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Ροδούλα Ιατρούδη 

 

 
Με μια γεύση στεναχώριας 

 

Και ο καιρός περνάει και τρέχει όπως τα συναισθήματα,  

τα καλά έρχονται και φεύγουν γρήγορα 

και τα κακά μένουν και σε βασανίζουν για αρκετό καιρό. 

Μα ποιος ξέρει τι είναι πραγματικά καλό η κακό; 

 Ποιος ξέρει τι σε ωφελεί περισσότερο;  

Γιατί να μην μπορείς να ζεις με ένα μόνιμο χαμόγελο; 

 Γιατί  το πρέπει  να οδηγεί την ψυχή σου σε μια τόσο επώδυνη εκτέλεση;  

Μα και εσύ έχεις ψυχή για να την εκτελέσει;  

Άνθρωποι πάνε, έρχονται χωρίς λόγο, χωρίς στόχο, χωρίς όνειρα 

και το κυριότερο χωρίς αγάπη. 

Η καρδιά τους τυλίγεται από ένα στρώμα πάγου  

που δυστυχώς είναι αναλλοίωτος στο χρόνο, στον τόπο, στη ζωή.. 

 Τελικά ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο βία... Βία και μοναξιά.  

Μπορεί ο καθένας μας να μην είναι μόνος, να έχει φίλους, οικογένεια  

αλλά σίγουρα είναι μόνος στην ψυχή του, είναι κενός,  

είναι μια τεράστια θάλασσα δίχως νερό... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ροδούλα Ιατρούδη 

 

 

Ταξίδι 

Και  όλο γράφουμε,  γράφουμε…  

 Γράφουμε σκέψεις , συναισθήματα, προβληματισμούς  και όχι μόνο… 

Γράφοντας  ζωγραφίζουμε την καρδιά μας.  

Την εμπλουτίζουμε με τα αστέρια, το φεγγάρι, τη βροχή.  

Αποκωδικοποιούμε το φιλμ της ψυχής μας ,της ζωής, του μυαλού… 

 Και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά;  

Το χαρτί είναι μέρος της ψυχής μας,  

είναι ένας φίλος που μπορούμε να παρηγορηθούμε στην αγκαλιά του. 

 Ένας ψυχολόγος  που μας βοηθάει να λύνουμε τα προβλήματά μας.   

Είναι ένας μοναδικός ονειρεμένος συνταξιδιώτης  

 που μας βοηθάει να ταξιδέψουμε σε έναν αέρινο και μεταξωτό κόσμο. 

 Τον κόσμο της ποίησης! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ροδούλα Ιατρούδη 

 

Μόνος 

 

Και μένω μόνος ,μόνος στο σκοτάδι στο κενό, στο πουθενά. 

 Η ησυχία της νοσταλγίας αντηχεί στον ήχο της θλίψης. 

Και τώρα είναι η ώρα που τα προβλήματα απομονώνονται,  

που η ζωή αρρωσταίνει, που η κόλαση  δακρύζει.  

Το κενό μεγαλώνει ,οι αναμνήσεις ανασαίνουν και τα βήματα σωπαίνουν. 

 Και ήρθε η ώρα που οι άλλοι βηματίζουν μπροστά και εγώ μένω πίσω.  

Εγώ , μένω πίσω… Εγώ μένω ΜΟΝΟΣ 



Ροδούλα Ιατρούδη 

O Καθένας μας 

 

Είσαι μόνος, είσαι μοναδικός. 

Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι είσαι και ελεύθερος; 

Είσαι απομακρυσμένος , είσαι φοβισμένος. 

Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι είσαι πλήρης; 

Είσαι όμορφος ,είσαι κοντούλης. 

Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι είσαι και ξεχωριστός; 

Είσαι πονεμένος, είσαι φοβισμένος, στην καρδιά σου πληγές, 

δάκρυα, αρώματα μοναδικά. 

Είσαι ο χρόνος, είσαι η ζωή. 

Είσαι ξεκομμένος, είσαι καταδικασμένος. 

Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι είσαι ο καθένας μας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ροδούλα Ιατρούδη 

Εσύ 

Το άρωμά σου μεθυστικό. Λουλούδια ανασταίνει. 

 Και η πνοή σου φάρμακο, τη θάλασσα χαϊδεύει.   

Το άγγιγμά σου μια φωτιά, αστέρια που ανθίζουν.  

Και το χαμόγελο αγνό, έρωτες ξαναρχίζουν. 

Μ’ αυτά τα μάτια… Αχ! Αυτά τα μάτια, τα χρώματα του κόσμου   

γαλάζια σαν την θάλασσα, ατάραχη στ’ αγέρι 

 και μπλε σαν ξάστερο ουρανό, στη ζέστη καλοκαίρι 

 και άσπρο σαν τα σύννεφα που το φεγγάρι κρύβουν 

 και πράσινα σαν τα φυτά στο δάσος που σαστίζουν 

 και κίτρινα σαν το ολόγιομο φεγγάρι που φωτίζει 

κι αυτές τις νύχτες μόνη μου. Εσένα μου θυμίζει! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ροδούλα Ιατρούδη 

Δάκρυα 

 

Έτσι τυλίγομαι στην αγκαλιά της φύσης. 

 Και ενώ χαζεύω τα καταπράσινα μάτια της 

και ενώ μυρίζω το διεγερτικό άρωμα της 

και  πεθαίνω με την σκέψη και μόνο ότι αγγίζω αυτό το αγνό σώμα της μητέρας  
γης,  

κοιτώ ψηλά στον ουρανό και χάνομαι στο ταξίδι των αστεριών , 

χάνομαι στη μαγεία του φεγγαριού... 

 Και έτσι σκέφτομαι, σκέφτομαι...   

Τα δάκρυα σου δεν τα αξίζει κανένας  

αλλά αν τα άξιζε δεν θα σε έκανε να κλάψεις.  

Αλλά και εσύ γιατί έκλαψες; 

 Ίσως γιατί αγάπησες, ίσως γιατί χάλασαν οι ισορροπίες σου,  

ίσως γιατί πίστεψες πως έμεινες μόνος, 

 ίσως γιατί το φεγγάρι δεν σε συγκινεί πια, 

γιατί  σου το κρύβουν οι χρωματιστές αναμνήσεις...  

Και έτσι τυλίγομαι στην αγκαλιά της φύσης και κουλουριασμένη σκέφτομαι… 

Τα δάκρυα σου δεν τα αξίζει κανένας,  

αλλά αν τα άξιζε δεν θα σε έκανε να κλάψεις... 

 

 

 

 

 

 



Ροδούλα Ιατρούδη 

 Μια ιστορία με χαρούμενο τέλος 

Βλέπω ένα ορμητικό ποτάμι, βουναλάκια γύρω του και θόρυβος ,πολύς 

θόρυβος ,αλλά όχι ευχάριστος θόρυβος ανήσυχος ,καταπτοημένος από τα δεινά 

της ζωής. Και ξαφνικά ακούγεται ένας λυγμός .Η πηγή του ποταμού είναι δυο 

γαλανά ματιά . 

Η μπούρκα της Αϊσέ είχε μουσκέψει πια. Η φωτογραφεία στα χέρια της 

είχε διαβρωθεί καθώς την κρατούσε σφιχτά και τα δάκρυά της έπεφταν πάνω 

της. Ο πατέρας φώναζε έξαλλος. Ποιος έρωτας. Ποια αγάπη; Είναι δυνατόν να 

δημιουργηθεί αγάπη ανάμεσα σε μια μουσουλμάνα και έναν Χριστιανό; Ας τους 

να βρουν μόνοι τους την ισορροπία τους έλεγε η μητέρα με φανερά χαμηλό και 

φοβισμένο τόνο στη φωνή της. Ο πατέρας έφυγε χτυπώντας δυνατά την πόρτα. 

Και η μαμά; Την κοίταξε με ένα βλέμμα σα μαχαιριά και έτρεξε να τον βρει. Η 

Αϊσέ προσπάθησε να κοιμηθεί. Έβαλε τη φωτογραφία κάτω από το μαξιλάρι της 

και έκλεισε σφιχτά τα μάτια της προσπαθώντας να αποδράσει από τη φριχτή 

αυτή κατάσταση. Όμως δεν τα κατάφερε. Ο έρωτας δεν την άφηνε να κοιμηθεί.  

Αργά το  βράδυ άκουσε τους γονείς της να επιστρέφουν στο σπίτι. 

Άκουσε τον πατέρα της πιωμένο να σκοντάφτει πάνω στα έπιπλα και να 

προσπαθεί να ξεχάσει. Άκουσε όμως και την καρδιά της που έλεγε να πάει να 

βρει τον αγαπημένο της. Κρυφά λοιπόν τη νύχτα έφυγε από το  σπίτι της. 

Συναντήθηκε με τον Πέτρο στο πάρκο κάτω από το ρολόι. Δεν μίλησε κανείς η 

σιωπή μαρτυρούσε τα πάντα. Κοιτάζονταν στα μάτια. Την πήρε αγκαλιά ,της 

χάιδεψε τα μαλλιά και αυτό ήταν όλο.  

Δεν κατάλαβαν πως πέρασαν οι ώρες, μέχρι που η πανσέληνος κρύφτηκε 

πίσω από τα σύννεφα και άρχισε να ξημερώνει. Η Αϊσέ πετάχτηκε και άρχισε να 

τρέχει προς το σπίτι της. Στην πόρτα την περίμενε ο πατέρας της. Αυτή του είπε 

μόνο  «Τον αγαπάω» και κλειδώθηκε στο δωμάτιο της.  

Εκείνο το ίδιο βράδυ ο πατέρας της κάλεσε όλους τους συγγενείς για 

φαγητό. Ήταν χαρούμενος και μιλούσε γλυκά στην Αϊσέ. Αυτή πετούσε από τη 

χαρά της πίστευε ότι ο μπαμπάς της την αποδέχτηκε. Η ώρα της ανακοίνωσης 

έφτασε. Ο πατέρας χαρούμενος είπε : «Σας ανακοινώνω ότι φεύγουμε για τη 

Γερμανία, για να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή». Η Αϊσέ έχασε τη γη κάτω από τα 



πόδια της. Κατάλαβε ότι όλα τελείωναν εκεί. Έπρεπε να σταθεί δυνατή. Έτρεξε 

στο δωμάτιο της και έκανε τη φωτογραφία του Πέτρου χίλια κομμάτια. 

Τα χρόνια πέρασαν γρήγορα. Η Αϊσέ   ζούσε στη Γερμανία και ο Πέτρος 

στην Ελλάδα. Εκείνος σπούδασε γυναικολόγος και πήγε και αυτός στη Γερμανία. 

Εκεί άνοιξε ένα καινούριο ιατρείο και περίμενε την πρώτη πελάτισσα. Είχε 

βέβαια άγχος… Το κουδούνι χτύπησε, ο Πέτρος  άνοιξε την πόρτα και είδε δυο 

μάτια γνωστά πολύ γνωστά. Οι  ματιές τους ενώθηκαν το ίδιο και οι καρδιές 

τους. Όλος ο κόσμος έγινε δικός τους Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να ζήσουν 

τελικά αυτό τον έρωτα που ήταν ακόμη ζωντανός!  Ίσως και μια ζωή! 

 

 

 



Ελευθερία Κοντού 

 

 

Όταν είσαι… κάτι! 

 

Κι όταν είσαι πιόνι, 

σε χρησιμοποιούν για το παιχνίδι τους. 

Όταν είσαι μαριονέτα, 

σε χρησιμοποιούν για μια στημένη παράσταση. 

Όταν είσαι αδιάφορος, 

για σένα αποφασίζουν οι άλλοι, 

σχεδιάζουν τη ζωή και το χαρακτήρα σου. 

Άνοιξε επιτέλους τα μάτια σου 

Και δες, δες σε τι κόσμο ζεις. 

Τίποτα δεν είναι τυχαίο, 

όλοι γεννιούνται για ένα σκοπό. 

Εσύ θέλεις μια ζωή  

που δεν προσφέρει τίποτα στον κόσμο; 

Λοιπόν μάθε εσύ να παίζεις μαζί τους, 

άλλαξε την παράσταση 

και διάλεξε εσύ το μέλλον σου. 

Μάθε να ζεις. 

Δεν είσαι ένα τίποτα. 

Όταν αναπνέεις είσαι άνθρωπος!!! 

 

 

 



Ελευθερία Κοντού 

 

Το βλέμμα σου! 

Μέσα στο σκοτάδι 

Κάτι λάμπει… φως! 

Δύο μικρά φωτάκια. 

Τι είναι; Τα μάτια σου. 

Από την πρώτη στιγμή 

αγάπησα τα φωτάκια. 

Άλλο φως, διαφορετικό. 

Το βλέμμα σου! 

Με κοιτάς και ένα γνωστό 

ρίγος διαπερνά το κορμί μου. 

Στο σκοτεινό δωμάτιο 

μπορώ να ξεχωρίσω 

το βλέμμα σου! 

Τόσο ζεστό, γνωστό βλέμμα! 

Βλέμμα αγάπης, 

βλέμμα έρωτα… ερωτά μου! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ελευθερία Κοντού 

Το όνειρο 

Υπάρχει όνειρο. Πάντα υπάρχει όνειρο. 

Μα εσύ βιάστηκες να το πραγματοποιήσεις. 

Τι ήταν αυτό που σε έκανε να βιαστείς; 

Ίσως η αρρωστημένη αγάπη σου, ίσως και ο πόθος σου. 

Ναι για το όνειρο μιλάω. 

Για εκείνο που βιάστηκες. Δεν κατάφερες να ισορροπήσεις. 

Βιάστηκες τόσο πολύ να μεγαλώσεις. 

Μα τώρα που το μετάνιωσες, τώρα δεν αλλάζει. 

Μετάνιωσες για πράγματα που δεν έκανες 

επειδή περίμενες να μεγαλώσεις για να τα κάνεις. 

Λανθασμένο συναίσθημα να μετανιώνεις για πράγματα που δεν έκανες. 

Πόσο προτιμότερο θα ήταν να μετάνιωνες για κάτι που έκανες; 

Αχχχ… δεν ξέρεις γιατί δεν τόλμησες να κάνεις. 

Δεν έζησες! 

Τώρα πλησιάζει το τέλος. Μέρα με την μέρα. 

Έμεινε το όνειρο ανεκπλήρωτο στην πραγματικότητα. 

Γιατί το όνειρο του καθενός είναι να ζει. 

Εσύ άργησες να το καταλάβεις 

μα ταυτόχρονα βιάστηκες να μεγαλώσεις  

πιστεύοντας πως έτσι θα ζήσεις. 

Όμως τώρα σβήνεις όλο και πιο πολύ. Χάνεσαι. 

Άφησες το όνειρο μισό. Αχ, βιάστηκες.  

 

 



 

Ελευθερία Κοντού 

Αγάπη; 

Λες ότι αγαπάς τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τα ζώα… 

και μετά ζζζζζζζ… μια μύγα στο δωμάτιο σου. 

Αμέσως μετά πααατ… η μυγοσκοτώστρα σου. 

Πόσο εύκολη η αγάπη στα λόγια; 

Η αγάπη όμως δεν είναι μόνο λόγια 

είναι και πράξεις. 

Πόσο ασήμαντος φαίνεσαι χωρίς αγάπη…; 

Ή μάλλον πόσο ασήμαντος είσαι; 

Για εμένα σημαντικοί είναι οι άνθρωποι  

που κάνουν άλλους ανθρώπους να νιώθουνε σημαντικοί. 

Κουρεύτηκα… Δεν σου πάει. Μα δεν σε ρώτησα. 

Ακόμα και κάτι σχεδόν ασήμαντο πληγώνει. 

Όταν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην μιλάς. 

Πόσο περήφανος είσαι όταν μειώνεις τους άλλους; 

Πόσο λίγος είσαι στην πραγματικότητα; 

Αν όντως αγαπούσες, όπως έλεγες, 

δεν θα είχες την δύναμη να πληγώσεις κανέναν. 

Αλλά δεν ξέρεις το νόημα της αγάπης 

και δεν θα το μάθεις ποτέ 

γιατί είσαι απλά ένας ασήμαντος άνθρωπος. 

 

 

 

 



 

Ελευθερία Κοντού 

 

Άμυαλε άνθρωπε 

Εσύ, εσύ που έρχεσαι  

και φεύγεις από την ζωή μου 

χωρίς να σε νοιάζει. 

Με γεμίζεις με ελπίδες 

και μετά φεύγεις πάλι. 

Δεν φταίει η παρουσία σου 

που δεν είναι αισθητή. 

Φταίνε τα συναισθήματα 

που με γεμίζεις 

και δεν ξέρω τι να τα κάνω. 

Και για πες μου… τα συναισθήματα, 

τα συναισθήματα τι τα κάνεις; 

Ως γνωστόν η ελπίδα 

πεθαίνει τελευταία. 

Ξέρεις… πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή  

αν η ελπίδα πέθαινε από την αρχή. 

Τα συναισθήματα θα πέθαιναν 

μαζί της. 

Όμως τώρα δεν αλλάζει τίποτα. 

Τα συναισθήματα μένουν. 

Οι άνθρωποι νιώθουν 

και πληγώνονται εύκολα οι άνθρωποι. 

Άμυαλε άνθρωπε. 



Ελευθερία Κοντού 

 

Ο καθρέφτης 

Κοιτάζεσαι   στον ολόσωμο καθρέφτη σου. 

Τι βλέπεις άραγε; 

Βλέπεις το είδωλο σου θολό 

και από πάνω σου λέξεις. 

Λέξεις που σε κάνουν να κλαις. 

Χοντρή, άσχημη. 

Τώρα κλαις. Γιατί; 

Ο καθρέφτης θολώνει τα δάκρυα σου. 

Δεν καταλαβαίνεις ότι κλαις, δεν νιώθεις. 

Γιατί ο καθρέφτης σε αλλάζει, 

στην πραγματικότητα σε αφήνει ίδια. 

Όμως εσύ δεν βλέπεις πλέον. 

Ο καθρέφτης σε δείχνει θολή  

γιατί αυτό που σκέφτεσαι ή μάλλον… 

αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για εσένα 

δεν είναι εσύ. 

Πόσο υπέροχο χαμόγελο έχεις; 

Πόσο υπέροχο πρόσωπο; 

Ο καθρέφτης παίρνει τα δάκρυα σου 

γιατί σε συνήθισε χαμογελαστή. 

Αχχ… ο καθρέφτης έχει δίκιο. 

Δεν είσαι εσύ. 

Είναι η σκέψεις των άλλων  

που θολώνουν το είδωλό σου! 



Ελευθερία Κοντού 

Όλοι είναι καλά μέχρι να έρθει το βράδυ 

Και όλοι είναι καλά, 

μέχρι να έρθει το βράδυ. 

Και το δωμάτιο να γεμίσει  

με ιπτάμενες σκέψεις. 

