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Αγαπητοί αναγνώστες,

Οι «Λογοτεχνικές Ανησυχίες» της φετινής χρονιάς αποτελούν, 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένα μικρό δείγμα της συγγρα-
φικής δραστηριότητας των μαθητών που συμμετείχαν στους ομί-
λους της δημιουργικής γραφής τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο 
Λύκειο, ένα ελάχιστο δείγμα του ενθουσιασμού των παιδιών και 
της διάθεσής τους να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες 
μέσα από τα γραπτά τους κείμενα. Ήταν τόσο μεγάλη η συγγρα-
φική τους δραστηριότητα εντός και εκτός ομίλου που θα χρειαζό-
ταν μία έκδοση πολλών εκατοντάδων σελίδων, για να συμπερι-
λάβει όλα τους τα πονήματα, ποιήματα και πεζά. Κάτι τέτοιο όμως 
θα ήταν αδύνατο αλλά και δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό του 
ομίλου μας, που δεν είναι η εκδοτική δραστηριότητα αλλά η αλ-
ληλεπίδραση των παιδιών, η έκφραση των ιδεών τους πάνω σε 
διάφορα θέματα, πραγματικά και φανταστικά και η καλλιέργεια 
της δεξιότητας της συγγραφής. Δείγματα γραφής και συγγραφής 
θέλουμε να πάρετε στα χέρια σας, γραφής εφηβικής, ευαίσθητης 
αλλά και σκληρής, τρυφερής αλλά και απόλυτης, γραφής εξομο-
λογητικής, γραφής φανταστικής, γραφής εμπνευσμένης ακόμα 
και από τυχαίες λέξεις, γραφής δημιουργικής…
Με το σκεπτικό αυτό επιλέξαμε ένα και μόνο αντιπροσωπευ-
τικό κείμενο για το κάθε παιδί που συμμετείχε στον όμιλο, για 
να έχει ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια τη δική του και τη 
δική της στιγμή μέσα σε αυτές τις σελίδες, να έχει το δικό του 
«βήμα» ως μέλος μιας ομάδας που δούλεψε μαζί μια ολόκλη-
ρη χρονιά. Για μας τους εκπαιδευτικούς που συνεργαστήκαμε, 
που καθοδηγήσαμε αλλά και που συχνά αλλάξαμε την πορεία 
μας, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες 
των μαθητών, ήταν μία εμπειρία πλημμυρισμένη με τη φαντα-
σία, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την καθαρότητα της ματιάς 
των μικρών και …μεγάλων μας «συγγραφέων». Τους ευχαρι-
στούμε για αυτήν τη διαδρομή. Τους ευχαριστούμε που με τις 
δικές τους εφηβικές και λογοτεχνικές ανησυχίες έκαναν και τη 
δική μας χρονιά πιο όμορφη, πιο φρέσκια, πιο ενδιαφέρουσα.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συναδέλφους Βεατρίκη Μα-
κρή, Μαριάννα Ποτσίδη και Ρόζα Τρέσσου που διάβασαν μα-
ζί μας τα κείμενα των παιδιών και έκαναν πολύτιμες παρατη-
ρήσεις και δημιουργικές παρεμβάσεις κατά τη διαδικασία της 
συγκέντρωσης και επιμέλειας των κειμένων.

Καλή ανάγνωση!
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του ομίλου

Μαρία Αρβανιτάκη – Έλσα Φωτιάδου





Δημιουργική Γραφή
Γυμνασίου - λυκειου





ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ... 
«ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ»
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«Αυτός... ο άλλος μου εαυτός»
 Εγώ, ο άλλος μου εαυτός, ένα κρυμμένο μονοπάτι μέσα στο φως, ψάχνω πίσω από αν-

θρώπους να κρυφτώ, παίζω με τις κούκλες μου από μωρό, κλαίω με το παραμικρό, νευριά-
ζω με το σωστό, βλέπω το σώμα μου και ανησυχώ, κοιτάω τα μαλλιά και φωνάζω σαν τρελό, 
είμαι ένα παιδί πολύ μελαγχολικό. Το βράδυ χορεύω όσο μπορώ, όταν παίζω πιάνο δακρύ-
ζω γιατί μπορώ, όταν ανοίγω την καρδιά μου προς τα έξω ανησυχώ, φοβάμαι μόνη μου στο 
τρένο να μπω, κοιμάμαι με την κούκλα που μου χάρισε ο παππούς! Εγώ, ο άλλος μου εαυτός, 
ένα κρυμμένο μονοπάτι που προσπαθώ να βρω.

Βίκυ Ανδριοπούλου, Γ΄ Γυμνασίου

«4 λέξεις: Ευτυχία, ημερολόγιο, χρόνος, ζωή»
 Παρασκευή, 20/01/2007

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
σήμερα ξύπνησα πολύ χαρούμενη! Είναι τα γενέθλιά μου! Η μαμά μου μού είχε φτιάξει 

για πρωινό ένα τοστ με μερέντα! Κανονικά δεν με αφήνει να τρώω μερέντα, γιατί λέει ότι εί-
ναι ανθυγιεινή. Όταν πήγα σχολείο, οι φίλες μου αμέσως μόλις με είδαν, έτρεξαν να με αγκα-
λιάσουν και μου είπαν χρόνια πολλά. Μετά ήρθαν σπίτι μου και κάναμε την τούρτα για τα γε-
νέθλιά μου. Ευχήθηκα να μου πάρουν επιτέλους οι γονείς μου εκείνη την μπάρμπι που ήθε-
λα. Μετά παίξαμε με τις φίλες μου μέχρι το βράδυ που έπρεπε να φύγουν. Σήμερα ήταν η κα-
λύτερη μέρα της ζωής μου! Είμαι τόσο ευτυχισμένη!

Παρασκευή, 20/01/2017
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
σήμερα ξύπνησα αρκετά χαρούμενη. Έχω γενέθλια. Δεν πρόλαβα να δω τη μητέρα μου 

το πρωί, είχε ήδη φύγει για δουλειά. Συνηθισμένο. Πήγα σχολείο. Μόλις είδα τις φίλες μου, 
πήγα σ’ αυτές κι αρχίσαμε να μιλάμε μέχρι να αρχίσει το μάθημα. Τον είδα. Θυμήθηκα τι 
μου είχε κάνει. Μου χάλασαν τα κέφια. Πόσο ήθελα να τελειώσει αυτή η μέρα. Γύρισα σπί-
τι. Έφαγα. Διάβασα. Ξάπλωσα να κοιμηθώ. Ευχήθηκα να σταματήσω επιτέλους να με νοιά-
ζει αυτός τόσο πολύ.

Παρασκευή, 20/01/2031
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
σήμερα με ξύπνησαν τα παιδιά για να τους φτιάξω πρωινό. Τα πήγα σχολείο. Πήγα στη 

δουλειά. Σχόλασα. Πήρα τα παιδιά απ’ το σχολείο. Τους έφτιαξα μεσημεριανό. Φάγαμε. Τα 
βοήθησα με τα μαθήματά τους. Καθάρισα το σπίτι. Τα έβαλα για ύπνο. Ξάπλωσα να κοιμη-
θώ. Ωχ! Έχω γενέθλια. Χρόνια μου πολλά. Ευχήθηκα να πάρω επιτέλους αυτήν την προα-
γωγή στη δουλειά.
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Παρασκευή, 20/01/2087
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
σήμερα ξύπνησα από κάτι πόνους στην πλάτη. Φώναξα την κόρη μου για να με βοηθήσει να 

σηκωθώ από το κρεβάτι. Κάθισα για πρωινό. Δεν πεινούσα πολύ. Παρακολούθησα όσο τα εγ-
γόνια μου μάλωναν για το ποιος θα φάει την τελευταία κρέπα. Η κόρη μου τους μάλωσε και τους 
τη χώρισε στα δύο. Έφυγε, πήγε τα παιδιά στο σχολείο. Ήρθε για λίγο ο γιος μου να με δει πριν 
πάει στη δουλειά. Με χαιρέτησε. Με φίλησε. Έφυγε. Είδα τηλεόραση. Γύρισε η κόρη μου με τα 
παιδιά. Φάγαμε. Πήγαν τα παιδιά να κάνουν μαθήματα. Κάθισα να δω τηλεόραση. Ήρθε το βρά-
δυ. Καθίσαμε όλοι να φάμε γύρω από το τραπέζι. Είχαν έρθει όλοι. Χρόνια πολλά. Τότε θυμήθη-
κα. Έχω γενέθλια. Χρόνια μου πολλά. Ξαφνικά με έπιασαν πάλι πόνοι στην πλάτη. Με βοήθη-
σαν να ξαπλώσω. Άρχισα να αισθάνομαι κάτι. Άρχισα να σκέφτομαι την οικογένειά μου. Την κό-
ρη μου. Τον γιο μου. Τα εγγόνια μου. Τους αγαπούσα τόσο πολύ όλους. Άρχισα να σκέφτομαι τη 
ζωή μου. Πώς πέρασαν τα χρόνια! Ωραία χρόνια! Χαρούμενα χρόνια! Ευτυχισμένα χρόνια! Ευ-
χήθηκα να μπορέσω να έχω τουλάχιστον μια ακόμα μέρα μαζί τους. Έγινε πιο έντονη αυτή η αί-
σθηση. Με πήρε ο ύπνος. Καληνύχτα.

Ευγενία Αραβώση, Γ΄ Γυμνασίου

«Το περίεργο ψάρι...»
 Είμαι μια μικρή και περίεργη τσιπούρα που ζει στα βάθη του απέραντου ωκεανού. Ζού-

με σε μια μεγάλη και πανέμορφη σπηλιά. Δυστυχώς είναι πολύ επικίνδυνα γιατί κυκλοφορούν 
μεγάλοι και πεινασμένοι καρχαρίες που μας κάνουν μια χαψιά. Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω 
έναν καρχαρία από κοντά και γι’ αυτό με φωνάζουν τρελό και περίεργο. Μια φορά ήμουν πά-
ρα πολύ κοντά να το σκάσω και να βγω στα ανοιχτά, όπου υπάρχουν καρχαρίες, αλλά η μη-
τέρα μου με σταμάτησε στο παρά τσακ. Πλέον, με έχουν με ένα γερό φύκι δεμένο στον λαιμό 
μου για να μην το σκάσω.

Παρά τις εκατομμύρια προσπάθειές μου είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να κόψω το 
φύκι. Aκόμη και όταν βγαίνουμε για βόλτα, με δένουν με ένα «λουρί» από φύκια. Μια μέρα 
βρήκα την ευκαιρία και έκοψα το λουρί! Ευτυχώς, που μάζευα λεφτά από τα Χριστούγεννα, και 
έδωσα 10 ευρώ σε κάποιον που ήταν πάρα πολύ δυνατός και μου έκοψε το φύκι. Προσπάθη-
σα να πάω όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να μη με πιάσει η μητέρα και με ξαναδέσει με το 
φύκι. Είχα λαχανιάσει πια, κοιτάζοντας πίσω μου να δω μήπως με κυνηγάει κάποιος. Δυστυ-
χώς, δεν είδα τον πελώριο άνθρωπο με το πελώριο δίχτυ και τις μπουκάλες. Έπεσα πάνω του 
και μπήκα μέσα στο δίχτυ. Άρχισα να κλαίω γιατί ποτέ δεν θα έβλεπα καρχαρία. Τότε μου ήρ-
θαν στο μυαλό τα λόγια της μητέρας μου «ποτέ μην τα παρατάς» μου έλεγε. Δάγκωσα το δίχτυ 
κι αυτό κόπηκε. Ήμουν ξανά ελεύθερος, αλλά κολυμπώντας γρήγορα έπεσα πάνω σε έναν 
καρχαρία. Το όνειρό μου είχε πραγματοποιηθεί!!! Για κακή μου τύχη άνοιξε το στόμα του και 
με έφαγε! Τότε το πήρα το μάθημά μου!!!

Βασίλης Βασιλόπουλος, A΄ Γυμνασίου
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«Με τα νέα μου μάτια»
 Μόλις άνοιξα τα νέα μου μάτια είδα έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Ο ήλιος έλαμπε, τα 

πουλιά κελαηδούσαν και το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας ήταν υπέροχο. Επίσης, υπήρχαν 
πολλά ανθισμένα πολύχρωμα λουλούδια που είχαν μία υπέροχη μυρωδιά. Όλα τα παιδιά ήταν 
χαρούμενα και ευτυχισμένα. Πήγαιναν όλα, ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρη-
σκείας στο ίδιο σχολείο. Ήταν όλα τους πολύ χαρούμενα που θα μάθαιναν γράμματα, φαινό-
ταν κιόλας. Όλος ο κόσμος φαινόταν διαφορετικός. Πλέον δεν διέκρινε κανείς τον έναν από 
τον άλλο. Ήταν όλοι αγαπημένοι. Τα μικρά παιδιά βοηθούσαν τους μεγαλύτερους. Και το αντί-
στροφο. Βλέπω τη φίλη μου να μου συμπαραστέκεται σε όλα μου τα θέματα και να είναι μα-
ζί μου και στις κακές αλλά και στις καλές μου στιγμές. Βλέπω τον φίλο μου να με αγαπάει, να 
είναι ευτυχισμένος μαζί μου και να μου συμπαραστέκεται και αυτός σε όλα. Βλέπω τον κό-
σμο να μην νομίζει τον άλλον κατώτερο, να είναι όλοι ίσοι, να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα.

Ηλιάννα Γκέντσογλου, Α΄ Γυμνασίου

«Η συνταγή της ευτυχίας»
 Η ευτυχία είναι κάτι διαφορετικό και προσωπικό για κάθε άνθρωπο. Κανένας ποτέ δεν κα-

τάφερε να προσδιορίσει την πραγματική ευτυχία. Πολλές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ευτυχι-
σμένοι για κάτι θετικό που τους συνέβη, για ένα δώρο που πήραν ή για κάτι νέο που μπαίνει στη 
ζωή τους. Εμένα προσωπικά με κάνουν πολλά πράγματα ευτυχισμένη και πιστεύω πως όλοι 
έχουν το δικαίωμα και αξίζουν να είναι ευτυχισμένοι. Για εμένα τα «υλικά» που χρειάζομαι για 
να είμαι ευτυχισμένη δεν είναι άλλα από την οικογένεια, τους καλούς φίλους και την υγεία. Το 
κύριο και πιο βασικό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ώστε να είναι ευτυχισμένος, είναι η 
καλή διάθεση και η αισιοδοξία. Μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να χαίρεται με μικροπράγ-
ματα, τα οποία σε κάποιον άλλον θα φαίνονταν περίεργα, απλά και δεδομένα. Πιστεύω πως εί-
ναι άδικο κάποιος να θεωρεί δεδομένη την προσωπική του ευτυχία. Πολύ σημαντικό ώστε να 
είναι επιτυχημένη η συνταγή της ευτυχίας ενός ανθρώπου, είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη. Ο 
καθένας μπορεί να έχει βάλει τα δικά του υλικά σε αυτή τη συνταγή. Το δεύτερο βήμα για μια 
πετυχημένη και πολύ ευχάριστη ζωή είναι η εκτέλεση. Αρχικά, πρέπει να προσπαθείτε για το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας και τις πράξεις σας, δη-
λαδή να μην είστε ανασφαλείς. Ύστερα ανακατεύετε τα υλικά: την οικογένεια, τους φίλους, την 
αγάπη, την εμπιστοσύνη αλλά και την αυτοπεποίθηση, καθώς και ό,τι άλλο σας χαροποιεί, ώστε 
να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ευτυχία γεννήθηκε, υπέρ του ανθρώπου με σκο-
πό να χρησιμοποιηθεί για να τον βοηθήσει. Γι’ αυτό να θυμάστε: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΤΥΧΙΑ! Μπορείτε με μεγάλη ευκολία να πετύχετε την παραπάνω συνταγή αρκεί να τηρήσε-
τε τα παραπάνω βήματα!

Δανάη Γρηγοράκου, Α΄ Γυμνασίου
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«Ένας άλλος κόσμος»
 Η πόρτα άνοιξε και μπροστά μου αντίκρισα έναν κόσμο διαφορετικό, χωρίς ηλεκτρο-

νικές συσκευές, χωρίς βιβλία, χωρίς αυτοκινητόδρομους μόνο με μικρά παλιά, παραδο-
σιακά σπίτια. Απέραντες εκτάσεις χωραφιών, μεγάλοι αυλόκηποι και παραδοσιακά μα-
γαζάκια γέμιζαν το τοπίο. Ήταν ένας κόσμος απλός, ένας κόσμος που οι άνθρωποι μπο-
ρούσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους ελεύθερα, ένας κόσμος που οι λέξεις ρατσισμός, 
διαδικτυακός εκφοβισμός, ξυλοδαρμός δεν υπήρχαν, υπήρχε μόνο η ελευθερία της άπο-
ψης, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η συνεργασία και πάνω από όλα η σημασία 
της φιλίας και ο θεσμός της οικογένειας. Οι άνθρωποι εκεί πίστευαν πως πρέπει να εκμε-
ταλλευόμαστε τα δώρα που μας δίνει καθημερινά η φύση και το περιβάλλον που ζούμε, 
χωρίς να είμαστε αχάριστοι και πλεονέκτες και χωρίς να τα καταχραζόμαστε. Αφού κα-
τάλαβα και γνώρισα τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων και αυτού 
του κόσμου, επέλεξα να παραμείνω σ’ αυτόν τον διαφορετικό κόσμο. Αποφάσισα να μεί-
νω εκεί και δεν το μετάνιωσα.

