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Θ.Ε. Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» 

 

Δημιουργική γραφή – Παραλλαγή ποιήματος 

 

 Να μετασχηματίσετε το ποίημα του Ανδρέα Παστελλά «Άδεια 

θρανία»,1 ώστε να αναφέρεστε σε παθητικούς και αδιάφορους 

μαθητές, τους οποίους προσπαθεί να ενθαρρύνει ο δάσκαλος, ώστε 

να αναλάβουν αγωνιστική δράση. 

 

Διάβασα τον κατάλογο και σεις λείπατε  

Δεν γράφατε την ορθογραφία σας  

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις βρισκόσασταν στον κόσμο σας  

Διάβασα τον κατάλογο  

Μα εσείς δεν γράφετε  

Στα τετράδιά σας τίποτα  

Και έγραψα στον κατάλογο: όλοι αδιάφοροι! 

Και πλάι στον βαθμό του καθενός μια παύλα.                                                                   

Μαρίνα Κυπριανού 

 

Διάβασα τον κατάλογο και εσείς μαλώνατε  

Γράφατε την ορθογραφία γεμάτη λάθη  

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις βρισκόσασταν στα γήπεδα  

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις ζωγραφίζατε στα βιβλία  

Στα μικρά σας γόνατα  

Κρυφά από τον καθηγητή  

Κι έγραψα στον κατάλογο: όλοι παρόντες  

Και πλάι τον βαθμό του καθενός σας: ΑΠΟΤΥΧΙΑ! 

Μαρίνα Αγγελίδου  
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Διάβασα τον κατάλογο και σεις είσαστε στην τάξη  

Δεν γράφατε την ορθογραφία στα τετράδιά σας 

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις χορεύατε στην τάξη  

Στον ρυθμό της μουσικής  

Πάνω στα θρανία  

Κι έγραψα στον κατάλογο: όλοι χορεύουν ! 

Και πλάι στον βαθμό του καθενός: εξαιρετικοί χορευτές!  

Δέσποινα Χριστοδούλου 

 

  Διάβασα τον κατάλογο 
                Και ήσασταν όλοι στην τάξη  

                Γράφατε την ορθογραφία στα τετράδια 

                Και μιλούσατε μεταξύ σας  

                Διάβασα τον κατάλογο 

                Και ήσασταν όλοι στα θρανία 

                 Διάβασα τον κατάλογο 

                 Και εσείς γελούσατε  

                 Και έγραψα στον κατάλογο: όλοι απόντες 

                 Και πλάι στον βαθμό: Αποτυχία! 

            Δέσποινα Νεοφύτου 

 

Διάβασα τον κατάλογο, ενώ εσείς κοιμόσασταν  

Κάνατε την ορθογραφία λάθος  

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις κάνατε φασαρία στην τάξη  

Διάβασα τον κατάλογο  

Και σεις βρίζατε  

Ο ένας τον άλλον  

Με βαριές κουβέντες  

Κι έγραψα στον κατάλογο: όλοι απόντες ! 

Και πλάι στον βαθμό του καθενός σας: Αποτυχία ! 

Ιωάννα Πολυδώρου 
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Μπήκα στην τάξη και εσείς λείπατε 

γράφατε συνθήματα στους τοίχους. 

Μπήκα στην τάξη και εσείς διαδηλώνατε 

ενάντια στους Άγγλους 

Μπήκα στην τάξη 

και τα άδεια θρανία μαρτυρούσαν την απουσία σας  

σίγουρα πολεμάτε για την ελευθερία ολωνών μας 

Όλοι άριστα!! 

Αντουανέττα Χρυσάνθου 

 
 

Σε σχέση με το ποίημα του Γιάννη Παπαδόπουλου «Το 

γράμμα και η οδός»2 

 Να σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είναι γραμμένο μέσα στον 

φάκελο που στάληκε με κόκκινο μελάνι στον Ελληνικό 

Κυπριακό λαό:  

 

Αξιότιμε,  

Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ  

 

Μετά από πολλά τηλεγραφήματα και επικοινωνίες, μάθαμε ότι 

η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. Γι’ αυτό είναι η ώρα 

να πολεμήσουμε, ενάντια στον αγγλικό ζυγό, να 

επαναστατήσουμε και να πάρουμε πίσω αυτό που δικαιωματικά 

μάς ανήκει, την ανεξαρτησία μας και την ελευθερία της 

πατρίδας μας. Δεν θα χάσουμε, γιατί μας προστατεύει ο Θεός 

και θα μας βοηθήσει. Δεν θα χάσουμε, γιατί η καρδιά μας 

στέλλει μηνύματα στο μυαλό ότι αντέχει και θα πολεμήσει 

μέχρι να κερδίσει!! 

Μαρίνα Αγγελίδου  
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Αξιότιμον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, 

Οδόν Ελευθερίας ή Θανάτου, 

Χωριά και πόλεις  

Κύπρον. 

 

Πεινούμε, διψούμε και δεν ξέρουμε πια τι πρέπει να κάνουμε. 

Η ζωή μας είναι πολύ δύσκολη. κρυβόμαστε να μη μας 

σκοτώσουν, να μη μας βασανίσουν. Κάθε μέρα φαντάζει σαν 

αιώνας. Για την πατρίδα μας τα πάντα: “Ελευθερία ή Θάνατος”. 

Τις νύχτες δεν κοιμόμαστε, γιατί φοβόμαστε, κρατούμε σκοπιά. 

Θα αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων για της πατρίδας την 

Ελευθερία! Τούτη η γη δεν έχει κρικέλια, για να την πάρουν 

στους ώμους και να φύγουν. Τούτη η γη θα είναι και πάλι δική 

μας όσο η καρδιά μας πάλλεται σε ρυθμούς Ελευθερίας... 

Ιωάννα Αλέκκου 

 

 

Αξιότιμε Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ,   

Ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούμε και να αγωνιστούμε για την 

πατρίδα μας. Πρέπει όλοι μαζί να διαδηλώσουμε, να  

φωνάξουμε συνθήματα και να αγωνιστούμε, για να μπορέσουμε 

να νικήσουμε τους Άγγλους και να κερδίσουμε την Ελευθερία 

μας. Για να πετύχει αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι 

μεταξύ μας. «Ελευθεριά ή θάνατος»! 

Δέσποινα Νεοφύτου 
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