Η γειτονιά
Η γειτονιά µου βρίσκεται στην Πόθια στον Άγιο Στέφανο.Σ’ αυτό το µέρος
ο δρόµος είναι στενός και είναι όλο ανηφόρες. Στην γειτονιά µου έχει παλιά σπίτια
και πάρα πολύ ωραία χτισµένα.. Τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο κάθε µέρα είναι µε
τα ξύλα και τις πέτρες και παίζουνε πετροπόλεµο. Κάθε πρωί περνάει ένας άνθρωπος
µε ένα τρίκυκλο και πουλάει τυρόπιτες, µπουγάτσες κτλ. Τα µικρά παιδιά µόλις
ακούνε αυτόν τον γέρο τρέχουνε ν’ αγοράσουνε τυρόπιτες και άλλα παιδιά πηγαίνουν
κρυφά και κλέβουν. Μετά από το γέρο µε το τρίκυκλο έρχονται και τα αυτοκίνητα
που πουλάνε ψωµιά. Οι γειτόνισσες πηγαίνουν και παίρνουν ψωµί για να ετοιµάσουν
το µεσηµεριανό. Οι πιο πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα είναι φτωχοί, άλλοτε τους
βλέπεις να αγοράζουν πράγµατα και άλλοτε όχι γιατί δεν έχουν λεφτά. Τα σπίτια
που είναι παλιά και οι άνθρωποι που είναι φτωχοί µακάρι να βοηθήσει ο ∆ήµαρχος
να βρουν δουλειά σε αυτούς που είναι άνεργοι και να αναπαλαιώσει αυτά τα παλιά σπίτια για
να γίνει
µια ωραία γειτονιά.
Ν. Β.

Σφουγγαρούπολη
Η Κάλυµνος είναι ένα νησί του Αιγαίου που είναι γνωστό ως
σφουγγαρούπολη. Πολλοί τουρίστες έρχονται για να επισκεπτούν τα αξιοθέατα της
όπως είναι και το κάστρο της Χώρας. Κυρίως όµως έρχονται το Πάσχα για να δουν
τους δυναµίτες την Μεγ. Εβδοµάδα και τους Επιτάφιους. Στην Κάλυµνο όλες οι
µέρες κυλούν όµορφα και ευχάριστα. Οι σχέσεις των ανθρώπων εδώ είναι πάρα
πολύ καλές, δεν υπάρχει κακία. Σε µερικές περιπτώσεις δεν γίνεται έτσι, οι άνθρωποι
είναι φαντασµένοι. Για παράδειγµα όταν ο ένας παίρνει ένα αυτοκίνητο το βγάζει
έξω και αρχίζει τις σβούρες. Το νησί αυτό όµως έχει και κάποια προβλήµατα π.χ

πληµµυρίζει εύκολα, δεν έχει πολλά νοσοκοµεία. Οι Καλύµνιοι έχουν µεγάλα
ελαττώµατα. Π.χ. δεν αφήνουν τα παιδιά να εκφραστούν και κάνουν πολύ
κουτσοµπολιό γιατί όποιος περνάει από µπροστά τους θέλουν να µάθουν ποιος είναι
που πάει, το ντύσιµο και κοµπλέρνουν τον άλλο. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι τα
αγόρια και τα κορίτσια δεν µπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς έλεγχο γιατί αµέσως
λένε: «Αρή ποια είναι αυτή; Μαυτόνε τάχει;». Η Κάλυµνος όσα προβλήµατα κι αν έχει πάντα
δείχνει
µια εξωτερική εµφάνιση
Μ. Κ.

Ατυχήµατα
Στην Κάλυµνο τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλά ατυχήµατα και χάνονται
πολλές ζωές άδικα. Οι πιο πολλοί νέοι σκοτώνονται από τροχαία ατυχήµατα, από
τους δυναµίτες και από τα οικογενειακά προβλήµατα. Οι άνθρωποι που κατοικούν
στην Κάλυµνο είναι ριψοκίνδυνοι, πηγαίνουν σε πολλά µέτρα κάτω από το νερό µε
αποτέλεσµα να σκοτώνονται και ρισκάρουν τη ζωή τους για τον ενθουσιασµό. ¨Ένα
πρόβληµα που µπορεί να καταπολεµηθεί από το κράτος είναι να κάνουν ένα
εργοστάσιο για την Κάλυµνο γιατί πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται ακόµα και από την
ανεργία, ή ακόµα το κράτος αν θέλει µπορεί να κάνει διάφορες αθλητικές
ακαδηµίες ώστε να καταφεύγουν οι νέοι σε αυτά τα χόµπι και να µην σκοτώνονται
.Αν γίνει µια οργάνωση στην Κάλυµνο έτσι όπως πρέπει πιστεύω πως θα αλλάξουν
πολλοί νέοι και δεν θα ακούγονται πολλοί σκοτωµοί.
Γ. Π.

