
 
    Έκα μεγάιμ ηαλίδη… 

 

Σεξ κεόηεηαξ ημ άκζμξ 

ιαμπηνίδεη μεξ’ ημ βάζμξ 

έπεη πνώμαηα πμνημθαιηά  

θίηνηκα, θόθθηκα, θαη μειηά  

Σμο ιμοιμοδημύ ε εοςδηά 

ζοκεπαίνκεη ηα παηδηά 

μ’ όκεηνμ με θακηαζία 

θαη με ηα παηδηά γηα εγεζία 

γεμίδεη ημο θόζμμο ε γεηημκηά 

με ηναγμύδηα, γέιηα θαη πανά 

Όμςξ μ πνόκμξ θοιάεη  

ζακ ηνέκμ ένπεηαη θαη πενκάεη  

δίπςξ κα μαξ νςηάεη 

ημ ζώμα όιμ θαη βαναίκεη  

θη ανπίδεη κα γένκεη  

Ηη όζμ θη ακ ηα πνόκηα πενκμύκ  

θη όζμ θη ακ μ θαηνόξ ζε βαναίκεη 

πμηέ μεκ εγθαηαιείπεηξ ηε δςήξ ημ ηαλίδη 

γηαηί πμηέ δεκ λένεηξ ηη ζμο θένκεη!! 

Γίκ ηεξ δςήξ ημ ηαλίδη μοζηήνημ θη απνόβιεπημ 

γεμάημ πενηπέηεηεξ, πανέξ θαη ιύπεξ  

θαη ζε θάζε ιεπηό πμο πενκά 

ζμο μαζαίκεη ηόζα πμιιά. 

ε γεμίδεη γκώζε, πείνα θη ακζνςπηά  

ζε μαζαίκεη ηα εμπόδηα κα λεπενκάξ, 

ζηηγμέξ ιύπεξ θαη πανάξ πενκάξ, 

μα ζε θάζε ιεπηό ημ κόεμα ηεξ δςήξ ακαδεηάξ  

Ηη όηακ με ημ θμνμί γενμέκμ 

μα με ημ πκεύμα κα μνζώκεηαη αγένςπμ  

θηάζεηξ ζηε δηθή ζμο Ζζάθε  

μόκμ ηόηε κα ακαιμγηζηείξ  

ηη θαηάθενεξ ζε όιμ ημύημ ημ ηαλίδη. 

Εμπκεοζμέκμ από ημ πμίεμα ημο Γ. Ρίηζμο  
 «ηδηηδίθηα ζηήζακ ημ πμνό». 
 Λανία Τζαπναιή Α4 
 

 
 

 

 
Επηδαύνεημ 

 

Βαζογάιακμξ θοιάεη μ ζημπαζμόξ  

ημο ζμύνμοπμο. 

Σα όκεηνα ηςκ πεύθςκ ζηςπειά. 

Ηαη ζηεκ μνπήζηνα ηεκ παιηά  

πένηα ορώκμκηαη  

θναογέξ 

θμνμηά ζε θίκεζε αηώκηα. 

Ρίγμξ γιοθό μεξ ζημ ζθμηάδη. 

Ηαη ημ θεγγάνη δε μεηνάεη πηα ημ πνόκμ. 

Σμ αενάθη απ’ ηε ζάιαζζα  

ήνζε θαη δνόζηζε 

ηεκ ανπαία ροπή ηςκ ζεαηώκ. 

 Όιγα Κάμπνμο 

Ζεηείηαη Ειπίξ 
 

Δεηείηαη Γιπίξ 

θη μ πνόκμξ ζηεκεύεη 

Δεηείηαη Γιπίξ 

θαη μ πόκμξ ζενηεύεη. 

ακ ε αιήζεηα αδεθάγα  

θαηαηνώγεη ηεκ  ζθέρε , 

ε δοζηοπία θαναδμθεί ,  

ακαδήηα ημ ηέιμξ . 

Ηη ακέιπηδμξ μ βίμξ μμηάδεη  

κα ‘πεη ημ ζάκαημ ςξ ιύηνςζε  

αθμύ μμκάπα  

μηα ειπίδα η’ απμμέκεη. 

Δεηείηαη Γιπίξ ,  

όζμ μη άκζνςπμη μμπζμύκ θαη ειπίδμοκ, 

όζμ μη θαεμμί βαναίκμοκ ημοξ ιογμμύξ,  

θη όζμ ε ζιίρε θαιείηαη κα νεμάλεη 

όζα μ πακηθόξ θαη ε αγςκία 

άθεζακ αθόμα δα, αιώβεηα! 

