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Σπασμένο γυαλί η αγάπη μας, γιατί;

Μου είχες πει απ’ την αρχή δε θα χαθεί.

Τώρα ζητάς μια δεύτερη εποχή,

σαν ένα ρούχο που θέλει να ξαναφορεθεί.

Δύσκολα όμως να βρεθεί η τέλεια εφαρμογή,

αφού τώρα πλέον έχει σκιστεί.

Η όψη της βιτρίνας σου είναι θολή

κι απ’ το σπασμένο μας γυαλί αιμορραγεί. 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Μ Π Ο Υ Ρ Λ Ι Ο Υ

«Βαμμένο
ρούχο»

 

. . .
Η Αγγελική Μπουρλιού γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι 16 ετών, φοιτά στο 4ο Πειραματικό
Λύκειο Τρικάλων ΄΄Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης΄΄ και είναι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου.

Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται με τη μουσική, κυρίως με το πιάνο και το τραγούδι,
τον χορό και το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει τις ικανότητές της και στην

ποίηση, διότι θεωρεί πως είναι ένας ακόμα τρόπος για να εκφραστεί και να επικοινωνήσει
με τον εαυτό της και τους άλλους.

. . .
 



Άλλη μια μέρα ξημέρωσε
δίχως ελπίδα για σωτηρία.

Ήρθε η ώρα..
 μας οδηγούν στη σειρά.

Εντοπίζω καινούρια πρόσωπα
και θυμάμαι ξανά…
Το μεγάλο άγχος,

 όταν περίμενα στην ουρά για πρώτη φορά.
Τα δάκρυα που κυλούσαν στο πρόσωπο μου,
το τρέμουλο που ένιωθα καθώς στεκόμουν,
τους χτύπους της καρδιάς όταν σκεφτόμουν

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;
Άραγε είναι αυτό το τέλος 

ή βρίσκομαι ακόμη στην αρχή;
Δεν φοβάμαι πια…

Δεν θα τρέξω να γλυτώσω…
Ενδίδω στο νερό

μα αποδείχθηκε αέριο θανατικό.
Στρατόπεδο συγκέντρωσης νούμερο 1007,

ήταν τα τελευταία λόγια που άκουσα
και έκλεισα τα μάτια μου σφιχτά.

 
ΒΑΣ Ι Λ Ι ΚΗ  Λ Ε Γ Γ Α  
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H Βασιλική Λέγγα φοιτά στην 1η Λυκείου του 4ου Πειραματικού Λυκείου
Τρικάλων. Τον ελεύθερο της χρόνο της αρέσει να τον περνά με τους φίλους της

ή ακούγοντας μουσική.  Πάντα είχε μια επαφή με την ποίηση, την βοηθά να
ξεφύγει από την πραγματικότητα, ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους . Είναι ένας

τρόπος να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς όρια και κριτικές.
 



Ποτέ το δύο δεν «προσπαθεί » 
Ποτέ το δύο δεν είναι αρκετό

Πάντα το δύο έρχεται τελευταίο
Πάντα το δύο χάνεται

Και πάντα νικητής είναι το νούμερο ένα
Και ποτέ δεν προσπάθησε αρκετά το

νούμερο ένα + ένα 
Κι όμως το νούμερο δύο κουράστηκε να

είναι πάντα δεύτερο
Πάντα μια ανάσα πριν το τέλειο… νούμερο

ένα 
Τόσα νούμερα και το χειρότερο… νούμερο

δύο
Γιατί είναι τόσο κακό να είσαι άρτιος ;

 
 

ΝΟΥΜΕ ΡΟ  Δ ΥΟ
 

-Ελπίδα Οικονόμου-

H Ελπίδα Οικονόμου γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 2006 και μεγάλωσε στον νησί της
Κύθνου. Το 2016 επέστρεψα στα Τρίκαλα και συνέχισε  τις σπουδές της στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φοίτησε στο Μουσικό Γυμνάσιο Τρικάλων όπου ασχολήθηκε
με το βιολοντσέλο, το πιάνο, τον ταμπουρά και την θεωρία της μουσικής. Τα προσωπικά
της ενδιαφέροντα είναι ο χορός , η μουσική , το τένις , η ζωγραφική και η ποίηση. Έχει
διακριθεί σε δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς χορού και κατέχει άριστα την αγγλική
γλώσσα. Σήμερα φοιτά στο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων. Με την βοήθεια της ποίησης
εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της.

