
 
 

 



 
 

Ποιο ηο σπώμα ηηρ αγάπηρ ηελικά; 

 

Πνην ην ρξώκα ηεο αγάπεο ηειηθά; 

Μήπσο είλαη ην άιηθν θόθθηλν ηνπ ξόδνπ ή  

ην βαζύ γαιάδην ηεο ζάιαζζαο; 

Μήπσο είλαη ην βεινύδηλν καύξν ηεο λύρηαο ή 

ην θίηξηλν ηνπ ήιηνπ πνπ καο δίλεη δσή; 

Μήπσο είλαη η’ άζπξν ηνπ θύκαηνο πνπ παίδεη ζηελ αθξνγηαιηά ή 

ην αζεκί ηνπ θεγγαξηνύ πνπ θξπθνπαίδεη κε ηα αζηέξηα; 

Μήπσο είλαη πνιύρξσκν ζαλ ην νπξάλην ηόμν κεηά ηελ θαηαηγίδα ή 

έρεη ηα ρξώκαηα ηνπ νλείξνπ ελόο κηθξνύ παηδηνύ; 

Μήπσο πάιη έρεη ηα έληνλα ρξώκαηα ηνπ έξσηα θαη ηνπ πάζνπο ή 

ην καβί ρξώκα ηνπ δεηιηλνύ; 

Μήπσο ηειηθά ηα ρξώκαηά ηεο αιιάδνπλ κε ηελ ζθέςε καο θαη ηελ θαξδηά καο; 

πνην ρξώκα θη αλ έρεη όκσο ε αγάπε αο ηελ λα ζε ηαμηδέςεη 

Να ζε πάεη ζε κέξε καγηθά, κπζηηθά, γεκάηα ιάκςε, ειπίδα θαη θσο 

Αο ηελ λα ρξσκαηίζεη ηε κέξα ζνπ, ηα όλεηξά ζνπ 

Αο ηελ λα ρξσκαηίζεη ηελ ραξά γηα λα ζε θάλεη λα ληώζεηο ηελ αγάπε!!! 

Μαπία Μπαξεβάνος Β’1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Ένα μικπό θαύμα 

Πνιινί άλζξσπνη κηιάλε γηα ζαύκαηα θαη πεξίεξγα πεξηζηαηηθά πνπ έδεζαλ ή πνπ 

απιά ηνπο δηεγήζεθαλ. ια κηιάλε γηα ην πώο ν Θεόο έδεημε ηελ αγάπε Σνπ ζε 

απηνύο πνπ Σνλ ρξεηάζηεθαλ . Μηιάλε γηα ην νπξάλην ηόμν κεηά ηε βξνρή , γηα ηε 

θιόγα κέζα ζην ζθνηάδη  , γηα ην δξνζεξό αεξάθη ζε επνρή μεξαζίαο... Ζ αγάπε ηνπ 

Θενύ δε ράλεηαη. Από ηε ζηηγκή πνπ ηε δίλεη ζε θάπνηνλ , απηή αιιάδεη όςεηο θαη 

θαξδηέο αλζξώπσλ. Σξππώλεη κέζα ζηνλ θνπξειηαζκέλν αλζξσπάθν πνπ μαπιώλεη 

ζην ςπρξό κάξκαξν , ζηε θπξία κε ηα παλάθξηβα θνζκήκαηα πνπ θνηκάηαη ζηελ 

άδεηα θξεβαηνθάκαξα  θαη έπεηηα ζε εθείλν ην κηθξό θνξηηζάθη κε ηα θαζηαλόμαλζα 

καιιηά θαη ηα γαιαλά κάηηα πνπ θάζεηαη δίπια ζηε κεηέξα ηεο  πξνζπαζώληαο λα 

αθνπγθξαζηεί ηνπο ρηύπνπο ηεο θαξδηάο ηνπ κηθξνύ αμηνιάηξεπηνπ πιάζκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ηεο , πνπ ηόζν ηεο είραλ ιείςεη.  

Κάζε βξάδπ πξηλ θνηκεζεί πξνζεπρόηαλ ζηνλ θαιό Θενύιε λα ηεο ραξίζεη έλα 

αδεξθάθη . Έβαδε ηα δύν κηθξνζθνπηθά ρεξάθηα ηεο αθξηβώο πάλσ από ηε θαξδηά ηεο 

, έηζη ώζηε λα ληώζεη ηνπο παικνύο , έθιεηλε ηα καηάθηα ηεο ζθηρηά θαη έιεγε όζν πην 

αιεζηλά κπνξνύζε " Θεέ κνπ , Θενύιε κνπ ζε παξαθαιώ δώζε κνπ έλα κσξάθη!  

 Καη επηηέινπο κεηά από θαηξό ν Θεόο ηεο έδσζε απηό πνπ ηόζν πνιύ δεηνύζε.  Ήηαλ  

ηόζν επηπρηζκέλε…  Γελ άθελε ηε κεηέξα ηεο νύηε ιεπηό κόλε , αθνύ είρε ην 

ζεζαπξό ηεο , ην πνιπηηκόηεξν αγαζό πνπ ηεο είρε δώζεη ν Θεόο. Γηα νιόθιεξνπο 

νρηώ κήλεο πεξίκελε , πεξίκελε εθείλε ηε κέξα πνπ ζα ην αγθάιηαδε θαη ζα ην 

θηινύζε ... Μα πνηέ θαλείο δε ζα κπνξέζεη λα κάζεη ηα ζρέδηά Σνπ. Δθείλε ηε κέξα 

δε ζα ηε μεράζσ πνηέ... Δίρε έξζεη ζην ζρνιείν αρηέληζηε , κε κία θάξηα ζην ρέξη. Σα 

κάηηα ηεο ήηαλ θαηαθόθθηλα θαη δάθξπα έπεθηαλ καυτά στη γη.  

Γελ είρα ην ζάξξνο λα ηεο κηιήζσ, δελ ήμεξα ηη λα ηεο πσ. Πξνζπάζεζα λα ηε 

πιεζηάζσ κα εθείλε απνηξαβήρηεθε θαη ηεο έπεζε ε θάξηα πνπ θξαηνύζε. Σε 

ζήθσζα θαη κνπ έγλεςε θαηαθαηηθά. Σελ άλνημα θαη έγξαθε : Υξεζηηλνύια κνπ , 

θαιώο ήξζεο ζηελ νηθνγέλεηά καο ! 

 ' αγαπώ πνιύ , ε αδειθνύια ζνπ! Δίρα κείλεη αθίλεηε , έλησζα ηόζν άζρεκα , 

ήζεια ηόζν λα ηελ αγθαιηάζσ ! Έηξεμα επάλσ ηεο.  Άξρηζε λα θιαίεη θαη κέζα ζηα 

αλαθηιεηά ηεο   ςηζύξηδε " Υξηζηίλα , Υξηζηίλα κνπ πεο κνπ όηη κε αγαπάο !Θεέ κνπ 

γηαηί κνπ ηελ πείξεο ; Γελ ήκνπλ αξθεηά θαιό παηδί ; ε παξαθαιώ θεξ' ηελ κνπ  

πίζσ θαη ζα θάλσ ό,ηη ζεο! ,ηη ζεο!" Καη ζηγά ζηγά ε θσλή ηεο έζβελε,  όπσο ηα 

όλεηξα ζβήλνπλ κε ην θσο ηεο κέξαο. 

Σηο επόκελεο εβδνκάδεο  δελ ήξζε ζην ζρνιείν . Δίρα λα κάζσ λέα ηεο εδώ θαη πνιύ 

θαηξό θαη είρα αξρίζεη λα αλεζπρώ . Καλέλαο δε κηινύζε γηα απηή θαη όηαλ γύξηζε 

όινη θέξνληαλ θπζηνινγηθά. Λεο  θαη ν ρξόλνο είρε γπξίζεη πίζσ , όια ήηαλ ίδηα . 

