
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Στα πλαίσια των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας Α’ 

Γυμνασίου και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 

αφιερώθηκε χρόνος για τη δημιουργική γραφή.  

Εφαρμόστηκαν οι γνώσεις και οι τεχνικές του σεμιναρίου που 

πραγματοποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά από τη Σύμβουλο των 

Φιλολόγων κυρία Χρυσούλα Σπυρέλη.  

Αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να γίνουν «μικροί ποιητές» και να 

γράψουν ποιήματα τα οποία και παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα του 

σχολείου μας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρξαν αρκετοί μαθητές που θέλησαν με 

ενθουσιασμό να εργασθούν εποικοδομητικά και να αντιληφτούν  με 

βιωματικό τρόπο την ποιητική λειτουργία των λέξεων. 

Εν τέλει, η προσπάθεια των παιδιών είναι αξιέπαινη μιας και 

εκφράζει τα συναισθήματα και τις ενδόμυχες σκέψεις τους αλλά και  

την ελευθερία που δίνει ο ποιητικός λόγος να κινούνται μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας. Μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 

άλλη μια φορά πόσο ευαίσθητα και δημιουργικά είναι τα παιδιά!!.  

 

 

          Σπυριδούλα Κ. Τσορτού                                     

          Φιλόλογος 

 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου 



ΜΕΙΝΕ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ 

 

ν  προσπαθήσεις να φτάσεις το τέλειο,  

το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κάνεις 

τους γύρω σου να «σ’ αγαπήσουν» γι’ αυτό που φαίνεσαι!  

Αν είσαι όμως ο εαυτός σου 

αυτοί που θα είναι δίπλα σου θα σ’ αγαπούν 

γι ‘αυτό που πραγματικά είσαι!!! 

 

                                                                   

Μ-Τ 

Μαρία Τσακαλίδη  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Μεσολόγγι 22-1-2015 

ΣΤΙΓΜΕΣ 

 

υμάσαι στιγμές και κλαις! 

Κλαις για το τι είχες και για το τι έχασες.  

Αν το θέλεις, διεκδίκησέ το!  

Αν το είχες κάποτε, μπορείς να το έχεις τώρα!  

Αν δεν το είχες ποτέ, ίσως τώρα 

μπορείς να κάνεις την αρχή… 

Για τους αισιόδοξους 

                                                                   Μ-Τ 

Μαρία Τσακαλίδη  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Μεσολόγγι 22-1-2015 

Α 

Θ 



Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

 

 αγάπη στον κόσμο κυριαρχεί 

δεν υπάρχει άνθρωπος να μην την έχει νιώσει 

γαλήνια σα μια λίμνη, ήρεμη και λαμπερή 

φως και χαρά στις ψυχές μας θα απλώσει.  

 

Σ’ αυτήν ελπίζουν όλοι οι άνθρωποι στη Γη 

τα δώρα της να παίρνουν κάθε στιγμή 

καρπούς να τα κάνουν στο δέντρο της ζωής 

κι όλοι να είναι ευτυχείς.  

 

 

 

Γιώργος Βλάχος  

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

Η 



 

Η ΑΓΑΠΗ 

 

αγάπη στη ζωή,  

είναι πολύ σημαντική,  

να αγαπάς τους συνανθρώπους 

τους εχθρούς και τους απόρους.  

 

Δε χρειάζεται η καρδιά σου μίσος να κρατάει 

και η ψυχή σου από τα αγκάθια να πονάει 

Ξερίζωσέ τα μην τα αφήσεις να ριζώσουνε καλά 

διώξ’ τα, πες τους «φύγετε μακριά».  

 

Και αν αναρωτιέσαι πως θα φύγουν όλα αυτά,  

σκέψου λίγο σοβαρά,  

Άμα δεις κάποιο φτωχό δώσ’ του κάτι μη διστάσεις 

και αν δεις κάποιο τυφλό μίλησέ του δε θα χάσεις. 

 

Τι ωραία που θα νιώσεις  

αν τα κάνεις όλα αυτά 

Θα χαρείς θα ξανανιώσεις 

και θα ζήσεις μια χαρά! 

 

Ευαγγελία Μπαούρδα 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

Μεσολόγγι 25-01-2015 



ΜΠΟΡΕΙΣ 

 

ην αφήσεις κανένα να κλέψει τα όνειρά σου,  

μην αφήνεις τα όνειρα να μείνουν όνειρα… 

Η ζωή είναι εμπειρία και μόνο το πάθος για ζωή,  

σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις… 

Μείνε πιστός στα θέλω σου και αγάπησε τον εαυτό σου 

για να μπορέσουν να σε αγαπήσουν και οι άλλοι… 

 

                                                                   Μ-Τ 

Μαρία Τσακαλίδη  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

Μεσολόγγι 19-1-2015 

 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 

γάπη και πόνος! Δύο αντίθετα συναισθήματα.  

