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Ζ Νηθνιίλα Σδώξα ζπκκεηείρε κε ην πνίεκα «Χάρμα 

ουθαλμών» θαη ην δηήγεκα  «Περπατώντας στην 

εστστία…» ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο Φηινιόγνπ Κπξηαθήο 

Μαπξνθπιιίδνπ. 

 

Αθνινπζνύλ ηα έξγα ηεο καζήηξηαο, ε νπνία παξαρώξεζε ηελ άδεηα γηα 

ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο: 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΩΕΔΦΗΝ Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο 

Σάμεηο Καζζηόπεο Κέξθπξαο 

 

 

Χάξκα νθζαικώλ  

 

’ έλα πνηάκη δξνζεξό 

ζπλαίζζεκα θπιάεη 

θαη ζαλ ην θύκα, δπλαηά, 

ζηα βξάρηα επάλσ ζθάεη. 

 

Έλα ηξηαληάθπιιν όκνξθν 

ηνλ θήπν καο ζηνιίδεη 

θαη κέζα ζηνλ παξάδεηζν 

αγάπε δηαζθνξπίδεη. 

 

Σεο κνίξαο ην μεκέξσκα 

ν ήιηνο αλαηέιιεη, 

ηεο κέιηζζαο πνιύηηκν 

θάλεη ρξπζό ην κέιη. 

 

Με ρξώκα έληνλν πνιύ 

θξαζί θόθθηλν πίλεη, 

ζε πίλαθεο αζπξόκαπξνπο 

δσληάληα λα δίλεη. 

 

 

 

 

 



 

ΕΩΕΔΦΗΝ      Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο 

Σάμεηο Καζζηόπεο Κέξθπξαο 

 

Περπατώντας στην εστστία…  

Σα θαλαξάθηα ηνπ δξόκνπ είραλ ζβήζεη. Ο αέξαο θπζνύζε δπλαηά πεξλώληαο αλάκεζα από ηα θιαδηά ησλ 

δέληξσλ. Οη ήρνη πνπ έθαλαλ ήηαλ πεξίεξγνη. Έκνηαδαλ κε θσλέο. Κξαπγέο, νη νπνίεο ήζειαλ θάηη λα ηνπο 
πνπλ. Δελ κπνξνύζαλ λα ηηο θαηαιάβνπλ. Ήηαλ μέλεο γηα εθείλνπο. Παξαηεξνύζαλ όκσο πξνζεθηηθά. Ήηαλ 

πξόζπκνη λα βξνπλ απαληήζεηο ζηηο πνιπάξηζκεο εξσηήζεηο ηνπο. 

Ήηαλ άββαην βξάδπ. Σα δύν αδέιθηα θάζνληαλ ζηελ ηαξάηζα ηεο πνιπθαηνηθίαο θνηηάδνληαο ην 
απέξαλην. Σα θώηα ηεο πόιεο ζηγά ζηγά έζβελαλ. Ή κάιινλ θαίλνληαλ ζνιά, επεηδή ηα κάηηα ηνπο είραλ 
αξρίζεη πάιη λα πιεκκπξίδνπλ κε δάθξπα. Η πόιε έκνηαδε λα εξεκεί, θαζώο πξνρσξνύζε ε λύρηα. 

Παξαηεξνύζαλ ηνλ ήιην λα πέθηεη. Δελ ήμεξαλ πώο λα αληηδξάζνπλ ζηε δσή. 

Η Ειίδα ήηαλ 2 ρξόληα κεγαιύηεξε από ηνλ Μάξθν, κόιηο έθιεηλε ηα δεθαέμη. Ήηαλ ςειή θαη πάξα πνιύ 
αδύλαηε. Εύθνια θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα πηζηέςεη όηη ήηαλ αλνξεθηηθή. Σα καιιηά ηεο, θόθθηλα ζαλ ηε  

θσηηά, έπεθηαλ  ζην πξόζσπν ηεο ρατδεύνληαο ηα απαιά, ρισκά κάγνπια ηεο. Σα κάηηα ηεο θηινμελνύζαλ 
έλα αζπλήζηζην πξάζηλν,ην νπνίν άιινηε ήηαλ γνεηεπηηθό θαη άιινηε ηξνκαθηηθό. Ήηαλ θινγεξά θαη 

κεγάια, έλαο θαιιηηέρλεο πηζαλόλ ζα έιεγε πσο ηα κάηηα ηεο έκνηαδαλ κε θαηαπξάζηλεο θιόγεο. ηνηρείν 
ηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπλήζηδε λα είλαη ε αηζηνδνμία. Άιισζηε ε αηζηνδνμία ήηαλ ην κόλν πνπ ηεο είρε 
απνκείλεη. 

