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Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ 

Σύμφωνα με πληροφορίες,  αν και όλες οι μετρήσεις που 

έγιναν στο ζώο συγκλίνουν στο να πρόκειται για 

φουρόγατα, ωστόσο οι υπεύθυνοι βρίσκονται εν 

αναμονή του τεστ D.N.A. που θα διενεργηθεί  μετά την 

δειγματοληψία που έγινε και την διασταύρωση που θα 

πραγματοποιηθεί, περιμένουν να επιβεβαιώσουν αυτό 

το αρχικό συμπέρασμα Στις 17/10/2017 ένας κρητικός 

αγριόγατος έχει παγιδευτεί από τον βοσκό της περιοχής 

και έχει παραδοθεί στην διεύθυνση δασών Χανίων η 

οποία επιλήφθηκε του περιστατικού. 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ 

  

 

ΓΩΓΩ ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ  

Την Τρίτη 5 Μαρτίου μας επισκέφθηκε στο σχολείο ο 

Γυμνασιάρχης του γυμνασίου της Κυψέλης κύριος 

Γιώργος Μπήτρος , καλεσμένος από τον δάσκαλο της 

τάξης μας κύριο Κώστα Σταυρόπουλο για να μας μιλήσει 

για την μεγάλη ιστορικό της Αίγινας , Γωγώ 

Κουλικούρδη.  

.Η Γωγώ Κουλικούρδη γεννήθηκε το 1920 στο νησί της Αίγινας και 

έφυγε από τον κόσμο πριν δεκαεπτά χρόνια, δηλαδή το 2002 σε 

ηλικία 82 ετών. Ζει όμως χαραγμένη στην μνήμη όλων όσοι την 

γνώρισαν. Κατά την διάρκεια του βίου της γνώρισε σπουδαίους 

ανθρώπους , όπως ο Νίκος Καζαντζάκης, και  βοήθησε αρκετούς 

νεότερούς της που της ζητούσαν την συμβουλή της, ανάμεσα στους 

οποίους και οι δυο άνθρωποι που μας μίλησαν για αυτήν, δηλ. ο 

δάσκαλός μας και ο κύριος Μπήτρος.   Σπουδαία ιστορικός και 

ερευνήτρια , εργάστηκε ως φιλόλογος στο ελληνογαλλικό σχολείο 

SAINT ZOZEF , έγραψε  τρία ιστορικά  βιβλία για την γενέτειρά της , 

τα :Αίγινα Ι, Αίγινα ΙΙ και Αίγινα ΙΙΙ, από τα οποία η ίδια εξέδωσε τα 

δύο πρώτα , ενώ το τρίτο εκδόθηκε από την αδερφή της Στέλλα, 

μετά τον θάνατο της ιστορικού. Επίσης ήταν η συγγραφέας του 

βιβλίου Ιστορίας που διδάχτηκε στην  Γ’ Γυμνασίου την περίοδο 

1977-1981.Άλλα βιβλία της είναι ένας οδηγός για την Αίγινα, σε 

συνεργασία με τον δημοσιογράφο Νίκο Αλεξίου, και «Ο Αλέξανδρος 

του Χατζηαλεξανδρή», ένα πολεμικό καράβι των Ψαρών στην 

Αίγινα. Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής του νησιού μας, υπηρέ-

τησε , όπως και η αδερφή της ως εθελόντρια νοσοκόμα και βοηθού-

σε τους τραυματίες που νοσηλεύονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 

της Αίγινας, το οποίο βρισκόταν στον χώρο που σήμερα υπάρχει το 

ξενοδοχείο « Μιράντα». Εκεί προσπαθούσε ακόμα και δίνοντας 

παραστάσεις, να ψυχαγωγήσει τους τροφίμους, ανεβάζοντας έτσι 

το ηθικό τους. Αργότερα , μαζί με την Πολύμνεια Ηρειώτη, πρωτο-

στάτησε στην δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου της πόλης 

μας. Η ίδια μαζί με άλλες συνομήλικές της , επισκέπτονταν αν-

θρώπους μεγαλύτερης από τις ίδιες ηλικίας  και τους ζητούσαν να 

τους πουν τραγούδια , έθιμα και παραδόσεις των Αιγινητών , τα 

οποία κατέγραφαν σώζοντάς τα από την λήθη.     Πιστεύω όμως πως 

το πλέον σημαντικό έργο της είναι ότι έμαθε σε πολύ κόσμο και 

ιδιαιτέρως  την νεολαία, να αγαπάει την ιστορία και τον τόπο μας.        

