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 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  

 

Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ο κλάδος που μελετάει πώς να κάνουμε 

τους υπολογιστές ευφυείς (νοήμονες). Τι είναι όμως νοημοσύνη (ευφυΐα); 

Είναι η ικανότητα απόκτησης και χειρισμού της γνώσης; Είναι η ικανότητα 

αντίληψης και χειρισμού αντικειμένων του φυσικού κόσμου; Είναι φανερό 

ότι η «νοημοσύνη» περιέχει όλα τα παραπάνω, αλλά δεν περιορίζεται σ’ 

αυτά. Επί πλέον πώς ορίζεται με ακρίβεια ο όρος τεχνητός; Θεμελιακά, 

τόσο ο όρος «τεχνητός» όσο και ο όρος «νοημοσύνη» ανήκουν στις 

φιλοσοφικές έννοιες για τις οποίες δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός 

μονοσήμαντος ορισμός. Για να αποφύγει τη δυσκολία αυτή η Elaine Rich 

ορίζει την Τ.Ν. ως το κλάδο που μελετάει πώς να κάνουμε τους 

υπολογιστές να κάνουν πράγματα για τα οποία, προς το παρόν, οι 

άνθρωποι είναι καλύτεροι. Ο ορισμός αυτός είναι κάπως εφήμερος γιατί 

στηρίζεται στην παρούσα ανάπτυξη των υπολογιστών, πλην 

όμως ο ρυθμός με τον οποίο οι υπολογιστές πλησιάζουν τις ικανότητες 

του ανθρώπου είναι πάρα πολύ μικρός. 

Ο Winston θέτει τους δύο βασικούς στόχους της Τ.Ν. που είναι: 

- Να κάμει τους υπολογιστές πιο χρήσιμους 

- Να κατανοήσει τις αρχές οι οποίες καθιστούν εφικτή την ευφυΐα. 

Οι περισσότερες από τις βασικές ιδέες της Τ.Ν. θεμελιώθηκαν περί τα 

μέσα του προηγούμενου αιώνα, αν και βέβαια οι επιστημονικοί πρόγονοι 

της Τ.Ν. είναι οι φιλόσοφοι και οι θεωρητικοί της λογικής που εργάστηκαν 

για τη θεμελίωση, διατύπωση και χρησιμοποίηση των «νόμων της 

σκέψης». Ανάμεσά τους είναι ο George Boole (1815-1864), ο οποίος 

ανακάλυψε και θεμελίωσε την ομώνυμη άλγεβρα, ο Alan Turin (1912-

1954) και ο Claude Channon, οι οποίοι εθεμελίωσαν τη θεωρία της 

πληροφορίας. 

Στη σημερινή της μορφή η Τ.Ν. ξεκίνησε ουσιαστικά στο ονομαζόμενο 

Συνέδριο του Dartmouth (1956) το οποίο οργάνωσε ο John McCarthy. 

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα υπάρχουσα μαρτυρία ο όρος Artificial 

Intelligence (ΤΝ) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στο συνέδριο αυτό το οποίο έλαβαν επίσης μέρος οι δύο άλλοι θεμελιωτές 

της Τ.Ν. δηλαδή οι Allen Newell και Herbert Simon. 

Στην καρδιά της έρευνας στην ΤΝ είναι αυτό που οι Newell και Simon 

ονόμασαν «υπόθεση του συστήματος φυσικών συμβόλων». Η υπόθεση 

του συστήματος φυσικών συμβόλων λέγει: « Ένα σύστημα φυσικών 
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συμβόλων έχει τα αναγκαία και ικανά μέσα για γενική ευφυή δράση». Η 

υπόθεση αυτή είναι απλώς μία υπόθεση, δηλαδή δεν υπάρχει λογική 

απόδειξη της αλήθειάς της ή μη. ‘Έτσι το μόνο που απομένει είναι η 

πειραματική επαλήθευσή της.  

Οι υπολογιστές παρέχουν ένα τέλειο μέσο γι’ αυτόν τον πειραματισμό, 

γιατί μπορούν να προγραμματισθούν έτσι ώστε να προσομοιώσουν 

οποιοδήποτε σύστημα φυσικών συμβόλων θέλουμε. Μαρτυρία προς 

υποστήριξη της υπόθεσης αυτής έχει δοθεί σε ποικίλες περιοχές, από το 

παίξιμο παιχνιδιών μέχρι την οπτική αντίληψη. 

Η σπουδαιότητα της υπόθεσης του φυσικού συστήματος συμβόλων είναι 

διπλή: (α) αποτελεί μία σημαντική θεωρία της ανθρώπινης ευφυΐας και 

άρα ενδιαφέρει τους ψυχολόγους και (β) αποτελεί τη βάση που μας κάνει 

να πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να φτιάξουμε προγράμματα υπολογιστή 

τα οποία να κάνουν ευφυείς ενέργειες που τώρα γίνονται από τον 

άνθρωπο. Μερικά από τα βασικά προβλήματα που μπορούν αν 

επιλυθούν με τις τεχνικές της ΤΝ είναι: Παίξιμο παιχνιδιών, Απόδειξη 

θεωρημάτων, Κατανόηση φυσικής γλώσσας 

Αντίληψη (όραση, ομιλία), Επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων Ιατρική 

διαγνωστική, Χημική ανάλυση, Διαγνωστική τεχνολογία συστημάτων,  

Σχεδιασμός δράσης ρομπότ και κυττάρων βιομηχανικής κατασκευής, κοκ. 

Στόχος να αποκτήσουν οι Η/Υ Νοημοσύνη. 

Σε πρώτη φάση απαιτείται μια εξωτερική ηθική (έννοιες εξωτερικό & 

εσωτερικό νιάσιμο) πχ. ένα ρομπότ να σπεύσει να σηκώσει μια υπερήλικα 

που έπεσε και να πει ένα καλό λόγο. 

 

Ρομποτική 

 

Η ρομποτική αποτελεί μια ειδική κατηγορία αυτοματισμού και 

συγκεκριμένα προγραμματιζόμενου αυτοματισμού. Ένα ρομπότ είναι μια 

προγραμματιζόμενη μηχανή γενικής χρήσης που έχει ορισμένα 

ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά (αρθρωτοί βραχίονες, κ.ά.). Το ρομπότ 

μπορεί να προγραμματισθεί έτσι ώστε ο βραχίονας και ο καρπός του να 

ακολουθήσουν μια επιθυμητή τροχιά και να κάνουν τις κινήσεις που 

χρειάζονται για την εκτέλεση κάποιας εργασίας. Τη μορφή αυτή κίνησης 

την επαναλαμβάνει συ- 

νεχώς, εκτός εάν επαναπρογραμματισθεί να εκτελέσει κάποια άλλη 

εργασία. Έτσι τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιούνται για ποικίλες 
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εργασίες (λειτουργίες) σε συνεργασία πολλές φορές με άλλα τμήματα 

αυτοματοποιημένης ή ημιαυτοματοποιήμενης εργασίας. Τέτοιες εργασίας 

είναι λ.χ. το φόρτωμα – ξεφόρτωμα, η συγκόλληση με- τάλλων, το βάψιμο 

με ψεκασμό, η συναρμολόγηση μηχανημάτων, κ.ά. 

 

Ευφυή ρομποτικά συστήματα. 

 

Τα ευφυή ρομποτικά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά 

σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εκτός από την ανατροφοδότηση 

αισθητήρων (αφής, δύναμης, απόστασης) και όρασης, διαθέτουν και 

κάποια μορφή ευφυΐας η οποία πραγματοποιείται με μεθόδους της 

τεχνητής νοημοσύνης. Μια απαραίτητη συνθήκη για να εισαχθεί ευφυΐα 

στα ρομπότ είναι να τους δώσουμε την ικανότητα να μαθαίνουν για την 

ύπαρξη και το είδος μιας νέας κατάστασης ή συνθήκης στο περιβάλλον 

εργασίας τους. Προς τούτο ο υπολογιστής του ρομπότ πρέπει να περιέχει 

αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). 

Ο συνδυασμός των αισθητήρων και των αλγορίθμων ΤΝ καθορίζει το 

επίπεδο της ευφυΐας του ρομπότ, από το οποίο εξαρτάται η ικανότητά του 

να αποκρίνεται ικανοποιητικά σε νέες συνθήκες του περιβάλλοντός του. 

Τα ευφυή ρομπότ μπορούν να μαθαίνουν από την εμπειρία τους και να 

αποθηκεύουν νέα γνώση από αυτή. 

Υπάρχουν δε αλγόριθμοι που κάνουν το ρομπότ να αυτοδιδάσκεται. Έτσι 

λ.χ. ένα ρομπότ που έχει ένα αισθητήρα δύναμης στον καρπό του και 

πρέπει να εισάγει καρφιά στις τρύπες ενός στοιχείου συναρμολόγησης. Η 

αρπαγή είναι προγραμματισμένη να σηκώσει ένα καρφί από μια θήκη, να 

το μετακινήσει κατά μια απόσταση και να το καρφώσει στην τρύπα. Λόγω 

των σφαλμάτων θέσης, το πρώτο καρφί δεν φθάνει συ- νήθως στο κέντρο 

της τρύπας, αλλά με τη βοήθεια του αισθητήρα δύναμης και μιας 

στρατηγικής έρευνας, το ρομπότ τελικά θα βρει το κέντρο της τρύπας και 

θα βάλει το καρφί. Το αρχικό αυτό λάθος αποθηκεύεται στη μνήμη του 

υπολογιστή και χρησιμοποιείται στη μελλοντική εργασία. Έτσι στα 

επόμενα καρφιά και αν ακόμα αρχικά 

το ρομπότ δεν πάει στο κέντρο της τρύπας, το λάθος είναι μικρότερο. 

Τούτο ακριβώς σημαίνει ότι το ρομπότ έμαθε μόνο του από την εμπειρία 

του. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμα και τα ευφυή ρομπότ της 

εποχής μας δεν έχουν (και δεν μπορούν) να έχουν όλο το ανθρώπινο 

ρεπερτόριο ευφυΐας. 
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Σήμερα τα ρομπότ βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στη βιομηχανία διακριτής 

παραγωγής. Ήδη όμως άρχισε η εισαγωγή τους σε άλλες εφαρμογές 

όπως είναι η υποθαλάσσιες εργασίες, η έρευνα του διαστήματος, οι 

στρατιωτικές εφαρμογές, οι ιατρικές εφαρμογές, κ.ά. Έτσι η κοινωνική 

προσφορά των ρομπότ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο εγγύς 

μέλλον. 

 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Κανόνες 

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσεις 

για διάφορες οικιακές συσκευές «με νοημοσύνη», όπως ψυγεία, 

πλυντήρια ή κλιματιστικά. 

Έχουν, άραγε, αυτές οι συσκευές όντως νοημοσύνη; Συνήθως θεωρούμε 

αυτούς τους ισχυρισμούς διαφημιστικές υπερβολές. Ωστόσο, οι 

διαισθήσεις μας παύουν να είναι τόσο ξεκάθαρες όταν ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με υπολογιστικά συστήματα που εξάγουν συμπεράσματα 

από γραπτές ιστορίες, αποδεικνύουν θεωρήματα, παίζουν σκάκι ή 

αλληλεπιδρούν αυτόνομα με το φυσικό περιβάλλον. Από ποιο σημείο και 

μετά οφείλουμε να δεχθούμε ότι ένα ον έχει νοημοσύνη; Το πρόβλημα 

του κατά πόσον οι υπολογιστές μπορούν να ακολουθήσουν κανόνες είναι 

ένα από τα ποικίλα ζητήματα που εγείρει το εγχείρημα της 

αναπαραγωγής της 

ανθρώπινης νόησης μέσω υπολογιστικών μηχανών. Το πρόβλημα αυτό 

δεν φαίνεται αρχικά να ανήκει στα επιτακτικά προβλήματα της τεχνητής 

νοημοσύνης, ιδίως αν το συγκρίνουμε με ερωτήματα όπως αυτά που 

αφορούν στη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναπαράγει τη 

συνείδηση και τη διάσταση της υποκειμενικής χροιάς στον τρόπο που ένα 

υποκείμενο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τη θέση του μέσα σε αυτόν. 

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι φιλόσοφοι που θεωρούν ότι ένα από τα βασικά 

κριτήρια της ανθρώπινης νοημοσύνης είναι η ικανότητα που έχουν οι 

άνθρωποι να ακολουθούν κανόνες. Μάλιστα, σε ορισμένες από τις 

απόψεις των φιλοσόφων αυτών, κυριαρχεί ακριβώς η υποκειμενική 

διάσταση που συνήθως βρίσκουμε στις συζητήσεις σχετικά με την 

αναπαραγωγή της συνείδησης. 

Δύο προβλήματα που αφορούν άμεσα τους κανόνες είναι τα ακόλουθα: 

Το πρώτο είναι ότι μια τέτοια έμφαση στην εσωτερική διάσταση του τι είναι 

να ακολουθεί κάποιος ένα κανόνα περιέχει τον κίνδυνο των ατέρμονων 
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ερμηνειών, ο οποίος εμφανίζεται από τη στιγμή που θα θεωρήσουμε ότι 

για να γίνει σαφές αυτό που υπαγορεύει ένας κανόνας θα πρέπει πρώτα 

να «ενεργοποιηθεί» μέσω μιας τέτοιας ερμηνείας. Η βασική ιδέα εδώ είναι 

ότι το πρώτο βήμα στην ακολούθηση του κανόνα ξεκινά από μια τέτοια 

εσωτερική ερμηνεία. Ωστόσο, αν ένας κανόνας είναι κάτι που πρωτίστως 

απαιτεί ερμηνεία, τότε γιατί, με τη σειρά της, και αυτή η ερμηνεία να μην 

χρειάζεται ερμηνεία, κ.ο.κ; Έτσι, ο συγκεκριμένος ρόλος που αποδίδεται 

σε αυτό το είδος ερμηνείας, σε συνδυασμό με τον τρόπο που εντάσσεται 

στην ευρύτερη οικονομία του τι είναι να ακολουθεί κάποιος ένα κανόνα, 

δημιουργεί μια απειρία αλλεπάλληλων ερμηνειών. 

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά μια από τις συνέπειες αυτής της αντίληψης 

σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει η κατανόηση στην ακολούθηση 

ενός κανόνα: αν στον πυρήνα της όλης ιδέας της εφαρμογής ενός κανόνα 

βρίσκεται μια ερμηνεία, τότε η εξωτερική συμπεριφορά μετατρέπεται σε 

απλή ένδειξη από την οποία πρέπει κάθε φορά να συνάγεται ότι η εν λόγω 

συμπεριφορά είναι απόρροια της ορθής ερμηνείας. Κάτι τέτοιο όμως 

φαίνεται να αποτελεί μια εκδοχή του προβλήματος της τυφλής ή της 

συμπτωματικής ακολούθησης ενός κανόνα που είδαμε παραπάνω, από 

το οποίο αρχικά επιχειρήσαμε να απεμπλακούμε μέσω της επίκλησης της 

διαδικασίας κατανόησης. 

Τίποτα από τα παραπάνω δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι υπολογιστές είναι 

μηχανήματα που ακολουθούν οδηγίες. Όμως, το γεγονός ότι λειτουργούν 

στη βάση οδηγιών (διατυπωμένων σε κάποια γλώσσα), σε συνδυασμό 

με το ότι συχνά περιγράφουμε τη λειτουργία τους με όρους εμπρόθετης 

πράξης, προσδίδει ένα ιδιαίτερο βάρος στην περιγραφή της λειτουργίας 

τους με όρους ακολούθησης οδηγιών ή κανόνων. 

Τα παραπάνω αφορούν κυρίως τις άρρητες παραδοχές μιας τέτοιας 

περιγραφής, δηλαδή τους λόγους που μας φαίνεται αρχικά σαφές ότι οι 

υπολογιστές ακολουθούν κανόνες, εκεί που σε άλλες περιπτώσεις θα μας 

ήταν εξίσου σαφές ότι υπάρχουν μόνο αιτιακές ή μηχανικές σχέσεις. 

Στην εξέλιξη του ανθρώπου στη γη θεωρήσαμε αρχικά τον άνθρωπο 

κατακτητή – κορωνίδα της δημιουργίας. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ότι 

πρέπει να συμπεριλάβουμε στις θεωρήσεις μας – τα ζώα – τα φυτά – το 

άψυχο περιβάλλον. 

Φαίνεται ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε πλάσματα 

δημιουργήματα του ανθρώπου -ρομπότ- και να τα οπλίσουμε με ηθικές 

ικανότητες. Τα Computers θα αποκτήσουν; Θα γίνουν αυτόνομα; Θα 
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πρέπει και αυτά να βοηθούν στην αρμονική συμβίωση των πάντων στον 

πλανήτη. 

Υβριδικά συστήματα (ανθρωποειδή ρομπότ) . Εμφυτεύσεις στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο που κάνουν τους ανθρώπους ικανούς να βλέπουν 

να αισθάνονται και να δια- βάζουν τη σκέψη τους ώστε να ενεργούν. 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα 

 

Ο πιο σημαντικός κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα είναι αυτός 

που σιωπηλά εγκατέλειψε την αρχική μεθοδολογία που παρακολουθούσε 

τον άνθρωπο και την αντικατέστησε περιορίζοντας την τεχνητή 

νοημοσύνη σε κάποια είδη προβλημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη 

ασχολείται με γλώσσα, λογική, αντίληψη, γνώση, κίνηση, κτλ και γενικώς 

με προβλήματα τα οποία δεν είναι σαφώς ορισμένα. Δεν μας ενδιαφέρει 

αν οι λύσεις εννοούνται σε ένα γενικότερο πλαίσιο νοημοσύνης, ή αν είναι 

παρόμοιες με τις ανθρώπινες λύσεις. Όπως αναφέραμε παραπάνω, αυτή 

η κατεύθυνση έχει βασικά προβλήματα, αλλά είναι και εξαιρετικά 

πετυχημένη σε μερικά τεχνικά ζητήματα. 

Τέλος, αρκετοί νευροεπιστήμονες πιστεύουν ότι είμαστε σε θέση να 

κατασκευάσουμε ένα μοντέλο για τις λειτουργίες του εγκεφάλου – και αυτό 

θα ανοίξει το δρόμο για τον προγραμματισμό αυτού του μοντέλου. Προς 

το παρόν δεν ξέρουμε αρκετά για τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. 

Σίγουρα είναι απίστευτα περίπλοκο με περίπου 100 δις. Νευρώνες με 

1000-10000 συνδέσεις ο καθένας.  

Φέτος ξεκίνησε το μεγάλο «Blue Brain Project», το οποίο στοχεύει στην 

κατασκευή ενός μοντέλου μιας νευροκορτικής κολόνας με 60.000 

νευρώνες – περίπου ένα εκατομμυριοστό του εγκεφάλου. 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντος 

 

Με τις τεχνολογίες του παρόντος μάλλον θα δυσκολευτούμε να φτάσουμε 

στην κατασκευή μηχανών με τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη γνώμη μου, θα 

δούμε άλλες τεχνικές λύσεις με την κλασική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν 

περιμένω να υπάρξει ριζοσπαστική πρόοδος πριν μάθουμε πολλά 

παραπάνω για τον εγκέφαλό μας. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να λέμε 

ότι το μυαλό μας δεν είναι υπολογιστής, και δεν περιμένω να μπορούμε 

να φτιάχνουμε νόηση μόνο με υπολογιστή. Ούτε επίσης έχει βάση η 
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συνηθισμένη αντίδραση ότι εμείς, οι άνθρωποι, έχουμε ελεύθερη 

βούληση και φαντασία και κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να έχει αυτά τα 

προσόντα. Με ποια έννοια έχουμε εμείς ελεύθερη βούληση; Με την έννοια 

ότι μπο ρούμε να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε (μέσα στα όρια που θέτει η 

λογική και οι νόμοι της φύσης) και ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις 

επιθυμίες μας με τη σκέψη. Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι απλώς ένας 

μηχανισμός. (Και αν ο ντετερμινισμός είναι λάθος, τότε είναι λάθος και για 

τα μηχανήματα). Και να, αν μόνο ο Θεός μπορεί να φτιάχνει νοημοσύνη, 

τότε η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδύνατη.__ 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό ΕΥΛΟΓΟΝ 

Τον Ιούλιο του 2014 
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H ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΊΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Της Πάτρας ο πληθυσμός  αυξάνεται διαρκώς από την δημιουργία του 

νέου κράτους και διαμορφώνεται η νέα κοινωνία της. αφομοιώνονται και 

δημιουργούν τον ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ, με όλα τα ελαττώματα του της 

αδυναμίες του άλλα και της αρετές του. Η πόλη της Πάτρας έχει σπουδαία 

και μακραίωνη ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών. Πρωτοστάτησε δε στην 

Ελληνική επανάσταση του 1821, όπου η πρώτη σπίθα  άναψε στην 

Πάτρα. 

Σπουδαίο εξαγωγικό λιμάνι και οι πρώτες πληροφορίες μάς έρχονται από 

τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα. Αργότερα ο Παυσανίας περιγράφει το 

λιμάνι, ως ένα λιμάνι εξαιρετικής γεωφυσικής θέσης. Οι Ρωμαίοι 

χρηματοδότησαν μεγάλα λιμενικά έργα. Από εδώ πέρασαν Άραβες, 

Γενοβέζοι, Βενετσιάνοι, Φράγκοι... αλλά και πειρατές.  Κατά την βυζαντινή 

αυτοκρατορία οι Παλαιολόγοι ενέταξαν το λιμάνι στα αναπτυξιακά έργα 

της αυτοκρατορίας. Το λιμάνι αυτό από κοινού με το προϊόν που 

παρήγαγε η ενδοχώρα, «την Σταφίδα» ήταν η αιτία και το αποτέλεσμα 

της μεγάλης ανάπτυξης της πόλης.. 

Ο Ξενοφών στην «Κύρου Ανάβαση» αναφέρεται στην «αποξηραμένη 

σταφυλή», όταν περιγράφει την διάβαση των στρατευμάτων του δια 

μέσου της Αρμενίας και κάνει λόγο για την αφθονία των αγαθών της 

χώρας, στα οποία συμπεριλαμβάνει και την σταφίδα. Μάλιστα η μνεία 

αυτή παρέσυρε πολλούς να υποστηρίξουν ότι «ο μικρός της 

σταφιδαμπέλου θάμνος είναι αυτόχθων εν Ασία, εν αυτή δήλον ότι το 

πρώτον εφυτεύθη και εκαλλιεργήθη, είτα δε εξ αυτής μετεφέρθη και 

ενεκλιματίσθη και εις άλλας χώρας, οίον την Πελοπόννησον». Πάντως η 

λέξις σταφίδες, ασταφίδες στα αρχαία κείμενα,  υπονοεί την Σταφίδα, η 

οποία κατέστη είδος εμπορεύσιμο της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων 

και της Στερεάς Ελλάδος προ εξακοσίων περίπου ετών. Υπάρχουν 

στοιχεία για «εξαγωγές» από το 1230.  

19ος ΑΙΩΝΑΣ 

Για τη Πάτρα του 19ου αιώνα ο χαρακτηρισμός της ως « η πόλης της 

σταφίδας» φανερώνει την εξάρτηση της πόλης από το αγροτικό αυτό 

προϊόν, το οποίο ήταν η κύρια πηγή ευημερίας της και όλου του νομού, 

αλλά και η κύρια αιτία παρακμής της.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%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
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Ας πάρουμε όμως και να δούμε πολύ πολύ συνοπτικά την Πάτρα  του 

19ου αιώνα. Σχεδόν αμέσως μετά την απελευθέρωση. 

1835 Με νομοθετικά διατάγματα της Κυβερνήσεως εισήχθη νέα διοικητική 

διαίρεση της χώρας, κατά την οποία η Ελληνική Επικράτεια διαιρέθηκε 

σε δέκα νομούς, σαράντα επτά επαρχίες και σε δήμους. Η Πόλη των 

Πατρών συγκροτήθηκε σε δήμο με το Β.Δ. της 8/20 Απριλίου 1835, 

ως δήμος της επαρχίας των Πατρών και κατετάγη στη Β' τάξη με 

πληθυσμό 5.469 κατοίκους. Με το Β.Δ. της 3/15 Ιουλίου 1836 (Ε.τ.Κ.35) 

συγχωνεύθηκε με τμήματα των δήμων Παναχαιών, Αργυραίων και 

Δυμαιών και κατετάγη στην Α' τάξη με πληθυσμό 10.892 κατοίκων.  

Από το 1845 σχεδόν η σταφιδοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε 

μονοκαλλιέργεια,  όλη η εθνική οικονομία εξαρτάται από την εξαγωγή του 

«χρυσοφόρου» προϊόντος (που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας). Γύρω από την καλλιέργεια και το 

εμπόριο της σταφίδας ζει και αναπτύσσεται ένας ολόκληρος κόσμος, η 

«κοινωνία της σταφίδας». Μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων, από 

τους σταφιδοπαραγωγούς και τους σταφιδεμπόρους, τους τραπεζίτες, 

τους μεσίτες, τους παραγγελιοδόχους, τους ασφαλιστές και τους 

δικηγόρους ως τους φορτωτές, τους μαουνιέρηδες και τους εργάτες 

κατασκευής κιβωτίων, ζει, ευημερεί και πλουτίζει  

Βέβαια, σταφίδα δεν είναι μόνο η μαύρη αλλά και η ξανθή, που ανήκει 

στην ποικιλία σουλτανίνα, κι αυτή χωρίς κουκούτσια Το όνομα προέρχεται 

από τα ιταλικά (uvasultanina), και μάλλον οφείλεται στο ότι η σταφίδα 

αυτή εισαγόταν από την επικράτεια του Σουλτάνου, την οθωμανική 

αυτοκρατορία. Στην Ελλάδα η σουλτανίνα ήρθε το 1838 από τη Σμύρνη. 

Χαρακτηριστικά, αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επαρχίας 

Καλαβρύτων και Νονακριδος κατευθύνθηκε προς τη Πάτρα και το Αίγιο. 

Πυκνή ήταν η επικοινωνία και μετακίνηση προς τη Πάτρα, ιδίως από τα 

μέρη της Ηπείρου, από όπου προήλθαν πολλά δυναμικά στοιχεία της 

πόλης, καθώς και από τη περιοχή της γειτονικής Αρκαδίας, η οποία 

τροφοδότησε τη τοπική αγορά εργασίας με πολλούς σταφιδοεργάτες και 

αρκετούς εμπορευόμενους και τεχνίτες. Η γειτνίαση με τα Επτάνησα ήταν 

σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης επαφών και εκροής εποίκων προς 

την Αχαϊκή πρωτεύουσα όπως συνέβη και με την Αιτωλοακαρνανία. 
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Τέλος αρκετοί ήλθαν και από το Κρήτη, τη Λιβόρνο , τη Χίο, τη Τεργέστη 

και τη Σμύρνη. 

1838  Κατασκευάζεται το υδραγωγείο επί δημαρχίας Ιωάννη 

Μπουκαουρη  Τη ίδια χρονιά γίνονται τα εγκαίνια του α γυμνασίου1841 

Θεμελιώνεται η Καθολική εκκλησία στη μαιζωνος και δενδροφυτεύεται η  

πλατεία Γεωργίου 

Ο Μητροπολιτικός Ναός του ευαγγελισμού  της Θεοτόκου είναι έργο  του 

Ερνέστουτου Τσίλλερ, είναι δε  το πρώτο δημόσιο κτίριο που κτίστηκε στη 

"Νέα" ή "Κάτω Πόλη" μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους 

(1828). Θεμελιώθηκε στα 1842 και εγκαινιάστηκε στα 1846, ενώ από το 

1856 μέχρι σήμερα είναι ο Καθεδρικός Ναός της πόλεως και 

Μητροπόλεως Πατρών. 

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Πάτρα είχε καθιερωθεί σαν το πρώτο 

σταφιδοεξαγωγικό λιμάνι και γενικά σαν το κύριο εισαγωγικό κι εξαγωγικό 

κέντρο προς τη Δύση με τη μεγαλύτερη κίνηση από όλα τα άλλα Ελληνικά 

λιμάνια. Αυτό διήρκεσε μέχρι το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου ( 1893 

), το οποίο κατάφερε μεγάλο πλήγμα στο τοπικό εμπόριο. 

Το 1849, μετά την αποτυχία των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 

στην Ιταλία, εκατοντάδες Ιταλοί ήρθαν ως πολιτικοί πρόσφυγες και 

διέμειναν προσωρινά στην Πάτρα. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο 

και ο ντόπιος πληθυσμός, υποδέχθηκαν τους Ιταλούς πρόσφυγες 

και τους παρείχαν άσυλο και κάθε συνδρομή, παραβλέποντας 

μάλιστα τις διεθνείς αντιδράσεις. Οι εφημερίδες της εποχής 

σημειώνουν πως η συμπαράσταση που έδειξαν οι Πατρινοί 

απέναντι στους Ιταλούς ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πολλοί μάλιστα 

τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους.   

 

Ωστόσο στην κοσμοπολίτικη Πάτρα αλλά και στα πλούσια χωριά η 

βελτίωση του επιπέδου ζωής είναι φανερή: «Τα σπίτια των τα μετέβαλαν 

εις μικρά ανάκτορα από άποψη χλιδής και βαρυτίμου επιπλώσεως. 

Έπιπλα που ο κ. Συγγρός δεν τα ωνειρεύθη διά το μέγαρο του» γράφει η 

«Ακρόπολις» (13.2.1894) Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πλούτου 

αυτού του «πολιτισμού της σταφίδας» έχει μεγάλη σημασία για την 

επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία 1870 - 1880 που θεωρείται περίοδος 

οικονομικής ανάπτυξης κι ευημερίας για τη Πάτρα, χάρη στη 

μετανάστευση ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά και συνέχισε να 
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αυξάνεται μέχρι τα τέλη του αιώνα. Η πόλη αριθμεί περίπου 50000 

κατοίκους. Η ζήτησή της σταφίδας στην Ευρωπαϊκή αγορά ήταν μεγάλη. 

Τα λιμάνια του Λονδίνου, Λίβερπουλ, Μασσαλίας, Τεργέστης, 

Άμστερνταμ και Οδησσού ήταν ο προορισμός των πλοίων που έφευγαν 

φορτωμένα με σταφίδα Από εκεί το προϊόν διοχετεύεται οδικώς ή 

σιδηροδρομικώς στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι η σταφίδα 

ανακηρύχθηκε το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού κράτους Η 

μεγάλη δε ζήτησή της είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της Ελλάδας 

σαν χώρας μόνο εξαγωγικής, η οποία συμμετείχε στη διεθνή οικονομία με 

το μοναδικό αυτό προϊόν, ως η Βραζιλία με τον καφέ  κατά τη υπαινικτική 

διατύπωση του καθηγητή Ξεν. Ζολώτα.   

Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι που έγραψε για τη σταφίδα ο Κλεάνθης 

Τριανταφύλλου (1850-1889), ο εκδότης της εφημερίδας Ραμπαγάς: 

Απ’ το τσαμπί σου κρέμεται, γλυκιά μου μαυρομάτα, 

το έθνος… Σένα θρέφουμε μονάκριβη ελπίδα, 

χλωρή, όσο ξεραίνεσαι, συ κάνεις την πατρίδα, 

είν’ από σένα τάλαρο τ’ αλώνια μας γεμάτα, 

μικρή, γλυκομελάχρινη, κοπέλα μου σταφίδα! 

 Ο Αντρέας Καρκαβίτσας, περιέγραψε αριστοτεχνικά κάπου στο διήγημά 

του «Το σύγνεφο»  Ο Μάης βγάνει τα κεράσια, ο Θεριστής τ’ αγγούρια, ο 

Αλωνάρης τα καρπούζια και ο Άγουστος τα τάλαρα –η αυγουστιάτικη 

σταφίδα έδινε το πολύ εισόδημα 

1857  Ιδρύεται το υπέροχο  δημοτικό νοσοκομείο επί δημαρχίας 

Μπενιζέλου Ρούφου 

Στη Πάτρα και το Αιγίο, ακολουθούν τους ρυθμούς της σταφίδας σε βαθμό 

που η οικονομική και κοινωνική ζωή των πόλεων να είναι ανάλογη της 

σταφίδας (τα δικαστήρια έκλειναν από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 

ενώ δεν τελούνταν γάμοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο). Απεικονίζει 

με γλαφυρό τρόπο τις συνήθειες των παραγωγών και των εμπόρων. 

Οικονομική ευμάρεια παντού. 

1864  Το έτος αυτό στα Επτάνησα γίνεται καταστροφικός Σεισμός, 

παρατηρείται τότε  αθρόα είσοδος επτανήσιων μετά των 

οικογενειών των. Η Πάτρα μεγαλώνει.  



20 

 

Μέσα στη πόλη ο Δήμαρχος Ιωάννης Αντωνόπουλος (1851-1855) 

κατασκευάζει για πρώτη φορά «...Τους κυριότερους των ορθίων και 

πλαγίων οχετών...» όπως έγραφε η εφημερίδα «Φορολογούμενος».   

Ανεγείρονται,  το θέατρο ‘Απόλλων 1870, ο Μητροπολιτικός ναός, το 

Δημοτικό Νοσοκομείο 1851, ο παλαιός  ναός του Αγίου Ανδρέα 1840. 

Στην παραλιακή οδό κτίζονται σταφιδεργοστάσια, σταφιδαποθήκες η 

περίφημη ΠΟΣΤΑ και άλλα κτίρια για τις εργασίες του διαμετακομιστικού 

εμπορίου. Ο  πέτρινος φάρος κατασκευάστηκε το διάστημα 1874-1878, 

στη θέση παλαιότερου ξύλινου, που είχε καταστραφεί τον Δεκέμβριο του 

1865 από κακοκαιρία, στο μόλο του αγίου Νικολάου.  

Το θέατρο Απόλλων εργο του Τσιλερ, θεμελιώθηκε στις 11 

Φεβρουαρίου του 1871 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στις 10 

Οκτωβρίου του 1872. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την αστική 

κοινωνία της Πάτρας.  

Η εξαγωγή σταφίδας, κρασιού και άλλων τοπικών προϊόντων καθιστούν 

την Πάτρα το βασικό εμπορικό κέντρο της χώρας, ανακατασκευάζεται το 

λιμάνι που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης  της πόλης. Από το 

1870 καθιερώνεται και εξελίσσεται το καρναβάλι με φανερές 

επτανησιακές και ευρωπαϊκές επιρροές 

1874  Τοποθετήθηκαν τα δύο σιντριβάνια που υπάρχουν και 

σήμερα, τα οποία παραγγέλθηκαν στην Ιταλία. Το 1874  ο Θεόδωρος 

Χάρμπουργκερ και ο Γουσταύος Κλάους ιδρύσαν την εταιρεία 

"Αχαΐα Ανώνυμη Εταιρεία Οινοποιίας". Την ίδια χρονιά  για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα γίνεται χρήση  φωταερίου για το φωτισμό της 

πόλης των Πατρών.  Αρχίζει η κατασκευή του φάρου στην 

προβλήτα του Άγιου Νικόλαου Επίσης το 1874  γίνεται η 

ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της  Πάτρας με εισηγητή τον 

Στέφανο Θωμόπουλο 19 Απριλίου 1882:  Υπογράφεται η πρώτη 

σύμβαση η οποία αφορούσε την κατασκευή και εκμετάλλευση των 

σιδηροδρομικών γραμμών. Εκτός των άλλων, στη σύμβαση 

ορίζεται πως η διοίκηση θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 

τοποθέτηση χωρίσματος σε κάθε βαγόνι, για τις γυναίκες που 

ταξιδεύουν μόνες τους.  

Η αρχιτεκτονική εμπλουτίζεται με νέα ευρωπαϊκά ρεύματα όπως της 

ArtNouveau και της ArtDeco, γεγονός που δείχνει τον κοσμοπολιτισμό της 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1872
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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και που εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής κατά την περίοδο της 

BelleÉpoque.Η Εποχή αυτή άφησε μια εξαιρετική ρυμοτομία και κυρίως 

το συνδεδεμένο με σκάλες και ανηφόρες στο πήγαινε έλα  άνω και κάτω 

πόλης. Άφησε τις στοές και τα χαρακτηριστικά «αλεξήλια» και 

«αλεξιβρόχια» όπως τα αναφέρει η Ευανθία Στιβανάκη στο ένθετο 

«Ιστορικά» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (α.φ. 119, 24/1/2002), τα 

οποία ήταν αντιγραφή από τα Επτάνησα και την Ιταλία. Η Πάτρα του 19ου 

αιώνα χαρακτηρίστηκε «ιδιότυπο κύτταρο παιδείας» και «αγωγός 

πνευματικής μετάγγισης» (κατά τον Κ. Δημαρά, στο περιοδικο Ν. Εστία, 

1967). Ιδρύθηκαν δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, ενώ το 

περιεχόμενο της γενικής, εμπορικής, τεχνικής και γεωργικής εκπαίδευσης 

απασχόλησε την πόλη. Νωρίς, μάλιστα, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την 

μόρφωση των γυναικών όπου στο τέλος του αιώνα αποφοίτησαν οι 

πρώτες δασκάλες. Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δημοτικά και ιδιωτικά 

μουσικά σωματεία, όπως η «Φιλαρμονική», ο «Παναχαϊκός» και η 

«Παναγία της Καρμήλου» των Καθολικών. Γνωστοί δάσκαλοι μουσικής 

και διευθυντές ορχήστρας, κυρίως από τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία, 

δίδαξαν μουσική στα παιδιά των αστών και συγκρότησαν ορχήστρες. 

Ανέδειξε  ποιητές, συγγραφείς, , με σπουδές σε Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια, εμφορούμενοι από νέες ιδέες και κοινωνικές ανησυχίες. 

Ανάμεσά τους ο Ζαν Μορέας, ο Ανδρέας Ρηγόπουλος, ο Περικλής 

Γιαννόπουλος, ο Αντώνης και ο Ηλίας Καλαμογδάρτης, ο Σπυρίδων 

Βασιλειάδης, ο Παναγιώτης Συνοδινός, ο Αδαμάντιος 

Παπαδιαμαντόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κωνστάκης, ο Εμμανουήλ 

Χαιρέτης, ο Πλάτων Δρακούλης, κ.ά. Η πόλη ανέδειξε εκλεκτούς 

επιφυλλιδογράφους-αρθρογράφους, όπως ο Κ. Φιλόπουλος, εκδότης του 

«Φορολογούμενου» και παππούς του τέως προέδρου της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου. Παράλληλα, διακρίθηκαν 

ιστοριογράφοι, όπως ο Στέφανος Θωμόπουλος, ενώ αναδείχθηκαν και 

επιστήμονες με πλούσια κοινωνική δράση, ανάμεσά τους ο γιατρός, 

πολιτικός και συγγραφέας Χρ. Κορύλλος.  

1889 αποφασίστηκε να γκρεμιστεί ο λόφος του Στράνη και τα 

χώματα να χρησιμοποιηθούν στην επιχωμάτωση του λιμανιού που 

κατασκευαζόταν τότε, κατά τις εργασίες αυτές ανακαλύφθηκε το 

Ωδείο 
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Καινούργια θέατρα κόσμησαν την πόλη: ο εξαιρετικός θερινός 

«Παράδεισος», το θέατρο της λιμενικής «Εξέδρας», το θέατρο του 

σιδηροδρομικού σταθμού «ΣΠΑΠ», καθώς και άλλα, είτε μόνιμα είτε 

ευκαιριακά. Τα «ωδικά καφενεία» δυτικού τύπου ή αλλιώς καφέ σαντάν  

εγκαταστάθηκαν κατά κανόνα στην Κάτω πόλη, ενώ τα ανατολίτικου 

τύπου «καφέ αμάν» λειτούργησαν κυρίως στην Άνωπολη. Τέλος, το 19ο 

αιώνα αναπτύχθηκε ενδιαφέρον για την συγκρότηση δημοσίων 

βιβλιοθηκών και εγέρθηκε δημόσιος διάλογος σχετικά με την ανασκαφική 

δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα ύπαρξης 

τοπικού αρχαιολογικού μουσείου. Άνθηση γνώρισαν και η ζωγραφική, η 

αγιογραφία, η γλυπτική και η τοπική λογοτεχνία, ενώ πλήθαιναν συνεχώς 

τα χοροδιδασκαλεία.Τι να πρωτοαναφέρω… .. 

Η πρώτη σταφιδική κρίση εκδηλώθηκε τη δεκαετία 1850, όταν η 

φυλλοξήρα έπληξε τους σταφιδαμπελώνες, με συνέπεια να 

χρεοκοπήσουν πολλοί μεγάλοι εξαγωγικοί οίκοι. Στα τέλη δε της 

δεκαετίας του 1860 οι τιμές λόγω του ότι η βροχή είχε καταστρέψει τη 

παραγωγή, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αλλά μετά συνεχίστηκε η 

πτωτική τάση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε την 

οικονομική κατάσταση της Πάτρας, ήταν οι Ευρωπαϊκές οικονομικές 

κρίσεις, οι οποίες λόγω της κυρίαρχης θέσης της σταφίδας , είχαν άμεσο 

αντίκτυπο στην αγορά 

 

Η κρίση του σταφιδεμπορίου, που αποδίδεται στη μεγάλη παραγωγή 

σταφίδας και κατ’ επέκταση τη χαμηλή τιμή του προϊόντος, είχε 

καταστρεπτικές συνέπειες για πολλούς εμπόρους, δημιούργησε κλίμα 

ηττοπάθειας στην αγορά και οδήγησε σε περιορισμό της ζήτησης. 

Σουρής έγραψε για τη σταφιδική κρίση: 

Κι αν λείψει κάθε φόρος της, κι ας βάλουν πιο μεγάλο 

εγώ ποτέ στο στόμα μου σταφίδα δεν θα βάλω 

και ούτε θέλω να την δω ποτέ μου σε τραπέζι 

κι ας κάνουν μόνο με αυτήν πουτίγκες οι Εγγλέζοι 

Ο απόπλους στις αρχές κάθε Αυγούστου του πρώτου πλοίου που 

μετέφερε σταφίδα σε κάθε λιμάνι του εξωτερικού το πριμαρόλι, έπαιρνε 

εορταστική μορφή για τη πόλη και χαιρετιζόταν με κανονιοβολισμούς, 

φωταψίες και σημαιοστολισμό του σκάφους. Με τη πάροδο όμως του 

χρόνου ιδίως από τη δεκαετία 1880, τα  πριμαρόλια λειτούργησαν 

επιζήμια για το εμπόριο, διότι δημιουργούσαν κλίμα ανταγωνισμού 
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μεταξύ των σταφιδεμπόρων, για το ποιος θα φορτώσει πρώτος για το 

κάθε λιμάνι, ώστε να πετύχει καλύτερη τιμή και αδιαφορούσαν για τη 

ποιότητα.  

 

Γενικά τις ημέρες του καλοκαιριού η Πάτρα ζούσε σε ένταση και 

παρουσίαζε αυξημένη κινητικότητα, ιδίως στη παραλιακή ζώνη με 

αφορμή την έναρξη της σταφιδικής περιόδου που συνήθως ξεκινούσε 

αρχές   Αυγούστου. 

 

Μέχρι το 1892 η οικονομική κατάσταση όσων ασχολούνταν με το εμπόριο 

της σταφίδας, ακόμα και των λαϊκότερων κύκλων ήταν πάρα πολύ καλή. 

Απόδειξη οι πολυτελείς κατοικίες και βίλες που χτίστηκαν, οι πολυτελείς 

ιδιωτικές άμαξες που διέσχιζαν τους δρόμους της πόλης και οι πολλοί και 

μεγάλοι θίασοι, κυρίως ιταλικοί που περνούσαν πολύ συχνά από τη 

Πάτρα και έδιναν παραστάσεις. Για τις λαϊκότερες τάξεις τα γλέντια έδιναν 

κι έπαιρναν, ιδίως κατά τη σταφιδική περίοδο, στα καφέ αμάν  και  καφέ 

σαντάν . 

1892, εορτή των Τριών Ιεραρχών, έγιναν με επισημότητα τα εγκαίνια 

τού Αρσακείου και στις 3 Φεβρουαρίου τού 1892, έγινε η έναρξη των 

μαθημάτων. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται στη Πάτρα η Φιλαρμονική 

Εταιρία και το Ωδείο Πατρών  1893  η σταφιδική κρίση δημιουργεί 

οικονομική και κοινωνική αποσταθεροποίηση. Η χρεοκοπία 

εμπορικών οίκων προκαλεί μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Υπ' 

αυτές τις συνθήκες στις 3.11.1896, δολοφονείται ο τραπεζίτης 

Διονύσιος Φραγκόπουλος και προκαλείται σοβαρός τραυματισμός 

του σταφιδέμπορα Ανδρέα Κόλλα από τον τσαγκάρη Δημήτρη 

Μάτσαλη. 

Εχουμε φτάσει  στο 1893 οπου ξεκινά η μεγάλη κρίσι  Να τι έλεγε η 

(Ακρόπολις) στις 17/9/93 (Προλάβετε οι αρμόδιοι τα περαιτέρω διότι το 

πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην, η δε λαϊκή παραφροσύνη 

εμφυλίους πολέμους) αναφερόμενη στο κύμα των πτωχεύσεων και των 

πλειστηριασμών που σαρώνει τις άμεσα την Πάτρα, μέσα στην 

ατμόσφαιρα της σοβαρής οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει 

 

Ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια στην ιστορία της Ελλάδας είναι η 

ανακοίνωση του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, στις 10 

Δεκεμβρίου 1893, από το βήμα της βουλής ότι το κράτος αδυνατεί να 
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τα εξωτερικά δάνεια Τα 

εσωτερικά δάνεια, ωστόσο, θα πληρώνονταν για να μη χρεοκοπήσουν οι 

ελληνικές τράπεζες. Σε γενικές γραμμές ο λόγος αυτής της χρεωκοπίας 

ήταν η πτώση στο εμπόριο της σταφίδας. Η εφημερίδα των Καλαμών 

«Καθημερινή» ανέφερε στις 9 Ιουνίου 1899 ότι «το σταφιδικό ζήτημα 

ομοίαζε με το γλωσσικό επειδή και τα δύο παρέμεναν άλυτα». Σε μια τέτοια 

ατμόσφαιρα και με τον πρωθυπουργό να λέει  ‘Δυστυχώς Πτωχεύσαμε’  

ακουμπάμε τον 20ο αιώνα. 

 

20ος ΑΙΩΝ 

Περίπου το 1902 η πόλις και γενικότερα ο νομός ξεπερνά την κρίσι με το 

να αναπτυχτεί πάλι εμπορικά με κύριο προϊόν  την σταφίδα, (Το μαύρο 

χρυσάφι) Μια νέα κατάσταση δημιουργείτε οπότε η Πάτρα συνεχίζει  και 

νέα εργοστάσια λειτουργούν στους κλάδους της οινοποιίας ,της 

οινοπνευματοποιίας, της πλεκτικής ,της κλωστοϋφαντουργίας, της 

σαπωνοποιίας και της αλευροβιομηχανίας, καθιστώντας την Πάτρα το 

δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας….. κατά το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, το σταφιδικό ζήτημα άρχισε να χάνει 

την οξύτητά του για πολλούς λόγους, ο σημαντικότερος από τους οποίους 

ήταν η μετανάστευση στην Αμερική και η αστυφιλία. Την ίδια περίοδο 

σηματοδοτείται η αρχή μιας νέας εποχής για τη χώρα. Οι κλυδωνισμοί 

που είχε προκαλέσει η σταφιδική κρίση έγιναν σταδιακά αισθητοί με την 

εμφάνιση νέων μορφών οικονομικής εκμετάλλευσης και κοινωνικών 

ανακατατάξεων Η Πάτρα ψάχνει να βρει το δρόμο της…. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ένα όνειρο μου, μια ευχή μου που μακάρι να βγουν αληθινά για την πόλη 

που αγάπησα και πάντα θα αγαπώ!  Πως θα μπορέσουν οι σημερινοί 

κάτοικοι της να γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, αναπτύσσοντας 

παράλληλα το παρόν σωστά, όπου ο χώρος της μεταβάλλεται συνεχώς, 

ειδικά μετά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σήμερα πολλοί από τους 

χώρους της παλιάς καλής εποχής  έγιναν χώροι πολιτισμού, 

διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, πολυκατοικίες, χωρίς να δίνουμε εξηγήσεις 

απαντήσεις στο πως και το γιατί, να θυμίσω μόνο ότι κάποτε είχε μελίσσι 

από κόσμο.  

 Η ιστορική πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι θα βρει 

τον πραγματικό της ρόλο, που δεν είναι άλλος από το να οδηγήσει, μέσα 
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από την δική της ανάπτυξη την Δυτική Ελλάδα στην Οικονομική και 

Πολιτιστική πρωτοπορία και ας μην παράγουμε σταφίδα… Τα όνειρα  

μου, είναι  ευχές για την πόλη που αγάπησα και πάντα θα αγαπώ! 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό WWW. BEST  

τον Δεκέμβριο  2018 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

 

Τα ποιήματα. 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.  
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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 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 
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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 

Λόρδου 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 «ΛΑΜΠΡΟ» που είναι 

αποτέλεσμα ενός πραγματικού περιστατικού. Το 1828 εγκαταλείπει τη 

Ζάκυνθο και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα, όπου ζει μόνος και μελετά. Τα 

πρώτα αποτελέσματα της 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 
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«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... 
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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.  

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. 

 

 
Διονύσιος Σολωμός 

 

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 
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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!  

 

 
 

Δύο διαδοχικές υπογραφές του ποιητή: 

 Dionisio Salamon και Dionisio Solomòs 

 

Πειρασμός - Διονύσιος Σολωμός 

 

Έστησ' ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Aπρίλη,  

Kι' η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,  

Kαι μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους  
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Aνάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.  

Nερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,  

Xύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,  

Kαι παίρνουνε το μόσχο της, κι' αφήνουν τη δροσιά τους,  

Kι' ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,  

Tρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.  

Έξ' αναβρύζει κι' η ζωή, σ' γη, σ' ουρανό, σε κύμα.  

Aλλά στης λίμνης το νερό, π' ακίνητό 'ναι κι άσπρο,  

Aκίνητ' όπου κι' αν ιδής, και κάτασπρ' ώς τον πάτο,  

Mε μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ' η πεταλούδα,  

Που 'χ' ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο.  

Aλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί 'δες·  

Nύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!  

Xωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνένε,  

Oυδ' όσο κάν' η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,  

Γύρου σε κάτι ατάραχο π' ασπρίζει μες στη λίμνη,  

Mονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,  

Kι' όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του.  

 

                            Ο Κρητικός (απόσπασμα)  

 

Πιστέψετε π' ὅ,τι θὰ πῶ εἶν' ἀκριβὴ ἀλήθεια, μὰ τὲς πολλὲς λαβωματιὲς 

ποὺ μὄφαγαν τὰ στήθια, μὰ τοὺς συντρόφους πὄπεσαν στὴν Κρήτη 

πολεμώντας, μὰ τὴν ψυχὴ ποὺ μ' ἔκαψε τὸν κόσμο άπαρατώντας. 

(Λάλησε, Σάλπιγγα, κι ἐγὼ τὸ σάβανο τινάζω, καὶ σχίζω δρόμο καὶ τσ' 

ἀχνοὺς ἀναστημένους κράζω: «Μὴν εἴδετε τὴν ὀμορφιὰ ποὺ τὴν Κοιλάδα 

ἁγιάζει; Πέστε, νὰ ἰδεῖτε τὸ καλὸ ἐσεῖς κι ὅ,τι σᾶς μοιάζει. Καπνὸς δὲ μένει 

ἀπὸ τὴ γῆ• νιὸς οὐρανὸς ἐγίνη. Σὰν πρῶτα ἐγὼ τὴν ἀγαπῶ καὶ θὰ κριθῶ 

μ' αὐτήνη». «Ψηλὰ τὴν εἴδαμε πρωί• τῆς τρέμαν τὰ λουλούδια, στὴ θύρα 

τῆς Παράδεισος ποὺ ἐβγῆκε μὲ τραγούδια• ἔψαλλε τὴν Ἀνάσταση 

χαροποιὰ ἡ φωνή της, κι ἔδειχνεν ἀνυπομονιὰ γιὰ νὰ 'μπει στὸ κορμί της• 

ὁ Οὐρανὸς ὁλόκληρος ἀγρίκαε σαστισμένος, τὸ κάψιμο ἀργοπόρουνε ὁ 

κόσμος ὁ ἀναμμένος• καὶ τώρα ὀμπρὸς τὴν εἲδαμε• ὀγλήγορα σαλεύει• 

ὅμως κοιτάζει ἐδῶ κι ἐκεῖ καὶ κάποιονε γυρεύει»).  
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Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

25η Μαρτίου 1821. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και ο Ευαγγελισμός της 

Αναστάσεως του Γένους. Και πέραν τούτων, ο συμβολισμός της απαρχής 

κάθε μεγάλου και ευγενικού αγώνος. 

Αλλά ποιος μεγαλύτερος και ευγενέστερος αγώνας, απ’ αυτόν που γίνεται 

για την Ελευθερία; Διότι, το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ζωής είναι 

η συνειδητή ανάπτυξη της Ελευθερίας. «Την Ελευθερία θα ψάλω - είπε ο 

ποιητής - που είναι τόσο προσφιλής, όσο τη νιώθει εκείνος, που γι’ αυτήν 

προσφέρει τη ζωή του». Διότι, η προσφορά της ζωής για την Ελευθερία, 

είναι αυτή η ίδια, η Αθανασία. Ελεύθερος είναι εκείνος, που δε νιώθει τη 

φθορά της ύλης, εκείνος, που προσφέρει πρόθυμα τη ζωή του για την 

Ελευθερία. 

 

 
 

Και όπως τον παλιό καιρό στην Αθήνα – καθώς μας το περιγράφει ο 

Θουκυδίδης – κατά την ταφή των νεκρών του πολέμου, ανέβαινε ένας στο 

βήμα, για να εξάρει τις αρετές εκείνων που έπεσαν στον αγώνα, έτσι και 

τώρα, όπου υπάρχουν Έλληνες, τέτοιες ημέρες, συνηθίζεται να παίρνει 

κάποιος το λόγο, σε κάθε συνάθροιση Ελλήνων, για να υμνήσει τα έργα 

και τιμήσει τη μνήμη των αθανάτων νεκρών, που έπεσαν στον Ιερό Αγώνα 

για την Ελευθερία, αλλά και να εξάρει την έννοια της Ελευθερίας.  

Ρήγας Βελενστινλής, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Γρηγόριος Ε’, Αθανάσιος 

Διάκος, Μάρκος Μπότσαρης, Παπαφλέσσας, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 

Γεώργιος Καραϊσκάκης και άλλοι, και άλλοι πολλοί… και όλοι εκείνοι οι 

άγνωστοι και ανώνυμοι αθάνατοι Ήρωες, που είναι τόσο περισσότερο 

επιφανείς, όσο είναι περισσότερο άγνωστοι και έχουν ολόκληρη τη Γη για 

τάφο… «Ανδρών γαρ επιφανών πάσα γη τάφος». 
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Η Ελευθερία υπάρχει μέσα στο αίμα, που τρέχει στις αρτηρίες των 

Ελλήνων. Και είναι πολύ φυσικό να υπάρχει, αφού οι Έλληνες είναι ο 

ευγενέστερος λαός, από τους αρχαίου χρόνους, κατά τους οποίους 

γαλουχήθηκε με το ιδανικό της Ελευθερίας και έμαθε ν’ αγωνίζεται γι’ 

αυτήν. «Εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύτολμον». Η 

Ελευθερία είναι αθάνατη Ιδέα, συνυφασμένη με την ιδιότητα του 

ανθρώπου. Είναι έννοια ηθική και ανόθευτη. 

Το δημοτικό μας τραγούδι εκφράζει, κατά τον ωραιότερο τρόπο, τον πόθο 

του Έλληνα για την Ελευθερία: 

«Μάνα σου λέω, δεν μπορώ, τους Τούρκους να δουλεύω, 

Δεν ημπορώ, δεν δύναμαι, εμάλλιασ’ η καρδιά μου. 

Θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να γένω κλέφτης, 

Να κατοικήσω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες, 

Να ‘χω τους λόγγους συντροφιά, με τα θεριά κουβέντα, 

Να ‘χω τα χιόνια για σκεπή, τους βράχους για κρεβάτι, 

Να ‘χω με τα κλεφτόπουλα καθημερνό λημέρι. 

Θα φύγω, μάνα, και μην κλαίς, μον’ δοσ’ μου την ευχή 

σου». 

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, οι  ιδέες, τις οποίες 

καλλιεργούσαν οι ελεύθεροι άνθρωποι και οι οποίες μετουσιώθηκαν στη 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, κατά τη 

μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, επέδρασαν σε όλες τις ζωντανές ψυχές, 

ιδίως των Ελλήνων του Εξωτερικού. Τους αναζωπύρωσαν την αγάπη για 

την Ελευθερία και τους οδήγησαν σε πολιτική δράση για την αποτίναξη 

του Οθωμανικού ζυγού. 

Έτσι είδαν το φως στο Παρίσι η «Εταιρία των Φιλόμουσων», και πολλές 

άλλες κινήσεις. Αλλά και η υπόδουλη Ελλάς δεν υστερεί. Εκδίδεται από 

ανώνυμο η «Ελληνική Νομαρχία», και ο Ρήγας Βελεστινλής εξαπολύει το 

σάλπισμα της Λευτεριάς: 

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή». 

Το 1814, τρεις Έλληνες πατριώτες, απλοί έμποροι, αλλά ελεύθεροι ο 

Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, 

ιδρύουν στην Οδησσό τη Φιλική Εταιρία, μια μυστική πολιτική 

επαναστατική οργάνωση, η οποία απλώνει τα δίχτυα της σε όλες τις 

ψυχές του Γένους, ενσαρκώνει τους πόθους όλων των Ελλήνων και 

ξεκινάει το αθάνατο ’21. 
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Ας δούμε τι γράφει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός στην αρχή του έργου 

του «Υπομνήματα». Είναι αξιοσημείωτη η επιγραμματικότητα και η οξεία 

κρίση, με τις οποίες περιγράφει συνοπτικά την πολιτική κατάσταση της 

εποχής: (Μεταφέρω αυτούσιο το κεφάλαιο) 

Το Ελληνικό Έθνος, αφ’ ού υπέκυψεν εις τον βάρβαρον και 

σκληροτατον ζυγόν της Οθωμανικής τυραννίας, υστερήθη όχι μόνον 

την ελευθερίαν του, αλλά και παν είδος μαθήσεως, και κατήντησε να 

μη γνωρίζη ουδέ την πάτριόν του γλώσσαν, εκτός ολίγων τινών 

πεπαιδευμένων, όπου κατά καιρούς ήκμασαν, των οποίων τα 

Συγγράματα μαρτυρούσι της είς τας μαθήσεις πρόοδον τους. Και 

ήτον ενδεχόμενον να εκλείψη διόλου από το Έθνος η Ελληνική 

Γλώσσα, εάν δεν της διέσωζεν η Εκκλησία, προς ήν οφείλεται και 

κατά τούτο ευγνωμοσύνη. 

Προς δε τον ΙΗ’ Αιώνα άρχισαν οι Ελληνες να ανακύπτωσι, και να 

ανακαλώσι τας προγονικάς Μούσας, ώστε βαθμηδόν εξηπλώθη εις 

πολλά μέρη της Ελλάδος η παράδοσις των εγκυκλίων Μαθημάτων, 

και τα φώτα της μαθήσεως διεδόθησαν εις πολλούς ότε οι Έλληνες, 

πεφωτισμένοι οπώσουν, ησθάνθησαν βαρύτερον τον ζυγόν, και 

ενθυμούμενοι της προπατορικήν ευγένειαν, εστέναζον βαθέως μη 

δυνάμεμοι να τον αποτινάξωσι· διότι αι Μοναρχίαι της Ευρώπης, 

ωφελούμεναι εις τα συμφέροντά τους εκ της βαρβαρότητος και 

αμαθείας της Οθωμανικής Δυναστείας, υπερασπίζοντο την ύπαρξιν 

του Κράτους τούτου και δεν εσυγχώρουν να ενοχληθή η ακεραιότης 

του. Και συνεχίζει ο Παλαιών Πατρών Γερμανός: 

Η Πελοπόννησος επανέστη άπαξ, ελπίζουσα εις την υποσχόμενην 

υπεράσπισην της Ρωσσίας, ήτις τότε επολέμει την Οθωμανικήν 

δύναμιν· αλλ’ αφ’ ού τα ίδια συμφέροντα της Ρωσσίας 

εμορφώθησαν κατά τον σκοπόν της, και ειρήνευσε μετά των 

Οθωμανών, οι Πελοποννήσιοι εγκατελείφθησαν με τας κενάς και 

ανυπάρκτους λέξεις της αμνηστίας εις την διάκρισιν των των 

Τυρράννων τους, οίτινες, αφ’ ού εφόνευσαν και ηχμαλώτισαν 

πολλούς εξ ευτών, τους λοιπούς καθυπέβαλον εις ζυγόν βαρύτερον 

του πρώου, εκτός τινών κατά μέρος Καπιταναίων, οίτινες με 

ολιγίστους ανθρώπους, περιφερόμενοι εις τα όρη ως λησταί, και 

ακαταπαύστως σχεδόν πολεμούμενοι και πολεμούντες τους 

Τούρκους, ουδέποτε υπετάγησαν εις την εξουσίαν τους. Τοιούτοι 

Καπιταναίοι περιεφέροντο και εις τα μέρη της Ηπείρου, της 
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Ακαρνανίας, της Βοιωτίας, της Θεσσαλίας, και Μακεδονίας, οίτινες 

πολλάκις κατά καιρούς έδειξαν αξιέπαινον ανδρείαν εναντίον των 

καταδιωκόντων αυτούς Οθωμανών. 

Μόλις περί τα τέλη του ΙΗ’ Αιώνος ανεφάνη εις τολμηρός ανήρ, 

Ρήγας ονομαζόμενος, από το Βελεστίνον της Θεσσαλίας, όστις 

εστοχάθη να ενσπείρη γενικώς εις το Έθνος των Ελλήνων, τον 

ενθουσιαμόν της Ελευθερίας, και επέτυχε να εφελκύση πολλούς και 

εκλεκτούς μεθ’ εαυτού συμφώνους εις το σχέδιον, το οποίον 

συνέθεσε περί της κατά του τυράννου επαναστάσεως, και 

περιφερόμενος εις τα μέρη της Ευρώπης, εφαντάζετο να κατορθώση 

την εις τούτο υπεράσπισιν μιας Ευρωπαϊκής Δυνάμεως. Αλλά τέλος 

πάντων ανακαλύψασα το τοιούτον η Αουστριακή Διοίκησις, 

παρέδωκεν αυτόν τε και άλλους τινάς οπαδούς του εις τας 

τυραννικά χείρας των Οθωμανών, οίτινες τους κατέσφαξαν. 

Και αυτοί μεν οι αείμνηστοι απέθανον· ο δε υπέρ ελευθερίας 

σπινθήρ δεν εσβέσθη εις τας καρδίας των Ελλήνων, αλλά μετά 

καιρόν τινα τον ανεζωπύρησαν Έλληνες τινες εις την Ρωσσίαν 

διατριβόντες, οίτινες εσύνθεσαν εν είδος Εταιρίας, εις την οποίαν 

εισήγαγον, όσους εγνώρισαν έχοντας πνεύμα φιλελεύθερον, και δια 

μέσου απεσταλμένων εις διάφορα μέρη της Ελλάδος συνήνωσαν εις 

τον σκοπον τούτον άπαντας σχεδόν τους προκρίτους και αρίστους 

των Ελλήνων· και μάλιστα εις την Πελοπόννησον ουδείς των 

επισήμων Αρχιερέων, και Προεστώτων και λοιπών Προκρίτων 

έμεινεν αμύητος. 

Έτσι άρχισε η Επανάσταση. Και η παντοδύναμη της Ελευθερίας αγάπη 

παρορμά τους αγωνιστές του ’21 στις υπέρτατες θυσίες. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, εγκαταλείποντας την επίζηλη θέση του 

υπασπιστού του Τσάρου στην αυλή της Πετρουπόλεως, διαβαίνει 

επαναστάτης τον Προύθο και πεθαίνει σε Αυστριακή φυλακή. Πεντακόσιοι 

Ιερολοχίτες, νέοι σπουδαστές, άπειροι της σκληρότητας του πολέμου, 

εγκαταλείπουν τα μαθήματά τους και πέφτουν στο Δραγατσάνι, 

πραγματοποιώντας το νόημα των Πανεπιστημιακών τους σπουδών. Ο 

Παπαφλέσσας ξεσηκώνει το Μωριά. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 

υψώνει στην Αγία Λαύρα το λάβαρο του Αγώνα. Οι Τούρκοι 

συλλαμβάνουν και κρεμούν τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, καθώς και 

άλλους σεβάσμιους Μητροπολίτες. Επακολουθούν σφαγές, 

ολοκαυτώματα, ερημώσεις. 
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Ο ατρόμητος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα. Ο Αδ.·. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταστρέφει της στρατιά του Δράμαλη. Ο 

Μάρκος Μπότσαρης σκοτώνεται στο Καρπενησι. Ο Καραϊσκάκης 

σκοτώνεται στην Αθήνα. Οι Έλληνες πολεμούν πάντοτε σαν ήρωες. Το 

Ελληνικό αίμα ποτίζει αφθόνως το αειθαλές της Ελευθερίας δένδρο, τόσο 

γνώριμο στην Ελληνική χλωρίδα. 

 

Οι ελεύθεροι και πνευματικοί άνθρωποι της Ευρώπης συγκινούνται 

βαθύτατα από τους αγώνες των Ελλήνων. Πολλοί σπεύδουν στο πλευρό 

των μαχόμενων αγωνιστών της Ελευθερίας, προσφέροντας προθύμως 

τις ανέσεις τους και τη ζωή τους για την Ελλάδα, που είναι η παγκόσμια 

Μητέρα όλων των πνευματικών ανθρώπων. Έτσι, δημιουργείται και 

πλαταίνει το ρεύμα των «Φιλελλήνων». 

 Εξ’ άλλου, οι πλούσιοι Έλληνες δεν σκέπτονται να επωφεληθούν από τις 

πολεμικές περιστάσεις για να επαυξήσουν τα πλούτη του, αλλά 

σπαταλούν την περιουσία τους για τον Εθνικό αγώνα, για την Ανάσταση 

του Γένους. 

Έτσι, οι αγώνες και οι θυσίες των ηρώων του ’21. παρά την λυσσώδη 

αντίδραση των ισχυρών της Γης και των υπηρετών της απολυταρχίας και 

καταδυναστεύσεως, επιβάλλουν την αναγνώριση ενός τμήματος της 

Ελληνικής Γης, ως ανεξάρτητου Κράτους. Η Ελλάς αναγεννιέται, όπως ο 

μυθολογικός φοίνιξ, από την τέφρα του. 

 

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη 

Των Ελλήνων τα ιερά, 

Και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 

Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά  

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 25 -3 2020 
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ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΤΙΧΟΥΣ  

 

Το Θείο Δράμα μέσα  

από την ποίηση 

 

Μέρα πένθιμη και λυπητερή ημέρα, η σημερινή, αλλά και η πιο ιερή, 

η πιο αγία, η πολυσέβαστη και πλέον αγαπητή και προσκυνητή 

ημέρα της Εκκλησίας μας. Κι αυτό διότι ο Βασιλεύς των 

βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, ο Ενανθρωπήσας Υιός 

και Λόγος του Θεού κρέμεται καρφωμένος, γυμνός, άπνους, επάνω 

στο ξύλο του σταυρού, ως χείριστος κακούργος.   

Ποια καρδιά δεν λυγίζει την ημέρα αυτή μπροστά στην ανείπωτη 

θεοκτονία; Ποια μάτια δε βουρκώνουν στο αντίκρισμα του 

γλυκύτατου Εσταυρωμένου; Ποια ψυχή δε μαλακώνει μπροστά στα 

άδικα παθήματα; Ποια γόνατα δεν κλείνουν κάτω από το Σταυρό για 

να προσκυνήσουν τα Θεία Πάθη;  

Η λέξη «πένθιμη» βρίσκει τη δικαίωσή της στη Μεγάλη Παρασκευή. 

«Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί 

εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν…». 

…Κόμπος στον λαιμό. Οι ψυχές συννεφιασμένες συντρίβονται από 

τα συγκλονιστικά λόγια και το μοιρολόι της μάνας. «Ω γλυκύ μου 

έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος» 
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Με άκρα ταπείνωση υπέμεινε τα πάθη Του με ένα και μοναδικό 

στόχο, να διδάξει στο ανθρώπινο γένος τη σημασία της αποστολής 

του στη γη, να αιτιολογήσει τις διδαχές με πράξεις και να αποδείξει 

το «Χριστός Αγάπη Εστί». 

Ο πόνος της μάνας, το απόλυτο πένθος και η συντριβή για τον 

θάνατο του Θεανθρώπου ενέπνευσε τους ποιητές, οι οποίοι 

αποτύπωσαν την πένθιμη αυτή ημέρα την άλλη διάσταση... 

Η εβδομάδα της πορείας του Χριστού προς το Γολγοθά και στη 

συνέχεια προς την Ανάσταση… Όλη αυτή η διαδρομή ταυτίζεται 

και με την πορεία του ανθρώπου. Οι ημέρες αυτές είναι οι ημέρες 

των δωρεών και της σωτηρίας μας. Από την μια έχουμε την 

προσφορά του Θεού που γίνεται άνθρωπος και ταπεινώνεται για τη 

σωτηρία μας, κι από την άλλη υπάρχει ο άνθρωπος που είναι 

οδοιπόρος, σταυροφόρος σηκώνοντας τον σταυρό που αντέχει, θα 

μας πει ο ποιητής. 

Σήμερα Μ. Παρασκευή του 2020. Ο κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες 

του στο Θεό για ότι κακο του έχει συμβεί και ζει με ευλάβεια τις 

στιγμές αυτής της εβδομάδας. Πρωτόγνωρα κλεισμένος μέσα σε 

βαριά ατμόσφαιρά συναισθάνεται τα πάθη του Χριστού και ελπίζει 

την δική του σωτηρία. 

Η Ανάσταση ως γεγονός αποδεικνύει πως όλα έχουν ένα τέλος. Η 

ανθρωπότητα ανεβαίνει το δικό της «Γολγοθά», σηκώνοντας το 

δικό της «σταυρό». Πιστεύω πως η γαλήνη και η ηρεμία, στη ζωή 

μας θα έλθει προκειμένου να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. 

 

ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-Κώστας Βάρναλης  

(Αποσπ.) 

 

Που να σε κρύψω, γιόκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί; 

Σε ποιο νησί του Ωκεανού, σε ποιαν κορφήν ερημική;  

Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. 

Ξέρω, πως θα 'χεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, 

που μες στα βρόχια της οργής ταχιά θενά σπαράξεις. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6398/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1919,6398/
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Συ θα 'χεις μάτια γαλανά, θα 'χεις κορμάκι τρυφερό, 

θα σε φυλάω από ματιά κακή κι από κακόν καιρό, 

από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιότης. 

Δεν είσαι συ για μαχητές, δεν είσαι συ για το σταυρό. 

 

 

ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Τάκη Παπατσώνη 

 

Η Παναγία με τη ρομφαία στα σωθικά εθρήνει 

και τάβλεπε όλα σκοτεινά από την πικρήν οδύνη. 

Που ο Άγγελός της στις φωτιές παράδερνεν, ο Γιος της, 

των παρανόμων ταπεινός και πράος και γλυκός Σώστης. 

Και εμείς, οι ευγενικοί θνητοί, φριχτά ας ταπεινωθούμε 

με το φαρμάκι της Νηστείας και τέφραν ας λουσθούμε. 

Και η θλίψη μας, μακριά από κάθε γήινα ζιζάνια, 

ας υψωθεί ως κερί λιγνό, χλωμό, προς τη μετάνοια. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νίκου Γκάτσου 

 

Βαριά τα βήματά μου σέρνω 

στο φως της μέρας το θαμπό 

κρίνα της άνοιξης σου φέρνω 

και στο σταυρό σου τ’ ακουμπώ 

φίλε δακρυοπότιστε 

των πρωτίστων πρώτιστε. 

των πρωτίστων πρώτιστε. 

Άρρωστος κύλησε ο αιώνας 

κι ο ήλιος βγαίνει μισερός 

σαν το φτερό της χελιδόνας 

που το σακάτεψε ο καιρός 

φίλε τρισμακάριστε 

των αρίστων άριστε. 

των αρίστων άριστε. 

Σήμερα ο Άδης ηνεώχθη 

γεφύρι εγίνη ο Γολγοθάς 

και στου θανάτου εσύ την όχθη 
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άφατο δρόμο ακολουθάς 

έγγιστε κι ανέγγιστε 

των μεγίστων μέγιστε. 

των μεγίστων μέγιστε. 

 

«ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» του Γιάννη Ρίτσου 

(Αποσπ.) 

Άκου τα σήμαντρα 

των εαρινών εκκλησιών. 

Είναι οι εκκλησίες 

που δε γνώρισαν τη σταύρωση 

και την ανάσταση. 

 

Γνώρισαν μόνο τις εικόνες 

του Δωδεκαετούς 

που “χε μια μάνα τρυφερή 

που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι 

έναν πατέρα ειρηνικό που ευωδίαζε χωράφι 

που “χε στα μάτια του το μήνυμα 

της επερχόμενης Μαγδαληνής. 

 

Χριστέ μου 

τι θα “τανε η πορεία σου 

δίχως τη σμύρνα και το νάρδο 

στα σκονισμένα πόδια σου;». 

“Χριστέ μου, γιατί φόρεσες αυτό μακρύ πένθιμο φουστάνι κι 

αυτά τ’ αγκάθια στο κεφάλι σου; 

Χάθηκαν τα λουλούδια;…. 

 

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Οδυσσέα Ελύτη 

ΣΑΝ ΝΑ ΜΟΝΟΛΟΓΩ, σωπαίνω. 

Ίσως και να ’μαι σε κατάσταση βοτάνου ακόμη 

φαρμακευτικού ή φιδιού μιας κρύας Παρασκευής 

Ή μπορεί και ζώου από κείνα τα ιερά 

με τ’ αυτί το μεγάλο γεμάτο ήχους βαρείς 

και θόρυβο μεταλλικό από θυμιατήρια. 
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Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, β 

Αντίς για Όνειρο 

ΠΕΝΘΙΜΟΣ ΠΡΑΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ μες στο λιβάνι 

αναθρώσκουν παλαιές Μητέρες ορθές σαν κηροπήγια 

τυφεκιοφόροι νεοσύλλεκτοι σε ανάπαυση 

μικρά σκάμματα ορθογώνια, ραντιστήρια, νάρκισσοι. 

Σαν να ’μαι, λέει, ο θάνατος ο ίδιος αλλ’ 

ακόμη νέος αγένειος που μόλις ξεκινά 

κι ακούει πρώτη φορά μέσα στο θάμβος των κεριών 

το «δεύτε λάβετε τελευταίονασπασμόν». 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Διονύση Καρατζά 

Στάθηκε στη μέση της πλατείας λάμποντας όλο αίμα 

Τα παιδιά τον έδειχναν «να ο άλλος, να ο άλλος» 

και έτρεχαν αποδώ κι αποκεί. 

Πολλοί έκοψαν τον καφέ τους και πλησίασαν 

γεμάτοιαπορίεςξεχασμένωνπονων. 

Κάποιοι τον αγγίξανκιόλας 

κι άκουσανμέσα τους να ευωδιάζουντραγούδια 

κι από τα μάτιατους έσταζαν χρώματα. 

 

Την φωτογραφία της στιγμής την έχω φυλάξει: 

Ενας γερος, ο Άλλος κι ένα παιδί 

Κοιτάζουν εκστατικά το χώμα. 

Μόλις είχε βρέξει κι ετοιμαζόταν επιτάφιος. 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σωτήρη Ιω. Νικολακόπουλου 

Δυο χιλιάδες είκοσι 

Το παρελθόν είναι όνειρο 

και το παρόν μαστίζει καταιγίδα 

Κυλούν τα δάκρυα ασταμάτητα, 

Μεγάλης Παρασκευής υπόκωφη θλίψη, 

Δεν θα στολίσουμε τον επιτάφιο 

Με φωτογραφίες από την Μόρια 

Με εικόνες από τον Εβρο 
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Τα νησιά του Αιγαίου 

Με ζωγραφιές πεινασμένων παιδιών 

Με καραμέλες 

Δεν θα στολίσουμε τον επιτάφιο 

με μάσκες αν βρεθούν 

με εικόνες εκατόμβης νεκρών 

Με τον φόβο  που μας  καταβροχθίζει. 

Ο ιός είναι εδώ 

στην ομίχλη ενός νέου Γολγοθά. 

Ο αέρας είναι τώρα λιγος και στεγνός 

Τα πάντα άλλαξαν 

Αλλάζει τάξη ο κόσμος 

και αγκαλιάζεται σφικτά. 

Μουντός καιρός,  

και οι γυρο μου ένα μέτρο. .. 

Στη μέση ο Χριστος με την γλυκιά Μορφή 

γυμνός αιώνια φωτισμένος 

και δίπλα του ληστές. 

Μαύρη νύχτα 

στον τρόμο τυλιγμένη. 

Αναριγούν μ’ έμενα οι νεκροί 

συμπάσχουν στο θρήνο μου και αυτοί, 

 

Ωστόσο μαύρες σκιές… 

Ενθάδε κείται η ανθρωπότητα  

«Γλυκύτατο μου τέκνο» 

Νεκρό 

οι κόσμοι γίνονται ένας 

και αυτος ο ένας περιμένει την ανάσταση…. 

Η ανθρωπότητα ανεβαίνει το δικό της «Γολγοθά», σηκώνοντας το 

δικό της «σταυρό» Πιστεύω πως η γαλήνη και η ηρεμία, στη ζωή μας 

θα έλθει αργά η γρήγορα προκειμένου να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 17 - 4 - 2020 
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

 
 

Πίνακας El Greco 

 

«Λαμπρή», Πανάρχαιη η λέξη, μετέφερε το  αισιόδοξο μήνυμα του 

αέναου κινούμενου κύκλου της ανθρώπινης ζωής και της φύσης, 

της νίκης της ζωής επί του θανάτου, του ερχομού του «Ανώτατου 

Αγαθού», δηλαδή της γεμάτης λαμπρό φως άνοιξης. Πανάρχαιη και 

η καταγωγή των χριστιανικών μύθων και περί των παθών του 

θεανθρώπου και της εκ νεκρών «ανάστασής» του, «έθρεψε» και την 

ποιητική μούσα του λαού μας. Μέσω της ελληνικής ποίησης - με 
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χαρακτηριστικά αποσπάσματα ποιημάτων σημαντικών 

παλαιότερων και νεότερων ποιητών – θα  γιορτάσουμε φέτος.  

Η ποιητική περιήγησή μας στην ημέρα της Λαμπρής : 

 

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ, «Η ημέρα της Λαμπρής» 

«Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε 

της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι, 

σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε 

τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη 

και από κει κινημένο αργοφυσούσε 

τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι, 

που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα: 

Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. 

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, 

όλοι, μικροί – μεγάλοι, ετοιμαστήτε 

μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες 

με το φως της χαράς συμαζωχτήτε 

ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες 

ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε! 

Φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη, 

πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι! 

Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι, 

και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες 

γλυκόφωνα, κοιτώντας τες ζωγραφι- 

σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες 

λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι 

από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες 

κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι, 

όπου κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι». 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ, ‘’Ανάσταση’’ (Αποσπ.) 

 

 «Άκου τον ξάστερο ουρανό, πώς οι καμπάνες σιούνε. 

Όπου καρδιά, χαρμόσυνες λαχτάρες απαντούνε. 
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Ανάστασ’ είναι σήμερα. Παιδιά, γυναίκες, γέροι 

κόκκινο αυγό στην τσέπη τους, χρυσό κερί στο χέρι. 

Όσ’ άστρα ναι στον ουρανό, τόσα στον κάμπο κρίνα. 

Όλ’ έχουνε στην καθαρή ψυχήν Απρίλη μήνα. 

Της εκκλησιάς φουντώσανε δάφνη πολλήν οι στύλοι. 

Ειρήνη! Ειρήνη! Φιληθήτε οχτροί μαζί και φίλοι.» 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ, «Λαμπρή» 

 

«Στο στόμα ως έχουν το φιλί του Πάσχα,  

όλοι, μεγάλοι, μικροί 

δείξε φιλί αναστάσιμο και στην Ελλάδα πάλι,  

Λαμπρή, πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες  

να πέσουν και του μίσους νεκροί, 

στήσε μας της θυσίας βωμούς  

και της Αγάπης Κροίσους, 

Λαμπρή, από λατρείες παλιές  

και νέες άναψε Υμέναιον ένα,  

Λαμπρή, για μιαν απίστευτη στο θάμα των Ελλήνων γέννα,  

μπορεί…» 

 

Η μεγάλη αυτή γιορτή της χριστιανοσύνης έχει όμως και 

προσωπικό νόημα για το κάθε άτομο, γιατί αγγίζει τα βαθύτατα 

υπαρξιακά θέματα του πόνου, της δυστυχίας, του δεινοπαθήματος, 

και του θανάτου. Είναι μια ευκαιρία για να κάνει κανείς την 

ενδοσκόπηση του, για να ρίξει μια διεισδυτική ματιά στον εσωτερικό 

του κόσμο και να αναλογιστεί για την πορεία του, τις αξίες του και 

τους στόχους του. 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ, «Το Πάσχα των Πιστών» 

 

“Κύριε λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής. 

Άστρα και χώμα σε βαστάζουν…. 

Μεριάζουν άφωνα τα σκότη και διαβαίνεις, 

ανέγγιχτη τον κόσμον αγγίζει μουσική 
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και της καρδιάς τα πέταλα ροδίζουν, 

άνθος όμορφο ζεσταίνεται στον ήλιο. 

Λευκάνθηκαν οι άνθρωποι στο αίμα του αρνίου. 

Θεέ μου ανέρχεσαι λυπημένος, 

αν και για όραση εξακολουθείς να έχεις τη συγχώρηση. 

Ω θλίψη των ματιών του Κυρίου μου, 

της αιωνιότητας ο κάματος, 

έχω πολύ συνεργήσει για να υπάρχεις, 

είναι πολύ σ᾽ εμένα το μερίδιο της ανομίας. 

Ανοίγει ένα τριαντάφυλλο, πάω και το ρωτώ: 

Πού έκρυψαν τον ήλιο; 

Πλησιάζω τη θάλασσα και της λέω: 

Είσαι βαθειά και με τα μυστικά μεγάλη σου η σχέση. 

Λυτρώνεται ο άνθρωπος; 

Απαντά το λουλούδι: «Θα χαθούμε» 

κι η θάλασσα με αχ αναταράζεται.” 

 

Όταν συζητάμε για το ελληνικό Πάσχα, στο νου μας έρχονται τα ήθη 

και τα έθιμα του λαού μας, όπως είναι η ευκαιρία για απόδραση στο 

χωριό, τα οικογενειακά τραπέζια, το πασχαλινό αρνί, το 

τσούγκρισμα των αβγών, τα αναστάσιμα πυροτεχνήματα, οι 

χαρμόσυνες καμπάνες.  Μέσω της ελληνικής ποίησης – με 

χαρακτηριστικά αποσπάσματα ποιημάτων σημαντικών 

παλαιότερων και νεότερων ποιητών –  γιορτάζουμε φέτος τη γιορτή 

της άνοιξης.  Η ποιητική περιήγησή μας συνεχίζεται : 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ, «Ανάσταση» 

«Η Ανάσταση. Και γέμισε χαρά, 

λουλούδισε η ψυχή μου σαν το κρίνο. 

Κι ανοίγω της λαχτάρας τα φτερά, 

ψηλά μες στης αυγής τα φωτερά 

γαλάζιο ένα αστροφώς κι εγώ να γίνω. 

Ανάσταση. Τα σήμαντρα χτυπούν. 

Κι όλα τα δένδρα ανθίζουν πέρα ως πέρα. 

Στον κόσμο αυτό ας μάθουν ν᾿ αγαπούν 
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όσοι το μίσος έσπειραν κι ας πουν 

“Χριστός Ανέστη ετούτη την ημέρα”. 

Ο. ΕΛΥΤΗΣ,  ‘’Κυριακή του Πάσχα’’ 

 

Καθαρή διάφανη μέρα.  

Φαίνεται ο άνεμος που ακινητεί  

με τη μορφή βουνού κει κατά τα δυτικά.  

Κι η θάλασσα με τα φτερά διπλωμένα,  

πολύ χαμηλά, κάτω από το παράθυρο. 

 

Σου 'ρχεται να πετάξεις ψηλά  

κι από κει να μοιράσεις δωρεάν την ψυχή σου.  

Ύστερα να κατεβείς και, θαρραλέα,  

να καταλάβεις τη θέση στον τάφο που σου ανήκει. 

 

Το μήνυμα της Ανάστασης έρχεται να μας θυμίσει με πολύ επίκαιρο 

τρόπο ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, ακόμα και το 

θάνατο γύρω μας, ωστόσο μπορούμε ν’ αλλάξουμε τον εαυτό μας 

στον βαθμό που επιθυμούμε κάτι τέτοιο και ρισκάρουμε να το 

πραγματοποιήσουμε. 

 

ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ‘’Οι Μαρίες’’    

Βαθιά χαράματα από το λαατομείο των μνημάτων 

Κατέβαιναν αντίστροφα την οδό του μαρτυρίου οι Μαρίες 

Στα χέρια τους φυλαχτό τά εντάφια σπάργανα 

 από το κενό μνημείο  

στα μαλλιά τους στόλισμα κλαδιά μέ φύτρα 

της καινής αμπέλου 

και στα μάτια τους ελπιδοφόρες λαμπάδες με το φώς  

του μυρωμένου Λόγου. 

 

Στο λιθόστρωτο του πραιτωρίου, 

νυσταλέα η κουστωδία του Πιλάτου 

συγκρατούσε το αλλοπρόσαλλο πλήθος 

προσκαίρως. 
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Κάποιοι εγκάθετοι με ζόφο μιάσματος στο αίμα τους 

διασκορπίστηκαν ατάκτως. 

Οι Μαρίες προσπέρασαν νικηφόρες 

και με τα τολμηρά τους βήματα συνεχίζουν την πορεία τους. 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, ‘’Καμπάνα της Ανάστασης’’ 

 

Χτύπα! Χτύπα γλυκόλαλη καμπάνα! 

Καμπάνα της Ανάστασης χτύπα 

τους πένθιμους χτύπους της Σταύρωσης 

να καλύψεις, να γελάσουν τα λουλούδια 

στους αγρούς, να φτερουγήσουν τα πουλιά, 

να χαρεί ο αέρας, να ανοίξουν 

των ανθρώπων οι καρδίες, 

να αναθαρρήσουν οι ψυχές των πεθαμένων! 

Καμπάνα της Ανάστασης χτύπα. 

 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ι. ΒΕΡΡΑ,    ‘’ΠΑΣΧΑ’’ 

 

Το Πάσχα αυτό θα περιφέρεται  

ετερόφωτα και ανερμάτιστα.  

Θα σκέφτεται την ατέρμονη ατέλεια του.  

Θα ανάβει το κερί μιας αμφίβολης φλόγας.  

Θα δακρύζει εμπρός  

στην ανεπάρκεια της αληθούς συγκίνησης. 

 

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΤΣΩΝΗΣ ‘’Πάσχα Κυρίου!’’ 

 

(απόσπασμα) 

-Γιατί χτυπᾶτε ἀγγελικὲς καμπάνες 

σὰν νάναι τούτη ἡ γῆ μας ὁ παράδεισος; 

–Πάσχα Κυρίου! 

-Ἄσπρα μου προβατάκια, ποῦ σᾶς πᾶνε ἀχάραγα; 

Ἀμνάδες μου, γιὰ ποῦ σᾶς ὁδηγᾶνε;.. 

-Μέσα ἀπὸ τὶς μαῦρες λαγκαδιὲς 

μέσα ἀπὸ τὰ ποροφάραγγα* 

κεῖ ποὺ τὸ πράσινο χορτάρι τῆς βοσκῆς 
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γίνεται κόκκινο χορτάρι τῆς σφαγῆς!.. 

–Πάσχα Κυρίου! 

Το Πάσχα αποτελεί ουσιαστικά την κορυφαία γιορτή του πολιτισμού 

μας, γιατί αποτυπώνει το θρίαμβο της αγάπης και της ζωής, ο 

Χριστός- όπως και αν τον αντιλαμβάνεται κανείς- αγαπά τον 

καθέναν από μας και ζει αναστημένος για τον καθέναν μας. 

 Μας καλεί να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της ζωής, το οποίο 

φωλιάζει στη Λαμπριάτικη ατμόσφαιρα, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά 

κυρίως εσωτερικά. Γιατί εκεί βρίσκεται το αληθινό νόημα της 

συγκεκριμένης γιορτής: στη μεταμόρφωση της καρδιάς μας! 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ .ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ‘’Το Φως της Ανάστασης’’ 

 

« Δεύτε λάβετε φως!» Ο παπάς ανακράζει 

κι ο καθένας πιστός το κερί του ανάβει. 

Όλα γύρω λαμπρά φωτίστηκαν 

και θερμές ευχές απ' τα χείλη μας βγήκαν. 

Ω! υπέρλαμπρο της Ανάστασης Φως! 

Έλα και φώτισε βαθιά την ψυχή μας  

για να βρει της αγάπης τ’ ανέσπερο φως  

που θα φωτίσει μ 'αρετή την οδό της ζωής μας. 

Ένας κόσμος καινούργιος ν' ανθίσει  

σ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης,  

χωρίς πολέμους και πάθη και μίση,  

με γαλήνη να προβάλει το φως καθ' αυγής! 

Παντού της χαράς ν' αντηχήσουν τραγούδια,  

παντού της αγάπης ν' ανθίζουν λουλούδια. 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, «Χριστός Ανέστη» 

 

Είχαμε πάρει το μονοπάτι για το σπίτι 

θάλασσα ολούθε μπαμπακιά ο Απρίλης 

κι όσο χωνόμαστε μες στα πλατάνια 

τόσο σωπαίναν δε φυσούσε 

μόνο που με κοιτάζαν από μέσα μου 

νωπά τα μάτια της απ’ τα κεριά 

και σφύριζα θυμάμαι το Χριστός Ανέστη.  
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Ο ουρανός που λίγο πριν αστροφορούσε 

σ’ άσπρο σεντόνι γύριζε και σε βρεγμένο. Δυο βήματα απ’ τη βρύση ο 

αδερφός της, 

έσταζε το βρακί και το παγούρι του 

―Χριστός Ανέστη, πώς περνάς, τι να περνούσε 

κόντευε χρόνο πεθαμένος. 

Γύρισε να μας δει κι έφεξε ο τόπος 

σαν κάποιος να μας φωτογράφιζε τη νύχτα. 

 

Το Πάσχα ή Λαμπρή για τους Έλληνες είναι η κορυφαία γιορτή του 

χρόνου. Γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα με το σούβλισμα των 

αρνιών, το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών, με τραγούδια και 

χορούς…...  

Όμως  

-Φέτος το Πάσχα, θα εορταστεί αλλιώς,  καθώς δεν θα υπάρξουν 

σούβλες ούτε συναθροίσεις και ο οβελίας θα ψηθεί, αν ψηθεί, στον 

φούρνο! 

-Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε  στα χωριά μας, 

δεν θα ψήσαμε στις αυλές μας, δεν θα πάμε στις εκκλησιές μας. 

-Φέτος θα το γιορτάζουμε μένοντας σπίτι πειθαρχώντας στα μετρα.  

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας του 

κορονοϊού, -Φέτος όλοι μας θα παρακολουθήσουμε τη Θεία 

λειτουργία από το σπίτι μας,  ενώ οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν 

κεκλεισμένων των θυρών. 

-Φέτος και του χρόνου και πάντα να έχουμε την υγεία μας και 

σύντομα θα βρεθούμε στην κανονικότητα μας.  

   

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 19 - 4 – 2020 
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TΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΜΑΗΣ 

 

Στη νεοελληνική ποίηση πολλές είναι οι αναφορές  στη  Πρωτομαγιά και 

τον Μάιο. Ο Μάιος δεν είναι μόνο ο μήνας των λουλουδιών, αλλά και ο 

κατεξοχήν μήνας του ρομαντισμού και της ποιητικής έμπνευσης. Δεν 

είναι λίγα τα ποιήματα που γράφτηκαν ειδικά για την Πρωτομαγιά και το 

μήνα Μάιο  

Την Πρωτομαγιά, την υμνεί και από το ομώνυμο ποίημα του ο 

Δ. Σολωμός, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα , 

που ωραιότερη φύση ξυπνάει 

και την κάνουν λαμπρά και γελάει 

πρασινάδες , αχτίνες , νερά. 

Άνθη κι άνθη βαστούνε στο χέρι , 

παιδιά κι άντρες , γυναίκες και γέροι. 

Ασπροντύματα , γέλια , και κρότοι , 

όλοι δρόμοι γιομάτοι χαρά. 

Ναι χαρείτε του χρόνου την νιότη , 

άντρες , γέροι , γυναίκες παιδιά. 

Οι ποιητές της Β’ Αθηναϊκής Σχολής συνεχίζουν αυτή την εξύμνηση της 

ομορφιάς της φύσης και με πλούσια εκφραστικά μέσα αποδίδουν τη 

ζωντάνια και την ποικιλομορφία της.  

Ο Ιωάννης Πολέμης γράφει:  

«Λουλούδια ας διαλέξουμε  

και ρόδα και κρίνα  

κι ελάτε να πλέξουμε στεφάνια  

με κείνα στο Μάη που σήμερα προβάλλει στη γη»  
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ενώ ο Κωστής Παλαμά Στην ποιητική του συλλογή  

«Ασάλευτη Ζωή»  

Κι ο Μάης με τον Έρωτα  

τον ψυχοκυνηγάρη  

είναι ηλιογέννητο ζευγάρι…,  

ενώ στη «Φλογέρα του βασιλιά»  

ο Μάης, λάγνος βασιλιάς,  

ερωτευμένος με το Φεγγάρι πλέκει  

μαζί του αγάπες αχόρταγες,  

μεθυσμένες, παρασύροντας  

και τους ίδιους τους ανθρώπους. 

 Και από στον «δωδεκάλογο του γύφτου:» 

Και τώρα μπήκε ο Μάης  

ο μήνας μπήκε 

με την Πρωτομαγιά του, 

τη χαροκόπα θυγατέρα [......] 

γιορτή παράξενη μεγάλη 

το χρόνο μια φορά, 

στο έμπα του Μάη του μήνα, 

στ’ άνθια του Μάη και τη χαρά. 

Το πέρασμα στον 20ο αιώνα σηματοδοτεί μια αλλαγή περιεχομένου στην 

ποίηση και ο Μάης αποκτά άλλο νόημα, περισσότερο συμβολικό. Η φύση 

παίζει δευτερεύοντα ρόλο καθώς μεγαλύτερη σημασία αποκτά ο μήνας 

και η ιστορική διάσταση της εργατικής Πρωτομαγιάς. Το Μάιο του 1936, 

με αφορμή τις μεγάλες απεργίες των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, 

όπου μετά τη συμπλοκή απεργών – αστυνομικών, μια μάνα θρηνεί το 

νεκρό παιδί της στέκεται αφορμή για να γράψει ο Γιάννης Ρίτσος ένα 

από τα σπουδαιότερα ποιήματά του τον ‘Επιτάφιο’ (Αποσπ.) 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες,  

μέρα Μαγιού σε χάνω,  

άνοιξη γιε που αγάπαγες  

κι ανέβαινες απάνω. 

