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και ποιά είναι η δουλειά του;  
 

..να διατάσσει τις λέξεις 
με τέτοιο τρόπο κάθε φορά 

για να με αναστατώνει. 
 

 
Γράφουν στο παρόν τεύχος 

 
Οι : Τάκης Βαρβιτσιώτης, Ανδρεας Εμπειρίκος, Κ Καβάφης, Ναπολέων Λαπαθιωτης, 
Λορέντζος Μαβίλης, Μυρτιώτισσα, Αλ. Παπαδιαμάντης, Ζαχαρίας Παπαντωνιου, Ιωάννης 
Πολέμης, Μαρία Πολυδουρη,  Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος Σαραντάρης, Μίλτος Σαχτούρης,  
Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Σκαρίμπας, Διονύσιος Σολωμός, Δημητρης Ψαθάς., 
 
Καi : Elis. Barrat Browing, Γκυντερ Γκρας,  Τ. Ελιοτ, Μάριο Κιντανα, Alta Merini, Pablo 
Neruda, Βίκτωρ Ουγκώ, Pier Paolo Pasolini, Ράινερ Μαρία Ριλκε, Dylan Tomas,   
 
Επίσης οι : Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ, Πόπη Αρωνιαδα, Σπυρος Αυλωνίτης, Μιχαλης 
Γκάνας, Σωτηρης Γυφτακης, Κική Δημουλά, Μάνος Ελευθέριου, Ιάσων Ευαγγέλου, Σπυρος 
Ζαχαράτος, Διονύσης Καρατζάς, Γιάννης Καρατζογλου, Παναγιώτης Κουμπούρας, Σωτηρης 
Μαντζουτσος, Γιώργος Μαρινάκης, Δημητρης Μπάκας, Πόπη Μπαλωματα-Σπιτα, Κατερίνα 
Μπετσιου, Ελένη Μπουριτσα-Μουζάκη, Σωτηρης Νικολακόπουλος, Αναστασία Νομικού,  
Μαρία Παλιούρα, Παναγιώτης Παπαδουκας, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Τζούλια 
Πολυμενακου, Μαρία Συμεών, Ξανθή Τσαπάρα,  Κλελια Χαρίση. 
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Παραθέτουμε ένα ποίημα από το βιβλίο του Παναγιώτη Παπαδούκα «Εθνικόν 
Απόρρητον δια κάθε ανιστόρητον», που εκδόθηκε το 1984.  Όπως λέει η Αλεξάνδρα 
Στεφανοπούλου η οποία τον διαδέχτηκε στη Εστία «Περιέχει ελπιδοφόρο μήνυμα 
αφού επιβιώσαμε από τότε». 
 
                                                                                  ..... * ..... 
 

Να το δούμε ήρθε η ώρα 
Είναι θαυμασμού άξια τούτη η χώρα 

Που διαρκώς και αενάως 
Ζει, επιζεί και προοδεύει κολυμβώσα εις το χάος 

  
Κάθε κυβέρνησις νεοφερμένη 

Παραλαμβάνει χάος από την προηγουμένη 
Η οποία επίσης έχει παραλάβει χάος από την παλαιότερη 

Το οποίον παρέδωσε στην νεώτερη, 
δηλαδή στην νεοφτιαγμένη, 

η οποία και θα το παραδώσει στην επομένη 
  

Το δε χάος δια το οποίον ακούμε από εχθρούς και φίλους 
Απαντάται σε εις τομείς πολλούς και ποικίλους 

  
Έτσι λοιπόν έχουμε Χάος οικονομιμόν, 

χάος διοικητικόν, 
χάος  εκπαιδευτικόν, 
χάος διπλωματικόν, 
χάος ασφαλιστικόν, 
χάος κοινωνικόν, 

χάος τιμαριθμικόν, 
χάος στεγαστικόν, 

χάος πολεοδομικόν, 
Και αν προστεθεί και το χάος το κυκλοφοριακόν, 

Δημιουργείται χάος το γενικόν. 
  

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε εν πάση συντομία 
Ότι το χάος είναι μια εθνική κληρονομία 

Ή αν προτιμάτε μια σκυταλοδρομία 
Όπου κάθε κυβέρνησις λαμβάνει από την προηγουμένη την σκυτάλη 

Και την παραδίδει στην άλλη. 
  

Τώρα που διαβάζονται αυταί αι σοφαί γραμμαί 
Δεν μπορώ να γνωρίζω ποίαν κυβέρνηση έχομεν ωιμέ 

Ένα όμως είναι βέβαιον, ότι και αυτή εργάζεται η καημένη 
Για να παραδώσει χάος όπως θα μας πληροφορήσει η επομένη. 

  
Μα η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 

Από χάος σε χάος τραβά 
Λίγο μόνο καιρό ξαποσταίνει 

Και ξανά προς το χάος τραβά.   



5 
 

          1. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
 
 

                     ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

                                              του Γιώργου Μαρινάκη 
 
 

Με την ευρεία εξέλιξη και διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι συγγραφείς 
έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο που τους προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην υλική 
αποτύπωση των ιδεών τους. Γιατί με την χρήση αυτών των «μαγικών» δώρων της 
τεχνολογίας, διευκολύνθηκε και απλοποιήθηκε φοβερά η γραφή, η επεξεργασία και η 
εκτύπωση των έργων του λόγου, αλλά και μειώθηκε δραματικά ο χρόνος και το κόστος της 
παραγωγής τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να έχει επιφυλάξεις για την 
πολύ θετική προσφορά της ηλεκτρονικής γραφής στην παραγωγή των έργων του λόγου.  

 Όμως, πολλές επιφυλάξεις μπορούν να διατυπωθούν για την ηλεκτρονική ανάγνωση. 
Γιατί με την απεριόριστη δυνατότητα της ηλεκτρονικής διανομής των κειμένων μέσω των 
φορητών μέσων αποθήκευσης και των δικτύων των υπολογιστών, οι αναγνώστες έχουν την 
επί πλέον επιλογή να διαβάζουν τα κείμενα και σε ηλεκτρονικές οθόνες. Αλλά τον τελευταίο 
καιρό, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιοι προσπαθούν όχι μόνο να προσφέρουν την 
οθόνη ως ένα εναλλακτικό μέσον ανάγνωσης, αλλά θέλουν να μας απομακρύνουν τελείως 
από την παραδοσιακή έντυπη εμπειρία. Διάφορες εταιρείες έχουν αρχίσει να εμφανίζουν στο 
εμπόριο τα  «ηλεκτρονικά βιβλία» και τις «ηλεκτρονικές εφημερίδες». Αυτά τα επίδοξα 
βλαστάρια της τεχνολογικής εξέλιξης, διαθέτουν μια τεράστια δυνατότητα αποθήκευσης 
κειμένου και φωτογραφιών, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν πάνω στη μικρή 
ενσωματωμένη τους οθόνη. Και ήδη κάποιοι υπεραισιόδοξοι οπαδοί της τεχνολογίας 
έσπευσαν να χαιρετίσουν και να εκθειάσουν αυτά τα νέα προϊόντα. Κάποιοι δε 
δημοσιογράφοι προέβλεψαν ότι ακόμα και σε μια πενταετία, ο έντυπος τύπος θα 
αντικατασταθεί με τον ηλεκτρονικό. Και είδαμε ακόμα και επάνω στο βήμα της βουλής, 
κάποιοι «μοντέρνοι» εκπρόσωποι του λαού να επιδεικνύουν φιλόδοξα το καινούργιο μοντέλο 
του ηλεκτρονικού βιβλίου, ως την νέα επανάσταση στον τομέα της γνώσης και της 
εκπαίδευσης. 

Όταν βγαίνει ένα νέο τεχνολογικό προϊόν, πολλοί είναι αυτοί που για να 
ικανοποιήσουν την περιέργεια ή το μοντερνισμό τους, σπεύδουν αμέσως να το αγοράσουν. 
Και σαν τους ιθαγενείς που φοράνε υπερήφανοι τις γυαλιστερές χάντρες που τους χάρισαν 
και βλέπουν μαγεμένοι για πρώτη φορά το είδωλό τους στον καθρέφτη, επιδεικνύουν με 
καμάρι το νέο τους απόκτημα, σαν να πρόκειται για μια νέα «μαγεία». Πολύ λίγοι είναι αυτοί 
που αντιδρούν ψύχραιμα και αντικειμενικά και προβληματίζονται με τις συνέπειες από τη 
χρήση αυτών των «δώρων» της τεχνολογίας. Όμως, όσο και να μας παρασύρει η τεχνολογία 
και τα συμφέροντα των διαφόρων εταιρειών, η παραδοσιακή μορφή της ανάγνωσης όχι μόνο 
δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.  

 Οι ποικίλες σχηματικές μορφές του χάρτινου βιβλίου και η εν γένει εικαστική του 
ακτινοβολία, μας προσφέρουν μία διαφορετική αισθητική απόλαυση, την οποία δεν 
μπορούμε να γευτούμε με κανένα υποκατάστατο ηλεκτρονικό κουτί. Τα σχήματα και 
χρώματα των εξωφύλλων, η μυρωδιά της μελάνης και του χαρτιού, η εικονογράφηση και η εν 
γένει καλλιτεχνική επιμέλεια τους, διεγείρουν πολλές φορές την φετιχιστική μας διάθεση και 
μας δένουν συναισθηματικά με αυτά. Η ιεροτελεστία του παραδοσιακού διαβάσματος, με το 
άγγιγμα και ξεφύλλισμα των χάρτινων σελίδων, μας δίνει μια πολύ διαφορετική και πιο 
ευχάριστη αίσθηση από το πάτημα του πλήκτρου «next» σε ένα e-book. Και οι καλαίσθητοι 
και πολύμορφοι σελιδοδείκτες είναι σίγουρα πολύ πιο όμορφοι από το πάτημα του πλήκτρου 
«pause». Πολλές φορές, ένα χάρτινο βιβλίο αναγορεύεται σαν ένα έργο τέχνης μόνο από την 
εμφάνιση του, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του. Για αυτό και συχνά οι βιβλιοθήκες εκτός 
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από συλλογές γνωστικών και αισθητικών κειμένων, λειτουργούν και ως συλλογές εικαστικών 
έργων.   

Αλλά τα βιβλία εκπληρώνουν και κάποιες σημαντικές ψυχολογικές μας ανάγκες. Ο 
άνθρωπος για να ικανοποιήσει την ανασφάλεια και την αυταρέσκειά του, έχει την ανάγκη να 
επιβεβαιώνει, να ταξινομεί, να αρχειοθετεί και να επιδεικνύει τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
του, έχοντας ως αναφορά τα βιβλία που έχει διαβάσει. Γιατί, αυτά που διαβάζουμε δείχνουν 
και το ποιοι είμαστε, δείχνουν τα ενδιαφέροντά μας, τις γνώσεις μας και το χαρακτήρα μας. 
Επίσης, οι βιβλιόφιλοι τις περισσότερες φορές είναι συγχρόνως και βιβλιοσυλλέκτες. Και 
όπως όλοι οι συλλέκτες, θέλουν να καμαρώνουν, να τακτοποιούν, να ξεσκονίζουν τη 
συλλογή τους και να την παρουσιάζουν στους άλλους. Πως όμως θα χωρέσουν χιλιάδες 
μνήμες, γνώσεις και αισθήσεις μέσα σε αυτό το μονοδιάστατο και αντιαισθητικό e-book; Και 
πως να δείξεις τα βιβλία σου και να συζητήσεις για αυτά με τους άλλους, όταν τα έχεις 
στριμωγμένα σε ένα ηλεκτρονικό κουτί; Κι όταν θέλουμε να δωρίσουμε στους φίλους μας 
ένα βιβλίο; Σύμφωνα με τη νέα τεχνολογία, αντί να το βάλουμε σε όμορφο περιτύλιγμα και 
με προσωπική αφιέρωση, θα πρέπει να το «κατεβάσουμε» από το Ίντερνετ και να τους το 
γράψουμε σε CD ή να τους το στείλουμε με e-mail! 

Κάθε ατομική βιβλιοθήκη είναι ένας πολυδαίδαλος χάρτινος λαβύρινθος, ο οποίος 
εκτός από την συσσώρευση γνωστικών και συλλεκτικών εμπειριών, λειτουργεί για τον 
κάτοχό της και ως μια έμμεση αναφορά σε προσωπικές μνήμες και βιώματα. Όταν 
περιεργαζόμαστε αυτά τα χάρτινα ανθρώπινα κατασκευάσματα που είναι αραδιασμένα στα 
ράφια της βιβλιοθήκης μας, είναι σαν να ταξιδεύουμε μέσα σε ένα κόσμο ψυχικών και 
μνημονικών θραυσμάτων, είναι σαν να ξεφυλλίζουμε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες. 
Βλέποντας ένα βιβλίο, μπορεί να μας παραπέμψει νοσταλγικά σε κάποιες στιγμές της ζωής 
μας, είτε γιατί μπορεί να θυμηθούμε το φίλο που μας το δώρισε, είτε να αναδυθεί μέσα μας ο 
χωροχρόνος κατά τον οποίο το αγοράσαμε και το διαβάσαμε, καθώς και τα ψυχοσωματικά 
βιώματα που μας δονούσαν την εποχή εκείνη. 

Η σοβαρή ανάγνωση απαιτεί απομόνωση, χρόνο, ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. Και 
σύμφωνα με έρευνες που έχουν κάνει Αμερικάνοι και Νορβηγοί ερευνητές, η παραδοσιακή 
γραφή και ανάγνωση ενεργοποιούν περισσότερο τις αισθήσεις και δίνουν εντονότερα σήματα 
ανάδρασης από τους μυς και τις άκρες των δακτύλων, με συνέπεια να ενισχύεται πιο 
αποτελεσματικά ο εγκεφαλικός μηχανισμός μάθησης. Όμως, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες 
του Ίντερνετ, των κινητών τηλεφώνων, των e-mail, των chat rooms και των γραπτών 
μηνυμάτων, παρ’όλο που φαίνονται ελκυστικές, με την φοβερή ταχύτητα και τον τεράστιο 
και ανεξέλεγκτο όγκο των πληροφοριών τους, στην ουσία μας αποσυντονίζουν και μας 
οδηγούν στην αποσπασματικότητα και την απώλεια της συγκέντρωσης. Και σταδιακά 
μειώνουν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργικότητά μας, κάνοντάς μας παθητικούς 
δέκτες πληροφοριών και άβουλους χρήστες τεχνολογικών μέσων.  

Είναι φυσικό λοιπόν, ότι με τις μοντέρνες ηλεκτρονικές «ευκολίες» μειώνεται η 
αισθητική ακτινοβολία και η ελκυστικότητα των έργων του λόγου και κατά συνέπεια το δέος 
που εισπράττουμε από αυτά. Και φοβάμαι ότι εάν επικρατήσει η ηλεκτρονική ανάγνωση, 
ειδικά τα λογοτεχνικά έργα σταδιακά θα απομυθοποιηθούν, θα απαξιωθούν και θα φθαρεί η 
αίγλη τους.  

Κάποιοι οπαδοί των ηλεκτρονικών βιβλίων λένε ότι τα χάρτινα βιβλία είναι και αντι-
οικολογικά, γιατί για την κατασκευή τους καταστρέφονται πολλά δέντρα. Όμως, η αλήθεια 
είναι ότι για την παραγωγή χαρτιού δεν κόβονται δέντρα που ζουν ελεύθερα στη φύση, αλλά 
ειδικά είδη δέντρων τα οποία καλλιεργούνται για το σκοπό αυτό σε τεράστιες φυτείες. 
Εξ’άλλου, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού μπορεί να αποτρέψει 
σημαντικά την κοπή νέων δέντρων. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι μάλλον τα 
ηλεκτρονικά βιβλία επιβαρύνουν το περιβάλλον με τα απόβλητα των βιομηχανιών που τα 
κατασκευάζουν, ειδικότερα όταν στο μέλλον θα αυξηθεί η ζήτηση και η παραγωγή τους. 
Τέλος, τα χάρτινα βιβλία όταν κάποτε τελειώσουν το χρόνο ζωής τους, είναι πολύ πιο φιλικά 
προς το περιβάλλον διότι είναι βιοδιασπώμενα, σε αντίθεση με όλες τις ηλεκτρονικές 
συσκευές που τα συστατικά τους δεν απορροφούνται από το περιβάλλον και είναι επικίνδυνα 
και τοξικά. 
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Ο πρωτοπόρος και μεγιστάνας των ηλεκτρονικών υπολογιστών Bill Gates είχε πει το 
1993 ότι σε είκοσι χρόνια τα χάρτινα βιβλία θα τα βρίσκεις μόνο σε μουσεία. Όμως η 
σημερινή πραγματικότητα τον έχει διαψεύσει παταγωδώς. Εξ άλλου, η ιστορία έχει δείξει ότι 
ποτέ ένα νέο τεχνολογικό μέσον δεν έχει εκτοπίσει ολοκληρωτικά κάποιο προγενέστερο. Η 
τηλεόραση δεν εξαφάνισε το ραδιόφωνο, το βίντεο δεν εξαφάνισε τον κινηματογράφο, ούτε 
και το Ίντερνετ εξαφάνισε την τηλεόραση. Και τελικά, παρά το γεγονός ότι ο ψηφιακός 
λόγος μας έχει εντυπωσιάσει, πιστεύω ότι ο έντυπος λόγος θα είναι μαζί μας για πολλά ακόμα 
χρόνια, ίσως και για πάντα. Γιατί όπως λέει και το τραγούδι «ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο 
παλιός είναι αλλιώς». 

Ο Μπόρχες έλεγε ότι «Ο Παράδεισος είναι μια βιβλιοθήκη». Και εγώ ομολογώ ότι 
δεν θα μπορούσα ποτέ να στριμώξω κάποια βιβλία που μου έχουν προσφέρει διανοητικές και 
συναισθηματικές συγκινήσεις, μέσα σε ένα ψυχρό και απρόσωπο ηλεκτρονικό κουτί. Αυτά τα 
χάρτινα αποτυπώματα του μεγαλείου της ανθρώπινης σκέψης, θέλω να τα έχω αραδιασμένα 
απέναντί μου, να τα κοιτάζω ένα προς ένα και να μου αφηγούνται νοητά κάποια κομμάτια 
από την ιστορία της ψυχής μου. Όταν όλη την ημέρα στη δουλειά είμαι καρφωμένος πάνω σε 
μια ηλεκτρονική οθόνη, δεν μπορώ το βράδυ να κάνω πάλι το ίδιο. Θέλω να ηρεμήσω, να 
αλλάξω περιβάλλον και να απομονωθώ. Για αυτό, θα πάρω ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, θα 
ξαπλώσω αναπαυτικά στον καναπέ και θα αφεθώ να με ταξιδέψει, χωρίς να φοβάμαι μήπως 
μου τελειώσει η μπαταρία. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCUjNiLlMYCFURAFAodfokAoQ&url=http://cultureandheritage.blogspot.gr/search?updated-max=2014-04-26T09:18:00-07:00&max-results=35&reverse-paginate=true&ei=9gWAVcDBOMSAUf6SgogK&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNFyt7d56kLgmLWjTfpnU603x4CoMw&ust=1434539885366694
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Γιώργος Σαραντάρης  

 

 
 

Κωνσταντινούπολη, 20 Απριλίου 1908 - Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1941 Ποιητής, φιλόσοφος και 
δοκιμιογράφος της Γενιάς του '30. 

Γόνος οικογένειας Ελλήνων εμπόρων με καταγωγή από το Λεωνίδιο Αρκαδίας που διέμεναν 
στην Ιταλία, είχε την ευκαιρία να ανατραφεί σε ένα αστικό και σχετικά προοδευτικό, σε 
σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, περιβάλλον. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της 
Μπολόνια στην Ιταλία, όπου έζησε από το 1910 έως το 1931. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα 
ωστόσο, τον κέρδισε η ποίηση. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γιώργος Σαραντάρης 
εμφορούμενος από συναισθήματα φιλοπατρίας συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο στην 
πρώτη γραμμή του Αλβανικού μετώπου, όπου αρρώστησε από τύφο. Πέθανε ύστερα από την 
επιστροφή του στην Αθήνα το 1941. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%2730&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1931
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJia4oKOlMYCFUfHFAodwXIERQ&url=http://homouniversalisgr.blogspot.com/2014/05/blog-post_30.html&ei=aQiAVdjBEceOU8HlkagE&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNHtTg56CnXYOgAPDbS2UgkKQG0LLg&ust=1434540507399067
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                                            2. ΑΝΤΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
«Ο τόπος μας είναι γεμάτος κάστρα και πύργους. Τα πιο πολλά από την πολυκαιρία έχουνε γίνει ένα 
με το βράχο και δεν τα ξεχωρίζει το μάτι από μακριά πως είναι χτισμένα από τον άνθρωπο. Το χτίσμα 
τ΄ανθρώπου έγινε ένα με το χτίσμα του Θεού.»  

 Φώτης Κόντογλου 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ 
 

Σωτηρης Νικολακόπουλος 
 
1.ΠΡΩΤΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Σε όλες τις εποχές οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον τόπο τους: 
Στη Λίθινη Εποχή όρθωναν φράχτες για να κρατούν μακριά τα άγρια θηρία. Όταν 
σχηματίστηκαν οι πρώτες κοινωνίες, ζούσαν σε περιτειχισμένους οικισμούς για να 
αντιμετωπίσουν ξένους επιδρομείς. Οι φύλαρχοι και οι βασιλιάδες οχύρωναν τα 
αρχοντικά τους για να περιφρουρήσουν την οικογένεια, την περιουσία και την εξουσία 
τους. Η ανάπτυξη των πρώτων μεγάλων πολιτισμών δημιούργησε την ανάγκη για 
μεγαλύτερη προστασία από εξωτερικές απειλές και αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη πιο 
αποτελεσματικών και προηγμένων οχυρώσεων. Από την αρχή, το βασικό στοιχείο 
πάσης φύσεως οχυρώσεων υπήρξε ο πύργος. Ο πύργος έγινε διαχρονικό σύμβολο 
της οχυρωματικής και το αρχέτυπο του κάστρου. O πιο παλιός γνωστός πύργος είναι 
ο κυκλικός πέτρινος πύργος στη νεολιθική Ιεριχώ, από το 8000 π.Χ. Η σύνθετη 
οχύρωση με τείχη και πύργους ήταν ήδη αναπτυγμένη στην Αρχαία Αίγυπτο όπως 
φαίνεται από τα ερείπια του ανακτόρου στην Άβυδο. Οι λαοί της Μεσοποταμίας και οι 
Χετταίοι στη Μικρά Ασία άφησαν επίσης πίσω τους ίχνη αξιόλογης, για την εποχή, 
οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Από τους πιο παλιούς πύργους ήταν τα Ζιγκουράτ, 
βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Σουμερίων, από την 4η χιλιετηρίδα π.Χ. Ένα 
πασίγνωστο δείγμα πρώιμης οχυρωματικής είναι το «ιερόν πτολίεθρον», ηΤροία.  
Έχει εξακριβωθεί ότι στο σημείο εκείνο υπήρξαν κατά περιόδους εννέα διαφορετικές 
πόλεις. Όλα τα στρώματα έχουν σημάδια καταστροφής είτε από σεισμό είτε από 
εχθρικές επιθέσεις. Τα τείχη κτιζόταν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Η 6η οχύρωση 
υπήρξε η Τροία του Πριάμου και του Ομήρου, ένα από τα πιο διάσημα φρούρια της 
παγκόσμιας ιστορίας. Οι πρώτες Ευρωπαϊκές οχυρώσεις έκαναν την εμφάνισή τους 
στην Ελλάδα. Μια νέα εποχή ανέτειλε στην οχυρωματική τεχνική με την ανάπτυξη 
του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Οι ακροπόλεις αυτής της περιόδου ήταν ισχυρές 
κατασκευές με πελώρια τείχη που σχηματίζονταν από ογκώδεις μονόλιθους. Οι 
Έλληνες της κλασικής περιόδου απέδωσαν τη δημιουργία των εντυπωσιακών αυτών 
κατασκευών σε μυθικά όντα, τους Κύκλωπες, και τα τείχη ονομάστηκαν κυκλώπεια. 
Οι Μυκήνες και η Τίρυνθα είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτής της 
τεχνοτροπίας που επικράτησε μεταξύ 14ου και στο 12ου αιώνα και αναπαράχθηκε σε 
πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι περισσότερες Μυκηναϊκές ακροπόλεις 
καταστράφηκαν με την κάθοδο των Δωριέων, αλλά πολλά από τα εναπομείναντα 
τμήματα των κυκλώπειων τειχών ενσωματώθηκαν σε μεταγενέστερες οχυρώσεις. 
Ακόμα και στην Ακρόπολη υπάρχει τμήμα του τείχους χτισμένο επάνω σε κυκλώπεια 
τείχη. 

