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“Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας
τα Βήματα της Ιστορίας και του

Πολιτισμού”

ΤΟ ΓΕΛ ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η συμμετοχή μας στο Τοπικό Δίκτυο αποτελεί συνέχεια της ενεργού παρουσίας μας
στις δράσεις της ΔΔΕ Δράμας. Με χαρά ανταποκριθήκαμε στο νέο κάλεσμα για να
αποτυπώσουμε φωτογραφικά μέσα από περιπάτους και ψηφιακές παρεμβάσεις αυτό
που αγαπάμε, εκείνο που μας "πειράζει" και θέλουμε να το αλλάξουμε, αυτό που
θέλουμε να φυλάξουμε.  Θέλουμε να ακούσουμε όλες τις φωνές και να συμπεριλάβουμε
όλες αναπαραστάσεις και οπτικές του τόπου μας με τον τρόπο που το καταλαβαίνει ο
καθένας μας. Να δώσουμε το  νόημα, τη σημασία που θέλουμε στην "ιδιαίτερη πατρίδα"
μας, το λίκνο της πιο τρυφερής ή της ενήλικης ζωής μας εκεί.  Να κατασκευάσουμε το
πολύπτυχό του μέσα στην τωρινή συνθήκη, που της έδωσε προστιθέμενη αξία,
αδιαμεσολάβητα και διαμεσολαβημένα από το δικό μας αίσθημα. Και να
καλλιεργήσουμε μέσα μας ότι και μπορούμε και θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη. 
 Μην ξεχάσουμε ότι: «`Η φύσις οὐδὲν μάτην ποιεῖ » (Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

http://kranasg.blogspot.com/2013/01/blog-post_15.html


Υδάτινοι πόροι
Υγρό στοιχείο...

ΦΥΣΗ

Το νερό αποτελεί με ίσους όρους,
όπως και το ορεινό και το
απόκρημνο, βασική συνιστώσα
της ζωής μας στη Δράμα. Την
ορίζει ολοκληρωτικά και την ίδια
ώρα καθορίζει τη ζωή μας, την
αντίληψή μας για τα πράγματα,
τις σχέσεις, τις επιθυμίες, τα
όνειρά μας, τα κριτήριά μας για
το καλό και το λιγότερο καλό.
Ανοίγει τη σκέψη μας και την
κάνει διάφανη και ποιητική ή
αντιποιητική και προκλητική σαν
γρίφο που καλούμαστε να
λύσουμε. Διαμορφώνει τις
διαδρομές μας, τις νοερές και τις
άλλες, την αισθητική και το
γούστο, την περιηγητική μας
διάθεση, την αγάπη μας για την
απόλαυσή του. 

Αγία Βαρβάρα Αγία Βαρβάρα

Πηγές Κεφαλαρίου

Ιχθυοκαλλιέργεια, Κεφαλάρι

Αγία Βαρβάρα

Γέφυρα Διποτάμων

River, Κεφαλάρι

Διπόταμα

Καταρράκτης,

Λειβαδίτη



Διαπλοκές...
φύση

ΦΥΣΗ

Πόσο υπέροχα διαπλέκονται τα
στοιχεία της φύσης! Χρώματα,
αρώματα, καρποί, άγονες όψεις,
φωτεινές, σκοτεινές, αγαθά,
πράγματα για βελτίωση,
διαπλοκές του φυσικού χώρου
με το δομημένο οικιστικό
περιβάλλον. Τι απίθανη
διείσδυση του φυσικού στο
ανθρώπινο! Πόσο όμορφα,
πόσο παράξενα, εικαστικά
κίνητρα σου δίνει η φύση!
Πίσω από όλα αυτά ο
άνθρωπος με το θέλω του, το
μπορώ, το αρνούμαι, χαλάω,
πράττω, δημιουργώ...

