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Εκδιδεται από τον Σωτηρη Νικολακοπουλο 
sotnikolak@gmeil.com   
 με την βοηθεια του Γιωργου Μαρινακη 
 gmari@tee.gr       
 
 
 
 
 
Φωτογραφια εξωφυλλου  :  Ηλιοβασιλεμα στην Παρο 
 
 
 
 
 
Όσοι αναγνώστες και φίλοι του περιοδικού επιθυμούν να 
στείλουν έργα τους για δημοσίευση, παρακαλούνται να μας 
τα στέλνουν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω e-mail ή σε CD). Τα 
ποιήματα να μην υπερβαίνουν τους 32 στίχους και τα κείμενα 
(άρθρα, διηγήματα κλπ.) τις τρεις σελίδες A4. 
 
**************************************************************************************** 
 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
 

mailto:sotnikolak@gmeil.com
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και ποιά είναι η δουλειά του;  
...να διατάσσει τις λέξεις 

με τέτοιο τρόπο κάθε φορά 
για να με αναστατώνει. 

 

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται η ποίηση και κείμενα των : Αλέξανδρος 
Σούτσος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων 
Βασιλειάδης, Θεόδωρος Ορφανίδης, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Ιωάννης Καρασούτσας, 
Ηλίας Τανταλίδης, Δημοσθένης Βαλαβάνης, Αχιλλέας Παράσχος, Διονύσιος 
Σολωμός, Γιάννης Ρίτσος,  

Και των : Nast. Prangalar Eskittim (Τουρκία), Ναζιμ Χικμετ (Τουρκια), ΒισαρΖιτι 
(Αλβανία), Carmine Vitare (Ιταλια), Πέιο Γιάβοροφ (Βουλγάρα), Βάσκο Ποπα  (Σερβια 
),  Ιωάννης ΡΙΣΠΕΝ, (Γάλλος),  
 
Επίσης των: Αναστάσιου Ντάνου, Σωτήρη Νικολακόπουλου, Γιώργου Μαρινάκη, 
Μάρως Νικολακοπούλου, Σπύρου Αυλωνίτη, Χάρη Μελιτα, Άγγελου Γόντικα, Κώστα 
Καρούσου, Διονύση Καρατζά, Μιχάλη Γκανά, Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, Κώστα 
Λογαρά, Βασιλη Λαδά, Σωκράτη Σκαρτσή, Φαίδρας Ζαμπαθά, Νελλης Λαγάκου, 
Γιώργου Σπηλιώτη, Γιάννη Τσωλη, Βλαζιας Φαιδα, Κριτιων, Αλεξάνδρα Βαΐτση-
Βάκρου, Ελένης Μπουριτσα-Μουζάκη,  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%82
http://4.bp.blogspot.com/-3v3pNYjx0lk/T52FJd8P_SI/AAAAAAAAC5g/jV03gpnW_XY/s1600/poet.jpg
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1. ΕΠΟΧΕΣ 
 
                                           Α. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
 
Στην πόλη ο χειμώνας είναι άφαντος. Η βροχή δεν έχει μυρωδιές, το χιόνι 
σπάνιο, κι αυτό γρήγορα γίνεται λάσπη, ο πεντακάθαρος νυκτερινός ουρανός 
δυσδιάκριτος, οι πανσέληνοι απούσες, λες και συντελούνται κάπου αλλού. Κι 
ύστερα μεγαλώνουμε και κλεινόμαστε στον εαυτό μας, και κονταίνουμε τις 
διαδρομές μας μέσα στην πόλη. Μόνον τα σύννεφα των σπουργιτιών 
μαζεύονται κάθε απόγευμα κι αιωρούνται πάνω από το Συνταγμα αλλάζοντας 
άπειρα σχήματα και κατευθύνσεις, πριν κουρνιάσουν στους θεόρατους 
ευκαλύπτους και τα αλλα δενδρα του Εθνικου κηπου 
Ομορφα ποιήματα της Ελληνικης λογοτεχνίας, σε μια προσπάθεια να 
ανασυνθέσουμε την αίσθηση του χειμώνα. 
 
              Τα καημένα τα πουλάκια 
                                                                  Ναπολέων Λαπαθιώτης 
Κρύο βαρύ, χειμώνας όξω, τρέμουν οι φωτιές στα τζάκια, 
τώρα ποιος τα συλλογιέται τα καημένα τα πουλάκια! 
Τα πουλάκια είναι στα δένδρα, τα πουλάκια είναι στα δάση, 
τα πουλάκια θα τα πάρει ο βοριάς που θα περάσει, 
η βροχή και το χαλάζι κι ο βοριάς που θα περάσει, 
και το χιόνι που το παίρνουν στις αυλές με το φαράσι. 
Κι αν η νύχτα είναι μεγάλη, κι έρχεται γιομάτη τρόμους,  
κι αν ο θάνατος απόψε, φέρνει γύρα μες τους δρόμους, 
κι αν η παγωνιά θερίζει κι είναι δίχως ρουχαλάκια, 
δε βαριέσαι, ποιος θυμάται τα καημένα τα πουλάκια. 
Τα πουλάκια είναι στα δένδρα, τα πουλάκια είναι στα δάση, 
τα πουλάκια θα τα πάρει ο βοριάς που θα περάσει. 
Στα παιδάκια είναι τα χάδια, στα παιδάκια τα φιλάκια, 
τώρα ποιος τα συλλογιέται τα καημένα τα πουλάκια! 
Κι όταν γίνει, πάλι, βράδυ κι όλοι πάνε να πλαγιάσουν,  
να χωθούν μες τα κρεβάτια, μη τυχόν και ξεπαγιάσουν, 
τα πουλάκια τα καημένα, τα πουλάκια, τώρα, πέρα 
θα χαθούν χωρίς ελπίδα να φανούν την άλλη μέρα…  
 
 
                   Το χιόνι 
                                                                                   Κώστας Καρυωτάκης 
Τι καλά που ‘ναι στο σπίτι μας τώρα που έξω πέφτει χιόνι! 
Το μπερντέ παραμερίζοντας τ’ άσπρο βλέπω εκεί σεντόνι 
να σκεπάζει όλα τα πράγματα, δρόμους, σπίτια, δένδρα, φύλλα. 
Πόσο βλέπω μ’ ευχαρίστηση μαζεμένη τόση ασπρίλα. 
Όμως, κοίτα, τουρτουρίζοντας το κορίτσι εκείνο τρέχει. 
Τώρα στάθηκε στην πόρτα μας, ψωμί λέει πως δεν έχει, 
πως κρυώνει, πως επάγωσε… 
Έλα μέσα κοριτσάκι, 
το τραπέζι μας εστρώθηκε κι αναμμένο είναι το τζάκι! 
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                                              Β.  ΆΝΟΙΞΗ 
 

 Είναι μία από τις τέσσερις εποχές της εύκρατης ζώνης. Αστρονομικά ξεκινά 
με την εαρινή ισημερία κατά τις 21 Μαρτίου στο Βόρειο ημισφαίριο (η ακριβής 
ημερομηνία ποικίλει ανάμεσα στις 19 και 21 Μαρτίου), περιλαμβάνει τους 
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο και τελειώνει με το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 
Ιουνίου. Στο Νότιο ημισφαίριο η εαρινή ισημερία ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου, 
περιλαμβάνει τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο και τελειώνει 
στο χειμερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Δεκεμβρίου. Στη μετεωρολογία αναφέρονται 
συμβατικά οι τρεις μήνες του βόρειου είτε του νότιου ημισφαίριου ως Άνοιξη, 
παρόλο που η πραγματική διάρκεια της εν λόγω εποχής είναι 21 Μαρτίου - 21 
Ιουνίου και 21 Σεπτεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.  
 
                  Ή πληγωμένη  Άνοιξη      
 
                     Μίλτος Σαχτούρης 
 
“Ἡ πληγωμένη Ἄνοιξη τεντώνει τὰ λουλούδια της 
οἱ βραδινὲς καμπάνες τὴν κραυγή τους 
κι ἡ κάτασπρη κοπέλα μέσα στὰ γαρίφαλα 
συνάζει στάλα-στάλα τὸ αἷμα 
ἀπ᾿ ὅλες τὶς σημαῖες ποὺ πονέσανε 
ἀπὸ τὰ κυπαρίσσια ποὺ σφάχτηκαν 
γιὰ νὰ χτιστεῖ ἕνα πύργος κατακόκκινος 
μ᾿ ἕνα ρολόγι καὶ δυὸ μαύρους δεῖχτες 
κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ῾ρχεται ἕνα σύννεφο 
κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ῾ρχεται ἕνα ξίφος 
τὸ σύννεφο θ᾿ ἀνάβει τὰ γαρίφαλα 
τὸ ξίφος θὰ θερίζει τὸ κορμί της” 
 
                                Άνοιξη  
               
      Κώστας  Καρυωτάκης 
 
Στον κήπο απόψε μου μιλεί μια νέα μελαγχολία. 
Βυθίζει κάποια μυγδαλιά τον ανθοχαμόγελό της 
στου βάλτου το θολό νερό. Και η θύμηση τής νιότης 
παλεύει τόσο θλιβερά την άρρωστη ακακία… 
 
Εξύπνησε μια κρύα πνοή μες στη σπασμένη σέρα, 
όπου τα ρόδα είναι νεκρά και κάσα η κάθε γάστρα. 
Το κυπαρίσσι, ατελείωτο σα βάσανο, προς τ’ άστρα 
σηκώνει τη μαυρίλα του διψώντας τον αέρα. 
 
Και πάνε, πένθιμη πομπή λες, της δεντροστοιχίας 
οι πιπεριές και σέρνονται τα πράσινα μαλλιά τους. 
Οι δύο λατάνιες ύψωσαν μες στην απελπισία τους 
τα χέρια. Κι είναι ο κήπος μας κήπος μελαγχολίας.” 
 

Γ.  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Θεωρείται “η εποχή που στήνονται τα όνειρα”. Κατακτώντας τον τίτλο της πιο 
δημιουργικής εποχής ανανεώνει, προκαλεί, επιστρατεύει όλες τις αισθήσεις, 
στέκεται πηγή έμπνευσης για τις συνθέσεις σπουδαίων ποιητών. Ποιήματα 
μελοποιημένα, που λατρεύτηκαν από την πρώτη στιγμή έχουν γραφεί 
ανεξίτηλα στη μνήμη πολλών από εμάς, δημιουργώντας την ανάγκη να 
βρεθούμε γρήγορα, μία ανάσα πριν το καλοκαίρι. Οι αναφορές στους στίχους 
των ποιητών είναι ατέλειωτες. Όλα κινούνται γύρω από την αλμύρα της 
θάλασσας, τις χρυσές αμμουδιές, τα αστέρια, το σεληνόφως, και φυσικά σε 
πλήρη αρμονία με εκείνο το “ολόγιομο”, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ας 
ταξιδέψουμε σε ονειρικά καλοκαίρια μέσα από την ελληνική ποίηση γιατί 
πολλές φορές, οι σκέψεις μας για κάθε καλοκαίρι που περνάει, εκφράζονται 
με απόλυτο τρόπο μέσα από έναν μόνο στίχο. Σε μια στιγμή έμπνευσης, ο 
Οδυσσέας Ελύτης συμπληρώνει στην “Μαρίνα των Βράχων”, έχοντας 
προφανώς στο μυαλό του κάποια έντονη εικόνα: “Έχεις μια γεύση τρικυμίας 
στα χείλη κι ένα φόρεμα κόκκινο σαν το αίμα. Βαθιά μες στο χρυσάφι του 
καλοκαιριού και τα' άρωμα των υακίνθων- Μα πού γύριζες”. Στην δική του 
“Ιθάκη”, ο Κωνσταντίνος Καβάφης γράφει, “Να εύχεσαι να' ναι μακρύς ο 
δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωινά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι 
χαρά θα μπαίνουν σε λιμένες πρωτοειδωμένους”, ενώ το καλοκαίρι για τον 
Κωστή Παλαμά είναι κάπως έτσι... “Φωνούλες, γέλια φέρνει τ' αγέρι μέσα απ' 
τ' αμπέλια τα καρπερά. Παιδιά αγγελούδια ψέλνουν τραγούδια στο καλοκαίρι. 
Θεού χαρά”. Είναι που “Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι” για τον Παλαμά.  

          Το καλοκαίρι 
                                                 Κωστής Παλαμάς 

 
Απ' το κανάλι οι πάσσαρες με τ' απλωτά πανιά 
γυρίζουν πρίμα, 
μας φέρνουν τα ζακυθιανά λουλούδια τ' ακριβά, 
το πέρασμά τους γλύκανε κ' εσένα, πικρό κύμα! 
 
Και πιο καλοπιθύμητα και πιο φανταχτερά 
κι από τα κρίνα, 
πάσσαρες γοργοσάλευτες, με τ' άσπρα σας φτερά, 
μας φέρνετε τ' αγόρια μας απ' τη μεγάλη Αθήνα. 
 
Κι ανοίχτε, λιακωτά, χλωρά, φουντώστε, πασκαλιές, 
του πόθου τη σκόλη˙ 
και σείστε τα μαντήλια σας ανάερα, λιγερές˙ 
παραμονεύουν οι έρωτες˙ ετοιμαστήτε, μώλοι, 
το καλοκαίρι μύρισε˙ προσμένουν οι αμμουδιές 
και τα πρυάρια, 
πριν έμπης, άθεη χειμωνιά, να γίνουν εκκλησιές˙ 
οι ερωτεμένοι λειτουργοί και τα φιλιά τροπάρια.  
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             Δ. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
        

Είναι η εποχή ο κατά την οποία στις εύκρατες χώρες, όπως είναι η δικη μας, ο 
γαλανός ουρανός, οι ηλιόλουστες μέρες και οι δροσερές νύχτες δημιουργουν 
μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου. Είναι η εποχή- κίτρινες, πορτοκαλί και 
κόκκινες πινελιές στους δασοσκέπαστους λόφους. Είναι η εποχή κατά την 
οποία τα αειθαλή πεύκα τα έλατα και όλα τα δένδρα των βουνών δημιουργούν 
ένα σκούρο φόντο για τα φυλλοβόλα ξαδέλφια τους -τα δέντρα που ρίχνουν τα 
φύλλα τους- με τα ζωηρόχρωμα κόκκινα και κίτρινα χρώματά τους. Εμείς οι 
Έλληνες αγαπούμε ιδιαίτερα το φθινόπωρο. Η λέξη Φθινόπωρο προέρχεται 
από το ρήμα φθίνω και το ουσιαστικό οπώρα, επειδή αυτή την εποχή του 
έτους λιγοστεύουν τα οπωρικά (οι εδώδιμοι καρποί του δέντρου, τα φρούτα). 
 
                           «Εποχές» 
                                                                       Ανδρέας Εμπειρίκος 
                                                                        (απόσπασμα) 
«Τοπία βροχερά του φθινοπώρου, με απώλειαν των νηπενθών 
ανθέων, με ακαριαίας πτώσεις φύλλων, και βαθμιαίαν σβέσιν 
των φωνών του υψηλού καλοκαιριού, εις παραλίας και αιγια- 
λούς όπου το κύμα, ηπίως επελαύνον, εδρόσιζε τα σώματα 
με ιριδίζοντας αφρούς, πριν χαμηλώσει η εποχή πάσης ευθα- 
λασσίας, πριν πέσει εις την αφάνειαν ο ύψιστος του θέρους μην…» 
 
. «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 μουσικήν.» 
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2. ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
 

