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(α) Οι πρώτες μέρες μετά την άλωση 

Στη «Βασιλεύουσα» Βασίλευε το πνευματικό χάος όχι μόνο στα λίγα χρόνια 

πού προηγήθηκαν της πτώσης της αλλά και πολύ πριν, - από την εποχή 

πού οι τελευταίοι αυτοκράτορες άρχισαν τις επαφές με τη Δύση (για 

πολιτικούς λόγους) πού αποσκοπούσαν στην ένωση των Εκκλησιών. ’Από 

τότε δημιουργήθηκαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κι ανάμεσα στους 

διανοούμενους και στους πολιτικούς τα δύο μεγάλα ρεύματα των ενωτικών 

και των ανθενωτικών, μ’ επικράτηση πάντα κι ως τις τελευταίες στιγμές, 

αυτών των τελευταίων, πού είχαν καταφέρει να προσεταιριστούν τη μεγάλη 

μάζα τού λαού. 

 Οι πιο «προοδευτικοί» διανοούμενοι, πού δεν ήταν απόλυτα 

προσκολλημένοι στο ανθενωτικό Πατριαρχείο άρχισαν έτσι να 

εγκαταλείπουν την Κωνστ/πολη, με πρώτο και καλύτερο το Γεώργιο 

Γεμιστό, πού πήγε να εγκατασταθεί στο Μυστρά κι εκεί να ιδρύσει τη σχολή 

του.  

 Ό Γεμιστός, ή Πλήθων, είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

Βυζαντινού λόγιου πού κυριαρχούνταν από την  αρχαιολατρία, πού κήρυττε 

ότι ό λαός είναι Ελληνικός.  Άλλα το κήρυγμα τού Γεμιστού, γραμμένο στην 

αρχαιοελληνική γλώσσα, δε μπορούσε να γίνει κατανοητό στο λαό,- λες κι 

ό σπουδαίος αυτός φιλόσοφος δεν ήθελε να απευθυνθεί στο λαό, άλλα 

στους λιγοστούς διανοούμενους σαν κι εκείνον, πού απ’ αυτούς περίμενε 

τη σωτηρία - Το παράδειγμα τού Γεμιστού -τη φυγή δηλαδή από τη 

φθίνουσα Αυτοκρατορία - το μιμήθηκαν και πολλοί άλλοι διανοούμενοι τού 

Βυζάντιου, πού κατέφυγαν στη Δύση, όπου άρχιζε κιόλας να διαφαίνεται ή 

αυγή της ’Αναγέννησης.  

Έτσι φτάνουμε στα μισά τού 15ου αιώνα, και βλέπουμε τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία  να έχει κιόλας καταρρεύσει. Ό Μωάμεθ ήρθε απλά να 

επικυρώσει αύτη την κατάρρευση, εκείνες τις μέρες τού Μάη 1453. 

(β) Ό Γεννάδιος κι ή Πατριαρχική ’Ακαδημία του 

Ο Μωάμεθ πού ήξερε καλά την κατάσταση πού επικρατούσε στο Βυζάντιο, 

και πού την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Προσεταιρίστηκε πρώτα από όλα 

τον Κλήρο, διατήρησε το Πατριαρχείο και τού παραχώρησε ακόμη 

περισσότερα προνόμια κι απ’ αυτά πού είχε τον καιρό των 

παντοκρατόρων. Έτσι ό πρώτος μετά την "Άλωση πατριάρχης Γεννάδιος 

Σχολάριος ήταν ό πνευματικός ηγέτης τού σκλαβωμένου  Ελληνικού 

έθνους, πού, ωστόσο, δεν ήξερε τίποτα για την Ελληνικότητά του.  
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Στο σημείο αυτό υπάρχει μια τεράστια διαφωνία ανάμεσα στους 

σημερινούς μελετητές των Γραμμάτων στην αμέσως μετά την "Άλωση 

περίοδο. Ό Κ. Θ. Δημαράς, λόγου χάρη, υποστηρίζει ότι ό Γεννάδιος 

πρόσφερε πολλά στα γράμματα με το σχολείο πού ίδρυσε «κοντά στο 

Πατριαρχείο». Από την άλλη ό I. Καλλιτσουνάκης κι άλλοι, λένε  για να 

σώσουν την ’Ορθοδοξία από την πολεμική των ’Ιησουιτών και των 

Παπιστών. Όταν ό Γεννάδιος Σχολάριος 'ίδρυσε στην Πόλη την 

«Πατριαρχική ’Ακαδημία», ό κύριος σκοπός του ήταν να μορφώνει 

κληρικούς για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα στις επιθέσεις φιλοδυτικών 

πού είχαν πάει στην ’Ιταλία κι έγιναν όργανα τού Πάπα». Αύτη λοιπόν ήταν 

ή κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο τις πρώτες δεκαετίες μετά την "Άλωση.  

Τότε πολλοί ήταν οι Βυζαντινοί πού περνώντας στη Δύση, «αγωνίζονταν 

να πείσουν τούς σκλαβωμένους Έλληνες να προσχωρήσουν στο δόγμα 

της Δυτικής Εκκλησίας», - είτε γιατί έλπιζαν ότι με τη βοήθεια των Δυτικών 

θ’ απελευθερωθεί το σκλαβωμένο γένος, είτε γιατί ήθελαν να 

εξασφαλίσουν, κι αυτοί, την προσωπική τους επιβίωση κοντά στον Πάπα.  

Άλλοι λόγιοι την εποχή εκείνοι με έντονη παρουσία στα γράμματα είναι ο 

Βησσαρίωνας  ο Τραπεζούντιος και ο Ματθαίος Καρυοφύλλης και κοντά 

τους, πρέπει να τοποθετήσουμε κι έναν άλλο φίλο-Δυτικό λόγιο, τον Λέοντα 

Άλλάτιο, πού γεννήθηκε στα 1586, Χιώτης την καταγωγή, κι έγραψε στην 

αρχαία γλώσσα ένα πολύστιχο ποίημα τιτλοφορώντας το «Ελλάς»  

 Όμως, δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε ότι οι ρασοφόροι»  

πού είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Πατριαρχείο και το Φανάρι, έκαναν 

ανενόχλητοι ότι ήθελαν με το λαό τού Ελλαδικού χώρου, καθυστερώντας 

την πνευματική του ανάπτυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες πού μάς δίνει ό 

’Αθανάσιος Υψηλάντης, έχουμε την ίδια εποχή και λίγο αργότερα ιεράρχες 

πού αποτέλεσαν εξαίρεση και πού επιδίωξαν ν’ ανακαινίσουν την 

’Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας από αυτούς είναι ο Διονύσιος  Σκυλόσοφος. ο 

Κύριλλος Λούκαρις, ο Μελέτιος Πηγάς, κι άλλοι, όπως ό Μάξιμος 

Μαργούνιος, ό Γαβριήλ Σεβήρος, ό Σαμουήλ Κατζέρης κι ό δάσκαλος της 

Πατριαρχικής ’Ακαδημίας Θεόφιλος Κορυδαλλεύς  Μεγάλο  το έργο του 

Κορυδαλλέως - κι ανάμεσα σ’ αυτό είναι το πασίγνωστο «Επιστολάριο 

του», - κυκλοφορούσε σε χειρόγραφα, κι αργότερα τυπωμένο, και πέρασε 

στο λαό, γνωρίζοντας πλατιά  απήχηση. Ό Κορυδαλλεύς βρήκε και 

πολλούς οπαδούς και μαθητές ανάμεσα στους λόγιους τού ελλαδικού 

χώρου.  Πολλοί από αυτούς ξεχώρισαν αργότερα για τις προοδευτικές τους 

ιδέες. ’Αναφέρουμε μερικούς: Παναγιώτης Νικούσιος, ’Ιωάννης 

Καρυοφύλλης, Ευγένιος Γιανονλης ό Αιτωλός, πού θεωρείται κι ό πιο 

σημαντικός απ’ όλους, τόσο για την Ελληνικότητά του όσο και για τη 

διδασκαλική του προσφορά στο σκλαβωμένο Γένος.  
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Ωστόσο μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 1600  η ποιητική τέχνη ωριμάζει 

στην Κρήτη. Έχουμε πλήθος έργα την περίοδο αυτή όπως Ο Ερωτοκριτος, 

Η Ερωφιλη, Η θυσία του Αβραάμ, Βοσκοπούλα, Ζήνωνας, Ο Γυπαρις, 

Κουτσουρμπος, Φουρτουνατος και αλλά. Από αυτά Ερωφιλη, 

Κουτσουρμπος και Γυπαρις αποδίδονται στο Γεώργιο Χορτάτζη ενώ τα 

άλλα θεωρούνται έργα του Βιτσέντζου Κορνάρου 

(γ) Τα Ελληνικά Σχολεία 

Κατά τούς δύο πρώτους αιώνες μετά την Άλωση αγραμματοσύνη είναι 

γενικό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Μόνο ή Πατριαρχική Ακαδημία 

υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη.  

Το πρώτο σχολείο πού αναφέρεται μετά την Άλωση, ιδρύθηκε στην Αθήνα, 

το 1647, και σ’ αυτό διδάσκονταν εκτός από «γραμματική και φιλολογία» 

και μερικές άλλες επιστήμες. Για το σχολείο αυτό, όπως αναφέρει ό 

Πολίτης, κατά τις αρχές τού 18ου αιώνα ό ιερομόναχος και λόγιος 

Γρηγόριος Σωτηριανός, έχτισε μεγάλο οικοδόμημα. Έναν αιώνα αργότερα,  

σχολεία  γεμίζουν τον Ελλαδικό χώρο, άλλα και τις πόλεις τού εξωτερικού 

όπου υπάρχουν ανθηρές Ελληνικές παροικίες, όπως το Βουκουρέστι και 

το Ιάσιο, οι μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, ή οι περιοχές κάτω από την κατοχή 

της Βενετίας. Τα σχολεία αυτά πού εμφανίζονταν με διάφορες ονομασίες 

(Μουσεία, Έλληνομουσεία, Γυμνάσια ή Ακαδημίες) ιδρύονταν αμέσως 

μόλις σε μια περιοχή της Ελλάδας δημιουργούνταν ένα αστικό ή βιοτεχνικό 

εμπορικό κέντρο: στη Λάρισα, στα Γιάννενα, στον Τύρναβο, στην 

Τσαρίτσανη, στα Αμπελάκια, στη Ζαγορά και στις Μηλιές τού Πηλίου, στη 

Δημητσάνα και στο "Άγιο Όρος (όπου άνθισε ή «Αθωνιάς Ακαδημία»), στις 

Σέρρες, στη Νάουσα και στη Σιάτιστα. Υπήρχαν τρία μεγάλα σχολεία στα 

Γιάννενα, καθώς και στο Μέτσοβο, στη Ζαγόρια, στους Καλαρρύτες και στο 

Συρράκο. Στη Μικρά Ασία και στα νησιά τού Αιγαίου ιδρύονται πλήθος 

σχολεία: στη  Χίο, στην Πάτμο, στην Άνδρο, στην 'Ύδρα, στη Νάξο, Πάρο 

και Μυτιλήνη. 

 Δεν θ’ αναφερθούμε στις σχολές της Ιταλίας, όπου διδάσκονταν «με 

φανατισμό» τα Ελληνικά, γιατί  ίσως αυτό  να οφείλονταν πιο πολύ σε 

προπαγανδιστικούς λόγους υπέρ τού παπισμού. Άλλα αξίζει τον κόπο ν’ 

αναφέρουμε εδώ τη «Φιλόμουσο και Φιλάνθρωπο Γραικική Εταιρία» πού 

λειτουργούσε μ’ έδρα την ’Οδησσό και τη «Φιλόμουσο Εταιρία» της 

Βιέννης, πού είχε δημιουργήσει παραρτήματά της στην ’Αθήνα και στο 

Πήλιο. Οι Εταιρίες αυτές συντηρούσαν οικονομικά πολλούς νέους 

υποτρόφους από την Ελλάδα. Σημαντικό πνευματικό γεγονός για τα χρόνια 

εκείνα είναι κι ή ίδρυση βιβλιοθηκών σε πολλά μοναστήρια και σε μεγάλες 
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πόλεις τού Ελληνικού χώρου, όπου συσσωρεύτηκαν χειρόγραφα και 

βιβλία, στη διάθεση των νέων τού λαού πού ήθελαν να μορφωθούν. Στο 

μεταξύ, όσο διαδίδεται ή εκπαίδευση στο λαό, τόσο τούτη ή εκπαίδευση 

χάνει το θεολογικό της χαρακτήρα και μετατρέπεται σε καθαρά 

επιστημονική κι εθνική.  

Πολλοί Έλληνες λόγιοι και διανοούμενοι στη Δύση αρχίζουν ν’ αποσπώνται 

από την επίδραση της Καθολικής Εκκλησίας, βρίσκουν ανόητες τις 

διαμάχες γύρω από το εκκλησιαστικό ζήτημα (θέμα πρωτείων της 

’Ανατολικής ή Δυτικής ’Εκκλησίας) κι ασχολούνται περισσότερο με τον 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα της γνώσης.  ’Ανάμεσα σε αυτούς άξιοι να 

μνημονευτούν εδώ είναι ό Νικόλαος Σοφιανός από την Κέρκυρα, πού έζησε 

χρόνια στην Ιταλία, κι έβαλε σα σκοπό του «να μορφώσει τούς Έλληνες». 

Ό Σοφιανός, πού θεωρείται ένας από τούς προδρόμους τού δημοτικισμού, 

μετάφρασε στη λαϊκή γλώσσα το «Περί παίδων αγωγής» τού Πλούταρχου 

και τύπωσε σε βιβλίο μια Γραμματική της Δημοτικής.   

Άλλος. μεγάλος διανοούμενος της εποχής θεωρείται κι ό Φραγκίσκος 

Σκούφος πού γεννήθηκε στην Κρήτη, το 1644, από μικρό όμως παιδί 

βρέθηκε στην ’Ιταλία. "Άφησε τυπωμένα δύο βιβλία στην απλή γλώσσα και 

παρόλο πού είναι δυτικόφιλος δείχνει ν’ αγαπά την πατρίδα του. Μόνο πού 

οι ελπίδες του για την απελευθέρωση τού Ελληνικού γένους στηρίζονται 

στο Χριστό. Σημαντικό πάντως είναι το γεγονός ότι μιλά για Ελληνικό γένος 

και για απελευθέρωση, όσο κι αν δε βρήκαν απήχηση τα κηρύγματά του 

στο λαό της εποχής του. Μεγάλη μορφή, «μιμητής τού Σκούφου» ήταν κι ό 

Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714) από την Κεφαλονιά. Λαμπρός ρήτορας, μάς 

άφησε γραμμένους Λόγους και Διδαχές, στην απλή γλώσσα, πού πολλή 

εντύπωση έκαναν στην εποχή του, χωρίς όμως βαθύτερες επιδράσεις, γιατί 

«περίμενε και αυτός την απελευθέρωση από την Παναγιά και το Χριστό».  

Ήταν λοιπόν αυτοί οι μορφωμένοι κληρικοί πού βγήκαν μέσα από το λαό, 

εκείνοι πού συνεργάστηκαν με την ανερχόμενη αστική τάξη, μέσα στον 

Ελλαδικό χώρο, στην προσπάθεια ν’ αφυπνιστεί ή εθνική Ελληνική 

συνείδηση, κι όχι το Πατριαρχείο. 

(δ) 'Η ανερχόμενη αστική τάξη 

Ή Λογοτεχνία στο 18ο αιώνα, πού εξετάζουμε τώρα, σημείωσε νέα 

κατάπτωση. Οι λιγοστοί πνευματικοί δημιουργοί πού φανερώθηκαν μέσα 

από την τάξη των Φαναριωτών, μπορεί να έδωσαν πλούσιο έργο, μα χωρίς 

πνοή και δύναμη για ν’ αντέξει στο χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

πιο πάνω είναι οι λόγιοι ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος καί ό γιός του 

Νικόλαος Μαυροκορδάτος  ο Π. Νικούσιος,  και κάποιοι άλλοι Ό 
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’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν Χιώτης και μαθητής τού Θεοφ. 

Κορυδαλλέα. Με εισήγηση τού δασκάλου του ήρθε στην Πόλη σε ηλικία 30 

χρόνων, αφού σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία στη Δύση. Στην 

Κωνσταντινούπολη διορίστηκε στην αρχή διερμηνέας και για ένα διάστημα 

δίδαξε στην Πατριαρχική ’Ακαδημία. Έγραψε πλήθος έργα, μα ή πολιτική 

του δραστηριότητα στάθηκε πιο σημαντική. Πήρε τον τίτλο τού «εξ 

απορρήτων» κατέχοντας θέση εμπιστευτικού συμβούλου πλάι στο 

Σουλτάνο.   

Ό γιός του Νικόλαος συνέχισε την πολιτική δραστηριότητα τού πατέρα του. 

’Απόκτησε κι αυτός μεγάλη μόρφωση κι έγραψε πλήθος μελέτες, ένα άλλο 

κείμενο πού αποτελεί την πρώτη απόπειρα συγγραφής μυθιστορήματος σε 

πεζό λόγο (εκδόθηκε μόλις στις αρχές τού 19ου αιώνα), και πολλούς 

στίχους, - όλα σε αρχαΐζουμε γλώσσα. Μόνο στα ερωτικά του ποιήματα 

αναγκάζεται να καταφύγει στη γλώσσα τού λαού, παίρνοντας όμως μόνο 

λίγες λέξεις της «κοινής», έδώ κι εκεί. Το ίδιο έκανε και στη μετάφρασή του 

από τα λατινικά τού πολιτικού κείμενου - Θέατρον πολιτικόν - 

Οι Φαναριώτικες ωστόσο μαζί με την ανασχετική τους επίδραση, και 

σίγουρα δίχως να  το θέλουν, υποστήριξαν πολύ τούς λόγιους της εποχής 

«για να τούς έχουν κράχτες», όπως λέει πολύ πετυχημένα ό Δημαράς. 

Έχουν ακόμη σχεδιάσει, με διάφορες μηχανορραφίες μέσα στο τούρκικο 

παλάτι, να κηρύξουν την ανεξαρτησία της Μολδαβίας και της Βλαχίας, και 

γι’ αυτό φροντίζουν να επενδύουν τον κρατικό μηχανισμό των 

τουρκοπατημένων αυτών περιοχών με δικά τους στελέχη.  

Έτσι στην εποχή της μεγάλης δύναμης των Φαναριωτών μέσα στην 

κρατική μηχανή τού Σουλτάνου, κάνουν τήν εμφάνισή τους μερικοί 

διανοούμενοι, ποιητές και πεζογράφοι, πού κερδίζουν με τα έργα τους ένα 

μέρος τού λαού. ’Αναφέρουμε ενδεικτικά δυό απ’ αυτούς: το Μελέτιο 

Μήτρου καί τόν Καισάριο Δαπόντε. Ό πρώτος έγραψε μια «Ρητορική» και 

μια «Εκκλησιαστική Ιστορία», μα είναι πιότερο γνωστός για τη «Γεωγραφία 

του», οπού χρησιμοποίησε πολλές ξένες πηγές. Δίδαξε στα Γιάννενα και 

στα στερνά του έγινε επίσκοπος. Πιο πολύ ακουσμένος στην εποχή του 

ήταν ό Δαπόντες από τη Σκόπελο. γεννήθηκε στα 1713 στο νησί αυτό, 

όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Νέος πήγε στην Πόλη, όπου το 

Φανάρι τον έστειλε να σπουδάσει με υποτροφία στην ηγεμονική Σχολή του 

Βουκουρεστίου. ’Απόκτησε μεγάλη επιρροή, άλλα τυχοδιωκτικός τύπος, 

καθώς ήταν, βρέθηκε στη φυλακή. Όλα αυτά τον απογοήτευσαν και στα 

1753 αποσύρθηκε από την κοσμική ζωή, έγινε καλόγερος κι έμεινε ως το 

θάνατό του (1784) στο "Άγιο Όρος, όπου έγραψε Κάι το μεγαλύτερο μέρος 

από το πλούσιο έργο του, ποιητικό και πεζό. Κυριότερα έργα του είναι ή 
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«Χρονογραφία» και «Ό Κατάλογος ιστορικός», όπου, κατά τη γνώμη τού 

Πολίτη, «μάς δίνει πληροφορίες πού έχουν ιστορικό και κοινωνικό 

ενδιαφέρον», Οι στίχοι του ωστόσο, είναι άτεχνοι και, παρόλο πού σε 

πολλά σημεία τους επικρατεί ή γλώσσα τού λαού, στο σύνολό τους 

αποτελούν ένα μπέρδεμα αρχαϊκής και κοινής. 

Την Ίδια περίοδο Ο Άνθιμος Γαζής (Μηλιές Πηλίου, 1764 – Σύρος, 1828) 

συγγραφέας, χαρτογράφος και από τους σημαντικότερους διαφωτιστές, 

που αγωνίστηκε για την διάδοση των ευρωπαϊκών ιδεών στην Ελλάδα. 

Γεννήθηκε στις Μηλιές του Πηλίου Σπούδασε στη γενέτειρά του, στη 

Ζαγορά και στην Κωνσταντινούπολη, όπου και χειροτονήθηκε 

αρχιμανδρίτης. Το 1796 έγινε εφημέριος του ναού της ελληνικής παροικίας 

στη Βιέννη της Αυστρίας. Από το 1799 έως και το 1812 ανέπτυξε ιδιαίτερη 

συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα, εκδίδοντας έργα Ελλήνων ή 

ξένων συγγραφέων μεταφρασμένα από τον ίδιο. Από αυτά ξεχωρίζουν τα 

δικά του έργα, όπως η πεντάτομη Ελληνική Βιβλιοθήκη (1807), η οποία 

περιλαμβάνει βιογραφίες αρχαίων συγγραφέων, και το τρίτομο Λεξικό της 

Αρχαίας Ελληνικής (1809–1816). Το 1811, με υπόδειξη του Κοραή 

εξέδωσε στην Βιέννη το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος, το πιο αξιόλογο 

προεπαναστατικό έντυπο, μέσα από το οποίο σχολιάζει ο ίδιος τα 

φιλολογικά γεγονότα και την δημιουργία πνευματικών ευρωπαϊκών 

κινημάτων. Όντας άνθρωπος πνευματικής αναζήτησης, ο Γαζής 

επιθυμούσε να αναπτυχθεί το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

Ελλάδα. Το 1814, σε συνεργασία με τον Καποδίστρια και άλλους 

σημαντικούς Έλληνες, ίδρυσε την Φιλόμουσο Εταιρεία (Βιέννης), 

πολιτιστική οργάνωση, η οποία είχε ουσιαστικά πολιτική χροιά. 

Παράλληλα, ξεκίνησε την ανέγερση στην πατρίδα του προτύπου σχολείου, 

εστιασμένου στις φυσικές Το 1817 επέστρεψε στις Μηλιές, όπου, μαζί με 

τον Γρηγόριο Κωνσταντά, οργάνωσε την Σχολή. Εκεί τον συνάντησε ο 

Ξάνθος, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει να μπει στην Φιλική Εταιρεία. 

Ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της, καθώς συνέβαλε 

στη μύηση νέων μελών και συνεννοήθηκε με ντόπιους οπλαρχηγούς, έτσι 

ώστε να προετοιμάσει την Επανάσταση. Το Μάιο του 1821 κήρυξε την 

επανάσταση στη Θεσσαλία και τη Μαγνησία και έλαβε μέρος σε όλες τις 

μετέπειτα μάχες στην περιοχή. Στις 7 Μαΐου 1821 εξέδωσε την διακήρυξή 

του με τίτλο "Προς τους λαούς της Ζαγοράς, των Φερών και της Αγυιάς". 

Μεταξύ των άλλων τονίζει τη σημασία του Ρήγα και της θυσίας του και ότι 

ο ίδιος ο Ρήγας προΐσταται στην επαναστατημένη Θεσσαλία και ο Θούριός 

του θα γίνει "εγερτήριον σάλπισμα".  πέθανε το 1828 σε ηλικία 70 ετών. 

(ε) Στα Εφτάνησα και στην Κρήτη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1764
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1828
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%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1796
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1799
https://el.wikipedia.org/wiki/1812
https://el.wikipedia.org/wiki/1807
https://el.wikipedia.org/wiki/1809
https://el.wikipedia.org/wiki/1816
https://el.wikipedia.org/wiki/1811
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%CE%BF_%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1814
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%28%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1828


34 
 

Την εποχή αυτή βλέπουμε στα Εφτάνησα και στην Κρήτη να 

παρουσιάζονται λόγιοι και λαϊκοί ποιητές, πού έγραψαν μερικά από τα 

πρώτα καλύτερα πατριωτικά ποιήματα, εκφράζοντας την εθνική 

συνειδητοποίηση τού λαού, πού πια είχε μπει στο σωστό της δρόμο. Πέραν 

του Κορνάρου και του Χορτάτση που προανέφερα,  ακόμα είναι  στιχουργοί 

όπως  ό Θωμάς Δανελάκης, ό Νικόλαος Κουτούζης κι ό Μαρτελάος στα 

Εφτάνησα κι ό λαϊκός ποιητής της Κρήτης μπάρμπα-Παντζελιός, πού 

έγραψε το περίφημο τραγούδι τού Δασκαλογιάννη, εξυμνώντας τον ήρωα 

αρχηγό των Σφακιανών Γιάννη το Δάσκαλο, πού οργάνωσε την πρώτη 

σημαντική επανάσταση των Κρητών κατά των Τούρκων, την ίδια εποχή 

πού στην υπόλοιπη Ελλάδα οργανωνόταν ή εκστρατεία τού Ορλόφ. 

Μεγάλος πατριώτης και συνειδητός Έλληνας στάθηκε και Μαρτελάος πού 

με τούς θούριούς του ξεσήκωνε το λαό της Ζάκυνθος, τόσο κατά των ξένων 

κατακτητών τού νησιού, όσο και κατά των αριστοκρατών πού 

συνεργάζονταν μαζί τους. 

Πριν προχωρήσουμε όμως στον πεζογραφικό χώρο, αξίζει ν’ αναφέρουμε 

αιδώ και την πρώτη απόπειρα για έκδοση Ποιητικής Ανθολογίας, πού έγινε 

από το Φλαγγινειανό Μουσείο τής Φλωρεντίας, - μια ελληνική σχολή στην 

πόλη αυτή. Στην έκδοση αύτη με τον τίτλο «Άνθη Ευλαβείας», 

περιλήφθηκαν λιγοστά θρησκευτικά σονέτα γραμμένα από μαθητές της 

σχολής, χωρίς μεγάλη λογοτεχνική αξία. Σαν πεζογράφο, αξιόλογο και 

δημοτικιστή, έχουμε κιόλας αναφέρει τον Ηλία Μηνιάτη.  Άλλα ανάμεσα 

στους πρώτους δημοτικιστές πού ανάπτυξαν πνευματική δράση στα 

Εφτάνησα, μέσα στο 18ο αιώνα, έχουμε κι άλλα ονόματα: τον ζωγράφο και 

συγγραφέα Παναγιώτη Δοξαρά, μεταφράζοντας κείμενα του Λεονάρντο 

Ντα Βίντσι, και γράφοντας το βιβλίο του «Περί ζωγραφίας» πού στάθηκε 

πολύτιμο βοήθημα για τούς ζωγράφους της εποχής κι αργότερα. Τον 

Κεφαλλονίτη Βικέντιο Δαμωδό, πού έγραψε σε απλή γλώσσα, μια 

«Λογική» και μια «Ρητορική», βιβλία πού τυπώθηκαν στη Βενετία το 1759, 

εφτά χρόνια μετά το θάνατό του.  

Ακόμα ένας αξιολογότατος διδάσκαλος της εποχής ήταν και ο Ευγένιος 

Βούλγαρης, Κερκυραίος, πού δίδαξε στα Γιάννενα και πού οι φιλελεύθερες 

ιδέες του προκάλεσαν αναταραχή. Για ένα διάστημα ό Βούλγαρης δίδαξε 

και στην Άθωνιάδα Σχολή, σαν διευθυντής της, μα παρόλο πού ό ίδιος 

έγραφε τα έργα του στην άρχαίζουσα γλώσσα, ήρθε σε σύγκρουση με τούς 

ελληνιστές της σχολής.. Ξέρουμε για τον Βούλγαρη ότι είχε μια πολύ 

πλούσια βιβλιοθήκη, ότι ήξερε θαυμάσια τα λατινικά κι ότι είχε γράψει «περί 

τα είκοσι συγγράμματα». Ανάμεσα στα σπουδαιότερα έργα του θεωρείται 

το «Περί Μουσικής», πού τυπώθηκε στα 1868, ενώ είχε γραφτεί στη 

δεκαετία τού 1780-1790. Στη μελέτη του αυτή διατυπώνει νέες ιδέες κι 
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υποστηρίζει ότι ή μουσική έχει επίδραση πάνω στην ανθρώπινη εργασία, - 

μια θεωρία πού αναγνωρίστηκε σαν αληθινή, εκατόν πενήντα χρόνια 

αργότερα! 'Ωστόσο, ή ιδιοφυία τού Βούλγαρη δε στάθηκε ικανή να δει 

μερικές άπλες αλήθειες: την αμάθεια πού επικρατούσε ανάμεσα στις 

πλατιές μάζες του λαού, πού είχαν ανάγκη από καθοδήγηση και την ανάγκη 

να κυκλοφορήσουν βιβλία και συγγράμματα στη λαϊκή γλώσσα. Έτσι έμεινε 

μακριά από το φυσικό κοινό του, κι οί αγώνες του στάθηκαν στείροι για την 

εποχή του.  Μαθητής του Βούλγαρη υπήρξε ό Νικηφόρος Θεοτόκης από 

την Κέρκυρα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ’Ιταλία (σπούδασε 

φυσικά και μαθηματικά) πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στα 1765 για να 

διδάξει, προσκαλεσμένος του Πατριάρχη Σαμουήλ Χατζερή.  Άλλα οί 

Φαναριώτες δεν τον άφησαν να εργαστεί σωστά και όπως ήθελε. Οι 

Φαναριώτες καταπολέμησαν μ’ όλα τα μέσα την εξάπλωση των θετικών 

επιστημών στο λαό, πού τις θεωρούσαν «αντιχριστιανικές». Ό Θεοτόκης 

φεύγοντας απ’ την Πόλη πήγε στη Λειψία, όπου τύπωσε τα έργα πού είχε 

στο μεταξύ γράψει κι εργάστηκε για λίγο στην εκεί ανώτερη Ελληνική 

Σχολή, διδάσκοντας Φυσική. Στα 1778 έφυγε για τη Ρωσία κι έγινε 

επίσκοπος Χερσώνας παίρνοντας την έδρα πού κατείχε ό Ευγένιος 

Βούλγαρης. 

'Ωστόσο, όσο σπουδαίοι κι αν στάθηκαν οι πεζογράφοι αυτοί τού 18ου 

αιώνα, το έργο τους έμεινε μακριά απ’ το λαό, - τόσο γιατί τα βιβλία τους 

γράφονταν στην αρχαίζουσα γλώσσα, όσο και γιατί στοίχιζαν πολλά 

χρήματα, έτσι πού δεν μπορούσαν να τα προμηθευτούν οι φτωχοί Έλληνες 

Την εποχή αυτή ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748 – 

και πέθανε στο Παρίσι το 1833. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την εκμάθηση 

ευρωπαϊκών γλωσσών. Το 1772 κατόρθωσε να φύγει στο Μομπελιέ της 

Γαλλίας για σπουδές ιατρικής τις ολοκλήρωσε το 1787. Εκεί μυήθηκε στο 

πνεύμα του γαλλικού Διαφωτισμού και αφοσιώθηκε στη μελέτη της αρχαίας 

ελληνικής και της λατινικής γραμματείας. Από το 1788 και ως το τέλος της 

ζωής του έζησε στο Παρίσι και έζησε από κοντά τη Γαλλική Επανάσταση, 

τα γεγονότα της οποίας επηρέασαν καθοριστικά τη σκέψη του. Ανέπτυξε 

φιλογαλλική δράση, μετέφρασε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και άλλα φιλελεύθερα νομικά και πολιτικά κείμενα. Το 

ενδιαφέρον του για την πολιτική κατάσταση στο νέο ελληνικό κράτος, αν 

και από απόσταση, τον συντρόφεψε ως τα τελευταία χρόνια του, οπότε 

τήρησε πολεμική στάση έναντι της διακυβέρνησης του Καποδίστρια. 

Παράλληλα ο Κοραής εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του Νεοελληνικού 

Διαφωτισμού, εμβαθύνοντας περισσότερο στις φιλολογικές και 

γλωσσολογικές μελέτες και διευρύνοντας τον κύκλο των γνωριμιών του με 

Γάλλους και Ελληνες ομογενείς. Στις αρχές του 19ου αιώνα οδηγήθηκε 
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σταδιακά στη διαμόρφωση μιας θεωρίας για το νεοελληνικό γλωσσικό 

ζήτημα, γνωστής ως θεωρία της «μέσης οδού», η οποία αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς και είχε ποικίλες επιπτώσεις στη μετέπειτα εξέλιξη της 

νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Στο χώρο της λογοτεχνίας 

τοποθετείται με το όψιμο αφηγηματικού χαρακτήρα κείμενό του Ο 

Παπατρέχας, τυπικό δείγμα απόπειρας συγγραφής με διδακτικό 

διαφωτιστικό στόχο. 

(στ) Η ποίηση στην εποχή του Διαφωτισμού: Φαναριώτες, 

«πρόδρομοι» και Επτανήσιοι 

 

Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του 

νεοελληνικού διαφωτισμού  Κεντρικές προσωπικότητες όμως είναι οι 

λεγόμενοι «πρόδρομοι», ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Ρήγας Φεραίος και 

ο Ιωάννης Βηλαράς. Στο κλίμα των Φαναριωτών κινούνται ποιητές όπως ο 

Διονύσιος Φωτεινός (1777-1821), με γνωστότερο έργο του μία μεταγραφή 

του Ερωτόκριτου σύμφωνα με τις γλωσσικές και αισθητικές αντιλήψεις των 

φαναριωτών, ο Μιχαήλ Περδικάρης (1766-1828), που έγραψε την σκληρή 

σάτιρα Ερμήλος (1817), στην οποία ελέγχει αυστηρά τόσο τους κληρικούς 

όσο και τους αστούς υποστηρικτές των νέων ιδεών, και ο Γεώργιος 

Σακελλάριος (1765-1838), που αξίζει να μνημονεύεται γιατί είναι από τους 

εισηγητές του προρομαντισμού στην Ελλάδα. Εμπνευσμένοι από τις ιδέες 

του διαφωτισμού είχαν στόχο τον φωτισμό του γένους και με πλούσιο 

πρωτότυπο και  μεταφραστικό έργο στην δημοτική γλώσσα επιδίωξαν την 

πνευματική αναγέννηση του ελληνισμού. Ο Ρήγας μετέφρασε λογοτεχνικά 

και επιστημονικά έργα και μετέφρασε ελεύθερα κάποια διηγήματα του 

Γάλλου Rétif de la Bretonne στο έργο του - Σχολείον των ντελικάτων 

εραστών -, στο οποίο ενσωμάτωσε πολλά φαναριώτικά ποιήματα. Ο 

Αθανάσιος Χριστόπουλος εξέδωσε το 1811 την συλλογή ποιημάτων 

Λυρικά, με ερωτικό, αρκαδικό και βακχικό περιεχόμενο, για τα οποία 

χαρακτηρίστηκε «ο νέος Ανακρέων». Λυρικά ποιήματα πιο κοντά στην 

δημοτική γλώσσα καθώς και σατιρικά έγραψε και ο Ιωάννης Βηλαράς, τα 

οποία εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του. Ο Βηλαράς αξίζει βέβαια να 

μνημονεύεται και για την μαχητική υπεράσπιση της  δημοτικής και για τις 8 

πρωτοποριακές ιδέες του, όπως αυτή της καθιέρωσης της φωνητικής 

ορθογραφίας, τις οποίες υποστήριξε στο βιβλίο του Ρομέηκη  γλόσα 

(1815).  

Στα τέλη του 18ου αι. παρατηρείται ακμή της ποίησης στην Ζάκυνθο και οι 

ποιητές της περιόδου χαρακτηρίζονται προσολωμικοί επειδή θεωρείται ότι 

με το έργο τους διαμόρφωσαν τις κατάλληλες συνθήκες για την πνευματική 

ανάπτυξη και την μελλοντική εμφάνιση και διαμόρφωση της επτανησιακής 
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σχολής. Η ποίηση αυτή είναι κυρίως πατριωτική και σατιρική. Τα 

σημαντικότερα έργα είναι οι Θούριοι του Αντώνιου Μαρτελάου και 

του Νικόλαου Κούρτσολα και οι σάτιρες του Αντώνιου Κατήφορου και 

Νικολάου Κουτούζη. 

 Το μεγάλο γεγονός της Επανάστασης του 1821 επηρέασε σημαντικά τη 

λογοτεχνία των πρώτων χρόνων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Μέσα στην δεκαετία του 1820 γράφτηκαν τα πρώτα ποιήματα με θέμα την 

Επανάσταση από δύο Επτανήσιους ποιητές, τον Σολωμό (Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν, 1823) και τον Κάλβο (Λύρα, 1824, Λυρικά, 1826). Η Επανάσταση 

αποτελούσε βασικό θέμα και στα ποιήματα των Αθηναίων ποιητών καθώς 

και σε αρκετά πεζογραφικά έργα των πρώτων χρόνων της περιόδου.  Μετά 

την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Κράτους (1831) και τη μεταφορά της 

πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα (1833), πολλοί Έλληνες που 

ζούσαν σε χώρες της Ευρώπης επέστρεψαν στην ελεύθερη Ελλάδα. 

Μεταξύ αυτών ήταν και αρκετοί λόγιοι, οι Φαναριώτες, που κατοικούσαν 

στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και κατείχαν 

υψηλές θέσεις στην διοικητική ιεραρχία του Οθωμανικού κράτους και τώρα 

έρχονταν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν στην πνευματική και πολιτική 

ανασυγκρότηση του νέου κράτους.   

Οι Φαναριώτες, επειδή διέθεταν πείρα στη διοικητική και διπλωματική 

γραφειοκρατία, κατέλαβαν τις πιο υπεύθυνες κρατικές θέσεις στο 

νεοσύστατο κράτος. Ταυτόχρονα, ως φορείς παιδείας πρωτοστάτησαν 

στην πνευματική ανασυγκρότηση, δημιουργώντας την Αθηναϊκή Σχολή, 

την πρώτη λογοτεχνική σχολή του πρώτου ελεύθερου Ελληνικού κράτους. 

 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
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%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1823
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1824
https://el.wikipedia.org/wiki/1826
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Β. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ   

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 1830 - 2000 
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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 

Πατρα), 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 περιόδους, που 

αντιστοιχούν στις χρονικές ενότητες της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  

Ας αρχίσουμε με τις δυο Αθηναικες 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  

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 

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
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έμπνευση των περισσοτέρων από το ρεύμα του Γαλλικού παρνασσισμού.    

Προς το τέλος του αιώνα μια ανανέωση προήλθε από 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 

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
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
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Τριανταφύλλου, ο οποίος και διέσωσε το αρχείο του. Πέθανε στη Πάτρα 

στις 31 Ιουλίου 1939.  

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).  

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. 

 

3.  Γενιές   του 20 του 30 και η 

Μεταπολεμική γενιά ώς 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 

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
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
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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, αλλοι Κώστας 

Ουράνης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Τέλλος Άγρας, Ρώμος Φιλύρας, Φώτος 

Γιοφύλλης, Μήτσος Παπανικολάου, Μαρία Πολυδούρη  και αλλοι  

 

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 : Φώτης 

Κόντογλου, Στράτης Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Γιώργος Θεοτοκάς, Μ. 

Καραγάτσης, Άγγελος Τερζάκης, Παντελής Πρεβελάκης  κ.α. 

 

Η λεγόμενη  μεταπολεμική γενιά 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 ύστερα η λογοτεχνική προσφορά της Πάτρας 

πυκνώνει με πολλούς εκπροσώπους και πολυάριθμα έργα. Στην πρώτη 

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%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%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%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%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%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%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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θέση είναι η ποίηση, την οποία αντιπροσωπεύουν οι  

Πάνος Ν. Χρονόπουλος (1893 – 1969) 

Στέργιος Ρούσσος (1894 - 1930, «Θαμπά πετράδια», 1923)  

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (1914, «Τραγουδισμένες εικόνες», 1930),  

Γεώργιος Μαλτέζος (1904 -1977, «Σύμβολα», 1927),  

Αντώνης Σπηλιωτόπουλος (1868 - 1944),  

Παναγιώτης Μιχελής (1903 -1969, «Ανθέμια», 1949),  

Η μεγάλη προσωπικότητα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου  Πνευματική 

και πολιτική προσωπικότητα, που σημάδεψε τον 20ο αιώνα στη χώρα μας. 

Διατέλεσε πρωθυπουργός, ενώ κορυφαία πνευματική του κατάθεση 

θεωρείται η πολύτομη, αλλά ημιτελής «Ιστορία του Ευρωπαϊκού 

Πνεύματος». Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Δεκεμβρίου 1902 Το 1919 

εγγράφεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθεί 

μαθήματα για ένα χρόνο και συνεχίζει τις σπουδές του στο ονομαστό 

Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία. Παράλληλα με τα νομικά, 

παρακολουθεί μαθήματα κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας και το 1923 

ανακηρύσσεται διδάκτορας. Επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1925 γίνεται 

μέλος της «Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών» με πρόταση του 

Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ενώ την ίδια χρονιά δημοσιεύει την πρώτη 

του κοινωνιολογική μελέτη. Το 1926 εισέρχεται στην πολιτική… Πέθανε 

στην Αθήνα το 1986  

Γεώργιος Θ. Παναγόπουλος (1910, «Ερωτοδοξαριές», 1946),  

Αριστείδης I. Μικρουτσικος (1897 - 1939),  

Αθανάσιος Σταθόπουλος («Τριαντάκυκλος», 1930),  

Πάνος Κόρπας (1908, «Πόνου κραυγές», 1934),  

Κώστας Καραχάλιος (1914, «Στοχαστικές ώρες», 1940),  

Γιάννης Κουτσοχέρας 1904 - 1994, Ποιητής και πολιτικός άφησε πίσω 

του πολύπλευρο και πολυσήμαντο έργο του κάλυψε σχεδόν το σύνολο του 

20ου αιώνα. Ασχολήθηκε με την πολιτική διετέλεσε βουλευτής και 

ευρωβουλευτής, καθώς και πρεσβευτής της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ. 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. 

Κώστας Ν. Τριαντάφυλλου (1912, «Τα τραγούδια των σκλαβωμένων» 

1944, «Χειμώνας στην Αλβανία», 1945), ποιητής και διηγηματογράφος και 

ιστορικός της Πάτρας  

Οι πεζογράφοι Μιχάλης Ροδάς (Ί884-1948, «Τα αμαρτωλά», 1923), 

https://www.sansimera.gr/almanac/1312
https://www.sansimera.gr/articles/99
https://www.sansimera.gr/biographies/566
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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 1913, «Ένα έργο, μια ζωή», 1930, με πολύχρονες 

πρωτοποριακές εκπομπές στο ραδιόφωνο για τη φύση και την ύπαιθρο, 

Γαλάτεια Σαράντη (1920, «Πασχαλιές», 1949),  

Δημήτριος Γατόπουλος (1891 - 1956),  

 

Η δεκαετία του ’50 εγκαινιάζεται με το  ποιητικό και δοκιμιακό έργο του : 

Γιάννη Ανδρικόπουλου (1930,  «Αποχωρισμός», 1954)  

Δέσποινα Θ. Ασημακοπούλου (1932,  «Ερωτικά», 1959),  

Σωτήριος Δ. Γεωργαντόπουλος (1905, «Σύννεφα που πέρασαν», 195Ί), 

Δημήτρης Κάββουρας (1932,  «Οιωνοί», 1959),  

Νίκ. Στασινόπουλος (1918 - 1996, «Τραγουδώντας τα γαλάζια φτερά»). 

Το «Ουράνιο τόξο» (1964) του Γιάννη Γαλανού)  

Δημήτρης Δασκαλόπουλος ποιητής, κριτικός και λογοτέχνης.  Έχει 

εκδώσει ποίηση, δοκίμια και μελέτες για θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

Τάκης Δαυλόπουλος (1943, «Βεγγέρες και θυμήματα», 1966),  

Γιώργος Α. Θεοφανόπουλος (1935 - 1985),  

Λάμπρος Βρεττος 

Ανζέλ Μεργιανού («Με της πέννας το αλέτρι», 1969), 

Αντώνης Θ. Παπαδόπουλος (1945, «Προβολή στον ήλιο», 1966),  

Πάνος Παπαδόπουλος-Γώγολας (1923-1972,«Πετρωμένα ρόδα», 1964), 

Γιώργος Παπασταθόπουλος (1944, «Λυκαυγές», 1967),  

Νώντας Σακελλαρόπουλος (1922, «Αντίλαλοί», 1962)  

Κώστας Τσαούσης (1934, «Λίγοι στίχοι», 1969),  

Θεόδωρος Β. Κωνσταντίνου (1902-1985, «Γένεσις», 1953),  

Μαρία Λαμπρινού (1928, «Τα οράματα του νου», 1961,  

Τάσος Ξανάλατος (1931, «Μουσικές φωνές», 1955),  

 

Σωκράτης Σκαρτσής (1936, «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 

Τάκης Χατζηαθανασίου - Βασιλόπουλος «1917 - 1965, «Μολπές», 1967) 

και οι πεζογράφοι και συγγραφείς:  

Τάκης Χρ. Γιαννακόπουλος (1913, «Τα μάτια της νύχτας», 1956),  

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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Αθηνά Κακούρη (1928, «Τα 218 κύματα», 1959),  πεζογράφος   

Νίκος Μόσχος (1912, «Βαρυχειμωνιά», 1952),  

Γιώτα Γ. Παπαγγελούτσου (1904 -1988, «Ομίχλη», 1964)  

 

 

4. 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, 

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. Ωστόσο, παρά την κοινή, χαρακτηριστική 

αρχή, η γενιά του ’70, κυρίως μετά την δεκαετία του ’80, έχασε τον 

χαρακτήρα της και ο κάθε ποιητής ακολούθησε τον δικό του προσωπικό 

δρόμο, με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία. 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.  

4α. Οι δεκαετίες 1970 – 2000 στη Πάτρα  

Παράλληλα με την γενιά του 70 και των δεκαετιών του 80 και 90 

 

Στις δεκαετίες, που εντάσσονται στην περίοδο αυτή, παρατηρείται το 

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=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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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. Αλλά και γενικότερα η δεκαετία του 

’70, 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 ‘70  

Λεωνίδας Μαργαρίτης    

Σταύρος Ιντζεγιαννης 

Τάσος Αιγιαλός (1951, «Μαρί λουλούδι της ερημιάς», 1976), Χαράλαμπος 

E. Αθανασόπουλος («Ηλιαχτίδες σε μπαξέ», 1978), Βασίλης Αρφάνης 

(1946, «Ο Γιάννης και η Μαρία», 1972) 

Βασίλης Ασημακόπουλος (1936, «Στίγματα», 1977),  

Γιάννης X. Γούτης (1951, «Οι δρόμοι», 1975),  

Σοφία Καλογερά - Φραγκοπούλου (1945, «Αφιέρωση», 1971),  

Διονύσης Καρατζάς   γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα. Είναι μέλος της 

Εταιρείας Συγγραφέων και της Ένωσης Δημιουργών Ελληνικού 

Τραγουδιού (Ε.Δ.Ε.Τ.). Υπήρξε βασικός συνεργάτης του πατρινού 

περιοδικού "Υδρία" από το 1973 έως το 1985 και ιδρυτικό μέλος της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου Ποίησης έως το 1985. Έχει 

δημοσιεύσει πολλές ποιητικές συλλογές. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί 

στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και έχουν μελοποιηθεί από τον 

Μίκη Θεοδωράκη, τον Ηλία Ανδριόπουλο κα. 

Γιώργος Τρ. Καραχάλιος (1943, «Μάρτης», 1972),  

Γιώργος Καρτέρης (1956, «Τα καΐκια», 1976),  

Γιάννης Κοντός (1943, «Περιμετρική», 1970), ποιητής της αναζήτησης,  

Χρηστός Λαθουρόπουλος (1926-), υπαρξιακός ποιητής και πεζογράφος,  

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. 

Μεταφράστηκε στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 

Βάσω Μαργαρίτη (1969, «Τα βιώματα ενός ανθρωπάκου», 1979), Θάνος 

Κ Ξηρός (1943, «Οι κλειδαριές», 1975),  

Έρση Σωτηροπούλου   γενν. 1953 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, το 2011 το μυθιστόρημά της 

https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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‘’Εύα’’ τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας 

Αθηνών, ενώ η συλλογή διηγημάτων της ‘’Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι 

κόκκινα’’ πηρε το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 2012.  

Φώτης Δημητρακόπουλος  πρ. της Ετ. Παπαδιαμαντικών Σπουδών. 

Παναγιώτης Γ. Καράμπελας (1932)  

Γιώργος Σπηλιωτης   κ.ά. 

 

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: 

Δημήτρης Αυγερινόπουλος (1921 - 1996, «Ποιήματα», 1980),  

Χρήστος Γεωργακόπουλος (1961, «Αυτοκριτικές σκιτσογραφίες ..1986),  

Τασία Κανελλοπούλου - Μουρτζη (1962, «Άνυδρη γη», 1986),  

Ιωάννα Λιακάκου (1933, «Ό,τι φέρνει ο χρόνος», 1983),  

Νίκος X. Ξυνός (1931, «Ηλιοκάμινο», 1983),  

Πέτρος ΙΊαπαδημητρίου (1946, «Της μοναξιάς», 1983), 

Δανάη Παπαστράτου («Χωρίς περιφράσεις», 1982),  

Ξένη Σκαρτσή (1963, «Εικόνες», 1983),  

Γιώτα Σπανού - Στρατή (1939, «Ανεμόσπαρτοι», 1983)  

Γιάννης Τόλιας (1956, «Μωβ σημασία», 1981),  

Γιώργος Τσαβαλάς («Ακρόπρωρο», 1989),  

Μαρία Μανωλάκου («Από το ημερολόγιο ενός παιδιού της κατοχής»,   

Κώστας X. Νικολόπουλος (1958, «Ξέφαπα στοχασμών», 1989),  

Γιάννης Πριόβολος (1953, «Όσα μολόγαγε ο Καίσαρ», 1980),  

Ασπασία Ιωννάτου («Διάθλαση φωτός», 1981),  

Χρήστος Φακίνος (1931, «Πετώντας», 1983),  

 

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 («Ένα δίδαγμα κι ένα κενό», 1991), Λίτσα 

Γκόγκα (1932, «Όχι πια πόλεμος», 1994),  

Ευγενία Κ Γκολφινοπούλου («Θλίψη για τα πράγματα του κόσμου»,  

Νανά Καραπάνου («Αμυχές», 1990),  

Απόστολο Μαργέλη (1944, «Ηχογονία», 1995),  

Κώστα Μέγαρη (1962, «Οδύνη και ηδονή», 1960),  

Δημήτρη Νενέκο (1928, «Στον άνθρωπο και στη ζωή», 1990),  
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Θανάση Πανουτσόπουλο (1957, «25 εσωκείμενα», 1993),  

Βίκη Κ Παπαγεωργίου («Ήχοι σε ιριδισμούς», 1995),  

Χρήστος Μούλιας Γεννήθηκε στην Πάτρα Σπούδασε νομικά στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ασχολείται με την ιστορία της Πάτρας έχοντας 

εκδώσει αρκετές μελέτες και βιβλία.  

 

5. Οι δεκαετίες του 2000 έως σήμερα 

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). 

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 ως διέξοδος έκφρασης,  

ποίηση ως κραυγή διαμαρτυρίας,  

ποίηση ως καταγγελία,  

ποίηση ως αναζήτηση της χαμένης μας ευαισθησίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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ποίηση  γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη την ποίηση, όσο και η 

ποίηση έχει ανάγκη εμάς. 

Πάνω από  2000, 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 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.  

Και 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, βρίσκει τη θέση της μέσα στην κοινωνία. 

 

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: ‘’Οσο λιγότεροι 

άνθρωποι πιστεύουν στην ποίηση τόσο φτωχότερη γίνεται η οικουμενική 

ανθρώπινη ψυχή.’’ 
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Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΤΡΙΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

1830 - 1920 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Ο Ρομαντικός Ποιητής 

 

 

O ξεχασμένος σημαντικός ποιητής, «παιδί» της Α’ Αθηναϊκής σχολής, 

δηλαδή έναν εκ εκπροσώπων των ρομαντικών ποιητών. 

Γεννήθηκε στη Πάτρα, 1845 Ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Γόνος 

πλούσιας ξεπεσμένης  Πατρινής οικογένειας.  Τελείωσε το Α' Γυμνάσιο 

Πατρών και  νομικά στην Αθήνα, όπου άσκησε και το επάγγελμα του 

δικηγόρου. Χαρακτήρας ενθουσιώδης, εκρηκτικός, με αδρά και 

συμπαθητικά χαρακτηριστικά. Από μικρό παιδί είχε κλίση προς τη 

συγγραφή. Από τα νεανικά ποιήματα του «H χαρά» εκδόθηκε το 1866, 

όταν ο ποιητής ήταν 20 ετών, αναφέρεται με ανάλαφρη διάθεση στις ωραίες 

στιγμές της νεότητας.  

Είναι 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. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
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Πλημμυρίς αισθημάτων ωραίων 

αναπάλλει το στήθος γλυκύ 

και καλείσαι και είσαι εκεί, 

Ανακρέων. 

(…) 

Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε το 1866, κερδίζοντας έπαινο στον 

Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό με την συλλογή του «Εικόνες και 

κύματα», η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Αλέξανδρο Ρίζο 

Ραγκαβή, μέλος τότε της κριτικής επιτροπής.  

(Από το 1851 ως το 1867 στην πνευματική ζωή της Αθήνας κυριαρχούσαν 

οι ποιητικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι εξελίχθηκαν σε σημαντικό θεσμό, κάτι 

που αποδεικνύει την εξέχουσα θέση που κατείχε η ποίηση στην κοινωνία. 

