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Οι παρακάτω απόψεις διατυπώθηκαν από 
μαθητές κατά τη διδασκαλία της ενότητας 
Παραδοσιακή και Μοντέρνα Ποίηση στο 
μάθημα της Λογοτεχνίας.  
 

 
Η Ποίηση είναι έρωτας, πάθος, αγάπη,     
ελπίδα, άνοιξη, αισιοδοξία,  
γαλήνη και ένα ταξίδι  
δίχως προορισμό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την ποίηση κλαίς και  
γελάς, είναι πόνος και δάκρυ,  
πόλεμος και ειρήνη. 
 
 
 
                             
 
                                  Η ποίηση είναι έρωτας! 

Η ποίηση βγάζει μουσική, 

μελωδία,  
μοιάζει με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο,  
 
 
 
 
 
                                                   
                                                         που απαλύνει  
                                                         τον πόνο. 
 
 
 
 
Η ποίηση για μένα είναι μουσική, ρυθμός, 
μελωδία αλλά  
και επανάσταση… 
 
 
 
 
 
      
                     και ελευθερία και επανάσταση.  
Δεν υπάρχει πιο ελεύθερη ιδέα από την 
μουσική και την ποίηση, αλλά ακόμα 
περισσότερο από τον συνδυασμό τους. Τον 
συνδυασμό τους θα τον αποκαλούσα με δύο 
λέξεις: 
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Η ΖΩΗ ΣΑΝ ΕΝΑ ΠΙΑΝΟ                               
Νεσίμι Μικένα 
 
Η ζωή είναι σαν ένα έργο τέχνης, 
απαιτεί πολλή δουλειά και καρδιά 
για να μπορέσεις να επιλέξεις 
τα κατάλληλα χρώματα που την προσδιορίζουν 
 
Κλείνω τα βλέφαρα μου μια στιγμή 
τη σκέψη μου αφήνω να εκφραστεί 
σε ένα μισοσχισμένο χαρτί 
σχεδιάζω ένα πιάνο μαγικό. 
Μια γλυκιά μελωδία με παρασύρει 
σε ένα φανταστικό παραλήρημα. 

 
Τα λευκά πλήκτρα είναι οι ευτυχισμένες στιγμές 
Τα μαύρα πλήκτρα είναι οι λυπηρές στιγμές 
δεν ξεχνώ όμως ότι έπαιξαν μαζί 
για να δώσουν αυτή τη γλυκιά μελωδία. 
 
Ένας σφοδρός άνεμος τράβηξε 
το χαρτί προς τη μεριά του. 
Κοίτα πόσο απλά φεύγει η ζωή. 
Στους καιρούς αφήνεται και χάνεται 
μέσα από τα χαϊδέματά του ανέμου 
φεύγει μακριά και γυρισμό δεν έχει! 
 
Η ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 
Περιστέλα Κοιλανίτου 
 
Κάποτε ήτανε προσόν 
να είσαι απ' την Ελλάδα,  
τώρα όμως πια το κρύβουμε 
σαν να' ναι μία κατάρα. 
 
 Η κρίση της πατρίδας μας, 
 μας έχει αγανακτήσει 
 και δεν μπορεί να βρούμε 
 εμείς, στο πρόβλημα τη λύση. 
 
Με όλα αυτά, μες στην ψυχή 
έχουμε μόνο βάρος 
μα είναι η Ελπίδα λύτρωση, 
που μας χαρίζει Θάρρος! 

ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 
Μπαζούκη Χρυσή 

 
Βλέφαρα υγρά  
από τα δάκρυα βαριά  
Βλέμμα σκυθρωπό 
από τον πόνο πικρό. 
  
Μαύρες γραμμές  
στις παρειές 
από των ματιών 
τις σταγονιές. 
 
Πληγωμένη καρδιά 
αβάσταχτο πόνο τραβά 
να λησμονήσει ζητά  
τις αναμνήσεις που κρατά. 
 
Χαραγμένες στην μνήμη σκηνές 
να χαθούν εύχομαι πια 
Λόγια γλυκά που αντηχούν  
χωρίς νόημα πια. 
 
ΣΩΜΑ 
Πλιάτσικα Ειρήνη 
 
Σώμα αδειανό, που κάτι ζητά 
λόγο ύπαρξης και λησμονιά 
λύτρωση σε παλιές αγάπες 
της φυλακής να λύσει τα δεσμά 
 
Σώμα άρρωστο, μα δυνατό 
εσύ που τόσο καλά κρατάς 
αναμνήσεις και λάθη που 
ποτέ δεν ξεχνώ 

Σώμα, εσύ που πονάς και γελάς 
της λύπης τα δάκρυα δεν αφήνεις 
να βγουν 
κι όμως σε άλλα σώματα αγάπη 
ψάχνεις, 
την τύχη σ' αυτά αναζητάς 
 όσο κι αν ξες πως θα πονέσεις 
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ΑΘΑΝΑΤΗ ΑΓΑΠΗ 
Πλιάτσικα Ειρήνη 
 
Ατέλευτη κι αθάνατη αγάπη 
εφύσηξες πνοή ζεστή 
μες στης ψυχής τα άνθη 
πολλούς έφτιαξες κήπους. 
 
Στης ζωής τη δική μου χαρά 
ήρθες κι εστάθης και 
άνοιξες πληγή βαθιά 
ίσα με λάκκο στο χώμα. 
 
Καυτά της αγάπης τα δάκρυα 
σα να καίνε τη γης 
η φύσις όξω αντάρα 
θολή η σκέψις. 
 
Αγάπη ατελεύτητη 
μες στης ψυχής τα βάθη 
στο πρόσωπό σου θύελλα ξεσπά 
του κόσμου όλου τα βάσανα. 
 
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ… 
Χαραλαμπίδου Πετρούλα 
 
Σαν γρήγορα δεν τα αντίκρισα όλα; 
Με πήρε το βαγόνι και χάθηκε, 
σφύριζε αυτό, σφύριζα κι εγώ μαζί του, 
ανάγκη είχα να χαρώ. 
Τουλάχιστον να πείσω τον εαυτό μου: 
βαγόνι με προορισμό τον ήλιο. 
Βέβαια για λαθραίο μπορεί να με κατεβάσουν. 
Το ήξερα, είναι ακριβές οι αλκυονίδες μέρες. 
 

ΑΝΑΠΝΟΗ 
Χαραλαμπίδου Πετρούλα 
 
Ταραγμένη αναπνοή. 
Ποιος λαός σε διοικεί; 
Την αγάπη μην μισείς . 
Πρέπει να την προσδοκείς. 
 
Θυμωμένη αναπνοή 
Ποιος σε μάλωσε, γιατί; 
Συγχώρεσε τους μια φορά  
Θα χαρείς ειλικρινά. 
 

 
 
Μεθυσμένη αναπνοή 
Το τραγούδι σου πληγή. 
Όλα σου υποκριτικά. 
Χιόνια καλοκαιρινά. 
 
Μπερδεμένη αναπνοή 
Ο δρόμος πλέον προχωρεί. 
Είσαι κάτι και αρκεί. 
 
Τέλος στον αναστεναγμό 
Στον καθρέφτη ψάχνω κι εγώ 
Του ονείρου την αυλή,  
ας γλιστρήσουμε μαζί. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ; 
Γεώργογλου Χαρά 

 
 
 
Τι είναι άραγε ο χρόνος;                      
Μια στάλα στον ωκεανό…                                                 
Μια στιγμή χαράς…  
Ίσως μια ξεχασμένη ανάμνηση; 

 
Η Θέκλα άνοιξε τα μάτια της. Κοίταξε τριγύρω, μα μόνο ακτίνες του ήλιου, πυκνές και φωτεινές, 

μπορούσε να διακρίνει. Σήκωσε το χέρι της, σα να ήθελε να πιάσει κάτι. Σαν να αναζητούσε κάτι… Μια 
παράξενη αίσθηση την κατέκλυσε, καθώς παγίδευσε ένα λευκό στερεό και ζεστό πράγμα. Το κράτησε 
σφιχτά στα δυο μικρά χεράκια της σαν η ζωή της να εξαρτιόταν από αυτό. Και δεν άφησε το βλέμμα της να 
πέσει πάνω του. Άλλωστε δε χρειαζόταν να το κάνει. Γνώριζε πολύ καλά τι ήταν… Εκείνο άρχισε να 
πάλλεται, στην αρχή σιγανά και έπειτα πιο έντονα. Δεν κράτησε αυτό πολύ. Σύντομα έσβησε και σα να 
ξεψύχησε σταμάτησε να κουνιέται. Είχε πια κοιμηθεί καθώς κούρνιασε στα μικρά χέρια που αναγνώριζε ως 
την ιδιοκτήτη του. 

