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Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά
Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά
για το τελευταίο ταξίδι;
Eδώ που στέκω οραματίζομαι
ουρανό, ορίζοντα και υπερκόσμια γαλήνη.
Κι ο στοχασμός μου πνίγεται στη βαθιά απεραντοσύνη.

Σ’ αυτό το μακρινό και άγνωστης διάρκειας ταξίδι
μια ζωή καινούργια μαζί να ζήσουμε
δίχως να ξέρω πού με πας.
Ίσως ν’ ανοίγουμε πανιά για τα νησιά του Νότου
όπου εκεί κανείς δεν θα γνωρίζει τον εαυτό του.
Σαββίνα Γεωργίου



Δημιουργίες μαθητών, εμπνευσμένες από τρία κυρίως ποιήματα της θεματικής ενότητας
«Το ταξίδι στη Λογοτεχνία» και πιο συγκεκριμένα από την υποενότητα Φανταστικά –
Συμβολικά ταξίδια: «Mal du depart» του Νίκου Καββαδία, «Ταξίδια» του Παύλου Ξιούτα και
«Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη (Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Β΄ Γυμνασίου, τεύχος β΄,
βιβλίο μαθητή, Υ.Α.Π. 2012, σσ. 65-67).
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Ταξίδι είναι…
Ταξίδι είναι να ονειρεύεσαι
πάνω σε μια καρέκλα
ταξιδεύοντας με το μυαλό
στη Χαβάη ή στο Βατικανό!

Να γνωρίζεις νέους πολιτισμούς
όμορφους και παράξενους
ζώντας σε κόσμους μαγικούς
Με πρίγκιπες μα και κακούς.

Και οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης
ζωής θα μένουν για πάντα
χαραγμένες στην καρδιά,
βαθιά, πολύ βαθιά!

Η πολυθρόνα των ονείρων
εκεί σε περιμένει,
μαζί να φύγετε μακριά
κάνοντας όνειρα πολλά.
Γιώτα Γρουτίδου



Ταξίδι είναι…
Ένας μαγικός προορισμός
νοητός ή φανταστικός
όπου εκεί εγώ κι εσύ
δεν είμαστε αληθινοί.

Είναι εκεί που το μυαλό
πετά στο σύννεφο, στο φως.

Ταξίδι είναι η ζωή
που ακολουθώ εγώ κι εσύ,
με αναμνήσεις του παρόντος
κι εικόνες του αύριο, του αιώνος.
Παντέλια Μηναΐδου



Ταξίδι είναι….

Ταξίδι είναι το αεροπλάνο που πετά ψηλά στον ουρανό
είναι το πλοίο που σχίζει της θάλασσας τον κάτασπρο αφρό
είναι του τρένου ο συρμός που οδηγεί σε άλλο τόπο μακρινό.

Ταξίδι είναι μια βαλίτσα γεμάτη φαντασία,
μάτια που αναζητούν της περιπέτειας τη μαγεία,
είναι μια αξέχαστη διαδρομή σ’ άλλων λαών την ιστορία.

Χαλάρωση και ξεγνοιασιά προσφέρουν τα ταξίδια
στο μυαλό μας χαραγμένες αναμνήσεις νοσταλγίας
απόδραση απ’ τη ρουτίνα κι όλα όσα μένουν ίδια.
Κωνσταντίνος Ιακώβου



Ταξίδι είναι…

Ταξίδι είναι το όνειρο
που μπορεί να κάνει
ο καθένας με τη
φαντασία του.

Ταξίδι είναι η ζωή
όπου ο καθένας μπορεί
να ζήσει μ’ ένα βλέμμα
και μια σκέψη

Ταξίδι είναι η χαρά
που σου δίνει η ζωή
ένα κομμάτι από μια
διαφορετική ζωή.
Ραφαέλα Κτωρή



Το ταξίδι της ζωής

Η ζωή μας είναι ταξίδι, ένα ταξίδι στο χρόνο
Ταξιδεύοντας θα δεις, θα μάθεις, θα ακούσεις, θα γευτείς
Το κυριότερο όμως είναι ότι θα νιώσεις συναισθήματα
Xαρά, ικανοποίηση, ευτυχία, αγάπη
Θα νιώσεις όμως και λύπη, θλίψη, φόβο, πόνο, απόγνωση
απογοήτευση, μοναξιά.
Ταξιδεύοντας θα χρειαστεί να ξεπεράσεις εμπόδια
να παλέψεις με Κύκλωπες, να κολυμπήσεις σαν ναυαγός σε
φουρτουνιασμένες θάλασσες.
Θα κουραστείς, θα λυγίσεις, θα πέσεις, θα σηκωθείς.

Αλλά η ζωή είν’ ωραία και αξίζει να τη ζεις, παρ’ όλες
τις δυσκολίες που θα βρεις στο ταξίδι της ζωής.
Έχει νόημα να έχεις κουράγιο, δύναμη, επιμονή,
να βρίσκεις στο ταξίδι καταφυγή ως βάλσαμο ψυχής.
Κατερίνα Στυλιανού



