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• α. Καλλιγράφημα ή καλίγραμμα ή σχηματικό ποίημα ή 
συγκεκριμένο ποίημα είναι ένα είδος ποιήματος (που μπορεί 
να είναι μια φράση ή λέξη) στο οποίο η γραφή είναι 
τοποθετημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί  οπτική 
εικόνα. Η εικόνα αποδίδει το νόημα όλου ή μέρους του 
ποιήματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εικόνα μπορεί να 
αποδοθεί σε όλες τις γλώσσες με τον ίδιο τρόπο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7


• Το σχήμα του περιγραφόμενου ή υπονοούμενου αντικειμένου έδιναν 
στα ποιήματά τους ορισμένοι Έλληνες ποιητές τον 3ο αιώνα π.Χ.Το 
σχήμα του περιγραφόμενου ή υπονοούμενου αντικειμένου έδιναν 
στα ποιήματά τους ορισμένοι Έλληνες ποιητές τον 3ο αιώνα π.Χ.. 
Σχηματοποιημένες μορφές έδιναν αρκετοί ποιητές κατά την 
ΑναγέννησηΤο σχήμα του περιγραφόμενου ή υπονοούμενου 
αντικειμένου έδιναν στα ποιήματά τους ορισμένοι Έλληνες ποιητές 
τον 3ο αιώνα π.Χ.. Σχηματοποιημένες μορφές έδιναν αρκετοί 
ποιητές κατά την Αναγέννηση και τον 17ο αιώνα. Νεότερα 
χαρακτηριστικά δείγματα παρουσιάστηκαν από τον Στεφάν 
Μαλαρμέ το 1897 και τα Καλλιγράμματα του Γκιγιώμ Απολλιναίρ 
του Γκιγιώμ Απολλιναίρ το 1918. Στην Ελλάδα το είδος αυτό έκανε 
γνωστό ο νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης [πηγή: Βικιπαίδεια]

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BC_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82


• β. Το σκεπτικό είναι ότι η απεικόνιση – εμφάνιση, το πώς 
δηλαδή είναι μορφοποιημένο το ποίημα στο  χαρτί, 
καθρεφτίζει και το περιεχόμενό του. Αν γράφουμε ένα 
αισθηματικό ποίημα τού δίνουμε το σχήμα της καρδιάς, αν 
γράφουμε για ένα μπαλόνι, για ένα καράβι, δίνουμε το 
αντίστοιχο σχήμα. Δίνουμε  στους μαθητές ένα σχήμα και 
ζητούμε να γράψουν πάνω στο περίγραμμα, είτε να 
γεμίσουν  το σχήμα με λέξεις. Μπορούν βέβαια οι μαθητές 
να ζωγραφίσουν αδέσμευτα και να συνδυάσουν  το σχήμα 
με τον λόγο όπως επιθυμούν [πηγή: Δημιουργική γραφή-
Οδηγίες πλεύσεως Α′ Έκδοση 2012 0Συγγραφή Μίμης 
Σουλιώτη]

 



«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» ΜΙΛΤΙΑΔΗ 
ΜΑΛΑΚΑΣΗ

• Στὶς ροδοδάφνες, μέσ᾿ 
στὴν αἴγλη τοῦ 
εἰκοσιένα,
Ἐσὺ λουλούδι 
ὑστερογέννητον, ὢ πῶς
Πέφτουν τὰ φύλλα σου 
ἕνα-ἕνα σκεβρωμένα,
Καὶ μέσ᾿ στὰ βάλτα ὁ 
σκορπισμένος σου 
καρπός;





«ΣΤΟ ΚΟΧΥΛΙ» ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Μέσα στὸ κοχύλι κλείνω
Φλάουτα καὶ βιολιά·

Τὴν ψυχή μου παραδίνω
Σ᾿ ἄυλη ἀγκαλιά.





«ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ»
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Καί, νά, ἀνοιγμένο τὸ πανί, 
μὲς σὲ σπιλιάδες καὶ 
ριπές,
Οἱ πόθοι μας τραβούσανε 
μακριά, καὶ τὰ ὄνειρά μας
Στὰ μάτια σου σπιθίζανε 
τοῦ φεγγαριοῦ οἱ 
ἀναλαμπὲς
Καὶ ἡ ἀφρισμένη 
θάλασσα, ἡ ὁλόγυρά μας.





«ΜΙΑ ΠΙΚΡΑ» ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

• Τὰ πρῶτα μου χρόνια τ᾿ 
ἀξέχαστα τἄζησα
κοντὰ στ᾿ ἀκρογιάλι, 
στὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴ ρηχὴ καὶ 
τὴν ἥμερη, 
στὴ θάλασσα ἐκεῖ τὴν πλατιά, 
τὴ μεγάλη.

