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Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι παραµύθι,  
σε κόσµους µαγικούς να τριγυρνώ, 
µε δράκους φοβερούς να πολεµώ,  
στο τέλος το καλό θα οδηγώ. 
  
Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι βιβλίο Μαθηµατικών,  
στην χώρα των αριθµών να ξεναγώ, 
κάθε παιδί που θέλει να ‘χει πλοηγό,  
πράξεις να κάνει στο λεπτό. 
  
Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι Άτλαντας,  
να ταξιδεύω σε τόπους µακρινούς, 
βουνά να σκαρφαλώνω να βλέπω τα χωριά,  
σε θάλασσες γαλάζιες να πλέω στα ανοιχτά. 
  
 

Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι βιβλίο ιστορικό,  
στα βάθη των αιώνων να εξερευνώ, 
τις πράξεις και τα λόγια των ανθρώπων να αξιολογώ, 
 στο δρόµο για το µέλλον να καθοδηγώ. 
  
Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι βιβλίο Μουσικής,  
τους ήχους να δεσµεύω σε νότες µουσικής, 
να φτιάχνω µελωδίες, τραγούδια ονειρικά,  
που ταξιδεύουνε την ψυχή σε µέρη µακρινά.    
   
  
 

    
 

   Ελευθερία Σούλου 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, 
  
θα ήθελα να ‘µαι ξεχασµένο σε ένα παγκάκι 
να µε πάρει ένα παιδάκι 
να γίνω το φως του στο σκοτάδι 
και να νιώθω το κάθε του χάδι. 
 
Και δε σταµατώ εκεί, 
θα γίνω ελευθερία της σκέψης του 
µε όπλο ένα όνειρο γλυκό 
θαυµάζοντας τον ήλιο στον ουρανό. 
 
 
 
 

 
 
Η αγάπη του παιδιού για µένα θα γίνει 
ουράνιο τόξο µες στη βροχή 
και η ανάσα των φυτών που συµµετέχουν 
θησαυρός µες στην αυλή. 
 
Το κλάµα και χαρά µαζί,  
θα δώσουν δύναµη στην ευχή  
και το  «είκοσι δύο», τότε εγώ θα ζω,                   
θα ταξιδεύω, θα πετώ. 
 
 

           Φρειδερίκη Τζαµτζή-Ζήκου 



Aν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να…  
 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι 
καράβι που θα ταξίδευε στη θάλασσα, 
παρέα να έχει τον φωτεινό ήλιο 
να µου κρατά συντροφιά, 
δελφίνια δίπλα µου χαρούµενα, 
να παίζουν και να πηδούν, 
καΐκια να ρίχνουν δίχτυα, 
ψαράδες να τραγουδούν και να γελούν. 
 
 
Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι 
σύννεφο, λευκό πολύ,  
να βλέπω από ψηλά πολιτείες, 
γειτονιές µε χαρούµενες φωνές παιδιών, 
βουνά στολισµένα µε µικρά και µεγάλα ποτάµια, 
λίµνες γαλάζιες που αστράφτουν. 

Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι 
φεγγάρι ολόχρυσο, 
να βλέπω χιλιάδες φώτα 
να λαµπυρίζουν και να στολίζουν  
χωριά και πόλεις 
και ανθρώπους να µπαίνουν  
στη ζεστή αγκαλιά των σπιτιών τους. 
 
 

         
   

 
 
 

      Νεφέλη Μόρφη 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο,  
θα ‘θελα να µε διαβάζουν µε κερί λαµπρό,  
µε αγάπη δυνατή σε ένα δωµάτιο σκοτεινό  
κι εγώ µε τον χρόνο  
θα ξεφλουδίζω την καρδιά των αναγνωστών µου  
και θα τραγουδώ φράσεις όµορφες. 
 
Θα ‘θελα να φτιάχνω εικόνα φωτεινή  
µε ένα παιδάκι που θα κρατά ένα κερί  
και µε όµορφη φωνή θα τραγουδά 
βιβλιαράκια αγαπητά 
στο ολοσκότεινο µυαλό των αναγνωστών.  
 