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ     

Τα μάτια των παιδιών     Μηνιαία 

περιοδική έκδοση   

Στ 2 - 1o  Δημοτικό  Σχολείο  Αίγινας 

Υπεύθυνος Ύλης: Κώστας Σταυρόπουλος 

Αρχισυνταξία: Μαθητές/τριες του Στ2 

 



 

 

 

  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Ο Απρίλιος είναι ο τέταρτος μήνας του έτους με 

διάρκεια τριάντα ημερών. Το όνομά του το πήρε από το 

λατινικό ρήμα aperire , που σημαίνει ανοίγω , γιατί 

αυτόν τον μήνα ανοίγουν τα λουλούδια. Σύμφωνα με 

την αρχαία ρωμαϊκή παράδοση, ο Απρίλιος ήταν 

αφιερωμένος στην θεά Αφροδίτη. Η πρώτη μεγάλη 

γιορτή του Απριλίου στην αρχαία Ρώμη ήταν τα Μεγα-

λήσια προς τιμήν της Μεγάλης Θεάς Μητέρας Κυβέλης.  

Ο μήνας Απρίλιος , παρουσιάζεται σε άγαλμα ως 

βασιλιάς της Άνοιξης   με βασιλική περιβολή και στέμμα 

κλαδί σκήπτρο στο δεξί και κρίνο, έμβλημα βασιλικό στο 

αριστερό χέρι. 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ                                                              

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1910  ΚΙΛΕΛΕΡ.                                                                     

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1996  Θάνατος του Οδυσσέα Ελύτη                                                            

21 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ. Αρχή της Άνοιξης.                              

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 Απελευθέρωση της Καλαμάτας.                

25 ΜΑΡΤΙΟΥ   Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.                                  

25 ΜΑΡΤΙΟΥ  1821 Ημερομηνία επίσημης έναρξης της 

ελληνικής επανάστασης.                        

Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ 

Όλη η παρέα είναι εκεί                                                     

κάθε μέρα είναι γιορτή.                                                     

Τα χελιδόνια κελαηδούν                                                           

και τα ακούω να γελούν 

Μες στην τάξη ησυχία.                                          

Να μιλήσεις αμαρτία!                                           

Μα η άνοιξη με παίρνει                                         

στα δικά της τα μέρη.                                          

Και η Άνοιξη έχει έρθει                                       

μα μου λέει δεν αντέχει                                   

να μας βλέπει απ’ τα παντζούρια            

μαραμένα σαν λουλούδια. 

Η ψυχή μου έχει πετάξει                            

κι η ζωή μου έχει αλλάξει .                         

Η Άνοιξη μπαίνει στην τάξη.                                  

Μας χαϊδεύει σαν μετάξι. 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ                                                                                     

 ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ ΜΥΚΗΝΕΣ 

 Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα,          

που πρώτος ύμνησε ο Όμηρος στα έπη του, είναι το σημαντικότερο           

και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης  Εποχής του Χαλκού     

στην Ελλάδα. Το όνομά τους έχει δοθεί σε έναν από τους λαμπρότε-

ρους πολιτισμούς της ελληνικής προϊστορίας,   τον μυκηναϊκό και οι        

μύθοι που συνδέονται με την ιστορία τους διαπέρασαν τους αιώνες  

με τα ομηρικά έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασικής εποχής , 

ενώ ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν παγκοσμίως την πνευμα-

τική δημιουργία και την τέχνη. Οι Μυκήνες ιδρύθηκαν ανάμεσα σε 

δύο ψηλούς  κωνικούς λόφους, τον Προφήτη Ηλία (805 μ.) , και την 

Σάρα( 660 μ.) πάνω σε χαμηλό ύψωμα που δέσποζε στην αργολική 

πεδιάδα και είχε τον έλεγχο των οδικών και θαλάσσιων επικοινωνιών. 

