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Μετά από ένα (μακρύ) διάστημα 
απουσίας η εφημερίδα μας 

επανέρχεται χάρη στη δική σας 
προσπάθεια και συμμετοχή! Σας 

παρουσιάζουμε, λοιπόν, το 1ο φύλλο 
της πέμπτης (!!!) χρονιάς του 
Ντριιιιν και ευελπιστούμε να 

εκδώσουμε ένα  
ακόμη φύλλο μέχρι τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς!  
Περιμένουμε τις συνεργασίες σας, 
έτσι ώστε το επόμενο Ντριιιν να 

είναι ακόμα καλύτερο από αυτό που 
κρατάτε στα χέρια σας.  

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους!! 
Η συντακτική ομάδα 



Τα 3μη-νέα του 3ου 
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EUROSCOLA 

Η μαθήτρια της Β’ Λυκείου Αγγελοπούλου Κατερίνα 

επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα  ΕUROSCOLA, 

που πραγματοποιήθηκε  στις 14 Μαρτίου 2014 στην έδρα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.  

Μαζί της και η καθηγήτρια του σχολείου μας, κα Θεοδωρίδου. 

Συγχαρητήρια στην Κατερίνα η οποία εκπροσώπησε επάξια το 3ο ΓΕΛ Δράμας στη 

μεγαλύτερη μαθητική συνάντηση των νέων της Ευρώπης. 
 

 

Άλλη μια επιτυχία είχε το σχολείο 

μας στους σχολικούς αγώνες σκάκι 

Ν. Δράμας όπου ο μαθητής 

Χριστοφορίδης Χριστόφορος της 

Α’ τάξης πήρε την πρώτη θέση και 

προκρίθηκε στην επόμενη φάση 

των αγώνων. 

 Συγχαρητήρια στο Χριστόφορο! 

Πάντα με νίκες! 

 

Η ομάδα  Βόλεϊ αγοριών του 3ου Λυκείου Δράμας            
 αποτελούμενη από τους μαθητές:  

 Αθανασιάδη  Αθανάσιο 
 Φωτιάδη Βασίλειο  
 Παπαδάκη- 
Αρναούτογλου Αθανάσιο 
 Κουνδουρά Θεόδωρο 
 Τορνικίδη Βασίλειο 
 Μουρατίδη Αντώνιο 
 Βουβούκη Σταύρο                                                          
 Παπαδόπουλο Δημήτριο  
 Παυλίδη Παύλο  
 Αυγιτίδη Γεώργιο  

νίκησε στον τελικό το 1ο Λύκειο Δράμας και 
κατέκτησε το κύπελλο στο σχολικό  
πρωτάθλημα βόλεϊ Ν. Δράμας 
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Την τρίτη 1/4/2014 πραγματοποιήθηκε 

 η Α' Φάση μαθητικών αγώνων Στίβου,  

Λυκείων- Γυμνασίων στο εθνικό Στάδιο. 

    Το σχολείο μας συμμετείχε με  

18 μαθητές- αθλητές, οι  οποίοι διακρίθηκαν  

κατακτώντας σημαντικές θέσεις.  

     Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στο Στίβο Λυκείων οι μαθητές :  Φωτιάδης Βασίλειος, 

Τορνικίδης Παύλος, Παπαδόπουλος Κων/νος,  Μπαμπαλής Αθανάσιος,  Ουζούνης Κων/νος, 

Σιούλιος Απόστολος, Φετφατζίδης Πέτρος, Γεωργιάδης Αχιλλέας, Σύλλας Ιωάννης, 

και οι μαθήτριες : Γρηγοριάδου  Χαρίκλεια, Μαυροπούλου Ιουστίνα,, Σπανδώνη Ειρήνη, 

Ιγνατίου Ειρήνη, Νικολαίδου Αικατερίνη, Καρανικόλα Δήμητρα, Κοσκερίδου Πανωραία, 

Παπαδοπούλου Βασιλική, Χατζηαθανασίου Στυλιανή 

Προκρίθηκαν στην επόμενη φάση οι παρακάτω : 

1. Φωτιάδης Βασίλειος 

2. Μαυροπούλου Ιουστίνα  

3. Ιγνατίου Ειρήνη 

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά τους, την αγωνιστικότητα και το 

ήθος τους. 

Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες σ' αυτούς που προκρίθηκαν για την επόμενη φάση 

των αγώνων!! 

 

 

 

 

«Χρυσή» με παγκόσμιο ρεκόρ η 

Άννα Κορακάκη. 

Αντιγράφουμε από την εφημερίδα 

«Ελευθεροτυπία» της 5ης Μαρτίου: 

«Γέμισε χρυσάφι, πετυχαίνοντας 
παγκόσμιο ρεκόρ. Η εμφάνιση της Αννας 

Κορακάκη στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της Μόσχας στο αεροβόλο 
πιστόλι νεανίδων ήταν βγαλμένη από τα 

παραμύθια: 380/400 επιτυχίες.  
  Η νεαρή Ελληνίδα ξεκίνησε τον αγώνα 

βήμα βήμα. Πέρασε πρώτα στον τελικό κι 
εκεί βολή με τη βολή συνέχισε μέχρι τον 
έβδομο γύρο και τη μάχη των μεταλλίων. 

Τότε, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, 
κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με 

διαφορά μόλις 4/10 του βαθμού από την 
Ουκρανή Πολίνα Κονάριεβα, που ήταν 

πρώτη από την αρχή, αλλά έχασε τις δύο 
τελευταίες βολές και περιορίστηκε στο 

αργυρό. Η επίδοση της Κορακάκη αποτελεί 
την κορυφαία επίδοση τελικού νεανίδων 

σε παγκόσμια κλίμακα.  

Η μικρή, δηλαδή, έγραψε ιστορία! » 
Εμείς, τι να προσθέσουμε;  

 



απόψεις και προβληματισμοί 
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Διαφορετικές χώρες 
Διαφορετικά Προβλήματα 

ΜΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ!! 
    Ο πλανήτης μας κινδυνεύει να καταστραφεί!!! Ο 
εχθρός απειλεί να μας εξαφανίσει κι εμείς ατάραχοι 
ατενίζουμε το μέλλον, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 
αύριο απαλλαγμένο από μια κρίση που ονομάζουν 
οικονομική. Κυκλωμένοι, λοιπόν, στο μίζερο 
παρόν μετράμε και υπολογίζουμε, μήπως τελικά 
και μπορέσουμε να αναπνεύσουμε ξέγνοιαστοι και 
σίγουροι ότι όλα «βαίνουν καλώς». Έλα όμως που 
ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό: κλιματικές αλλαγές, 
πλημμύρες και ξηρασίες , εκτεταμένη οικοδομική 
ανάπτυξη και το λαμπάκι στο κόκκινο από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση!!! Δεν λέω, που και που, 
βλέπω και κάτι κάδους ανακύκλωσης, σημάδι  
ύπαρξης κάποιας ιδέας, που δεν άνθισε ακόμα.  
 

 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!!!  
    Είμαστε υπό απειλή εξαφάνισης. Είναι χρέος 
μας να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια ο καθένας 
για να πετύχουμε κάτι μεγάλο όλοι μαζί διότι, τι θα 
πετύχουμε αν διώξουμε την οικονομική κρίση και 
δεν υπάρχει χώρος να ζήσουμε στη γη μας;                                                                  
                              Κουνδουράς Θεόδωρος, Β3   
 

Στον κόσμο αυτόν τον κυνικό… 
    Να αγαπάτε, να νιώθετε! Να αγκαλιάζετε σφιχτά 
τους ανθρώπους που αγαπάτε… Ο εγωισμός δεν 
έσωσε ποτέ κανέναν… Ένα «Σ ‘Αγαπώ»,  μπορεί 
να αλλάξει την μέρα του καθενός… Η αγάπη δεν 
έπνιξε ποτέ κανέναν, να αγκαλιάζετε τους 
ανθρώπους πριν φύγουν για πάντα…  Μην χάνετε 
την ευκαιρία… Ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι η 
τελευταία φορά που βλέπεις κάποιον! Ένα 
μήνυμα… ένα τηλέφωνο… μια αγκαλιά … ένα 
«ευχαριστώ», μία «συγγνώμη» ποτέ δεν έβλαψε… 
μην φοβάστε να αγαπήσετε… να πείτε ‘’σε 
χρειάζομαι’’, ‘’είμαι δίπλα σου’’ απλά κάντε το! 
Τουλάχιστον κάποιος, κάπου, κάποτε τον 

αγάπησε… τον αγάπησε για αυτό που πραγματικά 
είναι. Μην  φοβηθείτε ποτέ, μα ΠΟΤΕ να δείξετε 
αυτό που πραγματικά νιώθετε, αυτό που 
πραγματικά είστε… αυτοί που θα σας εκτιμήσουν 
και θα μείνουν θα είναι αυτοί που σας είδαν με την 
πραγματική σας μάσκα… μην χάνετε ευκαιρίες. Τι 
θα γινόταν αν όσοι αγαπάς χάνονταν αύριο; 
Αναρωτήσου… έχεις προλάβει να τους πεις όλα 
όσα ήθελες;;;      
                                                            ‘’MAG’’ 
 

Μια άλλη άποψη… 
    Το νέο άνθρωπο είναι τόσο εύκολο να τον 
παρασύρουν μεγαλύτερες δυνάμεις από αυτόν, ποτέ 
όμως δε μένει στάσιμος, στατικός αλλά είναι πάντα 
αεικίνητος.  
    Πάντα προσπαθεί για κάτι καλύτερο και έχει μια 
περιέργεια για το άγνωστο. Μεγαλώνει μέσα του 
την ιδέα πως μπορεί να γίνει κάτι σημαντικότερο  
από το ασήμαντο χορταράκι που θεωρητικά είναι.    
    Ο άνθρωπος, πάντα θα αναζητά την ελπίδα και 
την αισιοδοξία για να γνωρίζει διαρκώς τον κόσμο 
αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.                                                                                               
                                                                   Χ.Α.     

