
Ποιήματα Ιωάννας Α. Αγγελή 

Εκπαιδευτικού 

 

 

Χαϊκού & Ολιγόστιχα 

 

 

Χριστέ μου Εσύ 

που αγάπη προσφέρεις 

Συγχώρεσέ μας 

 

Συ Παναγιά μας 

τους μιαρούς λυγμούς μας 

λησμόνησέ τους 

 

Αγίων μορφές 

αχνοφέγγουν στο δείλι 

Βουβά προσκυνώ 

 

 

 

 

Μάνα Ελλάδα 

μη γεράσεις ακόμα 

Γέννησε τέκνα 

 

 

 

 



…να συλλέξω σταγόνες 

από το Τίμιο Αίμα Σου, Χριστέ μου, 

τις ανοιχτές πληγές μου να ποτίσω. 

Σύναιμη στα Πάθη Σου, 

πορεύομαι γονυπετής στον Γολγοθά μου… 

 

 

 

… αμετανόητα πιστή σε Σένα, 

με σώμα αλύτρωτο, κουρασμένο, 

δακρύζω πάνω στις δάφνες της υποδοχής. 

Υποταγμένα τα μάτια στην πρώτη ανατολή 

και το χαμόγελο να καρτερά την τελευταία δύση. 

Δεν βιάζομαι να φύγω. 

Ανάβω το κερί και με τη φλόγα του 

το σκοτάδι σβήνω... 

 

 

 

 

…σπάω τον λίθο της φιλαυτίας μου 

για να βρεθώ κοντά σε Σε, Χριστέ μου! 

 

 

 

… ποτίστηκα φως. 

Οι αμαρτίες σωπάσαν. 

Φιγούρα κυρτή στης ικεσίας το χώμα 

χαράζω ψαλμούς, υμνωδίες και όρκους… 



 

 

 

Απανταχού Ελληνισμός, διαχρονικές αξίες 

 

Στην παρθενική σου μήτρα Ελλάδα πλάστηκα άνθρωπος. 

Απ’ τις λαγόνες σου γεννήθηκα στο φως σου. 

Θήλασα το αίμα της ιστορίας των αιώνων σου 

απ’ τα γιομάτα στήθη σου με δόξα κι αρετή. 

 

Χριστιανή βαφτίστηκα στα νερά της Ορθοδοξίας σου 

και με μειδίαμα ταπείνωσης την Παναγιά μας προσκυνώ. 

Αξιώθηκα να φέρω στις πλάτες μου τις θυσίες των ηρώων σου, 

του Λεωνίδα, του Μέγα Αλέξανδρου,  

της Μπουμπουλίνας, του Κωστάκη. 

 

Από σένα Ελλάδα που δεσπόζεις αέναα στον χρόνο, 

μαζεύω τους ανθούς της γλώσσας σου, 

κατοικώ στην παράδοση, στις τέχνες και τους νόμους σου. 

Απ’ τη θάλασσά σου αρπίζω μουσική 

κι απ’ τα βουνά σου τα χρώματα ζυμώνω. 

 

Σαν ακουμπούν τα βλέφαρα στη θέα του Παρθενώνα 

και σέρνονται τα γόνατα στον Τάφο των ηρώων, 

ένα στεφάνι αγριελιάς πλέκω να στεφανώσω 

τον αθάνατο Ελληνισμό που ορθώνεται στον χώρο. 

 

Άμα ποθήσω έναν χορό, τα άστρα κατεβαίνουν, 

τα βήματα να σύρουνε σαν του Ζαλόγγου οι κόρες. 



Κι όταν ζητήσω αγκαλιά, σε μια σου αξία πάω, 

στη Μάνα που την κάρπισες μ’ αντοχή και σθένος, 

τη Μάνα τη φιλόστοργη, την ηρωίδα Μάνα. 

 

Κάτω απ’ την πανσέληνό σου τη λαμπρή, 

στίχους ποιητών που θέριεψαν την αγάπη, άδω, 

Ελύτη, Ρίτσο, Παλαμά, Πίνδαρο, Κρυστάλλη. 

Και συνεχίζω ν’ αγρυπνώ σαλπίζοντας τους λόγους, 

του Δημοσθένη, του Περικλή, του γέρου Κολοκοτρώνη. 

 

Λατρεύω έννοιες αδήωτες κι αυθύπαρκτες στα χρόνια, 

Δημοκρατία, Λευτεριά, Ήθος, Αντρειοσύνη. 

