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ΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  &&  ΑΑΦΦΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  
ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ  ττοουυ  ΠΠ..ΠΠ..ΓΓ..ΠΠ..ΠΠ..  

  
  
  

ΕΕΕπππιιιλλλοοογγγήήή   κκκεεειιιμμμέέένννωωωννν   ---   πππιιινννάάάκκκωωωννν,,,   ΦΦΦιιιλλλοοολλλοοογγγιιικκκήήή   κκκαααιιι   αααιιισσσθθθηηητττιιικκκήήή   
εεεπππιιιμμμέέέλλλεεειιιααα   ---   ΓΓΓρρραααφφφιιισσστττιιικκκήήή   σσσχχχεεεδδδίίίααασσσηηη:::      

ΜΜΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΣΣΙΙΔΔΗΗΡΡΑΑ  ((ΠΠΕΕ0022))  
ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόόςςς   ΕΕΕιιικκκααασσστττιιικκκώώώννν:::      
ΧΧΡΡΥΥΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΙΙΔΔΗΗ  ((ΠΠΕΕ0088))  

ΗΗΗλλλεεεκκκτττρρροοονννιιικκκήήή   ΣΣΣεεελλλιιιδδδοοοππποοοίίίηηησσσηηη:::      
ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ((ΠΠΕΕ1199))  

  
  
  
  
  

ΟΟιι  ζζωωγγρρααφφιιέέςς  πποουυ  κκοοσσμμοούύνν  ττοο  ππεερριιοοδδιικκόό  ααπποοττεελλοούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  έέρργγαα  
ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΑΑ΄́  ττάάξξηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  φφωωττοογγρράάφφιισσεε  κκααιι  ππααρρααχχώώρρηησσεε  
σσττοονν  ΔΔυυττιικκόό  ΆΆννεεμμοο    ηη  εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς  ΠΠΕΕ0088  ΧΧρρύύσσαα  ΣΣττεεφφααννίίδδηη..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  
γγιιαα  εελλεεύύθθεερρεεςς,,  σσττηηνν  ππλλεειιοοννόόττηηττάά  ττοουυςς,,  ααννττιιγγρρααφφέέςς  έέρργγωωνν  ττοουυ  
ιιμμππρρεεσσιιοοννιισσττιικκοούύ  κκιιννήήμμααττοοςς..  
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ    

  
Το ηλεκτρονικό περιοδικό Δυτικός Άνεμος, ιδέα, έμπνευση 
και δημιουργία της εκλεκτής συναδέλφου Μαίρης Σιδηρά, 
αποτελεί αιχμή στην παιδική λογοτεχνική παραγωγή. 
 
Ποιήματα και πεζά των μαθητών του σχολείου μας 
παρουσιάζονται πλαισιωμένα με ζωγραφικούς πίνακες, 
ελεύθερες αντιγραφές έργων τέχνης, καμωμένες και αυτές 
από τους μαθητές μας. Το ίδιο το περιοδικό αποτελεί ένα 
έργο τέχνης… 
 
Μέσα από τις ηλεκτρονικές του σελίδες, αναβλύζουν το 
χιούμορ, οι προβληματισμοί, τα συναισθήματα των 
παιδιών μας. 
 
Η έκδοση του πρώτου ηλεκτρονικού τεύχους περιλαμβάνει 
ένα αντιπροσωπευτικό πανόραμα από ποιήματα και πεζά, 
όλα δημιουργίες των μαθητών μας, τα οποία διεγείρουν 
πλήθος συναισθημάτων στον αναγνώστη και τον κάνουν 
να προσδοκά τη συνέχεια. 
 
Η αξιόλογη αυτή καινοτόμος εργασία, διαθέσιμη μέσα από 
την ιστοσελίδα του Σχολείου μας, αποτελεί ένα 
ανεξάντλητο χώρο έκφρασης των μαθητών, με την 
αδιάλειπτη υποστήριξη της υπεύθυνης εκπαιδευτικού κ. 
Μαίρης Σιδηρά. 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Π.Γ.Π.Π. 
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ΑΑ..  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 
 
 
 
 
 

ΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Έριξα τους ορίζοντες μες στον ασβέστη, και με χέρι αργό 
αλλά σίγουρο πήρα να χρίσω τους τέσσερεις τοίχους του 
μέλλοντός μου. 
 
Η ασέλγεια, είπα, είναι καιρός ν’ αρχίσει τώρα το 
ιερατικό της στάδιο, και σε μια Μονή Φωτός ν’ ασφαλίσει 
την υπέροχη στιγμή που ο άνεμος έξυσε λίγο συννεφάκι 
πάνω από τ’ ακρότατο δέντρο της γης. […] 

Οδυσσέα Ελύτη, «Ο άλλος Νώε», Έξη και μία τύψεις για τον 
ουρανό, Αθήνα, Ίκαρος, 1979 
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ΠΠοοίίηησσηη  εείίννααιι  
Όταν η Μούσα Καλλιόπη στέκεται απέναντί σου και χαϊδεύει απαλά με τα 
λεπτεπίλεπτα χέρια της τη λύρα και 
 
ξάφνου σου ’ρχεται η έμπνευση, καθώς η τελευταία σου σκέψη γίνεται ο 
κόσμος γύρω σου και η τελευταία σου ματιά αφορμή για ν’ αρχίσεις και  
 
όταν καθόλη την ώρα που βρίσκεσαι σ’ αυτόν τον κόσμο, ΑΥΤΗ στέκεται 
απέναντί σου, παρακολουθώντας σε και με μάτια λάμποντας, και  
 
ξαναρχίζει να παίζει,  
 
τότε λέμε ότι έχουμε ποίηση. 

Κορίνα – Θωμαΐς Στάθη, Α2 
  

ΠΠοοίίηησσηη  εείίννααιι  
Για μένα, η ποίηση είναι ψυχική αγαλλίαση. Είναι μαγεία και ονειροπόληση… 

Παναγιώτα Φωτεινοπούλου, Α2 
 

ΠΠοοίίηησσηη  εείίννααιι  
Η ποίηση βασιλεύει αλλά δεν κυβερνά – στη σκέψη τουλάχιστον όσων ακόμη 
υπηρετούν τυφλά τις λέξεις. 

Χάρις Βλαβιανός, (για την αντιγραφή:) Άρτεμις Μεϊμάρογλου, Α2 

 
Ποίηση είναι 
το είδος της Τέχνης που, σε αντιδιαστολή προς τον πεζό λόγο, θεμελιώνεται 
στις εκφραστικές δυνατότητες της γλώσσας και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 
τον ρυθμό. 

Γιάννης Στεφανόπουλος, Α2 
 
Ποίηση είναι 
Νιώθω κενή δίχως την Ποίηση. 

Άρτεμις Μεϊμάρογλου, Α2 
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Ποίηση είναι 
το μεγαλείο της ζωής, η αγάπη, η φιλία, η ειρήνη. Είναι η μεγαλόχαρη η Παναγιά 
και η γλυκιά μας η μανούλα. Ο Παρθενώνας, η Ολυμπία, η πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Το βαθυκύανο πέλαγος με τα λουλακιά κύματα, ο γαλάζιος 
ουρανός με τον χρυσαφένιο ήλιο, το μαβί ηλιοβασίλεμα, το νερό στο ρυάκι που 
ακατάπαυστα κυλά, το ψηλό βουνό και το φουσκωμένο από ζωντάνια αεράκι. 
Το γραφικό σπίτι στην απέραντη πεδιάδα, τα νούφαρα στη μικρή λίμνη, το 
χωράφι το εκτεθειμένο στο λιοπύρι, το χιονισμένο τοπίο μιας πλαγιάς και κάθε 
ομορφιά που υπάρχει. 

Ιωάννα Νικολαΐδη, Α2 
 

Ποίηση είναι 
η ρυθμική δημιουργία της ομορφιάς. 
Έ νγκαρ Άλαν Πόε, (για την αντιγραφή:) Άρτεμις Μεϊμάρογλου, Α2 

 

Ποίηση είναι 
Η ποίηση μπορεί να παραστήσει το άπειρο, μπορεί να κάνει -νοερά πάντα- το 
αδύνατο δυνατό… 

Άρτεμις Μεϊμάρογλου, Α2 
 

 

ΟΟιι  ΑΑπποομμεείίννααννττεεςς  
  
Όμως υπάρχουν ακόμα 
λίγοι άνθρωποι 
που δεν είναι κόλαση 
η ζωή τους 
[…] 
ψάξε καλά 
βρες τους, Ποιητή! 
κατάγραψέ τους προσεκτικά 
γιατί όσο παν’ και λιγοστεύουν 
 
λιγοστεύουν    
 

Μίλτου Σαχτούρη, «Οι απομείναντες» (απόσπασμα), 
Χρωμοτραύματα, Αθήνα, 1982 
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Anti – Bulling Song 
Α1 

Γιώργος Καρπέτας 
 

 
Yo, yo, yo, στο Πειραματικό! 
Ήταν το παιδί που το κορόιδευαν πολλοί. 
Μια μέρα το παιδί νευρίασε πολύ, 
μπήκε σε μια ομάδα που έδερνε πολύ. 
Μετά έγινε νταής, κορόιδευε πολύ 
και τα παιδιά του φέρονταν σα να ’τανε σκυλί. 
Το μάθημα που παίρνουμε δεν είναι το παιδί 
μα ό,τι κακό κι αν κάνεις γυρνάει σα βιολί. 
Yo, yo, yo, αυτό έγινε και στον Πάνο στο σχολειό 
που ήτανε καινούριος, μια πεταλούδα απ’ το χωριό. 
Τον έβλεπα, δεν έκανα τίποτα για αυτό, 
είμαι το ίδιο ένοχος για τον ξυλοδαρμό. 
Θα μπορούσα να τρέξω να το πω 
μα στήλη έμεινα άλατος μες τον ωκεανό. 
Το μάθημα που παίρνουμε και όλοι τώρα εμείς 
Είναι πως φταις κι εσύ κι εσύ που παρακολουθείς. 
Αλλά δεν κάνεις τίποτα,  
λες κι είσαι ένα φυτό. 
Χωρίς μυαλό. 
Χωρίς μυαλό. 
Αν δεν το ένιωσες αυτό, 
δεν ξέρω πια τι άλλο να πω. 
Αυτό είν’ το τραγούδι μου, 
yo, yo, yo, yo! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οι ιθαγενείς της νύχτας παρ’ όλα αυτά ροδίζουν. Αρκεί να σημάνει η στιγμή. 
Στον καθένα μας εδόθη τριαντάφυλλον και δικός του λογαριασμός πότε και με 
ποιον τρόπο θα βοηθήσει στο ανέβασμα της ημέρας. Κόβοντας τον ήλιο στα 
τέσσερα, όπως μερικοί απ’ τους Πυθαγορείους υποστήριζαν; Αντικαθιστώντας 
εναλλάξ τα μήκη και τα πλάτη, τα ύψη και τα βάθη στις διαστάσεις της 
καθημερινής μας ζωής; Φτάνοντας σε τέτοιο σημείο που ν’ αλλάξουν ώς και το 
σχήμα της υδρογείου; 

Οδυσσέα Ελύτη, Ο κήπος με τις αυταπάτες, Αθήνα, Ύ ψιλον,  1995 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 7 

Το μενού 
Α1 

Δήμητρα Μαγκαφά 
 

 
Γυρίζω στο σπίτι 
Γουργουρίζει η κοιλιά 
Και έχω αγωνία 
Τι έφτιαξε η μαμά 
 
 
Σήμερα είναι Δευτέρα 
Και σα λύκος πεινώ 
Μπαίνω στην κουζίνα 
Μυρίζω σολομό 
 
 
Έ χει Ωμέγα 3 
Μου λέει η μαμά 
Είναι όμως αηδία 
Της απαντώ ξερά 
 
 
Την Τρίτη μπιφτεκάκι 
Δόξα εις τω Θεώ 
Θα φάμε και μια μέρα 
Ωραίο φαγητό 
 

 
Τετάρτη φασολάκια 
Καλά για την υγεία 
Έ χουν και κυτταρίνη 
Λέει η Βιολογία 
 
 
Μα ευτυχώς την Πέμπτη 
Φιλέτο τρώω ψητό 
Σίδηρος, πρωτεΐνη 
Μου κάνουνε καλό 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Παρασκευή επιτέλους 
Γυρίζω απ’ το σχολειό 
Μα η μαμά έχει αργήσει 
Ας φάμε ένα αυγό 

 
 
Την Κυριακή αρνάκι 
Στη γάστρα μας ψητό 
Με νόστιμες πατάτες 
Δεν έμεινε ούτε οστό 
 
 
Ωχ, αύριο Δευτέρα 
Ξανά απ’ την αρχή 
Και πώς να φας το ψάρι 
Μετά τη γυμναστική; 
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Το ποίημα της Κενγκά 
Α2 

Κώστας Ματαράς 
 
 

Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
Παλεύει για την ζωή της 
Παλεύει για το μέλλον της  
Παλεύει 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
Παλεύει με τα απόβλητα 
Τις πρώτες ύλες... 
Το μαύρο χρυσό 
 
Η Κενγκά παλεύει 
Αναζητά βοήθεια αλλά δεν την παίρνει 
Αυτός που δημιούργησε το κακό 
Δεν κάνει τίποτα, τίποτα 
 
Η Κενγκά κερδίζει τη μάχη με το χάρο 
Την ζωή της, που κρεμόταν  
Από μια κλωστή 
Την πήρε πίσω 
 
Η Κενγκά έζησε, όπως πολλοί άλλοι 
Ακόμη περισσότεροι 
Πέθαναν... 
Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θ’ απογίνει 
Κι είναι πολλοί που παλεύουν  
Για το καλύτερο. 
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Η Κενγκά περιπολεί στον ουρανό 
Α2 

Άρτεμις Μεϊμάρογλου 
 
 

Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
Κρίμα το γλαροπούλι, κρίμα 
Ενώ αυτή προσπαθεί να το νικήσει 
Το κύμα να την αγνοεί 
Να θέλει να την πνίξει 
 
Τα φτερά της αδιάκοπα χτυπά 
Τα τινάζει απελπισμένα, δυνατά 
Η φωνή της χάνεται σιγά - σιγά 
Νιώθει να σβήνει  
Κι η καρδιά να σταματά 
 
Μες το πετρέλαιο παγιδευμένη 
Η πίστη είναι τώρα η μόνη που της μένει 
Για να γλιτώσει από τα χέρια του εχθρού 
Και να πετάξει ώς τα βάθη τ’ ουρανού 
 
Δες, όμως, η Κενγκά τα καταφέρνει 
Τέλος καλό, ωστόσο, δε θα την προσμένει 
Το πετρέλαιο την έχει πια τυφλώσει 
Μα την ελευθερία της έχει ήδη νιώσει 
 
Τώρα θα ζει για πάντα στον ουρανό 
Και θα κοιτάζει από ψηλά τον μαύρο ωκεανό 
Θα γίνει ο προστάτης όλων των πουλιών 
Για να τα σώζει απ’ το κακό των θαλασσών. 

 
 

Ω να σπάσουν οι πέτρες να λυγίσουνε τα θυμωμένα σίδερα 
Ο αφρός να φτάσει ώς την καρδιά ζαλίζοντας τα θεριεμένα μάτια 
Η θύμηση να γίνει ένα κλαδάκι δυόσμου αμάραντο 
Κι από τη ρίζα του να ορμήσουν άνεμοι γιορτής 
Εκεί να γείρουμε το μέτωπο 
Τ’ αστραφτερά μας πράγματα να ’ναι κοντά 
Στην πρώτη απλοχεριά του πόθου 
Η κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας 
Ήμερα να χτυπάει στις φλέβες ο παλμός της γης. 
 
Οδυσσέα Ελύτη, «Ποιο μπουμπούκι ακόμα ανέραστο» (απόσπασμα), Ήλιος ο 

πρώτος, Αθήνα, Ίκαρος, 2002 
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Ο δικός μου «Αμερικάνος» 
Α2 

Φάνης Μεντζελόπουλος 
 
 

Σήμερα στο χωριό μας 
ήρθε ένας ξένος. 
Με κοίταξε περίεργα 
φαινόταν κουρασμένος. 
 
Κάτι σαν να έψαχνε 
που πολύ το ποθούσε. 
Ψάχνοντάς το έτρεχε 
σε κανέναν δε μιλούσε. 
 
Ήταν μικροκαμωμένος 
διαφορετικός, γδαρμένος. 
Από μακριά μας ήρθε μάλλον 
μόνος του, χωρίς κανέναν άλλον. 
 
Αυτό που έψαχνε το βρήκε τελικά 
ήταν μια γυναίκα με ξανθά μαλλιά. 
Πολλά χρόνια είχε να τη δει 
μέχρι ετούτο το πρωί. 
 
Ειδωθήκανε ξανά 
κι όλα επήγανε καλά. 
 
Γέμισε το κενό που είχε στην καρδιά του  
κι έφυγε στην πατρίδα του με τη νεράιδά του. 
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Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα την άβυσσο... 
Α2 

Έ λλη Νέγκα 
 
 

 
Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα την άβυσσο 
Έ να όνειρο πολύ παράξενο 
Μα απολύτως ζωντανό 
 
 
Ήταν μαύρα όλα 
Και σκοτεινά 
Και τα ψάρια ήταν μαύρα, σαν τα νερά κι αυτά 
 
 
Ξαφνικά έβλεπες τεράστια θηρία 
Κι άλλα σαν γαρίδες μικρά 
Μα όλα ήταν άκακα, χορτοφάγα, φιλικά 
 
 
Το όνειρο ήταν ψεύτικο 
Μα για μένα αληθινό 
Το ένιωσα μέσα μου, σαν ψάρι να ’μουν κι εγώ...  
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Άβυσσος όπως παράδεισος 
Α2 

Ιωάννα Νικολαΐδη 
 
 

Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα την άβυσσο 
που μοιάζει με απέραντο παράδεισο. 
Τα διάφορα είδη ψαριών 
με τις μεγάλες κόρες των ματιών 
κατασκοπεύουν τα περάσματα των ωκεανών. 
 
 
Κοράλια φαντάζουν τέλεια 
χωρίς καμιά ατέλεια. 
Είναι μια αχανής έκταση γης 
με πολλά σημάδια ζωής 
ασύλληπτο να την επισκεφτείς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κατέβηκα στον κήπο τις καρυδιές 
Να ιδώ τους ροδαμούς του χείμαρρου, 
Να ιδώ μην άνθισε τ’ αμπέλι, 
Μη βγάλαν άνθος οι ροδιές 
Δεν ήξερε η ψυχή μου και μ’ ανέβασε 
Απάνω στ’ άρμα του λαού μου, σαν τον άρχοντα. 

Απόσπασμα από το Άσμα Ασμάτων, σε μεταγραφή 
Γιώργου Σεφέρη 
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Αχ, αυτοί οι άνθρωποι... 

Α2 
Ιωάννα Νικολαΐδη 

 
 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
αχ, έπεσε μεγάλο θύμα 
των ανθρώπων των σκληρών 
και των ενεργειών αυτών. 
 
Αχ, τι έπαθε η καημένη 
Νάν’ πετρέλαιο φορτωμένη; 
 
Σάμπως έφταιγε εκείνη 
το πετρέλαιο να πίνει; 
 
Αχ, αυτοί οι άνθρωποι 
είναι τόσο απάνθρωποι. 
Στάλα δεν καταλαβαίνουν 
και τους νόμους παραβαίνουν! 
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Περιττό…  
Β2 

Γιάννης Ξυδίας 
 

 
Γιατί να βαρέσεις τον άλλον; 
Γίνεσαι μάγκας;  
Δεν  
σκέφτεσαι 
πόσο πολύ αυτός πονάει ψυχικά 
και σωματικά; Έ τσι γίνεσαι ένα 
ζώο 
που αντί για διάλογο χρησιμοποιεί 
το ξύλο. 
 
Γιατί να βαρέσεις τον άλλον; 
Επειδή είναι διαφορετικός;  
Δεν 
σου περνάει απ’ το μυαλό πως κανένας  
δεν 
είναι ίδιος με σένα; Αν ήταν 
έτσι, 
θα βαρούσαμε όλοι όλους. 
 
Γιατί να βαρέσεις τον άλλον; 
Γιατί διαφωνείς μαζί του; 
Πολλές φορές θα διαφωνήσεις με άλλους. 
Θα τους πλακώσεις όλους; 
 
Γιατί όλα τα παραπάνω  
να τα κάνεις σε συμμαθητή σου; 
Μπορεί να μη συμπαθιέστε πολύ 
αλλά αν ήταν έτσι θα βαρούσες 
όλους αυτούς που αντιπαθείς; 
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Είσαι πάλι εδώ 
Α2 

Ανδρέας Πανάρετος 
  
 
Γρήγορα, πολύ παλιά 
έφυγες σαν τα μεταναστευτικά πουλιά 
και τώρα που γυρίζεις 
έχεις αλλάξει μα δεν το γνωρίζεις. 
 
 
Είχες πει πως θα μας γράφεις 
πως μια μέρα θα ξανάρθεις 
όμως δε σε ξαναείδαμε 
και κατάκαρδα το πήραμε. 
 
 
Σημασία έχει πως είσαι πάλι εδώ 
στο μικρό σου το χωριό 
κι έτσι όλοι μας γελάμε, τραγουδάμε 
σου μιλάμε. 
 
 

 
 

 
Πότε θα ξαναμιλήσεις; 
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. 
Σπέρνουνται γεννιούνται σαν τα βρέφη 
Ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα. 
Όπως τα πεύκα 
κρατούνε τη μορφή του αγέρα 
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί 
το ίδιο τα λόγια 
φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου 
κι ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί. 
Ίσως γυρεύουν να μιλήσουν τ’ άστρα 
που πάτησαν την τόσο γύμνια σου μια νύχτα 
ο Κύκνος ο Τοξότης ο Σκορπιός 
ίσως εκείνα. 
Αλλά πού θα είσαι τη στιγμή που θα ’ρθει 
Εδώ σ’ αυτό το θέατρο το φως; 

Γιώργου Σεφέρη, ποίημα Στ΄ από τη συλλογή Επί σκηνής, 
Ποιήματα, Αθήνα, Ίκαρος, 1985 
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Η Κενγκά με την άδεια καρδιά 
Α2 

Ανδρέας Πανάρετος 
 

 
 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
μήπως και καταφέρει να ξεφύγει 
και τη δύναμη του ήλιου προλάβει να δει. 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
όπως κι όλοι οι άλλοι γλάροι 
μα να γλιτώσει δεν μπορεί. 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
σαν τους  Τρώες ορθώνεται 
ξανά και ξανά προσπαθεί να σωθεί. 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
ψάχνει να βρει μιαν ελπίδα 
να βγει απ’ το πετρέλαιο ζωντανή. 
 