 
 

Θα ‘θελα να φωτίζουν οι λέξεις µου φωτεινές 
που θα ενώνονται και θα τραγουδιούνται  
οι λέξεις πιο µαγικές.  
 
Αλλά υπάρχει κάτι άλλο πολύ σηµαντικό  
και είναι η αγάπη την οποία αναζητώ,  
η αγάπη των παιδιών, 
όταν µε διαβάζουν σε χώρους και χρόνους 
µαγικούς,  
όταν δηµιουργούν εικόνες µυθικές,  
αγαπητές και φωτεινές στο µυαλό των αναγνωστών,  
εγώ θα είµαι στη βιβλιοθήκη και θα χαµογελώ  
µε χαρά και αγάπη.  

 
Σατζάντ Μοχαµάντι 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να ‘µαι 
πανί για ιστιοφόρο στη θάλασσα 
που να αγναντεύει τον ήλιο καθώς  
τρεµοπαίζει σαν παιδί πλάι στην ακτή. 
 
Τις νύχτες τα αστέρια να κοιτάζω και 
πάντα να µου λένε µια ιστορία σαν µελωδία,  
για να µε κάνουν να κοιµηθώ 
και στον ύπνο να βλέπω  
µόνο αυτά που θέλω να δω εγώ,  
σαν µου µιλάνε σκέφτοµαι να τους πω 
συντροφιά να µου κρατάνε όταν αποκοιµηθώ. 
 
Το χάραµα, 
καθώς αντικρίζω τη θάλασσα 
βλέπω τον ήλιο που θαµπώνει, 
βασιλιά µες στον ουρανό. 
Όλα αυτά που βλέπω 
σε κάποιον θέλω να τα πω. 

Το κύµα να ακούω που χτυπάει 
το πλοίο που βρίσκοµαι εγώ. 
Βλέπω µακριά να ξεπροβάλλει 
µια φιγούρα στον ωκεανό 
που µοιάζει µε στεριά 
που τόσο καιρό λησµονώ. 
 
Τώρα βρήκα κι εγώ κάποιον 
την ιστορία µου να πω. 
Τώρα όµως θα φύγω 
για το µέρος που αγαπώ!  
   
   
  
 
 
   Χάρης Μανιατόπουλος 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



«Αν ήμουν βιβλίο, θα ήθελα να είμαι...» 

Σωτήρης Μελισσουργός 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ‘µαι ο Ντογκ Μαν, 
σκύλος θα ‘µουν και αστυνοµικός µαζί. 
 
Ένα θα ‘χαµε γίνει και όλα θα τα ‘χαµε δει, 
περιπέτειες µαζί θα ‘χαµε ζήσει 
και τον κόσµο αλλιώς θα ‘χαµε χτίσει. 
 
Στον καναπέ του αρχηγού θα κάτσουµε 
και όνειρα µαζί θα πλάσουµε. 
Την πόλη εµείς θα σώσουµε 
και την αποστολή θα εκπληρώσουµε. 
 
Περιπολίες στους δρόµους θα κάνουµε  
και παράσηµο για τις καλύτερες πράξεις µας 
θα πάρουµε. 
 
 

Το έγκληµα µαζί θα πολεµήσουµε 
και την πόλη µας θα καθαρίσουµε. 
Τον Πίτι τον γάτο θα κυνηγήσουµε 
στη φυλακή θα τονε κλείσουµε. 
 
Μα αυτός πάντα µας ξεγλιστράει. 
Θα τον πιάσουµε, πού θα πάει! 
Τον Ροµποτικό αρχηγό θα εξοντώσουµε 
και τη θέση του αρχηγού θα σώσουµε. 
 
Πάντα το καλό θα κάνουµε 
δίχως να µας νοιάζει τι ρισκάρουµε.  

  
  
              
            Γιώργος Κωνσταντινίδης 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι παραµύθι 
να µε διαβάζουν τα παιδιά όλου του κόσµου 
και να ταξιδεύουν µε τις σελἰδες µου.  
Να πηγαίνουν σε τόπους µαγικούς,  
της φαντασίας προορισµούς.   
 
