
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Μια φορά κι ζναν καιρό, υπιρχε ζνα νθςί ςτο οποίο ηοφςαν όλα τα 

Συναιςκιματα. 

Εκεί ηοφςαν θ Ευτυχία, θ Λφπθ, θ Γνώςθ, θ Αγάπθ και όλα τα άλλα 

ςυναιςκιματα. 

Μια μζρα ζμακαν ότι το νθςί τουσ κα βοφλιαηε και ζτςι όλοι 

επιςκεφαςαν τισ βάρκεσ τουσ και άρχιςαν να φεφγουν. 

Η Αγάπθ ιταν θ μόνθ που ζμεινε πίςω. Ήκελε να αντζξει μζχρι τθν 

τελευταία ςτιγμι. 

Πταν το νθςί άρχιςε να βυκίηεται, θ Αγάπθ αποφάςιςε να ηθτιςει 

βοικεια. 

Βλζπει τον Ρλοφτο που περνοφςε με μια λαμπερι καλαμθγό. 

Η Αγάπθ τον ρωτάει: «Ρλοφτε, μπορείσ να με πάρεισ μαηί ςου;», 

«Πχι, δεν μπορώ» απάντθςε ο Ρλοφτοσ. «Ζχω αςιμι και χρυςάφι ςτο 

ςκάφοσ μου και δεν υπάρχει χώροσ για ςζνα» 

Η Αγάπθ τότε αποφάςιςε να ηθτιςει βοικεια από τθν Αλαηονεία που 

επίςθσ περνοφςε από μπροςτά τθσ ςε ζνα πανζμορφο ςκάφοσ. 

«Σε παρακαλώ βοικθςζ με» είπε θ Αγάπθ. 

«Δεν μπορώ να ςε βοθκιςω Αγάπθ. Είςαι μοφςκεμα και κα μου 

χαλάςεισ το όμορφο ςκάφοσ μου» τθσ απάντθςε θ Αλαηονεία. 

Η Λφπθ ιταν πιο πζρα και ζτςι θ Αγάπθ αποφάςιςε να ηθτιςει από 

αυτι βοικεια. 

«Λφπθ άφθςζ με να ζρκω μαηί ςου». 



«Ω Αγάπθ, είμαι τόςο λυπθμζνθ που κζλω να μείνω μόνθ μου» είπε θ 

Λφπθ. 

Η Ευτυχία πζραςε μπροςτά από τθν Αγάπθ αλλά και αυτι δεν τθσ 

ζδωςε ςθμαςία. 

Ήταν τόςο ευτυχιςμζνθ, που οφτε καν άκουςε τθν Αγάπθ να ηθτά 

βοικεια. 

Ξαφνικά ακοφςτθκε μια φωνι: «Αγάπθ, ζλα προσ τα εδώ! Θα ςε 

πάρω εγώ μαηί μου!». 

Ήταν ζνασ πολφ θλικιωμζνοσ κφριοσ που θ Αγάπθ δεν γνώριηε, αλλά 

ιταν γεμάτθ από τζτοια ευγνωμοςφνθ, που ξζχαςε να ρωτιςει το 

όνομά του. 

Πταν ζφταςαν ςτθν ςτεριά ο κφριοσ ζφυγε και πιγε ςτο δρόμο του. 

Η Αγάπθ γνωρίηοντασ πόςα χρωςτοφςε ςτον κφριο που τθ βοικθςε, 

ρώτθςε τθν Γνώςθ: 

«Γνώςθ, ποιοσ με βοικθςε»; 

«Ο Χρόνοσ» τθσ απάντθςε θ Γνώςθ. 

«Ο Χρόνοσ;;» ρώτθςε θ Αγάπθ. «Γιατί με βοικθςε o Χρόνοσ;» 

Τότε θ Γνώςθ χαμογζλαςε και με τθ βακιά ςοφία τθσ είπε: 

«Μόνο ο Χρόνοσ μπορεί να καταλάβει πόςο 

μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ Αγάπθ». 

 

Μάνοσ Χατηιδάκισ 


