
  ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ                              
  ΙΙΙ.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 
  ΙΙΙ.2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
  ΙΙΙ.3  ΕΛΕΤΘΕΡΑ  ΠΟΙΉΜΑΣΑ  ( 67 )  

1.Οη νλεηξεκέλεο λπρηεξηλέο κνπ πεξηπιαλήζεηο  
2.Ζ ζεά ηεο αγάπεο θαη ηεο επηπρίαο  
3.Παιηέο κνπ αγάπεο αιεζκόλεηεο  
4.Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζαιεκέλνπ καο κπαινύ  
5.Οη δηώθηεο ηεο ςπρήο καο  
6.Ο Δζσηεξηθόο καο αηώληνο αγσληζηήο  
7.Φαληαζηώζεηο θαη ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα  
8.Ζ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ ηεο δσήο  
9.Δπζεβείο πόζνη ηαμηδεπηή ηνπ ρξόλνπ  

 10.Ζ θιεξνλνκηά κηαο άρξσκεο δσήο  
 11.Ζ ειπίδα πνπ δελ πεζαίλεη  
 12.Ζ νπηνπία ησλ κάηαησλ αλαδεηήζεσλ  
 13.Εεηώληαο δεζηαζηά ζηηο ειηαρηίδεο  
 14.Ζ νξρήζηξα ησλ πόζσλ καο  
 15.Τν δίιεκκα ηνπ δεκηνπξγνύ  
 16.Μηα ςπρή πνπ δελ θξόληηζα  
 17.Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε  
 18.Υπαξμηαθέο πεξηπιαλήζεηο  
 19.Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή εμέιημε  
 20.Αλαδνκώληαο ηνλ πύξγν ηεο αιήζεηαο  
 21.Σηελ ίξηδα ηεο ζεξαπείαο  
 22.Ταμίδη ζηελ άιιε δηάζηαζε  
 23.Ζ άθζαξηε νπηαζία ηεο δσήο καο  
 24.Ζ άζθνπε αληηπαιόηεηα  
 25.Ζ αηώληα θαξδηά ηεο κάλαο  
 26.Ζ κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ πεξηκέλακε  
 27.Τν ρειηδόλη ηεο ςπρήο καο  
 28.Σπάδνληαο ηα δεζκά ηεο ξνπηίλαο  
 29.Μεηαθπζηθέο αλαδξνκέο  
 30.Ζ επαλάζηαζε ησλ ιέμεσλ  
 31.Έγθιεκα ελ βξαζκώ ςπρήο  
 32.Τνικεξέο ππνζέζεηο-ηξειέο ζεσξίεο  
 33.Ζ δνθηκαζία ηνπ ζαλάηνπ  
 34.Τν θίιηξν πνπ δελ ην κνηξάζηεθα  
 35.Ο ηαμηδηώηεο ζην δάζνο ηεο δσήο  
 36.Ζ κεισδηθή όαζε ηεο ειπίδαο  
 37.Ο αηώληνο πνιεκηζηήο ησλ θόβσλ καο  
 38.Τα θαληάζκαηα ηνπ κπαινύ καο  
 39.Οη λεξάηδεο θαη ε άλνημε  
 40.Οη Φαξαώ θαη νη ηεξείο ηνπο  
 41.Ζ θπιαθή ηεο ςπρήο  
 42.Ο ηδαληθόο θόζκνο ηνπ 4000 κ.ρ.  
