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Φοβάμαι όταν νυχτώνει 

Φοβάμαι όταν νυχτϊνει,  
τον ιλιο δεν κωρϊ, 
το κρφο με παγϊνει, 
να ηιςω δεν μπορϊ. 

 
Υπάρχει όμωσ κάτι, 
που με παρακινεί 
υπομονι να κάνω 
να δείξω αντοχι. 

 
Υπάρχει θ ελπίδα,  
αχτίδα ςτθ ηωι, 

τα βάςανα να πάρει,  
να βγω ο νικθτισ. 

                                           Νίκοσ Παπαδάκοσ, Γ4 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το καράβι 
 

Στθ κάλαςςα τθν ιρεμθ 
φάνθκε ζνα καράβι,  

που κόςμο πολφ μετζφερε 
από λιμάνι ςε λιμάνι. 

 
Γζλια δεν ακοφγονταν,  
οφτε χαρζσ μεγάλεσ, 

ιταν άνκρωποι βουβοί 
με πίκρεσ ςτισ αγκάλεσ. 

                                              Αλζξανδροσ Πανταηόπουλοσ, Γ4 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το όνειρο 
 

Μθ ςταματάσ να ονειρεφεςαι 
και μπροςτά να πορεφεςαι. 

Η ηωι είναι μικρι 
και θ απραξία επιλογι. 

Κι αν μια φορά προςπακιςουνε 
ςα χαρτί να ςε ςκίςουνε, 

ςα βράχοσ εμπόδιο 
να ςτζκεςαι. 

Προχϊρα και μθ ςταματάσ. 
Σ’ αυτό το όνειρο είςαι ο μόνοσ επιβάτθσ. 

Πάντα μπροςτά να κοιτάσ,  
μα δεν είναι ζνα τθσ ηωισ το μονοπάτι. 

                                                   Χρυςοφλα Ναςςάρ, Γ4 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαρκάδα 
 

Έλα να πάμε απόψε βαρκάδα 
ςε μια Ελλάδα που ανοίγει φτερά 

κι αιχμαλωτίηει τθν κάκε μου ςκζψθ 
ςτου πελάγου τθσ τα γαλάηια νερά. 

 
Έλα να αρμενίςουμε ς’ άγνωςτα μζρθ 

δίχωσ φεγγάρι τθ νφχτα αυτι, 
να κολυμπιςουμε ςε κφμα που γζρνει, 
πριν απ’ το χάραμα κοντά ςτθν ακτι. 

 
Έλα να πάμε ταξίδι ςτ’ αςτζρια 
ν’ αγγίξουμε ξανά τον ουρανό, 

ςε μια Ελλάδα που χαρίηει φεγγάρια 
και τα χαρίηει ςτον ωκεανό. 

                                                Γεωργία Μπάιμπα, Γ4 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Το ταξίδι 
 

Τα πανιά ςου μθν κατεβάςεισ 
και πορεία ποτζ μθν αλλάξεισ,  

πριν ςτον προοριςμό ςου φκάςεισ. 
 

Ο δρόμοσ είναι μακρφσ, 
τα κφματα μεγάλα και τρομακτικά, 

αλλά ΕΣΥ μθν κουραςτείσ. 
 

Μζςα ςτθν καταιγίδα, άγκυρα του εαυτοφ ςου γίνε,  
καλφτερα κανείσ δε κα ςε βοθκιςει, 

γι’ αυτό πιςτόσ ςτο ςκοπό ςου και ςε ΣΕ μείνε. 
 

Μθν παραςυρκείσ από γοργόνεσ και ςειρινεσ. 
Μθν ξεχαςτείσ ςτθσ νεράιδασ τθ ςπθλιά 

κι όπωσ τα κφματα χτυποφν, μθ γίνεισ ζρμαιό τουσ. 
 

Και όταν θ φουρτοφνα λιξει 
και ο ιλιοσ ανατείλει 

και το ουράνιο τόξο επιτζλουσ ςτον ορίηοντα φανεί, 
 

πίςω ςτθ ςτεριά, θ αμυγδαλιά κα ζχει ανκίςει, 
τα ροδοπζταλα κα ζχουν ανοίξει 

και ο τόποσ κα μυρίςει ευτυχία και ςιγουριά. 
                                         Σάρρα Μπεγιάι, Γ4 

 
 



Αληιινθ φιλία 
 

Όλα περνοφν και χάνονται 
ςτου δρόμου τθν πορεία,  

Μα δεν περνά, δεν χάνεται 
θ αλθκινι φιλία. 

 
‘Ολοι μασ δεκικαμε 

ςτθν τρίτθ του λυκείου, 
αςτεία πάντα κάναμε 

με όλουσ του ςχολείου. 
 

Όςα και αν περάςαμε, 
όςα και αν γίναν, 

εμάσ δεν μασ ενόχλθςαν, 
δεν μασ απομακρφναν. 

 
Και ςτα καλά και δφςκολα 

είμαςτε ενωμζνοι,  
πάντα αποδεικνφαμε  

πόςο είμαςτε δεμζνοι. 
 

Εμείσ οι πζντε πια μαηί 
κάνουμε μια ομάδα, 
φιλία τόςο δυνατι 

ςαν τθν Ολυμπιάδα. 
 

Μα ακόμα και αν ζρκουνε 
πιο δφςκολα τα χρόνια, 
εμείσ κα είμαςτε μαηί, 

μαηί εμείσ αιϊνια. 
 

Πιςτεφω πωσ είμαι τυχερόσ 
που ζχω τζτοιουσ φίλουσ,  

δεν κα τουσ αντάλλαηα 
ακόμα και για χίλιουσ. 