Χαμομήλι, Φτελιά

Φτελιά

Ηλιόσποροι, Φτελιά

Βαμβάκι, Φτελιά

Φτελιά

Φτελιά

Χειμάρρα, Δοξάτο

Χωριστή



Η ανθρώπινη παρουσία

ΠΕΡΙ - ΗΓΕΤΙΚΑ

Εργασίες, επαγγέλματα, ενασχολήσεις της χαράς, της σχόλης,
καθημερινές, διδακτικές, ψυχαγωγικές, περίφημες και
περιζήτητες, κοινές, συνηθισμένες... όλες δικές μας - όπως και
των άλλων ανθρώπων: των οικείων, των επισκεπτών, των
επαγγελματιών, των δημιουργών, των καλλιτεχνών... Όλα
προδίδουν την αγάπη για τον άνθρωπο, το ζώο, την αγροτική.
ζωή.

Φτελιά

Επαγγέλματα Αγροτικές εργασίες

Ιππικός Σύλλογος ΔοξάτουΠρόβατο, ΦτελιάΠροπόνηση

Ιππικός Σύλλογος, Δοξάτο

Νηπιαγωγείο, Δοξάτο

Μαγαζί, Δοξάτο



Άνθρωποι - τόπος

ΕΜΨΥΧΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι άνθρωποι συμπλέκονται με τον χώρο πολλαπλά.
Κινούνται σε αυτόν, δρουν, δημιουργούν,
προσεύχονται, τιμούν πρόσωπα, παράγουν πολιτισμό,
απολαμβάνουν την ομορφιά του. Κατασκευάζουν
σημασίες και νοήματα. Όλοι τους με τον τρόπο τους.
Με αυτόν τον τρόπο συναντώνται, αλλάζουν διαδρομές
ή δημιουργούν καινούριες... Το εκκλησάκι της πλατείας Άγιος Αθανάσιος

Άποψη Αγίου Αθανασίου από ψηλά

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου, Η Βοιράνη

 Άγιος Αθανάσιος

Πηγές Παραδείσου

Ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑ.ΜΑ



Πώς δουλέψαμε

Βήμα 1ο Φωτογραφίζουμε και επιλέγουμε

Βήμα 2ο Περιγράφουμε σύντομα με το προσωπικό μας
αίσθημα (υπομνηματίζουμε), ρωτάμε του οικείους ή
άλλους  

Βήμα 3ο Γράφουμε δίνοντας ομιλία, φωνή και ψυχή στα
πράγματα, «καταγγέλλουμε» αυτό που θέλουμε να αλλάξει

Βήμα 4ο Συγκεντρώνουμε το υλικό, συζητάμε πολύ για
αυτό μεταξύ μας, με φορείς και το μεταπλάθουμε σε
ταινία, ψηφιακό βιβλίο, πόστερ… «κείμενα» - όλοι μαζί 

Βήμα 5ο Το αξιολογούμε, το βελτιώνουμε και το
κοινοποιούμε. 

Βήμα 6ο Ό,τι μας «ενοχλεί» το συζητάμε με τους ειδικούς
και τις αρχές του τόπου μας - κάνουμε παρέμβαση για να
το αλλάξουμε. 

βίντεο, παρουσιάσεις
Δείτε ενδεικτικά εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1YzYUQpgb82oYMuxa6eyUan_S-gogS4bo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sL4dUX3IwD2Sm6puqRrVZfz6Redw1bAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rP2v3Lj_V_uK6ciOUZDJouzExEU9Ugq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mbgwAgYpa2hTXvRHt-IjMSvEm4WS16zA/view?usp=sharing

Λίμερικ και αστεία ποιήματα

Ο ηλίθιος άνθρωπος, πνεύμα ασθενές και χωλό,
πιστεύει ότι ξέρει τι θέλει, και επιμένει γι’ αυτό.
Όταν έρθει η στιγμή, κάνει πάντα αυτό που δεν ποθεί
δήθεν επαναστάτης, χωρίς στοχασμό βαθύ.
Προσοχή!: Η ηλιθιότητα παραμονεύει.

Κ. Δ.
-----------------------------------------------------------------------

Πλάθοντας χαρακτήρες (ταυτότητες) του τόπου μου...

