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Μα να σου ο άνεμος φυσάει.
Φύγαν όλα της τα άνθη. 

Σκορπιστήκαν στο λιβάδι.
Άλλα σκόρπισαν στο ρέμα. 

Άλλα πιάστηκαν στα δέντρα, 
και άλλα πέσαν σε παγίδα.

Σε ένα μακρινό λιβάδι,  
με πολλά όμορφα δέντρα, 
στέκεται και καμαρώνει 
για τα άσπρα της τα άνθη 
μία νέα πικραλίδα.



Μην φοβάσαι να με αφήσεις.
Μην πονέσεις όταν φύγεις.
Θέλω δυνατό να είσαι,
Θαρραλέο σαν τα άλλα
Και παντού να ταξιδέψεις,
να φυτρώσεις.
Και θα έρθει και η σειρά σου
πικραλίδα να ανθίσεις.
Και όταν  χάσεις τα παιδιά σου,
μη λυγίσεις, Μη ματώσεις.

Μαραμένη η πικραλίδα
Τα κοιτά με πόνο μέγα,
καθώς ο άνεμος τα κλέβει
τα παιδιά της τα θλιμμένα.

Όμως, ένα λευκό άνθος 
που γλυκά την αγκαλιάζει,
την παρηγορά και λέει 
πως ποτέ δεν θα το χάσει.
Με τον άνεμο τα βάζει,
και με πείσμα  κόντρα πάει.
Το θωρεί η πικραλίδα.



Μα ο άνεμος κουρσάρος
Δεν τον νοιάζει η πικραλίδα
Ούτε τ’ άνθη τον αγγίζουν.
Θύμωσε όμως με το θράσος.
Να τα βάλουνε μαζί του
και να τον αμφισβητήσουν;

Φώναξε στα άλλα άνθη:
Μόνοι δεν τα καταφέρνουμε.

Ας ενώσουμε τα χέρια
να αυξήσουμε το βάρος.
Όταν είμαστε ενωμένα,
θα αντέξουμε. 



Είναι αδύναμα μπροστά σου
και εσύ είσαι παντοδύναμος.
Κάνε τα να σ ’αγαπήσουν, 
αλλιώς θα είσαι πάντα αδύναμος.

Τότε ο ήλιος του φωνάζει:
Άνεμε, γιατί το κάνεις;
Άσε της τα λίγα άνθη.
Είσαι δυνατός, δε χάνεις.



Θα σου αφήσω αυτά τα άνθη
λυπημένη πικραλίδα.
Όμως θα φυσήξω πάλι.
Μην φοβάσαι, θα αντέξουν.
Όπως άντεξες και εσύ.
Είναι η φύση που προστάζει.
Είναι  των παιδιών ευχή.

Ο άνεμος άλλαξε γνώμη
όταν του μίλησε ο ήλιος.
Ήξερε πάντα να ακούει 
τον καλύτερό του φίλο.



Βίκυ Σγουρέλλη

Η Βίκυ Σγουρέλλη γεννήθηκε στη Χίο. Σπούδασε Αγ-
γλική Λογοτεχνία σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο με μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία και την Ειδική Αγωγή στο
Μεσογειακό Κολλέγιο και πανεπιστήμιο του Ντέρμπι. Ακολου-
θούν περαιτέρω σπουδές στην ψυχολογία και χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 
Η Βίκυ είναι μόνιμη κάτοικος Χίου, την οποία αγαπά. Το 2005 ίδρυσε ένα παιδα-
γωγικό χώρο εκμάθησης Αγγλικών γνωστό σήμερα ως L.O.V.E (Learn Only Via
Empathy)  βασισμένο σε μια δική της παιδαγωγική προσέγγιση την μέθοδο L.O.V.E
(Μάθηση μέσω Ενσυναίσθησης), που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν
να δημιουργούν, να συνεργάζονται και πάνω από όλα να αγαπούν τη μάθηση,
όποιο και να είναι το γνωστικό αντικείμενο.
Το 2019 η Βίκυ ιδρύει τον εκδοτικό οίκο «Books with Shoes» στη Χίο.
Το πρώτο της βιβλίο «Μέμορι: Ο Κλειδοκράτορας της Μνήμης και το Αιώνιο Μυστικό
του Δε Θυμάμαι» αποτελεί έναν εκπαιδευτικό θησαυρό. Στόχος της, η διάδοση του
πυρήνα της διδασκαλίας της μέσα από την αφήγηση. Ακολουθεί το “Τη Νύχτα που τα
παπούτσια Ζωντανεύουν”, το “ Είμαι ένα τοξικό σκουλήκι;" και το “Η Ευχή της πι-
κραλίδας”. Το 2020 η Βίκυ δημιουργεί το περιοδικό Unspotted με όραμα μια αμερό-
ληπτη ενημέρωση και την προώθηση των τεχνών και της δημιουργίας.
“Εαν θες να σε ακούσει το παιδί μέσα σου, 
πες του την αλήθεια μέσα από μια φανταστική ιστορία” 
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