                 Μοντερνισμός και Αισθητική 
 

       του Γιώργου Μαρινάκη 
 

Τα τελευταία χρόνια στον χώρο της παγκόσμιας και εγχώριας καλλιτεχνικής 
παραγωγής, κάποια δημιουργήματα μας βυθίζουν συνεχώς σε πολλά 
ερωτήματα και αναστοχασμούς που αφορούν τη φιλοσοφία της τέχνης, και 
ειδικότερα τους τομείς της αισθητικής, της έμπνευσης και του καλλιτεχνικού 
ταλέντου. 
Στην διάρκεια των τελευταίων πέντε αιώνων από την Αναγέννηση έως 
σήμερα, έχει χυθεί πολύ μελάνι από τους διάφορους δημιουργούς και 
θεωρητικούς της τέχνης, στην προσπάθειά τους να καθορίσουν την έννοια  
της αισθητικής, αλλά και να περιγράψουν την φύση του καλλιτεχνικά ωραίου. 
Συνοπτικά, μπορούμε να ορίσουμε ως ωραίο, κάθε τι με το οποίο η ψυχή του 
ανθρώπου δέχεται μία ευχάριστη και καλαίσθητη συγκίνηση, η οποία την 
εξυψώνει και την κάνει να νοιώθει την αξία του πνεύματος και της ζωής. Το 
ωραίο αγαλλιάζει την ψυχή μας και μας δίνει την μοναδική αίσθηση ότι ο 
κόσμος μας έγινε καλλίτερος, έστω και προσωρινά. Και αυτή η προσωρινή και 
ίσως απατηλή ευτυχία, μας δίνει μία αυθόρμητη ελπίδα για ένα καλλίτερο 
μέλλον. 
Στην αρχαιότητα επικρατούσε η άποψη ότι, ωραίο είναι μόνο ότι είναι αληθινό 
και παρμένο από τη ζωή και τη φύση. Όμως αργότερα - μετά την Αναγέννηση 
- επικράτησε η πιο αντικειμενική άποψη ότι η τέχνη δεν είναι μόνο μια μίμηση 
της πραγματικότητας, αλλά και μια ελεύθερη έκφραση και δημιουργία του 
ανθρώπινου νου. Και όπως εύστοχα είπε αργότερα ο  Όσκαρ Ουάιλντ «Η 
χρησιμότητα της Τέχνης είναι να συμπληρώνει τις ατέλειες της φύσης». Και 
έτσι, με τη δημιουργική φαντασία κάποιων προικισμένων και πρωτοπόρων 
καλλιτεχνών, γεννήθηκαν τα μεγάλα ρεύματα της τέχνης όπως ο ρομαντισμός, 
ο ιμπρεσιονισμός, ο εξπρεσιονισμός, ο σουρεαλισμός κλπ. Είναι γεγονός ότι 
τα μοντέρνα καλλιτεχνικά κινήματα που παρουσιάστηκαν περίπου στις αρχές 
του εικοστού αιώνα, δημιούργησαν αρχικά μεγάλες αντιδράσεις στο κοινό. 
Όμως παρά τις προκλητικές και συχνά αντιαισθητικές τους φόρμες, τελικά μας 
έδωσαν πολλά αριστουργήματα και άνοιξαν νέους δρόμους στην τέχνη. Ένας 
βασικός λόγος της αξίας τους, ήταν ότι όλα αυτά τα ρεύματα είχαν κάποιο 
φιλοσοφικό υπόβαθρο το οποίο πήγαζε κυρίως από τα τεκταινόμενα στην 
κοινωνία και την επιστήμη της εποχής τους, όπως η αποθανάτιση του 
στιγμιαίου, η απεικόνιση των ψυχικών καταστάσεων και των κοινωνικών 
αδιεξόδων, η απόδοση της κίνησης και της εσωτερική δομής των πραγμάτων, 
η απελευθέρωση του ασυνείδητου και του ονείρου, καθώς και οι εντυπώσεις 
από την διάσπαση του ατόμου, τη θεωρία της σχετικότητας, την καμπύλωση 
του χωροχρόνου κλπ.  
Όμως, σταδιακά η ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση άρχισε να ξεφεύγει από 
τον αρχικό της στόχο και να μεταμορφώνεται σε ένα αυτοσκοπό. Έτσι  
φθάσαμε σε ένα  ακραίο μοντερνισμό, ο οποίος προσπαθεί να απαξιώσει και 
να αποδομήσει όλα τα προηγούμενα καλλιτεχνικά ρεύματα και να 
αμφισβητήσει ακόμα και την ύπαρξη του καλλιτεχνικού ταλέντου. Και δείγματα 
αυτής της αποδομητικής νοοτροπίας του μοντερνισμού συναντάμε σε όλα τα 
είδη της τέχνης. 
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Στη μουσική, ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα εισέβαλε η ατονικότητα 
και ο ακραίος μινιμαλισμός,  με τις μακρόσυρτες, μονότονες και βαρετές 
επαναλήψεις και με την εισαγωγή κάθε είδους περιβαλλοντικών και 
βιομηχανικών θορύβων. Στη τζαζ, ενώ η φιλοσοφία του έντεχνου 
αυτοσχεδιασμού μας προσέφερε ένα πλήθος από ανεπανάληπτα και 
ανεκτίμητα διαμάντια,  αργότερα εισέβαλε και σ’αυτή μια χωρίς όρια και 
κανόνες ελευθερία (free jazz), η οποία έστρεψε μια μεγάλη μερίδα του κοινού 
εναντίον της. Και κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, με την 
αλόγιστη χρήση των δυνατοτήτων και των ευκολιών που προσέφεραν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα συνθεσάϊζερς, εισέβαλλε στη μοντέρνα 
μουσική ένα είδος απόλυτης τυποποίησης και αυτοματισμού, βασισμένης σε 
μονότονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και με υποτυπώδη ή και παντελή έλλειψη 
μελωδικής γραμμής. Και πολλές φορές, τα μόνα ενδιαφέροντα σημεία δεν 
είναι τίποτα άλλο από αντιγραφές, μανιερισμοί και δειγματισμοί (sampling) 
πάνω σε κάποια παλιά γνωστά μοτίβα. 
Στην αρχιτεκτονική δεν απαξιώθηκαν μόνο οι προηγούμενες νοοτροπίες και 
τεχνικές, αλλά ουσιαστικά αποδομήθηκε το ίδιο το τοπίο, αφού μέσα από αυτό 
ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, πελώρια, αταίριαστα και τερατόμορφα κτίρια 
φτιαγμένα από τσιμέντο, σίδερο και γυαλί, που μοιάζουν να ασκούν μια 
αισθητική βία και να εκτοπίζουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
Στον εικαστικό χώρο, ο μοντερνισμός πολλές φορές υπερβαίνει  κάθε όριο 
υπερβολής. Κάποιοι, θέλοντας να εκφράσουν τις κοινωνικοπολιτικές τους 
πεποιθήσεις και τις προσωπικές τους επιλογές και ιδιαιτερότητες, αλλά και για 
να αυτοπροβληθούν, πολύ συχνά γίνονται αντιαισθητικοί και προκλητικοί. 
Είναι άραγε καλλιτεχνική δημιουργία η παρουσίαση νεκρών και 
διαμελισμένων ζώων να σαπίζουν ή να εκτίθενται μέσα σε δεξαμενές με 
φορμαλδεΰδη; Και είναι άραγε σπουδαία έμπνευση να βάφεις σκελετούς και 
χαρτόκουτα, να εκθέτεις συρτάρια με πολύχρωμα χάπια και να στολίζεις 
νεκροκεφαλές με διαμάντια; Επίσης, πολύ συχνά βλέπουμε ακραίες 
συμπεριφορές, αμφισβητήσεις θεσμών και ηθικών αξιών, αλλά και προσβολές 
εθνικών και θρησκευτικών συμβόλων. Και όλα αυτά βέβαια, μας βυθίζουν σε 
ένα μεγάλο προβληματισμό. Διότι τι ευχαρίστηση άραγε δέχεται η ψυχή μας 
από την εικόνα ενός συνουσιασμού με ένα  καρπούζι; Ή βλέποντας ένα 
ανδρικό μόριο να εκσπερματώνει πάνω σε ένα σταυρό; Ή ένα γυναικείο 
αυνανισμό υπό την υπόκρουση του εθνικού μας ύμνου;  
Στο θέατρο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί συγγραφείς εισήγαγαν το 
παράλογο, το ασαφές, το ρευστό, το περιττό, το άτοπο και το άχρονο, το 
ονειρικό και το εφιαλτικό, για να εκφράσουν την έλλειψη νοήματος, την 
αβεβαιότητα και την ανασφάλεια της ζωής , αλλά και την απουσία του Θεού. 
Παρ’όλο όμως που τα έργα τους ήταν αιρετικά για την εποχή, ήταν 
συγχρόνως έντεχνα και πρωτότυπα. Σήμερα όμως, η πρωτοτυπία των 
θεατρικών παραστάσεων αναλώνεται κυρίως στην αποδόμηση του 
παρελθόντος. Η πλοκή και οι χαρακτήρες κάποιων κλασσικών έργων 
περικόπτονται και παραποιούνται, εισάγονται στο πρωτότυπο κάποια νέα 
εμβόλιμα κείμενα, οι εποχές μπλέκονται με φουτουριστικά ντεκόρ και 
σύγχρονες ενδυμασίες, ενώ οι ηθοποιοί γδύνονται προς χάριν του 
εντυπωσιασμού και της εμπορικότητας. Και προς χάριν «εκσυγχρονισμού» 
και της αρχαίας τραγωδίας, έχουμε δει να της βάζουν ρεμπέτικα τραγούδια, η 
σκηνή να μετατρέπεται σε Ισπανική αρένα, οι αγγελιαφόροι να απαγγέλουν 
ταυτόχρονα σε τρεις γλώσσες και τα άρματα να αντικαθίστανται από τρίκυκλα 
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μηχανάκια! Και είδαμε μεσαιωνικούς ήρωες να ντύνονται σαν ροκ σταρ, τον 
Ντον Τζοβάνι ντυμένο σαν τον  Ιντιάνα Τζόουνς, γυναίκα ντυμένη πανκ να 
παίζει τον Ριχάρδο Γ’ του Σαίξπηρ, ενώ στο «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ οι 
ηθοποιοί να φοράνε τα αυτιά του Μίκυ Μάους! Και βέβαια, ο προσφάτως 
διορισθείς υπερμοντέρνος Βέλγος καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνικού 
Φεστιβάλ, έγινε διεθνώς γνωστός με τους παλλόμενους φαλλούς των 
χορευτών του Ζορμπά, την «αποδόμηση» της Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου (με 
την Παναγία με πρόσωπο νεκροκεφαλής και τον εαυτό του ως Χριστό), αλλά 
και με τις δύστυχες γάτες που πετούσε στον αέρα κατά την διάρκεια κάποιας 
«εμπνευσμένης» παράστασης! 
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, κάποιοι σύγχρονοι δημιουργοί να  δελεάζουν 
το κοινό για να πάει να παρακολουθήσει ένα γνωστό κλασσικό έργο και τελικά 
το κοινό να εισπράττει μια κακόγουστη αποδόμηση. Δηλαδή χρησιμοποιούν 
το όνομα ενός μεγάλου δημιουργού ως κράχτη, και μετά βανδαλίζουν το έργο 
του για να το «μεταφέρουν» δήθεν στην σύγχρονη εποχή και για να 
αποδείξουν τον μοντερνισμό τους. Πρέπει βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο 
μοντερνισμός πολλές φορές έχει λειτουργήσει θετικά με κάποιες «μεταφορές» 
και «εκσυγχρονισμούς». Όταν όμως διασκευάζεις ένα γνωστό έργο, δεν 
μπορείς να το κάνεις αγνώριστο αλλάζοντας του όλα τα στοιχεία, δηλαδή την 
πλοκή, τη σκηνοθεσία, τους χαρακτήρες κλπ. Κάποια πράγματα πρέπει να 
μένουν σταθερά και να πειραματίζεσαι με τα υπόλοιπα. Και πρώτο από όλα, 
το κείμενο είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να αλλοιώνεται. 
Σε ότι αφορά τη λογοτεχνία, ο μοντερνισμός κατηγορείται ότι προίκισε τον 
πεζό λόγο με πολλή φλυαρία, ασάφεια, αποσπασματικότητα, χρονικά 
μπερδέματα και παλινδρομήσεις και πολλά άλλα. Και οι μοντέρνοι συγγραφείς 
συχνά αναλώνονται στην αυτοαναφορικότητα και το ναρκισσισμό, αλλά και τη 
διακειμενικότητα (δηλαδή τη λογοκλοπή από γνωστά έργα). Και έτσι, στον 
κατάλογο των ευπώλητων μυθιστορημάτων κυριαρχούν τελικά οι αδιέξοδες 
σχέσεις και τα ερωτικά τρίγωνα, οι κοινότοπες αφηγήσεις μέσα στις 
μολυσμένες και πολυτάραχες μεγαλουπόλεις, οι ρηχές ιστορίες τρόμου με 
δαίμονες και εκτοπλάσματα, αλλά και οι σκόπιμες αμφισβητήσεις και 
διαστρεβλώσεις της ιστορίας. Και βέβαια στην ποίηση, ο λυρισμός, ο ρυθμός 
και η μουσικότητα απαξιώνονται και εξωστρακίζονται, ενώ η ασυναρτησία και 
η πεζότητα θριαμβεύουν και εξυμνούνται. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος 
που σήμερα έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα, αλλά και την μικρότερη 
ποιότητα στην ποιητική παραγωγή. 
Όμως και η γλώσσα έχει τη δική της αισθητική. Διότι ο γραπτός ή ο 
προφορικός λόγος για να ακούγεται με ευχαρίστηση και κατανόηση, πρέπει 
να είναι εύηχος, σαφής και καθαρός. Δυστυχώς όμως οι διάφορες 
δημοτικιστικές ιδεοληψίες, η εισβολή μοντέρνων και κακόηχων νεολογισμών 
και συνθηματολογιών, αλλά και ξενόγλωσσων ορολογιών και εκφράσεων, 
έχουν καταστρέψει την ποιότητα του λόγου. Και αυτός ο βανδαλισμός της 
αισθητικής της γλώσσας, δυστυχώς δεν γίνεται μόνο από τη νεολαία αλλά και 
από λογοτέχνες, δημοσιογράφους και πολιτικούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα 
έπρεπε να δίνουν το καλό παράδειγμα σε όλους. Για αυτό, εκτός από τη 
σωστή γραμματική πρέπει ο λόγος να εμπλουτιστεί ξανά με εύηχες, εύρυθμες 
και εύστοχες λέξεις και εκφράσεις, παρμένες μέσα από τη λόγια ή τη δημοτική 
μας γλώσσα, με τη βοήθεια έγκυρων λεξικών και γλωσσικών οδηγών, αλλά 
και καταξιωμένων λογοτεχνικών κειμένων. 
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Μετά από αυτά τα χαρακτηριστικά δείγματα αντιαισθητικών και προκλητικών 
έργων του μοντερνισμού, είναι αναπόφευκτο να απευθύνουμε ένα αμείλικτο 
ερώτημα προς τους ακραίους μοντερνιστές: Είναι όλα αυτά έργα τέχνης; Δεν 
μπορούσαν άραγε αυτοί οι σύγχρονοι θεράποντες του θεού Απόλλωνα να 
εκφράσουν με κάποιο άλλο τρόπο την συγκίνηση ή το νόημα που ήθελαν να 
δώσουν; Τέτοια έργα, δικαιολογημένα προκαλούν μια αισθητική δυσφορία και 
όταν πολλές φορές προσβάλουν τη δημόσια αιδώ, θρησκευτικές πεποιθήσεις 
ή εθνικά ιδεώδη, γεννάνε και την αγανάκτηση, με συνέπεια να υφίστανται τη 
λογοκρισία και την απόσυρση. Όμως, αντί να τους λογοκρίνουν κάποιοι άλλοι, 
θα έπρεπε πρώτα οι ίδιοι οι δημιουργοί να αυτολογοκριθούν, κάνοντας την 
απαραίτητη αυτοκριτική τους. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον συνειδητά επέλεξαν 
την πρόκληση, για να διαφημιστούν. Ανεξάρτητα όμως από τις διαμαρτυρίες 
των σοκαρισμένων θεατών ή τους διθυράμβους των φανατικών 
υποστηρικτών της ελευθέριας έκφρασης, το ερώτημα είναι το τι προσφέρουν 
στην τέχνη τέτοιου είδους έργα, από την άποψη της αισθητικής και της 
εμπνευσμένης δημιουργίας. 
Ο συγγραφέας του 19ου αιώνα Εντμόντ ντε Κονκούρτ είχε πει ότι «η θλίψη 
αυτής της μοντέρνας εποχής οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι ψάχνουν να 
βρουν την αλήθεια στο κάθε τι, και νομίζουν ότι τη βρίσκουν». Όμως αυτή η 
βίαια αναζήτηση της αλήθειας και της σημαντικότητας στο κάθε τι, η πλήρης 
αποδόμηση και απαξίωση της παράδοσης, αλλά και η εισβολή πληθώρας 
από ατάλαντους και «δήθεν» δημιουργούς, έφερε σταδιακά τον μοντερνισμό 
σε ένα μη αναστρέψιμο αδιέξοδο. Αλλά και ο μεταμοντερνισμός που τον 
ακολούθησε, δεν πέτυχε καλλίτερα αποτελέσματα, παρά μόνο σε όποιες 
περιπτώσεις επιχείρησε να ενσωματώσει και να αναμείξει κάποια στοιχεία 
από προηγούμενα καλλιτεχνικά ρεύματα. Είναι επόμενο λοιπόν, μετά τα 
αλλεπάλληλα αδιέξοδα, οι δημιουργοί να εξακολουθούν να αναζητούν με 
αγωνία, τρόπους για να επιτύχουν την επαναμάγευση του κοινού της τέχνης. 
Όπως αναφέραμε στην αρχή, είναι αναμφισβήτητο ότι οι διάφορες πτυχές και 
εκφάνσεις του μοντερνισμού μας έδωσαν πολλά αριστουργήματα και άνοιξαν 
νέους δρόμους στην τέχνη. Όμως οι πολλές υπερβολές και οι προκλήσεις, 
καθώς και η μανία της ισοπεδωτικής αποδόμησης των μοντερνιστών, 
δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά αλλά και μια τάση αποστροφής του κοινού 
για τη μοντέρνα τέχνη. Το τελικό συμπέρασμα από όλα αυτά, είναι ότι οι 
πραγματικοί καλλιτέχνες πρέπει πάνω από όλα να παραμερίζουν τον 
οποιοδήποτε ωφελιμισμό και ιδιοτέλεια, και να υπηρετούν την τέχνη με κύριο 
στόχο την ενδυνάμωση και τον εμπλουτισμό της αισθητικής εμπειρίας, αλλά 
και τη διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα του κοινού. Και αυτό οφείλουν να 
το κάνουν χωρίς βεβιασμένες αποδομήσεις και απαξιώσεις των 
προηγούμενων αισθητικών αντιλήψεων, να χρησιμοποιούν κριτική σκέψη 
προτού υιοθετήσουν οποιοδήποτε νεωτερισμό και πειραματισμό, αλλά και να 
αποφεύγουν αντιαισθητικούς, προκλητικούς και ιδιοτελείς τρόπους έκφρασης.  
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3. ΑΡΘΡΟ 
 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΛΙΟ 

 
 Δρ. Αναστάσιος Στ. Ντάνος 

Καθηγητής Α.Ε.Ι. 
  Συγγραφέας - Λογοτέχνης 

 
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που πρωτογνώρισα τον μεγάλο λαϊκό 
ζωγράφο, Θεόφιλο, μέσα από τα έργα του. Ήταν συγκεκριμένα εκείνη τη 
χρονιά που νιόπαντρος με την εκλεκτή σύζυγό μου Βικτωρία, επισκεφθήκαμε 
το χωριό της, την Πορταριά Πηλίου. 
Η Πορταριά, όπως είναι και το όνομά της, αποτελεί κυριολεκτικά την πόρτα 
του Πηλίου για να επισκεφθεί, όποιος επιθυμεί, τα άλλα χωριά του Πηλίου. 
Είναι από τα ομορφότερα και τα πιο παραδοσιακά χωριά του Πηλίου. Το 
φανταστικό και υπέροχο τοπίο της, οι κρυστάλλινες πηγές της, αλλά και τα 
παραδοσιακά αρχοντικά της, της προσδίδουν ένα πρωτόγνωρο χρώμα. Πέρα 
από αυτά, τα γραφικά της καλντερίμια και τα μεθυστικά αρώματα της φύσης, 
συνεισφέρουν στον επισκέπτη μια υπέροχη και ανεπανάληπτη εικόνα, που 
επισφραγίζεται με την απέραντη γαλήνη και ηρεμία που αποπνέει ο τόπος 
αυτός. Στην Πορταριά, λοιπόν, γίνεται η πρώτη μου νοερή ΄΄συνάντηση΄΄ με 
τον λαϊκό ζωγράφο. Να πως έγινε αυτή η συνάντηση. Ήταν μεσημέρι και 
χρειάστηκε να επισκεφθώ το παραδοσιακό παντοπωλείο του Κόκκαλη, που 
για περισσότερα από εκατό χρόνια προσέφερε την πραμάτεια του, αλλά και τα 
διάφορα ποτά του στους χωριανούς. Αξίζει να αναφέρω ότι κατά το μακρύ 
παρελθόν, το παντοπωλείο αυτό το είχε επισκεφθεί ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, ο άγιος των Ελληνικών γραμμάτων, όταν ερχότανε να 
συναντήσει τον αγαπημένο του αδερφό, Γιώργη, που είχε παντρευτεί την 
Πορταρίτισσα Κατίγκω, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Στο 
παντοπωλείο του Κόκκαλη, ο κοσμοκαλόγερος Παπαδιαμάντης απολάμβανε 
το τοπικό τσίπουρο, ενίοτε με λίγες ελιές και με κριθαρένια παξιμάδια. 
Σ’ αυτό το παντοπωλείο έμελλε κι εγώ να αντικρίσω τον εντοιχισμένο πίνακα 
του λαϊκού ζωγράφου, Θεόφιλου. Δεν κράτησα την περιέργειά μου και 
ρώτησα για την ιστορία του εντυπωσιακού πίνακα τα αδέρφια Τάκη και 
Λάμπρο Κόκκαλη, στην ιδιοκτησία των οποίων είχε περιέλθει, με κληρονομικό 
δικαίωμα, το παντοπωλείο αυτό. Με μιας ο Τάκης ο Κόκκαλης, με περισσή 
εγκαρδιότητα με πληροφόρησε ότι ο πίνακας αυτός ήταν έργο του μεγάλου 
λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Επίσης, μου ανέφερε ότι και σε άλλα χωριά του 
Πηλίου, όπως την κοντινή Μακρυνίτσα, ο Θεόφιλος είχε ζωγραφίσει 
παρόμοιους πίνακες, που συνήθως είχαν ως θεματολογία τους ήρωες της 
Ελληνικής Επανάστασης του ’21. Η περιέργειά μου δεν έμεινε μόνο στο να 
γνωρίσω από κοντά τους πίνακες του Θεόφιλου στο Πήλιο, αλλά με 
παρακίνησε στο να ασχοληθώ ή καλύτερα να εντρυφήσω, ακόμη 
περισσότερο, στα στοιχεία που αφορούσαν τη ζωή, το έργο του και τα 
περάσματά του από τα χωριά του Πηλίου. Έτσι, ασχολούμενος με τον λαϊκό 
ζωγράφο Θεόφιλο, διαπίστωσα ότι το επώνυμό του ήταν ΄΄Χατζημιχαήλ΄΄, που 
στην ουσία ήταν το επώνυμο της μητέρας του. Μερικές φορές εμφανίζεται και 
με το επώνυμο ΄΄Κεφαλάς΄΄ ή ΄΄Κεφάλας΄΄, που ήταν το επώνυμο του πατέρα 
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του. Περαιτέρω, πληροφορήθηκα ότι ο Θεόφιλος γεννήθηκε στη Βαριά της 
Λέσβου. 
Ο μεγάλος λαϊκός ζωγράφος υπέγραφε τα έργα του απλά ως Θεόφιλος και 
έτσι παρέμεινε στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Καταλυτικό στοιχείο του 
έργου του αποτελεί η ελληνικότητά του και η εξαντλητική εικονογράφηση της 
αυθεντικής Ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας. Καταγόταν από φτωχή 
οικογένεια· ο πατέρας του, Γαβριήλ Κεφαλάς, ήταν τσαγκάρης και η μητέρα 
του, Πηνελόπη Χατζημιχαήλ, ήταν θυγατέρα αγιογράφου. Ο ίδιος ο Θεόφιλος, 
στα μαθητικά του χρόνια είχε χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα, ενώ επέδειξε 
ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη ζωγραφική. Στη συνέχεια, κοντά στον παππού 
του, ξεδίπλωσε το πηγαίο ταλέντο  του και απέκτησε τις αναγκαίες γνώσεις, 
σε σχέση με τη ζωγραφική. Ωστόσο, η ζωή του Θεόφιλου στο χωριό ήταν 
πικρή και δυσβάστακτη. Πέτρινα κυριολεκτικά τα παιδικά του χρόνια. Δεν 
έφτανε, όμως, η δύσκολη και πικρή του βιωτή, αφού πέρα από αυτή είχε να 
αντιμετωπίσει την περιφρόνηση και τον χλευασμό της τοπικής κοινωνίας, 
επειδή συνήθως φορούσε την παραδοσιακή φουστανέλα. Στα δεκαοκτώ του 
χρόνια αναγκάζεται να εγκαταλείψει το χωριό και τους αγαπημένους του 
γονείς και αναζητά μια καινούρια τύχη, ασχολούμενος με διάφορα 
επαγγέλματα, ως ανήσυχο πνεύμα που ήταν σε ολάκερη τη ζωή του. 
Άγνωστο για ποιο λόγο, στο γλυκοχάραμα της προηγούμενης εκατονταετίας 
τον συναντάμε περιφερόμενο στα χωριά του Πηλίου, όπου πέρασε τα 
περισσότερα χρόνια της σκληρής ζωής του. Φωτεινή ανάπαυλα θ’ αποτελέσει 
η γνωριμία του με τον πλούσιο κτηματία Γιάννη Κοντό, ο οποίος κυριολεκτικά 
τον αγκάλιασε σαν δικό του παιδί και του προσέφερε με απλοχεριά κάθε 
βοήθεια. 
 

