
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ ΣΤΟ 59Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γράφει η μαθήτρια Μαρία Κυβρικοσέου

Προς μεγάλη μας τιμή και χαρά στις 6 Μαρτίου 2017 φιλοξενήσαμε στο σχολείο μας τον διηγηματογράφο
Δημήτρη Πετσετίδη, ο οποίος έμελλε λίγο μετά να ταξιδέψει προς έναν άλλον κόσμο καλύτερο αφήνοντας το
στίγμα του στους ανθρώπους και βαθιά θλίψη σε όσους γνώρισαν την ήρεμη και αγαθή ψυχή του, έστω και
σε μια πρώτη επαφή, όπως συνέβη και με μας, εδώ στο σχολείο μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τον λογοτέχνη, είχαμε την τύχη να αισθανθούμε το πρωτότυπο
συναίσθημα με το οποίο έντυνε γλυκά κάθε λέξη του και να εκτιμήσουμε ουσιαστικότερα την τέχνη της
λογοτεχνίας, καθώς μοιραζόταν μαζί μας τις σκέψεις, τις, εμπειρίες και τα βιώματά του.

Η μαθήτρια Μαρία Κυβρικοσέου, η οποία εντυπωσίασε τον λογοτέχνη μας με τη δική της κριτική για το
τελευταίο βιβλίο του «Λυσσασμένες αλεπούδες», γράφει το παρακάτω κείμενο αφιερώνοντας το στη μνήμη
του…..

Η αγωνία της στιγμής τρομάζει την καρδιά μου

και ράγισε πάλι η φωνή και καίει τα σωθικά μου.

Έναν λυγμό μα δυνατό που νιώθω στο κορμί μου

να θέλει να με ρίξει, χάνω τη δύναμή μου.

Νομίζω πέφτω στο έδαφος, μα όρθια μένω ακόμη

και θέλω κάτι να μου πω, ένα απλό συγγνώμη.

Γιατί πιέζω εαυτό, ψυχή, σώμα και σκέψεις

για να μη δουν οι άνθρωποι τι κρύβουνε οι λέξεις.

Με ψεύτικα χαμόγελα τους έπεισα όλους πάλι

μα μέσα μου να νιώθω εγώ στο νου μου μόνο ζάλη.

Ήρθε η ώρα για να πω κάτι πολύ γενναίο:

Τον   ε α υ τ ό   μ ο υ   α γ α π ώ   και θεωρώ σπουδαίο!

Ευχαριστούμε θερμά  τον κύριο Κατσίρα, Υπεύθυνο  Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας, καθώς και την
κυρία Λάζαρη, Σύμβουλο των Φιλολόγων, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση του σχολείου
μας.

Ευχαριστούμε , επίσης, την κυρία Μαρία Πετσετίδη, η οποία υπήρξε διακριτική και σεμνή συνοδός του
τιμώμενου λογοτέχνη και πατέρα της.

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά - ανεξαιρέτως- που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης και που χωρίς την πολύτιμη συνδρομή τους, δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτή η προσπάθεια.