Έχουν όμως και τα δύο ένα κοινό.  

Πρέπει να πονέσεις για να καταλάβεις την ευτυχία 

και να αγαπήσεις για να νιώσεις τον πόνο.  

Θυμήσου, πως είσαι γεννημένος γι’ αυτό:  

Βρες ποιος είσαι!!... 

                                                                   Μ-Τ 

Μαρία Τσακαλίδη  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Μεσολόγγι 19-1-2015 

Μ 

Α 



ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

εσολόγγι, πόλη Ιερή κι αγαπημένη,  

πόσο σε σκέφτομαι και 

πόσο νοσταλγώ την ομορφιά σου 

εδώ στη σκληρή και μαύρη ξενιτιά!  

 

Μεσολόγγι, πόλη Ιερή και όμορφη,  

πόσο νοσταλγώ το ηλιοβασίλεμά σου,  

την λιμνοθάλασσά σου και  

την απέραντη ομορφιά σου!  

 

Μεσολόγγι, πόλη Ιερή και δοξασμένη,  

θέλω να’ρθω προσκυνητής  

στον άγιο τόπο των προγόνων  

στον άγιο τόπο των Ηρώων!  

 

 

 

Κωνσταντίνος Νούλας 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

 

Μεσολόγγι 27-01-2015 

Μ 



ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

χ!  θάλασσα πλατειά μεγάλη,  

με τη γαλανή αγκάλη,  

το κρυστάλλινο ακρογιάλι… 

 

Κουκίδες άσπρες στέκονται  

μέσα στα νερά σου,  

περιμένοντας τη σιγαλιά σου 

 

Όταν παίζεις με τον ήλιο 

τόσο ομορφαίνει η γη 

κι ο άνεμος σφυρίζει 

μακριά ως την αυγή  

 

Τα αφρισμένα κύματα  

η συντροφιά δική σου 

πλέουν καλύπτοντας όλη την 

ακτή σου 

 

Άνθρωποι, ζώα, σε θαυμάζουν 

να δεις κι η φύση σε φιλεί 

σ’ αγαπάει όλη η δύση έως την 

ανατολή.  

 

Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου 

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

 

Μεσολόγγι 28-01-2015 

Α 



ΚΑΠΟΤΕ 

 

κεί στη θάλασσα,  

εκεί που κάποτε αγνάντευες,  

τώρα το ηλιοβασίλεμα μαύρισε,  

οι γλάροι το αποφεύγουν 

και τις άλλες ακρογιαλιές δυστυχώς προσμένουν  

 

Το αγέρι δε φυσά,  

πλέον της κυράς την πόρτα δε γλυκοχτυπά  

και της οργής σου το μειδίαμα  

έχει κάνει ολάκερη τη πλάση να σπαρταρά.  

 

 

 

Θάνος Στεργίου 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

Μεσολόγγι 27-01-2015 

Ε 



 

ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1826 

 

να βράδυ σκοτεινό 

χωρίς τρεχούμενο νερό 

ήταν ο οχτρός  

άγρυπνος φρουρός.  
 

Κλαίγανε τα μωρά 

τα φρόντιζε η μάνα 

με το λίγο το ψωμάκι 

που με κόπο είχε φτιάξει.  
 

Τα παλικάρια περίμεναν 

η ώρα τους να έρθει 

να πέσουν για τη γη 

που από μικρούς τους θρέφει.  
 

Τα παλικάρια βγήκαν  

στους Τούρκους έπεσαν πάνω 

μα όταν όλα τελειώσαν 

δεν είχε μείνει τίποτα χάμω.  
 

Ο ουρανός εφωτίσθη 

και ο Θεός εφάνη 

του Μεσολογγίτη την ανάληψη 

ο τόπος αυτός να γιάνει.  

 

Και η Παναγιά μας η Φανερωμένη 

τον γιό της παρακαλεί  

να δίνει στους Μεσολογγίτες 

ελπίδα, δύναμη, επιμονή!! 

 

 
 

Μάριος Γαντζούδης 

Τάξη Γ’ Τμήμα 1ο 

Μεσολόγγι 23-12-2014 

Έ 



ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΩΡΑΙΑ 

 

ατρίδα μου ωραία 

είσαι πολύ σπουδαία! 