Μάιηζηα θαηλόηαλ ιεο θαη είρε παξαηήζεη όιεο ηεο πξνζπάζεηέο ηεο λα απνθηήζεη 

έλα αδειθάθη . Καη όκσο , όηαλ έπεθηε ην ζθνηάδη θαη ην κόλν πνπ αθνπγόηαλ ήηαλ ν 

ςίζπξνο ηνπ ύπλνπ , θάησ από ηα ζθεπάζκαηα πξνζεπρόηαλ ζην Θεό λα ηεο δώζεη 

πίζσ ηε ρακέλε αδειθή ηεο.  Γύν ρξόληα δνύζε θξπθά ζηα θηεξά ηεο ειπίδαο θαη ηεο  



 
 
 

πξνζεπρήο παξαθαιώληαο Σνλ Θεό .  Έηζη κεηά από δύν ρξόληα , όπσο ε θύζε 

μαλαγελληέηαη θαη ν ήιηνο μεπξνβάιιεη κεηά από κία δύζθνιε λύρηα , πήξε ηνλ 

ζεζαπξό ηεο πίζσ ! Καη ηώξα πνπ ην ζθνηάδη άπισζε ηε καγεία πάλσ από ηε πόιε , 

ην κηθξό θνξηηζάθη κε ηα θαζηαλόμαλζα καιιηά θαη ηα γαιάδηα κάηηα επραξηζηεί 

ηνΘεό θαη θαιελπρηεί ηνλ άγγειό ηεο " Καιελύρηα Υξήζην κνπ !!! " 

 

Εαραξέληα Σζνπθαιά, Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. H Γαλαξιδιώηιζζα 

Μηα θνπέια, δεθαεπηά ρξνλώλ, ήηαλ κόλε ηεο ζην ζπίηη ηεο. Ήηαλ θαζηζκέλε 

ζε κηα θαξέθια, αθίλεηε ζαλ άγαικα. Κάησρξε, κε ζθνύξα καιιηά, κηα κειαγρνιηθή 

θηγνύξα. Σα πγξά ηεο κάηηα θνίηαδαλ ην θεξί ρσξίο λα ην βιέπνπλ. Σν κπαιό ηεο 

ηαμίδεπε ζηηο αλακλήζεηο ηεο… 

«Αλάζεκα ηνπο κνπξηάηεο όινπο! Σελ παηξίδα κνπ, πνπ ηόζν αγαπώ, ηελ 

ππνδνύισζαλ! Έλαλ άληξα αγάπεζα θαη ηνλ ζθόησζαλ! Μηα νηθνγέλεηα είρα κόλν 

θαη βάιζεθαλ λα ηελ μεθιεξίζνπλ!  

ια μεθίλεζαλ όηαλ ν Σνύξθνο θξνύξαξρνο άξπαμε ηελ αδειθή κνπ… Ο 

παηέξαο κνπ θίλεζε λα ηελ βξεη. Μόιηο ηνπ είπε ηη έγηλε, ηνλ έθιεηζαλ ζην 

κπνπληξνύκη.  

Δπί νθηώ ρξόληα ηνλ θξαηνύζαλ θαη κόλν αθόηνπ ε κάλα κνπ ηνπο έδσζε 

ιύηξα ηνλ άθεζαλ ειεύζεξν. Γηα ηελ αδεξθή κνπ νύηε ιόγνο …Υάζακε όια ηα 

ιεθηά θαη ην ζπίηη καο. Αλαγθαζηήθακε λα κείλνπκε ζ’ κηα ηξώγιε, δνπιεύνληαο 

ζαλ ζθιάβεο.    

 κσο γηα ιίγν, γεύηεθα ηελ επηπρία. Έηπρε, κηα κέξα λα πέζσ θαηά ιάζνο 

πάλσ ηνπ. Αθόκα ηνλ αθνύσ, λα κνπ ιέεη όπσο ηόηε: 

‘Με ζπγρσξείηε δεζπνηλίο! Αιήζεηα, πώο ζαο ιέλε; Μα ηη σξαίν όλνκα 

δεζπνηλίο Νίθε! Δκέλα ην δηθό κνπ όλνκα είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν, Μαλώιεο..’ 

Καη έηζη απιά, γλσξηζηήθακε θαη αγαπεζήθακε ζην  ιεπηό. Μεηά από ηξεηο 

κήλεο, δήηεζε ην ρέξη κνπ. Ο παηέξαο, δέρηεθε ακέζσο. Καιό παηδί, Έιιελαο 

ρξηζηηαλόο, ν θαιύηεξνο γακπξόο. Εήζακε καδί δύν ρξόληα επηπρίαο.  

Ο Μαλώιεο κνπ όκσο είρε θαηαιάβεη όηη βξηζθόκαζηαλ ζηα πξόζπξα 

επαλάζηαζεο. Έηζη, επεηδή ήηαλ κεγάινο παηξηώηεο θαηαηάρζεθε ζην ζώκα ηνπ 

θαπεηάληνπ. Έγηλε ην πξσηνπαιίθαξό ηνπ ακέζσο. Μνπ έιεγε θη απηόο, όπσο ν 

παηέξαο κνπ: Ζ παηξίδα πάλσ απ’ όια. 

  Πξηλ από δπν βδνκάδεο ήηαλ ε λαπκαρία. Ζ βάξθα ηνπο αλαπνδνγύξηζε. Οη 

άιινη θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ηελ παξαιία. Απηόο δελ θαηάθεξε λα θνιπκπήζεη θαη 

ην θύκα έγηλε ν ηάθνο ηνπ!» 

Λπγκνί ηξάληαδαλ ηώξα όιν ην θνξκί ηεο. ιν ην κίζνο πνπ είρε καδέςεη, αλάβιπδε 

από κέζα ηεο ζαλ θαπηή ιάβα. 

Πξέπεη, πξέπεη λα πάξσ εθδίθεζε … 

Αιιά πώο; Πώο ζα ηνπο εθδηθεζώ; Δίκαη κηα απιή θνπέια, θαη κόλν νη άληξεο 

κπνξνύλ λα πνιεκήζνπλ. 



 
 

Μα λαη! Γηα λα θαηαηαγώ ζε θάπνην ζώκα, πξέπεη λα είκαη αγόξη. Άξα πξέπεη λα 

κεηακθηεζηώ! Γηα λα δνύκε... 

 

Σελ άιιε κέξα ζεθώζεθε απ’ ηα ραξάκαηα θαη πξηλ αλεβεί γηα ηα θαιά ν 

ήιηνο ζηνλ νπξαλό, είρε ληπζεί θαη είρε θηάζεη ζην θξεζθύγεην ησλ αληαξηώλ. 

Μπήθε ζαξξεηά κέζα ζηε ζπειηά θαη αληίθξηζε ηνλ θαπεηάλην. 

Ήηαλ έλαο γεξνδεκέλνο άληξαο, αξκαησκέλνο ζαλ αζηαθόο. Μεηά από πνιιέο 

αληηξξίζεηο, ηε δέρηεθε ζην ζώκα θαη ηελ έβαιε θαη ζηελ πξώηε γξακκή ηεο 

επόκελεο λαπκαρίαο, όπσο είρε δεηήζεη.                                                            

Σελ άιιε κέξα όινη ήηαλ μύπληνη από ηα ραξάκαηα θαη άθνπγαλ ηνλ αξρεγό 

ηνπο: 

-Λνηπόλ ιεβέληεο κνπ, ζήκεξα είλαη ε κέξα ηεο κάρεο. Ο Ηκπξαήκ έξρεηαη κε ην 

ζηξαηό ηνπ. Δκείο όκσο ζα ηνλ πεξηπνηεζνύκε όπσο ηνπ αμίδεη, έηζη παιηθάξηα κνπ; 

Ξεθίλεζαλ ακέζσο. Πξνρώξεζαλ ζηα αλνηρηά θαη πήξαλ όινη ηηο ζέζεηο ηνπο. 

Ώζπνπ θάλεθε ε ηεξάζηηα ηνπξθηθή θξεγάδα. Με νθηώ θαλόληα, ηνπιάρηζηνλ δύν 

ρηιηάδεο άληξεο θαη άθζνλα πνιεκνθόδηα, ε θξεγάδα έκνηαδε απόξζεηε.                                                          

Ο θαπεηάληνο έδσζε ην ζύλζεκα θαη όιεο νη βάξθεο όξκεζαλ κπξνζηά.. Μηα 

βάξθα βπζίζηεθε, αιιά θαλείο δελ ηελ πξόζεμε .Ζ θξεγάδα έθηπλε θσηηά θαη ζίδεξν, 

ζθνξπώληαο ζάλαην ζε όπνηνλ έκπαηλε ζην ζηόραζηξό ηεο. Σα ππξά αληαπέδηδαλ νη 

Έιιελεο. 