 43.Οη ζθπινγαηνθαπγάδεο καο  
 44.Ο θύθινο ηεο δσήο ηνπ θνίληθα  
 45.Ζ ηειεόξαζε ησλ πόζσλ καο  
 46.Δπζεβείο πόζνη πνπ λαπαγνύλ  

 47.Τν βηβιίν ηεο δσήο  
 48.Έλαο πνιύηηκνο θίινο  
 49.Φπηείεο θαη πξνθεηείεο  
 50.Οη λόηεο ηνπ κπαινύ καο  
 51.Ο αρόξηαγνο ρξόλνο  
 52.Τν δηπιό λαπάγην ησλ ςπρώλ  
 53.Ζ δσή είλαη σξαία  
 54.Ζ ηύρε πνιιώλ πξσηνπόξσλ  
 55.Μηα πνξεία ρσξίο κέιινλ  
 56.Ο ζαζηηζκέλνο ηαμηδηώηεο ηνπ κπαινύ καο  
 57.Οη πνιύηηκεο θεξαίεο πνπ καο ιείπνπλ  
 58.Από ηελ Πόιε έξρνκαη  
 59.Καη ζηελ θνξθή Καλέια  
 60.Κάλνληαο επηινγέο  
 61.Ξαλαξρίδνληαο ηελ δσή  
 62.Οη Γηακαξηπξίεο ηνπ Κίηζνπ  
 63.Ζ δηαίζζεζε  
 64.Ταμίδηα ζηα κπαιά ησλ άιισλ  
 65.Φόβνο θαη ζπκόο  
 66.Καη ιίγε επηζηεκνληθή θαληαζία  
 67.Πξσηνρξνληάηηθνο κπνλακάο  
 ΙΙΙ.4 ΕΜΜΕΣΡΑ ΠΟΙΉΜΑΣΑ (62) 
   1.Κιείλσ ηα κάηηα κνπ  
   2.Τν καγηθό παιάηη ηεο γαιήλεο  
   3.Οη λεξάηδεο κνπ νη θαεκέλεο  
   4.Γηαθσηηζηηθό ηαμίδη ζην παξειζόλ  
   5.Ζ κνπζηθή πνπ έρεη ε θύζε  
   6.Σηελ θνξπθή ηνπ Οιύκπνπ  
   7.Ζ ςπρή ησλ ινπινπδηώλ  
   8.Ζ βσβή θξαπγή ηεο πέλαο  
   9.Αλαδξνκή ζηελ Αηιαληίδα  
 10.Ζ πην όκνξθε ρώξα ζηε γε  
 11.Ζ δσή είλαη σξαία, απόιαπζε ηελ  
 12.Τν θαηλνύξγην ηξαγνύδη  
 13.Ζ σδή ζηελ ρνξδή  
 14.Ζ σδή ζηελ ριηδή  
 15.Ζ σδή ζηελ νξδή  
 16.Αρ λα ΄ηαλ λα ΄βγαδα θηεξά  
 17.Ζ θνπέια απ΄ ην βνξξά  
 18.Ζ ζεά ηεο θαληαζίαο κνπ  
 19.Αλαδεηώληαο κηα ρακέλε επηπρία  
 20.Τν ζπίηη ησλ παηδηθώλ κνπ ρξόλσλ  
 21.Τν παλεγύξη ζην ρσξηό  
 22.Οδεγίεο εηο πινύζηα λέα  
 23.Χάρλνληαο ζηα βάζε ηνπ κπαινύ κνπ  
 24.Σπλαηζζήκαηα θαη παξαινγηζκνί  
 25.Ο καύξνο κνπ γάηνο  
 26.Ο πςειόο ζηόρνο ηνπ πνηεηή  
 27.Ο πήγαζνο ηεο θαληαζίαο κνπ  
 28.Φξόλνπ θείδνπ  



 29.Αζθήζεηο επί ράξηνπ  
 30.Μηα λέα Διιεληθή γιώζζα  
 31.Πνηεηηθόο νίζηξνο  
 32.Τν αηώλην ειιεληθό πλεύκα  
 33.Ο νλεηξεκέλνο θόζκνο ηνπ κέιινληνο  
 34.κνξθνο θόζκνο καγηθόο  
 35.Πνιηηηθόο ζα πεη :  
 36.Σηακαηώληαο ηελ θαηαζηξνθή  
 37.Ο σξαίνο καο πιαλήηεο πνπ πεζαίλεη  
 38.Οη ηζρπξνί ηεο παγθνζκηνπνίεζεο   
 39.Κη ν θιήξνο έπεζε ζηνλ θιήξν  
 40.Οη εληηκόηαηνη θίινη κνπ  
 41.Οη Θεόξαηνη Θενί, είλ΄ νη άιινη κνπ εαπηνί  
 42.Τν club ησλ κε πξνλνκηνύρσλ  
 43.Δίλαη κέληνξεο ζνθνί  
 44.Τν ήζνο έγηλε κύζνο  
 45.Δίλαη κάγθεο ηξνκεξνί  
 46.Ο πινύζηνο θαη ηζρπξόο  
 47.Δίλαη γόεηεο θζελνί  
 48.Ο καθηόδνο κεηαλάζηεο  
 49.Δίλ΄ αδηόξζσηα ηξεινί  
 50.Ξεπνπιάκε θαη ρξσζηάκε  
 51.Δίλαη νη αξηζηνθξάηεο  
 52.Πξνζεπρέο θαη επρέο  
 53.Δίλαη άξρνληεο ηξαλνί  
 54.Ο ρνξόο ησλ πξνζσπηθνηήησλ  
 55.Δίλαη ιόξδνη ζηε βνπιή  
 56.Λαδώκαηα θαη κίδεο  
 57.Δίλαη θόκκαηνη μαλζνί  
 58.Κάκεξεο θαη ζθάλδαια  
 59.Δζηί δίθεο νθζαικόο  
 60.Τα ζέισ κνπ  
 61.Παιεύσ, γπξεύσ, δειεύσ, πηζηεύσ  
 62.Ψ! Πσο ζα ΄ζεια!  