 

Στους απέραντους αιώνες 

σε ζηλεύουνε όλες οι χώρες 

των οποίων τα πλακάκια 

τα’ χει χτίσει η Ελλάδα. 

 

Τώρα είσαι παρατημένη 

από λίγους ερειπωμένη. 

 

Μα έχεις καρδιά, μυαλό και νου 

την κρίση να περάσεις 

και ξανά στον Όλυμπο 

τη δόξα σου να πάρεις. 

 

 

 

Μάριος Γαντζούδης 

Τάξη Γ’ Τμήμα 1ο 

 

Μεσολόγγι 4-12-2014 

Π 



 

ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 

λλάδα, όμορφη εσύ,  

που σε ξέρω από μικρό παιδί 

που με τα καταγάλανά σου νερά 

τουρίστες προσελκύεις.  

 

Της Κρήτης, της Σαντορίνης, της Κεφαλονιάς 

μέρη να δεις 

όπου και να πας 

δε θα ξαναβρείς.  

 

Κουζίνα γευστική έχεις 

που ό, τι και να φας σ’ αρέσει 

Αχ Ελλάδα μου εσένα,  

πρέπει να σε ξέρουν περισσότεροι από εμένα.  

 

 

 

Μάριος Πρέκας 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

Μεσολόγγι 27-01-2015 

E 



Η ΕΙΡΗΝΗ 

 

ες της νύχτας τη σιωπή 

μια μάνα προσπαθεί να ζεσταθεί 

Μα δεν την αφήνει η βροχή 

να ηρεμήσει δε μπορεί 
 

Το μικρό της, το παιδί 

στην αγκαλιά της έχει 

Δεν μπορεί να ησυχάσει  

και οι βροντές δεν έχουν κοπάσει 
 

Ο οχτρός τους  περιμένει!!! 

θα τους πιάσει το πρωί 

Μα η μάνα δεν θ’ αφήσει 

το παιδάκι να χαθεί 
 

Τρέχει, τρέχει μες τη νύχτα  

καταφύγιο για να βρει 

Όμως ξέρει και λυπάται  

πως σε λίγο θα χαθεί 
 

Με ορμή και θάρρος πάει 

στο βουνό για να κρυφτεί 

Μόλις φτάσει στην κορυφή 

ένα καταφέρνει να πεί 

«Σήμερα η Ελλάδα θα λυτρωθεί 

γιατί η πίστη είναι μεγαλύτερη 

από κάθε ανθρώπου οργή».  

 

 

Δήμητρα Λύρου 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

 

 

 

Μ 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ 

 

ριστούγεννα ξανά,  

μικρά χαρούμενα παιδιά.  

Πολύχρωμα φωτάκια,  

φωτίζουν τα σκοτεινά σοκάκια.  
 

Γέλια, φωνές και δώρα,  

μες  την αγκαλιά μου έλα τώρα.  

Θα φάμε και θα πιούμε 

με παιχνίδια θα χαρούμε.  
 

Τα κάλαντα όταν θα πούμε 

με γλυκά θα κεραστούμε.  

Τα μικρά ματάκια μας θα λάμψουν 

και στο δέντρο μας τα λαμπάκια θ’ ανάψουν.  
 

Έλα μαζί μας και θα νιώσεις 

πως είναι όταν την αγάπη σου τη δώσεις.  
 

Μην είσαι εγωιστής,  

και μπες στο νόημα της ζωής.  

Χαμόγελο και αγάπη να μας δώσεις 

και από τη χαρά μας δεν θα γλυτώσεις! 

 

 

Ναταλία Κοντονή 

Τάξη Γ’ Τμήμα 2ο 

Μεσολόγγι 18-12-2014 

Χ 



ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ 

 

ύγε, αέρα, μακριά 

τρέχα, τρέχα 

να φέρεις τη χαρά 

για να γεμίσει η καρδιά.  
 

Κι εσύ, φεγγάρι σκοτεινό 

και παραπονεμένο,  

μη σπαταλάς άλλα δάκρυα,  

γιατί, σε έχω ξεχασμένο.  
 

Τρέχω, τρέχω 

σε λιμάνια μακρινά,  

κάποιος μ’ αγαπά 

εκεί έξω μακριά.  
 

Βροχή βροχούλα, σταμάτα για λίγο,  

να βγει ο ήλιος ο φωτεινός,  

μούσκεμα έγινε η ψυχή μου,  

γι’ αυτό κι εγώ σου τραγουδώ.  
 

Όταν γυρίσει,  

αν γυρίσει,  

μια ροδακινιά κορδέλα 

θα δέσω στα μαλλιά.  

