
Από τη Σταματίνα Δασκολιά , φιλόλογο. 

Γιατί κάποιος να φτιάξει μια σχολική μια εφημερίδα; Θα σας πω γιατί το έκανα εγώ. 

 Ίσως γιατί νιώθω πάντα στα σχολεία που πηγαίνω την επιθυμία για την αλήθεια. Και την 

αλήθεια δεν αρκούν μόνο τα βιβλία για να την βρεις. Πρέπει να την ψάχνεις και στον κόσμο

γύρω σου. Live!

Ίσως πάλι για να νιώσω τον θόρυβο της ζωής , σε μια περίοδο που λόγω του εγκλεισμού 

ακούγαμε μόνο τα πλήκτρα του υπολογιστή μας και την… γκρίνια μας. 

Ίσως για να ξεγελάσω τον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω ταξίδια στον κόσμο από την 

πολυθρόνα μου με συνοδοιπόρους τους μαθητές μου. 

Ίσως γιατί βαριέμαι να κάνω τα ίδια και τα ίδια μέσα στην τάξη. Η ζωή πάλλεται, κουνιέται, 

προχωρά, χορεύει, φωνάζει ακόμα κι αν είναι μέσα στη μάσκα. Κι θέλω να την ακούω. Live !

Και από την άλλη… Θέλω να ανακαλύψω μέσα από τους μαθητές μου μυαλά. Ευαίσθητα, 

κυνικά, προβληματισμένα, αδιάφορα, αθώα , πονηρά… Θέλω να προσπαθήσω να γίνουν 

όμορφα μυαλά . Κι να μπορούν να έχουν ενσυναίσθηση . Ναι Ναι ! Πάνω από τη δασεία, 

την ψιλή, την περισπωμένη, θέλω τα παιδιά να έχουν ενσυναίσθηση. Σαν αυτή που έδειξαν 

οι Δανοί παίκτες ποδοσφαίρου , όταν κατέρρευσε συμπαίκτης τους και έσπευσαν να 

κάνουν τείχος γύρω του για να τον προστατεύσουν από τα αδηφάγα βλέμματα των ΜΜΕ. 

Και όλα αυτά μπορούν να κερδηθούν παρακολουθώντας τον κόσμο γύρω μας και μέσα  

από συζήτηση .

Δεν είναι εύκολο να μιλάς. Συνήθως φωλιάζουν στο στόμα μας λέξεις συνηθισμένες που 

έχουν βαρεθεί και αυτές από τη συχνή χρήση τους. Βγαίνουν οκνηρές  , πολλές φορές 

σουλατσάρουν από στόμα σε στόμα χωρίς νόημα. Όταν φτιάχνεις μια εφημερίδα βγαίνουν 

λέξεις που βρίσκονται πιο βαθιά , κάποιες φορές δύσκολες λέξεις μπορεί και …

απαγορευμένες. (;)

Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί για να τις υποδεχτείς , σου αρέσουν δεν σου αρέσουν. Μπορεί 

να σε σοκάρουν κιόλας. Μα εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για το καινούργιο. Το αδοκίμαστο 

από εσένα μα  και από τα παιδιά. Μα και για το παλιό, το διαχρονικό. Και για το 

ξεπερασμένο. Για το σωστό και για το λάθος. Και εσύ εκεί. Οδοδείκτης της δικής σου 

αλήθειας , ανοιχτή να μεταμορφωθείς από τους μαθητές πριν τους μεταμορφώσεις ή 

καλύτερα πριν τους πεις ότι έχουν το δικαίωμα επιλογής της όποιας μεταμόρφωσης. 



Θέλω να γράψω πολλά πάνω στο θέμα :«Γιατί να φτιάξει κανείς μια σχολική εφημερίδα» . 

Αλλά θα κουραστείτε και θα χαθεί η ουσία. Σταματώ εδώ. «mute, κυρία, θα φώναζαν οι 

μαθητές μου». «mute» λοιπόν! Παύση, ελληνιστί! 

 


