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Ανθισμένη αμυγδαλιά 

 



                Εύα Δαβάκη 

       Κάποτε σε ένα χωριό υπήρχε ένας μάγος. Ήταν μεγάλης ηλικίας και ζούσε σε ένα μοναχικό σπίτι 

κοντά σε ένα λιβάδι από βιολέτες. Κάθε πρωί με το που ξυπνούσε έκανε την συνηθισμένη του βόλτα, 

μιλώντας σε ένα συγκεκριμένο λουλούδι όπου ήταν και το αγαπημένο του. Μια μέρα του συνέβη κάτι 

δυσάρεστο και δεν είχε όρεξη να βγει για την συνηθισμένη του βόλτα, αλλά ούτε και να μιλήσει στο 

αγαπημένο του μπλε λουλουδάκι. 

Πέρασαν αρκετές μέρες όπου η  δυστυχία του μάγου δεν τον άφηνε να πραγματοποιήσει σωστά τις 

καθημερινές του συνήθειες και μέσα στην μιζέρια του ανακάλυψε πως του είχαν τελειώσει τα 

τρόφιμα! Απεγνωσμένος βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να ψάχνει για τροφή. Χωρίς αποτέλεσμα 

όμως. 

Τρείς μέρες μετά ο ετοιμοθάνατος μάγος στεκόταν δίπλα από το αγαπημένο του λουλουδάκι. Ξαφνικά 

ένιωσε τη γη να τρέμει και η μπλε βιολέτα να ανυψώνεται όλο και περισσότερο!!! Ο μάγος, με όση 

δύναμη του είχε απομείνει , σήκωσε το χέρι του και ψηλάφισε τον κορμό που είχε δημιουργηθεί . Ένα 

αμύγδαλο έπεσε πάνω στην αδύναμη κοιλιά του δίπλα στο κεφάλι του. Εκείνος σηκώθηκε πάνω και 

ανακάλυψε πως πλέον το αγαπημένο του λουλούδι είχε μεταμορφωθεί σε μια γεμάτη με καρπούς 

αμυγδαλιά! Συγκινημένος, έκοψε γρήγορα και έφαγε άφθονα αμύγδαλα. Έτσι ο μάγος είχε πλέον 

τροφή και όλα εξελίχθηκαν ευχάριστα!!! 



Έναστρη νύχτα 

 



  
       Έτος 1889. Μήνας Ιούνιος. Πλησιάζει η χαραυγή. Κάτι περίεργα πλάσματα μορφής διαφορετικής 

από αυτής του ανθρώπου κινούνται στους δρόμους του χωριού. Σέρνουν έναν άντρα λιπόθυμο. Τρέχω 

στο μέρος τους να τον βοηθήσω έχοντας πάρει στα χέρια μου ένα κοφτερό κομμάτι μετάλλου. Μόλις 

φτάνω βγάζω μια δυνατή κραυγή σαν να ορμάω στη μάχη. Τα πλάσματα τρομάζουν και 

απομακρύνονται. Ο άντρας ξυπνάει ακουμπώντας το ματωμένο του κεφάλι. Με κοιτάει με ένα βλέμμα 

απορίας. Τον βοηθάω να σηκωθεί και κατευθυνόμαστε στο δωμάτιό μου. Ξαπλώνει στο κρεβάτι. 

Παρατηρεί έκθαμβος τη θέα από το παράθυρο και μου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του. Με παρακαλεί 

να μην τον αφήσω να πέσει στην αγκαλιά του Μορφέα όπως και τείνει από την προφανή κόπωσή του. 

Με λίγο χρώμα  που μου έχει μείνει αρχίζω να βάζω πινελιές πάνω σε ένα  άχαρο χαρτί που βρήκα στο 

πάτωμα. Ξυπνάει λίγες ώρες πιο μετά και αντικρίζει το δημιούργημά μου. Δάκρυα κυλάνε στα μάτια 

του. Με αγκαλιάζει και αποχωρεί με το κομμάτι από χαρτί το οποίο του χάρισα. Υποσχόμενος να 

έρχεται να με επισκέπτεται. Ξαφνικά νιώθω μια αδυναμία κι κουρνιάζω σε μια παλιά πολυθρόνα. 