Η Θέκλα άφησε ένα μικρό χαμόγελο να φανεί πριν γυρίσει στην αναζήτησή της για το που 
βρισκόταν. Προσπάθησε να κινηθεί μα σύντομα ανακάλυψε ότι αυτό ήταν αδύνατον. Πανικοβλήθηκε για 
μια στιγμή όμως δεν άργησε να γυρίσει στην ηρεμία, όπως είχε κάνει το λευκό πράγμα που κρατούσε 
σφιχτά στα χέρια της. Κατάφερε τελικά να γυρίσει το κεφάλι της πρώτα δεξιά και έπειτα αριστερά. Τα 
μάτια της άνοιξαν διάπλατα στη θέα των χεριών και των ποδιών της δεμένα με αλυσίδες που έφταναν ως 
τον ορίζοντα. Την κρατούσαν τόσο σφιχτά που άρχισε ήδη να νιώθει τα σημάδια να διαμορφώνονται πάνω 
στο δέρμα της. Άλλωστε πού θα μπορούσε να πάει; Πού θα , μπορούσε να καταλήξει;  

Κλαψούρισε σιγανά από τον πόνο και γύρισε το κεφάλι της προς τα δεξιά σα να ήθελε να κρύψει τα 
δάκρυα που ξέφευγαν στα μάτια της από κάποιον. Και όταν κοίταξε προς τα κάτω είδε την απόστασή της 
από το έδαφος το οποίο κάλυπτε ένα στρώμα χρυσής άμμου. Βρισκόταν στον αέρα… Όχι, ήταν 
περισσότερο σαν το σώμα της να βυθίζεται κάτω από το κρύο αλλά ευχάριστο νερό, μιας και οι ακτίνες του 
ήλιου φάνταζαν να καίνε το δέρμα της. 
 
Παράξενο πράγμα ο χρόνος…                              
Δεν μπορείς να τον δαμάσεις. 
Δεν μπορείς να τον ελέγξεις. 
Γιατί είναι ελεύθερος… 
Είναι Ελευθερία που ποθείς και αναζητάς. 
Όμως εγώ περιμένω… 
Απλά περιμένω… 

 
Προσπάθησε να θυμηθεί πώς κατέληξε εδώ. Όμως είναι δύσκολο να ανακαλέσεις αναμνήσεις που 

έχουν χαθεί. Και η Θέκλα ένιωθε τόσο ζεστή μα συνάμα παγωμένη. Δε μπορούσε να νιώσει την καρδιά της 
να χτυπά ή το αίμα να κυλά στο σώμα της. Όταν πήρε μια βαθειά ανάσα γιατί ένιωθε να πνίγεται, κατάλαβε 
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ότι δεν την είχε ανάγκη. Δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα, 
δε χρειαζόταν τίποτα. Και τότε συνειδητοποίησε 
επιτέλους ότι ήταν νεκρή.  
Τίποτα περισσότερο… Τίποτα λιγότερο… 
Είναι άτιμος ο χρόνος.                                                     
Παίρνει ελπίδες και όνειρα.                                             
Παίρνει αναμνήσεις και χαρές. 
Τελικά δε σου αφήνει τίποτα. 
Μένεις φτωχός… 
Μόνο μια άγρια θλίψη μπορείς να νιώσεις… 

- Εύχεσαι να μπορούσες να γυρίσεις πίσω στον 
κόσμο σου; Ακούστηκε μια δυνατή φωνή ξάφνου. Η 
Θέκλα το σκέφτηκε. Δε φοβόταν τον θάνατο. Ποτέ της δε 
το έκανε. Ήταν πάντα ανοιχτή σε νέες προκλήσεις και αυτό ακριβώς φάνταζε για αυτήν ο θάνατος. Μια 
πρόκληση…  

- Ποια είναι η τελική σου απάντηση; 
Έκανε να κοιτάξει προς τη νέα πηγή φωτός όμως ήταν τόσο δυνατή που την τύφλωσε. Έχασε το φως 

της και το σκοτάδι την κατάπιε. Άφησε, έτσι, ένα σκοτεινό γέλιο να της ξεφύγει πριν κλείσει τα μάτια της. 
Ο λόγος που τα είχε ανοιχτά είχε χαθεί πλέον. Δε μπορούσε πια να δει. 

- Όχι για ποιο κόσμο μου μιλάς; Δεν έχω πουθενά να γυρίσω… Δεν έχω τίποτα... Είμαι μόνη… 
απάντησε και συνέχισε να επαναλαμβάνει την τελευταία λέξη. Ναι ήταν μόνη, μα ποιος δεν είναι μόνος 
τελικά; 

- Είναι επιλογή σου. Η φωνή είπε και δεν ακούστηκε ξανά. Το φως από τον ήλιο έγινε φωτεινότερο 
και ακόμα πιο φωτεινό μέχρι που αγκάλιασε το εύθραυστο σώμα της Θέκλας. Οι αλυσίδες της έσπασαν και 
ελεύθερη πια αγκάλιασε το άσπρο πράγμα που κρατούσε σφιχτά στο χέρι της. Η καρδιά της… Ναι, η 
καρδιά της… Το μόνο πράγμα που της είχε απομείνει. Δεν μπορούσε να το χάσει… Όχι… 

Το γυμνό της σώμα άρχισε σιγά σιγά να μετατρέπεται σε σκόνη καθώς οι ακτίνες του ήλιου 
συνέχιζαν να την καίνε. Όμως δεν είπε τίποτα. Δε φώναξε… Η μοίρα θα αποφάσιζε για αυτή. Μα πόσο 
εξαπατούνταν! Η μοίρα δεν υπήρξε ποτέ. Όλα… Όλα εξαρτιόταν από το Χρόνο. Τίποτε δεν του ξέφευγε, 
τίποτε δε μπορούσε να του  αντισταθεί… 

Και όταν το τελευταίο δάκρυ της έπεσε, εξαφανίστηκε σε έναν στρόβιλο φωτός. Γιατί θυμήθηκε μια 
ξεχασμένη ανάμνηση, μια στιγμή ευτυχίας που φάνταζε σα μια στάλα στον ωκεανό. Το χαμόγελο της 
αδικοχαμένης μητέρας της… Τα λόγια αγάπης της… 
«Αλλά αυτό είναι ο χρόνος.» σκέφτηκε. «Ένα χαμόγελο, μια λέξη αγάπης. Ναι, αυτό είναι ο χρόνος…»  

Είχε βρει το νόημα του χρόνου στο χαμόγελο της μητέρας της και τώρα μπορούσε να προχωρήσει 
δίχως να μετανιώνει τίποτα. Μπορούσε επιτέλους να ξεφύγει από τον κόσμο που την είχε προδώσει, σε έναν 
κόσμο γεμάτο χρόνο.  
Ναι, γεμάτο Χρόνο… 
Ο χρόνος είναι άπιαστος. 
Αδάμαστος σαν τον αγέρα. 
Εγώ που ελέγχω και δαμάζω τη ζωή και τον θάνατο. 
Εγώ που έχω τη δύναμη του κόσμου. 
Δεν μπορώ να νικήσω. 
Ίσως γιατί το μυαλό είναι αδύναμο 
Και η θέληση ακόμα λιγότερη. 

Ένα μικρό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της δημιουργού του κόσμου καθώς παρακολουθούσε 
την σκηνή που εξελισσόταν από πάνω της. Η Θέκλα είχε καταφέρει να αδράξει το χρόνο της και να τον 
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κερδίσει. Άλλωστε, κάθε άνθρωπος που είχε περάσει από εδώ, κατάφερνε τελικά να κερδίσει το δικό του 
χρόνο και ταυτόχρονα ένα εισιτήριο για να φτάσουν ο καθένας στο δικό του παράδεισο. 

Κοίταξε τα απομεινάρια της θνητής, τα οποία άρχισαν να εξαφανίζονται καθώς τα κύματα τα 
παρέσυραν. Είχε επικρατήσει για ακόμη μία φορά η ηρεμία, δίχως την ενοχλητική παρουσία των απαίσιων 
ανθρώπων. Ναι, τους μισούσε και δεν υπήρχε ίχνος αγάπης στα βάθη της καρδιάς της. Γιατί ο Χρόνος είχε 
διαλέξει αυτούς ως άξιους και όχι αυτήν. Γιατί την μισούσε; Γιατί την απεχθανόταν; Γιατί του άρεσε να 
παίζει παιχνίδια βασανιστικά για αυτήν; 

Κάθισε σε ένα κοχύλι και αναστέναξε βαριά. Δε είχε τίποτα άλλο να κάνει, ή μάλλον δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα άλλο από το να περιμένει τους θνητούς να περάσουν από αυτήν. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά 
της. Γιατί εδώ ήταν εγκλωβισμένη για πάντα. Και το για πάντα φάνταζε πολύς καιρός στα μάτια της... 
Άραγε πόσα χρόνια είχαν περάσει από τότε; Από τον καιρό που ήταν ελεύθερη; 

Τότε μπορούσε να ταξιδεύει. Να βλέπει τους κόσμους που είχε δημιουργήσει και να παίζει με την 
ομορφιά και τη μαγεία που τους είχε χαρίσει. Αν και μόνη, κάθε μέρα για αυτήν ήταν διασκεδαστική και 
δεν ένιωθε τίποτα άλλο παρά μόνο ευχαρίστηση και χαρά. Το γέλιο της μπορούσε να ακουστεί μέχρι και 
δύο κόσμους μακριά και ο χορός της με τα δέντρα και τα διάφορα μικρά ζώα ήταν ασταμάτητος. Γιατί, 
μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, να είναι ελεύθερη. Ποτέ της όμως δε κατάλαβε το δώρο που είχε μέχρι που 
έφτασε η πτώση της… 

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, όπως πάντα άλλωστε, όταν αποφάσισε να ταξιδέψει στον κόσμο που 
αγαπούσε περισσότερο, στον κόσμο που είχε κάνει τα περισσότερα δώρα. Εκεί, σε έναν μαγικό κήπο, ενώ 
έπινε ένα ρόφημα από ροδοπέταλα και τριμμένη κανέλα, παρατήρησε ένα πλάσμα που δεν είχε ποτέ της 
δημιουργήσει. Το πλάσμα είχε μακριά μαύρα μαλλιά που έπεφταν πάνω στο γυμνό του στήθος και ένα 
ζευγάρι από χρυσά μάτια που ταίριαζαν τα δικά της.   

