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η παιδική και η εφηβική ηλικία στη λογοτεχνία» 
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Erasmus + Bookpals και παρουσιάστηκαν στη Διημερίδα την 

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. 
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Ελένη Διομήδους Δ΄2 

Αυτή η πρώτη μέρα 

 

Και να που ξημέρωσε η ημέρα για το καινούριο σχολείο. Δεν φοβόμουν την κρίσιμη αυτή 

στιγμή, ούτε είχα άγχος. Την νύχτα κοιμήθηκα αρκετά καλά –αλλά όχι και όπως κάθε βράδυ! 

Ήμουν ενθουσιασμένη, γιατί ήξερα πώς αυτό το βήμα θα ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. 

Θα γνώριζα καινούργια πρόσωπα και θα έκανα νέους φίλους. Λίγη ώρα πριν φύγουμε από το 

σπίτι για το νέο σχολείο, η μαμά μου μου είχε πει πως ονομαζόταν «Δημοτικό» και πως σ’ αυτό το 

σχολείο πηγαίνουν τα μεγάλα παιδιά! Από εκείνη την στιγμή ένιωσα και εγώ μεγάλο παιδί. Είπα 

μέσα μου: «Δεν είσαι μικρή πλέον, είσαι μεγάλο κορίτσι, όπως είπε κι η μαμά».   

  Σίγουρη ότι για τα λόγια της μαμάς ήταν αληθινά, ένιωθα έτοιμη για την νέα αυτή αρχή. 

Περνώντας το κατώφλι ένιωσα έναν δισταγμό και είπα στη μητέρα μου να σταματήσουμε, δεν 

ήθελα να πάω. Αυτή χαμογέλασε, με πήρε αγκαλιά, με έσφιξε, με φίλησε. Μου είπε πως για να 

πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και να πετύχεις όλους τους στόχους σου, ξεκινάς να ανεβαίνεις 

σκαλί σκαλί, και πως το πρώτο σκαλί που πρέπει κάθε άνθρωπος να ανεβεί είναι το δημοτικό,  

μετά το γυμνάσιο, αργότερα το λύκειο και τέλος το πανεπιστήμιο. Έτσι, αφού κανείς ανέβει όλα 

αυτά τα σκαλιά, θα είναι έτοιμος να πετύχει τους στόχους του, επαγγελματικούς και 

προσωπικούς.  

Είχε έρθει, λοιπόν, και η δική μου στιγμή να ανέβω το πρώτο σκαλί, ξεκινώντας αυτό το 

ταξίδι. Ξαφνικά η ψυχή μου αλάφρωσε, χαιρέτησα τη μητέρα μου και πριν προχωρήσω προς τη 

νέα μου ζωή, την ευχαρίστησα που είναι συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. 
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Διονυσία Χριστοφόρου, Δ΄2 

Η Διονυσία κι ο Αόρατος 

 

Ήμουνα μικρό παιδί όταν η μαμά μου, την ώρα που με έβαζε για ύπνο,  τραγουδούσε στην 

Αγιά Μαρίνα: «Αγιά Μαρίνα τζαι τζυρά…».  Εγώ νόμιζα πως θα ερχόταν καμία θειά μου, και πολύ 

αργότερα διαπίστωσα ότι επρόκειτο για την Αγία, την προστάτιδα των παιδιών. Πριν τελειώσει 

το νανούρισμα αποκοιμιόμουνα, και ποτέ δεν προλάβαινα να της πω να μη σβήσει το φως. Αν και 

πιστεύω ότι σκόπιμα το έσβηνε, για να ξυπνώ το βράδυ, να πηγαίνω στο κρεβάτι της, να την 

αγγίζω, να τη φιλώ και να κοιμόμαστε αγκαλιά. Αχ ρε μανά πονηρή…  

Μέχρι και τα δώδεκα έμπαινα κάθε βράδυ στο κρεβάτι της μάνας, επειδή κάθε βράδυ ένας 

παράξενος κύριος κυρίευε τη σκέψη μου. Ήταν πολύ ενοχλητικός, νόμιζα ότι με άγγιζε, αλλά εγώ 

δεν μπορούσα να τον αγγίξω ούτε να τον δω, ήταν αόρατος. Επίσης, στον απαισιότατο κύριο που 

