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Μαρία Αλεξάνδρου, Α΄2 

Τι σημαίνει σπιτικό; 
 
Μια στέγη να κρατά μακριά τον αέρα; 
Τέσσερις τοίχοι να κρατούν μακριά τις καταιγίδες; 
Πάτωμα για να κρατά μακριά τα αγριόχορτα;  
Ναι, αλλά πιο πολύ 
Σπιτικό είναι η αγκαλιά της μάνας 
Το γέλιο ενός αδερφού 
Το χαμόγελο από ανθρώπους φωτεινούς, 
Η ζεστασιά της Αγάπης.   
 

Maria Alexandrou, Α2 

What is the meaning of home  
 
A roof to keep out the wind? 
Four walls to keep away the storms? 
Floor to keep the weeds off? 
All the above, and many more. 
Home is mother's hug 
Home is brother's laugh 
The smile of bright people, 
The warmth of Love. 
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Άντρεα Βασιλοπούλου, Α΄2 

Το σπίτι μου 
 

Το σπίτι μου 
Εκεί που βρίσκεις τη χαρά 
Εκεί που βρίσκεις την αγάπη 
Εκεί που ξεφουρνίζονται  
Τα πιο γλυκά μάφιν 
 
Εκεί που βρίσκεις ζεστασιά  
Χειμώνα καλοκαίρι 
   
Είναι η αγάπη;  
Είναι η χαρά;  
Είναι η ζεστασιά;  
Να πω δεν ξέρω. 
 
Ένα είναι σίγουρο 
Είναι κάτι που το έχουμε 
Οι έξι.  
 

Antrea Vasilopoulou, Α2 

My home 
 

My house 
Where you find joy 
Where you find love 
Where are baked 
The sweetest mufins 
 
Where you can find warmth 
In the winter and in the summer 
 
Is this Love? 
Is this Joy? 
Is the Warmth? 
I can not say. 
 
For one thing I am sure 
It is something that we have 
The six of us. 
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Γιώργος Κουμπαρή, Α΄2 

Το χαλασμένο σπίτι 
 

Ο αγέρας σφυρίζει απ’ τα  
χαλάσματα άγρια πουλιά  
τριγύρω σκορπισμένες  
μαύρες κολόνες  
οι τοίχοι ασάλευτοι  
στο σύθαμπο του δειλινού. 
 
Είναι το ρημωμένο σπίτι που  
το γκρέμισε μια δύναμη –ποιος  
αντιστέκεται στα χρόνια που  
φεύγουν– είναι το σπίτι που το χτύπησαν 
μπόρες, χαλάζια  
και το πλάκωσαν τα χιόνια. 
 
Το σπίτι που προφύλαξε 
από της φύσης τις άγριες φοβέρες 
τόσους και τόσους, και μέσα του κυλήσανε  
χαρούμενες, λυπητερές ημέρες.  

 

Giorgos Koumpari, A2 

The destroyed house  

 
The wind whistles  among  the 
Ruins, wild birds, 
black pillars  
scattered around,  
the walls are steadfast   
in the evening sunlight. 
 
It is the roaming house that  
it was ruined by a force -who 
resists the years 
they ’re leaving- it’s the house that  
was hit by storms, hails and snows. 
 
This house protected 
from nature’s wild sages 
so many and so on,  
and in it spent happy and sad days. 
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Κυριάκος Ζουπουρής, Α΄2 

Το σπίτι μου 

 
Το σπίτι που θα χτίσω 
θα είναι σε μια θάλασσα κοντά 
πάνω στο βουνό 
θα μένω εκεί ψηλά. 
 
Με τον ήλιο να με χαιρετά 
κι έναν ψίθυρο στ’ αυτιά 
θα με αγγίζει  
με χάδια γλυκά.  
 
Κι ο άνεμος που θα φυσά 
θα με ηρεμεί  
τραγουδώντας μου  
γλυκά.  

 

Kiriakos Zoupouris, A2 

My home  

 
The house that I will build 
near the sea will be  
on the top of the hill    
I want there to live. 
 
The sun will greet me  
and whisper in my ears 
he will touch me 
and give kisses sweet. 
 
And the wind will blow 
it will calm me down 
singing to me dreamful songs. 
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Κυριακή Χριστοδούλου  

και Έλενα Θεοδώρου Α΄2 

Σπίτι με κήπο  
 
Θα ’θελα να ’χα ένα σπίτι 
Να ’ναι μεγάλο κι άνετο 
Να ’χει πολλά δωμάτια 
Κι ωραία έπιπλα.  
 
Να ’χει μεγάλα παράθυρα 
για να μπαίνει φως 
να ’χω στο δωμάτιό μου 
μια χαρούμενη κουρτίνα 
και χρωματιστό χαλί 
να παίζω με την αδερφή.  
 
Το σαλόνι να ’χει τζάκι 
για ν’ ανάβουμε φωτιά 
να ζεσταίνει τα παιδιά.  
 
Να ’χει κήπο με δέντρα για δροσιά 
και λουλούδια για ομορφιά. 
να φυτεύουμε λαχανικά 
για να τρώμε καθημερινά.  
 
Να ’χω σκύλο καφετή  
για να παίζει στην αυλή.  

 

Kiriaki Christodoulou and  

Elena Theodorou A2 

House with garden 
 
I would like to have a house 
Big and comfortable 
To have a lot of rooms 
And nice furniture. 
 
To have wide windows 
to get the light in  
to have in my room 
a colorful curtain 
and a colored carpet 
to sit there with my sister  
and play on it. 
 
I would like to have a house 
With a fireplace on the living room  
to warm the children. 
 
To have a garden with trees for dew 
and flowers for beauty. 
to plant vegetables 
fresh and healthy. 
 
I would like to have a house 
And a dog friendly and brown.   
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Μιχαέλα Βασιλοπούλου, Α΄2 

Σπίτι μου ή σπίτι μου γλυκό  
 

Σπίτι μου μικρό 
Σπίτι μου ζεστό 
δίχα τζάκι. 
Σπίτι που είσαι πάντα ανοιχτό 
σπίτι που χτυπάς  
κάθε πόρτα, που αρπάζεις κάθε ευκαιρία 
σπίτι που κατακτάς κάθε σπιτικό 
κάθε δειλινό στον έβδομο ουρανό.  
Σπίτι μου η αγάπη! 
 

Michaela Vasilopoulou, Α2 

Home or my sweet home  
 

My little home 
My sweet home 
without fireplace. 
House that you always has your door open 
home you knock  
every door  
that you grab every opportunity 
and drives me  
every Sunday in the seventh heaven. 
My home, my love! 
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Άννα Βασιλοπούλου Α΄2 
Το σπίτι μου 
 
Το σπίτι αυτό 
Που ξεχειλίζει αγάπη 
Το σπίτι αυτό  
Που μοιάζει με χάδι 
Το σπίτι αυτό 
Που δεν είναι απάτη 
Είναι το δικό μου σπιτικό 
Που το έχω φυλακτό  
 
Εκεί που ο ήλιος λάμπει 
Μέρα και νύχτα 
Εκεί που δε λέμε 
Ποτέ καληνύχτα 
Εκεί που φωνάζει 
Η Χαρά και η Φάνη 
Εκεί που φωνάζει  
Η τρέλα χωρίς τελειωμό 
 
Το σπίτι αυτό 
Είναι το φως μου 
Όταν έχει λιακάδα 
Είναι φωτεινό. 
 
Κι όταν κάποιος κλαίει 
Το σπίτι καταρρέει 
Κι αν κάποιος λέει  
«Σ’ αγαπώ» 
Το σπίτι λέει «κι εγώ» 
 
Το σπίτι μου  
Που είναι για έξι 
Κανείς άλλος 
Δεν θα τα’ αντέξει 
Μόνο εμείς οι έξι 
Που τρώμε παγωτό 
Χιονίσει βρέξει 
Σπίτι γλυκό 
 
   Σ’ αγαπώ  
 

Anna Vasilopoulou, A2 
My home  
 
This house 
That overflows of love 
This house 
That looks like caressing 
This house 
That is not a scam 
It's my home 
I keep it like a charm 
 
In that place that the sun shines 
Day and night 
Where we do not say 
Never good night 
Where it shouts 
Happiness and Joy 
Where it shouts 
Madness forever.  
 
This house 
Knows  
Everything  
About us.  
 
And if somebody is crying 
The house collapses 
And if somebody says 
"I love you" 
The house says "I love you too" 
 
My house 
Which is for six members 
Nobody else  
Can stand it 
Only the six of us 
That we eat ice cream 
No matters if it is summer or winter.  
Home sweet home… 
 
                                       I love you 
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Παναγιώτα Δημητρίου, Α2 

Τι σημαίνει σπίτι για μένα 
 

Σπίτι για κάποιον  
Είναι η οικογένειά του 
Σπίτι για κάποιον άλλον  
Μπορεί να είναι το χωριό του 
 
Για μένα σπίτι είναι  
Τα κατοικίδιά μου 
Που όταν τα αγαπάς  
Σε αγαπούν 
Που όταν τα εμπιστεύεσαι  
Σε εμπιστεύονται  
 
Αυτό σημαίνει για μένα οικογένεια 
Αυτό σημαίνει ζωή 
 

Panayiota Dimitriou, A2 

Τι σημαίνει σπίτι για μένα 
 

House for someone 
It meams family 
House for someone else 
Means the village 
 
For me house is 
My pets 
When you love them 
They love you 
When you trust them 
They trust you 
 
This is for me the house 
This is life.  
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Abdishanor Adam, Naglaa, Α΄3, Σομαλία  

Σαν το σπίτι μου 
 
Η οικογένειά μου είναι η ζωή μου, 
Όταν καθόμαστε μαζί και μιλάμε 
Νιώθουμε χαρά κι άνεση.  
 
Το σπίτι σημαίνει για μένα 
Το μέρος που νιώθω ευτυχισμένη.  
 
Και η αδερφή μου ήταν μαζί μου στο δωμάτιο 
Παίζαμε συχνά με την αδερφή μου μαζί.  
 
Κι εύχομαι να είμαστε όλοι  
Μαζί με τον πατέρα μου. 
 

Abdishanor Adam, Naglaa, Α3, Somalia  

Like my home 
 
My family is my life, 
When we are together and talk 
We feel happy and joy. 
 
The house for me is 
The place where I am happy. 
 
My sister used to sleep with me in the same room 
We used to play with my sister. 
 
And I wish we were all together  
with my father again. 
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Toman Maryam, A΄3, Ιράκ  

Το σπίτι μου 
   
Το σπίτι μου είναι πολύ μεγάλο, μου αρέσει πολύ.  
Κάθε μέρα πάω σχολείο.  
Μετά το σχολείο όταν πάω σπίτι νιώθω χαρούμενη. 
 
Θυμήθηκα το σπίτι μου που το αγαπώ πολύ.  
Αν θα πάμε σπίτι θα είμαι πολύ ευτυχισμένη.  
 
Αγαπώ το σπίτι μου, 
Μου αρέσει να καθόμαστε σπίτι.  
 

Toman Maryam, A3, Irak  

My home 
   
My home is big and I like it a lot. 
Every day I go to school. 
After school, when I go home, I feel happy. 
 
I remembered my previous house, that I still miss it a lot. 
If I go home one day, I will be very happy. 
 