Στο λιακωτό και κοίταζες 

και δίχως να χορταίνεις 

άρμεγες με τα μάτια σου 

το φως της οικουμένης 

 (….). 
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Ένα άλλο ιστορικό γεγονός της νεότερης Ελληνικής ιστορίας συγκλονίζει 

και εμπνέει τον Κώστα Βάρναλη, ο οποίος στο ποίημά του «Πρωτομαγιά 

1944» αναφέρεται στην εκτέλεση 200 παλικαριών στο Σκοπευτήριο της 

Καισαριανής από τους Γερμανούς, την 1η Μαΐου του 1944:  

«Είτανε πρώτη του Μαγιού,  φως όλα μέσα κ’ έξω  

(έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλωσύνη)  

που αράδειασε πα στο σοβά, πιστάγκωνα δεμένους  

και θέρισε με μπαταριές οχτρός ελληνομάχος,  

όχι έναν, όχι δυο και τρεις, διακόσια παληκάρια. […]  

Απ’ τα ιερά τους κόκαλα, πρώτη του Μάη και πάλι,  

θα ξεπηδήσει ο καθαρμός κ’ η λεφτεριά του ανθρώπου».  

Οι ποιητές τώρα δίνουν μια νέα διάσταση στο ποιητικό σημαινόμενο. Η 

Πρωτομαγιά γίνεται αφετηρία κοινωνικών διεκδικήσεων.  

Ο Νίκος Γκάτσος στο ποίημά του «Παράξενη Πρωτομαγιά», γράφει:  

«Παράξενη Πρωτομαγιά,  

μ’ αγκάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια,  

ηρθ’ ο καιρός του “έχε γεια”,  

τι να την κάνεις πια την περηφάνια,  

Πρωτομαγιά με το σουγιά,  

χαράξαν το φεγγίτη  

και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν απ’ το σπίτι. (….) 

Ο  Οδυσσέας Ελύτης, στην ποιητική συλλογή «Ημερολόγιο ενός 

αθέατου Απριλίου», το 1984, γράφει για την Παρασκευή 1η Μαΐου:  

Πιάνω την άνοιξη  

με προσοχή και την ανοίγω  

Με χτυπάει μια ζέστη αραχνοΰφαντη 

ένα μπλε που μυρίζει ανάσα πεταλούδας 

οι αστερισμοί της μαργαρίτας όλοι αλλά 

και μαζί πολλά σερνόμενα ή πετούμενα  

ζουζούνια, φίδια, σαύρες, κάμπιες και άλλα  

τέρατα παρδαλά με κεραίες συρμάτινες 

λέπια χρυσά λαμέ και πούλιες κόκκινες  

Θα 'λεγες, έτοιμα όλα τους να παν 

στο χορό των μεταμφιεσμένων του Άδη. 

 

Ο Α. Εμπειρίκος μας λεει, Μάης, και “η δριμύτης της ανοίξεως είναι φιλί 

που ‘χω στο στόμα”… 
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Ο Μάιος, με την Πρωτομαγιά συνδυάζει στην ποίηση τον οργασμό 

της φύσης που με τις πλούσιες ομορφιές της μας καλεί στον 

εορτασμό της Πρωτομαγιάς αλλά και την αγωνιστικότητα των 

ανθρώπων που διεκδίκησαν και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο.   

Μερικά ποιήματα που γραφτήκαν για την Πρωτομαγιά και τον μηνα Μάιο  

Κωνστ.  Χατζόπουλος, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Έλα στο κεφάλι το ξανθό 

Να σου βάλω τ' όμορφο στεφάνι 

Που για σε όλη νύχτα το' χω κάνει, 

Να στολίσω μ' άνθια τον ανθό. 

Ιδέ το! τι ωραία που θα πάει 

Του ξανθόχλωμού σου κεφαλιού! 

Από τα υστερνά είναι του Απριλιού 

Κι απ' τα πρώτα λούλουδα του Μάη. 

Κι έτσι με τα ρόδα στα μαλλιά 

Κι έτσι στα ολόλευκα ντυμένη, 

Να θαρρώ πως σφίγγω αναστημένη 

Την Πρωτομαγιά στην αγκαλιά! 

Ρώμος Φιλύρας, ΝΥΧΤΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 

Αποσπερού στο σπίτι μας κανείς δεν εκοιμήθη, 

κι αν γύρναγε στο στρώμα του με στεναγμούς γλυκούς 

ανάλαφρα τα μάτια μας, κι ολόδροσος, τη λήθη 

των όμορφων ημερινών δεν έβρισκεν ο νους. 

Ανάερα σα να πλέαμε’ πα στ’ άχαρα κρεβάτια 

και νά’ χε μείνει η θύμηση σα ρόδο μες στα ρόδα, 

ο ύπνος, που κλείνει μοναχά τα βαρυμένα μάτια, 

τη μυρωμένην έννοια μας-αλί-δεν επροβόδα. 

Όσο που αργά στο χάραμα με μια γλυκιά καρδιά, 

σαν εκατόφυλλο ανοιχτή, τα μάτια σιγοκλειούμε 

όμως του κάκου, ολάγρυπνο το νου δεν ξεγελούμε, 

κι η γαλανή λαχτάρα μας δεν έχει τελειωμό, 

και λέμε με χαρούμενο και ποθερό καημό: 

πρώτη φοράν ενιώσαμε την έννοια ως ευωδιά, 

πρώτη φορά η αγρύπνια μας ήτανε σαν τραγούδι 

κι η αγωνία μας απαλή πνοή που’ γγίζει χνούδι… 

Σωτήρης Ιω. Νικολακόπουλος, 1Η ΜΑΗ 

Τέλειωσαν οι  σελίδες του Απρίλη, 
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κάτω από ψυχρά ρεύματα 

φτιάχνω την όψη του φωτός 

πούνε ατέλειωτο στο χώρο, 

πατήσαμε τον Μαη… 

Η θάλασσα ήρεμη, 

σεντόνια αφροκέντητα 

απλώνει στα ακρογιάλια τα αλμυρόδροσα 

Τα ποτάμια κυλούν γάργαρο καθαρό νερό, 

τα σκότη διαλύθηκαν 

η Μελαγχολία εχάθη. 

Αύρα πρωινή θαλασσινή, 

Πρώτη Μαη  

- άνω σχώμεν τας καρδίας - 

Γαλάτεια Ι. Βέρρα,  ΜΑΗΣ 

Κόρη των πορφυρών ανθέων.  

Αιμάτινη αλήθεια.  

Στο στήθος σου χτυπά η επανάσταση.  

Στο στέρνο αναπαύονται οι καημοί.  

Δώσε πνοή στα χείλη των εργατών του ήθους. 

Δώσε φωτιά στα τίμια χέρια της οικουμένης. 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη, ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΙΟΥ 

Αρχές Μαγιου 

κι η αναχώρηση επιβεβλημένη. 

 Και μένουν πίσω 

οι μπουμπουκοφορούσες τριανταφυλλιές. 

 Όταν τα πέταλά τους τα βελούδινα 

στου ήλιου τα χαϊδέματα θ’ αναρριγούνε, 

μακριά θα βρίσκομαι, 

αλλά ο μέσα κόσμος μου 

καθημερνά, πουρνό και δείλι, 

περιπαθώς 

στης πατρικής αυλής μου τον περίβολο 

θα γυροφέρνει. 

Και θα θωρεί 

την πανδαισία των χρωμάτων τους, 

και θ’ αναπνέει 

την ελαφριά πνοή των αρωμάτων τους, 
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και θ’ αγαλλιάζει 

από την άφατη ομορφιά, 

που αφειδώλευτα γύρω τους 

θα σκορπίζουν. 

Τι ό,τι αληθινό το μέσα μας 

ψυχανεμίζεται, 

ακόμα κι αν μακριά του αναπνέει 

κι ευδοκιμεί, 

ωσάν παρόν το αισθάνεται 

και ζωτικό για κείνο είναι. 

Καπετά Γιώργης Σπηλιωτης, Ο ΜΑΗΣ 

Καβάλα σ’ άσπρο άλογο μας ήλθε 

και προσπέρασε ο όμορφος Απρίλης. 

Λουλούδιασε στο διάβα του 

τους κάμπους και τα δέντρα. 

Ξεπέζεψε το άτι του 

και το ’δωσε του Μάη. 

Στεφανωμένος με ανθούς 

λεβέντης παλληκάρι, 

όμορφος, με γλυκές ματιές 

έχοντας στη φαρέτρα του 

του έρωτα τα βέλη. 

Στο διάβα του σκορπίζοντας 

άρωμα και λουλούδια. 

Περνώντας με τα βέλη του 

σημάδι βάζει κοπελιές 

τους νέους και τους γέρους. 

Στο πέρασμά του ανθίζουνε 

έρωτες και λουλούδια 

και στα μπαλκόνια και σ’ αυλές 

γαρύφαλλα και κρίνα. 

Ο ερχομός του άπλετα μας χαρίζει 

χαμόγελα, αρώματα κι ελπίδες. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 19 - 4 - 2020 
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ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ι 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

 

Ο ουρανός αγκαλιάζει το μπλε της θάλασσας 
με τη διάθεση στο κόκκινο, 

που βάφει τη δύση 
με τα χρώματα του ονείρου... 

 

Έκλεισε ένας πρώτος κύκλος κριτικής παρουσίασης Πατρινών 

Ποιητών. Είμαστε βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε σχεδόν όλοι 

σε διακοπές ας απολαύσουμε την ποίηση! 

Η Ποίηση είναι αυτή η πνευματική δραστηριότητα η οποία ενώνει τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικής ή γεωγραφικής καταγωγής, 

γιατί αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε συγκινήσεις και συναισθήματα, ιδέες 

και σκέψεις. Ο άνθρωπος βρίσκει ιδέες και ιδανικά στην ποίηση και το 

μεγάλο της εφόδιο είναι πως είναι γραμμένη με τη βοήθεια του 

σημαντικότερου κώδικα επικοινωνίας του ανθρώπου, τη γλώσσα. Αυτό 

την κάνει να κατανοείται γρήγορα, άμεσα, να προσλαμβάνεται και να 

αφομοιώνεται. Η ποίηση αποτελεί τον κεντρικότερο πυρήνα της 

λογοτεχνικής δημιουργίας και δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης 

έκφρασης… 

Με τις σκέψεις αυτές τρεις φίλοι ποιητές ο Γιώργος Σπηλιωτης,  ο 

Σωτήρης Νικολακόπουλος και  ο Φώτης Δημητρόπουλος,  δημιουργήσαν 

μια παρέα με ένα στόχο, την προώθηση της ποίησης από νέους και όχι 

https://diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/12561-17-kalokairia
https://tempo24.news/eidisi/128878/to-galazio-toy-oyranoy-agkaliazei-to-mple-tis-thalassas-me-kokkines-apohroseis-deite
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μόνο Πατρινούς Ποιητές.  Κάθε δεύτερη Παρασκευή ‘’προ Κορωναιου 

Εποχή’’ η παρέα βρισκότανε και  κουβέντιαζε, προβληματιζότανε, 

απήγγειλε ποίηση.  στο ‘’Σπίτι του Κωστή Παλαμά’’  Ποιητικά βραδινά και 

με άλλους συμπολίτες μας που γράφουν ποιήματα και αγαπούν την 

ποίηση…  

Το Καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, σαγηνευτικό και όμορφο συνάμα! Ας το 

απολαύσουμε ακόμα λίγο με της ποίησης την πένα, τον πιο ασφαλή 

τρόπο για να περάσει ανώδυνα και καλαίσθητα.  

Ακολουθούν   ποιήματα, Πατρινών ποιητών της Ομάδας ‘’Παρέα με την 

Ποίηση’’  

ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                        ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΗ 

Στην άδεια πόλη,  

με τα κλειστά παράθυρα  

και τους βουβούς τους τοίχους  

ψάχνουμε τα χέρια της θάλασσας  

στην υγρασία των δρόμων  

και στις νυχτερινές στοές.  

 

Στην άδεια πόλη  

κουρασμένοι προβολείς  

τρεμοσβήνουν  

χαϊδεύοντας ανυπεράσπιστες επιθυμίες  

-ναι, εκείνες που χορεύουν  

στους ρυθμούς των κυμάτων-  

 

Στην άδεια πόλη  

φοβισμένοι ζωγραφίζουμε τα ταξίδια μας  

με τα δικά μας χρώματα,  

χρώματα των ματιών, πέρα από το νέφος των λέξεων  

και τους αφρούς των ημερών.  

 

Στην άδεια πόλη,  

στην άκρη  

πλάι στα σκηνώματα των βράχων  

αρνηθήκαμε τις σκιές των ανθρώπων  
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κι αγκαλιάσαμε  

το έσχατο χαμόγελο της μοναξιάς. 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΒΡΕΤΤΟΣ 

       ΣΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕ 

Στου χωριού τον καφενέ τα γεροντάκια 

καθισμένα κυκλικά στα τραπεζάκια, 

πίνουν τσάι ή καφέ ή τα ποτά τους 

και μιλάνε συνεχώς για τα δικά τους. 

  

Και μιλάνε, και μιλάνε, και μιλάνε, 

για τα νιάτα τους που πέρασαν και πάνε. 

Για πολέμους, κακουχίες, για στερήσεις, 

για κλαδέματα, οργώματα, ραντίσεις. 

 

Ένας γέρος τη συζήτηση αλλάζει, 

δίνει κέφι τις σκοτούρες μετριάζει. 

Στου χωριού τον καφενέ τα τραπεζάκια 

μείναν άδεια, φύγαν πια τα γεροντάκια. 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

 

 Σαν το ελάφι 

Που αναζητάει  πηγή 

Αποζητώ κι εγώ τη φωνή σου 

Απ’ τα κύματα των ανέμων 

Την πρωία, την μεσημβρία, το εσπέρας. 

Φως ιλαρό 

στις καρδιάς μας 

την κλειδωμένη φυλακή 

που απόμεινε ν΄ αποζητά 

το δεσμοφύλακά της. 

Τα κλειδιά, οι φωνές τα μύρια σύμβολα 

Τα μάτια, 

Τα χέρια που δείχνουν το βορρά 

Ίδια πυξίδα 
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Για τη σωστή πορεία. 

Οι πνοές που ενώνονται με τον άνεμο 

ίδιο σουραύλι στα χέρια μας 

τραγουδάμε τη μοίρα μας, 

πειθαρχημένοι στο θείο ζυγό 

της θυσίας 

Στο βωμό της Αγάπης…  

          

ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

                    ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

Πέρασα χθες στην γειτονιά μου την παλιά, 

’κει που πρωτόπαιξα, στον χωματένιο δρόμο. 

Και δεν το πίστευα, πως τ’ άσπρα μου μαλλιά 

κάποτε ανέμιζαν, μπούκλες ξανθιές, στον ώμο. 

Εκεί που παίζαμε «σκοινάκι» και «κρυφτό» 

κι’ ήταν τα γόνατα γδαρμένα από το χώμα, 

άψυχη άσφαλτος, λήθης χαλί, πηχτό, 

σκεπάζει όνειρα, στο μαύρο της το στρώμα. 

Όταν σχολάγαν, μεσημέρι, τα σχολειά, 

βγαίναν οι μάνες, με καμάρι, στο μπαλκόνι. 

Άσπροι γιακάδες, μπλε ποδιές κι’ ανεμελιά! 

Έσφυζε ο δρόμος . κάθε στόμα κι’ ένα αηδόνι! 

Παίζαν τ’ αγόρια κλέφτες κι’ αστυνομικούς. 

Πέταγαν πέτρες, τα μαλώναν οι γειτόνοι. 

Με το μικρό, γνωρίζαν ξένους και δικούς 

και τα παράθυρα ανοιχτά, εκείνοι οι χρόνοι. 

Πόρτες ξεκλείδωτες, ξεκλείδωτες καρδιές 

και το ψωμί το λιγοστό, σαν παντεσπάνι. 

Τα γιασεμιά σκορπίζαν μύρο τις βραδιές 

και Κυριακές, στο εικονοστάσι, το λιβάνι. 

Τώρα κυψέλες, πάνω σ’ άλλη καθεμιά, 

μα πουθενά σπίτια μ’ ανθρώπινο μελίσσι. 

Χείλη αγέλαστα, σφιχτά στην παγωνιά 

κι’ ούτε ματιά, ένας στον άλλον να μιλήσει. 

Στις στοργικές τις μάνες, πέτρινοι σταυροί, 

θυμίζουν . πέρασαν κι’ αυτές, γελάσαν, κλάψαν… 

Κάποιος, κορίτσια με τις μπλε ποδιές, θα βρει 
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σ’ όσες παλιές φωτογραφίες δεν τις κάψαν. 

 

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 

                    ΈΝΑ  ΚΑΡΑΒΙ 

                                             Στη  γυναίκα μου Βασιλική,       

Ένα καράβι έχω βάλει στα σκαριά 

στου Ήφαιστου το υπόγειο εργαστήρι. 

 

Το ουράνιο τόξο έκοψα στα δυό, 

για να το βάλω στα πλευρά του. 

Από αφρό νερού και σύννεφο 

τη λαμαρίνα θε να  ματζακονίσω1. 

 

Ολύμπιες ολόχρυσες κλωστές 

Φλόκους*  και ξάρτια θα στολίσω 

και τα πανιά του υφαντά σε αργαλειό θεϊκό, 

όπου υφαίνουν οι θεές υφάντρες. 

 

Τ’  άσβεστο  φως του Ολύμπιου Διός 

στο πιο ψηλό κατάρτι  θε  να φέγγει, 

για μηχανή θε να του δώσουνε ψυχή 

στις θάλασσες  αέναα να ταξιδεύει. 

 

Η Αθηνά θα  ’ρθει στην πλώρη του 

«το ιερό της γνώσης ξύλο2»  να καρφώσει 

και μια σημαία στο πιο ψηλό ιστό 

στ’ απόνερα του  καραβιού να μοιάζει. 

 

Ένα καράβι έχω βάλει στα σκαριά 

στου Ήφαιστου το υπόγειο εργαστήρι, 

για να σε κλέψω μια φεγγαρόλουστη  βραδιά 

να ταξιδεύουμε μαζί  μες  στης ζωής το πανηγύρι. 

 

 

ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                     TO ΦΙΛΙ ΤΗΣ 

Είπε πως θάρθη στις οχτώ κι ήρθε φορώντας μάσκα 
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-Μη με φιλάς –Δε σε φιλώ 

Μα πως αγάπη μου να κρατηθώ. 

 Σαν το φιλί σου  γιατρικό  

που θάβρω αλλού να γιατρευτώ;  

Δως  μου να πιω και να νικήσω τον Ιό . 

Μ`ένα φιλί σου στον Παράδεισο να μπω  

κι ας είναι και με …μάσκα!  

 

ΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ  

                        ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Θραύσματα της νιότης 

που λάμπουν στον ήλιο της γνώσης 

μηνύματα οδυνηρά καλά κρυμμένα 

ανείπωτη μοναξιά 

ζωή χωρίς μάτια 

ζωή χωρίς χεριά 

όνειρα σβησμένα που φωλιάζουν στου νου το σκοτάδι 

και μια καρδιά να υφαίνει τον πόνο  

στον ιστό του τέλους 

 

ΓΑΛΑΤΙΑ ΒΕΡΡΑ 

                       ΤΟ  ΘΕΡΟΣ 

 

Ανυπότακτο παιδί  

με δάχτυλα καμωμένα από πλησμονή και μέθη.  

Βαδίζει ανέμελα  στις γειτονιές του κόσμου.  

Χώμα και νερό δεν του αρκούν.  

Κατοικεί στα δώματα του έρωτα.  

Ερωτήσεις δεν θα δεχθεί.  

Ο Χρόνος της σαγήνης λιγοστός.. 

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΦΩΤΗΣ 

     … ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ … 

 

…απο συγγνώμη που χρωστιέται…, 

…και δεν λέγεται…, 
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…ψυχής καμώματα…, 

…ανθρώπων που πληγώνουν… 

…απο πόνο θηλιάς που την  

καρδιά σου σφίγγει…, 

…γλυκός ο έρωτας…, 

…μα πίκρα τονε πνίγει… 

…αχ ! να φεύγεις…, 

…να σ' ακολουθούν…, 

…συναισθήματα ανθρώπων 

που αγαπούν… 

 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΙΘΙΝΑ ΆΝΘΗ 

Μπουκέτο πέτρινα λουλούδια 

καταμεσής στο πέλαγο. 

Φωλιά των γλάρων οι κορφές του. 

Άνθη αιώνες σμιλεμένα, 

ποτισμένα με αλμυρό νερό 

κι αρμυρίκια για λίπασμα. 

Αγέρωχα στέκουν στους αέρηδες· 

μέρα και νύχτα. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις  2 - 8 - 2020 
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ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΙΙ 

«ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» 

 

Ηλιοβασίλεμα στον Πατραϊκό 

Είναι Αύγουστος,  καλοκαίρι του 2020… Το καλοκαίρι για τον καθένα 

μας έχει διαφορετική και μοναδική σημασία. Σε άλλους μπορεί να αρέσει 

και σε άλλους μπορεί όχι, αλλά η αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι το 

καλοκαίρι στην Ελλάδα κουβαλάει μια αρχαία ομορφιά και ιστορία, είναι 

μυθικό και μεθυστικό. Είναι εποχή που διεγείρει τις αισθήσεις ή τις 

διατηρεί σε μια ευχάριστη καταστολή. Μια εποχή που πολλοί άνθρωποι 

του πνεύματος αφιέρωσαν τις λέξεις τους για να το περιγράψουν.  

Είναι κάποια ποιήματα που θυμίζουν, ανασαίνουν, ευωδιάζουν 

καλοκαίρι. Με τη νοσταλγία τους, τη μελαγχολία τους, την ατμόσφαιρά 

τους. Θυμίζουν τα παιδικά μας καλοκαίρια, τον ήχο από τα τζιτζίκια, τα 

εξώφυλλα των περιοδικών που διαβάζαμε, φωτιές στην παραλία, γιασεμί, 

παγωτά ΑΣΤΥ, καλοκαιρινό κινηματογράφο κα βόλτες στο Μόλο…   

Τρέξιμο, κρυφτό, κυνηγητό, χαμένος θησαυρός, χαλασμένο τηλέφωνο, 

μακριά γαϊδούρα, τα μήλα, κουτσό, σχοινάκι, βόλοι… Φεύγαμε το πρωί 

από το σπίτι, γυρίζαμε το μεσημέρι για φαγητό, με το ζόρι κρατιόμασταν 

για λίγη ώρα στο σπίτι και μετά επιστροφή στο δρόμο για παιγνίδι μέχρι 

να βραδιάσει…..  τα πρώτα μας ραντεβού, την ζωή μας όλη. 

Συναισθήματα βαθιά και αληθινά που χάνονται στο χρόνο αλλά είναι 

πάντα παρόντα στη ζωή μας… 

https://diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/12561-17-kalokairia
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Συνεχίζοντας να παρουσιάζω ποιήματα και όχι κριτική, που θα 

αρχίσουμε πάλι τον προσεχή μήνα, ας απολαύσουμε  ποίηση που 

γράφτηκε για το  καλοκαίρι η την αύρα του καλοκαιριού  

Ας θυμηθούμε τις στιγμές και τις εικόνες μέσα από τα λόγια των Ποιητών 

μας. 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

                 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Ὁ κόσμος λάμπει 

σὰν ἕνα ἀστέρι, 

βουνὰ καὶ κάμποι, 

δένδρα, νερά, 

γιορτάζουν πάλι, 

καθὼς προβάλει 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Φωνοῦλες γέλια 

φέρνει τ᾿ ἀγέρι 

μέσ᾿ ἀπ᾿ τ᾿ ἀμπέλια 

τὰ καρπερά. 

Παιδιὰ ἀγγελούδια 

ψέλνουν τραγούδια 

στὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Τὴν ὥρα τούτη 

σκορπᾶ ἕνα χέρι 

χάδια καὶ πλούτη, 

κι ἡ γῆ φορᾶ, 

σὰν μιὰ πορφύρα. 

Ζωῆς πλημμύρα 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Ἡ φύσις πέρα 

ὦ νέοι καὶ γέροι, 
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σὰ μιὰ μητέρα 

μᾶς καρτερᾶ. 

Ἡ φύσις ὅλη 

σὰν περιβόλι 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΑΡΤΣΗΣ 

          ΕΔΩ ΕΚΕΙ  

Το παρον  

ισο μου στην ισοτητα  

θέα που με θεαται  

αναμεσα ανοιγεται  

ανεμος νους και νοημα κινηση εκει εδω.  

Πνευματα πραγματα  

πλασματα πραξεις  

της πνοης και της πετρας  

που κυλαει το εκει εδω  

τα εδω εκει  

αναπνοη του ανεμου  

παρον παρουσια.  

Εδω, παρον μου,  

για εκει,  

θέα μου,  

νους για νοημα αναπνοη ανεμου  

ο ωραιος ενας κοσμος 

 κι η γλωσσα εαυτος του  

εγω εδω  

εγω εκει πετρα του ανεμου. 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ   

                ΕΩΘΙΝΟ 

Μ’ ένα αγκάθι, κερδισμένο απ’ την αλήθεια, 

άνοιγα μία μία τις πληγές μου. 

Χαιρόμουνα το υγρό σκοτάδι, 

που έβγαινε με ορμή και λάμψη όλη νύχτα, 
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κι ας πονούσα. 

Πότε σαν σε κήπο περίμενα ν’ ανθίσω 

και πότε σαν σε θάλασσα χυνόμουνα ποτάμι. 

Με το πρώτο φως των ματιών σου ξύπνησα 

κι ολόρθος σε δοξάζω. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ,  

          «Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΠΟΧΗ»  

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη του εποχή –  

όχι τόσο για τα φρούτα του,  

όσο γι’ αυτούς τους μακρινούς περίπατους  

μέσα στο βράδυ,  

εκεί στις φτωχογειτονιές 

με τις καταβρεγμένες τους αυλές,  

τα τηγανίσματα.  

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

        ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΑΞΙΔΙ… 

Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι 

κοιτάζοντας στον καθρέπτη, 

να ταξιδέψω να φύγω. 

Από τότε γυρίζω, σταματημό δεν έχω. 

Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, 

μετά στη γειτονιά 

και ύστερα... 

στους έρημους δρόμους της Αθήνας. 

Καλοκαίρι ζεστό 

σκόνη γεμάτο  

πενθούν την ερημιά. 

Φίδια  οι γκρίζοι άδειοι δρόμοι 

της σφίγγουν τον λαιμό. 

Αφουγκράζομαι φωνές θεών 

ανερμήνευτες κινήσεις απελπισίας 

χωρίς στίξη και ελπίδα 

στην αφιλόξενη αγκαλιά της πολιτείας… 

και ταξιδεύω. 
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ι. ΒΕΡΡΑ 

                 ΘΕΡΟΣ 

Ανυπότακτο παιδί 

με δάχτυλα καμωμένα 

από πλησμονη και μέθη. 

Βαδίζει ανέμελα 

στις γειτονιές του κόσμου. 

Χώμα και νερό δεν του αρκούν. 

Κατοικεί στα δώματα του έρωτα. 

Ερωτήσεις δεν θα δεχθεί. 

Ο χρόνος της σαγήνης λιγοστός. 

 

ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                  COVIT 19 

Οι λευκοφόροι ιππότες   

της έρευνας 

ομολόγησαν  την άγνοιά τους 

και οι πολύχρωμες σημαίες της γνώσης 

ταπεινώθηκαν   

στη φοβερή παντοδυναμία  

μιας αόρατης παρουσίας . 

 

Η λιτανεία των νεκρών ελπίδων 

κροτάλιζε 

τις αλυσίδες  του θανάτου  

στους  διαδρόμους των νοσοκομείων  

χλευάζοντας  

την αδυναμία των μικροσκοπίων    

 στη δύναμη ενός αόρατου ιού  

που θριαμβολογούσε  

όπως  

ο αρχαίος Γαλάτης  «Ουαί τοις ηττημένοις»  

    

Μόνο  

όταν πέρασε η πρώτη λαχτάρα  
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οι άσπρες μπλούζες 

 με τα γαντοφορεμένα  χέρια  

και την μασκοφόρα όψη  

ύψωσαν  

το ανάστημά τους  

φράζοντας αποφασιστικά  

την επέλαση του εχθρού,  

με τον Ισπανικό θρύλο της άρνησης. 

: No passaran !   

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ  

           ΑΝΑ-ΣΤΡΟΦΗ 

Έλα να περπατήσουμε στις γειτονιές των άστρων 

στις αμμουδιές του Επέκεινα. 

Έλα ν’ ανταλλάξουμε σκόρπιες κουβέντες 

στο Μπαγασάκο με Τούρκους πρόσφυγες 

Να νιώσουμε το απλανές βλέμμα του Άσημου 

Έλα στο παλιό σχολείο Άμα Λάχει, 

να ψωνίσουμε τα πρωινά του Σαββάτου 

στη λαϊκή της Καλλιδρομίου 

να χαζέψουμε βιβλία στη Κομμούνα 

και μετά να κατηφορίσουμε στη πλατεία. 

Μη φοβάσαι τα σκοτεινά πρόσωπα 

- τα χαμόγελα να φοβάσαι - 

κι αν  φοβηθείς, ανηφορίζουμε στην άλλη πλατεία 

- στους βιενουάδες - 

και τα μεσημέρια στη Δεξαμενή για ούζα 

τα βράδια στον Ιπποπόταμο για σαγκρία 

-  ή όπως αλλιώς τον λένε τώρα - 

Έλα να δώσουμε τόπο στα όνειρα 

να βρίσουμε χαμηλόφωνα τα αδιέξοδά μας 

να τα βάλουμε με τους δράκους και τα κοράκια 

να ζωγραφίσουμε την κάθε μέρα που πεθαίνει. 

 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣΣ ΦΩΤΗΣ 

                  ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ 
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Συγχώρησέ μας κύριε! 

Δεν βρήκαμε νερό 

να νίψουμε τα ανομήματά μας. 

Λίγο που είχε απομείνει 

μουχλιασμένο 

ήταν μολυσμένο 

-αιώνες τώρα- 

από τις ανομίες των βασιλέων 

της βασιλεύουσας 

που ένιβαν μόνο την όψη τους. 

 

ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

                 ΚΥΘΝΟΣ 

Ἡ Κύθνος λικνίζεται ἐρατεινά 

στήν ἀγκαλιά τῆς ἀρχέγονης θάλασσας. 

Οἱ κορυφογραμμές της ἑνώνονται ἐρωτικά  

μέ τήν ἀχλή τῶν ὁριζόντων. 

Οἱ πλαγιές της, κατάξερες, 

δοξολογοῦν τόν κοσμοκράτορα Ἥλιο.  

Τά σπίτια καί τά ἐκκλησάκια της  

ἀπαυγάζουν μοναδικά τή λευκότητά τους.  

Οἱ θαλάσσιες ἀγκάλες της θελκτικά καλοῦν 

ἐράσμια κορμιά στά διάφανα νερά τους. 

Τά μυρωδάτα ἄνθη τῶν θυμαριῶν της 

ὑποδέχονται ἀδιάκοπα βουερό μελισσολόι. 

Οἱ λυγαριές κι οἱ πικροδάφνες της 

κοσμοῦν μέ τά μαβιά καί φούξια ἄνθη τους  

τῶν ὑγρῶν ρεματιῶν τά κατατόπια.  

Τά πεζούλια της, καρπερά καί φροντισμένα, 

προσφέρουν στό βλέμμα ἀποχρώσεις ζωῆς, 

πού ἀκμάζει πεισματικά ἀνθιστάμενη 

στά καυτά φιλιά τοῦ Ἀλωναριάτικου ἥλιου.  

 

Μέ τόν Φαέθοντα ἁρματηλάτη σταθερό 

ὁ Ἥλιος, ταξιδευτής θεός καί ζωοδότης,στάση πάνω ἀπό τή γῆ τῆς 

Κύθνου κάνει, 

θυμάρι νά ὀσφρανθεῖ μεθυστικό  
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καί μέ ἦχο ἀπό τά σμήνη μελισσῶν  

τή θεία του ψυχή νά εὐφράνει.   

 

Χαῖρε, ἀγλαόμορφη γῆ τῆς Κύθνου! 

 

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

             ΕΛΛΑΣ  ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ    

 

Δεν είσαι μόνο θάλασσα 

βουνά, αγέρας, ήλιος, 

τα μαγικά σου δειλινά 

και   ’κείνος ο αστροφώτιστος 

ο ουρανός του Ολύμπου. 

 

Τη «Γνώση»  όπου κουβαλάς 

δώρο  της  Αθηνάς  σοφίας 

στα πέρατα εσκόρπισες 

στ’ ανθρώπινο το γένος να φωτίσει. 

 

Ελλάς  δεν έχεις σύνορα 

το «Πνεύμα» σου το ελεύθερο 

τ’   αθάνατό σου πνεύμα 

ακόμη και τους βάρβαρους 

σαν Έλληνες  φωτίζει 

κι Έλλην μπορεί να νοηθεί 

όποιον το «Πνεύμα» σου αγγίζει. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις  9 - 8 - 2020 
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15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 

Παντού υπάρχει μια εκκλησία της Παναγιάς. Πάνω στο βουνό ή δίπλα στη 

θάλασσα. Μέσα στην πόλη ή σε κάποια εξοχή. 

Όπου κι αν τιμάται η χάρη Της, χιλιάδες προσκυνητές αυτές τις μέρες του 

Δεκαπενταύγουστου θα διανύσουν χιλιόμετρα για να την προσκυνήσουν. 

Δεν θα παραπονεθούν για κούραση μέχρι να φτάσουν στην εκκλησία. 

Δεν θα βαρυγκωμήσουν κάτω από τον καυτό ήλιο. Δεν θα χάσουν την 

υπομονή τους περιμένοντας στην ουρά για να ανάψουν το κερί τους. Δεν 

θα διαμαρτυρηθούν για κάποιον που πιθανόν τους πήρε τη σειρά. 

Με ευλάβεια, υπομονή, κυρίως όμως με πίστη και αφοσίωση στη μητέρα 

του Θεανθρώπου θα σκύψουν ταπεινά το κεφάλι εκπληρώνοντας ο 

καθένας το προσωπικό του τάμα. 

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του Καλοκαιριού», είναι μια από τις 

μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και τιμάται κάθε χρόνο με 

λαμπρότητα και ευλάβεια 

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια ξεχωριστή γιορτή για τους Έλληνες 

ενώ κάθε χρόνο σαν σήμερα αναβιώνουν αμέτρητα έθιμα σε κάθε γωνιά 

της χώρας. 

. 

https://www.cnn.gr/tag/dekapentaygoystos
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Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου 

εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω στην εποχή που έγινε η Γ' 

Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), που καθόρισε το θεομητορικό 

δόγμα και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου. 

Για πρώτη φορά φαίνεται να γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 

Αυγούστου και λίγο αργότερα μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα.. Κέντρο 

του πανηγυρισμού αναφέρεται στην αρχή ένα «Κάθισμα» (ναός), που 

βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στον δρόμο προς την Βηθλεέμ.  

Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την Κοίμηση της Θεοτόκου, έγινε στον 

ναό της Παναγίας, που βρισκόταν στη Γεσθημανή, το «ευκτήριο του 

Μαυρικίου», όπου υπήρχε και ο τάφος της. Κατά την εκκλησιαστική 

παράδοση, της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, 

η οποία καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη σε δύο 

περιόδους: πριν από την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 

πριν από την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα, 

συνενώθηκαν σε μία νηστεία, που περιλαμβάνει 14 ημέρες και ξεκινά την 

1η Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης νηστείας, νηστεύεται 

το λάδι εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής.  Η μητέρα του Ιησού 

Χριστού, όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση, 

πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες 

προτού αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα.  

Επειδή κατά την ημέρα της Κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα 

Ιεροσόλυμα, μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της.  Η 

Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου 

και διέμενε, μετά τη σταύρωση του Χριστού. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, 

οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της 

Γεθσημανής, όπου την έθαψαν. Όταν μετά από τρεις ημέρες ο απόστολος 

Θωμάς πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Πάνω στον τάφο της 

Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. 

Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός 

(450-457) με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν ένα νέο ναό, που 

υπάρχει μέχρι σήμερα….. 

Θα αναφερθώ μόνο σε μερικούς σημαντικούς  Εορτασμούς που εγώ 

έχω παραβρεθεί στο χρόνο μέσα : 
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-Στην Τήνο, όπου γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα, ο εορτασμός της 

Παναγίας καθιερώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 1836 να είναι 

οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτόκου», στις 23 

Αυγούστου, όταν σε ατμόσφαιρα συγκίνησης ψάλλονται ύμνοι και 

εγκώμια, μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα. 

Παράλληλα, στο νησί οι Έλληνες τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, όταν οι 

Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» στο λιμάνι ανήμερα της 

Παναγιάς. 

-Στην Παναγία Σουμελά, σύμβολο της ποντιακής πίστης, πανελλήνιο 

προσκύνημα αποτελούν η εικόνα της Παναγιάς, έργο του Ευαγγελιστή 

Λουκά, ο σταυρός του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Κομνηνού και το ιερό 

ευαγγέλιο του πατρός Χριστοφόρου, επίσης δώρο του αυτοκράτορα 

Δαυίδ του Κομνηνού. Εκεί, στις πλαγιές του Βερμίου, χιλιάδες 

προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών 

και Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα 

συμμετάσχουν και φέτος στις ιερές ακολουθίες και στις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

-Στην Πάρο, που γίνεται σήμερα πόλος έλξης, γιορτάζει η Παναγία της 

Εκατονταπυλιανής. Ο ναός της, για τον οποίο υπάρχουν δύο ονομασίες, 

«Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή», βρίσκεται στην πρωτεύουσα 

του νησιού, Παροικιά. Σύμφωνα με την παράδοση, η Κατοπολιανή έχει 

ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι κλειστή και δεν 

φαίνεται. 

Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την Πόλη. 

Άλλοι θρύλοι αναφέρονται στην Αγία Ελένη που, στον δρόμο για τους 

Άγιους Τόπους προκειμένου να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο 

και προσευχήθηκε σε έναν μικρό ναό που βρισκόταν στη θέση 

της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει 

τον Τίμιο Σταυρό θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή 

της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και, πραγματοποιώντας το 

τάμα της, ανήγειρε τον μεγαλόπρεπο ναό της Εκατονταπυλιανής, ο 

οποίος, όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε, πιθανότατα από 

πυρκαγιά, και ανακατασκευάστηκε επί Ιουστινιανού, στα μέσα του 6ου αι. 

Φημολογείται, επίσης, ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος 

της Άγιος Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν 

πρόλαβε. 
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-Στην Κοζάνη, ξεχωριστός είναι ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου 

στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο, του δήμου 

Βοΐου, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της 

Παναγίας, που χρονολογείται από το 1603, ενώ πρόσφατη έρευνα την 

χρονολογεί στον 13ο αι. Πιστοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας 

επισκέπτονται το μοναστήρι, για να προσκυνήσουν την εικόνας Της. 

Άξιο λόγου, το έθιμο των «καβαλάρηδων της Σιάτιστας» που 

προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, καθώς ιππείς από τη Σιάτιστα και τη 

γύρω περιοχή επισκέπτονται το μοναστήρι πάνω στα καταστόλιστα 

άλογά τους. Το πανηγύρι έχει τις ρίζες του στην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να 

δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για λευτεριά και έχει χαρακτηριστεί 

ως πανηγύρι λεβεντιάς και τόλμης. 

-Στο νησί του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο, από το βράδυ της παραμονής 

γίνεται η έξοδος του επιταφίου της Παναγίας υπό τη συγκινητική μελωδία 

των Εγκωμίων της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι μαζί οι Σκιαθίτες. 

Στο νησί της Ορθοδοξίας, την Πάτμο, όπου βρίσκεται το ιστορικό 

Μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο επιτάφιος περιφέρεται από τους 

μοναχούς στα σοκάκια του νησιού, ενώ οι καμπάνες ηχούν ασταμάτητα. 

-Στα Ζαγοροχώρια, φημισμένα σε όλη την Ελλάδα για τα πανηγύρια του 

Δεκαπενταύγουστου, οι εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοίμησης της 

Θεοτόκου είναι τριήμερες και δίνουν την ευκαιρία για τρικούβερτο γλέντι 

με παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς. 

Στη Θάσο, στο χωριό Παναγιά, μετά τη λιτάνευση της εικόνας, που 

συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, οι πιστοί μαζεύονται στο προαύλιο 

της εκκλησίας όπου παρακάθονται στο γιορτινό τραπέζι που 

περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι και μοσχάρι στιφάδο. 

-Στη Λέσβο, η Παναγιά η Αγιασώτισσα προσφέρει ένα από τα ωραιότερα 

πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Πολλοί προσκυνητές με αφετηρία την 

πόλη της Μυτιλήνης περπατούν 25 ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν 

στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διανυκτερεύουν. Στη γραφική 

κωμόπολη της Αγιάσου βιώνει κανείς όλη την ατμόσφαιρα ενός γνήσιου 

νησιώτικου πανηγυριού. 

-Στην Κάρπαθο, το νησί της Δωδεκανήσου, η Παναγιά στην Όλυμπο 

γιορτάζεται με τον πιο κατανυκτικό τρόπο. Εδώ, οι λειτουργίες είναι βαθιά 

συνδεδεμένες με το πένθος για την Παναγία που «έφυγε». Αποκορύφωμα 

του εορτασμού είναι ο παραδοσιακός Κάτω Χορός που ξεκινά από τους 
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άντρες σε σταθερό, αργόσυρτο βήμα και κατανυκτική διάθεση. 

Ακολουθούν οι γυναίκες ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς 

παραδοσιακές γιορτινές στολές τους. 

-Στην Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, τα φιδάκια της 

Παναγιάς προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, που 

βεβαιώνουν με τα μάτια τους ένα μοναδικό φαινόμενο. Κάθε 15 

Αυγούστου μικρά άκακα φιδάκια εμφανίζονται στον τρούλο της εκκλησίας. 

Σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται για τις καλόγριες ενός παλιού 

μοναστηριού που υπήρχε στη περιοχή, οι οποίες προκειμένου να μην 

πέσουν στα χέρια των πειρατών παρακάλεσαν την Παναγιά να τις 

μεταμορφώσει σε φίδια … 

-Στην Κύθνο Παναγία ΚανάλαΜε εύκολη πρόσβαση από τη Δρυοπίδα (7 

χλμ.) η περιοχή όπου είναι χτισμένο το σημαντικότερο μοναστήρι της 

Κύθνου, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα. Γύρω από το 

μοναστήρι, το οποίο χτίστηκε το 1869 σε βράχινη προεξοχή που 

εισβάλλει στο γαλάζιο της θάλασσας, αναπτύχθηκε στα μετέπειτα χρόνια 

ο ομώνυμος οικισμός. Στο καθολικό του μοναστηριού φυλάσσεται η 

εικόνα της Παναγίας της Κανάλας, έργο του ιερομόναχου Εμμανουήλ 

Σκορδίλη (1575) που θεωρείται ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της 

λεγομένης Κρητικής Σχολής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα 

βρέθηκε από ψαράδες στο θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει την Κύθνο και 

τη Σέριφο. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγίας, γίνεται η περιφορά 

της εικόνας και ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια των Κυκλάδων. 

Και άπειροι άλλοι Εορτασμοί… 

  

Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός για το Ελληνικό 

λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν». 

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

 

Κάθισμα Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα  

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέκρωσις 

ἄφθορος, θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς γὰρ ἡ 

ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ μητρόθεος, 

νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ 

Κεχαριτωμένη. 

 

Κοντάκιον Ήχος πλ. β΄.  
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Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον 

ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς 

τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον 

 

                       ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 

ΕΛΥΤΗΣ Οδ. ,  

               «ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»  

Σε μια παλάμη θάλασσας γεύτηκες τα πικρά χαλίκια 

Δύο η ώρα το πρωί περιδιαβάζοντας τον έρημο Αύγουστο 

Είδες το φως του φεγγαριού να περπατεί μαζί σου 

Βήμα χαμένο. Ή αν δεν ήτανε η καρδιά στη θέση της 

Ήταν η θύμηση της γης με την ωραία γυναίκα 

Η ευχή που λαχτάρησε μεσ’ απ’ τους κόρφους του βασιλικού 

Να τη φυσήξει ο άνεμος της Παναγίας! 

Ώρα της νύχτας! Κι ο βοριάς πλημμυρισμένος δάκρυα 

Μόλις ερίγησε η καρδιά στο σφίξιμο της γης 

Γυμνή κάτω από τους αστερισμούς των σιωπηλών της δέντρων 

Γεύτηκες τα πικρά χαλίκια στους βυθούς του ονείρου 

Την ώρα που τα σύννεφα λύσανε τα πανιά 

Και δίχως ήμαρτον κανέν’ από την αμαρτία χαράχτηκε 

Στα πρώτα σπλάχνα του ο καιρός. Μπορείς να δεις ακόμη 

Πριν από την αρχική φωτιά την ομορφιά της άμμου 

Όπου έπαιζες τον όρκο σου κι όπου είχες την ευχή 

Εκατόφυλλη ανοιχτή στον άνεμο της Παναγίας! 

 

Κ. ΜΟΝΤΗΣ,  

               «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ» 

Η πιο καλή γειτόνισσα 

η Παναγιά είν’ η Χρυσοζώνισσα. 

Στο τόσο δα σπιτάκι της κλεισµένη 

όποτε πας θαν πάντα µέσα να προσµένη 

να της ανοίξης την καρδιά σου 

τη λύπη να της πης και τη χαρά σου 

κι’ απ’ το παλιό της πίσω το µανουάλι 

να γνέφη “ναι” µε το κεφάλι. 
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Ένα την έχει µοναχά πάντα στεναχωρήσει 

που δε µπορεί ένα καφεδάκι να σου ψήση. 

Και τις ζεστές του Αυγούστου νύχτες 

που δε λέει πιά να πάρη τ’ αγεράκι 

βγαίνει κ’ Αυτή µε µια καρέκλα στο σοκάκι 

και τα κουτσοµπολιά των άλλων τα τρελλά 

τ’ ακούγει και κρυφά-κρυφά γελά. 

΄Ωσπου µε το “άντε για ύπνο µας κ’ είν’ η ώρα περασµένη” 

σηκώνεται κ’ η Παναγιά 

και παίρνει την καρέκλα της και µπαίνει. 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 15/8/2020  
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Η ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ Κ. ΚΑΒΑΦΗ ΤΟ 1901   

Περιμένοντας το καράβι για την Ιταλία 

 

 

Γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το 1933, , στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου. Στην ίδια αυτή πόλη έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής 

του -εκτός από μια παιδική εξαετία στην Αγγλία, μίαν εφηβική υπερδιετία 

στην Κωνσταντινούπολη, και λιγοστά ταξίδια μεταγενέστερα, από τα 

οποία τα σπουδαιότερα, αλλά ολιγοήμερα, έγιναν με προορισμό την 

Αθήνα. Το τελευταίο του σχετίζεται με την περιπέτεια της υγείας, που 

τελικά οδήγησε τον Καβάφη στον τάφο.  

Γόνος οικογένειας μεγαλεμπόρων που ξέπεσε, ο Καβάφης ζήτησε στα 

νιάτα του να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία και "να μπει στα πολιτικά", 

"μα τα παραίτησεν" για να προσληφθεί τελικά, στα 29 του χρόνια, και να 

υπηρετήσει επί μια 30ετία (μέχρι το 1922) ως έμμισθος υπάλληλος "εις 

ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το Υπουργείο των 

Δημοσίων Έργων της Aιγύπτου", όπως ο ίδιος προσδιόρισε τη 

βιοποριστική του εργασία σ' ένα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμά του.  

Εξωτερικά τουλάχιστον, η ζωή του Καβάφη κύλησε μοναχική, 

"τακτοποιημένη και πεζή", και "θεαματικά και φοβερά" δεν είχε. 

Αξιομνημόνευτες ίσως είναι μερικές ιδιορρυθμίες της ζωής του, όπως ότι 

ποτέ δεν έβαλε το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι του, και φώτιζε με τα θρυλικά 

κεριά· ή ότι άφησε πεθαίνοντας μικρή αλλά όχι ασήμαντη περιουσία, 

καθώς και ένα συναφές μνημόνιο για τις χρηματιστηριακές 
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δραστηριότητες -κυρίως όμως ένα ποιητικό Αρχείο τακτοποιημένο με τη 

φροντίδα άριστου υπαλλήλου, έτοιμο να δεχθεί τους μελετητές του έργου 

του….. 

Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, πέρα από τα άφθαστα ποιήματά του, 

άφησε ως παρακαταθήκη και ορισμένα πεζά κείμενα. Όπως αυτά τα 

«Φύλλα Ημερολογίου» από το πρώτο ταξίδι του Αλεξανδρινού στην 

Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε το 1901. Ακολούθησαν άλλα δύο 

ταξίδια (1903 & 1905).  

Στο πρώτο του ταξίδι ήταν 38 ετών και έκανε χρήση της υπηρεσιακής του 

άδειας (εργάζεται από το 1892 στην Υπηρεσία των Αρδεύσεων, που 

υπάγεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου), και 

συνοδεύεται από τον αδελφό του Αλέξανδρο. Η αφήγησή του ξεκινά 

καθώς το πλοίο πλησιάζει στην Κρήτη... «Τούτο εδώ προορίζεται για 

ημερολόγιο γεγονότων, κι όχι εντυπώσεων ή ιδεών» γράφει, δίνοντας από 

την αρχή το ειδολογικό στίγμα. 

Δεν πρόκειται για φιλολογικό ταξίδι – άλλωστε, την εποχή εκείνη ο 

Καβάφης είναι σχεδόν άγνωστος ακόμα. Η σχολαστική καταγραφή των 

περιπάτων και των συναναστροφών του στην Αθήνα της εποχής, αλλά 

και στον Πειραιά, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα, καθιστά το σπάνιο αυτό 

κείμενο νοσταλγική καρτ-ποστάλ, χρωματισμένη διακριτικά με το ιδιότυπο 

ύφος του κορυφαίου ποιητή. Θα διασταυρωθεί τυχαία με τον ποιητή 

Ιωάννη Πολέμη, φευγαλέα θα γνωρίσει τους ζωγράφους Ιακωβίδη και 

Ροϊλό, ενώ οι υπόλοιπες συναντήσεις του πραγματοποιούνται με λόγιους 

της εποχής που δε διέσωσε η μεγάλη ιστορία. Επισκέπτεται τον 

Παρθενώνα, βλέπει το Ερεχθείο, τα Προπύλαια, πηγαίνει στο Μουσείο 

της Ακρόπολης και περπατά στους δρόμους, χρησιμοποιεί το τραμ για 

μεγαλύτερες διαδρομές και γενικώς, περιδιαβαίνει τους δρόμους και τις 

περιοχές της Αττικής. 

Η γνωριμία του με τον Γρηγόρη Ξενόπουλο είναι η μόνη σημαδιακή 

γνωριμία που κάνει σε λογοτεχνικό επίπεδο, στο πρώτο αυτό ταξίδι στην 

Αθήνα. Δύο χρόνια αργότερα ο Ξενόπουλος μ’ ένα άρθρο του στα 

«Παναθήναια», ανοίγει το δρόμο για την αναγνώριση του καβαφικού 

έργου στην Ελλάδα…. 

Τον Ιούνιο του 1901 που επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα 

πέρασε  από την Πάτρα για να πάει  μετά στην Ιταλία. Μέρος λοιπόν 

του Ημερολογίου, του που αφορά τις μέρες που έμεινε στη Πάτρα 

περιμένοντας το καράβι για την Ιταλία. Δεν παράλειψε δε να 
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σχεδιάσει τους δρόμους της Πάτρας που περπάτησε 

(Σχεδιάγραμμα ) 

Από τα γραφόμενά στο ημερολόγιο του .....  

''29 Ιουλίου 1901 Δευτέρα  

Το Ξενοδοχείο των Πατρών, όπου καταλύσαμε, είναι καθαρότατο, άνετα 

επιπλωμένο και διαθέτει καλή κουζίνα. Θα γευματίσουμε και δειπνήσουμε 

a la carte. Μετά το δείπνο, πήγαμε στην αποβάθρα, κ' ύστερα ύπνο. 

Σηκώθηκα νωρίς σήμερα το πρωί, στις 5.15. Έβγαλα από τις αποσκευές 

μου ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για διαμονή 3 περίπου ημερών. Στις 9. 

π.μ. βγήκαμε για έναν γύρο με τον Αλέξανδρο. Είδαμε την Πλατεία 

Γεωργίου, που είναι μεγάλη όσο σχεδόν η Πλατεία Ομονοίας στας 

Αθήνας· έχει πολλά δένδρα και δύο μνημεία από σίδερο ή από μπρούντζο. 

Η πλατεία Όλγας είναι μικρότερη. Η συνοικία που την λένε Ψηλά Αλώνια 

είναι καθαρή και συμπαθητική κ' έχει γραφική θέα. Επισκέφθηκα την 

εκκλησία του Αγίου Ανδρέα (όπου μου δείξανε τα λείψανα του αγίου και 

την κατοικία του πλάι στην εκκλησία) και την εκκλησία της Παντανάσσης. 

Είδα τη Δημαρχεία και πολλά αξιόλογα κτήρια, όπως τα γραφεία της 

Εθνικής Τραπέζης, της Ιονικής και της Τραπέζης των Αθηνών. Στις 10.15, 

ο Αλέξανδρος κ' εγώ πήγαμε σ' ένα ευρύχωρο καφενείο (που έχει 

μπροστά του ένα είδος κήπου), όχι μακριά απ' το ξενοδοχείο, όπου 

συνάντησα κάποιον διερμηνέα του Κουκ στις Πάτρες. Στις 10.45 βγήκαμε 

για να σεργιανίσουμε τους δρόμους κοντά στην προκυμαία. Στις 12 

γευματίσαμε. 

Στο ξενοδοχείο έχει δύο Άγγλους Ρωμαιοκαθολικούς ιερείς, με τους 

οποίους ανοίξαμε ομιλία στο τραπέζι. Κάνει τρομερή ζέστη το θερμόμετρο, 

μες στο δωμάτιό μου, έδειχνε, στις 3 μ.μ. 87 βαθμούς. 

Κοντά στο ξενοδοχείο έχει μερικά μεγάλα μαγαζιά· ένα απ' αυτά είναι του 

ράφτη Παπαϊωάννου. 

Η θέα από την προκυμαία -κι από πολλά υψώματα- προς τους απέναντι 

λόφους της Κεντρικής Ελλάδος είναι ωραία, ιδιαίτερα όταν δύει ο ήλιος. 

Το απόγευμα ξαναπήγα με τον Αλέξανδρο στα Ψηλά Αλώνια. Ύστερα, 

ανάμεσα από διάφορους φτωχικούς δρόμους μάλλον, πήγαμε στην 

Πλατεία Γεωργίου, όπου τα καφενεία ήταν γεμάτα κόσμο. Από κει, 

κατεβήκαμε στην οδό Μαιζώνος, όπου έχει πολλά καλά καταστήματα. 
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Στις 8 πήγαμε για δείπνο. Τα τραπέζια του φαγητού είναι σκορπισμένα 

έξω στην πλατεΐτσα απέναντι απ΄ το ξενοδοχείο. Δεν έφαγα ωστόσο, γιατί 

το στομάχι μου δεν ήταν εν αταξία, απ' την υπερβολικά μεγάλη ποσότητα 

νερού που ήπια την ημέρα. Αισθανόμουν να ψήνουμαι όλη την ημέρα, και 

σίγουρα θα ήπια 15 ποτήρια.  

 

 

Σχεδιάγραμμα τμήματος της Πάτρας από τον μεγάλο μας ποιητή 

Κωνσταντίνο Καβάφη πό το τότε ημερολόγιο του 

30 Ιουλίου Τρίτη 

11.30 π.μ. Σήμερα το πρωΐ κάναμε ένα περίπατο με τον Αλέξανδρο. 

Πήγαμε στην Αγγλικανική εκκλησία. Καθίσαμε σ' ένα καφενείο στην 

Πλατεία Όλγας… 
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«Επήγατε στο Γεροκομειό;» επήλθεν ερωτών και ο φίλος μου ο κυρ-

Παναγιώτης.  

«Όχι, στο μώλο επήγα λίγο», απεκρίθηκα εγώ, χωρίς να μπορέσω να 

κρατήσω ελαφρόν χαμόγελο, ως γνωρίζων την αβλαβήν αδυναμίαν των 

αξιολόγων Πατρινών να απευθύνουν πρώτην πρώτην κι απαραίτητον εις 

κάθε ξένον που πατεί το πόδι του στην πόλιν των την ερώτησιν, αν πήγε, 

στην ωραία άλλως εξοχήν των, το Γεροκομειό.  

«Και πως σας φάνηκε η πόλις μας;» υπέλαβεν ο τρίτος εκ των καθημένων, 

ο νέος με τα μαύρα γένεια, προστιθέμενος κι αυτός.  

«Μα την ήξευρα, είχα έρθει κι άλλοτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Εμένα μ’ 

αρέσει» είπα εγώ. 

31 Ιουλίου Τέταρτη , 

7.30 π.μ. ,Τετάρτη Χθες το απόγευμα η ζέστη ήταν τρομερή. Το 

θερμόμετρο ανέβηκε στους 91 βαθμούς. Στις 5, ετόλμησα, παρ' όλη την 

ζέστη, να κάνω ένα γύρο στην πόλη. Δείπνησα με πολλή ευχαρίστηση, 

στις 8- το φαγητό ήταν εξαίρετο. Το ξενοδοχείο αυτό είναι πραγματικά 

καλά οργανωμένο. Πρόσεξα την άριστη ποιότητα του γάλακτος που 

προσφέρουν. Χθες το βράδυ, μετά το δείπνο, πήγα για μισή ώρα στην 

αποβάθρα.,10.15 π.μ. Σήμερα, ο καιρός είναι πολύ πιο δροσερός. 

Θερμόμετρο: 85. Βγήκα στις 9.45. Βρήκα τον Αλέξανδρο με τον 

Ηλιόπουλο σ' ένα καφενείο. Από κει, έκανα ένα περίπατο στην πόλη. Δεν 

μπορώ να βρω σχεδιάγραμμα των Πατρών· μου φαίνεται κιόλας πως δεν 

υπάρχει κανένα. Στην άλλη σελίδα θα ιχνογραφήσω ένα πρόχειρο (πολύ 

πρόχειρα και ατελές) σχέδιο μερικών δρόμων. 

 Η ακτή απέναντι από τις Πάτρες είναι γραφική. Οι λόφοι του Μεσολογγίου 

και τα βουνά της Αιτωλίας είναι ορατά, οι πρώτοι όμως όχι πολύ ευκρινώς. 

Η οδός Κορίνθου έχει μεγάλο μήκος, όμως τα μαγαζιά της και τα κτίριά της 

είναι πολύ κατώτερα απ' της οδού Μαιζώνος.  

Ατμόπλοιο ''Scilla''1 Αυγούστου Πέμπτη, 7.15 π.μ.  

Χθες το απόγευμα ο Α. κ΄ εγώ αφήσαμε την Πάτρα με το πλοίο «Scilla» 

του Rubatino. Άθλιο πλοίο. Μ' όλο που ο καθένας μας έχει δική του 

καμπίνα με δύο κουκέτες, μόλις υπάρχει θέση για να κουνηθεί κανείς. 

Μπήκαμε στο καράβι στις 6 μ.μ. Απέπλευσε στις 10 μ.μ. Ο Πρίγκηψ 

Νικόλαος είναι στο πλοίο. Το θέαμα των Πατρών με τα πολλά φώτα που 

σιγά - σιγά έσβηναν μακριά στον ορίζοντα ήταν πραγματικά θελκτικό.''…. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2602377539867488&set=a.105904249514842&type=3&eid=ARCSVu2Mmd3hh1l9mcdrZwVdh4zAXuZdzyLDYHmVOY0aR536MGuyfvi_YXH8LqzGf4ysVlDZvvr8kGJa
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Τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη 

(Γράφτηκαν το 1901) 

 Μέρες του 1901 

 

Τούτο εις αυτόν υπήρχε το ξεχωριστό, 

που μέσα σ' ολην του την έκλυση 

και την πολλην του πειραν έρωτος, 

παρ' ολην την συνηθισμένη του 

στάσεως και ηλικίας εναρμόνισιν, 

ετυχαιναν στιγμές-πλην βέβαια 

σπανιότατες-που την εντύπωσιν 

έδιδε σάρκας σχεδόν άθικτης. 

 

Των είκοσι εννιά του χρόνων η εμορφιά, 

η τόσο από την ηδονή δοκιμασμένη, 

ήταν στιγμές που θύμιζε παράδοξα 

έφηβο που-κάπως αδέξια-στην αγάπη 

πρώτη φορά το αγνό του σώμα παραδίδει. 

                Che fece... il gran rifiuto 

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μιά μέρα 

που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Οχι 

να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τόχει 

έτοιμο μέσα του το Ναι, και λέγοντάς το πέρα 

πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησί του. 

Ο αρνηθείς δεν μετανοιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, 

όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει 

εκείνο τ' όχι -το σωστό- εις όλην την ζωή του. 

                   Η ψυχές των γερόντων 

Μες στα παληά τα σώματά των τα φθαρμένα 

κάθονται των γερόντων η ψυχές. 

Τι θλιβερές που είναι η πτωχές 

και πως βαρυούνται την ζωή την άθλια που τραβούνε. 

Πώς τρέμουν μην την χάσουνε και πώς την αγαπούνε 
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η σαστισμένες κι αντιφατικές 

ψυχές, που κάθονται -κωμικοτραγικές- 

μες στα παληά των τα πετσιά τ' αφανισμένα. 

                Διακοπή 

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς, 

τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής. 

Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια 

η Δήμητρα κ' η Θέτις αρχινούν έργα καλά 

μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Αλλά 

πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια 

του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη, 

και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ' επεμβαίνει. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

στις 23/8/2020  
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Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΚΑΡΤΣΗ   

‘’ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ‘’ 

 

Δυο προσωπικότητες σε δυο διαφορετικές εποχές  σε δυο διαφορετικούς 

λογοτεχνικούς κοσµότοπους «Γενιές» µε συγκλίσεις και αποκλίσεις. Δυο 

κορυφαίοι δημιουργοί του Λόγου και της Έκφρασης µε ένα –κοινό– 

πνεύμα Ελληνικότητας. Παρά τις εμφανείς ποιητικές τους ιδιαιτερότητες, 

παραμένουν οι περισσότερο φημισμένοι Νεοέλληνες συγγραφείς   

Ο Παλαμάς Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, 

με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής 

ποίησης, που εκπροσωπεί μια ολόκληρη τάση  και ο Σκαρτσής ως 

δημιουργός του Συμποσίου ποίησης με διεθνή απήχηση. Σήμερα αριθμεί 

37 χρόνια άκρως επιτυχούς παρουσίας. (Δεν πραγματοποιήθηκε το 2014 

και το 2019.)… 

Ενδιαφέρον σχόλιο κάνει συγκριτικά ο Προέδρος της Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών Κώστας Καρούσος «Δυο ποιητές που η έκφρασή τους 

βρίσκεται στα δύο αντίθετα άκρα της ποιητικής έκφρασης της εποχής 

τους»· και συνοψίζοντας τις απόψεις του, σημειώνει εμφατικά πως «ο 

Παλαμάς είναι διανοητικός ποιητής. Ανήκει, όσο κι αν αυτό ακούγεται 

περίεργο,  σε μια κατηγορία που αυτός δημιούργησε», τονίζοντας ότι η 

διαφορετικότητά τους έγκειται στον τρόπο διαχείρισης της σκέψης ως 

παραγώγου ποιητικής συγκίνησης, ενώ ο Σκαρτσής «κινεί τη σκέψη του 

ποιητικά µε την αποσυµπύκνωσή της σε συγκίνηση και όχι μόνο».  Ο 

συλλογισμός αυτός αποτελεί το εναρκτήριο ερέθισα της παρούσας 

μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν συγκριτικά οι κοινές πτυχές της 

ποιητικής ταυτότητας των. 

Ας δούμε όμως με ένα σύντομο βιογραφικό την ζωή των ανθρώπων 

αυτών που τους γέννησε η πόλις των Πατρών. 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, 

διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες 

πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική 

μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης 

«Νέας Αθηναϊκής Σχολής», η οποία συσπείρωνε νέους ποιητές που 

αντιδρούσαν στις υπερβολές του αθηναϊκού ρομαντισμού και 

ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημοτικής στον ποιητικό λόγο. Στο 

ποιητικό του έργο, που ξεπερνά τις είκοσι συλλογές, κυριαρχεί η Ελλάδα 
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ως ιδανικό και αντικείμενο αγάπης, η πορεία του Ελληνικού έθνους μέσα 

στους αιώνες, η προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης του 

αρχαιοελληνικού πνεύματος και της λαϊκής παράδοσης και το πνεύμα της 

οικουμενικότητας του Ελληνικού πολιτισμού. 

 
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859  Σε ηλικία επτά ετών έμεινε ορφανός 

από πατέρα και μητέρα και πήγε να ζήσει στο Μεσολόγγι με τον θείο του 

Δημήτριο Παλαμά. Στο Μεσολόγγι, που τόσο αγάπησε και τραγούδησε 

νοσταλγικά, έζησε έως το 1875, οπότε έφυγε για την Αθήνα και γράφτηκε 

στη Νομική Σχολή. Δεν άργησε να καταλάβει, πως η πραγματική του 

κλίση ήταν η ποίηση και εγκαταλείποντας τις σπουδές του αφοσιώθηκε 

ολόψυχα στην τέχνη του λόγου και ιδιαίτερα του ποιητικού. Άλλωστε, από 

τα εννιά του χρόνια έγραφε στίχους και διάβαζε Έλληνες και ξένους 

ποιητές. Το 1918   του απονεμήθηκε το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και 

Τεχνών, ενώ από το 1926    αποτέλεσε βασικό μέλος της Ακαδημίας των 

Αθηνών, της οποίας έγινε πρόεδρος το 1930. 

Ο Κωστής Παλαμάς πέθανε στις 27/2/43 και η κηδεία του την επομένη 

στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών εξελίχθηκε σε αντικατοχικό συλλαλητήριο. 

Η συνεισφορά του στα Ελληνικά γράμματα υπήρξε τεράστια. Ανανέωσε 

σημαντικά την ποιητική μορφή, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες 

της λογοτεχνικής μας παράδοσης, από τον Όμηρο και  τον Ρωμανό το 

μελωδό, ως τον Κάλβο, τον οποίο καθιέρωσε, και το δημοτικό μας 

τραγούδι. Παράλληλα, έκανε ένα τεράστιο λογοτεχνικό άνοιγμα προς τις 

λογοτεχνίες της Ευρώπης, μπολιάζοντας την ποίησή του με τα σύγχρονα 

ρεύματα του Παρνασσισμού, του Συμβολισμού και του Ρεαλισμού. Με 

αγνό πανανθρώπινο ιδεαλισμό και πηγαία λυρική πνοή, ο Παλαμάς 
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δημιούργησε μια ολόκληρη εποχή κι έγινε δάσκαλος στις νεότερες γενιές. 

Στα εκατόχρονα από τη γέννησή του ποιητή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

άλλων η έκδοση των Απάντων του ποιητή σε 16 τόμους  καθώς και της 

αλληλογραφίας του… 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΑΡΤΣΗΣ πολυγραφότατος  ποιητής, με διεθνή απήχηση, 

που ανήκει στη λεγόμενη «μεταπολεμική γενιά»  εμφανίστηκε στα 

γράμματα με το ποιητικό  ‘Πρώτη Γραφή ‘ το 1958…  

 

 
Γεννήθηκε το 1936 στην Πάτρα και τελείωσε το Γ’ Αρένων Πατρών, 

σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Πατρών.   Στις 30 Ιουνίου του 1980 ιδρύθηκε στο Ρίο της 

Πάτρας από τον Σωκράτη Σκαρτση  και την παρέα του ποιητές και 

πανεπιστημιακούς και υπό τη στέγη του Πανεπιστημίου Πατρών, ετήσια 

φιλολογική συνάντηση με την ονομασία «Συμπόσιο Ποίησης», με σκοπό, 

σύμφωνα με το καταστατικό: «τη διοργάνωση Συμποσίων Ποίησης….». 

Διοργάνωσε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, και ίδρυσε τις «Εκδόσεις 

του Πανεπιστημίου Πατρών», που διηύθυνε επί έξι χρόνια, καθώς και τα 

«Όστρακα», που πραγματοποίησαν εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων και 

περιοδικών, και παρουσίασαν στο αναγνωστικό κοινό πάνω από 200 

νέους, κυρίως, ποιητές. Το έργο του περιλαμβάνει ποίηση, δοκίμια, 

μελέτες, άρθρα, μεταφράσεις, περιοδικά και εκδόσεις.!!. Αν 

καταμετρηθούν τα έργα του, πέραν των 70 αμιγώς ποιητικών,  το 

υπόλοιπο έργο του ξεπερνά τις 200 εκδόσεις!!. Έχει εκδώσει βιβλία, για 

τη γλώσσα, τη θρησκειολογία, τη λογοτεχνική λαογραφία, την πολιτισμική 

ανθρωπολογία και μεταφράσεις από διάφορους λαούς και εποχές. Έχει 
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μεταφράσει Κινέζικα, Ινδιάνικα, Σύγχρονους Αμερικάνους Ποιητές. Στη 

σειρά «Τα Κείμενα των Λαών», Αφρικάνικα τραγούδια κλπ.  Η συμβολή 

τού Σωκράτη Σκαρτσή στη διαμόρφωση της ποίησης τις τελευταίες 

δεκαετίες στη χώρα μας, η υποστήριξη που προσέφερε σε νέους 

λογοτέχνες, αλλά και η διάσωση και η ανάδειξη στοιχείων και 

χαρακτηριστικών είναι αδιαμφισβήτητα… 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ Τι γίνεται με την νεότερη ελληνική λογοτεχνία, αυτή των 

τελευταίων δύο αιώνων που σημαδεύονται από την ίδρυση του 

ανεξάρτητου κράτους και την πορεία του. Πιστεύω ότι κανείς  δεν  

αμφισβητεί, ότι γενάρχης της είναι ο Σολωμός. Ο Σολωμός όμως δεν είναι 

η κύρια και η υψηλότερή της μορφή…. 

Η μορφή αυτή μετά τον Σολωμό, είναι ο Κωστής Παλαμάς με συνεχιστή 

σήμερα τον Σωκράτη Σκαρτσή. Και θα εκθέσω Έξι λόγους για τους 

Ποιητές αυτούς, που στηρίζουν τον ισχυρισμό μου. 

 

‒ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. Και οι δυο είναι πολυγραφεστατοι. Η πολυγραφία, 

είναι αλήθεια, δεν εκτιμάται ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ο συγγραφέας 

θεωρείται ότι πρέπει να είναι specialist, όχι universal, για να 

χρησιμοποιήσω τις λέξεις του Ι.Α. Ρίτσαρντς από τις ‘Αρχές της Κριτικής’ 

Να ειδικεύεται παρά να γενικεύει, να εστιάζει σε μια και μόνη όψη της 

ανθρώπινης κατάστασης παρά στην ολότητά της, να φιλοτεχνεί μια 

ορισμένη, ει δυνατόν απαρομοίαστη στην εκκεντρικότητά της, εικόνα του 

κόσμου.  Για όλα αυτά, ένα έργο μικρής εκτάσεως ασφαλώς επαρκεί. 

Είναι μάλιστα και συνετό αυτό να μη υπερβαίνει κάποια όρια. Η εμμονή 

σε ορισμένη θεματική, η τεχνοτροπική ιδιομορφία δεν συμβιβάζεται με την 

πολυγραφία. Ένας Κάλβος που αντί για είκοσι ωδές θα είχε γράψει 

διακόσιες, θα μας κούραζε. Τα 154 ποιήματα του Καβάφη αν ήταν χίλια, 

δεν θα προσέθεταν στη φήμη του αλλά πιθανόν ν’ αφαιρούσαν ‒ 

αναγκαστικά θα επαναλάμβαναν τις βασικές, ευάριθμες, ιδέες των 

πρώτων. 

Η πολυγραφία όμως όπως την έλεγε ο Παλαμάς ‘’δικαιώνεται μόνο εκεί 

όπου σκοπός συγγραφικός είναι η σύλληψη όχι του μέρους, αλλά του 

όλου ή, έστω, όσο γίνεται περισσότερων όψεων του. Είναι μάλιστα 

προϋπόθεσή της. Άλλη δουλειά θέλει μια ολοτοίχια πολυπρόσωπη 

νωπογραφία κι άλλη το μικρό μεμονωμένο πορτραίτο’’. 
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Ο Παλαμάς ποτέ δεν έκρυψε ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του, το όλον και 

όχι το μέρος και φυσικά, χωρίς να το αναφέρει, ακολουθεί και ο Σκαρτσής.  

Και στην προσπάθειά των αυτή ανοίχτηκαν όσο κανείς άλλος  ποιητής 

πριν ή μετά απ’ αυτούς στους αχανείς χάρτες των ιδεών, των 

συναισθημάτων και της ιστορίας. Καμιά όψη της ανθρώπινης εμπειρίας 

δεν τους ήταν ξένη, κανένα βίωμα δεν τους ήταν τόσο αδιάφορο ώστε να 

μην βρει τρόπο να το χωρέσει στους στίχους των. Ξέρουν ότι το έργο το 

φτιάχνει το καθημερινό σφυροκόπημα πάνω στο διαρκώς καινούργιο 

μέταλλο, η δοκιμή και η αποτυχία και η νέα προσπάθεια, πάλι και πάλι. 

Ξέρουν όμως και ότι το βάθος δεν αρκεί. Για να χωρέσει ο κόσμος, θέλει 

επίσης πλάτος. 

 

‒ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ  Και οι δυο είναι πολύτροποι. Για την ακρίβεια, 

είναι οι πλέον πολύτροποι συγγραφείς μας. Η γκάμα τους η τεχνοτροπική 

είναι ιλιγγιώδης. Με ποιο είδος γραφής δεν καταπιάστηκαν; άρθρα και 

κριτικές, μελετήματα, χρονογραφήματα, διηγήματα, αυτοβιογραφικά 

κείμενα, μεταφράσεις και φυσικά στίχοι, στίχοι κάθε είδους και μορφής. 

Σε όλα μάλιστα διακρίθηκαν, ακόμη και στα είδη με τα οποία 

ασχολήθηκαν περιστασιακά. Ιδίως στην ποίηση όμως, η κατάρτιση τους 

δεν έχει προηγούμενο. Ίσως μόνο στον Ελύτη ξαναβρίσκουμε κάτι που 

να πλησιάζει τις δαιμόνιες μορφοπλαστικες τους δεξιότητες. 

Καλλιέργησαν όλες σχεδόν τις φόρμες, εξερεύνησαν τις δυνατότητες της 

ρίμας ως τα όριά της, εισηγήθηκαν τα μεικτά μέτρα και τις ελευθερωμένες 

μορφές ανοίγοντας τον δρόμο προς την μοντέρνα ποίηση και τον 

ελεύθερο στίχο. Και παντού απ’ όπου πέρασαν, άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη 

των. 

 

‒ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ   Ιδιοσυγκρασιακά, ρέπουν δίχως άλλο προς τον 

ιδανισμό. Όμως τον ιδανισμό των εξαρχής τον αντισταθμίζουν αφ’ ενός 

μεν το ανήσυχο, αεικίνητο πνεύμα τους, αφ’ ετέρου δε η κριτική τους 

εντιμότητα. Στα ποιήματα τους το Ιδεώδες δεν είναι ποτέ ένα και 

μοναδικό. Οι παράδεισοι  τους είναι μια σειρά ολόκληρη από μεγάλα και 

επάλληλα οράματα, Οι πατρίδες των αριθμούνται κι αυτές στον 

πληθυντικό, είναι μια σειρά από απανωτές νοερές κορυφές που 

προκαλούν τον ορειβάτη να τις κατακτήσει. Όμως και αυτές ακόμη από 

μόνες τους δεν έχουν τίποτε το στέρεο, το ανέκκλητο, το υπερχρονικό. Ο 

ανθρωποκεντρισμός τους είναι απόλυτος, δεν παραδέχονται είδωλα άλλα 
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απ’ αυτά που ο ίδιος ο άνθρωπος επιλέγει κάθε φορά να λατρεύει «Ό,τι 

δεν αγαπούμε δεν υπάρχει» κάπου μας λέει οΣκαρτσης  Ο κόσμος τους 

είναι ανοιχτός, συνειδητά χαώδης, δεδηλωμένα ακαταστάλαχτος. Σε ίση 

απόσταση από τον άκρατο ιδεαλισμό και τον άπρακτο κριτικισμό, 

αρδεύεται εντέλει από τις «θαυματουργές πηγές της αυταπάτης», όπως 

παρατηρεί ο Παλαμάς,  

 

‒ ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.  Είναι και οι δυο  κριτικοί  Είναι εκείνοι που 

ουσιαστικά δημιούργησαν τον νεοελληνικό κανόνα. Στο κριτικό έργο το 

δικό τους οφείλουν την πρωτοκαθεδρία τους οι ποιητές «Χωρίς εκείνους 

δεν θα υπήρχε ούτε ο Σολωμός ούτε ο Κάλβος» Ο Παλαμάς πρώτος 

εκθρόνισε τους συγγραφείς της Αθηναϊκής Σχολής που μεσουρανούσαν 

ως τις μέρες του. Μην ξεχνάμε τις περισσότερες από 200 εκδόσεις νέων 

ποιητών από τον Σκαρτσή… 

 

‒ ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ . Και οι τρεις είναι ανάμεσα στους λογοτέχνες μας 

εκείνους που ζυμώθηκαν περισσότερο με τον νεοελληνικό βίο και την 

ζωντανή ιστορία της χώρας μας. Και μόνη η συμβολή τους στη λύση του 

παμπάλαιου «γλωσσικού δράματος» που ταλαιπώρησε τον Ελληνισμό 

για 2000 χρόνια, θα αρκούσε νομίζω για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό 

μου. Όσο ισχύει ότι τη σκυτάλη του δημοτικισμού ο Παλαμάς την παίρνει 

από τον Σολωμό και τους Επτανήσιους, όσο σωστό είναι ότι το 

εναρκτήριο έναυσμα του αγώνα υπέρ της καθομιλουμένης και κατά του 

στείρου αρχαϊσμού το δίνει ο Ψυχάρης, είναι το παράδειγμα του Παλαμά, 

το ύψος των λογοτεχνικών του επιτευγμάτων, η καθοριστική επιρροή του 

στους συγχρόνους και τους μεταγενέστερούς του συγγραφείς που θα 

κλίνει την πλάστιγγα προς τη δημοτική. Όμως η σχέση του Παλαμά και 

του Σκαρτσή με τον νεότερο Ελληνισμό δεν εξαντλείται στο γλωσσικό. 

Ούτε εξαντλείται στη μακρά χορεία των κειμένων τους που αντλούν την 

έμπνευσή τους από την Ελληνική ιστορία, αρχαία, μέση και νεότερη . Από 

νωρίς ενστερνίστηκαν τον ρόλο του ποιητή ως πνευματικού ταγού.  

 

- ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ  Δεσπόζουσα θέση και των δυο στη θεματική τους  

κατέχουν τα θεμελιακά οντολογικά ερωτήματα, η καταγωγική ρίζα της 

ύπαρξης, η φασματική παρουσία της ζωής, η πάλη και η 

αλληλοπεριχώρηση των αντιθέτων, η μνήμη και η λήθη, το σκοτάδι, αλλά 

και ο έρωτας, το πάθος, η γλώσσα, καθώς και η ίδια η ποίηση… 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ Και οι δυο είναι φημισμένοι  λογοτέχνες – άποψη που 

τεκμηριώνεται από το πλήθος των μεταφράσεων των έργων τους, 

σύμφωνα µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και πλήθος εκδόσεων 

σύμφωνα με το ..BiblioNet – αφήνοντας ευγενικά πίσω τους δύο 

νομπελίστες λογοτέχνες της χώρας µας. Και δεν  διαφέρουν ουσιαστικά 

στην αποτύπωση της λογοτεχνικής τους έμπνευσης  γιατί και οι δυο 

μάχονται για την γλώσσα μας, εκφράζοντας την ψυχική τους Κραυγή… 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 6/9/2020 
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ   

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

 

 

Με τη σύντομη αυτή αναφορά μου (που μου επιτρέπεται) θα επιχειρήσω 

να περιγράψω την διαδρομή της λογοτεχνίας από την απελευθέρωση του 

1821 και μετά.   Θέλω παράλληλα να αναφερθώ σε κάποιους  

δημιουργούς, που εγκλωβίστηκαν στα στενά όρια της επαρχίας 

τους ( και εδώ μιλάμε για την Πάτρα), και αποκόπηκαν από την 

ευρύτερη λογοτεχνική οικογένεια, με συνέπεια την καταδίκη τους 

(Όχι όλοι) σε πλήρη αφάνεια για τους ιστορικούς της Ελληνικής 

λογοτεχνίας  

Ας αρχίσουμε από την απελευθέρωση και μετά, με τις δυο Αθηναϊκές 

σχολές 

 

Α΄ Αθηναϊκή Σχολή εννοούμε το σύνολο των ποιητών της χρονικής 

περιόδου 1830 - 1880 που έδρασαν στην Αθήνα. Η ποιητική παραγωγή 

του τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους αναπτύχθηκε σε δύο κέντρα με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, την Αθήνα και τα Επτάνησα. Στην Αθήνα 

κυριάρχησαν οι Φαναριώτες ενώ στα Επτάνησα ο κύκλος του Σολωμού. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής είναι ο ρομαντισμός. 

Με κυριότερους εκπροσώπους τους  

Αλέξανδρος Σούτσος,  

Αλέξανδρος Ρίζος - Ραγκαβής,  

Δημ. Παπαρρηγόπουλος,  

Σπυρίδων Βασιλειάδης ,  

https://el.wikipedia.org/wiki/1830
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%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
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Αχιλλέας Παράσχος ,  

Ζαν Μορεάς   

Κ. άλλοι 

Νέα Αθηναϊκή Σχολή αναφέρεται το σύνολο των ποιητών που 

εμφανίστηκαν στη νεοελληνική λογοτεχνία μετά το 1880 - 1920, με 

προεξάρχουσα μορφή τον Κωστή Παλαμά. Οι ποιητές της γενιάς αυτής, 

ήταν νέοι ποιητές που αντιδρούσαν στις υπερβολές του αθηναϊκού 

ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημοτικής στον 

ποιητικό λόγο. Σημαντικό ρόλο στην στιχουργική φροντίδα έπαιξε και η 

έμπνευση των περισσοτέρων από το ρεύμα του Γαλλικού παρνασσισμού.    

Προς το τέλος του αιώνα μια ανανέωση προήλθε από την εμφάνιση του 

συμβολισμού.   

Κυριότεροι εκπροσώπους της Νέας Αθηναϊκής σχολής είναι : 

Κωστής Παλαμάς που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας, Οι 

Γεώργιος Δροσίνης,  

Ιωάννης Γρυπάρης,  

Ζαχαρίας Παπαντωνίου,  

Ιωάννης Πολέμης, ,  

Κώστας Κρυστάλλης,   

Βάρναλης  

Κ. Καβάφης  

Α. Σικελιανός  

κ. άλλοι.  

Αντίστοιχα την ίδια περίοδο στην Πάτρα  οι :  

Αντώνης Καλαμογδάρτης (1810 - 1856)  

οι Παναγιώτης Συνοδινός (1836 – 1914) 

Γεώργιος Κανελλόπουλος (1834 – 1923) 

Διονύσιος Φωτεινός (1777 -1821)  

οι Τιμολέων Αμπελός (1850 – 1926) 

Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος (1825 – 1872)  

Στέφανος Θωμόπουλος Γ(1859 – 1939) 

Ο κάτ. εξοχήν εκπρόσωπος της Α’ Αθηναίικης σχολής 

Σπυρίδων Βασιλειάδης  

και άλλοι 

Στις αρχές του 20ού αι. επισημαίνουμε την παρουσία των 

Περικλής Γιαννόπουλος (1869-1910) 

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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%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
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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Σπυρίδων Περεσιαδης (1854-1918) 

Πάνος Παπαρηγοπουλος (1913-1985) 

Γεωργ. Ασημακόπουλος (1897-1970) 

κ. άλλοι 

 

2.  Γενιές   του 20 του 30 και η 

Μεταπολεμική γενιά έως το 1960 

 

Γενιά του 20  Οι Νεορομαντικοί-Νεοσυμβολιστές ποιητές του 

Μεσοπολέμου που έγραψαν στο διάστημα 1910-1930 περίπου διαθέτουν 

κοινά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους 

προγενέστερους ποιητές που εμφανίστηκαν μετά τον Παλαμά, 

αποκαλούνται γενιά του 20 Η ποίησή τους διαμορφώθηκε σε μεγάλο 

βαθμό υπό την επίδραση των ιστορικών γεγονότων και των 

πολιτικοκοινωνικών συνθηκών της περιόδου. Έτσι απέχει πολύ από την 

πατριδολατρία του Παλαμά, την έντονη λυρική διάθεση του Σικελιανού, τις 

σοσιαλιστικές ιδέες του Βάρναλη. Είναι ποίηση χαμηλών τόνων, που 

δείχνει εικόνα διάλυσης και παρακμής, χωρίς πίστη στις μεγάλες ιδέες 

που ως ένα βαθμό καθοδηγούσαν το έργο των προηγούμενων μεγάλων 

ποιητών. Κυρίαρχη μορφή αυτής της γενιάς είναι ο Κώστας Καρυωτάκης,  

Κώστας Ουράνης,  

Ναπολέων Λαπαθιώτης,  

Μήτσος Παπανικολάου,  

Μαρία Πολυδούρη   

και άλλοι  

Γενιά του 1930, ονομάστηκε η γενιά των Ελλήνων λογοτεχνών και 

καλλιτεχνών που γεννημένοι στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκαν τη 

δεκαετία του 1930 στο αποκορύφωμα της δημιουργικής πορείας τους. 

Κοινά χαρακτηριστικά στη θεματολογία και στους τρόπους έκφρασης 

συνδέουν τους καλλιτέχνες μεταξύ τους, αλλά και με την κοινωνία και την 

ιστορία της εποχής. Η γενιά αυτή έδωσε τα περισσότερα σημαντικά 

νεοελληνικά έργα. Αποκορύφωμα της δημιουργικής πορείας της, ήταν τα 

δύο Νόμπελ Λογοτεχνίας που χάρισε στην Ελλάδα. 

Εκπρόσωποι και εκφραστές αυτής της γενιάς θεωρούνται οι ποιητές :  

Γιώργος Σεφέρης,  

Οδυσσέας Ελύτης,  

Ανδρέας Εμπειρίκος,  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Νίκος Εγγονόπουλος,  

Γιάννης Ρίτσος,  

Νικηφόρος Βρεττάκος  κ. Άλλοι 

Μεταπολεμική γενιά και ειδικότερα οι ποιητές που παρουσιάζουν 

εμφανώς στοιχεία πολίτικου και κοινωνικού προβληματισμού π.χ.  

Μανόλης  Αναγνωστάκης,  

Τάσος Λειβαδίτης,  

Κική Δημουλα 

Αγγελάκη - Ρουκ 

Σαχτούρης    

κ. άλλοι. 

Αντίστοιχα την ίδια περίοδο στην Πάτρα  με τις γενιές του 20 του 30 

και την μεταπολεμική γενιά  Στις δεκαετίες του 1920 και ύστερα η 

λογοτεχνική προσφορά της Πάτρας πυκνώνει με πολλούς 

εκπροσώπους και πολυάριθμα έργα. Στην πρώτη θέση είναι η 

ποίηση, την οποία αντιπροσωπεύουν οι  

Η μεγάλη προσωπικότητα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου  (1902-

1986) 

Γεώργιος Θ. Παναγόπουλος   

Πάνος Κόρπας  

Κώστας Καραχάλιος  

Γιάννης Κουτσοχέρας  

Κώστας Ν. Τριαντάφυλλου  

Νίκος Δωράνθης  

Δημήτριος Γατόπουλος  

κ. άλλοι 

 

Η δεκαετία του ’50 και 60 εκδίδουν βιβλία οι : 

Γιάννης Ανδρικόπουλος    

Δημήτρης Κάββουρας  

Νίκ. Στασινόπουλος  

Δημήτρης Δασκαλόπουλος  

Λάμπρος Βρεττος 

Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος  

Γιώργος Παπασταθόπουλος  

Νώντας Σακελλαρόπουλος  

Τάσος Ξανάλατος  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Σωκράτης Σκαρτσής  

Αθηνά Κακούρη 

Μαρία Λαινα 

Γιώτα Παπαγγελουτσου  

κ. άλλοι 

 

3.  Η Γενιά του 1970 -2000 

Αναφέρεται στους λογοτέχνες που δρουν τη δεκαετία του 1970, μια 

περίοδο που χαρακτηρίζεται από παγκόσμιες ανακατατάξεις. 

Χαρακτηριστικά τους είναι η αμφισβήτηση, η ειρωνεία και η κριτική που 

ασκούν στα κοινωνικά συστήματα και τις καθιερωμένες αξίες. Στα έργα 

τους διακρίνεται ο στοχασμός και η μελαγχολία. Οι ποιητές της δεκαετίας 

του ’70 αλλά και οι μετά από αυτούς δεν επηρεάστηκαν από τους 

μεταπολεμικούς ποιητές, γι’ αυτό ακολουθούν μια δική τους ποιητική 

πορεία. Μεγαλώνουν κατά την ψυχροπολεμική κυρίως περίοδο και σε μια 

εποχή οικονομικής ανάπτυξης, όπου ο καταναλωτισμός αρχίζει ως 

φαινόμενο να κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική κοινωνία. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά τους ποιητές:  

Νάσο Βαγενά,  

Γιάννη Βαρβέρη,  

Μιχάλη Γκανά,  

Αντώνη Φωστιέρη. κ.α. 

Κάποιοι επηρεάζονται από τις πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις της 

εποχής και εκφράζουν κοινωνικές προβληματισμούς στα έργα τους  

Δημ. Χατζής,  

Κώστας Κοτζιάς,  

Στρατής Τσίρκας,  

Σπύρος Πλασκοβίτης, κ.ά.   

Η γενιά του ’70 είναι ακόμα σήμερα στο προσκήνιο με πολλούς τρόπους. 

Βγάζει ποιητικές συλλογές, γράφει πεζογραφία, παίρνει βραβεία, κάνει 

κριτική, μεταφράζει, αρθρογραφεί, βγάζει έντυπα.  

Πρέπει να πούμε πως η γενιά του ’70 εμφανίστηκε στον χώρο της 

ποίησης, με στοιχεία υπερρεαλισμού, καταιγιστικό λόγο, αφοπλιστική 

αισθητική αθωότητα, δεν μπόρεσε να στηρίξει επαναστατικά περιεχόμενα, 

παρ’ όλη την επαναστατική γλώσσα που χρησιμοποίησε. Ωστόσο, 

οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η γενιά του ’70 έβγαλε από την 

εσωστρέφεια την ελληνική ποίηση.  

http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711099&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711129&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711126&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711111&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711240&lan=1
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Αντίστοιχα την ίδια περίοδο στην Πάτρα     Παράλληλα με την γενιά 

του 70 και των δεκαετιών του 80 και 90  

Στις δεκαετίες, που εντάσσονται στην περίοδο αυτή, παρατηρείται 

το παράδοξο φαινόμενο της πληθώρας λογοτεχνών και 

συγγραφέων στη δεκαετία του ’70, ενώ η επόμενη δεκαετία 

υπολείπεται, ίσως σαν στάδιο διεργασίας της δεκαετίας του ’90, η 

οποία είναι και αυτή, σαν την πρώτη δεκαετία της περιόδου, 

πληθωρική. Αναφέρω τους πεζογράφους ποιητές που πρώτο 

εξέδωσαν στη Δεκαετία του ‘70  

Λεωνίδας Μαργαρίτης    

Σταύρος Ιντζεγιαννης 

Τάσος Αιγιαλός  

Χαράλαμπος E. Αθανασόπουλος  

Βασίλης Λαδας-Αρφάνης   

Βασίλης Ασημακόπουλος  

Γιάννης X. Γούτης (1951 

Σοφία Καλογερά - Φραγκοπούλου  

Διονύσης Καρατζάς    

Γιώργος Τρ. Καραχάλιος  

Κώστας Λογαράς   

Έρση Σωτηροπούλου  

Γιώργος Σπηλιωτης  

Γιάννης Κοντός 

Λετα Κουτσοχέρα 

Αλέκος Μαρασλής 

Φώτης- Άγγελος Πασχαλάς 

κ. άλλοι 

Αν και ολιγάριθμη η δεκαετία του ’80 μοιάζουν να κυοφορούν την 

έκρηξη της επόμενης, χωρίς βέβαια να απουσιάζουν από αυτήν το 

πάθος, η δημιουργική δίψα και η έμπνευση.  

Δημήτρης Αυγερινόπουλος  

Ξένη Σκαρτσή  

Ιωάννα Γερακάρη 

Γιάννης Τόλιας    

Γιώργος Τσαβαλάς  

Κώστας X. Νικολόπουλος  

Γιάννης Πριόβολος  
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Χρήστος Φακινος 

Ανδρέας Μπελεζινης 

και άλλοι 

Τέλος οι λογοτέχνες από το 1990 και έπειτα δημιουργούν στο παρόν 

και έχουν να δείξουν δουλειά υπεύθυνη, σύγχρονη, ανθρώπινη, 

φωτίζοντας από διάφορες θέσεις την εποχή τους. Ενδεικτικά 

σημειώνουμε τους εξής:  

Φώτης Δημητρόπουλος 

Ευγενία Αρβανίτη - Παλαιολόγου  

Λίτσα Γκόγκα  

Θανάσης Πανουτσόπουλος  

Σπύρος Βρεττός   

Ζελικα Χριστοδουλοπούλου 

Χρήστος Μούλιας 

Γεώργιος Γκλαβας 

Ρένα Καλδή 

Κώστας Ριζόπουλος 

κ. άλλοι 

 

4. Οι δεκαετίες του 2000 έως σήμερα 

Διαδικτυακή Γενιά και η Γενιά της Κρίσης… 

 

… Η κοινή συνισταμένη τους είναι οι κοινωνικές αναφορές. Η ύφεση οι 

υπαρξιακές αγωνίες η αξιακή κρίση  είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της 

νέας λογοτεχνικής  γενιάς. 

Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε τους ποιητές να μετέχουν στα κοινωνικά και 

πολιτικά δρώμενα. Έχοντας βήμα έκφρασης σε εναλλακτικά μέσα 

επικοινωνίας, τοποθετούνται πολιτικά, συμμετέχουν σε κινήματα 

(κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, δυναμικά και μη). 

Ταυτόχρονα, οι ποιητές αυτής της γενιάς  προσπαθούν να 

επικοινωνήσουν με την ποιητική παράδοση. Μεταχειρίζονται σύμβολα, 

μορφές και στυλ του παρελθόντος προσδίδοντας μία δημιουργική πνοή, 

πάντα στη βάση των κοινωνικών αναζητήσεων 

Και σε όλο αυτό το αλαλούμ ένα από τα πιο παρήγορα μηνύματα στη 

χώρα μας για την πνευματική μας κατάσταση είναι ότι εξακολουθεί να 

γράφεται ποίηση, ποίηση από γνωστούς ποιητές ζώντες άλλων εποχών 

και ποίηση από άγνωστους ευρύτερα νέους ανθρώπους,  ποίηση ως 
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διέξοδος έκφρασης, ποίηση ως κραυγή διαμαρτυρίας, ποίηση ως 

καταγγελία, ποίηση ως αναζήτηση της χαμένης μας ευαισθησίας· ποίηση 

....  

Καλοκαίρι τού 2020, είναι ότι «εκατοντάδες  άνθρωποι στην Ελλάδα 

γράφουν ποίηση». Και καλή ποίηση. Και αυτή η γενιά  με νέες μορφές και 

με τάσεις αμφισβήτησης αναδεικνύει την κοινωνική ένταση της κρίσης, 

φέρνει στο προσκήνιο την καταρρέουσα κοινωνία και συχνά την 

αγανάκτηση και την οργή των νέων καλλιτεχνών…. 

