
Μια εικόνα, χίλιεσ λζξεισ 

Κακαρίηοντασ το ςυρτάρι μου βρικα μια παλιά φωτογραφία ξεχαςμζνθ μζςα ςε μια ςτοίβα από 

χαρτιά. Η φωτογραφία αυτι είναι 30 χρονϊν. Στθ φωτογραφία είμαςτε εγϊ, ο αγαπθμζνοσ μου 

παπποφσ και θ γιαγιά μου. Είμαςτε ςτο ςπίτι τουσ,  ςε ζνα μικρό απλά πολφ ηεςτό και γεμάτο αγάπθ 

ςπίτι. Κακόμαςτε δίπλα ςτο τηάκι με τθ φωτιά αναμμζνθ πλάι ςτο ξφλινο τραπζηι που ςχεδόν πάντα 

φοράει το αγαπθμζνο  λουλουδάτο τραπεηομάντθλο τθσ γιαγιάσ μου. Εγϊ κάκομαι ςτα πόδια του 

παπποφ μου γεμάτοσ περθφάνια μια και ζχω πάρει το πρϊτο καλφτερο δϊρο τθσ ηωισ μου, ζνα 

ποδιλατο. Η χαρά φαίνεται ςτα μάτια μου που λάμπουν ακόμθ ςτθ ξεκωριαςμζνθ φωτογραφία. Η 

γιαγιά μου, κολόνα του ςπιτιοφ, ςτζκει δίπλα ςτον παπποφ και χαμογελάει περιφανθ, όςο για τον 

παπποφ μου νομίηω πωσ γελάνε και τα μουςτάκια του. Σιμερα κρατάω ςτθ φωτογραφία ςτα χζρια μου 

νιϊκω τθν ίδια χαρά, τθν ίδια περθφάνια αλλά και νοςταλγία για αυτοφσ τουσ δφο ανκρϊπουσ που 

μζχρι να φφγουν από τθ ηωι με γζμιςαν καλοςφνθ και αγάπθ. Κοιτϊντασ τθν ξανά και ξανά καταλιγω 

ςτο ςυμπζραςμα ότι θ φράςθ ‘’μια εικόνα, χίλιεσ λζξεισ’’ ταιριάηει απόλυτα ςτθ φωτογραφία αυτι. 

Λευτζρησ Λιονάκησ 

 

Η φωτογραφία γζννθςθσ του παιδιοφ μου: πόςα ςυναιςκιματα χωράνε ςε ζνα απλό χαρτί και πόςα 

είναι αυτά που ζχουν τθν δφναμθ να αποτυπϊςουν τθν απόλυτθ ευτυχία! Η γυναίκα μου, εγϊ και το 

παιδί μου. Κοιτάηοντασ τθ  φωτογραφία αυτό που τραβάει τθν προςοχι μου είναι τα τεράςτια μάτια 

και το κακθλωτικό βλζμμα του νεογζννθτου γιου μου που ςυνδυάηει δφναμθ αλλά ταυτόχρονα θρεμία 

και εμπιςτοςφνθ. Η γζννθςθ είναι από τισ λίγεσ εμπειρίεσ που θ μοναξιά δεν ζχει κζςθ, αλλά και 

αντικακίςταται  από τθν αγωνία του άγνωςτου που ςε περιμζνει. Τα λόγια είναι φτωχά για να 

περιγράψουν τα ςυναιςκιματα, μια πρόταςθ μόνο κα μποροφςα να πω: το απόλυτο καφμα. 

Μιχάλησ Σςουπάκησ 

 

Το καλοκαίρι του 2008 κάναμε μία εκδρομι ςτθ γιαγιά ςτο χωριό, με τθν μαμά μου και τθν αδερφι τθσ 

για να δουν τθν μαμά τουσ. Μου ζχει δθμιουργθκεί μια όμορφθ ανάμνθςθ με ςπάνιεσ ςτιγμζσ που δεν 

κα τισ ξεχάςω ποτζ. Η μαμά μου με ενκουςιαςμό ζνα πρωί ετοιμάςτθκε για να πάμε ςτο πατρικό τθσ 

και πιραμε μαηί μασ τρόφιμα και δϊρα, παντόφλεσ για τθ γιαγιά μου,  γιλζκο για τον αδερφό τθσ και  

φοφςτα για τθν ςυννυφάδα τθσ. Η αναχϊρθςθ ζγινε με το αυτοκίνθτο  και παρόλο που θ διαδρομι 