Γεωργία Δόριζα, Β΄ Γυμνασίου

«Μήνυμα σε μπουκάλι»
 Τσιγάρα που λιώνουν στη ζέστη που του προκαλεί το παγωμένο ποτό του. Άμμος από 

στάχτες μέσα στο άδειο, ατσάλινο τασάκι. Μόνος στο σπίτι, σχεδόν τελείωσε την κάβα του. 
Με βλέμμα απλανές και μάτια πρησμένα. Κοιτάει τον πάτο του μπουκαλιού της βότκας του. 
Ρίχνει δυο δάκρυα, εκπνέει λίγα χνώτα, δακρύζει στη σκέψη της και κλείνει την καρδιά του. 
Καπάκι σφιχτό, ο κόσμος του γυρίζει γύρω της. Ο κόσμος γενικά γυρίζει, μπορεί να φταί-
ει το ποτό, μπορεί να φταίει και η απάτη της αγάπης της. Τεντώνει το χέρι του και πετάει, με 
όση δύναμη είχε το ζαλισμένο σώμα του, την καρδιά του στον τοίχο. Σπασμένο το λογότυ-
πο του μπουκαλιού τον κοιτάει από μία γωνία. Τα δάκρυα και τα χνώτα του πλέον επιπλέ-
ουν στα κύματα του καπνού. Σαν σε τρικυμία οι σκέψεις του τον μπερδεύουν, ψάχνουν να 
σωθούν μέσα στη θάλασσα του αλκοόλ. Μήνυμα σε μπουκάλι, μπουκάλι σπασμένο. Τα τε-
λευταία κομμάτια της ψυχής του, πλέον σκορπισμένα στο πάτωμα. Περιμένοντας. Περιμέ-
νοντας εκείνη να έρθει να τα ενώσει.

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου, Γ΄ Γυμνασίου
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«Real Eyes Realize Real Lies»
 Γιατί; Γιατί να γίνονται όλα αυτά; Είναι δίκαιο να χάνεις τόσο κοντινούς σου ανθρώπους; 

Αναρωτιόταν κοιτώντας με απορία τις στάλες τις βροχής που πέφταν με ορμή στο ξεβαμμένο 
μικρό μαρμάρινο πεζουλάκι που βρισκόταν έξω από το παράθυρο. Κάθε φορά συναναστρέ-
φονταν με την αλήθεια και προσποιούνταν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά ξέρω πως μέσα του 
τον έχει επηρεάσει. Τα βράδια πηγαίνω κρυφά έξω από την πόρτα του δωματίου του και τον 
ακούω που μουρμουρίζει και από τα μάτια του βγαίνουν δάκρυα λύπης και κάθε μέρα ανα- 
ρωτιέμαι κοιτώντας τον καθρέφτη: «Πόσα κρύβει μέσα του; Και γιατί τα κρύβει;» Τον κοιτούσα 
στα μάτια καθημερινά, οι λέξεις που ανταλλάσσαμε, τα γέλια που είχαμε, οι στιγμές που περ-
νούσαμε, «Πού πήγαν», αναρωτιόμουν. Τον ρώτησα, όμως, «μετά από αυτό το περιστατικό χά-
θηκαν όλα», και αυτός δίσταζε να μου απαντήσει. Εγώ, όμως, καταλάβαινα από τα μάτια του 
τι συνέβη, έκρυβε όμως την αλήθεια, δεν μου ανοιγόταν πια και εγώ ποτέ δεν σταμάτησα και 
ούτε θα σταματήσω να αναρωτιέμαι ποτέ το γιατί!

Μαριάννα Καρέλλη, Α΄ Γυμνασίου

«Μια αλλιώτικη βροχή»
 Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ξημέρωνε ένα ηλιόλουστο πρωινό. Δύο 

αγαπημένα αδερφάκια, με ζαβολιάρικα φατσάκια, είχαν σκαρώσει ένα σχέδιο. Θέλανε να ανα-
καλύψουν την αντανάκλαση του φωτός και σκέφτηκαν πως, για να δημιουργήσουν αυτό το πεί-
ραμα, θα χρειαστούν έναν καθρέφτη. Κρυφά, λοιπόν, τον άρπαξαν από το δωμάτιο της μητέρας 
τους, πλησίασαν το παράθυρο και ετοίμασαν τα φτερά τους για μια ιδιαίτερη πτήση. Πλησίαζαν 
τον ήλιο, μα αποτέλεσμα δεν είχαν. Αποφάσισαν, λοιπόν, να τον πλησιάσουν ακόμα πιο πολύ. 
Ξαφνικά... ο καθρέφτης ράγισε και άρχισε να διαλύεται σε χιλιάδες μικρά κομματάκια. Αυτά τα 
μικρά κομμάτια ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και μαζί με αυτά ταξίδεψαν και μαύρα σύννεφα. Ο 
ουρανός είχε σκοτεινιάσει πριν την ώρα του. Τότε το συναίσθημα της στενοχώριας και της λύ-
πης άρχισε να πέφτει από τον ουρανό. Τι περίεργη βροχή!! Ποτέ δεν θα το φανταζόταν κανείς ότι 
το σπάσιμο ενός καθρέφτη θα έφερνε τέτοια δυστυχία στους ανθρώπους. Η βροχή των λυπητε-
ρών συναισθημάτων είχε επηρεάσει τις ψυχές όλων σε μεγάλο βαθμό και τις είχε κάνει να μι-
σούν ο ένας τον άλλο. Μπορούσε κανείς να δει μαμάδες να διώχνουν τα παιδιά τους, ο ένας να 
χτυπάει – και στη χειρότερη περίπτωση – να σκοτώνει τον άλλο, και άλλα πολλά τέτοια, παρό-
μοια, δυσάρεστα περιστατικά. Αυτή η αλλιώτικη βροχή διήρκεσε για πολλές ημέρες, μήνες και 
χρόνια. Η δυστυχία είχε γίνει πια το «βασικό» συναίσθημα των ανθρώπων. Αυτή η βροχή δεν 
έλεγε να σταματήσει. Ο χρόνος κυλούσε αργά και οι γιορτές περνούσαν, σαν να μη συνέβαινε τί-
ποτα. Την ημέρα των Χριστουγέννων, ένα αστεράκι είδε τη λυπητερή κατάσταση που βίωναν οι 
άνθρωποι και θέλησε να την αλλάξει. Άρχισε, λοιπόν, να ταξιδεύει στον κόσμο και να ρίχνει σε 
κάθε περιοχή λίγη από τη μαγική του σκόνη, αλλάζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα μεγά-
λων και μικρών. Για αυτό, παιδάκια μου, στο χριστουγεννιάτικό μας δέντρο, φροντίζουμε να το-
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ποθετούμε στην κορυφή του το πιο λαμπερό αστέρι, για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να ξε-
χνάμε το συναίσθημα της στενοχώριας!

Χριστίνα Κελεμένη, Α΄ Γυμνασίου

«Μια αλλιώτικη βροχή»
 Ήταν μια χειμερινή μέρα. Σαν και αυτές που έρχονται τυχαία, μετά από εβδομάδες βρο-

χερές και κρύες. Καταλαβαίνετε; Μιλάω για τις μέρες που οι ηλιαχτίδες του ήλιου σε καίνε, 
εάν εκτεθείς μπροστά τους για πολύ. Δεν κάνει, όμως, ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Έχει απλώς μια 
ασυνήθιστη ψύχρα. Ένα αεράκι, τίποτα το σπουδαίο.

Της Κρυσταλλίας τής άρεσαν αυτές οι μέρες. Περισσότερο τής άρεσε η μυρωδιά από το 
φρεσκοκουρεμένο γκαζόν, που πάνω του υπήρχαν χιλιάδες σταγόνες, που λαμποκοπούσαν, 
εάν κανείς τις κοίταζε από τη σωστή οπτική γωνία. Ακόμα περισσότερο της άρεσε το ότι μπο-
ρούσε να πάει έξω και να περπατήσει. Να ξεχαστεί, να παρατηρήσει όλα αυτά που όλοι οι άλ-
λοι δεν παρατηρούν.

Αποφάσισε να καθίσει και να ξεκουραστεί σε έναν κορμό δέντρου, που βρισκόταν μέσα 
σ’ ένα καταπράσινο πάρκο. Λίγο πιο δίπλα, βρισκόταν μια οικογένεια με τον σκύλο τους. Το 
αγοράκι φαινόταν να είναι κάπου στα έξι, κρίνοντας από το αγνό και αθώο του γέλιο. Ξαφνικά, 
ήταν λες και ο χρόνος σταμάτησε. Η χρωματιστή μπάλα του σκύλου δεν κυλούσε πια, η μάνα 
δεν κυνηγούσε το παιδί.

Κρύσταλλα άρχισαν να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση, πέφτοντας από τον ουρανό. 
Όλοι άρχισαν να τρέχουν για να καλυφθούν. Όλοι, εκτός από την Κρυσταλλία. Για κάποιον λό-
γο, εκείνη δεν φοβήθηκε, δεν έτρεξε. Της φάνηκαν εκθαμβωτικά. Της έκανε εντύπωση, έτσι 
όπως έπεφταν στριφογυρίζοντας από τον ουρανό, και μόλις ακούμπαγαν το έδαφος, έσπαγαν 
σε κομμάτια. Της θύμισαν τη ζωή. Γεννιόμαστε από τον ουρανό και στόχος μας είναι το έδα-
φος. Το τι πρέπει, όμως, να κρατήσουμε από αυτό το ταξίδι είναι αυτά τα κλάσματα του δευ-
τερολέπτου ανάμεσα στον ουρανό και το έδαφος. Ανάμεσα στη γέννα και τον θάνατο. Μάλλον 
έτσι είναι η ζωή τελικά! Μια αλλιώτικη βροχή!

Δανάη Κιοσκλή, Β΄ Γυμνασίου

«Παλιά και νέα καλικαντζαράκια»
 Τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ χαρούμενη εποχή. Η ζεστή σοκολάτα, οι κουραμπιέδες, τα με-

λομακάρονα. Εγώ ακόμα θυμάμαι τις ιστορίες που μου έλεγε η γιαγιά τις κρύες νύχτες στο χωριό. Η 
αγαπημένη μου είναι αυτή με τους καλικάντζαρους. Οι καλικάντζαροι ήταν κάτι μαύρα τερατόμορ-
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φα πλάσματα που φορούσαν πράσινα ρούχα. Κάθε βράδυ παραμονής Χριστουγέννων έβγαιναν από 
τις σπηλιές τους και πήγαιναν στην πόλη. Εκεί έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων και τους έκλε-
βαν όλα τα γλυκά. Όλο τον χρόνο δούλευαν. Έσκαβαν το δέντρο της ζωής για να μπορέσουν να την 
καταστρέψουν. Όμως, ποτέ δεν προλάβαιναν, γιατί με την αλλαγή του χρόνου – την Πρωτοχρονιά – 
το δέντρο ξαναφύτρωνε μαγικά, οπότε αυτά έπρεπε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή. Αυτή η ιστο-
ρία μου άρεσε μεν πάρα πολύ, αλλά προσπάθησα να τα δω με άλλο μάτι, να σκεφτώ μια καινούρ-
για εκδοχή και να δημιουργήσω μια καινούργια ιστορία. Τελικά, όμως, κάθισα ένα απόγευμα ολό-
κληρο και σκέφτηκα πώς μπορώ να βρω μια καινούργια ιστορία. Αφού επεξεργάστηκα όλα αυτά τα 
στοιχεία στο μυαλό μου, βρήκα αυτό που ήθελα! Έφτιαξα τα δικά μου καλικαντζαράκια. Έχουν λευ-
κό δέρμα σαν τον πάγο και φορούν μπλε στολές τα αγόρια και ροζ τα κορίτσια. Κάθε Χριστούγεννα 
οι άνθρωποι ανάβουν τα φώτα του δέντρου της πόλης τους. Εκεί γίνεται μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά 
λένε τα κάλαντα, διάσημοι τραγουδιστές πηγαίνουν εκεί και τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγού-
δια. Τα παιδιά με τους φίλους και την οικογένειά τους στολίζουν το δέντρο και ανταλλάσσουν δώρα 
μεταξύ τους. Εκείνη τη μέρα σε εκείνη τη μεγάλη γιορτή εμφανίζονται και τα καλικαντζαράκια με τις 
πολύχρωμες στολές τους, τρέχουν γύρω γύρω χαρούμενα και μοιράζουν δώρα σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους. Τώρα πια δεν θέλουν να καταστρέψουν τη γη, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να 
κάνουν τον κόσμο χαρούμενο και ευτυχισμένο!

Χριστιάννα Κοντογιάννη, Α΄ Γυμνασίου

«Μια αλλιώτικη βροχή»
 Ήταν βράδυ. Όλοι κοιμούνταν εκτός από εμένα. Καθόμουν στο μπαλκόνι και κοιτούσα 

τον ουρανό. Δεν είχε πολλά αστέρια, μόνο τρία μετρημένα. Πώς γίνεται ένας τόσο μεγάλος ου-
ρανός να έχει μόνο τρία αστέρια;

Μετά από λίγο άρχισα να νυστάζω. Καθώς τα μάτια μου έκλειναν, σιγά σιγά είδα κάτι να 
κουνιέται στον ουρανό. Τα μάτια μου άνοιξαν αμέσως. Ήταν ένα αστέρι που μάλλον «έπεσε» 
για να μου τραβήξει την προσοχή. Ήταν το πιο ωραίο βράδυ της ζωής μου!

Έλενα Κωνσταντινοπούλου, Β΄ Γυμνασίου

«Οι σκιές της ευτυχίας»
 Δεν είναι σαν τις συνηθισμένες σκιές. Σαν αυτές που βάζεις για να λαμπυρίζουν τα μά-

τια. Ήταν μια σπάνια λευκή σκιά. Σε θάμπωνε με την καθαρότητά της. Φοβόσουν να την πλη-
σιάσεις, έδειχνε τόσο ήρεμη και γαλήνια. Σαν το κουτί της Πανδώρας. Με τη μόνη διαφορά ότι 
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εκείνη η λευκή σκιά έκρυβε όσα είχε ονειρευτεί αυτό το κορίτσι: οικογένεια, χαρά, αγάπη. Δεν 
το πίστεψε ποτέ, κάθε φορά υπήρχαν και οι άλλοι και όλο έλεγαν «μην πας, κάτι κακό θα κρύ-
βει». Και όλο το λέγανε και το ξαναλέγανε. Μα το κορίτσι είχε μαγευτεί από αυτή, δεν μπορού-
σε πλέον αυτή τη μιζέρια. Πήρε το θάρρος, έκανε δύο μεγάλα βήματα και πήδηξε μέσα της. 
Κοίταξε γύρω της. Ήταν μέσα σε ένα σπίτι σαν και αυτό που πάντα ονειρευόταν. Άκουσε φω-
νές, γύρισε παραξενεμένη ψάχνοντάς τες ... Ανέβηκε τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα... Κοίταξε 
μέσα στο δωμάτιο και δάκρυσε. Πήρε αγκαλιά τα δυο της παιδιά και κάθισε κάτω, ενώ ψιθύ-
ρισε στον εαυτό της «αυτές είναι οι σκιές της ευτυχίας» και χάθηκε μέσα τους.

Δήμητρα Μακρυγιάννη, Γ΄ Γυμνασίου

«Τι μου αρέσει»
 Μου αρέσει το μπαλέτο. Το μπαλέτο με εκφράζει. Είναι κάτι που με ευχαριστεί και μ’ αυ-

τό περνάει δημιουργικά ο χρόνος μου. Όταν χορεύω νιώθω σαν να πετάω. Να πετάω πολύ 
ψηλά. Πάνω απ’ τα σύννεφα! Εκεί που δεν φτάνει άνθρωπος. Καθώς μου αρέσει πάρα πολύ η 
άθληση, ο χορός αυτός είναι κατάλληλος για εμένα. Όταν χορεύω εκτονώνομαι. Από πολύ μι-
κρή διασκέδαζα όταν χόρευα. Στα πάρτι με τις φίλες μου, στο σπίτι... Πόσο μου άρεσαν όμως 
και οι παραστάσεις! Ήταν το αγαπημένο μου. Κάθε λογής παράσταση μπαλέτου έχω δει. Από τη 
Λίμνη των Κύκνων μέχρι και τη Ζιζέλ, την Ωραία Κοιμωμένη... Άρχισα χωρίς να ξέρω τι ακρι-
βώς ήταν το μπαλέτο, ήμουν αρκετά μικρή. Τώρα όμως χορεύω, γιατί είναι κάτι που πραγμα-
τικά αγαπώ. Σίγουρα δεν θα το φτάσω ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως δεν θα ήθελα να 
το σταματήσω, τουλάχιστον σε τόσο μικρή ηλικία...

