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Πρωτο-τύπος 
ειδική έκδοση 
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Δημήτρης Βαζάς Β1 
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   Στο  1
ο
 Γυμνάσιο Χαλκίδας όλη τη φετινή σχολική χρονιά μαθητές και 

εκπαιδευτικοί αναπτύξαμε δράσεις οι οποίες είχαν ως στόχο  την 

ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το προσφυγικό 

ζήτημα και, γενικότερα, με  θέματα διακρίσεων και ρατσισμού (ομιλίες, 

λειτουργία ομάδας εθελοντισμού για το προσφυγικό, λειτουργία του σχολείου 

ως κέντρου συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες της Ριτσώνας 

κα.).  

    Καρπός των δράσεων αυτών είναι και η ειδική έκδοση της εφημερίδας του 

σχολείου μας, του Πρωτότυπου, που κρατάτε στα χέρια σας. Η έκδοση αυτή 

περιλαμβάνει ανθολόγηση ποιημάτων και εικαστικών έργων που δημιούργησαν 

οι μαθητές του σχολείου με αφορμή την 21
η
 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα 

Ποίησης και Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων και 

του ρατσισμού.  

   Διαβάζοντας κανείς τα ποιήματα των παιδιών και βλέποντας τις ζωγραφιές ή 

τις αφίσες που φιλοτέχνησαν διαπιστώνει ότι αξίες όπως ισότητα,  αλληλεγγύη, 

κοινωνική δικαιοσύνη,  βρίσκονται στο κέντρο της σκέψης και της καρδιάς 

τους. Το σχολείο και η κοινωνία οφείλουν   να οξύνουν την ευαισθησία των 

μαθητών και να μη σβήσουν τον θερμό νεανικό  ιδεαλισμό που τους οδηγεί 

στην αναζήτηση  ενός καλύτερου και δικαιότερου  κόσμου. «Θέλει ακόμη πολύ 

φως να ξημερώσει» και μόνα τους τα παιδιά μας «πόσες φωλιές νερού να 

συντηρήσουν μέσα στις φλόγες»;  

 

 

    Υπεύθυνες καθηγήτριες: Βασιλική Λευκούδη, 

Ευαγγελία Τζελέπη 
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Όσα είδα  

 

Ήμουνα μικρός πολύ και δεν ήξερα πολλά  

Παν τα παιδικά μου χρόνια  

Και όσα έζησα σ΄αυτά  

Ήμουνα μικρός πολύ σε μια γη γεμάτη έχθρα 

Όσα έζησα και είδα  

Τα ΄γραψα σε μία πέτρα 

 

 

Είδα το μέλλον στο όνειρό μου 

 

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει                                                                                 

Στη μικρή μας τη ζωή 

Έτυχε να είμαι μαύρη  

Ενώ εσύ δίπλα μου λευκή 

Ίδιοι είμαστε και πάλι  

Δεν υπάρχει άλλη γη 

 

Όλοι μας σ΄ένα καράβι 

Με κοινό προορισμό  

Πιάσε μου γλυκά το χέρι  

Να σου πω ό,τι μπορώ. 

 

 

                   Γαρυφαλλιά Μάγειρα, Γ3        
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Παναγιώτης Γεωργούσης Α1 
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Παράπονο 

 

Πες μου σε παρακαλώ  

Τι σου έκανα και πώς; 

Με φοβάσαι , με πονάς 

Με λυπάσαι, με χτυπάς 

Δεν τολμάω τώρα πια 

Να σου πω ούτε ένα γεια 

Είμαι μόνος μου εδώ , 

Και βουλιάζω στο κενό 

 

 

                Γαρυφαλλιά Μάγειρα, Γ3        

 

Άνεμος 

 

Είναι μαύρος  

Είναι άσπρος  

Είναι κίτρινος  

Σημασία δεν έχει πια 

Ένας  άνεμος φυσά  

Δυνατά σ΄όλη τη γη  

Είναι ο χρόνος που περνά  

Αιώνες δεν υπάρχουν πια  

Για όσους πιστεύουν στην καρδιά. 

