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Αγαπητοί αναγνώστες,

Οι «Λογοτεχνικές Ανησυχίες» της φετινής χρονιάς αποτελούν, όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια, ένα μικρό δείγμα της συγγραφικής 
δραστηριότητας των μαθητών που συμμετείχαν στους ομίλους 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 γρα-
πτά τους κείμενα. Ήταν τόσο μεγάλη η συγγραφική τους δραστηρι-
ότητα εντός και εκτός ομίλου που θα χρειαζόταν μία έκδοση πολ-
λών εκατοντάδων σελίδων, για να συμπεριλάβει όλα τους τα πο-
νήματα, ποιήματα και πεζά. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν αδύνατο αλ-
λά και δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό του ομίλου μας, που δεν εί-
ναι η εκδοτική δραστηριότητα αλλά η αλληλεπίδραση των παιδιών, 
η έκφραση των ιδεών τους πάνω σε διάφορα θέματα, πραγματι-
κά και φανταστικά, και η καλλιέργεια της δεξιότητας της συγγρα-
φής. Δείγματα γραφής και συγγραφής θέλουμε να πάρετε στα χέ-
ρια σας, γραφής εφηβικής, ευαίσθητης αλλά και σκληρής, τρυφε-
ρής αλλά και απόλυτης, γραφής εξομολογητικής, γραφής φαντα-
στικής, γραφής εμπνευσμένης ακόμα και από τυχαίες λέξεις, γρα-
φής δημιουργικής…
Με το σκεπτικό αυτό επιλέξαμε ένα και μόνο αντιπροσωπευτικό 
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 στιγ-
μή μέσα σε αυτές τις σελίδες, να έχει το δικό του «βήμα» ως μέλος 
μιας ομάδας που δούλεψε μαζί μια ολόκληρη 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 πλημ-
μυρισμένη με τη φαντασία, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την καθα-
ρότητα της ματιάς των μικρών και μεγάλων μας… «συγγραφέων». 
Τους ευχαριστούμε 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.

Καλή ανάγνωση!
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες του ομίλου

Μαρία αρβανίτακη – ναταλία νίκηταρα – Έλσα Φωτίαδου





Δημιουργική Γραφή
Γυμνασίου-Λυκείου





Από τους μικρούς μας... 
«συγγραφείς»
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Χριστούγεννα για όλους
 Σήμερα έκλεισε το σχολείο. Επιτέλους, ξεκινούν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές! Φέτος θα 

περάσουμε πολύ ωραία. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα συγκεντρωθούμε όλοι στο σπίτι 
του θείου μου και θα περάσουμε μαζί καταπληκτικές στιγμές. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θα 
πάμε διακοπές σε προορισμό-έκπληξη και όταν επιστρέψουμε, θα βρούμε τα δώρα του Αϊ-Βασί-
λη. Εγώ και τα ξαδέρφια μου σήμερα θα πάμε βόλτα και θα γράψουμε τα γράμματά μας, έτσι ώστε 
να φτάσουν εγκαίρως στον Βόρειο Πόλο. Είμαι, όμως, σίγουρη πως δε θα περάσουν κάποιοι τα 
Χριστούγεννα τόσο ωραία όπως εμείς. Ελπίζω, βέβαια, να αλλάξει, έστω και τελευταία στιγμή, κά-
τι και για αυτούς! 

Μετά τη συνάντησή μας με τα ξαδέλφια μου, ο δήμαρχος της περιοχής ανακοίνωσε πως 
εκείνο το βράδυ θα πραγματοποιούνταν μια γιορτή στην οποία όλοι θα μπορούσαν να συμμετά-
σχουν και να περάσουν ευχάριστα τις διακοπές των Χριστουγέννων. Κάθε κάτοικος θα έπρεπε 
να φέρει ένα συμβολικό δώρο στην εκδήλωση. Είχε πλέον σκοτεινιάσει και η οικογένειά μου 
κι εγώ θα φεύγαμε απ’ το σπίτι να πάμε στη γιορτή. Επιτέλους φτάσαμε! Είχε πάρα πολύ κόσμο, 
η μουσική ήταν δυνατή και επικρατούσε ένα γιορτινό κλίμα. Μεταξύ των δώρων ήταν δωρε-
άν διαμονή για τους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, μια δωροεπιταγή για τρόφιμα και κά-
ποια χρήματα για να αγοράσουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το γεγονός αυτό έκανε 
όλους τους ανθρώπους χαρούμενους! Αυτό πραγματικά σημαίνει «Χριστούγεννα για όλους!». 

Καλά Χριστούγεννα!

Μαρίανθη αγγΈλοπουλου, α2 γυΜνασίου

Στον πηγαιμό για την Ιθάκη 
 Την ίδια στιγμή που μια μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε και η θάλασσα αμέσως άλλαξε χρώ-

μα και φορά, από χιλιόμετρα μακριά φαίνονταν τα πελώρια κύματά της. Υπήρχε μια χαρού-
μενη ατμόσφαιρα στο πλοίο της ελπίδας. Η Πίστη και η Αφοσίωση υποπλοίαρχοι, οι ναύτες 
τα όνειρα, εγώ καπετάνιος. Όλοι μαζί ταξιδεύαμε πρόσω ολοταχώς προς τα ιδανικά και τους 
στόχους. Όλοι μαζί λαμβάναμε μέρος σε ένα ατελείωτο ταξίδι στην αιώνια θάλασσα της ζω-
ής. Η ίδια η θάλασσα, όμως, ήταν και το μόνο εμπόδιο στο ταξίδι μας για την Ιθάκη. Το χρώμα 
της σκούρο μπλε, σχεδόν μαύρο. Κάθε τόσο αυτή έπαιρνε και μια διαφορετική μορφή. Αρχι-
κά είχε το πρόσωπο εκείνων που με επιβουλεύονταν. Εγώ, όμως, συνέχιζα το ταξίδι μου χω-
ρίς να χάνω την πίστη μου. Άλλες φορές έπαιρνε τη μορφή των χειρότερων συναισθημάτων 
μου, του φόβου και του πόνου. Τότε κλονιζόμουν αλλά στο τέλος παρέμενα προσηλωμένος 
στους υψηλούς μου στόχους. Τελικά, το ταξίδι για την Ιθάκη μπορεί να κρύβει πολλούς κινδύ-
νους, αλλά έχοντας πίστη, δύναμη και αφοσίωση είναι σίγουρο ότι όλοι θα φτάσουν στον προ-
ορισμό τους, τη δική τους Ιθάκη!

αγγΈλοσ ανδρίτσοσ, γ1 γυΜνασίου
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Ταξιδιάρα μουσική
 Η μουσική θα υπάρχει πάντα. Αλήθεια, πώς θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς αυτήν; Η μου-

σική ταξιδεύει από τόπο σε τόπο για να μας ηρεμεί, να μας ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα μας μα-
θαίνει πολλά. Κάθε λαός έχει τη δική του μουσική, την παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη. Η 
μουσική είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων. Στην εφηβική ηλικία είναι 
τρόπος ηρεμίας και χαλάρωσης, καθώς τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε άλ-
λους κόσμους. Αλλά και στον χορό. Θα μπορούσε να υπάρξει χορός χωρίς μουσική; Η μουσι-
κή είναι εκείνη που συγχρονίζει τους χορευτές και τους δίνει ρυθμό. Επομένως φαίνεται πως 
η μουσική είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη ζωή όλων μας!

ηλΈκτρα γαλανοπουλου, α3 γυΜνασίου

Ταξιδιάρα μουσική 
 Σαν χάνομαι μέσα στη μελωδία δεν ακούω τίποτα πια. Ούτε τη μητέρα να φωνάζει ούτε 

και το κλαψούρισμα των διδύμων. Σε λίγο αρχίζει να μουδιάζει το κορμί, καθώς το παρασέρ-
νει η μουσική. Σιγά σιγά οι στίχοι … ένα ήρεμο νανούρισμα. Παρ’ ότι έχω ορθάνοιχτα τα μά-
τια, ταξιδεύω με τη μουσική. 

«Ταξιδιάρα μουσική, πού με πηγαίνεις;» αναρωτιέμαι, καθώς νυχτώνει. Και μόνο ένα άγ-
γιγμά της είναι ικανό τα πάντα να ομορφύνει. Με οδηγεί μακριά σε τόπους ξένους! 

Ξαφνικά, οι συζητήσεις στο σπίτι και οι ήχοι της φύσης με επαναφέρουν στην πραγματικό-
τητα. Η μητέρα με κοιτά επίμονα. «Δεν μπορείς, μανούλα, να καταλάβεις πόσο υπέροχο είναι 
το ταξίδι στον κόσμο της μουσικής!».

ανθη-γΈωργία γΈωργακοπουλου, β2 γυΜνασίου
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Συντροφιά στο τζάκι 
 Όπως όλοι γνωρίζετε, τζάκι τα παλιά χρόνια είχαν μόνο οι πλούσιοι. Γι’ αυτό καθιερώθηκε 

και η φράση: «Είναι από τζάκι». Θα περάσουμε, όμως, απευθείας στην ιστορία που θα σας πω. 
Μια φορά κι έναν καιρό, ένα πλούσιο ζευγάρι, η κυρία Μαρία και ο κύριος Σπύρος, θα έκα-

ναν τραπέζι στο σπίτι τους και είχαν καλέσει πολλούς φίλους τους. Ήταν και αυτοί πλούσιοι. Ήταν 
χειμώνας, γι’ αυτό οι μαγείρισσες μαγείρευαν τα ανάλογα φαγητά και οι υπηρέτριες άναβαν το 
τζάκι για περισσότερη ζεστασιά. Ξεσκόνιζαν, έστρωναν το μεγάλο τραπέζι και συγύριζαν το σπίτι. 
Μέχρι τις οκτώ το βράδυ, η κυρία Μαρία είχε υποδεχτεί όλους τους φίλους και τις φίλες της και 
ο κύριος Σπύρος τούς είχε οδηγήσει στο τραπέζι, καθώς όλα ήταν έτοιμα. Το τζάκι συνεπήρε την 
ψυχή των καλεσμένων και έτσι μόλις τελείωσαν το δείπνο τους, κάθισαν στον αναπαυτικό κανα-
πέ για να απολαύσουν τη ζεστασιά του. Καθώς η κυρία Μαρία μετέφερε τον δίσκο με τα φλιτζά-
νια γεμάτα ευωδιαστό τσάι, είδε κάτι στο οποίο δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Άνοιξε την πόρτα και 
προσκάλεσε ένα άγνωστο πρόσωπο. Ήταν ένας φτωχός ζητιάνος με ταλαιπωρημένα ρούχα. Δε 
φορούσε παπούτσια. Η κυρία Μαρία δε μίλησε, δε λάλησε, μόνο του έδωσε ένα φλιτζάνι τσάι και 
τον οδήγησε μέσα. Μόλις αντίκρισαν αυτό το θέαμα οι καλεσμένοι, άρχισαν να μιλούν χαμηλό-
φωνα και να κατευθύνονται προς την εξώπορτα. Όταν και ο τελευταίος καλεσμένος έφυγε χω-
ρίς καν να χαιρετήσει, ο κύριος Σπύρος αγκάλιασε τη γυναίκα του και της είπε κάτι πολύ τρυφε-
ρό: «Μπράβο, Μαρία! Μόλις κάλεσες αυτόν που έπρεπε πραγματικά να καλέσεις!». Η κυρία Μα-
ρία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Εκείνη την ώρα, ο ζητιάνος είχε ήδη τελειώσει 
το τσάι του και είχε καθίσει μπροστά στο πολυτελές τζάκι, έχοντας απλωμένα τα χέρια του πάνω 
από την καυτή φλόγα. Το ζευγάρι κάλεσε και το προσωπικό και προσέφερε σε όλους τσάι. Κάθι-
σαν όλοι στον καναπέ και αφηγούνταν ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ήταν η πιο συναρπαστική βρα-
διά που είχε ζήσει αυτό το σπίτι! Έτσι ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα! 

