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Εκδίδεται από τον Σωτήρη Νικολακόπουλο 
sotnikolak@gmeil.com 
 με την συνεργασία του Γιώργου Μαρινάκη 
gmari@tee.gr 
 
Φωτογραφία εξώφυλλου  :  ΓεωργίουΡοϊλόυ (1867-1928) Οι 
ποιητές (π. 1919). Λάδι σε μουσαμά, 130 εκ. x 170 εκθεση 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός». 
Μεγάλοι ποιητές της γενιάς του 1880. Στα δεξιά της σύνθεσης 
απεικονίζεται ο Αριστομένης Προβελέγγιος να διαβάζει 
κάποιο ποίημά του, ενώ από τα αριστερά προς τα δεξιά 
διακρίνονται οι Γεώργιος Στρατήγης, Γεώργιος Δροσίνης, 
Ιωάννης Πολέμης, Kωστής Παλαμάς και Γεώργιος Σουρής. 
 
 
Όσοι αναγνώστες και φίλοι του περιοδικού επιθυμούν 
να στείλουν έργα τους για δημοσίευση, παρακαλούνται 
να μας τα στέλνουν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail ή σε 
CD). Τα ποιήματα να μηνυπερβαίνουν τους 32 στίχους 
και τα κείμενα (άρθρα, διηγήματα κλπ.) τις τρεις σελίδες 
A4. 
 
******************************************************************************* 
 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
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Πώς σκύβουν και δοκιμάζουν  
τα όργανα οι μουσικοί, έγχορδα, κρουστά, πνευστά, 

Για να βγει ο ήχος ο καλός 
πριν από έναρξη συναυλίας; 

έτσι κι εγώ τώρα προσπαθώ να δαμάσω και να χειριστώ τις λέξεις… 
 
 
Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται η ποίηση και κείμενα των:Ιωάννη Γρυπάρη, 
 
 

 
 
 

Και των: 
 
 

 
 
 
Επίσης των: 
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Δύο Λαμπάδες 
 
ΙωάννηςΓρυπάρης 
 
Στῆς κορυφῆς τὸ ἐρημοκλήσι 
πὄχει ἡ Θλιμμένη Παναγιὰ 
μυστικὸν ὄρθρον θὰ σημάνω· 
θὰ ψάλω, πρὶν ἡ αὐγὴ ροδίσῃ 
σεμνὴν ἀγάπης λειτουργιὰ 
μὲ τὴν Ἀγάπη μου ἐδῶ πάνω. 
Λαμπάδες δυὸ ἀνάφτει ἐκείνη 
μ᾿ ἀπόκρυφην ἀποθυμιὰ 
στὸ μαρμαρένιο μανουάλι. 
– Ὅ,τι θὰ ποῦνε καὶ θὰ γίνη· 
ἃς εἶναι τῆς Ζωῆς σου ἡ μιὰ 
καὶ τῆς Ἀγάπης σου ἡ ἄλλη. 
Στῆς κορυφῆς τὸ ἐρημοκλήσι 
μὲ τὴν Καλὴ ξαναγυρνῶ 
τὸ σήμαντρο γιὰ νὰ σημάνω· 
θὰ ψάλω, πρὶν ὁ ἥλιος δύσῃ, 
ἀγάπης ἅγιο σπερνὸ 
μὲ τὴν Ἀγάπη μου ἐδῶ πάνω. 
Καὶ μπαίνει μὲ λαχτάρα ἐκείνη 
καὶ μπαίνω θαρρευτὸς μαζί· 
ποιὸ κερὶ τάχα ἀνάφτει ἀκόμα; 
Ὅπως τὸ εἶπαν καὶ θὰ γίνη: 
ἀκόμα ἡ ἀγάπη μου θὰ ζῆ 
κι ὅταν μὲ θάψουνε στὸ χῶμα. 
 
«Σκαραβαίοικαιτερακότες» 1919 
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1.Εποχή 
 

ΑΝΟΙΞΗ 
 

Πως περιγράφει ο Στρατής Μυριβήλης τον ερχομό της άνοιξης στην 
αιγαιοπελαγίτικη Σκάλα 

 
Στ' ακρογιάλια του Αιγαίου η άνοιξη βγαίνει από τη θάλασσα. 
Ένα πρωί ο αγέρας φέγγει πιο γαλάζιος, τα κύματα ξεδιπλώνουν στον άμμο το 
νέο ρυθμό με κοντές αναπνοές. 
Το πέλαγο μυρίζει φρεσκάδα, παντού το κεντάνε σύντομες απανωτές αστραψιές. 
Τότες ανοίγουν πάνω στα τρεμουλιάρικα νερά κύκλοι ασημένιοι, μ'  ένα χρώμα 
σαν το στήθος του παγονιού.  Είναι αμέτρητοι, ο ένας μέσα στον άλλον, ο ένας 
κυνηγά τον άλλον.  Έτσι ως τον ορίζοντα  Από τη μέση, από την καρδιά του 
ανθού της θάλασσας, βγαίνει η άνοιξη του Αιγαίου. Η Αναδυόμενη. Παντού 
πεταρίζουν άσπρες, γαλανές φτερούγες. Γιορτάζει ο αγέρας, η στεριά, τα λαφριά 
σύννεφα κι ο μεταξωτός ουρανός. Τα καράβια μέσα στο λιμάνι ισάρουν όλα τα 
πανιά να στεγνώσουν, κ’ είναι να κάθεσαι να τα βλέπεις. Στις ρηχοπατιές 
σειούνται, πιασμένα από τις μαλλιασμένες πέτρες του βυθού, λιγνά, μακριά 
τσουνιά από νερολούλουδα. Τα φύλλα τους είναι ζωντανά, είναι ξανθιά. 
Απλώνουν ράθυμα κάτι νήματα από μαλακό μάργαρο, και κρεμάζουν αρμαθιές 
από μικρούς καρπούς, χρώμα άγουρο κερασί Παντού είναι το πανηγύρι της νέας 
νιότης, που ξαναβαφτίστηκε στην αιώνια χαρά του Θεού.  
Χιλιάδες μικρά χρωματιστά ψάρια συνθέτουν, και πάλι στη στιγμή τσακίζουν τα 
μωσαϊκά του βυθού.Αμέτρητα σαλιγκάκια, μικρά σα σπόροι του ροδιού, 
σηκώνουν στο φρέσκον ήλιο το σουβλερό καφκί τους, ψιλοδουλεμένο με 
πορτοκαλιά πλουμίδια Έχουν τριανταφυλλιά νυχάκια, βγαίνουν και βοσκίζουν 
λαίμαργα το χνούδι από τις μουσκλιασμένες γιαλόπετρες. Απλώνεις να τα 
πιάσεις, και κείνα, μόλις νιώσουν από πάνω τους τον ίσκιο του χεριού, αφήνουν 
μπόι και βουλιάζουν, αμμοκούκουτσα ανάμεσα στ’ άλλα του βυθού. Τρέχα να τα 
βρεις. Έτσι βγαίνει η Άνοιξη από το Αιγαίο, βγαίνει από τα νερά και προχωρεί. 
 
 
Από τους  Ελευθέρους Πολιορκημένους  (Απόσπασμα) 

 
                       Διονύσιος Σολωμός 

 
…Ἒστησ' ὁ Ἔρωτας χορὸ μὲ τὸν ξανθὸν Ἀπρίλη, 
κι ἡ φύσις ηὖρε τὴν καλὴ καὶ τὴ γλυκειά της ὥρα, 
καὶ μὲς στὴ σκιὰ ποὺ φούντωσε καὶ κλεῖ δροσιὲς καὶ μόσχους 
ἀνάκουστος κιλαϊδισμὸς καὶ λιποθυμισμένος….. 
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Όταν μιαν άνοιξη 

 
Μανόλης Αναγνωστάκης  

 
Όταν μιαν άνοιξη χαμογελάσει  
θα ντυθείς μια καινούργια φορεσιά  
και θα ‘ρθεις να σφίξεις τα χέρια μου  παλιέ μου φίλε  
 
Κι ίσως κανείς δε σε προσμένει  να γυρίσεις  
μα εγώ νιώθω  τους χτύπους της καρδιάς σου 
κι ένα άνθος φυτρωμένο στην ώριμη,  
πικραμένη σου μνήμη  
 
Κάποιο τρένο, τη νύχτα, σφυρίζοντας,  
ή ένα πλοίο, μακρινό κι απροσδόκητο  
θα σε φέρει μαζί με τη νιότη μας  
και τα όνειρά μας  
 
Κι ίσως τίποτα, αλήθεια,  δεν ξέχασες  
μα ο γυρισμός  πάντα αξίζει περισσότερο  
από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου 
 παλιέ μου φίλε 
 
 
 
 «Καντάτα – αυτός με την Παλόμα»  
 
   Τάσος Λειβαδίτης, 
 
Πες μου, α, πες μου, λοιπόν, πού πήγε όλη εκείνη η άνοιξη,  
τα χωρατά των σπουργιτιών, σγουρά γέλια των θάμνων,  
οι παπαρούνες σα γλυκά κόκκινα στόματα, ρυάκια μου ασυλλόγιστα, πού πάτε; 
Σαν ένας γρύλλος που ξεχάστηκε στη μέρα το ξύλινο μαγγανοπήγαδο μακριά, 
πλάι στο πηγάδι ο παπούς παίζοντας την κιθάρα του,  
«μακριά, σα θα φύγω, μάνα, στην ξενιτιά», 
ένα κλωνί βασιλικός μες στα χοντρά ρουθούνια του  
να ευωδιάζουν τα πλεμόνια του απ’ τις στερνές ομορφιές της γης,  
πουλιά πετούσαν στα κλαδιά, σα να πηγαίνανε χαρούμενα μηνύματα  
από κόσμο σε κόσμο.  
Απρόοπτα, ξαφνιασμένα πρωινά και μεγάλα, μακρόσυρτα σούρουπα  
με τ’ άστρα να τρέμουν μακριά σαν ανοιξιάτικα μουσκεμένα βλέφαρα,  
έκθαμβες ώρες, βαρειές απ’ όλο το γιγάντιο Αόριστο που έφτανε ως τον πόνο. 
Αίσθηση αβέβαιη όλων των μυστικών της ζωής  
που διαπερνούσαν σα ρίγη, πέρα, κει κάτου, κει κάτου, μακριά,  
τους βραδυνούς ορίζοντες. 
 

 (Απόσπασμα από τη συλλογή «Καντάτα», 1960) 
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                    Δημοτικό, «Με γέλασάνε τα πουλιά» 

Με γέλασάνε τα πουλιά, της άνοιξης τ’ αηδόνια 
Με γέλασαν κι μου ‘πανε, πως φέτος δεν πεθαίνω. 
Φκιάχνω το σπίτι μου ψηλά-ψηλά κι ανωγιασμένο 
κι ακόμα δεν το πόφκιαξα, βγαίνω στο παραθύρι. 
Βλέπω τον χάρο να ‘ρχεται, στους κάμπους καβαλάρης. 
Μαύρος είν’ μαύρα κι φορά, μαύρο κι τ’ άλογο του. 
Ζυγώνω κι τον αρωτώ, γλυκά τον κουβεντιάζω: 
– Ασε με χάρε μ’ άσε με, ακόμα για να ζήσω 
Εχω γυναίκα κι πιδιά, πού να τα παρατήσω. 
Το Σάββατο για να λουστώ, την Κυριακή ν’ αλλάξω 
και τη Δευτέρα το πρωί, θα έρθω μοναχός μου. 
– Μένα με έστειλε ο Θεός, να πάρω την ψυχή σου. 
– Τάξε του χάρου τάξε του, μεταξωτό μαντίλι. 
Για να μ’ αφήνει να ‘ρχομαι, πολλές φορές το χρόνο 
Του Χριστού για κοινωνιά και του Βαγιού για βάγια 
Και τη Λαμπρίτσα το πρωί, για το Χριστός Ανέστη». 
 
«Γιορτές» (απόσπασμα) 
από τη συλλογή «ΑσάλευτηΖωή» 
 Κωστης Παλαμάς 
Η νύχτα των Παθών, αγία Παρασκευή μεγάλη, 
θυμάσαι; Οι κράχτες βροντεροί του δρόμου και χουγιάζουν 
«Ώρα, ώρα για την εκκλησιά!» Τα σήμαντρα σωπαίναν, 
μήπως ταράξουν του Ιησού τον ύπνο ολογυρμένου 
στων επιτάφιων τα χρυσά τα σάβανα που οι βιόλες 
χλωμές και τα τριαντάφυλλα τα κοκκινοπλουμίζαν. 
Θυμάσαι; Η νύχτα των Παθών μα και τ’ Απρίλη η νύχτα 
της χώρας όλα, νόμιζες, να βουβαθούν γυρεύαν 
θρήσκα και κατανυχτικά, τη σιγαλιά να κάμουν 
μια προσφορά ευλαβική προς του Κυρίου τα Πάθη. 
Και μοναχά δε σώπαινε στο περιβόλι μέσα 
με τη δικούλα του εκκλησιά, με τη λατρεία δική του, 
πιστός και ιερουργός Θεού ψηλότερου απ’ όλους, 
τ’ αηδόνι. Η νύχτα των Παθών, μα και τ’ Απρίλη η νύχτα. 
Διάπλατες πέρα οι εκκλησιές ολόφωτες και φτάναν 
απ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα στα σπίτια μας οι θρήνοι 
σεμνοί κι αντιθρηνούσανε στου χριστιανού τα χείλη: 
«Ζωή εν τάφω… Έαρ γλυκύ… Γλυκύτατόν μου τέκνον..» 
Μπρος στην πεζούλα του σπιτιού, της γειτονιάς μελίσσι 
κι εμείς, αγόρια αγίνωτα κι αστάλωτες παιδούλες, 
ο ύπνος δε μας έπαιρνε, προσμέναμε την ώρα 
της εκκλησιάς… 
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«Ο Γιάννης μέσα στο έαρ» 
 

Νίκος Καρούζος, 
 

Τι ολόμαυρα μαλλιά  
που τόσο χύνονταν στις πλάτες 
(γλυκειά αίσθηση τα σπλάχνα μου) 
ωσότου χάθηκε  
στη γωνία του δρόμου  
η γυναίκα.  
Δεν είναι πια 
(ο θάνατος) δεν ήτανε πριν  
(η ανυπαρξία)  
και πόσο να ’μενε στα λίγα δευτερόλεπτα.  
Σπιθίζουν από δάκρυα  
τα μάτια μου μ’ ένα κάψιμο. 
Πουλιά του Απριλίου  
χαρούμενα κάποιο δέντρο  
είμαι κ’ έγινε ποτάμι η ρίζα μου τώρα  
που ξέρουμε πόσο μαύρη είν’ η θάλασσα 
και το ποτάμι πάει…  
Δυο φύλλα  
έρημα τα χείλη μου  
τη νύχτα ο άγγελος  
της μοναξιάς  
με τολμηρά ενδύματα.  
Πουλιά του Απριλίου  
χαρούμενα εποχή εχθρική 
ώς το μυρωμένο βράδυ  
ώς μέσα στα μεσάνυχτα.  
Βγάλε ψυχή μου τραγούδι  
να πολεμήσω την Άνοιξη.  
Ξένος είμαι στο σπίτι μου ξένος  
στους δρόμους  
με λένε Γιάννη  
δεν έχω τίποτα δικό μου. 
 
 
«Ασυμβίβαστα»  
Κική Διμουλα 
 
Όλα τα ποιήματά μου για την άνοιξη  
ατέλειωτα μένουν.  
Φταίει που πάντα βιάζεται η άνοιξη,  
φταίει που πάντα αργεί η διάθεσή μου.  
Γι’ αυτό αναγκάζομαι κάθε σχεδόν ποίημά μου  
για την άνοιξη με μια εποχή φθινοπώρου ν’ αποτελειώνω. 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

Το καλοκαίρι, “Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι” για τον Κωστή Παλαμά. Κάποια 
άλλη χρονιά, στο τέλος αυτής της εποχής, ο Οδυσσέας Ελύτης έγραψε πως τις 
στιγμές της θερινής ραστώνης, “Όλα τα πήρε το καλοκαίρι”. 
Το καλοκαίρι γιγαντώνει όλα όσα έχουν ειπωθεί για εκείνο. Οι Τέχνες έχουν 
φροντίσει να το περιγράψουν, να το αποδώσουν, να βρουν τα χρώματά του, τους 
ρυθμούς του, τις εικόνες του, έρχεται και φεύγει ακολουθώντας την αλληλουχία 
των τεσσάρων εποχών, άλλωστε η έλλειψή του μάς δημιουργεί την εγκαρτέρηση 
και τη βαθιά λαχτάρα μέχρι να έρθει το επόμενο. Γεννά εικόνες που 
μεγαλώνοντας θα γίνουν αναμνήσεις μιας εποχής που την έζησες και ίσως έχει 
αφήσει ανεξίτηλα, ευδιάκριτα σημάδια μέσα σου, όπως τα λευκά μέρη κάτω από 
ένα μαγιό. Όσα καλοκαίρια κι αν περάσουν, όσοι ήλιοι κι αν κάψουν το φιλμ της 
ζωής σου, πάντα θα περιμένεις την εποχή εκείνη που δεν χρειάζεται πολλά, 
επειδή η ζήση σε αυτό είναι πιο εύκολη. 
 
                Σῶμα τοῦ καλοκαιριοῦ  
  Οδυσσέας Ελύτης  
 
Ὢ σῶμα τοῦ καλοκαιριοῦ γυμνὸ καμένο  
Φαγωμένο ἀπὸ τὸ λάδι κι ἀπὸ τὸ ἀλάτι  
Σῶμα τοῦ βράχου καὶ ῥῖγος τῆς καρδιᾶς  
Μεγάλο ἀνέμισμα τῆς κόμης λυγαριᾶς  
Ἄχνα βασιλικοῦ πάνω ἀπὸ τὸ σγουρὸ ἐφηβαῖο  
Γεμᾶτο ἀστράκια καὶ πευκοβελόνες  
Σῶμα βαθὺ πλεούμενο τῆς μέρας!  
 
 
        “Το καλοκαίρι” 
Κωστής Παλαμάς 
 
Απ’ το κανάλι οι πάσσαρες με τ’ απλωτά πανιά 
γυρίζουν πρίμα, 
μας φέρνουν τα ζακυθιανά λουλούδια τ’ ακριβά, 
το πέρασμά τους γλύκανε κ’ εσένα, πικρό κύμα! 
Και πιο καλοπιθύμητα και πιο φανταχτερά 
κι από τα κρίνα, 
πάσσαρες γοργοσάλευτες, με τ’ άσπρα σας φτερά, 
μας φέρνετε τ’ αγόρια μας απ’ τη μεγάλη Αθήνα. 
Κι ανοίχτε, λιακωτά, χλωρά, φουντώστε, πασκαλιές, 
του πόθου τη σκόλη˙ 
και σείστε τα μαντήλια σας ανάερα, λιγερές˙ 
παραμονεύουν οι έρωτες˙ ετοιμαστήτε, μώλοι, 
το καλοκαίρι μύρισε˙ προσμένουν οι αμμουδιές 
και τα πρυάρια, 
πριν έμπης, άθεη χειμωνιά, να γίνουν εκκλησιές˙ 
οι ερωτεμένοι λειτουργοί και τα φιλιά τροπάρια. 
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              Ὁ πράσινος κῆπος  
 
Νικηφόρος Βρεττάκος  
Ἔχω τρεῖς κόσμους.  
Μιὰ θάλασσα, ἕναν οὐρανὸ 
 κι ἕναν πράσινο κῆπο: τὰ μάτια σου.  
Θὰ μποροῦσα ἂν τοὺς διάβαινα καὶ τοὺς τρεῖς,  
νὰ σᾶς ἔλεγα ποῦ φτάνει ὁ καθένας τους.  
Ἡ θάλασσα, ξέρω.  
Ὁ οὐρανός, ὑποψιάζομαι.  
Γιὰ τὸν πράσινο κῆπο μου, μὴ μὲ ρωτήσετε.  
 