I love my house, 
I like to stay home. 
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Bebawy Zaky Marena, B3, Αίγυπτος  

Το σπίτι μου 
   
Το σπίτι μου είναι στη χώρα μου, στην Αίγυπτο. Το σπίτι που γεννήθηκα και μεγάλωσα. 
Εκεί είναι και οι φίλοι μου. Όταν όλη η οικογένεια καθόμασταν μπροστά στο τζάκι, 
ένιωθα όμορφα, ένιωθα ασφάλεια. Το πιο αγαπημένο μέρος στο σπίτι μου ήταν το 
δωμάτιό μου. Στο παράθυρο είχα πολλά ωραία λουλούδια και ωραίο κρεβάτι με κούκλες. 
Στον τοίχο είχα φωτογραφίες με τα αδέρφια μου και μεγάλες κι όμορφες φωτογραφίες 
με τους γονείς μου.  
Αλλά τα άφησα όλα κι έφυγα.  
Εύχομαι να ξαναπάω.  
 
Bebawy Zaky Marena, C3, Egypt 
My home  
 
My home is in my country, in Egypt. The house I was born and grew up. My friends are 
still there. When the whole family was sitting in front of the fireplace, I used to feel nice, 
I used to feel secure. My favorite place in my house was my room. In the window I had 
lots of beautiful flowers and a nice bed with dolls. On the wall I had photos with my 
brothers and great and beautiful pictures with my parents. 
But I left them all behind and I left. 
I hope to go back one day. 
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Adam Boshra, Β΄3, Σομαλία  
 
Το σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι μου. Η καθηγήτρια είναι σαν τους γονείς μου. Νιώθω 
ασφάλεια στο σχολείο επειδή η καθηγήτρια ενδιαφέρεται για μένα πολύ, όπως η μητέρα 
και ο πατέρας μου, και με διδάσκει πώς να είμαι υπεύθυνη για τον εαυτό μου. 
 
Adam Boshra, B3, Somalia 
 
School is my second home. The teacher is like my mother. I feel safe at school because 
the teacher seems to care about me, like my parents, and she teaches me how to be 
responsible and how to get strong. 
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Νικολάου Σκεύη, Γ΄1 

Το σπίτι μου 

 
Μπορώ να βρω προστασία 
Και αγάπη, ηρεμία και ξεκούραση. 
Στο σπίτι μου 
Μπορώ να νιώσω τη ζεστασιά και τη γαλήνη.  

 

Paraskevi Nicolaou, C1 

My home 

 
In my home I can have 
Much security and love 
Relaxation and rest. 
In my home I can feel  
Much warmth and serenity. 
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Κάννα Νίκη, Γ΄1 

Το σπίτι μου 

 
Σπίτι μου σπιτάκι μου 
Μικρό χαριτωμένο 
Ζεσταίνεις το κορμάκι μου 
Που είναι κουρασμένο.  
 
Σπίτι μου σπιτάκι μου 
Για σένα θα δουλεύω 
Για να σε φτιάχνω συνεχώς 
Να σε ’χω να σε βλέπω.  
 
Σπίτι μου σπιτάκι μου 
Σε βλέπω κι ανασαίνω 
Τα μάτια μου θα τρέχουνε  
Μακριά σου σαν θα μένω.  

 

Kana Niki, C1 

My home 

 
My home, sweat home 
You are small and charming 
And you make my tired body warm 
 
My home, sweat home 
I’ ll be always taking care of you 
So I can enjoy having you. 
 
My home, sweat home, 
I see you and take a breath 
And my eyes will be full of tears 
If I have to leave you. 
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Σωτήρης Παναγή, Γ΄1 

Το σπίτι 

 
Το σπίτι μου εν φυλακή 
Τζαι εν θωρούμεν πλάσμα 
Όποτε το αθθυμηθώ  
Διαρωτούμαι τζαι λαλώ  
Ήντα λοής ζω δαμέσα εγώ;  

 

Sotiris Panagi, C1 

The house 

 
My home, like a prison 
I see no one here 
And when I come to think about 
I wonder “I myself live inside?” 
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Ιάκωβος Πέτρου, Γ΄1 

Το σπίτι μου 

 
Το σπίτι μου  
Η χώρα μου  
Έχει περάσει τόσα 
Που άλλη χώρα δεν θα άντεχε.  
 
Η χώρα μου η δύσμοιρη  
Έχει χάσει ανθρώπους 
Που δίψαγαν για λευτεριά 
Και τους δικούς τους νόμους.  
 
Από την Κύπρο πέρασαν  
Βενετοί, Φράγκοι κι Άγγλοι… 
Μα διατηρεί την ομορφιά  
Και τα ακριβά της κάλλη.  
 

Iakovos Petrou, C1 

My house 

 
My land is my home 
It’s been through so much thing 
That no other land could suffer. 
 
My poor land is my home 
It has lost many people 
That struggled for freedom and justice.  
 
Thought my land came 
Venetians, Franks, English 
Because like my land, my home is no other. 
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Μιχαέλα Φθένου, Γ΄ 2 

Μεγαλώνουμε 
 
Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια 
Ξέρω ότι κάποια είναι φτωχικά 
Άλλα είναι πλούσια 
Άλλα βρίσκονται στην πόλη  
Άλλα στη φύση. 
 
Μέσα σε ένα σπίτι κάνουμε τα όνειρά μας, 
Περπατάμε για πρώτη φορά, 
Παίζουμε τα πρώτα μας παιχνίδια, 
Και τελικά  
Μεγαλώνουμε…  
 

Michaela Fthenou, C2 

Growing 
 
I do not know many about houses 
Some of them are poor 
Others are wealthy 
Others are settled in the city 
Others in the country. 
 
In our home we are dreaming, 
We are making our first steps, 
We are playing our first games, 
And suddenly 
We grow ... 
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Μιλτιάδης Σάββα, Γ΄2 

Ένα σπίτι 
 

Ένα σπίτι φτωχικό  
Ένα μικρό σπίτι 
Ένα σπίτι γεμάτο λουλούδια 
Ένα μοντέρνο σπίτι. 
 
Μέσα κατοικεί μια μεγάλη οικογένεια 
Μια οικογένεια όλο γέλια 
Μια ανέκφραστη οικογένεια 
Μια βασανισμένη οικογένεια 
 
Εκεί ετοιμάζεται ο καφές και το τσάι 
Εκεί ανθίζει η τρυφερότητα 
Εκεί ωριμάζουν τα όνειρα.  
 
Στη χώρα με τον απέραντο γαλάζιο ουρανό 
Στη χώρα με τα χιονισμένα βουνά  
Στη χώρα με το κόκκινο χώμα 
Στη χώρα του ποτέ και του πάντα.  

 

Moltiadis Savva, C2 

A house 
 

A poor house 
A small house 
A house with a flower garden  
A modern house. 
 
A family lives there 
They are laughing  
But they do not express their feelings 
A family that faces a lot of problems.  
 
They prepare coffee and tea  
Tenderness blooms there  
Dreams grow up there. 
 
In the country with the blue sky 
In the country with the snowy mountains 
In the country with the red soil 

In this country ever and ever. 
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Χριστιάνα Γιασεμίδου, Γ΄2  
Το σπίτι μου  
 
Μη μου λες να γυρίσω σπίτι 
Είμαι ήδη εδώ.  
Πάντα είμαι στο σπίτι μου, 
Ποτέ δεν έφυγα. 
Δεν μπορώ να φύγω, ούτε και θέλω.  
Κουβαλάω το σπίτι μου πάντα μαζί μου, 
Όπου κι αν πηγαίνω.  
Γιατί;  
Γιατί το σπίτι είμαι εγώ, ο χαρακτήρας μου 
Τα αισθήματά μου, 
Τα πιστεύω μου, 
Όλος ο κόσμος μου.  
Όλες οι αναμνήσεις αποθηκευμένες και κλειδωμένες σ’ αυτό το  
ξύλινο μικρό σπίτι, με τον πολύχρωμο ανθισμένο κήπο.  
Δεν έχω συχνά επισκέψεις, αλλά συνεχώς έρχονται καινούργιες  
Αναμνήσεις που με γεμίζουν χαρά.  

 
Christiana Yiasemidou, C2 
My home 
 
Don’t tell me to return home 
I’m already here. 
I’m always at home 
I have never left. 
I can’t leave, nor do I want to. 
I always carry my house with me, 
Wherever I go. 
Why? 
Because home is me, my character 
My feelings, 
My thoughts, 
My entire world. 
All memories stored and locked in this home 
In this small wooden house with its colorful flower garden. 
People don’t visit me very often 
But I have always new experiences 
that fulfill me with joy.  
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Φρόσω Τραπελίδου Γ΄2  

Το σπίτι είναι το λιμάνι σου 
 
Το σπίτι είναι φτωχικό 
Αλλά η ζεστασιά του σε τυλίγει  
Σαν λουλουδένια αγκαλιά 
Γεμίζει ως πάνω την καρδιά. 
 
Το σπίτι γεμάτο φωνές 
Γέλια, τραγούδια και χαρές. 
Προστασία, αγάπη, αφοσίωση 
Αξίες σημαντικές.  
 
Το σπίτι είναι το λιμάνι σου, 
Πάντα εκεί θα αράζεις, 
Σαν έρθουν φουρτούνες, χαλασμοί 
Τη ζεστασιά του ακριβά τη λογαριάζεις.  
 
Όσα ταξίδια κι αν κάνεις, 
Σε θάλασσες και σε βουνά 
Τίποτα δεν μπορεί να σε κρατήσει  
Από το σπίτι μακριά.  
 
Froso Trapelidou, C2 
Home is your harbor 
 
The house is poor 
But it’s warmth hugs you 
Like a flower smell 
Fills up your heart. 
 
The house full of voices 
Laughs, songs and joy. 
Important values, protection 
Family, love, devotion. 
 
Home is your harbor, 
You will always rest there, 
As brutes come on, breaks 
His warmth is expensive. 
 
Whatever travels you do, 
In the seas and mountains 
Nothing can hold you 
From home away. 
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Κατερίνα Αλεξάνδρου, Γ΄2 

Το σπίτι που αναγιώθηκα 
 
Έξαφνα κάθε βράδυ στις τρεις επιστρέφει στον ίδιο χώρο μια σκιά.  
Είναι η γυναίκα που λάτρεψα όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου.  
Εκεί στον μαγικό της κήπο πάνω στο ύψωμα του βουνού. 
Ένα βουνό που περπατώ κάθε βράδυ στον ύπνο μου  
Κι ας μην το επισκέφτηκα ποτέ.  
Είναι το σπίτι που αναγιώθηκα 
Κι ας μην έζησα ποτέ εκεί. 
Το σπίτι κοιτάζει στον Απόστολο Αντρέα. 
Στα αριστερά του γεννάνε οι χελώνες. 
Κάθε βράδυ ξαποσταίνω εκεί μαζί με τη σκιά.  
Υφαίνουμε μαζί τον αργαλιό κι ακούμε  
τα κύματα να σκάνε στους βράχους.  
Φοβάμαι, νιώθω πως κάτι κακό θα συμβεί.  
Γίνεται πόλεμος. 
Η γιαγιά αφήνει το σπίτι σε ξένα χέρια.  
Κι εγώ ζω μια άλλη ζωή σε ένα άλλο σπίτι.  
 
 
Katerina Alexandrou, C2 
The house that  I grew up 
 
Every night at three o clock a shadow returns in the same place.  
The woman that I loved more than anyone else in my life is coming.  
On the top of the mountain, over there in the magic garden.  
It is a mountain that I walk every night in my dreams.    
Even if I have never been there.  
It is the house that I grew up. 
Even if I have never lived there.  
The house has a view to the monastery of Apostolos Andreas.  
On the left side of the house the tortures deliver their eggs.  
Every night I and the shadow take a rest there.  
We weave the loom together and listen to  
the waves hitting the rocks.  
I am afraid. I feel that something wrong is coming.  
A war is happening.  
My grandmother leaves the house to strangers.  
So, I live a strange life in a strange house.  
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Παρασκευάς Παρασκευά, Γ΄2 

Το ευτυχισμένο σπιτάκι 
 
Κουρτίνες, χρώματα 
Κι ένα ζεστό τζάκι 
Μα απομονωμένο απ’ τη ζωή  
Είναι αυτό το σπιτάκι 
 
Είσαι όμορφο, γλυκό 
Μα νιώθεις πολύ μόνο 
Ήρθανε όμως παιδιά  
Και σου απάλυναν τον πόνο.  
 
