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 Η πηο όκορθε ζάιαζζα 

 

Η πιο όμορφθ  κάλαςςα 

είναι  αυτι  που  δεν  ζχουμε  ακόμα  ταξιδζψει. 

Τα  πιο όμορφα  παιδιά  δεν  ζχουν  μεγαλϊςει  ακόμα. 

Τισ  πιο  όμορφεσ  μζρεσ  μασ 

δεν  τισ  ζχουμε  ηιςει  ακόμα. 

Κι  αυτό που κζλω να ςου πω 

το πιο όμορφο απ’ όλα, 

δε  ςτο `χω πει ακόμα. 

 

                                       Ναηίμ  Χικμζτ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Αφροδίτθ Κουρουμπλι (Ε΄ τάξθ) 
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Γίτως εζέ 
 

Δίχωσ εςὲ δεν κα ’βριςκαν 
νερὸ τα περιςτζρια 
 
δίχωσ εςὲ δε κ’ άναβε 
το φωσ ο Θεὸσ ςτισ βρφςεσ του. 
Μθλιὰ ςπζρνει ςτον άνεμο 
τ᾿ άνκθ τθσ, ςτθν ποδιά ςου 
φζρνεισ νερὸ απ᾿ τον ουρανό, 
φϊτα ςταχυϊν κι απάνω ςου 
 

φεγγάρι από ςπουργίτεσ. 

                                                                                                                          

                                                  Ν. Βρεττάκοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφροδίτθ Κουρουμπλι (Ε΄ τάξθ) 
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Μαδεύω ηα πεζκέλα ζηάτσα 

Μαηεφω τα πεςμζνα ςτάχυα να ςου ςτείλω λίγο ψωμί, 
μαηεφω με το ςπαςμζνο χζρι μου ό,τι ζμεινε απ᾿ τον ιλιο 
να ςου το ςτείλω να ντυκείσ. Ζμακα πωσ κρυϊνεισ. 

 
Τθν πράςινι ςου φορεςιὰ να τθν φορζςεισ τθ Λαμπρι! 

Θα τρζξουν μ᾿ άνκθ τα παιδιά. Θα βγουν τα περιςτζρια, 

κ᾿ θ μάνα ςου με μια ποδιά, πλατιά, γεμάτθ αγάπθ! 

 

Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφι, ρϊτα όποιο δζνδρο κζλεισ 

Μ᾿ ακοφσ; Οι δρόμοι όλθσ τθσ γθσ βγαίνουνε ςτθν καρδιά μου! 

Μθν ξεχαςτείσ κοιτάηοντασ το φωσ. Τ᾿ ακοφσ;... Να ’ρκεισ! 

                                                                                                                                                        

Ν. Βρεττάκοσ                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Ελευκερία Σταμάτθ (Ε΄ τάξθ) 
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Το ηραγούδη ηοσ θιόοσλ  

 

Γελ έρεηο πνύ λα θνηκεζείο  

δαλείζνπ ην παπνύηζη κνπ 
δελ έρεηο πνύ λα δεζηαζείο 
δαλείζνπ ηελ θαξδηά κνπ 
δελ έρεηο πνύ λα πηεηο λεξό 
μεδίςαζε ζην δάθξπ κνπ 
δελ έρεηο πνύ λα νλεηξεπηείο 
δαλείζνπ ηα όλεηξά κνπ. 

 

Κξύβσ βαζηά ζηηο ηζέπεο κνπ 
δπν ςίρνπια ςσκί, 
θξύβσ ηνλ ήιην, ηα πνπιηά 
θη έλα άζπξν γηαζεκί 
θη όια ζα γίλνπλ αύξην 
θαξβέιηα, ρξώκαηα 
γηα λα ρνξηάζνπλ ησλ παηδηώλ 
κάηηα θαη ζηόκαηα. 

Γηώργος-Μελέιαος Μαρίλος 

 

 

Θεόφιλοσ Αυγζρθσ (Ε΄ τάξθ) 
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Ας δώζοσκε ηολ θόζκο ζηα παηδηά 
 

 

                              Ναδίκ Χηθκέη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασ δϊςουμε τον κόςμο ςτα παιδιά ζςτω και για μια μζρα 

ασ τον δϊςουμε να παίξουν ςαν ζνα πολφχρωμο μπαλόνι 
να παίξουν τραγουδϊντασ ανάμεςα ςτ’ αςτζρια. 
Ασ δϊςουμε τον κόςμο ςτα παιδιά 
ςαν ζνα τεράςτιο μιλο, ςαν ψίχα ολόηεςτου ψωμιοφ 
να χορτάςουν μια μζρα τουλάχιςτον. 
Ασ δϊςουμε τον κόςμο ςτα παιδιά 
να μάκει ζςτω και για μια μζρα ο κόςμοσ τθ φιλία 
τα παιδιά κα πάρουν απ’ τα χζρια μασ τον κόςμο 
κα φυτζψουν ακάνατα δζντρα. 

Αριάδνθ Νικολοποφλου (Δ΄ τάξθ) 
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Το παηδὶ κε ηε ζάιπηγγα 

 

Αν μποροφςεσ να ακουςτείσ 

κα ςου ζδινα τθν ψυχι μου 

να τθν πασ ωσ τθν άκρθ του κόςμου. 