-Δε θυμάμαι να σε έχω δημιουργήσει, μονολόγησε καθώς πλησίασε το πλάσμα έτοιμη να το 
διαγράψει. 

- Το ξέρω. Εγώ ήρθα σε εσένα. Ήρθα για εσένα… Το πλάσμα μίλησε την γλώσσα της και η 
Δημιουργός σταμάτησε να προχωρά. Τι εννοούσε; 

- Τι είσαι; Δεν επιτρέπεται να ζεις δίχως την άδειά μου, είπε και ακούμπησε το χέρι της στο σώμα 
του που έμοιαζε τόσο πολύ με το δικό της.  

- Εσύ με δημιούργησε κατά κάποιον τρόπο. Γεννήθηκα από τα μοναχικά σου όνειρα, απάντησε και 
έκοψε ένα τριαντάφυλλο. Μύρισε την ευωδιαστή μυρωδιά του πριν το προσφέρει στη Δημιουργό. Εκείνη 
τίναξε απότομα το χέρι του μακριά της και το τριαντάφυλλο πεσμένο πια στο έδαφος, μαράθηκε. 
  Δεν είπε τίποτα περισσότερο, μα με μια φλογερή ματιά της το πλάσμα άρχισε να καίγεται. Και μόνο 
όταν είχε πια χάσει το ένα του χέρι, κλαψούρισε και την κοίταξε με μάτια παρακλητικά. Όταν τα δυο ζεύγη 
ματιών συναντήθηκαν, η Δημιουργός ένιωσε ένα σκίρτημα στην καρδιά της και σταμάτησε αμέσως. Αυτά 
τα μάτια… Τόσο ίδια με τα δικά της, μα τόσο διαφορετικά. 

-. Ποιος είναι ο σκοπός που γεννήθηκα; Αυτό, νομίζω το ξέρεις ήδη. Υπάρχω για εσένα, γιατί είσαι 
μόνη. Ολομόναχη… ψιθύρισε το πλάσμα και ένα απαλό αεράκι φύσηξε παίρνοντας μαζί του και το 
μαραμένο τριαντάφυλλο. Η Δημιουργός δεν απάντησε, μα άφησε μόνο ένα μικρό χαμόγελο να στολίσει τα 
χείλη της και συνέχισε να απολαμβάνει το ρόφημά της, αγνοώντας το παράξενο πλάσμα που τη 
συντρόφευε. Και όταν της είπε το όνομά του, δεν μπόρεσε παρά να γελάσει. Γιατί ήταν παράξενο όπως και 
ο ίδιος. Χρόνος… 

Από τότε ήταν πάντα δίπλα της, μέρα νύχτα, και η Δημιουργός άρχισε να βρίσκει απαραίτητη τη 
συντροφιά του. Το βράδυ αποζητούσε τη ζεστασιά του και τη μέρα τα ταξίδια μαζί του έγιναν μια συνήθεια, 
που πάντα έκρυβε εκπλήξεις και διασκέδαση. Δεν κατάλαβε πότε έχασε τη ροή της δύναμής της, μα 
πράγματι δεν την ένοιαζε. Είχε βυθιστεί στην άγνοια, στην αθωότητα, στο σκοτάδι του έρωτα. 

Όμως σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται πλάσματα παράξενα που δεν είχε ποτέ της δημιουργήσει. Η 
υφή τους ήταν παρόμοια με την δική της και του Χρόνου, όμως τους έλειπε δύναμη.  Ήταν αδύναμα και 
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ανυπεράσπιστα, όμως είχαν εξαπλωθεί σε όλους τους κόσμους της. Άρχισε, τότε, να τα εξαλείφει, δίχως να 
αφήσει ίχνος για την ύπαρξή τους. Όταν, όμως, έφτασε στον κόσμο που αγαπούσε πιο πολύ, δίστασε,  γιατί 
εκεί είχε βρει και τον Χρόνο. Έναν δισταγμό περίμενε, ο Χρόνος για να τη σταματήσει από το να 
καταστρέψει τα δημιουργήματά του. Έτσι, οι άνθρωποι, όπως τους ονόμασε ο Χρόνος έζησαν και σιγά σιγά 
άρχισαν να καταβροχθίζουν τη δύναμη της Δημιουργού. Μέρα με τη μέρα, ένιωθε και πιο αδύναμη. Πού να 
φανταζόταν ότι ο αγαπημένος της την είχε προδώσει. Ότι τρεφόταν από τη δύναμή της και τη μοίραζε στους 
ανθρώπους.  

Έτσι, δεν άργησε να έρθει η μέρα, όπου οι άνθρωποι και ο Χρόνος έγιναν πιο δυνατοί από τη 
Δημιουργό. Δεν άργησε να έρθει η ώρα που επαναστάτησαν εναντίον της και τη φυλάκισαν στα όρια της 
πραγματικότητας και των ονείρων. Και τώρα πια, βρίσκεται εκεί, φυλακισμένη και ξεχασμένη, ως ένας 
μύθος που δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί έτσι σχεδίασε ο Χρόνος και όντας πιο δυνατός από αυτήν μπορεί να 
αποφασίζει για το μέλλον της. Και πόσο του αρέσει να παίζει μαζί της… Πόσο το απολαμβάνει να τη 
βασανίζει… Και πόσο θέλει να τον αναγνωρίσει…  

Όσες φορές και να προσπαθήσει δε θα μπορέσει ποτέ να τον πιάσει. Γιατί ακόμη δεν έχει καταλάβει 
ότι αυτός ήταν που την έριξε, ότι αυτός φταίει για όλα. Όχι, δεν ξέρει… Για αυτό ακόμη περιμένει. 
Περιμένει πότε θα σταματήσει τα παιχνίδια του ή μάλλον πότε θα την αφήσει να παίξει και αυτή. Άλλωστε 
έχει πέσει στην παγίδα του έρωτα και μες την άγνοιά της δεν μπορεί να καταλάβει, δε μπορεί να κατανοήσει 
πως οι φίλοι της έγιναν εχθροί. Δε ξέρει ότι το σκοτάδι απλώθηκε και κατάπιε την ομορφιά και τη μαγεία 
των κόσμων της. Δε γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πια. 

Όμως με μια στάλα ελπίδας και φωτός που πέφτει από ψηλά, εύχεται και ελπίζει ότι θα γίνει 
ελεύθερη. Ότι όλα θα γυρίσουν πίσω και αυτή και ο Χρόνος θα μπορέσουν να ζήσουν ξανά μαζί, ξανά 
ελεύθεροι, ξανά ευτυχισμένοι. Όμως δεν γνωρίζει ότι και αυτή η στάλα ελπίδας είναι παιχνίδι του Χρόνου 
και ότι η ζωή που ονειρεύεται δεν μπορεί να υπάρξει γιατί όλα έχουν αλλάξει και ο Χρόνος δεν επιτρέπει 
πισωγυρίσματα. 

Αλλά αφήστε την να τριγυρνά ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο, δίχως να έχει κάποιο 
προορισμό, μέχρι να βρει το κουράγιο να επαναστατήσει ακόμα και ενάντια στον ίδιο της τον εαυτό. Γιατί 
αυτό που δεν γνωρίζει ο Χρόνος είναι ότι η ελπίδα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά πραγματικότητα και 
πάντα θα υπάρχει, όπου και να την ψάξεις, όπου και να την αναζητήσεις. Και όταν πια επαναστατήσει 
ενάντια στα δεσμά της, ενάντια στο Χρόνο, τότε θα γίνει και πάλι ελεύθερη και θα βρει τον εαυτό της. 

Γιατί όλα άρχισαν με μια προδοσία και επανάσταση και έτσι πρέπει να τελειώσουν. Ο Χρόνος 
γνωρίζει πολύ καλά και τα δύο. Για να τον φτάσεις, για να τον κατακτήσεις πρέπει να είσαι σαν και αυτόν. 
Πρέπει να είσαι άνθρωπος. 
 

ΑΛΕΞΗ, ΑΛΕΞΗ ! 
Χαραλαμπίδου Πετρούλα 

Αλέξη από τη μάνα μου, από τον αδερφό μου, από τον τύπο, από τους αστυνόμους και τώρα το 
γιατρό. Αλέξης το όνομά μου. Τώρα που εγώ στην έξοδο βρίσκομαι, ας φωνάζουν Αλέξη.  

Εδώ που βρίσκομαι, στο κατώφλι, αφήνω το ημερολόγιό μου. Γεννήθηκα για να με γρατζουνάνε. 
Ποτέ δεν γέλασα στα αληθινά. Ήμουνα παιδί υπάκουο, δε διαφωνούσα. Αλλά το πλήρωσα. Το παράκανα!  