Ανακτώ τις αισθήσεις μου και τρέχω στο παράθυρο, αλλά το χωριό λείπει, όπως και ο άνδρας. Το έργο 

όμως, έμεινε…. 

Βάσια Γεωργούλη 



      Ήταν μια κρύα ωστόσο ρομαντική νύχτα πάνω στο βουνό 
κοιτώντας το καταγάλανο βελούδινο του ουρανού. Ήταν παραμονή 
Πρωτοχρονιάς μέσα στην ξαστεριά του βελούδινου ουρανού ώσπου 
η ησυχία διαταράσσεται από την αντίστροφη μέτρηση για τον νέο 
χρόνο.  Αφού η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε, ο ξάστερος ουρανός 
γέμισε με τα πυροτεχνήματα και ο ουρανός ήταν σαν να έχει γεμίσει 
με αστράσκονη. Κάτι τέτοιες νύχτες μου θυμίζουν τον πίνακα του 
Van Gogh η έναστρη νύχτα. 

Σταμάτης Σαρρής 



      Και τότε ξύπνησε… Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έβλεπε κάτι τόσο όμορφο, κάτι 

που θα την έκανε να νιώσει αγάπη και  χαρά ξανά. Αυτός ο πίνακας ήταν κάτι που 

οι γονείς της, της είχαν αγοράσει πριν πεθάνουν. Από τότε είχε βυθιστεί στην 

θλίψη. Μέχρι τα 18α γενέθλια της. Άνοιξε το δώρο που της είχαν πάρει οι γονείς 

της, και άρχισε να το χαζεύει. Ένιωθε γαλήνη. Και μετά απλώς, τον χάζευε κάθε 

μέρα. Αγάπησε ένα αγόρι, παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια κι όλα αυτά επειδή οι 

γονείς της, της είχαν δώσει αυτόν τον πίνακα, έναστρη νύχτα του Van Gogh, γιατί οι 

γονείς της ξέρανε ότι  η κόρη τους ήταν άνθρωπος που το μόνο που την έκανε 

χαρούμενη, ήταν η αγάπη και ότι μόλις θα πέθαιναν έπρεπε κάπως να ξαναβρεί τον 

εαυτό της  και ξέρανε πόσο πολύ αγαπούσε αυτόν τον πίνακα. 

Φαίδρα Ιωάννου 



Έναστρη νύχτα πάνω από τον Ροδανό 

 



      Μαγεμένος από το θέαμα του νυχτερινού ουρανού υπό το φώς των αστεριών και 
συνεπαρμένος από τη μαγεία του σύμπαντος, ο Πέτρος είχε πάντα  το ίδιο όνειρο στο 
μυαλό του, να μπορέσει να ταξιδέψει κάποια στιγμή στο διάστημα. Ήθελε να δει, πώς θα 
ήταν αλήθεια οι πλάνητες από κοντά, πράγματα τα οποία φαντάζουν ως ασήμαντες 
κουκίδες στην απεραντοσύνη του έναστρου ουρανού. Με αυτή την ιδέα ξύπναγε κάθε πρωί 
σφηνωμένη στο μυαλό του και με αυτή την ιδέα πήγαινε για ύπνο το βράδυ. Το ήθελε 
πραγματικά πολύ, αλλά οι φίλοι του δεν τον έπαιρναν στα σοβαρά, «σοβαρέψου λίγο του 
έλεγαν, πρέπει να μεγαλώσεις επιτέλους… είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτό που 
ονειρεύεσαι … επιτέλους παράτησέ τα!!!» Όσο πολύ και αν τον πλήγωναν όμως αυτά που 
του έλεγαν, δεν το έβαζε κάτω, το αντίθετο μάλιστα.  Τον πείσμωσαν ακόμα περισσότερο, 
τον δυνάμωσαν. Ο ίδιος έλεγε στον εαυτό του «Δούλεψε, δούλεψε σκληρά, φτάσε εκεί που 
θεωρούν οι άλλοι ότι δεν μπορείς να φτάσεις και απόδειξέ τους, πόσο πού λάθος κάνουν 
για  εσένα» 