Η Κενγκά πετά τώρα μακριά  
με τα μαύρα πια φτερά 
με τα τυφλά της μάτια 
και την καρδιά την άδεια. 
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Η μπαλάντα της Κενγκά 
Α2 

                        Βιολέττα – Φραντζέσκα Παπαδημητρίου 
 
 

 
 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
Προσπαθεί να σωθεί 
Να πετάξει μακριά 
Να τα καταφέρει 
 
Έ τσι αρχίζει η ιστορία της 
Αυτήν που τώρα θα σας πω 
Έ τσι αρχίζει η αρχή του τέλους 
Που τώρα θα διηγηθώ 
 
Η Κενγκά άνοιξε τις φτερούγες της 
Για να πετάξει 
Το κύμα όμως την πρόλαβε 
Και την καβάλησε μ’ ορμή 
 
Έ βγαλε το κεφάλι της έξω 
Και ξαφνικά το φως της είχε χάσει 
Το πετρέλαιο την είχε τυφλώσει 
Η μάστιγα των θαλασσών την είχε δείρει 
 
Θάνατος αργός την περίμενε 
Τίποτα χειρότερο 
Ή  θα πέθαινε από ασφυξία 
Ή  θα την έτρωγε κάποιο μεγάλο ψάρι 
 
Προσπάθησε να ξεπλύνει τα μάτια της 
Ώσπου κάπως τα κατάφερε 
Σηκώθηκε και ξανάπεσε 
Κάμποσες φορές 
 
«Κατάρα στους ανθρώπους  
που τις θάλασσες βρωμίζουν. 
Κατάρα σε αυτούς που άπληστα 
τις θάλασσες γεμίζουν». 
 
Όταν κατάφερε να σηκωθεί 
Δεν μπορούσε πια να πλανάρει 
Και καθώς έψαχνε μέρος να προσγειωθεί 
Άρχισε να πέφτει 
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Του Αμβούργου μια εκκλησιά βρήκε 
Αναγνώρισε τον Άγιο Μιχαήλ 
Τις φτερούγες της δεν μπορούσε 
Δεν μπορούσε να κουνήσει 
 
Λυπητερή η ιστορία της 
Και πέθανε για μία ανοησία 
Γιατί ο άνθρωπος μωρό ακόμα είναι 
Το περιβάλλον να σέβεται και ν’ αγαπά  
Δεν έχει μάθει 
Όπως έμαθαν όλα τα ζώα του πλανήτη. 
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Κάποτε… 
Α2          

                        Βιολέττα – Φραντζέσκα Παπαδημητρίου 
 

 
Ήμασταν φίλοι κάποτε 
Αν θυμάσαι 
Κάναμε γέλια, πολλές χαρές 
Πολλές και οι φάρσες 
Μαζί τρέχαμε στα σοκάκια 
Και του δάσους ανακαλύπταμε τα μυστικά 
Κι όλο στα ποτάμια βουτάγαμε 
Μαζί πουλιά κυνηγάγαμε 
Και τα ελευθερώναμε μαζί 
Μαζί ξαπλώναμε στο γρασίδι 
Και κοιτάζαμε τα σύννεφα 
Αλλά έγινε το μοιραίο 
Στην τάξη κοροϊδευτήκαμε 
Κι όλα χαλάσανε 
Μέχρι το καλοκαίρι 
Σιγή στο δάσος, μακριά 
Στα κρυφά σοκάκια 
Το ποτάμι δεν ταραζόταν 
Τα πουλιά δεν πέταγαν για να ξεφύγουν 
Μα όταν ήρθε το καλοκαίρι 
Ξανασμίξαμε, φίλε μου κολλητέ. 
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Έφυγε… 
Β2 

Αθηνά Παπανικολοπούλου 
 

 
Τα βράδια, 
τα βράδια που μου λείπεις 
κοιτώ τα μύρια άστρα 
στον ουρανό. 
 
Τα κοιτώ και σε θυμάμαι, 
θυμάμαι τα λαμπερά σου μάτια 
γεμάτα φως και αγάπη. 
Θυμάμαι… 
 
Μοναδικά λεπτά χαμένα στο χρόνο, 
τους ήχους από τα γέλια μας 
όταν παίζαμε μαζί, 
και δάκρυα πλημμυρίζω. 
 
Ψιθυρίζω. Ψιθυρίζω λόγια 
που γίνονται ένα με τον άνεμο 
και ταξιδεύουν, πάνε μακριά 
μα δυστυχώς σε σένα δεν φτάνουν. 
 
Είσαι ψηλά, είσαι πολύ πέρα. 
Δεν μπορώ να σε φτάσω όσο κι αν προσπαθώ. 
Έ χεις γίνει άστρο κοριτσάκι, 
εκεί ψηλά στο γαλάζιο πέπλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 21 

Αυτό θα πει σκλαβιά... 
Α2 

Κορίνα – Θωμαΐς Στάθη 
 

 
 
 
 
 

Όταν η ΠΑΤΡΙΔΑ υποφέρει 
υποφέρει κι ο λαός 

Όταν η ΒΙΑ βασιλεύει 
βασιλεύει κι ο οδυρμός 
Όταν η πείνα θερίζει 

θερίζει κι ο χαμός 
Μα θα ’ρθει εκείνη η μέρα 

της ΛΥΤΡΩΣΗΣ 
δεν αργεί 

που ήρωες θ’ αναδειχτούν 
μαχητές φαρμακεροί. 

Θα ’ρθει από καρδιές ΧΡΥΣΑΦΙ 
και μυαλά πολύ λαμπρά 

από όνειρα μεγάλα 
και χέρια ΙΚΑΝΑ 

 
Η λύτρωση δε θα ’ρθει από τον ουρανό μα από τη ΓΗ, 
γι’ αυτό ας πολεμήσουμε ΜΑΖΙ με ΤΟΛΜΗ και ΨΥΧΗ.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Τα κεφαλαία γράμματα αποτελούν επιλογή της μαθήτριας Κορίνας Στάθη. 
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Η έρημη ψυχή... 
Α2 

 
Φίλιππος Στελλάτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 

μόνη, χωρίς βοήθεια καμιά 
θέλει να πεθάνει, να γλιτώσει από το βάσανο 

που ’ναι πιο φριχτό από τον θάνατο.  
 

Ξάφνου, δες, τα καταφέρνει. Φεύγει, μακριά πετά 
η Κενγκά την ζωή της κυνηγά. Προσπαθεί  

προσπαθεί να κρατηθεί και να μην παραιτηθεί. 
 

Δεν τα καταφέρνει 
και μες το κύμα χάνεται 

η έρημη ψυχή... 
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Το μαύρο κύμα και η ρίμα 
Α2 

Παναγιώτη Τόγια 
 
 

 
Η Κενγκά παλεύει με το μαύρο κύμα 
Αχ, το καημένο! Είναι κρίμα... 
Προσπαθεί πολύ σκληρά 
Αλλά το κύμα κάτω την τραβά 
Θέλει να ξεφύγει, μα δεν μπορεί 
Η δυσκολία είναι τρομερή 
Το πετρέλαιο γύρω της την εμποδίζει 
Και έτσι στο νερό πάντα γυρίζει 
Το μαύρο κύμα αρχίζει και θεριεύει 
Αλλά αυτή καταφέρνει και ξεφεύγει 
Χάρηκε που γλίτωσε απ’ το μαύρο κύμα 
Μα είδε τον Άγιο Πέτρο να της κάνει σήμα 
 
Αυτό το ποίημα 
Κάνει ρίμα 
Κι αιτία είναι 
Το μαύρο κύμα...  
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Έ κκληση 
Β2 

Παναγιώτης Τσουκαλής 
 
 
 
«Πάρτε ένα ματσάκι γιασεμιά, κύριε» 
Πάντα στον πληθυντικό, 
πάντα με χαμόγελο αγνό, 
ευγενικό, τόσο γλυκό. 
 
Είναι τα παιδιά των φαναριών. 
Δέντρα κομμένα, ψυχούλες νεκρές. 
Χέρια σκελετωμένα, σχολείο μηδέν. 
Συντρίμμια ολόγυρα τα όνειρά τους. 
 
Είναι τα παιδιά των φαναριών. 
΄Ηρωες,  μικροί θεοί, απόπαιδα. 
Γλάροι με σπασμένες τις φτερούγες. 
Ποιος τα ’φερε στη γη, ποιος θα τα λυτρώσει; 
 
Καρδούλες μόνες στις γωνιές,  
σαν κεράκι λιώνουν,  
ψάχνοντας ουρανό, ξαστεριά, ελπίδα,  
φως, αγάπη, παιχνίδι παιδικό. 
 
Είναι τα παιδιά των φαναριών. 
Ομίχλη στο πρόσωπο, τα χείλη ωχρά, πικρό το στόμα . 
Πού ν’ αρμενίζει άραγε ο νους, έτσι καθώς σαν φώτα 
καραβιού μέσα στη θάλασσα φαντάζανε τα μάτια του; 
 
Στάζουν τα μάτια αίματα. 
Στάζει η καρδιά μου δάκρυ. 
Oδύνη με πλημμυρίζει... 
 
Αχ και να μπορούσαν όλα τούτα τα γιασεμιά 
να μοσχοβολήσουν τις ρηχές ανθρώπινες καρδιές 
να γίνουν όνειρα, μήνυμα χαράς, 
της άνοιξης σπαθάτα χελιδόνια, 
γι’ αυτά τα παιδιά των φαναριών. 
Τίποτε άλλο δεν ζητούν… 
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Η Κενγκά παλεύει με τη μαύρη κατάρα 
Α2 

Χριστίνα Τσιάκου 
 
 

  
Η Κενγκά παλεύει με τα κύματα 
παλεύει με τις δυνάμεις της 
Τίποτα και πάλι... 
Δεν μπορεί να φτάσει στ’ ακρογιάλι 
Με τα γκρίζα πια φτερά 
δεν μπορεί να δει στεριά 
 
Μα κοιτώντας πιο ψηλά 
δε βλέπει σύννεφα μαβιά. 
Βλέπει τον ήλιο το λαμπρό 
να λάμπει στο γαλάζιο ουρανό. 
 
Παίρνει κουράγιο τώρα 
και όταν έρθει η ώρα 
πετά με τα μαύρα της φτερά  
πάνω από λίμνες και βουνά 
στον ήλιο πάει το φωτεινό 
ξεφεύγοντας απ’ τη θαλάσσια αντάρα 
τη μαύρη των ανθρώπων την κατάρα! 
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ΒΒ..  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 
 
 
 
 
 

  
ΠΠΕΕΖΖΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  

 
 
 
 
 
 

[…] Ίσως, όταν τα στοιχειώδη πάθη της ψυχής 
συναντηθούν με το λόγο, ίσως τότε «η σιγαλή, 
θλιμμένη μουσική της ανθρωπότητας» ν’ αρχίσει 
να μιλά και η πανανθρώπινη κοινωνία της 
δικαιοσύνης που ονειρεύεται ο Άνθρωπος να γίνει 
πράξη. 

Τζίνας Πολίτη, Περί αμαρτίας, πάθους, βλέμματος  
και άλλων τινών, Αθήνα, Άγρα, 2006 
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Λογοτεχνία είναι 
ένας φάρος που φωτίζει τα κύματα του χρόνου στη μέση του Ωκεανού. Η φιλία 
της με τη φαντασία είναι ακράδαντη. Μαζί ταξιδεύουν στον χωρόχρονο… 

Κωνσταντίνα Κάκκου, Α2  
 

 
Λογοτεχνία είναι 
η ελευθερία της έκφρασης. 

Αλέξης Τερπίνας, Α2 
 

 
Λογοτεχνία είναι 
η φαντασία και η πραγματικότητα, η χαρά και η λύπη, το χιούμορ και η 
απόγνωση, η περιπέτεια και η ομαλότητα. Λογοτεχνία είναι τα συναισθήματα, 
τα πρόσωπα, οι χαρακτήρες μιας ιστορίας. Λογοτεχνία, τέλος, είναι η τέχνη του 
λόγου. 

Βιολέττα – Φραντζέσκα Παπαδημητρίου, Α2 
 

 

Λογοτεχνία είναι 
ένα μαγικό τρένο που σε ταξιδεύει στον κόσμο της φαντασίας και των 
σκέψεων. Το τρένο αυτό κάνει πολλές στάσεις, αρκετές ώστε να καλύψουν όλα 
τα είδη λογοτεχνίας που υπάρχουν. Σε κάθε στάση ανοίγεται ένας λαβύρινθος 
και μόνο κάποιοι που κρατούν το μίτο μπορούν  να διαβούν. 

Φάνης Μεντζελόπουλος, Α2 
 

Λογοτεχνία είναι 
ένα κάτοπτρο για να δω την πραγματικότητα με άλλο μάτι, ένα κίνητρο για να 
αντικρίσω την εποχή μας με διαφορετικό τρόπο, μία ευκαιρία για να 
ανακαλύψω τον κρυφό εαυτό μου, ένας τρόπος για να κάνω τον κόσμο δικό 
μου. 
 
Η Λογοτεχνία είναι ένα έργο που μπορεί να το έγραψε ένας μόνο 
«σεναριογράφος», το ξαναγράφουν όμως τόσοι όσοι το διαβάζουν! 

Άρτεμις Μεϊμάρογλου, Α2 
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Λογοτεχνία είναι 
Τα άτομα των οποίων καλπάζει η φαντασία έχουν τη δυνατότητα να μπορούν 
να μπαίνουν σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο: μία άδεια σκηνή θεάτρου, με επίκεντρο 
μία παλιά βιβλιοθήκη, που σε κάθε ράφι της υπάρχει κι ένα χρηματοκιβώτιο. 

Κάθε χρηματοκιβώτιο έχει και μία κλειδαριά 
Κάθε κλειδαριά για να ανοίξει χρειάζεται κι ένα κλειδί 

Κάθε κλειδί είναι διαφορετικό 
Αν κάποιος ανοίξει έστω και ένα χρηματοκιβώτιο, θα μπορεί να ταξιδεύει μες 
τα όνειρα, με φως μία κόλλα χαρτί και οδοιπόρο μία πένα. Επειδή, όμως, κάθε 
συγγραφέας επηρεάζεται από την εποχή του, σε κάθε πλωτό σύννεφο θα 
υπάρχει και μία σκάλα φτιαγμένη από γυμνά κορμιά αγγέλων, που θα τον 
προσγειώνουν απαλά στη Γη. 
Κάθε φορά που κάποιος θα προσγειώνεται, θα αποκτά και ένα φτερό. Στο 
τέλος, δε θα χρειάζεται τη σκάλα, γιατί θα έχει γίνει ένας ΆΓΓΕΛΟΣ. 

Κορίνα - Θωμαΐς Στάθη, Α2 
 
 

 

Λογοτεχνία είναι 
Για μένα, η Λογοτεχνία είναι φυγή από την πραγματικότητα. Είναι τρόπος να 
ξεχνιέμαι, να ξεκουράζομαι, να ταξιδεύω. Είναι το «καταφύγιό μου»! 

Παναγιώτα Φωτεινοπούλου, Α2 
 

Λογοτεχνία είναι 
Έ να σύνολο κειμένων που για κάποιους αδιευκρίνιστους λόγους εκτιμάται 
ιδιαίτερα. Η έννοια αυτή είμαι μεταβλητή, ελαστική, στοχεύει όμως σε 
αποτέλεσμα αισθητικό και προξενεί απόλαυση. Συνδέεται με την πρόσληψη, τη 
διαφύλαξη και την αναπαραγωγή των πλέον αξιόλογων έργων ενός 
πολιτισμού. Αν και είναι έκφραση ψυχής, διδάσκεται στις διάφορες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και γίνεται αντικείμενο κριτικής. 

Ιωάννα Νικολαΐδη, Α2 
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Έ να ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία 
Α2 

Κωνσταντίνα Κάκκου 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Μπορείτε να πιστέψετε ότι έχει εξερευνηθεί περισσότερο το αχανές διάστημα 
από τον ίδιο μας τον πλανήτη; Το σπίτι μας; Εγώ, πάντως, όχι! 
 Κι όμως, τόσα και τόσα είδη παραμένουν αβάπτιστα στον κόσμο, 
πιθανόν τόσα όσα και τα αστέρια του διαστήματος. Γι’ αυτό, ελάτε μαζί μου σ’ 
ένα ταξίδι «πέρα από κάθε φαντασία». 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Έ να υποβρύχιο με αφήνει λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού 
Ωκεανού. 
 Αρχίζω την κατάδυση. Όσο πιο πολύ κατεβαίνω τόσο πιο λίγο γίνεται το 
φως. Και κατεβαίνω και κατεβαίνω… Η τελευταία αχτίδα φωτός με χαιρετά. Δε 
βλέπω τίποτα, ώσπου… ένα φωτάκι αναβοσβήνει κι έπειτα κι άλλο και μετά κι 
άλλο. Το ένα πίσω από το άλλο: φεγγαρόψαρα. Το θέαμα είναι μαγευτικό. 
 Σε λίγο κι άλλα ψάρια εμφανίζονται μπροστά μου. Ψάρια πολύχρωμα, με 
γουρλωμένα μάτια, σε ό,τι όχημα μπορεί να βάλει ο ανθρώπινος νους, 
βγαλμένα λες από παιδικά όνειρα και εφιάλτες. Το ένα κατασπαράζει το άλλο. 
Κάθε ζωντανός οργανισμός είναι εφοδιασμένος μ’ ένα πλεονέκτημα και μ’ ένα 
(;) μειονέκτημα. Η φύση δείχνει το ανελέητό της πρόσωπο. Τρομάζω. Φεύγω. 
 Τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορώ να ξεφύγω, αυτό μόνο με νοιάζει. Ψάρια 
μπαινοβγαίνουν στη σκηνή, λέγοντας το κύκνειο άσμα τους, λίγο πριν 
αποχαιρετίσουν οριστικά  την ζωή τους. Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι 
κόλαση… 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ηρεμώ και ξυπνώ σε ένα άλλο μέρος. Δεν κουνιέται φύλλο. Όλα τα έχει 
καλύψει ένα πέπλο σιωπής. Διακρίνω στο έδαφος να ξεφυτρώνουν μικρά 
σκουληκάκια από τον πυθμένα. Σαν τις μικρές καμινάδες που αναβλύζουν 
καπνό, έτσι και αυτά αναβλύζουν καυτό νερό. Μέσα τους υπάρχουν βακτηρίδια 
από τα οποία τρέφονται καραβίδες, καβούρια και μικρά ψάρια. Το θέαμα είναι 
ανθρωπίνως απερίγραπτο. Τα λεγόμενα «σκουλήκια της Πόμπιας» με τα 
βακτήριά τους είναι η πηγή της ζωής για ολόκληρο το οικοσύστημα. Τα 
βακτήρια δεν εξαρτώνται από τον ήλιο, όπως υποστήριζαν παλιές 
επιστημονικές θεωρίες, αλλά από πηγές μεθανίου. Ποιος θα με πίστευε αν του 
μιλούσα για όλα αυτά; Θα με πίστευαν οι συμμαθητές μου στο σχολείο; 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Σχολείο, σχολείο, αυτή η λέξη αντηχεί στο μυαλό μου και με αφυπνίζει. Άργησα 
για το σχολείο… 
 Τελικά, όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Ή  μήπως όχι; 
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Πρωτοχρονιάτικο θρίλερ 
Α2 

Κωνσταντίνα Κάκκου 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Η βροχή μαστιγώνει άγρια και ανελέητα τα τζάμια ενός τετραώροφου σπιτιού. 
Οι γείτονες κοιτούν απορημένοι το φως στα παραθύρια του. Είχαν, βλέπετε, οι 
καημένοι χρόνια ολόκληρα να δουν έστω και ένα σημάδι που να δηλώνει ότι σε 
εκείνο το σπίτι ζούσαν… άνθρωποι.  
 Εμείς τα παιδιά είχαμε σκαρφιστεί ένα σωρό ιστορίες για ’κείνο το 
αρχοντικό με τους αιματοβαμμένους, θα έλεγες, τοίχους, που έμενε 
αναλλοίωτο μετά από τις νεροποντές και τους σεισμούς 20 χρόνων. Αθάνατο! 
 Παρόλα αυτά, δε θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι στις 31 
Δεκεμβρίου θα ήμασταν καλεσμένοι εκεί για φαγητό. 
 Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Δήμητρα είναι μία από 
τις καλύτερές μου φίλες και γειτόνισσες. Γεννήθηκε έναν χρόνο πριν από μένα, 
την 1η Ιανουαρίου, ακριβώς ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Από τότε που τη θυμάμαι, 
έχει αλλάξει δύο φορές σπίτι, εξαιτίας της δουλειάς του πατέρα της. Όταν 
μάθαμε ότι θα μετακόμιζαν στη γειτονιά μας, δεν πήγε το μυαλό μας στο 
τετραώροφο αρχοντικό. 
 Εκείνη τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου, βαριά μαύρα σύννεφα είχαν 
καλύψει τον ουρανό. Η μεγάλη αμυγδαλιά στο κέντρο του κήπου χόρευε σαν 
δαιμονισμένη στους σκοπούς του ανέμου. Έ να ανατριχιαστικό ώς τα 
φυλλοκάρδια φεγγάρι ξεπρόβαλε πίσω από τα γυμνά κλαδιά της, 
καρφώνοντάς μας με το παγερό του βλέμμα. 
 Περάσαμε τη μεγάλη σιδερένια καγκελόπορτα, η οποία έκλεισε πίσω 
μας με πάταγο. Ανεβήκαμε τα σκαλιά και χτυπήσαμε το κουδούνι. 
 -- Άνοιξε, Δήμητρα, ακούστηκε μια φωνή από μέσα. 
 -- Ήρθατε, είπε η φίλη μου, σχεδόν ουρλιάζοντας από ενθουσιασμό. 
Έ χουν έρθει και ο Αντώνης με τη Νικόλ. 
 Σύντομα, η ώρα του φαγητού έφτασε. Η οικογένεια της Δήμητρας μας 
οδήγησε στην τραπεζαρία, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί το δείπνο. Τα 
σερβίτσια ήταν τακτικά αραδιασμένα, ενώ ένα γουρουνόπουλο περίμενε 
υπομονετικά με ένα μήλο στο στόμα. Όλη η αίθουσα ήταν διακοσμημένη με 
στολίδια, φιόγκους, κ.λπ., μα αυτό που κυριολεκτικά τραβούσε την προσοχή 
του επισκέπτη ήταν ένα τεράστιο έλατο, τυλιγμένο με φανταχτερές κορδέλες, 
σαν γιγάντιο δώρο. 
 Ο πατέρας της Δήμητρας, λίγο μετά αφότου άρχισε το δείπνο, θέλησε να 
κάνει μία πρόποση: 
 -- Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος! Σας ευχαριστώ όλους που παρευρίσκεστε 
για άλλη μια φορά –ελπίζω η τελευταία- εδώ, στα εγκαίνια του σπιτικού μας. Ας 
ευχηθούμε τώρα όλοι χρόνια πολλά στην κόρη μου, που σε λίγο γίνεται 14 
ετών. 
 Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και μία αστραπή βούτηξε το 
σπίτι στο σκοτάδι. Επικράτησε πανικός. 

