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«... Κι ο δάσκαλος, ποιητής. και τα βιβλία

να είναι σαν κρίνα.

Του τραγουδιού τη γλώσσα αντιλαλώντας

και τα βιβλία σαν τα τραγούδια να είναι!...»

ΚΚωωσσττήήςς  ΠΠααλλααμμάάςς,,  ΤΤαα  σσκκοολλεειιάά  χχττίίσσττεε



«Θαυμάζομε την ποίηση, γιατί ξέρει να μιλάει σαν τη ζωή
αλλά μας συγκινεί διπλά η ζωή που χωρίς να το ξέρει μιλάει
σαν την ποίηση», σημειώνει ο Τόμας Μαν. Η λογοτεχνία κα-
ταγράφει «ζωές» και είναι ένας από τους πιο αποτελεσματι-
κούς τρόπους για να ακούσεις, να κατανοήσεις, να μάθεις τον
άνθρωπο μέσα και δίπλα σου.

Με τη συγκεκριμένη προοπτική η λογοτεχνία ως μάθημα
στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ιδιαίτερα η διδακτική της
λογοτεχνίας, αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να κινητοποιήσει
το ενδιαφέρον των νέων παιδιών για την ανάγνωση και να
προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες με στόχο
να καταστήσει τους μαθητές ενεργητικούς και συστηματικούς
αναγνώστες.

Θέλοντας να υπογραμμίσουμε τη σχέση του σχολείου με τη
λογοτεχνία και πιστεύοντας τόσο στον παιδευτικό ρόλο της
λογοτεχνίας όσο και στην ανάγνωση ως μέσο επικοινωνίας δη-
μιουργήσαμε το ημερολόγιο του σχολείου μας για το 2009 με
θέμα:

««ΤΤοο  σσχχοολλεείίοο  σσττηη  ννεεοοεελλλληηννιικκήή  λλοογγοοττεεχχννίίαα»»

Η σχολική κοινότητα του Πειραματικού Λυκείου μαζί με τις
καλύτερες ευχές της για το 2009 σας καλεί όλους σ’ ένα ανα-
γνωστικό ταξίδι στα χρόνια της «σχολικής αθωότητας».
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Ιανουάριος 2009

...ΥΣΤΕΡΑ μια μέρα που ’παν ότι θα πάμε ταξίδι σ’ άλλο τόπο. Τι ήταν εκείνο
που ένιωθα σ’ εκείνη την αναμονή... Παραλούσαν τα γόνατά μου σαν το σκε-
φτόμουνα, και μ’ έσφιγγε ο λαιμός τόσο πολύ δυνατά, να με πνίξει. Τι και τι θα
’βρισκα εκεί πέρα! Το σκολειό δε θα ’τανε πια η κάμαρα η μισοσκότεινη με τη
δασκάλα με τον κιτρινιασμένο λαιμό και τη βέργα. Τα παιδιά δε θα μ’ εκοίταζαν
πια μ’ εκείνα τα κακά τους μάτια που μ’ έκαναν να παγώνω. Εκεί το σκολειό θα
’τανε ένα μεγάλο περιβόλι με δέντρα, όπως εκείνο όπου μ’ επήγαινε η νταντά κι
έπαιζα το τόπι μου κι έριχνα ψίχα ψωμί στα παπάκια μες στο νερό. Με δέντρα
πολύ ψηλά και θα κρεμότανε βιβλία απ’ τα κλαδιά τους, πολλά βιβλία, θα τί-
ναζα τα κλαδιά και θα ’πεφταν μπροστά μου τα βιβλία και θα τα μάζευα και θα
’πεφταν και δε θα τέλειωναν ποτέ, θα μάθαινα τα πράματα όλα, θα τίναζα τα

κλαδιά και δε θα τέλειωναν ποτέ. Η δασκάλα θα
’μοιαζε της μανούλας μου. Τι ωραία που ήτανε η μα-
νούλα μου! Είχε πολύ μακριά δάχτυλα και πάντοτε
φορούσε γαλάζιες πέτρες. Ήταν τόσο πολύ γαλάζιες
οι πέτρες εκείνες, όπως τα μάτια της, που σε κοι-
τάζανε μισογερμένα σα να ’χαν όρεξη να βασιλέψουν.
Και λοιπόν, η δασκάλα θα ’μοιαζε στη μανούλα μου,
και θα ’χα φίλες, όλα τα παιδιά θα τά ’χα φίλες και
θα τους διάβαζα τις ιστορίες που θα ’κοβα απ’ τα
δέντρα, κι όλο θα ’χα χαρά!...

ΜΜέέλλππωω  ΑΑξξιιώώττηη,,  ΔΔύύσσκκοολλεεςς  ΝΝύύχχττεεςς

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ



Οι δύσκολες συνθήκες
της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης στα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια,
όπως αποτυπώθηκαν
στο φακό της Βούλας
Παπαϊωάννου.
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Φεβρουάριος 2009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

... Πως μπαίναν τα δεκατέσσερα παιδιά λυπημένα
και στεκόντουσαν γύρω σου. Τα μάτια τους θύμιζαν
σταγόνες σε τζάμια: «Έλεος! Έλεος! Έλεος!...»
Τινάζοντας τη βροχή και το χιόνι από πάνω τους,
τα ζύγιαζες με το βλέμμα σου σα νάθελες να τους κόψεις
την ευτυχία στα μέτρα τους, ενώ η άρπα συνέχιζεν
απαλά μες στον ύπνο σου: «Ό,τι θέλει κανείς
μπορεί να φτιάξει με την αγάπη. Ήλιους κι αστέρια,
ροδώνες και κλήματα...». Αλλά εσύ προτιμούσες
μποτίτσες φοδραρισμένες με μάλλινο,
πουκάμισα κλειστά στο λαιμό-
γιατί φυσάει πολύ στο Καλέντζι!...

... Έμπαινες στο σχολειό κι όπως τ’ αντίκρυζες
μοιραζόταν σε δεκατέσσερα χαμόγελα το πρόσωπό σου.
Θυμόσουν πως η αγκάλη σου ήταν μισή
κι ανεβαίνοντας πάνω στην έδρα σου
άνοιγες τη λύπη σου και τα σκέπαζες
όπως ο ουρανός σκεπάζει τη γη.