 ΙΙΙ.5   ΣΙΥΟΙ  ΣΡΑΓΟΤΔΙΩΝ  (91)                      
   1.Ψ ηη επηπρία πνπ δίλεη ε αγάπε  
   2.Τνπ έξσηα ζα αλνίμνπκε παληά  
   3.Μ΄ αξέζεηο ηόζν πνπ κε ηξειαίλεηο  
   4.Θέισ καθξύ ηαμίδη εμσηηθό  
   5.Σε πεξηκέλσ πάιη λα ΄ξζεηο  
   6.Μηθξό ιεπθό θατθάθη  
   7.Τα σξαία ρξόληα, λα ΄ηαλε λα μαλάξζνπλ  
   8.Τη σξαία κάηηα, ηη σξαία ρείιε  
   9.Μσξό κνπ, είζαη ην παλ κηθξό κνπ  
 10.Κνληά ζε κέλα ζα ΄ρεηο ό,ηη νλεηξεπηείο  
 11.Μηθξό ρσξηνπδάθη πιάη ζην πνηακάθη  
 12.Θα θνιπκπνύκε εζύ θη εγώ  
 13.κνξθν λεζί κνπ, είζαη ε δσή κνπ  
 14.Θέισ λα βξεζώ θνληά ζνπ  
 15.Σηελ ηξειή απηή δσή  

 16.Θα γεκίζσ κε ηξαγνύδηα θαη ρνξό ην κπαιό  
 17.Τελ όκνξθε βξαδηά λα θσηίδεη αζηξνθεγγηά  
 18.Σαλ βξαδηάζεη πάληα ζε ζπκάκαη  
 19.Έια καδί κνπ λα μεραζηνύκε  
 20.Νεξάηδα κε κάηηα γαιάδηα  
 21.Τα σξαία ηα ρξόληα ζπκάκαη  
 22.Πάκε ηώξα ζ΄ άιιε ρώξα  
 23.Δζέλα κόλνλ αγαπώ, κόλνλ εζέλα  
 24.Σην ξάληδν ην κεγάιν  
 25.Τν γιπθό ζνπ ην ηξαγνύδη ην καγεπηηθό  
 26.Δίλαη έλα σξαίν βξάδπ  
 27.πνπ θη αλ βξεζώ, δελ ζε ιεζκνλώ  
 28.Αλ ζα μαλαγπξίζεηο ζηελ αγθαιηά κνπ  
 29.Μελ παξαζύξεζαη απ΄ ηα ιόγηα ηα πνιιά  
 30.Από ηώξα κόλνο ζα ΄καη  
 31.Εεζηή κνπ ειηαρηίδα  
 32.Φεύγεηο θαη θεύγεη ε ραξά κνπ  
 33.Σηα όλεηξα κνπ ηα ηξειά  
 34.Αληίν θίινη, θεύγσ ηώξα γηα ηα μέλα  
 35.Σηα πνύπνπια ζα ζ΄ έρσ αλ κε πάξεηο  
 36.Σε ζέισ θαη πάιη ζε κέλα λα ΄ξζεηο  
 37.Δίζαη ε αγάπε κνπ ε κεγάιε  
 38.Πάκε ηώξα ηαμηδάθη  
 39.Ήξζε ε ώξα ηώξα πηα λα ρσξηζηνύκε  
 40.Πσο πεξλάεη καδί ζνπ ε δσή  
 41.Τώξα ζηνπ πόζνπ ηε δάιε κεζάκε  
 42.Δίζαη ε πεγή πνπ κνπ δξνζίδεη ηε δσή  
 43.Βγήθα πάιη γηα θαληάδα  
 44.Σηε δάιε ηνπ θξαζηνύ πνπ πίλσ  
 45.Λππάκαη πνπ θεύγεηο θαη ηώξα κ΄ αθήλεηο  
 46.Τα σξαία ζνπ κάηηα ζπκάκαη  
 47.Καη πάιη λα ΄ξζεηο, λα δήζεηο καδί κνπ  
 48.Σ΄ έρσ πάληα ζηελ θαξδηά κνπ θπιαρηό  
 49.Μνπ ΄πεο πσο δελ ζα μαλαξζείο  
 50.Θα ήζεια λα έρσ ηελ θαξδηά ζνπ  
 51.Δίλ΄ ε κνξθή ζνπ αλνημηάηηθν ινπινύδη  