4.25 - 0.25X = 3.75



Και στο μπαλκόνι σου ήρθα

Μέσα από μια χαραμάδα κοίταξα

για να σε δω να κοιμάσαι,

το πιο όμορφο βράδυ.

 

Στο απόλυτο σκοτάδι

η ομορφιά σου με σοκάρει·

καθώς γυρίζεις από την άλλη

μια σκέψη μόνο εισβάλλει.

 

Εναέριο φιλί σου στέλνω κοντά στα μεσάνυχτα

και το βλέπω να κάθεται στα τροφαντά σου μάγουλα.

Μην ξυπνήσεις τώρα η νύξ είναι μεγάλη κι απρόσμενη.

Μην χαλάσεις αυτό το υπερπανσέληνο βραδινό.

 

Άσε τον Μορφέα να σε ταξιδέψει στα πιο όμορφα όνειρα,

στα πιο υπέροχα μέρη της φαντασίας σου, του νου σου.

Γιέ του Ύπνου, πάρε την μορφή μου και δείξε της,

όπως έκανες και στα δικά μου τόσο αθώα και μυστικά.

 

“Εγώ θα κάτσω εδώ άλλα δύο λεπτά”.

Και έτσι περάσανε τα λεπτά, περάσανε τα χρόνια

και ο εαυτός μου βρίσκεται ακόμα εκεί,

σε εκείνη την ερωτευμένη μορφή.

-ΤΟ  ΠΑΡ ’  ΟΛΙΓΟΝ  ΡΑΓ ΙΣΜΕΝΟ  ΑΓΟΡ Ι
 

"Η μικρή μου
βασανίστρια"
-Δημήτρης Μοσχόπουλος



Αστεία η ζωή, μας γελά βράδυ-πρωί,
μα εμείς οδηγούμαστε στην

καταστροφή.
Θέλει τόλμη και υπομονή, 

για να βρεθεί η τέλεια συνταγή.
Θέλει θάρρος και επιμονή,

για να σταθείς ψηλά στην κορυφή.
 

Αστεία η ζωή, θέλει δάκρυ πιο πολύ,
μα εμείς πληγώνουμε δίχως αφορμή.
Θέλει κουράγιο σε κάθε της στροφή,

για να επανέλθεις δίχως καμία
ρωγμή.

Είναι ναυάγιο χωρίς επιστροφή
κι εσύ ακόμα αναζητάς την κορυφή.

 

«ΦΑΝΕΡΑ»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΛΙΟΥ

Η Αγγελική Μπουρλιού γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι 16 ετών, φοιτά

στο 4ο Πειραματικό Λύκειο Τρικάλων ΄΄Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης΄΄ και

είναι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου. Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται

με τη μουσική, κυρίως με το πιάνο και το τραγούδι, τον χορό και το

θέατρο. Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει τις ικανότητές της και στην

ποίηση, διότι θεωρεί πως είναι ένας ακόμα τρόπος για να εκφραστεί

και να επικοινωνήσει με τον εαυτό της και τους άλλους.