Ώρα 8 και 20´ ακριβώς.
Το μάθημα αρχίζει κανονικά.
Εσύ πάνω απ’ την έδρα κι απ’ αντίκρυ σου ο Χριστός,
απαλός και γλυκύς μες στο κάδρο του,
δίνετε τα χέρια πάνω από τα κεφάλια τους
να τους κάμετε μια στέγη από ζεστασιά
γιατί σας ήρθανε και σήμερα μουσκεμένα
κ’ η λύπη περπατάει μες στα μάτια τους
όπως ο σπουργίτης πάνω στο φράχτη.
Το καλαμπόκι δεν ψώμωσε το περσινό καλοκαίρι
κι ακούς το ψωμάκι που κλαίει μες στις μπόλιες τους.
Ώρα 10 και 20´. Το μάθημα συνεχίζεται.
Οι σπουργίτες σου χτυπούν τα φτερά τους.
Το μολύβι πεθαίνει ανάμεσα στα κοκκαλιασμένα τους δάχτυλα.
............................................................................................................................

... Τα σύννεφα έχουν μπει μες στην τάξη.
Αντίκρυ σου κι ο Χριστός παραδέρνει σ’ αμηχανία.
Θαρρείς και σηκώνει στ’ αλήθεια τα χέρια του
ενωμένα στο φως που πέφτει από πάνω του.
Νιώθει στενόχωρα όπως τα μεσάνυχτα στη Γεσθημανή
και δεν είμαι εκεί να σου χτυπήσω τον ώμο
και δεν είμαι εκεί να σου ειπώ: Δος του θάρρος,
βοήθησέ τον να βγει απ’ τη δύσκολη θέση,
κατέβαινε, διάσχισε την αίθουσα γρήγορα,
μην τον αφήνεις εκτεθειμένο στα βλέμματα των παιδιών,
δος του ένα βιβλίο να κάνει πως συλλαβίζει,
δος του ένα βιβλίο να κρύψει τα μάτια του.

ΝΝιικκηηφφόόρροοςς  ΒΒρρεεττττάάκκοοςς,,  ΤΤαα  δδεεκκααττέέσσσσεερραα  ππααιιδδιιάά



«Διδασκαλείον Θηλέων Θεσσαλονίκης» (1928). Στο κέντρο ο Μίλτος Κουντουράς.
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Μάρτιος 2009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εθνική εορτή. Παρέλαση Μαρτίου.
Επέτειος βελτίωσης λιγάκι του καιρού.
Μπλε ποδίτσες άσπρα συννεφάκια φοράει
η αίθρια από μια σκοπιά ημέρα.
Σημαιοφόρα πράσινα φύλλα, σημειωτόν το έαρ.
Νικητήρια παιδάκια κρατούν
χάρτινες σημαιούλες κυματίζουν
υπερήφανες μάνες.

Κάθομαι στο άδειο παγκάκι με μιαν ηλιαχτίδα.
Παλιά μου συμμαθήτρια,
όμως αυτή πως τα κατάφερε
και μένει από τότε, όλο στην ίδια ωραία τάξη.

Ομοβροντίες σχολείων. Επέτειος νεότητος.
Τιμές σε ανδριάντα. Όρθιος ο πυρπολητής
στη μισή του βάρκα. Οικονομία στο μάρμαρο
σπατάλη ηρωισμού ή κόπησε η έμπνευση στη μέση;
ποιός ξέρει, πολλές των εκδοχών οι ναυμαχίες.

Ευτυχώς, η λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χαραγμένη
στο σώο ήμισυ της βάρκας
ευανάγνωστα επιπλέει και βυθίζει
τα εχθρικά τεράσια κύματα της ακινησίας.
Καθηγητής στεφανώνει το άγαλμα
κι εγώ το προεόρτιον. μαθητή.
Υποκειμενικό και το ένδοξο.

ΚΚιικκήή  ΔΔηημμοουυλλάά,,  ΆΆφφεεττεε  τταα  ππααιιδδίίαα  ήήσσυυχχαα

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στε-
λεχώθηκε από στελέχη της εκ-
παίδευσης που είχαν με
ποικίλους τρόπους εκδηλώσει
τις εκσυγχρονιστικές τάσεις
τους. Πρόεδρος του Ινστιτούτου
ορίστηκε ο Ι. Θ. Κακριδής (που
είχε από το 1941 υποστεί τη
δίωξη της «Δίκης των τόνων»)
και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος
Κριτικός, ομότιμος -τότε πια-
καθηγητής του Πολυτεχνείου
(μάρτυρας υπεράσπισης στη
«Δίκη των τόνων»), που είχε
υποστηρίξει τη χρήση της δημο-
τικής στον μαθηματικό επιστη-
μονικό λόγο και είχε δείξει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα
της διδασκαλίας των μαθηματι-
κών στις πρώτες εκπαιδευτικές
βαθμίδες.



Το πρώτο έγχρωμο εξώφυλλο, τυπωμένο στο γνω-
στό λιθογραφείο Γ. Χατζή-Σάββα, για το «Αναγνω-
σματάριον» του Ιωαννίδου Αρσένη, Αθήνα 1916.

Το εξώφυλλο του εκρηκτικού «Αλφαβηταρίου με
τον Ήλιο», που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις για
το περιεχόμενό του. Η σύνθεση του Κ. Μαλέα
είναι ταυτόχρονα ανατρεπτική, αλλά και ισορρο-
πημένη. Αθήνα, Τυπογραφείον «Εστία» 1919.



... Ώρες μας έπαιρναν τ’ αυτιά ποιά φωνήεντα είναι μακρά, ποιά
βραχέα και τι τόνο να βάλουμε, οξεία ή περισπωμένη. κι εμείς ακούγαμε
τις φωνές στο δρόμο, τους μανάβηδες, τους κουλουρτζήδες, τα γαϊδου-
ράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν, και περιμέναμε
πότε να χτυπήσει το κουδούνι, να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε το δάσκαλο
να ιδρώνει απάνω στην έδρα, να λέει, να ξαναλέει και να θέλει να καρ-
φώσει στο μυαλό μας τη γραμματική, μα ο νους μας ήταν έξω στον ήλιο
και στον πετροπόλεμο. γιατί πολύ αγαπούσαμε τον πετροπόλεμο και
συχνά πηγαίναμε στο σκολειό με το κεφάλι σπασμένο.

Μια μέρα, ήταν άνοιξη, χαρά Θεού, τα παράθυρα ήταν ανοιχτά κι
έμπαινε η μυρωδιά από μιαν ανθισμένη μανταρινιά στο αντικρινό σπίτι.
το μυαλό μας είχε γίνει κι αυτό ανθισμένη μανταρινιά και δεν μπορού-
σαμε πια ν’ ακούμε για οξείες και περισπωμένες. Κι ίσια ίσια ένα πουλί
είχε καθίσει στο πλατάνια της αυλής του σκολειού και κελαηδούσε.
Τότε πια ένας μαθητής, χλωμός, κοκκινομάλλης, που ’χε έρθει εφέτο
από το χωριό, Νικολιό τον έλεγαν, δε βάσταξε, σήκωσε το δάχτυλο:

- Σώπα, δάσκαλε, φώναξε. σώπα, δάσκαλε, ν’ ακούσουμε το πουλί!
.....................................................