Χωρίς δημόσιες σχέσεις, πολιτικοποιημένη (συχνότατα όχι 

κομματικοποιημένη), χορτάτη από μόρφωση, και μελοποιήσεις, χωρίς 

την ανάγκη βραβεύσεων, βρίσκει τη θέση της μέσα στην κοινωνία… 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 13/9/2020 
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H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

- Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - 

Ο Υπερρεαλισμός είναι μία διαρκής επανάσταση στην ιστορία της τέχνης 

και όπως γνωρίζουμε όλες οι επαναστάσεις λίγο έως πολύ κυοφορούν 

μέσα τους το στοιχείο της κοινωνικής και ιστορικής αλλαγής, 

εκδηλώνοντάς το άλλοτε με βίαιο και άλλοτε με ειρηνικό τρόπο. Άλλωστε 

και η τέχνη, μέσα στην οποία εμπεριέχεται και το κίνημα του 

υπερρεαλισμού, ετυμολογικά παράγεται από το ρήμα «τίκτω» που 

σημαίνει γεννώ, φέρω στον κόσμο. 

 

Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του περιοδικού  

(H Υπερρεαλιστική Επανάσταση), το 1924 

Α. Θα αναφερθώ σε πέντε Έλληνες ποιητές που κατά την άποψη 

πολλών είναι οι κατ’ εξοχήν εκπρόσωποι του Υπερρεαλισμού 

στην Ελλάδα.  

 

Ο ζωγράφος και ποιητής ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1907–1985) η 

υπερρεαλιστική του γραφή, μέσα στην εποχή της μεταξικής δικτατορίας, 

αλλά και αργότερα, λειτουργεί κυρίως ανατρεπτικά, υμνώντας την αέναη 

συνειδησιακή επανάσταση εναντίων της επιβολής κάθε καταπίεσης. Ιδού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:La_Revolution_Surrealiste_cover.jpg
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μερικοί στίχοι από το ποίημά «Μπολιβάρ» το οποίο έγραψε κατά την 

διάρκεια της ελληνικής κατοχής. 

«…Είδες για πρώτη φορά το φως στο Καρακάς. Το φως το δικό σου, 

            Μπολιβάρ, γιατί ως να ‘ρθεις η Νότια Αμερική ολόκληρη 

            ήτανε βυθισμένη στα πικρά σκοτάδια. 

            Τ’ όνομά σου τώρα είναι δαυλός αναμμένος, που φωτίζει την 

Αμερική, 

            και τη Βόρεια και τη Νότια, και την οικουμένη! 

            Οι ποταμοί Αμαζόνιος και Oρινόκος πηγάζουν από τα μάτια σου. 

            Τα ψηλά βουνά έχουν τις ρίζες στο στέρνο σου, 

            Η οροσειρά των Άνδεων είναι η ραχοκοκαλιά σου…» 

 

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (1901 – 1975) ο οποίος συνδέθηκε άμεσα 

με τον κύκλο των υπερρεαλιστών κατά την περίοδο της παραμονής του 

στο Παρίσι από το 1926 έως το 1931, θα αποτελέσει τον κύριο εισηγητή 

του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Ενώ από το σύνολο του έργου του, 

κυρίως η πρώτη του ποιητική συλλογή «Υψικάμινος, 1935» ένα έργο 

χωρίς προφανή λογικό ειρμό, μιας και ακολουθεί τις επιταγές τις 

αυτόματης γραφής, όπου η εκφραστική δύναμη της καθαρεύουσας 

ενισχύει τις λέξεις, ενώ συχνά η μία λέξη εξοντώνει την άλλη, όπως για 

παράδειγμα στο κείμενο «Τα σπιρούνια των κοριτσιών και η ταχύτις των 

υδάτων» θεωρείται το πρώτο αμιγώς υπερρεαλιστικό ποιητικό έργο 

στην Ελλάδα, για το οποίο όμως του ασκήθηκε έντονη πολεμική κριτική 

ακόμη και από γνωστούς λόγιους της εποχής, μιας και υπήρχε άγνοια 

περί των βασικών θέσεων του υπερρεαλιστικού κινήματος. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

Της πήραν τα παιγνίδια και τον εραστή της. 

Έσκυψε λοιπόν το κεφάλι και παρ’ ολίγον να πεθάνει. 

Μα τα δεκατρία ριζικά της σαν τα δεκατέσσερά της χρόνια 

εσπάθισαν τη φευγαλέα συμφορά. Κανείς δεν μίλησε. 

Κανείς δεν έτρεξε να την προστατεύσει κατά των υπερπόντιων 

καρχαριών 

που την είχαν ήδη ματιάξει όπως ματιάζει η μύγα ένα διαμάντι μια χώρα 

μαγεμένη. 
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Κ’ έτσι ξεχάστηκε ανηλεώς αυτή η ιστορία όπως συμβαίνει κάθε φορά 

που ξεχνιέται 

από τον δασοφύλακα το αστροπελέκι του στο δάσος. 

Η τέχνη είναι όπως θα δηλώσει ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ το 1945 σε 

κείμενό του στο περιοδικό Νέα Εστία – ενδεχομένως επηρεασμένος από 

τους Γάλλους υπερρεαλιστές – ακόμη και η πιο ισορροπημένη, ακόμη και 

η πιο κλασική, μία επανάσταση. Μία επανάσταση που κάνει τον 

καλλιτέχνη να προχωράει αποσπασμένος πέρα από κάθε ατομικό ή 

ταξικό συμφέρον και προβάλει ως κριτήριο το ήθος της αφιλοκέρδειας. 

Ένα ήθος που κάνει ένα πνευματικό άνθρωπο να θεάται θα λέγαμε τον 

κόσμο μέσα από την κατανόηση μίας βαθιάς και ουσιαστικής 

οικουμενικότητας.  

ΛΑΚΩΝΙΚΟΝ 

O καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε, που η λάμψη 

μου επέστρεψε στον ήλιο. 

Kείνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της 

πέτρας και του αιθέρος, 

Λοιπόν, αυτός που γύρευα, ε ί μ α ι. 

Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, 

Xειμώνα ελάχιστε, 

H ζωή καταβάλλει τον οβολό του φύλλου της ελιάς 

Kαι στη νύχτα μέσα των αφρόνων μ' ένα μικρό τριζόνι 

κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του Aνέλπιστου. 

 

Από την άλλη ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ (1911 -1992) στη μοναδική του 

ποιητική σύνθεση «Αμοργός» την οποία εξέδωσε το 1945, επηρεασμένος 

από την δημοτική ισπανική ποίηση του Φρειδερίκου Γκαρσία Λόρκα, 

παντρεύει στοιχεία υπερρεαλισμού με την δημοτική ποίηση. Ιδού μερικοί 

στίχοι από το προτελευταίο ποίημα αυτή της ποιητικής συλλογής με τίτλο 

«Ο ιππότης κι ο θάνατος» (1513): 

            «…Μα συ θα μένεις ακίνητος 

            Με του Ακρίτα τ᾿ άλογο και το κοντάρι τ᾿ Αη-Γιωργιού θα 
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ταξιδεύεις στα χρόνια 

           Ένας ανήσυχος κυνηγός απ᾿ τη γενιά των ηρώων 

           Μ᾿ αυτές τις σκοτεινές μορφές που θα σε παραστέκουν αιώνια 

           Ώσπου μια μέρα να σβηστείς και συ παντοτινά μαζί τους 

           Ώσπου να γίνεις πάλι μια φωτιά μες στη μεγάλη Τύχη που σε 

γέννησε 

           Ώσπου και πάλι στις σπηλιές των ποταμιών ν᾿ αντηχήσουν 

           Βαριά σφυριά της υπομονής 

            Όχι για δαχτυλίδια και σπαθιά 

            Αλλά για κλαδευτήρια κι αλέτρια…» 

Ο ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, με τρία κρατικά βραβεία πρωτοέγραψε ποίηση 

το 1941. Δυο χρόνια αργότερα γνώρισε τους Οδυσσέα Ελύτη και Νίκο 

Εγγονόπουλο Ήταν ο Ελύτης εκείνος που τον παρότρυνε να εμφανιστεί 

στο χώρο των γραμμάτων ως ποιητής, στο περιοδικό «Τα Νέα 

Γράμματα» το 1944. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε την πρώτη 

ποιητική του συλλογή με τίτλο «Η Λησμονημένη». Το 1948 εξέδωσε τη 

συλλογή «Παραλογαίς» και ακολούθησαν πολλές άλλες, με κορυφαία για 

πολλούς την «Με το πρόσωπο στον τοίχο» το 1952. Αν και στην αρχή 

τουλάχιστον της μακρόχρονης πορείας του κατακρίθηκε από πολλούς, 

ειδικά από τους ποιητές της γενιάς του ’30, οι κριτικοί δεν άργησαν να 

δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο έργο του σημαντικού αυτού ποιητή. 

Όσον αφορά τα κυρίαρχα θέματα του έργου του, αυτά αφορούν την 

περίοδο της κατοχής και της μεταπολεμικής εποχής.  

«Ὁ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΠΟΙΗΤΗΣ», 

 

«Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα 

μέσα σε κρότους 

μέσα σε κρότους 

κύλησε ἡ ζωή μου 

Τὴ μιὰν ἡμέρα ἔτρεμα 

τὴν ἄλλην ἀνατρίχιαζα 

μέσα στὸ φόβο 

μέσα στὸ φόβο 

πέρασε ἡ ζωή μου 
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Δὲν ἔχω γράψει 

ποιήματα 

δὲν ἔχω γράψει ποιήματα 

μόνο σταυροὺς 

σὲ μνήματα καρφώνω» 

 

                                    
 

Δυο συμαντικα περιοδικα αποτέλεσαν το βασικό μέσο για να ακουστεί η 

φωνή των Πατρινών ποιητών και συγγραφέων και με τη δυναμική 

παρουσία τους  συνέβαλλαν στην πνευματική ανάπτυξη της Πάτρας  στις 

δεκαετίες ‘70 και ‘80 

 

Β. Αντίστοιχα η λογοτεχνική προσφορά της Πάτρας πυκνώνει με 

πολλούς εκπροσώπους και πολυάριθμα έργα. Πιστεύω ότι ο 

υπερρεαλισμός στην Πάτρα αντιπροσωπεύεται επάξια από τον 

Σωκράτη Σκαρτσή ακολουθούμενος και από αρκετούς άλλους. Θα 

προσπαθήσω να κάνω μια μικρή αναφορά σε μερικούς, που 

σίγουρα το έργο τους δεν ανήκει μόνο στην τάση αυτή  και σαφώς 

υπάρχουν και άλλοι πολλοί….   

 

ΣΚΑΡΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ένας  σημαντικός ποιητής  και σαφώς 

επηρεασμένος από τους προδρόμους του υπερρεαλισμού όπως τον 

Ρεμπώ, τον Λωτρεαμόν, αλλά και αργότερα από τον Πωλ Ελυάρ, Τα 

πενήντα ένα αμιγώς ποιητικά βιβλία του ποιητή Σωκράτη Λ. Σκαρτσή, 
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αποτελούν ασφαλώς ένα ώριμο έργο, που από μόνο του έχει να 

καταθέσει αποκλειστικά δική του άποψη για τα ποιητικά πράγματα. 

ΕΙΚΟΝΑ 

Και πως φευγουν τα κυματα,  

πιες πορτες θα κλεισουν 

σε τοση μυρωδια αλατιου  

και δροσεραδα χορτου 

που ανοιγει η γη μας σε μαρμαρενια νησια; 

Η αρχαια καταρα λευτερωσε το νερο  

και τα φρυδια μας 

κι απορια δεν εχουμε πανω στις πετρες_ 

σαν οι εσπερες μαλακωνουν τα βουνα  

και τα χερια μας 

κατεβαινουμε αλαφροι στα περιγιαλια 

και ταξιδευουμε στη θαλασσα  

ασπρα ιχνογραφηματα…. 

 

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   Πιστεύω, πως η Τέχνη για την Τέχνη – η οποία 

αποτελεί μία από τις βασικές αρχές του Υπερρεαλισμού – είναι απλώς 

ένα ατυχές σχήμα λόγου, μιας και καμία εκδήλωση της ζωής δεν είναι 

αυτόνομη. Όλες βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση ανάμεσά τους, 

υπάρχουν το ένα χάρη στο άλλο και με την αμοιβαιότητα της λειτουργίας 

τους συναποτελούν ό,τι εμείς ονομάζουμε ζωή. Πάντα ο Διονύσης 

Καρατζάς εκφράζει συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά μηνύματα και 

απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Εικόνες με αποχρώσεις 

φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν τον πραγματικό ποιητή. 

ΔΕΝΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 

Θα μαραθούν πολλά φεγγάρια 

για να γυρίσ’ η θάλασσα σε λόγο, 

να λάμψει ο βράχος στο χάσμα της καρδιάς, 

το κύμα να ντυθείς σαν ζώνη στο κορμί σου 

και να κεράσεις απ’ το μέλι των ματιών σου 

ναυαγούς κι απαρνημένους. 

Θα μαραθούν πολλά φεγγάρια 

για να μου μαθ’ η νύχτα το τραγούδι, 
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να γίνει ο μύθος κουβέντα τρυφερή, 

τον όρκο ν’ αρνηθείς που έκανες στην τύχη 

και να φωτίσεις απ’ την άκρη της ψυχής σου 

ναυαγούς κι απαρνημένους. 

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Η πανσπερμία του Έρωτα, της ηθελημένης πορείας, της ψυχικής 

απεραντοσύνης, της καθαρότητας των επιλογών, το έναυσμα της ψυχικής 

ωραιότητας, τα δωρίσματα της ζωής, -που ημερώνουν τον άνθρωπο-, τα 

φιλέματα της εγκαρδιότητας των προσφιλών ατόμων, η φωνητική 

διάθλαση της ποίησης και το ωριμασμένο και αισθητικό τέλος του 

ποιήματος, είναι οι κρίκοι δημιουργίας-έμπνευσης και δοκιμασίας αυτής 

της ποίησης του Σπύρου Βρεττού, που κεντρώνει την Ύπαρξη, με την 

αίσθηση της συνέχειας, της απλότητας, και της αμεσότητας του λόγου.   

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΝΟ 

Στέγνωσέ με λοιπόν απ’ τον υδρόβιο ύπνο 

και ας πάρουν τα όνειρα μου φως 

κι ας καούν, 

τώρα που πάει στο μωβ ο ουρανός 

και πέφτει επάνω μου σαν τρούλος 

να με σκεπάσει τον θεόρατο. 

Βάλε με σε κάτι λοιπόν 

απ το πολύ που υπάρχει 

ετσι, με λίγα δένδρα 

κι ίσα που να φυσάει ο αέρας, 

γιατί εγώ θα ήθελα να φύγω 

από τον ύπνο 

και να μην είμαι πια 

σα να ξύπνησα τώρα. 

 

ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Είναι αυτός που χρησιμοποιεί από την πρώτη στιγμή 

της ποιητικής  του πορείας ένα πολύ ιδιότυπο λογοτεχνικό είδος (δίνοντας 

τόνο μαρτυρίας), την παρουσία υπαρκτών προσώπων που συνομιλούν 

μαζί του καθώς και πλήθος ντοκουμέντων που δίνουν την αίσθηση μια 

δικογραφίας. Παράλληλα όμως, η υπερρεαλιστική πλευρά της αφήγησή 

του εμπλέκεται με μυθολογικές αναφορές, με μυθολογικά πρόσωπα και 

θεότητες, που κινούνται ανενόχλητοι στο προσκήνιο...  
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Παραμένει ένας ποιητής επιμελώς σιωπηλός και απέριττος, στην αγορά 

του ήθους και του ύφους της εποχής, μια οδοιπορούμενη ψυχή, με 

τρυφερή υπόσταση και άπλετο λυρικό-αισθητικό-συναισθηματικό και 

πληθωρικό φορτίο ποίησης.  

 

«ΠΝΕΟΥΣΑ» 

Με το που καταλάγιαζαν τα ουρλιαχτά της πόλης 

ερχόσουν να με φοβίσεις με τις ιστορίες των λύκων. 

[…] 

Αγρίευες και χόρευες πάνω στο κρεβάτι μας 

έπεφτες με δύναμη στο σώμα μου να το λιώσεις. 

 

Εξαφανιζόσουν ύστερα μέσα στον καθρέφτη 

στο δωμάτιό μας που μεγάλωνε σαν τύμβος. 

 

Σαν τύμβος από τις πέτρες που στοίβαζες 

να πέσουν στον ύπνο μου να με βουλιάξουν.[…]  

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 20/9/2020 
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ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του ‘40 μια παρέα φίλων 

αθλητών της Πάτρας, που κάποιοι από αυτούς, λίγα χρόνια πριν, είχαν 

πρωτοστατήσει στην ίδρυση και λειτουργία του Ορειβατικού Συλλόγου 

Πατρών (1928, το  αρχαιότερο ορειβατικό σωματείο μετά αυτό της 

Αθήνας) και του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (1929) καλούνται και δίνουν το 

παρόν στο κάλεσμα της πατρίδας, είτε ως κληρωτοί είτε ως εθελοντές σε 

μονάδα αλπινιστών που εκείνη την στιγμή δημιουργείτο. 

Οι πατρινοί πρωταθλητές του ΝΟΠ  και ταυτόχρονα χιονοδρόμοι του 

Ορειβατικού Συλλόγου ανταποκρίνονται άμεσα στην έκκληση του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά  μονάδα 

αλπινιστών με μέλη αθλητές χιονοδρομίας, ‘’που λόγω ελλείψεων θα 

φέρουν μαζί τον προσωπικό τους ορειβατικό εξοπλισμό!! Δηλαδή Σκι, 

Άρβυλα και όλα τα υλικά ορειβασίας ’’ που είχε ο καθένας τους στην 

κατοχή του. Διοικητής του τάγματος αλπινιστών διορίζεται ο 

πρωταθλητής χιονοδρομίας και μέλος του Ορειβατικού Συνδέσμου 

Αθηνών ταγματάρχης Ιωάννης Παπαρόδου, που συνδέεται με  δεσμούς 

φιλίας με όλους τους πατρινούς χιονοδρόμους.  

 

Ιωάννης Παπαρόδου 

Ο Ιωάννης Παπαρόδου γεννήθηκε το 1904 στη Λαμία. Τα πρώτα 

μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στη Λαμία και εν συνεχεία φοίτησε στο Γ 
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Γυμνάσιο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1919.Το επόμενο έτος δίνει 

εξετάσεις και μπαίνει πρώτος στη Σχολή Ευελπιδων. Ανθυπολοχαγός 

Πυροβολικού ονομάζεται το 1923. Από μικρός ασχολήθηκε με τον 

αθλητισμό και ανακηρύχθηκε Πανελληνιονίκης σε διάφορα αγωνίσματα 

και διετέλεσε μέλος της Εθνικής Σκοπευτικής Ομάδας της Ελλάδος. 

Ασχολήθηκε με την Ορειβασία και την Χιονοδρομία και ιδίως με τα 

αγωνίσματα Δρόμων Αντοχής όπου ανακηρύχθηκε πλειστάκις 

πρωταθλητής Ελλάδος και έτσι συμμετείχε σε χιονοδρομικούς αγώνες 

στην Ελβετία. 

Το Τάγμα έχει ως αποστολή την χαρτογράφηση θέσεων στα ενδότερα 

του αντιπάλου, την μεταφορά τραυματιών από δυσπρόσιτα ορεινά μέρη, 

την αποκατάσταση δικτύων επικοινωνίας και ως σύνδεσμος μεταξύ των 

μονάδων στο μέτωπο και στα μετόπισθεν και δεν προβλεπόταν αρχικά η 

συμμετοχή των χιονοδρόμων σε μάχες. Η συνέχεια βέβαια δεν είναι 

καθόλου ιδανική και ο πόλεμος πολύ σκληρός και βίαιος. 

«Στην Ελληνοϊταλική πολεμική σύγκρουση του 40΄- 41΄ υπήρχε πέρα της 

φημισμένης 3ης ορεινής Ιταλικής μεραρχίας αλπινιστών Julia και 

απέναντι σε αυτούς το συγκροτημένο πλέον Ελληνικό Τάγμα 

Αλπινιστών!!. Τον Νοέμβριο του 1940 το Γενικό Επιτελείο αποφάσισε να 

δημιουργήσει μια τέτοια ειδική ομάδα γνωρίζοντας το ανάγλυφο στο 

θέατρο των επιχειρήσεων και τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες  

Στις 18 Δεκεμβρίου του 1940 καλείται από το μέτωπο όπου πολεμά, ο 

Ταγματάρχης (ΠΒ) Ιωάννης Παπαρόδου κατ’ επανάληψη 

‘’πανελληνιονίκης χιονοδρόμος’’ μέλος του Ε.Ο.Σ. Αθηνών. Ως διοικητής 

μοίρας τάγματος της 21ης Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού στην 

περιοχή Πόγραδετς. Ωστόσο έχει λάβει μέρος στην μάχη του Καλπακίου 

και έχει πολεμήσει στα υψώματα 669 και Μπουράτο. 

Ο πρώτος πυρήνας αποτελείτο από 55 χιονοδρόμους του Ορειβατικού 

Συλλόγου Αθηνών, 16 του Βόλου, 7 των Πατρών, 12 από Σέρρες και από 

δύο Θεσσαλονίκη, Νάουσα και Λάρισα. Διοικητής του Τάγματος όπως 

προ είπαμε ορίσθηκε ο Ταγματάρχης πυροβολικού Γιάννης Παπαρόδου, 

μέλος και ενεργός αθλητής  του Ορειβατικού Αθηνών. Η σχολή και 

εκπαίδευση, πραγματοποιούνταν στη Μοσχόπολη με αρχηγό των 

εκπαιδευτών τον έφεδρο Λοχία Μιχάλη Ο. Δέφνερ  Ο Μιχάλης Δέφνερ, 

παλιός ορειβάτης και χιονοδρόμος, μέλος του Ορειβατικού Αθηνών. 
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(Μετέπειτα Πρόεδρο του Ορειβατικού Αθηνών και Προέδρου της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.  

Τον Ιανουάριο λοιπόν του 1941 έχει ήδη δημιουργηθεί το  πρώτο τάγμα 

Χιονοδρόμων του Στρατού. Με προσωπικές προσκλήσεις άλλων 

στρατευμένων μελών ορειβατικών συνδέσμων ανά την επικράτεια, που 

είχαν ανάλογη αθλητική εμπειρία δημιουργείται το 1ος λόχος 

χιονοδρόμων με 130 άνδρες. Η σύνθεση του τάγματος ήταν τρείς λόχοι. 

Οι 2ος και 3ος λόχοι θα αποτελούνταν από 200 άνδρες.  

Οι περισσότεροι που κλήθηκαν να συγκροτήσουν την μονάδα ήρθαν από 

την πρώτη γραμμή του μετώπου και είχαν λάβει μέρος στην κατάληψη 

της Κορυτσάς. 

Οι άνδρες του 1ου λόχου ήταν εξοπλισμένοι με δικές τους μπότες και σκι 

καθώς και υπνόσακους και αντί των βαρειών στρατιωτικών παλτών, είχαν 

άνορακ και παντελόνια, χρώματος λευκού για καμουφλάζ. Μεταβαίνουν 

στο Μέτσοβο για σύντομη στρατιωτική εκπαίδευση στο σκι και τις αλπικές 

συνθήκες και με το πέρας αυτής στάλθηκαν στο υψηλότερο σημείο του 

μετώπου, στο όρος Κάμνια (Mνήμα της Γριάς) το οποίο έχει υψόμετρο 

2100 μέτρα.  

‘’Της Γριάς το Μνήμα; Δεν ξυπνάει τίποτ' απ' αυτά. Είναι ένα άγνωστο, 

μέσα στα τόσα άλλα, ύψωμα. Το πιο προχωρημένο σημείο του μετώπου, 

κορυφή της παγωμένης Κάμνιας, Από μακριά φαντάζει σαν στοιχειωμένο 

κάστρο, τυλιγμένο πάντα σε κάτι αντάρες, απόκοσμο, απειλητικό, 

απάτητο. Άλλον καιρό απ' τη χιονοθύελλα δεν ήξερε το ύψωμα αυτό, και 

γη δεν είχε, μονάχα χιόνι. Πού και πού κάτι γυμνά τυραννισμένα έλατα 

ξεχώριζαν μέσ' στην ασπρίλα. Τ' όνομά του δεν ξέρω από πού το πήρε, 

μα ήταν αληθινό μνήμα. Αν τύχει και πεις σε κανέναν επιτελικό πως 

ήσουνα κει πάνω θα ξαφνιαστεί, θα σε κοιτάξει λοξά μήπως τον γελάς. Σ' 

αυτό το ύψωμα ο στρατός γνώρισε μέρες θανάτου. Περάσαμε ώρες που 

τις πάγωνε κι' αυτές το κρύο και δεν κυλούσε ο χρόνος. Ενθουσιασμούς, 

ορμές, επιθέσεις και νίκες δεν τις ζήσαμε. Δεν άφηνε ο χειμώνας. Κι' 

ενάντιά του τίποτε, μα τίποτε, δε βγαίνει πέρα.’’ Μας λέει στο ομώνυμο 

βιβλίο του ο Άγγελος Βλάχος 

Στα άμεσα σχέδια του Ταγματάρχη Παπαρόδου η εκπαίδευση και 50 

άλλων μη σκιέρ στρατιωτών από έξι έμπειρα στελέχη του 1ου λόχου. 
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(Πλην του Δέφνερ και τα τρία Αδέλφια Αντωνόπουλου) Αυτοί θα 

εξοπλίζονταν από ιδιώτες σκιέρ και τον Ελληνικό ορειβατικό σύνδεσμο. 

Ένα από τα προβλήματα του στρατού στα αλβανικά βουνά ήταν τα 

κρυοπαγήματα στα δάχτυλα και τα πόδια. Οι άνδρες του 1ου λόχου δεν 

είχαν τέτοιο πρόβλημα, αν και διαβίωναν στο χιόνι, λόγω του καλύτερου 

εξοπλισμού, κατάρτισης και εμπειρίας σε αλπικές συνθήκες.  

Στις 5 Απριλίου, παραμονή της γερμανικής επίθεσης το Τάγμα διαλύθηκε. 

Ο Ι. Παπαρόδου παίρνει τη διοίκηση της ΧΧΒ Ορειβατικής μοίρας 

Πυροβολικού και αναλαμβάνει την υποστήριξη των υποχωρούντων 

τμημάτων μας, στα νότια της λίμνης Καστοριάς, υψώματα. Αν και δεν έχει 

διαταγές αποδύεται σε αγώνα μέχρις εσχάτων. Παρά τις φοβερές 

απώλειες που του προξενούν οι Γερμανοί, τους καθηλώνει για 48 ώρες. 

Διώχνει τους υπόλοιπους στρατιώτες και αξιωματικούς και μένει μόνος με 

ένα βαρύ πολυβόλο. 15 Απριλίου 1941, Μ. Τρίτη απόγευμα, τα 

πυρομαχικά εξαντλήθηκαν. Όμως έχει πάρει ήδη τη μεγάλη απόφαση, 

μάχεται με το περίστροφο, του ζητούν να παραδοθεί, αρνείται, 

τραυματίζει ακόμη έναν Γερμανό οπότε σφαίρα εχθρική τον βρίσκει στο 

μέτωπο και τον αφήνει νεκρό. Στη θέση Αλατίστρα του Δισπηλίου ο 

Παπαρόδου πεθαίνει ηρωικά, όπως έζησε τη ζωή του. Μ' ένα βαρύ 

πολυβόλο και με ένα περίστροφο.  

Τιμήθηκε με τον βαθμό του Αντ/χου και με αριστείο ανδρείας. 

Ας σημειωθεί ότι και με τις δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, οι εκπαιδευτές 

του Τάγματος συνέχισαν το έργο τους σε χιονοδρομικό κέντρο του 

Λιβάνου, εκπαιδεύοντας και στρατιώτες των συμμαχικών Δυνάμεων…. 

Σήμερα, το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η απόδοση 

τιμής στην μνήμη αυτών των ηρωικών στρατιωτών και ξεχωριστών 

αθλητών που ξεκίνησαν μαζί, εξετέλεσαν το καθήκον τους απέναντι στην 

πατρίδα και όσοι επέζησαν συνέχισαν να διαμορφώνουν και να 

επηρεάζουν αποφασιστικά τις εξελίξεις στους τομείς τους. Ανέπτυξαν και 

διέδωσαν τον αθλητισμό προς όφελος της νεολαίας και ανέδειξαν την 

Πάτρα στην πρωτοπορία της χιονοδρομίας στην Ελλάδα. 

Παράλληλα μετά από την σκληρή εμπειρία τους στον πόλεμο, 

προσπάθησαν να προβάλουν τα αθλητικά και ολυμπιακά ιδεώδη της 

φιλίας, της ειρήνης, του σεβασμού, της ανοχής και της ισότητας μεταξύ 

των αντιπάλων του πολέμου.  Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγα χρόνια μετά 
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τον πόλεμο, το 1951, κάποιοι από αυτούς τους αθλητές του ΝΟΠ θα 

πραγματοποιήσουν στην Ιταλία το πρώτο ταξίδι Ελληνικού 

ναυταθλητικού σωματείου στο εξωτερικό, και θα δώσουν φιλικές 

αναμετρήσεις με Ιταλικούς συλλόγους και αθλητές που προηγούμενα 

θεωρούσαν εχθρούς.  

Θυμόμαστε και τιμάμε όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία!! 

 

 

Οι πατρινοί  οπλίτες του 1ου Τάγματος Χιονοδρόμων, 
αθλητές  του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Πατρών και ΝΟΠ 

 
Με προεξέχοντα τα τρία (από τα τέσσερα) αδέλφια Αντωνόπουλοι (μέλη 

της οικογένειας των ιδιοκτητών της Achaia Clauss Winery): 

• Αντρέας Αντωνόπουλος (Έφεδρος Ανθυπολοχαγός, μετέπειτα  

Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πατρών), 

• Βασίλης Αντωνόπουλος (ή Λαλάκης, πρωταθλητής πόλο, οπλίτης), 

• Αλέκος Αντωνόπουλος (κολυμβητής και χιονοδρόμος, οπλίτης, 

Χημικός στην Αχαΐα Κλάους), (Ανδρέας και Αλέκος ήταν δίδυμοι 

αδελφοί) 
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• Ιωάννης Τασσόπουλος (Λοχίας, χιονοδρόμος και πρωταθλητής πόλο), 

• Κώστας Καγγελάρης (χιονοδρόμος, οπλίτης Δημοσιογράφος αρχικά 

της Εφημερίδας ‘’Πελοπόννησος’’ και μετέπειτα στην Αθήνα), 

• Ανδρέας Ασημακόπουλος (κολυμβητής και χιονοδρόμος οπλίτης) κα 

• ο Σπύρος Τσικλητήρας (εθελοντής), πρωταθλητής κολύμβησης του 

ΝΟΠ (ανιψιός του Ολυμπιονίκη Κ. Τσικλητήρα) μετέπειτα γυμναστής 

στην Σχολή Αναβρύτων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Πατρών διάθεσε  ως προσφορά υπέρ 

του αγώνα της Ελλάδος  ολόκληρη την περιουσία του (χρήματα και 

χιονοδρομικό υλικό) , συγκεντρώνει επίσης από τα μέλη του όλο το 

ιδιωτικό τους χιονοδρομικό υλικό και το αποστέλλει στο Τάγμα 

Χιονοδρόμων στο Αλβανικό Μέτωπο . Συγκεντρώνει επίσης και διαθέτει 

υπέρ της Φανέλας του Στρατιώτη διάφορα μάλλινα είδη και χρήματα που 

προσέφεραν τα μέλη του. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 28/102020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 

Χριστούγεννα και να μοιραστώ μαζί σας μερικά ποιήματα που γράφτηκαν 

για τη μεγάλη γιορτή, ξεκινώντας από ποιητές που στο χρόνο μας έχουν 

προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζοντας με σημερινούς Αχαιούς ποιητές 

που με τον δικό τους τρόπο υμνούν την ημέρα των Χριστουγέννων. 

Ο Θεός, η φύση, ο θάνατος και ο έρωτας αποτελούν, όπως είναι γνωστό, 

τα βασικότερα θέματα της Ποίησης. Στον χώρο της  Ελληνικής Ποίησης, 

το θρησκευτικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα σύνηθες, τα δε Χριστούγεννα, 

θεωρούνται ως μία από τις κατεξοχήν προσφιλείς και ακατάπαυστα 

ισχύουσες πηγές έμπνευσης των Ελλήνων Ποιητών. 

Στην Εφημερίδα της 25ης Δεκεμβρίου του 1887, ο κορυφαίος μας 

λογοτέχνης Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 – 1911), «η κορυφή των 

κορυφών» κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, είχε γράψει: «Ἐάν τὸ Πάσχα 

εἶναι ἡ λαμπροτάτη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα 

βεβαίως εἶναι ἡ συγκινητικωτάτη». Αναμφισβήτητα, ο Αλέξανδρος 

Παπαδιαμάντης, ο «άγιος των Ελληνικών γραμμάτων», σχετίζεται άμεσα 

και με τον ποιητικό χώρο, όχι μόνον επειδή έχει συνθέσει και ποιήματα, 

αλλά επειδή ολόκληρο το πεζογραφικό του έργο αποπνέει την μαγεία του 

ποιητικού λόγου. Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης πίστευε ακράδαντα πως ο 

Παπαδιαμάντης ήταν ο «καλύτερος ποιητής» που είχε γνωρίσει, ο 

Κωστής Παλαμάς είχε γράψει πως «Ὁ Ἀλέξαντρος Παπαδιαμάντης, 

ποιητὴς μὲ τὸν πεζὸ λόγο, καὶ κάποτε, / μὰ πολὺ σπάνια, μὲ τὸ στίχο…»· 

και ο Παύλος Νιρβάνας είχε εκφράσει ανεπιφύλακτα την άποψη ότι «Ο 

Παπαδιαμάντης δὲν εἶναι γραμματάνθρωπος, εἶναι ποιητής». 
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Στο διήγημα «Στο Χριστό στο Κάστρο» (1892), στο οποίο ο 

Παπαδιαμάντης αποθέτει την άμετρη τρυφερότητα της χριστιανικής του 

αγάπης, υπάρχει κι ένα ποίημα αναφερόμενο στον ναό της Γέννησης: 

Μὲ χρόνους μὲ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ, 

κάποιος ἀμαθής, ἁμαρτωλὸς χυδαῖος, 

καμμία γυναῖκα τοῦ λαοῦ πτωχὴ 

σ’ ἐνθυμεῖται κι ἔρχεται νὰ σοῦ φέρ’ 

ὄχι χρυσόν, ἀλλὰ ὀλίγο λιβάνι, 

ἕνα κερί κι ὀλίγο λάδι στὴν μποτίλια 

σ’ ἐσὲ ποὺ εἶσαι ὅλων ὁ δοτήρ. 

Ο μέγιστος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς (1859 – 1943), η κεντρική 

μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένος με τις γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις οποίες 

προσεγγίζει και υμνεί μέσω της ποίησής του, με ξεχωριστή δε κατάνυξη 

στέκεται μπροστά στο «θαύμα» των Χριστουγέννων, σ’ αυτό το Μεγάλο 

Μυστήριο της ενανθρώπησης του Θεού.  

Ένα  χριστουγεννιάτικο ποίημα του Κωστή Παλαμά, θαυμάσιο μέσα στην 

απλότητά του, είναι το «Νά’ μουν τοῦ σταύλου ἕν’ ἄχυρο». Εδώ, είναι 

σαφέστατη η επιθυμία του ποιητή να πλησιάσει ταπεινά το νεογέννητο 

θείο Βρέφος και να ενστερνισθεί το λυτρωτικό μήνυμα που εκπορεύεται 

από τη φτωχική φάτνη… 

Νά ’μουν τοῦ σταύλου ἕν’ ἄχυρο, ἕνα φτωχὸ κομμάτι, 

τὴν ὥρα π’ ἄνοιξ’ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ μάτι! 

Νὰ ’δῶ τὴν πρώτη του ματιὰ καὶ τὸ χαμόγελό του, 

τὸ στέμμα τῶν ἀκτίνων του γύρω στὸ μέτωπό του, 

νὰ λάμψω ἀπὸ τὴ λάμψη του κι ἐγὼ σὰ διαμαντάκι, 

κι ἀπὸ τὴ θεία του πνοὴ νὰ γίνω λουλουδάκι… (απόσπασμα). 

Το λαμπρό αστέρι, οι τρεις Μάγοι και η ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ 

αποτελούν τα βασικότερα θεματικά στοιχεία στις χριστουγεννιάτικες 

ποιητικές συνθέσεις, όπως στη «Νύχτα Χριστουγεννιάτικη» του Γεωργίου 

Δροσίνη (1859 – 1951). 

Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιάτικη 

λυγοῦν τὰ πόδια 

καὶ προσκυνοῦν γονατιστὰ τὴ φάτνη τους 

τ’ ἄδολα βώδια. 

Κι ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα 

σταυροκοπιέται 
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καὶ λέει μὲ πίστη ἀπ’ τῆς ψυχῆς τ’ ἀπόβαθα 

Χριστὸς γεννιέται! 

Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιάτικη 

κάποιοι ποιμένες 

ξυπνοῦν ἀπὸ φωνὲς ὕμνων μεσούρανες 

στὴ γῆ σταλμένες. 

Κι ἀκούοντας τὰ Ὡσαννὰ ἀπ’ ἀγγέλων στόματα 

στὸ σκόρπιο ἀέρα, 

τὰ διαλαλοῦν σὲ χειμαδιὰ λιοφώτιστα 

μὲ τὴ φλογἐρα. 

Τὴν ἅγια νύχτα τὴ Χριστουγεννιάτικη 

- ποιὸς δὲν τὸ ξέρει; - 

τῶν Μάγων κάθε χρόνο τὰ μεσάνυχτα 

λάμπει τ’ ἀστέρι. 

Κι ὅποιος τὸ βρεῖ μέσ’ στ’ ἄλλα ἀστέρια ἀνάμεσα 

καὶ δὲν τὸ χάσει 

σὲ μιὰ ἄλλη Βηθλεὲμ ἀκολουθώντας το 

μπορεῖ νἀ φτάσει. 

Στον Στέλιο Σπεράντζα ανήκουν οι στίχοι του γνωστού, 

χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Χιόνια στο καμπαναριό». Στίχοι και 

μελωδία που κατακλύζουν τη σκέψη με νοσταλγικές αναμνήσεις, και την 

ψυχή με άφατη τρυφερότητα… 

Στη Συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη (1911 – 1996) «Ο Ήλιος ο ηλιάτορας» 

(1971) ανήκουν δύο θαυμάσια δίστιχα, η συντομία των οποίων είναι 

αντίστροφα ανάλογη προς την αλήθεια του νοήματός τους… 

Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος 

να ’ν’ ήμερος να ’ναι άκακος 

λίγο φαΐ λίγο κρασί 

Χριστούγεννα κι Ανάσταση. 

Στη Συλλογή του Νικηφόρου Βρεττάκου (1912 – 1991) «Διεθνής 

παιδούπολη Πεσταλότσι» ανήκει το υπέροχο ποίημα «Το παιδί με τη 

σάλπιγγα», το οποίο – όπως ακριβώς αναγράφεται ως υπότιτλος – 

αποτελεί ένα «Παιδικό χριστουγεννιάτικο σχέδιο τυπωμένο σε κάρτα» και 

εμπερικλείει το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, την Αγάπη. 

Αν μπορούσες να ακουστείς 

θα σου έδινα την ψυχή μου 

να την πας ως την άκρη του κόσμου. 
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Να την κάνεις περιπατητικό αστέρι ή ξύλα 

αναμμένα για τα Χριστούγεννα – στο τζάκι του νέγρου 

ή του Έλληνα χωρικού. Να την κάνεις ανθισμένη μηλιά 

στα παράθυρα των φυλακισμένων. Εγώ 

μπορεί και να μην υπάρχω ως αύριο. 

Αν μπορούσες να ακουστείς 

θα σου έδινα την ψυχή μου 

να την κάνεις τις νύχτες 

ορατές νότες, έγχρωμες, 

στον αέρα του κόσμου. 

Να την κάνεις αγάπη. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 

Ο Θεός, η φύση, ο θάνατος και ο έρωτας αποτελούν, όπως είναι γνωστό, 

τα βασικότερα θέματα της Ποίησης. Στο ποίημα που ακολουθεί με πολύ 

όμορφο λόγο η ποιήτρια μας πηγαίνει σε στιγμές που μας πληγώνουν 

Τα Χριστούγεννα του Αϊλάν* 

                           Της Βαρβάρας Χριστιά 

Για τον μικρό πρόσφυγα Αϊλάν, που πνίγηκε στο Αιγαίο 

 

Ρηχή η μνήμη 

μα η θάλασσα βαθιά. 

Λύκοι οι άνθρωποι Αϊλάν 

και βέβηλες οι μέρες. 

Κι εσύ πεσμένος μπρούμυτα, 

ακόμη με στοιχειώνεις. 

Κοχύλια πια σου σμίλεψε 

στα μάτια σου το κύμα. 

Οι κόρες τους ορθάνοιχτες, 

σμαράγδια παγωμένα. 

 

Πες μου κρυώνεις τώρα εκεί; 

Πες μου, 

πεινάς; διψάς; φοβάσαι; 

Φτερούγισε τα χέρια σου 
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στ’ αστέρια να στεγνώσουν. 

Στο αρμυρό κρεβάτι σου 

κρινάκια να ανθίσουν. 

 

Χριστούγεννα είναι Αϊλάν 

μα πέρασες στη λήθη. 

Παιδί αντίπαλου θεού 

σε σκέπασε η άμμος. 

Συγχώρα με που σε ξυπνώ, 

κοιμήσου άγγελέ μου. 

Με όνειρα γαρύφαλλα 

χτίσε απαρχής τον κόσμο. 

Με της Αγάπης τα υλικά 

ξαναθεμέλιωσε τον. 

 

Να ’χει μια φάτνη να χωρά, 

παιδιά ξεριζωμένα. 

 

 

Στο ποίημα Χριστούγεννα η Γαλάτεια αποθέτει την άμετρη τρυφερότητα 

της χριστιανικής αγάπης 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

                         Της Γαλάτειας Ι. Βέρρα 

 

Ετεχθη ημίν Σωτήρ! 

Κύριε του παντός, 

Δημιουργε απάσης της κτίσεως ορατής και αοράτου, 

Πώς καταδεχθηκες το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ; 

Πώς τυλίχθηκες σε σπάργανα υλικά;  

Πώς προσέλαβες το ανθρώπινο δια την ημών σωτηρία; 

Εσύ ο απερινοητος και δεδοξασμενος εις τους αιώνας των αιώνων. 

 

Ένα  χριστουγεννιάτικο ποίημα του καπετα Γιώργη , θαυμάσιο μέσα 

στην απλότητά της περιγραφής  «Βρήκες την γιαγιά στο κατώφλι του 

σπιτιού 
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να ‘χουν πέσει χιόνια στο κεφάλι».  Εδώ, είναι σαφέστατη η επιθυμία του 

ποιητή να πλησιάσει ταπεινά το νεογέννητο θείο Βρέφος και να 

ενστερνισθεί το λυτρωτικό μήνυμα που εκπορεύεται από τη φτωχική 

φάτνη… 

 

Χριστουγεννιάτικο Εσπέρας  

                       Του Καπετά Γιώργου  Σπηλιώτη 

 

Ήταν Χριστούγεννα που γυρνάς στο χωριό 

την ώρα που κτυπούσαν οι καμπάνες 

το δρόμο ροβολούσες τ’ ανηφορικό 

καμάρωναν που σ’ έβλεπαν οι μάνες. 

 

Βρήκες την γιάγια στο κατώφλι του σπιτιού 

να ‘χουν πέσει χιόνια στο κεφάλι 

Κκο γέροντας ο σκύλος σύντροφος παντού 

εκούνα την ουρά αγάλι – αγάλι. 

 

Ένας τον άλλον συντρόφευε, μαζί 

χαρές και πίκρες είχανε μοιράσει 

και συζητώντας κάποια γλώσσα τους κοινή 

χέρι με χέρι... είχανε κι δυο γεράσει. 

 

Σαν κάποια λάμψη διεγράφη στη ματιά 

κι απλώθηκε σκελετωμένο χέρι, 

ένα διαμάντι της εκύλησε αργά 

περίμενα να μου ‘ρθεις περιστέρι. 

 

Κάθε Χριστούγεννα περίμενα με δάκρυ 

για να ‘ρθεις και τα Κάλαντα να πεις, 

με τους μικρούς σου φίλους το βραδάκι 

Ειρήνη τραγουδούσες να ‘ρθεις επί της γης. 

 

Έλα, Χριστός γεννάται πες μου απόψε 

ως τα έλεγες σαν ήσουνα παιδί 

και το ψωμί έλα εδώ μετά και κόψε 

πως την περίμενα ετούτη τη στιγμή! 
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Πρόκειται για ένα ποίημα της Σοφίας βαθιά ανθρώπινο και απέραντα 

τρυφερό. Και μόνο στο άκουσμα  « Χριστούγεννα σημαίνει…», η ψυχή 

των ανθρώπων κατακλύζεται από θαλπωρή… 

 

Καμπάνες Χριστουγέννων 

                   Της Σοφίας  Καυκοπούλου  

 

Μικρό ξωκκλήσι στο χωριό 

Χριστούγεννα σημαίνει. 

Ήχος καμπάνας γλυκερός, 

που τις καρδιές ζεσταίνει. 

 

Αδέρφια όλοι γινόμαστε 

στην θαλπωρή της μέρας, 

με μια ψυχή ολόθερμη 

που δεν παγώνει ο αέρας. 

 

Στο Θείο Βρέφος ψάλλουμε 

επίγειες μελωδίες, 

που απλώνονται στον ουρανό 

και σμίγουν με τις θείες! 

 

Εκείνες που οι άγγελοι 

προσφέρουν στον Σωτήρα, 

όπως οι μάγοι κάποτε, 

χρυσό, λιβάνι, σμύρνα! 

 

Ένα ακόμη συνηθέστατο θεματικό μοτίβο στα χριστουγεννιάτικα 

ποιήματα είναι το ποίημα της Παναγιώτας Λάμπρη που μας ετοιμάζει την 

γιορταστική ατμόσφαιρα. 

 

Εορταστικό 

                         Της Παναγιώτας Π. Λάμπρη 

 Απ’ τον Νοέμβρη 

κάποιοι βάλανε τα γιορτινά τους. 

Η πόλη, 
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ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής, 

λαμπιόνια κι αστεράκια ανάβε 

ισε δημόσια κτίρια και οδούς. 

Με τη γιορταστική ατμόσφαιρα 

αναμένουν, λέει, 

η διάθεσή τους να βελτιωθεί, 

η καρδιά τους από χαρά να φωτιστεί, 

το πρόσωπό τους από ευτυχία να πληρωθεί, 

και φυσικά, όλων των ανωτέρω βοηθούντων 

η αγορά να αναθερμανθεί. 

Αναμένουν… 

Όμως, με τόσο στολισμό εξωτερικό 

μόνο οι οφθαλμοί μαγεύονται, 

όχι η ψυχή! 

Αυτή, με τα ουσιαστικά γητεύεται, 

μ’ αυτά ευωχείται, 

μ’ αυτά ευδαιμονεί! 

 Εν αναμονή των εορτών, 

ας γεμίσουν οι καρδιές μ’ ελπίδα 

πως πολλά απ’ τα ποθούμενα 

αληθινά θα βγουν! 

Όταν διαβούν οι εορτές, 

υπάρχει χρόνος αρκετός 

για τη βασιμότητα των ελπίδων 

να αναρωτηθούν.  

      

Αστέρι που οδήγησε τους Μάγους στη ταπεινή φάτνη όπου γεννήθηκε ο 

Χριστός, οδήγησε και τη σκέψη του Βασίλη Καυκοπουλου κι αποτέλεσε 

την έμπνευση για το θαυμάσιο ποίημά του  

Χριστούγεννα 

                      Του Βασίλη Καυκόπουλου 

 

Χριστούγεννα, ανεπανάληπτη έκρηξη. 

ξέσπασμα της Αληθινής αγάπης . 

Χριστούγεννα, χρυσό δοξάρι 

κι αλφαβητάρι στον χαμένο κόσμο μας. 

Χριστούγεννα, κι ένα Βρέφος - να τώρα γεννήθηκε - μυριοφεγγή 



125 

 

κάνει τη ζωή μας. 

Χριστούγεννα, η ωραιότερη προσδοκία αρχίζει να βιώνεται. 

Χριστούγεννα, ολόκληρη η αλήθεια, ολόκληρη η αγάπη, ολόκληρη 

η ελευθερία. 

Χριστούγεννα, καρδιοχυμοί πολύτιμοι, αθάνατοι, ζωοποιοί, 

κυκλοφορούν εντός μας. 

Χριστούγεννα, φώνημα της πολυπόθητης γλυκόλαμπης ειρήνης. 

Χριστούγεννα, προορισμέ του σκοπού μας αρχαίε και πρωτόκαλλε, 

σ' ευχαριστώ που ξεκίνησες. 

Χριστούγεννα, ο Θεός μπήκε στο σώμα μου! 

Ω! Μοιάζει σε μένα ο Θεός! 

 

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους Καλά κι Ευλογημένα Χριστούγεννα! Με 

υγεία και με… τα σμύρνα της ελπίδας, το λιβάνι της πίστης και της 

αγάπης το χρυσάφι! Γιατί είναι σίγουρο πως με την ελπίδα, την πίστη και 

την αγάπη μπορεί κανείς να δει ότι πίσω απ' την καταχνιά υπάρχει 

πάντα... το φως! 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 20 – 12 - 2020 
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ΣΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΚΟΤΟΔΙΝΗΣ 

(Ο Κορονοϊος ως υπαρξιακή αφύπνιση) 

 

 
Σε διάστημα λίγων μηνών η υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο 

κορονοιός ‘Κόβιντ-19’ έγινε κοινή εμπειρία όλων μας. Μας αφορά όλους, 

με διαφορετικό τρόπο τον καθένα. Παραδόξως, η απομόνωση στην οποία 

βρεθήκαμε έγινε ευκαιρία ενός εκτεταμένου διαλόγου εξ αποστάσεως. 

Καθένας από μας, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, προσπαθεί να 

κατανοήσει ένα απρόβλεπτο γεγονός που εισέβαλε στην καθημερινότητά 

μας, επιβάλλοντας μια δραστική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή εγείρει επείγοντα 

ερωτήματα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και να ο φόβος… 

Φόβος. Ένας νέος επισκέπτης στη ζωή μας που καθόλου δεν μας αρέσει. 

Φόβος για το σήμερα για το αύριο, φόβος για αρρώστια, φόβος για το 

καινούριο, φόβος για το άγνωστο, φόβος μοναξιάς, φόβος απώλειας, 

φόβος αλλαγής…φόβος φόβος φόβος…  

Και μετά το συναίσθημα του φόβου ακολουθούν η στενοχώρια, η 

ανασφάλεια, η αμφισβήτηση για τον ίδιο μας τον εαυτό και τις δυνατότητές 

του. 

Τι είναι ο  φόβος λοιπόν :  

Ο φόβος είναι ένα από τα 7 βασικά συναισθήματα  που νιώθουμε μαζί με 

την χαρά, την θλίψη, την αηδία, τον θυμό, την έκπληξη και το 

ενδιαφέρον.. Φόβο νιώθουμε  όταν απειλούμαστε ή νιώθουμε πως θα 

απειληθούμε Ο φόβος έχει ποικίλες επιδράσεις στην ζωή μας. Καταρχάς 

μας αποτρέπει από το να πάρουμε αποφάσεις για την ζωή μας. Επίσης 

είναι ευρέως γνωστό πως όταν φοβόμαστε πως κάτι θα συμβεί, κάνουμε 

διάφορες σκέψεις γύρω από αυτό και με λεπτομέρειες μάλιστα, δηλαδή 

προδικάζουμε μια κατάσταση, γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Τι μπορούμε 

https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/prosopikotita/thymos.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/egkefalos/skepsi.html
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τώρα να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τους αρνητικούς μας φόβους 

και φοβίες;  

Να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε την λογική και να σκεφτόμαστε κάτι 

που θα μας δώσει κουράγιο και ελπίδα! 

Να αποδεχθούμε πως η ζωή μας θα είναι μια καλή και μια κακή, αν γίνει 

αυτό τότε θα είμαστε πιο ήρεμοι. Τέλος θα χρειαστεί κάποιες φορές να 

αντιμετωπίσουμε «κατάματα» τους φόβους μας.  

Κατανοώ πως οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες, μερικές φορές οι 

καταστάσεις μας ξεπερνούν 

 

Συμπερασματικά, το ζήτημα δεν είναι να εξαλείψουμε τον φόβο, αλλά 

να επιλέξουμε το πώς θα τον δούμε αφού υπάρχει ούτως ή άλλως στη 

ζωή μας. Μπορούμε να τον δούμε ως σύμμαχο ή ως εχθρό.  

Ως εχθρός, μάς παραλύει, μάς καθηλώνει, μάς κρατά στην ασφάλεια, 

περιορίζει τις δυνατότητές μας και μάς απομακρύνει από το να ζήσουμε 

την ζωή μας έτσι όπως επιθυμούμε.  

Αντίθετα, ως σύμμαχος αυξάνει την ενεργητικότητά μας, μας κινητοποιεί 

και μας καλεί να δράσουμε αφού πρώτα μας έχει προετοιμάσει. Μας 

εξελίσσει, μας ενδυναμώνει και μας βοηθά να διάγουμε μια πιο πλήρη και 

γεμάτη από εμπειρίες ζωή κατά τη διάρκεια της οποίας μαθαίνουμε ότι 

το θάρρος δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά η δράση παρά την 

παρουσία του. 

Ξαφνικά βρεθήκαμε όμηροι μέσα στα σπίτια μας. Κάθε μέρα ακούμε 

συνεχώς τον αριθμό των νεκρών και τα νέα προληπτικά μέτρα. Η Μάσκα 

έχει γίνει πια εθισμός, όταν κάποιος βήχει κάνουμε πίσω λες και τράβηξε 

όπλο και μια ολόκληρη κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση ανάμεσα σε 

υποχονδρία και κατάθλιψη.  

Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη διαφορά με άλλες κρίσεις που έχουμε 

βιώσει, είναι πως δεν έχουμε καθόλου τη δυνατότητα να ξεφύγουμε. Όλοι 

οι χώροι αναψυχής θεωρούνται πια επικίνδυνοι και φοβόμαστε να 

καλέσουμε ακόμη και τους πιο στενούς μας φίλους στο σπίτι μας.  Ακόμη 

και τον σύντροφό μας ή το παιδί μας φοβόμαστε να τους αγκαλιάσουμε.  

Τι έχει επιφέρει λοιπόν αυτός ο τρομερός ιός πέραν από θανάτους, 

νοσηλείες, καραντίνες; Απειλεί να προκαλέσει κατάρρευση πέραν του 

συστήματος … και στο ψυχικό σύστημα του καθένα μας;  

Νομίζω πως λίγο-πολύ οι περισσότεροι έχουμε επηρεαστεί ακόμη και αν 

τελικά δεν νοσήσουμε ούτε εμείς, ούτε οι δικοί μας. 
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Το πιο τρομερό σε αυτόν τον ιό είναι η αίσθηση ότι ο κόσμος χάνεται κάτω 

από τα πόδια μας. Η ανθρωπότητα που έχει καταφέρει να έχει τις όποιες 

ισορροπίες έχει ως τώρα ξαφνικά βρίσκεται σε κατάσταση εκτός ελέγχου. 

Το «κακό» μπορεί και ταξιδεύει, φτάνει στα πιο μακρινά μέρη και πλήττει 

ακόμη και πρόσωπα εξουσίας ή γιατρούς. Κάθε κρούσμα πρέπει να 

καταμετρηθεί, κάθε θάνατος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

ανακοινώνεται. Πλέον ενημερωνόμαστε κυρίως από το διαδίκτυο οπότε 

ανά πάσα στιγμή αυτός ο τρόμος εισβάλλει από τα κινητά και τους 

υπολογιστές μας. Ερχόμαστε λοιπόν όλοι την ημέρα αντιμέτωποι με τον 

φόβο του ξαφνικού θανάτου, της απρόσμενης καταστροφής και κατ’ 

επέκταση με την αίσθηση της αδύναμης, ελαττωματικής ύπαρξης μας 

τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο χωρών, κυβερνήσεων, ιατρικών 

συστημάτων. 

Αξίζει να αναρωτηθούμε γιατί σε έναν κόσμο που μαίνεται από πολέμους, 

πείνες, ασθένειες, προσφυγικές ροές, τρομερή αδικία αυτός ο ιός 

κατάφερε να ενώσει τους πάντες στον ομαδικό τρόμο. 

 Είναι άλλο φυσικά να πεθαίνουν ή να πεινούν εκατομμύρια άνθρωποι 

έξω από την πόρτα μας, είναι άλλο να αρρωσταίνει σοβαρά ακόμη κι ένας 

συνάδελφος μας στο γραφείο, είναι άλλο τα παιδιά των προσφύγων να 

ζουν σε σκηνές στα νησιά μας και άλλο ανά πάσα στιγμή να υπάρχει 

πιθανότητα να γίνουμε εμείς ή οι δικοί μας τα θύματα του σαρωτικού 

αυτού ιού.  

Αυτό όμως δεν είναι παρά μια πανανθρώπινη, παγκόσμια αλήθεια. Το 

τεντωμένο σκοινί στο οποίο περπατάμε αδιάφοροι μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να κοπεί. 

Ο Κορονοϊος ως υπαρξιακή αφύπνιση 

Ο κορονοϊός είναι τόσο τρομακτικός γιατί μας αποκαλύπτει την 

τρομακτική μας αδυναμία. Καθημερινά νομίζουμε πως ελέγχουμε τη ζωή 

μας και τον κόσμο γύρω μας, μα ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και ολόκληρη 

η ανθρωπότητα μπορούν να γίνουν μηδαμινοί σε μια στιγμή. 

Ταυτόχρονα, είμαστε απίστευτα πολύτιμοι τόσο για τον εαυτό μας όσο και 

για τους ανθρώπους που αγαπάμε αλλά ακόμη και για όσους πιο 

αδύναμους από εμάς μας χρειάζονται. 

Κάθε κρίση μπορεί να είναι κίνδυνος ή ευκαιρία. Μέσα λοιπόν στην 

απομόνωση, την κατάθλιψη, τον φόβο στον οποίο ζούμε λόγω του 

κορονοϊού αξίζει να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να τον 

γνωρίσουμε καλύτερα.  
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Οι έννοιες του καλού και του κακού προσδιορίζουν τη ζωή μας  Δεν έχουν 

νομική, ηθική ή άλλη έννοια. Είναι ένα γεγονός υπαρξιακής επιλογής. Η 

ελευθερία του ανθρώπου δεν έγκειται στο να επιλέξει ανάμεσα στο καλό 

και στο κακό. Η ελευθερία είναι το να έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις 

ανάμεσα σε δύο τρόπους ύπαρξης….  

Α. Να αρχίσουμε μια νέα Πνευματική Αφύπνιση, μία διαδικασία 

Επαναπροσδιορισμού Αξιών. Επανακαθοριζόμαστε και 

Μεταμορφωνόμαστε. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία γιατί αρχικά  

βιώνουμε συναισθήματα αβεβαιότητας που οφείλονται στο παρελθόν και 

πρέπει να τις επανεξετάσουμε και να αντικαταστήσουμε Είναι μια 

περίοδος «Ξυπνήματος» σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. 

Πάμε από το σκοτάδι στο ΦΩΣ, από την άγνοια στη ΓΝΩΣΗ, από τα 

αρνητικά,  βιώματα του παρελθόντος, σε θετικά Βιώματα του Παρόντος. 

Β. Η μένουμε στα ίδια… χάνοντας. Όταν παραμείνουμε στην υλική 

υπόσταση, αδυνατούνε να ξεπεράσουμε το μηδέν και κινούμαστε στα 

όρια της αβύσσου. Αρνούμεθα αυτό που μας ξεπερνάει και αναπτύσσεται 

η ατομική ιδιοτέλεια. Στρεφόμαστε κατά του θνητού χαρακτήρα μας. Η 

τάση προς την υλικότητα και τον εξωτερικό κόσμο εν τέλει κατά την 

άποψή, μου μας οδηγεί στον απόλυτο μηδενισμό. 

Αξίζει να θυμηθούμε τα όνειρά μας, να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε 

για να τα ζήσουμε. Αξίζει να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι 

άνθρωποι, γιατί κανείς μας δεν θέλει να πεθάνει ξαφνικά 

συνειδητοποιώντας πως δεν ήταν όσο καλός μπορούσε να είναι.  

Όλα κάποτε περνούν και όταν κι αυτό περάσει, εμείς δεν θα είμαστε ίδιοι. 

Όμως τώρα            

Από όσα ζούμε, τι θα μείνει όταν η κακιά αυτή κατάσταση περάσει; Όλοι 

λένε ότι από τη μεγάλη πανδημία θα βγούμε αλλαγμένοι.  

Εγώ προσθέτω: θα αλλάξουμε (Σε μας αναφέρομαι), αλλά μόνο αν 

αρχίσουμε να αλλάζουμε τώρα που μας δίδεται η ευκαιρία. Δηλαδή, αν 

συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, αν είμαστε παρόντες στο παρόν και 

μάθουμε να κρίνουμε τι ζούμε, περιορισμένοι στα σπίτια μας ή 

εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουμε την αρρώστια 

και εννοώ τους Αδ.. της υγείας και όχι μόνο….  

Ας διαλογιστούμε, λοιπόν, ας ψαχτούμε, ας διαβάσουμε να ασχοληθούμε 

με την γνώση. Η αλλαγή δεν έρχεται περιμένοντας, αλλά με την 

κατανόηση του νοήματος των όσων συμβαίνουν, και  με την απόκτηση 
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της γνώσης. Γι’ αυτό, η αλλαγή μας δεν μπορεί να είναι μηχανική και 

αυτόματη.  

Από την παρούσα κατάσταση θα βγούμε διαφορετικοί, μόνο αν 

εμβαθύνουμε  - μέσα από τις προκλήσεις της πραγματικότητας την 

ανακάλυψη του ποιοι είμαστε, για ποιο πράγμα αξίζει να ζούμε, τι μας 

επιτρέπει να μην συντριβούμε.   

Είναι σίγουρο, αν δεν εμβαθύνουμε  μέσα μας, σίγουρα μας περιμένει όχι 

η ‘’Υπαρξιακή αφύπνιση’’ αλλά  η ‘’Υπαρξιακή κατάθλιψη’’  

 

Αλλά αυτή την προσπάθεια μόνο εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να 

την κάνουμε. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο κανένα διάταγμα ή κανόνας 

δεν μπορεί να μας υποχρεώσει. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει τίποτε 

μηχανικό. Γι’ αυτό, ας αποφασίσουμε!  

Είναι μια προσπάθεια που απαιτεί προσοχή, λογική και ελευθερία, πρέπει 

να είμαστε σε εγρήγορση, έτοιμοι να συλλάβουμε τη στιγμή που περνάει. 

Εύκολα, όταν περάσει ο κίνδυνος, στους ανθρώπους έρχεται η λήθη. Θα 

υπάρξουν όμως μερικοί, δεν ξέρω πόσοι, που σε αυτές τις μέρες του 

πόνου θα αδράξουν την ευκαιρία να είναι πιο παραγωγικοί, για να 

ακούσουν τον εαυτό τους πιο βαθιά. Μακάρι  μερικοί από μας, μετά από 

αυτή τη δοκιμασία να ξαναγεννηθούμε, και θα είμαστε ικανοί για μια νέα 

ελπίδα». 

Είναι στο χέρι μας λοιπόν να έχουμε αλλάξει προς το καλύτερο… Η 

τωρινή κρίση είναι ένα άνευ προηγουμένου κάλεσμα για υπαρξιακή 

αφύπνιση. Πρέπει να μετατρέψουμε την ανάκαμψη σε μια πραγματική 

ευκαιρία για να κάνουμε σωστά πράγματα στο μέλλον. 

Γνωρίζοντας το βιωματικά, αν μπορούσα να πω, μερικά από τα πιο 

σημαντικά Σημάδια αυτής της προσπάθειας για την υπαρξιακή μας 

αφύπνιση «Πάντα κατά την προσωπική μου άποψη» είναι 

1. Υιοθετούμε καινούργιο Σύστημα Αξιών και Τρόπου ζωής & 

Πνευματικών Αξίων  

2. Αναζητούμε Ελευθερία Έκφρασης και μαθαίνει να ζούμε με 

λιγότερα υλικά αγαθά.  

3. Επιλέγουμε Βιβλία Αυτό-βελτίωσης, Γιόγκα, Διαλογισμού, και 

γενικά εσωτερικού περιεχομένου  

4. Είμαστε σε επαφή με τη Φύση  και φροντίζοντας τη Σωματική μας  

Υγεία, βιώνει το σώμα μας,  το Ναό της Ψυχής. 

5. Εξασκούμαστε στο Διαλογισμό. 



131 

 

6. Μοιράζουμε το συναίσθημα της Ενότητας.  Νοιώθουμε ενωμένοι 

ψυχικά με όλους αυτούς  που εκπέμπουνε στο ίδιο μήκος κύματος. 

7. Ψάχνουμε τον Αληθινό Εαυτό μας & την έννοια της Αληθινής 

Γαλήνης. 

Ιδανικά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν το δρόμο του 

πνευματικού ξυπνήματος, όλοι οι δρόμοι είναι σεβαστοί, αρκεί να 

έχουν σαν Πυξίδα το δρόμο της καρδιάς και της αγάπης. Πόσοι 

λοιπόν θα το τολμήσουν; 

 Όμως  «Οι άνθρωποι ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους για 

ικανοποίηση & δημιουργία. Αν κάποιος δεν επιλέξει το δικό σου δρόμο, 

δεν σημαίνει ότι είναι χαμένος. Καθένας έχει τη δική του πορεία.». (Δαλάι 

Λάμα) 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΝΕΟΛΟΓΟ Πατρών  

Στις 18 – 12 - 2020 
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

 

 

Λίγες μέρες προτού ανάψουν τα 2021 κεράκια για τα διασημότερα 

γενέθλια της Ελλάδας μας,  γίνεται 200 ετών  οι ποιητές της μας 

ανεβάζουν στην άμαξά τους για ένα ακόμα σεργιάνι στον κόσμο. Ένα 

σεργιάνι σαν παραμύθι - με νεράιδες, ξωτικά, αλλά και καλούς και 

κακούς μάγους…  

Εμείς δεν έχουμε λαμπιόνια ή δεντράκια και καραβάκια στολισμένα. 

Έχουμε μόνο στίχους. Στίχους που εκπορεύονται απ' την καρδιά των 

ποιητών μας τον 19ο   τον 20ο  αιώνα και τώρα,  διαγράφουν τη δικιά 

τους τροχιά, φωτίζοντας τον ουρανό της χώρας μας , της πόλις μας  της 

Πάτρας, για να έρθουν τελικά να φωλιάσουν στη μοναδική φάτνη που 

τους προσφέρει θαλπωρή, στην καρδιά του αναγνώστη. 

Λόγια καρδιάς, λοιπόν. Για όσα μας τέρπουν ή μας θλίβουν αυτή την  

μέρα την πρώτη του έτους,  για τις χαρές μα και για τα μυριάδες βάσανα 

αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, αυτού του πλανήτη. 

Κι όταν ύστερα θα σβήνουν τα φετινά 2020 κεράκια, πέφτοντας σαν 

αστεράκια στα σκοτεινά νερά του Πατραϊκού και προτού η μαγική μας 

άμαξα ξαναγίνει κολοκύθα, προλαβαίνουμε να κάνουμε όλοι μία και 

μοναδική ευχή: αποδώ και μπρος όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά του 
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πλανήτη να 'ναι πιο γερά, πιο χαρούμενα, πιο πλούσια - ψυχικά και 

πνευματικά! 

Δεν έχεις πολλά να πεις για τούτη τη νέα χρονιά το 2021. Οι ελπίδες, που 

συνήθως φέρνει ένας καινούριος χρόνος, παραμένουν 

κλειδαμπαρωμένες στο σεντούκι των προηγούμενων Κορωναίων μηνών, 

φως στον ορίζοντα με την παρούσα κατάσταση δεν φαίνεται.  

Τι μένει λοιπόν; Ας «το ρίξουμε» στην ποίηση!  Η ιστορία 

επαναλαμβάνεται τελικά. Το μόνο που μας μένει, είναι να μετρήσουμε 

ποιος είναι ο κύκλος της, έτσι για να μάθουμε ποια από τις επόμενες 

γενιές θα ανοίξει το σεντούκι της ελπίδας και οι ευχές της θα έχουν ένα 

νόημα!  

Μας λένε λοιπόν οι ποιητές μας 

                                       Τάσος Λειβαδίτης  

 

 

Ένας καινούργιος χρόνος.  

Τι μας περιμένει;  

Τι θα μας φέρει;  

Όνειρα, φιλοδοξίες, έρωτες, αινίγματα.  

Κι ω φτωχά ημερολόγια  

που ύστερα από τόσες γιορτές  

τελειώνετε τις μέρες σας μέσα σ’ ένα ρείθρο.   

                                    

 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

                             Κ. Παλαμάς 

Αγάπες πρώιμες, όψιμες, αλαργινοί καιροί, 

τώρα και χτες, πληγές χαρές, ω ριζικά του κόσμου, 

κ’ εσείς που κάπου ζήσατε, και λιώνετε νεκροί, 

κ’ εσείς με μάτια ολάνοιχτα που ζείτε ακόμα εμπρός μου, 

πατρίδα μου, πατρίδες μου, θύμησες, τόποι, νιάτα, 

κ’ εσείς ονείρατα άστρεχτα, κ’ η ελπίδα εσύ, και ο τρόμος 

κ’ η ορμή, κ’ εσείς που απάντησα και σύντυχα στη στράτα, 

ή καβαλάρης στης ζωής το διάβα ή πεζοδρόμος, 

καρποί που μαραγκιάσατε κ’ εσείς βλαστοί δροσάτοι, 

φαντάσματα και πλάσματα, χαρίστρα μου η ψυχή. 

Της ρήγισσας Πρωτοχρονιάς μεστό είναι το παλάτι, 
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διάπλατα σας ανοίγεται, και πλούσιοι και φτωχοί. 

Ρήγας κ’ εγώ, στο ερημικό νησί μου πάντα, ορίζω 

το θησαυρό που δίνεται, και δε θε να στερέψει. 

-Ξένοι, δικοί μου, φίλοι μου και οχτροί μου, σας χαρίζω 

τη λυρική μου σκέψη!     

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 

                                      Κική Δημουλά 

 

Απόγευμα πρωτοχρονιάς 

ψυχή στους δρόμους. 

Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό 

καινούργιου χρόνου. 

 

Τρέμουν από το κρύο 

τα σταυροδρόμια και οι γωνίες 

σφίγγονται κολλάνε να ζεσταθούν 

επάνω σε αλλότριας πατρίδας 

πλανόδιους ανθοπώλες 

 

μπουκέτα φασκιωμένα 

με αγριωπό χαρτί 

και η φτηνή ποιότητα 

με τρύπες διανθισμένη γύρω γύρω 

από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες 

 

όπως κι εμείς όταν παιδιά 

για σχέδια πεινασμένα 

σ’ εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα 

μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε 

κι όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί 

τι χαρούμενα τι αλλεπάλληλα, τι συμμετρικά 

παραθυράκια διάπλατα μάς άνοιγε το μέλλον. 

 

Απόγευμα πρωτοχρονιάς 

ψυχή στους δρόμους 

μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα 

κι ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.   



135 

 

 

                                        

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

                               Γαλάτεια Ι. Βέρρα 

 

Ανοίγει η αγκάλη του νέου χρόνου.  

Τα χαμόγελα των μικρών παιδιών ανατέλλουν.  

Το χιόνι πέφτει πλούσια  

στο σκηνικό του πιο αποφασιστικού χειμώνα... 

Όνειρα, πόθοι,  

προσδοκίες  

ντύνονται γιορτινά  

για να δεχθούν  

τον πολλά υποσχόμενο οικοδεσπότη  

που προβάλλει άκρως αινιγματικά... 

 

                                  

 

 

ΡΕΒΕΓΙΟΝ  

                               Γιάννης Βαρβέρης 

 

Στις δώδεκα στο φώτο φίνις  

πουλαράκι μονοετές απ’ την οθόνη ξεμπουκάρει συντρίμμι στο 

χαλί το νέον έτος. 

Ο αναβάτης τροπαιοφόρος  

θα διαγγείλει τώρα.  

Μέσα οι γυναίκες μουσακάδες τριώροφοι.  

Τι λέτε ρε,  

το ξέρετε πως το ’55 εγώ νοστάλγησα το μέλλον  

και γεννήθηκα;  

Κι αυτό τον τύπο να τόνε κεράσετε μια ελίτσα  

με κουκούτσι για να μπερδευτεί.  

Και φέρτε τώρα όλο το ψυγείο μπροστά μου.  

Και τη βασιλόπιτα.  

Δωσ’ το μαχαίρι:  

Ένα της ποίησης  
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άλλο της ποίησης  

τρίτο της ποίησης…    

 

ΕΥΧΗ  

                             Σωτήρης Νικολακόπουλος, 2007 

Φίλος παράξενος αλλά καλός 

τον γνώρισα στο διάβα.  

Τον άγγιζα και ζουσα 

και  πάντα του ζητουσα.  

Τον ρώτησα :  

πως τάχα να σε λένε για να σε ξαναβρώ 

που σήμερα μου φαίνεσαι τόσο βιαστικός. 

Αυτός μου αποκρίθηκε γελώντας : 

Αντίο, 

δεν θα με ξαναδείς, 

είμαι o χρόνος  

που σου εύχομαι το αύριο να γίνει πάλι χθες.                                            

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

                    Χάρης Βλαβιανός, 

  

Για σένα ο μήνας θα ’ναι πάντα ο πρώτος·  

οι ατέλειες στο πορτραίτο –  

το τεθλιμμένο βλέμμα η αμήχανη σύσπαση των χειλιών – σε 

αφήνουν αδιάφορη.  

Στην πολύχρωμη σιωπή  

της αγαπημένης σου βραδιάς  

(χρυσά έλατα, πορσελάνινες κούπες)  

γιόρτασα την ακινησία του χρόνου.  

Οι αγγελιαφόροι φορώντας μάσκες  

και περούκες 

 χορεύουν με τους ζωντανούς.  

Σκοτείνιασε νωρίς.     

 

 

Ο  ΑΪ – ΒΑΣΙΛΗΣ (αποσπ.) 

                                Καπετά - Γιώργος Σπηλιώτη 
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Ήτανε νύκτα, κρύο με αστροφεγγιά 

ο αγέρας φυσούσε δεν άκουγες γρί. 

Τα φώτα στους δρόμους θυμίζαν γιορτή. 

Με κάτασπρο πέπλο εστόλισε  ’φέτος 

στέγες, αυλές και τα δέντρα 

ο γέρο – χειμώνας κι αυτές τις γιορτές. 

Είχα στημένα τα μάτια στο τζάμι 

που η ανάσα τα είχε μισο-θολώσει. 

Περίμενα να ‘ρθει ο Αϊ Βασίλης 

να δω πως είν’  αλήθεια, δεν είναι ένα ψέμα 

κι η αθώα καρδιά μου συντρίμμια γενεί. 

Για ώρες κρατούσα τα μάτια στημένα. 

Ξάφνου, σκιρτά η καρδιά μου 

σαν βλέπω, άσπρα δύο ελάφια 

να σέρνουν έν’ άρμα που εστάθη κοντά. 

Τον είδα! Τον είδα τον Αϊ Βασίλη! 

(…)                      

Ο μελαγχολικός εξομολογητικός λόγος του Διονύση Καρατζά  

πλησιάζοντας την ευτυχία των ημερών  μετατρέπεται στη δεύτερη, 

καθαρή γραφή, σε πεζό λόγο συγκίνησης και αισιοδοξίας... 

ΣΤΟΥΣ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ 

Διονύσιος Καρατζάς  (Συλλογή, Ακοιμητων), 2015 

Πούλαγε χρόνο στους μποναμάδες. Διαλαλούσε την πραμάτεια του 
με παροιμίες και γνωμικά. Είχε χρόνο για όλες τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες, για όλες τις μνήμες και επετείους. Κάποιοι γέροι 
προσπερνούσαν, κάποιοι νέοι αδιαφορούσαν, κάποιοι άλλοι 
αγόραζαν τα όνειρα τους. Στον απέναντι πάγκο ένας πλανόδιος 
ζωγράφος αναζητούσε πιστούς της στιγμής για πορτρέτα αλήθειας. 
Οι αναποφάσιστοι έστρεφαν αλλού το βλέμμα τους, χαλασμένο, 
σαν να αποχαιρετούσαν σκιά.  
Ένας στάθηκε και ρώτησε τι μάσκα να φορέσει, και στήθηκε 
ασάλευτος στο σκαμνί του καλλιτέχνη. Ήθελε να βλέπει στη 
ζωγραφιά του πατρίδα.   
Άλλος ζήτησε να τον σκιτσάρει με κυματιστές γραμμές, να θυμάται 
ότι περνάει από σαράντα κύματα. 
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Κι ένας τρίτος προτίμησε να του βάλει ο ζωγράφος στα μάτια και 
στο στόμα χαμόγελο από κείνο που χλευάζει και μαζί καταλαβαίνει 
κι έχει αποφασίσει. 
Πιο δίπλα τα παιδιά έσκιζαν το σκοτάδι μ ένα φιλί και άνοιγαν 
ουρανούς με  το χαμόγελο τους. 
 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ 

Που "ταξίδεψαν" μέσα στους αιώνες και επιβίωσαν μέχρι και σήμερα 

στην Πάτρα και αλλού πληθώρα εκδηλώσεων. Η παράδοση είναι πολύ 

πλούσια σε γεύσεις και δρώμενα για την Πρωτοχρονιά.  

Να μερικά από αυτά. Όπως τα έζησα παιδί στην Πάτρα 

Το έθιμο της Βασιλόπιτας κατά το Ελληνικό έθιμο, ονομάζεται η πίτα 

που παρασκευάζεται παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Περιέχει ένα χρυσό 

φλουρί (νόμισμα) που σύμφωνα με την παράδοση θα φέρει καλή τύχη σε 

αυτόν που θα το βρει και κόβεται και μοιράζεται σε οικογενειακή 

συγκέντρωση αμέσως με τον ερχομό του νέου έτους, συνήθως μετά από 

φαγοπότι. Η Βασιλόπιτα μπαίνει πάνω στο τραπέζι όπου ο νοικοκύρης 

αφού την σταυρώσει με το μαχαίρι τρείς φορές αρχίζει να την κόβει με 

πρώτο κομμάτι του Σπιτιού, του Χριστού, της Παναγίας, του 

Σπιτονοικοκύρη, της Σπιτονοικοκυράς, του Φτωχού, του Αι-Βασίλη κ.α.  

Το έθιμο της βασιλόπιτας είναι πολύ παλαιό, προέρχεται από εκείνο το 

τελούμενο στην αρχαία ελληνική εορτή των «Κρονίων» (και αργότερα των 

ρωμαϊκών «Σατουρναλίων») που παρέλαβαν οι Φράγκοι. Από τον Μέγα 

Βασίλειο προήλθε η συνήθεια της τοποθέτησης νομίσματος μέσα στη 

πίτα και της ανακήρυξης ως «Βασιλιά της βραδιάς»* αυτού που το 

έβρισκε. Ο Μέγας Βασίλειος σύμφωνα με την παράδοση για να 

επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιόν 

ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρτοι εντός των 

οποίων τοποθέτησε ανά ένα των νομισμάτων ή τιμαλφών και τα διένειμε 

στους κατοίκους την επομένη του εκκλησιασμού.  

Το σπάσιμο του ροδιού Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια 

πηγαίνει στην εκκλησία και ο πατέρας κράταγε στην τσέπη του ένα ρόδι, 

για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι 

της εξώπορτας – δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του – και έτσι να 

είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι, για να κάνει το καλό ποδαρικό, με 

το ρόδι στο χέρι. 

Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το 

ρίχνει δηλαδή κάτω με δύναμη, για να σπάσει και να πεταχτούν οι ρώγες 

https://www.news247.gr/protochronia
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του παντού και ταυτόχρονα λέει: «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος 

κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη 

χρονιά». 

Τα παιδιά μαζεμένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες, αν είναι τραγανές και 

κατακόκκινες. Όσο γερές κι όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι 

ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος. 

Το Ποδαρικό Πολλοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και 

σήμερα σχετικά με το ποιος θα κάνει ποδαρικό στο σπίτι τους, δηλαδή 

ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι τους τον καινούριο χρόνο. 

Έτσι, από την παραμονή λέγανε σε κάποιο δικό τους άνθρωπο, που τον 

θεωρούν καλότυχο και γουρλή, να έρθει την Πρωτοχρονιά να τους κάνει 

ποδαρικό. Πολλές φορές προτιμούν ένα μικρό παιδί για να κάνει 

ποδαρικό, γιατί τα παιδιά είναι αθώα και στην καρδιά τους δεν υπάρχει η 

ζήλια κι η κακία. 

Χαρτοπαιξία Αγαπημένο έθιμο των Πατρινών αλλά και όλων των 

Ελλήνων τις μέρες της Πρωτοχρονιάς είναι να δοκιμάζουν την τύχη τους. 

Εκτός από τα Λαχεία, υπάρχει επίσης η χαρτοπαιξία και τα ζάρια σε 

καφενεία, λέσχες και σπίτια… 

Στα σπίτια είναι έθιμο να παίζονται χαρτιά το βράδυ της Παραμονής της 

Πρωτοχρονιάς περιμένοντας την αλλαγή του χρόνου, που μεσάνυχτα στις 

12 ακριβώς σβήνανε τα φώτα και τα ανάβαμε αμέσως μετά τραγουδώντας  

Πάει ο παλιός ο χρόνος 

ας γιορτάσουμε παιδιά 

και του χωρισμού ο πόνος 

ας κοιμάται στη καρδιά 

Καλή χρονιά, καλή χρονιά, 

χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά. 

(…) 

και μετά, φυσικά αγκαλιές και φιλιά και μέχρι πρωίας γλέντι….  

(…. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 27 - 12 - 2020 
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ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑ 

 

 
 

Το Θέατρο "Απόλλων" εξωτερική άποψη, σημείο αναφοράς για την 

καρναβαλική Πάτρα. 
 

Το Πατρινό καρναβάλι αποτελεί τόσο τη μεγαλύτερη όσο και την 

παλιότερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα και μία από τις 

μεγαλύτερες στο κόσμο όσον αφορά τη συμμετοχή των καρναβαλιστών 

και την ιστορία του. Μετρά 191 χρόνια ιστορίας.!!  

Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά ένα 

σύνολο εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν χορούς, παρελάσεις, κυνήγι 

κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των μικρών κ.ά. Οι εκδηλώσεις 

αρχίζουν τον Ιανουάριο  και διαρκούν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα. 

Κορυφώνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με την 

νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη 

φαντασμαγορική μεγάλη παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της 

Κυριακής και τέλος το τελετουργικό κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου στο 

μώλο της Αγίου Νικολάου στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας. Χαρακτηριστικές 

αρχές του είναι ο αυθορμητισμός, ο αυτοσχεδιασμός, η πηγαία έμπνευση 

και ο εθελοντισμός. Όμως περιση και φέτος τα πράγματα είναι αλλιώς… 

 

            Ήρθαν οι Απόκριες 2021 

Ήρθαν οι Απόκριες, το γλέντι δεν αρχίζει. 

Δεν μασκαρεύτηκα 

και όλοι με γνωρίζουν 

Σερπαντίνες κομφετί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
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ο ουρανός δεν  θα βρέξει. 

Μην πάρτε θέσεις για χορό 

Και η μουσική ας παίζει. 

…… 

Όμως το πνεύμα άλλων εποχών, άλλα μας έλεγε και αλλιώς ζούσαμε τις 

μέρες αυτές της ξενοιασιάς και της χαράς.  Στο Παρόν άρθρο θα 

παρουσιάσουμε ποιήματα που έχουν γραφτεί από Έλληνες ποιητές και 

αφορούν τις Αποκριές και να η γραφή τους. 
 

      ΣΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ 

 Μασκαράδες θα ντυθούμε 

και στο γλέντι θε να μπούμε! 

Κάθε χρόνο τέτοια ζάλη 

μοναχά στο καρναβάλι! 

  

Χοροπήδησε, τραγούδα 

χόρεψε κι εσύ τρελά! 

Στης Αποκριάς το γλέντι 

ως κι ο “αγέλαστος”, γελά! 

                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ  

 

                       «Η Αποκριά» 

«Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 

η αποκριά 

το γαϊδουράκι γύριζε μες στους έρημους δρόμους 

όπου δεν ανάπνεε κανείς 

πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό 

κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς τους 

που τους είχαν ξεχάσει 

έπεφτε χιόνι γυάλινος χαρτοπόλεμος 

μάτωνε τις καρδιές 

μια γυναίκα γονατισμένη 

ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή 

μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν δυο 

εν δυο με παγωμένα δόντια 

  

Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι 

αποκριάτικο 

https://gsakellaridis.gr/author/g-sakellaridis/


142 

 

γεμάτο μίσος 

το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα 

μαχαιρωμένο 

Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 

η αποκριά.» 

                            (Μίλτος Σαχτούρης, Ποιήματα, 1945 – 1971) 
 

                           «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» 

«Τι θέλει ο λαός αυτός ο αποβλακωμένος, 

που μασκαράς ξεκάλτσωτος εβγήκε στο σεργιάνι, 

κι εδώ κι εκείθε πιλαλά καταμουντζουρωμένος; 

Δεν θέλει τίποτα, καλό μουντζούρωμα του φθάνει 

Μουντζούρα για τη μούρη του και άλλο δεν γυρεύει, 

ο ίδιος μασκαρεύεται αντί να μασκαρεύει. 

  

Ποτέ τους Κυβερνήτας του δεν θέλει να πειράξει, 

κι αν κάποτε με τ’ όνομα του κλέφτη τους στολίζει, 

όμως ως κάτω χαιρετά του κλέφτη το αμάξι, 

και με τα δυο του γόνατα εμπρός του γονατίζει. 

Έπειτα ο κυρίαρχος έχει κι αυτή τη χάρη, 

να τρέμει για τη φυλακή, να φεύγει το στιλιάρι. 

  

Μπορεί να μουντζουρώνεται με τιγανιού μουντζούρα, 

να γίνεται και γάδαρος, να σέρνεται, να σέρνει, 

αλλ’ όχι να φορεί ποτέ και άρχοντος φιγούρα…. 

δεν αγαπά να δέρνεται, δεν αγαπά να δέρνει. 

Αφού αφήνει φανερά καθένας να τον κλέβει, 

τι θα κερδίσει τάχατε και αν τους μασκαρεύει; 

  

Για δέτε τι ξεκάλτσωτοι, για δέτε τι μουντζούρα! 

για δέτε κι έναν απ’ εδώ με μια κοντή βελάδα, 

για δέτε κι άλλον απ’ εκεί με ψεύτικη καμπούρα… 

Μπορεί κανείς να μη γελά σε τόση εξυπνάδα; 

Γελά ο τάδε κύριος κι η δείνα η κυρία, 

μα ξεκαρδίζομαι κι εγώ από την… αηδία.» 

                                                                      -Γ. Σουρής, 

 



143 

 

 
 

Ψυχή του καρναβαλιού αποτελούν οι δεκάδες χιλιάδες καρναβαλιστές 

Πατρινές, Πατρινοί, επισκέπτες και φίλοι του Πατρινού Καρναβαλιού 

άνθρωποι κάθε ηλικίας οι οποίοι συμμετέχουν αυθόρμητα στις 

καρναβαλικές εκδηλώσεις τόσο στις επίσημες όσο και σε εκατοντάδες 

άλλες ανεπίσημες όπως αποκριάτικοι χοροί, μπαλ-μασκέ και γλέντια σε 

σπίτια, γειτονιές, κλάμπ, καφέ, εστιατόρια κτλ. Καθοριστικό ρόλο στην 

προετοιμασία και τέλεση των εορτασμών έχουν οι καρναβαλικές ομάδες, 

οι οποίες είναι γνωστές ως  "πληρώματα" από το γεγονός ότι αρχικά ήταν 

πλήρωμα αυτοκινήτου.  

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες ένα μεγάλο μέρος του βάρους της 

διοργάνωσης αναλαμβάνει σταθερά ο Δήμος Πατρών μέσω της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης "Καρναβάλι Πάτρας" η οποία εποπτεύει και το 

καρναβαλικό εργαστήρι, μοναδικό χώρο στην Ελλάδα όπου 

κατασκευάζονται τα μεγαλειώδη άρματα του βασιλιά Καρνάβαλου και της 

συνοδείας του καθώς και άλλες κατασκευές που κοσμούν την πόλη στη 

διάρκεια της Αποκριάς.  

   

               ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ 

Πω, πω, τι κρύο κάνει… 

επάγωσαν οι μάσκες στις βιτρίνες· 

ένα τριμμένο ντόμινο πώς να ζεστάνει 

την καρδιά μου την άδεια σαν κι εκείνες; 

Είχα μι’ αγάπη που πάει να σβήσει – 

δε θα μπορούσε ακόμα να κρατήσει; 

Αύριο θα ’χουμε Άνοιξη κι Απρίλη 

Κι εμείς δε θα ’μαστε ούτε φίλοι… 
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Ήταν γραφτό της όμως να πεθάνει 

μέσα στην παγωμένη αποκριά, 

έτσι απ’ το κρύο, όπως μια γριά 

που δεν υπάρχει τίποτε να τη ζεστάνει. 

                       ΜΗΤΣΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(1900-1943) 

 

                        Αποκριάτικο 

Με ξέσκεπα τα στήθια, με κρυμμένα 

τα μάγουλα στη μάσκα, τριγυρίζουν 

οι βλάχες, οι κοντέσες, και χαρίζουν 

ολούθε χαμογέλια ονειρεμένα. 

Πιερότοι κι αρλεκίνοι, μ’ αναμμένα 

τα μάτια τους, τις γύμνιες αντικρίζουν 

και —απόκριση στα γέλια— πλημμυρίζουν 

τη γλύκα πά’ στα χείλια τα βαμμένα, 

τη γλύκα του φιλιού. Κάποιος ιππότης 

με μια που ’ναι ντυμένη σα δεσπότης 

—παράξενο ζευγάρι— σιργιανάει. 

Κι ο διάολος μες στου ντόμινου τ’ ατλάζι 

φιλιά μ’ έν’ αγγελούδι σαν αλλάζει, 

ουρλιάζοντας τη μαύρη ουρά κουνάει. 

                     ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ [ΕΦΗΒΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ, 1913‒1916] 

 

Η κορύφωση της διασκέδασης «χτυπά κόκκινο». Χιλιάδες καρναβαλιστές 

χρωματίζουν με το κέφι και τη ζωντάνια τους την πρωτεύουσα του 

Καρναβαλιού. Ένας χείμαρρος χαράς συγκλονίζει το κέντρο της πόλης, ο 

συναγωνισμός, η άμιλλα, η ευρηματικότητα, συντονίζονται στους 

ρυθμούς της μουσικής… Η πιο όμορφη στιγμή της νεολαίας! Η Μεγάλη 

Παρέλαση της Κυριακής. 

Προηγούνται τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου και ακολουθούν τα 

καρναβαλικά πληρώματα, πολλά με δικά τους άρματα και καρναβαλικές 

κατασκευές. 

Η συμμετοχή των καρναβαλιστών κάθε χρόνο αγγίζει τα  50.000 άτομα 

που ακούραστα ακολουθούν μια διαδρομή 4-5 περίπου χιλιομέτρων, 

διασχίζοντας το κεντρικό δρόμο της Πάτρας. Διαρκεί κατά μέσο όρο γύρω 

στις 6 ώρες. 

Το μεγαλύτερο γεγονός του Πατρινού Καρναβαλιού κάθε χρόνο 
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παρακολουθείται από δεκάδες χιλιάδες θεατές στα πεζοδρόμια, τα 

μπαλκόνια των σπιτιών και τις κερκίδες και μεταδίδεται τηλεοπτικά, όπως 

και η παρέλαση του Σαββάτου από Πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό 

σταθμό. 

 

                           Προσωπίδες 

Βάναμε τις παλιές προσωπίδες, και πάμε, τραγουδώντας, 

στο χορό. 

Ένας πιερότος σου μιλεί. Γελάς. 

Γνέφεις κρυφά σε κάποιον αρλεκίνο.  

Σου ρίχνει ένα μάτσο μενεξέδες. 

Ωστόσο παίζουν πάντα τα βιολιά. 

Ένας ιππότης κάτι ψιθυρίζει. 

Καθώς περνάμε δίπλα στον μπουφέ, πέφτει μπροστά σου 

ένα λευκό ρόδο. Δε μάθαμε ποτέ ποιος το’ χει ρίξει… 

Ωστόσο παίζουν πάντα τα βιολιά… 

Κάνει ζέστη…πετώ τη μάσκα. 

Συ, όμως, δεν τη βγάζεις-τη φορείς. 

Και τότε, ξαφνικά, χωρίς να θέλω,-γεννιέται πάλι, μέσα 

μου, μια σκέψη: Νομίζω τη φορούσες από πάντα-νομίζω 

δεν την έβγαλες ποτέ! 

Η μάσκα που μου κρύβει τη μορφή σου βρίσκεται πιο πο- 

λύ μες στην ψυχή σου… 

                                 Ν. Λαπαθιώτης, Περιοδικό Μπουκέτο, 16-05-1929.                  

 

*Η αποκριά ήταν αγαπημένο θέμα του Σουρή, ο οποίος κάθε χρονιά 

γέμιζε τις σελίδες της τετρασέλιδης, σατιρικής εφημερίδας του (Ο 

Ρωμιός) με στίχους, που είτε σατίριζαν την επικαιρότητα της εποχής στο 

πλαίσιο μιας υποτιθέμενης μασκαράτας είτε καυτηρίαζαν τις 

συμπεριφορές του Έλληνα, που παραδινόταν στο μεθύσι των 

εορτασμών. 

Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος, πιο ρομαντικό και σίγουρα όχι 

σατιρικό  δημοσίευσε μια σειρά από «Αποκριάτικα Τραγούδια» στο 

Νουμά το Φεβρουάριο του 1903. Τα παρακάτω τρία, που μιλούν για τους 

επιπόλαιους έρωτες της Αποκριάς, αλλά κρύβουν και μια ευαίσθητη, 

φιλοσοφική διάθεση, δημοσιεύτηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 1903. 
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     -ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Πάνω στο γλέντι επίστεψα 

πως σ’ έκανα δική μου. 

Κι όταν το γλέντι ετέλειωσε 

σε ρώτησα, ξανθή μου: 

– Θα μ’ αγαπάς; Θα ζήσουμε 

πάντα λοιπόν μαζί; 

Και μού πες λιγωμένη: 

– Αγάπη αποκριάτικη 

μια νύχτα μόνο ζει 

και την αυγή πεθαίνει. 

………… 

Πίστεψε σ’ ό,τι σου λέω 

κι ας μην είναι αληθινά. 

Κι αν σου ότι για σένα 

θε να πάρω τα βουνά, 

Πίστεψέ το! Τις ημέρες 

του γλεντιού και της χαράς 

Μέσ’ στους άλλους μασκαράδες 

είν’ κι ο Έρως μασκαράς. 

………… 

Φιλόσοφε, τι χάνεσαι; 

τον νου σου τι ζαλίζεις; 

Το πρόβλημα το άλυτο 

να λύσεις τι πασκίζεις; 

Μι’ αποκριά είν’ η ζωή 

τη μάσκα όλοι φορούμε, 

Κι ένα τρανόν Καρνάβαλο 

– τον Χάρο – καρτερούμε! 

