
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΤ 2ου ΔΕ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

Ε ΠΟΙΗΣΙΚΟ ΤΜΠΟΙΟ 
 

 

 
 

 

Σύμθςκα με ημοξ θακμκηζμμύξ μη θναημύμεκμη ζε ζςθνμκηζηηθό θαηάζηεμα, δεκ 

εμθακίδμοκ δεμμζίςξ ημ μκμμαηεπώκομμ ημοξ, ημ βημγναθηθό ή ημ πνόζςπό 

ημοξ. 

Μπμνμύκ όμςξ κα θαηαζέζμοκ ηεκ ροπή, ηηξ ζθέρεηξ ημοξ θαη ηα όκεηνά ημοξ. 

Με αθμνμή ημ πμηεηηθό ζομπόζημ ημο 3μο ΓΕΛ Τνηθάιςκ «Οδοζζέαξ Ειύηεξ», 

ζημ μπμίμ ημ 2μ ΣΔΕ ζομμεηέπεη θαη αοηή ηε πνμκηά, θάπμημη από ημοξ 

εθπαηδεοόμεκμοξ ακηαπμθνίζεθακ ζεηηθά ζηεκ πνςημβμοιία μαξ.  

. 

Μεκ έπμκηαξ ηδηαίηενε επαθή με ημκ πμηεηηθό ιόγμ μη εθπαηδεοόμεκμη  

παναθηκήζεθακ ανπηθά κα εθθνάζμοκ αοηά πμο κηώζμοκ θαη ύζηενα κα ηα 

ζομβμιίζμοκ με εηθόκεξ. Τμ δέζημμ ηςκ πμηεηηθώκ πιέμκ θνάζεςκ , όπςξ θαη ε 

ζοκμιηθή δνάζε έγηκε από ηεκ εθπαηδεοηηθό Μανία Μμοηζάθε. Η μηθνή αοηή 

δνάζε έγηκε αθμνμή γηα κα δνμμμιμγεζεί ε δεμημονγία ενγαζηενίμο πμίεζεξ θαη 

δεμημονγηθήξ γναθήξ εκηόξ ημο ΣΔΕ. 

 

Η πμίεζε είκαη έκα όμμνθμξ ηνόπμξ γηα επακεθθίκεζε , επακαπνμζδημνηζμό θαη 

ιύηνςζε. Η ώνα ηεξ γναθήξ είκαη ε απένακηε ειεοζενία. Καη ημ απμηέιεζμα,  

άιιμηε βάιζαμμ θαη άιιμηε αιάηη ζηηξ πιεγέξ: 

 

Φυλακή 

Τα ζπαζμέκα θηενά μμο αγγίδω 

Μπνμζηά ζημκ  άπμκμ ημίπμ πμο βνέζεθε μπνμζηά μμο. 

Ξύκω πιεγέξ θαη μαηώκω. 

Μαηώκω θη μκεηνεύμμαη 

ημ ειεύζενμ πέηαγμα ημο γιάνμο 

θαη ημ αηώκημ ανμέκηζμα ζηηξ απένακηεξ ζάιαζζεξ. 

Ξοπκώ θαη θμηηάδω. 

Κακείξ. 



Φωκάδω . 

Κακείξ. 

Κιαίω. 

Κακείξ. 

Ένεμμ ημ βμοκό θη εγώ ημ μόκμ δέκηνμ, γομκό ζηε βνμπή, πωνίξ θύιια. 

Μέζα μμο ζνεκώ ηεκ ενεμηά  θαη ηεκ απμοζία εκόξ εγθαηαιεημμέκμο ζπηηημύ ζε 

πμιύβμοε πόιε. 

Φωκάδω λακά. 

Κακείξ. 

Κάπμηε ζα θύγω. Όπη ζακ ιύθμξ, μα ζακ ανκί. 

Καη ηόηε, ίζωξ, 

κα με θαηαζπανάλμοκ. 

 

Γηώνγμξ, Λεςκίδαξ, Πακαγηώηεξ. Σςθνάηεξ,  Σαμέη 

Μανία Μμοηζάθε 

 

Καη μη ζθέρεηξ εκόξ μηθνμύ ζε ειηθία θναημύμεκμο –μαζεηή: 

 

Δεν ξέπω γιατί 

 

Είμαη ιοπεμέκμξ. 

Δεκ λένς γηαηί. 

Σημ πνόζςπμ μμο δε βνίζθεηαη μύηε μηα πανά. Κμηηάδς θαη μέκς αμίιεημξ. Δεκ 

λένς γηαηί, γηαηί έγηκα έηζη. 

Κάζε ζηηγμή εγώ μμίναδα πανέξ. 

Όμςξ αοημί πμο ήηακ δηθμί μμο, αοημί μμο μμίναζακ ζιίρε. 

Οη άκζνςπμη με νςημύκ γηαηί είκαη ζιηβενό ημ πνόζςπό μμο. 

Τα μάηηα μμο πηα, ζοκέπεηα θόθθηκα, δείπκμοκ μμκαληά. 

Κη αθόμε δεκ λένς γηαηί. 

Αοηή ηε ιύπε, αοηή ηε μμκαληά 

Πμύ ηα βνήθα; 

Πμημξ άνπαλε ηηξ πανέξ μμο; 

Πόζμ έλοπκμη είκαη ηειηθά μη άκζνςπμη πμο βάδμοκ θςηηά ζηηξ θανδηέξ, 

γημνηάδμοκ θαη μεηά ιοπμύκηαη; 

Ναη, έηζη θάκμοκ. 

Κη εγώ αθόμε 

δεκ λένς γηαηί. 

 

Σαμέη  

 