ΈβΈλίνα γΈωργίου, α6 γυΜνασίου

Μια αποκριάτικη μάσκα
 Εγώ στο είχα πει. Σε είχα προειδοποιήσει ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι πάντα αληθινοί. Κάποιοι 

άνθρωποι δεν περιμένουν τις Απόκριες για να φορέσουν τη «μάσκα» τους. Αυτή η «μάσκα» είναι μό-
νιμα φορεμένη στο πρόσωπό τους. Για την ακρίβεια, είναι σαν να έχουν δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο 
που δείχνουν στον κόσμο και ένα άλλο που το αποκαλύπτουν σταδιακά. Μα μόλις το αποκαλύψουν, 
πολλές καρδιές θα ραγίσουν. Πολλά δάκρυα θα κυλήσουν. Έτσι κύλησαν και τα δικά της, όταν της απο-
κάλυψε το πραγματικό του πρόσωπο. Ξέρω πως είναι δύσκολο, μετά από τόσο καιρό, να αποκαλύ-
πτεται πως ο ίδιος σου ο φίλος φορά μονίμως μια «μάσκα» η οποία αποκαλύπτεται έτσι ξαφνικά. Τε-
λικά, δεν υπάρχουν μόνο αποκριάτικες μάσκες…

ηλίανα γκΈντσογλου, β2 γυΜνασίου
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Αγκαλιά με ένα παιδί
 Με πλησίασε ξανά, για άλλη μια φορά με το που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Περ-

πάτησε καμαρωτός προς το μέρος μου. Δεν ήθελα και πολύ να του μιλήσω. Φορούσε για άλ-
λη μια μέρα τη μεγάλη μονόχρωμη κελεμπία του, ολότελα ξεφτισμένη στις άκρες. Είχε ταλαι-
πωρηθεί πολύ, φαίνεται. Όλοι στην τάξη ξέραμε πως ήταν πρόσφυγας, αλλά ποιος ξέρει τι εί-
χε περάσει στη ζωή του; Κανένας δεν τον πλησίασε ποτέ. Δεν είχε φίλους. Όλοι τον απέφευ-
γαν μόνο και μόνο επειδή ήταν από άλλη χώρα. Οι φίλοι μου τον κορόιδευαν και τον περιφρο-
νούσαν. Εγώ, όμως, έμενα πίσω σε όλο αυτό. Απλώς αδιαφορούσα. Τουλάχιστον αυτό ήταν 
σωστό για εμένα … Συνεχίζει να περπατά μέχρι που φτάνει στο θρανίο μου. Με ακουμπά φι-
λικά στον ώμο και μου λέει με ένα πλατύ χαμόγελο «Καλημέρα». Έβγαινε μέσα από την καλή 
του την καρδιά. Ανταποκρίθηκα κι εγώ με τον ίδιο τρόπο αλλά όχι τόσο γλυκά και ζεστά όσο 
θα περίμενε κανείς. Ύστερα άρχισε συζήτηση. Μου μιλούσε γενικά για το σχολείο και τα μαθή-
ματα. Χαρά που ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του! Μόνο σε εμένα απευθυνόταν και το επόμε-
νο διάστημα αλλά και πάλι όχι συχνά. Αυτή η αδιαφορία μου έφταιγε. Λάθος. Μέγα λάθος. Το 
μόνο που ζητούσε ήταν μια αγκαλιά να τον ζεστάνει. Όχι κάτι άλλο, μόνο αυτό ήθελε … Η συ-
ζήτηση δεν κράτησε πολύ. Για την ακρίβεια, πολύ λιγότερο από αυτό που αναζητούσε ο συμ-
μαθητής μου. Μόλις απομακρύνθηκε από κοντά μου, ήρθαν οι φίλοι μου. Άρχισαν να μου μι-
λούν για εκείνον. 

«Τι έκανες εκεί;»
«Τι έκανα;», αποκρίθηκα. 
«Μιλούσες με τον Μουσουλμάνο», μου είπαν. «Δε σου είπαμε πως δεν πρέπει να τον κά-

νουμε παρέα;»
«Γιατί, τι έχει; Στο κάτω κάτω μόνο κουβέντα μου άνοιξε και μάλιστα σύντομη».
Δεν τον ήθελαν καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Είναι καλό παιδί και δεν έχει κάνει κάτι κακό. 

Μόνο και μόνο επειδή δεν είναι όμοιος με αυτούς; Δεν το καταλαβαίνω. Πέρασε λίγος καιρός 
και άρχιζα να τον γνωρίζω καλύτερα. Ζούσε με τη μητέρα του και τη μικρή του αδερφή. Ο πα-
τέρας του είχε πεθάνει. Κατάλαβα πως έπρεπε να του δείξω περισσότερη συμπόνια. Γι’ αυτό 
αρχίσαμε να κάνουμε παρέα. Καλό παιδί, ήρεμο και με καλή καρδιά. Αρχίσαμε να βγαίνουμε 
και βόλτες εκτός σχολείου. Πλέον είχε γίνει ο καλύτερός μου φίλος. Μια μέρα οι «φίλοι» μου 
ήρθαν ξανά να μου μιλήσουν:

«Να σου πούμε, τι γίνεται με αυτόν; Αρχίσατε να κάνετε και παρέα;»
«Ναι, γιατί, τι σας νοιάζει;», απάντησα. 
«Εντάξει, κάνε παρέα μαζί του αλλά εμάς μας ξεχνάς …» 
Ήρθε ξανά κοντά μου. Με ρώτησε:
«Έγινε κάτι; Τι σου είπαν οι φίλοι σου;», ρώτησε με αγωνία. 
«Τίποτα, δεν έχει σημασία. Δεν είναι φίλοι μου. Άσ’ τους. Θα καταλάβουν από μόνοι τους… 

Έλα, να σε κάνω μια αγκαλιά!»

αναστασία ΖαΦΈίρη, β4 γυΜνασίου
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Γράφω τη δική μου ιστορία χρησιμοποιώντας 
τις λέξεις: Σχολείο, Ομάδα, Σεβασμός, 

Συνεργασία, Στόχοι
 Την προηγούμενη εβδομάδα στο σχολείο κάναμε κάτι πολύ ενδιαφέρον! Αφού χτύπησε 

το κουδούνι για να πάμε στις τάξεις μας, καθίσαμε όλοι στις θέσεις μας. Η κυρία μάς ανακοί-
νωσε ότι θα χωριζόμαστε σε ομάδες για να κάνουμε ένα project για τη διατροφή. Εγώ ήμουν 
με τις φίλες μου. Καθίσαμε σε ένα θρανίο και αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε ιδέες για την εργα-
σία. Βέβαια, υπήρξαν και διαφωνίες με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Η κυρία τότε τόνι-
σε ότι πρέπει να σεβόμαστε η μια τις ιδέες της άλλης και να συνεργαστούμε αρμονικά για να 
είναι καλό το αποτέλεσμα. Πράγματι, δουλέψαμε συλλογικά και ολοκληρώσαμε την εργασία 
μας, συνειδητοποιώντας ότι ο σεβασμός και η συνεργασία είναι απαραίτητα σε μια ομάδα για 
να πετυχαίνουμε τους στόχους μας! Περιττό να πω πως τελικά η εργασία βγήκε καταπληκτική 
και από εκείνη την ημέρα μάθαμε κάτι πολύ σημαντικό, πως ακόμα και αν διαφωνούμε με τις 
ιδέες του άλλου, πρέπει να τις σεβόμαστε. 

Μαρίανθη Ζαχου, α5 γυΜνασίου

Συντροφιά με το τζάκι 
 Μπήκε ο Δεκέμβρης. Άρχισε το κρύο … Χιόνι, βροχές … Όλοι κλεισμένοι στο σπίτι μας, 

συντροφιά με το τζάκι, τη μουσική, την κουβέρτα και τη ζεστή σοκολάτα. Τζάκι. Μια λέξη, 
πολλές αναμνήσεις. Τόσα παιδικά βιώματα, τόσα συναισθήματα! Χριστούγεννα. Ο Αϊ-Βασίλης 
μπαίνει από την καμινάδα για να αφήσει τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εί-
ναι η ώρα που πρέπει να προσφέρουμε λίγη ζεστασιά στις άπορες οικογένειες που τη χρειά-
ζονται τόσο! Μπροστά από το τζάκι, μπορώ να κάθομαι για ώρες και να χαζεύω τη φωτιά που 
καίει ή τις στάχτες που απομένουν. Θυμάμαι, παραμονή Χριστουγέννων, καθόταν η οικογέ-
νειά μου γύρω από το τζάκι και συζητούσαμε για όλες τις όμορφες αναμνήσεις μας. Το τζάκι 
μού προκαλεί μόνο χαρά, ευχάριστες σκέψεις και συναισθήματα. Μπροστά στο τζάκι μπορώ 
να κάθομαι ατελείωτες ώρες, έχοντας ένα χαρτί στο οποίο μπορώ να γράφω όλες τις άσχημες 
αναμνήσεις μου, να τις τσαλακώνω και να τις πετώ, να γίνουν στάχτη, να γίνουν παρελθόν και 
να μην επανέλθουν στη μνήμη μου. 

ληδα κατωποδη, β3 γυΜνασίου
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Αποτυπώματα στην άμμο…
 Μόλις είχα τελειώσει τα μαθήματά μου. Ο μπαμπάς μου δεν είχε κάποια υποχρέωση, εί-

χε ολοκληρώσει τις εργασίες του το πρωί. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να πάμε μια βόλτα να ξεχα-
στούμε από την κούραση της ημέρας. Είχε παγωνιά. Το δέρμα μου είχε ξεραθεί και τα μάτια 
μου είχαν γίνει κόκκινα, σαν το αίμα που ρέει ασταμάτητα στις φλέβες μου. Η βόλτα είχε ξε-
κινήσει. Οι ρόδες του αμαξιού κυλούσαν τόσο γρήγορα πάνω στους δρόμους και άφηναν τα 
αποτυπώματά τους στην άσφαλτο. Κοιτούσα έξω. Περίεργο μέρος! Δεν είχα ξαναβρεθεί εκεί. 
Δεν μπορούσα να διακρίνω και πολλά, καθώς ο άνεμος χτυπούσε με ορμή πάνω στα τζάμια. 
Φτάσαμε στον προορισμό μας. Απέναντί μου μια αγριεμένη και φουρτουνιασμένη θάλασσα. 
Κύματα πάλευαν μεταξύ τους και τα ασημένια σύννεφα χάζευαν τη μάχη από ψηλά. Η άμμος 
ήταν ξεχωριστή· είχε κάτι το διαφορετικό. Ήταν άσπρη. Άσπρη και ακανόνιστη. Πάτησα πάνω 
της. Η καρδιά μου, ανέβηκε στο λαιμό για μια στιγμή. Δεν είχα παρατηρήσει, όμως, κάτι. Στην 
άμμο είχαν ζωγραφιστεί κάποια αποτυπώματα, μικρά αλλά βαθιά. Είχαν περίεργο σχήμα. Δεν 
έμοιαζαν με αποτυπώματα ανθρώπων. Τα παρατηρούσα αρκετή ώρα. Δεν μπορούσα να δώ-
σω κάποια λογική ερμηνεία. Άρχισα να ιδρώνω από φόβο και έσφιξα τα χέρια μου σε γροθιές. 
Σκέφτηκα πως αν τα ακουμπούσα, θα καταλάβαινα κάτι περισσότερο. Έτρεμα, ένιωθα πως κά-
τι κακό θα συμβεί. Με τα ιδρωμένα χέρια μου έπιασα τη σκληρή άμμο. Ξαφνικά … ένα σημεί-
ωμα αποκαλύφθηκε μέσα από τους κόκκους της άμμου. Το διάβασα δυνατά:

«Έχουν περάσει κι άλλοι από εδώ, αλλά μόνο εσύ ήσουν αρκετά γενναίος και άγγιξες τα 
αποτυπώματα! Όπως φαίνεται, ήθελες να τα εξερευνήσεις. Αλλά θα σου πω εγώ τι ακριβώς 
είναι …». 

Το τσαλάκωσα και το έδωσα στον άνεμο. Εκείνος πήρε το σημείωμα μαζί του και σιγά σιγά 
απομακρυνόταν. Δεν ήθελα να μάθω την αλήθεια γι’ αυτά τα αποτυπώματα. Ήθελα να τα εξε-
ρευνήσω μόνη μου και να αποκαλύψω η ίδια το μυστήριο. Ήθελα αυτό το μέρος να παραμεί-
νει μαγικό και κάθε άνθρωπος περαστικός να αναρωτιέται και να κάνει υποθέσεις: «Τελικά τι 
είναι αυτά τα αποτυπώματα στην άμμο …;». 

χρίστίνα κΈλΈΜΈνη, β2 γυΜνασίου
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Αποτυπώματα στην άμμο
 Αποτυπώματα χαράχθηκαν στη μνήμη όπως αυτά πάνω στην άμμο …

Τι μένει από τη ζωή;
Κλείνεις τα μάτια κι έρχονται στον νου …
Η γεύση ενός φιλιού, 
ο ήχος της θάλασσας,
το θρόισμα των φύλλων, 
το σφύριγμα του ανέμου, 
μια υπόσχεση που δεν έγινε, 
το χρώμα ενός λουλουδιού. 
Το βλέμμα ενός προσώπου, 
τα μάτια που είπαν όσα δε λέγονται. 
Περπατήσαμε ξυπόλητοι στην άμμο, 
αφήσαμε στο διάβα μας αποτυπώματα …
Ήταν τόσο έντονα που ούτε η βροχή δεν τα έσβησε …

δαναη κίοσκλη, γ3 γυΜνασίου

Οι αισθήσεις μιας πόλης
 «Όχι, πάλι!», η Αθήνα παραπονιέται ότι η ρύπανση της έχει προκαλέσει προβλήματα στην 

όσφρηση. 
«Τη λυπόμαστε», είπαν τα χωριά. «Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι μέσα στη φύση δεν αντι-

μετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Φαντάσου, όμως, η υγεία σου να εξαρτάται από τη διάθε-
ση και τη συμπεριφορά τόσων ανθρώπων! Όταν συζητούμε, με παράπονο αναφέρει πόσο μας 
ζηλεύει που είμαστε μέσα στη φύση, ενώ εκείνη έχει χάσει ακόμα και την ακοή της λόγω της 
ηχορύπανσης που επικρατεί, αλλά και την όρασή της από τα χημικά που χρησιμοποιούν πο-
λύ συχνά οι άνθρωποι. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα θετικό! Η Αθήνα, παρά τη μόλυνση του περι-
βάλλοντος, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας και μια από τις πιο γνωστές πόλεις του πλανήτη!».