Τα  χρόνια πέρασαν, οι φίλοι χωρίστηκαν, και ο καθένας πήρε τον δικό του δρόμο. Άλλος 
έγινε γιατρός, άλλος δικηγόρος και άλλος πολιτικός μηχανικός. Ο Πέτρος όμως επιζητούσε 
ακόμα το πιο σπάνιο, αυτό που σε πολλούς θα φαινόταν ακατόρθωτο, να ταξιδέψει ο ίδιος 
στο διάστημα και πραγματικά τα κατάφερε, κατάφερε επιτέλους να αντικρίσει τα αστέρια 
από κοντά. Αυτό που τον βοήθησε ήταν, ότι δεν τον έβαλε ποτέ κάτω, έμεινε 
προσηλωμένος στο στόχο του, πίστευε στον εαυτό του και προσπάθησε σκληρά 

Σωκράτης Σάββας 



    Μια νύχτα με έναστρο ουρανό βγήκα βόλτα με τον άντρα μου ακούγοντας τα κύματα να σκάνε στην 

όχθη του Ροδανού ποταμού. Τ΄ άστρα τρεμοπαίζουν στο σκοτάδι σαν καντηλάκια στο μαύρο του 

ουρανού. Αποσβολωμένοι, καθόμαστε σ’ ένα πεζούλι στην όχθη. Με το βλέμμα καρφωμένο ψηλά 

παρατηρούμε τ΄ άστρα. Είναι Αύγουστος και έχει βροχή από διάττοντες. Κάθε διάττοντας που πέφτει και 

μια ευχή. Βαλθήκαμε να διαγωνιστούμε ποιος θα δει τους πιο πολλούς διάττοντες και θα κάνει τις 

περισσότερες ευχές. Ο χαμένος θα κεράσει παγωτό τον άλλον. Σκληρός ο ανταγωνισμός. 

Μετά από δύο ώρες μάχης, νικητής εγώ. Εκεί στην όχθη, δίπλα στο κύμα, είναι το γνωστό παγωτατζίδικο 

με το παγωτό μπισκότο και τη λιωμένη σοκολάτα από πάνω. Δίπλα, ένα παιδάκι μόνο του, έξι χρονών 

είναι δεν είναι και μας κοιτάζει. Από τα ρούχα του δεν φαίνεται να έχει χρήματα. Έτσι του αγοράσαμε ένα 

ίδιο παγωτό. Με γουρλωμένα μάτια το καταβρόχθισε. Έμοιαζε ευτυχισμένο.  

Μια ευχή μου πραγματοποιήθηκε έστω και για λίγο. Ένα παιδάκι ήταν ευτυχισμένο έστω και για λίγο. 

Γυρίσαμε χαράματα στο σπίτι ήρεμοι αφού είχαμε ικανοποιήσει μία επιθυμία της ψυχής. 

Άραγε αυτό δεν είναι ευτυχία; 
 
                                                      

Θάλεια Κούβαρη 



       Το ζευγάρι συναντήθηκε με το  που έπεσε ο ήλιος, στο σημείο που είχαν συμφωνήσει. Ήταν μάλιστα 

και το μέρος που αντάλλαξαν ματιές για πρώτη φορά αλλά και  το μέρος που δώσανε όρκους αγάπης για 

μια ζωή. Η όχθη του ποταμού ήταν το κατάλληλο σημείο για να συναντηθούν και να αποχαιρετήσουν την 

πόλη όπου περάσανε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους. 