Απογοήτευση; ΟΧΙ! 
    Με το πέρασμα των χρόνων καταλάβαμε πως οι 
εποχές έχουν αλλάξει, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα οι νέοι να αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
για τις οποίες δεν έχουν προετοιμαστεί και μάλιστα 
είναι δύσκολο να τις ξεπεράσουν και για το λόγο 
αυτό, τις περισσότερες φορές, αποτυγχάνουν και 
απογοητεύονται. 
    Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι 
να συνεχίζουν τον αγώνα τους, δεν πρέπει να 
μένουν στα ίδια πράγματα, στάσιμοι και αδρανείς, 
πρέπει να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο και να 
προσπαθούν για κάτι καλύτερο, ακόμα και αν αυτό 
δεν έρθει ποτέ.  
    Δεν πρέπει να τα παρατάς με την πρώτη 
δυσκολία, πρέπει να πολεμάς για αυτό που θες  
ακόμα και αν αυτό είναι ακατόρθωτο, όνειρο είναι 
αυτό, δεν γίνεται να το παρατά! Δεν πρέπει να 
κρατάς αρνητική στάση λέγοντας ότι θα αποτύχεις, 
γιατί τότε δεν θα φτάσεις σε κανένα στόχο.  
                      So, keep going!!!                                                                           
                                                         “MAG”       
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Νέοι και σύγχρονες συμπληγάδες 
Αποτυχίες ... ε και ;;; 

    Είναι γεγονός πια πως η κοινωνία που 
μεγαλώνουμε εμείς σήμερα δεν θα χαρακτηριζόταν 
"κατάλληλη". Η  οικονομική και, κυρίως, η ηθική 
κρίση έχουν καταφέρει να αποτελούν κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας. Έχουμε ήδη όλοι συνηθίσει 
στις αποτυχίες και στις απογοητεύσεις της ζωής, 
χωρίς να προσπαθούμε να κάνουμε το παραμικρό 
για να  αλλάξουμε αυτή την απογοητευτική 
κατάσταση. 
   Βέβαια, το πιο δυσάρεστο κατόρθωμα αυτής της 
αδιαφορίας  είναι το ότι έχουμε κατορθώσει, με 
μεγάλη επιτυχία, να υιοθετήσουμε και μείς οι νέοι 
τις ίδιες ιδεολογίες και τακτικές. Μένουμε άπραγοι, 
βλέποντας τα πράγματα να χειροτερεύουν 
συνεχώς, την στιγμή που κάλλιστα θα μπορούσαμε 
να πάρουμε την απόφαση να αντιμετωπίσουμε τις 
αποτυχίες, τις φοβίες και τα προβλήματά μας. Σαν 
πρώτο βήμα, δηλαδή, πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε σε τι "κίνδυνο" βρισκόμαστε  
και να αναρωτηθούμε τι πρέπει να αλλάξει. Στη 
συνέχεια ας ψάξουμε τρόπους, για να νικήσουμε 
την απαισιοδοξία που "παλεύει" να μας 
καταβάλλει. Πρώτα-πρώτα, ας μάθουμε πως το 
χαμόγελο και η καλή διάθεση είναι το καλύτερο 
όπλο. Χαμογελάστε σε ό,τι κι αν σας προκύψει! 
Ψάχνετε τα θετικά των πραγμάτων. Ακόμα κι αν 
υπάρχουν χίλιοι λόγοι, για να αποτυπωθεί η λύπη 
στο πρόσωπό σας, εσείς ψάξτε τον έναν λόγο που 
θα σας κάνει να χαμογελάσετε! Μεταδώστε τη 
θετική σας ενέργεια στους γύρω σας. Μια 
αισιόδοξη σκέψη, ένα χαμόγελο δεν κοστίζουν 
τίποτα. Σκεφτείτε όμως πόσο δημιουργούν και 
καταστρέφουν όλες εκείνες τις σκέψεις που μας 
φοβίζουν, μας αγχώνουν, μας στερούν από την 
πραγματική ευτυχία. 
   Όλοι ψάχνουν τρόπους να πλουτίσουν και να 
βγάλουν χρήματα και οι περισσότεροι στρέφονται 
σε ανήθικες πράξεις. Άλλοι είναι μέρα-νύχτα 
απασχολημένοι σκεπτόμενοι πώς θα τα βγάλουν 
πέρα. Το αποτέλεσμα; Αδικίες, φτώχεια, 
ρατσισμός, αδιέξοδα... εγώ πάλι θα αναφερθώ στην 
πιο απλή λύση, που όμως φαντάζει τόσο δύσκολη 
στις μέρες μας. Ένα χαμόγελο μπορεί να πλουτίσει 
ανθρώπους, χωρίς να  στερεί τίποτα από αυτούς 
που το χαρίζουν. Ας προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς φοβίες και 
κακία, αλλά ένα κόσμο όπου όνειρα 
πραγματοποιούνται συνεχώς, όπου οι άνθρωποί 

του θα έχουν ένα κοινό - θα ξέρουν να 
χαμογελούν!!:) 

Alex 
Στο δρόμο της πρωτοπορίας…; (!) 

   Σε μια εποχή σαν τη δική μας, που η 
εμπορευματοποίηση και η άκρατη κατανάλωση 
ευημερούν, ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό 
του και οδηγείται στον πνευματικό λήθαργο, στον 
αργό αλλά σταθερό θάνατο. Καταχρήσεις όλων 
των ειδών, από την προσκόλληση σε ένα 
αντικείμενο π.χ. τσιγάρο, κινητό έως την πιο 
επιβλαβή και θανατηφόρα συνήθεια, κυριαρχούν 
στην καθημερινότητά μας. 
    Σταδιακά, τα αισθητήρια της συνείδησής μας 
εφησυχάζουν και χανόμαστε μέσα στην πλαστή 
ελευθερία που θεωρούμε ότι κατέχουμε. Γινόμαστε 
πληκτικοί, βαρετοί, ανιαροί άνθρωποι χωρίς ουσία 
και αναζητήσεις, ζώντας επιφανειακά και τυπικά. 
   Αρχίζουμε και πιστεύουμε κι όλας, ότι είμαστε 
ελεύθεροι εμείς να επιλέξουμε για τον εαυτό μας 
και για την ζωή μας γενικότερα, ενώ  είμαστε 
δέσμιοι των παθών, των συνηθειών μας και των 
κοινωνικά καθιερωμένων πεποιθήσεων. 
   Άλλοι μας υπέδειξαν πρότυπα ζωής, άλλοι μας 
γαλούχησαν στο να ακολουθούμε τα κατεστημένα,  
άλλοι μας έπεισαν ότι ζούμε σε μια δημοκρατική 
και αλτρουιστική κοινωνία, ενώ εμείς είμαστε απλά 
κατευθυνόμενα υποχείρια πολιτικοοικονομικών 
συμφερόντων. 

 
 Ζωή χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό, χωρίς όνειρα και 
οράματα. Ζωή χωρίς ουσία. Ας ξεφύγουμε απ’ τα 
στερεότυπα και ας φτάσουμε λίγο πιο ψηλά. Ας 
πετύχουμε το ακατόρθωτο, το άπιαστο, ας 
προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε απ’ τη πεζότητά 
μας. 
   Λόγια που στην πράξη δύσκολα εφαρμόζονται. 
Ωστόσο αξίζει να αγωνιστούμε, είμαστε στη 
χαραυγή της ζωής μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
η νιότη είναι πλασμένη για τα δύσκολα, τα υψηλά, 
τα ηρωικά. Κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στο 
μάταιο, κόντρα στο ρεύμα. Αυτό αξίζει εξάλλου, ο 
αγώνας για ένα καλύτερο αύριο… 
                                                               - Π.Π.-                                                                                                            
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Τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας 
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 
 «Αυτή τη βδομάδα η Ελενίτσα τα πήγε πολύ καλά. Δεν 
αναστατώθηκε σχεδόν καθόλου, ούτε δάκρυσε. Με 
ψυχραιμία μού μίλησε για τα ευχάριστα παιδικά  της 
χρόνια. Από τον τρόπο που την άκουγα κατάλαβα πως 
τότε ήταν πολύ ευτυχισμένη.. Τώρα απλά μαζεύει τα 
κομμάτια της. 
  Ζούσε  πολύ ευτυχισμένη με τους γονείς της. Αδέρφια 
δεν είχε μα δεν ένιωσε ποτέ μοναξιά. Την συντρόφευαν 
οι δύο πιο κοντινοί της άνθρωποι σε  κάθε της κίνηση. 
Ήταν μια ευκατάστατη οικογένεια. Ο πατέρας της, της 
αγόραζε διαρκώς  μικρά δωράκια, χωρίς, βέβαια, αυτή 
να χάσει την ταπεινοσύνη της. Τους ήταν ευγνώμων γι’  
αυτές τις γλυκές αναμνήσεις. 
   Όταν τελείωσε την αφήγηση των ευχάριστων 
γεγονότων, μ’ ευχαρίστησε βαθύτατα σα να της έκανα 
ένα μεγάλο καλό…» 
 
Τρίτη 25  Σεπτεμβρίου 2012 
  «Σήμερα ο Χρήστος δεν ήρθε. Οι γονείς του, μου 
τηλεφώνησαν και μ’ ενημέρωσαν πως  ήταν στο 
νοσοκομείο. Πάλι. Δεν ξέρω αν μπορώ να βοηθήσω 
αυτόν το νεαρό. Στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά μα στη 
συνέχεια ξανακύλησε. Δεν ξέρω, ίσως χρειαστεί να μπει 
σε κλινική αποτοξίνωσης.  
Δεν θέλω να το πω στους γονείς του. Πιστεύουν στο 
έργο μου κι ελπίζουν πως μόνο η δική μου βοήθεια  
αρκεί. Εγώ θέλω να τον βοηθήσω, αλλά αυτός δεν είναι 
πρόθυμος να συνεργαστεί. Μάλλον θα αλλάξω τακτική 
μήπως αλλάξει κι αυτός».  
 
Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 
   «Σήμερα είχα ένα καινούριο ραντεβού. Ένας ακόμη 
έφηβος ο οποίος έχασε στο παιχνίδι της ζωής κι 
ακολούθησε το λάθος μονοπάτι. Τον λένε Μιχάλη κι 
είναι 17 χρονών. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα 
βγήκε από το κέντρο αποτοξίνωσης αλκοόλ. Σάστισα ! Τι 
τον οδήγησε εκεί, ακόμα δεν ρώτησα . Σαν πρώτη φορά, 
θεώρησα πως έπρεπε πρώτα να σπάσει ο πάγος μεταξύ 
μας. Πάντως, μου είπε πως υπήρχαν αξιόλογοι 
ψυχολόγοι εκεί μέσα. Τον βοήθησαν πολύ, αλλά όταν 
βγήκε φοβήθηκε μήπως παρασυρθεί πάλι, γι΄ αυτό ο 
θείος του αποφάσισε να τον στείλει σε μένα για να 
αποτρέψω από το ενδεχόμενο».  
 
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 
   «Η Γεωργία ανανεώθηκε! Όλο αυτό το διάστημα 
φαινόταν πως βούλιαζε στο τέλμα. Τη ρώτησα τι της 
συνέβη και μου είπε πως η προηγούμενη  συνεδρία τη 
βοήθησε πάρα πολύ στο να πάρει κάποια απόφαση. 

Μάλιστα θέλησε να σταματήσει να  έρχεται για  να 
ορθοποδήσει και να προχωρήσει μόνη της. Αλλά ήταν 
δύσπιστη. Τώρα με τις πανελλήνιες, λέει, θα χρειαστεί 
ψυχολογική υποστήριξη. Πάντως,  έτσι όπως την είδα 
έχασε κάποια κιλά, φυσικά με το σωστό τρόπο. Η 
διατροφολόγος που της σύστησα τη βοήθησε αρκετά. 
Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα. Μπράβο 
της! Είμαι  πολύ περήφανη για εκείνη».  
 
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 
   «Νομίζω πως ο Χρήστος έκανε μια βελτίωση. 
Σήμερα μού αποκάλυψε πως είχε καιρό να κάνει χρήση. 
Έδωσε το κινητό του στους γονείς του και δεν βγαίνει 
από το σπίτι. Δική του επιλογή. Κατανοεί πως γίνεται 
για το καλό του. Όμως, όλο αυτό του προκαλεί δυστυχία. 
Ακόμα και ένας άσχετος θα καταλάβαινε τη λύπη του. 
Οι φίλοι του στο σχολείο προσπάθησαν να του τονώσουν 
το ηθικό. Κάτι  πετυχαίνουν. Όμως οι χαρμόσυνες 
στιγμές διαρκούν μόνο κάποια δευτερόλεπτα. 
   Το μεγάλο βήμα μπορεί να έγινε, αλλά σκοπός μου 
είναι να τον απομακρύνω από τη μιζέρια του. Δεν ξέρω 
πώς θα το πετύχω αυτό. Ομολογώ πως ο Χρήστος είναι 
από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μα έχω πεισμώσει 
και θα κάνω τα πάντα για να αποκαταστήσω την ψυχική 
του διάθεση». 
 
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 
  «Πρώτη φορά αντίκρισα την Ελένη να κλαίει 
σπαρακτικά. Μου τηλεφώνησε άρον- άρον κι ανήσυχη 
ζήτησε  να έρθει πιο νωρίς από την καθορισμένη ώρα. 
   Αφού ηρέμησε μου διηγήθηκε όλα όσα συνέβησαν. 
Κατά το μεσημεράκι τηλεφώνησε κάποιος «πελάτης» για 
να κλείσει ραντεβού για το βράδυ του Σαββάτου. Εκείνη 
πανικοβλήθηκε και το έκλεισε αμέσως. Κατευθείαν μου 
τηλεφώνησε. Δεν ήξερε πώς να χειριστεί το θέμα, γι’ 
αυτό χρειάστηκε τη βοήθειά μου. 
   Είχε καιρό να έρθει σε επαφή με τέτοιους άνδρες. 
Ήταν επόμενο να σοκαριστεί, αφού είχε παραιτηθεί από 
αυτή τη «δουλειά» . Το πρώτο διάστημα που ξεκίνησε 
την ψυχανάλυση της τηλεφωνούσα διαρκώς, όμως εκείνη 
δεν απαντούσε. Αναγκάστηκε να αλλάξει νούμερο. Τώρα 
το πώς την εντόπισαν, μου είναι παντελώς άγνωστο. 
Ωστόσο, την επόμενη φορά που συμβεί κάτι ανάλογο, με 
ψυχραιμία και γαλήνια φωνή θα απαντήσει πως δεν 
εργάζεται άλλο σε οίκο ανοχής».  
 
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013    
   «Είχα καιρό να συναντήσω τη Γεωργία. Πιέζεται 
πολύ και δε βρίσκει ποτέ αρκετό ελεύθερο χρόνο για τις 
συνεδρίες, Πάντως, σήμερα που την είδα μου φαινόταν 
κατάκοπη και υπερβολικά αδύνατη. Τη ρώτησα για το 
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θέμα αυτό και μου απάντησε πως δεν τρώει. Δεν είναι 
ότι δεν θέλει αλλά δεν μπορεί. Οτιδήποτε φαγώσιμο, της 
προκαλεί αναγούλα. Είναι γεγονός. Βρίσκεται στα 
πρόθυρα νευρικής ανορεξίας. Οι γιατροί εξετάζουν ειδικά 
τη περίπτωσή της. Αν και ο ρόλος μου είναι ίδιος, 
νιώθω πως πρέπει να την αντιμετωπίσω με διαφορετικό 
τρόπο». 
 
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 
   «Από όλες τις υποθέσεις που έχω αναλάβει, ο 
Μιχάλης έχει σημειώσει την καλύτερη πρόοδο. Ευτυχώς  
είναι υπάκουο παιδί, με αυτοσυγκράτηση. Σήμερα μου 
αποκάλυψε πως άρχισε και πάλι να βγαίνει. Όμως δεν 
πίνει. Ίσως ένα ποτό, όμως με χαμηλό βαθμό αλκοόλης. 
Δεν επηρεάζεται από τους φίλους του, οι οποίοι  
παραγγέλνουν και δεύτερο και τρίτο ποτό. Πλέον 
αηδιάζει όταν βλέπει στις τουαλέτες των μαγαζιών να 
ξερνάνε το Βόσπορο που προηγουμένως κατέβασαν, 
απλά για να δείξουν πόσο μάγκες είναι και ότι 
διασκεδάζουν πολύ. Κάπως έτσι ήταν κι ο Μιχάλης σαν 
όλους τους μεθυσμένους νέους που δεν έχουν 
ανακαλύψει το πραγματικό νόημα της ζωής κι απλά 
ξεφαντώνουν για να κάνουν τη νύχτα τα όργια τα οποία 
θα έχουν ξεχάσει το επόμενο πρωί. Αυτή τη κατάντια ο 
Μιχάλης κατάφερε να την ξεπεράσει».  
 

 
 
Κυριακή 4 Ιουνίου 2013 
  «Όταν με ρώτησαν τι θέλω να σπουδάσω κι εγώ 
απάντησα «ψυχολογία» , μου έλεγαν ότι είναι πολύ 
δύσκολη. Αυτοί εννοούσαν ότι τα μαθήματα της σχολής 
είναι δύσκολα. Εγώ ξέρω πως η άσκηση αυτού του 
επαγγέλματος είναι δύσκολη. Κάθε μέρα αντιμετωπίζω 
ανθρώπους που με χρειάζονται και που θέλουν την 
υποστήριξή μου. Εγώ δεν πρέπει να επηρεάζομαι. 
Χρέος μου είναι να τους βγάλω από την δυστυχία τους, 