ΝΝ..  ΚΚααζζααννττζζάάκκηηςς,,  ΑΑννααφφοορράά  σσττοο  ΓΓκκρρέέκκοο
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Απρίλ ιος 2009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ



Βούλας Παπαϊωάννου, 
Αγόρι διαβάζει σε 
παιδόπολη, 1950.



... Κι άρχιζε ο καλός σου ο δάσκαλος
από τον Όμηρο, που ήτανε λέει κοντο-
πατριώτης μας κι έφτανε σ’ ένα σωρό ονό-
ματα, που δεν τα θυμούμαι, και με
σουλάτσερνε σ’ όλα τ’ αρχαία στην παλιά
και νέα Έφεσο. Όποια πέτρα σήκωνες
σου ξεφούρνιζε και μια ιστορία. Εγώ πια
άνοιγα μάτια κι αφτιά να ρουφήξω όλα
κείνα τα πρωτάκουστα που τα ’χα μάθει
απόξω όπως το «Πάτερ ημών».

Μού ’λεγε πως την Έφεσο, που τ’ αρ-
χαίο μεγαλείο της θάμπωσε τον κόσμο, την
«ίδρυσε» ο Άνδροκλος, ο γιος του βασιλιά
της Αθήνας Κόδρου. Όμως δεν είναι και σί-
γου ρο, λέει, γιατί μπορεί να ήρθανε πρώτοι
κά που χίλιοι σκλάβοι απ’ τη Σάμο, που επα-
ναστατήσανε, το σκάσανε απ’ τους αφεν-
τάδες τους και κοπιάσανε στα μέρη μας.
Τούτο το δεύτερο το προτιμούσα κι όταν
πήγαινα με τον αδερφό μου το Γιώργη στα
ερείπια να κυνηγήσουμε αγριοπερίστερα,
θάρρειες και τους έβλεπα μπροστά μου, ολο-
ζώντανους, τους χίλιους τούτους λεβένες...

... Τούτα τα σούρτα φέρτα με το δά-
σκαλο, και η δίψα που μ’ έπιασε για τη
μάθηση δεν αρέσανε του πατέρα μου. Τι
στο καλό, θ’ άφηνα τα χωράφια να γίνω
«Γουρτερμέργιος»; Έτσι τον είχανε βαφτί-
σει τα παιδιά τον κυρ Πυθαγόρα, γιατί
όταν δεν πιάνανε βιβλίο στο χέρι, τους
χτυπούσε το κεφάλι με το πελώριο σιδε-
ρένιο κλειδί της πόρτας του και τους
έλεγε: «Δυστυχώς δι’ υμάς δεν εγεννήθη ει-
σέτι ο Γουτεμβέργιος!»...

ΔΔιιδδώώ  ΣΣωωττηηρρίίοουυ,,  ΜΜααττωωμμέένναα  χχώώμμαατταα
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Μάϊος 2009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Απ’ όλα τα χρόνια στο σχολείο κι απ’ όλα τα συμβάντα, ένα πράγμα σημάδεψε τον
Στάθη για όλη του τη ζωή: μια εκδρομή που τους πήγε η δασκάλα στο ρέμα του Κηφι-
σού. Εκεί που περνάει σήμερα η Εθνική οδός, κυλούσε το ποτάμι ανάμεσα στις καλα-
μιές, στις λεύκες, στα πλατάνια. Στις όχθες του καλλιεργούσανε περιβόλια και παραδίπλα
υπήρχε ένα εγκαταλειμμένο μπαρουτάδικο που έμοιαζε με κάστρο. Ανέβαιναν τ’ αγόρια
απ’ τη μισογκρεμισμένη σκάλα σ’ έναν εξώστη χωρίς στηθαίο και πηδούσαν αλαλάζον-
τας στην άμμο του ποταμού.

Κάποια στιγμή η δασκάλα τούς ζήτησε να κάνουν ησυχία. Το ρέμα ήταν κατοικία και
πέρασμα πουλιών. Εκείνη την ώρα περνούσε ένα κοπάδι χελιδόνια. Τα παιδιά προσπα-
θούσαν να τα μετρήσουν. «Αυτά, αν προσέξετε, είναι πιο σπαθάτα. Είναι πετροχελί-
δονα», είπε η δασκάλα, «αλλά σωπάστε ν’ ακούσουμε τ’ αηδόνια».

Καθίσανε κάτω από μια μεγάλη μουριά κι αφού ακούσανε το κελάηδημα, η κυρία
Σουμέλα άρχισε να τους μιλάει για το χωριό της. «Ένα ρέμα με πλατάνια, καληώρα σαν
κι αυτό, ξεκινάει απ’ το βουνό και καταλήγει στη θάλασσα. Κολυμπάς κι ακούς τ’ αη-
δόνια να κελαηδούν».

«Μονάχα στον Παράδεισο μπορεί κανείς να κολυμπάει στη θάλασσα και ν’ ακούει τ’
αηδόνια», σκεφτότανε ο Στάθης. Κι απ’ την αφήγηση αυτή έπλασε μέσα του ένα τοπίο
που δεν ήταν του κόσμου ετούτου και που θα τον ακολουθούσε παντοτινά...

ΛΛίίαα  ΜΜεεγγάάλλοουυ--ΣΣεεφφεερριιάάδδηη,,  ΣΣαανν  ττοο  μμεεττάάξξιι





... Έτσι λοιπόν κατά την επίσημη ημέρα εκείνη, μπροστά σε
δασκάλους, εφόρους, διοικητικούς και δημοτικούς αρχόντους,
και πολλούς άλλους, γονέους, κηδεμόνες, συγγενήδες, λογής
νοικοκύρηδες, συγκινημένος, μα θαρρετός, πρόσμενα τη σειρά
μου. Αλλά μου είτανε γραφτό να υπομείνω ως το τέλος το βά-
σανο του δασκάλου μου, αλύπητου, ανίλεου. Δεν ξέρω από
ποιάν ορμή έβαλε σ’ ενέργειαν ασυνήθιστο μέτρο για τις εξε-
τάσεις της χρονιάς εκείνης. Κάθε μαθητή που παρουσιάζον-
ταν για να ξεταστή τον παρουσίαζε στην εφορευτική επιτροπή
και σ’ όλο, φυσικά, τον κόσμο γύρω του με σύντομο λόγο χα-
ραχτηριστικό. Στιγμιότυπα σύνθετε ο άνθρωπος. Σύσταινε με
τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Και σαν ήρθε η σειρά
μου, να πως με σύστησε:

- Κύριοι, ο μαθητής αυτός καθ’ όλην την χειμερινήν περίο-
δον και μέρος της εαρινής διετέλει ων ο αμελέστατος των μα-
θητών, και της τάξεως έσχατος. Αλλά κατά τους τελευταίους

μήνας παραδόξως μετέβαλε γνώμην και ήρξατο επιμελούμενος
των μαθημάτων του. Το παράδειγμα των συμμαθητών του και
ιδία αι άτρυτοι προσπάθειαι τας οποίας κατέβαλον, ίνα επα-
ναφέρω αυτόν εις την ευθείαν οδόν, κατίσχυσαν επ’ αγαθώ.

Ύστερ’ από τη ζέστα που μου έσπερνε το θάρρος μου, τα
λόγια αυτά ψυχρολουσία. Ο δάσκαλος και πάλι και πάντα
δεν μπορούσε παρά να προβάλη αποτρόπαιος. Μολαταύτα η
αποτυχία δε με άγγιξε. Αποκρίθηκ’ αλάθευτα σε όλα τα ρω-
τήματα. Τελείωσε το μαρτύριο. Νικητής. Έτρεξε η Όλγα πρώτη
και με παράλαβε. Κ’ εκεί που με ωδηγούσε στον κύκλο τω δι-
κώνε μας, με φίλησε, στο μέτωπο τώρα, και μου είπε γελαστή:

- Τι κακός, Θεέ μου, και τι σαχλός ο δάσκαλός σου! Και τι
κουταμάρες είπε για σένα! Και τι στενοκέφαλος και τι σχο-
λαστικός! Έχεις δίκιο να μη διαβάζης! ...

ΚΚ..  ΠΠααλλααμμάά,,  ΤΤοο  σσκκοολλεειιόό  κκααιι  ττοο  σσππίίττιι
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Όταν άρχισα να μεγαλώνω με βασάνιζαν τα δέντρα
γιατί χαμογελάτε; πήγε ο νους σας στην άνοιξη που είναι

σκληρή για τα μικρά παιδιά;
μ’ άρεσαν πολύ τα πράσινα φύλλα
νομίζω πως έμαθα λίγα γράμματα γιατί το στουπόχαρτο 

πάνω στο θρανίο μου ήταν κι εκείνο πράσινο
με βασάνιζαν οι ρίζες των δἔντρων όταν μέσα στη ζεστασιά

του χειμώνα ερχόντανε να τυλιχτούν γύρω στο
κορμί μου

δεν έβλεπα άλλα όνειρα σαν ήμουν παιδί.
έτσι γνώρισα το κορμί μου.

ΓΓ..  ΣΣεεφφέέρρηηςς,,  ΠΠααιιδδίί

Άλλοτε διαβάζαμε τα μαθήματά μας, κάναμε την προσευχή μας
και λέγαμε πως δυο και δυο κάνουν τέσσερα.

Τώρα, δυο λουλούδια και δυο αχτίνες δεν κάνουν τέσσερα-
κάνουν την ψυχή μας.

Κ’ ένα τριαντάφυλλο και μια πεταλούδα δεν κάνουν δυο-
κάνουν ένα Θεό.

Κ’ ένας Θεός κάνει όλα.
Λοιπόν, η ψυχή μας μαζί με την ψυχή του Θεού πόσα κάνει;
Ο δάσκαλος δεν ξέρει.
Εμείς το ξέρουμε πως κάνει: ένα.
Το διαβάσαμε σήμερα στο ανοιχτό βιβλίο του ήλιου, σήμερα που

ξεχάσαμε όλα τα βιβλία.
ΓΓιιάάννννηηςς  ΡΡίίττσσοοςς,,  ΌΌννεειιρροο  κκααλλοοκκααιιρριιννοούύ  μμεεσσηημμεερριιοούύ
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... «Η πρώτη εντύπωση ήτανε το παν!» έβγαλε το συμπέρασμα
ύστερ’ από πολλή συλλογή. Και γι’ αυτή την πρώτη εντύπωση ήταν
απολύτως έτοιμη.

Έβλεπε τον εαυτό της να μπαίνει στην τάξη. Εβδομήντα τρία ζευ-
γάρια μάτια την κοιτάζουν. εβδομηντατρία ζευγάρια ανηλεή μάτια.

Δεν τα χάνει! Προχωρεί ήσυχη και γλυκιά σαν αρχάγγελος. Είναι
χαμογελαστή, και κοιτάζει τα παιδιά, όχι στα μάτια, α, όχι! Είναι η
πρώτη φορά και τα φοβάται αυτά τα μάτια. Φοβάται μη χάσει τα
λόγια της, και έχει ετοιμάσει τόσο ωραία λόγια. Τα κοιτάζει λοιπόν
λίγο πιο πάνω απο τα κεφάλια τους. Τα βλέμματά της μόλις αγγί-
ζουνε τα μαλλιά τους και θα μείνουν εκεί όλη την ώρα.

Θα τους μιλούσε για την αγάπη. Πολύ ωραίο θέμα η «αγάπη».
Και το διάλεξε για πρώτο. Θα μιλούσε για την αγάπη στην οικο-
γένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία. Για το ρόλο που παίζει η
αγάπη σε όλη μας τη ζωή. Από την αγάπη για τα πρόσωπα, θα
πάει, σιγά-σιγά, στην αγάπη για τα πράματα, για τα έργα. Για τα
έργα των αλλωνών και για τα έργα τα δικά μας, για την εργασία
γενικά. «Σία κι αράξαμε!». Αυτά τα παιδιά δεν αγαπούσανε καθό-
λου την εργασία, και αυτό ακριβώς θα μάθαιναν με το πρώτο πε-
ρίτεχνο μάθημα: Θα αγαπούσαν την εργασία!

Δεν αγαπούσαν τους δασκάλους τους και θα τα έκανε να τους
αγαπήσουν...



Δυο βήματα ακόμα και μπήκε στην τάξη.
Μια στενή ψηλή έδρα στεκόταν σ’ ένα ψηλό

πλατύ βάθρο που έπιανε όλο το πλάτος της στε-
νόμακρης αίθουσας. Επί Γεωργίου του Α´, που
είχε γίνει η επίπλωση του σχολείου, πιστεύανε
πως όσο ψηλότερη είναι η έδρα, τόσο το κύρος
του δασκάλου μεγαλύτερο. Λίγα βήματα ακόμα
και χρειάστηκε ν’ ανεβεί το βάθρο.