 
Εμείσ τϊρα χωρίςαμε, 

κάναμε οικογζνεια. 
 Θα ικελα τόςο πολφ 

να είμαςτε ξανά παρζα. 
 

Μια ςυνάντθςθ μ’ αυτοφσ 
μζνει  μεσ τθ μνιμθ, 

ποτζ δεν κα τθν άλλαηα 
ό,τι και να γίνει. 

                                Βαςιλικι Μπαλι, Γ4 



 
 
 
 
 
 
 

Η Αιθνα 
 

Στα Εξάρχεια ςτθν πλατεία 
μ’ ζπιαςε μελαγχολία 
κζατρο και κωμωδία. 

 
Κατεβαίνω τθν Στουρνάρθ. 

Να ‘ςου ζνα παλικάρι 
να ηθτά ελεθμοςφνθ 

και κανείσ να μθν του δίνει. 
 

Φκάνω ςτο Πολυτεχνείο 
και κυμϊνω ςαν κθρίο. 
Το μνθμείο ελευκερίασ 

να ‘ναι κζντρο αναρχίασ. 
 

Στθν Ομόνοια περνϊ, 
τθν Ακινα τθν ξεχνϊ. 

Άςπροι, κίτρινοι, μογγόλοι 
γφρω – γφρω είναι όλοι. 

 
Στθν Ερμοφ πια ζχω φκάςει 

κι ζχω κάπωσ θςυχάςει. 
Κόςμοσ διαφορετικόσ 

όμορφοσ και γελαςτόσ. 
 

Κάπου ςτθν Καπνικαρζα 
ο ηωγράφοσ για παρζα 

φτιάχνει προςωπογραφίεσ 
με όμορφεσ κομψζσ κυρίεσ. 

                                          Ευκφμθσ Παπαναςταςίου, Γ4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζω ςημαίνει αγαπώ 
 

Το να ξζρεισ να ςκζπτεςαι  
τον άλλον, 

το να ξζρεισ να φροντίηεισ 
 τον άλλον, 

το να ξζρεισ να προςζχεισ 
τον άλλον, 

μα πάνω από όλα, πιο ςθμαντικό, 
το να ξζρεισ να ΑΓΑΠΑΣτον άλλο. 

Γιατί θ αγάπθ 
ςου προςφζρει πράγματα 

που κανζνα άλλο ςυναίςκθμα 
δεν μπορεί. 

Ζω ςθμαίνει αγαπϊ! 
                                     Αλζξανδροσ Μπουραντάσ, Γ4 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο λόγοσ 
 

Θα ςτακϊ όρκιοσ ςτο φωσ να μιλιςω. 
Αφοφ βρίςκομαι, πρζπει να μιλιςω. 

Αφοφ άκουςα, πρζπει να μιλιςω. 
 

Μζςα ςτο φωσ που με περιζχει, 
ο αζρασ, τα χρϊματα και όλα τα ςχιματα 

μου δίνουν το ςχιμα μου. 
 

Θα ανοίξω το ςτόμα μου να μιλιςω. 
Η ομιλία με κάνει να ηω 

και μου φτιάχνει το μζλλον μου. 
Είναι θ πράξθ που ορίηει τθ ηωι μου 

και με κάνει να ηω. 
 

Μα ςτο κατϊφλι του κανάτου ςαν φκάςω, 
κα αναγνωρίςω τθ ηωι μου 

και κα μιλιςω ςτον εαυτό μου δίχωσ αγανάκτθςθ 
και δίχωσ οδυρμό, 

γιατί κα ξζρω ότι ζηθςα 
και ότι άλλοσ τϊρα πια άνκρωποσ 

κα πάρει τθ κζςθ μου. 
 

Αλλά τι να κάνεισ; Αυτά ζχει θ ηωι! 
                                         Λάηαροσ Παπάσ, Γ4 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Αγάπη 
 

Αγάπθ είναι κάνατοσ, 
αγάπθ είναι ηωι. 

Αγάπθ κζλουμε να ηιςουμε 
ςε όλθ μαστθ ηωι. 

 
Τθν αγκαλιά ςου νοςταλγϊ 
και ζνα φιλί ςου αναηθτϊ. 

Τρζχω ςτο δρόμο πάλι εγϊ, 
για να ςου πω 

πόςο πολφ ςε αγαπϊ. 
 

Αν μποροφςα 
να διόρκωνα τα λάκθ μου, 

εςζνα κα είχα πάλι πλάι μου. 
Μα τϊρα είςαι μακριά μου. 

 
Και αν θ ηωι   

μου τα ζφερνεόλαπολφ καλά, 
τότε κα ιξερα 

τι αξίηεισ τελικά. 
 

Αν μποροφςα 
να ταξιδζψω ςε όλον τον κόςμο, 

τότε κα γφριηα πίςω  
για εςζνα μόνο, 

για μια αγκαλιά, για ζνα φιλί. 
 

Και αν θ ηωι 
είναι τόςο καλι, 

ο δρόμοσ για εμάσ κα εμφανιςτεί. 
Γιατί θ αγάπθ πάντα κερδίηει! 

                               Αντωνία Γιάντςε, Γ4 



 
 
 
 
 
 
 

Οι δημιουργίες των μαθητών/μαθητριών του Γ4, 

σχετίζονται με την ενότητα "Στάσεις ζωής στην ποίηση" στο 

μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

«... η προσπάθεια μετράει ...» 

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός 

Νατάσσα Κλημεντιώτη 

 