Ναρκωτικά
Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα είναι τα ναρκωτικά. Το 80% των

παιδιών είναι αυτά που παίρνουν ναρκωτικά. Τα παιδιά που οδηγούνται σε αυτήν την
καταστροφή είναι από τις κακές παρέες. ∆εν υπάρχει συµπαράσταση έστω και λίγο
από τους γονείς. Οι νέοι νοµίζουν ότι είναι ευτυχισµένοι αλλά δεν είναι.Τα παιδιά
αρχίζουν µε ένα απλό τσιγάρο, αργότερα µέσα στο απλό τσιγάρο ρίχνουν και χόρτο
(ναρκωτικό). Αργότερα παίρνουν χάπια. Καταλήγουν στο τελευταίο στάδιο στην
ένεση και εκεί σταµατάνε γιατί µετά έρχεται ο θάνατος. Ένα άτοµο µπορείς να το
καταλάβεις αν βρίσκεται σε υπερένταση και από τα µάτια τα οποία είναι κόκκινα και
περίεργα. Το καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και λέει βλακείες και φέρεται διαφορετικά
από άλλους. ∆ηλαδή αρχίζει να γελάει συνέχεια και να χορεύει χωρίς σταµατηµό.
.
Όταν παίρνουν ναρκωτικά ακόµα δεν πρέπει να πίνουν αλκοόλ γιατί εκεί είναι που
τους επηρεάζει. Όταν πίνεις τσιγάρο (ναρκωτικό) τα µάτια είναι έτοιµα να κλίσουν,
ενώ όταν πίνουν αλκοόλ τα µάτια είναι ανοιχτά γιατί όταν µεθάει κάποιος και είναι
µαζί κάποιου ναρκοµανή δεν τους καταλαβαίνεις γιατί είναι το ίδιο, µόνο από τα
µάτια που φαίνονται.
Αυτά τα παιδιά είναι τα πιο δυστυχισµένα στον κόσµο γιατί η ευτυχία δεν
είναι τα ναρκωτικά, η ευτυχία είναι αλλού.

Β. Κ.

Ψυχή ανθρώπου δε φαίνεται
Ξέρουµε ότι η Κάλυµνος είναι φηµισµένη για τα σφουγγάρια της και για τους
ψαράδες της, τους λεβέντες ψαράδες που θυσιάζουν τη ζωή τους, ποιους εννοώ;
Αυτούς που βουτάνε για σφουγγάρια δεν είναι σαν τώρα µε τα καινούργια
µηχανήµατα. ¨Ηταν παλιά µηχανήµατα και πέθαιναν όπως βουτούσαν µέσα στο
νερό, γιατί βουτούσαν σε µεγάλο βάθος και κοβότανε η αναπνοή τους. Και πέθαιναν.
Εάν ήµουνα δήµαρχος θα έφτιαχνα περισσότερα Νοσοκοµεία. Θα έφτιαχνα πιο
όµορφες κούνιες και µερικοί τουρίστες τις πόλεις τους τις προσέχουν άρα θα έβγαζα

µια ανακοίνωση σε όλους τους ανθρώπους όπως προσέχουν τις πόλεις τους να
προσέχουν και την Κάλυµνο και περισσότερο τις παραλίες της Καλύµνου. Και τέλος
θα έφτιαχνα το αεροδρόµιο που χρόνια περιµένουµε να φτιαχτεί. Το χειµώνα οι
τουρίστες φεύγουν και η πελατεία και η κίνηση στο δρόµο λιγοστεύουν. Τα καράβια
πια είναι αραγµένα και δεµένα γερά στους κάβους δηλαδή θα κάνουν πολύ καιρό να
φύγουν πια από το λιµάνι. Οι παραλίες είναι έρηµες, ψυχή ανθρώπου δεν φαίνεται.
Τα µαγαζιά είναι κλειστά. Μόνο µερικοί σκύλοι που είναι µόνιµα εδώ µόνο αυτοί
παραδέρνουν εδώ κι εκεί. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασµένη και αγριεµένη. Όλα τα
φύκια τα έχει βγάλει έξω. Οι πισίνες των ξενοδοχείων είναι άδειες και γεµάτες µε
φύλλα από τα δέντρα. Η Κάλυµνος είναι ένα νησί όµορφο αλλά τον χειµώνα είναι
πάρα πολύ µελαγχολικό.
A. K.

Με λίγα λόγια
Η Κάλυµνος είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όχι και τόσο µεγάλο νησί αλλά έχει
πολύ ωραίο σχολείο, και ωραίους γιατρούς. Έχει και πολύ ωραία µανταρίνια και
λεµόνια και ωραία περιβόλια και πολύ ωραία µοναστήρια. Και πάρα πολλά
σφουγγάρια, και πολλούς ψαράδες γιατί κάθε µέρα πιάνουµε πολλά ψάρια και
πολλές ακρογιαλιές. Εµένα το µόνο που µου αρέσει είναι η θάλασσα..

Μ. Ζ.

