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EDITORIAL

Ήταν μπουμπούκι κι έγινε άνθος τερπνό και εικοσάφυλλο

Έφτασε λοιπόν το νεογράφημα στο εικοστό του φύλλο! Κι αυτό, θέλοντας και μη, γεννά κι 
αναμοχλεύει μνήμες, ζυγιάσματα και νέες αποφάσεις. Ξεκινώντας από τις αποφάσεις, 
συμφωνήσαμε ότι αυτό το φύλλο θα είναι επετειακό: Ένα ανθολόγιο κειμένων και άρθρων 
διαλεχτών, που δημοσιεύθηκαν στην πεντάχρονη εκδοτική ζωή (Δεκέμβριος 2014-Δεκέμβριος 2019) 
της μαθητικής εφημερίδας μας. Για να αναλογιστούμε έτσι και να συνειδητοποιήσουμε, 
ξαναδιαβάζοντας τόσο τα κάπως άγουρα κείμενα των παιδιών όσο και τις συνομιλίες τους με 
ωριμότερους και πιο σοφούς, από πού ξεκίνησε το νεογράφημα, ποιους δρόμους διάβηκε και κατά 
πού πηγαίνει. 

Μνήμες από τα γεννητούρια
Όλα ξεκίνησαν δίχως επίγνωση διαυγή, με μια διάθεση αντίστασης στη διάχυτη παρακμή. Ήταν η 
περίοδος της ομολογημένης κρίσης (2014), σε μια συγκυρία που η πλειονότητα των συμπολιτών μας 
το είχε πάρει απόφαση να μην κρίνει μυαλωμένα ή μέσα από συζήτηση, αλλά με αγανάχτηση και 
θυμό –πάντα για τον άλλο, τον απέναντι, και σπανίως για μας τους ίδιους. «Όταν η απαξίωση τού 
συλλογισμού (μοιραία και της συλλογικότητας) παίρνει διαστάσεις επιδημίας, η δημοκρατία πάει 
περίπατο..», σκεφτήκαμε εμείς, δάσκαλοι παιδιών, τα οποία αν μη τι άλλο έχουν δικαίωμα να 
καταστρώνουν όνειρα κι όχι να ζουν με εφιάλτες. Κι έτσι αποφασίσαμε να δώσουμε χώρο στα 
όνειρα των παιδιών μας, να στρώσουμε το τραπέζι για χάρη του δικού τους λόγου, της γραφής, της 
ανάγνωσης, του συλλογισμού τους, και να ξορκίσουμε έτσι τον θυμό και τη σκοτεινομυαλιά. Γιατί 
τίποτα πιο βάναυσο, αλλά και καταστροφικό για έναν τόπο, από το να γυμνώνονται τα παιδιά του 
από τα όνειρά τους...

Μνήμες από τα βαφτίσια
Στρώνοντας το τραπέζι για τη γραφή των παιδιών, τα προσκαλέσαμε να ανακαλύψουν τον εαυτό 
τους, τη ζωή, τον τόπο με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του, όχι σαν κάτι αυτονόητο ή 
δεδομένο. Να τολμήσουν και να γνωριστούν με όλα αυτά, «μὲ τὶ εὐχαρίστησι, μὲ τὶ χαρά», σα να 
μπαίνουν «σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους». Να δουν με μάτια νεανικά και έκπληκτα τον κόσμο και 
να γράψουν. Γιατί «όταν γράφουν τα νιάτα», δε γίνεται να είναι βαρετή ή προβλέψιμη η γραφή 
τους. Έτσι, πιάσαν δουλειά τα νεανικά μολύβια και, σαν ήρθε η ώρα να βουτήξουν το πρώτο “σώμα” 
κειμένων στην κολυμπήθρα για να του δώσουν όνομα, όλα μαζί αναφώνησαν: νεογράφημα! 

Ζύγιασμα πρώτο
Σκαλίζοντας τα παιδιά με τη γραφή το μέσα τους (στρεφόμενα στο «μέσα πλοῦτος» του Διονύσιου 
Σολωμού) και φέρνοντάς το στο φως, για να το μοιραστούν με τον προσεχτικό αναγνώστη και 
συνομιλητή τους, βούτηξαν στο δροσιστικό καμίνι της φιλοκαλίας*. Εκεί έμαθαν πως μόνο με την 
ταπείνωση και την υποταγή στη γλώσσα ελευθερώνεται η σκέψη˙ πως, αν η γλώσσα είναι κακή, 
είναι κι η σκέψη στραβή και θολή˙ πως, μόνο αν η γλώσσα είναι καλή, είναι κι η σκέψη καθαρή. Το 
μακροβούτι στη φιλοκαλία θέλει τόλμη και η καλλιέργεια της γλώσσας κόπο˙ είναι όμως 
μονόδρομος για τη συνάντηση με τον λόγο και κατ’ επέκταση την ελευθερία («Εἰ δὲ λογικόν ἐστι 
σκεῦος, ἐξ ἀνάγκης καὶ αὐτεξούσιόν ἐστιν», καταπώς διαβάζουμε στη Φιλοκαλία*). Κι όσο 
στεριώνεται η γλώσσα, τόσο αβγαταίνει ο «μέσα πλοῦτος» (ο λόγος και η ελευθερία) κι άλλο τόσο 
κερδίζεται και δικαιώνεται ολάκερη η ύπαρξή μας. Γιατί η γλώσσα δε λευτερώνει μόνο τη σκέψη, 
αλλά την ύπαρξη ολάκερη: «Χάρη στη γλώσσα μπορούμε και γελάμε, χαιρόμαστε, κλαίμε, πονάμε 
ή χειρονομούμε», καταπώς σημειώνει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Γιατί, αν θέλουμε να υπάρχουμε ως 
άνθρωποι, μοναχά με τη γλώσσα κερδίζουμε την ύπαρξή μας. 
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Ζύγιασμα δεύτερο
Από τις πιο ωραίες στιγμές σε αυτά τα πέντε χρόνια, ήταν αυτές των δύο βραβεύσεων του 
νεογραφήματος ως της καλύτερης μαθητικής εφημερίδας Γυμνασίων Κεντρικής Μακεδονίας από την 
εφημερίδα «Μακεδονία». Όχι για τη δόξα μήτε για τα χρηματικά έπαθλα. Αλλά γιατί αυτά τα 
έπαθλα –με πρωτοβουλία κι απόφαση των παιδιών– γίναν, το μεν πρώτο, μποτάκια κι αδιάβροχα για 
τους μικρούς Ρομά συμμαθητές τους στο Δροσερό της Ξάνθης, που για να πάνε στο σχολείο 
(πραγματική επανάσταση το να μαθαίνουν γράμματα) τσαλαβουτούν στις λάσπες, και το δεύτερο 
θεσπέσια (σαν άστρα ουρανοκατέβατα) παγκάκια για το Σχολείο μας. Γιατί τα λόγια τα ακριβά 
γίνανε έργα, έστω και λίγο, ανακουφιστικά. 

Απόφαση δεύτερη
Όσο κι αν μας βασάνισε η απόφαση αυτή, την πήραμε και θα την υποστηρίξουμε όλοι μαζί, μαθητές 
και καθηγητές. Η μαθητική εφημερίδα μας, το νεογράφημα, κλείνει. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο 
φύλλο της! Θα δώσει όμως τη θέση της στο περιοδικό νεογράφημα. Στο νέο περιοδικό πάλι θα 
«γράφουν τα νιάτα» και πάλι θα αναζητούν το αληθινό διακρίνοντάς το από το εφήμερο. 
Ταυτόχρονα, όμως, με μια περιοδικότητα επίμονη και πιο απαιτητική θα τα προσκαλέσουμε να 
αναζητήσουν μονοπάτια, για να περάσουν πιο μέσα από τη φλούδα, στον καρπό. Βαθύτερα και πιο 
“ζουμερά” περάσματα και διαδρομές, λοιπόν, με τη νέα χρονιά. Πριν, όμως, κλείσει αυτό το 
τελευταίο φύλλο της μαθητικής εφημερίδας μας, θα ήταν αχάριστο πολύ αν δεν έλεγε σε όλους όσους 
διάβασαν αλλά και στήριξαν μέχρι στιγμής το νεογράφημα με τον καλό τους λόγο, την κριτική, αλλά 
και την ενθάρρυνση που τόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά, ένα καρδιακό «ευχαριστώ»: Στον Πρόεδρο, 
τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
στην Επόπτρια, στους συντονιστές, τους διευθυντές, τους καθηγητές, τους απόφοιτους και, φυσικά, 
στους γονείς και τους μαθητές των Αρσακείων Σχολείων.    

νεογράφημα

* φιλοκαλία: η αγάπη για το ωραίο, το όμορφο, το καλό. 
Φιλοκαλία ονομάστηκε επίσης η συλλογή ασκητικών κυρίως 
κειμένων, που γράφτηκαν από τον 4ο ώς τον 15ο αιώνα από 
τριάντα έξι συνολικά  πατέρες της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Τη συλλογή,  η οποία εκδόθηκε το 1782 στη 
Βενετία με τον τίτλο «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν», 
επιμελήθηκαν οι Άγιοι Νικόδημος ο Αγιορείτης και 
Μακάριος Νοταράς και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες 
ελληνικές εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας.



Editorial
της Αλεξάνδρας Γαϊδατζή (Γ1)
φύλλο 1ο, Δεκέμβριος 2014 

ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

 Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. 
Θέλουμε να εκφράσουμε τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς μας, να προτείνουμε ιδέες, 
να σχολιάζουμε και να ψυχαγωγούμαστε. Και 
όλα αυτά να τα εκθέτουμε στον «έξω κόσμο». 
Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε μια 
δική μας εφημερίδα, γραμμένη από εμάς, τα 
«νιάτα»! Μια εφημερίδα με τη δική μας 
σφραγίδα, τη δική μας αυθεντικότητα και 
ειλικρίνεια.
Είμαστε μια ομάδα νέων παιδιών που πήραμε 
την απόφαση να γράψουμε και να 
εκφραστούμε ελεύθερα! Στόχος μας είναι να 
περάσουμε την αλήθεια μας σε όλη την 
κοινωνία. Και επειδή είμαστε παιδιά, ίσως να 
τα καταφέρουμε, πάντα με την πολύτιμη 
βοήθεια των καθηγητών και του Σχολείου 
μας. 
Ελπίζουμε να σας αρέσουν οι ιδέες μας, οι 
στοχασμοί μας και η αλήθεια μας! Ευχόμαστε 
το αποτέλεσμα να είναι τόσο καλό, όσο και η 
προσπάθεια…



Μια σχολική διαδικτυακή γέφυρα από τη Θεσσαλονίκη στο Μιζούρι
της Μαρίας Τουλγαρίδου (Β3)
φύλλο 15ο, Νοέμβριος 2018

Τα κοινωνικά δίκτυα μάς είναι πολύ χρήσιμα, διότι μπορούμε με αυτά να έρθουμε σε επαφή με 
ανθρώπους από όλον τον κόσμο και να μάθουμε τον πολιτισμό τους. Αυτό αποδείχτηκε και στη 
διάρκεια ενός πρότζεκτ στο οποίο το τμήμα του Β3 έλαβε μέρος, με τον συντονισμό των 
καθηγητριών Ελένης Κοντά και Άννας Οικονόμου. 

Το πρότζεκτ μάς έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με παιδιά της Β΄ τάξης  Γυμνασίου από 
το Μιζούρι της Αμερικής. Όλα τα παιδιά μιλούσαμε με μηνύματα μέσω Instagram ή Messenger. 
Επίσης, στέλναμε φωτογραφίες μεταξύ μας. Ακόμα, για να γνωριστούμε καλυτέρα, μπήκαμε όλα 
τα παιδιά και από τις δυο χώρες σε μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα στο internet. Ο καθένας 
μπορούσε να γράψει μερικά πράγματα για τον εαυτό του και να προσθέσει σχόλια στα άλλα 
μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο μάθαμε τα χόμπι που έχουν οι συνομήλικοί μας στην Αμερική τα 
οποία έχουν πολλές διαφορές από τα δικά μας στην Ελλάδα. Δε διαφέρουμε όμως μόνο στα χόμπι, 
αλλά και στην εμφάνιση˙ και αυτό φαίνεται από τις φωτογραφίες που ανάρτησαν κυρίως τα 
κορίτσια από την Αμερική. 

Όλο αυτό το πρότζεκτ έγινε με αφορμή την «Ιλιάδα» και τη θέλησή μας να μάθουμε αλλά και να 
διδάξουμε τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας στα παιδιά του εξωτερικού. Στο τέλος της 
επικοινωνίας, μιλήσαμε μέσω skype κατά τη διάρκεια μιας μαθητικής ώρας. Η εμπειρία ήταν 
εκπληκτική, διότι είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την αγγλική γλώσσα που 
διδασκόμαστε στο σχολείο. Απευθύναμε  ερωτήσεις σχετικές με την «Ιλιάδα» στους Αμερικανούς 
μαθητές και αυτοί, με τη σειρά τους, έπρεπε να απαντήσουν σωστά. 

Τα κοινωνικά δίκτυα δεν μας προσφέρουν μόνο διασκέδαση αλλά και παιδεία. Μέσω του Ιnternet 
διασκεδάσαμε, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας και κάναμε καινούργιες γνωριμίες. Στο τέλος, όλοι 
οι μαθητές ήμασταν χαρούμενοι, διότι συμπεράναμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά 
δίκτυα, για να αποκτήσουμε καινούργιες γνώσεις και εποικοδομητικές εμπειρίες. 



Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Επιλογή ή επιρροή;  Τα χαμηλής ποιότητας 
τηλεοπτικά προγράμματα
της Κατερίνας Σαπανίδου (Γ2)
φύλλο 10ο, Μάιος 2017

Τον τελευταίο καιρό έχουμε κατακλειστεί από ριάλιτι και 
τηλεπαιχνίδια. Τα μοναδικά θέματα συζήτησης είναι το “Sur-
vivor”, το  “Rising Star”, το “Shopping Star” και άλλες 
ανάλογες εκπομπές. Το επίπεδο; Στα Τάρταρα! Προσπαθώ 
να ερμηνεύσω γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, τη στιγμή που τα 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλα 
και, ας μου επιτραπεί η έκφραση, «ζωής και θανάτου».

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν 
απ’ την πείνα ή αυτοκτονούν λόγω οικονομικών 
προβλημάτων… Κι εμείς ασχολούμαστε με το τι κοστούμι 
έβαλε ο Λιάγκας στο “Rising Star, με τη φάρσα που έκαναν 
στον Σπαλιάρα,  με το αν νίκησαν οι Μαχητές ή οι Διάσημοι 
στο “Survivor” και με το ποια ήταν η νικήτρια της εβδομάδας 
στο “Shoping Star”!

Απορώ, λοιπόν, αν, τελικά, εγώ είμαι πολύ σοβαρή ή απλά 
οι υπόλοιποι, μη έχοντας τι να κάνουν, ασχολούνται με αυτά 
τα ρηχά θεάματα. Κάποιος θα μας πει ότι μας διασκεδάζουν 
και ότι μας κάνουν να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Όμως, 
πώς είναι δυνατόν, όταν όλα καταστρέφονται γύρω μας, 
όταν η χώρα μας είναι έτοιμη να πουληθεί στους ξένους, 
εμείς να ασχολούμαστε με τέτοιου είδους σαχλαμάρες;

Όμως, μήπως δε φταίνε μόνο οι τηλεθεατές αυτών των 
προγραμμάτων; Πόσο ποιοτικά είναι τα προγράμματα που 
μεταδίδει η τηλεόραση; Είναι φανερό πως φέτος όλες οι 
παραγωγές που στήνονται στην τηλεόραση, προβάλλουν 
τέτοιου είδους εκπομπές, αποσκοπώντας στην υψηλή 
τηλεθέαση –και κατ’ επέκταση στο κέρδος– και 
προβάλλοντας προσωπικές και ιδιωτικές στιγμές, για να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών. Όταν, λοιπόν, στις 
ελάχιστες ώρες που έχει ο άνθρωπος για να ξεκουραστεί και 
να χαλαρώσει, κάνοντας ζάπινγκ στην τηλεόραση, συναντά 
τέτοιου είδους επιλογές, πώς να τις αποφύγει; Όταν, ακόμα 
και τις ώρες που δεν προβάλλονται αυτά τα ριάλιτι και τα 
τηλεπαιχνίδια, συνηθίζουν οι άλλες εκπομπές να τα 
σχολιάζουν και τα αναπαράγουν συνεχώς; Πώς, λοιπόν, να 
μην ασχοληθείς μ’ αυτά; Ακόμη κι αν δεν το θέλεις, 
ενημερώνεσαι!

Και το άλλο πού το πας; Που το μόνο θέμα συζήτησης σε 
όλες τις παρέες, όπου κι αν βρεθείς, είναι το “Survivor”; Για 
να μπορέσεις πλέον να σταθείς σε μια παρέα και να μην 
απέχεις από τις συζητήσεις, θα πρέπει να είσαι ενήμερος για 
όλα όσα συνέβησαν στα προηγούμενα επεισόδια. Και 
φυσικά ο τρόπος που σε κοιτούν, όταν αποκριθείς ότι δεν 
παρακολουθείς τέτοιου είδους θεάματα, είναι αδιανόητος. 
Σε θεωρούν εξωγήινο και απορούν, «πώς είναι δυνατόν να 
ζεις χωρίς –έστω λίγη– δόση από... Χανταπάκη και Ειρήνη».

Εγώ είμαι η περίεργη τελικά ή οι άλλοι; Τα συμπεράσματα 
δικά σας!



Σκέψεις και προβληματισμοί για τη βαθμολογία στο ελληνικό σχολείο
της Φωτεινής Βλαχοπούλου (Β1)
φύλλο 16ο, Δεκέμβριος 2018

Παρακολουθήσαμε και φέτος τον σχολικό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Όμως δε θα αναφερθώ στο 
περιεχόμενο ή στο νόημα της γιορτής... Με αφορμή την απονομή των Αριστείων και των Βραβείων 
Προόδου που δόθηκαν στους αριστεύσαντες μαθητές, όπως κάθε χρόνο, στη λήξη της σχολικής 
γιορτής, θα ήθελα να θίξω το ζήτημα της βαθμολογίας στο ελληνικό σχολείο.
Πρώτη φορά εμείς, οι μαθητές της Β΄ τάξης, περιμέναμε να πάρουμε τον έπαινό μας. Αυτό που με 
εξέπληξε ήταν ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές πήραν ένα Αριστείο Προόδου! Τότε μου 
ήρθε στο νου μια στατιστική μελέτη που διάβασα το καλοκαίρι σε κάποιο δημοσίευμα, ότι το 40% 
των μαθητών της Ελλάδας έγραψε στις Πανελλήνιες εξετάσεις κάτω από τη βάση του δέκα (10) και 
το 13% απ’ αυτούς έγραψε κάτω από πέντε (5). 

Έτσι, λοιπόν, αναρωτήθηκα μήπως τελικά οι βαθμοί της δικής μας γενιάς είναι ιδιαίτερα υψηλοί. 
Αλλά τι λόγο θα είχαν οι καθηγητές να μας χαρίζουν βαθμούς; Θέλουν, άραγε, να μας ενθαρρύνουν, 
για να συνεχίσουμε να διαβάζουμε; Δε σκέφτονται, όμως, ότι έτσι επαναπαυόμαστε και νομίζουμε 
ότι με ελάχιστη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε; Μήπως θέλουν να αποφύγουν τη γκρίνια τη δική 
μας ή των γονιών μας; Μήπως στο Λύκειο «τα φορτώνουμε στον κόκορα» και γι’ αυτό 
αποτυγχάνουμε; Μήπως η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι τόσο αγχωτική που 
κάνει τα παιδιά να ξεχνούν και αυτά που ξέρουν ή οι βαθμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
μόνο στις Πανελλήνιες και, εφόσον τα γραπτά βαθμολογούνται ανώνυμα, οι καθηγητές δε διστάζουν 
να βάλουν τον βαθμό που πράγματι αξίζουν;

Αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα απασχόλησαν το μυαλό μου... Θα μου πείτε, ίσως, ότι ο ρόλος 
του σχολείου δεν είναι μόνο να μας προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις, αλλά να μας 
κοινωνικοποιήσει, να μας μάθει πώς να μαθαίνουμε και να μας ευαισθητοποιήσει. Δεν έχω αντίρρηση 
σε αυτό. Όμως, αυτό που είναι μετρήσιμο στο σχολείο είναι η επίδοσή μας στα μαθήματα και γι’ 
αυτή παίρνουμε τα Αριστεία. Αλλιώς δε θα υπήρχε η βαθμολογία. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν θα μπορούσε 
κάποιος να απαντήσει στα ερωτήματά μου ή θα πρέπει να περιμένω να τελειώσω το Λύκειο, για να 
βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα και να πάρω τις απαντήσεις που γυρεύω.   

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Από τον Δεκέμβριο 2014 (1ο φύλλο) μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 (20ο φύλλο) συνεργάστηκαν στην έκδοση οι: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΕΚΔΟΣΗΣ
Θανάσης Νευροκοπλής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ
Αλέξης Αλεξίου, Μανώλης Γεωργάκας, Αποστολία Δεμερτζή, Σουζάννα Καρανάσιου, Ελένη Κόντα, Ειρήνη 
Παπαδοπούλου, Γεωργία Στεφανίδου, Βασίλης Ι. Τεμπερεκίδης, Ευλαμπία Τσιρέλη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θοδωρής Σπανός, Αποστολία Δεμερτζή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αµπατζή Ελένη, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγραφιώτη Νατάσα, Αηδονίδης Στρατής, Αλµπάνη Κοραλία, Αλµπάνης 
Γιάννης, Αλεξίου Άννα, Αλεξίου Άρτεµις, Αλεξίου Σταυρούλα, Αναστασιάδης Αλέξανδρος, Αντωνίου Γιώργος, 
Αρβανιτάκης Μιχάλης, Ατζέμης Αντώνης, Βάµβουρας Δηµήτρης, Βεκόπουλος Απόστολος, Βελητσκάκης Ηρακλής, 
Βενέτης–Ψωµιάδης Τηλέµαχος, Βερβερίδης Νίκος, Βιολίδης Νίκος, Βλαχοπούλου Φωτεινή, Βλάχου Αγάπη, 
Βολιώτης Κωνσταντίνος, Γαϊδατζή Αλεξάνδρα, Γαλανός Άγγελος, Γεωργιάδου Ελευθερία, Γιαννιώτης Ανδρέας, 
Γιούρου Άρτεµις, Γκανάκης Πάρις, Γκιουλετζή Μάγδα, Γρατσία Μαριάννα, Γουλή Χρυσαλίνα, Δακουρά 
Βερονίκη, ∆ημογιάννης Κωνσταντίνος, ∆ημόκα Μυρτώ, Δηµόπουλος Γιάννης, Δηµούδης Γιώργος, ∆ιλσίζογλου 
Ελένη, ∆ίπλα Σοφία, Δόκας Μιχάλης, Ζαγανίδου Χαρά, Ζαγορίδης Παναγιώτης, Ζαχαροπούλου Ελισάβετ, 
Ζερβός Φάνης, Ζουζέλη Ηλιάνα, Ζουλφάκου Φαίη, Ηλιάδου Σοφία, Θάνογλου Κωνσταντίνος, Θεοδοσιάδης Δηµ
ήτρης, Θεοχάρους Κωνσταντίνα, Ιεροπούλου Κρίστα, Καµάρη Μάγδα, Καλλιστρίδης Κοσμάς, Καλλιστρίδου 
Κατερίνα, Κάλτσου Ελίζα, Κανταλάφτ Νάσια, Καπελάνος Άρης, Καπελάνος Γιάννης, Καραγιάννης Γιώργος, 
Καραθάνος Κωνσταντίνος, Καράταγλη Αφροδίτη, Καράταγλη Έλενα, Κασακόγια Αναστασία, Κασακόγιας 
Χρήστος, Κατσαρού Μαριλένα, Κοϊµτζόγλου Λευτέρης, Κοϊµτζόγλου Μαρία, Κόκκου Μαρία, Κολτσάκη 
Βασιλική, Κοντογιάννης Δημήτρης, Κοσµίδης Μάρκος, Κουγιανός Νίκος, Κουδρόγλου Γιώργος, Κουδρόγλου 
Χρήστος, Κουκούτση Αλκµήνη, Κουκούτσης Αλέξανδρος, Κουτσοκώστας Χρήστος, Κωνσταντινίδου Λυδία, 
Κωνσταντίνου Αλεξάνδρα, Κώστα Αριάδνη, Κώστα Μυρτώ, Κώστα Νικόλας, Λαδόπουλος Ίων, Λαζαρίδου 
Αλεξάνδρα, Λάλου Ελισάβετ, Λάμπρου Κατερίνα, Λέτσα Άννα, Λιούσα Αθηνά, Λίταινα Βασιλική, Λόλα Ειρήνη, 
Λυμπόπουλος Αναστάσης, Μανωλόπουλος Ηλίας, Ματέλλα Ζένια, Μαυρίδου Βίκυ, Μεντεσίδης Έκτωρ, 
Μιχαηλίδου Άννα, Μολδοβάνη Ρένια, Μουσµουλίδη Ευτυχία, Μουσµουλίδης Ανδρέας, Μουσμουλίδης Σωκράτης, 
Μπαλάση Αθανασία, Μπαρκαµπά Γεωργία, Μπογιάρη Εβελίνα, Μπουζοπούλου Βάλια, Μπουζοπούλου 
Στελίνα, Μπούσιου Βασιλική, Μυλωνάς Δήµος, Μυρωνίδου-Συµεωνίδου Αθηνά, Νíκου Παναγιώτα, Ναζλίδης 
Ανδρέας, Ναζλίδης Σωκράτης, Ναθαναηλίδου Αγάπη, Ναθαναηλίδου Μαρία, Ναϊσίδης Ιωσήφ, Ναϊσίδης ∆ήμος, 
Νανούση Δανάη, Νεοφύτου Παναγιώτης, Νίκου Παναγιώτα, Όψιµος Νίκος, Όψιµου Ελένη, Νταόπουλος 
Ευάγγελος, Παλούκου Ανδριάνα, Παναγιωτίδου Ερμιόνη, Παναγιωτίδου Ιφιγένεια, Παναγιωτοπούλου Αγγελική, 
Παναγιωτοπούλου Λίλιαν, Παπαγεωργίου Μάριος-Αντώνιος, Παπαγιάννη Ειρήνη, Παπαδόπουλος Νικήτας, 
Παπαδόπουλος Σταύρος, Παπαδοπούλου Ελισάβετ, Παπαδοπούλου Όλγα, Παπαθανασίου Ελεάννα, 
Παπαθανασίου-Μπουζίκα Αναστασία, Παπαστεργίου Αλέξανδρος, Πατσάλα Ελένη, Παυλίδης Κώστας, Παύλου 
Αλέξανδρος, Περάκης Νάκης, Πετρίδου Στεφανί, Ποντικάκης Δηµήτρης, Πράττου Βίβιαν, Σαµαράς Άρης, 
Σαββίδου Ειρήνη, Σαββουλίδου Μακρίνα,  Σαμολαδά Βασιλική, Σαπανίδου Κατερίνα, Σαρρή Ελένη, Σαρρής 
Νίκος, Σερεμέτας Κωνσταντίνος, Σιδηροπούλου Αντωνία, Σισμανίδου Βιολέτα, Σκλαβούνου Νεφέλη, Σπυρίδης 
Γιώργος, Σπυριδωνίδου Νεφέλη, Σπυροπούλου Ρένια, Σταµπολίεβ Βάσκο, Σταυροπούλου Μελίνα, Στυλιάδης 
Γιώργος, Στυλιανού Στέλλα, Σφήκα Ελισάβετ, Ταχτατζής Άγγελος, Τερζής Δημήτρης, Τολίκα Άννα, Τουλγαρίδου 
Μαρία, Τουλγαρίδου Στέλλα, Τούλιος Χρήστος, Τούλιου Έλενα, Τραγιαννίδης Κωνσταντίνος, Τρατσέλα 
Αγγελίνα, Τριανταφυλλίδου Αλεξία, Τριγωνόπουλος Χρήστος, Τρικούκης Κωνσταντίνος, Τσαβλή Στέλλα, 
Τσαβλής Άρης, Τσαλιγοπούλου Άννα, Τσενικίδης Νίκος, Τσακνιάς Κωστής, Τσιριγκάκης Νικήτας, Τσιτσιλιάνου 
Βασιλική, Τσιτσιλιάνου Στέβη, Τσολάκης Κωστής, Τυμπανίδης Βαγγέλης, Υφαντή Άννα-Μαρία, Φλόκας Αντώνης, 
Χαλιµούρδας Παναγιώτης, Χάσα Ελιάνα, Χρηστάκη Μαρία



Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Πολίτες εν δράσει
του Μιχάλη Αρβανιτάκη (Α1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ, εγώ μονάχος μου, 
έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω.» 
Νίκος Καζαντζάκης

Η ερώτηση «Εγώ θα αλλάξω τα πράγματα;» δέχεται μόνο μια απάντηση: «Ναι. Κι εσύ». Όλοι 
θέλουν την προστασία των δασών. Πόσοι όμως περιποιούνται τα δέντρα των δασών; Όλοι επιθυμούν 
την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσοι όμως πετούν ανελλιπώς τα σκουπίδια τους στους κάδους 
ανακύκλωσης; Πόσοι φροντίζουν για την εξοικονόμηση του νερού ή των άλλων πολύτιμων φυσικών 
πόρων; Το περιβάλλον είναι η πιο τρανή απόδειξη του γεγονότος ότι αυτό που ο καθένας μπορεί 
εύκολα να καταστρέψει μόνος του, χρειάζεται όλους μας για να σωθεί. Το περιβάλλον δεν είναι κάτι 
που βρίσκεται μακριά, έξω από την πόλη, στην εξοχή. Είναι δίπλα μας. Είναι κομμάτι της ζωής μας 
που οφείλουμε να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε, με όραμα και συνέπεια απέναντι στις 
επόμενες γενιές.

Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης θεωρείται αναγκαία για τη βελτίωση της ζωής του 
ανθρώπου και την άνοδο της ποιότητας ζωής του. Η επένδυση στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης καθίσταται υψίστης σημασίας! Η έλλειψη σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον έχει 
σταδιακά μετατραπεί σε έλλειψη σεβασμού προς το κοινωνικό περιβάλλον. 

«Σέβομαι το περιβάλλον» σημαίνει πως σέβομαι και τον εαυτό μου. Το προστατεύω γιατί είναι 
πηγή ζωής, έμπνευσης και δημιουργίας. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί και να 
εκμεταλλεύεται τη φύση, να παίρνει τις πρώτες ύλες και να κατασκευάζει προϊόντα χρήσιμα για τη 
ζωή.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο της πολιτείας, αλλά και των 
πολιτών της. Και  οι ίδιοι οι πολίτες είναι σε θέση με τις κατάλληλες ενέργειες και τις ενδεδειγμένες 
πρωτοβουλίες τους να περιορίσουν, ακόμα και να εξαλείψουν, τις εστίες που προκαλούν κίνδυνο για 
το περιβάλλον. Επισημαίνω ενδεικτικά κάποιους τρόπους ενεργειών μας:

• να οργανώσουμε στη γειτονιά μας οικολογικές ενημερώσεις που έχουν σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος. Με έντυπο υλικό, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε θέματα περιβάλλοντος της 
γειτονιάς μας και να δημιουργήσουμε στους γείτονές μας οικολογική συνείδηση.