Είχα ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Σπύρο. Παντρεύτηκε στα δεκαεννιά του και, όπως διέταξε η 
γυναίκα, μετανάστευσε στην πεθερά του. Η μάνα μου χήρα (έτσι έπρεπε να λέμε). Επειδή ήμουν ο μικρός 
της και ο καλός της, εγώ σύμφωνα μ’ αυτήν έπρεπε να συνεχίσω καθαρό το όνομα. Από εδώ ξεκίνησε το 
δικό μου πένθος.  

Σαν γύριζα από το σχολείο μου σερβίριζε μικρή μερίδα δίχως νερό, για να τελειώσω αμέσως. 
Ώφειλα να διαβάζω όχι δύο, όχι τρεις αλλά τουλάχιστον έξι ώρες καθημερινά. Δεν έβγαινα από το σπίτι 
σχεδόν ποτέ. Ούτε καν το ρωτούσα, ήταν η απαγορευμένη ερώτηση. Κατά τη γνώμη της ήμουν ευάλωτος 
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και θα έμπλεκα. Ακόμη και στο σχολείο με πρόσεχε! Με κανέναν δεν έπρεπε να κάνω παρέα, εννοείται και 
να μην έχω κοπέλα. Όλοι ήταν κατώτεροι. Μόνος πάντα. Η μόνη έξοδος που είχα ήταν το κατηχητικό και ο 
οικογενειακός καφές στη θεία Μαρία, εάν δεν είχα διαγώνισμα. Πολύ απλά ήμουν επιφορτισμένος να γίνω 
αυτό που ονειρευόταν, πλούσιος, επιστήμονας, ηθικός. Έτρεμε τα σχόλια. Της άρεσε να είναι η 
σπουδαιότερη. Το μέσο ήμουν εγώ.  

Ένα απόγευμα δεν άντεξα. Έσκασα. Έφυγα λίγο πιο νωρίς απ’ το φροντιστήριο. Είχα ανάγκη από 
μια βόλτα ή καλύτερα από επανάσταση. Σε λίγο βρέθηκε και η αφορμή.  

Περπατώντας στο πεζοδρόμιο πρόσεξα μια καφετέρια. Άνοιξα την πόρτα δειλά. Το χέρι μου έτρεμε. 
Εκεί σε ένα τραπέζι καθόταν ένας τύπος κοντός, γελαστός, καλοντυμένος μα ύποπτος. Απ’ τη μια 
χαμογελούσε κα απ’ την άλλη με δάγκωναν τα μάτια του. Μου έκανε νεύμα να καθίσω μαζί του. Παρόλο 
που είχα ενδοιασμούς κάθισα μαζί του. Για δύο λεπτά σιωπή. Μόνο εγώ κουνούσα νευρικά τα πόδια μου. 
Φαινόμουν αμήχανος. Με ρώτησε πώς με λένε. Δεν απάντησα. Παρήγγειλε δυο ποτά και μου συστήθηκε. 
Άνοιξε την ταμπακέρα και μου πρόσφερε τσιγάρο. Το πήρα. Το μύρισα. Δεν ήταν συνηθισμένο. Μου άναψε 
και τότε άρχισα απ’ τη μια να βήχω και απ’ την άλλη να ζαλίζομαι. Σιγά σιγά όμως αισθανόμουν πιο 
χαλαρός. Ξεχάστηκα! Άρχισα να γελάω χωρίς λόγο. Τότε με ρώτησε: 
- Καλύτερα τώρα, ε; 
- Ναι! απάντησα. 
- Είσαι πολύ φρόνιμος για την ηλικία σου, το ξέρεις; 
- εεε; 
Τα μάτια μου θόλωναν. 
 Τον συναντούσα πολύ συχνά από τότε εκεί στο «Μαυσωλείο», γιατί με έκανε να ξεχνιέμαι. Έτσι 
ξέχασα και το σχολείο και τα μαθήματα. «Καημένη» η μάνα μου, πίστευε πως έχτιζα τα όνειρά της. Το 
τσιγάρο εκείνο, το επαναστατικό, με χαλάρωνε κάθε βράδυ, αλλά τώρα πια όχι δωρεάν. Έκλεβα τον αδερφό 
μου, έκανα εξυπηρετήσεις. Χωρίς το επαναστατικό αδυνατούσα να ζήσω. Γινόμουν νευρικός. Γιατί άραγε; 
Γιατί μέσα μου κυλούσε το χαρμάνι του θανάτου. Δεν ήξερα τι κάπνιζα. Ο τύπος δεν μου ομολογούσε ότι 
κάνω χρήση, μα και τώρα που το ανακάλυψα είναι αργά. Δουλεύω για να πεθάνω.  
 Ένα βράδυ εισέβαλαν στο «Μαυσωλείο» αστυνόμοι. Είχαν πληροφορίες πως γίνεται διακίνηση. Στο 
πάτωμα καμιά δεκαριά ζωντανοί νεκροί. Η ατμόσφαιρα ανατριχιαστική. Εγώ να παίζω χαρτιά για να πάρω 
τη δόση μου και ο τύπος να υπογράφει συμβόλαια κρυφά. Πάνω στην ώρα βγήκε από την πίσω πόρτα. Στα 
συμβόλαια υπήρχε το όνομά μου. Συνέλαβαν εμένα. Τόσο αχρείος.  

Αλέξης Σωτηρόπουλος, έμπορος ναρκωτικών. Έρημος και απογοητευμένος. Δεν υπάρχουν 
άνθρωποι. Είμαι πια εξόριστος. Εξαιτίας του. Έξω από το αστυνομικό τμήμα ούρλιαζα. 
     - Δεν φταίω. Άδικα.  

Μου τηλεφώνησε και η μάνα μου. Το περίμενα. Δεν την ένοιαζε που έμπλεξα με τα ναρκωτικά. Με 
έβρισε επειδή θα σχολιάζει η γειτονιά και επειδή άφησα το σχολείο. Κατεδάφισα την τέλεια εικόνα της. Τη 
ρεζίλεψα. Ο αδελφός μου ούτε τηλεφώνησε. Προφανώς δεν το επέτρεψε η γυναίκα του. Ο Διοικητής με 
κοιτούσε με οίκτο. Εγώ δεν σήκωσα το κεφάλι. Ψιθύριζα μόνο.  

- Δεν φταίω εγώ.  
   Το καλοκαίρι καταδικάστηκα για να είμαι 

φρόνιμος και ηθικός, κλεισμένος μέσα, όπως διέταξε 
και η μαμά. Υπομονή έκανα τρία χρόνια.  

Κάπου εκεί ήρθε η ώρα να απεγκλωβιστώ. 
Ο Νίκος, συγκρατούμενός μου, έκανε 
εμπόριο στα κελιά. Όταν πήρα την 
απόφαση έλειπε. Την πιο αξιόλογη ώρα 
της άθλιας ζωής μου.  Αποφάσισα να 
ελευθερωθώ. Σήκωσα το μαξιλάρι 
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του, άνοιξα το σακουλάκι και έκανα μια αρκετά μεγάλη δόση. Με βρήκε μισοπεθαμένο, σαν κερί ανέπνεα. 
Χτυπιόταν και φώναζε: 

- Αλέξη, Αλέξη. 
Τελικά με μετέφεραν στην εντατική. Εγώ έτοιμος να περάσω την έξοδο, ο Νίκος απορεί γιατί και ο γιατρός 
πασχίζει να με επαναφέρει. 

- Αλέξη, Αλέξη μείνε. 
Ο Αλέξης είναι ελεύθερος πια, πέρασε την έξοδο. 

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
Συμεωνίδου Αφροδίτη 

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια πόλη που 
ονομαζόταν Αγαπούπολη, στην οποία το μοναδικό και 
ομορφότερο συναίσθημα που επικρατούσε ανάμεσα 
στους κατοίκους της ήταν η αγάπη. Η Αγαπούπολη κάθε 
Χριστούγεννα στολίζεται με εκατοντάδες φωτάκια, 
εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα στολίδια και σφύζει από 
χιλιάδες φωνές παιδιών που γυρνούν στα σπίτια και λένε τα 
κάλαντα με κύριο σκοπό να μαζέψουν χρήματα, έτσι ώστε να αγοράσουν δώρα για τους ανθρώπους που 
αγαπούν. Καθώς λοιπόν μαζέψουν τα χρήματα, επισκέπτονται το μοναδικό εμπορικό κέντρο της πόλης, το 
οποίο είναι γεμάτο από παιχνίδια και κάθε Χριστούγεννα είναι το πρώτο μέρος που επισκέπτεται ο Άι 
Βασίλης. Όταν λοιπόν ξημερώνει η ημέρα των Χριστουγέννων, όλα τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, 
ντύνονται με τα καλά τους, παίρνουν μαζί μελομακάρονα και κουραμπιέδες και πηγαίνουν στον Άι Βασίλη 
για του ζητήσουν το δώρο που θέλουν να τους αφήσει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Έτσι και φέτος! Όλα τα παιδάκια ζήτησαν από τον Άι Βασίλη το δώρο που περιμένουν τόσο καιρό 
για να αποκτήσουν, είτε αυτό είναι ένα αυτοκινητάκι ή μια κούκλα ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Μόνο ένα 
μικρό κοριτσάκι, η Ολίβια, ζήτησε κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν ήρθε η σειρά της να ζητήσει αυτό που 
ήθελε, το σκέφτηκε πολύ καλά. Έτσι πλησίασε τον Άι Βασίλη, κάθισε στα γόνατά του και του ψιθύρισε στο 
αυτί: «Αγαπητέ μου Άι Βασίλη, με λένε Ολίβια και φέτος ήμουν πολύ καλό κορίτσι, γι’ αυτό θέλω, αν 
γίνεται, φέτος τα Χριστούγεννα να είναι τα πιο ευτυχισμένα Χριστούγεννα για όλο τον κόσμο αλλά και για 
την οικογένειά μου. Θέλω ο μπαμπάς και η μαμά μου να είναι χαρούμενοι και να έχουμε κι εμείς στο 
τραπέζι μας λίγο ζεστό φαΐ.» Ο Άι Βασίλης ακούγοντας αυτά τα λόγια από ένα τόσο μικρό παιδί, σάστισε! 
Ούτε που φανταζόταν πως μπορεί να υπάρχει παιδί που αντί για δώρα σκέφτηκε να ζητήσει κάτι τέτοιο. 
Υποσχέθηκε όμως στη μικρή του φίλη πως η επιθυμία της θα εκπληρωθεί την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.  

