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Εικόνεσ ςε λευκό φόντο 
 

 

 

Φλεβάρθσ 2021 



Καινούριο τιόνι πέθηει 

Επάνω ζηο παλιό 

Κι άλλες νιθάδες βιάδονηαι να γίνοσν 

λάζπε. 

                                              

Νηίνος Χριζηιανόποσλος. 



Παράξενη σιωπηλή ομορφιά 



Όταν θ φφςθ δθμιουργεί τζχνθ 
                                                                 Αναςταςόπουλοσ Νικόλαοσ 

                                                                                                                                                             



Θ απλότθτα 
                                                   Καργαδοφρθ Φζνια 



• Ελλη Αλεξίος - Ο Χιονάνθπωπορ 
 
Πηπεξηά γηα κύηε 
θάξβνπλα γηα κάηηα 
γηα ηα δπν ηνπ ρέξηα 
μύια δπν θνκκάηηα. 
 
Να, θαη γηα θαπέιν 
κηα παιηνθαλάηα 
θνληνζηξνπκπνπιάηνο 
ζαλ ρνληξνπαηάηα. 
 
Όζνη ζα πεξλνύλε 
θαη ζα ηνλ θνηηάδνπλ 
ζα ρακνγεινύλε... 
θαη ζα ηνλ... ζαπκάδνπλ. 



Ροη ςυμφωνία 
                                                             Γρατςάνθ Ε. 



Ο  κόςμοσ από ζξω 
                                                    Κορατηάνθσ Γ. 



Θ ανάπαυςθ του πολεμιςτι 
                                                                     Αρβανίτθσ Δ. 



Ηωι μζςα ςτο χιόνι 
                                                                χοινάσ Α. 



Σο χιόνι, ω χιόνι! 

Παιγνιδιοφ τρζλα,  

πάλεμα, νζοι, 

γζροι, ζλα, γζλα! 

                                                   Κωςτισ  Παλαμάσ 

 



Παιχνίδια ςτο χιόνι 
                                                         Κϊςτασ  Κ. 



φαίρα χιονιοφ 
                                                    Βυτινιϊτθσ Δ. 



 
Γαλάηιο άγγιγμα 

                                                             Δθμιτρθσ Β. 

             



Απάτθτθ γθ 
                                                                       Δθμιτριοσ 



Ζνα δζντρο μεσ ςτο πάρκο ςτζκει μοναχό… 
                                                          Εβίτα Γ. 



Θ ξεκοφραςθ του χιονάνκρωπου 
                                                                    Σηιλιβάκθ . 



Αγάπε είπεο; 

 Ο θαζέλαο ηελ πειεθάεη όπσο ζέιεη. 

Άιινο κε πέηξα. 

Άιινο κε ρηόλη. 

 

Η πην ζσζηή λα μέξεηο, είλαη από ρηόλη. 

Κξαηάεη όζν θη ε αιεζηλή. 

                                                               Μελέιανο Λνπληέκεο 



υμφωνία χρωμάτων 
                                                       Σηιλιβάκθ . 



Σο χιονιςμζνο γεφφρι 
                                                           χοινά Λζνια 



Τψθλι ομορφιά 
                                                 Κωτςικόπουλοσ Νίκοσ 



Λευκι ςυμφωνία 
                                                    Κράνθσ Παφλοσ 



Ευτυχιςμζνοι ςε τοφτο το θζαμα οι μικροί ταξιδιώτεσ κοίταξαν 
προσ τισ κορφζσ. Ένασ τουσ φώναξε: «Γεια ςασ, ψηλά βουνά!» 

                                                               Ζαχαρίασ Παπαντωνίου 



Γεια ςασ ψθλά βουνά 
                                                     Κουροφμαλθ Δζςποινα 



Λεπτζσ γραμμζσ 
                                                            Ερνζςτο ακελλίων 



Νυχτοπερπατιματα 
                                                          Αριςτογείτων 



-Κώζηαο Καξπσηάθεο, «Τν ρηόλη» 
 
«Τη θαιά πνπ ‘λαη ζην ζπίηη καο ηώξα πνπ έμσ πέθηεη ρηόλη! 
Τν κπεξληέ παξακεξίδνληαο η’ άζπξν βιέπσ εθεί ζεληόλη 
λα ζθεπάδεη όια ηα πξάγκαηα, δξόκνπο, ζπίηηα, δέλδξα, 
θύιια. 
Πόζν βιέπσ κ’ επραξίζηεζε καδεκέλε ηόζε αζπξίια. 
 
Όκσο, θνίηα, ηνπξηνπξίδνληαο ην θνξίηζη εθείλν ηξέρεη. 
Τώξα ζηάζεθε ζηελ πόξηα καο, ςσκί ιέεη πσο δελ έρεη, 
πσο θξπώλεη, πσο επάγσζε… 
 
Έια κέζα θνξηηζάθη, 
ην ηξαπέδη καο εζηξώζεθε θη αλακκέλν είλαη ην ηδάθη!» 



Χιονιςμζνθ πολιτεία 
                                                        Μπζλιου Αναςταςία 



Ο αποχωριςμόσ 
                                                               Δοφκασ  Κάνοσ 



Αχνοπαςπαλίςματα 
                                                                      Φαράντου Κ. 