 
2.ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 
Στην κλασική Ελλάδα κτίστηκαν πολλές οχυρώσεις με την μορφή ακροπόλεων, 
περιτειχισμένων πόλεων και φρουρίων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Ελληνικού 
κόσμου. Τα τείχη δεν ήταν πια κυκλώπεια, αλλά οι οχυρώσεις ήταν πιο εξελιγμένες. 
Ο πύργος έγινε το κέντρο της αμυντικής σχεδίασης σαν φυλάκιο, διοικητήριο, 
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παρατηρητήριο ή φρυκτωρία. Παρέμεινε πάντα τετράγωνος και από κάποια εποχή 
και μετά περιβαλλόταν από εξωτερικό τείχος. Τα τείχη των πόλεων θεωρούνταν 
βασικό στοιχείο για την ισχύ της πόλης- κράτους, κάτι που μεταξύ άλλων είναι 
εμφανές και στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται για τα «Μακρά Τείχη» των 
Αθηνών στο Θουκυδίδη. Από μια άποψη, τα κάστρα πάντα ήταν κάτι σαν υπερόπλο 
της Αρχαιότητας.  H Σπάρτη ήταν η μόνη Ελληνική πόλη χωρίς τείχη. Είχαν 
κατεδαφιστεί από τον Λυκούργο. Οι Σπαρτιάτες ήταν σίγουροι ότι η ανδρεία τους και 
τα «ανθρώπινα τείχη» ήταν αρκετά για την προστασία της πόλης τους. Οι Αρχαίοι 
Έλληνες πάντως δεν έμειναν στην ιστορία για τις οχυρωματικές τους επιδόσεις, ίσως 
επειδή η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα επισκιάστηκε από τα μεγαλειώδη επιτεύγματά 
τους σε πολλά άλλα πεδία. Το βέβαιο είναι τα κάστρα είναι ένα ακόμα από τα 
χαρακτηριστικά του Δυτικού πολιτισμού με προέλευση από την Αρχαία Ελλάδα. Οι 
Ελληνικές οχυρώσεις έφτασαν στο απόγειο, από απόψεως αριθμού και τεχνολογικού 
επιπέδου κατά την Ελληνιστική περίοδο. Στη συνέχεια ήρθαν οι Ρωμαίοι. Η 
επικράτηση των Ρωμαίων έφερε νέα άνθηση στην τεχνική των οχυρώσεων που την 
απελευθέρωσε από διακοσμητικά και ηγεμονικά στοιχεία εστιάζοντας σε καθαρά 
στρατιωτικές ανάγκες. Οι Ρωμαίοι έκτιζαν τα οχυρά τους κυρίως στα σύνορα και σε 
αμφισβητούμενες περιοχές, ενώ η ανέγερση των φρουρίων ήταν πάντα υπό τον 
έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Κατά τα άλλα, υιοθέτησαν Ελληνικά στοιχεία όπως οι 
πύργοι, τελειοποιώντας τεχνικές και υλικά και εισάγοντας τη χρήση τσιμέντου και 
τούβλων. 
 
3.ΡΩΜΑΪΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 
 
Αυτά τα κτίσματα με τους πύργους άρχισαν να αποκαλούνται, τον 2ο μ.Χ. αιώνα, 
burgus (πληθ. Burgi, από το Ελληνικό Πύργος). Σιγά-σιγά οι πύργοι σε στρατηγικές 
τοποθεσίες άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος και περισσότερες χρήσεις και 
να εξαπλώνονται στην αυτοκρατορία. Στην πορεία, αυτές οι στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο περιλαμβάνοντας αποθήκες, αυλές, 
στάβλους σπίτια, ολόκληρα συγκροτήματα. Δεν άρμοζε πλέον να αποκαλούνται 
απλά «πύργοι». Έτσι άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος castellum. Τα Ρωμαϊκά 
φρούρια γεννήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, και αυτή η Ελληνορωμαϊκής προελεύσεως 
κατασκευή υπήρξε ο πρόγονος των κάστρων του Μεσαίωνα. 

 
4.ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

 
Το Βυζάντιο ήταν ο διάδοχος του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και, μεταξύ άλλων 
στοιχείων, κληρονόμησε και την οχυρωματική τεχνολογία του. Οι Βυζαντινοί έκτισαν 
πολλά φρούρια και περιτειχισμένες πόλεις ακολουθώντας τη Ρωμαϊκή τεχνοτροπία 
και διατηρώντας τη χρήση των κάστρων υπό τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Η 
τελευταία μεγάλη οχυρωματική κατασκευή του Αρχαίου Κόσμου - και η πρώτη του 
Μεσαιωνικού - ήταν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης που είχε γίνει η νέα 
πρωτεύουσα το 330 μ.Χ. από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.  
Όταν ο αυτοκράτωρ Θεοδόσιος ο Β’ (ο Μικρός) επέκτεινε την πόλη στις αρχές του 
5ου αιώνα, έδωσε εντολή για κατασκευή διπλών τειχών για την προστασία της 
ευάλωτης ηπειρωτικής πλευράς της πόλης. Τα τείχη αυτά έγιναν τόσο ισχυρά που 
προστάτεψαν την πόλη για πάνω από 1000 χρόνια απωθώντας και αποτρέποντας 
εισβολείς κάθε προέλευσης. Τα Θεοδοσιανά τείχη απετέλεσαν πρότυπο για τους 
πρωτομάστορες του Μεσαίωνα και ίσως ήταν το πιο ισχυρό φρούριο που υπήρξε 
ποτέ. Οι Βυζαντινοί, όπως οι Ρωμαίοι, έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των 
συνόρων. Είχαν κατασκευάσει ένα δίκτυο φρουρίων στις ακριτικές περιοχές, όπως 
στην οροσειρά του Ταύρου στη Μικρά Ασία ή κατά μήκος του Δούναβη στην Ευρώπη 
και αργότερα στην οροσειρά της Ροδόπης, στη Θράκη. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
(527-565) πιστώνεται με την τεράστια επιχείρηση κατασκευής φρουρίων που έγινε 
στις αρχές του 6ου αιώνα σε όλη τη Βυζαντινή επικράτεια, σε Βαλκάνια, Δυτική 
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Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Το Βυζάντιο παρόλο που είναι ίσως ιστορικά 
υποτιμημένο, επέζησε για πάρα πολύ καιρό όντας το μοναδικό πολιτισμένο μέρος 
περιστοιχισμένο από έναν ωκεανό βαρβαρικών φυλών που ορέγονταν τα πλούτη 
του. 
 Οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς επιθέσεις και εισβολές 
χάρη σε καινοτομίες στην στρατιωτική τεχνολογία (το Υγρόν Πυρ είναι ένα καλό 
παράδειγμα) και χάρη στην κατασκευή ισχυρών οχυρώσεων. Η παρακμή της 
αυτοκρατορίας ουσιαστικά άρχισε όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ’ ο 
Μονομάχος (1042-1055), σε μια εποχή ειρήνης και εφησυχασμού, αμέλησε τη 
συντήρηση και τη χρηματοδότηση των φρουρίων των ανατολικών συνόρων, με 
συνέπεια να μείνουν απροστάτευτα απέναντι στους Σελτζούκους Τούρκους που 
ενέσκηψαν λίγο αργότερα. 

 
 5.ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 
Η Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρρευσε πολύ νωρίτερα από το Βυζάντιο, τον 5ο 
αιώνα, και αυτό για τη Δυτική Ευρώπη ήταν η αρχή μιας περιόδου ακυβερνησίας, 
ανομίας , συγκρούσεων και βαρβαρότητας. Αυτή η χαώδης κατάσταση διακόπηκε για 
λίγο με την επικράτηση του Καρλομάγνου, αλλά αργότερα οι τρεις εγγονοί του 
διέσπασαν το βασίλειο. Με τον κατακερματισμό της Καρολίγγειας δυναστείας ήρθε 
και η παρακμή της και ξανάρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων οικογενειών και 
επίδοξων ηγεμονίσκων σε όλη την Ευρώπη. Οι Καρολλίγγειοι έκτισαν κάστρα και 
μάλιστα ιδιαίτερου τύπου σε Ρομανικό ρυθμό, αλλά η «χρυσή εποχή » των 
Μεσαιωνικών κάστρων ανέτειλε τον 9ο με 10 αιώνα, με την πτώση της Καρολίγγειας 
δυναστείας και τη διάσπαση σε πάμπολλες τοπικές ηγεμονίες και πριγκιπάτα. Αυτοί 
οι τοπικοί άρχοντες άρχισαν να χτίζουν κάστρα για να ελέγξουν τις περιοχές τους. 
Παρόλο που στην ιστοριογραφία των δυτικών κάστρων δίνεται έμφαση στο 
στρατιωτικό και αμυντικό τους ρόλο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κάστρα 
απετέλεσαν και διοικητικά κέντρα, πυρήνες εμπορικής ανάπτυξης και κυρίως 
σύμβολα κύρους και εξουσίας. Εκείνη την εποχή το πιο πολύτιμο αγαθό ήταν η γη. Η 
γη -και όχι τα λεφτά- ήταν η πηγή πλούτου, δύναμης και εξουσίας. Και η γη ήταν στα 
χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Ιδιαίτερα στη Γαλλία και στην Αγγλία, ο βασιλιάς ήταν 
ο μόνος που από το Θεό είχε δικαιώματα ιδιοκτησίας και απένειμε στους ισχυρούς 
φίλους του κομμάτια γης με αντάλλαγμα τη συστράτευση στις πολεμικές επιχειρήσεις 
και την υποστήριξη στην εδραίωση της βασιλικής εξουσίας. 
Αυτοί που γίνονταν τοπικοί άρχοντες (βαρόνοι) με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να 
βρουν τα μέσα για τη συντήρηση στρατού και την κατασκευή οχυρώσεων, και γι’ 
αυτό με τη σειρά τους μοίραζαν τη γη με παρόμοιο τρόπο σε μικρότερους άρχοντες, 
περιπλέκοντας ένα σύστημα που αργότερα ονομάστηκε φεουδαρχισμός ( από το 
Λατινικό feudum) 
Ο Φεουδαρχισμός έγινε το κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα κατά το 
Μεσαίωνα και είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη δημιουργία και την ύπαρξη των 
Μεσαιωνικών κάστρων. Στις περισσότερες χώρες χρειαζόταν και άδεια για την 
οικοδομή κάστρου, που την απένειμε μόνο ο βασιλιάς. Υπενθυμίζεται ότι τα κάστρα 
ήταν ένα ισχυρό πολεμικό μέσο και σύμβολο εξουσίας, συνεπώς εύλογα η βασιλική 
εξουσία ήθελε υπό τον έλεγχό της αυτό το δικαίωμα. Τα κάστρα που χτίζονταν χωρίς 
άδεια (τα αυθαίρετα!) έπρεπε να γκρεμιστούν. Με το τέλος της πρώτης χιλιετηρίδας, 
μια άλλη δύναμη θα έδινε νέα ώθηση στην κατασκευή κάστρων στη Δυτική Ευρώπη. 
Οι Νορμανδοί. Ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής από τη Νορμανδία της Γαλλίας εισέβαλε 
στην Αγγλία το 1066 και την κατέκτησε αλλάζοντας δραστικά το Μεσαιωνικό τοπίο. 
Οι Νορμανδοί για να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις τους, όχι μόνο στην Αγγλία 
αλλά σε ολόκληρη της Ευρώπη, έχτισαν πολλά και ισχυρά κάστρα. Οι Νορμανδοί 
είναι υπεύθυνοι για κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες που έχει ο πολύς κόσμος για το 
Μεσαίωνα όπως οι ιππότες, οι μονομαχίες, οι πανοπλίες αλλά και τα κάστρα, που 
χάρη σε αυτούς πήραν την, ούτως ειπείν, κλασική τους μορφή. Το κάστρο παρέμεινε 
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ένα σπουδαίο πολεμικό μέσο σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα Οι στρατιωτικές 
τακτικές εκείνης της εποχής περιστρέφονταν γύρω από την πολιορκία, υπεράσπιση 
και κατάκτηση κάστρων. Αν και η πυρίτιδα είχε εισαχθεί στην Ευρώπη από τον 14ο 
αιώνα, δεν επηρέασε δραματικά την τεχνολογία των κάστρων μέχρι τον 15ο αιώνα 
οπότε τα κανόνια απέκτησαν αρκετή δύναμη πυρός και ήταν πλέον σε θέση να 
γκρεμίσουν τα πέτρινα τείχη. Αυτό τα άλλαξε όλα τόσο στην τέχνη του πολέμου 
συνολικά, όσο και ειδικότερα στο ρόλο που έπαιζαν τα κάστρα που όπως ειπώθηκε 
ήταν μέχρι τότε στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως 
σε αυτή τη μεταβατική φάση, ορόσημο υπήρξε η πολιορκία της Ρόδου το 1522. Οι 
Οθωμανοί τελικά κατέλαβαν το νησί, αλλά τα διδάγματα που αντλήθηκαν άλλαξαν 
(κυριολεκτικά) το τοπίο των οχυρώσεων στην Ευρώπη. 
Κάστρα εξακολούθησαν να χτίζονται και κατά τον 16ο, ακόμα και τον 17ο αιώνα, 
αλλά οι νέες οχυρωματικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπιστεί η 
δύναμη των κανονιών τα κατέστησαν άβολα και ακατάλληλα για άλλες χρήσεις. 'Ετσι 
άρχισε η παρακμή των παραδοσιακών κάστρων που αντικαταστάθηκαν είτε από 
συμπαγή οχυρά με πυροβολαρχίες είτε από επιβλητικές κατοικίες χωρίς οχύρωση. 
Από κάποια στιγμή και μετά ο όρος κάστρο άρχισε να χρησιμοποιείται πλέον για 
πολυτελείς εξοχικές επαύλεις. Τα πραγματικά κάστρα περιέπεσαν σε αχρηστία και τα 
περισσότερα ερήμωσαν. Κάποια από αυτά αναστηλώθηκαν και μετατράπηκαν σε 
εντυπωσιακά μνημεία ενός μακρινού μεσαιωνικού παρελθόντος 
 
6.ΚΑΣΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις λιγοστές χώρες στην υφήλιο με τόσα πολλά κάστρα 
και φρούρια, υπολειπόμενη μόνο οριακά από χώρες όπως η Αγγλία, η Σκωτία, η 
Γερμανία ή η Ισπανία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στον ελλαδικό χώρο 
υπάρχουν πάνω από 600 κάστρα, φρούρια και πύργοι, η κατάσταση των οποίων 
ποικίλει από άριστη έως χείριστη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ακόμα όμως και 
μεσαιωνικά οχυρά που σήμερα δεν διασώζονται παρά κάποια ερείπια, έχουν αφήσει 
το στίγμα τους στην περιοχή και έχουν παίξει σημαντικότατο ρόλο στην ιστορία του 
τόπου μας (όπως αρκετά φρούρια που πριν μόλις δύο αιώνες έζωναν την 
καστροπολιτεία της Κέρκυρας και σήμερα δεν σώζεται απ’ αυτά σχεδόν τίποτα). 
Επιπλέον, στην μεσαιωνική ιστορία του δυτικού κόσμου μπορεί μεν η Ελλάδα να μην 
υφίσταται καν ως κρατίδιο και άρα να μην αναφέρεται, όμως αποτελούσε μία από τις 
σημαντικότερες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και παράλληλα αποτελούσε 
το σημείο από όπου περνούσε οποιοσδήποτε δυτικός ήθελε να φτάσει στην 
Ιερουσαλήμ, τους Αγίους Τόπους, την Κωνσταντινούπολη, ή την Ρόδο. Και πιστέψτε 
με, εκείνη την περίοδο οι δυτικοί που ήθελαν να επισκεφτούν τα παραπάνω μέρη 
ήταν πολλοί. Αρκεί να σας θυμίσω τις σταυροφορίες που πραγματοποιήθηκαν για 
την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη στις 
συνειδήσεις των δυτικών αποτελούσε μία Ουτοπική Πόλη καλυμμένη από άκρη σ’ 
άκρη με χρυσάφι (κάτι που οδήγησε σε σημαντικό βαθμό στο φιάσκο της Δ’ 
Σταυροφορίας), ενώ η Ρόδος για παραπάνω από 200 χρόνια αποτέλεσε - με τα 
κάστρα της Ρόδου, της Λίνδου και της Μονόλιθου - την έδρα του πιο ισχυρού ίσως 
δυτικού τάγματος, των Ιωαννιτών Ιπποτών, κατά τη λαμπρότερη περίοδο του.                  
Επιπλέον, η μεσόγειος αποτελούσε κατά το μεσαίωνα τη σημαντικότερη θάλασσα για 
τις δραστηριότητες, πολεμικές ή εμπορικές, όλων των τότε βασιλείων, με αποτέλεσμα 
τα λιμάνια του σημερινού Ελλαδικού χώρου να αποτελούν το Α και το Ω για τις τότε 
κραταιές θαλάσσιες δυνάμεις. Αρκεί να αναφέρουμε τα λιμάνια της Μεθώνης και της 
Κορώνης που αποτελούσαν τους Οφθαλμούς της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της 
Βενετίας στην Ανατολή, τα λιμάνια της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα του Ηρακλείου 
που αποτέλεσε στόχο Βυζαντινών, Σαρακηνών, Τούρκων, Βενετών και τελικά 
Ελλήνων, αλλά και το απόρθητο λιμάνι - κάστρο της Μονεμβασιάς. Επίσης, αρκετά 
κάστρα της Ελλάδας συνδέθηκαν άρρητα με τις πιο σημαντικές και θρυλικές 
προσωπικότητες του μεσαίωνα, όπως η Σκιάθος με τον διαβόητο πειρατή Χαϊρεδίν 
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Μπαρμπαρόσα, μετέπειτα ναύαρχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Σαμοθράκη 
με την οικογένεια των Γατελούζων που έμμεσα προσπάθησαν να αποκτήσουν το 
όνομα και την εξουσία της αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων, η 
Καλαμάτα με τον Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο της κραταιάς τότε ομώνυμης οικογένειας, 
αλλά και η καστροπολιτεία του Μυστρά με τον τελευταίο αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, γνωστό σήμερα και ως Μαρμαρωμένο 
Βασιλιά.  Ακόμα όμως και όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία άρχισε να σβήνει, καθώς 
καταλαμβάνονταν σταδιακά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα εδάφη κτίστηκαν 
τα πιο ισχυρά τουρκικά κάστρα, τα οποία μάλιστα συνδέθηκαν με τους γνωστότερους 
αντιφρονούντες πασάδες που θέλησαν να αποσχισθούν από τη Σουλτανική εξουσία, 
τον Μεχμέτ Αλί, Πασά της Αιγύπτου, της Καβάλας και τον Αλί Πασά των Ιωαννίνων. 
«Υπάρχουν κάστρα στην Ελλάδα;» με ρώτησαν και αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν 
να μην έχουν ποτέ ακούσει για τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, το 
γνωστότερο σήμερα οχυρό της Ελλάδας και τον τάφο του ισχυρότερου ανατολικού 
τάγματος, των Γενίτσαρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ή από την άλλη, είναι 
δυνατόν να μην έχουν ακούσει ποτέ για το κάστρο του Πλαταμώνα, το μοναδικό 
φρούριο που είναι αδύνατον να μην έχει δει κάποιος που επισκέπτεται έστω και για 
λιγοστές μέρες την Ελλάδα, διανύοντας τον πιο πολυσύχναστο δρόμο της χώρας 
μας, την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης; Ή μήπως το Φραγκοκάστελο της 
Κρήτης, του οποίου ο μύθος των Δροσουλιτών έχει πραγματικά κάνει το γύρω του 
κόσμου ως ένα από τα λιγοστά αυθεντικά σύγχρονα μυστήρια. 
Τα κάστρα της Ελλάδας δεν αποτελούν απλά ένα κομμάτι του μακρινού 
παρελθόντος, οχυρά που έζησαν ένδοξες στιγμές μόνο κατά τον μεσαίωνα ώστε 
μετά το τέλος του να σωπάσουν, όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε άλλο κράτος της 
Ευρώπης. Αντιθέτως, απασχόλησαν τη διεθνή ευρωπαϊκή πολιτική και πολεμική 
σκηνή πάμπολλες φορές κατά τη νεότερη ιστορία. Πάρετε για παράδειγμα την 
καστροπολιτεία της Κέρκυρας, στην οποία ο ίδιος ο Ναπολέοντας έφερε 1.000 
κανόνια δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα οχυρά του, όπου συνεχείς 
οχυρώσεις από ‘Άγγλους και Γάλλους τη μετέτρεψαν στο ισχυρότερο κάστρο 
παγκοσμίως (σύμφωνα με τότε δηλώσεις) και που για να ενωθεί η Κέρκυρα με την 
Ελλάδα ο ουσιαστικότερος όρος ήταν να γκρεμιστεί ολοκληρωτικά! Μάλιστα, μέχρι 
και σήμερα στο νησί δεν επιτρέπεται να εγκατασταθεί ελληνικό στρατόπεδο, μιας και 
κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τους ‘Άγγλους στο σύμφωνο που υπογράφτηκε 
για την ένωση της Ιονίου Πολιτείας με την Ελλάδα, το 1864. Και φυσικά, ούτε λόγος 
για το αίμα που χύθηκε κατά τις εκάστοτε ελληνικές επαναστάσεις, τόσο κατά των 
Τούρκων όσο και κατά των Γερμανο-Ιταλών, μιας και θεωρώ δεδομένο ότι κάτι τέτοιο 
ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Όμως, η ιδιαιτερότητα των ελληνικών 
κάστρων έγκειται και στο πλήθος των λαών που πολέμησαν στη σκιά των επάλξεων 
τους, έως και στρατιώτες από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία τα υπερασπίστηκαν κατά το 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο! Κάπως έτσι, πιστεύω ότι είναι άκρως δικαιολογημένη η 
εξύμνηση τους από τόσους και τόσους, ξένους και Έλληνες, ιστορικούς, ποιητές και 
περιηγητές όπως ο Μινώτος, ο Εβλιά Τσελεμπή, ο Νούκιος, ο ανώνυμος 
συγγραφέας του Χρονικού του Μορέως, κλπ. Ανατρέχοντας στους τίτλους που 
στολίζουν ανά τους αιώνες τα ελληνικά καστέλια, μπορούμε να κατανοήσουμε και την 
εξέχουσα θέση που κατείχαν στις συνειδήσεις των λαών: Κλειδοκράτορας 
Μακεδονίας- Θεσσαλίας για το κάστρο του Πλαταμώνα, Θερμοπύλες της Θράκης για 
το κάστρο της Καβάλας, Γιβραλτάρ της Ανατολής για το κάστρο της Μονεμβασιάς, 
Πύργος του Αίματος για τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης κλπ. 
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Το κάστρο 
 
 Σαν αντικρίζω των τειχών τους πέτρινους τους πύργους 
 που στέκονται αμίλητοι, γκρίζοι και γερασμένοι, 
 ακούω τους απόηχους από κλαγγές των όπλων, 
 από βολές των κανονιών και από κραυγές της μάχης. 

