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1. Ο δικός μου Κόσμος 

 

Το σπίτι δεν είναι 

Τόπος καταγωγής 

Αλλά το μέρος της ζωής 

 

Μερικοί από μας 

Ταξιδεύουν σε όλο 

Τον κόσμο για να το βρουν 

Άλλοι το βρίσκουν σ’ ένα άτομο 

 

Το σπίτι μου είναι οι φίλοι μου 

Κάτι καλύτερο από αυτούς δεν υπάρχει 

Όμως λίγοι είναι αυτοί που παραμένουν φίλοι 

Πραγματικοί φίλοι 

Για πάντα 

 

Σπίτι δίχως αγάπη δεν υπάρχει 

Οικογένεια χωρίς αγάπη δεν υπάρχει 

Το σπίτι δεν είναι μόνο τόπος 

Είναι συναίσθημα 

Δεν μπορεί κανείς να σου το κλέψει 

 

Αν γυρίσεις πίσω σου 

Θα με βλέπεις συνέχεια 

Και δεν θα πάθεις τίποτα όσο είμαι εγώ εδώ 

Αλλά μάτια που κλαίνε μη τα πιστεύεις 

Θα με κοιτάς και θα σου λέω μην κάνεις τα λάθη που έκανα εγώ 

 

Αλλά ήσουν παιδί 

Και μου ’χες πει ότι 

Θα μου αγοράσεις σπίτι από χρυσό 

Επειδή ο χάρτης σου ήταν σπασμένος 

Έχασες  κάτι πολύτιμο 

Από τα λάθη φίλων σου 

 

Κοίταξες τον ουρανό 

και ονειρεύτηκες 

να είχες καλύτερους φίλους 

Και στα σύννεφα πετούσες και με κοιτούσες 

 

Η μαγεία του σπιτιού 

Είναι ότι νιώθεις ωραία όταν φεύγεις 

Αλλά ακόμα καλύτερα όταν γυρνάς 

 

Σε έναν κόσμο 

Βουτηγμένο στη μιζέρια 

Άσε με να κοιτώ 

Μαζί σου τ’ αστέρια. 

Αιμιλία Χιώτη 



2. My own world 

 

A home is not 

A place of origin 

It is the place of life 

 

Some of us 

Travel all around 

The world to find it, 

Others 

Find it in a person 

 

My friends are my home 

There is nothing better than them 

Still, there are few who remain friends 

True friends 

For ever 

 

There is no home without love 

There is no family without love 

Home is not just a place 

It is a feeling 

Nobody can steal it from you 

 

If you look over your shoulder 

You will see me all the time 

And nothing will happen to you as long as I am here. 

 

However, don’t believe in eyes that weep 

You will look at me and I will tell you not to make the mistakes I once made 

 

 

But you were a child 

And you had told me that 

You would buy me a house of gold 

Because your map was broken 

You lost something precious 

Through your friends’ mistakes 

 

You looked up at the sky 

and dreamt 

of having better friends 

And you were up in heaven looking down at me 

 

The magic of one’s home 

Is that you are glad to go 

But even more so to return 

 

In a world 

Tainted with misery 



Just let me gaze 

With you at the stars 

 

Emilia Cheoti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2. Το παιδί των άστρων 

 

Από κενή και σκοτεινή 

με πήρανε πεδιάδα 

όπου δέντρα και καρποί 

δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί 

 

Στέκομαι στο κενό 

όμως αντέχω 

γιατί εδώ είναι το σπίτι 

το μοναδικό 

 

Με τ’ άστρα μοναχά συνομιλώ 

κι αυτά καταλαβαίνουν 

γιατί εδώ είναι το σπίτι 

το μοναδικό 

 

Με φέρανε σε θάλασσα 

πλατιά και μόνη 

της μιλάω δυνατά, 

μα παραμένω μόνη 

 

Μα το σπίτι αυτό 

δεν είναι σαν το δικό μου 

το μοναδικό μου 

δεν είναι σαν τον κόσμο μου 

τα όνειρά μου 

είναι μονάχα η μαύρη η σκιά μου 

 

 

Γι’ αυτό λοιπόν κι εγώ θα φύγω 

στ’ αστέρια μου θα πάω ν’ αντικρίσω 

τη μόνιμη χαρά μου 

 

Και τώρα πια που έφτασα, 

μες την καρδιά μου 

το σπίτι που αντίκρισα 

είν’ όλη η ομορφιά μου 

 

Από κενή και σκοτεινή 

με πήρανε πεδιάδα 

τώρα όμως 

δέντρα και καρποί 

είναι όλη μου η ζωή 

 

Αλεξάνδρα Κακάμπουρα 

 
 
 
 



2. Star child 

 

From an empty and dark 

valley I was taken 

where trees and fruit 

have not yet appeared 

 

I stand in the void 

but I can bear it 

as this is home 

the only one 

 

I talk only to the stars 

and they understand 

as this is home 

the only one. 