ιταν κουραςτικι ιταν ςυγχρόνωσ και ευχάριςτθ αφοφ ιμαςταν μια όμορφθ παρζα. Πταν επιτζλουσ 

φτάςαμε,  θ γιαγιά, ο βράχοσ τθσ οικογζνειασ μου, μασ περίμενε ανυπόμονθ ζξω ςτθν αυλι και από 

πίςω θ κεία και ο κείοσ μου. Η χαρά μου ιταν να πάμε να κάτςουμε ςτθν αυλι μασ και εγϊ ςαν 

παιδάκι ςτα ςκαλοπάτια του ςπιτιοφ. Αμζςωσ θ κεία να μασ κεράςει τα κλαςικά ςοκολατάκια, θ γιαγιά 

τα  νόςτιμα καλιτςοφνια και το τυρί με το μζλι. Κακϊσ λζγαμε τα νζα μασ  κάπου εκεί ξεπροβάλλει ο 

ανιψιόσ του παπποφ και αγαπθμζνοσ ςυγγενισ όλων.  Ράλι φιλιά , αγκαλιζσ, ενκουςιαςμόσ και πολλι 

κουβζντα. Λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ αποφαςίηουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία: θ γιαγιά, ο ανιψιόσ, 

ο γιοσ και θ μαμά μου και θ αδερφι τθσ ακριβϊσ πίςω από τθν κακιςμζνθ γιαγιά. Πλοι ζτοιμοι για 

αυτιν τθν φωτογραφία χαμογελαςτοί και ευτυχιςμζνοι. Η επιςτροφι ιταν γεμάτθ ικανοποίθςθ και 

ευχαρίςτθςθ για αυτιν τθν όμορφθ εκδρομι μασ. 

Ιωάννα Θεοδωράκη 



Χάηευα το κινθτό και είδα μερικζσ φωτογραφίεσ, το μάτι μου ςτάκθκε ςε μια που δείχνει τζςςερα 

κυπαρίςςια. Ήταν  τθν παραμονι που ζφευγε φαντάροσ ο Ρρεπισ  κι εγϊ καμαρϊνω. Θυμικθκα τισ 

δφςκολεσ μζρεσ από άποψθ οικονομικϊν αλλά βλζποντασ τον Μιχάλθ παντρεμζνο και με μια κόρθ 

χαλάλι οι δυςκολίεσ. Σκζφτομαι τον Ρρεπι μικρό που όλο διάβαηε και τϊρα ζχει τελειϊςει και το 

μεταπτυχιακό και ζνα γελάκι μου ϋφυγε. Βλζπω τον Κϊςτα φαντάρο πια να ζχει ανδρωκεί και χαίρομαι 

και δίπλα τουσ ο Βενιαμίν, ο Αργφρθσ, να τουσ ηθλεφει και να κζλει να τουσ μοιάςει. Τελικά μάλλον κάτι 

τζτοιεσ ςτιγμζσ μζνουν για πάντα χαραγμζνεσ. 

ήφησ Μεγαλακάκησ 

 

Ξεφυλλίηοντασ παλιζσ φωτογραφίεσ με το χρόνο να κυλά αντίςτροφα ςτο μυαλό μου, ςτάκθκα ςε μια 

οικογενειακι φωτογραφία. Ήταν καλοκαίρι του '98 και είχαμε ζρκει για διακοπζσ ςτθν Κριτθ. Εγϊ, ο 

άντρασ μου και τα παιδιά μασ. Είμαςτε και οι τζςςερισ χαμογελαςτοί, χαροφμενοι και θλιοκαμζνοι. 

Κοιτάηω τα πρόςωπα μασ και βλζπω τα νιάτα, τθ φρεςκάδα και τθν ξενοιαςιά τθσ ςτιγμισ. Εγϊ και ο 

Δθμιτρθσ, ο μεγάλοσ μου γιοσ, κρατιόμαςτε από το χζρι ςτθν προςπάκεια μασ να βγοφμε από τθ 

κάλαςςα. Ενϊ ο Τάκθσ, ο μικρόσ μου, ςτουσ ϊμουσ του πατζρα του, προςπακεί με τα χεράκια του να 

προςτατευτεί από τον ιλιο αλλά ζχει ξεκαρδιςτεί κιόλασ από τα γζλια, προφανϊσ από το κφμα που 

επανειλθμμζνα τουσ είχε ρίξει κάτω. Χαμογζλαςα και ζκλειςα το άλμπουμ με βουρκωμζνα ματιά. Τα 

αγόρια μου τϊρα πια είναι ολόκλθροι άντρεσ, εγϊ ζχω μεγαλϊςει αρκετά και ο άντρασ μου δε ηει πια. 