Όλο χαρές και γέλια 
Σαν πάρκο σε έχουν κάνει 
Κι εσύ χαίρεσαι πολύ 
Κι ας το ’χουν παρακάνει.  
 
Έτσι είναι η ζωή. 
Μια γλυκιά οικογένεια 
Κι ένα όμορφο σπιτάκι που  
του κάνανε εγκαίνια.  

 

Paraskevas Paraskeva, C2 

The happy house 
 
Curtains, colours 
And a warm fireplace 
Away from life  
This is the small house.  
 
You are so pretty, sweet 
And so lonely 
Kids came to  
Relieve your pain. 
 
They are playing and laughing 
And look like a park 
You are very happy 
Even if they have overdone it.  
 
This is life. 
A sweet family 
And a pretty house 
Which has inaugurated.   
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Χριστίνα Σωκράτους, Γ,2 

Το σπίτι 
 
Δεν ξέρω από σπίτια 
Σπίτι είναι η στέγη και τα τούβλα; 
Το μυαλό, η ψυχή και το σώμα; 
Η χαλάρωση, η ζεστασιά και η αγάπη;  
Το γιορτινό τραπέζι, οι στιγμές και τα χρόνια;  
Σπίτι από το παρελθόν 
Σπίτι μες τη φύση 
Ψυχές που φτερουγίζουν 
Ο κόσμος όλος είναι το σπίτι σου.  
 

Christina Socratous, C2 

The house 

 
I don’t know much about houses. 
House is a roof and the bricks? 
The mind, the soul and the body? 
Relaxation, warmth and love? 
The festive table, the moments and the years? 
House from the past. 
House in nature. 
Wrinkling souls.  
The world is your home. 
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Ανδρόνικος Παπαπέτρου, Γ΄3 

Το σπίτι  
 
Κάποιοι το μισούν 
Άλλοι το αγαπούν 
Άλλοι το χαίρονται 
Κι άλλοι αδιαφορούν. 
 
Σε κάποιους δεν αρέσει  
η εξωτερική του ομορφιά 
πού να ξέρουν όμως  
ότι έχει κι αυτό αισθήματα. 
 
Άλλοι το στερούνται 
Άλλοι το βαριούνται 
Άλλοι το φροντίζουν 
Και άλλοι το βρομίζουν.  
 
Το σπίτι όμως ξέρει  
όλα τα μυστικά 
και όπως λέει και η παροιμία 
«κι οι τοίχοι έχουν αυτιά».  

 

Andronikos Papapetrou, C3 

The house  
 
Some people hate it 
Others love it 
Some enjoy it 
Others do not care. 
 
Some people do not like  
It’s external beauty 
they do not know though 
that it also has a soul. 
 
Some people are homesick 
Others are fed up with it 
Some take care of it 
Others are messing it. 
 
But the house knows  
all your secrets 
as the saying goes  
"Everything is widespread even to the walls’ holes".  
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Μαρία Δημητρίου, Γ΄3 

Το βιολί και το βιβλίο μοιράζονται το ίδιο σπίτι 
 
Στο δωμάτιο της Δήμητρας είναι όλα ήσυχα και συγυρισμένα. Ξαφνικά από ένα κουτί 
βγαίνει ένα σκονισμένο βιβλίο. Πριν προλάβει το βιολί να μιλήσει, το βιβλίο του 
επιτέθηκε: «Σε μισώ. Από τότε που η Δήμητρα σε αγόρασε, έμενα με πέταξε σε εκείνο το 
κουτί. Πριν έρθεις εσύ όλη μέρα με κρατούσε, μαζί της ταξίδευα σε κόσμους 
πραγματικούς και φανταστικούς. Ήμουν ευτυχισμένο, μέχρι που ήρθες εσύ. 
Εντυπωσιάστηκε από τη μελωδία σου και σιγά σιγά με ξέχασε. Στην αρχή το σπίτι μου 
ήταν η τσάντα της, μετά η βιβλιοθήκη και τώρα αυτό εδώ το σκονισμένο κουτί.» Το βιολί 
στεναχωρήθηκε πολύ, ζήτησε συγγνώμη από το βιβλίο και του ζήτησε να γίνουν φίλοι. 
Έτσι κι έγινε. Και γίνανε τόσο καλοί φίλοι, που έπαιζαν και γελούσαν τόσο δυνατά, που 
φοβήθηκαν μην τους ακούσει η Δήμητρα και ξυπνήσει. Το βιολί τότε λέει στον φίλο του: 
«Αγαπητέ φίλε, μην στεναχωριέσαι. Θα σκεφτώ έναν τρόπο για να σε αγαπήσει πάλι η 
Δήμητρα. Το υπόσχομαι.» Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος και τα πάντα μπήκαν στη 
θέση τους. Ήταν το ξυπνητήρι της Δήμητρας, έπρεπε να σηκωθεί και να ετοιμαστεί για 
το σχολείο. «Όνειρο ήταν», είπε η Δήμητρα, και πήρε το βιολί και το βιβλίο της κι έφυγε 
για το σχολείο.  

 

Maria Dimitriou, C3 

The violin and the book share the same house 

 

In Demetra’s room everything is quiet and tidy. Suddenly a dusty book comes out of a 
box. The violin had no time to tell anything and the book started aggressively saying: "I 
hate you. Ever since Demeter has bought you, she threw me away in that box. Before 
your arrival, she used to take me everywhere, I was traveling to reality and imagination. I 
was happy until you came. She was impressed by your melody and she has slowly 
forgotten me. In the past, my house was her bag, later the library and now this dusty 
box."  

The violin was very sad, felt sorry and asked the book to become friends. So it happened. 
And they became such good friends, they were playing and laughing so loudly, that were 
afraid that Demetra could hear them and wake up. The violin then tells to his friend: 
"Dear friend, you don't have to worry. I will think something to convince Demeter to love 
you again. I promise."  Suddenly they heard a noise everything came back  in order. It 
was Demeter's alarm clock, she had to get up and get ready for school. "It was a dream," 
said Demetra. She  took her violin and her book and left for school. 
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Άντρια Χριστοφή, Γ΄3 

Σπίτια διαφορετικά 
 
Σε ένα μικρό σπιτάκι  
Μένει ένα κουνελάκι 
Αχ πόσο το αγαπώ 
Πω πω πω θα τρελαθώ. 
 
Λίγο πιο πέρα δυο μικρά σκυλιά 
Που τους κρατάνε συντροφιά 
Δυο μικρά ζωηρά παιδιά 
Το ένα από ’δω και το άλλο από μακριά.  
 
Μένουν σε σπίτια ξεχωριστά 
Κι όλα μέσα κι έξω είναι διαφορετικά.  
Στο ένα έχει αγάπη και χαρά 
Στο άλλο έχει δύο σκύλους για συντροφιά.  

 

 

Andria Christofi, C3 

Different houses 

 

In a small house 

Lives a rabbit 

Oh how much I do love it 

Wow it drives me crazy. 

 

Further down two little dogs 

Hang around with 

Two young lively children 

One of thechildren comes is from here and the other from far away. 

 

They live in different houses 

Everything inside and outside is different. 

One has love and joy 

The other has two dogs for companion. 
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Γιώργος Πολυδώρου, Γ΄3 

Το σπίτι μας  

Όλοι έχουμε ένα σπίτι 
Οι φτωχοί έχουν σπίτια μικρά 
Οι πλούσιοι έχουν σπίτια μεγάλα. 
Άλλοι μένουν στον δρόμο 
Άλλοι μένουν στην πόλη 
Άλλοι μένουν στην εξοχή  
Όλοι όμως έχουμε ένα σπίτι 
Τη Γη.  
 
 
 
Yiorgos Polidorou, C3 
Our Home 
 
We all have a house 
The poors  have houses small 
The wealthy have houses large 
Some are homeless 
Some  stay  in town 
Others live in the country 
But we all have a home 
The earth. 
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Γιώργος Παύλου, Γ΄3 

Σπίτι στο χωριό  
 
Ωραίο σπίτι στο χωριό 
Έχω εγώ και το αγαπώ 
Όμορφο, ευρύχωρο και φωτεινό 
Χτισμένο πάνω σε βουνό. 
 
Μέσα στο σπίτι κατοικούν 
Παπαγάλοι που κελαηδούν  
Δύο σκυλάκια ζωηρά  
Που θέλουν να παίζουν με παιδιά. 
 
Φοίνικες, τριανταφυλλιές 
Χρώματα και μυρωδιές 
Οξυγόνο καθαρό 
Σε έναν κήπο ονειρικό.  
 
Σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό 
Όλα ευρύχωρα σας λέω εγώ 
Το δωμάτιό μου το παιδικό  
Γεμάτο αναμνήσεις απ’ τον παλιό καιρό.  
 
Σπίτι μου σπιτάκι μου 
Είσαι για μένα θησαυρός 
Μια πλατιά αγκαλιά 
Που πάντα θα μου ζεσταίνεις την καρδιά.  

 

Yiorgos Pavlou, C3 

House in the village 
 
Pretty house  in the village 
That I have and love  
Beautiful, spacious and bright 
Built on a mountain. 
 
Parrots are singing  
In the house  
Two active puppies  
who want to play with children. 
 
Palm trees, roses 
Colors and smells 
Fresh air 
In a dreamlike garden. 
 
Livingroom, kitchen,  
All very comfortable, believe me 
My childhood room  
Full of memories from the past. 
 
Home Sweet Home 
You are my treasure 
A big hug  
That always warms my heart. 
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Αναστασία Μαρία Βασιλείου, Γ΄3 

Το σπίτι που αγαπώ 
 
Ζω σε ένα σπίτι μαγικό 
Πολύ ξεχωριστό 
Αυτό είναι το σπίτι μου  
Και το αγαπώ. 
 
Μέσα στην κουζίνα του  
Μυρωδιές ευωδιαστές 
Στα ζεστά δωμάτια 
Αίσθησες γλυκιές.  
 
Στην όμορφη αυλή του  
Παίζω, κλαίω, τραγουδώ 
Αυτό είναι το σπίτι μου  
Και το αγαπώ.  
 
Όπου κι αν γυρίσω 
Όπου κι αν σταθώ 
Σαν το μικρό μου σπίτι  
Δεν θα ξαναβρώ.  
 

 
Anastasia Maria Vasiliou, C3 

The home that I love 
 
I live in a magic house 
Very special 
This is my house 
And I love it. 
 
In the kitchen 
Wonderful smells  
In the rooms 
Sweet feelings. 
 
In it's pretty courtyard 
I play, cry and sing 
This is my house 
And I love it. 
 
Wherever I travel 
Wherever I stand 
I will never find  
A house like mine.  
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Χρυσή Ερωτοκρίτου, Γ΄3 

Σπίτι μου αναμνήσεις 
 
Σπίτι μου αναμνήσεις γεμάτο 
Σαν ένα παιδί φευγάτο 
Από χαρά λαμπυρίζει  
Σαν γλυκό μοσχομυρίζει. 
 
Σπίτι μου αναμνήσεις γεμάτο  
Σαν ψωμί σουσαμάτο 
Όταν ξεδιπλώνω το μαντήλι 
Σπίτι μου έρχεται μια φίλη. 
 