Τα κορίτσια σηκώθηκαν ορθά για χαιρετισμό.
Τι συνέβη; Σήκωσε το πόδι της λιγότερο από

όσο έπρεπε για να πατήσει το βάθρο; Πάτησε
ίσως πολύ στην άκρη; Ούτε η ίδια δε μπορούσε
να καταλάβει τι έγινε. το γεγονός είναι πως ακρι-
βώς τη στιγμή που τέντωσε όλο το σώμα της για
να το δείξει ψηλότερο, και σήκωσε ψηλά το κε-
φάλι με το τρυφερότερο χαμόγελό της, για να χαι-
ρετήσει τα παιδιά, την ίδια ακριβώς στιγμή έχασε
την ισορροπία και βρέθηκε φαρδιά-πλατιά ξα-
πλωμένη μπρούμυτα πάνω στο βάθρο.

Τα παπούτσια της, μαύρα γοβάκια, από το
απότομο πέσιμο φύγανε από τα πόδια της,
και δυό άσπροι πάτοι ξεπετάχτηκαν μέσα
από τα γοβάκια και στάθηκαν πίσω από τα
παπούτσια.

Δυο πάτοι, δυο παπούτσια, και η καθηγή-
τρια μπρούμυτα πάνω στο βάθρο της έδρας.

Τα παιδιά έτρεξαν, και άλλα σήκωσαν τους
πάτους, άλλα τα παπούτσια και άλλα την
καθηγήτρια. Είχε χτυπήσει στο γόνατο και
την πονούσαν φοβερά τα δάχτυλα του δεξιού
χεριού, που είχε δεχτεί στο πέσιμο όλο το
βάρος του κορμιού της.
Έτριψε λίγο το γόνατο, λίγο το χέρι, και κοί-
ταξε γελαστή τα παιδιά......

... Οι μαθήτριες κρατούσαν και την πνοή τους.
- Πιστεύω πως θα γίνουμε φίλες εγώ και

σεις και πως θα περάσουμε ένα ωραίο χει-
μώνα. Τι λέτε; Είστε σύμφωνες;

Καμιά δεν απάντησε και ούτε ήτανε και
ανάγκη να απαντήσει. Τα μάτια τους, τεντω-
μένα, την κοίταζαν κατάπληχτα.

«Φίλες; Τι είπε; Θα γίνονταν φίλες; Αυτή
εκεί πάνω, τόσο ψηλά, κι αυτές εκεί κάτω,
τόσο κάτω και τόσο μακριά;

Είχανε όρεξε να κλάψουν - μα σφίγγανε τα
δόντια τους και τέντωναν τα μάτια τους για
να μην προδοθούν.

- Ναι, εγώ πιστεύω πως θα γίνουμε φίλες
και πως εσείς κι εγώ θα συνεννοούμαστε
ωραία. Θα μου λέτε τις αδυναμίες σας, τις ελ-
λείψεις σας, τις στενοχώριες σας, και θα προ-
σπαθούμε μαζί να τις πολεμάμε. εγώ με την

πείρα μου κι εσείς με την καλή σας θέληση.
Τι λέτε;

Τα κοίταξε κατάματα. Τα λόγια της έρχον-
ταν φυσικά και αβίαστα. δεν έβγαζε «λόγο».
Μιλούσε εγκάρδια. δεν έκανε καμιά προ-
σπάθεια να τα πει ωραία. Δεν είχε καμιά τα-
ραχή και ούτε ήταν ανάγκη να κοιτάζει πάνω
από τα κεφάλια τους.

Τα εβδομηντατρία ζευγάρια μάτια που την
εκοίταζαν δεν ήταν ανηλεή. Κάθε άλλο!
Ήτανε μάτια παιδιάστικα. Στην αρχή κατά-
πληκτα και κάπως ανήσυχα, ύστερα ησυχα-
σμένα, θερμά και όλο εμπιστοσύνη. Και όσο
αυτή έλεγε, τόσο τα μάτια γινότανε ζεστό-
τερα, τρυφερώτερα και στο τέλος γεμάτα
αφοσίωση.

Ένα κύμα στοργής πλημμύρισε την καρδιά
της.

Τα κοίταξε χαρούμενη.
Θυμήθηκε την προετοιμασμένη ομιλία της

για την αγάπη. Τι ηθοποιΐα. Θα δίδασκε
αγάπη! Της ήρθε να γελάσει. σα να μπορούσε
η αγάπη να διδαχτεί!

«Η αγάπη, κυρία μου, δε διδάσκεται. Η
αγάπη... τα μάτια των παιδιών την κοίταζαν
τρυφερά, ναι, έτσι είναι! Η αγάπη δε διδά-
σκεται, παρά κολλάει, κολλάει σαν τις αρ-
ρώστιες.

- Ξέρεις, αδερφούλα; Υπάρχουν κι άλλοι
τρόποι να κάνουμε τα παιδιά να μας ακούνε
προσεχτικά, και δεν είναι απαραίτητο να
τους ξεριζώνουμε τα μαλλιά... έγραφε αργά
το βράδυ στην αδερφή της η καθηγήτρια.

ΚΚααττίίνναα  ΠΠααππάά,,  ΤΤοο  ππρρώώττοο  μμάάθθηημμαα
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Από μέρες βάφανε το σχολείο και μύρισε ο αέρας και ο
ουρανός ρεπουλίνα. Εκτός από τις μυρωδιές των χρωμά-
των και της δύσης. Τότε πηγαίναμε στα χαρτοπωλεία. Οι
βιτρίνες, τα φώτα μας τραβούσαν σαν πεταλούδες. Μέσα,
ένα μαγικό μέρος. Τα μολύβια, τα τετράδια, τα βιβλία, οι
μπλε κόλλες με τη χαρακτηριστική αφή, και πάλι μυρωδιές
για να γνωρίσουμε τον κόσμο.

Μια χαρά και ένας φόβος μαζί για τον χειμώνα που θα
’ρχόταν, για την αίθουσα, τη δασκάλα, την αυλή, τις φιλίες,
τα μαθήματα. Ακομη με τυραννάνε τα εκατοντάδες ονό-
ματα, οι φωνές, τα ρούχα, τα κορίτσια. γιατί δεν θυμάμαι
πρόσωπα, αλλά αόριστες οπτασίες. Ακόμη, οι παρελάσεις
και ο παγωμένος ιδρώτας για το ποίημα (χωρίς να φαντά-
ζομαι ποτέ την κατάληξή μου) που θα ψελλίζαμε στην
εθνική εορτή, και χάρτινα σημαιάκια με τις φωτογραφίες
των βασιλέων παντού!

