
Η Θεσσαλονίκη των φυλακών και της άνοιξης χάθηκαν 

μαζί με την τέχνη του θεάτρου, αυτή που θα τους σώσει όλους 

Γράφεις; Κάτσε δίπλα μου, απέναντί σου κι 

αποκάλυψε μυστικά 

Η Ζωή τρέχει, ξεπερνά τον πληθωρισμό των ποσοστών 

 Δύσκολη επιλογή· διπλή – σαν δρόμος του Λούστα 

Η τέχνη κι η ψυχή θα γνωρίσουν πάλι υψηλές πιέσεις Κωστάκη 

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος 

 

Είτε προφορικά, ειτε γραπτά-  

είτε στα ελληνικά, είτε αλλιώς-  

είτε σε ιστορίες, είτε σε στίχους-  

είτε για σας, είτε για μας-  

Οι σκέψεις γιναν λέξεις κι οι λέξεις μπήκαν σε σειρά.  

Οι ιστορίες βρηκαν άλλο τέλος και οι πρωταγωνιστές άλλη μοίρα.  

Οι ιδέες γίναν κουβέντες και τα συναισθήματα ποιήματα.  

Και όλα αυτά ταξίδεψαν. 

Απο το 3ο ΣΔΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Απο τα Διαβατά στο Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής.  

 

Τη Μαρία για την ιδέα και την οργάνωση 

Τη Φιλιώ για την αποδοχή και φιλοξενία 

Τον Θανάση, τη Σοφία, τον Παναγιώτη, τον Τριαντάφυλλο για τη συνεργασία 

 

Εσάς 

Για τις λέξεις 

Για τα χαμόγελα 

Κ για τα μάτια 

 

Σας ευχαριστώ 

 

Αννα:) 

Άννα Βακάλη 

 



Έγινα συγγραφέας, γιατί περνώ καλά με το γράψιμο. Έγινα συγγραφέας, γιατί 

τρελαίνομαι ν' ακούω και να γράφω ιστορίες. Έγινα συγγραφέας, γιατί μια 

ζωή, όσο γεμάτη και να είναι, ποτέ δε φτάνει.  

Τη μέρα που σας συνάντησα (θυμάμαι λεπτομέρειες: ρούχα, βλέμματα, 

ατάκες, κινήσεις, σιωπές), έζησα αυτό που ζω συνήθως σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις (μαθήματα δημιουργικής γραφής, παρουσιάσεις βιβλίων) στη 

διαπασών. Πέρασα καλά, μοιράστηκα σκέψεις και λέξεις. Κάτι παραπάνω: 

έμαθα πράγματα. Γιατί οι λέξεις ποτέ δεν είναι σκέτες. Σέρνουν πίσω τους 

εμπειρίες και αισθήματα.  

Σας ευχαριστώ από καρδιάς που τις μοιραστήκατε μαζί μου. Και τις κουβαλώ 

στα πολύτιμα.  

Ποιος ξέρει. Ίσως κάποια στιγμή, να σας κάνω ή να με κάνετε βιβλίο. Γιατί στη 

λογοτεχνία οι λέξεις γίνονται πράξεις. Αυτή είναι η ανεξίτηλη γοητεία τους. 

Εύχομαι χαρά, 

εις το επανιδείν, 

Σοφία Νικολαΐδου  

 

Η γραφή, ένα μικρό κίνητρο…..  

Η λογοτεχνία, ένας άλλος καινούργιος και δημιουργικός, τρόπος να 

προσεγγίσεις τη ζωή και τα ανθρώπινα συναισθήματα.  

Εν τέλει ένα μέσο να συναντάς ανθρώπους.  

Το κείμενο ρέει κι έρχεται ως άλλος εαυτός να εξωτερικεύσει πράγματα που 

στοιβάζονται μέσα μας.  

Μια ρωγμή αναπνοής. 

Μονοπάτι επι – κοινωνίας. 

Ένα παιχνίδι  της γλώσσας με τη ζωή.  

Ένα κίνητρο να ξανασκεφτούμε τη ζωή μας… 

Θανάσης Κουτσογιάννης 

 

Για μια φορά ακόμη αποδείχθηκε περίτρανα πως η τέχνη δε γνωρίζει από 

φύλα, φυλές, γλώσσες και λοιπές διαφορετικότητες με τις οποίες μας 

φορτώνει η κοινωνία. Η διδασκαλία δημιουργικής γραφής στο σχολείο 

δεύτερης ευκαιρίας ήταν για μένα προσωπικά φοίτηση σ' ένα άλλο σχολείο, με 

ανθρώπους γεμάτους ευαισθησία. Τους ευχαριστώ για την εμπειρία και τους 



εύχομαι πολλά ποιητικά ταξίδια, γιατί τα μεγάλα ταξίδια μας γίνονται μέσω 

ψυχής.  

Παναγιώτης Αργυρόπουλος 

 

Τέσσερα τρίωρα δ. γ. μπορεί να μη φτάνουν για να αναδείξουν  απαιτητικούς 

αναγνώστες και ευφάνταστους συγγραφείς. Αρκούν όμως για να γνωριστούμε 

με τους μαθητές του 3ου ΣΔΕ και να εκτιμήσουμε τη διάθεση και την 

προσπάθειά τους. Αρκούν για να συγκρατήσουμε τα ονόματα και το χαμόγελό 

τους και να σιγουρευτούμε ότι θα τους αναγνωρίσουμε όταν τους δούμε στους 

δρόμους της πόλης. Καλή λευτεριά παιδιά. 

Μαρία Γιαπαλάκη  

 

 

 

 