Η μικρή Ολίβια ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια και οι γονείς της δούλευαν νυχθημερόν για να την 
μεγαλώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η μητέρα της δούλευε ως βοηθός μοδίστρας, ενώ ο πατέρας της στις 
οικοδομές. Οι ίδιοι βέβαια δεν γνώριζαν την πρωτοβουλία που πήρε η μικρή να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον 
Άι Βασίλη. Οι μέρες περνούσαν. Η αγωνία της Ολίβια ήταν τεράστια. Ήθελε τόσο πολύ να δει τους γονείς 
της ευτυχισμένους. Μ’ αυτά και μ’ αυτά η Πρωτοχρονιά έφτασε. Η Ολίβια έτρεξε να δει εάν η ευχή της 
πραγματοποιήθηκε. Τελικά η μικρούλα είχε δίκιο. Ο Άι Βασίλης δεν την ξέχασε. Όλο της το σπίτι ήταν 
γεμάτο δώρα, στολίδια και πολλά πολλά νόστιμα φαγητά πάνω στο τραπέζι. Γεμάτη χαρά η μικρή ξύπνησε 
τους γονείς της για να δουν με τα ίδια τους τα μάτια αυτό το Χριστουγεννιάτικο Θαύμα. Ο καινούριος 
χρόνος όμως τους επιφύλασσε κι άλλες εκπλήξεις, εφόσον την ίδια μέρα δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από 
έναν κύριο, ο οποίος τους ενημέρωσε πως υπάρχουν δύο κενές θέσεις στην εταιρεία του που τους 
περιμένουν και πως, εάν μπορούν, να περάσουν την επόμενη μέρα για τα περαιτέρω. Έτσι αυτά τα 
Χριστούγεννα ήταν τα καλύτερα για την Ολίβια και τους γονείς της, όπως και για κάθε άνθρωπο που δεν 
χάνει τις ελπίδες του και την πίστη του στον Άι Βασίλη. Η Αγαπούπολη λοιπόν εξακολουθούσε να λέγεται 
Αγαπούπολη, διότι η αγάπη που σιγοέκαιγε στις καρδιές των ανθρώπων δεν έσβησε ποτέ.  
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ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Γεώργογλου Κωνσταντίνα 

Καθώς τα λιγοστά φώτα στους στενούς δρόμους της πόλης έσβηναν και αυτά, έστριψα δεξιά και σε 
λίγο η συνηθισμένη παμπ στεκόταν μπροστά μου. Άνοιξα την πόρτα και προσπάθησα με τα μάτια μου να 
τον ανιχνεύσω μέσα από τους θαμώνες καπνού. Εκείνος φαίνεται να με είδε πρώτος και με μία κίνηση του 
χεριού του με κατηύθυνε προς το μέρος του. Μόλις έφτασα κοντά του, με έσφιξε στην αγκαλιά του 
μουρμουρίζοντας πόσο ανησύχησε για εμένα. Ένιωσα το άρωμα του, που τόσο νοσταλγούσα στο τελευταίο 
μου ταξίδι, να με πλημμυρίζει. Αποτελούνταν από πλεχτές μυρωδιές τριαντάφυλλου και γιασεμιού που μου 
έδιναν την αίσθηση της οικειότητας και του πόθου.   

«Είμαι καλά» του αποκρίθηκα με ένα χαμόγελο να αναφαίνεται στα χείλη μου. Αυτός με κοίταξε 
από πάνω μέχρι κάτω και αφού σιγουρεύτηκε ότι δεν είχα καμία πληγή, μου χαμογέλασε. 
«Χαίρομαι! Όταν άκουσα στις ειδήσεις ότι το πλοίο σου χάθηκε, τρομοκρατήθηκα. Για ένα μήνα ήμουν σε 
αναμμένα κάρβουνα. Ευτυχώς, δόξα τω θεώ, είσαι καλά…» είπε σαν να μιλούσε στον εαυτό του. Δεν θα 
μπορούσε ποτέ να φανταστεί τι πέρασα… Δεν θα με πίστευε και ίσως και να γελούσε μαζί μου, λέγοντας 
ότι μάλλον ήπια πολύ θαλασσινό νερό.  
«Για πες λοιπόν…! Τι έγινε; Όλα τα κανάλια μιλούν για αυτό, δεν ξέρω πια τι να πιστέψω!» συνέχισε, 
χαρίζοντάς μου ένα από τα χαμόγελά του. Τα μάτια του έλαμπαν κάτω από το φως της λάμπας φθορίου και 
τα λόγια αναμίχτηκαν μέσα στη φασαρία των ψιθύρων των υπόλοιπων πελατών. 

Έπρεπε να του πω την αλήθεια… Ακόμα και αν δεν με πίστευε, έπρεπε να του το πω. Ήμασταν 
καλύτεροι φίλοι και σχεδόν σαν αδέρφια. Δεν μπορούσα να του κρύβω κάτι τόσο σημαντικό. 
«Εντάξει λοιπόν…» ψιθύρισα αφήνοντας ένας αναστεναγμός να μου ξεφύγει. «Άκου προσεχτικά και μην με 
ρωτήσεις τίποτα! Απλά αποδέξου το.» είπα καθώς τον κοίταξα έντονα. Αυτός απλώς έγνεψε καταφατικά το 
κεφάλι του, κάνοντάς μου σήμα να ξεκινήσω. 

«Λοιπόν στο ταξίδι μου αυτό, το ξέρω ότι θα σου φανεί παράξενο, αλλά συνάντησα μια γοργόνα.» 
είπα περιμένοντας την αντίδρασή του. Τα μάτια του γούρλωσαν και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Σαν να 
πήγε να πει κάτι, όμως αμέσως μετά με κοίταξε στα μάτια και μου ένευσε να συνεχίσω. Εγώ κατάπια το 
σάλιο μου και συνέχισα. «Άκου λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη η περιπέτειά μου…» είπα και το βλέμμα μου 
άρχισε να μακραίνει χωρίς να κοιτάζει τίποτα συγκεκριμένα, καθώς αναβίωνα το ταξίδι μου. 

«Ήταν Παρασκευή απόγευμα, όταν βγήκα έξω στο κατάστρωμα για να κάνω ένα τσιγάρο. Ήταν μια 
δύσκολή μέρα, με κύματα και αγέρες. Ευτυχώς κατά το απόγευμα η θάλασσα αποφάσισε να κατευνάσει τα 
νερά της και όπως έδυε ο ήλιος ήταν σαν να είχε αποφασίσει να κοιμηθεί. Καθώς άφησα έναν αναστεναγμό, 
τα μάτια μου έκλεισαν και άρχισα να χαλαρώνω. Το ταξίδι αυτό έπρεπε να διαρκέσει μία εβδομάδα το 
πολύ, όμως αυτή ήταν ήδη η δεύτερη. Μας είχε καθυστερήσει η κακοκαιρία και είχαμε αναγκαστεί να 
αράξουμε σε ένα μικρό λιμάνι για μία εβδομάδα. Όταν επιτέλους πήραμε άδεια να φύγουμε, μετά από δύο 
μέρες ταξιδιού η θάλασσα άρχισε πάλι να κάνει τα δικά της, αφήνοντάς μας, χωρίς πυξίδα και ασύρματο. 
Είχαμε χάσει κάθε επικοινωνία με τη βάση και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από το πλήρωμα είχαν 
αρχίσει να πανικοβάλλονται. Εγώ όμως ξέρω καλά αυτά τα νερά. Είναι άτιμα και πονηρά και αλλάζουν 
διάθεση μέρα με τη μέρα. Έπρεπε να φτάσουμε γρήγορα στον προορισμό μας και το εμπόρευμα να μείνει 
άθικτο. Ήταν η αποστολή μου να φτάσουμε όλοι εκεί σώοι και αβλαβείς, μαζί με το εμπόρευμα. 
«Καπετάνιε! Σε λίγο έρχεται καταιγίδα, έλα μέσα!» άκουσα τη φωνή ενός από το πλήρωμα. Γύρισα και τον 
κοίταξα με μια αφηρημένη έκφραση. Έπειτα αντίκρισα τον σκοτεινό πλέον ουρανό. Ήταν γεμάτος σύννεφα 
και ο αέρας φάνηκε ξαφνικά να παγώνει. Θα έβρεχε και εμείς θα έπρεπε να ρίψουμε πάλι άγκυρα στη μέση 
του πουθενά. Αναστέναξα για άλλη μία φορά και γύρισα να τον κοιτάξω. «Πάμε λοιπόν μέσα… Φώναξε 
και τους άλλους να ρίξουν άγκυρα. Θα μείνουμε εδώ απόψε.» είπα και μπήκα μέσα, όπου μια γλυκιά ζέστη 
με κατέκλυσε. «Τελικά, κάνει πολύ κρύο, εε;» μονολόγησα καθώς κατευθύνθηκα στην καμπίνα μου. Το 
βραδινό σε λίγο θα ήταν έτοιμο. Πραγματικά όμως δεν είχα όρεξη για φαγητό.  