 
 
“Μια εποχή στην Κόλαση” 
 
-ArthurRimbaud 
(απόσπασμα) 
 
Καλοκαίρι τέσσερις το χάραμα 
Στου έρωτα τον ύπνο βυθισμένοι 
Το δασάκι στην αχνοβολή τη μυρωμένη 
Από το νυχτερινό ξεφάντωμα. 
 
Πέρα εκεί, στο ξυλουργείο το αχανές 
Στων Εσπερίδων την ανατολή 
Πηγαινοέρχονται ανασκουμπωμένοι 
Οι Μαραγκοί. 
 
Μες στων νεφών τις Ερημιές και τη γαλήνη 
Θόλους λαμπρούς θα στήσουν 
Oπου οι άνθρωποι 
Ψεύτικους ουρανούς θα ζωγραφίσουν. 
 
Α! τι Τεχνίτες λεβεντιά 
Στη Βαβυλώνα υπήκοοι κάποιου βασιλιά 
Λιγάκι, για χάρη τους, Αφροδίτη 
Τους στεφανωμένους εραστές ν’ αφήσεις. 
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 «ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ) 

Οδ. Ελύτης 
Σε μια παλάμη θάλασσας γεύτηκες τα πικρά χαλίκια 
Δύο η ώρα το πρωί περιδιαβάζοντας τον έρημο Αύγουστο 
Είδες το φως του φεγγαριού να περπατεί μαζί σου 
Βήμα χαμένο. Ή αν δεν ήτανε η καρδιά στη θέση της 
Ήταν η θύμηση της γης με την ωραία γυναίκα 
Η ευχή που λαχτάρησε μεσ’ απ’ τους κόρφους του βασιλικού 
Να τη φυσήξει ο άνεμος της Παναγίας! 
Ώρα της νύχτας! Κι ο βοριάς πλημμυρισμένος δάκρυα 
Μόλις ερίγησε η καρδιά στο σφίξιμο της γης 
Γυμνή κάτω από τους αστερισμούς των σιωπηλών της δέντρων 
Γεύτηκες τα πικρά χαλίκια στους βυθούς του ονείρου 
Την ώρα που τα σύννεφα λύσανε τα πανιά 
Και δίχως ήμαρτον κανέν’ από την αμαρτία χαράχτηκε 
Στα πρώτα σπλάχνα του ο καιρός. Μπορείς να δεις ακόμη 
Πριν από την αρχική φωτιά την ομορφιά της άμμου 
Όπου έπαιζες τον όρκο σου κι όπου είχες την ευχή 
Εκατόφυλλη ανοιχτή στον άνεμο της Παναγίας! 
 
 
 
Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, «ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ» 

                                                                                Μάνος Ελευθερίου 
Σαν τη λαίδη Μακμπέθ σε υπνοβασία 
πιτσιλισμένη απ’ τον ασβέστη 
στα μαλλιά και το φόρεμα. 
Και τα δωμάτια μοσχοβολούσαν 
παραμονές Δεκαπενταύγουστου. 
Οι φωτιές της ροδιάς. Η αυλή με τη βρύση. 
Τα μυρμήγκια που τρέχουν για να γλιτώσουν. 
Τα σκούπιζες και τα ‘ριχνες στο κηπάκι 
για να σωθούν. 
Ωρα έξι το απόγευμα και μάζευες 
την άγκυρα να ελευθερωθεί το σπίτι. 
Μάζευες τα σκοινιά κι άναβες τις μηχανές 
να φύγει το σπίτι, να σαλπάρει το σπίτι 
και να ταξιδέψει 
στο άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε 
και σ’ εκείνο το θεόνυμφε που υποσχόταν δόξες. 
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Η ΘΗΜΩΝΙΑ 
Γεώργιος Στρατήγης 

Εγώ είμαι η βλογημένη θημωνιά, 
που από χρυσά πυργώνομαι δεμάτια 
ένα μονάχα μήνα τη χρονιά, 
και με ζηλεύουν κάστρα και παλάτια. 
Εγώ είμαι η βλογημένη θημωνιά. 

Εμένα δε με χτίζουν με λιθάρια, 
με χώματα, με ξύλα, με νερά. 
Με στήνουν λυγερές και παλικάρια 
με στάχυα, με τραγούδια, με χαρά, 
κι ο ιδρός με ραίνει με μαργαριτάρια. 

Εγώ είμαι των ανθρώπων η κυψέλη, 
που κρύβω την ατίμητη τροφή, 
που κάθε χρόνο η μάνα γη τους στέλνει 
μες απ’ τα σπλάχνα με στοργή κρυφή. 
Γλυκύτερη ακόμα κι απ’ το μέλι. 

Λάμπω σαν ήλιος, λάμπω σαν φεγγάρι 
και σέρνω σκλάβα εμπρός μου τη ζωή 
με το χρυσόξανθό μου το σιτάρι, 
που λαχταρούν ρηγάδες και λαοί 
και με λατρεύουν σαν προσκυνητάρι. 
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2. Χρονογράφημα 
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3. Άρθρα 
 
 

Α. ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 

Επιμέλεια Σωτ. Νικολακόπουλος 

 
Ποια είναι η τύχη του Ιωάννη Γρυπάρη εβδομήντα πέντε (75) στρογγυλά χρόνια 
μετά τον θάνατό του; Στις 11 Μαρτίου 1942, στις 4 το πρωί, σύμφωνα με την εκ 
των υστέρων ιατρική βεβαίωση, άφησε, κατά το κοινώς λεγόμενο, την τελευταία 
του πνοή στο σπίτι του, στην Καλλιθέα. Δεν μνημονεύτηκε το 1992, κατά την πε-
ντηκονταετηρίδα του, ούτε δέκα χρόνια αργότερα, στη συμπλήρωση εξήντα χρό-
νων. Το τελευταίο αφιέρωμα έγινε το 1952. Ποιος, λοιπόν, ο λόγος να τον θυμη-
θούμε εφέτος; 
Κατά μια άποψη, η τύχη του προσομοιάζει με εκείνη της οικίας του, που έχει μεν 
χαρακτηριστεί διατηρητέα, αλλά καταρρέει. Μόνο που η δική της κακοδαιμονία 
δεν οφείλεται στην ανυπαρξία ενδιαφέροντος, αλλά στην ύπαρξη δυο ενδιαφερό-
μενων φορέων, που αδυνατούν να συμφωνήσουν. Ο ένας είναι ο Δήμος Καλλιθέ-
ας, που έχει μεγαλεπήβολα σχέδια. Προτείνει να την διαμορφώσει σε Κέντρο 
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματολογίας. Δεν θα είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά, που 
θα χρησιμοποιήσει την οικία Γρυπάρη. Σε αυτήν, το 1955, είχε στεγαστεί η νεό-
τευκτη τότε Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας, με μαγιά την Βιβλιοθήκη του Γρυπά-
ρη, εξ ου και Γρυπάρειος Βιβλιοθήκη. Η οικία, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε, όταν η 
Βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο. Αργότερα, δεκαετία του ’80, είχε 
καταβληθεί μια δεύτερη προσπάθεια, μέχρι και εγκαίνια Μουσείου Γρυπάρη είχαν 
γίνει, χωρίς συνέχεια.  
Όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα, που είναι η Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών, στην οποία και ανήκει κληρονομικά η οικία Γρυπάρη. Τα τελευταία 
χρόνια, ο Δήμος επανήλθε. Μόνο που αυτή τη φορά, για να αντιμετωπίσει το οι-
κονομικό βάρος της αναστήλωσης και της διαμόρφωσης Κέντρου, ζητά να του 
παραχωρηθεί η χρήση της για σαράντα χρόνια. Αίτημα, που η Εταιρεία βρίσκει υ-
περβολικό. Από την πλευρά της, ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει πόρους για 
την αναστήλωση της οικίας. Το ΥΠ.ΠΟ. δεν βοηθάει, παρόλο που το αίτημα έγινε 
σε εποχή παχιών αγελάδων. Γενικώς, η αναστήλωση κτιρίων δεν είναι στις προ-
τεραιότητές του, πλην όσων προορίζονται για εμπορικά κέντρα. Προσώρας, ό,τι 
σώζεται από την Βιβλιοθήκη Γρυπάρη, μαζί με χειρόγραφα του ποιητή, φαίνεται 
ότι βρίσκεται αποθηκευμένο σε κούτες και μοιρασμένο στον Δήμο και την Εται-
ρεία. 
Το 1942, ο πρόεδρος της Εταιρείας Μιχάλης Αργυρόπουλος δήλωνε συγκινημέ-
νος από την δωρεά Γρυπάρη, θυμίζοντας ότι “το πρώτο αγκωνάρι”, για το Αρχείο 
της το είχε βάλλει ο Αλέξανδρος Πάλλης. Τότε, η Εταιρεία διαβεβαίωνε, ότι θα δια-
τρανώσει την ευγνωμοσύνη της. Όπως άλλωστε και ο Δήμος, του οποίου δημότες 
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και μόνιμοι κάτοικοι ήταν ο Γρυπάρης και η σύζυγός του Ειρήνη Ιγγλέση-Γρυπάρη 
από τον Σεπτέμβριο του 1929, όταν αγόρασαν το σπίτι στην τότε οδό Αμαζόνων.  
Βεβαίως, αυτός είναι ο κανόνας για κληρονομιές και κληροδοτήματα γενικώς αλλά 
και ειδικώς των λογοτεχνών. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όταν υπάρ-
χουν σύζυγοι, τα πλήρη ιδιοκτησιακά δικαιώματα πέρασαν στον ευεργετούμενο 
φορέα μετά το θάνατο και της συζύγου, η οποία με τη διαθήκη της υπάκουσε στη 
βούληση του αποθανόντος. Η σύζυγος Γρυπάρη πέθανε δέκα χρόνια αργότερα, 
στις 29 Απριλίου 1952. Πάντως, σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις, επιδεικνύεται ο 
πρέπων σεβασμός στους αποθανόντες, ανέξοδα, δια της μετονομασίας της οδού, 
στην οποία κατοικούσαν. Σήμερα, η οικία Γρυπάρη βρίσκεται επί της οδού Ιωάννη 
Γρυπάρη, 
 
 

 
 

Ιωάννης Γρυπάρης 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8upfvu6HKAhVBVhoKHa4UDfEQjRwIBw&url=http://www.hellenica.de/Griechenland/ModerneLiteratur/GR/IoannisGryparis.html&psig=AFQjCNEgqb8rJFsC3bVVEKDvRfGe3vsHlw&ust=1452591689189930
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Β. Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ¨ ΣΤΟ ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ ΤΟΥ 1905 
Νίκος .Νικηταριδης 

 
Ασχολούμενος πάρα πολλά χρόνια με το ελληνικό θέατρο στην Αίγυπτο, η πρώτη 
θεατρική παράσταση που είχα βρει μέχρι σήμερα πως είχε ανέβει στο Σουέζ ήταν 
η επιθεώρηση του Κλέωνος Βρανά ¨Τα Πανσουέζεια¨ το 1914 από όμιλο 
ερασιτεχνών της πόλης, μια επιθεώρηση προπομπός των επιτυχημένων 
επιθεωρήσεων των Ντίνου και Φωφώς Νικηταρίδη της περιόδου 1954-1965. 
Και η έρευνα, όπως πάντα, συνεχιζόταν και τελικά απέδωσε καρπούς, αφού έχοντας στο 
αρχείο μου μία σπάνια θεατρική φωτογραφία από τις αρχές του 20ου αιώνα – την οποία 
και δημοσιεύουμε – κατόρθωσα πρόσφατα να την ταυτοποιήσω. Μια μοναδική 
φωτογραφία λοιπόν του Κωνσταντίνου Αντίππα από την παράσταση ¨Γαλάτεια¨ που 
ανέβηκε στο Πορτ-Τεουφίκ το Σάββατο 5-18/2/1905. 

Η ¨Γαλάτεια¨ είναι ένα 5πρακτο θεατρικό έργο του Σπ. Βασιλειάδη (1845-1874) 
εξελισσόμενο στην αρχαία Κύπρο, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα από το 
θίασο Σούτσα-Ταβουλάρη στις 10/2/1872 

.Έτσι, ως φόρο τιμής στους πρωτεργάτες ερασιτέχνες ηθοποιούς του Σουέζ, ας 
διαβάσουμε τι έγραψε ο αλεξανδρινός ¨Ταχυδρόμος¨ για τη σουεζιανή ¨Γαλάτεια¨ εκείνη 
την εποχή : 

¨Το παρελθόν Σάββατον εδόθη εν τη Δ. Λέσχη του Πορτ-Τεουφίκ, υπό την προστασίαν 
του Έλληνος προξένου Σουέζ κ. Μπάρακλη, θεατρική παράστασις, ης το προϊόν διετέθη 
υπέρ της Ελληνικής Κοινότητος του Σουέζ. 

Ως έργον εξελέγη το αθάνατον του αειμνήστου Βασιλειάδου δράμα η ¨Γαλάτεια¨, ούτινος 
τα πρόσωπα υπεδύθησαν : η δις Αικατ. Παπακώστα (Γαλάτεια), Γ. Μαύρος (Πυγμαλίων), 
Κ. Αντίππας (Ρέννος), Ν. Νικολαΐδης (Εύμηλος). Η διεξαγωγή της παραστάσεως κατά τε 
τα μέρη και το όλον, καίτοι οι ερμηνευταί ήσαν ερασιτέχναι, εστέφθη υπό πληρεστάτης 
επιτυχίας, εκίνησε δε τον θαυμασμόν των θεατών η υπόκρισις της δος Παπακώστα ήτις 
ηρμήνευσε τον χαρακτήρα της ηρωΐδος μετά τέχνης και χάριτος ην θα εζήλευον πολλαί 
εξ επαγγέλματος ηθοποιοί. 

Επίσης και ο κ. Αντίππας ο υποδηθείς τον Ρέννον και ο τον Πυγμαλίωνα κ. Μαύρος 
υπεκρίθησαν άριστα τα μέρη των, λίαν δε σοβαρός και επιβλητικός εδείχθη ως 
ιεροφάντης ο κ. Νικολαΐδης. 

Την παράστασιν ετίμησεν ολόκληρος σχεδόν η ελληνική παροικία, καθώς και πολλοί εκ 
των ξένων παροικιών, οίτινες συνεχάρησαν εγκαρδίως τους τε οργανώσαντας την εορτήν 
και τους νεαρούς ερασιτέχνας δια την επιτυχή διεξαγωγήν της παραστάσεως¨. 
Λίγες μέρες μετά, η ίδια εφημερίδα σημείωνε : ¨Η κατά το παρελθόν Σάββατον δοθείσα 
υπέρ της Ελληνικής Σχολής της Κοινότητος μας παράστασις ερασιτεχνών έφερεν 
αρκετόν ποσόν εις το ταμείον της Κοινότητος αναλόγως του διεθνούς πληθυσμού της 
πόλεως μας και του Σουέζ. 
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Έπαινοι θερμοί οφείλονται εις τους οργανώσαντας την λαμπρήν ταύτην εορτήν, κυρίως 
δε εις τον κ. Γ. Μαύρον όστις και την οικίαν του προσέφερε προς μελέτην του δράματος 
υπό των ερασιτεχνών και δια τας δοκιμάς του έργου¨. 

 
 

ΑΝΤΙΠΕΠΟΝΘΟΣ 
                        Νίκος Νικηταριδη 

Στα μονοπάτια τ΄ ουρανού 
στέκει η Νέμεση κρυμμένη, 

ενώ σε σκότη ωκεανού 
παραφυλά η Ειμαρμένη. 

Τα σκαλοπάτια του αιθέρα 
αργά ανεβαίνει η ψυχή, 

της κρίσης έρχεται η μέρα, 
του ριζικού η παραδοχή. 

Ξέρει πως θα τις συναντήσει, 
το ξέρει πως θα αντιπάσχει, 
στο φως θα ήθελε να ζήσει, 

το χάος όμως, μαύρο χάσκει. 

Ο νόμος του αντιπεπονθός 
αποζητά δικαιοσύνη, 

του αιτιατού ο μικρός ανθός 
του αίτιου του κοιτά τη κρήνη. 

Όσο νερό κι αν έχει τρέξει 
στης ζήσης μέσα το χωράφι, 

αρκεί μονάχα μία λέξη 
και όλα τ΄ άνθη πάνε στράφι. 

Μια λέξη Λόγου θεϊκού 
πλεγμένη με το πεπρωμένο, 
μια λέξη πάντα και παντού 

στης μοίρας τ΄ άγραφο γραμμένο. 
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Γ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

                                                                                Δρ. Αναστάσιος Στ. Ντάνος 
Καθηγητής Α.Ε.Ι. 