 
Κοιτώντας τα χαλάσματα απ’τις ορδές βαρβάρων 
και θυρεούς κατακτητών που πέρασαν και φύγαν, 
νοιώθω το απέραντο κενό της ματαιοδοξίας 
και τις βουλές τις άπληστες των σκοτεινών τυράννων. 

 
Το κύμα σμίλεψε βαθιά τα γκρίζα τα λιθάρια  
κι ο χρόνος σάπισε γοργά τα φονικά κανόνια, 
μα τα φαντάσματα ψυχών που γίνανε θυσία 
γυρνάνε ακόμα στις στοές και στων τειχών τις πύλες. 

 
Αυτός ο χώρος που έζησε της ιστορίας τις δίνες 
και θυσιαστήριο έγινε για ανίερες αιτίες, 
τώρα είναι τόπος θαυμασμού ως έργο των ανθρώπων 
μα και μνημείο περίσκεψης της μοίρας των πολέμων. 

 
Μα σαν το απόβραδο θα δω το φωτισμένο κάστρο 
που καθρεφτίζεται γλυκά στην κρυσταλλένια αλμύρα, 
οι αισθήσεις μου υπερβαίνουνε το ρου της ιστορίας  
και με οδηγούνε να γευτώ εικαστικά τον κόσμο. 

 
Ξεχνώ τους βάρβαρους λαούς, το σίδερο, το ατσάλι, 
ξεχνώ πατρίδες και εχθρούς, φιλίες και προδοσίες, 
ξεχνώ το αίμα που έτρεξε μες στην καυτή την άμμο 
κι αφήνομαι να ναρκωθώ στου κάστρου τη μαγεία. 

 
                          Γιώργος Μαρινάκης 

            ( Α’ Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών - 2007 )  
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3. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΤΕ 
 

 

Ο αληθής ποιητής πρέπει να ομοιάζη την δρυν, ήτις όσον 
υψηλότερα αίρει την κεφαλήν προς τον ουρανόν, τόσον βαθύτερον 
βυθίζει την ρίζαν εις την γην.   -      

  Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904,   
 
 
 
 

 
 

                                    Το βαπόρι 
                                                        Γιάννη Σκαρίμπα 
 
Νάναι ως νάχης φύγει — με τους ανέμους — καβάλλα 
στο άτι της σιγής κι' όλα να πάης 
και vάv' πολλά καράβια, πολλή θάλασσα — μεγάλα 
σύγνεφα πάνω — οι άνθρωποι κι' ο Μάης. 
 
Κι' εντός μου εμένα να βρυχιέται — όλο να τρέμει — 
βαρύ ένα βαπόρι και κατόπι 
πάλι εσύ κι' ο Μάης κι' οι ανέμοι 
κι' έπειτα πάλιν οι ανθρώποι, οι ανθρώποι. 
 
Και νάναι όλα απ' ό,τι φεύγει —και δε μένει— 
σε μια πόλη ακατοίκητη, κι' εντός μου 
ακυβέρνητο, όλο να σε πηγαίνει το καράβι 
έξω απ' την τρικυμία τούτου κόσμου. 
 
 
 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=212
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiY4tXZlsYCFYG4FAodDVMAZw&url=http://www.egnomi.gr/article.php?id=53953&ei=K2SBVZjXHYHxUo2mgbgG&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNGiNjuu1VqsMP1khoOstTAkcKiy5A&ust=1434629525696303
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Αλ. Παπαδιαμάντης 
 
                Τα νησιά της Ελλάδος  1896 
 
Τα νησιά της Ελλάδος! Τα νησιά της Ελλάδος! 
όπου η φλογερά Σαπφώ ηράτο και έψαλλεν· 
όπου εβλάστησαν αι τέχναι της ειρήνης και του πολέμου, 
όπου η Δήλος ηγέρθη και ο Φοίβος ανέθορεν. 
Αιώνιον το θέρος τα χρυσώνει ακόμη, 
πλην όλα, εκτός του ηλίου των, έδυσαν... 
Τα βουνά βλέπουν κατά τον Μαραθώνα 
και ο Μαραθών βλέπει κατά την θάλασσαν. 
Εκεί ρεμβάζων μίαν ώραν μόνος, 
ωνειρεύθην ότι η Ελλάς θα ημπορούσεν ακόμη να είναι ελευθέρα, 
διότι, επάνω εις τον τύμβον των Περσών όπου ιστάμην 
δεν ημπορούσα να νομίζω τον εαυτόν μου δούλον. 
Μην περιμένετε ελευθερίαν από τους Φράγκους, 
έχουν βασιλέα οπού πωλεί και αγοράζει· 
εις τα εντόπια ξίφη, εις τας εντοπίους φάλαγγας 
είναι η μόνη ελπίς της ανδρείας. 
Αλλ’ η τουρκική βία και ο λατινικός δόλος 
Θα θραύση την ασπίδα σας, όσον ευρεία και αν είναι. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7&ei=hhGIVZr5CMveU9LDgZgO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNFy9ws54knXSmLox6rzkB9PjRKZXA&ust=1435067025090859
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Ελεγεία των Λουλουδιών 
 

                                                                                Κ .Π. Καβάφης  
 

 Όσα λουλούδια υπάρχουν, το καλοκαίρι ανθίζουν 
        Κι’ απ’ όλα τα λουλούδια του κάμπου φαίνεται 

        η νεότης πιο ωραία. Aλλά μαραίνεται 
        γρήγορα, και σαν πάει δεν ξαναγένεται· 

η πασχαλι[αίς] με της δροσιάς τα δάκρυα την ραντίζουν. 
 

Όσα λουλούδια υπάρχουν, το καλοκαίρι ανθίζουν. 
        Aλλά τα ίδια μάτια δεν τα κυττάζουνε. 

        Και άλλα χέρια σ’ άλλα στήθεια τα βάζουνε. 
        Έρχοντ’ οι ίδιοι μήνες, πλην ξένοι μοιάζουνε· 

τα πρόσωπα αλλάξαν και δεν τ’ αναγνωρίζουν. 
 

Όσα λουλούδια υπάρχουν,το καλοκαίρι ανθίζουν. 
        Aλλά με την χαρά μας πάντα δεν μένουνε. 
        Aυτά οπού ευφραίνουν, αυτά πικραίνουνε· 

        κ’ επάνω εις τους τάφους, που κλαίμε, βγαίνουνε, 
καθώς τους γελαστούς μας τους κάμπους χρωματίζουν. 

 
Πάλ’ ήλθε καλοκαίρι κ’ οι κάμποι όλοι ανθίζουν. 

        Aλλ’ απ’ το παραθύρι δύσκολα φθάνεται. 
        Και το υαλί μικραίνει-μικραίνει, χάνεται. 

        Το πονεμένο μάτι θολώνει, πιάνεται. 
Βαρυά τα κουρασμένα πόδια, δεν μας στηρίζουν. 

 
Για μας δεν είναι φέτος που οι κάμποι όλοι ανθίζουν. 
        Λησμονημένου Aυγούστου κρίνοι μάς στέφουνε, 

        τ’ αλλοτεινά μας χρόνια γοργά επιστρέφουνε, 
        σκιαίς αγαπημέναις γλυκά μάς γνέφουνε 

και την φτωχή μας την καρδιά γλυκά αποκοιμίζουν. 
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                          Λησμονιά 
                                                                     Μαρία Πολυδούρη 
 
Μ᾿ ἐρωτευμένη τὴν καρδιὰ σὲ γνώρισα ἄγριο Δάσο. 
Ἔπινα στὸ ἀεροφίλημα τὴ μυστικὴ εὐωδιά σου. 
Πρόσμενα μὲ τὸ ξάστερο σκοτάδι νὰ περάσω, 
ὅταν τ᾿ ἀερινὸ στοιχιὸ περνοῦσε στὰ κλαδιά σου. 
 
Σὲ γνώρισα σ᾿ ἐρωτικὲς νύχτες ρυτιδωμένη 
θάλασσα σὰν τὸ μέτωπο τῆς συλλογῆς, περνοῦσε 
πάνω σου χάδι ἡ σκέψη μου καὶ πάντα ἡ ἀνθισμένη 
ἄκρη σου μὲ τὰ εὐωδιαστὰ φύκια μὲ προσκαλοῦσε. 
 
Σᾶς γνώρισαν οἱ ἐρωτικὲς νύχτες μου ὡραῖα λουλούδια, 
διάφανα, ἀχνά, πολύχρωμα, σὰ φωτεινὰ σημάδια. 
Βαριὰ ἡ δροσιὰ σὰ φίλημα καὶ ξεχυνόνταν χνούδια 
χρυσὰ ᾿πό τὰ σμιγμένα σας βλέφαρα στὰ σκοτάδια. 
 
Τώρα στὸ φῶς τῆς ἀρνησιᾶς δομένα, ἔτσι ἀλλαγμένα 
μοῦ δείχνεσθε, στὴ συλλογὴ τὸ νοῦ μου πάω νὰ χάσω. 
Τάχα εἶστε σεῖς ποὺ γνώρισα; Σεῖς εἶστε ἀγαπημένα 
λουλούδια, θάλασσα ἀργυρή, πυκνὸ τῶν πεύκων Δάσο; 
 
 
       Ἀκόμα δὲν μπόρεσα... 
 
                                                          Γιώργος Σαραντάρης 
 
Ἀκόμα δὲν μπόρεσα νὰ χύσω ἕνα δάκρυ 
πάνω στὴν καταστροφὴ 
δὲν κοίταξα ἀκόμα καλὰ τοὺς πεθαμένους, 
δὲν πρόφτασα νὰ δῶ πὼς λείπουνε 
ἀπὸ τὴ συντροφιά μου, 
πὼς ἔχασαν τὸν ἀέρα ποὺ ἐγὼ ἀναπνέω 
καὶ πὼς ἡ μουσικὴ τῶν λουλουδιῶν, 
ὁ βόμβος τῶν ὀνομάτων ποὺ ἔχουνε τὰ πράγματα 
δὲν ἔρχεται στ᾿ αὐτιά τους· 
ἀκόμα δὲν χλιμίντρισαν τ᾿ ἄλογα 
ποὺ θὰ μὲ φέρουν πλάι τους. 
Νὰ τοὺς μιλήσω, 
νὰ κλάψω μαζί τους 
καὶ ὕστερα νὰ τοὺς σηκώσω ὄρθιους· 
ὅλοι νὰ σηκωθοῦμε σὰν ἕνας ἄνθρωπος, 
σὰν τίποτα νὰ μὴν εἶχε γίνει 
σὰν ἡ μάχη νὰ μὴν εἶχε περάσει πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας. 
 
 
              



19 
 

               Μὰ μιὰ μέρα... 
 
                                                        Μενέλαος Λουντέμης 
 
Μιὰ μέρα -φίλοι μου καλοί- 
ἕνα σταχτὺ σύννεφο ἄφησε τὸν οὐρανό του 
κι ἔπεσε στὴ κάμαρά μου. 
Καὶ τότε... ὅλα... ἔχασαν τὸ χρῶμα τους. 
Η Θλίψη ἔγινε σταχτιά. 
Σταχτιὰ κι η χαρά. 
Σταχτὺς κι Ἔρωτας. 
Καὶ σταχτύς -ἀλίμονο- κι ο Θάνατος. 
Ὦ Σειρῆνα, ἐσύ... 
Ἐσὺ ποὺ τά ῾βαψες ὅλα. 
Ποὺ τ᾿ ἄλλαξες ὅλα, 
γιατί δὲν ἄφηνες τὸ Θάνατο 
-τουλάχιστον αὐτόν- 
νὰ μὲ πάρει μὲ τ᾿ ἀληθινό του χρῶμα; 
 
 
                      
                 Φάληρο 
                                                           Λορέντζος Μαβίλης 
 
Εἶχε ὅλα της τὰ μάγια ἡ νύχτα· μόνη 
ἐσὺ ἔλειπες. Ἀργὰ κινάω νὰ φύγω, 
μὰ ξάφνου στὴ μπασιὰ τοῦ μπὰρ ξανοίγω 
αὐτοκίνητο νὰ γοργοζυγώνει. 
 
M᾿ ἐλπίδα σταματάω. Νά το, πλακώνει. 
Παραμερίζουν οἱ ἄλλοι. Ἄσειστος μπήγω 
τὴ ματιά μου στὰ μάτια σου. Ἄλλο λίγο 
ἀκόμα, καὶ ὁ σωφέρ σου μὲ σκοτώνει. 
 
Ἀρχοντοπούλα μ᾿ ἄφταστα πρωτάτα, 
μὲ τῶν Ἑφτὰ νησιῶν τὲς χίλιες χάρες, 
τετράξανθη ὀμορφιὰ γαλανομάτα, 
 
τοῦ θανάτου δὲ μ᾿ ἔπιασαν τρομάρες - 
γλυκύτατες μ᾿ ἐλυώσανε λαχτάρες 
νὰ συντριφτῶ κάτω ἀπὸ ἐσὲ στὴ στράτα. 
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         Της Οργής και του χρέους 
 
                                           Τάκης Βαρβιτσιώτης 
 
Δεν έχει πιά σημασία  
Να κόβουμε μαραμένα τριαντάφυλλα  
Να  σφίγγουμε ένα χέρι  
Που βγαίνει μέσα από μια πέτρα  
Όπως εν άστρο  
Ανάμεσ’  από τα ερείπια  
Να προσπαθούμε νά γλυτώσουμε  
Ένα μονάχα πλοίο πού κινδυνεύει  
Να κατοικούμε πολιτείες  
Που δε γνωρίζουν τον ύπνο  
Να ζούμε πάντα μονάχοι  
Mε μια παγωμένη φτερούγα  
Και μ ένα γυάλινο μάτι πού μας τρομάζει  
Ν' αγκαλιάζουμε ένα σύννεφο  
Που ταξιδεύει προς τη δύση  
Σημασία έχει ν αγκιστρωθούμε πάλι  
Γερά πάνω στη γη  
Όπως η μέλισσα στο λουλούδι  
Να ξαναχτίσουμε ένα σπίτι  
Να μας χωράει όλους μαζί. 
 
 
 
            Τα ζώα 
 
                                         Ιωάννης Πολέμης 
 
Ποτὲ δὲ θὰ πειράξω   Ἀκόμα κι ὅταν βλέπω 
τὰ ζῶα τὰ καημένα,  πὼς τὰ παιδεύουν ἄλλοι,   
μὴν τάχα σὰν ἐμένα   ἐγὼ θὰ τρέχω πάλι 
κι ἐκεῖνα δὲν πονοῦν;  μὲ θάρρος σταθερό, 
 
Θὰ τὰ χαϊδεύω πάντα,  θὰ προσπαθῶ μὲ χάδια 
προστάτης τους θα γίνω.  τὸν πόνο τους νὰ γιάνω  
Ποτὲ δὲ θὰ τ᾿ ἀφήνω   κι ὅ,τι μπορῶ θὰ κάνω  
στοὺς δρόμους νὰ πεινοῦν. νὰ τὰ παρηγορῶ. 
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                   Επιγράμματα 
                                                                       Διονύσιος Σολωμός 
 
Ἀπὸ τὸ «Ποιήματα καὶ Πεζά». 
Ἐπιμέλεια-Εἰσαγωγὲς Στυλιανὸς Ἀλεξίου. Ἔκδ. στιγμή, Ἀθήνα 1994. 
 

Ἡ Καταστροφὴ τῶν Ψαρῶν 
 

Στῶν Ψαρῶν τὴν ὁλόμαυρη ράχη  
περπατώντας ἡ Δόξα μονάχη  
μελετᾶ τὰ λαμπρὰ παλληκάρια  
καὶ στὴν κόμη στεφάνι φορεῖ  
γεναμένο ἀπὸ λίγα χορτάρια  
ποὺ εἶχαν μείνει στὴν ἔρημη γῆ. 

 

Τὸ κοράσι 
 

Ἦλθ’ ἐδῶ κάτου ἀφ’ τσ’οὐρανοὺς να δείξει τὸ κοράσι 
πόσο εἶν’ πιτήδειος ὁ Θεὸς καὶ τι μπορεῖ να πλάσει. 
Μὰ σὰ δὲν ηὗρε τ’ὀρφανό καρδιὰ νὰ τὸ ἀγαπήσει, 
ἅπλωσε πάλι τὰ φτερὰ στὰ ουράνια νὰ γυρίσει. 
 

Πρὸς τοὺς Ἑπτανησίους 
 

Δυστυχισμένε μου λαέ, καλὲ κι ηγαπημένε,  
πάντοτ' εὐκολοπίστευτε καὶ πάντα προδομένε. 
 

Ὁ νέος 
 

Κοιτᾶς τοῦ ρόδου τὴ λαμπρὴ πρώτη χαρὰ τοῦ ἥλιου•  
ναί, πρώτη, ἀλλ' ὅμως δεύτερη ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου! 
 

Ὁ νέος (παραλλαγή) 
 

Βγαίνει, τὸ ρόδο θαυμαστό, πρώτη χαρὰ τοῦ ἥλιου•  
ἀλλ' ὅμως δεύτερη, Καλέ, ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου! 
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      Έρωτας τάχα  
 
                                                 Μυρτιώτισσα 
 
Έρωτας τάχα να ‘ν’ αυτό 
που έτσι με κάνει να ποθώ 
τη συντροφιά σου, 
που σαν βραδιάζει, τριγυρνώ 
τα φωτισμένα για να δω 
παράθυρά σου; 
 
Έρωτας να ‘ναι η σιωπή 
που όταν σε βλέπω, μου το κλείνεις 
σφιχτά το στόμα, 
που κι όταν μείνω μοναχή, 
στέκω βουβή κι εκστατική 
ώρες ακόμα; 
 
Έρωτας να ‘ναι ή συμφορά, 
με κάποιου αγγέλου τα φτερά 
που έχει φορέσει, 
κι έρχετ’ ακόμη μια φορά 
με τέτοια δώρα τρυφερά 
να με πλανέσει; 
 
Μα ό,τι και να ‘ναι, το ποθώ, 
και καλώς να ‘ρθει το κακό 
που είν’ από σένα· 
θα γίνει υπέρτατο αγαθό, 
στα πόδια σου αν θα σωριαστώ 
τ’ αγαπημένα. 
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4. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

Και η Ποίηση πάντοτε είναι μία όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από 
πού βλέπει κανείς τον ουρανό.  Εγώ τον έχω δει από καταμεσίς της θάλασσας.  -  
(Οδυσσέας Ελύτης)  
 
 
 
 
 
 
Τα νεκρά φύλλα  (Les Feuilles mortes) 
 
                                                                Jacques Prévert 
Ω, πόσο πολύ θα ’θελα να θυμάσαι 
τις ευτυχισμένες μέρες που ήμασταν φίλοι. 
Εκείνο τον καιρό η ζωή ήταν πιο όμορφη 
κι ο ήλιος πιο καυτός από σήμερα. 
 
Τα νεκρά φύλλα μαζεύονται με το φτυάρι, 
βλέπεις, δεν ξέχασα, 
τα νεκρά φύλλα μαζεύονται με το φτυάρι, 
κι οι αναμνήσεις κι οι λύπες επίσης. 
 
Κι ο Βοριάς τα παρασύρει 
μέσα στην παγωμένη νύχτα της λήθης. 
Βλέπεις, δεν ξέχασα 
το τραγούδι που μου τραγουδούσες. 
 
Είναι ένα τραγούδι που μας μοιάζει, 
εσύ μ’ αγαπούσες κι εγώ σ’ αγαπούσα, 
και ζούσαμε μαζί οι δυο μας, 
εσύ που μ’ αγαπούσες, εγώ που σ’ αγαπούσα. 
 
Αλλά η ζωή χωρίζει αυτούς που αγαπιούνται, 
τόσο γλυκά, δίχως να κάνει θόρυβο, 
και η θάλασσα σβήνει πάνω στην άμμο 
τα βήματα των εραστών που χώρισαν. 
 
Το “Les Feuilles mortes” γράφτηκε το 1945 και μελοποιήθηκε από το συνθέτη Joseph Kosma. 
Το ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Yves Montand, μαζί με την Irène Joachim το 1946 στην ταινία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=18
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                         Φθινόπωρο 
                                                                     Βίκτωρ Ουγκώ  
 
Τώρα η αυγή δεν είναι πια σαν πρώτα ξάστερη 
τόσο ζεστός δεν είναι πια ο αγέρας 
τόσο καθάριος ο ουρανός.. 
Πέρασαν οι μεγάλες μέρες 
τελειώνουν οι χαριτωμένοι μήνες, 
αλίμονο, να που τα δέντρα κιόλας κιτρινίζουν! 
Με πόσο γρήγορο περπάτημα φεύγει ο καιρός! 
Νομίζεις πως τα μάτια μας που θάμπωνε το καλοκαίρι 
μόλις πρόλαβαν να δουν τα πράσινα φυλλώματα. 
Για όποιον ωσάν κι εμένα ζει με τα παράθυρα ανοιχτά 
πικρό είναι το φθινόπωρο 
με το βοριά του και την καταχνιά του 
και το χαμένο καλοκαίρι φίλος που έφυγε. 
«Χαίρετε», λέει τούτη η φωνή που κλαίει μες στην ψυχή μου, 
χαίρε γαλάζιε μου ουρανέ που μια ζεστή πνοή χαϊδεύει! 
Χαρές του ολάνοιχτου ύπαιθρου μέσα στα δάση θόρυβοι φτερών, 
περίπατοι, ρεματαριές γιομάτες μακρινές φωνές, 
λουλούδια, ευτυχίες αθώες των ήρεμων ψυχών, 
χαίρετε αυγές! Τραγούδια! Δροσοσταλάσματα κι αχτίδες! 
Αφού όλα φεύγουν, ας προσθέσουμε: 
ω ευλογημένες και γλυκές ημέρες 
ωϊμένα! Θα ξανάρθετε; Θα με ξαναβρείτε; 
 
(από του «Αντρέα Καραντώνη, «Ξένη λογοτεχνία, Φυσιογνωμίες Γ’, εκδ. Παπαδήμα) 
 
  
 
                          Πόθος 
 
                                                                        Ναπολέων Λαπαθιώτης  
Βαθὺ χινόπωρο γοερό, πόσο καιρὸ σὲ καρτερῶ, 
μὲ τὶς πλατιές, βαριές σου στάλες 
τῶν φύλλων ἄραχλοι χαμοί, τῶν δειλινῶν ἀργοὶ καημοί, 
ποῦ μὲ μεθούσατε τὶς ἄλλες... 
 
Τὰ καλοκαίρια μ᾿ ἕψησαν καὶ τὰ λιοπύρια τὰ βαριά, 
κι οἱ ξάστεροι οὐρανοὶ οἱ γαλάζοι: 
ἀπόψε μου ποθεῖ ἡ καρδιὰ πότε νὰ ῾ρθεῖ μέσ᾿ τὰ κλαριά, 
ὁ θεῖος βοριὰς καὶ τὸ χαλάζι! 
 
Τότε, γερτὸς κι ἐγὼ ξανά, μέσ᾿ τὰ μουγγὰ τὰ δειλινά, 
θ᾿ ἀναπολῶ γλυκά, -ποιὸς ξέρει-, 
καὶ θὰ μὲ σφάζει πιὸ πολύ, σὰν ἕνα μακρινὸ βιολί, 
τὸ περασμένο καλοκαίρι... 
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             Οι αποδημητικές καλημέρες  
 
                                                                    Κική Δημουλά 
 
Ἄρχισε ψύχρα. 
Τὸ γύρισε ὁ καιρὸς σὲ ἀναχώρηση. 
 