Ο Μάξθνο ζα πεξλνύζε ηελ αδειθή ηνπ θαλέλα θεθάιη. Δύζθνια θάπνηνο ηνλ πίζηεπε , όηαλ θαλέξσλε ηελ 

ειηθία ηνπ. Γηα δεθαηεζζάξσλ εηώλ αγνξάθη, ηαίξηαδε πεξηζζόηεξν κε απόθνηην Λπθείνπ. Πάληνηε ιίγν 
εύζσκνο, ε όςε ηνπ επηζεηηθή, κα κόιηο παξαηεξνύζεο ην αζών πξόζσπό ηνπ, δελ κπνξνύζεο λα ηνλ 

θαηεγνξήζεηο γηα ηίπνηα. Σν βιέκκα ηνπ όκσο ήηαλ ζνβαξό. Σα κάηηα ηνπ βπζηζκέλα ζε έλαλ απέξαλην 
σθεαλό, θνηηάδνληάο ηα γηα ώξεο αλαθάιππηεο όιν θαη κηα λέα απόρξσζε ηνπ κπιε. Κη εθείλνο ζαλ ηελ 
αδειθή ηνπ είρε θόθθηλν καιιί, αλ θαη ηα δηθά ηνπ έηεηλαλ πεξηζζόηεξν πξνο ην πνξηνθαιί παξά ζην 

θόθθηλν. 

Είραλ κόιηο γπξίζεη από ηελ θεδεία ηνπ παηέξα ηνπο. Σώξα πηα ηνπο είραλ αθήζεη κόλνπο. Η κεηέξα ηνπο 
είρε απηνθηνλήζεη, όηαλ ήηαλ αθόκα πνιύ κηθξνί. Είρε πέζεη ζύκα ηνπ εζηζκνύ. πλήζηδε λα θάλεη ρξήζε  

εξσίλεο. Σα παηδηά ηε ζπκνύληαλ λα θάλεη ελέζεηο θαζεκεξηλά. Είρε θξίζεηο παληθνύ, θαηάζιηςε θαη έπηλε , 
όηαλ δελ είρε δίπια ηεο ηε ζύξηγγα. Απηή ε εηθόλα είρε κείλεη ραξαγκέλε ζηε κλήκε ησλ παηδηώλ. Σν 
πξόζσπν ηεο πάληα ζιηκκέλν, γεκάην κίζνο θαη πόλν. Σα πξάζηλα ηεο κάηηα θιακέλα είραλ γίλεη θόθθηλα. 

Έκνηαδε άξξσζηε. Ήηαλ άξξσζηε. Σόζν εγθισβηζκέλε ζηηο δηθέο ηεο αληηιήςεηο. ηνλ δηθό ηεο θόζκν. 
Δελ κπνξνύζε πηα λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε. Είρε παξαηήζεη ηα παηδηά ηεο. Δελ ήμεξε λα ηα αληηκεησπίζεη. 

Ο θόλνο έκνηαδε ε κόλε ιύζε θαη ν ερζξόο. Ο δνινθόλνο  ήηαλ ην κπαιό ηεο. 

Ο παηέξαο ηνπο κεηά ηελ απηνθηνλία ηεο γπλαίθαο ηνπ είρε αιιάμεη. Είρε κεηαηξαπεί πιένλ ζε ηέξαο. 
Εξρόηαλ ζπίηη αξγά ην βξάδπ, ρηππώληαο πόξηεο, κηιώληαο κόλνο ηνπ, θσλάδνληαο, βξίδνληαο. Έπηλε. 

