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Το ηλεκτρονικό αυτό περιοδικό

 ξεκίνησε σαν σκέψη 

από την Ομάδα Δράσης & Πολιτισμού του σχολείου μας 

και πραγματοποιήθηκε 

με την αρθρογράφηση των μαθητών  μας

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Χρέος" της Στεφανίας Γκικάκη............................ σ. 4 

     Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο σε κείμενα 

    (ποιήματα, διηγήματα, αυτοαναφορικά πεζά) 

που έγραψαν μαθήτριες και μαθητές του σχολείου μας 

με τίτλο «Χρέος».

Με αφορμή την επεξεργασία αποσπάσματος από το έργο

του Διονύσιου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι,

δόθηκε στα παιδιά από την κυρία Χαμοσφακίδη, μόνο ο

τίτλος και τους ζητήθηκε  να γράψουν ελεύθερα για

οποιαδήποτε μορφή χρέους ήθελαν. Κατ’ αυτόν τον

τρόπο, προέκυψαν τα παρακάτω κείμενα που

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ως προς τη μορφή, το

ύφος και το περιεχόμενο.
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Χρέος
της Στεφανίας Γκικάκη

Η φτώχεια είναι μεγάλη
και η ζωή μικρή,

το πείσμα μου με πιάνει
με τη φοροδιαφυγή.

 
Έτσι με έπιασε και το ΣΔΟΕ
να μην πληρώνω φόρους
και από την γκαντεμιά μου
υπέκυψα στους όρους.

 
Έχασα το σπίτι 

και το αυτοκίνητό μου
κι έτσι το παγκάκι

έγινε το μόνο καταφύγιό μου.
 

Χρέος
του Κωνσταντίνου Ανδρέου

Οι άνθρωποι στις μέρες μας
ελέγχονται από τα λεφτά,
χωρίς να νοιάζονται 

για τα φυσικά τα αγαθά.
 

Η κοινωνία δεν κοιτά πια 
το κοινό καλό,

φεύγουν οι άνθρωποι 
πάνω στο λεπτό.

 
Χαλάνε οι φιλίες, 
αλίμονο παιδιά,

το χρέος θα στερήσει 
όλη τη χαρά.

 

ΧΡΕΟΣ....
ΤΟ



  Το χρέος
  της Πένυς Γκίκα

Χρέος, λέξη βαριά και με νόημα βαθύ,
λέξη που σημαίνει καθήκον,

έτσι θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να πει.
Χρέος στην οικογένεια και στην πατρίδα-
γονείς και στρατιώτες στην πρώτη γραμμή

σε κάνουν να νιώθεις μικρή κουκίδα.
Υψώνονται μπροστά σου ψηλοί και τρανοί.
Το χρέος τους ζυγίζει περισσότερο απ΄ όλα,

χωρίς να λογαριάζουν εχθρό και καμιά απειλή.
 
 

Χρέος
του Τάσου Κόλλια

Όταν πάρεις αυτοκίνητο camaro,
Θα μπεις μέσα, θα είναι μουράτο.

Τι καινούργιο, τι παλιό;
Αυτό μένει πάντα κλασικό.

 
Ίσως φανεί μικρό και φτηνό,

Αλλά εμένα μου αρέσει, το αγαπώ.
Δυο θέσεις πίσω μπρος

έρχεται απ΄την Αμερική σαν αετός.
 

Τα καινούργια έχουν μεγάλο χρέος,
αλλά άμα δεν έχεις camaro,

δεν είσαι ούτε μάγκας 
ούτε ωραίος.

 

Χρέος
του Αλέξη Κατσούλα

Τόσες χιλιάδες πρόσωπα 
και ήρωες σαν είδα

το χρέος μου κατάλαβα 
για σε γλυκιά πατρίδα.

 
Δικαιοσύνη, λευτεριά, 
ζωή, ανεξαρτησία

γίνονται πράξη και σκοπός 
με αγώνες και θυσία.

 
Αυτό το χρέος το γεννά 
ο πόθος και η ελπίδα

θεριεύει και αντρειώνεται 
και φέγγει την πατρίδα.

 
Κάθε γωνιά, κάθε κλαρί

μιλούν για ελευθερία
που είναι το θεμέλιο 
για τη δημοκρατία.