                                                                                                         Συγγραφέας 
 

Η νύχτα είχε αρχίσει να δείχνει τα σημάδια της, αφού το πρώτο μισόμαυρο πέπλο 
της άρχισε να σκορπίζεται δειλά – δειλά σε ολάκερο τον αττικό ουρανό. Έπρεπε 
να επιταχύνω τα βήματά μου γιατί ήμουν καλεσμένος σε μια πνευματική 
εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», ως Κοσμήτορας των 
Σχολών του. Αφού με γρήγορα βήματα πέρασα την οδό Κοραή, βρέθηκα 
αντικριστά στην ιστορική Πλατεία Κλαυθμώνος, που στις αρχές του 20ου αιώνα 
ήταν Πλατεία κλαυθμών και οδυρμών, καθόσον κατέφευγαν σ’ αυτήν οι 
απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν κάθε φορά άλλαζε η σκυτάλη της 
κυβερνητικής εξουσίας, που προτιμούσε να διορίζει τη δική της εκλογική 
΄΄πελατεία΄΄. 
Ήμουν κυριολεκτικά μια ανάσα από το ιστορικό κτίριο του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός», όταν μέσα στο μισόθαμπο, που είχε ήδη συνοδευτεί και από τις 
πρώτες φθινοπωρινές ψιχάλες, αντίκρισα στο πεζοδρόμιο έναν νεόπτωχο 
άστεγο. Η εικόνα αυτή με πήγε πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν στο Παρίσι και 
καθημερινά έβλεπα τους «klosad» (αστέγους) να ζουν στα παλιά ποταμόπλοια 
του ποταμού Σηκουάνα. Όμως, στην περίπτωση αυτή υπήρχε μια τεράστια 
διαφορά, αφού ο άστεγος της οδού Σταδίου βρισκόταν κυριολεκτικά μέσα στην 
φθινοπωρινή μπόρα, καθόσον χρησιμοποιούσε τον χώρο αυτόν ως κατάλυμα. 
Πραγματικά, μάτωσε η καρδιά μου όταν από τη σκέψη μου πέρασε ότι εγώ το 
βράδυ θα κοιμηθώ στο ασφαλές και ζεστό δωμάτιό μου, ενώ ο φτωχός και 
κατατρεγμένος άστεγος, θύμα ενδεχομένως των κοινωνικών και οικονομικών 
ανακατατάξεων, θα ήταν υποχρεωμένος να περάσει τη νύχτα στο πεζοδρόμιο, 
μέσα σε κάποια τριμμένα κλινοσκεπάσματα, ανακατεμένα με κάποια παλιά 
χαρτόκουτα. 
Έσφιξα την αναπνοή μου και βρήκα το κουράγιο να τον ρωτήσω με ποιον τρόπο 
θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Έμεινα έκπληκτος στην απάντηση του άστεγου 
συνανθρώπου μου, που περιορίστηκε σε ένα πηγαίο και αυθόρμητο 
«ευχαριστώ». Φυσικά ήταν αδύνατο για μένα να προσπεράσω τον 
αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μου και τον βοήθησα με τον δικό μου τρόπο. 
Διαπίστωσα, όμως, ότι ο συγκεκριμένος συνάνθρωπός μου είχε περισσότερο 
ανάγκη τη συζήτηση από την όποια βοήθεια. Προς στιγμήν ξέχασα την 
υποχρέωση που είχα για να παρευρεθώ στην εκδήλωση του Φιλολογικού 
Συλλόγου «Παρνασσός» και άρχισα τη συζήτηση, υπό βροχή, με τον ταλαίπωρο 
άστεγο. Τι δεν είπαμε σ’ αυτήν την κουβέντα! Εκείνο, όμως, που συγκράτησα στο 
μυαλό μου ήταν ότι ο συγκεκριμένος άστεγος δεν ήταν εκ πεποιθήσεως άστεγος, 
αφού και ακαδημαϊκή μόρφωση είχε προσλάβει, αλλά πολύ περισσότερο, πριν 
από τη σημερινή ανθρωπιστική – οικονομική κρίση υπήρξε επιχειρηματίας και 
καλός οικογενειάρχης. Είχε όμως την ατυχία με την οικονομική κρίση να πνιγεί 
στα χρέη και να διαλυθεί η επιχείρησή του. Δεν έφθανε, όμως, αυτή η συμφορά 
που τον βρήκε, αφού υπήρξε και συνέχεια για τον δυστυχή άστεγο. Αυτή δεν ήταν 
άλλη από την απόρριψη της ίδιας της οικογένειάς του. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά 
και με ανυπόκριτη συμπάθεια και πνιγμένη φωνή από τον εσωτερικό 
αναστεναγμό του, μου κατέθεσε ότι πέρα από την οικογένειά του, τον ξέχασαν 
όλοι οι γνωστοί και φίλοι του, με αποτέλεσμα να απλώσει το χέρι του για βοήθεια 
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στους συνανθρώπους του. Τον άφησα να μου ανοίξει την καρδιά του, γιατί 
κατάλαβα ότι ήθελε να με κάνει κοινωνό και των πιο ενδόμυχων σκέψεων και 
προβληματισμών του. 
Όταν ολοκλήρωσε τις σκέψεις του, πήρα τη σκυτάλη του λόγου και του είπα με 
συμπάθεια και αγάπη να κάνει υπομονή και να προσέχει όσο γίνεται περισσότερο 
τον εαυτό του, γιατί η νύχτα κρύβει πολλές παγίδες και κινδύνους. Αφού 
ολοκληρώθηκε η συζήτηση, με δάκρυα στα μάτια του με ευχαρίστησε και εγώ του 
υποσχέθηκα ότι γρήγορα θα ξανανταμωθούμε. Έλαμψε κυριολεκτικά το 
πρόσωπό του, ενώ εγώ προσωπικά προσπάθησα να συγκρατήσω ανεξίτηλη την 
εικόνα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, που δοκιμαζόταν από την απανθρωπιά 
και την αναλγησία της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης και να της 
προσδώσω τα πλέον ζωντανά χρώματα στον προσωπικό επιλεκτικό μηχανισμό 
της αντίληψής μου. 
Τα χρονικά μου περιθώρια είχαν στερέψει, αφού σε πολύ λίγο θα άρχιζε η 
εκδήλωση στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», όμως η δική μου σκέψη με 
κανέναν τρόπο δεν μπορούσε να δραπετεύσει από τη σκληρή βιωτή του 
κατατρεγμένου αστέγου. Μετά βίας έσερνα τα βαριά μου βήματα για να φθάσω 
στην εκδήλωση, αφού η όλη βιοψυχική μου ιδιοσυστασία και ο προσωπικός μου 
ψυχισμός είχε καλυφθεί από την πίκρα, αλλά και την αγανάκτηση για όλους 
εκείνους, που δημιούργησαν τη σημερινή ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, τη 
μεγαλύτερη της σύγχρονης ιστορίας. Μια κρίση που καταρράκωσε την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επισκίασε το φυσικό και αναφαίρετο δικαίωμα της 
ζωής, με τα πιο μελανά χρώματα της αναλγησίας και της απανθρωπιάς, 
αφαιρώντας από τις σκέψεις των θυμάτων της τα όνειρα και τα οράματα για μια 
πιο ανθρώπινη κοινωνία και έναν πιο όμορφο κόσμο, που θα αναδεικνύει, στο 
μέτρο του εφικτού, την αξία του ανθρώπινου προσώπου, υπό το πρίσμα του 
σεβασμού και της αξιοπρέπειας.  
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4. Η Ποίηση Τότε 
 

ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
Σωτ. Νικολακόπουλος 

Το ξεκίνημα της Β’ (Νέας) Αθηναϊκής Σχολής ειναι το 1880,  που αποτελεί 
ορόσημο στα νεοελληνικά γράμματα.  Εκδίδονται δύο ποιητικές συλλογές, οι 
«Στίχοι» του Νίκου Καμπά και οι «Ιστοί αράχνης» του Γεώργιου Δροσίνη. Είναι 
η επίσημη εμφάνιση της νέας ποιητικής γενιάς, της «γενιάς του 1880», μια και 
στις δύο αυτές συλλογές διακρίνουμε το καινούριο πνεύμα, τη χρήση της 
δημοτικής γλώσσας και την απομάκρυνση από το στόμφο και το ρητορισμό του 
ρομαντισμού. Η νέα γενιά, που είναι  αντιρομαντική, εισάγει κάτι θετικό και 
καινούριο, γι’ αυτό και φέρνει μια γενικότερη ανανέωση στα νεοελληνικά 
γράμματα.. Κατά το τέλος του 19ου και στις αρχές του 20 ου αιώνα 
παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην εθνική, πολιτική, κοινωνική και 
πνευματική ζωή της Ελλάδας.  

ΠοίησηΗ ποίηση απελευθερώνεται από την καθαρεύουσα και το ρομαντισμό. 
Ηγετική μορφή της γενιάς του 1880 αποτέλεσε ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος 
έδωσε νέα πνοή στην ελληνική ποίηση, βγάζοντας την από το τέλμα του 
ρομαντισμού. Ως γλώσσα χρησιμοποιεί τη δημοτική, ενώ με την ποίησή του 
εκφράζει όλους τους οραματισμούς και τις πνευματικές ανησυχίες της γενιάς του. 
Τα δύο βασικά λογοτεχνικά ρεύματα που κυριάρχησαν στην ελληνική ποίηση την 
περίοδο αυτή, αφού προηγουμένως ακμάσανε στην Ευρώπη, είναι ο 
παρνασσισμός και ο συμβολισμός. 

ΠαρνασσισμόςΤα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, ως λογοτεχνικό ρεύμα, είναι 
τα εξής: 
-`Έμπνευση από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 
-Αγάπη για τον ηχηρό και ρωμαλέο στίχο. 
-Προσπάθεια για μορφική τελειότητα του στίχου. 
-Έλλειψη ζωής και ανθρώπινης τρυφερότητας από τα ποιήματα. 
Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του παρνασσισμού είναι ο Κωστής Παλαμάς, 
ο `Άγγελος Σικελιανός, ο Κώστας Βάρναλης και ο Ιωάννης Γρυπάρης. 

Συμβολισμός Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του, ως λογοτεχνικό ρεύμα είναι 
τα εξής: Μουσικότητα του στίχου και υποβλητικότητα (οι λέξεις έχουν αξία όχι 
μόνο για το νόημά τους, αλλά και ως ήχοι). Συσχέτιση της ψυχικής κατάστασης 
του ποιητή και των πραγμάτων, που γίνονται σύμβολα της λύπης του, της χαράς 
του κτλ.Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του συμβολισμού στην Ελλάδα είναι ο 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Γιάννης Καμπύσης, ο Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου, ο Λάμπρος Πορφύρας κ.α.) 
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Κι άλλοι ποιητές έγραψαν, ή εντελώς ανεξάρτητα από τον Παλαμά ή κάτω από 
την επιρροή του. Εντελώς διαφορετική ποίηση έγραψε ο Κ.Π. Καβάφης. 
Εγκαινίασε έναν καινούριο δρόμο στην ποίηση, απορρίπτοντας τα καθιερωμένα 
ποιητικά σχήματα στην επιλογή των θεμάτων και στα εκφραστικά μέσα. Η 
γλώσσα του είναι τελείως ιδιότυπη, πολύ διαφορετική από την αθηναϊκή δημοτική, 
χωρίς πάλι να είναι και τυπική καθαρεύουσα. Ο `Αγγελος Σικελιανός, κορυφαίος 
ποιητής ύστερα από τον Παλαμά στον κυρίως ελληνικό χώρο, είναι γνήσια 
λυρικός και βαθιά ποτισμένος από την αρχαία ελληνική παράδοση και την αγάπη 
του στη φύση. Ο Νίκος Καζαντζάκης, πνεύμα ανήσυχο και διψασμένο για την 
κάθε είδους γνώση, αρχικά γράφει τραγωδίες, στη συνέχεια γράφει τη μεγάλη 
ποιητική του σύνθεση «Οδύσσεια» και τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις, για να 
καταλήξει τέλος στη συγγραφή μυθιστορημάτων. `Άλλοι ποιητές της περιόδου 
Γιώργος Βιζυηνός,Ιωάννης Πολέμης,ΚώσταςΚρυσταλης,Αλέξανδρος Πάλλη
ς,Αργύρης Εφταλιώτης κ.ά. 

 
 
 
 

Γύριζε 
 
Κωστής Παλαμάς 
 
«Γύριζε, μὴ σταθῇς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη,  
ὁ ψεύτης εἴδωλο εἶν᾿ ἐδῶ, τὸ προσκυνᾷ ἡ πλεμπάγια,  
ἡ Ἀλήθεια τόπο νὰ σταθῇ μιὰ σπιθαμὴ δὲ θἄβρῃ.  
Ἀλάργα. Μόρα τῆς ψυχῆς τῆς χώρας τὰ μουράγια.  
Ἀπὸ θαμποὺς ντερβίσηδες καὶ στέρφους μανταρίνους  
κι ἀπὸ τοὺς χαλκοπράσινους ἡ Πολιτεία πατιέται.  
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! Χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!  
Σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.  
Δὲν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδὲ λεβέντες ἡ Ὄσσα,  
ραγιάδες ἔχεις, μάννα γῆ, σκυφτοὺς γιὰ τὸ χαράτσι,  
κούφιοι καὶ ὀκνοὶ καταφρονοῦν τὴ θεία τραχιά σου γλώσσα,  
τῶν Εὐρωπαίων περιγελᾷ καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι.  
Καὶ δημοκόποι Κλέωνες καὶ λογοκόποι Ζωίλοι,  
καὶ Μαμμωνᾶδες βάρβαροι, καὶ χαῦνοι λεβαντίνοι.  
λύκοι, ὦ κοπάδια, οἱ πιστικοὶ καὶ ψωριασμένοι οἱ σκύλοι  
κι οἱ χαροκόποι ἀδιάντροποι καὶ πόρνη ἡ Ρωμιοσύνη!» 
 
(1908) 
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          Η Αυτοκτονία του Ατζεσιβανο 
Μαθητή του Βούδα 
 
Άγγελου Σικελιανού 
 
Aνεπίληπτα επήρε το μαχαίρι 
ο Aτζεσιβάνο. K' ήτανε η ψυχή του 
την ώρα εκείνη ολάσπρο περιστέρι. 
Kι όπως κυλά, από τ' άδυτα του αδύτου 
των ουρανών, μες στη νυχτιά έν' αστέρι, 
ή, ως πέφτει ανθός μηλιάς με πράο αγέρι, 
έτσι απ' τα στήθη πέταξε η πνοή του. 
 
Xαμένοι τέτοιοι θάνατοι δεν πάνε. 
Γιατί μονάχα εκείνοι π' αγαπάνε 
τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία, 
μπορούν και να θερίσουνε μονάχοι 
της ύπαρξής τους το μεγάλο αστάχυ, 
που γέρνει πια, με θείαν αταραξία!  
 

 
 
 

                         Ανάσταση 
ΚώσταςΒάρναλης 
 
Νὰ τ᾿ ἡ μεγάλη νύχτα! Καλὴ νύχτα! 
Ψηλὰ τὸ κυπαρίσσι σὲ καλεῖ. 
- Ἔλα, δὲν ἔχεις τίποτα νὰ χάσεις 
μάιδε νὰ θυμηθεῖς καὶ νὰ ξεχάσεις. 
Πατρίδα; Πουλημένη στὸ σφυρί! 
Λεφτεριά; Μὲ χαλκᾶδες δὲν μπορεῖ! 
Παιδιά; Ποῦ τὰ χεῖ ἂς κλαίει μέχρι θανάτου, 
θά ῾ναι σκλαβ᾿ ἢ προδότες τὰ ὀρφανά του! 
Εἰσ᾿ ἄδειος ἤσκιος μέσα σ᾿ ὅλα τ᾿ ἄδεια. 
Δὲν εἶναι τόσο μάβρα τὰ σκοτάδια 
τοῦ τάφου, ὅσο τὰ φέγγῃ τῆς ἡμέρας, 
τὰ φέγγῃ τῆς σκλαβιᾶς καὶ τῆς φοβέρας. 
Πιὸ σίχαμ᾿ ἀπ᾿ τὸ κάθε γῆς σκουλῆκι, 
οἱ θεόμορφοι δυνάστες σου καὶ λύκοι. 
Μὴ λὲς ἀφανισμὸ τὸ θάνατό σου, 
ἀφοῦ δὲ ζοῦσες γιὰ τὸν ἐαφτό σου. 
Ἂν ἔκανες τὸ χρέος σου στὸ λαό, 
σὰν ξεχυθεῖ μὲ πάθος παλαιὸ 
τὴν πᾶσαν ἀτιμία νὰ συνεπάρει, 
μ᾿ ἄλλους πολλοὺς θά ῾χει κ᾿ ἐσὲ μπροστάρη. 
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Κι ὅταν φτάσῃ ἡ ἄνοιξη 
 
Κώστας Χατζοιπουλος 
Κι ὅταν φτάσῃ ἡ ἄνοιξη 
κι ἔρθουν τὰ πουλιὰ 
καὶ γυρίσουν τ᾿ ἄνθη, 
σὰν ἕναν καιρὸ 
θὰ σὲ περιμένω. 
Κι ὅταν ἔρθῃ πάλι 
καὶ τὸ καλοκαίρι 
μὲ τὸ μαϊστράλι, 
σὰν ἕναν καιρὸ  
θὰ σὲ περιμένω. 
Μὰ ὅταν τὸ φθινόπωρο 
ξαναφτάσῃ ὑγρὸ 
καὶ συννεφιασμένο, 
θἄρθω νὰ σὲ βρῶ 
δὲ θὰ περιμένω. 
 

 
 
 

                             Ρούμελη 
 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
 
Τὴ μάννα μου τὴ Ρούμελη ν᾿ ἀγνάντευα τὸ λαχταρῶ...  
ψηλὰ ποὺ μὲ νανούριζες καημένο Καρπενήσι!  
Τρανὰ πλατάνια ξεδιψοῦν στὶς βρύσες μὲ τὸ κρύο νερό.  
Σαρακατσάνα ροβολάει καὶ πάει γιὰ νὰ γεμίσει. 
Μὲ κρουσταλλένια σφυριχτὰ σὲ λόγγους φεύγουν σκοτεινοὺς  
κοτσύφια καὶ βοσκόπουλα μὲ τὰ λαμπρά τὰ μάτια,  
νερὰ βροντοῦνε στὸ γκρεμὸ καὶ πᾶνε πρὸς τοὺς οὐρανοὺς  
ἴσια κι ὀρθὰ σὰν τὴν ψυχὴ τῆς Ρούμελης τὰ ἐλάτια. 
Κάμπε ἀττικέ, μὲ πλάνεψες κι ἐγὼ γιὰ τὶς κορφὲς πονῶ  
καὶ γιὰ τραχιὲς ἀνηφοριὲς σηκώνω τὸ κεφάλι...  
Φυλακωμένη πέρδικα ποὺ κλαίει γι᾿ ἀλαργινὸ βουνὸ  
δένει ἡ ψυχή μου στὸ κλουβὶ τὰ νύχια της κοράλλι. 
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Το πέρασμα της Μάρθας 
 
του Γιάννη Α. Καμπύση 
   

Στο τρίσβαθο λημέρι 
του πονοχαιράμενου κόσμου 
την αντανάκλαση του ονείρου μου ω αστέρι 
φώτισε εντός μου. 
 ...Την πόθησα στη μανιασμένη νύχτα 
της λάμψης σου μια αχτίδα... 
Εξάφνισες σαν αστραπή! Και σε είδα! 
Μα κεραβνούς δεν έριξες μόνο η βροντή σου αλύχτα! 
 Ω συ που αστράφτεις και δεν κεραβνόνεις 
σαν τις ζητάς στων πόθων μου την τρικυμία; 
Τα σύγνεφα διες λιόνουν λιόνουν 
με μεγαλύτερη κι αφ’ τη δική μου αδυναμία. 
 Έλα να ταξιδέψουμε μαζί 
κ΄ έχω καράβι τα τραγούδια μου! 
Έλα μαζί τους κόσμους να γυρίσουμε 
κι απάνου στ΄ άστρα ν΄ ανεβούμε... 
Έλα και σε προσμένει το τιμόνι μου... 
― ω εσύ αταξίδεφτη παρθένα 
ω πώς μου ανοίγεις των ονείρων τη χρυσόπορτα 
με την πνοή σου... 
... Φυσάει ο Βοργιάς απόγηα! Να τα σύγνεφα 
πίσω μου μένουν!... 
Πούσαι ω παρθένα μου 
πούθε ανεβαίνουν στ΄ άστρα που δε σβένουν! 
   Α το παιδί της! Γλύτωσέ το το παιδί της! 
Είναι βγαλμένο αφ’ την ψυχή μου το παιδί της 
αχ! και την ώρα εκείνη, αγάπα το παιδί της, 
μάνα του συ ήσουν στο παιδί της! 
 Α το παιδί μας! Ουρανέ μου το παιδί μας! 
Ξεμέθησε! πούν΄ το παιδί μας... 
ω Μάρθα πούναι το παιδί μας! 
ω πάει! ω πάει το παιδί μας!... 
 