Με τις ιστορίες µου να τους δεἰχνω το καλό, 
την οµορφιά της ψυχής που φτάνει ως τον ουρανό. 
Να ‘χουν την αγάπη για πυξίδα  
και τον σεβασµό για οδηγό, 
να µην τσιγγουνεύονται το σ' αγαπώ.  
 
Να τους χαρἰζω απλόχερα γνώση,  
να τους κάνω πιο σοφούς,  
να λύνουν µυστήρια και γρίφους,  
να µάθουν τον κόσµο γύρω τους.  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να τους κρατώ συντροφιά σε καιρούς µοναχικούς,  
να είµαι ο φίλος τους  
και να τους κρατώ χαµογελαστούς.  
 
Στις βροχερές τις µέρες να φέρνω τη λιακάδα 
και στις ζεστές να µε διαβάζουν µε δροσερή 
λεµονάδα. 
         
Να µε έχουν πάντα σε ένα ψηλό ραφάκι  
και δίπλα µου αναµµένο να είναι ένα κεράκι  
να φωτίζει τον όµορφο µου τίτλο µε γράµµατα 
χρυσά, 
για να γραφτεί στων παιδιών την όµορφη καρδιά.  
        
 
 

Στέλλα Νικολάκη       



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ‘µαι χρωµατιστό, 
να ‘χα ζωγραφιές χιλιάδες, 
ιστορίες ένα σορό, 
για να µε διαβάζουν ώρες 
και να χαίρονται  µ’ αυτό. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ‘µαι ταξιδευτής, 
να τους ταξιδεύω όλους 
σε αυτή την άπειρη τη γη, 
εξερεύνηση να κάνουν 
να µαθαίνουν το καλό. 
 
 
 
 
 
 
 

Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ‘µαι διδακτικό 
να πηγαίνω στο σχολειό 
γνώση να δίνω όσο µπορώ, 
δάσκαλοι και µαθητές 
να µε θέλουν γι’αυτό. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ‘µαι αγκαλιά, 
να την ανοίγω στα παιδάκια 
και να κάνουνε χαρά, 
παραµύθια να διαβάζουν 
να κοιµούνται ειρηνικά. 
 

Δηµήτρης Σαχτούρης 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ήµουν της γνώσης δοχείο.  
Όλα τα γράµµατα, 
αγκαλιά µε τα θαύµατα. 
 
Θα ήθελα να ήµουν βιβλίο αυτού του σχολείου. 
Το σχολείο αυτό, 
θα σε µαγέψει στο λεπτό. 
Κι αν δε µαγευτείς 
θα πρέπει να το ξανασκεφτείς! 
 
 
 
 
 

Εγώ κι εσύ παρέα,  
θα επισκεφτούµε του σχολείου αυτού 
την τάξη του Ηλία. 
Κι εκεί θα δεις  
τον Ηλία που διαβάζει 
και τη γνώση µάς µοιράζει.  
 
Κι αν ακόµα δε µε πιστεύεις,  
άνοιξέ µε, 
διάβασέ µε 
κι αν σου αρέσω, 
µοιρασέ µε.   
 

  Ορέστης Κουβαράς      



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να είμαι ένα παράθυρο 

ανοιχτό στην απέραντη θάλασσα, 

Θα ‘θελα οι σκέψεις μου 

να φωτίζουν τη νύχτα, 

Θα ήθελα να ταξιδεύω παιδιά 

σε κόσμο μαγικό. 

  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να είμαι ένα  

παιχνίδι που σπάει με τα χρόνια. 

Να κάνω ανθρώπους 

να χαμογελάνε. 
Θα ήθελα να είμαι μια πόρτα  

που ποτέ δε θα κλείσει. 
  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να είμαι βιβλίο 

Μαθηματικό. 

Να κάθομαι στο τραπεζάκι 
του καφέ και να με κοιτάνε. 

να με δωρίζουν  

για μάθηση. 

  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να έχω ένα ημερολόγιο 

που να το κοιτάω  

και να μου λέει ότι είναι η μέρα μου. 

Να με πουλάνε πολύ φτηνά,  

Θε ήθελα να δίνω σε πολύ κόσμο αγάπη. 

Να με εκτιμάνε σαν φίλο τους. 