 

Κάποιες στροφές που δημοσιεύτηκαν – ανάμεσα σ’ άλλες – στο Ρωμιό 

στις 27.01.1901. 

 

    -«Είσοδος του μεγάλου μασκαρο-Καρνάβαλου» 

Περιούσιε λαέ μου, που προς χάριν μου βροντάς, 

θεονήστικος χορεύεις, θεονήστικος γλεντάς. 

Δείχνεις πάλι τόσο κέφι… 



147 

 

πού στο διάβολο το βρίσκεις!… 

ο λιμός σε καλοτρέφει 

κι έχεις μάγουλα παιδίσκης. 

Περιούσιε λαέ μου, την κακή μου, την κακή σου… 

κάθε τόσο τσαμπουνάς 

πως λιμώττεις και πεινάς, 

κι όμως δίνεις για τα γλέντια και το τρύπιο το βρακί σου. 

Περιούσιε λαέ μου, λες πως πάσχεις ολοένα, 

κι όμως χάνεσαι για μένα, 

κι ενώ σκούζεις κουρελής, 

με γενναίας προσφοράς 

και μ’ εράνους δαψιλείς 

βγαίνεις πρώτος μασκαράς. 

Ω λαέ των κωφαλάλων, 

που συχνά παραπονείσαι, 

μόνο για των Καρναβάλων 

τους θριάμβους συγκινείσαι. 

Ξεφωνίζεις πως σε ρεύουν, πως των φόρων σ’ έχουν σκλάβο, 

μα πού βρίσκεις τους παράδες 

για να κάνεις μασκαράδες 

δεν μπορώ να καταλάβω. 

 

Στο  φετινό καρναβάλι, οι όποιες εκδηλώσεις πρέπει να  

πραγματοποιηθούν με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από 

τον κορονοϊό. Ήδη έχει  ανάψει ο καρναβαλικός διάκοσμος στην Πάτρα. 

Παράλληλα όπως μαθαίνω σχεδιάστηκαν οι εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση του διαδικτύου και των 

τηλεοπτικών μέσων….. Ήδη πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, η 

τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού στο Δημοτικό Θέατρο και είχε 

μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Ας μείνουμε ασφαλείς και στα χρόνια που έρχονται σίγουρα θα επανέλθει 

η κανονικότητα και στο καρναβάλι και πάντα θα υπάρχουν οι ποιητές να 

γράφουν για αυτό.  
 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 7 - 3 - 2021 
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ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 

 

Τον ξεσηκωμό του Γένους μας για την απελευθέρωση της πατρίδας μας 

υποστήριξαν εκτός Ελλάδας, πρώτα, οι άνθρωποι του Πνεύματος και της 

Τέχνης. Στο τέλος του 18ου αιώνα, στα χρόνια του Διαφωτισμού, που είχε 

ως σημείο αναφοράς την κλασική Παιδεία, το κίνημα αυτό ενισχύθηκε. Τα 

πρώτα δείγματα της περιόδου αυτής είναι: το ποιητικό έργο του Γάλλου 

La Harpe «Περί των αρχαίων και νέων Ελλήνων», το μυθιστόρημα του 

Γερμανού Heinse που ασχολείται με τον τεμαχισμό της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, το αντίστοιχο του Ολλανδού Hope  με τίτλο 

«Αναμνήσεις ενός Έλληνος» και το ταξιδιωτικό του Γάλλου Τεκτ.·. Αδ.·. 

Barthelemy «Ταξίδι στην Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ.» 

Αργότερα, στις φωνές αυτές προστέθηκαν κι άλλες, γνωστών 

Λογοτεχνών, όπως του Σίλερ, έργο του οποίου, για τη σκλαβωμένη 

πατρίδα μας, μελοποίησε ο Μπετόβεν. Μεγάλη ώθηση στο φιλελληνικό 

αίσθημα θα δώσει κι ο σπουδαίος Γάλλος λογοτέχνης Σατομπριάν με τα 

έργα του: «Υπόμνημα περί της Ελλάδος» και «Οδοιπορικό στην 

Ιερουσαλήμ», στον πρόλογο του οποίου, στην επανέκδοσή του, 

διακήρυξε τα αισθήματά του για τη χώρα μας κι επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό την κοινή γνώμη. Άλλος σπουδαίος Γάλλος ο οποίος ασχολήθηκε 

με το Ελληνικό ζήτημα ήταν ο συγγραφέας – ποιητής Βίκτωρ Ουγκώ: 

Τούρκοι διαβήκαν· χαλασμός· 

θάνατος πέρα ως πέρα 

Η Χίος, τ’ όμορφο νησί, 

μαύρη απομένει ξέρα . . . 

Την ίδια περίοδο, βοήθησαν πολύ στην κατεύθυνση αυτήν ο Άγγλος 

ποιητής Λόρδος Βύρων κι ο σύγχρονος και ομότεχνος του Πέρσεϊ Σέλεϊ, 

πολλά από έργα, των οποίων, αναφέρονται στη χώρα μας, όπως: «Η 

Κόρη των Αθηνών», «Ο Δον Ζουάν» και το «Ο Αιώνας του 

Ορείχαλκου», του πρώτου· «Προμηθέας» και «Αρέθουσα» του 

δεύτερου. Μπάιρον: 

Οι μέρες που μ’ απόμειναν, σαν κίτρινο είναι φύλλο 

φύγανε πια του έρωτα τα άνθη κι οι καρποί. 

Τιμή θα ‘ναι για μένανε το μνήμα των ηρώων 

σ’ αυτό το χώμα το ιερό ν’ αφήσω την ψυχή. 
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Λόρδος Βύρων 

Η πόλη του Μεσολογγίου κράτησε, για πάντα, θαμμένα τα σπλάχνα του 

ποιητή και ύψωσε ανδριάντα στον Κήπο των Ηρώων, πλάι στον τύμβο 

των νεκρών της Ματωμένης Εξόδου. Ο Αχιλλέας Παράσχος έγραψε: 

Ας έλθει τώρα πέλεκυς και φλόγα να με κάψει . . . 

κι εσώπασε, δεν έμεινε κανείς χωρίς να κλάψει! 

Αγέρι πήρε κι έφερε λουλούδι μυρωμένο 

απ’ το κορμί του Μπάιρον στο δέντρο το γερμένο. 

Ποιος ξέρει, τάχ’, αν έριξε το λούλουδο τ’ αγέρι 

ή τόκοψε του Μπάιρον το μαρμαρένιο χέρι! 

Η Ελλάδα τίμησε το Βύρωνα με πολλούς τρόπους, τις δε παραμονές των 

Ά Ολυμπιακών Αγώνων φιλοτεχνήθηκε το πανέμορφο άγαλμα, όπου η 

Ελλάδα μητέρα – τροφός βυζαίνει στο στήθος της το ακριβό της αγόρι 

Βύρωνα, το οποίο στάθηκε στο πλάι του Ζαππείου, στη λεωφόρο που 

οδηγεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και βρίσκεται εκεί ως σήμερα. Όλοι οι, 

τότε, μεγάλοι Έλληνες ποιητές: Σολωμός, Κάλβος, Βαλαωρίτης κ.α. τον 

ύμνησαν με έργα τους.  

Το Λογοτεχνικό έργα του Βύρωνα ενέπνευσε μεγάλους ζωγράφους της 

εποχής του, όπως Ντελακρουά, έργα του οποίου δε θα είχαν υπάρξει, αν 

εκείνος δεν είχε περιγράψει τόσο πειστικά, με τόσο πάθος και οίστρο, τον 

πόθο των Ελλήνων, για Λευτεριά. Γνωρίζοντας από παλιά τον πολιτισμό 

των προγόνων μας, ιδίως οι λογοτέχνες και τα φιλελεύθερα κινήματα της 

εποχής εμπνεύστηκαν από το δίκαιο Αγώνα των Ελλήνων για 

ανεξαρτησία από τον Οθωμανικό ζυγό και την έκαναν σημαία και θέμα 
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των γραπτών τους. Επέδρασε γόνιμα σε κορυφαίους ποιητές όπως τον 

Γκαίτε, τον Χάινε, τον εθνικό ποιητή της Ρωσίας Πούσκιν κ.α. 

Ιδιαίτερη επίδραση είχαν, τότε, το ταξιδιωτικό έργο του Πουκεβίλ «Ιστορία 

της αναγεννηθείσης Ελλάδας», και η έκδοση των δημοτικών μας 

τραγουδιών από το Γάλλο Κλοντ Φοριέλ, που μεταφράστηκαν σε πολλές 

Γλώσσες κι έκαναν το Ελληνικό ζήτημα γνωστό παντού. Τα έργα αυτά, 

καθώς και τα δημοσιεύματα στον Τύπο, ανέτρεψαν σιγά – σιγά την 

πολιτική της Ιερής Συμμαχίας, 1815, που δεν επιθυμούσε, αρχικά, τη 

δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους. 

Έτσι, ο νέος Τσάρος της Ρωσίας, Νικόλαος, έδειξε κατανόηση για την 

«Ωδή προς την Ελευθερία», του μεγάλου συμπατριώτη του ποιητή 

Πούσκιν και ταυτόχρονα για τον Αγώνα του υπόδουλου Γένους μας.  

Σε επιστολή του, που διασώθηκε, προς αξιωματούχο της Ρωσίας, ο 

Πούσκιν θεωρεί το έθνος μας μεγάλο κι ευγενούς καταγωγής, που 

αναγεννάται, μετά από αιώνες εξουθένωσης, και αποκαλεί τον Αλέξανδρο 

Υψηλάντη ήρωα, που είτε νικητής, είτε νεκρός ανήκει στην Ιστορία. 

«Ζηλεύω την τύχη του», έλεγε. Γράφει: 

Εμπρός Ελλάδα, σήκω, εμπρός! Δεν τρέφεις άδικα ελπίδες. 

Και τα πανάρχαια βουνά: Όλυμπος, Πίνδος, Θερμοπύλες 

σειούνε κι εκείνα τις ασπίδες. 

Χώρα, ηρώων και θεών, σπάσε τα βάρβαρα δεσμά σου 

με τα τραγούδια ποιητών: Τυρταίου, Βύρωνα και Ρήγα 

φλόγα και φως ολόγυρά σου! 

Όλο αυτό το έργο αρχίζει και τονώνει το ηθικό των αγωνιστών, που 

βλέπουν ότι οι ξένοι τους ταυτίζουν με τους αρχαίου προγόνους μας, το 

Μιλτιάδη, το Λεωνίδα, και πολεμούσαν, πια, για τα ίδια ιδανικά με όσους 

προηγήθηκαν στη Σαλαμίνα, στις Θερμοπύλες και στο Μαραθώνα. 

Άλλωστε και η Γαλλική Επανάσταση, 1789, που είχε προηγηθεί της δικής 

μας, είχε όραμα την Ελευθερία και τα δικαιώματα του ατόμου. 

Οι σφαγές των αμάχων από τους Τούρκους, αργότερα, στη Χίο (1822) 

και τα Ψαρά (1824), η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου (1826) και τα 

κατορθώματα των καπεταναίων κινητοποίησαν πλέον και τους 

διστακτικούς θιασώτες των γεγονότων. Η ανάσταση του λαού μας έγινε 

υπόθεση όλου του πολιτισμένου Κόσμου. Ενώθηκαν φωνές 

διανοουμένων από παντού, και προοδευτικοί βουλευτές έβγαζαν, πια, 

ένθερμους λόγους μέσα στα Κοινοβούλια των χωρών τους, 

καταδικάζοντας τις ωμότητες των Τούρκων. 
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Η επανάσταση του 1821 στη Ρωσική Λογοτεχνία 

Οι ειδήσεις για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης προκάλεσαν στη 

Ρωσία ενθουσιασμό  

Σε επίπεδο λογίας συμβολής, αναφέρθηκα στη φιλελληνική λογοτεχνική 

προσφορά του ποιητή Αλέξανδρου Πούσκιν και  άλλων Ρώσων ποιητών 

(Όσους μπόρεσα να γνωρίσω μέσα από την βιβλιογραφία) που πέρα από 

την ποίηση τους κυκλοφόρησαν χρωμολιθογραφίες, γλυπτά και πίνακες 

με θέματα και πρόσωπα από την Ελληνική Επανάσταση. Πρέπει ακόμα 

να αναφερθεί η διάσωση και η δωρεάν παράδοση αρχαιοτήτων στο 

Εθνικό Μουσείο στην Αίγινα, από τον Ρώσο πλοίαρχο Επαντσχίνε. Δεν 

έλειψαν και οι οικονομικές ενισχύσεις για την ανέγερση φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων, όπως των επικεφαλής αξιωματικών της Ρωσικής ναυτικής 

δύναμης που συγκρούστηκε στο Ναβαρίνο με αποδέκτες το νοσοκομείο 

του Ναυπλίου, τη νεοσυσταθείσα Εκκλησιαστική Σχολή του Πόρου, και με 

σκοπό την δημιουργία αλληλοδιδακτικού σχολείου στον Πόρο. 

Η λογοτεχνία λοιπόν που λειτουργούσε και ως μοναδικό στη Ρωσία βήμα 

προβολής φιλελεύθερων ιδεών, παίρνοντας παραδείγματα από την 

ποίηση της Γαλλικής Επανάστασης, είχε ήδη πλημμυρίσει από σύμβολα 

Ελληνικής αρχαιότητας, τα οποία προσλαμβάνονταν ως πρότυπα και 

μέτρα δημοκρατικής αγωγής. Ως στίγμα αυτής της νοοτροπίας μπορούμε 

να δούμε, λ.χ., την κρίση του Αλέξανδρου Πούσκιν για τον στοχαστή 

λογοτέχνη Π. Τσααντάγεφ:  

«Στη Ρώμη θα ήταν ο Βρούτος.  

Στην Αθήνα ο Περικλής»,  

καθώς και τον θαυμασμό του για το ηθικό σθένος του «Δεκεμβριστή»    ( 

φιλελεύθερο κίνημα των Ρώσων ευγενών, που θα καταλήξει σε 

αποτυχημένη εξέγερση στις 14 Δεκεμβρίου 1825 ) ποιητή Φιοντόρ 

Γκλίνκα, τον οποίο αποκαλεί «Αριστείδη».  

 Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ήταν φυσικό η Ελληνική Επανάσταση να γίνεται 

δεκτή από τους φιλελεύθερους πνευματικούς κύκλους της Ρωσίας ως 

ενσάρκωση και του δικού τους οράματος 

Ενδεικτικώς θα αναφερθεί το ποίημα «Το πολεμικό θούριο των Ελλήνων» 

του ποιητή Φιοντόρ Γκλίνκα (1786-1880). Μάλιστα στίχοι, όπως 

Ως πότε σκλάβοι στα δεσμά 

Των Αγαρηνών θα ζούμε; 

Τους τυράννους της γλυκιάς μας Ελλάδας 

Ήρθε η ώρα να εκδικηθούμε! 

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%A0%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
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Της πατρίδας ακούστε τη φωνή 

Που με λυγμούς σας καλεί: 

………… 

Μάλιστα την παρουσία της Ελλάδας στον κόσμο δείχνει πολύ καθαρά το 

ομότιτλο ποίημα του Ορέστ Σομόφ (1793-1833). Η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται ως  

«χώρα λατρεμένη από τους θεούς …  

Χώρα γεμάτη ήρωες …  

Η Ελλάδα, λίκνο των τεχνών».  

Αλλά, επειδή αυτή η χώρα είναι «στο έλεος των βαρβάρων», ζητά ο 

ποιητής από τους αρχαίους να φανερωθούν ξανά στον αγώνα των 

συγχρόνων Ελλήνων «Το πνεύμα τους ξαναγεννιέται στων Ελλήνων τις 

καρδιές». Και τελικά «αγάλλονται των προγόνων οι σκιές», όταν βλέπουν 

τους αγωνιζόμενους Έλληνες του 1821. 

Αλλά και ο Ν. Γκνέτιτς, στον οποίο οφείλεται και η καλύτερη μετάφραση 

της Ιλιάδος στην ρωσική, σ’ ένα ποίημα υπό την επιγραφή «Πολεμικός 

Ύμνος των Ελλήνων» γράφει χαρακτηριστικά 

Πάρε κουράγιο, λαέ της Ελλάδας 

Η μέρα της δόξας έχει φτάσει 

Θα δείξουμε πως ο Έλληνας 

δεν έχει ξεχάσει τη λευτεριά και την τιμή 

Η σχέση των Ελλήνων του 1821 με τους ενδόξους προγόνους, τους 

υπερασπιστές της πατρώας γης σε παλαιότερους αιώνες, αναδεικνύεται, 

επίσης, σ’ ένα ποίημα του Κοντράτ Ριλέγιεφ (1795-1826), αφιερωμένο 

στον Ρώσο στρατηγό Α. Γερμόλοφ  για τον οποίο μάλιστα υπήρχαν φήμες 

ότι σχεδίαζε εκστρατεία στην Ελλάδα για να βοηθήσει τους αγωνιστές: 

Φίλε του Άρη και της Παλλάδας 

Ελπίδα των συμπολιτών σου, γιέ της Ρωσίας πιστέ 

Γερμόλοφ! Βιάσου να σώσεις τα παιδιά της Ελλάδας! 

Ο Αλέξανδρος Πούσκιν και ο Βίλχελμ Κιουχελμπέκερ ήταν πράγματι 

αδελφικοί φίλοι. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν στο 

Παρίσι και ο τσάρος Αλέξανδρος ήταν σίγουρος ότι θα κατέληγε στην 

Ελλάδα. Την επιθυμία του αυτή αποτυπώνουν δύο ποιήματα «Το 

ελληνικό τραγούδι» και «Προς τον Αχάτη» (1821)  χαιρετισμός στους 

λαούς που ξεσηκώνονται για την ελευθερία τους, και ειδικά στην Ελλάδα 

που  «έχει σπάσει τα δεσμά της» και περιμένει υποστήριξη· έκκληση σε 

φίλους να ανταποκριθούν στο κάλεσμά της 
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«Πού 'ναι τα φτερά μας να πετάξουμε; 

Αναμερίστε βουνά, ποτάμια, πολιτείες!». 

Ο ίδιος παρακαλεί τη Μοίρα να του χαρίσει «τη χαρά της πρώτης μάχης», 

είναι έτοιμος να σταθεί κάτω από ιερές σημαίες του Μαραθώνα  «κι αν 

πέσω, θα πέσω σαν ήρωας».  

Είναι χαρακτηριστική η α’ στροφή του ποιήματος του Βίλχελμ 

Κιουχελμπέκερ (1797-1846) υπό την επιγραφή Ελληνικό Τραγούδι 

προσδιορίζει ακριβώς τον σκοπό της επαναστάσεως των Ελλήνων: 

Βαδίζει προς τον ένδοξο σκοπό 

Τη βλέπω, καταφθάνει η ιστορία 

Το καθετί παντού είναι παλιό 

Θεσμοί, νόμοι, κιτάπια και βιβλία 

Λαοί, απ’ τον ύπνο σας ξυπνήστε τώρα 

Ήρθε η χαρά, της λευτεριάς η ώρα!. 

Επιπλέον, το ότι η επανάσταση του 1821 είναι «ευλογημένη» από τον 

Θεό δεν είναι κάτι που πιστεύουν μόνον οι γνωστοί αγωνιστές του ’21, 

αλλά και οι ίδιοι οι Ρώσοι λογοτέχνες του 19ο αι. Έτσι στην «Ελληνική 

Ωδή» του Βασίλι Τουμάνσκι (1800-1860) και ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι  

«σημαία μας ο τίμιος σταυρός  

Η χώρα μας  είναι όμορφη κι αγία». 

Από τα τρία τελευταία ποιήματα είναι ευνόητο ότι η παράλληλη ανάκτηση 

της εθνικής και της θρησκευτικής ελευθερίας ήταν, για τους Ρώσους 

ποιητές του 19ου αἰ., οι στόχοι της επαναστάσεως των Ελλήνων 

αγωνιστών του 1821. 

Αλλά και όταν η Ελληνική υπόθεση φαίνεται να οδηγείται σε αίσιο τέλος 

με την συνθήκη της Αδριανούπολης, οι Ρώσοι ποιητές χαιρετίζουν την 

ανεξαρτησία της Ελλάδας. .. 

Γι’ αυτό και ο Αλεξάντερ Πούσκιν, ο μεγαλύτερος ίσως των ποιητών της 

Ρωσικής λογοτεχνίας, όταν είχε ξεσπάσει η Ελληνική επανάσταση, είχε 

κάνει λόγο για «εξαίσιες στιγμές ελπίδας και ελευθερίας», που ζούσε τότε 

ολόκληρος ο κόσμος. 

Ο σπόρος του Αγώνα είχε πέσει, πριν, από τη Φιλική Εταιρεία (1814) και 

το Ρήγα (1757 - 1798):  

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,  

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!» 
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Η απόφαση του υπόδουλου Γένους μας, που πύρωνε από καιρό τις 

καρδιές του, ήταν μία: Λευτεριά ή Θάνατος! Τους συντρόφευαν οι ιαχές 

των προγόνων τους:  

«Ίτε παίδες Ελλήνων»!  

«Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».  

«Ή ταν, ή επί τας»! 

Τους ακολουθούσαν οι πένες και τους συνόδευαν οι λύρες των 

σύγχρονων ραψωδών: Βύρωνα, Γκαίτε, Πούσκιν, Σίλερ και ολων των 

άλλων. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 14 - 3 - 2021 
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ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 

 
 

Το Βυζάντιο καταλύθηκε το 1453 όταν  η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα 

χέρια των Τούρκων και του Μωάμεθ β’ του πορθητή. Από τότε η 

Ελλάδα ήταν για τα επόμενα 400 χρόνια  κάτω από τον Τουρκικό ζυγό. 

Με τα χρόνια, έγιναν πολλές προσπάθειες από τους Έλληνες για να 

κερδίσουν την ελευθερία τους, αλλά ήταν ανεπιτυχείς. Από τον 18ο 

αιώνα οι Έλληνες που ζούσαν ή σπούδαζαν στο εξωτερικό ήταν πιο 

οργανωμένοι και ονειρευόταν την απελευθέρωση του ελληνικού λαού 

και τη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την Ελληνική Επανάσταση που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1821 και 1830 όπου η Ελλάδα 

απελευθερώθηκε σταδιακά. Με βόρεια σύνορα την νοητή γραμμή 

Αμβρακικός κόλπος -  Παγασητικός κόλπος. 

Η προσπάθεια της απελευθέρωσης του γένους τους, ενέπνευσε πλήθος 

ποιητών, Ελλήνων και ξένων να αφιερώσουν σ’ αυτή μερικά έργα τους, 
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αντικατοπτρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα των 

Ελλήνων κι αυτών που τους συμπαραστάθηκαν στον αγώνα τις εθνικής 

τους παλιγγενεσίας στο τότε και στο σήμερα. 

Ας θυμηθούμε μερικά απ’ αυτά. 

 

Θούριος (Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής) Απόσπασμα 

Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά, 

Mονάχοι σα λιοντάρια, σταις ράχαις στα βουνά; 

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, 

Nα φεύγωμ’ απ’ τον Kόσμον, για την πικρή σκλαβιά. 

Nα χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα, και Γονείς, 

Tους φίλους, τα παιδιά μας, κι’ όλους τους συγγενείς. 

Καλλιώ ‘ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά, και φυλακή. 

 Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης, και είσαι στη σκλαβιά, 

Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στη φωτιά. 

 Βεζύρης, Δραγουμάνος, Aφέντης κι αν σταθής, 

O Tύραννος αδίκως, σε κάμει να χαθής. 

Δουλεύεις όλ’ ημέρα, σε ό,τι κι αν σοι πη, 

Kι’ αυτός πασχίζει πάλιν, το αίμα σου να πιη. 

 

Το Μεσολόγγι (Δημοτικό)  

Να ῾μουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τ᾿ αψήλου  

ν᾿ αγνάντευα τη Ρούμελη το έρμο Μεσολόγγι  

πώς πολεμάει με την Τουρκιά με τέσσερις πασάδες.  

Πέφτουν κανόνια στη στεριά και μπόμπες του πελάγου,  

πέφτουν τα λιανοντούφεκα σαν άμμος σαν χαλάζι.  

Και ο Μακρής τους φώναξε και ο Μακρής τους λέει:  

-Παιδιά βαστάτε τ᾿ άρματα και τα βαριά ντουφέκια  

και το μιντάτι έρχεται στεριά και του πελάγου.  

Μήτε μιντάτι έφτασε, μήτε βοήθεια φτάνει  

και οι κλεισμένοι ξόρμησαν με τα σπαθιά στα χέρια  

κι οι Τούρκοι τους εσταύρωσαν και τους διαμοιράζουν.  

Πήραν κεφάλια αμέτρητα και ζωντανούς αμέτρους  

και λίγοι ξεγλιστρήσανε πλέοντας μες στο αίμα.   
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Κατά το πρώτο έτος της επανάστασης το νησί της Χίου δε πήρε μέρος 

στον Αγώνα, γιατί οι κάτοικοι της ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι και ήταν 

αφοσιωμένοι στη καλλιέργεια της μαστίχας από την οποία είχα πολλά 

κέρδη. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι Χιώτες επαναστάτησαν στο δεύτερο έτος 

του πολέμου. Τον Μάρτιο του 1822, ο αρχηγός της επανάστασης στη 

Σάμο Λυκούργος Λογοθέτης, αφού αποβιβάστηκε µε 2500 άντρες του, 

κήρυξε την επανάσταση στη Χίο και έσφαξε την φρουρά της. Ο 

Σουλτάνος, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, διέταξε αμέσως τον 

ναύαρχο του Καρά – Αλή να ξεκινήσει µε το στόλο του και να έρθει στο 

νησί και αφού καταστείλει την επανάσταση, να εκδικηθεί σκληρά τους 

κατοίκους της… 

 

Το Ελληνόπουλο (Βίκτωρ Ουγκώ ) 

                                      σε μετάφραση Κωστή Παλαμά) 

Τούρκοι διαβήκαν, χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. 

Η Χίο, τ’όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, 

με τα κρασιά, με τα δεντρά 

τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια 

και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια 

καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά. 

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο, 

στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο 

κάθεται, σκύβει θλιβερά 

το κεφαλάκι, στήριγμα και σκέπη του απομένει 

μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη 

μες την αφάνταστη φθορά. 

-Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 

για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες 

για να τα ιδώ τα θαλασσά 

ματάκια σου ν’αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι 

και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι 

με τα μαλλάκια τα χρυσά; 

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω 

…………… 

-Διαβάτη, 

μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι: 

Βόλια, μπαρούτι θέλω, να! 
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Επέσανε τα Γιάννενα (Αριστοτέλη Βαλαωρίτη) 

Επέσανε τα Γιάννενα, σιγά να κοιμηθούνε, 

εσβήσανε τα φώτα τους, εκλείσανε τα μάτια. 

Η μάνα σφίγγει το παιδί βαθιά στην αγκαλιά της, 

γιατί είναι χρόνοι δίσεχτοι και τρέμει μην το χάσει. 

Τραγούδι δεν ακούγεται, ψυχή δεν ανασαίνει. 

Ο ύπνος είναι θάνατος και μνήμα το κρεβάτι, 

κι η χώρα κοιμητήριο κι η νύχτα ρημοκλήσι. 

Άγρυπνος ο Αλη-πασάς, ακόμη δε νυστάζει, 

κι εις ένα δέρμα λιονταριού βρίσκεται ξαπλωμένος. 

Το μέτωπό του είναι βαρύ, θολό, συγνεφιασμένο 

και το ΄βαλεν αντίστυλο το χέρι του, μην πέσει. 

Χαϊδεύει με τα δάχτυλα τα κάτασπρά του γένια, 

που σέρνονται στου λιονταριού τη φοβερή τη χαίτη. 

Αγκαλιασμένα τα θεριά, σου φαίνονται πως έχουν 

ένα κορμί δικέφαλο , το μάτι δε γνωρίζει 

ποιο τάχα ναν΄ το ζωντανό και ποιο το σκοτωμένο. 

 

Μία από τις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο της Επανάστασης του 1821 

αλλά και ολόκληρης της νεότερης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας 

είναι αναμφίβολα η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου και η πτώση της 

πόλης στα χέρια των Τουρκαλβανών και των Αιγύπτιων (Απρίλιος 

1826). Πρόκειται για ένα γεγονός που συντάραξε όχι μόνο την ελληνική 

αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Για την έξοδο του Μεσολογγίου 

έχουν γραφτεί πάρα πολλά…. 

 

Γυναίκες του Μεσολογγίου 

(Σωτήρης Νικολακόπουλος) 

Έξω από τον ‘φράχτη’ ο εχθρός, 

κανόνια ταράζουνε την πόλη 

Ξυπόλητες  μανάδες και αδελφές… 

με τα μωρά στην αγκαλιά και  με μικρά παιδιά, 

γενίτσαροι μην γίνουν. 

Γυναίκες μια άλλης εποχής ζωγραφική, 

στα αντρικά ντυμένες, 

με μάτια πράσινα κι άλλες με μαύρα 
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κι άλλες με καταγάλανα που τα έχουν οι ουρανοί τους… 

Φωτιά πετούν τα μάτια τους 

φωτιά και η καρδιά τους. 

Δεν δείλιασαν εμψύχωναν, 

αυτές που γέννησαν Μεσολογγίτες! 

Τασούλα του Γυφτογιαννη με το σπαθί στο χέρι, 

Αλεφαντω στα αντρικά ντυμένη, 

η Πιτούλαινα, με ήθος ανδρικό 

και ό,λες οι Μεσολογγίτισσες 

στην ΕΞΟΔΟ μαζί… 

Κι όπως το βράδυ  απλώνονταν μια νύχτα του Απρίλη 

μπήκανε όλες στη γραμμή στον Αι Συμνιό να φτάσουν… 

στο ένα χέρι το  παιδί και στ’ άλλο το σπαθί 

πολέμησαν σαν μια ψυχή για δέκα… 

Σκοτάδι χωρίς ορίζοντα  

ουρανός δίχως αστέρια,  

μπαρούτι και φωτιά θάνατος έχει πέσει. 

Η νύχτα άστραψε από του σπαθιού τις λάμψεις 

και η λιμνοθάλασσα βάφτηκε στα χρώματα της δύσης… 

 

Ο θάνατος του κλέφτη (Ιούλιος Τυπάλδος) 

Έχετε γεια, ψηλά βουνά και κρυσταλλένιες βρύσες, 

χαράματα με τις δροσιές, νύχτες με το φεγγάρι, 

και σεις, μαύρα κλεφτόπουλα, που στην Τουρκιά ετρομάξτε! 

Αρρώστια δε με πλάκωσε και πηαίνω να πεθάνω, 

κι αν πάρει βόλι το κορμί, πάλι, η ψυχή απομένει. 

Μαύρο πουλάκι θα γενώ, μαύρο χελιδονάκι, 

να ‘ρθω το γλυκοχάραμα να ιδώ που πολεμάτε, 

και σα σχολάσει ο πόλεμος κι εβγεί τ’ αχνό φεγγάρι, 

πάλι θε να ‘ρθω να σταθώ σ’ ένα κυπαρισσάκι 

τα λίγα τα κλεφτόπουλα, που βρω στη γη να κλάψω, 

μέσα στης νύχτας την ερμιά, στον ύπνο που κοιμούνται, 

Ν’ ακούσουν οι μανάδες τους να τα μοιρολογήσουν. 

-Για ιδές η θύρα του Πασά, και πάψε το τραγούδι! 

Έχετε γεια, ψηλά βουνά, τρεχούμενα ποτάμια. 

Αδέλφια, να με θάψετε σε μια ψηλή ραχούλα, 

ν’ ακούω τ’ αηδόνια που ‘ρχονται και φέρνουν τον Απρίλη. 
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25η Μαρτίου 1821(Στέλιος Σπεράντσας) 

Ακρίτα στης Ευρώπης τους πυλώνες 

η Μοίρα σ’ έχει τάξει, Μάννα Ελλάδα, 

τη λευτεριά να διαφεντεύεις στους αιώνες. 

Χαρά σου, όταν Φειδίες με λαμπεράδα 

στη γη σου πελεκούνε Παρθενώνες 

κι Αισχύλοι ανάβουν θεία ανέσπερη λαμπάδα 

Μα ο πόνος σου βαθύς, όταν βαραίνει 

τυράννων μαύρη σκιά τ’ άγιο σου χώμα 

και της ελπίδας τους ανθούς αργομαραίνει. 

Κακό όμοιο εκράτει κάποτε -κι ακόμα 

πιο ασήκωτο- την όψη σου θλιμμένη. 

Κι ήταν πικρόχολο, που σώπαινε το στόμα 

Μια αυγή όμως -της φυλής την αμαρτία 

το πλήρωμα του χρόνου είχε ξεπλύνει- 

το βλέμμα ρίχνοντας στην που έσβηνεν εστία, 

Τινάχτεις, Κι ήταν Μάρτης, οι άσπροι κρίνοι 

ευώδιαζαν. Τινάχτεις την αιτία 

για να μετρήσεις του κακού, που φρένα λύνει 

Κι ως στάθηκες ψηλά στο μετερίζι, 

με ορμή, που ξεπερνούσε και του ανέμου, 

το κοφτερό έσυρες σπαθί σου, που σπιθίζει. 

Και φώναξες τρανά: «Καιρός πολέμου. 

Με ανθούς του ονείρου η γη ξαναγεμίζει. 

Ανάστα τώρα με την άνοιξη, λαέ μου». 

 

Ελεύθεροι πολιορκημένοι (Διονύσιος Σολωμός) 

(απόσπασμα από το Β’ σχεδίασμα) 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει· 

στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα καί κλαίει: 

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι; 

οπού συ μού ΄γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε 

κι οσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 
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Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 

Και μες της λίμνης τα νερά, οπ’ έφθασε μ’ ασπούδα 

έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα. 

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο 

το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο. 

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι 

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 

όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 

 

Ο Δήμος και το καριοφύλι του (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης) 

(Απόσπασμα) 

 Εγέρασα, μωρέ παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέφτης 

τον ύπνο δεν εχόρτασα, και τωρ’ αποσταμένος 

θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψ’ η καρδιά μου. 

Βρύση το αίμα το ‘χυσα, σταλαματιά δε μένει. 

Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Κόψτε κλαρί απ’ το λόγγο 

να ‘ναι χλωρό και δροσερό, να ‘ναι ανθούς γεμάτο, 

και στρώσε το κρεβάτι μου και βάλτε με να πέσω. 

Ποιος ξέρει απ’ το μνήμα μου τι δένδρο θα φυτρώσει! 

Κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος, στον ίσκιο του από κάτω 

θα ‘ρχονται τα κλεφτόπουλα τ’ άρματα να κρεμάνε. 

Να τραγουδούν τα νιάτα μου και την παλικαριά μου. 

Κι αν κυπαρίσσι όμορφο και μαυροφορεμένο, 

θα ‘ρχονται τα κλεφτόπουλα τα μήλα να μου παίρνουν, 

να πλέουν τις λαβωματιές, το Δήμο να σχωράνε. 

 

Η Νίκη (Κωστής Παλαμάς) 

Εδώ στο Ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο και ιερό, 

που το ίδιο χώμα μένει ακόμα απ’ τον αρχαίο τον καιρό, 

στο χώμα τούτο πάντα ανθούνε κι έχουν αθάνατη ζωή 

και μας θαμπώνουν, μας μεθούνε νεράιδες, ήρωες, θεοί. 

Εδώ στο Ελληνικό το χώμα, το στοιχειωμένο κι ιερό, 

που το ίδιο χώμα μένει ακόμα απ’ τον αρχαίο τον καιρό, 

Είδα τη Νίκη τη μεγάλη, τη Νίκη τη παντοτινή, 

την είδα εμπρός μου να προβάλλει με φορεσιά ολοφωτεινή. 
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Η μπαρούτη και η ποίηση ποτέ δεν βρέθηκαν εγγύτερα στον ήλιο της 

ελευθερίας, αφότου ξέσπασε η πιο αδιανόητη επανάσταση που 

μπορούσε τότε ν' ακουστεί και να μαθευτεί στον κόσμο: «να διώξουμ' 

όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε ούλοι» (δημοτικό τραγούδι) και οι 

ολιγάριθμοι αποφασισμένοι έκαναν έφοδο στον ουρανό της 

ελευθεριακής γλυκιάς ουτοπίας τους  ήταν εκείνοι οι λίγοι μυσταγωγοί 

του πάθους και της ιερής τρέλας για την ελευθερία, που κατάφεραν να 

καταλύσουν την ολέθρια και κραταιά εξουσία του Τούρκου δυνάστη 

τους, ο οποίος διέθετε αμέτρητες στρατιωτικές δυνάμεις 

Όταν η νέα, κατορθωμένη ελευθερία εγκαταστάθηκε μόνιμα στον τόπο 

της με τα σπασμένα μάρμαρα, τα χρυσαφένια στάχυα, τα θαλασσομάχα 

πέλαγα και τα ορκισμένα στην ελευθερία βουνά, η ποίησή μας δεν 

έπαψε ποτέ σε διάστημα δύο αιώνων να προσδιορίζει τον χαρακτήρα 

και τη μορφή που έλαβε το Εικοσιένα ως γνήσια επαναστατική πράξη, 

ως αλησμόνητη ουσία και διαρκή αναθύμηση Τέχνης και Ιστορίας, για 

να υπενθυμίζει συνεχώς στις ψυχές το συνειδησιακό χρέος προς τη 

«...θεϊκιά κι όλη αίματα Πατρίδα», έτσι όπως ορίζει αυτή την 

πολυσήμαντη και ιδιαίτερη σημασία της ο στίχος του Σολωμού. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 21 - 3 - 2021 
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ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

21 – 26 Μαρτίου 1821 

 

Η επανάσταση αρχίζει  εναντίον του οθωμανικού στρατού με σκοπό την 

αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία 

ανεξάρτητου κράτους. 

Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της Εταιρείας, Αλέξανδρος 

Υψηλάντης, εισέβαλε στη Μολδοβλαχία, ενώ τον επόμενο μήνα οι Φιλικοί 

δημιούργησαν επαναστατικές εστίες από τη Μακεδονία ως την Κρήτη. Οι 

επαναστάτες αφορίστηκαν από τη σύνοδο του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, αλλά οι οθωμανικές αρχές προχώρησαν σε 

σφαγές αμάχων και εκτελέσεις προυχόντων, συμπεριλαμβανομένου 

του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε'. Η εκστρατεία του Υψηλάντη απέτυχε και σε 

σύντομο χρονικό διάστημα τα οθωμανικά στρατεύματα έσβησαν τις 

περισσότερες από τις επαναστατικές εστίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

όμως οι επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο, 

τη Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά του Αιγαίου. 

Ο επαναστατικός αναβρασμός εκείνων των ημερών ήταν τόσο μεγάλος 

που καθιστούσε πια επικίνδυνη την αναβολή της εξέγερσης ενώ από τις 

14 έως τις 20 Μαρτίου έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές της 

Πελοποννήσου επιθέσεις εναντίον Μουσουλμάνων. Ας δούμε όμως τα 

του οίκου μας 

 

21 Μαρτίου 1821.  Πάτρα. 

… Κι ενώ οι Τούρκοι ειδοποιήθηκαν για το τι γίνεται στα Καλάβρυτα 

αποφάσισαν να κλειστούν το κάστρο της Πάτρας φοβούμενοι εξέγερση 

των Πατρινών.   Ενισχύσεις έφτασαν από το Κάστρο του Ρίου και εκατό 

Τούρκοι  μπήκαν στην πόλη προς το μεσημέρι τουφεκίζοντας ατάκτως 

και κατευθύνονται στο ρακοπωλείο του Σταμπόλη. Πίνουν, μεθούν και 

σκοτώνουν τον ρακοπώλη. Βάζουν φωτιά στο ρακοπωλείο και αυτή 

γρήγορα επεκτείνεται στα γειτονικά σπίτια. 

Οι Τούρκοι ορμούν με μανία στην οικία του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου 

και προσπαθούν να την κάψουν. Δεν τα καταφέρνουν όμως αφού αυτή 

φρουρείται από αρματωμένους Έλληνες οι οποίοι και αμύνονται. 

Οι Τούρκοι όμως σκοτώνουν τον θείο του Παπαδιαμαντόπουλου, τον 

γερο-Αδαμάντιο. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι από το Κάστρο κανονιοβολούν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%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%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%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%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
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την πόλη και την οικία του Παπαδιαμαντόπουλου. Οι Έλληνες της Πάτρας 

που περίμεναν την Επανάσταση ακούγοντας τους πυροβολισμούς 

σπεύδουν στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου και ετοιμάζουν την 

αντεπίθεση. 

Ο Παναγιώτης Καρατζάς,* το πρωτοπαλίκαρο της Πάτρας και φίλος του 

Παπαδιαμαντόπουλου οργανώνει τους άντρες του. 

Ο εκ Κεφαλληνίας Ευαγγελής Λιβαδάς αρχηγός των Κεφαλλήνων και 

Ζακυνθίων της Πάτρας, και ο Νικόλαος Γερακάρης, αρχηγός των Ιονίων 

Φιλικών της Πάτρας είναι έτοιμοι να βαστήξουν την πόλη. 

Αποφασίζουν να επιτεθούν στο Τάσι, την Τούρκικη συνοικία της Πάτρας. 

Εκεί το απόγευμα της 21ης Μαρτίου διεξήχθη η πρώτη ένοπλη συμπλοκή 

Ελλήνων και Τούρκων στην Πάτρα. 

Οι Έλληνες μέσα σε λίγες ώρες πέτυχαν να κλείσουν τους Τούρκους στο 

Κάστρο, οι οποίοι για δέκα περίπου μέρες δεν επιχείρησαν άλλη έξοδο. 

Η Επανάσταση στην Πάτρα είχε πλέον ξεσπάσει. 

 

 
Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί την επανάσταση... 

 

22 Μαρτίου  1821  

Κατέφθασαν στην Πάτρα οι πρόκριτοι με τις ομάδες τους ο Ιωάννης 

Παπαδιαμαντόπουλος, ο Ανδρέας Λόντος, ο Μπενιζέλος Ρούφος, ο 

Ανδρέας Ζαΐμης Σωτήρης Θεοχαρόπουλος, ο Επίσκοπος Κερνίτσης και 

Καλαβρύτων Προκόπιος … 

Θα γράψει ο Φρανσουά Πουκεβίλ στην ‘’Ιστορία της αναγεννήσεως της 

Ελλάδος’’.  
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‘’Ο Φρανσουά Πουκεβίλ ήταν Γάλλος γιατρός, περιηγητής, διπλωμάτης, 

ιστορικός συγγραφέας, ακαδημαϊκός και σπουδαίος φιλέλληνας. Το δε 

συγγραφικό του έργο υπήρξε ιδιαίτερα σπουδαίο εκ του οποίου πολλοί 

τον θεωρούν αρχιτέκτονα του Φιλελληνισμού κατά την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821’’   

Κατά την έκρηξη της επανάστασης ήταν διορισμένος πρόξενος στην 

Πάτρα. Ας δούμε πως εξιστορεί τις ημέρες εκείνες, όπου επικρατούσε το 

χάος και η αναρχία 

Πάτρα 4 Απριλίου, (δηλ. 23 Μαρτίου 1821), το βράδυ στις 6. 

….«Η κραυγή της ελευθερίας ηκούσθη. Το πυρ λυμαίνεται την πόλιν. Οι 

Τούρκοι πριν εγκλειισθώσιν εν τω φρουρίω μετά των οικογενειών αυτών 

επυρπόλησαν τον οίκον ενός εκ των Ελλήνων προυχόντων καλουμένου 

Παπαδιαμαντοπούλου. Ο ριπίζων τας φλόγας άνεμος επαπειλεί ημάς δια 

γενικού εμπρησμού!… Ο ήλιος κατήλθεν υπό τον ορίζοντα εν μέσω 

πυκνού ερυθρού καπνού…Ο πάταγος των καταρρεουσών οικιών, οι 

επαναλαμβανόμενοι του φρουρίου κανονιοβολισμοί, ο συριγμός βομβών 

τινών, αι κραυγαί των γυναικοπαίδων όντων υπέρ τους χιλίους 

πεντακόσιους, και καταφευγόντων μετά της περιουσίας αυτών μ’ 

εκφοβίζουσι σφόδρα. Ο ουρανός όμοιος προς πύρινον θόλον φωτίζει 

ημάς δια λάμποντος φωτός. Η ταρασσομένη θάλασσα φαίνεται κυλίουσα 

κύματα αίματος.» 

 

24 Μαρτίου 1821 

«Την τρομεράν νύκτα διαδέχεται ημέρα, ην δεν ήλπιζον να επανίδω. 

Αδύνατον να εκφραστώ ό,τι υπέφερον, παρηγορών τους μεν, 

ενθαρρύνων τους δε, και παρέχων εις πάντας ελπίδας των οποίων πολύ 

απείχον να μετάσχω. Το πυρ εξακολουθεί και αδιαλείπτως προσεγγίζει. 

Αποφασίζω να κατεδαφίσω ελληνικάς τινάς οικίας παρακειμένας εις το 

γαλλικόν προξενείον, ίνα απομονωθώ. Πυροβολισμοί πανταχόθεν 

ακούονται… Μανθάνω   κατά την βραχείαν αναστολήν της μάχης ότι 

πάντες οι πρόξενοι, πλην του της Ισπανίας, κατέφυγον εις τα εκεί 

ορμούντα πλοία. Απέστειλα κατά ταύτην την νύκτα πλοίον είς 

Μεσολόγγιον απαιτών εν ονόματι του βασιλέως, ίνα ο πλοίαρχος γαλλικού 

εμπορικού τινος πλοίου έλθη ενταύθα, όπως βοηθήση το εμπόριον ημών.  

Αρνείται εκείνος. Εκπλέει, είπε, δια Μασσαλίαν προσφερόμενος ν’ 
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αναλάβη την ανταπόκρισίν μου. Εάν τοιούτος ανήρ είναι υποκείμενος εις 

την τύψιν του συνειδότος, θα τιμωρηθεί αρκούντος, αναμιμνησκόμενος 

ημέραν τινά ότι ημέλησε του πρώτου καθήκοντος του Γαλλικού ναυτικού· 

δύναται να θαλασσοπορή ησύχως, ούτε θα καταδιώξω ούτε θ’ αναφέρω 

ποτέ το όνομα αυτού. Ο κάματος και η λύπη ενέπνευσαν εις αυτόν τον 

φόβον· οι δε αποσυρθέντες κοιμώνται εν μέσω της κλαγγής των όπλων, 

μόνον οι γέροντες δεν δύνανται να κλείσωσι τα βλέφαρα αυτών. 

Καταστρεπτική θερμότης μεμιγμένη μετά της του ηλίου και μετά της πνοής 

του αέρος θα ήρκουν προς καταστροφήν ημών, εάν ο κίνδυνος εκάστου 

λεπτού δεν παρείχεν εις ημάς υπερφυσικήν δρασηριότητα. Η πυρκαϊά 

μυκάται, και κατά πάσαν στιγμήν ακούονται εκρήξεις· ενίοτε νομίζω ότι 

αισθάνομαι την γην κλονιζομένην υπό τους πόδας μου· δοκοί, τεμάχια 

τοίχων, τα οποία πίπτουσιν εν μέσω της εστίας, προκαλούσι την άνοδον 

στήλης φλογών. Κραυγαί, φωναί συγκεκχυμέναι, πόλις εξ είκοσι χιλιάδων 

ψυχών καταστρεφομένη… Θεέ μου! Πόσον οι υποκινούντες 

επαναστάσεις είναι ένοχοι!..  Αι γραμμαί αύται, ως ατάκτως χαράττω, θ’ 

απολεσθώσιν άραγε μετ’ εμού; Ευγενής τις Άγγλος όστις μοι υπεσχέθη 

χθές ότι θα αναδεχθή να μεταβιβάση την δια Κέρκυραν ανταπόκρισίν μου, 

εξηφανίσθη. Περί την μεσημβρίαν σώμα ενόπλων ανδρών, διοικουμένων 

υπό του αδελφού του προξένου της Αγγλίας, έρχεται προς αναζήτησίν 

μου, ίνα με οδηγήση εις σκάφος πλοίου τινός. Επωφελούμαι την 

προσφοράν αυτών, ίνα σώσω τους γενιτσάρους μου· Εξέρχομαι θέτων 

εαυτούς εν μέσω της συνοδείας. Προχωρούμεν προς την θάλασσαν, 

καθ’οδόν δε βλέπω σφαζομένας δύο μαύρας· ούτε αι κραυγαί μου, ούτε 

αι παρακλήσεις μου ηδυνήθησαν να σώσωσιν αυτάς. Στίφη ολόκληρα 

φυγάδων ορμώσι προς τον λιμένα, οι γενίτσαροί μου επιβιβάζονται επί του 

πλοίου, επιστρέφω εις το προξενείον. Οι Έλληνες προς εκδίκησιν 

πυρπολούσι την μωαμεθανικήν συνοικίαν, αι δε οδοί εισί πλήρεις 

πτωμάτων· θλιβεραί αντεκδικήσεις, ολέθριος οιωνός ολεθριωτέρου 

μέλλοντος. Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός ανέλαβεν επί της κεφαλής αυτού 

μεγάλην ευθύνην» 

 

25 Μαρτίου 1821 

«Οι Έλληνες αφικνούνται εκ των χωρίων· εισί λίαν φανατικοί αλλ’ άνευ 

διοικήσεως· Θάνατος εις τους Τούρκους! Ανακράζουσι. Υψούσι εικόνας 

Χριστού επί της πλατείας του Αγ. Γεωργίου, η δε σημαία του Σταυρού 

κυματίζει υπεράνω της Ημισελήνου των τεμενών. Οι ιερείς βαπτίζουσι 
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πολλά παιδία Τούρκων, ίνα εκδικηθώσι τους μωαμεθανούς, οίτινες 

περιέταμον νέους τινάς Έλληνας. Τα υδραγωγεία κατεστράφησαν και 

στερούμεθα ύδατος εν ώρα αφορήτου θερμότητος. Αφίκετο ήδη εις των 

διακόνων του αρχιεπισκόπου Γερμανού, ο δε μητροπολίτης αναμένεται 

την εσπέραν. 

 Γράφω προς τους αρχηγούς των επαναστατών, ίνα συστήσω αυτοίς τα 

πρόσωπα και τας ιδιοκτησίας των υπηκόων πασών των χριστιανικών 

δυνάμεων, εγκατελειφθέντα υπό των προξένων αυτών, δηλών αυτοίς ότι 

διατελούσιν υπό την προστασίαν του βασιλέως της Γαλλίας συμφώνως 

προς τα ημετέρας συνθήκας. 

Οι άρχοντες της Βοστίτσης εισέρχονται εις την πόλιν, προαγομένων πέντε 

τουρκικών κεφαλών. Η κατευνασθείσα πυρκαϊά εμψυχούται μεθ’ ορμής. Η 

κυβέρνησις του Μεγάλου Κυρίου δεν υφίσταται πλέον, και ουδείς 

αντικαθιστά αυτήν. Οι ορκισθέντες να αποθάνωσι υπέρ της ελευθερίας 

Έλληνες επιβιβάζουσι τα πράγματα αυτών, οιονεί σκεπτόμενοι να φύγωσι· 

λέγεται ότι αφίκετο εις την κοιλάδα ο αρχιεπίσκοπος»….. 

 

Στις 25 Μαρτίου και άλλοι προύχοντες της Αχαΐας με τον Παλαιών 

Πατρών Γερμανό εισήλθαν στην Πάτρα και σχημάτισαν το Αχαϊκόν 

Διευθυντήριον** χωρίς την παρουσία του Καρατζά, ο οποίος, προφανώς, 

θεωρήθηκε παρακατιανός, αν και είχε καταθέσει στο πεδίο της μάχης τα 

στρατιωτικά του προσόντα.  

Ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ΄ επικεφαλής πολυάριθμων 

επαναστατών, περίπου 1.000, όπου και ο τελευταίος, στήνοντας έναν 

σταυρό στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου (Β.Α. της οποίας υπήρχε τότε 

ναός του Αγίου Γεωργίου), όρκισε τους αγωνιστές. Στο τέλος της τελετής 

εκείνης ακούσθηκαν οι ζητωκραυγές «Ελευθερία ή Θάνατος» καθώς 

«Και στην Πόλη να δώσει ο Θεός»…. 

 

26 Μαρτίου  1821  ** ‘’Αχαϊκόν Διευθυντήριον’’ 

Σκοπό η φροντίδα του επαναστατικού αγώνα στη ΒΔ. Πελοπόννησο, η 

οποία και επέδωσε «Προς τους εν Πάτραις προξένους των ξένων 

επικρατειών» προκήρυξη (μανιφέστο) με ημερομηνία 26 Μαρτίου δια της 

οποίας τονίζονταν η απόφαση των Ελλήνων «ν' απελευθερωθούν ή ν' 

αποθάνουν» και στη συνέχεια ακολουθούσε διεθνής έκκληση για 

συνδρομή στον ελληνικό Αγώνα. Την διακήρυξη υπογράφουν κατά σειρά 

https://www.sansimera.gr/biographies/1587
https://www.sansimera.gr/biographies/1587
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οι: Αρχιεπίσκοπος Πατρών Γερμανός, Επίσκοπος Καλαβρύτων 

Προκόπιος, Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Σ. Λόντος, Μπενιζέλος Ρούφος, 

Παπαδιαμαντόπουλος και Σωτηράκης (Σωτήριος Θεοχαρόπουλος). 

Μετά άρχισε η στενή πολιορκία του κάστρου της Πάτρας στην οποία και 

διακρίθηκαν  οι Πατρινοί: Παναγιώτης Καρατζας, ο Νικόλαος Λόντος, οι 

Καλαμογδάρτες κ.ά. 

Τη διακήρυξη αυτή αναφέρει στους ανωτέρους του και ο Άγγλος 

πρόξενος Φ. Γκρην και μεταγράφει στο ιστορικό δοκίμιο που έγραψε επί 

των γεγονότων αυτών. Σημειώνεται ότι και οι Τούρκοι ζήτησαν από τους 

προξένους της Πάτρας την επέμβασή τους προκειμένου να συνετίσουν 

τους Έλληνες και να παραδώσουν τα όπλα, μάταια όμως, εκτός του 

Άγγλου προξένου Φίλιπ Γκρήν, που διευκόλυνε τα μέγιστα στην έλευση 

τουρκικών δυνάμεων για την αποκατάσταση της τάξης… 

 

Η Πάτρα, αν και επαναστάτησε σχεδόν πρώτη, παρέμεινε υπό την 

κυριαρχία των Οθωμανών σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, μέχρι τις 

7 Οκτωβρίου 1828 οπότε παραδόθηκε από τους Τούρκους, τελευταία, 

στο γαλλικό στράτευμα του Ν. Μαιζών. 

 

* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

Αγωνιστής του ‘21, που διακρίθηκε για την πολεμική του ανδρεία κι έπεσε 

θύμα της εμφύλιας σύγκρουσης μεταξύ των Αχαιών προκρίτων και των 

οπλαρχηγών. Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, όπως ήταν το 

πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 1776 στην Πάτρα. Έμεινε στην 

ιστορία με το προσωνύμιο Καρατζάς, το οποίο στα τουρκικά σημαίνει το 

ζαρκάδι και τον μελαχρινό άνδρα, ίσως εξαιτίας του ατίθασου χαρακτήρα 

του ή του χρώματος του δέρματός του. Από τα νεανικά του χρόνια άρχισε 

να δημιουργεί επεισόδια με τους κατακτητές και ουδέποτε έμενε 

αδιάφορος για την κακομεταχείριση των χριστιανών από τους Τούρκους. 

 

Το 1805 παντρεύτηκε και απέκτησε πολυμελή οικογένεια. Τον 

Σεπτέμβριο του 1809, έπειτα από συμπλοκή στην αγορά της Πάτρας, 

αναγκάστηκε να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου άσκησε το επάγγελμα του 

υποδηματοποιού. Λίγους μήνες αργότερα κατατάχθηκε στην Ελληνική 

Λεγεώνα, που είχαν συστήσει στη Ζάκυνθο οι Άγγλοι. Χάρη στις 

ικανότητές του έφθασε στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, αλλά το 1812 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_-_%CE%99%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%86_%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B6%CF%8E%CE%BD
https://www.sansimera.gr/articles/402
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παραιτήθηκε και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου επέστρεψε στην Πάτρα 

και στο παλαιό του επάγγελμα. 

 

 
Παναγιώτης Καρατζάς 

 

Ο παραγκωνισμός του Καρατζά αναπτέρωσε το ηθικό των Τούρκων, οι 

οποίοι με τον ερχομό του Γιουσούφ Πασά ανάγκασαν του Έλληνες 

επαναστάτες να λύσουν την πολιορκία της Πάτρας (3 Απριλίου 1821). 

Λίγες ημέρες αργότερα, το στρατόπεδο των επαναστατών 

αναδιοργανώθηκε και στον Καρατζά ανατέθηκε η φύλαξη της στρατηγικής 

θέσης Ζωνιτάδα. Παράλληλα, ο Καρατζάς πραγματοποιούσε νυχτερινές 

επιθέσεις στην Πάτρα, αποσπώντας λάφυρα και σκορπώντας τον τρόμο 

στους Τούρκους. Γράφει σχετικά ο Παλαιών Πατρών Γερμανός: 

‘’Ο Καρατζάς τους επροξένει φρίκην, επειδή όχι μόνον εις το πεδίον 

του πολέμου εδείκνυε την ανδρείαν του και την στρατηγική του 

επιδεξιότητα, αλλά δια νυκτός εισήρχετο συνεχώς εις την πόλιν με 

ολίγους στρατιώτας, ήρπαζεν αιχμαλώτους και εφόνευεν εξ αυτών, 

εχαλούσε τους μύλους και ενί λόγω τους έβλαπτε καιρίως.’’ 

Στις 15 Ιουλίου 1821 οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Μονή του Γηροκομείου,  Ο 

Καρατζάς με 300 άνδρες επιχείρησε την ανακατάληψή της με τη βοήθεια 

του ρουμελιώτη οπλαρχηγού Θοδωράκη Γρίβα.  

Την 1η Αυγούστου άρχισε την επίθεση με μεγάλες απώλειες για τους 

Τούρκους, που είχαν πάνω από 100 νεκρούς.  

Στις 6 Αυγούστου οι Τούρκοι ενισχύθηκαν από τον ίδιο τον Γιουσούφ 

Πασά, αλλά την επομένη ο Καρατζάς με τους άνδρες του κατόρθωσε να 

https://www.sansimera.gr/almanac/0304
https://www.sansimera.gr/almanac/1507
https://www.sansimera.gr/almanac/0108
https://www.sansimera.gr/almanac/0608
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καταλάβει τη Μονή, αφού προξένησε μεγάλη φθορά στο στρατόπεδο των 

Τούρκων. 

Η μεγάλη επιτυχία του Καρατζά προκάλεσε τον φθόνο κάποιων 

οπλαρχηγών, με τους οποίους δεν είχε καλές σχέσεις, επειδή εθεωρείτο 

άνθρωπος των προκρίτων. Εκτός αυτού, οι αδελφοί Κουμανιώτη 

(Χρυσανθακόπουλος το πραγματικό όνομα της οικογένειας από το 

Κούμανι Αχαΐας), πίστευαν ότι ο Καρατζάς ήταν υπεύθυνος για τον 

θάνατο του αδελφού τους Σταμάτη κατά τις συγκρούσεις με τους 

Τούρκους στις 23 Μαρτίου 1821 στην Πάτρα. Ο Σταμάτης Κουμανιώτης 

είχε βρεθεί χτυπημένος πισώπλατα, προφανώς από απροσεξία των 

συμπολεμιστών του. Αλλά η υποψία και συκοφαντία οργίαζαν τότε μεταξύ 

των Ελλήνων, όπως παρατηρεί ο ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος στην 

«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως». 

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι πρόκριτοι δεν έκαναν και πολλά 

πράγματα για να αποφευχθεί η εμφύλια σύγκρουση.  

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1821, ο Θάνος Κουμανιώτης περίμενε τον Καρατζά 

στη Μονή Ομπλού. Μόλις ο Καρατζάς πέρασε τη σιδερένια πύλη του 

μοναστηριού και ήλθε αντιμέτωπος με τον Κουμανιώτη και τους άνδρες 

του άρχισε να χορεύει με τα οπίσθιά του γυρισμένα προς αυτούς και 

γενικά να κινείται με τρόπο χλευαστικό για να τους πειράξει και να τους 

δείξει ότι περιφρονεί τις απειλές τους. Οι άνδρες του Κουμανιώτη 

εξεμάνησαν κι ένας από αυτούς, ονόματι Τσαλαμηδάς, τον πυροβόλησε 

πισώπλατα και τον σκότωσε. 

Η δολοφονία Καρατζά είχε διαλυτική επίδραση στο αχαϊκό στρατόπεδο κι 

έπληξε την ενότητα των αγωνιστών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η λαϊκή 

μούσα απαθανάτισε τη δολοφονία του παλικαριού με το ακόλουθο 

τραγούδι: 

Τρεις περδικούλες κάθονταν στης Κούκουρης τη ράχη 

η μια τηράει τα πέλαγα κι άλλη κατά την Πάτρα 

κι η τρίτη η καλύτερη μοιρολογάει και λέει: 

Θε μου ο Καρατζάς τι γίνηκε, αυτός ο καπετάνιος; 

Μάιδε στην Πάτρα φαίνεται μάιδε στο Σαραβάλι. 

Μας είπαν πως τον σκότωσαν μεσ’ στου Ομπλού την πόρτα. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 28 - 3 – 2021 

https://www.sansimera.gr/almanac/2303
https://www.sansimera.gr/almanac/0409
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ  

ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

 

 

 

Σχέδιο του Γεώργιου Ιακωβίδη από προσωπογραφία του Σολωμού,  

αγνώστου ζωγράφου, που έγινε εκ του φυσικού.  

 

 

Από την ιστορία της νεότερης ελληνικής ποίησης δεν λείπουν οι 

παράξενες μορφές και περιπτώσεις. Θα 'ταν, ας πούμε, πολύ πιο φυσικό, 

καθώς το φαντάζομαι, η ποίηση ενός λαού θαλασσινού, αγροτικού και 

πολεμιστή, να άρχιζε με έναν άνθρωπο πού θα τραγουδούσε τραχιά και 

απλά αισθήματα. Συνέβη  το αντίθετο. Άρχισε με έναν ποιητή πού 

κατεχόταν από τον δαίμονα του απόλυτου.  

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο ( 1798 – 1857)  Πρέπει να προσθέσω αμέσως ότι 

το επίπεδο της παιδείας στα Εφτάνησα ήταν, τα χρόνια εκείνα, πολύ 

υψηλότερο από της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο Σολωμός είχε σπουδάσει 

στην Ιταλία. Ήταν ένας μεγάλος Ευρωπαίος, που γνώριζε καλά τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε η ποίηση του αιώνα του. Μπορούσε να 

είχε σταδιοδρομήσει στην Ιταλία: έγραψε ιταλικά ποιήματα και οι 

ενθαρρύνσεις δεν του έλειψαν. Προτίμησε τη στενή πύλη: αποφάσισε να 
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δημιουργήσει το έργο του ελληνικά. Ο Σολωμός ασφαλώς είχε γνωρίσει 

τα ποιήματα πού είχαν φέρει μαζί τους οι πρόσφυγες από την Κρήτη. 

Πίστευε στην γλώσσα του λαού κι εχθρεύονταν κάθε μορφή 

λογιοτατισμού. Οι απόψεις του πάνω στο πρόβλημα αυτό σώζονται σ’ ένα 

διάλογο πού έγραψε, με κύρια πρόσωπα τον Ποιητή και τον 

Σοφολογιότατο. Μνημονεύω, στην τύχη:  

“Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, παρέξ ελευθερία και γλώσσα”  

ή, ακόμα:  

“Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού, και αν είσαι αρκετός, 

κυρίεψέ την”.  

Γι’ αυτήν την κυριαρχία μόχθησε, κι αυτός ο μόχθος είναι πού τον έκανε 

ένα μεγάλο Έλληνα. Ο Σολωμός, βέβαια, έγραψε και τον Ύμνο στην 

Ελευθερία, πού οι στίχοι, του χρησίμεψαν για τον εθνικό μας ύμνο – και 

άλλα ποιήματά του μελοποιήθηκαν και τραγουδήθηκαν πολύ στον 

περασμένο αιώνα. Όμως δεν είναι γι’ αυτό που μετράει για μας η 

κληρονομιά του. Είναι γιατί μπόρεσε να χαράξει, όσο οριστικά του 

επέτρεπε η εποχή του, το δρόμο που θα 'παίρνε η Ελληνική έκφραση.  

‘’Αγάπησε τη ζωντανή γλώσσα και δούλεψε σ’ όλη του τη ζωή για 

να την ανυψώσει στο επίπεδο της ποίησης που εκείνος 

οραματιζόταν. Ήταν μια προσπάθεια που ξεπερνούσε τις δυνάμεις 

ενός και μόνου ανθρώπου" (Γιώργος Σεφέρης, στο περιοδικό Άρδην τ. 

28) 

Στα τέλη του 1828 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, συνεχίζοντας 

την ενασχόλησή του με την ποίηση σχεδόν απομονωμένος. Δεν έκανε 

ούτε ένα ταξίδι στην ελευθερωμένη Ελλάδα, γιατί, όπως υποστηρίζεται, 

«δεν εσυνηθούσε να θεατρίζει στο εθνικό του φρόνημα αλλά μες το 

άγιο βήμα της ψυχής»…. 

 

Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 

 

Την έννοια της Ελευθερίας και του νέου Ελληνισμού μάς την έδωσε το 

1821 και μας την ύμνησε ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. 

Πρέπει να δούμε το Εικοσιένα ως αντικειμενικό ιστορικό νόημα και ως 

μυθικό φέγγος, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της ελευθερίας, ο οποίος είναι καθαρά ανθρωπιστικός. Ο 

χαρακτήρας αυτός είναι φανερός στην ποίηση του Σολωμού, μέσα από 
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την οποία βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, στη λησμονημένη αυτή μεριά της 

Ευρώπης, αναδύονται από το βάθος της ψυχής των περιφρονημένων 

και ταπεινωμένων Ελλήνων οι μεγάλες ιδέες της ζωής του ανθρώπου, 

όχι ως αφηρημένα πλάσματα, αλλά ως ενσώματα “ολυμπιακά” 

αγωνίσματα. Τέτοιες μεγάλες ιδέες είναι: Η ιδέα της ελευθερίας της 

πατρίδας, η ιδέα του έθνους και της πολιτείας, η ιδέα του ανθρώπου και 

της ανθρωπότητας, η ιδέα της ιστορίας και της παράδοσης. Τα 

“ολυμπιακά” αυτά αγωνίσματα, στα οποία ενσωματώνονται οι 

παραπάνω μεγάλες ιδέες της ελεύθερης ζωής του ανθρώπου, φέρουν 

τα θρυλικά ονόματα: Δραγατσάνι, Αγία Λαύρα, Σπέτσες, Ύδρα, Ψαρά, 

Σάλωνα, Βαλτέτσι, Γραβιά, Μονεμβασιά, Νάουσα, Χίος, Μεσολόγγι, κλπ. 

Στα ιστορικά αυτά μέρη θεμελιώθηκε το αιώνιο μνημείο της Ελευθερίας. 

Θα αναφερθώ  στον ‘Ύμνο της Ελευθερίας’ και τους ‘Ελεύθερους 

Πολιορκημένους’ που εξ άλλου μέσα από αυτούς τους στίχους 

καταλαβαίνει κανείς το πνεύμα της ελευθερίας. 

 

Η πρώτη μορφή της ελευθερίας, η εθνική, ψάλλετε από τον Σολωμό 

στις αθάνατες στροφές του “Ύμνου της Ελευθερίας”, όπου ο ποιητής 

χαιρετίζει την εθνική ελευθερία στις δύο της καταστάσεις:  

1) σ’ εκείνη της δουλείας και  

2) σ’ εκείνη της απόφαση για Απελευθερωτικό Αγώνα.  

Ο χαιρετισμός της εθνικής ελευθερίας γίνεται με άφθαστη λιτότητα και σε 

ελεγειακό τόνο. Στον “Ύμνο της Ελευθερίας” περιγράφεται η δυστυχία, η 

δουλεία και η απελπισία  ύστερα από διάψευση της ελπίδας για ξένη 

βοήθεια και υπενθυμίζεται η αρχαία  λαμπρότητα και το “περασμένα 

μεγαλεία”, για να υπογραμμιστεί έτσι πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της νίκης 

που κέρδισαν οι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες.  

Στη συνέχεια του Ύμνου ο ποιητής έρχεται στην τελευταία προετοιμασία 

της Επανάστασης και καλεί την Ελευθερία να αδιαφορήσει στα όσα 

λέγονται. Ακολούθως ο ποιητής περιγράφει με επικό τρόπο τις τρεις 

αξιολογότερες μάχες που αποτελούν σταθμούς του Αγώνα: Πρόκειται για 

την πολιορκία και  κατάληψη της Τριπολιτσάς, τη μάχη της Κορίνθου και 

την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Από τις μάχες αυτές ο Σολωμός 

μάς δίνει εικόνες φρίκης, όταν γράφει:  

“Ακούω κούφια τα τουφέκια  

ακούω σμίξιμο σπαθιών  

ακούω ξύλα, ακούω πελέκια  
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ακούω τρίξιμο δοντιών”.  

Ωστόσο, δίδονται και εικόνες ευχάριστες, ελπίδας και αισιοδοξίας. 

Βλέποντας π.χ. ο ποιητής τις ωραίες Ελληνοπούλες να χορεύουν και 

συλλογιζόμενος με αγαλλίαση ότι αυτές θα γεννήσουν και θα αναθρέψουν 

ελεύθερα παλικάρια, αναφωνεί πινδαρικά τραγούδια, ψάλλοντας τη 

στροφή:  

“Κι η ψυχή μου αναγαλλιάζει   

πώς ο κόρφος κάθε μιας   

γλυκοβύζαστο ετοιμάζει   

γάλα ανδρείας και ελευθερίας”.  

Σ’ ολόκληρο τον Ύμνο εκφράζεται η εθνική ελευθερία, η οποία αναδύεται 

ως φλόγα απ’ τα φωσφορίζοντα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά και με τα 

φτερά της νίκης κάνει υψηλά πετάγματα πάνω από πόλεις και χωριά. 

 

Ωστόσο, στον “Ύμνο της Ελευθερίας” δε γίνεται μόνο περιγραφή 

πολεμικών γεγονότων των Ελλήνων, αλλά δίνεται συγχρόνως και μια 

ηθική διάσταση, υπάρχει δηλαδή  μια σκοπιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

ποιητής δεν εξυμνεί μόνο την εθνική ελευθερία, αλλά θέλει ταυτόχρονα 

να προσφέρει στο έθνος μας και μια εθνική παιδεία, λέγοντας τις ιδέες 

του που δεν είναι τίποτα άλλο από την  του αγωγή.  

Ο Σολωμός διαισθάνεται τις αδυναμίες του έθνους μας και για το λόγο 

αυτό θέλει να διδάξει με την ποίησή του στον ελληνικό λαό, σε μεγάλους 

και μικρούς, μερικές  αρετές, και αγαθά, με τα οποία μπορούν οι 

Έλληνες, εάν τα οικειοποιηθούν και τα βιώσουν, να διατηρήσουν την 

ελευθερία τους και να επιβιώσουν. Αρετές και αγαθά, που 

υπογραμμίζονται ιδιαίτερα στην ποίηση του Σολωμού, είναι: η ενότητα ή 

ομόνοια, η πολιτική αυτοτέλεια, η πολιτιστική παράδοση, η ψυχική 

ομοιογένεια, η κοινή εθνική συνείδηση κ.α. 

Από τις αρετές και τα αγαθά αυτά ο Σολωμός τονίζει κατεξοχήν στον 

Ύμνο την έλλειψη ενότητας ή ομόνοιας, δηλαδή τη διχόνοια. Όταν 

έγραφε ακόμη ο ποιητής τον “Ύμνο στην Ελευθερία”, είχαν ήδη φανεί 

τα πρώτα συμπτώματα της διχόνοιας, αυτής της κατάρας της φυλής 

μας, η οποία εκδηλώνεται δυστυχώς πολλές φορές στους Έλληνες και 

είναι γνωστό το φαινόμενο αυτό χωρίς μεταβολές από την ομηρική 

εκείνη “μήνιν” μέχρι τη σολωμική “διχόνοια, τη δολερή”.  
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Ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι η “διχόνοια” αυτή, η “δολερή”, αυτό το 

αδικαιολόγητο μίσος, μπορεί να καταστρέψει όλα εκείνα που 

κατόρθωσαν να επιτύχουν οι Έλληνες αγωνιστές με το αίμα και τη ζωή 

τους στα διάφορα πεδία των μαχών. Γι’ αυτό, ο Σολωμός περιγράφει με 

θαυμαστή ζωντάνια τις συνέπειες της διχόνοιας και τα απειλούμενα 

δεινά, τα οποία κορυφώνονται στη στροφή 147 του Ύμνου. Στη στροφή 

αυτή ο ποιητής μεταβάλλεται σε κήρυκα της ομόνοιας και της 

αδελφοσύνης των αγωνιζομένων Ελλήνων. Και συγκεκριμένα, 

υπενθυμίζοντας ενδεχομένως τους λόγους του Μέττερνιχ, εκφράζει την 

ανησυχία του λέγοντας:  

“Μην ειπούν στο στοχασμό τους  

τα ξένα έθνη αληθινά,  

εάν μισούνται ανάμεσό τους  

δεν τους πρέπει ελευθεριά”.  

Και στη συνέχεια ο Σολωμός εξορκίζει τους Έλληνες να συμφιλιωθούν 

και να ενωθούν, γιατί “πάντα η νίκη, αν ενωθείτε,  

πάντα εσάς θ’ ακολουθεί”.  

Με τον τρόπο αυτό ο ποιητής έχει ως σκοπό να παιδαγωγήσει τον 

Ελληνικό λαό και να δημιουργήσει πολίτες ενωμένους, ελεύθερους, 

υπεύθυνους, οι οποίοι θα είναι σε θέση με την εθνική συμφιλίωση να 

διαφυλάξουν την εθνική τους ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της 

πατρίδας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για το ότι ακόμη ο Σολωμός 

κατόρθωσε να εισαγάγει την ιδέα της εθνικότητας στην περιοχή 

της ποιητικής τέχνης, ο “Ύμνος της Ελευθερίας” καθιερώθηκε ως 

Εθνικός Ύμνος  της Ελλάδας και ο Σολωμός ως Εθνικός μας 

ποιητής. 

 

Η δεύτερη μορφή ελευθερίας στην ποίηση του Σολωμού είναι η ηθική. 

Αυτή η μορφή ελευθερίας στο έργο του Σολωμού εκφράζεται με την 

ύψιστη δημιουργία του, την ποιητική σύνθεση που φέρει σκόπιμα τον 

οξύμωρο τίτλο: “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”, αντί του πρώτου τίτλου, ο 

οποίος ήταν “Το Χρέος”. Πρόκειται για ένα ποίημα επικολυρικό με 

τραγική ουσία, με βαθιά φιλοσοφικό χαρακτήρα και με διαστάσεις 

οικουμενικές. Στους άφθαστους στίχους του ποιήματος αυτού 

εμπερικλείεται ανάγλυφα το τραγικό στοιχείο, γιατί περιέχεται η έννοια 

της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυνάμεις. 



176 

 

 

Οι δυνάμεις αυτές είναι: αφενός η ανθρώπινη θέληση, η εσωτερική 

ελευθερία, το ηθικό χρέος, και αφετέρου μια εξωτερική αδήριτη 

αναγκαιότητα, την οποία προκαλούν το αδυσώπητο φάσμα της πείνας, 

οι αρρώστιες, οι συνασπισμένες δυνάμεις της εχθρικής βίας και πάνω 

απ’ όλα το μάγεμα της φύσης. Και πιο συγκεκριμένα, την εξωτερική 

ακατανόητη αναγκαιότητα προκαλούν οι πειρασμός της ζωής και των 

γήινων απολαύσεων, το  

“εστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη”, η  

“νύχτα γιομάτη θαύματα”, η  

“νύχτα σπαρμένη μάγια”,  

το μαγευτικό τραγούδι της άνοιξης, η αγάπη της ζωής. Όλα αυτά 

μεταβάλλονται από εξωτερική πίεση σε εσωτερική καταπίεση, 

διατρέχοντας έτσι τον κίνδυνο να λιγοστέψει η ανδρεία των αγωνιστών. 

Ωστόσο, οι ξεσηκωμένοι Μεσολογγίτες μπορούν να αντέχουν στις 

αναρίθμητες δυσκολίες, δε λυγίζουν, δεν τα χάνουν,  

“δεν παραδίνουν τ' άρματα,  

δε γέρνουν το κεφάλι”,  

αλλά αγωνίζονται να φτάσουν στο στόχο τους και, συγκεκριμένα, έχουν 

να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μεγάλες αποφάσεις: ή να μείνουν 

πολιορκημένοι εξωτερικά και ελεύθεροι εσωτερικά ή να μείνουν 

ελεύθεροι εξωτερικά και δούλοι εσωτερικά. Οι Μεσολογγίτες αγωνιστές 

αποφάσισαν να μείνουν Ελεύθεροι εσωτερικά και Πολιορκημένοι 

εξωτερικά, να μείνουν αιώνια Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Έτσι πήραν την 

οριστική απόφαση για τη μεγάλη θυσία, γι’ αυτό προβάλλουν τον αγώνα 

τους εναντίον του μοιραίου, γιατί θεωρούν ότι είναι ελεύθεροι από την 

τυφλή νομοτέλεια, για να πραγματώσουν τα ιδανικά τους, για να 

εκπληρώσουν το ηθικό τους χρέος.  

Έτσι, ο αγώνας της μεγαλειώδους αυτής τραγικής πράξης στο 

Μεσολόγγι χάνει τον υλικό του χαρακτήρα και γίνεται αγώνισμα αρετής, 

μεταβάλλεται σε ηθική πράξη, αποβαίνει κατάκτηση εσωτερική, 

διαμορφώνεται σε Θερμοπύλες. Και Θερμοπύλες σημαίνει: το να ξέρεις 

ότι θα πεθάνεις, το να ξέρεις ότι περιμένεις την ώρα του θανάτου! Η 

φωνή του υπαγορεύει τη μεγάλη αυτή ηθική πράξη στο Μεσολόγγι 

έρχεται από μακριά, έρχεται από το βάθος του χρόνου, από το αίμα, 

από τη συνείδηση, από την υπέρτατη ηθική δύναμη του Χρέος. 
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Γνωρίζουν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι ότι η ελευθερία είναι χρέος και 

όχι δικαίωμα, αλλά γνωρίζουν ταυτόχρονα ότι και  

“η ζωή είναι χρέος, 

 έστω και αν αυτή διαρκούσε μονάχα μια στιγμή”.  

Η φυσική έξοδος είναι το φυσικό επακόλουθο της πνευματικής εξόδου. 

Και καθώς μας αποσαφηνίζει ένας άλλος στίχος, αποφάσισαν οι 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι να κάνουν την “απελπισμένη” τους έξοδο και 

να βρεθούν  

ή “εκείθε με τους αδελφούς”  

ή “εδώθε με το χάρο”.  

Έτσι το Μεσολόγγι έγινε το προαιώνιο σύμβολο της ηθικής νίκης και του 

αληθινού θριάμβου της εσωτερικής αυτονομίας του ανθρώπου. Το 

Χρέος κάνει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους να μεταβάλλονται σε 

εξαϋλωμένες υπάρξεις, σε πνεύματα, σε αγνές ψυχές, σε μεταφυσικές 

οντότητες, ελεύθερες από κάθε ζωικό περιεχόμενο, οι οποίες νικούν 

ηθικά και ανεβαίνουν πνευματικά ως τον κόσμο των ωραίων ιδεών. Οι 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι υψώνονται πια σε μια σφαίρα ηθικής 

φωτοχυσίας και από εκεί ακτινοβολούν φως, δύναμη και μεγαλείο. Μέσα 

στην πλήρη εκμηδένιση της επίγειας ευτυχίας τους και της κοινωνικής 

και φυσικής τους υπόστασης βλέπουν σαν όραμα να ορθώνεται 

μπροστά τους ο ελεύθερος Άνθρωπος του Σολωμού και τότε ακριβώς 

είναι που αγγίζουν το ανθρώπινο μεγαλείο. Εκεί ψηλά στον ουρανό των 

ηρώων οι επώνυμες και ανώνυμες μορφές των Ελεύθερων 

Πολιορκημένων μετεωρίζονται μεγαλόπρεπα και προσεγγίζουν τη γενική 

ιδέα του Ανθρώπου, την ιδέα του τέλειου, του ολοκληρωμένου, του 

ανώτερου Ανθρώπου. 

 

Κατά την άποψη μου, από όλη την ποίηση του Σολωμού και 

περισσότερο από τον “Ύμνο της Ελευθερίας” και τους “Ελεύθερους 

Πολιορκημένους” του βλέπουμε ότι η ελευθερία δεν είναι κτήμα, αλλά 

απόκτημα, δεν είναι μόνο δικαίωμα αλλά και χρέος. Αυτό είναι το μέγιστο 

μάθημα που μας δίνει ο Εθνικός μας ποιητής. Η εθνική και πολιτική 

ελευθερία κερδίζονται με αγώνες, σαν τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 

Εικοσιένα, ενώ η ελευθερία κερδίζεται ύστερα από μεγάλη εσωτερική 

πάλη και μερικές φορές με θυσία του εαυτού μας. Το πνεύμα του 

Σολωμού είχε αναγεννηθεί από το ιδεώδες της ελευθερίας, το οποίο 

λειτούργησε  στην ψυχή και την ποίησή του. Ο Σολωμός δείχνει στην 
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ποίησή του ότι οι ήρωες αναδεικνύονται και οι λαοί μορφώνονται από το 

πνεύμα της ελευθερίας.  

Με την ποίηση του Σολωμού γεννήθηκε μια αληθινή παιδεία του 

Ελληνικού λαού, η οποία επιδρά στο σύνολο των Ελλήνων με το 

ευσεβές φρόνημα της ελευθερίας και της νίκης. Η παιδεία αυτή εννοείται 

ως γέννημα πάλης και ως αγώνισμα αρετής, ως υψηλό και αγέρωχο 

ήθος του ανθρώπου, ως σταθερή πίστη στα ιδανικά και ως βίωση της 

αρετής μέσω της ποιητικής τέχνης του μεγάλου μας αυτού ποιητή, του 

μεγάλου αυτού ευπατρίδη, ο οποίος αισθανόταν πάντοτε ως 

αναπόσπαστο μέρος και ταυτόχρονα ως παιδαγωγός του λαού του.  

Πρόκειται για μια παιδεία του πνεύματος της ελευθερίας, με την οποία 

υψώνεται η ανθρώπινη αξία και ολοκληρώνεται η προσωπικότητά μας.  

Έτσι, ο Σολωμός με την ποίηση και την παιδεία του έδωσε και αυτός τη 

δική του μάχη στον Αγώνα του Εικοσιένα για τη διαμόρφωση μιας 

ελεύθερης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας, με άλλα λόγια, έδωσε 

τη μάχη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, την οποία και 

σήμερα όλοι μας τόσο πολύ αναζητούμε. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις 4-4 – 2021 
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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ :   

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» 

 

Ότι θα ακούσετε είναι Τεκμηριωμένα ιστορικά στοιχεία και όχι 

"απόψεις" για την πραγματική και ουσιαστική συνεισφορά των 

Φιλελλήνων και των Ελλήνων Τεκτόνων στη μεγαλειώδη Ελληνική 

Επανάσταση και ειδικότερα στο Μεσολόγγι. 

Πηγή έμπνευσης των Ελεύθερων Πολιορκημένων είναι ο αγώνας των 

υπερασπιστών του Μεσολογγίου, κατά τη δεύτερη πολιορκία του από 

τους Οθωμανούς, που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο (1825-1826) και 

κορυφώθηκε με την απέλπιδα έξοδο της Κυριακής των Βαΐων στις 10 

Απριλίου 1826. Ο Σολωμός στο έργο του επιχειρεί να αναδείξει σε 

ποιητικό λόγο το ηθικό μεγαλείο των Ελλήνων αγωνιστών που 

οδηγούνται με πλήρη συνείδηση στη θυσία για την κατάκτηση της 

πνευματικής ελευθερίας τους 

Μεσολόγγι 

Το 1821, η δίνη των γεγονότων φέρνει το Μεσολόγγι στο επίκεντρο της 

Επανάστασης, και το καθιστά κέντρο στρατηγικό και πολιτικό. Ως κέντρο 

στρατηγικό η πόλη αποτελεί το προπύργιο της δυτικής Στερεάς, αλλά και 

την προφυλακή του επαναστατημένου Μωριά. Ως κέντρο πολιτικό είναι η 

έδρα της «Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος», με τον Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο στην Διοίκηση. Μέσα στο κλίμα αυτό καταφθάνουν στο 

Μεσολόγγι οι πρώτοι φιλέλληνες.  

Τον Φεβρουάριο του 1822 ο Γερμανός υποστράτηγος Κάρολος Αλβέρτος 

Νόρμαν συγκροτεί το σώμα των Φιλελλήνων στην Κόρινθο και έρχεται 

στο Μεσολόγγι αναλαμβάνοντας δράση στις «επιχειρήσεις» του 

Μαυροκορδάτου στην Ήπειρο. Διακρίνεται στην μάχη του Κομποτίου, 

τραυματίζεται στην μάχη του Πέτα και πεθαίνει στο Μεσολόγγι τον 

Νοέμβριο του 1822.  

Την ίδια χρονιά έρχεται και ο φιλελεύθερος Ελβετός Ιωάννης Ιάκωβος 

Μάγερ, ο οποίος αγωνίζεται για την οργάνωση νοσοκομείου στο 

Μεσολόγγι, αλλά και για την επικοινωνιακή πολιτική: με τυπογράφο τον 

Θεσσαλονικέα Δημήτρη Μεσθενέα αναλαμβάνει την έκδοση των 

εφημερίδων «Ελληνικά Χρονικά» και «Telegrafo Greco». Ο Μεσθενέας 
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τυπώνει μάλιστα για πρώτη φορά στο Μεσολόγγι τον Ύμνο εις την 

Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού, τον Μάιο του 1825. Η έκδοση των 

«Ελληνικών Χρονικών» συνεχίζεται σε όλη την διάρκεια της δεύτερης 

πολιορκίας του Μεσολογγίου και σταματά στις 20 Φεβρουαρίου 1826, 

οπότε το τυπογραφείο καταστρέφεται από τους βομβαρδισμούς. Το 

βράδυ της Εξόδου, ο Μάγερ και ο Μεσθενέας πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι.  

Ο συνταγματάρχης Leicester Stanhope φτάνει στο Μεσολόγγι στις 12 

Δεκεμβρίου 1823 ως εκπρόσωπος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του 

Λονδίνου, φέρνοντας μαζί του φάρμακα και τρία εκτυπωτικά μηχανήματα. 

Συναντά τον Μάγερ, ο οποίος είχε εξοικειωθεί με τους ελληνικούς 

χαρακτήρες, και συνεργάζονται στην έκδοση εφημερίδων.  

Τον Φεβρουάριο του 1824 πραγματοποιείται η άφιξη του William Parry, 

που συνοδεύεται από οκτώ πυροτεχνουργούς, εφοδιασμένους με το 

αναγκαίο υλικό, ώστε να στηθεί οπλοποιείο. Η αποστολή περιλαμβάνει 

επίσης εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία και μουσικά όργανα.  

Το Μεσολόγγι είναι η πόλη του πιο λαμπρού φιλέλληνα, του Άγγλου 

ποιητή Λόρδου Βύρωνα, του οποίου το λογοτεχνικό μέγεθος και η 

προσωπικότητα ξεπέρασαν τα όρια της χώρας του. Τον Ιανουάριο του 

1824, το ζωντανό αυτό σύμβολο του ρομαντισμού έρχεται στο Μεσολόγγι 

ως εκπρόσωπος του φιλελληνικού κομιτάτου του Λονδίνου. Για σχεδόν 

τέσσερις μήνες ο διανοούμενος επιλέγει να ζει σαν στρατιώτης, 

προκειμένου να συνδράμει έμπρακτα τους Έλληνες στον αγώνα της 

ανεξαρτησίας. Στρατευμένος στην υπεράσπιση των ιδανικών του, αφήνει 

την τελευταία του πνοή στις 19 Απριλίου, ταυτίζοντας το πεπρωμένο του 

με εκείνο της πολιορκημένης πόλης. Ο στερνός του λόγος είναι για την 

Ελλάδα:  Της έδωσα το χρόνο μου, την περιουσία μου, την υγεία μου - και 

τώρα της δίνω και τη ζωή μου. Ο πρόωρος θάνατός του έχει τόσο μεγάλη 

απήχηση διεθνώς, ώστε ακόμα και νεκρός ο Μπάιρον αφυπνίζει 

συνειδήσεις και νοηματοδοτεί το φιλελληνικό κίνημα στον δυτικό κόσμο.  

Ο σοφός της Βαϊμάρης, ο μεγάλος Γκαίτε, σε μια σκηνή του Φάουστ Β 

τοποθετεί τον Ευφορίωνα, τον ήρωα που εκπροσωπεί το πνεύμα της 

ανδρείας και της λευτεριάς, να φωνάζει με έξαψη στο Μεσολόγγι:  

«Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνω!  
Πάντα μακρύτερα να κοιτάζω!»  
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Αποθεώνει έτσι τον Λόρδο Βύρωνα για τη θυσία του στο Μεσολόγγι, το 

οποίο υψώνει σε ιδεώδη και αιώνιο βωμό ανδρείας και αυτοθυσίας.  

Η κορυφαία στιγμή της ιστορίας στον αγώνα της ανεξαρτησίας των 

Ελλήνων λαμβάνει χώρα στο Μεσολόγγι στις 10 Απριλίου 1826, την 

τραγική νύχτα της Εξόδου. Η τελευταία πράξη του δράματος των 

Ελευθέρων Πολιορκημένων δεν είναι έκρηξη παλικαριάς σε ώρα 

πολεμικού παροξυσμού, ούτε ηρωικό μένος ενός γενναίου ανθρώπου σε 

κατάσταση εξαλλοσύνης ή έστω απελπισίας. Η Έξοδος είναι το 

κορύφωμα μιας συνειδητής στάσης ζωής και αγώνα, που ζυμώθηκε 

σιωπηλά, ήρεμα και σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο 

μυαλό, την ψυχή και τη συνείδηση των λιμοκτονούντων ενόπλων και 

αόπλων, που παραμένουν πιστοί μέχρις εσχάτων στα όσια και ιερά της 

θρησκείας και της πατρίδας τους, στη λευτεριά και την αξιοπρέπεια. Η 

φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου είπε ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων. Το 

οριακό επίτευγμα του ανθρώπου να καταστήσει τον θάνατό του πράξη 

οικουμενικής ελευθερίας πολύ σπάνια συμβαίνει στον κόσμο. Η Έξοδος 

του Μεσολογγίου δεν είναι απλώς μια σελίδα ιστορίας, είναι ένα μείζον 

πνευματικό γεγονός, το οποίο πέρα από τον θαυμασμό προκαλεί και 

φιλοσοφικό στοχασμό.  

Δεν τους βαραίν' ο πόλεμος, αλλ' έγινε πνοή τους 
..... κι εμπόδισμα δεν είναι 
Στες κορασιές να τραγουδούν και στα παιδιά να παίζουν. 

Το Μεσολόγγι γίνεται εστία ενός ασύλληπτου ρεύματος αλληλεγγύης, που 

εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Όταν οι γαλλικές εφημερίδες δημοσιεύουν 

την είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου, ο φιλελεύθερος γαλλικός λαός, 

όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο τύπος, αντιδρά έντονα στην ωμή και 

βάρβαρη καταστολή και επιχειρεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους 

αγωνιζόμενους Έλληνες. Σε μία μεγαλειώδη διαδήλωση μπροστά στο 

ανάκτορο, οι φοιτητές ζητωκραυγάζουν υπέρ των Ελλήνων και ζητούν 

από τον βασιλιά Κάρολο τον Α΄ να βοηθήσει τον αγώνα τους.  

Στις 18 Απριλίου, στην παρισινή σάλα Τίβολι δίνεται ένα κονσέρτο υπέρ 

της Φιλελληνικής Εταιρείας με μαέστρο τον Ροσίνι. Οι μουσικοί έχουν 

στολίσει τα όργανα τους με άσπρες και γαλάζιες μεταξωτές κορδέλες. Τα 

μέλη της Εταιρείας υποδέχονται το κοινό φορώντας ασπρογάλαζο 

περιβραχιόνιο. Οι κυρίες στις επίσημες ενδυμασίες τους προσθέτουν 
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κονκάρδα με τα ελληνικά χρώματα. Το πρόγραμμα κλείνει με ελληνικά 

τραγούδια και με έναν μεγάλο έρανο υπέρ του ελληνικού αγώνα. 

Πρόκειται για το σπουδαιότερο, από κάθε άποψη, γεγονός στην ελληνική 

Επανάσταση του 1821. Κάθε χρόνο στις 10 του Απρίλη το Ελληνικό 

κράτος κάνει «εντυπωσιακές» παράτες και όταν σβήνουν τα φώτα της 

γιορτής, μένει ο μύθος ενός κάστρου που το πολιόρκησαν οι Τούρκοι και 

οι ηρωικοί Έλληνες έκαναν «έξοδο». Η επίσημη ιστορία σταματάει εδώ, 

αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. Και έχει πολλές… Στην ιστορία αναφέρεται 

ως η τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου και χωρίζεται σε δύο φάσεις: Η 

πρώτη από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι τον Οκτώβριο του 1825 όταν η 

πόλη πολιορκήθηκε από τα στρατεύματα του Ρεσίτ Πασά (Κιουταχή) και 

η δεύτερη από τον Δεκέμβριο του 1825 έως τον Απρίλιο του 1826 από τα 

στρατεύματα του Ιμπραήμ και του Κιουταχή από κοινού. 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· 
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει 
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει: 
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω γω στο χέρι; 
Οπού συ μου 'γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 

 Οι αντίπαλοι: Το στράτευμα του Κιουταχή περίπου 30.000 άνδρες, του 

Ιμπραήμ σχεδόν 10.000. Στην πολιορκία, από την πλευρά της θάλασσας, 

συμμετείχαν και οι τρεις αρμάδες, η Τουρκική, η Αιγυπτιακή και της 

Τύνιδας. Στο Μεσολόγγι την παραμονή της Εξόδου μετρήθηκαν 3.600 

μάχιμοι. Μέχρι τον Φλεβάρη του 1826 ανεφοδίαζε και ενίσχυε τους 

πολιορκημένους ο Ελληνικός στόλος. Δυστυχώς, ήταν και 7.000 άμαχοι. 

Μια λεπτομέρεια που αποσιωπάται καθώς χαλάει κάπως το «εθνικό 

αφήγημα»: στο στράτευμα του Κιουταχή υπηρετούσαν χιλιάδες Έλληνες, 

ίσως περισσότεροι από αυτούς που υπεράσπιζαν την πόλη! Ο πιο 

«επίσημος» ήταν ο Βαρνακιώτης, η προσωποποίηση του προδότη στις 

«Ωδές» του Κάλβου. 

Αν δεχτούμε ως πιθανότερη εκδοχή αυτήν που παρουσιάζει ο Κ. 