 (1897) 
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Ἡ Θαμπωμένη Χώρα 
 
Λάμπρος Πορφύρας 
 
Πολλές φορὲς στοῦ δειλινοῦ τὴ μυστικὴ τὴν ὥρα, 
ὅταν γυρνῶ μὲ τὴν ψυχὴ βαριὰ συλλογισμένη, 
πολλὲς φορὲς στὴν ἐρημιὰ βγαίνει μίαν ἄυλη χώρα, 
μιὰ χώρα πάντα σιωπηλὴ καὶ πάντα θαμπωμένη. 
Τὰ σπίτια της εἶναι κλειστὰ κι εἶναι παλιά. Κλωνάρια 
ξεβγαίνουν μέσ᾿ ἀπ᾿ τὶς φτωχὲς αὐλές, τὶς ρημαγμένες, 
στοὺς τοίχους, στὰ κατώφλια τους, φυτρώνουνε χορτάρια 
κι οἱ στέγες μὲς στὴν πράσινη τὴ μούχλα εἶναι ντυμένες. 
Ἔτσι εἶναι. Κι ἄλλα τά ῾χω δεῖ -θαρρῶ- στὰ μαῦρα ξένα, 
ἄλλα ἐδῶ πέρα στὸ χωριό, καὶ κάποια στὸ νησί μου, 
κάποια στὸ δρόμο τοῦ γιαλοῦ, σὲ χρόνια εὐτυχισμένα, 
κι ὅλα τους, κι ὅλη ἡ χώρ᾿ αὐτὴ μοῦ λέει γιὰ τὴ ζωή μου. 
Ἄ! Καθὼς μπαίνω στ᾿ ἄχαρα τὰ βραδινὰ στενά της, 
κανένας δὲν ὑπάρχει πιὰ νὰ βγεῖ νὰ μ᾿ ἀπαντήσει, 
ἐγὼ εἶμαι ὁ μόνος κι ὁ στερνὸς ποὺ τὰ περνῶ διαβάτης· 
θυμᾶμαι ἀγάπες· σβήνεται τὸ λίγο φῶς στὴ δύση· 
Σβήνεται ἀγάλια ὁλότελα. Κι ἡ χώρα ἡ θαμπωμένη 
μαζὶ μ᾿ ἐκεῖνο σιωπηλὴ βυθίζεται μακριά μου, 
γυρνάω σκυφτός. Κι ἀλλοίμονο! τριγύρω μου δὲ μένει 
παρὰ ἡ νυχτιά, κι ἡ σκοτεινιὰ κι ἡ ἀτέλειωτη ἐρημιά μου. 
 

 
Τῆς κοπέλλας τὸ νερό 
 
Γεώργιος Δροσίνης 
 
Μιὰ κοπέλλα λυγερὴ  
τὸ ψηλὸ βουνὸ διαβαίνει  
ἡ χαρὰ τὴν καρτερεῖ  
στ᾿ ἀκρογιάλι ποὺ πηγαίνει.  
Καὶ τὸ κάμα εἶναι βαρὺ  
κι εἶν᾿ ἡ κόρη διψασμένη  
βρῆκε βρύση δροσερή,  
ἦπιε, ἀρρώστησε πεθαίνει.  
Μὰ ἡ φωνή της πρὶν νὰ σβήσει  
καταράστηκε τὴ βρύση  
κι ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ  
ἔρμη ἡ βρύση ἔχει ἀπομείνει  
καὶ κανεὶς ποτὲ δὲν πίνει  
τῆς κοπέλλας τὸ νερό 
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    Ταζώα 
 
                       Ιωάννης Πολέμης 
 
Ποτὲ δὲ θὰ πειράξω  
τὰ ζῶα τὰ καημένα,  
μὴν τάχα σὰν ἐμένα  
κι ἐκεῖνα δὲν πονοῦν; 
Θὰ τὰ χαϊδεύω πάντα,  
προστάτης τους θα γίνω.  
Ποτὲ δὲ θὰ τ᾿ ἀφήνω  
στοὺς δρόμους νὰ πεινοῦν. 
Ἀκόμα κι ὅταν βλέπω  
πὼς τὰ παιδεύουν ἄλλοι,  
ἐγὼ θὰ τρέχω πάλι  
μὲ θάρρος σταθερό, 
θὰ προσπαθῶ μὲ χάδια  
τὸν πόνο τους νὰ γιάνω  
κι ὅ,τι μπορῶ θὰ κάνω  
νὰ τὰ παρηγορῶ. 

 
 
Τραγούδι τοῦ ἀργαλειοῦ 
 
Κώστας Κρυστάλλης 
 
Ἡ Ζερβοπούλα ἡ ὄμορφη κι ἀρχοντοδυγατέρα 
στὸν ἀργαλιὸ τῆς ὕφαινε κι ἀνάρια ἐτραγουδοῦσε: 
- Διασίδι, καλοδιάσιδο, γνεμένο στὸ νυχτέρι, 
διασίδι μ᾿, ὄντας σ᾿ ἔγνεθα, τὸν συχνονειρεύομουν, 
διασίδι, ὄντας σ᾿ ἐδιάζομουν, ἦρθεν ἀπὸ τὰ ξένα, 
διασίδι, ὄντας σ᾿ ἐτύλιγα στὴν ἐκκλησιὰ τὸν εἶδα, 
διασίδι, ὄντας σ᾿ ἐκόλναγα, μὄστειλεν ἀρραβῶνα. 
Παῖξε ἀργαλιέ μου, βρόντησε, πέτα χρυσὴ σαΐτα, 
τρίχτε καημένα χτένια μου, βαστᾶτε τὸν ἠχό μου, 
νὰ βγοῦν τὰ ὑφάδια γλήγορα, νὰ ράψω τὰ προικιά μου, 
γιατ᾿ ὁ καλός μου βιάζεται, βιάζεται νὰ μὲ πάρει! 
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Τραγούδι τῆς ζωῆς 
Αργυρης Εφταλιωτης 
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. 
 
 Η ποίησις των ερειπίων 
                                                      Αριστομένης Προβελέγγιος 
 
Σὲ βλέπω ἐκεῖ ρημόσπιτο, σὲ βλέπω ἐκεῖ ρημάδι. 
Ἀγριόχορτα στὸ δῶμά σου τὰ χρόνια ἔχουνε σπείρει. 
Χιόνια, βροχὲς σ' ἐγέρασαν, ἀντάρες σ' ἔχουν φθείρει, 
καὶ στέκεις καὶ ὀνειρεύεσαι στὸ μακρινὸ λαγκάδι. 
 
Τὸ μάτι μου, ἀπ' ὀνείρατα ποιητικὰ γεμᾶτο, 
ποῦ τ' ἄπειρο διάστημα γοργὰ τὸ ταξειδεύει, 
καὶ λούεται μὲς στὰ κύματα ποῦ λάμπουν ἐκεῖ κάτω − 
μ' ἀγάπη καὶ προτίμησι στὸ δῶμά σου σταθμεύει. 
 
Οἱ στοχασμοί μου − ἀναλαμπές, ποῦ στέλλουν οἱ αἰῶνες 
καὶ ἡ Ζωὴ − στὸ δῶμά σου ἀνεβοκατεβαίνουν, 
καὶ μέσα στὰ χαλάσματα, ποῦ ἀράχνες τώρα ὑφαίνουν, 
πετοῦν τῆς φαντασίας μου ᾑ ρόδινες εἰκόνες. 
 
Τί βρίσκει στὰ συντρίμμια σου τὰ θλιβερὰ τὸ μάτι; 
ποιὰ βρύσι τρέχει ἀπόκρυφη στὰ σκόρπια σου λιθάρια, 
καὶ πίνει ἡ φαντασία μου κι' ὡραίους κόσμους πλάττει, 
κόσμους ζωῆς στὰ κρύα σου, νεκρά σου ἀπομεινάρια; 
 
Καὶ κἄποτε μέσ' ἀπὸ κεῖ βαρειὰ φωνὴ μοῦ κράζει: 
"Ὦ σύ, ποῦ ὁ νοῦς σου μέσα 'δῶ μ' αὐθάδειαν ὀργιάζει 
κ' εὐδαιμονίας ὄνειρα στὰ ἐρείπια χρυσοπλέκει, 
ξέρεις μιὰ μέρ' ἂν μ' ἔκαψε τοῦ πόνου ἀστροπελέκι 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82:%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
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                      Ο Πορφύρας 
 
                                                                      Διονύσιος Σολωμός 
 
«Κοντὰ 'ναι τὸ χρυσόφτερο καὶ κατὰ δῶ γυρμένο,  
π' ἄφησε ξάφνου τὸ κλαδὶ γιὰ τοῦ γιαλοῦ τὴν πέτρα  
κι ἐκεῖ γρικᾶ τῆς θάλασσας καὶ τ' οὐρανοῦ τὰ κάλλη  
κι ἐκεῖ τραβᾶ τὸν ἦχο του μ' ὅλα τὰ μάγια πὄχει.  
Γλυκά 'δέσε τὴ θάλασσα καὶ τὴν ἐρμιὰ τοῦ βράχου 
κι ἄ δὲν εἶν' ὥρα γιὰ τ' ἀστρὶ θὲ νὰ συρθεῖ καὶ νά 'βγει.  
(Χιλιάδες ἄστρα στὸ λουτρὸ μ' ἐμὲ νὰ στείλ' ἡ νύχτα!).  
Πουλὶ πουλάκι ποὺ λαλεῖς μ' ὅλὰ τὰ μάγια πὄχεις,  
εὐτυχισμὸς ἄ δὲν εἶναι τὸ θαῦμα τῆς φωνῆς σου,  
καλὸ δὲν ἄνθισε στὴ γῆ, στὸν οὐρανό, κανένα.  
Δὲν τὸ 'λπιζα νὰ 'ν' ἡ ζωὴ μέγα καλὸ καὶ πρῶτο ! 
Ἀλλ' ἄχ, ἀλλ' ἄχ, νὰ μπόρουνα σὰν ἀστραπὴ νὰ τρέξω,  
ἀκομ', ἀφρέ μου, νὰ βαστᾶς καὶ νὰ 'μαι γυρισμένος  
μὲ δυὸ φιλιὰ τῆς μάνας μου, μὲ φοῦχτα γῆ τῆς γῆς μου!  
Κι ἡ φύσις ὅλὴ τοῦ γελᾶ καὶ γένεται δική του. 
Ἐλπίδα, τὸν ἀγκάλιασες καὶ τοῦ κρυφομιλοῦσες  
καὶ τοῦ σφιχτόδεσες τὸ νοῦ μ' ὅλα τὰ μάγια πὄχεις.  
Νιὸς κόσμος ὄμορφος παντοῦ χαρᾶς καὶ καλοσύνης. 
 
Ἀλλ' ἀπαντοῦν τὰ μάτια του τρανὸ θεριὸ πελάγου  
κι ἀλιά, μακριὰ 'ναι τὸ σπαθί, μακριὰ 'ναι τὸ τουφέκι!  
Κοντὰ 'ν' ἐκεῖ στὸ νιὸν ὀμπρὸς ὁ τίγρης τοῦ πελάγου•  
ἀλλ' ὅπως ἒσκισ' εὔκολα βαθιὰ νερὰ κι ἐβγῆκε  
κατὰ τὸν κάτασπρο λαιμὸ ποὺ λάμπει ὡσὰν τὸν κύκνο,  
κατὰ τὸ στῆθος τὸ πλατὺ καὶ τὸ ξανθὸ κεφάλι,  
ἔτσι κι ὁ νιὸς ἐλεύτερος, μ' ὅλες τὲς δύναμές του,  
τῆς φύσης ἀπὸ τσ' ὄμορφες καὶ δυνατὲς ἀγκάλες, 
ὅπου τὸν ἐγλυκόσφιγγε καὶ τοῦ γλυκομιλοῦσε,  
εὐτὺς ἑνώνει στὸ λευκὸ γυμνὸ κορμὶ π' ἀστράφτει,  
τὴν τέχνη τοῦ κολυμπιστῆ καὶ τὴν ὁρμὴ τῆς μάχης.  
Πρὶν πάψ' ἡ μεγαλόψυχη πνοὴ χαρὰ γεμίζει:  
Ἄστραψε φῶς κι ἐγνώρισεν ὁ νιὸς τὸν ἑαυτό του. 
 
Ἀπομεινάρι θαυμαστὸ ἐρμιᾶς καὶ μεγαλείου,  
ὄμορφε ξένε καὶ καλὲ καὶ στὸν ἀνθὸ τῆς νιότης, 
ἄμε καὶ δέξου στὸ γιαλὸ τοῦ δυνατοῦ τὴν κλάψα. 
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5. Η Ποίηση Σήμερα 
 
 

Η Γενιά του 2000 έως σήμερα 
- γενιά της κρίσης η 

γενιά της διαδικτυακής μοναξιάς – 
 
Είναι η γενιά των iphones, των tablets και του internet, των greeklish και των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, των κοινωνικών δικτύων, του facebook και των blogs, 
είναι η γενιά των fast food, του freddo espresso και της ταχύτητας, των 
τηλεπαιχνιδιών, των realities, των χαβαλέ σήριαλ και των εκπομπών μαγειρικής, 
των παράφωνων επίδοξων σταρ, είναι η γενιά των ΜΜΕ και των club, των 
πανελληνίων εξετάσεων για να γίνουν «κάτι», της επαγγελματικής αγωνίας, είναι 
η γενιά της μετανάστευσης, της ξηρασίας, εινα η ποιητική γενιά κάποιων που 
άρχισαν αργά!. 
 

 
 

Γιώργος Μαρινάκης – Σωτήρης Νικολακόπουλος – Χάρης Μελιτάς 
 
Ωστόσο, αμέσως μετά το 2004 αναδύεται μια νέα καλλιτεχνική-και ποιητική- γενιά. 
Χαρακτηριστικό των νέων ασχέτου ηλικίας 
 Η κοινή συνισταμένη τους είναι οι κοινωνικές αναφορές. Η ύφεση (που 
εμφανίζεται μετά το 2004), οι υπαρξιακές αγωνίες (στο υπερκαταναλωτικό 
περιβάλλον μετά το 1990), η αξιακή κρίση  είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της 
νέας λογοτεχνικής  γενιάς. 
Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε τους ποιητές να μετέχουν στα κοινωνικά και πολιτικά 
δρώμενα. Έχοντας βήμα έκφρασης σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, 
τοποθετούνται πολιτικά, συμμετέχουν σε κινήματα (κοινωνικά, περιβαλλοντικά, 
πολιτιστικά, δυναμικά και μη). 
Οι κοινωνικές αναφορές (που εντείνονται όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει) 
συνδυάζονται με την αναζήτηση σε νέες φόρμες. Ο στίχος απλοποιείται, γίνεται 
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πιο άμεσος, πιο ευθύς. Με την υποστήριξη της προφορικότητάς του μήνυμα 
εκφράζεται πιο δυναμικά. 
Ταυτόχρονα, οι ποιητές της γενιάς της κρίσης προσπαθούν να επικοινωνήσουν 
με την ποιητική παράδοση. Μεταχειρίζονται σύμβολα, μορφές και στυλ του 
παρελθόντος προσδίδοντας μία δημιουργική πνοή. Εικονοπλασία και 
σουρεαλιστικά στοιχεία συνδυάζονται με επιρροές από όλη τη νεωτερική ποίηση 
(Σολωμό, Κάλβο, Παλαμά, Καβάφη και Καρυωτάκη, Ελύτη, Σεφέρη, Λειβαδίτη και 
Σαχτούρη και άλλους πολλούς) πάντα στη βάση των κοινωνικών αναζητήσεων 
Και σε όλο αυτό το αλαλούμ ένα από τα πιο παρήγορα μηνύματα στη χώρα μας 
για την πνευματική μας κατάσταση είναι ότι εξακολουθεί να γράφεται ποίηση· 
ποίηση από γνωστούς ποιητές ζώντες άλλων εποχών και· ποίηση από 
άγνωστους ευρύτερα νέους ανθρώπους,  ποίηση ως διέξοδος έκφρασης, ποίηση 
ως κραυγή διαμαρτυρίας, ποίηση ως καταγγελία, ποίηση ως αναζήτηση της 
χαμένης μας ευαισθησίας· ποίηση..... Υπάρχουν και μερικοί που γράφουν όχι για 
να εκφραστούν αλλά μόνο για να προβληθούν, αλλά ποιον πειράζουν και ποιος 
δικαιούται να τους κρίνει αυστηρά σε καιρούς τέτοιας ψυχοφθόρου τηλεοπτικής 
αντιπνευματικότητας;  
Πάνω από  500, νέοι άνθρωποι  γράφουν  χωρίς και να δημοσιεύουν  ποίηση και 
έχουν λάβει μέρος στους διαγωνισμούς των λογοτεχνικών συλλόγων που 
προανέφερα  που με κατάλληλη ενθάρρυνση μπορεί να πλουτίσει σημαντικά το 
δυναμικό των ανθρώπων που γράφουν ποίηση στην Ελλάδα.  
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία προάγει και υποστηρίζει νέους ποιητές και όχι 
μόνο. Αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους στίχους της ποίησης τού «Μελωδία» 
είναι η λεπτή ευαισθησία, η ικανότητα πολλών νέων ποιητών να συλλαμβάνουν 
την ουσία των πραγμάτων και να πετυχαίνουν αυτό που έλεγε ο Ελύτης, να 
δίνουν διάρκεια στη στιγμή, έκταση στο εφήμερο και αξία στο ταπεινό αλλά 
ουσιώδες που διαφεύγει την προσοχή των πολλών στην τύρβη της 
καθημερινότητας.  
Τα θέματα των νέων αυτών ποιητών στρέφονται γύρω από τη ζωή και τον έρωτα, 
την περιπλάνηση και την αναζήτηση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις πίκρες, τη 
μοναξιά, την οικονομική κρίση που μαστίζει την εποχή καθώς και τις χαμένες 
αξίες στη ζωή μας. 
Η φωνή τους φρέσκια, το ποιητικό ύφος προσωπικό αλλά ποτισμένο τα 
χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης και διακειμενικές επιδράσεις από όλους 
τους Έλληνες μεγάλους ποιητές. Ειδικότερα η γλώσσα τους ζωντανή, 
εκφραστική, ρυθμική, πλούσια σε μεταφορές και εικόνες σε τολμηρούς 
νεολογισμούς επικοινωνεί άμεσα με τον αναγνώστη, τον συνεπαίρνει, τον 
συγκινεί.  
Καλοκαίρι τού 2016, είναι ότι «εκατοντάδες νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα γράφουν 
ποίηση». Και καλή ποίηση. Είναι αυτοί που έλαβαν μέρος σε ποιητικούς 
διαγωνισμούς των Λογοτεχνικών συλλόγων Ε.Ε.Λ. και Π.Ε.Λ. 
Σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα και η συνθηματολογία, η ποίηση είναι η 
μόνη τέχνη που δύναται να αντιτάξει το γνήσιο λόγο. Η λέξη ως το μόνο όπλο της 
είναι ο άλλος τρόπος να δούμε τον κόσμο. Και η γενιά της κρίσης με νέες 
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μορφές και με τάσεις αμφισβήτησης αναδεικνύει την κοινωνική ένταση της κρίσης, 
φέρνει στο προσκήνιο την καταρρέουσα κοινωνία και συχνά την αγανάκτηση και 
την οργή των νέων καλλιτεχνών. 
 