  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να κάθομαι δίπλα στα παιδιά,  

ώστε να περνάω χρόνο μαζί τους. 

Να με βάζουν στον κάδο  

ανακύκλωσης,  

ώστε να με κάνουν καινούργιο. 

Να έχω πολλές σελίδες 

για να φιλοξενούν τη γνώση  

όλου του κόσμου. 

  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα να πλημμυρίζω τις ψυχές 

των ανθρώπων περιπέτεια. 

Οι σελίδες μου να είναι πολύχρωμες, 

ώστε να με βλέπουν ακόμη  

και στα πέρατα της γης. 

Οι σελίδες μου να έχουν  

εικόνες όλου του κόσμου. 

  

Αν ήμουν βιβλίο, 

θα ήθελα η ράχη μου να είναι  
τόσο χοντρή όσο τα δέντρα του δάσους. 

Θα ήθελα να είμαι ηλεκτρονικό,  

για να βλέπω τα πρόσωπα  

των ανθρώπων που θα με διαβάζουν. 

 

Θανάσης Συναδινός 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Aν ήµουν βιβλίο,  
θα ήθελα να ήµουν ένα βιβλίο  
µε λέξεις µαγικές. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα µοιραζόµουν τα µυστικά µου µε αυτούς  
που πραγµατικά θέλουν να µε διαβάζουν. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ταξίδευα στις σελίδες µου. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα πραγµατικά να µε διαβάζουν, 
επειδή θέλουν και όχι γιατί πρέπει.  
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να ήµουν ένα βιβλίο  
που δε θα το παράταγε ποτέ κανείς. 
 
 
 
 

Θα ήθελα να δώσω τις γνώσεις µου σε όλο τον 
κόσµο. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα πάνω απ’ όλα να είµαι ελεύθερο. 
Θα ήθελα να ήµουν χάρτης  
που θα τους οδηγούσε στον σωστό δρόµο. 
 
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα γύριζα τον κόσµο όλο  
και θα πήγαινα από Πόλο σε Πόλο. 
Θα γνώριζα τη φύση όλη  
και µε γνώσεις θα γύριζα στην πόλη.  

  
Αν ήµουν βιβλίο, 
θα τραγουδούσα στ’ αστέρια 
θα άπλωνα παντού τα χέρια.    

   
            Ελευθερία Παπαναγή 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Aν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να είµαι…  
 
Ένα πολύχρωµο βιβλίο µε εικόνες  
µε όµορφες φανταχτερές γοργόνες  
που χάθηκαν µέσα στους αιώνες 
και κρύβονταν στου βυθού τις ανεµώνες. 
  
Ένα µαγικό καράβι µε φτερά  
που θα ταξίδευε πέρα µακριά  
και που συνάντησε δύο χαρούµενα παιδιά 
και όλοι µαζί πέταξαν σαν πουλιά. 
  
Μια ευχάριστη µελωδία µε ρυθµό  
µε µια νεράιδα που µπήκε στον χορό  
και πεταλούδες που κρατούσαν συντροφιά  
στου µαγεµένου δάσους όλα τα ξωτικά. 
  

 
 
Ένα βιβλίο γραµµένο για όλες τις γλώσσες  
που να ταξιδεύει σε όλες τις χώρες 
και να γνωρίσει όλου του κόσµου τα παιδιά  
και όλοι µαζί να γίνουν µια αγκαλιά. 
  
Σελίδες µαγικές  
που να πραγµατοποιούσαν όλες τις ευχές 
και θα έδιναν στα παιδιά του κόσµου  
όλες τις χαρές 
και θα τους µάθαιναν ποτέ να µην τα παρατούν  
τα όνειρά τους µε θάρρος να κυνηγούν. 
  
 
                           Κατερίνα Φιλιππακοπούλου 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Aν ήµουν βιβλίο,  
θα ήθελα να διώχνω µακριά τη θλίψη  

και να γεµίζω τον κόσµο χαρά,  
διαβάζοντάς µε. 

 
Θα ήθελα να γεµίζω τον κόσµο µε ωραία όνειρα, 

διώχνοντας µακριά τους εφιάλτες τους. 
Θα ήθελα να τους δίνω µια χαρούµενη, όµορφη  

και διασκεδαστική παιδική ηλικία. 
 