 



Το χρέος μου
της Αναστασίας Δαρμογιάννη

Τα πρέπει και τα θέλω μου είναι χρέος μου να τα υποστηρίξω.
Μια έννοια διφορούμενη. Όχι το χρέος δανειστή προς δανειολήπτη 

αλλά το χρέος το ηθικό, η υποχρέωση, η υπόσχεση.
Μια κατάσταση που χρεωθήκαμε κάποιες φορές γιατί πρέπει 

κι άλλες φορές γιατί το θέλαμε.
Έχω χρέος να είμαι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, 

ακολουθώντας κάποιους κανόνες και βάζοντας και τους δικούς μου.
Έχω χρέος να πιστεύω σε οτιδήποτε θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο.

Έχω χρέος απέναντι στον εαυτό μου να τον σέβομαι, 
γιατί έτσι σέβομαι το πολυτιμότερο αγαθό που μας έχει δοθεί στη ζωή.

Υπάρχουν πολλά πρέπει και πολλά θέλω, όμως πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί 
η χρυσή τομή, ώστε αυτά τα δύο να ισορροπήσουν…

Χρεωνόμαστε καταστάσεις, γεγονότα, πράξεις και είναι στο χέρι μας το πώς 
θα τα διαχειριστούμε, ώστε πρώτα να είμαστε εμείς περήφανοι 

για τον εαυτό μας κι ύστερα αυτό να το εισπράττουν και οι γύρω μας.
Αγαπημένα πρόσωπα που περιμένουν από εμάς, 

όχι γιατί πρέπει αλλά γιατί μας αγαπούν.
Αλλά και πρόσωπα που καιροφυλαχτούν να μας καταλογίσουν το λάθος, 

που σε κάθε περίπτωση είναι ανθρώπινο και, πολλές φορές, μας διδάσκει.
Στο χέρι μας είναι, λοιπόν, να χρεωθούμε το σωστό και το λάθος,

μαθαίνοντας 
να διαχειριζόμαστε αυτές τις δυο καταστάσεις που είναι υποκειμενικές.

Τελικά, χρέος μου είναι να διαλέγω, να επιλέγω, να προσπερνώ, να
απορρίπτω και να κοιτώ πάντα μπροστά, κρατώντας τα καλά της ζωής που θα

μου δώσουν ένα καλύτερο μέλλον.
 

Χρέος μου είναι η ελπίδα!
 



Το Χρέος
της Έλλης Ηλιοδρομίτη 

Από μικρός θυμόταν τον παππού του στο χωριό να του λέει ιστορίες 
από τον πόλεμο και να του μιλάει για το χρέος απέναντι στην πατρίδα.
Ύστερα πήγε σχολείο. Στο μάθημα της Ιστορίας, ο δάσκαλος έλεγε και
ξαναέλεγε για τους ήρωες της ελληνικής Επανάστασης που έβαλαν 

πάνω από όλα το χρέος προς την Ελλάδα και την ελευθερία. 
Έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας αυτό το χρέος.

Μετά θυμόταν τον πατέρα του. Δούλευε ατελείωτες ώρες κάθε μέρα. 
Όταν αυτός και τα αδέρφια του γκρίνιαζαν που δεν τον έβλεπαν,

εκείνος τους έλεγε: 
«Είναι χρέος του κάθε πατέρα να προσφέρει στην οικογένειά του».

Δεν ήξερε τι ήταν αυτό το «χρέος», αλλά στη φαντασία του ήταν 
κάτι μεγάλο και αυστηρό, που προξενούσε φόβο. Καμιά φορά εμφανιζόταν

στα όνειρά του σαν ένας γίγαντας και πεταγόταν ιδρωμένος.
Τα χρόνια περνούσαν. Μεγάλωσε. Βρήκε δουλειά και κέρδισε τα πρώτα του
λεφτά. Ονειρευόταν να κάνει πράγματα με αυτά αλλά δεν ήταν αρκετά.

Ήθελε ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι. Μα τα λεφτά ήταν λίγα. 
Κάποιος του είπε ότι μπορούσε να πάρει δάνειο. Πήγε στην τράπεζα. 

