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Οκτωβρίου 1940 

Ήταν χειμώνας του ΄42. Θυμάμαι την Έλλη, ένα απ’ τα γενναιότερα και 

δυναμικά κορίτσια. Σαν τη γνώρισα σ’ αυτά τα αδυσώπητα και ζοφερά χρόνια, με 

εξέπληξε η τρομερή αυτοπεποίθησή της. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό το παιδί μού 

έδωσε ελπίδες, ήταν ο δικός μου φύλακας-άγγελος και συνάμα το στήριγμά μου. 

Γνωριστήκαμε κάτω απ’ τις πιο άθλιες συνθήκες. Ήταν νύχτα…Μια 

καταθλιπτική νύχτα, που ακόμη και αυτή μας έβλεπε από ψηλά και ράγιζε η καρδιά 

της, για τους καταπονεμένους Έλληνες. Τα άστρα της -και αυτά λίγα- είχαν κρυφτεί 

μέσα στα σύννεφα. Εγώ, σαν ένα ζαρκάδι χωρίς κοπάδι, περπατούσα στα επικίνδυνα 

στενά ψάχνοντας να φάω κάτι. Δεν ξέρω, μάλλον ρίζες; Καθώς βάδιζα αδύναμη, 

αλλά με χίλιες προφυλάξεις, κάπου σε έναν κοντινό κάδο παρατήρησα μία φιγούρα 

ενός κοριτσιού. Φαινόταν επίσης μόνη. Φορούσε ένα κουρελιασμένο φόρεμα, που 

θύμιζε πολύ μαξιλαροθήκη. Τα μαλλιά της έπεφταν λιγδωμένα στις ωμοπλάτες της 

και τα μάτια της...Άλλο πράγμα…Γαλαζοπράσινα, ορθάνοιχτα· ωστόσο από πίσω 

τους κρυβόταν πόνος. Πολύς πόνος. 

Χαμογέλασε αφήνοντας να φανούν δύο σειρές από κιτρινισμένα, στραβά 

δόντια. Κρατούσε κάτι στο χέρι της που δεν άργησα να διαπιστώσω πως ήταν ένας 

ηλιόσπορος. Πλησίασα και εγώ κοντά με πρόθεση να της τον αρπάξω. Όχι, δεν 

φταίω, πεινούσα.. Πεινούσα πολύ. Πριν καλά-καλά προλάβω να απλώσω το 

σκελετωμένο χέρι μου, εκείνη άνοιξε τη χούφτα της και είπε: «Τον θέλεις; Θα 

μπορούσα να τον κόψω στη μέση αν θες! Να…», έκανε προσπάθειες να χωρίσει το 

σποράκι. Απ’ την άλλη, την κοίταζα αλαφιασμένη. «Μα τι κάνεις;», αυτό κατάφερα 

να αρθρώσω. Το κορίτσι χαμογέλασε. Το χαμόγελό της, όσο άσχημο και να 

φαινόταν, είχε την ικανότητα να γεμίσει τη ψυχή ενός χαμένου ανθρώπου. Θεώρησα 

τυχερό τον εαυτό μου που το είδα στη ζωή μου. Χωρίς αυτό, μάλλον δεν θα ήμουν 

εδώ τώρα. «Άκου να δεις», άρχισε η Έλλη, «μπορεί αυτοί οι άκαρδοι άνθρωποι να 

θέλουν να μας πάρουν την Ελλάδα, μα δεν πρέπει να τους αφήσουμε να κλέψουν και 

την καλοσύνη. Όσο υπάρχει και αυτή δηλαδή….». 

Τέτοια έλεγε και ανάβλυζαν καυτά δάκρυα στα μάγουλά της. Τα χέρια της 

έτρεμαν με σκοπό να κόψει τον ηλιόσπορο. Στην τελική, σωριάστηκε κάτω. «Δ-δ-δεν 

μπορώ», είπε με τρεμάμενη φωνή. «Έχω μοιράσει τόσα πολλά σποράκια, τόσες 

πολλές φλούδες, όμως πάντα ξεχνούσα εμένα… Σε παρακαλώ...Υποσχέσου μου κάτι 

και σου χαρίζω τον ηλιόσπορο». Έμεινα να την κοιτάζω άναυδη, ανίκανη να πω 

οτιδήποτε. Εκείνη συνέχισε: «Πάλεψε για την πατρίδα μας, τους ανθρώπους και μη 

χάσεις την ελπίδα...Ορίστε...Πάρ’ το». Το πήρα. «Με λένε Έλλη». 