 

                                   Βασίλης  Ιβάνοφ, Γ2 
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Ευθύμης Μπίχτας, Βασίλης Μπενάκης Β4 

  



10 
 

 

 

 

Ζωή;  

 

Μια χώρα καμένη  

Με μια σημαία σκισμένη 

Ένα σπίτι όλο τρύπες  

Ένας λαός με κλεμμένες ελπίδες 

 

 

Ένα παιδί ακρωτηριασμένο  

Ένα ζώο σκοτωμένο 

Μια ακόμη σκοτεινή ημέρα  

Ένας ακόμα άνθρωπος πνιγμένος σε μια ξέρα 

 

Ένας στρατιώτης με όπλο 

Σ΄ένα αιματοκυλισμένο κόλπο 

Ένας καινούριος χάρτης  

Κι ένας μεγάλος ατσάλινος φράχτης. 

 

Τώρα δεν υπάρχει επιστροφή 

Μόνο μπροστά προχωρά η ζωή  

 

                       Κυριάκος Παναγιωτίδης, Γ5 

 

 

  



11 
 

 

 

Αναστάσης Σάρλης Α5 
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Μακριά  

 

Και με πόδια ξυπόλυτα, ματωμένα  

Περπατάμε σε χώματα ξένα  

Σε άγνωστο προορισμό 

Όπου μας βγάλει ο δρόμος  

Μακρύς μακρύς ο δρόμος της ξενιτιάς  

 

Η ίδια η πατρίδα μας μας διώχνει 

Αυτή που μας ανάθρεψε με φως και με τραγούδι 

 

Μακριά απ΄την πατρίδα  

Ξένους μας βαφτίζουν 

Ξένους μας φωνάζουν  

Ξένους χωρίς παρελθόν 

Ποιος να σκεφτεί πως  

 

Άλλες στεριές αγαπήσαμε 

 και σ΄ άλλες ταξιδεύουμε  

 

 

Ανδρούλη Ελπίδα-Φωτεινή, Ασλαματζίδη Γιούλη, Γιακομίδη Μαρία-Ελένη, Γ1     
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Ελεάνα Ζερή Α2 
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Απορίες μαθητή 

 

Ρατσισμός ρωτώ να μάθω τι είναι ,παρακαλώ 

Και μου λένε όλοι: «Τώρα πού να εξηγώ» 

 

Ρωτώ και τη δασκάλα μου κι εκείνη απαντά: 

«Ρατσισμός παιδί μου είναι ό,τι σε στεναχωρά 

 

Κοροϊδία προς τους άλλους και καθόλου σεβασμός  

Πόνος, βία, πόλεμος, μίσος για τον αδελφό  

 

Τι περιμένετε, παιδιά μου, σταματήστε το αυτό  

Με σημαία την αγάπη ψάξτε τώρα το σωστό 

 

Υψώστε όλοι τη φωνή σας, ένα σώμα όλοι μαζί  

Για να διώξουμε απ΄τον κόσμο ρατσισμό κι υποταγή  

 

                               Γιάννης Λεοντιάδης, Γρηγόρης Μαγουλάς, Γ3 

 

 

Τα κύματα 

 

Τα κύματα ξεβράζουν  

Ελπίδες κι όνειρα νεκρά  

Ανθρώπων της Ανατολής  

Σε μια Δύση  φυλακή 

 

Η Ελλάδα τους ανοίγει αγκαλιά 

Για τη ζωή  

Μα η μνήμη βασανίζει  

Την καρδιά και την ψυχή 

 

                        Ελευθερία Καμινάρη, Γ2 
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Μάρια Μολέ Α4 
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Μέσα στου κόσμου τη σιωπή  

 

Μέσα στου κόσμου τη σιωπή  

η ζωή μας οδηγεί  

μέσα σε θάλασσες γαλάζιες  

ψάχνω να βρω  

ένα μέρος για να ζω 

 

Είναι η ζωή που σύνορα δεν έχει 

χώρες περνά 

κι αναζητά  

 ειρήνη,  

            ελευθερία 

                           και  χαρά 

                       Τρύφωνας Θαλασσινός , Γ2 

 

 

Ερωτήσεις κι απαντήσεις 

 

Είδες τη χώρα σου να φλέγεται; 

Εγώ τη βλέπω ακόμα 

 

Άφησες  σπίτι και χαρές;  

Άφησες κήπο δροσερό και γέλια των παιδιών; 

Εγώ κοιτάζω πίσω μου ακόμα να δω αν όρθια στέκει μια σκεπή. 