κυρίευε τη σκέψη μου, πρέπει να άρεσε πολύ το μαύρο χρώμα, επειδή μόνο μαύρα ρούχα 

φορούσε, πράγμα που με εκνεύριζε, γιατί δεν μπορούσα να τον ξεχωρίσω από το σκοτάδι. Τον 

ενοχλητικό αυτό κύριο τον θυμάμαι πολύ έντονα τα βράδια μέχρι τα έξι μου χρόνια να μπαίνει 

στο δωμάτιο και να αδειάζει όλα τα πράγματα που υπήρχαν μέσα στην ολοκαίνουργια τσάντα 

μου. Αυτό ήταν τρομακτικό και άδικο αφού νόμιζα ότι μόνο σε μένα ερχόταν και μόνο εμένα 

ενοχλούσε.    

Όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού, δεν είχα καθόλου φίλες, αφού ήμουνα το μόνο κορίτσι 

στην ηλικία μου. Ο ενοχλητικός κύριος ερχόταν κάθε βράδυ και μου έλεγε ότι ποτέ δεν θα 

αποκτούσα φίλες. Χα χα, τον ξεγέλασα κι έκανα πάρα πολλές φίλες. Ήταν η πρώτη μου νίκη 

απέναντι σε έναν αόρατο κύριο στο σκοτάδι. 

Ακόμη και τώρα, στην εφηβεία, που πλέον έχω μάθει ποιος είναι αυτός ο κύριος που 

στέρησε τον ύμνο της μάνας μου για δώδεκα χρόνια, υπάρχουν βράδια που είμαι πιεσμένη κι 

αγχωμένη ή έχω περάσει μια δύσκολη μέρα.  Τότε έρχεται πάλι… Αλλά εγώ ανοίγω το φως και 

εξαφανίζεται. Και σκέφτομαι: «Είμαι λοιπόν πολύ έξυπνη. Πάλι σε νίκησα…»  

Μεγαλώνοντας κατάλαβα γιατί ο κύριος «Αόρατος» με παίδευε τόσα χρόνια. Είναι για να 

ζούμε την παιδική μας ηλικία με λίγο φόβο και μας προετοιμάζει για αργότερα, που θα βρεθούμε 

μπροστά, όχι σε αόρατους φόβους, αλλά σε πιο αληθινούς και πιο επικίνδυνους. Αυτό τον κύριο, 

λοιπόν, τον ευχαριστώ πολύ που με προετοίμασε και με έκανε δυνατή για να αντιμετωπίζω με 

θάρρος όλα τα σκαμπανεβάσματα στη ζωή.  
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Μαρία Χρίστου, Δ΄2 

Οι φόβοι μου οι παιδικοί 

 

Δώσε μου ένα φιλάκι για να κοιμηθώ 

το χρειάζομαι για να ονειρευτώ. 

μην κλείνεις το φως, 

ο μεγάλος φόβος μου είν’ αυτός. 

 

Ήμουνα πουλάκι μικρό, 

που μεγάλωσα στο λεπτό, 

μα ο φόβος μου ο παιδικός, 

είναι ακόμα τρομακτικός. 

 

Τον ξέχασα μετά από καιρό 

αλλά στον δρόμο μου τον μακρινό, 

βρήκα άλλον πιο πικρό, 

ήταν ένα λάθος μου εφηβικό. 

 

Δυο λέξεις δεν είν’ αρκετές 

για να γίνουν όλα όπως χθες. 

Μα ο χρόνος κλείνει τις πληγές  

κι ελπίδες ανοίγει πρωινές. 

 

Κράτα μου τα δυο χέρια σφιχτά  

και βοήθησε να διώξω μακριά 

το φόβο μου αυτό τον εφηβικό 

όπως έκανα με τον παιδικό. 

 

Παιδί φοβόμουν το σκοτάδι  

μεγάλωσα κι έχασα το χάδι. 