Ἡ πρώτη μέρα τοῦ Σεπτέμβρη 
ξοδεύτηκε σὲ κάποια ὑδρορροή. 
Ὡς χθὲς ἀκόμα ὅλα ἔρχονταν. 
Ζέστες, ἡ διάθεση γιὰ φῶς, 
λόγια, πουλιά, 
πλαστογραφία ζωῆς. 
Γονιμοποιοῦνταν κάθε βράδυ τὰ φεγγάρια, 
πολλοὶ διάττοντες ἔρωτες 
ᾖρθαν στὸν κόσμο τὸν περασμένο μήνα. 
 
Τώρα ἡ γνωστὴ ψύχρα 
κι ὅλα νὰ φεύγουν. 
Ζέστες, πουλιά, ἡ διάθεση γιὰ φῶς. 
 
Φεύγουν τὰ πουλιά, ἀκολουθοῦν τὰ λόγια 
ἡ μία ἐρήμωση τραβάει πίσω τῆς τὴν ἄλλη 
μὲ λύπη αὐτοδίδακτη. 
Ἤδη ἀποσυνδέθηκε τὸ φῶς ἀπὸ τὴν ἐπανάπαυση 
κι ἀπὸ τὶς καλημέρες σου. 
Τὰ παράθυρα ἐνδίδουν. 
Τὸ χέρι τοῦ μεταβλητοῦ κλείνει τὰ τζάμια, 
ἄλλοι λὲν ὡς τὴν ἄνοιξη, 
ἄλλοι φοβοῦνται διὰ βίου. 
 
Κι ἐσὺ τί κάθεσαι; 
Καιρὸς νὰ μπεῖς κι ἐσὺ στὰ ἀλλαγμένα. 
Νὰ γίνεις ὅτι ἀναρωτιόμουν πέρυσι: 
«ποιὸς ξέρει τ᾿ ἄλλο μου φθινόπωρο;». 
Καιρὸς νὰ γίνεις «τ᾿ ἄλλο μου φθινόπωρο». 
 
Ἄρχισε ψύχρα. 
Ρῖξε στὴν πλάτη σου ἕνα ροῦχο ἀποδημίας. 
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       Η ραψωδία του γυμνού φωτός 
 
                                                   Γιάννης Ρίτσος (απόσπασμα) 
VI 
«Κοιμήθηκε η βροχή στο λασπωμένο δρόμο 
στο λίγο φως με τ’ άρρωστα κορίτσια 
πίσω απ’ τα τζάμια του απογεύματος. 
Βήμα βαθύ του φθινοπώρου στα προαύλια των σχολείων 
πάνω στις χορταριασμένες πλάκες. Βήμα της βραδιάς 
με μια δέσμη σοβαρών αστερισμών έξω απ’ τις κλειδωμένες πόρτες. 
Οι κήποι φεύγουν στην ομίχλη φεύγουν με τους ανέμους 
μπλέκονται τα κλαδιά των δέντρων με τα σύγνεφα 
ένα πουλί χτυπάει το τζάμι του παραλιακού σπιτιού. 
Κανείς δεν είναι να του ανοίξει. Φύγαν όλοι 
με τα καράβια δίχως φώτα. Πού έχουν πάει; 
Και το καπέλο του καλοκαιριού κουρελιασμένο 
ο σέρνει ο αγέρας στο ακρογιάλι, το χτυπάει στους βράχους 
και μένει μόνο η θάλασσα κάτω απ’ τις αστραπές 
μέσα στην πολυθόρυβη ερημιά της…» 
 
                     
Πλησίον Παραθύρου Ανοικτού 
 
                                           Κ. Π. Καβάφης 
 
Εν φθινοπωρινής νυκτός ευδία, 
πλησίον παραθύρου ανοικτού, 
εφ’ ώρας ολοκλήρους, εν τελεία, 
ηδονική κάθημαι ησυχία. 
Των φύλλων πίπτ’ η ελαφρά βροχή. 
 
Ο στεναγμός του κόσμου του φθαρτού 
εν τη φθαρτή μου φύσει αντηχεί, 
αλλ’ είναι στεναγμός γλυκύς, υψούται ως ευχή. 
Aνοίγει το παράθυρόν μου κόσμον 
άγνωστον. Aναμνήσεων ευόσμων, 
αρρήτων μοι προσφέρεται πηγή. 
Επί του παραθύρου μου πτερά 
κτυπώσι - φθινοπωρινά πνεύματα δροσερά 
εισέρχονται και με περικυκλούσι 
κ’ εν τη αγνή των γλώσση μοι λαλούσι. 
 
Ελπίδας αορίστους και ευρείας 
αισθάνομαι· κ’ εν τη σεπτή σιγή 
της πλάσεως, τα ώτα μου ακούουν μελωδίας, 
ακούουν κρυσταλλίνην, μυστικήν 
εκ του χορού των άστρων 
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              Φθινόπωρο του ..15 
                                                         Σωτήρης Νικολακόπουλος 
Δεν ήρθε σαν τα άλλα, 
ούτε καν μ’ εκείνη την αδιόρατη ευχαρίστηση  
στα πρωτοβρόχια. 
Ήρθε βαριεστημένο, 
κάποιο ζεστό δειλινό με σύννεφα άχρωμα βαριά 
ακλουθώντας τον χρόνο. 
 
Έγνοιες,  
φίλοι  χάθηκαν στη ξενιτιά, 
Πρόσωπα αγαπημένα ανήμπορα, μοναχικά 
αναζητούν σ’ ένα πέλαγος 
λογισμών και αισθημάτων, 
το ανέσπερο φως της ψυχής τους 
και της ύπαρξης τους. 
Έγνοιες ,  
για αυτούς που μείναμε   
αμφιβολία για αύριο, 
 ανθρώπινες σχέσεις ταραγμένες. 
 
Αναζητάτε όλοι σας τον αλλοτινό σας εαυτό 
κι ένας καημός βουβός - πουλί τρεμάμενο στο κενό - 
σεργιανίζει νωχελικά 
στα άδυτα της ύπαρξής σας. 
Δύσκολο να  διώξεις τον καημό. 
Το ποτήρι της θλίψης 
ξεχειλίζει γουλιά-γουλιά, 
 από φόβους, οδύνες, 
υποψίες ,θυμό. 
Το πίνουμε κι έφθασε στο  κατακάθι, 
γεμάτοι ανιαρή εγκαρτέρηση. 
 
Όχι, αυτό το φθινόπωρο δεν ήρθε σαν τα άλλα. 
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5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

  Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
 

 

 
 

 Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
(1877-1940) 

 
 
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου γεννήθηκε στο Καρπενήσι, γιος του δασκάλου Λάμπρου 
Παπαντωνίου και της Ελένης Ηλιόκαυτου από το Καρπενήσι. Είχε τρία αδέλφια, το 
Χαρίλαο, το Θανάση και τη Σοφία. Στο Καρπενήσι έμαθε τα πρώτα γράμματα και το 
1890 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου τέλειωσε το Γυμνάσιο, 
πήρε μαθήματα ζωγραφικής και γράφτηκε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου, 
χωρίς να αποφοιτήσει. Στράφηκε από τα φοιτητικά του χρόνια προς τη συγγραφή και 
τη δημοσιογραφία και σε ηλικία δεκαέξι μόλις ετών ξεκίνησε να αρθρογραφεί στην 
"Ακρόπολη" του Βλ. Γαβριηλίδη.  
Ως το 1898, οπότε κυκλοφόρησε η πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο "Πολεμικά 
τραγούδια", συνέχισε να συνεργάζεται με περιοδικά και εφημερίδες όπως η 
"Εφημερίδα των συζητήσεων", ο "Χρόνος" και η "Σκριπ", στην οποία υπήρξε 
αρχισυντάκτης από το 1900 ως το 1905. Το 1904 γίνεται ένα από τα πρώτα μέλη της 
εταιρίας "Η Εθνική Γλώσσα", με στόχο την υπεράσπιση της δημοτικής γλώσσας (μαζί 
με τους Μιλτιάδη Μαλακάση, Λάμπρο Πορφύρα, Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Ανδρέα 
Καρκαβίτσα, Ιωάννη Κονδυλάκη και άλλους). Για την Εθνική γλώσσα συνέταξε τον 
επόμενο χρόνο τη διακήρυξη "Προς το ελληνικό Έθνος", εκθέτοντας τους στόχους 
της. Από το 1908 και ως το 1911 βρέθηκε στο Παρίσι ως απεσταλμένος της 
εφημερίδας "Εμπρός" του Αριστείδη Κυριακού. 
 Παράλληλα αρθρογραφούσε σε γαλλικές εφημερίδες και γνώρισε νέα καλλιτεχνικά 
ρεύματα. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία (με 
μοναδική εξαίρεση τη συγγραφή χρονογραφημάτων στην εφημερίδα "Εμπρός" ως το 
1914) και διακρίθηκε σε μια έκθεση ζωγραφικής στο Ζάππειο για σχεδιάσματα και 
γελοιογραφίες που είχε δημοσιεύσει κατά καιρούς σε διάφορα περιοδικά. Από το 
1912 και ως το 1916 διετέλεσε νομάρχης στη Ζάκυνθο, τις Κυκλάδες, την Καλαμάτα 
και τη Σπάρτη. Από τη θέση του Νομάρχη προώθησε την ιδέα οργάνωσης εργατικού 
σωματείου στη Σύρο καθώς επίσης τη διοργάνωση του πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου 
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για τα πενήντα χρόνια της Ένωσης της Επτανήσου και αντέδρασε μαζί με τον 
εισαγγελέα Α.Ρέγκο στον αφορισμό του 1916 κατά του Βενιζέλου. Η τελευταία του 
πρωτοβουλία, του στοίχισε τη θέση και τον οδήγησε σε δίκη, στην οποία όμως 
απαλλάχτηκε. Δεν έπαψε παράλληλα να ασχολείται με την τέχνη και την κριτική, ενώ 
βραβεύτηκε μαζί με τον Στέλιο Σπεράντζα και την Ελένη Μ. Νεγρεπόντη (κατόπιν 
Ελένη Ουράνη) στον επίσημο διαγωνισμό Στρατιωτικών Ποιημάτων που προκήρυξε 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος.  
Το 1917 πέθανε ο πατέρας του και τον επόμενο χρόνο έγραψε (σε συνεργασία με 
τους Δ. Ανδρεάδη, Αλ. Δελμούζο, Π. Νιρβάνα και Μ. Τριανταφυλλίδη και 
εικονογράφηση του Π. Ρούμπου) τα "Ψηλά Βουνά", έργο που προορίστηκε για 
αναγνωστικό της τρίτης τάξης του δημοτικού σχολείου (είχε προηγηθεί ανάθεση του 
έργου στον Παπαντωνίου από το Υπουργείο Παιδείας της επαναστατικής 
κυβέρνησης Βενιζέλου). Την ίδια χρονιά ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Εθνικής 
Πινακοθήκης, φροντίζοντας για τον εμπλουτισμό της με έργα πολλών ελλήνων 
ζωγράφων και χαρακτών (Γύζης, Παρθένης, Μαλέας, Λύτρας, Θεοτοκόπουλος).  
Τον επόμενο χρόνο αυτοκτόνησε σε ηλικία τριάντα εννιά χρόνων ο αδελφός του 
Θανάσης, ο οποίος αντιμετώπιζε έντονες ψυχικές διαταραχές από τα εικοσιδύο του. 
Το 1920 τύπωσε την παιδική ποιητική συλλογή "Τα χελιδόνια", αφιερωμένη στον 
αδελφό του, η οποία επανεκδόθηκε το 1931 με τίτλο "Παιδικά τραγούδια". Μετά την 
ανατροπή της κυβέρνησης Βενιζέλου η νέα κυβέρνηση αποφάσισε να καούν 
δημοσίως τα αναγνωστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ανάμεσα στα οποία και 
τα "Ψηλά Βουνά". Το 1923 ο Παπαντωνίου εξέδωσε την ποιητική συλλογή του "Πεζοί 
ρυθμοί" και τους τρεις τόμους των "Νεοελληνικών αναγνωσμάτων" για τις πρώτες 
τάξεις του δημοτικού, τιμήθηκε με το εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών και 
διορίστηκε καθηγητής στο Αμαλίειο ορφανοτροφείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών. 
 Την ίδια χρονιά ταξίδεψε στην Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος 
στα πλαίσια των καθηκόντων του ως διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης. Τέσσερα 
χρόνια αργότερα τυπώθηκε η συλλογή διηγημάτων του "Διηγήματα", ενώ από το 
1929 και ως το 1937 εκδόθηκαν το θεατρικό έργο "Ο όρκος του πεθαμένου", 
διασκευή από το δημοτικό τραγούδι "Του νεκρού αδελφού", η ποιητική συλλογή "Τα 
Θεία Δώρα", το ιστορικό δοκίμιο "Ο Όθων" οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις "Άγιον Όρος" 
και δυο συλλογές διηγημάτων με τίτλους "Βυζαντινός όρθρος" και "Η θυσία". 
 Το 1938 αναγορεύτηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα της λογοτεχνίας, 
θέση από την οποία υπέβαλε την πρώτη του εισηγητική έκθεση στη δημοτική, 
γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.  
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου πέθανε την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου του 1940 από 
καρδιακή συγκοπή. Πολλά ανέκδοτα κείμενά του εκδόθηκαν μετά το θάνατό του 
 

(Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 
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Ρούμελη 
                          
 
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. 
 
 
 
            Η προσευχή του ταπεινού 
 
 
Κύριε, σὰν ἦρθεν ἡ βραδιά, σοῦ λέω τὴν προσευχή μου. 
Ἄλλη ψυχὴ δὲν ἔβλαψα στὸν κόσμο ἀπ᾿ τὴ δική μου. 
Ἐκεῖνοι ποὺ μὲ πλήγωσαν ἦταν ἀγαπημένοι. 
Τὴν πίκρα μου τὴ βάσταξα. Μοῦ δίνεις καὶ τὴν ξένη. 
 
Μ᾿ ἀπαρνηθῆκαν οἱ χαρές. Δὲν τὶς γυρεύω πίσω. 
Προσμένω τὰ χειρότερα. Εἶν᾿ ἁμαρτία νὰ ἐλπίσω. 
Σὰν εὐτυχία τὴν ἀγαπῶ τῆς νύχτας τὴ φοβέρα. 
Στὴν πόρτα μου ἄλλος δὲν χτυπᾷ κανεὶς ἀπ᾿ τὸν ἀγέρα. 
 
Δὲν ἔχω δόξα. Εἶν᾿ ἥσυχα τὰ ἔργα ποὺ ἔχω πράξει. 
Ἄκουσά τη γλυκιὰ βροχή. Τὴ δύση ἔχω κοιτάξει. 
Ἔδωκα στὰ παιδιὰ χαρές, σὲ σκύλους λίγο χάδι. 
Ζευγᾶδες καλησπέρισα ποὺ γύριζαν τὸ βράδυ. 
 
Τώρα δὲν ἔχω τίποτα νὰ διώξω ἢ νὰ κρατήσω. 
Δὲν περιμένω ἀνταμοιβή. Πολύ ῾ναι τέτοια ἐλπίδα. 
Εὐδόκησε ν᾿ ἀφανιστῶ χωρὶς νὰ ξαναζήσω... 
Σ᾿ εὐχαριστῶ γιὰ τὰ βουνὰ καὶ γιὰ τοὺς κάμπους ποὺ εἶδα. 
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                                          Μίλτος Σαχτούρης 
 
                   Ἡ δύσκολη Κυριακή    
                                                  
Ἀπ᾿ τὸ πρωὶ κοιτάζω πρὸς τ᾿ ἀπάνω ἕνα πουλὶ καλύτερο 
ἀπ᾿ τὸ πρωὶ χαίρομαι ἕνα φίδι τυλιγμένο στὸ λαιμό μου 
Σπασμένα φλυτζάνια στὰ χαλιὰ 
πορφυρὰ λουλούδια τὰ μάγουλα τῆς μάντισσας 
ὅταν ἀνασηκώνει τῆς μοίρας τὸ φουστάνι 
κάτι θὰ φυτρώσει ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ χαρά 
ἕνα νέο δέντρο χωρὶς ἀνθοὺς 
ἢ ἕνα ἁγνὸ νέο βλέφαρο 
ἢ ἕνας λατρεμένος λόγος 
ποῦ νὰ μὴ φίλησε στὸ στόμα τὴ λησμονιά 
Ἔξω ἀλαλάζουν οἱ καμπάνες 
ἔξω μὲ περιμένουν ἀφάνταστοι φίλοι 
σηκώσανε ψηλὰ στριφογυρίζουνε μιὰ χαραυγὴ 
τί κούραση τί κούραση 
κίτρινο φόρεμα -κεντημένος ἕνας ἀετός- 
πράσινος παπαγάλος -κλείνω τὰ μάτια- κράζει 
πάντα πάντα πάντα 
ἡ ὀρχήστρα παίζει κίβδηλους σκοποὺς 
τί μάτια παθιασμένα τί γυναῖκες 
τί ἔρωτες τί φωνὲς τί ἔρωτες 
φίλε ἀγάπη αἷμα φίλε 
φίλε δῶσ᾿ μου τὸ χέρι σου τί κρύο 
Ἤτανε παγωνιὰ 
δὲν ξέρω πιὰ τὴν ὥρα ποὺ πέθαναν ὅλοι 
κι ἔμεινα μ᾿ ἕναν ἀκρωτηριασμένο φίλο 
καὶ μ᾿ ἕνα ματωμένο κλαδάκι συντροφιά.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.poiein.gr/archives/3305&ei=mg-IVdCLGcXXUe34hdgE&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNF1NE_3ImLN5kTpLtx-mmqGQa7ljg&ust=1435066642128727
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                                              6.    ΆΡΘΡΟ 
 

ΟΙ ΤΡΙΔΥΜΕΣ ΑΡΕΤΕΣ: 
αξιοπρέπεια, αυτοεκτίμηση, φιλότιμο. 

       
                                                                           Δημήτρης Μπάκας 

 
     ΠΡΟΟΙΜΙΟ.  

 Γεμίζουν οι πλατείες πολλών Πόλεων, στην Χώρα μας και αλλαχού, με κάθε 
ηλικίας και εθνικότητας πολίτες  με μια φωνή έκκλησης για «αξιοπρέπεια». 
Συγκινητικό, αν μη τι άλλο, το θέαμα! Ένα πηγαίο συναίσθημα και ένα αίτημα… 
«λογικό» ενός Λαού που τόσα έχει δώσει στην Οικουμένη, αλλά πάντα νιώθει 
...αδικημένος!   
 Πως  να ξεδιαλύνει κανείς  που βρίσκεται το δίκαιο και που το άδικο αρχίζει! 
 Έχει, άραγε, νόημα στην εποχή μας η λέξη αξιοπρέπεια; Μπορεί από μόνη της 
ως αίτημα να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα; Ας τα δούμε  σύντομα, αλλά 
μεθοδικά. 
 

     ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 
Αξιοπρέπεια: Είναι «ο τρόπος ζωής, κατά τον οποίο σέβεται κανείς τον εαυτό 
του, δεν τον ταπεινώνει, ώστε να κερδίζει τον σεβασμό των άλλων, δεν πέφτει σε 
μικρότητες. Η υπερηφάνεια με ευγένεια ήθους». Αυτά αναγράφει το λεξικό. Στην 
Αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει ακριβές αντίστοιχο της ρωμαϊκής έννοιας  
αξιοπρέπεια [dignitas]. Μια πολιτική έννοια με ουσιώδη γνωρίσματα την ευγενή 
καταγωγή, το δημόσιο λειτούργημα και την κοινωνική προσφορά. Ένας 
βαθμός  ιερότητας την συγκαθόριζε την αξιοπρέπεια και το κύρος του Ρωμαίου 
αξιωματούχου, ως πρόσωπο. “Sanctus senatus” [Ιερά Σύγκλητος]. Όχι μόνον  
προνόμιο, αλλά δεσμευτική επιταγή για αυτοπειθαρχία και γενναιοδωρία. Μια 
αίσθηση ανωτερότητας, «υψηλό φρόνημα». Μεγαλοψυχία. Η αξιοπρέπεια δεν 
έρχεται σε αντίθεση προς την ανθρωπιά αλλά την εμπεριέχει. Ο Κικέρων θεωρεί 
την αυτογνωσία, ως γνώση του προορισμού του ανθρώπου, βασική προϋπόθεση 
για την πραγμάτωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
  Θεολογικά ο άνθρωπος θεωρήθηκε, ως εικόνα του Θεού, καθόσον ως 
πνευματικό ον αποπνέει την αξιοπρέπεια του Δημιουργού του.  Βασίζεται στην 
ελεύθερη βούλησή του [αυτεξούσιο] ως προσώπου, που έχει την ιδιαίτερη 
δεκτικότητα του θείου. Έτσι η αξιοπρέπεια καθίσταται αθάνατη, καθόσον ως 
ουσία βασίζεται στην αιώνια τάξη, ανεξάρτητα από τον πεπερασμένο φορέα. 
   Σταδιακά άρχισε να διακρίνεται η αξιοπρέπεια σε δυο μορφές αξίας: στην ηθική 
που απονέμεται σε εκείνον που εκπληρώνει «τις υποχρεώσεις του ανθρώπου ως 
άνθρωπος» και στην «τιμητική κοινωνική θέση που χορηγείται λόγω εξαιρετικής 
προσφοράς». 
   Η αναγέννηση και η μεταρρύθμιση εξυμνούν την ομορφιά αυτού του Κόσμου 
και θεωρούν τον άνθρωπο ως ένα εξίσου όμορφο ον. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
δεν βλάπτεται από την ευτέλεια της καταγωγής. Οι άνθρωποι δεν είναι δούλοι 
αλλά ζηλωτές της φύσης. Η θέση του ανθρώπου, ως στέμματος της δημιουργίας, 
εξασφαλίζει την ανταμοιβή για την αρετή του με τη θεία χάρη.  
  Η εξισωτική αντίληψη του φυσικού δικαίου στρέφεται κατά των αξιών στην 
ιεραρχικά δομημένη κοινωνία των  τάξεων. 
  Ο Καντ θεωρεί τον άνθρωπο αυτοσκοπό και η αυτονομία είναι ο μοναδικός 
λόγος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
 Ο Σίλλερ εναποθέτει  στον ίδιο τον άνθρωπο την αξιοπρέπεια σε σχέση με τα 
ειδικά πνευματικά και ηθικά χαρίσματά του. 
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  Τον 19ο αιώνα αρχίζει ο υποβιβασμός της αξιοπρέπειας με την διάδοση των 
υλιστικών αντιλήψεων [Φόϋρμπαχ και Μαρξ] μέχρι τον χυδαίο υλισμό [1860-
1870] και της ωφελιμιστικής –λειτουργικής θεώρησης του ηθικού φαινομένου.  
 Ο Νίτσε υπογραμμίζει: «…ο άνθρωπος έχασε πάρα πολλά από την αξιοπρέπειά 
του, παρά τις προσπάθειες  όσων στη θέση του νεκρού θεού θέτουν την 
ηθική…».  
 Μια σχετική αναβίωση της αξιοπρέπειας οφείλεται στον αγώνα των νεοκαντιανών 
κατά των ωφελιμιστικών - ευδαιμονιστικών τάσεων χωρίς να επεκταθεί πολύ. 
 Παρά την ρητή αναφορά της έννοιας της αξιοπρέπειας στο προοίμιο της Χάρτας 
των Ηνωμένων Εθνών [26-06-1945] και στη «Γενική διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου» [ 10 Δεκ 1948] η καθολική αναγνώριση της αξιοπρέπειας του 
ανθρώπου δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντική δεσμευτικότητα, λόγω της 
αντιφατικής πολλαπλής φιλοσοφικής και πολιτικής χρήσης της. 
 Μέσα στο κλίμα της μαζικής κοινωνίας και της εμπορευματοποίησης των 
πάντων, που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες η έκφραση «ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια» έχει καταστεί μάλλον ένας κενός τόπος μεταξύ πολλών άλλων. 
 Αληθεύει, ίσως, αυτό που o Γκαίτε αποφαίνεται: «τώρα ο άνθρωπος ως ποιητής 
του εαυτού του θα αποκτήσει αυτοσυνείδηση και θα δημιουργήσει μόνος του τις 
συνθήκες της ζωής του και θα θεμελιώσει μια ανεξάρτητη αξιοπρέπεια».  