Ήταν μια φορά ένας γέρος που τώρα στα ξένα ξεκίνησε να
πάει.
Με το που έβλεπε πάπιες σήκωνε γεμάτο το τουφέκι.
Σκότωσε μια πάπια, μα πια πάπια , μια πάπια με παπιά.
Και η γυναίκα του τού πήρε το τουφέκι. 
Και εκείνος πήγε στο Πεκίνο, μήπως και καταφέρει μια πάπια
με την ησυχία του να φάει.

Ήτανε μια φορά ένα μικρό παιδάκι, που για κατοικίδιο ήθελε
αρνάκι και όχι σκυλάκι.
Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του καμάρι.
Μια μέρα το παιδάκι άφησε την πόρτα ανοιχτή και το αρνάκι
κίνησε στην ψηλότερη βουνοκορφή.
Εκεί το έφαγε λύκος μαύρος και λεπτός του πατέρα του ο
καημός.
Και το παιδάκι αποφάσισε να πάρει σκυλάκια να κυνηγάνε τα
λυκάκια.

Χ.Χ.
-----------------------------------------------------------------------

Ο κύριος σταυρός από το δίπλα τετράγωνο 
Άκουγε τραγούδια μόνος στο δωμάτιο 
Το παράθυρο ορθάνοιχτο
Το χωριό άκουγε όλο το τροπάριο 
Κι αποκοιμήθηκε αφήνοντας ανοιχτό το ράδιο. 

Σ.Χ.

Εργασίες μαθητών/τριών

Να δεις και να  νιώσεις την Ελλάδα, Ν. Καζαντζάκη
Γας Ομφαλός. Κ. Δημουλά (Μιλώντας για εικόνες - ηθική)
Πόλη, Κ. Π. Καβάφη, εργαστηρίο δημιουργικής γραφής
Διαβάζοντας εικόνες... Ξεκλειδώνοντας εικόνες
Όταν τα πράγματα μιλούν... Δώστε φωνή στον τόπο μας
Ο τόπος μου, Γ. Σεφέρη (εργαστήριο δημιουργικής γραφής)
Προβολές στο μέλλον (τι θα κάνατε αν...)
https://padlet.com/vasopetra/uu055z6g24gulq5t
https://padlet.com/vasopetra/vt2wghci86rl7n3s

Βήματα

Εκπαιδευτικό υλικό

Μέθοδος
εμπλαισιωμένη κοινωνική μάθηση

αυθεντική - ανακαλυπτική μάθηση

εποικοδομητισμός (προσωπικός, κοινωνικός)

χωροπαιδαγωγική, περιβαλλοντική ηθική

κριτική παιδαγωγική - χειραφέτηση

έντεχνη συλλογιστική

πολιτειότητα - ενεργός πολίτης

 οικοσυστημική/φεμινιστική προσέγγιση

τοπική - προφορική ιστορία

δημιουργικότητα, δημιουργική γραφή

Στόχος - ομάδα στόχος
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/τριών του Λυκείου
στην πραγματικότητα του τόπου - προβληματισμός -
δράση

https://padlet.com/vasopetra/uu055z6g24gulq5t
https://padlet.com/vasopetra/vt2wghci86rl7n3s


Είναι απαραίτητο κάθε νοικοκυριό να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα.
Ο δήμαρχος αύξησε τα κοινοτικά τέλη!
Ένας τοπογράφος ήρθε και έκανε τοπογραφικό του τετραγώνου, για να γίνει παιδική χαρά.
Ομάδα περιβαλλοντολόγων έκανε δενδροφύτευση στην πλατεία του χωριού.
Ο δήμος καθάρισε τον σκουπιδότοπο και έβαλε απαγορευτικό με κυρώσεις για όποιον πετάξει
μπάζα ή σκουπίδια.
Το βουνό μας θα αξιοποιηθεί από τα λατομεία της περιοχής.
Εδώ θα γίνει πάρκο αναψυχής. Παρακαλείσθε να μην παρκάρετε τα αυτοκίνητα.

• Οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι με αποτέλεσμα την δύσκολη μετακίνηση
• Τα καλώδια του ίντερνετ δεν περνούν από παντού και δεν υπάρχει καλή σύνδεση
• φωτισμός - μεγάλο πρόβλημα
• ενώ η κοινότητα της περιοχής κάνει βήματα για να καλυτερέψει το χωριό επισκευάζοντας πράγματα,
ορισμένοι πολίτες δεν το σέβονται
• οι πολίτες κάνουν την καλή πράξη της ανακύκλωσης αλλά που πάνε αυτά τα σκουπίδια?

Η ανεπάρκεια φωτισμού είναι ένα σοβαρό θέμα, καθώς εκτός από το ότι δυσκολεύει την μετακίνηση
των οχημάτων, δυσκολεύει και την μετακίνηση των πεζών. Το γεγονός ότι κατοικούμε σε χωριό δεν
αναιρεί το ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι την νύχτα. Αυτό το πρόβλημα είναι δυστυχώς πιο
γνωστό σε κοπέλες. Η περιοχή θα μπορούσε να αναλάβει να αντικαταστήσει της καμένες λάμπες με
καινούριες, καθώς δεν χρειάζεται να το κάνει τόσο συχνά αφού  δεν καίγονται πολύ εύκολα.
Επίσης, καλό θα ήταν όλη η χώρα να κάνει ένα οικολογικό βήμα βοηθώντας και το περιβάλλον
χρησιμοποιώντας ειδικές λάμπες οι όποιες φωτίζουν μόνο στον δρόμο. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αλλά
καλό θα ήταν να ενημερωθούν πως φωτισμός που χρησιμοποιούμε τώρα κάνει φως και προς τα πάνω
με αποτέλεσμα να μην είναι ορατός ο ουρανός. Έρευνες έχουν αποδείξει πως αν χρησιμοποιούσαμε
ειδικό φωτισμό ίσως να ήταν ορατό ακόμα και το ηλιακό σύστημα, αλλά μάλλον αυτό είναι κάτι που
δεν θα μάθουμε ποτέ.

Αντι - ρρήσεις... προβληματιστείτε επειγόντως

Προτάσεις ή πώς θα είμαι ενεργός πολίτης

Να μιλήσουμε και να ακουστούμε όλοι
Να δουλέψουμε όλοι μαζί υπεύθυνα, από μακριά ή από κοντά
Να μάθουμε να κοινοποιούμε το πρόβλημα
Να λύνουμε προβλήματα - όχι να δημιουργούμε
Να μιλάμε με προτάσεις
Να "βγούμε μπροστά" οι νέοι
Να μείνουμε στον τόπο μας και να παλέψουμε
Να σκεφτόμαστε τον άλλο
Να δουλέψουμε συλλογικά πάνω σε πραγματικά προβλήματα, αλλά όχι
παραταξιακά. 

..