Μακάρι να ήμουν ξανά μικρό  

για να μπορώ και πάλι να ονειρευτώ. 
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Μαριαλένα Καζαμία,  Δ΄2 

 

Όλη μέρα έξω στην αυλή, παίζεις με τους φίλους σου ποδόσφαιρο, κρυφτό, τρεχτό… το μυαλό 

σου είναι στο αν θα κερδίσεις στο παιχνίδι… χωρίς καμία έγνοια… χωρίς άγχος… χωρίς 

υποχρεώσεις… απλά παίζεις ξέγνοιαστα!!Σε μια στιγμή ακούς την φωνή της μαμάς να σου λέει: 

«Ώρα να έρθεις σπίτι Μαρία, νύχτωσε»… πας σπίτι, κάνεις μπάνιο, τρως και μετά πας στο 

δωμάτιό σου...κλείνεις τις κουρτίνες για να μην βλέπεις έξω το μαύρο σκοτάδι, κάνεις την 

προσευχή σου και σκεπάζεσαι καλά μήπως έρθει ο κακός ο λύκος και σε δαγκώσει. Έρχεται η 

μαμά, σου δίνει φιλί στο μάγουλο και κλείνει το φως.. «Μαμά όχι..φοβάμαι! Μην κλείσεις το 

φως!»… Δεν το κλείνει..μα εσύ, ακόμα φοβισμένη είσαι κάτω απ’ τα σεντόνια… πριν όμως 

συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, πάλι έρχεται η μαμά… «Ώρα για σχολείο Μαρία μου…» 
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Κλαίρη Γιασεμίδου, Ε1 

Νικητής  

 

Η ζωή φέρνει καλά και κακά. 

Έχουμε φόβους πολλούς.  

Φόβο για τις δυσκολίες. 

Φόβο για τις αποτυχίες. 

Φόβο για το μέλλον. 

Φόβο για το παρελθόν.  

Πάλεψε με τους φόβους σου  

Και βγες νικητής.  

 

Νίνα Σωκράτους, Ε1  

Η παντοτινή μου επιθυμία  

 

Κάθε μέρα ενός παιδιού γεννά μια καινούργια επιθυμία.  

Τα περισσότερα παιδιά επιθυμούν ένα δώρο, ένα ζαχαρωτό ή ένα παιχνίδι.  

Εγώ επιθυμούσα πάντα να έχουν όλοι οι άνθρωπο ένα σπίτι, ένα ζεστό πιάτο, μια αγκαλιά, λίγη 

ελευθερία.  

Σήμερα, στα δεκαέξι μου χρόνια, η επιθυμία αυτή παραμένει απραγματοποίητη.  

Ο δρόμος για την ευτυχία είναι μακρύς.  

Σήμερα, στα δεκαέξι μου χρόνια, πως η κάθε μέρα είναι το καλύτερο δώρο.  

 

Χατζηκουμπάρου Ελένη, Ε1  

«Αναμνήσεις χωρίς επιστροφή» 

 

Κάθε αστέρι είναι και μια επιθυμία. Να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να γινόμουνα 

ξανά παιδί. Να ζούσα ξανά τα παλιά. Την αθώα παιδική ηλικία, την ανεμελιά, τα παιχνίδια στην 

αυλή, τις φωνές στη γειτονιά, τις γρατσουνιές στα πόδια, τα κυνηγητά με τους φίλους. Κι όλα 

αυτά με το πλατύ χαμόγελό μου.  Δεν μπορώ να γίνω ξανά παιδί. Θα ζω με τις αναμνήσεις, θα 

μεγαλώνω με αυτές και θα προχωρώ. Θα είμαι η πριγκίπισσα στο δικό μου παραμύθι 

«Αναμνήσεις χωρίς επιστροφή».  
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Ελένη Αντωνίου, Ε1  

Το θαλασσί ποδήλατο  

 

Νοσταλγία για το χτες 

Στιγμές ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς 

Στιγμές που τα γόνατα μάτωναν 

Παιδικές φωνές, γέλιο και χαρά 

Από τα βάθη της τρυφερής καρδιάς 

Παραμύθια για πριγκίπισσες που λαχταρούσε η ψυχή ν’ ακούσει 

Κι ένα ποδήλατο  

Ξεχασμένο στην αποθήκη του σπιτιού  

Χρόνια χωρίς επιστροφή που η θύμησή τους ξεθωριάζει 

Σκουριασμένα κι αυτά σαν το παλιό θαλασσί ποδήλατο.  

 

Ελένη Άσπρου, E1  

Χωρίς επιστροφή  

 

Με το πρόσωπο κολλημένο στο τζάμι 

Κοιτάζω νοσταλγικά πίσω από τη βροχή 

Έναν πολύχρωμο κόσμο. 