Γύρω στο 1700 π. Χ. εμφανίστηκαν ηγεμονικές και αριστοκρατικές 

οικογένειες , όπως διαπιστώνεται από την χρήση μνημειωδών τάφων 

πλούσια κτερισμένων και περικλεισμένων σε λίθινο περίβολο που 

ονομάστηκε   Ταφικός Κύκλος Β . Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε στην αρ-

χή της μυκηναϊκής περιόδου γύρω στο 1600 π. Χ. οπότε οικοδομήθη-

κε ένα μεγάλο κεντρικό κτίριο στην κορυφή του λόφου, ένας δεύτε-

ρος λίθινος  περίβολος ,ο Ταφικός Κύκλος Α , καθώς και οι πρώτοι 

θολωτοί τάφοι. Όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα, οι ηγεμόνες των 

Μυκηνών ήταν ισχυροί και συμμετείχαν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο  

εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της Μεσογείου. Η ανοικοδόμη-

ση των ανακτόρων  που είναι ορατά σήμερα άρχισε γύρω στο 1350     

π. Χ. Τότε ξεκίνησε και η οχύρωση της Ακρόπολης στην οποία 

διακρίνονται τρεις φάσεις. Ο πρώτος περίβολος χτίστηκε με το 

κυκλώπειο σύστημα επάνω στον βράχο. Εκατό χρόνια αργότερα η 

οχύρωση μετακινήθηκε προς τα δυτικά και νότια και κτίστηκε η Πύλη 

των Λεόντων , η μνημειακή είσοδος με τον προμαχώνα της . Στον 

τειχισμένο χώρο εντάχτηκαν το θρησκευτικό κέντρο και ο Ταφικός 

Κύκλος Α που διαμορφώθηκε σε χώρο προγονολατρείας με την 

ανύψωση του αρχικού επιπέδου του. Τότε είναι πιθανό ότι οικοδο-

μήθηκε και ο θολωτός τάφος γνωστός ως «Θησαυρός του Ατρέα» με 

τα τεράστια υπέρθυρα και την ψηλή κυψελοειδή θόλο. Γύρω στα  

1200 π. Χ. μετά από εκτεταμένη καταστροφή ,πιθανώς από σεισμό,       

κατασκευάστηκε η επέκταση των τειχών προς τα βορειοανατολικά  

του λόφου ώστε να ενταχθεί στον τειχισμένο χώρο η υπόγεια κρήνη. 

Αλλεπάλληλες καταστροφές συνοδευόμενες από πυρκαγιές οδήγη-

σαν στην οριστική εγκατάλειψη του χώρου γύρω στο 1100 π. Χ. Τα 

κυκλώπεια τείχη της μυκηναϊκής ακρόπολης  όμως, παρέμειναν                                                                 



 

 

 

  

( συνέχεια από την σελίδα 2) ορατά στο πέρασμα των 

αιώνων και αποτέλεσαν πόλο έλξης πολλών [περιηγητών 

και αρχαιοφίλων που δεν δίστασαν να λεηλατήσουν τον 

χώρο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα επωφελούμενοι από 

την αδιαφορία και την φιλαργυρία των Τούρκων. Το 

1835 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, οι Μυκήνες 

τέθηκαν υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας , η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιεί 

έρευνες στον χώρο.  

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΓΑΚΗ 

 ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ  

Όταν τα φυτά ανθίζουν                                                                 

όταν οι κάμπιες γίνονται πανέμορφες πεταλούδες                             

όταν ο καιρός κάνει ένα διάλειμμα από το κλάμα του…      

έρχεται η Άνοιξη με τρεις φίλους της παρέα:                          

τον Μάρτη τον Απρίλη, και τον κυρ-Μάη                                    

που την αγαπούν…                                                                                             

Όμως πολλές φορές διαφωνούν και τότε…                                           

Ο Μάρτης ξεκινάει να κλαίει και  ο Απρίλης                  

προσπαθεί να τον συνεφέρει.                                                     

Όσο για τον κυρ-Μάη;                                                                   

Δεν διαφωνεί με κανέναν!                                                    

Του αρέσει άλλοτε  να κλαίει από συγκίνηση                      

και άλλοτε πάλι   να γελάει γεμάτος αισιοδοξία                

για το Καλοκαίρι που καταφθάνει… 

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ 

 

 
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Ο Μέγας Αλέξανδρος ( Αρχαία Πέλλα Ιούλιος 356 π. Χ.-

Βαβυλώνα  10 Ιουνίου 323 π. Χ. ) κοινώς γνωστός ως 

Αλέξανδρος ο Μέγας  ή  Αλέξανδρος Γ ΄ ο Μακεδών , 

ήταν βασιλιάς του Βασιλείου της Μακεδονίας  , αυτό- 

κράτορας  της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας ( μετά την 

εκστρατεία του) και μέλος της δυναστείας των Αργεα-

δών. Ήταν ο ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά 

της Αχαιμενιδικής Αυτοκρατορίας. Οι κατακτήσεις του 

αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο της Ελληνιστικής Εποχής 

των βασιλέων, των  διαδόχων και των επιγόνων του. 