-- Τι έγινε; 
-- Μάλλον διακοπή ρεύματος. 
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-- Ας κοιτάξει κάποιος αν τα άλλα σπίτια έχουν ρεύμα. 
-- Δε σας βρίσκετε κανένα κερί; 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
Το δείπνο συνεχίστηκε κάτω από το φως των κεριών. Το σπίτι έμοιαζε με 
κάστρο αληθινό. Το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα. 
 -- Άντε, Δήμητρα, πήγαινε με τα παιδιά να φέρετε τη βασιλόπιτα. Πάρε 
και ένα κερί μαζί σου. 
 Θα πήγαιναν όλα τέλεια, αν μία σειρά από ατυχή γεγονότα δεν έπαιρνε 
τη σκυτάλη της εξέλιξης. Το κερί μάς έσβησε στα μισά της διαδρομής, με 
αποτέλεσμα μόνον εγώ και η Δήμητρα να φτάσουμε ψηλαφιστά στην κουζίνα. 
 -- Λοιπόν, πώς σου φαίνεται η κουζίνα μας; Βρήκε να με ρωτήσει η 
Δήμητρα. 
 -- Κομψή, απάντησα εγώ, ειρωνικά. Σάμπως έβλεπα και τίποτα;  
 Μία αστραπή φώτισε για δευτερόλεπτα τον χώρο. Η Δήμητρα έβγαλε τη 
βασιλόπιτα από ένα ντουλάπι. 
 -- Και τώρα ας προχωρήσουμε αργά αργά προς την τραπεζαρία. 
 Είχαμε φτάσει σχεδόν έξω από την τραπεζαρία, όταν η Νικόλ 
εμφανίστηκε αναπάντεχα μπροστά μας. Δεν καταλάβαμε καλά καλά πώς έγινε 
το κακό, το σίγουρο είναι ότι η Δήμητρα ξαφνιάστηκε και το φόρεμα της Νικόλ 
από μαύρο έγινε πορτοκαλί, ενώ συγχρόνως η βασιλόπιτα κείτονταν στο 
πάτωμα… 
 -- Το καλό μου το φόρεμα, κλαψούρισε σιγανά. Η μαμά μου θα με 
σκοτώσει, αν το δει. 
 Τη λύση βρήκε η Δήμητρα. 
 -- Η μάνα μου έχει ένα παρόμοιο φουστάνι. Θα μπορούσες να το 
φορέσεις για σήμερα και μου το επιστρέφεις μια άλλη μέρα. 
 Έ τσι και έγινε. Οι μεγάλοι δεν παρατήρησαν τη ζημιά που είχε 
προκληθεί στη βασιλόπιτα. Τη στιγμή, πάντως, που η Νικόλ με τον Αντώνη 
έφευγαν, η μητέρα της Δήμητρας είπε: 
 -- Τι ωραίο φουστάνι, Νικόλ μου, έχω κι εγώ ένα παρόμοιο. Κάτσε, πάω 
να στο φέρω. Δεν το φορώ πια. Ί σως σου κάνει. 
 -- Κοιτάξτε, φώναξα, δείχνοντας προς την αμυγδαλιά. Είχε αρχίσει να 
ανθίζει. 
 Δε μάθαμε ποτέ αν η μάνα της Δήμητρας ανακάλυψε τη σκανδαλιά μας. 
Το σίγουρο είναι πως θέλουμε να ξαναπάμε και του χρόνου. Το φλουρί το 
κέρδισε ο Αντώνης κι ας ήταν ο τελευταίος που πήρε κομμάτι. Το ηλεκτρικό δεν 
επανήλθε παρά στις 11:00 το πρωί, όταν κόπασε η καταιγίδα. 
 

Και του χρόνου! 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 32 

Κρουαζιέρα να σου πετύχει… 
Α2 

Κωνσταντίνα Κάκκου 
 
 

Έ κανα πολλά θαλασσινά ταξίδια στην ζωή μου. Από αυτά, το πιο τρομαχτικό 
ήταν το πρώτο μου ταξίδι με πλοίο. Μου έμεινε πραγματικά αξέχαστο και σε 
λίγο θα καταλάβετε γιατί. Ήμουν 11 χρονών, όταν αποφασίσαμε οι γονείς μου, 
ο αδελφός μου κι εγώ να κάνουμε διακοπές με κρουαζιερόπλοιο. 
 Ξεκινήσαμε κάποια αυγουστιάτικη Δευτέρα, 6:30 το πρωί, με 
ασυγκράτητο ενθουσιασμό. Ο καιρός το είχε βάλει για τα καλά στο μυαλό του 
να μας γυρίσει πίσω, στο σπίτι, αλλά δεν του κάναμε το χατίρι. Φυσούσε ένας 
παγωμένος αέρας που φούσκωνε τη θάλασσα κι ας ήταν καλοκαίρι. Ωστόσο 
σαλπάραμε, και καθώς έσβηνε η ακτή από τα μάτια μου, ένιωθα την καρδιά 
μου να χτυπά δυνατά. Δεν είχα αποχωριστεί την Ελλάδα πιο πριν –εκτός από 
τα ταξίδια που δεν θυμάμαι. Έ νιωθα μια παράξενη ανασφάλεια. Ποιος θα 
περίμενε πως η διαίσθησή μου θα επαληθευόταν; 
 Το βράδυ ξέσπασε τρικυμία τρομερή, που σχεδόν πλεύριζε το πλοίο. Σαν 
καρυδότσουφλο κλυδωνιζόταν πάνω απ’ τα κύματα. Είχα ακούσει ότι στο 
πλοίο ζαλιζόσουν, αλλά δεν το είχα λάβει υπόψη μου. Βγήκα στο κατάστρωμα, 
θέλοντας να αναπνεύσω λίγο αέρα. Δεν μπορούσα να μείνω ούτε λεπτό 
παραπάνω στην καμπίνα μου. Περίμενα να δω το ολόγιομο φεγγάρι που 
υποσχόταν το δελτίο καιρού, αντ’ αυτού, όμως, ένα κρύο κύμα νερού με 
κατάβρεξε από την κορυφή ώς τα νύχια. Η αγριότητα της Μεσογείου μου 
αποκαλυπτόταν. Δεν υποπτευόμουν αυτή την πλευρά της. Όσο για το φεγγάρι, 
εκείνο το βράδυ είχε κρυφτεί πίσω από τη βαριά κουρτίνα των νεφών. 
Φοβόταν τη φουσκοθαλασσιά, σαν γάτα. 
 Οι σειρήνες ήχησαν εκκωφαντικά, ξεσηκώνοντας τον τόπο. 
Ανατρίχιασα. «Γιατί να συμβαίνει αυτό το κακό τώρα σ’ εμένα και όχι σε 
κάποιον άλλον μακριά;» σκέφτηκα. Ο καπετάνιος προσπάθησε να ηρεμήσει το 
πλήθος, χωρίς καμιά επιτυχία. Το σκάφος έμπαζε νερά. Το κέντρο ελέγχου 
κάλεσε ένα πλοίο για να πάρει τους επιβάτες. 
 Οι δικοί μου προσπάθησαν να με ηρεμήσουν, καθώς ούρλιαζα «θα 
πεθάνουμε, θα πεθάνουμε». Το πλοίο βούλιαζε. Έπρεπε να μπούμε σε μια 
λέμβο γρήγορα. Τα καταφέραμε και το είδαμε να βυθίζεται, αφήνοντάς μας στο 
έλεος του καιρού. 
 Αντικρίσαμε ένα ελικόπτερο να πλησιάζει, να περνά από πάνω μας και 
να φεύγει. Ήμασταν στοιβαγμένα 20 άτομα σε λέμβο σχεδιασμένη για 10. 
Μείναμε ώρες έτσι, ώσπου η θάλασσα άρχισε να ηρεμεί, σαν από θαύμα. Τα 
σύννεφα έφυγαν ξαλαφρωμένα, σαν προβατάκια που τα καλούσε ο τσοπάνος. 
Η Πούλια με τα άστρα ξεπρόβαλαν. Τι όμορφη αστροφεγγιά! Το γλυκό 
φεγγαράκι σού άνοιγε τα φυλλοκάρδια και με το βλέμμα του έδιωχνε το φόβο, 
κοιμίζοντάς σε ελαφρά. Κρίμα που κανείς δεν μπόρεσε να το καταγράψει, με 
οποιονδήποτε τρόπο. Ί σως, πάλι, να μη μας το επέτρεψε σκόπιμα, γιατί εμείς 
οι άνθρωποι το εξαφανίζουμε με τα φώτα των πόλεων, το διώχνουμε μακριά, 
υποτιμώντας το φως του. 
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 Κανένα πλοίο τελικά δεν ήρθε να μας πάρει. Το πρωί ξεβραστήκαμε στις 
ακτές της Ιταλίας, ακριβώς την ώρα που υποτίθεται ότι θα φτάναμε στον 
προορισμό μας, 100 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω, νότια της Βενετίας. 
 Συνεχίσαμε το ταξίδι μας κανονικά, χωρίς απρόοπτα. Μόλις φτάσαμε 
ξανά πίσω στην Ελλάδα σώοι, μάθαμε ότι είχαν πέσει μηνύσεις στην Εταιρία 
που κατείχε το πλοίο -καθώς το λάθος ήταν καθαρά δικό της, και στο κέντρο 
ελέγχου που δεν έστειλε πλοίο ξανά, παρά το απεγνωσμένο σήμα του 
καπετάνιου μας. 
 Και όταν την τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, βρεθήκαμε, επιτέλους, 
στο σπιτικό μας, άκουσα τη μητέρα στο τηλέφωνο να προλογίζει τις διακοπές 
μας στη νονά μου ως εξής: Κρουαζιέρα να σου πετύχει… 
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Το πορφυρό τραπέζι 
Α2 

Άρτεμις Μεϊμάρογλου 
 

 
Αχ… Αγαπημένη μου Βανέσα,  
 
Μακάρι να ήσουν εδώ μαζί μου, να μου κρατάς συντροφιά. Να σχολιάζουμε το 
ντύσιμο κάθε καλεσμένου που ξεπροβάλλει από την καλοστολισμένη με 
κατακκόκινες γιρλάντες πόρτα. Να κάνουμε κριτική σε κάθε ένα από τα 
φαγητά που παρελαύνουν κάθε Πρωτοχρονιά, σ’ αυτό το τεράστιο τραπέζι, το 
στρωμένο με το πορφυρό τραπεζομάντιλο της μαμάς μας. Γιατί να σε χάσω; 
 Καλή μου αδελφούλα, θυμάμαι σαν σήμερα… Όλα τα πιάτα 
τοποθετημένα στη σειρά, κόκκινα κι αυτά, και δίπλα τους οι πορτοκαλιές προς 
το κόκκινο χαρτοπετσέτες και ξαπλωμένα πάνω τους τα καθαρά 
μαχαιροπίρουνα, που τα δέναμε, μονάχα εμείς οι δυο, με πανέμορφες, άλλοτε 
κόκκινες κι άλλοτε μπορντό κορδέλες. Πηγαίναμε και τις αγοράζαμε εκεί 
κοντά, στο μαγαζάκι κάτω από το σπίτι του Θανάση, του φίλου μας. Και 
φυσικά, δεξιά των πιάτων βρίσκονταν τα κολονάτα ποτήρια της μαμάς, που 
είχαν βυσσινί χρώμα στον πάτο.  
 Και στο κέντρο του τραπεζιού, βρίσκονταν κάθε λογής φαγητά, που 
μοσκοβολούσαν. Καθισμένα κι αυτά πάνω σε γυάλινα πιάτα μεγάλης αξίας. Τα 
ορεκτικά τριγύρω και οι σαλάτες ενδιάμεσα. 
 Εμείς τα στήναμε γελώντας. Θυμάσαι;  
 Και το τραπέζι αυτό το γιορτινό το φυλούσαν κάτι στρατιώτες. Σε 
σκέπτομαι και θυμάμαι πως έτσι λέγαμε κάθε χρόνο αυτές τις καρέκλες, με 
δέρμα κόκκινο σαν αίμα, που τις χρησιμοποιούσαμε μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, καρέκλες – στρατιώτες  που φρουρούσαν μόνο την καλή μας 
τραπεζαρία. 
 Και έπειτα, όταν ερχόταν το γλυκό; Κανείς δεν έτρωγε από το γλυκό της 
μαμάς, ούτε κι από τα έτοιμα που έφερναν οι καλεσμένοι μας. Όλοι δοκίμαζαν 
πρώτα αυτό που είχαμε φτιάξει οι δυο μας, κάθε φορά και διαφορετικό και στο 
τέλος κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί. Από τη μικρή μπουκίτσα που 
έτρωγαν στην αρχή για να δοκιμάσουν, κατέληγαν σε κομμάτια ολόκληρα. 
Έπιαναν τα χέρια μας… Και όλο και κάποιος μας ζητούσε τη συνταγή των 
πεντανόστιμων γλυκών μας, αλλά εμείς δεν του τη δίναμε. Ήταν κρυφή. Ήταν 
το μυστικό της απόλαυσης. 
 Όταν τελείωνε το δείπνο, περνούσαμε όλοι στο καθιστικό. Εκεί 
μπροστά απ’ το τζάκι, που όλο και κάποια καλτσούλα θα κρεμόταν, όλο και 
ένα λευκό ή κόκκινο γλειφιτζουράκι, όλο και κάτι που θα το έκανε πιο 
χριστουγεννιάτικο. 
 Ναι, ναι. Ξέρω, ξέρω. Εκεί ακριβώς στεκόταν καμαρωτό, σαν στρατιώτης 
που νίκησε στη μάχη, σαν ναύτης που πήρε προαγωγή, σαν μικρό παιδί που 
πήρε καλούς βαθμούς, το ψηλό μας δέντρο. Από στολίδια, άλλο τίποτα! 
Κόκκινες μπάλες… Οι συγκριμένες είναι κόκκινες, αυτές που θυμάμαι όμως 
ήταν κατακόκκινες. Τις κοιτάζω τώρα και μου θυμίζουν εσένα, μόνο εσένα. Και 
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σιγά σιγά χάνομαι. Αχ και να ’σουν εδώ. Άλλος σε θέλησε κοντά του, σε ζήλευε 
και σε πήρε από μένα.  
 Κάθε φορά, ακουγόταν στο τέλος ένα κουδούνι. Και κάθε φορά ήταν η 
Ναταλία με τον Νίκο που ερχόντουσαν για να περάσουμε τη νύχτα όλοι μαζί. 
Τους λείπεις. Τι ωραία που ήταν τότε… Και κουκουλωνόμασταν με τα κόκκινα, 
γεμάτα αγιοβασίληδες, παπλώματα κι εσύ έβαζες μουσική από το κινητό σου, 
μα εγώ σου φώναζα… 
 Τώρα που έφυγες, όλα άλλαξαν. Όλα είναι μουντά. Για μένα 
τουλάχιστον. Αυτά που ήξερες περί τραπεζιών και πορφυρών χρωμάτων 
πέρασαν. Τώρα πια δεν καλούμε ανθρώπους για δείπνο, δεν βάζουμε κόκκινα 
καλύμματα στους καναπέδες, δεν βγάζουμε τα καλά μας σερβίτσια. Δεν τρώμε 
τη γαλοπούλα μας με όρεξη, ούτε γλυκό φτιάχνω πια. Έ να μαύρο σύννεφο έχει 
θολώσει τα πάντα μέσα μου. Μου λείπεις. Ξέρω ότι κι εγώ σου λείπω, αλλά εσύ 
τουλάχιστον με βλέπεις από κει πάνω, με παρακολουθείς και με προσέχεις. 
Είσαι ο φύλακας άγγελός μου. 
 Ας ήσουν εδώ δίπλα μου, έστω και για μια στιγμή. Χωρίς εσένα δεν 
υπάρχει χριστουγεννιάτικο δείπνο, με κέφι, γέλιο και χαρά. Όλες αυτές οι 
ομορφιές θέλουν και συντροφιά. Και κανείς άλλος δεν μπορεί να σε 
αντικαταστήσει. 
 
Με ασύλληπτη αγάπη 
Η μικρή σου αδελφούλα Νεφέλη 
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Αγωνία στην Άβυσσο... 
Α2 

Φάνης Μεντζελόπουλος 
 
 
 

Χθες το βράδυ, είδα ένα φοβερό όνειρο. Ονειρεύτηκα την Άβυσσο... Ξαφνικά 
είδα τον εαυτό μου να κολυμπά στα βαθιά νερά της θάλασσας. Πήγαινα όλο και 
πιο βαθιά και γύρω μου σκοτείνιαζε όλο περισσότερο. Άρχισα να βλέπω 
περίεργα ψάρια, με ασυνήθιστα σχήματα και χρώματα. Όταν έφτασα περίπου 
1000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, δε φαινόταν σχεδόν 
τίποτα, κυριαρχούσε το σκοτάδι. Κάποια ψάρια έβγαζαν φως και ξεχώριζαν 
ελάχιστα, ίσα - ίσα που φαινόντουσαν. 
 Πήγα ακόμη πιο βαθιά και ολοένα συνέχιζα και συνέχιζα, μέχρι που είδα 
κάτι ν’ αστράφτει και σταμάτησα... Ανακάλυψα ότι ήταν ένα μικρό ψαράκι το 
οποίο παρήγαγε φως από μία κεραία που είχε στο κεφάλι του. Έ βρισκα όλο και 
πιο περίεργα πλάσματα, όσο κολυμπούσα πιο βαθιά. 
 Λίγο πριν φτάσω στον πάτο, συνάντησα ένα τεράστιο, τρομακτικό 
ψάρι. Το είδα να με κυνηγά και κολύμπησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να 
ξεφύγω. Στο τέλος, το κοίταξα κατάματα και το είδα να ανοίγει διάπλατα το 
στόμα του έτοιμο να με καταβροχθίσει. Τότε ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και 
βρίσκομαι στο δωμάτιό μου. Δε θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το όνειρο, είπα. 
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Δως μου περιπέτεια… 
Α2 

Χάρης Μητρόπουλος 
 
 

 
Πριν κάποια καλοκαίρια, αποφασίσαμε με την οικογένειά μου να πάμε για 
διακοπές σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Εκεί, θα συναντούσαμε και τις ξαδέλφες 
μου. Έ τσι, στις 12 Αυγούστου 2007, ημέρα Δευτέρα, ξεκινήσαμε από Πάτρα για 
Πειραιά. Το καράβι μας λεγόταν «Ο Βαγγέλης» και δε φαινόταν ιδιαίτερα γερό. 
 Επιβιβαστήκαμε και σε λίγο σάλπαρε. Στο λιμάνι όλα έδειχναν μια χαρά, 
όταν όμως φτάσαμε στην ανοιχτή θάλασσα, τεράστια κύματα άρχισαν να μας 
απειλούν. Το καράβι πήγαινε πέρα – δώθε, έτριζε και έγερνε. Όλοι να έχουν 
βγει στο κατάστρωμα και να «βγάζουν τα σωθικά τους»… Πολλοί ούρλιαζαν 
και όλοι μα όλοι πιστέψανε πως ο «Βαγγέλης» θα βουλιάξει. Εκτός, βέβαια, από 
εμάς: Εγώ, ο αδελφός μου και ένας φίλος μας παίζαμε δηλωτή. Σε κάποια 
φάση, το πλοίο σταμάτησε. Από τα μεγάφωνα ακούσαμε πως φτάσαμε στη 
Νάξο. Μας παρακαλούσαν να κατεβούμε και να πάρουμε ένα άλλο καράβι. Ουφ 
και κέρδιζα… Κάποτε ξεκινήσαμε για τον τελικό προορισμό μας. Ευτυχώς, 
αυτό το δεύτερο πλοίο διέθετε και κυλικείο και τουαλέτα… Έ τσι όλοι 
ησύχασαν κι ετοιμάστηκαν να ρεμβάσουν στο πέλαγος. Ξαφνικά, ακούστηκε 
μία φωνή: «Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Θα χάσουμε το αεροπλάνο!» Κι έτσι 
κάτσαμε στις θέσεις μας και βάλαμε και ζώνες. Σε λίγο ζήσαμε κι άλλη εμπειρία: 
Το πλοίο βρήκε σ’  ένα μεγάλο κύμα και πετάχτηκε ψηλά. Είχαμε μείνει άφωνοι. 
Και η δική μου παρέα, εννοώ. Πιάτα έπεσαν από τια τραπέζια, πλαστικά γεμάτα 
καφέ τινάχτηκαν και γενικά μία ατμόσφαιρα κινδύνου. Κάποτε φτάσαμε σώοι 
και αβλαβείς. Εκτός από μία κυρία που μεταφέρθηκε λιπόθυμη. 
 Στις διακοπές πάντως περάσαμε τέλεια. Και ναι, θα ήθελα να ξαναζήσω 
μια τέτοια εμπειρία… 
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Θα φάμε, θα πιούμε…  
Α2 

Σοφία Μιχαλοπούλου 
 
Ήταν Σάββατο 22 Μαρτίου! 
 