Πξώηε ε Νίθε, πήδεμε από ηε βάξθα, θξεκάζηεθε από κηα ζθνηλέληα ζθάια 

θαη ζε ιίγν βξηζθόηαλ πάλσ ζηελ θνπβέξηα θξαδαίλνληαο ην μίθνο ηεο. Κη άιια 

παιηθάξηα αλέβεθαλ. Σν ζπαζί ηεο Νίθεο έθνβε θεθάιηα, ρέξηα, πόδηα θαη θηλνύηαλ 

ηόζν γξήγνξα πνπ κεηά βίαο δηέθξηλεο ηελ ιεπίδα ηνπ. 

Ώζπνπ μαθληθά, ηελ πεξηθύθισζαλ γύξσ από ηελ πξύκλε δέθα αγξηεκέλνη 

Σνύξθνη. Πξνζπαζνύζε λα ηνπο εμνληώζεη, αιιά εθείλνη ήηαλ πεξηζζόηεξνη θαη ηελ 

αλάγθαζαλ λα αλεβεί ζην μύιν ηεο πξύκλεο γηα λα γιηηώζεη. Σόηε έλα βόιη ηελ 

πέηπρε αθξηβώο ζηελ θαξδηά θαη ηελ έξημε από ην μύιν. Πξόιαβε λα δεη ηνλ 

θαπεηάλην λα πςώλεη ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηε θξεγάδα. 

Κνηηώληαο ηε ζεκαία, δάθξπα πιεκκύξηζαλ ηα κάηηα ηεο θαη ζηγνςηζύξηζε 

πξηλ πέζεη: 

             Γηα ηελ παηξίδα…  

             

                                                           Γεσξγία Μαξγαξηηνπνύινπ, Α1 

   



 
 

 

3. Ο Κωζηάκηρ και ηο δάζορ 

 

«-Κσζηάθε, Κσζηάθε, έια λα παίμνπκε! Φσλάδεη κηα παξέα νθηάρξνλσλ αγνξηώλ 

θάησ απ’ ην παξάζπξν ηνπ Κώζηα. 

-Θα πάκε ζην δάζνο λα παίμνπκε θξπθηό! Έια! Φσλάδεη έλα θνληό αγόξη κε 

γδαξκέλα γόλαηα. Αξρίδνπλ λα παίδνπλ μέλνηαζηα όια καδί, ραξνύκελα. 

Σα παηδηθά ηνπο γέιηα, καδί κε ηηο αξκνληθέο ηξίιηεο πνπ αθήλνπλ εδώ θαη 

‘θεη ζπλζέηνπλ κηα κεισδία πνπ πνηέ θαλέλαο ζπλζέηεο δελ ζα θαηαθέξεη λα 

ζπλζέζεη, πνπ θαλέλα όξγαλν δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ θηάζεη. Σα ινπινύδηα έκνηαδαλ 

λα θξαηνύλ ην ξπζκό, ρνξεύνληαο ζηνλ άλεκν. Ήηαλ όια ηόζν ήξεκα… 

Ξαθληθά , κηα κπξσδηά μύινπ πνπ θαίγεηαη πιαλήζεθε ζηνλ αέξα θαη ν 

θαπλόο έπλημε ηα παηδηά, πνπ βηάζηεθαλ λα θύγνπλ ηξέρνληαο. Μόλν ν Κσζηάθεο δελ 

αληηιήθζεθε ηνλ θίλδπλν. 

Έλα δέληξν έπεζε θαη ηνπ έθξαμε ην δξόκν. Ο Κσζηάθεο έκεηλε λα θνηηάδεη 

ηξνκαγκέλνο ηηο θιόγεο λα γιείθνπλ ην ρνξηάξη γύξσ ηνπ. 

Βνήζεηα! νύξιηαμε ν Κσζηάθεο θαη ηηλάρηεθε απόηνκα, ινπζκέλνο ζηνλ θξύν 

ηδξώηα. 

‘Οπθ! Ση εθηάιηεο θαη απηόο! Δπηπρώο πνπ δελ είλαη αιήζεηα!’ είπε 

αλαθνπθηζκέλνο ν Κσζηάθεο. 

Σόηε γύξηζε ην θεθάιη ηνπ, θνίηαμε έμσ από ην παξάζπξν θαη είδε ηε θσηηά 

ηνπ εθηάιηε ηνπ λα θαηαηξώεη ην δάζνο! 

Ο Κσζηάθεο πήδεμε ακέζσο από ην θξεβάηη ηνπ θαη έηξεμε πξνο ην 

παξάζπξν, ειπίδνληαο λα είρε δεη ιάζνο. Γηα θαθή ηνπ ηύρε όκσο ην όλεηξό ηνπ βγήθε 

αιεζηλό. 

‘Αρ, ηη ζα θάλσ ηώξα!  

Να ην πσ ζην κπακπά; Αύξην πξέπεη λα πάεη ηα μεκεξώκαηα ζην εξγνζηάζην, 

γηαηί λα ηνλ μππλώ λπρηηάηηθα; 

Να πξνζπαζήζσ λα ζβήζσ κόλνο κνπ; Μα εγώ δελ κπνξώ νύηε ην ηζηγάξν 

ηνπ κπακπά λα ζβήζσ, θαη ζα ζβήζσ νιόθιεξε θσηηά; 

Μήπσο λα πάσ λα ην πσ ζην δαζνθύιαθα; Απηόο ζα μέξεη ηη λα θάλεη θαη ζα 

ζώζεη ην δάζνο! Μα πώο λα δηαλύζσ ηξία ρηιηόκεηξα κεο ην καύξν ζθνηάδη, ηελ 

παγσληά θαη ηελ αξξώζηηα κνπ; 

 



 
 

 

« Γηα ην δάζνο ζνπ αμίδεη λα ην θάλεηο» είπε κηα θσλή κέζα ηνπ θαη ν 

Κσζηάθεο ην απνθάζηζε δίρσο δεύηεξε ζθέςε. Νηύζεθε  ζηα γξήγνξα θαη ζε πέληε 

ιεπηά βξηζθόηαλ ζην δξόκν ηνπ ρσξηνύ. 

Καζώο έηξερε, ζθεθηόηαλ όιεο ηηο αλακλήζεηο πνπ είρε ζε απηό ην δάζνο. Ζ 

γλσξηκία ηνπ κε ηελ Ρελνύια, ηα πξώηα ηνπ παηρλίδηα, ηα πηθλίθ, ηα αζηεία κε ηνπο 

θίινπο ηνπ, ε εμεκέξσζε ηνπ Άξε ,ηνπ ζθύινπ ηνπ, θαη ηόζα, ηόζα άιια….!  

           Ο δαζνθύιαθαο εθείλε ηε βξαδηά θαζόηαλ ήζπρνο κπξνζηά ζην αλακκέλν 

ηδάθη ηνπ βπζηζκέλνο ζηνπο ξεκβαζκνύο ηνπ, όηαλ άλνημε μαθληθά ε πόξηα ηνπ θαη 

είδε έλαλ θάησρξν, ιαραληαζκέλν Κσζηάθε. 

 

-Ση ζπκβαίλεη Κώζηα; Γηαηί δελ είζαη ζαλ θαιό παηδί μαπισκέλνο ζην θξεβάηη ζνπ, 

ζην άλεην ζπηηάθη ζνπ; Ση έπαζεο; 

- Σν δάζνο θαίγεηαη, θύξηε δαζνθύιαθα! Σξέμηε λα εκπνδίζεηε ηελ θσηηά, πξηλ 

θαηαζηξέςεη ην δαζάθη καο! 

-Φσηηά; Με ηέηνην θαηξό; Άζε ηα αζηεία Κσζηάθε, ζε είρα γηα ζνβαξό παηδί! 