 

I was brought to a sea 

it was wide and lonely 

I speak out loud to it 

but I remain alone 

 

But this home 

Is not like my own 

my one and only 

it is not like my world 

my dreams 

it is just my shadow, my dark shadow 

 

Therefore, I will leave 

to my stars I will go and face 

my everlasting joy 

 

And now that I have arrived, 

in my heart 

the home I set my eyes upon 

is all my beauty 

 

From an empty and dark 

valley I was taken 

but now 

trees and fruit 

make up my entire existence. 

 

Alexandra Kakampoura 

 

 

 

 

 



3. Μοναδική συντροφιά 

 

Σπίτι, μια λέξη με τόσες σημασίες 

Λέξη που ο καθένας αλλιώς την ορίζει 

Λέξη που άλλοι χαίρονται ν’ ακούν 

Κι άλλοι στο άκουσμά της τρέμουν 

 

Το δικό μου λεξικό αλλιώς ορίζει τη λέξη «σπίτι» 

Για μένα είναι το  καταφύγιό μου 

Εκεί κρύβομαι απ’ τα προβλήματά μου 

Παριστάνω πως δεν θυμάμαι το παρελθόν 

Και  πως γνωρίζω το μέλλον 

 

Με παρηγορεί το φως του ήλιου που απ’ τα παράθυρα 

Μπαίνει στα παράθυρα της ψυχής 

Το σπίτι μου ακούει την πιο βαθιά μου σκέψη 

Και την κρατάει μυστική 

 

Αγαπητό μου σπίτι 

Σ’ ευχαριστώ που μ’ άκουσες και τη γνώμη μου άλλαξες 

Και στη ζωή με κράτησες. 

 

Εύα Γκιόλα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



3. Only company 

 

Home, one word with so many meanings 

A word to which each one gives a different definition 

A word that some are glad to hear 

And yet others tremble at the sound 

 

In my dictionary the word ‘home’ has a different meaning 

To me it is my shelter 

It is there that I hide from my troubles 

Pretend not to remember the past 

And know the future 

 

The sunlight comforts me as it comes through the windows 

It enters through the windows of my soul 

My home hears my deepest thought 

And keeps it a secret 

 

Dear home 

Thank you for listening and changing my mind 

And keeping me alive. 

 

Eva Gkiola 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



4. Το σπίτι μου το πατρικό 

 

Κάθε μέρα που ο ήλιος ανατέλλει 

Κάθε φορά που το φεγγάρι σκεπάζει τον ουρανό 

Όλοι βρίσκουν ένα μέρος να προστατευτούν 

Όμως εγώ… 

Πόλεμος γίνεται 

Δεν μπορώ κάπου να προστατευτώ 

Κάπου να μείνω 

Να κρυφτώ 

Γιατί αναγκάστηκα από την πατρίδα μου να φύγω 

Να βρω άλλο σπιτικό 

Και τώρα ταξιδεύω μοναχός 

Με άδεια ψυχή 

Το σώμα μου το ξεραμένο 

Σαν τριαντάφυλλο μαραμένο 

Χωρίς κανέναν και τίποτα να με βοηθά 

Αναπολώ κάθε λεπτό 

Το σπίτι μου το πατρικό 

Αυτό με κρατάει πλέον ζωντανό 

Κι αν ποτέ γυρίσω στην πατρίδα 

Δεν ξέρω αν θα με περιμένει 

 

Τώρα λοιπόν μπροστά κοιτώ 

Με ανοιχτή την καρδιά και το μυαλό 

Μια νέα στέγη να αποκτήσω και εγώ 

Τη ζωή μου να ξαναφτιάξω 

Αγάπη να ξαναβρώ 

Και χωρίς να σκέφτομαι το σπίτι μου το πατρικό. 