Και από εκεί που νύσταζες  

ξαφνικά δεν σε πιάνει ύπνος. 

Γιατί οι σκέψεις δεν σε αφήνουν 

 να κλείσεις μάτι. 

Και όταν το φεγγάρι 

πάρει την θέση του ήλιου 

εσύ σκέφτεσαι, θυμάσαι. 

Αλλά πίστεψέ με, ποτέ, 

ποτέ δεν θυμάσαι όμορφα πράγματα. 

Και ίσως τελικά πολλοί 

να φοβούνται το σκοτάδι 

γι’ αυτές τις στενάχωρες  

σκέψεις που κάνουν 

μόλις χαθεί το φως. 

Και ξέρεις γιατί; 

Γιατί όλοι είναι καλά  

μέχρι να έρθει το βράδυ! 

 

 

 

 



Ελευθερία Κοντού 

Ένα κείμενο που ίσως σε αλλάξει 

     Δε με νοιάζει αν θα ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν μπορείς να θυμηθείς τι ήταν αυτό που σ’ 
έκανε να με ερωτευθείς. Ούτε με νοιάζει το αν θα μπορώ να αναπνεύσω κάποια μέρα χωρίς 
εσένα. Προς το παρόν δε μπορώ. Γι ΄ αυτό και θέλω να μ ΄ αγαπάς σήμερα. Γίνεται;  Κι από 
αύριο βλέπουμε. 
     Αχ είσαι τόσο προβλέψιμος, πάλι θα μου ζητήσεις λογική εξήγηση και πάλι θα σου 
απαντήσω: « Να αντέξεις είναι το ζήτημα όχι να καταλάβεις». Κι αν δεν αντέξεις , γιατί δεν 
είμαι εγώ ο μεγάλος σου έρωτας, μη θυσιάζεις όλα σου τα σ ‘ αγαπώ για μερικές νύχτες και 
μερικά κρεβάτια. Φύλαξε και μερικά μήπως και  συναντήσεις το μεγάλο σου έρωτα και 
έχεις να τον κεράσεις μόνο πολυχρησιμοποιημένη σάρκα και ξεχαρβαλωμένα 
συναισθήματα. Κι αν τελικά ο έρωτας δεν έρθει ποτέ κράτα κι ένα σ ‘αγαπώ ανόθευτο για 
σένα. 
     Κι αν φύγεις επειδή δεν είμαι ο έρωτας σου φοβάμαι πως θα σου αρέσει το «αλλού» και 
θα ξεχάσεις. Φαίνεται αγάπη μου ότι θα φύγεις, φαίνεται στα μάτια σου ότι κουράστηκες. 
Και μη σε νοιάζει για μένα μάτια μου, που δε βρίσκω άλλους σαν εσένα. Ζήσε, αξίζει να ζεις 
για τον έρωτα, για πολλούς έρωτες, για το πάρτι, για τις τεράστιες καταστροφές, για το 
τραγούδι της βροχής, για τον ήχο από ένα ζευγάρι γόβες, για να κάνεις παιδιά, αν τύχει, για 
τις ωραίες σκέψεις, για να είσαι ωραίος σαν άνθρωπος, καθαρός, για να πονάν τα χείλη σου 
απ’ τα φιλιά. Για όλα αυτά ζήσε και ξέχνα με. Δε θα σου είναι δύσκολο. 
     Θα έρθει κάποιο πρωί που δε θα είσαι και για μένα η πρώτη σκέψη, θα έχεις τελειώσει. 
Και ίσως σε θεωρήσω λάθος κάποτε, στο κάτω  κάτω  είναι και κάτι αποφάσεις, όρεξη να 
΄χεις να μετανιώνεις. Απλά  δε μ ‘ αρέσει να μετανιώνω ξέρεις μαθαίνουμε να 
μεγαλώνουμε με παραμύθια που τελειώνουν εκεί που μας συμφέρει. Φύγε εσύ και 
διάλυσε το παραμύθι μου, να μάθω να ζω και λίγο στην πραγματικότητα . 
     Μπορούσα καλέ μου κι εγώ να σε πληγώσω, όμως δεν ήθελα. Αχ και δε σου κρατάω 
κακία παράπονο μου και ξέρω ότι μπορώ και μόνη μου, αλλά μαζί σου είναι καλύτερα. 
Χάλασε ο έρωτας μας από τις προσβολές που υποκριθήκαμε πως δεν καταλάβαμε, από τις 
μεγάλες αποφάσεις που πήραμε τη νύχτα και τις έθαψε ο ύπνος  μετά από λίγο και από τον 
τυφλό εγωισμό όταν χρειαζόταν λίγη κατανόηση. Από αυτά χάλασε ο έρωτας και ο κόσμος 
όλος. 
     Και είναι ο πανικός που επικρατεί μέσα στο κεφάλι μου όταν λείπεις, και είναι και το 
βλέμμα σου που με ηρεμεί όταν είσαι εδώ. Να μείνουμε έστω φίλοι, ας μη γίνουμε ξένοι με 
κοινές αναμνήσεις. Να κοιτάζουμε μαζί τα’ αστέρια, να ξεχνάμε το παρελθόν μας μαζί, όχι 
μόνοι. Και αν δε μ ΄ αγαπάς  πια δεν πειράζει, μ ΄ αγαπούσες  τότε αυτό μετράει. Έτσι κι 
αλλιώς  αγαπώ  θα πει εγώ αγαπώ, ο άλλος είναι ελεύθερος να νιώθει ότι θέλει. Δεν μπορώ 
να κλάψω, να γελάσω, νιώθω άδεια, κενή μαζί  σου πάντα θα με δένει μια παραλίγο 
ευτυχία . Χάνομαι, μυρίζει κάποια βράδια  τα ΄ άρωμα σου… Κι αν φύγεις σβήσε μου τις 
λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σ ΄  αγαπώ…. 
 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Η Αγάπη! 

 Η αγάπη είναι μεγαλειώδης. Δεν έχει όρια, έκταση και δεν είναι ποτέ ίδια 

σε κάθε άνθρωπο. Ο καθένας από μας νιώθει την αγάπη διαφορετικά, άλλος την 

νιώθει να κυριαρχεί μέσα του, ενώ άλλος να σβήνει. Μερικοί πιστεύουν ότι 

πρέπει να αλλάξουν τον εαυτό τους για να βρουν την αληθινή αγάπη, ενώ άλλοι 

πιστεύουν πώς δεν αξίζει. Κι όμως όλοι έχουμε βιώσει και βιώνουμε την αγάπη 

στην ζωή μας. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για ερωτική και συντροφική αγάπη αλλά 

και για μητρική, πατρική, αδελφική, φιλική. Ακόμα κι αν είναι διαφορετική για 

τον καθένα όμως, είναι Αγάπη κι αυτό την κάνει μαγευτική. Οπότε, πιστεύω, 

πώς πρέπει να την βάζουμε στην ζωή μας και να την συμβουλευόμαστε στα 

προβλήματά μας, γιατί όσο έξυπνοι κι αν είμαστε, όσο δυναμικοί, όσο καλοί, αν 

δεν μπορούμε να αγαπάμε απόλυτα, δεν είμαστε τίποτα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Η πηγή των αναμνήσεων.. 

Κι όπως οι σταγόνες της βροχής, 

 συγκρούονται με τα χαλίκια της ασφάλτου, 

 ή όπως τα κύματα της θάλασσας, 

 χτυπούν αλύπητα τους κόκκους της άμμου, 

 έτσι οι αδιάφορες ματιές σου συνθλίβουν της ψυχή μου. 

 Κι αν ποτέ μ' αγάπησες, 

 φώναξε το δυνατά, 

 ίσως ελευθερώσει και τους δύο μας από αυτό που λέγαμε "φιλία". 

 Μιλούσαμε, γελούσαμε, περνούσαμε ώρες, 

 συζητώντας χωρίς να βγάζει πουθενά.. 

 Κι όμως εγώ έπεσα με τα μούτρα μέσα στην παγίδα σου. 

 Στην παγίδα των ματιών σου, 

 των ευαίσθητων πλευρών που άνθιζαν όταν με κοιτούσες. 

 Αλλά έχω πέσει σε πολλές παγίδες κι έχω μάθει να ξεγλιστρώ. 

 Έτσι με το χρόνο να κυλάει στην μεγάλη κλεψύδρα του ουρανού, 

 κατάφερα να ξεγλιστρήσω από την έντονη παρουσία σου, 

 να αντισταθώ στην τρομερή έλξη του προσώπου σου, 

 αλλά να κρατήσω τις όμορφες στιγμές φυλαγμένες  στην πηγή των αναμνήσεων... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Η πριγκίπισσα των αστεριών 

Με κοίταζες επίμονα, αυτή η σπίθα μέσα στα μάτια σου που όταν με 

κοιτούσες γινόταν φωτιά και σιγοκαιγόμουν, σήμερα ήταν πιο έντονη. 

Γελούσαμε κι οι δύο, ασθμαίνοντας, καθώς τρέχαμε. Επιτέλους φτάσαμε σε ένα 

μικρό ξέφωτο, διαφορετικό από τα άλλα όμως, αφού είχε κι ένα δέντρο στη 

μέση. Περπατούσαμε αργά, ήρθες μου έπιασες το χέρι, οι πεταλούδες στο 

στομάχι μου ζουζούνισαν σαν τρελές και ξέφυγαν από τα όρια του εαυτού μου 

για να ενωθούν με το μέρος που πραγματικά ανήκουν. Ξαπλώσαμε κάτω από το 

δέντρο, έβαλα το κεφάλι μου στον ώμο σου και σε κοίταξα, δεν χρειαζόταν να 

τραβήξω την προσοχή σου, με κοιτούσες ήδη. 

-Δεν έχω ξανανιώσει τόσο ελεύθερη, σου είπα. Δεν απάντησες, έσκυψες μόνο και 

φίλησες το μέτωπό μου λες και ήμουν μικρό παιδάκι με ανόητους φόβους.  

Σε ήξερα αρκετά καλά για να δω ότι συμφωνούσες μαζί μου. Ήταν μια 

στιγμή ευτυχίας, αλλά οι σκέψεις μου πέταξαν στο λόγο για τον οποίο 

βρισκόμασταν εδώ. Χμ! Το έσκασα από τα σπίτι! Πρώτη φορά κάνω κάτι τέτοιο 

κι όμως είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή που έχω ζήσει! Μας κυνηγούσαν οι 

γονείς μας, οι οποίοι για κάποιο ανόητο λόγο δεν αποδέχονταν την αγάπη μας, 

είχαν όνειρα για μας, προφανώς διαφορετικά από αυτά που είχαμε εμείς!  

Τότε άκουσα τη φωνή σου, μου έλεγες: « Άνοιξε τα μάτια σου, ψυχή μου» 

Τα άνοιξα λοιπόν και σε είδα να γελάς ήρεμα. Δεν μου πήρε πολύ για να 

καταλάβω ότι κοιμήθηκα. Λίγη ώρα αργότερα μια σκέψη μου έσκασε από τη 

φούσκα της και την ξεφούρνισα απρομελέτητα. 

-Δεν τους καταλαβαίνω που δεν μας καταλαβαίνουν! 

Γέλασες για λίγο με την πρότασή μου, ήταν ακόμα από τον ύπνο, γρήγορα όμως 

πήρες σοβαρό ύφος και απάντησες. 

-Δεν μπορούν όλοι να καταλάβουν την αγάπη, τα πανέμορφα συναισθήματά της 

και τις υπέροχες στιγμές που τη συνοδεύουν. 

-Μα πώς; Δεν έχουν νιώσει ποτέ την αγάπη; Το είπα λες και ήταν προφανές. Το 

κατάλαβες. 

-Είσαι αφελής, μου είπες, δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύεις.  

-Και τότε πώς παντρεύονται οι άνθρωποι; 



-Με βάση το σεβασμό, τα συμφέροντα, το χαρακτήρα, αλλά η αγάπη πολλές 

φορές μένει απέξω! 

-Αυτό όμως είναι τρελό. Πώς γίνεται και αποδέχονται το παράλογο και όχι το 

φυσιολογικό; Γιατί κατακρίνουν την αγάπη, το φυσικό;  Η φωνή μου έσβησε  

παραπονεμένα. Έσκυψες και μου ψιθύρισες στ’ αυτί.  

- Επειδή αγάπη μου, το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο δεν το αντέχουν οι 

άνθρωποι. 

 Ένιωσα λες και μου τα εξήγησες όλα, δεν χρειαζόταν να ξαναμιλήσω. 

Κοίταξα τον ουρανό, είχε σκοτεινιάσει και τα αστέρια έλαμπαν γύρω από το 

γεμάτο φεγγάρι… Η εικόνα ήταν μαγική. Ο παραμυθένιος ουρανός με τα 

αμέτρητα αστέρια, πλαισιωμένα γύρω από το ολόγιομο φεγγάρι που έδιναν 

αρκετό φώς για να κοιτάξω το πρόσωπό σου, το πρόσωπο του πρίγκιπά μου να 

με κρατά αγκαλιά, να με χαϊδεύει, να με αγαπά, εμένα τη μικρή.. αλλά ας 

προσποιηθώ πως  είμαι, πριγκίπισσα… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

 

Ο Κοντούλης, ο Μαχαιρίτσας… το χαλί και τα όνειρα!   
           

Ξεκινάμε, έρχεται η αγάπη, πριν την αγάπη όμως τα όνειρα, 

έπειτα ήρθε ένας κοντούλης και…  τα γκρέμισε όλα!  

Τότε άνοιξαν πληγές, που αναβλύζουν δάκρυα κι αστέρια. 

Αχ! Πώς μπορεί η έλξη που μου προκαλεί το άρωμά σου 

 να μπερδέψει έτσι τις σκέψεις μου; 

Μου λές τα μάτια σου να μην τα ΑΓΑΠΩ, να’ τος κι ο  

Μαχαιρίτσας, λίγος χρόνος περασμένος, 

 ο καθένας πληγωμένος, ένα πέταλο πετάει μπροστά μου 

και μια τρίχα απ’τα μαλλιά μου, δηλώνουν  

την ελευθερία  του κόσμου μας και της ζωής μας… 

Κι ένα χαμόγελο που παραδέχεται ένα λάθος, 

μια νότα κι ένα γράμμα, γράμμα ερωτικό!  

Καθώς γράφεις ακούς μουσική, πριν καλά-καλά 

ξεκινήσει το τραγούδι, πιάνεις τον εαυτό σου έτοιμο,  

με το στυλό στο χέρι σου για μικρόφωνο, 

να έχει πάρει θέση πάνω στο κρεβάτι για να μπορέσει 

 να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των μυριάδων κλωστών  

του χαλιού από κάτω  σου, που αποτελούσε το κοινό σου. 

Άλλο ένα δευτερόλεπτο απόλαυσης, της λεπτομέρειας αυτής  

που την έζησες σε όλο της το μεγαλείο! 

Τελικά πόσο μεγαλειώδης είναι ο κόσμος μας  

και η ύπαρξή μας ; Άπειρες λεπτομέρειες, που κανένας,  

αν και θα έπρεπε, δεν δίνει σημασία… 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Όνειρο με χρυσόσκονη! 

Αυτό που τη μια βρίσκεσαι σ’ ένα μέρος και την άλλη σε ένα άλλο, δεν το 
καταλαβαίνω! Από εκεί που βρισκόμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, 
περιμένοντας να με πάρει ο ύπνος, βρέθηκα καθισμένη σ’ ένα  λόφο να κοιτώ 
ένα μοναδικό τοπίο! 

Στα  δεξιά μου απλωνόταν η θάλασσα, το απέραντο γαλάζιο με τα 
δισεκατομμύρια διαμαντάκια σ’ όλη του την επιφάνεια, τους απαλούς ήχους των 
κυμάτων που σκάνε στην , σα λιωμένο χρυσάφι άμμο και δημιουργούν μια 
υπέροχη μουσική! Αχ! Πόσο λατρεύω τη θάλασσα! 

 Και στα αριστερά μου, ένα πολύχρωμο δάσος, πεσμένα χρυσαφιά, 
μπρούτζινα αλλά και πράσινα φύλλα γέμιζαν τα μάτια μου και πίσω από τα 
χρώματα υψώνονταν πανύψηλα βουνά που όσο κι αν τεντωνόμουν δεν 
μπορούσα να δω τις κορυφές τους, που ήταν κρυμμένες πίσω από τα σύννεφα. 

 Κι εκείνη την στιγμή ένιωσα... λες  και βρισκόμουν σε ταινία και κάποιος 
πάτησε το κουμπί “fast forward”! Με τρόπο μαγικό βρέθηκα μες τη θάλασσα 
καβάλα σ’ έναν ιππόκαμπο να περνάμε αστραπιαία δίπλα από υφάλους, ανοιχτά 
κοχύλια τεραστίου μεγέθους και θαλάσσιες καστροπολιτείες! Αμέσως μετά 
εμφανι�στηκα	 και	 πα�λι	 ως	 δια	 μαγει�ας	 σ΄	 ε�να	 γοργονοσαλο�νι	 να	 πι�νω	 τσα�ι	 με	
τρείς πανέμορφες γοργόνες! 

 Κι ύστερα πάνω που αναρωτιόμουν τι άλλο μπορούσε να συμβεί ακόμα, 
πετάχτηκα έξω από τη θάλασσα και προσγειώθηκα πάνω σ’ ένα κλαδί να τρώω 
μπανάνες μαζί με τους πιθήκους! Έπειτα ένιωσα ζεστό νερό να με περιλούζει και 
είδα έναν ελέφαντα να με κάνει μπάνιο! Το επόμενο βήμα μου με οδήγησε 
ανάμεσα σε δεκάδες σκιουράκια που καθάριζαν βελανίδια και μάλιστα ένα από 
αυτά μου πρόσφερε κι ένα βελανίδι!  

 Ήμουν τόσο χαρούμενη και γεμάτη εμπειρίες και συναισθήματα αλλά… 
την επόμενη ακριβώς στιγμή ξύπνησα. Ανακάθισα και τρόμαξα! Με χτύπησε η 
αλήθεια κατά πρόσωπο, όλα αυτά ήταν ένα όνειρο κι εγώ τα άφησα πίσω. Αχ! 
Πόσο κρίμα! Το αγάπησα το όνειρο, ένιωσα πώς ήμουν κι εγώ κομμάτι εκείνου 
του υπέροχου και μαγικού κόσμου…  

 

 

 

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

 

Όταν ένα άψυχο μιλάει 

Νιώθω απέραντη, νιώθω σημαντική, 

όμορφη αλλά και άσχημη. 

Είμαι μολυσμένη… 

Είμαι απαραίτητη κι όμως νιώθω ασήμαντη, λίγη… 

Η μάσκα μου πέφτει και κλαίω, 

πλημμυρίζω τον κόσμο. 