 

Έχεις νιώσει  της θάλασσας το γαλανό νερό θάνατο μες τις φλέβες σου να ρίχνει; 

Εγώ παλεύω ακόμα με τα κύματα στα όνειρά μου. 

 

                                                                     Ιωάννα Καρβελά, Γ2 

 

  



17 
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Ένας πρόσφυγας σε μια ακτή της Λέσβου μονολογεί 

 

Δεν ήξερα πού να κρυφτώ  

Παντού σφυρίζαν βόμβες 

Αυτοί που μας σκοτώνουνε  

Αντί καρδιά έχουν θυμό  

Και μάτια που ξερνούν φωτιά  

 

Τώρα σε ξένη γη μακριά  

Το μόνο που ζητάμε μια στέγη, λιγοστό φαΐ  

Και καθαρό νερό  

Παρηγοριά κι υπομονή. 

 

Μέχρι μια μέρα φωτεινή  

Που θα ποτίσει τη ζωή  

Λουλούδι στα συντρίμμια 

 

Ας δυναμώσει η φωνή, ας γίνει άνεμος σφοδρός  

Που θα σαρώσει το κακό.  

      

 

                                            Γιάννης Οικονομίδης, Γ5    
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Γεωργία Χριστοφορίδη Α6 
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Όνειρα 

 

Όνειρα, όνειρα, όνειρα  

όνειρα μικρών παιδιών 

όνειρα για το αύριο 

Ποιο αύριο; 

Ένα αύριο πεταμένο 

σε ράγες τρένων και λάσπη, 

υγρή κουβέρτα που σκεπάζει  

τα  όνειρα τα παιδικά. 

Ποια όνειρα; 

Τα όνειρα για καθαρό αέρα 

Ποιον αέρα; 

Τον αέρα που γκρεμίζει 

σύνορα και συρματοπλέγματα. 

 

                                    Δημήτρης Σεγκλής, Γ6 

  



21 
 

 

Γωγώ Σρεφανάκη, Λάμπης Τόλιος, Αργυρούλα Τοροσιάν, Ζωή Τσιργιώτη, Γιάννης 

Τραπεζούντιος, Εριφύλη Χριστοφορίδη  Β6 
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Σύνορα κλειστά  

 

Σύνορα κλειστά 

Σύνορα σαν τείχη 

Σύνορα κλειστά που γέννησε η φρίκη. 

Σύνορα εμπόδια στο δρόμο της ζωής. 

 

Ε...εσείς από την άλλη μεριά  

Μας ακούτε;  

Ακούτε τους ξένους, τους βρόμικους, τους άλλους  

που σας φωνάζουν; 

Διώξτε το φόβο απ΄την καρδιά 

Διώξτε το μίσος απ΄τη ματιά  

Τότε τον Άνθρωπο θα δείτε 

Που σ΄όλες τις γωνιές της γης 

τον ίδιο πόνο νιώθει  

την ίδια χαίρεται χαρά  

μες τη μικρή ζωή του. 

Ε...εσείς από την άλλη μεριά  

Μας ακούτε;  

Πρόσφυγες είμαστε  εμείς 

                        Πρόσφυγες ήσασταν κι εσείς 

                                          

   Παναγιώτης Μπαλατσός, Κωνσταντίνος Μαργαρίτης,  Γ4 
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Βάλη Τζελέπη 
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Η γη της Επαγγελίας 

 

Σπίτια γκρεμίστηκαν, πόλεις ερημώθηκαν, πέτρες σκορπισμένες  η ζωή μας όλη 

Με το λεπίδι στο λαιμό, με το μαχαίρι στην καρδιά πήρα τον δρόμο της εξορίας  

Δεν θα έβαζα ποτέ τα παιδιά μου σ΄ένα καρυδότσουφλο ριγμένο  στη θάλασσα  

Μας έσπρωξαν, μας χτύπησαν, πήραν όλα μας  τα λεφτά  πουλώντας μας ελπίδα 

Όταν νομίζαμε ότι είχαμε γλυτώσει, μας ξαναπέταξαν στη θάλασσα 

Μας κυνήγησαν, 

                ώσπου φτάσαμε σε μιαν  άλλη γη 

Εκεί μας φρόντισαν, 

              ζέσταναν  τα παιδιά μας, 

                                          ταΐσανε τις φαμίλιες μας 

Περπατήσαμε έπειτα για μέρες μέχρι το τέλος αυτής της γης 

Μα τι να δούμε 

Ένας φράχτης συνόρων 

Ένας φράχτης ονείρων! 