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΓΑΚΗ     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ  

Η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα 

ξεκίνησε το 1869 με την κατασκευή της γραμμής μεταξύ της Αθήνας 

και του Πειραιά με ιδιωτική χρηματοδότηση. Το ελληνικό σιδηρο-

δρομικό δίκτυο αναπτύχθηκε στην συνέχεια σταδιακά με πρωτο-

βουλία ιδιωτικών ξένων εταιριών με την υιοθέτηση ενός δικτύου 

τεσσάρων γραμμών μήκους 600, 750, 1.000 και 1.435 χιλιομέτρων 

.Μέρος του δικτύου έχει κληρονομηθεί  ως αποτέλεσμα της προ-

σάρτησης    στην ελληνική επικράτεια μερών της οθωμανικής αυτο-

κρατορίας.                                                                                                        

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ:Η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1832 και η 

γέννηση του νεοσύστατου κυρίαρχου κράτους  συνέπεσε με την 

έναρξη της εποχής των σιδηροδρόμων. Μέχρι τον 1835 τίθενται 

σχέδια προς το ελληνικό κράτος για την κατασκευή σιδηροδρομικής 

γραμμής από την Αθήνα προς το λιμάνι του Πειραιά. Μετά από 22 

χρόνια , το 1857 ,υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του και 

οι  σχετικές εργασίες άρχισαν . Χρειάστηκαν τέσσερις διαφορετικές  

εταιρείες   και δώδεκα χρόνια για να τεθούν τα 8,8 χιλιόμετρα της 

διαδρομής σε χρήση , καθώς το έργο ολοκληρώθηκε το 1869. ΤΟ 

1895 η γραμμή επεκτείνεται ως την Ομόνοια και το 1904 έγινε ηλε-

κτροκίνητη με Τρίτη τροχιά, δημιουργώντας την γραμμή 1  του Με-

τρό της Αθήνας. Το 1920 στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο  ξεκί-

νησαν να λειτουργούν οι Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους ( Σ.Ε.Κ.) 

ως το 1970 και από το 1971 όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές εκτός 

από τις βιομηχανικές  και τους  ΕΗΣ ( Ελληνικοί Ηλεκτροκίνητοι 

Συρμοί) άρχισε να τους λειτουργεί ο Ο. Σ. Ε. ,δηλ. ο Οργανισμός  

Σιδηροδρόμων Ελλάδος.    

ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 

           

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ: Με την εφεύρεση του οριζόντιου υδροτροχού 

λύθηκε το πρόβλημα κατασκευής νερόμυλων και σε πε-

ριοχές όπου δεν υπήρχε ροή μεγάλης ποσότητας νερού 

την οποία απαιτούσε ο όρθιος. Έτσι μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν και οικισμούς ορεινούς, αρκεί να 

υπήρχε κάποιο κεφαλάρι ή ρυάκι έστω και με μικρή 

ποσότητα. Παράλληλα  όμως προέκυψε η ανάγκη 

κατασκευής υδραυλικών έργων υποδομής για την 

συγκέντρωση του νερού( νεροκράτες) ,  την μεταφορά 

του( νερούλακα)  , την αποθήκευσή του ( στέρνες) κ.ά. Η 

αξία αυτών των έργων μερικές φορές ήταν μεγαλύτερη 

από την αξία του ίδιου του μύλου. Στον ελληνικό χώρο 

λειτούργησαν και οι δύο βασικοί τύποι νερόμυλου με τις 

διάφορες παραλλαγές τους: Ο παλαιότερος «ρωμαϊκός» 