Κωστάκης το Μεσολόγγι στα νεότερα χρόνια πρωτοκατοικήθηκε από 

Δαλματούς κουρσάρους. Προτείνει μάλιστα και το 

δαλματικό Messo Laghi (λιμνοχώρι) για την ετυμολογία του ονόματος. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Lykeiou_html-empl/indexD2_1.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Lykeiou_html-empl/indexD2_1.html
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Με την κήρυξη της Επανάστασης υπήρξε μια υποτυπώδης οχύρωση, 

πίσω από αυτήν αντιστάθηκαν στην πρώτη πολιορκία από τον Ομέρ 

Βρυώνη, τον Δεκέμβρη του 1822. Κατανοώντας πως, λόγω της 

στρατηγικής της θέσης, η πόλη θα δεχόταν ξανά επίθεση, το καλοκαίρι 

του 1823 ανέθεσαν στον Χιώτη μηχανικό Μιχάλη Κοκκίνη την καλύτερη 

οχύρωση. Ο Κοκκίνης βάθυνε και πλάτυνε το χαντάκι, το ύψος του 

τείχους έφτασε στα 2 μέτρα ενώ σήκωσε και 23 «ντάπιες» (κανονοστάσια, 

πυργίσκους) με ύψος ως 3,5 μέτρα. 

Γράφει ο Δ. Φωτιάδης στην μελέτη του για το Μεσολόγγι: «Τούτο ήταν το 

“φρούριο του Μεσολογγίου” όπως το έλεγαν οι γραμματιζούμενοι. Μα 

χρειαζόταν μεγάλη φαντασία για να περάσει για τέτοιο. Ο Νικόλας 

Στουρνάρας σε γράμμα του στον Νικηταρά το ονομάζει “γελαδομαντρί” 

και “φράχτη. Έτσι το έλεγαν οι αγωνιστές και τέτοιο στάθηκε». Για τα 

γεγονότα υπάρχει αφθονία πηγών: Απομνημονεύματα σημαντικών 

οπλαρχηγών όπως του Σπυρομήλιου και του Μίχου και πολλές 

μαρτυρίες. Σπουδαία πηγή φυσικά αποτελεί η εφημερίδα «Ελληνικά 

Χρονικά» που εκδιδόταν στο Μεσολόγγι από τον Ελβετό γιατρό Ζαν Ζακ 

Μάγερ, από το 1824 έως τον Φλεβάρη του 1826. 

 Η πιο σημαντική από όλες είναι το έργο του Νικόλα Κασομούλη, 

«Στρατιωτικά Ενθυμήματα της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821 -

1833». Ο Κασομούλης, γεννημένος το 1798 στη Σιάτιστα της Μακεδονίας, 

πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μεγάλες μάχες και στην πολιορκία του 

Μεσολογγίου και επέζησε στην Έξοδο. Ξεκίνησε να γράφει το έργο του 

το 1832. Ως αγωνιστή τον χαρακτήριζε σπάνια τιμιότητα, γεγονός που 

μετουσιώνεται σε αντικειμενικότητα στο έργο του. Δεν έχει συγγραφικές 

αρετές, έχοντας μάθει λίγα γράμματα γράφει σε μια φριχτή καθαρεύουσα. 

Το χειρόγραφό του ήταν ξεχασμένο στα χέρια του Π. Ανδρέου στη 

Στυλίδα. Το ανακάλυψε, με τη βοήθεια του στρατηγού Τιμολέοντος 

Βάσσου, ο ακούραστος ερευνητής Γιάννης Βλαχογιάννης το 1929. 

Η επίσημη ιστορία τον Κασομούλη τον έθαψε, από το έργο του κράτησε 

επιλεκτικά γεγονότα. Αποσιώπησε αυτά που αναδείκνυαν, με δεδομένη 

τη σημασία της σύγκρουσης, τις τεράστιες ευθύνες της κυρίαρχης 

πολιτικής μερίδας των Ελλήνων για την πτώση της πόλης. Ευθύνες που 

δύσκολα μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε «λάθη». Βαριά η 

κατηγορία της σκοπιμότητας, δεν είναι όμως αστήρικτη. 
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Το 1825 διαμορφώνεται το επιτελικό σχέδιο για την κατάπνιξη του 

«ζορμπαλικιού» των Ελλήνων, με τη συνδρομή ευρωπαίων αξιωματικών, 

όπως του επιτελάρχη του Ιμπραήμ, του Γάλλου συνταγματάρχη Σεβ. Στο 

σχέδιο θα συμβάλουν με στρατιωτικό υλικό, πληροφορίες και ανοιχτή 

κατασκοπία αγγλικές, γαλλικές και αυστριακές δυνάμεις. Ήξερε πολύ 

καλά ο Σολωμός τι έλεγε: «Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι 

Άγγλου». 

Ουσιαστικά έφτιαχναν μία τανάλια όπου η μία λαβή της, η στρατιά του 

Ιμπραήμ, θα κυριαρχούσε στον Μοριά και η άλλη, η στρατιά του Κιουταχή 

κατεβαίνοντας από την Δυτική Ελλάδα θα έφτανε στην Κόρινθο το 

καλοκαίρι του 1825. Η μία λαβή έκλεισε, ο Ιμπραήμ ουσιαστικά κατέπνιξε 

την αντίσταση στην Πελοπόννησο. Η άλλη όμως, ο Κιουταχής, κόλλησε 

μπροστά στον φράκτη του Μεσολογγίου, ακυρώνοντας και τη νίκη του 

Ιμπραήμ που υποχρεώθηκε να αφήσει τον Μοριά και να έρθει κι αυτός 

στο Μεσολόγγι. 

Είναι χαρακτηριστικό και επιβεβαιωμένο το γεγονός πως στις αρχές του 

Αυγούστου του 1825, μετά από αλλεπάλληλες μεγάλες νίκες των 

πολιορκημένων, ο Κιουταχής διέταξε κι έφτιαξαν τον τάφο του μπροστά 

στο Μεσολόγγι, θέλοντας έτσι να δείξει το χαρακτήρα ζωής και θανάτου 

που είχε η σύγκρουση. Και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να «θαφτούν» 

εκεί και αυτός κι ο Ιμπραήμ και οι ισχυρότερες δυνάμεις που είχε 

συγκεντρώσει η Οθωμανική αυτοκρατορία. Το γεγονός αυτό πιθανότατα 

θα οδηγούσε σε νίκη της ελληνικής Επανάστασης με τα δικά της όπλα, 

δηλαδή χωρίς εξάρτηση από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Το ήθελαν όλοι αυτό άραγε; Σίγουρα δεν το ήθελαν οι Μεγάλες Δυνάμεις. 

Γράφει ο Δ. Φωτιάδης: «ήταν πια ξεκάθαρο πως σε τούτη τη στενή 

λουρίδα γης δινόταν ο πιο κρίσιμος αγώνας. Ο εχθρός κατάλαβε και 

μπροστά στον “φράκτη” θα ρίξει όλα τα ασκέρια και τις αρμάδες της 

Ανατολής. Αυτό δεν είχαν μάτια να το δουν οι δικοί μας πολιτικάντηδες». 

Ο Αύγουστος Φαμπρ στην «Ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου» 

που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1827 είναι κατηγορηματικός: «Αν μονάχα 

6.000 καλά στρατεύματα συνέτρεχαν τις προσπάθειες της φρουράς, η 

πολιορκία θα λυνόταν και η στρατιά του Κιουταχή και του Ιμπραήμ θα 

καταστρεφόταν». 
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Υπήρχαν αυτά τα στρατεύματα; Φυσικά! Στις αρχές του 1826, στην 

κορύφωση της σύγκρουσης στο Μεσολόγγι, η ελληνική κυβέρνηση 

έστειλε στράτευμα από 1.000 άνδρες (ο Σπυρομηλιός μιλά για 3.000) με 

επικεφαλής τους Κριεζώτη, Μαυροβουνιώτη και Χατζημιχάλη στη … 

Βηρυτό, μετά από πρόσκληση του Μπεσίνι, εμίρη του Λιβάνου! Την ίδια 

εποχή, 2.750 άντρες του ταχτικού στρατού με τον Φαβιέρο και περίπου 

400 άτακτοι με τον Γκούρα στέλνονται σε εκστρατεία στην … Εύβοια! 

Παρόλα αυτά, ο Καραϊσκάκης συγκεντρώνει 3.000 περίπου άντρες με 

σκοπό να καλύψει την Έξοδο των πολιορκημένων. Μόλις 3 μέρες(!) πριν 

την έξοδο, η κυβέρνηση αφαιρεί τη διοίκηση από τον Καραϊσκάκη και την 

αναθέτει στον Κώστα Μπότσαρη, με αποτέλεσμα να βγει χωρίς κάλυψη 

η φρουρά! Πολλές συμπτώσεις… 

 «Τα μάτια η πείνα εμαύρισε…», για να θυμηθούμε πάλι τον Σολωμό. Αν 

είχε εφόδια το Μεσολόγγι δεν θα έπεφτε ποτέ! Αυτό δεν είναι αυθαίρετη 

εκτίμηση: Ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνύ διασώζει μια συνομιλία του μετά 

το τέλος της πολιορκίας όπου ο συνομιλητής του λέει: «Βλέπεις πως 

λιώνει εκείνο το χιόνι στα βουνά; Έτσι θα λιώναμε και εμείς αν το 

Μεσολόγγι είχε τροφές για 3 βδομάδες ακόμα». Ο συνομιλητής του ήταν 

ο Ιμπραήμ πασάς! 

Και φτάνουμε στο πιο κρίσιμο ερώτημα: ήταν νομοτελειακό να τελειώσουν 

οι τροφές των πολιορκημένων; 

Η απάντηση είναι όχι. Αρχικά να αναφερθούμε στο τεράστιο λάθος να 

μείνουν μέσα στην πόλη περίπου 7.000 άμαχοι. Αυτό ήταν καταστροφικό 

για την τροφοδοσία. Ήταν όντως απόφαση των ίδιων, πριν τους 

κατηγορήσουμε όμως ας συνυπολογίσουμε την εποχή και τις συνθήκες. 

Η πραγματική λύση θα ήταν η κυβέρνηση να αναλάβει την προστασία 

τους. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση είχε άλλα στο μυαλό της. 

Στις 24 Ιούλη του 1825 και ενώ στο Μεσολόγγι οι πολιορκημένοι νικούν 

σε αλλεπάλληλες μάχες τον Κιουταχή, η ελληνική κυβέρνηση με 

αρχιγραμματέα τον Αλ. Μαυροκορδάτο αποφασίζει την περιβόητη 

«Πράξη υποτέλειας» προς την Αγγλία: «Άρθρον 1ον:  

Το Ελληνικόν έθνος δυνάμει της παρούσης πράξεως θέτει εκουσίως την 

ιεράν παρακαταθήκην της αυτού ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας και της 
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πολιτικής αυτού υπάρξεως, υπό την μοναδικήν υπεράσπισιν της Μ. 

Βρετανίας». 

Το έγγραφο αυτό έτρεξαν να το πάνε στο Λονδίνο, στον υπουργό 

Εξωτερικών Κάνιγγ. Σύμπτωση, μαζί με τους απεσταλμένους της 

κυβέρνησης, στο Λονδίνο, στις 29 Σεπτεμβρίου 1825 βρίσκονταν εκεί ο Ι. 

Ορλάνδος και ο Α. Λουριώτης, ως αντιπρόσωποι της Ελλάδας για να 

συζητήσουν με την αγγλική κυβέρνηση περί του δεύτερου δανείου. Με 

αυτά τα δεδομένα, οι Άγγλοι τραπεζίτες θα εγκρίνουν δάνειο 2.000.000 

χρυσών λιρών με τοκογλυφικούς όρους. Συνέφερε λοιπόν την Αγγλία να 

νικήσουν οι Έλληνες στο Μεσολόγγι και, πιθανότατα, να αποκτήσουν 

μόνοι τους την ελευθερία τους; 

Υπάρχει και συνέχεια: Το Μεσολόγγι το εφοδίαζε ο ελληνικός στόλος. 

Όταν, τον Δεκέμβρη του 1825, έφτασε έξω από την πόλη ο Ιμπραήμ, 

αντιπροσωπεία των πολιορκημένων έφυγε για το Ανάπλι για να ζητήσει 

βοήθεια. Στις επίμονες εκκλήσεις τους πήραν μόνο υποσχέσεις. Τελικά με 

έρανο(!) μάζεψαν 70.000 γρόσια. Ο Μιαούλης από την αρχή ξεκαθάρισε 

πως με το ποσό αυτό ήταν αδύνατον να συγκροτηθεί αξιόμαχος στόλος 

που θα έσπαγε τον αποκλεισμό. Στις 20 Μάρτη του 1826 ξεκίνησαν 

ελάχιστα πλοία που παρά τις ηρωικές τους προσπάθειες δεν κατάφεραν 

να περάσουν στο Μεσολόγγι τα εφόδια. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό: 

ένα φορτίο παξιμάδια έστελνε η Ελληνική κυβέρνηση στο Μεσολόγγι. 

Ακόμα όμως κι αυτό αν πέρναγε η πόλη θα άντεχε. 

Πότε γίναν όλα αυτά; Μα μόλις είχαμε πάρει 2.000.000 χρυσές λίρες! Από 

αυτές το 58% φαγώθηκε από τους Άγγλους τραπεζίτες ενώ οι δύο 

Έλληνες διαπραγματευτές πήραν 37.000 χρυσές λίρες για τον κόπο τους! 

Η μίζα των αντιπροσώπων αρκούσε για να σωθεί το Μεσολόγγι!  

Ο στρατιωτικός διοικητής του Μεσολογγίου, στρατηγός Σπυρομήλιος 

είναι σαφής: «Το αγγλικόν κόμμα επεθύμει την πτώσιν του Μεσολογγίου 

ώστε να αποκατασταθή ευκόλως η Πελοπόννησος ως εν πριγκηπάτον». 

Υπερβολές; Πώς αλλιώς μπορούν να εξηγηθούν όλα αυτά που 

προαναφέρθηκαν; Άλλωστε, τα όσα ακολούθησαν, με αποκορύφωμα τον 

ρόλο των Άγγλων πρακτόρων Τσωρτς και Κόχραν και τη δολοφονία του 

Καραϊσκάκη, τα επιβεβαιώνουν! 
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Μετά το τέλος της πολιορκίας από τις 30.000 άνδρες του Κιουταχή οι 

αξιόμαχοι δεν ξεπερνούσαν τις 10.000. Αντίστοιχα τα νούμερα και για τον 

Ιμπραήμ, ήρθε από την Πελοπόννησο με 10.000 άνδρες και επέστρεψε 

με 3.500! Κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος, ανασυγκροτήθηκαν οι ελληνικές 

δυνάμεις και με αρχιστράτηγο τον Καραϊσκάκη θα απελευθερώσουν τη 

Στερεά Ελλάδα. 

Εξίσου μεγάλο κέρδος ήταν και ο πρωτοφανής αντίχτυπος στην Ευρώπη, 

η ηρωική αντίσταση και η Έξοδος άλλαξαν καταλυτικά το πολιτικό κλίμα. 

Τη νύχτα που μαθεύτηκε στο Παρίσι η είδηση συγκροτήθηκε τα 

μεσάνυχτα διαδήλωση φοιτητών που έφτασε στο παλάτι ζητώντας 

μεσολάβηση του βασιλιά Κάρολου. Το θέατρο Οντεόν ανεβάζει το δράμα 

του Ζ. Οζανό «η τελευταία μέρα του Μεσολογγίου». Αντίστοιχο 

μελόδραμα ανεβαίνει στο Λονδίνο! Τον Ιούνη του 1826 ο Β. Ουγκώ 

γράφει τα «Κεφάλια του Σεραγιού», ύμνο στους ήρωες του Μεσολογγίου. 

Τέσσερα ποιήματα για το Μεσολόγγι θα γράψει ο Γ. Μίλερ και πολλοί 

άλλοι ποιητές. Ο Κ. Παγκανέλ εκδίδει αμέσως βιβλίο με τίτλο «Το 

Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια» και ο μέγας Γκαίτε στον «Φάουστ» τοποθετεί 

τον Ευφορίωνα στο Μεσολόγγι να λέει την περίφημη φράση « Πάντα 

ψηλότερα να ανεβαίνω, πάντα μακρύτερα να κοιτάζω». 

Ο Ντελακρουά, ο Φλαντέν, ο Σεζέρ, ο Ντελανσάκ, ο Λαγκλουά 

απαθανατίζουν σε πίνακες τις σκηνές της πολιορκίας. 

Είχαν σημασία αυτά για τη διεθνή πολιτική; Τον τεράστιο αντίχτυπο στην 

ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τον αναγνωρίζει το σύνολο των ιστορικών της 

εποχής όπως ο Μέντελσον – Μπαρτόλδη, ο Φαμπρ, Ο Γκόρντον, ο 

Σενεσό, ο Φίνλεϋ. 

Το μαζικό ρεύμα υποστήριξης στον ελληνικό αγώνα έχει άμεσο πολιτικό 

και στρατιωτικό αντίκτυπο! Κάτω από αυτήν την πίεση Αγγλία, Γαλλία και 

Ρωσία θα διατάξουν τις ναυτικές τους δυνάμεις στη Μεσόγειο να 

επιβάλουν ανακωχή. Αυτό θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του 

Τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναβαρίνο. Οι εντολές προς τους 

υποναυάρχους Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέϋδεν δεν περιλάμβαναν 

εμπλοκή. Τι οδήγησε τελικά στη ναυμαχία του Ναυαρίνου που, εν 

πολλοίς, καθόρισε την εξέλιξη; Ακριβώς αυτό το κλίμα! 

Ο Μέντελσον – Μπαρτόλδι εκτιμά: «Το Ναβαρίνο υπήρξε θρίαμβος της 

θέλησης των λαών επί της θέλησης των βασιλέων»; Καλύτερη απόδειξη 
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για την ορθότητα αυτής της εκτίμησης; Λίγες μέρες μετά η Αγγλία θα 

αφαιρέσει τη διοίκηση του στόλου της Μεσογείου από τον θριαμβευτή 

Κόδριγκτον που και θα τον παραπέμψει σε Ναυτοδικείο! Ακόμα όμως και 

στο κείμενο που καθαιρείται ο νικητής ναύαρχος, αναγνωρίζεται από την 

αγγλική κυβέρνηση ο πρωτοφανής ηρωισμός των πληρωμάτων. 

Κλείνοντας θέλω να πω, πως το συμπέρασμα είναι πως οι εκπρόσωποι 

του Ελληνικού κράτους που κάθε χρόνο, 10 του Απρίλη, «τιμούν» την 

Έξοδο, υποκρίνονται όπως σε τόσες και τόσες άλλες περιπτώσεις. Για 

την απερίσπαστη και υποκριτική παρουσία τους φροντίζει η επίσημη 

ιστορία, που από το αριστούργημα του Σολωμού αξιοποιεί μα φαιδρό 

τόπο μόνο τον τίτλο. Για όλα τα άλλα σιωπά… 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές     

Δ. Φωτιάδη, «Μεσολόγγι» 

Ν. Κασομούλη,  Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων, 

1821  

Σπυρομήλιου, « Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου» 

Σπ. Τρικούπη, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» 

«Ελληνικά Χρονικά», εκδότης Ι. Μάγερ 

Αυγ. Φαμπρ, «Ιστορία της πολιορκίας του Μεσολογγίου» 

Τ. Γκόρντον, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» 

Τ. Φίνλευ, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» 

 

 

 

Εκφωνήθηκε σε διαδικτυακή συγκέντρωση  

Πανελλαδικά και Κύπρο σε εκδήλωση στις 10 - 4 - 2021 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

‘’ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ’’ 
 

 
Διονύσιος Σολωμός 

 

Τα ποιήματα. 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 
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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 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»  
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Την είδα την Ξανθούλα, 

Την είδα ψες αργά, 

Που εμπήκε στη βαρκούλα 

Να πάη στην ξενιτιά.  

Εφούσκωνε τ’ αέρι 

Λευκότατα πανιά, 

Ωσάν το περιστέρι 

Που απλώνει τα φτερά. 

Εστέκονταν οι φίλοι 

Με λύπη, με χαρά, 

Και αυτή με το μαντίλι 

Τους αποχαιρετά. 

(…) 

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.  

Σε γνωρίζω από την κόψητου  

σπαθιού την τρομέρη, 

σε γνωρίζω από την όψηπου  

με βία μετράει τη γη. 

 

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένητων  

Ελλήνων τα ιερά, 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 
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χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! 

 

Εκεί μέσα εκατοικούσες 

πικραμένη, εντροπαλή, 

κι ένα στόμα ακαρτερούσες, 

έλα πάλι, να σου πει. 

 

Άργειε νά ’λθει εκείνη η μέρα 

και ήταν όλα σιωπηλά, 

γιατί τα ’σκιαζε η φοβέρα 

και τα πλάκωνε η σκλαβιά. 

(…) 

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 

Λόρδου Μπάυρον»,  

Λευτεριά, γιὰ λίγο πάψε 

νὰ χτυπᾶς μὲ τὸ σπαθί. 

Τώρα σίμωσε καὶ κλάψε 

εἰς τοῦ Μπάιρον τὸ κορμί. 

 

Καὶ κατόπι ἂς ἀκλουθοῦνε 

ὅσοι ἐπράξανε λαμπρά. 

ἀποπάνου του ἂς χτυποῦνε 

μόνο στήθια ἡρωικά. 

 

Πρῶτοι ἂς ἔλθουνε οἱ Σουλιῶτες, 

καὶ ἀπ᾿ τὸ Λείψανον αὐτὸ 

ἂς μακραίνουνε οἱ προδότες 

καὶ ἀπ᾿ τὰ λόγια ὁποῦ θὰ πῶ. 

(…) 

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 
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κανταδόρων και θίγει συγχρόνως και μια κοινωνική αδικία με έντονο και 

επικριτικό τρόπο.  

Το 1823 γράφει το «ΛΑΜΠΡΟ» που είναι αποτέλεσμα ενός πραγματικού 

περιστατικού. Το 1828 εγκαταλείπει τη Ζάκυνθο και εγκαθίσταται στην 

Κέρκυρα, όπου ζει μόνος και μελετά. Τα πρώτα αποτελέσματα της 

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.  

                    Ο Κρητικός (απόσπασμα)  

Πιστέψετε π' ὅ,τι θὰ πῶ εἶν' ἀκριβὴ ἀλήθεια,  

μὰ τὲς πολλὲς λαβωματιὲς ποὺ μὄφαγαν τὰ στήθια,  

μὰ τοὺς συντρόφους πὄπεσαν στὴν Κρήτη πολεμώντας,  

μὰ τὴν ψυχὴ ποὺ μ' ἔκαψε τὸν κόσμο άπαρατώντας.  

(Λάλησε, Σάλπιγγα, κι ἐγὼ τὸ σάβανο τινάζω,  

καὶ σχίζω δρόμο καὶ τσ' ἀχνοὺς ἀναστημένους κράζω:  

«Μὴν εἴδετε τὴν ὀμορφιὰ ποὺ τὴν Κοιλάδα ἁγιάζει;  

Πέστε, νὰ ἰδεῖτε τὸ καλὸ ἐσεῖς κι ὅ,τι σᾶς μοιάζει.  

Καπνὸς δὲ μένει ἀπὸ τὴ γῆ  νιὸς οὐρανὸς ἐγίνη.  

Σὰν πρῶτα ἐγὼ τὴν ἀγαπῶ καὶ θὰ κριθῶ μ' αὐτήνη».  

«Ψηλὰ τὴν εἴδαμε πρωί  τῆς τρέμαν τὰ λουλούδια,  

στὴ θύρα τῆς Παράδεισος ποὺ ἐβγῆκε μὲ τραγούδια 

 ἔψαλλε τὴν Ἀνάσταση χαροποιὰ ἡ φωνή της,  

κι ἔδειχνεν ἀνυπομονιὰ γιὰ νὰ 'μπει στὸ κορμί της   

ὁ Οὐρανὸς ὁλόκληρος ἀγρίκαε σαστισμένος, 

 τὸ κάψιμο ἀργοπόρουνε ὁ κόσμος ὁ ἀναμμένος  

καὶ τώρα ὀμπρὸς τὴν εἲδαμε 

ὀγλήγορα σαλεύει 

ὅμως κοιτάζει ἐδῶ κι ἐκεῖ καὶ κάποιονε γυρεύει».  

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 
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καταλήξει στον καταπληκτικό τίτλο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» για να 

φανεί καθαρά η αντίθεση στην ψυχολογία των Μεσολογγιτών.  

 

Το εξώφυλλο του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, έκδοση Μεσολογγίου.(Τυπογραφείο 

που δούλευε τις μέρες της πολιορκίας)  Η πεζή ιταλική μετάφραση που συνοδεύει 

εδώ το ελληνικό κείμενο έγινε, πιθανότατα, με τη συνεργασία Grassetti και 

Σολωμού. 

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.  
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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.  

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.  

Έστησ' ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Aπρίλη,  

Kι' η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,  

Kαι μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους  

Aνάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.  

Nερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,  

Xύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,  

Kαι παίρνουνε το μόσχο της, κι' αφήνουν τη δροσιά τους,  

Kι' ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,  

Tρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.  

Έξ' αναβρύζει κι' η ζωή, σ' γη, σ' ουρανό, σε κύμα.  

Aλλά στης λίμνης το νερό, π' ακίνητό 'ναι κι άσπρο,  

Aκίνητ' όπου κι' αν ιδής, και κάτασπρ' ώς τον πάτο,  

Mε μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ' η πεταλούδα,  

Που 'χ' ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο.  

Aλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί 'δες·  
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Nύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!  

Δύσκολα μπορεί κανείς να καταλάβει και να αναλύσει το μεγαλούργηματα 

του Σολωμού. Οι ιδέες κυρίαρχα στοιχεία σε όλο μάτια τους τριγύρω 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. 

Στις 3/ 2 /1849   παρασημοφορήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, 

διότι «με την ποίηση του διέγειρε τα αισθήματα του λαού στον 

αγώνα για εθνική ανεξαρτησία». Πέθανε στις 9/2/1857  στην Κέρκυρα, 

ύστερα από αλλεπάλληλες εγκεφαλικές συμφορήσεις. Τα οστά του 

μεταφέρθηκαν το 1865 στη Ζάκυνθο και τοποθετήθηκαν αρχικώς σ' ένα 

μικρό μαυσωλείο στον τάφο του Κάλβου 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  9 – 5  – 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 
 

            Την Γλώσσαν μου Έδωσαν Ελληνική 

                                                                     Οδυσσέας Ελύτης 

 

Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική 

το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. 

Εκεί σπάροι και πέρκες 

ανεμόδαρτα ρήματα 

ρεύματα πράσινα μες τα γαλάζια 

όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε 

σφουγγάρια, μέδουσες 

με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων 

όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. 

Εκεί ρόδια, κυδώνια 

θεοί μελαχρινοί, θείοι κι εξάδελφοι 

το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια 

και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας 

λυγαριά και σχίνο 

σπάρτο και πιπερόριζα 

με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, 

ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα-πρώτα Δόξα Σοι. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα -πρώτα Δόξα Σοι! 

Εκεί δάφνες και βάγια 
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θυμιατό και λιβάνισμα 

τις πάλες ευλογώντας και τα καρυοφύλλια. 

Στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα 

κνίσες, τσουγκρίσματα 

και Χριστός Ανέστη 

με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων. 

Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου. 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου. 
 

Η Αγγλική γλώσσα έχει 490.000 λέξεις από τις οποίες 41.615 λέξεις. 

είναι από την Ελληνική γλώσσα.. (βιβλίο Γκίνες) 

''Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της 

πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι 

μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια.'' (Μπιλ Γκέιτς, Microsoft) 

Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με συνεχή ζώσα 

παρουσία από τους ίδιους λαούς και.....στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 

έτη.  

''Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από 

τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.''  (Francisco Adrados, 

γλωσσολόγος). 

 

Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς 

απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο 

Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από 

τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το 

ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. 

Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς 

πώς να γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να 

καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων 

που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.    Μας λέει ο Νικηφόρος Βρεττάκος 
 

Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς 

θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ πάνω ὅπως ἕνα 

ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει. 

Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα 

στοὺς γαλάζιους διαδρόμους 

συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς 

μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ 
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δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε 

μεταξὺ τους μὲ μουσική. 
 

Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα 

να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λές, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε 

λέξη ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την σημασία της. 

Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να διδάσκονται τα Αρχαία με τέτοιο 

φρικτό τρόπο στο σχολείο ώστε να σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι το τόσο 

όμορφο και συναρπαστικό. Μας λέει η Κική Δημουλα 

          

 ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΦΗΣ (Αποσπ.) 

Σε προσκυνώ, γλώσσα, πολλά τα θαύματά σου. 

Επί κυμάτων σφοδράς εποχής βαδίζουσα 

– ην γαρ ενάντιος της αλαλίας ο άνεμος – 

σώα βγήκες στην ακτή και άρθρωση εμφύσησες 

σε μερικούς τουλάχιστον λόγους κακοποιούς 

που εξεβίαζαν την επαφή μας να σιωπά. 

Οι υπόλοιποι δεν πίστεψαν. 

Έμειναν μέχρι τέλους βουβό εμπόδιό της. (…) 
 

Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την 

έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, 

καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία 

σειρά από γράμματα. Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά 

μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car και το 

αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το συμφωνήσουμε να ισχύει. 

Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Γι' αυτό το λόγο πολλοί 

διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις 

υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες. 

Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ 

είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η 

θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη 

πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη 

αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο». 

Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων 

επίσκεψις». Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γη 

(άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ 

σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του σπίτι. 
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Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + 

θέω=τρέχω. Ο Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει ότι 

κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ από το ίστημι που 

σημαίνει στέκομαι). 

Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη 

περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο 

τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη. 

Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που 

σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-

σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει. Μας «φθίνει» - ελαττώνει ως 

ανθρώπους - και μας φθίνει μέχρι και την υγεία μας. Και, βέβαια, όταν 

αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε να μην τελειώνει, πως 

το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο». Ο Νίκος Γκάτσος μας λέει 

 

Μια χούφτα είν’ ο άνθρωπος 

από στυφό προζύμι 

γεννιέται σαν αρχάγγελος 

πεθαίνει σαν αγρίμι. 

Του μένει μόνο στη ζωή 

μια γλώσσα μια πατρίδα 

η πρώτη του παρηγοριά 

και η στερνή του ελπίδα. 

Όλο το βιός κι η προίκα του 

ένας καημός στα στήθια 

κι ο τόπος που τον γέννησε 

η δυνατή του αλήθεια. 

Για ιδέστε κείνο το παιδί 

με τα γερά τα χέρια 

πώς οδηγεί τ’ αδέρφια του 

ν’ ανέβουν ως τ’ αστέρια. 

Κι απ’ τα βουνά της Ρούμελης 

και τα νησιά του νότου 

ένας πανάρχαιος παππούς 

κοιτάει τον εγγονό του. 
 

Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την «ώρα». Διότι για να 

είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει και στην ώρα του. Ωραίο δεν είναι το 

φρούτο όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν είναι 
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κάποια ούτε στα 70 της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το 

καλύτερο φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή, σε αυτή την 

περίπτωση, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. 

Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικόν 

Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς 

όπου αγαπά .. Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις 

τη δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς. Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!! 

Το άγαλμα ετυμολογείται από το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επειδή όταν 

βλέπουμε (σε αρχική φάση οι Θεοί) ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα 

η ψυχή μας ευχαριστείται, αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό επέρχεται 

η αγαλλίαση. Αν κάνουμε όμως την ανάλυση της λέξης αυτής θα δούμε 

ότι είναι σύνθετη από αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά). Άρα, για να 

συνοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή οτιδήποτε 

όμορφο), η ψυχή μας αγάλλεται και γιατρευόμαστε. Και πραγματικά, 

γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη 

σωματική μας υγεία. 

Παρένθεση: και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας 

λέει και τι είναι άσχημο. Από το στερητικό «α» και την λέξη σχήμα 

μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε το λίγο. 

Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αντίστοιχη 

Λατινική λέξη για το άγαλμα (που μόνο Λατινική δεν είναι). Οι Λατίνοι 

ονόμασαν το άγαλμα, statua από το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη 

αναφέραμε, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο. Προσέξτε την 

τεράστια διαφορά σε φιλοσοφία μεταξύ των δύο γλωσσών, αυτό που 

σημαίνει στα Ελληνικά κάτι τόσο βαθύ εννοιολογικά, για τους Λατίνους 

είναι απλά ένα ακίνητο πράγμα. 

Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με τη σκέψη του 

ανθρώπου. Όπως λέει και ο George Orwell στο αθάνατο έργο του 

«1984», απλή γλώσσα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς 

προσπαθούσε να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την σκέψη 

των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις. «Η γλώσσα και οι 

κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, 

εθνικός ποιητής των Ρουμάνων. 

Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία ενός προηγμένου 

πνευματικά πολιτισμού. Το να μπορείς να μιλάς σωστά σημαίνει ότι ήδη 

είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να 

παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις. 
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ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

                     Ελένη Αρβελερ 

Μάθετε να μιλάτε καλά ελληνικά! 

Στην γλώσσα αυτή δικάζει ο Πανταχού Παρών. 

Ήγγικεν οσονούπω η βασιλεία των ουρανών. 

Κι εκεί, στου φοβερού κριτήριου τον χώρο, 

ίσως δεν βρείτε μεσολαβητή και δικηγόρο, 

αφού η Παναγιά μιλάει μονάχα εβραϊκά, 

κι ο Παύλος τρέχει και δεν φτάνει, άρον-άρον, 

την υπεράσπιση να κάνει πολυπληθών βαρβάρων. 

Για τον καθένα οι Άγγελοι, σε απλή δημοτική 

έγραψαν και κρατούν κιτάπια μ’ έπαινους και ψόγους. 

Δεν είν’ λοιπόν ανάγκη σοφούς να πείτε λόγους. 

Η γλώσσα του παππού και της γιαγιάς αρκεί. 
 

Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή 

δεν είναι τυχαία αφού προέρχεται από το ρήμα «άδω» που σημαίνει 

τραγουδώ. 

Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος 

Βρεττάκος: 

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως 

ένα ποταμάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους 

γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, 

επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική». 

Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει 

την κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα:«Άκουγα αυτούς 

τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα 

αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την 

πατρίδα - μητέρα των εννοιών μας - μου απεκάλυπτε ένα άγνωστο 

πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα 

οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, 

όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η 

αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει». 

Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε 

πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη 

της συμπαντικής. Μας λέει ο Γιώργης Σεφέρης 
 

Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

[…]Ιερουσαλήμ, ακυβέρνητη πολιτεία! 
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Άγνωστες γλώσσες της Βαβέλ, 

χωρίς συγγένεια με τη γραμματική 

το συναξάρι μήτε το ψαλτήρι 

που σ’ έμαθαν να συλλαβίζεις το φθινόπωρο 

σαν έδεναν τις ψαροπούλες στα μουράγια· 

άγνωστες γλώσσες κολλημένες 

σαν αποτσίγαρα σβηστά σε χαλασμένα χείλια. 

Ιερουσαλήμ, πολιτεία της προσφυγιάς![…] 
 

Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που 

δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των 

αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν 

χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα 

ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου. 

«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους 

κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία μια γλώσσα κατ' εξοχήν 

μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις 

και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει 

η φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου. 

Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην 

Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν να θαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν 

γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες». 

Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα 

αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς 

στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας, του οποίους συχνά 

κοροϊδεύουμε για την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην 

Αρχαιοελληνική προφορά από ό,τι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως. 

Η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη 

στην μουσικότητά της.  

Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε 

ευνοημένη με μία γλώσσα ευχή, γεμάτη μουσικότητα» 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  16 – 5  – 2021 
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Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

# Επτανησιακή Σχολή – Α’ Αθηναϊκή Σχολή  1821 – 1880 # 

 

 
 

Η λογοτεχνία είναι αυτή η πνευματική δραστηριότητα η οποία ενώνει τους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικής ή γεωγραφικής καταγωγής, 

γιατί αναφέρεται σε συγκινήσεις και συναισθήματα, ιδέες και σκέψεις. Ο 

άνθρωπος βρίσκει ιδέες και ιδανικά σε αυτήν.  

Το μεγάλο της εφόδιο είναι πως είναι γραμμένη με τη βοήθεια του 

σημαντικότερου κώδικα επικοινωνίας του ανθρώπου, τη γλώσσα, αυτό 

την κάνει να κατανοείται γρήγορα, άμεσα, να προσλαμβάνεται και να 

αφομοιώνεται.. 

 Η λογοτεχνία και το λογοτεχνικό έργο αποτελεί πηγή συνεχούς 

προβληματισμού και απόκτησης ιδεών, αποτελεί αυτή την γλωσσική 

παράδοση με τη βοήθεια της οποίας ο σύγχρονος άνθρωπος 

ανακαλύπτει μέσω των κειμένων τον εαυτό του, τα μύχια συναισθήματα 

και συγκινήσεις που μπορούν να τον οδηγήσουν σε νέους χώρους 

γνώσης. Γι’ αυτό η κλασική λογοτεχνία έχει υψηλό αναγνωστικό 

ενδιαφέρον από τους ανθρώπου όλους των εποχών. 

Πιο συγκεκριμένα σήμερα θα αναφερθούμε στη νεοελληνική λογοτεχνία 

από τις αρχές του 19ου αιώνα ως το 1880, ως την εμφάνιση και ανάπτυξη 

της Β’ Αθηναϊκής Σχολής. Θα αναφερθούμε δηλαδή σε δύο λογοτεχνικές 

σχολές, σε αυτό που ονομάζεται  Επτανησιακή Σχολή της Λογοτεχνίας 

και Α’ Αθηναϊκή Σχολή. Όμως σε μερικά σημεία θα αναφερθούμε και σε 
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μερικούς εκπροσώπους από την προηγούμενη και τις επόμενες 

λογοτεχνικές γενιές.  

Όταν δημιουργείται το ελληνικό κράτος, υπάρχουν πολλοί λόγιοι που 

ασχολούνται με τα γράμματα, είναι λογοτέχνες, οι οποίοι δεν ζουν εκεί, 

ζουν κυρίως στα Επτάνησα, σχηματίζουν έτσι την επτανησιακή Σχολή. 

Είναι ο Σολωμός και ο Κάλβος κυρίως αλλά και ο Πολυλάς ο Λασκαράτος 

και ο Βαλαωρίτης ο οποίος όταν ενώνονται τα Επτάνησα με την Ελλάδα  

γίνεται βουλευτής και έρχεται στην Αθήνα. Σπουδάζουν στην Ιταλία ιδίως, 

και έχουν στενές επαφές με τη Δυτική Ευρώπη. Ζουν στα Επτάνησα που 

τότε ήταν υπό Αγγλική Προστασία, μία νόθα Ελευθερία όπως έλεγε ο 

Σολωμός.  Αυτοί είναι ποιητές κυρίως και απαρτίζουν την Επτανησιακή 

Σχολή της λογοτεχνίας. Σημαντικό πνευματικό κέντρο των Επτανήσων 

είναι η Ιόνιος Ακαδημία στην Κέρκυρα. Εκεί διδάσκουν ο Κάλβος και ο 

Σολωμός.  

Υπάρχουν όμως και λόγιοι οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα για να 

βοηθήσουν με τις γνώσεις τους και προσφέρουν στο ανεξάρτητο κράτος. 

Αυτοί κατάγονται από τη Κωνσταντινούπολη ή τα νησιά του Αιγαίου και 

αφού αποφοιτήσουν από σχολεία της Μολδοβλαχίας ή της Οδησσού της 

Ρωσίας θα κάνουν ανώτερες σπουδές στη δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία ή 

στη Γερμανία. Ανήκουν στους Φαναριώτες και έτσι αυτοί οι ποιητές 

ονομάζονται και Φαναριώτες. Γράφουν στην αρχή στη λαϊκή γλώσσα πιο 

μετά όμως, στην καθαρεύουσα. Ο Αλέξανδρος και Παναγιώτης Σούτσος, 

Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο Δημήτρης Βυζάντιος, είναι κάποιοι από 

αυτούς. Η γλώσσα που προτείνουν γίνεται τότε κυρίαρχη και επηρεάζουν 

και νεότερους Έλληνες ποιητές, το Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο, τον 

Πατρινό Σπυρίδωνα Βασιλειάδη, Δημήτριο Καρασούτσα που όλοι μαζί 

αποτελούν την Α’ Αθηναϊκή σχολή. Εδώ ανήκει και ο Εμμανουήλ Ροΐδης 

μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των γραμμάτων. 

Ποιες όμως ήταν οι ιδέες και οι πηγές στις οποίες στηρίχθηκε η 

νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα;  Κατά την άποψη μου και οι δύο 

σχολές είχαν μερικές κοινές πηγές, αυτές ήταν:   

 

Πρώτον. Ο ρομαντισμός.  Ο ρομαντικός ποιητής στο κέντρο των 

ενδιαφερόντων του τοποθετεί το συναίσθημα και τη φαντασία, το απόλυτο 

και το υπερβολικό, το συγκινησιακό και το ιδανικό, τα συναισθήματα που 

νικούν όλα τα φυσικά και ψυχικά εμπόδια. Οι ρομαντικοί δείχνουν μια 

προτίμηση για θέματα όπως η προσωπική εμπειρία της Φύσης, ο Θεός, 
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η περιπέτεια, ο έρωτας (συνήθως μελαγχολικός και καταδικασμένος), ο 

ηρωισμός και οι αγώνες για την ελευθερία. 

Από το πνεύμα του είναι επηρεασμένοι ο Σολωμός και ο Κάλβος.  Ο 

Σολωμός  αναφέρει, γράφοντας τον Ύμνο εις την Ελευθερία πως η 

αρμονία του στίχου ισοβαθμεί με ξεχείλισμα της ψυχής. Στο έργο του 

Λάμπρος, πραγματεύεται τον ήρωα ο οποίος πάσχει από εσωτερικές 

αντιφάσεις. Είναι αυτός που αγωνίζεται για την ελευθερία και 

πρωτοστατεί, είναι όμως και αυτός που δεν ακολουθεί τον ηθικό νόμο, 

προδίδει τη συζυγική πίστη και φτάνει χωρίς και ο ίδιος να το γνωρίζει 

στην αιμομιξία και στη συντριβή. Ο Κάλβος αν και πιο αρχαιόπρεπος 

τόνισε σε ειδική υποσημείωση στις Ωδές του, πως σκοπός της ποίησης 

είναι να απομιμηθεί τα κινήματα της ψυχής. Ο Σολωμός επηρεάζεται 

παράλληλα και από τη γερμανική φιλοσοφία, προσπαθεί να οικοδομήσει 

τέλειες συνθέσεις, στις οποίες  θα φαίνεται η πάλη του καλού με το κακό, 

η οντολογική ύπαρξη του κακού, η εσωτερική δύναμη του ανθρώπου να 

υπερβεί τον πραγματικό χρόνο, η αρμονία του ανθρώπου με τη Φύση, 

κάτι που δεν θα καταφέρει και θα μας παρουσιάσει μόνο ημιτελή μεγάλα 

έργα, τα οποία από μόνα τους ήταν ικανά να κινήσουν και να επηρεάσουν 

την μετέπειτα νεοελληνική λογοτεχνία.  

Ο Κάλβος επηρεάζεται ταυτόχρονα και από τον Πίνδαρο, τον αρχαίο 

ποιητή ο οποίος έγραψε πολλές ωδές για να υμνήσει τους αρχαίους 

ολυμπιονίκες και πυθιονίκες, μεταφέρει όμως αυτό το πνεύμα 

επιβράβευσης για τη νίκη, ύμνου στον νικητή στην περίοδο της 

νεοελληνικής επανάστασης για να υμνήσει τους ήρωες.  

Μπορούμε να πούμε πως αυτοί οι δύο ποιητές δημιούργησαν έργα μέσα 

στα πλαίσια ενός υψηλού Ρομαντισμού, γιατί τα έργα τους αν και έχουν 

πρωτότυπες πηγές παράλληλα έχουν πρωτοτυπία, τεχνική τελειότητα, 

νοηματική συνάφεια. 

Παράλληλα και οι ποιητές  και οι πεζογράφοι της Α’ Αθηναϊκής Σχολής 

επηρεάζονται από το ρομαντισμό τον οποίο αυτοί προσπαθούν να 

εισαγάγουν πιο συνειδητά, μάλιστα επίσημα ονομάζονται Ρομαντικοί 

ποιητές. Έτσι στο μυθιστόρημά   Ο Λέανδρος του Π. Σούτσου κεντρικός 

χαρακτήρας είναι ο ρομαντικός ήρωας ο οποίος δεν μπορεί να έρθει σε 

συμφωνία με τον εξωτερικό κόσμο, αγωνίζεται να καθιερώσει τα 

βαθύτερα αισθήματά του και τελικά συντρίβεται, το έργο είναι επιστολικό 

μυθιστόρημα και δέχεται την επιρροή  από το Βέρθερο του Γκαίτε.  
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 Η επίσημη νεοελληνική κριτική αναφέρεται στους ποιητές της Α’ 

Αθηναϊκή Σχολής με μια υποτίμηση, αυτό προφανώς σχετίζεται με τις 

γλωσσικές τους απόψεις έγραψαν και υποστήριξαν την καθαρεύουσα, 

επίσης το έργο τους συγκρινόμενο με του Κάλβου και του Σολωμού 

δείχνει να μην είναι τόσο πρωτότυπο..  Όμως σήμερα μπορούμε να 

πούμε γι’ αυτούς πως δεν τους έλειπε το ποιητικό σχέδιο, η φλόγα να 

συνθέσουν και να δημιουργήσουν έργα, τα έργα τους που προφανώς 

έχουν ατέλειες δημιουργούν ένα δικό τους σύμπαν που σε παρασύρουν 

στο να τα διαβάσεις. Είναι και αυτοί ποιητές που στο έργο τους φαίνονται 

τα τραύματα, ‘’οι λαβωματιές της εποχής’’, όπως χαρακτηριστικά είπε ο 

Σεφέρης για το έργο του Κάλβου και τον Σολωμού.  

. 

Δεύτερον. Ο Νεοελληνικός διαφωτισμός.   

Ο νεοελληνικός διαφωτισμός  επηρεάζεται από τις ιδέες των Γάλλων 

διαφωτιστών και της Γαλλικής Επανάστασης. Η ανάδειξη της φυσικής 

υπόστασης του ανθρώπου να ζει ελεύθερος από τυραννικά και δεσποτικά 

καθεστώτα, ο ρόλος της Παιδείας στην καλλιέργεια του ατόμου ο οποίος 

θα μπορέσει να καταλάβει τη θέση του και να αγωνιστεί για την Ελευθερία, 

η ανοχή προς τις άλλες θρησκείες, η ανάδειξη της Δημοκρατίας ως 

τρόπου διακυβέρνησης με την αποδοχή Συντάγματος και διαχωρισμό 

των εξουσιών, είναι κάποιες από τις ιδέες που επηρέασαν του Έλληνες 

Διαφωτιστές. Σημαντικοί εκπρόσωποι Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος με 

το πολύπλευρο διαφωτιστικό και φιλολογικό του έργο επηρεάζει το 

μετέπειτα ελληνικό κράτος και πολλές γενιές λογίων, ο Δημήτριος 

Καταρτζής ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πρότεινε τη χρήση της 

λαϊκής γλώσσας, ο Νικηφόρος Θεοτόκης και ο Ευγένιος Βούλγαρης οι 

οποίοι ζούσαν στην Αυλή της Μεγάλης Αικατερίνης και ο Ρήγας 

Βελεστινλής ο οποίος δεν ήταν μόνο φλογερός πατριώτης και 

διαφωτιστής, έγραψε και λογοτεχνία, το Θούριο και τη συλλογή 

διηγημάτων Σχολείο ντελικάτων Εραστών που αποτελεί μετάφραση από 

τα γαλλικά.    

Το έργο όλων αυτών των συγγραφέων έχει αποτυπωθεί η οντολογική 

διάσταση της Ελευθερίας και ο ηθικός αγώνας του ατόμου για την 

κατάκτησή της. Τρίτον. Οι  πρόδρομοι ποιητές Βηλαράς και 

Χριστόπουλος. Είναι και οι δύο θιασώτες της χρήσης της λαϊκής γλώσσας 

στην ποίηση. Επίσης και οι δύο ασχολούνται με θέματα γλωσσικά, 

γλωσσολογικά θα λέγαμε σήμερα. Ο Βηλαράς, προτείνει τη φωνητική 
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γραφή της νέας ελληνική στο έργο του Ροέηκη Γλόσσα, γράφει όμως και 

ποίηση επηρεασμένος από τη δημοτική παράδοση. Ο Χριστόπουλος 

γράφει το έργο Γραμματική της Αιολοδωρικής, ήτοι της ομιλούμενης των 

Ελλήνων Γλώσσας και τα Λυρικά τα οποία είναι ποιήματα που 

διαβάζονται αρκετά από τους νέους της εποχής. Δημιουργούν και οι δύο 

λίγο πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης και το έργο τους είναι γνωστό 

στον ελληνικό χώρος. 

 

Τέταρτον. Η δημοτική παράδοση.  

 Το δημοτικό τραγούδι, η λαϊκή φωνή του ανώνυμου ποιητή, η λαϊκή 

προφορική και λυρική παράδοση, επηρέασε και τις δύο σχολές σε μεγάλο 

βαθμό. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε πως ο Σολωμός μετά την 

έκδοση των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Φωριέλ στη 

Γαλλία το 1824, μελέτησε συστηματικά τον πρόλογο του Γάλλου 

φιλολόγου και ασπάστηκε  τις απόψεις εκείνου πως η ποίηση πρέπει να 

στηριχθεί στη λαϊκή γλώσσα, πως η σύγχρονη ελληνική γλώσσα είναι  

ωραία και πως μπορεί να εξελιχθεί και να τελειοποιηθεί.  Ο Σολωμός 

επίσης επηρεάζεται από τη γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών, από τις 

λέξεις, τα συνταχτικά σχήματα, από τα σχήματα λόγου. Μαθαίνει από 

αυτά τα αποφεύγει τον διασκελισμό και τη χασμωδία στην ποίησή του.  

Επιρροές επίσης δέχεται και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης από τη δημοτική 

ποίηση, ο οποίος στο έργο του μεταστοιχειώνει το λεβέντικο και υψηλό 

πνεύμα πολλών από των τραγουδιών αυτών ιδίως των κλέφτικων στο 

έργο του, χωρίς να ακολουθεί δουλικά τα τελευταία. 

Οι εκπρόσωποι της Α΄ Αθηναϊκής σχολής, όσο και να φαίνεται παράξενο, 

γιατί στο μυαλό μας τους συνδέουμε με τη λόγια γλώσσα, δέχονται και 

αυτοί σημαντική επιρροή. Άραγε όλοι θυμόμαστε πως το τραγούδι Ο 

κλέφτης, αυτό που λέει, «μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά,..» είναι έργο του 

Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, ή πως το τραγούδι που μοιάζει με τα 

δημοτικά η Βοσκοπούλα, «Μια βοσκοπούλα αγάπησα\ μια ζηλεμένη κόρη 

\ και την αγάπησα πολύ\ ήμουν αλάλητο παιδί\ δέκα χρονών αγόρι.» είναι 

ποίημα του Γεώργιου Ζαλοκώστα. Τίτλοι έργων όπως Ο Δήμος και η 

Ελένη, το Χάνι της Γραβιάς, Μεσολόγγι, μας φέρνουν συνειρμούς γύρω 

από την ελληνική λαϊκή παράδοση, αν και πολλοί από αυτούς 

μετουσιώνουν τη δημοτική παράδοση άμεσα, χωρίς μετασχηματισμούς.  

Ο Σολωμός δεν θα μπορούσε να γράψει βέβαια ποιήματα με αυτόν τον 

τρόπο γιατί θεωρούσε πως ο ποιητής έπρεπε να παίρνει μόνο την ύλη 
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από τα δημοτικά τραγούδια, τα φρονήματα όμως των δημοτικών 

τραγουδιών καθώς και το ήθος τους δεν μπορούν να εμφανίζονται στην 

προσωπική ποίηση με τον τρόπο της δημοτικής παράδοσης. Αυτό το 

φαινόμενο ο Σολωμός το ονόμασε παρώδημα, παρωδία δηλαδή, μια 

μίμηση  που μπορεί να οδηγήσει σε κωμική κατάσταση. Είναι μια 

αντίληψη η οποία τον καθοδήγησε στην ποίησή του, καθώς και πολλούς 

άλλους μεγάλους Ελληνες ποιητές.  

 

Πέμπτον. Η αρχαία ελληνική γραμματεία. 

Οι ποιητές και των δύο σχολών σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό 

γνώριζαν αρχαία και μελετούσαν τα αρχαία κείμενα. Πιστεύεται πως ο 

Σολωμός ήταν ο λιγότερο καλός γνώστης της αρχαίας γραμματείας, 

επειδή μεγάλωσε σε κλίμα που κυριαρχούσε η ιταλική ποιητική 

παράδοση, όμως στα κείμενα του που μας είναι γνωστά σε εμάς από την 

έκδοση των Ευρισκομένων του Πολυλά, βρίσκουμε μια σειρά από 

παρατηρήσεις του. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες του ίδιου του Πολυλά, πως 

του άρεσε ο Αισχύλος και θεωρούσε πως αυτός είχε προαισθανθεί την 

ρομαντική τέχνη. Θεωρούσε τα  δράματα του Σοφοκλή τέλεια, αλλά 

θεωρούσε πως ο Ευριπίδης αποσκοπούσε στο πάθος ως σκοπό και όχι 

ως μέσον, γι’ αυτό θεωρούσε πως δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει το 

παράδειγμά του. Γνωρίζει την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, έδινε δε 

προτεραιότητα στην πρώτη και ιδιαίτερα στην Κυκλώπεια, τη ραψωδία 

που αναφέρεται στην περιπέτεια του Οδυσσέα στους Κύκλωπες, διότι σε 

αυτήν ο νους αντιπαλεύει με την άγρια φύση και τελικά την νικά. Για τον 

Κάλβο έγινε αναφορά πιο πάνω αναφορικά με την επιρροή που δέχθηκε 

από τον Πίνδαρο. Όμως περισσότερο, στα ποιήματα του Κάλβου 

παρουσιάζεται μια μείξη γλώσσας αρχαίας και νέας, δίνονται πολλά 

ονόματα που δημιουργούν αντίστοιχα μοτίβα Με αυτή την αρχαιοπρέπεια 

κατορθώνει να δημιουργεί ένα σύμπαν ενιαία ελληνικό στα ποιήματά του, 

όπου δεν φαίνεται ο χρόνος στην πρόσληψη των πραγμάτων και την 

κατανόηση της κάθε εποχής. Βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο πως ο 

ρομαντισμός των Ελλήνων ποιητών σε μεγάλο βαθμό δέχεται την 

επιρροή του χώρου, της Ελλάδας της κλασικής εποχής και αυτό τον κάνει 

να αποδεσμεύεται από τις αυστηρές ρομαντικές συμβάσεις.Γνώστης της 

αρχαίας γραμματείας ήταν ο Ροΐδης, ο οποίος υπήρξε το πιο φωτεινό 

πνεύμα της εποχής του και αυτός που εισήγαγε τον ελεύθερο διαλογισμό 

και την κριτική σκέψη για την γύρω κατάσταση.  
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Επίλογος 

Ασχολήθηκα με ένα μέρος  της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα θεωρώντας 

πως μια  εικόνα και γνωριμία με αυτή μπορεί να μας βοηθήσει σήμερα. 

Σίγουρα είναι μια εποχή που μόνο μέσα στις αντιφάσεις της μπορούμε να 

την συλλάβουμε. Δεν είναι όμως ενδεδειγμένο από την άλλη πλευρά 

σήμερα να βάζουμε εμπόδια στην πρόσληψή τους, ούτε να την 

αντιμετωπίζουμε με κάποια προκατάληψη. Επίσης ήθελα να διευρύνουμε 

τον ορίζοντά μας μιλώντας για εκείνη την λογοτεχνική γενιά πιστεύοντας 

πως με την διεύρυνση μπορούμε να γίνουμε πιο πλούσιοι οι ίδιοι,   

πνευματικά, ηθικά και αισθητικά για αυτούς τους λόγους εξάλλου 

χρειάζεται να διαβάζουμε και σήμερα αυτή τη λογοτεχνία.     

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  23 – 5  – 2021 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (1910-1975) 

‘’Ο λόγος του  εκφράζει την ανάγκη απόδρασης’’ 

 

 
 
Ο Νίκος (Κόλιας) Καββαδίας γεννήθηκε στο Νικόλσκι Ουσουρίσκι, μια 

μικρή επαρχιακή πόλη του Χαρμπίν της Μαντζουρίας το 1910, γιος του 

μεγαλέμπορου Χαρίλαου Καββαδία και της Δωροθέας το γένος 

Αγγελάτου που κατάγονταν από την Κεφαλονιά.  

Το 1914 μετά το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου η 

οικογένεια εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Στον Πειραιά ο Νίκος τέλειωσε 

τη γαλλική σχολή του Saint Paul και το Γυμνάσιο.  

Παράλληλα δημοσίευσε τους πρώτους στίχους του στο περιοδικό της 

Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο Πέτρος 

Βαλχάλας. Γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας, μετά το θάνατο του 

πατέρα του όμως αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να 

εργαστεί σε ναυτικό γραφείο, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με 

φιλολογικά περιοδικά.  

Το 1929 μπάρκαρε στο φορτηγό πλοίο Άγιος Νικόλαος και από το 1930 

ξεκίνησε η περίοδος των διαρκών ταξιδιών του ως το 1936. Το 1932 

δημοσίευσε σε συνέχειες την Απίστευτη ιστορία του Λοστρόμου 

Νακαχαμόκο στην εφημερίδα ‘’Πειραϊκόν Βήμα.’’ Το 1933 εξέδωσε την 

ποιητική συλλογή ‘’Μαραμπού,’’ που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την 

κριτική. Ακολούθησαν ‘’το Πούσι’’ (1947) και ‘’η Βάρδια’’ (μυθιστόρημα-

1954), ενώ μετά το θάνατό του εκδόθηκε και η συλλογή ‘’Τραβέρσο’’ 

(1975). Το 1934 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα.  
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Το 1938 κατατάχθηκε στο στρατό και υπηρέτησε στην Ξάνθη. Το 1939 

πήρε δίπλωμα ραδιοτηλεγραφητή. Στη διάρκεια της Κατοχής, ο 

Καββαδίας περνάει στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης και γίνεται 

μέλος του ΕΑΜ. Την ίδια ακριβώς περίοδο γίνεται και μέλος του ΚΚΕ.  

Εντάσσεται, επιπλέον, στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, παρά το 

γεγονός ότι είχε τυπώσει τότε μόνο ένα βιβλίο, το Μαραμπού, ενώ το όριο 

ήταν τα τρία βιβλία. Είναι όμως ενεργός λογοτεχνικά, γράφοντας 

ποιήματα, ορισμένα εξ αυτών αντιστασιακά, με πιο χαρακτηριστικό το 

ποίημα "Στον τάφο του ΕΠΟΝίτη". Στις αρχές του 1945 γίνεται 

επικεφαλής του ΕΑΜ Λογοτεχνών-Ποιητών, θέση την οποία παραχωρεί 

στις 6 Οκτώβρη του ίδιου έτους στον Νικηφόρο Βρεττάκο, εξαιτίας της 

αναχώρησής του από την Ελλάδα με το πλοίο "Κορινθία". Η ασφάλεια τού 

έδωσε άδεια, καθώς θεωρείτο ανενεργός κομμουνιστής  

Το 1953 πήρε το δίπλωμα του Ασυρματιστή Α’. Το 1965 πέθανε η μητέρα 

του. Το 1968 επισκέφτηκε την Κεφαλονιά μετά από τριάντα πέντε χρόνια 

απουσίας. Εκεί έγραψε το πεζό Λι.  

Η γραφή του υπήρξε κυρίως βιωματική και ακολούθησε μια εξελικτική 

πορεία προς την αφαίρεση και τα όρια του υπερρεαλισμού, πάντα όμως 

μέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής στιχουργικής φόρμας και ρυθμικής 

τεχνικής…   

“Οι θαλασσινοί δεν πάνε ούτε στην κόλαση ούτε στον παράδεισο. 

Βολοδέρνουνε σ’ ένα διάδρομο μεταξύ. Δηλαδή κι εκεί ταξιδεύουνε. Για 

σκέψου…”.  

Ο Καββαδίας στο σημείο αυτό διαλέγεται με συγγραφείς,  καθώς 

παρουσιάζει το θάνατο των θαλασσινών σαν το Καθαρτήριο της Θείας 

Κωμωδίας του Δάντη ή ακόμη σαν το “μεσοδιάστημα” μεταξύ δύο 

αβύσσων του Καζαντζάκη. Ο Καββαδίας παρομοιάζει τη ζωή με καράβι 

και συλλογιζόμενος το Μοιραίο αναρωτιέται “Τα πάμε τα καράβια ή μας 

πάνε;” 

Η μυρουδιά του βαποριού, η μυρουδιά της θάλασσας, η μυρουδιά της 

φυγής. Την οσφραινόμουνα με τα ρουθούνια αχόρταγα. Έτσι μυρίζουμαι 

και τα βιβλία. (…) Κι έπειτα το πλοίο φεύγει και ξαναβρίσκω τον εαυτό 

μου τον ποιητή, το ναύτη, το θαλασσόβιο”. Ο τρόπος με τον οποίο ο 

Καββαδίας μέσα από την ποίησή του καταφέρνει να προσδιορίσει τον 

εαυτό του είναι θαυμαστός και συνάμα αξιοπερίεργος. Από τον πρώτο 

κιόλας στίχο του προλογικού ποιήματος “Μαραμπού” 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D_(%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/1945
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%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Λένε γιὰ μένα οἱ ναυτικοὶ ποὺ ἐζήσαμε μαζὶ 

πὼς εἶμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο, 

πὼς τὶς γυναῖκες μ᾿ ἕνα τρόπον ὕπουλο μισῶ 

κι ὅτι μ᾿ αὐτὲς νὰ κοιμηθῶ ποτέ μου δὲν πηγαίνω. 

Ἀκόμα, λένε πὼς τραβῶ χασίσι καὶ κοκό, 

πὼς κάποιο πάθος μὲ κρατεῖ φριχτὸ καὶ σιχαμένο, 

κι ὁλόκληρο ἔχω τὸ κορμὶ μὲ ζωγραφιὲς αἰσχρές, 

σιχαμερὰ παράξενες, βαθιὰ στιγματισμένο. 

Ἀκόμα, λένε πράματα φριχτὰ πάρα πολύ, 

ποὺ εἶν᾿ ὅμως ψέματα χοντρὰ καὶ κατασκευασμένα, 

κι αὐτὸ ποὺ ἐστοίχισε σὲ μὲ πληγὲς θανατερὲς 

κανεὶς δὲν τό ῾μαθε, γιατὶ δὲν τό ῾πα σὲ κανένα. 

Μ᾿ ἀπόψε, τώρα ποὺ ἔπεσεν ἡ τροπικὴ βραδιά, 

καὶ φεύγουν πρὸς τὰ δυτικὰ τῶν Μαραμποὺ τὰ σμήνη, 

κάτι μὲ σπρώχνει ἐπίμονα νὰ γράψω στὸ χαρτί, 

ἐκεῖνο, ποὺ παντοτινὴ κρυφὴ πληγή μου ἐγίνη. 

 

της πρώτης του ομώνυμης ποιητικής συλλογής, διαχωρίζει τη θέση του 

από τους “άλλους”, στην προκειμένη περίπτωση τους στεριανούς. 

Παράλληλα, μέσα από τα μάτια ανθρώπων που έχουν την ίδια ιδιότητα 

με αυτόν, χαρακτηρίζει μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα, δηλαδή αυτή των 

ναυτικών. Πιο συγκεκριμένα, οι “άλλοι” είναι οι συνάδελφοί του και 

ουσιαστικά, όσα παρουσιάζει να λέγονται για τον ίδιο μέσα από το στόμα 

τους, χαρακτηρίζουν όλη την κοινωνική ομάδα. Στο ποίημα αυτό 

περιγράφεται τραχιά αλλά γλαφυρά ο αντιπροσωπευτικός τύπος των 

ναυτικών, άρα και ο ίδιος ο Καββαδίας, που πρώτα από όλα ήταν γνήσιος 

θαλασσινός. Στο σύνολό τους παρουσιάζονται να είναι δύστροποι, 

διεστραμμένοι, μισογύνηδες, ύπουλοι, χρήστες ουσιών, στιγματισμένοι 

σε ολόκληρο το κορμί με αισχρές ζωγραφιές αλλά και ψεύτες. 

“πως είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο 

Πως τις γυναίκες μ’ ένα τρόπο ύπουλο μισώ 

Κι ότι μ’ αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω” 

 

Όμως ο Καββαδίας διαφοροποιεί την εικόνα του από το σύνολο· 

παραλληλίζει τον εαυτό του με το μοναχικό πουλί Μαραμπού. Και πώς 

όχι αφού, σε αντίθεση με τους άλλους, είναι ποιητής και συχνά κάτι τον 

σπρώχνει επίμονα να γράψει στο χαρτί για μια κρυφή πληγή του 
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παρελθόντος. Δεν είναι τυχαίο πως η εσωτερική ανάγκη του ναυτικού-

ποιητή για συγγραφή και έκφραση όσων των πληγώνουν, συνδυάζεται με 

την αποδημία των Μαραμπού, δηλαδή με τη φυγή, που για το θαλασσινό 

σημαίνει μια νέα περιπέτεια. 

Στο ίδιο ποίημα, ο Καββαδίας έντεχνα περιδιαβαίνει από το εγώ στο εσύ. 

Μια γυναίκα -μετέπειτα πόρνη- που ερωτεύτηκε στο καράβι, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί προσωπείο του ποιητή, το οποίο εφευρίσκει για 

να εκφράσει την τραγική ειρωνεία της ζωής αλλά και στοιχεία του 

χαρακτήρα του, που ευρηματικά αποδίδει σε αυτήν: μελαγχολική φύση, 

ταξίδι ως απόπειρα λησμονιάς δυσάρεστου γεγονότος, ανάγνωση και 

απαγγελία θλιμμένων γαλλικών στίχων, ατένιση της θάλασσας. 

 

“ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες μακρινές 

μήπως εκεί γινότανε να τηνε λησμονήσει (…) 

συχνά στίχους απάγγλενε θλιμμένους γαλλικούς 

κι ώρες πολλές προς τη γαλάζιαν έκταση κοιτούσε” 

 

Σε αυτό το σημείο ο ποιητής συμπληρώνει την εικόνα του ναυτικού 

παρουσιάζοντας τον να αφηγείται τη δυστυχία του αποχωρισμού και να 

αναπολεί το παρελθόν με αφορμή τη φωτογραφία του αγαπημένου 

προσώπου. Στα περισσότερα ποιήματα αφορμή αναπόλησης του 

ναυτικού αποτελεί απλά μια ανάμνηση - χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενός 

αντικειμένου.   

 Δε θα ήταν υπερβολή να θεωρήσουμε ότι η λογοτεχνική παραγωγή του 

Καββαδία αποτελεί μεν εσωτερική ανάγκη και κατάθεση ψυχής αλλά από 

την άλλη το πηγαίο μοίρασμα με τον αναγνώστη θυμίζει απαλλαγή από 

το άχθος εσωτερικού φορτίου. Είναι γεγονός πως σε πολλά σημεία του 

ποιητικού του έργου κυριαρχεί η μελαγχολία, γιατί ο Καββαδίας εκτός από 

ανθρωποκεντρικός είναι και ανθρώπινος·  πέρα από πονετικός είναι και 

πονεμένος “αγκάλιασε ολόκληρο το νεώτερο άνθρωπο, με τις αδυναμίες 

του, την αρρωστημένη του χάρη. 

Ο Καββαδίας στην στεριά νιώθει σαν ψάρι έξω από το νερό. Μοιάζει να 

χρειάζεται τον μπούσουλα για να προσανατολιστεί περισσότερο ως 

στεριανός παρά ως θαλασσινός. Όσο και αν σκέφτεται τις χαρές της 

στεριάς, και κυρίως την ιερή και εμβληματική μορφή της μάνας, ξέρει ότι 

εκείνος δεν μπορεί να βιώσει τα εγκόσμια με όλη του την καρδιά, γιατί 

μακριά από τη θάλασσα είναι μισός· είναι άχρωμος.  
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Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και όταν βρίσκεται μέσα 

στο καράβι ονειρεύεται βάρκες, κι ας είναι χάρτινες. Στοχάζεται, 

μελαγχολεί, απλώνει το χέρι, αναμετράται με τον εαυτό του φλερτάρει με 

την σκέψη (όχι την πράξη) της αυτοκτονίας, αποζητά την προσαρμογή 

όπως το φίδι και βουτά στη συνείδηση για να καταφέρει ν’ αντέξει τους 

(από)χωρισμούς 

 

“Απάνωθέ μου σκούπισε τη θάλασσα που στάζω 

και μάθε με να περπατώ πάνω στη γη σωστά.(…) 

Το ντύμα πάρε του φιδιού και δος μου ένα μαντίλι(…) 

Μια βάρκα θέλω, ποταμέ, να ρίξω από χαρτόνι, 

Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες μαθητές. 

Σκοτώνει, πες μου, ο χωρισμός; - Ματώνει, δε σκοτώνει. 

Ποιος είπε φούντο; Ψέματα. Δε φτάσαμε ποτές.” 

 

Η γοητεία του έργου του Καββαδία συνοψίζεται σε περιστατικά 

αναδυόμενα από μια ναυτική μυθολογία· σε ποιήματα-φωτογραφίες 

ασυνήθιστων ανθρώπων - καθορισμένων από τη μοίρα, τη μοναξιά, το 

πάθος, την απελπισία και τη νοσταλγία. Αυτή η ψηλαφιστή 

αναπαράσταση ανθρώπων, που σκέφτονται ή ενεργούν όντας σε οριακές 

καταστάσεις, αποπνέει έντονα το μπωντλαιρικό spleen. Η ναυτική 

καθημερινότητα, που επιβάλλει την αποπνικτική ζωή στην πλώρη, τρέπει 

τον ταλαντούχο Καββαδία σε ευφάνταστο κοσμουργό, που με τη γραφή 

του διαρρηγνύειτο συμβατικό ναυτικό διάκοσμο και υπαινίσσεται έναν 

καινούριο μεταξύ ονειροφαντασίας και πραγματικότητας. 

Ενδεικτικά της διάχυτης μελαγχολικής διάθεσης είναι τα αθησαύριστα 

κείμενα του Καββαδία Η παραδοχή της μοναξιάς με τη φράση “Δε με 

συνδέει τίποτα με τον άνθρωπο δίπλα μου”, ενώ είναι περιτριγυρισμένος 

από δεκάδες ναύτες, καταδεικνύει την ερήμωση που νιώθει βαθιά μέσα 

του. Ο ναυτικός μπορεί να βρει συντροφιά στην στεριά, όπως ο ποιητής 

στα εγκόσμια αλλά επιλέγει τη θάλασσα με ό,τι αυτή συνεπάγεται. Εδώ 

πρέπει να γίνει αναφορά σε ένα διαχωρισμό του Καββαδία: στους 

επαγγελματίες ναυτικούς και σε αυτούς που είναι μαγεμένοι από τη 

θάλασσα Ο Καββαδίας ανήκει στους δεύτερους και δε διστάζει να 

δηλώσει πως αγαπά σαν τρελός τη θάλασσα. Παρόλα αυτά  νιώθει 

έντονο το φορτίο της ευθύνης. 
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Συμπεραίνοντας, ο Καββαδίας μέσα από τις τρεις ποιητικές συλλογές του 

φέρνει στο φως το ναυτικό κόσμο, που αποτελεί τη βασική θεματική της 

ποιητικής παραγωγής του, ιδωμένο μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη. 

Χάρη στο πηγαίο ταλέντο του αναδύεται ένας κόσμος ανθρωποκεντρικά 

πλασμένος - μα όχι επίπλαστος. Ο Καββαδίας όντας συνθεμένος από 

ανθρώπους, στοιχεία ξωτικά και εγκατεστημένα στην ψυχή θαλασσινά 

στοιχειά, αναδεικνύει τη ρευστότητα των καταστάσεων που βιώνει 

καθημερινά. Είναι γεγονός ότι τα καθήκοντα του ναυτικού προσγειώνουν 

ανώμαλα τον ποιητή και κονιορτοποιούν την απρόσμενη ποιητική στιγμή. 

Συγκεκριμένα, ενώ το ταλέντο ορτσάρει, η τραχιά ζωή επιβάλλει το 

πόδισμα και ο Καββαδίας εκ των πραγμάτων νιώθει πρωταρχικά 

επαγγελματίας ασυρματιστής.  

Παράλληλα, η μνήμη, καθώς δεν μπορεί να αποφύγει υφάλους και ξέρες 

του παρελθόντος, θαλασσοδέρνεται περισσότερο από τον Πυθέα και 

αποτελεί βασική πηγή έμπνευσης. Με αφορμή το ταξίδι άλλοτε αναζητά 

κάποιο καινούριο τόπο και κάποιες φορές μια κοιτίδα που να θυμίζει 

θαλπωρή νόστου αλλά δεν πετυχαίνει πάντα τον στόχο του. Ο ποιητής 

βουτά σε κύματα υπόγεια, που τον ξεβράζουν σε μια οπιούχα 

ψευδαισθησιακή ουτοπία, όπου το ονειρικό μπλέκεται με την 

παραίσθηση ενώ άλλοτε καταλήγει στην αποθήκη της μνήμης. Συχνά, 

γράφει ως πρωταγωνιστής της ζωής του και άλλες φορές  δημιουργεί ως 

κομπάρσος, τοποθετώντας στο επίκεντρο αλλοεθνείς ή περιθωριακούς 

(π.χ. πόρνες) συνανθρώπους του. Όμως, σχεδόν πάντα υιοθετεί ένα 

διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στον αναγνώστη και το έργο ή στα 

πρόσωπα που παρελαύνουν και τον ίδιο αλλά και ανάμεσα σε στεριά και 

θάλασσα, εφόσον είναι ασυρματιστής.   

Όσον αφορά τη γυναίκα, είναι πανταχού παρούσα στο έργο του: μάνα, 

νόμιμη σύζυγος, πληρωμένη πόρνη, ξεθωριασμένη, άυλη, αλλοτινή, 

αλλοεθνής, υπαρκτή ή φανταστική. Ενώ οι ναυτικοί χρησιμοποιούν τις 

γυναίκες των λιμανιών, για να χορτάσουν την ερωτική επιθυμία τους, ο 

Καββαδίας τις φιλτράρει μέσα από μια ουμανιστική οπτική, 

αντιμετωπίζοντάς τες πάντα ως μοναδικά όντα με ιδιαίτερη 

προσωπικότητα και όχι ως απλά κορμιά. Κάθε γυναίκα, οπτασία ή μη, 

χαράσσεται ανεξίτηλα στη μνήμη του και δε διαφέρει πολύ από τη δυική 

ψυχή του: πλαγκτή από τις ενοχές αλλά και καθαρή από την 

αυθεντικότητα. 
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ἈΓΑΠΑΩ 

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. 

 

Ο ποιητής φλερτάρει με την τρέλα και την αμαρτία σαν άλλος 

oceanbohemian έχοντας τη θάλασσα ως όπιο και λάβδανο ενώ όντας 

γνήσιο παιδί του spleen, περιθωριοποιείται και απομακρύνεται από τη 

στεριά επιλέγοντας μια ζωή γεμάτη στερήσεις και μοναξιά.  Πρόκειται για 

μια ξεχωριστή περίπτωση επαγγελματία ερασιτέχνη: η σχέση του με 

αμφότερες την ποίηση και τη θάλασσα είναι ζωτική και βιωματική - όχι 

συναλλακτική. Ο Νίκος Καββαδίας, υποκείμενος στο διπλό θυσιαστήριο 

της γραφής και της ποίησης, όσο σκλαβώνεται άλλο τόσο ελευθερώνεται.  

Παρά το αναμφισβήτητο ποιητικό του ταλέντο, δεν υποτάσσει τη γραφή 

του σε μορφικούς και λυρικούς κανόνες. Ορμώμενος από ενδότερα 

ένστικτα δε θέλει σε καμία περίπτωση ν’ αφαλατώσει τη θάλασσα από την 

αρμύρα της και μέσα από τους στίχους του μοιάζει να ψιθυρίζει “με 

συγχωρείτε, τί να κάνω, οι αισθήσεις με πάνε στις αισθήσεις”  

Πέθανε στην Αθήνα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο Νίκος Καββαδίας 

ανήκει σχηματικά στη γενιά του τριάντα, στο χώρο της οποίας όμως 



218 

 

κατέχει μια ιδιότυπη θέση. Ο ποιητικός του λόγος εξέφρασε την ανάγκη 

απόδρασης από τη σύγχρονη του ποιητή ελληνική πραγματικότητα 

κυρίως μέσα από τα στοιχεία του κοσμοπολιτισμού και του εξωτισμού.  

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  20 – 6  – 2021 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

Ο Πολύπλευρος   

 

 Αυτοβιογραφούμενος 

Εγεννήθην εν Σκιάθω, τη 4η Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν 

Σχολείον εις τα 1863, αλλά μόνον τω 1867 εστάλην εις το Γυμνάσιον 

Χαλκίδος, όπου ήκουσα την Α΄ και Β΄ τάξιν. Την Γ΄ εμαθήτευσα εις 

Πειραιά, είτα διέκοψα τας σπουδάς μου και έμεινα εις την πατρίδα. Κατά 

Ιούλιον του 1872 υπήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως, όπου 

έμεινα ολίγους μήνας. Τω 1873 ήλθα εις Αθήνας και εφοίτησα εις την Δ΄ 

του Βαρβακείου. Τω 1874 ενεγράφην εις την Φιλοσοφικὴν Σχολήν, όπου 

ήκουα κατ' εκλογήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ’ ιδίαν δε ησχολούμην 

εις τα ξένας γλώσσας. 

Μικρός εζωγράφιζα Αγίους, είτα έγραφα στίχους, και εδοκίμαζα να 

συντάξω κωμωδίας. Τω 1868 επεχείρησα να γράψω μυθιστόρημα. Τω 

1879 εδημοσιεύθη «Η Μετανάστις» , έργον μου, εις το περιοδικὸν 

«Σωτήρας». Τω 1882 εδημοσιεύθη «Οι έμποροι των Εθνών» εις το «Μὴ 

χάνεσαι». Αργότερα έγραψα περί τα εκατόν διηγήματα, δημοσιευθέντα εις 

διάφορα περιοδικά και εφημερίδας. 

………… 

Στις 3 Ιανουάριου το 1911 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πέθανε από 

πνευμονία στο σπίτι του στην Σκιάθο  
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Κριτικές για το έργο του γενικά 

και η μεγαλοσύνη στο ποιητικό του έργο 

 

Τα φιλολογικά περιοδικά της εποχής εξέδωσαν τιμητικά τεύχη, 

αφιερωμένα στη μνήμη του. Ο εκδοτικός οίκος «Φέξη» άρχισε την έκδοση 

των έργων του, πού έφτασαν τους έντεκα τόμους. Στα 1924 ο 

Ελευθερουδάκης εκδίδει τα «Άπαντα» του με αρκετά ανέκδοτα 

διηγήματα. 

Διηγήματα του Παπαδιαμάντη άρχισαν να εκδίδονται στα γαλλικά και 

πολλοί  Γάλλοι ελληνιστές ασχολήθηκαν  πλατύτερα με το έργο του. Το 

1936 ο Γ. Κατσίμπαλης ετοίμασε την πρώτη βιβλιογραφία του. Αν και η 

βιβλιογραφία γύρω από τη ζωή του είναι τεράστια, τόσο σε έκταση όσο 

και σε ποικιλία, σοβαρά κριτικά άρθρα δεν υπάρχουν ως το 1935, που να 

δίνουν κάτι το θετικό, που να είναι βγαλμένα από την αντικειμενική μελέτη 

του έργου του. 

Μερικοί φίλοι του από τον δημοσιογραφικό χώρο, όπως ο Γαβριηλίδης, ο 

Πάγκος Καμπούρογλου, και άλλοι είναι οι πρώτοι που μίλησαν 

ανεπιφύλακτα και εγκωμιαστικά για το έργο του.  

Υπόψη Κριτική, όσο ζούσε, εκτός από τον Παλαμά στα 1899, και τον 

Νιρβάνα στα 1906, δεν γράφτηκε καμιά 

Αργότερα, ο Γαβριηλίδης γράφει: «Δεν είναι απλούς διηγηματογράφος, 

είναι πνευματικός και ηθικός εργάτης, αγωνιστής της προόδου, της 

ενημερώσεως, της δικαιοσύνης...». Ο Παλαμάς, ο επισημότερος κριτικός 

συνόψισε τα χαρακτηριστικά της διηγηματογραφικής φυσιογνωμίας του, 

που «δίνει την άυλη χαρά της τέχνης». «Ένα περιβόλι, γράφει, είναι ο 

κόσμος πού μας παρουσιάζει στις ιστορίες του (...). Παντού τα 

συγκεκριμένα και τα χειροπιαστά, ζωγραφιές των πραγμάτων, όχι άρθρα 

(...). Πρόσωπα, όχι δόγματα. Εικόνες, όχι φράσεις. Κουβέντες, όχι 

κηρύγματα, διηγήματα, όχι αγορεύσεις». Το ίδιο κάνει κι ό Νιρβάνας στα 

1906 : «Εκείνος πού θα δώσει μίαν ημέραν μακρινήν(...) την εικόνα του 

Παπαδιαμάντη, του πρώτου και μοναδικού της εποχής μας, δεν πρέπει να 

χωρίσει ποτέ τον συγγραφέα από τον άνθρωπο (...). Ο Παπαδιαμάντης 

δεν είναι γραμματάνθρωπος, είναι ποιητής...». 
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Αμέσως, όμως, μετά το θάνατο του όλοι ομόφωνα σχεδόν τον 

εγκωμίασαν αυθόρμητα. Ο Γρ. Ξενόπουλος τον τίμησε με μίαν από τις 

καλύτερες κριτικές μελέτες του : «Ο Παπαδιαμάντης (γράφει) δεν 

εψεύτηκε ποτέ, δεν εμιμήθη ποτέ, δεν επροσποιήθη ποτέ, δεν 

εκιβδηλοποίησε ποτέ. Έκοψε μόνον Ολόχρυσα νομίσματα από το 

μεταλλείον της ψυχής του, της αγνής και αδιάφθορου (...). Η ψυχή του 

είναι καθαυτό η ρωμέικη λαϊκή ψυχή», θεωρεί αριστούργημα του 

Παπαδιαμάντη την «Φόνισσαν» και την χαρακτηρίζει «τραγωδίαν 

μεγαλοπρεπεστάτην».  

Ο Φ. Πολίτης με ένα αξιοπρόσεκτο άρθρο του, ανάμεσα στα άλλα 

γράφει: «Έλλην γνήσιος και συγγραφεύς ισχυρός εχάρισε σελίδας εξόχου 

αγνότητος και ηθικής ρώμης...». Αργότερα τον συνέδεσε με τον Σολωμό. 

«Μόνο ο Παπαδιαμάντης κι ο Σολωμός, γράφει, μας έδωσαν έργα με 

συνολική σύλληψη ζωής, λυτρωμένα από το τυχαίο και το επεισοδιακό». 

Τελευταίος στην περίοδο αυτή είναι ο χαρακτηρισμός του Μ. Μαλακάση, 

που θεωρεί τον Παπαδιαμάντη ποιητή του σκιόφωτος, αυτόματο 

δημιουργό ανθρώπων και λυρικών καταστάσεων. «Πνεύμα θεού 

φυσούσε και γεννούσε και ανάσταινε. Ανάσταινε πράγματα και 

πρόσωπα... Είναι περισσότερο εκκλησιαστικός, παρά θρήσκος. Σοφός, 

αλλά γυμνωμένος από κάθε αγκάθι σοφίας. Είναι μέγας στην αληθινή 

σημασία της λέξεως. Είναι κλασικός. Όμοιος σε πολλά με τον 

Ντοστογιέφσκι, στερείται την εφευρετικότητα του μεγάλου Ρώσου και 

σώζεται από το καθετί, που θα έκανε το έργο του ν 'αρρωσταίνει ψυχές... 

Ποιητές και πεζογράφοι ελάχιστοι στο ανάστημα του», 

 Θαυμαστής του Παπαδιαμάντη στάθηκε και ο Ζάν Μορεάς, που 

χαρακτήρισε το «Μοιρολόγι της φώκιας» αριστούργημα της παγκόσμιας 

φιλολογίας και υποσχέθηκε πώς θα το μεταφράσει κιόλας. Θεμελιακός, 

όμως, σταθμός όλης της κριτικογραφίας στάθηκε η μεγάλη φιλολογική 

μελέτη του Γιώργου Βαλέτα, για τη ζωή, το έργο και την εποχή του 

Παπαδιαμάντη που είδε το φως το Μάη του 1940, και βραβεύτηκε με το 

Α' Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Η μελέτη αυτή, πραγματικά 

αποτελεί ένα ορόσημο (αναθεωρημένη το 1955 από τον ίδιο) στην κριτική 

θεώρηση του συγγραφέα. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος και η κατοχή. Κι 

όμως, τα Χριστούγεννα του 1941 βγήκε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα 

της «Νέας Εστίας» με επιμέλεια του Γ. Βαλέτα, μέσα στο οποίο 

δόθηκαν τα σημαντικότερα στοιχεία για μια Οριστική ιστορικοκριτική 
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τοποθέτηση του Παπαδιαμάντη.  Στο τεύχος αυτό συνεργάζονται οι 

αριστείς του πνευματικού μας Παρνασσού: Αγγ. Σικελιανός, Μ. 

Μαλακάσης, Π. Κανελλόπουλος, Νίκος Βέης, Αγγ. Τερζάκης, , Ηλ. 

Βενέζης, Τ. Παπατσώνης, Μ. Καραγάτσης, Ν. Λαπαθιώτης, Δ. 

Ευαγγελίδης, Μ. Αργυρόπουλος, Γ. Κασιμάτης, Μυρτιώτισσα και άλλοι 

πολλοί.  

Πέραν των ποιο πάνω πολλοί ακόμη σημαντικοί άνθρωποι των 

γραμμάτων   μίλησαν για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 

Ο Γιώργος Σεφέρης είχε αποφανθεί: "Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο 

σημαντικός πεζογράφος της νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο 

μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη". 

Ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος γράφει: "Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας 

αληθινός νέος Έλληνας, δηλαδή ζει όλη τη ζωή που σχηματίζεται στην 

Ελλάδα από την απόκτηση της ελευθερίας και τη ζει άμεσα στην πηγή της, 

στο λαό… Ο Παπαδιαμάντης είναι γενικά ο ζωγράφος του εσωτερικού 

βίου της ψυχής του λαού μας". 

Ο Mario Vitti γράφει: "τα διηγήματα απηχούν τον πιο γνήσιο κόσμο του 

Παπαδιαμάντη ενώ, παράλληλα, στις διάφορες ψυχικές καταστάσεις που 

τα ορίζουν βρίσκει τις πιο πρόσφορες συνθήκες για την εντελώς 

προσωπική του αφήγηση. Το νησί του θα αποτελέσει το φυσικό πλαίσιο 

και οι συγχωριανοί του τις τυπικές υπάρξεις μέσα από τις οποίες ο 

Παπαδιαμάντης θα εκφράσει την προσήλωσή του στον κόσμο της 

παράδοσης και της ορθοδοξίας, των ακατάλυτων, δηλαδή Ελληνικών 

αξιών. Αντιστέκεται με αποφασιστικότητα στην εισβολή των ψεύτικων 

δυτικών τρόπων χωρίς να φοβάται μη τύχει και τον θεωρήσουν 

οπισθοδρομικό".   

Ο Οδυσσέας Ελύτης, αναφερόμενος σε μια από τις αναρίθμητες 

ποιητικές εκφράσεις στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ομολογεί: 

«Τι έκφραση μεγάλου ποιητή - Θεέ μου!» Το χωρίο που προκάλεσε τον 

ανυπόκριτο θαυμασμό του νομπελίστα προέρχεται από το διήγημα του 

σκιαθίτη συγγραφέα «Το καμίνι»: «Τα άστρα, το εν μετά το άλλο, 

πίπτοντα, φευγαλέα, σβήνονται εις τον άνω βυθόν των 

ακαταλήπτων πραγμάτων». Το έργο του Ελύτη όπου γίνεται λόγος για 

τη μαγεία του Παπαδιαμάντη («όσοι λευκοφόροι, εννοήτωσαν») 

πρωτοδημοσιεύθηκε το 1976.  

………………………….. 
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Οι σύγχρονοί  γενικά τον παρομοίαζαν με κορυφαίους εκπροσώπους της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.  

Όμως ο Παπαδιαμαντης μας λεει σε ένα δικό του κείμενο, "Απάντησις εις 

τον Ζ. της Εφημερίδος", διαβάζουμε:"Αλλ' εγώ σοι λέγω, ότι δεν 

ομοιάζω ούτε με τον Πόε, ούτε με τον Δίκκενς, ούτε με τον Σαίξπηρ, 

ούτε με τον Βερανζέ. Ομοιάζω με τον εαυτόν μου. Τούτο δεν αρκεί;" 

 

Ο Παπαδιαμάντης  αλλιώς 

(Χιούμορ - Πολιτική στο έργο του) 

 

Στα διηγήματα του, κάνει συχνή  χρήση του χιούμορ — και θα δούμε 

γιατί. Και όμως, σε ολόκληρη την παπαδιαμαντική βιβλιογραφία 

βρίσκουμε ουσιαστικά ένα μόνο άρθρο με τίτλο «Το χιούμορ του 

Παπαδιαμάντη». Εγράφη το 1919 από τον Στέφανο Δάφνη, και 

δημοσιεύτηκε σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό ‘’Βωμός.’’  Ο Στέφανος 

Δάφνης σημειώνει, εκεί, μεταξύ άλλων 

Το αβίαστο χιουμοριστικό πνεύμα του Παπαδιαμάντη φαίνεται 

περισσότερο στον διάλογο, που είναι στολισμένος πότε με μιαν 

αλαφριάν ειρωνία, πότε με κανέναν πλάγιο ξιφισμό, καμμιά φορά 

όμως με κάποια φράση που είναι τόσο πρόχειρες στη λαϊκή 

κουβέντα.  Προφανώς ο Στέφανος Δάφνης δεν λησμόνησε τη νησιωτική 

καταγωγή του Παπαδιαμάντη — εις την οποίαν και αποκλειστικώς 

απέδωσεν ό,τι αποκάλεσε «Εύθυμον πνεύμα» του τελευταίου. 

Κανένα από τα αφηγηματικά στοιχεία του Παπαδιαμάντη δεν είναι απλό: 

το ίδιο συμβαίνει και με το χιούμορ, που παρουσιάζει εξαιρετικές 

διακυμάνσεις, ή και δυσκολίες. Άλλοτε είναι εύκολο, αβίαστο, προσιτό, 

καλοπροαίρετο —άλλοτε σκοτεινό, ερμητικό, συγκεκαλυμμένο, υπόγειο, 

σαρκαστικό. Πόσο αθώα, π.χ., είναι η φράση από την συγκινητική 

Σταχομαζώχτρα:   Τον Ιούνιον, κατ’ έτος, επεβιβάζετο εις πλοίον, 

έπλεεν υπερπόντιος, και διεπεραιούτο εις Εύβοιαν.  

Ή, γιατί στον τραγικό Νεκρό ταξιδιώτη σκοντάφτουμε αίφνης στη φράση:  

Διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνη υποβρύχιος; 

 Ολόκληρο το έργο του Παπαδιαμάντη βρίθει κυριολεκτικά από φράσεις 

και εκφράσεις, όπου το χιούμορ παίζει βασικό ρόλο όχι για τη δημιουργία 

κάποιου ύφους (ή, ενός «εύθυμου πνεύματος» απλώς), αλλά για την 
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ουσιαστική λειτουργία του κειμένου. Δηλαδή, το χιούμορ αποτελεί 

περίοπτο αφηγηματικό στοιχείο στο έργο του Παπαδιαμάντη. Το χιούμορ, 

η ειρωνεία, ο σαρκασμός συνιστούν όπλα, με τα οποία ο Παπαδιαμάντης 

άσκησε την (οξύτατη) κοινωνική κριτική του - την πολιτική του κριτική.  

Από την άποψη αυτή  είναι χαρακτηριστικά πολλά διηγήματα του.  

Χάριν οικονομίας, θα περιοριστώ σε δύο μόνον: 

 Με τον καιρόν, όταν εμεγάλωσεν η κόρη —ήτο κομψή, χλωμή, και 

ονειρώδης— ανάγκη πάσα να την εμβάσουν εις τον κόσμον δια της 

μεγάλης θύρας. Της επήραν δασκάλαν στο πιάνο, στα γαλλικά. Κάτι 

έμαθεν η κόρη να τραγουδίζη και να βομβή, ακόμα και τον ‘Χορ-χορ-

αγάν’. Τέλος έπρεπε να την υπανδρεύσουν, να της αγοράσουν 

δηλαδή σύζυγον. Ή ένα στρατιωτικόν από ιστορικήν οικογένειαν, ή 

ένα πολιτευόμενον με μέλλον. Εις τι θα εχρησίμευεν η προιξ, εάν δεν 

θα είχεν ο άνθρωπος να βαπτίζη όλα τα χωριατόπουλα, και να 

στεφανώνη όλα τα ανδρόγυνα, διά να κάμη κουμπάρους και 

κομματάρχας; Είναι γνωστόν ότι αι εκλογαί γίνονται με κουμπαριές 

κ' ενίοτε με κουμπουριές    ( Μεγαλείων οψώνια’) 

Και    …και διωρίζετο κατ' εκλογήν ιδίως εις τας βουτυροφόρους 

επαρχίας... ο βέβαιον είναι ότι, κατά τινα χύσιν παρασήμων...  εις 

τον επιτήδειον περί τον εξαρρενισμόν των θηλέων χασάπην...  ο 

κήρυξ επανέλαβε δια τον τύπον τρις, χύμα και με νυσταγμένην 

φωνήν... (Οι Χαλασοχώρηδες) 

Ο κατάλογος είναι ατελείωτος... Η Δασκαλομάννα, τα Φώτα –Ολόφωτα, 

Η Συντέκνισσα, το Άλλος τύπος, Η φωνή του Δράκου, το Δημαρχίνα 

νύφη, Ο Πεντάρφανος, Ο χορός εις του κ. Περιάνδρου, το Έρως-ήρως, 

το Χωρίς στεφάνι, Τ' μπούφ' του π'λί, Η Φαρμακολύτρια, Η Άκληρη, Η 

Μαούτα, Το κουκούλωμα, το Νεκράνθεμα εις την μνήμην των, Η 

Πεποικιλμένη, το Αποκριάτικη νυχτιά, το Βαρδιάνος στα σπόρκα κτλ. κτλ., 

μας αποκαλύπτουν ευχερέστατα (και εναργέστατα) μία ακόμη διάσταση 

της τέχνης (και της τεχνικής) του Παπαδιαμάντη.  

Υποβοηθητικό στοιχείο, και πάντως συναφές προς το χιούμορ, 

αποτελούν και οι, συγκεκαλυμμένες συνήθως, βωμολοχίες του 

Παπαδιαμάντη. Πολλές φορές εκφέρονται ευθέως:  και κατόπιν 

επείραξε μίαν χήραν ‘απασσάλωτην’. (Οι Χαλασοχώρηδες )  
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Όχι σπανίως, όμως, ο συγγραφέας προτιμάει έμμεσους τρόπους — και, 

συνήθως, καταφεύγει σε άσματα δημοτικά, ή και της εποχής:  

Ασπροκολοβολούσα μου, και άσπρη σαν το γάλα, σένα σου πρέπει 

λεβεντιά, σου πρέπει και καβάλα.  (Άσπρη σαν το χιόνι) 

Τα παραθέματα αυτά επιφορτίζονται με ποικίλες λειτουργίες —από τις 

οποίες πιο συχνή είναι η υποστήριξη ενός συγκεκριμένου κλίματος, σε 

ένα δεδομένο διήγημα. Πολλές, όμως, φορές φαίνεται να εκφράζουν, 

εμμέσως, λαχτάρες του αφηγητή: 

 το νόστιμο σου το κορμί,/ χήρα παπαδιά! / όπου το λαχταρίζω. 