• να προσπαθήσουμε για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων τόσο στα αυτοκίνητα όσο και 
στα συστήματα θέρμανσης με εκστρατείες στο σχολείο και στη γειτονιά μας

• να εισαγάγουμε την περιβαλλοντική συνείδηση στο σχολείο μας 
• να ενισχύσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης στη γειτονιά μας
• να ενισχύσουμε τα προγράμματα αναδάσωσης στην πόλη μας και στο χωριό μας
• να ευνοήσουμε την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
• να θεσμοθετήσουμε αυστηρές ποινές για όσους μολύνουν ή ρυπαίνουν το περιβάλλον της 

γειτονιάς μας ή της πολυκατοικίας μας
• να δημιουργήσουμε καταναλωτική συνείδηση. Να μην αγοράζουμε προϊόντα που δεν είναι 

ανακυκλώσιμα ή προϊόντα που προέρχονται από βιομηχανίες που μολύνουν και ρυπαίνουν το 
περιβάλλον. Να περιορίσουμε την καταναλωτική μας νοοτροπία και να εκλογικεύσουμε τις επιθυμίες 
μας

• να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες μας 
Υπάρχει ελπίδα και μέλλον για τον πλανήτη μας. Φτάνει εμείς όλοι μας να ενδιαφερθούμε 

συλλογικά. Να ενωθούμε και να αγωνιστούμε για ένα κοινό καλό. Τότε μόνο θα μπορέσουμε  να  
προστατεύσουμε το περιβάλλον. Για να προλάβουμε την ερώτηση από τα παιδιά μας: «Κι εσύ τι 
έκανες;».

  
  



Ο γαλαξίας της Μουσικής 
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Β3)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Υπάρχει ένας γαλαξίας, ένας τεράστιος 
γαλαξίας! Δεν μπορώ να σας πω πού είναι, 
γιατί είναι παντού! Αυτός ο γαλαξίας 
αποτελείται από εκατομμύρια πλανήτες, όπως 
τον πλανήτη Τζαζ, τον πλανήτη Ροκ, τον 
πλανήτη «Κλασική». Είναι πολύ εύκολο να πας 
σε αυτόν τον πλανήτη. Μπορείς απλώς να 
χτυπήσεις τα χέρια σου, μπορείς να πατήσεις 
ένα πλήκτρο στο πιάνο ή ακόμα να παίξεις 
εκατό όργανα ρυθμικά. Στον γαλαξία αυτόν 
μπορείς να πας όποτε θέλεις, καθώς δεν έχει 
ωράριο ούτε έχει λίστα αναμονής. Επίσης δεν 
έχει ούτε black list, μπορούν να πάνε όποιοι 
θέλουν. Συνήθως καταφεύγουμε σε αυτόν τον 
γαλαξία, όταν είμαστε συναισθηματικά 
φορτισμένοι, είτε πολύ χαρούμενοι, είτε πολύ 
στενοχωρημένοι, είτε βρισκόμαστε σε 
απόγνωση. Το καλύτερο με αυτόν τον γαλαξία 
είναι ότι θα είναι πάντα δίπλα σου, για να σου 
συμπαρασταθεί, να γιατρέψει τις πληγές σου, 
να απαλύνει τον πόνο σου, να χαρεί με τις 
χαρές σου. Για όσους δεν κατάλαβαν σε ποιον 
γαλαξία αναφέρομαι, είναι ο γαλαξίας της 
Μουσικής. Κι όταν την επόμενη ξάστερη νυχτιά 
σηκώσετε τα μάτια σας στον ουρανό να τον 
ψάξετε, ανοίξτε και τα αυτιά της ψυχής σας, 
για να αφουγκράζονται την αγαπημένη σας 
μουσική στην αναζήτηση του νυχτερινού 
γαλαξία! 

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 



Next top ανασφάλειες
της Κρίστας Ιεροπούλου (Γ1)
φύλλο 15ο,  Νοέμβριος 2018

Ορμώμενη από την άνοδο δημοτικότητας της νέας 
τηλεοπτικής σειράς GNTM, αλλά και τα όσα είδα σε 
αυτήν, αποφάσισα να γράψω αυτό το άρθρο, για την 
προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε. και την επιβολή 
συγκεκριμένων προτύπων ομορφιάς, που ωθούν 
έφηβα κορίτσια και νέες γυναίκες να αλλάζουν το 
σώμα και το πρόσωπό τους, γεμάτα ανασφάλειες, 
επειδή δεν συμβαδίζουν με αυτά τα πρότυπα, που 
είναι  εξωπραγματικά «τέλεια».     
Disclaimer*:  είναι αλήθεια ότι σε τέτοιου είδους 

εκπομπές ψάχνουν μοντέλα με συγκεκριμένο 
σωματότυπο για τη διαφήμιση και την προώθηση 
προϊόντων ενδυμασίας και όχι δυναμικές γυναίκες με 
ψυχικά χαρίσματα και ιδιαίτερες γνώσεις. Η 
διαφωνία μου έγκειται στον τρόπο με τον οποίο 
προβάλλουν το γυναικείο φύλο.
Ζούμε σε μια εποχή στην οποία κυριαρχεί ο 

σεξισμός, που επιτυγχάνεται μέσα από τέτοιου 
είδους εκπομπές. Αυτές οι εκπομπές προβάλλουν τη 
γυναίκα ως ένα αντικείμενο παρατήρησης, που την 
καθορίζει μόνο η ομορφιά της. Λέγοντας «ομορφιά» 
δεν εννοώ τη διαφορετική και ιδιαίτερη ομορφιά που 
έχει κάθε γυναίκα στα χαρακτηριστικά της. Δεν 
εννοώ ούτε τον πανέμορφο ψυχικό κόσμο που κρύβει, 
ούτε τα μικρά καθημερινά πράγματα που τη 
φωτίζουν. Λέγοντας «ομορφιά», εννοώ ένα πολύ 
συγκεκριμένο και άχαρο πρότυπο γυναίκας, που έχει 
τις τέλειες αναλογίες, ψηλό κορμί και «ιδανικό»  
πρόσωπο, μέση λεπτεπίλεπτη, πόδια δίμετρα,  μύτη 
μικρή, και, φυσικά,  σπυράκια ανύπαρκτα. Ό,τι 
παρεκκλίνει από αυτό το πρότυπο, πρέπει ή να 
καλυφθεί με μακιγιάζ ή να διορθωθεί με πλαστική 
εγχείρηση, αλλιώς δεν είναι όμορφο, είναι ένα λάθος 
της φύσης. 
Η αλήθεια όμως είναι πως στη φύση δεν υπάρχει 

λάθος. Δεν υπάρχει λάθος στο σώμα, λάθος στο 
πρόσωπο. Η φύση μάς έχει κάνει όλες υπέροχες, 
μαγευτικές, την κάθε μια με τον δικό της, ξεχωριστό, 
τρόπο. Το λάθος αρχίζει να υπάρχει, όταν εμείς 
πιστεύουμε πως η φυσικότητά μας χρειάζεται 
παρέμβαση. Αυτό είναι το λάθος: Να πιστέψουμε 
πως δεν είμαστε σωστά φτιαγμένες. Τα παραπάνω 
κιλά, τα εφηβικά σπυράκια, τα λιπάκια κάτω από τα 
χέρια, είναι όλα μέρος της συμφωνίας, είναι κομμάτια 
του εαυτού μας που μας κάνουν ξεχωριστές, είναι τα 
σημάδια μας από τη ζωή που γευτήκαμε.
Ας κάνουμε ένα νοητό ταξίδι στο δωμάτιο ενός 

δεκατετράχρονου κοριτσιού. Μόλις έχει τελειώσει το 
καινούργιο επεισόδιο του δημοφιλέστερου σόου 
ομορφιάς. Ανοίγει το κινητό της και βλέπει την 
καλοκαιρινή συλλογή μαγιό, που διαφημίζει η τάδε 

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 



κοσμική. Πηγαίνει στο μπάνιο να πλυθεί και να 
ετοιμαστεί για ύπνο. Κοιτά το πρόσωπο και το σώμα 
της στον καθρέφτη. Κλαίει, γιατί έχει λίγα σπυράκια 
στο πηγούνι της. Κλαίει, γιατί η κοιλίτσα της δεν είναι 
επίπεδη. Κλαίει, γιατί δε μοιάζει με την Τάδε που είναι 
τόσο όμορφη και διαφημίζει μαγιό. Κλαίει, γιατί δεν 
ξέρει πόσο πειραγμένη είναι η φωτογραφία που μόλις 
είδε. Κλαίει, γιατί κάθε μέρα ο κόσμος τής δίνει την 
εντύπωση ότι υπάρχει για να είναι ένα ευχάριστο 
θέαμα, και πως δεν είναι ικανή ούτε για αυτό, ούτε για 
κάτι άλλο, επειδή διαφέρει. 
Από την επόμενη μέρα, το κορίτσι αυτό θα αρχίσει να 
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* Disclaimer: κάτι σαν αστερίσκος, για να ξεκαθαρίσει 
τη γνώμη του/της αρθρογράφου. Χρησιμοποιείται σε 
ξένα άρθρα και δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση στα 
ελληνικά, όποτε τη χρησιμοποιώ στα αγγλικά.

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 
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ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 
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Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 
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με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Παιδεία και Γλώσσα: Συνέντευξη του καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη
στην Ελένη Αμπατζή (Γ1), 
την Αλεξάνδρα Γαϊδατζή (Γ1),
τη Μαρία Κοϊμτζόγλου (Γ1),
και τη Σοφία Τριλυράκη (Γ2)
φύλλο 2ο, Φεβρουάριος 2015

Στην εορτή των Τριών Ιεραρχών του 2015, εορτή της Παιδείας, τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης 
είχαν τη χαρά να υποδεχθούν τον ομότιμο και επίτιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Φ.Ε. κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Μετά την 
εορταστική εκδήλωση, στην οποία ο κ. Μπαμπινιώτης εκφώνησε ομιλία για τη «Συμβολή των Τριών  
Ιεραρχών στην παιδεία, στα γράμματα και στη γλώσσα» και συνδιαλέχτηκε με μαθητές του 
Αρσακείου Γυμνασίου και του Λυκείου ο κ. Μπαμπινιώτης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα 
μας.

Νεογράφημα: Κύριε Μπαμπινιώτη, η χώρα μας διανύει μια δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά 
περίοδο. Ως άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού, με ποιον τρόπο πιστεύετε πως μπορούμε 
να διασώσουμε τη χώρα μας και τους πολίτες της, ιδίως τη νεολαία; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Η διάσωση, για την οποία με ρωτάτε, απαιτεί χρόνο μέσα από την Παιδεία. 
Δεν μπορεί να γίνει πρόχειρα ή βιαστικά. Μέσα από την Παιδεία θα δημιουργηθεί άλλος τύπος 
πολιτών για τους νέους ανθρώπους. Η Παιδεία θα δημιουργήσει πολίτες υπεύθυνους, σκεπτόμενους, 
ευαίσθητους, καλλιεργημένους. Δε χρειάζονται και δεν ωφελούν τα «πυροσβεστικά μέσα» για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Μόνο με μια μακροπρόθεσμη διεργασία, με έμφαση στην αγωγή, 
είναι δυνατή η «διάσωση» που αναφέρατε. Σε αυτήν την προοπτική οι Τρεις Ιεράρχες με τα έργα, τα 
διδάγματα και το παράδειγμά τους είναι εντελώς επίκαιροι.

Νεογράφημα: Κύριε  Πρόεδρε, με αφορμή τις συζητήσεις για την Τράπεζα Θεμάτων, ποιο θεωρείτε 
ως καταλληλότερο εξεταστικό σύστημα για την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης:  Να δούμε τους σκοπούς του εξεταστικού συστήματος: πρέπει να 
ελέγχεται η ποιότητα των σπουδών, έτσι ώστε να επιδέχεται διορθώσεις και να αξιολογείται και από 
τον δάσκαλο της τάξης. Παράλληλα πρέπει να υπάρχουν και πανελλήνιες αντικειμενικές διαδικασίες. 
Αν στις διαδικασίες αυτές εμφανιστεί γενική, μεγάλη αποτυχία, πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε καλά 
ως δάσκαλοι. Το εξεταστικό σύστημα επιβάλλεται να αξιολογεί τι έχεις κάνει στα χρόνια της 
ωριμότητάς σου ως μαθητής, στα 15 ώς τα 18 σου χρόνια. Να μην προϋποθέτει την αποστήθιση, αλλά 
να κρίνει τη γενική εικόνα του μαθητή. Αν χρειάζεται κάποια ειδική γνώση, μόνο τότε να ζητείται 
δευτερευόντως. Επίσης, αυτό που πρόσφερε η Τράπεζα Θεμάτων ήταν η αντικειμενικότητα. Δε 

χρειαζόταν, φυσικά, να λυθούν και τα 300 θέματα της Τράπεζας. Έφθανε να ασχοληθεί ο μαθητής με 
10-15 διαφορετικούς τύπους θεμάτων. 

Νεογράφημα: Κύριε Καθηγητά, ως γλωσσολόγος θεωρείτε πως υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα στην 
Ελλάδα σήμερα; Χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα μας; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Υπάρχει πρόβλημα γλώσσας, όχι «ζήτημα», που συνίσταται σε πρόβλημα 
της ποιότητας της γλώσσας. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα; Με το σχολείο. Διδασκόμαστε 
σωστά τη γλώσσα; Ποιο σύστημα διδασκαλίας ακολουθούμε, ποια βιβλία έχουμε, είναι καταρτισμένοι 
οι εκπαιδευτικοί; Ποια γλωσσικά πρότυπα έχουν οι μαθητές, οι οποίοι έχουν, έτσι κι αλλιώς, 
περιορισμένα διαβάσματα λόγω έλλειψης χρόνου. Τα ακούσματα, επίσης, των μαθητών μας δεν είναι 
τα καλύτερα. Η γλωσσική ικανότητα είναι το πρώτο θέμα και προάγει την αντίληψη. Μέσα από τη 
γλώσσα βρίσκει και ο κόσμος το νόημά του. Ο μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα Ludwig Wittgen-
stein έλεγε πως «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου». Ο κόσμος, η σκέψη και η 
γλώσσα είναι ένα τρίπτυχο που δεν ξεχωρίζει, γι’ αυτό και η γλωσσική αγωγή είναι τόσο σημαντική.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση σας για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο;
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Τα ελληνικά έχουν το προνόμιο των 4000 χιλιάδων χρόνων συνεχούς 
χρήσης. Μεγάλες προσωπικότητες, που σφράγισαν τον κόσμο και τον πολιτισμό, μιλούσαν τα ελληνικά 
και δημιούργησαν στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει ασυνέχειες . Το αρχαίο κείμενο είναι ένα 
απαιτητικό κείμενο που σου δίνει πολλά. Ως παράδειγμα της αξίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
μπορώ να φέρω τις ελληνογενείς λέξεις (αυτές που δημιουργήθηκαν σε ξένες γλώσσες, με ελληνικά, 
όμως, «υλικά», με ελληνικές λέξεις που προϋπήρχαν), π.χ. τηλέφωνο, βιολογία, ψυχολογία, αλλά και 
τα αντιδάνεια (αρχαίες ελληνικές λέξεις που εισήχθησαν ως δάνεια σε άλλες γλώσσες, άλλαξαν 
φωνολογικά και μορφολογικά και μετά επέστρεψαν, αρκετά διαφορετικές, στη γλώσσα από την οποία 
ξεκίνησαν) π.χ. πέναλτι < λατινικό poenalis < αρχ. ελληνικό ποινή.

Νεογράφημα: Ποιο θέλετε να είναι το στοιχείο που θα διακρίνει τα Αρσάκεια Σχολεία μέσα στον 
εκπαιδευτικό χώρο;  
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Η ποιότητα. Η αναζήτηση της ουσίας, όχι η επιφανειακή και επουσιώδης 
γνώση. Η επιμονή στην καλλιέργεια της γλώσσας, στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, στην 
ενθάρρυνση του προβληματισμού,  στην εξοικείωση με τον πολιτισμό. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.    



Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Παιδεία και Γλώσσα: Συνέντευξη του καθηγητή Γεωργίου Μπαμπινιώτη
στην Ελένη Αμπατζή (Γ1), 
την Αλεξάνδρα Γαϊδατζή (Γ1),
τη Μαρία Κοϊμτζόγλου (Γ1),
και τη Σοφία Τριλυράκη (Γ2)
φύλλο 2ο, Φεβρουάριος 2015

Στην εορτή των Τριών Ιεραρχών του 2015, εορτή της Παιδείας, τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης 
είχαν τη χαρά να υποδεχθούν τον ομότιμο και επίτιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Φ.Ε. κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Μετά την 
εορταστική εκδήλωση, στην οποία ο κ. Μπαμπινιώτης εκφώνησε ομιλία για τη «Συμβολή των Τριών  
Ιεραρχών στην παιδεία, στα γράμματα και στη γλώσσα» και συνδιαλέχτηκε με μαθητές του 
Αρσακείου Γυμνασίου και του Λυκείου ο κ. Μπαμπινιώτης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα 
μας.

Νεογράφημα: Κύριε Μπαμπινιώτη, η χώρα μας διανύει μια δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά 
περίοδο. Ως άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού, με ποιον τρόπο πιστεύετε πως μπορούμε 
να διασώσουμε τη χώρα μας και τους πολίτες της, ιδίως τη νεολαία; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Η διάσωση, για την οποία με ρωτάτε, απαιτεί χρόνο μέσα από την Παιδεία. 
Δεν μπορεί να γίνει πρόχειρα ή βιαστικά. Μέσα από την Παιδεία θα δημιουργηθεί άλλος τύπος 
πολιτών για τους νέους ανθρώπους. Η Παιδεία θα δημιουργήσει πολίτες υπεύθυνους, σκεπτόμενους, 
ευαίσθητους, καλλιεργημένους. Δε χρειάζονται και δεν ωφελούν τα «πυροσβεστικά μέσα» για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης. Μόνο με μια μακροπρόθεσμη διεργασία, με έμφαση στην αγωγή, 
είναι δυνατή η «διάσωση» που αναφέρατε. Σε αυτήν την προοπτική οι Τρεις Ιεράρχες με τα έργα, τα 
διδάγματα και το παράδειγμά τους είναι εντελώς επίκαιροι.

Νεογράφημα: Κύριε  Πρόεδρε, με αφορμή τις συζητήσεις για την Τράπεζα Θεμάτων, ποιο θεωρείτε 
ως καταλληλότερο εξεταστικό σύστημα για την ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης:  Να δούμε τους σκοπούς του εξεταστικού συστήματος: πρέπει να 
ελέγχεται η ποιότητα των σπουδών, έτσι ώστε να επιδέχεται διορθώσεις και να αξιολογείται και από 
τον δάσκαλο της τάξης. Παράλληλα πρέπει να υπάρχουν και πανελλήνιες αντικειμενικές διαδικασίες. 
Αν στις διαδικασίες αυτές εμφανιστεί γενική, μεγάλη αποτυχία, πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε καλά 
ως δάσκαλοι. Το εξεταστικό σύστημα επιβάλλεται να αξιολογεί τι έχεις κάνει στα χρόνια της 
ωριμότητάς σου ως μαθητής, στα 15 ώς τα 18 σου χρόνια. Να μην προϋποθέτει την αποστήθιση, αλλά 
να κρίνει τη γενική εικόνα του μαθητή. Αν χρειάζεται κάποια ειδική γνώση, μόνο τότε να ζητείται 
δευτερευόντως. Επίσης, αυτό που πρόσφερε η Τράπεζα Θεμάτων ήταν η αντικειμενικότητα. Δε 

χρειαζόταν, φυσικά, να λυθούν και τα 300 θέματα της Τράπεζας. Έφθανε να ασχοληθεί ο μαθητής με 
10-15 διαφορετικούς τύπους θεμάτων. 

Νεογράφημα: Κύριε Καθηγητά, ως γλωσσολόγος θεωρείτε πως υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα στην 
Ελλάδα σήμερα; Χρησιμοποιούμε σωστά τη γλώσσα μας; 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Υπάρχει πρόβλημα γλώσσας, όχι «ζήτημα», που συνίσταται σε πρόβλημα 
της ποιότητας της γλώσσας. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα; Με το σχολείο. Διδασκόμαστε 
σωστά τη γλώσσα; Ποιο σύστημα διδασκαλίας ακολουθούμε, ποια βιβλία έχουμε, είναι καταρτισμένοι 
οι εκπαιδευτικοί; Ποια γλωσσικά πρότυπα έχουν οι μαθητές, οι οποίοι έχουν, έτσι κι αλλιώς, 
περιορισμένα διαβάσματα λόγω έλλειψης χρόνου. Τα ακούσματα, επίσης, των μαθητών μας δεν είναι 
τα καλύτερα. Η γλωσσική ικανότητα είναι το πρώτο θέμα και προάγει την αντίληψη. Μέσα από τη 
γλώσσα βρίσκει και ο κόσμος το νόημά του. Ο μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα Ludwig Wittgen-
stein έλεγε πως «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου». Ο κόσμος, η σκέψη και η 
γλώσσα είναι ένα τρίπτυχο που δεν ξεχωρίζει, γι’ αυτό και η γλωσσική αγωγή είναι τόσο σημαντική.

Νεογράφημα: Ποια είναι η θέση σας για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο;
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Τα ελληνικά έχουν το προνόμιο των 4000 χιλιάδων χρόνων συνεχούς 
χρήσης. Μεγάλες προσωπικότητες, που σφράγισαν τον κόσμο και τον πολιτισμό, μιλούσαν τα ελληνικά 
και δημιούργησαν στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει ασυνέχειες . Το αρχαίο κείμενο είναι ένα 
απαιτητικό κείμενο που σου δίνει πολλά. Ως παράδειγμα της αξίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
μπορώ να φέρω τις ελληνογενείς λέξεις (αυτές που δημιουργήθηκαν σε ξένες γλώσσες, με ελληνικά, 
όμως, «υλικά», με ελληνικές λέξεις που προϋπήρχαν), π.χ. τηλέφωνο, βιολογία, ψυχολογία, αλλά και 
τα αντιδάνεια (αρχαίες ελληνικές λέξεις που εισήχθησαν ως δάνεια σε άλλες γλώσσες, άλλαξαν 
φωνολογικά και μορφολογικά και μετά επέστρεψαν, αρκετά διαφορετικές, στη γλώσσα από την οποία 
ξεκίνησαν) π.χ. πέναλτι < λατινικό poenalis < αρχ. ελληνικό ποινή.

Νεογράφημα: Ποιο θέλετε να είναι το στοιχείο που θα διακρίνει τα Αρσάκεια Σχολεία μέσα στον 
εκπαιδευτικό χώρο;  
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Η ποιότητα. Η αναζήτηση της ουσίας, όχι η επιφανειακή και επουσιώδης 
γνώση. Η επιμονή στην καλλιέργεια της γλώσσας, στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, στην 
ενθάρρυνση του προβληματισμού,  στην εξοικείωση με τον πολιτισμό. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ.    



Συνέντευξη του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Harvard και 
Διευθυντή του Center for Hellenic Studies, Gregory Nagy
της Χρυσαλίνας Γουλή (Γ1) 
και της Αφροδίτης Καράταγλη (Γ1)*
φύλλο 6ο, Μάρτιος 2016

Ο καθηγητής Gregory Nagy μας έκανε την τιμή να μας παραχωρήσει μία σύντομη συνέντευξη, αμέσως 
μετά το πέρας της Ημερίδας «Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα 
σημαντικό παιδευτικό εργαλείο», που οργάνωσαν τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 
23 Ιανουαρίου 2016. Ο Gregory Nagy, θερμός φιλέλληνας, θεωρείται ο διαπρεπέστερος αμερικανός 
κλασικός φιλόλογος. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζεται στον Όμηρο και στον Πίνδαρο, αλλά και 
γενικότερα στην επική και τη λυρική ποίηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει για το ρόλο και τη 
θέση του αρχαίου ήρωα. 

Νεογράφημα:  Tι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας;
Gregory Nagy: Όταν ήμουν έφηβος, άκουσα ένα τραγούδι το οποίο είχε συνθέσει ο Θεοδωράκης. Δεν 
ήξερα ποιός ήταν αλλά, όταν άκουγα το τραγούδι, νόμιζα πως βρισκόμουνα στον Παράδεισο ... Πού 
ήταν αυτό το τραγούδι όλη μου τη ζωή; Ήταν το τραγούδι που ξεκινά: «Στο περιγιάλι το κρυφό κι 
άσπρο σαν περιστέρι/ διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό γλυφό» [Ο καθηγητής Nagy απαγγέλει στα 
ελληνικά όλους τους στίχους του τραγουδιού.] Θεωρούσα ότι ήταν υπέροχο! Δεν γνώριζα ότι αυτό το 
όμορφο τραγούδι είχε γραφτεί από τον Σεφέρη. Το μόνο που ήξερα ήταν πως αυτός ο υπέροχος 
συνθέτης ήταν ο Θεοδωράκης και έτσι, από εκείνο το σημείο και μετά, υπήρξε μια ερωτική σχέση με 
τα νέα ελληνικά, παράλληλα με τα αρχαία ελληνικά. Οπότε, από εκεί ξεκίνησε όλο το πάθος.

Νεογράφημα: Ποιός είναι ο αγαπημένος σας αρχαίος ήρωας και ποιος είναι ο αγαπημένος σας 
σύγχρονος ήρωας;  Έχουν αλλάξει οι προσωπικοί ήρωές σας με τα χρόνια;
Gregory Nagy: Ναι, έχουν αλλάξει! Θα αρχίσω από αυτό: ήμουν φοιτητής  του John Finley, ενός 
αγαπημένου Καθηγητή του Harvard, που έλεγε ότι άλλαζε σχεδόν κάθε μέρα από τον Αχιλλέα στον 
Οδυσσέα και αυτό εξαρτιόταν από την ημέρα, ή και  από τον καιρό! Ο αγαπημένος ήρωας των 
ανθρώπων αλλάζει και από ότι φαίνεται αλλάζει επίσης και για εσάς, τους μαθητές. Και αυτό μπορώ 
να το καταλάβω από τις επιλογές που μας παρουσιάσατε για τον Ήρωα του Μήνα. Αλλά 
εντυπωσιάστηκα πολύ με το γεγονός ότι οι ήρωές σας είχαν την τάση να είναι προσωπικότητες που 
ξεπερνούσαν την κατάθλιψη, τις δυσκολίες, τη θλίψη, τους φόβους. Για εμένα αυτό ήταν πηγή 
έμπνευσης: το ότι οι νέοι άνθρωποι, εδώ, στα Αρσάκεια, διαλέγουν ήρωες με αυτά τα κριτήρια. 
Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πολύ. 

Νεογράφημα: Γιατί οι Αμερικάνοι μελετούν τους κλασικούς συγγραφείς; Είναι δύσκολο για αυτούς 
να μελετούν την αρχαία ελληνική γλώσσα;
Gregory Nagy: Θα απαντήσω τη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Όλοι οι άνθρωποι, 
εφόσον έχουν κίνητρο, θα δουλέψουν σκληρά και θα τα καταφέρουν. Άρα, οι Αμερικάνοι μπορούν να 
παθιαστούν με τα Ελληνικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να τα γνωρίσουν σε βάθος. 
Είναι, επίσης, πολύ σημαντική για τη γνώση των αρχαίων ελληνικών από τους Αμερικανούς, η επαφή 
τους με την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να διατηρούμε την επικοινωνία 
μας. Τώρα, για το πρώτο ερώτημα θα απαντούσα πως η αιτία της μελέτης των κλασικών γραμμάτων, 
είναι η ίδια αιτία που όλοι οι φιλέλληνες μελετούν τους Κλασικούς. Η Ελλάδα είναι η ρίζα του 
πολιτισμού. Ο πολιτισμός [στα ελληνικά η λέξη «πολιτισμός»] είναι μια θαυμάσια λέξη και οι 
άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν μαζί του, επειδή διψούν για αυτόν!

Νεογράφημα: Πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεισφέρει στον σύγχρονο κόσμο;
Gregory Nagy:  Πιστεύω ότι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί μια ιστορία γενναιότητας. 
Είναι η ιστορία ενός πολιτισμού που είπε «ΟΧΙ» σε πολύ κακούς ανθρώπους, όχι πριν από πολύ 
καιρό. Οι άνθρωποι ακόμα μιλούν για τη μέρα του «ΟΧΙ»! Ονομάζουν ακόμα τους δρόμους τους 
«ΟΧΙ» και όλοι γνωρίζουμε εναντίον ποιων λέχθηκε αυτό: εναντίον των εχθρών του ανθρωπισμού! 
Προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να απευθύνουμε και το αντίστροφο ερώτημα: ο ελληνικός πολιτισμός 
είναι ένα παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα και ο ελληνικός πολιτισμός έχει προσφέρει τόσα 
πολλά σε όλον τον άλλο κόσμο. Δεν ήρθε, πια,  η ώρα για τον άλλο κόσμο να ανταποδώσει με 
οποιονδήποτε δυνατό τρόπο; Ξέρετε, το πιστεύω με πολύ πάθος αυτό. 

Νεογράφημα: Ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά Nagy!
Gregory Nagy: Είχατε πολύ ωραίες ερωτήσεις! Είμαι πολύ περήφανος που σας γνώρισα όλους σας.

* Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Άννα Οικονόμου, καθώς και τη φίλη συμμαθήτρια 
Ηλιάνα Ζουζέλη, για τη βοήθεια στην απομαγνητοφώνηση και τη μετάφραση της συνέντευξης.  

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 



Συνέντευξη του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Harvard και 
Διευθυντή του Center for Hellenic Studies, Gregory Nagy
της Χρυσαλίνας Γουλή (Γ1) 
και της Αφροδίτης Καράταγλη (Γ1)*
φύλλο 6ο, Μάρτιος 2016

Ο καθηγητής Gregory Nagy μας έκανε την τιμή να μας παραχωρήσει μία σύντομη συνέντευξη, αμέσως 
μετά το πέρας της Ημερίδας «Η έννοια του ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα 
σημαντικό παιδευτικό εργαλείο», που οργάνωσαν τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 
23 Ιανουαρίου 2016. Ο Gregory Nagy, θερμός φιλέλληνας, θεωρείται ο διαπρεπέστερος αμερικανός 
κλασικός φιλόλογος. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζεται στον Όμηρο και στον Πίνδαρο, αλλά και 
γενικότερα στην επική και τη λυρική ποίηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει για το ρόλο και τη 
θέση του αρχαίου ήρωα. 