Αυτό είναι δίκαιο, αφού ο κόσμος με σκοτώνει… 

Αλλά νιώθω τύψεις, παίρνω ζωές, 

όμως κι εκείνοι παίρνουν τη δική μου… 

Άδικο, αλλά συμβαίνει. 

Πεθαίνω, αυτοί με σκοτώνουν, 

με βρωμίζουν κι όμως με χρειάζονται. 

Τελικά τι είμαι; 

Δεν ξέρω και φοβάμαι, 

Φοβάμαι ότι θα χαθώ, ότι θα με ξεχάσουν. 

Πεθαίνω…. 

Κι όμως είμαι η αθάνατη θάλασσα. 

 

 

 

 

 

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Τα ΜΗ της Αγάπης.. 

Μη  με εγκαταλείπεις…      

Μη με αφήνεις μόνη… 

Μη μου λες αντίο.. 

Μη με πληγώνεις.. 

Μη με κοιτάς… 

Μη μου μιλάς… 

Μη με στεναχωρείς.. 

Μη μου ραγίζεις τη καρδιά.. 

Μη με αναγκάζεις να πονέσω… 

Μη μου θυμώνεις που έπρεπε να φύγω.. 

Μη πονάς για χάρη μου… 

Μη φοβάσαι.. 

Μη λυπάσαι.. 

Μη ζητάς εκδίκηση…        

Μη με ψάξεις.. 

Μη τρέξεις πίσω μου..          

Μη μένεις στα παλιά.. 

Μην αρνείσαι να προχωρήσεις… 

Μην αφήνεσαι… 

Μη με αγαπάς… 

Λόγια αγάπης και  πόνου που λέμε πολλές φορές στη ζωή μας..  

Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να τα πούμε μόνο σε έναν άνθρωπο;  

Θα τα κρατούσαμε άραγε για κάποιον ξεχωριστό;                                                                                                                                                             

 



Φωτεινή Τσαρούχα 

Χρόνος και Αγάπη… 

«Μόνο ο χρόνος μπορεί να καταλάβει την αγάπη» 

Πολλοί λένε ότι με τον Χρόνο ξεχνάμε την Αγάπη. Μπορούμε όμως να 

πούμε ότι συμβαίνουν και τα δύο! Γιατί ναι! Ο χρόνος καταλαβαίνει την Αγάπη.. 

την πλησιάζει, της μιλά, την κατανοεί. Έπειτα την παίρνει αγκαλιά και τη 

θεραπεύει, θεραπεύει όλες τις πληγές και τις ρωγμές της και την κάνει  ξανά 

γελαστή! Της τραγουδά και φέρνει την ευτυχία μέσα στην ψυχή της. Και τότε 

σιγά-σιγά την απομακρύνει, κι εμείς πιστεύουμε ότι την ξεχάσαμε και δεν έχουμε 

αγάπη μέσα μας πια! Ο Χρόνος όμως είναι πανέξυπνος και πάντα αφήνει αγάπη 

με�σα	μας	.	Γι	΄	αυτο�	ο�λοι	οι	α�νθρωποι	μπορου�ν	να	αγαπου�ν! 

 



Ελένη Ρωμέση 

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ 

Χάραξε και πάλι το φεγγάρι 
Και εγώ εδώ, 
ερημωμένη σε προσμένω 
Χωρίς να ξέρω που θα βγει. 
Αυτή η αγάπη και τους δύο θέλει μαζί. 
Στα κάστρα του ουρανού η μεταμορφωμένη σε άγγελο πριγκίπισσα σε 
περιμένει. 
Και εσύ, ο μαύρος ιππότης της, την ξεχνάς 
και σε άλλα μακρινά λιβάδια τρέχεις. 
Αυτή βροχή χρυσή στέλνει στο δρόμο σου 
γιατί δε θέλει να την ξεχάσεις. 
Τα άστρα πάλι φωτίζουν τον ουρανό 
κι εγώ εδώ, μόνη. 
Χωρίς εσένα σκέφτομαι και αναρωτιέμαι. 
Πως μπορείς να περνάς και το άρωμα σου να μαγεύει; 
Τι μια να λες πως με αγαπάς   
και την άλλη να ξεχνάς; 
Μα εγώ, εσένα το Μαύρο ιππότη θα σε περιμένω για πάντα. 
Όσο μπορείς, όσο μπορείς κάθε στιγμή 
την ψυχή σου ελπίδα να γεμίζεις. 
Να προσπαθείς από τις άσχημες στιγμές εμπειρίες να κρατήσεις. 
Κι’ αν στο χρόνο νομίζεις πως η αξία της ζωής σου ξεθωριάζει, 
όσο μπορείς τη σκέψη σου να αλλάζεις  
Αγάπη στον πλησίον σου αν δίνεις 
τότε τη ζωή σου ευτυχία θα την περιτριγυρίζει. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ελένη Ρωμέση 

 

 

Σκληρή ζωή 

Μόνος, σε ένα περιπλανώμενο χώρο 
με τη μοναδικότητα του να με κατακλύζει 
με τα δικά του αρώματα 
χωρίς φασαρία! 
Μόνο με τις δικές μου σκέψεις να ξεπηδούν. 
Πόση ελευθερία και γαλήνη νιώθω.  
Μέσα σε στιγμές και όνειρα περιπλέκομαι 
και ξαφνικά 
πάλι όλα γίνονται όπως πριν 
πάλι χώνομαι μέσα στο βαθύ μαύρο αυτού του κόσμου 
χωρίς αγάπη 
μόνο με λέξεις που με πληγώνουν. 
Άραγε γιατί να είναι έτσι η ζωή; 
Τόσο σκληρή!  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ελένη Ρωμέση 

 

Δημιουργική γραφή 

 

Όταν γράφεις  

σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι, ταξιδεύεις. 

Δημιουργείς ιστορίες. 

Δίνεις βαρύτητα στο χαρτί  

κι’ αυτό ανταποκρίνεται. 

Μαγεύεις και μαγεύεσαι. 

Γνωρίζεις τον εαυτό σου. 

Αγαπάς αυτά που χαρίζεις  

γιατί χαρίζεις την ευκαιρία 

σε κάποιον άλλο να ονειρευτεί. 

Η δημιουργική γραφή  

δεν είναι απλώς χόμπι 

που σου γεμίζει τον χρόνο 

Είναι κομμάτι της καρδίας σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ελένη Ρωμέση 

 

Το δέντρο και ο άνθρωπος 

 

Ένα δέντρο σκέφτεται 

πως περνάνε τα χρόνια; 

Πόσοι άνθρωποι χάθηκαν; 

Ένα πουλί έρχεται  

και κάθεται στα κλαδιά του 

Τι υπέροχος ήχος! 

Μπορώ ώρες να τον ακούω! 

Αλλά δεν θα μπορέσω να τον ακούω για πάντα 

Και αυτό γιατί.. 

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. 

Αυτός ευθύνεται για ότι συμβαίνει στον πλανήτη. 

Ενώ δίνει αγάπη ταυτόχρονα 

δίνει περισσότερη λύπη  

Πότε θα καταλάβει; 

Εγώ δεν είμαι απλά ένα δέντρο 

είμαι αυτό που του δίνει ζωή.. 

Και ως αντάλλαγμα εκτίμησης, με καίει. 

Πρέπει να καταλάβει πια  

πως χρειάζεται να με φροντίζει,  

χρειάζεται να με σκέφτεται! 

Και όταν αρχίζει να το κάνει αυτό 

τότε και εγώ 

θα συνεχίσω να του χαρίζω ζωή! 

 

 

 

 



Ελένη Ρωμέση 

 

Αγάπησε για να αγαπηθείς 

Καθώς περιεργαζόμουν τον ουρανό χτες το βράδυ κατάλαβα πως το 

κάθε αστέρι είναι διαφορετικό. Το καθένα έχει το δικό του αστραφτερό φως, το 

δικό του μοναδικό σχήμα. Τότε σκέφτηκα πως τελικά ο κάθε άνθρωπος μοιάζει 

με τα αστέρια. Είναι  διαφορετικός με το δικό του χρώμα, το δικό του 

χαρακτήρα, τη δική του κοσμοθεωρία. 

 

   Και εγώ πώς αντιμετωπίζω το διαφορετικό; Πως αντιμετωπίζω τον 

άνθρωπο που έχει διαφορετική γλώσσα; Με καλοσύνη και αγάπη ή με μίσος; Και 

αν εγώ του συμπεριφέρομαι με καλοσύνη, οι γύρω μου τι κάνουν;  Μάλλον 

πρέπει να μάθουμε σε εκείνους τους ανθρώπους πώς να συμπεριφέρονται. 

Όμως το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι. 

Για να το αντέξουν πρώτα θα πρέπει να μάθουν να αγαπούν, να αγαπούν  τον 

εαυτό τους. Γιατί συνήθως όταν δεν αγαπάς τον εαυτό  σου δεν μπορείς να 

αγαπήσεις αυτούς που σε περιβάλλουν. Κρίνεις τον εαυτό σου με το χειρότερο 

τρόπο κι αυτό σε κάνει να θέλεις να κρίνεις τους άλλους με τα βαρύτερα και 

αισχρότερα λόγια, για να νιώσεις καλύτερα, για να φαίνεσαι πως είσαι πιο πάνω 

από τους άλλους. Και τελικά τι, νιώθεις καλύτερα; Ή μήπως προσπαθείς να 

κρύψεις τις τύψεις που σε ζαλίζουν τα βράδια πριν κοιμηθείς;  Νιώθεις πως 

θέλεις να αλλάξεις. Δεν μπορείς. Δεν έχεις νιώσει και δεν σου έχουν δώσει αγάπη 

για να δώσεις τώρα εσύ. Αλλά την ίδια στιγμή δεν καταλαβαίνεις  πως κάνεις  το 

ίδιο λάθος που έκαναν οι άλλοι σε εσένα. Και όταν πια το καταλάβεις τότε θα 

είναι πολύ αργά για να διορθώσεις τα λάθη που έκανες. Δεν θα μπορείς να 

γυρίσεις  το χρόνο πίσω. Δεν θα μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη και δεν θα 

μπορείς να πάρεις συγχώρεση. 

 

    Γι’ αυτό κάνε τώρα την αρχή. Προσπάθησε τώρα να αναπληρώσεις το 

χαμένο χρόνο. Δώσε την αγάπη που δεν σου έδωσαν ποτέ. Και όταν δώσεις 

αγάπη  τότε θα καταλάβεις πως εκείνη είναι που γεμίζει την ψυχή σου χαρά και  

ανέμελα συναισθήματα. Αγάπησε για να αγαπηθείς! 



 

Άννα Βαρβάρη 

ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ 
 

Βρισκόμαστε στο 1965. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος έχει αφήσει κενά στις ψυχές των 
ανθρώπων. Μα παρ’ όλα αυτά οι νέοι ζουν τη ζωή τους, ενώ οι γέροι τους αφηγούνται 

ακόμα τις περιπέτειές τους μέσα στη φρίκη του πολέμου.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 
Ήταν ένα συννεφιασμένο πρωινό. Άνθρωποι μαυροφορεμένοι με δάκρυα στα 

μάτια έφευγαν από το νεκροταφείο. Μόνο η Ζωή έμενε εκεί, πάνω από τον τάφο με 
καρφωμένο τo βλέμμα της σ’ αυτόν. Άρχισε να βρέχει, μα η κοπέλα δεν κουνήθηκε 
από τη θέση της: «Αντίο πατέρα», ψιθύρισε. Έπειτα περπατώντας αργά μες τη βροχή 
έφτασε σπίτι της. Έκλεισε πίσω της την πόρτα και αναστέναξε. Έλυσε τα κατάμαυρα 
μαλλιά της και κάθισε μπροστά στο τζάκι για να στεγνώσουν. Έκρυψε το πρόσωπό 
της μέσα στα χέρια της και ξέσπασε σε κλάματα αθόρυβη και μονάχη μέσα στο άδειο 
σπίτι που βρισκότανε. 

Ξαφνικά ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα και η Ζωή σηκώθηκε όρθια, 
σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια της και άνοιξε. Μπροστά της βρισκόταν ένας 
άνθρωπος ασπρομάλλης, ταλαιπωρημένος από τα χρόνια κι όμως παρ’ όλο που ήταν 
στενοχωρημένος το πρόσωπό του απόπνεε μια βαθιά γαλήνη. «Πέρασε μέσα», του 
είπε η κοπέλα. Ο γέροντας κάθισε δίπλα της, χάμω, στο τζάκι και την κοιτούσε. Αυτή 
όμως δεν τον έβλεπε· είχε καρφωμένο το βλέμμα στο κενό στενοχωρημένη. Από 
μακριά θα έβλεπε κανείς δύο καθισμένες φιγούρες που η σκιά τους τρεμόπαιζε στο 
μοναδικό φως του δωματίου: τη φωτιά από το τζάκι. «Ο πατέρας σου ήταν καλός 
άνθρωπος Ζωή», είπε τελικά ο γέροντας. «Ξέρεις φαντάζομαι, πως μου στάθηκε σε 
όλα τα άσχημα πράγματα που βίωσα και πως ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι», 
σταμάτησε. Η κοπέλα δεν απάντησε αμέσως. «Το ξέρω», είπε έπειτα από λίγο με 
αδύναμη, τρεμάμενη φωνή. «Λοιπόν, ο πατέρας σου μου έδωσε αυτό λίγο πριν 
πεθάνει, όταν τον βρήκαμε κάτω από μια αμυγδαλιά σε ένα λόφο. Tην αγαπούσε 
πολύ εκείνη την αμυγδαλιά αλλά ποτέ δεν είχε τις δυνάμεις για να πάει εκεί και να 
ξαναθυμηθεί όλα αυτά που πέρασε.  Ίσως τώρα να γαλήνεψε», είπε φανερώνοντας 
ένα καφέ δερμάτινο,  ξεσκισμένο βιβλίο. «Το προόριζε για εσένα. Δεν ξέρω τι μπορεί 
να έχει γράψει εδώ, δεν το διάβασα», είπε και κίνησε για να φύγει. «Μείνε, πού 
πηγαίνεις; Χρειάζομαι στ’ αλήθεια κάποιον τώρα», του αποκρίθηκε η Ζωή με ένα 
τόνο απελπισίας στη φωνή της. «Παιδί μου, δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Ο Χάρης 
ήταν ένας άνθρωπος που έζησε πολλά τραγικά πράγματα, αλλά τώρα έφυγε 
ευτυχισμένος», απάντησε και έκλεισε την πόρτα πίσω του.  

Η κοπέλα αγκάλιασε το βιβλίο και αναστέναξε. Είχε χάσει για πολύ καιρό τον 
πατέρα της και εκείνος o αξιαγάπητος τώρα γέροντας, ο Λουκάς, είχε συμπαρασταθεί 
σε εκείνη και την οικογένειά της. Τότε ήταν μωρό, μα τώρα μπορεί να αναγνωρίσει 



την πράξη καλοσύνης που έκανε. Όμως παρ’ όλο που είχε ξαναβρεί τον πατέρα της 
πριν τόσο καιρό δεν μπορούσε να καταλάβει πως πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια. 
Ένιωθε πως δεν είχε περάσει ούτε μια μέρα. Τα συναισθήματά της ήταν μπερδεμένα. 
Τα μάτια της ήταν κατακόκκινα και πρησμένα από το κλάμα. Άφησε την ψυχή της 
ελεύθερη να κυματίζει στον ορίζοντα του χρόνου μέσα στις αναμνήσεις της 
ξεχνώντας τα πάντα. Δεν σάλευε· το μυαλό της ταξίδευε στα πέλαγα της απελπισίας 
αλλά ταυτόχρονα και της γαλήνης αφού τώρα ήταν ολομόναχη χωρίς κανένα να 
βεβηλώνει τις σκέψεις της. 

Σηκώθηκε και κοίταξε έξω από το παράθυρό της. Είχε αρχίσει να 
σκοτεινιάζει. Έξω η μεγάλη κατακίτρινη ακακία του κήπου της φάνταζε 
μεγαλόπρεπη μες την παγωνιά του φθινοπώρου. Ένα απαλό κρύο αεράκι φυσούσε 
παίρνοντας τα ξερά φύλλα του δέντρου τα οποία ανέμιζαν απαλά καθώς έπεφταν στο 
έδαφος.  

Ξαφνικά ένα συναίσθημα πλημμύρισε την ψυχή της· ήταν ένα συναίσθημα 
αγωνίας που την ωθούσε να βγει έξω και να φύγει μακριά από το άδειο σπίτι που 
όμως ήταν γεμάτο από τις αναμνήσεις του πατέρα της. Βγήκε έξω τρέχοντας, χωρίς 
παλτό. Βάδιζε στο δρόμο σαν μια γρήγορη σκιά, που περνούσε απαρατήρητη 
μπροστά από τα κλειστά παράθυρα της γειτονιάς. Το αχνό φως των φαναριών έκανε 
τα παιχνίδια του στο πρόσωπό της. 

Έφτασε στην παραλία. Η θάλασσα ήταν το μόνο μέρος όπου έβρισκε την 
ηρεμία. Κοίταξε τον ορίζοντα· ο ήλιος είχε πλέον εξαφανιστεί εντελώς, μόνο το 
βάθος της κατάλευκης γραμμής απόπνεε μια μικρή ασημένια λάμψη. Έβγαλε τα 
παπούτσια της και άρχισε να περπατά με τα γυμνά της πόδια εκεί που έσκαγε το 
κύμα. Το νερό ήταν παγωμένο κάνοντας και τις πατούσες τις παγερές, όμως δεν την 
ένοιαζε. Ήθελε να νιώσει την αμμουδιά να την χαϊδεύει, ενώ ήταν χαμένη στις 
σκέψεις της.  

Κάθισε χάμω· έκρυψε τα καταγάλανα μάτια της μέσα στις χούφτες της. Έτσι 
όπως καθόταν μονάχη και ήσυχη με μοναδικό ήχο στην σιωπή της νύχτας τα κυματα 
που έσκαγαν στην αμμουδιά, ένιωσε ένα ζεστό άγγιγμα στον ώμο της. Γύρισε 
απότομα το κεφάλι της τρομαγμένη όταν αντίκρισε τον Κώστα, αυτόν στον οποίο 
εμπιστευόταν τα πάντα, ακόμα και τα πιο απόκρυφά της μυστικά. Γι’ αυτήν δεν ήταν 
παρά μόνο ο καλύτερός της φίλος. Εκείνη δεν έκανε τίποτε, μόνο τον κοιτούσε με 
περιέργεια. Τελικά η φωνή της έσπασε την ησυχία: «Πώς βρέθηκες εδώ;», τον 
ρώτησε. «Ξέρω τι σημαίνει αυτό το μέρος για εσένα, Ζωή», της αποκρίθηκε 
προσφέροντας της το παλτό του βλέποντας ότι η κοπέλα είχε αρχίσει να τρέμει από 
την παγωνιά του φθινοπώρου. Εκείνη τον αγκάλιασε. «Είσαι ο καλύτερός μου 
φίλος», του είπε. Ο Κώστας δεν απάντησε, το στόμα του είχε μια πικρή γεύση. 
Κοιτάχτηκαν στα μάτια, η Ζωή ήταν ακόμα βουρκωμένη. Έμειναν να κοιτούν τη 
θάλασσα, που φωτιζόταν από το ολόγιομο φεγγάρι προσθέτοντας μία αίσθηση 
ηρεμίας σ’ αυτή.   