-Αιήζεηα ζαο ιέσ θύξηε δαζνθύιαθα! Οξθίδνκαη όηη εθεί έμσ καίλεηαη κηα θσηηά 

πνπ απεηιεί λα θαηαζηξέςεη ην δάζνο καο! αο παξαθαιώ, ειάηε… 

 Μεηά από πνιιά παξαθάιηα, ν δαζνθύιαθαο ‘δέρηεθε λα πάεη γηα λα ειέγμεη 

ηελ θαηάζηαζε.  Σν κηζό δάζνο είρε ήδε θαηαζηξαθεί! Κακέλα δέληξα, ζηάρηεο θαη 

απνθαΐδηα θάιππηαλ ηξία ζηξέκκαηα. 

ιε ηε λύρηα ν Κώζηαο θαη ν δαζνθύιαθαο πάιεπαλ κε ηηο θιόγεο. ηαλ 

είραλ ζρεδόλ ηειεηώζεη, είρε πάξεη λα ραξάδεη θαη ν νη δπλάκεηο ηνπ Κώζηα είραλ 

εμαληιεζεί. Απνθακσκέλνο, ζηάζεθε λα θνηηάμεη ην δάζνο πνπ είρε ζσζεί. 

Σα δέληξα έκνηαδαλ λα έρνπλ πξόζσπα θαη λα ηνπ ρακνγεινύλ. Σν θύιισκά 

ηνπο, ιακπεξό πξάζηλν, θάληαδε βεινύδηλν θάησ από ην θώο ηεο αλαηνιήο. 

Σόηε ζπκήζεθε ηα ιόγηα ηνπ δάζθαινύ ηνπ: 

‘Σα θπηά είλαη ηα πην θαινθάγαζα πιάζκαηα ηνπ πιαλήηε. Μαο πξνζθέξνπλ ηνπο 

θαξπνύο ηνπο, ην νμπγόλν ηνπο, ηε ζθηά ηνπο , θξαηνύλ ην ρώκα πξνζηαηεύνληάο καο 

από ηηο πιεκκύξεο. Καη σο αληάιιαγκα, ηα θαίκε, ηα θόβνπκε θαη ηα ξεκάδνπκε κε 

θάζε ηξόπν… 

Ζ θύζε θξνληίδεη λα καο πξνζηαηεύεη ζαλ παηδηά ηεο θαη εκείο ηελ θαηαζηξέθνπκε, 

ζαλ αράξηζηα θαθνκαζεκέλα παηδηά. Παξόι’ απηά, ηελ έρνπκε αλάγθε ελώ απηή δελ 

καο έρεη. Πξνζηαηέςηε ηελ. Γηαηί θαη εζείο αλήθεηε ζε απηήλ. Δίλαη ρξένο ζαο λα ηελ 

παξαδώζεηε αθέξαηα ζηηο επόκελεο γεληέο…’ 



 
 
  

 

Ο Κσζηάθεο έπεζε ιηπόζπκόο, εμαληιεκέλνο από ηελ αξξώζηηα ηνπ, κε ηε δσή λα 

θεύγεη από κέζα ηνπ… ηγνςηζύξηζε: 

           «Σν μεπιήξσζα ην ρξένο κνπ όζν κπνξνύζα δάζθαιε…» 

Καη παξέδσζε ηελ ςπρνύια ηνπ ζηνλ Κύξην. 

 

 

Γεσξγία Μαξγαξηηνπνύινπ, Α1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Μαμά μος, μπαμπά μος … 

 

Οη γνλείο κνπ κε αγαπνύζαλ θαη ηώξα κε αγαπάλε , είκαη ζίγνπξε  , αθόκα θαη αλ δελ 

κνπ ην έιεγαλ  ή έδεηρλαλ  ζπρλά . Μάιινλ δελ ήκνπλ ην παηδί πνπ πεξίκελαλ 

αθξηβώο  , όηαλ έκαζαλ όηη ε κακά ήηαλ έγθπνο .... Μάιινλ πεξίκελαλ κία όκνξθε , 

ραξηησκέλε , επγεληθή , ππάθνπε θαη ηαιαληνύρα θνξνύια , δειαδή ην αθξηβώο 

αληίζεην από εκέλα! Ζ κακά πάληα κνπ έιεγε όηη από κηθξή ήζεια ηελ αλεμαξηεζία 

κνπ θαη ήηαλ αιήζεηα .Γελ κνπ άξεδε λα κνπ ιέλε ηη λα θάλσ ή ην πνπ λα πεγαίλσ 

θαη κε πνηνύο θίινπο λα θάλσ παξέα .   

Φπζηθά ε ππεξπξνζηαηεπηηθή ζηάζε ησλ γνληώλ κνπ θαη θπξίσο ηεο κακάο κνπ δελ 

βνεζνύζε θαη πνιύ , έηζη ζρεδόλ θάζε κέξα είρακε ζπγθξνύζεηο θαη ηζαθσκνύο.  Δγώ 

ήζεια απιά ηελ εζπρία κνπ , δελ ήζεια λα ηνπο κηιάσ γηα ζέκαηα πνπ κε 

απαζρνινύζαλ θαη γηα πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο . Ο κπακπάο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο 

ιέγνληάο ηνπ γηα ηα καζήκαηα θαη ηηο απόςεηο κνπ  γηα άξζξα πνπ δηάβαδα ζηηο 

εθεκεξίδεο .  

Αληίζεηα ε κακά ήζειε λα είλαη γλώζηεο ησλ πάλησλ! πλερώο καιώλακε . Ο 

κπακπάο έπαηξλε ην κέξνο κνπ ζπλήζσο  θαη απηό εμόξγηδε ηε κακά. Απηό ζπλέβαηλε 

ζπλερώο  θαη απηόο ήηαλ θαη ν ιόγνο πνπ ρώξηζαλ κε ηνλ κπακπά . ζν ππνκνλεηηθόο 

θαη αλ ήηαλ δελ άληερε άιιν απηή ηελ θαηάζηαζε .  

Θπκάκαη ηε κέξα πνπ κνπ αλαθνίλσζαλ γηα ην δηαδύγην ήηαλ κία θξηρηή κέξα ! Δίρα 

γπξίζεη από ην ζρνιείν , ζπκάκαη πσο ήκνπλ ραξνύκελε επεηδή είρα πάξεη 20 θάπνπ. 

Σελ πόξηα κνπ ηελ άλνημε ν κπακπάο . Σν βιέκκα ηνπ ήηαλ  ζθπζξσπό θαη είρε πάξεη 

ρξώκα ιεπθνύ παληνύ. Από  πίζσ ηνπ έζεξλε κία κεγάιε γθξη βαιίηζα . Με θνίηαμε 

θαη ηόηε αθνύζηεθαλ θσλέο από ην ππλνδσκάηην . Ζ κακά έηξεμε ζην ζαιόλη 

θσλάδνληαο " Καη κελ μαλαγπξίζεηο !". Ήηαλ θαηαθόθθηλε θαη ηα κάηηα ηεο είραλ 

ζνιώζεη από ην θιάκα . άζηηζα , απηό κπνξνύζε λα ζεκαίλεη έλα πξάγκα. Ξαθληθά 

θιόηζεζα κε δύλακε ηελ πόξηα πνπ θξαηνύζε ν κπακπάο αλνηρηή. Σα δάρηπιά ηνπ  

θιείζηεθαλ θαη έβγαιε κία θξαπγή. Γελ ήηαλ νύηε πόλνπ, νύηε ζπκνύ αιιά 

απνγνήηεπζεο !  

Μεηά ην κόλν πνπ ζπκάκαη ήηαλ εκέλα λα ηνπο θσλάδσ θαη λα ζπάσ όηη έβξηζθα 

κπξνζηά κνπ. θεθηόκνπλ όηη κάιινλ εγώ έθηαηγα γηα ην ρσξηζκό ησλ γσληώλ κνπ , 

αθνύ πνηέ δελ ήκνπλ απηό πνπ ήζειαλ, όκσο ηώξα όηη θαη λα έθαλα ήηαλ αξγά... 

Άθνπγα ηα αλαθηιεηά ηεο κακάο κνπ πνπ ηόζν είρα αδηθήζεη όια απηά ηα ρξόληα θαη 

ηόηε πνπ κε ρξεηάζηεθε δελ ήκνπλ εθεί!  