ώστε να στηριχτούν και πάλι στα πόδια τους. Όμως, 
αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο.  
   Η Ελένη, ο Χρήστος, ο Μιχάλης κι η Γεωργία είναι 
τέσσερις μόνο νέοι που παραπάτησαν κι έπεσαν. Ο 
καθένας σε διαφορετική λακκούβα. 
   Η Ελένη, σε ηλικία 17 ετών παράτησε το σχολείο για 
να ενταχθεί στις πόρνες και να βοηθήσει την άθλια 
οικονομική κατάσταση της οικογένειάς της μετά την 
οικονομική κρίση της χώρας, Το μόνο που κατάφερε 
είναι να αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα. 
   Οι γονείς του Χρήστου πήραν διαζύγιο όταν αυτός 
ήταν 14 χρονών. Ήταν βαρύ το πλήγμα και βρήκε 
καταφύγιο στα ναρκωτικά. Όταν η ζωή του βρέθηκε σε 
έσχατο κίνδυνο συνειδητοποίησε το σφάλμα του και 
θέλησε να ανατρέψει την κατάσταση. Όμως, οι έμποροι 
ναρκωτικών τον πίεζαν να αγοράσει ορισμένη ποσότητα 
και τον έπειθαν πάντα με διάφορα επιχειρήματα. Τώρα, 
στα 16 του χρόνια, προσπαθεί να σκοτώσει τον εθισμό 
του. Οι γονείς του αν και χωρισμένοι, ανέλαβαν τον ρόλο 
τους και τον στηρίζουν. 
   Η Γεωργία, από μικρή είχε κάποια περιττά κιλά. Τα 
παιδιά στο σχολείο την κορόιδευαν και γι’ αυτό λυπόταν. 
Αποφάσισε, λοιπόν, να   αποβάλλει το περιττό βάρος, 
όμως με λάθος τρόπο. Αρκετά συχνά έκανε εμετό στην 
τουαλέτα με σκοπό να αποβάλλει αυτά που κατανάλωνε. 
Τελικά οι γιατροί  διέγνωσαν βουλιμία. Αφού πήρε την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή συμβουλεύτηκε ένα 
διατροφολόγο για τη σωστή αντιμετώπιση των 
παραπανίσιων κιλών. Όμως, με τις πανελλήνιες 
φοβήθηκε μήπως έπαιρνε ξανά τα κιλά που έχασε. 
Τώρα, οι γιατροί θεωρούν πως βρίσκεται στα πρόθυρα 
νευρικής ανορεξίας. 
   Ο Μιχάλης είναι αυτός που ξεπέρασε το μεγάλο του 
ψυχολογικό πρόβλημα. Η αυτογνωσία του τον βοήθησε 
να βρει τον εαυτό του. Παρόλο που τον γνωρίζω λίγο 
διάστημα, νομίζω πως τον έχω μάθει καλά. Πάντως 
μπορώ να πω πως  είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον 
κόσμο χωρίς την ψυχολογική  μου βοήθεια. Κι είναι 
πλέον έτοιμος να απολαύσει τις καλοκαιρινές του 
διακοπές όπως όλοι οι υπόλοιποι φυσιολογικοί  νέοι. 
   Αυτοί οι τέσσερις νέοι έκαναν το λάθος να σφάλλουν 
μία μόνο φορά, πληρώνοντας το τίμημα όπως οι 
πρωτόπλαστοι ξέπεσαν από τον παράδεισο  τρώγοντας  
τον  απαγορευμένο καρπό, έτσι κι αυτοί ξέπεσαν από την 
ευτυχία της νιότης τους έχοντας χρεωθεί το μοναδικό 
τους ατόπημα. Δικαίωμα στα λάθη έχουμε όλοι. Σ’ 
αυτές, όμως τις περιπτώσεις κανείς... »                                                                                                     
                                        Σαμλίδου Δήμητρα 
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Η Ελληνική μυθολογία 
‘’Το Hip Hop για εμένα‘’ 

Το Hip Hop για εμένα, είναι σαν την Πηνελόπη  
ξηλώνει κάθε βράδυ όσα έχει ράψει την μέρα 
και νιώθω οι κόποι μου πως πάνε καθημερινά 
χαμένοι.  
Το Hip Hop για μένα είναι σαν την ωραία Ελένη,  
αφορμή για σύγκρουση ενόχων και αθώων  
σαν το μυθολογικό πόλεμο ελλήνων και Τρώων,  
αίμα μπορεί να χυθεί για αυτό σκόπιμα ή τυχαία.  
To Hip Hop φορές-φορές μου θυμίζει τον Οδυσσέα  
ταξίδια του οι ρίμες μου ενάντια στις μοίρες  
MC’s το καπηλεύονται και μοιάζουν με μνηστήρες  
που πρέπει να τιμωρηθούν άμεσα και στιγμιαία  
το Hip Hop ειλικρινά, μου θυμίζει τον Αχιλλέα  
ευάλωτοι MC’s και ας δείχνουν τόσο ρωμαλέοι 
και αν μοιάζουν με ατσάλι, είν’ εύθραυστα όσα λέει. 
Η φύση του αν και δείχνει τερατώδης είναι απλή 
το Hip Hop θυμίζει κάτι απ’ τους άθλους του 
Ηρακλή! Εντυπωσιακό, μα με τόσα κρυφά μηνύματα  
Ύδρες και λέοντες μεταφρασμένοι σε προβλήματα...  
Η ραψωδία κρύβει τόση μαγεία  
Το Hip Hop για εμένα μεταφράζεται φιλολογία!!!  
Το Hip Hop μου θυμίζει το πάθημα του Ικάρου  
παράδειγμα προς μάθηση για όσους ραπάρουν,  
για να θυμούνται πως στην κορυφή δεν φτάνεις στη 
στιγμή  
το Hip Hop για εμένα έχει το πρόσωπο του Ερμή.  
Υποχρεωμένο μηνύματα να μεταδώσει  
αλλιώς απλώς ξεραίνεται δίχως καρπούς να δώσει,  
αν τέτοιες ρίμες έγγραφες ως τώρα απλά καυτές!  
Το Hip Hop αν το σκεφτείς μοιάζει  στους 
Αργοναύτες,  
με μια αποστολή, για όλους διαφορετική  
η έννοια του τέρατος είναι συμβολική.  
Να έχεις πάντα κάποιο σκοπό, μα όχι το θρόνο…  
Το Hip Hop για εμένα είναι κάτι σαν τον Κρόνο  
πρόθυμο να καταπιεί τα ίδια τα παιδιά του  
αναλογίσου πόσα MC’s χαθήκανε μπροστά του  
όταν θεώρησαν πως ήταν άψογοι και πρώτοι  
το Hip Hop μοιάζει με τον Προμηθέα Δεσμώτη  
δεμένος σε ένα βράχο να τρώνε κοράκια τα σωθικά 
του  
είναι οι ραψωδοί τα ίδια τα παιδιά του.  
Για αυτό και κάθε ρίμα είναι πόλεμος ιερός  
το Hip Hop για εμένα είναι Φιλόλογος Ραψωδός.  
Το Hip Hop καμιά φορά μού θυμίζει την Αθηνά  
γεννημένο από το κεφάλι των Dj’s απλά.  
 

 
 

 
 
Εκπροσωπεί την γνώση, την αλήθεια, την σοφία,  
το Hip Hop πραγματικά μου θυμίζει τον Τειρεσία  
τυφλό μέσα στο άπειρο σκότος που επικρατεί  
μα και δίχως μάτια είναι ικανό να δει   
να κρίνει τα ελαττώματα μιας κοινωνίας πλάνης.  
Το Hip Hop για μένα, μοιάζει με τον μύθο της 
Αριάδνης  
πλεγμένο μουσικά γιατί είναι αφύπνιση του πλήθους  
με την ιδιότητα να σε βγάζει από λαβυρίνθους  
όπως η ηλιαχτίδα στο σκοτάδι που σε λυτρώνει  
το Hip Hop για εμένα είναι σαν την Περσεφόνη,  
φέρνει καλοκαίρι γέρνει όμως το χειμώνα  
όσο σπέρνει ρυθμό MC’s θα φυτρώνουν ακόμα  
και άλλοι θα μαραίνονται σε χώματα αγώνα.  
Το Hip Hop μου θυμίζει το Φιντία και το Δάμωνα  
δίπλα σου όπου και όποτε τον χρειαστείς  
ένας φίλος που για χάρη του αξίζει να θυσιαστείς  
είναι το μόνο στήριγμα που έχω στο πλευρό μου  
το Hip Hop για εμένα είναι μέρος από τον εαυτό 
μου!              
            Ραψωδός Φιλόλογος- Νίνο Μαυροσαββίδης 
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Διαλυμένες ψυχές 
Κοιτάζομαι εκνευρισμένος στον καθρέπτη. Να πάρει ο διάολος τα μαλλιά μου, δε λένε να καθίσουν φρόνιμα, και να 

πάρει ο διάολος και τον Βασίλη που αρρώστησε υποβάλλοντάς με σε αυτό το μαρτύριο. Αντί να διαβάζω για τις τελικές 
εξετάσεις μου στην αγγλική φιλολογία που είναι την άλλη εβδομάδα, κάθομαι και ετοιμάζομαι για να πάω στη θέση του 
Βασίλη στην εθελοντική του εργασία για την αιμοδοσία. Ο Βασίλης, είναι ο συγκάτοικός μου και από όλες τις μέρες διάλεξε 
τη σημερινή να υποκύψει στη γρίπη. Μάλιστα, με διόρισε εθελοντή για να πάω εγώ στη θέση του, αφού σήμερα είναι η 
Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας. 

 
Μόλις έφτασα στο κτήριο που γινόταν η ενημέρωση, έπιασα κατευθείαν δουλειά εξηγώντας στον κάθε άνθρωπο που 

ερχόταν ξεχωριστά για την εθελοντική αιμοδοσία. Παρά τις ελάχιστες ματιές που έριξα το προηγούμενο βράδυ στα 
φυλλάδια του Βασίλη, αφού είχε κανονίσει από το απόγευμα ότι θα πάω στη θέση του, μπορούσα με άνεση να αναλύω 
στους ανθρώπους τη σημασία της αιμοδοσίας και ήταν μάλιστα από τις πιο ευχάριστες εργασίες που έχω κάνει. Κάποια 
στιγμή μετά από αρκετές ώρες δουλειάς ξεπροβάλλει ένας ακαταμάχητος νέος άνδρας, τόσο νέος, ελκυστικός, φορώντας 
ένα ωραίο γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Είχε απείθαρχα μαλλιά στο χρώμα του χαλκού και 
φωτεινά γκρίζα μάτια που με κοίταζαν διαπεραστικά. Μου μίλησε και μου έδωσε το χέρι του λέγοντας μου «Καλημέρα, με 
λένε Γουόλ, είστε ο υπεύθυνος εδώ;».  