 
 

Θεόφιλος Χατζημιχαλας  στα τέλη του 19ου αιώνα 
 

Στα χωριά του Πηλίου ο Θεόφιλος ξεδίπλωσε το αστείρευτο ταλέντο του στη 
ζωγραφική και αποτύπωσε ανεπανάληπτους πίνακες, με παραστάσεις 
συνήθως από ήρωες της μεγάλης Επανάστασης του ‘21. Πέρα από τη 
ζωγραφική, ο Θεόφιλος είχε κεντρική θέση στη διοργάνωση λαϊκών θεατρικών 
παραστάσεων στις εθνικές γιορτές, αλλά και στην περίοδο της Αποκριάς. 
Λιτός, απέριττος, δωρικός στην καθημερινή του ζωή. Πάμπτωχος, σύμφωνα 
με τις διηγήσεις των γεροντότερων κατοίκων της Πορταριάς, που τον έφερναν 
στη θύμησή τους με ιδιαίτερη νοσταλγία. Ζωγράφιζε κυριολεκτικά για να 
εξασφαλίσει το φτωχό καθημερινό του σιτηρέσιο, συνοδευόμενο από το 
τοπικό παραδοσιακό Πηλιορείτικο τσίπουρο. 
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Όπως μου διηγήθηκαν οι αδελφοί Τάκης και Λάμπρος Κόκκαλης, όταν 
ζωγράφιζε τον σωζόμενο πίνακά του στο παντοπωλείο του πατέρα τους, η 
αμοιβή του ήταν το φτωχό καθημερινό του φαγητό και λίγο ντόπιο κρασί για 
να ξεχνά τα βάσανά του, όπως συνήθιζε να λέει. Η παρουσία του στην τοπική 
κοινωνία των χωριών του Πηλίου ήταν έντονη, αφού δεν παρέλειπε να 
παρευρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του 
στις εκδηλώσεις της Αποκριάς, όπου διαδραμάτιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
Πηλιορείτικα χωριά, ντυμένος ως Μεγαλέξανδρος ή άλλοτε ως ήρωας της 
Ελληνικής Επανάστασης του ’21, με κουστούμια και εξοπλισμό, που συνήθως 
έφτιαχνε ο ίδιος. Στο Πήλιο ο Θεόφιλος ξεδίπλωσε το μεγάλο και 
ανεπανάληπτο ταλέντο του. Πίνακές του βρίσκονται σήμερα στα περισσότερα 
χωριά του Πηλίου και ιδίως στην Πορταριά, στην Ανακασιά, στη Μακρυνίτσα 
και στις Μηλιές. Το μεγαλύτερο έργο του πραγματοποιήθηκε για τον άνθρωπο 
που του προσέφερε κάθε στήριξη, κτηματία Γιάννη Κοντό, του οποίου η 
κατοικία έχει μετατραπεί σήμερα σε Μουσείο Θεόφιλου. 
Γενικά, οι ζωγραφικοί πίνακες του Θεόφιλου, που περισώζονται στα χωριά 
του Πηλίου, διακρίνονται για τη γνήσια λαϊκή παράδοση. Η θεματολογία τους 
είναι μοναδική και αποτυπώνει ήρωες και μάχες από τη μεγάλη Ελληνική 
Επανάσταση του ’21. Από τους ζωγραφικούς του πίνακες αναδύεται η 
φιλοπατρία, η ευαισθησία, η τρυφερότητα, αλλά κυρίως το ηρωικό στοιχείο. 
Η παρουσία του στο Πήλιο ήταν έντονη και αγκαλιάστηκε με πρωτόγνωρα 
συναισθήματα. Όμως, δεν έλειψαν και τα πειράγματα και οι κοροϊδίες σε 
βάρος του, που ήταν αποτέλεσμα μερικών μικρόψυχων ανθρώπων, που 
κυρίως από κακεντρέχεια ήθελαν να υποβιβάσουν την τέχνη του Θεόφιλου. 
Ένα από αυτά τα μελανά επεισόδια, που ανάγκασε τον Θεόφιλο να 
επιστρέψει για πάντα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μυτιλήνη, ήταν αυτό που 
έλαβε χώρα σε ένα καφενείο στον Βόλο. Ένας θαμώνας του καφενείου, 
προκειμένου να διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους, έριξε τον Θεόφιλο από 
μία σκάλα, όπου ήταν ανεβασμένος για να ζωγραφίσει έναν πίνακα, πάνω σε 
κάποιον τοίχο του καφενείου. Ανεπίτρεπτο και μελανό γεγονός για έναν 
άνθρωπο, όπως ο Θεόφιλος, που μέσα από την τέχνη προσπαθούσε να 
θεραπεύσει τα πλέον πατριωτικά στοιχεία και να τα αποτυπώσει ανεξίτηλα 
στην πορεία του πανδαμάτορα χρόνου. 
Το πέρασμα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου άφησε δημιουργήματα τέχνης, 
που χαρακτηρίζονται για το ηρωικό πνεύμα της Ελληνικής Επανάστασης του 
’21. Όμως, τι αδικία! Τι ειρωνεία! Δεν μπόρεσε όταν ήταν στη ζωή να πετύχει 
την αναγνώριση και την επιβράβευση του έργου του. Το πλήρωμα του χρόνου 
ήρθε στη συνέχεια να τοποθετήσει τον Θεόφιλο στην ψηλότερη θέση μεταξύ 
των Ελλήνων λαϊκών ζωγράφων. Τα χωριά του Πηλίου, στα οποία ο λαϊκός 
ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, όπως συνήθιζε να υπογράφει στα έργα 
του, αποτύπωσε τη ζωγραφική του δραστηριότητα και στα οποία μέχρι 
σήμερα σώζονται οι τοιχογραφίες που πραγματοποίησε, τιμούν και 
προστατεύουν με κάθε τρόπο αυτήν την ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά. 
Πράγματι, το πέρασμα – οδοιπορικό του Θεόφιλου από το Πήλιο, σε μια 
περίοδο απόλυτης φτώχιας, ανέχειας και προπάντων πνευματικής πενίας, 
αποτελεί παρουσία, που συνοδεύτηκε με έργα απλά, ελεύθερα, γεμάτα φως, 
σοφία και γλαφυρότητα. Τα έργα αυτά τον καθιέρωσαν ως πρωτοπόρο της 
λαϊκής τεχνοτροπίας, αφού σύμφωνα με τον μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα 
Ελύτη «έδωσε έκφραση πλαστική στο αληθινό μας πρόσωπο». 
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                           Αγαπάω 
                                                        ένα ποίημα του 19χρονου Νίκου Καββαδία 
 
Ἀγαπάω τ᾿ ὅτι θλιμμένο στὸν κόσμο. 
Τὰ θολὰ τὰ ματάκια, τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους, 
τὰ ξερὰ γυμνὰ δέντρα καὶ τὰ ἔρημα πάρκα, 
τὶς νεκρὲς πολιτεῖες, τοὺς τρισκότεινους τόπους. 
Τοὺς σκυφτοὺς ὁδοιπόρους ποὺ μ᾿ ἕνα δισάκι 
γιὰ μία πολιτεία μακρυνὴ ξεκινᾶνε, 
τοὺς τυφλοὺς μουσικοὺς τῶν πολύβουων δρόμων, 
τοὺς φτωχούς, τοὺς ἀλῆτες, αὐτοὺς ποὺ πεινᾶνε. 
Τὰ χλωμὰ τὰ κορίτσια ποὺ πάντα προσμένουν 
τὸν ἱππότην ποὺ εἶδαν μία βραδιὰ στ᾿ ὄνειρό τους, 
νὰ φανῇ ἀπ᾿ τὰ βάθη τοῦ ἀπέραντου δρόμου. 
Τοὺς κοιμώμενους κύκνους πάνω στ᾿ ἀσπρόφτερό τους. 
Τὰ καράβια ποὺ φεύγουν γιὰ καινούρια ταξίδια 
καὶ δὲν ξέρουν καλὰ -ἂν ποτὲ θὰ γυρίσουν πίσω 
ἀγαπάω, καὶ θά ῾θελα μαζί τους νὰ πάω 
κι οὔτε πιὰ νὰ γυρίσω. 
Ἀγαπάω τὶς κλαμμένες ὡραῖες γυναῖκες 
ποὺ κυττᾶνε μακριά,ποὺ κυττᾶνε θλιμμένα ... 
ἀγαπάω σὲ τοῦτον τὸν κόσμο -ὅ,τι κλαίει 
γιατὶ μοιάζει μ᾿ ἐμένα. 
 
Τὰ παραπάνω ποιήμα δὲν ἐντάχθηκε σὲ κάποια ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Νίκου 
Καββαδία ἀλλὰ δημοσιεύθηκαν στο Περιοδικό τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς 
Ἐγκυκλοπαίδειας, τοῦ Παύλου Δρανδάκη, ἀρ. 173, 10 Μαρτίου 1929. 
 

 
 

Νικος Καββαδιας σε νεαρα ηλικια 
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4. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΤΕ 
 

Επιμέλεια  Σωτήρης Νικολακόπουλος 
 

Αφιέρωμα στους ποιητές της Α Αθηναϊκής σχολής ποίησης 
 

Ορόσημο για την εμφάνιση του ρομαντισμού της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής είναι το 
1831, έτος δημοσίευσης των ποιημάτων Ο Οδοιπόρος του Παναγιώτη 
Σούτσου και Δήμος και Ελένη του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Τα χρόνια ως 
το 1850 ονομάζονται «τα χρόνια της εξόρμησης». Είναι η περίοδος στην 
οποία οι ποιητές προσπαθούν να διαμορφώσουν την φυσιογνωμία τους· η 
Επανάσταση είναι το βασικό γεγονός που τροφοδοτεί την ποίηση, οι 
λογοτέχνες αναζητούν εκφραστικούς τρόπους και χρησιμοποιούν ακόμα και 
την δημοτική (ή μία μορφή που την προσεγγίζει) και την καθαρεύουσα. Τα 
χρόνια 1850-1870 είναι τα χρόνια της ακμής. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι 
(Αλέξανδρος Σούτσος, Π. Σούτσος, Ραγκαβής) έχουν φτάσει στην ωριμότητα, 
ενώ εμφανίζονται και νεότεροι (Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων 
Βασιλειάδης). Τα χρόνια αυτά σηματοδοτούνται από την κυριαρχία των 
Ποιητικών διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την στροφή προς τον 
αρχαϊσμό, ενώ γίνονται όλο και πιο έντονα τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 
Αθηναϊκού ρομαντισμού (ατημέλητη μορφή, υπερβολική μελαγχολία, στόμφος 
και ρητορισμός) τα οποία φτάνουν σε ακραίες μορφές (ακυρολεξία, 
θανατολαγνεία) κατά την τελευταία περίοδο, της παρακμής (1870-1880), όταν 
έχουν πεθάνει οι κυριότεροι εκπρόσωποι, έχουν παρακμάσει οι Ποιητικοί 
διαγωνισμοί και κυριαρχεί η μορφή του Αχιλλέα Παράσχου. 
 
 
                    Ο μοναχός 
 
                                                         Αλέξανδρος Σούτσος 
 
Του μοναχού ο καιρός, καιρός χαμένος 
η φύσις δεν το θέλει και φρικιάζει. 
Στο μοναστήρι έρημος, κλεισμένος 
δέεται μέρα-νύχτα κι αηδιάζει. 
  
Ουτιδανός και ζωντανός θαμμένος, 
στον κόσμο περιττός, εκεί μονάζει 
ο διάολος σ΄ αυτόν ερωτευμένος 
μπαίνει μέσ΄ στο κελλί του και φωλιάζει. 
  
Του σβει το νου και τη καρδιά του κλει 
κι ανθρωπόμορφο χτήνος τόνε κάνει, 
κι άνθρωπο του Θεού τόνε καλεί 
  
ενώ την ανθρωπιά απ΄ αυτόνε βγάνει. 
Κι ο μοναχός που δεν το νοιώθει διόλου 
ζει στη μονή του μπαίγνιο του Διαόλου.- 
 

                                

https://el.wikipedia.org/wiki/1831
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1850
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1850
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A._%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE#.CE.A0.CE.BF.CE.B9.CE.B7.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.BD.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.BF.CE.AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE#.CE.A0.CE.BF.CE.B9.CE.B7.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.BD.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.BF.CE.AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE#.CE.A0.CE.BF.CE.B9.CE.B7.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.B3.CF.89.CE.BD.CE.B9.CF.83.CE.BC.CE.BF.CE.AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%82
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                                      Δήμος κ' Ελένη 
                   απόσπασμα δημοτικού ποιήματος. 
 
                                                       Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος 
 
Τῶν στίχων μου ἀνθόλευκη, ἀτμοπλασμένη Μοῦσα, 
Χρυσῆ σκιὰ 'ς τὸ ὕφασμα τοῦ βίου μου πλεγμένη, 
Εἰς σέ, ὁποῦ οἱ πόθοι μου τειλίζουν φλογισμένοι, 
Εἰς σέ, ὁποῦ ἀπήντησα 'ς τὰ σκότη ποῦ περνοῦσα, 
 
Προσφέρεται τὸ ποίημα· μειδίαμα προσμένει 
Τοὺς στίχους σὺ μ' ἐνέπνεες, κι' ἐγώ τους τραγουδοῦσα 
Ἐσύ τὲς βαφές μ' ἔδιδες καὶ τὰς ἀντανακλοῦσα· 
Κ' ἂν τὴν Ἑλένην ἔψαλα, σὺ ἤσουν ἡ Ἑλένη. 
 
Καθὼς στεφάν' εἰς τὸν βωμὸν κρεμνοῦσαν τῶν Χαρίτων, 
Κ' αἱ Χάριτες τ' ἀρώματα ποῦ μαραμένον χύνει 
Ἐδέχοντο μ' εὐγένειαν καὶ μ' ἦθος τὸ γλυκύ των, 
 
Ὁμοίως ἡ καρδία μου τοὺς στίχους μου σ' ἀφήνει. 
Ἂς ἐμαραίνοντ' ὡς αὐτό, ἡ τύχη των ἂν ἦτον 
Μειδίαμά σου εὐμενὲς ν' ἀξιωθοῦν κ' ἐκεῖνοι. 

 

Ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους 
εκπροσώπους του ρομαντισμού. (Εμφανίζεται σε μια εποχή που η ποίηση των 
Φαναριωτών αρχίζει να φθίνει και κυριαρχούν οι τάσεις για επιστροφή στην 
αρχαία γλώσσα και την ανασύσταση του αρχαίου μεγαλείου). Θεματική του 
ποιήματος που περιλαμβάνεται στη συλλογή Στόνοι (1866), είναι η αναλγησία 
και η απιστία της γυναίκας. Όπως έχει γραφτεί, η ευαισθησία του δεν μπορεί 
να δει στη γυναίκα παρά ένα πλάσμα ανάλγητο, που προορισμός του είναι να 
βασανίζει τον άντρα. Βέβαια το θέμα αποτελεί κοινό τόπο όχι μόνο της 
ρομαντικής ποίησης, αλλά και της εποχής. 

Όπως βλέπεις εις την λίμνην την εικόνα σου πιστήν άνω ταύτης όσω είσαι· 
άμα δε αναχώρησης, έπαυσες να ζωγραφήσαι,  
και η λίμνη διαγράφει την εικόνα σου αυτήν. 
Ούτω και ενόσω μένης εις την φίλην σου εμπρός  σ' εικονίζει, αγαπάσαι· 
φεύγεις; αι στιγμαί εκείναι θα διαγραφώσι πάσαι, 
και θα έλθουν πάλιν άλλοι να κατοπτρισθούν λαμπρώς. 
Εις τον άνεμον μη λέγε τα δεινά σου· δεν σ' ακούει. 
Εις την άμμον μη χαράσσης τ' όνομά σου· θα χαθή. 
Όστις κρούει την ψυχήν την γυναικείαν, μάτην κρούει· 
ό,τ' εις γυναικός χαράξης την καρδίαν, θα σβεσθή. 
 
        

http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=313&lan=1
http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=313&lan=1
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   Το σχολείον του χωρίου (Αποσπασμα) 
 

                                                       Σπυρίδων Βασιλειάδης 
                               Ι. 
Συναυλία τις μὲ φθάνει, ἁρμονία γλυκυτάτη… 
Κεφαλὰς παιδίων βλέπω, βλέπω οἴκημα σχολείου… 
Τῆς ἁμάξης σου τὸν δρόμον, ἀγαθέ μου φίλε, κράτει˙ 
Ὤ, μαγεύει τὴν ψυχήν μου τὸ σχολεῖον τοῦ χωρίου! 
 
Συναισθάνομαι βαθείας καὶ γλυκείας συγκινήσεις, 
Ὅταν βλέπω τὰ παιδία, τάς πληθύας τοῦ σχολείου… 
Μὴ μαγεύωμαι διότι μ' ἔρχονται αἱ ἀναμνήσεις 
Τῆς μικρᾶς μου ἀλφαβήτου καὶ τοῦ ἁγνοτάτου βίου; 
 
Εἶν' αὐτὸ καὶ μόνον; Ὄχι· ὅπου ἂν σᾶς διακρίνῃ, 
Ἂν μικρά μου μετὰ πόθου ἡ ψυχή μου σᾶς θωπεύῃ, 
Εἰς χρυσῶν ἐλπίδων κόσμον ὁμοῦ αὕτη ἔνθους κλίνει. 
Καὶ ἰδοὺ ὑμῶν ἡ θέα διατὶ ἐμὲ μαγεύει. 
                             
                               ΙΙ. 
Μετ' ὀλίγους ἔτι χρόνους τὰ πτωχὰ αὐτὰ παιδία 
Εἰς τὸν δύσζηλον ἀγῶνα τῆς ζωῆς θ' ἀποδυθῶσι, 
Ἄλλα θέλει ἀμειλίχως ἀφανίσ' ἡ δυστυχία, 
Ἄλλα θέλει χρυσῆ μοῖρα καὶ νεότης στεφανώσει. 
 
Ἐὰν σήμερον τὸ ράκος καὶ τὸ δάκρ' ᾖνε στολή των, 
Ποῖος αὔριον γνωρίζει, ἐκ τοῦ κύκλου των ὡραῖος 
Μὴ φανῇ τις αἴφνης ἥρως, στρατηγὸς τῶν ἀνικήτων, 
Δάφνη τοῦ μικροῦ χωρίου, τῆς Ἑλλάδος ὅλης κλέος; 
 
Ποῖος αὔριον γνωρίζει ἐκ τῆς χαρωπῆς πληθύος, 
Ἥτις σήμερον εὐφώνως ἀτακτεῖ, σκιρτᾷ, μανθάνει, 
Μὴ ἂν αἴφνης ἀνατείλῃ νοῦς διάφωτος καὶ θεῖος 
Ἄστρον τῆς καλῆς Ἑλλάδος, χρυσοῦ μέλλοντος σκαπάνη; 
 
Θάρρος, φίλοι μου˙ ὁ κόσμος εἶνε μοῖρα τῶν κρειττόνων 
Κ' ἤρχισαν πολλάκις οὗτοι τὴν ζωήν των ρακενδύται… 
Αὔριον οἱ ἄνδρες ὅλοι κλίνουσι διὰ τὸν χρόνον 
Κ' ἡ πατρὶς αὐτῆς ἡγέτας καλεῖ σας. Ἐτοιμασθῆτε! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
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                   Τὸ φίλημα 
 
                                  Γεώργιος Ζαλοκώστας 
 
Μιὰ βοσκοποῦλα ἀγάπησα, 
μιὰ ζηλεμένη κόρη 
καὶ τὴν ἀγάπησα πολὺ 
ἤμουν ἀλάλητο πουλί, 
δέκα χρονῶν ἀγόρι. 
Μιὰ μέρα ποὺ καθόμαστε 
στὰ χόρτα τ᾿ ἀνθισμένα, 
-Μάρω, ἕνα λόγο θὰ σοῦ πῶ, 
Μάρω, τῆς εἶπα, σὲ ἀγαπῶ, 
τρελαίνομαι γιὰ σένα. 
Ἀπὸ τὴ μέση μὲ ἅρπαξε, 
μὲ φίλησε στὸ στόμα 
καὶ μοῦ ᾿πε: Γιὰ ἀναστεναγμούς, 
γιὰ τῆς ἀγάπης τοὺς καημοὺς 
εἶσαι μικρὸς ἀκόμα. 
Μεγάλωσα καὶ τὴν ζητῶ... 
ἄλλον ζητᾷ ἡ καρδιά της 
καὶ μὲ ξεχνάει τ᾿ ὀρφανό... 
Ἐγὼ ὅμως δὲν τὸ λησμονῶ 
ποτὲ τὸ φίλημά της. 
 
        Τίρι-Λίρι ή Το κυνηγέσιον εν νήσω Σύρω (αποσπάσμα) 

 
                                          Ορφανίδης Θεόδωρος 
 

Μοῦσα βοήθει! κίνδυνον μεγάλον διατρέχω! 
Διότι ἑτοιμόγεννον τὴν κεφαλήν μου ἔχω· 
Βοήθει, σὺ ἡ μαῖά μου, μήπως τεχθῇ τεκνίον 
Ἀνάπηρον καὶ δυσειδές· καὶ ἐπειδὴ Κρονίων 
 
Δὲν εἶμαι, κρίνω περιττόν μὲ πέλεκυν νὰ σχίσῃς 
Τὸ ἁπαλὸν κρανίον μου! ἂς ἐνεργήσ' ἡ φύσις! 
Καὶ ἂν ἀντὶ τῆς Ἀθηνᾶς ἀναπηδήσῃ Μῶμος 
Εὐχήσου κἂν τὸ νεογνόν, κ' εἶν' ἡ εὐχή σου νόμος. 
 
