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Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται Ποίηση και κείμενα των:

Τέλου Άγρα, Τάκη Βαρβιτσιώτη, Νικηφόρου Βρεττάκου, Κικής Δημουλά, 
Οδυσσέα Ελύτη, Ανδρέα Εμπειρίκου, Αργύρη Εφταλιώτη, Κωνσταντίνου 
Καβάφη, Νίκου Καρούζου, Κώστα Καρυωτάκη, Βιτσέντζου Κορνάρου, 
Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, Λορέντζου Μαβίλη, Μελισσάνθης, Κωστή Παλαμά, 
Μήτσου Παπανικολάου, Αχιλλέα Παράσχου, Μίλτου Σαχτούρη, Άγγελου 
Σικελιανού, Γιώργη Σουρή, Στέλιου Σπεράντζα, Γεωργίου Δροσίνη

και των:

Άρθρουρ Ρεμπώ, Charles Baudelaire, Nazim Hikmet, Vladimir Mayiakovsky, 
Harold Pinter, Sylvia Plath, Nicanor Parra, Ezra Loomis Pound, Dylan 
Thomas.

Επίσης των: 

Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, Χριστίνας Αγρογιάννη, Σπύρου Αυλωνίτη, 
Χαράλαμπου Βασιλάκη, Λεωνίδα Γιανναράκου, Αντώνη Γιαννόπουλου, 
Διονύση Καρατζά, Δήμητρας Καραφύλλη, Δημήτρη Κρανιώτη, 
Νέλλης Λαγάκου, Νίκωνος Μάρα, Γιώργη Μαρινάκη, Χάρη Μελιτά, 
Σωτήρη Νικολακόπουλου, Κατερίνας Ντούκα-Κοτοπούλου, Αντώνη Θ. 
Παπαδόπουλου, Θεοχάρη Παπαδόπουλου, Λάμπρου Παπαζάχου, Ηλία 
Παπακωνσταντίνου, Χρίστου Σαββάκη, Σωκράτη Σκαρτσή, Σπύρου 
Σπηλιωτόπουλου, Κλέλιας Χαρίση,  Ντίνου Χριστιανόπουλου.  

Χειμώνας
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Μίλτος Σαχτούρης

Σὰ θὰ μὲ βροῦνε πάνω στὸ ξύλο τοῦ θανάτου μου
γύρω θά 'χει κοκκινίσει πέρα γιὰ πέρα ὁ οὐρανὸς

μιὰ ὑποψία θάλασσας θὰ ὑπάρχει
κι ἕν' ἄσπρο πουλί, ἀπὸ πάνω, θ' ἀπαγγέλλει μέσα
σ' ἕνα τρομακτικὸ τώρα σκοτάδι, τὰ τραγούδια μου.

Ο ποιητής



ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Σ. Ι. Ν.

Εποχή
Εποχή
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Ο Χειμώνας είναι μία από τις τέσσερις εποχές της εύκρατης ζώνης. 
Αστρονομικά, ξεκινά με το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου 
στο Βόρειο Ημισφαίριο και στις 21 Ιουνίου στο Νότιο Ημισφαίριο. 

Τελειώνει κατά την εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου στο Βόρειο ημισφαίριο 
και στις 21 Σεπτεμβρίου στο Νότιο. Στην Ελλάδα, αυτό το απαράμιλλο κομ-
μάτι γης που είναι προικισμένο με τις πιο υπέροχες ομορφιές της φύσης, 
είναι επίσης ευλογημένο με ένα θαυμάσιο χειμώνα που πάντα μας συναρ-
πάζει. Η εποχή του χειμώνα μεταβάλλει ολοκληρωτικά την εμφάνιση του 
φυσικού τοπίου της χώρας μας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα ποικιλό-
μορφα καιρικά φαινόμενα, οι χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και το εποχια-
κό κλίμα, επηρεάζουν το περιβάλλον, δημιουργώντας, την ίδια στιγμή, μία 
ατμόσφαιρα μελαγχολίας για κάποιους η χαράς για κάποιους άλλους. 

Ο πρώτος μήνας της εποχής του χειμώνα είναι ο Δεκέμβριος και είναι ο 
μήνας κατά τον οποίο τα πρώτα σοβαρά καιρικά φαινόμενα αρχίζουν να πλη-
σιάζουν την Ελληνική γη, περίπου στα Νικολοβάρβαρα (αρχές Δεκεμβρίου). 
Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος μήνας και τελευταίος του Γρηγοριανού 
Ημερολογίου, με διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία του ετυμολογείται από 
τη λατινική λέξη December, η οποία προέρχεται από το αριθμητικό decem 
(δέκα), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Δεκέμβριος 
ήταν ο δέκατος κατά σειρά μήνας. Στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ια-
νουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο έγινε δωδεκάμηνο. 
Ο Δεκέμβριος μετακινήθηκε στη δωδέκατη θέση, αλλά διατήρησε την παλιά 
του ονομασία.

Στην αρχαία Αθήνα ο Δεκέμβριος ισοδυναμούσε με το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του μήνα Μαιμακτηριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα 
Ποσειδεώνα, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον θεό Ποσειδώνα. Στο λαϊκό 
καλεντάρι ο Δεκέμβριος ονομάζεται Ασπρομηνάς και Χιονιάς για το 
πυκνό του χιόνι.

Ο δεύτερος μήνας του χειμώνα και πρώτος του έτους είναι ο Ιανουά-
ριος, κοινώς Γενάρης. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του θεού των Ρωμαίων 
Ιανού, ο οποίος θεωρούνταν προστάτης των πρώτων αρχών και αιτίων. Η 
καθιέρωση του ως πρώτου μήνα του έτους έγινε το 450 π.Χ. από τους Ρω-
μαίους. Για τους αρχαίους Έλληνες η πρώτη του έτους ήταν η 21η Ιουνίου. 
Οι Βυζαντινοί ακολούθησαν τους Ρωμαίους στο ζήτημα του ημερολογίου και 
έτσι καθιέρωσαν τον Ιανουάριο ως πρώτο μήνα, πράγμα που διατηρήθηκε 
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και στο Ιουλιανό ημερολόγιο και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Ο 
λαός μας έχει διάφορες ονομασίες για τον Ιανουάριο. Ο Γενάρης είναι και 
Γεννολοητής, παρετυμολογικά, γιατί τότε γεννοβολούν τα κοπάδια, Γατομή-
νας, επειδή σ’ αυτόν ζευγαρώνουν οι γάτες και Μεσοχείμωνος, γιατί είναι ο 
μεσαίος από τους 3 μήνες του χειμώνα. Ακόμα Κρυαρίτης (στη Μάνη) για το 
τσουχτερό του κρύο, αλλά & Γελαστός για τις Αλκυονίδες ημέρες του. Κλα-
δευτής και Καλεντέρης (Πόντος - Καππαδοκία) από τα Κάλαντα (Καλένδες) 
της αρχιχρονιάς. Τέλος είναι Τρανός, Πρωτάρης, Μεγάλος μήνας ή Μεγαλο-
μηνάς, γιατί είναι ο 1ος μήνας του έτους με 31 ημέρες.

Ο τρίτος και τελευταίος μήνας του χειμώνα είναι ο Φεβρουάριος κοι-
νώς Φλεβάρης. Προέρχεται από τη λατινική λέξη februare (=εξαγνίζω), που 
σημαίνει καθαρτήρια γιορτή, γιατί κατά τη διάρκειά του γίνονταν στη Ρώμη 
γιορτές θρησκευτικού καθαρμού και εξαγνισμού. Επίσης λέγεται Φλιάρης, 
Κουτσοφλέβαρος ή Κουτσός, Κούντουρος ή Κούτσουρος (δηλ. με κομμένη 
την ουρά), Πόντος, Κουτσούκης ή Μικρός (Κύπρος) και Κλαδευτής. Από το 
46 π.Χ. οπότε καθιερώθηκε το Ιουλιανό ημερολόγιο, οι ημέρες του μήνα 
αυτού, από 30 περιορίστηκαν σε 29, ενώ κατά την εποχή του Αυγούστου 
μειώθηκαν κατά μια ακόμη ημέρα, η οποία προστέθηκε στο μήνα Αύγουστο, 
για να τιμηθεί ο αυτοκράτορας. Για να συντονιστεί το ημερολόγιο των 365 
ημερών προς το ηλιακό έτος, καθιερώθηκε η αύξηση των ημερών του Φε-
βρουαρίου κατά μια, κάθε 4 χρόνια. Τότε λέμε πως η χρονιά είναι δίσεκτη. 
Το δίσεκτο έτος, θεωρείται από το λαό μας κακότυχο, γι’ αυτό, ίσως και 
σήμερα, κάποιοι δεν φυτεύουν αμπέλια, δεν κάνουν γάμους, ούτε χτίζουν 
σπίτια…

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο σκουρόχρωμος ουρανός, τα γκρίζα σύν-
νεφα, τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα και το αναζωογονητικό κρύο, που κα-
λύπτουν όλο το εύρος της Ελληνικής γης, κάποιες φορές καθιστούν αδύνα-
το τα ταξίδια, ακόμη και την έξοδο από το σπίτι. Αυτή αποτελεί την ιδανική 
ευκαιρία για να απολαύσετε τη ζεστασιά του σπιτιού σας, να συγκεντρω-
θείτε γύρω από το τζάκι (το πάλαι ποτέ) ή να καθίσετε αναπαυτικά μπροστά 
από το παράθυρό σας και να αγναντεύετε την ασυναγώνιστη θέα που δημι-
ουργούν τα καιρικά φαινόμενα το χειμώνα. Ένα γλυκό αίσθημα μελαγχολίας 
θα πλανάται στον αέρα. Παρόλα αυτά, ο χειμώνας στην Ελλάδα, παρά 
το γεγονός ότι κάποιες φορές είναι βαρύς, ειδικά στις ορεινές και ακροβο-
λισμένες περιοχές, θεωρείται σε γενικές γραμμές ήπιος χειμώνας ο οποίος 
δεν καταστρέφει αλλά αντίθετα ομορφαίνει ακόμη περισσότερο το  τοπίο. Η 
αξεπέραστη ομορφιά της χειμερινής Ελληνικής γης, ειδικά στην ηπειρωτική 
Ελλάδα που σφύζει από χιονισμένες οροσειρές και κάτασπρες απότομες 
πλαγιές, αποτελεί το ουσιαστικό θέλγητρο γι' αυτούς που απολαμβάνουν 
την ορειβασία, το σκι, τα χειμερινά σπορ, και ακόμα μια ορεινή πεζοπορία.   
Ώρα καλή.  Ίσως αυτή να είναι η απάντηση την επόμενη φορά που κάποιος 
σας ευχηθεί «καλό χειμώνα», απαντήστε του «ώρα καλή». Άλλωστε οι επο-
χές λεγόντουσαν και ώρες στα Ελληνικά.
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Xρονογράφημα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 
                                            

Γιώργος Μαρινάκης

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης 
και γεμάτης περιπέτειες και εκ-
πλήξεις πορείας της τέχνης, μέσα 

από τα πολυδαίδαλα μονοπάτια και τις 
πολυπληθείς μορφές της καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας, πολύ συχνά γίνεται 
μια προσπάθεια σύγκρισης μεταξύ της 
παράδοσης και του μοντερνισμού. Και 
ορισμένες φορές υπάρχει ένας φανατι-
σμός υπέρ της μίας ή της άλλης μορφής 
έκφρασης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει μια μονομερής προσπάθεια για 
απαξίωση της παράδοσης και παραγνώ-
ριση της σημασίας της στην πρόοδο της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Κατ’αρχήν, το βασικό ερώτημα το 
οποίο πρέπει να τεθεί είναι το εξής: 
Πώς θα μπορούσε άραγε να υπάρξει 
η μοντέρνα τέχνη αν δεν πρoϋπήρχε η 
παραδοσιακή; Στην τέχνη και στην επι-
στήμη, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχει 
παρθενογένεση. Κανείς δεν μπορεί να 
δημιουργήσει κάτι καινούργιο, αν πρώ-
τα δεν μελετήσει, αν δεν διδαχθεί και αν 
δεν κατανοήσει τα έργα των προηγουμέ-
νων του. Όλοι βέβαια είμαστε ελεύθεροι 
να διαλέξουμε ένα δρόμο διαφορετικό ή 
και αντίθετο με την παράδοση. Σε καμία 
όμως περίπτωση δεν μπορούμε να την 
αγνοήσουμε, γιατί η παράδοση είναι η 
απαραίτητη αφετηρία για να ξεκινήσου-

με την οποιαδήποτε προσπάθειά μας. 
Και είναι η στέρεα βάση πάνω στην οποία 
στηριζόμαστε για να αναρριχηθούμε σε 
κάθε μελλοντική δημιουργία. 

Στον κοινωνικό χώρο, η παράδοση 
παίζει ένα πολύ σημαντικό αλλά και ανε-
κτίμητο ρόλο. Γιατί μέσα από τη διατήρη-
ση και διάδοση των τοπικών εθίμων, οι 
λαοί διδάσκονται με ένα δημιουργικό και 
ευχάριστο τρόπο την ιστορία τους, πετυ-
χαίνουν τη σύσφιξη των οικογενειακών 
δεσμών και γεφυρώνουν τα χάσματα 
μεταξύ των γενεών. Με αυτό τον τρό-
πο, ένας λαός, όσο μικρός κι αν είναι, 
μπορεί να προστατεύσει και να διατηρή-
σει τη φυλετική του ενότητα και ομοιο-
γένεια. Και είναι γεγονός ότι οι λαοί οι 
οποίοι δεν τηρούν τις παραδόσεις τους 
καταλήγουν χωρίς μνήμη, αποκόπτονται 
από τις ρίζες τους και αργά ή γρήγορα 
είναι καταδικασμένοι να βυθιστούν στην 
αφάνεια. Αλλά η διατήρηση και η διά-
δοση της παράδοσης είναι και ένα πολύ 
ισχυρό όπλο ενάντια στην κοινωνική 
ισοπέδωση που προσπαθεί να πετύχει 
η λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης. Ενώ 
αντίθετα, ο κάθε είδους μοντερνισμός, 
επειδή είναι κατά κανόνα εισαγόμενος, 
συνεισφέρει σε μια παγκοσμιοποιημένη 
νοοτροπία και τείνει να ισοπεδώσει τις 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών.   



6

Στο χώρο της τέχνης, είναι πάρα 
πολλά τα παραδείγματα όπου σε κάθε 
εποχή οι δημιουργοί επηρεάστηκαν, 
τροποποίησαν ή και αντέγραψαν κάποια 
έργα προγενέστερων δημιουργών και 
δασκάλων τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
είναι η μεγάλη επιρροή που άσκησαν 
στους μεταγενέστερους τα έπη του 
Ομήρου. Ο Βιργίλιος οκτώ αιώνες πε-
ρίπου μετά από τον Όμηρο, έγραψε 
την «Αινειάδα», επηρεασμένος από την 
Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Τριάντα αιώνες 
μετά, στον εικοστό αιώνα, ο Τζέιμς Τζό-
υς έγραψε τον «Οδυσσέα» και ο Νίκος 
Καζαντζάκης καθώς και ο νομπελίστας 
Ντέρεκ Γουώλκοτ έγραψαν τη δικιά τους 
«Οδύσσεια». Και εκτός από τον Καβάφη 
με την «Ιθάκη» του, πολλές αναφορές 
στα Ομηρικά έπη και στους αρχαιοελ-
ληνικούς μύθους είχαν ο Σεφέρης και ο 
Ελύτης, αλλά και πολλοί άλλοι έλληνες 
και ξένοι. 

Στην Ευρώπη, η καλλιτεχνική άν-
θιση την εποχή της Αναγέννησης τον 
14ο με 17ο αιώνα, ήταν ουσιαστικά 
μια προσπάθεια αναβίωσης του αρχαι-
οελληνικού πνεύματος. Οι ζωγράφοι, 
οι λογοτέχνες και οι μουσικοί της Ανα-
γέννησης έπαιρναν τα θέματά τους από 
τα έργα των αρχαίων ελλήνων συγγρα-
φέων και από την ελληνική μυθολογία. 
Το μουσικοθεατρικό είδος της όπερας 
που δημιουργήθηκε την εποχή εκείνη, 
ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια ανα-
βίωσης της ενοποίησης του λόγου και 
της μουσικής που υπήρχε στην αρχαία 
ελληνική δραματουργία. Γι' αυτό και 
όλες οι όπερες του πρωτοπόρου Μο-
ντεβέρντι καθώς και των άλλων συν-
θετών και λιμπρετιστών, είχαν θέματα 
παρμένα από την ελληνική μυθολογία. 
Επίσης, πάρα πολλά έργα της κλασσικής 

μουσικής βασίστηκαν σε παραδοσιακές 
μελωδίες και δημοτικά τραγούδια. Αλλά 
και πολλοί συνθέτες διασκεύασαν έργα 
προγενέστερών τους, όπως ο Μότσαρτ 
διασκεύασε έργα του Μπαχ, αλλά και ο 
Μπετόβεν με τη σειρά του διασκεύασε 
έργα του Μότσαρτ. 

Αργότερα στον εικοστό αιώνα, ο Πι-
κάσο καθώς και πολλοί άλλοι ζωγρά-
φοι του μοντερνισμού, πολλές φορές 
εμπνεύστηκαν, αντέγραψαν, τροποποίη-
σαν και αποδόμησαν διάφορα έργα των 
προγενέστερων ζωγράφων της εποχής 
του ρομαντισμού, έως ότου κατέληξαν 
να δημιουργήσουν τις δικές τους επανα-
στατικές τεχνικές (ιμπρεσιονισμός, εξ-
πρεσιονισμός, κυβισμός, σουρεαλισμός 
κ.λπ.). Στον κινηματογράφο, διαρκώς 
μεταφέρονται στην οθόνη ένα πλήθος 
έργων παρμένα από την παγκόσμια λο-
γοτεχνική παράδοση και από την πλού-
σια μυθολογία των διαφόρων λαών, 
αλλά και βγαίνουν επανεκδόσεις παλιών 
έργων σε μοντέρνα εκδοχή (remakes). 
Τα παραδείγματα για την επιρροή που 
ασκεί η παράδοση είναι πάρα πολλά και 
συνεχίζουν έως τις μέρες μας, όπου κά-
ποιοι σύγχρονοι δημιουργοί -ιδιαίτερα 
στον χώρο της μουσικής και των εικαστι-
κών τεχνών- όχι μόνο επηρεάζονται από 
προγενέστερούς τους, αλλά με τη βοή-
θεια της τεχνολογίας «δειγματίζουν» και 
«κατακερματίζουν» κάποια παλαιότερα 
έργα και τα κομμάτια τους τα ενσωμα-
τώνουν μέσα στα δικά τους έργα. 

Από τα παραπάνω παραδείγματα, εί-
ναι αναμφισβήτητο αλλά και προφανές 
ότι η παράδοση παίζει ένα πολύ σημα-
ντικό ρόλο στη σύγχρονη δημιουργία. 
Όμως, πολλοί φανατικοί μοντερνιστές 
φαίνεται ότι θέλουν να απαξιώσουν την 
παράδοση. Και ίσως αυτό το κάνουν για-
τί δεν μπορούν να τη συναγωνιστούν ή 
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γιατί θέλουν οπωσδήποτε να φανούν 
προοδευτικοί. 

Έτσι, στο όνομα μιας κατ’ επίφαση 
μοντέρνας καλλιτεχνικής άποψης, προ-
σπαθούν να αποδομήσουν τις δημιουρ-
γίες του  παρελθόντος, χρησιμοποιώντας 
στα έργα τους μία στείρα πρόκληση, ένα 
ρηχό εντυπωσιασμό και ένα αυτάρεσκο 
ελιτισμό. Και επιδιδόμενοι σε ένα κυ-
νήγι υψηλών γνωριμιών και δημοσίων 
σχέσεων και χωρίς καμία αυτοκριτική, 
προσπαθούν βεβιασμένα, μονόδρομα 
και δογματικά, να επιβάλουν κάποιες 
αμφίβολες νέες αισθητικές αντιλήψεις.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι 
πολλοί από τους νέους ποιητές επηρεα-
σμένοι από την ανωτέρω μοντερνιστική 
άποψη, ξεκινούν χωρίς να έχουν μια 
στοιχειώδη γνώση των βασικών αρχών 
της στιχουργικής, δηλαδή της ποιητι-
κής τέχνης. Δεν γνωρίζουν τα είδη του 
στίχου, του μέτρου και των μορφών της 
ποίησης. Δεν γνωρίζουν τι είναι σονέτο, 
τριολέτο, μπαλάντα, τερτσίνα κ.λπ. Δεν 
γνωρίζουν τι είναι συνίζηση, έκθλιψη, 
κράση, συναίρεση, τομή. Δεν γνωρίζουν 
τη χρήση και τη σημασία της εικόνας, 
της αλληγορίας, της παρομοίωσης και 
της μεταφοράς. Και έτσι, πολλές φορές 
καταφεύγουν σε ένα άτεχνο ελεύθερο 
στίχο, με τον οποίο προσπαθούν να πα-
ρουσιάσουν ένα στιχογραφημένο πεζό 
λόγο ως ποιητική έκφραση. 