Ένας φράχτης ελπίδων! 

Κοιμηθήκαμε στις λάσπες 

μας έβρισαν, 

μας χτύπησαν 

Θα προτιμούσα να είχα πεθάνει τότε μια φορά 

παρά τώρα που πεθαίνω κάθε μέρα. 

Το μέλλον  αβέβαιο και σκοτεινό  

 Και τα μικρά παιδιά μου φοβούνται το σκοτάδι 

 Τι  παραμύθι  να τους πω;  

                                                         Χλόη Κολυφέτη, Γ3 

 

  



25 
 

 

Βάλη Τζελέπη 
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Γιατί; 

 

Γιατί με διώχνεις, ξένε 

θαρρείς πως ξέρεις τι περνώ. 

Πατρίδα εγώ δεν έχω πια  

σπίτι ,  αδέλφια και χαρά 

μόνο η φυγή με σώζει 

και κάνω προσευχή. 

Γιατί, γιατί ξένε 

ζω τη δυστυχία αυτή  

τι αμαρτίες πληρώνω 

με αίμα και ψυχή; 

Τα παιδιά μου δε λυπάσαι 

Τη φωνή τους δεν ακούς; 

Σε τι διαφέρουν από τα δικά σου;  

ίδια όνειρα κι  αγνή ψυχή. 

Φόβος, φόβος ξένε 

όπου κι αν διαβώ 

κανείς δε με ζυγώνει και εγώ αιμορραγώ 

Γιατί, γιατί ξένε  

δεν έρχεσαι κοντά μου  

               τα βάσανά μου να σου πω; 

Είχα ένα σπίτι κάποτε, τώρα μου μένει μόνο η ελπίδα. 

                                                                               Χριστιάνα Μαργκερίτα, Γ4 

Η διαφορά  

Αυτός μαύρος 

εγώ άσπρος  

μα πού είναι η διαφορά; 

Όλα τα καλά του κόσμου  

είναι για όλους μας κοινά 

                                  Λιάνα Ηλιοπούλου, Γ2 
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Μερόπη Ιωάννου Β2 
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Μην με ξυπνάτε 

 

Κλείνω τα μάτια μου, μη με ξυπνάτε 

Θέλω να φύγω, θέλω να τρέξω 

Να ταξιδέψω σε άλλο κόσμο, σε άλλη γη, σε μια ουτοπία 

Σε μια γη δίχως διακρίσεις 

Σε μια γη δίχως μίσος  

Σε μια γη με αγάπη και συμπόνια 

Όχι μη με ξυπνάτε 

Δεν θέλω να γυρίσω πίσω 

Δεν θέλω να γίνω σαν αυτούς 

Σαν αυτούς χωρίς καρδιά 

Σαν αυτούς χωρίς ψυχή 

Σε αυτόν τον άδικο  κόσμο  

Εκεί που πάω έχω οδηγό την ελπίδα  

Και με βοηθό την ισότητα θα διώξω το σκοτάδι 

Αν δε φτάσω, μη με ξυπνήσετε ποτέ. 

                                                                      Κωνσταντίνος Πέρρος, Γ4  
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Πασχαλιά Μοίρα, Φανή Μελεμενή Β3 
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Στο τρένο της ειρήνης 

 

Σε ένα κόσμο χωρίς πόλεμο 

όλα απλά και ιδανικά 

Σε ένα τρένο με την αγάπη οδηγό 

 Όλοι μαζί 

Όλοι ενωμένοι  

Όλοι δυνατοί 

Όλοι  ίσοι 

 Αγκαλιάζουμε  τη ζωή  

 που ξεδιπλώνεται 

              γαλάζια ακύμαντη θάλασσα. 

                                                         Ελένη Σπανού, Γ6 

 

 

Το ποτάμι  

 

Αυτό το ποτάμι το βλέπω στον ύπνο μου 

Έρχεται και παίρνει όλα τα χρώματα και αφήνει το δικό του 

Έρχεται και παίρνει όλες τις θρησκείες και αφήνει τη θεά αύρα του 

Έρχεται και παίρνει όλες τις φυλές και φτιάχνει μια δροσερή πατρίδα 

Έρχεται και αλλάζει τα πάντα με το ήρεμο πέρασμά του. 