• Καὶ κάθε φορὰ ποὺ μπροστά 
μου ἡ πρωτάνθιστη
ζωούλα προβάλλει, 
καὶ βλέπω τὰ ὀνείρατα κι 
ἀκούω τὰ μιλήματα
τῶν πρώτων μου χρόνων κοντὰ 
στὸ ἀκρογιάλι,





«Τα σκολειὰ χτίστε» Κωστής Παλαμάς

… Λιτὰ χτίστε τα, 
ἁπλόχωρα,
μεγάλα, γερὰ 
θεμελιωμένα,
ἀπὸ τῆς χώρας, 
ἀκάθαρτης,
πολύβοης, 
ἀρρωστιάρας, μακριά.
Μακριὰ τ᾿ ἀνήλιαγα 
σοκάκια,
τὰ σκολειὰ χτίστε.





«Ο ΗΛΙΟΣ»Ελύτης Οδυσσέας

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας
ο πετροπαιχνιδιάτορας
 

από την άκρη των ακρώ
κατηφοράει στο Ταίναρο
 

Φωτιά 'ναι το πηγούνι του
χρυσάφι το πιρούνι του.





«Κέρκυρα» Νίκος Ασλάνογλου

Το βράδυ θα πέφτει πάντα στα 
νερά. Γείρε στην προκυμαία
όταν μακραίνουν τα φώτα 
της πόλης και πες δεν έμεινε 
τίποτα
στα λιόδεντρα που δένονται 
με τη θάλασσα. Όπου κι αν 
πας
θ’ αρχίζεις ένα αίσθημα και 
θα τ’ αφήνεις μισό 
τελειωμένο
 





Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας 
πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία 
Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ 
αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια 
κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά 
μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους 
σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η 
Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε 
γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.



«Ιθάκη» Κων/νος Καβάφης



«Η πόλις»
Καινούριους τόπους δεν θα 
βρεις, δεν θάβρεις άλλες 
θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. 
Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες 
γειτονιές τες ίδιες θα 
γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια 
αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα 
φθάνεις





«Η ΝΥΞ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 

ω κολυμβήθρα ιερά του 
γένους Μεσολόγγι

 εκ της τέφρας σε γεννά όλα 
σου λάμπουν τα βουνά

οι ρεματιές κι οι λόγγοι.





«ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΕΠΗΡΑ» 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Το χάραμα επήρα του 
ήλιου το δρόμο, 
κρεμώντας τη λύρα τη 
δίκαιη στον ώμο
κι απ’ όπου χαράζει έως 
όπου βυθά, 
τα μάτια μου δεν είδαν 
τόπον ενδοξότερον από 
τούτο το αλωνάκι.





«Άκρα του τάφου» Δ.Σολωμός

Άκρα του τάφου σιωπή στον 
κάμπο βασιλεύει.
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί 
κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε 
στα μάτια η μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός 
παράμερα και κλαίει.
"Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι 
σ’ έχω `γώ στο χέρι;
Οπού συ μου `γινες βαρύ κι 
ο Αγαρηνός το ξέρει".





«Η Γυναίκα της Ζάκυθος»
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΟΥ 

ΜΙΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
1. Καὶ ἀκολούθησα τὲς γυναῖκες τοῦ Μισολογγιοῦ, οἱ ὁποῖες ἐστρωθήκανε στ᾿ 

ἀκρογιάλι, καὶ ἐγὼ ἤμουνα ἀπὸ πίσω ἀπὸ μιὰ φράχτη καὶ ἐκοίταζα.
2. Καὶ κάθε μία ἔβαλε τὸ χέρι καὶ ἔβγαλε ὅ,τι κι ἂν ἑμάζωξε, καὶ ἐκάμανε ἕνα σωρό.
3. Καὶ μία ἀπ᾿ αὐτὲς ἀπλώνοντας τὸ χέρι καὶ ψηλαφίζοντας τὸ γιαλό: Ἀδερφάδες, 

ἐφώναξε,
4. ἀκοῦτε, ἂν ἔκαμε ποτὲ τέτοιο σεισμὸ σὰν καὶ τώρα, τὸ Μισολόγγι ἴσως νικάει, ἴσως 

πέφτει.
5. Καὶ ἐκίνησα γιὰ νὰ φύγω καὶ εἶδα ἀπὸ πίσω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία (ἰδὲς πῶς τὴ λένε) μιὰ 

γριούλα, ὁποὺ εἶχε στήσει ἀνάμεσα στὰ χόρτα μικρὰ κεράκια καὶ ἔκαιε λιβάνι· καὶ 
τὰ κεράκια στὴν πρασινάδα ἐλάμπανε καὶ τὸ λιβάνι ἀνέβαινε.

6. Καὶ ἀσήκωνε τὰ ξερόχερα παίρνοντας ἀπὸ τὸ λιβάνι καὶ κλαίοντας, καὶ ἀναδεύοντας 
τὸ ξεδοντιασμένο στόμα ἐπαρακάλειε.

 
 
    





«Η ΒΑΡΑΣΟΒΑ» ΜΙΜΗ Χ. 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Γυμνός ο βράχος γυάλισε
σαν έπεσε αχτίδα
μια λεβεντιά γυμνόστηθη οι 
χαρακιές βαθιές

ημέρα που εκύλησε την 
ομορφιά σου είδα

με δάκρυ οι ματιές




