
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

(ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ) 

Η ποίηση είναι μια μορφή τέχνης, έκφρασης των βαθύτερων 

συναισθημάτων του ανθρώπου. Η πρώτη απόπειρα του ανθρώπου στην 

γη να εκφραστεί ήταν ποιητική. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αρχαίοι 

έλληνες συγγραφείς ήταν ποιητές, ξεκινώντας από τον Όμηρο και 

φτάνοντας στους αρχαίους τραγικούς ποιητές Αισχύλο, Σοφοκλή και 

Ευριπίδη. Ακόμη και η σάτιρα ήταν ποιητική και εκφράστηκε από τον 

Αριστοφάνη.  

Μελετώντας όλους αυτούς τους μήνες ποίηση, ανακαλύψαμε πως η 

ποίηση είναι για όλους. Δεν είναι μόνο το προνόμιο των σπουδαίων 

ποιητών μας, αλλά προνόμιο του κάθε ανθρώπου που θέλει να εκφράσει 

τις βαθύτερες ανησυχίες του. Έτσι κι εμείς κάναμε την δική μας 

προσπάθεια και δημιουργήσαμε τα δικά μας ποιήματα. Άλλωστε όπως 

έγραψε και ο ποιητή Γιώργης Παυλόπουλος στο ποίημά του 

«Αντικλείδια», 

«η ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή…» 

 

Σκέψεις 

Ο Άνθρωπος χαμογελά 

εύχεται να΄ χει υπομονή  

στη ζωή του. 

Όμως η προσμονή φεύγει  

απ’ το μυαλό. 

Η φαντασία και η σκέψη  

ακολουθούν τη σωτηρία. 

Το πέταγμα των πουλιών  

με βυθίζει στη λήθη. 

Αρνούμαι πως η  αγάπη 

Είναι ένα άλλοθι στο πέρασμα  

των αιώνων. 

 

Β. Κάρρα, Χ. Κωνσταντίνου, Γ. Γεωργίου 

 

Ο έρωτας του φεγγαριού 

 

Υπόσχομαι να πάρω το καράβι 

να ανοιχτώ στο πέλαγος. 

Δώσε μου ελπίδα να αντέξω την πίκρα 

άσπρο φως να με φωτίζει,  

το φεγγαράκι από ψηλά 

καθώς θα φτάνω στο λιμάνι 

και το φως του φάρου  



θα με χτυπάει από μακριά. 

Αρνούμαι για σένα να πονάω 

Που σού’ χω χαρίσει τόσα πολλά. 

 

Γ. Φράγκος, Σ. Λάμπρου, Αν. Τσίρος 

 

Λόγια Καρδιάς 

Ανοίγω μια πόρτα 

αναζητώντας την ομορφιά. 

Χαμένος κόπος.  

Έρχονται δάκρυα στα μάτια μου. 

Το καλοκαίρι έφυγε νωρίς 

και ο χειμώνας έφερε  

κύμα απογοήτευσης στην καρδιά μου. 

Μια υπόσχεση σου δίνω. 

Στο παραθύρι σου να φέρω  

ένα χρυσό τριαντάφυλλο. 

Παρακαλώ να σε αγγίξω 

και θυμώνω που δεν μπορώ. 

 

Α. Γιονούζι, Φ. Τανούτση, Ευθυμία Μίαρη 

Αγάπη 

Καθώς κοιτώ το κύμα 

να αγκαλιάζει το ακρογιάλι, 

φευγαλέο συναίσθημα 

αγγίζει την καρδιά μου 

και την ντύνει με τα χρώματα  

του καλοκαιριού. 

Πόση ομορφιά πλημμυρίζει  

το είναι μου… 

σαν τριαντάφυλλο που ανθίζει. 

Σπ. Τζίγκου 

Αφιερωμένα σε όλες τις γνωστές και άγνωστες ποιήτριες της Ελλάδας, 

που έδρασαν με μετριοπάθεια και σεμνότητα, αγωνίστηκαν για την 

παιδεία των γυναικών και το δικαίωμά τους να ασχολούνται με την 

ποίηση και την πεζογραφία 
 