Ο πρώτος Ράλλειος Διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 1851, με στόχο την 

καλλιέργεια της ποίησης σε καθαρεύουσα γλώσσα, και απέρριπτε όσα 

ποιήματα υποβάλλονταν σε δημοτική. Το 1861 διακόπηκε ο Ράλλειος 

Διαγωνισμός και το 1862 προκηρύχθηκε ο Βουτσιναίος….) 

Το 1872 δημοσίευσε τη δεύτερη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Έπεα 

πτερόεντα», η οποία απαλλάσσεται από τις νεανικές επιρροές του 

Λαμαρτίνου και του Ουγκό και αναπτύσσει «ανδρικώτερα και μάλλον 

ελληνοπρεπή θέματα», σύμφωνα με τον Κωστή Παλαμά. Το 1874 εξέδωσε 

την πιο ώριμη ποιητική συλλογή του, με τίτλο «Παντείαι ποιήσεις». 

Επίσης έγραψε τα θεατρικά ειδύλλια: Χίμαιρα, Σεμέλη, Γαλάτεια και 

Πολύφημος, Αμάλθεια και την κωμωδία Έγγαμος ή αυτόχειρ. Έγραψε 

ακόμα και τα διηγήματα: Οι σκοτεινοί έρωτες, Το χρυσίον και ή λουσμένη 

Ρωμαία. Ο Σπυρίδων Βασιλειάδης ανήκει στην πρώτη λεγόμενη Αθηναϊκή 

σχολή. Κύρια χαρακτηριστικά τής σχολής είναι ο άκρατος ρομαντισμός και 

η παγερή καθαρεύουσα. Φυσούσε ο αγέρας τού λογιοτατισμού και 

φυσούσε μέσα από πολυκαιρισμένα βιβλία από αρχαίους τάφους και 

άκαρπη προγονολατρεία. Η καθαρεύουσα πιστευόταν τής αρχαίας 

συνέχεια. Δεν καταλάβαιναν, ότι η αρχαία ήταν η λαλουμένη γλώσσα τής 

εποχής της. Τού λαού γλώσσα. Αυτήν άκουγε ο λαός στα αρχαία θέατρα. 

Βαθιά ρομαντικός  Τα ποιήματα τού Σπυρίδωνος Βασιλειάδη, δεν 

αποτελούν ποιητικές απόπειρες. Είναι ποιήματα ποιητικώς ισχυρά:  

Είναι ώραι, στιγμαί παραδείσου  

τα φάσματα παύουν θολά  

και τα πάντα θεάται καλά  

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html-empl/index06_02.html
https://www.sansimera.gr/biographies/769
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η ψυχή σου. 

Φεύγει τότε ο νους και η κρίσις· 

η καρδία γλυκύθυμος ζει 

και μ' αυτήν εορτάζει μαζί 

όλ' η Φύσις… 

(…)  

Σταματά η ζωή παραφόρως  

ευθυμούσα, φαιδρά, ως ευρών,  

σταματά πρόσχαρης θησαυρόν  

οδοιπόρος.  

 

«Πλήν πριν έτη καλώς εννοήσω  

ότι έχαιρον φεύγ’ η χαρά.  

Φεύ! Καθώς αστραπή τις περά  

πώς θα ζήσω;  

(…)  

Την χαράν θεωρώ ειρωνείαν  

μετά μέλιτος γεύσιν πολλήν  

τα λοιπά ανευρίσκεις χολήν  

και ανίαν.  

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την ποίηση, ο Βασιλειάδης έγραψε 

πεζογραφήματα, θεατρικά έργα, επιφυλλίδες, μεταφράσεις και κριτικές 

μελέτες. Από τα θεατρικά του έργα πιο γνωστά είναι η «Γκόλφω». Το «Η 

Άπιστη Γυναίκα»,  έκανε καριέρα  στο εξωτερικό.  

Από τα θεατρικά του Βασιλειάδη, το διασημότερο και δημοφιλέστερο ήταν 

η Γαλάτεια που φρόντισε  να το συνδυάσει με τον αρχαίο μύθο για τον 

βασιλιά της Κύπρου Πυγμαλίωνα, που ερωτεύτηκε παράφορα ένα 

πανέμορφο άγαλμα και η δύναμη του έρωτά του έδωσε πνοή στην άψυχη 

γυναίκα. ‘’Αυτή η γυναίκα, η Γαλάτεια, τον παντρεύεται, αλλά αργότερα 

ερωτεύεται τον αδελφό του, τον Αργοναύτη Ρέννο, και τον πείθει να 

σκοτώσει τον σύζυγό της. Ο Ρέννος αρχικώς συγκατανεύει, αλλά τελικά 

συνέρχεται από την παραφορά του μπροστά στη μεγαλοψυχία και την 

ανάγκη που του δείχνει ο αδελφός του· ο Πυγμαλίων ανακαλύπτει την 

απιστία της γυναίκας του και τη σκοτώνει.’’ Το έργο παραστάθηκε αρκετές 

φορές στην Ελλάδα και σε ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και 

μεταφράστηκε στα ιταλικά, τα γαλλικά και ουγγρικά· μάλιστα, ήταν το 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2366,8995/index06_02.html
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πρώτο έργο ξένου συγγραφέα που ανέβηκε στη σκηνή του Εθνικού 

Θεάτρου της Ουγγαρίας. 

Ο Βασιλειάδης στο χώρο του θεάτρου πρόβαλε την ανάγκη για τη 

δημιουργία Εθνικού Θεάτρου και υπήρξε πολέμιος του γαλλικού 

κωμειδυλλίου, που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη στην αθηναϊκή σκηνή. 

Υπήρξε χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της ρομαντικής εποχής και του 

πνεύματός της. Ανήκει στην Α΄ Αθηναϊκή σχολή με κύρια χαρακτηριστικά 

το ρομαντισμό και την χρήση της καθαρεύουσας. Είχε μελετήσει όπως 

πολλοί άλλοι βαθύτατα τους αρχαίους και τις παραδόσεις τους και είδε το 

κάλος που έκρυβαν, συνέχεια αυτού του κάλλους θεώρησε τη δημοτική 

παράδοση και γι' αυτό αγάπησε και το δημοτικό τραγούδι και υποστήριξε 

ότι η Ελληνική ποίηση μπορεί να αντλήσει από την δημοτική μας παράδοση 

πολλά στοιχεία που θα της δημιουργήσουν μια νέα ποιητική αξία. Το 

δυστυχές είναι ότι αφού είχε πλέον αυτή την άποψη για το δημοτικό 

τραγούδι, ο ίδιος μόνο σε τρία έργα του πρόλαβε και χρησιμοποίησε την 

δημοτική γλώσσα αφού πέθανε σε πολύ νεαρά ηλικία.   Πολλά από τα 

βιβλία, τα ποιήματα και θεατρικά έργα που έγραψε μεταφράστηκαν στα 

γαλλικά. Στα ποιήματα του κυρίως υπάρχει η μελαγχολία και ο πόνος και 

κλίνει πιο πολύ προς την κενολόγο ρητορεία και την υπερβολή. Από την 

συλλογή ‘’Γαλάτεια’’ 1898 

Παρήλθον ημέραι και χρόνοι μεγάλοι, 

εις βάτους επνίγη το εύβοτρυ κλήμα, 

η κόμη γονέων σεπτών ελευκάνθη 

και μείρακες ήδη τα βρέφη 

θα είναι αφ' ότου της ξένης η άλμη μας ζει…… 

Ο ναύτης με μόχθους ιθύνων το σκάφος 

εν μέσω λαιλάπων κι εν μέσω θηρίων, 

ο πλάνης περών των ερήμων τα πλάτη, 

προς τ' άστρα το βλέμμα ποσάκις εγείρει 

ποθών να εικάσει την πάτριον γην. 

Ω! πότε θα ρίψει αγκύρας το πλοίον 

εν μέσω λιμένος φιλτάτης πατρίδος; 

Ω, πότε θα κλίνει ο ναύτης τα στέρνα 
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εν μέσω αγκάλης μνηστής ερωμένης; 

Βοήθει τους άνδρας ναυτίλους, Βορρά! 

Ήταν στενός φίλος του Δημήτρη Παπαρηγοπουλου τόσο που οι σύγχρονοί 

τους, τους αποκαλούσαν Διόσκουρους.  

Μας λέει ο Λίνος Πολίτης, στην Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που 

εξέδωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1998   ‘’ Ο 

Σπυρίδων Βασιλειάδης γεννήθηκε στην Πάτρα ένα χρόνο μετά τον 

Παπαρρηγόπουλο και πέθανε φθισικός στο Παρίσι, πάλι ένα χρόνο μετά 

από εκείνον. Είναι ο τρίτος ποιητής που γνωρίζουμε και που πεθαίνει 

τριάντα χρονών· να είναι κι αυτό (όπως και η αυτοκτονία του Καρασούτσα 

και άλλων μικρότερων) ένα βιολογικό επακόλουθο του ρομαντισμου, όπως 

είπαν.  Ο Βασιλειάδης σπούδασε κι αυτός νομικά και ήταν φίλος με τον 

Παπαρρηγόπουλο, αν και στο χαρακτήρα πολύ διαφορετικός από αυτόν, 

ενθουσιώδης, εκρηκτικός, με αδρά και συμπαθητικά χαρακτηριστικά. Οι 

ποιητικές του συλλογές παίρνουν συχνά επαίνους και εύφημες μνείες στους 

ποιητικούς διαγωνισμούς. Πιο αυθόρμητος από τον Παπαρρηγόπουλο, 

είναι όμως και πιο ρηχός, και κλίνει περισσότερο προς την κενολόγο 

ρητορεία και την υπερβολή. Γράφει πολλά, έμμετρα και πεζά·ακόμη και 

τραγωδίες και δράματα που παίζονταν ταχτικά. Από αυτά το πιο γνωστό 

του, η Γαλάτεια (σε πεζό), εκμεταλλεύεται το μύθο του Πυγμαλίωνα, 

εμπνέεται όμως περιέργως και από τη δημοτική παραλογή   «Τ’ αγαπημένα 

αδέρφια και η κακή γυναίκα». Ο διάλογός του, παρά την ψυχρή 

αρχαΐζουσα, έχει κάποια ένταση δραματική· αξιοσημείωτη είναι η προσοχή 

που έδωσε ο Βασιλειάδης στα δημοτικά τραγούδια  ως πηγή εμπνεύσεως 

ποιητικής.’’ 

Η ποίησή του Βασιλειάδη παρουσιάζει υφολογικές επιδράσεις από 

τον Αχιλλέα Παράσχο διακατέχεται ωστόσο από έντονη απαισιοδοξία και 

κάποια σατιρική διάθεση.  

Στο έργο του η απεικόνιση της ζοφερής πραγματικότητας, της κοινωνικής 

ανισότητας, της αδικίας και του μίσους που βασιλεύουν παντού, αποτελεί 

τη βάση, τον καμβά πάνω στον οποίο «υφαίνονται» οι ποιητικές εικόνες 

του Βασιλειάδη. Η καθημερινή διάψευση των ελπίδων για έναν κόσμο 

γεμάτο αγάπη, περισσότερο δίκαιο και περισσότερο ανθρώπινο 

εκφράζεται σε όλα τα ποιήματά του.  
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Ερρέτω γερόντων η φιλοσοφία, 

ερρέτω μελέτη και πλάτος σπουδής! 

Αλήθεια μόνη ―γυνή ευειδής― 

τα άλλα, βλακεία. 

Είναι τυφλή η μοίρα μας, γριά ξεμωραμένη, 

χώνει στη γη το σμάραγδο, στη νύχτα άστρα ραίνει, 

στον ξηραμένο πλάτανο πλέκει κισσού κλωνάρια, 

στολίζει και το θάνατο με νιες και παλληκάρια! 

Η επικράτηση του κακού σε βάρος του καλού και η υπερίσχυση του μίσους 

σε βάρος της αγάπης αποτελούν τη βασική αιτία που γεννά τη δυστυχία 

των προσώπων που εμφανίζονται στις Εικόνες. Όλοι οι ήρωες είναι νέοι, 

αγνοί και αθώοι, συντρίβονται, όμως, από τη μοίρα, ασθενούν βαριά ή 

πεθαίνουν. Το ρομαντικό μοτίβο του νέου ανθρώπου που είναι γεμάτος 

αγάπη και αθωότητα, λατρεύει τη φύση, τους συνανθρώπους του, την 

ποίηση και τη ρέμβη, αλλά τελικά βρίσκει μπροστά του μόνο δυστυχία και 

πόνο, επανέρχεται συνεχώς και δίνει την ευκαιρία στον ποιητή να 

στηλιτεύσει την κοινωνική ανισότητα και τις διακρίσεις μεταξύ πλούσιων και 

φτωχών αλλά και να διατυπώσει γενικότερες σκέψεις γύρω από την 

τραγική μοίρα του Ανθρώπου που αιωνίως βασανίζεται, τιμωρούμενος για 

τα προπατορικά αμαρτήματα που πέφτουν βαριά στους ώμους του.  Η 

συλλογή ‘’Κύματα’’ περιέχει ποιήματα που μιλούν για το απαισιόδοξο 

μέλλον της ανθρωπότητας, για τον θάνατο, για την κοινωνική ζωή και 

οργάνωση, για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για τον έρωτα….  

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. 

Τα κριτικά και στοχαστικά του κείμενα τα γράφει κατά την τελευταία 

πενταετία της ζωής του. Γράφει μελέτες και κριτικές για θέματα σημαντικά 

που σε λίγο θα παίρνανε την πρώτη θέση στη φιλολογική και τη 

λογοτεχνική κίνηση, όπως είναι οι απόψεις του για τα δημοτικά τραγούδια 
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και τη νεοελληνική παράδοση ή η προσέγγιση και ερμηνεία του 

σαιξπηρικού έργου (1870).  

Σημαντική είναι η συμβολή του Βασιλειάδη στο Φιλολογικό Σύλλογο 

«Παρνασσός». Υπήρξε ιδρυτικό και ενεργό μέλος του Συλλόγου μέχρι το 

τέλος, ενώ πρότεινε την θέσπιση του δραματικού διαγωνισμού του 

Συλλόγου. Αξιόλογο είναι και το φιλανθρωπικό έργο του συγγραφέα. Είναι 

ο εμπνευστής και ιδρυτής της Σχολής Απόρων Παίδων τα εγκαίνια της 

οποίας γίνονται στις 3 Δεκεμβρίου 1872.  

Στις αρχές του καλοκαιριού του 1874 ο Βασιλειάδης εμφάνισε τα πρώτα 

ανησυχητικά δείγματα της φυματίωσης, μεταφέρεται στο Παρίσι όπου και 

πεθαίνει στις 30 Αυγούστου 1874  είκοσι εννέα  ετών,  έχοντας ήδη 

συμπληρώσει μια οκταετία λογοτεχνικής παρουσίας. Τα κριτικά και 

στοχαστικά του κείμενα τα γράφει κατά την τελευταία πενταετία της ζωής 

του. Γράφει μελέτες και κριτικές για θέματα σημαντικά που σε λίγο θα 

παίρνανε την πρώτη θέση στη φιλολογική και τη λογοτεχνική κίνηση, όπως 

είναι οι απόψεις του για τα δημοτικά τραγούδια  και τη νεοελληνική 

παράδοση ή η προσέγγιση και ερμηνεία του σαιξπηρικού έργου (1870). Τα 

θεωρητικά του ενδιαφέροντα, ωστόσο, είναι μέρος ενός γενικότερου 

προβληματισμού πάνω σε ζητήματα της εποχής του, πολιτικά και 

κοινωνικά. 

Η γενέτειρα του αξιώθηκε να του στήσει την προτομή, μετά από 18 χρόνια 

από τον θάνατό του,  στις 25/10/1898, η οποία τοποθετήθηκε αρχικά μέσα 

στο δημαρχείο…. Σήμερα ξεχασμένος και παρατημένος είναι απέναντι από 

την είσοδο της παλαιάς εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στη Πάτρα.  
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

« Πολυγραφότατος και παραγωγικότατος συγγραφέας 

Διάσωσε την εποποιΐα του Εικοσιένα από τη λήθη » 

 

 

Τον Γιάννη Βλαχογιάννη τον γνωρίζω κυρίως για τη διάσωση και έκδοση 

των Απομνημονευμάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη, αλλά και για άλλα 

κείμενα του Αγώνα, που αν δεν φρόντιζε αυτόβουλα ο ίδιος θα χάνονταν, 

μεγάλος εθνικός πλούτος. Αυτή η πράξη του αποκτά ιδιαίτερο βάρος, 

καθώς το 2021 θα γιορτάσουμε τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση 

του εικοσιένα. 

Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1867. Ο πατέρας του Οδυσσέας Βλάχος 

καταγόταν από γενιά αγωνιστών της Ρούμελης και η μητέρα του Αναστασία 

Γκιώνη από το Σούλι. Είχε τρεις αδερφούς και τέσσερις αδερφές. Οι 

αναμνήσεις του 1821 διατηρήθηκαν ζωντανές στη μνήμη του και 

διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητά του. Έμαθε τα πρώτα 

γράμματα στη Ναύπακτο και τέλειωσε  στην Πάτρα το Β’ Γυμνάσιο. 

Τελειώνοντας στην Πάτρα το γυμνάσιο το 1886 γράφτηκε στη Φιλοσοφική 

Σχολή Αθηνών στο τμήμα Φιλολογίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 

(τις οποίες δεν ολοκλήρωσε), εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος και ως 

διορθωτής στην Εφημερίδα του Κορομηλά. Αργότερα έγινε συντάκτης στην 

Εστία, ενώ παράλληλα με την οικονομική συνδρομή ομογενών (μεταξύ 

άλλων και του Εμμανουήλ Μπενάκη) περισυνέλεξε τεράστιο σε όγκο 

αρχειακό υλικό του 19ου αιώνα κυρίως σχετικό με τον Αγώνα και 

http://www.biblionet.gr/author/12939/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82
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κατόρθωσε να εκδώσει ένα μέρος του, (όπως τα αρχεία του Μακρυγιάννη, 

του Κασομούλη και του Σπυρομήλιου, το Χιακό αρχείο, το Αθηναϊκό αρχείο 

και τη βιογραφία του Καραϊσκάκη). Στην ολοκλήρωση της αρχειακής του 

έρευνας ο Βλαχογιάννης αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του και 

ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια και το Λονδίνο. Η εργασία του υπήρξε 

εξαιρετικά συστηματική και συνέβαλε αποφασιστικά στην καταγραφή της 

ελληνικής ιστορίας του περασμένου αιώνα. Το 1914 με δική του εισήγηση 

ιδρύθηκαν από τον Βενιζέλο τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου διετέλεσε 

και πρώτος διευθυντής ως το 1937.  

Η πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της λογοτεχνίας τοποθετείται στα 1893 

με το διήγημα ‘Ο ξενιτεμένος’ και με ‘τις Ιστορίες του Γιάννου Επαχτίτη’, 

συλλογή τριών ηθογραφικών διηγημάτων γραμμένων στη δημοτική. Έγινε 

γρήγορα δημοφιλής στους λογοτεχνικούς κύκλους και επαινέθηκε από τον 

Κωστή Παλαμά. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά (όπως τα 

Τέχνη, Ηγησώ, Μούσα), εφημερίδες (όπως οι Εστία, Αστραπή, Εφημερίς) 

και ημερολόγια της εποχής του. Οι οικονομικές δυσκολίες που τον 

συνόδευαν σ’ όλη τη ζωή του δεν του επέτρεψαν να εκδώσει παρά ένα 

μικρό μέρος του συνολικού έργου του. Εξέδωσε το περιοδικό ́ ’Προπύλαια’΄ 

(έξι τεύχη από το 1901 ως το 1908), όπου δημοσίευσε ποιήματα, 

πεζογραφήματα και ιστορικές μελέτες.  

“‘Απολύτρωση” 

Ψυχούλα ὁλόγυρα στὸν τάφο σου 

κύτα ξανὰ μὴν φτερουγίσης 

γιατί τὰ κόκκαλα βαθύτατα 

κοιμῶνται, καὶ μὴν τὰ ξυπνήσης 

Γιατί ἡ Κατάρα, ποὺ σ’ ὀργίστηκε 

κρατεῖ τὴν πλάκα σφαλισμένη 

κι’ ἂν σὲ νοιαστῆ, μεσ’ τὸ καρτέρι της, 

ἐκεῖ θὰ μείνης σκλαβωμένη 

25 Αυγούστου 1906 

Στα χρόνια της κατοχής ο Βλαχογιάννης συνδέθηκε με τον 'Άγγελο 

Παπακώστα, ο οποίος έγινε ο στενός συνεργάτης του στο βιβλιογραφικό 

και αρχειακό του έργο. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του τελευταίου στην 

έκδοση του Καραϊσκάκη.  
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Με την ευκαιρία του εορτασμού των εκατό χρόνων από την ελληνική 

Ανεξαρτησία εξέδωσε με δικά του έξοδα τις συλλογές διηγημάτων ‘Τα 

μεγάλα χρόνια’ (1930, πρώτη δημοσίευση του 1914) και ‘Τα παλικάρια τα 

παλιά’ (1931).  

Στο σύνολο των γραπτών του περιλαμβάνονται ποιήματα, 

πεζογραφήματα, ιστορικές μελέτες, κριτικά δοκίμια, άρθρα, ακόμη και ένα 

μονόπρακτο έργο για το θέατρο (Χήρα μάνα). Ως λογοτέχνης είναι γνωστός 

κυρίως για την πεζογραφική παραγωγή του. Ο Βλαχογιάννης επιχείρησε 

να συνδυάσει ιστορικά (ηρωικής θεματικής) και ηθογραφικά στοιχεία με 

βασικό στόχο του να συμβάλει στον ορισμό της νεοελληνικής ταυτότητας 

και στην ψυχολογική σύνδεση των νεοελλήνων με το παρελθόν τους. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης οι ψυχογραφικές και συμβολικές 

διαστάσεις των έργων του. Γλώσσα των γραπτών του είναι η δημοτική την 

οποία υιοθέτησε εξαρχής, ακόμη και στις ιστορικές μελέτες του, δε 

συμμετείχε όμως στις γλωσσικές διαμάχες της εποχής του. 

Θα μας πει ο Κώστας Δημητριάδης, «Περί τα γεγονότα και τα ζητήματα. 

Τελευταία συνομιλία με τον Γιάννη Βλαχογιάννη», 

Νέα Εστία, (1-15/9-1945),  

Παραδείγματα που προέρχονται από τη βιβλιοθήκη του Γιάννη 

Βλαχογιάννη 

«Ένα μισο-υπόγειο με τέσσερα δωμάτια γεμάτα, φίσκα ως το ταβάνι με 

βιβλία ιστορικά του Αγώνος και χειρόγραφα, πάνω σε ράφια. Αλλού πάλι, 

ντουλάπια με βιβλία , κι αλλού, ράφια σε σειρές π'αφίνανε στενά μονοπάτια, 

όσο για να περνάς. Χιλιάδες παλιοί τόμοι και σπουδαία χειρόγραφα του 

Καποδίστρια, του Υψηλάντη, του Μακρυγιάννη κι' άλλων συγκεντρωμένα 

και φυλαγμένα μ'αληθινή αγάπη, σε τετράγωνα τενεκεδένια κουτιά. Σε κάθε 

δωμάτιο, είχε κι από ένα τραπέζι με βιβλία καi φρέσκα χειρόγραφα.» 

Ο Βλαχογιάννης υπήρξε πολυγραφότατος και παραγωγικότατος 

συγγραφέας τόσο στην αφηγηματική πεζογραφία όσο και στη συγγραφή 

ιστορικών έργων. Πληθωρική και πολύμορφη φυσιογνωμία έγραψε ακόμα 

και ποιήματα και λυρικές πρόζες, ενώ δεν τον άφησε ασυγκίνητο και το 

θέατρο. Το 1923 ανέβηκε στο θέατρο Κυβέλης το μονόπρακτο δράμα του 

“Χήρα μάνα”. 

Το παράπονο του τρυγονιού  (Αποσπ.) 

javascript:pop_up_win_custom('../../../../../photoshows/vlach/index.tkl','_blank','670','760')
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Πές μου, σύ, ὄψη μου γλυκειά, ψυχή ποὺ δὲ μὲ νοιώθεις 

Σύ, ποὺ μὲ χίλιες μαριολιὲς πικρὲς ἀγάπες κλώθεις. 

Βαθειὰ μὲ τρώγει ὁ πόνος σου κ’ ἡ φλόγα μὲ μαραίνει, 

Ὁ νοῦς μου μὲς σὲ σύννεφα πυκνὰ κρυμμένος μένει 

Στὴν γῆν ἀφίνει χαμηλὰ τὸ δειλιασμένο σῶμα, 

Καὶ θέλει πέρα ν’ ἀνεβῆ κι’ ἀπὸ τ’ ἀστέρι ἀκόμα 

Τ’ ἄπειρο χάος, ἄπειρος, νὰ πάρῃ, συντροφιά του, 

Τὰ μάτια, ἀκίνητα, ποτὲ νὰ μὴ γυρίσῃ κάτου 

Νὰ σβύσῃ, νὰ λησμονηθῇ, νὰ λησμονήσῃ πάλι 

Λόγο πικρόν, παράπονο σκληρὸ γιὰ νὰ μὴ βγάλῃ! 

(….) 

Πές μου, σύ, ὄψη μου γλυκειά, ψυχὴ ποὺ δὲ μὲ νοιώθεις. 

Σύ, ποὺ μὲ χίλιες μαριολιὲς πικρὲς ἀγάπες κλώθεις, 

Γιατί, κι’ ἂν θέλω, δὲ μπορῶ, χωρὶς ἐσὲ νὰ ζήσω, 

Πικρὰ νὰ σὲ καταρασθῶ, σκληρὰ νὰ σὲ μισήσω; 

Πές μου ἀφοῦ τόσα μυστικὰ κρατεῖς μὲς τὴν καρδιά σου… 

Κάμε τὴ χάρι, ποὺ ὑστερνὴ ζητῶ ἀπὸ σέ, στοχάσου! 

Ο Βλαχογιάννης κατανάλωσε τον πνευματικό του μόχθο κυρίως στη 

συγγραφή μικρών και εκτεταμένων διηγημάτων (νουβέλες) αλλά και 

άρθρων κριτικών, γλωσσικών, φιλολογικών, λαογραφικών. Χρησιμοποίησε 

και ψευδώνυμα, όπως Γιάννος Επαχτίτης ή πιο σπάνια, Πάνος Καλόθεος, 

Πάνος Φωτεινός, Λυκογιάννης. 

Ξεκινώντας από το ιστοριοδιφικό του έργο και τις δραστηριότητές του ως 

διευθυντού των Γενικών Αρχείων του Κράτους, έχουμε τις εξής αρχειακές 

εκδόσεις: Το Αθηναϊκόν Αρχείον (1901), τη Βιογραφία του στρατηγού 

Καραϊσκάκη από τον γραμματέα του Δημήτριο Αινιάνα (1903), 

το Αρχείο και τα απομνημονεύματα  του στρατηγού Μακρυγιάννη (1907), 

το Χιακόν Αρχείον (1910, 1924), Τα Απομνημονεύματα του 

Κασομούλη (1940-42). Επίσης την Ιστορική Ανθολογία (1927, ανθολογία 

ιστορικών ανεκδότων της περιόδου 1820-64). Το 1935 εκδίδεται η μελέτη 

του Κλέφτες του Μοριά και το 1937 τα Ιστορικά ραπίσματα 

Με το έργο του αυτό και με το τεράστιο αρχειακό του έργο της 

συγκέντρωσης χειρογράφων, εγγράφων και άλλων πηγών συνετέλεσε τα 

μέγιστα να φωτιστούν γεγονότα και να γραφεί η ιστορία του μεγάλου 
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απελευθερωτικού αγώνα αλλά και των χρόνων που προηγήθηκαν και 

ακολούθησαν. 

Ως προς το λογοτεχνικό του έργο ο Βλαχογιάννης κάνει την πρώτη 

εμφάνισή του στο λογοτεχνικό χώρο το 1893 με τις Ιστορίες του Γιάννου 

Επαχτίτη. Πρόκειται για μια συλλογή τριών μόνο διηγημάτων που έκαναν 

αμέσως εντύπωση και προκάλεσαν εγκωμιαστικά σχόλια και μάλιστα και 

αυτού του Κωστή Παλαμά. Είναι γεμάτα από μνήμες παιδικές στον 

Έπαχτο, πλούσιο σε βιώματα και ηθογραφικά στοιχεία. 

Από το 1900 έως το 1908 συγκεντρώνει και εκδίδει έργα του στο 

περιοδικό  Προπύλαια που το έγραφε και το έβγαζε ο ίδιος. Στα 1914 

εκδίδεται η νουβέλα του ο Πετεινός από τα ωραιότερα αφηγήματά του, 

πλούσιο σε φροϋδικά στοιχεία. Ακολουθούν: η Πεταλούδα 1920 1923, 

ο Έρμος κόσμος (διήγημα), του Χάρου ο χαλασμός (πεζή σάτιρα) και 

οι γύροι της ανέμης (παραμύθια), Λόγοι κι αντίλογοι, (μικρά πεζά 

γραμμένα από το 1902-1914). 

“Το Χάραμα” 

Ἡ Νύχτα, ἡ Γύφτισσα, σιγὰ 

βουβὰ διαβαίνει 

λυώνουν στὰ χέρια της ἀργὰ 

τὰ μάγια, ποὺ ὅλο ὑφαίνει, ὑφαίνει 

Κι’ ἡ Ροδομάγουλη ξυπνάει 

καὶ κυνηγήτρα 

κόρη, τὴ λάμια κυνηγάει 

μὲ ρόδα, ποὺ κρατεῖ, καὶ κίτρα 

Πέρα στὸν ξάστερο οὐρανὸ 

χρυσοὺς ἁπλώνει 

πέπλους ἡ κόρη − ὡς τὸ βουνὸ 

φτάνουν τὰ κρόσσια της κι’ ἡ ζώνη 

Φιλεῖ μ’ ἀνάβλεμμα γλαρὸ 

τὸν Παρθενῶνα 

φλόγινο στέφανο κι’ ἱερὸ 

πλέκει στὴν κάθε του κολόνα 
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(….) 

Κ’ εἶναι ἡ χαρὰ γιὰ τὶς χαρές, 

ποῦ φέρνει ἡ μέρα 

κ’ ἡ θλίψη γιὰ τὶς ἰσκιερὲς 

Ὧρες ποὺ σβύνουν στὸν αἰθέρα 

Κι’ εἶναι ἡ χαρὰ γιὰ τὴν Αὐγή, 

ξανθὴ παρθένα, 

ποῦ διαλαλεῖ σ’ ὅλη τὴ γῆ 

μ’ ἄνθη τριγύρω σκορπισμένα 

Τὸν Ἥλιο τὸν τριποθητὸ 

καὶ βασιλιά της 

ποὺ ἀκολουθεῖ ὡς τὸν Ὑμηττὸ 

πάντα τὴν ἄφταστη ἀγκαλιά της. 

Το 1930 και 1931 αντίστοιχα εκδίδει δύο βιβλία (τυπώνονται με έξοδα του 

συγγραφέα) που δείχνουν το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς του 

Βλαχογιάννη. Πρόκειται για τα Μεγάλα Χρόνια (50 μικρά διηγήματα) και Τα 

παλληκάρια τα παλιά (14 διηγήματα). Εμπνευσμένα όλα αυτά τα διηγήματα 

από τη βαθιά γνώση που είχε της ιστορίας του ‘21. Ανασταίνουν τον 

άνθρωπο των ηρωικών διαστάσεων και γενικότερα το πνεύμα εκείνης της 

εποχής και το προβάλλουν ως παράδειγμα και πρότυπο ζωής για τις 

νεότερες γενιές. 

Μετά το 1931 δεν εκδίδει άλλα λογοτεχνικά βιβλία αλλά εξακολουθεί μέχρι 

και το θάνατό του να δημοσιεύει σε εφημερίδες και περιοδικά διηγήματα, 

νουβέλες, μελέτες και εργασίες ιστορικού, φιλολογικού και λαογραφικού 

περιεχομένου. Λίγο πριν το θάνατό του το αφηγηματικό του έργο 

κορυφώνεται με την δημοσίευση ενός πραγματικού αριστουργήματος, της 

νουβέλας Της τέχνης τα φαρμάκια (Νέα Εστία 1943), έργο εμπνευσμένο 

από τη ζωή του Καραγκιοζοπαιχτών. 

Μετά το θάνατό του κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο της Εστίας σε 

δεύτερη έκδοση τα Μεγάλα Χρόνια και σε ένα τόμο με τίτλο Διηγήματα ο 

Πετεινός και οι αδημοσίευτες μέχρι τότε σε βιβλίο νουβέλες Της τέχνης τα 

φαρμάκια και η Κουφόβραση καθώς και δύο από τα επίσης σκορπισμένα 
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σε εφημερίδες και περιοδικά διηγήματα Η ψυχοπαίδα μας η Χιόνα και Ο 

γάμος της Λεμονιάς. 

Ο Βλαχογιάννης θα μείνει στη νεοελληνική λογοτεχνία και στην ιστορική 

επιστήμη πρώτα σα μάστορας της δημοτικής (μολονότι ο πεζός του λόγος 

έχει μια τεχνητή ρυθμικότητα, που είν’ αντίθετη με τη φύση της αληθινής 

πρόζας και μπορεί ως ένα σημείο να ταιριάζει στη ρητορική) και σαν 

εκδότης ιστορικών κειμένων, που η σημασία τους η ιστορική είναι μεγάλη 

κ’ η  άξια τους η λογοτεχνική (όπως συμβαίνει με τ’ «Απομνημονεύματα» 

του Μακρυγιάννη) μοναδική στο είδος της. 

Πέθανε το 1945 στην Αθήνα λίγο πριν το τέλος της γερμανικής κατοχής.   
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  (1870 – 1910) 

Ο Έλλην 
 

Ένας παρεξηγημένος οραματιστής 

 

Συνεχίζοντας να γράφω την στήλη Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ 

ΤΩΡΑ θα αναφερθώ στον Περικλή Γιαννόπουλο, αυτό τον μεγάλο Έλληνα, 

τον σπουδαίο, αλλά παρεξηγημένο οραματιστή, τον πυργωτή της εθνικής 

ιδέας και της εθνικής συνείδησης, τον απηνή διώκτη της ξενικής επιρροής, 

τον «απροσάρμοστο» του 20ου αιώνα, «τον εξοχότερο των Νέων 

Ελλήνων», όπως τον αποκάλεσε ο Γαβριηλίδης. Χαρακτηρίστηκε από τους 

ομόδοξούς του πατέρας του πνευματικού κινήματος του ελληνοκεντρισμού 

και του ελληνικού εθνικισμού, «ο μεγαλύτερος, ο ευγλωττότερος και ο 

φωτεινότερος απόστολος του κατά φύσιν ελληνικού ζην», «άγιος της 

ελληνικής νεολαίας», «αηδόνι της ελληνικής γης», «μάγος της ελληνικής 

γλώσσας», ή ακόμη, απλά και πάνω απ' όλα, «ο Έλλην». Και ακόμη, 

αισθητικός της ελληνικότητας, σουρεαλιστής πριν τον σουρεαλισμό, 

οικολόγος πριν το οικολογικό κίνημα, Εθνικός αλλά και Βυζαντινός μαζί, 

«ξανθός ιππότης», μποέμ, και δανδής μαζί, αναρχικός και σαμουράι 

ρομαντικός, ιδιόρρυθμος, δριμύς κατήγορος της κοινωνίας της εποχής του. 

Ο Περικλής Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1870 στην Πάτρα, οι ρίζες 

του  ήταν αρχοντικές. Ο πατέρας του ήταν γιατρός, από 

Μεσολογγίτικη γενιά και η μητέρα του από την Βυζαντινή 

αριστοκρατική οικογένεια των Χαιρέτηδων. Γι’ αυτό φέρεται ότι 

επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το έργο του θείου του Εμμανουήλ Χαιρέτη. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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Τελείωσε το Α’ Γυμνάσιο Πατρών το 1887 κι έπειτα 

παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής για ένα χρόνο στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα δύο χρόνια στο Παρίσι. Ήταν 

πανέμορφος κι έμοιαζε σαν αρχαίος έφηβος βγαλμένος απ’ τη σμίλη του 

Πραξιτέλη. Επιβλήθηκε εύκολα στους κύκλους του Παρισιού και έκανε 

άστατη και ζωηρή ζωή. Απόλλωνα τον ονόμασε μια ηθοποιός του 

θεάτρου, όταν τον είδε καθισμένο στα πρώτα καθίσματα και με αυτό το 

όνομα τον ήξερε στη συνέχεια το Παρίσι. 

Μια αναφορά του Σικελιανού, νομίζω, ότι εκφράζει απόλυτα το διάβα του 

Γιαννόπουλου από το κοσμικό Παρίσι:  

«Η νιότη του έπαιξε παράφορα,  

τον αυλό, για  να χορέψουν χίλιοι Σάτυροι,  

που εξέβγαιναν μπροστά του,  

μεθυσμένοι από τη ζέστα του ήλιου». 

Μετά, όμως, από δυο χρόνια τα πράγματα άλλαξαν εντελώς. Ο πατέρας 

του πέθανε, ο νέος με την ομορφιά του Αντίνοου έμεινε χωρίς χρήματα 

και οι σπουδές του ήταν ακριβώς εκεί που άρχισαν. Και το χειρότερο η 

υγεία του κλονίστηκε. Έτσι, έφυγε από το Παρίσι και καταφύγιο βρήκε για 

λίγους μήνες στο Λονδίνο, κοντά στον αδελφό του. 

Το 1893, τη χρονιά που ο Τρικούπης αναγνώριζε στη Βουλή την πτώχευση 

της Ελλάδας, ξαναντικρύζει την αγαπημένη του Ακρόπολη και γράφεται στη 

Νομική Σχολή, που όμως δεν πρόκειται να φοιτήσει ποτέ. Στην Αθήνα 

αποκαταστάθηκε η υγεία του κι άρχισε να δημοσιεύει μεταφράσεις από 

έργα του Ντίκενς, του Πόε, του Λοτί και του Μπωντλαίρ.  Τὰ πρώτα 

σκιρτήματα στη καρδιά από το λόγο του ωραίου ελληνολάτρη: 

«Παντοῦ φῶς, παντοῦ ἡμέρα, παντοῦ τερπνότης, παντοῦ ὀλιγότης, 

ἄνεσις, ἀραιότης· παντοῦ εὐταξία, συμμετρία, εὐρυθμία· παντοῦ 

ἡμερότης, χάρις, ἱλαρότης· παντοῦ παίγνιον ἑλληνικῆς σοφίας, 

διάθεσις γελαστική, εἰρωνία Σωκρατική· παντοῦ φιλανθρωπία, 

συμπάθεια, ἀγάπη· παντοῦ ἵμερος, πόθος ᾄσματος, φιλήματος· 

παντοῦ πόθος ὕλης, ὕλης, ὕλης· παντοῦ ἡδονὴ Διονύσου […..] 

Ένα γράμμα, όμως, που ήρθε από τα Μέθανα του λόγιου φίλου του 

Γεννάδιου, έμελλε να αλλάξει τη ροή της ζωής του Γιαννόπουλου και την 

προσφορά του στη χώρα:  « Παύσε να διαβάζεις Μπωντλαίρ και λοιπά 

περιττώματα» τού έγραφε και τον προέτρεπε να μελετήσει καλά τους 

Έλληνες κλασικούς…» 

Με εντελώς προσωπικό ύφος και γλώσσα, και ασυγκράτητο πάθος, 

εκφράζει τις ελληνοκεντρικές του πλέον ιδέες και καταγγέλλει τα κατ’ αυτόν 
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αίτια της ελληνικής κακοδαιμονίας – προπαντός την ξενομανία, τον 

“φραγκοραγιαδισμό” όπως τον ονόμασε ο ίδιος. Το 1906 εκδίδει ως 

αυτόνομο βιβλίο το “Νέον Πνεύμα”, και το 1907 την εκτενέστερη “Έκκληση 

προς το Πανελλήνιον Κοινόν” – τα ιδεολογικά του μανιφέστα. Οι 

“περικλογιαννοπούλειες” ιδέες, σε σύγκρουση με κάθε κατεστημένο, 

προκαλούν αντιδράσεις στην Αθήνα της εποχής. Από άλλους θεωρείται 

απλώς ρομαντικός και ωραίος τρελός, από άλλους υβριστής, άλλοι όμως 

αναγνωρίζουν από την πρώτη στιγμή την πρωτοτυπία του και εμπνέονται 

από αυτόν. (Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Αρίστος Καμπάνης, ο Παύλος 

Νιρβάνας, ο Σπύρος Μελάς δημοσιεύουν πολύ εγκωμιαστικές κριτικές. Ο 

Ίων Δραγούμης γίνεται αδελφικός του φίλος, και μάχεται μετά τον θάνατο 

του Γιαννόπουλου να κάνει το όραμα του φίλου του πολιτική πράξη. Ο 

Άγγελος Σικελιανός θα ακολουθήσει δική του, πρωτότυπη ελληνοκεντρική 

πορεία, θα υμνήσει όμως και αυτός τον Γιαννόπουλο και βεβαίως δεν θα 

μείνει ανεπηρέαστος από αυτόν.) 

Συλλαμβάνει την ιδέα συγγραφής μιας ενιαίας συνθετικής εργασίας περί 

της Ελληνική Αναγεννήσεως, τμήματα της οποίας, όπως οι μελέτες του 

περί χρώματος και γραμμής, δημοσιεύονται σε εφημερίδες της εποχής 

εκείνης. Αρνείται προσφερθείσα εργασία στη Βιομηχανική Τράπεζα και 

στους σιδηροδρόμους, ζει απομονωμένος σε ένα δωμάτιο κάτω από την 

Ακρόπολη που του παραχώρησε ο Πατρινός κτηματίας Χαλκιόπουλος και 

μελετά ασταμάτητα. 

Προετοιμάζοντας τον εαυτό του για την μεγάλη αποστολή του, την 

αναγέννηση δηλαδή της Ελλάδας, άρχισε τις εκδρομές στην αττική γη, που 

τη θεωρούσε προνομιούχο περιοχή του ελληνικού χώρου. Υμηττός, 

Πεντέλη, Ελευσίνα, τον περίμεναν καθημερινά. Έμαθε τα μυστικά κάθε 

πέτρας, κάθε βράχου κάθε πλαγιάς και κάθε φυτού. Αντάμωνε τις ελιές, τα 

πεύκα, τα κυπαρίσσια, σαν φίλους. Τα μελετούσε όλα. Ήξερε πως η φύση 

κρατάει κρυμμένα καλά τα μυστικά της. Μελετούσε τις αποχρώσεις ενός 

δέντρου κάτω από το φως του ήλιου, τα κοινά σημεία μιας ανεμώνης και 

ενός θυμαριού. Μέσα του βούιζαν μέλισσες, σείονταν τα στάχυα, φλέγονταν 

οι αγροί κι όπως είπε ο Νιρβάνας «φίλος του ήταν ο στάχυς, δουλειά η 

αντηλιά του μνημείου, ραντεβού του η κάθε ανεμώνη, επιχείρησίς του 

η ζώσα ποίησις του τόπου αυτού». 

Άκουγε μέσα σ' ένα κοχύλι τις μελωδίες του Αιγαίου. Έγινε ένα με τη φύση 

και κατέληξε στο συμπέρασμα και στο όνειρο: Ο τόπος κλείνει όλο το 

νόημα!  Δεν χρειάζεται κανένα άλλο νόημα. Ο τόπος είναι Ελληνικός και 
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γεννά Έλληνα. Πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας να στρέφει το βλέμμα του 

στην Ευρώπη, να δέχεται τις ξενικές επιρροές και να μαϊμουδίζει; 

Ερώμενοι τον τόπο μας, προσκυνούμε την Ελλάδα. Εξυμνώντας την 

Ελλάδα, δοξολογούμε μετεωρίζουμε και πυργώνουμε τον Άνθρωπο· 

Δοξολογούμε τον Έλληνα Πρόγονο, που τακτοποιεί το χάος του λογισμού 

με τον έντεχνο Λόγο και την ερευνητική σκέψη. Τον γλύπτη που ισορροπεί 

σε μοναδικές αναλογίες το κάλλος. Τον ποιητή που οικοδομεί την τραγική 

ουσία του μύθου μέσα στην κόγχη του αρχαίου θεάτρου. Τον φιλόσοφο 

που λογίζει το μυστήριο του Κόσμου με τον ακοίμητο λογισμό του. Αλλά και 

τον ανώνυμο κάτοικο αυτής της ευλογημένης Γης, τον ξωμάχο, τον βοσκό, 

τον ψαρά, τον δουλευτή, που κάθε γενιά  - εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια - 

κατακτά νέους ορίζοντες και ψηλαφεί νέους κόσμους. Αυτή η μικροσκοπική 

σκόνη του Διαστήματος, ο Άνθρωπος, στα δικά μας χώματα έχει 

ανακαλύψει το ευδαίμον και το ελεύθερο της ζωής. Και έχοντας από την 

αυγή της Ιστορίας, εισχωρήσει στη δομή της ύλης, αποδεσμεύει την 

ενέργεια, αποκαθιστώντας την ενότητα του Απείρου. Στα δικά μας χώματα, 

ο Άνθρωπος έγινε Σύμπαν.....  

«Φαντασθῆτε ὅτι ἔχετε Πλοῦτον Θεοῦ. Τί Παλάτι θὰ ἠθέλατε; Κλείσετε τὰ 

μάτια σας καὶ φαντασθῆτε. Ἔπειτα ἀνοίξετε τὰ μάτια σας: Τὸ ἔχετε ἐμπρός 

σας, ὡραιότερον τοῦ ὡραιοτέρου ὀνείρου. Εἶναι ἡ ΓΗ ΣΑΣ.»  («Ἑλληνικὸν 

Χρῶμα», 1904). 

Και ο πόλεμος κηρύχθηκε. Από τη μια μεριά ο καλός κόσμος της Αθήνας, 

να βρίσκεται και να ζει μες στη χλιδή και την ανεμελιά, ξεχνώντας εύκολα 

την ντροπή του 1897, να διασκεδάζει με ιταλική μουσική και να μην 

νοιάζεται για τίποτε το εθνικό και αναγεννητικό, και από την άλλη ο 

Περικλής Γιαννόπουλος να μαστιγώνει την κατάσταση αυτή καθημερινά, να 

εξαπολύει βέλη απ' τη φαρέτρα του εναντίον όσων θέλουν την ξενική 

επιρροή και την ενσωμάτωση άλλων, έξω Ελληνικών, συνηθειών και όσων 

βρίσκονται σε πολιτικά, πολιτιστικό και εθνικό λήθαργο. 

Ο πόλεμος αυτός κράτησε κοντά στα δέκα πέντε χρόνια και έληξε με ήττα 

του Γιαννόπουλου, εκείνο το γκρίζο μεσημέρι της 10ης Απριλίου 1910, στον 

Σκαραμαγκά. Ο Γιαννόπουλος είναι απών από τα λογοτεχνικά δρώμενα 

δυο χρόνια (1904-1906).  

Το 1906 κυκλοφορεί το «ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ», έργο που τάραξε τα λιμνάζοντα 

ύδατα της λογοτεχνικής πολιτικής και πολιτισμικής καταστάσεως της 

χώρας. Στρέφεται κατά της ξενομανίας, κατά των βουλευτών, κατά των 

ιερέων, που κοιμούνται στα στασίδια τους, όπως έλεγε και ο Ουγκώ, κατά 

του ψεύδους, κατά των βαρβάρων της Δύσεως και κραυγάζει με οργή: 

https://pheidias.antibaro.gr/Giannopoulos/book-chroma.html
https://pheidias.antibaro.gr/Giannopoulos/book-chroma.html
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«Με ψευδή δεν δημιουργούνται έθνη, μάθετε να υποφέρετε την 

αλήθεια, ολόκληρη και γυμνή, πεθαίνετε, διότι εσκοτώσατε το πνεύμα, 

Κάτω η Ελλάς των ψήφων, των Μισθών, των Χαρτοπαικτών των 

βουλευτών ». 

 

Το βιβλίο αυτό δημιούργησε σάλο πραγματικό μεταξύ των πνευματικών 

ανθρώπων της εποχής εκείνης. Γύρισαν την πλάτη με περιφρόνηση οι 

περισσότεροι στον διαφαινόμενο προφήτη του Ελληνισμού. Μόνον ο 

Ξενόπουλος υπερασπίσθηκε το βιβλίο, χαλαρά, και ο Σικελιανός επίσης. 

Βέβαια, και ο Ίων Δραγούμης, επιστήθιος φίλος του Γιαννόπουλου, που 

έγραψε: 

«Δεν ξέρω δεν λέει σωστά πράγματα ή στραβά τό 

βιβλιον τού Γιαννοπούλου, μά όταν το διάβαζα ήταν 

σάν άνεμος νά φυσομανούσε μέσα μου τρομαχτικά 

καί νά συντάραζε τον ελληνισμό μου όλον καί νά με 

ελευθέρωνε καί αφού τό διάβασα μού φάνηκε σάν 

τον βαρρια τον παγωμένο πού μανιασμένος 

σαρώνει τούς βρώμιους από μικρόβια αέρηδες καί 

από κάθε βρώμα ή σκουπίδι καθαρίζει τον Κόσμο. . 

.  

Τον άλλο χρόνο, 1907, κυκλοφόρησε την «Έκκλησιν προς το Πανελλήνιον 

Κοινόν». Ο Γιαννόπουλος με το τελευταίο αυτό έργο του, έκανε έκκληση 

για κοινωνική αναμόρφωση και εθνική Αναγέννηση. Ο πόλεμος κατά της 

ξενικής επιρροής και του αμαθούς καλογηρισμού γίνεται πιο σκληρός στο 

βιβλίο αυτό: 

«Δεν θα κρίνετε Σεις οι Φράγκοι, τα χθεσινά αγριογούρουνα, Εμάς, 

αλλ' Εμείς θα κρίνωμεν Εσάς και τον Πολιτισμόν Σας»,  έγραφε. 

Περιφρονεί και μισεί τους Ευρωπαίους ο Γιαννόπουλος, γιατί θεωρεί ότι 

μας κρατούν αιωνίως σε δουλειά και εξάρτηση και δεν αφήνουν να 

αναπνεύσουμε. Στο βιβλίο αυτό ορθώνεται και εναντιούνται, όχι μόνο στον 

Καλογηρισμό, αλλά και στον ίδιο τον Χριστιανισμό, τον οποίο προσπαθεί 

να αποκαθάρει από τον στείρο Εβραϊσμό, στον οποίο ερείδεται. Θεωρεί 

τον Χριστιανισμό μέσο και όπλο πολιτικό, επιβολής του Ελληνισμού, και 

ζητεί από το Ιερατείο να αντιληφθεί και να εφαρμόσει την αποστολή του 

αυτή, αλλιώς:  

«Πας παπάς αισθανόμενος ότι είναι πρώτα χριστιανός και δεύτερα 

Έλληνας ΞΟΥΡΑΦΙΣΘΗΤΩ»!. 



73 
 

Από τα δυο αυτά βιβλία του Γιαννόπουλου ευκρινώς διαφαίνεται ο 

Μεγαλοϊδεατισμός του, που θέλει να σώσει από την κατάπτωση τον 

Ελληνισμό.  

Η «Έκκληση», όμως, του Γιαννόπουλου καμιά δεν βρήκε απήχηση στον 

πνευματικό κόσμο της εποχής εκείνης, ούτε στο λαό, που συνέχισαν τον 

λήθαργο του πνευματικού ραγιαδισμού τους. Εγραφε πριν 110 χρόνια, 

κεραυνός, για τότε αλλά και για σήμερα («Ἔκκλησις πρὸς το Πανελλήνιον 

Κοινόν», 1907): 

«Ντροπή Σας νὰ συζητᾶτε μὲ τὸν Σκυλόφραγκο ἂν ἡ Μακεδονική Σας 

Γῆ εἶνε Δική Σας Γῆ. Καὶ νὰ τὸν πείσῃς, δὲν τὸν πείθεις τὸ Λῃστή. ….. 

Άλλοι εσήγησαν, οι πολλοί, και άλλοι, οι λίγοι, άρχισαν τις άδικες επιθέσεις 

σε βάρος του. Τον ονόμασαν «κίτρινο λιβελλογράφο», «Επιθεωρητή του 

Υμηττού», «Δον Κιχώτη» και «τρελό». Τρελός, λοιπόν, ο Περικλής 

Γιαννόπουλος! Και του έδειχναν τον δρόμο για τον Σκαραμαγκά, όπως 

μετά από 30 περίπου χρόνια έδειχναν το δρόμο στον Ιωάννη Συκουτρή 

προς τον Ακροκόρινθο. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που έσυραν τον Απόστολο 

Μακράκη στη φυλακή και στην ταπείνωση και όμοιοι με εκείνους που 

ξυλοκοπούσαν τον Θεόφιλο Καΐρη, για να τον φρονιμέψουν και τελικά να 

τον εξοντώσουν στη Σύρο.   

Ο Γιαννόπουλος πάντως περιφρόνησε τον θάνατο και τον επιδίωξε, 

όπως έκανε 18 χρόνια μετά και ο Κώστας Καρυωτάκης.  Ο Ιων 

Δραγούμης, καλλιεργητής του σπόρου των ίδιων ιδεών, μας αποκαλύπτει 

πολλά για να την απόφαση αυτή του Γιαννόπουλου  ο οποίος  άρχισε να 

εξαφανίζει τις φωτογραφίες και τα χειρόγραφά του. Έκαψε όγκους εργασιών 

του, μεταξύ των οποίων και την «Αρχιτεκτονική» του, που όσοι είχαν ακούσει 

αποσπάσματα, την εκθείαζαν. Υπερασπιζόμενος τις ιδέες του, έλεγε για 

δικαιολογία, ότι η Ελληνική γη που τον ενέπνευσε, θα ενέπνεε και άλλους, 

να γράψουν τα ίδια. Η κατάσταση  ήταν μη αναστρέψιμη, παρά τις 

εναγώνιες και φιλότιμες προσπάθειες φίλων του. Γράψει στο ποίημα 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. 

https://pheidias.antibaro.gr/Giannopoulos/book-koinon.html
https://pheidias.antibaro.gr/Giannopoulos/book-koinon.html
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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……… 

                                       Δημοσιεύτηκε στο ‘’ Νουμα ‘’, ἀρ. 34, 1-5-1903 

 

Την προηγούμενη μέρα της 10nς Απριλίου 1910 ο Γιαννόπουλος 

ταχυδρόμησε, σαν αποχαιρετιστήριο δώρο, σ’ όλους τους φίλους του, μια 

κάρτα, που παρίστανε έναν έφηβο καβαλάρη απ' τη ζωοφόρο του 

Παρθενώνα. Υποδηλωτικό του τρόπου που θα πέθαινε.... 