 Συγγενείς και φίλοι γνωρίζουν ότι στις 6 Μαρτίου έχω τα γενέθλιά μου, 
αλλά και όσοι δεν το θυμούνται φρόντισα να τους το υπενθυμίσω με την 
πρόσκληση που τους έστειλα. Φέτος, βέβαια, αποφάσισα να τα γιορτάσω λίγο 
νωρίτερα, λόγω του καρναβαλιού. 
 Φυσικά, οι προετοιμασίες άρχισαν από νωρίς! Τη διακόσμηση την 
ανέλαβα εγώ μαζί με τον αδελφό μου. Με τις πρωτότυπες ιδέες του, σύντομα 
μετατρέψαμε το σπίτι μας σε έναν χώρο ευχάριστο, δημιουργώντας μία 
ατμόσφαιρα γιορτινή και αποκριάτικη. Στολίσαμε με χρωματιστές σερπαντίνες 
διάφορα μέρη του σπιτιού, όπως τα φώτα, και κρεμάσαμε μάσκες στους 
τοίχους. Την πιο εκθαμβωτική και μεγάλη τη βάλαμε στην πόρτα! 
 Σιγά σιγά, κατά τις 6 η ώρα, άρχισαν να εμφανίζονται και οι καλεσμένοι. 
Όλοι ντυμένοι με τα καλά τους! Η πιο cool της παρέας ήταν… η γιαγιά, αλλά και 
η θεία μου δεν πήγαινε πίσω! Οι φίλοι μου έκαναν αισθητή την παρουσία τους 
με γέλια και φωνές, πριν καν ανοίξω την πόρτα. Όλοι τους ήταν μασκαρεμένοι 
και οι επιλογές τους ήταν πρωτότυπες. Δυσκολεύτηκα πολύ να ανακαλύψω 
ποιος κρυβόταν πίσω από κάθε μάσκα. Όλοι μου εύχονταν να τα εκατοστίσω, 
να είμαι ευτυχισμένη, να έχω στην ζωή μου ό,τι επιθυμήσω και να είμαι πάντα 
καλά. Οι ευχές συνοδεύονταν και με κάποιο δώρο, είτε ρούχο είτε κόσμημα είτε 
βιβλίο! 
 Ενώ εγώ περιποιούμουν τους καλεσμένους, η γιαγιά με τη μαμά είχαν 
κλειστεί στην κουζίνα για να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες. Όλοι 
βρισκόμασταν σε κατάσταση αναμονής και ανυπομονησίας για να γευτούμε τα 
εδέσματα, των οποίων οι λαχταριστές μυρωδιές διαχέονταν στον χώρο  και 
μας προκαλούσαν. Εγώ, βέβαια, ήμουν και σε κατάσταση «επιφυλακής» και 
πηγαινοερχόμουν στην κουζίνα, ακολουθώντας τις οδηγίες της μαμάς μου. 
 Στις 8, ήταν πια όλα έτοιμα! Το τραπέζι ήταν στρωμένο από νωρίς, με 
ένα κατάλευκο τραπεζομάντιλο. Το πορσελάνινο σερβίτσιο, τα κρυστάλλινα 
ποτήρια και τα καλά μαχαιροπίρουνα είχαν ήδη πάρει τη θέση τους! Περίμεναν 
να δεχτούν τα εδέσματα, τα οποία ήδη από την προηγούμενη μέρα 
προετοίμαζαν η μαμά, η γιαγιά αλλά και εγώ. Είχαμε στρωθεί στη δουλειά για 
να ετοιμάσουμε το ζυμάρι για την πίτσα, το σουφλέ αλλά και το φύλλο για την 
τυρόπιτα. Την άλλη μέρα, ο φούρνος πήρε φωτιά! Η μητέρα μου έτρεχε 
πανικόβλητη, με αντίπαλό της τον χρόνο, θέλοντας να είναι όλα στην εντέλεια. 
Τελικά, όλα ήταν έτοιμα, χάρη στην επιδεξιότητά της!  
 Ο πατέρας μου έδωσε το γενικό σύνθημα για να καθίσουμε στο τραπέζι, 
το οποίο γέμισε με τις κυρίως λιχουδιές. Πιατέλες με λουκανοπιτάκια, 
τυροπιτάκια, κοτοπιτάκια, σουφλέ λαχανικών, φρέσκες και δροσερές σαλάτες 
γαρνιρισμένες με μαγιονέζα ή άλλα συστατικά… Τα ίδια ορεκτικά παρέλασαν 
και από το τραπέζι των παιδιών, το οποίο βρισκόταν στην άλλη άκρη του 
σαλονιού, διότι κάναμε φασαρία… Ο πατέρας μου σήκωσε πρώτος το ποτήρι, 
ευχόμενος να τα εκατοστίσω και να είμαι καλά. Έπειτα ακολούθησαν και οι 
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υπόλοιποι. Το τσούγκρισμα των ποτηριών έδωσε και το παρασύνθημα να 
γευτούμε και να απολαύσουμε τα αριστουργήματα της μαγειρικής τέχνης της 
μαμάς.  
 Αμέσως άρχισαν τα επαινετικά σχόλια για τις μαγειρικές ικανότητες 
μαμάς και γιαγιάς. Κάθε πιρουνιά συνοδευόταν από μικρά επιφωνήματα 
επιδοκιμασίας. Η χαρά, η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση που έβλεπα 
ζωγραφισμένες στο πρόσωπο της μαμάς και της γιαγιάς με έκαναν να ευχηθώ 
να γίνω κάποτε μια τόσο καλή μαγείρισσα. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι 
εισέπραξα κι εγώ τα «μπράβο» των καλεσμένων, όταν η μητέρα μου τους είπε 
ότι είχα βάλει το χεράκι μου στην προετοιμασία όλων αυτών των εδεσμάτων 
αλλά κυρίως στη διακόσμηση των πιάτων. Μετά την εμπειρία των ορεκτικών, 
ήρθε η σειρά του ψητού χοιρινού, συνοδευόμενου από ροδοψημένες πατάτες. 
Το τραπέζι ήταν πια καταφορτωμένο και όλοι έτρωγαν με ευχαρίστηση, ενώ οι 
κουβέντες, τα γέλια και οι αναμνήσεις έδιναν και έπαιρναν. Τα ίδια κάναμε κι 
εμείς τα παιδιά, που λέγαμε «τα δικά μας». Ατμόσφαιρα όμορφη, γιορτινή, 
χαρούμενη… 
 Ήταν πια μεσάνυχτα, όταν αρχίσαμε να μαζεύουμε τα πιάτα, τις 
πιατέλες κι όλα τα συναφή! Εγώ είχα καλλιεργήσει τις προσδοκίες των 
καλεσμένων για το επιδόρπιο, λέγοντάς τους ότι το καλύτερο το είχαμε αφήσει 
για το τέλος. Πράγματι, οι κοινές προσδοκίες δε διαψεύστηκαν. Σε λίγο 
προσγειώθηκαν δύο λαχταριστές τούρτες, μία με γεύση φράουλας και μία με 
γεύση σοκολάτας, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα γούστα.  
 Τότε, βάλαμε στη σοκολατένια τούρτα 13 κεράκια και όλοι μου 
τραγούδησαν το «Να ζήσεις και χρόνια πολλά». Οι γυναίκες του σπιτιού είχαμε 
πάλι κάνει το θαύμα μας! 
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Αναπάντεχη προσγείωση 
Α2 

Έ λλη Νέγκα 
 

 
Το περσινό καλοκαίρι έζησα μία αναπάντεχη περιπέτεια. Πρόκειται για ένα 
περίεργο, φανταστικό, μαγικό ταξίδι, μία ιστορία αληθινή κι αν θέλετε την 
πιστεύετε: Έ να ταξίδι στη Γαλλία που μου έμεινε αξέχαστο… 
 Ήταν, λοιπόν, πέρυσι 2 Ιουλίου, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού,  όταν 
σηκώθηκα νωρίς νωρίς,  καθώς θα φεύγαμε στις 12:00 το μεσημέρι για να 
προλάβουμε την πτήση μας για το Παρίσι. Πακέταρα στη βαλίτζα όλα τα 
πράγματά μου και άφησα έξω το mp-3 μου για να ακούω μουσική, αν βαρεθώ 
να ακούω τη μητέρα μου, να παραληρεί δίπλα μου για όλα τα γαλλικά 
αξιοθέατα, προφέροντας ένα σωρό ονόματα, που είναι εξαιρετικά δύσκολα να 
θυμηθώ. Επανέρχομαι, όμως, στην απότομη έγερσή μου. Εκεί που 
προσπαθούσα να σκεφτώ, πριν τον αραδιάσει η μητέρα μου, ποιος είναι ο 
Ναπολέων, να ’σου το ξυπνητήρι! Να μην τα πολυλογώ, ετοιμαστήκαμε, 
φύγαμε και σύντομα φτάσαμε στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, με προορισμό το αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι. 
 Βολεύτηκα στην αεροπορική μου θέση κι αφέθηκα σ’ έναν βαθύ ύπνο. 
Και τι δεν ονειρεύτηκα… Επισκέφτηκα τον πύργο του Άιφελ κι έβγαλα χιλιάδες 
φωτογραφίες. Κατόπιν, βολτάρισα στο Σηκουάνα, όπου ένας πολύ ευγενικός 
Γάλλος μου έκανε το πορτρέτο μου. Πήγα, επίσης, στο θέατρο και είδα έργο 
του Μολιέρου. Γέλασα με την καρδιά μου, αν και δεν καταλάβαινα πολλά 
Γαλλικά. Δεν παρέλειψα, βέβαια, να επισκεφτώ το Λούβρο και να θαυμάσω όλα 
τα υπέροχα εκθέματα. Μα και η Αψίδα του Θριάμβου, η λεωφόρος των 
Ηλυσίων Πεδίων, η Παναγία των Παρισίων, όλα ήταν σαν καθαρή μαγεία! Κι 
εκεί που ονειρευόμουν ότι έπινα τσάι κι έτρωγα κέικ στο καφέ «Les Des 
Magots”, με ξύπνησε η μητέρα μου. 

- Φτάσαμε; Τη ρωτώ. 
- Όχι, δεν είμαστε στο Παρίσι. 
- Τότε πού είμαστε; 
Κάτι μου απάντησε αλλά δεν έδωσα καθόλου σημασία. Ή ξερα ότι 

ήμασταν στο Παρίσι ή έτσι τουλάχιστον ήθελα να πιστεύω. 
Ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου και αρχίζω να κατεβαίνω τα σκαλιά. 

Με το που φτάνω όμως κάτω, αντί να δω ωραίους Γάλλους να με υποδέχονται, 
βλέπω ένα σωρό Θεσσαλονικιούς να συνεννοούνται μεγαλόφωνα, 
μακραίνοντας το γνωστό παχύ «λλλ». Ευγενέστατοι μεν, αλλά δεν είναι αυτό το 
θέμα μας! Αντί να δω τον πύργο του Άιφελ να φιγουράρει μεγαλοπρεπής, είδα 
μπροστά μου τον Λευκό Πύργο! Δεν είναι δυνατόν, σκέφτομαι… 

Κι όμως ήταν. Το αεροπλάνο μας έκανε αναγκαστική προσγείωση στη 
Θεσσαλονίκη και η επόμενη πτήση για Παρίσι ήταν σε τρεις ώρες. 

Ε, τι να κάνουμε… Από το καφέ «Les Des Magots” μεταφέρθηκα στο 
Defacto Café της Θεσσαλονίκης και έφαγα μπουγάτσα με τυρί, πολύ καλύτερη 
από τη δικιά μας τυρόπιτα, όπως άλλωστε και τα κουλούρια Θεσσαλονίκης 
είναι πολύ καλύτερα όταν τα αγοράζεις στην πόλη τους! 
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Πέρασε η ώρα και ξαναεπιβιβαστήκαμε, με οριστικό προορισμό αυτή τη 
φορά το Παρίσι! Σε λίγες ώρες ήμασταν εκεί. Επιτέλους, είχαμε φτάσει! 
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Δακρυσμένες μαστιχιές 
Α2 

Ιωάννα Νικολαΐδη 
 
Κάπου εκεί στη Χίο, στο μακρινό νησί, ευδοκιμούν οι περίφημες μαστιχιές. 
Αναπτύσσονται σε εκχερσωμένες ορεινές περιοχές, με φτενό και άγονο έδαφος 
και παρατάσσονται κατά σειρές, έτοιμες για το «κέντος».2 Το βαθυπράσσινο 
φύλλωμά τους και τα φουντωτά, γερμένα προς τα κάτω κλαδιά τούς δίνουν 
σχήμα ημισφαιρικό. 
 Όσο ακόμα είναι Άνοιξη, στη σκιά τους απλώνονται κατάλευκες 
μαργαρίτες και κατακκόκινες παπαρούνες. Όλα αυτά τα αγριολούλουδα 
καυχώνται πως είδαν τη μαστιχιά να δακρύζει, όταν μαρτύρησε ο άγιος 
Ισίδωρος το 249 από τους Ρωμαίους. Τόσο μεγάλη, βλέπετε, είναι η ιστορία της 
μαστιχιάς. 
 Πρόκειται όμως για δάκρυα χαράς και παραγωγικότητας. Είναι το 
δέντρο που στην κυριολεξία μαστιγώνεται. Από τις κεντιές της στάζει ένα 
λευκό κολλώδες και παχύρευστο υγρό, που αστράφτει σαν διαμάντι στον ήλιο 
και πέφτει κάτω παίρνοντας διάφορα ακανόνιστα σχήματα ή ξεραίνεται πάνω 
στον κορμό σαν δάκρυ ή σαν μαργαριτάρι. Τα δάκρυα έχουν μια θαυμάσια 
μυρωδιά, εντελώς κρυστάλλινη. 
 Το καημένο το δεντράκι έχυσε ποτάμι από δάκρυα. Άλλα μπήκαν σε 
μικρά μπουκάλια για να μας αρωματίζουν, ενώ άλλα μας προσφέρουν απίθανες 
γεύσεις στα γλυκά. Τέλος κάποια έγιναν ποτά και κάποια άλλα φάρμακα. Μα 
πώς γίνεται σ’ ένα μικρό δάκρυ της φύσης να περνά όλη η νοστιμιά και η σοφία 
της Μεσογείου; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Η διαδικασία χάραξης της μαστιχιάς, προκειμένου να κυλήσει η μαστίχα.  
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Στο ξερονήσι… όβερ 

Α2          
                        Βιολέττα – Φραντζέσκα Παπαδημητρίου 

                         
 

Πριν λίγο καιρό, ταξίδεψα με την οικογένειά μου για τη Ρόδο. Το καράβι μας, «Η 
Φαντασία», ξεκίναγε στις 13:00 το μεσημέρι από τον Πειραιά. Φτάσαμε στην 
ώρα μας, χωρίς κανένα πρόβλημα και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. Το ταξίδι μας 
ξεκίνησε ομαλά, χωρίς κανένα σημάδι του τι θα ακολουθούσε. Εγώ έπιασα 
θέση στο σαλόνι και άρχισα να διαβάζω το λατρεμένο μου βιβλίο Ο άρχοντας 
των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά. Στα μισά της διαδρομής 
αποκοιμήθηκα και άρχισα να φαντάζομαι τη «μάχη της Μόρντορ». Δεν ξέρω 
πόση ώρα πέρασα έτσι, κάποια στιγμή πάντως το πλοίο άρχισε να κουνιέται 
μανιωδώς κι εγώ νόμιζα πως ήταν το «Βουνό του Χαμού» που προκαλούσε 
σεισμό την ώρα της μάχης. Τότε ακριβώς, η μητέρα μου με τράνταξε απότομα 
και μου φώναξε: 
- Σήκω απάνω, πάρε ένα σωσίβιο και τρέχα. 
- Γιατί; τη ρωτώ. 
- Βουλιάζουμε. Πέσαμε σε βράχια, σ’ ένα ξερονήσι. Τρέχα προς τις σωστικές 
λέμβους. 
 Αρπάζω το σωσίβιο κάτω από τον καναπέ, παίρνοντας μαζί μου και το 
βιβλίο μου. Πώς το θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Βγαίνουμε στο 
κατάστρωμα, ενώ ακούμε από τα μεγάφωνα: «Παρακαλώ, όλοι στο 
κατάστρωμα. Μην πανικοβάλλεστε. Το πλοίο βυθίζετε. Επαναλαμβάνω: Μην 
πανικοβάλλεστε. Φορέστε όλοι τα σωσίβιά σας και επιβιβαστείτε στις σωστικές 
λέμβους». 
 Επαναλάμβανα τις οδηγίες, προσπαθώντας να με ενθαρρύνω: «Μην 
πανικοβάλλεσαι, μην πανικοβάλλεσαι. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. 
Πήγαινε στη σωστική λέμβο κι όλα θα είναι καλά. Σκέψου ότι είσαι στη «μάχη 
της Μόρντορ» ή στο «Σάιρ», ότι πολεμάς, τέλος πάντων, κάπου». 
 Κατευθύνθηκα προς τη σωστική λέμβο. Τα κύματα λυσσομανούσαν. 
Μπροστά μας διαγραφόταν το καταραμένο ξερονήσι. Καταφέραμε και το 
προσεγγίσαμε. Ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε από πείνα –έτσι 
συνήθως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένα κοπάδι δελφινιών, 
βούτηξαν και ψάρεψαν για μας την τροφή μας. Ωστόσο, δεν είχαμε ξύλα για 
την απαιτούμενη φωτιά… Και τότε έγινε το δεύτερο θαύμα. Απ’ ό,τι φάνηκε, 
στο ξερονήσι κατοικούσαν γλαροπούλια, που είχαν φέρει ξυλαράκια για τις 
φωλιές τους. Τα «δανειστήκαμε» με ευγνωμοσύνη και πάλι, όμως, πώς να 
ανάψουμε φωτιά; Όλοι έψαξαν στις τσέπες τους. Βρήκαν αναπτήρες, στυλό, 
κινητά και άλλα μικροαντικείμενα. Μαζευτήκαμε γύρω απ’ τα ξύλα και 
προσπαθήσαμε να ανάψουμε φωτιά! Όλα φαινόντουσαν χαμένα, ώσπου ένας 
ηλικιωμένος κύριος –κι εδώ έχουμε το τρίτο θαύμα- έβγαλε από την τσέπη του 
ένα μπουκαλάκι οινόπνευμα. Ρίξαμε λίγο στη φωτιά κι αμέσως έπιασε! Βάλαμε 
τα ψάρια σε ξυλάκια κι αρχίσαμε να τα ψήνουμε. Περιμέναμε πολλή ώρα. 
Κάποιοι πρόσεχαν τα ψάρια, κάποιοι κοίταζαν το φουγάρο του πλοίου να 
βυθίζεται, όλοι μας καθισμένοι γύρω απ’ τη φωτιά… 
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 Τα ψάρια ετοιμάστηκαν κι αρχίσαμε να τρώμε. Εμένα μου είχε κοπεί η 
όρεξη. Κρατούσα στην αγκαλιά μου τον Άρχοντα των δαχτυλιδιών και 
προσπαθούσα να τον στεγνώσω κοντά στη φωτιά. Το ψάρι φαινόταν νόστιμο. 
Το κοίταζα και ξεχνιόμουν σκεπτόμενη τι να ήταν. Κεφαλόπουλο; Μπα. 
Μπακαλιάρος; Ούτε. Τι, τότε; Ξαφνικά θυμήθηκα τον ασύρματο που είχα δει 
στις σωστικές λέμβους. Κατέβηκα γρήγορα τα βράχια και μπήκα μέσα σε μία 
από αυτές. Προσπάθησα να επικοινωνήσω. Αντί να πιάσω σήμα με το λιμάνι 
της Ρόδου, έπιασα με τον Πειραιά. Είχε πολλά παράσιτα, αλλά έδινε σήμα κι 
άρχισα να μιλάω, όπως με το γουόκι τόκι: 
 

- Όβερ πχχχ… με λαμβάνετε πχχ. Όβερ. 
- Ναι πχχχ σε λαμβάνουμε πχχ. Όβερ. 
- Έ χω να αναφέρω ένα ναυ πχχχ.. άγιο πχχ. Όβερ. 
- Πού; Πχχ… Όβερ. 
- Του πχχ… πλοίου που έφυ πχχ… στις 13:00 το πχχ… μεσημέρι πχχ… 

απ’ τον Πειραιά πχχχ… Πήγαινε στη Ρόδο πχχ… και συγκρούστηκε 
πχχ… μ’ ένα ξερονήσι πχχ… Όβερ. 

- Πόση ώρα αφότου φύγατε πχχχ… πέσατε σε πχχ… τρικυμία; Όβερ. 
- Κάνα πεντάρι πχχ… ώρες αφότου φύγαμε πέσαμε πχχχ… σε τρικυμία. 

Όβερ. 
- Ποιος πχχχ… μιλά; Όβερ. 
- Είμαι πχχχ 12 χρονών και ταξιδεύω με τους πχχχ… γονείς μου. Όβερ. 
- Ο καπε πχχχ τάνιος πού είναι; Όβερ. 
- Στη ξηρά πχχχ…. Στο ξερονήσι πχχχχ… Τρώει ψάρια… Δεν πχχχ ξέρουν 

πως είμαι εδώ. Βοήθεια πχχ…  Σας χάνω. Όβερ. 
 