 

Έλενα Αβδελά 

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

 

Μεσολόγγι 22-01-2015 

Φ 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

ι άνεμοι τρέχουνε γοργά  

σαν τα χαρούμενα παιδιά.  

Έλα κι εσύ μαζί μας 

να νιώσουμε την ανεμελιά.  

Άγχος, χαρά και λύπη 

τίποτα άλλο δεν θα λείπει.  

Έρχεται και η εξεταστική 

Αχ! τι κούραση κι αυτή.  

Το άγχος και η ταλαιπωρία,  

φέρνουν την επιτυχία.  

Έρχεται παρόν και μέλλον 

και συμβαδίζει με ένα  

ολόκληρο όνειρο κάθε μαθητή.  

Φεύγει κι έρχεται η ημέρα 

και το διάλειμμα  

μένει στο πεντάλεπτο,  

και στο δεκάλεπτο.  

Χαίρεται!  

 

 

Κωνσταντίνα Κακογιάννη 

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

 

Μεσολόγγι 22-01-2015 

Ο 



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

ταν ήμουνα μικρός 

πήγαινα κι εγώ σχολείο 

στο 2ο Δημοτικό  

πάντα στο πρώτο το θρανίο.  

 

Κάθε μέρα κι ένα βήμα 

με μελέτη αρκετή 

και η δασκάλα μας η Ρήνα 

πάντα ήταν γελαστή.  

 

Μα τα χρόνια πια περάσαν 

και πρέπει να το αποχωριστώ 

μα κάθε μέρα θα θυμάμαι 

το παλιό μου το σχολείο.  

 

 

 

Κωνσταντίνος Μάχας 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

Ό 



 

ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ 

 

πως τα πουλιά πετούν στον ουρανό 

έτσι  κι εγώ θέλω να πετάξω 

να φτάσω το Θεό.  

 

Όπως τα πουλιά έχουν μια καθαρή φωλιά 

έτσι κι εγώ θέλω να έχω  

μια καθαρή καρδιά.  

 

Όπως τα πουλιά κελαηδούν την ανατολή 

έτσι κι εγώ θέλω να τραγουδήσω 

για το Χριστό.  

 

 

 

 

 

Αγγέλου Ευπραξία 

Τάξη  Γ’  Τμήμα 1ο 

Ό 



 

ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΙΛΗ 

 

σύ’ σαι βράχος και προστασία μου  

επειδή υπάρχεις 

μ’ ακούς και με φροντίζεις.  

Βγάλε με απ’ τη μοναξιά  

γιατί μαζί σου γίνομαι πιο δυνατή 

Άφησα στα χέρια σου το πνεύμα μου  

όπως άλλωστε έκανες κι εσύ.  

Εσύ’ σαι η παρέα μου  

και φίλη μου παντοτινή 

γιατί είδες με κατανόηση την αγωνία μου   

και ξέρεις της ψυχής μου το άγχος.  

Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ η μία την άλλη 

και δείχναμε έτσι φανερά 

ότι ήμασταν φίλες, μαζί,  

στην λύπη και στη χαρά.  

 

 

 

Ελένη Γεωργαρά 

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

 

Μεσολόγγι 22-01-2015 

Ε 



 

ΟΙ ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΟΥ 

 

σως δε μοιάζουμε, γι’ αυτό και ταιριάζουμε... 

και  τις στιγμές που είστε μακριά μου δεν ξέρω που να ανοίξω 

την καρδιά μου… 

Νιώθω πως λείπει ένα κομμάτι του εαυτού μου,  

όταν δεν είστε εδώ…  

και αυτό, είναι η απόδειξη ότι  

σας αγαπώ… 

Γιατί είστε οι φίλες μου 

οι κολλητές μου 

η ζωή μου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Τσακαλίδη 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

 

Ί 



 

ΑΣ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ς σώσουμε το περιβάλλον 

ας σώσουμε τον πλανήτη 

γι’ αυτό θα μας χαρίσει μια όμορφη ζωή  

χωρίς προβλήματα και φυσική καταστροφή … 

 

Πυρκαγιές και εκχερσώσεις  

οδηγούν τα δάση σε αφανισμό.  

Μόλυνση και ρύπανση  

κάνουν τον τόπο μας σκουπιδότοπο.  

 

Τρύπα του όζοντος και όξινη βροχή 

κάνουν τη ζωή μας αφόρητη.  

Που βαδίζουμε; Σε τί ελπίζουμε;  

Προστατέψτε τη γη για μια καλύτερη ζωή!! 