Έτσι όταν έφτασα στην καμπίνα μου, έβγαλα τα ρούχα μου και έκανα ένα ζεστό μπάνιο. Το καυτό 
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νερό, άρχισε σιγά σιγά να χαλαρώνει τους τεντωμένους μυς μου και ένιωσα το άγχος μου να φεύγει. Μόλις 
τέλειωσα, ξάπλωσα στο αναπαυτικό κρεβάτι μου. Τα βλέφαρά μου τα ένιωθα βαριά και το σώμα μου σαν 
να επέπλεε. Σιγά σιγά ο ύπνος με κατέλαβε. 
«Καπετάνιε! Καπετάνιε! Ξύπνα! Είναι επείγον!» ακούστηκαν πολλές φωνές μαζί. Τι συνέβαινε; Σηκώθηκα 
απότομα και έβαλα γρήγορα γρήγορα τη στολή μου και άνοιξα την πόρτα της καμπίνας μου. Πόσες ώρες 
είχα κοιμηθεί; Μία; Δύο; Τρείς; Όσες και να ήταν, ο ουρανός ήταν ακόμη σκοτεινός. 
«Τι έγινε;» ρώτησα μόλις αντίκρισα την αγωνία στα πρόσωπα του πληρώματός μου. 
«Καπετάνιε… Είναι τρομερό! Δεν έχει ξημερώσει ακόμα και είναι οχτώ το πρωί!» φώναξε ένας από αυτούς 
και τον κοίταξα με περιέργεια ολοφάνερη στο πρόσωπό μου.  
«Τι εννοείς;» τον ρώτησα ξανά. 
«Κοιτάξτε έξω, καπετάνιε! Είναι ακόμα βράδυ! Ο ήλιος δεν ανέτειλε!» αποκρίθηκε ένας άλλος φανερά 
πανικόβλητος.  
Κοίταξα το ρολόι μου. Οχτώ και μισή. Έτρεξα στο κατάστρωμα και ζάρωσα με το θέαμα. Ο ουρανός ήταν 

σκοτεινός, δίχως άστρα και φεγγάρι να τον φωτίζουν. Μία άσπρη 
γραμμή μόνο έκοβε τον ουρανό στα δύο και τέλειωνε στον 
ορίζοντα. Κοίταξα πανικόβλητος τριγύρω και αντίκρισα όλο το 
πλήρωμα στο κατάστρωμα τρομοκρατημένο. 
«Καπετάνιε… Αυτό σημαίνει…» ψιθύρισε ένας από δίπλα μου 
κοιτώντας τον ουρανό. 
«Ότι ο θρύλος είναι αληθινός…» συμπλήρωσα χαμηλόφωνα. 
Γύρισα απότομα και έτρεξα στη βιβλιοθήκη του πλοίου. Μόλις 
μπήκα μέσα, άρχισα μανιωδώς να αναζητώ το Βιβλίο. Τη Βίβλο 
των ναυτικών.  

«Κάπου εδώ είναι… Κάπου…» ψιθύρισα στον εαυτό μου καθώς πετούσα το ένα βιβλίο μετά το άλλο, 
σχηματίζοντας ένα σωρό από βιβλία. «Αα! Εδώ είναι!» φώναξα καθώς τράβηξα ένα μεγάλο βιβλίο από το 
ράφι. Φύσηξα τη σκόνη που το κάλυπτε και γύρισα τις σελίδες εκεί που ήθελα. «Σελίδα 234, αν δεν κάνω 
λάθος» μουρμούρισα και άνοιξα το βιβλίο στη σελίδα αυτή. «Να το!». 
Η σελίδα όμως ήταν κενή. «Τι;! Μα πώς;!» αναφώνησα καθώς ξεφύλλισα το βιβλίο για να αντικρίσω τις 
λέξεις να σβήνουν με γρήγορο ρυθμό. Τι συνέβαινε; Τι θα γινόταν από δω και πέρα;  
Σηκώθηκα και βγήκα από το δωμάτιο και κατευθύνθηκα ξανά στο κατάστρωμα. 
«Καπετάνιε, τι θα κάνουμε;» ρώτησε αγωνιωδώς ένας ναύτης. 
«Προς το παρόν, σηκώστε άγκυρα! Φεύγουμε από εδώ!» φώναξα για να ακουστώ σε όλο το πλήρωμα. Με 
τις διαταγές μου όλοι άρχισαν να τρέχουν από εδώ και εκεί, άλλοι με πανικό, άλλοι με ψυχραιμία. 
«Πώς μπόρεσα και έκανα αυτό το λάθος…» μονολόγησα καθώς ακούμπησα τους αγκώνες μου στα 
κάγκελα. «Γιατί να μας φέρω στη Νέα Θάλασσα;» Πήρα μια βαθειά ανάσα και κοίταξα αποφασιστικά 
μπροστά. «Θα μας βγάλω από εδώ. Όλους…».  
 «Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε καπετάνιε…! Με το πρόσταγμά σας.» είπε κάποιος από δίπλα μου. Ήταν 
μία φωνή που δεν αναγνώρισα. Γύρισα και τον κοίταξα. Ποιος είναι αυτός…; 
«Ποιος είσαι εσύ; Δεν είσαι από το πλήρωμα, έτσι δεν είναι;» ρώτησα με ψυχραιμία και ηρεμία στη φωνή 
μου, καθώς τον κοιτούσα στα μάτια. Αυτός χαμογέλασε ειρωνικά και με κοίταξε. 
«Σπουδαίος καπετάνιος δεν είσαι εσύ; Μπορείς να με αναγνωρίσεις ακόμα και μέσα στον πανικό…» είπε 
χαμηλόφωνα, γελώντας ειρωνικά. Με κοίταξε έντονα και ένιωσα να ζαρώνω κάτω από το βλέμμα του. 
Ξαφνικά άρχισε να τρέχει στο κατάστρωμα και μόλις έφτασε στην άκρη του πλοίου, πήδησε μέσα στο νερό. 
Έμεινα να τον κοιτάω έκπληκτος και αμέσως έτρεξα προς το μέρος που πήδηξε. 
Τα νερά ήταν ήρεμα, δίχως καμία ένδειξη ανθρώπου μέσα σε αυτά. Σιγά σιγά όμως, μικρά κύματα άρχισαν 
να σχηματίζονται που σύντομα μεγάλωσαν. Ένιωθα το πλοίο να τραντάζεται άγρια και πιάστηκα από το 
κάγκελο για να μην πέσω. Σύντομα τα κύματα έγιναν τεράστια και υπήρχε φόβος να καταπιούν το πλοίο. 
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Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν κύματα ενώ δε φυσάει; Αναρωτήθηκα και κρατήθηκα ακόμη πιο δυνατά, 
καθώς άλλο ένα τράνταγμα συντάραξε το πλοίο. Αυτή τη φορά, έπεσαν τρεις άντρες μέσα στο 
φουρτουνιασμένο νερό, δίχως να αναδυθούν ξανά. Γιατί;   
Ξαφνικά ένα πλάσμα πετάχτηκε από τα βάθη της θάλασσας και προσγειώθηκε πάνω στο πλοίο. 
Πλησιάσαμε γρήγορα κοντά του και σύντομα τον αναγνωρίσαμε ως ένα από αυτούς που είχαν πέσει. Ήταν 
όμως δύσκολο να τον αναγνωρίσουμε, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου του είχαν λες και αναμιχθεί 
όλα μαζί σχηματίζοντας ένα στρόβιλο. Του έλειπε ένα χέρι και τα δύο του πόδια ήταν λυγισμένα σε ένα 
περίεργο τρόπο, που φάνταζαν σπασμένα. 
Στο θέαμα αυτό, μερικοί άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν πέρα δώθε με αποτέλεσμα να πέσουν στην 
θάλασσα ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον εμετό τους.  
«Ησυχία! Συγκρατήστε τον εαυτό σας και βάλτε μπρος τις μηχανές! Πρέπει να φύγουμε!» φώναξα με 
βροντερή φωνή, που κάλυψε όλων τις ανησυχίες και φάνηκαν να ηρεμούν. «Χάσαμε πολλούς. Δουλέψτε 
μαζί για να μην χάσουμε και άλλους!» συνέχισα και έβγαλα ένα τσιγάρο. Ίσως αυτό να ήταν και το 
τελευταίο. Το άναψα και ένιωσα τα νεύρα μου να καλμάρουν.  