Για ένα καλύτερο αύριο στην Κάλυµνο
Η Κάλυµνος έχει πολλά µειονεκτήµατα. Εγώ αν ήµουν δήµαρχος της
Καλύµνου θα την έφτιαχνα ώσπου να γίνει τέλεια. Θα έφτιαχνα τους δρόµους γιατί
είναι πάρα πολύ στενοί και µικροί θα έκανα ένα πάρκο για τους νέους ανθρώπους
και για ηλικιωµένους, θα έκανα πάρκο για τα µικρά παιδιά, κούνιες, παιδικό σταθµό,

και ό,τι άλλο ήθελαν. Θα έφτιαχνα τα φρεάτια των δρόµων γιατί µερικές φορές
ανοίγουν και βροµάνε άσχηµα, θα τελείωνα το αεροδρόµιο και το πιο σηµαντικό θα
έλεγα στο υδραγωγείο της Καλύµνου για να φέρουν γλυκό νερό στην Κάλυµνο γιατί
έχουµε αρµυρό νερό και δεν µας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και ακόµα θα έκανα γενικές
επισκευές σε όλα τα σχολεία της Καλύµνου. Η Κάλυµνος έχει ένα πρόβληµα σε µια
παραλία κάτω στου Βουβάλη στη Πόθια που κάθε χειµώνα και καλοκαίρι πιο πολύ,
όταν πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν µπάνιο οι βόθροι σπάνε και όλες οι βροµιές
µπαίνουν στη θάλασσα και δεν µπορεί να κάνει κανείς µπάνιο και ακόµα
δηλητηριάζονται τα ψάρια και πεθαίνουν, αλλά και οι άνθρωποι παθαίνουν
αρρώστιες στα σώµατα τους από τα πολλά µικρόβια, γιαυτό το καλύτερο που έχει να
κάνει ο δήµαρχος είναι να φτιάξει αυτά που έχω γράψει για ένα καλύτερο αύριο στην
Κάλυµνο.
N. B.

Το Κάστρο της Χώρας και ο Ιταλός ήρωας
Η Κάλυµνος είναι ένα νησί που βρίσκεται στο Αιγαίο και συγκεκριµένα στη
∆ωδεκάνησο. Εµένα µου αρέσουν τα αρχαία της που είναι πάρα πολλά, εγώ όµως θα
µιλήσω µόνο για το Κάστρο της Χώρας.
.
Το Κάστρο της Χώρας έχει µεγάλη ιστορία και η χρονολογία του είναι
περίπου τον 3ο αιώνα µ.Χ.. Το Κάστρο έχει 22 στρέµµατα έκταση περίπου και εκεί
πήγαιναν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της τότε Καλύµνου. Αυτοί οι άνθρωποι
µπορούσαν να φτιάξουν ένα µέχρι δύο µικρά σπίτια. Εκεί πήγαιναν µόνο αν υπήρχε
πρόβληµα από Τούρκους Πειρατές. Αλλά για να µείνεις έπρεπε να πληρώσεις 1 χήνα
και 2 ροδίτικα το µήνα που τότες ήταν 10 δρχ. Το Κάστρο είχε λίγα όπλα και
γι’αυτό όταν προσπαθούσαν να µπουν µε µια σκάλα πήγαιναν από πάνω και τους
έριχναν µεγάλες πέτρες και έτσι τους σκότωναν. Τα κύρια όπλα του Κάστρου ήταν

οι πολεµίστρες που έβαζαν κανόνια. Την εποχή που είχε κατοικηθεί από τους
Τούρκους η Κάλυµνος, ένας Ιταλός κατάσκοπος ήταν µέσα στο Κάστρο κρυµµένος,
τον είχαν πάρει χαµπάρι και έτσι ο Ιταλός αναγκάστηκε να κρυφτεί στη στέρνα σε
ένα σηµείο που ήταν ξηρά, µα δεν άντεξε για πολύ έτσι αρρώστησε και πέθανε.
Αυτός ήταν πραγµατικός ήρωας γιατί πέθανε έξω από την πατρίδα του.
Γ. Σ.

Καθαρό λιµάνι και δέντρα βαµµένα καφέ
Η Κάλυµνος είναι ένα υπέροχο νησί. Θα σας πω τα καλύτερα πράγµατα της
Καλύµνου. Ένα είναι το ηλιοβασίλεµα. Τα υπέροχα αυτά χρώµατα που υπάρχουν
στον ουρανό. Όταν βρέχει, τι ωραία που είναι να βλέπεις από το παράθυρο τον
ουρανό να ρίχνει τις αστραπές και τα συννεφάκια να κλαίνε και τα χρώµατα στον
ορίζοντα. Επίσης µετά τη βροχή το χώµα που µοσχοβολεί, και η γαλήνη που
επικρατεί. Ακόµα όποτε βγαίνεις έξω ∆ε φοβάσαι µη σε κλέψουν. Μη σου κλέψουν
το σπίτι. Όταν µπαίνουµε στο αµάξι και ξεκινάµε βλέπουµε όλο και κάποιον γνωστό
µας. Αυτό είναι το καλό στην Κάλυµνο. Ότι όλοι σε ξέρουν και τους ξέρεις. Ακόµα
πως όταν κάποιος είναι άρρωστος πολύ και είναι φτωχός για να πάει στο εξωτερικό
να γίνει καλά µαζεύουµε όλοι χρήµατα και πηγαίνει. Ή όταν κάποιος φοιτητής και
καλός µαθητής και δεν έχει χρήµατα τον βοηθάµε.
Όµως η Κάλυµνος δεν έχει µόνο καλά, έχει και κακά. Ένα είναι πως δεν
υπάρχει αστυνόµευση. Έχουν γίνει δεκάδες τροχαία ατυχήµατα. Πολλοί άνθρωποι
δεν είναι σε ηλικία να οδηγήσουν αλλά δεν έχουν και άδεια κυκλοφορίας. Με
συνέπεια να σκοτώνονται στην κυριολεξία. Άλλο είναι ότι ο δήµος δεν έχει φτιάξει
καλούς δρόµους και πεζοδρόµια. Έτσι οι πεζοί περπατούν µέσα στο δρόµο και τα
αυτοκίνητα είναι µε σπασµένα λάστιχα. Τρίτον φωτισµός δεν υπάρχει. Στις απότοµες
στροφές στους έρηµους δρόµους δεν υπάρχουν φώτα. Κι έτσι πολλοί παθαίνουν
ατυχήµατα. Ένα άλλο πράγµα που δεν είναι σωστό είναι ότι βάφουν µε άσπρη