-Τακτοποίησες όλα τα πράγματα; Μίλησες με κανέναν; Πού θα μείνουμε; Μα γιατί παντοδύναμε τέτοια 

συμφορά σε εμάς; Ρώτησε δίχως ανάσα η μεσόκοπη γυναίκα μόλις αντίκρισε τον σύζυγό της. 

-Ηρέμησε γλυκιά μου. Μία μία οι ερωτήσεις! Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να ξεφύγουμε. Μετά αν 

ο Θεός είναι μαζί μας θα μας βοηθήσει, την καθησύχασε αυτός. 

-Μα πως θα  αφήσουμε το σπίτι μας και την πατρίδα μας; 

-Την απόφαση την πήραμε, είπε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρόσθεσε μετά από λίγη σκέψη. Και γνώριζε 

δυστυχώς ότι είχε δίκιο. 

Ο άντρας αγκάλιασε την σύζυγό του,  πήρε την μοναδική βαλίτσα τους και άρχισαν  να απομακρύνονται 

από την πόλη τους. Μονάχα μερικές στιγμές έριχνε αυτός κλεφτές ματιές πίσω, βλέποντας τα πελώρια 

αστέρια να γίνονται όλο και πιο αχνά και μια απορία τον βασάνιζε. Θα τα ξαναέβλεπε άραγε  για ακόμη 

μια φορά; 

Αστέρια Ρόμπα 



      Ήταν κάποτε μια πόλη η οποία ήταν πολύ παράξενη. Είχε λίγους 
κατοίκους καθώς οι περισσότεροι την είχαν εγκαταλείψει λόγω μιας φήμης 
που έλεγε ότι ήταν καταραμένη. Το περίεργο σε  αυτήν τη πόλη ήταν ότι το 
βράδυ τα αστέρια στον ουρανό κατέβαιναν τόσο χαμηλά που τη φώτιζαν 
ολόκληρη και ουσιαστικά δεν ξεχώριζες την μέρα από την νύχτα. 
Παράλληλα όμως το βάθος του ποταμού που την διαπερνούσε ήταν τόσο 
σκοτεινό που δημιουργούσε τρόμο στους πολίτες. Μετά  από λίγα χρόνια  
που είχε απομείνει μόνο ένα ζευγάρι σε αυτήν την πόλη, έγινε κάτι το 
φοβερό. Τα αστέρια έφτασαν τόσο κοντά στο ποτάμι που έγιναν ένα με το 
νερό και εμφανίστηκε ένα παλαιό ναυάγιο γεμάτο χρυσό. Τότε το ζευγάρι 
πήρε τον χρυσό και εγκατέλειψε αυτήν την απίθανη πόλη. Πλούτισαν 
ακόμα περισσότερο ώσπου κάποια στιγμή έφυγαν από την ζωή και τα 
πλούτη τους μοιράστηκαν  στους φτωχούς.   

Μαρικαίτη Πριμέντα 



Βάζο με κόκκινες παπαρούνες 

 



       Σ’ ένα μικρό χωριό στα βουνά των  Άλπεων,  ζούσε ένας μικρός μπόμπιρας μαζί με την γιαγιά του και 

τον παππού του. Κάθε μέρα έτρεχε στα ανθισμένα λιβάδια και έφτιαχνε λουλουδένια στεφάνια για να 

χαρίσει στην γιαγιά του. Καθώς ο μικρούλης μεγάλωνε,  η αγάπη του για την φύση μεγάλωνε όλο και 

περισσότερο. Ένιωθε πως  έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξει στους άλλους ανθρώπους το μεγαλείο της 

φύσης που ο ίδιος έβλεπε με τα μάτια του. Έτσι, άρχισε σιγά σιγά να ζωγραφίζει τα τοπία που έβλεπε 

γύρω του και ν’ αποτυπώσει στο χαρτί την υπέροχη πλάση! 