Προβολές στο μέλλον

Πέρασε αρκετός καιρός από τότε που έφυγα από τον τόπο μου τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Από πάντα έλεγα πως θα
φύγω από αυτό το μέρος, να πάω κάπου που να υπάρχει πολυκοσμία και κίνηση, να βλέπω κάθε μέρα νέα πρόσωπα.
Πόσο μου έλειψαν όλα αυτά, οι παππούδες το πρωί στο καφενείο που όταν περνούσες από εκεί σου έλεγαν πάντα
μία καλημέρα, το μέρος συνάντησης με τους φίλους μου, που πάντα ήταν η πλατεία του χωριού περνώντας
ατελείωτες ώρες εκεί, καθισμένοι στα παγκάκια πίνοντας μια κρύα σοκολάτα και λέγοντας τα νέα μας. 
Τους περιπάτους που κάναμε σχεδόν κάθε απόγευμα στην φύση απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα. Κάθε φορά που
βαριόμουν υπήρχε πάντα ένας γνωστός φίλος μου για να κάνουμε κάτι μαζί. Και το πιο σημαντικό μου έλειψε η
οικογένεια μου, οι γιαγιαδίστικες συνταγές, οι άσκοποι τσακωμοί με τον αδερφό μου για ανούσια πράγματα και
ακολουθώντας μετά στιγμές συχώρεσης έχοντας πια τις καλύτερες σχάσεις μεταξύ μας, αλλά και τα αστεία μεταξύ
των γονιών μου που μας κάναν να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. 
Τώρα πια εδώ στην Αθήνα δεν έχω τους δικούς μου δίπλα μου ούτε μπορώ να νιώσω τον καθαρό αέρα της φύσης,
αλλά να τον κάνω μόνο εικόνα στο μυαλό μου. Όσο καιρό ήμουν στον τόπο μου προσπαθούσα να συμμετέχω σε
όσες δράσεις έκανε αυτός, δίναμε ζωή σε ένα τέτοιο τόπο, που για την περισσότερη Ελλάδα ήταν άγνωστος. Τώρα
που λείπω από αυτόν το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να τον κάνω γνωστό και σε άλλους
ανθρώπους, ώστε να μην ερημωθεί και χάσει την αύρα και τη ζωντάνια που μου πρόσφερε παλιά. Χ. Κ.

Τόπος 1 λέξη, 4 γράμματα, 2 συλλαβές αυτό σήμανε για μένα η λέξη τόπος τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.
Λαχτραρούσα την στιγμή που θα φύγω από εκεί και θα πάω σε μια τσιμεντένια πόλη κλεισμένη μέσα σε μια φυλακή
φτιαγμένη από τσιμέντο δίχως κανένα συναίσθημα. Η νοσταλγία όμως πλέον μου τρώει την ψυχή το μυαλό και τα
σωθικά καθημερινά. Η ανάγκη για ηρεμία γαλήνη και ψυχραιμία είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία το χωριό μου
πρόσφερε απλόχερα όμως εγώ επιζητούσαν την φασαρία τον χορό την διασκέδαση το γνωστό νταβαντούρι των
χωριών μας. Αρνιόμουν να χαρώ την εφηβική αθωότητα , τις βόλτες, τα καλοκαιρινά βραδιά που με φίλους βλέπαμε
την αυγή του ήλιου δίχως να φοβόμαστε μήπως ο κίνδυνος παραμονεύει δίπλα μας. Δεν εκτίμησα τους άνθρωπος
την καλοσύνη τους και την ψυχή τους θεωρώντας τα όλα αυτά πράγματα τυπικά και κυριλέ. Έβλεπα τα πάντα γύρω
μου βουβά αντικείμενα άψυχα τα οποία δεν θα μπορούσαν να μου προσφέρουν τίποτα. Όλοι σκαβουμε να βρούμε
το πολυπόθητο διαμάντι στην ζωή μας Ε λοιπόν εγώ το είχα όμως αντί να το χρησιμοποιήσω έτρεχα μακριά του
ψάχνοντας για πέτρες. Απομακρυνόμουν από φίλους και γνωστούς, οικογένεια και συγγενείς για να βρω το τίποτα.
Δεν βοηθούσα στο να μην καταστρέφεται το περιβάλλον και δεν μιλούσα δεν ερχόμουν ενάντια στην αδικία δεν
υποστήριζα την γνώμη μου ίσως ήταν ελπίζω γνώσης ή και αυτοπεποίθησης. Ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν θα
απαντηθούν όμως θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό μου. Γιατί κυνηγούσα το άγνωστο; Γιατί δεν βοήθησα;
Γιατί δεν μιλούσα ενάντια στην αδικία; Γιατί γύρισα την πλάτη μου και έφυγα μια μέρα δίχως επιστροφή; Όμως
πλέον το έχω πάρει απόφαση θα γυρίσω και θα κάνω ότι μπορώ θα βοηθήσω το περιβάλλον ,θα βρω σπίτι για τα
αδέσποτα όπου ο κρύος αέρας η βροχή και το χιόνι τα δέρνουν κάθε μέρα του χειμώνα, θα εξηγήσω σε
συγκεκριμένα άτομα την τύχη να είσαι από την επαρχία. Θα κάνω κάτι όμως και το έχω πάρει απόφαση. Ο τόπος με
την 1 λέξη τα 4 γράμματα και τις 2 συλλαβές έγινε ένα συναίσθημα όπου κατακλύζει το σώμα μου καθημερινά. Γκ. Χ.  