µπογιά τα δέντρα από κάτω µέχρι τη µέση. Θα τους άρεσε να έβαφαν κι εκείνους
άσπρους; Κάποιο όχι σωστό πράγµα είναι ότι ο ∆ήµος δίνει άδειες στα µπαρ. Όµως
δε σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας, βάζουν δυνατά τη µουσική και ξυπνούν όλη τη
γειτονιά. Κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν είναι να τον ξυπνούν από τον ωραίο του
ύπνο. Έτσι συνήθως καταλήγουν στα δικαστήρια. Τι κερδίζουν; Τίποτα. Σε κάποιο
τουρίστα φυσικά που έρχεται φοβερά κουρασµένος από τη θορυβώδη χώρα του ∆ε
θα του είναι ευχάριστο να βλέπει βρόµικο το λιµάνι που έχει αγκυροβολήσει το
σκάφος του κι όπου τον φιλοξενούµε. Να µη µπορεί να ανεβάσει µε τον κουβά του
λίγο νερό για να πλύνει τα πιάτα του ή να πλύνει τα χέρια του! ∆ε νοµίζω ότι θα
εντυπωσιαστεί από το λιµάνι µας. Ακόµα αν µένει σε ένα ξενοδοχείο και ξυπνήσει
∆ε θα του αρέσει να µυρίσει τα σκουπίδια που δεν έχουν µαζέψει οι υπεύθυνοι
καθαρισµού. Κανονικά θα έπρεπε να µυρίζει υγιεινό και καθαρό αέρα. Αντιθέτως ο
δήµος περνά όχι και πολύ συχνά. Όµως αυτό συµφέρει τις γάτες. Πηγαίνουν και
κάνουν τρύπες στις σακούλες και βροµίζουν πιο πολύ.
Κάτι άλλο. Αυτό συνηθιζόταν από τα παλιά. Το κουτσοµπολιό. Ό,τι κάνεις
από το ένα αυτί στο άλλο θα ακουστεί. Αυτό το κάνουν και άντρες και γυναίκες. Πιο
πολύ γυναίκες. Όπως και να’ναι όµως εγώ την Κάλυµνο την αγαπώ. Επειδή είναι το
νησί µου. Κι επειδή την αγαπώ θα ήθελα να γίνει πιο ωραία. Θα ήθελα να µην
κουτσοµπολεύουν οι άνθρωποι. Να βάφουν καφέ τα δέντρα. Να µπογιατίζουν τους
τοίχους ξανά γιατί πάνω γράφουν µε σπρέι. Να µη ρίχνουν σκουπίδια. Να τα πετάν
στον κάδο απορριµµάτων. Να φτιάξουν καλούς δρόµους. Και προπαντός να βάλουν
στο λιµάνι µας βιολογικό καθαρισµό.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως παρότι έχει πολλά κακά στοιχεία είναι ένα
πολύ όµορφο και φιλόξενο νησί η Κάλυµνος.
Ν. Κ.

Σκουπιδοτενεκέδες
Η Κάλυµνος έχει ορισµένα ελαττώµατα και τα ελαττώµατα αυτά είναι ότι
στην Κάλυµνο σχεδόν όλα τα σπίτια είναι κολλητά µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να
µη µπορούν να κοιµηθούν και να ακούνε τους θορύβους των µηχανακιών των
αυτοκινήτων κ.ά.
Στην Κάλυµνο σε µερικές γειτονιές δεν υπάρχουν ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΤΕΝΕΚΕ∆ΕΣ.
Με αποτέλεσµα να τα πετάει ο κόσµος κάτω από στύλους ή και δίπλα σε γωνιές.
.
Το άλλο ελάττωµα της Καλύµνου είναι ότι όλοι οι κάτοικοι της Καλύµνου
ό,τι σκουπίδι κρατάνε στο χέρι τους το πετάνε χάµω ενώ ο σκουπιδοτενεκές είναι
δίπλα τους, γιατί;

Μ. Τ.