Αγγελίνα Μαστοράκη, Α΄ Γυμνασίου

«Το γρασίδι διηγείται»
 Έτρεχε στον κήπο με το όμορφο κόκκινο φουστάνι της, τα σκισμένα πέδιλά της και τα 

λασπωμένα της χέρια. Την έλουζε κρύος αέρας. Ακουμπούσε, ένιωθε τα φθινοπωρινά φύλ-
λα που έπαιζαν κρυφτό ανάμεσα στο σώμα της. Αισθανόταν μια γλυκιά δροσιά που χάιδευε 
τα μάγουλά της από το φθινοπωρινό αεράκι. Το χαμόγελό της το φώτιζε ο ήλιος. Πλατσούριζε 
στις λακκούβες κυνηγώντας πεταλούδες. Γέλαγε. Γέλαγε ασταμάτητα. Ήταν το τραγούδι της 
που ξεχείλιζε από ζωή.

Ήταν τα μάτια της που πιτσιλούσαν κόκκινα κίτρινα μπλε πράσινα χρώματα που έκαιγαν τα 
ανεκπλήρωτα όνειρά της. Κάθε βήμα της μου μάτωνε τα χείλη μου, τα μάτια μου. Σκότωνε και τον 
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τελευταίο φόβο ή δάκρυ ή τα αχνά σημάδια από κάθε χτύπημα, έλιωνε το χιόνι που με κρύωνε τον 
χειμώνα. Τώρα όμως τα σκισμένα σου πέδιλα δεν αφήνουν το όμορφο κόκκινο χρώμα σου. Δεν 
με λερώνει πλέον το γέλιο σου. Δεν με χαράζει πλέον το πρόσωπό σου.

Ελένη Ματθαιάσου, Β΄ Γυμνασίου

«Το άλλο μισό μιας κάλτσας»
 Όταν γεννήθηκα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, όλα μου φαίνονταν τέλεια, αλάνθαστα. 

Αχ, ξέχασα να σας συστηθώ. Είμαι ο Καλτσομπόμπος. Και είμαι γέρος πια... 5 μηνών! Μπορεί 
να σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά, έτσι όπως μας φέρεστε, πόσο να αντέξουμε πια! Έχασα 
τη γυναίκα μου στον πόλεμο, όταν πολεμούσαν οι καλοί και οι κακοί στο πλυντήριο. Είχαν πά-
ρει βελόνες και πολεμούσαν, ήταν πολύ επικίνδυνο, όμως νικήσαμε. Η γυναίκα μου ήταν πο-
λύ όμορφη, ειδικά όταν φορούσε τα καλά της. Δυστυχώς πέθανε με το τσουνάμι, αλλά οι πιο 
πολλοί πέθαναν από τις πελώριες φούσκες. Όμως, θα ψάξω για άλλη σύζυγο, πρέπει να ξα-
ναφτιάξω τη ζωή μου. Βέβαια, θα είναι δύσκολο, αν είμαι σε ένα συρτάρι ή σε μια πατούσα.

Δημήτρης Μελέτης, Α΄ Γυμνασίου

«Κλείσε επιτέλους το κινητό!»
 Καθόμουν μόνη μου και όλοι γύρω μου γλεντούσαν. Εγώ σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν πόσο 

ήθελα να φύγω απ’ αυτό το μέρος. Υποτίθεται πως θα περνούσα καλά, μα ήξερα τον εαυτό μου. Θα 
ξημέρωνε και εγώ θα καθόμουν στην ίδια θέση χωρίς να βγάλω άχνα. Ήμουν φάντασμα. Έμπαι-
να και έβγαινα από παντού απαρατήρητη. Αυτό ήταν και το χάρισμά μου, ζούσα στον δικό μου κό-
σμο. Αναρωτιέμαι πού και πού, πώς με κάνουν παρέα οι φίλοι μου. Διόρθωση, ο φίλος μου. Έχω 
μόνο έναν φίλο. Βασικά όχι, έχω 1000 φίλους. Απλά οι 999 είναι φανταστικοί. Βέβαια έχω τουλά-
χιστον 13.000 followers στο Ίνσταγκραμ. Μου έκαναν like και πολλά share. Αλλά όπου και να πάω 
είμαι ένα μπάζο, χωρίς τα φανταχτερά του διαδικτύου, χωρίς 13.000 ανθρώπους να με ακολου-
θούν. Η ώρα περνούσε και γω πάλι σκεφτόμουν. Έβλεπα τον φίλο μου τον Θέμη. Περνούσε κα-
λά, με είχε ξεχάσει να τον περιμένω για να φύγουμε. Μέχρι που είδα μια κοπέλα. Έγραφε σε ένα 
βιβλίο ή ημερολόγιο, δεν ξέρω, και κοιτούσε τον Θέμη. Πρέπει να ’ταν μια από μένα, την πλησία-
σα. Μπα όχι... Με πήρε από το χέρι. Δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό μέχρι να καταλάβω ότι χόρευα μα-
ζί της. Και ξαφνικά μαζί τους. Και τότε ένιωθα το σώμα μου να βγαίνει από τη στολή του φαντάσμα-
τος. Με κοιτούσαν πολλοί. Πήγα να πιάσω το κινητό μου, να ανεβάσω τη στιγμή, μέχρι που άκου-
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σα μια κοπέλα: άστο κάτω και πέρνα καλά! Και τότε ήταν που ένιωθα τους ακόλουθούς μου δίπλα 
μου. Μπορεί να μην ήταν 13.000. Μπορεί να ’ταν 7 ή 8, δεν μέτρησα. Αλλά ήταν δίπλα μου. Και μόνο 
αυτοί με ξέκαναν από αυτό το μουντό κλειστό άτομο που είμαι. Μόνο αυτοί μου φόρεσαν τα ρού-
χα της νύχτας και με έκαναν να περάσω καλά. Και μόνο αυτοί μου έκλεισαν το κινητό. Διόρθωση: 
μου έκλεισαν επιτέλους το κινητό!!!

Αναστασία Μπέσια, Γ΄ Γυμνασίου

«Το γρασίδι διηγείται»
 Μια φορά και έναν καιρό ήταν μία οικογένεια που πρόσφατα είχε έρθει στη γειτονιά και 

είχε μετακομίσει στο σπίτι μου. Εγώ, το γρασίδι, χάρηκα πάρα πολύ. Η οικογένεια ήταν πο-
λύ καλή με όλους και πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Με φρόντιζαν, με πότιζαν και με πε-
ριποιούνταν μια χαρά, ανεξαρτήτως από τα περίεργα, για μένα, πράγματα που τα τοποθετού-
σαν όπου ήθελαν. Ξέχασα να πω ότι είχαν μια παράξενη μηχανή, που την έλεγαν μηχανή του 
γκαζόν. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η μηχανή. Είχε κάτι κοφτερές λεπίδες, που με κούρευ-
αν γουλί. Ήμουν πολύ απογοητευμένος. Αυτή η οικογένεια είχε ένα παιδί που λάτρευε να παί-
ζει μαζί μου. Από τότε ένιωθα ένα ωραίο συναίσθημα που δεν θα ήθελα ποτέ μου να το απο-
χωριστώ από τις ρίζες μου. Έτσι, κάθε μέρα ένιωθα υπέροχα. Μετά από λίγο καιρό φτιάξανε 
μια τεράστια πισίνα και ο γιος τους περισσότερο ήταν στην πισίνα και έπαιζε διάφορα παιχνί-
δια και λιγότερο βρισκόταν μαζί μου. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Πέρναγαν τα χρόνια και εγώ 
ήμουν πάντα μόνος μου. Ώσπου μια μέρα ο μικρός γιος τους έγινε ολόκληρος άντρας. Επίσης, 
βρήκε και κοπέλα και περνούσαν αρκετές ώρες πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή χάρηκα και 
όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ιστορία μου.

Αντώνης Μυλωνάς, Α΄ Γυμνασίου

«Real Eyes Realize Real Lies»
 Από μικρή μου λέγανε πως έχω μεγάλα μάτια. Και μετά από αυτή τη φράση μου λέγα-

νε real eyes realize real lies, δηλαδή πως τα αληθινά μάτια αναγνωρίζουν τα αληθινά ψέμα-
τα. Είχαν δίκιο, διότι εγώ βλέπω τα πράγματα με διαφορετική όψη, τα βλέπω όλα, όπως θέλω 
να είναι, τα βλέπω όλα, όπως πρέπει να είναι. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω πως αναγνωρί-
ζω τα ψέματα. Θα σας αφηγηθώ μια ιστορία για να καταλάβετε τι εννοώ.

Ήταν παραμονή πρωταπριλιάς. Και όλοι προετοιμάζανε τις φάρσες σε αθώα παιδιά. Δεν ήταν 
αληθινές φάρσες, ήταν αληθινά ψέματα, τα οποία σε πληγώνουν και σε κάνουν να κλαις. Μετά από 
λίγο έρχονται σε εμένα και μου λένε πως δεν με συμπαθούν οι φίλες μου και πως με κοροϊδεύουν 
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πισώπλατα. Εγώ, μόλις το άκουσα αυτό, τους κοίταξα στα μάτια και κατάλαβα πως κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει. Τους το είπα και με ρώτησαν από πού το ήξερα και πως ήταν ψέμα. Εγώ τους απάντησα πως 
τα αληθινά μάτια αναγνωρίζουν τα αληθινά ψέματα. Όταν το άκουσαν αναρωτήθηκαν τι εννοούσα. 
Εγώ τους αγνόησα. Στο διάλειμμα έρχονται και μου λένε πως πήρα 0 στα Γερμανικά. Δεν το πίστε-
ψα. Τους κοίταξα επίμονα και κατάλαβα πως ήταν ψέμα. Εγώ, χωρίς να τους ρωτήσω από πού το 
μάθανε, τους απάντησα πως τα αληθινά μάτια αναγνωρίζουν τα αληθινά ψέματα.

Έτσι αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου στο σχολείο, τους κοιτάζω στα μάτια επίμονα και 
τους λέω πως τα αληθινά μάτια αναγνωρίζουν τα αληθινά ψέματα. Εγώ πάντα μπορούσα να 
ξεχωρίζω την αλήθεια από το ψέμα. Με τα μάτια μου καταλαβαίνω αν μου λένε αλήθεια ή ψέ-
ματα. Εγώ έχω αληθινά μάτια που αναγνωρίζουν τα αληθινά ψέματα. Εσείς;

Εύη Μυλωνά, Α΄ Γυμνασίου

«Τρεις τυχαίες λέξεις... μια φανταστική ιστορία»
 Έχετε ακούσει ποτέ για τον Ξυλοκόπο; Μάλλον όχι. Μάλλον έχετε ακούσει για τον Άξ-

μαν. Ή πάλι όχι. Ούτως ή άλλως, για το ίδιο άτομο μιλάω. Τον Ξυλοκόπο της Νέας Ορλεάνης.
Νύχτα, Δεκέμβριος του 1988. Η πόλη της Νέας Ορλεάνης ανάβλυζε με μουσική. Πιο συγκε-

κριμένα τζαζ μουσική. Από κάθε σπίτι, κάθε μπαράκι, ακόμα και στον δρόμο. Άνθρωποι μαζεμέ-
νοι παντού, ακούγοντας τζαζ μουσική. Γιατί, όμως, γίνεται αυτό; Γιατί κάθε άνθρωπος στην πόλη 
έκανε το ίδιο ακριβώς πράγμα; Απλό. Την προηγούμενη μέρα, στις ειδήσεις βγήκε ένα μήνυμα.

«Πάντα μου άρεσε η τζαζ μουσική. Η αγαπημένη μου. Γι’ αυτόν τον λόγο, το βράδυ 3 Δε-
κεμβρίου, θέλω όλοι να ακούνε τζαζ μουσική. Όποιος δεν υπακούσει, θα του πάρω τη ζωή». 
Αυτό το μήνυμα ερχόταν από έναν τότε γνωστό δολοφόνο. Τον Ξυλοκόπο. Ο Ξυλοκόπος δεν 
συλλήφθηκε ποτέ. Σκότωνε μόνο το βράδυ, κάτω από το φεγγάρι. Έμπαινε στο σπίτι σου. Κα-
νείς δεν τον άκουγε να μπαίνει. Κανείς δεν τον άκουγε να βγαίνει. Κανείς δεν τον είδε καθαρά. 
Το μόνο που άφηνε πίσω ήταν τα πτώματα ανθρώπων και ένα τσεκούρι, λεκιασμένο με αίμα.

Υπεύθυνος για τον φόνο δεκαέξι ανθρώπων. Όλοι ήταν ζευγάρια. Μόνο τρεις επέζησαν. Και 
οι τρεις παρόμοια περιγραφή. Ψηλή, μαύρη φιγούρα, με ένα χρυσό δόντι. Μόνο αυτό το δόντι 
φαινόταν από τα χαρακτηριστικά του. Ήταν μυστήριος πολύ. Υπήρχαν φήμες πως ήταν φάντα-
σμα. Μαζί με τις φήμες και πολλοί ύποπτοι. Ποτέ, όμως, δεν λύθηκε το μυστήριο.

Αυτός ήταν ο Ξυλοκόπος της Νέας Ορλεάνης. Ο τρομερός αυτός δολοφόνος, που κατάφε-
ρε να γεμίσει τη Νέα Ορλεάνη με μουσική για μια νύχτα.

Πρωί 4 Δεκεμβρίου 1988. Κανένας δεν βρέθηκε νεκρός στη Νέα Ορλεάνη.

Ιλέαννα Πανούση, Γ΄ Γυμνασίου
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«Real Eyes Realize Real Lies»
 Ψέματα. Τι είναι το ψέμα; Μια καμουφλαρισμένη αλήθεια. Μια αλήθεια που ο άνθρω-

πος πρόσθεσε ένα κομμάτι του εαυτού του, του χαρακτήρα του. Ψέμα. Ψέμα γένους ουδέτε-
ρου, γένους αρσενικού, γένους θηλυκού, δεν έχει σημασία. Μα, όμως, τι θα γίνει αν υπάρ-
χουν αληθινά ψέματα; Μήπως στα αληθινά ψέματα είναι χωμένη βαθιά η αλήθεια, τόσο κα-
λά κρυμμένη, που, αν πας να την ψάξεις, χάνεσαι και συ ο ίδιος; Εγώ προσπάθησα να βρω 
την αλήθεια στο ψέμα μου και χάθηκα, προσπάθησα να βρω την έξοδο αλλά μάταια, παντού 
κλειστές πόρτες, σκοτάδι, κρύο, μοναξιά. Γι’ αυτό την επόμενη φορά που θα κατασκευάσεις 
ένα ψέμα, θυμήσου με, «δεν υπάρχει καμία αλήθεια, δεν υπάρχει καμία διέξοδος».

Αθηνά Παπαδοπούλου, Β΄ Γυμνασίου

«Ένας άλλος κόσμος»
 Ήταν Κυριακή μεσημέρι. Είχαμε μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί για το καθιερωμένο μας 

κυριακάτικο τραπέζι. Όλα τα παιδιά μαζί βλέπαμε την αγαπημένη μας σειρά. Ξαφνικά διακό-
πηκε και βάλανε έκτακτο δελτίο. Ανακοίνωσαν άλλη μια τρομακτική επίθεση που έγινε πριν 
μισή ώρα στη Γερμανία. Αμέσως άρχισε να δείχνει τον κόσμο. Άλλοι ήταν τρομαγμένοι και άλ-
λοι βαριά τραυματισμένοι.

Μέσα μου άρχισα να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν κάποιος δικός μου άνθρωπος ένας 
από τους τραυματίες. Μόνο στη σκέψη ότι θα μπορούσε να γινόταν κάτι τέτοιο, έτρεμα. Στε-
νοχωριόμουνα για όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και για τις οικογένειές 
τους. Παρακαλούσα κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται και να υπάρχει 
ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή με φώναξε η μαμά μου και μου είπε να πάω στο 
υπόγειο να φέρω μια καρέκλα. Κατέβηκα τις σκάλες και είδα μια πόρτα μπροστά μου. Υπέ-
θεσα ότι θα βρίσκεται εκεί μέσα. Άνοιξα την πόρτα και συνέβη κάτι μαγικό. Μέσα σε περί-
που 20 δευτερόλεπτα είχα βρεθεί σε έναν άλλο κόσμο. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Όλα ήταν 
τόσο φανταστικά. Έβλεπα παιδιά γύρω μου να παίζουν χαρούμενα μεταξύ τους σε ένα πα-
νέμορφο περιβάλλον. Ευχόμουν να ζούσα και εγώ σε έναν τέτοιο κόσμο που να είναι πάντα 
χαρούμενος και ευτυχισμένος.

Άρχισα να περπατάω γύρω γύρω κοιτάζοντας και τις υπόλοιπες ομορφιές αυτής της 
πόλης. Ήταν όλα τόσο ήρεμα και όμορφα. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι φυτά και δεν υπήρχε κα-
νένα αυτοκίνητο. Τα παιδιά πήγαιναν σε φίλους τους χωρίς τους γονείς τους, όλοι οι άν-
θρωποι ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους και το πιο σημαντικό υπήρχε ειρήνη. Κανένας δεν 
ήταν εχθρός με κανέναν. Δεν υπήρχαν διαφωνίες για ασήμαντα ζητήματα και όλοι φρό-
ντιζαν το περιβάλλον σα να είναι παιδί τους. Όλοι οι άνθρωποι ήταν ίσοι μεταξύ τους και 
είχαν τη δουλειά τους.