                                                                
 Θυμάμαι πως μισούσα να μένω στο χωριό. ‘’ Όλοι είναι κουφιοκέφαλοι, συντηρητικοί και κουτσομπόληδες’’. Όσο
έμενα στο χωριό η αλήθεια είναι πως ήμουν κάπως κακιά. Τους έκρινα όλους με το εφηβικό μυαλό μου, βαριόμουν
την καθημερινότητα και τους συγχωριανούς μου. Πίστευα πως είναι παλιάς γενιάς και τους είχα ακυρώσει. Δεν
έβρισκα τίποτα θετικό. Το έχω μετανιώσει φυσικά. Αν είχα την ευκαιρία να γυρίσω πίσω στο χρόνο θα προσπαθούσα
να έρθω σε επαφή με τους συγχωριανούς μου, να νιώσω το χωριο μου και γενικότερα θα είχα συμβάλλει
περισσότερο. Για παράδειγμα θα συμμετείχα σε δράσεις για την διατήρηση και την ομορφιά του, για την προστασία
του. Όσο αναφορά την στάση μου απέναντί στον κόσμο γύρω μου θα ήμουν πιο υποστηρικτική και θετική. Αν μπορώ
να προσφέρω κάτι τώρα που είμαι μακριά; Ναι μπορώ να το διαφημίσω σε φίλους και γνωστούς ή ακόμη να στέλνω
κάποιο χρηματικό ποσό ίσως για την διατήρηση των εκκλησιών και των μοναστηριών. Όπως και να έχει θα
προσπαθήσω να ειμαι εγώ πιο ανοιχτόμυαλη και να παρατηρώ γύρω μου γιατί μερικές φορές χάνουμε την ουσία σε
αυτά που βρίσκονται μπροστά μας. Λ. Τ.

Μαθητών ρήσεις...
Οικολογικός ανθρωπισμός, οικοφεμινισμός



Μαθητών ρήσεις...

restoration ποιήματος (Ο τόπος μου, Γ. Σεφέρης)
 

Ο τόπος μας είναι κλειστός σε σημείο

Που δεν δίνει περιθώριο ανασας

Έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε ελευθερία, δεν έχουμε γνώμη

Μονάχα εξουσία που προσκυνούμε

Ήχος στεκαμενος, στάσιμος όπως με την χαρά μας, την αγάπη μας, τα σώματα μας.

Μας φαίνεται παράξενο το ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και κάποιες θετικές σκέψεις για το
μέλλον

Ο τόπος μας δεν είναι ανοιχτός τον κλείνουν τα ψέμματα και η υποκρισία

Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατέβουμε να ανασανουμε βλέπουμε να φωτίζονται στο
ηλιογερμα χαμένες απαντήσεις

Από ταξίδια που δεν τελείωσαν

Σώματα που ξέρουν πως να αγαπήσουν

Λυδία Τσολεριδου.

Οικολογικός ανθρωπισμός, οικοφεμινισμός

frame poetry στο Ο τόπος μου, Γ. Σεφέρη

...Ο τόπος μας είναι ανοιχτός. 
Τον ανοίγουν οι ακτίνες του ήλιου που πέφτουν πάνω του ερευνητικές. 
Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμε ν’ ανασάνουμε
βλέπουμε να φωτίζουνται στο ηλιόγερμα τα κουρασμένα πρόσωπα μας
από ταξίδια που δεν τελείωσαν
σώματα που ξέρουν πώς ν’ αγαπήσουν. Χ. Χ 

 



Πόλις Κ. Π. Καβάφης
Δημιουργική γραφή... frame poetry - found and headline poetry

ΚΑΒΑΦΗΣ ΠΟΙΗΜΑ - ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
                                                                             ΦΥΓΕ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ
Είπες• "Θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο".
και εγώ πήγα και σου έφερα τον χάρτη τον παγκόσμιο.