Κρύβω μέσα μου ένα παιδί με δακρυσμένα μάτια 

Για το γατάκι του που πέθανε 

Για το λουλούδι που μαράθηκε 

Για όσους έφυγαν χωρίς να επιστρέψουν…   

 

Άριστος Χριστοφόρου, Ε1  

Φόβος της αποτυχίας  

 

Αν δεν έχεις μέσα σου δύναμη για να αντέξεις  

Καλύτερα να εγκαταλείψεις 

Κι αν θέλεις να πετύχεις  

Τότε βάλε πείσμα και δύναμη 

Ίσως να σου φἐξει 



8 
 

Ιωάννης Ευαγγέλου, Ε΄1 

Ο μονόλογος ενός μαθητή  

 

Στα μικρά τρυφερά μου χρόνια 

Κάθε πρωί πριν το σχολείο  

Στο λεωφορείο 

Πριν το μάθημα  

Και κατά το μάθημα 

Ένα μόνο με κρατούσε ξύπνιο 

Ήταν η υπόσχεση της εκδρομής  

Του διαλείμματος  

Μιας ευκαιρίας να απομακρυνθώ από την καταθλιπτική αίθουσα  

Που πολλοί επέμεναν να αποκαλούν «δεύτερο σπίτι».  

 

Ο ποδοσφαιριστής 

 

Είμαι ένας ποδοσφαιριστής  

και θέλω να πετύχω 

τρέχω σ’ όλο το γήπεδο  

τη μπάλα να κερδίσω.  

 

Η μπάλα είναι η χαρά  

Τα πόδια η ζωή μου  

Και κάθε τέρμα που ’χει μπει 

Είναι η δύναμή μου!   
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Νικόλας Ανδρονίκου, Ε΄2  

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».  
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Σωτηρία Παραδεισιώτη, Δ2   

 Στο φως του ηλίου 

 

Ολημερίς στην αλάνα να παίζουμε κρυφτό, 

κουτσό, ποδόσφαιρο κυνηγητό  

Κι σαν το φως του ήλιου ασθενεί 

τραχάλα όλοι για το σπίτι γραμμή.  

Φοβάσαι το σκοτάδι; 

Και ποιος δεν το φοβάται; 

Ο ουρανός ντύνεται με μαύρο πέπλο 

κακοποιός 

Λύκοι, βρικόλακες, πλάσματα της νύχτας 

Όλοι έξω από το παράθυρο 

σκαρφαλώνουν,  προσπαθούν να μπουν μέσα, 

κουλουριασμένος κάτω από το πάπλωμα 

αναψοκοκκινισμένος  

αλλά ο φόβος 

Δεν σ’ αφήνει να βγεις  

Ξαφνικά ακούς μια γλυκιά φωνή 

κι όλα γίνονται μια ανάμνηση μακρινή 

«Μωρό μου, ώρα για το σχολείο» 

Πόσο όμορφο το πρόσωπο της μητέρας, 

πόσο όμορφο... στο φως της μέρας!  
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Σωτηρία Παραδεισιώτη, Δ2   

Ο ύπνος του βρέφους 

 

Κοίτα το πως κοιμάται 

τόσο ήσυχα, ειρηνικά 

Χωρίς σκοτούρες 

Χωρίς υποχρεώσεις 

Χωρίς να στριφογυρίζει 

Απλά κοιμάται.... 

τόσο αγνό κι αθώο 

Δεν γνωρίζει την κακία του κόσμου 

τη δολιοφθορά 

την απάτη  

Απλά κοιμάται.... 

Ξυπνάει, τρώει και ξανακοιμάται 

Χωρίς να χρειάζεται  

να πάει στη δουλειά 

στο σχολείο, στο σουπερμάρκετ, στα αγγλικά. 

Απλά κοιμάται... 

Ο ύπνος του τόσο γαλήνιος, 

ένα χάδι βελούδινο στο μικρό του στόμα 

Μακάρι να μπορούσα κι εγώ.  

Αχ, κοίτα το πως κοιμάται! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Στάλω Χρίστου, Ε΄2 

Ο εαυτός μου  

  

Χτύποι καρδιάς 

Ένα δάκρυ κυλάει  

νιώθω μόνη  

χωρίς κανένα  

Σε ένα δωμάτιο αδειανό  

Χωρίς ανθρώπους  

Μόνο εμένα 

Σκέψεις με τριγυρίζουν  

Σκέψεις που μόνο εγώ  

εγώ ξέρω.  