Σπίτι μου αναμνήσεις γεμάτο  
Κι όταν εγώ πέφτω στον πάτο 
Αυτό στην αγκαλιά του με παίρνει 
Και σε παραμύθια μαγικά με παρασέρνει.  

 

Chrisi Erotokritou 

Home my memories 

 

My home full of memories  

Like a joyful child  

Who is full of  joy 

Smells like a cake.  

 

My home full of memories  

Like a delicious bread  

Unfolding the towel 

And sharing  it with a friend.  

 

My home full of memories  

And when I am blue 

It gives me a hug  

And tells me fairy tales. 
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Σωτηρία Παραδεισιώτη, Δ΄2 

Δεν έχω αλλάξει καρδιά! 

Γυρίζω στους δρόμους νιώθοντας ξένη 
Βλέπω ένα σπίτι που την  
καρδιά μου η όψη του αγγίζει 
Αυτό πρέπει να είναι σκέφτομαι 
Στέκομαι το κοιτάω 
και φέρνω στη μνήμη μου όλες αυτές  
τις ιστορίες που έχω ακούσει 
όλα τα βράδια που η γιαγιά μου, αναστενάζοντας 
λέει στον παππού μου: 
«Κάποτε δικό μας θα ‘ναι πάλι» 
Κι αυτός της απαντάει 
«Κάνε υπομονή και προσευχήσου» 
Όλες εκείνες τις στιγμές  
που ακόμη κι εγώ έχω κλάψει 
Χωρίς να ξέρω, 
Χωρίς να έχω βρεθεί,  
Χωρίς να έχω δει αυτό το σπίτι 
Τόσα μας συνδέουν, μα τόσα μας χωρίζουν 
Δικό μου το νιώθω, μα εκείνο όχι εμένα  
Δικό μου το θέλω, μα εκείνο δεν με θέλει 
καινούριους έχει πλέον κατοίκους,  
καινούριες μαζί τους στιγμές  
Δικό μου δεν θα είναι ποτέ ξανά 
Και τότε ακούω μια φωνή να μου ψιθυρίζει 
«Πόσο μου ’χουν λείψει οι παλιές εποχές 
Που τα δικά μου δωμάτια γεμάτα 
ήταν  με τις δικές σας φωνές 
Δικό τους δεν είμαι, μα δικό σας παντοτινά 
Τι κι αν πλέον έχω αλλάξει κατοίκους,  
Δεν έχω αλλάξει καρδιά, δικό σας θα είμαι πάντα 
Δεν έχω αλλάξει καρδιά!» 
Και τότε ένα δάκρυ κύλησε, 
αναστεναγμοί και λυγμοί μετά 
Και μια Τουρκάλα από το παράθυρο με βλέπει 
και με μια ματιά πικρή,  
«gitmek», «φύγετε» μου λέει 
Κοιτάω κάτω, φεύγω και δεν γυρίζω πια! 
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Sotiria Paradisioti, D2 

I do not have a heart 

 

I am wandering in the streets like a stranger 

I see a house  

That touches my heart  

This is the house, I am thinking 

Staring at it.  

I remember 

all the stories I've heard 

The nights that my grandmother used to  

tell my grandfather; 

"The house will be ours again, someday " 

And he keeps answering, 

"Be patient and pray" 

All those moments 

that made me cry 

Without knowing, 

Without being there 

Without seeing the  house 

There is a lot to be connected, a lot to be separated. 

I feel that is mine, a delusion  

I want it for myself, but it does not want me 

New owners live there, 

New memories 

It will never be mine again 

Suddenly, I hear a voice whispering  

"How I miss the old days 

that I was hearing your voices in every single room  

I don't belong to them, I am yours forever 

What if I have changed residents, 

I have not changed heart, I am yours forever 

I have not changed my heart! " 

And then a tear drops, 

And tears and tears 

And a Turkish woman is staring at me 

With her aggressive look,  

"Gitmek", "go away" she orders me 

I turn my head to the ground I walk away for ever.   
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Αντρέας Μαππούρας, Δ΄2 

Το μοναδικό μου σπίτι 

 
Σπίτι μου, σπιτάκι μου, που ’σαι πλάι στο ακρογιάλι, 
οι ξένοι σε πουλήσανε και σε κρατάνε οι άλλοι. 
 
Χωριό μου, χωριουδάκι μου, πολύ σε νοσταλγώ, 
Ποτέ μου δε σε ξέχασα, πολύ σε λαχταρώ. 
 
Δωμάτιο μου, ηλιόλουστο πάντοτε σε πεθυμώ, 
κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ  σ’ έχω στο μυαλό. 
 
Πόλη μου, μονάκριβη, για σε πολύ βαθιά πονώ 
Θυμάμαι, κλαίω και ποθώ λεύτερη πάλι να σε δω. 
 
Πατρίδα μου, όμορφη, που σε μοιράσανε στα δυο 
μακάρι να ’ξερες, πόσο σε νοιάζομαι και σ’ αγαπώ. 
 
Χώμα μου, ονειρεύομαι ότι σε ψηλαφώ,  
όπως τη ημέρα που έφυγα, πριν σ’ αποχωριστώ. 
 
Αμμουδιά μου, ολόχρυση, ποτέ δεν θα σ’ αλλάξω, 
εκεί συχνά ερχόμουνα και μ’ άρεσε να αράζω. 
 
Αμμόχωστος, κούκλα εσύ, με τ’ όμορφα ακρογιάλια, 
Κινώ να ’ρθω κοντά κοντά σε, να σβήσω τα φαρμάκια.  
 
Στο δρόμο όμως συναντώ την πράσινη γραμμή, 
(βλέπεις;) όλα εναντίον μας βρίσκονται, δεν έρχεται η στιγμή. 
  
Και να που ξεπρόβαλες στο νου με φόντο τ’ ακρογιάλι, 
και η ψυχή μου έκλαψε πολύ, όταν σε είδε πάλι! 
 
Μια μόνο θέληση, μου απέμεινε εις την γη, 
το χώμα σου, ελεύθερο, να φιλήσω μια αυγή   
 
κι ας αφήσω εκεί την τελευταία μου πνοή, 
Σπίτι, λοιπόν, πατρίδα μου, είν’ η ψυχή του ποιητή.                                        
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Andreas Mappouras, D2 

My unique house 

 

My house, my little house, next to the sea, 
Strangers keep you away from me. 
 
My village, my little village, I miss you, 
I never forget you, always I remember you. 
 
My room, my sunny room how much I want you, 
Every night before I sleep I have you in mind. 
 
My city, my unique city, I have a deep pain because of you 
I remember you, cry, and I dream to see you. 
 
My beautiful country, who divided you  
I wish you to know how much I care you. 
 
My soil, I dream that I lay on you, 
Like the day I left and I was separated of you. 
 
Sandy, golden seashore, I will never change you, 
I used to come there and I play with you. 
 
Famagusta, my beauty, with the beautiful coasts, 
I try to reach you, to heal all my wounds. 
 
But on the green line, troops always stop me 
(see?) barriers everywhere, no hope for you and me. 
  
But every night in our dreams we can meet each other again, 
and my soul cries a lot, because I feel for you love and pain! 
 
A single wish, I only have, 
To kiss your soil and give you my last breath.  
 

My home is the soul of poetry.  
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Ματθαίος  Χριστοφόρου Δ΄2 

Το σπίτι θέλει χρόνο να χτιστεί 

 

Δυο χρόνια θέλει να χτιστεί και δώδεκα μαστόρους 

να μπούνε μέσα του ακόμα κι οι τρελοί του όρους! 

Μ’αυτό  δεν είναι σπίτι αυτό είναι το κτήριο 

μπορεί να πούνε και πολλοί, αυτό είν’ καταφύγιο 

σπίτι είν’ ο έρωτας , η ομορφιά και η φύση 

σπίτι είν’ το τριαντάφυλλο, έτοιμο να ανθίσει. 

Σπίτι είν’ η ρουτίνα μας, και κάθετι δικό μας,  

δεν είν’ ούτε τα κτίσματα, ούτε τα αρχοντικό μας. 

Σπίτι είν’ η οικογένεια, ο τσακωμός κι η νίκη, 

δεν είν’ το διαμέρισμα, που το πληρώνεις νοίκι! 

Σπίτι είναι όσα έζησα, προσφυγιά κι ειρήνη,  

ακόμη κι ότι έφαγα, ψωμί με μαργαρίνη! 

Σπίτι είν’ οι στιγμές, το κρουασάν με μέλι,  

κι αμαν πει για να χτιστεί, πενήντα χρόνια θέλει. 

Σπίτι είν’ η Ανατολή, το φως η ηλιαχτίδα 

της  ομορφιάς η σιωπή, και της ζωής η ελπίδα. 

Σπίτι είν’ το μυαλό κι εγώ, ο ίδιος ο εαυτός μου. 

Σπίτι είν’ η καρδιά μου, ο ήλιος ο καυτός  

 

Matthaios Christoforou, D2 

The house under the Sun  

The house needs two years to be build and twelve craftsmen 

But this is not the home, this is the building 

many can say, this is a refuge 

home is love, beauty and nature 

home is the rose, ready to blossom. 

Home is the family, the quarrel and the victory, 

it's not the only the apartment that you stay! 

House is all my life, war, refuge and peace. 

House is the moments, croissant with honey. 

House is the East, the light and the sunshine 

The beauty of silence,  the hope of life.  

House is my mind and me and myself. 

My house is my heart under the hot Sun.  
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Διονυσία Χριστοφόρου Δ΄2 

 Το Σπίτι 

Στης Τζερύνειας το λιμάνι του μήνα του καλοτζαιρκού  
ήρταν τζαι πιάσειν το σπίτι του παππού. 
Τζαι η γιαγιά μου έκαμε χαλλούμια του κοπαθκιού  
Τζ’ούλλοι  ηξέραν την που την Κύπρο παντού. 
Αρκοντικό το σπίτι τους τζαι οκτώ οι ζωές  
που εφίασιν τζαι αφήκασιν τις αναμνήσεις ανοικτές. 
Το σπίτι δίπατο με έπιπλα πολλά  
που να ξέρε ο καημένος πως θα ρτουν τα Τουρτζιά . 
Στες κάμαρες που είσσιε ετζιμάτουν ο παππούς  
με τη γιαγιά τζαι στες άλλες τα άλλα  
τα έξι τα παιθκιά.  
Έξω στο σπίτι είσσιε χωράφκια πολλά  
που τα σπερνεν ο παππούς με τη γιαγιά. 
Στον πρώτο όροφο ήταν το μαϊρκόν 
τζαι  στο δεύτερο το χαρτζί των χαλλουμιών. 
Είσσιε τζαι μια καμαρού μιτσιά που  
παίζαν  οι θκιάες μου στα νιάτα τους τα παιδικά. 
Μια ώρα δεν επέρναν δίχα μιλιά εις το σπίτι της γιαγιάς  
ούλλο εμπαίναν τζαι φκαίναν ανθρώποι που τα μακριά 
για να πιάσιν τα χαλλούμια της γιαγιάς. 
Τζαι κάθε Πάσκα τζαι Πρωτοχρονιά  
Επίαναν τζαι ρίφκια που τα νέωνε με τόση χαρά. 
Στην πίσω τη βεράντα έξι μιτσιά 
Ποήλατα είσσιε ο παππούς εις τα παιθκιά 
που  τα κρατούσαν τζαι βουρούσαν τζι τζαι δα. 
Της κάμαρης το παραθύριν έβλεπε στην αυγή 
τζαι τη θάλασσα την ολογάλανη. 
Τούτη ούλλη χαρα έσβησε μέσα σε λία λεπτά 
τζαι καταντήσαν πρόσφυγες δαπάς τα Λεύκαρα.  

