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Αυτι είναι θ Μζλπω 
Δεν ξζρω πόςο χρονϊν είναι. 
Είναι δαςκάλα μπαλζτου.  
Μζνει ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτθν Μπότςαρθ. 
Δεν τθσ αρζςουν τα κατοικίδια. 
τον ελεφκερο χρόνο τθσ αρζςει να μαγειρεφει. 
Ζχει ζναν γιο, τον Θανάςθ. 
Σον τελευταίο καιρό ζχει καταπιαςτεί με τθν ηωγραφικι. 
Ηωγραφίηει μόνο πρόςωπα. 
Σο αγαπθμζνο τθσ τραγοφδι είναι το Νιάου βρε γατοφλα 
από τθν Αλίκθ Βουγιουκλάκθ. 
Δεν κζλει να χρθςιμοποιεί οχιματα οποιουδιποτε είδουσ, 
αυτό περιλαμβάνει από αεροπλάνα μζχρι skateboard. 
Όπου χρειάηεται να πάει το κάνει περπατϊντασ. 
Δεν ζχει φίλουσ, δεν κζλει. Αγαπάει πολφ τθν θςυχία.  
Σθσ αρζςουν πολφ τα ταξίδια αλλά δεν πθγαίνει γιατί δεν 
μπορεί να το κάνει περπατϊντασ. 
Θ αγαπθμζνθ τθσ ταινία είναι το Mama mia! τθσ αρζςει 
πάρα πολφ θ Meryl Streep. 
Εχκζσ πιγε μια βόλτα αν και δεν βγαίνει ςυχνά από το 
ςπίτι τθσ. Φοβάται τον κορονοϊό. Εχκζσ όμωσ ζκανε μια 
εξαίρεςθ γιατί ικελε πολφ να πιει καφζ από το 
αγαπθμζνο τθσ μαγαηί ςτθν γειτονιά. 
Λωξάντρα Λούκας 

 

 

Θ Μάρκα Μουςμουλάκθ είναι ζνα 
δεκατετράχρονο κορίτςι που λατρεφει το παγωτό 
φράουλα.Μιςεί τισ καραμζλεσ με γεφςθ κανζλα 
τόςο όςο και τα επίςθμα άβολα ροφχα.Γι'αυτον 
το λόγο και επειδι τελειϊνει το καλοκαίρι οπότε 
τελειϊνουν και τα παγωτά φράουλα,απεχκάνεται 
τθν θμζρα του αγιαςμοφ.Σο μόνο που τθν 
παρθγορεί είναι ότι κα ξαναβρεκεί με τθν 
κολλθτι τθσ τθν Χριςτίνα. Παρόλα αυτά λίγεσ 
μζρεσ πριν τθν καταραμζνθ αυτι μζρα θ Μάρκα 
πζφτει ςε κατάκλιψθ και δζχεται να τρϊει μόνο 
παγωτά φράουλα  
Της Ζίνας Χατζηαράπη 



 

 

 
Σθν θμζρα που γεννικθκε θ chike , βρζκθκε ζξω 
από τον καταυλιςμό τουσ ,ζνα νεογζννθτο μωράκι 
καμθλοπάρδαλθσ , οι δικοί τθσ άνκρωποι 
κεϊρθςαν πωσ δεν επιτρζπεται να το 
πλθςιάςουν,οφτε να του παρζχουν κάποια 
βοικεια,κακωσ θ μθτζρα του κα βριςκόταν 
κοντά. Όμωσ περνοφςαν οι ϊρεσ και δεν 
εμφανιηόταν ,ζτςι το μετζφεραν ςτον καταυλιςμό 
τουσ ,του δϊςανε νερό και χόρτα για να τραφεί . 
Σα χρόνια πζραςαν και θ chike απζκτθςε ζναν 
φφλακα,ζναν φίλο.Οι περιςςότεροι το κατζκριναν 
και προςπακοφςαν να απομακρφνουν τθν 
καμθλοπάρδαλθ από τον καταυλιςμό ακόμα και 
με βίαιουσ τρόπουσ , μάταιεσ προςπάκειεσ που 
τουσ οδιγθςαν ςτθν ςυνικεια,ςτθν ςυμπάκεια. 
Με τον καιρό ,θ μικρι καμθλοπάρδαλθ κζρδιηε 
όλο και περιςςότερεσ καρδιζσ , δίνοντασ ζνα 
μάκθμα ηωισ. 
 

