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Δημήτρης Μανθόπουλος. Γεννήθηκε το 1937 στη Δράμα. 
Υπηρέτησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλά χρόνια. 
Γράφει για παιδιά (ποίηση και πεζογραφία). 
‘Με λένε ήλιο’ 
 

Με λένε Ήλιο κι ήρθα να σου συστηθώ. 

Ίσως να μ’ έχεις ακουστά , τάχα ποιος ξέρει; 

Της γνωριμίας μπορεί να σφίξαμε το χέρι 

κι άλλη φορά, που δε μπορώ να θυμηθώ. 

 

Με λένε Ήλιο. Τ’ όνομά μου είναι μικρό  

και μικροπράγματα γι’ αυτό θα σου θυμίζει: 

Ένα μπουμπούκι μυγδαλιάς δειλά που ανθίζει, 

ένα κεράσι, ένα τριαντάφυλλο πυρό, 

 

 

 

 

μία μελισσούλα , το φτωχούλη δουλευτή  

το μέρμηγκα, λευκή μια πεταλούδα 

ένα τζιτζίκι στην ξερή του πεύκου φλούδα, 

της ξεγνοιασιάς απλήρωτο τραγουδιστή. 

 

Με λένε Ήλιο . Πώς ; Εσένανε Παιδί; 

Τ’ όνομα τάχα της Χαράς κι έτσι το λένε; 

Σύντροφε γκαρδιακέ και μπιστεμένε 

σφίγγω το χέρι σου και … Χαίρομαι Πολύ! 

 



‘Το φως’ 
Δημήτρης Μανθόπουλος 

Η μαμά σαν μ’ αγκαλιάζει ,  

τι γλυκόλογα αραδιάζει! 

Λέει: «καμάρι μου» και «φως μου» 

«ήλιε μου ακριβέ του κόσμου». 

 

Όμως δεν το ξέρω πως  

ψες σαν κόπηκε το φως 

Ενώ βρίσκονταν εμπρός της 

το «καμάρι» και το «φως» της 

Σπίρτα όλο έψαχνε να βρει 

για να ανάψει ένα κερί. 

 

Δεν κατέχω και λογιάζω: 

Ήλιος είμαι , φως δε βγάζω. 

«Μάνα, γίνεται, ρωτάω , 

να ‘μαι φως…να μη φωτάω;»  



 
Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996)Από τους σημαντικότερους 
ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το πραγματικό του 
όνομα ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης. 
‘Ο ήλιος, ο ηλιάτορας απόσπασμα’ 
 
 

Ο ήλιος , ο ηλιάτορας  

ο πετροπαιχνιδιάτορας. 

 
 

Λίγο το στόμα του άνοιξε  

κι ευθύς εμύρισε άνοιξη . 

 
 

Τα δέντρα κελαηδήσανε  

τα ζωντανά σουνίσανε  

κι οι άνεμοι χρωματιστούς  

γεμίσανε χαρταετούς . 

 



 

"Τόσο πολύ τη μέθυσε ο χυμός του Ήλιου που έγειρε το κεφάλι της και δέχτηκε να γίνει, 

σιγά- σιγά: η μικρή Πορτοκαλένια!".  

(Η Πορτοκαλένια)  

 

" Κορίτσι κοριτσάκι που για χάρη του 

είχε τσακίσει ο ήλιος το κοντάρι του".  

(Στην Ξύλινη Παράγκα)  

 

 " Έλα κυρά και Παναγιά 

με τα αναμμένα σου κεριά 

Δώσε το φως το δυνατό στον 

Ήλιο και στο Θάνατο".  

(Η Παναγία των Κοιμητηρίων)  

 

 

 " Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα 

παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα".  

(Το Τρελοβάπορο)  
 

 

 

 
Οδυσσέας Ελύτης  
Αποσπάσματα 



  

 

 - " Ε σεις τζιτζίκια μου άγγελοι 

γεια σας κι η ώρα η καλή 

ο βασιλιάς ο Ήλιος ζει; 

Κι όλα αποκρίνονται μαζί : 

- Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει".  

(Τα Τζιτζίκια)  

 

" Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μες το αίμα 

Του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: 

Ελευθερία, 

Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος".  

 (άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας) 

 

" Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη συ δοξαστική 

μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου!".  

(Άξιον Εστί: Άσμα ΣΤ΄)  

 
 

 



...δίχως ήλιο αν μας καλεί η ημέρα, 

πού είναι ο κόσμος; 

(Απόσπασμα από το ποίημα «Δίχως πανί» της Συλλογής «Κάτω από σκιές και 
φώτα» [1929]). 

 

Και τις αχτίδες σου, ήλιε, θα στις επιστρέψω. 

Στου σύμπαντος τον οργασμό θα ζεσταθώ… 

(Απόσπασμα από το ποίημα «Περιφρόνηση» της Συλλογής «Κατεβαίνοντας 
στη σιγή των αιώνων» [1933]). 

 

…Έβλεπα τον ήλιο που ανέβαινε 

και δε μου ’λειπε η ελπίδα. 