 
 
 
 



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 
Η Ζωή ξύπνησε στο μαλακό κρεβάτι της. Η χθεσινή μέρα της φαινότανε σαν 

ψέμα, ένα ψέμα φτιαγμένο από όμως από μια πικρή αλήθεια. Σηκώθηκε και πήγε να 
πιεί λίγο νερό. Όταν τα δάχτυλά της ακούμπησαν το παγωμένο γυάλινο ποτήρι  
θυμήθηκε τα λόγια του Κώστα όταν του είχε πει το χθεσινό βράδυ για το βιβλίο: 
«Καλύτερα να μάθεις τι είναι. Μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τον θάνατό 
του», της είχε πει.  Στράφηκε προς το τζάκι, γονάτισε στο πάτωμα και σήκωσε το 
σκισμένο και φθαρμένο από το χρόνο τετράδιο σιγά, σαν να κρατούσε στα χέρια της 
κάτι αραχνοΰφαντο και εύθραυστο.  

Βούλιαξε στην μεγάλη πολυθρόνα στην οποία συνήθιζε να κάθεται ο πατέρας 
της και το ξεφύλλισε αργά. Τότε συνειδητοποίησε πως αυτό που κρατούσε στα χέρια 
της ήταν το ημερολόγιο του πατέρα της. Γύρισε στην πρώτη σελίδα και άρχισε να 
διαβάζει: 

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ» 
Αγαπητή μου κόρη, όταν θα διαβάσεις αυτό το ημερολόγιο σε παρακαλώ μην 

αγνοήσεις τα λόγια μου: αυτό που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι μόνο ένα ημερολόγιο, 
είναι όλη μου η ζωή. 

 
Τα γράμματά του ήταν καθαρά και μετρημένα. Κοντοστάθηκε· έπειτα γύρισε 

στην επόμενη σελίδα και άρχισε να διαβάζει μη μπορώντας να συγκρατήσει τα 
δάκρυά της: 

 
25 Φεβρουαρίου 1940 

Σήμερα ξύπνησα ανήσυχος. Πιστεύω πως πρέπει πραγματικά να της πω τι 
αισθάνομαι γι’ αυτήν. Ας με μισήσει η Αυγή δεν με νοιάζει, θέλω μόνο να ξέρει. 
Μακάρι να με αγαπάει κι αυτή. 

Τώρα είναι βράδυ και έχω γυρίσει, η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Μόλις 
τελείωσε η αποφοίτηση την πήρα και ανεβήκαμε σ’ έναν λόφο με μια αμυγδαλιά. Όταν 
φτάσαμε καθίσαμε γελώντας στις χοντρές καφέ ρίζες της. Για ώρα δεν λέγαμε τίποτα, 
μόνο κοιτάζαμε τον ορίζοντα πέρα από τη θάλασσα που απλωνότανε γύρω μας. Τελικά 
από εκεί που δεν το περίμενα άκουσα την ίδια μου τη φωνή να σκίζει τη σιωπή: «Ξέρεις 
Αυγή εγώ…», όμως δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Κάτι μέσα μου με σταματούσε, 
φοβόμουν για το τι θα γινόταν. Εκείνη μου έκανε νόημα να σωπάσω. Με κοίταζε με τα 
πράσινα της μάτια. Ένα γλυκό αεράκι φυσούσε και τα πέταλα των λουλουδιών της 
αμυγδαλιάς έπεφταν γύρω μας. Έσκυψε αργά και μου ψιθύρισε στ’ αυτί: «Κι εγώ σ’ 
αγαπώ», μου είπε. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, νόμιζα ότι θα έσκιζε τα στήθη μου 
και θα πεταγόταν έξω. Με τα μάτια μου αναζητούσα το βλέμμα της. Το πρόσωπό της 
ήταν τόσο φωτεινό, πιο όμορφο από ποτέ. Τα μάτια της έλαμπαν σαν αστέρια δίπλα στα 
πανέμορφα καστανά μαλλιά της. Τα χείλη μου ακούμπησαν τα δικά της. Πλέον ήμουν 
σίγουρος ότι κανείς δεν μπορούσε να χαλάσει την ευτυχία μας. 

Όταν γνώρισα την Αυγή κατάλαβα αμέσως τι πραγματικά θα πει αγάπη. Όταν 
αγαπάς ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος, πιο δροσερός. Η ζωή είναι ένα καθαρό 
χαμόγελο που σου δείχνει το δρόμο προς την ευτυχία. Γιατί η αγάπη είναι σαν ένα 



κατακόκκινο τριαντάφυλλο γεμάτο με αγκάθια. Τα άνθη του σε γεμίζουν χαρά και 
ευτυχία όμως τα αγκάθια του μπορεί να σε πληγώσουν και να σε ματώσουν. Όμως και 
αν αυτό ακόμα γίνει και αν τα αγκάθια του σε σκίσουν, τότε εσένα δε θα σε νοιάζει 
γιατί έχεις πάρει το μεγαλύτερο δώρο: το ίδιο το τριαντάφυλλο. Ακόμα και εάν μια μέρα 
μαραθεί τότε θα θυμάσαι την γλυκιά του μυρωδιά, το απαλό άγγιγμά του, την όμορφή 
του όψη, τότε εσένα δεν θα σε νοιάζει γιατί έχεις πάρει το μεγαλύτερο δώρο: το ίδιο το 
τριαντάφυλλο. Γιατί όταν αγαπάς έναν άνθρωπο τότε μπορείς να αγαπήσεις ολόκληρο 
τον κόσμο, γιατί όταν αγαπάς τότε η ζωή αποκτά νόημα. 

Τώρα πια μπορώ να πιστεύω στο αύριο, μπορώ να πιστεύω στο μέλλον. Η Αυγή 
μου έδωσε μια μικρή φλόγα στην παγωνιά που με τύλιγε, λίγο φως στη ψυχή όπου 
κυβερνούσε το σκοτάδι. Πριν δεν ήξερα τίποτα, μόνο φοβόμουν για το τι θα γίνει αυτή 
τη μέρα που πέρασε, τι θα μου απαντούσε. Τώρα ξέρω. 

 
Έσφιξε το βιβλίο μες τις χούφτες της. Το έκλεισε και το κοίταξε: Δεν ήταν 

παρά μόνο ένα φθαρμένο βιβλίο, ένα ξεσκισμένο και φθαρμένο βιβλίο που τα χρόνια 
είχαν χαραχτεί πάνω του. Κι όμως ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούσε να 
διανοηθεί πως ένα τόσο δα πραγματάκι μπορούσε να είναι κάτι τόσο πολύτιμο γι’ 
αυτήν. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

Οι μέρες περνούσαν γρήγορα και η Ζωή δεν φαινόταν πουθενά στο 
πανεπιστήμιο. Ο Κώστας ανησύχησε για αυτήν και αποφάσισε να την επισκεφτεί. 
Όταν βγήκε έξω από τη σχολή πήρε μια βαθιά ανάσα και περπάτησε διστακτικά προς 
το μέρος του σπιτιού της. Ανέβηκε τα σκαλοπάτια και έφτασε στην πόρτα της. Τότε 
όμως σταμάτησε, κάτι τον κρατούσε να μην χτυπήσει. 

 Έκανε να φύγει, όταν ξαφνικά άκουσε τους ήχους της πόρτας να 
ξεκλειδώνουν. «Πέρασε μέσα», ακούστηκε μια φωνή. Τρομαγμένος γύρισε το κεφάλι 
του και αντίκρισε τη Ζωή. Ήταν χλωμή, σαν άρρωστη και φαινόταν ότι είχε μέρες να 
φάει. Το αγόρι μπήκε μέσα δισταχτικά. Μια σκοτεινιά απλωνόταν στο σπίτι. Κάθισαν 
χάμω, ο Κώστας την κοίταζε: ήταν τόσο θλιμμένη και ταλαιπωρημένη. Η Ζωή 
έσπασε την ησυχία που κυβερνούσε στο δωμάτιο: «Ξέρω γιατί ήρθες εδώ», του είπε 
κάνοντας μια παύση και έπειτα συνέχισε: «Θα έρθω στη σχολή αύριο, μην 
ανησυχείς». Τότε το αγόρι απάντησε: «Κι όμως ανησυχώ. Έχεις διαλυθεί με αυτά που 
έχεις ζήσει τώρα τελευταία. Φοβάμαι για εσένα Ζωή. Φοβάμαι μήπως κάνεις καμιά 
τρέλα», σταμάτησε.  

Οι δύο φιγούρες  δεν μιλούσαν· ήταν ακίνητες και παγερές μέσα στο σκοτάδι 
που τύλιγε το δωμάτιο, μεσολάβησε μια μικρή σιωπή. «Γιατί πρέπει πάντα να 
φροντίζεις για μένα; Γιατί να νοιάζεσαι για μένα; Κανείς δεν με ενοχλεί τόσο όσο 
εσύ», είπε ξαφνικά η Ζωή. Ο Κώστας δεν απάντησε, έστρεψε το βλέμμα του προς την 
πόρτα και ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε η κοπέλα ξέσπασε σε λυγμούς: «Συγχώρεσε 
με. Δεν ξέρω γιατί τα είπα όλα αυτά. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Είμαι τόσο 
ταραγμένη». «Εγώ ξέρω», είπε το αγόρι κάνοντας μια παύση. «Είσαι πολύ ευαίσθητο 
άτομο. Ίσως θα ήταν καλύτερα να βγεις λίγο έξω να πάρεις καθαρό αέρα. Έλα μαζί 



μου», της απάντησε. Αυτή τον ακολούθησε στο δρόμο χωρίς να βγάλει άχνα, χωρίς 
να πει μια λέξη, έχοντάς του εμπιστοσύνη.  

Έφτασαν σε μια πεδιάδα λίγο πιο μακριά από τη μεγαλούπολή τους. Εάν και 
τα σπίτια τους ήταν πολύ απομακρυσμένα από το κέντρο της πόλης η κοπέλα δεν είχε 
φανταστεί ποτέ πόσο κοντά ζούσε στα όνειρά της. Η πεδιάδα ήταν σκεπασμένη με 
καταπράσινα στάχια που μόλις είχαν αρχίσει να ξεπετάγονται από το έδαφος. Όλα 
ήταν τόσο όμορφα και τόσο μαγικά. Παντού επικρατούσε μια ηρεμία και το μόνο που 
αντηχούσε στην ατμόσφαιρα ήταν το κελάηδισμα των μικρών που πουλιών που 
ξεπετάγονταν γύρω τους σαν μικρά γκρίζα συννεφάκια στον ουρανό πετώντας όλα 
μαζί πάνω από τα κεφάλια τους. 

Κάθισαν κάτω από μια γέρικη ιτιά που είχε απλώσει τα φύλλα της στον 
ολόλαμπρο ήλιο. «Εδώ είναι ένα μέρος όπου μπορώ να ονειρεύομαι ασταμάτητα»,  
είπε αυτός και αναστέναξε. «Δεν πρέπει να στενοχωριέσαι Ζωή. Ο πατέρας σου δεν 
έχει πεθάνει», η Ζωή τον κοιτούσε απορημένη. «Κλείσε τα μάτια σου και σκέψου 
όλες τις αναμνήσεις που έχεις από αυτόν και τι θα έκανε σήμερα εάν ζούσε». Η 
κοπέλα υπάκουσε. Άφησε τον εαυτό της ελεύθερο έξω από τα δίχτυα του χρόνου και 
έφερε στην μνήμη της όλες τις εμπειρίες που είχε με τον πατέρα της. Τότε που την 
μάλωνε γιατί έκανε αταξίες, που της χάιδευε τα μαλλιά και ίσως τώρα που τα μαλλιά 
του θυμίζανε ένα χιονισμένο κάμπο. Αναμφίβολα σήμερα θα καθόταν στην 
πολυθρόνα του πίνοντας μία κούπα ζεστό χαμομήλι διαβάζοντας την εφημερίδα του. 
«Ο πατέρας σου δεν πέθανε Ζωή. Ζει μέσα σου και πάντα θα ζει όσο θα τον θυμάσαι 
και θα τον σκέφτεσαι», είπε το αγόρι. Η κοπέλα τον κοίταξε με δακρυσμένα μάτια. 
«Σ’ ευχαριστώ», του ψιθύρισε σαν να την είχε λυτρώσει από κάποιον εφιάλτη. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

Είχε έρθει πλέον το Σαββατοκύριακο. Η Ζωή καθόταν στην πολυθρόνα της 
ήσυχη και διάβαζε τα βιβλία της. Ξαφνικά το βλέμμα της έπεσε πάνω στο ημερολόγιο 
του πατέρα της. Πλησίασε αργά το βιβλίο σαν να το έκανε από επιφυλακτικότητα. Τα 
δάχτυλά της το ακούμπησαν απαλά. Το άνοιξε και άρχισε να διαβάζει από εκεί που 
είχε μείνει: 

 
12 Μαΐου 1940 

Σήμερα πήρα την Αυγή και πήγαμε στο γνωστό μας μέρος. Η αμυγδαλιά μας 
ήταν όπως πάντα μεγαλόπρεπη και πανέμορφη στην κόψη του γκρεμού, πέρα στο λόφο. 
Η θάλασσα ήταν ήρεμη και ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει σιγά σιγά, δίνοντας μια ρόδινη 
όψη, πιο όμορφη και πιο ζωηρή στον ουρανό που βρισκόταν πάνω από τα κεφάλια μας. 
Κοιτάζαμε μαζί το ηλιοβασίλεμα, χαμένοι μέσα στην απεραντοσύνη της αγάπης μας και 
ψιθυρίζαμε τα μικρά μυστικά του έρωτά μας ο ένας στον άλλο. 

Η νύχτα μας βρήκε. Ο ουρανός ήταν καθαρός γεμάτος αστέρια που λαμπύριζαν 
σαν διαμάντια. Μα το πιο όμορφο απ’ όλα ήταν η Αυγή που με κοίταζε με τα σμαράγδια 
των ματιών της. Μέσα σε αυτά θα μπορούσα να χαθώ για όλη μου τη ζωή, να περπατώ 
σε κάμπους πράσινους σαν τα μάτια της, δάση με πράσινα φύλλα τις πρώτες μέρες της 
άνοιξης. Έκανε κρύο και η Αυγή είχε αρχίσει να τρέμει. Της έδωσα το παλτό μου, αυτή 



με κοίταζε και μου ψιθύριζε τις ελπίδες της για το μέλλον μας. Εγώ απλώς την άκουγα 
ήρεμος και νανουρισμένος από τη γλυκιά μελωδική φωνή της.  

 
3 Απριλίου 1940 

Σήμερα ξύπνησα χαρούμενος. «Με το πρώτο κελάηδισμα των πουλιών, την 
πρώτη ηλιαχτίδα, έλα να με βρεις στο μέρος μας», έτσι είχα πει στην αγαπημένη μου. 
Γι’ αυτό και εγώ κίνησα για να το τόπο της συνάντησης πριν ακόμα ξημερώσει. Όταν 
έφτασα περίμενα για λίγα λεπτά. Εμένα όμως μου φαινόταν αιώνες. Ξαφνικά τη βλέπω 
να ανεβαίνει το λόφο όμορφη και δροσερή, σαν το πρώτο γλυκό αεράκι που αρχίζει να 
φυσά με το ξεκίνημα του φθινοπώρου. Όμως δεν καθίσαμε εκεί. Εγώ προτίμησα να 
πάμε μια μικρή βόλτα εώς κάτω στην ακρογιαλιά που απλωνόταν απέραντη μπρος τα 
πόδια μας. Καθίσαμε χάμω, στην αμμουδιά όταν άρχισα να της μιλώ σιγανά: «Αυγή, 
ξέρεις πιστεύω τι αισθάνομαι για εσένα». Εκείνη με κοίταζε όλο απορία σαν να μην 
καταλάβαινε τα λόγια μου. «Λοιπόν, δεν ξέρω εάν πρέπει να στο πω τώρα αλλά θα το 
κάνω». Δεν είχε χαράξει ακόμα. Μες στο σκοτάδι ήμασταν οι μοναδικές φιγούρες που 
κάποιος θα μπορούσε να δει. Γονάτισα και έβγαλα από την τσέπη μου ένα κουτάκι. Το 
άνοιξα και πέρασα το δαχτυλίδι στα δάχτυλά της. «Θα γίνεις γυναίκα μου Αυγή; Θα με 
συντροφεύεις πάντα;», της αποκρίθηκα. Εκείνη δεν απάντησε, απλώς με κοίταζε. Εγώ 
φοβήθηκα, άρχισα να ανησυχώ. Μήπως είχε μετανιώσει; 

Ξαφνικά άκουσα τη φωνή της να βγαίνει καθαρή και μελωδική από το στόμα 
της: «Ναι! Ναι!». Την αγκάλιασα. Ήμουν σαν τρελός και άρχισα να φωνάζω προς τη 
θάλασσς: «Αγαπώ την Αυγή. Θα την αγαπώ για πάντα». Από το βάθος ακουγόταν ο 
αντίλαλος της φωνής μου. Χαρούμενοι ξαπλώσαμε επάνω στην αμμουδιά και βλέπαμε 
την ανατολή του ήλιου που ήταν η πιο γλυκιά, στο χρώμα του ρόδου απαλή και 
σαγηνευτική, μια καινούρια μέρα που ξεκινούσε, έτοιμη για τα πάντα, πνιγμένη στο φως 
του ήλιου.  

 
 

30 Ιουνίου 1940 
Τώρα πλέον είμαστε ευτυχισμένοι. Η Ζωή κάνει μεγάλες προετοιμασίες για τον 

γάμο μας, ενώ εγώ πετώ κυριολεκτικά στα σύννεφα. Ταξιδεύω ήσυχος μες τα όνειρά 
μου. Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχώ για τίποτα. Τώρα μπορώ να κάνω σχέδια για το 
μέλλον. Εάν βέβαια το επιτρέψει η υγεία μου και δεν με καθηλώσει στο κρεβάτι σαν 
βδέλλα κολλημένη σε δέρμα: έχω αρπάξει ένα φοβερό κρύωμα και ο πυρετός δεν λέει 
να το βάλλει κάτω. Δεν θα υποχωρήσω όμως. Τώρα δεν θα γράψω άλλα, πρέπει να 
ξεκουραστώ. 