Τόσες αξίες θαλερές κι ακάματες στα μάκρη, 

κάθε ψυχή ελληνική ευλαβικά φυλάει. 

 

Γένος Ελληνικό, θεόσταλτο, απανταχού υψώνεις, 

τις αυτόφωτες αξίες σου, τις διαχρονικές σου, 

για να φωτιστούνε οι καρδιές κι ο νους όλης της πλάσης. 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Σατιρική Ποίηση 

(…το κάτωθι ποίημα γράφτηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και 

των μνημονίων… επειδή, όμως, τα πλάνα, κοινώς σχέδια, των κυβερνώντων, 

των διοικούντων, των εκπροσώπων και λοιπών παρασιτοπροσώπων, καθώς και 

η οικονομική κρίση και το ελληνοτουρκικό συνεχίζονται… κάποιοι στίχοι 

μένουν πάντα επίκαιροι…) 



Ο Νεοέλληνας, η Ελλάδα κι η Ευρώπη 
 

Εκείνος ο μελαχρινός που κάθεται στην άκρη 

να τον αρπάξω επιθυμώ με της γιαγιάς τ’ αδράχτι. 

Είναι ψηλός, είναι λιγνός και μοιάζει σαν τον Τάσο, 

μα εγώ δεν είμαι η Γκόλφω του για να τον ξελογιάσω. 

 

Σαν γύρισε μου φάνηκε, πως έστριψε το μουστάκι, 

τη φουστανέλα τίναξε τον Τουρκαλά να σκιάξει. 

Μα πώς το’ κανε αυτό, μπράβο στο παλληκάρι 

που ορθώθηκε λεβέντικα με θάρρος και με χάρη. 

 

Νιώθω πως τον αγάπησα, τρέχω να τον προλάβω 

μην τρέξει πρώτη και τον βρει η όμορφη η Μάρω. 

Θα του κουνήσω την ουρά, τη μέση θα λυγίσω 

και σαν τον ρίξω απ’ έρωτα την πλάτη θα του τρίψω. 

 

Ω! Δυστυχία και συμφορά δεν πιάνουν τα τσαλίμια. 

Ετούτος είναι Έλληνας δε θέλει τα παιχνίδια. 

Πώς σε λένε κοπελιά; Μ’ αβρότητα ρωτάει. 

Ευρώπη με λένε του απαντώ κι αυτός παραπατάει. 

 

Γιατί μου κάνεις όλα αυτά, τα σκέρτσα και τα νάζια, 

θαρρείς θα σου παραδοθώ στου έρωτα τα βράδια; 

Μάθε λοιπόν, ευθύς ευθύς, πως άλλην αγαπάω, 

τη λένε Ελλάδα και ταχιά, σε γάμο τη ζητάω. 

 

Άλλη γυναίκα σαν αυτή δε βρίσκεται στην πλάση, 

θα της προσφέρω αγαθά, ποτέ να μην πεινάσει. 

Τις τσάρκες της, τα ψώνια της, τα νύχια της θα βάφει, 



δε θα της λείψει τίποτα, ποτέ της δε θα κλάψει. 

 

Αρχόντισσα κι αφέντισσα θα νιώθει, θα γελάει, 

τις Κυριακές σαν θα ξυπνά για σάουνα θα πάει. 

Θα φτιάχνει τα μαλλάκια της πολλάκις μες στον μήνα, 

θα οδηγεί τη τζάγκουαρ, θα κολυμπά στο χρήμα. 

 

Καλά τα λέγεις όλα αυτά, μα πες μου, κάτι τώρα, 

έχεις τα χρήματα εσύ, για να της κάνεις δώρα; 

Γιατί η Ελλάδα σου, μα θες, φτωχή είναι, και διψάει, 

ψωμολυσσάει η άμοιρη, το χνώτο της βρομάει. 

 

Έλα σε μένα τη λυγερή, τη μοσχοαναθρεμμένη 

και κάνε με, να σε χαρώ, του πόθου σου ερωμένη. 

Τα μπράτσα σου τα δυνατά, με ευρώ θα τα γεμίσω, 

με ομόλογα και μετοχές, άρχοντα θα σε ντύσω. 

 

Την Ελλάδα σου την όμορφη, κράτα την για γυναίκα 

κι όλο το σόι της μαζί, δε σας χωρίζω, μπέσα! 

Μόνο να υπογράψετε αρκεί, αυτόν εδώ τον τόμο, 

είναι οι όρκοι του έρωτα, σύμφωνοι με τον νόμο. 