Τὸ μέγα κυνηγέσιον τῆς Σύρου θὰ σᾶς ψάλω! 
Ὡσὰν αὐτὸ ἐπὶ τῆς γῆς δὲν εἶδα κανὲν ἄλλο· 
Θὰ σᾶς εἰπῶ (κ' οἱ στίχοι μου δὲν εἶναι ἁπλῆ χλεύη) 
 
Δι' ἕνα κοῦκκον εἰς αὐτὴν τὴν νῆσον τὶ συνέβη, 
Καὶ ποία ἔρις ἤναψεν ἐκ θέματος ἀθῴου, 
Κ' ἐτάραξε τὴν ἤρεμον καθέδραν τοῦ Κερδῴου. 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82
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   Το Φθινόπωρον  (Ποίημα εις γλώσσαν δημώδη)   
Καρασούτσας Ιωάννης 

 Tο βουρκωμένο σύννεφο τον ουρανό μαυρίζει. 
Ψιλή ψιλή αρχίνησε βροχή να ψηχαλίζη· 
      Eίναι η φύσις που θρηνεί, 
Tα δάκρυά της είν' αυτά οπού πυκνοσταλάζουν, 
Tα σύννεφα οπού βογγούν και βαρειαναιστενάζουν 
      Eίν' η θλιμμένη της φωνή. 
Eίναι πουρνό· τι καταιχνιά λευκή σαν Nαϊάδα ! 
Δεν βλέπεις μήτε το βουνό, μήτε την πεδιάδα. 
      Tου χρόνου τα γεράματα ! 
Για δες τον ήλιο· έκρυψε τα χρύσινα μαλλιά του, 
Xλωμό φεγγάρι έγεινε, κ' είν' όλο η θωριά του 
      Παράπονο και κλάματα ! 
 
Nα ! βράχηκε και το ξερό της ερημιάς ποτάμι. 
Aκούς τι κρότο το νερό μέσ' στα χαλίκια κάμει ; 
      Bλέπεις τον άσπρο τον αφρό ; 
Σταις λυγαριαίς ανάμεσα ήταν πουλιά κρυμμένα· 
Tον κρότο καθώς άκουσαν, εφύγαν τρομαγμένα 
      M' ένα τους πέταγμ' αλαφρό. 
Ψυχή δεν βλέπεις· έρημος ο τόπος κ' αφειμένος. 
O γέρος μόνος χωρικός πηγαίνει φορτωμένος 
      Mε τα κομμένα ξύλα του. 
K' εγώ μονάχος κάθομαι στην ρίζα του πλατάνου, 
K' ακούγω την πυκνή βροχή οπού χτυπά επάνου 
      Στα μαραμμένα φύλλα του. 
 
Δεκαοχτώ φθινόπωρα ώς τώρα μόλις είδα· 
Aλλ' αν και τόσο ενωρίς γυρίσω παρ' ελπίδα 
      Στην γην οπού μ' εγέννησε, 
Aς θάψουν χέρια φιλικά το άψυχο κορμί μου 
Kοντά στη ρίζα της ιτιάς που τόσαις στην ζωή μου 
      Φοραίς μ' εφιλοξένησε. 
Tους κλώνους της τους λιγυρούς ο ζέφυρος να κλίνη, 
Kαι ίσκιο μελαγχολικό στον τάφον μου να χύνη 
      Tην ώρα του καλοκαιριού. 
Kαι πάλιν όταν ο καιρός αρχίζη να κρυόνη, 
Nα πίπτη εις το μάρμαρο η χάλαζα, το χιόνι 
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                             Ο Ποιητής 
 
                                                            Ηλιας Τανταλιδης 
 
Αὐτὸν ἐδῶ τὸν βλέπετε μὲ φρύδι' ἀνασυρμένα, 
Μὲ σουφρωμένο μέτωπον, μὲ μάτια βουληγμένα; 
Σωπᾶτε κ' εἶναι Ποιητής!… 
Μὲ τῆς πικρίας τὸ ραβδὶ τὰ σύμπαντα θὰ δείρῃ· 
Γιανίτσαρος τῶν Ποιητῶν, ἁρπάζει τὸ σατίρι, 
Καὶ θὰ φανῇ Σατυριστής. 
 
Σατυριστής… Ὡς κεραυνὸς βαστᾷ τὸν κάλαμόν του, 
Τὰ βέλη του ἐβούτησε 'ς τὸν βραστερὸν θυμόν του, 
Φαρέτραν κρέμασε διπλῆν˙ 
Ἀπόλλων νυκτοπρόσωπος τεντώνει τὸ δοξάρι, 
Τὸν κόσμον ὅλον σύσσωμον ὁ Διάβολος θὰ πάρῃ 
Μὲ πρῶτον τίναγμά του… Πλὴν 
 
Ἐσκάλωσεν ἡ εὔροια τῶν στίχων του˙ σταθῆτε˙ 
Ἀκοῦτε τὸν Σατυριστήν; ἀγανακτεῖ, λυπεῖται, 
Τὸν κάλαμον συχνοβουτᾷ˙ 
Στὰ εἴκοσί του δάκτυλα τὰ μέτρα συλλαβίζει, 
Ἀλλάζει τὸ τετράδιον, τὸν ἵδρων του σκουπίζει, 
Τὸ καλαμάρι του πετᾷ. 
 
Μὲ τὰς σβυσμένας λέξεις του λουλούδια σχεδιάζει. 
Τοῦ στίχου ἡ κατάληξις ὀλίγο δὲν τεριάζει 
Καὶ τὴν ζητεῖ 'ς τὰ λεξικά. 
Φυσᾷ, σφυρίζει, ξύνεται, ἀνάλατα τὰ κρίνει, 
Καὶ σβύνει, γράφει ἄτυχα, καὶ σβύνει, γράφει, σβύνει. 
Ὤ! τί δεινὰ ποιητικά! 
 
Πλὴν νὰ σού τον… ἐμπνέεται˙ τὰ φρύδια διέτε κάτου. 
Ἐπῆρε δρόμ' ὁ κάλαμος˙ γελοῦν τὰ βλέμματά του. 
Ἰδέ, συνέλαβε, θαρρῶ. 
Ἐγγαστρωμέν' ἡ Μοῦσά του 'ς τὸν σκάμνον πρὶν καθήσῃ, 
Θ' ἀποβαλθῇ παράκαιρα, καὶ μέλλει νὰ γεννήσῃ 
Τετραμηνήτικο μωρό. 
 
Ἐγέννησε… ἀκροατὰς ζητεῖ νὰ τ' ἀναγνώσῃ. 
Φευγιό, παιδιά! τί στέκεσθε; θὰ μᾶς καταπλακώσῃ. 
Ἄφες μας, ἄφες, Ποιητή! 
Νὰ ζῇ τὸ νεογέννητο! τ' αὐτιά μας μὴ πειράζῃς· 
Εἰν' εὐτυχὲς τὸ Ποίημα, καὶ νὰ μᾶς τὸ διαβάζῃς 
Εἶν' τιμωρία περιττή. 
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                       Μελαγχολικαι σκεψεις 
 
                                             Δημοσθένης Βαλαβανης 
 
Ὁ ἐρημίτης τὸ πτηνόν, ὅπου στὰ σκότη ᾄδει, 
στενάζον μὲ παράπονον, ὡς γείτονα κυττάζει· 
κ' ἐν ᾧ εἰς τὴν καλύβην του θρηνεῖ γλαυκῶν κοπάδι, 
χωρὶς φροντίδας τῆς ζωῆς τὴν βίβλον σχολιάζει· 
τὰς ὥρας δὲ τοῦ βίου του μετρῶν εἰς τοὺς δακτύλους, 
ὁπόταν στῆς νεότητος τοὺς χρόνους ἀνατρέχῃ, 
εἰς λογισμοὺς ποικίλους 
βυθίζεται, καὶ δάκρυον τὰς παρειάς του βρέχει. 
 
Οἱ πρῶτοι πῶς παρέρχεσθε τῆς ἡλικίας χρόνοι! 
Τὸ ἔαρ μας μόλις φανῆ, πετᾷ ταχὺ καὶ δύει, 
καὶ θύελλα τὰ κρίνα του, τὰ ρόδα του σαρώνει, 
καὶ τῆς ζωῆς τὰ ὄνειρα τὰ πρῶτα διαλύει· 
ὁ χρόνος δὲ τὴν κόμην μας καγχάζων ἐπιπάσσει 
μὲ τοὺς λευκοὺς ψεκάδας του, κι' ὁ νέος γέρων πλέον 
ἐγγὺς εἶναι νὰ φθάσῃ 
τὸ τέρμα τοῦ σταδίου του, ποὺ ἀτενίζει κλαίων. 
Τὰ δένδρα ἀπὸ τοὺς θολοὺς καιροὺς τοῦ φθινοπώρου 
ἀποφυλλοῦνται, καὶ ζωῆς δὲν δίδουσι σημεῖα· 
περίλυπος ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ νέου ὁδοιπόρου 
τ' ἄλλοτε ἄνθη θάλλοντα, ξηρὰ τὰ βλέπει βρύα. 
Ὤ! ναί, ἀλλ' ἔρχεται καιρός, καθ' ὃν τὰ δένδρα θάλλουν 
καὶ τ' ἄνθη μὲ τὰ μύρα των τὰς αὔρας βαλσαμώνουν 
καὶ μαγευμένα ψάλλουν 
αἱ ἀηδόνες, καὶ γλυκὰ τὴν αἴσθησιν ναρκώνουν. 
 
Καὶ μόνον, οἴμοι! οἱ καιροὶ τοῦ βίου δὲν γυρίζουν! 
Ὁ ροῦς των τὰς ἡμέρας μας, ὡς χείμαρρος ἀφρίζων, 
σύρει· τὸ μέλλον μας κεναὶ ἐλπίδες χρωματίζουν, 
καὶ τ' ἀποκρύπτει μελανὸς καὶ κατηφὴς ὁρίζων! 
Διώκουσαι τοὺς πόθους μας αἱ ψυχικαί μας κλίσεις 
φεύγουν, πετοῦν μὲ τὴν ζωὴν στοῦ τάφου μας τὰ σκότη 
ποὺ λύπαι, ἀναμνήσεις 
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                                     Ἀσμάτιον 
 

                      Αχιλλέας Παράσχος 
 

...Ξέρω πῶς γράφουνε· καλὰ θυμοῦμαι τὸ κονδύλι  
τὸ χέρι πῶς τὸ πιάνει· 
πῶς ἀνεβαίνει σὰν δροσιὰ καὶ σὰν φωτιὰ στὰ χείλη, 
τοῦ τραγουδιοῦ ἢ ἔμπνευσις καὶ στὴν καρδιὰ βλαστάνει! 
 
Ξέρω πῶς γράφουνε· ἀλλὰ μ' ἐρήμαξε ἡ μοῖρα· 
δὲν ἠμπορῶ μέσ' στῆς φωτιᾶς νὰ τραγουδῶ τὸν πόνο, 
καὶ πέφτει ἀπ' τὰ χέρια μου μὲ γογγυτὸ ἡ λύρα, 
καθὼς πέφτει βασίλισσα ἀπὸ μεγάλο θρόνο... 
 
Ἄχ, τὸ ἀηδόνι πέθανε· ζῆ μόνο τὸ κορμί του· 
ἴσως ἀκόμη κ' ἡ καρδιά, ἀλλ' ὄχι κ' ἡ φωνή του. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://argolikivivliothiki.gr/2014/10/&psig=AFQjCNFX6LKawsBo95WCkC4b7cmOMI-VSQ&ust=1457436362594905
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5. ΑΝΤΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
 

Σωτήρης Νικολακόπουλος 
 

Τα ποίηματα. Το βάθος τους ανυπολόγιστο. Καθώς τα μελετά κανείς βλέπει 
όλη την Ελληνική ψυχή απλωμένη μπροστά του να αγωνίζεται, να πολεμά 
ενάντια στο φυσικό εχθρό, αλλά και ενάντια στα στοιχεία της ζωής και της 
φύσης που μέσα του ξυπνούν επιθυμίες και ονείρατα. Και μένει έκθαμβος 
μπροστά στο μεγαλείο των γυναικών και στη μεγαλοψυχία των ανδρών που 
δεν διαμαρτύρονται για τίποτε άλλο, παρά μόνο γιατί το τουφέκι τους έγινε 
βαρύ και ο Αγαρηνός το ξέρει. «Τα σπλάχνα τους κι’ η θάλασσα ποτέ δεν 
ησυχάζουν.  
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798. Ο πατέρας του 
Νικόλαος Σολωμός ήταν ευγενής, ενώ η μητέρα του Αγγελική Νίκλη, γυναίκα 
του λαού. Ο πατέρας του πέθανε το 1807, όταν ο Δ. Σολωμός ήταν ακόμη 
μικρός. Χάρη στη μητέρα του έμαθε την απλή γλώσσα που μιλούσε ο λαός. 
Συγχρόνως έμαθε και τα Ιταλικά που μιλούσαν οι Επτανήσιοι αριστοκράτες 
από τον Αββά Σάντιο Ρώσση, ένα ιταλό πρόσφυγα από την Κρεμώνα.  Το 
1808 ο Δ. Σολωμός πήγε μαζί με το δάσκαλο του Ρώσση στην Ιταλία, όπου 
τελείωσε τη μέση εκπαίδευση. Στην Κρεμώνα σπούδασε λατινική και ιταλική 
φιλολογία και αργότερα φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Παβίας. Στην Ιταλία ήρθε σε επαφή με διάφορους πνευματικούς ανθρώπους. 
Στο Μιλάνο ο Σολωμός γνώρισε τον μεγάλο ιταλό ποιητή Μόντη, που τον 
επηρέασε αρκετά. Εκεί στην Ιταλία ο Σολωμός έγραψε τα πρώτα του 
ποιήματα στα ιταλικά και λατινικά.   
Ο Σολωμός επέστρεψε στην Ζάκυνθο το 1818, μετά το τέλος των σπουδών 
του. Στην Ζάκυνθο υπήρχε αξιόλογη πνευματική κίνηση ήδη από τον 18ο 
αιώνα (δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι προσολωμικοί ποιητές 
προέρχονταν από αυτό το νησί). Γι' αυτό ο Σολωμός βρήκε έναν κύκλο από 
ανθρώπους με ενδιαφέρον για την λογοτεχνία, με τους οποίους γρήγορα 
ανέπτυξε φιλικές σχέσεις. Συγκεντρώνονταν συχνά σε φιλικά σπίτια και 
διασκέδαζαν με αυτοσχέδια ποιήματα. Συχνά σατίριζαν στα ποιήματά τους 
έναν Ζακυνθινό γιατρό, τον Ροΐδη (τα ποιήματα του Σολωμού που σατιρίζουν 
τον γιατρό είναι Το Ιατροσυμβούλιο, Η Πρωτοχρονιά και οι Κρεμάλες). Επίσης, 
αυτοσχεδίαζαν ποιήματα σε δοσμένες ομοιοκαταληξίες και θέμα. Όπως ήταν 
φυσικό, ο Σολωμός ξεχώριζε εξ αιτίας του ποιητικού ταλέντου του. Τα ιταλικά 
ποιήματα που αυτοσχεδίασε εκείνην την εποχή, εκδόθηκαν το 1822, με τον 
τίτλο Rime Improvvisate, η μοναδική ζώντος του Σολωμού δημοσιευμένη 
συλλογή. Με την επιστροφή στη Ζάκυνθο ο Σολωμός εκπληρώνει το ιδανικό 
του, όπως το αποκαλεί ο Κ.Θ. Δημαράς, και μαζεύει «εθνικά τραγούδια», 
δηλαδή δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας σε μια 
προσπάθεια ανακάλυψης υλικού που θα εμπλουτίσει το δικό του ποιητικό 
σχήμα με υλικό από την λαϊκή παράδοση κίνηση που σηματοδοτεί μια 
ηθελημένη στροφή της ποίησής του από την ιταλική επιρροή σε μια εθνική με 
σαφή παραδοσιακά στοιχεία ποίηση. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Διονύσιος 
Σολωμός δεν γνώριζε καλά τα Ελληνικά και ούτε έγραφε στην αρχή τα έργα 
του στην Ελληνική γλώσσα. Όταν το 1818 ήρθε στη Ζάκυνθο, στον 
πνευματικό χώρο τον υποδέχτηκαν Ιταλοθρεμένοι διανοούμενοι. Η ομάδα που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1818
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%28%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29#.CE.A0.CF.81.CE.BF.CF.83.CE.BF.CE.BB.CF.89.CE.BC.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CF.80.CE.BF.CE.B9.CE.B7.CF.84.CE.AD.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1822
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συγκεντρώθηκε γύρω από το πρόσωπό του ήταν ο Τερτσέτης, ο Μάτεσις ο 
γιατρός Ταγιαπέρα και η ατμόσφαιρα στην οποία κινούνταν εξακολουθούσε 
να είναι κατά κάποιο τρόπο Ευρωπαϊκή. 
Από γράμμα του Τρικούπη προς τον Πολυλά μαθαίνουμε ότι ο Σολωμός 
«γνώριζε πολύ λίγο και την καθομιλουμένη». Το γράμμα αναφέρεται στην 
πρώτη συνάντησή τους το 1823 και εκείνη την εποχή συμφωνούν να 
αρχίσουν μαθήματα Ελληνικών και «για μερικούς μήνες πέρασαν μαζί 
μελετώντας μόνον Ελληνικά». Μία εβδομάδα μετά την πρώτη συνάντησή τους 
ο Σολωμός παρουσίασε στον Τρικούπη ένα τραγούδι «chanson» γραμμένο 
στα Ελληνικά, την «Ξανθούλα» και «ποτέ συνάντηση διπλωμάτη με 
καλλιτέχνη δεν υπήρξε σημαντικότερη για τη Λογοτεχνία» όπως παρατηρεί ο 
Λορετζάτος. Πέρα όμως από τη βιβλιακή επαφή του Σολωμού με τον 
Τρικούπη ή τα Λυρικά του Χριστόπουλου, η παράδοση αναφέρει ότι ο 
Σολωμός άκουσε έξω από ένα καπηλειό, έναν τυφλό γέρο ζητιάνο να 
τραγουδά «Ο άγιος τάφος του Χριστού, εκείνος δεν εκάη εκεί που βγαίνει τ’ 
άγιο Φως, άλλη Φωτιά δεν πάει. Ενθουσιάστηκε τόσο που μπήκε μέσα στην 
ταβέρνα και τους κέρασε όλους. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
το υπόβαθρο της Ελληνικής παιδείας του Σολωμού δεν είναι μόνον ο 
Τρικούπης, ο Χριστόπουλος, ο Βηλαράς, αλλά και ο Ερωτόκριτος και κάποιες 
Ζακυνθινές καντάδες και πλανόδιοι τροβαδούροι. Μελετώντας το ποιητικό του 
έργο βλέπουμε πως μετά την «Ξανθούλα» και αφού είχαν προηγηθεί τα 
θαυμάσια εξάστιχα της «Τρελής μάνας» ο Σολωμός επιχειρεί το πρώτο 
συνθετικό εκτεταμένο ποίημά του τον «Ύμνο» σε 158 στροφές, γραμμένες σε 
ένα μήνα, γεγονός θαυμαστό για τη δυστοκία του ποιητή στα επόμενα χρόνια.  
 