Και έτσι με τύφλωσε με το χαμόγελό της για τελευταία φορά. Σήκωσα το 

βλέμμα μου ψηλά, στον σκοτεινιασμένο ουρανό. Ψιθύρισα… «Πήρες κάποιον αθώο 

στην αγκαλιά σου, Θεέ μου. Πες της πως το αίτημά της είναι αποδεκτό». 

 

 



2ο Βραβείο 

Μπουρτζή Εργίνα Β2 

 

Διήγημα 28ης Οκτωβρίου 

Ήταν χειμώνας του ΄42. Θυμάμαι την Άννα και κλαίω. Ήταν το πιο γενναίο 

και αισιόδοξο άτομο που γνώρισα ποτέ. Ακόμα και αν δεν είχαμε φάει για μέρες, 

εκείνη πάντα προσπαθούσε να με κάνει να χαμογελάω και να ξεχνάω το πένθος μου. 

Από τότε που έφυγε, τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει 

πολύ, αλλά είναι διαφορετικό όταν έχεις κάποιον μαζί σου.  

Κάθομαι στο πάτωμα της καλύβας που χρησιμοποιώ για κρησφύγετο. 

Σκέφτομαι πως δεν υπάρχει νόημα σε τίποτα πια. Όλοι φεύγουν…φεύγουν και δεν 

γυρνάνε πίσω. Ο πατέρας μου έχει πάει στον πόλεμο και, μετά τον θάνατο της μαμάς, 

δεν έχω ακούσει τίποτα για εκείνον. Ο αδελφός μου και η μητέρα μου πέθαναν πριν 

περίπου δύο μήνες, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο κρησφύγετό μας και τους 

πυροβόλησαν. Ήμουν μόνη για πολύ καιρό μέχρι που γνώρισα την Άννα. 

Είχα χάσει τον αδελφό και τη μητέρα μου και περιπλανιόμουν στους δρόμους. 

Εκεί σε μία γωνιά την είδα. Μου μίλησε. Μου πρόσφερε το πανωφόρι της που 

έμοιαζε με σεντόνι, επειδή κρύωνα. Πήγα και έκατσα δίπλα της. Μιλούσαμε για 

ώρες. Και εκείνη είχε χάσει τους γονείς της. Ήταν Εβραίοι και τους είχαν πάει σε ένα 

στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει. Με κάποιο τρόπο 

δεθήκαμε συζητώντας το τι είχαμε περάσει. Γίναμε φίλες. Βρήκαμε δικό μας 

καταφύγιο και είμασταν ομάδα. Δεν βγαίναμε συχνά έξω παρά μόνο για να πάρουμε 

φαγητό. Όσο ήμασταν μέσα, η Άννα προσπαθούσε να με κάνει να γελάω και όταν 

ξυπνούσα τα βράδια από τους εφιάλτες, με αγκάλιαζε και κλαίγαμε μαζί. 

Μια μέρα βγήκαμε έξω για να πάρουμε φαγητό από ένα αρτοποιείο. Την ώρα 

που περπατούσαμε, είδα έναν Γερμανό στρατιώτη να χτυπάει ένα παιδί. Γύρισα στην 

Άννα, αλλά δεν ήταν δίπλα μου. Την είδα να κατευθύνεται προς το παιδί. Της έκανα 

νοήματα να σταματήσει αλλά εκείνη δεν άκουσε. Άρχισε να μαλώνει με τον 

στρατιώτη και όταν εκείνος αποφάσισε πως δεν είχε πλάκα πια, τους πυροβόλησε και 

τους δύο. Η καρδιά μου σταμάτησε. Έβλεπα την καλύτερή μου φίλη, τη μόνη χαρά 

στη γεμάτη θλίψη ζωή μου να πέφτει αργά στο έδαφος και σιγά-σιγά να γεμίζει αίμα. 

Εκείνη τη στιγμή ένα κομμάτι μου μέσα έσπασε. Ό,τι με είχε βοηθήσει να μη λυγίσω 

τόσο καιρό, είχε χαθεί. Το πώς γύρισα στο καταφύγιο, δεν τον θυμάμαι. Ήταν όλα 

μία θολούρα…ακόμα είναι.  