 52.Δπηπρία θαη ραξά ζα ΄λαη ε δσή καο  
 53.Μνπ θηάλεη λα αθνύσ ηε θσλή ζνπ  
 54.Τε λύρηα ηελ πεξάζακε αγθαιηά καδί  
 55.Δίλ΄ ε δσή ην γιπθό ηξαγνπδάθη  
 56.Ο αγέξαο πνπ θπζά ζηα σξαία ζνπ καιιηά  
 57.Οη αλακλήζεηο είλαη πνιιέο  
 58.Γελ δεηηαλεύσ ηελ αγάπε ζνπ ηελ άδεηα  
 59.Τειείσζε ινηπόλ ην όλεηξν καο  
 60.Πεξλνύλ ηα ρξόληα θαη νη νκνξθηέο καο  
 61.Δίζαη θνπέια κε γιύθα θαη ηξέια  
 62.Έια αγάπε κνπ θαη μάπισζε  
 63.Γελ κε λνηάδεη  
 64.Αλ είραηε γλσξίζεη ηελ θαξδηά ηεο  
 65.Σνπ έδσζα ζηνξγή θαη θαινζύλε  



 66.Κάζηζα ρζεο θαη ζθέθηεθα  
 67.Σ΄ έβαια ζηελ θαξδηά κνπ ζαλ ινπινύδη  
 68.ια βαξηά όηαλ πέθηεη ε λπρηηά  
 69.Πσο πεξηκέλσ κηα αγάπε λα γλσξίζσ  
 70.Σηελ ηξπθεξή αγθαιηά ζνπ πάιη βξέζεθα  
 71.Πάξε κε λα πάκε ζηα μέλα  
 72.Γελ μέξσ αλ ληώζεηο αγάπε γηα κέλα  
 73.Κη αλ κε ξσηάο δελ ζα ζην πσ  
 74.Φσξηνπδάθη κνπ σξαίν όπνπ πήγαηλα παιηά  
 75.Ζ αγάπε κνπ ζε αλεβάδεη  
 76.Ξεθηλήζακε θη είρακε ρίιηεο ειπίδεο  
 77.Ο Άλδξαο ν δηθόο κνπ  
 78.Έλα ηξαγνύδη ζε λα πσ πνπ λα δηαθέξεη  
 79.Τσλ ηξαγνπδηώλ ηα ιόγηα ζπκίδνπλ κνηξνιόγηα  
 80.Δίζαη πάληα ην ηαίξη κνπ  
 81.Σθίμε κε δπλαηά ζηελ αγθαιηά ζνπ  
 82.Δζύ κε άιιαμεο πνιύ  
 83.Τν ζθάικα ζνπ είλαη πνιύ κεγάιν  
 84.πνπ θη αλ γύξσ κνπ γπξλώ, εζέλα αληηθξίδσ  
 85.Μελ έρεηο ηύςεηο γηα ό,ηη έρεηο θάλεη  
 86.Ζ αγάπε κνπ έγηλε πνπιί  
 87.Δγώ είκαη εγώ θη είκαη ν ζσζηόο  
 88.Ξππλάσ ην πξσί θη αξρίδσ ηε δσή  
 89.Δίλαη ηα κάηηα ζνπ θαζξέθηεο ηεο ςπρήο ζνπ  
 90.Σε δεηώ, ζε λνζηαιγώ  
 91.Αλ ζα κνπ θύγεηο ζαλ ρειηδόλη  
ΙΙΙ.6 – ΑΣΗΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ  (43)                     
   1.Ο θνκπηλαδόξνο θαη ε ζρνιή ηνπ  
   2.Ζ παπαδηά θαη ηα παηδηά  
   3.Γώξα πξέπεη λα κνηξάζσ  
   4.Ζ σδή ησλ σδώλ  
   5.Άιιαμα πνιιέο δνπιεηέο  
   6.Ζ σδή ζηελ πνξδή  
   7.Έκπιεμα κε δύν θνπέιεο  
   8.Ζ σδή ζηε ζηελή  
   9.Έλαο γόεο κε παηέληα  
 10.Ζ ζπνπδαία εζνπνηόο  
 11.Μππξαξίεο θαη θπξίεο  
 12.Τν καγηθό ξαβδί  