Μα όλο και μ’ έδιωχναν 

απ’ το φως της ημέρας  

οι άνθρωποι… 

(Απόσπασμα από το ποίημα «Το λυπημένο τραγούδι της νιότης 
μου» της Συλλογής «Οι γκριμάτσες του ανθρώπου» [1935]). 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος  :Ύμνησε, ίσως περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο ποιητή, το Φως, τον Ήλιο και την Αγάπη. 
Μέσα στο τεράστιο – τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά – έργο του, 
συναντάμε πολύ συχνά τις λέξεις Φως, Ήλιος και Αγάπη.  
Αποσπάσματα: 



…Μεθυσμέν’ από τον ήλιο 

τα φτερά των αετών 

μου τραντάζουν τη στέγη… 

(Απόσπασμα από το ποίημα «Η επιστολή του Κύκνου» της ομότιτλης 
Συλλογής [1937]). 

 

…Έρχεται ο ήλιος 

και ζωογονεί τη χτίση, ενώ διαλύεται 

κ’ η πιο άγρια συννεφιά… 

…και ο ήλιος, 

που συντηρεί του κόσμου την ελπίδα, 

δίχως να βγαίνει ρίχνει κάπου – κάπου  

το φως του σαν αριές χιονονιφάδες 

απάνω από τη θάλασσα… 

(Αποσπάσματα από το ποίημα «Το ταξίδι του Αρχάγγελου» της 
ομότιτλης Συλλογής [1938]). 

 



Μου πήραν τον ήλιο μου, αλλά εγώ θα τον βρω. 

Κανόνισα μια μυστική συνάντηση μαζί του 

όπως εκείνος που πηγαίνει για παράνομο τύπο 

ή για παράνομο υλικό.  

(Απόσπασμα από το ποίημα «O ήλιος μου»). 

 



Γεώργιος Δροσίνης (1859-1951): ποιητὴς και πεζογράφος  

από την Αθήνα. 
‘Ο ήλιος και ο Αέρας’ 

Ο Αέρας θύμωσε, 
με τον Ήλιο μάλωσε. 
Ο Αέρας έλεγε: 
– Είμαι δυνατότερος! 
Και ο Ήλιος έλεγε: 
– Σε περνώ στη δύναμη! 
Ένας γέρος γεωργός 
με τη μαύρη κάπα του 
στο χωράφι πήγαινε. 

Ο Αέρας λάλησε: 
– Όποιος έχει δύναμη 
παίρνει απὸ τον γέροντα 
τη χονδρὴ την κάπα του! 

Φύσησε, ξεφύσησεν, 
έσκασε στο φύσημα, 
άδικος ο κόπος του. 

 

Κρύωσεν ο γέροντας 
και διπλὰ τυλίχθηκε 
στη χονδρὴ την κάπα του. 

Μα κι ὁ Ήλιος λάλησε: 
– Όποιος έχει δύναμη 
παίρνει απὸ το γέροντα 
τη χονδρή την κάπα του! 

Έφεξεν ολόλαμπρος, 
καλοσύνη σκόρπισε, 
κι έβγαλεν ο γέροντας 
τη χονδρὴ την κάπα του. 

Πάλι ξαναλάλησε: 
– Άκουσε και μάθε το, 
σε περνώ στη δύναμη, 
γιατὶ πας με το κακὸ 
κι εγὼ πάω με το καλό! 

 



4 Μαντινάδες για τον ήλιο από την Κρήτη 

 Λαμπρέ μου ήλιε φωτεινέ, τη γη όλη φωτίζεις, 
κι από τον ουρανό ψηλά, χρυσάφι λαμπυρίζεις 

 

 Κάθε αυγή παρακαλώ τον ήλιο να αργήσει 
και λίγο ακόμα στη χαρά του ονείρου να μ' αφήσει 

 

 Σήμερα δεν θα το δεχτώ τα μάτια μου να κλείσω 
του ήλιου την ανατολή πρωτού να αντικρίσω 

 

 Ωσάν την σπίθα λαμπερό είναι το πρόσωπό σου 
και δέκα ήλιους ξεπερνά κάθε χαμόγελό σου 



Και δύο ποιήματα για τα μικρά παιδιά….. 







‘Ηλιε ήλιε αρχηγέ’ τραγούδι εμπνευσμένο από το 
ποίημα ‘Ο χαμένος καιρός’ του Ζακ Πρεβέρ 
Διονύσης Σαββόπουλος 

 

Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου 
Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παράθυρά μου 
Το παιδί πάει στο σχολειό του κι ο εργάτης στη δουλειά 
Πρωινά δυο μάτια ανοίγει όμορφη μια κοπελιά 

Ε, ε, ήλιε, ήλιε αρχηγέ (ήλιε κόκκινε αρχηγέ) 
δως το σύνθημα εσύ κι η χαρά θ’ αναστηθεί 
Το σκοτάδι θα πεθάνει και θ’ ανάψει η χαραυγή 

Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό 
Να ο ήλιος ανεβαίνει σα σημαία στον ουρανό 
Μπρος στης φάμπρικας την πύλη ο εργάτης σταματά 
Όμορφη η μέρα γνέφει κι απ’ το ρούχο τον τραβά 

Ε, ε, σύντροφέ μου αχ τι κακό 
μέρα μ’ ήλιο σαν κι αυτό να την τρώει τ’ αφεντικό 

Σήκω ήλιε πιο ψηλά να σε δούνε τα παιδιά 
Δες, χορεύει η κοπελιά με στεφάνι στα μαλλιά 
Τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θ’ αγαπούν την κοπελιά 
Κι όλα τότε θαν’ δικά μας, ήλιος, ουρανός, χαρά. 
 

 

 

Το τραγούδι 