 
 

10 Ιουλίου 1940 
Είναι αργά το βράδυ. Ο γάμος μας έχει ήδη γίνει και έχουμε επιστρέψει σπίτι 

χαρούμενοι έπειτα από ένα κουραστικό βράδυ στο γλέντι με χορούς και τραγούδια. 
Αισθάνομαι ότι έχω αναγεννηθεί, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Στην εκκλησία η Αυγή δεν 
κατόρθωσε να συγκρατήσει τα σιωπηλά δάκρυα χαράς που κυλούσαν αργά στα ροδαλά 
μάγουλά της ενώ εγώ το κατάφερα με πολύ κόπο. Όταν εμφανίστηκε μπρος μου στην 



εκκλησία ήταν πανέμορφη, μια λάμψη που φώτισε την αίθουσα. Ήταν τόσο 
μεγαλόπρεπη μέσα στα σύννεφα που την τύλιγαν. 

Στο γλέντι ήρθαν όλοι. Χορέψαμε και γλεντήσαμε για την ευτυχία μας τόσο 
πολύ. Στο γυρισμό αυτή γύρισε μαλακά το κεφάλι της και μου ψιθύρισε στ’ αυτί: 
«Σήμερα ενώθηκαν οι ζωές μας Χάρη. Θα είμαστε για πάντα μαζί, φτάνει μόνο να με 
αγαπάς». «Θα σε αγαπώ για πάντα», της υποσχέθηκα. Η σημερινή μέρα είναι η 
σφραγίδα της αγάπης μας. Από σήμερα και στο εξής οι ζωές μας έχουν τους ίδιους 
στόχους και τους ίδιους σκοπούς. Τώρα πλέον αισθάνομαι πως έχω ωριμάσει 
πραγματικά μέσα μου. Ίσως επειδή μία τέτοια δέσμευση απαιτεί πολλές θυσίες τις 
οποίες όμως θα έκανα με την καρδιά μου.  
 

30 Νοεμβρίου 1940 
Δεν μπορώ να συλλάβω τα τελευταία γεγονότα. Χθες βράδυ ακουγόταν ο ήχος 

από αεροπλάνα που έσκιζαν τον αέρα και από βόμβες που έσκαγαν στη γη. Εκείνο το 
βράδυ λοιπόν με είχαν καλέσει από το στράτευμά μου για να μου ανακοινώσουν την 
αποχώρησή μου από την πατρίδα μου και την έναρξη του πολέμου. Εώς χθες δεν με 
ένοιαζε ο πόλεμος. Ήταν μακριά σε άλλες χώρες. Συχνά ακούγονταν ψίθυροι για την 
εξάπλωσή του όμως εγώ δεν άκουγα, δεν ήθελα να ακούσω, γύριζα την πλάτη σε όσους 
τα λέγανε τη νύχτα, την ώρα που κανένας άλλος δεν θα τα άκουγε εκτός από εμένα. 

Όταν γύρισα στο σπίτι απ’ έξω στεκόταν κόσμος που θρηνούσε και το κτίριο 
είχε πιάσει φωτιά. Εγώ μέσα στον πανικό που επικρατούσε έψαχνα να βρω την Αυγή. 
Έψαχνα και έψαχνα, φώναζα το όνομά της μέσα στη συμφορά, αλλά δεν μπορούσα να 
τη βρω. Ξαφνικά έπεσα πάνω στην μητέρα της, εκείνη με κοίταξε με βουρκωμένα 
μάτια: «Πού είναι η Αυγή, πού είναι η γυναίκα μου;», της φώναζα και κοίταζα στα 
μάτια της ελπίζοντας ότι δεν θα μου έλεγε πως βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας που είχε 
αρχίσει να μετατρέπεται σε κάρβουνο. Δυστυχώς οι χειρότεροί μου φόβοι 
επιβεβαιώθηκαν. Η Αυγή βρισκόταν μέσα. 

Χωρίς να το σκεφτώ όρμησα στην πόρτα του σπιτιού και μπήκα μέσα. Άρχισα 
να φωνάζω το όνομά της αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ανέβηκα επάνω, με την ελπίδα 
ότι είχε επιβιώσει από τις πύρινες χρυσές γλώσσες που με τύλιγαν. Τη βρήκα λιπόθυμη 
στις σκάλες σωριασμένη κάτω. Γονάτισα· έσκυψα από πάνω της, όχι δεν είχε πεθάνει, 
δεν είχα αργήσει. Την πήρα στα χέρια μου. Έτρεχα για να ξεφύγω, να ξεφύγουμε από 
τον εφιάλτη που εξαπλωνόταν με κίνδυνο να μας φτάσει. Μες στο καπνό που 
επικρατούσε στην ατμόσφαιρα μου περνούσαν από το μυαλό διάφορες σκέψεις. Εάν δεν 
έβγαινα ζωντανός από εδώ; Εάν την έβλεπα για τελευταία φορά; Δεν με ένοιαζε η δική 
μου ζωή ήθελα μόνο να γλιτώσει εκείνη. 

Ξαφνικά έτσι όπως έτρεχα να αποφύγω τα δοκάρια που γκρεμιζόταν γύρω μου 
η αγαπημένη μου άρχισε να συνέρχεται. Σταμάτησα και την κοιτούσα. Εκείνη τότε μου 
σιγοψιθύρισε: «Σ’ αγαπώ», «Και εγώ σ’ αγαπώ», της απάντησα. Φιληθήκαμε, σαν να 
ήταν η τελευταία φορά που βλέπαμε ο ένας τον άλλο. Ξαφνικά μια σανίδα έπεσε και με 
χτύπησε. Όχι εκείνη ήταν καλά δεν είχε πάθει κακό, όμως δεν ήταν ακόμη ασφαλής. 
Άρχισα να τρέχω, να προσπερνώ τις φωτιές. Ένιωθα τις δυνάμεις μου να με 
εγκαταλείπουν, όμως όχι, όχι τώρα που η έξοδος φαίνεται κοντά. Βγήκαμε έξω. Γύρω 
μας οι άνθρωποι μας κοίταζαν με μία ανακούφιση στο βλέμμα. Μόλις την άφησα 



μαλακά κάτω γονάτισα δίπλα της. Όλα ήταν θολά, έχανα σιγά σιγά τις αισθήσεις μου, 
το τελευταίο που άκουσα ήταν οι κραυγές των ανθρώπων που καιγόταν μέσα στη δίνη 
που τους κατασπάραζε. Μια δίνη που προκλήθηκε από τον πόλεμο.  

Τώρα είμαι στο σπίτι της αδελφής μου και λίγο πιο πέρα κοιμάται γαλήνια η 
γυναίκα μου. Ο κίνδυνος έχει περάσει αλλά όχι οριστικά, όχι ακόμα. Ο πόλεμος 
παραμονεύει σε κάθε γωνιά. Αυτή ήταν μόνο μια γεύση από τη φρίκη που μπορεί να 
προκαλέσει. Δεν θα γράψω άλλα, η Αυγή άρχισε να συνέρχεται. Θέλω να είμαι δίπλα 
της τώρα που θα ξυπνήσει.           

 
Η Ζωή διάβαζε για ώρες. Δεν ήξερε πόσο βαθιά ήταν η αγάπη των γονιών της, 

ή μάλλον ήξερε απλά δεν το είχε καταλάβει εώς τώρα. Οι σκέψεις τις διακόπηκαν 
από τα χτυπήματα στην πόρτα της. Όταν άνοιξε αντίκρισε μπροστά της την φίλη της 
τη Μαρία που την κοιτούσε χαρούμενη. Αυτή πέρασε μέσα και κάθισε στην 
πολυθρόνα. «Είμαι πολύ χαρούμενη. Θυμάσαι για την εγχείρηση της μητέρας μου 
που σου έλεγα;», την ρώτησε. Η Ζωή έγνεψε το κεφάλι της καταφατικά καθώς της 
πήγαινε τα φλιτζανάκια με τον καφέ. «Πέτυχε. Τώρα μπορεί να περπατάει», της είπε 
η Μαρία καθώς η Ζωή την αγκάλιαζε. 

Οι ώρες περάσανε γρήγορα καθώς οι δύο φίλες συζητούσαν ασταμάτητα. 
Ήρθε η νύχτα και η Ζωή ξανάμεινε μόνη της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και έκλεισε 
τα μάτια της. Όλο το βράδυ έβλεπε όμορφα όνειρα βγαλμένα από τη ζωή των γονιών 
της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 

Η κοπέλα άνοιξε τα μάτια της, ήταν πρωί. Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι που 
βρισκότανε και τεντώθηκε. Κοίταξε έξω, τα πάντα ήταν ανθισμένα, σημάδι πως είχε 
έρθει η άνοιξη. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω. Βούλιαξε στον καναπέ του 
σαλονιού. Πιο δίπλα βρισκότανε παρατημένο το ημερολόγιο του πατέρα της. Το 
άνοιξε και άρχισε να διαβάζει. Είχε καιρό να το πιάσει στα χέρια της, πάνω από 
εβδομάδα: 

 
1 Νοεμβρίου 1940 

Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από τότε που είδα την Αυγή για τελευταία φορά. 
Τώρα δεν γράφω πολύ συχνά, δεν βρίσκω χρόνο ούτε επιθυμία για να γράψω. Είμαι 
εδώ μέσα στη φρίκη του πολέμου. Ο θάνατος παραμονεύει σε κάθε γωνιά έτοιμος να 
ορμήσει και να μας κατασπαράξει. Όλη τη μέρα στη μάχη γεύομαι το αίμα μου, μυρίζω 
το μπαρούτι που με λαβώνει. Δίπλα μου νεκρά κορμιά κείτονται πάνω στο χώμα, κάτω 
από τον ήλιο και σαπίζουν βασανιστικά πάνω στο πεδίο της μάχης. Ο πόλεμος 
προκαλεί μόνο συμφορά τίποτε άλλο. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν πραγματικά αυτός 
που σκοτώνεις αξίζει να έχει τέτοια μοίρα και εάν τον συναντούσες ποτέ σε περίοδο 
ειρήνης πως θα τον αντιμετώπιζες. Είχα δίκιο που ανησυχούσα όταν κάηκε το σπίτι 
μας. Μόνο δυστυχία και θάνατο προκαλεί ο πόλεμος, τίποτε άλλο. 

Πόλεμος, μία λέξη που μοιάζει μικρή και ασήμαντη σαν την προφέρει κανείς, κι 
όμως είναι τόσο σημαντική. Μία λέξη που μπορεί να φέρει καταστροφή, μόνο και μόνο 
για να αποκτήσουν μερικοί άλλοι δύναμη. Μία λέξη αδύναμη και όμως τόσο ισχυρή. 



Κρύβει μέσα της τις αδυναμίες των ανθρώπων που τυφλώνονται από την εξουσία αλλά 
και τις δυνάμεις τους που μπορούν να μετατρέψουν ένα κάμπο γεμάτο λουλούδια σε μια 
έρημο.  Ο πόλεμος είναι μια λέξη βαμμένη με αίμα και φόβο. Μπορεί να προκαλέσει τις 
πιο μεγάλες συμφορές, με  δεινά ανεξέλεγκτα. Ακόμα και αν μια μέρα αυτός τελειώσει 
οι αναμνήσεις του θα ξετυλίγονται σαν φίδια που κυκλώνουν τους ανθρώπους για να 
τους υπνωτίσουν. Για να τους ρίξουν τα δίχτυα της αλαζονείας, να σκεφτούν μόνο τα 
θετικά πράγματά του που στην πραγματικότητα ούτε αυτά είναι θετικά, και να πέσουν 
στην παγίδα, να ξεκινήσουν άλλο έναν πόλεμο, άλλο ένα πλήγμα στην ανθρωπότητα με 
μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν δύναμη. Οι άνθρωποι μερικές φορές προκαλούν από 
μόνοι τους κακό στον εαυτό του,ς εν γνώσει τους. Ακόμα και εάν έχουμε εξελιχτεί και 
δεν θεωρούμαστε πια πρωτόγονοι, είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Η ζωή είναι 
μικρή.  

Το μόνο που με παρηγορεί εδώ, είναι η αγαπημένη μου. Δεν μου έχει γράψει 
από τότε που έφυγα και ανησυχώ για αυτή. Δεν θα γράψω άλλα, το κερί αρχίζει να 
σβήνει σαν το θάρρος των στρατιωτών που τρέμουν τον κάθε μικρό θόρυβο της νύχτας. 
Καληνύχτα. 

 
Η Ζωή έκλεισε μαλακά το βιβλίο και κίνησε για την κουζίνα να πάρει το 

πρωινό της. Πάντα άκουγε για τα δεινά που είχε προκαλέσει ο πόλεμος από τον 
πατέρα της, αλλά ποτέ δεν είχε καταλάβει πραγματικά τι σημασία του πολέμου. 
Σηκώθηκε αργά και τεντώθηκε. Είχαν περάσει ώρες που διάβαζε. Κοίταξε το ρολόι 
πάνω από το τζάκι, ήταν 11 η ώρα το πρωί. 

Ξαφνικά ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα. Η κοπέλα άνοιξε, ήταν ο 
Κώστας. «Πέρασε μέσα», του είπε. Αυτός κάθισε δίπλα της στο σαλόνι και άρχισε να 
μιλάει με τρεμάμενη φωνή σαν να πρόκειται να πει κάτι το συνταρακτικό: «Ζωή 
ανησυχώ για εσένα.  Έχεις καιρό να χαμογελάσεις, από τότε που πέθανε ο πατέρας 
σου», είπε κάνοντας μια μικρή παύση και έπειτα συνέχισε: «Θέλω να σου πω 
κάτι…», αλλά δεν πρόλαβε, η κοπέλα τον διέκοψε: «Ξέρεις κάτι; Όλο νοιάζεσαι για 
εμένα και όλο έρχεσαι εδώ. Αύριο δεν θα έρθω στη σχολή εάν μου κάνει κέφι. Εσύ τι 
ανακατεύεσαι συνέχεια;», του αποκρίθηκε νευριασμένη, σαν να την είχε πληγώσει 
που ανέφερε τον πατέρα της. «Εγώ για εσένα», προσπάθησε να πει ταραγμένος, «Δεν 
θέλω. Δεν θέλω να νοιάζεσαι για εμένα. Δεν θέλω», έλεγε η κοπέλα καθώς χτυπιόταν. 
«Φύγε, δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Φύγε τώρα». Ο Κώστας βγήκε έξω. 
Όταν απομακρύνθηκε λίγο από την πόρτα κοίταξε πίσω του και έφυγε. Η Ζωή μέσα 
ήταν πανικοβλημένη. Ξάπλωσε λίγο στο κρεβάτι της για να ηρεμήσει και ξανάπιασε 
το βιβλίο στα χέρια της. Τις τελευταίες μέρες διάβαζε με μανία: 

 
10 Δεκεμβρίου 1940 

Σήμερα μου ήρθε ένα γράμμα. Η Αυγή επιτέλους μου έγραψε. Είναι έγκυος δύο 
μηνών, θα γίνω πατέρας. Αυτό το νέο τώρα φώτισε τα βήματά μου στο χώμα, άλλαξε το 
βλέμμα μου για τα πάντα. Είναι σαν μια μικρή φλόγα φωτιάς μέσα στο κρύο του 
χειμώνα, μέσα στο σκοτάδι του πολέμου. Είναι μια ελπίδα για εμένα. Αισθάνομαι σαν 
να έχω ωριμάσει απότομα. Δεν ξέρω αν θα γίνω καλός πατέρας. Ο χρόνος θα το δείξει. 
Ελπίζω να προλάβω να δω τους δικούς μου ζωντανούς και το παιδί μου να μεγαλώνει. 



«Θα δεις Χάρη, ο χρόνος θα σου δείξει το σωστό δρόμο. Θα μάθεις, με τον καιρό θα 
μάθεις», σκέφτομαι και ελπίζω. 

Οι μάχες συνεχίζονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας βλέπω να λιγοστεύουμε, 
βλέπω να πεθαίνουν οι φίλοι μου. Σήμερα ο Φοίβος πολεμούσε δίπλα μου. Με 
ενθάρρυνε συνέχεια, εμένα και τους άλλους. Ήταν η ψυχή του τάγματος. Τότε έτσι όπως 
ήμασταν μαζί και ρίχναμε αδιάκοπα τα πυρά μας στους εχθρούς, τον πέτυχε μια σφαίρα 
στο στήθος. Με κοίταξε και έπεσε, εγώ τον κράτησα. «Κάνε κουράγιο», του είπα. «Θα 
έρθει ο καιρός που θα ξαναπατήσεις στην πατρίδα σου, στο δροσερό χορτάρι και θα 
ξανανιώσεις το γλυκό αεράκι της θάλασσας να χαϊδεύει το πρόσωπό σου. Κάνε 
κουράγιο», εκείνος μου έσφιξε το μπράτσο. «Όχι, ήρθε η ώρα μου. Είναι η σειρά σου 
Χάρη τώρα», μου είπε. Εγώ απόρησα και τον κοίταξα: «Η σειρά μου γιατί;», τον 
ρώτησα. «Η σειρά σου να ελπίζεις και να δίνεις ελπίδα», είπε και ξεψύχησε στα χέρια 
μου. Εγώ κοίταξα τριγύρω στον βούρκο της μάχης. Μερικοί στρατιώτες είχαν 
συγκεντρωθεί γύρω μας. Εγώ όρμησα στην μάχη ουρλιάζοντας, εκείνοι με 
ακολούθησαν. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι. Όμως δεν σταματάμε να ελπίζουμε, 
συνεχίζουμε την προσπάθεια έτσι όπως μας είπε εκείνος, έτσι όπως ήθελε ο Φοίβος. 

 
 

10 Ιανουαρίου 1941 
Έχω πολύ καιρό να γράψω. Εδώ σε ένα άγνωστο βραχώδες μέρος γεμάτο 

χιόνια πολεμάμε για μερόνυχτα. Δεν μπορούμε πλέον να κοιμηθούμε την νύχτα. Ο 
καθένας μας τρέμει τα πάντα και φυλάγεται. Όμως το χειρότερο από όλα είναι το κρύο. 
Πολλοί από το τάγμα μου παθαίνουν κρυοπαγήματα. Τους βλέπω δίπλα μου να 
υποφέρουν, να σπαράζουν από τον πόνο και να κουβαριάζονται για να ζεσταθούν. 
Κάθε φορά που βγαίνω από την  σκηνή μου σκέφτομαι πως τρέχω καταπάνω στον 
θάνατο. Όμως θυμάμαι την Αυγή, σκέφτομαι το μωρό.  

