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ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΕ

LES RÉFUGIÉS

ηνπ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΒΑΡΟΠΟΤΛΟΤ



Γηαβάδνληαο ηα πνηήκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ

Βαξόπνπινπ γηα λα επηιέμνπκε πνην ζα κπνξνύζακε

λα κεηαθξάζνπκε, ζηαζήθακε ζην πνίεκα «Οη

πξόζθπγεο».

Μαο ζπγθίλεζε ην , θαζάξην ζε καο κήλπκα , αγάπεο

θαη αδειθνζύλεο.

ήκεξα, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζαο δείμνπκε όρη ηη

είρε ζηελ ζθέςε ηνπ θαη ζηελ ςπρή ηνπ ν πνηεηήο

γξάθνληαο απηό ην πνίεκα – απηό άιισζηε κόλν ν

ίδηνο κπνξεί λα ην γλσξίδεη- αιιά ηη ζπλαηζζήκαηα

γέλλεζαλ εηνύηνη εδώ νη ζηίρνη ζηηο δηθέο καο θαξδηέο.











Άλδξεο , γπλαίθεο , άξξσζηνη 



παηδηά ζηελ αγθαιηά ηνπο



πώο ζα πεξάζνπλ ηε βξαδηά 



- πνπ κνύζθεςαλ απ’ ηε βξνρή -



θαη ζηάδεη θη ε θαξδηά ηνπο ;  



Φηάλεη ν παπάο γηα Εζπεξηλό 



βαξάεη ηελ θακπάλα 



θαη ηνπ θαληάδεη  Παλαγηά  



κηα Μνπζνπικάλα κάλα. 



Λέεη λ’ αλνίμεη δηάπιαηα  



ηηο πόξηεο λα ζηεγλώζνπλ  



κα θαη ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνύ 

θνηηάδεη κελ ζπκώζνπλ.   



• ἐπείλαζα γάξ, θαὶ ἐδώθαηέ κνη
θαγεῖλ, ἐδίςεζα, θαὶ ἐπνηίζαηέ
κε, μέλνο ἤκελ, θαὶ ζπλεγάγεηέ
κε,

• γπκλόο, θαὶ πεξηεβάιεηέ κε, 
ἠζζέλεζα, θαὶ ἐπεζθέςαζζέ κε, 
ἐλ θπιαθῇ ἤκελ, θαὶ ἤιζεηε πξόο
κε.

‘ ‘ Ξέλνο ἤκελ ’ ’  ηνπ ςέιιηζε



• θαὶ ἀπνθξηζεὶο ὁ βαζηιεὺο

ἐξεῖ αὐηνῖο· 

ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ἐθ᾿ ὅζνλ

ἐπνηήζαηε ἑλὶ ηνύησλ ηῶλ

ἀδειθῶλ κνπ ηῶλ ἐιαρίζησλ, 

ἐκνὶ ἐπνηήζαηε.

‘ ‘ ε βίβινο ηί δηδάζθεη ; ’ ’  



θαη βιέπεη θαη ην πξόζσπνλ  



ηνλ Άγηόλ ηνπ λα πάζρεη 



Πεξάζηε… λεύεη θη ν παπάο 



ζαο ζέιεη… ζαο πνλά  



θη από ηνπο ηξνύινπο έςειλαλ 

αγγέινη σζαλλά !   



πκκεηείραλ νη καζεηέο :

Βιαρνπάλνο Παλαγηώηεο

Γνύπηνο Θόδσξνο

Καξαθώζηα Καηεξίλα

Κνληώζε Ειέλε

Κνύγγειε Επζηαζία

Κνπληνύξεο Θσκάο

Κπξηάθνο Άγγεινο

Κπξηάθνο Γξεγόξεο

Παπαδώεο Λεπηέξεο

Μέληε Μαξία

Νάζεο Γξεγόξεο

Παπαδώε Αιεμάλδξα

θξέθα Κσλζηαληίλα

Σόκπα Ειέλε Επηκέιεηα κεηάθξαζεο-

παξνπζίαζεο :

Κνθθίλε Σαμηαξρνύια



ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ 



Les réfugiés

Οι πρόσφσγες
• Des hommes, des femmes, des malades 
• Des enfants dans leurs bras  
• Comment vont-ils passer la nuit 
• -mouillés de la pluie-
• Et leur cœur gouttant? 
•

• Le pope arrive pour les vêpres 
• Il sonne la cloche 
• Et lui paraît comme la Vierge 
• Une mère musulmane 
•

• Il pense d`ouvrir les portes 
• Tout grand, qu`ils se sèchent 
• Mais il regarde les yeux de Jésus
• De peur qu`il se mette en colère 
•

• « j`étais étranger »,  balbutia
• « Qu`est-ce que l`Évangile prêche »? 
• Et il voit Son visage sacré 
• Souffrir. 

• Entrez…. fait signe le pope 
• Il vous aime …. il a de la compassion pour vous 
• Et de la coupole, les anges chantaient 
• Hossanna! 
•

• Άλδξεο, γπλαίθεο, άξξσζηνη

• παηδηά ζηελ αγθαιηά ηνπο

• πώο ζα πεξάζνπλ ηε βξαδηά

• - πνπ κνύζθεςαλ απ’ ηε βξνρή -

• θαη ζηάδεη θη ε θαξδηά ηνπο;

•

• Φηάλεη ν παπάο γηα Δζπεξηλό

• βαξάεη ηελ θακπάλα

• θαη ηνπ θαληάδεη Παλαγηά

• κηα Μνπζνπικάλα κάλα.

•

• Λέεη λ’ αλνίμεη δηάπιαηα

• ηηο πόξηεο λα ζηεγλώζνπλ

• κα θαη ηα κάηηα ηνπ Υξηζηνύ

• θνηηάδεη κε ζπκώζνπλ.

•

• “Ξέλνο ήκελ”* ηνπ ςέιιηζε

• “ε Βίβινο ηί δηδάζθεη;”

• θαη βιέπεη θαη ην πξόζσπνλ

• ηνλ Άγηόλ ηνπ λα πάζρεη.

•

• Πεξάζηε... λεύεη θη ν παπάο

• ζαο ζέιεη... ζαο πνλά

• θη από ηνπο ηξνύινπο έςειλαλ

• άγγεινη σζαλλά!