Το ίδιο βράδυ πήγε στον κινηματογράφο με συντροφιά το ζεύγος Κ. 

Κατσίμπαλη ( είναι οι γονείς του γνωστού Κατσίμπαλη). Καλοδιάθετος, 

τους κάλεσε μετά να πάρουν μια μπύρα στο Σύνταγμα. Την ώρα που 

πίνανε έβγαλε απ' την τσέπη του «Το τριαντάφυλλο και το Αηδόνι» του 

Ουάιλδ, που είχε μεταφράσει και τους το διάβασε με φωνή βραχνή και με 

πικρό χαμόγελο στα χείλη. 

Την άλλη μέρα, μ ’όλη τη δυνατή βροχή ο Γιαννόπουλος ντυμένος στα 

ολόλευκα, με άσπρη φανέλα, και γάντια γκλασσέ, πήρε ένα αμάξι και 

έφθασε στο Σκαραμαγκά. Εκεί, αφού έφαγε στο χάνι, ζήτησε από τον 

αμαξά να ξεζέψει ένα άλογο. Το πήρε, καβάλησε και προχώρησε στην 

ακτή. Μπροστά στο κύμα αλείφτηκε αρώματα, στεφάνωσε με 

αγριολούλουδα το κεφάλι και κάλπασε προς τα κύματα, μέσα στην 

ανοιξιάτικη νεροποντή, έχοντας πάνω του ένα σακουλάκι με βαρίδια. Σαν 

έφτασε έτσι, καβάλα, στα βαθιά νερά, γύρισε το άλογο προς την ακτή και 

κρατώντας το, με  το ένα χέρι, πυροβόλησε με τ’ άλλο στον κρόταφό του και 

χάθηκε μέσα στα κύματα… 

Μετά από δυο βδομάδες η θάλασσα έβγαλε το πτώμα του στην 

παραλία της Ελευσίνας. Με αγαλματώδη ακαμψία, έμοιαζε σαν 

αρχαίος κούρος, που η θάλασσα τον ξαναγύριζε στο φως. 

Ο αστυνόμος της Ελευσίνας με τους χωρικούς τον μεταφέρανε στο μικρό 

νεκροταφείο του χωριού. Την άλλη μέρα σα φτάσανε με το τραίνο ο 

επίλαρχος Κρίτσας με τον Κ. Κατσίμπαλη για να φροντίσουν την ταφή του, 

τον βρήκανε αλειμμένο με μύρα και στεφανωμένο με άνθη. Τους εξήγησαν 

πως δυο κυρίες, που φαίνονταν απ' την καλή Αθηναϊκή κοινωνία, είχαν 
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φθάσει με το πρωινό τραίνο, τον είχαν περιποιηθεί και φύγανε χωρίς κανείς 

να μάθει ποιες ήταν. 

Υπήρχε πρωθυπουργική εντολή να ταφεί ο Γιαννόπουλος εκεί, για να μη 

δημιουργηθούν επεισόδια από ενδεχόμενη μεταφορά του στην Αθήνα ( Ο 

Βενιζέλος ήταν Πρωθυπουργός ολίγων ημερών).  

Έτσι κι έγινε. Ένας παπάς έψαλε λίγο πιο πέρα απ' το νεκρό του 

Γιαννόπουλου, πού ήταν πνιγμένος μέσα σε αγκαλιές από άνθη, ενώ 

κορίτσια της Ελευσίνας, ντυμένα με τα τοπικά τους ρούχα, ακούμπησαν 

δίπλα του ένα κανάτι γεμάτο νερό, όπως υπαγόρευε ένα πολύ παλιό τους 

έθιμο. Κάποια αρχόντισσα του τόπου πρόσφερε ένα λινομέταξο σεντόνι για 

να τον τυλίξουν κι ενώ τον κατέβαζαν στον τάφο, οι κόρες της Ελευσίνας 

χύνανε πάνω του νερό απ' την υδρία τους. Την ίδια στιγμή, σ' ένα ύψωμα 

πιο πέρα, φάνηκαν που παρακολουθούσαν ακίνητες την ταφή οι δυο 

πρωινές μυροφόρες. Μετά από πάρα πολλά χρόνια θα μαθευόταν πως 

ήταν η Σοφία Λασκαρίδου μαζί με μια φίλη της. Μόλις είχε γυρίσει 

επειγόντως απ' το εξωτερικό, θέλοντας να τον προφτάσει, μα είχε έρθει 

αργά. Ο Γιαννόπουλος ανήκε πια στην Αττική γη που τόσο είχε λατρέψει 

και που τον αγκάλιαζε τώρα στοργικά.  
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ΘΕΩΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ‘’ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ’’ 

(1885 -1968) 

Η Ρομαντική και Συναισθηματική ποιήτρια 

 

 
 

Ο παππούς της Κάρολος Δρακόπουλος υπήρξε Πρώτος έπαρχος Αχαΐας 

Ο πατέρας της, Αριστομένης Δρακόπουλος, ήταν γιος της Θεώνης 

Καλαμογδάρτη και εγγονός του Ανδρέα Καλαμογδάρτη, γόνου 

Πατρινής οικογένειας. (Αδελφός του Ανδρέα ο ποιητής Αντώνης 

Καλαμογδάρτης)  

Ο πατέρας της Θεώνης υπηρετούσε στην Κωνσταντινούπολη ως πρώτος 

διερμηνέας της Ελληνικής Πρεσβείας κι είχε την καλλιέργεια αλλά και όλα 

τα μέσα και να προσφέρει στην κόρη του τη μόρφωση που απαιτούσε η 

πρώιμη καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία.  

Έξι χρόνια μετά τη γέννηση της Θεώνης, ο πατέρας της διορίστηκε γενικός 

πρόξενος της Ελλάδας στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη, όπου 

μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του. Μετά από παραμονή δυο χρόνων 

στο νησί εγκαταστάθηκαν οριστικά στην Αθήνα, όπου η Θεώνη φοίτησε 

στην  Σχολή Χιλλ της Πλάκας. (Σε κουβέντες που έκανε η Θεώνη, Όπως 

μας λέει και ο Κώστας Τριανταφύλλου, αναφερόταν πάντα στην Πάτρα του 

μεσοπολέμου και πριν, και μέχρι το 1966 ήταν πάντα παρούσα σε 

εκδηλώσεις μνήμης που γινόντουσαν για τα σόγια της) 

Πήρε μέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, 

παρακολούθησε μαθήματα στη Βασιλική Δραματική Σχολή Εθνικού 

Θεάτρου. Ως ηθοποιός εμφανίστηκε από τη Νέα Σκηνή του Κωνσταντίνου 

Χρηστομάνου. Το 1904 έλαβε μέρος στη παράσταση της "Αντιγόνης" του 

Σοφοκλή κι έπαιξε επίσης στο Δημοτικό και το Εθνικό Θέατρο. 

Αναγκάστηκε ωστόσο να διακόψει τη θεατρική της σταδιοδρομία, λόγω 

αντίδρασης της οικογένειάς της. 

https://www.wikiwand.com/el/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B4%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B4%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://www.wikiwand.com/el/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A3%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Παντρεύτηκε το Σπυρίδωνα Παππά, που ήταν ξάδελφός της, και 

εγκαταστάθηκε μαζί του στο Παρίσι όπου συνέχισε τις δραματικές σπουδές 

στην Κρατική Δραματική Σχολή.  

Από το γάμο της, απέκτησε ένα γιο, το Γιώργο, ο οποίος έγινε διάσημος 

πρωταγωνιστής του Ελληνικού θεάτρου. Ο γάμος της όμως δεν έμελλε να 

διαρκέσει πολύ. Μετά το χωρισμό, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου 

εργάστηκε ως καθηγήτρια απαγγελίας στο Ωδείο Αθηνών.  

Καθοριστική για την ποιητική της έκφραση στάθηκε η γνωριμία και ο 

έρωτάς της με τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Μετά τον δραματικό θάνατο 

του τελευταίου στη μάχη του Δρίσκου το 1912, η 27χρονη Θεώνη στράφηκε 

στην ποίηση για να εκφράσει τον πόνο της (με το προσωνύμιο 

Μυρτιώτισσα) 

Η ποίηση ήταν διέξοδος στον ρομαντικό και συναισθηματικό χαρακτήρα 

της Θεώνης Δρακοπούλου.  

 

‘Σ’ αγαπώ’ 

Σ’ αγαπώ, δεν μπορώ 

Τίποτ’ άλλο να πω 

Πιο βαθύ, πιο απλό 

Πιο μεγάλο! 

Μπρος στα πόδια σου εδώ 

Με λαχτάρα σκορπώ 

Τον πολύφυλλο ανθό 

Της ζωής μου 

Τα δυο χέρια μου, να… 

Στα προσφέρω δετά 

Για να γείρεις γλυκά 

Το κεφάλι 

Κι η καρδιά μου σκιρτά 

Κι όλη ζήλια ζητά 

Να σου γίνει ως αυτά 

Προσκεφάλι 

Ω μελίσσι μου, πιες 

Απ’ αυτόν τις γλυκές 

Τις αγνές ευωδιές 

Της ψυχής μου! 

Σ’ αγαπώ τι μπορώ 

Ακριβέ να σου πω 

https://www.wikiwand.com/el/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%AC%CF%82
https://www.wikiwand.com/el/%CE%9B%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82
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Πιο βαθύ, πιο απλό 

Πιο μεγάλο; 

Είναι από τις σημαντικότερες γυναικείες φυσιογνωμίες στο χώρο της 

νεοελληνικής ποίησης. Το ποιητικό έργο της Μυρτιώτισσας κυριαρχείται 

από έντονο λυρισμό, ενώ συχνά θέματά της είναι η φύση και το δίπτυχο 

έρωτας-θάνατος. Άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες, έγραφε, 

απελπισμένη, για τον έρωτα αλλά και γεμάτη αγάπη για τη φύση, ποιήματα 

τα οποία διέτρεχαν το πάθος και η ειλικρίνεια. Με τον καιρό η πορεία της 

γινόταν όλο και πιο "εσωτερική" ακολουθώντας μια διαδρομή από έξω 

προς τα μέσα: "Το ντύμα μου το σάρκινο μου το 'λιωσε η ψυχή μου". Το 

ταλέντο της αναγνωρισμένο από τους ομοτέχνους της βρήκε θερμό 

υποστηρικτή στο πρόσωπο του Κωστή Παλαμά ο οποίος της χάριζε 

ανεπιφύλακτα την εκτίμησή του και προλόγιζε τα βιβλία της: Οι Κίτρινες 

Φλόγες (1925) και οι Κραυγές (1939) θεωρούνται σημαντικότατες 

 

‘Έρωτας τάχα’ 

Έρωτας τάχα να ‘ν’ αυτό 

που έτσι με κάνει να ποθώ 

τη συντροφιά σου, 

που σαν βραδιάζει, τριγυρνώ 

τα φωτισμένα για να δω 

παράθυρά σου; 

Έρωτας να ‘ναι η σιωπή 

που όταν σε βλέπω, μου το κλείνεις 

σφιχτά το στόμα, 

που κι όταν μείνω μοναχή, 

στέκω βουβή κι εκστατική 

ώρες ακόμα; 

Έρωτας να ‘ναι ή συμφορά, 

με κάποιου αγγέλου τα φτερά 

που έχει φορέσει, 

κι έρχετ’ ακόμη μια φορά 

με τέτοια δώρα τρυφερά 

να με πλανέσει; 

Μα ό,τι και να ‘ναι, το ποθώ, 

και καλώς να ‘ρθει το κακό 

που είν’ από σένα· 

θα γίνει υπέρτατο αγαθό, 

https://www.wikiwand.com/el/%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
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στα πόδια σου αν θα σωριαστώ 

τ’ αγαπημένα. 

Τιμήθηκε με κρατικά βραβεία ποίησης (το 1932 για τα «Τα δώρα της 

αγάπης» και το 1939 για τις «Κραυγές»).Κυκλοφόρησε επίσης μια δίτομη 

παιδική ανθολογία το 1930 και μετέφρασε την «Μήδεια» του Ευριπίδη 

καθώς και ποιήματα της Άννας Ντε Νοάιγ (Anna, Comtesse Mathieu de 

Noailles.) 

Η ποίηση της Μυρτιώτισσας αποτελεί σταθμό στον γυναικείο νεοελληνικό 

ποιητικό λόγο. Τα ποιήματά της είναι αμιγώς ερωτικά και συγκινούν με την 

γνησιότητα της λαϊκής ιδιοσυγκρασίας της. 

 ‘Τα βήματα’ 

Τα βήματα, τα βήματά σου 

τα γνώριμα τ’ αγαπημένα που είναι χαμένα. 

Έχω ποθήσει τη μιλιά σου, 

τα μάτια σου, τα δυο σου χέρια. 

Κι έχω διψάσει τα φιλιά σου 

και πια με σφάζουνε μαχαίρια. 

Σαν θυμηθώ τα βήματά σου, 

καίγονται ξαφνικά τ’ αστέρια. 

Βρίσκομαι μες την αγκαλιά σου. 

Τα βήματα, τα βήματά σου. 

Τα βήματα, τα βήματά σου, 

μες τα όνειρά μου τρομαγμένα, 

φτάνουν σε μένα. 

Έχω ξεχάσει τη μιλιά σου, 

τα μάτια σου, τα δυο σου χέρια. 

Κι έχω διψάσει τα φιλιά σου 

και πια με σφάζουνε μαχαίρια. 

Σαν θυμηθώ τα βήματά σου, 

καίγονται ξαφνικά τ’ αστέρια. 

Βρίσκομαι μες την αγκαλιά σου. 

Τα βήματα, τα βήματά σου. 

Με απλά λόγια, με λίγες λέξεις και στίχους, αποκωδικοποιεί τις προσωπικές 

της διαθέσεις. Πάραυτα όμως, υποκινείται η διάθεση κι ο έρωτας, από το 

βαθύ στοχαστικό πεδίο αναζήτησης, όταν μιλάει για την ασύνορη αγάπη. 

Έτσι το ερωτικό της οδοιπορικό, έχει βαρύνουσα σημασία και περισσή 

αξιολόγηση στη ζωή, όταν η προσπάθεια αγγίζει τα σύνορα της 

ολοκληρωτικής αφοσίωσης, ή τα πεδία της άδολης καρδιάς, 
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προσεγγίζοντας τον ανθρώπινο πόνο. 

       ‘ Voluptas’ 

Ελάτε, ο κόσμος όλος είμαι εγώ! 

μες απ’ τα χρυσοκόκκινα μαλλιά μου, 

απ’ τη ματιά κι’ από τα δάχτυλά μου 

της ηδονής πετιέται το στοιχειό. 

Ελάτε ο κόσμος όλος είμαι εγώ. 

Όμως αγάπη μη γυρεύετ’ από μένα 

Δε θα με ιδήτε μπρος σας να λυγίσω 

και πάνε τα τραγούδια σας χαμένα 

Μέσα μου άγριες νιώθω επιθυμιές! 

και τις ερωτευμένες σας καρδιές 

πως θα ‘θελα να μπόρεια να μασήσω 

με τα λευκά μου δόντια τα γερά, 

σα φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά, 

και τον αιμάτινο χυμό τους να ρουφήξω! 

Δάκρυα δε θέλω, δάκρυα δε θέλω δε ζητώ 

παρά φωτιά για τη φωτιά μου, 

τα σαρκικά φιλιά μου, 

στόμα που στάζει φλόγα να γευτεί 

Ω! τι με νοιάζει τότες κι’ αν κοπεί 

το νήμα απ’ της Μοίρας μου τ’ αδράχτι, 

αφού θα νοιώθω πως από Ηδονή 

θα σκορπιστεί το είναι μου σε στάχτη …. 

Η ποιήτρια Μυρτιώτισσα πάντα θα έχει ένα στίχο, ένα ποίημα, ένα 

χαμόγελο παρηγοριάς, στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ως ενεργός πολίτης 

της παιδείας και της γνώσης, επιθυμούσε και προσδοκούσε  η ποίηση να 

έχει πάντα καλοτάξιδες τις αντένες της επικοινωνίας της με τα ανθρώπινα, 

και το περίσσευμα της ανθρώπινης αίσθησης και της αγάπης, να 

πρωτοπορεί στη ζωή, μακριά από τις κραυγές της μοναξιάς και της 

ουτοπίας… Έχοντας στα χέρια της το αρχείο της οικογένειας 

Καλαμογδάρτη δώρισε τα "Ποιήματα" στον ξάδελφό της Γεώργιο 

Παπαδιαμαντόπουλο και αυτός με τη σειρά του στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Πατρών. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της υπέφερε από διαβήτη.  Πέθανε έπειτα 

από καρδιακή προσβολή στην Αθήνα την Κυριακή 4 Αυγούστου του 1968, 

σε ηλικία 83 ετών. 

Μας λέει ο (Κ. Ν. Τριανταφύλλου, απόσπασμα από το βιβλίο «Το αρχείον 
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των οικογενειών Δρακοπούλου και Καλαμογδάρτη.» Αθήνα 1969) 

……Η τελευταίως (κατ' Αύγουστον 1968) αποθανούσα γνωστή ποιήτρια 

Θεώνη Δρακοπούλου -Μυρτιώτισσα είχε βαθείαν συνείδησιν του ότι 

ανήκεν εις δύο ιστορικάς και διακεκρημένας παλαιάς Πατρινάς οικογενείας, 

αι οποίαι ήδη έχουν δώσει και άλλους σημαντικούς ανθρώπους των 

Γραμμάτων και της δημοσίου δράσεως. Ενώ εγεννήθη εις 

Κωνσταντινούπολιν, όπου ο πατήρ της διετέλει εις την προξενικήν 

υπηρεσίαν μας, υπερηφανεύετο ότι ήτο Πατρινή. Η μοίρα το ηθέλησε να 

απομείνη η τελευταία και των δύο οικογενειών, των Δρακοπούλων και των 

Καλαμογδάρτη. Εις αυτήν απέμεινε και το αρχείον των. Τούτο εφ' όσον έζη 

επεμελέιτο η αδελφή της Μυρτιώτισσας Αύρα Θεοδωροπούλου. 

Το αρχείον Δρακοπούλου δια της διαθήκης της η Μυρτιώτισσα ώρισε να 

παραλάβει ο Πατρινός εν Αθήναις ευπατρίδης Γεώργιος 

Παπαδιαμαντόπουλος της μεγάλης οικογενείας του Πατρινού 

πρωτεργάτου του 1821 Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, ο οποίος έπεσεν 

εις την έξοδο του Μεσολογγίου και εις την οποίαν οικογένειαν ανοίκει και ο 

Ζαν Μορέας· «η οποία οικογένειά μας γράφει η Μυρτιώτισσα εις την 

διαθήκην της, συγγενεύει μακρόθεν με την ιδικήν του». Πράγματι ο 

ανωτέρω Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος του 1821 είχε σύζυγον την Ελάνη 

Ιωάν. Καλαμογδάρτου. Ο κ. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος το αρχείον τούτο μου 

παρέδωσε και το κατέθεσα ως δωρεάν του εις την Δημοτικήν Βιβλιοθήκην 

Πατρών (τμήμα αρχείου). Προχείρως ταξινομηθέν υπ' εμού, έχει αριθμηθή 

(δια μολυβδίδος απλώς) και απετέλεσε συλλογήν υπό το διακριτικόν 

γνώρισμα Δ (Δ 1 – Δ 227). Παρέχει διαφόρους ιστορικάς πληροφορίας κατά 

τόπν αξιολόγους, αλλά κυρίως η αξία του έγκειται εις το ότι καταδεικνύει 

τας λογοτεχνικάς καταβολάς, τας οποίας έδωσεν εις την Μυρτιώτισσα η 

οικογένειά της….. 
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΓΔΑΡΤΗΣ 

(1810-1865) 

Ο Ερημίτης του Χαλκωματά 

 

 
 

"Ερημίτης του Χαλκωματά" όπως ο ίδιος ο ποιητής και πολιτικός Αντώνης 

Καλαμογδάρτης (1810-1865) συνήθιζε να υπογράφει. Μια ρομαντική 

προσωπικότητα που άφησε μερικά ίχνη από το πέρασμά του σε αυτή τη 

ζωή. 

Γεννήθηκε στην Πάτρα και ήταν γιός του φιλότουρκου και πρόκριτου 

Πατρών Ανδρέα Καλαμογδάρτη. Σε ηλικία δώδεκα ετών στάλθηκε στον 

μοναχό Αββακούμ στη Μονή Ομπλού όπου παρέμεινε επι μια 5ετία. Δίπλα 

του διδάχθηκε τους αρχαίους φιλοσόφους και ιδιαίτερα τον Όμηρο. Στη 

συνέχεια έμαθε γαλλικά και αγγλικά.  

Κατά την περίοδο της επανάστασης συμμετείχε στο σώμα του Φαβιέρου 

και στην πολιορκία της Ακροπόλεως στην Αθήνα. Όντας ανήσυχο πνεύμα 

ασχολήθηκε με την πολιτική. Ήταν αυτός μάλιστα που το 1843 διάβασε 

από τις βρύσες της Πλατείας Γεωργίου το σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο η 

πλατεία για μια εποχή ονομαζόταν "Καλαμογδάρτη" (εκεί διατηρούσε και 

οικία). Την ίδια χρονιά εκλέχτηκε πληρεξούσιος Πατρών στην 

εθνοσυνέλευση. 

Ο Αντώνιος Καλαμογδάρτης, όπως είπαμε και παραπάνω, συνήθιζε να 

υπογράφει ως ο "Ερημίτης του Χαλκωματά". Η περιοχή Χαλκωματά, που 

είχε πάρει το όνομά της από Αθηναϊκή οικογένεια που κατέφυγε στην 

Πάτρα περί τα 1680, βρισκόταν στο σημερινό Σκαγιοπούλειο. Εκεί η 

οικογένεια Καλαμογδάρτη είχε κτήματα και εξοχική κατοικία, στην οποία 
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διέμενε μόνιμα ο Αντώνης. Το 1850 εγκαταστάθηκε στο Λιβόρνο. Το 1854 

πολέμησε στην Ήπειρο, και συγκεκριμένα στη μάχη του Πέτα, όπου 

αιχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε μπροστά στον Φουάτ πασά, μετέπειτα 

ιδρυτή του Νεοτουρκικού κόμματος, ο οποίος του συμπεριφέρθηκε με 

ευγένεια και του επέτρεψε να φύγει. Μετά την επιστροφή του στην Αχαϊκή 

πρωτεύουσα αναχώρησε οικογενειακώς για την Ιταλία προκειμένου να 

θεραπευθεί από τους χρόνιους ρευματισμούς που τον ταλαιπωρούσαν. 

Διορίστηκε πρόξενος της Γαλλίας στο Λιβόρνο και στη Φλωρεντία. Οι Ιταλοί 

μάλιστα τον αποκαλούσα "bello Greco" λόγω της ομορφιάς του. Το 1856 

υπηρέτησε ως υποπρόξενος της Ελλάδας στη Ζάκυνθο. 

Εκτός από την πολιτική, ο Καλαμογδάρτης ασχολήθηκε με την ποίηση. 

Μετέφρασε στα γαλλικά την "Κόλαση του Δάντη" και στα Ελληνικά τους 

"ποιητικούς στοχασμούς" του Λαμαρίνου, τον "Όρτις" του Φωσκόλου 

καθώς και άλλα ιταλικά και γαλλικά έργα. Επίσης έγραψε αρκετά ποιητικά 

έργα, τα οποία δημοσίευσε σε αθηναϊκές εφημερίδες. Στην κηδεία της 

Βικτωρίας Σισίνη, α΄ 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..." 

Ο Δημαράς αναφέρει ότι ο Καλαμογδάρτης ήταν μετασολωμικός και 

ρομαντικός ποιητής με εμφανείς επιρροές από την επτανησιακή σχολή. 

Χρησιμοποιούσε απλή καθαρεύουσα. Η οικογένεια φαίνεται ότι είχε 

καλλιτεχνική φλέβα αφού αδερφή του ήταν η λογία Καλλιόπη 

Παπαλεξοπούλου, α΄ ξάδερφός του ο ποιητής Ηλίας Καλαμογδάρτης και ο 

ποιητής Αδαμάντιος Παπαδιαμαντόπουλος και ανιψιός του, και γιός του 

προηγούμενου, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, γνωστός και ως Ζαν 

Μωρέας. 

Αυτοκτόνησε στην Πάτρα λόγω των πόνων που του προκαλούσαν οι 

ρευματισμοί. Οι ρευματισμοί τον ταλαιπωρούσαν από την εποχή που ήταν 

φυλακισμένος στο Μπούρτζι επειδή είχε θεωρηθεί αντικαποδιστριακός. 

http://istorika-8emata.blogspot.com/2009/04/blog-post.html
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Βέβαια όπως αναφέρει ο Λάζαρης στο βιβλίο του Στ. Θωμόπουλου 

"Ιστορία της πόλεως Πατρέων" είναι λίγο απίθανο να αυτοκτόνησε γι' αυτό. 

Το πιθανότερο είναι λόγω της κακής οικονομικής του κατάστασης και της 

παρακμής του Ελληνικού κράτους που εξόργιζε τον δημοκρατικό αυτόν 

άνδρα (Το τελευταίο βέβαια είναι υπερβολικά ρομαντικό και δεν νομίζω ότι 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα). Όσον αφορά την οικογενειακή του 

κατάσταση ήταν παντρεμένος με την Βασιλική Λόντου, αδερφή του 

μετέπειτα δημάρχου Πατρών Ανδρέα Λόντου, και είχε δύο κόρες, την 

Κατίνα, σύζυγο του Νεοκλή Πετιμεζά, και την Κορίννα, ανύπαντρη. 

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: 

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. 

Από πολύ ωστόσο νέος ο Αντώνης Καλαμογδάρτης λογάριαζε μάταιη 

ακόμη και την προσπάθεια να θρηνήσει για τις ατέλειωτες πίκρες της ζωής 

και για τα χαμένα όνειρα των ανθρώπων! Και βασική αποδοχή του 

αποτελούσαν από τότε οι ασάλευτες ώρες της απελπισίας μια αποδοχή 

εκφρασμένη με τους παρακάτω στίχους ενός πολύ αξιόλογου ποιήματός 

του, που είχε δημοσιεύσει στις 18 του Οκτώβρη του 1839 στον αθηναϊκό 

Αιώνα: 

Υπάρχει ώρα σιωπής, καθ' ήν απηυδισμένη 

χωρίς πνοήν, χωρίς φωνήν ή φύσις όλη μένει (…) 
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ότε κι αυτός ο ποιητής την δάφνην του πετάει 

και εις γωνίαν αφανή την λύραν του κρεμάει (…) 

Ισως στην δύσιν της ζωής η λύρα επιστρέψη, 

όταν χιόνος στέφανος το μέτωπόν του στέφη (…) 

Τότε τα μάτια μου υγρά θα στρέφω στα οπίσω, 

το στάδιον του βίου μου κατ' ίχνος θα μετρήσω (…) 

Και πριν στης λήθης τα νερά το πλοίον μου αράξη 

θέλω να γράφω εάν ζης, και θέλω σου φωνάξει 

καθώς ο Εκκλησιαστής: Τα πάντα ματαιότης, 

έρως και δόξα και ηδονή και κάλλος και νεότης. 

 

Τ1854 συμμετείχε στον ακήρυχτο και ατυχή πόλεμο με την  Τουρκία για 

την ελευθέρωση της Ηπείρου όπου και αιχμαλωτίστηκε. Αργότερα αφέθηκε 

ελεύθερος και πήγε αρχικά στο Ναύπλιο και αργότερα στην Πάτρα.  

Το 1856 ο Αντώνης Καλαμογδάρτης υπηρετούσε ως πρόξενος της 

Ελλάδας στη Ζάκυνθο, τον Αύγουστο όμως του ίδιου χρόνου απολύθηκε 

από τη θέση του, προφανώς για μικροκομματικούς λόγους, και ξαναγύρισε 

στην Πάτρα, χωρίς εργασία. Επρόκειτο βέβαια για ένα πολύ συνηθισμένο 

περιστατικό εκείνων των καιρών, που είχε ωστόσο ως άμεση συνέπεια τη 

δημιουργία για τον Αντώνη Καλαμογδάρτη και για την οικογένειά του 

ιδιαίτερα σκληρών οικονομικών προβλημάτων, τα οποία μαζί με τη 

χειροτέρευση της υγείας του και κυρίως με την ανείπωτη πίκρα του για την 

αθλιότητα των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων, τον οδήγησαν σε πλήρη 

απόγνωση και τελικά στην αυτοκτονία. 

H αυτοκτονία του Ανδρέα Καλαμογδάρτη συντάραξε τότε τη μικρή κοινωνία 

της Πάτρας και πολλοί ήταν εκείνοι, που θρήνησαν το χαμό του ωραίου 

αυτού ανθρώπου, ο όποιος είχε πολλές φορές αγωνισθεί μα αυταπάρνηση 

για την επιβολή της δημοκρατίας και για την εθνική ολοκλήρωση. Η ανεψιά 

του Αύρα Δρακοπούλου μάλιστα, που έγραφε ποιήματα χωρίς αξιώσεις, 

όπως συνέβαινε άλλωστε με όλους τους ευαίσθητους νέους εκείνης της 

εποχής, αφιέρωσε αρκετούς στίχους στο θάνατο του, στους οποίους 

μεταξύ άλλων ανέφερε και τα εξής: 

Μακράν σου ήμην, ότε, φευ, η χειρ σου η γενναία 

η μαχόμενη πάντοτε κατά της δυστυχίας των άλλων 

και το ενδεές βαλάντιον κινούσα ωπλίσθη 

το ολέθριον το όπλον του θανάτου (...) 

Θεία σκιά, στήθι μικρόν. Μη πρόβαινε τοσούτον 

εν τάχει. Την προς ουρανόν διάκοψον πορείαν 
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και δέξαι τον πανύστατον χαιρετισμόν μου, 

δέξαι τον τελευταίον ασπασμόν θρηνούντος συγγενούς σου. 

 

Πλατεία Γεωργίου Α’  και η μικρή της Ιστορία 

Αρχικά η πλατεία είχε ονομασθεί «Παναγγενεσίας» Η ονομασία όμως που 

είχε επικρατήσει ήταν πλατεία Καλαμογδάρτου γιατί επί της γωνίας της 

πλατείας με τη σημερινή οδό Κορίνθου, δίπλα από το σημερινό κτίριο του 

ΟΤΕ υπήρχε το σπίτι του Ποιητή  Αντώνη Καλαμογδάρτη ενώ επί της 

πλατείας και στο πάνω μέρος βρισκόταν η βρύση του Καλαμογδάρτου 

όπου εκεί όπως γράφει ο Κώστας Ν. Τριανταφύλλου  …» Ο Αντώνης 

Καλαμογδάρτης ανήγγειλε το Σύνταγμα του 1843…» 

Μετά την άφιξη του βασιλιά Όθωνα η πλατεία έλαβε το όνομά του και 

μάλιστα επί της πλατείας Όθωνος το 1857 η δημοτική αρχή είχε στήσει και 

μια από τις τρεις αψίδες που είχε κατασκευάσει με την ευκαιρία της 

επίσκεψής του στην πόλη για τη θεμελίωση του Οθώνειου Νοσοκομείου 

δηλαδή του δημοτικού νοσοκομείου Πατρών. 

Παράλληλα όμως η πλατεία λεγόταν και «Κεντρικήν» καθώς και 

«Θωμοπούλου» λόγω της ανέγερσης της οικίας Ν. Θωμόπουλου (πατέρα 

του ιστορικού) στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το κτίριο της Εθνικής 

Τράπεζας. Επίσης η τοπική εφημερίδα «Μίνως» στο φύλο της 10.5.1842 

την αποκαλούσε πλατεία Λουδοβίκου.;; 

Για ένα μικρό χρονικό διάστημα (1862-1863) η πλατεία μετονομάστηκε σε 

«Εθνική» ενώ στις 22 Μαρτίου 1863 – μετά από σχετική απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου – έλαβε την ονομασία που έχει και σήμερα. 
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ 

(1865-1922) 

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ηθογραφήματος 

 

O Ανδρέας Καρκαβίτσας (1865-1922), κύριος εκπρόσωπος του 

ηθογραφικού διηγήματος, μετά τον Παπαδιαμάντη, γεννήθηκε στα Λεχαινά 

Hλείας. Ήταν πρωτότοκος γιος του Δημητρίου Καρκαβίτσα και της Άννας 

το γένος Σκαλτσά. Είχε τέσσερις αδερφούς και τέσσερις αδερφές. Τα 

πρώτα γράμματα έμαθε στη γενέτειρά του και δεκατριών χρόνων πήγε 

στην Πάτρα για γυμνασιακές σπουδές όπου τελείωσε το Α’ Αρρένων 

Στην Πάτρα μελέτησε ελληνική μυθολογία και ελληνική λογοτεχνία, κυρίως 

τους Επτανήσιους και τους πεζογράφους της Α' Αθηναϊκής Σχολής. Την 

περίοδο αυτή χρονολογείται ο άτυχος έρωτάς του για την Ιολάνθη 

Βασιλειάδη, από τη μορφή της οποίας θεωρείται πως εμπνεύστηκε για την 

ηρωίδα της "Λυγερής" (1896).  στη Λυγερή ο συγγραφέας υποβάλλει 

δύο άλλους παράγοντες αποφασιστικούς για την τύχη των 

ανθρώπων: τους φυσικούς νόμους, στους οποίους κανείς δεν μπορεί 

να αντισταθεί, και το χρήμα, που ρυθμίζει ουσιαστικά τη ζωή, έστω κι 

αν επιφανειακά προβάλλονται άλλες αιτίες για τις πράξεις των 

ηρώων. Η Λυγερή αντιπροσωπεύει την έξοδο του Καρκαβίτσα από τον 

κλειστό ορίζοντα ενός παρηκμασμένου ρομαντισμού και ταυτόχρονα 

καταγράφει την ανακάλυψη της νέας πραγματικότητας, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά τη στροφή των λογίων της προς τις 

ζωογόνες πηγές του λαϊκού πολιτισμού. 

Το 1883 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από 

οπού αποφοίτησε πέντε χρόνια αργότερα. Στην Αθήνα σχετίστηκε με τον 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=110
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Κωστή Παλαμά, τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και τον Γρηγόριο 

Ξενόπουλο. Η προκήρυξη του διαγωνισμού διηγήματος της "Εστίας" τον 

ώθησε στο χώρο της ηθογραφίας και ταξίδεψε σε χωριά της Ρούμελης για 

να συλλέξει λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησε στα 

πρώτα έργα του.  

Το 1889 στρατεύτηκε και κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μεσολόγγι 

γνώρισε τις άθλιες συνθήκες ζωής της ελληνικής υπαίθρου. Τις εντυπώσεις 

του κατέγραψε σε μια σειρά οδοιπορικών σημειώσεων, που αξιοποίησε 

στη νουβέλα του "Ο ζητιάνος" το 1897.  «το έργο αυτό φανερώνει τη 

σταδιακή μετάβαση του Καρκαβίτσα από την ειδυλλιακή ηθογραφία 

της Λυγερής  στο ρεαλισμό του Ζητιάνου»  Ο ζητιάνος είναι νουβέλα 

του Αντρέα Καρκαβίτσα, που δημοσιεύτηκε σε βιβλίο στα 1897, Η 

νουβέλα αυτή γνώρισε μεγάλη επιτυχία και διαβάστηκε από γενιές 

Ελλήνων. Ο πρωταγωνιστής του έργου, ο Κώστας Τζιρίτης (ή 

Τζιριτόκωστας) υπήρξε η διάσημη λογοτεχνική φιγούρα της Ελλάδας, 

μέχρι την εμφάνιση του Αλέξη Ζορμπά του Καζαντζάκη. Ο 

Καρκαβίτσας παρουσιάζει την ανατομία μιας κοινωνίας στην οποία 

επικρατεί η φτώχεια, η αμάθεια, η διαφθορά, το ταξικό μίσος, ο νόμος 

της ζούγκλας, η δεισιδαιμονία, ο μισογυνισμός και η πονηριά. 

Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να κοροϊδέψει και να χειραγωγήσει 

τους κατοίκους.  

Υπηρέτησε επίσης ως έφεδρος δόκιμος γιατρός και το 1891 μετά τη λήξη 

της στρατιωτικής του θητείας διορίστηκε υγειονομικός γιατρός στο 

ατμόπλοιο "Αθήναι", με το οποίο ταξίδεψε στη Μεσόγειο, τη Μαύρη 

Θάλασσα, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τον Ελλήσποντο. Οι εμπειρίες 

του από την περίοδο αυτή της ζωής του περιέχονται στο ταξιδιωτικό 

ημερολόγιο "Σ' Ανατολή και Δύση" και αξιοποιήθηκαν στη συλλογή 

διηγημάτων "Λόγια της πλώρης" (1899). Από τον Αύγουστο του 1896 και 

ως το 1921 υπήρξε μόνιμος αξιωματικός του ελληνικού στρατού φθάνοντας 

ως το βαθμό του γενικού αρχίατρου….  Η πορεία του Ανδρέα Καρκαβίτσα 

στα γράμματα ξεκίνησε στο πλαίσιο της φθίνουσας περιόδου του 

Αθηναϊκού Ρομαντισμού. Από την περίοδο αυτή σώζονται χειρόγραφα από 

ποιητικά και πεζά έργα του στην καθαρεύουσα. Πολύ σύντομα όμως 

στράφηκε στη δημοτική και έγινε δημοφιλής στους λογοτεχνικούς κύκλους, 

δημοσιεύοντας από το 1885 άρθρα ποικίλου περιεχομένου, διηγήματα και 

νουβέλες σε πολλά αθηναϊκά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες.  
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Τις εκδόσεις των έργων του φρόντιζε ο ίδιος διορθώνοντας και 

συμπληρώνοντας τις αρχικές μορφές των κειμένων του. Το 1898 

βραβεύτηκε στο διαγωνισμό της Εστίας για το διήγημα "Πάσχα στα 

πέλαγα" και το 1911 τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό. Γύρω στο 1905 η 

λογοτεχνική παραγωγή του παρουσίασε σημαντική κάμψη που διάρκεσε 

ως το τέλος της ζωής του με μοναδική εξαίρεση τη διετία 1918-1920, οπότε 

ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη συγγραφή σχολικών αναγνωσμάτων σε 

συνεργασία με τον Επαμεινώνδα Παπαμιχαήλ.  Στο λογοτεχνικό έργο του 

Καρκαβίτσα κυριαρχεί η δημοτική γλώσσα στη μετριοπαθή της έκφραση. Η 

συμβολή του συγγραφέα στο δημοτικιστικό Αγώνα χρονολογείται ήδη από 

το 1892 (τέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του έργου του Ψυχάρη "Το ταξίδι 

μου"), όταν στον πρόλογο της έκδοσης της πρώτης συλλογής διηγημάτων 

τοποθετήθηκε υπέρ της δημοτικής.  

Στη συνέχεια πήρε μέρος στην ίδρυση της εταιρίας "Η Εθνική Γλώσσα" 

(1905) και ήταν μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και της Λαογραφικής 

Εταιρίας του Νικόλαου Πολίτη. Η πεζογραφία του κινήθηκε αρχικά στα 

πλαίσια της ειδυλλιακής ηθογραφίας με αρκετά λαογραφικά στοιχεία και 

πέρασε σταδιακά προς τον ρεαλισμό με στοιχεία κοινωνικού 

προβληματισμού, με σχηματικό ορόσημο τη "Λυγερή" (1890) και κορυφαία 

έκφραση τον "Ζητιάνο" (1897).  Από τα ογδόντα συνολικά διηγήματά 

σταθμός στάθηκε η συλλογή "Τα λόγια της πλώρης" του 1899, ενώ στο 

τελευταίο έργο του "Ο αρχαιολόγος" (1904) προσπάθησε να λειτουργήσει 

διδακτικά, προβάλλοντας τις ιδέες του για μια γόνιμη σχέση των 

νεοελλήνων με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

Ένα άλλο σημαντικό κίνημα, η ηθογραφία, θα επιδράσει θετικά και 

καθοριστικά στον νέο προσανατολισμό της τέχνης του Καρκαβίτσα. Η 

λαογραφία για τον Καρκαβίτσα αντιπροσώπευε την αυθεντική ποιότητα 

ενός συγκεκριμένου τρόπου ύπαρξης σε μια προαστική εποχή, κατά την 

οποία, ωστόσο, οι κοινωνικοί κανόνες και συνήθειες είχαν αρχίσει να 

υπονομεύονται και να καταρρέουν κάτω από την πίεση νέων αντιλήψεων 

και νέων μορφών συμβίωσης.  Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, ο 

Καρκαβίτσας είναι συγγραφέας με κοινωνικό περιεχόμενο. Ολόκληρη η 

νεοελληνική κριτική τον καταγράφει σαν ένα περιγραφικό στυλίστα, που 

έδωσε σπουδαίες εικόνες από την ελληνική ζωή, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται 

για μια ενσυνείδητη συγγραφική διείσδυση στα κακώς κείμενα της ελληνικής 

ζωής και της κοινωνίας γενικότερα, και τα οποία καυτηριάζει και σατυρίζει 

κριτικά, ή τα προβάλλει με προστατευτική συμπάθεια προς όλους εκείνους, 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html?details=46
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που μοχθούν δίχως ανταμοιβή, φθείρονται δίχως αναγνώριση και 

σπαράσσονται από τον αγώνα τους προς τα στοιχεία της φύσης και προς 

τις κοινωνικές αντιξοότητες. Ο Καρκαβίτσας είναι μια φωνή ανθρωπιστική, 

ένας ουμανιστής χωρίς ιδεολογικές περιχαρακώσεις και πάντα κοντά στον 

άνθρωπο του λαού. 

Ο Αλέξης Ζήρας, βιογραφώντας τον Καρκαβίτσα, σημειώνει ότι «άσκησε με 

έμμεσο τρόπο δριμύτατη κριτική στα ήθη και στις νοοτροπίες των 

ανθρώπων της υπαίθρου: στη βαναυσότητα απέναντι στις γυναίκες, στην 

έλλειψη αξιών, στην απανθρωπιά, στον μέχρι εξοντώσεως του αντιπάλου 

αγώνα της επιβίωσης, φαινόμενα που πίστευε ότι γίνονται πιο αντιληπτά 

κοντά στο φυσικό περιβάλλον, καθώς εκεί οι νόμοι των ενστίκτων μάχονται 

καιεκτοπίζουν τους κοινωνικούς κανόνες, αλλά και λυγίζουν τη θέληση των 

προσώπων».  

Κατά τον Κώστα Στεργιόπουλο, «στο αφηγηματικό του έργο ο Καρκαβίτσας 

κινείται γύρω από τη ζωή των ανθρώπων του βουνού και του κάμπου, από 

τη μια, και της θάλασσας από την άλλη, και — ηθογραφικός κατά βάση — 

συνδυάζει συνήθως το ρεαλισμό με τη ποίηση. Με ύφος στέρεο και 

ρωμαλέο σε ότι έγραψε στη δημοτική που το φτερώνει στις καλές του 

στιγμές μια πηγαία περιγραφική διάθεση, συνθέτει ζωντανές εικόνες των 

χωριών και της σκληρής ζωής των θαλασσινών. Ρητορικός, γεμάτος 

επίθετα, και σχήματα λόγου παρουσιάζει την ελληνική επαρχία της εποχής 

του, ψυχογραφώντας τους ξωμάχους και τους ναυτικούς ή ζωντανεύει 

ιστορίες από τους ελληνικούς αγώνες. Μα, πίσω από τις διηγήσεις του, 

υπάρχει πάντα η ιδέα της δημιουργίας ενός νεοελληνικού μύθου και μιας 

νέας ελληνικής πραγματικότητας.» ……. 

Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιωτικός γιατρός και το 

1916 αντιτάχτηκε στο κίνημα Εθνικής Αμύνης με αποτέλεσμα να τεθεί σε 

περιορισμό και να εξοριστεί στη συνέχεια στη Μυτιλήνη. Στο στράτευμα 

επανήλθε το 1920 και αποστρατεύτηκε δυο χρόνια αργότερα με δική του 

αίτηση. Οι κακουχίες της εξορίας συνέβαλαν στον κλονισμό της υγείας του 

και το 1922 πέθανε από φυματίως 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΥΛΛΟΣ 

Ο Ευπατρίδης  ‘Πολυπράγμων’  Πατρινός 

 

Σήμερα θα σας παρουσιάσω έναν ευπατρίδη Πατρινό που σίγουρα στην 

διάρκεια της ζωής του μόνο απαρατήρητος δεν πέρασε από την Πάτρα  

βάζοντας το σημάδι του στην τότε μικρή σχετικά Πάτρα αφήνοντας μια 

μεγάλη Ιστορία. Υπήρξε ένας μύθος, είναι  Ο Χρήστος Κορύλλος.   

Που υπήρξε  για την Πάτρα της εποχής του, Ιατρός, Αθλητής 

σκοποβολής,  Ευεργέτης, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Πολιτικός (Βουλευτής 

Αχαΐας), Αθλητικός παράγοντας, και Ίδρυσε την Παναχαϊκή, 

δημοσιογράφος, πεζοπόρος Ορειβάτης,  μην ξεχνάμε υπήρξε και  

...μετεωρολόγος!! 

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1842, άτομο ευφυές, πολυάσχολο, δραστήριο 

και τολμηρό.  Ο Χρίστος Κορύλλος  ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα, 

με τεράστια επιστημονική, πνευματική και κοινωνική δράση και πλατιά 

αναγνώριση στην Πάτρα της εποχής του. Γιατρός με σπουδές στη 

Γερμανία, επιφυλλιδογράφος, πολιτικός, βουλευτής, συγγραφέας ποικίλων 

έργων, άνθρωπος δραστήριος με άγρυπνο και σπινθηροβόλο πνεύμα, 

ήταν ανάμεσα στα άλλα ακάματος πεζοπόρος, με καθημερινές βόλτες ως 

το Γηροκομείο και πολυήμερες πεζοπορίες από την Πάτρα στην Τρίπολη, 

στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα. Σήμερα ίσως για κάποιους παλαιούς 

Πατρινούς  επιβιώνουν τα πνευματώδη του ανέκδοτα και αόριστες 

πληροφορίες για τις απίστευτες πεζοπορίες του μαζί με λίγους φίλους. 

Σπούδασε ιατρική στην Αυστρία και  ειδικεύτηκε στη Γερμανία και όταν 

γύρισε από το εξωτερικό επιδόθηκε στην άσκηση της ιατρικής έχοντας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1842
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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μάλιστα πολλή πελατεία στο φαρμακείο του Καρακίτσου επί της οδού 

Γεροκωστοπούλου. (Τότε  οι γιατροί δέχονταν τους ασθενείς τους στα 

φαρμακεία και εκεί πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.)        

Όταν έγιναν η επιστράτευση του 1886  ο Κορύλλος μετέβη ως επικεφαλής 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πρώτη γραμμή, και την επόμενη 

χρονιά  στην Λευκάδα και στη συνέχεια στο Αγρίνιο όπου ιδρύθηκε και 

πρωτοστάτησε  Νοσοκομείο.  

Γυρίζοντας άρχισε η ευεργετική δράση του Ερυθρού Σταυρού 

στην Πάτρα και ο Κορύλλος ήταν πρωτεργάτης του έργου αυτού. 

Από νωρίς εισήλθε στην υπηρεσία του Δημοτικού Νοσοκομείου 

Πατρών που την εποχή εκείνη ήταν νεότευκτο και από τα πιο σύγχρονα 

στην Ευρώπη. Στη αρχή εργάστηκε ως απλός ιατρός, μετά έγινε 

Διευθυντής στην Παθολογική κλινική και από το 1904 Διευθυντής του 

Νοσοκομείου. Ο Κορύλλος έδωσε όλη την περιουσία του σε δωρεές και 

στο νοσοκομείο. Με τρεις  διαθήκες, όρισε κληρονόμο όλης της περιουσίας 

το Νοσοκομείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης του είναι ότι 

λίγο πριν τον θάνατό του ενώ ήταν ακινητοποιημένος στο κρεβάτι  έκανε 

δωρεά 50.000 δραχμές στο ορφανοτροφείο του Παναγιώτη 

Σκαγιόπουλου. Επίσης στην διαθήκη του έγραψε να δοθούν από 300 

δραχμές σε όλο το εργατικό και υγειονομικό προσωπικό του Δημοτικού 

Νοσοκομείου.  

Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος του Παναχαϊκού Γυμναστικού Συλλόγου και 

της Παναχαϊκής. Η συμβολή του και η προσφορά του υπήρξαν κορυφαίες στα δυο 

σωματεία. Επίσης ήταν πρωτεργάτης της συγχώνευσης της ΓΕ Πατρών και του 

Παναχαϊκού ΓΣ για την ίδρυση της Παναχαϊκής, και ως πρόεδρος του Παναχαϊκού 

για την ίδρυση του ΣΕΓΑΣ. Επί προεδρίας του έγιναν οι πρώτοι  

αγώνες ποδοσφαίρου, κολύμβησης, ποδηλασίας, στίβου, 

γυμναστικής, σκοποβολής,  πάλης και άρσης βαρών στην Πάτρα   

Στα νεανικά του χρόνια ήταν και αθλητής του σκοπευτικού τμήματος του 

Παναχαϊκού, αναφέρεται ότι είχε διακριθεί σε εσωτερικούς αγώνες το 1907. 

Ο Κορύλλος ήταν υποψήφιος σε Δημοτικές και σε Βουλευτικές εκλογές με 

το κόμμα των Φιλελευθέρων. Εκλέχτηκε 2 φορές βουλευτής Αχαΐας. 

Χαρακτηριστική είναι η ιστορία για τις δημοτικές  εκλογές στην Πάτρα το 

Σεπτέμβριο του 1895 που αφορά στην μονομαχία του Θάνου Κανακάρη – 

Ρούφου και του προέδρου της Παναχαϊκής (ΠΓΣ τότε) Χρήστου 

Κορύλλου…. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1886
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BC%CE%AE
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%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%93.%CE%A3.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%93.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%95_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%83%CE%B7_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
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Άλλες δραστηριότητές του, αγόρασε και γήπεδο για γυμναστήριο πίσω από 

τα Ψηλαλώνια, οργάνωσε σχολεία Ξένων γλωσσών, εμπορική σχολή, 

μουσική σχολή. Στον Χρήστο Κορύλλο οφείλουμε πολλές μελέτες για την 

οικονομική, κοινωνική, πνευματική, ιατρική, μετεωρολογική και 

περιβαλλοντική όψη της Πάτρας τον 19ο αιώνα. 

Στον Χρήστο Κορύλλο οφείλουμε πολλές μελέτες για την οικονομική, 

κοινωνική, πνευματική, ιατρική, μετεωρολογική και περιβαλλοντική όψη της 

Πάτρας τον 19ο αιώνα. 

Ο γιατρός Χρήστος Κορύλλος ασχολήθηκε με πάθος με τα κοινά και τον 

αθλητισμό και υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της 

Πάτρας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.   Το καλοκαίρι του 1889 

πραγματοποιεί με συνοδεία τριών φίλων την πρώτη του πεζοπορική 

διαδρομή από την Πάτρα στην Σπάρτη, με σκοπό να κατακτήσει την 

κορυφή του Ταΰγετου. 

Η διαδρομή δίνει την ευκαιρία στο συγγραφέα να αναπαραστήσει την 

πελοποννησιακή ύπαιθρο, τους ανθρώπους και τις συνήθειες τους και 

παράλληλα να περιγράψει τις συνθήκες διεξαγωγής των ταξιδιών την 

εποχή εκείνη. Τα πανδοχεία που διαμένει στην πορεία του προσφέρουν 

αφορμή να γράψει γλαφυρές σελίδες, ενώ η επίσκεψη στη Δημητσάνα, τη 

Μεγαλόπολη, τη Σπάρτη και το Ναύπλιο και η περιοχή της Μάνης 

προκαλούν ευφυείς παρατηρήσεις και κριτικές σκέψεις. Επίσης, ένα 

απρόβλεπτο συμβάν, που ανάγκασε τα μέλη της ομάδας να επιστρέψουν 

με πλοίο στην Πάτρα, και τον συγγραφέα να επανακάμψει λίγες μέρες 

κατόπιν μόνος του, δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να δει τα 

παράλια της Πελοποννήσου με τα μάτια του ταξιδιώτη της ακτοπλοΐας. Το 

ιδιαίτερο χιούμορ του συγγραφέα σε συνδυασμό με τη γλώσσα και το 

προσωπικό του ύφος καθιστούν την ανάγνωση ευχάριστη και ψυχαγωγική. 

Η έκδοση του οδοιπορικού αυτού του Χρ. Κορύλλου συνοδεύεται από 

εισαγωγή του ερευνητή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Δημήτρη 

Δημητρόπουλου, αναλυτικό γλωσσάριο, χάρτη της διαδρομής του 

συγγραφέα και ευρετήριο τόπων και ονομάτων.  
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1900 Καθισμένος στο κέντρο ο Κωνσταντίνος Σάθας, δεξιά του όρθιος ο 

Χρήστος Κορύλλος και καθισμένος ο βαρόνος Σίνας. Αριστερά του Σάθα ο 

Μάρκος Ρενιέρης και καθισμένοι στα άκρα οι Υψηλάντης και 

Μαυροκορδάτος www.istorika-themata.gr 

Στην τρίτη του  πεζοπορική διαδρομή, που πραγματοποίησε με πατρινούς 

φίλους του το καλοκαίρι του 1891, ξεναγεί τους αναγνώστες στην Αχαΐα, 

την Ηλεία και τη Μεσσηνία. Ο συγγραφέας μας γνωρίζει τον τόπο, τα χωριά 

και τις πόλεις, τις συνθήκες ζωής, τα ήθη και τις νοοτροπίες των ανθρώπων 

της αγροτικής Πελοποννήσου. Η κομψή, ιδιόμορφη γραφή, η διεισδυτική 

κριτική και το καυστικό χιούμορ του συγγραφέα παρέχουν ένα απολαυστικό 

ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. 