Νεογράφημα:  Tι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την γλώσσα και τον πολιτισμό της Ελλάδας;
Gregory Nagy: Όταν ήμουν έφηβος, άκουσα ένα τραγούδι το οποίο είχε συνθέσει ο Θεοδωράκης. Δεν 
ήξερα ποιός ήταν αλλά, όταν άκουγα το τραγούδι, νόμιζα πως βρισκόμουνα στον Παράδεισο ... Πού 
ήταν αυτό το τραγούδι όλη μου τη ζωή; Ήταν το τραγούδι που ξεκινά: «Στο περιγιάλι το κρυφό κι 
άσπρο σαν περιστέρι/ διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό γλυφό» [Ο καθηγητής Nagy απαγγέλει στα 
ελληνικά όλους τους στίχους του τραγουδιού.] Θεωρούσα ότι ήταν υπέροχο! Δεν γνώριζα ότι αυτό το 
όμορφο τραγούδι είχε γραφτεί από τον Σεφέρη. Το μόνο που ήξερα ήταν πως αυτός ο υπέροχος 
συνθέτης ήταν ο Θεοδωράκης και έτσι, από εκείνο το σημείο και μετά, υπήρξε μια ερωτική σχέση με 
τα νέα ελληνικά, παράλληλα με τα αρχαία ελληνικά. Οπότε, από εκεί ξεκίνησε όλο το πάθος.

Νεογράφημα: Ποιός είναι ο αγαπημένος σας αρχαίος ήρωας και ποιος είναι ο αγαπημένος σας 
σύγχρονος ήρωας;  Έχουν αλλάξει οι προσωπικοί ήρωές σας με τα χρόνια;
Gregory Nagy: Ναι, έχουν αλλάξει! Θα αρχίσω από αυτό: ήμουν φοιτητής  του John Finley, ενός 
αγαπημένου Καθηγητή του Harvard, που έλεγε ότι άλλαζε σχεδόν κάθε μέρα από τον Αχιλλέα στον 
Οδυσσέα και αυτό εξαρτιόταν από την ημέρα, ή και  από τον καιρό! Ο αγαπημένος ήρωας των 
ανθρώπων αλλάζει και από ότι φαίνεται αλλάζει επίσης και για εσάς, τους μαθητές. Και αυτό μπορώ 
να το καταλάβω από τις επιλογές που μας παρουσιάσατε για τον Ήρωα του Μήνα. Αλλά 
εντυπωσιάστηκα πολύ με το γεγονός ότι οι ήρωές σας είχαν την τάση να είναι προσωπικότητες που 
ξεπερνούσαν την κατάθλιψη, τις δυσκολίες, τη θλίψη, τους φόβους. Για εμένα αυτό ήταν πηγή 
έμπνευσης: το ότι οι νέοι άνθρωποι, εδώ, στα Αρσάκεια, διαλέγουν ήρωες με αυτά τα κριτήρια. 
Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πολύ. 

Νεογράφημα: Γιατί οι Αμερικάνοι μελετούν τους κλασικούς συγγραφείς; Είναι δύσκολο για αυτούς 
να μελετούν την αρχαία ελληνική γλώσσα;
Gregory Nagy: Θα απαντήσω τη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Όλοι οι άνθρωποι, 
εφόσον έχουν κίνητρο, θα δουλέψουν σκληρά και θα τα καταφέρουν. Άρα, οι Αμερικάνοι μπορούν να 
παθιαστούν με τα Ελληνικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να τα γνωρίσουν σε βάθος. 
Είναι, επίσης, πολύ σημαντική για τη γνώση των αρχαίων ελληνικών από τους Αμερικανούς, η επαφή 
τους με την Ελλάδα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πρέπει να διατηρούμε την επικοινωνία 
μας. Τώρα, για το πρώτο ερώτημα θα απαντούσα πως η αιτία της μελέτης των κλασικών γραμμάτων, 
είναι η ίδια αιτία που όλοι οι φιλέλληνες μελετούν τους Κλασικούς. Η Ελλάδα είναι η ρίζα του 
πολιτισμού. Ο πολιτισμός [στα ελληνικά η λέξη «πολιτισμός»] είναι μια θαυμάσια λέξη και οι 
άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν μαζί του, επειδή διψούν για αυτόν!

Νεογράφημα: Πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεισφέρει στον σύγχρονο κόσμο;
Gregory Nagy:  Πιστεύω ότι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί μια ιστορία γενναιότητας. 
Είναι η ιστορία ενός πολιτισμού που είπε «ΟΧΙ» σε πολύ κακούς ανθρώπους, όχι πριν από πολύ 
καιρό. Οι άνθρωποι ακόμα μιλούν για τη μέρα του «ΟΧΙ»! Ονομάζουν ακόμα τους δρόμους τους 
«ΟΧΙ» και όλοι γνωρίζουμε εναντίον ποιων λέχθηκε αυτό: εναντίον των εχθρών του ανθρωπισμού! 
Προσωπικά πιστεύω πως πρέπει να απευθύνουμε και το αντίστροφο ερώτημα: ο ελληνικός πολιτισμός 
είναι ένα παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα και ο ελληνικός πολιτισμός έχει προσφέρει τόσα 
πολλά σε όλον τον άλλο κόσμο. Δεν ήρθε, πια,  η ώρα για τον άλλο κόσμο να ανταποδώσει με 
οποιονδήποτε δυνατό τρόπο; Ξέρετε, το πιστεύω με πολύ πάθος αυτό. 

Νεογράφημα: Ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά Nagy!
Gregory Nagy: Είχατε πολύ ωραίες ερωτήσεις! Είμαι πολύ περήφανος που σας γνώρισα όλους σας.

* Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Άννα Οικονόμου, καθώς και τη φίλη συμμαθήτρια 
Ηλιάνα Ζουζέλη, για τη βοήθεια στην απομαγνητοφώνηση και τη μετάφραση της συνέντευξης.  

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 



κοσμική. Πηγαίνει στο μπάνιο να πλυθεί και να 
ετοιμαστεί για ύπνο. Κοιτά το πρόσωπο και το σώμα 
της στον καθρέφτη. Κλαίει, γιατί έχει λίγα σπυράκια 
στο πηγούνι της. Κλαίει, γιατί η κοιλίτσα της δεν είναι 
επίπεδη. Κλαίει, γιατί δε μοιάζει με την Τάδε που είναι 
τόσο όμορφη και διαφημίζει μαγιό. Κλαίει, γιατί δεν 
ξέρει πόσο πειραγμένη είναι η φωτογραφία που μόλις 
είδε. Κλαίει, γιατί κάθε μέρα ο κόσμος τής δίνει την 
εντύπωση ότι υπάρχει για να είναι ένα ευχάριστο 
θέαμα, και πως δεν είναι ικανή ούτε για αυτό, ούτε για 
κάτι άλλο, επειδή διαφέρει. 
Από την επόμενη μέρα, το κορίτσι αυτό θα αρχίσει να 

βάζει χημικές κρέμες και μακιγιάζ στο πρόσωπό του 
για να καλύπτει τις ατέλειές της. Θα περνά όλη της την 
ώρα στα γυμναστήρια και, κάθε φορά που θα βρίσκεται 
με τις φίλες της, θα παραγγέλνει σαλάτα, μετρώντας με 
ενοχές τις θερμίδες από κάθετι που τρώει, χωρίς να 
ευχαριστιέται τη ζωή της. Και δώσ’ του οι ώρες στο 
γυμναστήριο ξανά. 
Το κορίτσι αυτό δεν ήθελε καν να γίνει μοντέλο. Ήθελε 

να ασχοληθεί με τη Χημεία, αλλά έχασε όλη της την ώρα 
στα γυμναστήρια. Το αποτέλεσμα; Το πρόσωπό της 
έχει καταστραφεί από τις κρέμες και δεν νιώθει πλέον 
ωραία. Αναζητά τον παλιό της εαυτό, όταν περνούσε τα 
απογεύματά της διαβάζοντας αυτά που της άρεσαν, 
όταν μαζευόταν με τις φίλες της και τρώγανε γλυκά, 
όταν τα κόκκαλά της δεν πεταγόντουσαν προς τα έξω, 
όταν δεν κινδύνευε η ζωή της...
Οι γυναίκες δεν είναι μόνο όμορφα σώματα και 

όμορφα πρόσωπα. Δεν είναι κάποιο είδος πλαστικής 
κούκλας που κάποιος έχει δημιουργήσει «τέλεια», για 
να αρέσει στο κοινό με μοναδικό προορισμό τα ψώνια 
και την ικανοποίηση επιθυμιών των αντρών. Οι 
γυναίκες είναι όμορφα μυαλά που μπορούν να 
καταφέρουν πολλά πράγματα, αν τα πιστέψουν. 
Μπορούν να γίνουν επιστήμονες, μπορούν να γίνουν 
πολιτικοί, μπορούν να σταθούν ισάξια απέναντι σε έναν 
άντρα. Είναι δυναμικές και ανεξάρτητες, ανήκουν 
παντού. Είναι «perfectly imperfect». 
Στις μέρες μας θέλουμε όλοι να είμαστε εξαιρετικά 

τέλειοι. Ας είμαστε εξαιρετικά καλοί, ας είμαστε 
εξαιρετικά ευγενικοί, περίεργοι, γιατί είμαστε σίγουρα 
εξαιρετικά μοναδικοί άνθρωποι!

* Disclaimer: κάτι σαν αστερίσκος, για να ξεκαθαρίσει 
τη γνώμη του/της αρθρογράφου. Χρησιμοποιείται σε 
ξένα άρθρα και δεν υπάρχει ακριβής μετάφραση στα 
ελληνικά, όποτε τη χρησιμοποιώ στα αγγλικά.

Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Δημήτριος Νανόπουλος: μια άλλη ματιά στο σύμπαν 
του Σωκράτη Ναζλίδη  (Γ2)
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 μια μικρή ομάδα μαθητών του Γυμνασίου μας, συνοδευόμενη από 
τον καθηγητή Φυσικής Βασίλη Τεμπερεκίδη, βρεθήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής και παρακολουθήσαμε 
τη διάλεξη του καθηγητή Δημητρίου Νανόπουλου, «Συμπαντική Συμφωνία». Η διάλεξη μάς 
δημιούργησε την επιθυμία να εκφράσουμε κάποιες ερωτήσεις που γεννήθηκαν  και να τις 
αποστείλουμε στον καθηγητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης είχαν την τιμή να φιλοξενήσουν τον καθηγητή Νανόπουλο τον 
Μάρτιο του 2015, στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσαν, με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο – Αναπτύσσοντας τη δημιουργική και την 
κριτική ικανότητα των μαθητών». Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τις απαντήσεις του 
καθηγητή στις ερωτήσεις μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον καθηγητή Δημήτριο 
Νανόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή θεωρητικούς φυσικούς, για την τιμή που μας 
έκανε και για την ευκαιρία που μας έδωσε, να μοιραστούμε τις απαντήσεις του με την υπόλοιπη 
κοινότητα του Σχολείου και της πόλης μας. 

Νεογράφημα: Όπως επισημάνατε στην ομιλία σας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αν 
μπορούσαμε να αλλάξουμε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Σύμπαντος, έστω και λίγο, η ζωή όπως 
την ξέρουμε θα ήταν αδύνατη. Συνεπώς διαφορετικοί συνδυασμοί ρυθμίσεων, θα δημιουργούσαν 
διαφορετικά Σύμπαντα. Εξηγείται με αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη πολλαπλών Συμπάντων;
Δ. Νανόπουλος:  Όχι. Δεν καίγεται καρφάκι στη φύση αν υπάρχουμε. Είμαστε τυχαίες υπάρξεις σε 
ένα τυχαίο Σύμπαν. Τα πολλαπλά Σύμπαντα είναι λύσεις των βασικών εξισώσεων της Θεωρίας των 
Υπερχορδών, και μέσα στη μεγάλη αυτή ποικιλία, υπάρχουν και μερικά που οδηγούν στην ύπαρξη της 
ζωής, τυχαία και ΌΧΙ τελεολογικά.

Νεογράφημα: Είναι γνωστό, από τη δεκαετία του 1920, ότι το Σύμπαν διαστέλλεται. (i) Πού 
οφείλεται αυτή η διαστολή και ποια σκοπιμότητα (αν υπάρχει) μπορούμε να ανιχνεύσουμε σε αυτήν; 
(ii) Και κάτι ακόμα σχετικό, με αφορμή την εικόνα ότι αυτή η διαστολή του σύμπαντος μοιάζει με ένα 
μπαλόνι που φουσκώνει: Όταν φουσκώνουμε ένα μπαλόνι αυτό φουσκώνει μέσα στον χώρο του 
δωματίου που βρισκόμαστε. Το Σύμπαν μέσα ποιον χώρο (αντίστοιχο του δωματίου) διαστέλλεται;
Δ. Νανόπουλος: (i) Το Σύμπαν είναι μια τυχαία διακύμανση από το Κβαντικό κενό και κατορθώνει 
να «επιζήσει» διαστελλόμενο! Πίσω από αυτή τη διαστολή δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα. Όλα 
προέρχονται από την Aρχή της Αβεβαιότητας του Heisenberg.
(ii) Η αναλογία του «μπαλονιού»-Σύμπαντος, είναι για δύο χωρικές και μία χρονική διάσταση. Η 
επιφάνεια του μπαλονιού είναι ΟΛΟ ό,τι υπάρχει, δεν υπάρχει η τρίτη (3η) χωρική διάσταση. Το 
φούσκωμα του μπαλονιού αντιστοιχεί στη διαστολή που αυτοπαράγει τον χώρο όπως φουσκώνει. 
Δηλαδή δεν φουσκώνει μέσα σε κάτι.

Νεογράφημα: Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε ερευνητικά με την επιστήμη της Φυσικής έχουν 
έρθει στην επιφάνεια πολλά νέα στοιχεία τα οποία έχουν αλλάξει ή θα αλλάξουν μελλοντικά τον 
τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο μας. Αν σας ζητούσα να επιλέξετε ένα, ποιο θα είχε την τιμητική του;
Δ. Νανόπουλος: Η Σκοτεινή Ενέργεια, δηλαδή το 73% της υλοενέργειας του Σύμπαντος παραμένει 
ένας γρίφος. Η ύπαρξη ή όχι της Υπερσυμμετρίας επίσης θα είναι καθοριστική για το μέλλον της 
Φυσικής. Οψόμεθα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε πως η Φυσική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη θέση που της 
αρμόζει; Υπάρχει κάτι που θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει είτε στο περιεχόμενο είτε στον τρόπο 
διδασκαλίας;
Δ. Νανόπουλος: Όχι. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Όσο 
δεν τα αλλάζουμε, τόσο θα μένουμε πίσω σε «πεντο-κοσμικό» επίπεδο…

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμβολή των θετικών επιστημών σε τομείς της 
καθημερινής μας ζωής;
Δ. Νανόπουλος: Μέγιστη! Άλλαξαν την ανθρώπινη ζωή όχι μόνο στην καθημερινότητά της. Ό,τι σχεδόν 
χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι κβαντικής προελεύσεως. Οι θετικές επιστήμες επίσης συνέβαλαν 
και στην απάντηση βασικών υπαρξιακών ερωτημάτων. Όπως είπα και παραπάνω, η τυχαία ύπαρξη 
του Σύμπαντος πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πολύ πώς θα ζήσουμε την απειροστή χωροχρονικά 
ζωούλα μας…

Νεογράφημα: Η φύση, όπως είπε αιώνες πριν ο φυσικός φιλόσοφος Ηράκλειτος, αγαπά να κρύβεται 
(«φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ»). Ο άνθρωπος, όμως, και ιδιαίτερα ο ερευνητής, αν και είναι μέρος της 
φύσης, «αγαπά» να αποκαλύπτει τα μυστικά της. Πώς εξηγείτε αυτή την παραδοξότητα;
Δ. Νανόπουλος: Ο γεννηθείς πριν ακριβώς 2.400 χρόνια Αριστοτέλης, έλεγε: «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ ε
ἰδέναι ὀρέγονται φύσει», άρα πάντα θα ψάχνουμε… Ο Albert Einstein έλεγε: God is subtle but not ma-
licious (ο Θεός είναι εύστροφος, αλλά όχι κακόβουλος). Αν αντικαταστήσουμε τον Θεό με τη Φύση, 
όπως κήρυττε ο Spinoza, τότε έχουμε την απάντηση τι εννοούσε ο Ηράκλειτος.

 Ο Δημήτρης Νανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1971 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Sussex της 
Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.D) το 1973, στη Θεωρητική Φυσική των Υψηλών 
Ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητής επί σειρά ετών στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης (CERN) στη 
Γενεύη της Ελβετίας. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Texas A&M, 
College Station. Στόχος των ερευνών του αποτελεί η δημιουργία μιας ενοποιημένης θεωρίας όλων των 
δυνάμεων στη Φύση, η θεωρία του Παντός, στην οποία θα δίνεται μία επιστημονική ερμηνεία του 
Σύμπαντος, από το πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε και πώς έχει την σημερινή μορφολογία του. Έχει 
τιμηθεί με πολλά βραβεία παγκοσμίως και το 1996 του απενεμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία 
το παράσημο του  Ταξιάρχη του Tάγματος της Tιμής.



Διονύσιος Σολωμός: εθνικός ποιητής, στοχαστής και άνθρωπος
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 13ο, Απρίλιος 2018

Η επέτειος των 220 χρόνων από τη γέννηση του Διονυσίου Σολωμού μας προ(σ)καλεί να 
συλλογιστούμε ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που φέρει τον τίτλο «εθνικός ποιητής» και 
πόσο έβαλε το λιθαράκι του στο ελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Με αφορμή την εκδήλωση που 
πραγματοποιήσαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του και με όπλο την ακαταπόνητη περιέργεια και 
φαντασία μας, ας αναζητήσουμε το νόημα που κρύβεται πίσω από τις βαρυσήμαντες λέξεις της 
μεγάλης τούτης «πένας» και ας σκιαγραφήσουμε την πολυσχιδή του προσωπικότητα, εμποτισμένη με 
τις αξίες της ελευθερίας και της γλώσσας. Διότι, «μήγαρις έχω άλλο τι στον νου μου, πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;». Ας ανασκαλεύσουμε, τέλος, στις σελίδες της ποίησής του, τον διάχυτο πατριωτισμό, 
που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Σωκράτης 2.500 χρόνια πριν με τη φράση: «Μητρός τε καὶ 
πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρίς». 

Προτού, όμως, περιδιαβούμε το «εργαστήριο του ποιητή», θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Απρίλιο του 1798 από πατέρα κόντε (ευγενή) και 
μητέρα την υπηρέτρια του προηγούμενου. Σε ηλικία δέκα μόλις χρονών έφυγε για την Ιταλία, όπου 
σπούδασε, υπό την προστασία του Νικόλαου Μεσσαλά, στα πανεπιστήμια της Κρεμόνας και της 
Παβίας. Μάλιστα, σε ηλικία δεκαέξι ετών αρχίζει να ασχολείται με τη συγγραφή ποιημάτων. 
Επιστρέφοντας στο γενέθλιο νησί του, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αναταραχή, ως 
απόρροια της αγγλικής κατοχής στο νησί, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να έχει το βλέμμα του 
στραμμένο στην Ιταλία. Επακολούθησε η μετοίκηση στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε με τη συγγραφή 
μνημειωδών ποιημάτων, όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι». Αυτός που τον παρακίνησε να γράψει 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα στη δημοτική ελληνική, ήταν ο φίλος του, Σπυρίδων 
Τρικούπης. Συγκεκριμένα, ο Σολωμός καυτηριάζει την αρχαΐζουσα στον «Διάλογό» του με έναν 
φανταστικό χαρακτήρα, τον Σοφολογιότατο, στον οποίο απευθύνεται, λέγοντας: «Σοφολογιότατε, τες 
λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα». Στην Κέρκυρα, 
το 1857, αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο θάνατός του, «αν και μη ανέλπιστος» επηρεάζει άρδην τον 
μικρόκοσμο του νησιού.

Η απόφαση του Σολωμού να γράψει ποίηση στην ελληνική πάρθηκε σταδιακά, κατόπιν της 
γνωριμίας του με τον Τρικούπη, ο οποίος μάλιστα του είπε: «Η ποιητική σας ιδιοφυία σάς 
επιφυλάσσει μια διαλεχτή θέση στον ιταλικό Παρνασσό. Αλλά οι πρώτες θέσεις εκεί είναι πιασμένες. 
Ο ελληνικός Παρνασσός δεν έχει ακόμη τον Δάντη του». Έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος να του διδάξει τη 
γλώσσα. Το δίλημμα ανάμεσα στις δύο γλώσσες ήταν κατ’ επέκταση ένα δίλημμα ανάμεσα σε δυο 

διαφορετικές εθνικότητες, την ιταλική και την ελληνική. Εντέλει, υπερισχύει το πατριωτικό του 
φρόνημα και η ελληνική συνείδηση, όπως διαφαίνεται μέσα από τα λόγια του: «Κλείσε μέσα στην ψυχή 
σου την Ελλάδα, και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Είναι πασιφανές 
πως ο Σολωμός αισθάνεται Έλληνας ως το μεδούλι της ψυχής του. Ο Αμερικανός ποιητής Στίβεν Κρέιν 
έγραψε κάποτε: «Στην έρημο είδα ένα πλάσμα […] που κράταγε στα χέρια του την καρδιά του και 
την έτρωγε. Είπα, “Είναι καλή, φίλε;”. “Είναι πικρή - πικρή”, μου απάντησε. “Αλλά μ’ αρέσει. Γιατί 
είναι πικρή. Και γιατί  ναι η καρδιά μου.”». Αυτό το πλάσμα είναι και ο Σολωμός, με την ελληνική 
καρδιά, την ασθενική και ταλαιπωρημένη, με την οποία βαδίζει ως το τέλος, χωρίς να απαρνηθεί το 
αίμα που κυλάει στις φλέβες του και το πεπρωμένο του. 

Τα ποιήματα του Σολωμού, είτε αντλούν το περιεχόμενό τους από την Ελληνική Επανάσταση είτε 
αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, διαπνέονται από έντονα συναισθήματα και υψηλές ιδέες. 
Η γνωστότερη ποιητική του δημιουργία είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», ένα νεανικό του πόνημα, 
οι δύο πρώτες στροφές του οποίου έχουν καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Σε αυτό, καθώς 
και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», εξαίρονται οι αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία και η 
θυσία τους στον βωμό της Πατρίδας. Άλλα ποιήματα, όπως το «Εις Μάρκο Μπότσαρη» και το 
επίγραμμα «Η Καταστροφή των Ψαρών», υποδηλώνουν πως ο ποιητής συμπάσχει με τους αγωνιστές, 
γι’ αυτό και θέλει να εξυμνήσει τον ηρωισμό τους, ώστε τα ονόματά τους να μείνουν ανεξίτηλα στο 
βιβλίο της Ιστορίας. Παρόμοιο ρόλο διαδραματίζει και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Τέλος, πολλά 
ποιήματά του κάνουν λόγο για καθημερινά γεγονότα, όπως τον αποχαιρετισμό («Η Ξανθούλα»), τη 
μοναχική ζωή («Η Μοναχή») και τη φύση («Ωδή στη Σελήνη»). Με αυτό τον τρόπο, συνταιριάζει τον 
ηρωισμό με την απλότητα, τη φρίκη με τη γλυκύτητα, τον θάνατο με τη ζωή. 

Κλείνοντας, ας απαντήσουμε σε τρία εύλογα ερωτήματα. Γιατί χαρακτηρίζουμε τον Σολωμό «εθνικό 
ποιητή»; Η απάντησή μας θα αντληθεί από την παροιμιώδη φράση του Σολωμού: «Ο λαός πρέπει να 
θεωρεί εθνικό ό,τι είναι και αληθινό». Συγκεκριμένα, ο Σολωμός, με τα ποιήματά του, διαμορφώνει 
τόσο τη νεοελληνική ποιητική παράδοση, όσο και τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Το έθνος είναι για 
αυτόν οδηγός και το σύνολο του έργου του εδράζεται στον αγώνα για ελευθερία, τον αγώνα για μια 
ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί τον χαρακτηρίζουμε στοχαστή; Επειδή είναι «Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» του. Δεν σταματά να σκέφτεται, να κρίνει και να δημιουργεί. Ενστερνίζεται 
υψηλά ιδανικά και ιδέες, τις αναλύει, τις υποστηρίζει και τις καθιστά διαχρονικές. Γιατί, όμως, 
«άνθρωπος»; Γιατί αισθάνεται, συναισθάνεται και συμπονά. Γιατί στοχάζεται με τον νου, αλλά 
πορεύεται με την καρδιά. Θυμόμαστε, έτσι, τα λόγια ενός άλλου σύγχρονού μας ποιητή, του Τάσου 
Λειβαδίτη: «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δε θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη 
και για το δίκαιο». Ο Σολωμός δεν έπαψε ποτέ του να μιλά για την ελευθερία, να περιγράφει τη φρίκη 
του πολέμου και να οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο. Αυτός είναι ο Διονύσιος Σολωμός: Ένα 
ακυβέρνητο πλοίο στη θάλασσα της ζωής και στη θάλασσα της γλώσσας, με πλοηγό το τιμόνι του νου, 
με οδηγό την πυξίδα της καρδιάς και σωτηρία τον φάρο του Έθνους. 

Δημήτριος Νανόπουλος: μια άλλη ματιά στο σύμπαν 
του Σωκράτη Ναζλίδη  (Γ2)
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 μια μικρή ομάδα μαθητών του Γυμνασίου μας, συνοδευόμενη από 
τον καθηγητή Φυσικής Βασίλη Τεμπερεκίδη, βρεθήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής και παρακολουθήσαμε 
τη διάλεξη του καθηγητή Δημητρίου Νανόπουλου, «Συμπαντική Συμφωνία». Η διάλεξη μάς 
δημιούργησε την επιθυμία να εκφράσουμε κάποιες ερωτήσεις που γεννήθηκαν  και να τις 
αποστείλουμε στον καθηγητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης είχαν την τιμή να φιλοξενήσουν τον καθηγητή Νανόπουλο τον 
Μάρτιο του 2015, στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσαν, με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις στο Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο – Αναπτύσσοντας τη δημιουργική και την 
κριτική ικανότητα των μαθητών». Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τις απαντήσεις του 
καθηγητή στις ερωτήσεις μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον καθηγητή Δημήτριο 
Νανόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή θεωρητικούς φυσικούς, για την τιμή που μας 
έκανε και για την ευκαιρία που μας έδωσε, να μοιραστούμε τις απαντήσεις του με την υπόλοιπη 
κοινότητα του Σχολείου και της πόλης μας. 

Νεογράφημα: Όπως επισημάνατε στην ομιλία σας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αν 
μπορούσαμε να αλλάξουμε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του Σύμπαντος, έστω και λίγο, η ζωή όπως 
την ξέρουμε θα ήταν αδύνατη. Συνεπώς διαφορετικοί συνδυασμοί ρυθμίσεων, θα δημιουργούσαν 
διαφορετικά Σύμπαντα. Εξηγείται με αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη πολλαπλών Συμπάντων;
Δ. Νανόπουλος:  Όχι. Δεν καίγεται καρφάκι στη φύση αν υπάρχουμε. Είμαστε τυχαίες υπάρξεις σε 
ένα τυχαίο Σύμπαν. Τα πολλαπλά Σύμπαντα είναι λύσεις των βασικών εξισώσεων της Θεωρίας των 
Υπερχορδών, και μέσα στη μεγάλη αυτή ποικιλία, υπάρχουν και μερικά που οδηγούν στην ύπαρξη της 
ζωής, τυχαία και ΌΧΙ τελεολογικά.

Νεογράφημα: Είναι γνωστό, από τη δεκαετία του 1920, ότι το Σύμπαν διαστέλλεται. (i) Πού 
οφείλεται αυτή η διαστολή και ποια σκοπιμότητα (αν υπάρχει) μπορούμε να ανιχνεύσουμε σε αυτήν; 
(ii) Και κάτι ακόμα σχετικό, με αφορμή την εικόνα ότι αυτή η διαστολή του σύμπαντος μοιάζει με ένα 
μπαλόνι που φουσκώνει: Όταν φουσκώνουμε ένα μπαλόνι αυτό φουσκώνει μέσα στον χώρο του 
δωματίου που βρισκόμαστε. Το Σύμπαν μέσα ποιον χώρο (αντίστοιχο του δωματίου) διαστέλλεται;
Δ. Νανόπουλος: (i) Το Σύμπαν είναι μια τυχαία διακύμανση από το Κβαντικό κενό και κατορθώνει 
να «επιζήσει» διαστελλόμενο! Πίσω από αυτή τη διαστολή δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα. Όλα 
προέρχονται από την Aρχή της Αβεβαιότητας του Heisenberg.
(ii) Η αναλογία του «μπαλονιού»-Σύμπαντος, είναι για δύο χωρικές και μία χρονική διάσταση. Η 
επιφάνεια του μπαλονιού είναι ΟΛΟ ό,τι υπάρχει, δεν υπάρχει η τρίτη (3η) χωρική διάσταση. Το 
φούσκωμα του μπαλονιού αντιστοιχεί στη διαστολή που αυτοπαράγει τον χώρο όπως φουσκώνει. 
Δηλαδή δεν φουσκώνει μέσα σε κάτι.

Νεογράφημα: Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε ερευνητικά με την επιστήμη της Φυσικής έχουν 
έρθει στην επιφάνεια πολλά νέα στοιχεία τα οποία έχουν αλλάξει ή θα αλλάξουν μελλοντικά τον 
τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο μας. Αν σας ζητούσα να επιλέξετε ένα, ποιο θα είχε την τιμητική του;
Δ. Νανόπουλος: Η Σκοτεινή Ενέργεια, δηλαδή το 73% της υλοενέργειας του Σύμπαντος παραμένει 
ένας γρίφος. Η ύπαρξη ή όχι της Υπερσυμμετρίας επίσης θα είναι καθοριστική για το μέλλον της 
Φυσικής. Οψόμεθα.

Νεογράφημα: Πιστεύετε πως η Φυσική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη θέση που της 
αρμόζει; Υπάρχει κάτι που θεωρείτε πως πρέπει να αλλάξει είτε στο περιεχόμενο είτε στον τρόπο 
διδασκαλίας;
Δ. Νανόπουλος: Όχι. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Όσο 
δεν τα αλλάζουμε, τόσο θα μένουμε πίσω σε «πεντο-κοσμικό» επίπεδο…

Νεογράφημα: Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμβολή των θετικών επιστημών σε τομείς της 
καθημερινής μας ζωής;
Δ. Νανόπουλος: Μέγιστη! Άλλαξαν την ανθρώπινη ζωή όχι μόνο στην καθημερινότητά της. Ό,τι σχεδόν 
χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι κβαντικής προελεύσεως. Οι θετικές επιστήμες επίσης συνέβαλαν 
και στην απάντηση βασικών υπαρξιακών ερωτημάτων. Όπως είπα και παραπάνω, η τυχαία ύπαρξη 
του Σύμπαντος πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε πολύ πώς θα ζήσουμε την απειροστή χωροχρονικά 
ζωούλα μας…

Νεογράφημα: Η φύση, όπως είπε αιώνες πριν ο φυσικός φιλόσοφος Ηράκλειτος, αγαπά να κρύβεται 
(«φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ»). Ο άνθρωπος, όμως, και ιδιαίτερα ο ερευνητής, αν και είναι μέρος της 
φύσης, «αγαπά» να αποκαλύπτει τα μυστικά της. Πώς εξηγείτε αυτή την παραδοξότητα;
Δ. Νανόπουλος: Ο γεννηθείς πριν ακριβώς 2.400 χρόνια Αριστοτέλης, έλεγε: «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ ε
ἰδέναι ὀρέγονται φύσει», άρα πάντα θα ψάχνουμε… Ο Albert Einstein έλεγε: God is subtle but not ma-
licious (ο Θεός είναι εύστροφος, αλλά όχι κακόβουλος). Αν αντικαταστήσουμε τον Θεό με τη Φύση, 
όπως κήρυττε ο Spinoza, τότε έχουμε την απάντηση τι εννοούσε ο Ηράκλειτος.