Ξαφνικά ένιωσα κάτι να με τραβάει προς τα πίσω. Κατάλαβα πως είχε έρθει το τέλος αυτού 
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του ταξιδιού. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είχα γυρίσει στην καθημερινή ρουτίνα μου. Κατευθεί-
αν πήγα και το είπα στα παιδιά και πήγαμε όλοι μαζί να τους το δείξω. Άνοιξα την πόρτα και το 
μόνο που αντίκρισα ήταν δύο καρέκλες και ένα τραπέζι. Κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν κάτι μο-
ναδικό, που πιθανόν δεν θα το ζήσει ποτέ ξανά κανένας από την οικογένειά μου.

Μαρίλια Παπαδοπούλου, Α΄ Γυμνασίου

«Το χρώμα της μοναξιάς»
 Κάθεται στην αναπαυτική της πολυθρόνα. Απέναντί της ένα μεγάλο, μονότονο παράθυ-

ρο. Παρατηρεί. Η μεγάλη πράσινη βελανιδιά κάθεται σιωπηλή λικνίζοντας τα κλαδιά της. Γέ-
ρασε όμως. Γέρασε πολύ. Τη θυμάται από μικρή η κυρία Χριστίνα και τη θαύμαζε πολύ. Ψη-
λή με μεγάλα κλαδιά για να σε παίρνει στην αγκαλιά της. Θυμάται πως κάθε πρωί της Κυρια-
κής, όταν ο ήλιος κέρδιζε τον αγώνα δρόμου με τα σύννεφα και τη βροχή, έτρεχε και αγκά-
λιαζε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον κορμό της. Μετά καθόταν πάνω στα κλαδιά της κι 
εκείνη τη χάιδευε απαλά με τα καταπράσινα φύλλα της. Ήταν πέντε χρόνων όταν άρχισε να 
της διηγείται την ιστορία της ζωής της. Καθώς ο ήλιος δεν μπορούσε να κερδίζει πάντα, κά-
ποιες Κυριακές ήταν βροχερές και η μητέρα της Χριστίνας δεν την άφηνε να βγει από το σπί-
τι. Έτσι, αυτή η διήγηση κράτησε 4 χρόνια καθώς τα δέντρα, ειδικά οι βελανιδιές, ζουν πάρα 
πολλούς αιώνες. Τη θυμάται ακόμα η Χριστίνα, τη ζωή της βελανιδιάς κι ας έχει πατήσει τα 
85! Αυτό όμως το κομμάτι της ζωής της βελανιδιάς που της έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν 
«Το χρώμα της μοναξιάς»...

«Ήταν φθινόπωρο του 1968. Δεν ήξερε η βελανιδιά γιατί, αλλά το φθινόπωρο ήταν πάντα 
για εκείνη η πιο στενόχωρη εποχή του χρόνου. Δεν ήταν επειδή τα φύλλα της έπεφταν. Εκεί 
που κατέληξε στο τέλος της, ήταν πως καθώς οι άνθρωποι, κυρίως τα παιδιά, είχαν πολλές 
δουλειές να κάνουν, δεν έρχονταν ποτέ να ξαποστάσουν κάτω από τα κλαδιά της. Ναι μεν στε-
νοχωριόταν αλλά είχε δίπλα της μια γέρικη, τότε, βελανιδιά που μπορούσαν να συζητούν μαζί 
για όλα τους τα προβλήματα. Όλα αυτά μέχρι εκείνο το φθινόπωρο. Είχε φτάσει πλέον η στιγ-
μή να τελειώσει ο βίος της γέρικης βελανιδιάς. Τότε, λοιπόν, ήταν που στενοχωρήθηκε πολύ. 
Οι βελανιδιές έτσι κι αλλιώς τα βλέπουν ασπρόμαυρα. Κι όμως. Είχε φτιάξει το δικό της χρώ-
μα, το χρώμα της μοναξιάς. Μέσα του κρύβονταν όλες οι στιγμές που έκλαιγε όταν συνειδη-
τοποιούσε πως δεν θα ξαναέβλεπε τη γέρικη βελανιδιά πια. Μαζί της έκλαιγαν και οι νύμφες 
των δασών, τα λουλούδια, τα δέντρα. Κανείς δεν μπορούσε να απαλύνει τον πόνο της. Κι όταν 
πια είχαν περάσει πολλοί αιώνες, πάντα αυτό το χρώμα εμφανιζόταν όταν ένιωθε μόνη. Τότε 
αυτό το χρώμα εμπλουτιζόταν με όλες τις στιγμές που έκλαιγε, που λυπόταν. Δεν μπορεί να το 
περιγράψει. Μέχρι και σήμερα αυτό το χρώμα εμπλουτίζεται και αλλάζει...»

Αυτό ήταν που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε στη μικρή Χριστίνα. Τότε δεν καταλάβαι-
νε τι εννοούσε η βελανιδιά. Τώρα, όμως, καταλαβαίνει. Κάθε άνθρωπος ζει διαφορετικά τη 
μοναξιά του. Κάθε μοναξιά έχει το δικό της χρώμα. Το χρώμα κάθε μοναξιάς είναι ο συνδυ-
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ασμός των δυσάρεστων και των μοναχικών καταστάσεων κάθε ανθρώπου. Έτσι κανείς δεν 
μπορεί να το περιγράψει. Δεν είναι ένα συνηθισμένο χρώμα. Κάθε άνθρωπος δημιουργεί το 
δικό του. Η μόνη ομοιότητά τους είναι ότι είναι όλα το ίδιο στενόχωρα...

Αυτά σκέφτεται τώρα η κυρία Χριστίνα. Πριν πέντε χρόνια άλλωστε είχε αρχίσει κι εκεί-
νη να δημιουργεί το δικό της χρώμα της μοναξιάς, όταν ο άντρας της έφυγε από τη ζωή. Η μό-
νη σκέψη που ζεσταίνει την καρδιά της είναι η γέρικη μοναχική βελανιδιά της. Αυτή δεν μπο-
ρεί να της την πάρει κανείς. Άλλωστε, όταν δυο μοναξιές ενώνονται, το χρώμα τους γίνεται πιο 
ζωηρό. Αυτό το είχε μάθει πλέον. Είναι σαν δυο φλόγες που η μια φωτίζει το σκοτάδι της άλ-
λης. Με αυτή τη σκέψη ένα αχνό χαμόγελο σχηματίζεται στο γερασμένο πρόσωπο της κυρί-
ας Χριστίνας. Τότε η γέρικη βελανιδιά της απαντάει με ένα πολύ ζεστό χαμόγελο σα να διάβα-
σε τις σκέψεις της. Τώρα η κυρία Χριστίνα, κουρασμένη καθώς είναι, σηκώνεται από την πο-
λυθρόνα της και πάει να κοιμηθεί.

Βάλια Ρουβά, Α΄ Γυμνασίου

«Μια αλλιώτικη βροχή»
 Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα θυμήθηκα μια τρομερή ιστορία που μου έλεγε ο 

παππούς μου, όταν ήμουν μικρός. Κάθε φορά που την άκουγα τόσο πιο πολύ τη λάτρευα. Βέ-
βαια, τώρα έχω γεράσει και είναι καιρός εγώ να την πω στα εγγονάκια μου. Λοιπόν, σήμε-
ρα θα σου αφηγηθώ αυτήν την υπέροχη ιστοριούλα. Ξεκινάει έτσι: «Μία φορά και έναν και-
ρό μέσα σε ένα τεράστιο δάσος με θεόρατα δέντρα υπήρχε ένα μικρό χωριό. Αυτό το χωριό 
δεν ήταν όποιο και όποιο. Σε αυτό το χωριό ζούσαν χάρτινοι κάτοικοι σε χάρτινα σπιτάκια. Η 
ζωή στο χωριό κυλούσε αρμονικά και ήσυχα. Τον χειμώνα χιόνιζε και το καλοκαίρι είχε πολύ 
ήλιο. Μια μέρα πριν το φθινόπωρο, πάντα μα πάντα έβρεχε. Βέβαια τα δέντρα, επειδή το ήξε-
ραν πως εκείνη την ημέρα θα βρέξει, προστάτευαν την πόλη, ώστε να μη χαλάσει. Ήταν κα-
λοκαίρι. Ο ήλιος έκαιγε τα πρόσωπα των κατοίκων που είχαν βγει στις αυλές τους για να λια-
στούν. Μόνο ένα αγόρι δεν ήθελε να το δει ο ήλιος. Αυτό το παιδάκι το λέγανε Τομ. Ο Τομ ήταν 
μόλις 7 χρονών και λάτρευε τη βροχή. Όταν έβρεχε, έφευγε από το χωριό, εκεί που τα κλα-
διά των δέντρων τον προστάτευαν, και έβγαινε έξω να απολαύσει τη βροχή και να παίξει με 
τις σταγόνες. Ήταν πολύ τολμηρό και άτακτο παιδί. Οι γονείς του συνέχεια τού φώναζαν και τα 
μόνα μέρη που έβρισκε ησυχία ήταν στην αγκαλιά του παππού του και εκεί, έξω από το χω-
ριό, εκεί που ήταν ελεύθερος να παίζει όσο θέλει. Το βράδυ της τελευταίας μέρας του καλο-
καιριού είχε πολύ σκοτάδι. Ο Τομ άκουσε κάποια βήματα. Και ύστερα ένα χτύπημα στο πα-
ράθυρό του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τρελή. Κάθε του βήμα 
έσφιγγε τον κόμπο στον λαιμό του. Άνοιξε την πόρτα. Σκοτάδι. Άκουσε κάποιον να φωνάζει 
το όνομά του. «Τομ, Τομ, πσσσιτ!» Γνώριμη φωνή. Ναι, η φωνή ήταν πολύ γνώριμη. Πλησί-
ασε στη μορφή που ίσα ίσα φαινόταν από το φως του φεγγαριού. Ήταν ο παππούς του. Έτρε-
ξε στην αγκαλιά του. Ο παππούς του τον πήρε από το χέρι και πήγανε στο μέρος που σύχνα-
ζε ο Τομ, όταν έβρεχε. Ήταν σκοτάδι. Ξαφνικά, έτσι όπως ήταν ξαπλωμένοι, ένα αστέρι έπε-
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σε. Ο Τομ ευχήθηκε κάτι. Τότε, ένα δευτερόλεπτο αφού τελείωσε, μια αδύναμη αλλά ταυτό-
χρονα διαφορετική ψιχάλα ξέσπασε. Τα πρόσωπα του παππού και του Τομ έλαμψαν. Κάθισαν 
εκεί ξαπλωμένοι μέχρι το πρωί. Ο Τομ μόλις ξημέρωσε, άνοιξε τα μάτια του. Μια κραυγή χα-
ράς, ευτυχίας και ελάχιστου τρόμου ξύπνησε τον παππού! Κοιτάχτηκαν. Δεν πίστευαν στα μά-
τια τους. Ο Τομ απόρησε πώς. Και ο παππούς τού είπε: «Παιδί μου, μια φορά στα χίλια χρόνια 
μια χρωματιστή βροχή χρωματίζει το δάσος μας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα χρώματα του ου-
ράνιου τόξου σμίγουν και γίνεται μια μικρή έκρηξη.» Και τότε – είπε ο Τομ: «Και, έτσι, δηλαδή 
έγινε αυτό. Για αυτό είμαστε τώρα χρωματιστοί». Ο παππούς έγνεψε το κεφάλι του καταφατι-
κά. Από τότε ο παππούς και το εγγόνι του ήταν για πάντα χρωματιστοί χάρη σ’ αυτή τη διαφο-
ρετική βροχή. Αυτοί οι δύο μόνο. Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.» Τέλος! Αυ-
τή ήταν η μικρή και τόσο λατρεμένη ιστοριούλα σχετικά με τον παππού μου. Αυτά για σήμερα. 
Καληνύχτα ημερολόγιο. Σε αγαπώ!

Αθηνά Τσάκου, Β΄ Γυμνασίου

«Real Eyes Realize Real Lies»
 «Δεν μπορώ, όχι δεν μπορώ να κοιτάξω τον Αλέξανδρο στα μάτια. Δεν μπορώ να του 

πω την αλήθεια. Είναι τραγικό αυτό που έκανα. Νιώθω απαίσια.» είπε ο Εμμανουήλ και άρ-
χισε να κλαίει. Δεν άντεχε να λέει ψέματα στον κολλητό του. Είχε καταλάβει το λάθος του, αλ-
λά δεν είχε το κουράγιο να ζητήσει συγγνώμη. Κάθε μέρα στο σχολείο ένιωθε ότι δεν θα του 
ξαναμιλούσε ο Αλέξανδρος, γιατί είχε καταλάβει το ψέμα του. Οι μέρες περνούσαν και ο Εμ-
μανουήλ έκλαιγε ακόμα πιο πολύ. Ένιωθε πως, όταν θα το μάθει, δεν θα έβλεπε τα μάτια του 
κολλητού του να ξαναχαμογελούν αληθινά. Θα τα έβλεπε να τον κοιτούν με μίσος. Αντιλαμ-
βανόταν το λάθος του αλλά φοβόταν την αλήθεια. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Δεν τον κοιτούσε 
πια στα μάτια, φοβόταν μην καταλάβει το ο,τιδήποτε. Είχε ξεπεράσει τα όριά του, στα μαθήμα-
τα δεν τα πήγαινε καλά. Συνέχεια κάτω από τη βάση και οι γονείς του ρωτούσαν: «Γιατί Εμμα-
νουήλ; γιατί, γιατί, γιατί»· μόνο αυτό άκουγε και μόνο αυτό έλεγε στον εαυτό του. Μια μέρα ξύ-
πνησε αποφασισμένος να αποκαλύψει το φρικτό ψέμα που είχε πει. Δίσταζε, συνέχεια φώνα-
ζε «Αλέξανδρε, Αλέξανδρε», κι όταν ερχόταν πάγωνε και δεν έλεγε τίποτα. Συνέχεια το αποφά-
σιζε και όταν ερχόταν η ώρα αυτός δίσταζε. Τελικά, στο σχόλασμα του τα είπε όλα. Ο Αλέξαν-
δρος βούρκωσε· τα μάτια του, όμως, δεν έδειχναν μίσος προς τον Εμμανουήλ αλλά αληθινή 
αγάπη και συμπόνοια και του είπε πως αυτό το ψέμα που είπε ήταν ένα αληθινό ψέμα, δηλα-
δή ένα ψέμα για το καλό του. Το κατάλαβε αυτό ο Αλέξανδρος και αγκάλιασε τον κολλητό του.

Σοφία Τσόκα, Α΄ Γυμνασίου
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΑΣ... 
«ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ»
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«Χειμωνιάτικη καλημέρα»
 Έτσι ξαφνικά μια σταγόνα της βροχής κύλησε στο ραγισμένο παράθυρο της κουζίνας. 

Περίμενε να βράσει ο καφές της μήπως και ξυπνήσει. Ήταν ήδη επτά το πρωί. Έντονη βροχή, 
το κρύο δυνάμωνε μέρα με τη μέρα. Καθώς χάζευε τη βροχή πρόσεξε ένα παιδί με μια κίτρι-
νη ομπρέλα, να σπάει την γκρίζα γειτονιά, τα χρώματα του χειμώνα. Τότε ένα μικρό χαμόγελο 
φάνηκε στο πρόσωπό της, μικρό όπως το παιδί. Θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια, πως κάπο-
τε και εκείνη έτρεχε στη βροχή, με ομπρέλα ή χωρίς. Θυμήθηκε το ζεστό γάλα που έπινε κά-
θε πρωί κοντά στο ζεστό τζάκι. Θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και όσο τα θυμόταν το χαμό-
γελό της γινόταν και πιο έντονο. Αυτά τα χρόνια που τόσο πίσω ήταν. Πόσο τα νοσταλγούσε! 

Το παιδί άρχισε να χάνεται στη βροχή και μαζί του πήρε τις σκέψεις και το χαμόγελό της. 
Οι σταγόνες της βροχής διαπερνούσαν τα ραγίσματα του παραθύρου και έβρεξαν το χέρι της. 
Σκουπίστηκε στο ξεφτισμένο της μανίκι. Και τότε το ανέκφραστο, χλωμό της πρόσωπο δροσί-
στηκε από ένα δάκρυ. Έριξε μια ματιά στα πυκνά σύννεφα και έκλεισε την κουρτίνα. Λίγο αρ-
γότερα είχε καθίσει δίπλα στο σβησμένο τζάκι, το γεμάτο από στάχτη, πίνοντας τον παραβρα-
σμένο και ξεθυμασμένο της καφέ. 

Νάνση Ανδρέου, Γ΄ Λυκείου

«Πέφτω»
 Πέφτω. Δεν βλέπω τίποτα, μόνο σκοτάδι και το μόνο που ξέρω είναι πως πέφτω. Προ-

σπαθώ να βρω κάτι, κάποιο φως να μου δείξει πού βρίσκομαι, τι συμβαίνει, γιατί πέφτω, προς 
τα πού πέφτω, μα δεν υπάρχει τίποτα. Κανένα στοιχείο. Κανένα φως. Μόνο σκοτάδι. Πανικο-
βάλλομαι. Νιώθω τον τρόμο που πηγάζει από τη γνώση πως δεν μπορώ να πέφτω για πά-
ντα, πως κάποτε θα συγκρουστώ με το έδαφος και αρχίζω να φωνάζω απεγνωσμένα ζητώ-
ντας βοήθεια. «ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΕΕ ΜΟΥ, ΒΟΗΘΕΙΑ!» Κλείνω τα μάτια φωνάζοντας και πέφτω, πέ-
φτω, πέφτω. 