Ως προς το συγγραφικό του έργο είχε γράψει και εκδώσει πλήθος βιβλίων 

και μελετών, κυρίως λαογραφικά και ταξιδιωτικά. Ανάμεσά τους και οι 

«Ενδεκαετείς Μετεωρολογικαί Παρατηρήσεις Εν Πάτραις: (1882-1892) 

(εκδόθηκε το 1893)» Ένα βιβλίο που γράφτηκε κι εκδόθηκε πολύ πριν την 

ίδρυση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)  το 1931 με 

εκτιμήσεις του Κορύλλου επί 11 χρόνια για τα μετεωρολογικά στοιχεία της 

Πάτρας! Μπήκε μάλιστα μπροστά για να γίνει ο σύγχρονος για την εποχή 

του μετεωρολογικός σταθμός της πόλης…..  

Μερικά ακόμα έργα του : 

- Η Εθνογραφία της Πελοποννήσου: Απάντησις εις τα υπό του κ. A. 

Philippson γραφέντα (1890). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93._%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB._%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/f/b/metadata-413-0000055.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/f/b/metadata-413-0000055.tkl
http://2.bp.blogspot.com/-NHMKcHoGdO8/UVxxqnBkR3I/AAAAAAAAAWM/wRIQpvJEZe0/s1600/Koryllos.jpeg
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- Η Πελοπόννησος κατά τους χρόνους της εθνεγερσίας 1770-1821. 

(πρόσφατη έκδοση: Εκδόσεις Πελασγός, Αθήνα 2003 

- Λόγος πανηγυρικός απαγγελθείς εν τη αιθούση της Σχολής του Λαού 

τη 25η Μαρτίου επετείω εορτή της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1884). 

- Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάμας, υπό Χ. Π. Κορύλλου και Στ. 

Θεοχάρη. (πρόσφατη έκδοση: Εκδόσεις Περί Τεχνών, Πάτρα 2004. 

- Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην: Από Πατρών διά Θαλάσσης εις 

Γύθειον και εκείθεν διά Σπάρτης εις Ταΰγετον. Επάνοδος εις Πάτρας 

διά Ναυπλίου και Κορίνθου. (πρόσφατη έκδοση: Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Πατρών 1997.  (πρώτη έκδοση: 1889) 

- Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν. (πρόσφατη έκδοση: Εκδόσεις 

εφημερίδας Πελοπόννησος - σειρά: Αχαϊκή Βιβλιοθήκη, Πάτρα 

2014.  (πρώτη έκδοση: 1890) 

- Τα Ιεροσόλυμα: Οδηγός προσκυνητού (1927). 

- Χωρογραφία της Ελλάδος. Α'. Νομός Αχαΐας. (πρόσφατη έκδοση: 

Εκδόσεις Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα 2002. 

Το σπίτι του γιατρού Χρήστου Κορύλλου κρίθηκε διατηρητέο από το 

υπουργείο Πολιτισμού Ένα από τα ωραιότερα διατηρητέα κτίρια της 

Πάτρας και διασώζεται. Πρόκειται για το νεοκλασικό ακίνητο που βρίσκεται 

στην οδό Γούναρη μεταξύ Όθωνος Αμαλίας και Αγίου Ανδρέου, ένα κτίριο 

που πέρα από την ξεχωριστή αρχιτεκτονική που έχει είναι συνδεδεμένο με 

την ιστορία της Πάτρας από κάθε πλευρά. Ο Χρήστος Κορύλλος ήταν 

δραστήριος άνθρωπος με πολλές ιδιότητες. Τη μεγαλύτερη απήχηση στην 

πατραϊκή κοινωνία την είχε ως Πρόεδρος του Παναχαϊκού από το 1892. 

Απεβίωσε στις 5 Ιανουαρίου 1930 και     Διαβάζουμε στον Νεολόγο Πατρών 

Σήμερα, στις 5 Ιανουαρίου 1930 έφυγε ο Χρήστος Κορύλλος. 
Πρόεδρος του Παναχαϊκού Συλλόγου επί σειρά ετών, που κάτω από 
την Προεδρεία του έκανε αθλητικούς αγώνες, κολυμβητικούς 
αγώνες, έφτιαξε το Παναχαϊκό Γυμναστήριο, δημιούργησε το 
Μουσικό Τμήμα, έφτιαξε εμπορική σχολή, δημιούργησε 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών και ότι άλλο σκέφτηκε, κατάφερε να 
το φέρει εις πέρας. Γιατρός, διευθυντής του Δημοτικού Νοσοκομείου 
Πατρών, ιστορικός, λαογράφος, μετεωρολόγος, πεζοπόρος, 
κολυμβητής, αρθρογράφος... 

Περί την 4ην μ. μ. εγένετο και η κηδεία εν συρροή πρωτοφανεί εξ 
όλων των κοινωνικών τάξεων. Σπανίως κηδεία εν Πάτραις 
συνεκέντρωσε τόσον πλήθος κόσμου τιμήσαντος δι αληθούς 
συναγερμού την μνήμην του λαοφιλούς ιατρού. Ο νεκρός μετεφέρθη 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/9/7/metadata-01-0000313.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/a/8/metadata-01-0000302.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/a/8/metadata-01-0000302.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/a/8/metadata-01-0000302.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/4/2/metadata-01-0000838.tkl
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/9/1/metadata-01-0000530.tkl
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1930
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εις το νεκροταφείον συνοδευθείς υπό απείρου κόσμου επιβάντος 
αυτοκινήτων, εις τον εκεί δε ναόν χοεροστατούντος του Σεβ. 
Μητροπολίτου Αντωνίου εψάλη η νεκρώσιμος ακολουθία. 

Ολίγον προ της κηδείας αφίκετο δια του πρώτου εξ Αθηνών τραίνου 
και ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Παν. Βουρλούμης, 
ανεψιός του θανόντος. 

Νεολόγος Πατρών 06/01/1930 

Κηδεύτηκε στο Α' Νεκροταφείο Πατρών, όπου υπάρχει ακόμα ο τάφος του 

με χαραγμένη τη ρήση του Σωκράτη: "Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα". Η πόλη της 

Πάτρας τον τιμά … έχοντας δώσει το όνομά του σε ένα μικρό δρόμο δίπλα 

στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο. 

Η Πατρινοί οφείλουν ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε αυτόν τον άνθρωπο  

για την πολύπλευρη προσφορά του και  το όνομά του θα μείνει για 

πάντα χαραγμένο με ''χρυσά'' γράμματα στην τοπική ιστορία. Ελπίζω 

το παράδειγμά του να εμπνεύσει πολλούς ακόμη, σήμερα που το 

έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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ΓΙΑΝΝΗΣ     ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ 

«Αθεράπευτα κοσμοπολίτης και ελληνολάτρης». 

 

Ο Γιάννης Κουτσοχέρας, ποιητής, νομικός, βουλευτής, ευρωβουλευτής και 

Πρέσβης στην UNESCO. Ο ποιητής Κουτσοχέρας συγκαταλέγεται στους 

αξιολογότερους μεταπολεμικούς 'Έλληνες ποιητές. Η ποίησή του, 

πολυφωνική και πολυδιάστατη, έχει έντονο λυρισμό, και ευαισθησία αλλά 

ταυτόχρονα και  τη δυναμικότητα και αγωνιστικότητά της.  

Το ποιητικό έργο του Γιάννη Κουτσοχέρα τιμήθηκε με διάφορα διεθνή 

(GRAND ΡΑΙΧ D' EUROPE 1985) και ελληνικά βραβεία. 

Ο ποιητής Γιάννης Κουτσοχέρας άφησε πίσω του πολύπλευρο και 

πολυσήμαντο έργο του κάλυψε σχεδόν το σύνολο του 20ου αιώνα.  

Ο Γιάννης Κουτσοχέρας είχε μια έμφυτη δυνατότητα να ψυχογραφεί όσους 

έρχονταν σ' επαφή μαζί του -γεγονός που φαίνεται μέσα στα ποιήματα-

αφιερώματα. Μέσα από τους στίχους του αναδύονται τα χαρακτηριστικά 

εκείνα σημεία αυτών των φίλων του που τους χαρακτηρίζουν σαν άτομα 

αλλά και σαν πολίτες που έχουν κάτι ξεχωριστό -αφού δίνουν ευρύτερη 

ουσία στο νόημα του καθημερινού βίου. [...] μας λέει ο Μιχάλης Σταφυλάς, 

Διευθυντής του περιοδικού "Πνευματική ζωή". 

 

Κι ας ήταν η ψυχή μου γλάρος  
κι ομπρός του το ακρογιάλι το ουρανί·  
στο βάθος ο ερημίτης φάρος  
τ’ ολόλευκο να καρτεράει πανί. 
Κι αν η φτερούγα του λυγίσει  
με τον αφρό η ψυχή μου ας σβήσει.  
Κι ο αλήτης του γαλάζιου κόσμου ν’ ανοίγει  
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και ν’ ανοίγει τα φτερά.  
Α! τι ουράνια ακρογιάλια εντός μου  
κι αφροί σα λεμονάνθια στα νερά.  
Κι αν η φτερούγα του λυγίσει  
με τον αφρό η ψυχή μου ας σβήσει.  
Στο βάθος ο ερημίτης φάρος  
τ’ ολόλευκο να κρτεράει πανί. 

 

Ο Γιάννης Κουτσοχέρας γεννήθηκε στη Ζήρια Αιγιαλείας στις 25 

Δεκεμβρίου 1904. Φοίτησε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, στα νομικά, τα 

οικονομικά, την φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και το θέατρο. Κοσμοπολίτης 

και ελληνολάτρης διακρίθηκε από νωρίς  Ήταν υπέρμαχος της καθιέρωσης 

της δημοτικής γλώσσας στην παιδεία και την διοίκηση, του μονοτονικού 

συστήματος γραφής και της κατάργησης των πανελληνίων εξετάσεων. Από 

το 1985 έως το 1989 ήταν πρεσβευτής της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ, το 

πολιτιστικό βραχίονα του ΟΗΕ. Μας λέει ο ποιητής. 

 

Να χαράξουμε στα βιβλία της διδαχής Δωρικά – βραχύλογα Το 
κοινωνικό χρέος του πολίτη Και την πεμπτουσία του Συντάγματος. 
Να χαράξουμε την αρετή στου διδάσκοντος την έδρα 
Στα έδρανα της σπουδής. Να χαράξουμε την αρετή 
έσωθε και έξωθε του πολιτικού και του πολίτη. 
Να χαράξουμε την αρετή στο ζυγό της Θέμιδας στο σκληρόκαρδο 
ΚΑΤΗΓΟΡΩ 
 

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί πάνω από 30 ποιητικές συλλογές και 

ισάριθμα πεζά και μελέτες του. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες. Τιμήθηκε με βραβεία Παγκόσμιας Ποίησης (1970) και Ευρώπης. 

Για το σύνολο της κοινωνικής και πνευματικής προσφοράς του προτάθηκε 

επανειλημμένα για τα Νόμπελ Ειρήνης και Λογοτεχνίας. Ποιήματά του 

μελοποίησε το 1982 ο συνθέτης Γιώργος Κριμιζάκης.  Ενας αληθινός 

ποιητής,  του Κοινωνικού Λυρισμού και της ευαισθησίας όπως μπορούμε 

σωστά να τον θεωρήσουμε,  

 

Μήνυμα 
 
Πάντα να πολεμάς και ν’ αντιστέκεσαι 
κι ας μένεις μόνος. 
Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, 
να πολεμάς για το καλό του Ανθρώπου. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2512
https://www.sansimera.gr/almanac/2512
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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. 
 
Ο Γιάννης Κουτσοχέρας ανήκει στην εποχή μας. Μα όχι σαν 

ουδέτερος αναγνώστης των δραματικών σελίδων της η σαν 

αδιαμαρτύρητος θεατής των γεγονότων που την σπάραζαν. Αλλά σαν 

ποιητής αγωνιστής που μαζί με την ηρωική εμπροσθοφυλακή του 

Λυρικού Λόγου έκλεισε τους  παλιούς αυτής της εποχής στη φωνή 

που αντιπροσώπευε και το πνεύμα της και το αίτημά της. Μας λέει ο 

Λεωνίδας Μαργαρίτης.  Προέδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος  

Και ο ίδιος ο Γιάννης Κουτσοχέρας μας λέει  «Τι τύχη αλήθεια για όλους 

τους Έλληνες να ζούμε σε χώρους που συνταιριάζουν το θρύλο και 

την πραγματικότητα και που  από τα πανάρχαια χρόνια ως τα 

σήμερα-και σίγουρα για πάντα- αποτελούνε και θα παραμείνουν για 

σύμβολα της αλκής και του ωραίου που φέρνουν σε συζυγία το θείο 

και τ’ ανθρώπινο στοιχείο». 

Στην πατρίδα του  βρίσκει  τις πηγές και τους ρυθμούς της ποιήσεως του. 

Η ειδυλλιακή Ζήρια της Αχαΐας ένα  ανάμεσα σε βουνό  και θάλασσα και 

έχοντας την αίσθηση του όμορφου  μας γεμίζει την ψυχή μας με την 

καθαρότητα του Ελληνικού τοπίου, την καθάρια Ελληνική φύση την γεμάτη 

ομορφιά και αισθητική ισορροπία. 

 

Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΦΥΓΗ ΜΟΥ 

Όπως απλώνεται ο γιαλός όλο κι απλώνεται η ψυχή μου.  

Και ποιας Οδύσσειας το πανί θα 'ρθεί να ξεδιπλώσει τη φυγή μου; 

Ποιοί σύντροφοι, ποιά ανεμικά του νόστου τα κουπιά  

θ' αδράξουν να σκίσουν της καρδιάς τα πέλαγα  

και στη Ιθάκης τα νερά ν' αράξουν; 

Κι η μοίρα μου στον αργαλειό να κλώθει  

και μη ξεκλώθει με τον ιστό του γυρισμού τα πάθη  
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που τ' ανέμιζαν οι πόθοι. 

Κι όλο κι απλώνεται το πέλαγος  

κι όλο και ξεμακραίνει η γη μου.  

Και στης Οδύσσειας το πανί  

τυλίγεται η ψυχή μου και η φυγή μου... 

 

Νοιώθει πραγματικά, κανείς ότι ανασαίνει Ελλάδα 

διαβάζοντας  Κουτσοχέρα. Μία Ελλάδα αιώνια κλασική και πρωτοποριακή, 

με ομορφιά αμόλευτη και τούτο γιατί ο ίδιος ο ποιητής - που ωστόσο σαν 

αληθινός ποιητής είναι πανανθρώπινος - τραγουδάει σαν Έλληνας, με τον 

τρόπο του Έλληνα.   Απ’ αυτή τη  εσωτερική πηγή αναβλύζει η ποίηση του 

Κουτσοχέρα κι ακολουθεί το ίδιο ρέμα του στοχασμού και της ευαισθησίας. 

Ας συναινέσουμε όλοι μαζί, με τον ποιητή: 

 

Η μάνα μου, μου μίλαγε ελληνικά 
Ο δάσκαλος, μ’ έμαθε να γράφω όπως μιλάω. 
Είχα μεγάλη τύχη! 
 

Η συνάντηση του καθαρού λυρισμού ,της διάθεσης για στόχαση και του 

αγωνιστικού πνεύματος συνάντηση που σε καμιά περίπτωση δεν 

επισκιάζεται ο ποιητικός λόγος στη λυρική του μάλιστα έκφραση, δίνει μια 

χαρακτηριστική σφαιρικότητα στο έργο του Κουτσοχέρα που μ’ αυτό τον 

τρόπο κατορθώνει ν’ αγγίξει όλους τους ανθρώπους. 

Το 2010 ο ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς;  εξέδωσε το δοκίμιο-μελέτη 
«Γιάννης Κουτσοχέρας: ο ηθοπλάστης διανοούμενος της πολιτικής 
συνείδησης» που πήρε το 1ο Βραβείο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Επιστημόνων Λογοτεχνών. 

Τέλος η ποίηση του Γιάννη Κουτσοχέρα, «πολυφωνική και πολυδιάστατη», 

διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ευαισθησία, αλλά, ταυτόχρονα, και από 

δυναμικότητα και αγωνιστικότητα. Ο ίδιος χαρακτηρίσθηκε, τόσο στην 

πολιτική του σκέψη και δράση, όσο και στην καλλιτεχνική του δημιουργία, 

ως «αθεράπευτα κοσμοπολίτης και ελληνολάτρης».  

 

Καλάβρυτα τοῦ 1943 
 
Πᾶν τὰ Καλάβρυτα 
Τὸ Ἀρκάδι - τὸ Κούγκι νὰ ῾βροῦν. 
Θεία ἡ φυγὴ 
σκλάβα μου γῆ! 
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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... 
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ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

Λυρικός και συμβολιστής 

΄ 

 

Γεννήθηκε το 1869 στο Μεσολόγγι, από πλούσια οικογένεια. Αφού 

τελείωσε το δημοτικό και το Ελληνικό σχολείο στο Μεσολόγγι, χωρίς 

ιδιαίτερες επιδόσεις στα μαθήματα, τελείωσε το Α' Γυμνάσιο 

Πατρών Το 1885   γράφτηκε στη Νομική Σχολή στην Αθηνα, κατόπιν 

πίεσης της οικογένειάς του, την οποία όμως δεν τελείωσε ποτέ. Η 

οικονομική άνεση της οικογένειάς του τού έδωσε τη δυνατότητα να 

αφοσιωθεί στην ποίηση και τη λογοτεχνία για ολόκληρη τη ζωή του. Στην 

Αθήνα έζησε κοσμική ζωή και ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης. Ποιητής 

της γενιάς το μεσοπολέμου, και ειδικότερα ποιητής της Νέας Αθηναϊκής 

σχολής. λυρικός και συμβολιστής αφιερωμένος στην Ποίηση από τα 

εφηβικά του χρόνια. Σχετίσθηκε ιδιαίτερα με τον Παπαδιαμάντη και άρχισε 

να δημοσιεύει ποιήματά του σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και 

εφημερίδες «Εβδομάς», «Παναθήναια», «Εστία», «Τέχνη», «Άστυ», 

«Διόνυσος», «Ακρόπολις» κ.ά. 

Αγωνίστηκε για την καθιέρωση της δημοτικής στον γραπτό λόγο ως μέλος 

της εταιρίας Εθνική Γλώσσα, οργάνου του δημοτικιστικού κινήματος. Δεν 

ξέχασε ποτέ το Μεσολόγγι και πάντα έγραφε για αυτό.  

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΤῆΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Καλαμωτή-καλαμωτὴ παίρνοντας, μπαίναμε μαζὶ 

Μέσα στὰ χρυσοπράσινα νερά, γλαρὸ φεγγάρι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.sansimera.gr/biographies/1144
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Τὸ δίχτυ του ἔρριχτε ἀνοιχτά, τὸ φαναράκι, κρεμεζί, 

Γιὰ γοῦστο τό ῾χαμε ἀναμμένο στὸ κοντάρι. 

Πελάδα ἐδῶ, πελάδα ἐκεῖ, τὰ κότσαλα, ἡ ἀνεμικὴ 

Πά᾿ στὰ ρηχὰ τὸ ξέσερνε καὶ τὸ κυλοῦσε πάλι. 

Νὰ βγοῦμε, σὲ ρωτοῦσα, ἐδῶ; Γελώντας μό ῾λεγες, ἐκεῖ, 

Κι ὁ στεριανὸς μᾶς ἔσπρωχνε πρὸς τὸ κανάλι. 

Καί, νά, ἀνοιγμένο τὸ πανί, μὲς σὲ σπιλιάδες καὶ ριπές, 

Οἱ πόθοι μας τραβούσανε μακριά, καὶ τὰ ὄνειρά μας 

Στὰ μάτια σου σπιθίζανε τοῦ φεγγαριοῦ οἱ ἀναλαμπὲς 

Καὶ ἡ ἀφρισμένη θάλασσα, ἡ ὁλόγυρά μας. 

Σημαντικό γεγονός στη ζωή και στην κατοπινή εξέλιξη του Μαλακάση 

στάθηκε ή γνωριμία του με τον Έλληνογάλλο ποιητή Ζαν Μωρεάς, πού 

είχε έρθει στην Ελλάδα το 1897 για να πάρει μέρος στον άτυχο εκείνο 

πόλεμο με την Τουρκία. "Ως τότε ό Μαλακάσης είχε δημοσιεύσει μερικά 

ποιήματά του στην «Εβδομάδα» του Καμπούρογλου και στην «Εστία» 

του Γ. Δροσίνη. Ό Μωρεάς, πού συγκινήθηκε από το θαυμασμό του 

νεαρού ποιητή αλλά κι από το ταλέντο του, μετάφρασε δυο ποιήματά του 

και τα δημοσίευσε στη Γαλλία. Το γεγονός αυτό έδωσε στο Μαλακάση 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τον έπεισε να συνέχιση την ποιητική του 

παραγωγή. Επηρεάστηκε έντονα από τη μακροχρόνια φιλία του με τον 

Μορεάς, αξιοποιώντας στο έργο του στοιχεία ρομαντικά στην αρχή και 

κατόπιν παρνασσιστικά, συμβολιστικά και νεοκλασικιστικά. Παράλληλα 

ασχολήθηκε με την ποιητική μετάφραση με κατ' εξοχήν δημιουργία του τη 

μετάφραση της συλλογής του Μορεάς Στροφές, και με την πεζογραφία. 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην επίδραση που άσκησε ο Μαλακάσης 

στους μεταγενέστερούς του ποιητές.  

Έγραψε για την Πατρίδα του. 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Αποσπ.) 

Ἐσένα θύμησή μου, ἐσέν᾿ ἄνθος θανάτου, 

Ἀθανασίας ρόδο, ἐσὲ κρατῶ, 

Μοσκοβολιὰ καὶ χάϊδεμα τοῦ ἀναβλεμμάτου 

Κι ἀγκάθι αἱματοστάλαχτο φριχτό. 

Ὅταν, ὦ παιδικὴ καρδιά! Ἡ ἁρμύρα 

Τῆς λιμνοθάλασσας ἀνήλεη, λατρευτή, 

Μὲ χρώματα σὲ μέθαε καὶ μὲ μύρα, 

Τότε γιατί νὰ μὴν πεθάνεις; Ὢ γιατί; 

Στὶς ροδοδάφνες, μέσ᾿ στὴν αἴγλη τοῦ εἰκοσιένα, 

Ἐσὺ λουλούδι ὑστερογέννητον, ὢ πῶς 
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Πέφτουν τὰ φύλλα σου ἕνα-ἕνα σκεβρωμένα, 

Καὶ μέσ᾿ στὰ βάλτα ὁ σκορπισμένος σου καρπός; 

Σὲ τόσες μέσα ἀνατολές, δύσες, σκοτάδια, 

Μέσα σε τόσες μουσικές, ποίησες, ᾠδές, 

Νερῶν καὶ δένδρων τὰ βουητά, σείσματα, χάδια, 

Χαμένος ψίθυρος τῆς λύρας μου οἱ χορδές… 

Το 1908 νυμφεύτηκε την Ελίζα Δεληγεώργη, κόρη του Αρκάδα 

πολιτικού Επαμεινώνδα Δεληγεώργη και εξαδέλφη του Ζαν Μορεάς, με 

την οποία έζησε στο Παρίσι από το 1909 ως το 1915. Στο Παρίσι, ο 

Μαλακάσης μπήκε στον κύκλο του Μορεάς και ήρθε σε επαφή με τον 

γαλλικό πνευματικό κόσμο της εποχής. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε κοσμήτορας της 

βιβλιοθήκης της Βουλής το 1917, θέση την οποία διατήρησε με μικρά 

διαλείμματα έως το 1937. Το 1924 τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο 

Γραμμάτων και Τεχνών για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και 

το 1932 εκλέχτηκε πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Στο αναμεταξύ στην Ελλάδα είχε αναπτύξει μια πνευματική 

δραστηριότητα. Είχε ιδρύσει μαζί με τον Κ. Χατζόπουλο και τον Λάμπρο 

Πορφύρα την εταιρία «Εθνική Γλώσσα» (1904) πού έκανε συστηματικούς 

αγώνες για την προβολή και την καθιέρωση τής Δημοτικής, κι είχε 

δημοσιεύσει αρκετά ποιήματά του στο «Νουμά», το περιοδικό των 

δημοτικιστών. Τα ποιήματά του Μαλακάση διαπνέονται από θερμό 

αίσθημα και αγνό λυρισμό, ενώ οι στίχοι του διακρίνονται για τη 

μουσικότητα, την κομψότητα και την επιγραμματική δύναμή τους. 

 ΜΙΚΡΟὶ ΚΑΫΜΟΙ (ἀΠΟΣΠ.) 

Τοῦ κάκου ἐκεῖ στὴν ἀμμουδιά, τὸ κῦμα τ᾿ ἁπαλὸ 

Μοῦ τραγουδάει σιγαλινά, κρυφὸς καϋμὸς γιὰ μένα, 

Πόσα καράβια ἀπὸ καιρὸ δὲν εἶναι στὸ γιαλό, 

Πόσα καράβια ἀπὸ καιρὸ δὲν εἶναι μισεμένα. 

Τὴ χλόη τῆς λήθης ράντισε χινοπωριάτικη βροχή, 

Στὰ κοιμητήρια πὤκλεινα παλιοὺς καϋμοὺς καὶ πάθια. 

Καὶ φύτρωσαν καὶ πλήθυναν τώρα στὴ μαύρη μου ψυχή, 

Τῆς θύμησης οἱ πικρανθοὶ μὲ τὰ μεγάλα ἀγκάθια. 

Τ᾿ εἶναι τῆς μέρας οἱ καϋμοί... ἐγὼ δὲ συλλογιοῦμαι 

Παρὰ τὴ νύχτα μοναχὰ ποὺ τόσο εἶναι βαρειά, 

Κοιμοῦμαι νὰ λησμονηθῶ, ξυπνῶ κι ἀναθυμοῦμαι, 

Πῶς πέρασε κι ὁ ὕπνος μου χωρὶς παρηγοριά. 
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Ἐρχετ᾿ ὁ ἦχος ὁ φαιδρὸς ἀπὸ πολὺ μακριά, 

Τῆς γιορτινῆς καμπάνας μου, ποὺ ἀπὸ χαρὰ θὰ σπάσει, 

Χωρὶς ἐλπίδα τώρα πλιά, χωρὶς παρηγοριά, 

Πῶς εἶναι τάχα δυνατὸ νὰ φτάσω πρὶν σωπάσει….. 

Ατομικιστής ποιητής, κλεισμένος στον εαυτό του, δεν τον απασχόλησε 

ποτέ το δράμα ούτε του ανθρώπου, ούτε τής Ελλάδας. Ή ποίησή του 

εκφράζει μόνο τα υποκειμενικά του συναισθήματα  είναι μια ποίηση πού 

πολλές φορές φτάνει ως την τεχνική τελειότητα, και πού βρίσκει τη 

γνησιότητά της μόνο ο ίδιος ό Μαλακάσης που γυρνά (σπάνιες φορές) 

στις αναμνήσεις του από την πόλη πού γεννήθηκε, και νοσταλγικά 

τραγουδά τις σκηνές από την παλιά, καλή ζωή του Μεσολογγίου. Τελικά, 

αυτά είναι και τα ποιήματα πού διασώζονται μέσα σ ολόκληρο το έργο 

του.  

Ή πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Συντρίματα» είχε 

κυκλοφορήσει στα 1899, πριν φύγει για το Παρίσι. Μας λεει 

Ὁ ΜΠΑΤΑΡΙᾶΣ (Αποσπ.) 

Ἕνα Σάββατο βράδυ, 

Μιὰ Κυριακὴ πρωί... 

Ὁ Μπουκουβάλας ὁ μικρὸς κι ὁ Κλὴς τοῦ Τσαγκαράκη 

Κι ὁ Νίκος τοῦ Βρανᾶ, 

Σάββατο βράδυ, κάποτε, τὸ ῾ρίχναν στὸ μεράκι, 

Στοῦ Βλάχου κουτσοπίνοντας κρυφά. 

Κι ὡς ἤσανε ἀρχοντόπουλα κ᾿ οἱ τρεῖς, στὸ κέφι ἀπάνω, 

Στέλναν γιὰ τὰ βιολιά, 

Καὶ μὲς σὲ λίγο βλέπανε τὸν Κατσαρὸ τὸν Πάνο, 

Καὶ πίσω τὸ Θανάση Μπαταριᾶ. 

Κι ἀμέσως μὲ τὸ βιολιτζῆ καὶ μὲ τὸ λαουτέρη, 

Καὶ μ᾿ ἕναν πιφιρτζῆ, 

Γιὰ τὸ βιλούχι κίναγαν τοῦ Κώστα Καλιαντέρη, 

Ποὺ σίγουρα τὸν εὕρισκαν ἐκεῖ. 

Κι ὁ Κώστας, λαγοκοίμητος, πάντα μὲ τὴν ποδιά του, 

Τοὺς δέχονταν ὀρθός, 

Καὶ τὸ τραπέζι ἑτοίμαζε πρὸς τὰ᾿ ἁρμυρίκια κάτου, 

Στῆς ἅπλας λιμνοθάλασσας τὸ φῶς. 

Κι ὡς νὰ στρωθῇ καὶ νὰ σιαχτῇ, καὶ νὰ συγκαιριστοῦνε 

Τά ῾ργανα, σιγαλὰ 

Τὰ λιανοτράγουδα ἄρχιζαν, τὰ γιαρεδάκια, ὁποῦ ῾ναι 

Καθὼς τὰ προσανάμματα στὴ στιά. 
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Μὰ στὸ τραπέζι ὡς κάθουνταν, κι ἄνοιγεν ἡ φωνή σου, 

Μεγάλε Μπαταριᾶ!........ 

Το 1904 κυκλοφορεί μια ποιητική συλλογή σέ θεατρική μορφή με τον τίτλο 

«Ή Κυρά του Πύργου», ενώ το 1905 εκδίδει τίς περίφημες «Ώρες» του. 

Ακολουθούν: ακόμα μερικά βιβλία με τελευταίο του ποιητικό βιβλίο «Το 

ερωτικό» (1939). 

Παράλληλα έχει γράψει και αρκετά φιλολογικά-κριτικά σημειώματα 

δημοσιευμένα σέ διάφορα έντυπα τής εποχής, κι άλλα πεζά κείμενα, κι 

έχει φιλοτεχνήσει μεταφράσεις ξένων ποιητών, ιδιαίτερα του Ζαν Μωρεάς 

(πού έγραψε αποκλειστικά σχεδόν στα γαλλικά και - πού ό Μαλακάσης 

στάθηκε ό καλύτερος μεταφραστής του). .  

Ὁ ΤΑΚΗ-ΠΛΟΥΜΑΣ (Αποσπ.) 

Στὰ παιδικά μου χρόνια, ὁ πιὸ μεγάλος 

Ἀξάδερφός μου μ᾿ ἔπαιρνε μαζὶ 

Στὰ πανηγύρια, ποὺ ἤτανε, παρ᾿ ἄλλος, 

Πρῶτος στὴν ὀμορφιὰ καὶ στὴν ὁρμή. 

Τί ὡραῖος! τὸν θυμοῦμαι, ἀστροβολοῦσε 

Καβάλα στὸ φαρί του, βυσσινιὰ 

Φέρμελη χρυσοκέντητη ἐφοροῦσε, 

Γιουρντάνια ἀπὸ βενέτικα φλουριά. 

Τοῦ Καπετὰν πασᾶ φόραε τὴν πάλα 

Καὶ τὸ χαρμπὶ τοῦ Μπότσαρη, καὶ δυό, 

Στῆς σέλας του δεξόζερβα τὴ σπάλα 

Πιστόλια ἀπὸ τ᾿ Ἀλῆ τὸ θησαυρό. 

Φουστανελίτσα φόραε ζυγιασμένη 

Καὶ κάλτσες καὶ τσαρούχια φουντωτά, 

Παραγγελιὰ ἀπ᾿ τὰ Γιάννενα φερμένη, 

Γαντζούδια πρεβεζάνικα ἀσημιά. 

Ἔτσι σιαγμένος κ᾿ ἔχοντας στὸν ὦμο 

Τὸ καριοφίλι, χαίτη καὶ λουριὰ 

Στὸ χέρι του, ἐλαμπάδιζε τὸ δρόμο, 

Χυμώντας ἀπ᾿ τὴν Πύλη τὴν πλατειά. 

Ο Κώστας Καρυωτάκης έγραψε το ποίημα «Μικρή ασυμφωνία σε Α 

μείζον» (1927) για τον ομότεχνό του Μιλτιάδη Μαλακάση, με τη 

διευκρίνιση ότι «οι στίχοι αυτοί απευθύνονται στον κοσμικό κύριο και όχι 

στον ποιητή Μαλακάση, του οποίου δεν θα μπορούσε να παραγνωρίσει 

κανείς το σημαντικό έργο». 

https://www.sansimera.gr/biographies/204
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Ἄ! κύριε, κύριε Μαλακάση, 

ποιός θά βρεθεῖ νά μᾶς δικάσει, 

μικρόν ἐμέ κι ἐσᾶς μεγάλο, 

ἴδια τόν ἕνα καί τόν ἄλλο; 

Τούς τρόπους, τὀ παράστημά σας, 

τό θελκτικό μειδίαμά σας 

τό monocle πού σᾶς βοηθάει 

νά βλέπετε μόνο στό πλάι 

καί μόνο αὐτούς νά χαιρετᾶτε 

ὅσοι μοιάζουν ἀριστοκράται, 

τήν περιποιημένη φάτσα, 

τήν ὑπεροπτική γκριμάτσα 

ἀπό τή μιά μεριά νά βάλει 

τῆς ζυγαριᾶς, κι ἀπό τήν ἄλλη 

πλάστιγγα νά βροντήσω κάτου, 

μισητό σκήνωμα, θανάτου 

ἄθυρμα, συντριμμένο βάζον, 

ἐγώ, κύμβαλον ἀλαλάζον. 

Ἄ! κύριε, κύριε Μαλακάση, 

ποιός τελευταῖος θά γελάσει; 

Το έργο του Μαλακάση αναστύλωσε σέ δύο πολυσέλιδους τόμους 

(ποιήματα, πεζά, δοκίμια, μεταφράσεις, γράμματα) με διεξοδική εισαγωγή, 

βιβλιογραφία και σχόλια, περιλαμβάνοντας και τα σκόρπια και ανέκδοτα 

ποιήματά του ό κριτικός τής λογοτεχνίας Γ. Βαλέτας.  

Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποτραβηγμένος στο σπίτι του 

στο Ψυχικό. Πέθανε από καρκίνο, στις 27 Γενάρη 1943 στο 

νοσοκομείο Ευαγγελισμός,   σε ηλικία 74 ετών. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

Ο Εθνικός μας Ποιητής 

 

 
 

Ό μεγαλύτερος ποιητής  και κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της,  τής Νέας  (Β΄) 

Αθηναϊκής Σχολής, ό εθνικός μας ποιητής, μετά το Σολωμό και τον Κάλβο. 

Πολυγραφότατος, ασχολήθηκε παράλληλα, με την πεζογραφία, τη 

δημοσιογραφία και την κριτική. Δέσποζε στην πνευματική ζωή του τόπου 

επί μισό αιώνα και πάνω, ενώ το έργο του αναλύθηκε, μελετήθηκε, κι ακόμη 

απασχολεί τούς σημαντικότερους κριτικούς μας.  

 Η ζωή τού Κωστή Παλαμά στάθηκε ήρεμη, χωρίς περιπέτειες, αφιερωμένη 

στη πνευματική δημιουργία. Και ίσως περισσότερες να ’ναι οι ψυχικές του 

περιπλανήσεις, από τα καθαυτό «γεγονότα» στο διάστημα τής 

μακρόχρονης ζωής του. 

Γεννήθηκε στην Πάτρα, στις 13 Γενάρη τού 1859.  Οι γονείς του όμως 

κατάγονταν από’ το Μεσολόγγι. Ό πατέρας του ήταν γιος τού Ιωάννη 

Παλαμά, του πρωτότοκου γιου και διάδοχου τού Παναγιώτη, και 

υπηρετούσε σαν δικαστής στην Πάτρα, όταν γεννήθηκε ό ποιητής. 

 

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ» 

Το σπίτι που γεννήθηκα  

κι ας το πατούν οι ξένοι 

στοιχειό είναι και με προσκαλεί· ψυχή,  

και με προσμένει. 

Το σπίτι που γεννήθηκα,  
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ίδιο στην ίδια στράτα 

στα μάτια μου όλο υψώνεται  

και μ' όλα του τα νιάτα. 

Το σπίτι, ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα· 

και ανόθευτο κι αχάλαστο,  

και με προσμένει ακόμα. 

Της πόρτας του η παλαϊκή κορώνα,  

ώ! νά η καμάρα! 

Μόνο οι χορδές της λείπουνε  

για να γενεί κιθάρα 

να συνοδέψει του σπιτιού τ' ολόχαρο τραγούδι 

προς το παιδί· γυρίζω ανθός,  

δροσιά, ξεπεταρούδι, 

πάω στη φωλιά, στη γάστρα μου,  

στο πρωί μου, στο μαγνήτη, 

στη ζέστα της μητέρας μου,  

στο πατρικό άγιο σπίτι. 

[...] 

Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. 

Στοιχειό, και σαν απάτητο, με ζει και με προσμένει. 

’Αλλά ό Κωστής Παλαμάς ήταν εφτά χρονών, όταν έχασε και τούς δύο 

γονείς του: γεγονός πού διαμόρφωσε κι επηρέασε τον παιδικό και τον 

κατοπινό του ψυχικό κόσμο. Στο Μεσολόγγι ό Παλαμάς έμεινε μέχρι το 

1875, οπότε ήρθε στην ’Αθήνα με απόφαση να σπουδάσει νομικά. Κάθε 

καλοκαίρι, ωστόσο, ξαναγυρνούσε κοντά στην αγαπημένη του 

Λιμνοθάλασσα, πού τόσο το τραγούδησε αργότερα στα ποιήματα του. 

 

               Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 

 

Στην έρημη ακροθάλασσα με του βοριά τα φύκια, 

με τις φελούκες τις παλιές. 

Σταλίκι στα δυο χέρια σου 

και στα μαλλιά αρμυρίκια,άρμης 

και πέλαου στάλαζες για δάκρυα σταλαξιές. 

Και τάραξες τον ύπνο μου, 

στοιχειό θαλασσωμένο,της λίμνης αγαπητικέ, 

και μου είπες με παράπονο: 

Στην έρημη ακροθάλασσα με του βοριά τα φύκια, 
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με τις φελούκες τις παλιές. 

Σταλίκι στα δυο χέρια σου 

και στα μαλλιά αρμυρίκια,άρμης 

και πέλαου στάλαζες για δάκρυα σταλαξιές. 

Και τάραξες τον ύπνο μου, 

στοιχειό θαλασσωμένο,της λίμνης αγαπητικέ, 

και μου είπες με παράπονο: 

«Τραγούδι περιμένω…»— 

Τραγούδι, σου αποκρίθηκα, δεν έχω εγώ για σε, 

στον αργαλειό της τέχνης μου σου 

υφαίνω μια ιστορία, 

να σ’ τη φορέσω λαχταρώ, 

θα σ’ τα ζεστάνει μια φωτιά τα νιάτα σου τα κρύα. 

Της λίμνης αγαπητικέ, σ’ αγάπησα κι εγώ. 

 

Από εννιά χρονών κιόλας είχε αρχίσει να γράφει τα πρώτα του ποιήματα 

και να διαβάζει τη Λογοτεχνία τής εποχής του, τής ρομαντικής και 

μεγαλόστομης. Από πολύ νέος αρχίζει αν ενδιαφέρεται για την πνευματική 

κίνηση και να παρακολουθεί τούς αγώνες για το περίφημο γλωσσικό 

ζήτημα, των δημοτικιστών ενάντια στους καθαρευουσιάνους. 

Ήταν φυσικό λοιπόν, σαν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο αργότερα, να 

πάρει πιο ενεργό μέρος στην πνευματική ζωή τού τόπου, έχοντας μάλιστα 

κι ένα τέτοιο όνομα. Έτσι παρασύρεται στη δημοσιογραφία. Από το 1879 

έγινε τακτικός συντάκτης τής σατιρικής εφημερίδας «Ραμπαγάς», και την 

άλλη χρονιά τον βρίσκουμε μόνιμο συνεργάτη τού Βλάση Γαβριηλίδη. 

Από το 1882 πιά, όταν έχει πάρει ολοκληρωτικά την απόφασή του να 

εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές σπουδές, αρχίζει μια πνευματική 

δραστηριότητα πού δύσκολα βρίσκουμε όμοιά της ανάμεσα στους 

διανοούμενους τής κάθε εποχής. 

Γράφει ασταμάτητα, διαβάζει Παγκόσμια Λογοτεχνία, μεταφράζει, 

συνεργάζεται με όλα τα έντυπα τής εποχής του, Και δημοσιεύει 

χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, κριτικές, λυρικά και σατιρικά ποιήματα, 

ακόμη και πολιτικά σχόλια και διηγήματα. 

Το 1886 ήταν μια απ’ τις ελάχιστες σημαντικές ημερομηνίες τής ζωής του. 

Τότε θα εκδώσει την πρώτη του συλλογή, «Τα τραγούδια τής πατρίδας 

μου» και θα παντρευτεί με τη Μαρία Βάλβη, μια Μεσολογγιτοπούλα, 

ξαδέρφη τού Γ. Δροσίνη, πού την ξέρει από μικρή και πού τρέφει γι’ αυτήν 

μυστικό έρωτα. Από το γάμο αυτό θ αποκτήσει τρία παιδιά, τη Ναυσικά, 
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τον Λέανδρο, και τον Άλκη, πού πέθανε σέ ηλικία πέντε χρονών (δεύτερη 

σημαντική ημερομηνία στη ζωή τού ποιητή) και πού στη μνήμη του 

αφιέρωσε ό Παλαμάς το θαυμαστό ελεγειακό του ποίημα «Ό Τάφος». 

«Ο ΤΑΦΟΣ» 

Μήτε μὲ τὸ σίδερο, 

Μήτε μὲ τὸ χρυσάφι, 

Μήτε μὲ τὰ χρώματα 

Ποὺ σπέρνουν οἱ ζωγράφοι 

Μήτε μὲ τὰ μάρμαρα 

Τὰ τεχνοσκαλισμένα· 

Τὸ σπιτάκι σου ἔπλασα 

Παντοτινὸ γιὰ σένα 

Μόνο μὲ τοῦ πνεύματος 

Τὰ μάγια! Σοῦ τὸ ὑψώνω 

Σ᾿ ἕνα τόπον ἄϋλον, 

Ἀπείραχτο ἀπ᾿ τὸ χρόνο. 

Μ᾿ ὅλα μου τὰ δάκρυα 

Καὶ μὲ τὸ αἷμα μου ὅλο 

Τοῦ ἔχτισα τὰ θέμελα, 

Τοῦ σκέπασα τὸ θόλο 

Κι ἂ φοβᾶσαι, ἀγάπη μου, 

Νὰ μένῃς μοναχό σου, 

Κάλεσε καὶ κράτησε 

Μέσα στ᾿ ἀρχοντικό σου 

Ὅλα τὰ ἐρωτόπλαστα 

Καθὼς ἐσὺ βλάσταρια 

Π᾿ ἄνθισαν κι ἀπόσβυσαν, 

Μιᾶς χρυσαυγῆς καμάρια! 

Στα 1889, ό Παλαμάς διορίζεται γραμματέας στο Πανεπιστήμιο —

αργότερα έγινε Γενικός Γραμματέας— κι έτσι αποσύρεται σιγά-σιγά από 

την ενεργό δημοσιογραφία για να καλλιεργήσει περισσότερο την Ποίηση 

και την Κριτική. Είναι χαρακτηριστικό αυτό πού είπε στον ποιητή ό τότε 

πρύτανης τού Πανεπιστημίου, την ήμερα τού διορισμού του: «Και τώρα, 

κ. Παλαμά, ελπίζω ότι θα σταματήσετε να γράφετε ποιήματα», εννοώντας 

ότι «τώρα πού εξασφαλίσατε μια θέση τής προκοπής»... 

Στα 1928 πήρε τη σύνταξή του από τη θέση αυτή, κι από τότε 

αποτραβήχθηκε ακόμη περισσότερο στην «κλειστή ζωή» πού έκανε μέχρι 

τότε. Ζούσε στο διώροφο σπίτι του, τής οδού ’Ασκληπιού 3 (με ενοίκιο), 
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όπου δεχόταν λίγους φίλους, κι όπου έγραφε ασταμάτητα 

ολοκληρώνοντας το τεράστιο σε όγκο και σε ποιότητα έργο του.  

«ΠΑΤΡΑ» 

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. 

’Αργότερα εγκαταστάθηκε σ’ εν’ άλλο σπίτι, στην Πλάκα, όπου πέρασε τα 

τελευταία χρόνια τής ζωής του, μέσα στη θλίψη για την υποδούλωση τής 

Ελλάδας στο φασιστικό ζυγό. 

Ό Κωστής Παλαμάς στάθηκε από τούς πιο τιμημένους και δοξασμένους 

στη ζωή τους ποιητές μας. Στα 1915 τιμήθηκε με το ’Αριστείο Γραμμάτων 

και Τεχνών. ’Αργότερα παρασημοφορήθηκε με τον ’Αργυρό Σταυρό 

'Ιπποτών τού Τάγματος Σωτήρος, ενώ στα 1926 ήταν ιδρυτικό μέλος τής 

’Ακαδημίας ’Αθηνών κι έγινε πρόεδρός της στα 1930. 

Βαθύς γνώστης των μυστικών τής ποίησης ό ίδιος, ξέρει να ξεχωρίζει τα 

νέα ταλέντα, να ανακαλύπτει, να τοποθετεί, ν’ αξιολογεί. 

Αυτός δεν είναι πού, επιτέλους, μάς έδωσε τη σωστή κι ολοκληρωμένη 

εικόνα τού Σολωμού και τού Κάλβου; Αυτός δεν γνώρισε στους 

Νεοέλληνες τις μεγαλύτερες μορφές τής Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας του 

καιρού του; 

Ὦ ΛΙΓΟΣΤΟΙ, ὦ ΔΙΑΛΕΧΤΟΙ! 

Ὦ λιγοστοὶ κι ὦ διαλεχτοὶ κι ἀρίφνητοι αὔριο ἴσως! 

Εἶναι μία ἀλήθεια κάτου ἐδῶ ποὺ τὴ χτυπάει τὸ μίσος, 

εἶν᾿ ἐδῶ πέρα μία Ὀμορφιὰ ποὺ ἡ καταφρόνια δένει, 

κι εἶν᾿ ἐδῶ πέρα μία Ἀρετὴ δειλὴ καὶ ντροπιασμένη. 
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Ὦ νέοι, ὦ πρωτοξύπνητοι στὸ φῶς, χαρὲς τ᾿ Ἀπρίλη, 

ἀπὸ τοὺς πράσινους κορμοὺς γίνοντ᾿ οἱ ἄσπροι στύλοι! 

Στὴ χώρα ἐσεῖς οἱ λειτουργοὶ κι οἱ λατρευτάδες εἶστε· 

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

 

Πέθανε στις 27 Φλεβάρη 1943 κι όλη ή ’Αθήνα παρακολούθησε την 

κηδεία του, πού στάθηκε μια αφορμή για να εκδηλώσει ό λαός την 

’Αντίστασή του στον κατακτητή, θρηνώντας το χαμό τού εθνικού ποιητή. 

Το φέρετρο συνόδεψαν μέχρι το νεκροταφείο, σηκώνοντάς το στους 

ώμους τους οι πιο στενοί φίλοι τού ποιητή, με πρώτο τον ’Άγγελο 

Σικελιανό, πού απάγγειλε πάνω απ’ τον τάφο τού Παλαμά ένα έντονα 

αντιστασιακό ποίημα, ενώ ό λαός τραγουδούσε τον ’Εθνικό Ύμνο, 

μπροστά στους κατάπληκτους Γερμανούς αξιωματικούς, πού 

παρακολούθησαν κι αυτοί την κηδεία, μ’ ένα ολόκληρο στρατιωτικό 

απόσπασμα, από φόβο μιας λαϊκής εξέγερσης. 

«...Ηχήστε οι σάλπιγγες... 

καμπάνες βροντερές  

δονήστε σύγκορμη τη χώρα  

πέρα ως πέρα...  

Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! 

...................... 

Σημαίες της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε!» 

……. 

Σήμερα : Η επιθυμία της πόλης των Πατρών, για τη διάσωση του κτιρίου 

της οδού Κορίνθου 241, όπου γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς, 

ικανοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014, όταν αγόρασε το ερειπωμένο 

οίκημα ο Αθανάσιος Δ. Στεφανόπουλος. 

Κυρίαρχος στόχος του υπήρξε η δυναμική παρουσίαση του έργου του 

ποιητή και όχι μόνον η μουσειακή συντήρηση της μνήμης του.  

Ιδρύθηκε η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» για τη διατήρηση και λειτουργία της. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

 ‘’Παθιασμένα Έλληνας’’ 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο 

 

Ό μεγαλύτερος ποιητής τής λεγόμενης Νέας (Β’) Αθηναϊκής Σχολής, 

ό εθνικός μας ποιητής, μετά το Σολωμό και τον Κάλβο. 

Πολυγραφότατος, ασχολήθηκε παράλληλα, με την πεζογραφία, τη 

δημοσιογραφία και την κριτική. Δέσποζε στην πνευματική ζωή του 

τόπου επί μισό αιώνα και πάνω, ενώ το έργο του αναλύθηκε, 

μελετήθηκε, κι ακόμη απασχολεί τούς σημαντικότερους κριτικούς 

μας.  

 Η ζωή τού Κωστή Παλαμά στάθηκε ήρεμη, χωρίς περιπέτειες, 

αφιερωμένη στη πνευματική δημιουργία. Και ίσως περισσότερες να 

’ναι οι ψυχικές του περιπλανήσεις, από τα καθαυτό «γεγονότα» στο 

διάστημα τής μακρόχρονης ζωής του. 

Γεννήθηκε στην Πάτρα, στις 13 Γενάρη τού 1859. Οι γονείς του 

όμως κατάγονταν από’ το Μεσολόγγι και προπάππος του ήταν ό 

Παναγιώτης Παλαμάς ό ιδρυτής τής Παλαμιαίας Σχολής και σοφός 

δάσκαλος. 

Ό πατέρας του ήταν γιος τού Ιωάννη Παλαμά, του πρωτότοκου γιου 
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και διάδοχου τού Παναγιώτη, και υπηρετούσε σαν δικαστής στην 

Πάτρα, όταν γεννήθηκε ό ποιητής. 

’Αλλά ό Κωστής Παλαμάς ήταν εφτά χρονών, όταν έχασε και τούς 

δύο γονείς του: γεγονός πού διαμόρφωσε κι επηρέασε τον παιδικό 

και τον κατοπινό του ψυχικό κόσμο. Από τότε βρέθηκε στο 

Μεσολόγγι, αναθρεφτός τού θείου του Δημήτρη Παλαμά. Και στην 

ιερή αυτή πόλη τού ’Αγώνα τού 21, ό ποιητής έμαθε τα εγκύκλια 

γράμματα. 

Στο Μεσολόγγι ό Παλαμάς έμεινε μέχρι το 1875, οπότε ήρθε στην 

’Αθήνα με απόφαση να σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο. Κάθε 

καλοκαίρι, ωστόσο, ξαναγυρνούσε κοντά στην αγαπημένη του 

Λιμνοθάλασσα, στο Μεσολόγγι, πού τόσο το τραγούδησε αργότερα 

στα ποιήματα του. 

Γρήγορα ό Παλαμάς κατάλαβε ότι δεν ήταν καμωμένος ούτε για 

δικηγόρος, ούτε για επιστήμονας. Τον τραβούσε ή Ποίηση κι ή 

Λογοτεχνία με τη μαγική 'της γοητεία. 

Από εννιά χρονών κιόλας είχε αρχίσει να γράφει τα πρώτα του 

ποιήματα και να διαβάζει τη Λογοτεχνία τής εποχής του, τής 

ρομαντικής και μεγαλόστομης. Από πολύ νέος αρχίζει αν 

ενδιαφέρεται για την πνευματική κίνηση και να παρακολουθεί τούς 

αγώνες για το περίφημο γλωσσικό ζήτημα, των δημοτικιστών ενάντια 

στους καθαρευουσιάνους. 

Ήταν φυσικό λοιπόν, σαν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο αργότερα, 

να πάρει πιο ενεργό μέρος στην πνευματική ζωή τού τόπου, έχοντας 

μάλιστα κι ένα τέτοιο όνομα, μια τέτοια πνευματική κληρονομιά πίσω 

του.  

Έτσι παρασύρεται στη δημοσιογραφία. Από το 1879 έγινε τακτικός 

συντάκτης τής σατιρικής εφημερίδας «Ραμπαγάς», και την άλλη 

χρονιά τον βρίσκουμε μόνιμο συνεργάτη τού Βλάση Γαβριηλίδη, 

πρώτα στο «Μη χάνεσαι» κι ύστερα στην «Ακρόπολη». 

Από το 1882 πιά, όταν έχει πάρει ολοκληρωτικά την απόφασή του 

να εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές σπουδές, έρχεται να 

εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Και τότε αρχίζει μια πνευματική 

δραστηριότητα πού δύσκολα βρίσκουμε όμοιά της ανάμεσα στους 

διανοούμενους τής κάθε εποχής. 
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Γράφει ασταμάτητα, διαβάζει Παγκόσμια Λογοτεχνία, μεταφράζει, 

συνεργάζεται με όλα τα έντυπα τής εποχής του, χρησιμοποιώντας, 

εκτός από το όνομά του και διάφορα άλλα ψευδώνυμα. Και 

δημοσιεύει χρονογραφήματα, επιφυλλίδες, κριτικές, λυρικά και 

σατιρικά ποιήματα, ακόμη και πολιτικά σχόλια και διηγήματα. 