Μίχαλησ κλΈττασ, α4 γυΜνασίου
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Συντροφιά με το τζάκι
 Κρύο! Άρχισε το κρύο. Όλοι στο χωριό τρέχουν να προμηθευτούν ξύλα για το τζάκι. Βλέ-

πετε, εδώ στο χωριό, οι άνθρωποι δε χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά. Η μόνη πηγή ζεστασιάς 
για εκείνους στο σπίτι είναι το τζάκι. Είναι πολύ ωραίο που ακόμα και σήμερα, με τα σύγχρο-
να μέσα θέρμανσης στο σπίτι, κάποιοι χρησιμοποιούν το τζάκι. Εκτός από ζεστασιά, όμως, δί-
πλα στο τζάκι όλοι μας έχουμε περάσει πολλές στιγμές τα κρύα βράδια του χειμώνα. Για μέ-
να το τζάκι δεν είναι μονάχα μια πηγή θερμότητας! Μπροστά του μου έρχονται στο μυαλό πολ-
λές αναμνήσεις και συναισθήματα από το παρελθόν. Μου δημιουργεί αισθήματα χαράς, ελπί-
δας, συμπόνιας, ευτυχίας. Μου θυμίζει τα Χριστούγεννα. Τις ιστορίες που μας έλεγαν οι γονείς 
για τον Άγιο Βασίλη. Μας έλεγαν πως ερχόταν από την καμινάδα μέσα στα σπίτια μας και μας 
άφηνε τα δώρα μας κάτω από το δέντρο. Ήταν πραγματικά αμέτρητες οι φορές που είχα κρυ-
φτεί μαζί με τα ξαδέλφια μου πίσω από την κολώνα, δίπλα στο τζάκι, να περιμένουμε με λα-
χτάρα τον Άγιο Βασίλη. Πάντα μας έπαιρνε ο ύπνος στον μικρό καναπέ του σαλονιού. Άλλοτε 
πάλι μας έλεγαν οι δικοί μας πως ο Άγιος Βασίλης καθόταν δίπλα στο τζάκι, διαβάζοντας την 
τεράστια λίστα με τα δώρα που ήθελαν τα παιδιά από όλο τον κόσμο. Αυτές είναι αναμνήσεις 
από την παιδική μου ηλικία. Μεγαλώνοντας, μου δημιουργήθηκαν καινούργιες αναμνήσεις. 
Θυμάμαι καθόμουν εκεί στη μεγάλη πολυθρόνα απέναντι από το τζάκι μαζί με τη μαμά μου και 
διαβάζαμε τα μυθιστορήματά μας. Άλλες φορές καθόμουν εκεί ακούγοντας μουσική και έγρα-
φα στο ημερολόγιό μου. Τώρα που μεγάλωσα, πηγαίνω λιγότερο συχνά στο χωριό, αλλά όταν 
βρίσκομαι εκεί, μπροστά στο τζάκι, μου έρχονται στο μυαλό όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις. 

χρίστίαννα κοντογίαννη, β4 γυΜνασίου
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Αποτυπώματα στη θάλασσα…
Σημαδεμένος Παράδεισος

 Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω πολλά για το «έξω». Έξω ονομάζει η μαμά τον κόσμο έξω 
από τη θάλασσά μας. Το μόνο που ξέρω είναι πως αποτελεί έναν κόσμο τρομακτικό. Η τελευ-
ταία εβδομάδα ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Καθώς εγώ και το κοπάδι μου εξε-
ρευνούσαμε τη θάλασσα στα πιο ρηχά νερά, πέσαμε πάνω σε ένα μεγάλο, μεταλλικό κουτί με 
αλυσίδες, τρύπες και μεγάλα στρογγυλά τούνελ στερεωμένα πάνω του. Είχε καταπλακώσει 
τα σπίτια από τόσους αστερίες, ψάρια, καβουράκια, τόσους συγκατοίκους της θάλασσας. Εί-
χε αλλοιώσει τον τέλειο βυθό μας. Την ειδυλλιακά απαλή άμμο και τα φύκια που κρυβόμα-
σταν. Θυμός αλλά κυρίως φόβος μας κατέκλυσε. Ζητήσαμε τότε τη συμβουλή του σοφού του 
κοπαδιού. Είπε πως αυτό το τερατούργημα λεγόταν «καράβι» και πως το έφεραν εδώ οι άν-
θρωποι! Πώς τολμούν; 

Άλλη μια μέρα πέρασε και κάναμε κι άλλη εξερεύνηση. Και τότε βρήκαμε ένα μικρό πλα-
στικό αντικείμενο. Αυτή τη φορά μπορούσαμε να δούμε από μέσα του, αν και η εικόνα ήταν 
λίγο παραμορφωμένη. Και το ρεύμα το παρέσερνε δεξιά και αριστερά, φοβίζοντάς μας ακό-
μα περισσότερο. Τρέξαμε πάλι για μια συμβουλή στον σοφό. Αυτή τη φορά το ονόμασε «πλα-
στικό μπουκάλι». Αυτοί οι άνθρωποι είναι αισχροί, καταστρέφουν τον παράδεισό μας! Κι όλη 
η εβδομάδα συνέχισε έτσι με τους ανθρώπους να αφήνουν τα πράγματά τους στον τόπο μας. 
Την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το κακό με τους ανθρώπους είχα παρα-
γίνει. Τότε, ξαφνικά, τέρατα με πλαστικά μπλε χέρια, «γάντια», όπως τα χαρακτήρισε ο σοφός, 
άρχισαν να παίρνουν τα πράγματα των ανθρώπων και να καθαρίζουν τα σπίτια μας. Τα σπί-
τια μας καθάριζαν αλλά κάτι δεν έφτιαχνε. Τα πράγματα των ανθρώπων είχαν μολύνει τον κό-
σμο μας. Σημάδια έμεναν στα κοράλλια μας, χρώματα και «χημικά», κατά τον σοφό, πάνω στα 
βράχια μας. Μπορεί τα περισσότερα σκουπίδια των ανθρώπων να έφυγαν, αλλά το αποτύπω-
μά τους έμεινε χαραγμένο στη θάλασσά μας …

ΈλΈνη Μανωλοπουλου, α4 γυΜνασίου
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Οι αισθήσεις μιας πόλης
 Γεια σας, είμαι η Αθήνα. Ναι! Σωστά μαντέψατε! Είμαι μια πόλη της Ελλάδας. Για την 

ακρίβεια, η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Τώρα είναι χειμώνας και όλοι τρώνε στα σπίτια τους 
με τα παράθυρα κλειστά. Δεν μπορώ ούτε να μυρίσω ούτε να γευτώ τα νόστιμα φαγητά που 
μόλις σερβιρίστηκαν. Δε βλέπω πια τα χαρούμενα παιδάκια να παίζουν στα πάρκα. Το μόνο 
που βλέπω είναι παιδιά που μπαίνουν στο σχολικό τους αγουροξυπνημένα, επειδή μόλις ξύ-
πνησαν και μάλιστα πολύ νωρίς. Δεν τα ακούω πια να γελάνε στις πλατείες, κρυώνουν και δε 
βγαίνουν έξω. Η μόνη αίσθηση που έχω πλέον είναι εκείνη της αφής, η αίσθηση των κρύων 
σπιτιών που κι αυτά τα καημένα έχουν παγώσει από το κρύο. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι 
σε λίγο θα έρθει πάλι η άνοιξη, οπότε όλοι θα είναι χαρούμενοι ξανά. Μετά την άνοιξη, όμως, 
έρχεται το καλοκαίρι και ποιος έχει όρεξη να μείνει πια στην Αθήνα; Όλοι φεύγουν για τις δι-
ακοπές τους. Ακόμα και οι τουρίστες, που όλο τον χρόνο με επισκέπτονται, για να μάθουν την 
ιστορία μου, τότε επιλέγουν να εξερευνήσουν τα νησιά! Όσοι μένουν εδώ είναι ελάχιστοι και 
επίσης μένουν σχεδόν όλη την ημέρα στο σπίτι τους, για να προστατευτούν από τη ζέστη. Μό-
νο την άνοιξη αγαπώ, κανείς δε φεύγει μακριά και όλοι ενθουσιασμένοι περιμένουν το Πά-
σχα! Με τα χρόνια κατάλαβα την αξία των αισθήσεων … Είναι μαγικό να γεύεσαι, να μυρίζεις, 
να ακούς, να αγγίζεις, να βλέπεις!

κατΈρίνα Μαρκακη, α3 γυΜνασίου
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Οι αισθήσεις μιας πόλης
 Κάθομαι εδώ μονάχη στο μικρό σκονισμένο μπαλκονάκι μου, στην κουνιστή μου καρέ-

κλα. Θέα … ο Πειραιάς. Μπορώ να δω από μακριά τη θάλασσα που γυαλίζει από τις ακτίνες του 
ήλιου και τα πλοία φορτωμένα με ευδιάθετους ανθρώπους να χάνονται στον ορίζοντα. Μπορώ 
να δω τα πάντα από το μπαλκονάκι μου. Τα μικρά λεπτοκαμωμένα παιδιά να πηγαίνουν κάθε 
μέρα σχολείο, κρατώντας μια απλή σάκα γεμάτη με βιβλία. Ερωτευμένους να περπατούν χέρι 
χέρι στα πεζοδρόμια. Απλούς ανθρώπους με μαύρα καπέλα και γκρι σακάκια να πηγαίνουν 
βιαστικοί στη δουλειά τους. Ηλικιωμένους να διαβαίνουν τις πόρτες των καφενείων και ύστε-
ρα να απολαμβάνουν ένα ζεστό φασκόμηλο το πρωί και τα τζάμια να παχνίζουν από τις ανά-
σες. Παιδιά σε κομψά γυαλιστερά ποδήλατα να κάνουν αγώνα για το ποιος θα φτάσει πρώ-
τος στο δημαρχείο. Έπαθλο, ένα σακουλάκι βόλοι και λίγες καραμέλες από το ζαχαροπλαστείο 
του κυρίου Σταμάτη. Παλιός φίλος. Βλέποντας όλα αυτά, σαν μικρού μήκους ταινία με πρωτα-
γωνιστές απλούς ανθρώπους, μαγεύομαι. Μου αρέσει να φτιάχνω ιστορίες με αυτούς. Όταν 
περάσει η ώρα και αρχίζει να μεσημεριάζει, συνήθως κατεβαίνω στην πόλη να περπατήσω. 

Είμαι μεγάλη τώρα αλλά με βαστούν τα πόδια μου ακόμα. Κατεβαίνω αρκετές σκάλες μέ-
χρι να φτάσω στον κεντρικό δρόμο. Η ώρα συνήθως που κατεβαίνω είναι δώδεκα ακριβώς. 
Ακούω τον παντοπώλη να φωνάζει απεγνωσμένα στους αδιάφορους περαστικούς, μήπως και 
καταφέρει να πουλήσει έστω και ένα κιλό κόκκινα μήλα. Εγώ πάντα τον βοηθούσα, αγοράζο-
ντας ένα κιλό κόκκινα σταφύλια. Κι εκείνος με ευχαριστούσε. Δεν έχω ακούσει τόσο ειλικρι-
νές «ευχαριστώ» από άνθρωπο. Για να μου το ανταποδώσει, με πήγαινε μια βόλτα μέχρι τη Σα-
λαμίνα με τη μικρή του βάρκα, που την είχε αραγμένη στο λιμάνι. Στη διαδρομή μού τραγου-
δούσε και με πείραζε. Κι εγώ γελούσα με τις σπίθες που πετούσαν τα καταπράσινα μάτια του. 

Ακόμα, από το μπαλκονάκι μου άκουγα τον ήχο της κόρνας από τις ολοκαίνουργιες κούρ-
σες που κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Μου πήρε καιρό να το συνηθίσω. Είχαν κυκλοφο-
ρήσει πριν τέσσερα χρόνια τα πρώτα αυτοκίνητα. Αντηχούσε παράλληλα στα αυτιά μου ο ήχος 
της λύρας που στριφογύριζε στον αέρα. Κάποιοι έπαιζαν κορώνα ή γράμματα. Και η λάμψη 
των κερμάτων αντανακλώνταν στα μάτια μου. 