 

Είναι ξεκάθαροι, απλοί, κι ας είναι χίλιοι δύο, 

υπέγραψαν πρωτύτερα οι θείοι σου στο ωδείο. 

Έλα! Υπόγραψε εσύ και φώναξε την Ελλάδα 

κι ας ζήσετε αιώνια μες στης ζωής τα πλάνα. 

 

 

 



Ήρωες :  

* Μελαχρινός (ο πλανεμένος Νεοέλληνας) 

* Ευρώπη (η λυγερή πλανεύτρα) 

* Ελλάδα (η ξακουστή Ψωροκώσταινα και μαζί της ο πειθήνιος ελληνικός 

λαός) 

*Ωδείο= η Βουλή (το συνονθύλευμα αρχάριων εγχόρδων, πνευστών και 

πλήκτρων) 

*Τόμος= μνημόνιο 

*Θείοι= Υπουργοί, βουλευτές 

*Πλάνα= plan A, plan B… 

………..              ………………….           ………………………. 

Παραμυθοϊστορίες ορνιθολογίας 

(γαλόπουλα, παγόνια, κοτόπουλα, κ.ά.) 

 

Σήμερα επιθύμησα, τα ράφια μου να ψάξω, 

να βρω αν τα γαλόπουλα παίζουνε κοντραμπάσο. 

Είναι που στην τηλεόραση γλου και γλου ακούω, 

φοβήθηκα η χριστιανή μήπως και παρακούω. 

Άνοιξα τα βιβλία μου, εις την ζωολογία 

και βρήκα πως τα γαλιά ανήκουνε στην ορνιθολογία. 

Παλιά η γνώση ήτανε, δε με ικανοποιούσε, 

οργανοπαίζουν τα γαλιά ή η αλήθεια με γελούσε; 

Μα, δε με γελά η αλήθεια μου, τ' άκουσα στις ειδήσεις, 

ούτε τα μάτια ούτε τ' αφτιά ζουν με ψευδαισθήσεις. 

Μήπως βιόλα παίζουνε κι όχι κοντραμπάσο, 

μήπως τα όργανα μπέρδεψα 

κι αυτό πρέπει να ψάξω; 

Ψάχνοντας ενδελεχώς, βρήκα πως βιόλα παίζουν, 

τα βοηθά στο πεπτικό πιο ήπια να χ ΄ζουν. 



Αφήνοντας τη γνώση αυτή, πήγα και στα παγώνια, 

να βρω αν η ομορφάδα τους αντέχει μες στα χρόνια. 

Εύθυς, ανακάλυψα για έν' θηλυκό παγώνι, 

που ξημεροβραδιάζεται στου τύπου το μπαλκόνι. 

Τι είδος πουλιού κι αυτό, ποιας ράτσας θυγατέρα, 

στριγγλίζει, οδύρεται, φτεροκοπά, 

μα δεν πετά πιο πέρα. 

Ακόμα και τ' αρσενικά, απ' την τσιριχτή φωνή της, 

αρνούνται ν' ανοίξουν τα φτερά, 

να κάνουν κόρτε μαζί της. 

Το μόνο είδος όρνιθας, αρσενικού κοκόρου, 

που ζευγαρώνει με τη ράτσα αυτή, είναι ενός τενόρου. 

Αρχοντικής γενιάς παιδί, βασιλοπούλας γιόκας, 

δασκάλα του στη μουσική, η κόρη μίας κότας. 

Και σαν τενόρος, οξύφωνος με εύρος στο πνευμόνι, 

κατάλαβε πως ταίριαζε με εκείνο το παγώνι. 

Σμίξανε, λοιπόν, μαζί και κάναν ζεύγος φίνο, 

με τις φωνές τους πλάνευαν κι εκείνο, κι εκείνο. 

Όλα τα κοτόπουλα δηλώναν μαγεμένα, 

κι έκλειναν εισιτήριο για θέση στην αρένα. 

Ουρές σχηματιζότανε, παράσταση μη χάσουν, 

υπέγραψαν και πιστοποιητικό,  

μόνιμες θέσεις νά 'χουν. 

Καλέ, τι διάβαζα η ζουρλή, τους μύθους του Αισώπου; 

Την ζωολογία έκλεισα, ευθύς και επιτόπου. 

Τι παραμύθια είναι αυτά, ποιας Χαλιμάς τερτίπια, 

και κάνουνε τα ψέματα να μοιάζουν με αλήθεια; 

 

Ιωάννα Α. Αγγελή 