     Αυτοεκτίμηση [self-esteem]: «Η προσωπική κρίση της αξίας του ατόμου, η 
οποία εκφράζεται  με τις στάσεις που αναπτύσσει απέναντι στον εαυτό του» 
[Coopersmith].   Είναι η ικανότητα [αρετή] να δίνει κάποιος αξία στον εαυτό του και να 
τον μεταχειρίζεται με αξιοπρέπεια, αλήθεια και αγάπη. Συνώνυμες έννοιες: [self-
concept] αυτο-ιδέα, [self-image] αυτοεικόνα, [self-acceptance] αυτοαποδοχή κοκ.  

Η αυτοεκτίμηση είναι πηγή ενέργειας. Όταν εκτιμώ το εαυτό μου έχω 
μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσω τη ζωή με ειλικρίνεια και δύναμη. 
Όταν θεωρώ τον εαυτό μου υποτιμητικά νιώθω ως θύμα. Θεωρώ τους άλλους 
υπεύθυνους για τις πράξεις μου. Αισθάνομαι  δυσπιστία και απομόνωση, που 
προκαλούν κατάπτωση. 
  Η υψηλή αυτοεκτίμηση δεν πρέπει να συγχέεται με τον εγωισμό, που αποτελεί 
κακή μορφή  «ανωτερότητας». Η αυτοεκτίμηση είναι η αναγνώριση της αξίας 
του εαυτού μας. Το μόνο αντίδοτο στο φόβο της απόρριψης. Εντάσσεται στα 
γνωρίσματα που μοναδικά ανήκουν στον άνθρωπο και του προσδίδουν την  
ανθρωπινότητα. 
  Οι ψυχολόγοι μας διαβεβαιώνουν ότι η αυτοεκτίμηση [θετική ή αρνητική] δεν 
είναι έμφυτη στο άτομο, αλλά είναι αποτέλεσμα της ποιότητας των εμπειριών  του 
και της αλληλεπίδρασης  με το ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον του.  
Αυτοεκτίμηση, έστω και ελλιπής, εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής και 
κρυσταλλώνεται σταδιακά. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ο πιο σπουδαίος 
παράγοντας, αλλά το σχολείο και η κοινωνική νοοτροπία τελικά ασκούν τεράστια 
επιρροή.  
 Επιβεβαιώνεται η θεωρία του αυτοκαθρεπτιζόμενου εαυτού [looking-glass self]  
σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα που τρέφει το άτομο για τον εαυτό του 
αντανακλούν τα συναισθήματα των άλλων προς αυτό. 
  Η αύξηση της αυτοεκτίμησης είναι δυνατή ανεξάρτητα από την ηλικία και 
εδράζεται στην αυτογνωσία, τον  αυτοέλεγχο και την  αυτοπειθαρχία. 

Όσο πιο πολύ εκτιμάει κανείς τον εαυτό του , τόσο πιο λίγα απαιτεί από 
τους άλλους. Όσο πιο λίγα απαιτεί, τόσο περισσότερο τους εμπιστεύεται. 
Όσο πιο πολύ  εμπιστεύεται τον εαυτό του και τους άλλους τόσο πολύ 
ευκολότερα τους αγαπάει και λιγότερο τους φοβάται. Τόσο πιο πολλά 
οικοδομεί μαζί τους. Τόσο πιο πολύ τους γνωρίζει. Τόσο πιο στέρεοι είναι 
οι δεσμοί και οι γέφυρες ανάμεσα σε αυτόν και τους άλλους. Τόσο πιο υγιής 
Κοινωνία δομείται…. 
  Σήμερα κάτω από ένα ανελέητο βομβαρδισμό ανεξέλεγκτων πληροφοριών, με 
εύθραυστους οικογενειακούς δεσμούς, με αμβλυμμένες τις κλασσικές αξίες και με 
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άκριτη «ισότητα» που οδηγεί σε γενική ισοπέδωση η υψηλή αυτοεκτίμηση 
καθίσταται μάλλον  ουτοπία. Στην καλύτερη περίπτωση να αναπτυχθεί ένας 
εγωισμός  που απέχει πολύ από την υψηλή αυτοεκτίμηση, από την οποία 
αναδύεται η ευσταθής αυτοπεποίθηση. 
Το Φιλότιμο [philotimo]: Η έντονη συναίσθηση της τιμής. Η ενσυνείδητη 
προσπάθεια για ανταπόκριση στο καθήκον. Συσχετίζεται με την γενναιότητα, τη 
τιμιότητα, την ευθύτητα, την ευθιξία, τη μεγαλοψυχία, την άμιλλα και την ελληνική 
λεβεντιά.  
 Έχει ονομασθεί Ελληνικό Φιλότιμο, καθόσον είναι ιδιάζουσα έννοια του 
ελληνικού τρόπου σκέψεως και αντίδρασης. 
 Είναι αρετή και συνιστά την κινητήρια δύναμη για επιτεύγματα που εγγίζουν 
την έννοια του θαύματος. Στο ελληνικό φιλότιμο αποδίδονται όλα τα κατορθώματα 
της φυλής μας και η διαρκής παρουσία- προσφορά της στην Ιστορία  της 
Ανθρωπότητας. 
  Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι αμβλύνθηκε σημαντικά η έννοια Ελληνικό 
Φιλότιμο, γιατί ο εξωτερικός κίνδυνος που μας ενώνει δεν είναι τόσο ορατός και  
πλημμυρίσαμε από την ατομική  «ευδαιμονία». 
 
  ΣΥΝΘΕΣΗ- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ. 
  Οι τρεις παραπάνω έννοιες συνιστούν η καθεμιά της μια διακεκριμένη αρετή, 
καθόσον είναι δυνατότητα ενέργειας αλλά και ειδοποιός δυνατότητα.  
 Αναδύονται από τη σύνθεση των ρυθμιστικών αξιών της αλήθειας, του κάλλους 
και του αγαθού. Ήτοι έχουν ρεαλιστικό, αισθητικό και ηθικό χαρακτήρα. 
  Είναι τρίδυμες αρετές με μόνη διαφορά μεταξύ τους  την εκάστοτε αναλογία και 
προτεραιότητα των συνιστωσών αξιών. Στην αξιοπρέπεια κυριαρχεί η ρεαλιστική 
αντικειμενικότητα, στην αυτοεκτίμηση η εσωτερική αρμονία  και στο φιλότιμο η 
ηθική στάση. 
 Και οι τρεις άπτονται της αξίας της ιερότητας, καθόσον αναφέρονται στον 
άνθρωπο ως πρόσωπο- υπέρτατη αξία. 
  Η καθεμιά ξεχωριστά προσφέρει αξιόλογη δύναμη σε ένα ορίζοντα εφαρμογής. 
Από την ταυτόχρονη, όμως, και αρμονική τους σύνθεση αναδύεται το ευγενές 
πείσμα. Μια δυναμική αρετή που ανήκει αυθεντικά στην ιερότητα, ως 
κρυσταλλωμένη πεποίθηση με ισχυρό ρίζωμα στο καταπίστευμα των προγόνων 
μας και την ιερά παράδοσή μας.  
 
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
  Όταν συνδυασθούν αρμονικά οι αρετές της αξιοπρέπειας, της αυτοεκτίμησης 
και του ελληνικού φιλότιμου συγχωνεύονται οι ορίζοντες εφαρμογής τους, 
οπότε αναδύεται καινούργια δύναμη δράσεως, το πανίσχυρο θετικό πείσμα. 
  Με αυτό το πείσμα, που εδράζεται σε στέρεα και υγιή θεμέλια των τρίδυμων 
αρετών, ο Έλληνας πάλεψε σε όλους τους αγώνες του. 
 Με το ευγενές  πείσμα γίνεται άλλος άνθρωπος.  
Το μυαλό του ξελαμπικάρει και βλέπει την πραγματικότητα, όπως είναι και όχι 
όπως θα ήθελε να είναι.  
Η καρδιά του πλημμυρίζει με αγνό παλμό. 
 Αναγνωρίζει τα λάθη του και διδάσκεται από αυτά. Αποδέχεται τις ενοχές του  
και τις συνέπειες τους και δεν τις αποδίδει στους άλλους και στον …Εωσφόρο. 
Πνίγει τη μουρμούρα και βρίσκει το χαμόγελό του. Τότε θεωρεί τον εαυτό του άξιο 
να αναλάβει τις ευθύνες του. Αξιοποιεί τις δυνάμεις του… 
 Συγχωνεύει τις αντιδικίες και στραγγαλίζει τη διχοστασία και τη διχόνοια. 
Συνειδητοποιεί, ότι το ατομικό όφελος είναι συνάρτηση εκείνου του διπλανού του, 
γι΄αυτό τοποθετεί το δικό του συμφέρον κάτω από το εθνικό. 
 Εγκαταλείπει τον καφενέ και αρπάζει με θάρρος και αυτοπεποίθηση τα «όπλα» 
της ζωής και του αγώνα προόδου. Με τα δικά του χέρια οργώνει τα ευλογημένα  
χώματα της Γης των Πατέρων του και παράγει  ασύγκριτα προϊόντα.  
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 Σταματάει τις «καταλήψεις» και ανοίγει τα Σχολειά και τα Πανεπιστήμια για 
σπουδές και για μάθηση. Η οξύνοιά του κατεβάζει νέες ιδέες προόδου και 
ανάπτυξης. Καθαρίζει τις μοναδικές στον Κόσμο ακτές της θάλασσας της 
Πατρίδας του. 
 Σχεδιάζει και χτίζει μια νέα Χώρα. Ρυθμίζει, χωρίς υποδείξεις ξένων, όσα 
απαιτούνται για μια εύρυθμη Κοινωνία.  
 Δημιουργεί μια Πατρίδα σύγχρονη, η οποία ως εφάμιλλη  μπορεί να 
συνεργάζεται αρμονικά  στο σημερινό Παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
 Εφαρμόζει τους Νόμους της Πολιτείας, γιατί έχει ξεκαθαρίζει στο μυαλό του ότι οι 
νόμοι περιορίζουν στο βαθμό που απαιτεί η αρμονική  συνύπαρξη  το ύπατο 
αγαθό, την ατομική του ελευθερία,  αλλά η βία της αναρχίας την θανατώνει.  
  Με αυτά τα συναισθήματα, τις σκέψεις  και τα πιστεύω συνεργάζεται με τον 
συμπατριώτη του και δεν το καταπολεμάει. Τον αμιλλάται.  
  Με αυτό τον ψυχικό παλμό κατόρθωσε η φυλή μας, τα όσα μοναδικά  έχει  
πετύχει. 
  Και είναι τότε, που οι Ξένοι νιώθουν  θαυμασμό και όχι οικτιρμό. Τότε υμνούν τα 
επιτεύγματα και προστρέχουν ως φιλέλληνες.  
  Έτσι ακριβώς έγινε σε όλους τους αγώνες του Έθνους μας. 
  Έτσι γράφηκε η Ένδοξη Ελληνική Ιστορία, από την αρχαιότητα έως την 
Παλιγγενεσία του 1821 και το Έπος της γενιάς του 1940.     
 

       ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 
 Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι, το παράδειγμα των προγόνων μας το διδάσκει: 
Ενωμένοι πετυχαίνουμε θαύματα. Η διχοστασία μας καταστρέφει.  
Το γνωρίζουμε καλά, αλλά ο κακός εαυτός μας δεν μας αφήνει να το 
παραδεχτούμε. 
 Φταίει μόνον η ιδιοσυγκρασία της φυλής μας! Ίσως. Δεν θέλουμε να το 
πιστέψουμε. Πιστεύουμε ότι πιο πολύ φταίει η λαθεμένη κουλτούρα μας. Ένα 
μίγμα άκρατου ατομικισμού και προσωπικής ευδαιμονίας, που συνιστούν 
ουσιαστικά ένα είδος μηδενισμού, που καταλύει κάθε κοινωνικό δεσμό.  
 Δεν νιώθουμε, πια, ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο, στο οποίο θα θέλαμε να 
ζήσουμε και εκείνο να μας φροντίζει.  Ζητάμε από τους άλλους να μας δώσουν ότι 
και εμείς ακόμη δεν είμαστε  σίγουροι ότι το αξίζουμε.  
 Την αξιοπρέπεια εμείς τη διασφαλίζουμε με τη στάση μας και δεν μας τη 
χαρίζει κανένας, όταν δεν  πείθουμε ότι την αξίζουμε. 
 Δεν απομένει παρά να αναπτύξουμε την προσωπική μας, αλλά και την εθνική 
μας αυθεντική υψηλή αυτοεκτίμηση. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας με 
ειλικρίνεια και με ρεαλιστική βάση. Να τον αγαπήσουμε.  Να τον φροντίσουμε 
όπως το αξίζει. Να αναπτύξουμε το Ελληνικό Φιλότιμο.  
 Τότε θα αναδυθεί σίγουρα το ευγενές πείσμα δράσεως. Με αυτά τα νάματα 
να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας. 
Και τότε  το Εθνικό, με το οποίο είναι συνυφασμένο και το  προσωπικό, καλό, 
όπως  και η αξιοπρέπειά μας είναι  απόλυτα εξασφαλισμένα. 
 Όλα τούτα όμως  είναι εύγευστοι καρποί της σφαιρικής καλλιέργειας και 
ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Του ελεύθερου  ανθρώπου 
ως όλον.  Είναι έργο, σκοπός και επίτευγμα της  Παιδείας μας που ονομάζουμε 
Ολιστική Παιδεία. Κοντολογίς της Παιδαγωγίας και της Ανδραγωγίας.  
 Το οφείλουμε, θαρρούμε, στην Πατρίδα και τα παιδιά μας  να ασχοληθούμε 
όλοι μας μεθοδευμένα με επιμέλεια και φιλότιμο με αυτού του είδους την ευρύτατη 
Παιδεία. 
  Πρέπει και μπορούμε να αρχίσουμε με πείσμα. Ποτέ δεν είναι αργά. 
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   Ανδρεας Λασκαρατος 
 
 
 

 

                      Σοβαρὰ κάποια 

1851 Λονδίνο 

Εἰκώνα ἀγαπητὴ τῆς γυναικός μου, 
Τώρα ἔλα καν᾿ ἐσὺ στὴ συντροφιά μου. 
Κατοίκα πάντα μέσα στὴν καρδιά μου, 
Καὶ φύλαμε ὂχ τσὴ πλάνεσες τοῦ κόσμου. 

Ἐσὺ γιὰ ῾μὲ Προστάτης Ἄγγελός μου, 
Ἄμεμπτα φύλαε τὰ πατήματά μου 
Καὶ προτοῦ σκοτισθοῦν᾿ τὰ λογικά μου, 
Πρόλαβε, τρέξε σὺ καὶ λάμψε ἐμπρός μου. 

Ναί, τὸ φῶς σου ᾿ξυπνάει τὴν ἀρετή μου, 
Καὶ πιστόνε σ᾿ ἐσένα μὲ βαστένει. 
Γιατὶ τόσο σ᾿ αἰσθάνομαι ᾿δική μου, 

Τόσο μὲ τὴ ψυχή μου ζυμωμένη,  
Ποῦ δὲν ἠξέρω πλέον στὴ διαλογή μου 
Πῶς νὰ σὲ ῾πῶ: γυναίκα μου ἢ ψυχή μου. 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.thinkdrops.gr/wp-content/uploads/2014/03/logia.jpg&imgrefurl=http://www.thinkdrops.gr/2014/03/14/kapote-tha-mas-pnixoyn-tosa-aneipwta-logia/&h=500&w=500&tbnid=CmvCoMCa8zv6aM:&docid=hsR-PxGG0dk5pM&ei=Zij4Vf7BOsKwsQGht6SwAw&tbm=isch&ved=0CGgQMyhBMEFqFQoTCP6M9LOd-ccCFUJYLAodoRsJNg
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7. Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 
 

     Η ανορεξία της ύπαρξης  
 
                                                  Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ 
 
Δεν πεινάω, δεν πονάω, δε βρωμάω 
ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω 
κάνω πως γελάω 
δεν επιθυμώ το αδύνατο 
ούτε το δυνατό  
τα απαγορευμένα για μένα σώματα  
δε μου χορταίνουν τη ματιά. 
Τον ουρανό καμιά φορά 
κοιτάω με λαχτάρα 
την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του 
κι ο γαλανός εραστής παραδίνεται 
στη γοητεία της νύχτας. 
Η μόνη μου συμμετοχή 
στο στροβίλισμα του κόσμου 
είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή. 
Αλλά νιώθω και μια άλλη 
παράξενη συμμετοχή∙ 
αγωνία με πιάνει ξαφνικά 
για τον ανθρώπινο πόνο. 
Απλώνεται πάνω στη γη 
σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο 
που μουσκεμένο στο αίμα 
σκεπάζει μύθους και θεούς 
αιώνια αναγεννιέται 
και με τη ζωή ταυτίζεται. 
Ναι, τώρα θέλω να κλάψω 
αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή. 
 
 

 
                    Εσωτερικές ειδήσεις   
   
                                                                  Μιχάλης Γκανάς 
 
Σ’ αυτό τον τόπο δε βρίσκω εύκολα το Νότο 
να ξέρω από πού φυσάει 
ούτε τη Δύση σαν θεία να με νουθετήσει 
τα ‘χω χαμένα και στροβιλίζομαι σαν σβούρα 
μες το κενό και τη θολούρα σ’ αυτό τον τόπο. 
 
Σ’ αυτό τον τόπο δε βρίσκω εύκολα τον τρόπο 
να πω το ναι να προχωρήσω 
γιατί το όχι έχει μακρύτερη απόχη 
και παραπαίω ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο 
με ένα ίσως επενδύω. 
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Σ’ αυτό τον τόπο πιάνεις πιο εύκολα το λόττο 
από τη σκέψη του πλησίον 
γιατί ο άλλος έγινε πρόσφατα μεγάλος 
και δεν ακούει παρά μονάχα ό,τι θέλει 
μ’ όλα τα δάχτυλα στο μέλι 
σ’ αυτό τον τόπο. 
 
Σ’ αυτό τον τόπο δε βρίσκω εύκολα το στόχο 
να πιάσω κέντρο επιτέλους 
γιατί το κέντρο δεν είναι ακίνητο σαν δέντρο 
μετακινείται αλλάζει θέση κάθε λίγο 
και προσπαθώ να τ’ αποφύγω. 
 
Σ’ αυτό τον τόπο που όλα γίνονται με κόπο 
και πάντα κάποιος άλλος φταίει 
έχω προσέξει όσοι ξυπνάν από τις έξι δεν έχουν λόγο 
μόνο αυτιά να μας ακούνε και χέρια να χειροκροτούνε 
σ’ αυτό τον τόπο μα κάποτε θα βαρεθούνε 
και θα μας γράψουν στα παλιά τους 
εκτός κι αν έχουν λερωμένη με κάποιο τρόπο τη φωλιά τους 
με κάποιο τρόπο σ’ αυτό τον τόπο. 

 
 
                       Στην άκρη του γιαλού 
 
                                               Μαρία Παλιούρα 
 
Πέρα στην άκρη του γιαλού  Πέρα στην άκρη του γιαλού 
όμορφη κόρη ψάχνει   άρχισε να νυχτώνει 
και το δικό της όνειρο   ο ήλιος εβασίλεψε 
με παραμύθια φτιάχνει.  κι η κόρη τώρα μόνη. 
 
Πάνω σε βράχο κάθεται  Μ ένα μαντήλι που κρατά 
μόνη και συλλογιέται   και πάνω της τυλίγει 
και με τους γλάρους που πετούν τον ήλιο τώρα χαιρετά 
μόνο μ 'αυτούς μιλιέται.  και κίνησε να φύγει. 
 
Πέρα στην άκρη του γιαλού  Μα εκεί στην άκρη του γιαλού 
μια κόρη ξεχασμένη   το όνειρο της βγαίνει 
ζει παραμύθι ονειρικό   πριν δύσει ο ήλιος βασιλιάς 
και πρίγκιπα προσμένει.  ο πρίγκηπας προφταίνει. 
 
Για την αγάπη της ρωτά  Φτάνει στην άκρη του γιαλού 
το πέλαγος μπροστά της  την κόρη ανταμώνει 
κι όλα τα κάστρα χαιρετά  και σμίγουνε σαν δυο πουλιά 
που φτιάχνει στα όνειρα της.  στη δύση που απλώνει. 
 
 
               Στον αστερισμό της Λύρας 
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                                                    Τζούλια Πολημενάκου 
Αλλιώτικο φως έλουσε 
τη νύχτα την αποψινή, 
της Λύρας φέγγιζε διάχυτος ο Αστερισμός 
στο ανεξερεύνητο άπειρο τ’ ουρανού 
κι από μακριά σα ν’ ακούγονταν  
τα λόγια του Ορφέα. 
 
Άπλωσα τα φτερά της νοσταλγίας 
στο μύθο τον αρχέγονο, 
για έναν έρωτα  αιώνιο, αγνό 
την αθανασία της ψυχής αναζητώντας... 
 
Σ’ αυτή τη νύχτα του κόσμου  
θα κρεμάσω των αστεριών τη λάμψη 
και θ’ αφουγκραστώ 
τους στίχους του λυράρη, 
τους στίχους που ημέρωναν 
του δάσους τα αγρίμια, 
τους στίχους που στα άψυχα 
γεννούσανε ψυχή, 
τους στίχους που πλανέψανε 
τον άρχοντα της αβύσσου 
  
και τη μουσική αιθέρια 
ν’ αφήσω να πλανιέται, 
σαν συμφωνία ονειρική 
στου κόσμου το ατέρμονο 
και στης ψυχής το αθάνατο... 
 
                  Ανάπλους 
 
                                         Σπυρος Αυλωνίτης 
Στην στάχτη των ονείρων 
σαν σπίθα σιγοκαίει η ψυχή σου 
αφουγκράζεται τον σφυγμό του κόσμου . 
Στα σύννεφα η βροντή παραφυλάει 
να φουντώσει ή να σβήσει 
ότι αγνόησε διακριτικά ο χρόνος. 
Είναι νωρίς για πρωτοβρόχια 
και πολύ αργά για συγνώμη. 
Δεν ξαναγεννιέται ο φοίνικας 
όταν φωτιά δεν υπάρχει. 
Ανάπλους στη ροή των γεγονότων 
πορεύσου στο κατάρτι δεμένος 
στην μόνη ανοιχτή ρότα 
μέχρι την αιτία ν ' ανταμώσεις . 
Στον εαυτό σου το χρωστάς ..... 
 