Βλέπει τη θάλασσα να φλέγεται 

Οι φλόγες σκαρφαλώνουν ως το ύψος των ματιών του 

Δακρύζει 

Όχι από συγκίνηση , όχι από στεναχώρια αλλά από φυσική ανατομική αντίδραση 

Ο καπνός που εισβάλλει στα μάτια του αναγκάζει τα δάκρυα να τρέξουν απ’τον

κερατοειδή του 

Με νωχελικά βήματα βγαίνει στο μπαλόνι να κάνει ένα τσιγάρο

Νιώθει πως η ατέρμονη μιζέρια του δωματίου του τον πνιγεί 

Κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο 

Βλέπει την κοπέλα της απέναντι πολυκατοικίας να κοιτά το κενό 

Πάλι το κορμί της είναι γεμάτο μελανιές 

Πάλι είναι αποτυπωμένα πάνω της τα σημάδια του φίλου της 

Δεν είναι σημάδια έρωτα 

Στο βλέμμα της ζωγραφίζεται η προοικονομία της παράλυσης 

Σβήνει το τσιγάρο, μπαίνει μέσα , κλείνει την μπαλκονόπορτα και τραβά με δύναμη την

κουρτίνα 

Το πρωί σηκώνεται και νιώθει το κεφάλι του έτοιμο να σπάσει 

Παίρνει το χάπι σεροτονίνης του. Εδώ και δυο χρόνια έχει αντικαταστήσει το πρωινό του

μ’αυτό 

Φεύγει για το γραφείο . Περπατά άρρυθμα και νευρωτικά 

Στο δρόμο τη ματιά του κλέβει ένα παιδί 

Είναι δεν είναι δέκα χρόνων 

Τα ματωμένα πέλματα απορροφούν κάθε ίχνος παιδικής αθωότητας 

Το παιδί κρατά ένα μπουκέτο κόκκινα μπαλόνια 

Άλλα παιδιά στην ηλικία του περνούν με τους γονείς του και τα αγοράζουν 

Ειρωνεία σκέφτεται 

Και συνεχίζει να περπατά 

Το πεζοδρόμιο που περπατά κάθε μέρα σήμερα έχει μια στάμπα αίματος 

Τριγύρω κόσμος 

Έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά να κοιτάζει το αστικό αποτύπωμα της βίας 

Δε ρώτησε τι έγινε 

Δε θέλησε να μάθει

Συνέχισε να περπατά

ΠΡΟΖΑ(K)

-Κατερίνα Βανταλή



Πρόζα(Κ) γιατί : 
α) πρόζα είναι στα ιταλικά ο πεζός λόγος / η πεζογραφία (μιλάμε για
πεζό …)
β)Πρόζακ είναι αντικαταθλιπτικό της κατηγορίας εκλεκτικών
αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (ο ήρωάς μου παίρνει
σεροτονίνη) 
γ) μέσα στο Πρόζακ εμπεριέχεται το Ζακ 
Ο Ζακ Κωστόπουλος και ο τρόπος που πέθανε αποτυπώνονται έντονα
(ειδικά στην τελευταία στροφή) 
δ) το Κ που μένει μόνο του στην παρένθεση είναι το κόκκινο χρωμα
που κυριαρχεί 
Κόκκινο στα μπαλόνια
Κόκκινο στο κορμί της κοπέλας 
Κόκκινο στο πεζοδρόμιο 
Κόκκινο στην φλεγόμενη θάλασσα 
Τέλος Κ είμαι και γώ (αυτό καμια σημασία δεν έχει απλά ήθελα έτσι να
το συμπληρώσω) 

Βιογραφικό : 
Ονομάζομαι Κατερίνα Βανταλή. Είμαι 16 ετών , είμαι μαθήτρια της Α’
λυκείου του 4ου πειραματικού Λυκείου Τρικάλων. Ασχολούμαι με
οτιδήποτε με κάνει να νιώθω λίγο πιο κοντά στη δημιουργική μου
πλευρά που συχνά νιώθω ότι αναλώνεται στην καθημερινότητα . Στην
προσπάθεια αυτή να ρθω πιο κοντά σε μένα αλλά και πιο κοντά στον
κόσμο παίζω κιθάρα , βγάζω φωτογραφίες και γράφω . 
Διαβάζω βιβλία γιατί νιώθω ότι έτσι μπορώ έστω και για λίγο να
ξεφεύγω . Γράφω θέλοντας να αποτυπώσω όσες απο τις σκέψεις μου
μπορώ να βάλω σε σειρά μέχρι κάποια μέρα να μην είναι πια ξένες.


