
ΑΦΑΙΡΗ ΚΟΜΟΘΔΩΡΙΑ 
 
 

Τεηάξηε βξάδπ, πεξλάεη απ’ ηελ πιαηεία 
αθνύεη βήκαηα,  κνηάδνπλ κε ζπγρνξδία. 
Τόζε κνλαμηά δελ ζα ηελ μαλαληώζεη  
Μαθάξη λα ‘ηαλ όλεηξν, γξήγνξα λα ηειεηώζεη. 
 
 
Μεζνλύθηηα δνπιεηά όιν θσλέο 
αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κόλν ζηηγκέο. 
Αληερεί δπλαηά ε κνπζηθή 
Μηα κειώδηα ηόζν λνζηαιγηθή. 
 
 
Καη γπξλώληαο κόλνο ζην ζπίηη ην πξσί 
αληηθξίδνληαο κόλν ην ζθνηάδη ην βαζύ, 
κνλαρά απηόο θαη νη έξεκεο θσλέο. 
 
 
Ξππλάεη απόηνκα από ηελ θαζαξία 
αθνύεη ήρνπο από ηελ θαληαζία  
πνπ ζπκίδνπλ εηθόλεο ρσξίο θακία νπζία.  
 
                                                                               Οη καζεηέο ηνπ Α4  
                                                                                          Μάξηνο Καιακπόθαο 
                                                                                         Γεκήηξεο Αλησληάδεο   

 

 

 

 

 

 

 



Γύο Άγνωζηοι 

 

 

Όηαλ ζε είδα απ’ ηελ πιαηεία λα πεξλάο 

Τελ θαξδηά κνπ έλησζα εζύ λα ηελ θξαηάο. 

Τα βήκαηα δελ όξηδα πνπ κ’ έθεξλαλ θνληά ζνπ 

Δίρα κόλν έλα όλεηξν· λα βξσ ηε καηηά ζνπ. 

 

Έλησζα δύν κάηηα ηελ ςπρή κνπ λα θνηηάλε. 

Βιέκκαηα καδί, πεηαινύδεο ζην ζηνκάρη λα πεηάλε. 

Ζ θισζηή ηεο κνίξαο πην θνληά καο θέξλεη 

θαη απηό πνπ δνύκε πάληα ζα καο δέλεη. 

 

Σην ξνιόη κνπ ν ιεπηνδείθηεο γξήγνξα ρηππάεη.  

Τα ρείιε ηξέκνπλ, νη ιέμεηο γηα λα βγνπλ,  

Γύν ζώκαηα πνπ ζέινπλ αηώληα κε πόζν λα ελσζνύλ.  

 

Μα αθόκα άγλσζηνη είκαζηε, θη απηό πνλάεη.  

Τα θώηα ζηγνζβήλνπλ θη εζύ καθξηά κνπ θεύγεηο  

Μαθάξη όκσο ηνλ έξσηα καδί ζνπ λα κελ παίξλεηο. 

 
                                                                                                    

 

 

                                                                                                                Α’2 

Κάκπα Γήκεηξα 

Λάκπξνπ Διεπζεξία 

Μπαζδέθε Χξηζηηάλα 

Μαθξίδνπ Μαξηαιέλα 

Άξηεκηο Μαζηξαθνύιε 

   

 



            Η δικιά μας η πλαηεία  

Τα όλεηξά καο κνηάδνπλ, ζα κηθξέο- κηθξέο ζηηγκέο, 

όπσο όηαλ δηαζρίδνπκε ηε δηθηά καο ηελ πιαηεία. 

Καη ε δηθηά καο ε πιαηεία είλαη ην όλεηξό καο. 

Δίλαη ην ζύκβνιν ην κνλαδηθό καο. 

 

Όκσο ηα βήκαηά καο ζηελ πιαηεία είλαη ιίγα  

θαη ρσξίο θακία επαηζζεζία. 