 
 

Βίβιαν Αυγέρη – Κώστας Ευαγγελάτος – Πόπη Σπιτα 
 
Χωρίς δημόσιες σχέσεις, πολιτικοποιημένη (συχνότατα όχι κομματικοποιημένη), 
χορτάτη από μόρφωση, και μελοποιήσεις, χωρίς την ανάγκη βραβεύσεων, 
βρίσκει τη θέση της μέσα στην κοινωνία. 
Αντιπαλεύει, τον -ψευδότιτλο τεχνοκρατικό- ορθολογισμό με την ευαισθησία 
ανθρώπων που (συμ)βιώνουν το κοινωνικό δράμα. Είναι οι αντιήρωες σε 
απάντηση του τεχνοκράτη-ήρωα, του οικονομολόγου-ηγέτη/πρωταγωνιστή. Η 
γενιά της κρίσης είναι το δεκανίκι του Ανθρώπου που παλεύει να σταθεί όρθιος. 
Γιατί τελικά, σε χαλεπούς καιρούς οι ποιητές είναι αναγκαίοι Όπως μας λέει πολύ 
σωστά ο Δήμος Χλωπσιουδης 
Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά στη λογοτεχνική κριτική των περιοδικών της 
εποχής. Δίπλα στα παλαιότερα βρίσκονται,   69 περιοδικά που εκδίδονται είτε 
εβδομαδιαία, είτε μηνιαία, τριμηνιαία ακόμα και ετήσια. 
Μερικά από αυτά είναι, Αιολικά γράμματα του Γ. Βαλέτα, Ευθύνη, Η Δεξαμενή, Η 
Λέξη των Α.Φωστερη και Θ.Νιαρχου, Η Παρέμβαση, Θέματα Λογοτεχνίας, Το Κ 
του Α. Ζηρα, Κουκούτσι, Μανδραγόρας, Νέα Αριάδνη, Νέα Εστία, Νέα πορεία, 
Νέα Σκέψη, Νέο Επίπεδο του Γ. Στεφανάκη, Οδός Πανός του Γ. Χρονά,  
Πανδώρα, Παρουσία, Ποιητική του Χ.Βλαβιανου, Εύλογο του Σ.. Νικολακόπουλου 
κλπ κλπ.   Επίσης δεν παραβλέπουμε τα 74 διαδικτυακά περιοδικά και άλλα 
πολλά. 
Σημείωση :Τα ποιήματα που ακολουθούν είναι από την  Γενιά του 2000 έως 
Σήμερα ( Ενδεικτικά) Η επιλογή έγινε από μέλη των Λογοτεχνικών 
συλλόγων  Ε.Ε.Λ.  (Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών) και  Π.Ε.Λ  (Πανελλήνια 
Ένωση Λογοτεχνών).  Μέλη που έχουν έκδοση τουλάχιστον 5 βιβλία μετά 
το 2000 έως σήμερα. Καθώς επίσης και κάποιων αλλων πιο παλιών 
ποιητών. 
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Η ΑΝΟΙΞΗ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ ΕΔΩ      Χάρης Μελιτας 
 
Η άνοιξη ξεψύχησε στα χέρια μου. 
Χαμήλωσε το φως των ψευδαισθήσεων 
αρνήθηκε του χρόνου τη ροή 
και πυροβόλησε. 
Την έθαψα στη μνήμη μου γυμνή 
μ' ένα παράθυρο στο ύψος της καρδιάς 
και μια σπασμένη Κυριακή 
ανάμεσα στα πόδια. 
Τώρα βουλιάζω στην αχλύ των εποχών 
Το καλοκαίρι χύνεται στις φλόγες του 
να σώσει μυστικές περγαμηνές 
ο ήλιος απειλεί να με τυφλώσει. 
Τα σύννεφα προδίδουν το φθινόπωρο. 
Φύλλα συκής σκιαμαχούν στον κάλαθο αχρήστων. 
Ένα καράβι ξεφορτώνει παρελθόν  
στην προκυμαία. 
Όγκοι χειμώνα ξεφυλλίζουν παροράματα. 
Αλκυονίδες κλειδωμένες στο μυαλό 
σκηνοθετούν μονόπρακτα εικονικών ερώτων. 
Όμως η άνοιξη δεν μένει πια εδώ. 
Και τι δεν θα 'δινα για μια σταγόνα αίμα. 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΕΙΡΟΟΣ Παύλος Ναθαναήλ 
 
Τα χρόνια κυλάνε χωρίς ενδιάμεσα διαστήματα 
ούτε περιόδους μεταβατικές. 
Ο χρόνος, ο αναπότρεπτος καταλύτης, 
στο διάβα του ρέουν τα πάντα 
δεν μένει τίποτε όρθιο να αντιστέκεται 
τίποτε που να μπορεί να θέσει 
ανυπέρβλητους φραγμούς. 
  
Ο χρόνος δεν επιδέχεται μάταιες καθυστερήσεις 
ούτε δισταγμούς και αμφιβολίες 
προχωρεί ακάθεκτος εμπρός λες και καλπάζει 
χωρίς όμως άλογα ή άλλα μεταφορικά υποζύγια. 
  
Τα πάντα οδηγούνε στο μέλλον 
όποιο κι αν είναι το τέρμα 
το πιθανότερο είναι πως η αέναη πορεία 
δεν επιδιώκει στόχους συγκεκριμένους 
μόνο την αδιάκοπη ροή και την καταπολέμηση 
κάθε στασιμότητας και αδράνειας. 
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Τα νέα δεδομένα δεν οδηγούνε σε ριζικές αλλαγές 
ούτε σε καινούργια ξεκινήματα 
με τυμπανοκρουσίες και κύμβαλα, 
δεν αφήνουνε τίποτε να σκουριάσει 
διατηρούνε μόνο τα πάντα 
σε μια κατάσταση ιδιότυπης ετοιμότητας. 
 
 
 
Η Ψυχή των ΣωτήρωνΣωτ. Νικολακόπουλος 
 
Από παιδί έμαθα  ν' αγαπώ τις πεταλούδες, 
Όμως καμιά δεν συγκρίνεται 
με την κρυφή πεταλουδίτσα της καρδιάς μου. 
Εισβάλλει στην αυλή μου ξαφνικά 
σαν μαγική χορεύτρια των αιθέρων 
η κιτρινόμαυρη πεταλούδα 
της μακρινής χαράδρας των Σωτήρων. * 
Πετά από λουλούδι σε λουλούδι 
ακροβατεί στις φυλλωσιές των δέντρων. 
Μάταια παίζοντας με μιαν απόχη 
παιδιά   -πουλιά παλεύουν να την πιάσουν.- 
Λικνίζεται ελεύθερη στον άνεμο 
γητεύοντας το βλέμμα των παιδιών 
γιατί ποτέ δεν έτυχε να δουν 
τίποτε πιο όμορφο  αυτό το καλοκαίρι. 
Άνθη του κήπου χίλια χρώματα του έρωτα 
ουράνιες του ήλιου αγκαλιές 
λαχανιασμένα κύματα βουβά, 
απλώνονταν δειλά στο πέταγμά της 
απ' το Αιγαίο μέχρι τα παιδιά 
που αθώα  έπαιζαν μαζί της. 
Μα εκείνη ανυποψίαστη 
δραπέτης από δάσος  χιλιοπράσινο, 
με τις πεταλούδες σαν αναρίθμητους καρπούς   πάνω στα δέντρα 
πετά απ' όνειρο σε όνειρο μόνο για λίγη ανασεμιά . 
Κι ύστερα πάλι της ψυχής μου η ψυχή 
κρύβεται στην καρδιά μου μεθυσμένη. 
Η κιτρινόμαυρη  μου πεταλούδα 
της μυθικής  χαράδρας των Σωτήρων. 
 

*Χαράδρα των Σωτήρων  είναι οι Πεταλούδες στην Πάρο 
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ΑΝΕΜΟΣΣπύρος Αυλωνιτης 

 
Ξέφυγε απ' του Αιόλου τους ασκούς 
λέφτερος πρώτη φορά αισθάνθηκε 
τρανός κατακτητής δίχως φραγμούς . 
Απ' τις ολόλευκες ψηλές κορφές 
ως τ' ανίσκιωτα λειβάδια φτάνει 
δίνει μιλιά στα σκιερά τα δάση 
την γκριζογάλανη θάλασσα θυμώνει. 
Όλα δικά του θαρρεί πως τα 'χει 
στο διάβα του , κανείς δεν αντιστάθηκε 
νιώθει μαζί Θεός κι αφέντης 
του αλλοπρόσαλλου τούτου κόσμου . 
Είχε τα πάντα από το τίποτα 
μιά θνησιγενής απεραντοσύνη 
της αυταπάτης των αισθήσεων. 
Ξάφνου φοβισμένος αφουγκράστηκε 
την ανάσα του να λιγοστεύει 
στάθηκε να ξαπoστάσει την πλαγιά . 
Κι εκεί στη σχισμή του βράχου  
μοναχικό κυκλάμινο συνάντησε  
κόκκινο σαν της αγάπης αίμα 
δεν τρέμει, διόλου δεν φυλλορροεί 
αγέροχο στέκει αντικρύ του. 
Τόν ρωτά.<Τάχα τι θέλεις από μένα ?> 
Εκείνος απορημένος , ψιθυρίζει. 
<Τίποτα, που σ΄ακούμπισα , μου φτάνει.. 
 
ΟΤΑΝ Η ΠΟΙΗΣΗ..    Γαβριήλ Ιστικοπουλος. 

 
Όταν η ποίηση χορεύει με την φαντασία, 
την προκαλεί, την ζωντανεύει, την λευτερώνει, 
νέα, πιο σφριγηλά φτερά στους ώμους της φυτρώνει 
για να πετάει λεύτερη στους θείους κι αχανείς λειμώνες της. 

Όταν η ποίηση χορεύει με την φαντασία, 
μοιάζει ζευγάρι που αναζητά μια ονείρου πίστα 
να την γεμίσει με των κορμιών τις ηδονές και τις χαρές 
και μ' όλες τις Άνοιξες που για χρόνια καρτερούνε οι καρδιές. 

Ω, πόση Ομορφιά και πόση αντανάκλαση  
ψυχής κι ατίθασης καρδιάς μας χαρίζεις θεέ μου 
και πόση της ζωής απλή χαρά φροντίζεις ν' ανασαίνει 
ο καθημερινός περιούσιος αγώνας μας για μια καλύτερη ζωή! 
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ΕΧΩ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ…Κώστας Καπελουζος 
 
Έχω τις ρίζες μου βαθιά στο χώμα 
Στη Σπάρτη, στην Αθήνα  
με τους αρχαίους τους θεούς μαλώνω 
και το Σωκράτη πάντοτε συνομιλώ.  
Κι αν η πληγή μου ανοίγει πάλι 
Στης Σαλαμίνας τ’ ακρογιάλι 
Στης Ελευσίνας τον κρυφό Ναό 
Έρχομαι νίβομαικι αλλάζω… 
Φορώ της δόξας το στεφάνι 
Στις Πλαταιές, στο Μαραθώνα 
Δίνω τη μάχη και νικώ. 
Κι εκεί που λεν οι άλλοι, πάει… 
Μαράζωσε ετούτος ο Λαός 
Σαν Ηρακλής ξεπετάγομαι και πάλι 
Καινούργιους άθλους αρχινώ. 
Οι Θερμοπύλες καρτερούνε όρθιες, 
Και σε όποια ανεμοζάλη, καινούργιοι 
Βγαίνουν Λεωνίδες να πεθάνουν 
Για της Πατρίδας την τιμή 
Γιατ’ είναι τ’ άστρο της που θάλλει 
Γιατ’ είναι όλου του κόσμου το ομφάλι 
 

Βαλάντιο για τα παιδιά της αλουργίδας Διονύσιος Καρατζάς 

 
-Μα κι όταν μεγαλώσω τί θα γίνω; 
-Τότε θα δούμε. Τώρα πήγαινε τάισε τα περιστέρια- 
Μη με χασομεράς μ’ αινίγματα τα μεσημέρια· 
με το σταχτόνερο τη λύπη σου θα πλύνω. 

-Δεν ξέρω, αλλά κοιτώντας το ποτάμι 
είδα πηγάδια ανάποδα να φράζουνε την κοίτη 
-Αφού είναι έτσι, ας ρίξουμε το σπίτι 
μη βγάλεις λέξη όσο θα σκάβω το θαλάμι. 

-Ούτε κι εγώ πιστεύω ότι σας τα ΄χω μαζεμένα, 
μα στο δωμάτιο που βάψατε για κείνον 
πειράματα ακούγονται πικρά (κοντά στο Δίον) 
κι έχω τα λόγια μου σφιχτά στους κάλυκες δεμένα. 
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Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣΚατερίνα Αγγελακη-Ρουκ 
 

Στον Αντώνη Φωστιέρη 
Δε θα ’μαστε ποτέ 

αυτό που είμαστε στιγμιαία 
αλλ’ είναι θρίαμβος 

αυτή η σταθερή απώλεια. 
Σώζεται μόνο 

η σιωπή του φύλλου 
σκουραίνει το σώμα 

μαζί με τη μέρα 
ως της νύχτας την απρόσμενη 

λάμψη του μαύρου. 
Θραύσματα ζωής 

αντικαταστούν τα χρώματα 
στις μικρές απεικονίσεις 

του ονείρου 
αμυχές 

τις σκιές φωτός 
στο προσωρινό δέρμα. 
Τυφλή στο τόσο μαύρο 

ζήταγα θεό 
και μου ’διναν ένα μονάχα 

δάχτυλο για να τριφτώ 
θριαμβεύω τώρα 

στα πιο κρυφά μέρη 
που συλλαμβάνεται 

η ιδέα: εδώ 
μαθαίνω επιτέλους 

πώς θα φύγω πρώτη. 
 
 
 
 

 
              ΟΦΗΛΙΑ Θεόδωρος Εσπιριτου 
Δε με γελάς... 
Τα κόκκινα μαλλιά σου 
πυρκαγιά μες στο σκοτάδι. 
Ξέρω πού πας. 
Ο δρόμος των σφαγμένων αηδονιών 
βγάζει στον Άδη. 
Βάφουν το σώμα σου με χρώματα ιέρειας νυχτερίδας. 
Ρούχα σου φόρεσαν που έπλεξαν στο φως μιας ηλιαχτίδας. 
Κι ο μαύρος εραστής των πλανεμένων γυναικών 
φιλά τα χείλη σου με σκούρο μπλε κραγιόν. 
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                    ΠΟΘΟΙΠόπη Αρωνιαδα 

Πενθώ με χρώματα πλαστά 
σε χαρταετού τη ράχη 
ποθώντας ύπνο παιδικό 
σ’ ολόλευκο σεντόνι. 

Ν’ ανατριχιάσω λέω 
να κυλιστώ  
σε σάρκα αμμουδιάς αρμυρισμένης  
μακριά από σκληρούς ιεροεξεταστές 
παλιών ερώτων μου χαμένων, 
κάβο σακατεμένο ν’ ακουμπώ 
απ’ των καιρών τα δόντια. 
Ανεμοστρόβιλο λιμπίστηκα 
σπέρμα γεμάτο  
 δαίμονα μονόκερου,  
κι εγώ, πυγολαμπίδες να σκορπώ 
καυτών οργασμών μου προίκα . 

Αχ, να καλπάσω πόθησα 
πάνω στ’ ολόλευκο το άτι 
κύκλους να κάνω άπειρους 
ολόισια στο στόχο, 
μέχρι να βγει λευκός καπνός 
κι η θάλασσα να ορμήσει 
τη στάχτη μου να καταπιεί 
χωρίς να μ’ αφανίσει. 
 

 
Διάρκεια Μιχ. Γκανας 

 
Ακόμη σώζονται 

από ασβεστόλιθο και τρύπιο αγέρα 
τα πολυβολεία τους. 

 
Ασπρίζουν μες στα δέντρα 

σαν τα κόκαλα που βρίσκουν οι βοσκοί 
και δεν τα μαρτυράνε. 

 
Τα πλένει 

τα ξεπλένει το νερό 
το άσπρο δεν τελειώνει. 
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  Άτιτλο Ελένη Συκά-Κοντόζογλου 
 
Με δυο στίχους θέλω να πω 
ό,τι δεν είπαν τόσοι... 
Για τη ζωή, τον έρωτα και τον αχό 
που μένει από 'ν' αστροπελέκι, 
ήχος κενού, ήχος βωβού λυγμού, 
άνθη που πέφτουν 'απ τον ουρανό 
κι έχουν πικρά ματώσει... 
Με δυο στίχους θέλω να πω 
ξανθής αυγής το φωτεινό το δρόμο, 
που ευλογούν μεσοστρατίς πολλοί 
κι όμως στο τέλος του δε φτάνουν. 
Απλώνουν τα χέρια σε στολίδια, 
σε περγαμηνές, το σταυρό τους κάνουν, 
σταθμεύουν, ξεχνιούνται από νωρίς, 
ζουν, πεθαίνουν, δεν το ξέρουν, 
τη ζωή τους έχουν ν' ανασαίνουν... 
Είναι η ζωή μας μια φυγή 
κι ο έρωτας αυτός που μας σταυρώνει! 
Κι αυτό που θ' αναστήσει τις ζωές 
ο θάνατος που τις σκλαβώνει. 

   ΠΟΣΕΣ ΙΑΧΕΣ Κώστας Καρουσος 
Πόσες πυρπολημένες ιαχές 
το μεσοστράτι σου ψυχή !! 

Σε τριχωτούς ανέμους αφόπλισες 
την περίπτερο θέα της λέξης. 

Ποιός  Ελληνόχαρης κράτησε 
τη γύρη του Λόγου ποταμόχρονη 

κι΄έκανε τη λέξη λα΄ι΄κογνωσία ?? 

Η γεύση της εικόνας 
θα γεννήσει τον οίκτο 

θα σπορίσει τη διάνοια, 
το δευτερόλεπτο κλίμα της λέξης 

την αρχή μιας νέας διαύγειας 
θα γομώσει τους κάλυκες ποίηση 
το όραμα και την αμφισβήτηση !! 

Της ψυχής ο ήχος είναι σιωπή, 
ένα κυβόλεξο φως η λέξη, 

ένα μαντήλι-μονοπάτι 
μια παρακμή στο κέντρο 

μιαν αποκριά της επανάληψης... 