 

 
 

 
Σου Ραφαιλ Ντ. 
 
Είναι ο Φρεντ 
Μζνει ...ςπίτι του. 
Σι του αρζςει? Να τρϊει μακαρόνια. 
Δεν κζλει τίποτα... Σι κα γίνει όταν μεγαλϊςει? 
Όταν κα μεγαλϊςει κα γίνει μεγάλοσ! 
 
Ειδικό Δθμοτικό χολείο Λάριςασ 



 

 
 

 
Θ Σηίντηερ πζκανε. Σϊρα είναι παντοφ 

 

 
 

 
Θ Ζλλθ... 
Αχ, θ Ζλλθ... 
Θ Ζλλθ ζχει κουραςτεί. Θζλει να γίνουν όλα όπωσ 
πριν. πουδάηει υποκριτικι και τουσ τελευταίουσ 
μινεσ βλζπει τουσ ςυμμακθτζσ τθσ, τουσ 
κακθγθτζσ τθσ και τουσ φίλουσ τθσ μζςα από μια 
οκόνθ, ςε μικρά τετραγωνάκια. 
Θζλει να τουσ δει ξανά από κοντά και να τουσ 
αγκαλιάςει, χωρίσ να φοβάμαι. Να δει τα 
πρόςωπά τουσ, χωρίσ μάςκεσ. Να τραγουδιςει 
μαηί τουσ ςτθν αίκουςα τθσ μουςικισ με όλθ τθσ 
τθν ψυχι. 



 

 

 

Ο Πατιγιόν όταν ιταν 27 χρόνων. Φοβόταν να 
ερωτευτεί. Φοβάται ακόμα. 

 

 
 

 
Είμαι ο Yuong Tsang. Βουδιςτισ μοναχόσ. Ζηθςα 
μια ηωι γεμάτθ. Εβδομιντα δφο ετϊν ςιμερα. 
Μια ηωι προςεφχομαι για το καλό τθσ Γθσ, όλων 
των πλαςμάτων, του γζνουσ των ανκρϊπων. 
Πιςτεφω ςτο Ουράνιο Καλό, αλλά και ςτο καλό 
που φωλιάηει μζςα μασ. Εφχομαι ςε όλουσ ςασ, 
μικροφσ και μεγάλουσ, ίςουσ και διαφορετικοφσ, 
ειρινθ και ομόνοια. Ελπίηω, ηω, ξαναηϊ. 
Μαηί με Δθμθτρθ Παπαςιλ 
 



 
 

 

Αυτι είναι κεια μου θ Ρζνα. Είναι από το Λονδίνο. 
Παρτεφτθκε τον κείο μου τον Βαςίλθ και ηει ςτθν 
Ακινα είναι πολφ ψθλθ και μορφωμενθ και 
κουκλαρα. Δουλεφει ςτο Αμερικανικό κολζγιο τθσ 
Ακινασ. Εκεί πθγαίνει ο ξάδερφοσ μου Αγαπάει 
τθν ανθψιά τθσ τθν Θεανϊ όταν τελειϊςει ο 
κορονοιοσ κα τθσ πω να πάμε όλοι μαηί ςτο 
Λονδίνο. 

 

 

Θ Donna... Αρνείται να μασ πει τθ δικι τθσ 
ιςτορία. Μου ηιτθςε να ςασ πω να φανταςτοφμε 
όλοι μαηί τθν ιςτορία τθσ. 
 
Όταν ιταν 5 χρονϊν ιρκε ςτθν Ελλάδα... 
 
 
 
 



 

Δθμιουργοφμε 1000 πρόςωπα, χίλια πρόςωπα μοναδικά και ξεχωριςτά. Με τθν πεποίκθςθ 

ότι τα πρόςωπα αυτά κα γεμίςουν χρϊμα τθ ηωι μασ.  

"Είμαςτε όλοι φτιαγμζνοι από το ίδιο υλικό. Αλλά κανζνασ ίδιοσ. Θ μζκοδοσ τθσ Λωξάνδρασ 

είναι ίδια για όλα τα πορτρζτα. Κανζνα δε προκφπτει όμοιο με κάποιο άλλο" 

 

(τθν φωτογραφία ςυμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πορτραίτα από τα εργαςτιρια που 

ζχουν διεξαχκεί μζχρι ςτιγμισ!  

τεχνικι επιμζλεια, φωτομοντάη: Φαζκων Βανδϊροσ) 

 