 

Dionisia Christoforou, D2 

 The house 

My grandparent’s house, which was in Kerinia town, was very beautiful. It was a two 

storeys house with confortable rooms and a lot of furniture in them. My grandfather 

owned a lot of fields. My grandmother used to make haloumi cheese, which was delicious 

and people were coming from different places to taste and buy it. Children used to cycle 

around the roads and people were living a simple and quite life. You could see the sea 

from the windows and the most beautiful sunrise. All this joy and happiness finished so 

quickly and my grandparents were forced to live their house and became refugees. Since 

then they live in Lefkara, a village built on the mountain.  

Note; This poem is written in cypriot dialect. It was very difficult to be 

translated, so we give you a summary.  
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Μαριαλένα Καζαμία, Δ΄2 

Σπίτι είσαι ΕΣΥ!!! 

Σπίτι είναι όπου βρίσκεται η καρδιά σου, 

Σπίτι είναι όπου βρίσκεται η ψυχή σου, 

Σπίτι είναι ό,τι αγαπάς. 

 

Σπίτι δεν είναι οι τοίχοι, 

Δεν είναι τα τούβλα 

Δεν είναι τα δωμάτια 

Είναι το ανθισμένο τριαντάφυλλο. 

Είναι το χαμόγελο στα χείλη. 

Είναι μια ζεστή αγκαλιά! 

 

Ναι!!! 

Το σπίτι είναι κάτι μεγάλο... 

Κάτι τεράστιο!! 

Είναι η φωλιά σου... 

Είναι η σιγουριά σου... 

Είναι η ηρεμία σου... 

Να το τιμάς το σπίτι σου άνθρωπε, 

Γιατί το σπίτι σου είσαι ΕΣΥ!! 

 

Marialena Kazamia, D2 

The home is YOU!!! 

Home is whenever  your heart belongs, 

Home is whenever  your soul belongs, 

Home is whatever  you love. 

 

Home is not the walls, 

It's not the bricks 

It's not the rooms 

It is a blooming rose. 

It is a smile on the lips. 

It's a warm hug! 

 

Yes!!! 

Home  is something big ... 

Something huge !!! 

It's your nest ... 

It's your confidence... 

It's your calmness...  

Honor your home, human,  

Because the home is YOU !!! 
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Στυλιανή Κορτάρη,  Δ΄2  

Ανθισμένο σπίτι  

Πάνω σε ένα άσπρο χαρτί 
ζωγραφίζω ένα σπιτάκι με 
τζάκι, καναπέ και χαλάκι. 
 
Το σπίτι που γεννήθηκα ζωγραφίζω 
με τη δροσόλουστη αυλή του 
που περνούσα τη ζωή μου. 
 
Επειδή θέλω πάρα πολύ 
στην ζωγραφιά μου να 
φανεί η αγάπη  που 'χει η καρδιά μου. 
 
Για το σπίτι το ανθισμένο 
και το πολυαγαπημένο. 

Stiliani Kortari, D2 

Blooming home 
 
On a paper 
I draw a small house  
with a fireplace, a sofa and a carpet. 
 
I draw the house I was born in 
In this courtyard 
Where I spent my childhood. 
 
In this painting  
I would like to show  
The love that I have in my heart. 
 
For the blooming home  
the beloved. 
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Παναγιώτα Χριστοφόρου, Δ΄2 

Το σπίτι μου 

 

Το σπίτι μου δεν είναι κτιστό 

Το σπίτι μου δεν είναι κτίριο 

Εμένα το σπίτι μου είναι η οικογένεια 

Σπίτι μου είναι η φύση 

Εκεί που νιώθω ασφάλεια και ζεστασιά 

Εκεί που νιώθω ωραία 

Εκεί που είναι οι φίλοι μου 

Εκεί που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου 

Εγώ το σπίτι μου πάντα το κουβαλώ μαζί μου 

Πάντα γύρω μου έχω την οικογένεια 

Γύρω μου έχω φίλους 

Πάντα βρίσκομαι στους τόπους που νιώθω άνετα 

Στους τόπους που είμαι ο εαυτός μου 

Δεν ξέρω που θα βρίσκομαι αύριο 

Δεν ξέρω που θα βρίσκομαι του χρόνου 

Ξέρω όμως ότι θα είμαι σπίτι μου 

Panagiota Christiforou, D2 

My house 

My home is not a house 
My home is not a building 
My home is my family 
My home is the nature 
In this  home I feel safe  
I feel happy 
In this home I meet my friends 
In this home I can be myself 
I always carry my home with me 
I always have my family and  
My friends around me 
I visit places where I feel comfortable  
Places where I do not have to pretend  
I do not know where I will be tomorrow 
I do not know what will happen to me next year 
The only thing I know is that I will be home.  
 

 

 

 
 

 

 



40 

 

Μαρία Σωκράτους,   Δ΄2 

Το σπίτι μου  

 

Το σπίτι που είχα μου το πήραν 

τώρα είναι σκλαβωμένο 

έφτασε όμως ο καιρός 

που θα είναι ελευθερωμένο. 

Είχε κήπο με δέντρα για δροσιά 

και λουλούδια για ομορφιά 

είχε ένα σκύλο καφετί 

που έπαιζε στην αυλή. 

Με δωμάτια μεγάλα 

στέγη κόκκινη και σκάλα 

το τζάκι το χτιστό 

ήταν όμορφο και ζεστό. 

Δέντρα γύρω γύρω 

το σπίτι μεσ’ τη μέση 

στο σκλαβωμένο το χωριό 

όποιος το δει θα του αρέσει. 

Το πόσο κλαίω και πονώ 

κανένας δεν το ξέρει 

από τον καιρό που έφυγα  

μέσα μου πληγώθηκα 

και η καρδιά μου υποφέρει. 

 

Maria Sokratous, D2 

My house 

 

The house that I had, is has been taken now it 

is enslaved 

but the time came 

that will be liberated. 

The house had a garden with trees for dew 

and flowers for beauty 

and a brown dog 

who was playing in the yard. 

The hoyse had large rooms 

red roof and steps, 

the fireplace  

was beautiful and warm. 

Trees around the house  

in the occupied village 

so pretty that everybody likes it. 

I feel pain and I cry 

no one knows how much I suffer  

from the day I abandoned my house 

my heart is broken and suffers. 
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Ελένη Διομήδους, Δ΄2  

Το σπίτι 

 

Σπίτι δεν είναι ένα κτήριο  
δεν είναι μια απλή κατοικία 
όλοι δένονται με αυτό  
από μικρή ηλικία. 
Το να ’σαι σε οικογένεια 
γεμάτη από αγάπη και στοργή 
σου δίνει δύναμη, χαρά 
κι είναι ευλογία μεγάλη. 
Όσες φορές κι αν λείψω απ’ αυτό 
ώρες, μέρες, μήνες 
πάντα πολύ το πεθυμώ 
κι όπου κι αν πάω 
τίποτα δεν μπορεί 
να τ’ αντικαταστήσει. 
Άνθρωποι πολλοί αυξάνονται 
δίχως οικογένεια και σπίτι 
και το θεό παρακαλώ  
να δώσει σε αυτούς  
την ευτυχία που έχει κάθε πλάσμα 
σε κάθε σπίτι. 
 

Eleni Diomidous, D2 

Home 

 
Home is not a building 
it is not just a house 
everyone loves it 
From his birth. 
Growing in a family 
full of love and affection 
gives you strength and joy 
It is a blessing. 
Every single time that I am away from 
home 
hours, days, months 
I always love it so much 
and wherever I go 
nothing can replace it. 
Many people are living 
without a home and family  
God, please give to them 
the happiness that every human needs.  
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Μαρία Χρίστου, Δ΄2 

Το σπίτι 
 
Άλλα μεγάλα και μοντέρνα 
Άλλα μικρά και συγυρισμένα 
Το καθένα διαφορετικό  
Μας συνάμα οικογενειακό. 
 
Μη κοιτάς που είναι όμορφα έξω στην εξοχή 
Αλλά τους ανθρώπους που ζουν εκεί 
Είναι ευτυχισμένοι ή πονάνε; 
Τα παιδάκια γελάνε ή κλαίνε;  
 
Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν σπίτι 
Άλλοι που το ’χουν δεν το εκτιμούν 
Αν είσαι από τους τυχερούς 
Αγάπα το σαν τους θησαυρούς 
 
Μια οικογένεια ζει εκεί 
Σε σπίτι με σκυλί 
Τρία τα δωμάτιά του 
Τρία και τα παιδιά του 
 
Και έξω στην αυλή 
Υπάρχουν τρεις κηπουροί 
Που σκαλίζουν το λουλούδι   
Του κάθε παιδιού το τραγούδι.   

Maria Christou, D2 

The house 
 
Some are big and modern 
Others small and confident 
Each one is different 
And ideal for families. 
 
The weather is perfect outside  
But, think also the people who live there 
Are they happy or sad? 
Are the kids laughing or crying? 
 
Some people do not have a house 
Others who have it do not appreciated it 
If you are a lucky person 
Love your house like a treasure.  
 
A family lives there 
In a home with a dog 
It has three rooms 
And three children.  
 
Outside in the yard 
Three gardeners 
Who water the flowers  
Childrens laughters. 
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Νικηφόρος Παύλου Δ΄2  

Εκεί!  
 

Σπίτι είναι ο τόπος που γεννήθηκα 
Ο τόπος που έζησα την ζωή  μου 
Εκεί που ήταν η οικογένεια μου 
Εκεί στη μεγάλη μας αυλή 
Με τα πολλά λουλούδια και τις μεγάλες πέτρες 
Την κούνια, την τσουλήθρα, όλα… 
Στον τόπο που, μαζευόμασταν το καλοκαίρι 
Και τρώγαμε όλοι μαζί οικογενειακά. 
Εκεί που ζούσαμε χαρούμενα  
Χωρίς φόβο για το αύριο 
Στην ησυχία της φύσης 
Την ζεστασιά του ήλιου 
Την δροσιά του καλοκαιριάτικου αέρα 
Και την ευτυχία της ζωής 
Εκεί!  

 

Nikiforos Pavlou D2 

There!  
 
House is the place where I was born 
The place I spent my life 
The place that my grandparents lived  
In our garden 
With the flowers and the rocks 
In our yard  
With the swing and the slide 
In this yard we were gathered in the summer 
To have dinner and talk about life and dreams 
We were so happy  
Without the fear of tomorrow 
The silence of the nature 
The warmth of the sun 
The coolness of the summer wind 
What a carefree life was…  
There! 
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Ευθυμία Μουλιστάνου, Δ΄2  

Θαλπωρή 
 
Σπίτι είναι θαλπωρή 
που όλα τα μπορεί 
σπίτι είναι ξεγνοιασιά  
σαν την ακροθαλασσιά. 
 
Σπίτι είναι εμπειρίες 
με πολλές καλοκαιριές 
σπίτι είναι οικειότητα 
με πολλή αγνότητα. 
 
Με το σπίτι αποδέχομαι 
στο σπίτι παραδέχομαι 
με το σπίτι ελπίζω 
στο σπίτι που ανθίζω. 
 
Σπίτι είναι ακροθαλασσιά 
γιατί περνά με ξεγνοιασιά 
στο σπίτι όλα τα μπορεί 
γιατί είναι θαλπωρή. 
 
 
Efthimia Moulistanou, D2 
Warmth  
 
Warmth in the house 
Can do everything 
Careless house 
Is like a seashore.  
 