Ποιοί γονιμοποίησαν την ποίηση 
στη χρυσάνθεμη κατάνοιξη του θέρους ?? 
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Α-Ω ΣΤΟ ΟΡΑΜΑΗλίας Παπακωνσταντίνου 
 
Ψάχνοντας το χειμώνα  
για σταφύλια παλιάς μαύρης ποικιλίας,  
ώστε να ισορροπήσω στα κίτρινα φαινόμενα,  
συνάντησα τα αργόσυρτα σωματίδια  
στις Ομηρικές εκβολές  
που είχαν όλο το μούστο ατόφιο  
και πανσέληνες περισπωμένες. 
 
Ήταν φτιαγμένα από ένα ν, από ένα ω,  
από αταλάντευτα διαλυτικά,  
από ένα π και διάφανους δίσκους  
που χωρούσαν το σύμπαν  
στην καθημερινή αναστάσιμη πλέξη τους.  
Δε με κυνηγούσαν να μάθω να ξεκλειδώνω το νου,  
έτσι αήττητα πάντα ερχόντουσαν  
και μάγευαν χωρίς βουή,  
χωρίς εγώ, χωρίς τα περίσσια,  
αλλά με όραμα συνέχεια καρφίτσωναν  
αστέρια σε ωχρούς βράχους.  
 
Δίχως να μετράνε κλώνους  
αλλά οι κλώνοι να γίνονται από μόνοι τους ρ, φ, δ  
και κέρας στη λαβή της μελανί διάστασης του κύματος.  
Έβγαινε ο ήλιος απ’ τον κρατήρα γεωμετρώντας  
τη γη και η νύχτα μάζευε  
και αποκρυστάλλωνε τη λάμψη της αστραπής  
πλέκοντας μέσα της το Ε,το Λ,το Σ,  
σ’ έναν άσκεπο λαβύρινθο που οι ρυτίδες του πνεύματος  
αναζητούσαν το Α της λύσης  
το Α της περιπλοκής,  
εκεί που τα δέντρα δέχονταν μόνο εξώφυλλα  
να γίνουν και σελίδες τσαμπιά. 
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Επιστροφή ενός εξόριστουΤίτος Πατρικιος 

Σ’ ένα χαράκωμα ζήσαμε χρόνια  
στριμωγμένοι, άγρυπνοι, πάντα έτοιμοι  
γιατί από παντού ερχόταν ο εχθρός.  
Και κάθε μέρα πληθαίναν οι νεκροί.  
‘Αλλοι σκοτώνονταν από τις σφαίρες,  
άλλοι πεθαίναν απ' αρρώστειες,  
άλλοι χάνονταν σε μυστικές αποστολές  
δεν ξανακούγονταν ποτέ.  
Κι όμως είχαμε συνηθίσει.  
Στενός ο χώρος, πολύς ο θάνατος, μεγάλη η πίστη  
οι κινήσεις σχεδόν καθορισμένες  
οι συνομιλίες χαμηλόφωνες μα προσιτές  
ισοπεδωμένες ανάγκες κι απολαύσεις - 

Και τώρα εδώ πώς ξαναρχίζεις;  
Σ’ αυτή την άπλα που σε πνίγει  
εδώ μέσα στο πλήθος που βασιλεύει η μοναξιά  
που οι χειρονομίες είναι απεριόριστες  
και δεν υπάρχει παραλήπτης,  
άοπλος, αβοήθητος, χωρίς το σώμα  
έστω και του νεκρού συντρόφου σου που σε προφύλαγε  
μες στις ατέλειωτες επιθυμίες  
και τους πολύπλοκους κοινωνικούς μηχανισμούς. 

Εδώ, στην πόλη αυτή, πώς συνηθίζεις;  

 

Οι πικροί σπόροιΓιάννης Τσωλης 
 

Μη σπέρνεις άλλους πικρούς σπόρους 
έχω τόσες πολλές πικρές ρίζες 
να ξεριζώσω απ’ την ψυχή μου. 

Αγωνιώ πώς να καθαρίσω 
το πολύ γήινο που έχω πάνω μου 

και να το αντικαταστήσω 
με λίγο ουρανόχρωμα. 

Πάψε να με προκαλείς συνεχώς 
και δεν μπορέσω ν’ αλλάξω 

της ψυχής μου το χρώμα 
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Γυναίκα κι αντιστύλιΠόπη Σπιτα 
  

Γυναίκα, γύρω σου σκορπάς μιαν αύρα μυρωμένη 
σαν ανθοδόχη που καλεί σε μυστική γιορτή. 
στα μονοπάτια της ζωής στάζεις δροσιά κι ελπίδα 
και κάνεις της ανηφοριάς τη στράτα υποφερτή. 
  
Είσαι, γυναίκα, η μάνα γη, που της ζωής ο σπόρος 
μπολιάζεται και νιότικα βλαστάρια ξεπετά. 
είσαι μια εφέστια φωτιά, που άσβεστη σιγοκαίει 
και στο βωμό της πυροφόρες τις καρδιές κρατά. 
  
Για την αγάπη καίγεσαι σαν λάδι στο καντήλι, 
που ταπεινό χαϊδεύει της ψυχής μας την πληγή. 
γίνεσαι θάλασσα πλατιά σε θερινό καμίνι, 
βροχή καλοκαιριάτικη σε διψασμένη γη. 
  
Μ’ αν σε πληγώσουν, λάβαρα της λευτεριάς υψώνεις 
και δεν ψηφάς τις άμετρες θυσίες της καρδιάς. 
χυμάς σαν φουσκοθαλασσιά, λάβα πυρακτωμένη 
κι ανέλπιστα στις θύελλες αντρειεύεσαι μεμιάς. 
  
Ήταν καιροί που χάθηκες στου κόσμου το σκοτάδι 
και πνίγονταν η ανάσα σου στην αντρική πυγμή, 
μα ξάφνου πρόβαλες δεινή στις μάχες γερακίνα 
κι άνοιξες στις καστρόπορτες μια διάπλατη ρωγμή. 
  
Στοχάσου μόνο μην, καθώς μοναχική διαβαίνεις, 
στερέψει της αγάπης σου η ακένωτη πηγή 
κι ως σαν αϊτός τον αετό μαδάς κι αποφτερώνεις, 
τον τρέπεις ασυλλόγιστα στην πιο πικρή φυγή. 
  
Στάσου στο πλάι φίλη του, γυναίκα κι αντιστύλι, 
να γίνετε της στέγης σας ακλόνητος ιστός, 
τι, αν με στοργή και σεβασμό τα χέρια σας κρατάτε, 
κάστρο θα ’ναι το σπίτι σας, που ευλόγησε ο Χριστός. 
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                ΜαζεύουμεΑλεξάνδρα Bάκρου – Βαΐτση 
 
Μαζεύουμε σπόρο το σπόρο 
τις ελπίδες του χτες 
από τα θερισμένα χωράφια 
της άνυδρης γης, 
που αφήνουν πίσω τους 
οι επιδρομές των βαρβάρων. 
Φυτεύουμε βλαστάρια σε χώμα 
που έχουν ακόμη στις ρίζες τους 
τη δύναμη για να καρπίσουν. 
Πορευόμαστε με θυσίες ενωμένοι, 
αφήνοντας το σήμερα 
στο αύριο να μας πάει. 
Δεν είμαστε μόνοι. 
Δεν είμαστε λίγοι. 
O αγώνας είναι για όλους κοινός, 
ο ήλιος κι ο αέρας 
σε όλους ανήκουν, 
μαζί με τα τραγούδια εκείνα, 
που ακόμα δεν είπαμε 
με διαμαρτυρίες που θέλουμε 
τους νυχτωμένους δρόμους να φωτίζουν. 
 
 
Έχει φτερά και ξάγναντο    Νέλλυ Β. Λαγάκου 
 
 
Ονειροπόλος κι αλαφροΐσκιωτος όντας εγώ 
έμεινα πίσω ταξιδιάρης της ζωής 
κι έψαχνα χρόνια 
για να βρω συνοδοιπόρους της αγάπης. 
 
Πως περπατάει η αγάπη γρήγορα, δεν το 'ξερα, 
πως δεν κοιτάζει πίσω αν κάποιος έμεινε, 
ούτε κι αυτό 
κι αν κάποιος χρόνο λιγοστό έχει γι'  αυτή 
δεν νοιάζεται καθόλου. 
 
Έχει φτερά και ξάγναντο 
τρέχει με τους ανέμους, 
θέλει με την πανσέληνο 
όλοι ν' αγαπηθούν. 
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Να μ’ αγαπάς                   Ελένη Μουζακη-Μπουριτσα 
 
Να μ’ αγαπάς, σαν Κυριακή που τη λατρεύουν όλοι! 
Σαν το ρυάκι που κυλά, μπροστά σ’ ερημοκκλήσι. 
Σαν δροσοσταλίδα της αυγής. 
Σαν κοραλλένια δύση. 
  
Να μ’ αγαπάς σαν νιόβγαλτο φεγγάρι ασημένιο. 
Σαν όστρακο που λάγιασε, κάτω από βραχάκι. 
Σαν λαγγεμένο που λαλεί, στα σμύρτα αηδονάκι. 
  
Να μ’ αγαπάς, σαν φλύαρο αγέρι στα μαλλιά σου. 
Σαν τραγουδάκι ερωτικό, που την καρδιά χαϊδεύει. 
Σαν θρόϊσμα μελωδικό, σαν πιάνο που μαγεύει... 
  
Να μ’ αγαπάς, σαν το κουπί που λάμνει η βαρκούλα. 
Σαν πέταγμα αζύγιαστο του γλάρου στο μελτέμι. 
Σαν το πουλάκι τ’ορφνό, που μοναχό του τρέμει. 
  
Να μ’ αγαπάς, σαν τον κισσό που ξέρει ν’ αγκαλιάζει. 
Σαν την καρδούλα που σκιρτά κι ερωτευμένη λιώνει. 
Σαν άρωμα του σ’ αγαπώ, που σε απογειώνει... 
  
Να μ’ αγαπάς, σαν άνεμος που κόβει την ανάσα. 
Να μου σφουγγίζεις με φιλιά, το δάκρυ όταν τρέχει... 
Να μ’ αγαπάς σαν ουρανός, που ... τελειωμό δεν έχει 
 
 
ΜΝΗΜΕΣ Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης 
Έντονες σήμερα οι μνήμες 
Ήταν και το πρωτοβρόχι του Φθινόπωρου. 
Με τα μάτια στραμένα 
στο πέρασμα του χρόνου, 
αγνάντευες τις πύλες του απείρου. 
Σε βλέπω να θωρείς τα πάντα, 
με απορία και δέος 
με βλέφαρα βαριά, 
από την καταχνιά 
που σκέπασε τη γη μας. 
Τι κι αν έλαμψε ο ήλιος, 
Τι κι αν ζεστάθηκε πάλι ο ορίζοντας 
Η απουσία σου συνεχίζει 
να σηματοδοτεί τη στάση μου 
στο σημείο μηδέν… 
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6. Μικρό Διήγημα 
 

Μια άλλη Μεγάλη Παρασκευή 

Σωτ. Νικολακόπουλος 

Από τότε που μπήκα στο  γυμνάσιο , ο δρόμος μου για το σχολείο πρωί και 
μεσημέρι περνοσε έξω από την καθολική εκκλησία. Είχα αρκετούς συμμαθητές 
καθολικούς και μάλιστα αρκετοί από αυτούς ήσαν φίλοι μου. Από περιέργεια και 
μόνο   την Μεγάλη Παρασκευή της πρώτης τάξης μπήκα και παρακολούθησα την 
ακολουθία των παθών... Μου άρεσε και το ζούσα. Πάντα λοιπόν περίμενα την 
ημέρα αυτή να πάω μόνος η με τον φίλο μου τον Νίκο, να παρακολουθήσω την 
λειτουργία της ημέρας αυτής. Δεν ξέρω τι με τραβαγε. Στη ζωή μου λίγες φορές 
δεν πήγα.  

Σήμερα 29 Απριλίου του 2016 τα βήματα μου, μακριά πλέον από την Πάτρα, είμαι 
στην Πάρο, με έφεραν τελείως τυχαία, να περνώ έξω από ένα μικρό εκκλησάκι, 
Κατάλαβα πως ήταν, εμείς οι ορθόδοξοι θα το λέγαμε - Μετόχι -, της καθολικής 
Σύρου. Μπήκα και κάθισα σε μια γωνιά, δεν ήσαν πάνω από 15 άτομα μικροί 
μεγάλοι και παρακολούθησα όλο το τυπικό της ημέρας εκστασιασμένος και 
απόλυτα ευχαριστημένος. 

Κοιτούσα την απογυμνωμένη  Αγία Τράπεζα και το Ιερό Βήμα. Με σιωπηλή 
προσευχή και την συναπτή δέηση, ξεκίνησε η Ακολουθία των Παθών στον 
καθολικό Ναό της Πάρου του Αγίου Αντωνίου, στην οποία λειτουργούσε ένας 
καθολικός παπάς. Απίθανη μορφή με υπέροχα χαρακτηριστικά και βελούδινη 
φωνή. Πιθανόν να είχε έλθει από την Σύρο η από την Σαντορίνη.  

Με ιδιαίτερη προσοχή οι λίγοι πιστοί, άκουσαν το Λόγο του Θεού με τα 
αναγνώσματα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ενώ στη συνέχεια 
ακολούθησε το Πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Ευαγγελιστή Ιωάννη. 
Μεταξύ άλλων ο Παπάς απευθυνόμενος στους πιστούς και κοιτάζοντας μόνο 
εμένα, που δεν με ήξερε, είπε: «Απογυμνωμένος είναι σήμερα ο ναός μας, το 
ιερό, η αγία τράπεζα. Παντού επικρατεί σιωπή. 

 Η ίδια η λειτουργική μας σύναξη ξεκίνησε στη σιωπή και εγώ στην αρχή, στο 
πρόσωπο όλων εσάς, έπεσα κατά γης, μπρούμυτα. Ακούγονται μόνο τα λόγια 
του ψαλμού που εκφράζουν την αγωνία και τον πόνο του Ιησού επάνω στο 
σταυρό: «Ω Λαέ μου, τι σου έκανα; Σε τι σε λύπησα; Απάντησέ μου!» Και 
συνεχίζει, χωρίς να βρίσκει ειρήνη στην καρδιά του: «Εγώ μπροστά σου άνοιξα τη 
θάλασσα, κι εσύ με τη λόγχη άνοιξες την πλευρά μου. Εγώ σε έθρεψα με το 
μάννα στην έρημο, και εσύ με ράπισες και με μαστίγωσες. Εγώ σε πότισα με νερό 
σωτήριο από την πέτρα και συ με πότισες με χολή και ξύδι. Και άλλα πολλά που 
δεν θυμάμαι… 
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Στην αρχή κοιτούσα γύρο μου και περιεργαζόμουν τα πάντα, όσο μπορούσα, 
γιατί το βλέμμα του ήταν επάνω μου συνεχώς. Προσπαθούσα να διαλογιστώ, 
βίωνα τις στιγμές και σκεφτόμουν σε ένα άκρως μυσταγωγικό περιβάλλον.  

…- Να γιατί η ζωή μας είναι συχνά τόσο στεγνή και ανούσια, να γιατί η κοινωνία 
μας είναι τόσο απάνθρωπη και άκαρδη, ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους. Ο 
καθένας είναι κλεισμένος στον εαυτό του και ρίχνει δάκρυα για τα δικά του μικρά ή 
μεγάλα προβλήματα. Αλλά αυτά τα δάκρυα είναι στείρα, γιατί δεν πέφτουν σε μια 
γη που δίνει καλό καρπό, αλλά πέφτουν σε γη ξερή, γεμάτη εγωισμό, που δίνει 
μόνο πίκρα και βία. Εκείνος έδωσε τη ζωή του για μας και εμείς αδιάφοροι, 
συνεχίζουμε τη ζωή μας, σαν να μη συνέβη τίποτα. «Ω λαέ μου τι σου έκανα». Υπ 
όψιν όλη η λειτουργία είναι στα νέα τελευταία Ελληνικά. Αυτός ο θρήνος 
ακούγεται σήμερα από το σταυρό για τον καθένα μας.  

Ποιος από εμάς μπορεί να πει «βοήθησα τον Ιησού να φέρει το σταυρό του». 
Ανάγκασαν το φτωχό Σίμωνα τον Κυρηναίο. Είναι πάντα ο φτωχός που φέρει το 
σταυρό του Ιησού, τότε, όπως και σήμερα. Και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη φτωχός 
μόνο με οικονομικά κριτήρια.  

Ο Σταυρός, αρνούμενος να τον σηκώσει εκείνος που θα έπρεπε, πέφτει πάντα 
στους ώμους τού πιο αδύναμου. Όλοι, στην κρίσιμη στιγμή, μαζεύουν τα χέρια 
τους, άλλοι τα πλένουν (πόσοι και πόσοι Πιλάτοι υπήρξαν και υπάρχουν), άλλοι 
τα κρύβουν στις τσέπες τους, (και εμείς, αν και θέλουμε να μην το θυμόμαστε, 
συχνά κρύβουμε τα χέρια μας όταν πρόκειται να σηκώσουμε το σταυρό Του, και 
το θλιβερό είναι ότι το ξεχνάμε εύκολα, παρμένοι από τους ρυθμούς ζωής μας).   
Ιδιαίτερη συγκίνηση μου προκάλεσε, και σε κάθε πιστό πιστεύω, η είσοδος στο 
Ναό του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού με το Σώμα του Κυρίου καλυμμένο με μωβ 
ύφασμα και αποκαλυπτόμενο σε τρεις φάσεις, αναφωνώντας ο ιερέας «Ιδού το 
ξύλο του Σταυρού, επί του οποίου ο Σωτήρας του κόσμου κρεμάται» με τους 
πιστούς να απαντούν «Δεύτε προσκυνήσωμεν».  

Ακολούθως ξεκίνησε η Σταυροπροσκύνηση μετά το πέρας της οποίας 
ακολούθησε η μεταφορά του Μυστηρίου από το βήμα που είχε τοποθετηθεί την 
προηγούμενη ημέρα και η Θεία Κοινωνία.Η Ακολουθία των Παθών 
ολοκληρώθηκε με την περιφορά του Επιταφίου στο στενό εκκλησάκι. 

Όταν όλα τέλειωσαν έφυγα πετώντας… 
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7. Ξένη Ποίηση 
 
 

 
               Ξαπλωμένοι στην αμμουδιά                                    Ντύλαν Τόμας  

 
Ξαπλωμένοι στην αμμουδιά, ατενίζοντας το κίτρινο  
και τη μουντή θάλασσα, περίγελως εμείς που χλευάζουμε που ακολουθούμε τα 
κόκκινα ποτάμια,  
κούφια εσοχή λέξεων πέρα από τον ίσκιο των τζιτζικιών,  
διότι σε τούτο τον κίτρινο τάφο άμμου και θάλασσας  
μια επίκληση για χρώμα καλεί με τον αγέρα μουντή 
 και ζωηρή όπως ο τάφος κι η θάλασσα  
καθώς κοιμούνται ούτως ή άλλως.  
Οι σεληνιακές σιωπές, η σιωπηλή παλίρροια  
που γλείφει τα ακίνητα κανάλια,  
ο ξηρός άρχοντας της παλίρροιας  
ζαρωμένος ανάμεσα σε αμμοθύελλα  
και νεροποντή, πρέπει να θεραπεύσουν τα δεινά μας  
από το νερό με μια μονόχρωμη γαλήνη·  
η ουράνια μουσική πάνω από την άμμο ηχεί  
μαζί με τους κόκκους που βιάζονται  
να κρύψουν τα χρυσαφένια βουνά  
και τις οικίες της μουντής, ζωηρής,  
παράκτιας γης που ζώνει αρχοντική κορδέλα,  
ξαπλωμένοι εμείς, ατενίζουμε το κίτρινο, 
 ευχόμαστε ο άνεμος να διώξει μακριά 
 τη μορφολογία της ακτής και τον πνιγμένο κόκκινο βράχο· μα οι ευχές δεν 
αποφέρουν,  
μήτε μπορούμε ν' αποφύγουμε την άφιξη του βράχου, ξαπλώνουμε ατενίζοντας 
το κίτρινο 
 έως ότου ο χρυσαφένιος καιρός διαρρηχθεί,  
ω αίμα της καρδιάς μου,  
όπως μια καρδιά ή ένας λόφος. 
 

