
Δημιουργώντας κατά τον εγκλεισμό του κορωνοϊού 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία μετρικής που εξετάστηκαν κατά τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης, αλλά και της Αρχαιογνωσίας Α΄ τάξης οι μαθητές 

συνθέτουν! Απολαύστε τις δημιουργίες τους. 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ 

 

Ως πότε όλ’ οι ανθρώποι  να ζούμε μακριά 

μέσα σε καραντίνα και αντισηπτικά;  

Σ’ απόσταση οι φίλοι αλλά κι οι συγγενείς 

ο χρόνος να περνάει, κι η πανδημία εκεί. 

Μέσα από οθόνες όλη μας η ζωή  

Μονότονη μαυρίλα σκηνή πια τραγική. 

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά για έναν χρόνο μάσκα και προσοχή. 

Δέσποινα Χατζηγρηγορίου, Γ5 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ 

 

Ως πότε Νεοέλληνες ζωή στη μοναξιά σας 

μπροστά από την οθόνη σας με δίχως ανθρωπιά; 

Οι φίλοι αποξενώθηκαν και οι δικοί μακριά  

δεν έχεις οικογένεια λιώνεις στη μοναξιά. 

Κάλλιο είναι μιας ώρας χαρά με συντροφιά  

παρά αιώνια μοναξιά που τρώει τα σωθικά. 

Ηλέκτρα Αλεξάνδρου, Γ5 

 

 



ΘΟΥΡΙΟΣ  

 

Ως πότε παλικάρια δούλοι του καναπέ 

κοντρόλ στο ένα χέρι και στ’ άλλο κινητό;   

Να χάνεις την ουσία, την επικοινωνία  

τα υλικά θεός σου κι εσύ δούλος καλός;  

Κάλλιο ’ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή 

παρά σαράντα χρόνια σκλάβος μπρος στην TV. 

Θεογνωσία Αντωνίου, Γ5 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ  

 

Ως πότε πατριώτες να΄μαστε μακριά, 

στα σπίτια μας κλεισμένοι, μονάχοι ρε παιδιά; 

Φύγαμε απ΄ τον κόσμο κι ο COVID κυβερνά, 

δε βλέπουμε πια φίλους, παππού μα και γιαγιά. 

Ζητούμε μίας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά δώδεκα μήνες σκλαβιά και φυλακή! 

 

Ποιο όφελος υπάρχει να ζεις μες στη σκλαβιά; 

Είναι σαν να σε ψήνουν συνέχεια στη φωτιά! 

Και μάσκες σου φοράνε, μέτρα και SMS, 

Πρόεδρος, Υπουργεία, άπαντες οι φορείς. 

Πόσο μας τυραννάνε, σε κάνουν ν’ απορείς: 

Για δεν μας παρατάτε για να ’μαστε ευτυχείς;  

Γεωργία Χαραλάμπους, Γ5 



ΘΟΥΡΙΟΣ  

 

Αντέξετε κλειστείτε, μην πατέ πουθενά  

ποτέ να μην ξεχνάτε πρόγονοι του Μοριά.  

Γιατί το εικοσιένα πήρανε τα σπαθιά  

πολέμησαν τον Τούρκο και διώξαν τη σκλαβιά  

Μα τούτη τη φορά, δεν είναι με τα όπλα 

αλλά με μία μάσκα και αντισηπτικά.  

Όρθιοι κρατηθείτε, κρατήστε υγιείς  

αυτούς που αγαπάτε μα κι όλους τους γνωστούς.  

Διάκος και Μπουμπουλίνα περήφανα κοιτούν 

και λένε πως αξίζει που πάλεψαν για μας.  

Να ανοίξουν τα σχολεία, καφέ και σινεμά  

Να φύγει η πανδημία να ζήσουμε ξανά. 

Όπως το εικοσιένα διαλέξαν Λευτεριά  

πάρα σαράντα χρονιά σκλαβιά και φυλακή, 

διαλέξτε καραντίνα δυο μέρες, ένα μήνα  

παρά να μας προλάβει αίφνης το τρίτο κύμα.   

Εμείς τα ’χουμε όλα, ιντερνέτ και φαΐ, 

αυτοί μόνοι στη φτώχεια και σκλάβοι της Τουρκιάς 

είχαν καρδιά μεγάλη στήθια ηρωικά 

για να ’μαστε εμείς λεύτεροι με ξέγνοιαστη ζωή.  

Αντέξετε αδέρφια εις μνήμη όλων αυτών 

να αφήσετε παρόμοια ανδρείας κληρονομιά. 