 Ο Δημήτρης Νανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1971 και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Sussex της 
Αγγλίας, όπου απέκτησε το διδακτορικό του (Ph.D) το 1973, στη Θεωρητική Φυσική των Υψηλών 
Ενεργειών. Διετέλεσε ερευνητής επί σειρά ετών στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης (CERN) στη 
Γενεύη της Ελβετίας. Το 1989, εξελέγη καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Texas A&M, 
College Station. Στόχος των ερευνών του αποτελεί η δημιουργία μιας ενοποιημένης θεωρίας όλων των 
δυνάμεων στη Φύση, η θεωρία του Παντός, στην οποία θα δίνεται μία επιστημονική ερμηνεία του 
Σύμπαντος, από το πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε και πώς έχει την σημερινή μορφολογία του. Έχει 
τιμηθεί με πολλά βραβεία παγκοσμίως και το 1996 του απενεμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία 
το παράσημο του  Ταξιάρχη του Tάγματος της Tιμής.



«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      



«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      



«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      



Φοίβος Δεληβοριάς: «Στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των “μικρών” κι 
“ασήμαντων” πραγμάτων»
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Τη μουσική και τα τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά τα αγαπούσα από την παιδική μου ηλικία. 
Μπορώ να πω πως με αυτά μεγάλωσα και πέρασα στην εφηβεία. Όταν έμαθα πως θα εμφανιζόταν 
για ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον «Μύλο», κατάλαβα πως είχα μια ευκαιρία να εξασκήσω τα 
προσόντα που απέκτησα στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας» που μας δίδαξε ο κύριος Νευροκοπλής, 
στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού. Με τη συνοδεία των αγαπημένων μου καθηγητριών, Αποστολίας 
Δεμερτζή και Τίνας Πλατσή, παρακολουθήσαμε τη συναυλία του, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019. Τον 
προσεγγίσαμε μετά και ευχαρίστως δέχτηκε να μου παραχωρήσει συνέντευξη. Το ραντεβού κλείστηκε 
για το Σάββατο 30 Μαρτίου. Αυτή τη φορά μας συνόδευε, τις δύο καθηγήτριες και εμένα, και ο 
διευθυντής μας, ο κύριος Νευροκοπλής. Ο Φοίβος Δεληβοριάς μας περίμενε και, μετά τη συναυλία του, 
μας υποδέχτηκε στο καμαρίνι του. 

Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε τραγούδια;
Φοίβος Δεληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. Δεν είμαι από αυτούς που 
άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα αυτό που με γοήτευε πιο 
πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα τους γονείς μου να μου αγοράσουν 
μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου 
πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν «καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια 
βαριόμουν πάρα πολύ, ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με 
το όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης, κατάλαβε ότι 
εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η 
αφήγηση, οπότε άρχισε να μου μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο 
κόσμο στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα συνέχεια μουσική, όπως 
όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. Διάλεγα κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και 
τραγουδάκια και μέσα σε έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, 
οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. 
Ανυπομονούσα να γυρίσω από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των βιβλίων, και 
να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που 
μου έδωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και τον συνάντησα, 

αφού του άφησα ένα demo και ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα κάπως με ενθάρρυνε, 
μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις ωραία, έχεις και την 
αφοσίωση και το ταλέντο που χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με προέτρεψε να βρω 
δασκάλους, να μάθω λίγο καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και πέρα –ακόμα κι αν στην 
αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να πηγαίνω τα καινούργια μου 
τραγούδια– κατάλαβα πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το τραγούδι για μένα δεν ήταν 
ένα εφηβικό ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και 
αργότερα, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει η 
«φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. Αλλά 
είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα τελειώσω, 
όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία χρόνια τελικά 
αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο... 
Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, έστω και στην 
επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη 
ζωή κάποιων ανθρώπων. Να τους δώσει εκείνη την στιγμή μια συμβουλή, ένα σπρώξιμο, μια 
επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και το μοιράζονται 
και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή μας, αλλά δεν 
άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος αλλάζει μέσα σε 
διαδρομή αιώνων, και πολλές φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και ερμηνεία. 
Δε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή –ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον χώρο του 
τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να ακούς ένα 
συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και γράφει στίχο. Τότε, 
λες ότι ακούς το ύφος του 100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, ξεκινάω 
πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. Την 
ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ σημαντικό 
στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει την ατμόσφαιρα, 
δεν έχω λόγο να γράψω. Δε θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αν θέλει να γράψει τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της μουσικής, 
γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να ηχογραφεί. 
Να φτάσει σε ένα σημείο που, για μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε μέρα. Είναι σαν να 
ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε μέρα ένα τραγούδι, θα δεις 
ότι σε δύο-τρία χρόνια θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις υπομονή, δεν 
πρέπει να βιάζεσαι. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς 
την ερώτηση σε έναν ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και είχε δίκιο 
τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το 

αντίθετο από αυτό που σε έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου ζωή: 
ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. 
«Λέγε για πράγματα που υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, 
αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην 
είναι κάτι που απλά είναι ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη συμβουλή 
ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου 
δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου 
χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την 
οποία την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα να βρεθώ σε ένα μπαρ που 
παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στη “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». Δηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, 
αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο 
θες να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, 
είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 
Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η μουσική την έδωσε την απάντηση. 
Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε 
έχω όρεξη. Δεν έχω ποτέ όρεξη συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές ταινίες. 
Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη 
γλώσσα σε παλιότερες φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά ελληνική ταινία, 
όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, 
μαθαίνεις πώς μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και αναγνώριζα στις 
ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να 
αγαπάς πολύ αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο μέλλον;
Φοίβος Δεληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή 
προσκήνιο. Με φανταζόμουν ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν δυνάμει χώροι στους οποίους θα 
μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από την μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες φανταστικών ταινιών που θα 
γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. 
Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία 
όρεξη. Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να πιει χυμό με το καλαμάκι του και 
να τον αφήσουν ήσυχο τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες ιστορίες, πάντα 
γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι ήρωας, 
αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό 
το αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της κόρης σου;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη 
και θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια 
μου, τα αδέρφια μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν 
γνωρίζεις έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που μοιάζει σε σένα και σε έναν 
άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά που τα ξέρεις 
καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, 
ξαναρχίζει για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει 
όλο λάθος. Στη δική μου περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος Δεληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα 
αυτό;» και, σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την προβληματική του κομματιού, σβήνω, 
γράφω, κάπως έτσι. Δε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται σπάνια. Συνήθως 
πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν 
απάντηση και το κομμάτι έχει πια παγιωθεί. Δε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, ήταν «Ο καθρέφτης». 
Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. 
Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει 
κουράσει, δεν το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος Δεληβοριάς: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι τη μαντεύουμε ως 
πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει 
ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, 
την τέλεια χώρα, τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί 
στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η ευτυχία συνίσταται σε 
αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι 
περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, 
κάποιες μέρες ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει κάτι πιο τέλειο και 
πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει 
ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή 
την ευτυχία, άλλον τον απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια 
περιπέτεια πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος Δεληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Φοίβος Δεληβοριάς: «Στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των “μικρών” κι 
“ασήμαντων” πραγμάτων»
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Τη μουσική και τα τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά τα αγαπούσα από την παιδική μου ηλικία. 
Μπορώ να πω πως με αυτά μεγάλωσα και πέρασα στην εφηβεία. Όταν έμαθα πως θα εμφανιζόταν 
για ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον «Μύλο», κατάλαβα πως είχα μια ευκαιρία να εξασκήσω τα 
προσόντα που απέκτησα στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας» που μας δίδαξε ο κύριος Νευροκοπλής, 
στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού. Με τη συνοδεία των αγαπημένων μου καθηγητριών, Αποστολίας 
Δεμερτζή και Τίνας Πλατσή, παρακολουθήσαμε τη συναυλία του, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019. Τον 
προσεγγίσαμε μετά και ευχαρίστως δέχτηκε να μου παραχωρήσει συνέντευξη. Το ραντεβού κλείστηκε 
για το Σάββατο 30 Μαρτίου. Αυτή τη φορά μας συνόδευε, τις δύο καθηγήτριες και εμένα, και ο 
διευθυντής μας, ο κύριος Νευροκοπλής. Ο Φοίβος Δεληβοριάς μας περίμενε και, μετά τη συναυλία του, 
μας υποδέχτηκε στο καμαρίνι του. 

Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε τραγούδια;
Φοίβος Δεληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. Δεν είμαι από αυτούς που 
άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα αυτό που με γοήτευε πιο 
πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα τους γονείς μου να μου αγοράσουν 
μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου 
πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν «καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια 
βαριόμουν πάρα πολύ, ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με 
το όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης, κατάλαβε ότι 
εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η 
αφήγηση, οπότε άρχισε να μου μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο 
κόσμο στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα συνέχεια μουσική, όπως 
όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. Διάλεγα κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και 
τραγουδάκια και μέσα σε έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, 
οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. 
Ανυπομονούσα να γυρίσω από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των βιβλίων, και 
να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που 
μου έδωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και τον συνάντησα, 

αφού του άφησα ένα demo και ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα κάπως με ενθάρρυνε, 
μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις ωραία, έχεις και την 
αφοσίωση και το ταλέντο που χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με προέτρεψε να βρω 
δασκάλους, να μάθω λίγο καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και πέρα –ακόμα κι αν στην 
αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να πηγαίνω τα καινούργια μου 
τραγούδια– κατάλαβα πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το τραγούδι για μένα δεν ήταν 
ένα εφηβικό ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και 
αργότερα, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει η 
«φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. Αλλά 
είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα τελειώσω, 
όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία χρόνια τελικά 
αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο... 
Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, έστω και στην 
επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη 
ζωή κάποιων ανθρώπων. Να τους δώσει εκείνη την στιγμή μια συμβουλή, ένα σπρώξιμο, μια 
επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και το μοιράζονται 
και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή μας, αλλά δεν 
άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος αλλάζει μέσα σε 
διαδρομή αιώνων, και πολλές φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και ερμηνεία. 
Δε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή –ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον χώρο του 
τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να ακούς ένα 
συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και γράφει στίχο. Τότε, 
λες ότι ακούς το ύφος του 100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, ξεκινάω 
πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. Την 
ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ σημαντικό 
στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει την ατμόσφαιρα, 
δεν έχω λόγο να γράψω. Δε θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αν θέλει να γράψει τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της μουσικής, 
γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να ηχογραφεί. 
Να φτάσει σε ένα σημείο που, για μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε μέρα. Είναι σαν να 
ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε μέρα ένα τραγούδι, θα δεις 
ότι σε δύο-τρία χρόνια θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις υπομονή, δεν 
πρέπει να βιάζεσαι. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς 
την ερώτηση σε έναν ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και είχε δίκιο 
τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το 

αντίθετο από αυτό που σε έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου ζωή: 
ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. 
«Λέγε για πράγματα που υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, 
αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην 
είναι κάτι που απλά είναι ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη συμβουλή 
ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου 
δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου 
χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την 
οποία την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα να βρεθώ σε ένα μπαρ που 
παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στη “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». Δηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, 
αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο 
θες να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, 
είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 
Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η μουσική την έδωσε την απάντηση. 
Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε 
έχω όρεξη. Δεν έχω ποτέ όρεξη συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές ταινίες. 
Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη 
γλώσσα σε παλιότερες φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά ελληνική ταινία, 
όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, 
μαθαίνεις πώς μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και αναγνώριζα στις 
ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να 
αγαπάς πολύ αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο μέλλον;
Φοίβος Δεληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή 
προσκήνιο. Με φανταζόμουν ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν δυνάμει χώροι στους οποίους θα 
μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από την μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες φανταστικών ταινιών που θα 
γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. 
Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία 
όρεξη. Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να πιει χυμό με το καλαμάκι του και 
να τον αφήσουν ήσυχο τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες ιστορίες, πάντα 
γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι ήρωας, 
αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό 
το αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της κόρης σου;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη 
και θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια 
μου, τα αδέρφια μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν 
γνωρίζεις έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που μοιάζει σε σένα και σε έναν 
άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά που τα ξέρεις 
καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, 
ξαναρχίζει για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει 
όλο λάθος. Στη δική μου περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος Δεληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα 
αυτό;» και, σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την προβληματική του κομματιού, σβήνω, 
γράφω, κάπως έτσι. Δε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται σπάνια. Συνήθως 
πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν 
απάντηση και το κομμάτι έχει πια παγιωθεί. Δε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, ήταν «Ο καθρέφτης». 
Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. 
Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει 
κουράσει, δεν το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος Δεληβοριάς: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι τη μαντεύουμε ως 
πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει 
ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, 
την τέλεια χώρα, τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί 
στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η ευτυχία συνίσταται σε 
αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι 
περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, 
κάποιες μέρες ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει κάτι πιο τέλειο και 
πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει 
ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή 
την ευτυχία, άλλον τον απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια 
περιπέτεια πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος Δεληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Φοίβος Δεληβοριάς: «Στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των “μικρών” κι 
“ασήμαντων” πραγμάτων»
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Τη μουσική και τα τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά τα αγαπούσα από την παιδική μου ηλικία. 
Μπορώ να πω πως με αυτά μεγάλωσα και πέρασα στην εφηβεία. Όταν έμαθα πως θα εμφανιζόταν 
για ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον «Μύλο», κατάλαβα πως είχα μια ευκαιρία να εξασκήσω τα 
προσόντα που απέκτησα στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας» που μας δίδαξε ο κύριος Νευροκοπλής, 
στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού. Με τη συνοδεία των αγαπημένων μου καθηγητριών, Αποστολίας 
Δεμερτζή και Τίνας Πλατσή, παρακολουθήσαμε τη συναυλία του, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019. Τον 
προσεγγίσαμε μετά και ευχαρίστως δέχτηκε να μου παραχωρήσει συνέντευξη. Το ραντεβού κλείστηκε 
για το Σάββατο 30 Μαρτίου. Αυτή τη φορά μας συνόδευε, τις δύο καθηγήτριες και εμένα, και ο 
διευθυντής μας, ο κύριος Νευροκοπλής. Ο Φοίβος Δεληβοριάς μας περίμενε και, μετά τη συναυλία του, 
μας υποδέχτηκε στο καμαρίνι του. 

Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε τραγούδια;
Φοίβος Δεληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. Δεν είμαι από αυτούς που 
άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα αυτό που με γοήτευε πιο 
πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα τους γονείς μου να μου αγοράσουν 
μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου 
πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν «καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια 
βαριόμουν πάρα πολύ, ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με 
το όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης, κατάλαβε ότι 
εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η 
αφήγηση, οπότε άρχισε να μου μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο 
κόσμο στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα συνέχεια μουσική, όπως 
όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. Διάλεγα κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και 
τραγουδάκια και μέσα σε έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, 
οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. 
Ανυπομονούσα να γυρίσω από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των βιβλίων, και 
να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που 
μου έδωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και τον συνάντησα, 

αφού του άφησα ένα demo και ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα κάπως με ενθάρρυνε, 
μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις ωραία, έχεις και την 
αφοσίωση και το ταλέντο που χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με προέτρεψε να βρω 
δασκάλους, να μάθω λίγο καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και πέρα –ακόμα κι αν στην 
αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να πηγαίνω τα καινούργια μου 
τραγούδια– κατάλαβα πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το τραγούδι για μένα δεν ήταν 
ένα εφηβικό ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και 
αργότερα, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει η 
«φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. Αλλά 
είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα τελειώσω, 
όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία χρόνια τελικά 
αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο... 
Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, έστω και στην 
επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη 
ζωή κάποιων ανθρώπων. Να τους δώσει εκείνη την στιγμή μια συμβουλή, ένα σπρώξιμο, μια 
επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και το μοιράζονται 
και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή μας, αλλά δεν 
άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος αλλάζει μέσα σε 
διαδρομή αιώνων, και πολλές φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και ερμηνεία. 
Δε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή –ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον χώρο του 
τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να ακούς ένα 
συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και γράφει στίχο. Τότε, 
λες ότι ακούς το ύφος του 100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, ξεκινάω 
πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. Την 
ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ σημαντικό 
στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει την ατμόσφαιρα, 
δεν έχω λόγο να γράψω. Δε θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αν θέλει να γράψει τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της μουσικής, 
γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να ηχογραφεί. 
Να φτάσει σε ένα σημείο που, για μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε μέρα. Είναι σαν να 
ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε μέρα ένα τραγούδι, θα δεις 
ότι σε δύο-τρία χρόνια θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις υπομονή, δεν 
πρέπει να βιάζεσαι. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς 
την ερώτηση σε έναν ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και είχε δίκιο 
τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το 

αντίθετο από αυτό που σε έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου ζωή: 
ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. 
«Λέγε για πράγματα που υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, 
αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην 
είναι κάτι που απλά είναι ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη συμβουλή 
ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου 
δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου 
χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την 
οποία την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα να βρεθώ σε ένα μπαρ που 
παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στη “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». Δηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, 
αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο 
θες να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, 
είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 
Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η μουσική την έδωσε την απάντηση. 
Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε 
έχω όρεξη. Δεν έχω ποτέ όρεξη συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές ταινίες. 
Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη 
γλώσσα σε παλιότερες φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά ελληνική ταινία, 
όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, 
μαθαίνεις πώς μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και αναγνώριζα στις 
ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να 
αγαπάς πολύ αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο μέλλον;
Φοίβος Δεληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή 
προσκήνιο. Με φανταζόμουν ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν δυνάμει χώροι στους οποίους θα 
μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από την μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες φανταστικών ταινιών που θα 
γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. 
Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία 
όρεξη. Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να πιει χυμό με το καλαμάκι του και 
να τον αφήσουν ήσυχο τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες ιστορίες, πάντα 
γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι ήρωας, 
αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό 
το αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της κόρης σου;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη 
και θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια 
μου, τα αδέρφια μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν 
γνωρίζεις έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που μοιάζει σε σένα και σε έναν 
άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά που τα ξέρεις 
καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, 
ξαναρχίζει για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει 
όλο λάθος. Στη δική μου περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος Δεληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα 
αυτό;» και, σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την προβληματική του κομματιού, σβήνω, 
γράφω, κάπως έτσι. Δε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται σπάνια. Συνήθως 
πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν 
απάντηση και το κομμάτι έχει πια παγιωθεί. Δε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, ήταν «Ο καθρέφτης». 
Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. 
Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει 
κουράσει, δεν το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος Δεληβοριάς: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι τη μαντεύουμε ως 
πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει 
ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, 
την τέλεια χώρα, τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί 
στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η ευτυχία συνίσταται σε 
αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι 
περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, 
κάποιες μέρες ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει κάτι πιο τέλειο και 
πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει 
ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή 
την ευτυχία, άλλον τον απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια 
περιπέτεια πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος Δεληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



Φοίβος Δεληβοριάς: «Στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των “μικρών” κι 
“ασήμαντων” πραγμάτων»
της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Γ3)

Τη μουσική και τα τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά τα αγαπούσα από την παιδική μου ηλικία. 
Μπορώ να πω πως με αυτά μεγάλωσα και πέρασα στην εφηβεία. Όταν έμαθα πως θα εμφανιζόταν 
για ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον «Μύλο», κατάλαβα πως είχα μια ευκαιρία να εξασκήσω τα 
προσόντα που απέκτησα στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας» που μας δίδαξε ο κύριος Νευροκοπλής, 
στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού. Με τη συνοδεία των αγαπημένων μου καθηγητριών, Αποστολίας 
Δεμερτζή και Τίνας Πλατσή, παρακολουθήσαμε τη συναυλία του, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019. Τον 
προσεγγίσαμε μετά και ευχαρίστως δέχτηκε να μου παραχωρήσει συνέντευξη. Το ραντεβού κλείστηκε 
για το Σάββατο 30 Μαρτίου. Αυτή τη φορά μας συνόδευε, τις δύο καθηγήτριες και εμένα, και ο 
διευθυντής μας, ο κύριος Νευροκοπλής. Ο Φοίβος Δεληβοριάς μας περίμενε και, μετά τη συναυλία του, 
μας υποδέχτηκε στο καμαρίνι του. 

Νεογράφημα: Πότε καταλάβατε ότι η δουλειά σας είναι να γράφετε και να ερμηνεύετε τραγούδια;
Φοίβος Δεληβοριάς: Λοιπόν, στα τραγούδια μπήκα πολύ διστακτικά. Δεν είμαι από αυτούς που 
άκουγαν μουσική από μικροί και ο ήχος ήταν το κέντρο της ζωή τους. Εμένα αυτό που με γοήτευε πιο 
πολύ ήταν η εικόνα. Έβλεπα σινεμά μανιακά και παρακαλούσα τους γονείς μου να μου αγοράσουν 
μια κάμερα, που για εμάς τότε ήταν κάτι εντελώς εξωπραγματικό, επειδή ήταν πολύ ακριβές. Μου 
πήραν, όταν ήμουν εννέα ετών σαν «καφέ της παρηγοριάς», μια κιθάρα. Τα πρώτα δύο χρόνια 
βαριόμουν πάρα πολύ, ήταν μόνο κλίμακες κι ασκήσεις, δεν καταλάβαινα καθόλου τη σύνδεσή μου με 
το όργανο. Ευτυχώς ο δάσκαλος που είχα, ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης, κατάλαβε ότι 
εγώ κάτι άλλο θέλω από τη μουσική, δε θέλω να γίνω σολίστας. Η δική μου ροπή ήταν πιο πολύ η 
αφήγηση, οπότε άρχισε να μου μαθαίνει τραγούδια. Και ξαφνικά άρχισα να βρίσκω έναν ολόκληρο 
κόσμο στο τραγούδι –έγινα και δώδεκα χρονών– οπότε άρχισα και άκουγα συνέχεια μουσική, όπως 
όλοι οι έφηβοι, πολλές ώρες μόνος μου. Διάλεγα κομμάτια, έκανα λίστες, άρχισα να γράφω και 
τραγουδάκια και μέσα σε έναν χρόνο είχε γίνει ζωή μου το να γράφω τραγούδια. Ό,τι ζούσα, 
οτιδήποτε υπογράμμιζε το εφηβικό κενό μέσα μου ή οποιαδήποτε βαθύτερη πίστη είχα για το μέλλον, 
οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια πρόσεχα στα πράγματα γύρω μου ή οποιοδήποτε συναίσθημα 
δυσκολευόμουν να εκφράσω σε κάποιον, γινόταν τραγούδι. Το τραγούδι έγινε μέρος του εαυτού μου. 
Ανυπομονούσα να γυρίσω από το σχολείο, στο οποίο έγραφα στίχους στα περιθώρια των βιβλίων, και 
να παίξω μουσική. 
Αυτό, όμως, που με έκανε να πω ότι τώρα το τραγούδι είναι η δουλειά μου είναι η ενθάρρυνση που 
μου έδωσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Σε αυτόν πήγα όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών και τον συνάντησα, 

αφού του άφησα ένα demo και ενδιαφέρθηκε. Στην πρώτη μας μεγάλη κουβέντα κάπως με ενθάρρυνε, 
μου λέει: «Κοίταξε έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα, γράφεις ωραία, έχεις και την 
αφοσίωση και το ταλέντο που χρειάζεται και τις προϋποθέσεις.». Αμέσως με προέτρεψε να βρω 
δασκάλους, να μάθω λίγο καλύτερα μουσική, να ηχογραφώ και από κει και πέρα –ακόμα κι αν στην 
αρχή ήταν ο Χατζιδάκις ο μόνος μου ακροατής, αυτός στον οποίο ήθελα να πηγαίνω τα καινούργια μου 
τραγούδια– κατάλαβα πως η δουλειά μου ήταν να γράφω τραγούδι. Το τραγούδι για μένα δεν ήταν 
ένα εφηβικό ημερολόγιο, ήταν κάτι που απευθυνόταν στους άλλους, πρώτα στον δάσκαλό μου και 
αργότερα, όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος, σε όλους τους ανθρώπους.

Νεογράφημα: Υπάρχει κάποιο τραγούδι σου που ή θα το άλλαζες ή δεν θα το έγραφες τώρα;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Υπάρχουν κομμάτια τα οποία φαίνονται πως έχουν τα κολλήματα της 
περιόδου που τα έγραψα. Υπάρχει ένα κομμάτι μου σε έναν δίσκο μου παλιό, το «Hi! Ηow are you?», 
που μου φαίνεται κάπως πομπώδες, κάπως ρητορικό. Κι άλλα, στα οποία δεν έχει ξεκαθαρίσει η 
«φωνή» μου ή άλλα που νομίζω πως τα έβγαλα κάπως εύκολα και δεν ξέρω γιατί τα εξέδωσα. Αλλά 
είναι λίγα, όχι γιατί γενικά γράφω καλά, αλλά γιατί πετάω πολλά τραγούδια. Σκίζω, πριν τα τελειώσω, 
όσα μου φαίνονται μέτρια και κρατάω τελικά περίπου δώδεκα, που μέσα σε δυο-τρία χρόνια τελικά 
αποδεικνύονται τα πιο αληθινά, τα πιο δικά μου.

Νεογράφημα: Πιστεύεις πως ένας τραγουδιστής μπορεί να αλλάξει τον κόσμο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Όχι, καθόλου! Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αλλάξει τον κόσμο... 
Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φέρει μια διαφορά στον κόσμο, έστω και στην 
επίδρασή του σε πέντε αγαπημένα πρόσωπα. Ο καλλιτέχνης, ειδικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη 
ζωή κάποιων ανθρώπων. Να τους δώσει εκείνη την στιγμή μια συμβουλή, ένα σπρώξιμο, μια 
επιβεβαίωση ότι αυτό που έχουν μέσα τους και είναι σημαντικό, δεν είναι τρέλα και το μοιράζονται 
και με κάποιον άλλον. Πάρα πολλά έργα τέχνης μάς έχουν βοηθήσει πολύ στη ζωή μας, αλλά δεν 
άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά από ένα τραγούδι, δυστυχώς, δε γίνεται... Ο κόσμος αλλάζει μέσα σε 
διαδρομή αιώνων, και πολλές φορές αλλάζει προς το χειρότερο…

Νεογράφημα: Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει, κατά την άποψή σου, να έχει ένας τραγουδοποιός;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αυτό που πρέπει να έχει είναι απόλυτη ενότητα στίχου με αρμονία και ερμηνεία. 
Δε χρειάζεται να έχει σπουδαία φωνή –ο τραγουδιστής είναι μια άλλη λειτουργία στον χώρο του 
τραγουδιού. Ο τραγουδοποιός γράφει στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι ωραίο να ακούς ένα 
συμπαγές σύνολο, δηλαδή, έναν άνθρωπο που παίζει κιθάρα, που τραγουδάει, και γράφει στίχο. Τότε, 
λες ότι ακούς το ύφος του 100%. Υπήρξαν πάρα πολλοί τέτοιοι στην ιστορία του τραγουδιού.

Νεογράφημα: Η σειρά με την οποία γράφεις τα τραγούδια σου είναι πρώτα ο στίχος και μετά η 
μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Επειδή ο στίχος στον δικό μου κόσμο είναι το κέντρο του τραγουδιού, ξεκινάω 
πρώτα από τη μελωδία. Παίζω ένα βράδυ και μου έρχεται και μου ξαναέρχεται μια μελωδία. Την 
ηχογραφώ, την ξανακούω και μετά αρχίζω να γράφω στίχο. Τον στίχο τον θεωρώ πολύ σημαντικό 
στοιχείο των δικών μου τραγουδιών. Αλλά, αν δε μου έρθει μια μελωδία να μου δώσει την ατμόσφαιρα, 
δεν έχω λόγο να γράψω. Δε θέλω να γράψω σαν έκθεση ιδεών ένα θέμα χωρίς να έχει ψυχή.

Νεογράφημα: Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Αν θέλει να γράψει τραγούδι –εγώ ξέρω καλά αυτή την περιοχή της μουσικής, 
γιατί υπάρχει και η συμφωνική και η τζαζ και άλλες–, να γράφει συνεχώς, να σκίζει και να ηχογραφεί. 
Να φτάσει σε ένα σημείο που, για μερικά χρόνια, να μην κάνει τίποτε άλλο κάθε μέρα. Είναι σαν να 
ποτίζεις ένα δέντρο: κάποια στιγμή θα δεις να βγάζει άνθη. Αν κάνεις κάθε μέρα ένα τραγούδι, θα δεις 
ότι σε δύο-τρία χρόνια θα έχεις φτιάξει τον δικό σου μουσικό κόσμο. Πρέπει να έχεις υπομονή, δεν 
πρέπει να βιάζεσαι. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Ως ερασιτέχνης δημοσιογράφος μαθητής, όπως κι εσύ τώρα, έκανα αυτήν ακριβώς 
την ερώτηση σε έναν ηθοποιό. Μου απάντησε: «Να μην εμπιστεύεσαι τις συμβουλές» και είχε δίκιο 
τελικά. Και μάλιστα θα έλεγα: όχι μόνο να μην ακούς τις συμβουλές, αλλά να κάνεις ακριβώς το 

αντίθετο από αυτό που σε έχουν συμβουλέψει να κάνεις! Ένα παραδειγματάκι από τη δική μου ζωή: 
ο Χατζιδάκις μού είχε πει να μη γράφω ποτέ για πράγματα επικαιρικά, για πράγματα της εποχής μας. 
«Λέγε για πράγματα που υπήρχαν δύο χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς και θα υπάρχουν και δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά από μας: για το φεγγάρι, τα πουλιά, την αγάπη.». Εγώ του απαντούσα: «Ναι, 
αλλά ποιος θα εκφράσει ποιητικά τη ζωή μου, τους συμμαθητές μου;». Έτσι άρχισα να γράφω για τον 
σκύλο στο Κολωνάκι, θεωρώντας στοίχημά μου να βρω το διαχρονικό στοιχείο των πραγμάτων, να μην 
είναι κάτι που απλά είναι ένα επικαιρικό σκιτσάκι. Βρήκα τη «φωνή» μου παρακούοντας τη συμβουλή 
ενός δασκάλου, στον οποίο πίστευα πάρα πολύ. 

Νεογράφημα: Και ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις δώσει;
Φοίβος Δεληβοριάς: Από τότε που μου το είπε αυτό ο ηθοποιός, αποφεύγω να δίνω. Μπορώ, αν μου 
δείξεις κάτι, να σου πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό.