Πώς να νιώσω ασφάλεια;  

Πώς να σιγουρευτώ ότι κανείς 

Κανείς δεν θα με πληγώσει. 

Παρά μόνο ο εαυτός μου…  
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Στάλω Χρίστου, Ε΄2 

Ένα Αστέρι λαμπερό 

 

Όνειρο γλυκό  

Μέσα στον ουρανό  

Κοιτάζω τα αστέρια 

Και Αμέσως  

τι να δω; 

Ένα Αστέρι λαμπερό 

Πού Τριγυρίζει Μόναχο  

Δίχως κανένα στο πλευρό  

Είναι περήφανο  

Και Φωτεινό 

Με ελπίδα  

Με Φαντασία  

Γιατί είναι το πιο καλό  

το πιο όμορφο, το πιο φωτεινό  

Η διαφορά του από τα άλλα  

Το κάνει ξεχωριστό 

Το κάνει μοναδικό. 
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Στάλω Χρίστου,Ε΄2 

Φαντασία  

 

Φαντασία  

Μία λέξη  

Χίλιες σημασίες 

Όνειρο Oniro  

Παραμυθένιος κόσμος  

Καθόλου ρεαλισμός  

Ένας κόσμος μαγικός  

Που ο κάθε ένας  

Όταν είναι μικρός  

έχει τον δικό του  

Τον δικό του παραμυθένιο κόσμο 

Με πριγκίπισσες 

Πειρατές  

Νεράιδες  

Με ό,τι βάζει το μυαλό του  

Ότι επιθυμεί 

όμως  

Τι βλέπει μετά; 

μία πικρή αλήθεια  

Την πραγματικότητα  

Χωρίς φαντασία  

Χωρίς παραμύθι  

Είναι ένας κόσμος  

Μουντός  

Χωρίς χρώματα  

Μονοτονία μόνο  

Τίποτα. 
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Στάλω Χρίστου, Ε΄2 

Ένα όνειρο 

 

Άσπρο  

Άσπρο χαρτί  

Εσύ τι θα το έκανες;  

Θα το άφηνες λευκό; 

Εγώ πάντως όχι  

Το άσπρο είναι ένα τίποτα  

Ένα καθόλου  

Ένα κενό  

Χωρίς τα υπόλοιπα χρώματα 

Δεν είναι ολοκληρωμένο  

Αυτό συμβαίνει και σε μας  

Τους ανθρώπους  

Ένας μόνος του είναι μόνος  

Κενός Kenos  

Όταν όμως έχει κάποιον στο πλάι του  

Γίνεται κάτι ολοκληρωμένο  

Κάτι μαγικό  

Ένα συναίσθημα  

Ένα όνειρο… 

Η αρχή της ζωής  
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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. 
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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.  

 

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  
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Άντρη Μιχαήλ, Ε΄2 

Η αρχή της ζωής  

 

Και ξαφνικά είσαι ένα τόσο δα  

που το μόνο που ξέρει είναι να κολυμπά,  

είσαι μέσα στο σκοτάδι  

και γνωρίζεις μόνο την αγάπη!  

Και φτάνει η μέρα που θα δεις το φως,  

που να ’ξέρες πως ήταν πάντα εδώ...  

Κοιτάς μα δε νογάς 

στο μέλλον θα γίνεις σαν εμάς  

Τη φροντίδα αναζητάς  

και στον κόσμο θα γυρνάς!  

 

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.  
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Άντρη Μιχαήλ, Ε΄2 

Ο χρόνος  

 

Θα έδινα τα πάντα  

για να γύρναγα τον χρόνο πίσω  

Εκεί που είσαι παιδί  

που η ψυχή σου είναι αγνή  

Να ’χα ξανά γρατσουνιές στα πόδια  

και όχι στην ψυχή  

Εκεί που κλαίμε για σπασμένα παιχνίδια  

και όχι για ραγισμένες καρδιές  

Σε ένα κόσμο μαγικό,  

αθώο, νοσταλγικό και αληθινό.  