Οι αισθήσεις της πόλης με έκαναν να νιώθω ολοκληρωμένη. Ήθελα να ζήσω ακόμα πιο 
πολύ. Και να χαρώ με τις χαρές των άλλων. Η μυρωδιά του γαλλικού αρώματος που φορού-
σαν οι κυρίες της πρώτης τάξης καθισμένες στα καζίνο με έκανε να ζηλεύω. Αλλά ταυτόχρο-
να χαιρόμουν, γιατί έλεγα από μέσα μου: «Μπορεί να χάσουν το άρωμά τους από τη δυνατή 
τους συγκίνηση για τα χαρτιά. Ντάμες … βαλέδες …». Η γλυκιά αλμύρα γέμιζε τα ρουθούνια 
μου, όταν περπατούσα κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Έβλεπα τους γλάρους από μακριά να μου 
κλείνουν το μάτι κι εγώ τους τάιζα με ψίχουλα που είχαν απομείνει από το κουλούρι που κρα-
τούσα. Αυτός είναι ο Πειραιάς. Πολυσύνθετος και πολύπλευρος. Έχει πολλά να δεις, να ακού-
σεις, να μυρίσεις. Είμαι τόσο τυχερή που τα βιώνω! 

ΈλΈνη Ματθαίασου, γ5 γυΜνασίου
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Γράφω τη δική μου ιστορία χρησιμοποιώντας 
τις λέξεις: Σχολείο, Ομάδα, Σεβασμός, 

Συνεργασία, Στόχοι
 Είμαι ο Γιώργος και είμαι επτά ετών. Πριν δυο μέρες στο σχολείο μου μας ανέθεσαν να 

γράψουμε ένα κείμενο με τις λέξεις «σχολείο, ομάδα, σεβασμός, συνεργασία και στόχοι». Εγώ, 
όμως, δεν ήμουν σίγουρος για τη σημασία όλων των παραπάνω λέξεων. Έπρεπε να την πα-
ραδώσουμε σε δύο ημέρες. Έτσι απευθύνθηκα στον μπαμπά μου και εκείνος μου απάντησε 
με ένα τραγούδι: 

«Το σχολείο είναι μια ομάδα, 
σεβασμός και συνεργασία πρέπει να κυριαρχούν, 
στόχους υψηλούς να βάζεις και θα τα καταφέρεις». 
Στη συνέχεια ολοκλήρωσε:
«Προσπάθησε να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα των στίχων αυτών». 
Έτσι σύντομα κατάλαβα τη σημασία τους. Οι στόχοι αφορούν το μέλλον· χρειάζεται να προ-

σπαθείς για να τα καταφέρεις. Ο σεβασμός προς τους άλλους είναι αναγκαίος και η συνερ-
γασία πολύτιμη σε μια ομάδα. Αυτές οι αρχές είναι γνωρίσματα ενός σωστού χαρακτήρα και 
αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία οποιασδήποτε εργασίας!

ΈλΈνη Μπυρτα, α3 γυΜνασίου
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Συντροφιά με το τζάκι 
 Τη θυμάμαι ακόμα την ημέρα εκείνη. Την ημέρα που έφυγε ο παππούς μου από τη ζωή 

και η μόνη συντροφιά που είχα ήταν το τζάκι. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Κάθε Χριστού-
γεννα έχω αυτή την ανάμνηση και μου προκαλεί στενοχώρια. Έφτασε ξανά η 24η Δεκεμβρίου. 
Σήμερα πήρα την απόφαση να κάνω πράξη τα τελευταία λόγια που μου είπε ο παππούς. Μου 
είπε πως είχε κρύψει ένα δώρο για εμένα στο τζάκι και με συμβούλευσε να το αναζητήσω, 
όταν θα είμαι αρκετά ώριμη. Σήμερα, λοιπόν, έφτασε η στιγμή να δω τι μου είχε αφήσει. Πήγα 
και έψαξα στο τζάκι, το μόνο που βρήκα ήταν ένα χαρτάκι. Το άνοιξα και το διάβασα:

«Αγαπητή εγγονούλα μου, 
συγγνώμη που σε άφησα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μείνω περισσότερο μαζί σου και με 

όλη την οικογένειά μας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την ημέρα εκείνη που σου είπα να καθίσεις δί-
πλα στο τζάκι και να παρατηρήσεις τη φλόγα της φωτιάς. Θέλω να ξέρεις πως η συντροφιά με 
το τζάκι θα σου θυμίζει εμένα. Θα σου θυμίζει τις ωραίες στιγμές που περάσαμε. Θα σου θυ-
μίζει κάθε μέρα που περάσαμε μαζί. Βλέποντας τη δυνατή φλόγα στο τζάκι θα καταλαβαίνεις 
πως είμαι κοντά σας. Αυτό θα είναι το μυστικό μας! 

Με πολλή αγάπη, 
ο παππούς σου»

Όταν το διάβασα, δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό μου. Έπειτα το έβαλα εκεί που το βρήκα 
και άναψα αμέσως το τζάκι να με συντροφεύσει και να πω στον παππού μου πως δε θα τον 
ξεχάσω ποτέ και ότι τον αγαπώ πολύ!

Έυη Μυλωνα, β5 γυΜνασίου
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Στον πηγαιμό για την Ιθάκη 
 Οι γονείς μου, όταν ήμουν μικρή, μου έλεγαν συχνά την ιστορία του Οδυσσέα. Πάντα με 

εξέπληττε το γεγονός ότι ο Οδυσσέας ποτέ δε σταμάτησε να προσπαθεί να φτάσει τον στόχο 
του, να επιστρέψει στην Ιθάκη. Αυτό ήταν που με ώθησε να πετυχαίνω τους στόχους μου από 
παιδί. Μερικές φορές η διαδρομή ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά πάντα προσπαθούσα και ποτέ 
δεν εγκατέλειπα τον αγώνα μου. Λοιπόν αυτή για μένα είναι η ουσία! 

Ο δυσκολότερος στόχος μου ήταν να μιλήσω στους γύρω μου για το πώς νιώθω. Τώρα θα 
μου πείτε: «Ποιο είναι το δύσκολο σε αυτό;». Εγώ θα σας απαντήσω: «Όλα!». Βλέπετε, το να μι-
λήσω και το να ανοιχτώ στους άλλους ποτέ δε μου ήταν εύκολο, πάντα κρατούσα μέσα μου όλα 
τα συναισθήματά μου, ενώ είχα την ανάγκη να μιλήσω σε κάποιον. Έτσι κάποια στιγμή πήρα 
την απόφαση να τα εκμυστηρευτώ όλα στην καλύτερή μου φίλη, την Άννα. Εκείνη με κατάλαβε 
και με βοήθησε. Μέχρι να πάρω αυτή την πρωτοβουλία, πέρασα πολύ δύσκολα συναισθηματι-
κά, αλλά από τη στιγμή που το έκανα, ήταν τα πάντα καλύτερα και ήμουν πολύ πιο χαρούμενη. 

Έχω θέσει πολλούς στόχους για το μέλλον και δε σκοπεύω να τα παρατήσω παρά τις δυ-
σκολίες που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο μου. Αυτή η ιστορία του Οδυσσέα μου δίδαξε πολ-
λά κι είμαι σίγουρη πως μια μέρα θα τη διηγούμαι κι εγώ στα παιδιά μου …

βασίλίκη παπαδΈλλη, α6 γυΜνασίου

Απρόσμενος Επισκέπτης
 Ήρθε και για εμένα η όμορφη χρονιά των Πανελληνίων, την οποία την έβρισκα αρκετά 

απαιτητική. Παρ’ όλα αυτά έδινα τον καλύτερό μου εαυτό. Άλλο ένα πρωινό στη μονοκατοικία 
μας ξημερώνει. Όλα πήγαιναν τέλεια για εμένα, επικρατούσε απόλυτη ησυχία για διάβασμα. 
Τι άλλο μπορεί να θέλει ένα δεκαοκτάχρονο παιδί; Μέχρι που ήρθε η στιγμή που η φωνή του 
πατέρα μου ήχησε στα αυτιά μου: «Έλα να δεις γρήγορα στο μπαλκόνι!». Φτάνοντας εκεί, τι να 
δω; Μια μικρή χελώνα! Και οι δύο μείναμε άφωνοι. Πώς συνέβη αυτό; Πώς ήρθε στο μπαλ-
κόνι ξημερώματα η χελωνίτσα; Αυτή η χελώνα ήταν το πρώτο κατοικίδιο που απέκτησα! Τη 
φρόντιζα υπερβολικά, την τάιζα, την είχα συντροφιά. Ήταν για εμένα το τέλειο δώρο! Η καθη-
μερινότητά μας κυλούσε ευχάριστα, ώσπου οι γονείς μου μου ανακοίνωσαν πως πρέπει να 
την αφήσουμε στο φυσικό της περιβάλλον, διότι δεν υπήρχε στο σπίτι μας ο κατάλληλος χώρος 
για να φιλοξενηθεί. Όταν αποφασίσαμε να την αφήσουμε ελεύθερη στη φύση, κάτι περίεργο 
συνέβη. Η χελώνα άρχισε να περπατάει πιο γρήγορα, να τρώει πιο γρήγορα, να έχει αλλόκοτη 
συμπεριφορά. Σιγά σιγά όμως προσαρμόστηκε στο φυσικό της περιβάλλον. Έτσι κι εγώ απο-
φάσισα να την αφήσω να φύγει. Σε λίγες ημέρες στις εξετάσεις, παίρνοντας αφορμή από αυ-
τό που έζησα, έγραψα το δικό μου κείμενο για τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα και τη φύ-
ση και κατάφερα να περάσω με υποτροφία στη σχολή που ήθελα!

Μαρκοσ παπαδοπουλοσ, α4 γυΜνασίου
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Ταξιδιάρα μουσική
 Ένας άνθρωπος μπορεί να ταξιδέψει όπου θέλει με όποιον τρόπο θέλει, αρκεί να πιστεύει 

στον εαυτό του. Όμως τις περισσότερες φορές είναι αναγκαίο ένα μεταφορικό μέσο, όπως για 
παράδειγμα κάτι συνηθισμένο, ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο ή ένα καράβι. Ωστόσο υπάρ-
χουν και πιο … ιδιαίτερα μέσα, όπως η μουσική! Οι νότες είναι οκτώ, οι κλίμακες έντεκα, άρα 
οι νότες είναι ογδόντα οκτώ. Σε κάθε όργανο αυτές ακούγονται διαφορετικά. Σε κάθε είδος 
μουσικής μπορούν να συμμετέχουν όλα τα όργανα. Αν σκεφτούμε ότι κάποιος παίζει διαφο-
ρετικά όταν είναι θλιμμένος ή θυμωμένος και διαφορετικά όταν είναι χαρούμενος, τότε οι νό-
τες δεν είναι μόνο ογδόντα οκτώ αλλά γίνονται αμέτρητες! Κάθε νότα είναι και ένα συναίσθη-
μα, το οποίο μπορεί να σε ταξιδέψει οπουδήποτε. Σε μέρη υπαρκτά αλλά και σε κόσμους φα-
νταστικούς, όπως εμείς τους θέλουμε, όπως τους πλάθει η φαντασία μας! 

λΈωνίδασ παυλίδησ, α5 γυΜνασίου

Ταξιδιάρα μουσική…
 Η μουσική ταξιδεύει και υπάρχει παντού, σε εκατοντάδες πόλεις. Σε ποικίλες γλώσσες, 

σε Αγγλικά, Γερμανικά και σε διάφορα είδη, pop, rock, hip-hop. Η μουσική είναι ζωντάνια, 
ζωή, συντροφιά σε δύσκολες στιγμές. Πιστεύω πως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη μου-
σική. Υποθέτω ότι κι εσείς αυτό πιστεύετε. Ε, λοιπόν, δεν είστε οι μόνοι! Ο Cunanda, από το μι-
κρότερο χωριουδάκι στη βόρεια Ινδία, έχει την ίδια άποψη. Μια υπόσχεση ενός φίλου του τον 
έκανε να γράψει ιστορία στη μουσική. Ήταν αρχές Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, όταν η οικογέ-
νεια του Αμερικανού Jason αποφάσισε να κάνει διακοπές στο συγκεκριμένο χωριουδάκι. Ο 
μικρός Jason ήταν ένα ταλαντούχο παιδάκι που έπαιζε πιάνο και κιθάρα. Φτάνοντας στο χω-
ριό του Cunanda είδε παιδιά φτωχά, λυπημένα μάτια, γεμάτα απορία. Είδε και τον Cunanda. 
Όταν αντίκρισε το παιδί που μόλις είχε φτάσει στο σπίτι του, το αγκάλιασε. Αποζητούσε αυτή 
τη στοργή που μπορούσε να του προσφέρει ο Jason. Ο Jason τον έσφιξε στην αγκαλιά του και 
πίστευε ότι είχε την ευθύνη να μεταδώσει τη γνώση του στον Cunanda. Μήνες πέρασαν μέ-
χρι να καταφέρει να του μάθει τι σημαίνει «μουσική». Τη μέρα του αποχαιρετισμού ο Jason 
απευθύνθηκε στον Cunanda: 

«Πρέπει να φύγω». 
«Και πού πας;»
«Δε σου έχω πει ότι δεν είναι παντού όπως εδώ; Σε όλα τα υπόλοιπα μέρη υπάρχει μουσική». 
Με βουρκωμένα μάτια ο Cunanda, αμίλητος, ένιωθε απογοητευμένος. Απορούσε γιατί μό-

νο στο δικό του χωριό δεν υπήρχε μουσική. 
«Σου υπόσχομαι πως μια μέρα θα γυρίσω και θα σε πάρω μαζί μου να γεμίσουμε τον κό-

σμο μαζί μουσική. Όσο λείπω μη σταματήσεις ποτέ να συνθέτεις τη δική σου μουσική. Να με 
περιμένεις». 

