
Ποιήματα Μαθητών μας 
 
Στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας μετά την ανάλυση του αποσπάσματος Κάτω στης μαργαρίτας το 
αλωνάκι που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο, οι μαθητές του Α2 (σχολικό έτος 2012- 2013) ανάγνωσαν  
στίχους από ποιητικά έργα του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη. Στη συνέχεια οι μαθητές  έγραψαν τους 
δικούς τους στίχους με ακροστιχίδες τις λέξεις Ποιητής και Ελύτης. Είδαμε τις ακροστιχίδες μας περισσότερο ως 
παιχνίδι με τις λέξεις και τη φαντασία παρά σαν ποιήματα με αξιώσεις. Σε λίγες μέρες ερχόταν η μέρα της 
Ποίησης (21 Μαρτίου) και εμείς βιαστήκαμε να φτερουγίσουμε στο κλίμα της Ποίησης, να αφουγκραστούμε 
λίγο την ανάσα των ποιητών. 
                                                                                                                       Μαρία Λεβεντοπούλου  
                                                                                                           Φιλόλογος στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 
 

Πουλιά  πετούν στους στίχους σου 
Όλα τα άνθη ανθίζουν κάθε στιγμή 

Ιριδίζουν στον λαμπρό ουρανό 
Ήλιοι καθρεπτίζονται σε ρυάκια 
Τώρα η ζωή γίνεται ομορφότερη 

Ηλιόλουστες μέρες ξημερώνουν 
Σκέφτομαι πως έρχεται η δροσιά. 

Κουρέα Ελευθερία,  Κερανούδη Μαρία, 
Κουκούτση Δήμητρα,  Κότση Γεωργία 

 

 

 

Όλη η Γη θα τον θυμάται 

Δημιούργησε υπέροχους στίχους ελληνικούς 
Υπερρεαλιστικός ποιητής ήταν μεγάλος 
Σίκινος, Σέριφος και Αμοργός νησιά του Αιγαίου 
Στα ποιήματα του ταξιδεύουν 
Ελιές και αμπέλια και νιάτα γεμάτα πίστη 

Αναδύονται μέσα από τις λέξεις 
Σημείο της ζωής είναι η Ποίηση 

 

Ελύτη πέρα από τα σύνορα 

Λογοτεχνίας Νόμπελ έχεις πάρει 
Υψώνεις την ποίηση γιατρειά στη ζωή μας 

Το φως του Αιγαίου το βλέπεις πιο λαμπρό 
Ήλιοι, βαπόρια στα βουνά κι εσύ: 
Σ’ όλους τους τόπους γύρισες , μόνο αυτόν αγάπησες 

Κρέπη Θεοδώρα, Κουρούπη Κωνσταντίνα, 
Μπάρτζου Έλλη 

 
 
 



Ελληνικοί στίχοι με νέα φορεσιά 
Λυγίζουνε τον πόνο της κάθε μέρας 
Υδάτινο τοπίο και αμπέλια 
Τρελοβάπορα σερφάρουν σε γαλάζιους ορίζοντες 
Ήλιος ζεστός βλεφαρίζει τους χρυσωμένους ελαιώνες 
Σαββατοκύριακα με τα νερά παίζουν παιδιά και ηρεμούν 

Κουκούτσης Βαγγέλης, Λιακόπουλος Δημήτρης, 
Μαραγκούλιας Στέφανος 

 
 

Ελληνικό τοπίο σε κάθε στίχο 

Λουλούδια του αγρού, δέντρα και νησιά 

Υδάτινοι οι ορίζοντες της σκέψης σου 

Τόποι με μυρωδιές από άνοιξη και καλοκαίρι 

Ήλιος ο πρώτος παντού κι εγώ μαζί σου λέω: 

Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ μόνο αυτόν εδώ αγαπώ. 

Κωνσταντοπούλου Μαριάννα, Μακαρούνη Σταυρούλα 

 
 
 

Ελαιώνες γεμίζουν τους στίχους 

Λίγο στέκω  να αντικρύσω τα αμπέλια 

Ύστερα από τη θάλασσα βγαίνουν ψαράδες 

Της βαρκούλας της ζήτησα κοχύλια 

Ήλιος από πάνω μας ζεσταίνει τις καρδιές μας 

Στάχυα ώριμα λυγίζουν στον αέρα. 

Κλείδωνας Παναγιώτης, Λίτσας Σωτήρης 

 
 

Ελληνικοί αγώνες για  ελευθερία 

Λιόδεντρα γέρνουν στο φως του ήλιου 

Υπεράνω όλων η ποίηση 

Τρελά καραβάκια παίζουν στα βουνά 

Ηλιαχτίδες προστάτες του Αιγαίου 

Σμίλεψε την ομορφιά δικέ μας ποιητή. 

Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 
Μητσέας Παναγιώτης 

 


