Σε κάθε της Κρήτης μας γωνιά,
σε κάθε της καρδιάς μας…. το Ρέθυμνο …..
από το 1ο Γυμνάσιο στο λόφο του Τιμίου Σταυρού.
Μια απόπειρα σχολικής δραστηριότητας για μια διαφορετική γνωριμία με το
Ρέθυμνο. Διάφορες δυσκολίες και τεχνικά θέματα δεν μας επέτρεψαν να
επισκεφτούμε “πεζή” ( όπως είχαμε προγραμματίσει), την πόλη μας. Καθότι όμως
παιδιά και άρα ευρηματικά, και καθώς η επιθυμία έγινε λαχτάρα, φωτογραφίσαμε τα
αγαπημένα μας σημεία, τα σημεία της καρδιάς μας, τo καμάρι μας, τη θάλασσά μας,
από ψηλά, απ το μπαλκόνι του σχολειού, την αυλή μας, στο 1ο Γυμνάσιο και
ταξιδέψαμε. Είναι ευτυχία να βλέπεις το γαλάζιο του ουρανού απ’ το σχολείο σου.
Η πόλη από ψηλά είναι ακόμα πιο όμορφη καθώς πλαισιωμένη από το Κρητικό
πέλαγος, μας αποκαλύπτεται κάθε στιγμή. Εκπληκτική θέα, αίσθηση ελευθερίας,….
Θέα ειδικά για εφήβους!
Mαθητές στο Ρέθυμνο ..μεγαλώνουμε, φεύγουμε, επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε,
ξαναγυρίζουμε, σβουρίζουμε γενικά και καταλήγουμε πάλι εδώ στο λατρεμένο μας
τόπο. Με αγάπη, φωτογραφίζουμε, γράφουμε για να αφήσουμε τα ίχνη μας και όχι
σπάνια ζωγραφίζουμε. Πνιγόμαστε μέσα στη σχολική χαρτούρα και τη μυρωδιά των
βιβλίων, καιγόμαστε απ’ το τσιμέντο,όμως μια ανθισμένη αμυγδαλιά στο δρόμο για το
1ο Γυμνάσιο μας θυμίζει τη μυρωδιά της άνοιξης που μπαίνει. Η θέα της δικιάς μας
θάλασσας, προκαλεί στην ψυχή μας αίσθημα χαλάρωσης και γαλήνης. Η θέα της
δικιάς μας πόλης, φέρνει στο μυαλό μας αίσθημα πληρότητας. Μιλάμε για την πόλη
μας, για τη θάλασσά μας χωρίς να χρειαζόμαστε καμία απολύτως αφορμή. Έτσι
Απλά.
Μια ματιά στο απέραντο, από ένα σχολικό παράθυρο, είναι αρκετή να μας φανερώσει
ένα δυνατό κομμάτι φύσης και ζωής, και τότε νιώθουμε λίγο παραπάνω τυχεροί.
-Αν κάποιες φορές το παράθυρο που μας βρίσκεται εύκαιρο, είναι αυτό του κινητού
μας ή της φωτογραφικής, βρίσκουμε μια όμορφη εικόνα με τοπίο σε χρώμα γαλάζιο
που την έχουμε αποθανατίσει για πάντα και ταξιδεύουμε.Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε κανένα κοχύλι στ' αυτιά μας για να ακούσουμε τον ήχο
του νερού ή τη μουσική της πόλης, φτάνει στα αυτιά μας χωρίς κόπο.
Τώρα, τέλος σχολικής χρονιάς αγαπημένε μου συμμαθητή στο 1ο Γυμνάσιο,
απλώς θυμήσου πόσες στιγμές ευτυχίας μετράς σ αυτό το σχολείο μ αυτή τη θέα.
Θυμήσου βόλτες μοναχικές στο προαύλιο χωρίς ακουστικά στα αυτιά, γιατί δεν
επιτρέπονται. Σκέψου τους πιο καλούς σου φίλους να φλυαρούν κρατώντας βιβλία