Ναρκωτικά
Ένα από τα κοινωνικά προβλήµατα που έχουµε είναι τα ναρκωτικά. Τα παιδιά
που παίρνουν ναρκωτικά δε σώνονται οπότε πεθαίνουν σιγά. ∆εν ξέρουν τι
κάνουν, βρίσκονται στο δικό τους κόσµο που µπορούν για παράδειγµα να
σκοτώσουν κάποιον ξένο ή δικό τους και µπορούν επίσης να κάνουν διάφορα
πράγµατα που εκείνοι που τους τα δώσανε να τους λένε τι να κάνουν. Μπορούν να
πάρουν το ναρκωτικό ή επειδή το θέλουν να το δοκιµάσουν ή επειδή τους εκβιάζουν
ή επειδή τους το έχουν βάλει µέσα σε ποτό ή φαγητό, επίσης και όταν παρασυρθούν
από κάποιες παρέες. Όταν το πάρεις σε κάποια στιγµή που γελάς τότες θα γελάς
συνέχεια και όταν είσαι λυπηµένος τότες θα είσαι συνέχεια λυπηµένος.
Με αυτά τα παιδιά από ό,τι ξέρω εγώ δεν µπορείς να µιλήσεις λογικά µαζί
τους, νιώθουν µεγάλη µοναξιά βέβαια γιατί κανένας µας δεν τους πλησιάζει γιατί οι
γονείς φοβούνται µήπως παρασυρθούν τα παιδιά τους και καταλήξουν και εκείνοι
έτσι. Μερικά παιδιά, φυσικά το λιγότερο µέρος απ’αυτούς γλιτώνει από τα

ναρκωτικά χάρη στο ότι οι γονείς τους τους βοηθούν να ξεφύγουν από αυτό τον
κίνδυνο. Έτσι βέβαια φεύγουν πολλά παιδιά αν και τα περισσότερα είναι µπλεγµένα
µ’αυτά.

Π. Τ.

Αλβανοί γιατροί και Ρώσοι δικηγόροι
Βλέπουµε ότι άνθρωποι µε διπλώµατα, γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές κ.ά. και
δε δουλεύουν γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Βλέπουµε τώρα ένα γιατρό πολύ καλό µε
διπλώµατα και να δουλεύει ως γκαρσόν σε καφετέρια για να βγάλει χρήµατα ή και
δε δουλεύει Βλέπουµε ακόµα ένα γιατρό να ζητιανεύει για να βγάλει χρήµατα. Και
αυτό αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια γιατί έρχονται αλβανοί, ρώσοι κ.ά και
δουλεύουν ως γιατροί, δικηγόροι, κ.ά. Οι περισσότεροι για να δουλέψουν φεύγουν
από την οικογένεια και πηγαίνουν στα καράβια ή φεύγουν εκτός Ελλάδας για αρκετά
χρόνια.
Αυτό έχει ως συµπέρασµα να µεγαλώνει η ανεργία και να αναγκάζονται
πολλοί να φύγουν εκτός Ελλάδας.

Β. Κ.

Απαγορεύονται αυστηρώς τα σκουπίδια
Η Κάλυµνος µας είναι όµορφο νησί όµως έχει λίγα ελαττώµατα, µερικά από αυτά είναι
ότι: δεν
υπάρχουν σκουπιδοτενεκέδες όσους πρέπει να έχει και έτσι οι άνθρωποι ρίχνουν κάτω τα
σκουπίδια
τους κι έτσι πολλαπλασιάζονται σε πολλά σκουπίδια
.
Επίσης να φτιαχτούν περισσότερες παιδικές χαρές για να µπορούν τα παιδιά να
παίζουν,

επίσης το λιµάνι και οι άλλες παραλίες είναι βρόµικα, και σε όλα αυτά υπάρχει µια λύση αλλά
οι
κυβερνήσεις δεν την κάνουν όµως.
Θα µπορούσαν να βάλουν στους δρόµους περισσότερους σκουπιδοτενεκέδες, να
φτιάξουν
περισσότερες παιδικές χαρές, και στις παραλίες να γράψουν σε µια πινακίδα: Απαγορεύονται
αυστηρώς τα σκουπίδια! Γιατί όµως δεν το κάνουν;

Μ.Β

Βροµίζουν και οι ξένοι

Το ωραίο στο νησί µας είναι οι καλοί σφουγγαράδες, και οι καλοί ψαράδες. Και το καλό
κλίµα, και τα καλά φρούτα. Και ακόµα φηµίζεται για τους καλούς ανθρώπους. Και για τους
καλούς εµπόρους. Και το κακό είναι τα σκουπίδια στις παραλίες και στους δρόµους. Και για
αυτά τα πράγµατα φταίµε eµείς γιατί άλλοι άνθρωποι από διάφορα µέρη φεύγουνε µε κακές
εντυπώσεις και δεν ξανάρχονται. ∆ε βροµίζουµε µόνο εµείς, βροµίζουν και οι ξένοι. Αλλά
µερικοί ξένοι δεν κάνουν τίποτα. Και οι ξένοι κοροϊδεύουν τους Έλληνες επειδή νοµίζουν ότι
έχουν καλύτερη πατρίδα και πιο
ανώτερη από την Ελλάδα.
Ν . Φ.