με την όρθια εξωτερική φτερωτή και, κυρίως, ο «ανατο-

λικός» ή «ελληνικός» με την μικρότερη εσωτερική οριζό-

ντια ,ο οποίος ονομάστηκε έτσι γιατί είχε εξαπλωθεί στο 

βυζαντινό κράτος. Η διάδοση των νερόμυλων ήταν ευ-

ρύτατη  στην ηπειρωτική Ελλάδα και στο εσωτερικό των 

νησιών. Χρησιμοποιήθηκαν σαν αλεστικοί , βασικά για 

την παραγωγή αλευριού και λιγότερο για το άλεσμα δε-

ψικών υλών ,χρήσιμων στην βυρσοδεψία ( ταμπακόμυ-

λοι) ,για παραγωγή μπαρουτιού, ( μπαρουτόμυλοι) κ. ά. 

ΤΣΕΛΕΣΤΙΑ ΧΑΪΝΤΑΡΙ     

 ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ :ΠΕΤΡΑΣ 

 
Η ιστορία της Αίγινας είναι συνυφασμένη με τα πετρώ-

ματά της και τους βράχους της. Από τα παλιά χρόνια 

μέχρι και τον εικοστό αιώνα λειτουργούσαν εδώ πολλά 

νταμάρια.  Έπειτα από τόσα χρόνια τα νταμάρια της Αί-

γινας δεν λειτουργούν πια.  Τα τελευταία που λειτουρ-

γούσαν ήταν στον Μεσαγρό. Άλλα νταμάρια ήταν στον 

Ασώματο, στην Πασπάρα και στους Λαζάρηδες. Το που-

ρί από την Πασπάρα αξιοποιήθηκε για να κατασκευα-

στεί ο Ναός της Αφαίας. Το κάθε πουρί, ανάλογα με τον 

χώρο από τον οποίο προέρχεται εμφανίζει κάποιες ιδι-

αιτερότητες. Στο Λιβάδι υπάρχει το κόκκινο πουρί, στον 

Μεσαγρό το μαλακό πουρί, που καταστρέφεται όμως 

εύκολα, καθώς και η μαυρόπετρα. Τα απαραίτητα εργα-

λεί9α για έναν πετρά είναι το κοπίδι, το σφυρί, το 

καλέμι, το βαριό, οι σφήνες, η τραπίνα. Στην συνέχεια 

όμως, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες  της     

πέτρας , αλλά και την μορφή που επιθυμεί να της δώσει ο δημιουρ-  

γός της, χρησιμοποιεί ακόμα και κατσαβίδι, μαχαίρι, σουγιά και  

συχνά επινοεί και κατασκευάζει ο ίδιος ο πετράς τα εργαλεία που 

χρειάζεται.   

Από το βιβλίο: «ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ» , της 

Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου Αίγινας με 

την υποστήριξη του Δήμου Αίγινας που εκδόθηκε το 1997.  

Γ ια την Αντιγραφή:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ     

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:  

ΜΙΚΡΟΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ:  ΟΠΛΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  ΚΑΝΟΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Πλοία:  

«Καρτερία» :Ατμοκίνητο πλοίο από ξύλο με τέσσερα κατάρτια , 

ένα φουγάρο και οχτώ κανόνια.   

«Άρης»: Δικάταρτο , ξύλινο, με δεκατέσσερα  κανόνια τρεις 

λέμβους   διαφυγής  σε περίπτωση κινδύνου, και τέσσερις άγκυρες.  

Κανόνι: Με ρόδες, για να μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο 

στην στεριά.  . Παρόμοιο , χωρίς όμως ρόδες , χρησιμοποιούσαν και 

σε πλοία.  

Πιστόλες:  Με μεγάλη σκανδάλη,  χρυσά και ασημένια ανάγλυφα 

σχέδια.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

               Τα παιδιά συζητάνε 

                Και τα λουλούδια στο βάζο ευωδιάζουν 

                 Τα μάτια τους λάμπουν 

                  Και ο ήλιος θωπεύει το παράθυρο 

                   Το γέλιο τους ακούγεται ηχηρό 

                    Κι ανθίζουν μυγδαλιές στην αυλή μας 

                     Τα παιδιά δακρύζουν 

                     Χαϊδεύουν τον συμμαθητή τους που πικράθηκε 

                      Και γίνεται ο κόσμος όλος μια τεράστια αγκαλιά 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΝΑΡΧΟΣ   

 

 


