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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΡΩ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
• Γιώτα Καλαντζοπούλου 
• Γιάννης Κακαράκης 
• Κωνσταντίνα Παναγούλη 
• Αναστασία Συρογιάννη 
• Χαράλαμπος Βασιλόπουλος 
• Μιχάλης Παπαλέξης 
• Μαριάννα Παναγοπούλου 
• Σωτήρης Παπαγιαννακόπουλος  
• Νίκη Κανδύλα  
• Αριστείδης Μπουρνέλης 
• Αθανασία Καραντώνη  
• Παναγιώτης Μπίρμπας 
• Ασπα Καρακίτσου 
• Ζαχαρούλα Αβραμοπούλου 
• Μαριάντζελα Ασημακοπούλου  
• Αντωνέλος Νικόλαος 
 



Το γυμνάσιο Βουνάργου 

Μια ιστορία θα σας πω  
 για το γυμνάσιο μας  

 απού ‘ ναι απ’ όλα πιο  
 καλό στον ξακουστό Νομό μας 

 



Χρονιά φέτος 
ξεκίνησε 

 χωρίς καμία θέα 
 μαύρο όξω απ’τα 

παράθυρα 
Λες κι έπεσε χολέρα. 



Και εκεί που χαζεύαμε  
 λαλούσαν οι δασκάλοι 
 αρχαία , μαθηματικά 
 χαλάλι τους χαλάλι 



Της πεθυμιάς ο λογισμός  
 όλους έφερνε πίσω 

 μες το κατακαλόκαιρο 
 ίντα παρακολουθήσω; 



Μου λένε για πολλά νησιά, 
Πάρος , Ρόδος και Θάσος 

εγώ μια λέξη θε να πω  
και είναι μόνο ΔΑ Σ.Ο.Σ. 



Το δάσος καταπράσινο 
στεκόταν στο βουνό 

και όλα τα ζωάκια 
έβρισκαν φαγητό. 



Δάσος δεν είναι τα φυτά και τα’ 
άγρια χορτάρια ειν’ όλων των ειδών 

πουλιά, σωστά μαργαριτάρια. 



Αναψυχή και ομορφιά  
στολίδι και υγεία  

το δάσος είναι που εμάς 
Έχει για προστασία 



Δάσος μου πόσο σ’ αγαπώ  
  κ’ σ’ έχω για καμάρι, αν σε πειράξει 

 όμως κανείς του κόβω το ποδάρι. 



Κι εδά οπού συλλογίζομαι 
Πόσο όμορφα ειν’τα δέντρα 
Με μαντινάδες θα υμνώ την  

Φύση την αφέντρα 



Και όσο Θεέ μου 
σκέφτομαι, 

 αυτό το μεγαλείο 
συνθήματα,  

 ποιήματα, θα λέω 
στο σχολείο 



Το μόνο οπού έβλεπα  
 μαύρο ξερό χορτάρι 

 καμένη η γη οπού πατώ  
 κι εγώ το παλικάρι. 



Κι εκεί οπού καθόμουνα  
 στο πρώτο το θρανίο, 

 σιχτίρι οι πολιτικοί, 
 τα πήρα στο κρανίο. 



Γιάντα την ψηφίζαμε  
 όλη την αρχοντιά σας 

 αφού καθείς σας ήθελε  
 ταψιά στην καθισιά σας 



Tσ’ ανθρώπους δεν σκεφτήκατε 
 μηδέ κι ούλα τα ζώα, τα σπίτια 

 μας καήκανε, κρανίου τόπος χώρα. 



Κι εσείς απ’ τις καρέκλες σας το φαγοπότι το φαγοπότι 
λύστε 

 δάκρυα κροκοδείλια δεν θέλουμε να χύστε . 



Αρτέμιδα και 
Μάκιστος 

 καήκανε εφέτος 
 κ’ με λιγότερα άτομα 

 μπήκε το νέο έτος. 



Τα δάκρυα γίνονται 
φωτιά 

 τα μάτια μου όταν 
κλαίνε 

 κ’ γίνονται 
σταλαγμαθιές 

 στο στήθος και με 
καίνε. 



Μαύρα τα δέντρα στα βουνά  
 στον κάμπο πέφτουν στάχτες 

 στα μαύρα είναι η γιαγιά 
 κλαίει για δύο άντρες. 



Σήμερα μαύρος ο ουρανός 
 σήμερα μαύρη μέρα 

 σήμερα 67 νεκροί 
 κάηκαν ακαριαία. 



Φωτιά μου οπού άναψες 
 στο σπίτι μου απ’ έξω  

 μα’ γω κουράγιο που να  
 βρω και πόσα πια ν’ αντέξω;  



Το αμπέλι μου εκάηκε 
 στις πυρκαγιές τ’ Αυγούστου 
 το σπιτικό μου έχασα μόνο 

 για χάρη γούστου. 



Και στου Βουνάργου τις 
φωτιές 

 πρόσεξα μία γίδα , 
παρακαλούσε 

 τον Θεό για μία καταιγίδα. 



Στην Κρήτη εφέτος 
κάηκαν 
 φυτείες 

χασισάκια 
 στον Μάκιστο 
όμως χάθηκαν 

 αθώων τα 
σπιτάκια. 



Όσα λεφτά εβρήκανε στα 
Ζωνιανά 

 εφέτος , τόσα δάση κάηκαν  
αυτό  

 το μαύρο έτος. 



Ίντα ρόλο μας έπαιξες 
 φέτος το καλοκαίρι 

 ψέματα να’ταν ψέματα 
 μα εμείς χέρι με χέρι, 



Την ψυχραιμία 
κρατήσαμε 

 ωσάν μία ομάδα 
 τρέχαμε πυροσβήναμε 
 μόνο για την Ελλάδα. 
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