 Μια μέρα όμως, καθώς τριγύριζε σε άγνωστους τόπους, αντίκρισε ένα τοπίο μαγικό που μέχρι τώρα, 

ποτέ ξανά δεν είχε δει. Ένα λιβάδι κατακόκκινο σαν το αίμα, γεμάτο παπαρούνες απ’ άκρη σ’ άκρη!  

Όπου κι αν  γύριζε το βλέμμα του αντίκριζε το κόκκινο!!! 

Ήταν κάτι συγκλονιστικό για εκείνον που χρόνια τώρα ενώ ζούσε σε τέτοια μέρη ποτέ ξανά δεν είχε δει 

κάτι τόσο ξεχωριστό. Κάτι που του δημιούργησε στην ψυχή αγαλλίαση και ανεξήγητη χαρά!!! 

Χωρίς να το πολυσκεφτεί άρχισε να ζωγραφίζει για ώρες, ώσπου τελικά ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικό έργο 

τέχνης. Ένα έργο που αν και φαινομενικά ήταν απλό, κατάφερε με τη ζωντάνια του να μαγνητίσει τα 

βλέμματα και να ακουμπήσει  τις ψυχές των ανθρώπων! 

Η συνέχεια ήταν λίγο πολύ γνωστή. Ο ζωγράφος μας έγινε ξακουστός σ’ όλο τον κόσμο και τα έργα του 

αποτελούν έως και σήμερα απόδειξη πως τα απλά αλλά μαγικά πράγματα είναι και τα πιο αληθινά!!! 

 

Έλενα Κριάρη 



Οι φυλακισμένοι που εξασκούνται 

 



       Σαν τους υπόλοιπους έτσι και εγώ είμαι φυλακισμένος μαζί τους. Είμαστε όλοι 

διαφορετικοί. Άλλοι ψηλοί, άλλοι γέροι ή πιο νέοι, άλλοι με κουρελιασμένα ρούχα. Όλοι 

είμαστε φυλακισμένοι αναγκάζοντας μας να περπατάμε σε κύκλο γύρω από τους εαυτούς 

μας χωρίς να μπορούμε να ξεφύγουμε ως “άσκηση” λένε για το καλό μας. Όμως, αν 

παρατηρήσει κανείς αυτούς που μας προστάζουν δεν είναι φύλακες, ούτε στρατιωτικοί. 

Είναι τρεις άντρες, με κομψά ρούχα, πλούσιοι, χωρίς κανένα όπλο στα χέρια τους για να μας 

επιβληθούν με βία παρά μόνο την εξουσία που κατέχουν. Υπνωτισμένους μας έχουν να 

πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε και να ξεφύγουμε από αυτήν την 

αθλιότητα. Μα είναι μόνο τρεις και εμείς τριάντα. Και παρόλη την υπεροχή δεν κάνουμε 

τίποτα για να γλυτώσουμε. Τελικά  μόνο άμα πραγματικά καταλάβουμε ποιος έχει την 

πραγματική δύναμη στα χέρια του θα είμαστε ελεύθεροι.   

Χρήστος Πετρίδης 



Εξώστης καφενείου τη νύχτα 

 



       Ένα βράδυ εξουθενωμένος από την ρουτίνα της καθημερινότητάς του, ο Βίνσεντ αποφάσισε να κάνει μια 

βόλτα στην πλατεία της πόλης. Διάλεξε να καθίσει στον εξώστη ενός καφενείου και να χαλαρώσει κοιτώντας τα 

άστρα.  Ένιωθε απογοητευμένος επειδή δεν είχε καταφέρει έως τώρα να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή να 

πουλήσει τα έργα του ώστε να ξεχρεώσει τον αδελφό του. Ήταν σε αδιέξοδο και τον καταπίεζαν τα αδιάκοπα 

προβλήματα  της καθημερινότητας . Είχε την ανάγκη να αποδείξει σε όλους  αυτούς που τον περιφρονούσαν 

και δεν εκτιμούσαν τις προσωπικές δημιουργίες του, ότι είχε δίκιο.  Ήταν πάντα στην οικογένεια αυτός που 

χρειαζόταν  την βοήθεια των άλλων  και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Αυτό ίσως τον ενοχλούσε 

περισσότερο. Η αντιμετώπισή του από τους άλλους σαν έναν αδύναμο χαρακτήρα  που τον λυπούνται. 