Μα αυτό το ποτάμι έχει ένα κακό 

Έρχεται μόνο στον δικό μου ύπνο. 

Δεν πάει σε κάποιους άλλους που το χρειάζονται 

Χρειάζονται να ανασάνουν το δροσερό αγέρι που φέρνει με τη ροή του 

Αυτό το ποτάμι θέλει να είναι δικό μου. 

Κι εγώ να φτιάξω άλλα για τον κόσμο 

Εγώ ο άνθρωπος πρέπει να γίνω το ποτάμι 

Και να κάνω ό,τι μου είπε εκείνο. 

Εγώ πρέπει να αλλάξω τον κόσμο 

Εγώ ο δυνατός άνθρωπος  

                                   Αφροδίτη Σελέκου, Γ6 
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Βάλη Τζελέπη 
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Ω φίλε! 

 

Ω φίλε! 

Γιατί; 

Γιατί με πονάς,  

γιατί με χτυπάς,  

γιατί με σκοτώνεις; 

Δεν είμαι άνθρωπος εγώ, δεν έχω αισθήματα; 

Μια πατρίδα κόλαση και μια θάλασσα φόβος 

Ω φίλε! 

Γιατί; 

Γιατί με μισείς, 

 γιατί με φοβάσαι; 

Άνθρωπος είμαι, όχι όρνιο,  

ζωή θέλω να ζήσω 

Ω φίλε, 

 υπόσχομαι 

κακό δεν θα σου κάνω. 

Μόνο ένα πιάτο  φαΐ 

και ένα σπίτι να μείνω 

Ω φίλε… μα γιατί; 

                              Χριστίνα Παπαϊωάννου, Γ4 
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Σοφία Σίδερη Α6 
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Όταν είναι όλα εναντίον σου 

 

Όταν είναι όλα εναντίον σου 

Όταν τα χάνεις όλα 

Όταν η λέξη ευτυχία μοιάζει άγνωστη 

Όταν όλα μοιάζουν μάταια 

Κλείνεις τα μάτια και ονειρεύεσαι 

Ονειρεύεσαι την πατρίδα, το σπίτι, την οικογένεια  

και είναι όλα ένα όνειρο 

Μόνο ένα όνειρο 

Μα επιμένεις, 

Προχωράς, 

Ελπίζεις. 

Και η Ευρώπη, η Ευρώπη της ανθρωπιάς, 

σου κλείνει τα σύνορα 

σου κλείνει την πόρτα της. 

 

Κι εσύ ονειρεύεσαι…. 

 

Δεν είσαι πρόσφυγας 

Δεν είσαι μετανάστης 

Είσαι άνθρωπος 

Και αξίζεις λίγη ανθρωπιά 

 

 

Δεν αφήνεις εσύ την πατρίδα σου 

Η πατρίδα σου διώχνει εσένα  

Και μένουν μόνο αναμνήσεις 

Και θες να ξεχάσεις 

                      και θες να φύγεις 

Και τα ρισκάρεις όλα 

Για τη ζωή 

Για να επιβιώσεις 

Και θες να φύγεις…..  

                            Γιατί είσαι 

πρόσφυγας; 
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Και δεν σ΄ αφήνουν…. 

Γιατί… 

Γιατί είσαι πρόσφυγας. 

                            Γιατί είσαι πρόσφυγας; 

 

                                                         Ματίνα Τουρατζίδη, Γ6 
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ΤΜΗΜΑ Γ1 

 

ΤΜΗΜΑ Γ2 
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ΤΜΗΜΑ Γ3 

 

ΤΜΗΜΑ Γ4 
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ΤΜΗΜΑ Γ5 

 

ΤΜΗΜΑ Γ6 
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...Γράμματα θα υπάρχουν. Θα διαβάζουν οι άνθρωποι 

 

        κι απ' την ουρά της πάλι 

Η ιστορία θα πιάνεται. Μόνο τ' αμπέλια να καλπάζουν κι αχαλίνωτος 

 

        να 'ναι 

 

Ο ουρανός όπως τον θέλουν τα παιδιά 

 

Με κοκόρους και με κουκουνάρια και με κυανούς χαρταετούς σημαίες 

Του αγίου Ηρακλείτου ανήμερα 

 

                                        παιδός η βασιληίη. 

 

 

                                                           Οδυσσέας Ελύτης, Της Εφέσου, Δυτικά της λύπης 

 