Ξαφνικά όμως, άκουσα μια κραυγή και γύρισα απότομα 
να κοιτάξω τι έγινε. Πάνω από την πρύμνη έστεκε στον 
αέρα πάνω σε μια φουσκάλα μία γυναικεία μορφή, 
θαρρείς ανθρώπινη. Το πτερύγιό της, όμως, αντί ποδιών 
την έκανε να ξεχωρίζει. Το πρόσωπό της είχε 
παραμορφωθεί σε ένα παρανοϊκό χαμόγελο και μας 
κοίταζε λες και ήμασταν το επόμενο γεύμα της. Οι 
ναύτες άρχισαν να πανικοβάλλονται και να φωνάζουν 
ασυναρτησίες. Οποιοσδήποτε έβλεπε αυτό το θέαμα, θα 
αντιδρούσε έτσι.  
«Τι αναζητάς, ω Θεά της Θάλασσας;» ρώτησε ένας από 
το πλήρωμα, πέφτοντας στα πόδια του, προσκυνώντας 

την. Αυτή απάντησε με ένα ειρωνικό γέλιο και με μια κίνηση του χεριού της, το κεφάλι του ναύτη κείτονταν 
στο πάτωμα και το αίμα είχε πλημμυρίσει το κατάστρωμα. Αμέσως μετά, ένα τεράστιο κύμα κάλυψε το 
πλοίο, παρασέρνοντας και τους υπόλοιπους ναύτες μέσα στη θάλασσα, αλλά ταυτόχρονα ήταν σαν να 
ξεπλένει το πάτωμα από το αίμα. Σαν να μην ήθελε να αφήσει σημάδι της παρουσίας της. 
Μόλις πέρασε το κύμα, κοίταξα τριγύρω και συνειδητοποίησα ότι ήμουν μόνος στο κατάστρωμα. Έτρεξα 
τότε στην άκρη του πλοίου και το μόνο που αντίκρισα ήταν μια θάλασσα αίματος. Χέρια, πόδια, κεφάλια 
και μερικές φορές κάποια εσωτερικά όργανα αναδύονταν που και που, για να εξαφανιστούν ξανά στην 
κόκκινη πλέον θάλασσα. 
Ήμουν έκπληκτος. Έκπληκτος και τρομαγμένος. Ήξερα ότι είχε έρθει η σειρά μου. Ήξερα ότι όλο αυτό 
ήταν δικό μου λάθος. Και δεν αποζητούσα συγχώρεση, απλά να έρθει γρήγορα η μοίρα μου. Όσο πιο 
γρήγορα να ακολουθήσω τους ναύτες μου και μαζί να φύγουμε. Γιατί εγώ έφταιγα.  
«Τι έγινε καπετάνιε; Πού πήγε το πλήρωμά σου;» άκουσα να με ρωτάει μια γυναικεία φωνή από πίσω μου. 
Ένιωθα την καυτή ανάσα της στο σβέρκο μου, έτοιμη να με δαγκώσει. 
«Νομίζω ότι εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό. Έτσι δεν είναι, Τέρας;» αποκρίθηκα και γύρισα να την κοιτάξω. 
Ο φόβος που ένιωθα δε φαινόταν. Δεν ήθελα να παίξω το παιχνίδι του θύτη με το τρομαγμένο θήραμα. 
Μονάχα ο κρύος ιδρώτας που δέσποζε στο μέτωπό μου, πρόδιδε το τι πραγματικά ένιωθα. 
«Τέρας; Δεν το νομίζω. Απλά λίγο διαφορετική από εσάς. Είμαι άνθρωπος με ουρά ψαριού. Τίποτα το 
σπουδαίο…» είπε και επικεντρώθηκε στο μέτωπό μου, όπου γυάλιζε ο κρύος ιδρώτας.  
«Χάχα! Τόσο πολύ με φοβάσαι;!» ρώτησε γελώντας, φανερά διασκεδάζοντας με το όλο θέμα. 
Τότε  εγώ τόλμησα να την αγριοκοιτάξω. Μόνο τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να δω την εμφάνισή της. Είχε 
μακριά σγουρά μαύρα μαλλιά που κάλυπταν το γυμνό στήθος της, και η ουρά της, σε απόχρωση του 
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μαύρου, κουνιόταν πέρα δώθε λες και ήταν 
ευχαριστημένη με την κατάσταση. Όταν κοίταξα το 
πρόσωπό της, τα κατακόκκινα χείλη της μου 
τράβηξαν την προσοχή και τέλος αντίκρισα τα 
αμυγδαλωτά γαλανά μάτια της, τολμώ να σου 
εμπιστευτώ ότι ήταν το «τέρας» των ονείρων μου. 
Εκείνη τη στιγμή το βλέμμα μας συναντήθηκε και 
παρατήρησα την έκπληξη που διαγράφηκε στο 
πρόσωπό της, κάτι που παραξένευσε και εμένα. 
Ένιωθα ότι την είχα ξαναδεί. Αυτό όμως, είναι 
αδύνατο. 
«Α-Α-Αλέξανδρε;» ρώτησε τραυλίζοντας. 
«Πώς ξέρεις το όνομά μου;» αποκρίθηκα εγώ και 
την κοίταξα στα μάτια.  
«Ζεις;» ρώτησε ξανά, αγνοώντας την ερώτησή μου 
και αγκαλιάζοντας με. Δεν απάντησα, γιατί κάπου 
βαθειά μέσα μου, ήξερα ότι δεν χρειάζονταν να 
απαντήσω. Έτσι την άφησα να με αγκαλιάζει, 
ώσπου άρχισα να νιώθω μια ευχάριστη ζέστη στο 
σβέρκο μου. Κοίταξα προς τα πάνω και αντίκρισα 
τον ήλιο, που δειλά δειλά είχε αρχίσει να ανατέλλει 

και να ζεσταίνει την θάλασσα.  
Ένιωσα την γοργόνα να κάνει το ίδιο με εμένα και να χαμογελάει. «Ο ήλιος βγήκε! Πόσα χρόνια έχω να τον 
δω, από τότε που σε έχασα αγαπημένε αδερφέ μου;» μου είπε και με κοίταξε χαμογελώντας. Το πρόσωπό 
της δεν ήταν πια παραμορφωμένο, αλλά έμοιαζε αγγελικό. Ήταν πλέον αδύνατο να πιστέψεις ότι αυτή ήταν 
που σκότωσε το πλήρωμά μου. Όμως το έκανε…   
Στη σκέψη αυτή την έσπρωξα με δύναμη, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω. Ακόμα και τότε όμως, δεν έχασε 
το χαμόγελό της. 
«Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε, αδερφέ μου. Έζησα παραπάνω από το κανονικό. Το μόνο που ζητούσα 
ήταν εκδίκηση για τον θάνατό σου. Όμως τώρα που σε βρήκα, μπορώ να φύγω με ένα χαμόγελο…» είπε και 
κοίταξε ψηλά. «Τι όμορφος που είναι ο καθαρός ουρανός…» μονολόγησε και κοίταξε την ουρά της. Είχε 
αρχίσει να καίγεται, ώσπου κάηκε ολόκληρη. 
«Χάρηκα που σε είδα, Αλέξανδρε…» ακούστηκε η φωνή της, όμως το σώμα της είχε γίνει πια στάχτη. Τη 
στάχτη αυτή, σήκωσε απαλό αεράκι και τη μετέφερε μακριά. Τίποτε δεν είχε μείνει για να δηλώνει πως είχε 
γίνει κάτι. Η παρουσία της είχε πια σβήσει. 
Έβγαλα ένα τσιγάρο από την τσέπη μου και το άναψα. Η απώλεια του πληρώματός μου ήταν φανερή. 
Κάθισα κάτω, εξουθενωμένος και αντίκρισα τον ουρανό. Ένας όμως γδούπος, διέλυσε την γαλήνη του 
μεσημεριού. Κοίταξα από δίπλα μου και είδα το Βιβλίο. Γέλασα αδύναμα. Πού στο καλό βρέθηκε αυτό 
εδώ; 
Το σήκωσα και το ξεφύλλισα. Τα γράμματα είχαν επιστρέψει. Στη σελίδα 234, όμως προστέθηκε και κάτι 
ακόμη. 
 “Η αδερφή του Μ. Αλέξανδρου έχει πάψει να υπάρχει. Συνάντησε τον αδερφό της και η ψυχή της γαλήνεψε. 
Ο ουρανός πια για αυτήν θα είναι καθαρός. Έγινε επιτέλους, κομμάτι του αδερφού της. ”  
Έκλεισα το Βιβλίο και χαμογέλασα πικρά. Δεν κατάλαβα τι είχε γίνει. Ποτέ δε θα καταλάβω…  Πώς είδε 
στον εαυτό μου τον Μ. Αλέξανδρο; Είναι ένα μυστήριο που ποτέ δε θα λυθεί. Και ίσως μέσα από αυτή την 
περιπέτεια, να δημιουργηθεί ένας καινούργιος θρύλος.  
Όταν σταμάτησα να διηγούμαι την ιστορία, τον κοίταξα στα μάτια. Είχε παγώσει και δεν έλεγε τίποτα. Σαν 
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Τι είναι άραγε ο χρόνος; 

Γεώργογλου Χαρά 
 

Τι είναι άραγε ο χρόνος; 
Μια στάλα στον ωκεανό… 

Μια στιγμή χαράς…  
Ίσως μια ξεχασμένη ανάμνηση; 

 
Παράξενο πράγμα ο χρόνος… 
Δεν μπορείς να τον δαμάσεις. 
Δεν μπορείς να τον ελέγξεις. 