Βγήκα από τη σωστική λέμβο και πλησίασα τους υπόλοιπους. Τους είπα 
τα νέα. Περιμέναμε πολλή ώρα. Εγώ διάβαζα ήρεμη το βιβλίο μου και, μέχρι να 
έρθουν από το λιμενικό, η τρικυμία είχε κοπάσει. Έφτασαν κάποτε και μας 
μετέφεραν στον Πειραιά. Εκεί, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μας περίμεναν 
τα κανάλια κι εγώ δέχτηκα τις τιμές που αρμόζουν σε έναν σωτήρα, σ’ έναν 
αληθινό «άρχοντα των δαχτυλιδιών». Ας μην τα πολυλογώ, όμως. Αυτό το 
ταξίδι εκπλήρωσε το σκοπό του, μιας και μας έμεινε ΑΞΕΧΑΣΤΟ… 
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Το σκάκι 
Α2          

                        Βιολέττα – Φραντζέσκα Παπαδημητρίου 
 
 

Μπαίνω στη αίθουσα. Τριγύρω μου αγόρια και κορίτσια σε όλες στις ηλικίες. 
Λίγες μέρες πριν, δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν εδώ. Είχα αρχίσει μαθήματα 
πριν από έξι μήνες περίπου. «Επιτέλους» σκέφτηκα «το Πρωτάθλημα αρχίζει. 
Εδώ θα κριθώ και θα δω τι πραγματικά αξίζω». Βέβαια, όπως μου τόνισε η 
δασκάλα μου, δεν είχα μεγάλες πιθανότητες, μιας και θα έπαιζα με τις 
καλύτερες σκακίστριες της Ελλάδας. Ακόμη δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω 
πως είμαι κοντά τους. Μέσα μου χορεύω. 
 Τέσσερεις μήνες πριν, είχα πάρει τη 2η θέση στην κατηγορία 14 ετών. 
Είχα 2 στις 5 νίκες, αλλά στην κατηγορία ήμασταν τρία άτομα. Η πρώτη ήταν η 
καλύτερη της περιοχής, εγώ πρωτάρα και η τρίτη –που αποκλείστηκε- έφερε 
δύο ισοπαλίες και μία νίκη, σύνολο δύο πόντους. Το τουρνουά εκείνο  είχε 
μεγάλη επιτυχία για μένα. Έ κανα δύο νίκες στον δεύτερο και τον τρίτο γύρο. 
Νίκησα μία παίκτρια του Σ.Ο.Π. –μεγάλη επιτυχία- και ένα κορίτσι, πρωτάρα 
σαν εμένα. 
 Τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία και τώρα ήμουν στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Σκακιού. Θα έπαιζα με τις καλύτερες της χώρας. Η αγωνία μου 
είχε κορυφωθεί, δεν ξέρω με ποια θα παίξω. Κι αν έχανα την ψυχραιμία μου; 
Τότε, τι; Τέλος πάντων, αν είναι καλή, το πιο σίγουρο είναι ότι θα χάσω. Αν πάλι 
πέσω σε καμιά πρωτάρα, σαν και μένα, ε, τότε οι πιθανότητες είναι 50-50. 
 Μου φάνηκε αιώνας μέχρι ν’ αρχίσουμε. Κι εκεί που αναρωτιόμουν τι 
είχε συμβεί και βρισκόμουν στο Πανελλήνιο, έφτασε η ώρα και προχωρώ προς 
την αίθουσα. Οι διαιτητές μου λένε πού να καθίσω. Κάθομαι και χαιρετιέμαι με 
τη συμπαίκτρια. Γράφουμε τα στοιχεία στο παρτιδόφυλλο. Ο κύριος διαιτητής 
αναγγέλλει την έναρξη του αγώνα. Το τουρνουά αρχίζει. 
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Ο δικός μου «Αμερικάνος» 
Α2                Ιστορία με τραγικό τέλος και επιμύθιο 

                       Ιωάννα Παπαδοπούλου 
 

 
Κάποτε τον 20ο αιώνα, σε μια συνοικία του παλαιού μοναστηριού στη Λευκάδα, 
ζούσε ένας νέος άντρας, γύρω στα 30, πολύ πλούσιος στα χρήματα μα και πολύ 
φτωχός στην καρδιά. Είχε, βλέπετε, χάσει όλη του την οικογένεια σε ένα 
δυστύχημα, δύο χρόνια πριν την ηλικία στην οποία τον συναντούμε. 
Απεγνωσμένος καθώς ήταν, αποφάσισε να φύγει για τα «ξένα». Διάλεξε, 
μάλιστα, την Αυστραλία, για να μην μπορεί εύκολα να επιστρέψει. Πίστευε ο 
καψερός ότι έτσι θα σβήνονταν τα πάντα, καλά κακά, από τη μνήμη του, ως δια 
μαγείας. 
 Η ζωή του εκεί ήταν ήπια, τίποτα το ιδιαίτερο, χαρά και λύπη δεν 
υπήρχαν, όλα μια ρουτίνα. 
 Πέρασαν τα χρόνια, μα εκείνος δεν παντρεύτηκε, έμεινε μόνος του. 
 Θα ’χε φτάσει 75 τουλάχιστον, όταν ο γιατρός του τού είπε ότι του 
απομένουν περίπου 20 μέρες ζωής. 
 Άρον άρον μάζεψε τα πράγματά του και ξεκίνησε για την πατρίδα του. 
Το ταξίδι ήταν καλό, ευχάριστο, μάλλον, για τον ίδιο. 
 Όμως, μόλις πάτησε το χώμα της Λευκάδας ξεψύχησε μετανιωμένος –
στην ηλικία που βρισκόταν, βλέπετε, και με τη δραματική κατάσταση της 
υγείας του, δεν επιτρέπονταν πολλές συγκινήσεις. Έ τσι, η αγάπη και η 
νοσταλγία του για τη Λευκάδα, που τόσα χρόνια είχε εκούσια στερηθεί, τον 
πλημμύρισαν, σαν ένα πελώριο κύμα. 
 
ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα συναισθήματά μας, γιατί θα μας 
εκδικηθούν. 
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Λουκούλλεια Πρωτοχρονιά! 
Α2                 

                       Ιωάννα Παπαδοπούλου 
 
 
Ήταν μια αξέχαστη Πρωτοχρονιά! Συνέβησαν πολλά εκείνη τη βραδιά αλλά 
εδώ θα σταθώ αποκλειστικά στο γιορτινό μας τραπέζι. Αξίζει, νομίζω, αυτήν 
την ιδιαίτερη μεταχείριση… 
 Το σαλόνι και η τραπεζαρία έλαμπαν πεντακάθαρα, όλη μέρα 
καθαρίζαμε. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν άνω των προσδοκιών μας… Η ευωδία 
που ερχόταν από την κουζίνα σε μάγευε. Τοποθετήσαμε και τα τελευταία 
σερβίτσια και περιμέναμε τους καλεσμένους μας. Εγώ και η αδελφή μου 
σκεφτήκαμε να βάλουμε λίγη μουσική, μέχρι να μας έρθουν. Η χαζούλα, ήθελε 
να βάλει τα «Ζουζούνια» πρωτοχρονιάτικα! Και να πεις πως είναι και πολύ 
μικρή, τον Ιούνιο κλείνει τα πέντε, αλλά δεν έχει συναίσθηση της στιγμής. Έ να 
γέλιο που έριξα! Νευριασμένη, κλείστηκε στο δωμάτιό της, αφού πρώτα μου 
άστραψε και μία σφαλιάρα. Τότε μου ’ρθε ειλικρινά να την πνίξω. Όχι πως 
πόνεσα, αλλά τι θράσος τεσσάρων χρονών μωρό, οκτώ χρόνια την περνάω! 
Αντί να με συμβουλευτεί, «την άκουσα» κι από πάνω, λες κι έφταιγα για κάτι. 
Ποιος, εγώ! Και γιατί; «Είσαι μεγαλύτερη, να δείχνεις ανωτερότητα». Όλο η ίδια 
και η ίδια ιστορία. Βαρέθηκα! Αναγκάστηκα, όμως, να συμβιβαστώ, γιατί τότε 
χτύπησε το κουδούνι… 
 Οι πρώτοι μας καλεσμένοι πέρασαν μέσα. Ήταν η φίλη μου η Γιώτα. 
Τρέχοντας μπήκαμε στο δωμάτιό μου και αρχίσαμε να μιλάμε για τις 
χριστουγεννιάτικες διακοπές. Θα πρέπει να ’χε περάσει ένα τέταρτο, όταν το 
κουδούνι ξαναχτύπησε. Αυτή ήταν η Σοφία. Μπήκαμε πάλι στο δωμάτιο και 
συνεχίσαμε να μιλάμε, για άλλα θέματα, όμως. Μόνο για τα μαθήματα δεν 
κάναμε κουβέντα… Τη στιγμή που είχαμε κατεβάσει ένα επιτραπέζιο, η μαμά 
μου μας φώναξε. Πότε ήρθαν όλοι αυτοί δεν το κατάλαβα! Ήμουν, βλέπετε, 
απορροφημένη. Τόσες μέρες μακριά από τις φίλες μου μού είχαν λείψει 
αφάνταστα. Τους περισσότερους δεν τους ήξερα. Συνεργάτες των γονιών μου, 
σχεδόν όλοι παντελώς άγνωστοι και αδιάφοροι για μένα. Για μία στιγμή μού 
πέρασε από το μυαλό πως θα ήταν η χειρότερη Πρωτοχρονιά της ζωής μου! 
Πόσο μεγάλο λάθος είχα κάνει… όλοι έχουν ανάγκη να ξεσκάνε που και που… 
 Η μυρωδιά από την κουζίνα είχε τώρα περάσει στην τραπεζαρία. Τα 
καλά σερβίτσια μαζί με τα μαχαιροπίρουνα στόλιζαν το επίσημο 
τραπεζομάντιλο. Όλα στοιχισμένα, μέχρι και τα ποτήρια, καθώς ανάμεσά τους 
τηρούνταν η ίδια απόσταση. Αυτό, όμως, που σε μαγνήτιζε δεν ήταν τα πιάτα 
και το όλο στήσιμο, αλλά το φαγητό! Φαγητό σε τεράστιες ποσότητες, ικανό να 
ταΐσει ολόκληρο στρατό! 
 Στα μικρότερα μπολάκια κολυμπούσε η τυροκαυτερή, το τζατζίκι, η 
ουγγαρέζα και η ρώσικη σαλάτα. Τα μεγαλύτερα μπολ ήταν γεμάτα με πολλών 
ειδών σαλάτες. Μία πράσινη, με μαρούλι, ρόκα, κουκουνάρι, ηλιόσπορο και 
άλλα συστατικά. Να τη χιονίζει απαλά η παρμεζάνα… Η πατατοσαλάτα, με 
πάπρικα και μαγιονέζα. Όλες πεντανόστιμες. Σε πιατέλες τετράγωνες ή 
τριγωνικές, γυάλινες ή πορσελάνινες, βρίσκονταν ανακατεμένα τυριά. Τυριά 
κίτρινα, άσπρα, με ονομασίες διάφορες, που είναι αδύνατον να τις θυμηθεί 
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κανείς όλες. Να μην ξεχάσω τις πίτες: τυρόπιτες, χορτόπιτες, με πράσο, με 
μανιτάρια… Από τα χαράματα είχαν σηκωθεί οι γονείς για να τα ψήσουν όλα 
αυτά! Δεν τελείωσα… Σε άλλες πάλι πιατέλες βρίσκονταν, αποφασισμένα να 
σου ανεβάσουν τη χοληστερίνη στα ύψη, το σαλάμι, ο παστουρμάς και άλλα 
είδη αλλαντικών. Σε ακόμη μεγαλύτερες πιατέλες, τα λουκάνικα, οι μπριζόλες 
και τα μπιφτέκια. Φυσικά, δεν μπορούσαν να λείπουν και τα παϊδάκια, ο 
μεγάλος έρωτα της αδελφής μου. Όλα αυτά ήταν αναπάντεχα γευστικά, μα το 
καλύτερο απ’ όλα ήταν… η ροδοκόκκινη γαλοπούλα! Την είχα φτιάξει μαζί με 
τη μητέρα μου το πρωί! Εντάξει, ήμουν σε δευτερεύοντα ρόλο. Για όνομα του 
Θεού, ποιος θα μπορούσε να την πλύνει, να την καθαρίσει από μέσα, να τη 
γεμίσει και να την ράψει… Ί ου… Στο κάτω κάτω, δεν είναι και λίγο το να 
βάλεις σε ένα μπολ λίγο κιμά, μερικά κομματάκια λουκάνικο, ρύζι, καρύδια, 
δαμάσκηνα, κουκουνάρι – όλα σε μικρή ποσότητα, να προσθέσεις λίγο αλάτι 
και πιπέρι και να τα κλείσεις στη γάστρα… Καλύτερα τρώγεται παρά 
φτιάχνεται, οφείλω να ομολογήσω… 
 Η γαλοπούλα άρεσε σε όλους, αλλά περισσότερο στο πάτωμα! Βλέπετε 
όλοι το είχαν τσούξει και, όπως έκανε να σηκωθεί ο θείος μου, την πήρε μαζί 
του. Τότε κι αν σκάσαμε όλοι στα γέλια! Μη φανταστείτε ότι πήγαν οι κόποι 
μας χαμένοι, δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα. Τι να σου κάνουν τα ανέκδοτα και 
οι διακωμωδήσεις των πολιτικών, όταν έχεις τον θείο σου να έχει μείνει 
άφωνος, τη μητέρα σου να οδύρεται «πάει το καλό σερβίτσιο» και τον πατέρα 
σου να προσπαθεί να την ηρεμήσει: «δεν έπαθε τίποτα, μια γρατζουνιά όλη κι 
όλη». 
 Η ουσία είναι ότι όλοι περάσαμε υπέροχα και διασκεδάσαμε για τα καλά, 
σπάζοντας και κάτι για το καλό του χρόνου!  
 Μου φαίνεται ότι ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Παρέα με την 
οικογένειά μου, τις καλύτερες φίλες μου και πολλούς άγνωστους για μένα 
ανθρώπους που μας ένωσε η κοινή μας επιθυμία να χαρούμε την ζωή! 
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Στιγμιότυπα από πέρσι το καλοκαίρι 
Α2 

Κορίνα – Θωμαΐς Στάθη 
 
 

Τον περασμένο Ιούλιο, είχα πάει με την οικογένειά μου να περάσουμε τις 
καλοκαιρινές μας διακοπές στην Ιθάκη, όπως κάθε καλοκαίρι. 
 Θα καθόμασταν για μία εβδομάδα στο νησί, σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό 
που το έλεγαν Κιόνι κι ήταν λίγο πιο έξω από την πρωτεύουσα του νησιού, το 
Βαθύ. Το Κιόνι είναι ένα αραιοκατοικημένο χωριό, με πέντε ταβέρνες, ένα 
μπαρ, δύο μαγαζιά και μία εκκλησία. Όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοί του είναι 
πολύ φιλικοί και φιλόξενοι. 
 Την Τρίτη ημέρα των διακοπών μας, ξυπνήσαμε 7:00 το πρωί για να 
πάμε στην εκκλησία. Ήταν η γιορτή του μπαμπά μου κι όλο το χωριό τη 
γιόρταζε με πανηγύρι και χορό. Ετοιμασθήκαμε και κατηφορίσαμε προς το 
λιμανάκι, καθώς η εκκλησία βρισκόταν στους πρόποδες του απέναντι 
κατάφυτου βουνού. Τα νερά ήταν διάφανα και με μία ματιά σε μάγευαν, μιας κι 
είχαν διάφορες αποχρώσεις, ανάλογα με το βάθος τους. 
 Μας πήρε μια μικρή βαρκούλα, η οποία ανήκε στον κυρ Γιώργη, τον 
ψαρά. Καθώς πλησιάζαμε, παρακολουθούσα τους λευκούς ανεμόμυλους, που 
τους χάιδευε γλυκά το ήπιο αεράκι του νοτιά. Ήμασταν σε σημείο που 
μπορούσαμε να αντικρίσουμε την εκκλησία, την οποία, πιο κάτω, τη 
φρουρούσαν τα φαγωμένα από το αλάτι βράχια. 
 Μόλις φτάσαμε, κατεβήκαμε από τη βάρκα και ανηφορίσαμε. Η 
λειτουργία είχε αρχίσει και ο ναός ήταν γεμάτος. Τέλειωσε στις 8:30 και μετά 
όλοι επιβιβαστήκαμε στη βάρκα και γυρίσαμε πίσω στο χωριό. 
 Εδώ και μέρες παρακαλούσαμε τον πατέρα μου να νοικιάσουμε ένα 
φουσκωτό για να μας πάει σε μια παραλία να κολυμπήσουμε, πιο πέρα από 
εκεί που έφτανε το μάτι μας. Τελικά, καταφέραμε και τον πείσαμε. 
 Με το που νοικιάσαμε το φουσκωτό, μπήκαμε μέσα και σαλπάραμε με 
οδοιπόρο το άγνωστο. Δεν κάναμε πολλή ώρα για να φτάσουμε σε μια ερημική 
παραλία, με κατάλευκες πέτρες στην ακτή. Όσο όμορφη ήταν άλλο τόσο 
επικίνδυνο και δύσκολο ήταν το να περάσουμε ανάμεσα από τα βράχια, τα 
οποία πρέπει να ’χαν ύψος περίπου τέσσερα μέτρα και βρίσκονταν στο κέντρο 
της θάλασσας. Με προσπάθεια τα καταφέραμε και αγκυροβολήσαμε. 
Χρειάστηκε να κολυμπήσουμε για να φτάσουμε στη στεριά και αμέσως με την 
αδελφή μου αρχίσαμε να εξερευνούμε την αλλόκοτη παραλία. Δεν αργήσαμε 
να βρούμε την πηγή της ομορφιάς και του μυστηρίου. Βρισκόταν μέσα σε μία 
σκοτεινή σπηλιά, με λευκά βράχια σαν σταλαγμίτες και σταλακτίτες και με 
νερά σαν το χρώμα τ’ ουρανού, όταν δύει ο ήλιος. 

Μείναμε περίπου δυόμιση ώρες στον μαγικό τόπο και τελικά 
αποφασίσαμε να φύγουμε, μιας και βλέπαμε να έρχεται βοριάς. Φορτώσαμε τα 
πράγματα και ο μπαμπάς μου προσπάθησε να βάλει  ’μπρος τη μηχανή, αλλά, 
για κακή μας τύχη, δεν έπαιρνε μπροστά… Σαν να μην έφτανε αυτό, δεν είχε 
σήμα για να καλέσουμε βοήθεια. 

Κάποτε πήρε ’μπρος, ευτυχώς πριν σκάσει πάνω στα απότομα βράχια. Η 
ώρα  που ο πατέρας μου τιμόνευε ίσως ήταν οι πιο τρομακτικές στιγμές της 
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ζωής μου. Το φουσκωτό είχε αφεθεί στο έλεος των κυμάτων, τα οποία 
πλάκωναν το ένα το άλλο με δύναμη. Εγώ είχα κάτσει μπροστά στην πλώρη 
και το διασκέδαζα, παρότι η καρδιά μου είχε σπάσει από την αγωνία και τον 
φόβο. Ναι, φόβο μήπως δεν επιζήσω. Εντωμεταξύ, η αδελφή μου μαζί με τη 
μαμά μου είχαν κάτσει κάτω και με ένα μισοσπασμένο κόκκινο κουβαδάκι 
έβγαζαν το νερό που είχε πλημμυρίσει τη βάρκα… 

Καταφέραμε να φτάσουμε σώοι, χάρη στον ιδιοκτήτη μας, που μαζί με 
κάποιους άλλους κατοίκους της περιοχής, είχαν ανησυχήσει για μας, καθώς 
μέχρι το βράδυ δεν είχαμε δώσει σημεία ζωής. Έ τσι μας έψαξαν, μας βρήκαν 
και μας γύρισαν πίσω… ολοζώντανους. 
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Η φύση και το κρυμμένο παιδί 
Α2 

Κορίνα – Θωμαΐς Στάθη 
 
 

Όταν είσαι στη φύση, το μυαλό ταξιδεύει και τα μάτια βασιλεύουν. Αρχικά, 
πιάνεις το γρασίδι και ύστερα ξαπλώνεις πάνω του. Τότε είναι που νιώθεις ότι 
είσαι ένα με το χώμα, τη γη. Χίλιες αναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια σού 
περνάνε από το μυαλό. Και ύστερα έρχεται κι αυτή η μυρωδιά που σε 
συνεπαίρνει. Λιβάδια με χιλιάδες λουλούδια, που όλα έχουν τη δικιά τους 
ξεχωριστή μυρωδιά.  
 Κάθε μυρωδιά, χίλιες αναμνήσεις. Κάθε ανάμνηση, και ένα δυνατό 
συναίσθημα. Πίσω από κάθε συναίσθημα κρύβεται και μια μεγάλη φιλία, που 
έχει μείνει χαραγμένη στην καρδιά του παιδιού που όλοι κρύβουμε μέσα μας. 
Εκείνου του παιδιού που έπαιζε, χαιρόταν, λυπόταν, ερωτευόταν, διασκέδαζε, 
έκλαιγε… Στη φύση χρησιμοποιείς όλες σου τις αισθήσεις και μέσα από αυτές 
το παιδί προσπαθεί αδιάκοπα να σου θυμίσει ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Να 
σου θυμίσει τον πραγματικό σου εαυτό και το πνεύμα της ψυχής σου που 
ξυπνά και ξετυλίγει το φιλμ της ζωής σου. 
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Με το ζόρι ηθοποιοί 
Α2 

Φίλιππος Στελλάτος 
 
 

Το περσινό καλοκαίρι, εγώ και η οικογένειά μου αποφασίσαμε να πάμε ταξίδι 
στην Κρήτη. 
 Έ τσι, την 1η Ιουλίου του 2013, κατεβήκαμε στο λιμάνι και πήραμε το 
καράβι. Όταν βολευτήκαμε στο σαλόνι, κάποια πράγματα άρχισαν να με 
προβληματίζουν: Όλοι μίλαγαν αγγλικά, κανείς δε μας ζήτησε τα εισιτήρια, το 
πλήρωμα ήταν οπτικά περίεργο αλλά ακόμη πιο περίεργος ήταν ο άντρας που 
καθόταν απέναντί μου. Μου φαινόταν, μάλιστα, πολύ γνωστός. 
 Κάποια στιγμή, το πλήρωμα ήρθε στον κεντρικό χώρο, έβγαλε πιστόλια 
και μας είπε πως το πλοίο το κατέλαβαν πειρατές. Γιατί προτίμησαν να μας 
πληροφορήσουν τέτοια νέα στα αγγλικά, δεν ξέρω. Ζήτησαν στεγνά τα λεφτά 
μας. Μόλις έφθασαν σ’ εμάς, μας έριξαν ένα αγωνιώδες βλέμμα και δεν τα 
πήραν. Κατευθύνθηκαν προς τον περίεργο τύπο. Αυτός σηκώθηκε και με ένα 
μαχαίρι κάρφωσε έναν πειρατή. Μετά πήρε από τον νεκρό το πιστόλι, και πήγε 
να πυροβολήσει. Τότε κάποιος φώναξε «cut». Μας πλησίασε και μας ρώτησε τι 
γυρεύουμε πάνω στο πλοίο. Ψελλίσαμε πως πηγαίνουμε στην Κρήτη. Γέλασε 
τότε και μας εξήγησε πως γυριζόταν ταινία, «κάποιο λάθος έγινε και μπήκατε 
στο νοικιασμένο για γύρισμα πλοίο» είπε. Όλοι γελάσαμε και πάνω στην ώρα 
ήρθε ένα μικρό καΐκι που μας πήρε. 
 Τώρα, επόμενος προορισμός μας είναι ο κινηματογράφος, αφού σε 
λίγους μήνες θα βγει η ταινία...  
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Αβυσσαλέο όνειρο 
Α2 

Αργύρης Στρατίκης 
 
 
 

Χθες βράδυ, είδα ένα παράξενο όνειρο. Ονειρεύτηκα την άβυσσο. Η άβυσσος 
είναι ένα απύθμενο χάσμα, που κανείς δεν ξέρει πού καταλήγει. Ποιος, άραγε, 
γνωρίζει τι υπάρχει εκεί κάτω; Όλοι αναρωτιούνται... 
 Ώρα, όμως, τώρα, να σας μιλήσω για το όνειρό μου. Είδα πως ταξίδευα 
μ’ ένα υποβρύχιο τελευταίας τεχνολογίας. Άρχισα να κατεβαίνω. Έφτασα 
περίπου στα 500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας· φως υπήρχε 
ακόμη, όμως τα ζώα που κινούνταν ήταν περίεργα και διάφανα. Όσο πιο πολύ 
κατέβαινα τόσο πιο πολύ το φως και η ζωή σπάνιζαν και μειώνονταν. Έφτασα 
γύρω στο ένα χιλιόμετρο κάτω από τη θάλασσα. Εκεί, το φως ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο, αντίθετα, από ζωή κάτι υπήρχε. Κάτω από τα 1000 μέτρα, ο 
ωκεανός ήταν παγωμένος και κατασκότεινος. Σε τέτοια βάθη, μόνο κάποια 
ψάρια και κάποια άλλα μυστήρια πλάσματα κατάφερναν να επιβιώσουν, 
κυνηγώντας το ένα το άλλο. Πολλά από αυτά τα ψάρια είχαν τεράστιο σώμα 
και δόντια, για να μπορούν να καταπίνουν την τροφή τους, ενώ άλλα 
παράγουν φως, για να προσελκύσουν τη λεία ή το ταίρι τους. 
 