Προσευχή
Χριστούλη µου…όταν ακούω το όνοµα σου χαίροµαι…Σε εµπιστεύοµαι πάρα πολύ. Η
µέρα µου πάντα είναι όµορφη, γιατί σ’έχω µέσα µου. Όταν κάνω κάτι καλό νιώθω κάτι…σα
βραβείο.

Ν. Κ.

Ο πόλεµος
Εάν ο ήλιος φώτιζε, θα είχε ειρήνη παντού…∆ε θα γινόταν πόλεµος.
Ο κόσµος, αντί να ξοδεύει τα λεφτά του για όπλα, να τα ξόδευε για να χαίρεται και για
να σκόρπιζε χαρά παντού και όχι για να σκοτώνει και να σκορπίζει παντού φρίκη και πόνο.
Να γέµιζε η ζωή µας µε αγάπη και ευτυχία.

Έτσι θα λάµπουν δυο ήλιοι. Ο ένας, της απέραντης ευτυχίας και ο άλλος της ειρήνης
και της αγάπης.

Ν.Κ.

Όταν καταπνιγούµε µες τα ίδια µας τα σπίτια…
Μεγάλο πρόβληµα του νησιού µας είναι ότι από τότε που ανακαλύφτηκε το τσιµέντο
κάνουν όλους τους δρόµους απ’αυτό, κι αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µε την παραµικρή βροχή
οι δρόµοι να πληµµυρίζουν και τα φρεάτια του δήµου δε µπορούν να σταµατήσουν τα
ορµητικά νερά γιατί έχουν συσσωρευτεί στις χαραµάδες τους σκουπιδάκια και άλλα
µικροπράγµατα. Και έτσι η διάβαση των πεζών και των αυτοκινήτων γίνεται πάρα πολύ
δύσκολη.
Όλοι ως τώρα ξέρουµε πως τα δέντρα µε τις ρίζες τους και οι πέτρες σταµατούν τη
ροή του ορµητικού νερού που έρχεται από το βουνό όταν βρέξει, παρόλο όµως πάµε και τα
κόβουµε τα δέντρα για ξυλεία και σπάµε τις πέτρες στα λατοµεία για άµµο.
Όταν όµως καταπνιγούµε µες τα ίδια µας τα σπίτια τότε ο άµµος και τα ξύλα θα µας
σώσουν;
Γι’αυτό δεν πρέπει να κόψουµε αυτά τα λιγοστά δέντρα που µας µείνανε και δεν
πρέπει να σπάµε τις πέτρες για άµµο και πρέπει οι οδοκαθαριστές του ∆ήµου να καθαρίζουν
περισσότερο τα φρεάτια από τα σκουπιδάκια και τα µικροπράγµατα για το καλό του νησιού.

Σ. Τ.

Ποιήµατα
Καρδιά µου έσκαψες µε τα χέρια
και τον ιδρώτα σου
να βγει νερό στο πηγάδι της ψυχής σου.
Σκάλισες τη στάχτη να βγει φωτιά
για να ζεστάνεις το σπίτι σου.
Στις πολεµίστρες φύλαξες τα κειµήλια
όλης σου της κληρονοµιάς.
Ύψωσες τη σηµαία στα σύνορα
της φωτιάς και της αµφισβήτησης
Φίλησες-πόνεσες της ερηµιάς το γέρο.
Πίσω δεν έχει! Είναι νόµος!
Το κάλεσµα µπροστά σε οδηγεί.
Αν γυρίσεις πίσω πάλι το κεφάλι
τη τελευταία αγάπη να στείλεις
εκεί…
στήλη άλατος θα γινόσουν…γυναίκα του Λωτ.
Γι’ αυτό να σκληρύνεις, να µατώσεις
σα να µην αγάπησες ποτέ!
Σ. Φ.

Περνούν αργά τ’ απογεύµατα και τα βράδια.
Παντού απεραντοσύνη,
κλείνεις τις πόρτες σου και µε αφήνεις απ’ έξω
αιχµάλωτη στον πύργο σου,
η αύρα και τα χείλη σου αλχηµεία, το σώµα σου
αναδίδει φωτιά και εξόντωση.
Καταργούνται τα σύνορα, καταστρέφεται το περίγραµµα
λιωµένο µείγµα στην αβέβαιη αντίδραση του.
Αυθεντική συνουσία
έξω από νόµους και λογική,
τα ηνία τα έχει η φύση.
Πρωτόγονη ένωση.
Αστέρι από ασηµόσκονη στα πόδια σου
έτσι γεννιούνται οι γαλαξίες,
αφήνοντας τα πάντα να κυλήσουν όπως πρέπει…
Καταθέτοντας τα πάντα στο βωµό.
Σ. Φ.

Όταν ο ήλιος φτάνει στο ψηλότερο σηµείο
µε ζητάς.
Όταν ο ήλιος χάνεται
µε ποθείς
κι εγώ το νιώθω.
Όταν ο ήλιος ανατέλλει,
όταν βρίσκεται στη γιόµιση του,
όταν ο ήλιος δύει
ο ένας αποζητά τον άλλο.
∆ύο ήλιοι κατακόκκινοι από το πύρωµα, γεµάτοι φωτιά,
διαλύονται στη λάβα τους.
Με δυσκολία αντέχουν αυτή τη δύναµη της
φλόγας.
Από ολόγιοµα φεγγάρια,
καυτοί ήλιοι.
Από ολόγιοµα φεγγάρια
πυρποληµένοι ήλιοι.
Από ολόγιοµα φεγγάρια
ολόκληροι ήλιοι.
Ολόγιοµα φεγγάρια, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου,
ήλιοι.
Σ. Φ.