Η ηωι είναι ςτιγμζσ και ςιμερα με μια φωτογραφία ξαναζηθςα μια από τισ πιο όμορφεσ τθσ ηωισ μου. 

Μαρία Μελιςςινοφ 

 

 Οι αναμνιςεισ ςυχνά καταλιγουν αποτυπωμζνεσ ςε φωτογραφικό χαρτί.  Βλζποντασ μια φωτογραφία 

είμαι εγϊ παιδί περίπου 8 ετϊν και ο αδελφόσ μου ςτο καροτςάκι που το ςπρϊχνει μια ωραία ξανκιά, 

θ μάνα μου. Είναι μια υπζροχθ θλιόλουςτθ μζρα ςτισ πάπιεσ και τουσ κφκνουσ μζςα ςτο κιπο. Μπορεί 

και να είναι Κυριακι. Πποτε βλζπω αυτι τθ φωτογραφία κα κυμάμαι που γυρίςαμε ςπίτι μοφςκεμα. 

Γιατί προςπάκθςα να βγάλω τον αδελφό μου επειδι γλίςτρθςε και ζπεςε ςτθ τεχνθτι λίμνθ με τα 

γεφυράκια. Και με τθ ςειρά μου τθ πάτθςα κι εγϊ. Φωτεινά και χαμογελαςτά πρόςωπα που ζχουν τα 

χαροφμενα παιδιά! Λυπάμαι που το πιςτεφω, αυτι θ γλυκιά ακϊα ευτυχία δεν κα υπάρξει ποτζ ξανά. 

Μάνθοσ Παπαδημητρίου 
 
 
 
Κυριακι βράδυ, απόλυτθ θςυχία, τα αγαπθμζνα πρόςωπα είναι μακριά… Ρζραςαν τα όμορφα χρόνια, μόνο οι 

αναμνιςεισ ζχουν μείνει πια, μια φωτογραφία ςτον τοίχο: Βλζπω δυο μάτια και με κοιτάνε κι αυτά, τα χείλθ του 

που κάτι κζλουν να μου ποφνε, ζνα βλζμμα που κρατάει κακίεσ κι απϋ τθν άλλθ να μου λζει ότι όλα κα πάνε 

καλά, να μου δίνει δφναμθ να ςυνεχίςω τα όνειρά μου. Εγϊ αυτό που ζχω να ςου πω, μπαμπά μου, είναι ότι μου 

λείπεισ πολφ, όςο μακριά κι αν πάω πάντα κα ςε αγαπϊ. Είμαι αυτι που ιμουν, δεν ζχω αλλάξει. Το ξζρω ότι 

κάποιεσ φορζσ το παρακάνω αλλά το κοριτςάκι ςου δεν είμαι; Το ξζρω ότι κα με ςυγχωρζςεισ ό,τι κι αν κάνω. 

Ζχουν περάςει ςχεδόν δφο χρόνια που δε ςε βλζπω από κοντά, ζχω ανάγκθ να ςϋ αγκαλιάςω, να ςε μυρίςω γιατί 

μόνο ζτςι κα πιςτζψω ότι είςαι καλά. Σϋ αγαπϊ πολφ, μπαμπά μου. 

 
Νταϊάνα Ζεκολλάρι 



Με τον αδερφό μου είμαςτε γεννθμζνοι τον  ίδιο μινα. Γι’ αυτό κάκε Δεκζμβρθ γιορτάηαμε μαηί τα 

γενζκλιά μασ. Πμορφεσ αναμνιςεισ ξυπνάνε χαηεφοντασ τισ φωτογραφίεσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Πμωσ 

για μζνα μία ξεχωρίηει. Μπορεί να είναι λίγο ταλαιπωρθμζνθ από το χρόνο, αλλά αναδεικνφει τθν 

κρίςιμθ ςτιγμι. Ράνω ςτο μικρό τραπεηάκι του ςαλονιοφ, είναι ακουμπιςμζνθ θ τοφρτα που είχε 

φτιάξει θ μθτζρα μασ με τα χεράκια τθσ. Είναι θ ϊρα που κα ζςβθνα τα κεράκια μου και περιμζνω να 

ακοφςω πρϊτα το τραγουδάκι. Σαν μικρότερθ που ιμουν είχα προτεραιότθτα. Ήμουν μόλισ πζντε, 

όπωσ μαρτυράνε τα κεράκια. Είναι όλοι τουσ καλοντυμζνοι, με χαμογελαςτά πρόςωπα γεμάτο ευτυχία. 