  Εγώ, τυφλωμένος από την ομορφιά του, άργησα να βρω τη φωνή μου για μερικά δευτερόλεπτα. Μόλις συνήλθα 
απάντησα «ναι, εγώ είμαι. Θέλετε να ενημερωθείτε για την αιμοδοσία;». Εκείνος, μου απάντησε με ένα νεύμα του 
κεφαλιού του. Αρχίσαμε, λοιπόν , να συζητάμε, αφού πρώτα του συστήθηκα και εγώ λέγοντάς του «Καλημέρα, είμαι ο 
Γιάννης και χαίρομαι που σε γνωρίζω Γουόλ». Ο Γουόλ μου απάντησε στον πληθυντικό λέγοντάς μου «Και εγώ χαίρομαι 
που σας γνωρίζω». Βέβαια, εγώ θέλοντας να σπάσω αυτό  το φράγμα της απόστασης που μας χώριζε εξαιτίας του 
επίσημου ύφους, του ζήτησα να μου μιλά στον ενικό, εφόσον οι ηλικίες μας δεν απείχαν πολύ. Κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσής του, δε μιλούσαμε μόνο για την αιμοδοσία, αλλά και για τις αγαπημένες μας ταινίες και για μουσική. Μόλις 
τελείωσε η παρουσίαση του πρότεινα να πάμε για έναν καφέ και εκείνος δέχτηκε, μάλλον δεν είχε καταλάβει ακόμα ότι 
είμαι ομοφυλόφιλος. Πήγαμε λοιπόν για καφέ και συνεχίσαμε τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει στο δρόμο για την 
καφετέρια , η οποία ήταν σχετική με τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Ενώ  μου μιλούσε, ένιωθα να με αποπλανεί με τα 
χείλη του και τότε άρπαξα την ευκαιρία να τον ρωτήσω αν είναι ομοφυλόφιλος. Εκείνος μου απάντησε «όχι»  με ένα νεύμα 
του κεφαλιού του. Αμέσως μου ανταπάντησε «γιατί είσαι εσύ;». Του απάντησα «ναι, είμαι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση 
με το σημερινό καφέ, απλώς σε βρίσκω πολύ καλό και έμπιστο για συζήτηση άνθρωπο». Του υπενθυμίζω λοιπόν ότι το 
διάλειμμά μου τελειώνει σε μισή ώρα και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Προσφέρεται μάλιστα να με γυρίσει πίσω στην 
εθελοντική εργασία. Καθώς προχωρούσα μπροστά, σκόνταψα και έπεσα με τα μούτρα στο δρόμο. Με τράβηξε με το απαλό  
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του χέρι και με κράτησε δυνατά. Εκείνη την ώρα όμως , ένας ποδηλάτης πέρασε ξυστά από δίπλα μας οδηγώντας 
ανάποδα στο μονόδρομο, με αποτέλεσμα να πέσω πάνω στο Γουόλ. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, από τη μα στιγμή στην άλλη 
βρίσκομαι στην αγκαλιά του και αυτός να  με κρατάει σφιχτά πάνω στο στήθος του. Μύριζε λεβάντα. 

Δύο χρόνια μετά, ο Γουόλ έχοντας ήδη απαρνηθεί την ανδρική του τιμή έχει πλέον σχέση μαζί μου. Είμαστε τόσο 
χαρούμενοι και οι δυο, διότι ταιριάζουμε τόσο πολύ και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα, 
επειδή ο Γουόλ φοβόταν μήπως ο πατέρας του δεν αποδεχτεί το νέο του εαυτό, αλλά ο Γουόλ ήταν αποφασισμένος ότι 
αυτός ήταν ο πραγματικός του εαυτός. Τώρα πια συγκατοικούμε. Μέσα σε δυο χρόνια τον βοήθησα να τελειώσει τη 
Νομική Αθηνών και να κάνει πρακτική σε ένα από τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία της πρωτεύουσας. 

 Ο Γουόλ ξύπνησε και σήμερα με διάθεση να πάει για δουλειά , εφόσον κάνει πραγματικά τη δουλειά που πάντα 
ονειρευόταν. Εγώ, όπως πάντα, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, γιατί έπρεπε να πάω για μάθημα στο πανεπιστήμιο. 
Αφού σηκωθήκαμε και οι δυο, φάγαμε πρωινό και πήρε ο καθένας το δρόμο του. 

 Ενώ είμαι στο μετρό βλέπω όλων των ειδών των ανθρώπων, καλοντυμένους άντρες που λογικά είναι διευθυντές μιας 
εταιρείας, εργάτες και αρκετές γυναίκες που κρατούν στα χέρια τους χαρτιά, πιθανότατα βιογραφικά για μια θέση ή για να 
πιάσουν σειρά σε καμία δημόσια υπηρεσία.  Σηκώνομαι να κατέβω στη στάση μου και συγκεκριμένα είμαι ο μόνος που θα 
κατέβει κοντά στη Βουλή. Ανεβαίνω τις κυλιόμενες σκάλες του μετρό και βρίσκομαι απέναντι από το αγαπημένο 
ταχυφαγείο του Γουόλ. Σκέφτομαι πως θα ήταν ωραία να έκανα έκπληξη σε αυτόν και να πάρω φαγητό από εκεί το 
μεσημέρι. Συνεχίζω γρήγορα, αφού είχα αργήσει και δεν ήθελα να χάσω το μάθημα. Μετά τις ατέλειωτες ώρες μαθήματος 
βγήκα επιτέλους στον έξω κόσμο. Η ώρα ήταν σχεδόν μία το μεσημέρι. Πήγα λοιπόν στο αγαπημένο μας  ταχυφαγείο για 
να παραγγείλω φαγητό και άνοιξα συζήτηση με έναν υπάλληλο. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος κατάφερε επιδέξια και γύρισε 
τη συζήτηση από την αγγλική φιλολογία που σπούδασε και αυτός, στον Γουόλ. Μόλις άκουσε ότι είμαστε ζευγάρι, ζήτησε 
να ακυρώσουν αμέσως την παραγγελία μας. Εγώ τον κοιτάζω απορημένος και ρωτάω γιατί. Εκείνος παίρνει μια βαθιά 
ανάσα και μου λέει «πολλοί πελάτες έχουν διαμαρτυρηθεί ότι δε θέλουν να τρώνε το φαγητό τους παρέα με μερικούς 
ενοχλητικούς κίναιδους».  

 
Μου κόπηκε η αναπνοή μόλις το άκουσα, τα χέρια μου ίδρωσαν και τώρα πια οι λιγότεροι από είκοσι πελάτες που ήταν 

εκεί μέσα χειροκροτούσαν και αμέσως κατάλαβα ότι αυτοί διαμαρτυρήθηκαν. Ένιωσα να συνθλίβεται όλος ο κόσμος μου, οι 
αντιλήψεις μου ότι τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων είναι σεβαστά, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στη διαφορά, 
φάνηκαν να καταρρέουν. Έτρεξα γρήγορα στο σταθμό και πήρα το επόμενο μετρό για το σπίτι. Μέσα σε ένα τέταρτο 
βρισκόμουν εκεί.  

Τώρα πια κλαίω συνέχεια... 
                                                                                                                                 Απόλλων 
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
          Όταν πήγαινα στη δευτέρα λυκείου στο σχολείο μας, στην τάξη μας, ήταν ένα κορίτσι μικροκαμωμένο, 

όμορφο και πολύ γλυκό. Κανένας δεν της έκανε παρέα, πάντα καθόταν μόνη της. Στο μάθημα δεν συμμετείχε ποτέ 
παρόλο που ήταν έξυπνη. Πάντα ό,τι και αν τη ρωτούσε η κυρία, ήξερε την απάντηση. Εγώ καθόμουν από πίσω της, την 
κοιτούσα συνέχεια... μου άρεζε πολύ. Ακόμα και όταν έκανα λάθος, ενώ όλοι με κορόιδευαν και γελούσαν, εκείνη 
παρέμενε σοβαρή. Προσπάθησα πολλές φορές να την πλησιάσω. Απέτυχα! Θυμάμαι μια μέρα, μετά το σχολείο την 
παρακολούθησα για να δω πού μένει. Ήταν περίπου δέκα λεπτά μακριά από το σχολείο. Αυτό που είδα ήταν μια 
ετοιμόρροπη πολυκατοικία με ξεχαρβαλωμένα παράθυρα με ραγισμένους τοίχους και από μέσα να ακούγονται φωνές. 
Μάλωναν. Ύστερα άκουσα μια τσιρίδα. Τρόμαξα. Άρχισα να τρέχω, πήγα γρήγορα σπίτι, ανέβηκα στο δωμάτιό μου και 
κλειδώθηκα. Όλη τη νύχτα τη σκεφτόμουν. Είχα φοβηθεί πολύ, δεν έπρεπε να φύγω έτσι, μπορεί να με χρειαζόταν. 