Είναι βέβαια προφανές ότι, η βαθιά 
μελέτη της ιστορίας της τέχνης τους, 
δεν πρέπει να επηρεάζει τους δημιουρ-
γούς ώστε να ακολουθούν ίδιες πορείες 
με αυτές του παρελθόντος, αλλά έχει 
σκοπό να τους βοηθήσει να μάθουν, να 
πειραματιστούν και να συνθέσουν κάτι 
καινούργιο, το οποίο όμως δεν μπορεί 
να προκύψει εάν δεν υπάρχει η γνώση 
του παλαιού. 

Στον διεθνή χώρο της τέχνης, είναι 
γεγονός ότι μετά από τα αλλεπάλληλα 
αδιέξοδα στα οποία εγκλωβίστηκε κατά 
καιρούς ο μοντερνισμός, τον διαδέχτη-
κε το κοινωνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα 
του μετα-μοντερνισμού. Και πολλές φο-
ρές αυτός ο μεταμοντερνισμός δεν είναι 
παρά μία συνειδητή ή ασυνείδητη επι-
στροφή σε παραδοσιακές μορφές, κα-
μουφλαρισμένη ως ένα νέο καλλιτεχνι-
κό ρεύμα ή αισθητική άποψη. Και σε ότι 
αφορά τη χώρα μας, προκύπτει το βα-
σικό ερώτημα, κατά πόσον οι διάφοροι 
εισαγόμενοι κατά καιρούς νεωτερισμοί 
μπορούν να απορροφηθούν, να ενσω-
ματωθούν και να προσαρμοστούν στην 
ελληνική κοινωνία και τέχνη. Μήπως 
βιαζόμαστε να εισάγουμε ότι καινούρ-
γιο προκύπτει στο εξωτερικό, χωρίς 
να υπάρχει η απαραίτητη νοοτροπία, η 
μελέτη, η κατανόηση, αλλά και η καλλι-
έργεια του αναγκαίου εδάφους ώστε να 
βλαστήσει το κάθε νέο ρεύμα; Και μή-
πως πολλές φορές αυτός ο εισαγόμενος 
μοντερνισμός καταλήγει αναπόφευκτα 
σε αντιγραφή και μιμητισμό; 

Η λέξη «μοντέρνο» προέρχεται από 
το αγγλικό «modern», το οποίο βγαίνει 
από το «mode» που σημαίνει μόδα. Μο-
ντέρνος λοιπόν, είναι αυτός που είναι 
σύμφωνος με τη μόδα. Θα ήταν ίσως πιο 
δόκιμο να χρησιμοποιείται η ελληνική 
λέξη «σύγχρονος», η οποία παραπέμπει 
σε αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή αυτό 
που ανήκει στην σημερινή εποχή. Διότι 
ο «μοντέρνος» επειδή έχει άμεση σχέ-
ση με τη μόδα, προϋποθέτει την ρήξη με 
το παλαιό και επιβάλει την αποδόμησή 
του, ενώ ο «σύγχρονος» δεν αποκλείει 
την συνύπαρξη και την «συμφιλίωση» 
του παλαιού με το καινούργιο. Έτσι, ο 
όρος «σύγχρονος» μας υπενθυμίζει τη 
δυνατότητα της επιλεκτικής ανάκλησης 
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και επεξεργασίας του παλαιού και της 
ανάμειξής του με το καινούργιο.

Από όσα αναφέρθηκαν είναι σαφές 
ότι, αν δεν υπήρχε η παραδοσιακή τέ-
χνη δεν θα μπορούσε να υπάρχει η μο-
ντέρνα τέχνη. Αυτό θα έπρεπε να ήταν 
εκ προοιμίου κάτι το αυτονόητο και προ-
φανές, ακριβώς όπως είναι προφανές 
το ότι εμείς δεν θα υπήρχαμε εάν δεν 
υπήρχαν οι γονείς μας. Όλοι μας βέβαια 
μπορούμε να ακολουθήσουμε μια δια-
φορετική πορεία από τους προγόνους 
μας. Αλλά θα είμαστε πάντοτε παιδιά 
τους και θα κουβαλάμε τα γονίδιά τους. 
Κατά αντιστοιχία λοιπόν, μπορούμε να 
πούμε ότι ο μοντερνισμός είναι ένα παι-
δί της παράδοσης, το οποίο ακολούθησε 
διαφορετικό δρόμο, είτε από αντίδραση, 
είτε γιατί θέλησε να εκφραστεί με δια-
φορετικό τρόπο, ακολουθώντας το ρυθ-
μό ή τη μόδα της εποχής του. 

Πάντοτε όμως ο μοντερνισμός θα 
κουβαλάει τα γονίδια της παράδοσης και 
συνειδητά ή ασυνείδητα θα αναφέρεται 
σε αυτή. Αυτή είναι η καθαρή και η μόνη 
αλήθεια, την οποία είχε παραδεχτεί και 
ο σημαντικότερος εισηγητής του ποιητι-

κού μοντερνισμού ο Σαρλ Μποντλαίρ, ο 
οποίος είπε ότι: «Ο μοντερνισμός είναι 
το μεταβατικό, το φευγαλέο, το περιστα-
τικό, το μισό της τέχνης, της οποίας το 
άλλο μισό είναι το αιώνιο και το αναλ-
λοίωτο».

Τελικά, η παράδοση είναι πολύτιμη, 
απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Βρίσκεται 
πάντα εκεί, μας φωτίζει το δρόμο σαν 
φάρος, μας καθοδηγεί, μας προτρέπει 
και μας προκαλεί. Αρχικά μας προτρέπει 
να τη μελετήσουμε και να τη μιμηθούμε 
και κατόπιν μας προκαλεί να την ξεπε-
ράσουμε, να την αμφισβητήσουμε ή να 
την αποδομήσουμε. Βέβαια, η τέχνη 
πρέπει πάντα να προχωράει με ελεύθε-
ρο πνεύμα και να αναζητάει νέους μορ-
φολογικούς και αισθητικούς ορίζοντες. 
Όμως οι δημιουργοί, αντί να προχω-
ρούν με δογματισμούς και απαξιώσεις, 
πρέπει να σέβονται, να μελετούν και να 
εκτιμούν την κληρονομιά που τους έχει 
παραδοθεί και να τη χρησιμοποιούν ως 
μία πηγή έμπνευσης. Γιατί η λέξη παρά-
δοση βγαίνει από το ρήμα «παραδίδω». 
Και ότι μας παραδίδουν θα πρέπει να το 
διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού.

Ερωτοκριτος
Βιτσέντζος Κορνάρος

Tου Κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
          και του Τροχού, που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν·

     και του Καιρού τα πράματα, που αναπαημό δεν έχουν,
          μα στο Kαλό κ' εις το Kακό περιπατούν και τρέχουν·

     και των Αρμάτω' οι ταραχές, όχθρητες, και τα βάρη,           5
          του Έρωτος οι μπόρεσες και τση Φιλιάς η χάρη·

     αυτάνα μ' εκινήσασι τη σήμερον ημέραν,
          ν' αναθιβάλω και να πω τά κάμαν και τά φέραν

     σ' μιά Κόρη κ' έναν 'γουρο, που μπερδευτήκα' ομάδι
          σε μιά Φιλιάν αμάλαγη, με δίχως ασκημάδι….          10



Άρθρα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
                                            

Terry Eagleton
Διανοούμενος-Κριτικός Λογοτεχνίας

Ομότιμος καθηγητής της Αγγλικής Λογοτεχνίας
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Τι επιτυγχάνει το κομμάτιασμα και 
το αράδιασμα των ποιητικών φρά-
σεων πάνω στη σελίδα; Μας καλεί 

να μεταχειριστούμε τη γλώσσα με ασυ-
νήθιστη προσοχή και ευαισθησία. Είναι 
ένας τρόπος να πει κανείς: μη διαβάζετε 
απλώς διά μέσου της γλώσσας το νόημα, 
όπως κάνουμε με τις οδικές σημάνσεις 
που λένε: «Απαγορεύεται η είσοδος» 
ή «Οδηγείτε στη δεξιά λωρίδα» –κατα-
στήσατε την ίδια τη γλώσσα αντικείμενο 
της προσοχής σας. Αυτός θα μπορούσε 
να είναι, εντέλει, ένας βραχύς ορισμός 
της ποίησης: το είδος λόγου όπου το τι 
λέγεται και το πώς λέγεται (το περιεχό-
μενο και η μορφή, το σημαίνον και το 
σημαινόμενο, το νόημα της γλώσσας και 
η υλικότητά της) είναι δραστικά αδιαχώ-
ριστα.[...]

Στην ποίηση, ο ήχος, ο τόνος, το βά-
ρος, η ένταση, ο βηματισμός, η υφή των 
λέξεων είναι συστατικά στοιχεία του πε-
ριεχομένου της. Ώς έναν βαθμό, αυτό εί-
ναι αλήθεια και για την καθημερινή μας 
ζωή: δεν υπάρχει γλώσσα χωρίς τόνο, 
γιατί και η ίδια η απουσία τόνου συνή-
θως μαρτυρεί μια συγκινησιακή στάση 
εκ μέρους του ομιλητή. [...] Όμως η ποί-
ηση οδηγεί αυτή την τονικότητα σε μια 
ασυνήθιστη ένταση –πράγμα που σημαί-

νει ότι στην ποίηση το σώμα μετέχει της 
γλώσσας πιο φανερά απ’ ό,τι συνήθως. 
Όλη η γλώσσα είναι σωματική, αλλά κά-
ποιες εκφάνσεις της είναι πιο σωματικές 
απ’ ό,τι άλλες, και αυτές είναι γνωστές 
ως ποίηση. Ποίηση είναι ο λόγος του 
σώματος.[...]

Ποίηση σημαίνει νόημα και υλικό-
τητα συγχρόνως και αν αυτό είναι αλή-
θεια, τότε η ποίηση είναι μια παράδοξα 
οπισθοδρομική, νηπιακού τύπου δρα-
στηριότητα. Τα βρέφη απολαμβάνουν 
το παιχνίδι με τους ήχους, τη γεύση των 
συλλαβών και τη νοστιμιά των λέξεων 
στο στόμα τους  και οι ποιητές, που πα-
ράγουν αυτό που ο Ιρλανδός ποιητής 
Seamus Heaney έχει ονομάσει «μουσι-
κή του στόματος» (mouth music), είναι 
απλώς εκείνα τα πρόωρα ανεπτυγμένα 
βρέφη που δεν έπαψαν ποτέ να αντλούν 
απόλαυση από το ψέλλισμα. Οι περισ-
σότεροι από μας πρέπει να αφήσουμε 
σιγά-σιγά πίσω μας αυτές τις σωματικές 
παρορμήσεις, προκειμένου να ανέλθου-
με σε μια υψηλότερη τάξη νοήματος, 
αφαίρεσης, η οποία αποσπά το σημείο 
από τις ρίζες του στο σώμα. [...]

Τα άλλα ζώα παραμένουν αισθητη-
ριακά δεμένα στο περιβάλλον τους με το 
σώμα τους. Όμως εμείς, επειδή έχουμε 
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τη γλώσσα -το δώρο και την κατάρα του 
λόγου-, μπορούμε να αποσπάσουμε τον 
εαυτό μας από τα σώματα, από τις αι-
σθήσεις και το περιβάλλον μας, και έτσι 
να τα χειριστούμε και να τα αντικειμενο-
ποιήσουμε πολύ πιο δραστικά απ’ ό,τι 
μπορούν οι καρχαρίες ή οι τίγρεις.[...] 
Αυτή η μετάβαση από το μουγγό σώμα 
στη γλώσσα είναι η στιγμή της Πτώσης, 
με τη βιβλική έννοια της λέξης. Όμως η 
Πτώση είναι προς τα πάνω, όχι προς τα 
κάτω.

 Είναι αυτό που οι θεολόγοι απο-
καλούν «felix culpa», μια χαρούμενη 
Πτώση. Χωρίς τη γλώσσα, τις περίπλο-
κες έννοιες, τις δυνατότητες της αφη-
ρημένης σκέψης, του υπολογισμού και 
της γενίκευσης, δεν θα μπορούσαμε να 
σχεδιάσουμε μαζικές δολοφονίες˙ ούτε 
όμως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε 
τη χειρουργική.

Η ποίηση, λοιπόν, είναι μια προσπά-
θεια να αντιστρέψουμε και να επιδιορ-
θώσουμε την Πτώση –να ενώσουμε και 
πάλι το νόημα με το σώμα, το πνεύμα με 
τις αισθήσεις. Με αυτή την έννοια, η ποί-
ηση είναι η πιο δημιουργική (creaturely) 
από τις τέχνες. Η ποίηση δουλεύει με 

το νόημα, αλλά με έναν «ενσαρκωτικό» 
τρόπο - προσφέρει και πάλι στο νόημα 
το χαμένο υλικό σώμα του. Κατά συνέ-
πεια, υπάρχει κάτι το ουτοπικό στην ίδια 
την ποιητική πράξη, όσο κατηφή ή απελ-
πισμένα και αν είναι μερικά ποιήματα. 
Σκεφτείτε το ρυθμό, για παράδειγμα, 
που είναι ένα από τα πιο πρωτόγονα 
γνωρίσματα της ποίησης. Πρόκειται για 
υπόθεση του σώματος και των βιολογι-
κών κύκλων -της παλμικής κίνησης της 
αναπνοής και του σφυγμού του αίματος-, 
για έναν από τους ποικίλους τρόπους με 
τους οποίους η ποίηση μάς επιστρέφει 
στη βρεφική ηλικία.

Ο ποιητής, όπως παρατήρησε κάποτε 
ο T. S. Eliot, είναι πιο πρωτόγονος και 
συγχρόνως πιο εκλεπτυσμένος από τους 
περισσότερους ανθρώπους. Από τη μια 
μεριά, το ποιητικό νόημα είναι πιθανότα-
τα το πιο περίπλοκο νόημα που έχει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσει η ανθρώ-
πινη γλώσσα. Το ποίημα έχει οριστεί ως 
ο μεγαλύτερος δυνατός όγκος πληρο-
φοριών στο μικρότερο δυνατό χώρο. 
Από την άλλη μεριά, όπως είπα παραπά-
νω, υπάρχει κάτι το μάλλον αρχαϊκό, το 
πρωτόγονο στην τέχνη της ποίησης.

«Η ΑΥΓΗ» 28-12-08 (Αναγνώσεις)
(Απόσπασμα από την ομιλία του Terry Eagleton στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

στις 25/11/08), μτφρ. Αθηνά Βογιατζόγλου)
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ΠΕΡΙ ΦΙλΙΑΣ
                                            

Νίκων Μάρρας
Λογοτέχνης Ποιητής

Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει 
επέμβει σημαντικά και δραστικά 
στη ζωή μας, εμείς μέσα σ' αυτό 

το ταξίδι, χάσαμε τον ρόλο μας. Δεν εί-
μαστε αυτοί που επιλέγουμε, δεν είμα-
στε αυτοί που ζούμε γιατί δεν ξέρουμε 
τι σημαίνει ζωή, μάθαμε να επιλέγουμε 
στη ζωή μας τα πάντα μέσα από πλήκτρα 
και κωδικούς. Χάσαμε την ανθρώπινη 
μορφή μας και έχουμε ρομποτοποιηθεί. 
Ξεχάσαμε να λειτουργούμε με το συ-
ναίσθημα, κι όσες φορές "το χρησιμο-
ποιούμε", εμπεριέχει εκμετάλλευση και 
κακό σκοπό.

Έχω τόσους χιλιάδες φίλους στο δια-
δίκτυο λέει ένα παιδάκι, και η γιαγιά στο 
χωριό έχει μόνο μία φίλη, αλλά αληθινή.

Φιλία στο διαδίκτυο...
Αλήθεια πόσο δυνατή φιλία είναι 

αυτή που αναπτύσσεται μέσα σ' αυτόν 
εδώ τον κυβερνοχώρο του διαδικτύου; 
Πόσο εθισμένοι έχουμε γίνει όλοι μας 
στη χρήση του και πόσο μπορούμε να 
δούμε τις σχέσεις μας να αναπτύσσονται 
μέσα από κουμπιά και οθόνες;

Πριν όμως από όλα τα παραπάνω 
ερωτήματα, ας δούμε πώς δημιουργεί-
ται μια πραγματική φιλία:

Αρχικά από μια γνωριμία. Γνωριμία 
είναι ένας βαθμός φιλίας, που χαρακτη-
ρίζεται "απλή" όταν ο άλλος είναι φτω-
χός ή άσημος και "πολύ καλή" όταν είναι 
πλούσιος ή διάσημος.

Τι είναι φιλία;
Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συ-

ναίσθημα που αναπτύσσεται ανάμεσα 
σε δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία 
διακρίνει αμοιβαιότητα συναισθημάτων. 

Αναφέροντας τις έννοιες «φιλία» και 
«φίλος» εννοούμε πάντα την πραγματι-
κή φιλία και τον πραγματικό φίλο. 

Πραγματικός φίλος είναι αυτός που βρί-
σκεται δίπλα μας, πλάι μας σε κάθε έκφαν-
ση της ζωής μας, ευχάριστη ή δυσάρεστη. 

Πραγματικός φίλος είναι αυτός που 
χαίρεται στη χαρά μας και λυπάται στη 
λύπη μας είναι αυτός που μας βοηθά, 
μας στηρίζει, συμπαραστέκεται όποτε 
τον έχουμε ανάγκη.

Φιλική επαφή δεν είναι φυσικά μόνο 
πλήκτρα, ούτε η φωνή που βγαίνει μέσα 
από ακουστικό ενός τηλεφώνου, ούτε η 
εικόνα ενός προσώπου σε μια οθόνη. Η 
φυσική παρουσία θεωρείται απαραίτητη, 
είναι αυτό το χέρι που θα σε ακουμπήσει 
στον ώμο δίνοντάς σου δύναμη, είναι 
τα μάτια που θα σου δώσουν ενέργεια 
μέσα από τη λάμψη τους, είναι το χαμό-
γελο που θα σε κάνει να χαρείς, αλλά 
και ο ώμος για να γύρεις όταν λυγίσεις. 

Είναι αυτά που δε θα στα δώσει κα-
νένα πλήκτρο...

Στη φιλία πάντα προσφέρεις χωρίς 
να σου το ζητάνε και σου δίνουν όταν 
εσύ δεν το ζητάς, αλλά το έχεις ανάγκη. 

Μην μπερδεύουμε την επικοινωνία 
και τη γνωριμία με τη ΦΙΛΙΑ. Σκεφτείτε 
πόσοι από αυτούς που γνωρίζετε καθη-
μερινά έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 
φίλοι σας και πόσοι τελικά γίνονται.
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Ὦ λιγοστοί, ὦ διαλεχτοί!

Ὦ λιγοστοὶ κι ὦ διαλεχτοὶ κι ἀρίφνητοι αὔριο ἴσως!
Εἶναι μία ἀλήθεια κάτου ἐδῶ ποὺ τὴ χτυπάει τὸ μίσος,
εἶν' ἐδῶ πέρα μία Ὀμορφιὰ ποὺ ἡ καταφρόνια δένει,
κι εἶν' ἐδῶ πέρα μία Ἀρετὴ δειλὴ καὶ ντροπιασμένη.
Ὦ νέοι, ὦ πρωτοξύπνητοι στὸ φῶς, χαρὲς τ' Ἀπρίλη,

ἀπὸ τοὺς πράσινους κορμοὺς γίνοντ' οἱ ἄσπροι στύλοι!
Στὴ χώρα ἐσεῖς οἱ λειτουργοὶ κι οἱ λατρευτάδες εἶστε·

δὲ φτάνει· ἐμπρὸς! γιὰ τοὺς Θεούς, ὦ νέοι, πολεμεῖστε.



Η Ποίηση τότε

Μα στ’ αλήθεια σε τι βοηθάει η ποίηση; 
Η ποίηση «κάνει για λίγο να μη νιώθεται η πληγή από το φριχτό μαχαίρι του χρόνου» (Καβάφης). 

«Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα» (Σεφέρης)…
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Οι Πατέρες

Κωστής Παλαμάς 

Παιδί, το περιβόλι που θα κληρονομήσεις,
όπως το βρεις κι όπως το δεις να μη το παρατήσεις.
Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα,
και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτυνε τη γη του,
κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσεις,
και να του φέρνεις το νερό το αγνό της βρυσομάνας -
κι αν αγαπάς τ' ανθρώπινα κι όσα άρρωστα δεν είναι,
ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τα ξωτικά, να φύγουν,
και τη ζωντάνια σπείρε του μ' όσα γερά, δροσάτα.
Γίνε οργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής.

Κι αν είναι
κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι,
κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δένδρα
για τίποτ' άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια,
μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα,
ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόψ' το,
και χτίσε κάστρο απάνου του και ταμπουρώσου μέσα,
για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα,
π' όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για να 'ρθει,
κι όλο συντρίμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων
Φτάνει μια ιδέα να σ' το πει, μια ιδέα να σ' το προστάξει,
κορόνα ιδέα, ιδέα σπαθί που θα είν' απάνου απ' όλα.
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Μαζεύω τα πεσμένα στάχια

Νικηφόρος Βρεττάκος

Mαζεύω τα πεσμένα στάχια να σου στείλω λίγο ψωμί,
μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ό, τι έμεινε απ' τον ήλιο
να σου το στείλω να ντυθείς. 'Έμαθα πως κρυώνεις.
Την πράσινή σου φορεσιά να την φορέσεις την Λαμπρή!
Θα τρέξουν μ' άνθη τα παιδιά .Θα βγούν τα περιστέρια,
κ' η μάνα σου με μια ποδιά, πλατιά, γεμάτη αγάπη! 
Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή, ρώτα όποιο δένδρο θέλεις
Μ' ακούς; Οι δρόμοι όλης της γης 
βγαίνουνε στην καρδιά μου!
Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως' ακούς;.. Ναρθείς!

Εις την πατρίδα

Λορέντζος Μαβίλης

Πατρίδα σαν τον ήλιο σου ήλιος αλλού δεν λάμπει.
Πώς εις το φως του λαχταρούν η θάλασσα κι οι κάμποι
πώς λουλουδίζουν τα βουνά, τα δασ' οι λαγκαδιές,
στέρνοντάς του θυμίαμα μυριάδες μυρωδιές!

Αφρολογούν οι ρεματιές και λαχταρίζ' η λίμνη,
χίλιες πουλιών λαλιές ηχούν, της ομορφιάς του ύμνοι.
Σ' άπειρ' αστράφτουν χρώματα παντού λογής λογής 
τ' αγέρος τα πετούμενα, τα σερπετά της γης.

Κι αυτός σηκώνει τ' αλαφρό της καταχνιάς μαγνάδι
κι' η κάθε στάλ' από δροσιά γυαλίζει σαν πετράδι,
η κάθε αχτίδα του σκορπά με την αναλαμπή
χαρά, ζωή και δύναμη κι' ελπίδα όπου κι' αν μπει.

Φαντάζεις σαν τον ήλιο σου κι' εσύ καλή πατρίδα,
και μάγια σαν τα μάγια σου στον κόσμο αλλού δεν είδα.
Η γη σου είναι παράδεισος κι αιώνια γαλανός
γύρω σου καθρεφτίζεται στο πέλαγ' ο ουρανός.
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Γιατί βαθιά μου δόξασα  

Άγγελος Σικελιανός

Ηχώ  

Ανδρέας Εμπειρίκος

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου,
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή,
να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή,
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πως,
μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσα ώρα,
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός,
να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα,
λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα,
βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!...

Γιατί δεν είπα "εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει..."
μα "αν ειν' η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως...
μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει,
τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός..."
να που, ο,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει,
να που κι ο μέγας Θάνατος μου γένηκε αδελφός!...

Τα βήματά μας αντηχούν ακόμη
Μέσα στο δάσος με το βόμβο των εντόμων
Και τις βαρειές σταγόνες απ' τ' αγιάζι
Που στάζει στα φυλλώματα των δέντρων
Κι ιδού που σκάζει μέσα στις σπηλιές
Η δόνησις κάθε κτυπήματος των υλοτόμων
Καθώς αραιώνουν με πελέκια τους κορμούς
Κρατώντας μες στο στόμα τους τραγούδια
Που μάθαν όταν ήτανε παιδιά
Και παίζανε κρυφτούλι μες στο δάσος.
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Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική 
 

Οδυσσέας Ελύτης  Από το 'Αξιον Εστί 

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...

Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν' ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη...

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη...

Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχροινοί, θείοι κ' εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια.
Και πνοές από τη ρεμματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι!..

Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια
στο χώμα το στρωμένο με τ' αμπελομάντιλα,
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστος Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων!
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του "Υμνου!..
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Ὁ Ῥωμηός

Γιώργος Σουρής

Στὸν καφενὲ ἀπ᾿ ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος, 
τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ, 
καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος, 
κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ.

Σὲ μία καρέκλα τὅνα ποδάρι μου τεντώνω, 
τὸ ἄλλο σὲ μίαν ἄλλη, κι ὀλίγο παρεκεῖ
ἀφήνω τὸ καπέλο, καὶ ἀρχινῶ μὲ τόνο
τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική.

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί οὐρανὸς! τί φύσις!
ἀχνίζει ἐμπροστά μου ὁ καϊμακλῆς καφές, 
κι ἐγὼ κατεμπνευσμένος γιὰ ὅλα φέρνω κρίσεις, 
καὶ μόνος μου τὶς βρίσκω μεγάλες καὶ σοφές.

Βρίζω Ἐγγλέζους, Ρώσους, καὶ ὅποιους ἄλλους θέλω, 
καὶ στρίβω τὸ μουστάκι μ᾿ ἀγέρωχο πολύ, 
καὶ μέσα στὸ θυμό μου κατὰ διαόλου στέλλω
τὸν ἴδιον ἑαυτό μου, καὶ γίνομαι σκυλί.

Φέρνω τὸν νοῦν στὸν Διάκο καὶ εἰς τὸν Καραΐσκο, 
κατενθουσιασμένος τὰ γένια μου μαδῶ, 
τὸν Ἕλληνα εἰς ὅλα ἀνώτερο τὸν βρίσκω, 
κι ἀπάνω στὴν καρέκλα χαρούμενος πηδῶ.

Τὴν φίλη μας Εὐρώπη μὲ πέντε φασκελώνω, 
ἀπάνω στὸ τραπέζι τὸν γρόθο μου κτυπῶ...
Ἐχύθη ὁ καφές μου, τὰ ροῦχα μου λερώνω, 
κι ὅσες βλαστήμιες ξέρω ἀρχίζω νὰ τὶς πῶ.

Στὸν καφετζῆ ξεσπάω... φωτιὰ κι ἐκεῖνος παίρνει.
Ἀμέσως ἄνω κάτω τοῦ κάνω τὸν μπουφέ, 
τὸν βρίζω καὶ μὲ βρίζει, τὸν δέρνω καὶ μὲ δέρνει, 
καὶ τέλος... δὲν πληρώνω δεκάρα τὸν καφέ.
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Επάνω σε χρυσό σινί η Σαλώμη φέρνει
        την κεφαλή του Ιωάννη Βαπτιστή
                στον νέον Έλληνα τον σοφιστή
που από τον έρωτα με αδιαφορία γέρνει.

«Σαλώμη την δική σου» απαντάει ο νέος
        «ήθελα να με φέρουνε την κεφαλή».
                Aστειευόμενος έτσι ομιλεί.
Και την επαύριον ένας δούλος της δρομαίος

της Ερωμένης έρχεται την κεφαλή βαστώντας
                ολόξανθη επάνω σε χρυσό σινί.
                Πλήν την επιθυμία του την χθεσινή
        ο σοφιστής είχε ξεχάσει μελετώντας.

Τα αίματα που στάζουνε βλέπει κι αηδιάζει.
                Το αιματωμένο πράγμα αυτό να σηκωθεί
                προστάζει από εμπροστά του, κ’ εξακολουθεί
        του Πλάτωνος τους διαλόγους να διαβάζει.

Σαλώμη 
 

Κ. Καβάφης 
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Τραγούδι τῆς ζωῆς

Αργύρης Εφταλιώτης

«Ποίηση»

Νίκος Καρούζος

Σὲ βλέπω ταξιδιώτισσα ξενιτεμένη
καθὼς ποὺ σ᾿ εἶδα μία φορὰ σ᾿ ἕνα ἀκρογιάλι,
κοπέλλα βεργολυγερὴ καὶ χαϊδεμένη,
μὲ μιὰ πλεξούδα καστανή, μ᾿ ἀφράτα κάλλη.

Ρωτῶ τὰ μαῦρα μάτια σου καὶ λέω πὼς ξέρεις
νὰ κλεῖς τῆς νιότης τὸν καημὸ στὰ σωθικά σου.
Ρωτῶ τὰ χείλη σου καὶ λὲς πὼς θὲ νὰ φέρεις
χρόνια καλότυχα στὸ νιὸ τῆς ἀρεσκειᾶς σου.

Λαμπρὸ φεγγάρι νὰ τὸ πῶ τὸ πρόσωπό σου,
δὲ κατεβαίνει τέτοιο φῶς ἀπ᾿ τὸ φεγγάρι.
Νὰ σοῦ τὸ πῶ βασιλικὸ τὸ στάσιμό σου,

δὲ στάθηκε βασίλισσα μὲ τόση χάρη.
Ἡ ὄψη σου μιὰ ἀγγελικὴ χαρὰ σκορπάει,
ποὺ γίνετ᾿ ἄγγελος κι αὐτὸς ποὺ σὲ θωράει.

Κάτι παράξενο συμβαίνει στο δωμάτιό μου/ σαν πέφτει η νύχτα.
Ένα πουλί ολάξαφνο/ με φτερουγίσματα που μαχαιρώνουν τον αέρα
εισορμά κ’ ύστερα πάλι ησυχία επικρατεί.
Ποτέ μου δεν ετόλμησα το φως ν’ ανοίξω
και πάντα λέω τι να ’ναι το ολάξαφνο πουλί
τι πτέρωμα έχει/ πώς άραγε να συγκινεί η μορφή του…
Πάντως όταν ξυπνώ με της αυγής το σκούντημα
δεν είμαι παρά μόνος στο δωμάτιό
σωματικά στερεωμένος απ’ τον ύπνο
πιο γνώριμος του θανάτου από χτες/ ενώ η ψυχή προσμένει
το καινούριο μήνυμα του ήλιου/ όπως πάντα.
Όμως/ τι ’ναι το πουλί που ξαφνικά
σαν ερχομός πνοής μέσα στο πνεύμα
σφάζει την ησυχία του δωματίου μου
και το αισθάνομαι κοντά μου;
Ποτέ νομίζω δε θα μάθω
κ’ ίσως να είναι το πουλί αυτό, όλο το μυστικό εδώ πέρα.
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Πρέβεζα 
 

Κώστας Καρυωτάκης 

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται
στους μαύρους τοίχους και τα κεραμύδια,
θάνατος οι γυναίκες, που αγαπιούνται
καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.

Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι
με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους,
ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη
ο ήλιος, θάνατος μες στους θανάτους.

Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει
για να ζυγίση μια «ελλειπή» μερίδα,
θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι,
κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.

Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.
Την Κυριακή θ' ακούσουμε την μπάντα.
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης
πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.

Περπατώντας αργά στην προκυμαία,
«Υπάρχω;» λες, κ' ύστερα «δεν υπάρχεις!»
Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.
Ίσως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης.

Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους
αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία...
Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους,
θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.



Mικρό Δοκίμιο

Η ΓυΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚυθΟΣ 
                                            

Σωτήρης Νικολακόπουλος
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Α. Γενικά

Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» είναι ένα από τα πιο αινιγματικά κείμενα του Σολωμού. 
Δεν έχει το δεύτερό του στο Σολωμικό έργο, το οποίο είναι καθολικώς ποιητικό, αν 
εξαιρέσουμε τον «Διάλογο» και κάποια νεανικά ευκαιριακά κείμενα γραμμένα στα 
ιταλικά. Για τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» ερίζουν όλοι όσοι ασχοληθήκαν με αυτό. Έως 
σήμερα η ειδολογική ταυτότητα του κειμένου εκκρεμεί. Δεν πρόκειται, βέβαια, ποτέ 
να βρεθεί άκρη με τέτοιες απορίες. Γιατί, ίσως, το κείμενο να γράφτηκε σε μια ιδιαί-
τερη στιγμή αναζήτησης και φαντασιακής έξαρσης του Σολωμού, κατά την οποία τα 
υπάρχοντα και καθιερωμένα λογοτεχνικά είδη αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στον 
δυναμισμό της πρόθεσής του.

Κάτι τέτοιο δεν είναι ασυνήθιστο για έναν ποιητή με ρομαντική στόφα, που συνο-
μιλεί εντατικά με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία της εποχής του, και ιδιαίτερα με εκείνο 
το κίνημα που συχνά ξεπέρασε τα όρια των ειδών ή αμφισβήτησε την αυστηρή δι-
άκρισή τους. Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την άσκηση του 
Σολωμού σε μια γραφή όχι μεικτή αλλά ιδιωματική. Μεικτή γραφή σημαίνει ανάμειξη 
των ειδών, ιδιωματική σημαίνει πορεία προς το άγνωστο, προς έναν λόγο που δεν 
υπάρχει εκ των προτέρων, αλλά δημιουργείται τη στιγμή της αποτύπωσής του.

Πολλές λογοτεχνικές συμβάσεις της εποχής μπορεί να παρεισφρέουν σε αυτή 
την αγωνιώδη ιχνηλασία, στο τέλος, όμως, αυτό που κυριαρχεί δεν είναι ο κοινός 
λόγος ή ο συνδυασμός διαφορετικών ειδών, αλλά η ανάδυση μιας γραφής που ανα-
δεικνύει τη μοναδικότητα της παρέκκλισης. Η απορία δεν συνοδεύει τη «Γυναίκα 
της Ζάκυθος» ως συνέπεια, αλλά ως ουσιώδες συστατικό της μορφής του λόγου. 
Λέγοντας ότι το κείμενο αυτό είναι ακόμη (και θα παραμείνει) αίνιγμα, δεν κυρώνου-
με μια υπεκφυγή, απλώς βεβαιώνουμε τη διαφεύγουσα εξαίρεση ως λογοτεχνικό 
είδος. Επομένως, είναι άκρως επισφαλές να μιλάμε για διλήμματα όπως: ποίημα ή 
πεζό, εφιαλτική σάτιρα ή προφητική αφήγηση, βιβλική προσομοίωση ή ρομαντικό 
πεζό ποίημα. Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» παραμένει κείμενο που εγείρει πάντοτε το 
ερώτημα για τη μορφή της γραφής του.

 

B. Δημιουργία του έργου

Ο Σολωμός άρχισε να καταπιάνεται με το έργο το 1826 στη Ζάκυνθο (κατά τη 
δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου) και ολοκλήρωσε την πρώτη γραφή το 1829, 
έναν χρόνο μετά την εγκατάστασή του στην Κέρκυρα. Τότε καθαρόγραψε το κείμε-
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νο σε ένα τετράδιο, γνωστό ως τετράδιο Ζακύνθου, αρ. 13. Ταυτόχρονα, ή αμέσως 
μετά, ή αργότερα (καμιά από τις πιθανότητες δεν μπορεί να αποκλειστεί με απόλυτη 
βεβαιότητα) το επεξεργάζεται, γράφοντας ανάμεσα στις γραμμές (διάστιχα) ή στο 
περιθώριο. 

Η δεύτερη αυτή επεξεργασία γίνεται από το 1829 έως το 1833. Οι προσθήκες, 
οι διαγραφές, οι παραλλαγές και γενικά οι παρεμβάσεις στο αρχικό κείμενο είναι 
εκτεταμένες και βάζουν σε δεινή δοκιμασία τον εκδότη. 

Στο έργο επανέρχεται ο ποιητής το 1833, αυτή τη φορά όχι για να το βελτιώ-
σει, αλλά για να το αναμορφώσει και να μεταβάλει τον γενικό προσανατολισμό. Η 
προσπάθεια είναι αποτυχημένη, η επεξεργασία λειψή και αδιέξοδη· το εγχείρημα 
εγκαταλείπεται πριν καλά καλά αρχίσει. Η απόπειρα παρ' όλα αυτά αποτυπώνεται 
σε σπασμωδικά σχεδιάσματα και βιαστικούς στοχασμούς. Ο ποιητής φαίνεται να επι-
θυμούσε τη ριζική ανατροπή του έργου, επηρεασμένος, όπως ισχυρίζονται οι ειδή-
μονες, από την έναρξη της διαβόητης οικογενειακής δίκης το 1833. Στην παράδοση 
του κειμένου γίνεται φανερό ότι η κύρια, ουσιαστική και πληρέστερη εκδοχή είναι η 
πρώτη. Σε αυτήν προστίθενται οι μετέπειτα επεμβάσεις και η τελευταία άδοξη ανα-
θεώρηση. 

Τα κυριότερα προβλήματα που έχει να επιλύσει ο μελετητής είναι: ο τίτλος του 
έργου, το γραμματολογικό είδος στο οποίο ανήκει και η αποκατάσταση του κειμένου 
με βάση τα χειρόγραφα. Γνωρίζουμε ότι ο τίτλος δεν δόθηκε από τον ποιητή αλλά 
από τον Καιροφύλα το 1927, στην πρώτη έκδοση του κειμένου. Επικράτησε, όμως, 
και έτσι μονιμοποιήθηκε στη συνείδηση των αναγνωστών έως σήμερα. Ορισμένοι 
νεότεροι εκδότες (Σαββίδης, Τσαντσάνογλου) προσθέτουν στον τίτλο και την κατα-
γραφή του ποιητή στα αυτόγραφα «Όραμα του Διονύσιου Ιερομόναχου, εγκάτοικου 
εις ξωκλήσι Ζακύνθου».

Ο Πολυλάς δεν περιέλαβε τη «Γυναίκα της Ζάκυθος» στα Ευρισκόμενα, γιατί αντέ-
δρασε ο αδελφός του ποιητή, προφανώς για να μην συσχετιστεί το έργο με πρόσωπο 
του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Το 1944 ο Πολίτης εξέδωσε το κείμενο 
αυτόνομα, με φιλολογική νηφαλιότητα, χρησιμοποιώντας το αντίγραφο Πολυλά. 
Αυτή είναι και η πρώτη σοβαρή και τεκμηριωμένη έκδοση του κειμένου. 

Γραμματολογικά το κείμενο έχει χαρακτηριστεί ως πεζογράφημα, αφήγημα, ιδι-
όρρυθμο πεζό με ποιητικά στοιχεία, δραματική σάτιρα, πρωτοποριακή μορφή πεζού 
αφηγηματικού λόγου και τα παρόμοια. Το βέβαιο είναι ότι, έως σήμερα, κανείς χαρα-
κτηρισμός δεν επικράτησε ευρέως και το κείμενο εξακολουθεί να παραμένει γραμ-
ματολογικά αιωρούμενο και υφολογικά αινιγματικό. Άλλωστε, η ίδια η μορφή του 
κειμένου είναι ασταθής και η πλοκή του χασματική. Ο ποιητής δεν το ολοκλήρωσε 
ποτέ (άρα θεωρείται ημιτελές) και σώζεται σε μία, δύο ή τρεις εκδοχές ανάλογα με 
τη θεώρηση του κάθε εκδότη.

Οι περισσότεροι εκδότες του έργου τροποποίησαν την αρίθμηση των κεφαλαίων, 
προσάρμοσαν στα σύγχρονα δεδομένα τη φωνητική ορθογραφία του ποιητή και την 
ανορθόδοξη στίξη, τοποθέτησαν (όταν δεν εξοβέλισαν) τους ελληνοϊταλικούς στο-
χασμούς και τα σχεδιάσματα στις σημειώσεις ή σε παραρτήματα, απέκλεισαν το A' 
Σχεδίασμα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», που παρεισφρέει στο αυτόγραφο, και 
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στήριξαν την εκδοτική τους πρόταση ή δοκιμή στο πρώτο καθαρογραμμένο κείμενο, 
χρησιμοποιώντας βοηθητικά τις μετέπειτα παραλλαγές. 