Κάπνηεο θνξέο ηα παηδηά ηνλ πεξίκελαλ κέξεο νιόθιεξεο λα επηζηξέςεη, δηόηη από ην πνηό ραλόηαλ, δελ 
έβξηζθε ηνλ δξόκν λα γπξίζεη ζπίηη. Κνηκόηαλ ζηα παγθάθηα ηνπ πάξθνπ ή θάησ από γέθπξεο. Σν πξόζσπν 
ηνπ ηξαπκαηηζκέλν, αμύξηζην, βξώκηθν. Σα κάηηα ηνπ ίδηα κε ηεο γπλαίθαο ηνπ. Κόθθηλα, βνπξθσκέλα. 

Πνηέ δελ είρε θαηαθέξεη λα απνδερηεί ηε ζπκθνξά ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.  

Ο Μάξθνο γύξηζε ην θεθάιη ηνπ πξνο ην κέξνο ηεο κεγαιύηεξεο ηνπ αδειθήο. Σελ θνίηαμε γεκάηνο απνξία 
θαη αγάπε. Ήηαλ ραξνύκελνο πνπ ηνπιάρηζηνλ εθείλε είρε κείλεη θνληά ηνπ. Ήζειε λα ηεο κηιήζεη, αιιά 

ηνπ έιεηπαλ νη ιέμεηο. Η θαηάζηαζε πνπ πεξλνύζαλ δε κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί.  

 Καη ηώξα; 



 

Η Ειίδα δελ απνθξίζεθε. πλέρηζε λα έρεη ην βιέκκα ηεο θαξθσκέλν ζην ζθνηάδη. Σα κάηηα ηεο, πνπ κόιηο 

είραλ ζηεγλώζεη κε ηνλ παγσκέλν αέξα πνπ θπζνύζε πξνο ην κέξνο ηνπο, άξρηζαλ πάιη λα γεκίδνπλ 
δάθξπα. 

 Πνλάεη λα βιέπεηο θάπνηνλ λα θαηαζηξέθεη ηε δσή ηνπ, ρσξίο λα κπνξείο λα βνεζήζεηο.  

Απάληεζε ε Ειίδα.  

 Γηα ηε κακά ιεο; 

 Kαη γηα ηνλ κπακπά. 

Ο Μάξθνο άξρηζε λα δαθξύδεη. 

 Ξέξεηο ν κπακπάο δελ πέζαλε ηώξα. Έθπγε καδί κε ηε κακά ηόηε πνπ εθείλε … μέξεηο. 

Σα δάθξπα άξρηζαλ λα θπινύλ παγώλνληαο ηα κάγνπιά ηνπ. 

 Πώο ην ελλνείο απηό;  

Απόξεζε ε Ειίδα 

 Δε δνύζε ν κπακπάο. Η ςπρή ηνπ ηνλ εγθαηέιεηςε πνιύ πξηλ, μερλώληαο ην ζώκα ηνπ πίζσ 

ζηε γε. 

 Η Ειίδα δελ έδσζε απάληεζε. Ήμεξε όκσο όηη θαηά θάπνην ηξόπν ν αδειθόο ηεο είρε δίθην. 

Σελ επόκελε κέξα ν ήιηνο, έρνληαο ράζεη ην ζάξξνο ηνπ, δελ έιεγε λα θαλεί. Μία ζθηά ηνλ θξαηνύζε 
ζπληξνθηά αθήλνληάο ηνλ πίζσ. Οη θσλέο ζην κπαιό ηνπο θόληεπαλ λα εθξαγνύλ. Είραλ πιένλ ράζεη ηελ 
ειπίδα θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηε δσή. 

πλήζηδαλ ηώξα πηα λα πεξπαηνύλ κε ηα πξόζσπά ηνπο θαξθσκέλα ζην  πάησκα. Σα γνεηεπηηθά κάγνπιά 

ηνπο, ηα έθξπβε ε ζιίςε, ε νπνία ηνπο βάξαηλε κέξα κε ηε κέξα, ώξα κε ηελ ώξα, ιεπηό πξνο ιεπηό. Σα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο ήηαλ κπεξδεκέλα. Είραλ ραζεί ζε έλαλ ιαβύξηλζν ν νπνίνο δελ είρε αξρή θαη ηέινο. 

