
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του τμιματοσ 

Β1 του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐασ μελζτθςαν και επεξεργάςτθκαν ποιιματα –εκτόσ τθσ 

εξεταςτζασ φλθσ– ςτα πλαίςια ςυνεργατικϊν εργαςιϊν ςτο μάκθμα τθσ 

Λογοτεχνίασ. Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ παρουςίαςαν τισ εργαςίεσ τουσ και τα 

δικά τουσ ποιιματα, ζνα μικρό δείγμα των οποίων κα κζλαμε να μοιραςτοφμε μαηί 

ςασ. Η προςπάκειά τουσ αποδεικνφει τθν ευαιςκθςία και τισ απεριόριςτεσ 

δυνατότθτεσ που ζχουν οι μακθτζσ, όταν ςυνεργάηονται αρμονικά κι εκφράηονται 

ελεφκερα. Ευχόμαςτε ςε όλουσ να ςυνεχίςουν ςε αυτιν τθ δθμιουργικι 

κατεφκυνςθ και να ζχουν να ζχουν μια καλι ςχολικι χρονιά! 

Νικολετςζα Μάρθα (Φιλόλογοσ) 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1η Ομάδα: Αδαμοποφλου Βαςιλικι, Ακαναςοποφλου Ειρινθ, Γκοτςοποφλου 

Μαρία-Ελζνθ. 

 

Τα ποιιματα είναι δφςκολα 

Τα ποιιματα είναι δφςκολα. 

Κι αν ςθκϊςεισ τισ λζξεισ, είναι τόςο κλιμμζνεσ 

ςαν ψυχζσ που πόνεςεσ μια νφχτα με αγωνίεσ. 

Το ποίθμα είναι ζνασ διαβάτθσ που κρφβεται. 

Τθν θμζρα πθγαίνει ςτθ κάλαςςα. 

Τθ νφχτα γίνεται δθμιουργόσ, δικεν αδιάφοροσ, 

που κρφβει τθ κλίψθ του βακιά μζςα ςτθν τζχνθ. 

 

 



Η ποίθςθ είναι απλι 

Η ποίθςθ δεν είναι επανδρωμζνο καράβι προοριςμζνο 

να διαςχίςει – με γεμάτα πανιά – κάλαςςεσ και ωκεανοφσ μνιμθσ. 

 

Η ποίθςθ είναι ακοφραςτθ ταξιδιϊτιςςα που κάκε μζρα επιςκζπτεται 

πολλοφσ, όμωσ ςυμβόλαια διαρκείασ δεν υπογράφει με κανζναν. 

 

Η ποίθςθ είναι απλι, 

αρκεί να τθσ εμπιςτευτείσ τθν ψυχι ςου! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2η Ομάδα: Αποςτολόπουλοσ Νίκοσ, Γκοτςόπουλοσ Άγγελοσ, Δθμθτρόπουλοσ 

Χριςτοσ. 

Ευχζσ 
 

Θα ικελα να ιμουν θ ακριβι βενηίνθ ςου 

ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ… 

Θα ικελα να ιμουν θ αςτείρευτθ φανταςία ςου 

με χρϊματα και ςχιματα ονείρου. 

Θα ικελα να ιμουν το αγαπθμζνο ςου φαγθτό, 

θ εμμονι ςου ςτο διαδίκτυο, 

το ςταυρουδάκι ςτο λαιμό ςου. 

 

Μα ακόμα πιο πολφ κα ικελα να ιμουν 

θ αζναθ επιβολι του δικοφ μου ςυναιςκιματοσ, 

θ άπιαςτθ καλπωρι του ποιθτικοφ μου μθνφματοσ: 

κα ικελα να ιμουν, απλά, ο άνκρωποσ ςου. 

 

Αποςτολόπουλοσ Νίκοσ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



3η Ομάδα: Αςπρομάλθ Διμθτρα, Γεωργίου Κατερίνα, Γιαννοποφλου Μάγδα. 

Απουςία 

Κακϊσ ζφευγε ςθκωνόταν μεγάλθ τρικυμία ςτθ κάλαςςα, 

κακϊσ και ςτθν ψυχι μου. 