Θπκήζεθα όηη είρακε πεξάζεη όηη είρακε δήζεη , όιεο απηέο ηηο ππέξνρεο ζηηγκέο 

...Έλησζα έλα ζθίμηκν, έλα ηζίκπεκα ζηελ θαξδηά , ζαλ θάηη λα κε ζπξώρλεη πξνο ηε 

πόξηα. Βγήθα από ην δσκάηην θαη έπεζα ζηελ αγθαιηά ηεο κακάο. Σα δάθξπά κνπ 

θύιαγαλ θαη ιέξσλαλ ηελ κνβ θνύζηα ηεο . 



 
 
 

 

- 'αγαπώ κακά ! Αθόκα θαη αλ δελ ηα βξείηε κε ηνλ κπακπά εγώ πάληα ζα 

ζαο αγαπώ θαη πάληα ζα πηζηεύσ πσο ζα μαλαγίλνπκε κηα νηθνγέλεηα...Θα 

θάλσ ό,ηη κπνξώ γηα λα ηα βξείηε! Θα θάλσ ό,ηη  ρξεηαζηεί! 

 

• Ζ κακά θαη ν κπακπάο δελ ηα μαλαβξήθαλ όκσο έκεηλαλ θίινη γηα πνιιά 

ρξόληα , αλ θαη δελ ήηαλ όπσο παιηά , ήηαλ θάηη … 

                                                               ... 

• Άθεζα ηα ινπινύδηα ζηελ ηαθόπιαθα. ήκεξα έθιεηλα ηα 30 . Πόζν γξήγνξα 

πεξλάεη ν θαηξόο! Ξαθληθά δύν δεζηά κηθξά ρεξάθηα έπηαζαλ ην δηθό κνπ. 

 

• - Κιαηο ;  

• -ρη αγαπνύια κνπ! θαη ζθνύπηζα ηα δάθξπα. 

• - νπ ιείπεη ν παππνύο θαη ε γηαγηά ; 

• -Ναη κνπ ιείπνπλ πνιύ ! κσο είκαη ραξνύκελε γηαηί, επηηέινπο είλαη καδί! ε 

έλα θόζκν πνπ δνπλ επηπρηζκέλνη θαη αγαπεκέλνη! Άληε πήγαηλε ζηνλ κπακπά 

θαη έξρνκαη θαη εγώ! 

 

Έηξεμε θαη ράζεθε κέζα ζην άζπξν θσο θαη ηελ νκίριε , όπσο ράζεθαλ θαη νη 

γνλείο  κνπ ιέγνληαο κνπ πσο  πάληα κε αγαπνύζαλ θαη πάληα ζα κε αγαπάλε θαη 

πάληα  ήηαλ  πεξήθαλνη γηα εκέλα! 

  

Εαραξέληα Σζνπθαιά, Β2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Κύππορ 

 
- Κσζηή! έκπα κέζα. ε ιίγν ηξώκε. 

- Δληάμεη, κακά. 

Σνλ Κσζηή, παξόιν πνπ ζα έθιεηλε ζε δύν κήλεο ηα δεθανρηώ, ε θπξά-

Πειαγία, ε κάλα ηνπ, αθόκα ηνπ έιεγε ηη λα θάκεη. Ήζειε, ιέεη, πξώηα λα 

ελειηθησζεί γηα λα ηνλ αθήζεη αλεμάξηεην. Ο Κσζηήο είρε κεγάια ζρέδηα γα ην 

κέιινλ. Ήζειε λα γίλεη παηδίαηξνο. Θα έπξεπε λα θύεη από ηελ Κύπξν θαη λα πάεη 

ζηελ Αζήλα. Μόλν εθεί είρε παλεπηζηήκην. 

Καζώο έζηξσλε ε κάλα ην ηξαπέδη, αθνύζηεθε έλαο ρηύπνο ζηελ πόξηα. «Θα 

έρεη έξζεη ε θπξά-παπαδηά γηα λα πάξεη ηα απγά», ζθέθηεθε ε θπξά-Πειαγία. κσο 

δελ ήηαλ απηή. Ήηαλ έλαο ζηξαηηώηεο. 

- Καιεζπέξα ζαο! Δδώ κέλεη ν Κσλζηαληίλνο νθνθιένπο; ξώηεζε ν 

ζηξαηηώηεο. 

- Ναη. Ση ζέιεηε, θύξηε; 

- Λππάκαη πνιύ, κα δε έρνπκε πνιύ ζηξαηό θαη νη Σνύξθνη γίλνληαη όιν θαη πην 

ηζρπξνί. Ο γηνο ζαο επηζηξαηεύηεθε λα πνιεκήζεη γηα ηελ παηξίδα. 

Ζ κάλα δελ κίιεζε. Έζηξεςε ην θεθάιη θαη θνίηαμε ηνλ Κσζηή. Λέμε θακία 

δελ έβγαηλε από ηα ρείιε ηεο. Ζ θαξδηά ηεο κάησλε θαη ε ςπρή ηεο πνλνύζε, κα δελ 

είρε άιιε επηινγή. Κόληεπε λα ζαιέςεη ην κπαιό ηεο. «Αλαζεκαηηζκέλνη Σνύξθνη», 

ζθέθηεθε. Σν κνλάθξηβν παιηθάξη ηεο ζα έθεπγε ζε ιίγεο ώξεο θαη δελ ήμεξε αλ ζα 

ην μαλαδεί. 

Ο ζηξαηηώηεο άθεζε ην έγγξαθν θαη έθπε. Ο Κσζηήο, ακίιεηνο, 

πξνζπαζνύζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη είρε ζπκβεί. Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πνηθίια. 

Από ηε κηα ε νηθνγέλεηα, από ηελ άιιε ε παηξίδα. Σν καληάην πνπ ήξζε ζα 

πξνθαινύζε πξνβιήκαηα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Ο Κσζηήο πήξε γηα κηα ηειεπηαία θνξά ηε κάλα ηνπ αγθαιηά. Σεο 

ππνζρέζεθε πσο ζα γπξίζεη ζύληνκα θαη δελ ζα αθήζεη θαθό λα πάζεη. Θα θνξάεη ην 

ζηαπξνπδάθη ηεο βάπηηζήο ηνπ γηα λα ηνλ θπιάεη. Απνραηξεηίζηεθαλ κε δάθξπα ζηα 

κάηηα, έβαιε ην ζαθίδην ζηνλ ώκν θαη έθπγε γηα ηνλ πόιεκν. 

ε ιίγεο ώξεο ν Κσζηήο βξέζεθε ζην ζηξαηόπεδν πνπ έπξεπε λα 

παξνπζηαζηεί. Ο δηαρσξηζκόο ησλ ζηξαηησηώλ έγηλε πνιύ γξήγνξα. Ζ πξώηε κάρε 

ζα γηλόηαλ ζε ηέζζεξηο ώξεο. Θα έζηελαλ ελέδξα ζηνπο Σνύξθνπο. Ο Κσζηήο 

πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ. Παξά ηνλ θόβν ηνπ, ήηαλ έηνηκνο λα 

δώζεη ό,ηη είρε θαη δελ είρε, αθόκε θαη ηε δσή ηνπ ηελ ίδηα γηα ηελ παηξίδα, ηελ 

όκνξθε κεγαιόλεζν. 

Σξεηο δηκνηξίεο αλέβεθαλ ζην ζηξαηησηηθό απηνθίλεην κε επηθεθαιήο ηνλ 

Γηώξγν Καδάθα. Οη νδεγίεο δόζεθαλ, ε απνζηνιή έπξεπε λα πεηύρεη. Ο ρξόλνο 

θπινύζε γξήγνξα. Σν ζρέδην ηνπ Γηώξγνπ Καδάθα ήηαλ θαιά νξγαλσκέλν θαη 

απνηειεζκαηηθό. Ήηαλ ε πξώηε λίθε. Μεηά από απηήλ νη ςπρέο ησλ θαληάξσλ 

νπιίζηεθαλ κε δύλακε θαη ζάξξνο. Γελ ηνπο ζηακαηνύζε ηίπνηε πηα. 