 
- «Για τις πόλεις» 

 
 Μπέρτολντ Μπρεχτ, 

 
“Από κάτω τους οχετοί. 

Μέσα τους τίποτα, κι από πάνω καπνός. 
Ζήσαμε εκεί μέσα. Τίποτα δε χαρήκαμε. 

Φύγαμε κείθε γρήγορα. ΚΙ αργά φεύγουν κι αυτές.” 
 

                              , μτφ. Μ. Πλωρίτης, Θεμέλιο 
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Κινέζοι ποιητές: Τετράστιχα, μετάφραση, πρόλογος σημειώσεις:  

Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, Καστανιώτης, Αθήνα 1988 
 

Άγνωστος 
Το κόψιμο των λωτών 

 
Πρωί κινήσαμε απ’ την όχθη με τις ορχιδέες και τα κανελλόδεντρα, 
βράδυ ξεκουραστήκαμε από κάτω απ’ τις μουριές και τις φτελιές. 

Μαζί κόβαμε βούρλα όλη μέρα οι δυο μας, 
μα δε μαζέψαμε ούτε μια χουφτιά. 

  
Τσανγκ Χου (9ος αι.) 

Το τραγούδι της Σου Χσιάο Χσιάο 
Τις ρόδες του άρματός του να κρατήσω δε μπορώ, 

ούτε του αλόγου του τα πόδια να τα δέσω. 
Και το μισώ το σταυροδρόμι 

που ξεσηκώνει την καρδιά του. 
  

Λο Γινγκ  (9ος αι.) 
Ο ερωδιός 

Στον πλάγιο ήλιο, μες στον ίσκιο των κυματιστών ιτιών, 
να, καθρεφτίζεται μες στα βαθιά νερά. 
Μην επαινείτε τη λευκή του αθωότητα, 
τα ψάρια αρπάζει και δεν τα χορταίνει. 

  
Χσου Νινγκ (9ος αι.) 
Το γέρικο δέντρο 

Το γέρικο δέντρο γερμένο δίπλα στον αρχαίο δρόμο, 
χωρίς λουλούδια στα κλαδιά, χορτάρι από κάτω. 

Σαν ήταν νέο δεν το είδαν οι περαστικοί, 
όμως το δέντρο όλους τους είδε να γερνούν σιγά σιγά. 

                          
 Λιου Τσ’άι Τσ’ιουν  (ποιήτρια, 9ος αι.) 

Τραγούδι 
 

Δε μ’ αρέσει ο Ποταμός Τσ’ ιν Χουάι, 
μισώ τα ποταμόπλοια΄ 

το σύζυγό μου παίρνουνε μακριά μου 
κι έτσι περνούν τα χρόνια.  

Λι Γι  (9ος αι.) 
Τραγούδι του νοτιά του ποταμίσιου 

 
Παντρεύτηκα έναν έμπορο απ’ το Τσ’ου Τ’ανγκ, 

που όλο ξεχνάει του γυρισμού την ώρα. 
Αν ήξερα πως η παλίρροια είναι έτσι ταχτική, 

θα παντρευόμουνα βαρκάρη, που ‘ρχεται μαζί της. 
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 
 
ANANDARUP NAYEK 
                                                                                       Βεγγάλη Ινδία 
 
  _  Έχω φλογερό πόθο για φυγή. Μπλε ποδήλατο με τη σέλα σπα- 
       σμένη, να τρέχει βιαστικά πλάι στον ορυζώνα. Να διασχίζει την 
       καλαμένια αποβάθρα Soheli μέσα στη λαύρα του μεσημεριού. 
   –   Μια ευχή, να περπατήσω στη μισοσκότεινη αυγή, όπου κρώζουν 
       κοράκια κάτω απ’ τα δέντρα jarul. Δίπλα στη μισόκλειστη πόρτα 
       του οικοτροφείου, αυτή που προεξέχει στο δρομάκι. Ταξί, θα πας 
       με τέρμα τα γκάζια; Ποταμέ Khoaii, πόσο πολύ λαχταρώ να δρα- 
       πετεύσω. Μόνο κοίτα πώς περνάει σφυρίζοντας το επιβατικό πλοι- 
       άριο.  
   –  Η σφυρίχτρα σφυρίζει από μόνη της ή τη σφυρίζει κάποιος; Δεν 
       χρειάζεται τώρα να το ξέρω. Δεν αρκεί που ξέρω πως η σφυρίχτρα 
       σφύριξε; Δεν αρκεί που οι εννιά πόρτες άρχισαν ν’ ανοίγουν; Ξέ- 
       ρω ότι το σφύριγμα σπρώχνει τον αέρα προς τα μέσα, αλλά ο α- 
       έρας βγαίνει έξω μ’ άλλο τρόπο – μόνο εκείνα τα δάχτυλα με τέ- 
       χνη τον αφήνουν να βγει. 
  –   Μπλέ ποδήλατο, σπασμένη σέλα, φεριμπότ Saheli, ακούτε χωρίς 
       να μιλάτε. Δέντρο Jarul, ποταμέ Khoaii, ακούστε, άκούστε υπομο- 
       νετικά. Ποιος σφύριξε εκείνη τη σφυρίχτρα; 
  –   Eίναι ο αέρας, ή μήπως η σφυρίχτα σφυρίζει από μόνη της, όταν 
       κοράκια κρώζουν στη μισοσκότεινη αυγή;   

 
 

 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
 

SRISURANGPOOLTHUPYA 
(Ταϊλάνδη) 

 
Να ξεχνάμε το παρελθόν σημαίνει να ξεχνάμε τον εαυτό μας 
Θα’ πρεπε να θυμόμαστε όσα είχαμε κάνει κάποτε 
καλές πράξεις, κακές πράξεις. 
Να ξεχνάμε το παρόν σημαίνει να τ’ αφήνουμε να γλιστράει 
Χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε χαθεί 
στον κύκλο ζωής που θα’ πρεπε ν’ αποφύγουμε. 
Να ξεχνάμε το μέλλον σημαίνει ν’ αγνοούμε 
Το αναπόφευκτο – όλοι μας θα πεθάνουμε μια μέρα 
Αφήνοντας πίσω κι όλο μας τον πλούτο. 
Οι άνθρωποι θα πενθήσουν, θα τους λείψουμε 
Ή θα ευχαριστηθούν τον θάνατό μας 
Ανάλογα με το καλό και το κακό, 
Τις πράξεις, τη ζωή μας. 
 
 Μετάφραση από τα αγγλικά: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗ 
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«Ραντεβού με την πατρίδα 
 

Γιοχάνα Αντνάν Καραζόλι (1961–) 
(Το ποίημα γράφτηκε πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία) 

  
Με συγχωρείτε, πατριώτες μου 

είμαι πια μόνιμος κάτοικος εξωτερικού 
Άραγε, έχω το δικαίωμα 
να αγαπώ τον τόπο μου 
από εδώ που βρίσκομαι 

στην ξενιτιά; 
Διατηρώ ακόμα δικαιώματα 

παρότι, απέκτησα ξένη ιθαγένεια; 
Άραγε, πώς ζει η πατρίδα 

μακριά από τον χαμένο γιο της 
Πώς ζει ο λαός μου μακριά 

από τη δημοκρατική ανάσα του, 
τις αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας; 

Πώς ζω εγώ 
χωρίς να σε βλέπω. 

Μόνο σε νιώθω 
να πάλλεσαι μέσα στις μακρινές θύμισες 

που έχουν αρχίσει πια να ξεθωριάζουν…» 
  

Μετάφραση: Πέρσα Κουμούτση 
 
 
 

Ο Ποιητής 
 

MostafaBadaoui( Μαροκο) 
 

Γέμισε με ασήμι το βάθος του πηγαδιού 
Και κρέμασε ουράνια τόξα γύρω από το πρόσωπο του ακτινοβόλου άστρου 

Εξάντλησε την πρωινή ανάσα 
Όταν το σκοτάδι ξετύλιξε το σατέν του 

… Ω έρημοι κατάστικτες με τους φανούς των θαλασσών 
Μην ανησυχείτε για τον ραγισμένο χρόνο και τις προαναγγελίες του 

Σαν πρόζα εμπλουτισμένη με ρίμες 
Δείξτε του την πόρτα για τον πρώτο κρίνο 
Ώστε η ομορφιά του να μην περιφρονηθεί 

Από τους τυχοδιώκτες της αυγής 
 
Μετάφραση: Μαρία Ανδρεαδέλλη 

 
 
 

 
 

http://www.poiein.gr/archives/32699/index.html
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8. ΑΠΟΨΕΙΣ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
του Δημήτρη Κ.Μπάκα 

Αντιστράτηγος Ε.Α. 

Με έκπληξη χαράς και υπερηφάνειας αλλά και θλίψης συνάμα μαθαίνουμε ότι σε 
πολλές προηγμένες χώρες καθιερώνουν τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 
ως υποχρεωτικό μάθημα ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα με την καθολική, σχεδόν, 
συμπεριφορά μας την παραμελούμε εάν δεν την καταστρέφουμε. 
Η εύκολη απάντηση: « φταίνε οι κυβερνώντες». Φυσικά στη Δημοκρατία την 
μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί που ασκούν νόμιμα με την έγκριση των 
πολλών την ισχύ της εξουσίας. Αλλά εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε ανεύθυνοι; Δική 
μας πεποίθηση είναι ότι όλοι μας συμβάλλουμε σε αυτή την δυσάρεστη 
κατάσταση.  
Είτε ως γονείς, είτε ως πολίτες , είτε ως μεγαλύτεροι, είτε ως κοινωνία. Και το γιατί 
είναι τόσο απλό αλλά ταυτόχρονα και τόσο δύσκολο. Δεν έχουμε πιστέψει την 
ελληνική γλώσσα ως αξία. Δεν τη θεωρούμε ως αναγκαία ποιότητα για τη ζωή 
μας. Δεν την εντάσσουμε στα προσόντα που αξίζουν για τη δική μας υπόσταση 
και επιτυχία.Θα προσπαθήσουμε, εάν και δεν είμαστε οι πιο ειδικοί, να 
προσεγγίσουμε τη γλώσσα γενικά και ειδικότερα την ελληνική από μια 
απλοποιημένη, αλλά πιο ολιστική άποψη ευελπιστώντας ότι θα προσεγγίσουμε το 
τεράστιο αυτό θέμα, για το οποίο έχουν γραφεί όχι απλά τόμοι αλλά βιβλιοθήκες 
ολόκληρες από Έλληνες αλλά και ξένους λάτρεις των ελληνικών 

Εισαγωγή 

Ζούμε σε μια εποχή που η γλώσσα μας δέχεται επιθέσεις από όλες τις 
κατευθύνσεις. Μια ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση που κυριαρχείται από μια 
ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη που συνιστά συνάμα και οπισθοδρόμηση σε 
πολλούς τομείς, ευεργετεί τον άνθρωπο παράγοντας πλούτο σε υλικά αγαθά 
μειώνοντας τον μόχθο του, αλλά ταυτόχρονα αλλοιώνει την ανθρώπινη ταυτότητα 
ακόμη και αυτή την ζωή μολύνοντας όχι μόνο το οικοσύστημα αλλά και την πιο 
ωραία ανάδυση του ανθρωπίνου πνεύματος, τη γλώσσα. Φυσιολογικό, μέχρις 
ενός σημείου, είναι τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίζει η λεπτότερη σε 
έκφραση γλώσσα, η ελληνική, που υπόκειται σε μια διαρκώς αυξανόμενη 
εντροπία. Η καθιέρωση παγκοσμίως της αγγλικής γλώσσας τείνει να μηδενίσει τις 
λεπτές εκείνες διαφορές ποιότητας κάθε γλώσσας που εκφράζει τον πνευματικό 
πλούτο κάθε λαού. Φυσικά εδώ υπάρχει και ένα ευτύχημα: η αγγλική γλώσσα 
διαρκώς εμπλουτίζεται με λέξεις ελληνικής προελεύσεως αφενός γιατί μόνον η 
γλώσσα μας έχει τον αστέρευτο πλούτο έκφρασης των λεπτών εννοιών και 
αφετέρου οι διαμορφωτές της αγγλικής δεν διστάζουν να υιοθετήσουν λέξεις που 
εκφράζουν κυριολεκτικότερα μια έννοια.Η Ελληνική γλώσσα συνιστά το 
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ανεκτίμητο καταπίστευμα των προγόνων μας. Το αγαθό που αποτελεί τον 
μεγαλύτερο θησαυρό μας. Και όμως εμείς, μάλλον, τού προκαλούμε το 
μεγαλύτερο κακό. Δεν τη σεβόμαστε και την καταστήσαμε ένα εξειδικευμένο 
προτέρημα των ελάχιστων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά είτε ως 
φιλόλογοι, λογοτέχνες ή γλωσσολόγοι και είναι ικανοί να γεύονται όλους τους 
εύγευστους καρπούς της.Θαρρούμε ότι είναι καιρός να ανανήψουμε. Να τη δούμε 
με μάτι ολιστικό και όχι ως εργαλείο χρηστικό μόνον. Να τη πιστέψουμε ως αξία 
και αρετή μας, αλλά και ως ύπατη αξία της Πατρίδας μας. Ως εθνική μας 
κληρονομιά. Μη ξεχνάμε το « για τη μητέρα γλώσσα μας τα λάβαρα κρατείστε» 
του Κ. Παλαμά και του Ψυχάρη το «Γλώσσα και Πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά 
κανείς για την Πατρίδα του ή για την εθνική του γλώσσα είναι ένας αγώνας. Πάντα 
αμύνεται περί Πάτρης».  

Φιλοσοφία της γλώσσας, φιλολογία και γλωσσολογία. 

Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που φέρνουν τη φιλοσοφία σε 
ανταγωνισμό με τους γνωστικούς κλάδους της φιλολογίας και ειδικά της νεότερης 
γλωσσολογίας. Ο ανταγωνισμός μεταξύ φιλοσοφίας της γλώσσας και φιλολογίας 
είναι παλαιότερος αλλά δεν δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Ο φίλος του λόγου 
είναι επίσης φίλος της σοφίας, του συλλογισμού και φυσικά της γλώσσας. 
Καθήκον του φιλοσόφου είναι κατά τον Πλάτωνα να εκφέρει την «πλέον φιλαλήθη 
γλώσσα». Την αλήθεια αναζητά ο φιλόσοφος και οφείλει να χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα προς αυτή την κατεύθυνση και όχι με τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούσαν οι σοφιστές με στόχο να πείσουν τα πνεύματα και να 
κατακτήσουν την εξουσία. Η φιλολογία ως ένας γνωστικός κλάδος μελετά τα 
κείμενα και τα καθιστά πιο κατανοητά όπως αρχικά έγινε στην Αλεξάνδρεια αλλά 
και την Αναγέννηση της Δύσεως αργότερα. Η διάσταση ανάμεσα στη φιλοσοφία 
της γλώσσας θα λάβει ευρύτητα στο πλαίσιο της γλωσσολογίας που 
αναπτύχθηκε κατά βάση στο πέρασμα από 19ο στον 20ο αιώνα μέσω της 
ενεργοποιήσεως σχεδίου επιστημονικής γνώσης της πραγματικότητας. 
Διαχωρίζεται η γλώσσα από την ομιλία. Η γλωσσολογία, ως επιστήμη, ερευνά το 
γενικό και το ουσιώδες εξαλείφοντας το επικουρικό και συμπτωματικό. Η ομιλία 
αναφέρεται στο «ομιλούν υποκείμενο», η γλώσσα ανήκει στον κοινωνικό 
χώρο.Διακρίνονται δύο διεργασίες Η ενεργητική(φώνηση) και η παθητική 
(ακρόαση) από τη σύνθεση των οποίων αναδύεται ο κοινωνικός δεσμός. 
Σήμερα φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια γλωσσική καμπή. Διακρίνουμε τρία 
επιστημολογικά παραδείγματα, αντίστοιχα των θεωριών αναζήτησης της 
αλήθειας: Το πρώτο αντιστοιχεί στη μεταφυσική, με την αριστοτελική έννοια του 
όρου: ξεκινά από μια οντολογία( θεωρία της ουσίας ή υπόστασης) και από 
κοσμολογία(θεωρία της τάξης του κόσμου) για να καταλήξει σε μια ηθική ή σε μια 
πολιτική. Το δεύτερο που καλύπτει τη νεότερη φιλοσοφία του Ντεκάρτ μέχρι το 
Χούσσερλ, θεμελιώνει τον άνθρωπο ως κύριο και κάτοχο της φύσης και έτσι η 
γλώσσα μετατρέπεται σε εργαλείο επικοινωνίας με αξίωση μόνον τη γνώση. Με 
τον Καντ επανέρχεται στην μεταφυσική ή τις απαιτήσεις της ηθικής συνείδησης. 
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Ήτοι ενώ ο Αριστοτέλης ξεκινούσε από τον κόσμο οι νεότεροι αποφάσισαν να 
ξεκινήσουν από το υποκείμενο, τον άνθρωπο.Το τρίτο παράδειγμα προκύπτει 
από τη σύνθεση της υποκειμενικότητας με το οντο-κοσμολογικό παράδειγμα των 
αρχαίων προγόνων μας. Ο Χαιντεγκέρ μας οδηγεί να διακρίνουμε τη γλώσσα 
λιγότερο ως εργαλείο επικοινωνίας και περισσότερο ως τόπο στον οποίο 
φανερώνεται εκείνη η διάσταση δια της οποίας υπάρχει για εμάς ο κόσμος. Ήτοι 
όπως οι Έλληνες διανοητές στοχάστηκαν με αφετηρία την Ελληνική γλώσσα που 
αποτελούσε τον «οίκο του είναι».Μια τριαδική σχέση συγκροτεί τη γλωσσική 
επικοινωνία. Ένα σημείο(Ι) περιγράφει πάντα ένα πράγμα(ΙΙ) για κάποιον(ΙΙΙ). Το 
σημείο δεν μπορεί να κατανοηθεί εάν δεν προϋποτεθεί το περιγραφόμενο 
πραγματικό και η ύπαρξη του ερμηνευτή. Χωρίς να λειτουργούν ταυτόχρονα και 
τρεις όροι οδηγούμαστε σε παραλογισμό, καθόσον δεν ικανοποιείται η αξίωση 
της εγκυρότητας. Το υποκείμενο δεν πρέπει να βασίζεται μόνον στη σχέση με τον 
εαυτό του αλλά οφείλει να ξεδιπλώνεται στον κόσμο όπου δομείται και 
επικυρώνεται η γλώσσα ενώπιον των άλλων. 