Θυμάμαι ακόμα, την αμυγδαλιά μας. Τα μπουμπούκια που ξεπετούσε  το 
χειμώνα και την όμορφη ευωδιαστή μυρωδιά τους. Επίσης, θυμάμαι τα πάντα από το 
τοπίο από εκεί: η γαλάζια θάλασσα να απλώνεται  στα πόδια σου και εσύ να νιώθεις 
ελεύθερος, έτοιμος να πετάξεις πάνω από τον γκρεμό και να ακουμπήσεις τα κύματά 
της που ξεπετάγονται σαν μικρά λοφάκια. Τότε σκέφτομαι ότι αξίζει να θυσιάζεσαι για 
τους αγαπημένους σου, για να ζουν ελεύθεροι μακριά από το κακό. Αξίζει να 
θυσιάζεσαι για τους άλλους. Ναι, αξίζει.  

Τις τελευταίες μέρες η Αυγή μου δίνει ελπίδα. Μου γράφει κάθε μέρα. Το μικρό 
μας είναι ανήσυχο και κλοτσάει πολύ. Αυτή έχει κουραστεί λίγο με αυτή την κατάσταση 
μα της αρέσει που μπορεί να το χαϊδεύει και να ηρεμεί. «Κάθε μέρα ξημερώνει και μια 
καινούρια ζωή», έλεγε η μητέρα μου. Τώρα καταλαβαίνω τι εννοούσε. Κάθε μέρα θα 
δεις τον ορίζοντα και θα κοιτάξεις την ανατολή. Τότε θα ξαναγεννηθείς μέσα σου και 
θα πιστέψεις στον εαυτό σου. Θα εκτιμήσεις την κάθε σου ημέρα σαν να ζεις για πρώτη 
φορά γιατί και εμείς όπως και ο ήλιος κάποια μέρα θα δύσουμε, αλλά σημασία δεν έχει 
πως δύουμε αλλά πως ανατέλλουμε.  

 
 



Η Ζωή αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι της. Δεν μπορούσε όμως να κοιμηθεί 
ήσυχα. Την βασάνιζε ο καβγάς της με τον Κώστα. Του είχε φερθεί πολύ άσχημα. Οι 
τελευταίες φράσεις του πατέρα της την είχαν κάνει να αισθάνεται πιο άσχημα. Τις 
έβλεπε συνέχεια μπροστά της σαν  στοιχειά που δεν θα έφευγαν από μπροστά της αν 
δεν διόρθωνε τις πράξεις της: «Σημασία δεν έχει πως δύουμε αλλά πως ανατέλλουμε». 
Τότε ξύπνησε, σηκώθηκε απότομα. Ξέσπασε σε λυγμούς. Δεν ήταν όμως ακόμα 
αποφασισμένη να τον δει όχι, ντρεπόταν για την συμπεριφορά της. 
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    Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που η Ζωή είχε διώξει τον Κώστα 
από το σπίτι της, από τότε η κοπέλα δεν είχε ξαναπιάσει το βιβλίο στα χέρια της. 
Τώρα ήταν απόγευμα και καθόταν με τη φίλη της στον κήπο συζητώντας. «Είδες τον 
Κώστα χθες στην αποφοίτηση;», την ρώτησε η Μαρία. «Όχι», απάντησε η Ζωή και 
χαμήλωσε το βλέμμα. «Εγώ τον είδα το απόγευμα. Φαινόταν πολύ στενοχωρημένος. 
Μου είπε ότι βρήκε δουλειά στην Αγγλία και θα έφευγε μεθαύριο το πρωί, χαράματα, 
δηλαδή αύριο. Μα θα έπρεπε να είναι χαρούμενος. Γιατί ήταν έτσι;», είπε και ήπιε 
μια γουλιά από τον καφέ της. Η Ζωή δεν απαντούσε, είχε καρφωμένο το βλέμμα στο 
κενό και σκεφτόταν: «Ώστε αυτό ήθελε να μου πει», ψιθύρισε. Η φίλη της τότε 
κοίταξε την ώρα. «Αχ, πρέπει να φύγω με περιμένουν στο σπίτι». «Ναι φυσικά», 
απάντησε η Ζωή. Τότε αυτή αφού έφυγε η φίλη της πήγε τρέχοντας στο δωμάτιό της 
επάνω και το έκανε άνω κάτω για να βρει το ημερολόγιο του πατέρα της. Ένιωθε ότι 
η απάντηση στο δίλλημα της βρισκόταν γραμμένη εκεί. Τελικά το βρήκε και το 
άνοιξε. Ήταν ταραγμένη και διάβαζε με μανία: 

 
31 Μαΐου 1941 

Σήμερα πήρα άδεια, θα κρατήσει για ένα χρόνο, η Αυγή μου έγραψε πως 
γέννησε. Κοριτσάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος, έγινα πατέρας. Ποτέ δεν πίστεψα πως θα 
έρθει αυτή η στιγμή και όμως ήρθε. Όταν το αντίκρισα στην αγκαλιά της μητέρας της 
κατάλαβα πως αισθάνεσαι όταν έχεις παιδί. Φοβάσαι πως είναι ευάλωτο, μπορεί να 
πληγωθεί και θέλεις να το προστατέψεις. Όμως στενοχωριέμαι όταν σκέφτομαι πως 
έχω μόνο ένα χρόνο για να μείνω μαζί με τους δικούς μου. Είμαι τόσο ευτυχισμένος 
εδώ, δεν θέλω να επιστρέψω στον πόλεμο. Δεν γράφω άλλα. Θέλω να χαρώ αυτή την 
όμορφη στιγμή. 

 
 

12 Φεβρουαρίου 1942 
Σήμερα πήρα την Αυγή και πήγαμε στην αμυγδαλιά μας. Ήταν ανθισμένη όπως 

τότε. Καθίσαμε στις ρίζες της και κοιτούσαμε ο ένας τον άλλο. «Πότε, πότε έρχομαι 
εδώ και θυμάμαι τις όμορφες στιγμές που είχαμε», μου είπε η Αυγή και έγειρε επάνω 
μου. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, όπως τότε. Και τότε έτσι όπως καθόμασταν ένα 
μικρό άνθος προσγειώθηκε απαλά στα μαλλιά της. Το πήρα στα χέρια μου. Εκείνη με 
κοίταξε και μου είπε: «Κράτα το για να μας θυμάσαι όταν θα ξαναφύγεις». Η υπόλοιπη 



ώρα πέρασε στην σιωπή ο ένας να κοιτά τον άλλο αλλά κανένας να μην τολμά να 
σπάσει τη γαλήνη ανάμεσά μας.  

Όταν γυρίσαμε σπίτι αντικρίσαμε δυο άντρες να ψάχνουν το σπίτι. Χωρίς να το 
καταλάβουμε μας άρπαξαν, εγώ αντιστάθηκα. Τότε ο μεγαλύτερος από τους δύο, 
τράβηξε ένα τουφέκι και πυροβόλησε την Αυγή. Κατάφερα για λίγο να το σκάσω και την 
έπιασα με τα χέρια μου πριν πέσει κάτω. Το αίμα της έβαψε κόκκινα τα χέρια μου, ενώ 
εκείνη σιγά σιγά έφευγε. Ο κόσμος μου χάθηκε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα 
παγωμένα πράσινα μάτια που με κοιτούσαν όταν ξεψυχούσε στα χέρια μου και μου 
έλεγε: «Σ’ αγαπώ». Ήταν κουβέντες τις οποίες λέγαμε καθημερινά ο ένας στον άλλο. 
Ανεκτίμητες. 

Εμένα έπειτα με φέρανε εδώ στην φυλακή, θα με εκτελέσουν την άλλη 
εβδομάδα· όμως δεν με νοιάζει. Ίσως την συναντήσω στην άλλη όχθη. Ποιος ξέρει; 
Μου λείπει αφάνταστα. Η μικρή ευτυχώς είναι σε καλά χέρια. Την προσέχει ο Λουκάς. 
Εάν ήξερα τι θα συνέβαινε σήμερα θα περνούσα περισσότερες ώρες μαζί με την 
αγαπημένη μου. Ο πόλεμος μου την πήρε, δεν πρόλαβα να την χαρώ, να την χορτάσω. 
Γιατί; 

Η Ζωή ξαφνικά εκεί που διάβαζε έκοψε απότομα την ανάγνωση. Σηκώθηκε 
απότομα: «Ίσως δεν είναι αργά», είπε. Άρχισε να τρέχει μες το δρόμο. Καθώς πάλευε 
να φτάσει για να τον προλάβει το σκοτάδι έκανε τα παιχνίδια του στη βαθιά σιωπή 
της νύχτας. Ο αέρας έριχνε τα μαλλιά της στο πρόσωπό της και το φως των φαναριών 
δεν μπορούσε να την καθοδηγήσει μες το μισοσκόταδο, ήταν πολύ αδύναμο. Ο 
παραμικρός θόρυβος παραμόνευε για να την τρομάξει μες τη νύχτα. Κάθε τόσο 
γυρνούσε το κεφάλι της ανήσυχα πίσω καθώς έτρεχε μα συνέχιζε γιατί στο μυαλό της 
είχε μόνο ένα πράγμα: να τον προλάβει.  

Την ίδια ώρα ο Κώστας είχε αϋπνία και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Άνοιξε το 
παράθυρο και κοίταξε τα αστέρια, στα μάτια του έλαμπε μια μικρή φλόγα. Ήταν πολύ 
θλιμμένος και έδειχνε σαν να μην ήθελε πραγματικά μέσα του να φύγει. «Άραγε να 
με σκέφτεται;», αναρωτιόταν. «Αύριο το πρωί φεύγω. Ελπίζω να μην είναι θυμωμένη 
πια», οι σκέψεις του διακόπηκαν από τα δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Δίστασε να 
ανοίξει. Έπειτα από λίγη ώρα κατευθύνθηκε στην πόρτα. Άνοιξε και βρήκε μια 
κοπέλα με γυρισμένη την πλάτη να κλαίει με λυγμούς «Δεν τον πρόλαβα», έλεγε, 
«Τον έχασα για πάντα». Το αγόρι μη μπορώντας να καταλάβει ποια ήταν την ρώτησε: 
«Είσαι καλά;» Εκείνη τότε γύρισε απότομα το κεφάλι και τον κοιτούσε με τα 
καταγάλανα μάτια της σαν να ζούσε σε όνειρο. Ήταν η Ζωή. Έπεσε στην αγκαλιά 
του: «Μη φύγεις», ψιθύρισε.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 
Μια ευτυχισμένη οικογένεια καθόταν κάτω από την γέρικη ιτιά τους στο 

λόφο. Ο Κώστας κρατούσε στα χέρια του την ενός έτους κόρη τους, την Αυγούλα. 
Αφού φάγανε ο πατέρας πήρε την πρωτοβουλία: «Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μια 
βόλτα;». «Πηγαίνετε εσείς, εγώ θα κάτσω εδώ, είμαι κουρασμένη», είπε η μητέρα. Η 



Ζωή τους παρακολουθούσε καθώς  έφυγαν και χάνονταν μακριά στην πεδιάδα. Όταν 
χάθηκαν ολότελα πήρε στα χέρια της ένα καφέ ξεσκισμένο βιβλίο. Το είχε ξεχάσει 
δύο χρόνια τώρα αφημένο στο ράφι. Το άνοιξε και συνέχισε να διαβάζει από εκεί που 
είχε σταματήσει: 

 
Εγώ έχασα την Αυγή, δεν πρόλαβα να της πω πως πραγματικά αισθανόμουν για 

εκείνη. Μπορεί να ήμασταν μαζί χρόνια αλλά νιώθω πως ποτέ δεν της πρόσφερα όση 
αγάπη άξιζε. Τώρα μέσα μου νιώθω κενός. Τώρα μέσα σε αυτό το άδειο κελί, υγρό και 
βρώμικο όπου η μυρωδιά του θανάτου πλανάται ολόγυρα, περιμένω υπομονετικά την 
εκτέλεσή μου. Πάντα φοβόμουνα τον θάνατο αλλά τώρα πια δεν μου μένει άλλη λύση 
από το να τον αποδεκτώ. Δεν είναι πια επιλογή μου το εάν θα πεθάνω ή όχι. Μέσα μου 
αισθάνομαι κενός. Στην αρχή μέσα μου ήμουν απελπισμένος. Το μίσος μεγάλωνε μες 
στα στήθη μου έτοιμο να εκδηλωθεί να σκοτώσει τους δολοφόνους της. Τώρα το μόνο 
που ξέρω είναι ότι θα συναντήσω την αγαπημένη μου στον άλλο κόσμο. Αυτό μου δίνει 
κουράγιο.  

Το κελί μου βρίσκεται από την μεριά όπου γίνονται οι ομαδικές εκτελέσεις. 
Κάθε μέρα τους βλέπω να τους στήνουν στον τοίχο και αυτοί να τους κοιτάζουν με 
τρομαγμένο πρόσωπο, με καρφωμένο το βλέμμα στο κενό. Ακούω τις κραυγές τους και 
υποφέρω από τον ήχο τους. Τότε ακούγονται τουφεκιές· οι σφαίρες πετυχαίνουν άλλους 
στο στήθος, άλλους στα χέρια. Όλοι πνίγονται στο αίμα και έπειτα, η σιωπή. Όλοι χάμω 
έχουν πεθάνει και δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ, δεν θα ξαναζήσουν ποτέ. Έτσι εδώ, δε 
αυτόν τον αποτρόπαιο κόσμο της ζωής που σε λίγο θα τελειώσει για εμένα, το ότι θα τη 
συναντήσω μου δίνει κουράγιο για να αντέξω εώς την εκτέλεση. Ξέρω πως όταν και 
εγώ θα στηθώ σε εκείνον τον κόκκινο τοίχο και θα νιώσω τις σφαίρες να ξεσκίζουν το 
κορμί μου, ξέρω πως θα τη δω. 

 
 

20 Απριλίου 1942 
Πιάσανε τον Στέφανο. Για καλή τύχη είναι στο διπλανό κελί. Και από ό,τι 

φαίνεται μπορεί να πεθάνουμε μαζί δίπλα ο ένας στον άλλο. Όμως αυτός δεν 
απελπίζεται και ίσως μπορώ να πω πως έχει κάνει και εμένα λίγο πιο αισιόδοξο. Όταν 
του είπα για την Αυγή εκείνος γέλασε με μια πίκρα και μου απάντησε: «Η Αυγή πέθανε 
όμως η ζωή συνεχίζεται. Δεν πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσεις να παλεύεις; Δεν έχουν 
χαθεί οι ελπίδες. Υπάρχει ακόμα μια μικρή ψυχούλα που σε προσμένει την επιστροφή 
σου και κοιτάζει κάθε μέρα το παράθυρο περιμένοντας να σε δει».  

 
 
 
 

  23 Μαΐου 1942 
Σήμερα το βράδυ αποδράσαμε. Εγώ και ο Στέφανος βάλαμε φωτιά στα κελιά 

και το σκάσαμε όταν μας άνοιξαν. Μας έχουν για νεκρούς και έτσι δεν κινδυνεύουμε 
πια. Μα έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Στο διάβα μας ορθώνεται ο βάλτος που περάσαμε 
όταν μας έφερναν στη φυλακή. Η προσπάθεια συνεχίζεται. 



                                                            
 

15 Ιουνίου 1942 
Είμαστε στα μισά του βάλτου. Η μυρωδιά είναι αφόρητη ενώ κάθε μέρα 

βουλιάζουμε στα λασπόνερα. Τα κουνούπια δεν σταματούν το βουητό τους ενώ η 
υγρασία τρυπάει τα κόκαλά μας. Όταν έψαχνα στην τσέπη μου για το ημερολόγιό μου 
βρήκα ένα λουλούδι. Ήταν το άνθος της αμυγδαλιάς που μου είχε δώσει η Αυγή την 
ημέρα που πέθανε. Φέρνω συνέχεια στα μάτια μου την εικόνα της. Χαμογελαστή με 
μάτια που λαμπυρίζουν. Θαρρώ πως τη βλέπω. Να τώρα θα πάει να βουτήξει τα πόδια 
της στο νερό. Ένα κύμα ηρεμίας με πλημμυρίζει στην σκέψη της. Αχ, γιατί να φύγει. 
Γιατί; Την αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο και ακόμα την 
αγαπάω. Όταν βρήκα αυτό ο άνθος στην τσέπη μου έκρυψα το πρόσωπό μου στα χέρια 
μου και γύρισα από την άλλη για να μην με δει ο Στέφανος να κλαίω. Εκείνος σαν να με 
κατάλαβε ήρθε και ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου: «Μην μένεις στα φαντάσματα 
του παρελθόντος. Το μόνο που μπορεί να σε παρηγορήσει είναι οι αναμνήσεις σου μαζί 
της». 
  Το βράδυ ήταν η σειρά μου να φυλάξω σκοπιά. Περνούσαν πολλές φορές τα 
αεροπλάνα και έπρεπε να προσέχουμε. Εκείνο το βράδυ παρουσιαζόταν συνέχεια 
μπροστά μου το παγωμένο της βλέμμα καθώς ξεψυχούσε. Ερχόταν ο ήχος της φωνής 
της στα αυτιά μου: «Σ’ αγαπώ», οι τελευταίες της λέξεις.  
 
 

25 Ιουνίου 1942 
Από εδώ και πέρα θα συνεχίζω μόνος μου τον αγώνα. Χθες το βράδυ κάποιοι 

μας πήραν είδηση, είδαν την φωτιά που είχαμε ανάψει. Δεν κατάλαβαν ποιοι είμαστε 
αλλά άρχισαν να μας ρίχνουν. Τρέξαμε γρήγορα και καλυφθήκαμε κάτω από κάτι 
βράχους. Αλλά μία σφαίρα πέτυχε τον Στέφανο λίγο πιο πέρα από το δεξί χέρι. Έχει 
χάσει πολύ αίμα· τον προσέχω και φροντίζω να μην μολυνθεί η πληγή του αλλά δεν 
ξέρω εάν θα αντέξει. Μας έχουν μείνει δύο μέρες δρόμος μέχρι την πόλη και αρχίζει να 
σβήνει. Τον κουβαλώ στους ώμους μου, ενώ ακούω τις κραυγές του που ο πόνος τις 
έκανε να μοιάζουν σαν ουρλιαχτά μέσα στο πυκνό σκοτάδι του βάλτου. Το μόνο που 
μου δίνει παρηγοριά και κουράγιο είναι το άνθος της αμυγδαλιάς. 

 
 
 Τότε όταν η Ζωή γύρισε την κιτρινισμένη σελίδα το βρήκε. Το πήρε στα χέρια 
της, ήταν τόσο όμορφο, τόσο αγνό. Η αγάπη των γονιών της στα χέρια της. Συνέχισε 
να διαβάζει: 
 

27 Ιουνίου 1942 
Φτάσαμε στη πόλη. Αφού άφησα τον Στέφανο στην οικογένειά του γύρεψα να 

βρω τους δικούς μου. Όμως δεν ήταν εκεί. Από κάποιους άλλους έμαθα ότι μόλις 
μάθανε για την κράτησή μου και για το θάνατο της Αυγής ο Λουκάς τους πήρε και έφυγε 
κάτω στην Αθήνα να τους γλιτώσει. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη αλλά δεν έχω λεφτά 



για να τους βρω ούτε καν για να τους γράψω. Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι το 
κοριτσάκι μου βρίσκεται σε καλά χέρια. 