Ταυτόχρονα ο όχλος που τον περιτριγύριζε,  δημιουργούσε  μια  αποπνικτική ατμόσφαιρα για εκείνον αφού δεν 

ήταν  συνηθισμένος σε τέτοιου είδους  κοινωνικές συναναστροφές. Δεν αισθανόταν ικανός να αντιμετωπίσει 

όλη αυτή την κατάσταση και η σκέψη που είχε εδώ και καιρό στο μυαλό του, να δώσει τέλος στην ζωή του, 

έδειχνε να υπερτερεί έναντι της θέλησής του να φανεί έστω και για μια φορά δυνατός και να αποδείξει σε 

όλους ότι τα κατάφερε. Έτσι λοιπόν, είχε ήδη πάρει την απόφασή του, πιστεύοντας ότι αυτό ήταν το καλύτερο 

για τον ίδιο… 

Έλενα Τζιβελέκη 



      Οκτώ το βράδυ. Ο κυρ. Μανώλης δεν έχει φώτα εδώ και 

τρεις ημέρες και δεν μπορεί να ανοίξει το καφενείο. Όμως ο 
γενναιόδωρος ζωγράφος όχι μόνο του ζωγράφισε σε ένα 
πανέμορφο και απαλό φως στην είσοδο του καφενείου του, αλλά 
ζωγράφισε έναν ουρανό γεμάτο αστέρια.  Ο κυρ. Μανώλης 
υποδέχτηκε με χαρά τον κόσμο με το χαμόγελό του στραμμένο 
στο ζωγράφο.  

Παντελής Μέξας 



Βίνσεντ βαν Γκογκ 

 



       Κάθε μέρα, στα ίδια χωράφια στην ίδια πλατεία, στο ίδιο καφενείο, τις ίδιες ώρες πάντα να 

εναλλάσσεται το συνηθισμένο πρόγραμμα. Συναναστρέφομαι συνεχώς με τα ίδια άτομα.  Άτομα που 

γνωρίζω κι άλλα που μου είναι άγνωστα. Για τα δεύτερα προσπαθώ να  βγάλω μια δική μου θεωρία. Τα 

παρατηρώ και φαντάζομαι ποιος θα είναι ο χαρακτήρας τους και ποια η καθημερινότητά τους, ποια θα 

είναι τα προβλήματα που τους απασχολούν και πώς είναι η ψυχολογία τους. Θα χαρακτήριζα αυτή την 

ικανότητα αρκετά εύκολη και μπορώ χωρίς δυσκολία να την εφαρμόζω σε όλους, εκτός από έναν… Τον 

βλέπω να κάθεται σε μια ψάθινη καρέκλα σκυμμένο να χαϊδεύει κάποιες φορές με ήρεμες και  απαλές 

κινήσεις και κάποιες άλλες με  μαγεία και νευρικότητα το παχύ και πορτοκαλί μούσι του. Σκέφτομαι ότι 

κάτι τον προβληματίζει. Δεν έχει γυναίκα ούτε παιδιά, μόνο ένα γερασμένο σκυλί για να τον 

συντροφεύει. Με κανέναν από το χωριό δεν έχει μιλήσει ποτέ. Μπορεί να ντρέπεται ή να του είναι 

δύσκολο να ανοιχτεί. Οι μήνες πέρναγαν και εμένα συνέχιζε να με απασχολεί αυτή η κατάσταση. Μια 

βροχερή μέρα ο άντρας αυτός στεκόταν όρθιος και το βλέμμα του δεν καθόριζε που κοίταγε. Τον 

πλησιάζω και εκείνος κάτι προσπαθεί να μου πει. Ανοιγοκλείνει το στόμα του χωρίς να βγάλει ήχο. Τα 

πράσινά του μάτια με κοιτούν με απελπισία και το χέρι του ακουμπάει πάνω τον ώμο «σε παρακαλώ… 

πρέπει να μάθεις…» ψιθυρίζει και πέφτει στο έδαφος. Πέθανε… και εγώ ακόμα και σήμερα προσπαθώ 

να καταλάβω  τι ήθελε να μου εκμυστηρευτεί. 

