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μαθηηές  
  

 

Σεο Καηεξίλαο Μπισλά 
 

Πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ππάξρνπλ θαη δνπλ αλάκεζά καο. Μνλαδηθά 

παξαδείγκαηα ηέζζεξηο λένη καζεηέο από ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, 
ηέζζεξηο πνιίηεο ηνπ αύξην πνπ εθθξάδνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ην ζήκεξα κέζα από ηελ πνίεζε. 
 

Οη Μαξία ηξαηάθε, Αληώλεο ηξαηάθεο, Δεκήηξεο Μαθξάθεο θαη 
Μηράιεο Φνπληεδάθεο δηαθξίζεθαλ ζηνλ έβδνκν δηαγσληζκό 

πνίεζεο καζεηώλ πνπ δηνξγάλσζε ε έλσζε ζπγγξαθέσλ θαη 

ινγνηερλώλ Επξώπεο. 
 

Οη δεζκνί νηθνγέλεηαο, ν έξσηαο, νη θνηλσληθνί αγώλεο, ε παηξίδα 
ελέπλεπζαλ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη εθπξνζώπεζαλ επάμηα ηελ Κξήηε ζην δηαγσληζκό θαη θαηέθηεζαλ ηε δεύηεξε 

ζέζε αλάκεζα ζε 600 ζπκκεηέρνληεο. Η απνλνκή ησλ βξαβείσλ έγηλε ηνλ Δεθέκβξην ζηε Θεζζαινλίθε. ην πιεπξό 

ηνπο ήηαλ πάληα ε θαζεγήηξηα θιαζηθήο θηινινγίαο, θ. Ρακνπηζάθε, ε νπνία παξόηξπλε ηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ 
κέξνο ζην δηαγσληζκό.  

 
«Πέξα από ηε βξάβεπζε, λνκίδσ όηη ηα παηδηά επσθειήζεθαλ πνιύ από απηή ηε δηαδηθαζία. Ήηαλ κηα πξσηόγλσξε 

εκπεηξία γηα απηά κε παηδαγσγηθό, εθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα θαη, λνκίδσ, θαιιηέξγεζαλ πνιιέο πηπρέο ηεο 
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο», αλαθέξεη ε θ. Ρακνπηζάθε. 

 

Η ίδηα δηαπηζηώλεη πσο νη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνίεζε θαη, εηδηθά, ηνλ πνηνηηθό ιόγν. «Ννκίδσ όηη ε 
ινγνηερλία ηα ελδηαθέξεη πνιύ γηαηί ε ελαζρόιεζε καδί ηεο νδεγεί ζε πλεπκαηηθή αλάηαζε θαη θαληάδεη κηα 

πλεπκαηηθή όαζε κέζα ζην αζθπθηηθό θαη απαηηεηηθό ηνπο πξόγξακκα», πεξηγξάθεη. «Η ινγνηερλία εθγπκλάδεη ην λνπ 
θαη ηελ ςπρή ηνπο. Πέξα από ηελ ηέξςε, ηελ επξύηεξε θαιιηέξγεηα πνπ πξνζθέξεη, κέζα ζε απηή ηελ εμαηξεηηθά 

σθειηκηζηηθή επνρή, ε πνηνηηθή ινγνηερλία θαιεί ηνλ αλαγλώζηε λα ζπλαηζζαλζεί ηνλ άιιν (βαζηθό ή βαζηθνύο ήξσεο 

ησλ έξγσλ), λα εηζέιζεη ζηε ζέζε ηνπ θαη λα κπνξεί λα ηνλ θαηαλνήζεη θαιύηεξα. Έηζη θαιιηεξγείηαη ζηγά- ζηγά ζηνπο 
καζεηέο, ε ζθέςε γηα ηνλ άιιν, ην ζπλάλζξσπν, ε ζθέςε πνπ ππεξβαίλεη ηειηθά ην εγώ», αλαθέξεη. 

 
Η θ. Ρακνπηζάθε ηνλίδεη πσο «νη λένη ζήκεξα κπνξνύλ λα έρνπλ πξόηππα ζσζηά, αξθεί εκείο λα ηνπο ηα παξέρνπκε 

θαη ηόηε είλαη δεθηηθνί» θαη ππνγξακκίδεη πσο «ππάξρεη ε νκνξθηά θαη δελ πξέπεη λα ηελ θαιύπηεη ε πάρλε ηεο 

αζρήκηαο». Η θαζεγήηξηα ηνπ 3νπ Λπθείνπ ζεσξεί πσο θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρνπλ πλεπκαηηθνί άλζξσπνη, «ε ύπαξμε 
ηέηνησλ θεηκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπο από ηνπο καζεηέο καο δείρλεη όηη νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ηνπ ηόπνπ 

ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο ειηθίεο, έγθεηηαη ζε καο λα ηνπο αθππλίδνπκε θαη λα ηνπο σζνύκε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
δεμηνηήησλ ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ησλ ηδηαίηεξσλ ηαιέλησλ ηνπο, γηαηί απηνί ζα κπνξέζνπλ λα είλαη νη 

ζηπινβάηεο ηεο παηξίδαο», αλαθέξεη. «Ννκίδσ πσο κε ηέηνηεο δεκηνπξγίεο, ε Ειιάδα, όπσο ιέεη ν Οδπζζέαο Ειύηεο, 
«μαλαβξίζθεη ηνλ εαπηό ηεο...μαλαπαίξλεη ζηνπο ράξηεο ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη... ηε ζέζε ησλ νλείξσλ»», θαηαιήγεη.  

 

Η δηάθξηζε γηα ην ζρνιείν, έδσζε θίλεηξα θαη ζε άιια παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηε ινγνηερλία θαη ήδε δειώλνπλ 
πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζπκκεηνρή ζε αλάινγνπο δηαγσληζκνύο. «Μέζσ απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, ην πξόγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ πνηθίιιεη, αλνίγεηαη πξνο ηελ θνηλσλία. Η ινγνηερλία γίλεηαη έλα κέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 
ςπρηθνύ θόζκνπ ησλ παηδηώλ. Οη ιέμεηο γίλνληαη ην όρεκα γηα ηελ έθθξαζε ησλ ηδεώλ θαη λνκίδσ όηη ηα απνηειέζκαηα 

είλαη πνιύ ζεηηθά», θαηαιήγεη ε θ. Ρακνπηζάθε.  

 