 

 



 
 

 

ιν ηνλ επόκελν κήλα γίλνληαλ κάρεο αζηακάηεηα. Οη απώιεηεο ησλ 

Κππξίσλ ήηαλ ειάρηζηεο. Ο Κσζηήο ήηαλ αηζηόδνμνο, κέρξη εθείλν ην  κνηξαίν 

βξάδπ… Μόιηο πνπ είραλ απνθνηκεζεί ζηηο ζθελέο ηνπο θαη έλα ζκήλνο από 

αεξνπιάλα ηνπο είρε εληνπίζεη. Οη βόκβεο έπεθηαλ αλειέεηα. ινη νη θαληάξνη 

βξέζεθαλ ζηα άγνλα ηνπξθηθά εδάθε λεθξνί. 

Έλα πξσί θάπνηνο ρηύπεζε ηελ πόξηα ηεο θπξά-Πειαγίαο. Αλαπήδεζε από 

ηελ θαξέθια ηεο, ν ρηύπνο απηόο ηεο ήηαλ γλώξηκνο. Αλαζηαησκέλε έηξεμε λα 

αλνίμεη. Ο ίδηνο θαληάξνο, όπσο ηόηε… Σεο αλαθνίλσζε πσο ν Κσλζηαληίλνο 

νθνθιένπο ηνπ Αλδξέα θαη ηεο Πειαγίαο ζθνηώζεθε από βνκβαξδηζκό ηνπξθηθώλ 

αεξνζθαθώλ ζε ώξα αλάπαπζεο. 

 

Ζ θπξά-Πειαγία πάγσζε. Σν παηδί ηεο πέζαλε άδνμα. Γελ κπνξνύζε λα 

πηζηέςεη πσο ήηαλ αιήζεηα. «ρη… όρη…, δελ γίλεηαη», ζθεθηόηαλ πεζκέλε ζηα 

γόλαηα, ηξαβώληαο ηα καιιηά ηεο. Ζ ραξνθακέλε κάλα άλνημε ην ζπξηάξη ηνπ 

ζεξβάλ, πήξε ηε θσηνγξαθία ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο παηδηνύ, βγήθε ζηνλ δξόκν θαη 

άξρηζε λα ςάρλεη ηελ αιήζεηα. Μηα αιήζεηα πνπ είρε ζην κπαιό ηεο,  κα ήηαλ πνιύ 

δηαθνξεηηθή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Ζ θπξά-Πειαγία αθόκε ηξέρεη ζηηο γεηηνληέο αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ Κσζηή. Σα ρξόληα πέξαζαλ, ν πόιεκνο ηειείσζε θαη ε πνλεκέλε κάλα αθόκε 

ςάρλεη… 

 

 

 

Γεσξγία Σανπζηάλε, Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Ο Γιάννηρ και ο θίλορ ηος 

 

Αγαπεηό κνπ εκεξνιόγην, 

ζήκεξα έκαζα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «θηιία». Καη όρη θηιία κε ηε γλσζηή ηεο έλλνηα. 

Φηιία όινη πηζηεύνπλ όηη είλαη λα θάλεηο παξέα κε θάπνηνλ, λα βγαίλεηο βόιηεο θαη λα 

παίδεηο καδί ηνπ. ρη. ήκεξα έκαζα ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθή θηιία.  

Λνηπόλ, πνπ ιεο, όιε ε ηζηνξία μεθίλεζε ζην ζρνιείν. ηελ ώξα ηεο γπκλαζηηθήο ν 

Γηώξγνο, ν θνιιεηόο κνπ, κε ρηύπεζε θαηά ιάζνο ελώ παίδακε πνδόζθαηξν. Ήηαλ 

θαλεξό όηη έγηλε θαηά ιάζνο, γηαηί αθελόο ν Γηώξγνο δελ ζα ήζειε πνηέ λα κε 

ρηππήζεη, αθεηέξνπ γηαηί απιώο ζθόληαςε θαη έπεζε επάλσ κνπ. Γελ μέξσ ηη κ’ 

έπηαζε εθείλε ηελ ώξα. Δπεηδή δελ κνπ δήηεζε ζπγγλώκε, εγώ ζύκσζα θαη ηνλ 

ρηύπεζα. Ξεθίλεζε έηζη έλαο κεγάινο θαβγάο από έλαλ αζήκαλην βέβαηα ιόγν. 

Υηππηόκαζηαλ ζηε κέζε ηνπ γεπέδνπ, ρσξίο θαλέλαο από εκάο λα μέξεη γηαηί. ηαλ 

ηα ππόινηπα παηδηά κάο ρώξηζαλ θαη καο απνκάθξπλαλ ηνλ έλαλ από ηνλ άιινλ, εγώ 

νξθίζηεθα λα κελ ηνπ μαλακηιήζσ πνηέ ζηε δσή κνπ.  

κσο ν Γηώξγνο κέλεη ζην δηπιαλό ζπίηη, νπόηε δελ κπνξνύζα λα ηνλ απνθύγσ ζηελ 

επηζηξνθή από ην ζρνιείν. Δίρα όκσο πεηζκώζεη ηόζν πνιύ πνπ γηα λα κελ ηνλ 

θνηηάμσ είρα ζπλερώο ηα κάηηα κνπ ζηνλ δξόκν. Ο Γηώξγνο, από ηε κεξηά ηνπ, είρε 

πξνθαλώο ζπκώζεη πνιύ κε ηνλ ηξόπν πνπ ηνπ θέξζεθα θαη έηζη πεξπαηνύζε κε 

κηθξά βήκαηα γηα λα κε κε μαλαπιεζηάζεη θαη αξρίζνπκε πάιη ηνλ θαβγά. Δίρα 

αξρίζεη λα κεηαληώλσ γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ζθεθηόκνπλ κήπσο έπξεπε λα ηνπ 

δεηήζσ ζπγγλώκε. 

 Ο Γηώξγνο ήηαλ ν θαιύηεξνο κνπ θίινο. Ήηαλ πάληα δίπια κνπ, ραηξόηαλ κε ηε ραξά 

κνπ θαη ζηελνρσξηόηαλ κε ηε ιύπε κνπ. Κη εγώ έλησζα ην ίδην γη’ απηόλ. Ίζσο ινηπόλ 

λα κελ έπξεπε λα αληηδξάζσ ηόζν ππεξβνιηθά ζην αηύρεκα πνπ έγηλε. Ίζσο αλ 

εθείλε ηε ζηηγκή απνθάζηδα λα γπξίζσ θαη λα ηνπ δεηήζσ ζπγγλώκε, λα κε κάζαηλα 

πνηέ πσο ν Γηώξγνο δελ κνπ θξαηνύζε θαθία γηα ηνλ θαβγά εθείλνλ. κσο δελ 

γύξηζα. Δλώ είρα κεηαληώζεη γη’ απηό πνπ έθαλα, ζπλέρηζα λα πεξπαηάσ ζθεθηηθόο 

κε ηα κάηηα θαξθσκέλα ζην έδαθνο. Σελ ώξα πνπ, απνξξνθεκέλνο ζηηο ζθέςεηο κνπ, 

πήγα λα πεξάζσ ηνλ δξόκν, έλα απηνθίλεην πεηάρηεθε μαθληθά...  



 
 
 

 

Θα κε είρε ρηππήζεη, αλ ν Γηώξγνο δελ κε έβιεπε θαη δελ πεηαγόηαλ ζην δξόκν γηα λα 

κε ζώζεη. Έπεζε πάλσ κνπ θαη κε ηξάβεμε καθξηά από ην απηνθίλεην πνπ καο 

πξνζπέξαζε ρσξίο νύηε θαλ λα ζηακαηήζεη. Έηζη πέζακε θαη νη δπν ζην πεδνδξόκην 

ζώνη θαη αβιαβείο. Σόηε θαηάιαβα όηη ν Γηώξγνο δελ κνπ θξαηνύζε θαθία. Θα ήηαλ 

απνιύησο ινγηθό λα κελ ελδηαθεξζεί γηα κέλα κεηά από ην ζπκβάλ ζην ζρνιείν. Σνπ 

δήηεζα ζπγγλώκε γηα ηνλ άζιην ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηνπ θέξζεθα. Πεξίκελα όηη ζα 

ήηαλ ζπκσκέλνο θαη δελ ζα ήζειε λα κνπ κηιήζεη.  