Γεωργία Όκκα 



Κρανίο με αναμμένο τσιγάρο 

 



Αυτός είναι ο Μπάμπης. 

Ο Μπάμπης ήταν ένας στοργικός, όχι, ο πιο στοργικός  σκελετός 
με αισθήματα. 

Ο Μπάμπης  είχε τρία  αυτιστικά παιδιά εν ονόματι Μπαμπίνος, 
Μπάμπης Jr.   και Αγησίλαος. Ο  τελευταίος  είχε την άτυχη  τύχη 
να  υποφέρει από  έλλειψη  κεφαλιού. 

Οι  δύο μεγαλύτεροι υιοί ήταν ΣΙΑΜΑΙΑ. Μια κωμικοτραγική για 
την οικογένεια μέρα ο Μπάμπης γύρισε στην παράγκα όπου 
διέμενε με τα τέκνα του μόνο για να τα βρει σκελετωμένα. Από τη 
χαρά του που τα παιδιά του ήταν επιτέλους έτοιμα να βγουν στον 
κόσμο των σκελετών  ο Μπάμπης κάπνισε το τελευταίο του 
τσιγάρο με κάναββη  ώσπου άφησε  την τελευταία του πνοή. 

  

 Χρήστος Κεφηρίδης 



Το δωμάτιο του βαν Γκογκ στην Αρλ 

 



     Το δωμάτιο του πολυαγαπημένου μας παππού. Το 

αφήσαμε με τις κανάτες και τα ποτήρια στο τραπεζάκι. 

Έτσι ακριβώς όπως το είχε αφήσει. Έτσι όπως το άφησε 

πριν φύγει. 

Εμμανουέλα Παππά 



 



Αυτός είναι ο Τάκης 

Ο Τάκης, επίσης γνωστός ως Βίνσεντ,  ήταν ένας ιδιαίτερα 

σκεπτικός εξωγήινος που όλη μέρα κάπνιζε την πίπα του ώσπου τον 

απήγαγαν γήινοι και του τεμάχισαν την αλησμόνητή του ΠΙΠΑ!! 

Λόγω της ψυχικής οδύνης την οποία βίωσε εκείνη, το μοιραίο 

μεσημεράκι ο Τάκης αυτοκτόνησε με ένα μαχαίρι βουτύρου 

κόβοντας το χαρακτηριστικό του πορτοκαλί μουσάκι. 

 Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου 



''Congregation Leaving the Reformed 
Church in Nuenen'' 

 



    Είναι μια ηλιόλουστη φθινοπωρινή μέρα, κάνει κρύο, υπάρχει 
πολύς κόσμος μαζεμένος γύρω από ένα μικρό γραφικό ξωκλήσι στη 
μέση ενός δάσους. Έχει αέρα και τα λιγοστά που έχουν απομείνει πια 
φύλλα, θροΐζουν πέφτοντας ένα-ένα στο έδαφος. Κάπου ανάμεσα στο 
πλήθος, υπάρχει και ένα μικρό παιδάκι, που το μόνο που γνωρίζει 
είναι ότι βρίσκεται εκεί επειδή και οι γονείς του βρίσκονται εκεί. Έτσι 
λοιπόν, γυρνάει και ρωτάει την μητέρα του, "Γιατί είμαστε εδώ;", και 
εκείνη του αποκρίνεται "Επειδή έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό, 
όπως είναι εδώ όλοι οι άλλοι, έτσι πρέπει και εμείς." 