Μα εγϊ ιμουν ακόμα πιο πολφ. Πλοι οι φίλοι μασ ιταν εκεί. Βζβαια δεν ζλειπε και θ γλυκιά μου νονά.  

Τι όμορφα ξζγνοιαςτα χρόνια! 

Σόνια Ροκάκη 

 

Μια από τισ πιο αγαπθμζνεσ μου ςτιγμζσ αποτυπϊκθκε ςε μια αςπρόμαυρθ φωτογραφία τθν θμζρα 

που βαφτίηαμε τα κορίτςια μασ. Ευτυχϊσ είχαμε τθν τφχθ να κάνουμε το μυςτιριο πριν προκφψει θ 

πανδθμία και αλλάξει όςα ξζρουμε. Μετά τθ βάφτιςθ λοιπόν ςυγκεντρωκικαμε ςε ζνα χϊρο 

εκδθλϊςεων για να διαςκεδάςουμε. Πλοι οι άνκρωποι που αγαπάμε και μασ αγαποφν ιταν εκεί μαηί 

μασ, οικογζνεια, φίλοι, ςυνάδελφοι. Κάποια ςτιγμι που χόρευα ιρκε θ μεγάλθ μου κόρθ, θ 

Κρυςταλλζνια, με αγκάλιαςε και χορζψαμε μαηί. Κάκε φορά που κοιτάηω αυτι τθ φωτογραφία νιϊκω 

ξανά όλα εκείνα τα ςυναιςκιματα, χαρά, ανακοφφιςθ και ανυπολόγιςτθ αγάπθ! 

Φίλιπποσ Βαςιλάκησ 

 

Μια φωτογραφία χίλιεσ λζξεισ. Ανάμεςα ςε τόςεσ φωτογραφίεσ ξεχωριςτι είναι και θ οικογενειακι 

φωτογραφία από τον γάμο τθσ κόρθσ μου. Κάκε φορά που τθν κοιτάηω νιϊκω τθ γλφκα εκείνθσ τθσ 

μζρασ. Ναι, το μονάκριβο παιδί μου παντρεφτθκε, πϊσ πζραςαν τα χρόνια! Αλικεια πόςεσ αναμνιςεισ 

περνάνε από το μυαλό ενόσ γονιοφ εκείνθ τθ ςτιγμι! Βλζπεισ τθ ηωι ςου να περνάει ςαν 

κινθματογραφικι ταινία. Η νυφοφλα μου, θ μικρι γοργόνα,- και το νυφικό είχε αυτι τθ γραμμι- 

όμορφθ, απαςτράπτουςα, ο γαμπρόσ με το κομψό κουςτοφμι του χαροφμενοσ για τθ νζα τουσ αρχι, ο 

πατζρασ τθσ που θ χαρά του δεν κρφβεται, παντρεφει τθ μικρι του πριγκίπιςςα, οι γονείσ του γαμπροφ 

μου που παντρεφουν τον μοναχογιό τουσ λάμπουν από ευτυχία. Ο υπζροχοσ ςτολιςμόσ τθσ εκκλθςίασ, 

τα όμορφα ροφχα, τα λαμπερά χαμόγελα, θ διαδικαςία του μυςτθρίου και τα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα 

ςυνζβαλαν ϊςτε να δείχνουμε  όλοι  μασ τόςο χαροφμενοι και ευτυχιςμζνοι ςτθ φωτογραφία. 

Κατερίνα Μανιαδάκη 

 

Η αγαπθμζνθ μου φωτογραφία διαδραματίηεται ςε μια βάρκα με τουσ γονείσ μου. Στα αριςτερά θ 

μθτζρα μου και δεξιά ο πατζρασ μου με φόντο το απζραντο γαλάηιο κακϊσ κι ζνα κομμάτι από τα 

βουνά. Η τοποκεςία μαγικι: το Σεϊτάν Λιμάνι. Τα ςυναιςκιματα τότε χαράσ γιατί μετά από πολφ καιρό 

καταφζραμε να ρίξουμε τθ βάρκα ςτθ κάλαςςα, επειδι ικελε επιδιορκϊςεισ. Τα ςυναιςκιματα 

ςιμερα  είναι λφπθσ γιατί λείπει ζνα πρόςωπο αγαπθμζνο.  

Θεοχάρησ Κογχυλάκησ 

 