Τροχέ της µοίρας και του χρόνου
πόσες φορές θα µε τροχίσεις;
Συντρίβοµαι στο πέρασµα σου,
τα τοιχώµατά µου φθάνουν στα όρια
της αντοχής και όµως ακόµη προσµένω.
Μα φοβάµαι τον επόµενο γύρο σου.
Φοβάµαι πως θα µε συνθλίψεις.
Κάθε φορά σε αισθάνοµαι δήµιό µου.
Και όταν στην τελευταία ανάσα µου
µου χαρίζεσαι οµορφότερος και βαθύτερος
σ’ ευχαριστώ που άκουσες τη φωνή µου για
έλεος.
Εύχοµαι µόνο να µπορέσω να χαρώ
για λίγο τη ζωή χωρίς το φόβο σου.
Σ. Φ.

Σ’ άλλους κόσµους σ’ αγάπησα.
Σ’ άλλους κόσµους χύθηκες µέσα µου
χύθηκα µέσα σου
σ’ ένα ποτάµι ζωής.
Μα τώρα στέρεψε.
Μια σταγόνα νερού πάνω σε κρύσταλλο.
Άνθρωποι που κυνηγούν τον ίσκιο τους,
ώσπου να ξεφτίσει κι αυτός
Σ. Φ.

Γυµνά κορµιά σε κρεβάτι ερωτικό
καµαρώνουν τη γύµνια τους,
άστρα ενός ανέφελου ουρανού
.
Αφή, θεσπέσια ηδονή σε απορροφώ
µέχρι που σβήνω.
Πυρωµένο σίδερο κάτω από το νερό.
Ερωτικό φιλί.
Κούπα κρασί σε στόµα στεγνό.
Τριαντάφυλλο του ουρανού.
Σώµατα ζεστά, θερµά
που διαλύθηκαν, ξεψύχησαν και αναστήθηκαν.
Πόροι ανοιχτοί και πεταλούδα η ψυχή.
Σε ονειρεµένα µονοπάτια της ζωής πετάνε…
και χάνονται
Σ. Φ.

∆εν έµεινε τίποτα απ’ τον παλιό µου
εαυτό, σκόνη έγινε.
Άδειες οι κάµαρες και η θλίψη
κατοικεί παντού.
Σιγούν οι κιθάρες.
Παλιές αγάπες, µνήµες που αιµορραγούν.
Χρόνε σιωπηλέ τον χτύπησες,
τον πλήγωσες, από παντού τον σφράγισες
Σ. Φ.

Αµέτρητοι οι καταρράκτες της ζωής
στο φως πληθαίνουν, σου µιλάνε,
τους ακούς, τους νιώθεις.
Είναι απέραντοι οι ορίζοντες της πλάσης.
Κι εκεί που χάδια και µέθη σε κερνούν
ξαφνικά µορφές από το παρελθόν σε κοµµατιάζουν,
σου ζητούν στης κόλασης το σκοτάδι να µην
τις ρίξεις.
Εκεί όπου πλανιέται ερηµιά. Και πίκρα.
Ψίχουλα έχουν και ζητούν το λάδι της δικής σου
ζωής.
Μην τους ακούς. Προχώρα και σκέπασε
την κάθε πληγή που άφησαν στην αδύναµη
καρδιά σου.
Σ. Φ.

∆εν ανέπνεα παρά µόνο µέσα από εσένα
Το αίµα είχε σταµατήσει στις φλέβες µου
κι όµως ακόµα ζούσα.
Έβαλες το χέρι µου στο στήθος µου
κι εγώ το χέρι µου στην καρδιά σου.
Μείναµε ένα σύνολο κλειστό,
κύτταρο ζωντανό.
Σιωπούσα και σιωπούσες
µα επικοινωνούσαµε µε τη γλώσσα
των αγγέλων.
Και γίναµε ένα, δεν ξέρω για πόσο.
Σίγουρα όµως ήταν χρόνος που µετριέται
µε τους δείκτες του ρολογιού,
χρόνος που στο νου µου φάνταζε αιωνιότητα.
Σ. Φ.

Ήρεµη θλίψη, σταλάζει µέσα µου,
είναι από το ξόδεµα…
είναι από το άδειασµα…
Άδειο τσόφλι, βρίσκεται στην άκρη,
στο αυλάκι του δρόµου,
ειρωνικό χαµόγελο για τις πλάνες!
Τις ψευδαισθήσεις του κόσµου!
Πανηγύρι! Τσίρκο η ζωή!
Και ο όχλος; Ζάλη!
Μα τα όργανα κάποια στιγµή
σταµατούν…
Και τα φώτα σβήνουν.
Και τότε όχλε τι κάνεις;
Πού βρήκες το Θεό σου;
Στο χορταράκι; Στο αυλάκι του δρόµου;
Ή µήπως στα λευκά όνειρα σου;
Σ. Φ.