Νεογράφημα: Τι νοσταλγείς περισσότερο;
Φοίβος Δεληβοριάς: Νοσταλγώ κυρίως πράγματα που δεν έζησα. Μου αρέσουν πολύ τα παιδικά μου 
χρόνια και ορισμένες πτυχές τους, αλλά στην πραγματικότητα νοσταλγώ τη δεκαετία του 80, την 
οποία την ακούω σε μουσικές, τη βλέπω σε ταινίες, και λέω πως «θα ήθελα να βρεθώ σε ένα μπαρ που 
παίζουν αυτή τη μουσική και χορεύουν αυτόν τον χορό και πίνουν αυτά τα ποτά ή να βρεθώ στη “Οδό 
Ονείρων” του Χατζηδάκι το ’62.». Δηλαδή, σε πράγματα που έπαιξαν μυθικό ρόλο στη φαντασία μου, 
αλλά δεν είχα γεννηθεί, για να τα προλάβω. Τέτοια πράγματα νοσταλγώ. Νοσταλγείς κάτι στο οποίο 
θες να επιστρέψεις, αλλά ακόμα και οι ταινίες και τα τραγούδια που έχουμε δει και έχουμε ακούσει, 
είναι βιώματα αληθινά για εμάς. Εγώ νοσταλγώ την ηχογράφηση ενός δίσκου που δεν ήμουν εκεί, αλλά 
τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
 
Νεογράφημα: Κινηματογράφος ή μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Στη ζωή μου η μουσική την έδωσε την απάντηση. 
Παρόλα αυτά έχω μια συλλεκτική μανία με το σινεμά, θέλω να δω όλες τις σημαντικές ταινίες που 
γυρίστηκαν. Με τη μουσική έχω μια πιο ελεύθερη σχέση. Την αγαπάω, τη ζω καθημερινά, ακούω όποτε 
έχω όρεξη. Δεν έχω ποτέ όρεξη συλλεκτική με τη μουσική. Μου αρέσουν από διάφορες εποχές ταινίες. 
Μου αρέσουν πολλές ελληνικές παλιότερες ταινίες, κυρίως ως γλωσσικά φαινόμενα. Μαθαίνεις τη 
γλώσσα σε παλιότερες φάσεις της. Τώρα βάζω στην κόρη μου να βλέπει καμιά παλιά ελληνική ταινία, 
όχι γιατί τις θεωρώ τις σημαντικότερες ταινίες του σινεμά, αλλά γιατί μαθαίνεις το ελληνικό χιούμορ, 
μαθαίνεις πώς μίλαγαν οι παλιότεροι, τι άκουγαν. Εγώ τα έβλεπα αυτά μικρός και αναγνώριζα στις 
ταινίες όλες μου τις θείες, τον παππού μου. Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος σου μαθαίνει να 
αγαπάς πολύ αυτό που σε περιβάλλει.

Νεογράφημα: Όταν ήσουν μικρός, πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο μέλλον;
Φοίβος Δεληβοριάς: Σίγουρα σε κάποιο καλλιτεχνικό ρόλο, σε κάποιο καλλιτεχνικό παρασκήνιο ή 
προσκήνιο. Με φανταζόμουν ηθοποιό, σκηνοθέτη, αργότερα μουσικό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, 
ζωγράφο, «κομιξάκια». Αυτές όλες οι πλευρές μού φαινόταν εν δυνάμει χώροι στους οποίους θα 
μπορούσα να κινηθώ. Σκεφτόμουν και τον λογοτέχνη και τον σεναριογράφο. Αν δεις τα τετράδιά μου 
στο σχολείο, είχαν από την μια τις ασκήσεις και από την άλλη αφίσες φανταστικών ταινιών που θα 
γύριζα ή αρχές σεναρίων ή κάποιο στιχούργημα που έφτιαχνα. Είχα μεγάλη ροπή στο να δημιουργήσω 
κάτι.

Νεογράφημα: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φανταστικός ήρωας και γιατί; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Νομίζω πάντα σε αυτή την ερώτηση απαντάω το ίδιο πράγμα: ο Ντόναλντ Ντακ. 
Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε όλες τις περιπέτειες στις οποίες μπλέκει, μπλέκει χωρίς να έχει καμία 
όρεξη. Αυτός θέλει να κάτσει να ξεκουραστεί στην αιώρα του, να πιει χυμό με το καλαμάκι του και 
να τον αφήσουν ήσυχο τα ανίψια του, αλλά τελικά μπλέκει σε απίστευτες ιστορίες, πάντα 
γκρινιάζοντας και πάντα ανόρεκτος. Είναι ένας απόλυτος αντιήρωας, δε θέλει καθόλου να είναι ήρωας, 
αλλά τελικά έχει σώσει πολλές φορές τον κόσμο πάντα γκρινιάζοντας, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν αυτό 
το αμερικάνικο, το «πάμε να σώσουμε τον κόσμο!».

Νεογράφημα: Θυμάσαι τον εαυτό σου στην ηλικία της κόρης σου;
Φοίβος Δεληβοριάς: Πολύ καλά! Από τα έξι μου θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Έχω πολύ καλή μνήμη 
και θυμάμαι πώς ήμουν στο σχολείο, τι μου άρεσε, τι ταινίες έβλεπα με τους γονείς μου, τα ξαδέρφια 
μου, τα αδέρφια μου, τι έκανα, τους φίλους μου, όλη την εποχή τη θυμάμαι πολύ καλά!

Νεογράφημα: Αφού έγινες πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπες τη μουσική;
Φοίβος Δεληβοριάς: Βέβαια! Εκατό τοις εκατό! Μάλλον, δεν άλλαξε εντελώς, επιβεβαιώθηκε. Όταν 
γνωρίζεις έναν άνθρωπο από το μηδέν, έναν άνθρωπο κιόλας που μοιάζει σε σένα και σε έναν 
άνθρωπο που αγαπάς πάρα πολύ, καταλαβαίνεις πως είναι ένας άνθρωπος από υλικά που τα ξέρεις 
καλά, δικά σου, και που τα έχεις αγαπήσει πολύ στη γυναίκα ή στον άντρα σου. Όταν βλέπεις έναν 
τέτοιο άνθρωπο να πρωτομιλάει, να ανακαλύπτει τη γλώσσα, πώς είναι τα χαρακτηριστικά του όταν 
πρωτοτραγουδάει, όταν πρωτοακούει ως μωράκι τη μουσική, τότε ξαναρχίζει για εσένα η μουσική, 
ξαναρχίζει για εσένα η χαρά, ξαναρχίζει για εσένα η δημιουργία. Ή επιβεβαιώνεται, ή το έχεις πάρει 
όλο λάθος. Στη δική μου περίπτωση αισθάνομαι ότι ήταν ένα μεγάλο «ναι!».

Νεογράφημα: Πότε καταλαβαίνεις για ποιο θέμα θέλεις να αναφερθείς σε ένα τραγούδι;
Φοίβος Δεληβοριάς: Κοίταξε, συνήθως, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ξεκινάω με ένα θέμα, 
ξεκινάω με έναν στίχο, παίρνω την κιθάρα και λέω μια φράση και έπειτα αναρωτιέμαι «γιατί το είπα 
αυτό;» και, σιγά-σιγά, καταλαβαίνω και το θέμα, και την προβληματική του κομματιού, σβήνω, 
γράφω, κάπως έτσι. Δε λέω θα γράψω για κάτι συγκεκριμένο –αυτό γίνεται σπάνια. Συνήθως 
πηγαίνω σαν τυφλός, ψάχνω να δω τι μου λέει κάθε στίχος. Σε περίπου δυο μέρες –παίζοντας, 
ηχογραφώντας, ξαναπαίζοντάς το σε φίλους– διάφορα ερωτηματικά αρχίζουν και να βρίσκουν 
απάντηση και το κομμάτι έχει πια παγιωθεί. Δε χρειάζεται άλλη γραφή.

Νεογράφημα: Ποιο τραγούδι σου ξεχωρίζεις; 
Φοίβος Δεληβοριάς: Ένα τραγούδι μου που με δόνησε πολύ, όταν το έγραψα, ήταν «Ο καθρέφτης». 
Αισθανόμουν πως έχει μια δύναμη, κάτι που με ξεπερνάει. Και με το «Εκείνη» ένιωσα επίσης έτσι. 
Βέβαια ένα από τα τελευταία μας κομμάτια μπορεί να μας φαίνεται το καλύτερο, γιατί δε μας έχει 
κουράσει, δεν το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. 

Νεογράφημα: Πώς ορίζεις την απόλυτη ευτυχία;
Φοίβος Δεληβοριάς: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει απόλυτη ευτυχία, νομίζω, όμως, ότι τη μαντεύουμε ως 
πληρότητα. Έχω γράψει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Η πέρα χώρα». Αυτό λέει ότι πάντα υπάρχει 
ένα μέρος στον κάθε ένα μας που το φανταζόμαστε ως τέλειο: το τέλειο ποτάμι, τον τέλειο έρωτα, 
την τέλεια χώρα, τους τέλειους νόμους, την τέλεια ύπαρξη. Όλοι το φανταζόμαστε αυτό και όλοι 
διψάμε για αυτό και κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη δεν το ζει αυτό. Οπότε αυτό και μόνο δημιουργεί 
στους ανθρώπους τα μεταφυσικά ερωτήματα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η ευτυχία συνίσταται σε 
αποσπάσματα και σε μικρά στιγμιότυπα πολύ μεγάλης χαράς και πληρότητας. Τέτοιες είναι οι 
περίοδοι που είμαστε πολύ ερωτευμένοι, που έχουμε ένα παιδί μωρό, οι περίοδοι που δημιουργούμε, 
κάποιες μέρες ξαφνικά που δε θυμίζουν μιαν άλλη μέρα και βιώνουμε κάτι καταπληκτικό. Όλες 
αυτές οι στιγμές είναι σαν να επιβεβαιώνουν αυτή μας την αίσθηση, ότι υπάρχει κάτι πιο τέλειο και 
πιο πλήρες από αυτό που ζούμε. Από εκεί και πέρα ξεκινάει το μεταφυσικό ερώτημα, που απαντάει 
ή δεν απαντάει κανείς με προσωπικό τρόπο. Άλλον τον απελευθερώνει το να μην πιστεύει σε αυτή 
την ευτυχία, άλλον τον απελευθερώνει το να πιστεύει. Εκεί πια αρχίζει για τον καθένα μας μια 
περιπέτεια πολύ ενδιαφέρουσα!

Νεογράφημα: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Φοίβος Δεληβοριάς: Κι εγώ Άννα-Μαρία κι εγώ.



ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ
Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη

φύλλο 4ο, Ιούνιος 2015

Από τα δύο πρωτόλεια που δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο, το πρώτο, η «Μνήμη» της Χρύσας 
Μυστακίδου, είναι σονέτο που δημιουργήθηκε μέσα από τη διδασκαλία της συγκεκριμένης 
ποιητικής φόρμας στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η «Μνήμη» απέσπασε το 
δεύτερο βραβείο στον Η΄ Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος των Αρσακείων Σχολείων 
(ΑΛΟΤΕ) και το «Προχωρώντας» της Νανάς Σαμολαδά απέσπασε το τρίτο βραβείο στον ίδιο 
διαγωνισμό.

Μνήμη
(σονέτο)
της Χρύσας Μυστακίδου (Γ2)

Ανείπωτο ή ανείκουστο δεν είναι το τραγούδι
που ακολουθεί το πέρασμα του χρόνου 
ή το τέλος της ζωής του πόνου
και κανείς δε μένει πια αμάραντο λουλούδι.

Η μνήμη που σ’ ακολουθεί σαν αγγελούδι
και σου θυμίζει τις στιγμές χαράς και φθόνου,
στιγμές πολλές και αγώνα βίου επιπόνου,
το άσμα αυτό δεν παρασύρεται σαν χνούδι.

Και ωσάν βρεθείς μονάχος στον καιρό,
θυμήσου το αιώνιο της μνήμης άσμα,
για να μη νιώθεις πια στον άνεμο φτερό.

Και μόνο σαν βρεθείς κοντά στο χάσμα,
μονάχα τότε πια θα διαλυθεί,
της μνήμης το τραγούδι στην απέραντη σιωπή. 

«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη

Προχωρώντας
της Νανάς Σαμολαδά (Γ2)

Με ήξεραν; 
Όχι.

Εγώ,
μέσα στο τρομακτικά ήσυχο πλήθος,
Σαν από μηχανής  Θεός, προχωρούσα και τραγουδούσα,
Κουφαίνοντας τους κουφούς,
Ησυχάζοντας τους ήσυχους.

Μ’ ακούγαν και τραγουδούσαν μαζί μου οι μουγκοί.

Κι όσο περνούσε η ώρα, η φωνή μου δυνάμωνε
Και μαζί της όλος ο χορός…
Απατεώνες, κλέφτες, βιοπαλαιστές, ελεύθεροι του δρόμου,
Τραγουδούσαν μαζί,
Στον ρυθμό της μπάντας μας.
Κι η ασχολία τους έπαιρνε νόημα, γινόταν 
διασκεδαστικότερη.

Και προχωρούσα, 
και προχωρούσαν

Και τραγουδούσα, 
και τραγουδούσαν.

Και κουφαίναμε τους κουφούς,

Και τραγουδούσα.

Μα όσο προχωρούσα, κουραζόμουν,
Και το τραγούδι σταμάταγε.
Σιγά-σιγά, έσβηνε στη σιωπηλή φασαρία του πλήθους
Κι όσοι τραγουδούσαν μαζί μου, σώπασαν.
Ξαφνικά πάλι, βρέθηκα μέσα στο πλήθος,
αθόρυβος,
Μέλος της χορωδίας των αθορύβων.
Για μια στιγμή όμως, έδωσα νόημα στη ζωή αγνώστων για 
μένα ανθρώπων.

Μόνο και μόνο γιατί
τραγουδούσα.

Επειδή προχωρούσα ανάμεσα στους σταματημένους.
        

«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη

«Η διαφορετικότητα είναι πλούτος»: η γεφυροποιός Σαμπιχά Σουλεϊμάν
μάς γνωρίζει τον κοντινό μας άγνωστο κόσμο των Ρομά
της Αγάπης Βλάχου (Α1), της Ελευθερίας Γεωργιάδου (Α1),
της Κρίστας Ιεροπούλου (Α1),του Σωκράτη Μουσμουλίδη (Γ2),
της Εβελίνας Μπογιάρη (Γ2),του Νίκου Όψιμου (Α2),
του Δημήτρη Ποντικάκη (B3),και της Άννας-Μαρίας Υφαντή (Α3) 
φύλλο 9ο, Ιανουάριος 2017

Ήταν Μάρτιος του 2016, όταν μαθητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης σε 
παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωνε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν για 
πρώτη φορά με την κυρία Σαμπιχά Σουλεϊμάν κάτω από μια μογγολική σκηνή (yourt), σε υπαίθρια 
εγκατάσταση του Caravan Project στο Λιμάνι. Μόλις είχε ολοκληρωθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Μετέωροι Άνθρωποι» (παραγωγή του Caravan Project, σε σκηνοθεσία της αποφοίτου του Σχολείου 
μας  Θέκλας Μαλάμου και του Στρατή Βογιατζή), με θέμα την κοινότητα των Ρομά του Δροσερού 
Ξάνθης και τους αγώνες της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, ως προέδρου του Συλλόγου «Ελπίδα», για την 
εκπαίδευση των παιδιών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Η εκτός προγράμματος 
γνωριμία των παιδιών με τη Σαμπιχά κυριολεκτικά τα συγκλόνισε σε τέτοιο βαθμό που, όταν 
επιστρέψαμε στο Σχολείο, πρότειναν να διατεθεί το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, που μόλις είχε 
κερδίσει η εφημερίδα μας (συνοδευτικό του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η 
εφημερίδα «Μακεδονία»), στον Σύλλογο «Ελπίδα». Κάπως έτσι, ύστερα από πρόσκλησή μας, η 
Σαμπιχά μαζί με την Θέκλα Μαλάμου βρέθηκαν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο θέατρο των Σχολείων 
μας για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Μετέωροι Άνθρωποι». Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά 
το ντοκιμαντέρ, η Σαμπιχά έπεισε τους μαθητές πως «αυτά που έλεγε για την εκπαίδευση και τη 
ζωή των Ρομά τα εννοούσε και τα έχει βάλει στόχο στη ζωή της», όπως συμπύκνωσε τις εντυπώσεις 
της η συμμαθήτριά μας Άννα-Μαρία Υφαντή.  

Η κυρία Σουλεϊμάν δεν είναι τυχαίος άνθρωπος... Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 10 Οκτωβρίου 2016 
της απονεμήθηκε το βραβείο «Προσωπικότητα» του European Roma Spirit Award 2016, το οποίο 
διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας με 65 συμμετοχές από 23 
ευρωπαϊκές χώρες. Το βραβείο ήταν μια δημόσια αναγνώριση για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
που ανέλαβε με σκοπό την ενσωμάτωση των Ρομά και την επίλυση των προβλημάτων τους. Για να 
φτάσει η Σαμπιχά σε αυτή την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, έπρεπε να διανύσει μια προσωπική 
διαδρομή υπέρβασης –ακόμη και προσωπικών της δυσκολιών– και σύγκρουσης με προκαταλήψεις 
και στερεότυπα, τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητάς της. Προπάντων όμως, να οραματιστεί 
αυτή την αλλαγή, να τη μεταλαμπαδεύσει στους δικούς της ανθρώπους και να τη μεταποιήσει σε 
συλλογικό αίτημα αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας στη ζωή των Ρομά. Ως πρόεδρος του Συλλόγου, 
φύτεψε και καλλιέργησε με επιμονή και υπομονή την ελπίδα πως η ζωή των μελών της κοινότητας 
–και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, των παιδιών και των γυναικών– μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, 
πιο πολιτισμένη. Κι αυτή η «Ελπίδα», όπως είναι και το όνομα του Συλλόγου, παίρνει σάρκα και 
οστά μέσα από την ένταξη στην εκπαίδευση των μικρών Ρομά.   

Χάρη στην επιμονή και τη συσσωρευμένη εμπειρία που απέκτησε στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της 
η «Ελπίδα», κινήθηκε και προς άλλη μία σημαντική κατεύθυνση. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια 
προεργασίας (με αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις της Σαμπιχά με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, καθώς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα) και με τη συνδρομή του 
Συνηγόρου του Πολίτη, συστάθηκε και ήδη λειτουργεί η «Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης 
των Ρομά», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θεσμοθέτηση 

και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των Ρομά, αλλά και έμπρακτη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
κατέχει πλέον ο Σύλλογος «Ελπίδα» στα θέματα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

     
Η συνέντευξη που ακολουθεί, δόθηκε στη συντακτική ομάδα του Νεογραφήματος, μόλις 

ολοκληρώθηκε η προβολή και η συζήτηση στο θέατρο.

Νεογράφημα: Υπάρχει η προκατάληψη ότι οι Ρομά δεν θέλουν να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική 
κοινωνία και ότι είναι ευχαριστημένοι με τον δικό τους τρόπο ζωής και τη δική τους κουλτούρα. Ισχύει 
κάτι τέτοιο;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μόνοι σας το είπατε: είναι προκατάληψη! Είναι κάτι που έχει πολύς κόσμος στο 
μυαλό του. Εμένα δεν θα μου άρεσε να είμαι στο σκοτάδι, να μην έχω ρεύμα, να ζω μέσα στη λάσπη... 
Να είμαι το τέρας της κοινωνίας που πρέπει να απομονωθεί και να αισθάνομαι καλά με αυτό. 
Μπορούν όλοι να θέσουν μόνοι τους αυτήν την ερώτηση στον εαυτό τους και θα έχουν την απάντηση. 
Θέλουμε να έχουμε σχολεία. Δίνουμε βάση στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε εύκολα την κουλτούρα τη δικιά μας, όταν πρόκειται για ενήλικες. Μπορούμε όμως να 
αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση των παιδιών μας, για να μη χαθεί και αυτή η γενιά των Ρομά. 
Πάντα ζητάμε σχολεία και συγκοινωνίες, για να ενταχθεί ο οικισμός μας στο σχέδιο πόλης. Ως 
Σαμπιχά, προσπαθώ να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες. Οι Ρομά δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τους μη Ρομά, αλλά ούτε και οι μη Ρομά είναι ευχαριστημένοι με τους Ρομά. Θα 
πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, ώστε να χτιστεί αυτή η γέφυρα ανάμεσά μας.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι σχέσεις των Ρομά με τις τοπικές κοινωνίες; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι περισσότερες τοπικές κοινωνίες μάς φοβούνται... Υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι που μας συμπεριφέρονται με σωστό και ευθύ τρόπο. Πολύ συχνά οι τοπικοί άρχοντες 
χαλούν τις ισορροπίες. Δεν μπαίνουν στον οικισμό μας για να δούνε τα προβλήματά μας, παρά μόνο 
όταν έρχονται εκλογές. Τότε μόνο ενδιαφέρονται για μας και είμαστε γι αυτούς «πολύ καλοί 
άνθρωποι».

Νεογράφημα: Εσείς είστε μουσουλμάνα Ρομά. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους χριστιανούς Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι Δροσερίτες Ρομά είναι μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι της 
Θράκης είναι Πομάκοι και όσοι ήρθαν με τους πασάδες [Σημ. του Νεογραφήματος: εννοεί τους 
τουρκογενείς-τουρκόφωνους]. Με κανέναν δεν έχουμε προβλήματα. Ούτε με τους χριστιανούς Ρομά 
έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στη Θράκη οι Ρομά είναι κυρίως μουσουλμάνοι, στην υπόλοιπη Ελλάδα 
χριστιανοί. Έχουμε κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις με όλους. Η διαφορετικότητα ανάμεσά μας 
είναι πλούτος!

Νεογράφημα: Έχετε σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση; Δηλαδή, σας 
βοηθάνε, στηρίζουν το έργο σας;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το Υπουργείο Παιδείας συνήθως ακούει τους τοπικούς άρχοντες. Εμείς 
στέλνουμε αρκετά αιτήματα˙ δέκα χρόνια αυτό κάνουμε. Έχουμε ζητήσει πολλά πράγματα, που για 
τα υπόλοιπα παιδιά (τους μη Τσιγγάνους) είναι δεδομένα. Για μας είναι πολυτέλεια… Ό,τι κι αν 
ζητήσουμε είναι πολυτέλεια! Απ όσο ξέρω, εάν δεν συμφωνούν οι τοπικοί άρχοντες, τα Υπουργεία 
Παιδείας, Εσωτερικών και  άλλα υπουργεία, δεν θα κάνουν τίποτα, γιατί όλες οι αποφάσεις περνούν 
από την πρώτη γραμμή, που είναι οι τοπικοί άρχοντες στον τόπο που ζούμε. 

Νεογράφημα: Ποια είναι η σχέση σας με τους Ρoμά των άλλων κρατών;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Μια χαρά. Ανταλλάσσουμε απόψεις˙ ειδικά τώρα, που η τεχνολογία έχει 
προχωρήσει τόσο πολύ, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, περισσότερο σε συνέδρια για τους Τσιγγάνους 
και των 28 χωρών της Ε.Ε. Εμείς είμαστε από την Ελλάδα, άλλοι από τη Βουλγαρία, την Ισπανία και 
πολλές άλλες χώρες, αλλά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό μας κάνει να αγκαλιάζουμε ο ένας τον 
άλλο πολύ πιο σοβαρά και να ανταλλάσσουμε περισσότερες απόψεις για να προλάβουμε να μην χαθεί 
και αυτή η γενιά των Τσιγγάνων. Αλλά  είναι σημαντικό ότι σε όλον τον κόσμο μιλάμε την ίδια 
γλώσσα. Η γλώσσα μας επηρεάζεται από όλες τις γλώσσες των τόπων που ζούμε. Εμείς έχουμε δεχθεί 
γλωσσικά στοιχεία και από τα ελληνικά και από τα τουρκικά. Επίσης εμείς, οι βαλκάνιοι Τσιγγάνοι, 

είμαστε ακρίτες. Δεν περιπλανηθήκαμε πολύ, όπως οι Τσιγγάνοι στην υπόλοιπη Ευρώπη, και γι’ αυτό 
η γλώσσα μας είναι πιο «παλιά» κι ανόθευτη. Οι μόνες χώρες που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε 
είναι η Ισπανία και η Τσεχία, γιατί απαγορεύανε στους Τσιγγάνους να μιλάνε τσιγγάνικα. Και στην 
Πολωνία κάτι παρόμοιο συνέβη, αλλά με παλιούς Τσιγγάνους, με γιαγιάδες, έχουμε μιλήσει˙ βρίσκαμε 
λέξεις που ήταν ίδιες και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. 

Νεογράφημα: Με τη μουσική;
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία μας, γιατί οι 
Τσιγγάνοι είναι καλλιτέχνες μουσικοί, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω ότι μπορούν να είναι 
οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο! Απλά οι περισσότεροι, παρότι ασχολούνται με τη μουσική, δεν είναι 
γνωστοί. Η τσιγγάνικη μουσική έχει ένα ιδιαίτερο ύφος σε όλη την Ευρώπη, αλλά ενσωματώνει και 
στοιχεία από τον κάθε τόπο.

Νεογράφημα: Ποιες είναι οι ασχολίες των ανδρών και των γυναικών Ρομά; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Οι άντρες πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο... Η γυναίκα ασχολείται με τα 
παιδιά συνέχεια, πρωί-βράδυ. Πριν την κρίση υπήρχαν αγροτικά μεροκάματα στα σπαράγγια, στις 
ντομάτες, στο βαμβάκι. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν. Κάποιοι δουλεύουν στα παζάρια ή βοηθούν 
συγγενείς για ένα χαρτζιλίκι. Άλλοι φεύγουν ναυτικοί, μαζεύουν παλιά σίδερα ή κάποιες γυναίκες 
ασχολούνται με το ράψιμο των παραδοσιακών φορεμάτων μας. Ήμασταν και μικροέμποροι καλαθιών, 
λουλουδιών και μπαλονιών. Αλλά δεν είχαν οι έμποροι επαγγελματική άδεια και από το 2014 το 
πρόβλημα έγινε μεγάλο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν τεράστια πρόστιμα. 

Νεογράφημα: Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε για την πραγματοποίηση του οράματός σας σχετικά 
με τη μόρφωση των παιδιών και τα δικαιώματα των γυναικών;  
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Το όραμά μας αφορά και την ποιότητα ζωής, την καθαριότητα. Να μην ζει το 
παιδί στη βρωμιά και να μην περπατά μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο. Να 
υπάρχει ιατρική φροντίδα, εμβολιασμοί. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά σε δικά μας και δικά τους. 
Να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια. Ο επιχειρηματίας κ. 
Εμφιετζόγλου, δώρισε ένα κτήριο για νηπιαγωγείο, αλλά δεν έχει ακόμα εξοπλισθεί. Προσπαθούμε 
να το εξοπλίσουμε με δωρεές από το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και άλλους καλούς 
ανθρώπους. Μας ενδιαφέρουν κυρίως τα παιδιά 3-5 χρονών, γιατί για αυτές τις ηλικίες δεν υπάρχει 
τίποτε. Όραμά μου είναι και η βελτίωση της συγκοινωνίας: να πηγαίνουν οι νέοι μας στην Ξάνθη και 
να γνωρίζουν τους συνομηλίκους τους. Η παρέα μετράει πολύ στους νέους και τους απλούς 
ανθρώπους (τι μου δίνεις, τι σου δίνω) για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και την αποφυγή της 
παραβατικότητας. 

Νεογράφημα: Γιατί θεωρείτε πως υπάρχει ο ρατσισμός στους ανθρώπους; 
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Ο ρατσισμός υπάρχει σε πολλούς χώρους... Όλοι μπορούμε να γίνουμε 
ρατσιστές: αν με πουν «μαύρη» κι εγώ απαντήσω πως «στην Αφρική υπάρχουν πιο μαύροι από 
μένα», έγινα κι εγώ ρατσίστρια. Πάντα να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουλεϊμάν!
Σαμπιχά Σουλεϊμάν: Είστε πολύ δροσερά παιδιά. Άκουσα ερωτήσεις που δεν περίμενα! Ένιωσα 
πολύ καλά μαζί σας. Να συνεχίσετε με αυτήν την νοοτροπία. Και αν κάποιος από σας γίνει 
δημοσιογράφος ή πολιτικός, να θυμάται πως είχε ακούσει κάποτε μια τρελή Τσιγγάνα που 
αγωνιζόταν για τα σχολεία! 

[Για το Νεογράφημα, αλλά και όλη τη σχολική μας κοινότητα, άλλη μια ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν 
είδαμε τις φωτογραφίες που μας έστειλε η κυρία Σαμπιχά από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
μικρών Ρομά στο Δροσερό, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016. Σε αυτήν τη γιορτή, κυριολεκτικά 
την τελευταία στιγμή, έφτασαν τα δώρα μας (50 ζευγάρια μποτάκια και γαλότσες), σκορπίζοντας 
χαρά και ενθουσιασμό στους μικρούς μας φίλους. Έτσι, με αφορμή αυτή τη συνέντευξη, βάλαμε κι 
εμείς ένα μικρό λιθάρακι στο να πραγματοποιηθεί ένα από τα «οράματα» της Σαμπιχά: «Να μην 
περπατά το παιδί μέσα στη λάσπη, όταν βρέχει, για να πάει στο σχολείο.»]      

Το διήγημα που ακολουθεί απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 
(ΑΛΟΤΕ) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τον Μάιο του 2015. 