Το 1886 ήταν μια απ’ τις ελάχιστες σημαντικές ημερομηνίες τής ζωής 

του. Τότε θα εκδώσει την πρώτη του συλλογή, «Τα τραγούδια τής 

πατρίδας μου» και θα παντρευτεί με τη Μαρία Βάλβη, μια 

Μεσολογγιτοπούλα, ξαδέρφη τού Γ. Δροσίνη, πού την ξέρει από 

μικρή και πού τρέφει γι’ αυτήν μυστικό έρωτα. 

Από το γάμο αυτό θ αποκτήσει τρία παιδιά, τη Ναυσικά, τον 

Λέανδρο, και τον Άλκη, πού πέθανε σέ ηλικία πέντε χρονών (δεύτερη 

σημαντική ημερομηνία στη ζωή τού ποιητή) και πού στη μνήμη του 

αφιέρωσε ό Παλαμάς το θαυμαστό ελεγειακό του ποίημα «Ό 

Τάφος». 

Στα 1889, ό Παλαμάς διορίζεται γραμματέας στο Πανεπιστήμιο —

αργότερα έγινε Γενικός Γραμματέας— κι έτσι αποσύρεται σιγά-σιγά 

από την ενεργό δημοσιογραφία για να καλλιεργήσει περισσότερο την 

Ποίηση και την Κριτική.  

Μας λέει  σε ένα ποίημα της εποχής εκείνης (1890) 

Ὁλόλευκα, ὁλόχρυσα, 
Τὰ φτερὰ τῶν ἀγγέλων μου φαντάζουν. 
Ὅμως ὁ ἔρωτας ἔχει φτερὰ ποὺ ἀλλάζουν. 
Τὰ μαλακὰ φτερά του ἀράδα - ἀράδα 
Τριανταφυλλένια, βυσσινιά, 
Κοκκινισμένα σὰν τὴ θάλασσα, τὴν ὥρα 
Ποὺ τὴ λιγώνουν τοῦ ἥλιου τὰ φιλιά. 
Τὰ ὡραῖα φτερούγια τῶν ἀγγέλων μου 
Σαλεύουν πάντα ἀργά, 
Καὶ ἀνοίγουν, καὶ εἶν᾿ ἀκόμα σὰν κλειστά. 
Ἀλλὰ τὰ λιγερὰ φτερούγια τοῦ Ἔρωτα 
Ποτὲ δὲν ἡσυχάζουν... Δὲν ἀναπαύονται...καρδοῦλες μοιάζουν. 

Είναι χαρακτηριστικό αυτό πού είπε στον ποιητή ό τότε πρύτανης τού 

Πανεπιστημίου, την ήμερα τού διορισμού του: «Και τώρα, κ. Παλαμά, 

ελπίζω ότι θα σταματήσετε να γράφετε ποιήματα», εννοώντας ότι 
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«τώρα πού εξασφαλίσατε μια θέση τής προκοπής»... 

Στα 1928 πήρε τη σύνταξή του από τη θέση αυτή, κι από τότε 

αποτραβήχθηκε ακόμη περισσότερο στην «κλειστή ζωή» πού έκανε 

μέχρι τότε. Ζούσε στο διώροφο σπίτι του, τής οδού ’Ασκληπιού 3 (μ’ 

ενοίκιο), όπου δεχόταν λίγους φίλους, κι όπου έγραφε ασταμάτητα 

ολοκληρώνοντας το τεράστιο σε όγκο και σε ποιότητα έργο του. 

’Αργότερα εγκαταστάθηκε σ’ εν’ άλλο σπίτι, στην Πλάκα, όπου 

πέρασε τα τελευταία χρόνια τής ζωής του, μέσα στη θλίψη για την 

υποδούλωση τής Ελλάδας στο φασιστικό ζυγό. 

Πέθανε στις 27 Φλεβάρη 1943 κι όλη ή ’Αθήνα παρακολούθησε την 

κηδεία του, πού στάθηκε μια αφορμή για να εκδηλώσει ό λαός την 

’Αντίστασή του στον κατακτητή, θρηνώντας το χαμό τού εθνικού 

ποιητή. 

Το φέρετρο συνόδεψαν μέχρι το νεκροταφείο, σηκώνοντάς το στους 

ώμους τους οι πιο στενοί φίλοι τού ποιητή, με πρώτο τον ’Άγγελο 

Σικελιανό, πού απάγγειλε πάνω απ’ τον τάφο τού Παλαμά ένα έντονα 

αντιστασιακό ποίημα, ενώ ό λαός τραγουδούσε τον ’Εθνικό Ύμνο, 

μπροστά στους κατάπληκτους Γερμανούς αξιωματικούς, πού 

παρακολούθησαν κι αυτοί την κηδεία, μ’ ένα ολόκληρο στρατιωτικό 

απόσπασμα, από φόβο μιας λαϊκής εξέγερσης. 

Ό Κωστής Παλαμάς στάθηκε από τούς πιο τιμημένους και 

δοξασμένους στη ζωή τους ποιητές μας. 

Στα 1915 τιμήθηκε με το ’Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. ’Αργότερα 

παρασημοφορήθηκε με τον ’Αργυρό Σταυρό 'Ιπποτών τού Τάγματος 

Σωτήρος, ενώ στα 1926 ήταν ιδρυτικό μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 

κι έγινε πρόεδρός της στα 1930.  

Ας δούμε λίγα από την γραφή του 
 

ΔΟΞΑ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

(1926, ἀπαγγέλθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ποιητή, 
στὴν 100η ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου στὸ Μεσολόγγι - απόσπασμα) 

Γῆ, τοὺς ξάστερους πάντοτε οὐρανούς μου 
Κάθε λογῆς κόσμοι ἀστρικοὶ πλουμίζουν, 
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Ἄστρα ποὺ σβύνουν καὶ ποὺ πέφτουν, ἄστρα 
Ποὺ τρεμοφέγγουν, 

Πλανῆτες, φωτοσύγνεφα, κομῆτες, 
Φῶτα χλωμὰ καὶ φῶτα θάμπωμα, ἥλιοι, 
Πὲς τὰ μαργαριτάρια καὶ χρυσάφια, 
Πὲς τὰ διαμάντια. 

Μὰ ἐσύ, ρουμπίνι ἀπ᾿ τοὺς ἀχνοὺς δεμένο 
Μαρτυρικῶν καὶ ἡρωικῶν αἱμάτων. 
Στὸν οὐρανὸ τῆς πλάσης, καθὼς εἶναι τοῦ πόλου τὸ ἄστρο, 
Τοῦ πόλου τὸ ἄστρο ἐσὺ στοὺς οὐρανούς μου 

Τῆς Δόξας, δόξα, ὦ Γῆ! Τὸ Μισολόγγι: 
Κι᾿ οἱ μὲ ὀνόματα μύρια γνωρισμένοι 
Κόσμο μου ποὺ εἶναι 
Κι᾿ οἱ ἀπὸ σπαθιοῦ καταχτητές, καὶ οἱ δάφνες 

Τῶν πολεμάρχων οἱ αἱματοβαμμένες, 
Κι᾿ οἱ Ἀλέξαντροι 
Κι᾿ οἱ Ἑφτάλοφες καὶ οἱ Νίκες 
Καὶ οἱ Σαλαμῖνες, 

Καὶ μὲ τὶς ἱστορίες οἱ πολιτεῖες 
Καὶ στόματα χρυσὰ καὶ οἱ Κυβερνῆτες 
Κι᾿ οἱ Ἠράκλειτοι τοῦ Λόγου καὶ τῆς Τέχνης 
παντοῦ κι᾿ οἱ Αἰσχύλοι, 

Ἀνήμποροι ὅπως κι᾿ ἂν σταθοῦν μπροστά σου, 
Καὶ σὲ μιᾶς τρίχας ἤσκιο νὰ θολώσουν 
Τὴν ξεκομμένη ἀπ᾿ τοῦ Κυρίου τὴν ὄψη 
Φεγγοβολιά σου. 

Μισολόγγγι. Χαρὰ τῆς ἱστορίας, 
Γῆ ἐπαγγελμένη. Πᾶνε ἑκατὸ χρόνια, 
Κι᾿ ἂς πᾶνε. Ἡ θύμηση ἄχρονη μπροστά σου 
Θὰ γονατίζει. 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΤΙΣΩ ΕΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙ 
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Θέλω νὰ χτίσω ἕνα σπιτάκι 
στὴ μοναξιὰ καὶ στὴ σιωπή. 
Ξέρω μιὰ πράσινη ραχούλα... 
Δὲ θὰ τὸ χτίσω ἐκεῖ. 

Ξέρω στὴ χώρα τὴ μεγάλη 
τὸν πλούσιο δρόμο τὸν πλατύ, 
μὲ τὰ παλάτια καὶ τοὺς κήπους... 
Δὲ θὰ τὸ χτίσω ἐκεῖ. 

Ξέρω τὸ πρόσχαρο ἀκρογιάλι, 
ὅλο τὸ κῦμα τὸ φιλεῖ, 
κρινόσπαρτη εἶναι ἡ ἀμμουδιά του... 
Δὲ θὰ τὸ χτίσω ἐκεῖ. 

Ἀτέλειωτη τραβάει μιὰ στράτα, 
σκίζει μιὰ χέρσα ἁπλοχωριά, 
σκληρὰ τὴ δέρνει τὸ ἀγριοκαίρι 
κι ὁ λίβας τὴ χτυπᾶ. 

Μιὰ στράτα χιλιοπατημένη, 
τὸν καβαλλάρη νηστικό, 
τὸν πεζοδρόμο διψασμένο 
θάφτει στὸν κουρνιαχτό. 

Ἐκεῖ τὸ σπίτι μου θὰ χτίσω 
μὲ μιὰ βρυσούλα στὴν αὐλή, 
πάντα ἡ γωνιά του θὰ καπνίζει 
κι ἡ θύρα του θἆναι ἀνοιχτή. 

ἈΓΟΡΑ 

Πάντα διψᾶς - ὅπως διψάει τὸ πρωτοβρόχι 
Στεγνὴ καλοκαιριὰ - τὸ βλογημένο σπίτι, 
Καὶ μία κρυφὴ ζωὴ σὰ δέηση ἐρημίτη, 
Ἀγάπης κι ἀρνησιᾶς ζωούλα σὲ μία κώχη. 
Διψᾶς καὶ τὸ καράβι ποὺ τὸ πέλαο τὄχει 

Κι ὅλο τραβάει μὲ τὰ πουλιὰ καὶ μὲ τὰ κήτη, 
Κ᾿ εἶναι μεστὴ ἡ ζωή του μ᾿ ὅλο τὸν πλανήτη... 
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Καὶ τὸ καράβι καὶ τὸ σπίτι σοῦ εἶπαν: «Ὄχι! 
Μήτε ἡ παράμερη εὐτυχιὰ ποὺ δὲ σαλεύει, 
Μήτε ἡ ζωὴ π᾿ ὅλο καὶ νέα ψυχὴ τῆς βάνει 
Κάθε καινούργια γῆ καὶ κάθε νιὸ λιμάνι... 
Μόνο τὰ᾿ ἀλάφιασμα τοῦ σκλάβου ποὺ δουλεύει... 
Σέρνε στὴν ἀγορὰ τὴ γύμνια τοῦ κορμιοῦ σου, 
Ξένος καὶ γιὰ τοὺς ξένους καὶ γιὰ τοὺς δικούς σου». 

[Ἡ ασάλευτη ζωή, 1896] 

Το Έργο του 
 

Πριν αναφερθούμε συνοπτικά σε μια κριτική θεώρηση τού έργου 

του, θα πρέπει να δώσουμε έναν αναλυτικό κατάλογο των βιβλίων 

πού εξέδωσε κατά χρονολογική σειρά. 

Το έργο τού Παλαμά χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη: 

Ποίηση: «Τραγούδια τής Πατρίδας μου (1886), «'Ύμνος εις την 

’Αθήνα» (1889), «Τα μάτια τής Ψυχής μου» (1892), «’Ίαμβοι και 

’Ανάπαιστοι» (1897), «Ό Τάφος» (1898), «Οι* Χαιρετισμοί τής 

Ηλιογέννητης» (1900), «Ή ’Ασάλευτη Ζωή» (1904), «Ό 

Δωδεκάλογος τού Γύφτου» (1907), «Ή Φλογέρα τού Βασιλιά» - 

«Ηρωική Τριλογία» (πρόλογος κι επίλογος, 1910), «Οι Καημοί τής 

Λιμνοθάλασσας», «Σατιρικά Γυμνάσματα» (1912), «Ή Πολιτεία κι ή 

Μοναξιά» (1912), «Βωμοί» (1915), «τα Παράκαιρα» (1919), «τα 

Δεκατετράστιχα» (1919), «Πεντασύλλαβοι» - «τα Παθητικά 

κρυφομιλήματα» - «Οι Λύκοι» - «Δυο λουλούδια από τα ξένα» 

(1925), «Δειλοί και Σκληροί Στίχοι» (1928), «Ό Κύκλος των 

Τετράστιχων» (1929), «Περάσματα και Χαιρετισμοί» (1931), «Οι 

νύχτες τού Φήμιου» (1935), «’Εκλογή από το ποιητικό έργο τού Κ. 

Παλαμά» (1937), «Βραδινή φωτιά» (1944). 

-Κριτικά: «Το έργο τού Κρουστάλλη» (1894), «Γράμματα» (1904), 

«Γράμματα, τόμος Β'» (1907), «Ηρωικά πρόσωπα και κείμενα» 

(1911), «τα πρώτα Κριτικά» (1913), «’Ιούλιος Τυπάλδος» (1917), 

«Βιζυηνός και Κρουστάλλης» (1917), «Πώς τραγουδούμε τον θάνατο 

τής κόρης» (1918), «’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης» (1924), «Γύρω στο 

Σολωμό» (1927), «Πεζοί Δρόμοι, τ. Α'» (1928), «Πεζοί Δρόμοι, τ. Β'» 

(1928), «Ό  
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Γκαίτε στην Ελλάδα» (1932), «τα χρόνια μου και τα Χαρτιά μου- Ή 

ποιητική μου, τ. Α'» (1933), «Διονύσιος Σολωμός» (1933), «Πεζοί 

δρόμοι, τ. Γ'» - «Κάποιων νεκρών ή ζωή» (1934), «τα χρόνια μου και 

τα χαρτιά μου» τόμος Β' (1940). 

-Διηγήματα: «Ό Θάνατος τού Παλληκαριού» (1901), «Διηγήματα» 

(1920). -Θεατρικά: «Τρισεύγενη» (1903). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν οι πλήθος μεταφράσεις 

του αρχαίων κειμένων, άλλα και έργων Γάλλων ιδιαίτερα ποιητών, 

όπως τής Άννας ντε Νοάιγ και τού Έμιλ Βεράρεν και τού Βικτόρ 

Ούγκο. 

Τέλος, στα «'Άπαντά του», πού άρχισαν να κυκλοφορούν στις αρχές 

τής δεκαετίας τού 1960 κι ολοκληρώθηκαν σε πολλούς τόμους, 

περιλαμβάνονται και πολλά από τα άγνωστα δημοσιεύματά του σέ 

περιοδικά κι εφημερίδες τής εποχής, πού, κατά καιρούς έδωσε, 

πλήθος. 

 

Έτσι δε μπορούμε να πούμε ότι ό Παλαμάς ήταν μόνο (ή έστω, 

κύρια) λυρικός, ρομαντικός, παρνασσιακός, ή ρεαλιστής ποιητής. 

Ήταν απ’ όλα αυτά μαζί. Μα, πάνω από όλα ήταν Ελληνολάτρης. 

Παθιασμένα Έλληνας, πονούσε κι αισθανόταν την Ελλάδα. ’Ίσως να 

τραγούδησε περισσότερο από’ όσο πρέπει ένα (υποτιθέμενο) 

υπερβολικό Ελληνικό ιδεώδες- μα, οπωσδήποτε ήξερε να κρίνει, να 

ανατέμνει κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, και να προτείνει λύσεις, 

έστω κι αν αυτές δεν ήταν πάντα σωστές ή εφαρμόσιμες. Ελάχιστες 

είναι οι περιπτώσεις πού ό Παλαμάς έμεινε αδιάφορος μπροστά στο 

κοινωνικοπολιτιστικό πρόβλημα του τόπου του. Κι οι φορές αυτές 

πού «σιώπησε», ίσως να στάθηκαν καίριες (όπως π.χ. το γεγονός 

ότι δεν πήρε θέση στο πρόβλημα τού Εθνικού Διχασμού, ή στη 

φασιστική δικτατορία και φίμωση του Λόγου, κατά την μεταξική 

περίοδο), μα οπωσδήποτε αποδεικνύουν ότι γνώριζε πώς ή αντοχή 

του δεν έφτανε ως τέτοιου βαθμού εξάρσεις. 

Οι κατοπινοί μελετητές του θέλησαν να τον παρουσιάσουν σαν 

«κοινωνιολόγο» και σαν «φιλόσοφο» ποιητή. Κι ό ίδιος, πολλές 

φορές ήθελε να τον αποκαλούν έτσι. Ωστόσο ήξερε πώς τέτοιους 

τίτλους δεν μπορούσε να τούς διεκδικήσει επίσημα. 
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Σπάνια αγωνίστηκε ανοικτά για θέματα κοινωνικοπολιτικά, είτε με το 

κριτικό, είτε με το ποιητικό του έργο. 

Ακόμη και στο καθαρά φιλολογικό ζήτημα αιώνιας νεοελληνικής 

διαμάχης, στο γλωσσικό, ποτέ δεν πήρε ανοικτή θέση, από μια 

εποχή κι ύστερα: άπω τότε πού ή άρχουσα τάξη τής εποχής θέλησε 

να συνδέσει το δημοτικισμό με το αριστερό κίνημα στην Ελλάδα. 

'Όλοι οι κοινωνικοπολιτικοί του αγώνες έγιναν με ποιητικά σύμβολα 

αόριστα κι αμφισβητούμενα. Κι όλοι στρέφονταν πρός το αόριστο 

ιδανικό μιας «αιώνιας Ελλάδας», έξω από συγκεκριμένη 

τοποθέτηση. 

Όμως, κι αυτό ακόμη δεν είναι λίγο, αν κρίνουμε από τούς άλλους 

ποιητές τής εποχής του, πού ύστερα από τον Σολωμό, τον Κάλβο 

και το Βαλαωρίτη, περιορίζονταν σέ μια καθαρά λυρική Ποίηση, 

ερωτική ή φυσιολατρική, ύψιπετώντας κι άσχετοι με τα γήινα 

προβλήματα... 

Και θα κλείσω αυτό το πρώτο αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα με τον 

ολυμπιακό ύμνο  

Ὁ ὈΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ὝΜΝΟΣ 

Ἀρχαῖο Πνεῦμ᾿ ἀθάνατο, ἁγνὲ πατέρα 
τοῦ ὡραίου, τοῦ μεγάλου καὶ τ᾿ ἀληθινοῦ, 
κατέβα, φανερώσου κι ἄστραψε ἐδῶ πέρα 
στὴ δόξα τῆς δικῆς σου γῆς καὶ τ᾿ οὐρανοῦ. 

Στὸ δρόμο καὶ στὸ πάλεμα καὶ στὸ λιθάρι, 
στῶν εὐγενῶν Ἀγώνων λάμψε τὴν ὁρμὴ 
καὶ μὲ τ᾿ ἀμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
καὶ σιδερένιο πλάσε κι ἄξιο τὸ κορμί. 

Κάμποι, βουνὰ καὶ πέλαγα φέγγουν μαζί σου 
σὰν ἕνας λευκοπόρφυρος μέγας ναός. 
Καὶ τρέχει στὸ ναὸ ἐδῶ προσκυνητής σου, 
Ἀρχαῖο Πνεῦμ᾿ ἀθάνατο κάθε λαός. 

                                               (Ασάλευτη Ζωή, 1896) 
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 * Ὁ ὕμνος παραγγέλθηκε στὸν ποιητὴ τὸν Μάϊο τοῦ 1895 ἀπὸ τὴν 

Ἐπιτροπὴ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ὕστερα ἀπὸ ἐπιμονὴ τῶν Δημ. Βικέλα καὶ 

Τιμ. Φιλήμονος. Ἡ παραγγελία θεωρήθηκε σὰν μία νίκη τῆς Δημοτικῆς. 

Μελοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Κερκυραῖο μουσουργὸ Σπύρο Σαμάρα καὶ 

ἀπετέλεσε τὸν ὕμνο τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ποὺ ὠργανώθηκαν στὸ 

Στάδιο τὸ 1896. Ἀπὸ τὸ 1952 εἶναι ὁ ἐπίσημος ὕμνος τῶν Ἀγώνων καὶ 

ἀκούγεται ἀπὸ τότε σὲ ὅλες τὶς τελετὲς ἔναρξης στὰ Ελληνικά. 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

Ποίηση : Συνοπτική Κριτική θεώρηση 

Από τις πρώτες τρεις συλλογές του, γραμμένες σέ μια κομψή 

δημοτική γλώσσα, (πού υιοθέτησε ύστερα από τα πρώτα 

καθαρευουσιάνικα δημοσιεύματά του) διαφάνηκε, «ό πλατύς 

κύκλος των νεανικών εμπνεύσεων», όπως λέει ένας μελετητής του, 

κι ή «λυρική ευαισθησία» του, πού θα αναπτυσσόταν με το 

πέρασμα του χρόνου σέ μια αφάνταστη καλλιέργεια, έτσι πού και το 

πιο παραμικρό ακόμη ερέθισμα να γίνεται ποίημα, έργο. 

Ή τρίτη του συλλογή «Ύμνος εις την Αθήνα», φανερώνει, ωστόσο, 

κι άλλα πολλά, στο σημερινό μελετητή, έξω από απλό λυρισμό κι 

ευαισθησία. Φανερώνει το νέο άνθρωπο πού οραματίζεται το 

εθνικό μεγαλείο τής πατρίδας του, μιας Ελλάδας πού μόλις πάει να 
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ορθοποδήσει ύστερα από δουλεία 4 αιώνων. Πάρα όλα αυτά, μέχρι 

τότε πού ό ποιητής θα βρει αυτό το δρόμο, επικρατεί μέσα του ό 

νέος άνθρωπος πού γεύεται κι απολαμβάνει γαλήνια τη ζωή    Ένα 

απόσπασμα 

Θα τραγουδήσω τη Θεά του κόσμου τη μεγάλη, 

την παρθενιά, την προκοπή, τη γνώσι, τη σοφία· 

'σ τα χώματά σου τα ιερά, θεοχτισμένη Αθήνα, 

τέτοιο τραγούδι αιώνια ταιριάζει να γροικιέται. 

Θα τραγουδήσω τη Θεά του κόσμου τη μεγάλη 

και το δικό σου τ' όνομα μαζή με το δικό της 

θα πλέξω 'ς το τραγούδι μου ζευγαρωμένο, χώρα 

που βγήκες απ' τα χέρια της κ' είσαι του νου της λάμψι. 

Αέρα γαλανόφτερε και μοσχοβολισμένε 

οπ' αγκαλιάζεις πατρικά την γην αυτήν και κάνεις 

ολόλαμπραις ταις 'μέραις μας κι' αχνόξανθαις ταις νύχταις, 

πάρε και το τραγούδι μου και λάμπρυνε κ' εκείνο 

και σκόρπισέ το σε βουνά, και δάση, κι' ακρογιάλια. 

Κάμποι, απ' την άφθαρτην εληά λευκοπρασινισμένοι, 

ταπεινοί βράχοι που καιρούς θυμίζετ' ακουσμένους, 

δεχθήτε το λαχταριστό κι' ακούστε το με πόνο, 

κι' αντιλαλείτε το σκοπό, κρατάτε μου το ίσο 

απ' ταις οχθιαίς κι' απ' ταις σπηλιαίς, καλόβουλαις νεράιδες. 

Και δος μου δύναμι, Θεά, και καλοτύχισέ με, 

κι' άλλα τραγούδια έχω για σε, πάντα για σε τραγούδια. 

 

Ή τέταρτη ποιητική συλλογή «τα μάτια τής Ψυχής μου», αφήνουν στον 

αναγνώστη μερικά παράθυρα για να δη τη «φιλοσοφική» άγων ία τού 

ποιητή να σχηματίζεται. Και με το τέταρτο αυτό βιβλίο, ό Παλαμάς 

εγκαταλείπει την πρώτη του ποιητική περίοδο τού άκρατου λυρισμού, για 

να περάσει σέ βαθύτερες ενατενίσεις. 

Με τούς «’Ίαμβους και ’Ανάπαιστους», πού αποτελούν το 

«προανάκρουσμα» τής δεύτερης περιόδου (πού θα συνδέσει τον 

ποιητή με τη φυλή του και με το μεγαλείο της, με την αρχαιότητα και 

με τη σύγχρονη ζωή) ό Παλαμάς θα δώσει δείγματα τού ώριμου 
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ταλέντου του: ποιήματα ολιγόστιχα, λιτά, στημένα «σα στέρεο 

μαρμάρινο γιοφύρι», όπως λέει κάπου ό κριτικός Α. Καραντώνης. 

Είναι το μεσοδιάστημα από τη νεότητα στην ωριμότητα. Κι ό ’Αντρέας 

Καραντώνης προβαίνει σέ μια εκπληκτική και καίρια διαπίστωση, 

πού την έχει επαναλάβει πολλές φορές (θεωρείται από τούς πιο 

σοβαρούς μελετητές τού Παλαμά) και πού ξαφνιάζει: 

«'Όλος ό Παλαμάς, μεστός, συγκροτημένος, κλαδεμένος, 

συγκεντρωμένος, νέος ακόμα, με φλογερές καλλιτεχνικές και 

πνευματικές λαχτάρες, ανακεφαλαιωτικά συνοψίζεται και μαζί 

άποσταγματικά προδιαγράφεται στα λεπτοσκαλισμένα υποδείγματα 

τής συλλογής αυτής». 

Είναι μια κρίση ξεκάθαρη και λαγαρή. Και τη δεχόμαστε απόλυτα. 

Γιατί από κει και πέρα, ό Παλαμάς θ’ ακολουθήσει το πεπρωμένο 

του: θα γίνει ό εθνικός ποιητής.  

Οι «’Ίαμβοι κι ’Ανάπαιστοι» εκδόθηκαν τη χρονιά τής Μεγάλης 

Καταστροφής τού 1897, όταν ή Ελλάδα, νέο κι ανίσχυρο ακόμη 

κράτος, ταπεινώθηκε σέ μια στρατιωτική ήττα, σ’ έναν πόλεμο πού 

την παράσυραν αλόγιστοι και φιλόδοξοι μιλιταριστές.  Αποτελούν μία 

μικρή συλλογή από 40 ποιήματα στιχουργικά ομοιόμορφα (τρία 

τετράστιχα με εναλλαγή ιαμβικών και αναπαιστικών στίχων, μία 

“ρωγμή” στην παράδοση του καθιερωμένου ιαμβικού 

δεκαπεντασύλλαβου στίχου). Είναι εκείνη η ποιητική δημιουργία, 

στην οποία εμφανίζεται – για πρώτη φορά – στην ελληνική ποίηση ο 

συμβολισμός και χαρακτηρίζεται από το μεγαλόπνοο ύφος του 

ποιητή και τη σύνθεση της αρχαίας με τη σύγχρονη παράδοση. 

 

Η γη μας γη των άφθαρτων 
αερικών και ειδώλων, 
πασίχαρος και υπέρτατος 
θεός μας είν’ ο Απόλλων. 

Στα εντάφια λευκά σάβανα 
γυρτός ο Εσταυρωμένος 
είν’ ολόμορφος Άδωνις 
ροδοπεριχυμένος. 
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Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας 
αθέλητα κρυμμένη· 
ο Μέγας Παν δεν πέθανεν, 
όχι· ο Παν δεν πεθαίνει! 

Αντιλαμβάνεται το χρέος του. Ή Ελλάδα αυτή, πού επιτέλους έγινε 

κράτος, δεν έπρεπε να χαθεί, έρμαιο στα χέρια αρχομανών. Έπρεπε 

ν’ ακολουθήσει τα πεπρωμένα της, να συνδεθεί με την παράδοσή 

της, με την αρχαία σοφία της, με τη βυζαντινή μεγαλοπρέπειά της. 

Και το όνειρο αυτό τής αναβίωσης και τής σύνδεσης με το παρελθόν 

θα το ζωντανέψει μεθοδικά και με τη μαστοριά μεγάλου αρχιτέκτονα. 

Μ’ ένα δεύτερο μεσοδιάστημα προσωπικής τραγωδίας: ό θάνατος 

τού πεντάχρονου γιού του, και το ελεγειακό ποίημα «Ό Τάφος», θα 

προχωρήσει στη σύνθεση τής «Ηλιογέννητης» και τής «’Ασάλευτης 

Ζωής», πού γράφονται σχεδόν ταυτόχρονα. 

«Οι χαιρετισμοί τής Ηλιογέννητης» είναι μια προέκταση τού «Ύμνου 

εις την ’Αθήνα». Είναι ένα τραγούδι στον Ήλιο, τη ζωογόνα δύναμη 

τής Ελληνικής γης, το στολίδι της το θεϊκό. Στο συμφωνικό αυτό 

ποίημα ό Παλαμάς θ’ αναπτύξει όλη του την ποιητική τεχνική: 

πλήθος οι ρυθμοί, μπλέκονται αρμονικά, μαζί με τις ποιητικές εικόνες 

πού δίνουν στην Ελλάδα σε όλο της το φυσικό μεγαλείο. Ό ποιητής 

θέλει (είναι εξακριβωμένη ή πρόθεσή του) να έχει δείξει στους 

'Έλληνες την ομορφιά τού τόπου τους, πριν τούς μιλήσει για το 

ιστορικό κι αρχαίο κάλλος πού έχουν απολησμονήσει. 

Μια δεύτερη μνεία γι’ αυτά πού θ’ ακολουθήσουν, θα κάνη ό 

Παλαμάς με τη συλλογή του «’Ασάλευτη Ζωή», όπου ό λυρισμός του 

φτάνει σέ κορυφώματα, αξεπέραστα, κατά τη γνώμη πολλών 

κριτικών του. 

Ό Καραντώνης μάλιστα φτάνει στο σημείο να πει: «Νομίζομε πώς 

τίποτα το αντίστοιχο δεν έχομε σήμερα στη γλώσσα μας. Οι άλλοι 

μάς έδωσαν κομμάτια μόνο και στιγμές τού απόλυτου λυρισμού. Ό 

Παλαμάς όμως  μάς έδωσε να χαρούμε ολόκληρο το λυρισμό». 

Και τότε θα έρθουν τα δυο μεγάλα επικολυρικά έργα του («Ό 

Δωδεκάλογος του Γύφτου» κι ή «Φλογέρα τού Βασιλιά») όπου ό 

ποιητής θα βροντοφωνάξει το μήνυμά του στο λαό του. Ένα μικρό 
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δείγμα από την Φλογέρα του Βασιλιά 
 

Σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη χώρα. 

Στην εκκλησία, στον κλίβανο, στο σπίτι, στ’ αργαστήρι 

παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, τ’ αποκαΐδια οι στάχτες. 

Τα χέρια είναι παράλυτα, και τα σφυριά παρμένα 

και δε σφυροκοπά κανείς τ’ άρματα και τ’ αλέτρια 

κι’ η φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείσει 

δεν βρίσκει την πυρή ψυχή ψωμί για να το κάνει. 

Κι’ από κατάκρυα χόβολη μεστή η γωνία κι’ ακόμα 

και πιο πολύ από τη γωνία του σπιτιού η καρδιά είναι 

κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα... Κρίμα. 

Σκοτεινό ρέπιο κι’ η εκκλησία και δίχως πολεμίστρες 

το κάστρο, και χορτάριασε κι’ έγινε βοσκοτόπι. 

Κι’ ο μέγας Έρωτας μακριά, και είν’ άβουλος ο άντρας 

κι’ άπραχτος, και στο πλάι του χαμοσυρτή η γυναίκα 

κυρά της έχει την σκλαβιά δούλο της το ψέμα. 
 

Ό Παλαμάς, ό ασκητικός, ό κλεισμένος στο γραφείο του τής οδού 

’Ασκληπιού πού το ονόμαζε χαρακτηριστικά «κελί» του, πού δεν 

ταξίδεψε ούτε έξω, ούτε μέσα στην Ελλάδα (πήγε μόνο μια φορά ως 

το Πόρο) θα αντιληφθεί (ή διεργασία αυτή έχει γίνει, καθώς είπαμε, 

προοδευτικά και εδραιωμένα) και θα διακήρυξή το χρέος και την 

ευθύνη του, απέναντι στο λαό του. 

Ό Ρομαίν Ρολάν, ό μεγάλος Γάλλος συγγραφέας κι ανθρωπιστής, 

πού αφιέρωσε κι αυτός τη ζωή του στην υπευθυνότητα του απέναντι 

στο λαό του, χωρίς να την προδώσει ποτέ, λέει κάπου: «Έχω ένα 

«Εγώ» πού μπορεί να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο». ’Ίσως το «Εγώ» 

τού Παλαμά να μην έφτανε σε τέτοια πλάτη. 'Οπωσδήποτε όμως 

μπόρεσε να αγκαλιάσει την Ελλάδα, μπόρεσε να αγκαλιάσει όλα τα 

φιλοσοφικό-κοινωνικά ρεύματα τής εποχής του. Μιας εποχής 

μεταβατικής (τέλη τού 19ου κι αρχές τού 20ου αιώνα) όπου οι 

προοδευτικές ιδέες άρχιζαν να γίνονται πράξη, όπου οι λαοί 

επαναστατούσαν κατά των απολυταρχικών - φεουδαρχικών 

καθεστώτων κι εφάρμοζαν υλοποιημένες και με λιγότερα σφάλματα 

τις ανθρωπιστικές κοινωνικοοικονομικές θεωρίες τού Γαλλικού 
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Διαφωτισμού και τής πρώτης διαλεκτικής φιλοσοφίας τού Έγελου, 

τού Μαρξ και τού Ένγκελς. 

Ό Παλαμάς, έστω και κλεισμένος στο «κελί» του, είχε τα μάτια του 

ορθάνοιχτα στον Κόσμο: πολυμαθής, ξέροντας ξένες γλώσσες, 

παρακολουθούσε την πνευματική και πολιτική ζωή τής Ευρώπης. 

Είχε πληροφορηθεί λοιπόν τα νέα φιλοσοφικά ρεύματα, και 

αποπειράθηκε να τα εκφράσει στα δυο μεγάλα επικολυρικά έργα του, 

κι ιδιαίτερα στο «Δωδεκάλογο». Ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό 

ποίημα της ποίησης του Παλαμά.  

Είναι ένα συνθετικό ποίημα αποτελούμενο από δώδεκα “λόγους”. Σ’ 

αυτό ο Γύφτος παρουσιάζεται ως σύμβολο της ελεύθερης, 

αδούλωτης ψυχής και της δημιουργικής δράσης που δε σταματάει 

πουθενά, δεν υποτάσσεται σε τίποτε, αλλά προχωρεί συνεχώς 

γκρεμίζοντας τα παλιά και τα σάπια και χτίζοντας τα καινούρια και τα 

γερά. Περνώντας μέσα από όλες τις φάσεις της άρνησης, ο ήρωας με 

το βιολί του συμφιλιώνεται στο τέλος με τη ζωή. Τα λόγια του 

Προφήτη στο όγδοο λόγο, τα ένιωσαν κάποιοι σύγχρονοι σαν 

πραγματικά προφητικά για το έθνος: 

Ο Παλαμάς, μεταφέροντας στην τέχνη τις αντιλήψεις του 

δημοτικισμού, διατυπώνει μέσα στον “Δωδεκάλογο” μια σειρά 

αξιώματα. Οι αξίες γεράζουν μαζί με τις κοινωνίες που ξεπέφτουν. Οι 

θεοί μεταναστεύουν σε πιο ευνοϊκά κλίματα όταν πεθαίνει ο 

πολιτισμός, που τους δημιούργησε: 
 

Όπου πάμε θάβρουμε πατρίδες... 

θά φωλιάσουμε στή Βενετία... 

θά μας αγκαλιάζει η Φλωρεντία 

τ’ άλπεια τά βουνά θά δροσκελίσουμε... 

θά χυθούμε σά μαγιάπριλα του νου... 
 

Είναι ο ελληνικός πολιτισμός που πάει να βρει αλλού πιο ευνοϊκό 

έδαφος να φυτρώσει και να προκόψει. Έτσι μιλούν οι θεοί, μιλούν τα 

πνευματικά δημιουργήματα και οι αξίες των πολιτισμών, που 

πεθαίνουν. Έτσι εικονίζει ο Παλαμάς τη μετατόπιση των αξιών από 

τους παλιούς στους νέους κόσμους. 
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Γύφτε Λαέ, άκουσέ με 

τό πρωτόσταλτο είμαι σημάδι 

απ’ τήν πλάση που θάρθει... 

Απ’ τούς κόσμους του Αύριο 

το μήνυμα της νίκης εγώ σου φέρνω... 

Είμαι η σάλπιγγα εγώ μιας Ανάστασης... 

 

’Άσχετο με το αν κατόρθωσε αυτό πού επιδίωκε (κι οπωσδήποτε 

σήμερα ξέρουμε ότι δεν το κατόρθωσε) δεν έδωσε συνέχεια στις 

επιδιώξεις του,—τουλάχιστον στον τομέα τού κοινωνιολόγου και 

φιλόσοφου ποιητή. 

Κλείνοντας τη δεύτερη ποιητική του περίοδο με αυτά τα δυο έργα, 

στα 1910 και μέχρι τω 1935, πού μάς έδωσε τις «Νύχτες τού 

Φήμιου», ό Παλαμάς θα εκδώσει δέκα τόμους ποιημάτων. Ό όγκος 

αυτός τής δουλειάς πού σήμερα μπορεί να εκπλήσσει, είναι κάτι το 

συνηθισμένο για τα μέτρα τού Παλαμά, πού εργαζόταν ασταμάτητα 

πολλές ώρες το 24ωρο, πού ήταν ένας «επαγγελματίας», θα λέγαμε, 

ποιητής. 

Ωστόσο, αυτός ό ακαταπόνητος δουλευτής, θα μάς δείξει σέ τούτη 

την τρίτη περίοδο τού έργου του, την απογοήτευσή του από τον ίδιο 

εαυτό του, το διχασμό του και το θρήνο του και γερνά, χάνεται και το 

έργο του μένει ατέλειωτο. Σε όλο αυτό το διάστημα των 25 χρόνων 

και των 10 ποιητικών βιβλίων, μόνο προσπάθειες, μόνο νύξεις θα 

μάς δώσει για μια συνέχεια τής πορείας πού χάραξε με το 

«Δωδεκάλογο»,—τίποτα άλλο. 
 

Ό υπόλοιπος Παλαμάς, από το 1910 κι ύστερα, είναι ό λυρικός 

τραγουδιστής «τής τρέχουσας ζωής του». τα σχεδιάσματα για μια 

συνέχεια των μεγάλων συνθέσεων θα μείνουν μόνο όνειρα 

απραγματοποίητα. Και στους «Βωμούς» τού 1915 θα μιλήσει για 

τούς «αγέννητους ίσκιους» του, γι’ αυτά τα όνειρά του που δεν 

(μπόρεσε) θέλησε να πραγματοποιήσει. 

Οι μελετητές του, αρνήθηκαν ή δεν μπόρεσαν (κι αυτοί) να δώσουν, 

ως σήμερα, μια εξήγηση αυτού τού «διχασμού» τού Παλαμά, όπως 

τον χαρακτηρίζουν. Από φόβο ίσως μήπως μειώσουν το «ιερό» του 

πρόσωπο, ή κι από τον ίδιο δισταγμό πού συγκρότησε και εκείνον, 
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αποφεύγουν οι περισσότεροι, να ερμηνεύσουν αυτού το φαινόμενο 

τής παραίτησης από την ουσιαστική αποστολή τού Παλαμά, που μάς 

έδειξε, ό ίδιος ότι την ήξερε καλά και μπορούσε να την ολοκληρώσει. 

Είναι φυσικό, μέσα στα στενά περιθώρια αυτού του σημειώματος, να 

μην επεκταθούμε κι εμείς σέ μια ερμηνεία ανάλογη. Ωστόσο, από τα 

λίγα σημεία πού θίξαμε νομίζουμε ότι γίνεται φανερό αρκετά καλά ότι 

ό Παλαμάς, φτάνοντας σέ μια οριακή θέση, έπρεπε να διαλέξει: ή να 

«επαναστατήσει» ενάντια στα αίτια πού εμπόδιζαν το δράμα του —

και το δράμα τού Ελληνικού λαού— να πραγματωθεί, ή να δεχτή ένα 

συμβιβασμό με το «κατεστημένο» και να μείνει ό «εθνικός» ποιητής 

μιας εποχής. 

Προτίμησε το δεύτερο. "Ως την εποχή μας, όμως, φτάνει ό απόηχος 

τής ποιητικής του πνοής, ακόμη έντονος. Και να σκεφθεί κανείς πώς 

ή εποχή μας συντάραξε τα στάσιμα νερά, ιδιαίτερα στον τομέα τής 

Τέχνης, κι έφερε την προθούμενη επανάσταση. 

Τον Παλαμά, ή επανάσταση αυτή, τον έθιξε, τον κλόνισε, μα δεν τον 

γκρέμισε: τον σεβάστηκε. Κι ό λόγος είναι ότι ό ίδιος ό Παλαμάς 

πρόβλεψε τον ερχομό μιας τέτοιας επανάστασης. Θα λέγαμε ακόμη 

ότι την προετοίμασε έστω κι αν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ούτε 

την προετοιμασία, ούτε να πάρει στα χέρια του την ηγεσία αυτής τής 

επανάστασης πού δικαιωματικά σέ μια στιγμή μέσα στην Ιστορία τής 

Τέχνης (πού δεν είναι και τόσο άσχετη με την -καθαυτό Ιστορία) τού 

ανήκε. 
 

Επίλογος 

Ή πολύπλευρη προσωπικότητα τού Παλαμά, ή πολυδιχασμένη του 

προσωπικότητα εμφανίζεται και στα άλλα γραφτά του: στα Κριτικά 

και στα Πεζά. Βαθύς γνώστης των μυστικών τής Τέχνης ό ίδιος, ξέρει 

να ξεχωρίζει τα νέα ταλέντα, να ανακαλύπτει, να τοποθετεί, ν’ 

αξιολογεί. 

Αυτός δεν είναι πού, επιτέλους, μάς έδωσε τη σωστή κι 

ολοκληρωμένη εικόνα τού Σολωμού και τού Κάλβου; Αυτός δεν 

χαιρέτησε τον ερχομό στο χώρο τής Ποίησης, του Γιάννη Ρίτσου; 

Αυτός δεν γνώρισε στους Νεοέλληνες τις μεγαλύτερες μορφές τής 

Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας του καιρού του;……  
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Πέθανε στις 3.20’ π.μ., ημέρα Σάββατο, της 27ης Φεβρουαρίου 

1943. Το θλιβερό άγγελμα διαδόθηκε αστραπιαία από στόμα σε 

στόμα σ’ όλη τη γερμανοκρατούμενη πρωτεύουσα.  

Ο Παλαμάς δεν ανήκε πλέον στην οικογένειά του αλλά σ’ ολόκληρο 

το έθνος. Στην κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, μια 

λαοθάλασσα έψαλλε με ρίγη εθνικής συγκίνησης τον Εθνικό Ύμνο.  

Κι ενώ το φέρετρο κατέβαινε στον τάφο, ακούστηκε η βροντώδης και 

θαρραλέα φωνή του Άγγελου Σικελιανού στον ύστατο ποιητικό–

εθνικό αποχαιρετισμό, που ήταν ταυτόχρονα και μια δυναμική 

αντιστασιακή πράξη μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων 

κατακτητών.  

«...Ηχήστε οι σάλπιγγες... 

καμπάνες βροντερές  

δονήστε σύγκορμη τη χώρα  

πέρα ως πέρα...  

Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! 

................................................................................ 

Σημαίες της λευτεριάς, ξεδιπλωθείτε!»  
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

(ΖΑΝ ΜΟΡΕΑΣ) 

Ο Ευπατρίδης της Ποίησης 

 

Το 2020 συμπληρώνονται εκατόν δέκα χρόνια από τον θάνατο του Ζαν 

Μορεάς, στο Παρίσι, στις 31 Μαρτίου 1910. Πρόκειται για τον Έλληνα 

Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, τον λεπταίσθητο ποιητή της Συλλογής 

Stances (Στροφές), που διακρίθηκε ως Jean Moreas στα γαλλικά 

Γράμματα.  

Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος γεννήθηκε το 1856 στην Αθήνα από 

γονείς Πατρινούς. ‘’ ο παππούς του πρόκριτος και Φιλικος ο Ιωάννης 

Παπαδιαμαντόπουλος  αποκεφαλίστηκε κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. 

Ο Πατέρας του ο Αδαμάντιος Παπαδιαμαντόπουλος  επιλέχθηκε ως ένα 

από τα ορφανά αγωνιστών του 1821 και στάλθηκε στην Γερμανία για 

σπουδές με έξοδα των Φιλελλήνων. Σπούδασε νομικά και ακολούθησε τον 

δικαστικό κλάδο φτάνοντας στη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο 

Αδαμάντιος το 1837 μετέφρασε «τας Ωδάς» του Ανακρέοντος και 

το 1859 εξέδωσε ένα νομικό έργο «Περι της υπέρ του απεριορίστου των 

τόκων νέας του Αρ. Πάγου νομολογίας». Ασχολήθηκε με την ποίηση και 

ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον Βηλαρά, τον Κάλβο και τον Σολωμό    

Η οικογένεια είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία στην συνοικία του Αγίου 

Δημητρίου στην Πατρα  όπου ήταν και το σπίτι τους. Την περιουσία αυτή 

την διέθεσε ο πατέρας του μετά τον αγώνα στην πόλη όπου και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1837
https://el.wikipedia.org/wiki/1859
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B2%CE%BF%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%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
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κατασκευάστηκε πλατεία που σήμερα φέρει το όνομά τους ’’. Η μητέρα του 

Παρασκευή Γιουρδή ήταν εγγονή του Υδραίου ναυάρχου Τομπάζη. Γι’ 

αυτούς τους τίτλους ο ποιητής αισθανόταν περήφανος. Μεγαλωμένος σ’ 

ένα καλλιεργημένο περιβάλλον, από νωρίς θα συμμετάσχει στους 

λογοτεχνικούς κύκλους της Αθήνας και θα συνεργαστεί με διάφορα 

περιοδικά της εποχής.      

Στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε με νεανικά 

ποιήματα και άρθρα, τα οποία δημοσίευσε με το πραγματικό του όνομα 

στο περιοδικό της εποχής Αττικός Μηνύτωρ, με τις μεταφράσεις του των 

έργων Φάουστ του Goethe, Η φωλιά των κοράκων του A.Houssay και 

κάποιων ποιημάτων του Heinrich Heine, με τον πρόλογό του στην έκδοση 

του έργου του Αλέξανδρου Σούτσου 

Ατίθασος ποιητής, με τη συμμετοχή του στην κριτική διαμάχη μεταξύ 

Άγγελου Βλάχου και Εμμανουήλ Ροΐδη το 1877, με κάποια ελληνόφωνα 

διηγήματά του, όπως ‘’Ο χρηματισμός της αθιγγανίδος’’ και κυρίως με τη 

μοναδική ελληνόφωνη ποιητική συλλογή του ‘’Τρυγόνες και Έχιδναι’’, την 

οποία υπέβαλε στο Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό το 1873 και 

δημοσίευσε το 1878 σε ηλικία 22 μόλις ετών. Οι Τρυγόνες και Έχιδναι 

περιλαμβάνουν ποιήματα στην καθαρεύουσα, τη δημοτική και τη γαλλική 

γλώσσα, τα οποία τοποθετούν τον Παπαδιαμαντόπουλο στη μετάβαση 

από το ρομαντισμό της Α' Αθηναϊκής Σχολής στην ανανέωση του ποιητικού 

λόγου και τη (Β’) Νέα Αθηναϊκή Σχολή. με την συλλογή αυτή  ήτανε κατά 

την έκφραση του Παλαμά σαν να αποχαιρετούσε ‘’κάτι που έσβηνε’’ αυτό 

ήτανε ή ρομαντική ποίηση του αθηναϊκού λογιοτατισμού την οποία και θα 

παραμέριζε ή λογοτεχνική γενιά της δεκαετίας του 1880.  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ  

                 από την συλλογή "Τρυγόνες και έχιδναι" (Αποσπ) 

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, 
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Σε ειδον εις τα στήθη μου δειλή να καταβαίνης, 

Και βάλσαμον λυσίπονον εκεί να μου εγχύνης. 

Και οταν, βλέπων ολους μου τους πόθους εσβεσμένους, 

Πραγματοποίησε νομικές σπουδές στη Γερμανία (Μόναχο) και τη Γαλλία 

(Παρίσι). Στη Γαλλία εγκατέλειψε τις σπουδές του και μπήκε στους εκεί 

λογοτεχνικούς κύκλους. Ή Ελλάδα πάντα είναι παρούσα με πολλούς 

στίχους τους οποίους και διαπνέει μία πολλή βαθιά νοσταλγία. και γράφει   

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! 
 
Στο Παρίσι ο Παπαδιαμαντόπουλος έγινε δημοφιλής ποιητής με το 

ψευδώνυμο Ζαν Μορεάς. Ασπάστηκε αρχικά το συμβολισμό και 

συνδέθηκε με τους Μαλλαρμέ, Βερλαίν και Όσκαρ Ουάιλντ, εν συνεχεία 

ωστόσο ίδρυσε τη λεγόμενη Ρομαντική Σχολή επιχειρώντας την υλοποίηση 

νέων ποιητικών οραματισμών, λιγότερο σκοτεινών. Στα γαλλικά 

δημοσίευσε ποιητικές συλλογές με γνωστότερη τη Στροφές ( που 

αποτελείται από έξι συνολικά τόμους και αποκαλύπτει ένα νέο 

προσανατολισμό του ποιητή προς το νεοκλασικισμό), μυθιστορήματα, 

αισθητικά και λογοτεχνικά δοκίμια, και την τραγωδία Ιφιγένεια εν Ταύροις, 

διασκευή από την ομώνυμη τραγωδία του Goethe  

Αυτός ο ευαίσθητος ποιητής έγινε στις μέρες του το ίνδαλμα της γαλλικής 

νεολαίας του Quartier Latin, εκπλήσσοντας τους πάντες με τα 

αποφθέγματά του. Τιμήθηκε με το παράσημο του της Λεγεώνας της Τιμής 

και ανακηρύχθηκε «Πολίτης της Πόλεως των Παρισίων». 

Η ΝΕΡΑΪΔΑ 
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                                       από την συλλογή "Τρυγόνες και έχιδναι" 

Κάτω στὸν κάμπο, ἐκεῖ σιμὰ 'ς τὸ γαλανὸ ποτάμι, 

Ὅπου στὴν ὄχθη του γλυκὰ σφυρίζει τὸ καλάμι, 

Στὰ χόρτα τἀνθοστόλιστα μιὰ μέρα τοῦ Μαρτιοῦ, 

ᾙ νηὲς κ' οἱ νηοὶ ἐχόρευαν γειτονικοῦ χωριοῦ. 

Ἐκεῖ στῶν πεύκων τὴ σκιά, στὸν κάμπο τὸ χλωρό, 

Πόσαις ἐσέρναν τὸ χορὸ 

Κοπέλλαις ὁποῦ ἔλαμπαν ἀπ' ὠμορφιὰ καὶ νηότη, 

Μὲ παλληκάρια λυγιστὰ ὡσὰν ἰτιᾶς κλωνάρια· 

Μὰ μέσ' ἀπὸ τὶς ὤμορφαις ἡ Δέσπω ἦταν ἡ πρώτη, 

Κ' ὁ Χρόνης ὁ ποιὸ ζηλευτὸς μέσ' ἀπ' τὰ παλληκάρια. 

Πολλοὶ γλυκοκυττάζανε τὴ Δέσπω νηοί, πολλαὶς 

Τὸ Χρόνη ἐσαϊτεύανε ξανθαίς, μελαγχροιναίς, 

Μὰ τῄς ᾿ματιαῖς τους ἔχαναν ἄδικα νηαὶς καὶ νηοί, 

Γιατί στὸ Χρόνη τὴν καρδιὰ ἡ Δέσπω εἶχε δώσει, 

Κι' ὁ Χρόνης τῆς ὡρκίσθηκε πῶς θὰ τὴν στεφανώσῃ 

Ὕστερ' ἀπὸ τὸ ἄδολο Πασχαλινὸ φιλί. 

Παρόλα αυτά Παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του ένας  αστός που έφυγε 

στο Παρίσι, ασπαζόμενος και απορροφώντας το τότε αναζωογονητικό 

κλίμα της νέας τέχνης και των συνομηλίκων του στη δεκαετία του 1880, 

όταν όσα συνέβαιναν στη γαλλική σκηνή τέχνης ήταν πρωτοποριακά σε 

διεθνές επίπεδο. Είχε τον αέρα και το πνεύμα της νέας Ευρώπης 

τυλιγμένης γύρω του, αλλά είχε και την αγάπη στην πατρίδα του. Ήταν ο 

άνθρωπος που εμπνεύστηκε από την Ελλάδα και τις αρχαίες ελληνικές 

μορφές, ο άνθρωπος που το ένστικτό του – όπως έλεγε ο ίδιος- «τον 

οδήγησε να επανέλθει στον αληθή κλασικισμό». 

L'INSIDIEUSE NUIT... 
                           Μεταφραστής: Μαρία Πολυδούρη      
Απόψε η πλανερή νυχτιά με μέθυσε πολύ ώρα! 
Στο παραθύρι σκεφτικός, 
Ω, γλυκύτατη αυγή, αγρυπνώ να σε προσμένω τώρα, 
μη αργήσης να φανής, ω φως! 
Έλα! Μέσα μου η λάμψη σου που θα χυθή σα γαλήνια 
στοιχείο ήσυχο μοιάζει. 
Σε δέχεται έτσι το νερό έτσι κ' η σκοτείνια 
των φύλλων σ' αποστάζει. 
Ακινητήστε ω φως, ω αχτίδες, στα σκοτεινιασμένα 
τα μάτια μου καθρεφτιστά. 
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Τώρα που με τον κάθε χτύπο της η καρδιά μου εμένα 
σιμώνει τις σκιές πιστά. 
 