 
29 Ιουλίου 1943 

Έπειτα από πολύ κόπο κατάφερα να συγκεντρώσω χρήματα και να φύγω. Τώρα 
είμαι στην Αθήνα αλλά όχι πολύ μακριά από τον πόλεμο. Πρέπει να πιάσω το νήμα από 
την αρχή. Άρχισα να ρωτώ τους πάντες για ότι ήξεραν. Δεν βρήκα κάποιο στοιχείο αλλά 
σίγουρα θα οδηγηθώ σε αυτούς. 

 
25 Αυγούστου 1944 

Μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερα να τους εντοπίσω και να τους 
επισκεφτώ. Βρήκα την κόρη μου. Όταν την είδα την άρπαξα στην αγκαλιά μου και τη 
φιλούσα. Όμως είχα κάνει ένα λάθος: είχα μπει μέσα χωρίς ειδοποίηση χωρίς τίποτα 
και η οικογένεια σάστισε έτσι αγνώριστος όπως είχα γίνει 

Κανένας δεν θα χαλάσει την χαρά μας. Από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγράψω. 
Θα ήθελα να χαρώ περισσότερο παρά να σκέφτομαι. 
 
 
 

Η Ζωή έκανε να κλείσει το βιβλίο, μα τότε η σελίδα γύρισε τυχαία και αυτή 
απορημένη διάβασε. Ήταν η μέρα του θανάτου του: 

 
 

25 Οκτωβρίου 1965 
Ήρθα κάτω από την αμυγδαλιά μας. Είναι γυμνή και καφέ σαν να πενθεί. Γύρω 

είναι τόσο φωτεινά κι όμως εμένα μου φαίνονται όλα σαν μια σκοτεινή άβυσσος που 
θέλει να με καταπιεί. Θυμάμαι όλα όσα έζησα, τα πάντα. Όλα όσα έγιναν, όλα όσα 
αισθάνθηκα. Τις εμπειρίες μου με την Αυγή, το όμορφο πρόσωπό της. Δεν μπορώ να 
γράψω άλλο, τα χέρια μου είναι παγωμένα. Νιώθω παγωμένος. Μάλλον ήρθε η ώρα 
μου, δεν θα αντέξω πολύ. Είναι καιρός να συναντήσω την Αυγή. Βλέπω ένα φως, από 
μέσα ξεπετιέται η εκτυφλωτική μορφή της. Να τη πανέμορφη, έρχεται να με αγκαλιάσει. 
Αντίο Ζωή να προσέχεις. 

Χάρης Καραναστάσης 
 
 
Τα γράμματα ήταν θολά και μουτζουρωμένα. Η Ζωή έκλεισε μαλακά το 

βιβλίο και αναστέναξε, τα μάτια της ήταν βουρκωμένα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει 
και ο ορίζοντας φαίνονταν σαν ψεύτικος τυλιγμένος στα μπλε. Στο βάθος κάτω από 
το λόφο ξεπρόβαλαν δύο μαύρες φιγούρες, ήταν ο Κώστας με την Αυγή. Κατέβηκε το 
λόφο και τους φώναξε. Χάθηκε στον ορίζοντα καθώς έτρεχε προς το μέρος τους. 



Άννα Βαρβάρη 

Δεν είμαι μόνη 
Δεν είμαι μόνη, 

το νερό του δρόμου δίπλα μου κουβαλά ζωή, 
οι ηλιαχτίδες του ήλιου ζεσταίνουν το πρόσωπό μου, 

ο αέρας χαϊδεύει τα μαλλιά μου. 
Δεν είμαι μόνη, 

ακόμα και αν έχω ξεβραστεί σε αυτό το νησί της μοναξιάς, 
το νησί που οι άνθρωποι ονομάζουν γωνία του δρόμου, 

τα όνειρά μου με συντροφεύουν. 
Δεν είμαι μόνη, 

να εκεί δα, ο πατέρας μου είναι, μου απλώνει το χέρι του, 
τα μάτια μου κλείνουν, μα η εικόνα του δυναμώνει, 

μου χαμογελά, τι όμορφα που λάμπουν τα μάτια του στον ήλιο! 
Το κρύο έχει φύγει από πάνω μου, 

τώρα ζεσταίνομαι γλυκά στην αγκαλιά του, 
δεν είμαι μόνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άννα Βαρβάρη 
 

Διαφορετικότητα 
Κοίταξα μέσα σε μάτια ανθρώπων, 
μύρισα τ’ αρώματα του δειλινού, 

είδα τ’ αστέρια που έλαμπαν στον σκοτεινό ουρανό της νύχτας, 
άγγιξα τ’ απαλά πέταλα των λουλουδιών, 

είδα ότι το καθένα είναι μοναδικό, διαφορετικό· 
τα μάτια των ανθρώπων και οι ψυχές τους είναι διαφορετικές, 

τ’ αρώματα του δειλινού είναι διαφορετικά, 
τ’ αστέρια της νύχτας αν και ίδια διαφέρουν, 

τα πέταλα δίνουν το καθένα μια διαφορετική αίσθηση στο άγγιγμα. 
Όλα είναι διαφορετικά, 
τα βουνά κει οι λόφοι, 

τ’ άγρια πουλιά και τα σπουργίτια, 
δυο κόκκοι άμμου, 

τα λουλούδια και τ’ αγκάθια. 
Όλα είναι ίδια αλλά και διαφορετικά, 

μπορεί να είμαστε ίδιοι εμείς οι άνθρωποι, 
αλλά διαφέρουμε τόσο μεταξύ μας, 

όπως το φως των αστεριών, 
ο καθένας έχει ένα ανεξερεύνητο μοναδικό κομμάτι, 

που διαφέρει· 
όλοι είναι διαφορετικοί. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Άννα Βαρβάρη 

 
Εμείς οι άνθρωποι 

Δεν είμαστε πια ίδιοι, 
στο πρόσωπό μας έχουν χαραχτεί οι γραμμές του χρόνου, 

στην καρδιά μας γνώσεις και αισθήματα παλεύουν να ξεφύγουν. 
Το χλωμό φεγγάρι σας διηγείται τις ιστορίες μας, 

τότε που ήμασταν νέοι, 
τότε που ανάβαμε φωτιές αντάμα στην θάλασσα, 

που τραγουδούσαμε τα όνειρά μας,   
που ερωτευόμασταν και βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα, 

τότε που θέλαμε όλο τον κόσμο δικό μας. 
Τώρα είμαστε μεγάλοι, 

θαρρείς πως ο κόσμος είναι μικρός, 
τα χρόνια κυλάνε αδιάκοπα, ασταμάτητα, 

η ζωή συνεχίζεται. 
Ο καθένας είναι διαφορετικός αλλά και ίδιος, 

ο καθένας κουβαλά μέσα του ένα μυστικό, 
αφήνεται στο άπειρο, 
κυνηγά το άπιαστο, 

πιστεύει στο ανύπαρκτο. 
Ακόμα κι’ αν έχουμε αλλάξει, 

ένα μικρό κομμάτι του εαυτού μας θα παραμένει ίδιο, απαράλλακτο, 
μικρό και νέο, 

άσβηστο απ’ τα χρόνια, 
και πάντα θα παραμένει όσο ζούμε. 

Θα είμαστε πάντα εδώ να σας θυμίζουμε την ύπαρξή μας εμείς οι άνθρωποι, 
να μην ξεχαστούν οι ιστορίες μας και οι περιπέτειές μας, 

οι εμπειρίες και οι σκέψεις μας, 
οι γνώσεις και τα χαμόγελά μας, 

οι ευτυχισμένες στιγμές που είχαμε, 
να μην ξεχαστεί το θαύμα, 

να μην ξεχαστεί η ζωή. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Άννα Βαρβάρη 
 

Η καρδιά 
Μύρισα τα αγριολούλουδα της ψυχής μου, 

κοίταξα τον ορίζοντα των ονείρων μου, 
γεύτηκα τις πίκρες της χαράς μου,  

άκουσα τα μυστικά του σύμπαντος, 
άγγιξα τα ζωή. 

Τότε κατάλαβα πως για να μυρίσει κάποιος πρέπει να μην έχει μύτη, 
για να δει πρέπει να μην έχει αντικρύσει ποτέ το φως της μέρας, 

για να γευτεί να μην έχει γλώσσα, 
για να ακούσει να είναι κουφός, 
για να αγγίζει να μην έχει χέρια. 

Το μόνο που πρέπει να έχει είναι καρδιά, 
μια καρδιά που να χωράει μέσα τα πάντα, 

να αγαπάει κάθε πέτρα που βρίσκεται πάνω στο χώμα, 
κάθε κυματάκι του νερού, 
να βλέπει στα μάτια όλων, 

να τους τυλίγει με την απεραντοσύνη της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άννα Βαρβάρη 
 
 

Όνειρα 
Έκλεισα τα μάτια μου, 

και άφησα να μου ξεφύγει ένα μικρό χαμόγελο, 
ένα μικρό χαμόγελο που με φώτισε. 

Καθώς κοίταζα τ’ αστέρια, 
η καρδιά μου άρχισε να φτερουγίζει, 

να παλεύει να φτάσει εκεί. 
Όταν άγγιξα τα πέταλα των ονείρων, 

άφησα τα δάχτυλά μου να τα χαϊδεύουν. 
Οι άνθρωποι δεν ονειρεύονται πια, 

δεν βυθίζονται σε σκέψεις, 
περνούν κάθε μέρα δίπλα από ένα όνειρο, 

όμως απλά το προσπερνούν, 
το αφήνουν χωρίς να του δώσουν σημασία, 

κι έπειτα γυρνούν το κεφάλι και ρίχνουν το βλέμμα τους πάνω του, 
λαχταρώντας να είχαν σταματήσει εκείνη τη στιγμή, 

να το είχαν δει και να το είχαν ζήσει, να το είχαν νιώσει. 
Κοιτούν στο παρελθόν, 

στις πεταλούδες των ονείρων που παγίδευσαν, 
στα τριαντάφυλλα της ευτυχίας που μάδησαν, 

στις καρδιές που ράγισαν, 
και μετανιώνουν για τις πράξεις τους, 

για τα δάκρυα που προκάλεσαν, 
για όλα αυτά που έκαναν στους ίδιους. 

Όλα αυτά που δε θα συνέβαιναν αν κοίταζαν σ’ αυτό το όνειρο, 
έπαιρναν ελπίδες και εμπειρία, 

άκουγαν προσεκτικά την μιλιά των πουλιών, 
και συνειδητοποιούσαν πως, 

τα όνειρά τους είναι δίπλα τους και η επιθυμία τους κοντά 
η ευτυχία τους χτυπάει την πόρτα και η αγάπη τους κοιτάζει κατάματα. 

Πως τα πάντα είναι γύρω τους, φτάνει μόνο να τα δουν. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Άννα Βαρβάρη 
 
 

Τα όνειρα της ψυχής 
Κάθε μέρα πήγαινες στο δάσος, 

έβλεπες τα σκιουράκια που σε φοβόταν κι έτρεχαν μακριά, 
πατούσες τη γη, τα ξερά φύλλα των δέντρων, 

αντίκριζες τον ήλιο και δεν έστρεφες το βλέμμα αλλού, 
ήθελες να τον δεις, να τον χορτάσεις. 

Σε θυμάμαι να έρχεσαι κρυφά από πίσω μου και να με τρομάζεις, 
κι έπειτα να μου κλείνεις το μάτι και να χαμογελάς. 

Σαν νέος γέρασες γρήγορα, 
σαν γέρος πάντα αισθανόσουν νέος, 

γιατί ποτέ δεν άφησες να κυλήσουν οι σταγόνες της νιότης σου, 
πάντα ένιωθες ελεύθερος. 

Και τότε ξάπλωσες στις ρίζες ενός δέντρου, αποκοιμήθηκες. 
Από το στόμα σου ξέφυγε μια γλυκιά, ζεστή ανάσα, 
ένα απαλό αγέρι χάιδεψε τα κάτασπρα μαλλιά σου, 

και από μέσα σου φτερούγισαν τα συναισθήματά σου, 
οι αναμνήσεις σου και τα όνειρα που έκανες. 

Θυμήθηκες τις νύχτες που κυριεύονταν από σιωπή, 
άνοιγες το παράθυρο της ψυχής σου, κι έβλεπες τα αστέρια της καρδιάς σου. 

Θυμήθηκες τις μέρες που κοίταζες του πάντες στα μάτια, 
κι έβλεπες μέσα από το δικό τους κόσμο. 

Έβλεπες τα πάντα αισιόδοξα, 
άγγιζες τα ροδοπέταλα της ζωής. 

Τώρα έφτασες στο τέλος του δρόμου. 
Τι νιώθεις; 

Μήπως νιώθεις ώριμος, αλλά τόσο αγέραστος; 
Σημαδεμένος από τα χαλίκια και τις ρωγμές των χρόνων αλλά άφθαρτος; 
Μήπως νιώθεις αυτή την αγνότητα της ζωής που οι μεγάλοι δεν έχουν; 

Αισθάνεσαι την επιθυμία να πετάξεις πάλι στον ουρανό; 
Τώρα που η ψυχή σου φεύγει και πετά κουβαλώντας όλα όσα αγάπησες, 

μήπως αισθάνεσαι νέος; 
Μήπως ακόμη και τώρα, την τελευταία στιγμή, είσαι νέος ακόμα; 

Μήπως; 



Κατερίνα Αργυριάδου 

 

      Ίσως                                                                  

 

Ίσως ο δρόμος της ξενιτιάς είναι μακρύς και σκληροτράχηλος,  

ίσως η ζωή κοπιαστική και η προσαρμογή δύσκολη.  

Ίσως ο αποχωρισμός ραγδαίος και ξαφνικός.  

Ίσως ο χρόνος του αποχαιρετισμού λιγοστός.   

Ίσως η απογοήτευση μεγάλη και σπαραχτική.  

Ίσως η ελπίδα μικρή,  

και το νέο αδοκίμαστο.  

Μα τα μάτια δεν ξεχνιούνται,  

οι ψυχές δεν αποχωρίζονται ποτέ.  

Οι αναμνήσεις μένουν κι ας φεύγουν οι άνθρωποι.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατερίνα Αργυριάδου 

 

Διαφορετικός 

 

Διαφορετικός,  ίσως ξένος, ίσως άγνωστος, 

μα ένα κοίταγμα ένα βλέμμα του, με κάνουν να νομίζω πως του μοιάζω. 

Όμως εγώ φορώ παρωπίδες και δεν μπορώ να διακρίνω την ομοιότητα μας . 

Αυτός μου μιλάει χωρίς καν να ανοίξει το στόμα του. 

Δυο μαύρα μάτια με κοιτούν και με τραβάνε προς το μέρος του. 

Μα εγώ είμαι  δεμένη  πίσω με αλυσίδες  βαριές. 

Μπορώ να τις σπάσω, μα δεν θέλω να το κάνω .Φοβάμαι! 

Έτσι μένω πίσω, κι ας  νομίζω πως προχωρώ  μπροστά. 

Βλέπω να χάνεται  το όνειρο σε μια ομίχλη άγνωστη για μένα, 

ή  μήπως πολύ γνώριμη; 



Βέρα Ιβάνοβιτς 

Είναι νέος, άστον να ζήσει 

 

Είναι νέος, άφησε τον να ζήσει.  Είναι όμορφη, επίτρεψε της να ερωτευτεί. 

Γιατί δεν αφήνεις ήσυχους τους νέους; 

Εκείνοι έχουν καθαρό πνεύμα  και καθαρή ψυχή. 

Γιατί τους τη μαυρίζεις; 

Οι νέοι θέλουν να τους καταλαβαίνεις. 

Η αποδοχή γι’ αυτούς είναι η αρχή και το τέλος. 

Άφησε τους  να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον, 

Κι ας ξέρεις πως δεν θα ’ ναι καλύτερο 

ούτε απ’ το παρελθόν, ούτε απ’ το παρόν. 

Δεν τους αρέσει η μουσική σου,   οι πράξεις σου, τα λόγια σου, οι επιλογές σου. 

Και πάλι, γιατί τους καταστρέφεις; 

Άφησε τους να ελπίζουν. 

Αν δεν το κάνεις, θα τους τρελάνεις. 

Θέλουν ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα,  μην τους κόψεις τα φτερά. 

Απλά μάθε τους να πετάνε, μέσα στην αθωότητά τους. 

Μην τους πεις ψέματα,  γιατί όταν μάθουν την αλήθεια, θα πέσουν απ’ τα σύννεφα, 

Θα χάσουν την ξεγνοιασιά τους, τη λουλουδένια τους καρδιά, 

την ελευθερία που τόσο θέλουν, που σ’ αυτή πιστεύουν, 

γι’ αυτή  θα παλεύουν, σ’ όλη τους τη ζωή. 

 

 

 

 



Βέρα Ιβάνοβιτς 

 

Μαζί δεν κάνουμε και χώρια  δεν μπορούμε 

Κοιτούσε ο αέρας το νερό και τη φωτιά, 

κοιτούσε το νερό τον αέρα και τη γη, 

κοιτούσε η γη τη φωτιά και το νερό, 

κοιτούσε η φωτιά τη γη και τον αέρα. 

Πρώτη η φωτιά μου επιτέθηκε, 

καυτή, επικίνδυνη, ανελέητη. 

Ήρθε όμως η γη να με προστατέψει, 

και όσο κι αν προσπαθούσε ο αέρας, 

δεν κατάφερνε να σπάσει την άμυνά της. 

Ήμασταν δυο αντίπαλα στρατόπεδα, 

εγώ, το νερό, σύμμαχος με τη γη 

κι η φωτιά μαζί με τον αέρα. 

Όσο όμως κι αν προσπαθούσαμε, 

κανείς δεν κατάφερνε να χτυπήσει τον άλλο. 

Σταμάτησα, δεν άντεχα άλλο. 

Μόνο αν με βοηθούσε η φωτιά θα νικούσα, 

μα είμαστε τα δύο άκρα αντίθετα, 

σαν τη γη με τον αέρα,  που σύμμαχοι θα ’ταν αήττητοι. 

Μάλλον ο Άρχοντας των Στοιχείων είχε δίκιο. 

Μαζί δεν κάνουμε,   αλλά... και χώρια δεν μπορούμε. 

 

 

 



 

Βέρα Ιβάνοβιτς 

 

Ειρήνη και Πόλεμος 

 

Κοιμήσου κοριτσάκι, μόνο τη φρίκη του πολέμου να μη ζήσεις, όπως την έζησα εγώ. 

Άνθρωποι φτωχοί, άρρωστοι, νεκροί. Τους είδα, γι’ αυτό ξέρω. 