Ο υπάλληλος που τον εξυπηρέτησε ήταν τόσο ευγενικός! 
Του εξήγησε τα πάντα και στο τέλος του είπε: 

«…και θα έχετε ένα χρέος στην τράπεζά μας για τα επόμενα 85 χρόνια». 
Χρέος!!!! Ενθουσιάστηκε. Επιτέλους θα έλεγαν ότι κάνει κι αυτός το χρέος
του! «Θα είναι τιμή μου να κάνω το χρέος μου απέναντι στην τράπεζά σας»,

απάντησε με καμάρι. 
Δεν κατάλαβε γιατί ο υπάλληλος τον κοίταξε περίεργα.

 
Τώρα, πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αναρωτιέται τι πήγε στραβά. 
Τον έκλεισαν μέσα για χρέη! Κάτι πρέπει να είχε καταλάβει λάθος…. 

Τι όμως;



Το Χρέος
Της Αφροδίτης Ζαφειράτου

Αιώνια η ζωή, παίζει τη μουσική της και χορεύει στο απλό μοτίβο της. Και οι
ηλιαχτίδες της ξεγνοιασιάς ξεπροβάλλουν από το πιο σκούρο σύννεφο που
είναι έτοιμο να βρέξει. Φως και σκοτάδι εναλλάσσονται στα μονοπάτια της
ζωής μας… Ποιος είναι, όμως, ο σκοπός μας;
Σκοπός μας είναι η αυτοεκτίμηση. Αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας, ίσως
ανακαλύψουμε τα κρυφά μας ντουλάπια, που χρειάζονται μόνο ένα κλειδί για
να ανοίξουν. Μοναδική σωτηρία μας η πίστη στον εαυτό μας και η κατανόηση
ότι δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά το σύνολο των χαρισμάτων, των αδυναμιών
κι όλων των στοιχείων που καθένας έχει κληρονομήσει και φέρνει μαζί του
στον κόσμο. Σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να
μην αλλάξουμε για κανέναν. Να ζούμε κάθε στιγμή, γιατί έτσι δημιουργούνται
οι αναμνήσεις που θα μας φυλάνε, καθώς θα βρισκόμαστε κάτω από την
φτερούγα της αιωνιότητας…
Με άλλα λόγια, μπορούμε να θεωρούμε ότι το κυριότερο χρέος μας είναι να
φροντίζουμε τον εαυτό μας. Για να είναι εκείνος καλά, πρέπει να του δίνεται
αγάπη και αφοσίωση!

 

Χρέος 
του Βαγγέλη Ολάνη

Τρεις η ώρα, τα ξημερώματα και το ξυπνητήρι πάλι χτυπάει. Πετάγομαι αμέσως
από το κρεβάτι, φοράω γρήγορα ένα τζιν, αρπάζω τον στρατιωτικό μου σάκο και
τρέχω στο αυτοκίνητο. Κατευθύνομαι στην υπηρεσία μου, ώστε να υπερασπιστώ
για ακόμη μια φορά τα εναέρια σύνορά μας.
Με το που φτάνω, βάζω τη στολή μου και ελέγχω το κράνος μου. Στρέφω το
βλέμμα στο αεροπλάνο και σκέφτομαι πως για μια ακόμη φορά δεν ξέρω αν θα
γυρίσω στο σπίτι. Το σφίξιμο στην καρδιά μου μεγαλώνει και οι παλμοί
ανεβαίνουν. Σκέφτομαι να τα παρατήσω. Κουράστηκα να φοβάμαι κάθε στιγμή
ότι θα είναι η τελευταία μου. Όμως, ταυτόχρονα, σκέφτομαι και τους ανθρώπους
που προστατεύω, ρισκάροντας συνεχώς τη ζωή μου. Οι γονείς μου, τα παιδιά
μου, η γυναίκα μου, οι φίλοι αλλά και όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν και
σέβονται τις υπηρεσίες μου στην πατρίδα μού δίνουν κουράγιο να μπω ξανά
στην καμπίνα του αεροπλάνου.
Βλέπω μπροστά μου το χάος των κουμπιών και των μοχλών αλλά ξέρω ακριβώς
τι πρέπει να κάνω. Σηκώνω το σκάφος με αυτοπεποίθηση στον αέρα και με
γρήγορους ελιγμούς μπαίνω αμέσως στο σχηματισμό μου. Νιώθω συγκίνηση. 
Το χρέος μου προς την πατρίδα με 
καλεί και θα το υπηρετήσω με χαρά. 
Ω�ρα για μάχη…

 