Ανοίγω τα μάτια και πετάγομαι όρθια καθώς ακούω τη μητέρα μου σαν ραδιόφωνο με 
παράσιτα να μου λέει «... όνειρο. Ήταν απλά ένα όνειρο, ένας εφιάλτης. Τέλειωσε τώρα, όλα 
είναι καλά, είσαι ασφαλής...». Σταδιακά τα παράσιτα υποχωρούν και ακούω τη φωνή της 
όλο και πιο καθαρά, καθώς προσπαθώ να ρίξω τους σφυγμούς μου πίσω στα φυσιολογικά 
επίπεδα. Εισπνοή... εκπνοή... εισπνοή... εκπνοή. Ακουμπάω τα χέρια μου στο πρόσωπό μου 
και νιώθω τα μάγουλά μου υγρά. Κοίτα να δεις... έκλαιγα. 

Σκουπίζω τα μάτια μου με τα χέρια μου και κοιτάζω για πρώτη φορά τη μητέρα μου στα 
μάτια. Την κοιτάζω και για πρώτη φορά από τη στιγμή που με έσωσε από τα τέρατα του Μορφέα 
τη βλέπω πραγματικά. Φοβάται. Και είναι κουρασμένη. Τόσο κουρασμένη. Την αγκαλιάζω όσο 
πιο σφιχτά μου επιτρέπουν τα τρεμάμενα άκρα μου και ψιθυρίζω ξανά και ξανά «Συγγνώμη». 

Καθόμαστε έτσι πολλή ώρα, μέχρι που τελικά κάποια στιγμή, εκείνη διακόπτει την αγκαλιά 
μας, φιλάει το κεφάλι μου και με σκεπάζει μουρμουρίζοντας γλυκά λόγια αγάπης και στοργής. 
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Κλείνει το φως και με αφήνει μόνη με τις σκέψεις μου, για να προσπαθήσει να κοιμηθεί για 
όσες ώρες ακόμα έχουν απομείνει στη νύχτα που κατέστρεψα και για τις δυο μας. 

Κλείνω τα μάτια μου και το μετανιώνω αμέσως. Τα ανοίγω ξανά για να αποφύγω να 
δω και πάλι το πρόσωπό σου πίσω από τα κλειστά μου βλέφαρα. Πάνε μήνες από τότε που 
έφυγες, από τότε που αναγκάστηκα να φορέσω μαύρα για να παρακολουθήσω την κηδεία 
σου, όχι επειδή το άντεχα, αλλά επειδή πίστευα πως θα με ήθελες εκεί. Οι κηδείες είναι για 
τους ζωντανούς, όχι για τους νεκρούς, το ξέρω, και το ήξερα και τότε, όμως ήθελα να είμαι 
εκεί μία τελευταία φορά για σένα. Ακόμη κι αν με βασάνιζε, ακόμη κι αν πέθαινα μέσα μου 
ήθελα να είμαι εκεί για σένα, επειδή ήξερα μόνο ένα πράγμα: πως δεν θα είχα ξανά την 
ευκαιρία. 

Τις καλές μέρες, μου αρέσει να σκέφτομαι πως έχεις γίνει πια ένα με τ’ αστέρια, που 
τόσο αγαπούσες, πως έφυγες από αυτόν τον κόσμο τόσο νωρίς για να δεις τα θαύματα του 
σύμπαντος. Τις κακές μέρες απλά σκέφτομαι πως έφυγες. Πάνε έξι μήνες από τότε που μας 
άφησες, από τότε που με άφησες. Πάνε έξι μήνες από τότε που κοιμήθηκα τελευταία φορά 
ένα ολόκληρο βράδυ, χωρίς να ξυπνήσω κλαίγοντας και ουρλιάζοντας στη μέση της νύχτας. 
Πάνε έξι μήνες από τότε που χαμογέλασα τελευταία φορά. Πώς να χαμογελάσω χωρίς εσένα; 
Πώς θα μπορούσα; 

Στέλλα Αντωνογιαννάκη, Β΄ Λυκείου 

«Η ζωή από ψηλά»
 Στην κορυφή του ψηλότερου βουνού είχε τη φωλιά του ένας αετός. Μια νύχτα, 

όμως, που το κρύο ήταν πιο δυνατό από ποτέ και ο παγωμένος αέρας λυσσομανούσε, μην 
αφήνοντας τίποτα όρθιο, καθώς η μητέρα είχε εγκλωβιστεί μακριά απ’ τη φωλιά, ψάχνοντας 
φαγητό, η φωλιά έπεσε στα χέρια του ανελέητου βοριά! Τα αυγά σκορπίστηκαν από ’δω κι 
από ’κει και κάποια έσπασαν. Το επόμενο πρωί μαζί με τον ήλιο ανέτειλε και η ζωή ενός 
αετού. Ολομόναχος κοιτούσε με περιέργεια τριγύρω και προσπαθούσε να επεξεργαστεί 
τον νέο κόσμο που επιβλητικά πρόβαλλε μπροστά του. Καθώς ο καιρός περνούσε, όλο και 
περισσότερα πράγματα μάθαινε για τη νέα του ζωή, όλο και περισσότερο προσαρμοζόταν 
στον κόσμο αυτόν. Έμαθε να βρίσκει φαγητό, να προφυλάσσεται από τους εχθρούς, να πετάει 
ψηλά, ακόμα κι όταν, είχε κόντρα τον άνεμο. Έμαθε να επιβιώνει. Μια μέρα αποφάσισε να 
αναζητήσει την οικογένειά του, τις ρίζες του. Ήθελε να μάθει από πού προέρχεται, τι απέγιναν 
οι δικοί του. Έχοντας, λοιπόν, τη δύναμη και την όρεξη της νεότητας, ξεκίνησε το ταξίδι του, 
αποφασισμένος να φτάσει ακόμα και μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, για να βρει απαντήσεις 
στα ερωτήματά του. Ταξίδευε ασταμάτητα, αδιαφορώντας για τον άνεμο, τη βροχή, το κρύο. 
Έψαξε παντού, ρώτησε τους πάντες, μα απάντηση καμιά. Κανείς δεν ήξερε να του πει, πού 
θα βρει την οικογένειά του. Νιώθοντας απογοητευμένος, απελπισμένος, πιο μόνος από 
ποτέ, πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Το μυαλό του ήταν άδειο, δεν σκεφτόταν τίποτα, ήταν 
πλημμυρισμένο από το δηλητήριο της μοναξιάς και της απογοήτευσης. Πετούσε πάνω από 
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θάλασσες, βουνά, πεδιάδες και ήταν η πρώτη φορά που δεν έπαιζε με το νερό, δεν χάιδευε 
με τις φτερούγες του το χορτάρι, δεν γαργαλούσε με τις φτερούγες του τα σύννεφα, δεν έπαιζε 
κρυφτό με τον ήλιο. Είχε αποτύχει στον σκοπό, που είχε θέσει και γι’ αυτό είχε χάσει τον 
προσανατολισμό του, την κατεύθυνσή του και συνάμα χρόνο από τη ζωή του. Στο ταξίδι του 
αυτό κέρδισε πολλά, αλλά στην επιστροφή έχασε πολλά. Καθώς πλησίαζε στο σπίτι του, κάτι 
του θόλωσε την όραση, του δυσκόλεψε την αναπνοή κι ύστερα είδε φωτιά να καίει δέντρα, 
ζώα, και διαρκώς να εξαπλώνεται με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς, ισοπεδώνοντας τα 
πάντα στο πέρασμά της, αφήνοντας μόνο συντρίμμια για ενθύμια. Μετά ακολούθησαν ήχοι 
από όπλα, που σημάδευαν πουλιά, που απεγνωσμένα πετούσαν όσο πιο μακριά και γρήγορα 
μπορούσαν, για να σωθούν. Μάταια, όμως, γιατί τα περισσότερα από αυτά άφηναν εκεί την 
τελευταία τους αναπνοή. Ο αετός, αφού ξύπνησε από τον εφιάλτη, που νόμιζε ότι έβλεπε, 
άρχισε κι αυτός να πετάει γρήγορα, ψηλά, δίχως να κοιτάξει πίσω. Ξαφνικά, ένα βόλι τον 
βρήκε στο αριστερό του φτερό. Τρόμαξε, πόνεσε, έχασε απότομα υψόμετρο, όμως εκείνη τη 
στιγμή, πείσμωσε. Ήταν πολύ νέος ακόμα κι είχε πολλά να μάθει, πριν πεθάνει. Όχι, δεν είχε 
έρθει ακόμα η ώρα του, η ζωή του δεν τέλειωνε εκεί. Έβαλε, λοιπόν, τα δυνατά του, πήρε 
φόρα και πέταξε πιο ψηλά από ό,τι προηγουμένως, κρύφτηκε στα σύννεφα και κατάφερε να 
γλιτώσει. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μπροστά του ένα ερημονήσι. Στάθηκε εκεί, πάνω σε έναν 
βράχο, για να ξεκουραστεί και να γιατρέψει την πληγή του. Κοίταξε τη γαλήνια θάλασσα που 
απλωνόταν μπροστά του και είπε: «Πόσο ανόητος ήμουνα, που άφησα τις ανούσιες σκέψεις 
μου, να καλύψουν την ουσία της ζωής!». Από τότε κι έπειτα ο αετός πετούσε, έχοντας δύναμη 
στα φτερά του και στην καρδιά του. Κι αν καμιά φορά σκέψεις ή καταστάσεις του βάραιναν τα 
φτερά, έφερνε στο μυαλό του την εικόνα της γαλήνιας θάλασσας, που ξεπρόβαλλε μετά από 
τη φουρτούνα και την μπόρα. 

Ιωάννα Βαμβακά, Γ΄ Λυκείου

«Οι 201 της Καισαριανής»
 Έτσι ξαφνικά φεύγουν οι εποχές, και οι χειμώνες και τα καλοκαίρια. 

(Και πάνω από όλα ηχούν οι σειρήνες πολέμου.)
Οι αιώνες μοιάζουν με στιγμές που αργοσβήνουν πριν προλάβεις να τις ζήσεις. 
Έτσι ξαφνικά αποφασίστηκε και η εκτέλεση των διακοσίων αντρών. 
Στα μεγάφωνα των φυλακών του Χαϊδαρίου ανακοινώνονται τα ονόματα. 
Στα αυτιά μου φτάνει και το δικό σου. 
Κάνει αντίλαλο στον βαθύτερο φόβο μου. 
Ανάμεσα από τα σίδερα παρατηρώ κοκκαλωμένη την ελπίδα να με χαιρετάει και ύστερα 

να αποχωρεί με το κεφάλι της σκυμμένο. 
Η εποχή αλλάζει. 
Έτσι ξαφνικά όπως άλλαξαν και οι προηγούμενες. 
1 Μαΐου 1944.



λογοτεχνικές ανησυχίες 2018 31

Η άνοιξη μοιάζει με στολισμένο επιτάφιο. 
Πριν χαράξει σε αντικρίζω για τελευταία φορά. 
Με περηφάνια μπαίνεις σε εκείνο το φορτηγό και στοιβάζεσαι με τους υπόλοιπους. 
Η πλάση νεκρώνει, το έγκλημα πολέμου διαπράττεται και ένα από τα θύματα ήσουν εσύ. 
Ο αγαπημένος μου από όλους τους ανθρώπους. 
Και όταν την επόμενη μέρα με ελευθέρωσαν, 
την ελευθερία για την οποία ρίσκαρα καθημερινά επί χρόνια τη ζωή μου, δεν την ένιωσα. 
Γιατί σε εκείνο το τελευταίο σημείωμα που είχες στην τσέπη σου...
άφησα την τελευταία μου πνοή, ξεγράφτηκα από τον κόσμο και με έθαψαν ανάμεσα στις 

λέξεις από μελάνι. 
Έκλεισα τα μάτια μου, έτσι ξαφνικά, σαν το σώμα σου ξάπλωσε απαλά στο χώμα, δίπλα 

στο δικό μου. 
Οι 201 της Καισαριανής. 
Εμπνευσμένο από την ταινία 
«Το τελευταίο σημείωμα» του Π. Βούλγαρη

Φράνσις Γαδ, Γ΄ Λυκείου

«Το κρυφτό»
 «Πέντε, δέκα, δεκαπέντε»

Οι περισσότεροι τρέχανε πίσω από την εκκλησιά να κρυφτούνε. Εμείς είχαμε βρει πολύ 
καλή κρυψώνα και πήγαμε από την άλλη πλευρά. 

Μπαίναμε στο υπόγειο του σπιτιού της Γεωργίας. Κανονικά ήταν κλειστά, αλλά εμείς ήμα-
σταν παλιοί και δεν μέτραγαν οι κανόνες. 

Μύριζε όπως όλα τα υπόγεια στο χωριό κι ήταν πολύ δροσερό. Κρυφτήκαμε πίσω από 
κάτι βαρέλια, λες και αλλιώς θα μας έβλεπε κανείς εκεί μέσα. Περιμέναμε και δεν είχα-
με τι να κάνουμε κι έτσι η Αναστασία ξεκίνησε να κάνει την κότα. Ε, κι εγώ έκανα τη γαλο-
πούλα και έλεγα «γλου, γλου, γλου». Και μετά σηκώθηκε ο Νίκος κι άρχισε να περπατά-
ει σαν χήνα και, επειδή έχει πολύ μακριά χέρια και πόδια, το κάνει πολύ αστεία. Εγώ ετοι-
μαζόμουν να ανοίξω το στόμα, να γελάσω και από πάνω κρεμόταν με τον ιστό της μια αρά-
χνη. Δεν ήταν μεγάλη, μικρούλα ήταν. Κι έτσι όπως ανοίγω το στόμα μου μπήκε μέσα. Μα, 
επειδή γέλαγα, δεν το κατάλαβα αμέσως. Εε και τι να κάνω, το σκέφτηκα λίγο και την κατά-
πια. Ανησύχησα, μήπως την έφαγα ζωντανή και συνέχιζε να ζει στο στομάχι μου, αλλά εί-
πα να μην το σκέφτομαι. 

Μείναμε πολλή ώρα και περιμέναμε. Κάναμε κι άλλα ζώα. 
Εγώ βγήκα τελευταία και φώναξα «φτου ξελευτερία!»

Χρύσα Γκιόκα, Γ΄ Λυκείου
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«Άνεμος»
 Και έτσι μείναμε μόνοι το ξημέρωμα, δυο άνθρωποι μόνοι σ’ ένα απέραντο μπαλκόνι. Την 

αλήθεια κοιτάζουμε που πάντα γυμνή θα κόβει βόλτες σε ένα τσιγάρο, δυο ποτά και ένα γέλιο. 
Ακούω φωνές στο ξέφωτο τη νύχτα και ύστερα έπονται δυο χάδια του ανέμου και σε 

φέρνουν. Και σε φέρνουν και σε πηγαινοφέρνουν ξανά και ξανά, κάθε βράδυ, κάθε άνεμος...
Πότε θα πάψει να φυσάει; 
Πότε θα πάψει η σιωπή τη χαρά να αναζητά; 
Πότε τα δάκρυα θα φύγουν όπως έκαναν παλιά;
Βαρέθηκα να πνίγομαι στον δικό μου απέραντο ωκεανό. Οι φίλοι μου να με μεθάν με λόγια 

αιματηρά.
Γυάλινο κενό μου, θα σπάσεις μια μέρα. Μέσα στους ανθρώπους κρύβεται η φοβέρα 

καθώς ο άνεμος φυσά. 
Ο άνεμος του παρελθόντος που χτυπά την πόρτα και θερίζει. Ο άνεμος που φυσούσε και 

παλιά. Ο ίδιος άνεμος που σε πήρε μακριά μου. 
Όσα πέρασα, νύχτα, θέλω ένα βράδυ να στα πω, να φωνάξω στο κενό σου δίχως κανείς 

να με ακούσει. Να κλάψω και ο λυγμός μου τον θάνατο να παρακούσει. 
Θέλω από μέσα μου να βγάλω, εκείνα που κανείς δεν βλέπει, εκείνα που δεν είδε και δεν 

θα δει ποτέ. Όλα αυτά που κανείς ποτέ δεν ρώτησε να μάθει και ας μην ήθελε. 
Ό,τι με έκανε αυτό που είμαι τώρα. Ό,τι με έκανε να δίνω τα πάντα για ανθρώπους που λίγα 

μου δίνουν. Ένα χάδι συναισθημάτων θέλω μονάχα. Να γνωρίσω την αλήθεια της αγάπης που 
ποτέ δεν σε ξεχνάει.

Νύχτα, τα μάτια μου κλείνουν σιγά σιγά. Όταν θα κάτσω να στα πω, φρόντισε να μη φυσά. 