          Την άλλη μέρα, όταν πήγα στο σχολείο, την  κοιτούσα, ήθελα να δω αν έχει κανένα σημάδι. Αλλά όχι, τίποτα. 
Μετά την τρίτη ώρα, όταν ο καιρός είχε ζεστάνει αρκετά, έβγαλε το μπουφάν της. Είχε μια μεγάλη μελανιά στον ώμο 
της. Αποφάσισα να την παρακολουθήσω ξανά και σήμερα, για να μάθω περισσότερα πράγματα. Όταν έφτασα εκεί, 
κοίταξα τριγύρω να δω αν υπάρχουν σπίτια. Μόνο ένα σπίτι υπήρχε λίγο πιο πέρα. Χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε μια 
ηλικιωμένη κυρία. Το πρόσωπό της φαινόταν ταλαιπωρημένο, είχε ρυτίδες, το βλέμμα της ήταν χαμένο. Δεν άνοιξε 
τελείως την πόρτα, με ρώτησε χαμηλόφωνα τι θέλω. Όταν της εξήγησα, γούρλωσε τα μάτια της, ταράχτηκε, μου είπε να 
μην ανακατευτώ και να φύγω γρήγορα. Δεν πρόλαβα να μιλήσω και μου είχε κλείσει ήδη την πόρτα.  

         Το μεσημέρι, αφού γύρισα σπίτι, καθίσαμε όλοι μαζί στο τραπέζι να φάμε, εγώ, ο αδερφός μου και οι γονείς 
μας. Δεν μπορούσα να φάω, σκεφτόμουν όλα αυτά που γίνονταν, ήξερα πως κάτι συμβαίνει. Η μητέρα μου κατάλαβε 
πως κάτι με απασχολεί. Αφού φάγαμε, πήγα στο δωμάτιό μου να ετοιμαστώ για να ξαναπάω, όμως εκείνη τι στιγμή 
χτύπησε η πόρτα και μπήκε μέσα η μητέρα  μου με την ελπίδα πως θα της έλεγα τι μου συμβαίνει. Το μόνο που έκανα 
ήταν να κλείσω την πόρτα και να φύγω βλέποντας την ανησυχία στο πρόσωπό της. 

           Φτάνοντας στη γειτονιά της, ένας άντρας έβγαινε από το σπίτι της. Ήταν ψιλός, λεπτός και φορούσε 
κοστούμι. Το βλέμμα του ήταν ταραγμένο, περπατούσε γρήγορα, φαινόταν νευριασμένος, μπήκε σ’ ένα αμάξι και έφυγε. 
Ύστερα από λίγα λεπτά,  κατέβηκε και εκείνη κλαίγοντας με   λυγμούς, το πρόσωπό της ήταν κόκκινο και από το χέρι 
της έτρεχε αίμα. Φοβήθηκα. Ήμουν ερωτευμένος με εκείνο το κορίτσι και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να τη 
βοηθήσω. Το κορίτσι έτρεξε προς το σπίτι εκείνης της ηλικιωμένης κυρίας. 

         Αργά το βράδυ το κορίτσι ξαναγύρισε στο σπίτι. Ο άνδρας δεν είχε φανεί ακόμα και εγώ έπρεπε να φύγω. Δεν 
ήθελα, διότι γυρνώντας στο σπίτι θα έπρεπε να δώσω κάποιες εξηγήσεις στη μητέρα μου. Όταν έφτασα όμως, όλοι 
κοιμόντουσαν, ανέβηκα κι εγώ γρήγορα στο δωμάτιό μου και έπεσα για ύπνο. Το άγχος με κυρίευε, δεν μπορούσα να 
κοιμηθώ, τα ξημερώματα είχα ήδη ξυπνήσει. Το πρωί όμως, όταν η μητέρα μου ήρθε να με ξυπνήσει, δεν σηκωνόμουν 
κι έκανα τον κοιμισμένο. Σηκώθηκα πέντε λεπτά πριν φύγω για το σχολείο, ετοιμάστηκα, έφαγα βιαστικά κι έφυγα. Δεν 
ήθελα η μητέρα μου να αρχίσει τις ερωτήσεις, δεν ήθελα ακόμα να της πω τίποτα. 

           Στο σχολείο δεν ήρθε, περίμενα δύο ώρες και αφού είδα πως δεν είχε εμφανιστεί ακόμα, πήρα τα πράγματά 
μου και έφυγα. Πήγα από το σπίτι της. Την είδα  που καθόταν μόνη της λίγα μέτρα παραπέρα σε ένα κανάλι που είχε. 
Ήταν πολύ ωραίο μέρος, δεξιά κι αριστερά από το κανάλι είχε δέντρα που τα κλαδιά τους έπεφταν προς τα μέσα 
φτιάχνοντας κάτι σαν σπηλιά. Το ρυάκι κυλούσε τόσο ήρεμα, ο ήχος του σε χαλάρωνε.  

            Την πλησίασα, μόλις με είδε απόρησε. Ποτέ ξανά δεν της είχα μιλήσει και ταράχτηκε, το κατάλαβα, ακόμα 
και αν προσπαθούσε να δείξει ότι είναι άνετη, δεν ήθελε να μας δει κανείς. 

        - Τι κάνεις εσύ εδώ....; με ρώτησε 
        - Ενοχλώ.....; 
        - Όχι φυσικά....!!! Απλά παραξενεύτηκα. 
        - Δεν  ήρθες σήμερα σχολείο, ανησύχησα, και ήθελα να δω αν είσαι καλά.  
        - Μια χαρά είμαι..!! Δεν ήθελα να έρθω, είμαι λίγο αδιάθετη .... Εσύ όμως, πού ξέρεις ότι μένω εδώ ....;  
        - Μμμμμ..... Δεν θα σου πω, θα το κρατήσω μυστικό. 
Καθίσαμε  μαζί για τρεις-τέσσερις ώρες, μιλούσαμε, γελούσαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν της είπα τίποτα για όλα 

αυτά που έμαθα, ήθελα πρώτα να κερδίσω την εμπιστοσύνη της και να μου τα πει από μόνη της όλα. Μέχρι που 
εμφανίστηκε εκείνος ο άνδρας. Πανικοβλήθηκε.  

         - Ας κάτσουμε λίγο πιο μέσα. Σε παρακαλώ. 
         - Εντάξει. Ποιος είναι εκείνος ο άνδρας...;  
         - Ο..... πατέρας μου.  
         - Πρέπει να φύγεις εεε.....;  
         - Ναι ....συγγνώμη..!! Μπορείς να περιμένεις πέντε λεπτά και μετά να φύγεις..;  
         - Ναι! φυσικά...!!  
              Αφού γύρισα σπίτι, έπρεπε να δώσω εξηγήσεις στη μητέρα μου. Πλέον όχι μόνο για το κορίτσι, αλλά και 

για την κοπάνα που έκανα. Προσπάθησα  να αποφύγω τις εξηγήσεις, λέγοντας ψέματα, αλλά τα πράγματα είχαν  
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σοβαρέψει πολύ. Αναγκάστηκα να της πω όλη την αλήθεια. Μάταια. Δεν με πίστευε. Νόμιζε πως είχα μπλέξει κάπου. 
Δεν καταλαβαίνω, ζητάνε εξηγήσεις και τελικά αφού τους τα λες όλα, δεν σε πιστεύουν, απλά περιμένουν να επιβεβαιωθεί 
η αλάνθαστη γνώμη τους. Κάθε άλλη άποψη δεν είναι αληθής. Δεν με ενοχλούσε όμως εξαρχής, δεν ήθελα να της πω 
τίποτα. 

 
              Την επόμενη μέρα στο σχολείο είδα ένα άλλο κορίτσι. Ένα χαμογελαστό, γεμάτο αισιοδοξία. Για πρώτη 

φορά μίλησε στο μάθημα, συμμετείχε. Δεν είχε έρθει σχολείο ο φίλος μου και κάθισα δίπλα της, μιλούσαμε συνέχεια, 
μέχρι που μας έκαναν συνεχώς παρατηρήσεις και τελικά μας έβγαλαν έξω από την τάξη. Αυτές τις δυο τρεις μέρες που 
περάσαμε μαζί ανακάλυπτα ένα κορίτσι αισιόδοξο, ευχάριστο, γεμάτο ελπίδα για το μέλλον και με πολύ χιούμορ.  

             Κάθε απόγευμα πηγαίναμε βόλτες, μιλούσαμε για το μέλλον μας, ήθελε να γίνει χορεύτρια. Κι εγώ 
μουσικός..! Όποτε μιλούσαμε για το χορό, έβλεπα στο πρόσωπό της την αγάπη που έτρεφε. Πέρασαν περίπου δυο 
βδομάδες και το μυστήριο παρέμενε μυστήριο.  

            Μια μέρα περιμένοντάς την να κατέβει,  είδα τον πατέρα της να γυρνάει σπίτι μεθυσμένος. Κρύφτηκα λίγο 
πιο δίπλα. Ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να φωνάζει. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Όταν ηρέμισαν τα 
πράγματα στο σπίτι, βγήκε στο μπαλκόνι και μου έκανε νόημα να φύγω. Δεν θα κατέβαινε. Δεν έφυγα όμως, ξαναπήγα 
σε εκείνη την ηλικιωμένη κυρία με σκοπό να μάθω την αλήθεια. Δεν θα έφευγα από εκεί, αν δεν μου έλεγε τι συμβαίνει. 
Ήξερα πως γνωρίζει τα πάντα. Μόλις με είδε μου έκλεισε την πόρτα και μου είπε να φύγω. Η φωνή της ακουγόταν 
κοφτή και απότομη. Αν δεν μάθαινα αυτό που ήθελα δεν θα σταματούσα να χτυπάω την πόρτα, καθόμουν απ' έξω 
περίπου μισή ώρα.  