Homw fill of experience 
and many sunny days 
home is intimacy 
and purity. 
 
I accept my home 
I admit my home  
I feel hopeful at home  
At home I grow up and blow.  
 
Home next to the sea 
Everything to hear and see 
Home everything can do 
Somebody takes care of you.  
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Christina Kalopedi, E1 

Poem 
 
(Written in english)  
 
Each morning I awake, 
And always I am glad, 
So gladness I ought not be fake, 
For there’s no reason to be sad, 
As far as I am at home.  
 
Each time I return, 
My joy I can’t contain, 
All my worries that are born, 
And easy to obtain, 
The reason is I m at home.  
 
When I feel that I am in trouble, 
And make one stupid mistake, 
The time I will travel to make 
It all goes away.  
 
If elsewere I m in pain, 
And it makes me go insane, 
To the woods I may go, 
But there is no place else, time home, sweet home!  
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Αναστασία Κωνσταντίνου, Ε΄1 

Σπίτι στη φύση  
 

Σπίτι με θέα τη θάλασσα 
Κοντά σε λιμάνι και σε καράβια 
Σπίτι φτωχικό γεμάτο αγάπη 
Γεμάτο μίσος.  

 
Σπίτι που χορεύει 
Στις πράσινες αποχρώσεις των δέντρων  
Και που γερνάει στα άσπρα γένια  
Του χειμώνα και  
Του χιονιού.  

 
Σπίτι που ψάχνει στις φλόγες  
του τζακιού και στις σελίδες των βιβλίων  
τα μακρινά ταξίδια της ελευθερίας  
τις παιδικές γεύσεις  
στα ζαρωμένα χέρια της γιαγιάς.   
 

Anastasia Konstantinou, E1 

House in nature 
 

House next to the sea 
Next to the harbor with the romantic boats 
Poor house but full of love…  
Full of hate. 
 
Dancing house 
Among the green shades of trees 
House that getting older, with a white beard  
Winter’s beard 
The snow. 
 
House looking for something in the fireplace’s  
flames and in the books’ pages  
the long journeys of freedom 
children's flavors 
in the grandmother's wrinkled hands. 
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Ιωάννης Ευαγγέλου, Ε΄1 

Σπίτι μου 
 
Σπίτι του πόνου μου, σκληρό.  
Σπίτι του ύπνου μου, ζεστό. 
Σπίτι του ονείρου μου, πλάνη.  
Σπίτι της χαρά μου, οικογένεια.  
Σπίτι του μυαλού μου, εγώ.  
Σπίτι μου, η ψυχή μου.  

 

Ioannis Evaggelou, E1 

My home 
 
Home of my pain, hard. 
Home of my sleep, warm. 
Home of my dream, delusion. 
Home of my joy, family. 
Home of my spirit, myself. 
My home, my soul.  
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Μέλανη Νικολάου, Ε΄1 

Ο κριτής 
 
Τις πλεκτές μου κάλτσες βάζω 
Δίπλα στο τζάκι και κουρνιάζω 
Το βιβλίο μου διαβάζω 
Που είναι πάντα δίπλα απ’ το βάζο.  
 
Τον καφέ μου πίνω 
Με τον θείο μου τον Ντίνο 
Ποιήματα γράφω και σβήνω 
Και στον χρόνο τον κριτή τα δίνω.  

 

Melani Nikolaou, E1 

The Judge 
 
I put my knitted socks on 
Next to the fireplace, alone 
I read my favorite book 
Next to me the cat, look! 
 
I drink a coffee 
Eating some sweet toffee  
Poems I write and erase 
And the Time the Judge I face.  
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Κορίνα χατζηχριστοδούλου, Ε΄1  

Θέλω να χτίσω ένα σπίτι 
 
Θέλω να χτίσω ένα σπίτι 
Σε μια όμορφη κορφή 
Να ’χει από κάτω θάλασσα 
Κι αλμύρα δροσερή 
 
Εκεί το σπίτι μου θα χτίσω 
Στην κορυφή που αγαπώ 
Τα κύματα θα ζωγραφίζω 
Τα σύννεφα θα χαιρετώ.  

 

Korina Chatzichristodoulou, E1 

I want to build a house 

 
I want to build a house 
On a beautiful heel 
To have the sea underneath 
And the fresh saltiness beneath. 
 
I will build my house feather more 
On the heel that I adore 
All the waves I will draw 
And my thoughts will far away blow.   
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Ειρήνη Αμύρωτου, Ε΄1  

Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 
 
Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 
Στης χερσόνησου την άκρη 
Να ’χω θέα το πρωί 
Τη θάλασσα τη γαλανή.  
 
Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 
Να ’χει ωραίο κρεβατάκι 
Να ’ναι πάντα στολισμένο 
Όταν μπαίνω κι όταν βγαίνω.  
 

 
Irène Amyrotou E’1 
 
Je veux me construire une petite maison 
 
Je veux me construire une petite maison 
Au bout de la péninsule 
Pour avoir une vue la matinée 
sur la mer bleue. 
 
Je veux me construire une petite maison 
Avec un joli lit 
Toujours bien décoré 
Quand j’y entre et quand j’en sors 
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Αντωνίου Ελένη, Ε΄1 

Σπίτι μου 
 

Σπίτι μου η αγάπη, η μητρική αγάπη 
Σπίτι μου ο κόσμος, ο δικό μου κόσμος 
Σπίτι μου τα ταξίδια, μακρινά ταξίδια σε απέραντες θάλασσες 
Σπίτι μου η φύση, το μεγαλείο και η ομορφιά της.  
Σπίτι μου τα αδέρφια, τα δικά μου αδέρφια, του κόσμου.  
Σπίτι σαν ήλιος, χρώμα ηλιοτρόπιου που πλημμυρίζει την καρδιά μου. 
Σπίτι μου ο πικρός καφές της προσφυγιάς. 
Σπίτι μου.  
Όλα σε θυμίζουν.  
 
Antoniou Eleni, E’1 
Ma maison 
 
Ma maison c’est l’amour, 
l’amour de ma mère. 
Ma maison c’est le monde,  
mon propre monde. 
Ma maison c’est les voyages, 
de longs voyages vers des mers sans fin. 
Ma maison c’est la nature, sa splendeur et sa beauté. 
Ma maison c’est les frères, 
Mes propres frères, ceux du monde 
Maison comme le soleil, 
D’une couleur comme le tournesol qui inonde mon cœur. 
Ma maison c’est le café amer du réfugié. 
Ma maison. 
Tout te rappelle. 
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Ελένη Χατζηκουμπάρου, Ε΄1 

Μια στέγη ένα σπίτι 
 
Μια στέγη ένα σπίτι 
Αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος 
Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο 
Ένα όμορφο σπίτι! 
Μικρό, όχι μεγάλο 
Ούτε παλάτι ούτε κάστρο 
Μόνο ένα σπίτι από αγάπη 
Να ζει τις ομορφότερες αναμνήσεις 
Να ζει να μεγαλώνει και να παθαίνει στο σπίτι αυτό 
Σ’ αυτό το μικρό και όμορφο σπίτι 
Στο μικρό παλάτι από μεγάλη ευτυχία 
Αυτό αναζητώ, αυτό το σπίτι.  
 
 
Eleni Hadjikoumbarou, E’1 
Un toit une maison 
 
Un toit une maison 
C’est dont on a besoin 
Rien de plus rien de moins 
Une jolie maison! 
Petite et pas grande 
Ni palais ni château 
Seulement une maison faite d’amour 
Pour vivre les plus beaux souvenirs 
Pour y vivre, s’y grandir et y mourir  
Dans cette petite et belle maison 
Dans ce petit palais du grand bonheur 
C’est ce que je cherche, cette maison! 
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Γιώργος Αγγελή Ε΄1 

Η φύση είναι το σπίτι 
 
Η φύση είναι το σπίτι 
Που ποτέ την καρδιά δεν θα σου ραγίσει. 
Τα χέρια θα ανοίξει  
Και με χαρά στέγη θα σου χαρίσει.  
Φύση είναι η καρδιά 
Και καρδιά είναι η φύση.  
Ήρεμο ηλιοβασιλέματα στη θάλασσα και τα βουνά. 
Καρδιά γεμάτη χαρά.  
Πόλεμος, γη κατεστραμμένη. 
Μια καρδιά αρρωσταίνει.  
Γη, λαοί συμφιλιωμένοι.  
Καμιά καρδιά δεν παθαίνει.  
 
Georges Angeli, E’1 
La nature c’est la maison 
 
 
La nature c’est la maison 
Qui ne te craquera jamais le cœur 
Ses mains vont s’ouvrir 
Et avec joie elle te donnera un toit. 
Nature c’est le cœur, 
Cœur c’est la nature 
Des couchers de soleil tranquilles dans les mers et sur les montagnes 
Le cœur rempli de joie. 
La guerre, la terre détruite 
Un cœur devient malade. 
La terre, les peuples sont réconciliés 
Pas de cœur qui meurt. 
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Αντρέας Αγγελή, Ε΄1 

Το μολύβι και η οικογένειά του 
 
(Μιλάει η σχολική τσάντα) 
Μη μου βάζεις βιβλία μέσα γιατί πονάω τη μέση μου. Παραμένω σιωπηλή και φρόνιμη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέρας. Έχω κι ένα φίλο, το μολύβι, που κάνουμε παρέα. Το μολύβι μιλάει 
περισσότερο, μας λέει αυτά που μαθαίνει στα βιβλία. Το μολύβι λέει και κάποια πράγματα 
που ο μαθητής δεν μπορεί να τα πει. Γράφει, γράφει οδηγίες, ασκήσεις, συναισθήματα, 
εντολές, λίστα αγοράς, υποχρεώσεις. Όταν βαριέται να μιλήσει άλλοτε μουτζουρώνει, άλλοτε 
ζωγραφίζει ακαθόριστες γραμμές, άλογα, σπίτια, καράβια, τόξα, ελέφαντες… 
Γράφει, ζωγραφίζει, μουτζουρώνει… 
Γράφει, ζωγραφίζει, μουτζουρώνει… 
Γράφει, ζωγραφίζει, μουτζουρώνει… 
Κι όλο μικραίνει 
Κι όταν ανοίγει την πόρτα και μπαίνει 
Σωπαίνει.  
Και τότε αρχίζει το τετράδιο και μιλά 
Και οι υπόλοιποι ακούμε 
Σαν μια παρέα  
Σαν μια οικογένεια.  

 
Andreas Angeli, E’1 
Le crayon et sa famille 
 
(Le sac d’école parle) 
 
Ne mets pas des livres en moi car ça me fait mal à la taille 
Je reste calme et silencieux toute la journée. 
J’ai un ami, le crayon avec lequel nous accrochons. 
Le crayon parle plus, il nous dit ce qu’il apprend dans les livres. 
Le crayon parle des choses dont l’élève ne peut pas parler. 
Il écrit, il écrit des consignes, des exercices. 
Il parle des commandes, des obligations. 
Il écrit une liste des courses. 
Il décrit des sentiments, des émotions. 
Quand il s’ennuie et il n’a pas l’envie d’écrire 
Parfois il fait des gribouillis et des lignes non spécifiés. 
Parfois il peint des chevaux, des maisons, des arcs, des éléphants… 
Il écrit, il dessine, il fait des peintures, il fait des gribouillis 
Il écrit, il dessine, il fait des peintures, il fait des gribouillis 
Et il devient de plus en plus petit 
Et enfin, quand il ouvre la porte et entre dans la maison 
Il est silencieux. 
Alors c’est le cahier qui commence à parler 
Et le reste d’entre nous, nous entendons 
Comme des compagnons 
Comme une famille. 
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Παναγιώτης Βασιλείου, Ε΄1 

Το σπίτι μου 
 
Το σπίτι μου το πήραν 
Και άλλοι μπήκαν  
Τώρα για μένα είναι ξένο 
Τώρα και ’γω είμαι ξένος 
Μα δεν ξεχνώ 
Θα αγωνιστώ 
Και κάποια μέρα  
Θα το κατοικώ εγώ.   

