
Σελίδα ημερολογίου 

 

Φέηνο όια ήηαλ παξάμελα, πξσηόγλσξα γηα όινπο. Πεξίκελα πώο θαη πώο λα 

αλνίμεη ην ζρνιείν κνπ, ην ΣΓΔ. Τελ πξώηε θνξά ζηνλ Α΄ θύθιν ήηαλ Μάξηηνο 

ηνπ 2020 όηαλ καο αλαθνίλσζαλ πσο ιόγσ παλδεκίαο ζηακαηάκε. Δληνιή 

ηεο θπβέξλεζεο λα κείλνπκε ζηα ζπίηηα καο. Σηελ αξρή δελ κε πείξαμε θαη 

ηόζν, είρα θαη ηελ κεηαθόκηζε ηνπ ζπηηηνύ...Σρεδόλ δελ θαηάιαβα πώο πέξαζε 

ν θαηξόο. Ήκνπλ θαη από ηνπο επλνεκέλνπο κπνξώ λα πσ γηαηί κε ηε ιήμε ηεο 

θαξαληίλαο βξήθα δνπιεηά. Μεηξνύζα ηηο κέξεο λα μεθηλήζνπκε ην ζρνιείν 

καο ζην Β΄ θύθιν πηα!  

Καη λαη, αλνίμακε, κόλν πνπ απηήλ ηελ θνξά έλησζα θάηη πεξίεξγν.. Κνηηνύζα 

ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ζην βιέκκα ηνπο έβιεπα έλα γθξίδν.. κηα εγθξάηεηα 

πνπ δελ ππήξρε πξηλ εθηά κήλεο. Τηο πξώηεο κέξεο δήζακε όκνξθεο ζηηγκέο 

(παξ όια απηά), εηδηθά εκείο πνπ ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ θάλακε έλα 

ληνθηκαληέξ ζρεηηθό κε ην ΣΓΔ θαη ηνπο ιόγνπο πνπ δελ ζπλερίζακε όηαλ 

έπξεπε, θαη πώο κάζακε γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Σρνιείνπ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. 

Τν Φεζηηβάι ηεο πόιεο πξόβαιε ηελ δνπιεηά καο. Σπγθίλεζε θαη λνζηαιγία, 

ραξά θαη αηζηνδνμία απηά ηα ζπλαηζζήκαηα έλησζα όηαλ πήγα θαη ην είδα. 

Σηελ ηειεηή ιήμεο δε πνπ καο ρεηξνθξόηεζαλ θαη καο έδσζαλ θαη 

ζπγραξεηήξηα ζηα κάηηα κνπ έηξεραλ δάθξπα ραξάο. Έλησζα ηόζν πεξήθαλε 

γηα όιεο καο! Καη απηή ήηαλ ε δεύηεξε ραξά πνπ πήξακε, γηαηί είρε πξνεγεζεί 

θαη ε βξάβεπζε  ζε δηαγσληζκό ινγνηερλίαο. Πξώηε θνξά βξαβεύηεθα γηα 

θάηη! Αλαξσηηόκνπλ αλ απηά πνπ δνύζα ήηαλ αιήζεηα ή αλ ηα νλεηξεύνκαη.  

Μέζα ζε ηόζν αληίμνεο ζπλζήθεο παλδεκίαο, κε απνζηάζεηο, κάζθεο θαη 

άθζνλν αληηζεπηηθό, εκείο δνύζακε ζηηγκέο ραξάο. Πνπ ηειηθά δελ θξάηεζαλ 

γηαηί ήξζε ν δεύηεξνο εγθιεηζκόο. Πξηλ κέξεο έβιεπα ηηο θσηνγξαθίεο από ην 

θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ, θνηηνύζα ηνλ έπαηλν κνπ, θαη ηώξα θάζνκαη ζε έλα 

δσκάηην θαη γξάθσ ζαλ λα ήηαλ όια ηόζν καθξηλά... Γεύηεξε θνξά καο 

θόςαλε ηελ "δεύηεξε επθαηξία" γηα κάζεζε. Τη ζεκαίλεη γηα κέλα ην θιεηζηό 

ζρνιείν; Κιεηζηό ζρνιείν ζεκαίλεη ρακέλνο ρξόλνο κάζεζεο! Κη όια απηά γηα 

ηνλ ηό!  

Καη πνηνο είζαη εζύ, κηζεηέ ηέ, πνπ ζέιεηο λα καο θόςεηο ηα θηεξά, ηα όλεηξα; 

Ήξζακε εκείο ζην ζπίηη ζνπ λα ζε ελνριήζνπκε; Δζύ γηαηί είζαη έμσ από ηηο 

πόξηεο ησλ δηθώλ καο ζπηηηώλ θαη θαξαδνθείο; Γηαηί; Έθαλεο έλαλ νιόθιεξν 

πιαλήηε άλσ θάησ, άλζξσπνη πέζαλαλ, άιινη ραξνπαιεύνπλ θαη ζρεδόλ όινη 

ζηακάηεζαλ ηα όλεηξα, ηηο ειπίδεο.. Όια είλαη αβέβαηα, όια ξεπζηά… Τν 

κέιινλ θαληάδεη πην αβέβαην από πνηέ. Σθέθηεθεο ηα παηδηά; Τη ζα γίλνπλ ηα 

παηδηά, νη λένη; Σθέθηεθεο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ήηαλ έηνηκνη λα 

δεκηνπξγήζνπλ; Τνπο ειηθησκέλνπο πνπ ζέιαλε πξηλ θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο 

λα δήζνπλ όκνξθεο ζηηγκέο κε ηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο;  

Γελ μέξσ αλ ήξζεο από ην "πνπζελά" ή αλ ζε δεκηνύξγεζαλ ζε θάπνην 

εξγαζηήξην, δελ μέξσ αλ ππάξρνπλ ζπκθέξνληα, δελ μέξσ αλ νη άλζξσπνη 

ζέινπλ λα εμνληώζνπλ ηελ αλζξσπόηεηα, εγώ μέξσ κόλν όηη είζαη άδηθνο! 



Γελ μέξσ επίζεο ην "πώο" αιιά πξέπεη λα θύγεηο! Να καο αθήζεηο! Να θηάζεη 

ε ζηηγκή πνπ ζα ιέκε πσο δελ ππάξρεηο πηα. Καη πίζηεςε κε ην πήξακε ην 

κάζεκα καο! 

 Άθνπ θαιά, κηζεηέ ηε, πξηλ από εζέλα είρακε (θαη έρνπκε) θαη άιια: θαξθίλνο, 

θαξδηόπαζεηεο, απηνάλνζα είρακε θαη ην άιιν πνπ ιέλε ζηνλ ηόπν καο ηελ 

"θαθηά ζηηγκή". Πόηε θαη ηίπνηα δελ ήηαλ δεδνκέλν αιιά εζύ ηα έρεηο 

μεπεξάζεη όια!  

Φύγε, ζην μαλαιέσ: καο έκαζεο πνιιά. Φύγε λα μαλαθηίζνπκε ηνλ  θόζκν 

από ηελ αξρή! Φύγε θαη εκείο ζα αγαπάκε πην δπλαηά, ζα αγθαιηαδόκαζηε πην 

ζθηρηά, ζα βξίζθνπκε ρξόλν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, ζα δεκηνπξγήζνπκε θαη ζα 

πξνρσξήζνπκε έσο όηνπ θάπνηα ζηηγκή θιείζνπκε ηνλ θύθιν ηεο δσήο καο. 

Μόλν θύγε! 

 

Μειηζζηλνύ Μαξία 