Έλησζαλ πόλν ή κήπσο ήηαλ κίζνο; Θπκό; Απνξία; Tα κάηηα ηνπο πιεκκύξηδαλ κε θνθηεξά δάθξπα, πνπ 
δηαπεξλνύζαλ ηνπο ηνίρνπο αλνίγνληαο ξσγκέο. Γηαηί λα ηνπο παξαηήζνπλ έηζη νη γνλείο ηνπο; Γηαηί ήηαλ 
απέλαληί ηνπο ηόζν άδηθε ε δσή; 

Σν απόγεπκα θαηά ηηο έμη ρηύπεζε ην θνπδνύλη. Μπξνζηά ζηελ πόξηα ζηεθόηαλ έλαο θύξηνο αλππόκνλνο, 
πνπ δε θαηλόηαλ λα έρεη κεγάιε όξεμε γηα ζπδεηήζεηο. Ήηαλ έλαο παιηόο θαιόο θίινο ησλ γνλέσλ ησλ 
παηδηώλ, πνπ είρε λα θαλεί ρξόληα. Μόιηο έκαζε γηα ηελ θεδεία ηνπ παηέξα ηνπο , απνθάζηζε λα επηζηξέςεη 

αλαιακβάλνληαο ηελ αλαηξνθή ησλ κηθξώλ. Έρνληαο ρηππήζεη θακηά δεθαξηά θνξέο ηελ πόξηα θαη ην 
θνπδνύλη ρσξίο αληαπόθξηζε, βύζηζε ην βαξύ, κεγάιν, ηξαπκαηηζκέλν ρέξη ηνπ ζηελ ηζέπε, άξπαμε 

επηζεηηθά έλα θιεηδί πνπ είρε από ηελ πεξαζκέλε ζπλάληεζε, πξηλ από ρξόληα, θαη άλνημε ηελ πόξηα. 
Αληηθξίδνληαο ηελ άζιηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ην δηακέξηζκα, δελ αληηιήθζεθε ακέζσο ηελ 
ύπαξμε ησλ παηδηώλ. Ο ρώξνο ηνλ νπνίν αληίθξηζε ήηαλ γεκάηνο κε πεηακέλα κπνπθάιηα βόηθαο, κπίξαο 

θαη νπίζθη. ην ηξαπέδη ήηαλ ηνπνζεηεκέλα παθεηάθηα από ηζηγάξα θαη άπιπηα πηάηα ησλ νπνίσλ ε βξνκηά 
είρε αξρίζεη λα πηάλεη κνύρια. Η ηειεόξαζε είρε θαηαζηξαθεί. Ρνύρα ήηαλ πεηακέλα παληνύ ζηνλ 

δηάδξνκν. Σν θσο ζην ζαιόλη έηξηδε θαη θαλείο δελ ην είρε παξαηεξήζεη, ή αθόκα θαη λα ην είραλ, δελ 
έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα λα ην αιιάμνπλ. Δε ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί θαλείο όηη ζην δηακέξηζκα 
απηό θαηνηθνύζαλ άλζξσπνη. 

Γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα είρε μεράζεη ηνλ ιόγν πνπ είρε έξζεη. Σόηε αληηιήθζεθε ηα παηδηά θαη ηα θνίηαμε 

αλαζηαησκέλνο. 

 Μαδέςηε ηα πξάγκαηα ζαο. ε δύν ιεπηά θεύγνπκε!  

Σνπο θώλαμε. 

Άξρηζε λα ζπκκαδεύεη ην δσκάηην, όζν ηα παηδηά ηνλ θνηηνύζαλ ηξνκαγκέλα.  

 Αθόκα εθεί ζηέθεζηε; 



 

 Πνύ ζα πάκε ; 

 ην εμνρηθό κνπ, ζην ζπίηη ζηα βξάρηα. Πξέπεη λα θύγεηε από εδώ. Δελ ππάξρεη πεξίπησζε 
λα ζαο παξαηήζσ θαη εγώ. Αξθεηά ιάζε έθαλαλ νη γνλείο ζαο. 