 

 
 
 

Χειρόγραφο του Σολωμού από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους 
 
Από το ποίημα «ύμνος» για το οποίο ο Σολωμός ονομάστηκε και Εθνικός 
ποιητής με μια αξιοπρόσεκτη συνέπεια της τύχης προς τον ποιητή 
τυπώνονται τα ορμητικά τετράστιχα το 1825 μέσα στο πολιορκημένο 
Μεσολόγγι για να τροφοδοτήσουν τους πολεμιστές με δύναμη και τόλμη. Ο 
Σολωμός γράφει μετά τον ύμνο το ποίημα «Ωδή εις τον θάνατον του Λορδ 
Μπάυρον», και μας δίνει τα πρώτα δείγματα της δεξιοτεχνίας του με το 
επίγραμμα «Των Ψαρών» και τη «Φαρμακωμένη», ένα έξοχο δημιούργημα 
όπου αποκρυσταλλώνει όλη την ποιητική παράδοση των Ζακυνθινών 
κανταδόρων και θίγει συγχρόνως και μια κοινωνική αδικία με έντονο και 
επικριτικό τρόπο. Το 1823 γράφει το «ΛΆΜΠΡΟ» που είναι αποτέλεσμα ενός 
πραγματικού περιστατικού. Το 1828 εγκαταλείπει τη Ζάκυνθο και εγκαθίσταται 
στην Κέρκυρα, όπου ζει μόνος και μελετά. Τα πρώτα αποτελέσματα της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9
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συστηματικής μελέτης και απομόνωσης φαίνονται το 1833 με τον «Κρητικό» 
το πρώτο ποίημα καθαρά νεοελληνικό, το πρώτο εθνικό ποίημα του 
Σολωμού, κατά τον καθηγητή Λίνο Πολίτη, γιατί όπως γράφει ο Πολίτης στο 
ποίημα αυτό ο Σολωμός λυτρώνεται από τους ξένους εκφραστικούς τύπους 
και συνταυτίζεται με τους ολότελα Ελληνικούς και στις λέξεις και στις φράσεις, 
αλλά και στο γνήσιο εθνικό μας δεκαπεντασύλλαβο.  
Συγχρόνως με τον «Κρητικό» δουλεύει και τους «Ελεύθερους 
πολιορκημένους» με πηγή έμπνευσης την πτώση του Μεσολογγίου και ήδη 
στη Ζάκυνθο είχε αρχίσει να γράφει ένα πρώτο σχεδίασμα. Ποίημα «Χρέους» 
το ονόμασε στην αρχή, Μεσολόγγι ύστερα μέχρι να καταλήξει στον 
καταπληκτικό τίτλο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» για να φανεί καθαρά η 
αντίθεση στην ψυχολογία των Μεσολογγιτών. Το δεύτερο σχεδίασμα είναι 
επηρεασμένο από τον κρητικό δεκαπεντασύλλαβο και είναι και το λυρικότερο 
γραμμένο σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα. Κάποιες οικογενειακές προστριβές και 
κάποιες δίκες τον τάραξαν ψυχικά και έτσι άρχισε να πίνει και μόλις το 1844 
αρχίζει να δουλεύει το τρίτο σχεδίασμα των Πολιορκημένων σε μορφή 
λιτότερη και αυστηρότερη από τις άλλες πιο παλιές απόπειρές του. Οι 
Ελεύθεροι πολιορκημένοι, είναι ένα ποίημα, όπου τα νοήματα αυτά καθ’ αυτά 
είναι αξιόλογα και είναι ωσάν η ψυχή ενός πλάσματος, του οποίου δεν 
σώζονται παρά μόνο κάποια μέλη ατελειοποίητα.  
Το πρώτο απόσπασμα είναι συνθεμένο σε ένα είδος προφητικού θρήνου για 
το πέσιμο του Μεσολογγιού και είναι λυρικό στο σχήμα. Το δεύτερο είναι 
περιεκτικότερο και επικό στο οποίο απεικονίζονται τα παθήματα των γενναίων 
αγωνιστών στις υστερινές ημέρες της πολιορκίας, μέχρι που έκαναν το 
γιουρούσι. Το τρίτο απόσπασμα είναι ξανάπλασμα του δευτέρου και στη 
μορφή και στο μέτρο. Πριν να αρχίσει να γράφει το αριστούργημα αυτό ο 
Σολωμός δημιουργεί σταθερά μέσα στο νου του τρία σχεδιάσματα. Το ποίημα 
του Χρέους πρέπει να είναι μεστό από το υψηλότερο και ουσιαστικότερο 
περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, την Πατρίδα και τη Θρησκεία. 
Εις τον πάτο της εικόνας πάντα η Ελλάδα και το μέλλον της. Από την αρχή ως 
το τέλος να περνάνε από πόνον εις πόνον, έως τον άκρον πόνον. Ο Άγιος 
Αυγουστίνος λέγει ότι ο Σταυρός είναι η καθέδρα της αληθινής σοφίας, επειδή 
όσα ο Χριστός εις τους τρεις χρόνους εδίδαξε με το Ευαγγέλιο, όλα τα 
ανακεφαλαίωσε εις τρεις ώρες επάνω στο Σταυρό. “Κύτταξε να σχηματίσεις 
βαθμηδόν, ωσάν μία αποβάθρα από δυσκολίες τις οποίες θα υπερβούν 
εκείνοι οι μεγάλοι, με όσα οι αίσθησαις απορροφούν από τα εξωτερικά, τα 
οποία ή τους τραβούν με τα κάλλη τους, ή τους βιάζουν με την ανάγκη και τον 
πόνο. Μείνε σταθερός σε τούτη την υψηλή θέση. Η Θλίψη τους να στέκεται εις 
το να θυμούνται την ευτυχισμένη κατάστασή τους, απ’ όπου έπρεπε να 
βλαστήσει το καλό της Πατρίδος”. Ο πόνος των Μεσολογγιτών αβάσταγος, η 
πείνα τους θέριζε, η αρρώστια τους κατάτρωγε.  
Τούτο τον Απρίλη στον κάμπο που ζώνει το Μεσολόγγι βαριά πέφτει η σιωπή. 
Μέσα της κουβαλάει το θάνατο, την πίκρα, την κατάθλιψη. «Παράμερα στέκει 
ο άντρας και κλαίει αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει... Σε τούτο το χέρι τι 
κάνεις εσύ; ο εχτρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ» «Eις το ποίημα του 
Χρέους μακρινή πρέπει να είναι η φριχτή αγωνία μέσα εις τη δυστυχία και εις 
τους πόνους, όπως εκείθε φανερωθεί απείραχτη και άγια η διανοητική και 
ηθική παράδεισος». Ο Σολωμός θέλει τους Μεσολογγίτες πολεμιστές 
γενναίους και δυναμικούς, χωρίς λιποψυχίες μπροστά στον κίνδυνο ή στα 
κάλλη της άνοιξης που ίσως τους προκαλέσουν. 
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 Για τις γυναίκες παίρνει άλλη θέση. Τις τοποθετεί ψηλά, αλλά πάντα ο άντρας 
να αντέχει περισσότερο. «Σκέψου την ισοζυγία των δυνάμεων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Εκείνοι ας αισθάνονται όλα, και ας νικάνε όλα, με την ουσίαν 
έξυπνη.. Τούταις ας νικάνε και αυταίς, αλλ’ ωσάν γυναίκες» Και αντέχουν 
όμως και αυτές και αγωνίζονται ενάντια στην πείνα, ενάντια στη φύση που της 
προκαλεί με τα κάλλη της και τις ομορφάδες της. «Απόψε ενώ είχαν τα 
παράθυρα ανοιχτά για τη δροσιά μία απ’ αυταίς η νεώτερη επήγε να τα 
κλείσει, αλλά μία άλλη της είπε. «όχι παιδί μου άφησε να μπει μυρωδιά από τα 
φαγητά είναι χρεία να συνηθίσουμε. Μεγάλο πράγμα η υπομονή. Αχ! μας την 
έπεμψε ο Θεός κ’ εκείνη. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, αν και έρχονται οι 
μυρωδιές. Απ’ όσα δίν’ η θάλασσα, απ’ όσα η γη, ο αέρας». Και έτσι λέγοντας 
εματάνοιξε το παράθυρο και η πολλή μυρωδιά των αρωμάτων εχυνότουν 
μέσα κι’ εγιόμισε το δωμάτιο. Και η πρώτη είπε «Και το αεράκι μας πολεμάει». 
Στο τρίτο σχεδίασμα ανάμεσα στον πόνο και στην αγωνία παρουσιάζεται 
ζωντανά και η μεγαλοψυχία των αγωνιστών. «Δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, 
αλλ’ έγινε πνοή τους... κ’ εμπόδισμα δεν είναι σ’ ταις κορασιαίς να τραγουδούν 
και ‘ς τα παιδιά να παίζουν». Ο έρωτας εχόρεψε με τον ξανθό Απρίλη κ’ η 
φύσις όλη βρίσκεται μεσ’ τη γλυκειά της ώρα. Κι φέρνουν οι αέρηδες, χορτάτοι 
νερατζάνθη, ανήκουστους κελαιδισμούς και λειποθυμισμένους.  
Δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει και να αναλύσει το μεγαλούργημα αυτό 
του Σολωμού. Οι ιδέες κυρίαρχα στοιχεία σε όλο μάτια τους τριγύρου δεν 
κοιτάζουν. Τα μάτια χύνουν έρωτα κατά τον άνου κόσμο». Το Μεσολόγγι 
έπεσε την άνοιξη! 
 Την ωραιότερη στιγμή η οποία ως μία δύναμη προσπαθεί να δειλιάσει τους 
πολιορκημένους υλικά και ηθικά ενάντια σε κάθε πάλη. Η ωραιότης της φύσης 
αυξαίνει στους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη και 
εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν. Ποίημα του Χρέους ή 
Μεσολόγγι ή Ελεύθεροι πολιορκημένοι! Η δύναμη του αγώνα, η αγωνία, ο 
αποκλεισμός, η ηρωική έξοδος! Σε όλα αυτά μένει έκθαμβος ο ανθρώπινος 
νους και συλλογάται μόνον το μεγαλείο της Ελληνικής ψυχής, όπως το 
αποτυπώνει στο ποίημά του ο Δ. Σολωμός! 
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Δύο διαδοχικές υπογραφές του ποιητή: Dionisio Salamon και Dionisio Solomòs 
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      6. Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
                           

 
 
 
              Το Άγαλμα 
                                               Σωτήρης Νικολακόπουλος 
 
Χωρίς σωμα χωρίς άκρα 
μες το συνεφο υπάρχει, 
τυχαία κύματα μετακινούνται 
γλιστρά, 
με το βήμα αργό  αλλάζει  εποχή. 
Όλους τους κοιτά με το ένα μάτι, 
με πάθος που ξαφνιάζει  
εμποδίζοντας τις εικόνες να αποτυπώνονται. 
Ο πληγωμένος ήλιος της δύσης, 
η μουσική  
οι βρωμιές στο κατάλευκο μάρμαρο… 
όλα σε πληγώνουν, 
η πόλη κομματιάστηκε 
μέσα στην αγκαλιά της. 
Άσπρο  λείο  αγνό κορμί  
χαμογελάει με το φρύδι της πούλιας.  
Ο καθένας κοιτάζει εντός του 
μέσα από τη λάμψη της ψυχής, 
αδιέξοδος δρόμος 
οδηγεί μέσα μας, 
στα ερείπια.  
Η πλατεία σε χρώματα μουντά 
περιμένοντας τις παιδικές φωνές. 
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 Το τσίρκο των αισθήσεων 
                                                         Χάρης Μελιτάς 
Ούτ' ένα βήμα μπρος. 
Ουτ' ένα βήμα πίσω. 
Αιχμάλωτος στα σύνορα του σήμερα 
λιμνάζω στη βελούδινη στολή μου. 
Καιρός που ο χρόνος δεν περνάει από δω. 
Καιρός που μίσεψαν η μνήμη κι η ελπίδα. 
Πώς χάθηκα στο τσίρκο των αισθήσεων; 
Πώς βρέθηκα στου εφήμερου την πίστα; 
Τόσο ψηλά να ξεπεράσω το κενό. 
Τόσο βαθιά να ξεγελάσω τα ρολόγια. 
Δεμένος με αόρατο σκοινί 
σε βλέπω αμυδρά να με στοχεύεις. 
Μαχαίρια εκτινάσσονται βροχή 
χα'ι'δεύουν τα σημάδια μου 
χορεύουν στο μυαλό μου. 
Ώσπου μια μέρα να με βρουν 
ανάμεσα στα μάτια. 
Ούτ' ένα βήμα μπρος. 
Ουτ' ένα βήμα πίσω. 
Εγκλωβισμένος στο μηδέν ασφυκτιώ 
κοιτώντας τον υπαίτιο  
στον άναυδο καθρέφτη. 
Αν έκοβα τον γόρδιο δεσμό; 
Αν πρόφταινα το πλοίο για τη λήθη; 
Βηματισμός σημειωτόν. Ενδογενής. 
Δεν είναι ότι δεν μπορώ 
αλλά γιατί δεν θέλω 
 
Το μαρτύριό μου 
                                          Αυλωνίτης Σπύρος 
 
Μες τις βαθιές σπηλιές των ματιών σου 
απεγνωσμένα ψάχνω χαμένα δισκοπότηρα 
ξέφτια αλλοτινών μακρινών εποχών . 
Πάνω στα μαργαριταρένια δάκρυα  
δυσδιάκριτη πορεία πλεύσης χαράζω 
με στόχο μοναδικό την ερειπωμένη ψυχή σου . 
Προάγγελοι αβεβαιότητας τα χέρια 
σε άνυδρα μονοπάτια με οδηγούν 
ενός ξένου ανάστερου ουρανού . 
Αχνοχαράζει δίχως ακόμη ν' ανταμώσουμε 
με τρομάζει η εκκωφαντική σιγή 
της ανυπαρξίας κάθε συναισθήματος . 
Κανείς δεν σου έμαθε να κρατάς τον ήλιο 
πάνω απ' την γραμμή του ορίζοντα . 
Ποτέ δεν κατάφερες να αγαπήσεις  
κι αυτό ήταν πάντα το μαρτύριό μου.. 
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            Κακέκτυπα  ανθρώπινα ομοιώματα και ράκη 
 
                                                                                               Άγγελος Γόντικας 
 

Σε ποια κοινωνία να ζήσω να σταθώ 
ακόμα ψάχνω μα δε βρίσκω. 
Όπου κι αν καρφωθεί το βλέμμα μου, 
τα μάτια μου θολώνουνε, γιομίζουνε δάκρυα κι αίμα. 

 
Σαπίσανε πια, των ανθρώπων οι καρδιές,  
βγάζουνε μπόχα, βρωμάει και με πνίγει. 
Σε ποια γωνιά του κόσμου, καθάρια, ανθρώπινη ψυχή θα βρω, 
για τούτο το κατάντημα, να κλάψουμε κι οι δύο, 
τον πόνο της ν’ αφουγκραστώ, τη σκέψη της να νιώσω. 

 
Να δέσουμε τα χέρια, γύρω απ’ τα κορμιά σφιχτά 
να μη μας πάρει ο άνεμος κι ετούτη η κατηφόρα!  
Κι απέ! Μαζί της κι εγώ με τα λεύτερα άγρια άλογα, 
ν’ αδελφωθώ, σε λαγκαδιές να τρέχω, σε κοιλάδες, 
στις πλατανιές των λόγγων, τις καταπράσινες και βαθίσκιωτες, 
στα γέρικα τα πόδια τους, κι εκεί να ξαποστάζω! 

 
Φίλους να κάνω τα ταξιδιάρικα πουλιά,  
το νου μου, μαζί τους να τον παίρνουν. 
Να μου τον σεργανίζουνε, στα άβατα ψηλά βουνά 
και στα γαλάζια πέλαγα να μου τον ταξιδεύουν. 

 
Μονάχα έτσι λεύτερος θα ζω! 
Αφού, τον Ήλιο χρόνια τώρα, 
τσ’ ανθρωπιάς φονιάδες μου τον κλέβουν. 
Αχόρταγα, το φως του θα ρουφώ,  
της ψυχής μου τη ραχοκοκαλιά, ζεστά να τη χαϊδεύει. 

 
Έτσι, να μείνω ώρες, μήνες και χρονιές, 
έως ο Θεός να με φωνάξει! 

 
Να πάω να βρω τη μάνα μου, 
πατέρα, αδέλφια μου, καλά μου φιλαράκια. 
Να τους μιλήσω για την παλιανθρωπιά, 
για αίμα ανθρώπινο στη Γη που τρέχει. 
Κι ακόμα να τους πω, γι’ αυτούνωνε το κατάντημα, 
για τις μεγάλες τους τις μάσκες, 
αυτές που φόρεσαν οι άνθρωποι, 
αντί κοπέλα και τραγιάσκες. 

 
Να πιάσω την κιθάρα μου και να τους τραγουδήσω, 
να βγάλω απ’το μέσα μου, τον πόνο, τον καημό. 
Γι’ ανθρωποφονιάδες! 
Μέσ’ απ’το τραγούδι να μιλήσω, για να πω, 
πως την κοινωνία τούτηνε, δε θα τηνε προσκυνήσω!! 
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                    Ωδή Πρώτη 
 
                                                            Κώστας Καρούσος 
 
      Ω δύναμη του Λόγου, τα νεφρά σου 
      πειθαρχείς, το χρόνο στο κατάκρημνο 
      φιλί σου πάντοτε πώς ημερεύεις; 
      Πώς την ακοή σου να φέρω μέσα μου 
      στην κραυγή των εκλείψεων, διάκοσμος 
      να ξεχύνεσαι ή κοχλασμός της γης; 
      Συ σπας την εφταχρωμία της ψυχής 
      μπρος - πίσω ψηλαφείς τ’ ανάστημά σου 
      τ’ αύριο δεν ξέρεις πόσο θα ‘ναι κοντά 
10) Σ’ ένα δειλινό ψάρεμα του κύκνου 
      χλωμό πάθος διαστέλλεις την όρεξη 
      δεν κρώζει κανείς μήτε κι ο άνθρωπος 
      Ο Προμηθέας σου πρώτη μετώπη 
      γλυκό κεράσι στο κέντρο του ήλιου 
      με τον ήχο ξεφεύγοντας ηρεμείς 
      Ο φλοίσβος περιχυμένος τη ροή σου 
      ντροπαλόμορφη ψυχή φεγγαρίζει 
      την αλόγχιστη μούσα των παιδιών σου 
      Είσαι τ’ ασύμμετρο ποίημα, το σκεύος 
20) που θηρεύει γόνους και διαφάνεια 
       στον υπερούσιο χτύπο της άνοιξης 
       Μιαν απορία στα χείλη του κόσμου 
       συνακόλουθο βουητό ή διάπυρος 
       πόνος εκκολάπτεις την ιστορία 
       Αποφυλλίζεις την κίνηση τόσων 
       λειτουργιών στην έγκυο μεθόριο 
       του νου, σαν κατακάθεσαι μέσα μας 
       Ένας λεπτός χείμαρρος υψηλόκορμης 
       ευφροσύνης απαλύνει τις μέρες 
30) που σμίγουν τη διάρκεια της ορμής σου 
       Ποιος ξέρει, θ’ αποκαλυφθείς βαθιά μου 
       σα γεύση πρωτουργός ή δροσερή κορφή 
       του κόσμου, στο πέρασμα της έγνοιας του 
       Παίρνω το φως απ’ τη μορφή σου, πολλές 
       αυγές την πολιτεία ξεσποριάζοντας, 
       ώριμες ελαιογραφίες δικές σου 
       Αιώνιε τοκετέ θολωτού τάφου, 
       πού θρέφεις πολύανθο το δοξάρι 
       όταν το μάτι σου πέφτει μέσα μας; 
40) Έλα, μην ακούς παρά τον οίστρο σου, 
      πάρε την έκφραση της ηλικίας σου, 
      έγνοιες κορμοστασιές θα σε φυλάνε, 
      Μην αργείς• ώρες λεπιδοτρέμουλες 
      λιχνίζουν τ’ αύριο δεν αποκρίνεται 
      κανείς προτού συλλάβεις το μέγεθος 
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       Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε  
 
                                                           Μιχαλης Γκάνας 
 
Έρχονται νύχτες βροχερές βαμβακερές ομίχλες 
τ’ αλεύρι γίνεται σπυρί ύστερα στάχυ 
θροΐζει με πολλά δρεπάνια 
αψύς Ιούλιος στη μέση του χειμώνα. 
Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξηλώνεται 
αόρατο το χέρι που ξηλώνει 
και τρέμω μην κοπεί το νήμα. 
Νήμα νερού στημόνι χωρίς μνήμη 
σταγόνα διάφανη σε βρύα και λειχήνες 
νιφάδα-χνούδι των βουνών 
χαλάζι-φυλλοβόλο 
κι άξαφνα σκάφανδρο ζεστό 
στην κιβωτό της μήτρας. 
Αρχαίο σκοτάδι τήκεται και τρίζει 
αχειροποίητη φλογίτσα που το γλείφει. 
Συναγωγές υδάτων υετοί πρόγονοι παγετώνες 
στην πάχνη ακόμη της ανωνυμίας. 
                         
                                                      
 
 
                     Χελιδόνια της βροχής  
 

   Διονύσης Καρατζάς 
 
Όλες οι λέξεις μου σε όνειρα τελειώνουν 
Νύχτες βροχής ανθίζουν στο κορμί σου 
Κι όλες οι θάλασσες μπροστά σου χαμηλώνουν 
 
Όρκους και ευχές που έκανες θυμήσου 
Μέσα στα χέρια σου τα θαύματα παγώνουν 
Χελιδόνια της βροχής… 
 
Όλες οι σκέψεις μου αρχίζουν χελιδόνια 
Κάθε φτερό και φόβος της φωτιάς σου 
Κάθε μου πέταγμα παιχνίδι στη ματιά σου 
 
Όρκους κι ευχές που έκανες θυμήσου 
Μέσα στα χέρια μου τα θαύματα παγώνουν 
Χελιδόνια της βροχής… 
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  Δεύτερη μέρα 
 
                                             Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ 
 
Δεν υπάρχει σύνορο 
ανάμεσα στο φως της μέρας και της νύχτας. 
Τρίζει το σκαρί και οι ρεμβασμοί της πλώρης 
συνέχεια αιωνιότητας. 
Η ψυχή μου καυτός ανεμοστρόβιλος  
υπόσχεται το τίποτα. 
 
Εγώ που τόπους είχα ονειρευτεί 
όπου τ’ άλογα ξέφρενα τρέχουν 
στα γλιστερά μονοπάτια του ήλιου 
σ’  άρματα κι άμβωνες 
το κορμί μου στα ύψη οραματίστηκα. 
Κι όμως τις μέρες μου ταχτικά τελείωνα 
εκεί στο πατρογονικό πηγάδι 
με τα πρόσωπα και τα πράγματα τα αυλής 
μαζί μου χρόνους πολλούς σβησμένους. 
Χάνεται η ομορφάδα των βουνών 
όταν τόπο δεν έχεις υψηλό να δεις! 
Το ρόλο υποδύθηκα του σύννεφου 
που δε θα φέρει ποτέ ευλογία. 
 