Το Στρατόπεδο
του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2)
φύλλο 5ο, Νοέμβριος 2015 και 6ο, Μάρτιος 2016

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο προς Έδεσσα, υπήρχε ένα μεγάλο, περιφραγμένο, 
με ψηλά και αγκαθωτά σύρματα, στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αυτό διέφερε από τα άλλα. Εκτός από 
τη Μονάδα του Μηχανικού, που ήταν εγκατεστημένη εκεί, είχε κι έναν ιδιαίτερο χώρο, γι’ αυτό και η 
περίφραξη. «Φιλοξενούσε» τις φυλακές του στρατού, στις οποίες κρατούνταν με καλές συνθήκες, όσοι 
αρνούνταν για λόγους πεποίθησης να υπηρετήσουν στο στρατό. Υπεύθυνη για τη φύλαξή τους ήταν μία 
ολιγομελής ομάδα που την αποτελούσε ένας λοχαγός, ως επικεφαλής, τρεις δόκιμοι αξιωματικοί, ο 
γιατρός και έξι στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας με την ιδιότητα του κοινωνιολόγου ή του ψυχολόγου. 
Η θέση αυτή όμως, ήταν επί μήνες ακάλυπτη.
Οι φυλακές ήταν ένας ξεχωριστός χώρος εντός του στρατοπέδου, που είχε τους θαλάμους των περίπου 
διακοσίων κρατουμένων, τα μαγειρεία με την τραπεζαρία, τον θάλαμο των στρατιωτών, το ιατρείο και 
το γραφείο των αξιωματικών. Υπήρχε επίσης μια μεγάλη αυλή με λίγο μαραζωμένα φυτά, με δέντρα 
και με ένα γήπεδο μπάσκετ. Φυσικά υπήρχε και το γνωστό Κ.Ψ.Μ.
Στη διασταύρωση, στο ύψος της πύλης του στρατοπέδου, στέκονταν σχεδόν κάθε μέρα ο Σαντάμ. Ο 
Σαντάμ ήταν ένας ταλαίπωρος ιρακινός, εξ ου και το όνομα, γύρω στα τριάντα, με όψη κουρασμένου 
μεσήλικα. Πουλούσε χαρτομάντιλα το χειμώνα, παγωμένα νερά και φραπέδες το καλοκαίρι και 
καθάριζε τζάμια αυτοκινήτων, όταν δεν έπρεπε να καθαρίζει τον εαυτό του από τα λασπόνερα, με τα 
οποία τον πιτσίλιζαν επίτηδες ορισμένοι «μάγκες» βιαστικοί οδηγοί… 
Ο Σαντάμ ήταν κάτι σαν εξωτερικός φύλακας του στρατοπέδου. Έπιανε την κουβέντα με τους 
φαντάρους της πύλης, όταν δεν περνούσαν αυτοκίνητα κι όταν δεν τον απόπαιρνε κάποιος από αυτούς. 
Οι περισσότεροι όμως τον καλοδέχονταν και μοιράζονταν μαζί του κανένα τσιγάρο ή λίγη από την 
τροφή τους. Ο Σαντάμ διωγμένος από τον κανονικό Σαντάμ, είχε την οικογένειά του στην πατρίδα του, 
με πολλά παιδιά, που προσπαθούσε να τη βοηθήσει με το «εισόδημα» των φαναριών-είχε σπουδάσει 
μηχανολόγος… 

Ο λοχαγός, ο ξανθός και ο Ηλίας
Το καλοκαίρι του 1994 ήρθε στη Μονάδα καινούριος Λοχαγός-Διοικητής, με καταγωγή από τον Έβρο 
και ένας νέος υπεράριθμος στρατιώτης με ξανθά μαλλιά και ύφος «βαρύμαγκα», που μετατέθηκε 
εκεί για να είναι κοντά στο σπίτι του. Ο πατέρας του, γνωστός βιομήχανος, είχε τον τρόπο του. Ο 
«ξανθός» πέρασε με το κόκκινο σπορ αμάξι του την πύλη, αφού παραλίγο να πατήσει τον Σαντάμ 
και τους φαντάρους. Τους ζήτησε δε και τα ρέστα, γιατί είχαν τον «βρωμιάρη τον αράπη» κάτω από 
την ελληνική σημαία και κάπνιζαν μαζί του. Τους απείλησε επίσης λέγοντας ότι θα τους στείλει στον 
Έβρο. Υπολόγισε όμως χωρίς τον Εβρίτη Λοχαγό, που άκουσε τη συζήτηση και τον τιμώρησε, με το 
«καλημέρα», με φυλακή. Φεύγοντας ο «ξανθός» από την πύλη, απείλησε τον Σαντάμ ότι θα τον 
σαπίσει στο ξύλο και ότι αυτός έφταιγε για όλα. Ο Σαντάμ έκανε μέρες να φανεί στη διασταύρωση…
Μαζί όμως με τον καινούριο λοχαγό και τον «ξανθό» βαρύμαγκα, στη Μονάδα παρουσιάστηκε 
επιτέλους και κοινωνιολόγος-ψυχολόγος. Ήταν ο Ηλίας, ένα παιδί με καταγωγή από μια κωμόπολη 
της Δυτικής Μακεδονίας, το Λέχοβο, που είχε μεγαλώσει στη Γερμανία μαζί με τους μετανάστες 
γονείς του. Ο Ηλίας, ψηλός και γεροδεμένος, είχε σπουδάσεις στο Πάντειο ως ομογενής και είχε 
κάνει μεταπτυχιακό στο Λεβερκούζεν, όπου ζούσαν ακόμη οι γονείς του. «Τον σταθμό», που λέει το 
γνωστό τραγούδι του Νταλάρα, τον ξέρει σαν την τσέπη του. 
Ήταν δύσκολες οι συνθήκες στη Γερμανία. Οι γονείς του δούλευαν εργάτες σε ένα εργοστάσιο, σαν 
αυτό που είχε ο πατέρας του ξανθού. Ερχόταν στο Λέχοβο μόνο λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι, για 
να δει τη γιαγιά του και τον παππού του, τα ξαδέλφια του και να ξεκουραστεί. Ήταν οι καλύτερες, 
οι μόνες καλές μέρες της χρονιάς. Στο σχολείο, στη Γερμανία, δεν περνούσε καλά. Όταν πήγε στο 
Γυμνάσιο, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργηθούν τα ελληνικά από τη διδακτέα ύλη. Οι 
Έλληνες ομογενείς αντέδρασαν. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ο πατέρας του Ηλία 
τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε. Όταν πήγε να επιστρέψει στη δουλειά του, έμαθε ότι απολύθηκε. 
Άρχισε να κάνει δουλειές του ποδαριού. Ένας Έλληνας Σαντάμ στο Λεβερκούζεν. Η πρώτη μέρα που 
χαμογέλασε ήταν όταν πέρασε ο Ηλίας στο Πάντειο.
Στη Γερμανία αρκετά γερμανάκια συμμαθητές του στο σχολείο τον αποκαλούσαν περιπαιχτικά, 
«Έλληνα» και «ξένο». Ο Ηλίας όμως δεν στεναχωριόταν. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του. 
Και στις γιορτές της ελληνικής κοινότητας,  στις  28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου, πήγαινε από 
τους πρώτους, μαζί με τους γονείς του.

Η ζωή στο στρατόπεδο και το ατύχημα
Στο μεταξύ, στο στρατόπεδο, ο ξανθός άρχισε να τον αποκαλεί περιπαιχτικά και αυτός «Γερμανό» 
και «ξένο». Ο Ηλίας όμως τώρα στενοχωριόταν. Μπορούσε, είχε τη δύναμη να  αντιδράσει, να 
πλακώσει τον ξανθό και να τον κάνει τόπι στο ξύλο. Ήθελε όμως να τον κάνει να καταλάβει το λάθος 
του και όχι να τον δείρει. Αυτό τού υπαγόρευε ο χαρακτήρας του και οι γνώσεις του. Ο ξανθός, 
κακομαθημένος όπως ήταν,  αρπαζόταν με όποιον εύρισκε, για κάθε είδους αφορμή και συνέχισε να 
απειλεί τον Σαντάμ στην πύλη.
Ο Ηλίας, λόγω και της ηλικίας του, έκανε παρέα με τον γιατρό και τον λοχαγό. Μόνιμο μοτίβο κάθε 
κουβέντας τους ήταν το παράπονό του: «ξένος στη Γερμανία, ξένος και εδώ. Στη Γερμανία Έλληνας 
και στην Ελλάδα Γερμανός…».
Ο λοχαγός αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από τη συμπεριφορά του ξανθού και τα «βύσματα» του 
πατέρα του, ένοιωθε άσχημα, κάποτε ασφυκτιούσε. Ο καιρός περνούσε και η κατάσταση δεν άλλαζε. 
Ο κήπος μόνο είχε αλλάξει προς το καλύτερο χάρη στην επιμονή και το μεράκι του λοχαγού και 
ορισμένων κρατουμένων. Ο μόνος που έκανε παρέα με τον ξανθό ήταν ένας φαντάρος, βοσκός από 
τα ορεινά του Ρεθύμνου, που ήταν και ο οδηγός της μονάδας.
Τα Χριστούγεννα του 1994 και την Πρωτοχρονιά του 1995 μετά από πρόταση του Ηλία, ο λοχαγός 
κάλεσε στο γιορτινό τραπέζι και τον Σαντάμ, που διηγήθηκε ιστορίες από την πατρίδα του και από 
την οικογένειά του, που είχε να δει χρόνια. Ο ξανθός, χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του πατέρα του 
και είχε άδεια ολόκληρο το εορταστικό δεκαπενθήμερο. Κάποιοι φαντάροι όμως δεν πήραν καθόλου 
άδεια, για να μπορεί αυτός να γλεντάει στα «σκυλάδικα». Αυτοί δεν είχαν «γνωριμίες»…
Ένα μεσημέρι, στις αρχές της άνοιξης του 1995, ο ξανθός με τον Κρητικό επέστρεφαν με το τζιπ της 
μονάδας στο στρατόπεδο. Στην πύλη, επιχείρησαν να καταβρέξουν τον Σαντάμ πατώντας στα νερά 
μιας λακκούβας. Για κακή τους τύχη, η λακκούβα ήταν βαθιά, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα 
και έπεσε στο πλάι  από τη δεξιά πλευρά. Ο ξανθός τραυματίσθηκε, ευτυχώς όχι βαριά. Τον 

μετέφερε στο 424 ΓΣΝΘ ο γιατρός με τον Ηλία, που προσπαθούσε να του κρατήσει το ηθικό και να 
τον ενθαρρύνει, καθώς  ο βαρύμαγκας έκλαιγε σα μωρό.
Ο Κρητικός, στο μεταξύ, αφού είχε κλωτσήσει τον Σαντάμ λέγοντάς του ότι αυτός έφταιγε για το 
ατύχημα, άρχισε να συνειδητοποιεί τις συνέπειες της πράξης του και να κλαίει και αυτός. Είχε αρχίσει 
να καταλαβαίνει…
Ο λοχαγός διέταξε ανακρίσεις και παρά το ότι ο Σαντάμ είπε ότι το τζιπ έπεσε στην λακκούβα για 
να τον αποφύγει, δεν τον πίστεψε κανείς. Η μονάδα θα παρέπεμπε στο Στρατοδικείο τους δύο 
μάγκες. Η τιμωρία προβλέπονταν σκληρή. Ο πατέρας του ξανθού, αφού κατάλαβε ότι τα «βύσματα» 
δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν κάθε πρωί, σχεδόν γονατιστός, 
έξω από το γραφείο του λοχαγού. Φεύγοντας, χαστούκιζε τον γιό του, κοίταζε άγρια  τον Κρητικό και 
μούντζωνε τον εαυτό του. Σαν να ξύπνησε επιτέλους και κατάλαβε τι γινόταν τόσο καιρό…
Στο ορεινό χωριό του Ρεθύμνου, παράλληλα, ετοιμαζόταν  για τον γάμο του άλλου γιου της 
οικογένειας στον οποίο ήταν προσκαλεσμένος και ο ξανθός, για να δει από κοντά τις περίφημες 
μπαλωθιές που του περιέγραφε ο φίλος του. Ο μόνος φίλος που είχε στον στρατό!
Ο Κρητικός έτρεμε στην ιδέα ότι δεν θα είναι στον γάμο του αδελφού του. Δεν θα μπορούσε να 
ξαναπατήσει στο χωριό του απ’ την ντροπή…

Το στρατοδικείο και ο αποχαιρετισμός
Μέχρι να γίνει η δίκη, οι δύο μάγκες ήταν αμίλητοι. Έδειχναν πραγματικά θλιμμένοι και χαμένοι. 
Ακούγονταν οι φωνές τους μόνο όταν μάλωναν μεταξύ τους. Ήρθαν από την Κρήτη οι γονείς του ενός 
να ζητήσουν συγγνώμη από όλους και από τον Σαντάμ. Το ίδιο έκαναν κάθε μέρα και οι γονείς του 
ξανθού.
Για πρώτη φορά ο ξανθός, το Πάσχα του 1995, έκανε γιορτές στο στρατόπεδο. Έφαγε σε μια γωνιά 
τη μαγειρίτσα της Ανάστασης και πήγε για ύπνο. Την άλλη μέρα, ήταν συνεχώς στον θάλαμο. Δεν 
έφαγε τίποτε. Μόνο σκεφτόταν. Το ίδιο και ο Κρητικός. Ο γάμος του αδελφού του είχε αναβληθεί. 
Δεν μπορούσε να γίνει και αυτός να απουσιάζει…
Μετά από λίγες μέρες άρχισε η δίκη. Οι καταθέσεις του λοχαγού, του γιατρού και του Ηλία, που 
μίλησε και με την επιστημονική του ιδιότητα, οδήγησαν στην τιμωρία, αλλά με αναστολή. Οι δύο 
μάγκες «έπεσαν στα μαλακά». Θα έπρεπε να πληρώσουν τη ζημιά του τζιπ και να υπηρετήσουν ένα 
μήνα θητεία παραπάνω. Κι αυτό δεν γινόταν να αλλάξει…
Το δικαστήριο αξιολόγησε ιδιαίτερα την κατάθεση του Σαντάμ, που υποστήριζε ότι αυτός προκάλεσε 
το ατύχημα. Ο εισαγγελέας τού είπε ότι δεν ξέρει να λέει ψέματα, αλλά αυτός επέμεινε.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι γονείς των κατηγορουμένων τού φιλούσαν τα χέρια. Ο ξανθός 
θα μπορούσε να ξαναμπεί στους κύκλους της «υψηλής κοινωνίας» και ο γάμος στο Ρέθυμνο επιτέλους 
θα γινόταν…
Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε τότε ένας χώρος μπουάτ-ρεμπετάδικο, η 
«Τήνελλα». Ο λοχαγός αποστρατευόταν το καλοκαίρι και κάλεσε τους φαντάρους του που 
απολύονταν και αυτοί, σε γλέντι. Παρόντες ήταν όλοι. Ακόμη και οι δύο τιμωρημένοι. Τελευταίος 
χόρεψε ο Ηλίας το τραγούδι της Γλυκερίας «ο λοχαγός του είναι λεβέντης». Δεν έμεινε τίποτε όρθιο 
στο μαγαζί! Όταν ο λοχαγός πήγε να πληρώσει, του είπαν ότι ήταν κερασμένα από έναν νιόπαντρο 
Κρητικό και τον πατέρα του.
Ο Σαντάμ, που ήταν επίτιμος καλεσμένος και πρώτη φορά γλεντούσε στην Ελλάδα, έδειχνε τώρα 
τριάντα χρονών. Είχε προσληφθεί ως μηχανολόγος στο εργοστάσιο του ξανθού και περίμενε την 
οικογένειά του. 



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη

Το διήγημα που ακολουθεί απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 
(ΑΛΟΤΕ) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τον Μάιο του 2015. 

Το Στρατόπεδο
του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2)
φύλλο 5ο, Νοέμβριος 2015 και 6ο, Μάρτιος 2016

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο προς Έδεσσα, υπήρχε ένα μεγάλο, περιφραγμένο, 
με ψηλά και αγκαθωτά σύρματα, στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αυτό διέφερε από τα άλλα. Εκτός από 
τη Μονάδα του Μηχανικού, που ήταν εγκατεστημένη εκεί, είχε κι έναν ιδιαίτερο χώρο, γι’ αυτό και η 
περίφραξη. «Φιλοξενούσε» τις φυλακές του στρατού, στις οποίες κρατούνταν με καλές συνθήκες, όσοι 
αρνούνταν για λόγους πεποίθησης να υπηρετήσουν στο στρατό. Υπεύθυνη για τη φύλαξή τους ήταν μία 
ολιγομελής ομάδα που την αποτελούσε ένας λοχαγός, ως επικεφαλής, τρεις δόκιμοι αξιωματικοί, ο 
γιατρός και έξι στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας με την ιδιότητα του κοινωνιολόγου ή του ψυχολόγου. 
Η θέση αυτή όμως, ήταν επί μήνες ακάλυπτη.
Οι φυλακές ήταν ένας ξεχωριστός χώρος εντός του στρατοπέδου, που είχε τους θαλάμους των περίπου 
διακοσίων κρατουμένων, τα μαγειρεία με την τραπεζαρία, τον θάλαμο των στρατιωτών, το ιατρείο και 
το γραφείο των αξιωματικών. Υπήρχε επίσης μια μεγάλη αυλή με λίγο μαραζωμένα φυτά, με δέντρα 
και με ένα γήπεδο μπάσκετ. Φυσικά υπήρχε και το γνωστό Κ.Ψ.Μ.
Στη διασταύρωση, στο ύψος της πύλης του στρατοπέδου, στέκονταν σχεδόν κάθε μέρα ο Σαντάμ. Ο 
Σαντάμ ήταν ένας ταλαίπωρος ιρακινός, εξ ου και το όνομα, γύρω στα τριάντα, με όψη κουρασμένου 
μεσήλικα. Πουλούσε χαρτομάντιλα το χειμώνα, παγωμένα νερά και φραπέδες το καλοκαίρι και 
καθάριζε τζάμια αυτοκινήτων, όταν δεν έπρεπε να καθαρίζει τον εαυτό του από τα λασπόνερα, με τα 
οποία τον πιτσίλιζαν επίτηδες ορισμένοι «μάγκες» βιαστικοί οδηγοί… 
Ο Σαντάμ ήταν κάτι σαν εξωτερικός φύλακας του στρατοπέδου. Έπιανε την κουβέντα με τους 
φαντάρους της πύλης, όταν δεν περνούσαν αυτοκίνητα κι όταν δεν τον απόπαιρνε κάποιος από αυτούς. 
Οι περισσότεροι όμως τον καλοδέχονταν και μοιράζονταν μαζί του κανένα τσιγάρο ή λίγη από την 
τροφή τους. Ο Σαντάμ διωγμένος από τον κανονικό Σαντάμ, είχε την οικογένειά του στην πατρίδα του, 
με πολλά παιδιά, που προσπαθούσε να τη βοηθήσει με το «εισόδημα» των φαναριών-είχε σπουδάσει 
μηχανολόγος… 

Ο λοχαγός, ο ξανθός και ο Ηλίας
Το καλοκαίρι του 1994 ήρθε στη Μονάδα καινούριος Λοχαγός-Διοικητής, με καταγωγή από τον Έβρο 
και ένας νέος υπεράριθμος στρατιώτης με ξανθά μαλλιά και ύφος «βαρύμαγκα», που μετατέθηκε 
εκεί για να είναι κοντά στο σπίτι του. Ο πατέρας του, γνωστός βιομήχανος, είχε τον τρόπο του. Ο 
«ξανθός» πέρασε με το κόκκινο σπορ αμάξι του την πύλη, αφού παραλίγο να πατήσει τον Σαντάμ 
και τους φαντάρους. Τους ζήτησε δε και τα ρέστα, γιατί είχαν τον «βρωμιάρη τον αράπη» κάτω από 
την ελληνική σημαία και κάπνιζαν μαζί του. Τους απείλησε επίσης λέγοντας ότι θα τους στείλει στον 
Έβρο. Υπολόγισε όμως χωρίς τον Εβρίτη Λοχαγό, που άκουσε τη συζήτηση και τον τιμώρησε, με το 
«καλημέρα», με φυλακή. Φεύγοντας ο «ξανθός» από την πύλη, απείλησε τον Σαντάμ ότι θα τον 
σαπίσει στο ξύλο και ότι αυτός έφταιγε για όλα. Ο Σαντάμ έκανε μέρες να φανεί στη διασταύρωση…
Μαζί όμως με τον καινούριο λοχαγό και τον «ξανθό» βαρύμαγκα, στη Μονάδα παρουσιάστηκε 
επιτέλους και κοινωνιολόγος-ψυχολόγος. Ήταν ο Ηλίας, ένα παιδί με καταγωγή από μια κωμόπολη 
της Δυτικής Μακεδονίας, το Λέχοβο, που είχε μεγαλώσει στη Γερμανία μαζί με τους μετανάστες 
γονείς του. Ο Ηλίας, ψηλός και γεροδεμένος, είχε σπουδάσεις στο Πάντειο ως ομογενής και είχε 
κάνει μεταπτυχιακό στο Λεβερκούζεν, όπου ζούσαν ακόμη οι γονείς του. «Τον σταθμό», που λέει το 
γνωστό τραγούδι του Νταλάρα, τον ξέρει σαν την τσέπη του. 
Ήταν δύσκολες οι συνθήκες στη Γερμανία. Οι γονείς του δούλευαν εργάτες σε ένα εργοστάσιο, σαν 
αυτό που είχε ο πατέρας του ξανθού. Ερχόταν στο Λέχοβο μόνο λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι, για 
να δει τη γιαγιά του και τον παππού του, τα ξαδέλφια του και να ξεκουραστεί. Ήταν οι καλύτερες, 
οι μόνες καλές μέρες της χρονιάς. Στο σχολείο, στη Γερμανία, δεν περνούσε καλά. Όταν πήγε στο 
Γυμνάσιο, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργηθούν τα ελληνικά από τη διδακτέα ύλη. Οι 
Έλληνες ομογενείς αντέδρασαν. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ο πατέρας του Ηλία 
τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε. Όταν πήγε να επιστρέψει στη δουλειά του, έμαθε ότι απολύθηκε. 
Άρχισε να κάνει δουλειές του ποδαριού. Ένας Έλληνας Σαντάμ στο Λεβερκούζεν. Η πρώτη μέρα που 
χαμογέλασε ήταν όταν πέρασε ο Ηλίας στο Πάντειο.
Στη Γερμανία αρκετά γερμανάκια συμμαθητές του στο σχολείο τον αποκαλούσαν περιπαιχτικά, 
«Έλληνα» και «ξένο». Ο Ηλίας όμως δεν στεναχωριόταν. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του. 
Και στις γιορτές της ελληνικής κοινότητας,  στις  28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου, πήγαινε από 
τους πρώτους, μαζί με τους γονείς του.

Η ζωή στο στρατόπεδο και το ατύχημα
Στο μεταξύ, στο στρατόπεδο, ο ξανθός άρχισε να τον αποκαλεί περιπαιχτικά και αυτός «Γερμανό» 
και «ξένο». Ο Ηλίας όμως τώρα στενοχωριόταν. Μπορούσε, είχε τη δύναμη να  αντιδράσει, να 
πλακώσει τον ξανθό και να τον κάνει τόπι στο ξύλο. Ήθελε όμως να τον κάνει να καταλάβει το λάθος 
του και όχι να τον δείρει. Αυτό τού υπαγόρευε ο χαρακτήρας του και οι γνώσεις του. Ο ξανθός, 
κακομαθημένος όπως ήταν,  αρπαζόταν με όποιον εύρισκε, για κάθε είδους αφορμή και συνέχισε να 
απειλεί τον Σαντάμ στην πύλη.
Ο Ηλίας, λόγω και της ηλικίας του, έκανε παρέα με τον γιατρό και τον λοχαγό. Μόνιμο μοτίβο κάθε 
κουβέντας τους ήταν το παράπονό του: «ξένος στη Γερμανία, ξένος και εδώ. Στη Γερμανία Έλληνας 
και στην Ελλάδα Γερμανός…».
Ο λοχαγός αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από τη συμπεριφορά του ξανθού και τα «βύσματα» του 
πατέρα του, ένοιωθε άσχημα, κάποτε ασφυκτιούσε. Ο καιρός περνούσε και η κατάσταση δεν άλλαζε. 
Ο κήπος μόνο είχε αλλάξει προς το καλύτερο χάρη στην επιμονή και το μεράκι του λοχαγού και 
ορισμένων κρατουμένων. Ο μόνος που έκανε παρέα με τον ξανθό ήταν ένας φαντάρος, βοσκός από 
τα ορεινά του Ρεθύμνου, που ήταν και ο οδηγός της μονάδας.
Τα Χριστούγεννα του 1994 και την Πρωτοχρονιά του 1995 μετά από πρόταση του Ηλία, ο λοχαγός 
κάλεσε στο γιορτινό τραπέζι και τον Σαντάμ, που διηγήθηκε ιστορίες από την πατρίδα του και από 
την οικογένειά του, που είχε να δει χρόνια. Ο ξανθός, χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του πατέρα του 
και είχε άδεια ολόκληρο το εορταστικό δεκαπενθήμερο. Κάποιοι φαντάροι όμως δεν πήραν καθόλου 
άδεια, για να μπορεί αυτός να γλεντάει στα «σκυλάδικα». Αυτοί δεν είχαν «γνωριμίες»…
Ένα μεσημέρι, στις αρχές της άνοιξης του 1995, ο ξανθός με τον Κρητικό επέστρεφαν με το τζιπ της 
μονάδας στο στρατόπεδο. Στην πύλη, επιχείρησαν να καταβρέξουν τον Σαντάμ πατώντας στα νερά 
μιας λακκούβας. Για κακή τους τύχη, η λακκούβα ήταν βαθιά, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα 
και έπεσε στο πλάι  από τη δεξιά πλευρά. Ο ξανθός τραυματίσθηκε, ευτυχώς όχι βαριά. Τον 

μετέφερε στο 424 ΓΣΝΘ ο γιατρός με τον Ηλία, που προσπαθούσε να του κρατήσει το ηθικό και να 
τον ενθαρρύνει, καθώς  ο βαρύμαγκας έκλαιγε σα μωρό.
Ο Κρητικός, στο μεταξύ, αφού είχε κλωτσήσει τον Σαντάμ λέγοντάς του ότι αυτός έφταιγε για το 
ατύχημα, άρχισε να συνειδητοποιεί τις συνέπειες της πράξης του και να κλαίει και αυτός. Είχε αρχίσει 
να καταλαβαίνει…
Ο λοχαγός διέταξε ανακρίσεις και παρά το ότι ο Σαντάμ είπε ότι το τζιπ έπεσε στην λακκούβα για 
να τον αποφύγει, δεν τον πίστεψε κανείς. Η μονάδα θα παρέπεμπε στο Στρατοδικείο τους δύο 
μάγκες. Η τιμωρία προβλέπονταν σκληρή. Ο πατέρας του ξανθού, αφού κατάλαβε ότι τα «βύσματα» 
δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν κάθε πρωί, σχεδόν γονατιστός, 
έξω από το γραφείο του λοχαγού. Φεύγοντας, χαστούκιζε τον γιό του, κοίταζε άγρια  τον Κρητικό και 
μούντζωνε τον εαυτό του. Σαν να ξύπνησε επιτέλους και κατάλαβε τι γινόταν τόσο καιρό…
Στο ορεινό χωριό του Ρεθύμνου, παράλληλα, ετοιμαζόταν  για τον γάμο του άλλου γιου της 
οικογένειας στον οποίο ήταν προσκαλεσμένος και ο ξανθός, για να δει από κοντά τις περίφημες 
μπαλωθιές που του περιέγραφε ο φίλος του. Ο μόνος φίλος που είχε στον στρατό!
Ο Κρητικός έτρεμε στην ιδέα ότι δεν θα είναι στον γάμο του αδελφού του. Δεν θα μπορούσε να 
ξαναπατήσει στο χωριό του απ’ την ντροπή…

Το στρατοδικείο και ο αποχαιρετισμός
Μέχρι να γίνει η δίκη, οι δύο μάγκες ήταν αμίλητοι. Έδειχναν πραγματικά θλιμμένοι και χαμένοι. 
Ακούγονταν οι φωνές τους μόνο όταν μάλωναν μεταξύ τους. Ήρθαν από την Κρήτη οι γονείς του ενός 
να ζητήσουν συγγνώμη από όλους και από τον Σαντάμ. Το ίδιο έκαναν κάθε μέρα και οι γονείς του 
ξανθού.
Για πρώτη φορά ο ξανθός, το Πάσχα του 1995, έκανε γιορτές στο στρατόπεδο. Έφαγε σε μια γωνιά 
τη μαγειρίτσα της Ανάστασης και πήγε για ύπνο. Την άλλη μέρα, ήταν συνεχώς στον θάλαμο. Δεν 
έφαγε τίποτε. Μόνο σκεφτόταν. Το ίδιο και ο Κρητικός. Ο γάμος του αδελφού του είχε αναβληθεί. 
Δεν μπορούσε να γίνει και αυτός να απουσιάζει…
Μετά από λίγες μέρες άρχισε η δίκη. Οι καταθέσεις του λοχαγού, του γιατρού και του Ηλία, που 
μίλησε και με την επιστημονική του ιδιότητα, οδήγησαν στην τιμωρία, αλλά με αναστολή. Οι δύο 
μάγκες «έπεσαν στα μαλακά». Θα έπρεπε να πληρώσουν τη ζημιά του τζιπ και να υπηρετήσουν ένα 
μήνα θητεία παραπάνω. Κι αυτό δεν γινόταν να αλλάξει…
Το δικαστήριο αξιολόγησε ιδιαίτερα την κατάθεση του Σαντάμ, που υποστήριζε ότι αυτός προκάλεσε 
το ατύχημα. Ο εισαγγελέας τού είπε ότι δεν ξέρει να λέει ψέματα, αλλά αυτός επέμεινε.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι γονείς των κατηγορουμένων τού φιλούσαν τα χέρια. Ο ξανθός 
θα μπορούσε να ξαναμπεί στους κύκλους της «υψηλής κοινωνίας» και ο γάμος στο Ρέθυμνο επιτέλους 
θα γινόταν…
Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε τότε ένας χώρος μπουάτ-ρεμπετάδικο, η 
«Τήνελλα». Ο λοχαγός αποστρατευόταν το καλοκαίρι και κάλεσε τους φαντάρους του που 
απολύονταν και αυτοί, σε γλέντι. Παρόντες ήταν όλοι. Ακόμη και οι δύο τιμωρημένοι. Τελευταίος 
χόρεψε ο Ηλίας το τραγούδι της Γλυκερίας «ο λοχαγός του είναι λεβέντης». Δεν έμεινε τίποτε όρθιο 
στο μαγαζί! Όταν ο λοχαγός πήγε να πληρώσει, του είπαν ότι ήταν κερασμένα από έναν νιόπαντρο 
Κρητικό και τον πατέρα του.
Ο Σαντάμ, που ήταν επίτιμος καλεσμένος και πρώτη φορά γλεντούσε στην Ελλάδα, έδειχνε τώρα 
τριάντα χρονών. Είχε προσληφθεί ως μηχανολόγος στο εργοστάσιο του ξανθού και περίμενε την 
οικογένειά του. 



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη

Το διήγημα που ακολουθεί απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 
(ΑΛΟΤΕ) της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τον Μάιο του 2015. 