Σκοφπιςα τον ιδρϊτα μου, που ζςταηε ςα δάκρυ, 

τον ζβλεπα να χάνεται, εδάκρυηα και πάλι. 

Ζγειρα προσ τθ κάλαςςα με μάτια ερθμωμζνα, 

απόμεινα μονάχθ μου, παιδιά ορφανεμζνα. 

Ήταν βάροσ πνιγθρό μεσ τθσ ψυχισ τθ νφχτα. 

Ήταν πάντα ο ιλιοσ μου και κάκε μου ελπίδα. 

Πλθμμφριηε ςιωπι θ καρδιά μου, άδεια. 

Χωρίσ φεγγάρι κα είναι πια όλα μου τα βράδια… 
 

Γιαννοποφλου Μάγδα 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4η Ομάδα: Ανδρικόπουλοσ Κϊςτασ, Βαςιλόγιαννθσ Ανδρζασ Γκουργιϊτθσ 

Ανδρζασ, Γριτςϊνθσ Γιϊργοσ. 

Εγώ και ο εαυτόσ μου 

Ξθμερϊνει θ ίδια μζρα. 

Ο κόςμοσ ίδιοσ, απαράλλαχτοσ 

κι εγϊ, πρόωρα κουραςμζνοσ, 

ελπίηω μάταια ςε μια αλλαγι. 
 

Περνάει γοργά ο καιρόσ 

κι εγϊ μζνω ο ίδιοσ. 

Τι ςτ’ αλικεια ζχει αλλάξει, 

για ν’ αλλάξουμε κι εμείσ; 

Μίηερα βλζμματα κακίασ παντοφ, 

πόνοσ και προκατάλθψθ. 
 

Εδϊ κι αιϊνεσ αλλάηουν μόνο οι «ετικζτεσ». 

Κι αναρωτιζμαι, αφοφ δε μ’ αρζςει ο κόςμοσ μασ, 

γιατί δεν ξεκινϊ τθν αλλαγι από εμζνα; 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

5η Ομάδα: Βλάχου Σπυριδοφλα, Γκοτςοποφλου Μαρία, Γκρζμι Σερίνα, 

Διδάχου Νικολία, Δουραμάνθ Αλεξάνδρα – Δανάθ. 

 

Ποιιματα ηωισ 
 

Ποιιματα χαροφμενα, ποιιματα κλιμμζνα, 

ςτίχοι με τθσ ηωισ μασ τα γραμμζνα. 

Πολλά ςκαμπανεβάςματα κι αδιζξοδοι οι δρόμοι, 

γι’ αυτό ασ εμπιςτευτοφμε ςτα ποιιματα 

τθσ ελπίδασ μασ τα ζςχατα μθνφματα. 

 

Δουραμάνη Αλεξάνδρα – Δανάη 

 

Τι είναι άραγε ζνα ποίθμα; 
 

Τι είναι άραγε ζνα ποίθμα; 

Μνιμεσ εμπειρίασ δραματικισ; 

Ανάμνθςθ ψυχισ ςυναιςκθματικισ; 

Βίωμα ηωισ μοναδικό; 

Προςδοκία που ςτοιχειϊνει για πάντα το μυαλό; 

 

Το ποίθμα είναι υποκειμενικό, 

για τον κακζνα είναι κάτι το ξεχωριςτό. 

Δεν υπάρχει μόνο μια ερμθνεία, 

τθν αλικεια δε κα τθ βρεισ μεσ ςτα βιβλία… 

 

Διδάχου Νικολία 

 

 

Παρατήρηςη: ε όςα ποιήματα δεν αναγράφεται ςτο τζλοσ το όνομα 

ςυγκεκριμζνου μαθητή/μαθήτριασ, αυτά είναι αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ 

δυο ή περιςςοτζρων ατόμων ςτην ομάδα. ε κάθε ομάδα τα ονόματα των 

μαθητών/μαθητριών γράφονται κατά αλφαβητική ςειρά. 