 

 
 
Panayiotis Vasiliou, E’1 
Ma maison 

 
 

Ma maison, ils l’ont attrapée de moi 
D’autres y sont entrés 
Alors maintenant elle m’est inconnue 
Je suis – moi-même – un étranger aussi 
Mais je n’oublie pas 
Je vais me battre 
Et un jour 
Je vais y habiter 
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Νικόλας Ανδρονίκου, Ε΄2 

Αλλεργία 
 
Ένα τετράδιο 
Καθώς ανοίγει τα φύλλα του φτερνίζεται.  
Σελίδα πρώτη: Όνομα, Επίθετο, Τάξη. 
Σελίδα δεύτερη: «Ποιος είμαι;» 
Γράμματα πρωτόγονα, λέξεις ξένες 
Αυτές που σαν ποίημα σου ’μαθαν να λες 
Στο χαρτί χαράζονται.  
Μα το τετράδιο ξέρει πως οι λέξεις αυτές είναι ξένες, 
Ξέρει πως το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας  
άνθρωπος που δεν υπάρχει.  
Ένα συρτάρι γραφείου που καρτερεί να γεμίσει. 
Μα το τετράδιο φτερνίζεται γιατί είναι αλλεργικό. 
Αλλεργικό στη σκόνη γραφείου.  
 
Nicolas Andronikou, E’2 
 
Allergie 
 
Un cahier 
 Comme il ouvre ses feuilles, il éternue. 
Première page : Nom, Prénom, Classe. 
Page deux : «Qui suis-je?» 
Des lettres sans précédent, des mots inconnus 
Ces que les autres vous ont appris 
 à dire par cœur comme un poème 
Grattés sur le papier 
Mais le cahier connaît bien qu’il s’agit des mots inconnus 
Il connaît que ce poème n’est  
qu’un homme qui n’existe pas. 
Un tiroir de bureau qui attend d’être rempli. 
Mais le cahier éternue car il est allergique 
Allergique à la poussière de bureau 
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Νικόλας Ανδρονίκου, Ε΄2 

Η λύτρωση  
 
Αλύτρωτο, 
Μελαγχολικό, 
Τι να ’σαι άραγε εσύ; 
Πώς να ’σαι άραγε εσύ; 
Μονάχο, μα έχεις για συντροφιά σου τα άστρα! 
Άστεγο, μα έχεις για σπίτι σου το πέπλο της νύχτας! 
Λάμπεις και δίνεις φως μέσα από το μαύρο σκότος σου! 
Είναι δύσκολο να λάμπεις μόνο; 
Είναι δύσκολο να σβήνεις μόνο; 
Φαντάζει δύσκολο! Μα είναι;  
Μονάχα εσύ ξέρεις! 
Μονάχα εσύ γνωρίζεις! 
Το φως σου διασχίζει τους αιώνες, 
Και φιλά το χρυσάφι της ανθρωπότητας! 
Φεγγάρι τιμημένο! 
Φεγγάρι ολόγιομο! 
Φεγγάρι που δεν δίστασες ποτέ σου να δακρύσεις! 
Κλάψε και μείνε ζωντανό! 
Κλάψε και μην πεθάνεις πάλι! 
Η αυγή όπου να ’ναι θα φανεί! 
Τη λύτρωση θα φέρει! 
Η λύτρωση έχει φτάσει και ο θάνατος μαζί της! 
Η λύτρωση έχει φτάσει και εσύ θα πας μαζί της! 
 

Nicolas Andronikou, E’2   La libération 

Liberé, 
Mélancolique, 
Qui es-tu? 
Comment es-tu? 
Tout seul, mais accompagné par les étoiles 
Sans-abri mais  ta maison c’est la voile de la nuit! 
Tu brilles et tu éclaires à travers ton obscurité noire. 
C’est difficile de briller toi-même? 
C’est difficile de s’éteindre, toi-même? 
Cela semble difficile! Mais c’est si difficile? 
C’est toi seulement qui le sais. 
C’est toi seulement qui le connais. 
Ta lumière traverse les siècles 
Et elle embrasse l’or de l’humanité! 
Lune, comment tu es  honorée! 
Une lune tout pleine! 
Tu n’as jamais hésité à te déchirer! 
Pleure et reste en vie! 
Crie et ne meurs pas de nouveau! 
L’aube sera bientôt vue! 
Il apportera la libération! 
La libération est arrivée et la mort avec elle! 
La libération est arrivée et toi tu en vas avec elle! 
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Νικόλας Ανδρονίκου, Ε΄1  

Ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο 

 
Ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο* 
Και συ ταξιδιώτης που δωμάτιο αναζητάς 
Να αποθέσεις τις αποσκευές σου.  
Μα το δωμάτιο το δικό μου είναι το βλέμμα σου 
Εκείνο το καταμεσήμερο του Ιούλη που σε γνώρισα.  
Ο χώρος μου η αγκαλιά που μου χάρισες  
Μετά την ολοκλήρωσή μας.  
Τι κι αν σου χάρισα τον κόσμο μου;  
Εσύ δωμάτιο ακόμη ψάχνεις, ψάχνεις τον κόσμο σου τον άλλο.  
(Μπορεί τελικά ο δικός μου κόσμος να ’ταν μικρός για σένα)  
Δεν πειράζει όμως.  
Μέσα σ’ αυτό το απέραντο ξενοδοχείο, όλο και κάποιος χώρος  
θα υπάρχει και για μας.  

*«τώρα που έγινε ο κόσμος ένα απέραντο ξενοδοχείο»: στίχος του Γιώργου Σεφέρη στο 
ποίημα «Σπίτι κοντά στη θάλασσα».  

 
 

Nicolas Andronikou, E’ 2 

Le monde, un hôtel immense 

 

Le monde est une immense hôtellerie * 

Et toi, tu es un voyageur qui cherche une chambre 

Pour y mettre tes bagages. 

Mais ma propre chambre est ton regard 

Cet après-midi  de juillet où je t’ai rencontré. 

Mon espace c’est  le câlin que tu m’as donné 

Après notre achèvement. 

Et si je t’ai donné mon monde? 

Toi, tu cherches encore une chambre, tu cherches ton autre monde. 

(Peut-être que mon propre monde était trop petit pour toi) 

Mais ça n’a pas d’importance. 

Dans cette immense hôtellerie, il y aura de l’espace pour nous aussi. 

 

* «maintenant que le monde est devenu une immense hôtellerie» verset de Georges 
Séféris, dans le poème «La maison près de la mer».  
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Ραφαήλ Παπασωτηρίου, Ε΄2  

Σπίτι… τα πάντα  
 
Σπίτι, ένας όρος, πολλές σημασίες. 
Αν μιλήσω για το κτήριο, μου το ’χουν  
Πάρει πριν χρόνια (για την ακρίβεια 43) 
Και τώρα … προσπαθούν πάλι να μου το πάρουν. Αν τα καταφέρουν, καλώς. Ώρα  
Λοιπόν να ξυπνήσω ή να παραμείνω στον διαχρονικό, «προβατίσιο» ύπνο μου;  
Αν μιλήσω για τον κόσμο είναι πολύ μικρός  
Για να με χωρέσει, και δεν ανληκω σ’ αυτόν,  
Γιατί είμαι φτωχός, είμαι κόκκινος, κίτρινος, μπλε, γιατί είμαι ΜΕΓΑΛΟς, γιατί είμαι 
μικρός, γιατί είμαι ξένος… 
Αν μιλήσω για το σπίτι που κατοικεί η ψυχή 
Μου… ΧΑ, μοιάζει παλάτι! Παλάτι γιατί 
Χωράνε όλοι, όλες και όλα! 
Τελικά, τι είναι σπίτι;  
Είναι ΤΑ ΠΑΝΤΑ! 
Σπίτι είναι η πρωινή καλημέρα,  
είναι οι ατέλειωτες ώρες μαθήματος στην 
τάξη, σπίτι είναι η θρησκεία, είναι ο  
περίπατος στη φύση και το αγνάντεμα  
με φίλους, είναι η στοργική αγκαλίά της 
μάνς για να σε ηρεμήσει μετά από την  
πρώτη σου πτώση παίζοντας και τρέχοντας  
παιδί, σπίτι είναι η αντρική κουβέντα με τον 
πατέρα που σε κάνει να νιώθεις θάρρος κι ωριμότητα.  
Σπίτι είναι η φροντίδα της γιαγιάς και του παππού, είναι οι παραδοσιακές ιστορίες γύρω 
από το τζάκι,  
Είναι οι βοιτιές στη θάλασσα, το κάψιμο του ήλιου και οι εκδρομές τα καλοκαίρια.  
Σπίτι είναι η οικογένεια 
Σπίτι είναι οι φίλοι και οι τρέλες που κάναμε μαζί 
Σπίτι είναι τα πάντα… ΤΑ ΠΑΝΤΑ!  
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Rafael Papasotiriou E’2 
 
Maison, c’est tout! 
 
 
La maison, un mot, 
beaucoup de significations 
Si  je parle du bâtiment, 
ils me l’ont attrapée il y a beaucoup d’années 
(précisément 43 ans) 
Et maintenant… ils essaient de l’attraper de nouveau. 
S’ils y réussissent… 
Alors, c’est maintenant l’heure de me réveiller 
Où faut-il que je reste endormi dans un sommeil éternel? 
Si je parle du monde, c’est trop petit pour m’adapter  
Et je n’y appartiens pas, 
Parce que je suis pauvre, je suis rouge, jaune, bleu, 
Parce que je suis GRAND, 
Parce que je suis petit, parce que je suis un étranger… 
Si je parle de la maison où habite mon âme… 
Ha! Elle semble à un palais! 
Palais, car tout et tous y sont adaptés. 
Enfin, qu’est-ce que c’est une maison? 
C’est TOUT! 
 
Maison c’est le Bonjour qu’on dit le matin, 
Ce sont les heures interminables de classe, 
Maison c’est la religion, 
C’est une randonnée dans la nature 
La regardant avec des amis, 
C’est l’étreinte affectueuse de maman 
qui est là pour te calmer –l’enfant qui courrait et jouait- 
 après avoir tombé pour la première fois 
Maison c’est la parole avec ton père. 
C’est le soin de grand-mère et de grand-père 
Qui te fat sentir du courage et de maturité 
C’est la raconte des histoires – des contes de fées- 
autour du feu. 
C’est les plongés dans la mer, les brûlures par le soleil 
et les excursions d’été. 
Maison, c’est la famille 
Maison c’est les amis et toutes les folies qu’on faisait ensemble 
 
Maison c’est tout. TOUT!  
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Άντρη Μιχαήλ, Ε΄2 

Επιστροφή στο σπίτι  

 
Θέλουμε να μεγαλώσουμε 
Άλλους τόπους να ανταμώσουμε 
Οι φτερούγες να ανοίξουν 
Κι άλλους τόπους να γνωρίσουν 
Μα πάντα θα επιστρέφουμε εδώ 
Στο ζεστό το πατρικό 
Στη μάνα με τις όμορφες τις μυρωδιές 
Και τις πρώτες αγκαλιές 
Ένα σπίτι αναμνήσεις 
Που κι εσύ θα νοσταλγήσεις 
Ένα δωμάτιο μικρό  
Για να σου θυμίζει  
Ότι κι εσύ ήσουν κάποτε μωρό.  
 