Η γλώσσα ως προτέρημα, αξία και αρετή 

Το προτέρημα είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα προσόν αντίθετο του ελαττώματος 
και μειονεκτήματος. Μπορεί να γίνει αντικείμενο εξάσκησης και να αναχθεί σε 
αρετή. Η αξία προσδιορίζεται, ως νοητή και συναισθηματική σχέση (συνάφεια , 
δεσμός) ενός υποκειμένου και ενός αντικειμένου, που όταν συμβεί ικανοποιείται 
μια ανάγκη, επιθυμία, άρα ανακουφίζει και ικανοποιεί. Οι αξίες, ως σχέσεις, 
γεννιούνται μόνον όταν η συνείδηση έλθει σε επαφή με πράγματα ή γεγονότα, 
μέσα σε μια αναπόφευκτα συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Δεν προϋπάρχουν μέσα 
στη συνείδηση ούτε μέσα στα πράγματα. Μεταβάλλονται ανάλογα με τις 
μεταβολές των συσχετιζόμενων υποκειμένου και αντικειμένου(αγαθού). Η πιο 
δόκιμη διατύπωση της αξίας είναι το απαρέμφατο και όχι το αφηρημένο 
ουσιαστικό. Το «φιλοσοφείν», το «φιλείν», το «αμύνεσθαι», το «αγαπάν» κοκ 
εκφράζουν ακριβέστερα την ενεργητική σχέση, τη διάρκεια αλλά και την 
προσπάθεια από τα αφηρημένα ουσιαστικά φιλοσοφία, φιλία, άμυνα, αγάπη κοκ 
που συνιστούν νοητικά σχήματα (έννοιες) μη άμεσα αντιληπτά με τις αισθήσεις 
μας. Αρετή είναι μια δυνατότητα ενέργειας. Ένα προτέρημα του ανθρώπου για να 
αναχθεί σε αρετή πρέπει να συνδυαστεί με την λογική, την επιθυμία, την παιδεία, 
τη συνήθεια τη μνήμη κλπ. Τότε συνιστά ειδοποιό διαφορά ήτοι την ποιότητα της 
ανθρωπινότητας . Είναι δύναμη, η οποία αναδύεται από ένα σύστημα αξιών 
μέσω της αγωγής. Αποκτάται με την έξη και γίνεται τρόπος ζωής. Μια επίκτητη 
διάθεση να κάνουμε το καλό μέσα στην αλήθεια. Μια ηθική στάση και τρόπος 
πράξης ζωής. Είναι οι ενσαρκωμένες αξίες μας.( Ευγένεια, φρόνηση, πίστη, 
εγκράτεια, θάρρος… μέχρι την αγάπη της αγάπης.) Συνιστούν τη σπουδαιότερη 
ισχύ για αυτοοργάνωση της προσωπικότητας, την αυτοπραγμάτωση. 
Η ανάπτυξη της γλώσσα κατέστη δυνατή εξελικτικά. Αυτό χρονολογείται προς τα 
πίσω σε λιγότερο από 200 000 έτη. Η δίποδη όρθια βάδιση έδωσε μεγαλύτερο 
χώρο στον ανθρώπινο εγκέφαλο και η κάθοδος του λάρυγγα κατέστησε δυνατό 
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τον έναρθρο λόγο προσφέροντας δυνατότητες για εγκεφαλική ανάπτυξη  
Το κατέχειν και χειρίζεσθαι αξιόπιστα τη γλώσσα συνιστά αξία γιατί δίνει τη 
δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτύξει όλα τα βασικά ενεργήματά του που τον 
συνδέουν με άπειρο αριθμό αγαθών. Καλύπτει τις βασικές ανάγκες του. 
Διαμορφώνει σκέψεις, στοχασμούς, ιδέες , εικόνες που δεν συλλαμβάνονται με τις 
βασικές αισθήσεις. Διακρίνει πιο εύκολα το λογικό από το εκλογικευμένο. 
Δημιουργεί πεποιθήσεις, απόψεις και πιστεύω αποφεύγοντας πλάνες και 
αυταπάτες. Μπορεί να διακρίνει την αλήθεια, το ουσιώδες, το αγαθό και το κάλλος 
από την επίφαση, το επουσιώδες, το κακό, και την προκλητικότητα. Αναπτύσσει 
τις αρετές της ενσυναίσθησης και του συνυπάρχειν. 

Συμπεράσματα 

 
Η γλώσσα ως ανάδυση του ανθρωπίνου πνεύματος συνιστά ειδοποιό διαφορά 
και μπορεί να θεωρηθεί ως εάν ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσεται ή 
φθείρεται. Κατά την εξελικτική πορεία της γλώσσας αναπτύχθηκαν εξειδικευμένοι 
κλάδοι όπως η φιλοσοφία της γλώσσας, η φιλολογία και η γλωσσολογία, οι οποίοι 
όταν πρόκειται για τη συγκρότηση της ανθρώπινης ταυτότητας πρέπει να 
συνδυαστούν αρμονικά, άλλως ως εξειδικεύσεις ωφελούν τους ειδικούς αλλά 
απομακρύνονται από τους πολλούς. Δεν αρκεί μόνον η γλώσσα ως 
επικοινωνιακό μέσο ούτε το άτομο ως υποκείμενο αλλά απαιτείται και η 
συνιστώσα της ηθικότητας που προϋποθέτει υπευθυνότητα.Οι λεπτότατες 
προσεγγίσεις που αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία αρχιτεκτονικής της 
ανθρώπινης προσωπικότητας είναι δυνατές μόνο μέσω μιας πλούσιας γλώσσας 
που αναδύεται από την φιλολογία στερεώνεται με τη γλωσσολογία αλλά 
εμποτίζεται από τη φιλοσοφία της γλώσσας με σκοπό την ανάδυση της 
ανθρωπινότητας του ανθρώπου. Η γλώσσα αναβαθμίζεται σε αξία και δια της 
πρακτικής εφαρμογής σε αρετή όταν αναζητά την αλήθεια, το κάλλος και το 
γενικό αγαθό, άλλως παραμένει μια απλή επιτηδειότητα, που μπορεί να είναι 
καταστροφική. Ως αρετή, μόνον, συμβάλλει στη συγκρότηση ανθρώπου 
υπευθύνου και ικανού για αυτονομία, ελευθερία, δικαιοσύνη. Ως προσώπου 
ικανού μέλους της ανθρώπινης κοινωνίας.Ως αξία η κατοχή και ο χειρισμός της 
γλώσσας θεμελιώνεται στην αυτοσυνειδησία καλλιεργείται κυρίως με το 
παράδειγμα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον , στο σχολείο και τελικά στην 
κοινωνική κουλτούρα, (τα οποία είναι όλα αρνητικά σήμερα). 

Επίλογος 

Η ελληνική γλώσσα συνιστά τη μητέρα των γλωσσών γι’ αυτό άλλωστε οι ξένοι 
την προτείνουν ως παγκόσμια γλώσσα και προσφεύγουν πάντοτε όταν θέλουν να 
εκφράσουν ιδέες και μορφές που οι άλλες γλώσσες αδυνατούν. Η πληρέστερη 
μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας συνιστά πλέον καθήκον όλων μας. Είναι υπόθεση 
εθνικής εμβέλειας που ανάγεται στην παιδεία ολιστικού και όχι απλά 
εξειδικευμένου χαρακτήρα. Απαιτείται μια ανάκτηση της Ελληνικής Παιδείας που 
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μπορεί να στηριχθεί σε όλες τις ζωντανές εστίες του Ελληνισμού. Αποτελεί αυτό 
ιστορική αναγνώριση και όχι σωβινισμό. Δεν έχουμε το δικαίωμα στο όνομα του 
οποιουδήποτε προοδευτισμού να παραγνωρίσουμε αυτή την πολιτισμική και 
ιστορική αλήθεια. Η Ελληνική Παιδεία, το Ελληνικό Έθνος και η Ελληνική Γλώσσα 
είναι ενιαίο σύνολο. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραμματεία ως 
καταπίστευμα των προγόνων μας συνιστούν τον ιστό της πολιτισμικής και 
ιστορικής μας συνέχειας για τριάντα και πλέον αιώνες και συνάμα το αλάθητο 
παράδειγμα ανθρώπινης παιδείας.Η ένταξη στο υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα 
είναι πρόβλημα των ειδικών. Εμείς ευελπιστούμε ότι όλοι οι Έλληνες όπου και αν 
ζουν να είναι φορείς της Ελληνικής Παιδείας. Σε αυτό το όραμα προσβλέπει η 
Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας και ευελπιστεί να μπορέσει να συμβάλει στο πλαίσιο 
των δυνατοτήτων της με έναρξη τη σημερινή συζήτηση. Η προσπάθεια όμως για 
να έχει αποτέλεσμα πρέπει να λάβει καθολικό χαρακτήρα. Να εντάξουμε τη 
μάθηση και χειρισμό της Ελληνικής Γλώσσας στις αξίες μας μέσα από μια πιο 
ολιστικού χαρακτήρα παιδείαΠρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε την 
γλώσσα μας ως πρώτιστη αξία καθόσον με αυτή γινόμαστε ικανοί να γευθούμε τη 
δική μας αυταξία , την αυτοπραγμάτωσή μας. Στη συνέχεια με το παράδειγμά μας 
να εμφυσήσουμε τον έρωτα στους δικούς μας ανθρώπους και πρώτα στα παιδιά 
μας. Αυτό συνιστά προσωποπαγές χρέος μας. Τότε θα ρίχνουμε λιγότερη ευθύνη 
στους άλλους για το κακό που προκαλείται στη γλώσσα μας. Τότε θα νιώσουμε 
την πληρότητα ότι εκτελέσαμε το καθήκον μας και δημιουργήσαμε μια οικοφωλεά, 
όπου αναπτύσσονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι-πρόσωπα με δικαιώματα και 
ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και όχι οπαδοί, πελάτες και αριθμοί. 
Για να λειτουργήσει η δημοκρατία απαιτεί πολίτη που να θεωρεί το κοινό καλό ως 
δικό του καθήκον και την ατομική ελευθερία ως υπόθεση όλων. 
Οι πιο πολλοί άνθρωποι συνήθως είναι ικανοποιημένοι όταν γνωρίζουν τα 
απολύτως απαραίτητα και το καλό τους το εξασφαλίζουν οι άλλοι.  
Εδώ φαίνεται η τεράστια διαφορά μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης.  
 Το καθήκον των παλαιοτέρων γενεών και της Κοινωνίας είναι η παιδεία-αγωγή ( 
education). Σιγά σιγά μετατρέψαμε αυτό το ρόλο σε μια παροχή γνώσης και 
τροφής. Το παιδί μπουκώνεται με το ζόρι για να ξέρει περισσότερα για να μπορεί 
να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό, για να γίνει κερδισμένος και να κάμνει τους 
άλλους χαμένους. Υποβαθμίστηκε το e-ducere που σημαίνει «οδηγώ ένα παιδί 
έξω από τον εαυτό του και το παρακινώ να αυτοδομηθεί» σε educare που 
σημαίνει «εκτρέφω».Με βατήρα και εφαλτήριο την ωραιότερη γλώσσα του 
Κόσμου, την Ελληνική, ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ανακτήσουμε την 
αληθινή παιδεία που αποβλέπει όχι στο έχειν αλλά σε αυτό τούτο το είναι του 
ανθρώπου, όπως εφαρμόσθηκε από τους προγόνους μας και την δέχτηκαν οι 
προηγμένοι λαοί. 
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9. Ειδήσεις από τον λογοτεχνικό χώρο 
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10. Διαβάσαμε σας Προτείνουμε 
 

Μαρω Νικολακοπούλου 
 

«Μπρούκλιν» του Κολμ Τομπίν, μτφ: Αθηνά Δημητριάδου, σελ. 384, Εκδ. 
ΊκαροςΥπάρχει, πάντα θα υπάρχει ένας αβίαστος τόνος για τα μεγαλύτερα 
δράματα. Κάτι σαν χαμηλόφωνη επωδός σε ένα τραγούδι πόνου. Ένας χώρος 
πεζής ηρεμίας όπου η λογοτεχνία, με μετρημένο και ισόρροπο τρόπο, είναι ικανή 
να προκαλέσει ρήγματα που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι. 
 
Τζων Μπάνβιλ «Η θάλασσα», Μετάφραση: Τόνια Κοβαλένκο, Βραβείο Booker 
2005, Εκδόσεις Καστανιώτη «Πως ταξιδεύει το μυαλό, ακόμη και στις περιστάσεις 
της μεγαλύτερης συγκέντρωσης…» Με απαράμιλλη ποιητικότητα ο Τζών 
Μπάνβιλ συλλέγει σπαράγματα της παιδικής ηλικίας του ήρωά του, Μαξ Μόρντεν, 
και μας τα παραδίδει, σε μία  παλίνδρομη αφήγηση γεμάτη νοσταλγία, ανάμικτη 
με θλίψη και  με παρούσα πάντα τη θάλασσα . 
 
«Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου» του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, εκδόσεις 
Πατάκη, σελ. 344 Ποιητής, κριτικός και επιφυλλιδογράφος, γνωστός βιβλιογράφος 
του Καβάφη και του Σεφέρη, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Οι ποιητικές 
συλλογές, οι βιβλιογραφίες, τα μελετήματα και τα κριτικά του κείμενα συνιστούν 
μια πλούσια λογοτεχνική παρακαταθήκη, μια μακροχρόνια πνευματική διαδρομή 
την οποία ο συγγραφέας-κριτικός λογοτεχνίας και βιβλιογράφος ακολούθησε με 
παραδειγματικό ήθος και θαυμαστή σεμνότητα όλα αυτά τα χρόνια.  
 
Ειρήνη Σταματοπούλου «Το αυτί της Αριάδνης», Εκδόσεις Απόπειρα Η 
δεύτερη πεζογραφική απόπειρα της Ειρήνης Σταματοπούλου χαρακτηρίζεται από 
ευρηματικότητα, δεινότητα στην αφήγηση, απρόοπτα αλλά και βαθιά 
εσωτερικότητα, γεγονός το οποίο καθιστά «Το αυτί της Αριάδνης» ένα άρτιο έργο 
για το πέρασμα του χρόνου και  τη μνήμη ως καίρια παράμετρο της ανθρώπινης 
ύπαρξης  
 
«Στη χώρα των Κιμ» της Φραγκίσκας Μεγαλούδη, Εκδ. Εντύποις, σελ. 370 Η 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας απασχολεί συχνά τα τελευταία χρόνια τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, κυρίως λόγω του πυρηνικού της προγράμματος, αλλά και 
των διαφόρων εξωφρενικών ειδήσεων που στοχεύουν στη διακωμώδηση του 
τωρινού της ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν  Επιπροσθέτως, είναι ευρέως γνωστό ότι οι 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βόρειο Κορέα προέρχονται σχεδόν 
αποκλειστικά από Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν στον Νότο. Έτσι, είναι πολύ 
δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά τι ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη χώρα. 
Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, δημοσιογράφος, που έχει εργαστεί σε διάφορα τοπικά 
και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, βρέθηκε για δύο χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κορέας και μπόρεσε να δει από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.  
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Υπέροχοι Απόκληροι του Λεοναρντ Κοεν Εκδόσεις: Κέδρος Μετάφραση: 
Αλέξης Καλοφωλιάς Διαβάζοντάς το, από τις πρώτες κιόλας σελίδες, 
καταλαβαίνεις πως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλά καλό βιβλίο. Οι 
λέξεις του Κοέν ηχούν απίστευτα στο μυαλό του αναγνώστη που βιώνει μια 
περίεργη εμπειρία διαβάζοντας το. Ναι, ο Λέοναρντ Κοέν γράφει λέξεις όπως 
γράφει μουσική! Και το εκπληκτικό είναι πως είναι το ίδιο λυρικός όπως στις 
συνθέσεις του! 
 
«Βαλς στην ομίχλη» της Κατερίνας Καριζώνη, εκδ. Καστανιώτη, σελ. 256. 
 Αρχίζοντας από τον τίτλο του βιβλίου, ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με δύο 
όρους που σηματοδοτούν τη συνολική ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος. Βαλς = 
χορός ρομαντικός, σύμβολο της χαράς, της έντασης, του έρωτα, όπου τα 
ενωμένα κορμιά παρασύρονται από το ρυθμό της μουσικής, στροβιλίζονται, 
αιωρούνται, δεν πατούν στη γη. Η ομίχλη, από την άλλη, συμβολίζει την ασάφεια, 
τα ερωτηματικά, δημιουργεί τοπία δυσδιάκριτα, αινιγματικά, επιτρέπει το ψεύτικο 
και το απατηλό να κυριαρχούν στα πράγματα. Κι εδώ μπαίνει από τη συγγραφέα 
το πρώτο ερώτημα. Ποιο είναι προτιμότερο, το φως ή η ομίχλη; Κι ο αναγνώστης 
καλείται να δώσει τη δική του απάντηση. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblionet.gr/author/4335/
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  Ειμαρμένη 
                                       Σωτ. Νικολακόπουλος 
 
Χριστέ μου άδεια ἡ Σόλωνος 
μονάχα εγώ και συ έχουμε μείνει, 
ένα πρεζόνι πεταμένο 
στο γκρι του δρόμου... 
Αυτά τα κατακόκκινα εκατόφυλλα 
στο βάζο στο γραφείο μου 
πάντα μου φέρνουνε στο νου  
το αίμα που έβγαζα στα νιάτα μου. 
Η μέρα ήρθε σκληρή· 
τα εκατόφυλλα μάδησαν, 
μα έσπασαν στα μάτια μου 
όλα τα μπουμπούκια  
σαν πόνος της ψυχής. 
Πικρό το βράδυ αυτό. 
Μπερδεμένα λόγια μου έρχονται και γράφω, 
για φίλους που έχασα. 
Φύγανε χωρίς ν’ αφήσουν διεύθυνση... 
 
Ποια στιγμή νικά τις μοίρες 
πόσο είμαστε ελεύθεροι,  
η πορεία της ζωής μας, Προκαθορίζεται; 
Όλα θολά, όλα στο μυαλό και στην καρδιά. 
όλα μηδαμινά, απλές σταγόνες από κρύσταλλο, 
μπροστά σε σένα, θεία Ειμαρμένη. 
Πικρό το βράδυ αυτό. 
Κλείνω την πόρτα κι ανοίγω τα παράθυρα, 
οι νύχτες μου έχουν πάντα ένα άρωμα μελαγχολίας. 
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https://www.facebook.com/iatronet/photos/a.10151096959870227.784891.427461580226/10158421275120227/?type=3
https://www.facebook.com/iatronet/photos/a.10151096959870227.784891.427461580226/10158421275120227/?type=3
https://www.facebook.com/iatronet/photos/a.10151096959870227.784891.427461580226/10158421275120227/?type=3
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