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Παλιούρα 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

Α 



 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

 

α σκουπίδια είναι κακά  

άσχημα βρομερά και βλαβερά  

όλοι μαζί μπορούμε, εάν προπάντων ενωθούμε  

απ’ την ζωή μας διά παντός να βγούνε.  

 

Ανακύκλωση παιδιά  

είναι η λύση από παλιά 

νέοι κάδοι ας φτιαχτούν  

τα σκουπίδια ας χαθούν.  

 

Ανακύκλωση καλή  

σώζει του κόσμου τη ζωή  

γυαλί, χαρτί και μέταλλο 

μέσα στον κάδο πέτα το.  

 

Αυτά ήταν όλα τελικά  

δεν είναι και πολύ απλά  

με προσπάθεια πολλή  

το σκουπίδι θα χαθεί.  

 

Νικολέτα Μπαούρδα 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

Μεσολόγγι 28-01-2015 



 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 

 

’ έπιασε μεγάλη λύπη  
σαν την είδα να γκρεμίζει 

ένα όμορφο σπιτάκι 
με αυλή κι ένα γατάκι! 
Πάει λίγο παρακεί 
και γκρεμίζει ένα κλουβί 
που’ χε μέσα χήνες, κότες 
και όμορφες φραγκόκοτες. 
Έχει πάρει πολύ φόρα 
και θα τα γκρεμίσει όλα!  
Πάρκα, παιδικές χαρές 
πάνε οι όμορφες οι ξεγνοιασές.  
Έχει βάλει και στο μάτι 
ένα ψηλό κυπαρισσάκι  
που είναι μέσα στο δασάκι  
και φωλιάζει το πουλάκι.  
Τώρα τρέχει με μανία 
στην απέναντι πλατεία 
και τρομάζει  τα παιδάκια 
και όλα τρέχουν στα δρομάκια. 
Αφού τα γκρέμισε και τα’ φαγε όλα 
έχει σκοπό να φτιάξει άλλα,  
άχαρα, πολύ μεγάλα. 
Ψηλές, άχρωμες πολυκατοικίες  
που θα είναι πολύ κρύες!  
Για να δούμε θα αρέσουν  
στην μπουλντόζα 
τα καινούρια της τα έργα;  
 

 

Εύη Μούτσιου 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

 Μ Ή θα αρχίσει πάλι  
να γκρεμίζει να χαλάει;  
Νιώθει λύπη, στενοχώρια 
που θα είναι με όλους χώρια.  
«Θεέ μου, τώρα τι να κάνω;  
Μα, γιατί;  
Πάνε οι κόποι μου χαμένοι; 
Ο κόσμος πια τι περιμένει;  
Δεν τους αρέσουν οι 
πολυκατοικίες;  
Θέλουν μόνο μονοκατοικίες;  
Πείτε μου καλοί μου φίλοι,  
αν σας έκανα κακό 
πως μπορώ να επανορθώσω 
και τον πόνο να σας διώξω;» 
«Θέλουμε πίσω τα όμορφα, 
ζεστά μας σπίτια 
τις χαρούμενες αυλές μας,  
τα παιδιά μας να χαρούν  
και οι φωνές τους να 
ακουστούν».  
Και η μπουλντόζα η μεγάλη  
άρχισε τα έργα πάλι,  
τους ανθρώπους να βοηθήσει 
και όλους να τους 
ευχαριστήσει!  
 



 

H ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ 

 

ποβραδίς το έριξε το δίχτυ 

στ’ ακρογιάλι 

και σήμερα το χάραμα 

επήγε για να τo βγάλει.  

Μύρια ψαράκια ήτανε στο δίχτυ τυλιγμένα 

μικρά μεγάλα μπλέχτηκαν και όλα φοβισμένα 

Όταν τα είδε ο ψαράς πέταξε απ’ τη χαρά του 

«ωραία πήγε η  ψαριά μου» 

είπε στον άλλο τον ψαρά που μάζευε τα δικά του.  

Ύστερα, με την γαΐτα  

κατευθύνθηκε προς την προβλήτα  

κι έτοιμος τώρα ξεκινά 

για να πουλήσει την ψαριά.  

Πηγαίνει στην ψαραγορά 

και βγάζει τα τελάρα τα πολλά 

Όλα τα ψάρια δόθηκαν 

κι αυτός χαρά επήρε 

γιατί το μεροκάματο κατάφερε και το πήρε.  

Στο σπίτι του πάει ξέγνοιαστος 

και λέει στα παιδιά του  

«Δόξες να’χει ο Θεός που πούλησα την ψαριά μου».  

Και τώρα μια νέα μέρα ξεκινά 

για τον δουλευταρά ψαρά!  