           Τελικά λύγισε, μου άνοιξε.! Το σπίτι της ήταν παλιό, απλό, με λίγα έπιπλα. Πριν ακόμα ξεκινήσω να μιλάω 
και να συγκεντρώνω τις πληροφορίες που ήθελα, με ρώτησε,  γιατί είμαι τόσο περίεργος, από πού ξέρω το κορίτσι και τι 
ψάχνω. Η ηλικιωμένη κυρία φαινόταν φοβισμένη και από τον τρόπο που μου μιλούσε κάτι ήθελε να κρύψει. Της 
εξήγησα πως νοιάζομαι πραγματικά για αυτήν και της ανέφερα όλα εκείνα που είχα ακούσει. Ακόμα της είπα για τη 
μελανιά που είχε στον ώμο της και τη ρώτησα ποια είναι η σχέση της με την οικογένεια. Η ίδια της όμως έκανε πως δεν 
τους γνωρίζει, πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είχα ανησυχήσει πολύ την κυρία και την είχα φέρει σε πολύ 
δύσκολη θέση, κατάλαβα πως δεν μπορούσε να μιλήσει και έτσι έφυγα. Δεν ήθελα να την αναστατώσω περισσότερο. 
Κλείνοντας την πόρτα ψιθύρισε " χαίρομαι που η εγγονή μου έχει ένα φίλο που νοιάζεται για εκείνη".  

              Από εκείνη τη μέρα και μετά έπαψα να ψάχνω κάτι που δεν με αφορά, κάποια στιγμή θα μου έλεγε η ίδια, 
αν ήθελε. Όσο ο καιρός περνούσε καταλάβαινα ότι ήταν ένα πολύ έξυπνο κορίτσι. Το μόνο που δεν μπορούσα να 
καταλάβω είναι αν έτρεφε κι αυτή συναισθήματα για μένα, εκτός από φιλικά.  Μια μέρα όταν πήγα να την πάρω από το 
σπίτι της, έπεσα πάνω σε καβγά και μόλις κατέβηκε τη ρώτησα τι έγινε, αλλά έκανε πως δεν άκουσε και αμέσως άλλαξε 
συζήτηση. Δεν την άφησα. Ξαναρώτησα με πιο αποφασιστικό ύφος.  

 - Δεν είναι η πρώτη φορά που μαλώνετε. 
 - Ναι ...Είμαστε πατέρας και κόρη ...εσύ δηλαδή δεν μαλώνεις ποτέ με τον πατέρα σου…;  
 - Ναι... οκ! Μαλώνουμε ... Αλλά εγώ δεν έρχομαι σχολείο με μελανιές.  
 - Ωραία ...κι εσένα τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ με τον πατέρα μου...;  
 - Νοιάζομαι για σένα. Μου αρέσεις!  
 -Δε με νοιάζει, δε με νοιάζει τίποτα. Δεν θέλω να ασχοληθείς ξανά μαζί μου, μη μου ξαναμιλήσεις. 
       Αφού είπαμε αυτά, το κορίτσι νευριασμένο, έφυγε. Νόμιζα  ότι είμαστε φίλοι και ότι τα λέγαμε όλα μεταξύ μας. 

Μετάνιωσα που δεν της τα είχα πει από την αρχή, τώρα τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι. Παρόλα  αυτά ήθελα να μάθω τι 
έγινε, γιατί μου το έκρυβε, γιατί πάντα και εκείνη και η γιαγιά της πανικοβάλλονταν τόσο πολύ όταν ρωτούσα κάτι για 
εκείνον.  
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         Για αρκετές μέρες η κατάσταση μεταξύ μας παρέμενε η ίδια, το κλίμα στην τάξη ήταν ψυχρό. Δεν μου 
ξαναμίλησε από τότε. Προσπάθησα πολλές φορές να την πλησιάσω, να της εξηγήσω πως νοιάζομαι πραγματικά για 
εκείνη και ότι δεν την πλησίασα μόνο και μόνο από οίκτο. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Δεν άκουγε τίποτα. Ήθελα να πάω 
από την γιαγιά της, να μιλήσουμε, σίγουρα θα ήξερε τι να κάνω πώς να την πλησιάσω.  

         Τα βράδια, όταν δεν μπορούσα να κοιμηθώ, καθόμουν και κοιτούσα τις φωτογραφίες που είχαμε βγάλει. 
Θυμόμουν όλες εκείνες τις στιγμές που περάσαμε μαζί, ακόμα και αν ήταν ελάχιστες. Κάθε μέρα μετά το σχολείο 
πήγαινα σπίτι της. Περίμενα να φύγει ο πατέρας της και ύστερα έφευγα κι εγώ, ήθελα να είμαι σίγουρος πως είναι καλά, 
πως δεν τη χτυπάει. Τα σαββατοκύριακα πήγαινα από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ρυάκι με την ελπίδα ότι θα έρθει. 
Πλέον δεν την έβλεπα ερωτικά, αλλά σαν την αδερφή που ποτέ δεν είχα, δέθηκα πολύ μαζί της και ό,τι έγινε με 
στενοχώρησε.  

            Μετά από μια βδομάδα είχα αρχίσει να ανησυχώ, δεν είχε έρθει καθόλου σχολείο, στην αρχή πίστευα ότι 
μπορεί να είχε αρρωστήσει. Δεν ήθελα να σκεφτώ κάτι χειρότερο. Αφού πέρασε και η επόμενη βδομάδα και δεν είχε 
έρθει ακόμα, πήγα σπίτι της. Τα παράθυρα ήταν κλειστά, δεν ακουγόταν τίποτα. Περίμενα δύο ώρες και αφού έφυγε ο 
πατέρας της ανέβηκα στο σπίτι της πάνω. Χτυπούσα την πόρτα, αλλά δεν μου άνοιγε κανείς, ανησύχησα. Πάντοτε όταν 
ήταν ο πατέρας της σπίτι, εκείνη δεν έβγαινε. Υποψιάστηκα μήπως πήγε στη γιαγιά τις, αλλά και εκεί δεν ήταν κανείς.  

              Την επόμενη μέρα αφού και πάλι δεν ήταν στο σχολείο, ξαναπήγα. Δεν ήταν όμως και πάλι κανείς, είχα 
απελπιστεί, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Παραιτήθηκα. Για αρκετό καιρό σταμάτησα να ασχολούμαι, προφανώς θα 
είχαν φύγει. Μπορεί να μην ήθελα να φύγει, έτσι τουλάχιστον, αλλά ίσως να ήταν καλύτερα. Να πήγαινε κάπου αλλού 
που να της φέρονταν πιο καλά, που δεν θα την χτυπούσαν.  

              Μια μέρα κάνοντας βόλτα με τους φίλους μου, περάσαμε από το σπίτι της και στο σπίτι που έμενε η γιαγιά 
της είδα μια κυρία στο μπαλκόνι. Αφού περπατήσαμε λίγα μέτρα πιο πέρα είπα στα παιδιά να περιμένουν, πως και καλά 
κάτι είχα ξεχάσει. Πήγα στο σπίτι της γιαγιάς χτύπησα την πόρτα και  μου άνοιξε μια όμορφη κυρία με ωραίο 
χαμόγελο, καλοσυνάτη και πολύ συμπαθητική.  

        -" Παρακαλώ... ποιος είσαι νεαρέ μου;  Τι θα ήθελες...;  
        - Γεια σας..!! Θέλω να μιλήσω στην ηλικιωμένη κυρία που έμενε εδώ ξέρετε που είναι..; που πήγε..;  
        - Λυπάμαι παλικάρι μου, αλλά πέθανε.  
        - Σας ευχαριστώ ....γεια σας. Και συγγνώμη για την ενόχληση. 
        - Τίποτα. 
Όταν μου είπε ότι πέθανε, λυπήθηκα πάρα πολύ. Αμέσως σκέφτηκα το κορίτσι, πώς θα νιώθει, πρέπει να ήταν πολύ 

οδυνηρό για εκείνη. Όταν έφευγα…. Φώναξε..!! 
         -" Νεαρέ. Να σου κάνω μια ερώτηση; 
         - Ναι. Φυσικά!  
         - Ήσουν φίλος με την εγγονή της κυρίας;  
         - Ναι. Γιατί.. ; 
         - Στάσου λίγο, υπάρχει κάτι για σένα. Ορίστε, μου το έδωσε ένα κορίτσι για να το δώσω σε ένα παιδί που θα 

την έψαχνε, μου είπε. 
              Ήταν ένα γράμμα. Όταν το πήρα στα χέρια μου κόπηκαν τα γόνατά μου. Είχα χάσει τη γη κάτω από τα 

πόδια μου. Το έβαλα αμέσως στην τσέπη μου χωρίς να τo διαβάσω και έπειτα έφυγα, πήγα στα παιδιά. Όλη την ώρα 
σκεφτόμουν τι μπορεί να λέει το γράμμα και πού μπορεί να είναι εκείνη. Ήθελα πολύ να τη δω. Το βράδυ, αφού γύρισε 
ο καθένας στο σπίτι του, ξάπλωσα στο κρεβάτι και κοιτούσα το γράμμα, δε μπορούσα να το ανοίξω, έτρεμαν τα χέρια 
μου.  