Είσαι ελεύθερη να φύγεις μα που θα πας;
Σε έναν κόσμο απέραντο εσύ παγιδεύεσαι στα θέλω και
στα πρέπει.
Στα μάτια με κοιτάς για που θα κινήσεις και που θα
σταματήσεις;
Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Να ακολουθήσω περιμένεις. 
Φαίνεται πόσο σου αρέσει σε δύσκολη θέση να με
φέρνεις. 

Και  είναι η καρδιά μου ξεχασμένος θησαυρός σαν
νεκρός στρατιώτης θαμμένη,
κάτω από την γη που τόσο σε βαραίνει. 

Ο νους μου ως πότε θα ακολουθεί όσα μακριά μου
τρέχουν;
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω όλο τους
ίδιους και τα ίδια συναντώ.
Και μέσα σε όλα αυτά εσύ θέλεις να φύγεις.
Μα όπου  και να πας είσαι καταδικασμένη πίσω να
γυρίζεις.
Μέχρι πια να μην μπορείς, μέχρι να κουραστείς.

Άραγε εγώ γιατί μένω εδώ;
Θα μπορούσα να φύγω, να σχίσω τη θάλασσα με πλοίο.
Να χαράξω λευκή γραμμή στον ουρανό, να πάρω από
το σταθμό το τρένο.
Δεν το κάνω όμως γιατί εμένα δεν είναι φίλος μου ο
δρόμος,
Οι φίλοι μου με μάθανε να μένω όταν με κυριεύει ο
τρόμος.

Καινούριοι δρόμοι πάντοτε θα ανοίγονται μπροστά
σου.
Μήπως να μάθεις να ακολουθείς την καρδιά σου ; Γιατί
το μυαλό σου είναι άνω κάτω και κάνει κακό μεγάλο.
Και όταν καταλάβεις ότι νύχτωσε και είναι αργά θα
γυρίσεις στα λημέρια τα παλιά.
Θα ψάχνεις ότι άφησες μα δεν θα υπάρχει πια. 
 
Τα αλλού δεν σου απλώνουν το χέρι.
Σε πάνε μόνο μέχρι εκεί που το μάτι σταματάει να
βλέπει.
και αρχίζει να κοιτάει πως αλλού θα πάει.
Το τέλος θα το ορίσεις όταν γυρίζεις.
Προς το παρόν είσαι ελεύθερη να φύγεις. X.X.

 
You said that the coffee is cold
Certainly another city can be found with warmer
coffee
Every effort of mine is to make a french toast,
crispy like you
And I  am trying not  to put too much honey in
my heart.
How long my mind will remain in this
wasteland?
Noone likes the same recipe that I like.
I see recipes from the past 
Where I consumed that overwhelm  my brain!
You will not find news in the newspaper! 
This city will keep her mold
You will wander without the  smell of the fresh
croissant as in  France 
And you will not be interested for another
breakfast with me 
You will find another barista 
To make your coffee 
There is no sugar for us 
Now that you have one patisserie 
You have no more time for us.  Σ.Χ.

I insist, I’ll fight
You said: I’ll try again, I can find my path
Certainly another city can be found, above me
Every effort of mine is offered for it.
And I hope, I insist I’ll found Eden.
How long my mind will remain in this
wasteland?
Sometimes I ask myself but there isn’t an answer.
I see that fight is difficult.
Where I consumed I know this fight gonna break
my heart.
You will not find new stars, you will not find new
suns.
This city will keep you imprisoned.
You will wonder how long I can try, can I hope!
And you will see, you will make your dream come
true.
You will fight,
You will win.
To the city of your dreams 
There is no way back, there is no return…..
Now that you’ve achieved your main purpose.
You’ve climbed in the top! Κ.Δ.