 13.Ζ σξαία κπισλνύ  
 14.Ο θπζηνζεξαπεπηήο  
 15.Αζεβείο πόζνη κνπ  
 16.Ο σξαίνο πνπ ήηαλε σξαία  
 17.Ζ θπξία Πεξζεθόλε  
 18.Σηε ζαιάζζηα αθξνζαιαζζηά  
 19.Ο Δξκήο ηνπ Πξαμηηέινπο  
 20.Ο βαζηιηάο ησλ Ίλθαο  
 21.Τν θαζηζηό βνπβάιη  
 22.Τν ηξνκεξό παηδί  
 23.Ζ ζπνπδαία ηαηξόο  

 24.Ο θνληόο θανπκπόε  
 25.Ζ θπξία Δπηπρία  
 26.Ζ θπξία Σαλθαδάλε  
 27.Ζ αθξάηε παπαδηά  
 28.Ζ θαιή καο αγειάο (δηάβαδε θαη κε γειάο)  
 29.Γηα λα ζπκόκαζηε ηελ αξραία γιώζζα καο   
 30.Τν κηθξό θαξάβη  
 31.Καη ε ρνληξή Μαξηώ  
 32.Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό  
 33.Αξλάθη άζπξν θαη παρύ  
 34.Μάλα θξάδεη ην παηδάθη  
 35.Ο Μπόκπνο Μπόκπνο  
 36.Ζ θνπηζή ζαξαληαπνδαξνύζα  
 37.Ζ Φηνλάηε θαη νη 7 γάηνη  
 38.Σηα ρξόληα εθείλα ηα παιηά  
 39.Ζ ρώξα κε ηα παξακύζηα  
 40.Μηα θνξάδα κηα θνξά  
 41.Σε καγεκέλε πνιηηεία  
 42.Λέσ ςέκαηα πνιιά  
 43.Αλ γηλόκνπλα πνηέ  
ΙΙΙ.7 --  ΑΣΤΡΙΚΑ ΠΕΖΑ  (14)                             
   1. Ηαηξηθή εγθπθινπαίδεηα   
   2. Δπηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο  
   3.Ζ δηαδήισζε  
   4.Όκλνη πξνο ηε δξνζηά θαη ινηπνί ύκλνη  
   5.Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο  
   6. Μπζηζηνξήκαηα θ.ι.π.  
   7.Πεξί ελέξγεηαο  
   8.Παξνηκίεο θαη γλσκηθά                                           
   9.Σαλ παο γηα ςώληα λα κνπ πάξεηο:                        
 10.Γηάθνξα επαγγέικαηα                                            
 11.Οη θξάνπιεο                                                          
 12.Τα ηειέθσλα                                                            
 13.Τν Υπνπξγείν Απνηθηώλ                                        
 14.Οη θάξηεο θαη ην ζηνίρεκα                                     
  Δύο πρόσθετα ποιήματα και ένα μυθιστόρημα 
  (δελ είραλ πεξηιεθζεί ζην βηβιίν όηαλ εθδόζεθε) 

1.Σηε Φιώξηλα (ηεο θαηεγνξίαο III.4) 
2. Ζ σδή ζην πνπιί (ηεο θαηεγνξίαο ΗΗΗ.6) 
3. Τν έπνο ηεο επαηηείαο (ηεο θαηεγνξίαο ΗΗΗ.7) 
 