Χσξίο  δεύηεξε ιέμε ηα παηδηά άξρηζαλ λα καδεύνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο. 

Είρε πέζεη πάιη ε λύρηα. Σα αδέιθηα θηάλνληαο ζην εμνρηθό αλέβεθαλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ. Ήηαλ έλα 
κεγάιν εμνρηθό. Είρε κηα ηεξάζηηα πύιε ζην κπξνζηηλό κέξνο από ηελ νπνία έπξεπε λα πεξάζεηο γηα λα 

θηάζεηο ζην πξναύιην ηεο νηθίαο. Επάλσ από ηελ είζνδν ππήξρε έλα κπαιθόλη από ην νπνίν κπνξνύζεο λα 
ζαπκάζεηο ηνπο θήπνπο θαη ηα ζηληξηβάληα πνπ ζηόιηδαλ νιόθιεξν ην θηήκα. Σν ζπίηη απηό δηέζεηε νθηώ 

θξεβαηνθάκαξεο, ελλέα κπάληα, δύν θνπδίλεο θαη ηέζζεξα ζαιόληα. Οη δηάδξνκνη ήηαλ ζηελνί, έηζη ώζηε 
έλαο ελήιηθαο κε δπζθνιία κπνξνύζε λα πεξάζεη. ηελ ηαξάηζα επάλσ δύζθνια έθηαλε θαλείο. Η ηαξάηζα 
ήηαλ κηθξή. Άθηηαρηε αθόκα κε ηα ζίδεξα ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα εμέρνπλ από ην κπεηόλ. Σα αδέιθηα δελ 

ηα πείξαδε. Σν κάηη από εθεί έθηαλε ζε απνκαθξπζκέλα κέξε πνπ δελ είραλ μαλαδεί. Η ηαξάηζα είρε ζέα ηε 
ζάιαζζα θαη απέλαληη θάηη βνπλά. Δελ ήμεξαλ ζε πνηα ρώξα αλήθαλ ηα βνπλά απηά. Ή κήπσο αλήθαλ ζηελ 

δηθηά ηνπο; Δε γλώξηδαλ.  

 
Ο Μάξθνο έζηξεςε ην βιέκκα ηνπ ζηελ αδειθή ηνπ. Δελ ήηαλ ζίγνπξνο, αιιά ηνπ θάλεθε πώο ηα ρείιηα 
ηεο αδειθήο ηνπ θνπλήζεθαλ πξνο ηα πάλσ ζρεκαηίδνληαο έλα κηθξό, όρη θαη ηόζν θαλεξό, ρακόγειν.  

 Ειίδα, ζέισ λα γίλσ γηαηξόο. 

 Καη γηαηί; 

 Γηα λα βνεζήζσ ηνπο αλζξώπνπο λα κελ θηάζνπλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε εκάο. 

 Θα ηα θαηαθέξεηο! 

 Πώο είζαη ηόζν ζίγνπξε; 

 Όπνηνο έρεη ζηόρνπο θαη «γηαηί» έρεη ειπίδα! 

Κνηηάρηεθαλ. Η Ειίδα ηνπ ρακνγέιαζε. Ήηαλ ε πξώηε θνξά κεηά ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηνπο πνπ ν 

Μάξθνο ηελ είδε λα ρακνγειάεη. Χάξεθε πνπ ε αδειθή ηνπ κεηά από ηόζα ρξόληα θαλέξσζε έλα ίρλνο 
ραξάο ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ ηεο. Έζηξεςαλ ηα βιέκκαηά ηνπο μαλά ζηνλ νξίδνληα. Σν θεγγάξη 
βξηζθόηαλ ςειά. Είρε παλζέιελν εθείλν ην βξάδπ. Μαγεύηεθαλ. Η επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ήηαλ θσηηζκέλε. 

Έκνηαδε κε κνλνπάηη γεκάην αζηξαθηεξά ιεπθά δηακάληηα. ρεκάηηδαλ έλαλ δξόκν πνπ ζα ηνπο νδεγνύζε 
ζηελ επηπρία. 

Απέκελε κόλν λα ηνλ πεξπαηήζνπλ.  

 

 

 

 