            Το Αγκάθι 
                                                 Σωτήρης Μαντζούτσος  
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Το Αγκάθι της Φτώχειας , 
κουρελιάζει τις τσέπες μου ! 
Το Αγκάθι της πείνας, 
μου τρυπάει το στομάχι ! 
Το Αγκάθι του ΨΕΥΤΗ ; 
Την Καρδιά μου λιανίζει ! 
Η ΚΛΕΨΙΑ και το ΨΕΜΑ ; 
Ανανδρεία κι Απάτη , 
( Φυτρώνουν Διαβόλους , 
γεννάνε μια λύσσα ! ) . 
Μαζί όλα ετούτα . . . . . , 
την ΑΛΗΘΕΙΑ ΦΟΝΕΥΟΥΝ ! ! ! 
Το Αγκάθι του πόνου μου ; 
το « Άχ ! ! ! » του ανήμπορου ! 
Το Αγκάθι της Λύπης μου ; 
Ο Κόσμος ο τρίτος! 
Το Αγκάθι του Σκλάβου ; 
Η Λευτεριά που δεν γνώρισε ! 
Η Αρρώστια η ανίατη ; 
Ζαβολιά κάποιας Μοίρας . . . . . , 
πεθαμένες Ελπίδες . 
Αν μια Μάνα σπαράζει . . . . . , 
Σιγολιώνει η Ψυχή μου ! ! ! 
Η Ζωή μας Μαυρίλα ; 
Μας Μουντζώνουν κι οι Άγιοι ! 
Ευτυχώς που ’χω εσένα . . . . . , 
της Ψυχής μου Λουλούδι ! 
Της Καρδιάς μου ο Έρωτας ! 
Ευτυχίας Τραγούδι . . . Ζωντανό αγγελούδι 
 
 
 
    Αλλιώτικα μίλα μου 
 
                                    Διονύσης Καρατζάς 
 
Αλλιώτικα μίλα μου 
σκίζοντας τα λόγια σου σε καιρούς ώριμους 
πιάνοντας τα χέρια μου στις άκρες των ποταμών 
μίλα μου στα μάτια 
άφησε τα λόγια για τον χειμώνα τον υγρό 
τώρα έχουμε ολόκληρη θάλασσα 
και τούτο τον ουρανό που κατεβαίνει απ’ τα βουνά 
αλλιώτικα μίλα μου. 
 
 
 

Αστραποβόλα γη  
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         Ηλίας Παπακωνσταντίνου 
 
Χαράζοντας ήλιους στο βλέμμα και ξεκινημένος απ'  τα σκοτάδια 
δρασκελούσα πάνω από ρημαγμένες αυγές, 
ζωσμένος πάντα με το γαλάζιο σου ανάστημα 
γάντζωσα το μέλλον, πορφυρή αγάπη κι ακριβή γύμνια  
στην άκρη του θαλασσί.  
 Γεννάς αμέτρητα νέα βήματα 
με χούφτες σκέψεων απ'  το παρελθόν 
και γεφυρωμένες πλάτες στο μέλλον. 
Η τροχιά δεν αποζητά την ευθεία πλέον 
με κίνηση της γης, άροτρο ξεκινάς 
απ’ το σταμναγκάθι της χρυσής νήσου 
στης Γκιώνας την ορθοπλαγιά ξεδιψά  
ο νούς της αμφικτυονίας σου. 
Στο διάσπαρτο διαμαντένιο φώς  
του ανοίγματος του Αιγαίου, πνοή 
και κολώνες ελληνιστικής περιόδου και σιτάρι στα μπράτσα. 
Εκεί ψηλά στο ακτινωτό έμβλημα 
είναι τα πυρωμένα νεύρα που κρατούν 
τη σάρκα πάνω από το άστρο της πράσινης σκέψης, 
σε μια Ολύμπια ένωση με άνοσο το χρώμα του ονόματός σου. 
Ελλάδα θα φτεροκοπήσεις  
πάνω από τα βλέφαρα του θαύματος σου. 
Στενή η τροχιά της γης μπρός τη δική σου! 
 
 
 
           Αστερόσκονη  
 

                     Πόπη Αρωνιάδα 
 
Χάος μέσα μου απέραντο 
γεμάτο αστερόσκονη, 
στροβιλίζεται, ζευγαρώνει, 
γεννώντας ασύμμετρες εστίες. 
Στου οργασμού την περιδίνηση 
εκτοξεύονται νότες φορτωμένες 
απ’ την ψυχή μου σαρωμένες, 
ξεσκίζοντας την αγιότητα της αμαρτίας, 
παρασέρνουν στο πέρασμα 
αισθήσεις, αισθήματα, ηδονές, 
και γίνονται αστέρια. 
Τα κοιτάζω, μου κλείνουν το μάτι, 
καίγονται στην ατμόσφαιρα 
στο δρόμο της επιστροφής, 
δε φτάνουν μέσα μου ποτέ, 
σαν την ασθένεια που δε νοσταλγεί ίαση, 
απλά καίγονται στο βάθος των ματιών μου, 
καίγονται στην προσμονή μου. 
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Κάποια μένουν αγέρωχα φωτεινά 
πλάι στη σελήνη του μυαλού μου, 
μη αυτόφωτα, όμως λάμπουν 
κλέβοντας ακτίνες του ήλιου, 
τις φιλτράρουν, να με προστατέψουν 
απ’ τη βλαβερή φωτιά του. 
Κοιτάξτε, τ’ αστέρια του χάους μου! 
Κανένα σύννεφο δεν μπορεί να τα θάψει. 
Ακροβατούν μαζί μου 
σε παλιού ουρανού χαλάσματα 
στον οίστρο ενός χαμόγελου. 
 
 
               Μοναξιά     

       Αναστασία Νομικού 
 

Θα νιώσεις μόνος την αυγή  Το χιόνι καλωσόρισες 
πριν να γλυκοχαράξει,  σαν να ’τανε παιδί σου 
θα νιώσεις μόνος Κυριακή  κι ορμήνεψες τα άνθη σου 
στου ηλιόφωτου τη λάμψη.  να κοιμηθούν μαζί σου. 

 
Θα νιώσεις μόνος, συντροφιά  Ακόμα κι αν καμιά φορά 
με θλίψη και με πόνο   ο ήλιος ξεμυτάει, 
και σαν θα φύγει η ξεγνοιασιά ξυπνάς από τον λήθαργο 
αναπολείς το χρόνο.   μα αυτός σε ξεγελάει. 

 
Είναι όλα διαφορετικά  Θα νιώθεις πια πως γέρασες, 
όταν τα βλέπουν δύο,   πως πέρασε αιώνας 
μα εσύ ξανθιά μου άνοιξη  και είσαι πλέον σίγουρη 
δεν έδιωξες το κρύο.   πως λέγεσαι χειμώνας. 
 

 
        Το Λάλον Ύδωρ  

 
                           Κλέλια Χαρίση  

 
Το Λάλον Υδωρ ζητώ να πάρω,  
το ελιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας  
Σαν να πάτησε βαριά το Άλφα πάνω στο σθένος 
την ώρα που μάντευε η τύχη το ακοινώνητο τοπίο μας..  
Ασθενής συγγένεια από το Εμένα σε Εσένα το ονόμασε η Πυθία Ζωή  
Σαν να μην αποτάθηκα ποτέ σε φύσης νόμου χρίσμα,  
μα ερωτώ τη μάντισσα: Πως το έλλογο στο χρόνο,  
ζωντανεύει άνυδρες ερήμους; Ερήμους επικοινωνίας;  
Ούτε καν το αρσενικό με το θηλυκό δε βρίσκουν λύση.  
Απόδειξη πως... Ο Χάρος και η Χαρά, Βαβέλ χτίσαν ανάμεσά τους!  
 
 

Εγκαρτέρηση 
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    Σωτήρης Γυφτάκης 
 
Πολύ με παίδεψε το φως πολύ κι η επιμονή μου 
κανένας δεν με άλωσε και μένω πια μονάχος 
τα λάθη τους τα παίρνω εγώ και το δικό μου λάθος 
βαθιά μου αραξοβόλισε κι έσπασε τη φωνή μου. 
 
Τη θάλασσα του πάθους μου την έπνιξα βαθιά 
την αντρειοσύνη των βουνών την έχασα παιδί 
τα ανέκφραστα της νιότης μου τραγούδια έχουν χαθεί 
κι οι θλιβερές ημέρες μου πληθαίνουνε βουβά… 
 
Και η εικόνα που έφτιαξα μου΄ φυγε απ΄ τα χέρια 
διαλύθηκε σαν σύννεφο και πάει με τα πουλιά… 
ποιος ξέρει αν πια στηθεί εκεί ψηλά στα αστέρια, 
 
ή θα χαθεί ως χάθηκαν μες τα βαθιά σκοτάδια 
όλες μου οι προσπάθειες. Μα από πολύ παλιά, 
όσα τη μέρα μου έδιναν μου τα ’παιρναν τα βράδυα. 
 
 

        Γλυκά παραμύθια 
 

Federica Ambroso 
 

Ο σεισμός της απόστασης 
κατασπαράζει τα ρημάδια 
των γλυκών παραμυθιών μας. 
Κατασκευάζαμε μαγευτικά παλάτια 
με τα μαργαριτάρια της αγάπης μας. 
Ονειρεύαμε τα αστέρια λαμπερά 
που κοιμούνται μέσα απ'τα μάτια ερωτευμένα. 
Παίζαμε με τα κύματα μεγάλα, 
με τον ήλιο και το φεγγάρι 
που κατοικούσαν τις ψυχές μας. 
Κρατούσαμε ελπίδες χρυσαφένιες, 
σταγόνες ευτυχίας που γεννιόταν στην αγκαλιά μας, 
παγωνιές που έπαιρναν φωτιά 
στον ωκεανό των χειλιών μας. 
Φορούσαμε τη θάλασσα, τα νιάτα μαγεμένα, 
χαμόγελα χρωματιστά με μέλι και λιβάνι. 
Έσβησαν τα παλιά, έσβησε το φιλί σου, 
έσβησαν τα γλυκά μας παραμύθια. 
Κι έτσι συνεχίζουμε, δάκρυα και τσιγάρα, 
ψιθυρίζοντας ψέματα στους εαυτούς μας, 
θυμίζοντας τραγούδια παλιά, ξεχασμένα συναισθήματα. 
και τη λαχταριστή γεύση των γλυκών παραμυθιών. 
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     Με ραβδί φιλντισένιο  
 

       Πόπη Μπαλαμώτη- Σπιτά 
 

Σαν ξωθιά θα σε πάρω, καλέ μου, 
στ’ ουρανού το ζαφείρι, 
με ραβδί φιλντισένιο ν’ αδειάσω   
της οργής το ποτήρι. 

 
Μια φωλιά μυστική θα σου χτίσω, 
των αγγέλων κρυψώνα, 
την αγάπη μας ν’ απανεμιάσω, 
τρυφερή αλκυόνα. 

 
Να χαϊδέψουν οι μέρες στον ήλιο 
με στοργή τα φτερά σου 
κι ανοιχτά να με πάρουν τ’ αψήλου, 
γιασεμί στην καρδιά σου. 

 
Κι όπως άλλοτε, ρόδο τ’ Απρίλη 
η χαρά μας ν’ ανθίσει 
και το γέλιο να γίνει τραγούδι 
σ’ αργυρόηχη βρύση. 

 
 

Όταν μιλώ 
       Σπύρος Ζαχαράτος 
 
Όταν μιλώ για σένα 
δυο κόκκινες σπίθες ξεπηδάνε απ’ τα μάτια μου.  
 
Όταν μιλώ για σένα 
οι λέξεις κυλάνε γάργαρες απ’ το στόμα μου.  
 
Όταν μιλώ για σένα 
κουρνιάζουν λευκά περιστέρια στους ώμους μου. 
 
 Όταν μιλώ για σένα 
έν’ άγιο ρίγος φυτρώνει στο δέρμα μου. 
 
Όταν μιλώ για σένα 
της θύμησης τα άλογα χιμάνε να σε φέρουν. 
 
 
 
 

  
 

           Ο Καραγκιόζης 
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      Ελένη Μουζάκη - Μπουρίτσα 
 
Τη ράχη του καραγκιόζη χτυπούν διαρκώς, 
προσπαθώντας λένε, να την ισιώσουν. 
Έτσι συνήθως οι αδίστακτοι 
στο βάθος ανέντιμοι,  προσπαθούν 
να εξουθενώσουν τον αδύναμο. 
Φθάσαμε λοιπόν να επικαλούμαστε 
τον μπάρμπα Γιώργο να μας σώσει. 
Και… μας βούλιαξε! 
Τα κεκτημένα μας κάνουν πως αγνοούν, 
οι λήσταρχοι στο σαράϊ. 
Κι όλο φορτώνουν στην καμπούρα μας τα βάρη 
και την χτυπούν ανηλεώς να γκρεμίσουν 
το βουνό, που με την ασέλγειά τους δημιούργησαν. 
Προσπαθούν να ισιώσουν  την καμπούρα μας 
με ραβδισμούς ανελέητους. 
Αιωνίως την πληρώνει ο καραγκιόζης! 
Έως πότε;  
 
 

Δέκατη Μούσα 
 

  Ιάσων Ευαγγέλου 
 

Σύννεφο - σύννεφο το χάρτη τ’ ουρανού καθαρίζω 
να βρω τον κρυμμένο πλανήτη σου.  
Για τον αστερισμό σου, ώρες ατέλειωτες 
φυλλομετρώ τις μαργαρίτες του γαλαξία. 

 
Κύμα το κύμα το χάρτη του ωκεανού συλλαβίζω 
να μάθω το χαμένο στίγμα σου. 
Κι απ’ τους βυθούς ένα σου μήνυμα ανασέρνω 
κλεισμένο σε θαλάμη κοχυλιού. 
Στο φως το βγάζω, μα γεμίζουν οι παλάμες μου 
γαλάζιο δάκρυ κι ασημόσκονη ονείρου. 

 
Μια νέα λέξη αναζητώ, αχρησιμοποίητη, 
την ύπαρξη σου να δηλώσω. 
Ένα όνομα γυρεύω σπάνιο, 
σαν κόσμημα σε θήκη να σε κλείσω. 
Δέκατη Μούσα σ’ ονομάζω σήμερα 
ωσότου τ’ όνομά σου ανακαλύψω. 
 
 
 
 
 

        Θεά Σελήνη 
 
   Γιώργος Μαρινάκης 
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Στο βραδινό στερέωμα, σαν κοιμηθεί ο ήλιος 
μια γκριζογάλανη μορφή κι ουράνια οπτασία 
αργοανατέλλει μαγικά και φωτεινά αρμενίζει 
εκπέμποντας βαρυτικές κι αισθητικές δονήσεις. 

 
Η ασημοφώτιστη θεά αντανακλάει αχτίδες 
του πύρινου πατέρα της που κρύφτηκε στη δύση 
κι ελλειπτικά τροχιοδρομεί και νοτιοφτερουγίζει 
πάνω σε δορυφορικά προαιώνια μονοπάτια. 

 
Σε ημικύκλια σχήματα σκιάζεται η μορφή της, 
τις μέρες και τις νύχτες μας πεθαίνει και γεννιέται 
κι αφού φορέσει εικονικά τα εικοσιεννιά της πέπλα 
θα ξεκινήσει απ’την αρχή το γνώριμό της κύκλο. 

 
Στέλνει απαλούς χαιρετισμούς στις γειτονιές του κόσμου, 
ακούει τα μοιρολόγια μας και αναστεναγμούς μας, 
φωτίζει ερωτικές φωλιές, σκιρτήματα και πόθους 
κι εμπνέει αγάπες, όνειρα, δημιουργίες κι ελπίδες.   
 
                        Εξπρεσιονισμός 
 

Σωτηρης Νικολακόπουλος 
Παγιδευμένος στα όνειρα 
προσπαθώ να φύγω, να πετάξω… 
τα μάτια μου πονάνε 
από τα άδολα παιχνιδίσματα της νύχτας. 
Δεν μπορώ, 
έρχονται σκέψεις, πιέζομαι, 
μόνος κρύβομαι 
τι φταίει; 
 
Κάθε νύχτα παραδίδομαι 
κάθε νύχτα μια ταινία 
στριφογυρίζω οι ώρες περνούν. 
Διαλογίζομαι, 
γύρω-γύρω πρόσωπα, 
πολύχρωμα, τοπία! 
Νεκρές υπάρξεις, 
πολύχρωμο το φόντο 
- αφηρημένος εξπρεσιονισμός – 
 
Κάθε νύχτα τα κομμάτια μου σκορπάνε. 
Το πρωί τα ενώνω 
και ψάχνω να πετάξω 
σε ένα μαύρο πουλημένο ουρανό. 
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              Ακατοίκητη 
 

Κατερίνα Μέτσιου 
 
Άλλαξα.. έκανα την καρδιά ακατοίκητη.. 
στα πλαίσια της νέας αισθητικής.. 
της νέας ταυτότητας.. 
της καινούργιας υπερβολής. 
Μόνο η αντανάκλαση στον καθρέφτη 
του νου μπορεί να με περιγράψει. 
Απογεύματα με γυαλί μες την καρδιά.. 
μοναχικά απογεύματα του κόσμου.. 
με δίχως προορισμό..καμιά ματαίωση. 
Άδεια σπίτια παλιά.. 
σημάδια στους τοίχους ζωής χρεωμένης. 
Το ελαφάκι μου θα έρθει αύριο.. 
με μια πληγή στο στήθος... 
μπορεί και να ’ναι από τον καιρό.. 
αυτόν που πέρασε μακριά μου.. 
Αύριο θα ’ρθεί..θα’ ναι γιορτή εκεί.. 
στη χώρα των αγγέλων.. 
Τώρα το λένε βότσαλο σκληρό και προσμονή.. 
τώρα το λένε παιδάκι μου αόριστο.. 
παιδάκι μου από φίλντισι και μέλι.. 
χωρίς όνομα ανάμνηση 
και βουητό του ανέμου το λένε. 
Φτερούγες ονείρου που τσακίστηκε 
έμειναν να κρατώ στα χέρια 
κι ένα κορμάκι από το ανήλιαγο μου πεπρωμένο 
που τώρα το λένε θάνατο. 
Παιδάκι μου αόριστο.. 
καταπίνω την σιωπή και θρήνους φτύνω.. 
με έναν λυγμό οριστικό. 
 

α πράγματα  
(Α΄ Βραβείο Ποιητικών Αγώνων Δελφών 2015 της Π.Ε.Λ.) 
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        Ο μαχητής ποιητής 
 

Ξανθή Τσαπάρα  
 
Κι αν έγραψες πολλά και βαθυστόχαστα, 
ποιητής δεν έγινες ακόμη. 
Κι αν με τους γνωστικούς σου μέσα σε σύννεφα καπνού  
κεκλεισμένων των θυρών διαλογίζεσαι  
και στίχους αναλύεις, 
πνευματικός δε λέγεσαι άνθρωπος. 
Ποίηση «διανοουμενίστικη» την ονομάζω αυτή εγώ, 
για τους λίγους - δήθεν - κι εκλεκτούς. 
Κούρασαν τα περίτεχνα λόγια,  
τα φκιασίδια κι οι φαμφάρες, 
συμβατά με την εποχή του «φαίνεσθαι». 
Την πένα σου στις λάσπες δεν τη βούτηξες! 
Η σιωπή κάνει τον κόσμο πιο άδικο, 
το ίδιο όμως και τα κλεισμένα σε ερμάρια 
χειρόγραφά σου. 
Εσύ, με τη φτερωτή σου πένα, 
τις ψυχές του κόσμου πρέπει να σμιλεύεις, 
τις αλήθειες να φέγγεις, 
να ξεγυμνώνεις το ψέμα! 
Το δρόμο να δείχνεις στους ξεστρατισμένους. 
Τη γλώσσα των πολλών να μιλάς,  
με στίχους απτούς, 
λάδι για τα γρανάζια της ανθρώπινης σκέψης. 
Αντί για νανουρίσματα, 
ποιήματα να διαβάζουν οι μάνες στα παιδιά! 
Αγωνίσου,  η πένα είναι το δόρυ σου! 
Κάθε ποίημα σου και μια ιστορία, 
κάθε ιστορία και μια διδαχή! 
Να ’χει το σύμπαν να μετράει αλήθειες 
κι η ιστορία μαχόμενους ποιητές… 
 
 (Β΄ Βραβείο Ποιητικών Αγώνων Δελφών 2015 της Π.Ε.Λ.) 
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     Το κρουστάλλι της γης 
 

   Μαρία Συμεών 
 

Γαλανόλευκο κρουστάλλι της γης, της ψυχής τους ανέμους,τους θέριεψες, όλους!  
Ελευθερία, τους είπες! Σαν Μητέρα τους γέννησες, με τον ιερότερο πόνο... 

 
Από αμέθυστο κάλος, η μήτρα της γης, η μοίρα που Ελλάδα, σε βάπτισε,  

 στο Πνεύμα του απείρου! Πιστή, στων Αγγέλων το κάλεσμα,σκάλισες μαζί τους,           
                το φυλαχτό της Ειρήνης! Φιλόξενη, στο σπόρο της Αλήθειας! 

 
Σοφία, πολύτιμη, στους αιώνες! Εσύ, μίλησες μπροστά, στην φοβερή σιωπή!  

Εσύ, φώτισες τα ερέβη του χάους! Βαθυστόχαστη ξέσυρες ομορφιά...  
απ' τους βυθούς της γνώσης! Και πάλι εσύ, μέθυσες τους ουρανούς,  

             ν' αποκαλύψουν,  ποιο μυστικό στο αίμα σου, γράφει την Ιστορία! 
 

Ποια, μυρωμένη Δάφνη, στο μέτωπό σου, έπλεξε, τη δόξα που φοράς;  
Μυριόφωτη Αστέρα, στη μνήμη μου! Ελπίδα μου, ασύνορη!  

Χώμα μου, νοτισμένο, από όνειρα ιερά! Χώρα μου...  
         Παλλάδα γεννημένη, από τα θέμελα του Νου!  Στην ιαχή του αγέρα,  

     το αίμα μου, έβαψε το λάβαρο της θυσίας! 
 

Η ματιά σου, περήφανη, ανεκτίμητη... Ένα κειμήλιο, από στάχυ κι ελιά! 
Μια ματιά, γεννημένη ελεύθερη, με ποταμούς αμέρωτους, στα ρεύματα της ψυχής σου! 

Γεννημένη Ελεύθερη... να ξεδιψάς μόνο, με την καθάρια βροχή  
των πόθων, που ποτίζουν τη γη σου! Ελεύθερη...! 

 
Ο βασιλικός των αιώνων, ραντίζει τη μνήμη μου, σαν μοσχοβολούν τα πέρατα,  

στο άρωμά σου! Κι εσύ, ολόρθη, εμπρός μου, σε κάθε αρχή, κάθε τέλος!  
Αθάνατη! Πώς σου ταιριάζει, ετούτη η αχαράκωτη τόλμη! 

Πνοή μου αστέρευτη, κυματούσα... Γαλανή ερωμένη του κόσμου! 
 

Ούτε νεκρή, δεν φυλακίζεσαι ψυχή μου! Εκεί, στην ιαχή του αγέρα,  
θα σ’ανασαίνω, με Ελευθερία ή Θάνατο και κόκκινο αίμα! Ναι!  

Με την ίδια ψυχή... το ίδιο χαμόγελο... Θα σ' αγαπώ! 
 

Ένας ναός, είσαι, που σε προσκυνά, όποιος κατάματα, σ' αντικρίσει!  
Θέριεψαν οι ήρωες στο αίμα σου! Και με τον ήλιο  

στεφάνωσαν την αχλή, του ίσκιου μου!  
 

Φως έσπειρες! Φως γέννησες! Και Φως, γεννήθηκες πάλι!  
Ο λόγος που αγγίζει το βάθος του χρόνου, θα ανατέλλει, πάντα, το θαύμα σου! 

 
Σε θωρώ! Ο Ήλιος ετούτος, σα στέμμα, ταίριαξε στο μέτωπό σου!  

Εσύ, η ικανή, να γεννάς την άρρητη γνώση! Αδάμαστη, να φωτίζεις! Εσύ! 
 