Γιατί είναι ελεύθερος… 
Είναι Ελευθερία που ποθείς και αναζητάς. 

Όμως εγώ περιμένω… 
Απλά περιμένω… 

Είναι άτιμος ο χρόνος. 
Παίρνει ελπίδες και όνειρα. 

Παίρνει αναμνήσεις και χαρές. 
Τελικά δε σου αφήνει τίποτα. 

Μένεις φτωχός… 
Μόνο μια άγρια θλίψη μπορείς να νιώσεις 

 
Ο χρόνος είναι άπιαστος. 

Αδάμαστος σαν τον αγέρα. 
Εγώ που ελέγχω και δαμάζω τη ζωή και τον 

θάνατο. 
Εγώ που έχω τη δύναμη του κόσμου. 

Δεν μπορώ να νικήσω. 
Ίσως γιατί το μυαλό είναι αδύναμο 

Και η θέληση ακόμα λιγότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να μου φάνηκε στο βλέμμα του κάποια ενόχληση. Σίγουρα ήθελε κάτι να πει. Τι να πει δηλαδή; Ήταν 
απίστευτο, κι όμως αληθινό. 
«Δεν κάνεις πλάκα, έτσι;» με ρώτησε με αμφιβολίες καθώς ήπια μια γουλιά από το ποτό του. Εγώ, απλά του 
έγνεψα αρνητικά και τον μιμήθηκα. «Τι να πω, ρε φίλε… Τουλάχιστον είσαι ζωντανός…ακόμη.» είπε 
κοιτώντας με. 
«Σε αυτό θα συμφωνήσω…» είπα και εγώ, κοιτώντας αλλού. Παρατήρησα ότι το μαγαζί είχε πια αδειάσει. 
Άναψα ένα τσιγάρο και σηκώθηκα. Αυτός με κοίταξε με βλέμμα όλο απορία. Ή μήπως με παράπονο;. 
«Πάμε να φύγουμε. Είναι ξημερώματα και νυστάζω.» του είπα απαντώντας στην απορία του και 
παραλείποντας να αναφερθώ στην παράξενη  αίσθηση που μου προκαλούσε η στάση του.  
«Οκ» αποκρίθηκε απότομα, καθώς σηκώθηκε και αυτός και πήρε το μπουφάν του. Βγήκαμε από τη παμπ, 
δίχως να μιλήσουμε. Χωρίσαμε δίχως να μιλήσουμε. Είμαι σίγουρος, ότι είναι ακόμα σοκαρισμένος, αλλά 
θα το ξεπεράσει. Θα το ξεπεράσει, όπως το ξεπέρασα εγώ. Θα ζήσω μια φυσιολογική ζωή, όπως όλοι οι 
άλλοι. Αυτό θα είναι το όνειρό μου από δω και πέρα. 
Δεν μπόρεσα όμως να σκεφτώ κάτι περαιτέρω. Ένιωσα κάτι αιχμηρό και σκληρό να σκίζει το λαιμό μου και 
τα βλέφαρά μου να βαραίνουν. Κάποιος με τράβηξε σε μια γνώριμη αγκαλιά, αισθάνθηκα το άρωμα που 
τόσο νοσταλγούσα στο τελευταίο μου ταξίδι και χαμογέλασα. Σε εκείνο το σκοτεινό σοκάκι, όλα άρχισαν 
να σκοτεινιάζουν ακόμα περισσότερο. Ένιωσα τη ζωή μου, σιγά σιγά να με αφήνει. Να εγκαταλείπει το 
σώμα μου. Ίσως αυτή να είναι η φυσιολογική ζωή που αναζητούσα.  
Ένα χαμόγελο διαγράφηκε στα χείλη μου.  
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Τα παρακάτω ποιήματα γράφτηκαν ομαδικά από μαθητές του τμήματος Α2 κατά τη διδασκαλία του 
υπερρεαλισμού στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Κάποια από τα ποιήματα γράφτηκαν με την τεχνική των 
υπερρεαλιστών ποιητών γνωστή ως «εξαίσιο πτώμα», δηλαδή κάθε μαθητής γράφει έναν στίχο χωρίς να 
βλέπει τι έγραψαν οι συμμαθητές του. Στη συνέχεια αποκαλύπτονται όλοι οι στίχοι που αποτελούν ένα 
υπερρεαλιστικό ποίημα, αποτέλεσμα του τυχαίου και της έμπνευσης της στιγμής.  

Πάσα στη ζωή 
Η Γη κομμάτια και ένα μεγάλο κενό πέφτουν μέσα τα παιδιά 
Στον ίδιο κόσμο σ’ άλλο κόσμο πάντως όλα διαφορετικά 
Βλέπεις τον κόσμο με άλλο μάτι γοργόνες ψάρια και αρπακτικά 
Ζωή κλεισμένη με καπάκι πάνω σε πράσινα με γραμμές που κρέμονται                           
και πέφτουν. 
Μες το φως μες το σκοτάδι η τρέλα σε καταδιώκει 
όταν ο άγριος στρατιώτης έρχεται και σε μαζεύει 
Σαν ένα τετράποδο ζώο που μαγειρεύει και σαλεύει 
Ψαλίδες παχουλές με τρύπα στο κεφάλι ζουν για να ζούνε 
Μια μπάλα κάνει πάσα στη ζωή και πάλι 
 
Ζωντανός ή Νεκρός (; ή !) 
Βαμπίρ, τέρατα, κόκκινα μάτια στραμμένα πάνω μας 
Ψάρια, μουσακάς και άνθρωποι ήταν το  
γεύμα τους 
Καιρός βροχερός στα μυαλά μας και έξω πανσέληνο 
Στο τέλος όλοι θα πεθάνουμε 
Πόρτες και παράθυρα κλειδωμένα σαν την ψυχή μας που        
σπάραξαν οι οικοδεσπότες 
Όνειρο ήταν ή η πραγματική ζωή μας 
Ένα κλειδί και δυο κόκκινα μάτια τρέχουν κάτω 
γύρω από το δέντρο να κρυφτούν 
Μεγάλο σπίτι μέσα στη λίμνη και το τέρας παρα- 
μονεύει 
Τέρατα λυσσασμένα για τροφή πίσω από τη μεγά- 
λη καγκελόπορτα 
Όταν ήμουν μικρή 

Άνοιξη 
Βράδυ, άνοιξης. Ένα ωραίο όνειρο 
Άνδρας ως άλογο με παίρνει και με πάει πιο 
μακριά από  τα αστέρια. 
Βλέμμα υποσχετικό, Υπέροχο χαμόγελο 
Και κάτω στης θάλασσας το άγριο κύμα 
κάστρα πορφυρά και ολόλευκα δελφίνια 
Η αγάπη ταξιδεύει σε παλάτια μαγικά κάτω 
απ’ τα κρυστάλλινα νερά. 
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Σχόλιο για τον υπερρεαλισμό και το συμβολισμό  

 

 
Νένα Μαχανίδου    Ίριδα Κατσκίνι 
 
 
 
 

Ο πολυμήχανος 
Η καλοκαιρινή μέρα των παιδιών ήταν 
περήφανη, όμορφη, γαλήνια. 
Απρόσμενα ταρακουνήθηκε η ησυχία τους 
από κάτι ξεχωριστό. 
Ο έρωτας τους οδήγησε σε βαθιές 
αναζητήσεις, 
το κάρμα τους οδήγησε σε μια εφευρετική 
λύση. Μετά από τον πανικό και τη στεναχώρια 
ήταν αναμενόμενες οι στιγμές πάθους.  
Όλα αυτά ήταν ένα τσιγάρο δρόμος στις 
σκέψεις των παιδιών.  
Ο έρωτας ήταν δυνατός και ισχυρός. 
Ερωτευθείτε, πλάσματα της γης. 

Ο τροχός της τύχης 
Με τους φίλους σε μέρη μακρινά φύγαμε 
και αντιμετωπίσαμε συμφορές πολλές 
Σπόντα στα λημέρια του διαστήματος 
Και στον τζόγο μπλέξαμε τρελά 
Εννοώ μας έψαχναν 
Και όταν έσκασε η κροτίδα 
τη ζωή μπροστά από τα μάτια μας είδαμε 
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Στα χρώματα της ΕΛΠΙΔΑΣ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
Στα χρώματα του κόσμου που όλοι ονειρεύονται! 

Θεοχαρόπουλος Δημήτρης 
 

 
 
 
 
 
 
 

Η μεγαλύτερη χαρά στη 
ζωή είναι να δίνεις 
επειδή αν δεν αρχίσεις 
να δίνεις, θα παλεύεις 
πάντα να επιβιώσεις. 

Δώσε την αγάπη σου, 
γιατί είναι ο μαγνήτης 
για όλα τα προβλήματα 
της ζωής 
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…Ο ΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΑΡΙΟ… 

Θεοχαρόπουλος Δημήτρης 

 
ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ 

 