 
 
 Προχώρησα πιο κάτω -όπου δεν υπήρχε καθόλου φως, γύρω στα τρία 
χιλιόμετρα. Τα ίχνη ζωής σχεδόν απουσίαζαν. Μόνο κάτι μικροσκοπικά όντα, 
τα οποία έτρεφαν έναν μεγάλο θηρευτή. Αυτά τα όντα παρήγαν φως, ενώ στο 
απόλυτο σκοτάδι έμοιαζαν με πυροτεχνήματα. Προχωρώντας πιο κάτω, εκεί 
που δεν υπήρχε καθόλου ζωή και η θερμοκρασία ήταν κάτω από -10 βαθμούς, 
ανακάλυψα πως δεν ήθελα πολλή ώρα ακόμη για να φτάσω στον πάτο. Είχα 
αρχίσει να φοβάμαι. Ξαφνικά είδα κάτι μικρά βουναλάκια απ’ τα οποία 
ανάβλυζε καυτό νερό. Το μόνο ίχνος ζωής που αντιλήφθηκα ήταν κάτι 
σκώληκες. Επίσης, προσκολλημένα σε φυσικά φρεάτια ζούσαν μαλάκια. 
Άρχισα να κατεβαίνω πιο πολύ· είχα φτάσει κάτω από έξι χιλιόμετρα και 
πιθανόν πολύ κοντά στο να φτάσω στον πάτο της αβύσσου, όμως εκείνη τη 
στιγμή με ξύπνησε το ξυπνητήρι μου, για να πάω στο σχολείο. 
 Αυτό το όνειρο το σκεφτόμουν όλη μέρα και με έβαλε σε σκέψεις. Έ τσι 
αποφάσισα πως, όταν μεγαλώσω, θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα 
και... ΘΑ ΦΤΑΣΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ. 
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Τι σέρνει πίσω της μια λέξη 
Α2 

Παναγιώτη Τόγια 
 
 

Όταν ακούω τη λέξη «Αμερικάνος», μου έρχονται στο μυαλό πολλά 
πράγματα… 
 Σκέφτομαι τη Νέα Υόρκη με τα πολλά φώτα. Σκέφτομαι επαρχίες. 
Σκέφτομαι έναν στρατιώτη με όπλο. Σκέφτομαι έναν ταξιδιώτη με βαλίτσες 
που φοράει κοστούμι. Μου έρχεται ακόμα στο μυαλό η εικόνα ενός γκάγκστερ 
με όπλο. 
 Επίσης, περνούν από  μπροστά μου τα πορτρέτα διάσημων Αμερικανών 
ηθοποιών ή τραγουδιστών. Μου θυμίζει ακόμα η λέξη αυτή τον Μπαράκ 
Ομπάμα να κάθεται στο οβάλ γραφείο του, μέσα στον Λευκό Οίκο. 
 Το τελικό, όμως, πορτρέτο που μου έρχεται πάντα στο μυαλό είναι ενός 
φρεσκοξυρισμένου άνδρα, με κοστούμι, γραβάτα και καλά παπούτσια! 
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Μία προσωπική εμπειρία 
Α2 

Παναγιώτα Φωτεινοπούλου 
 
 
Αγαπητοί μου φίλοι, 
 
Με αυτό το γράμμα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία προσωπική μου 
εμπειρία… 
 
 Αρχές φθινοπώρου, αποφασίσαμε με την οικογένειά μου να πάμε μία 
εκδρομή στην καρδιά του Μαινάλου, στο καταφύγιο «Οστρακίνα». Ήταν μία 
εκδρομή που πάντοτε θέλαμε να κάνουμε, καθώς η μαμά μου κατάγεται από 
την ορεινή Αρκαδία και μου μιλά συχνά για τα παιδικά της χρόνια εκεί. 
 Η διαδρομή ήταν μαγευτική! Παντού ένα γύρω καταπράσινες εκτάσεις, 
γεμάτες έλατα, πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Κάποια στιγμή, θαυμάζοντας το 
τοπίο, αποφασίσαμε να κατεβούμε από το αμάξι, για να βγάλουμε μερικές 
φωτογραφίες και να ξεκουραστούμε. Τότε ήταν που ακούσαμε κάτι παράξενα 
μουγκρητά να έρχονται από την άλλη μεριά του δρόμου. Αμέσως μετά, είδαμε 
ένα ανήμπορο αρκουδάκι μέσα σε μία ρεματιά να μας κοιτά ικετευτικά. 
 Ευθύς τρέξαμε, για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν. Δεν μπορούσε 
να κουνηθεί καθόλου. Ο μπαμπάς μας ειδοποίησε ανήσυχος το δασαρχείο και 
το περιβαλλοντικό κέντρο της περιοχής, ώστε να έρθουν για βοήθεια. Μετά 
από μισή ώρα, μία ομάδα νεαρών ανδρών και γυναικών, σταλμένη από το 
περιβαλλοντικό κέντρο, έφτασε και εξέτασε την ταλαιπωρημένη αρκούδα. 
Μας πληροφόρησαν πως μάλλον την είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και πως είχε 
σπάσει τα δύο μπροστινά της πόδια. Θα χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη και 
φροντίδα για να γίνει καλά. Ανταλλάξαμε τότε τηλέφωνα και μας 
υποσχέθηκαν πως θα μας ενημερώσουν, όταν έχουν νεώτερα. Μετά από αυτήν 
την περιπέτεια, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Πάτρα. 
 Εκείνη τη νύχτα, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Το πονεμένο βλέμμα της 
αρκουδίτσας είχε καρφωθεί στην καρδιά μου. Πώς αλήθεια να πέρασε το 
βράδυ της; 
 Το επόμενο πρωί, εγώ και ο μπαμπάς μου αποφασίσαμε να 
επισκεφτούμε το κέντρο που περιέθαλπε την αρκούδα, για να μάθουμε τα νέα 
της από πρώτο χέρι… Ο υπεύθυνος μας διαβεβαίωσε πως δεν ήταν κάτι 
σοβαρό και πως ήταν θέμα χρόνου να αναρρώσει. Το μόνο πρόβλημα ήταν τα 
έξοδα για τη διατροφή και την περίθαλψή της, προκειμένου να έχει μία 
αξιοπρεπή διαβίωση ώσπου να αποκατασταθεί. Τότε ήταν που μου ήρθε μία 
καταπληκτική ιδέα! Σκέφτηκα ότι μπορούσα να υιοθετήσω την αγαπημένη μου 
αρκούδα και αμέσως το πρότεινα στον πατέρα μου. Εκείνος συμφώνησε με 
χαρά. Κανονίσαμε τις διαδικασίες με τους υπεύθυνους, «βάφτισα» τη μικρή μου 
φίλη «Καλλιρρόη» και γύρισα σπίτι πετώντας… 
 Από τότε, τη βλέπω μία φορά τον μήνα. Είναι πια σχεδόν καλά. Την 
αγαπώ και ανυπομονώ -όπως και κείνη- να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στο 
σπίτι της, το δάσος. 
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Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 
 
 
 

  
ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  

σσττοο  
ΔΔέέννττρροο  πποουυ  ππλληηγγώώννααμμεε  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑββδδεελλιιώώδδηη  

  
  

 
 
 
Η εικόνα είναι αδιαίρετη και φευγαλέα, βασίζεται στη 
συνείδησή μας και στον αληθινό κόσμο, τον οποίο 
επιδιώκει να εκφράσει. Αν ο κόσμος είναι αινιγματικός, 
θα είναι αινιγματική και η εικόνα. Πρόκειται για κάτι σαν 
εξίσωση, που συμβολίζει την αλληλεξάρτηση αλήθειας 
και ανθρώπινης συνείδησης η οποία περιορίζεται από 
τον ευκλείδειο χώρο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
ολόκληρο το σύμπαν· η ποιητική εικόνα όμως μπορεί να 
το εκφράσει ολόκληρο. 

Αντρέι Ταρκόφσκι, Σμιλεύοντας το χρόνο, Μετάφραση Σεραφείμ 
Βελέντζας, Αθήνα, Νεφέλη, 1987 
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Ο θεατής πρωταγωνιστής 

Α2 
Άρτεμις Μεϊμάρογλου 

 
[…] Το δέντρο που πληγώναμε είναι μία συγκλονιστική ταινία. Ακόμα κι αν σε 
ένα πρώτο επίπεδο φαίνεται απλή, η ταινία έχει βαθύ νόημα. 
 Καθώς την παρακολουθείς, πρέπει να αφήσεις την κάθε σου σκέψη και 
να αφοσιωθείς σε αυτό που βλέπεις. 
 Το συναίσθημα είναι… πώς να το πω… το συναίσθημα βγαίνει από μέσα 
σου καθώς γίνεσαι ένα με την ταινία, καθώς γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, 
καθώς γίνεσαι κάποιος άλλος. 
 
 

Οι εικόνες ξόρκια μαγικά 
Α2 

Ανδρέας Πανάρετος 
 

[…] Ο Δήμος Αβδελιώδης, με μια φανταστική μηχανή του χρόνου, μας 
μεταφέρει πίσω, στη δεκαετία του ’60, όταν επικρατούσαν η σκληρή δουλειά 
και οι ακραίοι τρόποι διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης των παιδιών από 
δασκάλους και γονείς. Ο σκηνοθέτης εκφράζει την προσωπικότητα των 
εφήβων, την ακαθόριστη, χωρίς όρια δίψα τους για πλάκες και πειράγματα, 
αλλά ταυτόχρονα την ανυπομονησία και τον φόβο για την ενήλικη ζωή τους, 
που ήδη είναι καθ’ οδόν. 
 Οι ηθοποιοί καταφέρνουν να περάσουν τα προσωπικά τους 
συναισθήματα στους θεατές, ενώ οι εικόνες, με τη βοήθεια της μουσικής και 
των φωτογραφιών, λειτουργούν σαν μαγικά ξόρκια που παρασύρουν τους 
θεατές, αποσπώντας τους από το περιβάλλον τους. 
 Τέλος, με την ταινία αυτή, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θυμούνται και 
αναπολούν, ενώ οι μικρότεροι μαθαίνουν! 
 
 

Το ταλέντο του σκηνοθέτη 
Α2 

Γιάννης Στεφανόπουλος 
 

Η ταινία αυτή, παρόλο που δεν είναι του γούστου μου, πιστεύω πως ανήκει στις 
καλλιτεχνικές ταινίες, γιατί, αν και χωρίς πολύ λόγο, φωτιζόταν από ένα βαθύ 
νόημα. Παρουσίαζε και προκαλούσε ανάμικτα συναισθήματα, συγκίνηση, 
φόβο, αλλά παράλληλα και χαρά και αγάπη. 
 Πιστεύω πως οι ηθοποιοί, παρόλο που ήταν ερασιτέχνες, έπαιξαν πολύ 
καλά τους ρόλους τους. Έ καναν ακριβώς αυτό που περίμενε και τους είχε 
αναθέσει ο σκηνοθέτης να κάνουν 
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 Όσο γι’ αυτόν είχε πράγματι πολλή φαντασία και αποτελεσματικότητα 
στο να κάνει τη φαντασία του πράξη. Είναι πολύ ταλαντούχος, γιατί, για να 
δημιουργήσεις μια τόσο ενδιαφέρουσα ταινία, στην οποία δεν ακούγεται 
ιδιαίτερα ο λόγος, χρειάζεσαι πολύ ταλέντο. 
 

Η φύση λογοτεχνικό ποίημα... 
Α2 

Χριστίνα Τσιάκου 
 

Η ταινία Το δέντρο που πληγώναμε του Δήμου Αβδελιώδη είναι πολύ ιδιαίτερη 
και πρωτότυπη, αφού δεν επιτείνει τόσο το γλωσσικό στοιχείο. Μέσα από τις 
κινήσεις και τον αυθορμητισμό των παιδιών, ξετυλίγεται η βαθιά ευαισθησία 
και αθωότητα της τότε επ0χής. 
 Η φύση που βλέπουμε στην ταινία είναι σαν ένα λογοτεχνικό ποίημα του 
οποίου τα λόγια δεν είναι παρά οι εικόνες που σχηματίζονται. 
 
 

Μία προσωπική εμπειρία… 
Α2 

Παναγιώτα Φωτεινοπούλου 
 

Η ταινία Το δέντρο που πληγώναμε είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του 
Δήμου Αβδελιώδη. Κατά τη γνώμη μου, είναι μία μοναδική και ιδιαίτερη ταινία, 
γεμάτη ευαισθησία, αυθορμητισμό και βιώματα που μας ταξιδεύουν σε μία 
άλλη εποχή, σ’ ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι του ’60. 
 Οι πρωταγωνιστές μας, σ’ αυτό το γεμάτο όνειρα καλοκαίρι, εξερευνούν 
έναν νέο κόσμο που ανοίγεται μπροστά τους… Ξεφεύγουν από τον κόσμο των 
μεγάλων, τους νόμους και τους κανόνες τους, και ανακαλύπτουν έναν κόσμο 
καταδικό τους… Βυθίζονται στο άγνωστο και απρόσμενο συναίσθημα που 
μπορεί να προκαλεί κάθε καινούρια εμπειρία σ’ ένα παιδί το οποίο μπαίνει στην 
εφηβεία. 
 Επίσης, η ταινία είναι γεμάτη ακουστικές και «ευωδιαστές» εικόνες, οι 
οποίες, με τη  βοήθεια της μουσικής, σε ταξιδεύουν, μεταφέροντάς σε μακριά 
από τη βαβούρα και την «κοσμική ακτινοβολία» της πόλης. Σε ξεναγούν σ’ ένα 
γραφικό χωριουδάκι της Χίου και σου προσφέρουν απλόχερα εικόνες της 
ελληνικής φύσης. 

Με συγκίνηση και γνώση, ο Δήμος Αβδελιώδης μας παρουσιάζει το 
ιστορικό πλαίσιο της εποχής, με τη βοήθεια των ερασιτεχνών ηθοποιών του, οι 
οποίοι χωρίς υπερβολές, αλλά με τρόπο καίριο και αμεσότητα, ακολουθούν 
πιστά τις οδηγίες του, ώστε να αισθανθούμε οικεία τα παθήματα και τα 
συναισθήματα των ηρώων.  
 Η ταινία με έσπρωξε να αντιληφθώ πόσο ωραίοι ήταν εκείνοι οι καιροί. 
Χρόνια ανέμελα, γεμάτα ξενοιασιά. Τα παιδιά έτρεχαν πάνω – κάτω στις αλάνες 
και τα πλακόστρωτα, τα καλντερίμια αντιλαλούσαν από τα ποδοβολητά, τα 
γέλια, τις φωνές. Η νοοτροπία, οι σκέψεις, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων ήταν 
τελείως διαφορετικοί συγκρινόμενοι με των ανθρώπων του σήμερα. 
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 Ο σκηνοθέτης, κινώντας με απόλυτη προσοχή και λεπτότητα τα νήματα 
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, μας αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι ξεχνούν... 
Αφήνουν πίσω τις αναμνήσεις τους και προχωράνε… Δεν αντιλαμβάνονται πως 
η ζωή είναι ένας φαύλος κύκλος, που κυλά και ξανακυλά τόσο γρήγορα και 
τόσο περιορισμένα. Άλλοτε με χαρές και άλλοτε με λύπες. Άλλοτε με συννεφιά 
και άλλοτε με τον ήλιο λαμπρό… Και όλα αυτά αντανακλούνται στα ασημένια 
δάκρυα των «δέντρων που πληγώναμε». Των δέντρων που μένουν εκεί, πιστά 
στο χιώτικο χώμα όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
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ΔΔ..  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
 

 
 
 

  
ΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ    
ΤΤΟΟΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΟΟ....  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Πότε θα ξαναμιλήσεις; 

  
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα 
λόγια μας. 

Γιώργος Σεφέρης, Επί σκηνής, Στ΄ (απόσπασμα) 
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Α1      Τα 15 ονόματα! 
Ομάδα Δ΄ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, γεννήθηκε ένα μωρό. 
Η μητέρα του είχε περάσει πολλά. Τι να κάνει; Ή θελε τόσο πολύ να αποκτήσει 
ένα μωρό! Πήγε και έκανε ένα τάμα ότι θα το πει Πάμπλο. Όταν το μωρό 
γεννήθηκε…, μπήκε ο πατέρας μέσα στο δωμάτιο και είπε: «Θα ονομάσω αυτό 
το παιδί Ντιέγκο». Τι να κάνει κι η μητέρα, αποφάσισε να του δώσει δύο 
ονόματα. Μετά από ώρα, ήρθαν ο παππούς και η γιαγιά και ήθελαν να του 
δώσουν τα δικά τους ονόματα, δηλαδή Χοσέ και Μαρία. Τι να κάνει κι η μητέρα, 
θα του έδινε τέσσερα ονόματα. Μετά από μέρες, τρεις φίλοι της οικογένειας 
πρότειναν τρία ονόματα που τους άρεσαν. Είπαν: «Θα τον πεις ντι Πάολα, 
Χουάν, Νεμοπονσένο». Τι να κάνει κι η μητέρα, είχαν κάνει πολλά γι’ αυτούς, 
δέχτηκε. Θα έδινε στο παιδί επτά ονόματα! Ε! Στο τέλος, μαζεύτηκε όλη η 
οικογένεια και άλλα οχτώ προτεινόμενα ονόματα! Αυτά τα ονόματα 
προέρχονταν από ανθρώπους που τους είχαν μεγάλη ευγνωμοσύνη. Τι να κάνει 
η μητέρα, θα έδινε 15 ονόματα. Έ τσι στο τέλος, ο παπάς είπε: «Βαφτίζεται ο 
δούλος του Θεού: 
 

ΠΑΜΠΛΟ 
ΝΤΙΕΓΚΟ 
ΧΟΣΕ 
ΜΑΡΙΑ 

ΝΤΙ ΠΑΟΛΑ 
ΧΟΥΑΝ 

ΝΕΜΟΠΟΝΣΕΝΟ 
ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ 
ΝΤΕΛΟΣ  

ΡΕΜΕΝΤΖΟΣ 
ΣΙΠΡΙΑΝΟ 

ΝΤΕΛΑ ΣΙΝΤΙΣΙΜΑ 
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝ 
ΛΟΥΪΣ 
ΓΚΑΡΘΙΑ 

 
Ααααααααχ! Νερόοοοοοοοο 

 
Στη συνέχεια, έγινε ο γνωστός σε όλους: 
 

ΠΑΜΠΛΟ... ΠΙΚΑΣΟ!!! 
Ο Δεκαπεντανόματος!!! 
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Τρεις φορές και τρεις καιρούς… 
Ομάδα Άλκης Ζέη 

 
Τρεις φορές και τρεις καιρούς, υπήρχαν τρία μαγικά βασίλεια: Στο πρώτο, 
ζούσε ο πολεμοχαρής άρχοντας Μέρλιν. Στο δεύτερο, βασίλευε ο Μεγάλος 
Αμφίσιος ο Β΄. Στο τελευταίο και μεγαλύτερο βασίλειο, κυβερνούσε ο σκοτεινός 
άρχοντας Γκάνταλφ.  
 Οι τρεις αυτοί βασιλιάδες κυβερνούσαν με διαφορετικό τρόπο τα 
βασίλειά τους. Ο Μέρλιν με τον Γκάνταλφ ήταν σε συνεχείς διαμάχες, ενώ ο 
Αμφίσιος ζούσε ειρηνικά με τα υπόλοιπα βασίλεια. 
 Μια μέρα ξέσπασε ένας τρομερός πόλεμος μεταξύ των τριών βασιλείων, 
για την κυριαρχία της μαγικής κοιλάδας του ιστορικού πρώην βασιλιά Αρθούρο. 
Όποιος κατείχε αυτήν την κοιλάδα θα αποκτούσε πλήρη κυριαρχία και δύναμη. 
 Ο Αμφίσιος προσπάθησε να τους σταματήσει αλλά δεν τα κατάφερε. 
Έ τσι, αναγκάστηκε και εκείνος να πάρει μέρος σε αυτόν τον τραγικό πόλεμο, 
με σκοπό να υπερασπιστεί την πατρίδα του. 
 Ο πόλεμος κράτησε τρία χρόνια, μέχρι που ο πολεμοχαρής Μέρλιν και ο 
σκοτεινός Γκάνταλφ συμφώνησαν με τον Αμφίσιο και το καλό εξαπλώθηκε 
στους λαούς τους. Από τότε μετάνιωσαν για αυτά που έκαναν και η ειρήνη 
βασίλευσε και στα τρία βασίλεια. 
 Τέλος, οι απόγονοι των βασιλιάδων συνέχισαν το έργο των βασιλιάδων – 
πατεράδων τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 60 ειρηνικά βασίλεια! 

Κωνσταντίνα Κάκκου 
Γιώργος Λαγγουρέτος 

Φάνης Μεντζελόπουλος 
Ανδρέας Περιστερόπουλος 

Παναγιώτης Τόγιας 
Παναγιώτα Φωτεινοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 63 

 
ΜΜιιαα    χχεειιμμωωννιιάάττιικκηη  μμέέρραα  ττοουυ  11008800  ππ..ΧΧ..  
 
 
  
ΟΟδδυυσσσσέέαα,,  
 
Σου γράφω αυτό το γράμμα, μέσα μου όμως δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσει στα 
χέρια σου. Γράφω περισσότερο από ανάγκη. 
 
Το βασίλειό σου σε περιμένει και θα σε περιμένει όσα χρόνια κι αν περάσουν. 
Το παλάτι σου, ωστόσο, έχει γεμίσει από άπληστους μνηστήρες, οι οποίοι 
καταπατούν ασταμάτητα την περιουσία σου, δείχνοντας απεριόριστη ασέβεια στο 
πρόσωπό σου. 
 
Πού είσαι, άντρα μου;  
 
Αχ! Οι αναστεναγμοί μου σκορπίζονται σ’ όλο το νησί και τα δάκρυά μου έχουν 
φουσκώσει το πέλαγος. 
 
Προσπαθώ συνεχώς να αντισταθώ στους μνηστήρες, οι οποίοι με διεκδικούν με 
κάθε τρόπο. Αντιστέκομαι μ’ όλη μου τη δύναμη. 
 
Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα πιστή σ’ εσένα. Οι καρδιές μας θα είναι πάντα 
αχώριστες, όσες θάλασσες και βουνά κι αν τις χωρίζουν. 
 
 
Να ξέρεις ότι σ’ αγαπώ και σε περιμένω. 
ΗΗ  ππιισσττήή  σσοουυ  ΠΠηηννεελλόόππηη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννττιιγγρρααφφήή::  
ΗΗ  ««ΟΟμμάάδδαα  ττοουυ  ΟΟδδυυσσσσέέαα»»  
Μαριεύα Καραχάλιου 
Παναγιώτα Κυριακουλοπούλου 
Νεφέλη Λιάνα 
Ιλεάνα Λιαρομμάτη 
Δήμητρα Μαγκαφά 
Νεφέλη Χρυσανθοπούλου  
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Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ. 
 
 
 
 
Αγαπημένε μου, Οδυσσέα, 
 
Παιδί μου, που η θάλασσα σε πήρε μακριά μας, γύρνα γρήγορα πίσω. 
 
Η γυναίκα σου, που σου έμεινε πιστή όλα αυτά τα χρόνια, η χαμογελαστή 
Πηνελόπη, όλο κάθεται στην κάμαρή της και κλαίει. 
 
Ο γιος σου, Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος έγινε άνδρας πια, ωρίμασε. Έχει αρχίσει να 
σε ψάχνει στην Πύλο και στη Σπάρτη. Προσπαθεί να μάθει νέα σου, να βρει τα 
ίχνη σου.  
 
Πολυμήχανε, Οδυσσέα, τετραπέρατε άρχοντά μου, αγέρωχοι μνηστήρες 
κατασπαράζουν τα αγαθά σου. 
 
Έχω μάθει, παλικάρι μου, πράγματα για τα οποία πρέπει να γυρίσεις ακόμα και 
αύριο. Έμαθα πως οι άξεστοι μνηστήρες σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον 
Τηλέμαχο… 
 
Γι’ αυτό σου λέω, παιδί μου, γύρνα. Γύρνα γρήγορα.  
 
Μας λείπεις, Οδυσσέα, μας λείπεις πολύ… 
 
 
Με την απέραντη αγάπη μου  
 
Η Ευρύκλεια που σ’ ανάστησε 
Δούλη σου 
 
 
 
 
 
 
 
Για την αντιγραφή: 

Η «Ομάδα του Ποσειδώνα» 
Κατερίνα Αποστολοπούλου 
Θοδωρής Αργυρόπουλος 
Λάμπρος Αφαλωνιάτης 
Άννα Διαμαντή 
Λυδία Ζαχαροπούλου 
Μαρία Καλαντζή 
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ΜΜιιαα  χχεειιμμωωννιιάάττιικκηη  μμέέρραα  ττοουυ  11008800  ππ..ΧΧ..,,  οο  ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς  μμόόλλιιςς  έέφφτταασσεε  σσττηη  ΣΣππάάρρττηη  
κκααιι  γγρράάφφεειι  έένναα  γγρράάμμμμαα  σσττοονν  πποολλυυααγγααππηημμέέννοο  ττοουυ  ππααττέέρραα  
  
  
  
ΑΑξξιιόόττιιμμεε  ππααττέέρραα,,  
  
ΕΕίίμμααιι  οο  ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς,,  οο  γγιιοοςς  σσοουυ,,  πποουυ  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα  ππεερριιμμέέννεειι  ττοονν  γγυυρριισσμμόό  σσοουυ..    
  
ΌΌτταανν  έέφφυυγγεεςς  νναα  πποολλεεμμήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΤΤρροοίίαα,,  δδεενν  ήήμμοουυνν  ααρρκκεεττάά  μμεεγγάάλλοοςς  γγιιαα  νναα  
κκααττααλλάάββωω,,  ωωσσττόόσσοο  ππήήρρεεςς  μμααζζίί  σσοουυ  έένναα  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  μμοουυ,,  πποουυ  ααππόό  ττόόττεε  
έέχχεειι  μμεείίννεειι  κκεεννόό..   
  
ΑΑππόό  ττόόττεε  πποουυ  έέφφυυγγεεςς  πποολλλλάά  έέχχοουυνν  σσυυμμββεείί……  ΑΑλλααζζόόννεεςς  μμννηησσττήήρρεεςς  έέχχοουυνν  εειισσέέλλθθεειι    
εεδδώώ  κκααιι  χχρρόόννιιαα  σσττοο  ππααλλάάττιι,,  κκαατταασσππααττααλλώώννττααςς  ττηηνν  ππεερριιοουυσσίίαα  σσοουυ,,  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  
κκεερρδδίίσσοουυνν  μμιιαα  θθέέσσηη  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττηηςς  γγυυννααίίκκααςς  σσοουυ  ΠΠηηννεελλόόππηηςς..  ΗΗ  μμηηττέέρραα  μμοουυ  
όόμμωωςς  ααννττιισσττέέκκεεττααιι  κκααιι  σσοουυ  μμέέννεειι  ππιισσττήή..  
  
ΠΠρριινν  ααππόό  λλίίγγοο  κκααιιρρόό,,  εείίχχαα  μμιιαα  θθεεϊϊκκήή  εεππίίσσκκεεψψηη::  ΗΗ  θθεεάά  ΑΑθθηηννάά  μμεε  εεππιισσκκέέφφττηηκκεε  σσττοο  
ππααττρριικκόό  μμααςς  κκααιι  μμεε  εεννθθάάρρρρυυννεε  ώώσσττεε  νναα  ππιισσττέέψψωω  ππωωςς  εείίμμααιι  ααρρκκεεττάά  ώώρριιμμοοςς  γγιιαα  νναα  
σσεε  ψψάάξξωω……  
  
ΤΤώώρραα  εείίμμααιι  σσττηη  ΣΣππάάρρττηη  κκααιι  έέχχωω  ήήδδηη  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττηηνν  ααννααζζήήττηησσήή  σσοουυ..  
  
ΑΑνν  εείίσσααιι  σσττηηνν  ζζωωήή  κκααιι  λλάάββεειιςς  ααυυττόό  ττοο  γγρράάμμμμαα,,  νναα  ξξέέρρεειιςς  ππωωςς  μμιιαα  μμέέρραα  θθαα  σσεε  ββρρωω..  
  

ΟΟ  ααγγααππηημμέέννοοςς  σσοουυ  γγιιοοςς  
ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς  

  
  
  
  

  
ΟΟ  ΤΤηηλλέέμμααχχοοςς  άάφφηησσεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  σσεε  κκάάπποοιιοο  ππααρράάθθυυρροο  ττοουυ  αανναακκττόόρροουυ  ττοουυ  
ΜΜεεννεελλάάοουυ..  ΣΣεε  λλίίγγαα  λλεεππττάά,,  εείίχχεε  εεξξααφφααννιισσττεείί……  
 
 
 
 
 
Για την αντιγραφή: 

Η «Ομάδα της Αθηνάς» 
Μαντώ Αθανασοπούλου 
Σέβη Αργυροπούλου 
Ανθή Βούλγαρη 
Μάριος Κάκκος 
Μιχαέλα Κυριακοπούλου 
Χριστίνα Μαρτσούκα 
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ΜΜιιαα  χχεειιμμωωννιιάάττιικκηη  μμέέρραα  ττοουυ  11008800  ππ..ΧΧ..  
  
ΑΑγγααππηημμέέννηη  μμοουυ  ΠΠηηννεελλόόππηη,,  
  
ΣΣοουυ  σσττέέλλννωω  ααυυττόό  ττοο  γγρράάμμμμαα,,  μμεεττάά  ααππόό  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα……  ΑΑππόό  πποούύ  νν’’  ααρρχχίίσσωω;;  
  
ΌΌππωωςς  ξξέέρρεειιςς,,  ννιικκήήσσααμμεε  σσττοονν  ππόόλλεεμμοο..  ΌΌμμωωςς  εεγγώώ  εείίχχαα  ττηηνν  ααττυυχχίίαα  νναα  ττρριιγγυυρρννώώ  
σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  νναα  μμηη  ββρρίίσσκκωω  ττηηνν  ππααττρρίίδδαα……  
  
ΜΜόόλλιιςς  ττεελλεείίωωσσεε  οο  ππόόλλεεμμοοςς,,  ήήθθεελλαα  νναα  έέρρθθωω  σσττηη  ΙΙθθάάκκηη..  ΉΉθθεελλαα  νναα  ννοοσσττήήσσωω,,  δδεενν  
άάννττεεχχαα  μμαακκρριιάά  σσοουυ..  ΚΚααιι  ττώώρραα  αακκόόμμηη……  οο  ππόόθθοοςς  μμοουυ  γγιιαα  σσέένναα  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοςς..  ΤΤαα  
ππάάνντταα  μμοουυ  λλεείίπποουυνν  ππάάρραα  πποολλύύ  κκααιι  εείίννααιι  ττοο  όόννεειιρρόό  μμοουυ  νναα  γγυυρρίίσσωω..  
  
ΤΤιι  δδεε  θθαα  ’’δδιινναα  νναα  ’’μμοουυνν  κκοοννττάά  σσααςς  ττώώρραα..  ΝΝαα  δδωω  ττοονν  γγιιοο  μμααςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ππιιαα  1177  
χχρροοννώώνν  κκααιι  δδεενν  έέχχεειι  δδεειι  πποοττέέ  ττοονν  ππααττέέρραα  ττοουυ!!  
  
ΣΣυυγγγγννώώμμηη,,  ΠΠηηννεελλόόππηη,,  πποουυ  σσααςς  έέλλλλεειιψψαα  ττόόσσοο..  
  
ΠΠοολλέέμμηησσαα  ττέέρραατταα  κκααιι  ππάάλλεεψψαα  μμεε  ττοονν  θθεεόό  ΠΠοοσσεειιδδώώνναα  κκααιι  μμεε  ττιιςς  θθάάλλαασσσσεεςς..  
ΌΌμμωωςς,,  θθέέλλωω  νναα  ξξέέρρεειιςς  όόττιι  ηη  ΑΑθθηηννάά  εείίννααιι  μμααζζίί  μμοουυ,,  μμεε  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  κκααιι  δδεε  θθαα  μμ’’  
ααφφήήσσεειι  άάλλλλοο  μμαακκρριιάά  σσοουυ..  
  

ΟΟ  πποολλύύππααθθοοςς  άάννττρρααςς  σσοουυ  
ΟΟδδυυσσσσέέααςς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για την αντιγραφή: 

Η «Ομάδα του Άργου» (α) 
Νίκος Καρυδάκης 
Αγησίλαος Κολλιόπουλος 
Νίκος Κοσμόπουλος 
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ΜΜιιαα  χχεειιμμωωννιιάάττιικκηη  μμέέρραα  ττοουυ  11008800  ππ..ΧΧ..  
  
  
ΑΑγγααππηημμέέννηη  μμοουυ  ΠΠηηννεελλόόππηη,,  
  
ΣΣήήμμεερραα  φφεεύύγγωω  ααππόό  ττοο  ννηησσίί  ττηηςς  ΚΚααλλυυψψοούύςς  κκααιι  ππεερριιμμέέννωω  μμεε  ααννυυπποομμοοννηησσίίαα  νναα  
φφττάάσσωω  σσττηηνν  ΙΙθθάάκκηη,,  νναα  δδωω  εεσσέένναα  κκααιι  ττοο  γγιιοο  μμααςς..  
  
ΕΕδδώώ  ππέέρραα  ηη  ζζωωήή  εείίννααιι  πποολλύύ  δδύύσσκκοολληη  κκιι  οο  ππόόθθοοςς  μμοουυ  γγιιαα  σσέένναα  φφοοββεερρόόςς……  
  
ΟΟννεειιρρεεύύοομμααιι  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  θθαα  έέρρθθωω  κκααιι  θθαα  ξξααννααφφττιιάάξξοουυμμεε  ττοο  σσππιιττιικκόό  μμααςς..  
  
ΩΩ  ΠΠηηννεελλόόππηη,,  νναα  ’’ξξεερρεεςς  ππόόσσοο  μμοουυ  λλεείίππεειιςς..  ΣΣεε  ππααρραακκααλλώώ  νναα  ππεειιςς  σσττοο  γγιιοο  μμααςς  όόττιι  
σσύύννττοομμαα  θθαα  γγυυρρίίσσωω!!  
  
ΤΤώώρραα  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  θθαα  ππεερριιππλλααννηηθθώώ  κκααιι  ππάάλλιι..  ΠΠάάθθηη  κκααιιννοούύρριιαα  θθαα  ππεερράάσσωω,,  μμαα  ττοο  
μμυυααλλόό  μμοουυ  δδεε  θθαα  ππάάψψεειι  νναα  σσκκέέφφττεεττααιι  εεσσέένναα,,  ττοο  γγιιοο  μμααςς,,  ττοο  σσππιιττιικκόό  μμααςς……  
  
  

ΑΑιιώώννιιαα  δδιικκόόςς  σσοουυ  
ΟΟδδυυσσσσέέααςς  

  
 

  
  
  

Για την αντιγραφή: 

Η «Ομάδα του Άργου» (β) 
Γιώργος Καρπέτας 
Πέτρος Κουτρουμπίνας 
Φοίβος Λυμπερόπουλος 
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Ελλάδα είναι… 
Α2 

Ομάδα Ευγένιου Τριβιζά 
 

 
 
Η Ελλάδα είναι παράξενη 
Ψάχνει τυράννους 
Συνέχεια προσπαθούν να την κατακτήσουν 
Αλλά πάντα τα καταφέρνει 
Όμορφη και μαζί γεμάτη λύπη 
Χαρούμενη 
Οι ομορφιές της πολλές 
Τα λουλούδια της πολλά 
Η ιστορία της μεγάλη 
Είναι κλειστή 
Με πολλά βουνά  
Και τον ουρανό από πάνω 
Με πολλά ερωτηματικά 
Μεγάλες θάλασσες   
Μικρά χωριά 
Η θάλασσα είναι για πολλούς το σπίτι τους 
Ο τόπος τους 

Κώστας Ματαράς 
Χάρης Μητρόπουλος 

Βιολέττα Παπαδημητρίου 
Φίλιππος Στελλάτος 

Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος 
Γιάννης Στεφανόπουλος 
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Ελλάδα είναι… 
Α2 

Ομάδα Οδυσσέα Ελύτη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελλάδα είναι 
το μπλε τ’ ουρανού και της θάλασσας 
Το γιορτινό καμπαναριό  
Τα λαγκάδια, τα βουνά και τα ποτάμια 
Το γαλάζιο που κατρακυλά 
Η πατρίδα μας – ο τόπος μας 
Το πέλαγος 
Η ζεστή αγκαλιά των ανθρώπων 
στα απομακρυσμένα μέρη, στα νησιά 
Η καρδιά των ανθρώπων 
με τον ασταθή της χτύπο. 

Σοφία Μιχαλοπούλου 
Ιωάννα Νικολαΐδη 

Ιωάννα Παπαδοπούλου 
Αλέξης Τερπίνας 
Χριστίνα Τσιάκου 

Αργύρης Στρατίκης 
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Ελλάδα είναι… 
Α2 

Κωνσταντίνα Κάκκου 
Παναγιώτα Φωτεινοπούλου 

 
 
 
 
Ελλάδα είναι η θαλασσοφίλητη ακτή η αφροστεφανωμένη 
Τα βαθυγάλαζα νερά σχίζουν καράβια φορτωμένα προς τη Δύση 
κι ο ήλιος πορφυρός το θόλο σκεπάζει 
Είναι ο αγέρας και οι άγριοι μενεξέδες σε λιβάδια μοναχικά 
κι οι κατακκόκινες τουλίπες, οι μαργαρίτες και τα ηλιοτρόπια 
Είναι τα γραφικά πλακόστρωτα, που, αν τα πάρεις το κατόπι, 
θα μάθεις πολλά 
Ελλάδα είναι ένα γαλανόλευκο κύμα 
που τον κόσμο χαιρετά. 
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Ελλάδα… 
Γ2      Να διαβαστεί πικρά… 

ΟΜΑΔΑ Κ.Α.Τ.Σ.Ι.Κ.Α. & Μ.Α.Ν.Α. 
 
 
 
Είναι 300 στη Βουλή 
στις μίζες είναι ειδικοί 
και απέναντι στην κρίση 
καταφεύγουνε στη Δύση. 
 
Πινακίδες έφτιαξαν πλαστές 
στη Μαλαισία πήγαν διακοπές 
αγόρασαν υποβρύχια που βουλιάζουν 
και συνάμα τα ταμεία μας αδειάζουν. 
 
Μα η εικόνα η πιο τραγική 
είναι η Χρυσή Αυγή 
όπλα τα μέλη της κουβαλάνε 
χωρίς να ξέρουν πού βαράνε… 
 
Άρα η κατάσταση είναι αυτή 
που στην Ελλάδα επικρατεί 
ενώ η Μέρκελ χαρωπή 
σπάει τα κόκαλα στο σκι! 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Το περιοδικό Δυτικός Άνεμος είναι καρπός θερμοκρασιακής έλξης μεταξύ 
ενός καλλιτεχνικού και ενός εκπαιδευτικού οράματος. Της πεποίθησης 
δηλαδή ότι διαθέτει ορισμένο αισθητικό ενδιαφέρον η απόπειρα των νέων 
12 έως 15 ετών να λειτουργήσουν ποιητικά –με την ευρύτερη έννοια- και 
της πίστης ότι η συστηματική τριβή με θέματα αισθητικά και η 
καλλιέργεια μιας εργαστηριακής σχέσης με την τέχνη παρέχουν στον/-η 
νέο/-α, αν μη τι άλλο, τη μνήμη μιας προσωπικής ηδονής, το φυλακτό 
ενός ρίγους, τη μέθη μιας αλχημείας, πολύτιμα, δηλαδή τιμαλφή, για 
έναν βίο που δεν εστιάζει μόνον στη βεβαρημένη έννοια της τρέχουσας 
επιτυχίας. 
 
Το πρώτο αυτό τεύχος δεν καλύπτει το φάσμα του ονείρου μου, διότι αν 
και αισθάνομαι συγκινημένη από την ανταπόκριση που συνάντησε το 
«καλλιτεχνικό σάλπισμα» του Δυτικού Ανέμου ανάμεσα στους μαθητές 
μου και, κυρίως, για κάποιες από τις λογοτεχνικές τους επιδόσεις, είναι, 
ως περιοδικό Τέχνης, άγουρο. Κι αυτό, όσο κι αν ο επιθετικός 
προσδιορισμός συνάδει προς την αψάδα και το ενεργητικό της ηλικίας των 
μικρών δημιουργών, ταυτόχρονα  
α) μαρτυρά την κακοδαιμονία του ενός διαχειριστή, το γεγονός δηλαδή ότι 
δεν υπήρξε καλλιτεχνική – συντακτική επιτροπή, η οποία να συνεδριάζει, 
να αποφασίζει, να θεματοποιεί, να αποκλείει συμμετοχές ή να προκρίνει 
κάποιες άλλες. Με λίγα λόγια, να διαμορφώνει τάσεις και να δυναμιτίζει, 
μέσα από λόγο και πράξη, την αγάπη προς την «κοινή υπόθεση» της 
Λογοτεχνίας.  
β) Επιπλέον, δικαιολογεί τη σπάταλη κάποτε παρουσία όλων σχεδόν των 
συμμετεχόντων, καθώς, λόγω της απουσίας αγαστής αντιγνωμίας, μέσα 
από μία επιτροπή εκπαιδευτικών – μαθητών, αναδείχθηκε η ενασχόληση 
σε ικανό κριτήριο ένταξης στην ύλη του περιοδικού.  
γ) Δε στάθηκε από την πρώτη χρονιά εφικτό να καταξιωθεί ο Δυτικός 
Άνεμος ως σχολικό περιοδικό, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να είναι 
κυρίως οι μαθητές μου του τμήματος Α2. Πραγματικά, τούς εύχομαι να 
αποτελέσουν το πολύτιμο μέταλλο που χύνεται πρώτο στην καρδιά ενός 
αντιδραστήρα για πολλαπλές αναφλέξεις. Προσωπικά, πάντως, είμαι 
βαθιά συγκινημένη και από τη διαθεσιμότητά τους και από τις επιδόσεις 
τους. 
 
Παρόλα αυτά, σχεδόν όλα τα έργα που φιλοξενούνται δέχτηκαν 
πολλαπλό σχολιασμό και αρκετά από αυτά τις «θεραπευτικές 
επιδιορθώσεις» των μαθητών, που κατανόησαν από πρώτο χέρι ότι ένα 
χέρι, προκειμένου για «λογοτεχνικό τοίχο», δεν αρκεί. 
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Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά τις συναδέλφους μου 
Μαρία Καλατζή (ΠΕ02), Κατερίνα Πλακούδα (ΠΕ02) και Αντιγόνη 
Χαλκιοπούλου (ΠΕ11) για το γεγονός ότι εφοδίασαν το περιοδικό με 
ποιητικά πονήματα μαθητών τους. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την 
ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εκπαιδευτικό ΠΕ02 Κατερίνα 
Πλακούδα, υπογραμμίζοντας το κοινό βαθύ ενδιαφέρον μας για «την 
υπόθεση της Λογοτεχνίας» και τη φιλοδοξία μας να μυήσουμε τους 
μαθητές μας στις ηδονές, τα παιχνίδια και τις ιδιοτροπίες του λόγου. 
Ακόμη, καθώς η συνεργασία μας υπήρξε συνεχής, προγραμματισμένη και 
στενή, σχεδόν το σύνολο των «αφορμήσεων», των φύλλων εργασίας, των 
βιωματικών ασκήσεων, των πιλοτικών αναζητήσεων και σεναρίων ήταν 
κοινά ανάμεσα στο Α1, στο οποίο δίδαξε Λογοτεχνία και Γλώσσα η κ. 
Πλακούδα και στο Α2, στο οποίο δίδαξα εγώ τα ίδια μαθήματα. Γεγονός 
είναι πως, όπως κάθε μεγάλη ιδέα απαιτεί διασπορά και συνεργάτες, έτσι 
και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του λόγου και δη των λογοτεχνικών, 
προαπαιτεί «το κοινόν», μια «αδελφότητα». Ελπίζω πως όσον αφορά στον 
Δυτικό Άνεμο, η «αδελφότητα» αυτή σε ένα επόμενο τεύχος θα επιτευχθεί. 
 