(Ιε αθμνμή ημ δηήγεμα  

‘’Δεηείηαη Γιπίξ’’  

ημο Ακηώκε αμανάθε) 

Τδέκε ΛμζπόγηακκεΓ’2 
(11-5-14) 



‘’Μα ‘ζαη θαιά δάζθαιε’’ 
 

Κα ‘ζαη θαιά δάζθαιε 

πμο πάκηα λένεηξ ηη κηώζμομε 

πςνίξ κα πνεηάδεηαη κα ζημ πμύμε 

πμο πνμιαβαίκεηξ θάζε ζθέρε μαξ  

πμο έπεηξ οπμμμκή, θανηενία, αγάπε. 

 

 
 

Αγάπε δςγναθηζμέκε ζηα μάηηα ζμο. 

Θάμπεηξ μόιηξ μπαίκεηξ ζηεκ ηάλε, 

κμηάδεζαη γηα ημκ θαζέκα πςνηζηά, 

θάκεηξ ηα ιάζε μαξ γκώζε. 

Βνίζθεηξ ηνόπμοξ μμκαδηθμύξ, 

αζηείνεοημοξ, αθμύναζημοξ, 

εκδηαθένμκηεξ γηα όιμοξ. 

 

Κα ‘ζαη θαιά δάζθαιε, 

πμο έπεηξ μηα ηενάζηηα δεζηή, 

με γκώζε θαη ηνόπμ! 

 

Κα ‘ζαη θαιά δάζθαιε  

πμο μάζαμε ηηξ νίδεξ μαξ 

πςνίξ κα κηνεπόμαζηε 

θαη ημ εοπανηζηεζήθαμε, 

πμο αγαπήζαμε ημ μάζεμα θαη ημκ πμιηηηζμό μαξ, 

πμο γκςνίζαμε ηα ήζε θαη ηα έζημα 

ζηηξ γεηημκηέξ ημο πςνημύ 

ζηηξ μκήμεξ ηςκ παππμύδςκ 

μέζα απ’ ημκ πμνό θαη ηα ηναγμύδηα 

μέζα απ’ ηεκ ιασθή μαξ πανάδμζε. 

 

Κα ‘ζαη θαιά δάζθαιε! 

 

 (εμπκεοζμέκμ από ημ θείμεκμ  

ημο Γηώνγμο Ζςάκκμο) 

Ληπαέια Λπέγθμο  
 

 

Όναμα δηπιό – Αιήζεηα 
 

Έκα μπμοθέημ ακεμώκεξ 

όμμνθα πνώμαηα, απαιά. 

Ιηα πανέα από παηδάθηα 

όιμ γαιήκε θαη πανά. 

 

Έκαξ πέηνηκμξ ιόθμξ 

-όναμα ζθιενό- 

με ηε γθνίδα ηε ζςνηά ημο 

ζηίγμα ζημ γαιάδημ μονακό. 

 

Ηη έκα δνμζενό αενάθη 

δηώπκεη ημκ ύπκμ ημ μηθνό, 

θένκεη αιήζεηα μεξ ζημ βιέμμα, 

εηθόκεξ ,όπη όναμα δηπιό. 

 

Έκα μπμοθέημ ακεμώκεξ 

όμμνθα πνώμαηα, απιά 

ζακ ηηξ ροπέξ απ΄ηα παηδάθηα 

πμο παίδμοκ θάης ζηε ιμθηά. 

 

Πέηνηκε μα ακζηζμέκε 

με ακεμώκεξ ιαμπενέξ 

πμο ηηξ θόβμοκ ηα παηδάθηα 

όμμνθεξ, πνοζέξ ροπέξ. 

             …μία Έθεβε από ημ πανειζόκ 
 



                   Ηαιμθαίνη θαη…Φύγαμε 
Σμ θαιμθαίνη ‘’εηζβάιεη’’ ζηηξ δςέξ όιςκ ζηγά ζηγά. Ιηθνμί θαη μεγάιμη ακηηθνίδμοκ με πανά θάζε πνςί ημ 

παμόγειμ ημο Ήιημο, αηζζάκμκηαη ηε δεζηαζηά ημο κα ημοξ πιεμμονίδεη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εμέναξ θαη 

θμημμύκηαη έπμκηαξ ζοκηνμθηά ημοξ ρίζονμοξ ηεξ θαιμθαηνηκήξ αύναξ. 

Ε λεγκμηαζηά , ε πανά θαη ε αηζημδμλία 

θαηαθιύδμοκ ηηξ εμένεξ όιςκ μαξ θαη πακημύ 

θονηανπμύκ παμόγεια με εοπάνηζηε δηάζεζε. Οη 

άκζνςπμη, ηεκ πενίμδμ αοηή, αιιάδμοκ, μαδί ημοξ 

αιιάδεη θαη ε νμοηίκα ημοξ, πμο βάθεηαη ζηηξ 

απμπνώζεηξ ημο μπιε, ώζηε κα μμηάδεη ζηε γαιήκηα 

μμνθή ηεξ ζάιαζζαξ θαη ημο μονακμύ.  