Πηγαίναμε σ’ ένα χαρτοπωλείο στην αρχή της Αιόλου και
παίρναμε μολύβια Νο 2 (τα μαλακά, να μην σχίζουν το χαρτί
και την καρδιά μας), και γομολάστιχες, πολλές γομολάστι-
χες, για να σβήνουμε τα χιλιάδες λάθη που κάνουμε μέχρι
σήμερα. Κόλλες ριγωτές, να φυλακίζουμε τα γράμμαα και
τους αριθμούς. Και πένες «Χ», γιατί γράφαμε με μελάνι
(ακόμη έχω το σημάδι στον μεσαίο από την πίεση πάνω
στον κονδυλοφόρο), και μελάνια που γίνανε αργότερα οι
σκέψεις μας. Μια τσάντα συμπλήρωνε τα ψώνια, να μυρί-
ζει το δωμάτιό μου για μήνες το δέρμα του σφαγμένου ζώου.

Τα μάτια μου όμως έπεφταν από τότε σε άλλα βιβλία,
τα λογοτεχνικά, και τα ήθελα όσο τίποτε άλλο. Με μά-
γευαν και με τραβούσαν όπως η αμαρτία.

Καμιά φορά πηγαίνω ξανά τον Σεπτέμβριο στα ίδια χαρ-
τοπωλεία (όσα υπάρχουν ακόμη) και μπερδεύομαι με τα
παιδιά για να ψωνίσω δήθεν ένα στυλό διαρκείας ή, αλλιώς,
όπως ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος.

ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοοννττόόςς,,  ΤΤαα  σσχχοολλεείίαα  ααρρχχίίσσαανν  ππάάλλιι
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Από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες για
τη διεύρυνση των κοινωνικών ομάδων στις
οποίες παρέχεται θετικά διαφοροποιμένη
εκπαίδευση είναι το «Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης Μουσουλμανοπαίδων» που εγκαι-
νιάστηκε το 1997 με σκοπό τη μεταρ-
ρύθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών
της μειονότητας στη Θράκη. Το συμβολικό
σύνθημα του Προγράμματος είναι:

ΠΠρρόόσσθθεεσσηη  --  ΟΟΧΧΙΙ  ΑΑφφααίίρρεεσσηη
ΠΠοολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  --  ΟΟΧΧΙΙ  ΔΔιιααίίρρεεσσηη..

Εδώ στιγμιότυπο από «ανοιχτό παιδαγω-
γικό εργαστήρι» (Μάιος 1999) με τίτλο

ΕΕμμεείίςς  όόλλοοιι,,  μμίίαα  ππόόλληη

που οργανώθηκε στην Κομοτηνή για παι-
διά από τη μειονότητα και την πλειονό-
τητα και σκοπό τη γνωριμία με την το πι-
κή ιστορία και κοινωνία.

ΑΑ..  ΔΔηημμααρράάςς  --  ΒΒ..  ΒΒαασσιιλλοούύ  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ,,
ΑΑππόό  ττοο  κκοοννττύύλλιι  σσττοονν  υυπποολλοογγιισσττήή



... Στην πρώτη τάξη είχαμε κι ένα μαθητή Μου-
σουλμάνο, ένα φοβισμένο παιδάκι, μικρόσωμο, με
μάτια όλο έκπληξη και πανικό. Τον έλεγαν, θυμά-
μαι, Μουλιαζίμ. Νεχάτ Μουλιαζίμ. Ζούσε στην
Πάργα με τη μάνα του, δεν ξέρω αν είχε αδέρφια,
πάντως πατέρα δεν είχε. Πρέπει να ήταν φτωχή
οικογένεια, κι ίσως γι’ αυτό οι δικοί τους δεν είχαν
φύγει με τις ανταλλαγές. Η μάνα ξενοδούλευε στα
σπίτια και στις ελιές.

Ο Μουλιαζίμ λοιπόν, σαν Μουσουλμάνος που
ήταν, δεν είχε υποχρέωση να παρακολουθεί το μά-
θημα των Θρησκευτικών. Ο διευθυντής τον είχε
καλέσει στο Γραφείο, τις πρώτες μέρες κιόλας που
αρχίσανε τα μαθήματα, και «μας είχε ενημερώσει»
κι εκείνον κι εμένα. Αργότερα ενημέρωσε και τον
επιθεωρητή - μην βρούμε και κανένα μπελά, μου
είπε. Δεν ξέρω αν ο Μουλιαζίμ αντιλήφθηκε
σωστά εκείνο το «δεν είχε υποχρέωση» ή αν το
εξέλαβε ως απαγόρευση. Πάντως στην ώρα των
Θρησκευτικών δεν έμπαινε ποτέ στην τάξη. Κα-
θόταν σε μια πέτρα, στην αυλή, όσο ήταν καλός
ο καιρός, και διάβαζε το βιβλίο του, ενώ με τις κα-
κοκαιρίες στεκόταν σε μια γωνιά του διαδρόμου
και περίενε υπομονετικά το κουδούνι.

Μια μέρα με φοβερή παγωνιά ανοίγω την πόρτα
και τον βλέπω πάλι όρθιο στο διάδρομο να τρε-
μουλιάζει. Θυμήθηκα τη σουσουράδα που ράμφιζε
το παράθυρό μου.

«Βρε Νεχάτ» του λέω. «Έλα, αγόρι μου, μέσα
στη σόμπα μην αρρωστήσεις! Θέλεις άκουγε, θέ-
λεις μην ακούς. Ένας είναι ο Θεός για όλον τον
κόσμο...!».

Θυμάμαι που μπήκε δειλά και κάθισε στο θρανίο
του. Για μια στιγμή έγινε σιωπή - ιερή σιωπή, πα-
ραλίγο να πω - κι ύστερα συνεχίστηκε το μάθημα...