 

 

 

Αλεξάνδρα Παπανικολάου 

Τάξη Α’ Τμήμα 3ο 

 Α 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

ια μια υγιεινή διατροφή  ισορροπημένη  

ο οργανισμός ποικιλία τροφών πρέπει να παίρνει. 

Γάλα και γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά,  

όσπρια, ψάρι, δημητριακά, κρέας, ψωμί μα και γλυκά.  

 

Όχι στην υπερφαγία, όχι στη νευρική ανορεξία,  

που καταστρέφουν των ανθρώπων την υγεία.  

Όχι στα διατροφικά συμπληρώματα,  

όχι στα συντηρητικά και στα χρώματα.  

 

Βάλε τις αντιοξειδωτικές ουσίες στη διατροφή σου  

αν θες να προστατεύσεις τη ζωή σου.  

Και να θυμάσαι: η διατροφική πυραμίδα  

είναι  πάντα της υγείας πολύτιμη ασπίδα! 

 

 

 

 

Άννα – Μαρία Ν. Κατσώνη  

Τάξη Α’ Τμήμα 2ο 

 

 

 

Γ 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

’ αρέσει να τρώω υγιεινά,  

φρούτα, όσπρια και λαχανικά.  

Το κρέας πρέπει να λείπει  

γιατί περιέχει λίπη 

 

Το ψάρι πρέπει να το βάλω στην διατροφή μου,  

γιατί κάνει καλό στην όρασή μου 

δεν πρέπει να τρώω γλυκά πολλά 

γιατί παίρνω κιλά.  

 

Πρέπει να πίνω πολύ νερό 

για να έχω καθαρό οργανισμό.  

Για να έχω γερό οργανισμό 

πρέπει να πίνω  φυσικό χυμό.  

 

Σπύρος Ευθυμίου 

Τάξη Α’ Τμήμα 1ο 

Μεσολόγγι 11/1/15 

Μ 



 

ΤΡΩΓΕ ΥΓΙΕΙΝΑ 

 

 υγιεινή διατροφή μας βοηθάει πολύ 

θα γίνουμε  μεγάλοι και τρανοί 

σαν πίνουμε το γάλα μας σαν τρελοί.  

 

Φρούτα και λαχανικά άρχισε τρώγε πιο συχνά 

χάσε επιπλέον και κιλά,  

τρώγε υγιεινά, τρώγε υγιεινά.  

 

Πιες κι άλλος φυσικούς χυμούς  

για να φτιάξεις κορμί   

και οι άλλοι να το ζηλεύουν σαν τρελοί.  

 

Τρώγε υγιεινά, τρώγε υγιεινά 

για να έρθουν χαρές 

και όλα αυτά που εσύ θες.  

 

Τρώγε υγιεινά, τρώγε υγιεινά 

για να έχεις ενέργεια για τα σπορ 

και να βάζεις πολλά γκολ.  

 

Τρώγε υγιεινά, τρώγε υγιεινά 

για να ξεχάσεις τα γλυκά 

και να χάσεις και κιλά!  

 

Νικόλαος Θεοδωράκης 

Τάξη Α’ Τμήμα 2ο 

Η 



 

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 

εκάκια και σοκολατάκια 

δεν είναι για καθημερινά 

όμως φρούτα και λαχανικά 

είναι για την υγεία καλά.  

 

Το πρωί όταν ξυπνάμε 

δημητριακά να φάμε  

που’ ναι ωραία και θρεπτικά 

διαφορετικά και γευστικά.  

 

Η Μεσογειακή η διατροφή 

είναι υγιεινή πολύ 

και να την τηρούμε πρέπει 

για να είμαστε γεροί.  

 

 

 

 

 

Χριστόφορος Κανδηλιώτης 

Τάξη Α’ Τμήμα 2ο 

Μεσολόγγι 28-01-2015 

Κ 



 

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 

 

 ζωή είναι πολύ μικρή 

για πισωγυρίσματα 

Απόλαυσε τότε την κάθε στιγμή  

κι αν τύχει κάτι κακό 

δε χρειάζεται να κατηγορείς κάποιον.  

Συνέχισε να ζεις!  

 

 

Σοφία Τέγα 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

ΤΑ ΛΑΘΗ 

 

α λάθη είναι φτιαγμένα 

για τον άνθρωπο.  

Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος  

για τα λάθη.  

Πάντα πρέπει να προσπαθούμε  

να είμαστε αισιόδοξοι  

και να λύνουμε τα λάθη μας.  