Το Χρέος
της Βασιλικής Γεωργοπούλου

Ο Φίλιππος, όταν ήταν ακόμη ένα μικρό αγόρι, είχε μια και μοναδική φίλη, την
Μελίνα. Αυτοί οι δυο ήταν αχώριστοι, ήταν μαζί κάθε πρωί και βράδυ. Όμως, δε θα
μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια φιλία χωρίς λίγο ρομαντισμό. Έτσι, ο Φίλιππος
υποσχέθηκε στη Μελίνα ότι θα την παντρευτεί μόλις μεγαλώσουν. Της υποσχέθηκε
ότι θα βγαίνουν βόλτες στο λιμάνι κάθε απόγευμα, όπως κάνει ο κυρ- Γιώργος με τη
γυναίκα του. Υποσχέθηκε ότι θα της κόβει λουλούδια και θα της τα δίνει, για να
χαίρεται, όπως κάνει ο κυρ- Κώστας με τη γυναίκα του. Υποσχέθηκε ότι θα της
κρατάει το χέρι και θα την φιλάει, όπως κάνουν τα πιο μεγάλα παιδιά. Υποσχέθηκε
ότι κάθε πρωί θα πίνουν μαζί καφέ σαν τους γονείς του. Και κάθε φορά, η Μελίνα
υποσχόταν τα ίδια και παραπάνω.
Μεγάλωσαν… Οι έφηβοι έγιναν ενήλικες. Ήταν ακόμη φίλοι, αλλά δεν είχαν τον ίδιο
δεσμό. Την υπόσχεση δεν την ξέχασαν. Ο Φίλιππος ήθελε ακόμη να την κρατήσει,
διότι δεν έπαψε ποτέ να λατρεύει το γέλιο της Μελίνας, το χαμόγελό της, να θέλει να
της χαϊδεύει τα μαλλιά και να της φιλά το χέρι. Δεν έπαψε ποτέ να την αγαπά αλλά
δεν έκανε και κάτι για αυτό. Και η Μελίνα, παρόλο που τον αγαπούσε, δεν μπορούσε
να περιμένει άλλο, αρραβωνιάστηκε άλλον και πήγε να ζήσει στην πόλη.
Οι δυο φίλοι αποχαιρετίστηκαν. Ο Φίλιππος φαινόταν χαρούμενος αλλά τον
κατέτρωγαν οι σκέψεις και τον έπνιγαν τα συναισθήματά του. Άρχισε, λοιπόν, να της
γράφει γράμματα. Γράμματα που, δυστυχώς, ποτέ δε στάλθηκαν.
«Αγαπημένη μου Μελίνα, Θα ήθελα να σε ενημερώσω για κάποια από τα χρέη που
εύχομαι να πληρώσεις σύντομα, γιατί ήδη περίμενα καιρό.
Μου χρωστάς μια απογευματινή βόλτα στο λιμάνι, όπου θα κοιτάζαμε το
ηλιοβασίλεμα καθισμένοι στα παγκάκια και θα ταΐζαμε τα περιστέρια.
Μου χρωστάς την καλημέρα που θα λέγαμε πίνοντας καφέ μαζί στο μπαλκόνι.
Μου χρωστάς το χέρι σου, που θα το κρατούσα συνεχώς και θα το φύλαγα ζεστό μέσα
στο δικό μου.
Μου χρωστάς ένα φιλί ζεστό, με πάθος, από τα παραδεισένια χείλη σου.
Μου χρωστάς μια σφικτή αγκαλιά, που θα ευχόμουν να κρατήσει για πάντα.
Μου χρωστάς ένα «σ’ αγαπώ». Εγώ στο έχω πει, παρόλο που δεν το άκουσες ποτέ.
Μου χρωστάς ένα μπουκέτο λουλούδια. Εγώ στα έχω κόψει από καιρό, γιατί δεν στα
έδωσα δεν ξέρω.
Μου χρωστάς την καρδιά σου, διότι η δικιά μου φτιάχτηκε για σένα και θα είναι
παντοτινά δική σου.
Σε παρακαλώ, σε ικετεύω…»

 
                                                                                                    Αυτό το γράμμα ήθελε να το στείλει πιο πολύ
                                                              από τα άλλα. Το κουβάλαγε πάντα μαζί του αλλά δεν το έστειλε   
                                                                                                           ποτέ, γιατί το ήξερε ότι ήταν πλέον αργά.

 