Ο Cunanda δεν μπορούσε να αγνοήσει τη συμβουλή του φίλου του. Για καιρό περίμενε 
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τον Jason, αλλά αυτός δεν ερχόταν. Μια μέρα, ωστόσο, μετά από χρόνια μια ομάδα δημοσιο-
γράφων επισκέφθηκε το χωριό του Cunanda. Φεύγοντας ο Cunanda με τα αδύνατα χεράκια 
του έδωσε τις παρτιτούρες του σε έναν νέο δημοσιογράφο. Αυτός γύρισε πίσω στην πατρίδα 
του, τη Γαλλία. Ύστερα από λίγες μέρες ο νεαρός δημοσιογράφος επέστρεψε στο χωριό για να 
δώσει τη μεγάλη ευκαιρία στον Cunanda. Η ζωή του Cunanda άλλαξε. Ένα απόγευμα, σε ένα 
κονσέρτο πιάνου, συνάντησε έναν ψηλό, ξανθό άντρα, που τελικά ήταν ο Jason. Μεγάλη συ-
γκίνηση και για τους δύο. Όμως, ο Jason έπρεπε να κρατήσει την υπόσχεσή του. Έτσι, πήρε 
τον Cunanda και ταξίδεψαν παντού για να γεμίσουν όλο τον κόσμο μουσική!

αγαπη πΈτρΈλη, α6 γυΜνασίου

Συντροφιά στο τζάκι 
 Σιγά σιγά ο καιρός γινόταν όλο και πιο κρύος. Εγώ και η οικογένειά μου ήμαστε πολύ εν-

θουσιασμένοι για τα Χριστούγεννα. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να στολίσουμε. Μέχρι το τέλος 
της ημέρας το σπίτι ήταν στολισμένο! Κουραστήκαμε πολύ, είναι η αλήθεια. Είχε έρθει η ώρα 
να καθίσουμε όλοι μαζί στον καναπέ, να ανάψουμε το τζάκι και να δούμε τηλεόραση. Η ταινία 
ήταν καταπληκτική. Έτσι τουλάχιστον μου είπε η μητέρα μου, γιατί εγώ είχα προσηλωθεί στη 
μαγική, ζεστή φωτιά του τζακιού. Μου ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Η πιο έντονη ήταν τότε που 
είχαμε ταξιδέψει στη Γερμανία με το σχολείο. Ήρθαν και κάποιες από τις καλύτερές μου φίλες. 
Μόλις αντίκρισα λοιπόν τη φωτιά, θυμήθηκα την αγαπημένη στιγμή όλων μας. Είχαμε καθί-
σει όλα τα παιδιά γύρω από μια φωτιά και ψήναμε γλυκίσματα, τραγουδούσαμε, συζητούσα-
με και ήρθαμε όλοι πιο κοντά. Νόμιζα πως ήμουν εκεί, ήταν σαν όνειρο! Αυτό το όνειρο όμως 
διαλύθηκε ξαφνικά, όταν άκουσα γέλια. Ήταν οι γονείς μου που με «πείραζαν», γιατί για είκοσι 
ολόκληρα λεπτά χαμογελούσα και δεν άκουγα τίποτα από όσα μου έλεγαν. Μόλις κατάλαβα τι 
συνέβη, έβαλα τα γέλια και πήγα για ύπνο, διότι ήμουν πολύ κουρασμένη. 

αννα πΈτρου, α6 γυΜνασίου
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Η ιστορία μιας τσάντας
 Κατευθύνεται προς το παράθυρο. Η βροχή έχει σταματήσει και ένας λαμπερός ήλιος δι-

αφαίνεται πάνω στις σταγόνες της βροχής. Χτυπάει το κουδούνι. Τρέχει και ανοίγει την πόρτα. 
Η γιαγιά της! Πόσο καιρό είχε να τη δει! Της είχε φέρει κι ένα δώρο. Το ανοίγει βιαστικά. Μια 
τσάντα. Μια μικρή καφέ τσαντούλα, απλή μα τόσο όμορφη! Πού να ήξερε, όμως, πως αυτή η 
τσάντα θα τη συνόδευε σε πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής της …

Αυτή η τσάντα πέρασε από καταιγίδες και ηλιόλουστες μέρες, από χειμώνες και καλοκαίρια. 
Με αυτή την τσάντα στην αγκαλιά περίμενε για ώρες στο νοσοκομείο για να γεννηθεί το αδελφάκι 
της, ο Παύλος. Μαζί της πήγε εκδρομές με το σχολείο, με τους γονείς της, σε θάλασσες και βουνά. 
Τη συνόδευσε στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό. Μαζί της πέρασε νύχτες αγωνίας για τα απο-
τελέσματα των Πανελλαδικών. Έπειτα, όμως, τίποτα. Έφυγε από την Ελλάδα, σπούδασε στο εξω-
τερικό και μετά την ξέχασε. Στην αρχή την αναζήτησε αλλά αφού δεν την έβρισκε πουθενά, την 
ξέχασε για πάντα. Άλλες πολλές τσάντες τη συνόδευαν, πλέον, αλλά καμία δεν ήταν σαν εκείνη …

Μια μέρα αποφάσισε να δει για τελευταία φορά το σπίτι της γιαγιάς της, πριν πουληθεί. Περπατά-
ει αργά. Ανοίγει την πόρτα. Από το σπίτι ελευθερώθηκαν αναμνήσεις, πολλές αναμνήσεις που θα τις 
είχε για πάντα φυλαγμένες στην καρδιά της. Καθώς περπατάει στον σκοτεινό διάδρομο κοιτάζει προς 
τον καλόγερο. Η τσάντα της! Η μικρή καφέ τσαντούλα της! Ώστε εδώ ήταν! Πιθανόν, να την ξέχασε όταν 
ήρθε να επισκεφτεί τη γιαγιά της για τελευταία φορά, γιατί έπειτα από λίγες μέρες εκείνη τους αποχαι-
ρέτησε οριστικά. Πλησιάζει τον καλόγερο και την παίρνει στα χέρια της. Ένα αχνό χαμόγελο σχηματί-
ζεται στα χείλη της. Πόσα είχαν περάσει μαζί …!

βαλία ρουβα, β5 γυΜνασίου 

Στον πηγαιμό για την Ιθάκη 
 Όταν ήμουν μικρή, είχα πάει με την οικογένειά μου να δούμε την καινούργια ταινία της 

Οδύσσειας. Από τη στιγμή που φύγαμε από τον κινηματογράφο αναρωτιόμουν: «Αν ο σκοπός 
του Οδυσσέα ήταν να φτάσει στην Ιθάκη, ο δικός μου σκοπός ποιος ήταν; Ποια ήταν η “Ιθάκη” 
μου; Τι ήταν αυτό για το οποίο θα θυσίαζα τα πάντα;».

Εκείνη τη μέρα κατάλαβα πως δεν είχα θέσει τους προσωπικούς μου στόχους. Και σκέ-
φτηκα να … αναλάβω δράση! 

Στην αρχή ξεκίνησα να θέτω μικρούς στόχους, όπως να τακτοποιώ το κρεβάτι μου κάθε πρωί 
ή να τρώω πιο υγιεινά και σιγά σιγά, ήρθαν οι μεγαλύτεροι. Αποφάσισα να περάσω τις εξετάσεις 
μου. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και είχα καταφέρει να κάνω τόσα πολλά! Ήμουν πολύ χα-
ρούμενη, γιατί είχα καταφέρει να πραγματοποιήσω πολλά από τα όνειρά μου! Στη συνέχεια έβα-
λα στόχο να περάσω στο Πανεπιστήμιο. Το πέτυχα, παρ’ ότι υπήρξαν πολλά εμπόδια, και κατάφερα 
να ασκήσω το επάγγελμα των ονείρων μου! Πάντα χαμογελάω, κοιτάω ψηλά και λέω στον εαυτό 
μου πως ακόμα βρίσκομαι στον δρόμο … για την «Ιθάκη» μου και, όπως ο Οδυσσέας, θα τη φτάσω!

στΈλλα σκουλα, α3 γυΜνασίου
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Γράφω τη δική μου ιστορία χρησιμοποιώντας
τις λέξεις: Σχολείο, Ομάδα, Συνεργασία, 

Σεβασμός, Στόχοι
 Περπατούσαμε προς το γήπεδο του σχολείου. Εγώ ήμουν αρκετά απαισιόδοξη ή τουλά-

χιστον αυτό πίστευαν οι άλλοι. Στην πραγματικότητα αντιμετώπιζα απλώς τα γεγονότα ρεαλι-
στικά. Γνώριζα την ικανότητα της αντίπαλης ομάδας και την τέλεια συνεργασία των παικτών. 
Επίσης ήξερα πως η δική μας ομάδα είχε ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Κυριαρχούσε 
ο ατομισμός, απουσίαζε ο σεβασμός και όλοι χαρακτηρίζονταν από υπέρμετρη αισιοδοξία. Πα-
ρά το γεγονός πως είχα καταφέρει να φτάσω τον στόχο μου, δηλαδή να γίνω μέλος της ομά-
δας ποδοσφαίρου της τάξης, ένιωθα αποκομμένη από τους υπόλοιπους. Σαν το μόνο κορίτσι 
ανάμεσα σε τόσα αγόρια, περίμενα κάτι τέτοιο, μα τώρα που έβλεπα πώς λειτουργούν πριν 
τον αγώνα, απογοητευόμουν. Ο καθένας τους κοίταζε τον εαυτό του, οπότε ήταν αναμενόμε-
νη η κακή επίδοση. Περιττό να πω ότι χάσαμε εκείνη την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, ο προπονη-
τής μας χάρη στον οποίο βρισκόμουν και στη θέση που ήμουν, αναθεώρησε το σύστημα και 
την τακτική μας. Ακόμη, βλέποντας τη διάθεσή μου να συμβάλω στην πρόοδο της ομάδας, με 
έθεσε αρχηγό. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι υπόλοιποι παραπονέθηκαν λόγω των στερε-
οτύπων που είχαν χτίσει στο μυαλό τους. Αγνοώντας τα σχόλιά τους, ξεκίνησα αμέσως τις αλ-
λαγές. Αρχικά εστίασα στον τρόπο που παίζαμε. Με κάθε ευκαιρία που μου δινόταν μιλούσα 
στους συμπαίκτες μου για την ομαδικότητα που οφείλουμε να έχουμε και για την ευθύνη που 
όλοι φέρουμε. Εκτός αυτών τους υπενθύμιζα τη σκληρή δουλειά που έπρεπε να κάνουμε και 
τους παρότρυνα να επαινούν τον κόπο του καθενός, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Κάνο-
ντας όλα αυτά πράξη, καταφέραμε σταδιακά να εξελιχθούμε σε μία από τις καλύτερες ομάδες 
του Δήμου Πεντέλης. Ένιωθα περηφάνια για όσα καταφέραμε ως ομάδα. Το μόνο που έμενε 
τώρα ήταν να κερδίσουμε τον τελικό!