Γιατί ζωή; Γιατί μου παίρνεις ό,τι αγαπώ; Γιατί θες να με αφήσεις μόνη; Και 

εσείς άνθρωποι, γιατί τόση κακία και ασχήμια στον κόσμο; Αυτά σκέφτομαι καθώς 

με παίρνει ο ύπνος και εύχομαι να ήμουν εγώ αυτή που πυροβολήθηκε, γιατί έχω 

πεθάνει τόσες φορές, που εύχομαι να μην ανέπνεα. 

 

 

 



3ο Βραβείο 

Σακελλάρης Κωνσταντίνος Β4 

 

Ήταν χειμώνας του ΄42. Θυμάμαι τον καλύτερό μου φίλο, τον Γιώργο. Ήταν 

συνομήλικός μου. Τον γνώρισα ενώ ζητιάνευα σε διάφορους δρόμους της Ομόνοιας 

με την ελπίδα ότι θα έβρισκα κάτι φαγώσιμο. Με λυπήθηκε και μου έδωσε μισό 

καρβέλι από ένα ψωμί που είχε κλέψει.  

Μου είπε να τον ακολουθήσω σπίτι του για να συζητήσουμε χωρίς να μας 

ακούσει κανένας Γερμανός. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε αρκετά κοινά ενδιαφέροντα, 

όπως το ότι και οι δυο μας είχαμε κουραστεί να βρισκόμαστε κάτω από τα δεσμά του 

φασισμού και του ναζισμού. Τότε μια στιγμιαία ιδέα πέρασε από το μυαλό του. Ο 

αδελφός του ήταν γύρω στα 20 και συμμετείχε στον αγώνα της Αντίστασης, οπότε ο 

Γιώργος με ρώτησε εάν ήθελα να μπω και εγώ στην αντίσταση αφού ήμουν πάνω από 

16. Μη έχοντας τίποτα να χάσω, αποδέχτηκα την πρόταση και άρχισα να συμβάλλω 

στον μεγάλο Αγώνα. Συμμετείχα σε πολλές ενέδρες μαζί με τον Γιώργο και τους 

άλλους συνομηλίκους μου. Όταν, όμως, οι Γερμανοί το αντιλαμβάνονταν, για κάθε 

νεκρό Γερμανό στρατιώτη εκτελούσαν δεκάδες αθώους Έλληνες. 

Ένα από τα πιο φρικτά γεγονότα για την Αντίσταση ήταν το μπλόκο της 

Κοκκινιάς στο οποίο πέθανε ο αδελφός του Γιώργου μαζί με πολλούς άλλους 

συναγωνιστές μας. Μετά τον θάνατο του αδερφού του κάτι άλλαξε στον Γιώργο. 

Ήταν σαν να έλειπε ένα κομμάτι του εαυτού του. Άρχισε να συμμετέχει σε όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις για να αποδείξει στον εαυτό του ότι ο θάνατος του 

αδελφού του δεν ήταν μάταιος. 

 Ακόμα δυστυχώς επικρατούσε η κατοχή, όμως η ελπίδα μέσα μας δεν 

σταματούσε να μας εμψυχώνει, καθώς ακούγαμε από ξένους σταθμούς ραδιοφώνων 

πως οι Αμερικανοί κέρδιζαν σιγά-σιγά τους Γερμανούς και ανακτούσαν χώρες όπως 

τη Γαλλία. Ακόμα, έφτασαν φήμες πως ένα τρένο που μετέφερε πυρομαχικά για τους 

Ναζί, θα περνούσε από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου κοντά στη Λαμία. Ήταν μια 

ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαραμίσουμε. Πήγαμε κρυφά τη νύχτα, τοποθετήσαμε 

εκρηκτικά στην γέφυρα και περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή που θα περνούσε το 

τρένο για να την ανατινάξουμε. Περιμέναμε ατελείωτες ώρες το τρένο και η υπομονή 

μας είχε σχεδόν εξαντληθεί μέχρι που ακούσαμε τον αγχωτικό ήχο της κόρνας του 

τρένου και είδαμε ένα φως να ξεπροβάλει από το τούνελ. Περιμέναμε την 

επιβεβαίωση ότι το τρένο ανήκε στους Γερμανούς για να ανατινάξουμε τη γέφυρα. 

Ακούσαμε έναν συναγωνιστή μας να φωνάζει: «Αυτό είναι!!». Χωρίς να καθυστερώ 

άλλο, ενεργοποίησα τον πυροκροτητή και η γέφυρα γκρεμίστηκε παίρνοντας μαζί της 

το τρένο και πυρομαχικά σημαντικά για τους Γερμανούς. Όταν αυτή η είδηση έφτασε 

στα αυτιά των Γερμανών, απάντησαν με αντίποινα, με εκτέλεση. Ένας από αυτούς 

που εκτελέστηκαν ήταν ο Γιώργος. Όταν το έμαθα, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. 