 
Άφηνε την πόρτα σου 

 
                Νέλλη Λαγάκου 
 

Μην ξεχνάς, η χαρά 
δεν έχει χρόνο περίσσιο 
για πολλές επισκέψεις. 
 
Άφηνε την πόρτα σου 
λίγο μισάνοιχτη. 
Βάλε λίγο γλυκό στο τραπέζι, 
στον τοίχο κρέμασε ένα χαμόγελο. 
 
Δεν ξέρεις, μπορεί να περάσει 
για μια καλημέρα.  
Είναι αρκετό, 
μην ζητάς πολλές εξηγήσεις. 
 
Άλλωστε δε θα ’χει καιρό 
έτσι όπως τρέχει 
να μοιράσει τα δώρα της. 
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Όνειρα  

 
Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου 

 
Τα πρωινά τις Κυριακές 
πικραμύγδαλα στη γλώσσα 
και τα μάτια νοτισμένα 
σαν πλυμένα πουκάμισα 
να στάζουν μικρές σταγόνες 
πάνω σε πεθαμένα όνειρα. 

 
 
 
                                     Το Ραντεβού 
 
                                                                    Βασίλης Λαδάς - Αρφανης 
 
Σένα μυθικό ηλιοβασίλεμα δώσαμε το ραντεβού μας 
η πόλη ανάλαφρη ακροβατούσε στα σύρματα του δειλινού. 
Δε θα με γνωρίσεις είχες πει 
όταν με δεις μεταμορφωμένη 
έξω από τ΄αγκάθια μου. 
Σε είδα και σε γνώρισα 
αυτά είναι τα λόγια μας ο διάλογός μας 
ριγμένος στο δίχτυ με τα ψώνια 
τ' αγαθά που αγοράζουμε στην τυφλή αγορά 
και πηγαίνουμε μυστικά στο σπίτι μας 
τρέχοντας κάτω από τις καταπακτές που κρύβουν τα θηρία. 
Οι άνθρωποι χάνονται και ξαναβρίσκονται 
τους καλεί ένα σήμα στο κέντρο του κόσμου 
και είμαστε δύτες που ψάχνουμε στο βυθό 
το δαχτυλίδι ενός λησμονημένου γάμου. 
Δίπλα μας ο ζητιάνος με γυναικεία φωνή 
λέει ερωτικές ιστορίες και ζητιανεύει 
κι ένας ανάπηρος στη στάση χωρίς χέρια 
σφίγγει στα δόντια του το νόμισμα του εισητηρίου. 
Ώσπου να κάψει τα βεγγαλικά του ο ήλιος 
και να τελειώσει στις σπίθες το ραντεβού 
τα πράγματα δείχνουν τη μαγική εικόνα 
με τζιν και λευκά μπλουζάκια 
ζευγάρια γαλανόλευκα 
βαφτίζουμε το βρέφος μας που έχει χαθεί  
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     Ψυχική   Άρπα 
 

Γιώργος Σπηλιώτης  
 
Διαβάζοντάς το φίλε μουσουργέ 
ταξίδεψε μαζί  μ’αυτό 
στης θάλασσας τα πλάτη 
κι αν μια συγκίνηση, λεπτή νεράιδα, 
την πόρτα της ψυχής κτυπήσει 
μη φοβηθείς. 
 
Είναι το κάλεσμα του Ορφέα, 
της Μούσας κέντρισμα 
όλως ευγενικό κι απέριττο. 
 
Είναι το θεϊκό το μήνυμα 
ν’αγγίξει θέλει 
εκείνες που η Μούσα ύφανε για σε, 
τόσο διάφανες κι ευαίσθητες χορδές 
της ψυχικής σου άρπας. 
 
 
 Ποιος φταίει 
 
   Γιάννης Τσώλης 
 
Τ’αστέρια το’να μετά το άλλο 
πέφτουν με πάταγο. 
Ποιος άραγε να φταίει; 
Μήπως εγώ κι εσύ; 
Το σκέφτηκες ποτέ; 
Θυμάσαι τότε που χαμηλώσαμε  
τον ουρανό και τα στηρίξαμε; 
Δεν εξετάσαμε αν λάμπουν. 
Λάθος μας! 
Τ’αναβάσαμε ψηλά 
χωρίς να φέρουν φως. 
Γι’αυτό πέφτουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

    
  Του Βοσπόρου η αναπνοή 
 

           Βλάζια Φαιδά 
 
Έλα, θύμηση μου αλαργινή κι ακριβή, 
μεταξένια φέρε των καιρών εκείνων την πνοή, 
κι όταν έρθεις ξωτικιά σαν τη νυχτιά, 
άπλωσε σεντόνι αστροκέντητο για την καταχνιά. 
Έλα, όνειρο άπιαστο σε παρακαλώ, 
την ομπρέλα σου άνοιξε στου νου τον ουρανό, 
για να στρώσει λήθη απ' του Βοσπόρου τα νερά, 
της αγιάτρευτης λαβωματιάς τη λησμονιά. 
Έλα, ομίχλη αραχνένια απ' το γιαλό, 
ατλαζένιο ουράνιο τόξο άνοιξε να τυλιχτώ, 
λευτεριά να φέρει απ' του Βοσπόρου την πνοή, 
ρίζωμα ν' απλώσω σε μια άλλη γη. 
 
 
     

 Όνειρο 
 
                Κρητίων 
 
Εικόνα, περίεργη, αλλάζει σκηνή 
στη σκέψη και χάνεται ξανά να φανεί. 
Χαρούμενο γλέντι χαράζει πορεία 
και γίνεται ξάφνου νεκρού μια κηδεία. 
Καράβι στο πέλαγος στα σύννεφα φθάνει, 
στην έρημο χάνεται, δεν βρίσκει λιμάνι, 
Αντάρα ό άνεμος φυσά με μανία, 
το νου μας ταράζει, μας πιάνει ναυτία. 
Βροχή, κρύο, χιόνι, χειμώνας βαρύς, 
δε βρίσκεις μια άκρη ζεστή να χωθείς. 
Κι' εκεί πού πεθαίνεις φωτιά κάπου βλέπεις, 
χαρούμενος γίνεσαι κι' αρχίζεις και τρέχεις 
μα ξάφνου το σώμα σου μολύβι -βαρύ- 
ακίνητο στέκεται και δεν προχωρεί. 
Ό όλεθρος έρχεται, στο χείλος γκρεμού 
κυλάς, και κρεμιέσαι σε άκρη κλαδιού. 
Κι' εκεί πού ταράζεσαι βοήθεια ζητάς 
το όνειρο χάνεται κι αμέσως ξυπνάς. 
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  Υπάρχουν 

 
    Αλεξάνδρα Βαΐτση-Βάκρου 
 
Υπάρχουν στιγμές που μας ταξιδεύουν 
στους τόπους της απόκοσμης σιωπής 
πέρα και πάνω από το χρόνο 
φτάνοντας εκεί όπου η άνοιξη 
ποτέ δεν τελειώνει. 
 
Υπάρχουν φωνές που ακούγονται 
πέρα και πάνω από το νου 
όταν η νύχτα νικιέται από το φως 
κάποιου ημίθεου ποιητή 
που κατοικεί απέθαντος 
στον κόσμο της γαλήνης. 
 
Υπάρχουν σούρουπα κι αυγές 
που φανερώνουν τη μεγαλοσύνη 
των όσων ο αγώνας για δικαιοσύνη 
κινείται πέρα και πάνω από τη φυγή 
των ανεκπλήρωτων ονείρων. 

 
 
 

            Χάρτινο τριαντάφυλλο 
 

         Ελένη Μουζάκη-Μπουρίτσα 
 
Χάρτινο τριαντάφυλλο η ψυχή μου! 
Ούτε το χρώμα, ούτε το άρωμα του έχει. 
Στο πρώτο ανεμοβρόχι δεν αντέχει... 
Ψεύτικα φύλλα, ψεύτικο μύρο. Μόνο φαντάζει! 
Κι όλοι πιστεύουν, ότι στ' αλήθεια με ρόδο μοιάζει! 
Δεν έχει ρίζα, και στο κλαδί του ούτ' έν' αγκάθι 
να προστατεύει τη ζωή του από τα πάθη. 
Κι έτσι, το πνίγουν ολόγυρα του πλήθος αγκάθια, 
αγριοκάκτοι, ασφαλαχτοί κι αφροξυλάνθια. 
 
Κάποτε, θα 'ρθει ο Θεριστής για να θερίσει.  
Τότε την ήρα από το στάρι θα ξεχωρίσει!  
Και τότε, χάρτινο φτωχό τριαντάφυλλο μου, 
όσο κι αν θέλεις, δεν θα μπορέσεις μύρο να χύσεις. Δεν θα 'χεις μέλλον, ούτε 
κι ελπίδα να ξανανθίσεις! Γιατί τριαντάφυλλο, χωρίς το μύρο, χωρίς το χρώμα, 
δεν θα το θέλουν ούτε τ' αστέρια, ούτε το χώμα!  
Χάρτινο τριαντάφυλλο η ψυχή μου! 
Αχ! Ας το κάνει αληθινό η προσευχή μου! 
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                           Ελλάδα δωσ’μου φώτιση 
 
    Γιώργος Μαρινάκης 

 
Μητέρα των πολιτισμών και θυγατέρα του ήλιου, 
το μεγαλείο σου προσκυνώ κι ωδή σου αφιερώνω 
κι αναρωτιέμαι αν ποτέ το ανάστημα θα υψώσω 
έως εκεί που έφθασαν οι αρχαίοι πρόγονοί μου 
και με Μυκήνες, με Κνωσό, Δελφούς και Ολυμπία, 
Δίον, Βεργίνα, Αμφίπολη, δοξάσαν τ’όνομά σου. 

 
Πυρσούς και φάρους άναψες στο διάβα των αιώνων 
που στείλαν τις αχτίδες τους στα πέρατα του κόσμου. 
Ανέδειξες τις κορυφές της διάνοιας του ανθρώπου 
και σ’έστεψαν βασίλισσα σε τέχνη κι επιστήμη. 
Την ιστορία στόλισες με ολόχρυσες σελίδες 
και τα αθάνατα έργα σου τη μνήμη μας ανθίζουν. 

 
Θεσπέσια κι ουρανόπεμπτα καλλιέργησες το πνεύμα, 
με το Σωκράτη, Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 
Αριστοφάνη, Σοφοκλή, Αισχύλο κι Ευριπίδη. 
Ερεύνησες ενδελεχώς τα επίγεια και το σύμπαν 
με Αρίσταρχο, Δημόκριτο, Θαλή και Πυθαγόρα 
και Παρθενώνα ύψωσες με Ικτίνο, Καλλικράτη. 

 
Μες στους βωμούς σου χύθηκαν ποτάμια ιδρώτα κι αίμα, 
χιλιάδες ήρωες έστεψες με δάφνινα στεφάνια 
κι όλη τη γη συγκλόνισαν οι ξακουστές σου μάχες 
του Μαραθώνα, Σαλαμίνας και των Θερμοπυλών. 
Κι ο Αλέξανδρός σου εκστράτευσε πολιτισμό να σπείρει 
στα βάθη της Ανατολής και πέρα απ’τον Ευφράτη. 

 
Τώρα στους δίσεκτους καιρούς, επίκληση σου κάνω  
για να διαβώ απ’τα στενά που με παραμονεύουν 
η Σκύλλα και η Χάρυβδη της θλίψης και της φτώχειας, 
οι Λαιστρυγόνες της φωτιάς, οι Κύκλωπες του μίσους 
κι οι αδικίες που έγιναν νέες Λερναίες Ύδρες. 

 
Ελλάδα δωσ’ μου φώτιση, δωσ’ μου ψυχή και σθένος, 
στείλε από μηχανής Θεό την κάθαρση να φέρει, 
δώσε μου άγρυπνη ματιά κι ασπίδες προστασίας 
και στείλε σκέψη αμόλυντη, ευθυκρισία και τόλμη 
για να επουλώσω τις πληγές των αλγεινών καιρών μου 
και να φανώ αντάξιος με την κληρονομιά σου!  

 
         ( Βραβείο «Πλαταιαί» στον Ε’ Παγκόσμιο Ποιητικό διαγωνισμό 
                                της Αμφικτυονίας Ελληνισμού ) 
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Σε ερώτηση που κάνανε στον ποιητή Ντύλαν Τόμας, πώς και γιατί 
άρχισε να γράφει ποίηση, έδωσε την πιο κάτω απάντηση: 

 
Άρχισα να γράφω ποίηση επειδή ερωτεύτηκα τις λέξεις. Τα πρώτα ποιήματα 
που γνώρισα ήταν παιδικά τραγούδια αγάπησα τις λέξεις τους πολύ πριν 
καταφέρω να τα διαβάσω. Τι αντιπροσώπευαν, τι συμβόλιζαν και τι 
εννοούσαν εκείνες οι λέξεις, με απασχόλησε πολύ αργότερα. Μόνο ο ήχος 
τους με ενδιέφερε, την ώρα που ξεπήδαγε από τα χείλη κάποιον εντελώς 
αδιάφορων και ακατανόητων μεγάλων όντων. 
Αργότερα συνειδητοποίησα ότι ήμουν καταδικασμένος να ζω με τις λέξεις και 
μέσα στις λέξεις. Πρώτη μου δουλειά, λοιπόν, ήταν να γνωρίσω και να 
κατανοήσω τους ήχους και το υλικό τους. Πως και που θα τις 
χρησιμοποιούσα, τι θα έλεγα με αυτές, ήταν κάτι που θα με απασχολούσε 
αργότερα. Τώρα έπρεπε να μάθω τα πάντα για το χαρακτήρα, τις διαθέσεις, 
τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τις συναισθηματικές μεταπτώσεις, τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις τους. Μου φτάνει να τους συμπεριφέρομαι, όπως ο 
μάστορας στο ξύλο, στην πέτρα ή σε ό,τι είναι του χεριού του, τέλος πάντων. 
Μου αρέσει να τις πελεκάω, να τις χαράζω, να τις πλάθω, να τις γυαλίζω, να 
τις φέρνω στα μέτρα ενός σχεδίου, μιας περιόδου, ενός γλυπτού, μιας 
φούγκας που θα εκφράζει κάποια λυρική παρόρμηση, κάποια πνευματική 
αμφιβολία ή βεβαιότητα, κάποια μισοσυνειδητή αλήθεια, την οποία πρέπει να 
πλησιάσω και να συνειδητοποιήσω. 
Ο Ντύλαν Τόμας γεννήθηκε στο Σουώνσι της Ουαλίας στα 1914 Αφού 
εργάστηκε για κάποιο διάστημα σαν δημοσιογράφος, αποκάλυψε το ποιητικό 
του ταλέντο στο διαγωνισμό κάποιας λαϊκής εφημερίδας, στα 1933. Την 
επόμενη χρονιά η συλλογή του Eighteen Poems δημιούργησε θόρυβο εξαιτίας 
του παράξενου τρόπου με τον οποίο ο Τόμας είχε αποφασίσει να ασκήσει την 
ποίηση. Οι παράδοξες εικόνες του και η φαινομενικά αχαλίνωτη φαντασία του 
τάραξαν τη συγκρατημένη ποίηση των διαδόχων του Τόμας Έλιοτ και 
ξανάφεραν στο λογοτεχνικό προσκήνιο τις ρομαντικές διαστάσεις της αγγλικής 
ποίησης Πέθανε 39 ετών, αφήνοντας πίσω τη σύζυγο και  τρία παιδιά . 
Κατάφερε να αναγνωριστεί ως ο εθνικός ποιητής της πατρίδας του, αλλά και 
να γνωρίσει συγκλονιστική εμπορική επιτυχία.. .... 

πηγή: http://eranismas.blogspot.com 
 

Απόσπασμα από το ποίημα του      (Σαν Ξύπνησα) 
.......Εδώ που τα πουλιά ταξιδεύουν σαν φύλλα κι οι βάρκες σαν πάπιες 
άκουσα, τούτο το πρωινό, ξυπνώντας, 
αλλιώτικη από τους θορύβους της πόλης 
μια φωνή στον ορθωμένο αέρα, 
διόλου προφητική απότοκο δική μου, 
να διαλαλεί τη συντριβή της παράκτιας πόλης μου. 
Χρόνος ανύπαρκτος, είπαν τα ρολόγια, Θεός ανύπαρκτος, σήμαναν οι 
καμπάνες, 
τράβηξα τα λευκά σεντόνια πάνω από τα νησιά 
και τα νομίσματα πάνω στα βλέφαρά μου κροτάλισαν σαν όστρακα. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feranismas.blogspot.com%2F&h=ATPvV_aK4sxAZZONtwI-1CSTTGKn3d1ljOlYijJ24LYvyCGzTHMryrJDQg38gcMqXe_Zit6IH_dWw2BmLSxxevKM5V5JwHP1LzeIoZhSg8m4cxDc9Jn2E-LoHfH6XxZ9gUHUePEjkuwhDgn_MA&enc=AZMPTzWObL2GnUqiymKwpeC4zCU6rlMW1F6KV48dI8tk4sGahrkSSHPL3MKbNBD_BSc23EbvkDH1xGZVHvOU41dw5tHavEQpywGRGe2MohFfZe7AFOCrkVhYOUzitbspbiULVntdw0JqGza2onVj3UOd-c3y6hIVTmpB4OZqBWALDQyB-QDBcfqM0l7qFx1JV0w&s=1
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7. ΔΙΗΓΗΜΑ 
 

ΝΑ ΕΡΧΕΣΑΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ 
 

                                                                                                      Κώστας Λογαράς 
 

1.Ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη προς το Σιδηρόκαστρο, το θλιβερό εκείνο 
πρωινό του '74, είχα κουρνιάξει σε ένα πίσω κάθισμα του λεωφορείου και είχα 
τα μάτια κολλημένα στο παράθυρο. Τουρτούριζα απ' το κρύο γιατί τα τζάμια 
έχασκαν κι από τις χαραμάδες έμπαινε ο αέρας σαν ξουράφι. Φλεβάρης 
μήνας ήταν κι είχε παγωνιά, έριχνε χιόνι ακόμα. Στα δικά μου μέρη, τον 
Φλεβάρη αρχίζει και μυρίζει άνοιξη, ενώ εδώ στα βόρεια θα καίνε τις σόμπες 
ως τον Μάη και βάλε, υπολόγιζα. Πολύ αργότερα, προς τον Ιούλιο, θα αρχίζει 
να γλυκαίνει κάπως ο καιρός...  Κοίταζα έξω απ' το παράθυρο. Μουντό και 
βροχερό τοπίο σαν το μέσα μου. Γέμιζε αχνούς το τζάμι απ' τα χνότα μου, το 
σκούπιζα με το μανίκι μου και άφηνα το βλέμμα αδιάφορο να τρέχει πάνω στα 
χωράφια που τρέχανε κι αυτά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Απέραντες 
εκτάσεις, καρότσες πού και πού παρατημένες, μια ψιλή βροχή, βουνά στο 
βάθος σκεπασμένα απ' τη θολούρα της ομίχλης. Μ' έπιανε πλάκωμα. 
Μέσα στο λεωφορείο ήταν χειρότερα. Μ' έπνιγε η μπόχα απ' τα τσιγάρα, τα 
ποντιακά τραγούδια στο ραδιόφωνο, τα ξερνοβολητά τού διπλανού μου στις 
στροφές του Λαχανά. Ξέρναγε πάνω στο πάτωμα και δεν έδινε κανένας 
σημασία. Το σκηνικό συμπλήρωναν δύο γιρλάντες-χαϊμαλιά στο παρμπρίζ 
τού οδηγού, με κόρα ένα δάχτυλο η καθεμιά τους. Και στην άκρη δεξιά η 
ξασπρισμένη αφίσα με τον Φοίνικα και το φαντάρο. Έξι χρόνια τώρα, τη 
βάραγε ο ήλιος κι είχε ξεθωριάσει. Κάθε φορά που πάταγε το φρένο ο οδηγός, 
άναβε ένα κόκκινο λαμπιόνι από κάτω της σαν καντηλέρι. 
Είχα μαζευτεί στην άκρη μου τυλιγμένος στη στρατιωτική μου καμπαρντίνα κι 
έτρεμα απ' το κρύο. Κι όσο ανηφορίζαμε προς το Βορρά ―κι άλλο, και δώσ' 
του κι άλλο― νόμιζα πως είχαμε περάσει, πια, τα σύνορα της Βουλγαρίας και 
διασχίζαμε τη χώρα του εχθρού (γιατί ήταν χούντα τότε και τους Βούλγαρους 
τους είχαμε πολύ εχθρούς). Αφού αναρωτιόμουν αν πράγματι ήταν κι εδώ 
Ελλάδα. 
Μπα! απορούσα. Τέτοιον καιρό και τόσο γκρίζα χρώματα, άξενα, δεν τα 'χα 
ξαναδεί, γι' αυτό και αμφέβαλλα. Πρώτη φορά ταξίδευα πιο πάνω απ' τη 
Θεσσαλονίκη κι ό,τι ήξερα γι' αυτά τα μέρη το θυμόμουν από Τα μυστικά του 
Βάλτουακόμα: κομιτατζήδες, Βούλγαροι, κυνηγητά και άγριοι σκοτωμοί. 
Ολόκληρο το σκηνικό της Πηνελόπης Δέλτα ξαναζωντάνευε ανακατεμένο 
τώρα κιεμπλουτισμένο με υλικό από τη σύγχρονη Ιστορία: οι εαμοβούλγαροι, 
οι κομμουνιστές και οι συμμορίτες... Κοντά ένα χρόνο είχα στο στρατό κι ως 
τότε υπηρετούσα σ' ένα τάγμα έξω απ' τη Λάρισα. Δεν πέρναγα άσχημα εκεί 
που ήμουνα. Καθόλου. Γιατί μια φίλη μου(γνωστή μου απ' τη Νομική Σχολή) 
που ο πατέρας της ήταν υψηλόβαθμος στο Ναυτικό ―καλή της ώρα εκεί που 
βρίσκεται― με βόλεψε, είναι αλήθεια. Και δόκιμος φρόντισε να γίνω κι έξω απ' 
τη Λάρισα μάνι μάνι να βρεθώ. 
«Τι λες;» μου είχε προτείνει η Σοφία ― αλέγρο κορίτσι, με χιούμορ και λογική 
τετράγωνη. «Θέλεις» μου είπε «να το πω στον Άβραχο;». Άβραχος ήταν ο 
πατέρας της ο ναύαρχος, έτσι τον κορόιδευε γιατί δεν είχε πατήσει το πόδι του 
ποτέ ούτε σε πλοίο, ούτε σε θάλασσα το είχε βρέξει λούφαζε στα γραφεία του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Να του το ζητήσω 
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να σε κάνει έφεδρο;» με ρώτησε. «Ούτε σκοπιές θα φυλάς, και το κυριότερο» 
πρόσθεσε δελεαστικά «θα παίρνεις μισθό κανονικό. Θα 'χεις λεφτά δικά σου. 
Θα νοικιάζεις σπίτι. Αυτό πια πού το βάζεις; Δεν θα κοιμάσαι στο 
στρατόπεδο» μου αράδιαζε ένα σωρό επιχειρήματα προκειμένου να με πείσει. 
Όμως δεν χρειαζόταν να πει περισσότερα, το θέμα της σκοπιάς ήταν από 
μόνο του αρκετό για να με καταφέρει. «Στο κάτω κάτω» συνέχισε παίρνοντας 
ύφος περιπαιχτικό «άλλη φάτσα έχει ο φαντάρος» ―και ξίνισε τα μούτρα 
της― «κι άλλο να είσαι ανθυπολοχαγός»― και χτύπησε δυο τρεις φορές τ' 
ακροδάχτυλα στον ώμο της, εννοώντας τα γαλόνια. Αν ήθελα! «Και το 
ρωτάς;» της λέω. «Προχώρα το. Σήμερα κιόλας». Ούτε που πέρασε από το 
μυαλό μου τότε, ομολογώ, η παραμικρή  αναστολή ιδεολογικής φύσεως. Γιατί 
ούτε πολιτικές απόψεις είχα στέρεες ούτε ένιωθα τέτοιες ενοχές. Σε άλλες 
φουρτούνες θαλασσόδερνα εκείνους τους καιρούς, άλλα μπουρίνια 
λυσσομανάγανε μες στα μυαλά μου. «Να σου βρει και μια ειδικότητα» 
συμπλήρωσε ενθουσιασμένη η Σοφία «που να μην χρειάζεται να κάνεις 
απολύτως τίποτα. Ξέρει αυτός» μου χαμογέλασε με νόημα. «Και μετά από 
τους πρώτους μήνες» ―είχε πάρει, πλέον, αμπάριζα κι έκανε σχέδια― «ούτε 
καν στο στρατόπεδο θα μπαίνεις» πρόσθεσε και μου' κλεισε πονηρά το μάτι. 
Κι όπως τα 'χε σχεδιάσει μέσα στο μυαλό της η καλή μου η Σοφία, έτσι και 
έγιναν. Και δεν το είχα μετανιώσει. Ίσα ίσα. Και τώρα, μετά από πεντέξι μήνες 
στο στρατό, τα είχε καταφέρει και πάλι μια χαρά να 'ρχόμουν ακόμα 
παρακάτω, προς τα μέρη μου. Όλα ήταν μιλημένα και έτοιμα. Μα εκεί που το 
'χα δέσει κόμπο και περίμενα ώρα την ώρα, μου δώσαν ένα φύσημα γερό και 
με στέλνανε τέρμα Θεού. Στα σύνορα. Και ούτε ο ναύαρχος ούτε κανένας 
άλλος δεν μπορούσε, πια, να κάνει τίποτα Η Σοφία μού το είπε καθαρά: 
«Διστάζει να μεσολαβήσει ο πατέρας μου ύστερα απ' όσα έγιναν. Φοβάται 
πως θα εκτεθεί». Και μου το ξέκοψε. Μάζεψα λοιπόν τα μπογαλάκια μου, τα 
φόρτωσα στο σάκο κι έφυγα για το Σιδηρόκαστρο. Μέσα σε μεγάλη 
στεναχώρια και με την πιο βαριά καρδιά.  

 
2. Είχα γείρει το κεφάλι στο παράθυρο του λεωφορείου και κοίταζα έξω με 
χαμένο βλέμμα. Τα 'θελε ο κώλος σου, δεν φταίει κάνας άλλος, τα 'βαζα με 
τον εαυτό μου. Πήγαινες φιρί φιρί να σε στείλουνε στην εξορία του Αδάμ... 
Tράβατα, τώρα... 
Εγκλωβισμένη η σκέψη μου τριγύριζε συνέχεια γύρω απ' τα ίδια γεγονότα. Τα 
έφερνε αποδώ, τα πήγαινε αποκεί και δεν έλεγε να ξεφύγει λιγουλάκι. Το ένα 
έφερνε το άλλο. Τα έπιανα απ' τη μέση, απ' το τέλος, από την αρχή, κι ύστερα 
πάλι και ξανά και πάλι. Απ' όπου και νατα 'πιανα μου προκαλούσαν ταραχή, 
αφού με φτάνανε στο αναπόφευκτο φινάλε: μέσα στο βρόμικο αυτό 
λεωφορείο που σερνότανε αγκομαχώντας στις στροφές του Μπέλες με 
προορισμό το Σιδηρόκαστρο. 
«Δεν καθόσουνα στ' αυγά σου, παρά μου 'θελες μπλεξίματα» μονολογούσα 
απογοητευμένος και σιχτίριζα τον εαυτό μου. Ναι, είχα μπλέξει. Είχα τη φωλιά 
μου λερωμένη και γι' αυτό μου δώσανε το φύσημα. Πριν ένα μήνα είχαν φέρει 
στο στρατόπεδο πέντε έξι φοιτητές. Τους πιάσαν με τα επεισόδια της Νομικής, 
τους ντύσαν με το ζόρι στο χακί και τους σκορπίσανε σε διάφορες μονάδες 
δεξιά κι αριστερά. Πριν καταφθάσουν, μας συγκέντρωσε, θυμάμαι, έφεδρους 
και μόνιμους ένας ταγματάρχης, σκύλος μοναχός. Κατάμαυρος απέξω κι από 
μέσα του ,καμπούριαζε σαν γάτα έτοιμη να ορμήσει. «Να τους τσακίσετε» 
ούρλιαζε σαν το θηρίο το ανήμερο «να τους πατήστε στο λαιμό. Τα  
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τσογλάνια! Που θα τα βάλουν με την Επανάσταση!». Τα μάτια του βγάζανε 
σπίθες, τον έβλεπες και τον φοβόσουν. Χτύπαγε τα πόδια του στο πάτωμα, 
λες και τους πάταγε με μίσος στην κοιλιά. «Με το παραμικρό...τσακίστε τους! 
Οι φλώροι, τα κομμούνια» έβριζε μέσα σ' ένα παραμιλητό.«Οι ποίξοι και οι 
δείξοι» τους χαρακτήριζε με απέχθεια, σαν να μιλούσε για τίποτα 
αποβράσματα της κοινωνίας, για τίποτα σκουπίδια. 
«Αυτοί είναι οι επιστήμονες;» έτριζε τα δόντια του. «Μωρ' θα τους στείλω εγώ 
να βόσκουν πρόβατα» απειλούσε θεούς και δαίμονες. Δεν έδινε όμως άλλες 
εξηγήσεις, γιατί και πώς και τι είχε γίνει. Όχι. Είπε μόνο: «...που θα τα βάλουν 
με την Επανάσταση». Μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Μα ο καθένας μας το 
καταλάβαινε ότι τα πράγματα ήταν μάλλον σοβαρά. Γιατί τον τελευταίο καιρό, 
άλλοτε με διαδηλώσεις κι άλλοτε με καταλήψεις, η κατάσταση σιγόβραζε και 
πήγαινε να ξεφύγει απ' τα χέρια της κυβέρνησης. Όσους έπιαναν τους 
καταδίκαζαν και τους μαντρώνανε, αλλά ο έλεγχος ήταν αδύνατος. Ό,τι μέτρα 
και να παίρνανε, δεν μπορούσαν να καταλαγιάσουν τη σοβή του κόσμου. 
Ακόμα και μέσα απ 'το σινάφι τους, στο Ναυτικό, είχαν σηκώσει μπαϊράκι οι 
αξιωματικοί, καιτα πράγματα έδειχναν να αγριεύουν ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό 
χτυπιότανε κι ο ταγματάρχης σαν το κολοβωμένο φίδι κι έχυνε το φαρμάκι 
του. «Μπορείτε να τους κάνετε ισόβιους φαντάρους;» άφριζε το μανιαούρι. 
«Kάντε τους». Κι έτρεμε ολόκληρος. Τα μάτια του πέταγαν σπίθες, αναμμένες 
απ' το πάθος και το εθνικό του όραμα. Τον ήξερα ως τώρα ανέκφραστο και 
ψύχραιμο. Πρώτη φορά τον έβλεπα τόσο εξαγριωμένο, ―τι λέω;― 
παθιασμένο από μια παράφορη επιθυμία για εκδίκηση. Και προπαντός, τόσο 
εκδηλωτικό μπροστά σε όλους, μονιμάδες κι έφεδρους. Άρα, κάτι πολύ 
άσχημο συνέβαινε, κάτι που ξεπερνούσε μάλλον την ασφάλειά του και τον 
απειλούσε ή τον ακύρωνε. Από πειθήνιο όργανο είχε μετατραπεί σε άγριο 
εκτελεστή. Τελειώνοντας λοιπόν ο ταγματάρχης το λογύδριο, σούφρωσε τα 
χείλη του κι έδωσε ρητή εντολή με συριστή φωνή: «Έξοδο ζητάνε;» 
βρυχήθηκε. «Να τους στέλνετε στο κρατητήριο. Άδεια θέλουνε; Στη φυλακή».  
Τι ήταν να το πει! Πέσαν οι περισσότεροι πάνω στα μαυρόπαιδα να τα φάνε 
ζωντανά. Από φόβο; Είχαν αισθανθεί κι αυτοί πως απειλείται η εξουσία τους; 
Ποιος ξέρει. 
Ξεχώριζαν και οι πέντε μέσα στο στρατόπεδο σαν τη μύγα μες στο γάλα. 
Φοβισμένα ζώα. Ταλαιπωρημένοι, τρομοκρατημένοι σαν μικρά παιδιά. Δύο 
αρχιτέκτονες, άλλοι δυο μηχανικοί, κι ένας ακόμα, δεν θυμάμαι τι. Τους 
έβλεπα και τους λυπόμουν, όχι μόνο γιατί τραβάγαν τον αλίμονο, αλλά γιατί 
σκεφτόμουν πως θα μπορούσα να ήμουνα κι εγώ στη θέση τους. Αν τέλειωνα 
τις σπουδές μου λίγο αργότερα και με προλάβαιναν τα γεγονότα, σίγουρα θα 
είχα ανεβεί μαζί τους στην ταράτσα. Το πλήθος και ο ενθουσιασμός θα με 
είχαν συνεπάρει, όπως είχε γίνει και με τόσους άλλους ― άσχετοι οι πιο 
πολλοί, όπως εγώ. Διόλου απίθανο να με είχαν μπαγλαρώσει, και τώρα να 
βρισκόμουν ανάμεσα σ' αυτούς εδώ. Ένα βράδυ λοιπόν ―θα είχαν περάσει 
κάνα δυο βδομάδες―, συναντηθήκαμε τυχαία με κάποιον απ' αυτούς. Νίκο 
τον έλεγαν κι ήταν Βολιώτης στην καταγωγή. Ο πιο κινητικός απ' όλους. 
Έτρεχε όλη μέρα στο στρατόπεδο πάνω κάτω. Οι άλλοι κατάφερναν κι 
εξαφανίζονταν, δεν ξέρω πού. Αυτός γύρναγε πέρα δώθε σαν το αδέσποτο 
σκυλί. Νόμιζες πως είχε πάρει από κάπου εντολή να τρέχει. Ότι τον έστελναν 
συνέχεια να κάνει κάτι· για να τον τιμωρήσουν, τάχα. Ένας λεβέντης είκοσι 
χρονώ, φοβισμένος κι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αμυνθεί ή να απολογηθεί. 
Έτρεχε η μύτη του, τη ρούφαγε, κι άλλοτε γύρναγε την απαλάμη του 
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ανάποδα, τη σκούπιζε κι ύστερα καθάριζε τη μύξα πάνω στη στρατιωτική του 
φόρμα. Πέσαμε μούρη με μούρη την ώρα που έστριβε από μια γωνία 
τρέχοντας. Κάπου πήγαινε και πάλι βιαστικός. Αν δεν σταμάταγα 
ενστικτωδώς, θα 'πεφτε πάνω μου. «Α!» έβγαλε έντρομος μία κραυγή και 
περίμενε να εισπράξει, ίσως, την κατσάδα του. Το κίτρινο φως της λάμπας 
που είχε ανάψει κιόλας στο στρατόπεδο έπεφτε πάνω στο πρόσωπό του και 
το φώτιζε θολά στο μισοσκόταδο. Η φιγούρα του, τα φοβισμένα μάτια του, μια 
παγωμένη έκφραση στα χείλη του σαν υποψία ενός χαμόγελου που, σε 
κανονικές συνθήκες, θα άνοιγε αυθόρμητα σε γέλιο, αλλά που τώρα περίμενε 
σαν το μικρό παιδί να του δώσω εγώ την άδεια για να χαμογελάσει, πρώτα να 
δει εμένα να γελάω κι ύστερα ν' νοίξει λίγο το δικό του χείλι, αυτή λοιπόν η 
ατμόσφαιρα των λεπτών υπαινιγμών με λύγισε. Ένιωσα να με διαπερνά ένα 
αίσθημα παράξενης συνενοχής, ή μάλλον τρυφερότητας, που όμως δεν την 
άφησα καθόλου να φανεί. Ούτε σαν ίχνος καν Έριξα ένα βλέμμα γρήγορα 
γρήγορα, δεξιά αριστερά, δεν έβλεπα κανέναν. «Άκου» του λέω δίχως να 
σκεφτώ. Tο και το. Να προσέχει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Να μην 
επιχειρήσουν ούτε αυτός ούτε οι άλλοι να ζητήσουν άδεια, γιατί αυτό και αυτό, 
του λέω, το έχουνε σκοπό να σας ταράξουν στις ποινές. «Το άκουσες, το 
ξέχασες» του επέστησα την προσοχή. Με κοίταξε αμήχανος με το τρομαγμένο 
βλέμμα του και ρούφηξε τη μύξα του. Πιο μεγάλη όμως ήταν η αμηχανία του 
όχι γι' αυτό που άκουσε, υποθέτω, αλλά μάλλον γιατί κάποιος απ' τη φάρα 
των αξιωματικών έδειχνε να του ανοίγει τα μάτια και να τον προστατεύει. 
Ρούφηξε τη μύτη του διακεκομμένα και απανωτά, σαν να 'ριχνε ριπές με κάνα 
όπλο, κι έμεινε για λίγο αναποφάσιστος. Ζύγιαζε μάλλον την κατάσταση και 
δεν ήξερε αν έπρεπε να με εμπιστευτεί ή όχι. Σύντομα όμως φάνηκε να 
ξεπερνάει τους ενδοιασμούς του. Η αρχική του δυσπιστία υποχώρησε, το 
πρόσωπό του γλύκανε, κι ένιωσα ν' ακουμπάει απάνω μου το φόβο του, την 
απελπισία και την ανημπόρια του.  Αυτό με συγκινούσε πιο πολύ κι απ' όλες 
τις πολιτικές ιδεολογίες. Η αδυναμία ενός άντρα που τον φτάνει σε απόγνωση, 
τον ταπεινώνει και τον υποτάσσει. Αυτή η ανθρώπινη έκφραση μ' ενδιέφερε 
περισσότερο απ' όλα τα Κεφάλαια του Μαρξ, τις ερμηνείες των ειδικών και τις 
αναλύσεις τους. Ήμουν λοιπόν μαζί του και στεκόμουν αλληλέγγυος όχι στην 
ιδεολογία του― αν είχε, βέβαια, κάποια ιδεολογία ο καψερός κι αυτός· αν ναι, 
την αγνοούσα― όχι, λέω, στην ιδεολογία του, αλλά στην αδυναμία του, σ' 
έναν έρα που μέσα του ανάπνεε με δυσκολία και μύριζε απειλή. Έβλεπα την 
ανάγκη του να τα μοιραστεί με κάποιον όλα αυτά, να απαγκιάσει σε έναν ώμο 
και να χαλαρώσει η ψυχή του. «Πες τα και στους άλλους» του είπα και 
απομακρύνθηκα βιαστικά δίχως να μας δει κανείς.  
 
 
 

Ο Κώστας Λογαράς γεννήθηκε στην Πάτρα το 1950. Έχει γράψει ποίηση και πεζό. 
Από το 1997 συνεργάζεται ως επιφυλλιδογράφος με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. Έργα 

του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά 
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8. ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ 
 
 
 
 

         Απ’ τον καημό σου πάλιωσα τα σίδερα 
 
Για να μπορέσω να μιλήσω για σένα 
Σε ήρωες, σε παιδιά καλά 
Για να μπορέσω να μιλήσω για σένα 
Σε άτιμους, αναίσθητους 
Και ψεύτες 
 
Πόσους χειμώνες τώρα απανωτούς 
Κοιμόντουσαν οι λύκοι, τα πουλιά 
Η φυλακή 
Εξω κυλούσε γάργαρος 
Ο κόσμος 
Άυπνος μόνο εγώ, 
Πόσες όμορφες άνοιξες 
Απ’ τον καημό σου πάλιωσα τα σίδερα 
Ρόδα του αίματος να βάλλω στα μαλλιά σου 
Ένα απ’ τη μια μεριά 
Κι ένα απ’ την άλλη… 
 
Να μπορώ να σε φωνάζω εσένα, 
Σε πεφταστέρια, 
Σ’ απύθμενα πηγάδια 
Να φτάνει ίσαμ’ ένα σπιρτόξυλο η φωνή μου 
Πεσμένο στο πιο έρημο 
Κύμα του ωκεανού. 
 
Του πρωτου έρωτα τα μάγια τα χαμένα 
Τα χαμένα φιλιά. 
Τόσο μακριά, από το βράδυ που απότομα πέφτει 
 
Ένα ποτήρι, ένα τσιγάρο, να βυθίζεσαι, 
Αχ να μπορούσα να μιλώ για σένα… 
Η απουσία σου, η άλλη ονομασία της κόλασης μου  
Τα μάτια σου, κρυώνω, μην τα κλείνεις… 
 
 Hasretinden Prangalar Eskittim, 1968 (Τουρκια)    - μτφρ : Ανθη Καρρα 
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          Αὐτὸ εἶναι ὅλο 
 
Ζῶ στὴ φεγγοβολὴ 
ποὺ προχωράει 
ὁλόγιομα τὰ χέρια μου 
μὲ πόθους 
κι ὁ κόσμος εἶναι ὄμορφος πολὺ 
μοσκοβολάει. 
Τὰ μάτια μου λιμπίστηκαν 
τὰ δέντρα 
τὰ δέντρα ποὺ γιόμισαν ἐλπίδες 
καὶ ντύθηκαν τὴ πράσινη στολὴ 
τὸ λιόχαρο δρομάκι προχωράει 
σ᾿ ὁλόδροσο χαλὶ 
κι ἀπ᾿ τὸ φεγγίτη μὲ καλεῖ 
στὶς πράσινες νησίδες. 
Κι οὔτε μυρίζομαι τὰ φάρμακα 
τ᾿ ἀναρρωτήριο πιὰ δὲ βρωμάει 
-θ᾿ ἀνοίξουν τὰ γαρούφαλα 
ἡ ὥρα ἡ καλή- 
Τί τάχα ἂν εἶσαι φυλακή; 
Νὰ μὴ λυγᾶς! 
αὐτὸ εἶν᾿ ὅλο. 
 