κατΈρίνα σπαθαρακη, α4 γυΜνασίου
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Μεγαλώνοντας … όλα αλλάζουν!
 Όταν ήμουν μικρή, πάντα ονειρευόμουν πως υπήρχε ένας πλανήτης ο οποίος ήταν φτιαγ-

μένος από ζαχαρωτά. Ακόμα και η βροχή στη φαντασία μου ήταν γλυκόζη, γι’ αυτό άνοιγα το 
στόμα μου όσο πιο πολύ μπορούσα για να απολαύσω τη γεύση της ζάχαρης. Ύστερα από τη 
βροχή έβγαινε κι αυτό το ουράνιο τόξο, από το οποίο εγώ έβλεπα να πέφτουν πολλές καρα-
μέλες. Έτσι, κάθε φορά έτρεχα να γεμίσω ολόκληρο το σπίτι μου με καραμέλες και με ζαχα-
ρωτά! Οι γονείς μου μου έλεγαν πάντα ότι η φαντασία μου ταξιδεύει ως εκεί που δεν τη φτά-
νει κανείς, έτσι εγώ συνέχισα να πιστεύω στα όνειρά μου. Καθώς μεγάλωνα, γινόμουν όλο 
και πιο ώριμη κι άρχισα να ξεχνώ το ουράνιο τόξο με τις καραμέλες κι ολόκληρο τον ζαχαρέ-
νιο κόσμο. Όταν ενηλικιώθηκα, έφτασε η ώρα να έρθω κι εγώ στη θέση της μητέρας μου. Εί-
χε έρθει η σειρά μου να αποκτήσω το δικό μου παιδί. Όταν γεννήθηκε, κατάλαβα ότι ο χαρα-
κτήρας του είχε πολλά κοινά με τον δικό μου. Έτσι όταν η κόρη μου μεγάλωσε λίγο, άρχισε να 
ονειρεύεται απίθανα πράγματα, τα οποία πίστευα πως ποτέ δε θα γίνουν πραγματικότητα. Μια 
μέρα, καθώς καθόμουν στον καναπέ βλέποντας μια σειρά που παρακολουθούσα τότε, έγινε 
διακοπή του προγράμματος για κάτι έκτακτο. Με προσοχή άκουσα τις ειδήσεις, πιστεύοντας 
ότι έγινε κάτι κακό. Στη συνέχεια έφυγα από την τηλεόραση, για να φτιάξω το μεσημεριανό. 
Ξαφνικά άκουσα μια κραυγή ενθουσιασμού από το σαλόνι ... Η κόρη μου, καθώς συνέχισε να 
παρακολουθεί τις ειδήσεις, είδε πως χτίστηκε το πρώτο ζαχαρένιο σπίτι στον κόσμο και ήταν 
λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι μας στη Νέα Υόρκη! Αν και πίστευα ότι αυτό το όνειρο δε θα 
πραγματοποιηθεί ποτέ, ύστερα από αυτό συνειδητοποίησα πόσο όμορφο είναι να ονειρεύεσαι!

ΈλΈνα στυλίανίδη, α1 γυΜνασίου
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«Έχεις το πινέλο, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε 
τον παράδεισο και μπες μέσα» (Ν. Καζαντζάκης)

 Μόλις άκουσα τον τίτλο του σημερινού θέματος, έμεινα με το στόμα ανοικτό … «Την πά-
τησα!», είπα από μέσα μου και βυθίστηκα σε βαθιά σκέψη. Δυστυχώς για εμένα δεν έχω δια-
βάσει βιβλία του Καζαντζάκη κι έτσι δεν κατάλαβα το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο συγ-
γραφέας στους αναγνώστες. Παρ’ όλα αυτά, άρχισα να κάνω κάποιες υποθέσεις με τις οποίες 
κατάφερα να συμπληρώσω την τεράστια αυτή σελίδα. 

Το πινέλο για εμένα συμβολίζει τη θέληση. Χωρίς εκείνο δεν θα μπορέσεις να σχεδιάσεις 
ποτέ τον «παράδεισο» που τόσο επιθυμείς να αγγίξεις. Ο «παράδεισος» είναι ο προορισμός του 
καθενός και για τον καθένα πολύ διαφορετικός. Τα χρώματα αντιστοιχούν στα προσόντα ή στις 
ικανότητές σου και με αυτά μπορείς να φτάσεις στον «παράδεισο». Χωρίς τα παραπάνω οτι-
δήποτε προσπαθήσεις να ζωγραφίσεις στο ταξίδι της ζωής θα είναι ημιτελές. Μα το δυσκολό-
τερο απ’ όλα είναι να καταφέρεις να ξεχωρίσεις τα χρώματα και εν συνεχεία να επιλέξεις ποια 
θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Εντόπισέ τα έχοντας πάντα στο χέρι σου το πινέλο. 

Ο παράδεισος για εμένα αποτελεί τον τελικό προορισμό ή τον κύριο στόχο κάποιου. Όπως 
προανέφερα, ο παράδεισος δεν είναι όμοιος για όλους. Παρ’ όλα αυτά ο καθένας μπορεί να 
τον αγγίξει έχοντας … πινέλο, λίγα χρώματα και όλα τα απαραίτητα εφόδια τα οποία αποκτά-
ει στην πορεία της ζωής του!

Φίλίπποσ ταρλοου, α5 γυΜνασίου
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48 λεπτά
 48 λεπτά. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι, μη ξέροντας πού να πάνε. Ακόμα δεν μπορούσα να 

το πιστέψω, μόνο 48 λεπτά μέχρι την καταστροφή της Γης. Τα σημάδια είχαν αρχίσει να φαί-
νονται εδώ και καιρό. Έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως εκρήξεις ηφαιστείων, σεισμοί, πλημ-
μύρες, ανεμοστρόβιλοι αλλά και καύσωνας στα τέλη Νοεμβρίου! Ο ουρανός είχε γίνει μαύ-
ρος από τους ρύπους του ουρανού κι η θάλασσα κόκκινη από τα σκουπίδια που πετούσαν τό-
σο καιρό οι άνθρωποι. 

Στην εποχή μας, το 3.000 μ.Χ., η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Σ’ αυτό ελπίζουν όλοι οι 
κατατρομαγμένοι άνθρωποι της Γης. Ο πύραυλος που στάλθηκε στον Άρη αυτή τη στιγμή οδηγεί-
ται από τους αστροναύτες της αποστολής. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε αν θα μπορέσουμε να σω-
θούμε όλοι, άνθρωποι και ζώα, χάρη στη διαστημοκιβωτό που κατασκευάστηκε γι’ αυτό τον σκο-
πό. Όσο για τη Γη, είναι πολύ αργά για να σωθεί. Αυτό θα ’πρεπε να το ’χαν σκεφτεί πρώτα απ’ όλα 
οι πρόγονοί μας και να είχαμε από καιρό υιοθετήσει φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες, όπως 
την ανακύκλωση. Θα ’πρεπε να αγαπάμε τον πλανήτη μας, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για επίρρι-
ψη ευθυνών. Πρέπει να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να ετοιμαστούμε. Ο πύραυλος έρχεται!

Τα νέα είναι φανταστικά! Ο Άρης με μερικές δικές μας παρεμβάσεις αποδείχτηκε κατοική-
σιμος. Πρέπει να στριμωχτούμε στους πυραύλους. Να καταφέρουμε να χωρέσουμε όλοι. Η 
κακή ενέργεια στον χώρο είναι φανερή. Όλοι αγχωμένοι, φοβισμένοι, λυπημένοι και απογοη-
τευμένοι δεν ξέρουν τι τους περιμένει. 

Πριν απογειωθούμε, ρίχνω μια τελευταία ματιά στη Γη. Την παρατηρώ καλύτερα. Η μόλυν-
ση επικρατεί! Μαυρίλα παντού! Γιατί δε νοιαστήκαμε για τη Γη όταν έπρεπε;

Φαίδρα τσογκα, α3 γυΜνασίου

«Έχεις το πινέλο, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε 
τον παράδεισο και μπες μέσα» (Ν. Καζαντζάκης)

 Έχετε διαπιστώσει ότι η ζωή είναι μια ζωγραφιά που τη φτιάχνουμε με τα δικά μας πινέ-
λα, τα δικά μας χρώματα αλλά και τις δικές μας ιδέες; Πράγματι, έτσι είναι! Έχουμε όλα τα μέ-
σα για να τη δημιουργήσουμε, όπως εμείς θέλουμε. Οι επιλογές μας, οι στόχοι μας, τα όνειρά 
μας καθορίζουν τη ζωή μας και την κάνουν … παράδεισο ή κόλαση! 

  Ζωγραφίζουμε για να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας, να αποτυπώσουμε τη διάθε-
σή μας, να εκφράσουμε την άποψή μας για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Οι πράξεις και οι επιλο-
γές μας είναι τα χρώματα. Για παράδειγμα, αν αναμείξουμε το κόκκινο με το άσπρο, φτιάχνουμε 
το ροζ. Αν αναμείξουμε το κίτρινο και το μπλε φτιάχνουμε το πράσινο. Έτσι λειτουργεί και η ζωή. 
Συνδυάζουμε, ταιριάζουμε, επιλέγουμε και πράττουμε. Εμείς αποφασίζουμε τι θα ζωγραφίσου-
με! Εμείς αποφασίζουμε πώς θα ζήσουμε!

κωνσταντίνα ΦαΦλίωρα, α6 γυΜνασίου
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Απρόσμενος επισκέπτης
 Πριν από δύο εβδομάδες φιλοξενούσαμε μια θεία μου, τη Μαρία, η οποία μας ενημέ-

ρωσε ότι το επόμενο Σάββατο, μια εβδομάδα μετά δηλαδή, θα μας επισκεπτόταν η Νικολέτα, 
η ξαδέρφη μου. Εγώ την περίμενα πώς και πώς! Το Σάββατο την περίμενα όλη την ημέρα, αλ-
λά απ’ ό,τι φάνηκε δε θα ερχόταν. Έπεσα για ύπνο απογοητευμένη. Το βράδυ, κατά τη μία, ξύ-
πνησα από έναν θόρυβο στο σαλόνι. Σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε έρθει η Νικολέτα, ίσως είχε 
καθυστερήσει η πτήση της. Κατέβηκα στο σαλόνι, αλλά δεν είδα κανέναν, παρά μόνο ένα κη-
ροπήγιο στο πάτωμα. Το έβαλα στη θέση του κι έψαξα για κάποιο ανοιχτό παράθυρο στο σπί-
τι, αυτό θα αποτελούσε μια λογική εξήγηση. Βρήκα το παράθυρο ανοιχτό, το έκλεισα και πήγα 
προς τις σκάλες για να επιστρέψω στο δωμάτιό μου, όταν άκουσα το κουδούνι. Έτρεξα στην 
πόρτα, άνοιξα και είδα τη Νικολέτα! Αφού αγκαλιαστήκαμε, μου εξήγησε πως καθυστέρησε η 
πτήση της και πήγαμε πάνω για ύπνο. Προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε, όταν και πάλι ακού-
στηκε θόρυβος από το σαλόνι. Εγώ τρόμαξα, αφού είχα κλείσει το παράθυρο. «Τι προκάλεσε 
αυτόν τον ήχο;», αναρωτήθηκα. Κατεβήκαμε κάτω και αφού ανοίξαμε όλα τα φώτα, αρχίσαμε 
να ψάχνουμε. Για περίπου δέκα λεπτά ψάχναμε τον ύποπτο … Ξαφνικά η Νικολέτα φώναξε 
ότι κάτι άκουσε από το ντουλάπι της κουζίνας! Κινήθηκα προς τα εκεί στις μύτες των ποδιών 
μου. Πλησίασα στο ντουλάπι και με μια απότομη κίνηση το άνοιξα. Το θέαμα ήταν απρόσμενο 
… Μία γάτα! Στο ντουλάπι της κουζίνας! Μάλλον είχε μπει από το ανοιχτό παράθυρο. Τελείω-
σε το μυστήριο. Τη βγάλαμε έξω και πήγαμε ξανά για ύπνο. 

σοΦία Φίλίππουση, α5 γυΜνασίου

«Τα χρόνια περνούν, οι ώρες δεν περνούν»
 Θυμάμαι … ήμουν μικρή, περίπου επτά ετών. Δεν ήμουν ευδιάθετη, απλώς καθόμουν σε 

μια καρέκλα και παρακολουθούσα τηλεόραση για ώρες. Βέβαια, αυτό δε μου άρεσε, αλλά δεν 
είχα και τη διάθεση να κάνω κάτι άλλο. Η γιαγιά μου, τότε, που κατάλαβε πως κάτι μου συμβαί-
νει, μου είπε χαρακτηριστικά: «Τα χρόνια περνούν, οι ώρες δεν περνούν». Δεν κατάλαβα αρχι-
κά τι εννοούσε, αλλά επεξεργαζόμενη τα λόγια της σταδιακά άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι εν-
νοούσε. Είχα κάνει μεγάλο λάθος στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμουν τον χρόνο μου. Από 
τότε άρχισα να κάνω διάφορες δραστηριότητες και να γίνομαι πιο δημιουργική. Χάρη στη για-
γιά μου σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω πως η ουσία δε βρίσκεται μόνο μπροστά σε μια οθό-
νη και πως μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τον χρόνο του πιο ποιοτικά. Αυτό και έκανα! Ποτέ, 
λοιπόν, δε θα ξεχάσω τα λόγια της γιαγιάς: «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΝΟΥΝ, ΟΙ ΩΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ». 