Το Στρατόπεδο
του Αλέξανδρου Παπαστεργίου (Γ2)
φύλλο 5ο, Νοέμβριος 2015 και 6ο, Μάρτιος 2016

Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο προς Έδεσσα, υπήρχε ένα μεγάλο, περιφραγμένο, 
με ψηλά και αγκαθωτά σύρματα, στρατόπεδο. Το στρατόπεδο αυτό διέφερε από τα άλλα. Εκτός από 
τη Μονάδα του Μηχανικού, που ήταν εγκατεστημένη εκεί, είχε κι έναν ιδιαίτερο χώρο, γι’ αυτό και η 
περίφραξη. «Φιλοξενούσε» τις φυλακές του στρατού, στις οποίες κρατούνταν με καλές συνθήκες, όσοι 
αρνούνταν για λόγους πεποίθησης να υπηρετήσουν στο στρατό. Υπεύθυνη για τη φύλαξή τους ήταν μία 
ολιγομελής ομάδα που την αποτελούσε ένας λοχαγός, ως επικεφαλής, τρεις δόκιμοι αξιωματικοί, ο 
γιατρός και έξι στρατιώτες, εκ των οποίων ο ένας με την ιδιότητα του κοινωνιολόγου ή του ψυχολόγου. 
Η θέση αυτή όμως, ήταν επί μήνες ακάλυπτη.
Οι φυλακές ήταν ένας ξεχωριστός χώρος εντός του στρατοπέδου, που είχε τους θαλάμους των περίπου 
διακοσίων κρατουμένων, τα μαγειρεία με την τραπεζαρία, τον θάλαμο των στρατιωτών, το ιατρείο και 
το γραφείο των αξιωματικών. Υπήρχε επίσης μια μεγάλη αυλή με λίγο μαραζωμένα φυτά, με δέντρα 
και με ένα γήπεδο μπάσκετ. Φυσικά υπήρχε και το γνωστό Κ.Ψ.Μ.
Στη διασταύρωση, στο ύψος της πύλης του στρατοπέδου, στέκονταν σχεδόν κάθε μέρα ο Σαντάμ. Ο 
Σαντάμ ήταν ένας ταλαίπωρος ιρακινός, εξ ου και το όνομα, γύρω στα τριάντα, με όψη κουρασμένου 
μεσήλικα. Πουλούσε χαρτομάντιλα το χειμώνα, παγωμένα νερά και φραπέδες το καλοκαίρι και 
καθάριζε τζάμια αυτοκινήτων, όταν δεν έπρεπε να καθαρίζει τον εαυτό του από τα λασπόνερα, με τα 
οποία τον πιτσίλιζαν επίτηδες ορισμένοι «μάγκες» βιαστικοί οδηγοί… 
Ο Σαντάμ ήταν κάτι σαν εξωτερικός φύλακας του στρατοπέδου. Έπιανε την κουβέντα με τους 
φαντάρους της πύλης, όταν δεν περνούσαν αυτοκίνητα κι όταν δεν τον απόπαιρνε κάποιος από αυτούς. 
Οι περισσότεροι όμως τον καλοδέχονταν και μοιράζονταν μαζί του κανένα τσιγάρο ή λίγη από την 
τροφή τους. Ο Σαντάμ διωγμένος από τον κανονικό Σαντάμ, είχε την οικογένειά του στην πατρίδα του, 
με πολλά παιδιά, που προσπαθούσε να τη βοηθήσει με το «εισόδημα» των φαναριών-είχε σπουδάσει 
μηχανολόγος… 

Ο λοχαγός, ο ξανθός και ο Ηλίας
Το καλοκαίρι του 1994 ήρθε στη Μονάδα καινούριος Λοχαγός-Διοικητής, με καταγωγή από τον Έβρο 
και ένας νέος υπεράριθμος στρατιώτης με ξανθά μαλλιά και ύφος «βαρύμαγκα», που μετατέθηκε 
εκεί για να είναι κοντά στο σπίτι του. Ο πατέρας του, γνωστός βιομήχανος, είχε τον τρόπο του. Ο 
«ξανθός» πέρασε με το κόκκινο σπορ αμάξι του την πύλη, αφού παραλίγο να πατήσει τον Σαντάμ 
και τους φαντάρους. Τους ζήτησε δε και τα ρέστα, γιατί είχαν τον «βρωμιάρη τον αράπη» κάτω από 
την ελληνική σημαία και κάπνιζαν μαζί του. Τους απείλησε επίσης λέγοντας ότι θα τους στείλει στον 
Έβρο. Υπολόγισε όμως χωρίς τον Εβρίτη Λοχαγό, που άκουσε τη συζήτηση και τον τιμώρησε, με το 
«καλημέρα», με φυλακή. Φεύγοντας ο «ξανθός» από την πύλη, απείλησε τον Σαντάμ ότι θα τον 
σαπίσει στο ξύλο και ότι αυτός έφταιγε για όλα. Ο Σαντάμ έκανε μέρες να φανεί στη διασταύρωση…
Μαζί όμως με τον καινούριο λοχαγό και τον «ξανθό» βαρύμαγκα, στη Μονάδα παρουσιάστηκε 
επιτέλους και κοινωνιολόγος-ψυχολόγος. Ήταν ο Ηλίας, ένα παιδί με καταγωγή από μια κωμόπολη 
της Δυτικής Μακεδονίας, το Λέχοβο, που είχε μεγαλώσει στη Γερμανία μαζί με τους μετανάστες 
γονείς του. Ο Ηλίας, ψηλός και γεροδεμένος, είχε σπουδάσεις στο Πάντειο ως ομογενής και είχε 
κάνει μεταπτυχιακό στο Λεβερκούζεν, όπου ζούσαν ακόμη οι γονείς του. «Τον σταθμό», που λέει το 
γνωστό τραγούδι του Νταλάρα, τον ξέρει σαν την τσέπη του. 
Ήταν δύσκολες οι συνθήκες στη Γερμανία. Οι γονείς του δούλευαν εργάτες σε ένα εργοστάσιο, σαν 
αυτό που είχε ο πατέρας του ξανθού. Ερχόταν στο Λέχοβο μόνο λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι, για 
να δει τη γιαγιά του και τον παππού του, τα ξαδέλφια του και να ξεκουραστεί. Ήταν οι καλύτερες, 
οι μόνες καλές μέρες της χρονιάς. Στο σχολείο, στη Γερμανία, δεν περνούσε καλά. Όταν πήγε στο 
Γυμνάσιο, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να καταργηθούν τα ελληνικά από τη διδακτέα ύλη. Οι 
Έλληνες ομογενείς αντέδρασαν. Συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Ο πατέρας του Ηλία 
τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε. Όταν πήγε να επιστρέψει στη δουλειά του, έμαθε ότι απολύθηκε. 
Άρχισε να κάνει δουλειές του ποδαριού. Ένας Έλληνας Σαντάμ στο Λεβερκούζεν. Η πρώτη μέρα που 
χαμογέλασε ήταν όταν πέρασε ο Ηλίας στο Πάντειο.
Στη Γερμανία αρκετά γερμανάκια συμμαθητές του στο σχολείο τον αποκαλούσαν περιπαιχτικά, 
«Έλληνα» και «ξένο». Ο Ηλίας όμως δεν στεναχωριόταν. Ήταν περήφανος για την καταγωγή του. 
Και στις γιορτές της ελληνικής κοινότητας,  στις  28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου, πήγαινε από 
τους πρώτους, μαζί με τους γονείς του.

Η ζωή στο στρατόπεδο και το ατύχημα
Στο μεταξύ, στο στρατόπεδο, ο ξανθός άρχισε να τον αποκαλεί περιπαιχτικά και αυτός «Γερμανό» 
και «ξένο». Ο Ηλίας όμως τώρα στενοχωριόταν. Μπορούσε, είχε τη δύναμη να  αντιδράσει, να 
πλακώσει τον ξανθό και να τον κάνει τόπι στο ξύλο. Ήθελε όμως να τον κάνει να καταλάβει το λάθος 
του και όχι να τον δείρει. Αυτό τού υπαγόρευε ο χαρακτήρας του και οι γνώσεις του. Ο ξανθός, 
κακομαθημένος όπως ήταν,  αρπαζόταν με όποιον εύρισκε, για κάθε είδους αφορμή και συνέχισε να 
απειλεί τον Σαντάμ στην πύλη.
Ο Ηλίας, λόγω και της ηλικίας του, έκανε παρέα με τον γιατρό και τον λοχαγό. Μόνιμο μοτίβο κάθε 
κουβέντας τους ήταν το παράπονό του: «ξένος στη Γερμανία, ξένος και εδώ. Στη Γερμανία Έλληνας 
και στην Ελλάδα Γερμανός…».
Ο λοχαγός αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από τη συμπεριφορά του ξανθού και τα «βύσματα» του 
πατέρα του, ένοιωθε άσχημα, κάποτε ασφυκτιούσε. Ο καιρός περνούσε και η κατάσταση δεν άλλαζε. 
Ο κήπος μόνο είχε αλλάξει προς το καλύτερο χάρη στην επιμονή και το μεράκι του λοχαγού και 
ορισμένων κρατουμένων. Ο μόνος που έκανε παρέα με τον ξανθό ήταν ένας φαντάρος, βοσκός από 
τα ορεινά του Ρεθύμνου, που ήταν και ο οδηγός της μονάδας.
Τα Χριστούγεννα του 1994 και την Πρωτοχρονιά του 1995 μετά από πρόταση του Ηλία, ο λοχαγός 
κάλεσε στο γιορτινό τραπέζι και τον Σαντάμ, που διηγήθηκε ιστορίες από την πατρίδα του και από 
την οικογένειά του, που είχε να δει χρόνια. Ο ξανθός, χρησιμοποίησε τις γνωριμίες του πατέρα του 
και είχε άδεια ολόκληρο το εορταστικό δεκαπενθήμερο. Κάποιοι φαντάροι όμως δεν πήραν καθόλου 
άδεια, για να μπορεί αυτός να γλεντάει στα «σκυλάδικα». Αυτοί δεν είχαν «γνωριμίες»…
Ένα μεσημέρι, στις αρχές της άνοιξης του 1995, ο ξανθός με τον Κρητικό επέστρεφαν με το τζιπ της 
μονάδας στο στρατόπεδο. Στην πύλη, επιχείρησαν να καταβρέξουν τον Σαντάμ πατώντας στα νερά 
μιας λακκούβας. Για κακή τους τύχη, η λακκούβα ήταν βαθιά, το αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα 
και έπεσε στο πλάι  από τη δεξιά πλευρά. Ο ξανθός τραυματίσθηκε, ευτυχώς όχι βαριά. Τον 

μετέφερε στο 424 ΓΣΝΘ ο γιατρός με τον Ηλία, που προσπαθούσε να του κρατήσει το ηθικό και να 
τον ενθαρρύνει, καθώς  ο βαρύμαγκας έκλαιγε σα μωρό.
Ο Κρητικός, στο μεταξύ, αφού είχε κλωτσήσει τον Σαντάμ λέγοντάς του ότι αυτός έφταιγε για το 
ατύχημα, άρχισε να συνειδητοποιεί τις συνέπειες της πράξης του και να κλαίει και αυτός. Είχε αρχίσει 
να καταλαβαίνει…
Ο λοχαγός διέταξε ανακρίσεις και παρά το ότι ο Σαντάμ είπε ότι το τζιπ έπεσε στην λακκούβα για 
να τον αποφύγει, δεν τον πίστεψε κανείς. Η μονάδα θα παρέπεμπε στο Στρατοδικείο τους δύο 
μάγκες. Η τιμωρία προβλέπονταν σκληρή. Ο πατέρας του ξανθού, αφού κατάλαβε ότι τα «βύσματα» 
δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν και σε αυτήν την περίπτωση, ήταν κάθε πρωί, σχεδόν γονατιστός, 
έξω από το γραφείο του λοχαγού. Φεύγοντας, χαστούκιζε τον γιό του, κοίταζε άγρια  τον Κρητικό και 
μούντζωνε τον εαυτό του. Σαν να ξύπνησε επιτέλους και κατάλαβε τι γινόταν τόσο καιρό…
Στο ορεινό χωριό του Ρεθύμνου, παράλληλα, ετοιμαζόταν  για τον γάμο του άλλου γιου της 
οικογένειας στον οποίο ήταν προσκαλεσμένος και ο ξανθός, για να δει από κοντά τις περίφημες 
μπαλωθιές που του περιέγραφε ο φίλος του. Ο μόνος φίλος που είχε στον στρατό!
Ο Κρητικός έτρεμε στην ιδέα ότι δεν θα είναι στον γάμο του αδελφού του. Δεν θα μπορούσε να 
ξαναπατήσει στο χωριό του απ’ την ντροπή…

Το στρατοδικείο και ο αποχαιρετισμός
Μέχρι να γίνει η δίκη, οι δύο μάγκες ήταν αμίλητοι. Έδειχναν πραγματικά θλιμμένοι και χαμένοι. 
Ακούγονταν οι φωνές τους μόνο όταν μάλωναν μεταξύ τους. Ήρθαν από την Κρήτη οι γονείς του ενός 
να ζητήσουν συγγνώμη από όλους και από τον Σαντάμ. Το ίδιο έκαναν κάθε μέρα και οι γονείς του 
ξανθού.
Για πρώτη φορά ο ξανθός, το Πάσχα του 1995, έκανε γιορτές στο στρατόπεδο. Έφαγε σε μια γωνιά 
τη μαγειρίτσα της Ανάστασης και πήγε για ύπνο. Την άλλη μέρα, ήταν συνεχώς στον θάλαμο. Δεν 
έφαγε τίποτε. Μόνο σκεφτόταν. Το ίδιο και ο Κρητικός. Ο γάμος του αδελφού του είχε αναβληθεί. 
Δεν μπορούσε να γίνει και αυτός να απουσιάζει…
Μετά από λίγες μέρες άρχισε η δίκη. Οι καταθέσεις του λοχαγού, του γιατρού και του Ηλία, που 
μίλησε και με την επιστημονική του ιδιότητα, οδήγησαν στην τιμωρία, αλλά με αναστολή. Οι δύο 
μάγκες «έπεσαν στα μαλακά». Θα έπρεπε να πληρώσουν τη ζημιά του τζιπ και να υπηρετήσουν ένα 
μήνα θητεία παραπάνω. Κι αυτό δεν γινόταν να αλλάξει…
Το δικαστήριο αξιολόγησε ιδιαίτερα την κατάθεση του Σαντάμ, που υποστήριζε ότι αυτός προκάλεσε 
το ατύχημα. Ο εισαγγελέας τού είπε ότι δεν ξέρει να λέει ψέματα, αλλά αυτός επέμεινε.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι γονείς των κατηγορουμένων τού φιλούσαν τα χέρια. Ο ξανθός 
θα μπορούσε να ξαναμπεί στους κύκλους της «υψηλής κοινωνίας» και ο γάμος στο Ρέθυμνο επιτέλους 
θα γινόταν…
Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε τότε ένας χώρος μπουάτ-ρεμπετάδικο, η 
«Τήνελλα». Ο λοχαγός αποστρατευόταν το καλοκαίρι και κάλεσε τους φαντάρους του που 
απολύονταν και αυτοί, σε γλέντι. Παρόντες ήταν όλοι. Ακόμη και οι δύο τιμωρημένοι. Τελευταίος 
χόρεψε ο Ηλίας το τραγούδι της Γλυκερίας «ο λοχαγός του είναι λεβέντης». Δεν έμεινε τίποτε όρθιο 
στο μαγαζί! Όταν ο λοχαγός πήγε να πληρώσει, του είπαν ότι ήταν κερασμένα από έναν νιόπαντρο 
Κρητικό και τον πατέρα του.
Ο Σαντάμ, που ήταν επίτιμος καλεσμένος και πρώτη φορά γλεντούσε στην Ελλάδα, έδειχνε τώρα 
τριάντα χρονών. Είχε προσληφθεί ως μηχανολόγος στο εργοστάσιο του ξανθού και περίμενε την 
οικογένειά του. 



Ποιητής: 
Στου παλατιού τα δώματα, με τις ψηλές κολόνες,
στήσαν γιορτή περίτρανη ανάμεσα σ’τσι αιώνες.
Ο κύρης του Ρωτόκριτου με τον μεγάλο ρήγα,
Οπoύ ΄χε κόρη όμορφη και με προικιά ουκ ολίγα.
Κι εκεί όπου φύσαγε πλατιά της άνοιξης τ’ αγέρι,
κουβέντιαζαν για τα παλιά οι δυο οι συμπεθέροι.   

Πεζόστρατος:
Θυμίσου Ηράκλη μέγιστε τσι χρόνους που περάσαν,
τσι πίκρες και τα βάσανα που αντάμα μας γεράσαν.
Τώρα θαρρώ τα τέκνα μας πως είναι ευτυχισμένα, 
ωσάν σπουργίτια εσμίγασι με τα φτερά δεμένα. 
Άμποτε η αγάπη τους για πάντα να κρατήσει
κι ωσάν το τριαντάφυλλο και πλιο πολύ ν΄ ανθίσει.
Η έχθρα η παλαιική ας είναι  ξεχασμένη,
στου χρόνου τα σεντούκια πλια βαθιά να παραμένει. 

Βασιλιάς:
Καλά τα λες, Πεζόστρατε, με τη σοφή λαλιά σου, 
πολλές σκοτούρες, βάσανα έριξα εγώ μπροστά σου,
οπ’ όταν ήρθες θαρρετά την κόρη να ζητήσεις,
τι τον υιό σου ήθελες στεφάνι να τον ντύσεις. 
Κι εγώ τον νέο εξόρισα να πάγει σ’ άλλα μέρη,
σ΄ εσέ κατάρες έριξα και σου΄ δειξα μαχαίρι.
Ήμουν θαρρώ απερίσκεπτος και με οργή περίσσα
σου μίλησ’ άγρια και ωμά, ωσάν σκυλί με λύσσα.  
Και τώρα ο Ερωτόκριτος ρήγας λαμπρός εγένη
 και όλοι εμείς μπορούμε πια να ζούμε ευτυχισμένοι. 

Πεζόστρατος:
Η έχθρα που μας έζωνε κατέληξε ευτυχία,
μόνο χαρές μας έφερε ετούτ’ η αψιμαχία.
Γι’ αυτό κι όλα σ’ τα συγχωρώ και όρκο θα πατούσα,
αρκεί να έχει ο Ερωτόκριτος νύφη την Αρετούσα.

Ποιητής:
Μιλήσαν οι συμπέθεροι, μερώσαν οι ψυχές τους,
σαν έκλεισε το βάλσαμο τις ανοιχτές πληγές τους.
Λόγια ανταλλάξαν συνετά μεσ’ από την καρδιά τους 
με φως και περισσή χαρά να ζούνε τα παιδιά τους.

Δημιουργική Γραφή: «Ερωτόκριτος» 
του Απόστολου Βεκόπουλου (Γ1)
φύλλο 11ο, Νοέμβριος 2017

Χμ… ενδιαφέρον ακούγεται: ο βασιλιάς Ηράκλης διώχνει κακήν κακώς τον Πεζόστρατο, πατέρα του 
Ερωτόκριτου, όταν τολμάει να ζητήσει την Αρετούσα σε γάμο για τον γιό του. Και δεν φτάνει μόνον 
αυτό, εξορίζει και τον Ερωτόκριτο. Συμβαίνουν αυτά! Έλα, όμως, που με του κύκλου τα γυρίσματα 
η ιστορία έχει happy end και οι δύο νέοι παντρεύονται. Πώς αντικρίζονται τώρα οι δύο κακιωμένοι 
… συμπέθεροι, τι λέν, τι κουβεντιάζουν; Αυτόν τον διάλογο έπρεπε να φανταστούν και να 
περιγράψουν οι μαθητές του Γ1. Και νά ταν  μέχρι εκεί, καλά. Το κείμενό σας να είναι γραμμένο 
σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, είπε ο καθηγητής, ο κ. Λεωνίδας Κατσικαρίδης. Δεκαοκτώ κείμενα 
διαβάστηκαν στην τάξη, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο πετυχημένα. Τι πειράζει; Η τάξη 
είναι «εργαστήριο». Το κείμενο όμως του Αποστόλη του Βεκόπουλου ξεχώρισε. Απολαύστε το!

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
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Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη
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και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
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Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
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είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.
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Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
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δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



φύλλο 18ο, Ιούνιος-Οκτώβριος 2019 

Κόκκινη κλωστή δεμένη… in English!

Μαθητές της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την 
καθηγήτριά τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή, χρησιμοποιώντας την 
αγγλική γλώσσα μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2018-19 με 
τίτλο «In the Limelight!». Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων 
ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας ιστορίας, που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να 
δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του 
Σχολείου μας.

In the Limelight!, by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then hangs up. When I 
heard that I knew it is something serious because the person on the phone sounded scared, so I imme-
diately hopped on the first bus that was going to my hometown Boonville. The next morning the first 
thing I saw when I woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of memo-
ries came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I realized the bus had stopped 
and all of my friends were waiting for me with a worried look on their face. I left the bus and ran to 
them asking what’s wrong. They first looked at each other then looked at me and finally told me. I 
couldn’t believe what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then I 
screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We mean what you just 
heard and we knew that we would never be able to find out who did this without you” they said. I 
grabbed my bag, run to my old home, rushed into my room and started crying “I thought it was all 
over now! How could this happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I final-
ly stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch black to a beautiful red as 
the sun was rising. I called my friend Jackson and told him to take the others and meet me at our spot. 
When I got there I saw something strange. A tree that I’d never seen before and it also had something 
carved on it which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia shouting 
my name. We sat down and I asked them when was the last time that they saw her. “Four days ago, 
but she was acting a little weird as if she was hiding something”, she answered. “Like what?” I contin-
ued asking. “She would say things like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s 

odd!” I thought. “I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot inside 
the deep forest and I headed to Allison’s house.
I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of Allison with the word "missing" 
on them everywhere, on the trees, in the pathway even on the houses' walls. I took a deep a breath and 
knocked on the door. Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so sorry...” When I got in 
and she offered me some tea I asked her if I could go to Allison’s room and although she hesitated at 
first then she agreed. Her room was just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that 
reminded me of something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could not 
remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in the drawings was the exact 
same symbol that was carved on that tree. I ran out of the room and then out of the house briefly thank-
ing her mom for her help. Then I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 
I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend was down there. I heard 
leaves crunching and as I looked back I saw Jackson panting. I told him everything and we started look-
ing for a clue... anything that would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I 
started pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each other and 
then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of joy hit me when I confirmed 
my theory by seeing the tree moving. Underneath the tree was a metal door which was now opened, so 
I jumped in telling Jackson to wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth 
but it was freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small wooden door 
that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They will never find you here!", followed 
by a very loud scream. That moment I figured that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and 
kicked the door open. To my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind 
that door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens brought me 
back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me and Alison out of that terrifying 
place safe and sound. This exact moment the man who kidnapped Alison was arrested by two other 
police officers and I felt quite relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to do with the kidnap-
ping?”

In the Limelight!, by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you again” and hangs up. It was the Brit-
ain’s Secret Services (B.S.S.). But let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real identity had been revealed. For this mis-
sion they needed a retired agent.The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found James there who was my side-
kick and used to help me in all of our missions.The problem was a gang terrorizing Northern Ireland 
and Scotland. I had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment and I told them that I needed: a 
gun, a hybrid car, a cell phone with a tracking device and some dynamite explosives. This would defi-
nitely be fun! James and I started thorough investigation immediately and found out that the terrorists 
were currently living in England. The surprising fact was that the terrorists lived in the apartment above 
mine. They were my neighbors, after all! I knew the whereabouts so well, therefore we had a great 
advantage. We started planning our moves. The same day we broke into their house and arrested them 
all. Now the world is safe! 

In the Limelight!, by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you again’’, and then hangs up. Joey said 
to his wife, Betty: “They need me again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She 
didn’t want her husband to mess with all this again. Although, she advised him not to go, due to the 
fact that they could hurt him, he did. 
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did the others go?” Joey said. "We 

never do these jobs with the same people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. You crashed the car, so you have 
to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up because he doubted that the leader of 
this gang would ever let him free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can either stay with us, or we can invite 
your wife to your funeral!
-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he could ever imagine. He would give 
them a ride there and then he’d have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But then, the police arrived! Joey 
tried to get away, but he wasn’t fast enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. 
The police caught him and he explained everything to them and the fact that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him psychologically, he was sentenced 
to five years in prison. His partners were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, Joey’s gang partners said to his 
wife: “Someday, we will find you and we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal activities, away from gangs, away from 
everything!

The second stroke, by Valia Bouzopoulou (A2)

The phone rings. The voice on the other end says “We need you again” and then hangs up. But this 
time I wasn't going to come back. I had already taken my decision a few years ago. “This is not for you 
Jack, not this time!” I thought to myself. I tried to calm down and have a cup of tea. I wanted to spend 
the rest of my life like every ordinary person does. That's why I moved to a small house in the country-
side. Since I gave up my job, I picked up gardening to make me forget about the past. I didn't want to 
hear anything about crimes anymore! Then the phone rings again. “Jack, Jack are you there?” It was my 
best friend and partner from my previous job, John. I had to take this! He was asking for my help, too. 
John wouldn't let me off so easily and he tried hard to persuade me to come back to the police station. 
“You are a secret agent, not a gardener! So come on!” he said. After a long conversation I had to admit 
that I 
really wanted to run after criminals. But after having let a robber get away with 1 million dollars in his 
pocket I quieted that subject. That's what I call "pocket money" “He is going to break into the same bank 
twice! We need your advice to trick him this time!” John continued begging me. “Alright then … I'd 
really like to see this smart guy behind bars!” I answered and hanged up.
The day after, I was in the police station again. Everyone was so pleased to see me after 4 years of 
absence! They hadn't changed a bit, neither had I! I sat in my office and started working straight away! 
The dangerous robber was called Clark Black and had his own secret gang. They were all going to be 
armed and so were we. But the problem was that the last time he robbed the bank he didn't break any 
door or window to enter. That's why we had no evidence against him. 
I looked meticulously for clues around the bank, but found nothing that could be used as a secret door 
or something similar! After half an hour searching for evidence I got tired and supported myself on a 
chair. I accidentally pressed a button and an underground trap door opened. That was it! The entrance 
I was looking for! I got in and examined everything. The tunnel ended up in the bank! I immediately 
thought of how to plan a perfect surprise for these criminals!
When it got dark I led the police officers to the right position. I was waiting for the robbers outside, 
hidden behind a building. I saw them entering the secret trap door by the chair. I beckoned a police 
officer and did as I had told him. I followed the gang. They didn't notice me and got in the bank. 
Clark was heading to the treasury. He opened the door slowly. “Get him!” I shouted. Then the lights 
turned on and all the policemen left their hiding place. All the robbers got encircled in the next few 
seconds! “Put your weapons on the ground very slowly!” I said. Clark got furious when he saw me. 
“There's no point attempting to escape, we've got the place surrounded. You're not going to escape this 
time! You are under arrest!” John said and placed Clark into handcuffs. “I believe these belong to the 
bank and tomorrow at your trial you will tell us were the other sum of 1 million dollars is!” I shouted 
at him and grabbed the sack with all the money. “You have no clues against me, as usual!” said Clark. 
Did he really believe that I would make the same mistake twice?
“To be honest, I have. For example the cigarette case that you dropped and has your name on it, your 
gloves, your footprint on the dirt by the trap door and of course the extra security cameras I placed in 
the necessary spots this morning! I believe this would be enough to prove that we caught you red – 
handed! Take them away!” I ordered. I could guess what Clark was thinking that moment. From that 
night I decided I would get into crime cases again! I regained my good reputation and returned all the 
stolen money to the bank. I was satisfied with myself again! And it's worth-mentioning that I even hired 
a gardener!

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



φύλλο 18ο, Ιούνιος-Οκτώβριος 2019 

Κόκκινη κλωστή δεμένη… in English!

Μαθητές της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την 
καθηγήτριά τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή, χρησιμοποιώντας την 
αγγλική γλώσσα μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2018-19 με 
τίτλο «In the Limelight!». Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων 
ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας ιστορίας, που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να 
δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του 
Σχολείου μας.

In the Limelight!, by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then hangs up. When I 
heard that I knew it is something serious because the person on the phone sounded scared, so I imme-
diately hopped on the first bus that was going to my hometown Boonville. The next morning the first 
thing I saw when I woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of memo-
ries came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I realized the bus had stopped 
and all of my friends were waiting for me with a worried look on their face. I left the bus and ran to 
them asking what’s wrong. They first looked at each other then looked at me and finally told me. I 
couldn’t believe what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then I 
screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We mean what you just 
heard and we knew that we would never be able to find out who did this without you” they said. I 
grabbed my bag, run to my old home, rushed into my room and started crying “I thought it was all 
over now! How could this happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I final-
ly stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch black to a beautiful red as 
the sun was rising. I called my friend Jackson and told him to take the others and meet me at our spot. 
When I got there I saw something strange. A tree that I’d never seen before and it also had something 
carved on it which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia shouting 
my name. We sat down and I asked them when was the last time that they saw her. “Four days ago, 
but she was acting a little weird as if she was hiding something”, she answered. “Like what?” I contin-
ued asking. “She would say things like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s 

odd!” I thought. “I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot inside 
the deep forest and I headed to Allison’s house.
I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of Allison with the word "missing" 
on them everywhere, on the trees, in the pathway even on the houses' walls. I took a deep a breath and 
knocked on the door. Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so sorry...” When I got in 
and she offered me some tea I asked her if I could go to Allison’s room and although she hesitated at 
first then she agreed. Her room was just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that 
reminded me of something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could not 
remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in the drawings was the exact 
same symbol that was carved on that tree. I ran out of the room and then out of the house briefly thank-
ing her mom for her help. Then I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 
I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend was down there. I heard 
leaves crunching and as I looked back I saw Jackson panting. I told him everything and we started look-
ing for a clue... anything that would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I 
started pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each other and 
then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of joy hit me when I confirmed 
my theory by seeing the tree moving. Underneath the tree was a metal door which was now opened, so 
I jumped in telling Jackson to wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth 
but it was freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small wooden door 
that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They will never find you here!", followed 
by a very loud scream. That moment I figured that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and 
kicked the door open. To my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind 
that door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens brought me 
back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me and Alison out of that terrifying 
place safe and sound. This exact moment the man who kidnapped Alison was arrested by two other 
police officers and I felt quite relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to do with the kidnap-
ping?”

In the Limelight!, by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you again” and hangs up. It was the Brit-
ain’s Secret Services (B.S.S.). But let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real identity had been revealed. For this mis-
sion they needed a retired agent.The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found James there who was my side-
kick and used to help me in all of our missions.The problem was a gang terrorizing Northern Ireland 
and Scotland. I had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment and I told them that I needed: a 
gun, a hybrid car, a cell phone with a tracking device and some dynamite explosives. This would defi-
nitely be fun! James and I started thorough investigation immediately and found out that the terrorists 
were currently living in England. The surprising fact was that the terrorists lived in the apartment above 
mine. They were my neighbors, after all! I knew the whereabouts so well, therefore we had a great 
advantage. We started planning our moves. The same day we broke into their house and arrested them 
all. Now the world is safe! 

In the Limelight!, by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you again’’, and then hangs up. Joey said 
to his wife, Betty: “They need me again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She 
didn’t want her husband to mess with all this again. Although, she advised him not to go, due to the 
fact that they could hurt him, he did. 
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did the others go?” Joey said. "We 

never do these jobs with the same people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. You crashed the car, so you have 
to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up because he doubted that the leader of 
this gang would ever let him free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can either stay with us, or we can invite 
your wife to your funeral!
-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he could ever imagine. He would give 
them a ride there and then he’d have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But then, the police arrived! Joey 
tried to get away, but he wasn’t fast enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. 
The police caught him and he explained everything to them and the fact that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him psychologically, he was sentenced 
to five years in prison. His partners were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, Joey’s gang partners said to his 
wife: “Someday, we will find you and we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal activities, away from gangs, away from 
everything!