Επίσης, σπεύδω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα  την Εκπαιδευτικό Εικαστικών  
(ΠΕ08) των Πειραματικών Γυμνασίων Πάτρας κ. Χρύσα Στεφανίδη, στο 
μάθημα της οποίας οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 ζωγράφισαν 
όλους τους πίνακες που κοσμούν τις ψηφιακές σελίδες του Δ.Α., με 
μοναδικές εξαιρέσεις τις «ομηρικές επιστολές» που συνέταξαν ομαδικά οι 
μαθητές του Α1 και είναι ενταγμένες στην Ενότητα Δ΄ του περιοδικού. 
Επιπλέον, η κ. Στεφανίδη φωτογράφισε τα έργα των μαθητών της, έτσι 
ώστε να αξιοποιήσω γραφιστικά τις προσπάθειές τους. 
 
Τέλος, ευχαριστώ θερμά τη Διευθύντρια του Π.Π.Γ.Π.Π. Αθανασία 
Μπαλωμένου, για την αμέριστη ενθάρρυνση και την πρακτική στήριξη 
όλων των ιδεών μου. 
 
Η συντριπτική πλειονότητα των πρωτολείων των μαθητών μας 
γεννήθηκαν μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και δράσεις που 
καλλιεργούνται και υλοποιούνται στο σχολείο μας, είτε -και κυρίως- στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων, 
project, ομίλων ή άλλων μαθημάτων. Για τον λόγο αυτό, θα παραθέσω 
ευθύς αμέσως πίνακα, στον οποίο να παρουσιάζεται με ακρίβεια η 
προπαγανδιστική δουλειά που προηγήθηκε (κυρίως από την κ. Πλακούδα 
και από εμένα), προκειμένου για άλλη μια φορά να περπατήσει η γλώσσα 
μας «στις αμμουδιές του Ομήρου», όπως συμβαίνει πάντα με το βάπτισμα 
λογοτεχνικού πυρός σ’ αυτήν τη χώρα. 
Με την ελπίδα να χαρείτε ό,τι μαθητές και εκπαιδευτικοί καταφέραμε 
Μαίρη Σιδηρά 
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ    
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  --  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

 
ΕΡΓΑ ΑΦΟΡΜΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Γιώργου Καρπέτα (Α1) 
«Anti Bulling Song» 

Δράση Ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης κατά της 
Ενδοσχολικής Βίας 

Αθανασόπουλος Δημήτρης 
(ΠΕ19)/ 
Χαλκιοπούλου Αντιγόνη 
(παραχώρησε και το ποίημα - 
ΠΕ11) 

Δήμητρας Μαγκαφά (Α1) 
«Το μενού» 

Διαθεματική δράση 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας, 
Οικιακής Οικονομίας 
σχετικά με τη διατροφή 

Κατερίνα Πλακούδα 
(παραχώρησε και το ποίημα - 
ΠΕ02)/ Μαίρη Σιδηρά (ΠΕ02)/ 
Χριστίνα Κτενά (ΠΕ15) 

Κώστα Ματαρά (Α2)  
«Το ποίημα της Κενγκά», 
Αρτέμιδος Μεϊμάρογλου 
(Α2) « Η Κενγκά 
περιπολεί στον ουρανό», 
Ιωάννας Νικολαΐδη (Α2)  
«Η Κενγκά περιπολεί στον 
ουρανό»,  
Ανδρέα Πανάρετου (Α2)  
«Η Κενγκά με την άδεια 
καρδιά»,  
Βιολέττας – Φραντζέσκας 
Παπαδημητρίου (Α2)  
«Η μπαλάντα της Κενγκά», 
Φίλιππου Στελλάτου (Α2) 
«Η έρημη ψυχή», 
Παναγιώτη Τόγια (Α2)  
«Το μαύρο κύμα και η 
ρίμα»,  
Χριστίνας Τσιάκου (Α2) 
 «Η Κενγκά παλεύει με τη 
μαύρη κατάρα» 

Φύλλο εργασίας, με 
αφορμή τη διδακτική 
επίσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 20.11. 13  της κ. 
Κλειώς Φανουράκη και των 
φοιτητών της από το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, 
στο πλαίσιο του 
προγραμματισμένου 
δίωρου μαθήματός μας στη 
Λογοτεχνία της Α΄ τάξης.  
Η ομάδα του 
Πανεπιστημίου εφάρμοσε 
και στα δύο τμήματα του 
σχολείου μας βασικές 
θεατρικές τεχνικές, σε 
συνδυασμό με διάλογο. Πιο 
συγκεκριμένα, η ομάδα 
προσέγγισε κινησιολογικά 
και βιωματικά το 
απόσπασμα που 
παρατίθεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο από το παραμύθι 
του Λουίς Σεπούλβεδα «Το 
μαύρο κύμα».  
Κατά το επόμενο δίωρο, οι 
μαθητές μας κλήθηκαν, 
αξιοποιώντας την εμπειρία 
τους, να επεξεργαστούν 
φύλλο εργασίας, το οποίο 
κατέληγε με την ακόλουθη 
προτροπή:  
Προσπαθήστε να 
συνθέσετε ένα ποίημα σε 
ελεύθερο ή ομοιοκατάληκτο 

Α1: Πλακούδα Κατερίνα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 75 

στίχο του οποίου ο πρώτος 
στίχος θα είναι: 
 
Η Κενγκά παλεύει με το 
μαύρο κύμα 
 
 

Φάνη Μεντζελόπουλου 
(Α2) «Ο δικός μου 
“Αμερικάνος”», Ανδρέα 
Πανάρετου (Α2) «Είσαι 
πάλι εδώ», Ιωάννας 
Παπαδοπούλου (Α2) «Ο 
δικός μου “Αμερικάνος”. 
Ιστορία με τραγικό τέλος 
και επιμύθιο», Παναγιώτη 
Τόγια (Α2) «Τι σέρνει πίσω 
της μια λέξη» 

18.12.13: Συναιρώντας τις 
φάσεις «Πριν» και «Μετά 
την Ανάγνωση», όπως 
καθορίζονται από το 
πιλοτικό πρόγραμμα 
σπουδών στη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, 
πραγματοποιήσαμε και με 
τα δύο τμήματα της Α΄ στην 
αίθουσα θεάτρου του 
σχολείου δίωρη, καινοτόμα 
και διαθεματική δράση, με 
την ενότητα 10 της 
Γλωσσικής Διδασκαλίας και 
την ραψωδία α της 
Οδύσσειας. Με εκτενή 
χρήση βιωματικών 
μεθόδων, 
δραματοποιήσεων, 
ασκήσεων ενεργοποίησης 
της συγκινησιακής μνήμης, 
κ.ά., με αφορμήσεις από 
κείμενα, όπως το διήγημα 
«Ο Αμερικάνος» του 
Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη ή το ποίημα 
«Σε παλιό συμφοιτητή» του 
Κώστα Καρυωτάκη, και υπό 
το μουσικό χαλί της Λένας 
Πλάτωνος, σκιαγραφήσαμε 
το πορτρέτο του «ξένου» 
από τα χρόνια του Οδυσσέα 
ώς τις μέρες μας. Οι 
μαθητές συνέγραψαν 
κείμενο που έφερε τον τίτλο 
«Ο δικός μου Αμερικάνος».  
 
 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Έλλης Νέγκα (Α2) «Χθες 
το βράδυ ονειρεύτηκα την 
Άβυσσο», Ιωάννας 
Νικολαΐδη (Α2) «Άβυσσος 
όπως παράδεισος», 
Κωνσταντίνας Κάκκου 

Καινοτόμα δράση με 
προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Άβυσσος» της Unesco, 
συζήτηση πάνω στο μεικτό 
είδος της αφήγησης με 
έντονα περιγραφικά 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 
Περί μουσικής: Πάνος 
Χατζηαντωνίου (ΠΕ19) 
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(Α2) «Ένα ταξίδι πέρα από 
κάθε φαντασία», Φάνη 
Μεντζελόπουλου (Α2) 
«Αγωνία στην Άβυσσο», 
Αργύρη Στρατίκη (Α2) 
«Αβυσσαλέο όνειρο», 

στοιχεία και μουσική 
περιπλάνηση στους «ήχους 
του βυθού». Τα 
παρατιθέμενα κείμενα 
είναι από τη συγγραφή 
αφηγηματικού κειμένου με 
τίτλο «Χθες βράδυ 
ονειρεύτηκα την άβυσσο» 

Γιάννη Ξυδία (Β2) 
«Περιττό…» 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
τη Δράση κατά της 
Ενδοσχολικής Βίας και το 
μάθημα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας 

Μαρία Καλατζή (ΠΕ02) 
Δημήτρης Αθανασόπουλος 
(ΠΕ19) 
Αντιγόνη Χαλκιοπούλου 
(ΠΕ11) 

Βιολέττας – Φραντζέσκας 
Παπαδημητρίου (Α2) 
«Κάποτε…» 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
την ταινία του Δήμου 
Αβδελιώδη Το δέντρο που 
πληγώναμε και 
αφορμώμενο από φύλλο 
εργασίας που 
συμπληρώθηκε μετά την 
προβολή της ταινίας 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Αθηνάς 
Παπανικολοπούλου (Β2) 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Μαρία Καλατζή (παραχώρησε 
και το ποίημα) 

Κορίνας – Θωμαΐς Στάθη 
(Α2) «Αυτό θα πει 
σκλαβιά…» 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
φύλλο εργασίας πάνω στο 
πεζογράφημα του Γιώργου 
Ιωάννου «Το παλιό 
σχολείο» 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Παναγιώτη Τσουκαλή 
(Β2) «Έκκληση» 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

Μαρία Καλατζή (παραχώρησε 
και το ποίημα) 

Κωνσταντίνας Κάκκου 
(Α2) «Πρωτοχρονιάτικο 
θρίλερ», Αρτέμιδος 
Μεϊμάρογλου (Α2) «Ένα 
πορφυρό γιορτινό τραπέζι», 
Σοφίας Μιχαλοπούλου 
(Α2) «Θα φάμε θα 
πιούμε…», Ιωάννας 
Παπαδοπούλου (Α2) 
«Λουκούλλεια 
Πρωτοχρονιά» 

Διαθεματική δράση 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας, 
Οικιακής Οικονομίας 
σχετικά με τη διατροφή 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά  
Σε συνεργασία με την 
Εκπαιδευτικό ΠΕ15 Χριστίνα 
Κτενά 

Κωνσταντίνας Κάκκου 
(Α2) «Κρουαζιέρα να σου 
πετύχει», Χάρη 
Μητρόπουλου (Α2) «Δως 
μου περιπέτεια», Έλλης 
Νέγκα (Α2) «Αναπάντεχη 
προσγείωση», Βιολέττας – 
Φραντζέσκας 

Παραγωγή αφηγηματικού 
κειμένου στο μάθημα της 
Γλώσσας, με τίτλο 
«Περιπετειώδες Ταξίδι» 

Α2: Μαίρη Σιδηρά 
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Παπαδημητρίου (Α2) «Στο 
ξερονήσι… όβερ», Κορίνας 
– Θωμαΐδος Στάθη (Α2) 
«Στιγμιότυπα από πέρσι το 
καλοκαίρι», Φίλιππου 
Στελλάτου (Α2) «Με το ζόρι 
ηθοποιοί» 

Ιωάννας Νικολαΐδη (Α2) 
«Δακρυσμένες μαστιχιές», 
Κορίνας – Θωμαΐδος 
Στάθη (Α2) «Η φύση και το 
κρυμμένο παιδί» 

Ποιητικά κείμενα 
εμπνευσμένα από την 
ταινία του Δήμου 
Αβδελιώδη Το δέντρο που 
πληγώναμε  και 
αφορμώμενα από φύλλο 
εργασίας που 
συμπληρώθηκε μετά την 
προβολή της ταινίας 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Βιολέττας – Φραντζέσκας 
Παπαδημητρίου (Α2) «Το 
σκάκι» 

Ελεύθερο θέμα Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Παναγιώτας 
Φωτεινοπούλου (Α2) «Μια 
προσωπική εμπειρία» 

Παραγωγή αφηγηματικού 
κειμένου, με χρήση 
συγκεκριμένου λεξιλογίου 

Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Αρτέμιδος Μεϊμάρογλου 
(Α2) «Ο θεατής 
πρωταγωνιστής», Ανδρέα 
Πανάρετου (Α2) «Οι 
εικόνες ξόρκια μαγικά», 
Γιάννη Στεφανόπουλου 
(Α2) «Το ταλέντο του 
σκηνοθέτη», Χριστίνας 
Τσιάκου (Α2) «Η φύση 
λογοτεχνικό ποίημα», 
Παναγιώτας 
Φωτεινοπούλου (Α2) «Με 
συγκίνηση και γνώση» 

Κείμενα ταινιοκριτικής, 
στηριζόμενα στην ταινία 
του Δήμου Αβδελιώδη Το 
δέντρο που πληγώναμε και 
αφορμώμενα από φύλλο 
εργασίας που 
συμπληρώθηκε μετά την 
προβολή της ταινίας 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Ομάδα Δ΄ (Α1) «Τα 15 
ονόματα!», Ομάδα Άλκης 
Ζέη (Α2) «Τρεις φορές και 
τρεις καιρούς…»  

Οι μαθητές της Α΄ Τάξης, 
κατά το Α΄  τρίμηνο και στο 
πλαίσιο της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, εργαζόμενοι 
ομαδοκεντρικά και με 
φύλλο εργασίας που 
αφορούσε στην 
προσπέλαση του 
παραδοσιακού παραμυθιού 
«Ο φτωχός και τα γρόσια» -
το οποίο περιέχεται στο 
σχολικό εγχειρίδιο- 
συνέθεσαν, μεταξύ άλλων, 
παραμύθια. Πιο 
συγκεκριμένα, 
προσπάθησαν να 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 
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ανταποκριθούν στην 
ακόλουθη άσκηση:  Να 
συνθέσετε γραπτώς και σε 
συνεργασία με την ομάδα 
σας ένα παραμύθι στο 
οποίο το καλό που 
πράττουμε στον άλλον θα 
πολλαπλασιάζεται μαγικά. 
Το κείμενο θα πρέπει να 
είναι σχετικά σύντομο και 
να χτίζεται με βάση τον 
αριθμό τρία (3). Για 
παράδειγμα, τρεις 
δοκιμασίες, τρεις ευχές, 
τρία ζώα, κ.ο.κ. 
 

Η ομάδα του Οδυσσέα 
(Α1): Γράμμα της 
Πηνελόπης στον Οδυσσέα, 
η ομάδα του Ποσειδώνα 
(Α1): Γράμμα της 
Ευρύκλειας στον Οδυσσέα, 
η ομάδα της Αθηνάς (Α1): 
Γράμμα του Τηλέμαχου 
στον Οδυσσέα και η ομάδα 
του Άργου - α΄ (Α1): 
Γράμμα του Οδυσσέα στην 
Πηνελόπη, - β΄: Γράμμα του 
Οδυσσέα στην Πηνελόπη  

Βιωματική, ομαδοκεντρική 
άσκηση, στο πλαίσιο 
διδασκαλίας της Οδύσσειας 
του Ομήρου 

Α1: Μαίρη Σιδηρά 

Ομάδα Ευγένιου Τριβιζά, 
ομάδα Οδυσσέα Ελύτη, Κ. 
Κάκκου – Π. 
Φωτεινοπούλου (Α2): 
«Ελλάδα είναι…» 

Ποιήματα που γεννήθηκαν 
με αφορμή το δίωρο 
αφιέρωμα στην Ποίηση, την 
Άνοιξη και την ελληνική 
φύση, στις 19.4.14 στην 
αίθουσα θεάτρου του 
σχολείου μας 

Α1: Κατερίνα Πλακούδα 
Α2: Μαίρη Σιδηρά 

Ομάδα Κ.Α.Τ.Σ.Ι.Κ.Α. & 
Μ.Α.Ν.Α. «Ελλάδα. Να 
διαβαστεί πικρά» 

Ποίημα εμπνευσμένο από 
την πιλοτική θεματική 
ενότητα της Λογοτεχνίας 
«Σάτιρα και ήθη»  

Γ1, Γ2: Κατερίνα Πλακούδα 
(παραχώρησε και το ποίημα) 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
 
  

Αθανασία Μπαλωμένου,      Προλογικό σημείωμα        σελ. 2 
Διευθύντρια Π.Π.Γ.Π.Π. 
Α. ΕΝΟΤΗΤΑ                   ΠΟΙΗΣΗ                     σελ. 3 

 Ποίηση είναι… σελ. 4 
Γιώργος Καρπέτας Anti-Bullying Song σελ. 6 
Δήμητρα Μαγκαφά Το μενού σελ. 7 
Κώστας Ματαράς Το ποίημα της Κενγκά σελ. 8 
Άρτεμις Μεϊμάρογλου Η Κενγκά περιπολεί στον ουρανό σελ. 9 
Φάνης Μεντζελόπουλος Ο δικός μου «Αμερικάνος» σελ. 10 
Έλλη Νέγκα Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα την  σελ. 11 
 Άβυσσο 
Ιωάννα Νικολαΐδη Άβυσσος όπως παράδεισος σελ. 12 
--------------- Αχ, αυτοί οι άνθρωποι σελ. 13 
Γιάννης Ξυδίας Περιττό… σελ. 14 
Ανδρέας Πανάρετος Είσαι πάλι εδώ σελ. 15 
---------------- Η Κενγκά με την άδεια καρδιά σελ. 16 
Βιολέττα – Φραντζέσκα  Η μπαλάντα της Κενγκά σελ. 17 
Παπαδημητρίου   
---------------- Κάποτε… σελ. 19 
Αθηνά Παπανικολοπούλου Έφυγε… σελ. 20 
Κορίνα – Θωμαΐς Στάθη Αυτό θα πει σκλαβιά… σελ. 21 
Φίλιππος Στελλάτος Η έρημη ψυχή… σελ. 22 
Παναγιώτης Τόγιας Το μαύρο κύμα και η ρίμα σελ. 23 
Παναγιώτης Τσουκαλής Έκκληση σελ. 24 
Χριστίνα Τσιάκου Η Κενγκά παλεύει με τη μαύρη σελ. 25 
 κατάρα  

 
 

Β. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 26 
 Λογοτεχνία είναι σελ. 25 
Κωνσταντίνα Κάκκου Ένα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία σελ. 29 
--------------- Πρωτοχρονιάτικο θρίλερ σελ. 30 
--------------- Κρουαζιέρα να σου πετύχει σελ. 32 
Άρτεμις Μεϊμάρογλου Το πορφυρό τραπέζι σελ. 34 
Φάνης Μεντζελόπουλος Αγωνία στην Άβυσσο… σελ. 36 
Χάρης Μητρόπουλος Δως μου περιπέτεια… σελ. 37 
Σοφία Μιχαλοπούλου Θα φάμε, θα πιούμε… σελ. 38 
Έλλη Νέγκα Αναπάντεχη προσγείωση σελ. 40 
Ιωάννα Νικολαΐδη Δακρυσμένες μαστιχιές σελ. 42 
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Βιολέττα – Φραντζέσκα  Στο ξερονήσι… όβερ σελ. 43 
Παπαδημητρίου   
--------------- Το σκάκι σελ. 45 
Ιωάννα Παπαδοπούλου Ο δικός μου «Αμερικάνος». Ιστορία  σελ. 46 
 με τραγικό τέλος και επιμύθιο  
--------------- Λουκούλλεια Πρωτοχρονιά!  σελ. 47 
Κορίνα - Θωμαΐς Στάθη Στιγμιότυπα από πέρσι το καλοκαίρι σελ. 49 
--------------- Η φύση και το κρυμμένο παιδί σελ. 51 
Φίλιππος Στελλάτος Με το ζόρι ηθοποιοί σελ. 52 
Αργύρης Στρατίκης Αβυσσαλέο όνειρο σελ. 53 
Παναγιώτης Τόγιας Τι σέρνει πίσω της μια λέξη σελ. 54 
Παναγιώτα Φωτεινοπούλου Μία προσωπική εμπειρία σελ. 55 

 
 

Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΟΚΡΙΤΙΚΗ στο Δέντρο που σελ. 56 
  πληγώναμε του Δήμου Αβδελιώδη 
Άρτεμις Μεϊμάρογλου Ο θεατής πρωταγωνιστής σελ. 57 
Ανδρέας Πανάρετος Οι εικόνες ξόρκια μαγικά σελ. 57 
Γιάννης Στεφανόπουλος Το ταλέντο του σκηνοθέτη σελ. 57 
Χριστίνα Τσιάκου Η φύση λογοτεχνικό ποίημα σελ. 58 
Παναγιώτα Φωτεινοπούλου Με συγκίνηση και γνώση σελ. 58 

 
 

Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ σελ. 60 
Α1: Ομάδα Δ΄  Τα 15 ονόματα (παραμύθι) σελ. 61 
Α2: Ομάδα Άλκης Ζέη Τρεις φορές και τρεις καιρούς…  σελ. 62 
 (παραμύθι)  
Α1: Η ομάδα του Οδυσσέα Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ.:   σελ. 63 

 Γράμμα της Πηνελόπης στον Οδυσσέα 
(επιστολή)  

Α1: Η ομάδα του Ποσειδώνα Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ.: σελ. 64 
 Γράμμα της Ευρύκλειας στον Οδυσσέα 
(επιστολή)  

Α1: Η ομάδα της Αθηνάς Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ.: σελ. 65 
 Γράμμα του Τηλέμαχου στον Οδυσσέα 
(επιστολή)  

Α1: Η ομάδα του Άργου (α) Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ.: σελ. 66 
 Γράμμα του Οδυσσέα στην Πηνελόπη 
(επιστολή)  

Α1: Η ομάδα του Άργου (β) Μια χειμωνιάτικη μέρα του 1080 π.Χ.:  σελ. 67 
 Γράμμα του Οδυσσέα στην Πηνελόπη 
(επιστολή)  

Α2: Ομάδα Ευγένιου Τριβιζά  Ελλάδα είναι… (ποίημα)                       σελ. 68 
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Α2: Ομάδα Οδυσσέα Ελύτη Ελλάδα είναι… (ποίημα) σελ. 69 
Α2: Κ. Κάκκου –  Ελλάδα είναι… (ποίημα) σελ. 70 
       Π. Φωτεινοπούλου   
Γ2: Ομάδα Κ.Α.Τ.Σ.Ι.Κ.Α.  Ελλάδα. Να διαβαστεί πικρά σελ. 71 
      &      Μ.Α.Ν.Α.  (ποίημα) 
 
Μαίρη Σιδηρά Λογοτεχνία και σχολική σελ. 72 
 πραγματικότητα 
------------------ Πίνακας συσχετισμού σελ. 74 
 μαθητικών έργων και 
 μαθημάτων – δράσεων  
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Π.Π.Γ.Π.Π. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 
ΠΑΤΡΑ 
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