κατΈρίνα χαραλαΜποπουλου, α6 γυΜνασίου
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Από τους μεγάλους μας... 
«συγγραφείς»
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Χρώματα 
 Παίρνω ξανά στα χέρια τις πανάκριβες παλιές ξυλομπογιές μου, πέντε τον αριθμό, μια 

μπλε, μια κόκκινη, μια κίτρινη, μια μαύρη και μια λευκή. Κενό χαρτί μπροστά μου! Δάκρυα να 
στάζουν και να ρέουν σιγά σιγά προς τα κάτω έχοντας προορισμό μια λευκή σελίδα! Το παρά-
θυρο ανοιχτό! Οι ακτίνες του ήλιου ενώνονται με τα δάκρυά μου και το αποτέλεσμα αυτού ένα 
ομοιόμορφα σκισμένο λευκό χαρτί. Αποφασίζω να πάρω την μπλε ξυλομπογιά. Ξεκινάω να 
χρωματίζω. Μπλε με άσπρο ο απόλυτος συνδυασμός. Δύο άχρωμα χρώματα αναμειγνύονται, 
εκπέμποντας μια ηρεμία. Τα δάκρυά μου συνεχίζουν να ρέουν, ψάχνοντας για μια Ιθάκη. Παίρ-
νω την κίτρινη ξυλομπογιά, αρχίζω να ζωγραφίζω τα άστρα δίνοντας ένταση στην αχρωμία 
προσθέτοντας μερικές πινελιές μαύρου, αφού θα ήταν περίεργο τόση ένταση και ηρεμία να κυ-
ριαρχούν μόνες τους πάνω στο χαρτί. Κόκκινη ξυλομπογιά εμπλουτίζει την εικόνα, εξισορροπεί 
την επιθυμία με τον δισταγμό. Τέλος, θα χρησιμοποιήσω την άσπρη ξυλομπογιά και θα σβήσω 
ό,τι έχω ζωγραφίσει. Όπως κάθε φορά. Έχουμε μια λευκή σελίδα στα χέρια μας που πρέπει να 
γεμίσει χρώματα, άλλα ψυχρά, άλλα όχι, στο τέλος, όμως, θα παραμείνει η ίδια λευκή σελίδα. 

βίκυ ανδρίοπουλου
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Άνοιξη
 Πού είσαι; Πονάς; Πονάς ακόμα;

Σε χρειάζομαι. Δεν θέλω να πονάς. Χρειάζομαι ένα πινέλο, να βάψω με λευκό τις πληγές 
σου, να ξαναχρωματίσω τα όνειρά σου. Θα πάρω έντονο κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε 
και θα ζωγραφίσω το χαμόγελό σου. Ίδιο όπως ήταν και παλιά. Αν με αφήσεις, θα το κάνω 
ακόμα καλύτερο, θα το φροντίζω. Θα σε πάρω αγκαλιά και θα σε προστατέψω από τα τέρα-
τα και από την πλάνη. Έλα! Έλα να παλέψουμε τώρα που είμαστε μικροί και μπορούμε. Τώ-
ρα που η δύναμή μας, ενωμένη, είναι αρκετή να νικήσει το κακό, να εναντιωθεί στον πόλεμο, 
να προσπεράσει την καταστροφή. Και αν δεν τα καταφέρουμε, αν σπάσουμε και γίνουμε χίλια 
κρυστάλλινα κομμάτια, τουλάχιστον, θα είμαστε ακόμα όμορφα. Σπασμένα αλλά όμορφα. Θέ-
λω την ξεγνοιασιά σου, τις αλμυρές σου περιπέτειες. Θέλω το αείφυλλο πνεύμα σου, το δυνα-
τό σου γέλιο. Θέλω να κάτσουμε μαζί, δίπλα-δίπλα, όπως παλιά, και να παρατηρήσουμε τα κύ-
ματα που επιπλέουν στον ωκεανό και τα άστρα που πετούν στον ουρανό. Να γεμίσουμε ξανά 
τις σκέψεις μας με λουλούδια και αλλόκοτα άνθη, να τραγουδήσουμε και να φωνάξουμε όσο 
πιο δυνατά μπορούμε τα μεγαλύτερά μας μυστικά. Δεν μου αρέσεις τώρα. Προτεκτοράτο των 
πληγών σου, του πόνου και του μαύρου. Μολυβένιος στρατιώτης σε έναν κόσμο που δεν πλά-
σαμε μαζί. Έλα! Γύρνα πίσω! Σε χρειάζομαι! Αναπνέω ζωή από εσένα. Και εσύ δεν είσαι εδώ. 

Πού είσαι; Πονάς; Πονάς ακόμα;
Ξέρω ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ότι οι υποσχέσεις μου δεν αρκούν για να τρο-

φοδοτήσουν τις διαδηλωμένες σκέψεις σου. Όμως αν έρθεις μπορούμε να προσποιηθούμε. 
Να φανταστούμε ότι είναι άνοιξη, ότι είμαστε χαρούμενες, ότι δεν πονάμε. Έλα!

Πού είσαι; Πονάς; Πονάς ακόμα;
ΈΜΜανουΈλα γΈρακακη
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Σήμερα
 Κενό μελάνι σε φωτοβολίδα, γράφει ψυχή σε κόλλα από φωτιά. Βαριά ουρλιαχτά σα βα-

θύς κατήφορος, τριγύρω κλουβιά. Σήμερα μια μικρή άφησε το χέρι του μπαμπά της και αντί-
κρισε φώτα ουρανικά. Μικρή συχνότητα, μικρή πνοή, μια ιαχή, ένα παλιό χαμόγελο. Μπορού-
σε ακόμα και να ακούσει το χαμόγελο της κόρης του. Μπορούσε να διαβάσει τα χείλη της στον 
πέτρινο πάγο. Να νιώσει το ύφος της ψυχής της στην αλκαλική καρδιά του. Τα φώτα εκείνης 
της μέρας τον τύφλωσαν μερικώς. Το σήμερά του έγινε χθες. Ο χρόνος ζούσε και ανέπνεε. Για 
τη μικρή του όμως ο χρόνος απεβίωσε. Σήμερα. 

Χθες
 Λουσμένος με κερί ένας κόκκος ουρανόσκονη δημιούργησε τα αστέρια. Πέτρινα κο-

καλάκια, νεκρές αξίες. Μαύρη φωτιά. Μικρό πλήθος. Ζελάτινη στρατιά. Φώτα ιδανικά, κίτρι-
νο ύφος, σοβάτινη ματιά. Τα αστέρια έτρωγαν λίπος και σωθικά. Χθες η μικρή αμφισβήτησε 
τον ήλιο. Χθες ερωτεύθηκε τη σελήνη. Χθες ζάχαρη και άμμος της έδωσαν σόλες. Πλαστι-
κά παγκάκια, λίγο λάβα πανωφόρι. Ο χρόνος ζητούσε και ανέπνεε. Για τη μικρή του ο χρό-
νος γεννήθηκε, εκείνη τη στιγμή. Έκανε τον χρόνο μενταγιόν. Χθες. 

θΈοδωρα θΈοδοσοπουλου
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Όποτε το θυμάμαι
 Όταν το σκέφτομαι, ακόμα δακρύζω. Εκείνο το βράδυ δε θα το ξεχάσω ποτέ. Ξύπνη-

σα και μύρισα την καταστροφή. Η μαμά έτρεχε πάνω-κάτω στο σπίτι πανικόβλητη, ο μπαμπάς 
προσπαθούσε να την ηρεμήσει. Ο παππούς και η γιαγιά κοιμόντουσαν στο υπνοδωμάτιο. Οι 
καμπάνες του χωριού χτυπούσαν πολύ δυνατά. Άνθρωποι στον δρόμο φώναζαν να φύγουμε 
όσο προλαβαίνουμε. Όσο προλαβαίνουμε; Γιατί αλλιώς; Τι θα συνέβαινε; Έπιασα τον αρκού-
δο μου και τον κράτησα στην αγκαλιά μου. Φοβόμουν. 

Οι γονείς έπρεπε να ξυπνήσουν και τον παππού και τη γιαγιά για να φύγουμε. Κοιμούνται 
πάντοτε βαριά μόνοι τους, δε θα είχαν καταλάβει τίποτα. Κι αν δεν …; Μάλλον όχι, σταματάω, 
τα πράγματα έγιναν έτσι, οι υποθέσεις με σκοτώνουν. 

Η γιαγιά πήρε τηλέφωνο τον θείο. Αυτοί είχαν ήδη φύγει. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι, σφι-
χτά αγκαλιασμένη με τον αρκούδο μου. Ήρθε ο μπαμπάς: «Σήκω, Διαμαντάκι, πρέπει να φύ-
γουμε». Τον κοίταξα στα μάτια «Μου υπόσχεσαι ότι θα ξαναγυρίσουμε;» «Ντύσου, είναι ώρα 
να φύγουμε». 

Βγήκαμε από το σπίτι. Η αφόρητη ζέστη δυσκόλευε την αναπνοή. Μπήκαμε στο αυτοκίνη-
το και φύγαμε. Το μόνο που θυμάμαι είναι πως δε σταμάτησα να κλαίω. Μέχρι να φτάσουμε 
στο παραπέρα χωριό. Εκεί ήταν όλοι μας οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα απελπισμένα πρόσωπα, 
ξεχώρισα τις φίλες μου. Ήταν εκεί. Ήμασταν όλοι καλά. Ήμουν ευτυχισμένη. 

Το βράδυ αυτό πέρασε, το χωριό σώθηκε, μα εγώ όποτε το θυμάμαι κλαίω. Έχω προσπα-
θήσει πολύ να γράψω γι’ αυτό. Δεν τα καταφέρνω. Λευκή σελίδα. Γιατί ο πόνος δε χωράει σε 
καμία σελίδα. 

αδαΜαντία κουλουρη
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Μπαλέτο σκιών 
 Μπαλέτο σκιών 

ψυχές πιασμένες χέρι-χέρι, 
η σκηνή αυτό που τις ενώνει, 
δύο ψυχές, δύο χορευτές, ένα ντουέτο. 
Θεατές οι στιγμές, 
χορογράφος το μυαλό
και για σκηνικά συναισθήματα
σκόρπια από εδώ και από εκεί, 
χειροκρότημα οι χτύποι της καρδιάς, 
ολοένα και πιο δυνατοί. 
Ένα μισό χαμόγελο, 
ένα χάδι που θύμιζε γρατζουνιά, 
μια καρδιά σκουριασμένη 
και άλλη μια απούσα. 
Βήματα ηχούνε στα σκαλοπάτια της εξόδου
ώσπου ξαφνικά, στοπ, υπόκλιση. 
Η αυλαία πέφτει, 
οι θεατές αδειάζουν την αίθουσα μεμιάς, 
αρμονικά μα γρήγορα. 
Ο χορευτής πλέον χορεύει σόλο, 
ώσπου τα φώτα σβήνουν 
και ξεψυχά. 

Μαρίοσ κωνσταντΈασ
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Τα χρόνια περνούν... Οι ώρες δεν περνούν
 Κλείνεις τα μάτια. Ρολόγια ηχούν. Ανάσες κοφτές. 

Ανάσες βαθιές. 
Μια στιγμή πέρασε. Μια στιγμή χάθηκε. 
Πότε χάνεται μια στιγμή;

Βήματα, ανάσες, ψίθυροι. 
Η πηγή εσκεμμένα άγνωστη. 
Μια στιγμή πέρασε. 
Ο αέρας καλπάζει απόψε. 
Τα χαλινάρια του χαϊδεύουν το πρόσωπό σου. 
Η θέρμη εξαφανίζεται. Μια κρύα πνοή. Μια παρατεταμένη ανάσα. 
Σε διεγείρει. Σε αναζωογονεί. Σε τραβά. 

Μικρές αισθήσεις, δάχτυλα λεπτά, άγγιγμα αβέβαιο. 
Ανατριχιάζεις. Δεν ανοίγεις τα μάτια σου. 
Δυνατό συναίσθημα. 

Δεν είσαι μόνη. Το ξέρεις. 
Θέλεις να είσαι μόνη;
Μάτια κλειστά.
Αποφεύγεις, κρύβεις, παραπλανείς. 
Ποιον;
Αποκρυσταλλωμένη σκόνη ακουμπά το δέρμα. 
Ο κόσμος όλος εν λευκώ. 
Δεν το βλέπεις. Το νιώθεις. 
Ξύλο καίγεται. Καθαρή εικόνα. 

Η σαγήνη κρύβεται σε μελωδίες. 
Η ανάγκη αποζητά αισθήσεις. 
Ένα αγκάθι γδέρνει τον λαιμό σου. 
Ένα ρόδο προβάλλει απ’ τα μαλλιά σου. 
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Γλυκές αχτίδες. Ηλιόλουστα χάδια. 
Μάτια κλειστά. 
Αφουγκράζεσαι. 
Μια στιγμή πέρασε. 