 

Νίκος Αντωνόπουλος 

 Ηλίας Δεληολάνης 

 Στέφανος Μίχας  

Γιώργος Σηφάκης 

 Μάνος Χατζηγεωργίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



4. My home my family home 

 

Every time the sun rises 

Every time the moon covers the sky 

Everyone finds a place to take shelter 

But I… 

 

War breaks out 

I have nowhere to protect myself 

Nowhere to stay, 

To take cover 

Why was I forced to flee my country 

Find a home elsewhere 

And now I travel alone 

With an empty soul 

My body dried up 

Like a rose that has faded 

With no one and nothing to help me 

I reminisce every moment 

My home my family home 

It is this that keeps me alive 

And if I ever go back to my homeland 

I don’t know if it will be there waiting for me 

 

So now I look ahead 

With my heart and my mind open 

With a new roof to have above me 

To build my life again 

To find love again 

And not to think of home- my family home. 

 

Nikos Antonopoulos 

 Elias Deliolanis 

 Stephanos Michas  

Giorgos Sephakis 

 Manos Chatzigeorgiou 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



5. Το σπίτι το αδειανό 

 

Σπίτι κενό δίχως τοίχους 

Καρδιά αδειανή δίχως χτύπους 

Σπίτι κενό δίχως εσένα 

Κι έγιναν τα όνειρά μου ψέμα 

 

Βαδίζω αργά προς την αυλή 

Τα βλέφαρά μου ανοιγοκλείνω 

Μα σα να σε είδα εκεί 

Σαν μια φιγούρα μελαμψή 

Να κινείται στο σκοτάδι 

Χορεύοντας τανγκό 

στους ρυθμούς του φεγγαριού 

Και το φως της νύχτας 

Να φεγγίζει το πρόσωπό σου 

 

Σπίτι μονάχο δίχως συναισθήματα 

Έγιναν τα όνειρα μου θύματα 

Μπορεί να ευθύνομαι κι εγώ 

Αλλά το σπίτι παραμένει αδειανό 

 

Σαν ουράνιο τόξο που του λείπουνε δυο χρώματα 

Έγινε η καρδιά μου απ’ τη μέρα που έφυγες 

Οι μαργαρίτες στο χωράφι της καρδιάς μου μαράθηκαν 

Και το σπίτι παρέμεινε σιωπηλό 

 

Μα κάθε βράδυ 

εδώ στο παραθύρι μου 

παραμονεύει μια ελπίδα 

Το σπίτι να ξαναγεμίσει με τη δική σου τη φωνή 

Κι ο ήλιος στην ψυχή μου να ανατείλει ξανά 

Γιατί τελικά 

Εσύ είσαι ο ήλιος, η βροχή 

Και το ουράνιο τόξο της ζωής μου. 

 
Ναταλία Κάρλου  

Αντζελίνα Αποστολοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. An empty house 

 

A house without walls, 

A heart vacant without a beat 

A house empty without you 

And all my dreams turned to lies 

 

I move slowly to the yard 

I bat my eyelids, 

As if I saw you there 

A dark silhouette 

Moving in the darkness 

Dancing the tango 

To the rhythm of the moon 

With the color of the night 

Shining on your face 

 

A house without feelings 

All my dreams turned to victims 

Maybe I am to blame 

But the house remains empty 

 

Like a rainbow without its colors 

My heart is since the day you left 

The daisies in the field of my heart have faded away 

And the house remained silent 

 

But every night 

Here in my fairy tale 

a glimmer of hope lurks 

 

For my house to be filled with your voice 

And for the sun in my soul to rise again 

 

Because eventually 

You are the sun, the rain 

And the rainbow of my life. 

 

Natalia Karlou  

 Angelina Apostolopoulou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Oνειρεμένο σπίτι 

 

Το σπίτι που μεγάλωσα είναι ονειρεμένο 

Σώμα έχει και ψυχή και είναι λατρεμένο 

 

Τα χρόνια κι αν περνούν ίδιο μένει πάντα 

Με την καρδιά του ολόζεστη και τα μεγάλα μάτια 

 

Όποτε του μιλώ στα μάτια με κοιτάει 

Έτοιμο να θυσιαστεί για ό,τι κανείς ζητάει 

 

Τους φόβους μου παίρνει μακριά 

Την πόρτα σαν ανοίξω 

Και στη ζεστή του αγκαλιά με παίρνει πριν μιλήσω. 

 

Χριστίνα Κεφάλα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



6. Dream House 

 

The house I grew up in is a dream house 

It has a body and a soul and is beloved 

 

Even if the years pass by, it always remains the same 

Warm-hearted and big-eyed 

 

Whenever I talk to it, it looks me in the eye 

Ready to sacrifice itself for anything one asks for 

 

It chases away my fears 

As soon as I open the door 

And it envelops me in its warm caress before I even speak. 

 

Christina Kefala 

 

 

 

 