Νέλλα Δουκάκη, Γ΄ Λυκείου

 «

«Σελίδες ημερολογίου»
 6/09/16

Ψάχνω να βρω να σου πω κάτι άλλο, πιο μεγάλο από το σ’ αγαπώ. Δε βρίσκω. Κάθε μέρα 
χρειάζομαι όλο και πιο βαριά λέξη για να σου εκφράσω τι νιώθω. Δεν υπάρχει καμία. Μια 
μέρα πάρε με μαζί σου και μην με επιστρέψεις. Και αν δεν έρχομαι μη μου δώσεις περιθώρια. 
Πάντα βάζω τη λογική πρώτη. Η καρδιά μου τίποτα δεν κάνει. Κι όμως δε φαντάζεσαι τι λέει 
και πόσο τρέχει. Αναρωτιέμαι! Γιατί να υπάρχει κι άλλος κόσμος; Δεν τους φτάναμε εσύ κι 
εγώ; Βέβαια, και εσύ να υπήρχες χωρίς άλλους ανθρώπους, πάλι κόσμος θα λεγόταν. Ο δικός 
μου. Και τώρα σε αισθάνομαι ξανά. Ο αέρας φοράει το άρωμά σου και αναπνέει σαν εσένα. 
Ακούω την καρδιά του όπως ακούω τη δική σου. Τώρα σε αισθάνομαι πάνω στο στήθος μου. 
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Να θες να ακούσεις, να ακούσεις αν η καρδιά μου έχει τον ίδιο χτύπο με τη δική σου. Τώρα 
πέρασε η ώρα. Το φεγγάρι είναι στο ψηλότερο σημείο του ουρανού. Αλλά σα να σταμάτησε ο 
χρόνος για να σ’ αγαπήσω λίγο ακόμα. Να προλάβω λίγο παραπάνω από την αγάπη σου. Κι 
ας μου λες πως όσο κυλάει ο χρόνος θα μ’ αγαπάς, εγώ δε θέλω να κυλάει. Θέλω μόνο εσύ 
να κυλάς. Πάνω στο σώμα μου. ΕΣΥ.

12/04/17
Σα να μην έγινε τίποτα το βράδυ εκείνο. Κι όμως εμένα τραντάχτηκε το κορμί μου και 

άναψε μια φλόγα. Αυτή που τώρα καίει τα σωθικά μου, γιατί ούτε κάρβουνα δε βλέπει.
Σα να μην έγινε τίποτα το βράδυ εκείνο, που με πήρε και με χάιδεψε σα σύννεφο που μέσα 

του σκάει μια αστραπή.
Σα να μην έγινε τίποτα το βράδυ εκείνο. Και η καρδιά μου σωπαίνει για μια στιγμή και 

φωνάζει την άλλη, γιατί το βράδυ αυτό ξαναγεννήθηκε.
Έτσι.
Χωρίς να έγινε τίποτα.

21/05/16
Όπως πιέζει η άσφαλτος το χώμα.
Έτσι πάλευα κι εγώ.
Έτσι όπως έπεσε η σταγόνα της βροχής πάνω στο φρεσκοβαμμένο τσιμεντένιο τοίχο της 

βεράντας.
Έτσι έπεσα κι εγώ.
Και δώσ’ του χαλίκια και δώσ’ του χρώμα και δώσ’ του τα όλα έλεγα.
Και τα ’δωσα όλα και στέρεψα τελικά.
Όχι επειδή τα έδωσα.
Επειδή δεν είχα πια να δώσω εγώ στον εαυτό μου.
Πόλεμος ολόκληρος.
Μα τελικά χωρίς αντιπάλους.
Και βγήκα χαμένη.

Ηλιάνα Κορδονούρη, Γ΄ Λυκείου

«Ένα κορίτσι...»
 Εκείνη τη νύχτα ήθελα να ξεφύγω. Στο κέντρο του νησιού τα φώτα ήταν πολύ εκτυφλωτικά. 

Οι θόρυβοι πολύ εκκωφαντικοί. Οι άνθρωποι που περπατούσαν κάτω από τη βεράντα μας 
ο ένας πιο βιαστικός από τον επόμενο.

Ήθελα να ξεφύγω. Από τα φώτα, από τους τουρίστες, από τον θόρυβο. 
Πήρα τα κλειδιά μου και έφυγα. 
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Η πόρτα ξεκλείδωτη. Δεν υπήρχε και λόγος, άλλωστε, να κλειδώσω. 
Οι ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού με ήξεραν και τους ήξερα. 
Αλλά εκείνη τη νύχτα ήθελα να ξεφύγω. 
Με ελαφρύ βήμα πέρασα μέσα από ένα πλήθος ανθρώπων, προσπαθώντας να πάω 

στην παραλία. Εκεί θα μπορούσα να καθίσω και να απολαύσω ολομόναχος την απόλυτη 
γαλήνη της θάλασσας. Όταν έφτασα, επιτέλους, υπήρχε ακόμη αρκετός κόσμος, αλλά δεν 
θα με επηρέαζε αυτό. Σκόπευα να πάω σε ένα σημείο που δεν θα ακουγόταν τίποτα, παρά 
μόνο το κύμα που έσκαγε. 

Άρχισα να ανεβαίνω στα βράχια από τη δεξιά μεριά της παραλίας. Όταν έφτασα σε αρκετά 
ψηλό σημείο, κάθισα. 

Ένας ήχος έσπασε την ησυχία. Κάποιο μουρμουρητό ενός τραγουδιού. Ενός τραγουδιού 
γνώριμου, που έμοιαζε να θυμίζει παιδικά χρόνια και καλοκαιρινές βραδιές σαν και τη 
σημερινή. 

Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού ακουγόταν, σαν το φεγγάρι το ίδιο να το 
τραγουδούσε. Σηκώθηκα. Άρχισα σαν υπνωτισμένος να ψάχνω από πού ερχόταν το 
τραγούδι. Κοίταξα γύρω μου. Βράχια. Λουλούδια. Χώμα. Βράχια. Ξεραμένα χόρτα. Βράχια. 
Αστέρια. 

Όχι. 
Άρχισα να κατεβαίνω προς το νερό. Αλμύρα. Βράχια. 
Όχι, όχι. 
Το τραγούδι συνεχίζει να ακούγεται. Είναι τόσο γαληνευτικό και όμορφο όσο το θυμάμαι. 

Όμως από πού ακουγόταν; Είχα την ανάγκη να μάθω. 
Συνέχισα να προχωράω προς τα κάτω. Είδα κάτι μέσα στο νερό. Μια σιλουέτα. 
Ένα κορίτσι. 
Μα τι κάνει ένα κορίτσι εδώ; Πώς ξέρει αυτό το τραγούδι;
Δεν μίλησα. Οι λέξεις ακούγονταν ξεκάθαρα στο μυαλό μου, όμως δεν έβγαιναν από τα 

χείλη μου. 
Μπαίνω μέσα στη θάλασσα. Το νερό ρηχό, μόλις πέρναγε τον αστράγαλο. 
Βλέπω ξανά το κορίτσι. Το λευκό δέρμα και τα μαύρα της μαλλιά που λάμπουν στο 

φεγγαρόφως την έκαναν να μοιάζει με σειρήνα. 
Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε. 
Κοίταξα το φεγγάρι. 
Το τραγούδι δεν ακούγεται πια. 
Το κορίτσι έχει φύγει. 
Κι εγώ είχα μείνει ακίνητος πάνω στα βράχια να κοιτάζω το φεγγάρι. 
Δεν υπήρχαν πατημασιές στην άμμο. 
Σα να μην είχε υπάρξει ποτέ, σα να χάθηκε. 
Χάθηκε εκείνη. Χάθηκαν και τα βήματά της. 

Χριστίνα Μουστακάτου, Β΄ Λυκείου
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«Για ένα άρωμα γίνονται όλα!»
 Και κάπου εκεί, Μάρτης ήταν, βρέθηκε στο σκοτεινό της δωμάτιο, κάτω από τα βαριά 

της σκεπάσματα, να τον σκέφτεται. Είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία φο-
ρά που είχαν βρεθεί παρέα κουκουλωμένοι στα σεντόνια της, ένας βασανιστικός χρόνος κα-
τά τον οποίο συνεχώς, αλλά, μάταια, προσπαθούσε να ξεχάσει!

Έκλεισε τα μάτια της και έφερε στη μνήμη της το πρόσωπό του, το χαμόγελό του. Πήρε 
αγκαλιά τον τεράστιο, καφέ αρκούδο που της είχε δωρίσει και αισθανόταν σχεδόν το άγγιγμά 
του, μύριζε το άρωμά του. Έσφιξε περισσότερο τον αρκούδο και χαμογέλασε.

Δάκρυα πλημμύρισαν τα βλέφαρά της. Πέταξε τον αρκούδο στην άκρη και σηκώθηκε με 
ένα άλμα από το κρεβάτι. Έτρεξε μέχρι το μπάνιο και έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό της. Γύρι-
σε ξανά στο δωμάτιο γρονθοκοπώντας τον αέρα, κάπου έπρεπε να ξεσπάσει την ένταση που 
της προκαλούσε η θύμησή του.

Ξάπλωσε ξανά στο κρεβάτι της, όμως, γρήγορα κατάλαβε ότι θα ήταν ένα δύσκολο βρά-
δυ, από αυτά που δεν περνούν με τίποτα και οι σκέψεις κάνουν αδιάκοπο πάρτι μες στο μυα-
λό. Φόρεσε τη μαύρη φλις φόρμα της και ένα φούτερ πάνω από το μαύρο μπέιμπι ντολ της και 
βγήκε στο μπαλκόνι. Η θέα ήταν μαγευτική από κει πάνω, τα φώτα της πόλης ξεχύνονταν ως 
τη θάλασσα και το φεγγάρι ήταν ολόγιομο. Η αντανάκλαση του φωτός καθιστούσε περιττό κά-
θε επιπλέον φωτισμό. 

Η σκέψη της γύρισε πάλι γύρω από το πρόσωπό του. Στην ανάμνηση των στιγμών τους σε 
αυτό το μπαλκόνι, της ήρθε έντονη επιθυμία να καπνίσει, να μυρίσει τον καπνό, αυτόν που εί-
χε χρωματίσει τα αμέτρητα φιλιά τους. 

Δεν κάπνιζε τακτικά, γι’ αυτό και δεν είχε πακέτο. Αποφάσισε να πάει να πάρει. Είχε ανά-
γκη να περπατήσει, να πάει μια βόλτα. Φόρεσε το μπουφάν και πήρε τα κλειδιά της. Έκλεισε 
την πόρτα με πάταγο, μήπως και κατάφερνε να διώξει τις σκέψεις της, μάταια όμως!

Κατηφόρισε με μεγάλα βήματα τον δρόμο προς το γειτονικό ψιλικατζίδικο, το μοναδικό που 
τέτοια ώρα θα ήταν ανοικτό. Πλησίαζε δύο. Μπήκε μέσα με αέρα και ζήτησε τα τσιγάρα. Πλή-
ρωσε και γύρισε να φύγει.

Είχε σχεδόν φτάσει στην έξοδο όταν μια γνωστή μοτοσυκλέτα σταμάτησε απ’ έξω. Ένας άν-
δρας μετρίου αναστήματος κατέβηκε και έβγαλε το κράνος του.

Εκείνη είχε παγώσει στη θέση της. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της να πει κάτι ή έστω 
να κουνηθεί! Εκείνος την πλησίασε και της χαμογέλασε.

«Ήρθα για τσιγάρα» της είπε. «Κι εγώ!» του απάντησε εκείνη και έτεινε το πακέτο. «Με τα 
πόδια είσαι;» τη ρώτησε, κι εκείνη έγνεψε καταφατικά. «Περίμενε, θα σε πάω!» της είπε.

Εκείνη παρέμεινε σιωπηλή. Ανέβηκε πίσω του στη μοτοσυκλέτα και τον αγκάλιασε σφι-
χτά. Έκλεισε για λίγο και τα μάτια της και μύριζε το άρωμά του.

Το δίκυκλο σταμάτησε κι εκείνης της φάνηκε λες και είχαν περάσει μόλις δυο δευτερόλεπτα, 
αλλά η διαδρομή είχε τελειώσει, είχε φτάσει στο σπίτι της. «Ευχαριστώ» ψέλλισε και, πριν καλά καλά 
προλάβει να το σκεφτεί, οι λέξεις ξεχύθηκαν αυθόρμητα! «Θέλεις να έρθεις πάνω για μια μπύρα;»

Ο Μάνος χαμογέλασε λοξά, έβγαλε το κλειδί από το διακόπτη και την ακολούθησε.
Δεν είχαν ανταλλάξει πολλές κουβέντες όση ώρα ανέβαιναν τη σκάλα. Καθένας ήταν χα-

μένος στις σκέψεις του, στις τόσες αναμνήσεις. Εκείνη ξεκλείδωσε την πόρτα και πήγε ευθύς 
αμέσως στην κουζίνα να φέρει μπύρες, μήπως και έτσι καταφέρει να διώξει την αμηχανία με-
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ταξύ τους. Αυτός έβγαλε το μπουφάν του και έσκυψε να ακουμπήσει το κράνος του στο τραπε-
ζάκι του σαλονιού. Μια έκπληξη, όμως, τον περίμενε. Στο πάτωμα ανάμεσα στο τζάκι και τον 
καναπέ βρισκόντουσαν πεσμένα σκίτσα με το πρόσωπό του. Έσκυψε να τα περιεργαστεί και 
εκείνη την ώρα η Μυρτώ μπήκε στο δωμάτιο μαζί με δύο μπύρες και μια σακούλα πατατάκια. 

Ο Μάνος γύρισε και την κοίταξε απορημένος. Εκείνη τον πλησίασε και του έδωσε το κου-
τάκι. Το πήρε, το ξεσφράγισε και ήπιε μια γουλιά κοιτάζοντάς τη στα μάτια. Και τότε, έτσι ξαφνι-
κά και απρόσμενα, όλα ξεκίνησαν από την αρχή, ξανά. Και η ιστορία τους ξαναγράφτηκε, έχο-
ντας όμως μάθει και οι δυο τους από τα λάθη του παρελθόντος.

Το επόμενο πρωί η Μυρτώ ξύπνησε μυρίζοντας το ίδιο άρωμα, μόνο που αυτή τη φορά δεν 
το φανταζόταν, ούτε αγκάλιαζε τον καφέ αρκούδο της, αλλά τον Μάνο!

Ειρήνη Μανιώτη, Γ΄ Λυκείου

«Όμορφο κορίτσι»
 Όμορφο κορίτσι, μην στεναχωριέσαι. 

Τα μαλλιά σου είναι χρυσά και μεταξένια. 
Μην φοβάσαι. 
Αφέσου στην αγκαλιά των σκιών και τράβα τις κουρτίνες. 
Δες το σεληνόφωτο. 
Το λαμπερό φως που ξεχύνεται στον χώρο. 
Μην φοβάσαι. 
Κοίτα το. 
 Και ίσως το φως μπαλώσει τα σχισίματα της παλιάς πολυθρόνας και ίσως το φως μπαλώσει 
την καρδιά σου. 
Κοίτα το επίμονα. 
 Και αυτό με τη σειρά του θα πάρει το γήινο κορμί σου και θα το μεταμορφώσει σε μια 
αέρινη άυλη υπόσταση. Μην βγεις έξω, κορίτσι. Ο κόσμος αυτός δεν είναι για σένα. Άνοιξε 
το παράθυρο και γεύσου τη μυρωδιά του. 
Ξεσκόνισε τις φωτογραφίες. 
Εσύ είσαι αυτή. 
Κοίταξε τώρα τον καθρέφτη. 
Ξέμπλεξε τις χρυσαφένιες πλεξούδες σου και χτένισε τα μαλλιά σου. 
Ναι το σεληνόφωτο. 
Χαμογέλα, γλυκό κορίτσι. 
Εσύ είσαι. Μην κοιμηθείς απόψε. 
Το σεληνόφωτο είναι λαμπερό απόψε. 
Αύριο ίσως σβήσει.

Εβίτα Παγωμένου, Α΄ Λυκείου
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«Έτσι ξαφνικά»
 Έτσι ξαφνικά γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή. Σε αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Ξαφνι-

κά ερωτευόμαστε και ξαφνικά δίνουμε ένα τέλος στα πάντα. Ρισκάρουμε και έπειτα κλει-
νόμαστε στο «εγώ». Δίνουμε τον εαυτό μας και χανόμαστε στο χαμόγελο του άλλου. Αλ-
λά μέσα σε μια στιγμή δεν θέλουμε να πούμε ούτε «σ’ αγαπώ». Πέφτουμε, σηκωνόμαστε 
ή χανόμαστε. Κολυμπάμε στη γυάλα μας, ζούμε στη φούσκα μας και έπειτα πνιγόμαστε 
σε μια κουταλιά νερό. Αλλά πάλι ξαφνικά, απρόοπτα, να τη πάλι η ζωή, ο ήλιος, μια ανά-
σα που μας δίνει φτερά. Και εκεί που ήμαστε μόνοι μας, ψυχές που περπατούσαν μάταια 
στη μοναξιά, ξάφνου να τες άλλες ψυχές, καρδιές, ματιές, άνθρωποι που αγαπάμε, ερω-
τευόμαστε και τελικά ξεχνιόμαστε, γιατί αφήνουμε τον χρόνο να τους παρασύρει. Πετά-
με, αλλά σπάνε τα φτερά μας. Βυθιζόμαστε στο σκοτάδι μέχρι κάποιος να εμφανιστεί από 
το πουθενά και να ανάψει φωτιά. Τίποτα δεν είναι προειδοποιημένο, παρά προγραμματι-
σμένο από Αυτόν εκεί ψηλά, η σωστή στιγμή, η σωστή ευκαιρία. Από το «μαζί» στο «μό-
νοι», από το «σ’ αγαπώ» στη σιωπή. Από το «για πάντα» σε ένα ξεχασμένο «κάποτε». Όλα 
έρχονται και την επόμενη μέρα τα παίρνει μακριά το τίποτα. Και ξανά σκιές, ήλιοι, σύννε-
φα, ουρανοί. Βροχές και μπόρες, καταιγίδες ή ουράνια τόξα. Όλα αλλάζουν, διαδέχονται 
και τελικά σχηματίζουν τη ζωή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα «ξαφνικά». 