 

Η απώλεια της παιδικής ηλικίας   

 

Μεγαλώνει…  

Σε λίγο θα τελειώσει και το σχολείο  

Ετοιμάζεται για νέα πράγματα.  

Αφήνει πίσω όλα τα άσχημα  

Και προχώρα  

Μα πότε  δεν ξέχνα  

την ζωή της στα εφτά. 

Ένα κοριτσάκι μικρό, αθώο 

Που την ψυχή της χαράκωσε 

ένας πόνος φοβερός.  

Ήταν η απώλεια. 

Την μέρα που είπε «Αντίο μπαμπά» 

Μεγαλώνει μα δεν ξέχνα. 

Ζει με το παράπονο στα χείλη  

Ζει με την ελπίδα πως μια μέρα  

θα ξυπνήσει και πως όλα αυτά  

Θα είναι ένα όνειρα κακά.  



20 
 

Χριστίνα Παύλου, Ε΄2 

 

My childhood  

Full of happiness  

No worries in mind  

No problems to find  

Just happiness  

Happiness to seek  

No future to discover  

Just the present moment  

And yet that childhood goes so fast. 
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Γεωργία Θεοδούλου,Ε΄2  

Ο αμαρτωλός αυτός κόσμος 

 

Ζούμε σε μια κοινωνία  

Όπου ο καθένας νοιάζεται μόνο για την πάρτη του. 

Παιδιά που χαρακώνονται, 

Παιδιά εθισμένα στα ναρκωτικά. 

Έφηβοι με πληγωμένες καρδιές  

Συναισθήματα πνιγμένα στη θλίψη  

και την καταπίεση.  

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες παντού. 

Αμαρτήματα πολλά.  

Ποιος νοιάζεται γι’ αυτά; 

Κανείς.  

Ανοίξτε τα μάτια! 

Καταστρεφόμαστε!  

 

 

Γεωργία Θεοδούλου, Ε΄2 

Προδοσία 

 

Δυο μάτια καστανά 

με κοίταζαν και με έκαναν στάχτη. 

Δυο μάτια καστανά 

Με το βλέμμα όλο υποσχέσεις. 

Μου έδιναν την ελπίδα  

πως μπορώ να τα εμπιστευτώ 

πως ποτές δεν θα με προδώσουν. 

Και ξαφνικά χάθηκαν όλα.  

Αυτά τα μάτια  

που κάποτε μου έδιναν έναν λόγο να ζω  

έγιναν η αιτία της καταστροφής μου.  
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Παναγιώτα Χριστοφόρου, Ε΄2 

Για σένα  

 

Για σένα πίνω και μεθώ 

Που είσαι μακριά μου  

Για σένα τα βράδια παραπατώ 

Που δεν σ’ έχω στην αγκαλιά μου  

Θέλω να σου δείξω πόσο σ’ αγαπώ  

Πως έχεις φυτρώσει μέσα στο μυαλό μου  

Και όμως δεν μπορώ  

Δεν αντέχω να ζω μακριά σου 

Θέλω τόσο πολύ να σε κρατώ 

Θέλω να νιώθω τους κτύπους της καρδιάς σου  

Θέλω να ακούω τη φωνή σου  

Μαζί σου θέλω να χαθώ 

Να πάμε όπου τραβά η ψυχή σου  

Στα όνειρα σου τριγυρνώ 

Τους φόβους σου υπερνικώ 

Καρδιά μου, πρόσεχε σε παρακαλώ  

Αφού δεν μπορώ να σε προσέχω εγώ. 
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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.  
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Αντώνης Σωτήρη Νικολάου 

Νικολέτα Νικολάου, Ε΄2 

 

Αγαπώ τον 

Έχω τον μες την καρκιά μου 

Αγαπώ τον, τζεν το ξέρει 

θέλω τον, τζεν με θέλει 

Τζι οπου τον δω χάνου με, 

παλαβώνω τζι ύστερα 

το μετανιώνω 

Αγαπώ τον, πως θα ζήσω 

Άλλον ε θε ν’ αγαπήσω 

Τζειν τα όμορφά του μμάθκια 

Με εκάμασίν κομμάθκια 

Αγαπώ τον αγαπώ τον 

Νύκταν όρομα χωρώ τον 

Έχω τον μες την καρκιά μου 

Μέρα νύκτα συντροφκιά μου 
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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;  

 

 

 

 

 

 