                    (Γ΄ Βραβείο Ποιητικών Αγώνων Δελφών 2015 της Π.Ε.Λ.) 
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                     Δελφοί  μου , κάθαρσης  πηγή 
 

Παναγιώτης  Κουμπούρας 
 
            Πρόσδεξε , Δελφική  ψυχή , την  ικεσία 
     της  μάνας  Γης  και  τ’ Ουρανού  μας ,  η  θυμέλη 
     του  Απολλώνειου  φωτός , εσύ  ουσία , 
     αμφικτιόνων  κιβωτός , ήλιου  κυψέλη . 
 
            Βοήθησέ  μας , κάθαρσης  πηγή , ωιμένα , 
     ποτές  ανθρώπων  κεφαλές  κορμιά  κομμένα . 
 
            Προνόησε , μαντείο  ιερό , ειρήνης 
     χρησμός  να  ρθει  από  σε  στις  χώρες  των  ηπείρων . 
     Των  νέων  μας  οράματα  να  ξεδιαλύνεις 
     να  λάμψει  μπρος  στον  δρόμο  τους  γέλιο  ονείρων . 
 
            Βοήθησέ  μας , κάθαρσης  πηγή , το  βλέμμα 
     του  κόσμου  μας , ξανά , αγνό  να  γίνει  Πνέμα ! 
 
             Επίσκεψε , μητέρα  των  Δελφών , το  κέντρο 
      της  οικουμένης , αδελφός , εσύ , του  πόνου , 
       αγκαλιαστοί  της  πλάσης  οι  καρποί  στο  δέντρο 
       του  κύκλου  της  ζωής , ροή  αέναου  χρόνου . 
 
              Βοήθησέ  μας , κάθαρσης  πηγή , ώ  γένος 
        αδύναμων  θνητών , εδώ , λάβετε  σθένος ! 
 
              Ψάλλε , ώ  Αρμονία  μαγική , το  άσμα 
         ασμάτων , της  Αγάπης  θεϊκή  μου  λύρα , 
         της  φύσης  ομφαλός  εσύ , δεσμός  στο  χάσμα , 
         που  ανασταίνει  της  φθοράς  τη  δόλια  μοίρα . 
 
              Βοήθησέ  μας , κάθαρσης  πηγή , καρδιά  μου , 
         νίψτε  απ’ τα  μάτια  τις  πληγές  σας , αχ , παιδιά  μου . 
 
              Προστάτεψέ  με , ιδέα  Δελφική , εντός  μου 
         φωλιάζει  ο  δράκος  του  Κακού  και  η  φοβέρα . 
         Μα , όσο  μακραίνει  απ’ την  Αλήθεια  ο  εαυτός  μου , 
         μόνο  κοντά  σου  θα  χαράζει  ελπίδας  μέρα . 
 
              Βοήθησέ  μας , κάθαρσης  πηγή , το  νάμα 
         εσύ , του  σύμπαντος  ναός . Θεού  το  Θάμα ! 
 

(Γ΄ Βραβείο Ποιητικών Αγώνων Δελφών 2015 της Π.Ε.Λ.) 
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  8. ΔΙΗΓΗΜΑ 
 
 

Τα νέα μέτρα 
 

           του Γιώργου Μαρινάκη 
 
 
Τα πλοκάμια της κρίσης απλώνονταν απειλητικά πάνω από τη χώρα. Και ενώ 

ένα πλήθος πολιτών είχαν απολυθεί από τη δουλειά τους, ένα άλλο πλήθος 
πολιτευτών είχαν «προσληφθεί» από τα κόμματα. Κι όπως πάντα, οι υποψήφιοι 
«σωτήρες» υπερέβαιναν κάθε όριο αμετροέπειας. Προσπαθούσαν με ζωγραφιστά 
χαμόγελα να κερδίσουν συμπάθειες, με βαρύγδουπες υποσχέσεις να μαζέψουν 
ψήφους και με ψηλοτάκουνα λόγια να ανεβάσουν το ανάστημά τους στις πολιτικές  
πασαρέλες. 

Εν τω μεταξύ, στα προάστια της πρωτεύουσας, δύο μουσικοί ήταν κλεισμένοι 
για πολλές ώρες μέσα σε ένα στούντιο. Όχι όμως για την ηχογράφηση κάποιου 
δίσκου, αλλά για κάτι διαφορετικό. Περιεργαζόντουσαν με μεγάλο ζήλο, μια αρχαία 
μαρμάρινη πλάκα που είχε ανακαλυφθεί στις ανασκαφές για την επέκταση του 
Μετρό. Σύμφωνα με ένα διακεκριμένο καθηγητή μουσικολογίας, τα μυστηριώδη 
σύμβολα που ήταν αποτυπωμένα πάνω σε αυτή την πλάκα παρίσταναν μια αρχαία 
μουσική γραφή. Και κατά πάσα πιθανότητα, ήταν από το χορικό κάποιας τραγωδίας 
του Ευριπίδη. Έτσι, οι δύο μουσικοί, πάσχιζαν με αγωνία και οίστρο να 
αποκωδικοποιήσουν αυτή την αρχαία παρτιτούρα. Και για βοήθεια τους σ’αυτό το 
δύσκολο έργο, είχαν δανειστεί από το μουσείο κάποια αντίγραφα αρχαίων μουσικών 
οργάνων, με τα οποία προσπαθούσαν να αναπαράγουν τις νότες που έγραψαν κάποιοι 
συνάδελφοί τους πριν από αιώνες.   

-Αυτή η μαρμάρινη πλάκα ίσως να μην είναι κάποια αρχαία παρτιτούρα. Ότι 
ταχύτητα και να βάλω στο μετρονόμο, δεν βγαίνει κάποιος ρυθμός, ούτε μελωδία. 
Ίσως να λείπουν κάποια μέτρα ή μπορεί να υπάρχουν και λάθη στη γραφή. 

-Μη το λες αυτό. Τα έργα των αρχαίων μας προγόνων μας ήταν σοφά και 
μετρημένα. Και αυτά που έλεγαν ήταν διαχρονικά, ισχύουν ακόμα και σήμερα. 

-Α ναι; Δεν το νομίζω. 
-Γιατί δεν το νομίζεις;  
-Θα σου πω. Παραδείγματος χάριν, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, είναι το 

αρχαίο ρητό «Παν μέτρον άριστον». Κανονικά έπρεπε να λένε «Παν μέτρον 
άχρηστον!». 

-Για στάσου! Γιατί το λες αυτό; 
-Γιατί κανένα μέτρο δεν είναι άριστο! Μήπως είναι άριστα τα μέτρα που μας 

επιβάλλει αυτή η καταραμένη Τρόικα;  
-Μα εσύ διαστρεβλώνεις το νόημα του ρητού! Το ρητό δεν μιλάει για 

οικονομικά μέτρα. Με τη λέξη μέτρο οι αρχαίοι εννοούσαν την μεσότητα, δηλαδή 
την χρήση σύνεσης και λογικής στις πράξεις μας και την αποφυγή της υπερβολής. 
 -Και δεν μου λες; Τα μέτρα που παίρνουν τώρα αυτοί οι σύγχρονοι σοφοί 
είναι λογικά και δεν είναι υπερβολικά; 
 -Μα, τα μέτρα αυτά είναι κάποιες απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις για να 
σωθεί η χώρα και ο λαός! 

-Αλήθεια; Και ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις; Οι μειώσεις των μισθών, η 
αύξηση των φόρων και οι απολύσεις; Έτσι θα σωθεί ο λαός; 
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-Κοίταξε, οι οικονομολόγοι που μελέτησαν την κατάσταση λένε ότι τα μέτρα 
αυτά είναι μεν επώδυνα, είναι όμως και αναγκαία.  

- Ε, τότε αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να τα λέμε μέτρα αλλά ασύμμετρα! Γιατί 
κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.  
 -Μην το σκέφτεσαι έτσι. Τα μέτρα μπορεί τώρα να είναι επώδυνα, αλλά θα 
αποδώσουν σε βάθος χρόνου. 
 -Μα ποιο βάθος χρόνου; Εγώ βλέπω μόνο το αμέτρητο βάθος του πηγαδιού 
που έχουμε πέσει!  
 -Και για τα νέα μέτρα στη δικαιοσύνη τι έχεις να πεις; Έχουν στείλει πολλές 
υποθέσεις στον εισαγγελέα. 
 -Τις έχουν στείλει, αλλά όλοι θα αθωωθούν όπως πάντα! Αλλά για πες μου, τι 
έλεγαν για τη διαφθορά οι αρχαίοι μας σοφοί; Τι μέτρα έπαιρναν για τους φαύλους 
πολίτες; 

-Τους καταδίκαζαν σε εξορία ή τους έβαζαν να πιούνε το κώνειο! 
-Ναι, αλλά όπως έγινε με τον Σωκράτη, καταδίκαζαν αθώους κι όχι αυτούς 

που έφταιγαν πραγματικά. Επομένως, το μόνο που κληρονομήσαμε απ’τους 
αρχαίους, είναι η διαφθορά και η αδικία! 

-Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά οι τελευταίες μετρήσεις για την ανάκαμψη της 
οικονομίας μας πήγαν καλά. 

-Ναι αλλά οι τελευταίες μετρήσεις της καρδιάς μου δεν πήγαν καθόλου καλά! 
Είναι σαν αυτό που λέμε, ότι η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής πέθανε! 

-Μα γιατί δεν είσαι έστω και λίγο αισιόδοξος;  
-Πως μπορώ να είμαι αισιόδοξος; Με όλα αυτά που συμβαίνουν ανεβάζω 

συνέχεια πίεση! Κάθε λίγο, αφήνω το μετρονόμο και πιάνω το πιεσόμετρο! 
-Εγώ νομίζω πως αυτή τη φορά, οι πολιτικοί δείχνουν ρεαλισμό και 

αποφασιστικότητα. 
-Μπούρδες! Οι πολιτικοί το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να βάζουν 

μέτρα και να μετράνε ψήφους! 
 -Νομίζω ότι βλέπεις τα πράγματα μονόπλευρα και φανατίζεσαι. Για αυτό και 
γκρινιάζεις συνέχεια! 
 Ο «γκρινιάρης» μουσικός έγινε κόκκινος από θυμό. Σηκώθηκε έξαλλος 
απ’την καρέκλα, άρπαξε την πρωινή εφημερίδα, πήρε ένα αναλόγιο και άπλωσε πάνω 
του το πρωτοσέλιδο με τους μεγάλους τίτλους:  
 -Ορίστε, κοίτα εδώ! Εγώ φταίω που γκρινιάζω; Θέλουν πάλι να μας βάλουν 
νέα μέτρα! Όλο νέα μέτρα, νέα μέτρα, νέα μέτρα! Έχουν χάσει πλέον την αίσθηση 
του μέτρου! 

-Μα γιατί βλέπεις το ποτήρι μισοάδειο και όχι μισογεμάτο; 
-Γιατί όλα τα μισογεμάτα ποτήρια τα ήπια και δεν έγινε τίποτα! Και τώρα δεν 

υπάρχει μισογεμάτο ποτήρι, υπάρχουν μόνο άδεια ποτήρια! 
-Έλα τώρα, ηρέμισε! Εγώ βλέπω ότι με τα μέτρα που πήρανε, εκτός από τη 

σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, έχουμε και πολλές άμεσες ωφέλειες. 
 -Ναι; Μπορείς να μου πεις μια άμεση ωφέλεια; 
 -Θα σου πω. Πολλοί πλέον δεν πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα τους στη δουλειά, 
αλλά πάνε με τα λεωφορεία και το Μετρό. Έτσι, εκτός από την οικονομία που 
κάνουν, μειώνεται και η κυκλοφοριακή κίνηση.  
 -Αλήθεια; Εγώ νομίζω πως η κίνηση μειώθηκε όχι γιατί οι περισσότεροι πάνε 
με Μετρό, αλλά γιατί δεν πάνε καθόλου στη δουλειά τους, επειδή απολύθηκαν! 

-Και για το νέφος τι έχεις να πεις; Οι τελευταίες μετρήσεις λένε ότι το νέφος 
λόγω μειωμένης κίνησης έχει ελαττωθεί πολύ. 
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 -Έτσι λες; Εγώ διάβασα ότι το νέφος αυξήθηκε. Γιατί επειδή ο κόσμος δεν 
έχει λεφτά για πετρέλαιο, όλοι χρησιμοποιούν τα τζάκια και καίνε ότι βρούνε. 
Έχουμε πήξει στην αιθαλομίχλη από τα τζάκια! 

- Μα τέλος πάντων, όλα αρνητικά τα βλέπεις; Δεν βλέπεις τίποτα το θετικό, 
καμία βελτίωση πουθενά; 
 -Ναι, βλέπω κάτι το θετικό. Έχουμε όλοι αδυνατίσει. Με τα νέα μέτρα η 
περίμετρος του πισινού μας μειώθηκε γιατί τρώμε λιγότερο! 
 -Έλα άσε τα αστεία. Τα μέτρα θα αποδώσουν, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε 
υπομονή. 
 -Μα τι υπομονή να κάνουμε; Μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα, θα μας πάρουν 
μέτρα για την κάσα μας! 
 -Νομίζω ότι σε έχει πιάσει υστερία και γίνεσαι υπερβολικός! Γιατί δεν 
προσπαθείς να ηρεμήσεις και να φιλοσοφήσεις; 
 -Πες μου γρήγορα με τι να φιλοσοφήσω, αλλιώς θα παραφρονήσω! 
 -Κοίταξε: Ανεξάρτητα με το αν αποδώσουν τα μέτρα, ένα πράγμα είναι 
σίγουρο: Τα χρόνια μας σ’αυτή τη ζωή, έτσι κι αλλιώς είναι μετρημένα, είτε είμαστε 
φτωχοί, είτε πλούσιοι. Για αυτό δεν πρέπει να μελαγχολούμε αλλά να’μαστε 
αισιόδοξοι. Μη ξεχνάς ότι η γκρίνια και η στεναχώρια βλάπτουν την υγεία. 
 -Σ’αυτό έχεις δίκιο. Δεν θα ξαναμιλήσω για μέτρα και μετρήματα. Θα βγάλω 
από το λεξιλόγιό μου τη λέξη μέτρο. Και θα μετράω τις λέξεις μου! 
 -Τώρα πήγες στο άλλο άκρο! Δεν σου είπα να μετράς τις λέξεις σου, αλλά να 
εκφράζεις τα συναισθήματά σου με μέτρο και ψυχραιμία.  
 -Έχεις δίκιο. Μου φαίνεται ότι έχω πάθει ....μετροφοβία. Μόλις ακούω τη 
λέξη μέτρο,  βγάζω σπυράκια! 
 -Έλα τώρα, ας αφήσουμε τα οικονομικά μέτρα και ας ασχοληθούμε ξανά με 
τα μουσικά μέτρα.  
 -Εν τάξει. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα απ’τα μέτρα για να αλλάξουμε 
λίγο το κλίμα. Παράτα τη λύρα και τον αυλό και πιάσε το μπουζούκι. Θέλω να 
παίξουμε εκείνο το παλιό ρεμπέτικο.  
 -Ποιο απ’όλα; 
 -Αυτό που λέει «μετράω πόνους και καημούς»! 
 
 Την επόμενη μέρα, ανακοινώθηκαν τα νέα οικονομικά μέτρα, στο Μετρό 
μετρήθηκε νέα αύξηση επιβατών, στην ατμόσφαιρα μετρήθηκε νέα αύξηση του 
νέφους, ενώ τα κόμματα άρχισαν να μετράνε τους ψήφους τους για τη νέα εκλογική 
αναμέτρηση. Εν τω μεταξύ, οι δύο μουσικοί συνέχιζαν την αναζήτηση του μέτρου 
στην αρχαία παρτιτούρα, ακούγοντας από το ραδιόφωνο τις ειδήσεις. Και για κάθε 
ενδεχόμενο, είχαν δίπλα στο μετρονόμο το πιεσόμετρο! 
 
 
 
 
                  ….. * ….. 
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                  9. ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 
 
«Η Ποίηση δεν είναι η απελευθέρωση των αισθημάτων, αλλά η δραπέτευση από τα 
αισθήματα. Δεν είναι η έκφραση της προσωπικότητας αλλά η δραπέτευση από την 
προσωπικότητα. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει αισθήματα και προσωπικότητα για να 
θέλει να δραπετεύσει από αυτά.»  

 T. S. Elliot, 1888-1965, Αμερικάνος ποιητής, Νόμπελ 1948 
 
 
           O τεμπέλης 
 

                        Pablo Neruda  
 
Θα ταξιδεύουν πάντοτε μεταλλικά 
αντικείμενα ανάμεσα στ' αστέρια, 
θ' ανέβουν άντρες εξουθενωμένοι, 
θα βιάσουν την αβρή σελήνη 
κι εκεί θα στήσουν τα ντραγκστόρ τους. 
 
Τώρα που γίναν τα σταφύλια 
αρχίζει του κρασιού η ζωή 
ανάμεσα Ειρηνικό και Άνδεις.  
 
Και στη Χιλή τα κεράσια χορεύουν, 
τραγουδούν μελαψά κορίτσια 
και στις κιθάρες λάμπει το νερό. 
 
Χτυπάει ο ήλιος όλες τις πόρτες 
και κάνει θαύματα με το στάρι. 
 
Πρώτο κρασί ανοιχτορόδινο, 
γλυκό σαν τρυφερό μωρό, 
το δεύτερο κρασί αδρό 
σαν τη φωνή του θαλασσόλυκου, 
το τρίτο το κρασί τοπάζι 
και παπαρούνα και πυρκαγιά. 
 
Το σπίτι μου έχει στεριά και θάλασσα, 
έχει η γυναίκα μου μεγάλα μάτια 
στο χρώμα της αγριοφουντουκιάς, 
σαν πέφτει η νύχτα η θάλασσα 
ντύνεται στ' άσπρα και στα πράσινα 
κι ύστερα στον αφρό η σελήνη 
όνειρο βλέπει πως είναι νεράιδα. 
 
Δε θέλω ν' αλλάξω πλανήτη. 
 

Μετάφραση:  Δανάη Στρατηγοπούλου 
 
 
 
 

 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=16
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       Ξαπλωμένοι στην αμμουδιά 
 

                             Dylan Thomas 
 

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. 

 
                   Μετάφραση: Νέλλη Μπουραντάνη 

 
 

Οι όμορφες σημαίες 
 

                                Pier Paolo Pasolini 
 
Τα όνειρα του πρωινού: 
όταν ο ήλιος πια αστράφτει 
με μιαν ωριμότητα που νιώθει μόνο ο πλανόδιος πωλητής 
που εδώ και κάμποσες ώρες περπατά στους δρόμους 
με μιαν αρρωστημένη γενειάδα 
πάνω στις ρυτίδες της φτωχής του νιότης: 
όταν ο ήλιος αστράφτει 
πάνω σε ζεσταμένα κιόλας λαχανικά 
πάνω σε κουρασμένες τέντες 
πάνω στα πλήθη που τα ρούχα τους 
φαίνονται κιόλας τριμμένα από τη φτώχεια 
- κι εκατοντάδες τραμ έχουνε κιόλας πάει κι έρθει 
πάνω στις ράγες των λεωφόρων που κυκλώνουνε την πολιτεία 
με ανεξήγητο τρόπο αρωματισμένες, 
τα όνειρα στις δέκα το πρωί, 
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στον κοιμισμένο που, μόνος του, 
σαν τον προσκυνητή στο φτωχικό του το κρεβάτι, 
σαν ένα άγνωστο πτώμα 
- προβάλλουν με φωτεινά ελληνικά γράμματα, 
και με την απλή επισημότητα δυο-τριών συλλαβών, 
πλημμυρισμένων, ακριβώς, από του ήλιου τη θριαμβική ασπράδα - 
προλέγουν μια πραγματικότητα, 
που έχει ωριμάσει στα βάθη και τώρα είναι πια 
ώριμη, όπως ο ήλιος 
να τη χαρούν ή να τη φοβηθούν.    
 
Τι μου λέει το όνειρο του πρωινού; 
«η θάλασσα, με κύματα αργά, μεγαλόπρεπα, από γαλάζιους κόκκους, 
γκρεμίζει, δουλεύοντας μανιασμένα, 
αμείλικτα, και σχεδόν ευτυχισμένα - γιατί δίνει ευτυχία 
η επιβεβαίωση και της πιο φριχτής πράξης της ειμαρμένης -  
κατατρώει το νησί σου, 
που έχει πια απομείνει λίγα μόνο μέτρα γης...» 
 
Βοήθεια, η μοναξιά προχωρεί! 
 
Δεν έχει σημασία που ξέρω πως τη θέλησα, σαν ένας βασιλιάς <...> 
 

                                               Μετάφραση: Ανδρέας Ριζιώτης 
 

 
                Το ανεπανόρθωτο 
 

               Elisabeth Barrett Browning 
 

Σήμερα ήμουν στον αγρό ως το μεσημέρι 
και, δες τε, μάζεψα την ανθοδέσμη αυτή, 
μονάχη σιγοτραγουδώντας σαν πουλί, 
ή μέλισσα μες στο πρωινό του Μάη αγέρι. 
 
Μα τώρα μαραμένη την κρατώ στο χέρι 
κι αλήθεια μαραμένη ακόμα πιο πολύ 
γιατί σφιχτά μέσα στη χούφτα τη ζεστή 
την έκλεινα. Και η νυχτιά λυγμούς θα φέρει 
 
αντί τραγούδια. Τι μου λέτε φίλοι; Πάλι 
άλλα λουλούδια να μαζέψω απ' την αρχή; 
Όποιος το θέλει ας πάει, εγώ δεν θα το κάνω! 
 
Κουράστηκε η καρδιά κι ορμή δεν έχει άλλη˙ 
στα χέρια πλήθια οι άλλοτε κομμένοι ανθοί 
εκεί νεκροί θα μείνουν ώσπου να πεθάνω. 
 
                                          Μετάφραση: Μαρία Υψηλάντη 
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                 Οι ποιητές 
 
                                                          Άλντα Μερίνι,  
 
Οι ποιητές δουλεύουν μέσα στη νύχτα 
τότε που ο χρόνος δεν τους βιάζει 
τότε που καταλαγιάζει η ανθρώπινη βουή 
και σταματάει το μαστίγωμα των ωρών. 
 
Οι ποιητές δουλεύουν μες στο σκοτάδι 
σαν νυχτοπούλια ή αηδόνια 
με γλυκό κελάηδισμα 
και φοβούνται μήπως δυσαρεστήσουν τον Θεό. 
 
Μα οι ποιητές, μες στη σιωπή τους 
κάνουν περισσότερο θόρυβο 
κι από έναν χρυσαφένιο τρούλο γεμάτον αστέρια. 
 

Μετάφραση: Βασίλης Ρούβαλης 
 
 
         Φονικό στην Εκκλησιά  (απόσπασμα) 
 
                                                                      Τ.Σ. Έλιοτ 
 
< ..... > 
Δεν ξέρουμε πάρα πολλά για το μέλλον, μόνο  
πως από γενεά σε γενεά τα ίδια πράγματα 
γίνονται πάλι και πάλι. 
Λίγα μαθαίνουν οι άνθρωποι απ’ την πείρα των άλλων. 
μα στη ζωή ενός ανθρώπου, δε γυρίζει ποτέ 
ο ίδιος καιρός. Κόψε τα σκοινιά, 
ρίξε τα λέπια των περασμένων. Μονάχα 
ο ανόητος, καρφωμένος στην ανοησία, νομίζει 
πως γυρνά τον τροχό που απάνω του ο ίδιος γυρίζει 
< ..... > 
 

Μετάφραση : Γιώργος Σεφέρης  
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         Η ντροπή της Ευρώπης 

 
         Günter Grass 
 
Στο χάος κοντά, γιατί δεν συμμορφώθηκε στις αγορές· κι Εσύ 
 μακριά από τη Χώρα, που Σου χάρισε το λίκνο. 
 