Κζα από το μπαλκόνι 
                                                                             Κάνοσ 



Δεντρογλυπτικι 
                                                                    Κωνςταντίνα 



Σο κάκιςμα 
                                                                      Ερνζςτο 



Χιόνι ςτο μπαλκόνι 
                                                                  Χάμοσ Χριςτοσ 



Έπεζε απξόζκελα, ηε λύρηα κ' όιε ηε ζνθή ζησπή ηνπ, 
Τν πξσί, ιακπνθνπνύζε νιόιεπθε ε εμαγληζκέλε πνιηηεία, 
Μηα παιηά ζηάκλα πεηακέλε ζηελ απιή, ήηαλ έλα άγαικα. 
 Εθείλνο έλνησζε ηελ θνθηεξή ςπρξόηεηα ηνπ πάγνπ, 
ηελ απεξαληνζύλε ηεο ιεπθόηεηαο, ζαλ άζιν ηνπ πξνζσπηθό 
κνλάρα κηα ζηηγκή αλεζύρεζε: κήπσο θαη δελ ηνπ απόκελε 
ηίπνηα πην ζεξκό λα ην παγώζεη, κήπσο θαη δελ ήηαλ 
κηα λίθε ηνπ ρηνληνύ, κα απιώο κηα νπδέηεξε γαιήλε, 
κηα ειεπζεξία ρσξίο αληίπαιν θαη δόμα. 
Βγήθε ινηπόλ ακήραλνο ζην δξόκν, θη όπσο είδε ην ρηνλάλζξσπν 
πνπ θηηάρλαλ ηα παηδηά, πιεζίαζε θαη ηνπ' βαιε 
δπν ζβεζηά θάξβνπλα γηα κάηηα, ρακνγέιαζε αόξηζηα 
θη έπαημε ρηνλνπόιεκν καδί ηνπο σο η' απόγεπκα. 

                                                                                Γ. Ρίηζνο 



Εικαςτικι ανατροπι 
                                                         Διαμαντοποφλου ίςθ 



Πρόκλθςθ για παιχνίδι 
                                                                       ίςθ 



Όταν θ φφςθ ζχει κζφια 
                                                              Μαρκάκθσ Χάρθσ 



Μικροί και μεγάλοι εν δράςθ 
                                                                              Χάρθσ 



"Το ανζβαλεσ. Κακοκαιρία μεγάλη, πζςανε 
χιόνια κλείςανε οι δρόμοι, πάγοι, μεγάλη 
ολιςθηρότησ. Καλά ζκανεσ. Εάν δεν είναι 
ολιςθηρή η επιθυμία προσ τι να ζρθει;"  

                                                       (Κική Δημουλά) 
 



Μαγικζσ αντανακλάςεισ 
Μαρκάκθσ Χάρθσ 



Χιονιςμζνα μπουμποφκια 
                                                       Καλογιρου Μαρίτα 



Γλφκιςμα από χιόνι 
Οικονόμου Πζτροσ 



ΧΙΟΝΙΑ - ΗΛΙΟΣ 
(Γεώργιος Σουρής) 
 
 

Και πάλι εςκεπάςτθκε ο κόςμοσ από χιόνι, 
και τρεισ θμζρεσ ζχουμε τον ιλιο να ιδοφμε, 
και δίχωσ άλλο ο Ρωμθόσ μονάχοσ του μαλϊνει... 
Εμείσ εςυνθκίςαμε εδϊ εισ τθν Ελλάδα 
να κλείνουμε τα μάτια μασ απ' τθν πολλι λιακάδα 
 
Ασ ζχουν μαφρεσ ςυννεφιζσ ςτθ Λόντρα, ςτο Παρίςι, 
ασ ζχουν πάγουσ, κρφςταλλα, βοριά, χαλάηι, χιόνι· 
μζςα ςτθ λάςπθ ο Ρωμθόσ δεν ειμπορεί να ηιςει, 
δεν κζλει το παποφτςι του ποτζ του να λαςπϊνει. 
Ολίγοσ ιλιοσ κι ουρανόσ παντοφ ξαςτερωμζνοσ, 
ιδοφ το μόνο όνειρο για το πτωχό μασ γζνοσ. 
 
Ιλιε χρυςζ, τα ςφννεφα που ςε ςκεπάηουν ςχίςε, 
ω! μθ μασ παίηεισ τον κρυφτό και μθ μασ καμαρϊνεισ, 
μεσ ςτθν Ακινα άφκονο το φωσ ςου πάλι χφςε, 
ω! ζβγα, μθ μασ κρφβεςαι, και τόςο μασ λιγϊνεισ.  
Οι Αποκριζσ μασ ιλκανε, και ςζνα καρτεροφμε,  
ω Απόλλον χρυςόξανκε, για να μαςκαρευκοφμε. 
 
 

 



Πάρκο αττικοφ χιονιοφ 
                                                      Δοφλοσ Ανδρζασ 



Σοπίο ςτθν ομίχλθ 
                                                                 Ριχάνα Κλειϊ 



το δειλινό 
                                                          Χάμοσ Παφλοσ 



Πίνακασ Κ. Μαλζα 



Επίλογοσ 

• Όλεσ οι φωτογραφίεσ τραβιχτθκαν από τισ μακιτριεσ και τουσ μακθτζσ τθσ Ε2 
τάξθσ, ςτάλκθκαν θλεκτρονικά ςτθν δαςκάλα τουσ (Κανζλλου Βιβι) και ςτικθκε 
αυτι θ ζκκεςθ. 

 

• Θ μουςικι ςτθν πρϊτθ διαφάνεια είναι από το ζργο ‘Οι 4 εποχζσ, 4 κοντςζρτα για 
βιολί και ορχήςτρα εγχόρδων’  του Βιβάλντι, ο  χειμώνασ. 

 

• Περιζχονται ςτίχοι από ποίθςθ των: Γ. Ρίτςου Κ. Παλαμά, Μ. Λουντζμθ 
Καρυωτάκθ, Γ.  ουρι , Κ. Δθμουλά, Ε. Αλεξίου, Η. Παπαντωνίου, Ν. 
Χριςτιανόπουλου 

 

 

 

                                                                                                        Φεβρουάριοσ 2021 

 