Έτσι εργάστηκαν, λίγο πολύ, οι Πολίτης, Σαββίδης και Αλεξίου. Παρά τα πολλά 
και δυσεπίλυτα προβλήματα, προχώρησαν με κριτήριο την προοπτική ενός κειμένου 
που παραδίδεται σε κατάσταση ρευστή. Δεν ακολουθούν τη θεωρία των σταδίων 
που υποστηρίζει την ύπαρξη τριών χωριστών κειμένων, αλλά τη θεωρία ότι το αρχικό 
κείμενο πρέπει να εκδοθεί αυτούσιο και να χρησιμοποιηθούν οι μεταγενέστερες πα-
ρεμβάσεις του ποιητή για να βελτιωθεί η πληρότητά του και να εξαλειφθούν κάποια 
από τα σοβαρά κενά του. Αναμφίβολα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσά 
τους, η εκδοτική γραμμή όμως είναι σταθερά προσανατολισμένη προς τη σύνθεση 
ενός όσο το δυνατόν δομημένου κειμένου, απαλλαγμένου από τις εγγενείς αδυναμί-
ες του Σολωμικού χειρογράφου.

Γ. Περιγραφή του  Έργου

Τόπος της αφήγησης είναι η Ζάκυνθος και χρόνος το 1826 (όταν οι Τούρκοι πο-
λιορκούν το Μεσολόγγι). Ο αφηγητής, του συγγραφικού υποκειμένου, είναι ιερο-
μόναχος, άνθρωπος απλός και θεοσεβούμενος, που παρακολουθεί άναυδος όσα 
συμβαίνουν γύρω του και βλέπει διδακτικά οράματα. Ο τόνος της φωνής του είναι 
βαρύς και η αφήγησή του συχνά αλληγορική. Το έργο συντίθεται από δύο διαπλεκό-
μενα θέματα: τη σκληρή και ανήθικη συμπεριφορά της Γυναίκας και τη δύσκολη ζωή 
των γυναικών του Μεσολογγιού που βιώνουν την προσφυγιά και τη ζητιανιά στο νησί 
που κατέφυγαν για να γλιτώσουν από τους Τούρκους.

Ο Ιερομόναχος Διονύσιος περιγράφει με απροκάλυπτη απέχθεια τον χαρακτήρα 
της «Γυναίκας της Ζάκυθος» και στιγματίζει τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τις 
Μεσολογγίτισσες. Μιλά για τη μοχθηρή ψυχή της και για το αβυσσαλέο μίσος της 
απέναντι στην Επανάσταση. 

Ταυτόχρονα οραματίζεται και τη μελλοντική τιμωρία της. Στη δεύτερη επεξεργα-
σία ο Σολωμός σχεδίαζε ανάμεσα στα άλλα να αναπτύξει και το θέμα της αναστά-
τωσης που έφεραν στον λαό της Ζακύνθου τα νέα για την πορεία της Επανάστασης. 
Στην τρίτη επεξεργασία σχεδίαζε να ανατρέψει τελείως την υπόθεση με την εμφά-
νιση του Διαβόλου, του οποίου όργανο είναι η μισητή Γυναίκα, και να διευρύνει την 
προοπτική, έτσι ώστε η αφήγηση να εστιάζει σε μια γενικότερη σύγκρουση ανάμεσα 
στο καλό και το κακό. Αυτά και άλλα σχεδιάσματα δεν κατέληξαν ποτέ σε μια, έστω 
πρωτογενή, μορφή μετουσίωσης, αλλά έμειναν αιωρούμενα ανάμεσα στις ιταλικές 
σημειώσεις και σε λίγους ξεμοναχιασμένους ελληνικούς στίχους.

Το πεζό έργο του Δ. Σολωμού ‘Η γυναίκα της Ζάκυνθος ’ αναφέρεται στην περί-
οδο πολιορκίας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα λίγο πριν την πτώση του. Από 
αυτό μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες όσον αφορά την κοινωνική 
θέση των γυναικών και τις διαφορές που τις χαρακτηρίζουν ανάλογα με τον τόπο 
καταγωγής και τις συνθήκες ζωής τους.

Αρχικά παρουσιάζονται οι Μεσολογγίτισσες, οι οποίες αναγκάστηκαν να καταφύ-
γουν στη Ζάκυνθο, ενώ τα αρσενικά μέλη των οικογενειών τους πολεμούσαν. Αλλά 
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κι αυτές δεν έμεναν άπραγες. Συνέβαλλαν στον αγώνα των Μεσολογγιτών αφήνο-
ντας με τον καιρό την υπερηφάνεια τους και βγαίνοντας στο δρόμο να ζητιανέψουν 
έτσι ώστε να μπορέσουν να στείλουν χρήματα, τρόφιμα κι άλλα είδη πρώτης ανάγκης 
στους αγωνιστές. Συνεπώς, η γυναίκα εκείνης της εποχής, αν και συνήθως δεν συμ-
μετείχε ενεργά στη μάχη, ξεχνούσε την περηφάνια της μπροστά στην αγάπη για την 
οικογένεια και την πατρίδα και τα θυσίαζε όλα.

Επιπλέον, τηρούσαν την αξιοπρέπεια τους ακόμα και όταν ζητιάνευαν, δείχνοντας 
έτσι την πίστη τους σε αξίες και ιδανικά. Και ο κόσμος, όμως, συμπεριφερόταν με 
σεβασμό προς αυτές και τον αγώνα τους, προσφέροντας ότι είχε στη διάθεση του ο 
καθένας. 

Από την άλλη, η «γυναίκα της Ζάκυθος» ασχολείται με τον καλλωπισμό της κόρης 
επιδεικνύοντας ένα είδος αδιαφορίας για τα υπόλοιπα γεγονότα στον κόσμο γύρω 
της. Από τα λόγια της φαίνεται πως πρωταρχικός στόχος για μια γυναίκα, από την 
παιδική της ηλικία ακόμα, είναι ο γάμος, ο οποίος συνοδεύεται από την διατήρηση 
της εξωτερικής ομορφιάς. Ακόμα, δείχνει μια ψεύτικη θεοσέβεια, η οποία αναιρείται 
στο διάλογο με τις Μεσολογγίτισσες.

Βλέποντας τις Μεσολογγίτισσες, αποκτά μία εχθρική στάση και ξεκινά με κατηγο-
ρίες πως ήρθαν να την διατάξουν και να της αντιμιλήσουν. Συνεχίζει υποστηρίζοντας 
πως οι Τούρκοι τους φέρθηκαν πολύ καλά κι αυτοί τους πρόδωσαν εναντιώνοντας 
τους για να απελευθερωθούν.

Έτσι, φαίνεται και η πλευρά Ελλήνων που είχαν φιλοτουρκικά αισθήματα την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας και ήταν αντίθετοι στον αγώνα. Στη συνέχεια, βλέπουμε 
τη «γυναίκα της Ζάκυθος» να κατηγορεί τους Μεσολογγίτες για αχαριστία απέναντι 
στους Ζακυθινούς, που θα τους προσφέρουν τροφή μετά την πτώση του Μεσολογγί-
ου. Από αυτά, είναι προφανής καταρχάς η χαιρεκακία της για την επικείμενη πτώση 
του Μεσολογγίου και η απαξίωση για τον αγώνα αυτό. Τέλος, διώχνει τις Μεσολογγί-
τισσες με την πρόφαση πως έχει δουλειές να κάνει, χωρίς να τηρήσει κανένα τυπικό 
φιλοξενίας.

Έτσι, από την μία είναι οι γυναίκες τους Μεσολογγίου που αφήνουν τα πάντα στην 
άκρη προκειμένου να συνεισφέρουν στον αγώνα εξαιτίας της αγάπη τους για την 
πατρίδα και την οικογένεια, ενώ από την άλλη είναι η «γυναίκα της Ζάκυθος», ρηχή, 
χωρίς ενδιαφέρον για τα κοινά και με φιλοτουρκικά αισθήματα να αντιπροσωπεύει 
ένα κομμάτι του τότε Ελληνισμού που ήταν ενάντια στον αγώνα.

Δ. Επίλογος

Τέλος ορισμένοι μελετητές συσχέτισαν το έργο με τη, στα λατινικά γραμμένη, 
Υπερκάλυψη του Oύγκο Φώσκολο, καθώς και με τον Άγνωστο του 1789. Ο συσχε-
τισμός ωστόσο δεν επιλύει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα του σολωμικού έργου, 
απλώς εντοπίζει κάποιες ομοιότητες ή παραλληλίες που θα μπορούσαν να θεωρη-
θούν συμπωματικές. Αντίθετα, η «Γυναίκα της Ζάκυθος», στην τρίτη επεξεργασία της, 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια άλλη απόπειρα του Σολωμού, να διακωμωδήσει και 
να στηλιτεύσει πρόσωπα που αναμείχτηκαν στην οικογενειακή δίκη. Πρόκειται για το 
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ημιτελές σατιρικό ποίημα του 1833, γνωστό και ως «Η Τρίχα». Γλωσσικά η «Γυναίκα 
της Ζάκυθος» είναι ένα από τα πιο ώριμα και προσεγμένα κείμενα του Σολωμού. 
Παρά τους Ζακυνθινούς ιδιωματισμούς, η γλώσσα του Ιερομόναχου είναι πολύ κο-
ντά σε μια ρέουσα και στιβαρή δημοτική.

Ποτάμι κόκκινο   3 Χαϊκου
Χάρης Μελιτάς

Μοιρολόι
Μαυροντυμένες
οι πολυκατοικίες
θρηνούν την πόλη

Σαφάρι
Όλη τη νύχτα
κυνηγάω τη μέρα
μ' ένα μαχαίρι.

Εν εγρηγόρσει
Δεν θα προφτάσει
ν' αναληφθεί κι απόψε.
Η γη τον δένει.

Χαμένη Εδέμ
Δήμητρα Καραφύλλη

Γέμισα την κατάψυξη καρπούς και φρέσκα φρούτα.
Ελιές, αμύγδαλα, λωτούς, μήλα των Εσπερίδων.
Σύκα γλυκά, συκάμινα στο χρώμα της βιολέτας
φύλλα μυρτιάς μυρωδικά, ξανθό αραποσίτι
χουρμάδες, ρόδια, πιπεριές, μαύρα μεστά σταφύλια
λιαστές ντομάτες σαν καρδιές, κεράσια ματωμένα.
Φράουλες σχήμα του φιλιού και άρωμα αγάπης.
Μπιζέλι καταπράσινο, σέλινο σε λινό
μαντήλι πεντακάθαρο μπιρσιμοκεντημένο.
Μάντολες χρώμα του πανσέ, μαστίχα μεθυσμένη
χρυσό ζαχαροκάλαμο σε αργυρό χανάπι.

Δεν τα γευτήκαμε ποτέ.
Τ' ανακυκλώσαμε μαζί με το ψυγείο.



Η Ποίηση Σήμερα

Ποίηση, μισή πραγματικότητα, μισή όνειρο ή το ένα πόδι στη γη και το άλλο στο κενό ή 
όπως το λέει ο Ελύτης «Αν δε στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη γη/ ποτέ σου δε θα μπο-
ρέσεις να σταθείς πάνω της». «Κι όταν συμβαίνει να διαβάσουμε ένα καλό ποίημα, φαντα-
ζόμαστε πως και εμείς θα μπορούσαμε να το έχουμε γράψει, πως το ποίημα προϋπήρχε μέσα 
μας» (Μπόρχες).

26

Λοξίας

Λες και πεινούσα στο φινάλε του ποιήματος
Λιγουρευόμουν ένα τίτλο από Λάμδα
Λάκυ Λουτσιάνο φερ' ειπείν ή Λαμαρτίνος 
Λεηλασία, Λαμποργκίνι, Λαχανόκηπος 
Λαβράκι, Λαβδακίδες, Λαβομάνο 
Λιμενοφύλαξ, Λαιμητόμος, Λαφαγιέτ 
Λαβίδα λόγου χάριν ή Λιβρέα 
Λαβύρινθος, Λιβόρνο, Λαοκόων.

Λαχτάρα δια βίου ανεκπλήρωτη 
Λογάριαζα χωρίς τους Λαιστρυγόνες
Λαθρεπιβάτης σε ποστάλι λογιστών λιμοκτονούσα 
Λιμάνι και λυχνάρι, η Λιλή
Λιγνή λαγνεία, λάθος λατρεμένο
Λαμπάδιαζε στα χέρια του Λουκά
Λύγισα σαν τους είδα. Λοξοδρόμησα
Λεπίδι σφύριξε σαν φίδι στο λυκόφως.

Λευκό φιλί. Λευκή στολή. Λευκό κελί
Λευκοί λυκάνθρωποι φρουρούν τη λογική μου
Λέξεις λαθραίες αλιεύω στον περίπατο
Λυπούνται δήθεν που κατάντησα λωλός
Λάσκαραν λένε κάτι βίδες στο μυαλό μου
Λοξία με φωνάζουν οι λακέδες
Λόγος του αέρα τούτος, ή λυτρωτικός;
Λίγο με νοιάζει. Να ο τίτλος που λιμπίστηκα.

Χάρης Μελιτάς
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Βρέχει...

Σπύρος Αυλωνίτης

Πελασγικό

Χριστίνα Αγρογιάννη- Κανελλοπούλου

Βρέχει... ευτυχώς
απόψε τα δάκρυα δεν διακρίνονται
η μνήμη κατακάθεται σαν το χώμα
τ' άσχημα παρέσυρε η Μπόρα.
Βρέχει...ευτυχώς
απόψε θόλωσε σαν το νερό η μορφή
η φωνή πιά δεν ξεπερνά τη βροχή
ξεμακραίνει γοργά η Αστραπή.

Εγώ ή Θεσσαλή, ή Νεσσωνίς, ή Πελασγή,
απόγονος του Πελασγού, του Έλληνος και του Γραικού 
εγώ πού με τις φλέβες μου βαφτίζω
και τρέφω τη Γή,
εγώ ή κόρη της Πύρρας
πού την ορμή της μετρά
και το στάρι θεριεύει,
πού την ορμή της αφήνει
και τα ποτάμια ξεχειλίζουν,
έχω τις ρίζες μου στα έγκατα της Γης μου.

Καμαρώνω τις εποχές περήφανα καθώς έμενα ή μάνα μου σαν έμπαινα στο σπίτι, 
φέρνοντας άπ' το Σχολειό καινούργιες λέξεις
και κρατώντας στην αγκαλιά της ματιάς μου τ' άγουρα στάχυα καθώς εμένα ή μάνα 
μου σαν είχα πυρετό.

Εγώ ή Θεσσαλή ή Νεσσωνίς, ή Αΐολίς, ή Πελασγή,
έχω βαθιά τις ρίζες μου στα έγκατα της Γής μου!

Βρέχει ...ευτυχώς
απόψε δεν με τάραξε η βροντή
δεν με έκανε να γυρίσω πίσω
να δω αν μ' ακολουθεί η Οπτασία.
Βρέχει... ευτυχώς
απόψε ακαθόριστα κάτι προσμένω
πως στο απόβροχο μέσα μου
του Άστρου θα φανεί η Αναλαμπή...
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Εκλεκτοί στον ουρανό    

Ηλίας Παπακωνσταντίνου

Χρόνια τρεκλίζανε
τα παιδιά με τα ροδαυγίτικα πρόσωπα.
Μεγάλωνε η ταλάντευση όπως ο αγέρας το χειμώνα,
είχαν καλή πρόθεση στο άνοιγμα
αλλά  μόνο δυο θύρες τους έμαθαν ότι υπήρχαν.
Δε μετρούσαν τις ώρες εκεί που σκούριαζαν τον ιδρώτα,
δεν ράπιζε η γλώσσα τους τον ήλιο και το ψύχος,
ούτε στο κύμα ανάσαιναν παράπονο.
Είχαν καλή πρόθεση, διαπερνούσαν απ' την πάλη
δίχως να διαπραγματευτούν με το μίσος.
Δεν είχαν νίκες, χωρίς να ηττηθούν ποτέ στις παλαίστρες.
Κάθε στιγμή δυο κομήτες περνούσαν σύρριζα
απ' τ' αλμυρά χνώτα τους, κάθε στιγμή
δυο κόσμοι έγδερναν τον κόσμο τους,
κάθε στιγμή ένα φως ήταν που μείωνε το φως τους, μια φέξη.
Είχαν γίνει το ξύλο στα τσαμπιά, τ' άλογα στα άροτρα,
οι χορδές στα όργανα, είχαν δεμένη τη γη πάνω στο θαλάσσιο κορμί τους.
Χωρίς να υμνούν, χωρίς μνήμη στη λαμπαδηδρομία τους,
δίχως τάση ικανή για τη σμίκρυνση της συνήθειας,
με τον αέρα όλο και πιο πολύ να αιχμαλωτίζει τα σωθικά τους
προσπαθούσαν να βιώσουν μέσα στην επιβίωση.
Σαν αποκριάτικα μπαλόνια τα τραβούσε ο ουρανός, 
ο μόνος που τ' αγάπησε.
Στο ουράνιο διάβα τους φαινόταν μόνο ο καπνός
των οριζόντιων και κάθετων στεναγμών τους
που λικνίζονταν ανάμεσά τους.
Κάτω στο χώμα οι λειάζουσες προτομές, μ' αναμμένα μάτια,
έκθαμβες ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν.
Πώς δεν διάλεξε ο ουρανός εμάς, εμάς που γυαλίζουμε;
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Κλείνουν όσα αγάπησα

Κλέλια Χαρίση

Κλείνουν όλα όσα αγάπησα. 
Ίσως γιατί, δανείστηκα ξένα χέρια για ν’ αγαπήσω.
Ποιος δανεισμός άλλωστε δεν επιφέρει χρεωκοπία;
Λάθος λογισμός!
Απλά, συρρικνώνεται στα κλειστά της κυκλώματα η αγάπη.
Δεν μικραίνει,
Μεγαλώνει η επιλεκτικότητά της, με μόνο δανεισμό.
Τα δυο της χέρια, τα γυμνά από στελέχη.
Κι όταν κι εσύ θα συλλογίζεσαι, 
Εσωτερικά θα καταλήγεις πως της αγάπης τα συμπεράσματα,
Μόνο σε γυμνά πεδία μάχης παίρνουν εξιτήριο:
Από εκείνη τη γνωστή σε όλους στις μέρες μας
άπονη χρεοκοπία!

Το μολύβι είχε τελειώσει

Νέλλη Β. Λαγάκου

Από μικρός γέμιζες τις παλάμες των χεριών σου
με μία λέξη μόνο, που σου άρεσε πολύ
κι ήταν η λέξη «σ' αγαπώ».
Στην τσέπη σου, σα να ήταν φυλακτό
κρατούσες πάντα ένα κόκκινο μολύβι
και κάποτε κρυφά, να μη σε δουν οι άλλοι
και γελάσουν με ειρωνεία,
έγραφες και ξανάγραφες την ίδια πάντα λέξη, «σ' αγαπώ»,
σα να ήταν τιμωρία.

Χρόνια πολλά μετά, που δε θυμάμαι πόσα,
εκεί στην ακροθαλασσιά της πόλης μας
την ώρα που ο ήλιος είχε γύρει ν' απαγκιάσει,
σε ρώτησα, «τι έγινε εκείνη η λέξη;»
που συνήθιζες να γράφεις στις παλάμες σου.
Τότε, με κοίταξες στα μάτια και μου πες με παράπονο,
το κόκκινο μολύβι είχε τελειώσει.
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H μέρα του Νερού

Διονύσης Καρατζάς

Ενός λεπτοῦ σιγή

Ντίνος Χριστιανόπουλος

Εγώ γεννήθηκα τη μέρα του Νερού
κι ο Έρωτας με βάφτισε
στις όχθες της αβύσσου.
Κι όταν μεγάλωσα και γνώρισα τη νύχτα,
έγινα γλώσσα και γραφή
για να κερδίσω την καρδιά σου.
Κι εσύ το αίμα σου το έδωσες
σε δέντρο λησμονιάς.

Πού να 'ξερα να γίνω χώμα
να με θυμάσαι στη βροχή
στη ρίζα σου βαθιά.

(«Στα νερά βαθαίνει ο ουρανός» εκδ. ΔΙΑΤΤΩΝ, Αθήνα, 2001, σελ.32)

Ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἄνθρωπά σας
κι ἔχετε ἕνα χέρι νὰ σᾶς σφίγγει τρυφερά,
ἕναν ὦμο ν᾿ ἀκουμπᾶτε τὴν πίκρα σας,
ἕνα κορμὶ νὰ ὑπερασπίζει τὴν ἔξαψή σας,
κοκκινίσατε ἄραγε γιὰ τὴν τόση εὐτυχία σας,
ἔστω καὶ μία φορά;
Εἴπατε νὰ κρατήσετε ἑνὸς λεπτοῦ σιγή
γιὰ τοὺς ἀπεγνωσμένους;

                          
     (ἀπὸ τὴ Συλλογή: «Ἀνυπεράσπιστος Καημός»)
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Νοσταλγίες  

Λάμπρος Παπαζάχος

Τα όνειρα που σβήσανε στου ήλιου τις αχτίδες
και ο καημός που έγινε αγιάτρευτη πληγή, 
σκέψεις, ελπίδες, στοχασμοί γίνανε καταιγίδες
μα η ψυχή μου ξέμεινε στην ξεχασμένη γη.

