
 

 

 

To σχολείο μας συμμετείχε και φέτος με δημιουργίες μαθητών μας στον 4ο Διαγωνισμό 

Ποίησης και Διηγήματος που συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο ο οικολογικός πολιτιστικός 



Σύλλογος «Οικόπολις» και η  κ. κ Δεκατρή, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας. 

Το πρώτο βραβείο ποίησης ανήκει στην Ακριβή Γιαννούλα, απόφοιτο του σχολείου μας 

και φοιτήτρια πλέον της Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ  με το ποίημα: «Σιωπηλά δυσάρεστοι» 

Σιωπηλά δυσάρεστοι  
 Οι ονειροπόλοι κρεμάστηκαν στον ουρανό    
 λέρωσαν  τους βιαστικούς πολίτες   
το γαλάζιο κρύφτηκε για λίγο στο σκοτάδι  
και ο πόνος θάμπωσε την ταραγμένη ψυχή Το αίμα λέκιασε πια  
 Μα όλα έγιναν όπως πριν  
 Τα κορίτσια συνέχισαν να νοσταλγούν τα παραμύθια τους   
ακουμπώντας απαλά στα αιματοβαμμένα μάγουλα τους  
και τα αγόρια δεν έπαψαν να γελούν   
ούτε κάτω από τα κατεδαφισμένα πατρικά τους  
Στο παράθυρο το μειδίαμα της μάνας έσβησε με τη βροχή  
 Και εκείνη τη νύχτα  
 το φεγγάρι έκλαψε κρυφά  
και ο σκύλος δεν γάβγισε ποτέ  
οι απρόσωπες σάρκες 
 συνέχισαν να περπατούν παρέα με  τα  σίδερα τους  
 Θα μπορούσες μόνο να αισθανθείς   
τις ψυχές να χορεύουν  
 ελεύθερες πια   
κρατώντας σφιχτά τα φθαρμένα παιχνίδια τους  
ψελλίζοντας μελωδικά τα νανουρίσματά τους  
 Τα παιδιά πέταξαν τελικά  
επάνω στα γλυκά όνειρά τους 
 και τυλίχθηκαν όμορφα στα άσπρα πέπλα τους  
 Μα στο τσιμέντο φύτρωσε μία μαργαρίτα 
 Και έτσι ,κάποιος μίλησε για αγάπη 
 μία σφαίρα πέρασε για ακόμα μία φορά   
και το κεφάλι βρήκε το έδαφος ξανά    
 
φωνή βυθισμένη σε λυγμούς  
πέταλα μπερδεμένα  σε  μοιρολόγια  
οι κραυγές αυτών που έμειναν   
οι  κραυγές των απελπισμένων  
  
Αυτές που νιώθεις μόνος πια  τα βράδια  
που το σκοτάδι είναι πιο τρομακτικό τις μέρες  
που η θλίψη μένει ένα λεπτό παραπάνω  
τις κραυγές που κρύβεις πίσω από ένα σφιγμένο χαμόγελο 
 
πίσω από μία καινούρια ρωγμή στο πρόσωπο 
 πίσω από μάτια υγρά   
τις στιγμές που αναπαύεσαι πλάι σε αγαπημένο  
στη καλά φτιαγμένη αλήθεια σου παραμένοντας νωχελικά   
τόσο σιωπηλά δυσάρεστος   
Aκριβή Γιαννούλα 



 
 
 
 
Στην κατηγορία συνεργατικής δημιουργίας το πρώτο βραβείο πήραν οι μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου, Αμαλία Χόντου, Χρυσούλα Τσίτσου, Παναγιώτα  Πολυχρονοπούλου και 
Αντώνης Νικολάρας με το ποίημα: «Είμαστε κάτι» 

 

Είμαστε κάτι… 

Είμαστε κάτι μικρά κοχύλια 
Χαμένα στο μπλε του ωκεανού 
Έρμαια στις ορέξεις του ρεύματος 
Αλλού κοιμόμαστε αλλού ξυπνάμε 
 
Μέσα στο κέλυφος κρυβόμαστε 
Φοβούμενοι τα πλοκάμια της ίδιας μας της μοίρας 
Και όταν η χίμαιρα περνάει 
Τότε δειλά ξεπροβάλλουμε 
Ανοίγουμε τα μάτια φοβισμένοι 
 
Πού μας έφτασαν και σήμερα; 
Τα κύματα της ζωής 
Αξίζει να βρίσκεις κουράγιο για να ζεις; 
Τι είμαστε τελικά; Μικρά κοχύλια της θάλασσας 
 
Γιώτα Πολυχρονοπούλου 
Χρύσα Τσίτσου 
Αντώνης Νικολάρας 
Αμαλία Χόντου 
 

Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας!!! 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων 