Les morts m' écoutent ... 
                               Μεταφραστής: Κώστας Καρυωτάκης 
Μέσα στους τάφους κατοικώ, μόνο οι νεκροί μ' ακούνε, 
εχθρός πάντα θανάσιμος θα μείνω του εαυτού μου, 
οι ανίδεοι και οι αχάριστοι τη δάφνη μου κρατούνε 
οργώνω κι άλλοι χαίρονται το κάρπισμα του αγρού μου. 
Κανένα δε ζηλοφθονώ. Η οδύνη τι με νοιάζει, 
τριγύρω το ακατάλυτο μίσος, η καταφρόνια! 
Αρκεί μόνο που όσες φορές το χέριμου σε αδράζει, 
ολοένα πιο τερπνά αντηχείς, ω λύρα μου απολλώνια. 
 

 Προς το τέλος της ζωής του πήρε τη γαλλική υπηκοότητα και ήταν 

υποψήφιος της Γαλλικής Ακαδημίας των Αθανάτων.  

Πέθανε από ασθένεια του ήπατος στο Παρίσι το 1910, ενώ η σορός του 
αποτεφρώθηκε σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΕΣΙΑΔΗΣ 

‘Ένας θεατρικός – ποιητής’ 

 

Πριν αρχίσω πάλι την κριτική σε Πατρινούς Ποιητές και μόνο, θ άθελα να 

σας παρουσιάσω έναν Αχαιό, μια μορφή του θέατρου, μια μορφή των 

γραμμάτων, έναν σπάνιο άνθρωπο. Συγγραφέας κωμειδυλλίων και 

πατριωτικών δραμάτων, σκηνοθέτης, ποιητής και εκδότης εφημερίδος.  

΄΄Θεατρικό - ποιητή΄΄ τον αποκαλουσαν. Τα έργα του είναι μια βγαλμένα 

από τη ζωή, στα μέρη της αρχαίας ΄΄Νονακριδος΄΄ με τους ΄΄Ορφικούς 

Ύμνους΄΄ Είναι η λαϊκή κληρονομιά, μιας  ενδοσκόπησης, που σε  συγκινεί 

. Από νωρίς είχε έμφυτη τη κλίση στην ποίηση και ..... στη δραματουργία 

της ζωής 

Γεννήθηκε το 1854, στο Μεσορρούγι Νονακριδος (Ανατολική 

Αιγιαλεία). Εκεί τελειώνει το Δημοτικό Σχολείο και στην Ακράτα το 

Σχολαρχείο. Έπειτα εργάζεται Γραμματέας στον Δήμο Νωνακρίδας και 

αργότερα δάσκαλος στην Περιστέρα Αχαΐας.  

Παιδί, παίζοντας ΄΄Τσελίκι΄΄ χάνει το ένα του μάτι. Έπειτα, σε σκηνή έργου 

του (έπαιζε ηθοποιός) εκπυρσοκρότησε το πιστόλι που κρατούσε με 

αποτέλεσμα το καψούλι να τον τραυματίσει και στ' άλλο μάτι!  

Ο Π. Αντωνόπουλος, γράφει: ΄΄Αν και η ζωή του, του στέρησε το φως, η 

λαμπούσα ψυχή του, μας έδωσε το πνευματικό φως, στα έργα του, με τον 

ολοκληρωμένο θεατρικό λόγο΄΄. Έναν λόγο προσιτό, συγκινησιακό, 

΄΄αποσταγματικό της έντασης΄΄ λυρικό - δημώδη΄΄. Στη συνέχεια  πηγαίνει 

στην Αθήνα και με αλλεπάλληλες εγχειρήσεις προσπαθεί να θεραπεύσει τα 

μάτια του, χωρίς αποτέλεσμα. 
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Το 1887 επιστρέφει στην Ακράτα, με σχεδόν χαμένη την όρασή του. Εκεί 

δραστηριοποιείται πολιτιστικά, ιδρύοντας τον σύλλογο ΄΄Ηώ΄΄ και το 1891 

εκδίδει την εφημερίδα ΄΄Αστραπή΄΄. Στην Ακράτα, το 1892 υπαγορεύοντας 

γράφει το έργο ΄΄Μαργαρίτα΄΄. Το έργο αυτό ανεβαίνει από 6  Σεπτεμβρίου 

1893 στο θέατρο ΄΄ΤΣΟΧΑ΄΄ της Αθήνας, από τον θίασο Αλεξιάδου - 

Παντόπουλου - Καρδοβίλλη.  

Η εφημερίδα ΄΄Εστία΄΄ γράφει: ΄΄ Η Μαργαρίτα απέσπασε επαίνους, αλλά 

και πικρόχολα σχόλια, προκάλεσε επεισόδια, ύβρεις, εμπτυσμούς, 

ξυλοδαρμούς, καταγγελίες και γραφειοπόλεμο..΄΄ 

Μετά την απροσδόκητη περιπέτεια του πρώτου του έργου, ο Σπύρος 

Περεσιάδης το 1893, γράφει την περίφημη ΄΄Γκόλφω΄΄ κι έπειτα τα έργα: 

΄΄Η σκλάβα΄΄ 1894. ΄΄Η Εσμέ΄΄ 1896...  

Το 1897 εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα, δίπλα στην αφοσιωμένη αδελφή 

του Ασπασία. Ακολουθούν: ΄΄Η Μόρφω΄΄ 1898. ΄΄Η Μόσχω΄΄ 1898 (πρώτη 

παρουσίαση της ́ ΄Μόσχως΄΄ 1 Αυγ. 1898, στο θέατρο ́ ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ΄΄ με τον 

θίασο του Ευάγγελου Παρασκευόπουλου) και συνεχίζει με τις ΄΄Νεράιδες΄΄ 

1899. ΄΄Ο χορός του Ζαλόγγου΄΄ και ΄΄Βασίλισσα των ανθέων΄΄ 1906. 

΄΄Μαγεμένος Βοσκός΄΄ 1909. ΄΄Πάργα΄΄ 1911. ΄΄Πατρίδα΄΄ και ΄΄Διπλά 

στέφανα΄΄ 1914.  

Το 1914 τυπώνει και την ποιητική συλλογή ΄΄Καινούριες δάφνες΄΄ ποίημα 

πατριωτικό. Το 1916 γράφει τον ΄΄Εθελοντή΄΄ και τον ΄΄Προεστώ του 

χωριού΄΄ το τελευταίο του δημιούργημα. (οκτώ έργα του, είναι γραμμένα μ' 

έμμετρο λόγο). 

 Ο Τάσος Γεωργαντόπουλος γράφει: ΄΄η απαρίθμηση των έργων του, 

δείχνει καθαρά, ότι ο Σ.Π. αντλεί τα θέματά του από δύο πηγές. Η πρώτη 

είναι το ειδύλλιο, ο έρωτας - το αιώνιο στοιχείο μέσα στην καθημερινότητα 

- που άλλοτε γνωρίζει συγκλονιστική δοκιμασία και φτάνει στη τραγική 

απόληξη (΄΄Γκόλφω΄΄) κι' άλλοτε, ύστερα από συγκλονιστικές περιπέτειες 

και απροσδόκητες εξελίξεις, στο ευτυχισμένο τέλος(΄΄Σκλάβα΄΄). 

Η δεύτερη πηγή είναι το πατριωτικό στοιχείο, που κατακλύζει τα έργα του, 

με σκηνές από τους επικούς αγώνες του σκλαβωμένου γένους (΄΄Χορός 

του Ζαλόγγου΄΄...). 

Το 1893 ο Σπύρος Περεσιάδης  ανεβάζει στην Ακράτα, την ΄΄Γκόλφω΄΄ 

έργο που κλείνει μέσα του, μια απροσδιόριστη δυναμική. Έργο εξέχων του 

νεοελληνικού ρεπερτορίου - το πιο Ελληνικό του 20ου αιώνα ... βάζει στις 
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ρίζες τους, τα Ιταλικά και Γαλλικά κωμειδύλλια. (η ΄΄Γκόλφω΄΄ είναι ο μύθος 

της Χλόης, που πρέπει ν' αυτοθυσιαστεί - για ν' ανθήσει η Γης ... μες από 

τη φλογέρα του τυφλού Δάφνη, που είναι ο ίδιος ο ποιητής Σπύρος 

Περεσιάδης ). Είναι ένα έργο προ - φεμινιστικό, που μιλάει βαθιά στη 

γυναικεία ιδιοσυγκρασία και προκαλεί κάθε άντρα, να έχει - μια ΄΄Γκόλφω΄΄ 

θυσιασμένη στη συνείδησή του. 

Επαγγελματικά, ανέβηκε στις 10 Αυγούστου 1894 στην Αθήνα, στο θέατρο 

«Παράδεισος», από το θίασο «Πρόοδος» του Δημήτρη Κοτοπούλη.  

Η «Νέα Εφημερίς» έγραψε: «Το τραγικόν αίρεται μέχρι Σαικσπηραίου 

σχεδόν ύψους και όπου υπάρχει το κωμικόν, προκαλεί ευχάριστον γέλωτα, 

άπλετον, ακράτητον. Είναι το πλέον ωραίο και το πλέον ζωντανό των 

δραμάτων μας». 

Το έργο ανέβηκε σε πρώτη παράσταση, στις 10 Αυγ. 1894, στην Αθήνα, 

στο θέατρο ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ΄΄ από τον θίασο ΄΄Πρόοδο΄΄ του Δημήτρη 

Κοτοπούλη. Την ΄΄Γκόλφω΄΄ υποδύεται η Βασιλεία Στεφάνου, τον Τάσο ο 

Θεοδόσης Πετάλας. Η ΄΄Γκόλφω΄΄ τον Ιανουαριο του 1895 παίζεται στην 

Πάτρα στο θέατρο Απόλλων. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα - 

συγχρόνως! σε δυο θέατρα (΄΄ΤΣΟΧΑ΄΄ και ΄΄ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ΄΄). Το ίδιο 

καλοκαίρι το έργο, μαζί με τον συγγραφέα Σπύρος Περεσιάδης , πηγαίνει 

στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας. 

 Το Σεπτέμβριο του 1895, παίζεται, πάλι σε δυο Αθηναϊκά θέατρα. Τον 

Οκτώβριο ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Και τα Χριστούγεννα κατακτά 

δάφνες στην Οδησσό της Ρωσίας. 

 Το 1911, στο ΄΄Δημοτικό Θέατρο Αθηνών΄΄ η ΄΄Γκόλφω΄΄ πανηγυρίζει την 

500η παράσταση! ... και στις 26 Ιαν. 1913, στο θέατρο ΄΄ΕΔΕΜ΄΄ της 

Θεσσαλονίκης, ο Εθνικός Δραματικός Θίασος, Ποφάντη - Παπαστεφάνου), 

με την ΄΄Γκολφω΄΄ υποδέχεται τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελευθέριο 

Βενιζέλο (το πρόγραμμα τυπώνεται σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, 

Βουλγαρικά και Γαλλικά). 

Το 1914 η ΄΄Γκόλφω΄΄ γίνεται η πρώτη Ελληνική κινηματογραφική ταινία, 

με ιστορία. Γυρίστηκε από τον Σμυρναίο επιχειρηματία Φίλιππο Μαρτέλλι, 

με πρωταγωνίστρια την δημοφιλή - τότε Ολύμπια Δαμάσκου. Η ́ ΄Γκόλφω΄΄ 

μεταφράστηκε στα Τουρκικά και τα Εβραϊκά και παιζόταν από θιάσους της 

Κων/πολης και της Σμύρνης (ήταν τ' αγαπημένο έργο του Σουλτάνου 

Αβδούλ Χαμίτ). Το 1927 παίζεται στην Μασσαλία. Το 1936 στην 
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Αλεξάνδρεια. Το 1938, η ΄΄Γκόλφω΄΄ παρουσιάζεται από τους 

αυτοεξόριστους Έλληνες, στο Παρίσι, η παράσταση οργανώθηκε από τον 

Hubert  Pernot, κι είχε χαρακτήρα διαμαρτυρίας εναντίον της δικτατορίας 

του Μεταξά. Στην περίοδο της ΄΄κατοχής΄΄ ανεβαίνει το 1941 στην 

Θεσσαλονίκη, στο θέατρο ΄΄ΗΛΥΣΙΑ΄΄ ως οπερέτα και το 1942,στην ίδια 

πόλη, στα θέατρα ́ ΄ΑΠΟΛΛΩΝ΄΄ και ́ ΄ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ΄΄. Το 1944 η Ηρώ 

Χαντά τ' ανεβάζει στην Αθήνα, οι Γερμανοί τα' απαγορεύουν, κλείνοντας 

την πρωταγωνίστρια στη φυλακή. Η ίδια αργότερα το 1951, παρουσιάζει 

την Γκόλφω, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Αφρικής.  

...Είναι ένα έργο ζωντανό, γιατί έχει απλότητα κι αλήθεια και μια γλώσσα 

΄΄καλλιγραφική΄΄ άπταιστα - Ελληνική. Είναι μια Ιστορία που συνεχίζεται σε 

αλλεπάλληλες πετυχημένες εκδόσεις: εμπνέει τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο. 

Γίνεται ΄΄σκηνική αναφορά΄΄ στον κινηματογραφικό ΄΄Θίασο΄΄ του 

Θεοδώρου. Αγγελόπουλου. Διασκευάζεται ραδιοφωνικά. Γυρίζεται ταινία 

ξανά και ξανά... τηλεοπτική διαφήμιση του 2000. Μυθιστόρημα. Το 

καλοκαίρι του 2004 παίζεται με επιτυχία στην Ελληνική Επαρχία. Ενώ ο 

πολιτιστικός Σύλλογος, της Ακράτας ΄΄Αναγέννηση΄΄ επάξια διοργανώνει, 

για να τιμήσει τα 150 χρόνια από την γέννησή του, τα ΄΄Περεσιάδεια΄΄ με 

εκδηλώσεις και Πανελλήνιο Συνέδριο… 

Στα λόγια της Γκόλφως προσθέτει αυτούς τους στίχους, που δένουν 
μαγικά, ενώνοντας σε αδιάπτωτη συνέχεια και αλληλουχία την ποίηση της 
αγροτικής Ελλάδας του 19ου αι. με την αστική αγωνία του 21ου. Και   "η 
Γκόλφω του κενού, της βουτιάς, της κραυγής και της απογείωσης"    τους 
λέει με δύναμη και δέος, σύγκορμη, τολμηρά, τόσο που σε κάνει 
ν’ανατριχιάσεις!!  
 
Είναι η αγάπη φονικό που ζωντανό σε αφήνει  
Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου,  
Μα κάθε μέρα καρτερεί μη και γυρίσει πίσω  
Είν’ η αγάπη χείμαρρος που χυμά και σε συντρίβει  
Είν’ η αγάπη όνειρο που θέλεις για να τρέξεις,  
μα απ’ τη γη τα πόδια σου δεν λεν να ξεκολλήσουν. 
Αγάπη είναι ν’ αγαπάς όποια πληγή σου ανοίγει,  
Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα,  
Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα ολοένα  
Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα,  
Στις πέτρες, στα τριαντάφυλλα, στους τοίχους, στα ταβάνια…. 
 

Ακόμα και σήμερα H «Γκόλφω»  αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή 

παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η παράσταση, που 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=52502
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θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία Χρήστου 

Παπαδημητρίου έκανε  πρεμιέρα στις  17 Ιουλίου  2020, στον Αύλειο χώρο 

της Μονής Λαζαριστών. (Παρασκευή 17, Σάββατο 18, Κυριακή 

19/7/2020).  Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στο Θέατρο 

Δάσους (Τετάρτη 5, Πέμπτη 6, Παρασκευή 7 Αυγούστου),  ενώ στη 

συνέχεια θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. 

Στα έργα του Σπύρος Περεσιάδης  - εκτός από την πλούσια εναλλαγή 

συναισθημάτων, συναντάμε και την ανθοφορία του Δημοτικού Λόγου, που 

ως τραγούδι σαγηνεύει, γίνεται εσω ΄΄χορός΄΄ μετουσίωση. Συγκινησιακή 

καταγραφή. Απολύτρωση. Γίνεται θρήνος, παραδοχή, κι έρωτας που 

χάνεται... στις στοιχειωμένες νεράϊδοσπηλιές του μυθικού Χελμού....  

Το 1914 η Βουλή των Ελλήνων  αρνείται τη συνταξιοδότησή του….  

Το 1998 η Ηρώ Κατσιώτη, έγραψε: ΄΄Το θέμα του είναι μια ιστορία 

προδομένου έρωτα - ιστορία καθημερινή. Η υπέρβαση που 

πραγματοποιείται από την ηρωίδα, οδηγεί στη δικαίωση και μέσω της 

ταύτισης, στη λύτρωση του θεατή. Η μορφή του έργου - η γλώσσα, ο 

στίχος, το ύφος - δεν υπηρέτησε απλώς το περιεχόμενο: χάραξε στην 

παλάμη της Γκόλφως, τη γραμμή της τύχης΄΄.  

Ο Σπύρος Περεσιάδης, πέθανε στις 11 Ιαν. 1918, στην Αθήνα, από 

΄΄Ισπανική γρίπη΄΄ πάμφτωχος, μα στολισμένος με δάφνες από την 

΄΄Γκόλφω΄΄΄ την ΄΄Σκλάβα΄΄, την ΄΄Εσμέ΄΄ . Η κηδεία του έγινε ΄΄Δημόσια 

Δαπάνη΄΄. Τον αποχαιρέτησαν, εκ μέρους της ΄΄Εταιρείας των Θεατρικών 

Συγγραφέων΄΄ ο Πρόεδρος Μπάμπης Άννινος, κι ελάχιστοι φίλοι.  

Άλλα έργα του 

-Μαργαρίτα (1893) 
-Η Γκόλφω (1893) 
-Σκλάβα (1895) 
-Εσμέ η Τουρκοπούλα (1896) 
-Μόρφω (1898) 
-Η Νεράιδες (1899) 
-Ο χορός του Ζαλόγγου (1903) 
-Ο μαγεμένος βοσκός (1909) 
-Πάργα (1911) 
-Ο προεστός του χωριού 
-Καινούριες δάφνες (ποιητική συλλογή 1913) 
 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=545
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=545
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=12
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=15
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=15
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ΠΗΓΕΣ 

-Σπύρου Περεσιάδη, Γκόλφω, εκδοτικός οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2003 

-Τάσου Μιχ. Γεωργαντόπουλου, Ο έμμετρος λόγος στη Γκόλφω του Περεσιάδη, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ακράτας «Η Αναγέννηση», Αθήνα 2001 

-Τάσος Αιγιαλός, «Σπύρος Περεσιάδης, 150 χρόνια από τη γέννησή του» - 

Άρθρο στη εφημερίδα Φιλόδημος, 21/10/2004 (έκδοση στο διαδίκτυο) 

-Γκολφω, Πρόγραμμα της ομώνυμης παράστασης από τη θεατρική εταιρία 

Χώρος. 

-Γιάννης Σολδάτος, Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. 

- Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα, Χάρη Πάτση 

-Βιογραφική Εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων Λογοτεχνών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20070928231636/http:/www.filodimos.gr/2004/10-21.shtml?article_peresiadis.htm
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 

‘’ Διάττων Αστέρας ’’ 

 

Ο Γιάννης Σκαρίμπας γεννήθηκε στο Αίγιο  στις 28 Σεπτεμβρίου 1893. 

Ήταν γιος του Ευθυμίου Σκαρίμπα και της Ανδρομάχης Σκαρτσίλα, που 

καταγόταν από αρχοντική γενιά και ήταν μορφωμένη. Είχε μια μικρότερη 

αδερφή την Καλλιόπη (1915-1983) που ασχολήθηκε με την ποίηση και 

έζησε στην σκιά του αδελφού της  

Το 1906 αποφοίτησε από το αλληλοδιδακτικό Δημοτικό σχολείο. Μετά από 

παρακίνηση του δασκάλου του λόγω των υψηλών επιδόσεών του ο μικρός 

Γιάννης Ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές του στο σχολαρχείο του Αιγίου 

και τέλειωσε το Α' Γυμνάσιο Πατρών, παράλληλα πήρε πτυχίο από τη μέση 

δασική σχολή της πόλης. Το 1912 εργάστηκε στο λογιστήριο του 

υποκαταστήματος της Γερμανικής εταιρείας «Singer» στην Πάτρα. Τον 

Ιανουάριο του 1914 στρατεύτηκε και με την είσοδο της Ελλάδας στον Α 

Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε να πολεμάει στο μακεδονικό μέτωπο, όπου 

τραυματίστηκε και παρασημοφορήθηκε για τον ηρωισμό του. Απολύθηκε 

προσωρινά, ανακλήθηκε στο στράτευμα και αποστρατεύτηκε οριστικά τον 

Απρίλιο του 1919. 

Σε ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμά του γράφει: 

Γεννήθηκα το 1893 στο χωριό Αγια - Θυμιά της Παρνασσίδος – πρώην 

Δήμου Μυωνίας. Το δημοτικό μου σκολειό το πέρασα στην Ιτέα των 

Σαλώνων. Το Σχολαρχείο στο Αίγιο και το Γυμνάσιο στην Πάτρα. Εδώ 

(στη Χαλκίδα) ελθόντας για στρατιώτης (κληρωτός) το 1914 παντρεύτηκα 

(... εξ’ έρωτος). Έκτοτε, σχεδόν δεν ‘‘το κούνησα’’ από την πόλη ετούτη = 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
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τη Χαλκίδα. Έκανα οικογένεια (παιδιά, νύφες κι εγγόνια) και μνέσκω 

ακόμα, γράφοντας Λογοτεχνία και Ιστορία. Αλλά και Ποίηση και Θέατρο. 

Τώρα υπέρ τα 84 μου χρόνια γεγονώς, εφησυχάζω (σχεδόν μόνος) στο 

σπιτάκι μου, ζων ‘‘αεί -μη- διδασκόμενος’’, εν αναμονή του ‘‘εσχάτου-μου-

μαθήματος’’, ευχαριστώντας εκείνο που ονομάζουμε Θεό, ‘‘για τα βουνά 

και για τα δάση που είδα...’’  Και για το ακριβές των παραπάνω αυτών μου 

ασημάντων, υπογράφομαι, 

ο ταπεινότατος 

Γιάννης Σκαρίμπας 

Τον Σεπτέμβριο του 1019 προσλήφθηκε στο τελωνείο της Χαλκίδας, και 

παράλληλα γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Παντρεύτηκε την Ελένη Κεφαλλονίτη, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. 

Μετά το γάμο του αποσπάστηκε στο τότε νεοσύστατο τελωνείο της 

Ερέτριας, όπου έμεινε ως το 1922. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 

επανήλθε στη Χαλκίδα, όπου και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του. 

Λόγω του γάμου του και της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ερέτρια ο Σκαρίμπας 

ολοκλήρωσε τα εννιά πρώτα διηγήματά του, ωστόσο η συνειδητή του 

ενασχόληση με τη λογοτεχνία χρονολογείται από την επιστροφή του στη 

Χαλκίδα. Τότε μελέτησε νεοελληνική ποίηση και δημοτικό τραγούδι, καθώς 

επίσης έργα των Έντγκαρ Άλαν Πόε, Κνουτ Χάμσουν, Μιγκέλ ντε 

Θερβάντες, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Ερρίκου Ίψεν και Όσκαρ Ουάιλντ, που 

επηρέασαν το έργο του. 

Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά 

μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Ο Γιάννης Σκαρίμπας αποτελεί 

μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, ένας «διάττων αστέρας», 

όπως χαρακτηρίστηκε, που αγνοήθηκε για πολλά χρόνια από τη 

φιλολογική επιστήμη στην χώρα μας (ο Κ. Δημαράς ούτε καν τον αναφέρει 

στην «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»). Υπήρξε ένας από τους 

εισηγητές του παράδοξου στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και 

του θεάτρου. Ο Γιάννης Σκαρίμπας αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα 

ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. 

ΤΡΕΛΟΣ; 
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ΕΙΜΑΙ –το ξέρω- λογικός. Ω δεν μιλάω. 

Σαν λάμψει η μέρα σβω το φως μου. 

Αν ιδώ ένα φύλλο πούπεσε – εντός μου 

Λεω: είδα ένα φύλλο πούπεσε και… πάω/ 

Τόσο πολύ! Προσέχω. Τα’ όντι 

Δεν έχω αντίρρηση καμιά. Χαρά μου 

Νάναι τα δυο διπλό σε ένα . νοερά μου: 

Πως είναι στόγγυλοι – επιμένω- οι οριζόντοι 

Τρελός εγώ; Αστείο! Και στίχους 

Φιάχνω, και πάω πατώντας^ ούτε λόγος 

Ότι όπως στρίβει ο δρόμος, αναλόγως 

Στρίβω να μη σκουντάψω πια στους στίχους 

Λοιπόν δεν είμαι. Ωραία. Το ψέμα 

Μισώ. Τώρα εννοώ γιατί η καρδιά μου 

Έκανε τίκι- τακ για κείνηνα – στοχιά μου: 

Για να κυκλοφοράει μου το αίμα! 

Πέθανε: πως την έλεγαν ξεχνάω… 

– χάθηκε μαζί της η χαρά, το φως μου- 

και είμαι τόσο λογικός που εντός μου 

λεω: είδα ένα φύλλο πούπεσε –και πάω… 

Πολλοί μάλιστα μελετητές τον θεωρούν ως τον πρώτο ‘’Έλληνα θεατρικό 

συγγραφέα του παραλόγου’’. Η πεζογραφική παραγωγή του 

χαρακτηρίζεται από την αναγωγή της γλώσσας σε κυρίαρχο στοιχείο της, 

μέσω της συστηματικής εξάρθρωσής της (τεχνική που παραπέμπει στο 

σουρεαλισμό) και την τοποθέτηση της πλοκής στο επίπεδο του 

προσχήματος. Παράλληλα και συμπληρωματικά στην πρωτοποριακή 

γραφή του κινείται και το ποιητικό του έργο. 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Νάναι σα να μας σπρώχνει ένας αέρας μαζί 
προς έναν δρόμο φιδωτό που σβει στα χάη, 
και σένα του καπέλου σου πλατειά και φανταιζί 
κάποια κορδέλα του, τρελά να χαιρετάει. 
  
Και ναν΄ σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά 
γι΄ άστρα, τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων, 
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κι΄ αυτός ο άνεμος τρελά – τρελά να μας σκουντά 
όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. 
  
Κι΄ όλο να λες , να λες, στα βάθη της νυχτός 
για ένα – με γυάλινα πανιά – πλοίο που πάει 
όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός: 
όξ΄ απ΄ τον κύκλο των νερών – στα χάη. 
  
Κι΄ όλο να πνέει, να μας ωθεί αυτός ο αέρας μαζί 
περ΄ από τόπους και καιρούς, έως ότου – φως μου – 
( καθώς τρελά θα χαιρετάει κειν΄ η κορδέλα η φανταιζί ) 
βγούμε απ΄ την τρικυμία αυτού του κόσμου… 
 
Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του στη λογοτεχνία σημειώθηκε το 1929 με τη 

δημοσίευση του διηγήματός του «Στις πετροκολόνες στο λιμάνι» και τη 

βράβευσή του στον πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού 

«Ελληνικά Γράμματα» για το έργο του «Καπετάν Σουρμελής ο 

Στουραΐτης», που έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από την κριτική επιτροπή, 

που την αποτελούσαν ο Κωστής Μπαστιάς, ο Φώτης Κόντογλου, ο Κώστας 

Καρθαίος και ο Λέων Κουκούλας. 

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ 

ΛΟΙΠΟΝ ωραία! Εφτάσαμε, ποιος ξέρει από τι κήπους 

Ξένα πουλιά γης άγνωστης – Πρώσσοι εδώ ατενείς- 

Και είμαστ’ εδώ (στης χάλκινης καρδιάς μας μπρος τους χτύπους) 

Μ’ άγνωστο εντός μας γύρισμα και ρόγχο μηχανής 

Κι ήταν ωραία – πρώτο φτερό- άκρη, άκρη τα’ ακρωτηρίου 

Της χίμαιρας ως στάθκαμε με πόζες και ρυθμούς 

Με στήθος κούφιο, ακούοντας εντός μας του μυστήριου 

Τη ρόδα, πόθους να γυρνά , γρανάζια και αριθμούς 

Πρώτο φτερό – τι πήδημα ! – Παράδεισος που εχάθη 

Η πρώτη ανυπαρξία μας (αργά τάχα ή νωρίς;) 

Κι είμαστ’ –α- χα! – απ’ το υλικό ( να ζούμε χωρίς λάθη) 

Πούν’ – με σοφία- οι ηλίθιοι και οι σοφοί ν’ χωρίς… 

Λειψοί ή περίσσοι; Αίνιγμα! Μυστήριο γύρω οι τόποι 

Και ο σπαραγμός της μύτης μας μοιάζει άνθος του ουρανού 

– Δε φτάσαμε ή περάσαμε – κι εμείς – νάμαστ’ ανθρώποι; 

Δώθες τάχα σταθήκαμε ή πέρα από το νου; 
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Το 1930 εξέδωσε την πρώτη συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Καϋμοί 

στο Γρυπονήσι». Στροφή στην μέχρι τότε πορεία του αποτέλεσε το 

επόμενο έργο που εξέδωσε (1932) με τίτλο «Το θείο Τραγί» με εμφανείς 

επιρροές από το γαλλικό σουρεαλισμό. Ακολούθησε ο «Μαριάμπας» που 

αντιμετωπίστηκε από την κριτική ως αριστούργημα και το 1938 τυπώθηκε 

η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ουλαλούμ». Ένα από τα ποιήματα 

της συλλογής, το «Σπασμένο Καράβι», έχει μελοποιήσει ο Γιάννης Σπανός.  

Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά 

έτσι να 'μαι 

με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά 

να κοιμάμαι 

Να 'ν' αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική 

γύρω γύρω 

με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί 

που θα γείρω 

Να 'ν' η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά 

έτσι να 'ναι 

και τα βράχια κατάπληκτα και τ' αστέρια μακριά 

να κοιτάνε 

Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές 

δίχως χάρη 

κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μες σε νύχτες βουβές 

το φεγγάρι 

Έτσι να 'μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό 

έτσι να 'μαι 

σ' αμμουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό 

να κοιμάμαι. 

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και ένα άλλο σημαντικό μυθιστόρημά του με 

τίτλο «Το σόλο του Φίγκαρο». 

Κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου δημοσίευσε άρθρα στην 

εφημερίδα της Χαλκίδας «Εύριπος» και στράφηκε με ενδιαφέρον προς το 

ελληνικό θέατρο σκιών. Στη γερμανική κατοχή κινδύνευσε να πεθάνει από 

την πείνα και το 1943 έγινε η πολύκροτη δίκη που κίνησε εναντίον του 

Αργύρη Βαλσαμά για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς ο τελευταίος είχε 

ισχυρισθεί πως το θεατρικό έργο του Σκαρίμπα «Η γυναίκα του Καίσαρος» 

ήταν αποτέλεσμα αντιγραφής από το έργο του Σόμερσετ Μομ «Το βαμμένο 
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πέπλο». Στρατεύτηκε στο ΕΑΜ και το 1945 κυκλοφόρησε τη βραχύβια 

εφημερίδα «Λευτεριά». 

Η ΤΡΑΤΑ 

ΓΡΗΓΟΡΑ φτάσαμε λοιπόν ή αργήσαμε; Και ίδια 

Πως κάμψαμε της χίμαιρας μαζί το ακρωτήριο; 

Δώθες ερχόντας πήραμε καρδιά, ματιές και φρύδια 

– περίεργο γιατί καρδιά, γιατί ματιές μυστήριο! 

Κι είμαστε δω –ω τι καλά- με τους εγκάρδιους σκύλους 

Στητοί μπρος στ’ άνθη που γυρνούν και στους – που φεύγουν 

τόπους 

Σαν να – τι ωραία- βρεθήκαμε με ρούχα και με πίλους 

Σαν να – ποιος ξέρει τι χρυσά χορεύουμε με τρόπους… 

Χρυσά με τρόπους και μαλλιά …. Οι ράφτες μας (τι νόες 

Και μαιτρ – α- χα) μας μπάζουνε στους ραφτικούς των οίκους 

-γυμνοί εμείς!… οι μάνες μας, για ιδές τες κει – αθώες – 

είναι σαν Δε μας γέννησαν μικρούς κουτούς πιθήκους! 

Και –τραλαλά …- τα’ αδέρφια μας: τα φίδια, οι γάτοι, οι σκύλοι- 

Στα τέσσερ’ άλλα περπατάν κι άλλα παν’ με τα στήθη 

– κι αυτά ματιές, κι αυτά καρδιά ως εμείς … τι ωραία ω φίλοι, 

με ουρά ή με πίλο ή με φτερά , γοργά μας πάει η λήθη!… 

Και πάμε αντάμα. Τι καλά! Κατόπι έρχονται οι άλλοι 

-κι άλλα γατιά, κι άλλα πουλιά!… πλάνα χορεύτρα η φύση, 

ή με ουρά ή με φτερά ή πίλο στο κεφάλι, 

βιάστηκε να μας φέρει εδώ ή τάχα νάχει αργήσει; 

Η συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα συνεχίστηκε ως τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του με ποιήματα, μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά 

έργα, δοκίμια και ιστορικές μελέτες από τις οποίες ξεχωρίζει το τρίτομο «Το 

’21 και αλήθεια» (1971-1975). Τιμήθηκε από την Εταιρεία Ευβοϊκών 

Σπουδών (1964) και το Δήμο Χαλκιδέων (1978), καθώς και με το Α Κρατικό 

Βραβείο Διηγήματος για την αντιπολεμική νουβέλα «Φυγή προς τα 

Εμπρός», που εξέδωσε το 1975 και βασίζεται στα βιώματά του από τον Α 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ήταν από τους  σημαντικούς εκπροσώπους του υπερρεαλισμού στην 

Ελλάδα γιατί, τόσο το εικονοκλαστικό του ύφος, όσο και ή ιδιόρρυθμη 
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γλώσσα πού χρησιμοποίησε στα έργα του, προκάλεσε αίσθηση την εποχή 

εκείνη. Αρκετά ποιήματά του μελοποιήθηκαν πριν το θάνατό του, αλλά και 

μετά.  

Ο Γιάννης Σκαρίμπας πέθανε στην Χαλκίδα στις 21 Ιανουαρίου 1984 και 

κηδεύτηκε με δημόσια δαπάνη. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΡΑΦΥΛΛΟΥ 

‘’ Κομμάτι της ιστορίας της πόλης των Πατρών ’’ 

 

 

Ως τώρα έχω ασχοληθεί και έχω γράψει μόνο με όσους παράγουν ποίηση 

και είναι από την Πάτρα η έχουν ζήσει στην Πάτρα. Είναι νομίζω και η ώρα 

να καταπιαστώ με κάποιον που στην κυριολεξία έχει γράψει ιστορία. Είναι 

ο Πατρινός  Κώστα Τριανταφύλλου, έναν εκ των σημαντικότερων ιστορικών 

των Πατρών. 

Ο Κώστας Τριανταφύλλου γεννήθηκε στην Πάτρα την 15ην Αυγούστου 

του 1912. Και οι δυο γονείς του Νικόλαος και Ευθυμία κατάγονται από την 

Τολοφώνα  Δωρίδος. Δεν εγκατέλειψε τη Πατρα παρά μόνο για σπουδές 

στην Αθήνα και κατά τον πόλεμο του 1940-41 εις την Βόρειο Ήπειρο. 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα έτη 1929-1933 Ορκίσθηκε 

δικηγόρος Πατρών στις 23 Νοεμβρίου 1935 και συνέχισε την δικηγορία 

χωρίς διακοπή μέχρι το 1973, οπότε και δια Προεδρικού Διατάγματος 

ονομάσθηκε επίτιμος Δικηγόρος  Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα τα έτη 

1948 -1951, 1967 – 1973,  

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 και μέσω της οποίας δε 

συνέβαλε μόνο στο να μας κάνει γνώστες της, αλλά και να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον άλλων μελετητών να αφοσιωθούν σε αυτή. 
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Συμμετείχε στη διοίκηση όλων σχεδόν των εν Πάτραις κοινωφελών 

ιδρυμάτων και πνευματικών σωματείων επί σειρά δεκαετιών…  

Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια ιστορικών σπουδών της τελευταίας 

πεντηκονταετίας στην Ελλάδα την Κύπρο και την Ιταλία, το 1967 εργάστηκε 

ως επιστημονικός επισκέπτης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 

συνεργάσθηκε με πολλά επιστημονικά περιοδικά της χώρας, επετηρίδες, 

αφιερώματα, εις δε τον τοπικό τύπο από εφηβικής ηλικίας. 

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. Κατόπιν δικών του ενεργειών, του 

Τριανταφύλλου, περιήλθαν τα χειρόγραφα του Θωμόπουλου στην κατοχή 

του ("τα οποία σώθηκαν κυριολεκτικώς από το πλυσταριό" όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει), για να αγοραστούν στη συνέχεια από τον Δήμο 

Πατρών. Σήμερα φυλάσσονται στη δημοτική βιβλιοθήκη. Έχει 

πραγματοποιήσει και άλλες δωρεές όπως το πορτραίτο της Θεώνης 

Δρακοπούλου, το οποίο κληρονόμησε από την εγγονή της, Θεώνη 

Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσα) και τον κώδικα Μέρτζιου με έγγραφα από το 

αρχείο της Βενετίας που αφορούν την Πάτρα. 

Αναμφίβολα το σημαντικότερο έργο αυτού ήταν η έκδοση του  ‘’Ιστορικού  

Λεξικό των Πατρών’’ το έργο της ζωής του, έχει μέχρι τώρα εκδοθεί τρεις 

φορές (1950, 1980, 1995)  βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.  

Πέραν όμως του Ιστορικού Λεξικού της πόλεως των Πατρών, ο Κ. 

Τριανταφύλλου έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς πολλές μονογραφίες 

Πατρινών και άλλων θεμάτων της παλαιότερης και της πρόσφατης 

Ελληνικής ιστορίας. Από τα καθαρώς Πατρινά θέματα σημειώνουμε 

την Ιστορία της Μονής Γηροκομείου Πατρών (Πάτρα 1945), το βιβλίο 

του Οι Κωστάκηδες της Αχαΐας και του Λιβόρνου (Αθήνα 1968), μελέτη η 

οποία φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις εμπορικές δραστηριότητες της 

οικογένειας αυτής, αλλά και την ίδια την ζωή της Ελληνικής Κοινότητας του 

Λιβόρνου. Με την ίδια κοινότητα ο Κ. Τριανταφύλλου ασχολήθηκε και σε 

άλλο του βιβλίο δημοσιεύοντας τους κώδικες των γάμων και βαφτίσεων 

(Πάτρα 1986)  

Τέλος η έκδοση του αρχείου Βλαχοπαπαδοπούλου αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότατα για τον μελετητή της Ιστορίας των Πατρών κατά τον 18ο και 

19ο αιώνα. Από τη δευτέρα κατηγορία των μονογραφιών του Κ. 
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Τριανταφύλλου το βιβλίο περί της Μικρασιατικής καταστροφής (έκδοση του 

1962) βραβεύθηκε από την Εστία Νέας Σμύρνης  

Το 1973 δημοσίευσε την α’ βιβλιογραφία της Ελληνικής Εκστρατείας στην 

Μικρά Ασία. Αντιμετώπισε τις εν Ελλάδι εφαρμογές των υλιστικών 

αντιλήψεων και μεθόδων στην Ελληνική Ιστορία με το βιβλίο Ήττον 

Ελληνική Ιστορία, (έκδοση του 1965), της περί σλαβικής εις την 

Πελοπόννησο κυριαρχίας τον Μεσαίωνα διδασκαλίας, αποδεικνύοντας ότι 

η καταφυγή του αμάχου πληθυσμού των Πατρών κατά τη πολιορκία του 

από τους Σλάβους δεν έγινε παρά εις το και νυν προάστειόν των Βελβίτσι 

και όχι εις το Ρήγιον της Καλαυρίας. Τα απόρρητα του πολέμου 1940-1 γενική 

ιστορικοκριτική κατά βάθος θεώρηση της εποποιίας των 

Βορειοηπειρωτικών βουνών μετά πλήρους βιβλιογραφίας.  

Σημαντική παρουσία είχε και ως δραστήριο μέλος της Πατραϊκής 

κοινωνίας.  Διετέλεσε πρόεδρος της Διακίδειου σχολής, του Ροταριανού 

Ομίλου Πατρών και της Αχαϊκής Εταιρείας, ήταν ιδρυτικό μέλος του 

ιστορικής και εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου ενώ είχε εκλεγεί 

πολλάκις δημοτικός σύμβουλος Πατρών.  

Τιμήθηκε πλείστες φορές από διαφόρους φορείς (από τον πρόεδρο της 

ελληνικής Δημοκρατίας κ.α.), με κυριότερη τιμή αυτή την 1η Οκτωβρίου 

1997   από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο του έδωσε το 

οφίκιο του Άρχοντος Εκδίκου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός και ο Θεοφίλου, πρόεδρος δημοτικού 

συμβουλίου, είχαν αναλάβει την εκπλήρωση της διαθήκης του Δημητρίου 

Δαμίρη, η οποία όριζε την ανέγερση νοσοκομείου ονόματει "Άγιο Ανδρέας", 

όπως και έγινε. 

Από τους ιδρυτές του Συλλόγου Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος στηρίζοντας 

τον σύλλογο αυτό από την πρώτη στιγμή δημιουργίας του. 

Διατέλεσε μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών σπουδών, της Εταιρείας 

Στερεοελλαδικών, της Εταιρείας σπουδών Νεότερου Ελληνισμού, του 

Ομίλου Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, της Ελληνικής Ιστορικής 

Εταιρείας (της Θεσσαλονίκης), της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας 

κ.λπ. η δε Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Αθηνών (του 1875) τον εξέλεξε 

επίτιμο εταίρο (περ. «Αθηνά», ΟΖ’ 1978-1979, σ. 454). Έγραψε επίσης και 

κριτικές για βιβλία σε νομικά περιοδικά, δημοσίευσε πολλά νομικού 

ενδιαφέροντος  
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νομικά έγγραφα, πολλά επίσης λογοτεχνικά κείμενα, διηγήματα και 

χρονικά, τα οποία κυκλοφόρησαν σε βιβλία ακόμα και ποιήματα. 

Το 1990 εξεδόθη με πρωτοβουλία συνεργατών και φίλων του τιμητικός 

τόμος με επιστημονικές και ανέκδοτες εργασίες πνευματικών ανθρώπων 

της εποχής. 

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, την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. 

Στις 27/11/2012, σε εκδήλωση-αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την 

γέννησή του και 10 χρόνια από το θάνατό του, που πραγματοποιήθηκε στο 

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με συνδιοργάνωση του Δήμου 

Πατρέων και της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 

τιμήθηκε η μνήμη του. 

Τα σημαντικότερα έργα του:  

Εξέδωσε 29 βιβλία Ιστορικά και άλλα, Επίσης Φιλολογικά και λογοτεχνικά 

Απεβίωσε στην Πάτρα μετά από σύντομη ασθένεια την 23η Φεβρουαρίου 

2002 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη. 

Κατά την 21η της 23/12/2002 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πατρών αποφασίστηκε «η τριγωνική πλατεία, που δημιουργείται από τα 

νεοδιανοιγόμενα τμήματα των οδών Αγ. Γεωργίου και Ερμού, να ονομαστεί 

«Πλατεία Κων/νου Τριανταφύλλου». 

Για το έργο του  είπε ο ίδιος : 

Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών. Πάτρα,  

….Προ επτά ακριβώς ετών ήρχισα να καταγίνωμαι να ετοιμάσω εν 

Συμπλήρωμα εις την α' έκδοσιν. Ομολογώ ότι το είχα τελειώσει, όταν 

επείσθην τελικώς ότι δυνατόν τούτο να διηυκόλυνε τους ειδικούς μελετητάς, 

δεν ήτο όμως εύχρηστον και δεν ανταπεκρίνετο εις γενικοτέρας αξιώσεις. 

Τότε αι ως άνω αναπτυχθήσα σκέψεις επυκνώθησαν εις τον νουν μου και 

εν τάχει αποπεράτωσα την σήμερον εμφανιζομένην μορφήν του Λεξικού 

μου. 
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Η παρούσα σύνθεσις ασφαλώς δεν αντιπροσωπεύει το τέλιον· μένουν 

πολλά δια τας νέας γενεάς. Πάντοτε εις την επιστημονικής έρευναν πρέπει 

να έχωμεν εν συνειδήσει ότι δεν είμεθα παρά εις την αρχήν της μόνον. Η 

αποκατάστασις της ιστορικής αλήθειας μάλιστα είναι φοβερό πράγμα. 

Αποκατεστήσαμεν εδώ κατά το εφικτόν τας μέχρι τούδε γνώσεις μας και 

κρίσεις. Αι νέαι γενεαί των επιστημίνων (και των συμπολιτών μας) πιστέυω 

ότι θα μας ακολουθήσουν, με αυστηρότητα βεβαίως και περισσότερας 

απαιτήσεις. Δικαιούνται. Αλλά θα μας συμπληρώσουν….. 

Αι κατά την Ελληνικήν αρχαιότητα πόλεις με το όνομα Πάτραι, Αθήνα 
1971 

….Το φαινόμενον συνωνυμίας τόπων ή οικισμών (τοπωνυμιών) δεν είναι 

και εις τους αρχαίους Έλληνες σπάνιον. Απαντάται βεβαίως ενωρίς η πόλις 

Πατρέως (κατά την εξήγησιν, την οποίαν παραθέτει ο Παυσανίας), η πριν 

Αρόη, εις την Αχαΐαν (πελοπόννησου), αλλά ασχέτως μάλλον αυτής, 

ευρίσκομεν ήδη από του Θ' μ.Χ. Αιώνος η Υπάτη της Στερεάς να εκφέρεται 

ως Πάτραι και αυτή, επισκοπή μάλιστα τυγχάνουσα έκτοτε, τον ΙΒ' αι. 

Ανεδείχθη εις μητρόπολιν. Προς διάκρισιν αι Πάτραι αυταί λέγονται Νέαι 

(και ο μητροπολίτηςαυτών Νέων Πατρών) και αι Πάτραι της Αχαΐας, πάλιν 

από του Θ' αιώνος, Παλαιαί, προσωνυμία, η οποία διετηρήθη εις αυτάς 

μέχρι και των χρόνων του Καποδιστρίου, δεν εξέλιπε δε παρά βαθμηδόν 

και κατ' ολίγων…. 

Ελληνικόν Μαρτυρολόγιον. Πάτρα, 1974 

…..H ιστορική πορεία του Ελληνισμού δεν υπήρξε κυρίως μαρτυρική· 

δραματική ναι, αγωνιστική, ανεξάντλητων μάλιστα αγώνων. Οι άνθρωποι 

όλων των εποχών θα έχουν πάντοτε να ομιλούν δια το γένος των Ελλήνων 

που σχετικώς ολιγάριθμον αυτό, κατόρθωσεν εις ένα βίον πολυκύμαντον 

ιστορικών συνεχών απειλών, επιδρομών δουλειών και, προ παντός 

συγκρούσεων με όλους σχεδόν τους άλλους ιστορικούς λαούς και τους 

βαρβάρους όλων των καιρών. [...] 

Τα απόρρητα του πολέμου, Πάτρα, 1962 

[...] Επέρασαν εν τω μεταξύ σαράντα ολόκληρα έτη και παραλλήλως προς 

την ιστορίαν και ανεξαρτήτως της, το όλον θέμα το παράλαβεν ο θρύλος 

και έχομεν αφεθή εις τον μύθον, επισφαλή όμως δια τα νεωτέρας ιδίως 

γενεάς. Και επειδή τον μύθον διαπλάσσει συνήθως ο λαός από 

εντυπωσιακάς και γενικάς αναμνήσεις, παρεισφρύουν εξ αρχής και 

στοιχεία μη εξελεγμένα, ωραιολογίαι αλλά και προχειρολογίαι: Μας 
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εκήρυξαν τον πόλεμον, απροσδόκητα, χωρίς να τον περιμένωμεν. Οι Ιταλοί 

-λησμονούνται οι Αλβανοί, οι οποίοι από της πρώτης στιγμής του πολέμου, 

έως του τέλους του ήσαν παρόντες πολεμούντες μας, οι Ιταλού δήθεν 

έφευγαν, δεν πολεμούσαν, επετούσαν τα όπλα. Αεροπλάνα δεν είχομεν, 

ενώ ειμπορούσαμεν να έχωμεν. Θα τους πετούσαμεν τους Ιταλούς εις την 

θάλασσαν, αλλά δεν άφιναν οι αρχηγοί. Ομιλούμεν δε προχείρως ολοέν δι' 

Αλβανίαν, ενώ όλως ο αγών διεξήχθη εις το έδαφος της Βορείου Ηπείρου. 

Και εις τον μύθον παρεμβάλλονται και στοιχεία πολιτικώτερα: Οι Ιταλοί 

ενεργούσαν, χωρίς να ξέρουν οι Γερμανοί. Με την συνθηκολόγησιν εις το 

τέλος, επροδόθη ο αγών. Τέλος: το «όχι» το είπεν ο λαός, οι αρχηγοί δεν 

επίστευαν την νίκην... 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

‘’ Ο ερημίτης του Αιγίου ‘’ 

 

Ένας πραγματικά ξεχωριστός και χαρισματικός άνθρωπος. Απ' αυτούς 

που σπάνια συναντάς σήμερα! Από 'κείνους της παλιάς καλής εποχής, της 

παλαιάς γνήσιας κοπής! Ένας άνθρωπος - κόσμημα για την Αιγιάλεια. 

Ο Γιάννης Ανδρικόπουλος γεννήθηκε το 1930 στο Αίγιο και από δέκα 

επτά χρονών ασχολήθηκε με ό,τι στη συνέχεια θα αποδεικνύονταν οι δυο 

μεγάλες αγάπες του: τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία. Ξεκίνησε το 

1947 δημοσιεύοντας ποιήματά του από τις σελίδες της "Ελληνικής 

Δημιουργίας" του Σπ. Μελά, περιοδικό στο οποίο υπήρξε ο νεότερος 

συνεργάτης μαζί με ηχηρά ονόματα της εποχής όπως ο Στρατής Μυριβίλης 

και ο Γεώργιος Δροσίνης. Κατά την επόμενη τριετία ποιήματά του 

δημοσιεύτηκαν σ` όλα τα έγκυρα λογοτεχνικά περιοδικά με πλήθος 

εγκωμιαστικών σχολίων. Το 1952 εξέδωσε το λογοτεχνικό περιοδικό 

"Αχαϊκή Εστία". 

Είναι ένας ποιητής αναγνωρίσιμος από τον τρόπο της γραφής του. Απλός, 

λιτός και στοχαστικός με μια απαισιόδοξη συνήθως διάθεση. Καταγράφει 

αλήθειες της ζωής με έναν τρόπο που δεν χαρακτηρίζεται καθόλου σαν 

μοντέρνος ή μεταμοντέρνος. Όμως αγγίζει τον σύγχρονο αναγνώστη. 

Κοινωνικά στιγμιότυπα, μια κουβέντα, ένα βλέμμα, μια λεπτομέρεια, 

γίνονται τα ερεθίσματα για την δημιουργία. Ο άνθρωπος που δεν είναι 

αριβίστας ή που χαρακτηρίζεται από ευγενικά αισθήματα, συχνά πέφτει 

θύμα μιας αστοχίας, μιας κακοτυχίας ή της ίδιας του της μιζέριας. Οι 



160 
 

άνθρωποι που κατέληξαν να γίνουν σκιές, μια καταστροφική κουβέντα που 

πληγώνει, λέξεις που οδηγούν στον θάνατο, η πόλη  που όλο κοιμάται και 

δεν λέει να ξυπνήσει, ο άνθρωπος ο μόνιμα διωγμένος κι από το ίδιο του 

το σπίτι ακόμα, η αναμονή ενός μάταιου ονείρου, όλα αυτά αποτελούν 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ποιήματα του Γιάννη Ανδρικόπουλου. 

Κάπου μακριά αχνοφέγγει μια ελπίδα, αλλά δύσκολα ο άνθρωπος έχει 

αισιοδοξία. Κρύβει συνήθως τρικυμία στην καρδιά του και ποτέ δεν 

ησυχάζει. 

Όλο κάτι θα λείπει ή θα απουσιάζει. Όλο και κάποιο ζητούμενο θα βασανίζει 

τον αφηγητή. Η ατελείωτη αναμονή, η περιπλανώμενη θλίψη, η μοναξιά 

του υποκειμένου, η τραγικότητα ενός ανθρώπου ματαιωμένου και 

ξεχασμένου από όλους και από όλα υπάρχουν μέσα στο έργο του. Και 

συνυπάρχουν με μια επαναστατική διάθεση στα σημεία.  

Η μνήμη, ο χρόνος, ο θάνατος, η μοναξιά, το όνειρο, ο ανανταπόδοτος 

έρωτας, το προσωπικό χάος επανέρχονται και δίνουν το στίγμα στη 

θεματολογία, αλλά και το ύφος του ποιητή.  

Η συγγραφική του δραστηριότητα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές 

περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει το 1954 με την πρώτη ποιητική 

συλλογή "Αποχωρισμός" και κλείνει το 1968. Είναι περίοδος καθαρά 

ποιητικής έμπνευσης, οπότε εκδόθηκαν συνολικά οκτώ ποιητικές 

συλλογές. Επίσης, εκδίδει την εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα "Φωνή του 

Αιγίου" (1954-1968). 

Η δεύτερη περίοδος του συγγραφικής δουλειάς ξεκίνησε το 1968 με την 

έκδοση της εφημερίδας "Φωνή της Αχαΐας" (η οποία είναι μετεξέλιξη της 

"Φωνής του Αιγίου" και κρατά μια εικοσαετία από το 1968 έως το 1988) και 

του φιλολογικού περιοδικού "Φιλολογική Φωνή" (1968-1984), στο 

οποίο συνεργάστηκαν οι κορυφαίοι της νεοελληνικής γραμματείας και οι 

λογοτέχνες της περιφέρειας. Η περίοδος αυτή κράτησε μέχρι το 1988, 

οπότε έπαψε να εκδίδεται η εφημερίδα. Σε αυτή τη δεύτερη περίοδο αξίζει 

να σημειωθεί ότι για ένα ικανό χρονικό διάστημα υπήρξε αρχισυντάκτης της 

μεγαλύτερης εφημερίδας της Αχαΐας, της "Πελοπόννησος". 

