
 

 

 

 

 

 

Όταν κάνουνε πόλεμο 

η γη έχει πονόλαιμο 

πονάει η καρδιά της 

και κλαίνε τα παιδιά της 

κι όλο κάνουνε πόλεμο 

κι άντε με τον πονόλαιμο 

τον άρρωστο λαιμό της 

από τον πόλεμό της. 

Ενάντια στον πονόλαιμο 

στον πόνο και τον πόλεμο 

υπάρχει μια ασπιρίνη, 

άνθρωποι πέστε ΕΙΡΗΝΗ! 

  Γιώργος Μαρίνος 

 



Λίγα λόγια για τον Γιώργο Μ. Μαρίνο 

 

Ο Γιώργος Μ. Μαρίνος, ποιητής τραγουδοποιός και παραμυθάς, έζησε και 
εργάστηκε για 38 χρόνια στη Δανία. Τελευταία ζει στην Αίγινα. Γεννήθηκε το 1936. 
Μεγάλωσε στην Αθήνα. 

Γύρω στα 1960 ξενιτεύτηκε και γύρισε όλη την Ευρώπη. Ασχολήθηκε κυρίως 
μέσα από την τέχνη του με το παιδί. Έχει γράψει έως σήμερα 57 πεζά και ποιητικά 

βιβλία καθώς και θέατρο για παιδιά. Ποιήματά του περιέχονται στα αναγνωστικά 
της Α και Β τάξης των Δημοτικών Σχολείων.  

Ο Γιώργος Μ. Μαρίνος έχει γίνει γνωστός για το έργο του ως παιδαγωγός, 

πεζογράφος, ποιητής, συνθέτης, ενώ ταυτόχρονο εργάζεται σαν σύγχρονος κλόουν 
γνωστός για την δραστηριότητά του αυτή σε πολλές χώρες του Εξωτερικού (Δανία , 
Σουηδία , Ρωσία κ.α). Με την τελευταία αυτή ιδιότητά του έχει παρουσιασθεί και σε 

εκπομπές για παιδιά της Ελληνικής τηλεόρασης. 

Η τελευταία του δουλειά είναι η μελοποίηση των τραγουδιών της Ποιητικής 

συλλογής του ” Τα Αιγινήτικα” που αντλούν το θέμα τους από την καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων της Αίγινας. 

Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται μονίμως στην Αίγινα. 

Συνήθως οι ιστορίες που λέμε στα παιδία, είναι για να κοιμούνται και μ’ 
αυτά του τα βιβλία, διαπιστώνουμε ότι ο Γιώργος Μ. Μαρίνος, γράφει βιβλία για 

να ξυπνάνε τα παιδιά. Τα βιβλία του όλα έχουν για θέμα τους την καθημερινή ζωή, 
ντυμένα με απλές αλήθειες που η συντηρητική παιδαγωγική, φοβάται να τα αγγίξει, 
καταφεύγοντας σε εύκολες παλιές συνταγές, που χρόνια τώρα τυραννάνε την 

παιδία μας. Το έργο του Γιώργου Μ. Μαρίνου δε μιλάει στα παιδιά, αλλά μιλάει με 
τα παιδιά προσπαθώντας έτσι να αναπτύξει το κριτικό τους πνεύμα.  

Εμείς, μελετήσαμε το ποίημα του «Όταν κάνουνε πόλεμο» και νιώσαμε τις 

αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου, μέσα από τις όμορφες λέξεις του ποιητή, που 
τις έγραψε για παιδιά και ανακαλύψαμε πως αν καταστραφεί η γη, τότε όλα θα 
καταστραφούν, επειδή η γη τρέφει και φροντίζει για τα πάντα.  

 