ήμα θαηαηεζέκ ημο θαιμθαηνημύ; Ια θαη βέβαηα 

μη βμοηηέξ!!! Γέιηα, παηπκίδηα θαη ιηςμέκα παγςηά 

θάης από ηε ζθηά μηαξ πνςμαηηζηήξ μμπνέιαξ, 

παμέκμη ζηα ζαιαζζηκά όκεηνά μαξ, ακηηθνίδμκηαξ ημοξ μηζμγθνεμηζμέκμοξ πύνγμοξ με θόκημ ημ βαζύ 

γαιαδμπνάζηκμ ηεξ ζαιάζζεξ. 

Ηαζώξ ημ δείιη ένπεηαη, ημ θςξ ημο θεγγανημύ ανπίδεη κα αγθαιηάδεη δεηιά-δεηιά ηηξ ζθέρεηξ θαη ηα 

όκεηνα, πμο πμνεύμοκ ζηα δνμζενά ηναγμύδηα ηςκ ηδηηδηθηώκ. Σμ ακηηθέγγηζμα ηςκ αζεμέκηςκ 

ζεζαονώκ πμο πέθημοκ θάκμοκ ηεκ απένακηε ζάιαζζα κα ιαμπηνίδεη θαη ηεκ πνοζαθέκηα αμμμοδηά κα 

θνοθμγειά!!!!!!!  ΙΑΚΟ ΙΑΚΟΙΑΘΡΘ!                                                       Ραβδά Γςγώ Β’5 

 
‘’Η θαθή εμένα από ημ πνωί θαίκεηαη’’ 

 
Σώνα παηδηά μμο, πμο ένπεηαη θαιμθαίνη πνέπεη κα πνμζέπεηε. Ο 

ιόγμξ πμο ημ ιές αοηό είκαη δηόηη μηα μένα ημο θαιμθαηνημύ δεκ ήηακ 

ηόζμ ςναία γηα εμέκα. Από ημ βνάδο, ήζεια κα πενάζς θαιά, απ’ όηη 

θαίκεηαη όμςξ έγηκε ημ ακηίζεημ. Ήζεια κα θμημεζώ ςξ ανγά ημ πνςί 

όμςξ δεκ έγηκε γηαηί θαηά ηηξ 9:00 ημ πνςί με λύπκεζε έκα θμμπνεζέν 

ημ μπμίμ πηοπμύζε ζακ κα είπα δέθα μέιηζζεξ μέζα ζημ θεθάιη μμο. 

Αθμύ λύπκεζα, μπήθα ζηεκ θμοδίκα, άκμηλα ημ παθέημ με ηα 

δεμεηνηαθά ηα μπμία δοζηοπώξ ηα έποζα ζημ πάηςμα μπόηε άνπηζα κα 

ηα μαδεύς. Ιμο πήνακ ανθεηή ώνα επεηδή ήηακ μηθνά θαη είπακ 

δηαζθμνπηζηεί μέπνη θαη θάης από ημ ρογείμ. Ύζηενα απ’ αοηό θαη 

κεζηηθή, θόνεζα ημ μαγηό μμο θαη ηνάβελα ημ δνόμμ γηα ηεκ παναιία. 

Έια όμςξ πμο δεκ έθηαζα εθεί , γηαηί ε ζαγημκάνα μμο θόπεθε θαη 

θμοηνμοβαιηάζηεθα ζε μηα μιόθιενε θαηεθόνα, έγδανα ημ πνόζςπό 

μμο θαη ηα πόδηα μμο. Γύνηζα ζημ ζπίηη θαη ζακ κα μεκ έθηακε αοηό ε 

μαμά μμο με μάιςζε γηα ηα θαημνζώμαηα μμο. Όιμ ημ απόγεομα έμεηκα 

ζημ ζπίηη πμκώκηαξ θαη ζνεκώκηαξ γηα ηε  βόιηα πμο έπαζα. Σμ βνάδο 

δεκ θμημήζεθα, απιά ζηνηθμγύνηδα ζημ θνεβάηη. Ε δέζηε με έπκηγε θαη 

ηα θμοκμύπηα με ηζημπμύζακ. Ηαηάκηεζα κα θμημεζώ ζηηξ ηνεηξ ημ 

πνςί. Ηαηά ηεκ γκώμε μμο ε θαθή μένα από ημ πνςί θαίκεηαη!!!   

(Γηθόκα από ηε Ιανηζία Κηόθμο)                                                               Αγγειηθή Ιπμύκημο Γ3 

 

 