Ευαγγελία Πούλη, Α΄ Λυκείου

«Κολλημένος;»
 Εγώ; Ένας έφηβος 16 ετών με όνειρα για το μέλλον του, με πολλές προσδοκίες και 

την ελπίδα πως κάποτε όλα όσα ονειρεύεται θα γίνουν πραγματικότητα, εγώ κολλημένος 
στο διαδίκτυο; Μα και βέβαια! Πλέον κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτό το θηρίο 
που λέγεται “Internet”, όσων χρόνων και να είναι, όσο και να προσπαθεί να το αποφεύ-
γει. Πάντα αυτό θα νικάει. Ώρες ατελείωτες, χαμένες άσκοπα στο διαδίκτυο, είτε αυτό πα-
ραπέμπει σε συνομιλίες με φίλους, είτε σε απαντήσεις που δεν πρόκειται να επωφελη-
θούμε από αυτές. Από την άλλη, είναι χρήσιμο, λένε! Χρησιμεύει στη συλλογή πληροφο-
ριών, στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια του νου μας! Στην εποχή που το δια-
δίκτυο έχει μπει για τα καλά στις ζωές όλων μας, είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό, και 
έχει κυριεύσει τις ψυχές μας, κάποιοι μάταια ισχυρίζονται πως δεν αποτελούν θύματα αυ-
τού του σύγχρονου κινδύνου. Για εμένα, το Internet αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητάς μου, είναι ένας φίλος μου. Πολύ κοντινός. Αναπτύσσουμε τη μεταξύ 
μας σχέση κάθε μέρα και περισσότερο, έχοντας ο ένας τον άλλον ανάγκη. Και μου φαίνε-
ται να είναι πολύ καλός φίλος! Εγώ κολλημένος στο διαδίκτυο; Ποτέ!

Φοίβος Σταμάτης, Α΄ Λυκείου
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«9 εκατοστά μακριά από τον εαυτό μου»
 1, 2, 3, εδώ... 1, 2, 3... Πρέπει να ηρεμήσω... Μέτρα, Μέτρα! «Μα, έλα σε μένα», συνέχεια 

να λέει η φωνή. Προσπαθώ να αντισταθώ... 1, 2, 3... 1, 3, 4... «Έλα κοντά μου». 1, 2, 5... Τελικά 
δεν μπορώ να αντισταθώ άλλο. Ενδίδω και ακολουθώ τη φωνή που πια με έχει τυλίξει στην 
αυταπάτη της. Την ακολουθώ και βρίσκομαι σε ένα κτήριο. Έχω ξαναβρεθεί στο κτήριο, σε 
ένα δωμάτιο. Ξέρω πως, αν ψάξω να βρω την πόρτα και την ανοίξω, θα βρεθώ έξω. Πάντα 
έξω θέλω να ’μαι. Κι έτσι ψάχνω την πόρτα. Η φωνή σταμάτησε να ακούγεται, όμως. Σύ-
ντομα παρατηρώ την έξοδο. Την πιο όμορφη πινακίδα εξόδου που έχω δει ποτέ. Τρέχω 
να ανοίξω την πόρτα, όμως είναι κλειστή. ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ! Πανικοβάλλομαι, το δωμάτιο 
σκοτεινιάζει και η φωνή συνεχίζει «έλα, έλα, έλα» μέχρι που τα πάντα φαίνονται μια άρρωστη 
πραγματικότητα. Δεν σκέφτομαι πια λογικά, με κυριεύει πανικός. Ναι, αυτό το ξέρω, πανικός! 
Η πόρτα όμως; Πού είναι η πόρτα; Και οι φωνές πολλαπλασιάζονται. Έχω πια διχαστεί. Ποιο 
από τα τρία άτομα πρέπει να ακούσω; Να εμπιστευτώ; 1, 2, 3... 1, 2, 3... και το φως πλησιάζει... 
η έξοδος ξαναγίνεται εμφανής 1, 2, 3... 1, 2, 3....

«Σον!!! Όλα είναι καλά... Έτσι;»
«Ναι, κύριε Λούντβιχ, καλά...»
«Σε έχασα σε κάποια στιγμή... Είναι λογικό, όμως, με τη διαταραχή σου τα φάρμακα πρέπει 

να σου προκαλούν παρενέργειες. Πες μου, όμως, πώς νιώθεις Σον;»
«Νιώθω ότι βρίσκομαι 1 εκατοστό μακριά. Ποτέ δεν φτάνω στο 10, πάντα μένει 1...»

Φραντζέσκα Φραγκιάδη, Β΄ Λυκείου

«Χαμένα βήματα»
 Σαββατόβραδο, μόνος με το κινητό στο χέρι. Όλοι οι φίλοι μου είχαν κανονίσει να 

βγούνε. Με είχε πιάσει νύστα και, χωρίς ελπίδα για κανένα μήνυμα, έπεσα για ύπνο. 
Δεν πέρασαν πέντε λεπτά, όταν άκουσα από το βάθος του δωματίου μου να χτυπά το 
κινητό. Σηκώθηκα επί τόπου. Ο κολλητός μου είχε στείλει φωτογραφίες από το μπαρ 
που είχαν πάει. Ήθελα να τον βρίσω, αλλά κατάλαβα ότι με κορόιδευε. Δεν είχε βγει ούτε 
και εκείνος. Μετά από κανα δεκάλεπτο αποφασίσαμε να βγούμε οι δυο μας για φαγητό. 
Μόλις τελειώσαμε, έπρεπε να περπατήσουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στα 
αυτοκίνητά μας. Καθώς προχωρούσαμε όλο και λιγότερα φώτα έφεγγαν στον δρόμο. 
Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο και πάνω στη βιασύνη μου να το βγάλω από την τσέπη 
μου, μου έπεσε. Έσκυψα να το πάρω και καθώς σηκώθηκα αντίκρισα σε μια στροφή, 
στο τέλος ενός σκοτεινού δρόμου ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Το έδειξα στον Φοίβο και 
του πρότεινα να πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Αρχικά μου είπε ότι είναι απλά χάσιμο 
χρόνου. Επέμεινα. Τελικά συμφώνησε. Όταν φτάσαμε αντικρίσαμε ένα μισογκρεμισμένο 
σπίτι. Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένοι τοίχοι, τα σκαλιά γκρεμισμένα. Είχα αρχίσει να 
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μετανιώνω που ήρθαμε, όχι επειδή φοβόμουν, αλλά επειδή ο δρόμος για την είσοδο ήταν 
σχεδόν κατεστραμμένος. Ο Φοίβος με κοίταζε συνεχώς με αγριεμένο βλέμμα. Δεν του έδινα 
και πολλή σημασία, αφού ήξερα ότι στο τέλος θα συμφωνούσε μαζί μου. Μετά από πέντε 
λεπτά πήραμε την απόφαση να μπούμε μέσα. Μπήκαμε. Αρχικά τίποτα σπουδαίο. Μετά 
κάτι αντίκρισα. Προσπαθούσα ώρα να καταλάβω τι ήταν αυτό το παράξενο αντικείμενο 
που φαινόταν στο βάθος του διαδρόμου. Πλησίασα λίγο ακόμα και παρατήρησα ένα 
μισοτελειωμένο κερί να στέκεται στο πάτωμα. Ήταν μέσα σε ένα ασανσέρ. Δεν του έδωσα 
περισσότερη σημασία. Ο Φοίβος είχε ήδη εξερευνήσει όλο το ισόγειο. Του πρότεινα να 
πάμε στον πρώτο. Με ακολούθησε σιωπηλά. Καθώς ανεβαίναμε, ακούσαμε έναν θόρυβο 
από κάτω. Από το ισόγειο, το υπόγειο; Δεν καταλάβαμε. Προχωρήσαμε και αρχίσαμε να 
ανοίγουμε δειλά τα δωμάτια ένα-ένα. Ξαφνικά, έφτασα μπροστά από το ασανσέρ. Κοίταξα 
κάτω. Είδα ένα χέρι να απλώνεται και να παίρνει γρήγορα το κερί από το πάτωμα. Ξαφνικά 
έχασα τα βήματά μου. Όμως, η περιέργειά μου ήταν μεγαλύτερη. Καθώς κατεβαίναμε 
τα σκαλιά, όλο και πιο δυνατά χτυπούσε η καρδιά μου. Ένα κάδρο. Σκόνταψα. Έπεσα. 
Φώναζα. Με χτυπάει ο Φοίβος και μου λέει: «Βρε ηλίθιε, εγώ ήμουν, δεν μπορούσες 
να κάνεις λίγο ησυχία;» Τώρα προχωρούσαμε προς το υπόγειο. Απόλυτο σκοτάδι. Δεν 
βλέπαμε τίποτα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος. Είχα αρχίσει να υποψιάζομαι τι γινόταν 
εδώ. Λογικά κανένας άστεγος ή κάτι τέτοιο. Ουρλιαχτά ακούστηκαν ξαφνικά. Κάποιος 
άρχισε να τρέχει. Τα βήματα χάθηκαν. Δεν τα ξανακούσαμε. Γύρισα να δω τον Φοίβο. 
Είχε παγώσει. Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι γινόταν. Ξαφνικά αντικείμενα άρχισαν να 
πέφτουν. Χάσαμε τη φωνή μας, όταν ακούσαμε μια φωνή να μας μιλάει. Δεν μπορούσαμε 
πια να προχωρήσουμε. Ήμαστε ζωντανοί νεκροί από τον φόβο μας. Νιώθαμε σαν κάποιος 
πίσω μας να μας κοιτάζει έντονα. Γυρίσαμε σιγά σιγά. Τίποτα. Χάθηκαν τα πάντα. Δεν 
ακούγαμε τίποτα. Δεν βλέπαμε τίποτα. Ξαφνικά ένας ήχος ακούστηκε. Το ξυπνητήρι. Όλα 
χάθηκαν... 

Ίσως αύριο ξανά. 
Γιώργος Φωτιάδης, Α΄ Λυκείου 

Ομαδικό έργο: «Το 5ο βήμα»

 «Μπες μέσα και κάτσε ήσυχα, δεν θέλεις κι άλλα προβλήματα!» 
«Μάλιστα» είπα με κατεβασμένο το κεφάλι κοιτώντας το πάτωμα. Η πόρτα κλείνει. Το κλειδί 

γυρίζει. Μόλις απομακρυνθεί λίγα μέτρα, βρίσκω το κουράγιο και παρατηρώ τον χώρο.

Μια κουκέτα στην άκρη του δωματίου, μια λεκάνη δίπλα, μαύροι τοίχοι. 
«Θεέ μου όχι, μη!» φωνάζω ιδρωμένος. 

Θέλω να τρέξω. Τρέμω. Κλειστά τα μάτια. Σκοτάδι. Μαύρο. Ανοίγω τα μάτια. Πάλι μαύρο.
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Το μαύρο ήταν ένα χρώμα που από μικρός μισούσα. Το είχα συνδέσει με το κακό. Ο 
συλλογισμός πήγαινε κάπως έτσι: θάνατος... μαύρο, εγκληματίες, δολοφόνοι... μαύρο, 
αναρχικοί, ναρκομανείς, άνθρωποι της νύχτας... μαύρο. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν φορούσα ποτέ μαύρα ρούχα. Και οι δικοί μου 
συμφωνούσαν απόλυτα με αυτό. Μια όμορφη και ήρεμη ζωή. Αυτό ήθελα και αυτό είχα. Και 
μιαν αγαπημένη οικογένεια. Και τώρα; Τώρα βρίσκομαι εδώ πίσω από τα σίδερα χωρίς να 
φταίω. Με πιάνει ανατριχίλα κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με τον υπόκοσμο. Εγώ με τη 
σαπίλα της κοινωνίας! Κατάντια!

2, 3, 4 βήματα με παπούτσι νούμερο 49. Και τις 147 φορές η απόσταση των τεσσάρων 
τοίχων είναι 4 βήματα. Μετράω και ξαναμετράω. 3, 4. Πάλι 4 βήματα. Δεν είναι αλήθεια! 
Ξαναμετράω. 153 φορές, 4 βήματα, 4 τοίχοι. Δεν σταματάω. Παρόλο που είναι νύχτα, παρόλο 
που όλοι κοιμούνται, εγώ συνεχίζω να μετράω βήματα. 4. Κάθε φορά. 

Και κάθε φορά ψάχνω για το 5ο. 

 Ακούγεται το ανατριχιαστικό τρίξιμο της κλειδαριάς να σπάει τη σιωπή. Κάποιος βήχει, 
η πόρτα ανοίγει. Περίμενα το ενοχλητικό led να τυφλώσει τα μάτια μου, όμως μια αγνώριστη 
φιγούρα στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας, αποτρέποντας το φως από το να εισχωρήσει. Μια 
δεύτερη κοντόχοντρη μορφή εμφανίζεται και σπρώχνει τον πρώτο μέσα. Εκείνος παραπατά 
και με βία πέφτει πάνω στον τοίχο. Ο φύλακας κλείνει την πόρτα και το δωμάτιο βυθίζεται πάλι 
στο σκοτάδι. Το φως της λάμπας αρχίζει να τρεμοπαίζει, μέχρι που μένει ανοιχτό φωτίζοντας 
χλωμά το κελί. Η φιγούρα, που τώρα στέκεται μαζεμένη με την πλάτη στον τοίχο ανήκει σε έναν 
άντρα, σίγουρα μικρότερό μου. Είναι ψηλός. Καστανά ατημέλητα μαλλιά κρύβουν το μέτωπό 
του. Δίχως πρόσωπο, περισσότερο με ένα κρανίο μοιάζει, τυλιγμένο με μια ξεφλουδισμένη 
σάρκα. Το σκοτάδι σε ένα παιχνίδι με το φως δημιουργεί τρομακτικές σκιές κάτω από τα μάτια 
του, που γυαλίζουν κόκκινα. Ένα τέρας.

Σίγουρα ναρκωτικά. 
Καλά να πάθει! 
Δεν του μιλάω. Δεν τον χαιρετάω, ούτε καν του προτείνω να κοιμηθεί στο πάνω κρεβάτι της 

κουκέτας. Τον αποφεύγω. Ένα απόβρασμα είναι έτσι κι αλλιώς. Ένα τίποτα. Γυρνάω πλευρό, 
κλείνω τα μάτια και κοιμάμαι. 

Ακούω ένα τρένο. Ακούω μακρινή και υπόκωφη τη μηχανή του να αγκομαχάει, καθώς 
εκείνο γλιστρά στις ράγες. Το τρένο όλο και πλησιάζει, οι ήχοι δυναμώνουν ανησυχητικά και 
ξαφνικά η εικόνα γίνεται θολή, ο θόρυβος της μηχανής ανακατεύεται με ανθρώπινα ουρλιαχτά. 
Πλέον δεν ακούγεται τίποτα παραπάνω από απελπισμένες φωνές. 

Ξυπνάω αλαφιασμένος. Η εικόνα του τρένου χάνεται, όμως αντί να σωπάσουν και οι 
φωνές μαζί, ακούγονται όλο και πιο διαπεραστικές. Δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω τι 
συμβαίνει, όταν δυο μάτια με κοιτούν απελπισμένα. 
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«Κόκκινο» ούρλιαξε. «Κόκκινο» και η φωνή του πνίγεται. 
Η φιγούρα του φαίνεται ακόμη πιο αποκρουστική, έτσι πεσμένος που ήταν στα γόνατα. 

Παρατηρώ. Γδαρμένα χέρια, μυρίζει αίμα. Σηκώνεται απότομα. 

«Παντού κόκκινο και τότε και τώρα». Με ορμή χτυπά βίαια πάνω στον τοίχο. Χτυπιέται ξανά 
και ξανά στα τούβλα. 

Πιωμένος θα ’ναι. 
Σταματά. Στέκεται. 
«Τίποτα δεν πονάει τόσο όσο το χέρι του ίδιου σου του πατέρα» ψιθυρίζει σα να ξεψυχά. 
«Κάθε μέρα» ουρλιάζει «κάθε μέρα... Άχρηστος... Ανίκανος μπάσταρδος.... Αυτό ήμουν εγώ 

για εκείνον». Σωπαίνει. Δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό του. Τρέμει. 
«Με μισούσε» φώναξε και έπεσε πάλι στον τσιμεντένιο τοίχο. 
Μαζεύομαι στη γωνιά του κρεβατιού. Σφίγγω τις γροθιές μου. Ανισόρροπος!
«Να βαράει τη μάνα μου και να σπάει πάνω μου άδεια μπουκάλια βότκας». Ρίχνει με 

αγανάκτηση τη γροθιά του στον τοίχο. 
«Ήθελα... Να φύγω ήθελα... Μόνο... Να φύγω μακριά του... Ναι ’ναι μακριά... Να... Να...» 