Γε ληώζεηο ζηελ πιαηεία ζαιπσξή  

θη αο πεξηκέλεηο ηνλ ήξσα, ηνλ απειεπζεξσηή. 

 

Καλείο καο, δελ έρεη κέζα ηνπ  ηελ αηζηνδνμία  

λα πνιεκήζεη, λα βγεη κπξνζηά ζηε κάρε 

κε ζζέλνο θαη ρσξίο θαζόινπ δάθξπ. 

 

Να δεηάο ηελ ειεπζεξία  από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζνπ 

γηαηί αιιηώο λα μέξεηο δε ζα γίλνπλ πξάμε 

ηα όλεηξα ησλ άιισλ, νύηε θαη ηα δηθά ζνπ. 

 

                                                               

                                                                                     Οι μαθήτριες τοσ Α4:  

                                                                                        Λία Κατσιμένη  

                                                                                       Θεραπιώτη  Λίζα 



Μακάρι, να ένιωθες κάτι... 

Μακάρι, να ένιωθες κάτι 

έτσι όπως νιώθω εγώ 

μες του μυαλού το σκοτάδι που 

είναι σαν το όνειρο πικρό. 

 

<<Και ποιο όνειρο;>> σ’ ακούω  

να ρωτάς, <<Αυτό που για χρόνια  

κρυμμένο είχες>>, σου απαντώ 

<<που λευκό έπεφτε στα χιόνια>>. 

 

Σαν αγκάθια τριαντάφυλλου 

που βγαίνουν και πνίγουν ξαφνικά 

τη καρδιά που ξέφρενα χτυπά. 

 

Και να θυμάσαι πάντα, 

όσο μακριά και αν πάς  

πάντα να αγαπιέσαι, ν’ αγαπάς. 

 Αλεξανδρίδου Αικ. Γεωργαντζέλη Κ.,   

 Κανδύλα Δ., Σταυρίδου Μ. (Α4) 



                          Σο όνειρο. 

  

 Βήκα, βήκα ζηελ πιαηεία γηα λα θηάζεη  

ηα όξηα ηνπ πξέπεη λα πεξάζεη 

έλαο άλζξσπνο κόλνο ηνπ βαδίδεη  

έλα όλεηξν κόλν έρεη λα ειπίδεη. 

  

Οξγηζκέλα θύκαηα δελ ηνλ λνηάδνπλ  

Σαλ ηελ κεγάιε ζέιεζή ηνπ κνηάδνπλ.  

Αλ θαηαθέξεη λα ηα πξνζπεξάζεη  

ίζσο ηόηε ζηελ πιαηεία ηνπ λα θηάζεη. 

  

Νηώζεη πσο πξέπεη λα εγθαηαιείςεη  

Τα όλεηξα ηνπ όκσο δελ ζα ηα αθήζεη  

Τνλ δξόκν ηεο πιαηείαο πξέπεη λα αλνίμεη. 

  

 Κη όηαλ ζηελ πιαηεία ηνπ ζην ηέινο θηάζεη 

Πιένλ δελ ζα κπνξεί λα ηελ μεπεξάζεη. 

Γηαηί ήηαλ ην όλεηξν πνπ κπόξεζε λα πηάζεη. 

                                                                               Οη καζήηξηεο ηνπ Α2:  

                                                             Κνπηζνύξα Αιεμάλδξα, Λαγνύ Θέκηο 



 ΤΠΟΠΣΑ ΒΗΜΑΣΑ 

Σε έλα έξεκν ρσξηό ςειά ζ’ έλα βνπλό 

Ενύζε ε Αλησλία κε ζσξό ςπρήο πξνβιήκαηα, 

θη όπνπ θη αλ πήγαηλε άθνπγε βήκαηα. 

Τεο θαηλόηαλ ζαλ λα ‘ηαλ θάηη δσληαλό. 

 

Κάζε βξάδπ μαλά θαη μαλά ην ίδην έβιεπε όλεηξν. 