Οι μνήμες μόνες μείνανε και ακολουθεί το κρίμα
σε κάποιες άλλες γνώριμες αλαργινές στεριές,
οι στοχασμοί μου μοιάζουνε μ' αραχνιασμένο χτίσμα
όλες τους δραπετεύσανε σκέψεις οι παιδικές.

Εικόνες πια χαθήκανε, οι γειτονιές τα κάστρα,
η πίκρα μου μένει χλωμή χαμένη ιστορία,
χωμένη μες τη μοναξιά στα θολωμένα άστρα,
οι σκέψεις και οι στοχασμοί, μόνιμη νοσταλγία.

Ας μπόραγα να γύρναγα πάλι το χρόνο πίσω,
να ξαναζούσα απ' την αρχή εκείνες τις στιγμές,
τις παιδικές μου αναλαμπές αν τις ξαναποκτούσα,
θα ένιωθα άλλη μια φορά αξέχαστες χαρές.

Τα χρόνια φεύγουν μόνα τους, διόλου δεν περιμένουν,
κι ακολουθούμε πίσω τους χωρίς επιστροφή,
μα οι σκέψεις μου παγώνουνε και οι καημοί πληθαίνουν,
μήπως και ξαναζήσουμε κι άλλη όμορφη ζωή.

Πόρτες κλειστές      

Θεοχάρης Παπαδόπουλος

Πόρτες κλειστές.
Μάταια χτυπάς να σου ανοίξουν.
Έξω χιονιάς και παγωνιά,
μέσα το τζάκι να ζεσταίνει.
Κι ούτε κατάλαβες,
πώς και γιατί σε κλείδωσαν απέξω.

Χτυπάς γερά,
φωνάζεις, δεν σ' ακούνε.
Μην περιμένεις,
πάρε τη βαριά.
Πόρτες που δεν ανοίγουνε τις σπάνε.
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Η Αλλοτρίωση της έλξης 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

«Ελπίδας νήματα» 

Δημήτρης Κρανιώτης

Η σάρκα έγινε σελίδα
το δέρμα χαρτί
το χάδι έννοια αφηρημένη
το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρχτου.
Αλήθεια, πώς να περιγράψω
τη φύση όταν μ’ έχει εγκαταλείψει
και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπώρου
θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά;
Ελπίζω να βρω το θάρρος
μια τελευταία επιθυμία να εκφράσω:
γδυτό ένα ωραίο αρσενικό να δω
να θυμηθώ, σαν τελευταία εικόνα
να κουβαλώ το ανδρικό σώμα
που δεν είναι ύλη
αλλά η υπερφυσική ουσία του μέλλοντος.
Γιατί αυτό θα πει ηδονή:
ν’ αγγίζεις το φθαρτό
και να παραμερίζεις τον θάνατο."

«Λινά πουκάμισα,
βρεγμένα,
στο μπαλκόνι
κρεμασμένα
καθέτως
με όρους ηλικίας
εναντίον
της όποιας αλητείας
δίνουν προβάδισμα

σε ψεύτες ωραίους
ρίχνουν χαστούκια
σε θύτες μοιραίους
Κι εγώ
που πλέκω στη ζωή
μ’ ελπίδες νήματα
βλέπω πως 
χάνω στα μισά
του αλίμονου τα θύματα.
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Η διαθήκη μου 

Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος

Εν αργία διατελών 

Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Κατηγορείστε με, λοιπόν.
Κληροδοτώ σε σας
ετούτο τον κόσμο
που δε σας αρέσει.
Θυμηθείτε μόνο
πως και σε μένα δεν άρεσε.
Αν θέλετε αύριο
να μη σας κατηγορήσουν
τα δικά σας παιδιά,

Θυμάμαι κάποτε τη θάλλουσα
βιοτεχνία ενστάσεων, αρνήσεων, αλλαγών, 
που έσφυζε κι’ απέδιδε καρπούς.
Με γέμιζε αμοιβές, νομίσματα, δικαιολογίες.
Και βολεμένος στη σκιά της νιότης, 
πλούτιζα αγναντεύοντας
τις μέρες που ποτέ δεν ήρθαν,
ούτε καν ανέτειλαν.
Δουλειά στρωμένη, σίγουρη, εισαγγελική.
Τ’ άσκημα και τ΄ανάποδα χτυπώντας πλούτιζα.
Τώρα, βήμα σερνάμενο 
 και χέρι γραπωμένο στη συντήρηση,
είμαι το κάρφος
στους νεότερους σκυταλοδρόμους του αδιέξοδου 
και άγομαι, αγωγιάτης της ανέλπιδης ελπίδας,
εν αργία διατελών,
στον κάδο της αιώνιας ανακύκλωσης.

τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
Εγώ δε ζητώ να με συγχωρέσετε.
Αφήστε με στον τάφο
με σταυρωμένα τα χέρια μου.
Ολόκληρη ζωή τα κρατούσα σταυρωμένα
ώσπου συνήθισα
κι ίσως δε θα ’πρεπε
να με κατηγορήσετε γι’ αυτό.
Απλά ξεχάστε με.
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Εδώ τα Χριστούγεννα είναι άφεγγα 

Λεωνίδας Γιανναράκος

Κρυώνω, περονιάζει τ’ αγιάζι
παγώνει η καρδιά μου μες τη νύχτα
κι η Γιορτή της χαράς δεν με θέλει.
Εδώ τα Χριστούγεννα είναι άφεγγα
κι άστρο λαμπρό δεν εφάνη 
και το φως του φανοστάτη το χλωμό
ένα ψεύτικο πλάνο χαμόγελο.

Κρυώνω κι απλώνω τις παλάμες μου
κι ούτε ένα χέρι ζεστό για να σφίξω.
Στα πνιχτά καλντερίμια που χάθηκα 
τύραννος χρόνος, ατέρμονος. 
Κρυώνω κι ούτε καν που με ξέρουν
και τα βλέμματα στρέφονται αδιάφορα.
Η πολιτεία ετούτη είναι αλλιώτικη
θαλπωρής αποθέματα δεν έχει
αλλά κι αν έχει, δεν τα ’χει για μένα.

Κρυώνω μακρινή μου μητέρα.
Ετούτη τη νύχτα στην αυλή μας
ζουμπούλια ευωδίαζαν και ρόδα 
κι ανάσταιναν τη γειτονιά!
Βραδιές αλλοτινές στο τζάκι με τις φλόγες
προσμέναμε τον ερχομό μιας άχραντης αγάπης
να την απλώσουμε στη γη
για τα παιδιά του κόσμου! 



35

Χρόνος και χώρος

Νίκων Μάρρας

Η Συνομωσία των Μετρίων

Χαράλαμπος Ν. Βασιλάκης

Χρόνος ατέλειωτος ... 
μα εμείς ζούμε λίγα χρόνια 
Χώρος απέραντος ... 
μα εμείς χρησιμοποιούμε αυτόν που αναλογεί στις διαστάσεις μας
χρόνος ανυπολόγιστος ...
χώρος ανεκμετάλλευτος ...
πώς το χώρο στο χρόνο να χωρέσω 
πώς το χρόνο στο χώρο να μετρήσω
δίχως ΦΩΣ δε βλέπω χώρο
δίχως ΦΩΣ δε μετρώ το χρόνο
Φ όπως φύση, Ω για τα σωματίδια και Σ για τη σταθερότητα
χρόνο δεν έχω για να περπατήσω το χώρο
χώρο δεν έχω για να ντύσω το χρόνο
μόνο μια μικρή παρουσία στο χρόνο που τη λένε Ζωή
μόνο ένα κομμάτι στο χώρο που το λένε Μνήμα .

Νῦν, ἡ βασιλεία τοῦ νοὸς 
καὶ τῶν αἰσθήσεων.
Κάθε τι πέραν αὐτῶν ἀποκηρύσσεται 
(ἀπ’ τοὺς μικρόνοες) 
καὶ ἐκλαμβάνεται ὡς ἀφέλεια, 
λογίζεται μωρία.
Λὲς καὶ τὰ αἰσθητήρια 
δὲν σφάλλουν, δὲν πλανῶνται·
λὲς καὶ χωράει τὸ ἄπειρο 
μέσ’ τὸ πεπερασμένο. 

Ἀεί, ἡ βασιλεία τῶν ἀμνῶν 
καὶ τῆς πίστεως,
ποὺ ὁδηγεῖ σ’ ἐπίγνωση 
τῶν θείων μυστηρίων.
Χωρὶς τὴν θεία φώτιση, 
δὲν κατακτᾶται ἡ γνῶση. 
Πρὸς τὸ παρὸν ἡ πρόγευση 
ἐκτίθεται στὴν χλεύη! 
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Άνθρωπε Μικρέ

Χρίστος Σαββάκης        

Εικόνα

Σωκράτης Σκαρτσής        

Ξόδεψες μυαλό και ψυχή 
για να εξοντώσεις το εαυτό σου
στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.
Το ίδιο κάνεις και σήμερα :
Σερβία, Ιράκ, Λίβανος, 
Αφγανιστάν, Παλαιστίνη,  Οσσετία 
Γεωργία. Εμφύλιοι, πραξικοπήματα. 
Ποτάμι το αίμα κι εσύ 
περήφανος για τα όπλα σου.
Τόσο μυαλό για τόσο κακό 
κι ακόμα υπάρχεις.
Μη σταματάς όμως. Προσπάθησε.
Είσαι τόσο ικανός 
για τον αφανισμό σου,
εμποράκο του ολέθρου.
Να η διαφορά σου από τα ζώα.
Εδώ είναι η … υπεροχή σου !
Αυτά σκοτώνουν για να ζήσουν
Εσύ, για να πεθάνεις…

Και πώς φεύγουν τα κύματα, ποιες πόρτες θα κλείσουν
σε τόση μυρωδιά αλατιού και δροσεράδα χόρτου
που ανοίγει η γη μας σε μαρμαρένια νησιά;
Η αρχαία κατάρα λευτέρωσε το νερό και τα φρύδια μας
κι απορία δεν έχουμε πάνω στις πέτρες_
σαν οι εσπέρες μαλακώνουν τα βουνά και τα χέρια μας
κατεβαίνουμε αλαφροί στα περιγιάλια
και ταξιδεύουμε στη θάλασσα άσπρα ιχνογραφήματα.
Μα τις αυγές που απλώνουν αλώνια πλατιά σαν τις παλάμες μας
μένουμε άνεργοι ανάμεσα άσπρο και γαλάζιο_
που πόρτα πια ν’ ανοίξουμε άλλη απ’ του σπιτιού μας,
που το νερό κρυστάλλινο ποτίζει την καρδιά μας.
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Μικρές στιγμές

Γιώργος Μαρινάκης

Κάποιες μικρές στιγμές περνάνε
που έχουν αμέτρητη αξία
γιατί σε όαση μας πάνε
μες στης ζωής μας την πορεία.

Βόλτα σε κάποια παραλία 
με της ανατολής τη θέα,
κι ένας καφές μες στην πλατεία
με την παλιά μας την παρέα.

Γεύμα με φόντο το φεγγάρι
κι αύρα δροσιάς το καλοκαίρι,
γεύση από δυόσμο και θυμάρι
και μια ευχή σε πεφταστέρι.

Ένα λουλούδι στο γραφείο, 
τσάι με φίλους στο μπαλκόνι,
ταξίδι σ’ ένα νέο βιβλίο
και σ’ ένα έργο στην οθόνη.

Ενός χαμόγελου η αχτίδα
από ψυχή παιδιού βγαλμένη
και λόγια που ηχούν φροντίδα
από φωνή αγαπημένη.  

Μια αίσθηση από ένα χάδι
κάθε πρωί να μας τονώνει
και μία γεύση κάθε βράδυ
ενός φιλιού που μας ναρκώνει.

Αντί λοιπόν να αναζητούμε
μακρά και απόλυτη ευτυχία,
μες στις μικρές στιγμές ας βρούμε
της ύπαρξής μας την ουσία.



38

Κύπρος

Αντώνης Γιαννόπουλος

Αγνάντι σ’ έχω! Πανάρχαιη σκιά
  που γαλανίζει,
εκεί που αναδεύουνε τα σήμαντρα
  του δειλινού οι μαστόροι!
Κ’ είπα:
στης Παναγιάς το περιβόλι
  ποια καμπάνα δε χτυπάει
και κάνει τους αγγέλους να τραγουδούν;
Κρυφά κι ανάκρυφα
  και με το δάκρυ της ανάμνησης
γραμμένο το ‘χω στην ψυχή μου
  «δεν ξεχνώ»,
αηδόνι στέλνω έμπιστο
  να σου το αναγγείλω.
Ανθίσατε αμπελώνες,
  θάμνοι της χαμογής
ανθίσατε!
-Θάρθουν ποιμένες
  -Αη μετανάστες κήρυκες.
-Τραγουδιστάδες του καλού καιρού
  να βάλουνε το δίκιο σου
στα χείλη τους.
  -Να σηκωθεί ψηλά ο χαιρετισμός
σε μακρινή αυγή
  μια σπιθαμή της λευτεριάς το μπόι.
Κόρη προγονική
  πάνω στα χρώματα των εποχών
που φεύγουν, πολυαίωνα χέρια
  δωρικά σπείραν την τέφρα σου,
νοσταλγικά καράβια την πάνε
και την φέρνουνε σ’ αλαργινές στριές.
Άκου τον όρθρο των κορυδαλλών
  που σ’εγκαλούν
κι απ’ την αχλύ ενός απόμακρου ορίζοντα,
  έλα να στεφανώσεις τα χρυσά
παιδιά της Οικουμένης.



ΠΑΡΟΣ-ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Σωτήρης Νικολακόπουλος

Διηγήματα
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Η φύση της σαν φιλάρεσκη και ηδονική κοπέλα νωχελικά χαδιάρικα 
σου τα δίνει όλα. Γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος φιλάει της αμμουδιές 
της, στα ήρεμα τα βράχια της το κύμα κουβεντιάζει και διάφανη 

ατμόσφαιρα τυλίγει τα άσπρα σπίτια. Το πρώτο μπάνιο Πάσχα, σε έναν 
τόπο αγαπημένο και επιλεγμένο άλλες εποχές για την ομορφιά του και 
την ηρεμία του, που πάντα η ψυχή σου επιθυμεί, είναι η πιο χαρούμενη 
στιγμή. Η δε καρδιά  βγάζει νοσταλγία, γιατί κάποιες αναμνήσεις παλιές 
που ο νους  φέρνει. Νησί όμορφο με όλα τα σπίτια  που λάμπουν στον ήλιο 
σαν άσπρα περιστέρια.

Είναι παρατηρημένο, χρόνια τώρα, το πόσο μας αλλάζει η διάθεση 
αυτές τις γιορτινές μέρες. Τις  ημέρες αυτές των διακοπών θέλω να στάξω 
σταγόνες πολλών στιγμών, σαν το αίμα μιας παπαρούνας, μέσα στις 
κομψές καμπύλες μιας αρχαίας ληκύθου, θέλω να ακουστεί μια μελωδία σε 
(λευκό μείζων ) από την Παριανή λευκότητα του νησιού του  Αρχιλόχου. 
Θέλω να ξαπλώσω πάνω στην θάλασσα για να χαρώ την γαλήνη του νερού 
στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, όπου από τις άλλες παραλίες έχει ποιο 
όμορφη θωριά και είναι σωστό καμάρι όταν τις ξάστερες βραδιές ρίχνει 
πάνω της καθαρές αχτίδες το φεγγάρι. 

Οι λίγες και μικρές ρεματιές κατεβαίνοντας για την Αγία Ειρήνη είναι 
γραφικές γεμάτες χλωμές λυγαριές και μοιάζουν με ωραίες ζωγραφιές 
και χάρη μας χαρίζουν. Την άνοιξη λίγα λουλούδια διαλεχτά όπου 
μοσχομυρίζουν. Οι γλάροι πετούνε δίνοντας κάθετες μάχες με τα γαλάζια 
νερά,  τα πετρόψαρα με τις κόκκινες ανταύγειες και τα αγριοπερίστερα 
φτερουγίζουν αμέριμνα σε χαρούμενους σχηματισμούς γράφοντας στο 
κανονικό γαλάζιο του Αιγαίου.

Στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Είναι 
ένας στενός κόλπος, με χονδρή καθαρή αμμουδιά, χαλίκι και διάφανα 
νερά, ξεραμένα φύκια βγαλμένα στην ακτή, αλμυρίκια και  αρκετούς 
απεριποίητους φοίνικες.
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Στα δεξιά του κόλπου ένας ξερός αχορτάριαστος λόφος και στα ριζά 
του, στη μύτη του βοριά ένα ασβεστωμένο μικρό ξωκλήσι. Εκεί λοιπόν 
στη πλαγιά του πολύ μικρού βουνού, πικροδάφνη ανθίζει και μυρσίνη και 
δυο κυπαρίσσια ορθώνονται φρουροί στη θαλασσινή σιγή και την γαλήνη. 
Εκεί δροσερός φυσάει ο αέρας και σαν γλάρος μέσα στα καταγάλανα νερά 
φαντάζει μοναχό το εκκλησάκι.

Στα αριστερά του κόλπου πάλι λόφος, σε γήινα χρώματα με ελάχιστο 
πράσινο. Εδώ το καφέ και η ώχρα οργιάζουν καθώς και τα σπίτια επιμελώς 
βαμμένα με το απόλυτο άσπρο και με το βαθύ μπλε τα παραθυρόφυλλα 
τους και υποψίες κήπων. Βλέπεις το νερό εδώ είναι λιγοστό και μέχρι 
προ λίγων ετών το έφερναν βυτιοφόρα σκάφη. Στη κορυφή του άλλο ένα 
ασβεστωμένο ξωκλήσι σαν αντικατοπτρισμός. Σαν κοντινός χαιρετισμός. 
Αυτό το εκκλησάκι μακριά από πλούτο επίδειξη ζωή. Εδώ η δάφνη ανθίζει 
το μυόπορο τα πολύγαλα και η γαλατο'υλα και έχει στολίδι αγνό τη 
μοναξιά και είναι αυτό που φέρνει τη μετάνοια και τη γαλήνη.

Βάλανε τους Αγίους απέναντι και τη θάλασσα ανάμεσα να έχουν να 
κουβεντιάζουν τις κρύες μέρες του χειμώνα όταν ο βοριάς θα λυσσομανά, 
όταν η παραλία θα ’ναι άδεια από ασπρουλιάρικα κορμιά, από βόρειες 
φυλές, που ξεροψήνονται σαν φρυγανιές στον ήλιο κι ο αέρας θα φτιάχνει 
μικρές ανεμοθύελλες από άμμο, κογχύλια, πουρνάρια, προσευχές και 
ψίθυρους. Τότε τα ψάρια μεταφέρουν τις κουβέντες των Αγίων καθώς 
κολυμπούν κάτω από το νερό.

Διαλέγω τη δεξιά πλευρά με τα λιγοστά αρμυρίκια, και τα νερά που 
εκτείνονται καθάρια, μέχρι μέσα βαθιά, χωρίς ίχνος μαυρίλας. Απλώνω την 
πετσέτα και δέχομαι επίθεση από μυρωδιές που θυμίζουν την ελευθερία και 
τη χαρά των καλοκαιριών της παιδικής μου ηλικίας σε μια άλλη θάλασσα 
γλυκιάς νοσταλγίας. Μυρίζω λυγαριά οπωσδήποτε αμάραντους, ρίγανη 
και ξεραμένο απότιστο χώμα, μυρίζω καφτή άσπρη πέτρα. Κάτι άλλο. Κάτι 
που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Μια μυρωδιά τόσο απτή που σχεδόν την 
αγγίζω. Το όνομά της ωστόσο μου διαφεύγει. Με κάνει ευτυχισμένο και 
χαρούμενο, φαντάζομαι αυτό είναι το σημαντικό!

Χαρούμενος μπαίνω στο νερό και η χαρά παγώνει μαζί με το υπόλοιπο 
σώμα. Είναι τόσο κρύα η θάλασσα που είναι σαν να με μαχαιρώνει. 
Σκέφτομαι να γυρίσω ηττημένος αλλά στεγνός στην πετσέτα μου. Αλλά, 
διάολε, είναι η πρώτη μου μέρα!