Η τρίτη, εξαιρετικά γόνιμη και παραγωγική περίοδος ξεκίνησε το 1988 και 

συνεχίζεται. Σ' αυτά τα χρόνια διακρίθηκε στη σύγχρονη ποίηση και στο 

κριτικό δοκίμιο συγγράφοντας περίπου 30 ποιητικές συνθέσεις και 

συλλογές και περισσότερες από 23 μελέτες και κριτικές. Ιδρυτικό μέλος της 

περιοδικής έκδοσης της Βιβλιοθήκης Αιγίου "Σχεδία της Αιγιάλειας" στην 

οποία αρθρογράφησε και ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής και 
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υπεύθυνος έκδοσης από το 1997 έως το 2007. Επίσης, έχει γράψει το 

ορατόριο "Αίμα και μύρο Νεομαρτύρων Καλαβρυτινών" (σε μουσική του 

επίσης Αιγιώτη Φίλιππα Οικονόμου) το οποίο κυκλοφόρησε το 1993.  

Ο Ανδρικόπουλος εξέδωσε τις συλλογές ποιημάτων: ‘Αποχωρισμός’, 

‘Ύμνος στη θάλασσα’, και ‘Ωδή στη σελήνη’. Επίσης δημοσίευσε διάφορα 

κριτικά μελετήματα κατά καιρούς. Εκφραστική λιτότητα, χυμώδεις 

μεταφορές, παρατακτικές παρομοιώσεις και ήρεμη ευαισθησία 

χαρακτηρίζουν τα ποιήματα του Γιάννη Ανδρικόπουλου 

 
Κυριακάτικη επιστροφή  
από την πρωινή λειτουργία της αγάπης.  
Τα γλυκά δακρυσμένα μάτια της Παρθένου   
που μέσα τους ακινητούν τα οράματα των κοριτσιών  
το λευκό φρεσκοπλυμένο ρούχο της αθωότητας,   
οι κόκκινες ψαρόβαρκες στ' αγκίστρι   
της θύμησης.  
Ένας μικρός ατίθασος μαΐστρος στα λυτά μαλλιά των κοριτσιών,   
στις πλατειές, γιορτινές φούστες των μανάδων. 
 
Ο Γιάννης Ανδρικόπουλος, μια πολυσχιδής προσωπικότητα των ελληνικών 

γραμμάτων και της ελληνικής διανόησης, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, 

ιστορικός ερευνητής, λογοτέχνης, με αστείρευτη έμπνευση και παραγωγή, 

κριτικός λογοτεχνίας, μα πάνω απ' όλα π ο ι η τ ή ς. «Ο ερημίτης του 

Αιγίου» είναι ο χαρακτηρισμός που πολλοί πνευματικοί άνθρωποι τού 

έχουν αποδώσει… Ο Γιάννης Ανδρικόπουλος έχει «ριζώσει» σ' αυτό τον 

τόπο και έχει υμνήσει τις ομορφιές του, τους ανθρώπους του, την ιστορία 

του… Χωρίς ίχνος έπαρσης, με ιδιαίτερη σεμνότητα, αξιοπρέπεια και 

διακριτικότητα, έζησε και εργάζεται άοκνα για «ό,τι καλό, ωραίο και αγαθό», 

για το «λόγο», τη λογοτεχνία, την ποίηση, την ιστορία… Μια 

προσωπικότητα, που έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς 
 

               Τα μάτια σου 
 

Στα μάτια σου θάλασσα ξανοίγει  
πλατειά – ντύνονται μ’ άνθη ώς πέρα οι κάμποι  
μα είναι φορές που σά διαμάντι λάμπει   
το δάκρυ – κι ο καημός, βρόχι, με πνίγει.   
 
Σαν κάτι απ’ την καρδιά μου νάχη φύγει,  
που η πίκρα της ζωής την τρώει σαν κάμπη.  
Τα μάτια σου γελάνε – ουράνια θαμπή  
εντός μου πλυμμυράνε μ’ ένθεα ρίγη.  
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Τα μάτια σου ένα τρέμουλο, ένα χάδι,   
κ’ έτσι γλυκά-γλυκά που με κοιτάνε   
τα πιο μεγάλα πάθη μου ξυπνάνε   
και θάθελα ένα ωχρό θλιμμένο βράδι,   
που αγνάντια τους θε νάμαι και σιμά τους,   
το θάνατο να βρω στ’ ανάβλεμμά τους. 
 
Μας λέει ο Δημοσιογράφος  Κ. Μάγνης Σε εκδήλωση για τον Γιάννη 

Ανδρικόπουλο που έγινε στο Αίγιο  «Ο ορισμός του εφημεριδά» «Μάλλον 

ήταν νεότερος από όσο είμαστε οι σημερινοί παλιοί τώρα, μετά από 33 

χρόνια, αλλά στα μάτια μας φαινόταν μεσόκοπος. Χρειαστήκαμε κι εμείς 

γυαλιά, πλέον. Και πάνω- κάτω, κάνουμε ό,τι κι εκείνος: Επινοούμε του 

κόσμου τις λύσεις για να καλύπτονται οι αδηφάγες ανάγκες των εκδόσεων. 

Ο Κύριος Γιάννης που θυμόμαστε ήταν ένας νευρώδης, αλλά όχι νευρικός 

άνθρωπος, ασταμάτητη ατμομηχανή «επί της ύλης» που δούλευε 

ακατάπαυστα. Για ύλη ψυγείου. Για ύλη εσωτερικών σελίδων. Για ύλη 

Κυριακής. Για τα Πεταχτά. Για τα δελτία τύπου. Ψαλίδι, συρραπτικό, 

πρόλογος με προσεγμένα γράμματα, πάντα με μαρκαδοράκι, τίτλος πάντα 

με ισορροπημένες φράσεις, να μην περισσεύει ούτε γράμμα ανάμεσα στις 

αράδες. Και η ύλη, γραμμή για τον Σωτηρόπουλο. Πολύ χωρατό, γέλιο 

ξεκαρδιστικό. Μικροξεσπάσματα, αλλά καυγάδες ποτέ. Ετρωγε πάντα το 

«ου», στα εις «όπουλος» επώνυμα, πιστός στην προφορά «όπλος», που 

κάνουν οι βέροι Μωραΐτες. Βουλδής και Βλαχάκης είχαν την αριστοκρατική 

άνεση να χειρίζονται το καλό, φρέσκο ρεπορτάζ, τοπικό ή Αθηναϊκού 

Πρακτορείου. Εκείνος έκανε την αθέατη δουλειά. Αν δεν υπήρχαν τέτοιοι 

επιτελικοί εργάτες, εφημερίδες δεν θα έβγαιναν. Ο ορισμός του εφημεριδά. 

Δεν μπορεί να εξηγηθεί ο όρος. Κάθε βράδυ έφευγε τρέχοντας. Το 

λεωφορείο για το Αίγιο ή το αμάξι του γαμπρού. Μάθαμε να δουλεύουμε 

δίπλα του, μάθαμε τη σημασία του διημερεύοντος φαρμακείου, του 

μονόστηλου, του κατάλληλου τίτλου, τη δύναμη που μπορεί να κρύβει ένα 

ειδησάκι που αφορούσε έναν δευτερεύοντα σύλλογο. Ηταν και 

σκανταλιάρης: Είχε γράψει Πρωταπριλιά ότι διανέμονται δωρεάν 

κατασχεμένες μπανάνες του λαθρεμπορίου και είχε στείλει τη μισή Πάτρα 

στο λιμάνι». 

Υπήρξε μέλος της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Διεθνούς 

Εταιρίας Κριτικών Λογοτεχνίας, της Ελληνικής Εταιρίας Χριστιανικών 

Γραμμάτων, της Εταιρίας Φίλων Παν. Κανελλόπουλου και της Εταιρίας 

Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος. Συνεργάζεται με όλα τα ελληνικά και τα 
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ελληνόφωνα λογοτεχνικά περιοδικά, κι έχει δώσει πάνω από 40 διαλέξεις, 

σε διάφορες πόλεις της χώρας.  

Μας λέει στην συλλογή ‘ Ο Ηλιατορας του Αιγαίου’ ποιητική ελεγεία στη 

μνήμη του Ο. Ελύτη 

Δεν θα ξαναπας,ποιητη στη ράχη της Σέριφος 

Ν αγναντέψεις τον ήλιο που ψηλώνει το μπόι του 

Όμοια με το δικό σου, μέσα στον κόσμο τον μικρό τον μέγα… 

Ο δρόμος της ποίησης-πάντα- θα γεμίζει ή θα αδειάζει την πραγματικότητα, 

στην υφέρπουσα κατάσταση της κοινωνικής αντιστροφής των γεγονότων 

ή της πνευματικής και ρεαλιστικής ισορροπίας των πραγμάτων, στο 

κοινωνικό μας γίγνεσθαι ή της εμπνευστικής και μετέωρης -κάποτε-

σύλληψης -μεταφοράς και αποκωδικοποίησης, όσων εμπειριών μπόρεσε 

ο/η δημιουργός να καταχωρήσει σε στίχους. Μας λέει στο χρέος του ποιητή 

Ανάμεσα γης και ουρανού 

στέκεται ο ποιητής 

Ο χαλαστής και πλαστουργός 

κάθε παλιού και καινούργιου ιδανικού 

και προσκαλεί κάθε πιστό να μπει 

στο περιβάλει το πλατύ της τέχνης του 

Για να χαρεί το φως και τα πουλιά 

τα δένδρα και τα ονειρατα 

την ομορφιά και τη χαρά 

και της ζωής τη μέθη.  
 

΄Άραγε ανασταίνονται οι λέξεις; Στο βιβλίο του ‘’Το Χρέος του Ποιητή΄΄  

Ο κρίκος της οδοιπορίας  φαίνεται στο ομώνυμο ποίημα που είναι 

αγώνισμα δρόμου αντοχής, στο χρόνο, στην ανθρώπινη αντοχή και 

ενέργεια, που επιμηκύνεται η διαδρομή, ανάλογα των αστάθμητων 

κοινωνικών πραγμάτων, είναι η ένταση των γεγονότων, είναι ο 

μακροχρόνιος στίβος της ζωής, που έχει ένα μακρινό τέλος.  

Αυτή την ενδοσκοπική και παλίνδρομη αντιμετώπιση των καταστάσεων ως 

΄ Χρέος ΄ την εμπεριέχει-συνοπτικά-σε τρεις στίχους,  
 

Ο ποιητής ραβδοσκόπος ανιχνεύει 

Στέρφα τοπία συναισθημάτων 

Για να βρει το αστείρευτο φρέαρ 
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Σαφώς, η θέα της ζωής, δεν αποτελεί -πάντα-την ολοζώντανη ανταπόκριση 

των πραγμάτων, ούτε μας υπόσχεται κάποια λυτρωτική επιτάχυνση των 

προσδοκιών μας, ούτε απλοποιούνται τα πράγματα, κατά πως ευχόμαστε 

την εξέλιξή τους. Είναι παρήγορο να δέχεσαι την ποίηση παρηγορητικά και 

ταυτόχρονα-μέσω αυτής- να αξιολογείς τα δρώμενα. Είναι ευχάριστο το 

γεγονός  να βλέπεις ανταύγειες βιωματικής ενδοσκόπησης, αντί το γνωστό 

ξεχείλισμα των ερωτικών επικλήσεων του καιρού μας, ή άτοπες και 

ανεπίκαιρες διαπιστώσεις κοινωνικής πρακτικής. Η ποιητής Γιάννης 

Ανδρικόπουλος πορεύεται με χρέος  , ενστερνισμένος την όποια πτώση 

της ζωής, αφού έχει ζωντάνια η επαναφορά στη δράση και προσωπική 

αναγέννηση. Προσωπικά, χαίρομαι να διαλάμπει, η διάθεση της 

αναζήτησης, της αμεσότητας και του ψυχικού ζυγίσματος των γεγονότων. 

ο ποιήτης, παρά τα όποια ανασταλτικά της καθημερινότητας, αντλεί 

δύναμη αισιοδοξίας και υπαρκτικής συνέπειας, στην αμοιβαιότητα και στο 

ερωτόπαθο κάλεσμα της ζωής. Γράφει 
 

Ο ποιητής ευλογεί  

την ευρωστία των σκέψεων 

Αγιάζει τη διαύγεια των νοημάτων 

Κρατάει αστείρευτη  

τη πηγή του ονείρου 

Αφοπλίζει την λογική  

που αμφισβητεί το θαύμα. 

 

Το στοιχείο της θετικής επεξεργασίας του βιώματος, έπαιξε εδώ, 

πρωταρχικό ρόλο στην αυτοσυνείδητη πράξη, που οδηγεί στη ποθητή 

λύτρωση. Έτσι, δικαιωματικά, αισιόδοξα και ανατασικά, πορεύτηκε ο 

Γιάννης Ανδρικόπουλος καθορίζοντας με σύνεση και επιμονή τις 

προσωπικές του συνιστώσες, στον κοινωνικό μας χώρο.  

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα σε ένα άνθρωπο που γνώρισα από 

λίγα του βιβλία (Μου τα παραχώρησε ευγενικά ο φίλος λογοτέχνης Φώτης 

Δημητρόπουλος) θέλω να πω ακόμα ότι  ο Γιάννης Ανδρικόπουλος Δεν 

προσπαθεί με εξυπνακίστικα κόλπα να επιβληθεί, αλλά με μια ειλικρινή 

διάθεση καταδεικνύει την ουσία των πραγμάτων. Σχεδόν στο τέλος κάθε 

ποιήματος υπάρχει μια πικρή διατύπωση και μια διαπίστωση που σε 

αφοπλίζει. Γράφει με μια καθαρότητα και διαύγεια τέτοια που φέρνει τον 

αναγνώστη αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό, με τις ίδιες του τις 

πληγές. 
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ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

# Δυναμική έκφραση, έντονα  υπαρξιακής ανησυχίας. # 

 

 

Η Ευγενία Αρβανίτη-Παλαιολόγου γεννήθηκε και ζει  στην Πάτρα. 

Σπούδασε  Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και δίδαξε ως καθηγήτρια σε σχολεία της Μέσης 

Εκπαίδευσης στο Αίγιο και στην Πάτρα, ενώ ομιλεί Αγγλικά και 

Γαλλικά. 

 Είναι μια διακεκριμένη λογοτέχνης και δοκιμιογράφος με έντονη 

παρουσία στην πολιτιστική ζωή της Πάτρας. 

Ιδρυτικό  και μέλος του Δ.Σ. του Θεάτρου «ΑΓΟΡΑ», μέλος του 

Συλλόγου Φίλων της Εταιρείας Ελληνοιταλικής Φιλίας και Έρευνας 

«Ugo Foscolo», μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής 

Ελλάδος, της οποίας χρημάτισε και μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων της Πάτρας, 

Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων της Πάτρας, μέλος 

της Ε. Γ. Ε. Πάτρας, κ.α. κ.α. 

Ασχολήθηκε με την ποίηση και το Διήγημα, συνέγραψε και 

δημοσίευσε σε περιοδικά και εφημερίδες ποικίλες  μελέτες της 

αναπτύσσοντας έντονη πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα. 

Τα έργα της είναι: α)Ποίηση: 

 «Ένα δίδαγμα κι ένα κενός»    Πάτρα 1991 
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 «Τελάλης»                               Πάτρα 1992 

 «Αναμονές»                             Πάτρα 1994 

 «Βλεφαρίσματα Σελήνης»       Πάτρα  2000 

  «Στίχοι και Στοχασμοί»           Πάτρα  2003     

 β) Διήγημα:    

« Επειδή έτσι έπρεπε»   Πάτρα 1996 

«Τρία χαμόγελα»            Πάτρα 1998 
 

Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά και αρκετά από αυτά 

έχουν δημοσιευθεί στο Γαλλικό περιοδικό «Sol Disant». 

Η Ευγενια  μας παίρνει από την πλανερή καθημερινότητα και με το 

μαγικό του μανδύα, μας επιτρέπει την είσοδο στον κόσμο των ιδεών, 

όπου η αλήθεια και το συναίσθημα συναντώνται σε μια αρμονία που 

μόνο αυτή καταφέρνει να συνθέσει. 

Εμείς οι άλλοι την ευγνωμονούμε για αυτές τις στιγμές που μας 

προσφέρει. Μας λές για την Ελπίδα 

Ανεβαίναμε δρόμος ανηφορικός, απότομος, το μαρτύριό 

μας ατέλειωτο. 

Βράχια, βράχια, παντού βράχια. 

Γυρέψαμε νερό, δε βρήκαμε' γυρέψαμε χώμα, δε 

βρήκαμε. 

Βράχια, βράχια, παντού βράχια. 

Μόνο μια μικρούλα ανεμώνη. 

μιρα μαβιά πινελιά στο γκριζωπό το φόντο μας. 

μια δειλή ηλιαχτίδα προβάλλει 

μέσα από το πυκνό μας σκοτάδι. 

Στη σημερινή εποχή όπου η φαντασία είναι εξαιρετικά φθαρμένη ο 

εαυτός δεν αναγνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό η δε δυσκολία να 

συνεννοηθεί μαζί του τεράστια ως επίσης και δύσκολο το έργο να τον 

αναλάβει και να τον διαχειριστεί, όπου οι απλές ερωτήσεις 

πληθαίνουν οι δε αινιγματικές απαντήσεις περισσεύουν και γίνονται 

ταυτόχρονα σοφιστείες. Μέσα σ’ αυτή τη συγχορδία των 

ασυμφωνιών έρχεται η Ευγενεια και καθώς η ποίηση προηγείται της 

σκέψης και η σκέψη προηγείται της φιλοσοφίας και την υπερβαίνει 
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το δε μυστικό της ποιητικότητας δύσκολα εξιχνιάζεται με τρόπο 

ποιητικά γαλήνιο, γλαφυρό, μας εισάγει σε ένα γνώριμο πεδίο και μα 

δίδει το λυτρωτικό νόημα της ζωής όπου η τελική του σκέψη ώριμη 

κι αξιωμένη συνοψίζεται στην απλή αλήθεια ότι ο εαυτός μας και οι 

άλλοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ίδιου αστερισμού. 

Με αποκορύφωμα και σημείο αναφοράς στην ποίηση της ότι το 

εσώτατο μυστικό κρύβετε από την κατανόηση διαφεύγει προς το 

παρελθόν, αγνοείται από το παρόν, και διαφεύγει προς το μέλλον. 

Αγαπητη μου Ευγενεια, περιμένουμε με  αγωνία το νέο σου έργο, 

μέσα στην άνυδρη λογοτεχνική μας εποχή. Αυτό που σε διακρίνει 

είναι η ικανότητα να αξιολογείς τους κραδασμούς που δέχεσαι και να 

τους μετουσιώνεις σε στίχους  «Σε στιγμές κραδασμών και 

αναζήτησης γαλήνης»  

Ο λόγος της μεστός και απέριττος μας οδηγεί στα μονοπάτια της 

αναζήτησης και μαζί της περιπλανιόμαστε στα βαθύτερα νοήματα 

του λόγου. 

Εμπνέεται και με τους στίχους της εκφράζει βαθιά αισθήματα 

αγάπης, πίστης, συνέπειας, ελπίδας, αλτρουισμού, αλλα πανω από 

όλα υπομονης,  αυτά που ονομάζονται «σμαράγδια», για να διανύσει 

τους ατραπούς της πεζής καθημερινότητας 

Είναι παρήγορο στη σημερινή εποχή να υπάρχουν φωτεινά μυαλά, 

ευαίσθητες ψυχές, που καθημερινά τοποθετώντας το λιθαράκι τους 

στο ανθρώπινο οικοδόμημα, ξεφεύγουν από τη γήινη 

πραγματικότητα, και εισέρχονται με όραμα στο χώρο της νόησης και 

της σκέψης. Μια στάση ζωής δοσμένη με την ευαίσθητη πέννα της 

Ευγενειας. Γράφει 

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 
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νοιώθω ευτυχής ρουφώντας το νέκταρ τους. 

Ήταν, στ' αλήθεια, ωραία τα νειάτα μας! 

Επιχειρεί  αναδιφήσεις που στις λατρευτικές τους θεωρήσεις ενέχουν 

την ευθυβολία της προσωπικής γνώσης και την Ιστορική σύγχρονη 

επικαιρότητα, της ποιητικής του εκφραστικής. 

Ενστερνισμένη τις αξιακές μυθιστορίες των αρχαίων και την 

διαχρονικότητά τους, επαληθεύεται ως δημιουργός στην επίπλαστη 

στιχουργία της εποχής μας, φέρει στο φως όλες τις εξαγνιστικές 

ιδιότητες της κάθαρσης των αρχαίων μύθων που μας δωρίζουν στα 

κοινωνικά μας δρώμενα. 

Ποίηση με πολλαπλές στοχαστικές αποκρυπτογραφήσεις, σε μια 

ποιητική καθ’ όλα ανθοφορία, με παραμέτρους, την επιγραμματική 

κατάθεση της αρχαίας σοφίας και μυθοπλασίας, καθαγιασμένης ανά 

τους αιώνες. Μας λέει για την Θάλασσα 
 

Η απεραντοσύνη σου μυστήριο. 

Πόσα μυστικά σούχουν εμπιστευτεί τα μάτια των ανθρώπων που 

φιλήδονα σε χάΥδεψαν. 

Σε πόσες διαθήκες ναυαγών υπήρξες μοναδικός μάρτυρας. 

Τα κύματά σου γίναν αποδέκτες των ευχών ή της κατάρας 

όσων πίστεψαν σε σένα, γιγάντιο σώμα, ή 

και συ τους πλήρωσες μ' ένα γυρισμό μ’ ένα μπουρίνι. 

Μεγάλος ο θεός σου, οι νύμφες κι οι νερά’Γδες σου πλάνες. Αλλοίμονο 

σ' όποιον μακάρια σου παραδόθηκε.
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Συμπυκνωμένος λόγος μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης αεί ζωής 

και αείφωτης, με αποκωδικοποίηση της αρχαιοελληνικής αισθητικής 

του λόγου και του μύθου με ποιητική φόρμα και απόδοση. Ποιητική-

λοιπόν-αισθητικοποίηση, με αφετηρία την οδό της εξωτερίκευσης και 

της αμεσότητας προς το θείο για την ανθρώπινη τελείωση και 

λύτρωση. 

Επικαιροποιεί την ποιητική ενδοσκόπηση και την διέξοδη 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων αδυναμιών. Το βιβλίο της ‘’Στίχοι και 

Στοχασμοί’’ είναι κατ’ ουσίαν ένας ποιητικός επαναπροσδιορισμός 

της ζωής και της κοινωνικής μας πραγματικότητας, σε σχέση πάντα 

με τις διδαχές και την ευρυγνωσία των μύθων. 

Μέσα στις πολυσυμπληγάδες του πολιτιστικού γίγνεσθαι, είναι από 

τα μοναδικά γεγονότα της ζωής, το ίδιο πρόσωπο να ’ναι της μούσας 

η εκλεκτή για ποίηση και για διηγηματική  εργασία, και μου είναι 

αδύνατο να ξεχωρίσω ποιο προπορεύεται, παρά τις κοινές μας στη 

λογοτεχνία ιδιαίτερα, συντεταγμένες. Η Ευγενία  πληροί όλα τα 

στοιχεία μιας ενδιαφέρουσας προσωπικότητας, η οποία 

απεικονίζεται μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο δυναμικής έκφρασης, έντονα  

υπαρξιακής ανησυχίας. Γράφει για την νίκη του ερώτα 
 

Κάτω απ' τη γέφυρα παίχτηκε  

η τελευταία πράξη.  

Δυο παιδιά ερωτευμένα είπαν όχι  

στα έθνη, στις θρησκείες, στον πόλεμο  

κι ετόλιμησαν να διαβούν αγκαλιασμένα  

τα κράσπεδα της σύραγγας ενωμένα σ' ένα  

συμβόλαιο αγάπης ζωής και Θανάτου. 

Πράξη αυτοκτονίας ή ηρωισμού ; 
 

Το βιωματικό του στοιχείο, για να πλησιάσεις νοητικά – ποιητικά, τις 

ατραπούς και την πολυδαιδαλώδη εποχή μας, οφείλεις να το δεις 

πρώτα, με τον απόλυτο σεβασμό του αναγνώστη. Ο κιθαρωδός 

τρόπος έκφρασης κι ο μουσικός απόηχος μιας θλίψης με 

επιφωνήματα, διεισδύσεις στο συμπαντικό φως της ποίησης, με 

προσωπογραφίες σεισμικών ψυχικών επιθυμιών, με νέα 
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εξαρθρωμένα ξεκινήματα στη ζωή, με τη δική της ηλιοτρόπια ή 

αγωνιώδη και αισθηματική – αισθητική λυτρωτική απόληξη, κάνει την 

ποίηση της ένα μνημείο στο χρόνο, γίνεται ένα διαχρονικό 

θυσιαστήριο του νου, της γλώσσας, του πόθου, της αγάπης, της 

αέναης αναζήτησης. 

 

Οι Τεχνητοί παράδεισοι εΐνοι γεννήματα μακάβριων παραμυθιών. 

Κλειδιά για νάιμπει κανείς σ' αυτούς ικάποια χάπια, και κάποιες 

ενέσεις. 

Χωρίς κλειδιά μπαίνεις στη θάλασσα στο δάσος ή στην καρδιά του 

άλλου. 

Προτιμώ το γήινο παράδεισο  

όταν κυττάζοντας  

μια νύχτα την πανσέληνο  

μεταφέρομαι χωρίς μεσάζοντες  

στα Ιλίσια Πεδία 
 

Η ποίηση της κάνει να διαφαίνεται ένα συναίσθημα, ανεξερεύνητης 

φοράς και πορείας, που πυρώνεται και μεγαλύνεται από τη βιωμένη 

στάθμη της ζωής, πρωτότυπα, οραματικά, με γυμνές αλήθειες, που 

συγκλονίζουν για την θανάσιμη και αναπαλλοτρίωτη αθωότητα του 

δημιουργού. 

Όταν υπάρχουν δυο, 

ο ήλιος χαμογελάει στους ανθρώπους χωρίς να διστάζει. 

Ο εργάτης μοιράζεται τ’ απομεσήμερο το φτωχό καρβέλι, 

το παιδί λευτερώνεται απ' τα δεσμό του φόβου, ο πονεμένος 

ανακουφίζεται με τον ορό της αγάπης, ο αγωνιστής φωνάζει το 

συναγωνιστή σύντροφο 

κι ο κόσμος έχει δικαίωμα να ελπίζει. 
 

Έχεις την αίσθηση, ότι ψυχές  μορφών, με λειτουργική – 

προσευχητική συνέπεια, συνδημιουργούν όλο το παζλ αυτής της 

ευωδιαστής πνευματικής κατάθεσης. Δεν απαλύνεται ο πόνος ή το 

σπάραγμα του νου – κατά την ανάγνωση, ούτε βεβαίως εκτοξεύεται 
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η διάθεση χωρίς το διαχρονικό καθρέφτισμα, που κρύβουν οι στίχοι 

της γιατί, η ποιήτρια,  η αυτοθυσιαζόμενη δημιουργός, μπροστά στο 

κάλος της υπερβατικής της σύλληψης, παράγει την πλούσια 

αποσκευή της ενδοχώρας της, μ’ ένα μελλοντικό ξόρκισμα γαλήνης 

και φωτίζουσας ελευθερίας. 
 

Το δειλινό έχει περίεργο μυστήριο.  

Φαίνεται πως η ζωή προς στιγμήν ακινητοποιείται για ν' απολαύσει τη 

γαλήνη της. 

Ώρα στοχασμού, αναπόλησης, ονειρικών επενδύσεων εσωτερικής 

περιδιάβασης στον κόσμο  

του πριν, του τώρα και του μετά.  

Η φύση ξεκουράζεται από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της με τον ήλιο. 

Το γιασεμί στον κήιπο άπληστα βομβαρδίζει την όσφρησή μας 

και το μυστήριο συμπληρώνυ 

ο Τελάλης του εσπερινού. 
 

Απελεύθερη από την γυμνότητα της εποχής, που η τέχνη παύει να 

ναι μυρόχριστη και ιδεοστόλιστη, τολμά την απόλυτη ελευθερία του 

νου, στη μυστηριακή σύλληψη της εικόνας και του στίχου, και στην 

παντοδύναμη ειλικρίνεια και συγκομιδή του καλήλογου ποιητικού 

λυρισμού. 

Φως πολύ φως διαθέτει η ποίηση της Ευγενίας, Πολλή 

πνευματικότητα! Συνδιαλέγεται με το Φως της μάθησης, της 

Αλήθειας, της Ανανέωσης, της Ενδοσκόπησης του Εαυτού.  Αν και 

σκάβει στην Ύπαρξη, δεν κατατρώγουν τις λέξεις του το Έρεβος και 

το Σκοτάδι. Είναι μια δύναμη που αυτές αποπνέουν και προτείνουν 

ταξίδια στον κόσμο και είναι γεμάτες αυτοπεποίθηση και όσο ξέρουν 

να σιωπούν, ξέρουν και να τραγουδούν, δρασκελίζοντας πάντα το 

κατώφλι της ζωής του αναγνώστη! 
 

Αισθάνομαι ότι η Ευγενία Αρβανίτη  σκύβει επάνω στο καθημερινό 

για να το ενώσει με το αιώνιο , στο ατομικό για να το κάνει 

οικουμενικό και σ’ αυτό που η ίδια εμφανίζει στα ποιήματά της τη 

λέξη αγάπη .  
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Έτσι λοιπόν ευχαριστώ την Ευγενία Αρβανίτη - Παλαιολόγου που 

μπαίνει σε αυτές τις ζώνες κινδύνου για να μου δείξει αυτά που εγώ 

δεν μπορώ να δω. 

Μένει εκεί – σταθερά – μαρτυρικά – υπομονετικά – στωικά - ήρεμα 

και σαν μοναχή παρατηρεί, γράφει και καταγράφει το ελάχιστο. Η 

Ευγενία μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς 

και φιλοσοφικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, 

υψηλά μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Με 

ύφος λεπτό, με παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη περιρρέει τους 

μικρούς, αλλά με μουσικότητα ομοιοκατάληκτους στίχους δίνοντας 

χαρακτήρα ρυθμικό. Εικόνες με αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με 

σιωπή προδίδουν νουν ρυτιδωμένης σοφίας.  

Με τους στίχους υφαίνει ύμνους για τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, 

την ομορφιά και τη γνώση. Ποίηση εσώψυχη, ερωτική, 

επαναστατική, αναδεικνύει μια ποιήτρια   ονειρολόγο που με 

ευαισθησία ψυχής αναπλάθει την συμπαντική ωραιότητα του 

Κόσμου και αποκαλύπτει τη μοναδικότητά του. 

Κλείνοντας θέλω   να  ευχηθώ στην φίλη Ευγενία  ολόψυχα η 

εξαιρετική  δουλεία της να έχει μια μακρόπνοη και ευδόκιμη πορεία 

και να φτερουγίζει σαν ταξιδιάρικο πουλί μέσα στους χώρους του 

έντεχνου λόγου. (Περιμένοντας πάντα την νέα της δουλειά) Και 

εύχομαι πάντοτε οι στίχοι της να λάμπουν σαν ήλιος μέσα στα 

πνευματικά σκοτάδια και να ακτινοβολούν λυτρωτικά συναισθήματα 

μέσα σε κάθε διψασμένη ψυχή 
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ΣΩΤΗΡΗΣ Π ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

‘’ Με  ειλικρινή διάθεση καταδεικνύει την ουσία των 

πραγμάτων.’’ 

 

Ο Σωτήρης Π. Βαρνάβας γεννήθηκε στη Μηλιά Αμμοχώστου το 1948 και 

φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.Σπούδασε στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσιογνωστικές Επιστήμες και στη 

συνέχεια Γεωλογία. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Imperial College 

του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και υπηρέτησε ως καθηγητής στο 

Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι μέλος της 

Επιτροπής της UNESCO Άνθρωπος και Βιόσφαιρα. Είναι μέλος της 

οργανωτικής επιτροπής του Συμποσίου Ποίησης που πραγματοποιείται 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος της οργανωτικής επιτροπής 

Σεμιναρίων Ποίησης του ίδιου Πανεπιστημίου. Εξέδωσε τις ποιητικές 

συλλογές “Ψήγματα Απείρου” (2006), “Ηχογράμματα” (2008), “Χρεόγραφο” 

(2013) και “Γράμματα εμπράγματα” (2015) από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. 

Είναι συνεπιμελητής της “Ανθολογίας Κυπρίων Ποιητών” (2008), εκδόσεις 

Ταξιδευτής. Ασχολήθηκε με τη μελέτη της κυπριακής ερωτικής ποίησης του 

16ου αιώνα μέσα από το έργο του άγνωστου ποιητή της ποιητικής 

συλλογής “Ρίμες αγάπης”, συμμετείχε σε συλλογικά έργα, ενώ δημοσίευσε 

και μικρά σχόλια για ποιητικές εκδόσεις. Το “Χρεόγραφο” και τα “Γράμματα 

εμπράγματα” περιελήφθησαν στη βραχεία λίστα των υπό κρίση βιβλίων για 

τα κρατικά κυπριακά βραβεία ποίησης 2014 και 2016 αντίστοιχα.  Ας 

πάρουμε μια γεύση μερικών στίχων της: 

«ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ» 

Αυλή του Απρίλη ο ουρανός 
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τροφή το σύννεφο στη γη χαρίζει 

το χώμα χαίρεται χοροπηδά, 

χλόη στα πόδια της ελιάς 

στον ώμο της κεραμιδί 

μικρό πουλί κτενίζει τα μαλλιά της 

κέντημα κόκκινη ποδιά 

χρυσή γιρλάντα 

ΣΙΩΠΗΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Σκυμμένοι σιδερένιοι σταυροί 

οξειδωμένες μνήμες 

νυσταγμένοι φύλακες στο φιλιατρό 

ασάλευτες σαύρες 

βρύα 

θησαυρίζουνε πνοή 

απέραντης απουσίας 

ίχνη χαραγμένα 

στη ράχη του λευκού 

ταξιθετούν τα τελευταία ταξίδια 

μειδίαμα κυκλάμινου 

στη χαραγή μαρμάρινου ανθοδοχείου 

υποδέχεται θρόισμα θύμησης 

ακάνθινοι μίσχοι 

χωρίζουνε κόκκινο απ’ το λευκό. 

Αιωνιότητα 

λικνίζει μνήμες κρύσταλλα. 

 

Για το έργο του ‘’Χρεόγραφο’’ θα μας πει ο Σωκράτης Σκαρτσής  

«Το Χρεόγραφό του είναι εσωτερικά και εξωτερικά δομημένο μέχρι τις 

στιχικες του λεπτομέρειες, αποτελεί ένα συγκροτημένο όλο, που όμως, 

όπως λέει, «γράφει το ποίημα απ’ την αρχή», το χρέος δεν εξοφλείται, αλλά 

γίνεται τρόπος ζωής, αφού, σε μια εθνική μορφή του, «κρατάνε τα 

πρωτότυπα» αυτού που γίνεται η ποίησή του «οι ανώνυμοι/ εξόριστοι/ή 

φέρονται ως νεκροί». Η δομή είναι ολότελα φυσιολογική: Αρχίζει με την 

αυθόρμητη παρουσία της μνήμης, ζωογονείται από τη μνήμη της μάνας, 

που δεν είναι η μυθολογική terra mater αλλά η συγκεκριμένη, απτή μάνα, 

που αυτή γεννάει το μύθο, προχωράει η σύνθεση στις μνήμες της παιδικής 

και νεανικής ζωής, μετά στις μνήμες της εθνικής καταστροφής κι έπειτα στο 

μέλλον και στους «επιτρόπους», στην «παραχάραξή» τους και στις 
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«παραφράσεις», περνώντας και στην ποιητική αντιμετώπιση της 

οντολογικής παραχάραξης των πραγμάτων από τη σύγχρονη επιστήμη, 

με, αντιστικτικά στη μνήμη της μάνας την ενεργή υποστηρικτική μνήμη του 

ποιητάρη πατέρα του, για να καταλήξει στην ελπίδα και την 

αισιόδοξη  «εξοφληση», που την κάνει το «παιδί», ώστε τελικά έρχεται ο 

ρεαλιστικός ποιητικός-οντολογικός» ισολογισμός». Είναι η καθαρή και 

πλήρης δομή μιας σύνθεσης που δεν έχει καμιά σχέση με όσα πολλαπλά 

προβεβλημένα, συνειδητά ή ασυναίσθητα χειριζόμενα, διαχειριζόμενα, 

εκμεταλλευόμενα την Κυπριακή καταστροφή ως επικαιρικό μέσο προβολής 

ή και προσωπικής δικαίωσης. Το Χρεόγραφο είναι ένα βιβλίο ποίησης που 

αντλείται και ανάγεται εκεί που ταιριάζει της ποίησης: στην πρωταρχικότητα 

της άμεσης βίωσης και χωρίς παρεμβολέςόποιων προθέσεων ποιητικής 

συντεχνίας.» 

Είναι το τ βιβλίο ενός απερίτεχνου και ειλικρινούς ανθρώπου, που, 

διδαγμένος από τη βίωση των πραγμάτων, δε γνώρισε το ψέμα και το 

παιχνίδι όποιων ρόλων. 

Η ποιότητα λοιπόν της ποιητικής της γλώσσας έκανε δυνατή αυτή της 

σύνθεση. Μας λέει ο ποιητής  

 

Τα δάχτυλα να θέσω στη φρεσκάδα της ρίζας (η αναφορά στην 

αναζήτηση της πραγματικότητας του «τύπου των ήλων» είναι 

προφανής: η αφομοιωμένη καλλιέργεια του Βαρνάβα είναι 

δεδομένη) 

Γύρω απ’ τις φλόγες με τρέχανε χρησμοί/ κι η μάνα μου σύμπαν 

Χαμένος σε οικείους δρόμους/ ένας με γνώρισε στην πέτρα 

του//αντάξιος περπατώ σκουντουφλώντας/ στους αρμούς του 

δεμένου με χώμα λιθόστρωτου 

Θρυμμάτιζαν με τους καρπούς/  τη θλίψη του φθινοπώρου// ατίθασα 

νεράντζια κατέφευγαν στο χώμα/// έρωτες άδειαζαν αμφορείς στο 

ηλιοβασίλεμα 

Ήχοι της καμπάνας καθαροί/ στα φύλλα φοινικιάς έβρισκαν 

καταφύγιο 

Κρατηθείτε απ΄το φως φώναζε 

Γαντζωμένος  απ΄  του κάβου τη φωνή/ κρατιέμαι από ολόκληρο 

ουρανό 

Στο ένα παραθυρόφυλλο/ βαρύ κρέμεται τ’ ακρωτήρι 

΄Ανοιξη αξιοποίησε τη χαραμάδα 

Δάχτυλα οχληρά/ χλευάζανε τη χάρη της 
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Ξαφνικά ατυχείς παραφράσεις/ μας φορτώναν ανεξήγητες νύχτες 

Βλαστοί/  κατάχρηση κάνουν του χώματος 

Σχεδίασα τα όρια ουρανού και γης/ κι ένα πετούμενο ανάμεσα που 

πάλευε 

Αφελείς αφαιρώντας το μύθο απ’ την πέτρα 

Περιγράφουν από λήθης δοκίμια γιγάντων 

Μα  το σκληρό σιτάρι δεν έμαθε να γέρνει/ κατά τη μελωδία 

δημιουργών 

΄Άλλες φορές για εξακρίβωση βιολιού/ για την πηγή του ήχου ν’ 

ανέβει του ζητούσαν 

Αλήθειες θα κερδίζουν ουρανό 

Ταξιδεύουν οι ψυχές πάνω απ’ τη μοίρα τους 

Να φανεί επιτέλους το πρόσωπο του Παρθενών 

Ρίζες βαθιά βαστάζουνε την αρετή 

 

Ο Σωτήρης Βαρνάβας είναι ένας ποιητής ξεχωριστής αξίας, και λέω πως 

κάποτε πρέπει να ’ρθει ο καιρός να διαβάζουμε ποίηση προσωπικά και 

υπεύθυνα και όχι κατευθυνόμενα, έστω και για λόγους παιδείας, που την 

έχουμε κιόλας πια πολλή ανάγκη τώρα στο χάλι που μας έφεραν τα τεχνητά 

κρατούντα. Και ας μην κρατεί πια η ανοησία του «τι θέλουν οι επιστήμονες 

στην ποίηση», που έχει ν’ αντιμετωπίσει το πλήθος των τέτοιων ποιητών 

της νεοελληνικής μας ποιητικής παράδοσης, και αφού, έτσι κι αλλιώς, το 

επάγγελμα δεν εμποδίζει την ποίηση και αυτό το νιώθουμε αν δε μετράμε 

την ποίηση για επάγγελμα με οποιοδήποτε τρόπο αμειβόμενο. Δυο 

ποιήματα Από την γραφή του ποιητή 

 

«ΜΗΤΕΡΑ» 

Αμίλητη η μητέρα καθόταν στην αυλή 

πλέκοντας τη ζωή της παπαρούνες 

στάχυα και τριαντάφυλλα 

μα πιο πολύ ζωγράφιζε με τις κλωστές 

αδύνατα πουλιά με ανοιχτές φτερούγες 

και πάνω τους ο ήλιος με τις αχτίνες του 

τα χαιρετούσε, 

χαμόγελο φωλιάς είτε του ύπνου ανάσα 

δε φάνηκε στη ζωγραφιά της 

εξόν στις ανθοδέσμες του θανάτου της. 
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Ήχοι μ’ ακολουθούν απ’ το δοξάρι του αργαλειού 

μέσα στη νύχτα 

και στα λευκά σεντόνια που ύφαινε 

διαβάζω διαδρομές 

ονόματα σταθμών στην ούγια τους τα γεγονότα. 

ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Πίσω από τα πιθάρια στο κατώι 

μια πλάστιγγα από κείνες που ζυγίζανε 

οι προγόνοι τις προθέσεις 

σωτήρια αποδείχθηκε 

με τ’ακριβή σταθμά που διαθέτει 

ζωντανούς ζυγίζω τους θανάτους μου. 

 

Είναι ο άνθρωπος που θέλει ενότητα, με προμετωπίδα τη δικαιοσύνη και 

αρωγούς αυτής τη γνώση, την τέχνη, τον πολιτισμό. Επιθυμεί να 

συντάσσονται τα πάντα και οι πάντες στο αλώνι της αδελφοσύνης. Είναι 

λάτρης της αγάπης στα γράμματα, της γνώσης που καθίσταται «κτήμα ες 

αεί» κατά τον Θουκυδίδη. Η γνώση και η παιδεία είναι τα μόνα αγαθά που 

παραμένουν στον κάτοχό του, τόσο στη ζωή όσο και μετά τον θάνατό του 

όπως διακηρύττει ο Μ. Βασίλειος ο μεγάλος στοχαστής, άγιος τιμώμενος 

και ως προστάτης της Παιδείας. Η παιδεία μια παράδοση αιώνων από την 

Ομηρική ακόμη εποχή είναι για τον Σωτήρη Βαρνάβα κρυφό σχολείο ίασης. 

Είναι θάλασσα-γυναίκα που αναδύεται από τον κόλπο της, μετατρέπεται 

σε ηχοχρώματα και με ένα αντικλείδι θαυματουργικό σε μια στιγμή ανοίγει 

την πόρτα της αιωνιότητας.  

…«στη ράχη του λευκού 

ταξιθετούν τα τελευταία ταξίδια 

μειδίαμα κυκλάμινου 

στη χαραγή μαρμάρινου ανθοδοχείου 

υποδέχεται θρόισμα θύμησης 

ακάνθινοι μίσχοι 

χωρίζουνε κόκκινο απ’ το λευκό. 

Αιωνιότητα »,…  

 

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς και 

φιλοσοφικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με 

παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη περιρρέει τους μικρούς, αλλά με 
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μουσικότητα στίχους δίνοντας χαρακτήρα ρυθμικό. Εικόνες με αποχρώσεις 

φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν νουν ρυτιδωμένης σοφίας. Με τους 

στίχους υφαίνει ύμνους για τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, την ομορφιά και 

τη γνώση. 

Ποίηση εσώψυχη, ερωτική, επαναστατική, αναδεικνύει έναν ποιητή 

ονειρολόγο που με ευαισθησία ψυχής αναπλάθει την συμπαντική 

ωραιότητα του Κόσμου και αποκαλύπτει τη μοναδικότητά του. 

 

ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στιγμή να μεταφέρει η γραφή 

ό,τι αποθησαυρίζει η σκέψη 

από συνειρμό μια ανάμνηση 

ή κάποια αίσθηση που ο χρόνος 

κατεχράσθη 

φλόγα τ’ ανάγλυφου, κανόνες 

εχεμύθειας να τηρηθούν 

της γης γαλάζια μέρη να γνωρίσεις 

ζώσης φωνής απούσης 

απώλειες συνεπάγονται 

Δέσμες τοπία άφωνα 

στη σάκα μεταφέρει ο ταχυδρόμος. 

 

Η ποίηση πραγματώνεται με τη γλώσσα της, την πλήρη και πολυδύναμη, 

με όλα τα στοιχεία και τις φραστικές διαμορφώσεις της, από την τονικότητα 

και τη μουσικότητα μέχρι τις δομές και τα συγκεκριμένα ποιήματα του ήθους 

ενός συγκεκριμένου ποιητή. 

Και ένα μικρό ποίημα: 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Ζηλεύω της ψυχής το αναπάντεχο πέταγμα 

απαλές των φτερών οι κινήσεις 

το φως των λουλουδιών 

που φυτρώνουν στο φόρεμα 

σταγόνες βροχής 

η φωνή που τα λούζει 

ιλαρό το ρ 

απ’ το χαίρεται 

ουρανού προφορική παρουσία. 
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Δεν προσπαθεί με εξυπνακίστικα κόλπα να επιβληθεί, αλλά με μια ειλικρινή 

διάθεση καταδεικνύει την ουσία των πραγμάτων. Σχεδόν στο τέλος κάθε 

ποιήματος υπάρχει μια  διατύπωση  που σε αφοπλίζει. Γράφει σε ελεύθερο 

στίχο, όμως με μια καθαρότητα και διαύγεια τέτοια που φέρνει τον 

αναγνώστη αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό. 

Θα μας πει ο Σωκράτης Σκαρτσής   

«η ποίηση του Σωτήρη Βαρνάβα βρίσκει πλήρη ανταπόκριση στις 

σύγχρονες αναγνωστικές θεωρίες. Οι νεότερες θεωρίες βγάζουν τον 

αναγνώστη από τον παθητικό ρόλο που τον είχαν τοποθετήσει οι 

λογοτεχνικές σπουδές. Τον εκθέτουν ως ενεργητικό υποκείμενο∙ 

ακόμα κι όταν «απλώς αποκωδικοποιεί» τα ποιήματα, ανακαλύπτει 

το νόημα, ερμηνεύει και άρα λειτουργεί ενεργητικά. Κεντρικό ζήτημα 

πια είναι η ελεύθερη κίνηση των σημασιών του ποιητικού κειμένου∙ 

δε μιλά πια ο ποιητής αλλά η γλώσσα∙ αυτή τον χρησιμοποιεί για να 

ενσαρκωθεί σε απτή γραφή και για να εκφράσει την πληθωρικότητα 

και την πολυσημία της στον ακροατή/αναγνώστη.» 

Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα για ένα ποιητή που γνώρισα μέσα από τον 

λόγο, θέλω ακόμα να πω, πως η ποίηση του  απηχεί,  μια άνοιξη θαλερής 

ποίησης, όπως βγήκε από το συναίσθημα του ποιητή  και είναι  ο 

προμαχώνας μιας  ποιητικής άνθισης, με κοινωνική υπόσταση, κινητήρια 

στάθμη και αείρροο ζωντάνεμα της μνήμης, κινητήρια πηγή αντιφωνίας, 

στη χλωμιασμένη καθημερινότητα, ένα βήμα γνήσιας παρουσίας και 

στοχαστικής επιλογής και ποιητικής ανανέωσης.  

Τέλος πάντα θα έχει ένα στίχο, ένα ποίημα, ένα χαμόγελο παρηγοριάς, στη 

σύγχρονη πραγματικότητα. Ως ενεργός πολίτης της παιδείας και της 

γνώσης, επιθυμεί και προσδοκά η ποίηση να έχει πάντα καλοτάξιδες τις 

αντένες της επικοινωνίας της με τα ανθρώπινα, και το περίσσευμα της 

ανθρώπινης αίσθησης και της αγάπης, να πρωτοπορεί στη ζωή μακριά 

από τις κραυγές της μοναξιάς και της ουτοπίας. Η ποίηση είναι ζωή, γεννά 

την επικοινωνία και ανοίγει πάντα διαύλους χαράς, δράσης και 

μεγαλοσύνης. 
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ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΡΡΑ 

" η ευγένεια των ήχων " 
 

 

 

Γεννήθηκε το 1976 στην Πάτρα. Απόφοιτος του τμήματος μουσικών 

σπουδών του Α.Π.Θ. 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), Ο Κήπος με τις Λέξεις 

Χρώματα αλήθειας (2012), Γαβριηλίδης 

Άχρονα πρόσωπα (2014), Γαβριηλίδης 

Τροχιές πορφυρές (2015), Γαβριηλίδης 

Υπερβατική υφή (2017), Γαβριηλίδης 

Στον καμβά των αιώνων (2019), Γαβριηλίδης 

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-απλη-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 
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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. 
 

            Μέλλον  

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.  

 

             Αναπόληση  

«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». 

 

Ποιήματα σύντομα,  επιγραμματικά, απαρτίζουν το νέο, έκτο στη σειρά, 

ποιητικό βιβλίο «Στον καμβά των αιώνων» της Γαλάτειας Ι. Βέρρα, που 

συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς να καταθέτει την πλούσια ποιητική 

παραγωγή της: έξι βιβλία, όλα μέσα στην τελευταία δεκαετία, που 

αποτελούν και τα «περιουσιακά στοιχεία» της καθώς θα μας πει σε ένα 

ποίημά της που θέλει να έχει τον χαρακτήρα σύντομου βιογραφικού 

αφενός, δελτίου απογραφής της περιουσίας της αφετέρου:  

«Ένας ανήσυχος νους.   

Μία ιπτάμενη καρδιά.   

Έξι ποιητικές συλλογές.  

Χείλη ικεσίας.   
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Αυτά μου ανήκουν.» 

Ο «καμβάς των αιώνων» θα μπορούσε να λέγεται και «καμβάς της 

δεκαετίας», αφού μέσα στη δεκαετία του γραπτού της λόγου είναι που 

 «ο άνδρας έγινε καημός. 

 Και ο καημός μνήμη. 

 Και η μνήμη λέξεις. 

 Και οι λέξεις τοπία σωφροσύνης», 

 όπως μας λέει στο στο βιβλίο  «Ο καμβάς των αιώνων». 

Απέναντι από το ποίημα αυτό, και ουσιαστικά απέναντι από τον τίτλο του 

βιβλίου, η Γαλατια τοποθετεί, και μάλλον όχι τυχαία, το ποίημα «Η ενέδρα 

της στιγμής», με σκοπό προφανώς να αντιπαραβάλλει την δύναμη της 

στιγμής στον ατελείωτο χρόνο των αιώνων, καταδεικνύοντας πώς η 

στιγμή που δεν την υπολογίζουμε μπορεί να στήσει ενέδρα διαλύοντας το 

σκηνικό μιας ολόκληρης ζωής, κατά την διάρκεια της οποίας όλα έχουν, 

κατά φαινόμενο μόνο, επιτελεστεί σωστά. Μας λέει:  

«Βάδιζε ανέμελα. 

 Τίποτα δεν απασχολούσε τη σκέψη του. 

 Είχε τακτοποιήσει τα του βίου του. 

Δεν υπολόγισε όμως εκείνη τη στιγμή. 

 Μία στιγμή που ανέτρεψε 

 όλο το σκηνικό 

 μιας προβλέψιμης ζωής.» 

 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: 

 «Ας μιλήσουμε για χρόνια περασμένα. 

 Φαντάζει πιο ανώδυνο το παρελθόν. 

 Γνωρίζει πώς να σιωπά μέσα στην Ιστορία. 

 Άλλωστε ποιος τολμά 

 να τα βάλει με ένα εμπόλεμο σήμερα;» 

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. 

Σε αυτό το βιβλίο η μουσική έχει ρόλο διακριτό. Πολλά τα ποιήματα που 

έχουν θέμα ένα μουσικό όργανο ή μια μελωδία, και σκοπός τους είναι η 

διαστολή των ωραίων στιγμών ή αλλιώς το διαπέρασμα των αιώνων, 

όπως θα μας πει στα ποιήματα «Η σονάτα του Σούμπερτ» και «Ο ήχος 

της κιθάρας»: 

 «Αυτή η σονάτα του Σούμπερτ 

 ήρθε να συμφιλιώσει 

 κάθε ένταση στο εσωτερικό μου. 

 Να διαστείλει τις στιγμές. 

Να μου υπενθυμίσει 

 πως ο πολιτισμός των ήχων 

σπάνια προδίδει.»  

και «Ο ήχος αυτής της κιθάρας 

 διαπερνά τους αιώνες…» 

 

Σ’ αυτό το αυτοβίωμα και τον αυτοπροσδιορισμό, ανατρέπεται, στην 

ουσία της, η ποιητική έκφραση της δημιουργού, λόγω του παραγωγικού 

τομέα προσφοράς έργου, πολιτισμού και λόγου, στα κοινωνικά, 

λογοτεχνικά και πνευματικά μας δρώμενα, όταν το αίνιγμα του στίχου 

πολλαπλασιάζεται αμέσως στον επόμενο στίχο, ως μειδίαμα, ως 

ανάπαυλα, ως ανακωχή, ως επαναφόρτιση με κοινωνική συστολή και 

ποιητική αναμέτρηση με το χρόνο, όταν αμέσως γενικεύεται, το 

συγκεκριμένο αισθητήριο, με τους ακόλουθους στίχους 

«Αρκεί μια μελωδία να κυοφορήσει τη ζωή; 

 Να εξοβελίσει τη διστακτικότητα των καιρών; 

 Να βεβαιώσει τον τρεμάμενο κόσμο; 

 Να επαληθεύσει προφητείες 

 αειφόρων αισθημάτων;». 