Σταγόνες αλμυρές στα χείλη. 
Κόκκοι άμμου ανάμεσα στα δάχτυλα. Πρωινοί καφέδες. 
Μυρωδιά θάλασσας. 
Θυμίζει ζωή. Αναμνήσεις. Μάτια κλειστά. 

Πόσος καιρός έχει περάσει;
Πόσες στιγμές έχουν άραγε χαθεί;

Στιγμιαία αισιοδοξία. 
Σημαντικές αισθήσεις. 
Άδικος χρόνος.  

χρίστίνα Μανουρη
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Λευκή σελίδα
 Λευκή καταιγίδα

Λευκή σελίδα
Ελευθερία 

Κοινό στοιχείο
το κενό 

το κενό 
έχει χρώμα 
βαθύ λευκό 

Είναι το σημείο 
εκείνο 
που πνίγεσαι
από αισθήματα

Είναι το σημείο 
εκείνο 
που πλέεις
στο τίποτα

Κάθε στιγμή 
νιώθεις το 
κενό

δεν ζει μέσα σου
εσύ υπάρχεις 
μέσα στο κενό 

προσπαθείς δειλά 
να χρωματίσεις 
κόκκινες γραμμές

κάθε φορά πιο 
έντονες



42� Λογοτεχνικές Ανησυχίες  2019

λες και θα 
γεμίσεις το 
κενό 

η Αιωνιότητα 
δεν είναι η 
άβυσσος 

ελκυστικός
εθισμός
το σκοτάδι 

όμορφο το τέλος 
όμορφο το μαύρο 

η ζωή όμως 
είναι 
μέσα στο 
κενό εγώ 

Σελίδα λευκή 
κάθε εγώ 
σκοπός να βρεις 
τα χρώματα

για να τα
χάσεις 
στο πέρασμά του 

για να υπάρξεις
ζωντανός 
μέσα του

Έβίτα παγωΜΈνου
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Ταξιδιώτης
 Με το δάχτυλό του ξεσκόνισε την άμμο από το κοχύλι. Χαμογέλασε. Ήταν ένα ωραίο μοβ 

κοχύλι, σαν αυτά που βλέπεις στις ταινίες και στα κινούμενα σχέδια. Με το που άκουσε τη λε-
πτή φωνούλα της να πλησιάζει, το έβαλε γρήγορα στην πλαϊνή θήκη του σακιδίου πριν κατα-
φέρει να το δει η μικρή. Θα χάλαγε την έκπληξη. 

«Κοίτα τι βρήκα» του είπε, δίνοντάς του ένα πολύχρωμο βότσαλο. Ανοιχτό καφέ με κίτρι-
νες και λευκές πιτσιλιές. Το κενό ανάμεσα στα μπροστινά της δόντια φαινόταν, όταν χαμογε-
λούσε. Του άρεσε να τη βλέπει να χαμογελάει, να βλέπει τα μάγουλά της να γίνονται τόσο κόκ-
κινα όσο τα μαλλιά της, να τη βλέπει χαρούμενη. 

Εκείνο το βράδυ δεν ξεκίνησε το σκάφος. Θα συνέχιζαν το ταξίδι αύριο. Είχε κοιμηθεί και 
δεν ήθελε να την ξυπνήσει. Εκείνη το είχε ονομάσει: «Ταξιδιώτης». Εμ, αφού ταξίδευαν με αυ-
τό, πώς αλλιώς να το ‘λεγαν; Την κουβαλούσε στους ώμους του, γιατί ήταν μικρή ακόμα και 
δεν πατούσε στα βαθιά. Αλλά δεν τον πείραζε ιδιαίτερα. Είχε πλάκα όταν τραβούσε τα μαλλιά 
του και νόμιζε πως τα «οδηγούσε», όπως αυτός οδηγούσε τον «Ταξιδιώτη». 

Ενώ αυτή κοιμόταν, αυτός καθόταν πίσω από το τιμόνι. Της άρεσε να κοιμάται στην πλώρη 
του σκάφους και αυτός περίμενε μέχρι να κοιμηθεί τόσο βαθιά που δεν θα καταλάβαινε πως 
την πήγαινε στο κρεβάτι της, στο κάτω μέρος του σκάφους. Αλλά θα την άφηνε σήμερα. Εδώ 
και πολύ καιρό ζητούσε ένα κολιέ από κοχύλια σαν της μαμάς. Και αυτός θα της το έφτιαχνε. 

Της είχε πει πως είχε πεθάνει η μαμά της. Ήταν πιο εύκολο από το να της πει: «Όταν η μα-
μά σου σε γέννησε ήμασταν και οι δύο δεκαεφτά. Εγώ σε ήθελα και αυτή όχι». Θα την πλήγω-
νε. Τη λάτρευε τη μαμά της και δεν ήθελε να την απογοητεύσει. 

Στις τρεις το πρωί, μετά από πολλά σπασμένα κοχύλια και προσπάθειες, το κολιέ ήταν έτοι-
μο. Κάθισε δίπλα της και το έδεσε γύρω από τον λαιμό της, με προσοχή να μην την ξυπνήσει. 
Ήταν αργά, θα έπρεπε να κοιμηθεί και αυτός. Την κρατούσε στην αγκαλιά του ενώ κοιμόταν. 
Και το πρωί, θα την πήγαινε σε ένα άλλο νησί, σε άλλη παραλία, θα έδειχνε όλη την Ελλάδα 
στη μικρή του ταξιδιώτισσα. 

ίλΈαννα πανουση
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Λευκή σελίδα 
 Όμορφα θηρία 

οι τίτλοι·
ακοινώνητα 
Φεύγουν μακριά
από τους στίχους

Ανάξια πρόσωπα 
οι μάσκες·
επιτήδεια
Βρίσκονται λαθραία 
σε δείκτες και σώματα 

Θείες μομφές
οι έρωτες·
απόλυτες
Αρνούνται σιωπηλά
τον χορό με τις σκιές

άχρονες στιγμές
ασάλευτες
εκθέματα
άλλοτε για μουσεία
άλλοτε για ποιήματα 
(από το βιβλίο έπεσε μια λευκή σελίδα) 

ΈυαγγΈλία πουλη
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Άρωμα Αθήνας
 Η πόλη ξυπνάει, εγώ ξυπνάω. Αυτή η χαρακτηριστική μυρωδιά των πρωινών με έχει κα-

τακλύσει. Σιγά σιγά ανοίγουν τα ρολά των καφενείων και η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ελ-
ληνικού καφέ αρχίζει και με ξυπνάει. Σειρά έχουν οι κολόνιες, κάθε παράθυρο και ένα άρω-
μα, άλλα βαριά, άλλα λουλουδάτα, άλλα καλοκαιρινά κι ας είναι χειμώνας, άλλα χειμωνιάτικα 
κι ας είναι καλοκαίρι. Όλες αυτές οι επιλογές είναι αυτές που με κάνουν αυτό που είμαι σή-
μερα, η Αθήνα με τα όλα της, που μοσχοβολάει και ευωδιάζει τα πρωινά, αν δεν έχει βουλώ-
σει κανένας βόθρος πάλι, και σιγά σιγά, όσο ο ήλιος ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά, τόσο ανεβαί-
νει και ο αριθμός των αργοπορημένων εργαζόμενων που τρέχουν να βάλουν μπρος αυτά τα 
απαίσια πράγματα. Μέχρι να έρθει το μεσημέρι οι όμορφες μυρωδιές μου έχουν αντικαταστα-
θεί από καυσαέρια και μόνο καυσαέρια. Όταν όμως οι αγαπημένες μου νοικοκυρές και οι κα-
λοί μου μάγειροι ανοίξουν τους απορροφητήρες τους, τότε …, τότε τα ξεχνάω όλα και ονειρεύ-
ομαι. Και φυσικά πάντα μου ανοίγει η όρεξη, ποιος σκέφτεται όμως να μοιραστεί το φαγάκι του 
με την Αθήνα; Κανείς. Έτσι και εγώ προσπαθώ να τρώω λίγο από την πείνα των άστεγων, λί-
γο από το άγχος των μαθητών, λίγο από την γκρίνια των παππούδων άντε και λίγο από τη μι-
ζέρια των καταπιεσμένων. Έτσι, τουλάχιστον, εύχομαι, η μυτούλα μου γεμίζει ξανά, ακούω λι-
γότερα κορναρίσματα και φωνές στους απογευματινούς μποτιλιαρισμένους μου δρόμους και 
αναδύω μια λίγο πιο όμορφη μυρωδιά, τη μυρωδιά της ανυπομονησίας που σιγά σιγά γίνεται 
χαρά, αγάπη, ανακούφιση, ξεκούραση, έρωτας. Και ο ουρανός σκοτεινιάζει, άλλοι νυστάζουν, 
βιαστικά μηχανάκια, αφρόλουτρα, ξαναζεσταμένο φαΐ. Μέχρι όλα τα πατζούρια να κλείσουν 
ξανά και ο φρεσκοκομμένος καφές να με ξυπνήσει όμορφα για μια ακόμη μυρωδάτη μέρα. 

Μαρία τΖακη
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Άγραφος χάρτης
 Tabula rasa μου είχε πει μια φορά ο παππούς. Ότι είμαστε όλοι μας tabula rasa. Είχε μό-

λις ξεκινήσει το καλοκαίρι και τα μυαλά μου κάθε άλλο παρά συγκεντρωμένα ήταν. Όμως μου 
άρεσε. Ήθελα τα μεσημέρια μαζί με τον παππού να καθόμαστε μαζί στον καναπέ. Μετά το φα-
γητό, και να μου λέει ιστορίες. Μου έλεγε εκείνη τη φορά, θυμάμαι, πως όλοι οι άνθρωποι όταν 
γεννιούνται είναι ένας άγραφος πίνακας. Πως αν πιάσεις ένα μικρό παιδί από πολύ μικρή ηλι-
κία και ξεκινήσεις να του μαθαίνεις πράγματα, αυτό θα ενστερνιστεί τη σκέψη σου και θα την 
αναπαράγει σαν δική του. Ότι αυτός θα είναι ο κύριος τρόπος που θα σκέφτεται και η προσω-
πικότητά του αργότερα θα αναπτυχθεί γύρω απ’ αυτό. Μου τα λεγε αυτά ο παππούς, μακαρί-
της τώρα, κι ’γω δεν καταλάβαινα τι μου λεγε. Πολλές φορές δεν τον καταλάβαινα, όμως πά-
ντα μου άρεσε να ακούω τις ιστορίες του. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου. Ψάχνω τώρα να βρω 
δουλειά στις αγγελίες και σκέφτομαι τον παππού. Τι θα γινόταν άραγε; Τι θα γινόταν άμα δεν 
ήμουν αυτός που είμαι; Τι θα γινόταν άμα δεν είχα τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα που 
έχω; Η εύκολη απάντηση είναι: «Θα ήσουν κάποιος άλλος». Ποιος άλλος όμως; Αυτό εμένα 
δε μου αρκεί. Πάλι θα σου πει κάποιος «Εξαρτάται από το με ποιους θα μεγάλωνες. Τι άτομα 
θα ήταν αυτά στο περιβάλλον σου και τι πρότυπα θα είχες». Πάλι δεν είναι εύκολη η απάντη-
ση. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο παππούς μου κάθε φορά που έλεγε αυτή την ιστορία, μου έλε-
γε στο τέλος: «Γι’ αυτό πρέπει από την αρχή να είμαστε καλοί άνθρωποι». Τώρα όμως ό,τι γρά-
φει δεν ξεγράφει. Άλλη ρήση του παππού. Αυτός που ήμουν από μικρός παρέμεινα και συνει-
δητοποιώ ότι ήταν λάθος που δεν άκουσα τον παππού.

γίωργοσ χατΖογίαννακησ
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Ταξιδεύοντας
 Το πλοίο της γραμμής, 

πάντα φεύγει νωρίς, 
τραβάει πλώρη σε στεριές. 
Εκείνη την ημέρα έφυγε αργά, 
ακολουθούσε το αστέρι του βοριά.
 Ήξερα πως δεν θα άντεχε πολύ, 
και έτσι σε μια θαλασσοταραχή ναυάγησε. 

Το τρένο των ματιών σου, 
έμενε πιστά πάνω στις ράγες. 
Είχε το χρώμα του ορίζοντα, 
φυλάκιζε των λέξεων τα σφυρίγματα. 
Έσχιζε τις κορυφές στα δύο, 
άντεχε της φωτιάς το κρύο. 
Όμως τελικά παραδόθηκε στις φλόγες. 

Πάντα νωρίς για καληνύχτα, 
πάντα αργεί να δύσει ο ήλιος
Δεν ξέρω, ίσως να έφευγα ξανά
το ταξίδι στο άπειρο με ανατέλλει 
Σ’ ένα διαστημόπλοιο εκεί ψηλά, 
ένας καμβάς αυτή η γη
μια πινελιά η κάθε μου ζωή. 

σταυρουλα χρίστοπουλου