Μπνξείο λα θαληαζηείο ηη κνπ απάληεζε; «Γελ πεηξάδεη, Γηάλλε. Διπίδσ απιώο λα 

θαηάιαβεο όηη είζαη ν θαιύηεξνο κνπ θίινο θαη πσο όηη θη αλ γίλεη, όζν θη αλ 

ηζαθσζνύκε δελ ζα πάςεηο πνηέ λα είζαη». Έκεηλα άθσλνο. Δίρε δίθην. Μνπ απέδεημε 

όηη ε πξαγκαηηθή θηιία δελ έρεη ηζαθσκνύο. Γώζακε ηα ρέξηα θαη ππνζρεζήθακε ν 

έλαο ζηνλ άιιν αιιά θαη ν θαζέλαο ζηνλ εαπηό ηνπ όηη δελ ζα ηζαθσζνύκε πνηέ, 

πνηέ, πνηέ μαλά. Δζύ ηη ιεο γηα όια απηά; Δγώ λνκίδσ όηη απηή είλαη ε πξαγκαηηθή 

θηιία. Καιελύρηα. 

 

Καηεξίλα Δξκείδνπ, Α1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Αιώνια δικόρ ζος! 

 

Η Abichail (δίνει χαρά) ζυνέχιζε λα ηξέρεη. Σν βιέκκα ηεο είρε ζνιώζεη εδώ 

θαη ώξα από ηα δάθξπα πνπ θπινύζαλ αζηακάηεηα, ραξαθώλνληαο ην πξόζσπό ηεο. 

Έβαιε όιε ηεο ηε δύλακε γηα λα ζπλερίζεη..  Δθείλνο…. είρε ραζεί γηα πάληα, γηα λα 

ηε ζώζεη. Ζ ζπζία ηνπ είρε έλα ζθνπό. Να είλαη καδί.  

Ο ειηθησκέλνο θύξηνο πνπ ζα ηνπο πεξίκελε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, 

ηαξάρηεθε όηαλ ηελ είδε κόλε. 

- Πεξίκελα  έλα δεπγάξη, ηεο είπε. Ση ζπλέβε; 

- Ήηαλ ηέζζεξεηο ζηξαηηώηεο, ν ζύληξνθόο κνπ δελ ηα θαηάθεξε. Σα άηνκα πνπ 

θπγαδεύνπλ Δβξαίνπο δελ αληέρνπλ ηνπο αδύλακνπο, γηαηί θαζπζηεξνύλ ηηο 

απνζηνιέο. 

- Καιώο, είπε ν ειηθησκέλνο άληξαο. 

πλέρηζαλ λα πξνρσξνύλ, ώζπνπ έθηαζαλ ζε έλα ζηάβιν. Δθεί βξίζθνληαλ 

ηξία αθόκε άηνκα. Ο Ααξώλ, ε νθία θαη ν αδειθόο ηεο ν ανύι. Ήηαλ κεγαιύηεξνη 

από ηελ Abichail, πνπ κεηξνύζε κόιηο δεθαελλέα ρξόληα δσήο. Γεθαελλέα ρξόληα 

δύζθνια, ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία, γεκάηα πόλν, θόβν θαη αγσλία, ηόζν γηα ηε δσή 

ηεο, όζν θαη γηα ηε δσή απηώλ πνπ αγαπνύζε.  

Ο Ααξώλ ξώηεζε ην όλνκά ηεο. Δθείλε ηνπ απάληεζε  κε ζθπζξσπό ύθνο. 

- Γηαηί είζαη κόλε ζνπ; 

-  Ση λα ηνπ έιεγε; Ο Υαλο ήηαλ Γεξκαλόο θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ Δβξαίσλ δελ 

ζα ήηαλ πνηέ ηθαλόο λα αγαπήζεη ηόζν δπλαηά θαη αιεζηλά, πνπ λα ζπζηάζεη 

θαη ηε δσή ηνπ ηελ ίδηα, γηα έλαλ άιιν άλζξσπν, γη΄ απηήλ. Μήπσο, ήηαλ 

ιίγεο νη θνξέο πνπ θαη ε ίδηα ακθέβαιε; ηώξα πνπ ην κπαιό ηεο άξρηζε λα 

μαζηεξώλεη, ήμεξε πσο απηή απνδείρηεθε πην ιίγε από ην Υαλο, εθείλνο ηελ 

αγάπεζε πεξηζζόηεξν. Γελ ηα θαηάθεξε είπε ηειηθά. 

 

Σν ζθνηάδη ηελ έπληγε, ε ώξεο δελ πεξλνύζαλ, ν ύπλνο δελ έιεγε λα έξζεη, λα 

ηελ αλαθνπθίζεη, λα ηελ μεθνπξάζεη. Μόλν δάθξπα, λα θπιάλε αζηακάηεηα θαη λα 

θάλνπλ ηνλ πόλν ζηα κάηηα ηεο αθόξεην. Ζ νθία θαηάιαβε, γιίζηξεζε αζόξπβα ζην 

ζθνηάδη, αγθάιηαζε ηελ Abichail θαη ηελ άθεζε λα μεζπάζεη. Δθείλε άξρηζε λα ηεο 

κηιάεη γηα ηνλ Υαλο, ζηελ αξρή ηα ιόγηα αζύλδεηα, λα δηαθόπηνληαη από ιπγκνύο πνπ  



 
 

 

 

ηξάληαδαλ ην ζηήζνο ηεο, έπεηηα λα κπαίλνπλ ζε ινγηθή ζεηξά θαη λα 

ζρεκαηίδνπλ πξνηάζεηο κε λόεκα. 

 

- Ο Υαλο ήηαλ ππέξνρνο. Ήηαλ αληίζεηνο κε όια απηά. Δγθαηέιεηςε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, έραζε ηελ πεξηνπζία ηνπ. Πξνζπάζεζε λα καο βνεζήζεη. ηαλ 

πήξαλ ηνπο γνλείο κνπ, κε πξνζηάηεςε.  Γελ κε άθεζε κέρξη ην ηέινο. Γελ ηε 

ζέισ απηή ηε δσή. Γελ ζέισ λα πξνζπαζήζσ, δελ ζέισ λα δσ. 

- Κη όκσο, ίζσο ηώξα ην λα πξνζπαζήζεηο λα έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία.. 

- Γελ έρεη λόεκα, δελ έρσ θαλέλαλ πηα. 

- Κάλεηο ιάζνο. ινη απηνί πνπ αγάπεζεο θαη έραζεο ηόζν άδηθα, ζα είλαη γηα 

πάληα ζηελ θαξδηά ζνπ. Ζ αγάπε, κόλν ειπίδα κπνξεί λα δώζεη. Γελ πξέπεη 

λα μεράζεηο όια απηά πνπ πέξαζεο γηα λα θηάζεηο κέρξη εδώ. Δίζαη πνιύ λέα 

Abichail θαη ίζσο λα ζνπ θαλεί ηξειό απηό πνπ ζα αθνύζεηο, κα είζαη ηπρεξή 

πνπ έδεζεο έλα ηέηνην έξσηα. 

Έλα ηειεπηαίν δάθξπ θύιηζε ζηα κάηηα ηεο, ην ζθνύπηζε. ήθσζε ην βιέκκα 

ηεο ζηνλ νπξαλό, ηα άζηξα έιακπαλ θαη εθεί ζην βάζνο εληόπηζε έλα αζηέξη 

θσηεηλόηεξν από ηα άιια. ίγνπξα ήηαλ ν Υαλο. Θα ήηαλ πάληα καδί, όρη κε ην 

ζπκβαηηθό ηξόπν πνπ ζρεδηάδαλε, κα καδί. Απηό είπαλ θαη απηό ζα έθαλαλ. Απηή 

ήηαλ ε ηειεπηαία ππόζρεζε πνπ έδσζε ε Abichail ζηνλ Υαλο. 