Μπαίνω - και ανατριχιάζω όλος. Έως τα γόνατα είναι δύσκολα, τρέμω. 
Το νερό μοιάζει σαν να με καίει. Όσο κινούμαι εμπρός τόσο εκείνο 
αφαιρεί την αντίσταση του δέρματος και την παλιά θερμοκρασία. Είμαι 
ήδη μέχρι την μέση. Προχωρώ και συνηθίζω, βουτώ. Με κάθε απλωτή 
μεταμορφώνομαι. Στις 10 απλωτές ακόμα κρυώνω και κινούμαι γρήγορα. 
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Τρέχω για να ζεσταθώ Απλωτές με ελεύθερο και ύπτιο η μεταμόρφωση 
είναι ολοκληρωτική. Είμαι δελφίνιι!

Στην Αγία Ειρήνη όσο βαθιά κι αν πας, είσαι κοντά σε ξηρά γιατί ο 
κόλπος είναι μικρός. Αφού κολύμπησα αρκετά, τέλος συνήθισα και πήρα 
το δρόμο της επιστροφής προς τα έξω. Στέκομαι στα πόδια μου πατάω, 
λυγίζω τα γόνατα, εκτίναξη. Τα πέλματα σπρώχνουν τον αμμώδη βυθό, 
τινάζομαι στον αέρα και πέφτω βουτιά στο πλάι. Σκέφτομαι πως με κοιτάνε 
από την παραλία. Σκέφτομαι πως είμαι μεγάλος για τέτοια. Έπνιξα και την 
κραυγή λίγο πριν που κρύωνα. Και τώρα τι; Σκέφτομαι πως θα λένε «Πω 
πω! Κοιτάξτε αυτό τον άνθρωπο! Στην ηλικία του, πάει τα ’χασε».  Όμως 
σκέφτομαι πως είμαι ψάρι! Συνεχίζω Λυγίζω τα γόνατα. Εκτίναξη. Πέφτω 
βουτιά στο πλάι. Πάλι και πάλι και πάλι.  

Στην Αγία Ειρήνη, Πάσχα, όσο διαρκεί ένα μπάνιο αντιλαμβάνομαι πώς 
αναλύεται η ευτυχία όταν η ελευθερία  διασταυρώνεται  με την παιδική  
χαρά, τότε που τρέχαμε στις γειτονιές ξυπόλυτα ελαφάκια και σμίγαμε με 
όποιον βρίσκαμε και κάναμε παρέα και οι πέτρες μας γνωρίζανε και τα 
στενά σοκάκια. Τη μαγική στιγμή που θα συμπέσουν ο εαυτός σου από 
το παρελθόν, ο εαυτός σου από το παρόν, κι ο εαυτός σου από το μέλλον. 
Τότε  νιώθεις πως τη στιγμή που όλοι σου οι εαυτοί ενωθούν σε έναν  
είσαι  Ευτυχισμένος! Οι μυρωδιές που έφερα στην επιφάνεια, το παιδί που 
υπήρξα. Το νερό που μου επιβλήθηκε, διδάσκοντας με να νιώσω τη στιγμή. 
Το κρύο σαν υπενθύμιση ενός αναβαλλόμενου θανάτου. Παρελθόν, παρόν 
και μέλλον σε μια στιγμή. Η εξίσωση της ευτυχίας. 

 Τα μάτια μου γεμάτα μπλε, με κόκκινα δειλινά, απέναντι στα ξερονήσια 
της Αντιπάρου. Θάλασσα και ουρανός, σύννεφα και κύματα. Άχραντα 
μυστήρια στο βάθος  της θάλασσας. Παντοτινή αγάπη! 

Μεγάλο πανώριο υδάτινο θαύμα κινείται και απλώνεται γύρω και πέρα 
σε όλο το πλάτος, το μήκος, το βάθος, ώσπου τα μάτια μου φτάνουν να 
κλείνουν σε μια μόνη του πελάγου γραμμή. Και σε κείνο το σημείο πιστεύεις 
ότι φιλιούνται η γη με το ουράνιο άπειρο!  Και εγώ καθισμένος στην άκρη 
της θάλασσας στην Αγία Ειρήνη στην Πάρο βλέπω την απέραντη έκταση 
της θάλασσας του Αιγαίου, τη γαλήνια επιφάνειά της, όταν θέλει, τη θωριά 
της, τη γεμάτη μαγεία γαλάζια της μορφή, τότε νοιώθω πάλι σαν παιδί 
Μου συνέβη, Μεγάλη Πέμπτη, στην Πάρο.

Υ.Γ. Αργότερα έμαθα πως το αριστερό ξωκλήσι, στο νότια, είναι του Άγιου 
Νικολάου   και το άλλο, δεξιά στο βορά, το ήξερα, είναι της Αγίας Ειρήνης. Άρα οι 
Άγιοι νομίζω ότι συνομιλούν κι αυτοί μεταξύ τους. Τι λένε; Το παρελθόν τους και 
το μέλλον τους.  Είναι ευτυχισμένοι τελικά οι Άγιοι! Αυτό το μυστικό μεταφέρουν 
τα ψάρια σας το λέω και εγώ, που ένοιωσα σαν Ψάρι.
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Αγία Ειρήνη-Πάρος

ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ
   Για την Πάρο 

Έχει άπειρα πρόσωπα και προσωπεία ο καημός, 
σκαμπανεβάσματα κι ανθίσματα 
και εξανθήματα ο κόσμος και πληγές. 
Γυρίζει μύλος ο καιρός 
κι αλέθει και συνθλίβει τους θνητούς, 
σμιλεύει κάστρα, 
γλύφει, πιλατεύει τα νησιά, 
σκήτες πουλιών και ερπετών, 
βουνά βορά του ανέμου και του ήλιου, 
αρχαίες πελαγίσιες κι ανεμοδαρμένες γαίες,
θρεμμένες με αρμύρα και με φως, 
λόφοι στεγνοί, 
γυμνή η ανάσα των βουνών, 
μόχθος αιώνων ξεχασμένος στα λιμάνια 
όλος ο χρόνος κι ο καημός σταματημένος στα ακρωτήρια.

Ελένη Χωρεάνθη
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ΤΑΞΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΚΕυΕΣ

Κατερίνα Ντούγκα-Κοτοπούλου

Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ των γιατρών ήταν μέσα στα χρονικά πλαίσια ζωής που 
μου έδωσαν. Μαζί με τους πόνους που ζούσα καθημερινά, με μικρά 
διαλείμματα από την προσωρινή ευεργετική ενέργεια της μορφίνης, που 

ζητούσα απελπισμένα για να γλιτώσω έστω για λίγο από την κόλαση των πόνων, 
παρόλ ' αυτά ήταν υπέροχο για μένα το διάστημα αυτό, γιατί γνωρίζοντας το χρόνο 
της φυγής μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να προετοιμαστώ για το μεγάλο ταξίδι.

Χάρηκα τα αγαπημένα μου πρόσωπα κι έκανα ατέλειωτες διαδρομές για να 
φωτίσω τα σκοτεινά σημεία της ζωής μου.

Ανέλυσα τα «πώς» και τα «γιατί» και συναρμολόγησα τ' ανάκατα κομμάτια του 
παζλ της ζωής μου. Ανακάλυψα πόσο ευτυχισμένα έζησα, μέσα σ' έναν κυκεώνα 
από προβλήματα, που εμφανίζονταν με ταχύτητα πυροτεχνημάτων. Κατάφερνα 
μετά από βουτιές στ' άδυτα του προβλήματος ν' αναδύομαι με τη δεξιοτεχνία ενός 
έμπειρου δύτη στην επιφάνεια, φορτωμένη λάφυρα τις θαυματουργές αλοιφές 
για να γιάνω τις πληγές μου και γεμάτη χαρά παρακολουθούσα την κρούστα 
που σιγά σιγά σκλήρυνε, δείγμα της ίασης της πληγής, ανοίγοντας φτερά για 
καινούριους δρόμους με τη γλυκιά προσμονή του απρόσμενου.

Σε μια τέτοια περίοδο αναμονής ήρθε το μεγάλο μαντάτο.
Το διάβασα με μεγάλη ευκολία στο βλέμμα του γιατρού και στη δυσκολία του 

να μου το αποκαλύψει, τον διευκόλυνα λέγοντας του πως το 'ξερα και ήμουν 
έτοιμη να το αντιμετωπίσω.

Δεν υποκρινόμουν την ψύχραιμη. Πάντα πίστευα πως όταν έρχεται η ώρα της 
αναχώρησης, το διαβατήριο θα έχει τη μία ή την άλλη σφραγίδα.

Είπα ευχαριστώ στο Θεό και ζήτησα κουράγιο για μια δημιουργική πορεία 
μέχρι το τέλος.

Αυτή την τελευταία ημέρα τη διαισθάνθηκα. Το βράδυ έμεινα ξάγρυπνη και 
ήταν μια αρκετά δύσκολη νύχτα.

Από το μόνιμα ανοιχτό μου παράθυρο, είδα την τελευταία υπέροχη ανατολή του 
ηλίου. Αποχαιρέτησα αυτόν τον τεράστιο ζωοδότη δίσκο κι έκλεισα τα μάτια μου 
νιώθοντας σιγά σιγά να μ' αφήνει η ζωή. Το σφίξιμο του σχεδόν παγωμένου χεριού μου 
από τη ζεστή σάρκα μιας παλάμης με ανάγκασε με κόπο ν' ανοίξω τα μάτια μου.

—Πώς πάμε;
Ένα αχνό κοπιαστικό χαμόγελο φάνηκε στο κουρασμένο μου πρόσωπο. Ήταν 

ο γιατρός Γιώργος Κατσιάμης. Πολλά χρόνια φίλος μου.
—Φίλε κι αδελφέ μου, ψιθυρίζω αδύναμα. Φεύγω. Σε ευχαριστώ για τον αγώνα 

που έκανες να με κρατήσεις στη ζωή. Πάντα με στήριξες στ' ατέλειωτα χρόνια 
της φιλίας μας. Εσύ μ' έκανες να πιστέψω πως υπάρχει Θεός. Δε μ3 άφησες ποτέ 
να σου πω ευχαριστώ. Σ' ευχαριστώ.

Ένα σφίξιμο στο στήθος με ανάγκασε να σταματήσω. Βρισκόμουν στα 
τελευταία δευτερόλεπτα της πάλης της ψυχής μου ν ' απαλλαγεί από το σάρκινο 
φορτίο της και ένιωθα μια ηδονική ταραχή για το άγνωστο που με περίμενε.
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Με μια τελευταία βίαιη κίνηση επιτέλους απαλλάχτηκα. Ήταν μια αναγκαία 
διαδικασία ο αποχωρισμός μου από το φυσικό μου περίβλημα. Στέκομαι για λίγο 
ακίνητη. Δεν έχω συναίσθηση του περιβάλλοντος που βρίσκομαι και προσπαθώ να 
προσαρμοστώ, ν ' αποκτήσω συνείδηση του χώρου, όπως ένα νεογέννητο βρέφος. 

Προσπαθώ να ξεφύγω από την ταραχή και την οδύνη που με διακατέχουν.
Άρχισα να περιφέρομαι στο δωμάτιο. Η κραυγή της κόρης μου με τρόμαξε. Ο 

γιος μου έπεσε πάνω στο νεκρό σώμα μου κλαίγοντας με λυγμούς. Η αναγνώριση 
των παιδιών μου με ηρέμησε κι ένιωσα ευτυχισμένη κι ανάλαφρη. Όσο κι αν είναι 
κανείς προετοιμασμένος για το τέλος, όταν αυτό έρχεται, είναι οδυνηρό.

Δεν ξέρω πώς να τους πω πως δεν υπάρχει λόγος να κλαίνε, γιατί εγώ, 
επιτέλους, είμαι καλά. Δεν πονάω πια, ακόμη και το κέρινο πρόσωπο μου στο 
νεκρό μου σώμα ηρέμησε και έχει μια γαλήνια έκφραση.

—Σε μια ώρα θα φέρουν το φέρετρο, ακούω τον αδελφό μου.
Η μητέρα μου μουρμουρίζοντας μοιρολόγια ανάβει το καντήλι για την ψυχή 

μου. Η Αναστασία, η αγαπημένη μου φίλη, με τη βοήθεια της νοσοκόμας που με 
φρόντιζε τον τελευταίο καιρό, ανέλαβαν τη φροντίδα του νεκρού μου σώματος 
για το τελευταίο ταξίδι.

Την κοιτάζω με τρυφερότητα, δεν υποψιάζεται την παρουσία μου. Με 
απαλές κινήσεις πλένει τα χέρια μου, σαν να μη θέλει να με πονέσει. Γιατί ήταν 
ήδη πληγωμένα από τις αλλεπάλληλες μεταγγίσεις και τους ορούς, έσπαζαν οι 
φλέβες και ήταν παντού τρυπημένα και μελανιασμένα. Τα χείλη μου είναι λίγο 
ανοικτά και φαίνονται τα δόντια μου. Δε θυμάμαι πόσα δόντια είναι δικά μου. 
Την πλησιάζω αρκετά και της ψιθυρίζω.

—Θυμάσαι μια φορά, ήμασταν μαλωμένες και ήρθα στο ιατρείο σου. Ήσουν 
σκυθρωπή κι εγώ αμίλητη. Μου έκανες εκείνη την καταραμένη ένεση και 
περιμένοντας να μουδιάσουν τα ούλα μου, βάλθηκες να τροχίζεις για πολλή ώρα 
μια γέφυρα δοντιών που κρατούσες στα χέρια σου, έτσι που άρχισα ν' ανησυχώ 
πως θα περνούσε η νάρκωση κι εσύ ακόμη θα τροχίζεις την ακρυλική γέφυρα. Η 
αγωνία μου πως θα περνούσε η νάρκωση κορυφώθηκε, μα παρέμεινα αμίλητη και 
προσπάθησα να μην ξεχάσω πως ήμουν θυμωμένη μαζί σου, γιατί η σκηνή μου 
φάνηκε τόσο κωμική που θα έβαζα τα γέλια, αλλά όταν θυμήθηκες πως έπρεπε 
να τροχίσεις το δόντι που νάρκωσες, έπαψε να είναι κωμωδία γιατί μαρτύρησα.

Συχνά δε σου έλεγα να μην ασχολείσαι με λεπτομέρειες, γιατί δε θα ζούσα πολλά 
χρόνια; Εσύ όμως επέμενες, γιατί δεν ήθελες να πιστέψεις πως θα χωριζόμασταν τόσο 
νωρίς και με παίδευες ατελείωτες ώρες και μέρες στην οδοντιατρική σου καρέκλα.

Την περίοδο της αρρώστιας μου είχα ετοιμάσει με πολλή επιμέλεια την ατζέντα με 
τα τηλέφωνα αυτών που θα ήθελα να με συνοδέψουν στην τελευταία μου κατοικία, 
αν ήθελαν και αυτοί βέβαια. Βλέπω την κόρη μου να κρατάει αυτή την ατζέντα και 
να κατευθύνεται στο τηλέφωνο, με μουσκεμένο από τα δάκρυα πρόσωπο. Είμαι 
αναστατωμένη που βλέπω όλα αυτά τ3 αγαπημένα μου πλάσματα λυπημένα, αλλά 
μήπως κι εγώ, πριν φύγω, δεν έκλαιγα, όταν κάποιος άλλος έφευγε;

Μένω σιωπηλή, τους κοιτάζω και θυμάμαι το ποίημα του Μαβίλη που 
τελευταία διάβαζα.

Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε
την πίκρα της ζωής. Όντας βυθίσει
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ο ήλιος και το σούρουπο ακολουθήσει,
μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να 'ναι.
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στης λησμονιάς την κρουσταλλένια 

βρύση' μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει α στάξει γι' αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε.
Κι αν πιουν θολό νερό ξαναθυμούνται, (διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδέλια, 

πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται,
Α δε μπορείς παρά να κλαις το δείλι,
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν:
θέλουν —μα δε βολεί να λησμονήσουν.
Χτυπάει το κουδούνι και με αποσπά από τη σκέψη μου. Έφεραν το φέρετρο 

και έχω περιέργεια να δω πώς είναι.
Ένας άνδρας κάνει την εμφάνιση του στην πόρτα . και μπαίνει ανάποδα γιατί 

κρατάει την άκρη από το φέρετρο. Πλησιάζω να το δω από κοντά. Α, να και το 
καπάκι! Το ήθελα με τζάμι. Η κόρη μου το θυμήθηκε. Το τοποθέτησαν κάτω και 
περίμεναν να τελειώσουν την ετοιμασία του νεκρού μου σώματος.

Το πρόσωπο μου είναι γαλήνιο, με κέρινο χρώμα. Είμαι ευχαριστημένη που 
δεν έζησα πολλά χρόνια. Μου φόρεσαν ένα ριχτό μαύρο φόρεμα. Το μαύρο 
χρώμα ήταν η αδυναμία μου από μικρό παιδί. Όλη η j γκαρνταρόμπα μου είχε 
συνδυασμούς μαύρο, γκρι, μπλε και άσπρο. Το μαύρο τώρα κάνει αντίθεση με το 
νεκρό μου πρόσωπο. Τα χείλη μου είναι άσπρα* ποτέ δεν είχα φορέσει κραγιόν, 
δε μου άρεσε το κόκκινο χρώμα, ούτε είχα βάψει ποτέ τα νύχια μου κόκκινα.

Η κόρη μου χτενίζει τα μακριά μου μαλλιά και κάτω από τις «μες» φαίνονται 
οι άσπρες τρίχες που είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους.

Οι άνδρες πλησίασαν το νεκρό μου σώμα και το σήκωσαν. Τα πρόσωπα τους 
είναι ψυχρά, αδιάφορα.



Ποιήματα για την Εποχή

Ο χειμώνας είναι εδώ, απειλητικός και όμορφος συνάμα! Ας τον υποδεχτούμε με της 
ποίησης την πένα, τον πιο ασφαλή τρόπο για να περάσει ανώδυνα και καλαίσθητα. 
Ακολουθούν ποιήματα  για το χειμώνα, από το θησαυρό της Ελληνικής ποιητικής 
δημιουργίας.
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Τα Πάθη της Βροχής            

Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών
άρχισε κι η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα
μ’ αυτόν τον πάντα νικημένο ήχο
σι, σι, σι.
Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος,
ήχος κανονικός, κανονικής βροχής.
Όμως ο παραλογισμός
άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση
μού ’μαθε για τους ήχους.
Κι όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή,
σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα,
κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν
και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ.
Και κάθε σταγόνα κι ένα εσύ,
όλη τη νύχτα
ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος,
αξημέρωτος ήχος,
αξημέρωτη ανάγκη εσύ,
βραδύγλωσση βροχή,
σαν πρόθεση ναυαγισμένη
κάτι μακρύ να διηγηθεί
και λέει μόνο εσύ, εσύ, εσύ,
νοσταλγία δισύλλαβη,
ένταση μονολεκτική,
το ένα εσύ σαν μνήμη,
το άλλο σαν μομφή
και σαν μοιρολατρία,
τόση βροχή για μια απουσία,
τόση αγρύπνια για μια λέξη,
πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή
μ’ αυτή της τη μεροληψία
όλο εσύ, εσύ, εσύ,
σαν όλα τ’ άλλα νά’ ναι αμελητέα
και μόνο εσύ, εσύ, εσύ. 
  Κική Δημουλά
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Το χιόνι

Τι καλά που ‘ναι στο σπίτι μας τώρα που έξω πέφτει χιόνι!
Το μπερντέ παραμερίζοντας τ’ άσπρο βλέπω εκεί σεντόνι
να σκεπάζει όλα τα πράγματα, δρόμους, σπίτια, δένδρα, φύλλα.

Πόσο βλέπω μ’ ευχαρίστηση μαζεμένη τόση ασπρίλα.
Όμως, κοίτα, τουρτουρίζοντας το κορίτσι εκείνο τρέχει.
Τώρα στάθηκε στην πόρτα μας, ψωμί λέει πως δεν έχει,
πως κρυώνει, πως επάγωσε…

Έλα μέσα κοριτσάκι,
το τραπέζι μας εστρώθηκε κι αναμμένο είναι το τζάκι!

Κώστας Καρυωτάκης

Χιονοπόλεμος
                                                  

Χιόνισε και κάναμε μια άσπρη στοίβα τόση.
Τέτοιο χιόνι πούπουλο, Θεέ μου, να μη λιώσει.

Ε, με το χιονάνθρωπο τραβηχτείτε πέρα
άναψεν ο πόλεμος πάρτε πρώτη σφαίρα.