(Η χήρα παπαδιά) 

Δεν θα αναφερθώ στη πολίτικη θέση του Παπαδιαμάντη για την 

οικονομία του χρόνου,  μόνο θα σας διαβάσω το τέλος ενός άρθρου του 

στη εφημερίδα Ακρόπολις στη 1 Ιανουάριου του 1896 Ίσως σε κάποια 

άλλη ομιλία να αναφερθούμε  και πως την όριζε….. 

…… Αλλά τι εχρειάζετο ο οιωνός; 

Μήπως δεν ήσαν τα πράγματα; Μήπως δεν ήτο η δυασαναλογία του 

πλούτου και της κοινωνικής θέσεως, το ύψος των νώτων; 

Ομοίως και παντού αλλού.  

Τι χρειάζεται ο οιωνός;  

Μήπως δεν είναι τα πράγματα; Εις οιωνός άριστος. Αλλά τις έβαλε εις 

πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού;  

Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης; 

Ημύνθησαν οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του 

ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους, του «στειρεύοντος πριν και του 

ητεκνωμένου δεινώς 

σήμερον»;  

Άμυνα περί πάτρης δεν είναι οι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και 

κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος 

θωρηκτά.  

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η 

εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού 

και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και του εκφυλίσαντος 

σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.  

Τις ημύνθη περί πάτρης; 
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Καί τι πταίει η γλαυξ η θρηνούσα επί των ερειπίων; Πταίουν οι 

πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήτες 

της Ελλάδος. 

Και σήμερον νέον έτος άρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; 

Οιωνοί είναι τα πράγματα. 

Μονον ο λαός λέγει «κάθε πέρσι και καλλίτερα». 

Ας ευχηθώμεν το ερχόμενον έτος να μην είναι χειρότερον από το έτος το 

φεύγον. 
 

Αναντίρρητα, ο Παπαδιαμάντης διαβάστηκε και θα διαβάζεται· 

κρίθηκε, και θα κρίνεται· μελετήθηκε και θα μελετάται. Ανάμεσα στο 

ρεαλισμό και το ρομαντισμό, την ποίηση και την πεζογραφία, την 

προσήλωση και την εξέλιξη, την καθαρεύουσα και τη δημοτική, τον 

ατομισμό και τον οικουμενισμό, το έθνος και την κοινότητα, το 

έλλογο και το άλογο, την ελευθερία και τον εγκλεισμό, την υποταγή 

και την επανάσταση, την αδράνεια και τη δράση, το εφικτό και το 

ανέφικτο, το όραμα και τη διάψευση, το στέρεο και το αεικίνητο, το 

βράχο και στο κύμα, το φως και το σκοτάδι, την Εδέμ και την έξωση, 

τον ασκητισμό και τον ηδονισμό, το μοναστήρι και το καπηλειό, την 

άγνοια και τη γνώση, τη σωτηρία και την καταδίκη, την ορθοδοξία 

και τον παγανισμό, την οσιότητα και την εωσφορικότητα, το 

συνειδητό και το υποσυνείδητο,  

Ο Παπαδιαμάντης και το έργο του φέρουν ανάγλυφη τη σφραγίδα της 

αντίθεσης και αποπνέουν μια αδιάπτωτη μαγεία. Πρόκειται για τη 

μοναδική εκείνη αίσθηση της εύθραυστης ισορροπίας στο μοναδικό 

σημείο όπου τα δύο αντίθετα ανταλλάσσουν το πρώτο και το τελευταίο 

τους φιλί πριν αποξενωθούν οριστικά. Αναμφίβολα ο οριακός αυτός 

χαρακτήρας αποτελεί ένα από τα κλειδιά που μας αποκαλύπτουν την 

τεράστια απήχηση που εξακολουθούν να έχουν το κείμενο και ο 

συγγραφέας του ενώ «ο απρόσωπος χρόνος παραμένει άτεγκτος, κι ο 

μυστηριακός μηχανισμός του εξακολουθεί να λειτουργεί, στο πείσμα 

όλων μας των συναισθηματισμών! 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  27 – 6  – 202 
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Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΑ ΕΜΠΕΥΣΙΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

α. Η Ελληνική μυθολογία, συνίσταται σε μια πλούσια συλλογή 

αφηγημάτων που αναφέρονται στην προέλευση του κόσμου και 

εξιστορούν την ζωή και τις περιπέτειες θεών, ηρώων, ηρωίδων και άλλων 

μυθολογικών πλασμάτων. Αυτές οι ιστορίες αρχικά διαμορφώθηκαν 

μέσω της προφορικής και ποιητικής παράδοσης, πριν να διαδοθούν 

γραπτώς μέσα από τα έργα της Ελληνικής Λογοτεχνίας. Οι παλαιότερες 

γνωστές λογοτεχνικές πηγές είναι τα δύο έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια 

του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.),. Θεωρούνται επίσης πολύτιμη πηγή 

στοιχείων τα ποιητικά έργα του Ησίοδου (8ος αιώνας π.Χ.) η Θεογονία 

και τα Έργα και Ημέραι, που αναφέρονται στην αρχαία Ελληνική 

αντίληψη. Διάφοροι μύθοι έχουν επίσης συντηρηθεί από τους ομηρικούς 

ύμνους, τμήματα ποιημάτων του επικού κύκλου, λυρικά ποιήματα, από 

έργα τραγωδών του 5ου αιώνα π.Χ., από γραφές των μελετητών και των 

ποιητών της ελληνιστικής περιόδου και κείμενα από συγγραφείς των 

ρωμαϊκών χρόνων, όπως του Πλούταρχου και του Παυσανία. Εξ άλλου η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%97%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5qt253-TNAhVlLMAKHVgRCAsQjRwIBw&url=http://pythiablog.blogspot.com/2016/01/blog-post_13.html&psig=AFQjCNFrAYgA4Cu8SBGtwqgEHGlReQ4FCw&ust=1468097372203923
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αρχαία Ελληνική λογοτεχνία έως και τους Ελληνιστικούς χρόνους κατά 

βάση ασχολείται με την μυθολογία,   

β. Η ανακύκλωσης των αρχαιοελληνικών μύθων μέσα από διάφορες 

ιστορικές περιόδους αρχίζει στη αρχαία Ελλάδα από τον Όμηρο  και 

φτάνουμε στην  Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη καθώς επίσης και από 

άλλους  πολλούς αρχαίους και σύγχρονους λογοτέχνες. Αναμφίβολη και 

διαπεραστική λοιπόν είναι η επίδραση και επιρροή της αρχαίας Ελληνικής 

μυθολογίας διαχρονικά, στον τομέα της λογοτεχνίας.  Η Μυθολογία 

λοιπόν στα 3000 σχεδόν χρόνια μέσα, έχει εκφράσει ανάλογα με την 

εποχή, διάφορες καταστάσεις και έχει παίξει τον ρόλο της, μέσα από την 

λογοτεχνία.  

γ. Ας αφήσουμε την μακρινή εκείνη εποχή και ας έλθουμε στις μέρες μας 

να δούμε πως αξιοποιείται λογοτεχνικά  η Ελληνική κλασική μυθολογία 

μας, μέσα από διασκευές που ικανοποιούν την λογοτεχνική ανάγκη. 

Πολλοί είναι οι μορφωτικοί στόχοι της μυθολογίας, όπως η γνωριμία του 

λογοτέχνη με την πρώιμη ιστορία της ανθρωπότητας, οι ιστορικές και  

κοινωνικές θέσεις, οι θεμελιώδεις αλήθειες για την ζωή εκείνων των 

ανθρώπων, η αέναη ανησυχία για το ξεκίνημα της ανθρωπότητας, η 

αισθητική απόλαυση μέσα από τους μύθους , η διδασκαλία μέσα από την 

προβολή προτύπων, η αλληγορία των μύθων και  πολλά αλλα, 

εξασφαλίζουν τη διαχρονική παρουσία της. Ο συνδυασμός αυτών και 

άλλων πολλών, κατά την γνώμη μου αποδεικνύει την χρήση της 

μυθολογίας στη λογοτεχνία. Ο μύθος δεν απουσιάζει από καμιά 

ιστορική περίοδο και ήταν παρόν ανεξάρτητα από αντιλήψεις και 

ιδεολογίες των εποχών. Είναι γεγονός πως η παρουσία της μυθολογίας 

με την λογοτεχνική μορφή, γίνεται πάντα δεκτή με ενθουσιασμό. Στις 

μέρες μας η μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί για την λογοτεχνία πόλο 

εμπνεύσεις και δημιουργίας όχι μόνο στη παιδική λογοτεχνία άλλα σε όλο 

το φάσμα του λόγου. Εδώ θα αναφερθώ στην προσωπική μου 

ενασχόληση με την μυθολογία γιατί έχοντας γράψει δυο βιβλία βιωματικά, 

συνδυάζω θέματα από την μυθολογία στην ανάπτυξη των βιβλίων μου. 

 Μυθολογία και Ποίηση 

«Η αρχαία Ελληνική μυθολογία πολύ παλαιή αλλά και ιδιαίτερα νέα, 

έχει χρησιμοποιηθεί αλλά πάντα καινούργια, χωρίς χρόνο αλλά 
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βαθιά ριζωμένη στα εδάφη της λογοτεχνίας» αποτελεί πηγή 

έμπνευσης πολλών νεοελλήνων λογοτεχνών. Στη νεοελληνική ποίηση 

του 19ου και 20ου  αιώνα παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο 

μιας σχετικής ανακύκλωσης των Ελληνικών κλασικών μυθολογικών 

μορφών. Πολλοί ποιητές εμπνέονται από τους αρχαίους Ελληνικούς 

μύθους, βγαλμένους από τη δική μας μυθολογία,  την χρησιμοποιούν με 

διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους στην ποίησή τους.   

Μερικοί ποιητές,  για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τους μύθους ως 

συγκεκριμένα πλαίσια αντίληψης και συνείδησης,  τα οποία τους 

επιτρέπουν να  «χαράξουν»  την ποιητική τους έκφραση. εδω βλέπουμε 

τον Σολωμό τον Κάλβο αργότερα τον Καβάφη , τον Σικελιανό τον Παλαμά 

και άλλους πολλούς…  

Για άλλους πάλι, είναι μέσο με το οποίο μπορούν να μεταδώσουν 

μηνύματα κωδικοποιημένα και κρυπτογραφημένα τα οποία πίσω από την 

αρχετυπική τους όψη κατέχουν βαθιές έννοιες και απόψεις ή αποτελούν 

κάτι πολύ προσωπικό, βλέπουμε τον Σεφέρη, τον Ελύτη, τον Βρεττάκο, 

και άλλους πολλούς…  

Μέσα από τις παραμέτρους της μυθολογικής δύναμης λοιπόν, πολλοί 

ποιητές καταφέρνουν να εκφράσουν ιδέες και αισθήματα με πολύ πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα συγγραφέων και 

ποιητών και γενικά καλλιτεχνών, Ελλήνων και όχι μόνο, οι οποίοι 

εμπνεύστηκαν και εμπνέονται ακόμα από την Ελληνική μυθολογία  στα 

δημιουργήματά τους 

Ας δούμε λίγο ποιο αναλυτικά μερικούς από αυτούς, 

Στη ποίηση του  Γιώργου Σεφέρη, παρατηρείται μια πολύ συχνή 

αναφορά στους αρχαίους Ελληνικούς μύθους. Φαίνεται ότι ο Σεφέρης 

είναι γνώστης των αρχαίων Ελληνικών κειμένων και της αρχαίας 

Ελληνικής μυθολογίας καθώς η ποίησή του ξεκάθαρα ξεχειλίζει από μύθο 

και αρχαίο Ελληνικό και λαϊκό στοιχείο. Η ανακύκλωση ή η 

επαναχρησιμοποίηση του μύθου ως ιδεολογικό πλαίσιο, ως 

συγκεκριμένο σημείο αναφοράς φορτωμένο με νόημα φαίνεται να 

«διευκολύνει» ή μάλλον να επιτρέπει στον Σεφέρη να εκφράσει αυτό που 

αισθάνεται και σκέφτεται με πιο δυναμικό, επιτήδειο και αυτοτελή τρόπο. 

Όπως λέει και ο ίδιος: 

"Όταν ο μύθος ήταν κοινή αίσθηση, ο ποιητής είχε στη διάθεσή του ένα 

φορέα ζωντανό, μια συναισθηματική ατμόσφαιρα έτοιμη, όπου μπορούσε 

να κινηθεί ελεύθερα για να πλησιάσει τους γύρω του ανθρώπους· όπου 
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μπορούσε ο ίδιος να διατυπωθεί. Ο Γιώργος Σεφέρης εμπνεόμενος από 

τον Τρωικό πόλεμο μας λέει 

«τόσα κορμιά ριγμένα... 

Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα 

για ένα λινό κυμάτισμα για μια νεφέλη 

μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου 

για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη ». 

Οι νεοέλληνες ποιητές  γνωρίζουν στο σύνολό του τον μύθο της Ελένης, 

τη ζωή της στη Σπάρτη, στην Τροία. Στη νεοελληνική ποίηση γίνεται 

λόγος για τη θεϊκή της καταγωγή, την εκθαμβωτική της γοητεία, τις μαγικές 

της ικανότητες, για τον αινιγματικό της χαρακτήρα, την ερωτική της 

διάθεση και, τέλος, για τις σχέσεις της με τους θεούς. 

Ο Κωστής Παλαμάς, για παράδειγμα, παρουσιάζει την Ελένη ως θείο 

πλάσμα, όμορφη, φωτεινή και αγνή που κερδίζει, εξ αιτίας της αντοχής 

της σε διάφορους πειρασμούς, τη θέση της στα Ηλύσια Πεδία.  

Είμ’ η Ελένη· από του Ήλιου 

την πηγή χυμένη εγώ, 

το χρυσόνειρο είμαι του Ήλιου 

και στον Ήλιο, εκεί γυρνώ· 

γύρω μου, όχι· σε είδωλό μου 

θεόπλαστο  ολοζωντανό 

θεοί και ήρωες γύρω αψήφησαν 

πόλεμο και χαλασμό. 

Όχι εμένα! Τον υπέρκαλο 

νυχτανεβασμένο ίσκιο μου 

σε γη και ώρα στοιχειωμένη 

πήρε ταίρι ο γόης Κιμμέριος· 

είμ’ η ανέγγιχτη κ’ η αχάλαστη, 

κ’ η άφταστη. Και είμ’ η Ελένη. 

 

Αρκετά ασχοληθήκαμε με την Ελένη και ας πάμε στην ποίησή του 

Οδυσσέα Ελύτη που κάνει χρήση πολλών αρχαιοελληνικών μυθικών 

στοιχείων. Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία είναι 

μοναδικός και παίρνει διάφορες μορφές με σκοπό να προικίσει ο ποιητής 

την ποίησή του με κάτι νοηματικά και σημασιολογικά ανώτερο.  
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Στο ποίημα "Η Οδύσσεια", ο Ελύτης χρησιμοποιεί τον τίτλο του ομηρικού 

έπους.  Η Οδύσσεια ως τίτλος του δικού του ποιήματος. Με αυτό τον 

τρόπο, πριν καν ξεκινήσει κανείς την ανάγνωση του ποιήματος, έχει ήδη 

εξοπλιστεί με ένα σημασιολογικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να 

εμβαθύνει την κατανόηση και ερμηνεία του ποιήματος. Επίσης, ο Ελύτης 

παραθέτει  μέσα στο ποίημα του και στίχους από την Οδύσσεια του 

Ομήρου. Είναι φανερή η επιθυμία του Ελύτη να προσφύγει και να 

χρησιμοποιήσει αρχαιοελληνικά. Επιστρέφει λοιπόν ο Ελύτης στους 

αρχαίους Ελληνικούς μύθους με διαφόρους τρόπους και για διαφόρους 

λόγους. Στο ποίημά του Η Οδύσσεια, αναφέρει την χώρα των 

Λωτοφάγων και την Αιολία, που είναι και αυτά μυθικά οδυσσειακά 

στοιχεία. Με την αναφορά του στην Αιολία, παραδείγματος χάρη, ο 

Ελύτης μάλλον δεν στέκεται μόνο στον μυθικό Αίολο και κύριο των 

ανέμων, αλλά σκαλίζει να βρει τις ρίζες του Ελληνικού έθνους όπου οι 

Αιολείς μαζί με τους Δωριείς, τους Ίωνες και τους Αχαιούς αποτελούν μια 

από τις τέσσερις αρχαίες φυλές του Ελληνικού έθνους. Ο Ελύτης δεν 

παραθέτει απλά τους μύθους. Δεν καταδέχεται να γίνει ο αρχαιοελληνικός 

μύθος, με την κλασική του σημασία, φορέας της ερμηνείας του ποιήματός 

του, αλλά αντιθέτως αναδημιουργεί τον μύθο δίνοντάς του προσωπικές 

διαστάσεις. Όπως λέει και ο ίδιος ο Ελύτης: - Ουδέποτε χρησιμοποίησα 

αρχαίους μύθους με τον συνηθισμένο τρόπο.-. Ο 

Έλληνας ποιητής που μιλεί για Αντιγόνη, τον Οιδίποδα κ.τ.λ., κινείται σε 

μια περιοχή αρκετά γνώριμη με τη βοήθεια αυτών των μυθικών μορφών 

μπορεί να σχολιάσει σύγχρονα γεγονότα. […] Μας λέει Εφόσον πρώτιστη 

έγνοια μου ήτανε να βρω τις πηγές του νεοελληνικού κόσμου, κράτησα 

τον μηχανισμό της μυθογένεσης αλλά όχι και τις μορφές της μυθολογίας".  

Ο Ελύτης, λοιπόν, αγκαλιάζει ό,τι έχει σχέση με τις «πηγές του Ελληνικού 

κόσμου», δηλαδή πολιτισμό, κουλτούρα, ιστορία, φύση, μυθολογία, 

γλώσσα, κ.τ.λ., και πλάθει με αυτά τα στοιχεία μια δική του 

πραγματικότητα, μια σύγχρονη, δημιουργική και λογοτεχνική, ποιητική 

πραγματικότητα. 

Άλλοι ποιητές εμπνευσμένοι από την αρχαιοελληνική μυθολογία, 

ιδιαίτερα σε μεγάλο βαθμό είναι.  ο Κωνσταντίνος  Καβάφης Ανακαλεί 

αρχαίους Ελληνικούς μύθους, προστρέχει στα πρωτότυπα καλούπια και 

συγκεκριμένα στον ομηρικό οδυσσειακό μύθο της επιστροφής,  εμπνέεται 

από την Οδύσσεια του Ομήρου και από τους μύθους που πηγάζουν από 

αυτή για να γράψει το ποίημά του «Ιθάκη» και άλλα πολλά  



233 

 

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς, 

τα βιαστικά κι άπειρα όντα της στιγμής. 

Στης Ελευσίνος και της Φθίας τα παλάτια 

η Δήμητρα κ’ η Θέτις αρχινούν έργα καλά 

μες σε μεγάλες φλόγες και βαθύν καπνόν. Αλλά 

πάντοτε ορμά η Μετάνειρα από τα δωμάτια 

του βασιλέως, ξέπλεγη και τρομαγμένη, 

και πάντοτε ο Πηλεύς φοβάται κ΄ επεμβαίνει. 

 

 Το ποίημα είναι εμπνευσμένο από την Ελληνική μυθολογία. Η θεά 

Δήμητρα, χθόνια θεά, αναζητά την κόρη της Περσεφόνη, που έχει 

απαγάγει ο Πλούτων και την κρατεί στα σκοτεινά παλάτια του κάτω 

κόσμου. Κατά τις περιπλανήσεις της φτάνει και στην Ελευσίνα κατάκοπη, 

όπου οι βασιλείς του τόπου της προσφέρουν φιλοξενία και της 

εμπιστεύονται το γιο τους να τον αναθρέψει, μη γνωρίζοντας φυσικά ποια 

ήταν η πανώρια γιγαντόσωμη θεά και κάτοχος των μυστικών της 

γεωργίας. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης η χθόνια θεά αποφασίζει να κάνει το 

γιο του βασιλικού ζεύγους της Ελευσίνας αθάνατο. Και αρχίζει να μυεί το 

βασιλικό βρέφος στην αθανασία με ειδικά προς τούτο βότανα και τη 

φωτιά. Η Μετάνειρα όμως μη γνωρίζοντας το θείο δώρο, που της 

ετοιμάζει η Δήμητρα, ορμά τρομαγμένη και με ξέπλεγα μαλλιά από τα 

βασιλικά δώματα αρπάζει το γιο της και διακόπτει το έργο της θεάς. Έτσι, 

στην προσπάθειά της να τον σώσει από το θάνατο, στερεί το γιο της από 

το πολύτιμο δώρο της αθανασίας, που μόνο ένας θεός μπορεί να 

προσφέρει. Κι αυτό γιατί δεν γνωρίζει… 

Άλλος ένας ποιητής που ευρίσκεται μέσα στην μυθολογία είναι ο Άγγελος 

Σικελιανός είναι χωρίς διάσπαση, χωρίς διάθλαση. Και όπως δεν 

παραδέχεται να χωρίσει το σώμα του από το σώμα του τόπου του έτσι 

αγωνίζεται να ενώσει τον κόσμο των θεών και τον κόσμο των ανθρώπων. 

Υπάρχει στο Σικελιανό ένας ιερός Ελληνικός ενανθρωπισμός" (Θα μας 

πει ο Γιώργος. Σεφέρης ) Μαζί με την αμερικανίδα σύζυγό του, ο 

Σικελιανός συνέλαβε το σχέδιο ν’ αναστήσει τη Δελφική Αμφικτυονία. 

Οργάνωσαν το 1927 και το 1930 με δικά τους έξοδα τις «Δελφικές 

Εορτές», με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, με αγώνες και λαϊκές 

εκθέσεις, που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου. Η ποιητική έμπνευση 

του Σικελιανού αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα 

θέματά της από τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο. Τέτοιες είναι οι τραγωδίες 

http://www.sansimera.gr/articles/259
http://www.sansimera.gr/articles/259
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του: «Διθύραμβος του Ρόδου» (1933) και «Ο Δαίδαλος στην Κρήτη», 

καθώς και πάμπολλα ποιήματα. 

 Ο Άγγελος Σικελιανός, συν τοις άλλοις, την υμνεί στο “Πάσχα των 

Ελλήνων” ως θεά που προστατεύει τα ιδανικά της ζωής, τον έρωτα την 

αγωνιστικότητα και την ενότητα εκείνων που υπερασπίζονται αυτές τις 

αξίες: 

Ακέρια μες στα στήθη μας μαζώχτηκε η πατρίδα· 

κι έργο της, λόγος, όνειρο βαθειά τους αντηχεί, 

σαν από δόρυ ορμητικό, βογκώντας μιαν ασπίδα 

που πίσωθέ της άγρυπνη παραφυλάει ψυχή! 

 

Ένας άλλος μύθος, αυτός των Ατρειδών ενέπνευσε επίσης τους Γιάννη 

Ρίτσο και Νίκο Μπακόλα σε δύο νεότερα έργα της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, στην Τέταρτη Διάσταση και συγκεκριμένα, στα ποιήματα 

Αγαμέμνων, Ορέστης, Το Νεκρό  

Σπίτι, Η επιστροφή της Ιφιγένειας, Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού του 

Γιάννη Ρίτσου και στον Κήπο των Πριγκίπων του Νίκου Μπακόλα. 

 

Εξετάζοντας τα πολυάριθμα μυθολογικά στοιχεία στους ποιητικούς 

κύκλους και τα μεγάλα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η Ελληνική μυθολογία έχει τη βάση της στην ίδια τη ζωή. 

Η χρησιμοποίηση συμβολισμού πανανθρώπινης σημασίας, οι 

συνειρμικές γέφυρες από τη σύγχρονη εποχή στη μυθολογία και η 

δημιουργία στα ποιήματα καταστάσεων που εσωτερικά είναι συγγενικές 

με την μυθολογία, όλα αυτά μαζί εξυπηρετούν με συγκεκριμένο τρόπο 

τους Λογοτεχνικούς του στόχους. 

Ο Νίκος Πολίτης θεμελιωτής της λαογραφικής επιστήμης στη χώρα μας, 

είναι ένας ακόμα που ασχολήθηκε με την μυθολογία σε πάρα πολλά  έργα  

του. Το 1890 εκλέχθηκε καθηγητής Μυθολογίας και Ελληνικής 

Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθω στον παρνασσισμό  Ενα λογοτεχνικό 

κίνημα που εμφανίζεται στη Γαλλία γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, ως 

αντίδραση προς το ρομαντισμό, ο οποίος εκείνη την εποχή βρίσκεται ήδη 

στη φάση της παρακμής. Σιγά-σιγά θα εξαπλωθεί σε μερικές ακόμη 

χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 
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Ο παρνασσισμός δίνει μεγάλη σημασία στην ακρίβεια της έκφρασης και 

στη λεπτομέρεια, καθώς προσπαθεί να καλλιεργήσει μιαν απρόσωπη και 

αντικειμενική ποίηση, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το επιστημονικό 

πνεύμα της εποχής. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία του στίχου, σέβεται 

τους ρυθμικούς, μετρικούς και στιχουργικούς κανόνες, καθώς και την 

ομοιοκαταληξία, και γενικά ενδιαφέρεται υπερβολικά για τη μορφή. 

Οι παρνασσιακοί ποιητές αντλούν τα θέματα και τις εικόνες τους από τη 

μυθολογία και την ιστορία και αναζητούν την έμπνευσή τους στους 

χαμένους πολιτισμούς της αρχαιότητας, ιδίως στον ελληνικό και τον 

ινδικό. Αυτό που τελικά επιδιώκουν είναι η απουσία κάθε συναισθήματος, 

πάθους ή έντασης. Θέλουν κυρίως να εκφράσουν την ηρεμία τη γαλήνη, 

την απάθεια και για αυτό το σκοπό υιοθετούν ως ένα βαθμό την 

πλαστικότητα και την αρμονία της κλασικής τέχνης. Για τους 

παρνασσιακούς ποιητές, το ποίημα πρέπει να έχει την ομορφιά ενός 

αρχαίου αγάλματος. Μας λέει στον     Ορέστη ο   Κώστας Βάρναλης 

Σέλινα τὰ μαλλιά σου μυρωμένα, 

λύσε τα νὰ φανεῖς, ὡς εἶσαι, ὡραῖος, 

καὶ διῶξε ἀπὸ τὸ νοῦ σου πιὰ τὸ χρέος 

τοῦ μεγάλου χρησμοῦ, μιὰ καὶ κανένα 

τρόπο δὲν ἔχεις ἄλλονε! Καὶ μ᾿ ἕνα 

χαμόγελον ἰδὲς πῶς σ᾿ ἔφερ᾿ ἕως 

στοῦ Ἄργους τὴν πύλη ὁ δρόμος σου ὁ μοιραῖος 

τὸ σπλάχνο ν᾿ ἀφανίσεις ποὺ σ᾿ ἐγέννα. 

Κανεὶς δὲ σὲ θυμᾶτ᾿ ἐδῶ. Κι ἐσὺ ὅμοια 

τὸν ἑαυτό σου ξέχανέ τον, κι ἄμε 

στῆς χρυσῆς πολιτείας τὰ σταυροδρόμια 

καὶ τὸ ἔργο σου σὰ νὰ ᾿ταν ἄλλος κάμε. 

Ἔτσι κι ἀλλιῶς, θὰ παίρνει σε ἀπὸ πίσου 

γιὰ τὸ αἷμα τῆς μητρός σου γιὰ ἡ ντροπή σου. 

 

Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλούς ποιητές από την Άλωση 

και μετά  έως σήμερα, όμως μου  δόθηκε λίγος χώρος σε ένα τεράστιο 

θέμα. Κλείνοντας πιστεύω ότι η Ελληνική Μυθολογία κατέχει κορυφαία 

θέση ανάμεσα στα διαχρονικά αριστουργήματα που γέννησε το 

παγκόσμιο πνεύμα. Το κάθε κεφάλαιο κατακτά τον λογοτέχνη που θα 
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περιπλανηθεί νοερά στο γλαφυρό και ολοφώτεινο κόσμο της μυθολογίας 

μας, αλλά και θα χρειαστεί να βυθιστεί -μαζί με τους ήρωες των μύθων 

της- στα κατασκότεινα έγκατα της Γης ή στα άπατα βάθη των ωκεανών. 

Και σε κάθε βήμα αυτής της συναρπαστικής περιπλάνησης θα δέχεται 

ηδονικά πνευματικά ερεθίσματα για παραπέρα σκέψεις, στοχασμούς και 

αναζητήσεις των κρυμμένων συμβολισμών και των πυρήνων της 

αλήθειας και των Ελληνικών μύθων προκειμένου ο ίδιος να δημιουργήσει 

το δικό του έργο.  

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  4 – 7  – 2021 
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ΠΑΤΡΑ - H ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΊΔΑΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Της Πάτρας ο πληθυσμός  αυξάνεται διαρκώς από την δημιουργία του 

νέου κράτους και διαμορφώνεται η νέα κοινωνία της. αφομοιώνονται και 

δημιουργούν τον ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ, με όλα τα ελαττώματα του της 

αδυναμίες του άλλα και της αρετές του. Η πόλη της Πάτρας έχει σπουδαία 

και μακραίωνη ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών. Πρωτοστάτησε δε στην 

Ελληνική επανάσταση του 1821, όπου η πρώτη σπίθα  άναψε στην 

Πάτρα. 

Σπουδαίο εξαγωγικό λιμάνι και οι πρώτες πληροφορίες μάς έρχονται από 

τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα. Αργότερα ο Παυσανίας περιγράφει το 

λιμάνι, ως ένα λιμάνι εξαιρετικής γεωφυσικής θέσης. Οι Ρωμαίοι 

χρηματοδότησαν μεγάλα λιμενικά έργα. Από εδώ πέρασαν Άραβες, 

Γενοβέζοι, Βενετσιάνοι, Φράγκοι... αλλά και πειρατές.  Κατά την βυζαντινή 

αυτοκρατορία οι Παλαιολόγοι ενέταξαν το λιμάνι στα αναπτυξιακά έργα 

της αυτοκρατορίας. Το λιμάνι αυτό από κοινού με το προϊόν που 

παρήγαγε η ενδοχώρα, «την Σταφίδα» ήταν η αιτία και το αποτέλεσμα 

της μεγάλης ανάπτυξης της πόλης.. 

Ο Ξενοφών στην «Κύρου Ανάβαση» αναφέρεται στην «αποξηραμένη 

σταφυλή», όταν περιγράφει την διάβαση των στρατευμάτων του δια 

μέσου της Αρμενίας και κάνει λόγο για την αφθονία των αγαθών της 

χώρας, στα οποία συμπεριλαμβάνει και την σταφίδα. Μάλιστα η μνεία 

αυτή παρέσυρε πολλούς να υποστηρίξουν ότι «ο μικρός της 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%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
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σταφιδαμπέλου θάμνος είναι αυτόχθων εν Ασία, εν αυτή δήλον ότι το 

πρώτον εφυτεύθη και εκαλλιεργήθη, είτα δε εξ αυτής μετεφέρθη και 

ενεκλιματίσθη και εις άλλας χώρας, οίον την Πελοπόννησον». Πάντως η 

λέξις σταφίδες, ασταφίδες στα αρχαία κείμενα,  υπονοεί την Σταφίδα, η 

οποία κατέστη είδος εμπορεύσιμο της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων 

και της Στερεάς Ελλάδος προ εξακοσίων περίπου ετών. Υπάρχουν 

στοιχεία για «εξαγωγές» από το 1230.  

Για τη Πάτρα του 19ου αιώνα ο χαρακτηρισμός της ως « η πόλης της 

σταφίδας» φανερώνει την εξάρτηση της πόλης από το αγροτικό αυτό 

προϊόν, το οποίο ήταν η κύρια πηγή ευημερίας της και όλου του νομού, 

αλλά και η κύρια αιτία παρακμής της.   

Ας πάρουμε όμως και να δούμε πολύ πολύ συνοπτικά την Πάτρα  του 

19ου αιώνα. Σχεδόν αμέσως μετά την απελευθέρωση. 

1835 Με νομοθετικά διατάγματα της Κυβερνήσεως εισήχθη νέα διοικητική 

διαίρεση της χώρας, κατά την οποία η Ελληνική Επικράτεια διαιρέθηκε 

σε δέκα νομούς, σαράντα επτά επαρχίες και σε δήμους. Η Πόλη των 

Πατρών συγκροτήθηκε σε δήμο με το Β.Δ. της 8/20 Απριλίου 1835, 

ως δήμος της επαρχίας των Πατρών και κατετάγη στη Β' τάξη με 

πληθυσμό 5.469 κατοίκους. Με το Β.Δ. της 3/15 Ιουλίου 1836 (Ε.τ.Κ.35) 

συγχωνεύθηκε με τμήματα των δήμων Παναχαιών, Αργυραίων και 

Δυμαιών και κατετάγη στην Α' τάξη με πληθυσμό 10.892 κατοίκων.  

Από το 1845 σχεδόν η σταφιδοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε 

μονοκαλλιέργεια,  όλη η εθνική οικονομία εξαρτάται από την εξαγωγή του 

«χρυσοφόρου» προϊόντος (που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας). Γύρω από την καλλιέργεια και το 

εμπόριο της σταφίδας ζει και αναπτύσσεται ένας ολόκληρος κόσμος, η 

«κοινωνία της σταφίδας». Μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων, από 

τους σταφιδοπαραγωγούς και τους σταφιδεμπόρους, τους τραπεζίτες, 

τους μεσίτες, τους παραγγελιοδόχους, τους ασφαλιστές και τους 

δικηγόρους ως τους φορτωτές, τους μαουνιέρηδες και τους εργάτες 

κατασκευής κιβωτίων, ζει, ευημερεί και πλουτίζει  

Βέβαια, σταφίδα δεν είναι μόνο η μαύρη αλλά και η ξανθή, που ανήκει 

στην ποικιλία σουλτανίνα, κι αυτή χωρίς κουκούτσια Το όνομα προέρχεται 

από τα ιταλικά (uvasultanina), και μάλλον οφείλεται στο ότι η σταφίδα 

αυτή εισαγόταν από την επικράτεια του Σουλτάνου, την οθωμανική 
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αυτοκρατορία. Στην Ελλάδα η σουλτανίνα ήρθε το 1838 από τη Σμύρνη. 

Χαρακτηριστικά, αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επαρχίας 

Καλαβρύτων και Νονακριδος κατευθύνθηκε προς τη Πάτρα και το Αίγιο. 

Πυκνή ήταν η επικοινωνία και μετακίνηση προς τη Πάτρα, ιδίως από τα 

μέρη της Ηπείρου, από όπου προήλθαν πολλά δυναμικά στοιχεία της 

πόλης, καθώς και από τη περιοχή της γειτονικής Αρκαδίας, η οποία 

τροφοδότησε τη τοπική αγορά εργασίας με πολλούς σταφιδοεργάτες και 

αρκετούς εμπορευόμενους και τεχνίτες. Η γειτνίαση με τα Επτάνησα ήταν 

σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης επαφών και εκροής εποίκων προς 

την Αχαϊκή πρωτεύουσα όπως συνέβη και με την Αιτωλοακαρνανία. 

Τέλος αρκετοί ήλθαν και από το Κρήτη, τη Λιβόρνο , τη Χίο, τη Τεργέστη 

και τη Σμύρνη. 

1838  Κατασκευάζεται το υδραγωγείο επί δημαρχίας Ιωάννη 

Μπουκαουρη  Τη ίδια χρονιά γίνονται τα εγκαίνια του α γυμνασίου1841 

Θεμελιώνεται η Καθολική εκκλησία στη μαιζωνος και δενδροφυτεύεται η  

πλατεία Γεωργίου 

Ο Μητροπολιτικός Ναός του ευαγγελισμού  της Θεοτόκου είναι έργο  του 

Ερνέστουτου Τσίλλερ, είναι δε  το πρώτο δημόσιο κτίριο που κτίστηκε στη 

"Νέα" ή "Κάτω Πόλη" μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους 

(1828). Θεμελιώθηκε στα 1842 και εγκαινιάστηκε στα 1846, ενώ από το 

1856 μέχρι σήμερα είναι ο Καθεδρικός Ναός της πόλεως και 

Μητροπόλεως Πατρών. Μας λέει ο Παλαμάς 

 

Όπου βογκάει τό πολυκάραβο λιμάνι 

ἀπ’ ἄγριο κύμ’ ἁπλώνεται δαρμέν ́χωρα 

καί δέ θυμᾶται μήτε σάν ὀνείρου πλάνη 

τά πρωτινά μετάξια της τά πλουτοφόρα. 

Πολύκαρπα τ’ ἀμπέλια την πλουτίζουν  

Τώρα τό κάστρο της  φορεῖ, παλαιϊκό στεφάνι, 

δίψα τοῦ ξένου, Φράγκου, Τούρκου, 

 ἀπό την ὥρα πού ό διπλοθεμέλιωσαν ο Βενετσάνοι. 

Ἕνα βουνό ἀπό πάνω της ἀγρυπνοστέκει, 

 κι ὁ Παρνασσός λευκοχαράζει στον ἀέρα βαθιά, 

 κι ὁ ρουμελιώτης ὁ Ζυγός παρέκει  

αὐτοῦ πρωτάνοιξα τά μάτια μου στη μέρα, 

κι ἡ μνήμη μου σάν ὄνειρο τοῦ ὀνείρου πλέκει γλυκιά,  

μισοσβημέν ́ εἰκόνα, μια μητέρα. 
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Στα μέσα του 19ου αιώνα η Πάτρα είχε καθιερωθεί σαν το πρώτο 

σταφιδοεξαγωγικό λιμάνι και γενικά σαν το κύριο εισαγωγικό κι εξαγωγικό 

κέντρο προς τη Δύση με τη μεγαλύτερη κίνηση από όλα τα άλλα Ελληνικά 

λιμάνια. Αυτό διήρκεσε μέχρι το άνοιγμα του Ισθμού της Κορίνθου ( 1893 

), το οποίο κατάφερε μεγάλο πλήγμα στο τοπικό εμπόριο. 

Το 1849, μετά την αποτυχία των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων 

στην Ιταλία, εκατοντάδες Ιταλοί ήρθαν ως πολιτικοί πρόσφυγες και 

διέμειναν προσωρινά στην Πάτρα. Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο 

και ο ντόπιος πληθυσμός, υποδέχθηκαν τους Ιταλούς πρόσφυγες 

και τους παρείχαν άσυλο και κάθε συνδρομή, παραβλέποντας 

μάλιστα τις διεθνείς αντιδράσεις. Οι εφημερίδες της εποχής 

σημειώνουν πως η συμπαράσταση που έδειξαν οι Πατρινοί 

απέναντι στους Ιταλούς ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πολλοί μάλιστα 

τους φιλοξένησαν στα σπίτια τους.   

Ωστόσο στην κοσμοπολίτικη Πάτρα αλλά και στα πλούσια χωριά η 

βελτίωση του επιπέδου ζωής είναι φανερή: «Τα σπίτια των τα μετέβαλαν 

εις μικρά ανάκτορα από άποψη χλιδής και βαρυτίμου επιπλώσεως. 

Έπιπλα που ο κ. Συγγρός δεν τα ωνειρεύθη διά το μέγαρο του» γράφει η 

«Ακρόπολις» (13.2.1894) Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πλούτου 

αυτού του «πολιτισμού της σταφίδας» έχει μεγάλη σημασία για την 

επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία 1870 - 1880 που θεωρείται περίοδος 

οικονομικής ανάπτυξης κι ευημερίας για τη Πάτρα, χάρη στη 

μετανάστευση ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά και συνέχισε να 

αυξάνεται μέχρι τα τέλη του αιώνα. Η πόλη αριθμεί περίπου 50000 

κατοίκους. Η ζήτησή της σταφίδας στην Ευρωπαϊκή αγορά ήταν μεγάλη. 

Τα λιμάνια του Λονδίνου, Λίβερπουλ, Μασσαλίας, Τεργέστης, 

Άμστερνταμ και Οδησσού ήταν ο προορισμός των πλοίων που έφευγαν 

φορτωμένα με σταφίδα Από εκεί το προϊόν διοχετεύεται οδικώς ή 

σιδηροδρομικώς στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι η σταφίδα 

ανακηρύχθηκε το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού κράτους Η 

μεγάλη δε ζήτησή της είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της Ελλάδας 

σαν χώρας μόνο εξαγωγικής, η οποία συμμετείχε στη διεθνή οικονομία με 

το μοναδικό αυτό προϊόν, ως η Βραζιλία με τον καφέ  κατά τη υπαινικτική 

διατύπωση του καθηγητή Ξεν. Ζολώτα.   
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Πάτρα 1860 

Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι που έγραψε για τη σταφίδα ο Κλεάνθης 

Τριανταφύλλου (1850-1889), ο εκδότης της εφημερίδας Ραμπαγάς: 

Απ’ το τσαμπί σου κρέμεται, γλυκιά μου μαυρομάτα, 

το έθνος… Σένα θρέφουμε μονάκριβη ελπίδα, 

χλωρή, όσο ξεραίνεσαι, συ κάνεις την πατρίδα, 

είν’ από σένα τάλαρο τ’ αλώνια μας γεμάτα, 

μικρή, γλυκομελάχρινη, κοπέλα μου σταφίδα! 

 Ο Αντρέας Καρκαβίτσας, περιέγραψε αριστοτεχνικά κάπου στο διήγημά 

του «Το σύγνεφο»  Ο Μάης βγάνει τα κεράσια, ο Θεριστής τ’ αγγούρια, ο 

Αλωνάρης τα καρπούζια και ο Άγουστος τα τάλαρα –η αυγουστιάτικη 

σταφίδα έδινε το πολύ εισόδημα 

1857  Ιδρύεται το υπέροχο  δημοτικό νοσοκομείο επί δημαρχίας 

Μπενιζέλου Ρούφου 

Στη Πάτρα και το Αίγιο, ακολουθούν τους ρυθμούς της σταφίδας σε βαθμό 

που η οικονομική και κοινωνική ζωή των πόλεων να είναι ανάλογη της 

σταφίδας (τα δικαστήρια έκλειναν από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 

ενώ δεν τελούνταν γάμοι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο). Απεικονίζει 

με γλαφυρό τρόπο τις συνήθειες των παραγωγών και των εμπόρων. 

Οικονομική ευμάρεια παντού. 
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1864  Το έτος αυτό στα Επτάνησα γίνεται καταστροφικός Σεισμός, 

παρατηρείται τότε  αθρόα είσοδος επτανήσιων μετά των 

οικογενειών των. Η Πάτρα μεγαλώνει.  

Μέσα στη πόλη ο Δήμαρχος Ιωάννης Αντωνόπουλος (1851-1855) 

κατασκευάζει για πρώτη φορά «...Τους κυριότερους των ορθίων και 

πλαγίων οχετών...» όπως έγραφε η εφημερίδα «Φορολογούμενος».   

Ανεγείρονται,  το θέατρο ‘Απόλλων 1870, ο Μητροπολιτικός ναός, το 

Δημοτικό Νοσοκομείο 1851, ο παλαιός  ναός του Αγίου Ανδρέα 1840. 

Στην παραλιακή οδό κτίζονται σταφιδεργοστάσια, σταφιδαποθήκες η 

περίφημη ΠΟΣΤΑ και άλλα κτίρια για τις εργασίες του διαμετακομιστικού 

εμπορίου. Ο  πέτρινος φάρος κατασκευάστηκε το διάστημα 1874-1878, 

στη θέση παλαιότερου ξύλινου, που είχε καταστραφεί τον Δεκέμβριο του 

1865 από κακοκαιρία, στο μόλο του αγίου Νικολάου.  

Το θέατρο Απόλλων εργο του Τσιλερ, θεμελιώθηκε στις 11 

Φεβρουαρίου του 1871 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στις 10 

Οκτωβρίου του 1872. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την αστική 

κοινωνία της Πάτρας.  

Η εξαγωγή σταφίδας, κρασιού και άλλων τοπικών προϊόντων καθιστούν 

την Πάτρα το βασικό εμπορικό κέντρο της χώρας, ανακατασκευάζεται το 

λιμάνι που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης  της πόλης. Από το 

1870 καθιερώνεται και εξελίσσεται το καρναβάλι με φανερές 

επτανησιακές και ευρωπαϊκές επιρροές 

1874  Τοποθετήθηκαν τα δύο σιντριβάνια που υπάρχουν και 

σήμερα, τα οποία παραγγέλθηκαν στην Ιταλία. Το 1874  ο Θεόδωρος 

Χάρμπουργκερ και ο Γουσταύος Κλάους ιδρύσαν την εταιρεία 

"Αχαΐα Ανώνυμη Εταιρεία Οινοποιίας". Την ίδια χρονιά  για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα γίνεται χρήση  φωταερίου για το φωτισμό της 

πόλης των Πατρών.  Αρχίζει η κατασκευή του φάρου στην 

προβλήτα του Άγιου Νικόλαου Επίσης το 1874  γίνεται η 

ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της  Πάτρας με εισηγητή τον 

Στέφανο Θωμόπουλο 19 Απριλίου 1882:  Υπογράφεται η πρώτη 

σύμβαση η οποία αφορούσε την κατασκευή και εκμετάλλευση των 

σιδηροδρομικών γραμμών. Εκτός των άλλων, στη σύμβαση 

ορίζεται πως η διοίκηση θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 

https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1871
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1872
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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τοποθέτηση χωρίσματος σε κάθε βαγόνι, για τις γυναίκες που 

ταξιδεύουν μόνες τους.  

Η αρχιτεκτονική εμπλουτίζεται με νέα ευρωπαϊκά ρεύματα όπως της 

ArtNouveau και της ArtDeco, γεγονός που δείχνει τον κοσμοπολιτισμό της 

και που εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής κατά την περίοδο της 

BelleÉpoque.Η Εποχή αυτή άφησε μια εξαιρετική ρυμοτομία και κυρίως 

το συνδεδεμένο με σκάλες και ανηφόρες στο πήγαινε έλα  άνω και κάτω 

πόλης. Άφησε τις στοές και τα χαρακτηριστικά «αλεξήλια» και 

«αλεξιβρόχια» όπως τα αναφέρει η Ευανθία Στιβανάκη στο ένθετο 

«Ιστορικά» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (α.φ. 119, 24/1/2002), τα 

οποία ήταν αντιγραφή από τα Επτάνησα και την Ιταλία. Η Πάτρα του 19ου 

αιώνα χαρακτηρίστηκε «ιδιότυπο κύτταρο παιδείας» και «αγωγός 

πνευματικής μετάγγισης» (κατά τον Κ. Δημαρά, στο περιοδικο Ν. Εστία, 

1967). Ιδρύθηκαν δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς, ενώ το 

περιεχόμενο της γενικής, εμπορικής, τεχνικής και γεωργικής εκπαίδευσης 

απασχόλησε την πόλη. Νωρίς, μάλιστα, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την 

μόρφωση των γυναικών όπου στο τέλος του αιώνα αποφοίτησαν οι 

πρώτες δασκάλες. Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δημοτικά και ιδιωτικά 

μουσικά σωματεία, όπως η «Φιλαρμονική», ο «Παναχαϊκός» και η 

«Παναγία της Καρμήλου» των Καθολικών. Γνωστοί δάσκαλοι μουσικής 

και διευθυντές ορχήστρας, κυρίως από τα Ιόνια νησιά και την Ιταλία, 

δίδαξαν μουσική στα παιδιά των αστών και συγκρότησαν ορχήστρες. 

Ανέδειξε  ποιητές, συγγραφείς, , με σπουδές σε Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια, εμφορούμενοι από νέες ιδέες και κοινωνικές ανησυχίες. 

Ανάμεσά τους ο Ζαν Μορέας, ο Ανδρέας Ρηγόπουλος, ο Περικλής 

Γιαννόπουλος, ο Αντώνης και ο Ηλίας Καλαμογδάρτης, ο Σπυρίδων 

Βασιλειάδης, ο Παναγιώτης Συνοδινός, ο Αδαμάντιος 

Παπαδιαμαντόπουλος, ο Κωνσταντίνος Κωνστάκης, ο Εμμανουήλ 

Χαιρέτης, ο Πλάτων Δρακούλης, κ.ά. Η πόλη ανέδειξε εκλεκτούς 

επιφυλλιδογράφους-αρθρογράφους, όπως ο Κ. Φιλόπουλος, εκδότης του 

«Φορολογούμενου» και παππούς του τέως προέδρου της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου. Παράλληλα, διακρίθηκαν 

ιστοριογράφοι, όπως ο Στέφανος Θωμόπουλος, ενώ αναδείχθηκαν και 

επιστήμονες με πλούσια κοινωνική δράση, ανάμεσά τους ο γιατρός, 

πολιτικός και συγγραφέας Χρ. Κορύλλος.  
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1889 αποφασίστηκε να γκρεμιστεί ο λόφος του Στράνη και τα 

χώματα να χρησιμοποιηθούν στην επιχωμάτωση του λιμανιού που 

κατασκευαζόταν τότε, κατά τις εργασίες αυτές ανακαλύφθηκε το 

Ωδείο 

Καινούργια θέατρα κόσμησαν την πόλη: ο εξαιρετικός θερινός 

«Παράδεισος», το θέατρο της λιμενικής «Εξέδρας», το θέατρο του 

σιδηροδρομικού σταθμού «ΣΠΑΠ», καθώς και άλλα, είτε μόνιμα είτε 

ευκαιριακά. Τα «ωδικά καφενεία» δυτικού τύπου ή αλλιώς καφέ σαντάν  

εγκαταστάθηκαν κατά κανόνα στην Κάτω πόλη, ενώ τα ανατολίτικου 

τύπου «καφέ αμάν» λειτούργησαν κυρίως στην Άνωπολη. Τέλος, το 19ο 

αιώνα αναπτύχθηκε ενδιαφέρον για την συγκρότηση δημοσίων 

βιβλιοθηκών και εγέρθηκε δημόσιος διάλογος σχετικά με την ανασκαφική 

δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα ύπαρξης 

τοπικού αρχαιολογικού μουσείου. Άνθηση γνώρισαν και η ζωγραφική, η 

αγιογραφία, η γλυπτική και η τοπική λογοτεχνία, ενώ πλήθαιναν συνεχώς 

τα χοροδιδασκαλεία.Τι να πρωτοαναφέρω… .. 

Η πρώτη σταφιδική κρίση εκδηλώθηκε τη δεκαετία 1850, όταν η 

φυλλοξήρα έπληξε τους σταφιδαμπελώνες, με συνέπεια να 

χρεοκοπήσουν πολλοί μεγάλοι εξαγωγικοί οίκοι. Στα τέλη δε της 

δεκαετίας του 1860 οι τιμές λόγω του ότι η βροχή είχε καταστρέψει τη 

παραγωγή, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αλλά μετά συνεχίστηκε η 

πτωτική τάση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε την 

οικονομική κατάσταση της Πάτρας, ήταν οι Ευρωπαϊκές οικονομικές 

κρίσεις, οι οποίες λόγω της κυρίαρχης θέσης της σταφίδας , είχαν άμεσο 

αντίκτυπο στην αγορά… 

 

Τέλος Πρώτου Μέρους 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  11 – 7  – 2021 

 

 

 

 



245 

 

ΠΑΤΡΑ - H ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΊΔΑΣ… 

Μέρος Δεύτερο 

 

 

Πλατεία Γεωργίου Α’ 1900 

Εικόνα από Ίντερνετ 

 

… Η πρώτη σταφιδική κρίση εκδηλώθηκε τη δεκαετία 1850, όταν η 

φυλλοξήρα έπληξε τους σταφιδαμπελώνες, με συνέπεια να 

χρεοκοπήσουν πολλοί μεγάλοι εξαγωγικοί οίκοι. Στα τέλη δε της 

δεκαετίας του 1860 οι τιμές λόγω του ότι η βροχή είχε καταστρέψει τη 

παραγωγή, διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αλλά μετά συνεχίστηκε η 

πτωτική τάση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε την 

οικονομική κατάσταση της Πάτρας, ήταν οι Ευρωπαϊκές οικονομικές 

κρίσεις, οι οποίες λόγω της κυρίαρχης θέσης της σταφίδας , είχαν άμεσο 

αντίκτυπο στην αγορά 

Η κρίση του σταφιδεμπορίου, που αποδίδεται στη μεγάλη παραγωγή 

σταφίδας και κατ’ επέκταση τη χαμηλή τιμή του προϊόντος, είχε 
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καταστρεπτικές συνέπειες για πολλούς εμπόρους, δημιούργησε κλίμα 

ηττοπάθειας στην αγορά και οδήγησε σε περιορισμό της ζήτησης. 

Ο Σουρής έγραψε για τη σταφιδική κρίση: 

Κι αν λείψει κάθε φόρος της, κι ας βάλουν πιο μεγάλο 

εγώ ποτέ στο στόμα μου σταφίδα δεν θα βάλω 

και ούτε θέλω να την δω ποτέ μου σε τραπέζι 

κι ας κάνουν μόνο με αυτήν πουτίγκες οι Εγγλέζοι 

Ο απόπλους στις αρχές κάθε Αυγούστου του πρώτου πλοίου που 

μετέφερε σταφίδα σε κάθε λιμάνι του εξωτερικού το πριμαρόλι, έπαιρνε 

εορταστική μορφή για τη πόλη και χαιρετιζόταν με κανονιοβολισμούς, 

φωταψίες και σημαιοστολισμό του σκάφους. Με τη πάροδο όμως του 

χρόνου ιδίως από τη δεκαετία 1880, τα  πριμαρόλια λειτούργησαν 

επιζήμια για το εμπόριο, διότι δημιουργούσαν κλίμα ανταγωνισμού 

μεταξύ των σταφιδεμπόρων, για το ποιος θα φορτώσει πρώτος για το 

κάθε λιμάνι, ώστε να πετύχει καλύτερη τιμή και αδιαφορούσαν για τη 

ποιότητα.  

Γενικά τις ημέρες του καλοκαιριού η Πάτρα ζούσε σε ένταση και 

παρουσίαζε αυξημένη κινητικότητα, ιδίως στη παραλιακή ζώνη με 

αφορμή την έναρξη της σταφιδικής περιόδου που συνήθως ξεκινούσε 

αρχές   Αυγούστου. 

Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι νέοι πληθυσμοί αποτελούν τον 

κύριο δημογραφικό τροφοδότη της πόλης. Αυτοί οι πληθυσμοί, με 

εξαίρεση τους εμπόρους, εγκαταστάθηκαν σε περιοχές εκτός σχεδίου, 

στη βόρεια ή στη νότια πλευρά της πόλης. Στις αρχές του 1870 έχουν 

σχηματιστεί συνοικίες που διακρίνονται τόσο για την ομοιογένεια της 

οικονομικής δραστηριότητας των κατοίκων τους, όσο και από την κοινή 

γεωγραφική τους καταγωγή. Η συνοικία του Αγίου Γερασίμου, στη νότια 

πλευρά της πόλης, κατοικείται από Κεφαλλονίτες. Το 1875, στους 

συλλόγους «Άγιος Γεράσιμος» και «Ανδρέας Μεταξάς» είναι γραμμένοι 

4.000 Κεφαλλονίτες της Πάτρας. Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν 

σταφιδαποθήκες και εργοστάσια συσκευασίας σταφίδας, από τη μια άκρη 

της πόλης ως την άλλη. Στις συνοικίες του Αγίου Ανδρέα, Αγίου 

Γερασίμου και Αγίου Διονυσίου, συγκεντρώθηκε – κυρίως – η εργατική 

τάξη της εποχής. 

Στη βόρεια πλευρά της πόλης, εκτός σχεδίου, είχε διαμορφωθεί η 

συνοικία του Αγίου Διονυσίου, κατοικούμενη –κυρίως– από Ζακυθηνούς 

και Ιταλούς. 
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Η Πάτρα σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα παρουσιάζει δημογραφική 

άνοδο. Ο πληθυσμός της αυξάνεται και ανανεώνεται από την προς αυτήν 

μετανάστευση. Η ροή του πληθυσμού, τόσο από τις ορεινές περιοχές της 

Πελοποννήσου όσο και από τα Επτάνησα, είναι συνεχής.  

Οι Καθολικοί της Πάτρας, Ιταλοί και Μαλτέζοι, αποτελούσαν μια δυναμική 

ξένη κοινότητα, η οποία στην καμπή του 19ου αιώνα έζησε τη μεγαλύτερη 

ακμή της. 

Μέχρι το 1892 η οικονομική κατάσταση όσων ασχολούνταν με το εμπόριο 

της σταφίδας, ακόμα και των λαϊκότερων κύκλων ήταν πάρα πολύ καλή. 

Απόδειξη οι πολυτελείς κατοικίες και βίλες που χτίστηκαν, οι πολυτελείς 

ιδιωτικές άμαξες που διέσχιζαν τους δρόμους της πόλης και οι πολλοί και 

μεγάλοι θίασοι, κυρίως ιταλικοί που περνούσαν πολύ συχνά από τη 

Πάτρα και έδιναν παραστάσεις. Για τις λαϊκότερες τάξεις τα γλέντια έδιναν 

κι έπαιρναν, ιδίως κατά τη σταφιδική περίοδο, στα καφέ αμάν  και  καφέ 

σαντάν . 

1892, εορτή των Τριών Ιεραρχών, έγιναν με επισημότητα τα εγκαίνια 

τού Αρσακείου και στις 3 Φεβρουαρίου τού 1892, έγινε η έναρξη των 

μαθημάτων. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται στη Πάτρα η Φιλαρμονική 

Εταιρία και το Ωδείο Πατρών   

1893  η σταφιδική κρίση δημιουργεί οικονομική και κοινωνική 

αποσταθεροποίηση. Η χρεοκοπία εμπορικών οίκων προκαλεί 

μεγάλη κοινωνική αναταραχή.  

Υπ' αυτές τις συνθήκες στις 3.11.1896, δολοφονείται ο τραπεζίτης 

Διονύσιος Φραγκόπουλος και προκαλείται σοβαρός τραυματισμός 

του σταφιδέμπορα Ανδρέα Κόλλα από τον τσαγκάρη Δημήτρη 

Μάτσαλη. 

Έχουμε φτάσει  στο 1893 οπού ξεκινά η μεγάλη κρίσι  Να τι έλεγε η 

(Ακρόπολις) στις 17/9/93 (Προλάβετε οι αρμόδιοι τα περαιτέρω διότι 

το πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνην, η δε λαϊκή 

παραφροσύνη εμφυλίους πολέμους) αναφερόμενη στο κύμα των 

πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών που σαρώνει τις άμεσα την Πάτρα, 

μέσα στην ατμόσφαιρα της σοβαρής οικονομικής κρίσης που έχει 

ξεσπάσει 

Ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια στην ιστορία της Ελλάδας είναι η 

ανακοίνωση του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, στις 10 

Δεκεμβρίου 1893, από το βήμα της βουλής ότι το κράτος αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τα εξωτερικά δάνεια Τα 
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εσωτερικά δάνεια, ωστόσο, θα πληρώνονταν για να μη χρεοκοπήσουν οι 

ελληνικές τράπεζες. Σε γενικές γραμμές ο λόγος αυτής της χρεωκοπίας 

ήταν η πτώση στο εμπόριο της σταφίδας.  

 

Αρχές του 20ου αιώνα Λιμενοβραχίονας Αγίου Νικολάου 

Εικόνα από Ίντερνετ 

 

Η σταφιδική κρίση κτύπησε την εμπορική αστική τάξη της Πάτρας και τη 

διέλυσε. Μαζί της καταστράφηκε, εκτός από τους αμπελουργούς και τους 

εργάτες γης, ένας ολόκληρος κόσμος, που δούλευε στις σταφιδαποθήκες, 

στα κιβωτοποιεία, που κατασκεύαζαν κιβώτια για τη συσκευασία της 

σταφίδας, στα καρφοποιεία, που έφτιαχναν καρφιά για το κάρφωμα 

βαρελιών και κιβωτίων, στα μηχανουργεία, που κατασκεύαζαν μηχανές 

για τον καθαρισμό της σταφίδας, βρέθηκε χωρίς αντικείμενο εργασίας. Η 

έκρηξη της μετανάστευσης συμπίπτει με τη σταφιδική κρίση. 

Ο αιώνας τελειώνει, η οικονομία, η κοινωνία και η πόλη αλλάζουν. 

Άνθρωποι αιχμάλωτοι της επιβίωσης, απελπισμένοι, ενδεείς ή 

τυχοδιώκτες, μεταναστεύουν από το λιμάνι της Πάτρας προς τις ΗΠΑ 

αναζητώντας πέραν του Ατλαντικού το όνειρο μιας καλύτερης ζωής 
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Η εφημερίδα των Καλαμών «Καθημερινή» ανέφερε στις 9 Ιουνίου 1899 

ότι «το σταφιδικό ζήτημα ομοίαζε με το γλωσσικό επειδή και τα δύο 

παρέμεναν άλυτα». Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και με τον πρωθυπουργό 

να λέει  ‘Δυστυχώς Πτωχεύσαμε’  ακουμπάμε τον 20ο αιώνα… 

Περίπου το 1902 η πόλις και γενικότερα ο νομός ξεπερνά την κρίσι με το 

να αναπτυχτεί πάλι εμπορικά με κύριο προϊόν  την σταφίδα, (Το μαύρο 

χρυσό) και έτσι, το 1902 η Πάτρα είναι η πρώτη πόλη που αποκτά τραμ 

(η λειτουργία του σταμάτησε το 1917). Πρόεδρος διορίστηκε ο αδελφός 

του Κωστή Παλαμά Χρήστος Παλαμάς. Στις αρχές του 20ου αιώνα λόγω 

της μετανάστευσης προς την Αμερική ,η Πάτρα μέσω του λιμανιού της 

αναδεικνύεται σε πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση. Τα επίσημα στοιχεία 

ανεβάζουν, από το 1890 περίπου μέχρι το 1922, τον αριθμό των 

μεταναστών σε 400.000 περίπου !.. 

Το 1908 θεμελιώνεται ο νέος ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα από τον 

Γεώργιο τον Α. ενώ νέα εργοστάσια λειτουργούν στους κλάδους της 

οινοποιίας ,της οινοπνευματοποιίας, της πλεκτικής ,της 

κλωστοϋφαντουργίας, της σαπωνοποιίας και της αλευροβιομηχανίας, 

καθιστώντας την Πάτρα το Δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της 

χώρας. 

 

Την περίοδο 1925-27 κατασκευάστηκε το πρώτο στη χώρα μείζονος 

σημασίας υδροηλεκτρικό έργο στο Γλαύκο, καθώς και άλλα έργα, τα 

οποία συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της πόλης. Τη λειτουργία των 

εργοστασίων οινοποιίας "Αχαϊα-Κλάους" (1872), και Άμβουργερ (1890-

1911), συμπληρώνουν οι νέες μονάδες, οινοπνευματοποιίας «Β.Γ. 

Σπηλιόπουλος» (1895), ζυθοποιίας «Μάμου" (1908-1976), φανελοποιίας 

& πλεκτικής "Βασιλείου Μαραγκόπουλου" (1927-1971), Χαράλαμπου 

Κρητικού (1862-2000),  χαρτοποιίας "Ε.Γ.Λαδόπουλος" (1932-1991), 

κλωστοϋφαντουργίας "Πειραϊκή-Πατραϊκή" (1932-1992), οινοπνευμάτων 

& σαπωνοποιίας "ΒΕΣΟ" (1930-1985), κυλινδριόμυλοι «Χ.Γ. Τριάντη» 

(1918), μετέπειτα αλευροβιομηχανίας "Μύλοι Αγίου Γεωργίου" (1936-

1990), ελαστικών "Pirelli" (1950-1986), ζυμαρικών "Μίσκο" (1953-2000) 

και άλλων βιοτεχνικών μονάδων και εργαστηρίων, καθιστώντας την 

Πάτρα, το τρίτο βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Παράλληλα, επιφανείς 

Πατρινοί κληροδοτούν στην πόλη Ιδρύματα, στεγάζοντας στα δωρηθέντα 

κτίρια δραστηριότητες παιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου 
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(Μαραγκοπούλειο, Καραμανδάνειο και Σκαγιοπούλειο, Τριάντειος και 

Διακίδειος Σχολή κ.ά. 

Το 1922 οι πρόσφυγες από τη Μικρασιατική Καταστροφή και οι Έλληνες 

του Πόντου βρίσκουν στην Πάτρα ασφαλές αγκυροβόλιο, ενώ αργότερα 

οι εσωτερικοί μετανάστες της μεταπολεμικής εποχής και οι Κύπριοι 

πρόσφυγες της μαρτυρικής Μεγαλονήσου συμπληρώνουν, με το τέλος 

του 20ου αί., την πληθυσμιακή διαστρωμάτωση διαμορφώνοντας το 

σύγχρονο πρόσωπο της πόλης. Την περίοδο 1933-1939, οι επιπτώσεις 

της παγκόσμιας κρίσης και της μακράς ύφεσης, επηρεάζουν την 

επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα της πόλης. 

 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σταφιδική 

κρίση του 19ου αιώνα δεν είχαν καθαρά ταξικό χρώμα, μια και σ΄αυτά 

συμμετείχε μεγάλη μερίδα της μεσαίας τάξης η οποία προσπαθούσε να 

προασπίσει τα συμφέροντά της. Ωστόσο, τα γεγονότα της σταφίδα που 

ακολούθησαν κάποια χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του ΄30, είχαν 

καθαρά ταξικό χαρακτήρα και εντάσσονταν στο πλαίσιο των δεκάδων 

κινητοποιήσεων του εργατικού κινήματος της εποχής. 

Έχει προηγηθεί το 1925 η ίδρυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού 

(ΑΣΟ) με σκοπό την εξισορρόπηση της προσφοράς προς τη ζήτηση της 

κορινθιακής σταφίδας, «δια αγοράς ή παρακρατήσεως του 

πλεονάσματος», τη διαφήμιση του προϊόντος και την εμπορική του 

αξιοποίηση και προώθηση. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1934 

σημειώνονται επεισόδια μεταξύ μικρών σταφιδοπαραγωγών και εργατών 

με δυνάμεις της χωροφυλακής και του στρατού σ’ όλη τη Δυτική Ελλάδα, 

από την Πάτρα έως την Καλαμάτα. Είναι τα λεγόμενα «Σταφιδικά» του 

1935… 

 

Το 1940 η Πάτρα δέχεται τα πρώτα πλήγματα του Άξονα με 193 θύματα 

από τον άμαχο πληθυσμό, καθώς βομβαρδίζεται από τους Ιταλούς το 

λιμάνι και το κέντρο της πόλης. Απελευθερώνεται από τους Ναζί 

κατακτητές στις 4 Οκτωβρίου 1944, αφού πλήρωσε βαρύτατο φόρο 

αίματος, με τους εκτελεσθέντες στο μπλόκο των Προσφυγικών, τους 

απαγχονισθέντες στα Υψηλά Αλώνια, τους θανατοποινίτες κρατούμενους 

στις φυλακές Μαργαρίτη κ.ά. Τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του ΄50, 

χαρακτηρίζονται από την βιομηχανική ανάπτυξη που συντελείται μέσω 

της εντατικής λειτουργίας των εργοστασίων.  
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Το 1956 ολοκληρώνονται τα έργα του λιμανιού που είχαν ξεκινήσει το 

1927 και είχαν διακοπεί λόγω του πολέμου. Το 1961 καθιερώνεται 

απευθείας γραμμή Πάτρα-Ιταλία με τα οχηματαγωγά Εγνατία και Αππία.  

Τη δεκαετία του ΄60 - λόγω της αστυφιλίας- αναπτύσσεται έντονη 

οικοδομική δραστηριότητα. Με τη διαδικασία της αντιπαροχής 

κατεδαφίζονται νεοκλασικά κτίρια, αλλοιώνοντας έτσι την αισθητική του 

ιστορικού κέντρου. Η πρωτοπορία των ιδεολογικών διεργασιών του 19ου 

αι. και το πνεύμα των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, μετουσιώνεται 

σε πράξη σε όλη τη διάρκεια του 20ού αι. Οι Πατρινοί πρωτοστατούν σε 

συνεχείς εργατικούς αγώνες καθώς και σε μαζικές διαδηλώσεις 

συμπαράστασης στον αντιαποικιακό Αγώνα των Κυπρίων, στους αγώνες 

για την Παιδεία, τη Δημοκρατία και εναντιώνονται στην επτάχρονη 

ξενοκίνητη δικτατορία με αποκορύφωμα την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου.   Την περίοδο της Μεταπολίτευσης οι κοινωνικοί και 

πολιτικοί αγώνες συνεχίζονται, εκφράζοντας το δημοκρατικό φρόνημα της 

πλειοψηφίας των Πατρινών. Η Πάτρα με την βαριά κληρονομιά των 

πρωθυπουργών Δημητρίου Γούναρη, Δημητρίου Μάξιμου, Ανδρέα 

Μιχαλακόπουλου, Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Γεωργίου Παπανδρέου, 

Ανδρέα Παπανδρέου και πολλών άλλων επιφανών πολιτικών ανδρών, 

θέτει κατά τον 20ό αί. τη σφραγίδα της στην πολιτική ιστορία της χώρας, 

με αποκορύφωμα την ανάδειξη του πολιτικού Κωστή Στεφανόπουλου στο 

ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

Το έργο της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου, δίνει το στίγμα της νέας εποχής για 

την Πάτρα και αποτελεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη γέφυρα προς το 

μέλλον. Η καλωδιακή γέφυρα "Χαρίλαος Τρικούπης", εγκαινιάστηκε 

το 2004 και είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της χώρας και 

καθοριστικής σημασίας για την πόλη, καθώς ενώνοντας τις δύο ακτές, 

που καθιστά την Πάτρα μητροπολιτικό κέντρο.  

Το Καρναβάλι, παραμένει μέχρι και σήμερα συνδεδεμένο με την Πάτρα 

και αποτελεί πάντα πόλο προσέλκυσης επισκεπτών και οικονομικής 

ανάπτυξης. .. 

Με το Αρχαιολογικό Μουσείο που ολοκληρώθηκε και τίθεται άμεσα σε 

λειτουργία το 2009  και το υπό κατασκευή εμπορικό λιμάνι, η πόλη 

προσδοκά ότι τα έργα αυτά θα αποτελέσουν μαζί με το Πανεπιστήμιο 

Πατρών, τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και προοπτικής για το 

μέλλον.  
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Αρχαιολογικό μουσείο Σήμερα 

Ταλαιπωρείτε η πόλη της Πάτρας από περίπου το 1995, εξ' αιτίας της 

αθρόας εισόδου οικονομικών μεταναστών και της μόνιμης διαβίωσής 

τους. Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει διακυμάνσεις στον αριθμό και στην 

εθνικότητα τους, ενώ το πρόβλημα λόγω των ποικίλων κοινωνικών και 

πολιτικών συνθηκών μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο, εντεινόμενο 

ιδιαίτερα από τις αρχές του 21ου αιώνα όταν άρχισαν να συρρέουν 

ανεξέλεγκτα Αφγανοί μετανάστες, καθώς Σομαλοί, Σουδανοί και άλλοι.  

Το πρόβλημα όμως στην Πάτρα διογκώθηκε μετά το 2001 και την εισβολή 

των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, όταν και χιλιάδες Αφγανοί εγκατέλειψαν τα 

σπίτια τους ζητώντας μια καλύτερη ζωή στις χώρες της Δύσης. Στον 

αριθμό των Αφγανών προστέθηκαν από το 2008 και κάποιες εκατοντάδες 

Σομαλών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμφύλιο πόλεμο στη χώρα τους από 

το 1991 και η ιστορία συνεχίζεται.      

Ο  Δήμος Πατρών, έχει πληθυσμό 213.984 (απογραφή του 2011) 

κατοίκους και αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Το 

πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε 

πληθυσμό στην Ελλάδα. Η Πάτρα είναι το μεγαλύτερο οικονομικό, 

εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου και της Δυτικής 

Ελλάδας…  

Ένα όνειρο μου, μια ευχή μου που μακάρι να βγουν αληθινά για την πόλη 

που αγάπησα και πάντα θα αγαπώ!  Πως θα μπορέσουν οι σημερινοί 

κάτοικοι της να γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, αναπτύσσοντας 

παράλληλα το παρόν σωστά, όπου ο χώρος της μεταβάλλεται συνεχώς, 

ειδικά μετά τα χρόνια της μεταπολίτευσης.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/wiki/2008
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://paliapatra.gr/index.php?/category/35
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Σήμερα πολλοί από τους χώρους της παλιάς καλής εποχής  έγιναν χώροι 

πολιτισμού, διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, πολυκατοικίες, χωρίς να 

δίνουμε εξηγήσεις απαντήσεις στο πως και το γιατί, να θυμίσω μόνο ότι 

κάποτε είχε μελίσσι από κόσμο.  

 Η ιστορική πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι θα 

βρει τον πραγματικό της ρόλο, που δεν είναι άλλος από το να 

οδηγήσει, μέσα από την δική της ανάπτυξη την Δυτική Ελλάδα στην 

Οικονομική και Πολιτιστική πρωτοπορία και ας μην παράγουμε 

πλέον σταφίδα 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  18 – 7  – 2021 
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ΑΛΟΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

 

Ψηλά Αλώνια αρχές 20ου αιώνα 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΤΡΑ…. 

Η Πάτρα εξελίσσεται με γοργό ρυθμό, όσο λίγες άλλες πόλεις της 

Πελοποννήσου. Η πολεοδομική διαμόρφωση, οι άνετες πλατείες, τα 

πολυάριθμα νεοκλασικά κτίρια και οι στοές δίνουν στην Πάτρα ένα 

εντελώς δικό της ύφος. Στην εξέλιξή της σημαντικό ρόλο παίζουν η 

ύπαρξη σχολών και η απευθείας επικοινωνία της με λιμάνια της Ιταλίας. 

Ο ανθηρός τουρισμός της εξάλλου είναι βασική αφορμή της οικονομικής 

ακμής της πόλης στην οποία συμβάλλει και η διαρκώς αναπτυσσόμενη 

βιομηχανία της.                                                                                                         

Παυσανίας 

Ο αρχαίος περιηγητής συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη αναφορά στα 

«Αχαϊκά» του, στο σύγγραμμά του με τίτλο «Ελλάδος Περιηγήσεις». 

Η Κυβέρνησις, κατ' αίτησιν των προκρίτων και λοιπόν κατοίκων της 

πόλεως των Παλαιών Πατρών, γενόμενη κατά το φθινόπωρο του 1828, 

διέταξε πολιτικούς μηχανικούς δια να χαράξουσι τακτικόν σχέδιον, κατά 

το οποίον η πόλις να ανεγερθή εις τοιούτον τρόπον, ώστε να 
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επαγγέλληται όσον το δυνατόν πλειότερα αγαθά ως προς το εμπόριον και 

την συγκοινωνίαν με τα άλλα έθνη και ως προς το υγιεινόν του τόπου…       

                                            Ιωάννης Καποδίστριας 

Ο Κυβερνήτης υπογράφει το έγγραφο που συντάσσει ο Γραμματεύς της 

επικράτειας Ν. Σπηλιάδης με θέμα "Διάταξις περί της αναγέρσεως της 

πόλεως των Παλαιών Πατρών και περί του τρόπου καθ' ον θέλουν δοθεί 

αι αποζημιώσεις". Η υπογραφή μπαίνει στο Ναύπλιο, στις 4 Δεκεμβρίου 

του 1830. 

Καλησπερίζω Πατρινές μεσόκοπες και νέες 

που ξέρουν να χορεύουνε ωσάν τις Αθηναίες. 

Έχουν και πάσο λυγερό, έχουνε κι άλλ’ ακόμη 

και κάθε μία στο χορό περνά και τη Σαλώμη. 

Κι αν επί πίνακος κι αυτές Δε θέλουν τα κεφάλια σας 

σας κάνουνε να χάνετε τ’ αυγά και τα πασχάλια σας. 

 

                                                         Γεώργιος Σουρής 

 

Αναδημοσιεύτηκε από τον Νίκο Ε. Πολίτη στο βιβλίο του «Το Καρναβάλι 

της Πάτρας». 

Δεν ανέφερα χθες περί των εκδρομών μου εις τα πέριξ των Πατρών – εν 

πρώτοις εις αρχαίον μοναστήριον, γνωστόν υπό την ονομασίαν 

Γηροκομείον, εκείθεν Δε εις θελκτικής τοποθεσίαν επαξίως 

επονομασθείσαν υπό των Γερμανών ιδιωκτητών τηςGutland. Εταιρεία 

οινοποιίας κατέχει προ τινών ετών το μέρος εκείνο. Εις τα άκρα 

οροπεδίου πλήρους αμπελώνων ωκοδομήθησαν αποθήκαι και κατοικίαι, 

κείμεναι εις τα χείλη κρημνών αποτόμων, μεταβληθέντων εις κήπους. Αι 

λοξοειδείς ατραποί των κατεβαίνουν ορμητικώς μέχρι της πεδιάδος κάτω. 

Σου συνιστώ τους δύο τούτους περιπάτους όταν επισκεφθής τας Πάτρας.      

                                                                                                         

Δημήτριος Βικέλας 

     

Από επιστολή του, γραμμένη στα 1884, που έγραψε από την Πάτρα και 
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δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις Εκάτη στο βιβλίο «Από Νικοπόλεως εις 

Ολυμπίαν». 

Στην Πάτρα βρέχει συχνά και πολύ. Γι' αυτό και η ψυχή μας είναι υγρή. Οι 

κάμαρες, όμως δεν μας προστατεύουν μόνο από την βροχή. Είχα το 

αίσθημα, όταν ήμουν παιδί, ότι μ' επροστάτευαν και από άλλους 

κινδύνους, από κάποιον άδηλο και απροσδιόριστο κίνδυνο. Έτσι 

γέννησαν μέσα μου την έννοια του αφηρημένου και λογικά άπιαστου 

κινδύνου, αλλά και το αίσθημα ότι κάποια σκέπη υπάρχει παντού, μια 

σκέπη που είναι η παλάμη του Θεού.  K' οι κολώνες είναι, ίσως τα δάχτυλά 

του. Σε μια πόλη που ολόκληροι οι δρόμοι έχουν πεζοδρόμια με καμάρες, 

γεννιέται μέσα σου - αν από παιδί συνήθισες στη θέα τους - μια κάπως 

ιδιαίτερη αντίληψη της ζωής. Η πρόσοψη (όχι μόνο των σπιτιών, αλλά και 

του κόσμου γενικά) διαμορφώνεται με την σκέψη σου σαν κάτι που δεν 

είναι πέρα για πέρα εξωτερικό, σκέτη επιφάνεια. Με τις καμάρες παίρνει 

η πρόσοψη και κάποιο βάθος, κάτι το εσωτερικό. Kι' ο κόσμος ολόκληρος 

παίρνει στα μάτια του παιδιού ένα ιδιαίτερο νόημα· πριν συλλάβει το παιδί 

τον κόσμο με τη σκέψη, τον πιάνει με τα μάτια του. Συνειδητά δεν σου 

γίνονται, βέβαια όλ' αυτά παρά μόνον αργότερα ή και ποτέ. Ωστόσο, στην 

ψυχή μας μπαίνουν ως ηθικά και πνευματικά γεγονότα και χαράζουν 

μέσα στα πιο διαφορετικά άτομα τις κοινές εκείνες γραμμές που κάνουν 

τους Πατρινούς νάναι Πατρινοί. 

Κώστας Ουράνης 

Ο ποιητής βρέθηκε στην Πάτρα στη δεκαετία του ’30 και κατέγραψε τις 

ταξιδιωτικές του εμπειρίες στο έργο του «Ταξίδια – Ελλάδα» που 

κυκλοφόρησε από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας». 

«Επήγατε στο Γεροκομειό;» επήλθεν ερωτών και ο φίλος μου ο κυρ-

Παναγιώτης. «Όχι, στο μώλο επήγα λίγο»¨, απεκρίθηκα εγώ, χωρίς να 

μπορέσω να κρατήσω ελαφρόν χαμόγελο, ως γνωρίζων την αβλαβήν 

αδυναμίαν των αξιολόγων Πατρινών να απευθύνουν πρώτην πρώτην κι 

απαραίτητον εις κάθε ξένον που πατεί το πόδι του στην πόλιν των την 

ερώτησιν, αν πήγε, στην ωραία άλλως εξοχήν των, το Γεροκομειό. «Και 

πως σας φάνηκε η πόλις μας;» υπέλαβεν ο τρίτος εκ των καθημένων, ο 
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νέος με τα μαύρα γένεια, προστιθέμενος κι αυτός. «Μα την ήξευρα, είχα 

έρθει κι άλλοτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Εμένα μ’ αρέσει» είπα εγώ. 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 

 Η περιγραφή αφορά το έτος 1901 και αλιεύθηκε από το προσωπικό 

ημερολόγιο του αλεξανδρινού μας ποιητή, ο οποίος επισκέφθηκε την 

Πάτρα εκείνη την εποχή  

Μεσημέρι κατέβηκα στο μόλο κι εγώ, όπου έτρεχαν οι Πατρινοί να πιουν 

ούζο, να φαν λουκούμι και ν’ ακούσουν μουσική. Κάθισα δίπλα σε τρεις 

γριούλες. Είχα γυρισμένη τη ράχη μου και κοίταζα ένα εγγλέζικο βαπόρι 

που ετοιμάζουνταν να φύγει. Διάβαζα τα μεγάλα χρυσά γράμματα στη 

πρύμνα: «FLAMNIA, LIVERPOOL» κι άφηνα το νου μου ήσυχα να 

ξεκόβει από την Πάτρα και να φεύγει. Μύριζε ο αγέρας θάλασσα κι 

ιδρώτα.               

                                                       Νίκος Καζαντζάκης 

 «Ταξιδεύοντας», Καζαντζάκης, Αθήνα, αφορά το έτος 1938 

Η Πάτρα έχει έναν ορίζοντα που είναι κλειστός κι ανοιχτός. Ανοιχτός είναι 

ειδικότερα προς τη δύση. Κι αυτό είναι ψυχικά σημαντικό. Όταν φεύγει η 

μέρα, δεν κλείνει το φως της, τον ήλιο της, μια πόρτα ορθωμένη εμπρός 

μας ως σκοτεινό εδαφικό τείχος. Η ημέρα φεύγει προς το άπειρο, το 

θαλασσινό άπειρο, και πάει κι η ψυχή μαζί της και ταξιδεύει. Αλλά μόνο 

προς τη δύση έχει η Πάτρα τον ορίζοντα ανοιχτό. Προς όλες τις άλλες 

κατευθύνσεις η ματιά μας σταματάει σε κάτι το "πεπερασμένο", ασκείται 

από τα μικρά μας χρόνια στο "συγκεκριμένο", στη μορφή, σε κάτι το 

πλαστικά δεμένο. Η ανατολή του ήλιου σημειώνεται πάντοτε με το 

πρόσταγμα της αδρά χαραγμένης φυσιογνωμίας του….    

                                         Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

Από το αυτοβιογραφικό του «Γεννήθηκα στο χίλια τετρακόσια δύο»,  

Ατέλειωτοι, ολόισιοι δρόμοι, παράλληλοι, οριζόντιοι και κάθετοι, με 

γεωμετρική ακρίβεια, σου έδιναν την εντύπωση ότι αποτελείς μέλος μιας 
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ανώτερης κοινωνίας, που έχει τη δύναμη να επιβάλει τη δική της τάξη 

στην οικοδόμηση των σπιτιών, που στην κάτω πόλη έχουν όλα 

υποχρεωτικά καμάρες, ώστε το καλοκαίρι να υπάρχει σκιά και το χειμώνα 

προφύλαξη από τη βροχή. Άραγε που να εδράζει ο παντοδύναμος νους 

αυτής της κοινωνίας, που κάνει την πόλη να δουλεύει σαν ρολόι; 

                                             Μίκης Θεοδωράκης 

Ο  Μίκη Θεοδωράκης από το βιβλίο του «Οι δρόμοι του αρχάγγελου», 

εκδόσεις Κέδρος, 1996. 

Ήρθα πολλές φορές σ’ αυτό το λιμάνι, πάντα την ίδια ώρα, και κάθε φορά 

ένιωθα την ίδια γοητεία. Όσο μπαίνεις στο λιμάνι, μικρά πλοιάρια έρχονται 

να σε συναντήσουν: είναι γεμάτα, από επιβάτες, από μπαγκάζια, από 

στρωσίδια, από έπιπλα. Μόλις πλευρίζουν στο πλοίο, αρχίζει το 

πανδαιμόνιο. Όλος ο κόσμος εφορά προς τα εκεί που δεν πρέπει, όλα 

είναι σύγχυση, χάος, αταξία. Είναι κάτι σαν πάθος που γεννιέται. Άφηνα 

την κίνηση, την αταξία να μπαίνει μέσα μου. Στήριξα κάπου τη ράχη μου 

για να κοιτάξω τον ουρανό. Ποτέ δεν είχα δει παρόμοιο ουρανό. 

Μεγαλόπρεπος. Για πρώτη φορά ήμουν ευτυχισμένος έχοντας πλήρη 

συνείδηση της ευτυχίας μου. 

Χένρι Μίλερ 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα, που απαρτίζεται από σκόρπιες φράσεις 

τού Μίλερ από το βιβλίο του «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού» (που 

κυκλοφόρησε σε μετάφραση Αντώνη Καραντώνη απ’ τις εκδόσεις Πλειάς, 

το 1983) διάλεξε ο Κώστας Λογαράς για το οπισθόφυλλο του βιβλίου 

«Πάτρα: Μια πόλη στη φωτογραφία». Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2003 

από το «Μεταίχμιο» και την επιμέλεια των φωτογραφιών του είχε ο Νίκος 

Οικονομόπουλος. 

ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ…  
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ΕΓΡΑΨΑΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΤΡΑ…. 

ΠΑΤΡΑ 
 

     ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ι. ΒΕΡΡΑ 
 
Γυναίκα πολυμήχανη και αινιγματική. 
Βηματίζει ανάλαφρα στους αιώνες. 
Στα χέρια της τιμαλφή βιωμάτων. Αναπαύεται στα ανάκλιντρα της 
Ιστορίας. 
Ερωμένη των Τεχνών. 
Μοιράζει μαντήλια κεντητά στους μυημένους. 
Αναπνέει διακριτικά ανέμους ευγενείς. 
 
ΠΑΤΡΑ  
(Κορίνθου και πέριξ) 
     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 
 
Πέρασε καιρός από τότε… 
σχεδόν μισός αιώνας. 
 
Στις ίδιες πλατείες  
ακούγονται άλλα τραγούδια. 
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Στους ίδιους δρόμους 
ηχούν άλλα συνθήματα. 
 
Σέρνονται οι μνήμες  
στις λησμονιάς τα καλντερίμια. 
 

ΠΑΤΡΑ 

     ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΆΣ 

Ὅπου βογκάει τὸ πολυκάραβο λιμάνι 

ἀπ’ ἄγριο κῦμ’ ἁπλώνεται δαρμένη χώρα 

καὶ δὲ θυμᾶται μῆτε σὰν ὀνείρου πλάνη 

τὰ πρωτινὰ μετάξια της τὰ πλουτοφόρα. 

Πολύκαρπα τ’ ἀμπέλια τὴν πλουτίζουν, 

τώρα τὸ κάστρο της φορεῖ, παλαιϊκὸ στεφάνι, 

δίψα τοῦ ξένου, Φράγκου, Τούρκου, 

ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸ διπλοθεμέλιωσαν οἱ Βενετσάνοι. 

Ἕνα βουνὸ ἀπὸ πάνω της ἀγρυπνοστέκει, 

κι ὁ Παρνασσὸς λευκοχαράζει στὸν ἀέρα βαθιά, 

κι ὁ ρουμελιώτης ὁ Ζυγὸς παρέκει, 

αὐτοῦ πρωτάνοιξα τὰ μάτια μου στὴ μέρα, 

κι ἡ μνήμη μου σὰν ὄνειρο τοῦ ὀνείρου πλέκει γλυκιά, 

μισοσβημέν ἡ εἰκόνα, μιὰ μητέρα. 

 

ΠΑΤΡΑ 

     ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Αυτή η πολιτεία 

με το γρανίτη απέναντι 

το σύννεφο στην κορυφή πριν βρέξει 

την θάλασσα της ψυχής μας, 

δεν είναι μέρος 

χρόνος είναι 

και η αλμύρα στο κορμί μας. 

Από την στιγμή της γέννησής μας 

βυζάξαμε στο όνομά της. 

Πάτρα 

Ο ουρανός γεμάτος αστέρια 

ελπίδα στις άσπρες γραμμές του και ευχές. 
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Πέρα από τα βουνά πέρα από τη θάλασσα 

τα όνειρά μας. 

Τέλος δεκαετίας εξήντα του χίλια εννιακόσια 

φύγαμε αθέατοι 

με το λεωφορείο της γραμμής 

και οργώσαμε και σπείραμε γεννήματα. 

Τα μάτια μας γεμάτα μπλε 

με κόκκινα δειλινά  στων βουνών την άκρη 

θάλασσα και ουρανός, 

σύννεφα και κύματα 

άχραντα μυστήρια 

στο βάθος του πατραϊκού 

παντοτινή αγάπη. 

ΠΑΤΡΑ  
             ΣΟΦΙΑ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Το ρυάκι του χρόνου που ξεκινά απ’ το βουνό και καταλήγει στην 
θάλασσα,   
Σε συνοδεύει πεισματικά στους αιώνες.  
Αυξάνει μαζί σου την ορμή του και σε κρατά αγέρωχη, να στέκεις 
κοιτώντας τη Δύση.   
Να περιφέρεσαι ντυμένη την αίγλη σου, γυμνή την αλήθεια σου, 
στεφανωμένη τη νοσταλγία.  
Τις ηλιόλουστες μέρες σου, βρίσκεις  δέντρα και χαμόγελα.   
Τις βροχερές, περνάς γοργά τους σκεπαστούς πεζοδρόμους.   
Πολύβουες μέρες και νύχτες ζεις.  
Αλλά τις άδειες ώρες, όταν κανείς δε σε βλέπει, τότε αφήνεις το άρωμα 
σου,   
μοιραίο και μεθυστικό.  
Νοσταλγία 
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ΠΑΤΡΑ ΤΩΝ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΩΝ, ΠΟΛΗ ΕΞΟΡΙΣΤΗ 

        ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΑΡΑΣ 

Δρόμους της πόλης μου πιο ανοιχτούς 

απ’ τους θαλασσινούς του λιμανιού της δεν γνωρίζω 

Περάσματα ορθάνοιχτα απ ‘ όπου όρμησαν 

Οι άνεμοι της Ιστορίας και του Μύθου της. 

Πάτρα και Porto και πολιτεία και καταφύγιο του εξόριστου Πατρέα.  
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Λιμάνι απάνεμο για τον ξεριζωμένο από την πατρίδα του – οικιστή της 

πόλης.  

Πέρασμα, ξανά και σταυροδρόμι των ανθρώπων που δεν έχουνε στον 

ήλιο μοίρα «η τελευταία πόρτα του παραδείσου» για τους 

κατατρεγμένους Κούρδους, τους πρόσφυγες και μετανάστες Αφγανούς, 

για τους απελπισμένους Σύριους. 

Εδώ, ζεσταίνουμε με πείσμα τα’ όνειρό τους και θρέφουν ελπίδα πως θα 

αλλάξουν τη ζωή τους. 

Σήμερα αυτοί, εμείς παλιότερα.  

Κι αύριο ποιος ξέρει πως γυρνάει ο τροχός της μοίρας, ο αέναος. 

Χρόνια και χρόνια η πόλη μεγαλώνει δίπλα στο λιμάνι της. 

Κι οι άνθρωποι μαζί της. Ξένοι και δικοί. 

Τρέφουν τη φαντασία τους με μακρινά ταξίδια,  

στήνουν αφτί στον άνεμο κι ακούν το πέλαγο που δε δέρνεται σαν το 

κορμί,  

σαν τη ψυχή τα’ ανθρώπου.  

Νύχτα και μέρα αφουγκράζονται τα κύματα και σχεδιάζουν τη φυγή 

τους. 

Γιατί οι πόλεις που πλαγιάζουν δίπλα στα λιμάνια, σου φουσκώνουν τα 

μυαλά με ταξίδια νοερά 

Σε ξεσηκώνουν με την παράξενη εκείνη προσμονή του αγνώστου,  

και την ίδια ώρα σε δένουν δυο και τρεις Φορές σφιχτά στις μαντεμένιες 

δέστρες της προβλήτας τους. 

Σε κρατάνε να μη φύγεις μακριά κι αν φύγεις, 

Μην ξεχάσεις να γυρίσεις πίσω. 

Τώρα η Πάτρα στοιχειώνει μακριά από το λιμάνι της.  

Αποκλεισμένη από τη δική της θάλασσα 

Μοιάζει με πολιτεία που απομακρύνεται από το παρελθόν της και τις 

μνήμες της.  

Κι έχω το φόβο μην τύχει κάποια νύχτα κι η πόλη ξανοιχτεί στο άγριο 

πέλαγος.  

Μήπως κοπούν οι άγκυρες, λυθούν οι κάβοι της που την κρατούν 

δεμένη στις μαντεμένιες δέστρες της προβλήτας της και σαλπάρει στ’ 

ανοιχτά.  

Φορτωμένη ακυρωμένες υποσχέσεις, ματαιωμένες προσδοκίες κι 

άπορα βλέμματα. Φοβάμαι, λέω,  

μήπως η πόλη πάρει από πάνω μας τα μάτια της και φύγει μακριά. 
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 ΠΑΤΡΙΝΕΛΑ       

       ΝΩΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 

 Στοιχειό του κάστρου (που τόχτισαν οι Φράγκοι 

Και το πατήσαν οι Τούρκοι και Ενετοί), 

Τη νύχτιαν ώρα βγαίνει απ’ τη σπηλιά του 

Και τριγυρίζει μες στου κάστρου τη σιγή. 

Ανθρώπου μάτι δεν το βλέπει το στοιχειό 

(εκτός εκείνων που τους πότισαν με σκόνη 

που τη φτιάχνουν μάγισσες νυχτοδουλεύτρες 

και μόνον ένα θρόισμα τους παγώνει. 

 Εκείνοι που είδαν το στοιχειό – κι ορκίζονται – 

(φαντάροι που φυλάγαν στις σκοπιές τους 

ή και βαρυποινίτες που αγρυπνούνε, 

στου κάστρου τις ανήλιες φυλακές τους), 

λένε πως το στοιχειό που βγαίνει τα μεσάνυχτα 

ή πιο αργά – μ’ ουρανό δίχως αστέρια – 

δεν είναι κάτι αλλόκοτο, παράξενο, 

παρ’ είναι μια πανέμορφη κοπέλα, 

που τριγυρίζει στο κάστρο ανάερα 

κι ύστερις ανεβαίνει στις επάλξεις, 

στέκεται ’κει σαν κάτι ν’ αφουγκράζεται: 

(απ’ τις χαράδρες μιαν ηχή) «μη μ’ αρπάξεις»!!… 

…Την άρπαξαν!… Και την αλυσοδέσανε, 

καταχτητές βάρβαροι την κοπέλα… 

Κι έμεινε σκλαβωμέν’ η δύστυχη: 

Των Πατρινών η πόλη) – η Πατρινέλλα     

                                                                              

Πίσω από αυτό το φιλολογικό ψευδώνυμο βρίσκεται  

ο Πατρινός ποιητής και εκδότης Σπύρος Βούλγαρης. 