Γιάννης Μανώλη, Γ5 

 

 



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

Επτάμισι πρωί πρωί σηκώνομαι την Πέμπτη, 

οκτώ on line μάθημα μέχρι το μεσημέρι, 

τρώω στο σπίτι φαγητό, κάνω και την κατ’ οίκον,  

στον καναπέ ξεκούραση μέχρι να έρθ’ η ώρα 

να πάω στο ποδόσφαιρο, στις πέντε να τελειώσω, 

μετά το μπάνιο καθαρός να κάνω τ’ αγγλικά μου, 

όταν τελειώνω τ’ αγγλικά στις έξι και τριάντα, 

παίζω στο play station, παίρνω το βραδινό μου,  

ακόμα λίγο station, youtube για λίγο ακόμα,  

κοιμάμαι, ξεκουράζομαι κι επτάμισι στο πόδι!  

Άγγελος Χαραλάμπους, Α5 

 

ΞΑΦΝΙΚΑ 

Ο κόσμος όλος γέλαγε, ο κόσμος όλος ζούσε, 

όλοι πηγαίναν στις δουλειές, οι παίδες στα σχολεία. 

Μα ξάφνου ξέσπασε κακό, κακό  που σε τρελαίνει. 

Ένας ιός θανατικός, θανατικό μεγάλο. 

Όνομα κορωνοϊός- όνομα να σου λάχει. 

 

Γυρίζαμε ανέμελα  χωρίς να μας ελέγχουν 

τώρα με δύο μηνύματα  δεν ξέρουμε πού πάμε. 

Μας  κλείδωσαν σε φυλακή οσάν εγκληματίες 

μας στέρησαν τη λευτεριά που τόσα χρόνια ζούμε, 

έκλεισαν όλες  οι δουλειές, έκλεισαν τα σχολεία, 

έμειναν μόνο οι αγορές μα και τα φαρμακεία, 

κι εμείς μπροστά στο κινητό να χτίσουμε παιδεία. 

Χρυστάλ Λοΐζου, Α5 



ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

Εδώ είμαι και γράφω εγώ γι’ αυτήν την πανδημία. 

Στο σπίτι όλους μας έκλεισε, ελευθερία καμία. 

Μπροστά από μια οθόνη κι η ζωή να φεύγει μόνη. 

Να μην μπορώ να βγω έξω για να παίξω με τους φίλους. 

Που πήγανε οι φίλοι μου να τρέξουμε στα πάρκα; 

Πού πήγανε οι εκδρομές, βιβλία και σχολεία; 

Τη μάσκα τη βαρέθηκα που κρύβει τη χαρά μας. 

Αυτός ο κορωνοϊός όλα τα καταστρέφει. 

Μακάρι να μπορούσαμε μακριά να τον κρατάμε. 

Μακάρι να ’ταν όπως πριν να ’μαστ’ ευτυχισμένοι. 

Γιώργος Σάββα, Α5 

 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Είμαι μόνος μες στο σπίτι και βαριέμαι τη ζωή μου. 

Πού επήγαν όλοι οι φίλοι μα κι όλοι οι συγγενείς μου;  

Κάθομαι έξω στο μπαλκόνι, πάλι σκέφτομαι την μπάλα 

που κάποτε χωρίς τον covid παίζαμε μες στα παρκάκια.  

Αυτός ο κορωνοϊός μας έχει κλείσει εντελώς, 

έκλεισε όλα τα σχολεία κι άφησε μόνο τα sos. 

Αν μπορούσα σαν ερχόταν πίσω να τον ξαποστείλω  

στο θαλάσσιο το κύμα να πνιγόταν να χαθεί  

κι από τότε ανθρώπου μάτι να μην τον ξαναϊδεί. 

Κι έτσι τρεχτός θα πήγαινα στα σπίτια συγγενών μου: 

«Ζήτω τον ενικήσαμε» αυτό είν’ το μυστικό μου! 

Παναγιώτης Τσεκούρας, Α5  

 



ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

Μια μέρα του Μαρτίου μας ήρθε ο ιός. 

Μας έπιασε στον ύπνο, έγινε πανικός 

μ’ ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι στα ξαφνικά,  

άλλοι στην καραντίνα, άλλοι στα κουτουρού  

δεν τα τηρούν τα μέτρα, κανένα δεν ακούν, 

φίλοι και συγγενείς μου απόσταση κρατούν. 

Καλοκαιράκι ήρθε, χάνεται ο ιός, 

πάμε για να χαρούμε ξανά διακοπές. 

Εύχομαι και ελπίζω να φύγει ο ιός 

ελεύθεροι και πάλι χωρίς μέτρα πολλά. 

Σολομώντας Μιαμηλιώτης, Α5 


