
ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 59Ο ΛΥΚΕΙΟ 

 

Τη χαρά της διάκρισης πρόσφερε φέτος στο σχολείο μας η μαθήτρια της Τρίτης 

Τάξης ΜΑΡΙΑ ΚΥΒΡΙΚΟΣΕΟΥ , η οποία συμμετείχε στον 10ο Πανελλήνιο 

Σχολικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του Μορφωτικού Ομίλου Δήμου Πετρουπόλεως 

που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Η Μαρία κατάφερε να κερδίσει 

την Τρίτη θέση συμμετέχοντας με το ποίημά της: 

« ΤΟ ΑΡΠΕΖ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 

Η ζωή άλλοτε μοιάζει με μια μείζονα κλίμακα 

άλλοτε με μια ελάσσονα 

και κάθε συναίσθημα προέρχεται απ’ τον ήχο 

που επιδιώκεις να δημιουργήσεις. 

Τι μελωδία επιλέγεις να παράγεις άραγε εσύ 

και πόσο καλά προετοίμασες τα δάχτυλά σου; 

Σάμπως την αντέχουν τούτη τη μελωδία; 

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι κάθε που 

τελειώνει ένα πεντάγραμμο έχει ακόμα κι άλλα. 

Και μόλις τα τελειώσεις όλα με τις νότες 

που επέλεξες, πάντα μπορείς να γυρίσεις την 

σελίδα και να γράψεις μια νέα μελωδία. 

Σκέφτηκες μήπως έπεσες στο επίμαχο ημιτόνιο, 

αυτό που αρμονικά δεν μπορεί να ακουστεί. 

Συνδυάζεις τη ζωή με τον θάνατο; Το ένα 

ημιτόνιο αυτό που ποτέ δεν θα αντηχήσει γλυκά; 

Κι αν η μελωδία σου εγκλωβιστεί στις χορδές 

ξέρεις ότι αν ανοίξεις το καπάκι μπορείς 



πάντα ν’ αφήσεις τις νότες να πετάξουν. 

Και συνεχώς θα πηγαινοέρχονται, θα αιωρούνται 

οι νότες στον αέρα και θα σε συγκινούν. 

Σκέφτηκες όμως πως μια σονάτα συνδυάζει 

όλες τις μελωδίες και πάλι ακούγεται ωραία; 

Σε τι διαφέρει νομίζεις η ζωή απ’ αυτή; 

Μια σκάλα δρόμος και μια καρδιά 

που τραγουδά πικρά και γλυκά. 

 

Η απονομή των βραβείων έγινε σε τιμητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 

3 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρουπόλεως στις 11 το πρωί. 

 

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε 

τη Μαρία που μας έκανε να νιώσουμε υπερήφανοι και της ευχόμαστε από 

τα βάθη της καρδιάς μας Καλή Επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις,  

όπως και σε όλους τους υποψήφιους μαθητές του Λυκείου μας. 