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΛΛΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ…  

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  25 – 7  – 2021 
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‘’ 13 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ‘’ 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 

 

Καλοκαίρι… Τι σημαίνει καλοκαίρι; Το καλοκαίρι για τον καθένα μας έχει 

διαφορετική και μοναδική σημασία. Σε άλλους μπορεί να αρέσει και σε 

άλλους μπορεί όχι, αλλά η αδιαμφισβήτητη αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι 

στην Ελλάδα κουβαλάει μια αρχαία ομορφιά και ιστορία, είναι μυθικό και 

μεθυστικό. Είναι εποχή που διεγείρει τις αισθήσεις ή τις διατηρεί σε μια 

ευχάριστη καταστολή.  

Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ    υμνούσε το καλοκαίρι και τη θερινή γαλήνη 

που το παρομοιάζει με τραγούδι στολισμένο με άπειρα συναισθήματα. 

Ὁ κόσμος λάμπει 

σὰν ἕνα ἀστέρι, 

βουνὰ καὶ κάμποι, 

δένδρα, νερά, 

γιορτάζουν πάλι, 

καθὼς προβάλει 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 
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Φωνοῦλες γέλια 

φέρνει τ᾿ ἀγέρι 

μέσ᾿ ἀπ᾿ τ᾿ ἀμπέλια 

τὰ καρπερά. 

Παιδιὰ ἀγγελούδια 

ψέλνουν τραγούδια 

στὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Τὴν ὥρα τούτη 

σκορπᾶ ἕνα χέρι 

χάδια καὶ πλούτη, 

κι ἡ γῆ φορᾶ, 

σὰν μιὰ πορφύρα. 

Ζωῆς πλημμύρα 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Ἡ φύσις πέρα 

ὦ νέοι καὶ γέροι, 

σὰ μιὰ μητέρα 

μᾶς καρτερᾶ. 

Ἡ φύσις ὅλη 

σὰν περιβόλι 

τὸ καλοκαίρι. 

Θεοῦ χαρά! 

Οι πιο όμορφες προσδοκίες μας και τα πιο μαγικά μας όνειρα, έχουν το 

χρώμα του καλοκαιριού. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορούμε να 

ξεκαθαρίσουμε το καλοκαίρι. Πράγματα που αφορούν το παρελθόν αλλά 

και πράγματα που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Όλα παίρνουν το 

δρόμο τους στο μυαλό μας, χωρίς να αγχωνόμαστε και να συγχυζόμαστε. 

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε καινούρια όνειρα! 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ,  

          Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη του εποχή –  

όχι τόσο για τα φρούτα του,  

όσο γι’ αυτούς τους μακρινούς περίπατους  

μέσα στο βράδυ,  
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εκεί στις φτωχογειτονιές 

με τις καταβρεγμένες τους αυλές,  

τα τηγανίσματα.  

 

Απλά και όμορφα, Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ μας δίνει την 

εικόνα των συναισθημάτων μας για το καλοκαίρι αυτής της εποχής .  

 

Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι 

κοιτάζοντας στον καθρέπτη, 

να ταξιδέψω να φύγω. 

Από τότε γυρίζω, σταματημό δεν έχω. 

Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, 

μετά στη γειτονιά 

και ύστερα... 

στους έρημους δρόμους της Αθήνας. 

Καλοκαίρι ζεστό 

σκόνη γεμάτο  

πενθούν την ερημιά. 

Φίδια  οι γκρίζοι άδειοι δρόμοι 

της σφίγγουν τον λαιμό. 

Αφουγκράζομαι φωνές θεών 

ανερμήνευτες κινήσεις απελπισίας 

χωρίς στίξη και ελπίδα 

στην αφιλόξενη αγκαλιά της πολιτείας… 

και ταξιδεύω. 

 

Και έτσι, με την ηλιοφάνεια και τις εκρήξεις των φύλλων που γίνονται στα 

δέντρα είχα την αίσθηση ότι η ζωή ξεκινά ξανά με το καλοκαίρι. 

 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ι. ΒΕΡΡΑ 

Ανυπότακτο παιδί 

με δάχτυλα καμωμένα 

από πλησμονη και μέθη. 

Βαδίζει ανέμελα 

στις γειτονιές του κόσμου. 

Χώμα και νερό δεν του αρκούν. 

Κατοικεί στα δώματα του έρωτα. 



268 

 

Ερωτήσεις δεν θα δεχθεί. 

Ο χρόνος της σαγήνης λιγοστός. 

 

Το καλοκαίρι κρατά τα κλειδιά της ψυχής μας για αυτόν τον απλό λόγο: 

«Θεραπεύει» το μυαλό μας χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας και 

κυρίως, την όρασή μας. Οι εικόνες που μπορούμε να απολαύσουμε μας 

δίνουν έναν άλλο αέρα. Γεμίζουμε αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Ό,τι και 

αν κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, αντί να κουραζόμαστε, ξεκουραζόμαστε 

με όσα βλέπουμε! 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

        Φραγκοσυκιές κι αντράκλες, 

αμυγδαλιές, συκιές 

  κατάφορτες, 

οι αγαπημένες των πουλιών, 

τών ερπετών το λατρεμένο 

   γλύκισμα 

και κάπου εκεί πέρα 

 η θάλασσα, 

λιωμένο σμάλτο 

να στραφταλίζει 

την ανάμνηση – τι λέω; την πεποίθηση –  

μιάς άλλης  

  ουρανίου 

    εκαπγλότητος. 

Γαληνεμένο το κρανίο 

και το σαρκίο χαλαρωμένο, 

καρυδότσουφλο που παίζει 

με τον φλοίσβο στην ακρογιαλιά, 

με το χάδι του ήλιου στην κοιλιά, 

ανάσκελα, 

σαν ονειρεμένο γατάκι. 

Και τα γαϊδουράγκαθα βυσσοδομούν 

 από τη ζήλεια τους. 

Αυτά ποιος θα τολμήσει 

  να τα πλησιάσει;  
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Ένας από τους Έλληνες ποιητές που ήταν μεθυσμένος και 

εκστασιασμένος από τις ομορφιές του καλοκαιριού μπορούσε να 

χωρέσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι στις λέξεις του. ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

 

Άσπρα σπίτια κάτασπρα 

τα βερικοκιά τα κεραμίδια 

τα γαλανά παραθυρόφυλλα 

τ' άλογα τα κανελιά , μες τον αυλόγυρο 

τ' άσπρα μες το πράσινο 

τα μπαλκόνια μάλαμα και θάλασσα. 

  

Τα μουλάρια στον ανήφορο της πέτρας 

και τα γαϊδουράκια μες τ' αγκάθια 

ψάθες και μαχαίρια και καλάθια 

μες τ' αμπέλι γέλια 

  

Δάχτυλα και γόνατα στήθια και σαγόνια 

μες το μούστο ματωμένα 

κόκκινες φωτιές κι ιδρώτα 

στις κατηφοριές 

το χρυσό κακάρισμα της κότας 

  

Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι 

το μαβί, το βιολετί 

να κι η παναγιά στη δημοσιά 

πλάι στα κάρα στα κουδούνια 

στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια 

 

Είναι κάποια ποιήματα που θυμίζουν, ανασαίνουν, ευωδιάζουν 

καλοκαίρι. Με τη νοσταλγία τους, τη μελαγχολία τους, την ατμόσφαιρά 

τους. Θυμίζουν παιδικά καλοκαίρια, τον ήχο από τα τζιτζίκια, φωτιές στην 

παραλία, γιασεμί.  Θα μας πει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ   

 Ήρθε πάλι ο ήλιος κι η ζωή χαλαρώνει 

τα πουλιά σεργιανούν στ’ουρανού το περβόλι 

τα γαλάζια νερά θα χαϊδεύουν την άμμο 
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και νησιά παραδείσια κολυμπούν στο Αιγαίο. 

 

Δραπετεύω απ’ την πόλη, σε καράβι αρμενίζω 

συντροφιά με τους γλάρους και το ζείδωρο αγέρι 

με ηλιαχτίδες θα ντύσω το γυμνό σου κορμί 

και κοχύλια θα πλέξω στα χρυσά σου μαλλιά. 

 

Μαγική η αλμύρα και καυτός ο ιδρώτας 

δεν μας νοιάζει το αύριο, μόνο η κάθε στιγμή 

κι η θεά Λιβιδώ στην ψυχή μας θα στείλει 

ηδονές μεθυσμένες κι αστρικές ευφορίες. 

 

 

Ο ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ χρησιμοποιεί τις δικές του λέξεις για το καλοκαίρι  

Για σκέψου να μην πρόφταινα 

κι αυτό το καλοκαίρι 

να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό 

να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου 

να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές 

να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις 

ν’ ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας 

να καταλαβαίνω τούς δικούς μου που αγαπώ 

να μην αδημονώ μ’ αυτούς που με στηρίζουν 

να σκέφτομαι κι εκείνους που θέλησα να ξεχάσω 

να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά 

ν’ αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου 

να κολυμπάω  σε θάλασσες ζεστές 

ν’ αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά 

ν’ αναπολήσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούργιους 

ν’ αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. 

Έτσι καθώς τα πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι 

λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα 

για κάποια επόμενη Πρωτοχρονιά 

– άσε να δούμε και για παραπέρα. 

 

Και ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΙΌΝΗΣ,  ψάχνει  Έναν λόγο για το καλοκαίρι:  
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Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι 

ήταν ωραίο αλλά και επικίνδυνο 

Ένας παππούς που έκανε αμμόλουτρα 

ξεχάστηκε θαμμένος μες την άμμο 

όταν τον θυμηθήκανε μετά από μέρες 

σηκώσαν το καπέλο του, δεν ήταν από κάτω 

 

Μια πάλευκη τουρίστρια απʼ το βορρά 

τα ʽφτιαξε με τον ήλιο 

κοιμήθηκε μαζί του μέρες μήνες 

σκούρυνε, αφομοιώθηκε απʼ το τοπίο 

οι δικοί της τώρα την αναζητούν 

μέσω του Ερυθρού Σταυρού 

 

Ένα παιδί δαρμένο έγινε αχινός 

αν τους βαστάει τώρα 

ας με ξαναδείρουν, είπε 

πήρανε ο μπαμπάς κι η μαμά 

μαχαίρι και πηρούνι 

και χωρίς να τρυπηθούν του φάγαν την καρδιά 

 

Ένα σκυλί κυνηγημένο 

δάγκωσε την ουρά του και την έφαγε 

ύστερα έφαγε όλο το κορμί του 

έμεινε μόνο το κεφάλι του στα βότσαλα 

Νʼ ασπρίζει από τα κύματα γλειμμένο Βαθιά, ένα καράβι έμενε 

ακίνητο ακίνητο ένα καλοκαίρι φυσούσαν άνεμοι φουσκώναν τα 

πανιά δεν έλεγε να φύγει. Τι περίμενε; κανείς δεν ξέρει 

 

Αναμφίβολα, το παρακάτω ποίημα του Κ. Καβάφη θα μπορούσε να ήταν 

ο καθρέφτης όσων νιώθουμε και βλέπουμε το καλοκαίρι 

 

Όσα λουλούδια υπάρχουν, το καλοκαίρι ανθίζουν 

        Κι’ απ’ όλα τα λουλούδια του κάμπου φαίνεται 

        η νεότης πιο ωραία. Aλλά μαραίνεται 

        γρήγορα, και σαν πάει δεν ξαναγένεται· 

η πασχαλι[αίς] με της δροσιάς τα δάκρυα την ραντίζουν. 
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Όσα λουλούδια υπάρχουν, το καλοκαίρι ανθίζουν. 

        Aλλά τα ίδια μάτια δεν τα κυττάζουνε. 

        Και άλλα χέρια σ’ άλλα στήθεια τα βάζουνε. 

        Έρχοντ’ οι ίδιοι μήνες, πλην ξένοι μοιάζουνε· 

τα πρόσωπα αλλάξαν και δεν τ’ αναγνωρίζουν. 

Όσα λουλούδια υπάρχουν,το καλοκαίρι ανθίζουν. 

        Aλλά με την χαρά μας πάντα δεν μένουνε. 

        Aυτά οπού ευφραίνουν, αυτά πικραίνουνε· 

        κ’ επάνω εις τους τάφους, που κλαίμε, βγαίνουνε, 

καθώς τους γελαστούς μας τους κάμπους χρωματίζουν. 

 

Πάλ’ ήλθε καλοκαίρι κ’ οι κάμποι όλοι ανθίζουν. 

        Aλλ’ απ’ το παραθύρι δύσκολα φθάνεται. 

        Και το υαλί μικραίνει-μικραίνει, χάνεται. 

        Το πονεμένο μάτι θολώνει, πιάνεται. 

Βαρυά τα κουρασμένα πόδια, δεν μας στηρίζουν. 

Για μας δεν είναι φέτος που οι κάμποι όλοι ανθίζουν. 

        Λησμονημένου Aυγούστου κρίνοι μάς στέφουνε, 

        τ’ αλλοτεινά μας χρόνια γοργά επιστρέφουνε, 

        σκιαίς αγαπημέναις γλυκά μάς γνέφουνε 

και την φτωχή μας την καρδιά γλυκά αποκοιμίζουν 

 

Το καλοκαίρι πάντα μας αναζωογονεί. Η μαγεία της φύσης που βρίσκεται 

στα καλύτερά της, συντροφεύει όλες τις αισθήσεις μας. Η αίσθησή μας για 

το χρόνο, αλλάζει και σχεδόν χάνουμε την επαφή μας με αυτόν. Τα όσα 

βλέπουν τα μάτια μας (ήλιο, θάλασσα  κτλ) κάνουν το νου μας να 

απορροφάται από τις υπέροχες εικόνες και να γεμίζει γαλήνη. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ 

Για τα καλοκαίρια που έρχονται 

για όσα μας υπόσχονται από τώρα 

και μας φτιάχνουν τη μέρα 

δεν χρειάζεται να περιμένουμε 

ας κοιταχτούμε μόνο στα μάτια 

όχι βιαστικά κι επιπόλαια 

όπως συνήθως συμβαίνει 

μ’ εκείνη την ευπρέπεια της συνήθειας 
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και της παρακμής αυτών των καιρών 

αλλά, κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου 

απερίσπαστοι, με αφοσίωση επιτέλους 

ας μείνουμε βαθιά μέσα 

στο βλέμμα το συντροφικό 

Οι πιο όμορφες προσδοκίες μας και τα πιο μαγικά μας όνειρα, έχουν το 

χρώμα του καλοκαιριού. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορούμε να 

ξεκαθαρίσουμε το καλοκαίρι.  

ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ 

Κρατώ τις άδειες μου παλάμες στο φως του 
καλοκαιριού, αντέχω ακόμη να σφραγίσω τα 
αναπάντεχα φιλιά που ανταλλάξαμε σε κάποια 

έρημη παραλία παραμονές του προφήτη Ηλία 
μ’ έναν κέφαλο στη χαβούζα και έναν ακέφαλο 
σκορπιό στην πεζούλα να τσιμπάνε τις ώρες του 

απογεύματος, κατά το σούρουπο που είχανε 
μαζέψει τις ομπρέλες τις σεζλόνγκ και τα 

τραπεζοκαθίσματα γράψαμε στην άμμο τη 

ρευστή την εγκύκλιο του έρωτά μας, πιο μετά 
την μοιράσαμε αφιλοκερδώς με κανέλα μύρτο 
γαρίφαλο και ροδόσταμο στους παραθεριστές 

 

 

Όμορφες λέξεις βαλμένες από μια άλλη άποψη της ποιήτριας 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑ 

 

Σκυφτά κι αγόγγυστα  

η προλετάρισσα η Παναγιά 

πιστή εργάτρια  

σε χρεωμένες πανσελήνους, 

μ΄ ένα λερό μαντήλι στο λαιμό  

-σφιχτά δεμένη η περιδέραια θηλιά της- 

μεσ΄ σε λιοπύρια με τα χέρια της γυμνά 

ανάβει τ΄ άσπρα καντηλέρια της αγάπης. 
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Σε στοιχειωμένους ουρανούς επιχειρεί  

γδέρνει σκουριές από ναυάγια αστέρια. 

Ξεχνά να γείρει για να κοιμηθεί. 

 

Θρηνεί τους Αύγουστους  

που φεύγουν δίχως θέρος. 

 

Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα για ποιητές που έγραψαν για το καλοκαίρι 

την εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι του πνεύματος αφιέρωσαν τις 

λέξεις τους για να το περιγράψουν. Διάλεξα 14  ποιήματα από Έλληνες 

ποιητές, αλλοτινούς και τωρινούς  και σας τα παρουσίασα, γιατί το 

καλοκαίρι είναι ποίηση ή η ποίηση καλοκαίρι. 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  1 – 8  – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2ο 

 

 
 

 

Για πάρα πολλούς καλοκαίρι είναι ένας μήνας ο Αύγουστος! Δεν είναι 

μόνο οι άδειες που δίνουν και παίρνουν αυτόν το μήνα. Είναι η μέθη των 

εικόνων που μας χαρίζει. Είναι επειδή το καλοκαίρι κορυφώνεται και μας 

χαρίζει κάθε ομορφιά του! Η ποίηση πάντα ψάχνει εικόνες για να 

εμπνευστεί. Δε γίνεται να λείπει ο Αύγουστος από την έμπνευση των 

ποιητών! Κορυφαίοι Έλληνες ποιητές μας έχουν δώσει εξαιρετικά 

ποιήματα για τον Αύγουστο! Ας θυμηθούμε μερικά, καθώς αν δεν 

διαβάσουμε ποίηση τον Αύγουστο, πότε θα το κάνουμε;! 

 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

                                  ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

Άσπρα σπίτια κάτασπρα 

τα βερικοκιά τα κεραμίδια 

τα γαλανά παραθυρόφυλλα 

τ' άλογα τα κανελιά , μες τον αυλόγυρο 
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τ' άσπρα μες το πράσινο 

τα μπαλκόνια μάλαμα και θάλασσα. 

  

Τα μουλάρια στον ανήφορο της πέτρας 

και τα γαϊδουράκια μες τ' αγκάθια 

ψάθες και μαχαίρια και καλάθια 

μες τ' αμπέλι γέλια 

  

Δάχτυλα και γόνατα στήθια και σαγόνια 

μες το μούστο ματωμένα 

κόκκινες φωτιές κι ιδρώτα 

στις κατηφοριές 

το χρυσό κακάρισμα της κότας 

  

Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι 

το μαβί, το βιολετί 

να κι η παναγιά στη δημοσιά 

πλάι στα κάρα στα κουδούνια 

στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Ένας γαλάζιος και ζηλιάρης ουρανός 

γλυκοκοιτάζει τη μαγεμένη θάλασσα 

καθώς χαϊδεύει με στοργή και με καμάρι 

τα ατίθασα και αφρόλευκα παιδιά της 

που είναι θεσπέσιοι καρποί του έρωτα 

με τον αιώνιο σύντροφό της κι εραστή 

τον άνεμο, τον βασιλιά του Αιγαίου. 

 

Και ο αστρικός αρχέγονος γεννήτορας 

κρυφά χαμογελάει και παιχνιδίζει, 

χύνοντας άπλετα το ζωογόνο φως 

που εισβάλει στις απειρόμορφες πτυχές 

των φευγαλέων στιγμών και γεγονότων 

καθώς οι καταιγισμοί του χωροχρόνου 
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πλημμυρίζουν τα ποτάμια της ύπαρξης. 

 

Κι εμείς μετέωροι μέσα στην αστροσκόνη, 

ασήμαντοι, φθαρτοί και αναλώσιμοι, 

ακολουθούμε τις συμπαντικές εκρήξεις 

ανάμεσα σε θανάτους και σε γεννήσεις 

και καθώς ο Ήλιος φλερτάρει με τη Σελήνη 

μετράμε τις αναμνήσεις και τα όνειρά μας. 

 

 

ΑΥΡΙΟ ΠΑΜΕ ΕΔΩ... 

                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Τζιτζίκια επιμένουν ασύστολα 

να θάψουμε το παρελθόν 

που επανέρχεται στον ύπνο 

σαν την αιωνιότητα τής στιγμής 

με το σκύλο να συλλογάται 

πάνω σε ένα άδειο κουτάκι μπύρας 

   το κεφάλι του. 

“Περσινά ξινά σταφύλια”. 

Ενώ οι άνθρωποι με τη μνησικακία 

για προσκεφάλι 

χαραμίζονται 

χάνοντας τη ζωή 

που κυλάει μπροστά τους 

σαν ποτάμι σιγαλό. 

Μένει μόνο να μου ορκιστείς πως 

την επόμενη φορά που θα έρθει η  

οπτασία εκείνη για να σε παιδέψει 

χαλώντας τα όνειρά σου θολώνοντάς τα 

με χολή και χιόνι, χαλάλισε κι εσύ 

μία στιγμή, μία στιγμή μόνον  

να τη φιλήσεις στο μέτωπο, 

να τη συχωρέσεις, να την κηδέψεις 

και να τη θάψεις για πάντα 

στον τόπο εκείνο που πέτρα δεν 

φυτρώνει πάνω σε άλλη πέτρα 



278 

 

για να μη βλαστήσει η κακία της 

ξεθεμελιώνοντας σπίτια κι άλλα... 

Μετά, απόλαυσε τη στιγμή, 

τη ζωή εδώ και τώρα 

τα τζιτζίκια άγρυπνα σε δασκαλεύουν. 

Ένα καλοκαίρι μόνο ζουν 

κι οι πεταλούδες που δοκιμάζουν 

τα νιόκοπα φτερά τους αμέριμνα 

δεν θα τα χαρούν πάνω από 

σαράντα οκτώ ώρες. 

Εμείς πώς επιμένουμε  

να ζούμε τόσα χρόνια 

χωρίς να γυρεύουμε τη Σοφία 

που έχει για κόρες της 

Πίστη, Αγάπη κι Ελπίδα; 

 

ΑΙΓΑΙΟ (Καλοκαίρι του 2020) 
                      ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Όμορφα ξημέρωσε σήμερα 

και έδειξε ο ήλιος τους πλανήτες! 

Ο καιρός ο πιο ωραίος που γνώρισα ποτέ, 

ήχοι πατούν νωχελικά τη θάλασσα του Μάη, 

με χιλιάδες αρώματα στην πλάτη των πουλιών 

που μας συντροφεύουν. 

Ήταν τόσο όμορφα όλα εκείνη τη στιγμή. 

Θάλασσα γυαλί, 

στο χέρι κόκκινη άσπρη κλωστή. 

Όμως το ταξίδι εξακολουθεί 

να είναι ήρεμο, 

το φτωχό σε γεγονότα 

που θα μπορούσες να φανταστείς… 

Λιμνάσαμε και δέσαμε τους κάβους. 

Ο Αίολος έκλεισε τους ασκούς, 

αρκούμενοι στο τιτίβισμα των χελιδονιών 

τις μυρουδιές της θάλασσας… 

Όμορφα βέλαξε το μικρό κατσίκι, 

η γίδα στα δυο της πόδια να κλέβει από δίπλα. 

Αχνορόδισαν από χαρά 
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τα λιγοστά λιβάδια 

και η μελισσούλα βιαστικά 

διάλεξε μια μαργαρίτα να φιλήσει… 

Εικόνες του Αιγαίου. 

Άνθρωποι γεμάτοι γέλιο 

στεφανώνουν τους θεούς τους, 

εγώ κοινώνησα το φως σου 

στο δισκοπότηρο μιας αχιβάδας 

και ένα κομμάτι θάλασσα για αντίδωρο. 

Αξιώθηκα να λούσω τα μαλλιά μου 

το κορμί, το πρόσωπο 

στου ηλίου σου το αρχέγονο μυστήριο… 

Νομίζω πως φυσάει… 

 

Το καλοκαίρι 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  που λατρεύτηκαν από την πρώτη στιγμή, 

έχουν γραφεί ανεξίτηλα στη μνήμη πολλών από εμάς 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  

      ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑ 

Κι έπειτα 
άνοιξα τη δίφυλλη την πόρτα 
κι έσυρα έξω 
το βαρύ μου το κρεβάτι. 
Έτσι γυμνό χωρίς τα σωθικά του. 
Χωρίς σεντόνια, χωρίς στρώμα, 
χωρίς μνήμες. 
Με κρεμασμένη την καρδιά μου στις σανίδες, 
σαν το τσιγγάνικο φουστάνι σ’ έναν φράχτη. 
Κι είχε έναν Αύγουστο εκεί έξω, 
ένα φεγγάρι! 
Μα μέσα μου έβρεχε φθινόπωρα η νύχτα. 
 

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
(ΕΚΛΟΓΗ Β᾽)   ΑΠΟΣΠ. 

             Τ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ 
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Άλαλα τα χείλη των όσων κοπιάσαν 

για ν’ ακουμπήσουν τα ξαναμμένα κεφάλια τους 

στα γόνατά σου τα μητρικά, που καταλύουν το μαύρος πάθος. 

Άλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν, πως 

Συντρίβεις με το πόδι  σου και συνθλάς την κεφαλή 

του πανάρχαιου δράκοντα, που κέρδισε παίζοντας 

κι’ ύστερα τόχασε το μήλο. Άλαλα τα χείλη 

των όσων δεν ποθήσαν το  ξαπόσταμα της αρμογής 

και την ασφάλεια, το απάγγειασμα της νηνεμίας. 

-- 

Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού όλο κατάρτια 

περήφανα υψωμένα φτωχά καϊκια αραγμένα, 

φτωχά, αλλά που γνώρισαν την αντάρα και την τρομάρα, 

που φορτωθήκαν μόχθο και μεταφέραν πλούτος…… 

 

 

ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 
                                Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

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

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 

(Απόσπασμα) 

                       ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
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Όταν περνούσε η Παναγιά σιωπηλή κάτου απ’ τ’ δέντρα, 

Κανένας δεν την άκουσε. 

Τα σκυλιά δε γαύγισαν στις αυλόπορτες, 

Μονάχα τα τριζόνια τη χαιρέτησαν, κ’ ένα μεγάλο αστέρι χτύπησε 

σα μια χορδή κάποιο άγνωστο τραγούδι που τ’ ακούσαν 

 μόνο τα παιδιά στον ύπνο τους και γυρίσαν απ’ τ’ άλλο τους 

πλευρό χαμογελώντας. 

Σήμερα φύτρωσαν στον κάμπο χρυσά κρινάκια, κ’ οι βοσκοί που τα 

βρήκαν 

γονάτισαν και προσευχήθηκαν. 

Αλήθεια, ένας γέρος τυφλός βρήκε το φως του, κι ένας παράλυτος 

περπάτησε, 

και τώρα μες στα μάτια τους πούχαν κλάψει 

πολύ κ’ είχαν κοιτάξει κατάματα τη νύχτα, άνθησε 

μια μικρούλα μυγδαλιά. 

Και το ίδιο βράδυ ο ύπνος τους γίνηκε μια φωλιά χελιδονιών 

χτισμένη στη μασκάλη της παλιάς καμπάνας….. 

 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΟΥ 1940 

                      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ω, Εσύ των Ουρανών η πλατυτέρα, 

που αγκάλιασες τα έθνη και τους λαούς, 

των λαών και των εθνών η θεία Μητέρα, 

π’ όλους της γης ξεχείλισες τους ναούς. 

Μάνα, π’ αγνάντια μου είσαι ως θερισμένη 

απ’ αστάχυα χλωμότατη πλαγιά, 

κ’ είσαι κ’ η Ελλάδα, κ’ είσαι η Κοιμωμένη 

με σταυρωτά τα χέρια Παναγιά· 

Μάνα, που ο νους Σου μοναχά το ξέρει 

αν, αντίκρυ στην αγία Σου εντολή, 

η καρδιά μου δεν είναι ως περιστέρι 

αθώα, δοκιμασμένη και καλή. 
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δώσε την ώρα τούτη (κ’ είναι τώρα 

π’ αγγίζουμε τον ύστερο βυθό 

κι αργοσημαίνει η προαιώνια ώρα) 

στην άγια εντολή Σου να σταθώ 

ανύσταχτος, στην άκρη γινώμενος 

αγρύπνια μιαν απέραντη ματιά, 

σαν ο Ιησούς Χριστός Εσταυρωμένος, 

σαν οι Άγιοι Παίδες μέσα στη φωτιά! 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, [Ένα συννεφάκι το Δεκαπενταύγουστο] 

(απόσπασμα από το Αναφορά στο Γκρέκο) 

Ο Αύγουστος ήταν για μένα, όταν ήμουν παιδί, κι είναι ακόμα, ο πιο 
αγαπημένος μήνας. Αυτός φέρνει μαθές τα σταφύλια και τα σύκα, τα 
πεπόνια, τα καρπούζια. 
Τον ονομάτισα Άγιον Αύγουστο, αυτός ο προστάτης μου, έλεγα, σ’ αυτόν 
θα κάνω την προσευχή μου. Όταν θέλω τίποτα, απ’ αυτόν θα το ζητώ. Κι 
αυτός θα το ζητήσει απ’ τον Θεό, κι ο Θεός θα μου το δώσει. Και μια 
φορά πήρα νερομπογιές και τον ζωγράφισα…Από τη στιγμή που τον 
ζωγράφισα και στερέωσα το πρόσωπό του, στερεώθηκε και μέσα μου η 
εμπιστοσύνη μου σ’ αυτό, και κάθε χρόνο τον περίμενα να ‘ρθει, να 
τρυγήσει τα αμπέλια της Κρήτης, να πατήσει τα σταφύλια και να κάμει το 
θάμα του, να βγάλει απ’ τα σταφύλια κρασί…Τον Αύγουστο ξάπλωναν 
σε διπλανά χωράφια απ’ τα αμπέλια τα σταφύλια, να τα ξεράνει ο ήλιος 
να γίνουν σταφίδα. Μια χρονιά είχαμε πάει στο αμπέλι μας και μέναμε 
στο εξοχικό μας σπιτάκι. Ο αγέρας μύριζε, η γης καίγονταν, τα τζιτζίκια 
καίγονταν κι αυτά, σαν να κάθονταν απάνω σε κάρβουνα αναμμένα.Τη 
μέρα κείνη, της Κοίμησης της Παναγίας, 15 Αυγούστου, οι εργάτες δε 
δούλευαν κι ο πατέρας μου κάθονταν στη ρίζα μιας ελιάς και κάπνιζε. 
Είχαν έρθει γύρα οι γειτόνοι, που είχαν απλώσει κι αυτοί τη σταφίδα 
τους, κάπνιζαν πλάι στον πατέρα μου, αμίλητοι. Φαίνονταν 
στενοχωρημένοι. Όλοι είχαν καρφώσει τα μάτια σ’ ένα συννεφάκι που ‘χε 
προβάλει στον ουρανό, κατασκότεινο, βουβό, και προχωρούσε. Είχα 
καθίσει κι εγώ κοντά στον πατέρα μου και κοίταζα το σύννεφο. Μου 
άρεσε, σκούρο, μολυβί, χνουδάτο, κι ολοένα μεγάλωνε, άλλαζε 
πρόσωπο και κορμί, πότε σα γεμάτο ασκί, πότε σα μαυροφτέρουγο 
όρνιο και πότε σαν τον ελέφαντα που είχα δει σε ζωγραφιά, κουνούσε 
την προβοσκίδα του κι έψαχνε ν’ αγγίξει κάτω τη γης. Αεράκι χλιαρό 
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φύσηξε, τα φύλλα της ελιάς ανατρίχιασαν. Ένας γείτονας πετάχτηκε 
όρθιος, άπλωσε το χέρι κατά το σύννεφο που προχωρούσε. 
– Ανάθεμά το, μουρμούρισε, ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, φέρνει τον 
κατακλυσμό! 
– Δάγκασε τη γλώσσα σου, του ‘καμε ένας γέρος θεοφοβούμενος, δε θα 
το αφήσει η Παναγία, σήμερα είναι η χάρη της. 
Ο πατέρας μου έγρουξε, μα δεν έβγαλε άχνα, πίστευε στην Παναγιά, μα 
δεν πίστευε πως η Παναγιά μπορεί να κουμαντάρει τα σύννεφα. Εκεί 
που μιλούσαν, ο ουρανός σκεπάστηκε, οι πρώτες στάλες, χοντρές, 
ζεστές, άρχισαν να πέφτουν. Τα σύννεφα χαμήλωσαν, κίτρινες βουβές 
αστραπές καταξέσκιζαν τον ουρανό. 
– Παναγιά μου, φώναξαν οι γειτόνοι, βοήθεια! 
Όλοι πετάχτηκαν απάνω, κατασκόρπισαν, καθένας έτρεχε κατά το 
αμπέλι του, όπου είχε απλώσει τη σταφίδα της χρονιάς. Κι ως έτρεχαν, 
ολοένα και σκοτείνιαζε ο αγέρας, κρεμάστηκαν μαύρες πλεξούδες από τα 
σύννεφα, ξέσπασε η μπόρα. Γέμισαν τα αυλάκια, πήραν να τρέχουν οι 
δρόμοι σαν ποταμοί, φωνές ακούστηκαν γοερές από το κάθε αμπέλι. 
Ξέφυγα από το σπιτάκι, έτρεξα μέσα στη νεροποντή, παράξενη χαρά με 
είχε συνεπάρει, σα μεθύσι. Είχα φτάσει ως το δρόμο, δεν μπόρεσα να 
τον περάσω, ήταν ποταμός, και στάθηκα και κοίταζα: μαζί με τα νερά 
κυλούσαν αγκαλιές αγκαλιές τα μισοξεραμένα σταφύλια, ο μόχτος της 
χρονιάς, έτρεχαν κατά τη θάλασσα και χάνουνταν. Ο θρήνος δυνάμωνε, 
μερικές γυναίκες είχαν χωθεί ως τα γόνατα μέσα στο νερό και μάχονταν 
να περισώσουν λίγη σταφίδα, άλλες όρθιες στην άκρη του δρόμου, είχαν 
βγάλει τις μπολίδες τους και συρομαδιούνταν. Είχα γίνει μουσκίδι ως το 
κόκαλο, πήρα δρόμο κατά το σπιτάκι και μάχουμουν να κρύψω τη χαρά 
μου, βιαζόμουν να δω τι θα ‘κανε ο πατέρας μου, θα ‘κλαιγε, θα 
βλαστημούσε, θα φώναζε; Περνώντας από τον οψιγιά είδα πως όλη μας 
η σταφίδα είχε φύγει.Τον είδα να στέκεται στο κατώφλι, ακίνητος, και 
δάγκανε τα μουστάκια του. Πίσω του, όρθια, η μητέρα μου έκλαιγε. 
– Πατέρα, φώναξα, πάει η σταφίδα μας! 
– Εμείς δεν πάμε, μου αποκρίθηκε, σώπα! 
Ποτέ δεν ξέχασα τη στιγμή ετούτη, θαρρώ μου στάθηκε στις δύσκολες 
στιγμές της ζωής μου μεγάλο μάθημα. Αναθυμόμουν τον πατέρα μου 
ήσυχο, ασάλευτο, να στέκεται στο κατώφλι, μήτε βλαστημούσε μήτε 
παρακαλούσε μήτε έκλαιγε. Ασάλευτος κοίταζε τον όλεθρο κι έσωζε, 
μόνος αυτός, ανάμεσα σ’ όλους τους γειτόνους, την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου…. 
 

Και μιας και είμαστε καλά στο Αύγουστο, ευχόμενος Καλό 

Υπόλοιπο Καλοκαίρι θα ήθελα να θυμίσω όμορφους στίχους που 

γράφτηκαν για την εποχή αυτή, όπως, το «Καλοκαίρι, ο ήλιος λάμπει 
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σαν ένα Αστέρι» του Κωστή Παλαμά, «Η Μαρίνα των Βράχων» του 

Οδυσσέα Ελύτη που έχει μια γεύση τρικυμίας μέσα στο χρυσάφι του 

Καλοκαιριού και το άρωμα των Υάκινθων, το Ποίημα του Κων/νου 

Καβάφη «Στην δική του Ιθάκη», «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος» του 

Γιάννη Ρίτσου, το «Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές» του Γιώργου 

Σεφέρη, το γνωστό «Πάντων και πασών Ελληνίς η θάλασσα» που 

αναφέρει ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημά του «Εκ του Πλησίον», το 

ποίημα «Παιχνίδια του Ουρανού και του νερού» του Γιάννη Ρίτσου, το 

περιγραφικό ποίημα του Γ. Βιζυηνού «Ιούνης» στο οποίο χαρακτηριστικά 

αναφέρεται «Ιούνης, η πλάση όλη έχει γιορτή» και άλλα πολλά, καθότι η 

αναφορά στα ποιήματα, τα τραγούδια, τις παροιμίες και τις μαντινάδες 

που είναι αφιερωμένα στο Ελληνικό Καλοκαίρι και τον Ήλιο, δεν τελειώνει 

εδώ…. 

Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα για το Ελληνικό καλοκαίρι Θα ήθελα  να 

αναφερθώ στα λόγια που έγραψε για το Καλοκαίρι ο Κωνσταντίνος 

Καβάφης στο Ποίημά του «Φωνή από την Θάλασσα» – Βγάζει η 

Θάλασσα κρυφή φωνή, Φωνή που μπαίνει, μέσα στην καρδιά μας 

και την συγκινεί και την ευφραίνει. Τραγούδι τρυφερό, η Θάλασσα 

το Καλοκαίρι ψάλλει, Τραγούδι που έγραψαν τρεις ποιητές 

Μεγάλοι.., ο Ήλιος, ο Αέρας και ο Ουρανός. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  8 – 8  – 2021 
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ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ 

 

 
 

Ανθολόγησα ποιήματα Πατρινών ποιητών και όχι μόνο, σε αυτό το 

τρίτο καλοκαιρινό αφιέρωμα για το Ελληνικό καλοκαίρι. Φυσικά και  

περιμένουμε με ανυπομονησία όλοι το φετινό φθινόπωρο «ΤΩΝ 

ΑΒΕΒΑΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ». Αλλά είμαστε και εμείς, οι εναπομείναντες 

ρομαντικοί, που αγνοούμε την αβεβαιότητα, της ζέστης, 

αναμένοντας τις απογευματινές  βόλτες στο Ρίο στην ‘’πέντε 

έψιλον’’ στου Ρομάντζα  και στην παραλιακή και άλλα,  καθώς και 

εκείνα  τα εναπομείναντα Σαββατοκύριακα που θα επιδιώξουμε 

αποδράσεις, γύρο στην Αχαϊκή γη και στα κοντινά νησιά του Ιονίου. 

Απολαύστε ποίηση καλοκαιρινή από Πατρινούς Ποιητές και όχι 

μόνο. 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 

Ποιος να δικάσει το καλοκαίρι που ΄χει όλο το δίκιο του στον ήλιο; 

Ποιος να μισήσει το καλοκαίρι που ΄χει τον Αύγουστο καρδιά; 

Νησιά που λύνονται και ταξιδεύουν στα ανορίωτα, 

μέσα στο πάθος, στα μεγάλα, στο όνειρο και στα απλά. 
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Κιτρινοκόκκινε Αύγουστε σμίλεψε κι έναν άλλον λίθο 

για να καθίσουμε να σ΄ απολαύσουμε μέσα στο μύθο. 

Μία ζωή, μία στιγμή, μέσα σου να αποκοιμηθεί 

να βγει σαν κύμα στο βράχο η μάνα μου για να σε ιδεί. 

Ποιος να δικάσει το καλοκαίρι που ΄χει με νίκη γεννηθεί; 

Ποιος τις φλέβες του να αγγίξει και να μην το ερωτευτεί. 

                                                                                          

ΗΛΊΑΣ  Δ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 

 

ΑΙΓΑΙΟ 

 

Στο Αιγαίο δεν ξέρουμε που να σταθούμε 

για να προφυλαχτούμε από τα χαστούκια του βοριά. 

Αυτό μπορεί να είναι και αρετή! 

Δεν έχουμε εμείς δένδρα σκιερά για να μας προστατεύουν.  

Έχουμε όμως μικρά πολλά νησιά 

που χορεύουν όταν ο κόσμος θλίβεται. 

Έχουμε μικρά πικρά λιμάνια 

αγκαλιές για όλο τον κόσμο. 

Βραχνές φωνές 

που τα κύματα τις πετούν 

ανάμεσα στο αλάτι και στα βογκητά  

του βυθισμένου πλοίου. 

 

Δεν έχουμε ’μεις δένδρα σκιερά για να μας προστατεύουν. 

Όμως συλλογιζόμαστε αυτούς που τα έχουν 

το πόσο ήλιο τους κρύβουν. 

                                                    ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

                                 

Ο φετινός ο Αύγουστος, ο περσινός, 

ο Αύγουστος του χίλια εννιακόσια τόσο... 

 

Με θέλγει η μεγαλοπρέπεια των ημερών. 

Καλός αγωγός τής ικεσίας μου ο άνεμος 

προπέμπει προς δυσμάς τον ψίθυρό μου. 
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Η έκρηξη των αισθήσεων πλουτίζει 

με ενεργά υλικά την ιλύ του βυθού μου. 

Τις νύχτες ξαγρυπνώ με τις προσευχές μου, 

είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού 

η μυστική συμφωνία των ουρανίων ταγμάτων.  

 

Την ομορφιά σου περιφέρεις 

στο βάρβαρο συνωστισμό τής πόλης, 

ανάμεσα σε στίφη επιδρομέων 

που πρόφαση αναζητούν για να δηλώσουν 

τάχα τη χαρά τους. 

Η αμφιλύκη των ματιών σου 

πιο οδυνηρή κι από το σούρουπο, 

θλίψη προσθέτει στ’ αποδημητικά πουλιά 

και σε μένα. 

Η δωδεκάς των Αποστόλων και η δωδεκάδα των ετών.  

Τώρα ο δεκαπενταύγουστος περιμαζεύει 

σιγά – σιγά την γοητεία του 

και αποσύρεται.   

                                                   ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΦΡΕΔΑΣ 

 

ΙΟΝΙΟΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ 

 

Σαν έπιασε να φλέγεται 

το άσπρο στο Ιόνιο, 

μαρμάρινα λιοπύρια 

έψησαν τις φτέρνες μας. 

Η σοροκάδα φλόγισε τα μέτωπα μας. 

Εφτά φορές ολίσθησαν 

μες στα τεκτονικά μας χέρια 

οι αρχέγονες, σεισμογενείς, 

αισθήσεις μας. 

Σαν υπνικοί σπασμοί τα θέλω μας 

ρηγμάτωσαν τον χρόνιο λήθαργό μας. 

Στης Απουλίας τα νερά 

κατέπλευσε ο χάρτης 

που καταστρώσαμε 
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για τούτο τ’ αλεξίφοβο ταξίδι μας. 

 

Εμπρός λοιπόν! 

Λύσε τους κάβους και ξεκίνα. 

Άκου πως τραγουδούν οι νύχτες στο Ιόνιο, 

μ’ όλο το κάλλος 

της ρυθμικής τους διαλέκτου. 

Δες πόσο δρόμο απνευστί ταξίδεψε 

για να ’ρθει συνοδός μας ο Ιωνάθαν. 

 

Σύναξε τα κουράγια σου κι αγάντα. 

Όπου και να ’ναι η Ιθάκη αχνοφαίνεται. 

Μη σε δειλιάζει ο καιρός 

και το μποτζάρισμα. 

Όποιος δε θέλει άγκυρα να είναι 

μαΐστρα σε κατάρτι πρέπει ν’ ανεβεί. 

Από αρρωστημένες ευταξίες 

πρέπει να αποδράσει. 

Ετούτο το ταξίδι το επτάνησο, 

να ξέρεις δεν χωράει άλλη αναβολή. 

 

Πρέπει για μια φορά καθένας στη ζωή του 

έναν Ιόνιο διάπλου να βιώσει. 

                                                 ΒΑΡΒΑΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΑ 

 

ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΗ 

 

Στην άδεια πόλη,  

με τα κλειστά παράθυρα  

και τους βουβούς τους τοίχους  

ψάχνουμε τα χέρια της θάλασσας  

στην υγρασία των δρόμων  

και στις νυχτερινές στοές.  

 

Στην άδεια πόλη  

κουρασμένοι προβολείς  

τρεμοσβήνουν  
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χαϊδεύοντας ανυπεράσπιστες επιθυμίες  

-ναι, εκείνες που χορεύουν  

στους ρυθμούς των κυμάτων-  

 

Στην άδεια πόλη  

φοβισμένοι ζωγραφίζουμε τα ταξίδια μας  

με τα δικά μας χρώματα,  

χρώματα των ματιών, πέρα από το νέφος των λέξεων  

και τους αφρούς των ημερών.  

 

Στην άδεια πόλη,  

στην άκρη  

πλάι στα σκηνώματα των βράχων  

αρνηθήκαμε τις σκιές των ανθρώπων  

κι αγκαλιάσαμε  

το έσχατο χαμόγελο της μοναξιάς. 

                                           ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΜΑΓΙΚΗ ΑΛΜΥΡΑ 

Μες στο λιμάνι το μικρό καΐκια είναι αραγμένα 

και σπίτια άσπρα χαμηλά απλώνονται στους λόφους, 

το χρώμα μπλε της θάλασσας και του ουρανού γαλάζιο 

και ο ήλιος της ζωής το φως απλόχερα σκορπάει. 

 

Τ’αμπέλια πάνω στη πλαγιά γλυκό καρπό χαρίζουν 

κι οι αιωνόβιες ελιές πρασίνισαν τον κάμπο, 

ασβεστωμένες οι αυλές, λουλούδια είναι γεμάτες 

και τα τραγούδια αντιλαλούν μες στα στενά σοκάκια. 

 

Κάθε πρωί στην ώρα τους κοκόρια θα λαλήσουν 

κι οι τράτες απ’το πέλαγος γυρνάνε φορτωμένες, 

φρέσκα φρούτα της θάλασσας στα δίχτυα σπαρταράνε 

και όλοι πάνε από νωρίς για σχόλια και για χάζι. 

 

Τα αλμυρίκια βρέχονται στο αφρισμένο κύμα 

καθώς ο ανεμόμυλος νωχελικά γυρίζει 

και το ξωκλήσι το μικρό μες στην κορφή του λόφου 
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θα’χει κι αυτόν τον Αύγουστο γιορτή και πανηγύρι. 

 

Λύρα, λαούτο και βιολί τ’ αυτιά μας θα χαϊδεύουν, 

μες στην πλατεία οι λυγερές θα στήσουν το χορό τους, 

τα ταβερνάκια θα κερνούν τους ντόπιους τους μεζέδες 

και με κρασί και τσικουδιά το γλέντι θα φουντώσει. 

 

Με τους νησιώτες συζητώ για τις πτυχές του κόσμου, 

γεύομαι από τα λόγια τους τη λαϊκή σοφία 

κι ακούω γλωσσικές δομές αιθέρια στολισμένες 

να ζωγραφίζουν μες στο νου θαλασσινές διηγήσεις. 

 

Κάτω απ’του γέρο-πλάτανου τον ίσκιο ξαποσταίνω 

κι η μυρωδιά του θυμαριού τη μύτη μου ευφραίνει, 

πίνω νερό απ’την πηγή σαν βασιλεύει ο ήλιος 

και βλέπω μες στο πέλαγος τους γλάρους ν’αρμενίζουν. 

 

Έχω κατάρτι την ψυχή και την καρδιά πανί μου 

σ’αυτά τα κρύσταλλα νερά που συναντούν την άμμο 

κι αφού έχει κάθε μας νησί μια ιδιαίτερη μαγεία 

κάθε χρονιά θα γεύομαι του Αιγαίου την αλμύρα. 

                                                ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

ΤΟ  ΘΕΡΟΣ 

 

Ανυπότακτο παιδί  

με δάχτυλα καμωμένα  από πλησμονή και μέθη.  

Βαδίζει ανέμελα  στις γειτονιές του κόσμου.  

Χώμα και νερό δεν του αρκούν.  

Κατοικεί στα δώματα του έρωτα.  

Ερωτήσεις δεν θα δεχθεί.  

Ο Χρόνος της σαγήνης λιγοστός... 

                                              ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΡΑ 

 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ ΚΙ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ  

(«ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΕΡΣΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ») 
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Ο Θεός εμφανίζεται στις άπειρες δυνατότητες 

Μιάς Ύλης ανακυκλώσιμης 

Που όσο κι αν κρύβει την προέλευσή της 

Δεν μπορεί παρ’ όλα αυτά ν’ αποκρύψει 

 Την φύσιν της. 

Τα νεογέννητα χελωνάκια στις παραλίες 

Που τρέχουν να κρυφτούν στο υγρό στοιχείο 

Και τα κατασπαράζουν τα αρπακτικά 

Κάτι έχουν να πουν γι’ αυτό. Φαινόμενα 

Θα μου πεις, ωστόσο τη σκληρότητα ετούτη 

Μήτε σε θεό μήτε σε δαίμονα δύνασαι 

Να χρεώσεις. Είναι το μυστικό τής Ενέργειας 

Όταν κατεβαίνει στα σκοτεινά θαλάμια 

Της Ύλης (μουχλιασμένα βράχια και ψάρια 

Σάπια)… Όσο κι αν εσύ ονειρεύεσαι 

Τους τροπικούς σε παραλίαν άϋλον, 

Εκεί που τα φώτα χορεύουν 

Με χρώματα λουλακιά,  

Χρυσά και γαλαζοπράσινα… 

Σαν τα μάτια σου 

  Στην καταιγίδα 

Των συναισθημάτων 

Που δεν έχεις μάθει 

  Ακόμα 

Να διπλώνεις  

Σαν κύμα σφριγηλό. 

Το προνόμιο τής νιότης: 

Να τα κάνει όλα δυσκολότερα 

Με τον πλέον περίπλοκο τρόπο… 

                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 

Θερινή εικόνα, δρόμος μετέωρο,  σύννεφο  

σκόνης  ζωγραφίζει μια πρωτεύουσα.  

Οι γειτονιές  αγκαλιάζουν την σκόπελο  

της αβύσσου.   

Αγρύπνια  κυπαρισσιών και το πουκάμισο  
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του άλλου κόσμου αφρός από μάρμαρο.   

Κι εκατόγχειρες  εν σειρά να αιμορραγούν,  

βρασμός μυριστικών, αφές ευκαλύπτων∙  

νοιώθω πως ίπταμαι πάνω απ’ το σκοτάδι  

των δένδρων.  

Ο πόθος του ακατόρθωτου με ξεσηκώνει.    

Ξαφνικά γλυκαίνει η ανάσα του χρόνου,   

η Αικατερίνη τρέχει, τρέχει, σηκώνεται   

στην  καλοκαιρινή μπόρα μια αγκαλιά σταγόνες,  

το φουστάνι της, σκουτί παλιού ασπροσέντονου,   

μούσκεψε, πήρε το χρώμα του πηλού.  

Στο λαιμό της γυαλίζουν  σταγόνες,  στα  

μαλλιά της εξατμίζεται ουράνιο τόξο  Ιουλίου.     

Οι εξώπορτες και τα παράθυρα  ανταλλάσσουν ψίθυρους∙   

απλώνουν ματιές στις υποψίες  

στήθους, στους ώμους.  

Τ΄ όνειρο φλέγεται∙ κι εκείνη 

θραύσμα γης γελώντας. 

                                           ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ 

              Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 

 

΄Αχ !  Καλοκαίρι ! 

Το καλοκαίρι , 

Έρωτα !  Αυτόν να φέρει . 

Το  άπαν  να  φέρει . 

Έρωτά  μου  το  άπαν , 

να  στο  δώσει  στο  χέρι ! 

Την  χαρά  με  φτερά . 

Την  χαρά  μέσ΄ το  πάθος . . .  

Ευτυχίας  το  άνθος . 

 

Άχ!  Καλοκαίρι ! 

Το  καλοκαίρι , 

Της  φύσης  το  χάδι . 

Του  Πλάστη  υφάδι . 

Ερωτικό  χτυποκάρδι ! 

Απαλό ,  σαν  σάρκινο  πέλος . 
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Έρωτα - πόθου άλικο  βέλος . 

Μεγαλείο  Αγάπη  μου  μία  και  μόνη , 

ΟΛΟ  το  είναι σου  δικό  μου  τιμόνι . . .  ! 

 

Άχ !  Καλοκαίρι ! 

Το  καλοκαίρι , 

Η  φύση  ένα  δώμα . 

Φιλιά  πολλά ,  ρόδα  στο  στόμα . 

Ρίγη  και  γλύκες   στο  σώμα ! 

Να  διαρκούσες  και λίγο  ακόμα . . .  

Στο  μάκρος  ίσα ,  με  τον  αιώνα . 

Απτή  ευτυχία  Έρωτα  μου . . .  

Σου  μιλώ  και  ραγίζει  η  καρδιά  μου . 

Άχ !  Καλοκαίρι . . . Είσαι  καρδιά  μου ! 

 

                 ΣΩΤΗΡΗΣ  ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ  

 

 

                 ΡΑΣΤΩΝΗ  

Βουλιάξαμε στη διαλεκτική της ευκολίας 

Υποκλιθήκαμε στην αριθμητική της εξουσίας 

Βλακέψαμε στην ανεμελιά της ραθυμίας 

Ζήσαμε το ροκ της αφθονίας 

Βολευτήκαμε στον καναπέ της Ευλαλίας  

Ξορκίσαμε τις εποχές της δυστυχίας 

Θρηνήσαμε  στην αγκαλιά της Ευθυμίας 

Αράξαμε στη σιγουριά της παραλίας   

Εμείς, που κάποτε ονειρευτήκαμε το πέλαγος.  

                                                           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 

 

ΚΥΘΝΟΣ 

Ἡ Κύθνος λικνίζεται ἐρατεινά 

στήν ἀγκαλιά τῆς ἀρχέγονης θάλασσας. 

Οἱ κορυφογραμμές της ἑνώνονται ἐρωτικά  

μέ τήν ἀχλή τῶν ὁριζόντων. 

Οἱ πλαγιές της, κατάξερες, 
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δοξολογοῦν τόν κοσμοκράτορα Ἥλιο.  

Τά σπίτια καί τά ἐκκλησάκια της  

ἀπαυγάζουν μοναδικά τή λευκότητά τους.  

Οἱ θαλάσσιες ἀγκάλες της θελκτικά καλοῦν 

ἐράσμια κορμιά στά διάφανα νερά τους. 

Τά μυρωδάτα ἄνθη τῶν θυμαριῶν της 

ὑποδέχονται ἀδιάκοπα βουερό μελισσολόι. 

Οἱ λυγαριές κι οἱ πικροδάφνες της 

κοσμοῦν μέ τά μαβιά καί φούξια ἄνθη τους  

τῶν ὑγρῶν ρεματιῶν τά κατατόπια.  

Τά πεζούλια της, καρπερά καί φροντισμένα, 

προσφέρουν στό βλέμμα ἀποχρώσεις ζωῆς, 

πού ἀκμάζει πεισματικά ἀνθιστάμενη 

στά καυτά φιλιά τοῦ Ἀλωναριάτικου ἥλιου.  

 

Μέ τόν Φαέθοντα ἁρματηλάτη σταθερό 

ὁ Ἥλιος, ταξιδευτής θεός καί ζωοδότης, 

στάση πάνω ἀπό τή γῆ τῆς Κύθνου κάνει, 

θυμάρι νά ὀσφρανθεῖ μεθυστικό  

καί μέ ἦχο ἀπό τά σμήνη μελισσῶν  

τή θεία του ψυχή νά εὐφράνει.   

Χαῖρε, ἀγλαόμορφη γῆ τῆς Κύθνου! 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΗ 

 

   ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΕΛΟΣ 

 

Έφυγε κι’ αυτό το Καλοκαίρι. 

Μπήκε η βροχή η κατουρλού. 

Βαρεθήκαν τα πουλιά, για ξένα μέρη 

φύγαν μ’ ένα σύννεφο γι’ αλλού. 

 

Πάψαν οι στριγγλιές στο περιγιάλι. 

Βρήκαν ησυχία τα χωριά.  

Έρωτες θα στήσουνε και πάλι,  

μέσ’ στις πολιτείες, τα βεργιά. 

 

Οι τηλεοράσεις, μέσ’ στην «τρέλλα»! 
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Όλα πληρωμένα κι’ ευτυχή! 

Κι’ άμα δεν ανοίξουμε ομπρέλλα, 

ψέμματα θα πέφτουνε βροχή.  

 

Μ’ άδεια τσέπη, άδειο πορτοφόλι  

-αχ καλοκαιράκι μας καλό-  

μια σαλάτα και περνάγαμ’ όλοι   

πρίγκηπες κι’ αφέντες στο γιαλό.  

 

Τώρα που θα πιάσουνε τα κρύα  

-για τους ματσωμένους μια χαρά- 

για τους άλλους, η εληά στα τρία  

και μ’ αφρό η μπύρα να φτουρά. 

 

Για να μοιάζουν, τον Χειμώνα, όλα αυτάρκη 

μια και τα «ψιλά» έχουν σωθεί, 

φίμωτρο και χειμερία νάρκη, 

ως το άλλο Καλοκαίρι ξαναρθεί. 

                                                                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ  

 

Κλείνοντας το τρίτο αφιέρωμα για το Ελληνικό καλοκαιροί του 

2021 με ποίηση . Πιστεύω να περάσαμε υπέροχα... 

Ξεκουραστήκαμε, διασκεδάσαμε, κοιμηθήκαμε έχουμε πιει όλα τα 

ποτά μας, έχουμε  χορέψει,  έχουμε λιαστεί… Εγώ από την 

πλευρά μου έχω κάνει υπέροχες κουβέντες, έχω γνωρίσει νέο 

κόσμο, έχω έρθει πιο κοντά σε κόσμο Έχω γελάσει με την ψυχή 

μου, έχω απολαύσει τη θάλασσα, την άμμο, τις μυρωδιές και όλα 

αυτά που εγώ λατρεύω στο καλοκαίρι μας και  μην ξεχνάμε 

έχουμε ακόμα μια εβδομάδα καλοκαίρι Ελληνικό. 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  22 – 8  – 2021 
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ΣΤΙΣ  ΑΠΑΡΧΕΣ  ΤΟΥ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

 

 

 

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και το νιώθεις, που σου θυμίζει το 

τέλος της πιο ανέμελης εποχής, αυτής που από παιδιά έχουμε 

συνδέσει με τις απλωτές στη θάλασσα, τον μεσημεριανό ύπνο σε 

δροσερά σεντόνια, τα σύκα το απόγευμα σε κάποια αυλή το 

υποβρύχιο, τα φιλιά στα σκοτάδια κάτω από τον έναστρο ουρανό 

με μουσική υπόκρουση τζιτζίκια και τριζόνια.  

Το φθινόπωρο που έρχεται όμως, κρύβει κι αυτό τη μαγεία του, αυτή 

των νέων κύκλων που ανοίγουν, αυτή της πρώτης βροχής που σε 

ανακουφίζει από τη ζέστη, αυτή των δεκάδων χρωμάτων στα φύλλα 

των δένδρων και του στροβιλίσματος του ανέμου στα κλαδιά τους, 

στα μαλλιά σου και την ψυχή σου. Ας το υποδεχτούμε, λοιπόν, 

ποιητικά να αντλήσουμε από τους στίχους  ποιητών την έμπνευση 

για να το ζήσουμε όπως πρέπει. Με συναίσθημα και με μαγεία. 

 

ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ  

                                                Κική Δημουλά 

Άρχισε ψύχρα. 

Το γύρισε ο καιρὸς σε αναχώρηση. 

Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη 

ξοδεύτηκε σε κάποια υδρορροή. 

Ως χθες ακόμα όλα έρχονταν. 

Ζέστες, η διάθεση για φως, 

λόγια, πουλιά, 

πλαστογραφία ζωής. 

Γονιμοποιούνταν κάθε βράδυ τα φεγγάρια, 
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πολλοί διάττοντες έρωτες 

ήρθαν στον κόσμο τον περασμένο μήνα. 

Τώρα η γνωστή ψύχρα 

κι όλα να φεύγουν. 

Ζέστες, πουλιά, η διάθεση για φως. 

Φεύγουν τα πουλιά, ακολουθούν τα λόγια 

η μία ερήμωση τραβάει πίσω της την άλλη 

με λύπη αυτοδίδακτη. 

Ήδη αποσυνδέθηκε το φως από την επανάπαυση 

κι από τις καλημέρες σου. 

Τα παράθυρα ενδίδουν. 

Το χέρι του μεταβλητού κλείνει τα τζάμια, 

άλλοι λεν ως την άνοιξη, 

άλλοι φοβούνται διά βίου. 

 

Κι εσύ τί κάθεσαι; 

Καιρός να μπεις κι εσύ στα αλλαγμένα. 

Να γίνεις ότι αναρωτιόμουν πέρυσι: 

«ποιος ξέρει τ᾿ άλλο μου φθινόπωρο;». 

Καιρός να γίνεις «τ᾿ άλλο μου φθινόπωρο». 

Άρχισε ψύχρα. 

Ρίξε στην πλάτη σου ένα ρούχο αποδημίας. 

 

        ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  

                              Σωτήρης Νικολακόπουλος 

Φθινόπωρο μελαγχολικό,  

μαύρισε ο ορίζοντας στην αλλαγή,  

ο άνεμος χτυπά το πρόσωπο  αλύπητα μέσ’ τις καρδιές. 

Εσύ  βρέθηκες  σε μακρινό πλάνο, 

μόνο  η μορφή σου  

κρατιέται σκαλωμένη σε κλαδί ροδιάς. 

 

Γνωρίζεις άραγε πόσο βάσανο είναι οι αναμνήσεις  

μέσα στα όνειρα φτιαγμένες, 

ανοίγοντας καινούργιες γλυκές πληγές. 

Θα έρθει η αλλαγή  όταν  αποζητάς το δάκρυ να ξεπλένει τη ματιά σου 

και μην ξεχνάς τα λουλούδια έρχονται την άνοιξη 
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ανθισμένες  οι ψυχές,  

θάλασσα και ουρανός. 

 

Τώρα   θα δεχτώ  το αύριο, 

εκεί  θα φωτίζεται  το παρόν σου. 

Ένα  τσούρμο ηλιαχτίδες θα σου χαρίσω 

δώρο στο νέο σου μονοπάτι 

και θα είμαστε μαζί σε  πόλη επαρχιακή,  

όπου θα βρίσκουμε διέξοδο όταν πονάμε. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 
                              Ντίνος Σιώτης 
Στο καφενείο της παραλίας 
κάτω από τις σκούρες λεύκες 
μαζεύτηκαν 
τα τελευταία πρόσωπα του θέρους 
για να μετρήσουνε 
τις μέρες του ήλιου που περάσαν. 
Κουβέντιαζαν ψιθυριστά 
καθισμένοι 
στις καρέκλες του αδυσώπητου Σεπτέμβρη. 
 
Κάποιος 
κοιτούσε ολοένα το ρολόι του. 
Κι όταν η ώρα πήγε δώδεκα 
έδωσε μια βουτιά και χάθηκε 
στα σκοτεινά νερά του λιμανιού. 
Οι άλλοι μάζεψαν όσα είπανε 
και πήγανε για ύπνο. 
  
Δύο φύλλα πέσαν απ’ τη λεύκα 
κι ανοίξανε την πόρτα του φθινόπωρου. 
  
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΟΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

                                                        Ανδρέας Εμπειρίκος 

Τις μέρες τις γλυκιές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμη 

βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και η 

γεύσις των ωρών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους 

κήπους σκάνε τα ρόδια, και πάλλονται υψιτενείς οι στήμονες 

των λουλουδιών, και σφύζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι 
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οι ιβίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στων νυμφών 

κτυπούν τις θύρες, τότε, σαν να ‘ναι πάντα καλοκαίρι (γιατί 

όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος) ανα- 

γαλλιάζουν οι ψυχές, και ο Έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγε- 

λος του Παραδείσου, βοά και λέγει στο κάθε που άγγιξε 

κορμί: Τα ρούχα πέτα, γδύσου. 

Τίποτε μη φοβάσαι. 

Έαρ, χειμώνας, θέρος- 

όπου κι αν είσαι- 

είναι η ρομφαία μου μαζί σου. 

 

ΑΦΙΕΡΩΣΗ  

                             Μαρία Πολυδούρη (Οι τρίλιες που σβήνουν) 

Φίλε, του φθινοπώρου ήρθεν η Ώρα 

στην πόρτα μου έξω. Κίτρινο φορεί 

στεφάνι από μυρτιά. Στα νικηφόρα 

χέρια της μία κιθάρα θλιβερή, 

κιθάρα παλαιϊκή που κλει πληθώρα 

μέσα της ήχους και ήχους. Ιερή 

κοιτίδα. Κάθε πόνος, κάθε γνώρα 

που ήταν γλυκιὰ και γίνηκε πικρή, 

  

Ήχος μέσ᾿ στὴν καρδιά της αποστάζει. 

Φίλε, του φθινοπώρου η Ώρα εκεί 

στην πόρτα μου ήρθε δίχως να διστάζει 

Και το κιθάρισμά της πότε πότε 

σα να ‘τανε η φωνή σου η μυστικὴ 

τους στίχους σου που μου τραγούδαες τότε 

. 

   Η  ΑΡΧΟΝΤΙΑ  ΜΑΣ  

                        Σωτήρης  Μαντζούτσος   

Φθινόπωρο  κρύο, 

κορμί  μου  ανδρείο 

και  το  φοβάσαι ; 

Δεν  θες  αγώνα, 

για τον  χειμώνα . 

Να  το  θυμάσαι . 
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Το  καλοκαίρι , 

σου  είχε  φέρει , 

αγάπης  φλόγα . 

Φύγε  ατυχία . 

Πού  είσαι  ευτυχία ; 

Αχ ! κοντολόγα . 

 

Φθινόπωρο  κρύο , 

κορμί  μου  ανδρείο . 

μην  το  φοβάσαι . 

Το  όνειρό  σου , 

γελά  στο  πλευρό  σου . 

Ήσυχος  να ΄ σαι . 

 

Τσίφη  και  χιόνι , 

δεν  θα  παγώνει , 

τα  δυο  κορμιά  μας . 

Ερωτευμένα ; 

Ναι !  φλογισμένα ! 

Ποια ;  . . .  παγωνιά  μας ; 

 

Σμίξε  καρδιά , 

την  άλλη  καρδιά , 

λάμπει  κοντά  μας  ! 

« Αγάπης  το  κλίμα ; 

Του  έρωτα  λήμμα ! » . 

Η  αρχοντιά μας . 

 

ΣΤΙΣ  ΑΠΑΡΧΕΣ  ΤΟΥ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

                                                    Γαλάτεια Βέρρα 
Στις απαρχές του φθινοπώρου επιστρέφω.  

Στο κάλεσμα ενός δείπνου μυστικού.  

Τα φύλλα θα συνεχίζουν να πέφτουν στο αειθαλές της ύπαρξης μου.  

Η βροχή θα επισκέπτεται τακτικά τα τοπία της ψυχής.  

Ο κηπουρός θα τακτοποιεί επιμελώς το άστατο των κήπων.  
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Ας πάρουμε μια ανάσα ειρήνης.  

Το χώμα γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί την γονιμότητα του. 

 

Η Ποίηση είναι αυτή η πνευματική δραστηριότητα η οποία ενώνει 

τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικής ή γεωγραφικής 

καταγωγής, γιατί αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε συγκινήσεις και 

συναισθήματα, ιδέες και σκέψεις. Ο άνθρωπος βρίσκει ιδέες και 

ιδανικά στην ποίηση και το μεγάλο της εφόδιο είναι πως είναι 

γραμμένη με τη βοήθεια του σημαντικότερου κώδικα επικοινωνίας 

του ανθρώπου, τη γλώσσα. Αυτό την κάνει να κατανοείται γρήγορα, 

άμεσα, να προσλαμβάνεται και να αφομοιώνεται. Η ποίηση 

αποτελεί τον κεντρικότερο πυρήνα της λογοτεχνικής δημιουργίας 

και δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης έκφρασης. 

Αποτελεί ένα πεδίο, το οποίο, όπως γράφει ο Ελύτης αναφερόμενος 

στην ποίηση, ‘’αντανακλά το φως πάσης ιστορικής εποχής". 

Αποτελεί έναν από τους φορείς της συλλογικής μνήμης και 

συνείδησης της κοινωνίας και εκφράζει όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστα την αυτοσυνειδησία της…. 

 

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ  

                                     Νίκος Καρούζος 

Να μη λυπάσαι που πέφτουν 

τα φύλλα φθινόπωρο. 

Η δική σου τρυφερότητα θαν τα φέρει 

και πάλι στα δέντρα. 

Δάκρυα μη χαλνάς· όλοι ανήκουμε 

στην ανάσταση. 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΑΣΕ 

                                      Δημήτρης Τσελικας 

Εμέσιασε ο Τρυγητής, η Μέρα κάνει πίσω. 

Ο Αίολος λευτέρωσε τ’ ασκιά του, στην σειρά. 

Την θάλασσα εδρόσισε μελτέμι πελαγίσιο. 

Την φορεσιά την γκρίζα του, το σύννεφο φορά. 

 

Η μαυρομάτα γυάλισε σταφίδα και γλυκαίνει. 
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«Δόξα Θεώ»  τούτ’ η χρονιά, αντάμειψε καλά. 

Το πρωτοβρόχι τ’ Ουρανού, τ’ αλέτρι περιμένει.  

Τα μέτωπα σταμάτησε ιδρώτας να φιλά.  

 

Τα χελιδόνια παίζουνε, στα σύρματα, τις νότες. 

Ο τζίτζικας κατέβηκε στο χώμα απ’ τα κλαδιά. 

Το δέντρο βάφει κίτρινες τις φυλλωσιές τις πρώτες  

και το μερμήγκι χαίρεται την φετεινή σοδειά. 

 

Βγάζει τα μάλλινα η κυρά, μύρισε ναφθαλίνη. 

Τα πιτσιρίκια ανάστησαν ξανά την γειτονιά.    

Η πόλη την ρουτίνα της ξανάρχισε κι’ εκείνη. 

Στο θερινό το σινεμά, μόνα τα γιασεμιά. 

 

Εικόνα φθινοπωρινή, κάποτε, που πληγώνει. 

Μας ξέφυγε η ομορφιά στα πράγματα τ’ απλά. 

Τώρα κλειστοί στα σπίτια μας, τυφλοί σε μιαν οθόνη! 

Χάνει η Ζωή την χάρη της κι’ ο χρόνος που κυλά.    

 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΜΕΡΑ 

                                        Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 

«Κύριε, ήρθε η ώρα. Το καλοκαίρι ήταν πολύ μεγάλο. 

Άφησε τον ίσκιο σου πάνω απ” τα ηλιακά ρολόγια, 

και στα λιβάδια ξαμόλα τους ανέμους. 

Διέταξε τους τελευταίους καρπούς γεμάτοι να “ναι, 

δώστους ακόμα δυο μέρες ζεστές σαν νότου, 

στην τελειότητα ώθησέ τους και κυνήγα 

στο δυνατό κρασί την στερνή γλύκα 

Όποιος δεν έχει τώρα σπίτι, πια δεν θα χτίσει. 

Όποιος τώρα μόνος είναι, θα παραμείνει για πολύ, 

θα ξαγρυπνά, θα διαβάζει, θα γράφει γράμματα μακροσκελή 

και στις αλέες θα περιφέρεται εδώ και κει 

ανήσυχος, όταν τα φύλλα στροβιλίζονται.» 
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ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ… 

                                                      Κώστας Καρυωτάκης 

Τί να σου πω, φθινόπωρο, που πνέεις από τα φώτα 

της πολιτείας και φτάνεις ως τα νέφη τ’ ουρανού; 

Ύμνοι, σύμβολα, ποιητικές, όλα γνωστά από πρώτα, 

φυλλορροούν στην κόμη σου τα ψυχρά άνθη του νου. 

Γίγας, αυτοκρατορικό φάσμα, καθώς προβαίνεις 

στο δρόμο της πικρίας και της περισυλλογής, 

αστέρια με το μέτωπο, με της χρυσής σου χλαίνης 

το κράσπεδο σαρώνοντας τα φύλλα καταγής, 

είσαι ο άγγελος της φθοράς, ο κύριος του θανάτου, 

ο ίσκιος που, σε μεγάλα βήματα• φανταστικά, 

χτυπώντας αργά κάποτε στους ώμους τα φτερά του, 

γράφει προς τους ορίζοντες ερωτηματικά… 

Ενοσταλγούσα, ριγηλό φθινόπωρο, τις ώρες, 

τα δέντρα αυτά του δάσους, την έρημη προτομή. 

Κι όπως πέφτουνε τα κλαδιά στο υγρό χώμα, οι οπώρες, 

ήρθα να εγκαταλειφθώ στην ιερή σου ορμή. 

 

ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ IV   - ΑΠΟΠΛΟΥΣ- 

                                  Τάσος Μακράτος 

Μαζί του μας έπαιρνε το καλοκαίρι 

στα γοητευτικά νησιά του μας άραζε 

τους χιτώνες μας φορώντας 

την Ποίησή μας στο Αιγαίο απαγγέλαμε 

έφευγε η σμίλη της ψυχής μας 

να ομορφήνει την θάλασσα 

Πιο γαλάζια να την καταστήσει 

χανονταν οι λέξεις μας ρυθμικές 

βούταγαν στον βυθό 

των κυμάτων τον ρυθμό να κανονίσουν 

και τρέμουσα συμβία της αγάπης μας  η φωνή μας 

τον αέρα αρωμάτιζε δια παντός... 

 

Άπλωνε ο Σεπτέμβριος τα πανιά του 

σε λίγο -ωσάν καράβι τακτικό στις  ώρες του- 

θα μας συναντούσε στη θάλασσα 
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οι στίχοι μας εξάλλου  

είχαν κι αυτοί αθόρυβα αποπλεύσει και 

τον ορίζοντα εκοσμούσαν 

Πιότερο καλοκαιρινός ο μήνας  παρά χινοπωριάτικος 

άλειφε με νότιον άνεμο τα οριζόντια  σώματά μας 

κι ήταν η ευτυχία που εδρόσιζε τη    θνητή μας ύπαρξη 

Τα μεσημέρια με σιγουριά λικνιστική 

στα νεογνά γαλάζια κύματα υπτίως   νανουριζόμασταν 

Πιασμένος στις ανάσες μας να περιμένει 

αγωνιούσε ο Αύγουστος 

μα καθημερινός ο ήλιος σε μικρότερους  κύκλους περιπατούσε 

κι όλο μεσημβρινότερα ανέτελλε εμείς 

στο πεπρωμένο μας εμπιστευόμενοι 

και μεθυσμένοι ελευθερία 

για κάθε ημέρα γεμάτοι έρωτα για     κάθε νύχτα 

να μας αγκαλιάσει αφήναμε τον ύπνο 

να μας ξεχασει η Τύχη στη χαρά μας... 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

                          Νίκων Μάρας 

Φθινοπωρινή μέρα , 

μελαγχολική ψυχή , 

δάκρυ που κυλά σαν πρωτοβρόχι , 

ελπίδα που χάνεται , 

σαν φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. 

  

Πρόσωπο θλιμμένο , 

ζευγαρώνει με τη συννεφιά, 

φθινόπωρο η αγκαλιά σου , 

χελιδόνι που πέταξε μακριά , για μέρη ζεστά . 

 

Του κρύου χειμώνα πατέρας , 

του φθινοπώρου εικόνα γκρίζα, 

μικραίνει το φως της ημέρας , 

εποχή που η φύσει νεκρώνει , 

φθινόπωρο της μοναξιάς λιμάνι. 
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Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι  το σίγουρο είναι ότι επειδή η 

ποιητική τέχνη έχει σαν βάση της τη φαντασία θα εξακολουθεί να 

υπάρχει πάντα. Κι όταν λέμε φαντασία εννοούμε εκείνη τη δύναμη 

να μεταπλάθονται οι ιδέες σε λέξεις, και οι λέξεις σε συναίσθημα. Το 

βίωμα από μόνο του δεν αρκεί. Η πνευματικότητα του ανθρώπου 

είναι το μοναδικό του όπλο απέναντι στην παρακμή και την 

ισοπέδωση των αξιών, το ίδιο και η διαχρονικότητα της ποίησης. 

Όπως είχε πει ο  Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος: ‘’Όσο λιγότεροι άνθρωποι 

πιστεύουν στην ποίηση τόσο φτωχότερη γίνεται η οικουμενική 

ανθρώπινη ψυχή.’’ 

Σας εύχομαι Καλό Φθινόπωρο! 

 

 
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  5 – 9  – 2021 
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Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   

Χρίστου Λάσκαρη και Γαλάτειας Βέρρα 
  

‘’ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ‘’ 

 
 

Δυο ποιητικές προσωπικότητες σε δυο διαφορετικές εποχές,  σε δυο 

διαφορετικούς λογοτεχνικούς κοσµότοπους  «Γενιές» µε συγκλίσεις και 

αποκλίσεις»  Δυο  δημιουργοί του Λόγου, εκ Πατρών ορμώμενοι και της 

Έκφρασης µε ένα –κοινό– πνεύμα ποίησης. Παρά τις εμφανείς ποιητικές 

τους ιδιαιτερότητες, είναι δυο άνθρωποι διαφορετικής γενιάς με πολλές 

ομοιότητες στη γραφή τους.   

Ο Χρίστος Λάσκαρης Θεωρείται ένας ποιητής, με σημαντική 

συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης, που 

εκπροσωπεί και εντάσσεται σε μια  Καβαφική τάση όπως ο ίδιος 

ομολογεί. 

Η Γαλάτεια Βέρρα ως νέα ποιήτρια εντάσσεται στους λογοτεχνικούς 

χώρους, ίδιους με αυτούς του Χρίστου Λάσκαρη εκπροσωπώντας και μια 

ποιο σουρεαλιστική πλευρά του λόγου.  

Δυο ποιητές που η έκφρασή τους βρίσκεται στα δύο αντίθετα άκρα της 

ποιητικής έκφρασης της εποχής τους, σημειώνω δε πως ο Λάσκαρης 

είναι διανοητικός ποιητής.  

Ανήκει, όσο κι αν αυτό ακούγεται περίεργο,  σε μια κατηγορία που αυτός 

δημιούργησε, τονίζοντας ότι η διαφορετικότητά τους έγκειται στον τρόπο 

διαχείρισης της σκέψης ως παραγώγου ποιητικής συγκίνησης, ενώ η 

Γαλάτεια κινεί τη σκέψη της ποιητικά σε μια  αποσυµπύκνωσή των λέξεων 

με ισχυρές αλληγορίες. 

Ο συλλογισμός αυτός αποτελεί το εναρκτήριο ερέθισα της παρούσας 

μελέτης προκειμένου να διερευνηθούν συγκριτικά οι κοινές πτυχές της 

ποιητικής ταυτότητας των. 

 

Ας δούμε όμως με ένα σύντομο βιογραφικό την ζωή των ανθρώπων 

αυτών που τους γέννησε η πόλις των Πατρών. 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 

 

Ποιητής της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς ήταν μέλος της Εταιρείας 

Συγγραφέων ενώ ποιήματά του περιέχονται σε πολλές ανθολογίες και 

πολλά έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες όπως  Γερμανικά,  

Ισπανικά,  Πολωνικά, Πορτογαλικά κ.ά. 

Γεννήθηκε το 1931 στο Χαβαρι της  Ηλείας  Για την  ζωή του ελάχιστα 

πράγματα γνωρίζω, Σπούδασε παιδαγωγικά (Δάσκαλος) που 

ουδέποτε   άσκησε ποτέ το επάγγελμα αυτό το οποίο σπούδασε. 

Έζησε όλη του την ζωή στην Πάτρα. Εργάστηκε στον Ασφαλιστικό 

Οργανισμό Αστικών Λεωφορείων Πατρών.  

Έχοντας στα χέρια μου ένα του βιβλίο (360 Σελίδων)  Ανθολογία 

εκδόσεων Γαβριηλίδη και διαβάζοντας το εντυπωσιάστηκα από την 

απλότητα της γραφής του. Στα περισσότερα ποιήματά του 

καταφέρνει,  να πει με ελάχιστα λόγια, πάρα πολλά… 

Το 2007, τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο ποίησης «Καβάφης». από το 

Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής παράδοσης Μοχάμεντ Άλι του Καΐρου. 

Παρ’ όλα αυτά παρέμεινε απλοϊκός, ένας ευσυνείδητος εργάτης του 

λόγου  που εντάσσεται στην δεύτερη μεταπολεμική γενιά, που δεν 

ασχολήθηκε και δεν έγραψε ποτέ του  κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό. 

Δρόμο που ακολούθησαν οι περισσότεροι ποιητές της γενιάς του. 

Το 1970  δημοσίευσε για πρώτη φορά την ποίησή του. Συγκεκριμένα στην 

ανθολογία νέων λογοτεχνών «Παρουσίες» (Αθήνα). Ο ποιητής  μιλώντας 

για τους ποιητές που αγάπησε αλλά και επηρεάστηκε είχε πει «Ανήκω 

στην καβαφική ποίηση και την Παλατινή Ανθολογία. Και μ’ εκείνον 

που έχω κάποια συγγένεια και αγαπάω πολύ είναι ο Ουγκαρέτι, το 

ίδιο και ο Λι Μάστερς. Οπωσδήποτε μην παραλείψετε τον 

Καρυωτάκη». 
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Ο Θεσσαλονικιός ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλο,  εκθείαζε την ποίηση 

του Χρίστου Λάσκαρη, εντάσσοντας την στον τρόπο γραφής με τον δικό 

του. 

Ένα σπαρακτικό χαμόγελο ποίησης, σαρκώνεται αρκετές φορές στον 

στίχο. Ένα χαμόγελο στιγμιαίας ή συμπαντικής αποτύπωσης χρόνιων 

καταστάσεων της ζωής, που σε στιλ ειδησεογραφικής – ποιητικής – 

κοινωνικής ανταπόκρισης, βγαίνουν στο φως, αποκρύπτοντας όμως 

επιμελώς (τις περισσότερες φορές) την φωτοποίηση της αυτοβιογραφικής 

καταγραφής. Το μέγιστο σωστικό της ανταπόκρισης και της ποίησής του 

είναι η σποραδική κατατομή των στίχων του ποιήματος, που το 

αναδιατάσσουν στιχουργικά και ηχητικά, χωρίς να χάνει την 

ουσιωδέστερη ποιότητα του μηνύματος που εκφέρει. 

Ποιήματα που για τον εξέχοντα αυτόν ποιητή ήταν και μετουσίωση της 

προσωπικής του κάθαρσης. Η Ποίηση του, του ελεύθερου στίχου που 

συγχρονίζεται με τα κοινωνικά δρώμενα της εποχής. Ο ποιητής 

ενδεδυμένος, με ό,τι η Ζωή τον εμπεριέχει και τον εκπροσωπεί. Στον 

ευγενέστερο χρόνο της ποίησης, εναποθέτει τους αρμούς της καρδιάς 

του, κάνοντας το συναίσθημα, ένα ευρύτερο πεδίο ποιητικής 

ανταπόκρισης. Ειλικρινής-απλός-και περιεκτικός-κάνει την ποίησή του 

ένα πολλαπλό οδοιπορικό-βιωματικής πορείας, που στοιχειοθετεί την 

προσωπική του απολαβή στα γεγονότα και την προσωπική του 

προμήθεια στη σιωπή, στις αγωνίες και στην αναμονή της ελπίδας που 

φέρει το καινούργιο της ζωής.  

Πηγαίος και αυθόρμητος, με φανερή προσήλωση στη φύση και στο πολύ 

συνεκτικό στοιχείο, ενός δυνατού συναισθήματος που καθορίζει όλο το 

εύρος της ποιητικής του εξέλιξης, Ποιητής μιας εναλλασσόμενης 

πραγματικότητας, που δεν κρύβεται και δεν αποσιωπά την εξέλιξη και το 

στοιχείο της προσωπικής του οδοιπορίας. 

Ο Ποιητής ταυτίστηκε με το κοινωνικό σώμα των αγνώστων, με την 

ερημωμένη πολιτεία, με τον εφησυχασμό και με την εικονοπλαστική 

χειραψία του στίχου, που άγγιξε το ρολόι του χρόνου αλλά και την 

ολομόναχη πορεία του ανθρώπου σ’ αυτά. Ο στίχος εδώ γίνεται το 

ακρωτήρι, που ελέγχει την έκταση του απείρου, προσεδαφίζεται στα γήινα 

της ύπαρξης και σαν στιγμιαίο φως  αναγνωρίζει και φωτίζει τον ουρανό 

της ψυχής, μεταπηδώντας ενεργά, αινιγματικά ή συνειδητά, στο πλάτωμα 

της ζωής και στην εισερχόμενη έκσταση και δωρεά της φύσης και του 
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απείρου. Παρέμεινε στους εσωτερικούς τόπους των ανθρώπινων 

αρχέτυπων αρθρώνοντας λόγο μινιμαλιστικό.  

Παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι που ο χρόνος να 

είναι η πρωτεύουσα σκέψη, κρίση και ανταπόκριση των γεγονότων, ο 

φτερωτός Πήγασος κάθε ποιητικής διάρκειας και παρουσίας, ο 

κλειδοκράτορας της αεικίνητης φοράς των πραγμάτων, κι ο ποιητής ο 

διαρκής, ο ποντοπόρος κι ο αδιάκριτος καταγραφέας τους 
 

Πέντε  Ποιήματα του Χρίστου Λάσκαρη 

“ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ” 

Ένα ποίημα, 

δώσε μου ένα ποίημα- 

ένα ποίημα από κείνα που τσιγκουνεύεσαι 

κι όχι απ’ αυτά 

που έχεις σε πρώτη ζήτηση 

“ΟΙ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ” 

Θ’ αρχίσω με τη λέξη έρωτας 

και θα τελειώσω 

με τη λέξη χώμα. 

Τις ενδιάμεσες, 

θαρρώ πως τις μαντεύετε. 

“ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΚΑΒΕΙΣ” 

Μέσα σου να σκάβεις: 

ξεθάβοντας 

μέρες παιδικές 

για τρυφερά, 

εξαίσια ποιήματα. 

“ΤΟ ΠΑΙΔΙ” 

Όταν καμιά φορά γυρίσω πίσω και κοιτάξω 

μὲς στο μακρύ δρόμο, 

πάντα στο βάθος βλέπω 

ένα παιδί. 

Τροφοδοτεί μὲ τὰ λυπημένα μάτια του 

τα ποιήματά μου. 
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ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ” 

Θα μιλήσω γι’ αυτούς 

που δεν εγνώρισαν ποτέ τον έρωτα, 

για όλους όσους πλάγιαζαν 

το βράδυ μ’ έναν ίσκιο, 

που ένα φιλί 

δε δρόσισε τον ύπνο τους, 

δεν έσταξε στο στήθος τους 

κανένας λόγος, 

μόνο μια γεύση ερημιάς, 

στα χείλη τους. 

Γι’ αυτούς θα πω, 

που έζησαν σαν τις φρυγμένες στέρνες, 

ολάκερη ζωή. 

 

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΡΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε το 1976 στην Πάτρα. Απόφοιτος του τμήματος μουσικών 

σπουδών του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές Εργάζεται ως μουσικός 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κεφαλληνίας. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά, 

ισπανικά. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας. 

Έχει γράψει Ποίηση 

Η ευγένεια των ήχων (2011),  

Χρώματα αλήθειας (2012), Γαβριηλίδης 

Άχρονα πρόσωπα (2014), Γαβριηλίδης 
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Τροχιές πορφυρές (2015), Γαβριηλίδης 

Υπερβατική υφή (2017), Γαβριηλίδης 

Στον καμβά των αιώνων (2019), Γαβριηλίδης 

Και τώρα εξέδωσε το …………………………. 

Τα βιβλία της απηχούν την πραγματικότητα της ζωής που βιώνει 

καθημερινά. Ποίηση-κυρίως-του ελεύθερου στίχου που συγχρονίζεται με 

τα κοινωνικά δρώμενα της εποχής.  Ενδεδυμένη, με ό,τι η Ζωή την 

εμπεριέχει και την εκπροσωπεί. Στον ευγενέστερο χρόνο της ποίησης, 

εναποθέτει τους αρμούς της καρδιάς της, κάνοντας το συναίσθημα, ένα 

ευρύτερο πεδίο ποιητικής ανταπόκρισης. Ειλικρινής και περιεκτική κάνει 

την ποίησή της ένα πολλαπλό οδοιπορικό-βιωματικής πορείας, που 

στοιχειοθετεί την προσωπική της απολαβή στα γεγονότα και την 

προσωπική της προμήθεια στη σιωπή, στις αγωνίες και στην αναμονή 

της ελπίδας που φέρει το καινούργιο της ζωής.  

Πηγαία και αυθόρμητη, με φανερή προσήλωση στο μέλλον και στο πολύ 

συνεκτικό στοιχείο, ενός δυνατού συναισθήματος που καθορίζει όλο το 

εύρος της ποιητικής της εξέλιξης, Ποιήτρια μιας εναλλασσόμενης 

πραγματικότητας, που δεν κρύβεται και δεν αποσιωπά την εξέλιξη και το 

στοιχείο της προσωπικής της οδοιπορίας. 

Ποιήματα σύντομα,  επιγραμματικά, απαρτίζουν το νέο, έβδομο  στη 

σειρά, ποιητικό βιβλίο  της Γαλάτειας Ι. Βέρρα, που συνεχίζει με γοργούς 

ρυθμούς να καταθέτει την πλούσια ποιητική παραγωγή της: επτά  βιβλία, 

όλα μέσα στην τελευταία δεκαετία, που αποτελούν και την «πνευματική 

περιουσία της» καθώς θα μας πει σε ένα ποίημά της που θέλει να έχει 

τον χαρακτήρα σύντομου βιογραφικού αφενός, δελτίου απογραφής της 

περιουσίας της αφετέρου:  

 Ένα σπαρακτικό χαμόγελο ποίησης, σαρκώνεται αρκετές φορές στον 

στίχο της Η στιγμή που μπορεί να ανατρέψει ένα τέτοιο σκηνικό, είναι όχι 

μόνο κάποιο ξαφνικό γεγονός, αλλά και ολόκληρο το «εμπόλεμο 

σήμερα», οπότε το ποιητικό αντίδοτο είναι τα περασμένα χρόνια: 

Έτσι η ποιήτρια, για να μην επιτρέψει την έλευση «εκείνης της στιγμής», 

στήνει διαρκώς τις δικές της ποιητικές ενέδρες. Γι’ αυτό και η συνεχής 

ποιητική ροή, τα πλούσια σε υλικό βιβλία της. Αντιστεκόμενη σε εκείνη τη 

στιγμή, γράφει και ξαναγράφει με σκοπό την «αισθητοποίηση της 

λύτρωσης»  
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Αντίδοτα στην έλευση «εκείνης της στιγμής» είναι αφενός η τέχνη, και όχι 

μόνο με την μορφή της ποίησης, αλλά και της μουσικής, και αφετέρου η 

πνευματικότητα και η μέσω αυτής παρηγορία. 
 

Πέντε  ποιήματα της Γαλάτειας Βέρρα 

 
 ΜΕΛΛΟΝ  

Στο μέλλον θα μάθει να αμύνεται.  

Θα διατηρεί αποστάσεις ασφαλείας.  

Θα εργάζεται το δίκαιο.  

Το φως των στοχασμών θα παραμένει αναμμένο.  

Χαρτομάντιλα με μέντα θα απομακρύνουν  

τις ιώσεις των καιρών.  

Το μαγικό φίλτρο της αγάπης  

θα απενεργοποιεί νοσηρές αισθήσεις.  
 

 ΑΝΑΠΟΛΗΣΗ  

Έντυσα με μετάξια 

τις ελπίδες μου. 

Άπλωσα το είναι μου στο χρόνο.  

Έστρεψα τα μάτια μου στο άπειρο. 

Τότε ονειρεύτηκα.  

Όνειρα μιας ηλικίας παιδικής  

σχεδόν ξεχασμένης.  

Ταξίδια ανέμελα  

χωρίς προορισμό.  

Εύχομαι το αέναο. 

Μη σβήσει η πνοή μου. 
 

ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  

«Όταν κανείς διαφύγει 

 από τον υλικό κόσμο, 

 όταν αποδράσει από 

 συναισθήματα ρηχά, 

 όταν μπει στην ατραπό 

 του πνεύματος, 

 τότε αισθητοποιεί 

 τον μοναχικό δρόμο 

 που καλείται να διανύσει.» 
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ΣΤΙΣ  ΑΠΑΡΧΕΣ  ΤΟΥ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

Στις απαρχές του φθινοπώρου επιστρέφω.  

Στο κάλεσμα ενός δείπνου μυστικού.  

Τα φύλλα θα συνεχίζουν να πέφτουν στο αειθαλές της ύπαρξης 

μου.  

Η βροχή θα επισκέπτεται τακτικά τα τοπία της ψυχής.  

Ο κηπουρός θα τακτοποιεί επιμελώς το άστατο των κήπων.  

Ας πάρουμε μια ανάσα ειρήνης.  

Το χώμα γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί την γονιμότητα του. 
 

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ 

Το πατρικό έχει μια γοητεία παρελθοντική. 

Στα έπιπλα ζωγραφισμένη η ιστορία.  

Γλυκό τριαντάφυλλο ευωδιάζει ακόμα. 

Στα βήματα των οικείων χαμόγελα μυστικά. 

Εδώ γεννήθηκαν ψυχή και οράματα. 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ  

Θα εκθέσω τις απόψεις μου για δυο αγαπημένους ποιητές που ο ένας 

καταξιωμένος έφυγε στις   11 Ιουνίου του 2008 στη Πάτρα σε ηλικία 77 

ετών και η ποιήτρια Γαλάτεια Βέρρα τώρα ,ένας νέος άνθρωπος, είναι στο 

όμορφο ταξίδι  της ποίησης Και θα εκθέσω τρεις  λόγους για τους Ποιητές 

αυτούς, που στηρίζουν τον ισχυρισμό μου. 
 

‒ Α.  Ιδιοσυγκρασιακά, ρέπουν δίχως άλλο προς τον ιδανισμό. Όμως τον 

ιδανισμό των εξαρχής τον αντισταθμίζουν αφ’ ενός μεν το ανήσυχο, 

αεικίνητο πνεύμα τους, αφ’ ετέρου δε η ποιητική  τους εντιμότητα. Στα 

ποιήματα τους το Ιδεώδες δεν είναι ποτέ ένα και μοναδικό. Οι παράδεισοι  

τους είναι μια σειρά ολόκληρη από μεγάλα και επάλληλα οράματα, Οι 

πατρίδες των αριθμούνται κι αυτές στον πληθυντικό, είναι μια σειρά από 

απανωτές νοερές κορυφές που προκαλούν τον ορειβάτη να τις 

κατακτήσει. Όμως και αυτές ακόμη από μόνες τους δεν έχουν τίποτε το 

στέρεο, το ανέκκλητο, το υπερχρονικό. Ο ανθρωποκεντρισμός τους είναι 

απόλυτος, δεν παραδέχονται είδωλα άλλα απ’ αυτά που ο ίδιος ο 

άνθρωπος επιλέγει κάθε φορά να λατρεύει «Ό,τι δεν αγαπούμε δεν 

υπάρχει» κάπου μας λέει ο Ποιητής Σωκράτης Σκαρτσης  Ο κόσμος τους 

είναι ανοιχτός, συνειδητά χαώδης, δεδηλωμένα ακαταστάλαχτος. Σε ίση 

απόσταση από τον άκρατο ιδεαλισμό και τον άπρακτο κριτικισμό, 
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αρδεύεται εντέλει από τις «θαυματουργές πηγές της αυταπάτης», 

όπως παρατηρεί ο Παλαμάς,  

- Β. Δεσπόζουσα θέση και των δυο στη θεματική τους  κατέχουν τα 

θεμελιακά οντολογικά ερωτήματα, η ρίζα της ύπαρξης, η φασματική 

παρουσία της ζωής, η πάλη και η αλληλοπεριχώρηση των αντιθέτων, η 

μνήμη και η λήθη, το σκοτάδι, αλλά και ο έρωτας, το πάθος, η γλώσσα, 

καθώς και η ίδια η ποίηση… 

‒ Γ. Και οι δυο έχουν γράψει  και έχουν εκδώσει όχι ιδιαίτερα πολλά  Η 

πολυγραφία, είναι αλήθεια, δεν εκτιμάται ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ο 

ποιητής θεωρείται ότι πρέπει να είναι specialist, όχι universal, για να 

χρησιμοποιήσω τις λέξεις του Ι.Α. Ρίτσαρντς από τις ‘Αρχές της Κριτικής’ 

Να ειδικεύεται παρά να γενικεύει, να εστιάζει σε μια και μόνη όψη της 

ανθρώπινης κατάστασης παρά στην ολότητά της, να φιλοτεχνεί μια 

ορισμένη, ει δυνατόν απαρομοίαστη στην εκκεντρικότητά της, εικόνα του 

κόσμου.  Για όλα αυτά, ένα έργο μικρής εκτάσεως ασφαλώς επαρκεί. 