Γι’ αυτό ξέρω πως αυτά  δε θέλω να τα δεις. 

Άνθρωποι πεθαίνουνε στη μάχη, άνθρωποι πεθαίνουν απ’ τη πείνα, 

άνθρωποι πεθαίνουν απ’ τη στεναχώρια,  άνθρωποι πεθαίνουν απ’ τον καημό. 

Όλα καταστρέφονται,  φιλίες, οικογένειες, αγάπες... 

Μόνο η ελπίδα,  μόνο αυτή μένει αναλλοίωτη  στις καρδιές των ανθρώπων. 

Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει. 

Μα κι αν πεθάνει, να ξέρεις η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. 

Κοίτα  να ξυπνήσεις,  όταν ο πόλεμος τελειώσει, όταν η ειρήνη επιστρέψει. 

Ό,τι καταστρέφεται με τον πόλεμο,  μπορεί να ξαναχτιστεί. 

Οι άνθρωποι πεθαίνουν από γηρατειά ,ενώ νέες ζωές έρχονται στον κόσμο. 

Επικρατεί η ειρήνη, η αγάπη, η φιλία,  και πάνω απ’ όλα υπάρχει ελευθερία. 

Κανείς δεν κυνηγά κανέναν, κανείς δεν μισεί κανέναν,  κανείς δεν βλάπτει κανέναν, 

κανείς δεν σκοτώνει κανέναν. 

Όλος ο κόσμος,   επιδοκιμάζει την ειρήνη, και αποδοκιμάζει τον πόλεμο. 

Μα κάποιοι λένε, πως σ’ αυτό τον κόσμο πρέπει  να υπάρχουν και τα δυο. 

Ειρήνη  και Πόλεμος. 

 

 

 



 

Βέρα Ιβάνοβιτς 

Είμαι μόνη 

 

Θλίψη πλημμυρίζει την ψυχή μου. Τα δάκρυα τρέχουν ποτάμια. 

Τρελαίνομαι απ’ τις αναμνήσεις και τα προβλήματά μου. 

Ή μπορεί η φαντασία μου να τρέχει τόσο πολύ, 

που μέσα στην απομόνωσή μου  προκαλεί παραισθήσεις. 

Και τότε  ακούω βήματα να ανεβαίνουν τις σκάλες 

και το τρίξιμο μου προκαλεί απέραντο φόβο. 

Με κάθε ήχο πονάω,  μα κανείς δεν ακούει τα ουρλιαχτά μου. 

Είμαι μόνη σ’ ένα άδειο σπίτι, βυθισμένο στο σκοτάδι και την ησυχία. 

Αλυσίδες με τραβούν στο κενό,  μα δεν υπάρχουν τρικυμίες. 

Οδεύω προς το θάνατο,  αφήνω τη ζωή, 

η ψυχή μου πετά σαν πολύχρωμη πεταλούδα. 

Είμαι τόσο χαμένη,  μα δεν έχω αυτογνωσία. 

Αν είχα, δε θα αναρωτιόμουν  αν θα πάω στην κόλαση ή στον παράδεισο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βέρα Ιβάνοβιτς 

 

Η ομορφιά των λουλουδιών 

 

Αν δεις ένα λουλούδι  μη διστάσεις, 

αναγνώρισε, ύμνησε την ομορφιά του. 

Όμως περαστικέ, μην αγνοήσεις όλα τ’ άλλα. 

Σταμάτα τον περίπατό σου και κοίταξέ το, 

μύρισέ το, άσε το εξαίσιο άρωμά του, να μπει στα πνευμόνια σου. 

Άγγιξε τα πέταλά του κι αν έχει αγκάθια,  μην  τα φοβηθείς. 

Αυτά του προσδίδουν μια επικίνδυνη  γοητεία. 

Η ομορφιά των λουλουδιών,  πάντα να θυμάσαι περιηγητή   είναι 
αστείρευτη. 

Θα χαθεί  όταν το λουλούδι κομμένο μαραθεί, 

μόνο του σ’ ένα  έρημο βάζο. 

Αν το κόψεις,  χάρισε  το σε κάποιον που αγαπάς, 

γιατί τα λουλούδια μιλούν για την  αγάπη χωρίς λόγια. 

Έτσι, η ομορφιά του και η χάρη του  θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο 

Τούτο το λουλούδι θα αποκτήσει ασύγκριτη αξία. 

 

 

 

 

 



 

Βέρα Ιβάνοβιτς 

 

                      Σ’ αγαπώ 

Σ’ αγαπώ.   Μόνο αυτό θέλω να σου πω.  

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν με κάθε ανατολή.   

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν με κάθε δύση. 

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν με κάθε ολόγιομο φεγγάρι.                                                                                   

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν με κάθε άστρο που εμφανίζεται στο σκοτεινό 

ουρανό.                                                            

 Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν με κάθε λέξη που μου λες.                                                                                

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν κάθε μέρα.  

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν κάθε νύχτα.   

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν κάθε φορά που με κοιτάς.                                                                                   

Και τα "σ’ αγαπώ" πληθαίνουν κάθε φορά που μ’ αγαπάς.        

 

 



Άννα Νικολαΐδη 

 

Τι σημαίνει αγάπη 

       Η λέξη αγάπη μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους. Μπορείς να δείξεις 
αγάπη στον πλησίον σου, στην οικογένεια σου, στους φίλους σου αλλά και σε 
αυτόν που αγαπάς και θέλεις να είσαι μαζί του για πάντα. Αλλά τι είναι στ’ 
αλήθεια η αγάπη; Τι σημαίνει αυτή η λέξη; Κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι 
σημαίνει ή ακόμα και αν ξέρουν, δεν τη χρησιμοποιούν. Η αγάπη είναι το πιο 
ωραίο συναίσθημα που το έχουν νιώσει όλοι έστω και μια φορά. Μπορούμε όλοι 
να το ζήσουμε αρκεί να έχουμε μια σταγόνα της μέσα μας. Έστω και μια είναι 
αρκετή. Η αγάπη μπορεί να σε κάνει πιο αυθόρμητο, να σε κάνει πιο δυνατό, πιο 
καλό άνθρωπο, αλλά μπορεί να σε κάνει και να ερωτευτείς. Η αγάπη είναι 
δυνατή, δεν χάνεται ποτέ, ακόμα και αν νομίζεις ότι με τις πράξεις σου την 
έχασες, τότε κάνεις μεγάλο λάθος. Η αγάπη πάντα ζει μέσα μας, απλώς, ίσως να 
μην ξέρουμε πώς να την χρησιμοποιήσουμε. Ή, ακόμα κι αν την έχεις όντως 
χάσει από τη ζωή σου, θα ξαναγυρίσει. Η αγάπη πάντα γυρνάει. Η αγάπη ποτέ δε 
χάνεται. Η αγάπη υπάρχει πάντα και παντού. Κάνει τον κόσμο καλύτερο. Η 
αγάπη δεν σβήνει ποτέ!  



Άννα Νικολαΐδη 

Ο διαφορετικός 

 

Είμαι διαφορετικός, το ξέρω. 

Πάντα το ήξερα. 

Είμαι μοναχικός, απομακρυσμένος από τους άλλους. 

Είμαι διαφορετικός, σε όλα.  

Είμαι κοντούλης, φοβισμένος για το αύριο. 

Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. 

Τι άλλο θα υποστώ.  

Δεν έχω την ελευθερία της ζωής. 

Μόνο και μόνο επειδή είμαι από άλλη χώρα; 

Ποιο το πρόβλημα; 

Θα έπρεπε να ξέρουν ότι είμαι και εγώ άνθρωπος. 

Αλλά δεν με πειράζει πλέον. Το συνήθισα. 

Εγώ ξέρω ότι έχω καρδιά. 

Θα βοηθήσω όποιον χρειάζεται βοήθεια.  

Και ας μου έχουν κάνει πολλά. 

Κι ας είμαι πληγωμένος και πονεμένος  με αυτά που μου κάνουν. 

Έχω και εγώ όνειρα και θα τα πραγματοποιήσω. 

Ότι και να λένε οι άλλοι. 

Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. 

Πάντα θα πιστεύω! 

 



Κατερίνα Μπαβέλη 

Το αύριο 

Είναι κακό να είσαι διαφορετικός; 

Αν είσαι τότε οι άλλοι σου κρεμάνε ταμπέλες. 

Αα... κοιτά...χα..είναι κοντός ! Αα... είναι  χοντρούλα... ! Είναι  ξένος! 

Δεν έχει σημασία πως είσαι μέσα σου; 

Δεν έχει σημασία αν πονάς; 

Δεν έχει σημασία πως φέρεσαι; 

Ναι έχει σημασία πως είσαι! 

Αυτό που έμαθα από την ζωή είναι 

ότι για να σε υπολογίζουν οι άλλοι και να σε σέβονται  

πρέπει να κάνεις το αναπάντεχο. 

Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι είναι πολύ σημαντικό. 

Η διαφορετικότητα μας κάνει μοναδικούς. 

όπως τα αστέρια του ουρανού, 

που στέκουν εκεί και καρτερούν 

έτσι κι εμείς πρέπει να καρτερούμε  

γιατί μια νέα μέρα έρχεται και δεν πρέπει να βιαστούμε 

γιατί αν βιαστούμε θα την χάσουμε. 



Άννα Σουνά 

 

Η Ελλάδα, σήμερα  

 

Σε εποχές τραγικές Έλληνας δηλώνεις και κλαις  

και μια γκρίζα ερημιά σου χαλάει τα σχέδια  

δεν μπορεί άλλο πια να πετάς, Έλληνας με κομμένα φτερά. 

Ήρθαν χρόνια σκληρά, σε πετάν σε σπασμένα γυαλιά. 

Θεός, συνάμα και θνητός είναι ο λαός αυτός, 

Φιλοφρονήσεις και φιλιά, χαμόγελα στα βιαστικά. 

Κάθε Έλληνας τα κάνει αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άννα Σουνά 

 

Φιλία, παράξενη σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους: 

 

Ίσως να μην είχα ξανά νιώσει έτσι, 

ίσως να νόμιζα ότι δεν θα χωριζόμασταν, 

ίσως να μην περνούσες καλά, 

ίσως εγώ να περνούσα σαν εσένα και χειρότερα, 

ίσως εσύ πίστευες ότι πρέπει να αλλάξουμε το νόημα της ζωής, 

να πάρει ο καθένας τον δρόμο του. 

Ξέρεις κάτι; το νόημα της ζωής εσύ το ορίζεις. 

Ίσως όμως να μην άξιζες όσα σου πρόσφερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Άννα Σουνά 

 

Πέταξε τώρα που μπορείς 

Η ζωή σου είναι ένας δρόμος γεμάτος εμπόδια και δυσκολίες. 

Σου δίνει ευκαιρίες σε απροσδιόριστο χρόνο 

Για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, 

ν’ ανοίξεις τα φτερά σου για να φτάσεις τα δύσκολα και τα καλύτερα. 

Ν’ ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις επιτέλους, να σκεφτείς. 

Να δοκιμάσεις τη γεύση της ευτυχίας, 

να κάνεις τις επιλογές σου,  

να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. 

Ζήσε με την αλήθεια μέσα σου. 

Δώσε ελπίδα στους άλλους  

και ζήτησε για σένα τη μοναδική αίσθηση 

που σου δίνει η ξενοιασιά, η αθωότητα, η διαφορετικότητα, 

η ελευθερία.  

Μη νιώθεις χαμένος, ζήσε μέσα στο χρόνο. 

Η ζωή θέλει τρέλα  

Νιώσε, αγάπα, γέλα. 

Χτίσε το δικό σου παράδεισο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Άννα Σουνά 

 

Η μοναξιά μέσα από ένα μάτι διαφορετικό από τα άλλα: 

 

Η μοναξιά είναι τρόπος ζωής, 

για να την διασχίσεις θέλει αμέτρητα βήματα, 

θέλει πόνο, φόβο, θλίψη, νοσταλγία. 

Είσαι μόνος και έρημος, 

είσαι αβοήθητος, κενός, άδειος. 

Όταν ζεις παρέα με την μοναξιά είσαι χαμένος, σαν να ζεις σε άλλο 

κόσμο τελείως διαφορετικό. 

Διότι δυο  πράγματα μόνο μπορεί να συμβούν, 

ή να ζεις με τις ευχάριστες αναμνήσεις  

ή να φαντάζεσαι ένα μέλλον χωρίς προβλήματα και χωρίς δάκρυα. 

Και στις δυο περιπτώσεις δε ζεις πραγματικά. 

. 

 



Χριστίνα Σακελλάρη 

 

Ανατροπή 

Και κοιτάς, κοιτάς,  κοιτάς σα χαμένος. 

Άραγε μπορείς να δεις; 

Είναι κάτι σημαντικό ή απλώς χαζεύεις; 

Μάλλον δεν ακούς, ούτε νιώθεις ,μόνο κοιτάς. 

Ξέχασες. Ξέχασες ποιος είσαι και ποιος είναι ο σκοπός σου. 

Ερωτεύτηκες και ξέχασες τη λαχτάρα σου για τη ζωή. 

Μα έτσι παθαίνουν οι θνητοί. 

Δενόμαστε με γεγονότα, ανθρώπους και υλικά. 

Περιπλανιόμαστε, πληγωνόμαστε, χωρίς στόχους και προορισμούς. 

Μα εσύ είπες πως το μόνο πράγμα που θα αγαπούσες θα ήταν η ευτυχία. 

Εσύ ερωτευόσουν κάθε στιγμή ότι σ ‘ έκανε να νιώθεις. 

Τώρα  πια κυλούν  γύρω σου τόσα όμορφα συναισθήματα που εσύ αγνοείς. 

Δύστυχε άνθρωπε! Παραιτήθηκες από την επιθυμία σου για ζωή ,κατακτήθηκες. 

Μα να έρχεται ο θάνατος. Ακριβώς όπως τον φανταζόμουν 

ένα  μικροκαμωμένο γλυκό κοριτσάκι που χαμογελάει. 

Έδειχνε αγνή, πιστή, ευχάριστη  

μα άνετα μπορούσες να διακρίνεις το μαχαίρι που κρατούσε. 

Προσπάθησα να σου φωνάξω «Τρέξε» μα δεν άκουγες 

η�σουν	απο�λυτα	προσηλωμε�νος		σ	΄	αυτο�	που	αγαπου�σες 

είχες τυφλωθεί, δεν έβλεπες τίποτε. 

Είδα να σε σφάζει μπροστά μου 

κι εσύ μέχρι την τελευταία σου ανάσα έλεγες σ ‘αγαπώ. 

Αποδέχτηκα πως η υπερβολική αγάπη σκοτώνει. 

Το να φυλάς τον εαυτό σου δείχνει δύναμη ψυχής. 

Δεν ξεχνάω, γιατί ο άνθρωπος που ξεχνάει είναι νεκρός. 

Πλέον ζω για το τώρα. Το μέλλον δεν ξέρω αν θα υπάρξει….. 



Χριστίνα Σακελλάρη 

Μαζί 

Όλα μαζί τα καταφέραμε 

απ	΄	το	τι�ποτα	φτα�σαμε	στο	κα�τι	και	βαδι�ζουμε	στο	πα�ντα. 

Δε μας φοβίζουν τα εμπόδια, 

έχουμε την αγάπη μας που πάντα θα υπάρχει, 

έχουμε αυτό που δεν μπορούν να έχουν οι άλλοι 

έχουμε αυτό που θα μας οδηγήσει στο άπειρο, 

έχουμε ο ένας τον άλλον  και αυτό αρκεί για να ταξιδέψουμε στα πιο απόκρημνα  

μέρη της καρδιάς. 

Μου αρκεί να ξυπνάω και να αντικρίζω το λαμπερό χαμόγελο σου, 

μου αρκεί να σε αγγίζω, να σε μυρίζω, να μπορώ να σε νιώσω 

δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο απ 'το να νιώθουμε. 

Κι ας ζούμε έξω στο παγκάκι, ας τρώμε μόνο μια φέτα ψωμί 

εμείς θα κοιτάμε τον ήλιο και θα χορταίνουμε. 

Τις κρύες νύχτες, θα κοιτάμε τα άστρα και θα νιώθουμε ζεστασιά 

δεν θα έχουμε σπίτι, θα νιώθουμε το δρόμο σπίτι μας, 

θα είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε. 

Δε θα είμαστε αδιάφοροι για τα προβλήματα του κόσμου 

αλλά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε πιο πάνω,  

εκεί που το μικρό μυαλό των ανθρώπων δεν φτάνει, 

εκεί θα ανακαλύψουμε ποιοί πραγματικά είμαστε...  

 



Χριστίνα Σακελλάρη 

 

                 Το αύριο μας ξεγελάει 

Περιμένεις το αύριο για να φέρει αυτά που δεν μπορείς να έχεις σήμερα. 

Περιμένεις το αύριο για να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου. 

Θέλεις να πιστεύεις πως  το αύριο θα γιατρέψει τις πληγές σου. 

Και προσδοκάς τη συγχώρεση του μέλλοντος, 

που τόσο καιρό άφηνες τη ζωή να περνάει χωρίς να τη ζεις. 

Κι αν περάσει το αύριο, άδειο κι αυτό σαν το σήμερα, 

θα γεμίζεις ενοχές την ψυχή σου για αυτά που δεν έζησες σήμερα. 

Τώρα μπορείς. Ίσως μετά όχι. 

Κάθε πράξη σου τώρα αφήνει τα χνάρια της στο χρόνο. 

Ακόμα κι όταν στέκεσαι μπροστά σ’ ένα πανύψηλο βουνό γνωρίζεις 

πως αν  δεν κάνεις ένα βήμα τώρα δεν πρόκειται  να φτάσεις ποτέ στην κορυφή. 

Μην τρομάζεις! Μπορείς ακόμη να σταματήσεις το χρόνο! 

Μπορείς  να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. 

Μπορείς να χαίρεσαι την κάθε στιγμή πριν γίνει απλά παρελθόν. 

Μακάρι να το πίστευαν αυτό οι άνθρωποι. 

Πόσες αποφάσεις πήρες σήμερα για αυτά που θα ζήσεις  αύριο; 

Όμως άλλος αποφασίζει  τώρα κι άλλος τις κάνει πράξη αύριο. 

Στοχεύεις να ζήσεις στο μέλλον όσα φοβάσαι πως δεν αντέχεις στο παρόν. 

Κι αν αυτά δεν υλοποιηθούν , πληγώνεσαι. 

Μα πόσο πιο ευτυχισμένοι θα ήμασταν αν δεχόμασταν να ζήσουμε σήμερα, 

αν είχαμε εμπιστοσύνη στην τύχη και καλή διάθεση. 

Τότε κάθε ασήμαντη στιγμή θα αποκτούσε νόημα! 

Αυτό να κάνεις! 

Αυτό προσπαθώ να κάνω και ‘γω. 

 

 