                             Ναζὶμ Χικμέτ (Τουρκια )  - μτφρ:  Γιαννης Ριτσος 
 
 
 
      Το Βοτσαλο 
 
Δίχως κεφάλι δίχως μέλη 
φανερώνεται 
Με του τυχαίου τον ερεθιστικό σφυγμό 
Σαλεύει 
Με το ξεδιάντροπο του χρόνου βήμα 
Κρατάει τα πάντα 
Μες στην παράφορη 
Ενδόμυχη αγκαλιά του 
Λείο λευκό αθώο κουφάρι 
Χαμογελά στο φρύδι της σελήνης 
 
                 Βασκο Ποπα  (Σερβια )  - μτφρ : Ε. Σκοπετέα    
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                  Πόσα πράγματα με περιμένουν  
 
Ω Θεέ μου, πόσα πράγματα με περιμένουν 
Θέλω τόσα να κάνω 
Και μια ζωή δεν φτάνει. 
Μου χρειάζεται ένα δάσος 
και δεν έχω ούτε δέντρο. 
Μου χρειάζεται δρόμος να περπατήσω 
κι εγώ, δυστυχώς, έφτασα νωρίς. 
 
Θέλω να σμιλέψω 
το πρόσωπό μου 
με τα χέρια σου 
όμως δεν είσαι εδώ. 
Θέλω να ξεκουραστώ 
και δεν έχω κοπιάσει. 
 
Θα ’θελα να στείλω ένα χαμόγελο 
στον αέρα, μόνο ένα 
όμως εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε 
τη μνήμη του αγέρα. 
                                    Βισάρ Ζίτι  (Αλβανία)   - μτφρ: Γιάννης Θηβαίος 
 
 
            Η μάνα του ποιητή 
 
Όταν χτυπάει η πόρτα της 
όποιος και να ’ναι 
ο ήλιος 
ή καταιγίδα 
σκιά της νύχτας 
άγγελος 
ή στρατιώτης 
γυναίκα του δρόμου, ορφανός 
δάσος παλλόμενο 
ή ποτάμι, 
Ποτέ δε ρωτά: 
«Ποιος είναι;» 
Καθώς την πόρτα ανοίγει 
χαρούμενη 
αμέσως, 
νιώθεις πως ποτέ δεν έχει υπάρξει 
αυτή η πόρτα. 
 
                            Βισάρ Ζίτι  (Αλβανία)   - μτφρ: Γιάννης Θηβαίος  
 
 
 

http://fractalart.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B7%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82/
http://fractalart.gr/tag/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B7%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82/
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                      Για κάποιο λόγο 
 
ένας μονοσύλλαβος πέφτει από το στόμα 
υποσχέθηκες ότι δεν θα είχαμε ποτέ πια 
απουσία ενός χαμόγελου 
το θάνατο του χειμώνα 
ένα τριαντάφυλλο καλυμμένο με χιόνι 
μια νέα καταδίκη σε θάνατο 
για να θρηνήσουμε σε απόλυτη σιωπή. 
Για κάποιο λόγο, αφού έκλεψα τούτη τη φράση 
χάρισα κεριά για τα Χριστούγεννα κι έκλαψα, 
έκλαψα πολύ. 
Ανακάλυψα ότι αποζητώ ακόμα το περασμένο φθινόπωρο, 
μόλις το άρωμα του κρασιού ξεχύθηκε από το ποτήρι, 
κι ότι θυμάμαι τα χρυσά χρόνια της ζωής την άνοιξη, 
το μακρινό μέλλον, το Χριστιανισμό, τις μικρές εριστικές συζητήσεις, 
τον Πλατινί, τον Μαραντόνα, - τις ιστορίες μας και της νιότης τον πρώτο θεό, 
διαλεγμένο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή μας, 
τους φίλους ακριβώς για να μη μας λείψει τίποτα, και τίποτα 
δεν μας μιλούσε για πατρίδες, νύφες, φευγιά, επιστροφές 

Carmine Vitale,  (Ιταλια) - μτφρ: Ευαγγελία Πολύμου 

 

                    Μη μου τηνε ξυπνάτε  
 
Μες στην αγκάλη της νυκτός κοιμάται η ψυχή μου – 
μη μου τηνε ξυπνάτε . 
Ξένη για όλους, τι ζητάτε; 
Ανέστια και πεντάρφανη που είναι στη ζωή μου, 
ίσως στον κόρφο της νυχτός πεθαίνει η ψυχή μου – 
μη μου τηνε ξυπνάτε. 
Κάτω απ’ το πέπλο αγγελικά που της κρατούν τ’ αστέρια, 
η νύχτα ξαγρυπνάει. 
Κι όλο καημό γλυκομιλάει 
η δόλια στο άρρωστο παιδί οπού βαστεί στα χέρια, 
κάτω απ’ το πέπλο που κρατούν τα δακρυσμένα αστέρια, 
η νύχτα ξαγρυπνάει. 
Κοιμάται η ορφανή ψυχή, τα μάτια της σφαλίσαν, 
αχνά χαμογελάει. 
Ξέπνοη η νύχτα δεν μιλάει, 
σκύβει επάνω της βουβή, τα χέρια της λυγίσαν: 
σβήνει το ορφανό παιδί, τα μάτια του σφαλίσαν, 
αχνά χαμογελάει. 
 
                     Πέιο Γιάβοροφ (Βουλγαρια)  - μτφρ: Πάνος Σταθογιαννης 

 
 

http://www.poiein.gr/archives/22242/index.html
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9. ΠΡΟΣΩΠΑ - ΘΕΣΕΙΣ 
 

                     Σωκράτης Σκαρτσής: "Ένα ποιητικό όνειρο" 
 

Συνέντευξη στην Μαρία Τσιράκου του περιοδικού Vakxihon.gr 
 
Τον Σωκράτη Σκαρτσή τον συνάντησα σε μια παραλιακή καφετέρια στο Ρίο. 
Στο ίδιο μέρος όπου χρόνια πριν, το 1980, συγκροτήθηκε μία πολυμελής ad 
hoc Οργανωτική Επιτροπή και σχεδιάστηκε το Πρώτο Συμπόσιο Ποίησης. 
Σκυμμένος πάνω από ένα βιβλίο, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στη θάλασσα, 
έμοιαζε απόμακρος μα συνάμα και τόσο κοντινός, σαν όνειρο. 
Συμπόσιο Ποίησης: Δυο λέξεις, μία τέχνη, ένας θεσμός- που αριθμεί 32 
χρόνια. Κύριε Σκαρτσή, ως πνευματικός πατέρας του, μιλήστε μας για 
το πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του.  
Ξεκινώντας, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αν δεν υπήρχε η στήριξη του 
Πανεπιστημίου της Πάτρας και φίλων, όπως του Ανδρέα Δημαρόγκωνα, του 
Ανδρέα Μπελεζίνη, του Μιχάλη Μερακλή και ποιητών, κυρίως από την Αθήνα, 
το Συμπόσιο Ποίησης δε θα είχε γίνει πραγματικότητα. Το Συμπόσιο ήταν για 
μένα η συνέχεια ενός ονείρου που θελήσαμε να πραγματώσουμε με τον 
Ανδρέα Μπελεζίνη, σεβαστό δάσκαλο και φίλο, εκδίδοντας στην Πάτρα το 
περιοδικό Όστρακο, που αξιώθηκε το 1963 τρία τεύχη. Μετά μας βρήκε η 
δικτατορία, ξεκίνησα με λίγους φίλους την Υδρία, που την κράτησα ως το 
1985 και μετά, έκανα τη διάδοχη κίνηση του Οστράκου, τα Όστρακα, που 
επρόκειτο για ένα όνειρο ποιητικής κοινωνίας, ζωής και πράξης με νεανικά 
περιοδικά, εκδόσεις, σεμινάρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις των νέων ποιητών 
και εκδηλώσεις όχι μόνο ποιητικές, όχι μόνο πατραϊκές. Όλα αυτά, οδήγησαν 
στο να πραγματοποιήσουμε, κάτι πιο μεγάλο, πιο σημαντικό που επεκτάθηκε 
πέρα από τα όρια της Πάτρας ακόμα και της Ελλάδας. Οπωσδήποτε ήταν 
πολύ πιο πάνω από το πνευματικό επίπεδο της Πάτρας, αφού κατέφθαναν 
ένα σωρό σπουδαίοι άνθρωποι. 
Ποιοι ήταν οι στόχοι του αρχικά και κατά πόσο, με το πέρασμα των 
χρόνων, οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν; Ο βασικός στόχος του Συμποσίου 
ήταν εξαρχής και παραμένει, η λαϊκότητα και η ποιότητα. Να ενεργοποιήσει τη 
διάθεση για την ποίηση. Μακριά από κόμματα και τακτικές μικροπολιτικής. Να 
κάνουμε αλήθεια εκείνο το όνειρο, της δημιουργίας ενός κόσμου ποιητικού. 
Και συνεχίζουμε να το παλεύουμε 
Οι οικονομικοί πόροι του Συμποσίου για τη φιλοξενία των εισηγητών, 
για την έκδοση των πρακτικών- που αξίζει να σημειώσουμε, 
τυπώνονται κάθε χρόνο- για τα φυλλάδια και τα ενημερωτικά έντυπα, 
γενικά η επιβίωσή του, όλα αυτά τα χρόνια πού οφείλεται; 
Το Συμπόσιο οφείλω να πω, ότι τόσα χρόνια δεν έχει επιβιώσει από την 
Πάτρα, ούτε πνευματικά αλλά ούτε και οικονομικά. Στην αρχή μας έδινε το 
Υπουργείο Πολιτισμού κάποια χρήματα. Τα τελευταία περίπου δεκαπέντε 
χρόνια έπαψε να μας δίνει. Ο Δήμος που μας βοηθούσε ελάχιστα, εδώ και 
δύο χρόνια δεν έχει δώσει δεκάρα, να το πω απλά και λαϊκά. Κάθε χρόνο, 
από οικονομικής άποψης, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το επόμενο Συμπόσιο. 
Παραδόξως, το καταφέρνουμε και γίνεται. Στους χορηγούς -όπως η Τράπεζα 
Κύπρου ή η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ή η Interamerican και άλλοι είτε με 
μεγαλύτερα είτε με μικρότερα ποσά- οφείλεται η συνέχιση του θεσμού του 
Συμποσίου. 
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Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 
ειδικότερα στη χώρα μας, όπου η κρίση –πρωτίστως η οικονομική, αλλά 
και αυτή των αξιών- στερεί την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και 
όλα συνωμοτούν ώστε να νιώθει ο πολίτης ανελεύθερος, η ποίηση θα 
μπορούσε να δώσει μία κάποια λύση; 
Ο ρόλος της ποίησης είναι ουσιαστικός γιατί είναι ιδιωτικός και προσωπικός. 
Δυστυχώς όμως, δεν μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια ζωή, ειδικά έτσι όπως 
είναι αυτή σήμερα. Θα μπορούσε η τέχνη αυτή στον καθένα ξεχωριστά, να 
δώσει τα κίνητρα για να σκεφτεί διαφορετικά, να γίνει πιο ευαίσθητος και ως 
πολίτης και ως άνθρωπος να πάψει να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν γύρω 
του και στον κόσμο γενικότερα. 
Σε μια συνέντευξή σας, σε ραδιοφωνικό σταθμό παλαιότερα, είχατε 
αναφέρει ότι «η ποίηση στους καιρούς μας έχει γίνει μία διακοσμητική 
τέχνη, κάτι ακίνδυνο και κυριακάτικο». Γιατί κατά τη γνώμη σας, 
συμβαίνει αυτό; Και πώς μπορεί να αλλάξει; 
Η ποίηση έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό τον πρωτογενή χαρακτήρα της και έχει 
ενορχηστρωθεί στο καταναλωτικό πνεύμα της εποχής μας. Είναι όπως το 
οποιοδήποτε βιβλίο που βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ, που παράγεται και 
καταναλώνεται ταχύτατα, που δεν προκαλεί καμία δυσκολία στον αναγνώστη, 
που δε τον αναγκάζει να ψάξει λίγο τον εαυτό του.  Η ασφάλεια, το «μη 
σκοτίζεσαι», δυστυχώς έχει περάσει και στο πνευματικό πεδίο. Όλα γίνονται 
πολύ βολικά. Κατά το συμφέρον. Οι ποιητές μιμούνται πρότυπα, δεν κάνουν 
την υπέρβαση, δεν «διαλύονται» για να γίνουν ποιητές. Αν πάψουν να 
παράγουν καρμπόν, τυποποιημένες εκφράσεις και στυλ όπως του Καβάφη, 
του Ελύτη, του Λειβαδίτη και άλλων ποιητών, ίσως μπορέσει να αλλάξει κάτι. 
Ουσιαστικά ο καθένας έχει την αυλή του, δίνει μια μερική πνευματική 
ικανοποίηση, κάτι το ελάχιστα διαφορετικό, χωρίς όμως να επιτυγχάνει τίποτα, 
αφού δεν οδηγεί τον άνθρωπο στο να είναι ο εαυτός του.  Και σκέφτομαι ότι 
περάσαμε από μια δικτατορία, ζήσαμε ένα τεράστιο πάθος και από αυτό… 
Τίποτα. Βρισκόμαστε ξανά, εκεί όπου είμαστε. 
Ποιο είναι το κεντρικό θέμα του 32ου Συμποσίου Ποίησης, που θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου; 
Εδώ να αναφέρω, ότι επί έναν ολόκληρο χρόνο συνεδριάζουμε διαρκώς, 
προκειμένου να αποφασίσουμε το κεντρικό θέμα κάθε Συμποσίου. Φέτος, 
μετά από διάφορες συζητήσεις, καταλήξαμε στην πρόταση του Αλέξη Ζήρα, 
το κεντρικό θέμα να είναι: Ποίηση και Όνειρο. 
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10. ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
 

Επιμέλεια : Μάρω Νικολακοπούλου 
 

Μίλαν Κούντερα «Η γιορτή της ασημαντότητας», Εκδόσεις Εστία, επειδή «Η 
ασημαντότητα είναι η ουσία της ύπαρξης» κατά τον Κούντερα και «βρίσκεται 
παντού». Ο Κούντερα επιστρέφει πέντε χρόνια μετά το βιβλίο του 
«Συνάντηση» για να μιλήσει για την τέχνη και την πολιτική, για την Ιστορία και 
τον έρωτα, για τον αισθησιασμό και την ομορφιά, για την ελαφρότητα του 
λόγου και την αναπόληση της ζωής, μέσα από τη συνομιλία τεσσάρων φίλων.  
 
Γιώργος Ρωμανός, Εκδόσεις Άγκυρα. Το βιβλίο του Γιώργου Ρωμανού 
Γιούντιν φέρει ήδη από τον τίτλο του το στίγμα της πικρής γεύσης του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στα στόματα χιλιάδων Εβραίων. Άλλοι από αυτούς, 
βίωσαν τις βάναυσες μεθόδους του Ναζισμού για την «τελική λύση» του 
εβραϊκού θέματος κι άλλοι ήρθαν απέναντι στο αφηγημένο φορτίο 
(ψυχολογικό πλέον) των διωγμών.  
 
Jean-MichelGuenassia , εκδόσεις Πόλις.. Μυθιστόρημα (ογκώδες) που 
διαβάζεται γρήγορα κι ευχάριστα. Το 1959, ένας έφηβος που βαριέται 
απίστευτα το σχολείο αλλά είναι λάτρης της λογοτεχνίας, του Ροκ- εν- Ρολ και 
της φωτογραφίας, γνωρίζει μια παρέα από πολιτικούς πρόσφυγες 
κομμουνιστικών χωρών που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του.  
 
Βαγγέλης Γιαννίσης, «Το μίσος» Εκδόσεις Διόπτρα. Μια φορά κι έναν καιρό 
ο Βαγγέλης ταξιδεύοντας με το τρένο από το Έρεμπρο στη Στοκχολμη 
συνάντησε τον επιθεωρητή Οικονομίδη. Κι έτσι γεννήθηκε «Το μίσος». 
Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννίση, που δεν έχει να ζηλέψει 
σε τίποτα τα σκανδιναβικά αστυνομικά που κάνουν θραύση παγκοσμίως. 
  
Αύγουστος Κορτώ, Αυτοκτονώντας ασύστολα, Εκδόσεις Καστανιώτης. 
Μπορεί φέτος ο Κορτώ να μας μαύρισε την καρδιά με το Βιβλίο της Κατερίνας, 
αλλά επειδή είναι δαιμόνιος τόσο με την οδύνη όσο και με το γέλιο προτείνω 
να ξαναθυμηθούμε το ξεκαρδιστικό Αυτοκτονώντας ασύστολα. Γραμμένο με 
πολύ κέφι και με τον σαρωτικό σαρκασμό του Κορτώ, το μυθιστόρημα 
παρακολουθεί μια σαραντάρα εν εξάλλω να αναζητεί λυσσαλέα την ευτυχία, 
διεκδικώντας την από τους άλλους με τους πιο απίθανους τρόπους. 
  
«Τα αλαμπουρνέζικα ή η γλώσσα των σημερινών κουλτουριάρηδων» Ντίνος 
Χριστιανόπουλος, Εκδόσεις Μπιλιέτο Σίγουρα, αποτελεί μία ιδανική από 
πολλές απόψεις γέφυρα, για το πέρασμα από τα «βαριά» του χειμώνα στα 
πιο «ελαφριά» που προτιμούμε το καλοκαίρι, όταν η παραμονή σε κλειστούς 
χώρους και η μεγάλη συγκέντρωση στις παραλίες-κηρήθρες καθίσταται 
αδύνατη έως ανέφικτη.  
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Ο “Ξένος” του Καμύ, Εκδόσεις Καστανιώτη. Ακόμα κι αν προβάλλει το 
παράλογο της ανθρώπινης μοίρας, είναι ντυμένο με το μεσογειακό σκηνικό 
ενός αήττητου ήλιου που ο Έλληνας αναγνώστης θα αναγνωρίσει αμέσως και 
θα ταυτιστεί μαζί του 
«Μπαρακούντα», Χρήστος Τσιόλκας, Εκδόσεις Ωκεανίδα. είναι συγγραφέας 
Ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία.. Το «Μπαρακούντα», ο νέος 
ήρωάς του ο Ντάνι Κέλι, ένα ανερχόμενη αστέρι της κολύμβησης καταρρέει 
και σταδιακά βυθίζεται στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.  
 
Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ, «Ένας φίλος του Κάφκα και άλλες ιστορίες», 
Εκδόσεις Καστανιώτης. Στον τόμο «Ένας φίλος του Κάφκα και άλλες 
ιστορίες» ο Πολωνοεβραίος συγγραφέας Ισαάκ Μπάσεβις Σίνγκερ (βραβείο 
Νόμπελ 1978) παρουσιάζει μια σειρά από διηγήματα που διαδραματίζονται 
από το γκέτο της προπολεμικής Βαρσοβίας μέχρι την κοσμοπολίτικη Νέα 
Υόρκη και από τις στέπες της Αργεντινής μέχρι τα κιμπούτς του Τελ Αβίβ 
 
Επιφυλλιδογραφία Β.  Σωτηρης Νικολακόπουλος Εκδόσεις Αγγελάκη Μετά 
το Επιφυλλιδογραφία Α. μας έρχεται το Β. Όπου στα κεφαλαία του αν και 
ανεξάρτητα μεταξύ τους υπάρχει μια ομοιομορφία στο γράψιμο και η γλώσσα 
του κατανοητή διαυγέστατη και με τη ρέουσα μορφή της σε ταξιδεύει.. Σε 
ταξιδεύει στην πραγματική Ιστορία. Κατά την άποψη μου οι εκδόσεις με τέτοια 
περιεχόμενα συγκαταλέγονται στη –Επιμορφωτική Λογοτεχνία –  
 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.crete2day.gr/2013/09/19/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF-%CF%81%CE%AC/&psig=AFQjCNEC-ptIf006ZTqhCf-j_WpsQsDa6A&ust=1457780287577117
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Εξαντλήσατε  κάθε προσπάθεια για το μέλλον σας, 
απορρίψατε  τον αγώνα σας 
φεύγετε για αλλού, 
ξεκινάτε νέα ζωή αναζητώντας  έναν υποκατάστατο εαυτό. 
Το παρελθόν σας το αφήσατε 
 η ζωή σας έγινε ζυγός 
δεν αντιμετωπίζετε· 
αντιπαρατίθεστε με ανίκανους, 
μια πολιτισμένη εφεύρεση 
και η ψευτιά ενοποιεί τις απόψεις 
διοχετεύει σκέψεις πλένει εγκεφάλους, 
μια βιολογική ανάγκη των οικόσιτων. 
Το μέλλον δεν υπάρχει 
 νεκρή αντιπαράθεση 
αντίγραφο κουφάρι 
που καταβροχθίζετε σαν άγρια ζώα, 
τραβώντας ο καθένας και ένα κομμάτι. 
Μη χαθείτε 
μη μαυρίσουν τα σωθικά  σας, 
μη χυθούν τα μάτια σας 
και χαθεί η γενιά σας. 
Οι δυνατότητες τελείωσαν 
οι ήρωες είναι κουρασμένοι, αποδεκατισμένοι, 
η αναζήτηση άλλου 
μακριά πολύ μακριά · 
σιωπηλά  νόμιμα η και λαθραία. 
Εκτεθειμένοι στην καφτή έρημο 
υποχωρείτε κάτω από τη σκιά του δέρματός σας 
μες στο κουκούλι σας 
για μόνιμη χειμερία νάρκη. 

 
                                             Σωτηρης Νικολακόπουλος 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793636487559338&set=p.1793636487559338&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793636487559338&set=p.1793636487559338&type=3&theater
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