 

Σοφία Τέγα 

                        Τάξη Α’ Τμήμα 4ο  

Η 

Τ 



ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ 

 

ίναι τόσο απλό,  

είναι απλά δυο λέξεις 

είναι κάτι που θέλω να σου πω  

μα δεν ξέρω αν θ’ αντέξεις.  

 

Ούτε ένα βιβλίο σκέψεων 

δεν ξέρω αν θα φτάσει 

για να εκφράσει τόσα πολλά 

όσο αυτή η φράση.  

 

Είναι απλό, τόσο απλό 

μα τόσα συναισθήματα από πίσω  

τίποτε άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ,  

για να μπορέσω να σε πείσω.  

 

Ότι αυτά που αισθάνομαι  

μου  έχουν γεμίσει την καρδιά, 

ότι μαζί σου χάνομαι 

σε κάθε σου ματιά.  

 

Μα τώρα έφτασε η στιγμή,  

η στιγμή για να στο πω  

Καρδούλα μου, αστέρι μου, φατσούλα 

Σ’ ΑΓΑΠΩ!  

 

Μάιρα Καλαμάκη 

Τάξη Α’ Τμήμα 2ο 

 Ε 



Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ 

 

υμάμαι την πρώτη φορά που μου μίλησες 

δεν υπάρχει λέξη να περιγράψω 

αυτό το μοναδικό αίσθημα.  

Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά,  

τα χέρια μου έτρεμαν 

και όσο για το μυαλό μου 

έτρεχε σε σκηνές με πρωταγωνιστές εμάς.  

Εσύ δειλά – δειλά  

άρχισες να μου μιλάς 

σφίγγοντας τα χέρια σου  

σα να ήθελες κάτι να μου κρύψεις,  

ένα μυστικό, ένα μυστικό 

που ποτέ δεν μου είπες…  

Σοφία Τέγα 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Η ΑΓΑΠΗ 

 

 αγάπη είναι ένα μοναδικό συναίσθημα 

για  τον άνθρωπο.  

Όλοι μας κάποτε ερωτευόμαστε,  

κάποτε πονάμε,  

κάποτε πεθαίνουμε για κάποιον.  

Αλλά το πότε 

δεν προσδιορίζεται.  

 

Σοφία Τέγα 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Θ 

 Η 



 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ 

 

ταν τον είδα κατάλαβα πως  

θα μπλέξουμε άσχημα 

Τα μάτια του, μου θύμισαν τον ήλιο 

ήταν τόσο καθαρά όσο και η ψυχή του  

έβλεπες μέσα του,  

καταλάβαινες τι ένιωθε.  

Και αυτός όταν χαμογελάει 

εγώ ονειρεύομαι την ζωή μου μαζί του.  

Όταν θα δακρύζει, εγώ θα κλαίω  

όταν θα πονάει, εγώ θα πεθαίνω 

όταν στο τέλος θα με χρειαστεί  

εγώ θα τον αγαπάω.  

Μακριά του νιώθω πως χάνω τον κόσμο μου  

και όταν είμαι κοντά του χάνω εμένα.  

Απλά τον ερωτεύτηκα  

δεν διάλεξα εγώ τον άνθρωπο ούτε την στιγμή  

Το χαμόγελό του και η ματιά του  

με κατέκτησαν  

και μπήκε στη ζωή μου  

χωρίς να τον καταλάβω  

και έγινε κομμάτι του εαυτού μου!  

Βάσω Ρήγα 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Ό 



Μεσολόγγι 28-01-2015 

DEAR LOVE 

 

dear love,  

oh love, why have you not found me yet? 

only heart break has found me,  

and tortured me, and brought me to bits and pieces.  

Oh love, are you coming soon? 

Dear love, please come soon, come soothe 

my aching heart, and pour yourself into 

my heart to restore it. Oh love, why 

has is taken so long? Have you got             

lost, love; why have you had trouble 

finding me? I have been seeking you  

far too much and I have given 

up looking for your love. Oh love, please  

come find me? I am drowning in a pool of sad and hate; love please 

save me? I feel as piece of my heart breaks each day that I’m without 

you love, so please come rescue me love.  

Love, are you coming soon?  

 

 

 

Μαριτίνα Ξάνθη 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

 

D 



GOODBYE 

 

osing you,  

would be like losing the ability to breath 

and I don’t think I could go 

one minute without 

inhaling the scent of your skin 

 

When I was a kid I felt like 

i could hold my breath for hours 

I could swim underwater forever and wouldn’t drown 

because my lungs 

could go without life 

for as long as I wanted 

 

But age has made it harder 

to pretend that I can’t die 

and you have made it harder 

to pretend that I am incapable of drowning  

because I can’t breathe when I think of 

you not being here 

and drowning with you  

wouldn’t be as bad 

as breathing without you  

Μαριτίνα Ξάνθη 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

 

L 



                                       Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

 

 

 

εν υπάρχει  μία λέξη,  

που μπορώ να περιγράψω τα μάτια σου… 

Η αγάπη και η λάμψη που  

μπορεί να με τρελάνει.  