Αν βαστάν τα κότσια σας, πιάστε μετερίζι.
Όπου πέσει η μπάλα μας, μύτες κοκκινίζει.

Πως; Γελάτε; Πάρτε τη πάνω στο στομάχι.
Φραπ, και σκιάζει η δεύτερη στου αρχηγού τη ράχη.

Φράπ, κι απ’ τα κεφάλια τους πέφτουν κάτω οι κούκοι.
Φραπ! Και του χιονάνθρωπου σπάζει το τσιμπούκι.

Στέλιος Σπεράντσας
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Χειμώνας
                                                  

Τα πάντα κρύα και μαύρα και δαρμένα,
γέρο χειμώνα, σέρνεσαι και κλαις.
Μα να! βουβά τραγούδια οι μενεξέδες,
ανθούνε γαληνές οι μυγδαλιές.

Γοργόνειρο η ζωή σας, μενεξέδες,
η πνοή σας αθάνατο νερό.
Μυγδαλιές, θα σας κάψει τ' αγριοκαίρι,
το γέλιο σας δροσάτο, ευγενικό.

Παρηγορείστε τους δυστυχισμένους,
μπάλσαμο ελάτε στις λαβωματιές,
βουβά, βαθιά τραγούδια, ω μενεξέδες,
νυφούλες γαληνές, ω μυγδαλιές.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Νουμάς" στις 23 Ιανουαρίου 1911.

Κωστής Παλαμάς

Ο Χειμων
                                                  

Φύσησε πάλι ο βοριάς με θυμό
Κι ο γέρος μας ήλθε ψυχρός ο χειμών.
Τ' αηδόνι τη φύση ως πριν δεν υμνεί,
Η γη μας αστόλιστος μένει γυμνή.

Κελάηδημα αφήνει ο κόραξ τραχύ,
Κι ο βράχος με πένθος το κρακ αντηχεί.
Τα ρόδα, τα άνθη, τα φύλλα στην γη
Ωχρά τα σκεπάζει φθορά και σιγή.

Παντού ερημία, παντού σιωπή!
Η φύση κοιμάται ωχρά σκυθρωπή!
Πώς μοιάζει, Θεέ μου, ο μαύρος χειμών
Την υστερινή ώρα, το τέλος ημών!

Αχιλλέας Παράσχος
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Καλός και κακός καιρός

Δεν με πειράζει αν απλώνη
έξω ο χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, και κρυάδα.
Μέσα μου κάμνει άνοιξι, χαρά αληθινή.
Το γέλοιο είναι ακτίνα, μαλαματένια όλη,
σαν την αγάπη άλλο δεν είναι περιβόλι,
του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λυώνει.

Τι ωφελεί οπού φυτρώνει
λουλούδια έξω η άνοιξις και σπέρνει πρασινάδα!
Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονεί.
Ο στεναγμός τον ήλιο τον πιο λαμπρό σκεπάζει,
σαν έχεις λύπη ο Μάης με τον Δεκέμβρη μοιάζει,
πιο κρύα είναι τα δάκρυα από το κρύο χιόνι. 

(Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983)
Οδυσσέας Ελύτης

Τα καημένα τα πουλάκια 

Κρύο βαρύ, χειμώνας όξω, τρέμουν οι φωτιές στα τζάκια,
τώρα ποιος τα συλλογιέται τα καημένα τα πουλάκια!
Τα πουλάκια είναι στα δένδρα, τα πουλάκια είναι στα δάση,
τα πουλάκια θα τα πάρει ο βοριάς που θα περάσει,
η βροχή και το χαλάζι κι ο βοριάς που θα περάσει,
και το χιόνι που το παίρνουν στις αυλές με το φαράσι.

Κι αν η νύχτα είναι μεγάλη, κι έρχεται γιομάτη τρόμους,
κι αν ο θάνατος απόψε, φέρνει γύρα μες τους δρόμους,
κι αν η παγωνιά θερίζει κι είναι δίχως ρουχαλάκια,
δε βαριέσαι, ποιος θυμάται τα καημένα τα πουλάκια.
Τα πουλάκια είναι στα δένδρα, τα πουλάκια είναι στα δάση,
τα πουλάκια θα τα πάρει ο βοριάς που θα περάσει.

Στα παιδάκια είναι τα χάδια, στα παιδάκια τα φιλάκια,
τώρα ποιος τα συλλογιέται τα καημένα τα πουλάκια!
Κι όταν γίνει, πάλι, βράδυ κι όλοι πάνε να πλαγιάσουν,
να χωθούν μες τα κρεβάτια, μη τυχόν και ξεπαγιάσουν,
τα πουλάκια τα καημένα, τα πουλάκια, τώρα, πέρα
θα χαθούν χωρίς ελπίδα να φανούν την άλλη μέρα…

Ναπολέων Λαπαθιώτης
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«Χειμώνας»
                                                  

Μη με προσμένεις πια να ‘ρθω στο βουερό ακρογιάλι.
Την αμμουδιά να πάρουμε, να φθάσουμε ως το μώλο.
Στην καταχνιά της θάλασσας και στην ανεμοζάλη
Σα ροδοσύγνεφο σκορπά, σβήνει το είναι μου όλο.
Κάποια φωτιά ονειρεύομαι για το σβηστό μας τζάκι
Ν’ αστράφτει μες στη σκοτεινιά της σάλας της κλεισμένης.
Να κρούει το παραθύρι μας ο αέρας, το νεράκι
Και εσύ δειλή κι αμίλητη στο πλάι μου να μένεις.
Να λες σ’ αυτή σου τη σιωπή όσα ποτέ δεν είπες
Στις ανοιξιάτικες αυγές, στα θερινά τα βράδια,
Ν’ αντιστοράς στο βλέμμα σου χαρές μαζί και λύπες
Πόθους, παλμούς, ονείρατα, φιλιά, αγκαλιές και χάδια.
Κι έτσι στην κρύα τη σκοτεινιά της νύχτας του Γενάρη
Μες στ’ όνειρο θ’ αγγίξουμε μια άνοιξη περασμένη,
Τα ρόδα τ’ απριλιάτικα που πια μας τα’ χουν πάρει
η μοίρα μας κι οι ξένοι.

Μήτσος  Παπανικολάου
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Χειμερινές εικόνες

Γενάρης, οι μέρες μεγαλώνουν
ανάνθιστες μουντές,
κρύα πρωινά γλυκοξυπνήματα.
Τα πάντα  άσπρα
φως ανέσπερο ελπίδας.

Η φύση αναγεννάται
χάρμα οφθαλμών.
Υπερκόσμια μουσική,
άγριοι αέρηδες παντού 
και η θάλασσα πλατιά.

Είναι η στιγμή ακριβώς
το μυαλό ανατριχιάζει
η ψυχή πετά.
Άχραντα μυστήρια, 
στιγμές θεϊκές.

Γενάρης στη μέση του χειμώνα,
πρωί πρωί κάτι σπουργίτια
τρελά πετάγματα
αφήναν εφήμερες
γκρι γραμμές στα σύννεφα.

Εμείς φευγάτοι
στους ίσκιους του Σαρωνικού.
Ο ήλιος ψυχρός μια θαμπή λαμπάδα,
δένδρα χωρίς φύλλα
με μια χρυσή αχνάδα.

Νεροσυρμές στη μπαλκονόπορτα
δρόμους καθρέφτινους 
τραβούν οι στάλες της βροχής,
αργοκυλώντας στο γυαλί
φτιάχνουν χειμερινές εικόνες.

  Σωτήρης Νικολακόπουλος



Βιογραφικό

ΜΕλΙΣΣΑΝθΗ

Σ. I. Ν.
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Λογοτεχνικό ψευδώνυμο της ποιήτριας Ήβης Κούγια-Σκανδαλάκη. Γεννήθη-
κε στην Αθήνα και σπούδασε στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στη Γερμανική Σχο-
λή της Αθήνας, άπ’ όπου πήρε κι ανάλογα πτυχία. Εργάσθηκε κατόπιν σαν 
καθηγήτρια ξένων γλωσσών σε ιδιωτικές σχολές, μα από πολύ νέα άρχισε 
να γράφει και να δημοσιεύει ποιήματα.

Στα 1930 κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή με τίτλο «Φωνές εντό-
μου». Αλλά μόνο με το δεύτερο βιβλίο της, τις «Προφητείες» (1931) καθι-
ερώθηκε.

Ο Μ. Μαλακάσης έλεγε τότε για τη Μελισσάνθη ότι ήταν ένα ποιητικό 
φαινόμενο, που άγγιζε το θαύμα. Κι ακολούθησαν τα βιβλία: «Φλεγόμενη 
βάτος» (1935), «Ο Γυρισμός τού Ασώτου» (1936).

Όταν το ποιητικό αυτό βιβλίο εκδόθηκε για δεύτερη φορά στα 1938 παίρ-
νει έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών. Και η ανοδική πορεία τής ποιήτριας 
συνεχίζεται με τα βιβλία: «Ωσαννά» (1939), «Λυρική εξομολόγηση» (1945), 
«Η εποχή τού ύπνου και της αγρύπνιας» (1950), «Το ανθρώπινο σχήμα» 
(1961), «Το φράγμα τής σιωπής» (1965, Κρατικό Βραβείο) «Εκλογή, από τό 
ποιητικό έργο μιάς εικοσαετίας 1930/50» (1965) και «Εκλογή από το ποιη-
τικό έργο 1961/65» (1970).

Η Μελισσάνθη, στα 1960 κυκλοφόρησε σε βιβλίο και το θεατρικό της 
έργο «Ο μικρός αδερφός», που τιμήθηκε με βραβείο τού Σικιαρίδειου δια-
γωνισμού Παιδικού Θεάτρου. Έχει ακόμη συνεργασθεί με λογοτεχνικά πε-
ριοδικά, όπως «Ο Αιώνας μας» κι η «Καινούργια Εποχή», όπου δημοσίευσε 
μελέτες της για την Αγγλική κι Αμερικάνικη Ποίηση, ενώ δικά της ποιήματα 
μεταφράστηκαν και δημοσιεύθηκαν σέ ανθολογίες και περιοδικά τού εξω-
τερικού.

Η Μελισσάνθη, σαν τακτική συνεργάτρια στη λογοτεχνική εκπομπή τού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, μπόρεσε να δώσει σοβαρά δείγματα τής 
κριτικής της κατάρτισης και των πλατειών φιλολογικών γνώσεων της. Η ποί-
ησή της, ξεκινώντας από την παράδοση, πέρασε στις νέες ποιητικές μορφές, 
καταργώντας την αυστηρότητα του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας.

Ωστόσο σαν βασική φιλοσοφική θεώρηση, αυτή η ποίηση ελάχιστες προ-
όδους σημείωσε: η Μελισσάνθη έμεινε η λυρική τραγουδίστρια με τις μετα-
φυσικές αγωνίες κι υπαρξιακές αναζητήσεις, που τις πιο πολλές φορές την 
οδηγούν σε αδιέξοδα. Υπάρχει μια «κατήφεια θανάτου» -όπως παραδέχεται 
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κι ή ίδια- στο έργο της. Πράγμα αρκετά φυσικό, αν δει κανείς την ποιήτρια 
μέσα στα πλαίσια τής εποχής της. Ήταν μια εποχή τρομακτικών ανακατατά-
ξεων.

Την επιφανειακή γαλήνη του Μεσοπολέμου (όπου η ποιήτρια ωρίμαζε) 
τη συντηρούσε στον τόπο μας ή φοβία κι η απαγόρευση, η καταπίεση κι οι 
κρυφοί διωγμοί τής σατανικής μεταξικής δικτατορίας, -γεγονότα που δεν 
ήταν δυνατό ν’ αφήσουν ανεπηρέαστο τον όποιο πνευματικό άνθρωπο.

Στην Ευρώπη, απ’ την άλλη μεριά προετοιμαζόταν, με την άνοδο του φα-
σισμού, η Μεγάλη Σφαγή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, -πράγμα που 
ούτε αυτό επιτρεπόταν να αγνοεί ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος.

Και οι ισχυροί μπόρεσαν ν’ αντιδράσουν· οί πιο ευαίσθητοι κατέφυγαν 
στις «μεταφυσικές αναζητήσεις». Ανάμεσα σε αυτούς τους τελευταίους ανή-
κει η Μελισσάνθη. Η ποίησή της είναι πέρα ώς πέρα διαποτισμένη άπ’ αυτή 
την αγωνία του Αύριο που διακατείχε όλους τους ευαίσθητους ανθρώπους 
της εποχής της. Κι αργότερα, όταν η θύελλα πέρασε η Μελισσάνθη είχε πια 
προχωρήσει πολύ στη μεταφυσική «έρευνα» για να μπορέσει να γυρίσει 
πίσω και ν’ αντιμετωπίσει ξανά τη νέα πραγματικότητα.

Μ’ αυτά τα κριτήρια ιδωμένο το έργο της έχει σήμερα την ιστορική του 
αξία, -μια «ανθρωπιστική» αξία- βασισμένο καθώς είναι στην ανυλοποίητη 
αγάπη για τον Άνθρωπο, σε όλες του τις εκδηλώσεις.

Προφητεῖες
Ἀπόψε εἶπα μ' εἶχες πιὰ κερδίσει,
ποὺ ρόδισαν οἱ πόθοι μου ὅλοι ἀνθοί.
Μὰ πρὶν ὁ ἀλέκτωρ φωνήσει
Κύριέ μου, τρὶς σὲ εἶχα ἀρνηθεῖ
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ςατυρικὸν ὀξυμωρον

Σκοτεινίασε ὅταν ἔπεσε τὸ φῶς τυφλωτικὸ
Λιγόστεψε ὅταν ὁ ἀριθμὸς ἔγινε πολλαπλάσιος
Οἱ λύσεις γίναν κόμπος ἄλυτος
κι ὅταν ἡ Ἀριάδνη ἔτρεξε λυσίκομη
κύλησε ἀνάποδα τὸ κουφάρι της
Τότε ὁ κάβουρας ἔγινε ὠκύποδας
κι ὁ Ἀχιλλέας χελώνα. Πήδηξε
ἔξω ἀπ' τὴν ἔξωση τοῦ Ἐλεάτη
ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ χωροχρόνου
ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ ἀγώνισμα στὸν Ἱππόδρομο
καὶ τὰ χαμένα στοιχήματα
τὴν ἀνατίμηση τοῦ πετρελαίου
τὸν πυρετὸ τοῦ χρυσοῦ
τὴ παγκόσμια κρίση
ἐνῶ γύρω του ξεφώνιζαν ὑστερικά:
Rent a car... Rent a car...
Ὀρυμαγδὸς ἀπὸ ἐκσκαφεῖς κι ἀριθμομηχανὲς
ἀνοίγουν σ' ὅλα τὰ τοιχώματα ρωγμὲς
Οἱ δρόμοι μὲ τὰ μεγαθήρια κτίρια κυματίζουν
-σχηματίζονται, ἀποσχηματίζονται
ὑψώνονται κυκλώπεια τείχη
κι ἀντιστοιχεῖες στίχων-
Βραδινὸ τοπίο μὲ τριζόνι
Ἡ νύχτα ἀναποδογυρισμένη ὀμπρέλα
μαζεύει σκόρπιο κεχριμπάρι
Ρομαντισμὸς καὶ φεγγάρι
κυλάει ἀποκεφαλισμένο στὴν ἄσφαλτο
ἐνῶ ἀπὸ ἕνα σφάλμα computer
ὁ κόσμος τινάζεται στὸν ἀέρα.
                                                             Μελισσάνθη



Ξένη  Ποίηση

«Δεν άργησα να αντιληφθώ ότι και για τους ποιητές ισχύει αυτό εδώ, ότι δηλαδή δεν 
δημιουργούν με τη σοφία, αλλά με κάποιο φυσικό χάρισμα, με κάποια έμπνευση ανάλογη μ’ 
εκείνη των μάντεων και των χρησμωδών… Με τα μάτια των στίχων μάς λυτρώνουν από τα 
δεσμά της ματαιότητας. Αφτοί δίνουν αιωνιότητα σ’ ότι αγγίσουνε με την πνοή τους. Χάρη 

σ’ αφτούς ο κόσμος γίνεται καλύτερος και βασιλέβουνε στη γης η ψυχή κι ο Θεός!»   
(Κ. Βάρναλης)
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Η πιο όμορφη θάλασσα

Σύντροφε διαβάτη!

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή
που δεν την αρμενίσαμε ακόμα
Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα
Τις πιο όμορφες μέρες μας,
τις πιο όμορφες μέρες μας
δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Κι ότι πιο όμορφο
Κι ότι πιο όμορφο θα ‘θελα να σου πω
Δε στο ‘πα ακόμα

Αυτή εδώ είν’ η οδός Ζουκόβσκι;”
Με κοιτάζει,
σαν ένα παιδί που βλέπει έναν βρικόλακα,
τα μάτια ορθάνοιχτα,
ζητά να με αποφύγει:
-”‘Οχι, σύντροφε, αυτή είναι η οδός Μαγιακόβσκι
χιλιάδες χρόνια τώρα.
Δεν ειν’ εδώ, στο κατώφλι της αγαπημένης,
που αυτοχειριάστηκε;”
Τι έκανε λέει;
Πώς;… Εγώ!… Αυτοκτόνησα;…

Nazim Hikmet (Μετάφραση:  Γιάννης Ρίτσος)

Vladimir Mayakovsky (Μετάφραση: Νικ Εγγονόπουλος)
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Πρωινό Τραγούδι

Sylvia plath   (Μετάφραση: Κλαίτη  Σωτηριάδου)

Η αγάπη σε κούρντισε σαν βαρύ χρυσό ρολόι.
Η μαμή χτύπησε τις πατούσες σου και η γυμνή κραυγή σου
Πήρε τη θέση της ανάμεσα στα στοιχειά.
Οι φωνές μας αντιλαλούν, μεγεθύνοντας τον ερχομό σου. Καινούργιο άγαλμα.
Σ’ ένα παγερό μουσείο, η γύμνια σου
Σκιάζει την ασφάλεια μας. Στεκόμαστε τριγύρω ανέκφραστοι σαν τοίχοι.
Δεν είμαι περισσότερο μάνα σου
Από ένα σύννεφο που διυλίζει έναν καθρέφτη για να αντανακλά την δική σου αργή
Εξαφάνιση στο χέρι του ανέμου.
Όλη νύχτα σαν πεταλουδίτσα η ανάσα σου
Πεταρίζει ανάμεσα στα λεία ροζ τριαντάφυλλα. Ξυπνώ ν’ αφουγκραστώ:
Μια μακρινή θάλασσα σαλεύει μες στο αυτί μου.
Μια κραυγή, και σκουντουφλώ απ’ το κρεβάτι, βαριά σαν γελάδα και λουλουδιασμένη
Μες το βικτοριανό μου νυχτικό
Το στόμα σου ανοίγει καθαρό σαν του γατιού. Το τετράγωνο του παραθύρου
Ξασπρίζει και καταπίνει τα θολά του αστέρια. Και τώρα δοκιμάζεις
Μια φουχτίτσα νότες.
Τα ξεκάθαρα φωνήεντα υψώνονται σαν μπαλόνια.

Σε μια Διαβάτισσα

charles baudelaire (Από το βιβλίο: Μπωντλαίρ, «Τα άνθη του κακού», μεταφραστής Γ. Σημηριώτης

Του δρόμου τ’ οχλαλοητό ξεκούφαινε τριγύρα.
Ψηλή, λιγνή, στα μαύρα της, αρχοντολυπημένη,
κάποια γυναίκα διάβηκε κρατώντας σηκωμένη
μ’ επίδειξη της ρόμπας της τη νταντελένια γύρα.
Ευγενικιά και λυγερή με πόδι ως αγαλμάτου.
Κι εγώ ρουφούσα, όπως αυτός που τρέλα τον χτυπάει,
στα μάτια της τεφρό ουρανό που θύελλες γεννάει,
μια γλύκα σαγηνευτική και μια ηδονή θανάτου.
Κάποια αστραπή… νύχτα μετά! – Διαβάτισσά μου ωραία
που ξαφνικά στο βλέμμα σου ξανάνιωσα, για πέ μου
αλλού πια μόνο θα σε δω, σε κάποια ζωή νέα;
Αλλού, πολύ μακριά από δω! Αργά! Κ’ ίσως ποτέ μου!
Γιατί δεν ξέρω αν πουθενά θέλω πια σ’ ανταμώσει,
ω, εσένα που θ’ αγάπαγα, ω εσύ, που τό ’χεις νιώσει!
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Αίσθηση

Άρθουρ  Ρεμπώ  (Μετάφραση: Γ. Σπανός, εκδ. Πλέθρον)

Μην αφήνεστε σ’ αυτή την όμορφη νύχτα 

Dylan Thomas  (Μετάφραση: Βίλκη Τσελεμέγκου-Αντωνιάδου)

Γαλάζιες του καλοκαιριού βραδιές,
θα πάω στα μονοπάτια
στο κέντημα των σταχυών.
Την κοντή θα πατώ χλόη
ρεμβάζοντας, στα πόδια μου
τη δροσιά της θα νιώθω.
Θ’ αφήσω τον άνεμο να λούζει
το γυμνό μου κεφάλι.
 