Πσο ήηαλ ζηε κέζε ηεο πιαηείαο κεζπζκέλε 

θαη πσο πεξλνύζε από θεη κόλε θαη ηξειακέλε. 

Ώζπνπ ζηνλ δξόκν ζπλαληά ηνλ θιέθηε ηνλ πακπόλεξν. 

 

Τελ πήξε θαη ηελ πήγε ζε ζηνηρεησκέλν ζπίηη, 

γηα λα θάλεη παξέα κε έλαλ εξεκίηε. 

Μόιηο μύπλεζε έβαιε ηα θιάκαηα 

 

γηαηί έλησζε αιεζηλά ηα πξάγκαηα απηά. 

Σην ηέινο πήγε ζε ςπρνιόγν, 

γηα λα κάζεη γηα όια απηά ηνλ ιόγν.  

 

 Οη καζήηξηεο ηνπ Α4:  Ησζεθίδνπ Αζεκέληα-Κπξηαθή 

      Καξακπίδνπ Άλλα,    Καλνλίδνπ Διέλε,   Κπξηαθίδνπ Βαζηιηθή 



Υαμένα βήμαηα 

 

Καζώο θαζόκνπλ ζην παγθάθη ζηελ πιαηεία  

θαη ην κπαιό έθαλε θαληαζηηθά ηαμίδηα  

θαη ηα παηδηά παίδαλε δηάθνξα παηρλίδηα 

πέξαζε απέλαληη ε όκνξθε Μαξία. 

 

Με θνίηαμε κε κηα θιεθηή καηηά  

έθπγε κπξνζηά κε γπξηζκέλε πιάηε 

αθήλνληαο πίζσ ηεο έλα κνλνπάηη 

Τα βήκαηα ηεο έλησζα λα θεύγνπλ καθξηά. 

 

Χσξίο δεύηεξε ζθέςε ηελ αθνινύζεζα. 

Απζόξκεηα έλα θηιί κόλν κνπ ράξηζε 

θαη αζπλαίζζεηα ζθηρηά κε αγθάιηαζε. 

 

Τειηθά ήηαλ έλα άπηαζην όλεηξν  

Μαθάξη λα ήηαλ όια  αιεζηλά 

θη’ Μαξία λα’ ηαλ δηθή κνπ παληνηηλά    

 

                                                 Οη καζήηξηεο ηνπ Α4: Διέλε Εεηκπέθε, Εσή Αβξακίδνπ 



Υριζηοσγεννιάηικη πλαηεία 

 

Έξρνληαη ηα Χξηζηνύγελλα κε ραξά 

Τα παηδηά βεκαηίδνπλε ζηε γεηηνληά 

ηξαγνπδώληαο ηα θάιαληα ηα καγηθά  

δίλνληαο επηπρία ζε θάζε γσληά. 

 

Οη κεηέξεο πιάζνπλ θνπξακπηεδάθηα 

ην ζπίηη κνζρνκύξηζε απ' ηα πνιιά γιπθά, 

θαζώο ηα ιακπάθηα έιακπαλ αγλά 

θσηίδνληαο ηνπο αλζξώπνπο δσεξά. 

 

Πεξλάλ νη κέξεο, ήξζε η’ όλεηξν μαλά 

Χηνληζκέλε ε πιαηεία θάζε ρξνληά 

καθάξη λα ληώζσ πάληα απηή ηελ νκνξθηά. 

 

Αλακκέλα ηδάθηα, παγσκέλεο θαξδηέο 

δεζηέο ζνθνιάηεο γιπθαίλνπλ ςπρέο  

κόλν ηα Χξηζηνύγελλα ηέηνηεο ραξέο. 

 

Ηνξδαλνπνύινπ Καηεξίλα,Γειεγησξγάθεο Κσζηαληίλνο, Καιατηζίδνπ Διηζάβεη (Α4) 