... Ένα πρωί, εκεί που στεκόμουν στο δρομάκι, μπροστά στην πόρτα του
σπιτιου όπου μέναμε, και περίμενα την παρέα μου, για να πάμε για μπά-
νιο, με πλησίασε μια γυναίκα μεσόκοπη και με χαιρέτησε με εγκαρδιότητα:

- Εσύ, μου λέει, δεν είσαι ο καθηγητής; και είπε το όνομά μου.
- Ποιά είσαι; τη ρωτώ.
- Εγώ είμαι η μάνα του Μουλιαζίμ, μου λέει. Τον θυμάσαι;
- Και βέβαια, της λέω, τον θυμάμαι. Τι κάνει ο Νεχάτ;
- Είναι στα ξαδέρφια του, στη Σμύρνη, μου λέει.
- Πες του χαιρετισμούς, αν με θυμάται.
- Αν σε θυμάται! Ούτε εκείνος ούτε εγώ σε ξεχνάμε, μου λέει.
- Για ποιό πράγμα;
- Για κείνο που τους είπες!...
Η αλήθεια είναι πως ανησύχησα, αλλά η γυναίκα συνέχισε:
- Ήρθε λαχανιασμένος στο σπίτι μας από το σχολείο, τρέχοντας εκείνη

τη μέρα και μου είπε: «Μαμά, ο καθηγητής μας ειπε σήμερα πως ένας είναι
ο Θεός για όλον τον κοσμο!»... Ξεχνιούνται αυτά;

Ομολογώ πως δεν το περίμενα. Ήταν τότε το καλύτερο μάθημα που
πήρα ως δάσκαλος.

ΧΧρρ..  ΜΜηηλλιιώώννηηςς,,  ΈΈννααςς  εείίννααιι  οο  ΘΘεεόόςς
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Συναντήθηκαν και συνδέθηκαν μια φορά κ’ έναν καιρό, ένας
πολύ περίεργος δάσκαλος, με έναν πολύ περίεργο μαθητή.
Του δασκάλου το παράξενο ήτανε, πως εδίδασκε με σοβαρό-
τητα σοφού θέματα και γνώσεις αλλόκοτες.

Και πάλι του μαθητή το παράξενο ήτανε, πως άκουε με
θρησκευτική ευλάβεια αυτές τις αλλόκοτες, τις άχρηστες γνώ-
σεις, κ’ έβαζε όση μπορούσε επιμέλεια και προσπάθεια, για να
τις κάμει κτήμα του. Τον ανάλαβε να τον διδάξει, τότες που
ήτανε ακόμη νέος δεκαεφτά-δεκαοχτώ χρονώ, ό,τι κ’ είχε τε-
λειώσει το Γυμνάσιο. Αυτός θα του μετάδιδε τις γνώσεις που
είναι, λέει, απαραίτητες για την πραχτική ζωή, και του το τό-
νιζε. Είχε πραγματικά διαπιστωθεί, πως σ’ όλα τα ζητήματα
της τρέχουσας, της καθημερινής, κοινωνικής ζωής ο μαθητής
ήτανε ολότελα ακατατόπιστος.

Δεν έκαμεν όμως συμφωνία, δε φτιάξανε συμβόλαιο με συμ-
βολαιογράφους και βαρειές ποινικές ρήτρες να δένει τα λόγια,
που ανταλλάξανε. Δεν είπανε: θα σου διδάξω τούτα και τούτα
σε τόσο διάστημα, και συ πάλι θα με πληρώσεις τόσον ποσόν
σε τόση προθεσμία. Όχι! Άρχισαν το έργο τους κ’ οι δυό «καλή
τη πίστει» σαν δυό τίμιοι έμποροι...
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... Του ’λεγαν συχνά οι φίλοι του:
- Μα αυτά που σου μαθαίνει είναι ολωσδιόλου περιττά. Δε

θα σου χρησιμέψουνε ποτέ στη ζωή σου. Γιατί δε σου διδάσκει
άλλες γνώσεις πραχτικές, που να μπορείς μεθαύριο να κερδί-
ζεις το ψωμί σου; Τώρα σε ταΐζει ακόμα ο πατέρας σου...

Ο μαθητής υπόφερνε να τους ακούει. του ’ρχότανε να
κλαίει, γιατί δεν καταλαβαίνανε... Άμα τέλειωνε το μάθημα της
γεωγραφίας, αρχίζανε φυσικά. Εξίσου πρωτότυπα και κείνα
όπως και η γεωγραφία. Τον πήρε λόγου χάρη μια μέρα και τον
οδήγησε μπροστά σε μια κυψέλη από μέλισσες:

- Εδώ, αρχίνησε να του μιλεί, κατοικεί, καθώς βλέπεις, ένας
κόσμος με οντότητα, με αρχές, με νόμους, με διοίκηση και με
προγράμματα, με προορισμούς, με αντικειμενικούς σκοπούς,
που τους επιδιώκουν πειθαρχημένα, τυφλά στο έργο τους.
Τούτη η πολιτεία, που βλέπεις, δε συγκλονίστηκε ποτέ από
εσωτερικές διαμάρχες και ταραχές. Είναι όντα σεμνά, γεμάτα
μετριοφροσύνη. Και μήτε αναμνηστικές πλάκες στήνουν σε
κάθε ψύλλου πήδημα, μήτε νομίσματα με τις φιγούρες τους
κόβουν, κι ούτε γραμματόσημα τυπώνουν. Οι γενιές έρχονται
και φεύγουν αθόρυβα, είτε εργάτισσες, είναι, είτε βασίλισσες,
είτε κηφήνες. Αφήνουνε μόνο από γενιά σε γενιά ένα ποσοστό
μέλι, ένα ποσοστό κερί. Το καθήκον τους είναι συνυφασμένο
με τη ζωή τους. Εργάζονται φυσικά, αβίαστα, όσο αβίαστα
κοιτάζουν ή αναπνέουν...

- Είναι λοιπόν το γένος των μελισσών ανώτερο από το γένος
των ανθρώπων;

- Βεβαιότατα. Και το μέλι δεν ξέρομε ποιός το ’φτιαξε. Το
αποταμιεύουνε όλες κειδά ανάκατα, μα δεν μπορείς να βρεις,
ποια από τις εργάτισσες δούλεψε περισσότερο και ποια λι-
γότερο. Ούτε ακόμη ποια έπεσε «γενναίως μαχομένη εις το
πεδίον της μάχης»...

- Τι ωραία που διδάσκετε! Ποτέ δε θα κουραστώ ακούον-
τάς σας!...

ΈΈλλλληη  ΑΑλλεεξξίίοουυ,,  ΜΜυυσσττήήρριιαα



Φαίδων Πατρικαλάκις: ΜαθητήςΦαίδων Πατρικαλάκις: Δασκάλα



Και η μάθηση; Δώδεκα χρόνια αναμνήσεις απ’ το σχολείο και ούτε λέξη
για τα μαθηματα; Εντυπωσιάζομαι. Αφού σχολείο σημαίνει μάθηση, εξε-
τάσεις, βαθμοί, σημαίνει μελέτη, ανακάλυψη, καινούργιοι κόσμοι, η χαρά
της γνώσης.