Γονάτισα στο πάτωμα κλαίγοντας.  

Μετά από έναν περίπου χρόνο οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα και 

πιο μετά ήρθε η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέλος, κανένας θάνατος 

δεν ήταν μάταιος αφού το αίμα, που χύθηκε, ήταν για την ελευθερία. 



 

4ο Βραβείο 

Πασχάλη Ανδρομάχη Γ3 

 

Ναπολέων… Πω πω! Πού το θυμήθηκες αυτό το όνομα παιδάκι μου….Τι μου 

θύμισες τώρα…. Ναπολέων έλεγαν έναν παιδικό μου φίλο από τα δύσκολα εκείνα 

χρόνια της κατοχής, το ΄40. Θα πρέπει να σου έχει μιλήσει κάποιος για τότε, δεν 

μπορεί. Θυμάμαι…πέθαιναν από την πείνα... παιδιά στο δρόμο να ζητιανεύουν ένα 

κομμάτι ψωμί να φάνε, να καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα στα κρύα γεμάτα με 

λιπόθυμους ανθρώπους στενάκια της Αθήνας. 

Ο Ναπολέων ήταν ο γιος του φούρναρη. Οι γονείς μου μού έλεγαν ότι 

ψώνιζαν από τον φούρνο τους, όταν ήταν «στα καλά του», πριν κηρυχθεί η κατοχή. 

Ακόμα όμως και τότε διατηρούσε την αίγλη του και παρέμενε από τους πιο ωραίους 

και αγαπημένους φούρνους των Γερμανών.. 

Με τον Νάπο, έτσι όπως τον φώναζα χαϊδευτικά, κάναμε πολύ καλή παρέα 

από μωρά παιδιά. Όσο τα χρόνια δυσκόλευαν και ζόριζαν, οι γονείς μας μας 

απομάκρυναν. Τότε δεν καταλαβαίναμε το γιατί. Τώρα πλέον εύκολα μπορώ να 

φανταστώ.  

Και ως οικογένεια που «αγαπούσαν» οι Γερμανοί επειδή από εκεί ψώνιζαν το 

αγαπημένο τους ψωμί, ήταν και οικονομικά πιο ευκατάστατοι. Όχι τίποτα φοβερό, 

αλλά σε σχέση με τον υπόλοιπο μέσο όρο δεν αναγκάζονταν να ζητιανεύουν ούτε οι 

ίδιοι οι γονείς αλλά και το μοναχοπαίδι τους. 

 Μέρα με τη μέρα- θυμάμαι δεν τρώγαμε, δεν έδινα πολλή σημασία- συνήθιζα 

στην πείνα. Σιγά-σιγά άρχιζε να χάνεται και ο Νάπο, δεν μου μιλούσε, δεν ερχόταν 

στο στέκι μας και εγώ είχα αρχίσει να παραξενεύομαι. Στενοχωριόμουν που ο μόνος 

φίλος που είχα με είχε ξεχάσει τελείως… έτσι νόμιζα δηλαδή…με το παιδικό μου 

αθώο μυαλό. Πού να φανταζόμουν ότι οι γονείς του «τα είχαν βρει σκούρα» αφού οι 

Γερμανοί αγόραζαν πια από καινούργιο φούρνο, πιο αξιόπιστο και ο δικός τους είχε 

χρεοκοπήσει! Όπως φαίνεται, «είχαν χαθεί» γιατί το ψωμί δεν έφτανε ούτε για τους 

ίδιους πόσο μάλλον και για εμάς. 

Ντρέπονταν και γι’ αυτό απομακρύνθηκαν χωρίς καμία κουβέντα. Έλεγαν 

στον Ναπολέοντα ότι δεν έπρεπε να με ξαναδεί, δεν έπρεπε να μου 

ξαναμιλήσει…χωρίς εγώ ποτέ να καταλάβω το γιατί. Τον ξέχασα…Η μορφή του 

ερχόταν στο μυαλό μου, όμως κάθε φορά που περνούσα τυχαία έξω από τον φούρνο -

εγκαταλελειμμένος πια-, ένιωθα μια γλυκιά νοσταλγία που προσπαθούσα να 

αγνοήσω…Ο παιδικός μου εγωισμός είχε πληγωθεί αρκετά! Ώσπου να 

μάθω…ότι…πέθανε από την πείνα… και αυτός! 