τραυλίζει, πέφτει στα γόνατα, κοιτά γύρω του. Συνεχίζει να παρακαλά να φύγει. Σαν τους 
γύφτους στα φανάρια με κοιτά με το ίδιο απελπισμένο βλέμμα. 

Η φωνή του από ψίθυρος γίνεται ανεπαίσθητο μουρμουρητό και τελικά σιωπή. 
«Εκείνη τη νύχτα...». Η φωνή του ακούγεται και πάλι σαν να βγαίνει με δυσκολία από 

τα πνευμόνια του «το φεγγάρι ήταν κόκκινο... Το θυμάμαι». Βήχει. «Δεν φταίω εγώ... Δεν... 
Όχι... Εγώ». Τα λόγια του πνίγονται μέσα σε λυγμούς «Δεν είχα πιει... Όχι... Όχι». Σωριάζεται 
κάτω ουρλιάζοντας και ρίχνοντας μανιασμένα γροθιές σε κάποιον αόρατο εχθρό. «Δεν το 
ήθελα! Αλήθεια λέω! Δεν το έκανα επίτηδες! Απλά δεν άντεχα να τον βλέπω να τη χτυπάει!» 
Μένει ακίνητος, πεσμένος κάτω. Αναφιλητά. «Δεν άντεχα να την ακούω να κλαίει». Σηκώ-
νεται. «Δεν ήθελα να... να τον σκοτώσω... Δεν το ήθελα...» γουρλώνει τα μάτια και κοιτά 
επίμονα στο κενό. «Σταμάτησε να αναπνέει... Έπεσε... Και μετά κόκκινο. Αίματα παντού». 
Με κοιτά «Τον σκότωσα. Μα, μα ήθελα μόνο να τον σταματήσω...». Ακούγεται η βαριά του 
ανάσα. Με πλησιάζει. 

Μας χωρίζει ένα βήμα, όταν ξαφνικά δυο φύλακες μπουκάρουν μέσα. Ορμούν πάνω του, 
τον ακινητοποιούν, του βάζουν χειροπέδες και τον σέρνουν έξω. 

«Για να μάθεις να κάνεις φασαρία, ρεμάλι» του φωνάζει ο ένας. 
Ουρλιάζει απεγνωσμένα. «Μα δεν το ήθελα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω!»
 Η πόρτα κλείνει. 
Ένα λεπτό πριν μου μιλούσε ένας δολοφόνος!

 Κοιτάζω το τηλέφωνο. Πάω να το πιάσω. Διστάζω. Του είχα τηλεφωνήσει άλλες 
τρεις φορές και δεν το είχε σηκώσει. Έλα, άλλη μια φορά! Σηκώνω το ακουστικό και τον 
καλώ.. Χτυπάει μία φορά. Δεύτερη. Ο ήχος του τηλεφώνου μοιάζει να γίνεται ολοένα πιο 
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δυνατός κάθε φορά. Μα τι κάνεις, ρε Βασίλη; Γιατί δεν το σηκώνεις; Δεν γίνεται να με 
άφησες κι εσύ. 

«Ναι;»
«Βασίλη;»
«Ποιος είναι;»
«Ο Φοίβος».
« Α... Τι γίνεται;»

Δεν ακούστηκε σαν να ανυπομονούσε και πολύ να μου μιλήσει. 
«Τι να γίνεται...»
« Άκουσα τι συνέβη».
«Ναι;»
«Ναι, μου το είπε ο πατέρας σου».
«Βασίλη, δεν το έκανα εγώ!» 
«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω». 
«Σε χρειάζομαι, είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, πρέπει να με ακούσεις, δεν ανήκω εγώ εδώ μέσα!»
«Το τι συνέβη σε σένα είναι πια δικιά σου υπόθεση».
«Δεν φταίω εγώ! Μου την είχαν στημένη...»
« Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Φοίβο;»

Σφίγγω το τηλέφωνο. 
Κάθε λέξη του πιο βαριά απ’ την προηγούμενη. 
Πνίγω έναν λυγμό που ανεβαίνει στον λαιμό μου. 
«Ευχαριστώ, Βασίλη...» και κατεβάζω το ακουστικό.
Και μετά κλείνω τα μάτια μου. Δάκρυα. 

Ξαναπιάνω το γράμμα.
«Φοίβο, φεύγουμε. Πάμε στο χωριό. Θα ́ πρεπε να ντρέπεσαι. Το μόνο που σκέφτηκες ήταν 

η πάρτη σου. Σε έστειλα στα καλύτερα σχολεία. Τελείωσες πανεπιστήμιο, είχες μια αξιοπρε-
πή δουλειά και εσύ τι έκανες; Τα τίναξες όλα στον αέρα. Αχάριστε! Μόνο τον εαυτό σου. Εμέ-
να, τη μάνα σου, δεν μας σκέφτηκες; Βγάλε άκρη τώρα μόνος σου. 

Ο πατέρας σου» 

Η πρώτη λέξη. «Φεύγουμε».
Διάβαζα και ξαναδιάβαζα αυτό το γράμμα και εκεί πάλι αυτή η λέξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω! 
Από το χέρι μου τρέχει αίμα, αλλά δεν πονάω. Κοιτάζω το αίμα μου στον τοίχο. 
Είμαι χαμένος και μόνος. Κι ο πατέρας μου! Τι ηλίθιος! 
Πώς μπόρεσε να τους πιστέψει, πώς; Είμαι ο γιος του. 
Ο πατέρας μου έφυγε. Έφυγαν κι οι δύο. 

Κι εκείνη που ήμουν για αυτή ο έρωτας της ζωής της, έφυγε, εξαφανίστηκε. Όσο κι 
αν προσπάθησα να της μιλήσω, δεν δέχτηκε ούτε μια φορά να με ακούσει. Έτσι απλά με 
έσβησε, όπως και τα όνειρα που κάναμε να ζήσουμε μαζί. Αλλά ποιος θέλει να ζήσει με έναν 
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στιγματισμένο; Ακόμα κι αν είναι αθώος! Κι εγώ την πίστευα, τη λάτρευα. Θα έκανα για κείνη 
τα πάντα. 

 «Τσιγάρο;»
«...»
«Καινούργιος είσαι εδώ;»
«...»
«Γιατί είσαι εδώ, μικρέ;»
«...»
«Ναρκωτικά;»
«Όχι» 
«Γιατί σε χώσανε μέσα, πιτσιρίκο;»
«...»
« Το όνομά σου;»
«Φοίβος»
«Σπρώχνεις;»
« Όχι, δεν έχω καμιά δουλειά μ’ αυτά» απάντησα νευριασμένος. 
«Τότε, γιατί σε έδεσαν;»
«Είμαι αθώος». 
«Είμαι 25 χρόνια πίσω από τα σίδερα. Μού φαίνεται να λες την αλήθεια».
Ο ηλικιωμένος άνθρωπος με πλησιάζει, μου σφίγγει τον ώμο και ξεκινάει την ιστορία της 

ζωής του. Φοβήθηκα. Ανατρίχιασα. Μα ένιωσα και μια ζεστασιά. Για πρώτη φορά.
«Σου λείπει;»
«Πολύ».
«Τότε, τηλεφώνησέ της, τι περιμένεις; Εξήγησέ της τι έχει συμβεί και αν, σ’ αγαπάει, θα σε 

υποστηρίξει μέχρι το τέλος» 
«Το προσπάθησα. Μηδέν εις το πηλίκον!» 
«Γυναίκες... Ποτέ δεν στέκονται δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Είσαι τελειωμένος για 

εκείνη, όταν δεν της προσφέρεις λούσα...» κατέληξε ο Βαγγέλης. 

 Ένα ζευγάρι παπούτσια κρέμονται από το δεύτερο κρεβάτι της κουκέτας. Δεν ανήκουν σε 
εμένα. Λύνω τα κορδόνια που τα συγκρατούσαν και τα αφήνω να πέσουν στο πάτωμα. Βγά-
ζω τα παπούτσια μου. Βάζω εκείνα. Μου είναι μικρά. Με δυσκολία χωράει η φτέρνα μου. Ίσα 
που δεν ξεχειλώνει το ύφασμά τους. Οι πατούσες μου ασπρίζουν από την πίεση. Μα τα δένω, 
κανονικά. Σα να ήταν δικά μου. Παρ’ όλο που είναι πιο ψηλός, ο Γιώργος φορά νούμερο 47. 
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Γυρνάω πίσω, πέντε μήνες πριν. Όταν μπήκε στο κελί μαζί μου για πρώτη φορά. Και 
ούρλιαζε από απόγνωση. Όταν τον πήραν μεσ’ τη νύχτα και τον έστειλαν στο Δαφνί. Όταν ο 
ψυχίατρος, τρεις μήνες μετά, ενέκρινε τον επανεγκλεισμό του στη φυλακή. Όταν επέστρεψε και 
μου ζήτησε συγγνώμη. Που με άκουγε να του λέω για την κοπέλα μου. Που του διάβαζα ξανά 
και ξανά το γράμμα του πατέρα μου, σε σημείο που σχεδόν το είχε μάθει απ’ έξω. Θυμάμαι τις 
στιγμές που μέσα στην αγανάκτησή μου χτυπιόμουνα και χτύπαγα ό,τι άλλο έβρισκα μπρο-
στά μου. Μα αυτός δεν έφευγε. Ούτε με φοβόταν. Καθόταν εκεί. Δεν με διέκοπτε. Άφηνε κάθε 
κραυγή να ακουστεί, χωρίς να με κατακρίνει. Με χτυπούσε απαλά στον ώμο και μου έλεγε ότι 
τίποτα δεν έχει τελειώσει. Άλλο νόημα έχει αυτή η πρόταση όταν τη λέει κάποιος που θα μείνει 
μέσα για πολλά χρόνια. 

Ποτέ δεν θα ξεχάσω το περιστατικό περίπου ενάμιση μήνα πριν. Τότε που χρειάστηκε 
να κάνω εγχείρηση και ήταν ο μόνος που προσφέρθηκε για δότης αίματος. Και η εγχείρηση 
πέτυχε με το αίμα του δολοφόνου. Δολοφόνος; Όχι. Δολοφονημένος; Καταδικασμένος; Ίσως. 

Αναρωτιέμαι εάν ο έξω κόσμος δίνει σε παιδιά σαν τον Γιώργο δεύτερες ευκαιρίες. 
Σηκώνομαι από το κρεβάτι. Κάνω 4 βήματα, όπως και σε κάθε άλλη προσπάθειά μου να 

φύγω. Όμως, αυτή τη φορά η απόσταση των τεσσάρων τοίχων δεν έχει καλυφθεί. Μερικά 
εκατοστά παραμένουν κενά. Ίσα ίσα χωρά η σόλα ενός παπουτσιού, νούμερο 47. 

Ήταν το 5ο βήμα. 
Συγγνώμη, Γιώργο. 

 Κοιτάω το χαρτί της αποφυλάκισης. 4 Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Ο δικηγόρος με κοιτά με 
ένα νικηφόρο βλέμμα. «Το δικαστήριο ενέκρινε την αποφυλάκισή σου». Ξεροβήχει. «Βέβαια, 
παρ’ όλο που η κατηγορία αποδείχθηκε εσφαλμένη, δεν ήταν δυνατή η απαίτηση αποζημίω-
σης». Δεν μίλησα. Ίσως φταίει και η αμοιβή του. Εάν δεν μας χώριζε το πλαστικό διαφανές 
διαχωριστικό θα το ξανασκεφτόμουν βέβαια. Μου έδωσε το χαρτί να το υπογράψω και έπειτα 
πρόσθεσε «Η τράπεζα κατάσχεσε τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Ήταν το πρόστιμο της 
εταιρείας. Η ασφαλιστική δεν το κάλυπτε. Θα σου τα επιστρέψουν βέβαια. Δεν ξέρω όμως πό-
τε». «Εξαιρετικά. Εκτιμώ τις υπηρεσίες σας».

 Γύρισα στο κελί μετά το μεσημεριανό. Περίμενα να δω τον Γιώργο ξαπλωμένο, μα η 
κουκέτα ήταν άδεια. Ξάπλωσα στο κρεβάτι. Μάλλον θα είχε πάει για την καθημερινή του 
συνεδρία με τον ψυχολόγο που του εξασφάλισε ο δικηγόρος του. Οπότε περίμενα. Ήθελα να 
του ανακοινώσω την αποφυλάκισή μου. Την επιστροφή μου στον έξω κόσμο, στον κόσμο 
των ζωντανών. Ήμουν ευτυχής. Ήμουν όμως; Και πού θα έβγαινα; Τι; Σπίτι δεν είχα. Ούτε 
οικογένεια. Για λεφτά δεν το συζητάω. Στο βιογραφικό μου θα ήταν πλέον καταγεγραμμένη η 
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εξάμηνη παραμονή μου εδώ. Εσφαλμένη κατηγορία, λανθασμένος εγκλεισμός. Και λοιπόν; 
Για τους ανθρώπους η φυλακή μπαίνει σε απόλυτη τιμή. Έπειτα κοιμήθηκα. 

 «Σε πόσες μέρες;»
«Τέσσερις». 
Ο Βαγγέλης χαμογελά. Βγάζει ένα τσιγάρο και το τοποθετεί στα χείλη του. Δεν το ανάβει. 
«Σου ’φεξε, μικρέ». Με χτυπά στην πλάτη. 
«...»
«Τι είναι; Δεν χαίρεσαι;»
Κουνάω τους ώμους με αδιαφορία. 
«Έλα, πιτσιρίκο. Η ευκαιρία σου να γίνεις ξανά ότι ήσουν. Λεφτά, δουλειά, γκόμενες» μου 

κλείνει το μάτι. 
Χασκογελάω. «Ίσως». 
«Τι ίσως, μωρέ; Αυτό δεν ήθελες; Να βγεις στον έξω κόσμο!»
«Μχμ». 
«Βρε μπαγάσα, σ’ άρεσε δω και δεν θες να φύγεις;»
Ο γέρος βήχει σε μια προσπάθεια να γελάσει. 
«Είσαι ωραίος μικρέ, θα μου λείψεις». 
Σειρά μου να τον χτυπήσω στην πλάτη. Θα μου λείψει ο Βαγγέλης. 

 «Αύριο, ε;»
«Ναι». 
«Ωραία!» 
Ο Γιώργος γέρνει στον τοίχο και σταυρώνει τα χέρια μπροστά. 
«Τι θα κάνεις;»
«Θα βγω». 
«Κόψε τις ηλιθιότητες. Τι θα κάνεις, αφού βγεις εννοώ. Θα ψάξεις για δουλειά;»
«Μπα». 
«Κανένας συγγενής;»
Τον λοξοκοιτάζω. 
«Ίσως πάω Γερμανία ...»
Ανασηκώνεται. «Αυτά είναι πολύ καλά νέα!»
«Ίσως». 
«Τα λεφτά στα επέστρεψαν οι αλήτες;»
Γνέφω αρνητικά.
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Παραμένουμε σιωπηλοί καθώς φαντάζομαι τους αμέτρητους τρόπους που θα με 
απορρίπτουν σε κάθε πόστο εργασίας από μεθαύριο. Βέβαια, στην Ελλάδα ζω. Δεν υπάρχουν 
πλέον πόστα. Κάποια στιγμή ο Γιώργος ανοίγει το στόμα έτοιμος να πει κάτι, μα απλά γέρνει 
πάλι πίσω στον τοίχο με μια συνοφρυωμένη έκφραση στο πρόσωπό του. 

 Ανοίγω τα μάτια. Σήμερα βγαίνω. Περιέργως το κελί είναι άδειο. Σηκώνομαι από το κρε-
βάτι πιασμένος όπως πάντα, πηγαίνω στην τουαλέτα, πλένομαι, φοράω τα ρούχα μου, τα ίδια 
που φορούσα τη μέρα που μπήκα, ξυρίζομαι, βάζω παπούτσια και νιώθω κάτι να με ενοχλεί 
στο αριστερό παπούτσι. Το ξεδένω και ψάχνω το εσωτερικό του. Κάτι χάρτινο είναι στριμωγ-
μένο εκεί μέσα. Το βγάζω και λίγο πριν το τσαλακώσω για να το πετάξω, διαβάζω πάνω στη 
λευκή κόλα: Να διαβαστεί. Μουτζουρωμένα ορνιθοσκαλίσματα από μαύρο μελάνι. 

Φοίβο. 
Βγαίνεις. Χαίρομαι. Τα λεφτά αυτά είναι άχρηστα για εμένα. Πάρ’ τα. Άσε τις αντιρρήσεις και 

πάρ’ τα. Πήγαινε όπου θες, Γερμανία, Αμερική, όπου να ’ναι. Άρπαξε τη δεύτερη ευκαιρία σου, 
μην περιμένεις τους άλλους να στη δώσουν έτσι. 

Καλή ζωή, φίλε!
Από κάτω ήταν γραμμένα τραπεζικά στοιχεία και κωδικοί. Το μελάνι δεν έφτασε για το 

όνομα.
Χριστίνα Μουστακάτου, Β΄ Λυκείου 

Εβίτα Παγωμένου, Α΄ Λυκείου 
Ευαγγελία Πούλη, Α΄ Λυκείου 
Φοίβος Σταμάτης, Α΄ Λυκείου