Όσα Εσύ με την ψυχή ζήτησες και νόμισες πως βρήκες, τώρα θα καταλυθούν, και θα 
εκτιμηθούν σαν σκουριασμένα παλιοσίδερα. 
 
Σαν οφειλέτης διαπομπευμένος και γυμνός, υποφέρει μια Χώρα· κι Εσύ, αντί για το 
ευχαριστώ που της οφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά. 
 
Καταδικασμένη σε φτώχεια η Χώρα αυτή, που ο πλούτος της κοσμεί Μουσεία: η λεία 
που Εσύ φυλάττεις. 
 
Αυτοί που με τη δύναμη των όπλων είχαν επιτεθεί στη Χώρα την ευλογημένη με 
νησιά, στον στρατιωτικό τους σάκο κουβαλούσαν τον Χέλντερλιν. 
 
Ελάχιστα αποδεκτή Χώρα, όμως οι πραξικοπηματίες της, κάποτε, από Εσένα, ως 
σύμμαχοι έγιναν αποδεκτοί. 
 
Χώρα χωρίς δικαιώματα, που η ισχυρογνώμονη εξουσία ολοένα και περισσότερο της 
σφίγγει το ζωνάρι. 
 
Σ' Εσένα αντιστέκεται φορώντας μαύρα η Αντιγόνη, και σ' όλη τη Χώρα πένθος 
ντύνεται ο λαός, που Εσένα φιλοξένησε. 
 
Όμως, έξω από τη Χώρα, του Κροίσου οι ακόλουθοι και οι όμοιοί του όλα όσα έχουν 
τη λάμψη του χρυσού στοιβάζουν στο δικό Σου θησαυροφυλάκιο. 
 
Πιες επιτέλους, πιες! κραυγάζουν οι εγκάθετοι των Επιτρόπων· όμως ο Σωκράτης, με 
οργή Σου επιστρέφει το κύπελλο γεμάτο ως επάνω. 
 
Θα καταραστούν εν χορώ, ότι είναι δικό Σου οι θεοί, που τον Όλυμπό τους η δική 
Σου θέληση ζητάει ν' απαλλοτριώσει. 
 
Στερημένη από πνεύμα, Εσύ θα φθαρείς χωρίς τη Χώρα, που το πνεύμα της, Εσένα, 
Ευρώπη, δημιούργησε. 
 

 
(Μετάφραση: Πατρίτσια Αδαμοπούλου) 
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                      Jazz 
                                      

                         Μάριο Κιντάνα 
 
Ας υψώνονται οι στριγγές νότες της τζαζ, 
οι διαπεραστικοί τόνοι ας υψώνονται. 
Με πίδακες μοιάζουν, ξαναπέφτουν… 
Δεν απομένουν παρά οι νεροσυρμές,  
που αθόρυβα τη νύχτα γλιστρούν. 
Στην κάθε νερένια κλωστή, στα παντέρημα λιβάδια, 
ένας πέτρινος άγγελος θα βρεθεί. 
 
Ασάλευτος ο πέτρινος άγγελος, σιμά σε όλα… 
Στα σαλόνια όπου χορεύουν, 
στης μάχης τη χλαπαταγή 
και σε πλατείες, στην κάθε κοσμοσύναξη. 
Δίχως κόρες τα μάτια του, πετρωμένα κι ολόλευκα. 
Μέσα τους τίποτα δεν καθρεφτίζεται. 
 
                                                 Μετάφραση: Σοφία Ε. Χατζιδάκη 
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10. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ 
 
      1.Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» τον Απρίλιο ο Γερμανός Γκύντερ Γκρας, 
βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1999. Ήταν γνωστός για τις μαχητικές 
αριστερές θέσεις του και τις κατηγορίες του για το ναζιστικό παρελθόν της χώρας 
του. Γεννήθηκε στο Ντάντσιχ, το σημερινό Γκντανσκ της Πολωνίας, από πατέρα 
Γερμανό και μητέρα από τη σλαβική μειονότητα της Πρωσίας. Έκανε δύο γάμους, 
απέκτησε τέσσερα παιδιά και ζούσε στο Λούμπεκ της βόρειας Γερμανίας. Το 1959 
εξέδωσε το μυθιστόρημα «Τενεκεδένιο ταμπούρλο», που έγινε παγκόσμια επιτυχία 
και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, αποσπώντας το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες 
και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Γνωστότερα έργα του, «Η γάτα και το 
ποντίκι», «Σκυλίσια χρόνια», «Ο Μπουτ, το ψάρι», «Συνάντηση στη Βεστφαλία», «Ο 
αιώνας μου». Το 2006 ο Γκρας παραδέχτηκε ότι στα νιάτα του ήταν μέλος των Βάφεν 
Ες Ες, των ειδικών δυνάμεων του χιτλερικού καθεστώτος, γεγονός που προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Έξι χρόνια αργότερα δημοσίευσε ένα ποίημα που 
κατηγορούσε το Ισραήλ ότι «απειλεί την παγκόσμια ειρήνη» και οι ισραηλινές αρχές 
τον χαρακτήρισαν "ανεπιθύμητο πρόσωπο". Την ίδια χρονιά, το 2012, ο Γκρας 
έγραψε το ποίημα «Όνειδος της Ευρώπης», με το οποίο κατηγορούσε τους 
Ευρωπαίους γιατί καταδίκαζαν σε φτώχεια την Ελλάδα, τη «χώρα που συνέλαβε την 
ιδέα» της Ευρώπης.   

2. Σε ηλικία 84 ετών, «έφυγε» τον Ιούλιο ο Έντγκαρ Λόρενς Ντοκτόροου, 
ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους αμερικανούς συγγραφείς. Γεννήθηκε 
από ρωσοεβραίους γονείς στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, σπούδασε στο Κολέγιο 
Κένιον και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Εργάστηκε ως αναγνώστης σεναρίων στην 
Columbia Pictures και στους εκδοτικούς οίκους New American Library και Dial 
Press. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια, το 1984 εξελέγη μέλος της Αμερικανικής 
Ακαδημίας και του Εθνικού Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών και έγραψε πολλά 
μυθιστορήματα, δοκίμια και θεατρικά έργα. Το 1971 με το «Βιβλίο του Ντάνιελ», 
τιμήθηκε με το National Book Award, το 1986 τιμήθηκε ξανά με το National Book 
Award για τη μαρτυρία «World's Fair», το 1989 απέσπασε τα Pen/Faulkner Award 
και William Dean Howell Medal με το μυθιστόρημα «Μπίλι Μπάθγκεϊτ», ενώ  το 
2005 με το μυθιστόρημα «The March» απέσπασε το Pen/Faulkner Award για δεύτερη 
φορά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στο Twitter: «Ο Ε.Λ. 
Ντοκτόροου ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αμερικανούς συγγραφείς. Τα βιβλία 
του με δίδαξαν τόσα πολλά και θα μας λείψει»  

3.  Σε ηλικία 74 ετών «έφυγε» τον Απρίλιο ο ουρουγουανός συγγραφέας 
Εδουάρδο Γκαλεάνο, διάσημος διανοούμενος της Λατινικής Αμερικής. Βαθιά 
πολιτικοποιημένος, ξεκίνησε μόλις 14 χρονών να δημοσιεύει πολιτικά σκίτσα σε 
εφημερίδες του Μοντεβιδέο, στα 20 του έγινε αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «La 
Marcha» και μετά διευθυντής στην «Epoca». Το 1971 έγραψε τις «Ανοιχτές φλέβες 
της Λατινικής Αμερικής», ένα βιβλίο αναφοράς για την πολύπαθη ιστορία της. Με το 
στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουρουγουάη το 1973, κατέφυγε στην Αργεντινή και 
από εκεί στην Ισπανία εξόριστος για δέκα χρόνια. Άλλα σημαντικά του βιβλία ήταν η 
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τριλογία «Η μνήμη της φωτιάς» και το «Καθρέφτες: Μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία», 
τα οποία μεταφράστηκαν σε 20 γλώσσες (και στα ελληνικά). 

4. Στον Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι  απονεμήθηκε 
Διεθνές Βραβείο Booker 2015 για το σύνολο του έργου του. Η πρόεδρος της 
κριτικής επιτροπής Μαρίνα Γουόρνερ εκθείασε το έργο του και τον συνέκρινε με τον 
Φραντς Κάφκα (τον οποίο και ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρεί ήρωα και πρότυπό του), 
λέγοντας ότι «Ο Λάσλο Κρασναχορκάι είναι ένας συγγραφέας με όραμα, με 
εκπληκτική ένταση και ποικιλία αφηγηματικών φωνών, που συλλαμβάνει την υφή 
της σημερινής ύπαρξης σε σκηνές τρομακτικές, παράξενες, αποκρουστικά κωμικές 
και συχνά συγκλονιστικά όμορφες». Ο Κρασναχορκάι γεννήθηκε το 1954 στην Gyula 
της Ουγγαρίας. Σπούδασε νομικά και φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Ζέγκεντ και 
της Βουδαπέστης. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, ανάμεσά τους το βραβείο Kossuth 
(την πιο σημαντική διάκριση της Ουγγαρίας) και το γερμανικό βραβείο Bestenliste-
Prize. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και πρόσφατα 
κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα του στα ελληνικά το «Πόλεμος και πόλεμος». 
Δύο βιβλία του, «Το Τανγκό του Σατανά» και η «Μελαγχολία της Αντίστασης» 
μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο από τον φίλο του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ, για τον 
οποίο έχει γράψει επίσης πρωτότυπα σενάρια. Το Διεθνές Βραβείο Booker 
απονέμεται κάθε δύο χρόνια (σε συγγραφέα του οποίου τα βιβλία είναι γραμμένα στα 
αγγλικά) και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο  60.000 στερλινών.   

5. Το λογοτεχνικό βραβείο «PEN 2015» απονέμεται στον Βρετανό ποιητή και 
δημοσιογράφο Τζέιμς Φέντον. Γεννήθηκε στο Λίνκολν το 1949, υπήρξε μαθητής του 
βρετανού ποιητή Γ. Χ. Οντέν και κατείχε την έδρα της Ποίησης στο πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης από το 1994 ως το 1999. Έχει γράψει πολλές ποιητικές συλλογές, λιμπρέτα 
όπερας, υπήρξε διευθυντής του βρετανικού πολιτιστικού περιοδικού «New 
Statesman» και ως δημοσιογράφος και κριτικός έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες 
«The Guardian» και «The Independent» και με το περιοδικό «New York Review of 
Books». Ένα από τα διασημότερα έργα του είναι το «The Memory of War» (1982), 
μία ποιητική συλλογή εμπνευσμένη από την εποχή που ως ρεπόρτερ κάλυπτε τον 
πόλεμο στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη την δεκαετία του '70. Όπως ανέφερε η 
πρόεδρος του αγγλικού PEN, Μορίν Φρίλι, «Στη διάρκεια της μακράς και 
διακεκριμένης καριέρας του, ο Τζέιμς Φέντον δεν μάσησε τα λόγια του, δυνατά, 
άφοβα και με όμορφο τρόπο». Παλαιότεροι τιμηθέντες με το βραβείο PEN είναι οι: 
Σαλμάν Ρούσντι (2014), Τομ Στόπαρντ (2013), Κάρολ Αν Ντάφι (2012), Ντέιβιντ 
Χέιρ (2011), Χανίφ Κουρέισι (2010) και Τόνι Χάρισον (2009). 

6. Το φετινό βραβείο PEN/Faulkner 2015 απονέμεται στον Άτικους Λις για 
το πρώτο του βιβλίο «Preparation for next life», το οποίο περιγράφει τον έρωτα 
ανάμεσα σε μια παράνομη κινέζα μετανάστρια και έναν βετεράνο πολέμου. Ο 
συγγραφέας είναι γιος του επιμελητή Γκόρντον Λις, ο οποίος μεταξύ άλλων 
επιμελήθηκε τα διηγήματα του Ρέιμοντ Κάρβερ. Ανάμεσα στις επιρροές του, ο 
Άτικους ανέφερε τον Χέμινγουεϊ, τον Φλομπέρ, τον Τολστόι και την Αγία Γραφή. Το 
παγκοσμίου κύρους βραβείο Pen/Faulkner, απονέμεται από το 1980 στον καλύτερο 
αμερικανό συγγραφέα της χρονιάς. Από τότε, το έχουν κερδίσει, μεταξύ άλλων, οι 
Φίλιπ Ροθ (τρεις φορές), ο Ντον ντε Λίλο και η Άνι Πρου.  



62 
 

7.  Ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο τα βραβεία Πούλιτζερ 2015, τα μεγαλύτερα 
βραβεία στο χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας. Τα πρώτα Βραβεία Πούλιτζερ 
απονεμήθηκαν στις 4 Ιουνίου του 1917 και έκτοτε δίδονται κάθε χρόνο. Εκτός από τα 
δημοσιογραφικά βραβεία, δόθηκαν και τα εξής λογοτεχνικά βραβεία και μουσικής: 
Μυθοπλασία: Άντονι Ντόερ για το «All the light we cannot see», μια ιστορία που 
διαδραμτίζεται στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με ήρωες ένα τυφλό κορίτσι που μπαίνει 
στη γαλλική αντίσταση και ένα ορφανό Γερμανό Ναζί. Θέατρο: Στήβεν Άντλυ 
Γκίργκις για το έργο “Between Riverside and Crazy”, μια μαύρη κωμωδία, με ήρωα 
ένα συνταξιούχο αστυνομικό που αντιμετωπίζει την έξωση και τα υπαρξιακά του 
προβλήματα. Αληθινή Ιστορία: Ελίζαμπεθ Κολμπερτ για το «The Sixth Extinction: 
An Unnatural History», που περιγράφει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της 
διάβρωσης του περιβάλλοντος στην ζωή του πλανήτη. Βιογραφία: Ντέιβιντ Κέρτζερ, 
για το βιβλίο «Ο Πάππας και ο Μουσολίνι : η κρυφή ιστορία του Pius XI και η 
άνοδος του Φασισμού στην Ευρώπη». Ιστορικό: Ελίζαμπεθ Φεν, για το βιβλίο 
«Encounters at the Heart of the World: A History of the Mandan People» το οποίο 
αναφέρεται σε τελετές της φυλής των Μαντάν που ζούσαν στη Νότια Ντακότα τον 
Μεσαίωνα. Ποίηση : Γκέγκορυ Πάρντλο για το «Digest», που δίνει μια νέα διάσταση 
στην Αμερικανική ποίηση, μιλώντας για την καθημερινότητα στη γειτονιά του 
Μπρούκλιν και τη ζωή του στη μεγαλούπολη. Μουσική:  Στην Τζούλια Γολφ για το 
“Anthracite Fields”, ένα ορατόριο για χορωδία και σεξτέτο εγχόρδων, για τη ζωή των 
ανθρακωρύχων της Πενσυλβάνια στις αρχές του 20ου αιώνα. 

9. Αυξάνεται η Κινέζικη λογοκρισία στα βιβλία δυτικών συγγραφέων, 
σύμφωνα με το αμερικανικό παράρτημα της διεθνούς ένωσης συγγραφέων PEN. Στο 
στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι αναφορές στο σεξ και στην ομοφυλοφιλία, αλλά και 
σε «ευαίσθητα» πολιτικά θέματα όπως η Ταϊβάν, το Θιβέτ, η βιαιότητα απέναντι 
στους διαδηλωτές φοιτητές στην Πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου το 1989 κλπ. 
Μεταξύ των λογοκριθέντων, είναι και ο αμερικανός Πολ Όστερ, ο οποίος στην 
περίπτωση του «Σάνσετ Παρκ», αντιλήφθηκε τη λογοκρισία μόνο όταν αυτό 
κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Οι αναφορές στον κινέζο αντικαθεστωτικό Λιου 
Σιαομπό, κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης, είχαν σβηστεί, ενώ σε πολλά σημεία το όνομά 
του αντικαταστάθηκε από το γράμμα «L». Όμως, σύμφωνα με το PEN, υπάρχει και η 
αντίθετη πλευρά, διότι κάποιοι ατζέντηδες δέχονται τις περικοπές στα βιβλία, χωρίς 
να ενημερώσουν τους συγγραφείς. Σε πολλά συμβόλαια υπάρχει ο όρος να μην 
αλλοιώνονται τα κείμενα, όταν όμως την μετάφραση αναλαμβάνει ο εκδότης, πολλές 
φορές προκύπτουν νοηματικές αλλαγές. Ωστόσο, υπάρχουν και συγγραφείς που 
δέχονται τη λογοκρισία, θεωρώντας ότι ακόμη κι έτσι οι Κινέζοι έρχονται σε επαφή 
με νέες ιδέες που θα ενισχύσουν την ελευθερία έκφρασης.  

10. Εκδόθηκε στα ελληνικά «Το βιβλίο του Τζον», με το οποίο η Ελένη 
Σικελιανός, δισεγγονή του Άγγελου Σικελιανού, αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του 
πατέρα της. Ο Άγγελος Σικελιανός απόκτησε ένα μόνο παιδί, τον Γλαύκο, από τη 
δεύτερη σύζυγό του, την Εύα Πάλμερ, σκηνοθέτρια θεάτρου και συνδιοργανώτρια 
των Δελφικών Εορτών, στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ένα από τα τέσσερα παιδιά 
του Γλαύκου ήταν ο Τζον Πίτερ Στίβεν Σικελιανός (1945-2000), ο οποίος  έγραφε 
ποιήματα, έπαιζε μουσική, ψάρευε, έφτιαχνε βάρκες, ήταν ξυλοκόπος και ζούσε 
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συντροφιά με πολλά ζώα. Χαρακτήρας ασταθής, κατανάλωνε ναρκωτικά και αλκοόλ, 
έκανε μικροκλοπές, διακινούσε όπλα, άλλαζε συνέχεια γυναίκες, είχε πάθος με τα 
ταξίδια και έζησε πολλά χρόνια άστεγος, περιπλανώμενος ή σε τροχόσπιτα. Παρόλα 
αυτά, ο Τζον επηρέασε καταλυτικά την κόρη του, η οποία με το βιβλίο αυτό 
αναζητάει την σκοτεινή του ταυτότητα και την επιρροή που άσκησε η συμπεριφορά 
του στη ζωή της. Η Ελένη Σικελιανός, γεννήθηκε το 1965 στην Καλιφόρνια, είναι 
ποιήτρια, τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε δώδεκα γλώσσες και είναι 
πολυβραβευμένα. Διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ του 
Κολοράντο, όπου ζει με τον συγγραφέα Laird Hunt και την κόρη τους Εύα. 
  11.  Μια μαραθώνια ανάγνωση ολόκληρης της Ιλιάδας του Ομήρου 
(διάρκειας 16 ωρών) πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η ανάγνωση, άρχισε το 
απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, με 
επισημότητα και στην ελληνική γλώσσα, ενώ κατόπιν συνεχίστηκε και τερματίστηκε 
το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου στο θέατρο Almeida του Λονδίνου. Στην 
ανάγνωση η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο Ίντερνετ, πήραν μέρος καθηγητές 
Πανεπιστημίων, ερευνητές, δημοσιογράφοι και περίπου 60 γνωστοί ηθοποιοί. Είχαν 
στηθεί πάγκοι που χωρούσαν 100 άτομα, αλλά υπήρχαν και πολλοί όρθιοι που 
στεκόντουσαν στην ουρά για να παρακολουθήσουν την ανάγνωση και το κοινό 
συνεχώς ανανεωνόταν. Η αγγλική «Ιντιπέντεντ» σχολίασε ότι «Ποτέ δεν θα μάθουμε 
αν ο Όμηρος εγκρίνει τη στέγαση των Ελγινείων στο Μπλούμσμπερι, αλλά 
τουλάχιστον θα χαιρόταν που χιλιάδες έτρεξαν στο λονδρέζικο ίδρυμα για να 
ακούσουν το έπος του ανάμεσα στους ιστορικούς του θησαυρούς». 
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                    Ψυχανάλυση 
 
                                                Σωτηρης Νικολακόπουλος 
 
Ανάμεσα στο σώμα και τα χέρια σου 
ένα φτερό και ένα κοχύλι 
και ένας μικρός θεός που τραγούδα 
 γεμίζοντας την καρδιά 
νοσταλγία και απέραντο πόνο. 
Ένα χελιδόνι βούτα στη ψύχη 
και με αφήνει μονάχο 
στους ατέλειωτους κύκλους του. 
 
Πάντα αφήνομαι στα χέρια σου 
σαν μικρό παιδί που δίνεται στα χάδια. 
Ύστερα γίνομαι χελιδόνι, 
όμως το κορμί μου αδιάφορο λες ,ακίνητο 
κλείνεται στη μοναξιά του. 
Περπατώ χωρίς πυξίδα 
όλος ο κόσμος είναι δικός μου 
όμως κάτι μου λείπει. 
 
Ακούω την φωνή σου 
και ψάχνω πουλιά χαμένα στην ομίχλη, 
καμιά φορά σα να ανοίγει ο ουρανός για μια στιγμή, 
Χαίρομαι 
ανοίγω τα μάτια, 
δεν έχω ελπίδα. 
Ύστερα πάλι ομίχλη καταχνιά. 
Φεύγω με την ελπίδα της ύστερης φόρας.. 
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     Παράπονα Φαντάρου 

                                                      Γεωργίου Σουρη   1888 

Μὲς ᾿στὸ παλάτι γίνεται χορός, 
κι᾿ ἐγὼ ἀπ᾿ ἔξω στέκομαι φρουρός. 
Μιὰ ὥρα, τριγυρίζω ἐδῶ πέρα, 
κι᾿ ἐγὼ θαρρῶ πὼς εἶμαι ὅλη ᾿μέρα. 

Γιᾶ σᾶς ὁποὺ πηδᾶτε ῾στὸ χορό, 
περνοῦνε καὶ οἱ ὥρες στὸ φτερό. 
Γιὰ τὸ φτωχὸ φαντάρο ποὺ φυλάγει, 
θαρρεῖς πὼς καὶ ἡ ὥρα πίσω ᾿πάγει. 

Στὸν πόλεμο σὰν εἶσαι καὶ νὰ κρυώνῃς, 
καθόλου δὲν σὲ μέλλει, δὲν θυμώνεις. 
Μὰ νὰ χορεύῃ ὅλη ἡ Ἑλλάς, 
καὶ σὺ μὲ τόσο κρύο νὰ φυλᾷς; 

Ὄρσε λοιπὸν εἰς ὅλο τὸ ντουνιᾶ, 
τὸν ἄδικο, τὸν ψεύτη, τὸν φονιᾶ. 
Ἄλλος νὰ τρώῃ κόταις καὶ καπόνια, 
καὶ νἄχῃ κάθε ᾿λίγο καὶ γαλόνια. 

Καὶ ἄλλος μὲς στὴν νύκτα νὰ παγώνη, 
χωρὶς νὰ πιῇ κρασὶ μισὸ γαλόνι! 
Ἂς ἤμουν δυνατὸς σὰν τὸν Σαμψῶνα, 
ν᾿ ἀγκάλιαζα ἐκείνη τὴν κολῶνα! 

Νὰ γκρεμνισθοῦν κορώνες καὶ παλάτια, 
κι᾿ εὐθὺς ἂς ἐγινόμουνα κομμάτια. 
Χορεύετε καὶ πίνετε καὶ τρῶτε, 
κομψοί μου γαλονάδες καὶ ἱππόται. 

Καθόλου τὰ καλά σας δὲν ζηλεύω, 
καὶ οὔτε νύφες πλούσιες γυρεύω. 
Ἐγὼ μιὰ μόνο ἔχω συλλογή, 
πότε θὲ νὰ φωνάξω -Ἀλλ... αγή! 
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