The second stroke, by Valia Bouzopoulou (A2)

The phone rings. The voice on the other end says “We need you again” and then hangs up. But this 
time I wasn't going to come back. I had already taken my decision a few years ago. “This is not for you 
Jack, not this time!” I thought to myself. I tried to calm down and have a cup of tea. I wanted to spend 
the rest of my life like every ordinary person does. That's why I moved to a small house in the country-
side. Since I gave up my job, I picked up gardening to make me forget about the past. I didn't want to 
hear anything about crimes anymore! Then the phone rings again. “Jack, Jack are you there?” It was my 
best friend and partner from my previous job, John. I had to take this! He was asking for my help, too. 
John wouldn't let me off so easily and he tried hard to persuade me to come back to the police station. 
“You are a secret agent, not a gardener! So come on!” he said. After a long conversation I had to admit 
that I 
really wanted to run after criminals. But after having let a robber get away with 1 million dollars in his 
pocket I quieted that subject. That's what I call "pocket money" “He is going to break into the same bank 
twice! We need your advice to trick him this time!” John continued begging me. “Alright then … I'd 
really like to see this smart guy behind bars!” I answered and hanged up.
The day after, I was in the police station again. Everyone was so pleased to see me after 4 years of 
absence! They hadn't changed a bit, neither had I! I sat in my office and started working straight away! 
The dangerous robber was called Clark Black and had his own secret gang. They were all going to be 
armed and so were we. But the problem was that the last time he robbed the bank he didn't break any 
door or window to enter. That's why we had no evidence against him. 
I looked meticulously for clues around the bank, but found nothing that could be used as a secret door 
or something similar! After half an hour searching for evidence I got tired and supported myself on a 
chair. I accidentally pressed a button and an underground trap door opened. That was it! The entrance 
I was looking for! I got in and examined everything. The tunnel ended up in the bank! I immediately 
thought of how to plan a perfect surprise for these criminals!
When it got dark I led the police officers to the right position. I was waiting for the robbers outside, 
hidden behind a building. I saw them entering the secret trap door by the chair. I beckoned a police 
officer and did as I had told him. I followed the gang. They didn't notice me and got in the bank. 
Clark was heading to the treasury. He opened the door slowly. “Get him!” I shouted. Then the lights 
turned on and all the policemen left their hiding place. All the robbers got encircled in the next few 
seconds! “Put your weapons on the ground very slowly!” I said. Clark got furious when he saw me. 
“There's no point attempting to escape, we've got the place surrounded. You're not going to escape this 
time! You are under arrest!” John said and placed Clark into handcuffs. “I believe these belong to the 
bank and tomorrow at your trial you will tell us were the other sum of 1 million dollars is!” I shouted 
at him and grabbed the sack with all the money. “You have no clues against me, as usual!” said Clark. 
Did he really believe that I would make the same mistake twice?
“To be honest, I have. For example the cigarette case that you dropped and has your name on it, your 
gloves, your footprint on the dirt by the trap door and of course the extra security cameras I placed in 
the necessary spots this morning! I believe this would be enough to prove that we caught you red – 
handed! Take them away!” I ordered. I could guess what Clark was thinking that moment. From that 
night I decided I would get into crime cases again! I regained my good reputation and returned all the 
stolen money to the bank. I was satisfied with myself again! And it's worth-mentioning that I even hired 
a gardener!

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



φύλλο 18ο, Ιούνιος-Οκτώβριος 2019 

Κόκκινη κλωστή δεμένη… in English!

Μαθητές της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την 
καθηγήτριά τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή, χρησιμοποιώντας την 
αγγλική γλώσσα μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2018-19 με 
τίτλο «In the Limelight!». Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων 
ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας ιστορίας, που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να 
δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του 
Σχολείου μας.

In the Limelight!, by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then hangs up. When I 
heard that I knew it is something serious because the person on the phone sounded scared, so I imme-
diately hopped on the first bus that was going to my hometown Boonville. The next morning the first 
thing I saw when I woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of memo-
ries came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I realized the bus had stopped 
and all of my friends were waiting for me with a worried look on their face. I left the bus and ran to 
them asking what’s wrong. They first looked at each other then looked at me and finally told me. I 
couldn’t believe what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then I 
screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We mean what you just 
heard and we knew that we would never be able to find out who did this without you” they said. I 
grabbed my bag, run to my old home, rushed into my room and started crying “I thought it was all 
over now! How could this happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I final-
ly stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch black to a beautiful red as 
the sun was rising. I called my friend Jackson and told him to take the others and meet me at our spot. 
When I got there I saw something strange. A tree that I’d never seen before and it also had something 
carved on it which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia shouting 
my name. We sat down and I asked them when was the last time that they saw her. “Four days ago, 
but she was acting a little weird as if she was hiding something”, she answered. “Like what?” I contin-
ued asking. “She would say things like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s 

odd!” I thought. “I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot inside 
the deep forest and I headed to Allison’s house.
I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of Allison with the word "missing" 
on them everywhere, on the trees, in the pathway even on the houses' walls. I took a deep a breath and 
knocked on the door. Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so sorry...” When I got in 
and she offered me some tea I asked her if I could go to Allison’s room and although she hesitated at 
first then she agreed. Her room was just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that 
reminded me of something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could not 
remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in the drawings was the exact 
same symbol that was carved on that tree. I ran out of the room and then out of the house briefly thank-
ing her mom for her help. Then I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 
I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend was down there. I heard 
leaves crunching and as I looked back I saw Jackson panting. I told him everything and we started look-
ing for a clue... anything that would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I 
started pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each other and 
then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of joy hit me when I confirmed 
my theory by seeing the tree moving. Underneath the tree was a metal door which was now opened, so 
I jumped in telling Jackson to wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth 
but it was freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small wooden door 
that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They will never find you here!", followed 
by a very loud scream. That moment I figured that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and 
kicked the door open. To my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind 
that door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens brought me 
back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me and Alison out of that terrifying 
place safe and sound. This exact moment the man who kidnapped Alison was arrested by two other 
police officers and I felt quite relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to do with the kidnap-
ping?”

In the Limelight!, by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you again” and hangs up. It was the Brit-
ain’s Secret Services (B.S.S.). But let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real identity had been revealed. For this mis-
sion they needed a retired agent.The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found James there who was my side-
kick and used to help me in all of our missions.The problem was a gang terrorizing Northern Ireland 
and Scotland. I had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment and I told them that I needed: a 
gun, a hybrid car, a cell phone with a tracking device and some dynamite explosives. This would defi-
nitely be fun! James and I started thorough investigation immediately and found out that the terrorists 
were currently living in England. The surprising fact was that the terrorists lived in the apartment above 
mine. They were my neighbors, after all! I knew the whereabouts so well, therefore we had a great 
advantage. We started planning our moves. The same day we broke into their house and arrested them 
all. Now the world is safe! 

In the Limelight!, by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you again’’, and then hangs up. Joey said 
to his wife, Betty: “They need me again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She 
didn’t want her husband to mess with all this again. Although, she advised him not to go, due to the 
fact that they could hurt him, he did. 
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did the others go?” Joey said. "We 

never do these jobs with the same people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. You crashed the car, so you have 
to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up because he doubted that the leader of 
this gang would ever let him free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can either stay with us, or we can invite 
your wife to your funeral!
-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he could ever imagine. He would give 
them a ride there and then he’d have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But then, the police arrived! Joey 
tried to get away, but he wasn’t fast enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. 
The police caught him and he explained everything to them and the fact that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him psychologically, he was sentenced 
to five years in prison. His partners were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, Joey’s gang partners said to his 
wife: “Someday, we will find you and we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal activities, away from gangs, away from 
everything!

The second stroke, by Valia Bouzopoulou (A2)

The phone rings. The voice on the other end says “We need you again” and then hangs up. But this 
time I wasn't going to come back. I had already taken my decision a few years ago. “This is not for you 
Jack, not this time!” I thought to myself. I tried to calm down and have a cup of tea. I wanted to spend 
the rest of my life like every ordinary person does. That's why I moved to a small house in the country-
side. Since I gave up my job, I picked up gardening to make me forget about the past. I didn't want to 
hear anything about crimes anymore! Then the phone rings again. “Jack, Jack are you there?” It was my 
best friend and partner from my previous job, John. I had to take this! He was asking for my help, too. 
John wouldn't let me off so easily and he tried hard to persuade me to come back to the police station. 
“You are a secret agent, not a gardener! So come on!” he said. After a long conversation I had to admit 
that I 
really wanted to run after criminals. But after having let a robber get away with 1 million dollars in his 
pocket I quieted that subject. That's what I call "pocket money" “He is going to break into the same bank 
twice! We need your advice to trick him this time!” John continued begging me. “Alright then … I'd 
really like to see this smart guy behind bars!” I answered and hanged up.
The day after, I was in the police station again. Everyone was so pleased to see me after 4 years of 
absence! They hadn't changed a bit, neither had I! I sat in my office and started working straight away! 
The dangerous robber was called Clark Black and had his own secret gang. They were all going to be 
armed and so were we. But the problem was that the last time he robbed the bank he didn't break any 
door or window to enter. That's why we had no evidence against him. 
I looked meticulously for clues around the bank, but found nothing that could be used as a secret door 
or something similar! After half an hour searching for evidence I got tired and supported myself on a 
chair. I accidentally pressed a button and an underground trap door opened. That was it! The entrance 
I was looking for! I got in and examined everything. The tunnel ended up in the bank! I immediately 
thought of how to plan a perfect surprise for these criminals!
When it got dark I led the police officers to the right position. I was waiting for the robbers outside, 
hidden behind a building. I saw them entering the secret trap door by the chair. I beckoned a police 
officer and did as I had told him. I followed the gang. They didn't notice me and got in the bank. 
Clark was heading to the treasury. He opened the door slowly. “Get him!” I shouted. Then the lights 
turned on and all the policemen left their hiding place. All the robbers got encircled in the next few 
seconds! “Put your weapons on the ground very slowly!” I said. Clark got furious when he saw me. 
“There's no point attempting to escape, we've got the place surrounded. You're not going to escape this 
time! You are under arrest!” John said and placed Clark into handcuffs. “I believe these belong to the 
bank and tomorrow at your trial you will tell us were the other sum of 1 million dollars is!” I shouted 
at him and grabbed the sack with all the money. “You have no clues against me, as usual!” said Clark. 
Did he really believe that I would make the same mistake twice?
“To be honest, I have. For example the cigarette case that you dropped and has your name on it, your 
gloves, your footprint on the dirt by the trap door and of course the extra security cameras I placed in 
the necessary spots this morning! I believe this would be enough to prove that we caught you red – 
handed! Take them away!” I ordered. I could guess what Clark was thinking that moment. From that 
night I decided I would get into crime cases again! I regained my good reputation and returned all the 
stolen money to the bank. I was satisfied with myself again! And it's worth-mentioning that I even hired 
a gardener!

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



φύλλο 18ο, Ιούνιος-Οκτώβριος 2019 

Κόκκινη κλωστή δεμένη… in English!

Μαθητές της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Αγγλικών με την 
καθηγήτριά τους Κατερίνα Κυριακίδου, ασχολήθηκαν με τη δημιουργική γραφή, χρησιμοποιώντας την 
αγγλική γλώσσα μέσα από το e-twinning πρόγραμμα που υλοποίησαν τη σχολική χρονιά 2018-19 με 
τίτλο «In the Limelight!». Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων 
ευρωπαϊκών σχολείων η αρχή μιας ιστορίας, που οι μαθητές θα έπρεπε να φανταστούν, να 
δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν. Ακολουθούν οι πρωτότυπες ιστορίες των μαθητών του 
Σχολείου μας.

In the Limelight!, by Anna Letsa (A2)

The phone rings. The voice on the other end says: “We need you again”, and then hangs up. When I 
heard that I knew it is something serious because the person on the phone sounded scared, so I imme-
diately hopped on the first bus that was going to my hometown Boonville. The next morning the first 
thing I saw when I woke up lying on the old yellow plastic bus seat was the town sign. A lot of memo-
ries came back, as I thought “I’ll never escape this town, will I?” Then I realized the bus had stopped 
and all of my friends were waiting for me with a worried look on their face. I left the bus and ran to 
them asking what’s wrong. They first looked at each other then looked at me and finally told me. I 
couldn’t believe what I'd just heard. I was so shocked that a few moments of silence passed. Then I 
screamed and asked: “What do you mean someone kidnapped Allison?” “We mean what you just 
heard and we knew that we would never be able to find out who did this without you” they said. I 
grabbed my bag, run to my old home, rushed into my room and started crying “I thought it was all 
over now! How could this happen to me?” All those thoughts went on troubling my mind when I final-
ly stopped and understood that crying wouldn’t help me save my friend.
That night I couldn’t sleep so I watched the sky changing colors from pitch black to a beautiful red as 
the sun was rising. I called my friend Jackson and told him to take the others and meet me at our spot. 
When I got there I saw something strange. A tree that I’d never seen before and it also had something 
carved on it which looked like a symbol. I stared at it for quite a long time until I heard Olivia shouting 
my name. We sat down and I asked them when was the last time that they saw her. “Four days ago, 
but she was acting a little weird as if she was hiding something”, she answered. “Like what?” I contin-
ued asking. “She would say things like “They can’t know” or “It’s way too dangerous”. “ Hmm, that’s 

odd!” I thought. “I am going to her house in case I find some clues” I said. I left our hidden spot inside 
the deep forest and I headed to Allison’s house.
I was finally there. Along the way I noticed that there were pictures of Allison with the word "missing" 
on them everywhere, on the trees, in the pathway even on the houses' walls. I took a deep a breath and 
knocked on the door. Allison’s mom was  confused to see me at first but then hugged me with tears 
forming in her eyes. The first words that came out of my mouth were “I am so sorry...” When I got in 
and she offered me some tea I asked her if I could go to Allison’s room and although she hesitated at 
first then she agreed. Her room was just as I remembered it. At her desk I saw some drawings that 
reminded me of something. I was puzzled because I knew they meant something to me but I could not 
remember what that was exactly. After a couple of minutes I realized that in the drawings was the exact 
same symbol that was carved on that tree. I ran out of the room and then out of the house briefly thank-
ing her mom for her help. Then I called Jackson telling him that I knew where Allison was. 
I was once again in front of that tree but now knowing that my best friend was down there. I heard 
leaves crunching and as I looked back I saw Jackson panting. I told him everything and we started look-
ing for a clue... anything that would help us find her. After some time I saw a big string nearby and I 
started pulling it hard when I heard a sound like a door opening. We both looked at each other and 
then without thinking I pushed the tree as hard as I could and a spark of joy hit me when I confirmed 
my theory by seeing the tree moving. Underneath the tree was a metal door which was now opened, so 
I jumped in telling Jackson to wait for me up there. The door led to a little dark room under the earth 
but it was freezing cold down there. There wasn't enough light but I could spot a small wooden door 
that was at the other side of the room. I heard a voice saying “They will never find you here!", followed 
by a very loud scream. That moment I figured that Allison wasn’t alone so I ran with all my force and 
kicked the door open. To my good luck I accidently hit Allison's kidnapper who was standing behind 
that door. I saw Allison tied up in a chair and froze for a moment. But the police sirens brought me 
back to reality. A policeman rushed into the dark room and took me and Alison out of that terrifying 
place safe and sound. This exact moment the man who kidnapped Alison was arrested by two other 
police officers and I felt quite relieved. Two weeks have passed since then and I have still two important 
questions unanswered “What was Allison’s secret?" and "Did it have anything to do with the kidnap-
ping?”

In the Limelight!, by Aris Tsavlis (A3)

The phone rings. The voice from the other end says “we need you again” and hangs up. It was the Brit-
ain’s Secret Services (B.S.S.). But let’s start from the beginning. Once I was a secret agent at B.S.S. I 
used to be the best agent; I could break in and out of houses and bases easily when needed.
Yesterday I got an e-mail saying that every single agent’s real identity had been revealed. For this mis-
sion they needed a retired agent.The Prime Minister was there to welcome me and to thank me for all 
the things I’d done for England and the United Kingdom. I also found James there who was my side-
kick and used to help me in all of our missions.The problem was a gang terrorizing Northern Ireland 
and Scotland. I had to stop them!
The people in charge asked me what I would like for my equipment and I told them that I needed: a 
gun, a hybrid car, a cell phone with a tracking device and some dynamite explosives. This would defi-
nitely be fun! James and I started thorough investigation immediately and found out that the terrorists 
were currently living in England. The surprising fact was that the terrorists lived in the apartment above 
mine. They were my neighbors, after all! I knew the whereabouts so well, therefore we had a great 
advantage. We started planning our moves. The same day we broke into their house and arrested them 
all. Now the world is safe! 

In the Limelight!, by Vasiliki Tsitsilianou (A3)

The phone rings. The phone on the other end says: “We need you again’’, and then hangs up. Joey said 
to his wife, Betty: “They need me again! I thought I was done with all this!’’ Betty was scared. She 
didn’t want her husband to mess with all this again. Although, she advised him not to go, due to the 
fact that they could hurt him, he did. 
When he arrived there, a new gang was waiting for him. “Where did the others go?” Joey said. "We 

never do these jobs with the same people every time, you silly!" the leader of the gang replied. “You 
owe us money from the bank robbery that took place one month ago. You crashed the car, so you have 
to pay for it as well”.
Joey would never have imagined that he would be so messed up because he doubted that the leader of 
this gang would ever let him free and would use him as the gang's driver for all illegal things they 
would do. 
- But, I thought I paid you back!
- Of course not! You will not get away with this so easily! You can either stay with us, or we can invite 
your wife to your funeral!
-No! Please don’t hurt me or my wife! I’ll do whatever you want!
After all this, Joey was prepared for the biggest bank robbery he could ever imagine. He would give 
them a ride there and then he’d have to pick them up with all the stolen money. So, by early morning, 
he gave them a ride there and waited for them to finish their job. But then, the police arrived! Joey 
tried to get away, but he wasn’t fast enough. He heard his partners voices but couldn’t do anything. 
The police caught him and he explained everything to them and the fact that he was blackmailed. 
After a lot of trials, always having his wife by his side supporting him psychologically, he was sentenced 
to five years in prison. His partners were sentenced to 20 more years, because it was found they had 
committed several murders as well. When the police took them away, Joey’s gang partners said to his 
wife: “Someday, we will find you and we will kill you”. After his discharge, he took his wife and they 
travelled all around the world together. Far away from illegal activities, away from gangs, away from 
everything!

The second stroke, by Valia Bouzopoulou (A2)

The phone rings. The voice on the other end says “We need you again” and then hangs up. But this 
time I wasn't going to come back. I had already taken my decision a few years ago. “This is not for you 
Jack, not this time!” I thought to myself. I tried to calm down and have a cup of tea. I wanted to spend 
the rest of my life like every ordinary person does. That's why I moved to a small house in the country-
side. Since I gave up my job, I picked up gardening to make me forget about the past. I didn't want to 
hear anything about crimes anymore! Then the phone rings again. “Jack, Jack are you there?” It was my 
best friend and partner from my previous job, John. I had to take this! He was asking for my help, too. 
John wouldn't let me off so easily and he tried hard to persuade me to come back to the police station. 
“You are a secret agent, not a gardener! So come on!” he said. After a long conversation I had to admit 
that I 
really wanted to run after criminals. But after having let a robber get away with 1 million dollars in his 
pocket I quieted that subject. That's what I call "pocket money" “He is going to break into the same bank 
twice! We need your advice to trick him this time!” John continued begging me. “Alright then … I'd 
really like to see this smart guy behind bars!” I answered and hanged up.
The day after, I was in the police station again. Everyone was so pleased to see me after 4 years of 
absence! They hadn't changed a bit, neither had I! I sat in my office and started working straight away! 
The dangerous robber was called Clark Black and had his own secret gang. They were all going to be 
armed and so were we. But the problem was that the last time he robbed the bank he didn't break any 
door or window to enter. That's why we had no evidence against him. 
I looked meticulously for clues around the bank, but found nothing that could be used as a secret door 
or something similar! After half an hour searching for evidence I got tired and supported myself on a 
chair. I accidentally pressed a button and an underground trap door opened. That was it! The entrance 
I was looking for! I got in and examined everything. The tunnel ended up in the bank! I immediately 
thought of how to plan a perfect surprise for these criminals!
When it got dark I led the police officers to the right position. I was waiting for the robbers outside, 
hidden behind a building. I saw them entering the secret trap door by the chair. I beckoned a police 
officer and did as I had told him. I followed the gang. They didn't notice me and got in the bank. 
Clark was heading to the treasury. He opened the door slowly. “Get him!” I shouted. Then the lights 
turned on and all the policemen left their hiding place. All the robbers got encircled in the next few 
seconds! “Put your weapons on the ground very slowly!” I said. Clark got furious when he saw me. 
“There's no point attempting to escape, we've got the place surrounded. You're not going to escape this 
time! You are under arrest!” John said and placed Clark into handcuffs. “I believe these belong to the 
bank and tomorrow at your trial you will tell us were the other sum of 1 million dollars is!” I shouted 
at him and grabbed the sack with all the money. “You have no clues against me, as usual!” said Clark. 
Did he really believe that I would make the same mistake twice?
“To be honest, I have. For example the cigarette case that you dropped and has your name on it, your 
gloves, your footprint on the dirt by the trap door and of course the extra security cameras I placed in 
the necessary spots this morning! I believe this would be enough to prove that we caught you red – 
handed! Take them away!” I ordered. I could guess what Clark was thinking that moment. From that 
night I decided I would get into crime cases again! I regained my good reputation and returned all the 
stolen money to the bank. I was satisfied with myself again! And it's worth-mentioning that I even hired 
a gardener!

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 
φύλλο 12ο, Δεκέμβριος 2017 
και φύλλο  16ο, Δεκέμβριος 2018

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ τάξης του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης κλήθηκαν στο 
μάθημα του Αυθόρμητου Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους για τα 
Χριστούγεννα. Ας τους δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, με τα αποσπάσματα των ομιλιών 
τους που θα διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών και ειλικρινών– ονείρων.  

Χριστούγεννα είναι τα δώρα που δίνουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε και η χαρά που παίρνουμε 
όταν βλέπουμε την έκπληξη να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό τους.

Βασιλένα Θάνογλου 

Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη λυπηθούν 
τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχομαι όλοι οι φτωχοί 
άνθρωποι να γιορτάσουν ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Στάθης Κλώνος

Κάθε χρόνο πηγαίνω και λέω τα κάλαντα στους συγγενείς μου, παίζοντας βιολί. Τα Χριστούγεννα 
είναι η προσμονή της γέννησής του Χριστού. Όταν λέω τη λέξη «Χριστούγεννα», μου έρχονται στο 
μυαλό επίσης οι μυρωδιές του εορταστικού τραπεζιού.

Αθηνά Κουρούδη 
 
Τα Χριστούγεννα ανάβουμε το τζάκι, στολίζουμε το έλατο, τρώμε γαλοπούλα, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες… Τα Χριστούγεννα νιώθω μεγάλη οικογενειακή θαλπωρή.

Βασίλης Μέρτζιος

Τα Χριστούγεννα καθένας πρέπει να σκεφτεί τον συνάνθρωπο, να μοιραστεί αυτό που μπορεί, χωρίς 
να περιμένει ανταπόδοση. Είναι οι μέρες για το «μαζί» και το «κοντά», μέρες που η μοναξιά δεν έχει 
καμία θέση ανάμεσά τους. 

                                                                            Αθανασία Μπαλάση

Χριστούγεννα είναι η χαρά του να προσφέρεις. Να προσφέρεις υλικά αγαθά αλλά και αγαθά που δε 
μετριούνται, όπως την αγάπη. Χριστούγεννα είναι το λαμπερό αστέρι στην κορυφή του δέντρου, που 
φωτίζει και τις πιο μοναχικές ψυχές. Είναι τα  κάλαντα  που τραγουδούν τα παιδιά από πόρτα σε 
πόρτα. Χριστούγεννα είναι η ευτυχία.

Αλκμήνη Μπακαλιού
 
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με την 
οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και περνάμε 
τέλεια!

Άρτεμις Μπούσιου

Κάθε Χριστούγεννα, οι αδελφές μου κι εγώ φτιάχνουμε χάρτινες χιονονιφάδες και στο τέλος τις 
πετάμε η μία στην άλλη. Στολίζουμε όλοι μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγοντας κλασικά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε και μπισκοτόσπιτα. Όταν πηγαίνουμε στις 
δραστηριότητές μας κάθε απόγευμα, μετράμε πόσα στολισμένα σπίτια βλέπουμε. Πολλοί έχουμε  
συγγενείς στο εξωτερικό και τα Χριστούγεννα συναντιόμαστε για να τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
που κάνει τα Χριστούγεννα μοναδικά, είναι η αγάπη και οι καλές στιγμές με την οικογένειά μας.

Νικολέττα Παπαβασιλείου

Χριστούγεννα, το λέει και η λέξη, είναι η μέρα της γέννησης του Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε σε μια 
ταπεινή φάτνη, παρ’ όλο που ήταν ο βασιλιάς του κόσμου. Και επέλεξε να γεννηθεί έτσι, ενώ ήταν ο 
Θεός, για να δείξει σε μας τους ανθρώπους να είμαστε ταπεινοί  και απλοί. Το νόημα των 
Χριστουγέννων ας είναι, όχι μόνο να χαιρόμαστε με την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά να 
σκεφτόμαστε και να βοηθάμε στην πράξη ανθρώπους που είναι άποροι, άστεγοι, μοναχικοί και  
λυπημένοι.

                                                                      Αλέξανδρος Παυλίδης
 

Είναι τα χριστουγεννιάτικα έθιμα που κάθε οικογένεια τηρεί. Το δικό μας είναι να διαβάζουμε το 
βράδυ ένα παραμύθι κάτω από το δέντρο και κάποιες φορές να πέφτουν από τα κλαδιά του μικρά 
δωράκια.

Ελισάβετ Σαββίδου
 
Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….

Σταύρος Σαμαράς

Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα 
Χριστούγεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την 
ξεχνούν και αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, 
δε θα μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…

Βασιλική Σαμολαδά

Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζομαι 
όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλληλεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι 
να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να μην πεινάνε. 

Ίρις-Ελένη Σίμου

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι αυτό που μας εμπνέει κάθε χρόνο με καλοσύνη,  αγάπη και χαρά. 
Ας φροντίζουμε όλοι μας να μη μένει κανένας μόνος του τα Χριστούγεννα και να παίρνει την αγάπη 
που του αξίζει.

                                                                  Νάσια Σπυροπούλου

Χριστούγεννα είναι η επανένωση της οικογένειας˙ όταν μαζεύονται όλοι, για να γιορτάσουν μαζί  
αυτές τις άγιες μέρες. 

                                                                  Νίκος Στυλιανού
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντήσεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγενείς, μεγάλους και παιδιά. 

Άρης Τσαβλής

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί ο Χριστός, 
δε θα υπήρχε το Πάσχα και δε θα είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι πως, όταν η μαγεία 
των Χριστουγέννων τελειώνει, πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για να ξαναέρθουν…

Αναστασία Τσίτου

Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  του 
σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!

Μαρία Χρηστάκη



νεογράφημα
Όταν γράφουν τα νιάτα

Ηλεκτρονική Εφημερίδα Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης Φύλλο 20ο - Δεκέμβριος 2019

Υπόμνημα, οφειλόμενο και ευχαριστιακό, κοιτάζοντας το πανόραμα των είκοσι φύλλων
Η διαδρομή από την ιδέα στον λόγο και από εκεί στην πράξη ή στο πράγμα, δεν ήταν ποτέ μια 
υπόθεση απλή. Κάθε ένα από τα είκοσι τεύχη του νεογραφήματος κρύβει μέσα του μια ιστορία αθέατη 
που, αν περιγραφεί, μοιάζει κάπως με εξιστόρηση εκστρατείας. 
Από την πρώτη διερευνητική συζήτηση για την κατανομή κι ανάθεση των άρθρων με τα παιδιά (να 
νιώσεις τον παλμό τους και να τους ενθαρρύνεις να εμπιστευθούν τη δροσιά τους στο χαρτί), στο 
καθημερινό φευγαλέο –αλλά όλο νόημα– “συνωμοτικό” βλέμμα («Πώς πάει; Το προχωράς; Πήρε 
μορφή; Τι σε δυσκολεύει κι αργείς να το φέρεις; Τελειώνει η προθεσμία!») στο διάδρομο, μέχρι το 
κοινό διάβασμα και τις διορθώσεις σε σύνταξη και γραμματική. Πόσες τέτοιες μικρές ιστορίες δεν θα 
είχαν να διηγηθούν τα παιδιά για το γεννοβόλημα των άρθρων τους, αλλά και τους συνοδοιπόρους τους 
σε αυτά: για τον πρωτεργάτη κ. Αλέξη Αλεξίου, την κ. Ελένη Κόντα, τον κ. Βασίλη Τεμπερεκίδη και 
τα άλλα μέλη της συντακτικής επιτροπής, αλλά και όλους σχεδόν τους καθηγητές τους, μια και πολλά 
από τα άρθρα ξεπηδούσαν μέσα από τα ίδια τα μαθήματα. Καθηγητές συνοδοιπόροι στον ενθουσιασμό 
των παιδιών, με σεβασμό στη νεανική ευαισθησία και δροσιά, αλλά και δάσκαλοι επίμονοι στην τριβή 
και την αναμέτρηση με την τέχνη του λόγου. Μέχρι να πέσουν εξουθενωμένα τα μολύβια από τον μόχθο 
των διορθώσεων…
Με το που ολοκληρωνόταν η φιλολογική επιμέλεια των κειμένων, πιάναν δουλειά άλλου τύπου 
“μολύβια”, εξίσου επιμελή κι ευφάνταστα, για μια άλλη συμπληρωματική γραφή μέσα από την εικόνα 
και τη μορφοποίηση. Δεν ήταν λίγες οι φορές, μάλλον ο κανόνας ήταν, που όταν αντικρίζαμε τη 
μετάπλαση των κειμένων σε έντυπο από τα χέρια του κ. Θοδωρή Σπανού και της κ. Αποστολίας 
Δεμερτζή, μέναμε με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια γουρλωμένα! Κι ύστερα ο νους ταξίδευε, 
χαϊδεύοντας τις σελίδες του νεογραφήματος… Σελίδες με γερά κι αρμονικά δεμένα τα κείμενα με τις 
εικόνες, να φτερουγίζουν: Πότε (από τα χέρια του κ. Θοδωρή) πιο τολμηρά, σε πείσμα των συμβάσεων 
και του «ως είθισται», όχι μόνο να συμπληρώνουν αλλά και να φανερώνουν απρόσμενα νέες 
διαστάσεις στην ανάγνωση των κειμένων ή και μιας ακόμη λέξης, και πότε (από τα χέρια της κ. 
Αποστολίας) πιο ανάλαφρα, σα να πετούν σε σύννεφα, πιο υπαινικτικά κι υπόκωφα στην 
αφαιρετικότητά τους, αλλά και ευρύχωρα σαν αρχετυπική αγκαλιά.
Μέχρι και το τελευταίο στάδιο, αυτό της φωτοτύπησης, τα στοργικά χέρια της κ. Ελένης με την έγνοια 
της να βγει «όσο πιο πιστό στην ομορφιά του γίνεται» και πάντα στην ώρα του, για να ταχυδρομηθεί 
από τη γραμματέα μας, την κ. Ρένια, ή να μοιραστεί στα παιδιά, ίδια η φροντίδα κι αμείωτος ο 
ενθουσιασμός…    
Για αυτό το μεράκι τους, το κέφι αλλά και τον επαγγελματισμό, με τον οποίον επιμελήθηκαν όλοι οι 
συντελεστές του νεογραφήματος τη νεανική δροσιά των παιδιών, ένα «ευχαριστώ» είναι λίγο… Το 
φωτεινό, όμως, χαμόγελο των παιδιών για το συναπάντημά τους με όλους αυτούς τους υπέροχους 
ανθρώπους, είναι σίγουρα η πιο δίκαιη ανταμοιβή και ικανοποίησή τους.  

Θανάσης Νευροκοπλής
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