 
Andri Micahel, E’2 
Le retour à la maison 
 
Nous voulons grandir 
Se rencontrer ailleurs 
Pour que les ails s’ouvrent 
Et se rencontrer à d’autres lieux. 
Mais nous reviendrons toujours ici-chez nous 
À notre maison chaleureuse, à notre foyer 
Nous retournons aux bras de la mère, 
dans ses odeurs merveilleuses  
Et ses premiers câlins  
Une maison remplie des souvenirs 
Dont tu seras nostalgique 
Une petite chambre 
Qui te rappellera 
Que toi aussi une fois 
Tu étais un petit enfant. 
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Άντρη Μιχαήλ, Ε΄2 

Η πόρτα 

 
Μια πόρτα θλιμμένη  
Δέχεται το χτύπημα 
Σε κάθε αποχαιρετισμό. 
Κι ωστόσο, μια πόρτα 
Μένει πάντα εκεί περιμένοντας  
Να χτυπήσει κάποιος  
Να μπει στο σπίτι 
Να φέρει τη χαρά 
       Τη ζωντάνια 
       Την αγάπη 
Για να πλημμυρίσει το σπίτι  
Με τα γέλια των παιδιών.  
 
 
Andri Micahel, E’2 
La porte 
 
 

Une porte triste 

Accueille un coup 

Au moment de chaque séparation. 

Cependant, une porte 

Reste toujours là, en attendant 

Quelqu’un à y frapper,  

Entrer dans la maison 

Pour apporter la joie,  

la vivacité, 

 l’amour 

Pour que la maison soit remplie 

des rires des enfants 
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Παναγιώτα Κώστα, Ε΄2 

Η ζωή με τον παππού και τη 
γιαγιά 
 
Μπροστά στο τζάκι ήμουνα 
Και λέγαμε κουβέντες 
Με τον παππού και τη γιαγιά 
Μες τις ζεστές κουβέρτες. 
Εκεί στο τζάκι ψήναμε  
Κάστανα και χαλούμι  
Τα τρώγαμε, χωνεύαμε  
Και ήτανε λουκούμι 
Σιγά σιγά σκοτείνιαζε 
Μου λέγαν ιστορίες  
Ο ύπνος με συνέπαιρνε  
Κι ήταν οι νύχτες κρύες 
Ξημέρωνε, ξυπνούσαμε 
Μ’ αγκάλιαζαν κι οι δύο  
Γελούσαμε μιλούσαμε  
Σαν ανοιχτό βιβλίο.  
Μα κάποτε μεγάλωσα  
Και τους το είχα χρέος  
Όλα αυτά που μου ’καναν 
Γιατί ήτανε ωραίο. 
Γι’ αυτό τους βοηθώ 
σ’ ότι έχουνε ανάγκη  
γι’ αυτούς μπορώ να γεννηθώ 
απ’ την αρχή και πάλι.  

 

Panayiota Costa, E’2 
La vie avec grand-père et grand-mère 
 
J’étais devant le feu 
Où nous parlions 
Tout près de grand-père et de grand-mère. 
Avec les couvertures chaudes. 
Là près du feu nous cuisions 
des châtaignes et du `halloumi` 
nous les mangions,  
Comment ils étaient doux! 
Peu à peu le jour finissait 
Il commençait à faire sombre 
Ils me racontaient des histoires 
Je m’endormais. 
Et les nuits seraient froides! 
Ils m’embrassaient tous les deux 
Nous parlions nous rions 
Nous étions comme un livre ouvert et clair 
Mais un jour, j’ai grandi 
Et je leur devais tous ce qu’ils m’avaient offerts. 
Car il était vraiment agréable 
De les soigner 
leur offrir tout ce dont ils ont besoin 
Je pourrais être née de nouveau 
Pour eux! 
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Μάριος Διονυσίου, Ε΄2  

Το σπίτι  
 
Σπίτι δεν είναι το κτήριο  
Σπίτι είναι η αγάπη 
Δεκάξι χρόνια στη ζωή  
Όνειρα γεμάτη. 
Τέσσερα αδέρφια είμαστε 
Τρεις γιούδες και μια κόρη 
Είμαι εγώ ο πιο μικρός  
Που αγαπάνε όλοι.  
Το σπίτι μου δεν το αλλάζω  
Την ησυχία μου έχω  
Ποτέ δεν το παραμελώ  
Και πάντα θα το αγαπώ  
Μέχρι να πω αντίο απ’ τον κόσμο αυτό.  
 
 
 
Marios Dionysiou, E’1 
La maison 
 
Maison n’est pas le bâtiment 
Maison c’est l’amour 
Seize années en vie 
Années pleines de rêves. 
Nous sommes quatre enfants 
Trois fils et une fille  
Moi c’est le plus jeune 
Celui que tous les autres aiment le plus. 
Ma maison, je ne la change pas 
J’y suis tranquille 
Jamais je ne la néglige 
Je l’aime toujours 
Jusqu’au moment où je dirai adieu 
Et je partirai de la terre! 
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Βαρβάρα Ραουνά, Ε΄2 

Χτύποι καρδιάς 
 
Χτύποι καρδιάς 
Ένα δάκρυ κυλάει 
Μοναξιά 
Όλοι απουσιάζουν  
Στο αδειανό δωμάτιο  
Κανένας άλλος 
Εγώ μόνο 
Εγώ και οι σκέψεις μου 
Εγώ και η φαντασία μου 
Ψάχνω τρόπους 
Να νιώθω ασφαλής 
Μα πώς να νιώσω ασφαλής 
Από τον εαυτό μου;  
 
 
 
Barbara Raouna, E’2 
Les battements du coeur 
 
Des battements du cœur 
Une larme se roule 
La solitude 
Tous sont absents 
Dans une pièce vide 
Personne, seulemont moi 
Moi toute seule 
Moi et mes pensées 
Moi et mes préoccupations 
Moi et mon imagination 
Je cherche la manière 
De se sentir être en sécurité 
Mais comment être en sécurité 
Et protégée de moi-même? 
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Γεωργία Θεοδούλου, Ε΄2 

Το φως  
 
Ένα χαμόγελο στα χείλη 
Ένα βλέμμα γεμάτο χαρά  
Ήχοι γεμάτοι ζωντάνια 
Γεμάτοι φως  
Ένα φως που δεν σβήνει  
Ένα φως που φτάνει σε μένα 
Ένα φως που οδηγεί  
Σε έναν κόσμο παραμυθένιο 
Σε λίγο  
Θα είμαι κι εγώ εκεί.  

 
Georgia Theodoulou, E’2 
La lumière 
 
Un sourire sur les lèvres 
Un regard plein de joie 
Des sons pleins de vitalité 
Pleins de lumière 
Une lumière qui ne s’éteint pas 
Qui n’en vole  jamais 
Une lumière qui m’atteint 
Une lumière qui conduit 
dans un monde de contes de fées 
Bientôt 
J’ y serai moi aussi. 
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Στάλω Χρίστου, Ε΄2 

Τα μάτια σου το σπίτι μου 
 
Δωμάτιο σκοτεινό 
Χωρίς ήχους 
Χωρίς χρώματα 
Μόνο μαύρο 
Σκοτάδι μαύρο 
Νιώθω φόβο 
Είμαι μόνη 
Κανένας κοντά μου 
Ένας κόσμος τρομακτικός  
Ένας κόσμος μοναχικός 
Ένα φως αναζητώ 
Ένα φως που θα με οδηγήσει  
Έξω από δω  
Να το, το βλέπω 
Φως λαμπερό 
Δυο μάτια που με κοιτάζουν 
Είναι σα να θέλουν  
Κάτι να μου πουν 
Κάτι καλό 
Κάτι όμορφο  
Που με τραβάει  
Και με παίρνει  
Μακριά 
Μακριά από το σκοτάδι  
Μακριά από τη θλίψη  
Να ζήσω χαρούμενη σε έναν κόσμο  
Φωτεινό.  
 

 
Stalo Christou, E’2 
Tes yeux ma maison 
 
Une chambre sombre 
Sans des sons 
Sans des couleurs 
Seulement noir 
Noir foncé 
J’ai peur 
Je suis seule 
Personne n’est près de moi 
Un monde effrayant 
Un monde solitaire 
Je cherche une lumière 
La lumière qui va me sortir d’ici 
 
La voilà! Je la vois 
La lumière brillante 
Deus yeux qui me regardent 
C’est comme s’ils veulent me dire 
quelque chose de bien 
quelque chose de beau 
qui m’attire et m’amène loin 
loin de l’obscurité 
loin de la tristesse 
Pour que je vive heureuse 
Dans un monde lumineux 
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Στάλω Χρίστου, Ε΄2 

Η μουσική είναι ζωή  
 
 
Ήχος που δυναμώνει 
Μια μελωδία  
Ήχοι παράξενοι 
Ένας χορός από χρώματα 
Λουλούδια που μοσχοβολάνε 
Το μυαλό μου φτερουγίζει  
Ουράνιο τόξο  
Που οδηγεί  
Σε έναν κόσμο παραμυθένιο  
Έναν κόσμο φωτεινό 
Χωρίς σκοτάδι κι αστραπές 
Έναν κόσμο ονειρεμένο 
Που κάποια στιγμή 
Όλοι πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε εκεί.  

 
 
Stalo Christou, E’2 
La musique c’est la vie 
 
Un son qui renforce 
Une mélodie 
Des sons étranges 
Une danse des couleurs 
Des fleurs parfumées 
Mon esprit vacille 
L’arc- en-ciel qui mène 
à un monde de contes de fées, 
un monde lumineux 
sans obscurités et sans foudres 
un monde de rêves 
où nous pensons tous, 
 qu’ un jour nous y vivront 
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Στάλω Χρίστου, Ε΄2  

Αγκαλιά  
 
Σταγόνες ακούω στο παράθυρο 
Έξω βροχές 
Μοναξιά  
Ακούω βροντές και φοβάμαι 
Μια αγκαλιά ζεστή 
Με αγάπη και στοργή  
Ένα άγγιγμα  
Ένα φιλί 
Εκεί θέλω να μένω  
 
 
Stalo Christou, E’2 
Câlin 
 
J’entends des gouttes sur la fenêtre  
Dehors  la pluie  
Solitude 
J’entends des tonnerres 
Ils me font peur 
Un câlin chaud et doux 
D’affection et d’amour 
Une touche 
Un baiser 
Je veux rester là! 
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Μαριλένα Κουμπαρή, Ε΄2 

Το σπίτι μου  
 
Το σπίτι μου δεν είναι μεγάλο  
Ούτε μικρό 
Ούτε μοντέρνο 
Ούτε παλιό 
Είναι ο τόπος όπου ζω.  
Είναι τα δέντρα, τα βουνά, οι θάλασσες, τα δάση 
Όλα αυτά που έζησα  
Και η καρδιά μου δεν τολμά  
Ποτέ να τα ξεχάσει.  
Είναι τα μάτια, η καρδιά 
Τα όνειρα, οι σκέψεις 
Όλα μαζί σαν ζωγραφιά, 
Μια εικόνα 
Χίλιες λέξεις.  
 
 
Marilena Koumbari, E’2 
Ma maison 
 
Ma maison n’est ni grande ni petite 
Ni moderne ni vieille 
C’est le lieu où je vis 
C’est les arbres, les montagnes, les mers et les forêts 
Tout ce que j’ai déjà vécu 
Mon cœur n’ose pas de les oublier, jamais! 
C’est les yeux, le cœur, 
Les pensées, les rêves 
Tout ensemble comme dans une peinture 
Une image 
Mille mots 
 

 
 
 
 
 
 
 