 

Να χαθώ μέσα στα μάτια σου,  

χάρτης να μην υπάρχει.  

Στον μπλε αυτό βυθό να μπω  

και ας μην βγω.  

 

Να μάθω αν με αγαπάς ή  

μήπως άλλη κυνηγάς.  

Να ξέρω τι να κάνω  

να προχωρήσω ή να πεθάνω;  

 

Να μείνουμε μαζί  

για μια ολόκληρη ζωή;  

Ή να φύγω μακριά  

και να μη σε βλέπω πια;  

 

Χρύσα Ρισβά  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 

Μεσολόγγι 28-01-2015 

 

Δ 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΓΑΠΗΣ 

 

ου τραγουδάω μόνο ένα  

την αγάπη μου για σένα  

Να κρατάς σαν φυλαχτό 

ακόμη κι όταν θα χαθώ.  

 

Έχε πίσω τις αναμνήσεις 

ποτέ σου μην τις σβήσεις  

γιατί αυτά είναι που θα μείνουν 

από μέσα σου δεν σβήνουν.  

 

 

 

Μαρία Μπαούρδα 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

 Σ 



 

YOU ARE WHATEVER YOU FEEL 

 

 can see you 

I can see your smile 

lighting up my day. 

Everyone knows who you are 

you don’t have to try,  

try to be someone other 

someone different,  

different from your personality.  

You are unique 

and no one is like you.  

You are unlike – every other 

human being in this world –  

and similar at the same time. 

You are unlike because 

no one resemble you  

but you are also similar  

because boys are boys  

and we can’t  

alter this fact.  

 

Σοφία Τέγα 

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

Μεσολόγγι 22-1-2015 

I 



BREAKING WALLS 

 

y love stole my tongue 

he stole my words 

straight from my soul 

his arms reached in 

past that five breathing dragon  

he must have fireproof skin  

that dragon she is though 

I don’t know how he did it 

he soothed my protector 

lulled her to sleep 

entered my treasures  

and reaped them from keeps.  

 

 

 

Μαριτίνα Ξάνθη 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

M 



 

BEAUTIFUL THEN, BEAUTIFUL NOW 

 

issing someone who no longer exists,  

except  in photographs and journal entries.  

Their name in ink,  

blinding the prose and burning the  

edges of the memories they live in.  

Trapped forever in golden sunset light 

and quick cut flash backs.  

Songs with no sound.  

And all our Vertigo dreams 

Beautiful then, beautiful now.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαριτίνα Ξάνθη 

Τάξη Γ’ Τμήμα 3ο 

M 



 

 

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΠΙΘΑ                           ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ 

 

αγάπη είναι ένα όνειρο,  

μια σπίθα στην καρδιά μας,  

μια φλόγα που δε θέλουμε να σβήσει ποτέ!  

Η αγάπη δεν βρίσκεται στην ομορφιά 

κάποιος είναι όμορφος κι γλυκός 

μέσα στην καρδιά.  

Γι ‘αυτό άνοιξε την καρδιά σου σ’ αυτόν  

για να σου ανοίξει κι αυτός τη δικά του.  

Να δεις αν αυτό που νιώθεις είναι αγάπη ,  

αλλιώς δεν αξίζει να κάνεις θυσίες γι’ αυτόν.  

Αν αυτό που είδες που ένοιωσες στη καρδιά του 

σε απογοήτευσε, μην τα παρατάς 

συνέχισε ν’ αναζητάς 

και κάποτε θα βρεις την αγάπη της ζωής σου.  

 

 

Μαρία Φονταλή  

Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

 Α 



 

 

I’LL BE THERE 

 

ut if you ever need so to be 

loved,  I will be there to be your  

soul… 

I will be the one that makes you 

happy every day and the one 

that makes you feel ok… 

I know you don’t feel something  

right now, but I will be there  

if you miss me somehow… 

And I know the day will not 

pass by, because I think you 

during the night… 

And pardon me if I had become 

uninrited, it is because of my  

heart that just keeps me runnin!... 

And like the sun and like the  

moon,  I’ll probably see you very  

soon… 

And like the stars are shinning  

on  the sky, our life will be like… 

Μαρία Τσακαλίδη 

                                                                     Τάξη Α’ Τμήμα 4ο 

B 