Αζελά Υξηζηνθνξίδνπ, Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Ο «άλλορ» 

 

Μόιηο ρηύπεζε ην μππλεηήξη, ν Γηαλλάθεο πεηάρηεθε από ην θξεβάηη. Δηνηκάζηεθε 

γξήγνξα θαη αλέβεθε ζην ζρνιηθό, ηελ ίδηα ώξα όπσο πάληα. Φηάλνληαο ζην ζρνιείν, 

ρηύπεζε ην θνπδνύλη. ηελ ηάμε ήξζε ε θπξία Παπαδνπνύινπ. Πξηλ αξρίζεη ην 

κάζεκα είπε: 

-Καιεκέξα, παηδηά! ήκεξα έρνπκε ηε ραξά λα θαισζνξίζνπκε έλαλ λέν καζεηή, ηνλ 

Ακπάξ. Πέξλα κέζα, παηδί κνπ, κελ ληξέπεζαη.  

Ο Ακπάξ έπηαζε ην ρεξνύιη ηεο πόξηαο θαη ηελ ηξάβεμε πξνο ην κέξνο ηνπ. Καζώο 

έθαλε ην πξώην βήκα γηα λα κπεη ζηελ αίζνπζα, όια ηα βιέκκαηα ζηξάθεθαλ πάλσ 

ηνπ θαη αθνύζηεθαλ ζρεδόλ δεθάδεο ςίζπξνη ζρνιηάδνληαο: 

-Μα ηη ρξώκα είλαη απηό πνπ έρεη; 

-Κνηηάμηε ηνλ, είλαη καύξνο! 

-Γηαηί είλαη έηζη; Μήπσο έρεη θάπνηα αξξώζηηα; 

-Ζ κακά κνπ κνύ είπε όηη νη καύξνη δελ είλαη θαινί άλζξσπνη! 

-Ζ δηθηά κνπ είπε όηη θιέβνπλ παηδάθηα! 

-Ζ δηθηά κνπ όηη θάλνπλ θαθό ζηνλ θόζκν! 

Ο κηθξόο Ακπάξ θάζηζε ζην ηειεπηαίν ζξαλίν κόλνο ηνπ. Ο Γηαλλάθεο δελ έπαςε λα 

ηνλ θνηηάδεη νύηε ζηηγκή. Γελ κπνξνύζε λα ζπλεζίζεη ην πόζν δηαθνξεηηθόο ήηαλ 

από απηόλ θαη από ηνπο ππόινηπνπο ιεπθνύο. Γελ ηνλ θνβόηαλ, όπσο όινη νη άιινη· 

αληηζέησο ήηαλ πεξίεξγνο. Ήζειε λα ηνλ γλσξίζεη, λα κάζεη γηαηί είλαη έηζη. 

Νηξεπόηαλ όκσο λα πάεη θνληά ηνπ, γηαηί ηα άιια παηδηά ζα ηνλ θνξόηδεπαλ.  

Ο Γηαλλάθεο ζθεθηόηαλ ζπλερώο πώο ζα κπνξνύζε λα πξνζεγγίζεη ηνλ Ακπάξ ρσξίο 

λα ηνλ πάξνπλ είδεζε νη ππόινηπνη. θεθηόηαλ γηα ώξεο, ώζπνπ ην βξήθε! Θα ηνπ 

έζηειλε έλα ζεκείσκα κε ζθνπό λα ηνλ ζπλαληήζεη ζηελ πίζσ απιή ηνπ ζρνιείνπ· 

εθεί δελ πάεη θαλέλαο. Έηζη ηελ επόκελε κέξα γξήγνξα-γξήγνξα έρσζε ην ραξηάθη 

κέζα ζηα βηβιία ηνπ Ακπάξ. Δθείλνο ην είδε θαη ραξνύκελνο πνπ επηηέινπο θάπνηνο 

ηνπ έδσζε ειάρηζηε ζεκαζία έηξεμε ζηελ πίζσ απιή.  

-Γεηα ζνπ! Δίκαη ν Γηαλλάθεο. 

-Γεηα ζνπ. Δίκαη ν Ακπάξ. 

-Γηαηί έρεηο ηόζν πεξίεξγν όλνκα; 

 



 
 
 

 

 

-Δκείο ζηελ Αθξηθή ηέηνηα νλόκαηα έρνπκε. 

-Αθξηθή είπεο; 

-Ναη. Δθεί γελλήζεθα. 

- Γη’ απηό έρεηο ηέηνην ρξώκα; 

-Ναη. Δίζαη ν κνλαδηθόο πνπ κνπ έρεη κηιήζεη σο ηώξα. Γηαηί; Γελ κε θνβάζαη όπσο 

νη άιινη; 

-ρη. Πώο ήξζεο εδώ από ηελ Αθξηθή; Δίλαη πνιύ καθξηά! 

-Ήηαλ έθηαθηε αλάγθε. 

-Ά θαηάιαβα. Θεο λα γίλνπκε θίινη; 

-Ναη! 

Σελ ίδηα ώξα πνπ ζπλέβαηλαλ απηά, ζην ζρνιείν έθηαλε ν παηέξαο ηεο Διελίηζαο. 

Ήζειε λα δηακαξηπξεζεί ζηε δηεύζπλζε γηα ηελ άθημε ηνπ Ακπάξ. 

-Καιεκέξα. Με ζπγρσξείηαη γηα ηελ απξόζθιεηε επίζθεςε, όκσο δελ ζα κπνξνύζα 

λα έπξαηηα αιιηώο κεηά από ην λέν πνπ έκαζα. Αιεζεύεη ην γεγνλόο όηη έλα καπξάθη 

έρεη έξζεη ζην ζρνιείν; 

-Μάιηζηα, θύξηε Υαηδεγεσξγίνπ. Τπάξρεη θάπνην πξόβιεκα κε απηό; 

-Μα θαη βέβαηα, θπξία δηεπζύληξηα. Πώο ζα κεγαιώζνπλ ηα παηδηά καο δίπια ζε έλα 

καπξάθη; Θα ηνπο δεκηνπξγεζνύλ ςπρνινγηθά ηξαύκαηα. Θα παξαθηλήζσ όινπο ηνπο 

γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ λα ππνγξάςνπλ γηα ηε κόληκε απνκάθξπλζε ηνπ 

παηδηνύ από ην ζρνιείν.  

-Ννκίδσ όηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη αθξαία! Γελ ζπκθσλώ κε ηελ άπνςε ζαο θαη 

δελ πξόθεηηαη λα απνκαθξύλσ απηό ην παηδί ρσξίο ιόγν! 

-Λππάκαη, ηόηε ζα εθαξκόζσ άιινπ είδνπο κεζόδνπο γηα λα ιύζσ ην πξόβιεκα κνπ. 

Αληίν ζαο! 

Μόιηο είρε ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα ην ζρόιαζκα θαη ν Ακπάξ είρε βγεη έμσ. ηελ 

άθξε ηνπ δξόκνπ ηνλ πεξίκελε ν παηέξαο ηεο Διελίηζαο. Σνπ είπε πσο πξέπεη λα 

αθήζεη ην ζρνιείν, κα εθείλνο αξλήζεθε. Σα πάληα ζόισζαλ, ηα δάθξπα θαη ην αίκα 

θπινύζαλ ζην πξόζσπν ηνπ Ακπάξ, ν πόλνο θξηθηόο.  

 



 
 
 

 

Ο θύξηνο Υαηδεγεσξγίνπ άθεζε ηνλ κηθξό δίπια ζε θάηη θάδνπο ζθνππηδηώλ, 

λνκίδνληαο όηη είλαη λεθξόο. Ο Γηαλλάθεο έηξεμε γξήγνξα θνληά ζην αλαίζζεην 

παηδί. Σξνκνθξαηεκέλνο κάδεςε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη πήγε ηνλ Ακπάξ ζην 

γξαθείν ηεο δηεπζύληξηαο. Δπηπρώο ην παηδί είρε επηδήζεη κεηά από ηνλ ηξνκεξό θαη 

άδηθν μπινδαξκό πνπ είρε ππνζηεί. 

Ο θύξηνο Υαηδεγεσξγίνπ θπιαθίζηεθε γηα θαθνπνίεζε αλειίθνπ. Σν δήηεκα έθηαζε 

κέρξη ηνλ ΟΖΔ επαηζζεηνπνηώληαο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.  

 

Γεσξγία Σανπζηάλε, Β2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