στα χέρια δίπλα στα κάγκελα. Σκέψου τον εαυτό σου να σκαλίζει στους τοίχους
σχήματα και λέξεις και στα θρανία ποιηματάκια για να «κρατήσει το συναίσθημα».
Αναλογίσου πώς μετά από μια κουραστική σχολική μέρα , ανοίγεις τα μάτια διάπλατα
και σε γεμίζει το μπλε χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Ένα παράθυρο με θέα
τα κύματα, όχι στις πρόσκαιρες καλοκαιρινές αποδράσεις, αλλά αποκλειστικά στην
καθημερινότητα.
Άυριο θυμήσου να ονειρευτείς το μικρό και ταλαιπωρημένο από το χρόνο σχολείο,
απόμερο και διακριτικό αλλά πολύχρωμο. Ένα σχολείο τριγυρισμένο από δέντρα ,
μουριές και ευκαλύπτους και πεύκα , ένα σχολείο με ανοιχτά παραθυρόφυλλα και
κολλημένα αφισάκια στους τοίχους του. Κλείνε τα μάτια σου και φέρνε στο νου σου
τούτη την τόσο καθαρή και πολύβουη αυλή, τα άλλοτε φρεσκοβαμμένα κι άλλοτε
σκουριασμένα κάγκελα , που σχεδόν βρεχόντουσαν από το Αιγαίο όταν είχε κύμα
και βοριά.
Σίγουρα κι εσύ συμμαθητή μου, όπως κι εγώ, δεκάδες φορές θα περπατάς για ώρα ή
θα ψάχνεις

με χίλιους τρόπους

να καταφέρεις να ξοδέψεις λίγο χρόνο σε ένα

απόμερο και γραφικό τοπίο που θα μοιάζει στην πόλη σου, με θέα τη θάλασσα.
Μόνος, μόνη ή με παρέα, κάποιες ζόρικες νύχτες ή μέρες, θα καταφεύγεις σε ένα
ίδιο τοπίο για να γαληνέψεις, να δυναμώσεις και να σκεφτείς, να πάρεις αποφάσεις
σημαντικές.
Μετά από χρόνια αυτή τη θέα κι αυτή την πόλη θα αναζητάς, βρες το δικό σου
αγαπημένο μπλε τοπίο που θα σε φιλοξενεί στις χαρές και στις λύπες σου.
Αναζήτησε το τοπίο που εκφράζει την ιδιοσυγκρασία σου, είτε αυτό είναι παραλία,
είτε βραχάκια, είτε ένα λιμανάκι ή μια πόλη λουσμένη στο γαλάζιο ή το πράσινο.
Τα δικά μας τα ζόρια, καθώς είναι μαθητικά, οδηγούν το βλέμμα μας κάθε φορά
στα βράχια του μικρού λιμανιού, της μαρίνας, του παραλιακού, στα στενά σοκάκια της
παλιάς πόλης μας, στο δρόμο προς τη Φορτέτζα. Σε δύσκολους καιρούς αυτή η
φιλόξενη «εικόνα» θα μας βοηθήσει να προχωράμε μπροστά.

Η ματιά μαγνητίζεται απ το γαλάζιο της θάλασσας, μένει εκεί και ονειρεύεται!

Αυτό το γαλήνιο θαλάσσιο τοπίο της πόλης θα καταφέρνει να ηρεμεί τις σκέψεις
κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη.

Όλα μοιάζουν πιο όμορφα όταν χαζεύουμε την πόλη και τη θάλασσά της από ψηλά!
Όλα λύνονται πιο εύκολα μόλις αφήνουμε τα μάτια μας πάνω τους. Αλήθεια, ούτε να
θυμώσεις δε σε αφήνουν. Μόλις καρφώσεις τα μάτια σου πάνω τους, σε μαγνητίζουν
γλυκά κι έπειτα λίγο λίγο παίρνουν μακριά κάθε σου έγνοια.

. Ευτυχία είναι να βλέπεις απ το σχολειό σου το γαλάζιο του ουρανού και της
θάλασσας να σμίγουν και να σου προσφέρονται χωρίς περιορισμούς και αντιστάσεις.

Αλήθεια είναι τύχη να έχουμε αυτό το δώρο κάθε μέρα να απλώνεται μπροστά στα
πόδια μας.

Μοιραζόμαστε το θησαυρό μας μαζί σας και ίσως έτσι χαρείτε κι εσείς αυτή την
κρυφή βεράντα που δεν μπορείτε καθημερινά να έχετε.

Ένα τέτοιο μπαλκόνι με θέα θεϊκή, είναι θησαυρός και αξίζει όσο όλα τα λεφτά του
κόσμου.

Όσοι αγαπούν το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, κρατούν πάντα ένα κομμάτι
ορίζοντα, λίγο κύμα, ένα παφλασμό, λίγη αλμύρα πάνω τους για φυλαχτό.

.

Εδώ σ αυτό το σχολείο, το μυαλό ξεκινάει ταξίδια μόνο και μόνο από το αγνάντεμα