 
 

 

Όταν µεγαλώσουν να τους κρατάω συντροφιά σε 
άσχηµες και δύσκολες στιγµές της ζωής τους. 

Να µπορούν να χαλαρώσουν και να ξεχνούν τα 
προβλήµατά τους µαζί µου. 

 
Να είµαι η πιο καλή διασκεδαστική συντροφιά  

για όλους τους µοναχικούς ανθρώπους. 
                           

 
    Ειρήνη Ντούζα 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Aν ήµουν βιβλίο,  
θα µε θέλουν τα κορίτσια, 
θα µε θέλουν τα αγόρια 
για τα όµορφά µου λόγια. 
 
Θα µε αγαπάνε οι µικροί, 
θα µε λατρεύουν οι µεγάλοι 
και θα µε µεταφράζουν 
Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.  
 
Θα µε διαβάζουν τον χειµώνα 
στον καναπέ µπροστά στο τζάκι 
αλλά και στην παραλία 
στο ζεστό καλοκαιράκι. 
 
 

Με ήρωες και περιπέτειες  
θα είµαι εγώ γραµµένο 
και πολλών πολλών ανθρώπων 
θα είµαι το αγαπηµένο.  
 
Από εµένα οι άνθρωποι  
να είναι εµπνευσµένοι                    
και να µε διαβάζουν 
χωρίς να ‘ναι αναγκασµένοι. 
 
Σε γιορτές και σε γενέθλια 
δώρο να µε πηγαίνουν 
και σε γενιές µελλοντικές 
για εµένα να µαθαίνουν.      
 

    Γιάννης Χέηλ 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο, 
θα ήθελα να είµαι παιδικό, 
για να µαθαίνω τα παιδάκια  
να κάνουν το σωστό. 
Να γεµίζουν φαντασία 
και να λένε ευχαριστώ. 
 
Θα σηκώνοµαι πρωί 
και θα παίρνω πρωινό. 
Θα περιµένω τα παιδιά 
να έρθουν από το σχολειό. 
 
Μόλις γυρίσουν  
εµένα θα κοιτούν 
και όλο θα µου δείχνουν 
πόσο πολύ µε αγαπούν. 
 
 

Όπου πάνε θα µε παίρνουν µαζί 
στη θάλασσα, στις βόλτες, 
αλλά και σε κάθε µαγαζί. 
 
Όταν µε διαβάζουν 
τους κάνω και ηρεµούν 
τι καλό τους κάνω 
δεν µπορούν να φανταστούν. 
 
Δε θα µε πετάξουν 
στο ράφι στη γωνιά 
θα µε κρατήσουνε για πάντα 
θα µου ρίχνουν µια µατιά. 

   
   
  Ελένη Ντερβισλέρι 



Αν ήµουν βιβλίο, θα ήθελα να...  



Αν ήµουν βιβλίο,  
θα ήθελα να ήµουν ένα τρικάταρτο καράβι. 
 
Να πλέω στις απέραντες θάλασσες  
µε φουρτούνες και µπουνάτσες. 
 
Να ταξιδέψω σε όλη τη γη  
σε µέρη µαγικά κι αγαπηµένα  
χωρίς να ξέρω πού θα µε πας  
και πότε θα γυρίσω. 
 
Να πάω σε τόπους  
που άνθρωπος δεν έχει πατήσει. 
 
Να κάνω παρέα µε τους γλάρους  
που πετούν ακούραστα  
πάνω από τα αφρισµένα κύµατα. 
 

Να µυρίσω τις µυρωδιές όλου του κόσµου. 
 
Να γίνω φάρος που ταξιδεύει στο σκοτάδι  
κάτω από τον έναστρο ουρανό. 
 
Να συναντήσω τη γοργόνα,  
την αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
που µε αγωνία µε ρωτάει:  
Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος; 
 
Αν ήµουν βιβλίο,  
θα ήθελα να ήµουν ένα τρικάταρτο καράβι.   
  
 

    
    Μαρία Τουµπή 



ΤΕΛΟΣ 


