
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

I. Η θρησκευτική πίστη 

1. Ο σκληρόκαρδος γίγαντας. Όσκαρ Ουάιλντ. 

 

II. Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας 

1. [Ο αγώνας αρχίζει]. Τάσου Αθανασιάδη: Αλβέρτος Σβάιτσερ. 

2. [Ο λόφος με τις παπαρούνες]. Στρατή Μυριβήλη. Η ζωή εν τάφω… 

3. [Ο μικρός Σουκρής]. Μενέλαου Λουντέμη: Συννεφιάζει. 

 

III. Οι φίλοι μας τα ζώα 

1. Ο μπάρμπα Γιάννης και ο γάδαρός του. Αργ. Εφταλιώτη: Νησιώτικες Ιστορίες. 

 

IV. Οι φιλικοί δεσμοί 

1. Ο κυνηγός με τα κίτρινα άστρα. Ηλ. Βενέζη: Αιολική Γη. 

 

V. Η βιοπάλη 

1. Το βάφτισμα. Δημ. Χατζή: Ανυπεράσπιστοι 

2. Ο Βάνκας. Αντόν Τσέχοφ: Διηγήματα. 

3. Το κορίτσι με τα σπίρτα. Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

4. Μακριά από τον κόσμο. Δημοσ. Βουτυρά: Άπαντα, τ. Β΄. 

 

VI. Το αγωνιστικό πνεύμα του ατόμου 

1. Ο γέρος και η θάλασσα. Έρνεστ Χεμινγουέι. 

 

VII. Παλιότερες μορφές ζωής 

1. Λωξάντρα. Μαρίας Ιορδανίδου. 

 

VIII. Οικογενειακές σχέσεις 

1. Η γιαγιά. Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου: Διηγήματα. 

2. Η μητέρα μου. Νίκου Καζαντζάκη: Αναφορά στον Γκρέκο. 

3. Το σπίτι μου. Διδώ Σωτηρίου: Ματωμένα Χώματα. 

 

IX. Η δοκιμασία της Κύπρου 

1. Ταξί για την Αμμόχωστο. Γιώργου Φιλίππου-Πιερίδη: Αλλοφροσύνη,  

περιοδικό Νέα Εποχή. 1974. 

 

X. Ποιητικός διαγωνισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόλογος 

 
Στο βιβλίο αυτό καταγράφηκαν τα ποιήματα των μαθητών από τις αντίστοιχες ενότητες 

των πεζών κειμένων, που εμφανίζονται στα παραπάνω περιεχόμενα.  

Σκοπός της μεταγραφής των πεζών κειμένων σε ποιήματα ήταν να μπουν οι μαθητές στη 

διαδικασία της δημιουργίας. Βιώνοντας μια τέτοια εμπειρία μπορούν να καταλάβουν τι είναι 

και πώς γράφεται ένα ποίημα. Κατανοούν επίσης πολύ περισσότερο το πεζό κείμενο, 

«δουλεύουν» το λεξιλόγιό τους, καλλιεργούν το «ποιητικό τους ταλέντο», νιώθουν 

ικανοποίηση από την προσωπική τους δημιουργία. 

Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ικανοποιητική. Ο μεγάλος αριθμός 

ποιημάτων που συγκεντρώθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μας έδωσε την ιδέα για την 

έκδοση αυτής της ποιητικής ανθολογίας. 

Το βιβλίο περιλαμβάνει σε ποιητική μορφή όσα πεζογραφήματα διδάχτηκαν οι μαθητές 

στην Α΄ Γυμνασίου (εκτός από αυτά που έχουν ιστορικό περιεχόμενο), το θέμα, το μήνυμα 

των κειμένων, καθώς και εικόνες σχετικές με αυτά. 

Οι «μικροί ποιητές» χρησιμοποιώντας απλό και καθημερινό λεξιλόγιο δοκίμασαν να 

γράψουν, χωρίς να έχουν γνώσεις πολλές από ποίηση. Αξίζουν τα συγχαρητήριά μας γι’ αυτή 

τους την προσπάθεια και ως αναγνώστες ας είμαστε επιεικείς μαζί τους. 

 

Β. Ι. 

 

 