Να τθν κάνεισ περιπατθτικὸ αςτζρι ι ξφλα 

αναμμζνα για τα Χριςτοφγεννα  -ςτο τηάκι του Νζγρου 

ι του Ζλλθνα χωρικοφ. Να τθν κάνεισ ανκιςμζνθ μθλιὰ 

ςτα παράκυρα των φυλακιςμζνων. Εγὼ 

μπορεί να μθν υπάρχω ωσ αφριο. 

Αν μποροφςεσ να ακουςτείσ 

κα ςου ζδινα τθν ψυχι μου 

να τθν κάνεισ τισ νφχτεσ 

ορατὲσ νότεσ, ζγχρωμεσ, 

ςτον αζρα του κόςμου. 

 

Να τθν κάνεισ αγάπθ. 

                                                                  Ν. Βρεηηάθος 

Καρκάνθ Μελίνα (Δ΄ τάξθ) 
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Προζεστή 

Βοικθςζ μου τα μάτια, Κφριε, να ιδοφν 

τον καλό ςου ουρανό, τ’ αυτιά μου ν’ ακοφςουν 

το καλό ςου τραγοφδι · να μθ ςκοτωκϊ 

ςτον πόλεμο, αλλά να μπορζςω να κάμω 

τθ ηωι μου αντάξια του νεροφ, του καρποφ 

και, κυρίωσ, του ιλιου αυτοκράτορα 

που διανζμει το ςτζμμα του, δζνει 

τθ βροχι και το χϊμα γφρω απ’ το ςπόρο 

τθσ γθσ, ςυνεργάηεται ςαν υπθρζτθσ. 

 

Βοικθςζ με να γίνω ζργα, και να προλάβω 

ν’ ανάψω τα φϊτα · να βοθκιςω ςτο άνοιγμα 

των δρόμων που ςυναντιϊνται · να ξε- 

ρυπάνω τθ γθσ. Να γίνει το όνειρο : 

Ν’ ανατείλουν δυο ιλιοι μαηί ςτο ςτερζωμα · ο ζνασ τουσ 

μζς’ απ’ τθν άβυςςο του διαςτιματοσ, όπωσ 

πάντα, κι ο δεφτεροσ, ο άλλοσ, θ Αγάπθ, 

μζς’ από τθν ανκρϊπινθ άβυςςο. 

                                                                Νικθφόροσ Βρεττάκοσ 

Ηλίασ Χουλιάρασ (Ε΄ τάξθ) 
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Η αλζρώπηλε εσηστία 

 

Σαν ιμουνα παιδί κοίταηα τ’ άςτρα 

κι ζκλαιγα που δεν μποροφςα να φτάςω τον ουρανό. 

Ύςτερα αγάπθςα τθ δόξα. 

Νφχτεσ ζμεινα άγρυπνοσ δαγκϊνοντασ τα χζρια μου 

κακϊσ ςκεφτόμουνα ότι κα ’μενα για πάντα 

αςιμαντοσ και ταπεινόσ. 

Τϊρα αγωνίηομαι πλάι ςτα εκατομμφρια αδζρφια μου 

κι είμαι ευτυχιςμζνοσ. 

 

                                                                         Τάςοσ Λειβαδίτθσ 

 

 

  

 

 

 

Χριςτοσ Κανιώτθσ (Δ΄ τάξθ) 
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Λαβωκέλος άγγειος  

(για ηα παιδιά με αυηιζμό) 

 

Δαθξύβξερηα ηα κάγνπια ζη’ αζόξπβν θηιί ζνπ. 

Σθέςεηο ελδόκπρεο, πνιιέο ζηελ θάζε θίλεζή ζνπ! 

Παηδί κνπ αγγειόκνξθν, ςπρή κνπ ιαβσκέλε, 

όζν είζαη ζην πιάη κνπ, είκαη επηπρηζκέλε! 

Παίξλεηο αλάζα από παληνύ, θη εγώ από ζέλα κόλν, 

ζην βιέκκα ζνπ ην ηξπθεξό ζα λα μερλώ ηνλ πόλν! 

Η ζησπεξή ζνπ κνλαμηά, κηα ζηάζε ζεβαζκνύ 

ηηκή κεγάιε μέρσξε θξνηάιηζκα ηνπ λνπ! 

Κη όηαλ γύξσ αθνύγνληαη αιιόθνηεο βνέο 

ησλ άπιεζησλ νη ςίζπξνη γηα λέεο επνρέο, 

εγώ θη εζύ πνηίδνπκε ην δέληξν ηεο δσήο 

πνπ θέξεη πάλσ ηνπ κηθξά θύιια ππνκνλήο. 

Τα όλεηξα πνπ ύθαηλα θνληά ζνπ ζα πθαίλσ 

θη έλα θαηλνύξην κήλπκα ζηελ νηθνπκέλε ζηέιλσ. 

Ο ιαβσκέλνο άγγεινο πνπ έξρεηαη ζηε δσή καο 

πξνζζέηεη λόεκα θαη θσο ζηελ θάζε θίλεζή καο! 

Καη είλαη γηα ηε δήζε καο θάηη ζαλ επινγία 

έλαο αγώλαο κπζηηθόο πνπ θέξλεη ηζνξξνπία! 

 

                                             Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά 

Μαρία Τριάντθ (ΣΤ΄ τάξθ) 