               Την άλλη μέρα όταν ξύπνησα, ετοιμάστηκα για το σχολείο, στη διαδρομή άλλαξα γνώμη και κάθισα στο 
κανάλι κάτω από το σπίτι της. Μπήκα μέσα και αφού βεβαιώθηκα πως δεν φαινόμουν, άνοιξα το γράμμα. Έλεγε:  

                         " Αγαπητέ Γιάννη,  
       Αυτή τη στιγμή που εσύ διαβάζεις το γράμμα σημαίνει πως η γιαγιά μου δε βρίσκεται πια μαζί μας και εγώ δεν 

έχω καταφέρει να σου πω από κοντά όλα όσα θα ήθελα. Και με αυτό εννοώ πως δεν σου έχω πει ότι ήσουν ο μόνος 
πραγματικός φίλος που είχα. Για μένα είσαι από τα σημαντικότερα παιδιά που έχω γνωρίσει, η αλήθεια είναι ότι και για 
μένα δεν ήσουν μόνο ένας απλός φίλος. Αρκετές φορές προσπάθησα να σου μιλήσω, αλλά φοβόμουν. Απλά δεν ήθελα 
να γίνει κάτι που να σε πλήγωνε.  

        Τώρα όμως είμαι μακριά από τον πατέρα μου και τίποτα δε με φοβίζει. Η αλήθεια είναι πως όταν  γεννήθηκα η 
μητέρα μου είχε μια επιπλοκή με την εγκυμοσύνη της. Οι γιατροί είπαν ότι μόνο  ο ένας από τους δύο θα ζήσει, να 
επιλέξει η ίδια κι εκεί όπως καταλαβαίνεις επέλεξε εμένα. Ο πατέρας μου την αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν ο έρωτας της 
ζωής του. Επέμενε να σώσουν εκείνη και όχι εμένα, θα έκαναν άλλο παιδί. Δεν μπορούσε να δεχτεί την απόφασή της. 
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με χτυπούσε, μου μιλούσε απότομα και γενικά με εκμεταλλευόταν. Δεν με ήθελε, 
πίστευε πως εγώ φταίω για ό,τι έγινε.  

 



λογοτεχνικές σελίδες 
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           Για πολύ καιρό αναρωτιόμουν και η ίδια γιατί δεν με ήθελε, γιατί τα έκανε όλα αυτά. Μέχρι που έψαξα για 
την αλήθεια και ήταν ό,τι χειρότερο είχα μάθει. Μετά από αρκετό καιρό βέβαια, είχα συνηθίσει την κακοποίηση. Όμως, 
αυτό που με πλήγωνε περισσότερο είναι πως δεν  είδα ποτέ τη μητέρα μου, αν και του ζήτησα να μου δώσει φωτογραφία 
της. Εκείνος αρνιόταν. Τη θαύμαζα, την είχα και την έχω πρότυπο στη ζωή μου.  

          Να ξέρεις, εγώ μένω σε μια θεία μου, ο μόνος λόγος που έμενα με τον πατέρα μου ήταν η γιαγιά μου, την 
αγαπούσα όσο κανέναν, έμοιαζε σε εκείνη, και δεν ήθελα να της κάνει κακό. Αφού έφυγε εκείνη, έφυγα κι εγώ,  θέλω 
πολύ να σε ξαναδώ. Όταν μπορέσω θα επικοινωνήσω μαζί σου για να σ' ενημερώσω πώς θα έρθω στην πόλη.  Σ' αγαπάω 
πολύ. φιλάκια..!  Ευδοξία!"              

    Την ώρα που διάβαζα το γράμμα δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια μου, προσπαθούσα να κρατηθώ, να μην κλάψω, 
μα ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Προσπάθησα να κατανοήσω τι είχε συμβεί, πώς ένιωθε η ίδια της. Μετά από μια 
βδομάδα, αφού κοιμόμουν και ξυπνούσα με τη σκέψη πότε θα με έπαιρνε τηλέφωνο, άκουσα επιτέλους τη φωνή της. Δε 
μιλήσαμε πολύ, ήταν βιαστική, μου είπε μόνο ότι είναι καλά και πως σε δύο μέρες θα ερχόταν να μιλήσουμε και από 
κοντά. Ήθελα να τη σφίξω στην αγκαλιά μου, να τη χαϊδέψω, να την κοιτάξω, να βεβαιωθώ πως είναι καλά.  

                Ήρθε στις δέκα το πρωί. Την περίμενα στο σταθμό. Ευτυχώς ήταν Σάββατο, δεν είχαμε σχολείο. 
Καθίσαμε μαζί μέχρι αργά το βράδυ. Μετά θα πήγαινε να κοιμηθεί στον πατέρα της. Θα έφευγε την επόμενη μέρα το 
βράδυ. Δεν την άφησα όμως, φοβόμουν μήπως  της έκανε κακό, της πρότεινα να έρθει στο σπίτι μου, αρνήθηκε, με 
επιχειρήματα προσπάθησα να την πείσω. Αφού δεν είχε άλλη επιλογή, δέχτηκε. Ο λόγος που δεν ήθελε να έρθει ήταν 
ότι ντρεπόταν. Η μητέρα μου τη συμπάθησε πολύ, όλο το βράδυ μιλούσαν για το χορό, όταν ήταν πιο νέα είχε 
διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς, ο χορός ήταν το όνειρό της. Αν και οι συνθήκες της ζωής δεν την άφησαν να το 
κάνει πραγματικότητα. Εγώ πάλι καθόμουν και τις χάζευα, μιλούσαν περίεργα, ήταν τόσο χαριτωμένες και στα λόγια 
τους μπορούσες να διακρίνεις αγάπη. Όταν πήγαμε για ύπνο δεν μας άφησε να κοιμηθούμε μαζί, της είχε ετοιμάσει ήδη 
τον ξενώνα.  

                Το πρωί αφού ξυπνήσαμε και φάγαμε το πρωινό, πήγαμε βόλτα στη γειτονιά. Ύστερα περάσαμε από το 
σπίτι της για να πάρει κάτι πράγματα που είχε ξεχάσει, εγώ, αντίθετα, θα έλεγα πως ήθελε να πάει να δει τον πατέρα της, 
μπορεί να της έκανε ό,τι της έκανε, αλλά τον αγαπούσε, νοιαζόταν για 'κείνον, ήθελε να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Ο 
χρόνος μαζί της περνούσε τόσο γρήγορα, δεν είχα καταλάβει πότε ήρθε η ώρα να φύγει. Η ώρα του αποχαιρετισμού 
ήταν τόσο δύσκολη. Δε μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Μου υποσχέθηκε πως θα μιλούσαμε καθημερινά και 
πως θα ερχόταν συχνά εδώ. 

              Όντως, ερχόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Όποτε μπορούσε, φυσικά πήγαινα κι εγώ. Μιλούσαμε 
καθημερινά στο τηλέφωνο, στο ίντερνετ. Κάθε καλοκαίρι έκανε διακοπές μαζί μας. Η μητέρα μου την αγάπησε πολύ, 
αφού της έκανε και μαθήματα μπαλέτου για να περάσει στη σχολή που ήθελε, και η αλήθεια είναι πως τα κατάφερε, έγινε 
η καλύτερη πρίμα μπαλαρίνα της γενιάς της κι εγώ της έφτιαχνα ρυθμούς για τις χορογραφίες της. Το καλύτερο από 
όλα βέβαια είναι ότι κατάφερε να πάει τον πατέρα της σ' έναν γιατρό και από κει και πέρα τα πράγματα εξελίσσονταν 
ομαλά. Εμείς πάλι δεν πάψαμε να ελπίζουμε για το μέλλον μας και τελικά το κάρμα, μας ήθελε μαζί....!!!  

Είμαι σίγουρος ότι, αν δεν αναζητούσε την αλήθεια, τίποτα δεν θα γινόταν. 

                                                                                                                        Κρινάκι                                     
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Η Μπαλάντα του Φόβου 
Γυρνάει τα βράδια στους δρόμους 

Κουκούλα και μαύρα κουρέλια φορά 
Μια σκιά είναι κρυμμένη από κάτω 

Που δεν έχει καθόλου καρδιά 
Περπατά σιμά μας χωρίς ν’ ακουστεί 

Το πρωί δεν μπορεί στον ήλιο να βγει 
Μα όταν δύσει ο ήλιος μπορεί 

Όλεθρο να σπείρει στη γη 
 

Γυρνάει τα βράδια στους δρόμους 
Γέννημα θρέμμα του Άδη παιδί 

Πλησιάζει απαλά στο κρεβάτι 
Το χέρι του χώνει στη μικρή σου ψυχή 

Κι εσύ ξαφνικά αντιδράς 
Τσιρίζεις, φωνάζεις, πονάς 

Κι αυτός γεμάτος χαρά 
Ρουφά κάθε ίχνος χαράς 

 
Γυρνάει τα βράδια στους δρόμους 

Τα παιδάκια πολύ αγαπά  
Πηγαίνει κοντά τους τα βράδια 

Τους φωνάζει μέσα στ’ αυτιά  
Βουτά στα νερά της ψυχής τους 

Τα πάντα μολύνει αργά 
Τη γεμίζει τόσο σκοτάδι 

Που ξυπνούν και κλαιν’ γοερά 
 

Γυρνάει τα βράδια στους δρόμους  
Κι εσύ ψάχνεις για να κρυφτείς  

Μα είναι πάντα μες το μυαλό σου 
Δεν μπορείς πια να σωθείς  

 
Σα φάντασμα στέκει στα μάτια σου εμπρός 

Περιμένει απλά να σβήσεις το φως... 
 

                          Τουμπανίδη Χρυσούλα 