 

Κωνσταντίνος Κουκουνάκης 



Δρόμος με κυπαρίσσι και αστέρι 



      Δύο χωρικοί περπατούν στο δάσος και απολαμβάνουν μια 
ξεχωριστή αλλά και όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Οι δύο άνθρωποι 
αυτοί μόλις σχόλασαν από την εργασία τους και βγήκαν για μια 
ξεκούραστη βόλτα, ήθελαν να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν από 
όλες τις σκοτούρες που έχουν. Μιλούσαν για ώρες, με αποτέλεσμα να 
εχουν φτάσει στο σημείο να κάνει ο ένας τον ψυχολόγο του άλλου. 
Ήταν μια ζωή φίλοι, καλοί άνθρωποι, άκακοι, δεν είχαν πειράξει ποτέ 
κανέναν, κι όμως η μοίρα τους είχε «κάνει» το χειρότερο κακό. Τους 
είχε αφήσει μια ζωή στην απομόνωση, στην μοναξιά αλλά τους είχε 
κάνει και κάτι καλό, τους άφησε να είναι πάντα μαζί και να 
πορεύονται μαζί για το μέλλον.  

Ηλίας Κατσιαμάνης 



Σταροχώραφο με κυπαρίσσια 

 



   Ημέρα πρώτη  
  Ήταν άλλη μια φορά που λύγισα, δεν άντεξα να κάτσω να τα πολεμήσω όλα, και 

έτσι έφυγα. Το ιδανικότερο μέρος ήταν ένα χωριό περίπου 300 χιλιόμετρα 
μακριά από τα προβλήματά μου. Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς θυμάμαι, μέρες 

γιορτών και χαράς, όχι όμως για τα παιδιά που δεν έχουν οικογένεια. 
 

Έφτασα το πρωί, μαζί με τον πρωινό κρύο αέρα του χειμώνα. Τα πρώτα μάτια 
που αντίκρισα ήταν ενός γέρου που ταλαιπωρημένος και ξενυχτισμένος από το 

προηγούμενο βράδυ μου έφτιαχνε σκέτο καφέ. Αφού πλήρωσα το ρόφημα, 
έστριψα ένα τσιγάρο, η διαδρομή που θα ακολουθούσα ήταν μια, μακριά από 

όλους και από όλα. 
 

Η λύση ήταν ένα βουνό, καθώς ήταν το μόνο μέρος που οι φωνές από τους 
καυγάδες δεν ακούγονται, τα φτωχά και πλούσια σπίτια δεν διαφέρουν με την 

πρώτη ματιά. Εκεί που και ο πιο αδύναμος δεν φοβάται και ο πιο δειλός παίρνει 
θάρρος. Εκεί που ο άστεγος κοιμάται και ο πόνος γίνεται. Αυτά σκεφτόμουν 

καθώς ανέβαινα από τα μονοπάτια στην κορυφή. 
 

Την μοναξιά μου όμως την διέκοψε η φωνή ενός γνωστού, που είχαμε τον ίδιο 
προορισμό και σκοπό. Έτσι καθίσαμε παρέα σε ένα υπερυψωμένο μέρος, 

κοιτάζαμε την θέα και μιλάγαμε. Οι ματιές που ανταλλάξαμε ήταν γεμάτες θλίψη 
και έτσι λύθηκε το ερώτημα γιατί αυτήν την μέρα την πέρναγα μαζί του. 

Καίτη Σπύρου 



Van Gogh:Επιστημονική Ανάλυση 
Έργου. 

   ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ VAN 
GOGH  ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!!! 

 ΝΑΙ…. ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!!! 

http://www.artmag.gr/articles
/media-keyhole/item/348-van-
gogh 

http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/348-van-gogh
http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/348-van-gogh
http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/348-van-gogh
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http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/348-van-gogh
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http://www.artmag.gr/articles/media-keyhole/item/348-van-gogh
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ΚΑΙ … ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ!! 

 



ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΖΑΝΝΕΙΟ…!!! 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΡΙΑΡΗ 