Είναι μάλιστα και συνετό αυτό να μη υπερβαίνει κάποια όρια. Η εμμονή 

σε ορισμένη θεματική, η τεχνοτροπική ιδιομορφία δεν συμβιβάζεται με την 

πολυγραφία. Ένας Κάλβος που αντί για είκοσι ωδές θα είχε γράψει 

διακόσιες, θα μας κούραζε. Τα 154 ποιήματα του Καβάφη αν ήταν χίλια, 

δεν θα προσέθεταν στη φήμη του αλλά πιθανόν ν’ αφαιρούσαν ‒ 

αναγκαστικά θα επαναλάμβαναν τις βασικές, ευάριθμες, ιδέες των 

πρώτων.  

Όμως ο Ποιητής Λάσκαρης και η νέα ποιήτρια , πολλά υποσχόμενη 

Γαλάτεια Βέρρα, γνωρίζουν  ότι το έργο το φτιάχνει το καθημερινό 

σφυροκόπημα πάνω στο διαρκώς καινούργιο μέταλλο, η δοκιμή και 

η αποτυχία και η νέα προσπάθεια, πάλι και πάλι.  

Τέλος δεν  διαφέρουν ουσιαστικά στην αποτύπωση της 

λογοτεχνικής τους έμπνευσης  γιατί και οι δυο μάχονται για την 

γλώσσα μας, εκφράζοντας την ψυχική τους Κραυγή… 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  12 – 9  – 2021 
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ  

(Σε τέσσερα μέρη) 

 

 

 

Ο Πατρινός Σπυρίδων Βασιλειάδης ο κάτ. εξοχήν εκπρόσωπος της  

Α΄ Αθηναϊκής Σχολής Ποίησης 

Μέρος 1ο 

 

1. Εισαγωγή 

 

Με τη σύντομη αυτή αναφορά μου θα επιχειρήσω  να περιγράψω την 

διαδρομή της λογοτεχνίας από την απελευθέρωση του 1821 και μετά.   

Θέλω παράλληλα να αναφερθώ σε κάποιους  δημιουργούς, που 

εγκλωβίστηκαν στα στενά όρια της επαρχίας τους ( και εδώ μιλάμε για 

την Πάτρα), και αποκόπηκαν από την ευρύτερη λογοτεχνική οικογένεια, 

με συνέπεια την καταδίκη τους (Όχι όλοι) σε πλήρη αφάνεια για τους 

ιστορικούς της Ελληνικής λογοτεχνίας  

Οι τοπικοί ορίζοντες του νομού δεν είναι σε θέση να σχηματίσουν μια 

αυτόνομη σχολή λογοτεχνίας, ξέχωρα από τη λοιπή Ελλάδα, παρά το 

γεγονός ότι το δυναμικό αυτό λειτουργεί καθοδηγητικά μέσα στη 

νεοελληνική λογοτεχνία και συχνά χαράζει δρόμους και την μπολιάζει 

γόνιμα και δημιουργικά. Νομίζω λοιπόν πως εκείνο, που μπορεί να γίνει 

εδώ, είναι η παράλληλη αναφορά στους λογοτέχνες με τους 

απαραίτητους συσχετισμούς και συγκρίσεις με το  κέντρο και συγχρόνως 

να είναι δυνατή η αποτίμηση του Πατραϊκού  πνευματικού γίγνεσθαι κατά 
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περιόδους, που αντιστοιχούν στις χρονικές ενότητες της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας.  

Ας αρχίσουμε με τις δυο Αθηναϊκές σχολές 

 

2. Δυο Αθηναϊκές σχόλες 

 

Με τον όρο Α΄ Αθηναϊκή Σχολή εννοούμε το σύνολο των ποιητών της 

χρονικής περιόδου 1830 - 1880 που έδρασαν στην Αθήνα. Η ποιητική 

παραγωγή του τότε νεοσύστατου ελληνικού κράτους αναπτύχθηκε σε δύο 

κέντρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, την Αθήνα και τα Επτάνησα. Στην 

Αθήνα κυριάρχησαν οι Φαναριώτες ενώ στα Επτάνησα ο κύκλος του 

Σολωμού. Το κύριο χαρακτηριστικό της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής είναι ο 

ρομαντισμός. Με κυριότερους εκπροσώπους τους :  Παναγιώτης Σούτσος, 

Αλέξανδρος Σούτσος, Αλέξανδρος Ρίζος - Ραγκαβής, Δημ. 

Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης , Θεόδωρος Ορφανίδης, 

Γεώργιος Ζαλοκώστας, Αχιλλέας Παράσχος , Ζαν Μορεάς κτλπ  

 

 
 

Ο Κωστής Παλαμάς ο κάτ. εξοχήν εκπρόσωπος της  

Β Αθηναϊκής Σχολής Ποίησης 

 

Με τον όρο Νέα Αθηναϊκή Σχολή αναφέρεται το σύνολο των ποιητών 

που εμφανίστηκαν στη νεοελληνική λογοτεχνία μετά το 1880 - 1920, με 

προεξάρχουσα μορφή τον Κωστή Παλαμά. Οι ποιητές της γενιάς αυτής, 

ήταν νέοι ποιητές που αντιδρούσαν στις υπερβολές του αθηναϊκού 

ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημοτικής στον 

ποιητικό λόγο. Σημαντικό ρόλο στην στιχουργική φροντίδα έπαιξε και η 

έμπνευση των περισσοτέρων από το ρεύμα του Γαλλικού 

παρνασσισμού.    Προς το τέλος του αιώνα μια ανανέωση προήλθε από 

https://el.wikipedia.org/wiki/1830
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%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%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%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%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%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://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%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
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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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την εμφάνιση του συμβολισμού.  Τέλος τα πάντα κινούνται «στη βαριά 

σκιά του Παλαμά», όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Κ.Θ. Δημαράς 

Κυριότεροι εκπροσώπους της Νέας Αθηναϊκής σχολής είναι : Κωστής 

Παλαμάς που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

Οι Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης Γρυπάρης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 

Λάμπρος Πορφύρας, Γιώργος Βιζυηνός, Ιωάννης Πολέμης, , Κώστας 

Κρυστάλλης,  Βάρναλης Καβάφης Καζαντζάκης, Σικελιανος κ.α. 

 

2α. Οι δεκαετίες 1830 – 1920 στη Πάτρα 

Δίπλα στην Α’ και Β’ (Νέα) Αθηναϊκή σχολή 1830-1920 

 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Αντώνης Καλαμογδάρτης (1810 - 1856) 

παρουσιάζεται με το πεζογράφημά του «Τα κατά Αρσάκην και Ισμηνίαν», 

το 1831, και, ακολουθώντας τη σχολή του Σολωμού, (Επτανησιακή 

σχολή)  γράφει ποιήματα. 

Ποιητές αυτής της περιόδου που εμπίπτουν πλέον στη Α’ Αθηναϊκή 

σχολή είναι και  

οι Παναγιώτης Συνοδινός (1836 - 1914, «Η Ελληνική άνοιξις», 1857),  

Γεώργιος Κανελλόπουλος (1834 - 1923, «Η μέλισσά μου», 1873), 

Λεωνίδας Περ. Κανελλόπουλος («Τυχαίον συμβάν», 1888)  

Διονύσιος Φωτεινός (1777 -1821)  

Αμβρόσιος Φραντζής (1771 – 1851)  

οι Τιμολέων Αμπελός (1850 - 1926, «Κογχύλαι», 1870),  

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1845 - 1874,  Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1845 

Μαθήτευσε στο Α’ Γυμνάσιο Πατρών και κατόπιν σπούδασε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 

1868. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και άσκησε το επάγγελμα του 

δικηγόρου. Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την ποίηση, ο 

Βασιλειάδης έγραψε πεζογραφήματα, θεατρικά έργα, επιφυλλίδες, 

μεταφράσεις και κριτικές μελέτες. Πέθανε από φυματίωση στο Παρίσι στις 

30 Αυγούστου 1874, σε ηλικία 29 ετών.  

Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος 1825 - 1872,  

Στέφανος Θωμόπουλος Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859  ο οποίος 

ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία της Πάτρας και της γύρω περιοχής. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Κώστα 

Τριανταφύλλου, ο οποίος και διέσωσε το αρχείο του. Πέθανε στη Πάτρα 

στις 31 Ιουλίου 1939.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.sansimera.gr/articles/99
https://www.sansimera.gr/almanac/3008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1939
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Στις αρχές του 20ού αι. επισημαίνουμε την παρουσία των  

Ιωάννη Μάμου  («Αγριολούλουδα», 1901),  

Δημήτριο Κ. Ζαφειρόπουλο (1874 – 1961 

Κωνσταντίνου Δυοβοννιώτη (1872 - 1943) 

 και του ποιητή και βουκολικού θεατρικού συγγραφέα  

Σπυρίδωνα Περεσιάδη (1854 - 1918, ο οποίος, αν και τυφλός, έφερε 

καινούργιο αέρα στο νεοελληνικό θέατρο και η «Γκόλφω» του παίζεται 

μέχρι σήμερα με επιτυχία. 

Απήχηση της Περεσιάδειας τέχνης αποτελεί η βουκολική προσφορά του 

Πάνου Παπαρρηγόπουλου (1913 -1985).  

Θεώνη Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα) 

ο θεατρικός συγγραφέας  Γεώργιος Α. Ασημακόπουλος (1897 - 1970) 

Περικλής Γιαννόπουλος (1869 -1910), Δυο λόγια για τον Προφήτη του 

Ελληνισμού όπως τον αποκαλούσαν. Ὁ Περικλής Γιαννόπουλος 

γεννήθηκε στην Πάτρα το 1871 και αυτοκτόνησε 8 Απριλίου 1910. 

Ελληνολάτρης διανοητής, λογοτέχνης, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, 

αισθητικός και φυσιολάτρης, ρομαντικός οραματιστής, μαχητικός και 

διαπρύσιος κήρυκας της αναγεννήσεως του Ελληνισμού μέσο της 

αναζητήσεως και αναδείξεως της γνήσιας ελληνικότητας, Δριμὺς 

κατήγορος της ξενομανίας και του συμπλέγματος μειονεξίας έναντι της 

Δύσης, της δουλοπρέπειας και της διαφθοράς, όπου αυτές εκδηλώνονται, 

από τις τέχνες ως την πολιτική. Πατέρας και κορυφαία μορφή του 

πνευματικού κινήματος του ελληνοκεντρισμού στον 20ὸ αιώνα, στις 

τέχνες, την αισθητική, την φιλοσοφία, την πολιτική. 

 

Ποιήματα πατρινών την περίοδο αυτή ενδεικτικά 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΓΔΑΡΤΗΣ 

Ο Καλαμογδάρτης υπήρξε μετασολωμικός ποιητής όπως 

προαναφέρθηκε  προσδιορισμένος από βαθιά ρομαντικότητα και τη 

συνακόλουθή της απαισιοδοξία, την οποία άλλωστε ενίσχυε και η άθλια 

πολιτική κατάσταση της χώρας, που είχε οδηγήσει τελικά πολλούς 

αισθαντικούς ανθρώπους στην απελπισία. Ανάμεσα στους ανθρώπους 

αυτούς είχε περιληφθεί και ο Καλαμογδάρτης, που έπαψε με τον καιρό να 

είναι ο παλιός γνωστός φλογερός μαχητής και άρχισε να γράφει στίχους 

σαν τους παρακάτω - ενδεικτικούς της θλιβερής προσωπικής του φυγής: 
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Ω! να μπορούσα σύσσωμος την σφαίραν μας ν' αφήσω 

κι εις τον υπερουρανιον κόσμον να μετοικήσω! 

Ισως εκεί θα έβλεπα, ό,τι εδώ δεν είδα 

και έρωτα παντοτινόν και πίστιν και ελπίδα (...) 

Εδώ το παν μαραίνεται, εδώ το παν διαβαίνει 

π πόνος μόνος διαρκεί, η θλίψις μόνη μένει (…) 

Ω συ του βίου όνειρον και της ψυχής απάτη, 

του ουρανού μας κάτοικε, της γης μας διαβάτη, 

αν ποτέ τον κονιορτόν της γης μακράν τινάξης 

και, των αγγέλων αδελφή, στους ουρανούς πετάξης, 

θυμήσου, πως μ' αγάπησες, τι μ' έταξες θυμήσου, 

συνοδοιπόρον δέξαι με και πάρε με μαζί σου. 
 

Στην κηδεία της Βικτωρίας Σισίνη,  συζύγου του Μπενιζέλου Ρούφους, 

στις 31 Αυγούστου του 1836 απήγγειλε ένα ελεγείο το οποίο δημιούργησε 

μεγάλη εντύπωση. Όπως μας αναφέρει ο Στ. Θωμόπουλος απόσπασμα 

αυτού, αφού δεν διασώθηκε όλο, του έδωσε ο συγγενής της Βικτωρίας, 

Χρύσανθος Σισίνης: 

"Πράγμα ωραίον και θνητόν, παρέρχεται, διαβαίνει, 

σαν άνθος που μαραίνεται, σαν το κερί, που σβένει. 

Φθονεί την γήν ο ουρανός κι ως κτήμα του αρπάζει 

οτι την γήν παρηγορεί, ότι την γήν δοξάζει; 

Ή στον βιβλίον των Μοιρών ευρίσκεται γραμμένον 

να είναι ολιγόζωον το διακεκριμένον; 

Εχάθη η βασίλισσα της Πάτρας η ωραία 

εχάθη η Βικτωρία ακμάζουσα και νέα..." 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

  Ο Τραγουδιστής  ‘’Απόσπασμα’’ 

Ἡ πόλις εἶνε λευκή. 

Ἡ πόλις εἶνε ὡραία. 

Ἡ πόλις εἶνε γεμάτη παλάτια. 

Παραδίσεια στολισμένα κάθονται γύρω της ὅλα τὰ βουνά, 

νυμφικὰ λάμπουν τὰ μαρμαρένια της παλάτια. 

Καὶ ὁ Ἥλιος κατάχρυσος περιπατεῖ μόνος 

εἰς τοὺς ἐρήμους της δρόμους καὶ κλαίει. 
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Κατάκλεισται εἶνε ὅλαι αἱ θύραι, 

κατάκλειστα εἶνε ὅλα τὰ παράθυρα, 

ἡ πόλις εἶνε νεκρά. 

Ἡ πόλις ἄλλοτε ἦτο ὅλο ζωὴ καὶ ἑώρταζε λαμπρὰς ἑορτὰς 

καὶ ἕνα Κακὸν Πνεῦμα ἐπέρασε καὶ ἐμαρμάρωσε τὴν χαράν. 

Οἱ ἄνθρωποι εἶνε κλεισμένοι εἰς τὸ σκότος, 

αἱ ψυχαὶ δεμέναι εἰς σώματα νεκρά……… 
 

Αιγαίου Εσπερινός 

... Ὁ ἥλιος ἔπεσεν ὄπισθεν της πόλεως Σύρου... Παντοῦ βασιλεύει σιγή, 

οὐδαμοῦ σείεται αὔρας πνοή: παντοῦ ἁπλώνεται νωχέλεια θερμοτάτη καὶ 

ἡ θάλασσα πνιγμένη ἀδρανεῖ. Πτερόεντα πλοιάρια ὅπου ἔτυχαν μένουν 

κολλημένα μὲ διπλωμένα τὰ πτερά, σὰν πτηνὰ ἀναπαυόμενα ἐπάνω εἰς 

νερά. 

... Ὅταν τὸ πολυάνεμον, πολυκύμαντον καὶ πολυθόρυβον ρεῦμα τοῦ 

Αἰγαίου, τοῦ ὁποίου ἡ διάθεσις διευθύνει τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἔκφρασιν ὅλων 

τῶν νησιωτικῶν ὄντων ἠρεμεῖ, ὅλα λαμβάνουν ὄψιν ἄλλην, ὄψιν νέαν. 

Τότε ἀπὸ ὅλων τῶν σημείων ἀναφαίνονται ὁλοφάνεροι μεγαλονόμεναι, 

ὑπερυψούμεναι καὶ πλησιάζουσαι ἐν σιγῇ, αἱ κυλοῦσαι τὸν ὁρίζοντα νῆσοι, 

σὰν νὰ τελῆται ἱερουργία τις καὶ μέγα τι ἐν τῇ φύσει νὰ συντελῆται. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

             Στιγμές της νεότητας. 

Eίναι ώραι, στιγμή Παραδείσου, 
ότε φάσματα παύουν θολά 
και τα πάντα θεάται καλά 
η ψυχή σου. 
Φεύγει τότε ο νους και η κρίσις· 
η καρδία γλυκύθυμος ζει 
και μ' αυτήν εορτάζει μαζί 
όλ' η Φύσις….. 
 

              Άτιτλο 

Ερρέτω γερόντων η φιλοσοφία, 

ερρέτω μελέτη και πλάτος σπουδής! 

Αλήθεια μόνη ―γυνή ευειδής― 

τα άλλα, βλακεία. 

Είναι τυφλή η μοίρα μας, γριά ξεμωραμένη, 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2366,8995/index06_02.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2366,8995/index06_02.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2366,8995/index06_02.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2366,8995/index06_02.html
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χώνει στη γη το σμάραγδο, στη νύχτα άστρα ραίνει, 

στον ξηραμένο πλάτανο πλέκει κισσού κλωνάρια, 

στολίζει και το θάνατο με νιες και παλληκάρια! 

         Άτιτλο 

Είναι ώραι, στιγμαί παραδείσου 

τα φάσματα παύουν θολά 

και τα πάντα θεάται καλά 

η ψυχή σου. 

Σταματά η ζωή παραφόρως 

ευθυμούσα, φαιδρά, ως ευρών, 

σταματά πρόσχαρης θησαυρόν 

οδοιπόρος. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ) 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ  

                                        από την συλλογή "Τρυγόνες και έχιδναι" 

Ενώ το αρμα της νυκτός ζοφώδες σκότος χύνει, 

ενώ συρίζει ο βορράς και η ανεμοζάλη, 

η πνευστιώσα λάμψις σου, παρθενική σελήνη, 

ωσεί ακτίς παρήγορος εκ των νεφών προβάλλει. 

Ω! πόσον σε ηγάπησα εις ρέμβην αφειμένος 

υπο το φώς σου το γλυκύ φαιδρόν παιδίον ετι, 

Το μέγα σου μυστήριον εζήτουν εσκεμμένος, 

Και ήσο σύ η μόνη μου διηνεκής μελέτη. 

Ποσάκις αθυμών μακράν ψυχής πεφιλημένης, 

Και φέρων αιματόρρυτον το έλκος της οδύνης, 

Σε ειδον εις τα στήθη μου δειλή να καταβαίνης, 

Και βάλσαμον λυσίπονον εκεί να μου εγχύνης. 

Και οταν, βλέπων ολους μου τους πόθους εσβεσμένους, 

Εις την σκιάδα της νυκτός εζήτησα γαλήνην, 

Υπο τους θόλους τ'ουρανού τους ερρυτιδωμένους, 

Συ μόνην ευρον σύντροφον εις της ζωής την δίνην. 

Ωχρά καθώς η λάμψις σου, αλλ' ως αυτή αιμύλη, 

η υπαρξίς μου φθισιά εν μέσω της σκοτίας, 

Θάρρει, σελήνη, συμπαθής ποιητική μου φίλη, 

Θα ευρεθή και δι' ημάς σταγών ευδαιμονίας. 
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ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ 
 

Σούνιο, Σούνιο, ύψιστο ακρωτήρι 

Ψυχής και πνεύματος 

Κάτω απ’τον καταγάλανο ουρανό, 

Περικλείωντας όλη την ανθρώπινη δόξα 

Είσαι συνάμα η κούνια μα και ο τάφος μου 

Στην άλλοτε νιότη μου, όταν 

η ένδοξη μέρα ανέτειλλε στην νικήτρια σκιά σου, 

Η εικόνα Σου, φευγαλέα 

κατατρόπωσε κάθε απόθεμα δύναμης 

Της καρδιάς μου 

Α! πώς αιμορραγεί αυτή η καρδιά! Κι εσύ θνητή όψη, 

Φυλάς εις διπλούν 

Αφ’υψηλού μια θάλασσα καταγάλανη μα και άχρωμη, 

Έναν ναό μισογκρεμισμένο! 
 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
 

 απευθυνόμενος στην πατρίδα του την Πάτρα εξυμνει τη θάλασσά 

της : 
 

… ένα μονάχα βάσταξα ολοζώντανο, / 

και σα να τό χῃ για ψυχή της η ψυχή μου. 

Κι’ αυτό είν’ η θάλασσα, είν’ η θάλασσα! / 

Όλο βογγάει και δέρνεται και σκούζει και όλο 

χυμάει και δέρνει ανήμερα νυχτόημερα / 

στα βράχια σου, στους φράχτες σου, το μώλο. 

Η θάλασσά σου, η θάλασσα! / 

Και με τ’ Απρίλη τα λουλούδια, 

και με του Γενναριού τα φουρτουνιάσματα / 

όμοια στον ίδιο το σκοπό τα τραγουδά, 

 και σαν εμένα, τάγρια τα τραγούδια. / 
 

Στο «Μώλο», αλλά και στο Κάστρο επίσης θα αφιερώσει  
 

Όπου βογκάει το πολυκάραβο λιμάνι  

απ’ άγριο κύμ’ απλώνεται δαρμέν’ η χώρα, 

 και δε θυμάται μήτε σαν ονείρου πλάνητα  
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πρωτινά μετάξια της τα πλουτοφόρα. 

Πολύκαρπα τ’ αμπέλια την πλουτίζουν τώρα,  

το κάστρο της φορεί, παλαιικό στεφάνι,  

δίψα του ξένου, Φράγκου, Τούρκου,  

από την ώρα που το διπλοθεμέλιωσαν οι Βενετσάνοι. 
 

Γωνιές της Πάτρας 
 

Μηδὲ κι απ’ τα ψηλά τ’ Αλώνια σου  

τα ξάγναντα περίγυρα, χαρά στα μάτια, 

χιονοκορφὲς γραμμένες, 

[υπονοώντας το Παναχαϊκό] ἡλιογέρματα, 

 νησιά, καράβια, σύγνεφ’, ἄϋλα πλάτια! 

[εννοώντας το λιμάνι]. 
 

Μέσα του ωστόσο κράτησε σε όλη του τη ζωή και την αγαπημένη 

του Πάτρα, αφού η βάση του, το σπίτι που γεννήθηκε –  
 

Εκεί - κι ας το πατούν οι ξένοι  

στοιχειό είναι και τον προσκαλεί· ψυχή, και τον προσμένει. 

Το σπίτι που γεννήθηκε, ίδιο στην ίδια στράτα  

στα μάτια του όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. 

Το σπίτι, ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα· 

και ανόθευτο κι αχάλαστο, και τον προσμένει ακόμα». 

Γι’ αυτό και όπως τραγουδά στην πόλη του, 

στο «χώμα της φυτρώσαν και μαράθηκαν  

τα πρώτά του ταξέχαστα τα χρόνια, 

για πρώτη και στερνή φορά στο χώμα της,  

τα όσα για αυτήν κρατά στη θύμησή του, 

κι ας είναι σαν πατρίδα του, και σαν πηγή του», 
 

παρόλο που δεν κατάφερε να την ξαναδεί και ποτέ ξανά να 

ξαναζήσει εκεί μέχρι το θάνατό του. 
 

ΘΕΩΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ) 

‘Έρωτας τάχα’ 

 

Έρωτας τάχα να ‘ν’ αυτό 

που έτσι με κάνει να ποθώ 

τη συντροφιά σου, 
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που σαν βραδιάζει, τριγυρνώ 

τα φωτισμένα για να δω 

παράθυρά σου; 

Έρωτας να ‘ναι η σιωπή 

που όταν σε βλέπω, μου το κλείνεις 

σφιχτά το στόμα, 

που κι όταν μείνω μοναχή, 

στέκω βουβή κι εκστατική 

ώρες ακόμα; 

Έρωτας να ‘ναι ή συμφορά, 

με κάποιου αγγέλου τα φτερά 

που έχει φορέσει, 

κι έρχετ’ ακόμη μια φορά 

με τέτοια δώρα τρυφερά 

να με πλανέσει; 

Μα ό,τι και να ‘ναι, το ποθώ, 

και καλώς να ‘ρθει το κακό 

που είν’ από σένα· 

θα γίνει υπέρτατο αγαθό, 

στα πόδια σου αν θα σωριαστώ 

τ’ αγαπημένα. 
 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  17 – 10  – 2021 
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ  

 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

3.  Γενιές   του 20 του 30 και η 

Μεταπολεμική γενιά έως το 1960 

 

Οι Νεορομαντικοί - Νεοσυμβολιστές ποιητές του Μεσοπολέμου που 

έγραψαν στο διάστημα 1910-1930 περίπου διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους προγενέστερους 

ποιητές που εμφανίστηκαν μετά τον Παλαμά, αποκαλούνται  

γενιά του 20   

Η ποίησή τους διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό υπό την επίδραση των 

ιστορικών γεγονότων και των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών της 

περιόδου. Έτσι απέχει πολύ από την πατριδολατρία του Παλαμά, την 

έντονη λυρική διάθεση του Σικελιανού, τις σοσιαλιστικές ιδέες του 

Βάρναλη. Είναι ποίηση χαμηλών τόνων, που δείχνει εικόνα διάλυσης και 

παρακμής, χωρίς πίστη στις μεγάλες ιδέες που ως ένα βαθμό 

καθοδηγούσαν το έργο των προηγούμενων μεγάλων ποιητών. Κυρίαρχη 

μορφή αυτής της γενιάς είναι ο Κώστας Καρυωτάκης, Κώστας Ουράνης, 

Ναπολέων Λαπαθιώτης, Τέλλος Άγρας, Ρώμος Φιλύρας, Φώτος 

Γιοφύλλης, Μήτσος Παπανικολάου, Μαρία Πολυδούρη  και άλλοι  

 

Γενιά του 1930, ονομάστηκε η γενιά των Ελλήνων λογοτεχνών και 

καλλιτεχνών που γεννημένοι στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκαν τη 

δεκαετία του 1930 στο αποκορύφωμα της δημιουργικής πορείας τους. 

Κοινά χαρακτηριστικά στη θεματολογία και στους τρόπους έκφρασης 

συνδέουν τους καλλιτέχνες μεταξύ τους, αλλά και με την κοινωνία και την 

ιστορία της εποχής.  

Η γενιά αυτή έδωσε τα περισσότερα σημαντικά νεοελληνικά έργα. 

Αποκορύφωμα της δημιουργικής πορείας της, ήταν τα δύο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας που χάρισε στην Ελλάδα. 

Εκπρόσωποι και εκφραστές αυτής της γενιάς θεωρούνται οι ποιητές : 

Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Γιώργος 

Σαραντάρης, Νίκος Εγγονόπουλος, Γιάννης Ρίτσος, Νικηφόρος 

Βρεττάκος  κ.α. 

Στην Πεζογραφία Στυλοβάτες της γενιάς αυτής θεωρούνται οι :  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%86%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82)
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B7
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
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Φώτης Κόντογλου, Στράτης Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Γιώργος 

Θεοτοκάς, Μ. Καραγάτσης, Άγγελος Τερζάκης, Παντελής Πρεβελάκης  

κ.α. 

 

Η λεγόμενη  μεταπολεμική γενιά έως περίπου το τέλος της 

δεκαετίας του 50 και ειδικότερα οι ποιητές που παρουσιάζουν εμφανώς 

στοιχεία πολίτικου και κοινωνικού προβληματισμού π.χ.  

Μανόλης  Αναγνωστάκης,  Τάσος Λειβαδίτης, Κατσαρός, Τίτος 

Πατρίκιος, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Σαχτούρης   κ.α. 
 

Εδώ θέλω να τονίσω ότι πολλές φορές λογοτέχνες, όπως ο 

Παλαμάς, ο Ρίτσος, ο Βρεττάκος, ο Βάρναλης, ο Σικελιανός, ο 

Καβάφης και πάρα πολύ άλλοι, συνεχίζουν να προσφέρουν έργο 

και στις επόμενες δεκαετίες, αλλά τότε δεν αναφέρονται για δεύτερη 

ή τρίτη φορά, παρά μόνο στην πρώτη τους εμφάνιση, το ίδιο γίνετε 

και με τους Πατρινούς Λογοτέχνες.  

 

 

3α. Οι δεκαετίες 1920 – 1960 στη Πάτρα 

Παράλληλα με τις γενιές του 20 του 30 την μεταπολεμική 

γενιά 

Στις δεκαετίες του 1920 και μετά η λογοτεχνική προσφορά της 

Πάτρας πυκνώνει με πολλούς εκπροσώπους και πολυάριθμα έργα. Στην 

πρώτη θέση είναι η ποίηση, την οποία αντιπροσωπεύουν οι  

Πάνος Ν. Χρονόπουλος (1893 – 1969) 

Στέργιος Ρούσσος (1894 - 1930, «Θαμπά πετράδια», 1923)  

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, «Τραγουδισμένες εικόνες», 1930),  

Γεώργιος Μαλτέζος (1904 -1977, «Σύμβολα», 1927),  

Αντώνης Σπηλιωτόπουλος (1868 - 1944),  

Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-1996)   Πνευματική και πολιτική 

προσωπικότητα, που σημάδεψε τον 20ο αιώνα στη χώρα μας . 

Αριστείδης I. Μικρουτσικος (1897 - 1939),  

Αθανάσιος Σταθόπουλος («Τριαντάκυκλος», 1930),  

Πάνος Κόρπας  «Πόνου κραυγές», 1934,  

Κώστας Καραχάλιος «Στοχαστικές ώρες», 1940,  

Οι πεζογράφοι Μιχάλης Ροδάς (Ί884-1948, «Τα αμαρτωλά», 1923),  

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9C._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Χαράλαμπος Ν. Σωτηρόπουλος «Ζωή και θάνατος», 1920,  

Θάνος Δογάνης (1891 -1930, «Το καπέλο», 1925),  

Γεράσιμος Βώκος (1868 - 1927, «Διηγήματα», 1923),  

Θάνος Γ. Κόκκορης (1892-1963), «Χαραυγές και σούρουπα», 1932,  

Νίκος Δωράνθης  «Ένα έργο, μια ζωή», 1930, με πολύχρονες 

πρωτοποριακές εκπομπές στο ραδιόφωνο για τη φύση και την ύπαιθρο,  
 

Μεταπολεμική γενιά 

Κώστας Ν. Τριαντάφυλλου  «Τα τραγούδια των σκλαβωμένων» 1944, 

«Χειμώνας στην Αλβανία», 1945, ποιητής και διηγηματογράφος και 

ιστορικός της Πάτρας  

Παναγιώτης Μιχελής (1903 -1969, «Ανθέμια», 1949),  

Γεώργιος Θ. Παναγόπουλος , «Ερωτοδοξαριές», 1946),  

Γιάννης Κουτσοχέρας 1904 - 1994, Ποιητής και πολιτικός. Ως 

λογοτέχνης συγκαταλέγεται στους πιο αξιόλογους μεταπολεμικούς 

Έλληνες ποιητές. Η ποίηση του, πολυφωνική και πολυδιάστατη, 

διακρίνεται για τον έντονο λυρισμό, την ευαισθησία αλλά ταυτόχρονα και 

για τη δυναμικότητα και αγωνιστικότητά της. 

Γαλάτεια Σαράντη «Πασχαλιές», 1949,  
 

Η δεκαετία του ’50 εγκαινιάζεται με το  ποιητικό και δοκιμιακό έργο 

του : 

Γιάννη Ανδρικόπουλου   «Αποχωρισμός», 1954  

Δημήτριος Γατόπουλος (1891 - 1956),  

Σωκράτης Σκαρτσής «Η πρώτη γραφή», 1958, ποιητής, δοκιμιογράφος, 

μελετητής, με πολύπλευρο έργο, Είναι ιδρυτής και μέλος της οργανωτικής 

επιτροπής του Συμποσίου ποίησης που πραγματοποιείται 40 χρόνια 

στην Πάτρα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Πατρών 

Δέσποινα Θ. Ασημακοπούλου   «Ερωτικά», 1959),  

Σωτήριος Δ. Γεωργαντόπουλος  «Σύννεφα που πέρασαν», 195Ί,  

Δημήτρης Κάββουρας,  «Οιωνοί», 1959),  

Νικος Στασινόπουλος (1918 - 1996, «Τραγουδώντας τα γαλάζια φτερά»). 

Θεόδωρος Β. Κωνσταντίνου (1902-1985, «Γένεσις», 1953), 

Τάσος Ξανάλατος (1931-2014), «Μουσικές φωνές», 1955),  

Τάκης Χρ. Γιαννακόπουλος  «Τα μάτια της νύχτας», 1956),  

Αθηνά Κακούρη  «Τα 218 κύματα», 1959),  πεζογράφος   

Νίκος Μόσχος  «Βαρυχειμωνιά», 1952),  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

 

 
 

Κουτσοχέρας Γιάννης 

Μήνυμα 

 

Πάντα να πολεμάς και ν’ αντιστέκεσαι 

κι ας μένεις μόνος. 

Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, 

να πολεμάς για το καλό του Ανθρώπου. 

Στους δυνατούς ενάντια, στους σκληρόκαρδους 

και στους δειλούς, στους χωματένιους. 

Ενάντια και του αφέντη του ανελεύτερου, 

και του τρεμόκαρδου του δόλου ενάντια. 

Και να πονάς, και να γελάς και να ονειρεύεσαι, 

πάντα για το αγαθό και το καλό του Ανθρώπου. 

Να πολεμάς με το γνωστό και το άγνωστο, 

με την κακή και την καλή τη μοίρα. 

Και με τους άπονους θεούς 

και τους απάνθρωπους ανθρώπους 

πάντα να πολεμάς και ν’ αντιστέκεσαι. 

Κι όλο για το καλό – το φως του Ανθρώπου. 

 

Καλάβρυτα τού 1943 

 

Πᾶν τὰ Καλάβρυτα 
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Τὸ Ἀρκάδι - τὸ Κούγκι νὰ ῾βροῦν. 

Θεία ἡ φυγὴ 

σκλάβα μου γῆ! 

Τί, τὰ Καλάβρυτα - τ᾿ Ἀρκάδια 

δὲ ζοῦν στ᾿ ἀνήλια τὰ λαγκάδια .... 

Κι ὡς ὁ χιλιόψυχος καπνὸς 

πολύβουος ὅλο καὶ ἀνεβαίνει 

ἥλιέ μου, στάσου 

καὶ βουβάσου 

χαμωβλεποῦσα ἐσὺ Οἰκουμένη. 

Καὶ μόνο τοῦ παλιοῦ καιροῦ 

τ᾿ ἀηδονοκαριοφύλια ἂς κρένουνε. 

Τῆς γῆς οἱ θεοὶ στ᾿ ἄστρα ἀνεβαίνουνε! 

Καὶ ὤ! νά ῾ταν τέτοια κι ἡ φυγή μου 

ψυχή μου... 

 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Άτιτλο 

Τον ήρωα τον γνωρίζεις απ΄ την πτώση 

και τον δειλό απ΄τ΄ανεβάσματα που δεν τού αξίζει. 

Του πρώτου τ΄όνομα το ψιθυρίζει 

στ΄αφτιά του λαού ένας άγνωστος με πλούσια γνώση. 

Τ΄όνομα του άλλου το σαλπίζει 

και με τα τύμπανα το διαφημίζει 

στην αγορά ο εσμός των εργολάβων. 

 

Τ’ αστέρι μου 

Τ’ αστέρι που ατενίζω 

δεν είναι ο πολικός’ 

τ’ αστέρι που ατενίζω 

τ’ ορίζω 

και του χαρίζω εγώ το φως. 

  

Τ’ αστέρι που ατενίζω 

δεν είναι ο πολιτικός’ 

στα μάκρη που αρμενίζω 

δεν το γνωρίζω 
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των ουρανών το φως. 

  

Τ’ αστέρι που ατενίζω 

τ’ ορίζω 

κι όλο περσότερο του οφείλω φως. 

 

 
 

Σωκράτης Σκαρτσής 

 

 

Εικόνα 

Και πως φευγουν τα κυματα,  

πιες πορτες θα κλεισουν 

σε τοση μυρωδια αλατιου  

και δροσεραδα χορτου 

που ανοιγει η γη μας σε μαρμαρενια νησια; 

Η αρχαια καταρα λευτερωσε το νερο  

και τα φρυδια μας 

κι απορια δεν εχουμε πανω στις πετρες_ 

σαν οι εσπερες μαλακωνουν τα βουνα  

και τα χερια μας 

κατεβαινουμε αλαφροι στα περιγιαλια 

και ταξιδευουμε στη θαλασσα  

ασπρα ιχνογραφηματα…. 

 

 

Επιταλιο (αποσπ.)  

Πεταλουδα ελαφρα φτερα  
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ολοκληρη ολη η ζωη  

της και να τη σκορπια της πνοης  

που αναπνεω κι ολα τα λαμπει  

και περναει  

αυτου του ωραιου κοσμου  

του ατελειωτου της αρχης και του τελους  

οπως η πεταλουδα αρχη και τελος  

κι αυτο το λαλημα πουλακι  

ολος ο κοσμος  

αναπνοη μου. 

 

 

Νώντας Σακελλαροπουλος 

Μείναμε μόνοι 

Στα γαλάζια χωριά μας, 

Που πάνω σε στρογγυλές πέτρες Κυλούσαν τα όνειρά μας. 

Μείναμε μόνοι. 

Τα χωριά μας ερήμωσαν. 

Οι πλαγιές γέμισαν αγκάθια. 

Τα πουλάκια παντέρημα. 

Οι βρυσούλες μοναχές κλαίνε, 

Θρηνούν τη φρίκη της ερημιάς. 

Γυρίσαμε την πλάτη στα κάστρα Της λευτεριάς. 

Γυρίσαμε την πλάτη 

Στη λεβεντιά και την υπερηφάνεια 

Των βουνών μας. 

Υψώσαμε τείχος αδιαπέραστο. 

Η βροχή ρίχνει το δάκρυ της 

Και τα χωριό μας σαν αγιασμό δέχονται 

Το δροσερό χάδι. 

Μείναμε μόνοι Κ' είμαστε τόσο λίγοι. 

Ας αγγίξουμε τον ήλιο, 

Τον ήλιο που έχουμε μέσα μιας 

 

Αμμόχωστος 

Αμμόχωστος, νεκρή πολιτεία, 

Σαν σ' έλουζε ο ήλιος Και σε χάιδευε η αύρα. 



332 

 

Φύσηξε ανατολικός άνεμος  

Κι' άνοιξε συρμάτινους δρόμους.  

Πολυκατοικίες, Ξενοδοχεία πελώρια Χάσκουν  

γκρεμισμένα από τη θύελλα.  

Ορθάνοιχτες πόρτες γαζωμένες  

Από το πέρασμα των μυδράλιων, 

Ένα σκιάχτρο από τη νύχτα. 

Εσένα είδα τελευταία μπαίνοντας  

Στο πλοίο για να φύγω μακριά σου. 

Από εδώ έστειλα τον τελευταίο μου Χαιρετισμό. 

Το πλοίο έσκιζε τη θάλασσα 

Μια θάλασσα γαληνεμένη, Μεσογειακή. 

Σε χαιρετούσα με το μαντήλι  

Που σκούπιζα τα δάκρυά μου  

Ποτέ δε φαντάστηκα πως θα ήταν  

Η τελευταία που σ’ έβλεπα φορά. 

Ο τελευταίος καημός. 

Τώρα ένα μαύρο σκοτάδι σε τρώει, 

Μια σκοτοδίνη απλωμένη στα καντούνια σου. ' 

Ένα ρίγος γιομάτο φρίκη, 

Ένα σμήνος από βλαβερά έντομα  

Τρυγάει την ομορφιά σου Αμμόχωστο! 

 

Δημήτρης Κάβουρας 
 

Είμαι 

Ένα δέντρο είμαι που περπατεί. 

Η σκιά μου σαν έμμονη ιδέα με ακολουθεί 

και το τραγούδι μου φυλλορροεί στους τέσσερις ανέμους. 

Ένα σκιάχτρο είμαι στην ερημιά. 

Τα τραίνα που περνούν 

με ταχύτητα αστραπής διαβάζουν τη σκέψη μου 

που γίνεται καπνός στη μνήμη των ανθρώπων. 

Ένα πέλμα είμαι πάνω στη γη. 

Το άλλο μου σώμα αεροβατεί 

κι επισκοπεί τα παράξενα του κόσμου. 

Ένα δέντρο είμαι σαν ουρανός. 

Στους κλώνους μου παγιδεύω τους ανέμους 
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κι όταν αποδημούν τα πουλιά 

ξεμένω με τους απελπισμένους. 

 

Τετάρτη 

Το γκρίζο απόγευμα ξεθωριάζει 

καταχωνιασμένο πίσω απʼ τις θαμπές κουρτίνες 

που κρέμονται απεγνωσμένα. 

Οι ανταύγειες από τα φώτα του δρόμου 

ξυπνούν το φάντασμα της φωτογραφίας 

που επιμένει να έχει γνώμη, ή, έστω, να θυμίζει. 

Ένα σύννεφο καπνού σαν ξέφτι από σκοτάδι 

ανεβαίνει κάθε τόσο από τα πνευμόνια της πολυθρόνας 

και σαν φύλλο ξερό έτοιμο να πέσει 

θροΐζει η σελίδα του βιβλίου που σκοτώνει 

τον ήρωά του. Η ρόμπα 

που περιφερόταν στο ημίφως ζητώντας το κορμί της 

παρουσιάζεται μόλις γυρίσει ο διακόπτης 

με τη σουπιέρα νʼ αχνίζει. Και μʼ ένα δείπνο 

η μέρα τελειώνει. 

Λάμπρος Βρεττος 

 

Καλημέρα 

Κάθε πρωί πλένω το πρόσωπό μου 

για να πω καλημέρα στον ήλιο, 

για να πω καλημέρα στους νεκρούς μου. 

Ύστερα σκύβω 

στο εικόνισμα της Παναγιάς  

και λούζω το πρόσωπό μου με δάκρυ. 

Όλη την ημέρα τους στέλνω 

τον ήλιο με φιλιά. 

Το βράδυ η καρδιά μου 

ξενυχτάει στο μνήμα τους. 

 

Νύχτα 

Νύχτα πλημμυρισμένη 

με θολούς λογισμούς, 



334 

 

δέος, πίκρα, αγωνία. 

Απ’ τα σύννεφα της ψυχής μου 

στάλαζαν δάκρυα. 

Ξαφνικά στην ανεμοδαρμένη 

καρδιά μου 

φτερούγησε η ελπίδα 

μ’ ένα κάνιστρο γεμάτο 

ύπνο και όνειρα. 

Το πρωί ο καθρέφτης 

μου χαμογέλασε... 

 

Τάσος Ξανάλατος 
 

Επί μισό αιώνα εξέδιδες τις ποιητικές του συλλογές ο Πατρινός ποιητής 

Τάσος Ξανάλατος που πέθανε  σε ηλικία 93 ετών το 2014. Ο θάνατός του 

δεν αποτέλεσε είδηση για τα «μεγάλα» ΜΜΕ καθώς  δεν ξέραμε καν αν 

ζούσε, αν υπήρξε ποτέ.  Είδηση όμως είναι ότι ούτε ένα ποίημα του δεν 

μπόρεσα να βρω στο Διαδίκτυο παρά μόνο τους τίτλους των συλλογών 

του στη  σελίδα www του προέδρου της Ε. Λ. ΝΔ. Ε. Λεωνίδα Μαργαρίτη 

Ωστόσο, όπως διαβάζουμε στη σελίδα του αγαπητού Λεωνίδα  ήταν ένα 

από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας, Ο  Τάσος Ξανάλατος  είχε εκδώσει 

18 ποιητικές συλλογές και ένα θεατρικό έργο, ποιήματά του έχουν 

συμπεριληφθεί σε ανθολογίες, ενώ πολλές εφημερίδες, των Αθηνών, της 

Θεσσαλονίκης και των Πατρών έχουν γράψει κολακευτικά λόγια για την 

ποίησή του. Κάποτε ίσως πολλοί Πατρινοί θα ήξεραν τον Ξανάλατο 

καθώς επί πολλά χρόνια δημοσιεύονταν στον τοπικό Τύπο  ποιήματα, 

διηγήματα, άρθρα και κριτικές του.  

Κώστας Τριανταφύλλου 

Ο  Τριανταφύλλου αποτελεί ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης των 

Πατρών. Μια ιστορία που λάμπρυνε με το έργο του, με την έρευνά του, 

τη συγγραφή και την έκδοση των βιβλίων του Σε νεαρή ηλικία ήρθε σε 

επαφή με τον Στέφανο Θωμόπουλο, του οποίου μάλιστα ανέλαβε να 

ολοκληρώσει την επιμέλεια και την έκδοση της β΄ έκδοσης της "Ιστορίας 

των Πατρών", έργο που προλογίστηκε από τον Παναγιώτη 

Κανελλόπουλο. Αναμφίβολα το σημαντικότερο έργο αυτού ήταν η έκδοση 
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του  ‘’Ιστορικού  Λεξικό των Πατρών’’ το έργο της ζωής του, έχει 

μέχρι τώρα εκδοθεί τρεις φορές (1950, 1980, 1995)  βραβεύθηκε από την 

Ακαδημία Αθηνών. Από τους ιδρυτές του Συλλόγου Λογοτεχνών ΝΔ 

Ελλάδος στηρίζοντας τον σύλλογο αυτό από την πρώτη στιγμή 

δημιουργίας του. Με την 25/19-11-2001 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών του απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο της 

πόλεως «σε αναγνώριση του διαπρεπούς και πολυσήμαντου 

πνευματικού του έργου, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της 

Πόλης για τη ανεκτίμητη προσφορά του» το οποίο και παρέλαβε, 

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου 

 

Αθηνά Κακούρη 

Η κ. Αθηνά Κακούρη είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές της νέας 

ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει αποκληθεί -δικαιότατα- «η Ελληνίδα Αγκάθα 

Κρίστι». Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη μελέτη της Ιστορίας για τον 

19ο και τον -αχάριστο και πικρό για την πατρίδα μας- 20ό αιώνα. 

Θεωρείται από τους πρωτοπόρους της αστυνομικής λογοτεχνίας στην 

Ελλάδα.. Κάτι που αφορά εμάς τους Πατρινούς είναι το Μυθιστόρημά 

της Πριμαρολια. Πριμαρόλι λεγόταν το πλοίο που φόρτωνε τον 

πρώτο καρπό της σταφιδικής σαιζόν για κάποιον από τους έξι - 

επτά λιμένες προορισμού. Tο πριμαρόλι του Λίβερπουλ, το 

πριμαρόλι του Λονδίνου... Tα φορτία αυτά έπιαναν τις καλύτερες 

τιμές επειδή, φθάνοντας, έβρισκαν την αγορά διψασμένη. O 
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συναγωνισμός γινόταν στα πλαίσια που επέβαλλε ο σεβασμός για 

την ποιότητα του προϊόντος. Στην Πάτρα των σταφιδεμπόρων του 

1890 εκτυλίσσεται το χειμαρρώδες μυθιστόρημα της Kακούρη, με 

φόντο τα τοπία, τα κτίρια και τις οικογένειες που χορεύουν και 

χρεωκοπούν, ενόσω η κρίση της σταφίδας έχει αρχίσει. Η ματιά είναι 

παρατηρητική, το γράψιμο ανάλαφρο, οι διάλογοι ζωηροί και με την καλή 

δόση χιούμορ, τα διηγήματα εκείνα διαβάζονται και σήμερα με απόλαυση, 

ενώ ταυτοχρόνως παρουσιάζουν μία εικόνα της μεταπολεμικής, αστικής 

ζωής.  

Σημείωση 

- Ακολουθεί το Γ ’Μέρος του αφιερώματος με ποιητές της 

γενιάς του 1970 έως την γενιά του 2000 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  24 – 10  – 2021 
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ  

ΜΕΡΟΣ 3ο 

4. Η Γενιά του 1960 -2000 

Γύρω στα 1960 εμφανίζεται μια νέα γενιά ποιητών που συνεχίζουν 

σε μικρότερη κλίμακα την παράδοση των πρώτων μεταπολεμικών 

ποιητών, αλλά παράλληλα διαφοροποιούνται από την 

προηγούμενη γενιά προχωρώντας προς την κατεύθυνση της 

αμφισβήτησης και της διαμαρτυρίας. Η γενιά αυτή αναπτύσσεται 

μέσα σε ένα χώρο όπου διακρίνονται ακόμη τα ίχνη της Γενιάς του 

Τριάντα, ενώ παράλληλα η Πρώτη Μεταπολεμική Γενιά στη 

διάρκεια αυτής της δεκαετίας βρίσκεται στη δημιουργικότερη και 

παραγωγικότερη στιγμή της.. Οι ποιητές της μεταβατικής αυτής 

περιόδου γεννήθηκαν όλοι ανάμεσα στο 1929 και το 1940 και αυτό 

είναι, σύμφωνα με τους μελετητές, το ασφαλέστερο κριτήριο για τη 

χάραξη των ορίων αυτής της γενιάς. Πρόκειται επομένως για 

ποιητές που γύρω στα 1940 διανύουν την τρυφερή παιδική ηλικία 

τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο Αλβανικός πόλεμος, η Κατοχή και 

η Αντίσταση είναι κυρίως τα τραυματικά γεγονότα που σημαδεύουν 

τη μνήμη τους. Οι ποιητές της γενιάς του '60 εμφανίζονται ως 

«ηττημένοι» χωρίς, ωστόσο, να έχουν δώσει κάποια μάχη (ένοπλη 

ή ιδεολογική).  Τα ποιήματά τους εκφράζουν φόβο, απόγνωση, 

αίσθηση αποτυχίας και ήττας.  Θέματά τους, ωστόσο, παραμένουν 

τα αιώνια θέματα της ποίησης: ο έρωτας, ο θάνατος, η ανθρώπινη 

κοινωνία. Εκπρόσωποι αυτής της γενιάς Ο Ντίνος 

Χριστιανόπουλος  Ο Βύρων Λεοντάρης   Μάρκος Μέσκος . 

Πρόδρομος Μάρκογλου  Ανέστης Ευαγγέλου Τάσος 

Κόρφης (1929-1994), Τόλης Νικηφόρου  ο Μάνος Ελευθερίου ,  

Κική Δημουλά . Σπύρος Τσακνιάς (1929-2000) ο Νίκος 

Φωκάς (1927),ο Κώστας Στεργιόπουλου και άλλοι. Τη 

στρατευμένη ποίηση υπηρέτησε ο Γιάννης Νεγρεπόντης και 

ο Θωμάς Γκόρπας, και άλλοι 

Δεκαετία του 1970, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από 
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παγκόσμιες ανακατατάξεις. Στα έργα τους διακρίνεται ο στοχασμός 

και η μελαγχολία. Οι ποιητές της δεκαετίας του ’70 ακολουθούν μια 

δική τους ποιητική πορεία. Μεγαλώνουν κατά την ψυχροπολεμική 

κυρίως περίοδο και σε μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης, όπου ο 

καταναλωτισμός αρχίζει ως φαινόμενο να κάνει την εμφάνισή του 

στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους ποιητές:  

Νάσο Βαγενά, Γιάννη Βαρβέρη, Μιχάλη Γκανά, Τζένη Μαστοράκη, 

Αντώνη Φωστιέρη. Κάποιοι επηρεάζονται από τις πολιτικές και 

κοινωνικές συγκρούσεις της εποχής και εκφράζουν κοινωνικές 

προβληματισμούς στα έργα τους  Δημ. Χατζής, Κώστας Κοτζιάς, 

Στρατής Τσίρκας, Σπύρος Πλασκοβίτης, κ.ά.   

Η γενιά του ’70 είναι ακόμα σήμερα στο προσκήνιο με πολλούς 

τρόπους. Βγάζει ποιητικές συλλογές, γράφει πεζογραφία, παίρνει 

βραβεία, κάνει κριτική, μεταφράζει, αρθρογραφεί, βγάζει έντυπα.     

Πρέπει να πούμε πως η γενιά του ’70 εμφανίστηκε στον χώρο της 

ποίησης, με στοιχεία υπερρεαλισμού, καταιγιστικό λόγο, 

αφοπλιστική αισθητική αθωότητα, δεν μπόρεσε να στηρίξει 

επαναστατικά περιεχόμενα, παρ’ όλη την επαναστατική γλώσσα 

που χρησιμοποίησε. Ωστόσο, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η 

γενιά του ’70 έβγαλε από την εσωστρέφεια την ελληνική ποίηση. 

Κάποιοι άλλοι εκφραστές της γενιάς του 70  Η Κατερίνα Αγγελάκη 

Ρουκ,  Κυριάκος Χαραλαμπίδης,  ο Μανόλης Πρατικάκης . 
 

Οι ποιητές του '80 ακόμα όμως διατηρούν ακόμα μια δυναμική 

παρουσία στα λογοτεχνικά δρώμενα. Συμμετέχουν και 

δημιουργούν παρά τη σκληρότητα της κριτικής. Και οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι η κριτική δεν αντιμετώπισε με θέρμη τη νέα 

τότε ποιητική γενιά. Μάλιστα «η προσπάθεια των "γενιών" να 

υποσκελίσουν η μία την άλλη, χρησιμοποίησε τις ανθολογίες ως 

είδος σωματειακών λευκωμάτων και τον ανθολόγο ως κριτικό 

άλλοθι σε μια, κατ' ουσίαν απροσχημάτιστη, κίνηση στη σκακιέρα 

της δημοσιότητας και της καθιέρωσης. Κάποιοι εκπρόσωπο αυτής 

της γενιάς είναι  Xάρης Bλαβιανός, Νίκος Γ. Δαββέτας, Σταύρος 

Zαφειρίου, Γιώργος Kακουλίδης, Ηλίας Λάγιος, Γιώργος Mπλάνας, 

Παντελής Μπουκάλας, Βασίλης Παπάς, Στρατής Πασχάλης και 

http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711099&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711129&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711126&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711111&lan=1
http://www.potheg.gr/WriterDetails.aspx?id=7711240&lan=1
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άλλοι 
 

Στην υποτιθέμενη «γενιά» του ’90 φαίνεται να συνυπάρχουν όλες 

οι κυρίαρχες τάσεις των τελευταίων ετών, και είναι δύσκολο να 

ειπωθεί αν αποκρυσταλλώνεται ένα καινούριο στοιχείο, εφόσον 

συγκροτημένες και συνολικότερες μελέτες του συγκεκριμένου 

πεδίου εξακολουθούν να μην υπάρχουν. 
 

4α. Οι δεκαετίες 1960 – 2000 στη Πάτρα  

Παράλληλα με την γενιά του 60 και των δεκαετιών του 

70, 80 και 90 
 

Στις δεκαετίες, που εντάσσονται στην περίοδο αυτή, παρατηρείται 

το παράδοξο φαινόμενο της πληθώρας λογοτεχνών και 

συγγραφέων στη δεκαετία του ’60 και μετά Αλλά και γενικότερα η 

δεκαετία του ’60, σε πανελλήνια κλίμακα, είναι εντυπωσιακά 

διευρυμένη και είναι αυτή, που κυριαρχεί στο πνευματικό 

στερέωμα της χώρας μας . Σε αυτή τη δεκαετία η Πάτρα διεκδικεί 

γενναίο μερίδιο και το κατέχει. Αναφέρω τους πεζογράφους 

ποιητές που πρώτο εξέδωσαν στη Δεκαετία του ‘60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δημήτρης Δασκαλόπουλος 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος ποιητής, κριτικός και λογοτέχνης.  

Έχει εκδώσει ποίηση, δοκίμια και μελέτες για θέματα νεοελληνικής 
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λογοτεχνίας.. Απόπλους 1963 (Ποιήματα). 

Τάκης Δαυλόπουλος , «Βεγγέρες και θυμήματα», 1966,   

Γιώργος Α. Θεοφανόπουλος (1935 - 1985)  

Μανώλης Πρατσικας Ποίηση 1962,   

Λάμπρος Βρεττος  Πρώτη έκδοση 1964  

Ανζέλ Μεργιανού («Με της πέννας το αλέτρι», 1969),  

Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος  «Προβολή στον ήλιο», 1966   

Πάνος Παπαδόπουλος-Γώγολας (1923-1972,«Πετρωμένα ρόδα», 

1964),   

Γιώργος Παπασταθόπουλος  «Λυκαυγές», 1967,   

Νωντας Σακελλαρόπουλος , «Αντίλαλοί», 1962  

Κώστας Τσαούσης , «Λίγοι στίχοι», 1969),  

Μαρία Λαμπρινού, «Τα οράματα του νου», 1961,   

Τάκης Χατζηαθανασίου  Βασιλόπουλος «1917 - 1965, «Μολπές», 

1967)   

Γιώτα Γ. Παπαγγελούτσου (1904 -1988, «Ομίχλη», 1964)  

 

 
 

Διονύσης Καρατζάς 
 

Δεκαετία του 70 εκδίδουν οι 

Τάσος Αιγιαλός  «Μαρί λουλούδι της ερημιάς», 1976),   

Φώτης Δημητρόπουλος «Το Πρώτο Ρήγος» 1972,  

Χαράλαμπος E. Αθανασόπουλος («Ηλιαχτίδες σε μπαξέ», 1978),  

Βασίλης Αρφάνης – Λαδας   «Ο Γιάννης και η Μαρία», 1972  

Βασίλης Ασημακόπουλος (1936, «Στίγματα», 1977),  

Σταύρος Ιντζεγιαννης  Σε πρώτο πρόσωπο». 1979,  
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Γιάννης X. Γούτης (1951, «Οι δρόμοι», 1975),   

Σοφία Καλογερά - Φραγκοπούλου  «Αφιέρωση», 1971,  

Χρίστος Λάσκαρης Το 1970  δημοσίευσε ποίησή    

Γιώργος Τρ. Καραχάλιος (1943, «Μάρτης», 1972),   

Γιώργος Καρτέρης (1956, «Τα καΐκια», 1976),   

Γιάννης Κοντός (1943, «Περιμετρική», 1970), ποιητής της ανα-

ζήτησης,   

Χρηστός Λαθουρόπουλος , υπαρξιακός ποιητής και πεζογράφος,   

Διονύσης Καρατζάς   Ξημέρωμα στη γη,  1972.  

Κώστας Λογαράς  Στιγμές, 1972,  

Παναγιώτης Γ. Καράμπελας   
 

Αν και ολιγάριθμη η δεκαετία του ’80 μοιάζει να κυοφορεί την 

έκρηξη της επόμενης, χωρίς βέβαια να απουσιάζουν από αυτήν το 

πάθος, η δημιουργική δίψα και η έμπνευση. Ποιητές, πεζογράφοι 

και συγγραφείς:  

 

 
Σπύρος Λ. Βρεττος 

Σπύρος Βρεττος 

Δημήτρης Αυγερινόπουλος (1921 - 1996, «Ποιήματα», 1980),   

Χρήστο Γεωργακόπουλος  «Αυτοκριτικές σκιτσογραφίες ..1986,   

Τασία Κανελλοπούλου - Μουρτζη , «Άνυδρη γη», 1986,   

Ιωάννα Λιακάκου , «Ό,τι φέρνει ο χρόνος», 1983,  Νίκος  

X. Ξυνός , «Ηλιοκάμινο», 1983),   

Πέτρος ΙΊαπαδημητρίου , «Της μοναξιάς», 1983  

Δανάη Παπαστράτου («Χωρίς περιφράσεις», 1982),  
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Γιώργος Σπηλιωτης   εκδίδει ποιητικό 1981  

Ξένη Σκαρτσή  «Εικόνες», 1983,   

Γιώτα Σπανού - Στρατή «Ανεμόσπαρτοι», 1983 Γιάννης Τόλιας  

«Μωβ σημασία», 1981),  Σπύρος Λ. Βρεττος «Ως Αζτέκοι στις 

Αζόρες» 1985,  

Γιώργος Τσαβαλάς («Ακρόπρωρο», 1989),   

Μαρία Μανωλάκου («Από το ημερολόγιο ενός παιδιού της 

κατοχής»,    

Κώστας X. Νικολόπουλος , «Ξέφαπα στοχασμών», 1989,  

Γιάννης Πριόβολος «Όσα μολόγαγε ο Καίσαρ», 1980),   

Ασπασία Ιωννάτου («Διάθλαση φωτός», 1981),   

Χρήστος Φακίνος  «Πετώντας», 1983,  

Λεωνίδας Μαργαρίτης Έχει έκδοση ποίηση  
 

Τέλος οι λογοτέχνες από το 1990 και έπειτα δημιουργούν στο 

παρόν και έχουν να δείξουν δουλειά υπεύθυνη, σύγχρονη, 

ανθρώπινη, φωτίζοντας από διάφορες θέσεις την εποχή τους. 

Ενδεικτικά σημειώνουμε τους εξής:  

Ευγενία Αρβανίτη - Παλαιολόγου «Ένα δίδαγμα κι ένα κενό», 

1991,   

Λίτσα Γκόγκα , «Όχι πια πόλεμος», 1994  

Ευγενία Κ Γκολφινοπούλου «Θλίψη για τα πράγματα του κόσμου»,   

Νανά Καραπάνου («Αμυχές», 1990),   

Απόστολος Μαργέλης  «Ηχογονία», 1995   

Κώστας Μέγαρης  «Οδύνη και ηδονή», 1900,   

Δημήτρης Νενέκος  «Στον άνθρωπο και στη ζωή», 1990,   

Θανάσης Πανουτσόπουλος , «25 εσωκείμενα», 1993,   

Βίκυ Κ Παπαγεωργίου «Ήχοι σε ιριδισμούς», 1995, 

Σωτήρης Νικολακόπουλος «Στο Λυκαυγές» 1999   
 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος 

Γράμματα στον Ερμόλαο  

Γιατί σου γράφω;  

Σε τι ωφελούν όλες αυτές οι κουβέντες; 
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 Κανείς δεν προσέχει κανείς δεν ακούει  

Πήγαινε στους δρόμους και κοίταξε  

Πώς σέρνονται οι άνθρωποι από έγνοιες  

Κι εσύ ο ίδιος δεν νιώθεις την ανάγκη  

Να καταλάβεις πως ξεκίνησαν τα πράγματα  

Να δεις πώς κατρακυλάει η ζωή  

Σαν βότσαλο που αποκόβεται απ το βράχο  

Και πέφτει στη θάλασσα  

Η βαριά σιωπή δεν λογαριάζει τέτοιες κινήσεις. 
 

Λάμπρος Βρεττος   

Νύχτα 

Νύχτα πλημμυρισμένη 

με θολούς λογισμούς, 

δέος, πίκρα, αγωνία. 

Απ’ τα σύννεφα της ψυχής μου 

στάλαζαν δάκρυα. 

Ξαφνικά στην ανεμοδαρμένη 

καρδιά μου 

φτερούγησε η ελπίδα 

μ’ ένα κάνιστρο γεμάτο 

ύπνο και όνειρα. 

Το πρωί ο καθρέφτης 

μου χαμογέλασε... 
 

Νωντας Σακελλαρόπουλος , 

Θύμησες 

Παλάμες δυο είχα και τις όπλισα 

Και στης καρδιάς σου το μπαλκόνι ξάπλωσα. 

Μέσα σε ρόδα και δροσιά κοιμήθηκα 

Κι' όλα τα περασμένα μας θυμήθηκα. 

Τα παιδικά μας χρόνια τ' αλησμόνητα  

Στης θύμησής μας τον ανθό ακλόνητα. 

Για να ξεχάσεις δε μπορείς τ' αγριοκέρια  

Ψηλά στη Ράχη σαν έσμιγανε τα χέρια. 
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Κάποιες βραδιές με τ' Αυγουστιάτικα φεγγάρια.  

Κάποιες φωνές, πρωτόλουβα βλαστάρια. 

Και να που τώρα ξάφνου ξαναγύρισαν 

Και γιασεμιά κι' αγάπες τις καρδιές πλημμύρισαν. 
 

Βασίλης Αρφάνης – Λαδας    

Το ραντεβού  

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… 
 

Σταύρος Ιντζεγιαννης   

Αξόδευτοι Έρωτες 

Φθινοπωρινά φύλλα  

σ` αυλόγυρους  

έρημων μοναστηριών. 

Οι απολαύσεις που δε χαρήκαμε  

σημαδεύουν ψευδαισθήσεις  

και διλλήματα  

στους χορταριασμένους κύκλους  

των αμίλητων εσπερινών 

Κι εμείς  

–ασυγχώρητα αφελείς- 

περιμένουμε 

όπως πάντα  

–στο ηλιοβασίλεμα- 

την αδιανόητη οπισθοδρόμηση  
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του χρόνου. 
 

Χρίστος Λάσκαρης 

“θα μιλήσω γι’ αυτούς” 

Θα μιλήσω γι’ αυτούς 

που δεν εγνώρισαν ποτέ τον έρωτα, 

για όλους όσους πλάγιαζαν 

το βράδυ μ’ έναν ίσκιο, 

που ένα φιλί 

δε δρόσισε τον ύπνο τους, 

δεν έσταξε στο στήθος τους 

κανένας λόγος, 

μόνο μια γεύση ερημιάς, 

στα χείλη τους. 

Γι’ αυτούς θα πω, 

που έζησαν σαν τις φρυγμένες στέρνες, 

ολάκερη ζωή. 

Διονύσης Καρατζάς    

Οι λέξεις 

Τις λέξεις, όταν παλιώνουν, 

να τις ρίχνετε στα ποιήματα. 

Μέσα σ’ αυτά θα ξαναβρούν την αλήθεια 

και τη λάμψη τους. 

Αν όμως σας πέφτει μακριά η ποίηση, 

να τις κρατάτε σε βαθιά σιωπή 

και σε υγρασία σώματος. 

Να προσέχετε να βρίσκονται διαρκώς 

κοντά σε παιδιά, σε φωτιά και σε έρωτα. 

Προπάντων να τις συντηρείτε σε κατάσταση γραφής. 
 

Γιώργος Σπηλιωτης    

Ένα  Καράβι 

Ένα καράβι έχω βάλει στα σκαριά 

στου Ήφαιστου το υπόγειο εργαστήρι. 

Το ουράνιο τόξο έκοψα στα δυο, 
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για να το βάλω στα πλευρά του. 

Από αφρό νερού και σύννεφο 

τη λαμαρίνα θε να  ματζακονίσω. 

Ολύμπιες ολόχρυσες κλωστές 

Φλόκους*  και ξάρτια θα στολίσω 

και τα πανιά του υφαντά σε αργαλειό θεϊκό, 

όπου υφαίνουν οι θεές υφάντρες. 

Τ’  άσβεστο  φως του Ολύμπιου Διός 

στο πιο ψηλό κατάρτι  θε  να φέγγει, 

για μηχανή θε να του δώσουνε ψυχή 

στις θάλασσες  αέναα να ταξιδεύει. 

Η Αθηνά θα  ’ρθει στην πλώρη του 

«το ιερό της γνώσης ξύλο»  να καρφώσει 

και μια σημαία στο πιο ψηλό ιστό 

στ’ απόνερα του  καραβιού να μοιάζει. 

Ένα καράβι έχω βάλει στα σκαριά 

στου Ήφαιστου το υπόγειο εργαστήρι, 

για να σε κλέψω μια φεγγαρόλουστη  βραδιά 

να ταξιδεύουμε μαζί  μες  στης ζωής το πανηγύρι. 
 

Ξένη Σκαρτσή   
 

Μ’ αγαπάει γυρνώντας το αφοσιωμένο του πρόσωπο στη 

θάλασσα 

Μόνο το χαμόγελο δεν προχωράει 

αντιγράφοντας τις πέτρες με αδέξιες συσπάσεις 

κι έχει ένα χέρι αργό σα φως πάνω σε κάθε μίσχο 

προσεχτικό σα νεράκι που σταλάζει από ελαφρή πέτρα πάνω 

στην άμμο 

Τον αντιγράφω κι εγώ τοποθετώντας τις πέτρες στον άλλο 

ορίζοντα 

εκεί που το φως είναι μηδαμινό και τα πουλιά πετάνε ελεύθερα 

χωρίς αγγίγματα 

και το καθετί είναι τα πάντα 
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Σπύρος Λ. Βρεττος 

Το Δίλημμα 
 

Κατηγορίες βαριές του προσήψαν 
ότι για πόλεμο διαρκώς ετοιμαζόταν 
βαφτίζοντας εχθρό του το ελάχιστο. 
 

Έριχνε, είπαν, τα λεφτά σε πανοπλίες και εξοπλισμούς 
μα σαν τον ρωτούσανε για τον εχθρό 
εκείνος έδειχνε αόριστα πίσω από τα κορμιά τους. 
Και σαν γυρνούσαν όλοι τους εκεί να δουν, 
ακούω, τους έλεγε, τα ποδοβολητά 
από το άλλο μέρος. 
 

Όλους εν τέλει τους κατάφερε. 
Τους έκανε στρατιώτες 
και πολεμούσαν, όπως πίστευαν, 
τον υπαρκτό εχθρό που δεν φαινόταν. 
 

Μετά από καιρό 
ένας μονάχα τόλμησε και ρώτησε 
αν πρέπει πια να πολεμά ή όχι. 
Και πήρε απ’ τον καθένα την απάντηση: 
ίσως κανένα δίλημμα δεν τέθηκε 
για να ξεπεραστεί. 
 

Ευγενία Αρβανίτη – Παλαιολόγου 

Απόψε έκλαψα βουβά. 

Ήταν η μόνη προσφορά μου στη μνήμη της ημέρας 17 

χρόνια και συνεχίζει να με συγκλονίζει ο ίδιος παλμός, το 

ίδιο ρίγος, τα ίδια ιδανικά. 

Σήμερα όμως τα μάτια και η ψυχή μου τραυματίζονται. Φοράω 

παρωπίδες, βάζω ωτοασπίδες και προτιμώ την προσήλωση στη 

μνήμη. 

Είναι η προσφιλής μου μέθοδος αυτοπροστασίας. 

Λουφάζω στις σελίδες μου και 

νοιώθω ευτυχής ρουφώντας το νέκταρ τους. 

Ήταν, στ' αλήθεια, ωραία τα νιάτα μας! 
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Σωτήρης Νικολακόπουλος 

Ταξίδι (Άθως) 
 

Άναψε ο θεός το φως 

ένας ατελείωτος πολυέλαιος πάνω μας. 

Μιλούσε για τις αλήθειες, 

μιλούσε για την άνοιξη 

για το χαμόγελο της ανεμώνας και τ’ αηδονιού το καλημέρισμα, 

για το παράπονο του γκιώνη, 

μιλούσε για μας και φωτίστηκε 

το βάθος της ψυχής μας. 
 

Μας μιλούσε μας μιλούσε… 

για το ουράνιο τόξο που γεφυρώνει τ’ όνειρο με τα ουράνια, 

για τ’ άπλετο φως 

με τ’ ασημένιο στέμμα του γαλαξία… 

και τότε γαληνεύουμε σαν την πλατιά τη θάλασσα, 

γνωρίζοντας 

πως δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι 

για τα μέρη που αξίζει να πάμε. 
 

Κώστας Λογαράς γεννήθηκε στην Πάτρα το 1950. Σπούδασε 

Φιλολογία. Έχει γράψει ποίηση και πεζά. Έδωσε τέσσερις ποιητικές 

συλλογές μέχρι το 1984 και έκτοτε γράφει διηγήματα, 

μυθιστορήματα, δοκίμια. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, 

γαλλικά και γερμανικά. 

Χρήστος Α. Μούλιας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1950. Σπούδασε 

στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και από το 1976 είναι δικηγόρος 

στην Πάτρα. Έχει ασχοληθεί με την τοπική ιστορία και έχει 

δημοσιεύσει αρκετές μελέτες,  

Έρση Σωτηροπούλου   γεννήθηκε .στην Πάτρα  Η πρώτη της 

εμφάνιση στα γράμματα έγινε με την ποιητική συλλογή «Μήλος 

+Θάνατος+...+...» (1980).Το βιβλίο της ‘’Ζιγκ-ζαγκ στις νεραντζιές’’ 

βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2000. Επίσης, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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το 2011 το μυθιστόρημά της ‘’Εύα’’ τιμήθηκε με το βραβείο του 

Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ η συλλογή 

διηγημάτων της ‘’Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι κόκκινα’’ πήρε το 

Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 2012.  

Σημείωση 

- Ακολουθεί το Δ ’Μέρος του αφιερώματος με ποιητές 

της γενιάς του 2000 έως σήμερα 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  31 – 10  – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ  

 

ΜΕΡΟΣ 4ο 
 

 
 

5. Οι δεκαετίες του 2000 - 2020 

Διαδικτυακή γενιά και η γενιά της κρίσης 

 

Αμέσως μετά το 2004 αναδύεται μια νέα καλλιτεχνική-και ποιητική- 

γενιά. Χαρακτηριστικό των νέων ασχέτου ηλικίας 

 Η κοινή συνισταμένη τους είναι οι κοινωνικές αναφορές. Η ύφεση 

(που εμφανίζεται μετά το 2004), οι υπαρξιακές αγωνίες (στο 

υπερκαταναλωτικό περιβάλλον μετά το 1990), η αξιακή κρίση  είναι 

τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της νέας λογοτεχνικής  γενιάς. 

Ωστόσο, σήμερα βλέπουμε τους ποιητές να μετέχουν στα 

κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Έχοντας βήμα έκφρασης σε 

εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, τοποθετούνται πολιτικά, 

συμμετέχουν σε κινήματα (κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, 

δυναμικά και μη). 

Η γενιά της κρίσης με νέες μορφές και με τάσεις αμφισβήτησης 

αναδεικνύει την κοινωνική ένταση της κρίσης, φέρνει στο 

προσκήνιο την καταρρέουσα κοινωνία και συχνά την αγανάκτηση 

και την οργή των νέων καλλιτεχνών. Χωρίς δημόσιες σχέσεις, 

πολιτικοποιημένη (συχνότατα όχι κομματικοποιημένη), χορτάτη 

από μόρφωση, και μελοποιήσεις, χωρίς την ανάγκη βραβεύσεων, 
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βρίσκει τη θέση της μέσα στην κοινωνία. 

Οι κοινωνικές αναφορές (που εντείνονται όσο η οικονομική κρίση 

βαθαίνει) συνδυάζονται με την αναζήτηση σε νέες φόρμες. Ο στίχος 

απλοποιείται, γίνεται πιο άμεσος, πιο ευθύς. Ταυτόχρονα, οι 

ποιητές της γενιάς της κρίσης προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 

την ποιητική παράδοση. Μεταχειρίζονται σύμβολα, μορφές και στυλ 

του παρελθόντος προσδίδοντας μία δημιουργική πνοή. 

Εικονοπλασία και σουρεαλιστικά στοιχεία συνδυάζονται με 

επιρροές από όλη τη νεωτερική ποίηση (Σολωμό, Κάλβο, Παλαμά, 

Καβάφη και Καρυωτάκη, Ελύτη, Σεφέρη, Λειβαδίτη και Σαχτούρη 

και άλλους πολλούς) πάντα στη βάση των κοινωνικών 

αναζητήσεων 

Και σε όλο αυτό το αλαλούμ ένα από τα πιο παρήγορα μηνύματα 

στη χώρα μας για την πνευματική μας κατάσταση είναι ότι 

εξακολουθεί να γράφεται ποίηση,  

ποίηση από γνωστούς ποιητές ζώντες άλλων εποχών και  

ποίηση από άγνωστους ευρύτερα νέους ανθρώπους, 

ποίηση από άγνωστους  μεγάλης ηλικίας ανθρώπους 

ποίηση ως διέξοδος έκφρασης,  

ποίηση ως κραυγή διαμαρτυρίας,  

ποίηση ως καταγγελία,  

ποίηση ως αναζήτηση της χαμένης μας ευαισθησίας 

ποίηση  γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη την ποίηση, όσο 

και η ποίηση έχει ανάγκη εμάς. 

Πάνω από  2500, νέοι άνθρωποι τον χρόνο, από μια έρευνα, 

δημοσιεύουν  ποίηση και λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς 

των λογοτεχνικών συλλόγων   

Τα θέματα των νέων αυτών ποιητών στρέφονται γύρω από τη ζωή 

και τον έρωτα, την περιπλάνηση και την αναζήτηση, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, τις πίκρες, τη μοναξιά, την οικονομική κρίση που μαστίζει 

την εποχή καθώς και τις χαμένες αξίες στη ζωή μας. 

Η φωνή τους φρέσκια, το ποιητικό ύφος προσωπικό αλλά 

ποτισμένο τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης και 

διακειμενικές επιδράσεις από όλους τους Έλληνες μεγάλους 



352 

 

ποιητές. Ειδικότερα η γλώσσα τους ζωντανή, εκφραστική, ρυθμική, 

πλούσια σε μεταφορές και εικόνες σε τολμηρούς νεολογισμούς 

επικοινωνεί άμεσα με τον αναγνώστη, τον συνεπαίρνει, τον 

συγκινεί.   

Σε μια εποχή που κυριαρχεί η εικόνα και η συνθηματολογία, η 

ποίηση είναι η μόνη τέχνη που δύναται να αντιτάξει το γνήσιο λόγο. 

Η λέξη ως το μόνο όπλο της είναι ο άλλος τρόπος να δούμε τον 

κόσμο.  

Το 2020 θα μπορούσε να αποδειχθεί κομβικό σημείο στη σύγχρονη 

ελλαδική ποίηση για πολλούς λόγους. Η ποιητική (όχι η 

ηλικιακή) γενιά του 2000 κλείνει είκοσι χρόνια δραστηριοτήτων (κι 

όχι μόνο δημοσιευμάτων) στο λογοτεχνικό πεδίο όπου έχει κάνει 

ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της. Ηλικιακά πολλά μέλη της 

βρίσκονται λίγο πριν ή μετά τα σαράντα χρόνια τους, με τις 

ανάλογες ατομικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Με το τέλος της 

«κρίσης», το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη σημερινή ελλαδική 

κουλτούρα συρρικνώνεται, μαζί με την εμβέλειά της: 

οι ξενόγλωσσες ανθολογίες λιγοστεύουν. Με την εκπνοή των 

κοινωνικών κινημάτων η κυρίαρχη ποιητική μελαγχολία χάνει την 

αριστερή ριζοσπαστική της λειτουργία και αντιμετωπίζει ένα φάσμα 

από την απελπισία ως την παραίτηση. Τέλος, η συλλογική 

επιστροφή στο 1821 επισημοποιεί τη θεσμοποίηση της 

επαναστατικότητας υπό καθεστώς ομαλότητας και κανονικότητας: 

τώρα πια όλοι είναι με την επανάσταση. 

Στο κομβικό λοιπόν σημείο του 2020 αξίζει να αναρωτηθούμε τι 

προοπτικές ανοίγονται στην ποίηση της γενιάς του 2000 με τη νέα 

δεκαετία. Θα αναφέρω τέσσερις προοπτικές για να λογαριάσουμε 

το πιθανό μελλοντικό έργο ποιητών που δεν είναι πια «νέοι». 

1. Ορισμένοι θα αφήσουν πίσω τους την ποίηση ως κάτι που δεν 

τους εκφράζει/ αφορά πια για να γράψουν άλλα είδη (π.χ. 

πεζογραφία ή κριτική) ή τίποτε, στάση έντιμη και σεβαστή. 

2. Άλλοι θα συνεχίσουν να γράφουν ποίηση, εκδίδοντας τακτικά 

https://poetrypiano.wordpress.com/2018/05/26/_-________/
https://poetrypiano.wordpress.com/2018/04/30/x-5/
https://poetrypiano.wordpress.com/2016/03/17/the-melancholy-of-the-long-distance-greek-acrobat/
https://poetrypiano.wordpress.com/2020/01/25/memory-of-a-revolution/
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βιβλία και καλλιεργώντας χωρίς σημαντικές αλλαγές το ύφος που 

έχουν ήδη κατακτήσει. Αυτοί θα σταματήσουν να διαβάζουν 

καινούργια ή ξένη ποίηση και θα αποσπάσουν βραβεία. 

3. Ορισμένοι από όσους συνεχίσουν να γράφουν θα 

οπισθοδρομήσουν προς μια πατριωτική (λαογραφική) θεματική 

φιλοδοξώντας να γίνουν εθνικοί συγγραφείς. Αυτοί  επιχειρήσον να 

εμπνεύσουν την ελλαδική δεκαετία του 2010 όπως έκανε 

παλαιότερα η γενιά του 1930 και όπως αρνήθηκε να κάνει εκείνη 

του 1950. Επίσης θα αποπειραθούν να εντάξουν στην εθνική 

παράδοση αγνοημένους συγγραφείς και λησμονημένες 

τεχνοτροπίες. 

4. Τέλος, οι πιο μαχητικοί θα εντατικοποιήσουν την 

αμφισβητησιακή, αναρχική και εξεγερτική γραφή της περιόδου 

2008-18, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί κατά τη 

τετραετία; Μητσοτάκη, που έχει αρχίσει για την οποία δεν μπορεί 

κανείς ούτε να μελαγχολήσει. Για να το καταφέρουν θα πρέπει να 

μείνουν σε τακτική επαφή με τη ριζοσπαστική ποίηση άλλων 

χωρών καθώς και την επαναστατική θεωρία. (Καθαρά προσωπική 

άποψη) 

Φυσικά υπάρχουν πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες. Π.χ. δεν 

είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι καινούργιο μπορεί να φέρουν α) η 

επόμενη ποιητική γενιά, η οποία τώρα διαμορφώνεται, β) η ποίηση 

των νέων ταυτοτήτων (φύλου, φυλής, εθνικότητας κλπ.), και γ) 

ελληνική ποίηση γραμμένη σε ξένες γλώσσες. Επίσης το 

συστηματικό εμπάργκο της νέας ποίησης από την επίσημη κριτική 

και φιλολογία μπορεί να την κρατήσει μόνιμα στο περιθώριο, όπως 

έγινε στο παρελθόν με κάθε ρηξικέλευθη γραφή. Με αυτό το 

σύντομο σημείωμα ήθελα απλώς να επισημάνω πως αυτή τη 

χρονική στιγμή διακυβεύεται το μέλλον ενός ευρύτατου και 

αξιόλογου λογοτεχνικού εγχειρήματος, της ποίησης του 2000 η 

https://poetrypiano.wordpress.com/2016/08/26/why-does-greek-criticism-have-a-problem-with-translations-of-new-greek-poetry/
https://poetrypiano.wordpress.com/2016/08/26/why-does-greek-criticism-have-a-problem-with-translations-of-new-greek-poetry/
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οποία εδώ και δυο περίπου δεκαετίες αναζωογονεί 

ποικιλότροπα την ελλαδική κουλτούρα. 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 

Εικοσαετία 2000 – 2020  

Αφορά ποιητές που έχουν εκδώσει μετά το 2000) 

 

Γαλάτεια Ι. Βέρρα 
 

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ  ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 
 

Στα πέλαγα το απύθμενο βλέμμα. 

Χορός ερωτικός εντός μου. 

Ο ασπασμός της βροχής τραγικός. 

Η δύναμη των άστρων υψώνεται επιβλητικά. 

Ξημερώνει νοσταλγία. 
 

Η ΝΥΜΦΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 
 

Κάθε κορίτσι κρύβει μέσα του μια νύμφη. 

Κόρη δροσερή καμωμένη από νερό. 

Πάντα αναζητά τον πρίγκιπα  

με το ξύλινο άλογο και τα φανταχτερά σιρίτια. 

Κι αυτός σε αμήχανη τροχιά  

να χάνει το δρόμο,  

να ξεστρατίζει ξελογιασμένος  

από άγγιγμα πλάνο. 

 

Στέλιος Μαφρεδας 
 

ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ  
 

Μ’ ευεργετεί  η σύμπτωση,  

μπαίνω στο φάσμα του φωτός 

η έκλαμψή σου πλάστης  η ανάγκη μου σπινθήρας. 

https://poetrypiano.wordpress.com/2016/01/24/music-making-as-a-common-for-the-greek-poets-of-the-2000s/
https://poetrypiano.wordpress.com/2016/01/24/music-making-as-a-common-for-the-greek-poets-of-the-2000s/
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Μα παραδέχομαι την τύχη δυσανάγνωστη 

πώς νόμισα το ποίημα  πνοή στην εσχατιά του χρόνου; 
 

Κι εσύ το δίχως άλλο εκδοχέας της χαράς 

ορίζεις με τους όρους σου  το χρίσμα· 

αλλιώτικη τροχιά στη σφαίρα του μυαλού 

μέσα στο πλήθος μοναχός και ομολογητής σου 

 να φτάνει η εύνοια,  η  στοργή στα νιόφυτα σου. 
 

Πάντα θα σε φαντάζομαι σε βάθρο τ’ ουρανού 

απερινόητη -  θεραπαινίδα των ονείρων! 

Και θ’ ανασαίνω τη ζωή να μην 

αργοπεθαίνω εντός μου.  
 

Ο  Πλούτωνας  ρήγμα στον θρόνο του ομολογεί 

στην αλλαγή των εποχών 
 

άλλη θεά αντί της Περσεφόνης. 

 
 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη,  
 

ΛΗΘΗ 
 

Θα ’ρθει, ίσως, η ώρα, 

που στη λήθη καθετί από σένα θα περάσει. 

Γι’ αυτό λογίσου στα κατάβαθα του είναι σου 

τι στη διάρκεια της ζωής σου πράττεις 

και τι απ’ αυτά η μνήμη αξίζει να κρατεί. 
 

Αν τα τάλαντά σου μες στο χώμα θάβεις, 

αν με τον μόχθο σου τα πολλαπλασιάζεις, 

αν μόνο κάθεσαι και τα καταμετρείς. 

Η ΛΗΘΗ μπορεί για σένανε να μην κοπιάσει 

κι η ΜΝΗΜΗ επάξια να σ’ επαινεί, 

όμως εσύ ανίδεος μακριά θα βρίσκεται 

κι ούτε που θα σε νοιάζει πια. 
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Γι’ αυτό, ξέμακρα από ματαιότητες, 

τη ροή του χρόνου και του δρόμου σου 

ακολούθησε, 

αξιοποίησε τα τάλαντα, 

δημιουργίας πνοές ανάσανε 

και ΖΗΣΕ! 
 

Μάρθα Βασκαντήρα 
 

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
 

Ο αιώνας δέθηκε χειροπόδαρα. 

Οι μάντεις ξεπουλάνε το όραμα για λίγους χρησμούς παραπάνω. 

Οι αρένες έγιναν εικονικές πραγματικότητες. 

Το γέλιο πουλήθηκε στο παλιάτσο της συνήθειας. 

Και η ανθρωπότητα ψάχνει το καλό της πουκάμισο για να είναι 

όμορφη. 

Οι σκλάβοι ονειρεύονται. 

Οι καταθέσεις των ιδανικών μεταφέρονται με χρηματαποστολές. 

Στοιβάζονται πίσω από αλαζονικούς, φιλόδοξους καθρέφτες. 

Οι Πόντιοι Πιλάτοι ξέχασαν τα χέρια τους στη θάλασσα. 

Κι η ανθρωπότητα αναρωτιέται γιατί δε χωράει στα παπούτσια 

της. 

Η υποκρισία εξαγόρασε το φως της ελευθερίας. 

Τα χρόνια σκυφτά προχωρούν χωρίς ανατολή στο βάδισμά τους. 

Κι η ανθρωπότητα κοιτάζει απ’ το παράθυρο τη ζωή της. 

Ένα παιδί κρέμασε τη κούνια του στο τανκ που έκαψε τη πόλη 

του. 

Παίζει δίπλα απ’ το θάνατο χωρίς να φοβάται. 

Ένα παιδί όλη η χώρα, όλη η γη κι όλο το σύμπαν. 
 

Ξεγύμνωσε το πόλεμο. 

Η αγάπη χαμογέλασε. 

Τώρα η ανθρωπότητα μπορεί να βγει απ’ το σπίτι της. 
 

Δημήτρης Βεργίδης 
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ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΤΕ 
 

Όταν θ΄ακούς υπόκωφα βουητά 

στους δρόμους με τις πίσσες και τα τσιμέντα 

Όταν γροθιές, κραυγές, φωτιές 

θα σκίζουν τον αέρα 

Όταν ψυχές, κορμιά και πέτρα 

θα γίνουν ένα 

Τότε θα είμαι μαζί σου. 

1978 

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε 

αδελφέ μου 
 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
 

Θρόμβοι μνήμης σε αρχαία τενάγη 

κρατούν ζηλότυπα τα μυστικά τους. 

Πώς φτιάχτηκαν οι κροκάλες 

παλιέ μου συν-τρόφιμε; 

Γιατί έφυγες νωρίς Γεράσιμε; 

Πότε και Πού παραστράτησαν τα συνθήματα; 

Ποια Κίρκη πλάνεψε την Ελπί(ς)Νίκη; 

Πώς τα τραπέζια έγιναν τράπεζες Θανάση; 

Γιατί αργούν οι μαντατοφόροι; 

Περιμένω…. 
 

Σοφία Καυκοπούλου 
 

ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 
 

Ξερά, κιτρινισμένα φύλλα φθινοπώρου,  

τα φυσά ο άνεμος, πότε 'δω, πότε 'κει. 

Ριπές περνά, άλλοτε ψιθυρίζοντας,  

άλλοτε αγριεύοντας τα κλαδιά των δένδρων.  

Το βήμα μου κοντοστέκεται.  

Ξέρω, λίγο ακόμα κι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν.  

Κάπου στη μέση.  
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Βλέπω το σκοτάδι,  

με πλησιάζει.  

Ένα βήμα εγώ, ένα εσύ.  

Ο ήλιος δύει, λίγο ακόμη και θα συναντηθούμε.  

Μόλις το σκοτάδι με τυλίξει, θα σε βρω.  
 

ΠΡΟΔΟΣΙΑ  
 

Στο καμίνι της προδοσίας  

λιώνει το σιδερένιο φόρεμά σου.  

Μέσα σ' εκείνο έκλεισες ο, τι αγνό κι ευαίσθητο.  

Πήρες τη σιδερένια θήκη κι έντυσες την ψυχή σου.  
 

Στην προδοσία θ' αντέξει, νόμιζες...  

Μα στη φωτιά, το σίδερο καίει φριχτό πόνο.  
 

Ω! Δόλια ψυχή, απροστάτευτη πάντα.  

Γυμνή ή ντυμένη.  
 

Δημήτρης Τσελικας 
 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΑΣΕ 
 

Εμέσιασε ο Τρυγητής, η Μέρα κάνει πίσω. 

Ο Αίολος λευτέρωσε τ’ ασκιά του, στην σειρά. 

Την θάλασσα εδρόσισε μελτέμι πελαγίσιο. 

Την φορεσιά την γκρίζα του, το σύννεφο φορά. 
 

Η μαυρομάτα γυάλισε σταφίδα και γλυκαίνει. 

«Δόξα Θεώ»  τούτ’ η χρονιά, αντάμειψε καλά. 

Το πρωτοβρόχι τ’ Ουρανού, τ’ αλέτρι περιμένει.  

Τα μέτωπα σταμάτησε ιδρώτας να φιλά.  
 

Τα χελιδόνια παίζουνε, στα σύρματα, τις νότες. 

Ο τζίτζικας κατέβηκε στο χώμα απ’ τα κλαδιά. 

Το δέντρο βάφει κίτρινες τις φυλλωσιές τις πρώτες  

και το μερμήγκι χαίρεται την φετεινή σοδειά. 
 

Βγάζει τα μάλλινα η κυρά, μύρισε ναφθαλίνη. 
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Τα πιτσιρίκια ανάστησαν ξανά την γειτονιά.    

Η πόλη την ρουτίνα της ξανάρχισε κι’ εκείνη. 

Στο θερινό το σινεμά, μόνα τα γιασεμιά. 
 

Εικόνα φθινοπωρινή, κάποτε, που πληγώνει. 

Μας ξέφυγε η ομορφιά στα πράγματα τ’ απλά. 

Τώρα κλειστοί στα σπίτια μας, τυφλοί σε μιαν οθόνη! 

Χάνει η Ζωή την χάρη της κι’ ο χρόνος που κυλά.    
 

Βαρβάρα Χριστιά 
 

ΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 
 

Τα γεμάτα φεγγάρια 

κουβαλούν μέσα τους θλίψη. 

Γεμίζουν ορμόνες τα κορμιά τους 

χαμένα στην επιθυμία 

να προαχθούν σε πανσελήνους. 

Τα γεμάτα φεγγάρια 

τραγουδούν πάντα ένα κύκνειο άσμα. 

Παγιδευμένα σε δεινές δίνες 

ασεβών πόθων. 

Πανσέληνες αναλαμπές πριν τον θάνατο. 

 

Η ΜΑΣΚΑ 
 

Τράβηξε αργά 

τη χρυσή του μάσκα. 

Βγαίναν και τα μάτια του μαζί. 

Τόσα χρόνια πάνω του, 

ένα με το δέρμα του. 

Τρόμαξε. 

Την ξαναφόρεσε. 

Θυμήθηκε το παιδικό του πρόσωπο. 

Έκλαψε πρώτη φορά 

κάτω απ’ τη μάσκα. 

Χωρίς μάτια. 
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Αλέξανδρος Φωσταινης 
 

ΤΟΥΤΗ Η ΧΩΡΑ 
 

Τούτη η χώρα αδερφέ μου, 

τούτες οι πέτρες, 

που άλλες φορές σμιλεύουνε πολιτισμό 

κι άλλες φορές 

σαν συμπληγάδες σε συνθλίβουν, 

τούτη η χώρα 

που κάποτε μεθυστικά 

μοσχοβολά βασιλικό 

και κάποτε η καμένη σάρκα της 

σου καίει το ρουθούνι, 

τούτη η χώρα 

που άλλοτε σφάζει κι άλλοτε αιμορραγεί, 

φωτιά και θάλασσα είν’ μαζί, 

μπαρούτι και λιβάνι. 

Τούτη τη χώρα αδερφέ μου, 

ετούτον τον γενέθλιό σου τόπο 

—τι κι αν τα χρόνια δίσεκτα, 

κάποτε στα χρεώνει, 

τι κι αν στην πλάτη σου βαρύ 

φορτίο ακουμπά— 

σφίγγε τον πάνω σου σαν άγιο φυλαχτό, 

κατάσαρκα χιτώνα φόρεσέ τον. 

Έχε τον μέσα σου τιμή. 

Γιατί είσαι Έλληνας 

και αυτό, 

είναι Ευθύνη. 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι  το σίγουρο είναι ότι επειδή η 

ποιητική τέχνη έχει σαν βάση της τη φαντασία θα εξακολουθεί να 

υπάρχει πάντα. Κι όταν λέμε φαντασία εννοούμε εκείνη τη δύναμη 



361 

 

να μεταπλάθονται οι ιδέες σε λέξεις, και οι λέξεις σε συναίσθημα. 

Το βίωμα από μόνο του δεν αρκεί. Η πνευματικότητα του 

ανθρώπου είναι το μοναδικό του όπλο απέναντι στην παρακμή και 

την ισοπέδωση των αξιών, το ίδιο και η διαχρονικότητα της 

ποίησης. Όπως είχε πει ο  Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος: ‘’Όσο λιγότεροι 

άνθρωποι πιστεύουν στην ποίηση τόσο φτωχότερη γίνεται η 

οικουμενική ανθρώπινη ψυχή.’’ 

 

Σημείωση : Ακολουθεί το 5ο και τελευταίο αφιέρωμα ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ με 

ποιήματα Πατρινών κατά κάποιο τρόπο εκπροσώπων της 

γενιά των. 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα  

ΓΝΩΜΗ Πατρών  

Στις  14 – 11  – 2021 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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