Αμίλητος, κι  ούτε σκέψη καμιά:
Μα ο άπειρος έρωτας
την ψυχή θα μου πληρώσει
πέρα θα τραβήξω,
μακριά πολύ, ίδιος τσιγγάνος
στη φύση μέσα- ευτυχής
ωσάν με γυναίκα.

Μην αφήνεστε σ’ αυτή την όμορφη νύχτα
Τα γηρατειά πρέπει να καίνε και να παραληρούν στο δειλινό.
Οργιστείτε, οργιστείτε για το θάνατο της μέρας.
Οι σοφοί μαθαίνουν τελικά πως το σκοτάδι έχει δίκιο,
Γιατί οι λέξεις τους δεν έδωσαν ούτ’ έφεραν την αποκάλυψη, κι όμως
Μην αφήνεστε σ’ αυτή την όμορφη νύχτα.
Άνθρωποι καλοί, τελευταίος αποχαιρετισμός, φωνάζοντας πόσο φωτεινές
Οι εύθραυστες πράξεις τους ίσως θα χόρευαν σ’ έναν κόσμο αγάπης,
Οργιστείτε, οργιστείτε για το θάνατο της μέρας.
Άνθρωποι άγριοι που άρπαξαν και τραγούδησαν τον ήλιο που πετούσε,
Μαθαίνουν, αργά πια, πώς θρήνησαν σαν έφευγε,
Μην αφήνεστε σ’ αυτή την όμορφη νύχτα.
Άνθρωποι ανήσυχοι, κοντά στο θάνατο που βλέπουν θαμπωμένα
Μάτια τυφλά φλογίζονται  σαν μετεωρόλιθοι μα είναι εύθυμα,
Οργιστείτε, οργιστείτε για το θάνατο της μέρας.
Και συ, πατέρα μου, εκεί πάνω στο θλιμμένο ύψος,
Καταράσου, ευλόγησε, εμένα τώρα με τα άγρια δάκρυα σου,
προσεύχομαι.
Μην αφήνεσαι σ’ αυτή την όμορφη νύχτα,
Οργήσου, οργήσου για το θάνατο της μέρας.
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Το νησί στη λίμνη 

Ezra Loomis pound  (Μετάφραση: Γιώργος Σεφέρης)

Θεέ μου, Αφροδίτη, Ερμή, πάτρωνα του κλέφτη,
Δώστε μου, σας θερμοπαρακαλώ, ένα μικρό καπνοπουλείο, σαν το θελήστε,
Με τα μικρά στιλπνά κουτιά στοιβαγμένα ταχτικά στα ράφια
Και το ανάριο μυρωδάτο ταμπάκο
και το τουμπεκί,
Και το ξανθό Βιρτζίνια,
χύμα κάτω απ’ το τζάμι που γυαλίζει,
και μιαν όχι και τόσο λαδωμένη ζυγαριά,
Και τα πουτανάκια σταματώντας στο πέρασμα για καμιά κουβέντα,
Να πούνε το λογάκι τους, και για να φτιάξουν τα μαλλάκια τους μια στάλα/
Θεέ μου, Αφροδίτη, Ερμή, πάτρωνα του κλέφτη,
Δανείστε μου ένα μικρό καπνοπουλείο,
ή στρώστε με σ’ όποιο επάγγελμα
εχτός από το κερατένιο τούτο επάγγελμα του λογοτέχνη,
που όλη την ώρα σου ζητά να ‘χεις μυαλό.

Φράσειs 

Nicanor parra  (Μετάφραση: Αργύρης Χιόνης)

Ας μη ρίχνουμε στάχτη στα μάτια μας
Το αυτοκίνητο είναι ένα αναπηρικό καρότσι
Το λιοντάρι είναι φτιαγμένο από αρνιά
Οι ποιητές δεν έχουν βιογραφία
Ο θάνατος είναι μια ομαδική συνήθεια
Τα παιδιά γεννιούνται για να ‘ναι ευτυχισμένα
Η πραγματικότητα τείνει να εξαφανιστεί
Το γαμήσι είναι πράξη διαβολική
Ο θεός είναι φίλος καλός των φτωχών.
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1
Το Νομπέλ Λογοτεχνί-
ας 2014 απονεμήθηκε 
στον Γάλλο συγγραφέα 
Πατρίκ Μοντιανό «για 
την τέχνη της μνήμης 
με την οποία ανακάλεσε τα πιο ασύλληπτα ανθρώπινα πεπρωμένα και αποκάλυψε 
τον μικρόκοσμο της Κατοχής». Ο γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας, Πέτερ Έν-
γκλουντ, ερωτώμενος από δημοσιογράφους για τον νομπελίστα, είπε: «Είναι ένας 
Γάλλος συγγραφέας που έχει συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία, κυρίως μυθι-
στορήματα αλλά και βιβλία και για παιδιά και κινηματογραφικά σενάρια, στα οποία 
εξερευνεί τα ζητήματα της μνήμης, της ταυτότητας και του χρόνου και τη θέση τους 
στη λογοτεχνία. Είναι ένας συγγραφέας που διαβάζεται εύκολα. Κατ’ αρχάς, τα 
αφηγήματά του είναι σύντομα. Μπορείς να διαβάσεις ένα το απόγευμα, να βγεις να 
δειπνήσεις και να διαβάσεις ένα ακόμη επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι. Η γλώσ-
σα του είναι επίσης απλή αλλά η δομή των αφηγήσεών του και η συνολική σύνθεση 
είναι πολύ εκλεπτυσμένη και κομψή». Το Νομπέλ λογοτεχνίας προστίθεται σε μια 
σειρά σημαντικών βραβείων με τα οποία έχει τιμηθεί ο Μοντιανό, όπως το μεγάλο 
βραβείο μυθιστορήματος της Γαλλικής Ακαδημίας το 1972, το βραβείο Goncourt το 
1976, το βραβείο του Ιδρύματος Pierre de Monaco το 1984, το μεγάλο βραβείο λο-
γοτεχνίας Paul Morand για το σύνολο του έργου του το 2000, το αυστριακό βραβείο 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας το 2012 κ.ά.
Ο Μοντιανό είναι ο 111ος νομπελίστας λογοτέχνης, σε μια μακρά σειρά που αρχίζει 
το 1901. Προηγούμενος Γάλλος που τιμήθηκε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας ήταν ο 
Ζαν-Μαρί Γκυστάβ Λε Κλεζιό, το 2008. 

Επιμέλεια: Γιώργος Μαρινάκης
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Το βραβείο για την αγγλόφωνη λο-
γοτεχνία «Man Booker 2014», 
απονεμήθηκε στον Αυστραλό συγ-
γραφέα Ρίτσαρντ Φλάναγκαν, για 
το μυθιστόρημά του «The Narrow 
Road to the Deep North». Το μυ-
θιστόρημα του 53χρονου συγγραφέα 
αναφέρεται στις μορφές του έρωτα 
και του θανάτου, του πολέμου και 
της αλήθειας. Πρωταγωνιστής της 
ιστορίας είναι ο χειρουργός Dorrigo 

Evans ο οποίος ερωτεύεται τη γυναίκα του θείου του. Η υπόθεση εκτυλίσσεται κατά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα ιαπωνικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της Βιρμα-
νίας όπου οι αιχμάλωτοι στρατιώτες δούλευαν για την κατασκευή της σιδηροδρομι-
κής γραμμής μεταξύ Μπανγκόκ, Ταϊλάνδης και Ρανγκούν, γνωστής και ως «γραμμή 
του θανάτου» (Death Railway). Εκεί πέθαναν από το 1942 έως το 1943, 200.000 
αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι δούλευαν σαν σκλάβοι (ανάμεσα τους και ο πατέρας 
του Φλάναγκαν ο οποίος τελικά διασώθηκε). Ο αριθμός αυτός, είπε ο Φλάναγκαν, 
«αντιπροσωπεύει περισσότερα πτώματα από τις λέξεις που υπάρχουν στο βιβλίο 
μου». Ο Φλάναγκαν έκανε 12 χρόνια για να γράψει το μυθιστόρημά του, ενώ δι-
έγραψε από τον υπολογιστή του πέντε προηγούμενα. Η τελετή βράβευσης έγινε 
στην αίθουσα της Σχολής Μουσικής και Θεάτρου του Γκίλντχολ, στο Λονδίνο, όπου 
ο  Φλάναγκαν παρέλαβε και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 στερλινών.

Απονεμήθηκαν στη Γαλλία τα βραβεία Γκονκούρ και Ρενοντό για το έτος 2014. Η 
εφετινή μυθιστορηματική παραγωγή ήταν ιδιαιτέρως πλούσια και πολλοί συγγραφείς 
εμπνεύστηκαν από την ιστορία και από πραγματικά πρόσωπα. 
Το βραβείο Γκονκούρ απέσπασε η 66χρονη συγγραφέας Λιντί Σαλβέρ για το μυθι-
στόρημά της «Pas Pleurer», ένα βιβλίο στοιχειωμένο από τις αγριότητες του ισπα-
νικού εμφυλίου πολέμου και βασισμένο εν πολλοίς στα βιώματα της οικογένειάς της. 
Το βιβλίο εστιάζει στον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Ζορζ Μπερνανός (1888 - 1948), ο 
οποίο αν και φιλομοναρχικός στην αρχή, έγραψε το 1938 τα «Μεγάλα νεκροταφεία 
κάτω από το φεγγάρι» (Les Grands Cimetières sous la Lune) 1938) για να καταδικάσει 
τις ωμότητες των φασιστών του Φράνκο. Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του βι-
βλίου, σύμφωνα με τους κριτικούς, είναι η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο, καθώς 
η Σαλβέρ αποθησαυρίζει την ισπανογαλλική διάλεκτο των πολιτικών εξορίστων, με τα 
ακούσματα της οποίας είχε κι η ίδια γαλουχηθεί. 
Το βραβείο Ρενοντό απέσπασε ο 40χρονος Νταβίντ Φενκινός για το μυθιστόρημά 
του «Charlotte». Ο συγγραφέας αναπλάθει τη σύντομη αλλά τραγική ζωή της γερ-
μανοεβραίας καλλιτέχνιδος Σαρλότ Σαλομόν που δολοφονήθηκε το 1943 σε ηλικία 26 
ετών στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς ενώ εγκυμονούσε.
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, η 
βραβευμένη αφροαμερικανή λογοτέχνιδα 
και πολιτική ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου. 
Ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές 
του καιρού μας και πολυσχιδής, γνωστή ως 
ποιήτρια, πεζογράφος, εκπαιδευτικός, πα-
ραγωγός, ηθοποιός, τραγουδίστρια, κινη-
ματογραφίστρια, ενώ πήρε ενεργό μέρος 
στους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες για τα 
δικαιώματα των μαύρων και των γυναικών. 
Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1928 στο Σεντ 

Λούις του Μιζούρι. Το αρχικό της όνομα ήταν Μάργκεριτ Άννι Τζόνσον. Οφείλει το 
«Αγγέλου» στον έλληνα ναυτικό Αναστάσιο Αγγελόπουλο τον οποίο παντρεύτηκε 
το 1952, του οποίου το όνομα, σε μια συντετμημένη εκδοχή, υιοθέτησε ως καλ-
λιτεχνικό ψευδώνυμο στις εμφανίσεις της ως τραγουδίστρια. Το «Μάγια» είναι το 
χαϊδευτικό με το οποίο την αποκαλούσε ο αδελφός της. Το 1952 άρχισε καριέρα 
τραγουδίστριας σε νυχτερινά κέντρα και τα επόμενα χρόνια της δεκαετίας του 1950 
περιόδευσε στην Ευρώπη με την όπερα Πόργκι και Μπες του Τζορτζ Γκέρσουιν, 
σπούδασε μοντέρνο χορό κοντά στη Μάρθα Γκράχαμ, χόρεψε σε τηλεοπτικά σόου 
και ηχογράφησε το άλμπουμ Calypso Lady (1957). Tην ίδια δεκαετία μετακόμισε 
στη Νέα Υόρκη, συνδέθηκε με τους αφροαμερικανούς συγγραφείς και καλλιτέ-
χνες του Χάρλεμ και πήρε μέρος στο κίνημα για την κατάργηση των φυλετικών 
διακρίσεων. Έγραψε επτά αυτοβιογραφικά βιβλία. Το πρώτο είναι το πολύ γνωστό 
«Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί» κυκλοφόρησε το 1970 και είχε μεγάλη 
εκδοτική επιτυχία. Σε αυτό αφηγείται τη ζωή της από τα παιδικά της χρόνια ως τη 
γέννηση του γιου της. Ακολούθησε το 1974 το «Τα δυνατά πουλιά της επαγγελίας», 
που αφηγείται τη ζωή της ως τα δεκαεννιά της χρόνια. Στα χρόνια που ακολούθη-
σαν εξέδωσε περισσότερα από 30 βιβλία με ποίηση, αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, 
διηγήματα, δοκίμια, σενάρια. 

5
Εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που ο Ζαν Πωλ Σαρτρ αρνήθηκε να 
παραλάβει το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας του 1964. Θεατρικός συγγραφέας, 
μυθιστοριογράφος, σεναριογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και πολιτικός ακτιβιστής, 
ο Γάλλος Σαρτρ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της γαλλικής φιλοσοφίας του 
20ου αιώνα και η κινητήριος δύναμη πίσω από τον υπαρξισμό. Όταν άρχισαν να 
κυκλοφορούν φήμες ότι ήταν υποψήφιος για το βραβείο, ο Σαρτρ έγραψε αμέσως 
στην Σουηδική Ακαδημία για να τους ενημερώσει ότι ήθελε να αποσυρθεί το όνομά 
του από τους υποψήφιους. Τελικά όμως, ο Σαρτρ τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνί-
ας στις 22 Οκτωβρίου 1964, για το έργο του που ήταν «πλούσιο σε ιδέες, με πνεύμα 
ελευθερίας και αναζήτηση της αλήθειας». Ο ίδιος αρνήθηκε να το παραλάβει, επι-
καλούμενος προσωπικούς και αντικειμενικούς λόγους σε μια δήλωση που έκανε 
στο σουηδικό Τύπο: «Ο συγγραφέας πρέπει να αρνηθεί να μετατρέψει τον εαυτό 
του σε όργανο, ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει κάτω από τις πιο τιμητικές περιστάσεις», 
προσθέτοντας ότι: «Αυτή η στάση είναι φυσικά, εντελώς δική μου και δεν περιέχει 
καμία κριτική σε όσους έχει ήδη απονεμηθεί το βραβείο».
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Εκδόθηκε στα  Eλληνικά το μυθιστόρημα «Έθιμα ταφής» 
της 29χρονης Αυστραλέζας Χάνα Κεντ, η οποία μεταξύ 
άλλων έχει αποσπάσει το Αυστραλιανό βραβείο Indie 2014 
για πρωτοεμφανιζόμενους λογοτέχνες και θεωρείται το νέο 
μεγάλο ταλέντο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Πρόκειται 
για το πρώτο βιβλίο της Κεντ, το οποίο εμπνεύστηκε από 
μια πραγματική ιστορία που συνέβη στην Ισλανδία το πρώτο 
μισό του 19ου αιώνα, την οποία έμαθε η συγγραφέας όταν 
είχε μείνει μερικές ημέρες στην Ισλανδία ως υπότροφος της 
λέσχης Ρόταρι. 

Το ανώτατο δικαστήριο της Φρανκφούρτης αποφάσισε ότι ο Ιησούς Χριστός 
δεν μπορεί να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα βιβλίων που εκδόθηκαν στο όνο-
μά Του! Και αποφάσισε ότι τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου «Μάθημα στα 
Θαύματα» (A Course in Miracles) που έγραψε η αμερικανίδα ψυχολόγος, Έλεν 
Σούκμαν, ανήκουν στην ίδια και τους κληρονόμους της και όχι στον Ιησού. Όλα 
ξεκίνησαν όταν η αμερικανίδα ψυχολόγος Έλεν Σούκμαν , η οποία πέθανε το 1981, 
ισχυριζόταν πως ο ίδιος ο Ιησούς της υπαγόρευσε σε μία σειρά ονείρων τι να γράψει 
στο βιβλίο της «A Course in Miracles» που εκδόθηκε το 1975. Η δικαστική διαμάχη 
προέκυψε όταν η Χριστιανική Ακαδημία ανάρτησε  στην ιστοσελίδα της αποσπά-
σματα του βιβλίου υποστηρίζοντας πως και η ίδια η Έλεν Σούκμαν δεν θεωρούσε 
τον εαυτό της ως συγγραφέα του βιβλίου. Και η ακαδημία ανάφερε ότι «Για πολλούς 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο συγγραφέας του Μα-
θήματος στα Θαύματα και ότι ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα δεν ισχύει για 

το έργο Του». Ωστόσο, το «Ίδρυ-
μα Εσωτερικής Ειρήνης» ισχυ-
ρίζεται ότι έχει κληρονομήσει 
τα πνευματικά δικαιώματα του 
βιβλίου μετά τον θάνατο της 
Σούκμαν το 1981. Διαμαρτυρή-
θηκε δε για την ανάρτηση των 
αποσπασμάτων και προσέφυγε 
στα δικαστήρια. Οι Γερμανοί δι-
καστές έκριναν υπέρ του Ιδρύ-
ματος Εσωτερικής Ειρήνης, 
τονίζοντας ότι τα συγγραφικά 

δικαιώματα δεν καθορίζονται από τη διανοητική κατάσταση του δημιουργού, αλλά 
«από την πραγματική διαδικασία της δημιουργίας».     



63

8

Ο μουσικοσυνθέτης και ποιητής Γιώργος Μαρινάκης με την ευκαιρία του 
"Έτους Ελ Γκρέκο 2014", κυκλοφόρησε το νέο του δίσκο "ΣΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ  ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ". Ο δίσκος περιλαμβάνει δέκα τραγούδια σε μουσική και στί-
χους του Γιώργου Μαρινάκη, που διατρέχουν χρονολογικά τους σημαντικότερους 
σταθμούς της ζωής και του έργου του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου Δομίνικου 
Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο). Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Κλειδάς και 
η Ελένη Κοταδάκη, η Αλεξάνδρα Καμινιώτη παίζει φλάουτο, η Καίτη Πάντζαρη 
παίζει τσέλο, ενώ  ο ίδιος ο συνθέτης παίζει πιάνο, πλήκτρα και κιθάρα.
Ο δίσκος έχει αποσπάσει έως τώρα τις καλλίτερες κριτικές και διατίθεται στα δι-
σκοπωλεία «Ιανός» - Σταδίου 24, «Music Corner» - Πανεπιστημίου 56, και «Ξυ-
λούρης» - Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου).
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ΧΡΙΣΤΟύγΕΝΝα
(Τέλλος Άγρας) 

Όξω πέφτει αδιάκοπα και πυκνό το χιόνι, 
κρύα και κατασκότεινη κι αγριωπή η νυχτιά. 
Είναι η στέγη ολόλευκη, γέρνουν άσπροι κλώνοι, 
μες το τζάκι απόμερα ξεψυχά η φωτιά.

Τρέμει στα εικονίσματα το καντήλι πλάγι 
και φωτάει στη σκυθρωπή, στη θαμπή εμορφιά.
Να η φάτνη, οι άγγελοι κι ο Χριστός κι οι Μάγοι 
και το αστέρι ολόλαμπρο μες στη συννεφιά!

Κι οι ποιμένες, που έρχονται γύρω από τη στάνη 
κι η μητέρα του Χριστού στο Χριστό μπροστά. 
Το μικρό το εικόνισμα όλ' αυτά τα φτάνει, 
μαζεμένα όλα μαζί και σφιχτά-σφιχτά.

Πέφτει ακόμη αδιάκοπο κι άφθονο το χιόνι, 
όλα ξημερώνονται μ' άσπρη φορεσιά 
στον αγέρα αντιλαλούν του σήμαντρου οι τόνοι, 
κάτασπρη, γιορτάσιμη λάμπει η εκκλησιά.