Το µνήµα
Μετρώ στα δάκτυλα τις χάντρες
κι όπως χτυπούν, αφήνονται
κι όπως χτυπούν, παλεύουν
αδύναµα πια απ’ τα νεύµατα
το σήµα που δίνει ο καπετάνιος.
Απλώνω τα χέρια µου ψηλά – χάνοµαι
κι ο στεναγµός αδύνατο να µην βγει απ’ τα χείλη
αναπνοή νεκρού αγωνιστή
που έµεινε στις αναµνήσεις
κρατώντας αναµµένο κερί µπρος σε ξεθωριασµένη
εικόνα, σέρνοντας απαραιτήτως ίλιγγο
κάτω από σκιές ανέµων και δίνει τον οβολό
στους περαστικούς, σε µάταιες κατακτήσεις
και µνηµεία ειδώλων πέτρινων
και σαρκασµού θυσία
και λέω το τελευταίο «χαίρετε»
δείχνοντας την ψυχή µου.
Ε. Α.

Εις την ψυχή κατάδυση
Ποτάµι ανθρώπων
σχεδόν ανύπαρκτο στην έρηµο της ψυχής
και αυτή λουσµένη στο κόκκινο
και τυλιγµένη στην πορφύρα του αίµατος.
Το δάκρυ κρυστάλλινο
ενώνεται µε το κίτρινο υγρό στοιχείο
και η απέχθεια για το βδέλυγµα
πιο δυνατή και έντονη
κάτω από την ταφόπλακα
που η ίδια έριξε άθελα της
στο κρινόλευκο άνθος της αγνότητας
κι αν κάτι έµεινε από το άνθος, είναι η αιδώ,
η φωτιά στα µάγουλα
και η λάµψη στα µάτια,
το δίκοπο µαχαίρι της καιγόµενης καρδιάς
και η ανάγκη να πετάξει…
η απόλυτη ελευθερία.
Ε. Α.

Ένα ασκί γεµάτο όνειρα
Άνοιξε ένα ασκί
ένα ασκί γεµάτο όνειρα
παιδικά όνειρα
που φωνάζουν κλαίγοντας
µε ένα κλάµα!
Κλάµα νεοσσού
που βγαίνοντας απ’ την αδράνεια
γυρεύει να γνωρίσει τον κόσµο
σκουντουφλώντας στο αβγό του
Όνειρα µικρά κι ασήµαντα
που έµειναν όµως στο ασκί
παρά τη θέληση τους
χωρίς να ξέρουν αν θα έχουν
την ίδια µε το σπόρο τύχη
Όµως ζουν
και δε θα πάψει να πάλλεται η µικρή
καρδιά τους
όσο θα υπάρχει ασκί να τα χωράει
Ε. Α.

Αντί τίτλου
(Μην πετάξεις ποτέ ένα σβησµένο κερί, θα σου φυλάγει πάντοτε κρυφά µια
φλόγα)
Να προτιµάς τη νύχτα από την ηµέρα
και το γιασεµί που ξεθάβει
τα αρώµατα των καιρών που πέρασαν
και το πλήθος των αναµνήσεων που µένουν
γεννηµένες σε λάθος εποχή.
Ταξιδεύοντας γευόµενη τη φύση του θανάτου
αναρωτιέσαι αν αξίζει να ανασταίνονται οι νεκροί
όταν οι ταφόπλακες για πάντα
θα τους βαραίνουν.
Ε. Α.

Αγαπηµένη µορφή…
Πού να σε βρω;
Στους ίσκιους των κεριών,
αυτών που κρατούν οι αγγέλοι
για να φωτίζουν ρουφηγµένες µορφές.
τραβηγµένες, στραγγισµένες µορφές από αγάπη,
µέχρι τη διάλυση τους
µε το βλέµµα να βγάζει
σπίθες αγάπης
σπίθες λατρείας,
σπίθες λατρευτικού βωµού.
Με τα χείλη βουβά,
γιατί κι αυτά µιλούν µε το βλέµµα, στεγνό κι αυτό πια.
Στέρεψε το δάκρυ.
Έµεινε φλογίτσα φωτός
που αντλεί από ψίχα ψυχής
αντίδωρο ζωής.
Σ. Φ.

Ξαφνικά ένα πετάρισµα
στη βάση του στήθους.
Έστησα αυτί,
µα ναι…
Ήταν το τράβηγµα του οµφάλιου λώρου
που µε έδενε µαζί σου.
Και εκεί, καταµεσής στο πεζοδρόµιο
της πολύβουης πόλης,
µε σµήνη ανθρώπων γύρω µου,
έσβησαν όλα.
Μόνο εικόνα έµειναν.
Βρέθηκα µόνη στην πόλη
και ήταν µεσηµέρι χειµωνιάτικο,
µε έναν ήλιο χρυσαφί.
Ήρθε το πλοίο,
µε πήρε επιβάτη του.
Και ο οµφάλιος λώρος µάκραινε-µάκραινε,
η κυκλοφορία µας πλήθαινε-πλήθαινε,
µέχρι που βυθίστηκα
σ’ έναν γλυκό ύπνο.
Σ. Φ.