 

 

 



 

 

5ο Βραβείο 

Γεωργακάκη Σοφία Α1 

 

Ήταν χειμώνας του ΄42. Θυμάμαι τη Μυρτώ, ένα γλυκό και έξυπνο κοριτσάκι 

στην ίδια ηλικία με μένα. Θα πηγαίναμε και οι δύο Πρώτη Γυμνασίου, όμως ο 

πόλεμος μας άλλαξε τα σχέδια. Η χαρά, η προσμονή, η ευτυχία και η ανυπομονησία 

ήταν πια παρελθόν. Πλέον υπήρχαν μόνο ο φόβος, η πείνα και η νοσταλγία. 

Την γνώρισα έξω από το αρτοποιείο της γειτονιάς μας. Και οι δύο 

αναζητούσαμε το ίδιο, ένα κομμάτι ψωμί, λίγο φαγητό για να μπορέσουμε να 

ζήσουμε οι οικογένειές μας και εμείς. Η γιαγιά μου ήταν σε μεγάλη ηλικία και είχε 

ανάγκη για τροφή και φάρμακα, αλλά δεν ήταν εύκολο. 

Όταν πλέον οι Γερμανοί είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία μετά τις εννέα το 

βράδυ, ήταν ακόμα πιο δύσκολο να βρούμε κάτι για να φάμε. Η Μυρτώ και εγώ 

είχαμε πάρει μια μεγάλη απόφαση με κίνδυνο της ζωής μας. Είπαμε πως κάθε βράδυ 

θα πηγαίναμε προς αναζήτηση φαγητού για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις 

οικογένειές μας. Έτσι και έγινε… Στις 20:15 φύγαμε από τα σπίτια μας κάνοντας τον 

σταυρό μας και με την ευχή πως θα γυρίσουμε. Τις πρώτες ημέρες όλα πήγαιναν 

καλά, προλαβαίναμε και γυρνάγαμε πριν τις εννέα.  

Στις 25 Ιανουαρίου 1942 όμως δεν πήγαν όλα, όπως τα σχεδιασμένα. Η 

Μυρτώ ξαφνικά ένιωσε μία περίεργη αδιαθεσία. Βλέπετε… ό,τι βρίσκαμε, το δίναμε 

στους γονείς και στους παππούδες μας, Είχε να φάει περίπου μία εβδομάδα με 

αποτέλεσμα οι δυνάμεις της να λιγοστεύουν όλο και περισσότερο. Προσπάθησα να 

τη συνεφέρω, αλλά όταν τα κατάφερα ήταν ήδη περασμένη ώρα. Δύο Γερμανοί 

στρατιώτες έκαναν περιπολίες ψάχνοντας για παραβάτες. Ευτυχώς τους 

αντιληφθήκαμε εγκαίρως και αρχίσαμε να τρέχουμε ψάχνοντας ένα μέρος να 

κρυφτούμε. Βρήκαμε ένα σοκάκι που δεν θα μπορούσε να το βρει κάποιος, εκτός αν 

κατοικούσε εκεί. Δίπλα υπήρχε ένα εστιατόριο με μία πίσω πόρτα που οδηγούσε στο 

σημείο όπου βρισκόμασταν. Ο μάγειράς του άνοιξε την πόρτα να πετάξει τις μερίδες 

του φαγητού που του είχαν απομείνει. Του εξηγήσαμε τι είχε συμβεί και τον 

παρακαλέσαμε να μας δώσει το φαγητό που θα πέταγε. Αυτός κατάλαβε το πόσο 

μεγάλη ανάγκη ήταν και μας βοήθησε. 

Έτσι πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Φτάσαμε σπίτι στις 11:45 τη νύχτα. Οι 

γονείς μας είχαν ανησυχήσει τόσο πολύ, έτρεξαν προς εμάς και μας έσφιξαν στην 

αγκαλιά τους. Βάλαμε να φάμε και κοιμηθήκαμε. 

 Και για το τέλος κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε: Γι’ αυτόν τον λόγο πάμε 

στην εκκλησία και στην παρέλαση για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που 

αγωνίστηκαν και έχασαν ακόμα και τη ζωή τους για να είμαστε τώρα ελεύθεροι. Και 

πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτό. 

 


