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Το χαϊκού («αστείος στίχος») είναι μια ιαπωνική ποιητική 
φόρμα που αποτελείται από τρεις ομάδες των 5, 7, 5 συλ-
λαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους. Είναι η 
πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο. 

Αυτό το ποιητικό είδος ενέπνευσε τους μαθητές του Γ1΄ 
τμήματος του σχολείου, οι οποίοι αφού πρώτα το μελέ-
τησαν, πειραματίστηκαν με ενθουσιασμό και συνέθεσαν 
δικά τους ποιήματα, περίπου διακόσια συνολικά!

Η φύση, το σχολείο, το ταξίδι, ο έρωτας, η εφηβική με-
λαγχολία είναι κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν 
τους δημιουργούς. Απ΄ όλα όμως επέλεξαν το πιο αγαπη-
μένο τους για να το οπτικοποιήσουν και να σας το παρου-
σιάσουν σ΄ αυτήν την έκδοση!

Η δράση του αυτή εντάχθηκε στο Πολιτιστικό Πρόγραμ-
μα τίτλο «Δημιουργώ γράφοντας» που υλοποιήθηκε κατά 
την φετινή σχολική χρονιά 2021-22 στο σχολείο μας. 



Όμορφες μέρες
αξέχαστες μαγικές...
Καταπληκτικές!

Ταξιάρχης Αγγελούσης



Εκεί στον Νότο
που τρίζει ο θάνατος
ταξίδι κάνω…

Ίωνας Αγραφιώτης 



Μαύρη θάλασσα
παντού μαύρο σκοτάδι
μόνο σιωπή…

Γεωργία Αγρέβη



Πάντα η φύση 
φοράει το ίδιο φως...
μες στο γαλάζιο!

Εβελίνα Αναγνωστοπούλου



Ταξίδια πολλά
εσένα αναζητώ… 
Πού είσαι λοιπόν;

Αντέλα Ασλλάνι



Σε αναζητώ
ώρες ατέλειωτες
ονειρεύομαι…

Γιοάνα Ασλλάνι



Ταξίδι μακρύ
μέσα στις αναμνήσεις…
Θα σε βρω εκεί!

Έλενα Αχειλαρά



Αυτά τα μάτια 
όσο κι αν τα κοιτώ
με αγαπούνε…

Χρήστος Βαΐτσης



Στις θάλασσες
να ταξιδέψω θέλω 
κι όχι στη στεριά…

Γεωργία Βουλγαρέλη



Βραδιάζει τώρα
Η νύχτα κιόλας ήρθε…
Εσύ πού είσαι;

Θεοδόσης Βουτσελάς 



Όλο το βράδυ
σε σκέφτομαι πάλι…
Ονειρεύομαι!

Μαριέττα Γάτου



Το καλοκαίρι
ταξίδεψα στην Κρήτη
με μαντινάδες

Πάνος Γεράκης 



Το βράδυ περνά
κάπου καλά κι ήρεμα 
ταξίδια πολλά!

Δημήτρης Γερογιάννης



Ταξιδεύοντας
σε πολλές χώρες ξένες
με ένα τρένο

Θωμάς Γεροντόπουλος



Ένα ταξίδι 
ονειρεύομαι μακρύ
σ΄ όλη την γη!

Κωστής Γεωργατζιάς



Ό,τι κι αν πεις
είσαι η Αγάπη μου
η πιο μεγάλη…

Ελένη Γιακακόγλου 



Σύκα τρώω  ξανά
απ΄ το χωριό καλά!
Σε βρήκα ξανά!

Διονύσης Γκιόνα



Ο ήλιος δύει
εσύ σε μια οθόνη…
Φτιάχνει η ζωή!

Ειρήνη Δήμου



Πρωί και βράδυ
σε σκέφτομαι σαν μωρό
ΦΙΦΑ σ΄ αγαπώ!
Σπύρος Δράκος 



Και τόσα μάτια
μα τα δικά σου είδα
και μαγεύτηκα!
Νάνσυ Εκκλησιάρχου



Η πόρτα χτυπά
μπαίνει μέσα γονιός 
άστεγος μετά…
Ρομέο Ζυλάλι
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俳句