Στύβω το μυαλό μου να πω κάτι και γι’ αυτά - αλλιώς θα είμαι εκτός
θέματος, μονάδα, «ανεπαρκής», «άρες μάρες», ή έστω «ευγενής έκθεσις
αλλά όχι η ζητουμένη».

Μα ειλικρινά δε θυμάμαι.
Ό,τι δεν έχει χρώματα δεν εγγράφεται στο μυαλό μου.
Μετά το Δημοτικό παύουν τα χρώματα. Γκρίζοι καθηγητές μάς προ-

ετοιμάζουν για μια γκρίζα ζωή. Γκρίζοι βαθμοί, γκρίζα μάθηση (ποιά μά-
θηση;). Γκρίζος Όμηρος, Σοφοκλής, Σολωμός. Γκρίζα σύνολα και εξισώσεις.
Γκρίζα Χημεία και Βιολογία, κι ας πήρα είκοσι στο τεστ. Γκρίζος ξεση-
κωμός του Εικοσιένα, κι ας ήξερα απ’ έξω μάχες και οπλαρχηγούς. Γκρίζα
Λογική και Ψυχολογία, κι ας τ’ ανακάλυψα μετά. Γκρίζο το χρώμα της
πλήξης και της σιχασιάς. Σιχάθηκα τα δημοτικά τραγούδια, τον Παπα-
διαμάντη, τον Παλαμά. η ποίηση μου δημιουργεί ακόμα τάσεις φυγής.
Γκρίζο το χρώμα της ξεραΐλας, της πολτοποίησης και του εξουσιασμού.
Γκρίζο το χρώμα της μη μάθησης - ένα κολλώδες, επικίνδυνο χρώμα που
καταστρέφει ό,τι ακουμπάει και ρουφάει μέσα του το καθετί.

Πέρασαν τριάντα χρόνια από τότε που ήμουν μαθήτρια.
Τόσα σχεδόν μου πήρε για να διώξω το γκρίζο.
(Θα τα καταφέρει ο γιος μου; αναρωτιέμαι).

Σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς, έτσι μου φαίνεται. Ένα παχύ
στρώμα γκρίζο έχει διεισδύσει κάτω απ’ το χρωματιστό περιτύλιγμα που
επισκιάζει τα πάντα. Στο βαθύτατο υπόγειο, κάτω απ’ το γκρίζο, λουφά-
ζουν αχρείαστα και ξεχασμένα τα χρώματα τα πρωτογενή. Ή ίσως έτσι μου
φαίνεται γιατί αρχίζει κι η πρεσβυωπία. Ακροβατώ ανάμεσα στον κόσμο
του παιδιού και του μεγάλου. Και ζαλίζομαι καμιά φορά. Πως είναι σή-
μερα να είσαι παιδί, να πηγαίνεις σχολείο, να προετοιμάζεσαι για μια
ακόμα πιο γκρίζα ζωή; «Μη με πρήζεις», λέει ο γιος μου. Το ίδιο έλεγα κι
εγώ. Μα δεν είμαι ίδια μ’ εκείνους που έπρηζαν εμένα, διαμαρτύρομαι, δεν
είμαι! Αλλά... Έτσι και στρέψω πάνω μου τα μάτια του παιδιου, διακρίνω
στο πρόσωπό μου τη Μαμά - είδος κινδυνολόγο και κουραστικό, που ανή-
κει στον κόσμο των μεγάλων. Μ’ αρέσει αυτό. Παράδοξο, αλλά μου δίνει
κουράγιο και ελπίδα. Γιατί σημαίνει πως τα χρώματα είναι ίδια σε κάθε
εποχή και μόνο η απόστασή μας από αυτά μεγαλώνει ή μικραίνει. Και
άρα το ουράνιο τόξο, που κάποτε όλοι μας είδαμε, είναι εκεί, θαμμένο
κάτω απ’ το γκρίζο ή κρυμμένο πίσω απ’ το χρωματιστό κακέκτυπό του.
Φτάνει να σκάψει ο καθένας αρκετά ώστε να βρει την άκρη, όποια κι αν
είναι -χρώματα, ήχοι, λέξεις, σκοποί, άνθρωποι, έρωτες, βουνά ή πηγές
όσες και οι θεότητες του πανθέου-, για να ζωντανέψουν τα χρώματα απ’
τον κοσμο του παιδιού στον παράξενο κόσμο των μεγάλων.
(«Σκάσε και σκάβε», θα του πω, έτσι και μου παραπονεθεί ξανά πως τον πρήζω).

ΤΤααττιιάάνναα  ΑΑββέέρρωωφφ,,  ΤΤαα  χχρρώώμμαατταα
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Πέτρος 
Ζουμπουλάκης: 
Οι δύο μαθητές - 
άλλοτε και τώρα





Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ
Που θα ’θελα να σε υιοθετήσω
Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία
Να μάθεις μανταρίνι και άψινθο
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ
Στο πυργάκι του φάρου το καταμεσήμερο
Να γυρίσεις τον ήλιο και ν’ ακούσεις
Πως η μοίρα ξεγίνεται και πως
Από λόφο σε λόγο συνεννοούνται
Ακόμα οι μακρινοί μας συγγενείς
Που κρατούν τον αέρα σαν αγάλματα
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ
Με τον άσπρο γιακά και την κορδέλα.
Να μπεις απ’ το παράθυρο στη Σμύρνη
Να μου αντιγράψεις τις αντιφεγγιές στην οροφή
Από τα Κυριελέησον και τα Δόξα σοι
Και με λίγο βοριά λίγο Λεβάντε
Κύμα το κύμα να γυρίσεις πίσω
Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ
Για να σε κοιμηθώ παράνομα
Και να βρίσκω βαθιά στην αγκαλιά σου
Κομμάτια πέτρες τα λόγια των Θεών
Κομμάτια πέτρες τ’ αποσπάσματα του Ηράκλειτου.

ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΕΕλλύύττηηςς,,
ΜΜιικκρρήή  ΠΠρράάσσιιννηη  ΘΘάάλλαασσσσαα



ΦΦιιλλοολλοογγιικκήή  εεππιιμμέέλλεειιαα::
Δελημιχαήλ Ιωάννης
Κωτσάκη Καλλιόπη

Παντέρμου Ευστρατία

Aνδρέας Δεβετζής: Τα σύνεργα του σχολείου. Στέφανος Δασκαλάκης: Tο κουδούνι του σχολείου.