 Μέσω της μουσικής και της τέχνης επιχειρείται η διαστολή των στιγμών 

και του ωραίου σε σημείο που να μετατρέπονται σε συνεχή διάρκεια και 

ωραία ζωή. 

 Kι έτσι θα μπορεί κάθε φορά να αντιμετωπίζεται θαρραλέα «εκείνη η 

στιγμή» που επιχειρεί την ανατροπή της προβλέψιμης ζωής μας. Κι αυτό, 

γιατί η τέχνη χτίζει ζωή μη προβλέψιμη, ζωή δυνατή, ζωή που δεν 

προδίδει και δεν γκρεμίζεται εύκολα.  «Διανύει αποστάσεις λυρισμού» ο 
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ήχος της κιθάρας και η τέχνη («Ο ήχος της κιθάρας»), αλλά και συνέχει τα 

πράγματα: «Στο ασυνεχές των πραγμάτων ακούστηκε ο ήχος του 

φαγκότου» («Το φαγκότο»).  

Το «πένθιμο» κλαρινέτο, ο ήχος του «ηλικιωμένου» ακούσματος του 

φαγκότου, ο «ρήγας ήχος» της βιόλας, το άκουσμα μιας όπερας, η 

συνομιλία δύο βιολιών, όπως όλα αυτά συνομιλούν με τρόπο ευαίσθητο 

και λεπτό, συγχρόνως δε και εναργή, στα ποιήματα της Βέρρα, 

δημιουργούν τελικά ένα  

«Μουσικό έργο για τέσσερα χέρια 

δύο χαμόγελα   

και μία ηγεμονεύουσα καρδιά.», 

όπως μας λέει στο ποίημα «Μουσικό έργο», όπου η ορχήστρα της 

μεταμορφώνεται πλέον σε αυτό που η τέχνη της διακαώς επιζητεί και 

επιθυμεί: την υψηλή πνευματικά και σωματικά ένωση δύο ανθρώπων, 

που οι καρδιές τους θα χτυπούν σαν μία. 

Το μοτίβο της «ηγεμονεύουσας καρδιάς» θα το συναντήσουμε και με 

άλλους τρόπους στα «μουσικά» της ποιήματα: Ως «αυτοκρατορική 

σιωπή» στο ποίημα «Το βουνό», όπου ο απόηχος ενός κλαρινέτου 

σκεπάζει τις μνήμες και η κοινή ιστορία δύο ανθρώπων τελειώνει δίνοντας 

την θέση της στην «αυτοκρατορική σιωπή» που «παρηγορεί».  

Η ποιήτρια επιστρατεύει την «κατάματη» αντίληψη της εποχής και την 

οδυρόμενη περιφορά της. Αυτό το στοιχείο της αποσπασματικής (αλλά 

συνεχούς) τηλεσκόπησης και γωνιοδότησης (ποιητικά) της 

εναλλασσόμενης εποχής, θυμικά, δοτικά, χαρτογραφικά, ηθικά και 

υφολογικά (με δικό της ιδιότυπο τρόπο γραφής και έκφρασης) μας 

παρουσιάζει στο έργο της όλο.  

Αποκρυπτόμενο, επιμελώς, το μήνυμα ή κατάφορτο από ερωτική θέλξει και 

κοινωνική ανάγνωση, πάντα και πάντοτε, μέσα στον ευδιάκριτο στόχο και 

πόθο της μετάδοσης και της επικοινωνίας (που διαθέτει), θα δημιουργεί 

ποικίλους διαύλους, επίμονης διερώτησης, για τον ορίζοντα και την Ιθάκη 

του καθένα, μ’ ένα τρυφερό κυματισμό απορίας και τρυφερότητας, 

μαρτυρικό ή ανεπίδοτο (κάποτε), ζωντανό και διακριτικό, ως παλμογράφο 

και ψυχογράφο της εποχής μας. 

Το δεύτερο αντίδοτο της ποιήτριας είναι η υψηλή πνευματικότητα και η 

μέσω αυτής παρηγορία. Ας δούμε το ποίημα «Μοναχικός δρόμος»:  

«Όταν κανείς διαφύγει 

 από τον υλικό κόσμο, 

 όταν αποδράσει από 
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 συναισθήματα ρηχά, 

 όταν μπει στην ατραπό 

 του πνεύματος, 

 τότε αισθητοποιεί 

 τον μοναχικό δρόμο 

 που καλείται να διανύσει.» 

Επιβάλλεται να το διαβάσουμε παράλληλα με το ποίημα «Αίσθηση», στο 

οποίο μια νέα, όμορφη, ευγενικής καταγωγής, περιφερόμενη «επιδεικτικά 

μέσα στην εικονική αυτάρκειά της» έρχεται τελικά σε «επαφή με τον 

κόσμο των αισθημάτων» που θα την οδηγήσουν στην «γενναιόδωρη 

αγάπη». Αυτή είναι η πνευματικότητα που επιζητεί η ποιήτρια, αυτή που 

σχετίζεται με την αίσθηση, με τα αισθήματα που μένουν μακριά από 

οτιδήποτε ρηχό, με την αισθητοποίηση της ατραπού του πνεύματος. Δεν 

είναι ότι δεν έχει προσπαθήσει να συναντήσει τον άλλο άνθρωπο, είναι 

ότι δεν τον βρήκε εκεί που τον αναζήτησε: 

 «Στο κατώφλι μιας εναγώνιας νεότητας 

 στα όνειρα που σπαργάνωσαν το παρόν 

 στην ανάγκη μιας αλησμόνητης συνοδοιπορίας 

 στο αδύνατο 

 που μόνο το θαύμα βεβαιώνει 

 σε αναζήτησα. 

 Δεν ήσουν εκεί.» 

 Είναι ότι, αποδεχόμενη να στροβιλιστεί στις «ασάφειες των αισθημάτων», 

δεν θα μπορούσε με τίποτα να αντέξει εκείνο το αντίο που «θα ράγιζε το 

σύμπαν» της  («Το δικό σου αντίο»). Είναι που θέλει να κοιτάξει πίσω, 

αλλά φοβάται το «απρόσεκτο βλέμμα» της («Μη γυρίσεις πίσω»), 

φοβάται τα «ενοχικά μάτια» της («Ο ερχομός σου»), και γι’ αυτό εξορίζει 

το πάθος, καταργεί την «εντοπιότητά» του («Εξόριστο»), δεν ενδίδει «στις 

ηδονικές διακλαδώσεις των νοημάτων» που καραδοκούν ακόμα και 

ανάμεσα στα «λόγια τα ακριβά» («Λόγια ακριβά»). 

Η ποιήτρια επιδιώκοντας την έλευση της πνευματικότητας καταφέρνει 

συγχρόνως να μας δώσει ωραία ερωτικά ποιήματα, διότι ερωτικό δεν 

είναι μόνο αυτό που φαίνεται ως τέτοιο ή αυτό που ευθέως υμνεί τον 

έρωτα, αλλά και αυτό που τον κρατάει απέναντι και τον περιεργάζεται ή 

ακόμα και αυτό που θέλει να τον διώξει γιατί γνωρίζει ή καταλαβαίνει την 

δύναμή του. «Ερωτική» είναι και η αναζήτηση της υψηλής ωραιότητας. Ας 

διαβάσουμε το υπέροχο εν τη συντομία του «Βλέμμα αιχμηρό»: 

 «Κόπηκα από βλέμμα αιχμηρό. 
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 Πληγή αιμάτινη και μυστική. 

 Τι κι αν απουσίαζε το μαχαίρι.» 

 Έτσι το αισθητικό παιχνίδισμα της ζωής, μέσω της συναισθηματικής 

ωριμότητας αγγίζει ΄΄τα λόγια τα ακριβά ΄΄ και βέβαια η ωριμότητα του 

φιλιού και της ερωτικής προσέγγισης παίρνει την αρωματισμένη ευωδία 

του φρούτου, ήτοι της φυσικής ωραιότητας που προσδίδει η γεύση των 

΄΄αισθημάτων ΄΄.  

«Λόγια ακριβά»: 

 «Ας πούμε τα λόγια τα ακριβά. 

 Τίποτε ευτελές μην ακουστεί. 

 Και προπαντός μην ενδώσουμε 

 στις ηδονικές διακλαδώσεις 

 των αισθημάτων.» 

 Αλλά ας σταθούμε και στο σημείο που η  ποιήτρια παύει να βλέπει το 

βλέμμα της ως ενοχικό, και αφήνεται με βεβαιότητα στο βλέμμα του 

άλλου: 

 «Πόσο ξεκουράζομαι 

 όταν ακουμπώ 

 το βλέμμα μου στο βλέμμα σου! 

 Έχω ανάγκη την ωραιότητα 

 καθώς υψώνεται 

 βέβαιη εντός μου.» 

 Στο ποίημα «Orfeo Negro» αφού μιλήσει για την «οδυνηρή γοητεία του 

έρωτα» θα πει: 

 «Που δίνει πλούσια 

 τον κραταιό εαυτό του 

 για να τον αποσύρει 

 με την πρώτη βροχή.» 

Με ειρωνική διάθεση στέκεται η ποιήτρια απέναντι στους «ειδικούς» της 

εποχής μας που στόχο έχουν να προσπεράσουν την  πνευματικότητα της 

«άνοιξης» για να μην νιώσουν μέσα τους την ανάσταση που αυτή 

κυοφορεί: 

«Και προπαντός προσέξτε 

 μην αναστηθεί τίποτα εντός σας!» 

 («Ας προσπεράσουμε την άνοιξη»). Με ανάλογη ειρωνεία θα 

αντιμετωπίσει και αυτούς που δεν έρχονται αντιμέτωποι με τα σημαντικά 

γεγονότα της εποχής, αλλά τα κοιτάζουν από μακριά: 

 «Επέλεξε το πρώτο κάθισμα που βρήκε. 
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 Πόσο δύσκολο να περιφέρεται κανείς 

 όρθιος στα γεγονότα.»  

(«Το κάθισμα»). 

 Το ειρωνικό της βλέμμα δεν παραλείπει να μπει στις σύγχρονες 

περίοπτες κατοικίες για να δει πίσω από την ευφάνταστη διακόσμησή 

τους, πίσω από την κατ’ επίφαση «αφηγηματική» πληρότητα των ενοίκων 

τους, το αποστειρωμένο περιβάλλον και την «μόνιμη πνιγηρή σιωπή» 

τους. Ας δούμε το εξαιρετικό ποίημα «Ανέσεις και απουσία»:  

Οικία περίοπτη. 

 Διακόσμηση ευφάνταστη. 

 Χώρος «αφηγηματικός». 

 Αυτός γενικός χειρουργός. 

 Σκιά στο εν λόγω δημιούργημα 

μια μόνιμη πνιγηρή σιωπή.» 

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, που 

κεντρώνει την Ύπαρξη, με την αίσθηση της συνέχειας, της απλότητας, και 

της αμεσότητας του λόγου.  

Η Αγαπητή μου Γαλατια ως ενεργός πολίτης της παιδείας και της γνώσης, 

επιθυμεί και προσδοκά η ποίηση να έχει πάντα καλοτάξιδες τις αντένες της 

επικοινωνίας της με τα ανθρώπινα, και το περίσσευμα της ανθρώπινης 

αίσθησης και της αγάπης, να πρωτοπορεί στη ζωή και στην αδελφοσύνη, 

μακριά από τις κραυγές της μοναξιάς και της ουτοπίας. Η ποίηση είναι ζωή, 

γεννά την επικοινωνία και ανοίγει πάντα διαύλους χαράς, δράσης και 

μεγαλοσύνης. Ποίηση λοιπόν, κεντρωμένη με τις αλήθειες της ζωής, της 

προσφοράς και της αγάπης. 
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Λάτρης της αγάπης στα γράμματα της γνώσης 

 

Γεννήθηκε στους Τσουκαλάδες της Λευκάδας το 1931. Είναι απόφοιτος της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων και υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας. Από το 

1986 είναι συνταξιούχος και ζει στην Πάτρα. 

Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με την ιστορία, την πεζογραφία και την 

ποίηση. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί 

σε περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις, 

κυρίως στην Πάτρα, στο πλαίσιο των φιλολογικών βραδινών της Εταιρίας 

Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδας και των εκδηλώσεων του Συλλόγου Λευκαδίων 

Πάτρας. Είναι μέρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρίας 

Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδας, του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, της 

Εταιρίας Λευκαδικών Μελετών, της Ένωσης Καθηγητών και Διανοουμένων 

για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Ε.Φ.) και 

πολλών συλλόγων 

Έχει εκδώσει 16 βιβλία (ιστορία, πεζογραφία, ποίηση, σχολικό θέατρο, 

λαογραφία, μελέτη) και έχει βραβευθεί οχτώ φορές (βραβεία - έπαινοι). 

Άκρατος λυρισμός με βαθιά φιλοσοφική προέκταση και συναίσθημα 

χαρακτηρίζουν τα  ποιήματα του Λάμπρου Βρεττου 

Ποίηση, ύμνος στον πόνο της στέρησης με χαρακτηριστικό στίχο : 

«Τα μάτια σου φωτεινά κομμάτια του γαλαξία μας, 
“φως εκ φωτός” του Πλάστη μας ».  
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Ο τροφοδότης πόνος μεγαλείο στα κυπαρίσσια, στις πυγολαμπίδες που 

δεν νικάνε το σκότος, στο γυρισμό που είναι άπιαστη γιορτή και στο 

σπάραγμα που εκφράζεται με το ποιο κάτω ποίημα 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ 

                                     (Της αείμνηστης κόρης μου) 

“Χάρμα οφθαλμών” η μορφή σου 

της πάλλευκης ψυχής σου 

αυθεντική απεικόνιση. 

Τα μαλλιά σου μεταξένιοι 

λάμποντες βόστρυχοι 

στο χρώμα του κάστανου. 

Τα μάτια σου φωτεινά 

κομμάτια του γαλαξία μας, 

“φως εκ φωτός” του Πλάστη μας. 

Ρεματιά μ’ αηδόνια το στόμα σου, 

πηγή μελίρρυτης έκφρασης 

λόγου και αγάπης. 

Τα χείλη σου δυο παράλληλες 

ρόδινες περισπωμένες 

που εκφράζουνε της καρδιάς 

και της γλώσσας σου 

τους μελιστάλαχτους ήχους. 

Το χαμόγελό σου κλειδί 

για όλες τις κλειδωμένες καρδιές. 

Κοχύλια τ’ αφτάκια σου 

που αφουγράζονται ακόμα 

και του μυρμηγκιού την αγρύπνια. 

Τα χέρια σου αγγελικά 

αγγαλιάσματα στων ανθρώπων 

τις χαρές και τις λύπες. 

Επιθυμεί να συντάσσονται τα πάντα και οι πάντες στο αλώνι της 

αδελφοσύνης. Είναι λάτρης της αγάπης στα γράμματα, της γνώσης που 

καθίσταται «κτήμα ες αεί» κατά τον Θουκυδίδη. Η γνώση και η παιδεία είναι 

τα μόνα αγαθά που παραμένουν στον κάτοχό του, τόσο στη ζωή όσο και 

μετά τον θάνατό του όπως διακηρύττει ο Μ. Βασίλειος ο μεγάλος 

στοχαστής, άγιος τιμώμενος και ως προστάτης της Παιδείας. Η παιδεία μια 

παράδοση αιώνων από την Ομηρική ακόμη εποχή είναι για τον Λάμπρο 
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Βρεττό «κρυφό σχολείο ίασης». Είναι θάλασσα-γυναίκα που αναδύεται 

από τον κόλπο της, μετατρέπεται σε ηχοχρώματα και με ένα αντικλείδι 

θαυματουργικό σε μια στιγμή ανοίγει την πόρτα της αιωνιότητας. «Ένα 

κοχύλι αστρόσκονη ή ακρωτήρι να ρουφάει την αλμύρα των δακρύων», 

θέλει ο ποιητής ως τιμή για το νησί του πρώτου του ήλιου που είναι 

«καμπανούλα γιορτής» στο όμορφο Ιόνιο. 

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς και 

φιλοσοφικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με 

παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη περιρρέει τους στοίχους, με μουσικότητα 

δίνοντας χαρακτήρα πονου.  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Δε θέλω να μου δέσετε τα μάτια. 

Ορθάνοιχτα τα θέλω για να βλέπω 

το θάνατο, που θα ‘ρχεται απ’ τις μπούκες 

των όπλων σας, φακής παλικαράδες. 

Το θάνατο εγώ δεν τον φοβάμαι. 

Πολέμησα για την Πατρίδα τίμια 

και που γι’ αυτήν πεθαίνω δε λυπάμαι. 

Λυπάμαι μόνο που η παράταξή σας 

της λευτεριάς σκοτώνει αγωνιστάδες. 

Δε θέλω να μου δέσετε τα μάτια. 

Θέλω μονάχα ο τελευταίος να ‘μαι 

μες στους νεκρούς της άδικης σφαγής μας. 

Το αίμα μας, που πότισε το χώνα, 

θέλω γαρίφαλο να γίνει 

τον πόνο της Πατρίδας ν’ απαλύνει. 

Εμπρός, δώσε το πρόσταγμα, Λοχία, 

στ’ απόσπασμα, τα όπλα να σηκώσουν. 

Διάταξε “πυρ” αθώο να σκοτώσουν... 

Τα λόγια του παλικαριού μιλήσαν 

κατάβαθα στων ένοπλων το είναι 

και μ’ ένα νεύμα όλοι συμφωνήσαν... 

Στο πρόσταγμα δε σκώθηκε ντουφέκι, 

ούτε στο δεύτερο, μα ούτε και στο τρίτο. 

Λυσσομανάει ο “αρχηγός” παρέκει, 

ενώ ο ήρωας φωνάζει “ζήτω” 
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και τραγουδά της λευτεριάς τραγούδι. 

Έξω φρενών πια τώρα ο Λοχίας 

στους άντρες τ’ αποσπάσματος φωνάζει: 

Εσάς θα σας περάσω από δίκη, 

και τ’ όπλο του ενός αφού αρπάζει 

σκοπεύει και σκοτώνει τον ασίκη. 

Το αίμα του γαρίφαλο ας γίνει 

τον πόνο σου, Πατρίδα, ν’ απαλύνει. 

Εικόνες με αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν νουν 

ρυτιδωμένης σοφίας. Με τους στίχους  υμνεί  τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, 

την ομορφιά και τη γνώση. 

Ποίηση εσώψυχη, ερωτική,, αναδεικνύει έναν ποιητή ονειρολόγο που με 

ευαισθησία ψυχής αναπλάθει την συμπαντική ωραιότητα του Κόσμου και 

αποκαλύπτει τη μοναδικότητά του. 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ 

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. 

 

 ΝΥΧΤΑ 

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. 
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Το πρωί ο καθρέφτης 

μου χαμογέλασε... 

 

Η ελπίδα κυριαρχεί στην αέναη πορεία της ζωής η οποία γεννιέται μαζί με 

τη ποίηση που υπάρχει πριν από εμάς, συνεχίζεται αενάως και πάλλεται 

αφομοιώμενη με το ρυθμικό μέλος του ποιήματος. Γράφεται στην πέτρα 

της υπομονής που γεννά ανθούς  καταυγάζοντας ένα μυροβόλημα στην 

ψυχή του κόσμου.  Επιχειρεί ο Λάμπρος Βρεττος θρησκευτικές 

αναδιφήσεις που στις λατρευτικές τους θεωρήσεις ενέχουν την ευθυβολία 

της προσωπικής γνώσης και την Ιστορική σύγχρονη επικαιρότητα, της 

ποιητικής του εκφραστικής. 

 ΠΡΟΣΕΥΧΗ  

Ω, γλυκέ, γλυκύτατε Εσταυρωμένε! 

Το ξέρω πως αγρυπνάς πάντα 

δίπλα μας, σαν βρεθούμε 

στους σκοτεινούς δρόμους 

και στις ερημιές της ζωής. 

Χάρισέ μας, Κύριε, τη δύναμη 

να νικάμε τις εναντιότητες, 

και μην επιτρέψεις ποτέ 

να αποκάμει η ψυχή μας 

στις τρικυμίες του βίου. 

Κάμε να πραγματοποιηθούν  

τα λόγια του ψαλμού: 

«Εάν, γαρ και πορευθώ 

εν μέσω σκότους και σκιάς 

θανάτου ου φοβηθήσομαι 

κακά ότι Συ μετ’ εμού ει» 

[ψαλμός 32,4] 

Ενστερνισμένος τις αξιακές μυθιστορίες των αρχαίων και την 

διαχρονικότητά τους, επαληθεύεται ως δημιουργός στην επίπλαστη 

στιχουργία της εποχής μας, φέρει στο φως όλες τις εξαγνιστικές ιδιότητες 

της κάθαρσης των αρχαίων μύθων που μας δωρίζουν στα κοινωνικά μας 

δρώμενα. Τα ποιήματά του, προσεγγίζουν την παραμυθία και τη λάμψη του 

συναισθήματός του, προς την ασύνορη αγάπη, την ελπίδα και την κοινωνία 

της ψυχής του. Μας λέει 

ΣΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΦΕΝΕ 

Στου χωριού τον καφενέ τα γεροντάκια 
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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. 

Ποίηση με πολλαπλές στοχαστικές αποκρυπτογραφήσεις, σε μια ποιητική 

καθ’ όλα ανθοφορία, με παραμέτρους, την επιγραμματική κατάθεση του 

συναισθήματος του.  

Τ’ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ        (  Στο φίλο Γ. Σ.) 

Τα χρόνια της φιλίας μας, 

δοκιμασμένης στο καμίνι 

των ατυχιών της ζωής, 

μας έδεσαν τόσο, 

που σε βλέπω αδελφό μου! 

Με σένα δίπλα μου  

διπλασιάζεται ο εαυτός μου. 

Πλούτος μου η ένθερμη φιλία σου. 

Απ’ την πινακοθήκη της μνήμης μου 

δεν θα λείπει ποτέ η εικόνα σου. 

Ποτέ μου, τ’ ορκίζομαι, 

δεν θα εισβάλω αδιάκριτα 

στο χώρο της ψυχής σου. 

Εφορμά, με το ίδιο πάθος  στην αγάπη για τους γονείς του και το δείχνει 

γεμάτος υποσχέσεις.  Εφορμά, με το ίδιο πάθος και στο κοινωνικό 

προσκήνιο και στο δοξαστικό επέκεινα της μνήμης και του οράματος, Θέτει 

λοιπόν ως προμετωπίδα της ζωής, τον τρόπο φωτισμού και αξιολόγησης 

των πάντων. Το φως, «το ένδον σκάπτειν», ανιχνεύεται σ’ όλα τα ποιήματά 

του, γίνεται ένα προσωπικό και κοινωνικό εφαλτήριο φωτότροπης 

αλήθειας, έρωτος, μνήμης, κοινωνικής ανταπόκρισης. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ 

Φωτογραφίες των γονιών μου, 

σας ανταποδίδω καθημερινά 
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τα βλέμματα που μου στέλνετε 

μέσα απ’ τις κορνίζες σας 

και συχνά αναρωτιέμαι : 

άραγε έκανα κάτι άξιο 

του ονόματός σας 

και της τιμής σας; 

Ξέρω πως προσπάθησα 

και σας υπόσχομαι 

πως θα εντείνω τις προσπάθειές μου 

για να ανταποκριθώ 

στην αξία σας. 

Θα ήθελα να ευχηθώ στο Λάμπρο, να είναι αστείρευτη πηγή, σε καιρούς 

δύσκολους πολύ,  να μας προσφέρει το  λόγο του, να συντάσσεται με τις 

μακρινές θάλασσες των ονείρων του,  για να κρατάει αμόλυντα στα βάθη 

της ψυχής του την αγάπη για τον άνθρωπο. Και να γιομίζει την καρδιά του 

με το φως του ήλιου της Πάτρας και με το νέκταρ της αισιοδοξίας και της 

δημιουργίας. Να έχει δικούς της μακρινούς ωκεανούς, για να βρίσκει τις 

λαλαίουσες λέξεις και να μας ιστορεί τ’ όμορφο παραμύθι  της ζωής, της 

τον  Έρωτα, του ανθρώπου και του Θεού.  

Λάμπρο μου  σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις μια μακρόπνοη και ευδόκιμη 

πορεία και να φτερουγίζεις σαν ταξιδιάρικο πουλί μέσα στους χώρους του 

έντεχνου λόγου. 
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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

# Εμβαπτισμένος  στα νερά της ποίησης # 

 

 
 

Ο Σπύρος Λ. Βρεττός γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1960 Σπούδασε 

νομικά στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται ως δικηγόρος στην Πάτρα. 

Έχει εκδώσει οκτώ ποιητικές συλλογές, μία ανθολογία ποιημάτων 

του, μία συλλογή διηγημάτων και τρία βιβλία με δοκίμια και μελέτες. 

Οι 5 πρώτες ποιητικές συλλογές του έχουν μεταφραστεί στα 

Αγγλικά. Ανθολογία ποιημάτων του εκδόθηκε στην Ιταλία  το 2005. Η 

μελέτη του ‘’Κώστας Καρυωτάκης’’, το ‘’εγκώμιο της φυγής’’, 

συμπεριλήφθηκε στη μικρή λίστα για το βραβείο δοκιμίου του 

περιοδικού ‘Διαβάζω.’  Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Στην ενότητα ποιημάτων «Μήδεια» βασίστηκε 

η παράσταση χοροθεάτρου «Μήδεια από την αρχή», της Μάρως 

Γαλάνη.  

Ας μελετήσουμε τον Ποιητή Σπύρο Βρεττο μέσα από τον ποιητικό 

λόγο 

ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1995 Μ.Χ.    (αποσπ.)   

Συνέβη τότε και αυτό: 

ενώ κάτω από το τραπέζι, 

στων παπουτσιών τις λάσπες 

και στα κολλημένα χόρτα, 

παραμόνευε ο ίλιγγος μιας άγριας 

μάλλον ιστορίας, 

επάνω απ' το τραπέζι 

αγκάλιασε με το αριστερό του το ψωμί 
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και με το δεξί το έκοψε βαθιά, 

φθάνοντας και στο ψίχουλο του ύπνου. 

Όμως την ώρα που έβγαινε από το όνειρο 

βγήκε στο χώμα χιόνι. 

"Για έλα εδώ", του φώναξε 

ζητιάνα παγωμένη η Ιστορία. 

"Τέτοια σου υπαγόρευα, 

πώς κόβουν το ψωμί σε μάθαινα 

όλη τη νύχτα;" 

Και του αρπάζει το ψωμί 

ως και το ψίχουλο του ύπνου. 

Και τότε αυτός: 

"Ήταν χειμώνας ξαφνικός. 

Λάσπες στα πόδια μου και κολλημένα χόρτα. 

Κατέβαινα από σχισμένα κράτη". 

Οδηγός και Δάσκαλος ο πατέρας του επίσης ποιητής Λάμπρος 

Βρεττός, τον εμβαπτίζει στα νερά της ποίησης και  παίρνει το χρίσμα 

του, πριν καν τον ανακαλύψουν οι άλλοι Ποια ουτοπία ίσως κυνηγά 

και ποια «Ερωτήματα Ψυχής» προσπαθεί ν’ απαντήσει στο χρόνο 

ως άλλος Σίσυφος, κουβαλώντας το φορτίο μέχρι τον ανήφορο και 

πάλι ξεκινώντας κάθε φορά λες απ’ το μηδέν, παραδόξως 

αντλώντας ηδονή από τούτο το μαρτύριο-θυσία εφ’ όρου ζωής, που 

μοιάζει να του το υποδεικνύει μια σχεδόν Αρχετυπική Αθωότητα; 

Είναι η ίδια που τον οδηγεί μέσα από τη γραφή να ανασυστήσει το 

σύμπαν εντός, γκρεμίζοντας και χτίζοντας ανελλιπώς, σε μια 

προσπάθεια να πλησιάσει όσο περισσότερο το φως. 

Σκέφτομαι πως ο ποιητής Σπύρος Βρεττος  πρέπει σχεδόν 

καθημερινά να «βιώνει την ποίηση» και να λαμβάνει εκ νέου ζωή 

πάλι και πάλι από τη «μήτρα» της ποίησής του, που με πόνο γεννά 

τη σοφία του κόσμου. 

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 
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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. 

Ιερός τόπος η ψυχή. Και τα Ερωτήματά του, συνομιλία με τον Θεό. 

Ευλαβικός προσκυνητής σ’ εκκλησιά, περνά το κατώφλι που θα 

συναντήσω τη φεγγοβόλα σκέψη του δημιουργού  «Στις 

παραθαλάσσιες πεδιάδες «, που εκτιμώ γνωρίζοντας τον ελάχιστα, 

και διαβάζοντας τα βιβλία του νιώθω τη «Θεία κοινωνία της 

ποίησής» του,  

Και ωχ μου εμένα 

που δεν μπόρεσα να σε ζεστάνω, 

και ποιο πολύ αλλοίμονο 

που τα καλά σου λόγια 

θα ναι με κλάματα 

Μα περιμένω το φως 

αλλιώς να σε αγαπήσω, 

και να μην είναι νύχτα 

επάνω μας υστερική 

και τα μαλλιά μας φίδια 

που δεν συνέρχονται από νάρκη. 

Διαβάζω, μελετώ, σημειώνω στο νου και την καρδιά, επανέρχομαι, 

δίνω τις δικές μου απαντήσεις και ως αναγνώστης που κάνει διάλογο 

με τον Αναζητητή της Αλήθειας κι ύστερα μονολογώ με τον εαυτό 

μου, θέτω τα δικά μου αντίστοιχα ή άλλα ερωτήματα που 

προκύπτουν, σαν να γίνεται εδώ μια λαμπαδηδρομία ψυχών που η 

νίκη ανήκει σε όλους και γιορτάζεται απ’ όλους, με την ποίηση να 

’ναι ο Μέγας Εξαγνιστής. Παρακολουθώ τις λέξεις, τους απευθύνω 

το λόγο, ζητώ από τις ίδιες, ερήμην του ποιητή, διευκρινίσεις.  

Κάποιες το κάνουν με περισσή ευκολία. Άλλες είναι πιο δύσκολες 

στο πλησίασμά τους, πιο εσωστρεφείς και ενίοτε περισσότερο 

θλιμμένες ή στοχαστικές, αλλά και οι μεν και οι δε «ερωτοτροπούν» 

και είναι εξίσου αξιαγάπητες και συντροφικές,  

Ως άποικος τώρα εσύ 

που βαρέθηκες πια  τις μέσα χώρες, 
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από έρημη άμμος 

σε ακτή τώρα συντάσσεσαι 

Και ομοιοκατάληκτα πουλιά  

ζητάς να σε κοιμίσουν. 

 

Όμως, κάτι κινείται πίσω σου σπασμωδικά 

σαν συρφετός 

δεν είναι ωκεανός 

δεν είναι φως, 

ούτε και κάποιο σύνορο 

που πάλι αλλάζει θέση. 

Είναι που κατεβαίνει ο συρφετός 

με τους σπασμούς 

και τους τριγμούς 

ως άλλη απάντηση του ήχου 

στους γλυκανασασμους σου. 

Είναι που ξαναβρήκε ο ήχος λάρυγγα 

και βήχει. 

Ποιήματα,  για όσα δεν βγήκαν στο φως, ριζώματα και ξεριζώματα 

ψυχής, να σου δίνει την αίσθηση –σχεδόν να σε πείθει– πως το δικό 

του μελάνι έχει τη μαγική δύναμη να αναγεννά την ψυχή απ’ τις 

στάχτες της. όπως ο φοίνικας που αφού παραδοθεί στις φλόγες της 

ίδιας του της φωτιάς βάζει ζωή στο θάνατο και στήνεται όρθιος απ’ 

την αρχή. 

Συνδιαλλάχθηκα με τα βιβλία του Σπύρου Βρεττου. Ποίηση που ο 

ήχος της άλλοτε μοιάζει με κείνον ενός λυπημένου, μοναχικού 

βιολιού που αγρυπνά στις επάλξεις του κόσμου κι άλλοτε θυμίζει μια 

μπάντα που ανυπομονεί να παίξει τις πρώτες της νότες. 

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.   

Γιατί με έστειλες να σε βρω; της λέει 
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γιατί δεν ήξερα εάν υπάρχω, του απαντάει. 

 

Αυτά ήταν τα λόγια τους  

εκείνο το πρωί. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή 

αυτός γυρνούσε ιδρωμένος 

σαν νερό και δίχως σάρκα. 

Όλα του φύγανε 

του πέφτανε στους δρόμους ψάχνοντας, 

και ούτε στιγμή δεν ρώτησε 

-τον εαυτόν του δηλαδή- 

γιατί να ψάχνει να τη βρει 

αφού αυτή εκεί βρισκόταν, 

αυτή του έδωσε την εντολή, 

«άντε» του είπε «να με βρεις, 

ψάξε καλά στα μέρη 

που περάσανε σαν χρόνια». 

 

Κι αυτός γιατί να ψάχνει να την βρει 

αφού το ήξερε πως δεν υπήρχε, 

όχι αυτή 

αλλά αυτός. 

Περπάτησα και θα περπατήσω ξανά ανάμεσα στις λέξεις του. 

Σκόνταψα, έτρεξα, περιπλανήθηκα. Κι όπως μια στιγμή στάθηκα 

λίγο να πάρω ανάσα, σχεδόν σαν οπτασία είδα μπροστά μου έναν 

άνθρωπο να περπατά ώρες διψασμένος στον ήλιο, με τα πόδια του 

να βουλιάζουν στην άμμο του χρόνου, βαθιά όπως οργώνει το 

άροτρο, και να επανέρχονται. Τον ένιωσα να κλαίει τον αιώνιο 

ξεριζωμό, αναζητώντας ασφάλεια επί ματαίω. Το βλέμμα του 

μελαγχολικό. Κι εκεί, πάνω στο δάκρυ των ματιών, μου φάνηκε πως 

αναγνώρισα ό,τι ο ίδιος είχε ίσως αναγνωρίσει. Έναν τόπο. Το σπίτι 

του. Και τότε και με αφορμή τούτη την… «ταραχοποιό, 

καρποφορούσα και ανθοφόρα ποίηση», συνειδητοποίησα ότι… 

ποιητής είναι αυτός που κουβαλά στην ψυχή του μια ολοζώντανη 

εικόνα της νεκρής φύσης. 

Στο τραπέζι αυτό 

όχι κυδώνια και ρόδια. 

- τα ρόδια είναι κάρβουνα 
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και τα κυδώνια αηδόνια- 

εδώ αρμόζουνε φωτογραφίες είπες, 

να χάσκει μέσα τους 

το γεγονός τους, 

όπως, ας πούμε, 

φωτογραφία με ένα ανθρώπινο τσαμπί 

που σε ψηλή κρέμεται περιστρεφόμενη σκάλα 

μ’ όλα τα μάτια να κοιτάζουν στον Πατραϊκό 

-πριν κλείσει η θάλασσα μοιραία λίμνη- 

κι ύστερα λαθραία μες στα φορτηγά 

σε ρόγες να μαδιέται. 

 

Μια τέτοια λοιπόν φύση νεκρή 

και όχι κυδώνια και ρόδια. 

-στάχτες γίναν τα κάρβουνα 

και τα αηδόνια χιόνια-. 

 

Όμως το ξέρω, είπες, καλά 

ότι δεν πρόκειται –ως είναι φυσικό- 

τη φύση του τραπεζιού μου να αλλάξω. 

 

Κοντεύουν αλώστε Χριστούγεννα 

και μου’ ναι απαραίτητο- ως είναι πάλι φυσικό- 

κυδώνια 

αηδόνια 

χιόνια 

αλλά και στάχτες 

κάρβουνα 

και ρόδια. 

Ο δρόμος της ποίησης – πάντα - θα γεμίζει ή θα αδειάζει την 

πραγματικότητα, στην υφέρπουσα κατάσταση της κοινωνικής 

αντιστροφής των γεγονότων ή της πνευματικής και ρεαλιστικής 

ισορροπίας των πραγμάτων, στο κοινωνικό μας γίγνεσθαι ή της 

εμπνευστικής και μετέωρης -κάποτε-σύλληψης -μεταφοράς και 

αποκωδικοποίησης, όσων εμπειριών μπόρεσε ο δημιουργός να 

καταχωρήσει σε στίχους”   

Επειδή δεν υπάρχουν δένδρα 

γι’ αυτό και φυσά 
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Σχολείο που τρίζει 

Σπάζει η λέξη στον πίνακα την κιμωλία. 

Μάτια λέει στον μαθητή 

Και αυτός της γράφει ματγια μου. 

Υπαγορεύει ροδισ στα παιδιά 

Και εκείνα το δαγκώνουν με την φλούδα 

Ενεργός πολίτης, ο ποιητής, με στόχους κοινωνικούς, που 

εμπεριέχουν τη δύναμη της ανθρωπιάς, της συμπόρευσης, της 

καλοσύνης, της αναμονής και της παρηγοριάς. Η αγαπητική διάθεση 

του Σπύρου Βρεττου παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, προς κάθε τι 

που αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Στοιχεία της ποίησής του, η 

ακούραστη διάθεση της επικοινωνίας, το απλό ύφος, η ελπίδα που 

κρέμεται στην απόφαση και φυσικά το μέλλον της χώρας μας, οι 

άκαιροι χειρισμοί στο κοινωνικό γίγνεσθαι, που αφορούν την 

παιδεία, τη φύση και τον πολιτισμό. 

Ο ποιητής Σπύρος Βρεττος πάντα θα έχει ένα στίχο, ένα ποίημα, ένα 

χαμόγελο παρηγοριάς, στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ως ενεργός 

πολίτης, στην Πατραϊκή κοινωνία, επιθυμεί και προσδοκά η ποίηση 

να έχει πάντα καλοτάξιδες τις αντένες της επικοινωνίας της με τα 

ανθρώπινα, και το περίσσευμα της ανθρώπινης αίσθησης και της 

αγάπης, να πρωτοπορεί στη ζωή, μακριά από τις κραυγές της 

μοναξιάς και της ουτοπίας. Η ποίηση είναι ζωή, γεννά την 

επικοινωνία και ανοίγει πάντα διαύλους χαράς, δράσης και 

μεγαλοσύνης. 

Εύχομαι ολόψυχα  στον ποιητή δημιουργό Σπύρο Βρεττο τα  

δημιούργημα του  να έχουν  μακρόπνοη και ευδόκιμη πορεία και να 

φτερουγίζουν σαν ταξιδιάρικα πουλιά μέσα στους χώρους του 

έντεχνου λόγου. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

‘’ Ο Ποιητης που τολμα να αντικρησει κατά προσωπο την 

κοινωνια  ‘’ 

 

 

Γεννήθηκε το 1939 στην Πάτρα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Από το 

1962 ως τη συνταξιοδότησή του, το 1996, εργάστηκε ως υπάλληλος στην 

Εθνική Τράπεζα. Κατά το διάστημα 1984-1996 είχε αναλάβει την έκδοση 

του πολιτιστικού περιοδικού της Τράπεζας, "Εμείς", και την τελευταία 

δεκαπενταετία της υπηρεσίας του ήταν υπεύθυνος του Τομέα Εκδόσεων & 

Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας και διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων.  

Βιβλιογράφος, επίτιμος διδάκτορας Φιλολογίας στα πανεπιστήμια 

Θεσσαλονίκης 2006  και Πάτρας 2010, με αρκετές ποιητικές συλλογές στο 

ενεργητικό του και με θητεία λογοτεχνικού κριτικού, ο Δημήτρης 

Δασκαλόπουλος είδε τη ζωή του ν' αλλάζει χάρη στην ενασχόλησή του με 

το έργο του Γιώργου Σεφέρη – τον ίδιο τον Σεφέρη ουδέποτε τον 

συναναστράφηκε. Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο lifo.gr 

-Η πρώτη σας απόπειρα να γράψετε μια μελέτη για τον Σεφέρη 

χρονολογείται από την εποχή της χούντας. Τι αναζητούσατε ακριβώς;- 

“ Μια παρηγοριά ήθελα, μια προσωπική εκτόνωση απέναντι στις 

συνθήκες της δικτατορίας. Ξεκίνησα να γράψω κάτι για το 

«Ημερολόγιο Καταστρώματος Β'», την πιο πολιτική συλλογή του 

Σεφέρη, καθώς περιέχει άμεσες αναφορές για το κλίμα που 

επικρατούσε στα παρασκήνια της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης 
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στην Αίγυπτο. Ψάχνοντας τι γινόταν στη Μέση Ανατολή εκείνο το 

διάστημα, μεταξύ '41 και '44, διαπίστωσα μια εντελώς ασυνήθιστη 

υπερκινητικότητα εκ μέρους του. Έκανε εκδόσεις, έδινε διαλέξεις, 

έπαιρνε μέρος σε εκθέσεις... Υποθέτω πως ήταν μια εξωστρέφεια 

υπαγορευμένη από τις συνθήκες του πολέμου, ένας τρόπος να 

δηλώσει συμμετοχή σε μια κοινή προσπάθεια. “ 

Eίναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες βιβλιογράφους, έχει 

ασχοληθεί με το έργο κορυφαίων δημιουργών πλην του Σεφέρη και των 

(Καβάφη, Ελύτη, Εγγονόπουλου, Αναγνωστάκη, Σικελιανού κ.ά.) και έχει 

επιμεληθεί εκδόσεις έργων πολλών από αυτούς. 

Έχει εκδώσει ποίηση, δοκίμια και μελέτες για θέματα νεοελληνικής 

λογοτεχνίας. Έχει επιμεληθεί εκδόσεις έργων του Σεφέρη και έχει συντάξει 

βιβλιογραφίες για τον Σεφέρη, τον Γ. Κ. Κατσίμπαλη, τον Σικελιανό, τον 

Ελύτη, τον Μανόλη Αναγνωστάκη, τον Αλέξανδρο Κοτζιά, τη Νόρα 

Αναγνωστάκη, τον Κ. Π. Καβάφη και πολλούς άλλους. Επίσης, υπήρξε 

μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού "Εντευκτήριο" , της εφημερίδας "Τα 

Νέα" ως βιβλιοκριτκός και επιφυλλιδογράφος, καθώς και τακτικός 

συνεργάτης της εγκυκλοπαίδειας "Πάπυρος-Λαρούς - Μπριτάνικα". Είναι 

μέλος του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α), της 

Εταιρείας Συγγραφέων, της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής 

Γραμματολογίας, του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού, της Εταιρείας 

Σπουδών Μωραΐτη. Χρημάτισε αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και κατά το διάστημα 2000-

2004 υπήρξε αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Έχει λάβει μέρος 

στην επιτροπή απονομής των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων, καθώς 

και στην ανάλογη του περιοδικού "Διαβάζω". Το 1990 εκπροσώπησε την 

Ελλάδα στην επιτροπή απονομής του ευρωπαϊκού αριστείου λογοτεχνίας 

(Δουβλίνο). Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια, 

συμπόσια και ημερίδες. Το 2015 βραβεύθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος 

Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του. 

Μερικά αποσπάσματα,  από τη Συλλογή «Επιστροφές» που το θεωρώ 

κορυφαίο ποίημα , γιατί το διακρίνει μια αμεσότητα που ξαφνιάζει στον 

τρόπο που περιγράφει τις σκοτεινές και αδιέξοδες πλευρές της σύγχρονης 

ζωής. Μας λέει 

Τα πράγματα είναι όπως τα γνώρισες  

Λίγο χειρότερα ίσως, γιατί Ο άνθρωπος συνηθίζει τις συφορές  
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Η συφορά είναι το σκληρό προσκεφάλι όπου πλαγιάζω  

Και δε λέει να με πάρει ο ύπνος ------- 

Κι όταν ανέβει ο ήλιος Πρέπει να στύψω δυνατά μιαν αχτίδα  

Για να κατεβάσει μια σταγόνα φως  

Ύστερα αρχίζω τα πάρε δώσε με τις λέξεις  

Σαν παραποιημένη είδηση ------- 

Κάποτε Με λιγοστές φράσεις μπορούσες  

Να ταξιδέψεις μιαν απόσταση πολλών χρόνων  

Τώρα βάζω τις λέξεις στη σειρά  

Φράζω την έξοδο με μιαν ολοστρόγγυλη τελεία 

 Μα εκείνες δραπετεύουν  

Γλιστρώντας  

Πάνω στον άσπρο τοίχο της σελίδας  

Προτιμούν να γίνουν σύνθημα σε διαδήλωση  

Διαφημιστικό μήνυμα  

Ουρλιαχτό ζώου  

Την ώρα που σωριάζεται ο κατάδικος 

 Πυροβολημένος  

Βρίσκομαι πάνω σ ένα κάρο  

Κατηφορίζοντας σε στενά καλντερίμια  

Τα άλογα αφήνιασαν και σπάσαν τα γκέμια  

Πώς να σου γράψω; 

 Οι λέξεις που μου απόμειναν μυρίζουν σφαγείο  

Τις αποθέτω με τρυφεράδα στο χαρτί  

Μα κείνες αφορμίζουνε και στάζουν αίμα  

Όπως οι τρυπημένες παλάμες  

Του Εσταυρωμένου.  

Μέσα στις λίγες και λιτές γραμμές ενός ποιήματος ο Δασκαλόπουλος 

περιγράφει το αλλοπρόσαλλο και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Ο 

Ποιητής ομολογεί την παρακμή , την αποσύνθεση ενός κόσμου που έχει 

συνηθίσει στη συμφορά. Καταφεύγει τότε στα όνειρα και στις λέξεις για να 

σωθεί από τη φθορά. Όμως όχι!! οι λέξεις γίνονται ανυπάκουες, 

εγκαταλείπουν τον ποιητή μεσοστρατίς, προτιμούν να γίνουν διαφήμιση 

σύνθημα, κάτι τέλος πάντων που να ταιριάζει στον παράλογο 

«αφηνιασμένο» κόσμο που ζούμε. Στους 11 πέντε τελευταίους στίχους το 

παράλογο του κόσμου ολοκληρώνεται : οι λέξεις «μυρίζουν σφαγείο» , Ο 

ποιητής τις αποθέτει με τρυφερότητα όμως εκείνες στάζουν αίμα. Σε άλλο 

ποίημα του  
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Κλειδούχος μοίρα (1993)  

Τα χρόνια που θα΄ρθουν  

Έχουν ένα πρόσωπο που δεν μας μοιάζει  

Λιγότερα δέντρα περισσότερες σκιές  

Αναποφάσιστα ποτάμια και βουρκωμένες Θάλασσες.  

Μόνο τα δάχτυλα κρατούν σφιγμένη  

Την δική τους αμετάφραστη γλώσσα  

Τα χρόνια που θα΄ρθουν  

Τα έχουμε κιόλας ζήσει σε βαθιά σιωπή   

Νυχτώνει πάνω στην πόλη.  

Ετοιμάσου  

Μεταναστεύουμε σε άλλα τοπία  

Ταξιδεύοντας μέσα στα νεύρα Ενός γέρου πλάτανου στο κελάρυσμα 

του νερού  

Στην παιδική αθωότητα Τα 

α χρόνια Που θα ‘ρθουν 

 Έφτασαν 

 

Έχει εκδώσει δέκα ποιητικές συλλογές, δώδεκα βιβλία με μελετήματα 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανθολογίες, καθώς και βιβλιογραφίες. Έχει 

ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τη ζωή και το έργο του Καβάφη και επιμελήθηκε 

εκδόσεις έργων του Σεφέρη. Πρόσφατα βιβλία του, η ποιητική συλλογή Με 

δίχτυ τον άνεμο (Κίχλη, 2015), η Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη (Ίδρυμα 

Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, 2016) και η συναγωγή 

επιφυλλίδων Το δικαίωμα του αναγνώστη (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2017). 

Γράμματα στον Ερμόλαο  

Γιατί σου γράφω;  

Σε τι ωφελούν όλες αυτές οι κουβέντες; 

 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. 
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Μας λέει για την ποίηση  Οι ποιητές γράφουν, ενίοτε, για να θεραπεύσουν, 

να συμφιλιωθούν, να αγγίξουν το ανέγγιχτο, για την αμφότερη λύτρωση, 

ποιητή και αναγνώστη, για να αποδράσουν από την πραγματικότητα. 

Γράφουν για να περιγράψουν ψυχικές μετατοπίσεις, να προσδιορίσουν τον 

δύσκολο συγκερασμό του φαίνεσθαι, του γίγνεσθαι, μέχρι εξουδετέρωσης 

του εαυτού τους. Κυρίως γράφουν για να ελαφρύνουν ένα συναισθηματικό 

βάρος. Όμως όσο φιλόδοξη και να είναι η παραπάνω περιγραφή, αγγίζει 

μια ελάχιστη ερμηνεία, καθότι η ποίηση είναι τόσο προσωπική όσο και 

συλλογική, τόσο άμετρη όσο και τέλεια, τόσο συγκεκριμένη όσο και 

απροσδιόριστη. Η μούσα ψιθυρίζει κρυφά στους ποιητές για το αιώνιο 

τραύμα. 

Γράφει:  

Όπου και να γυρίσεις το μάτι σκοτάδι και σιωπή 

Σε λευκές φλέβες των διαδρόμων αντιχτυπούν οι ακονισμένες 

κόψεις της καθημερινότητας. 

Τα αντικείμενα κινούνται εναντίον σου 

Τα παράθυρα θρέφουν αναρριχώμενα ερπετά 

 

Και λίγο πιο κάτω συνεχίζει:  

Βουλιάζοντας στον κόσμο σου, προδομένος από τον κόσμο σου Α 

προφύλαχτος, ανυπεράσπιστος, εκτεθειμένος  

Στο σκοτάδι και στη σιωπή  

Μέσα στο σκοτάδι και στη σιωπή 

Για την ανησυχία και την αγωνία του για τη γλώσσα γράφει στο 

ποίημα «Επιστροφές» από τη δεύτερη πάλι συλλογή:  

/Και τώρα που κάθομαι σιωπηλός και αδέξιος  

Ανάμεσα σε τεράστιους λευκούς τοίχους  

αισθάνομαι την ανάσα αυτών που έφυγαν … 

.το κυμάτισμα των ψυχών που αγωνίστηκαν  

να ψελλίσουν άγνωστες λέξεις  

μιας γλώσσας ακατανόητης και οδυνηρής 
 

Η ποιητική συλλογή  «Αλφαβητάρι» και όλα τα ποιήματα της συλλογής, 

είκοσι τέσσερα στο σύνολό τους , είναι όλα αφιερωμένα στους αγώνες των 

ανθρώπων για την ελευθερία, στους αγώνες ενάντια στις όποιες σκοτεινές 

δυνάμεις που υπονομεύουν την ελεύθερη και δημοκρατική ζωή. Το μότο 

της συλλογής μας προϊδεάζει για το δραματικό περιεχόμενο της συλλογής. 
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Πρόκειται για ένα δίστιχο από ένα ποίημα του Σεφέρη , αγαπημένου ποιητή 

του Δασκαλόπουλου :  

Φυραίνει ο τόπος ολοένα  
Χωματένιο σταμνί  
 
Όλα τα ποιήματα αυτής της συλλογής μέσα από συγκλονιστικές μεταφορές 

αποτυπώνουν και καταγράφουν τον θάνατο, τη θλιβερή απώλεια 

αγαπημένων αγωνιστών, ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για τα ιδανικά 

της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Στη συλλογή αυτή το ένα ποίημα είναι 

καλύτερο από το άλλο, ίσως γιατί ο Δασκαλόπουλος βιώνει ο ίδιος μέσω 

της τέχνης του όλο αυτό το  ανθρώπινο δράμα της νεότερης ελληνικής 

ιστορίας. Και μαζί του ασφαλώς το βιώνουμε κι εμείς οι αναγνώστες 

διαβάζοντας αυτά τα εξαιρετικής τέχνης ποιήματα  

Αυγή μαρμαρωμένη  

Στον αιώνα σου  

Πάλι με χρόνους με καιρούς  

Παλεύει ο άγγελος με τον Δαίμονα  

Σκελετοί ψυχών- σκιές καταντημένοι  

Κι ο τριγμός της πέτρας  

Που πάει να γίνει άγαλμα  

Σαν δέντρο που το ξεριζώνει ο κεραυνός,  

Κι αλλού  

Σκοτείνιαζε όταν ξεκαθάρισαν τα μαντάτα 

 Κλείσαμε τα παράθυρα κι ανοίξαμε όλα τα φώτα  

Να κρατηθεί η μέρα στο ύφος που ξέραμε  

Κι όμως ένας βαθύς κραδασμός μας συγκλόνιζε  

Σαν έφτασε η νύχτα δίχως τους ώριμους ήχους  

Νιώσαμε για τα καλά ότι η πολιτεία  

Σκάλωσε στον ύφαλο της μοίρας.  

Πόνος , θλίψη κι ένα σφίξιμο στην καρδιά.  

Εικόνες θανάτου παντού γύρω.  

 

Η συλλογή γραμμένη το 1976, τρία μόλις χρόνια μετά τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου αποτίει φόρο τιμής στους σκοτωμένους, στους έφηβους 

νεκρούς.  

Έκλεισαν οι τέσσερις πόρτες  

Του Ορίζοντα.  
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Αναποδογύρισε η μέρα  

Οι αχτίδες του ήλιου στέρεψαν  

Οι βρύσες της μνήμης  

Τα όνειρα των παιδιών  

Τα χέρια τα χείλη τα μάτια έκλεισαν 

 

Ο ποιητής Δ. Δασκαλόπουλος  θα μας πει ο Σταύρος Τσαγκαράκης από 

την τιμητική εκδήλωση για τον ποιητή στην Καλαμάτα, στις 18 -3- 2016     

‘’είναι   ο ποιητής που τολμά ν αντικρίσει κατά πρόσωπο μια κοινωνία που 

σιγά- σιγά φυλλοροεί που κινδυνεύει να χαθεί μέσα  στον ορυμαγδό μιας 

πολύβουης αλλά στερημένης νοήματος πραγματικότητας . Μιας 

πραγματικότητας όπου οι άνθρωποι διανύουν το μεγαλύτερο μέρος της 

ζωής τους στην επιφάνεια των πραγμάτων αιχμάλωτοι εφήμερων 

φροντίδων…’’ 
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ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-Μεταλαμπαδεύει την αισιοδοξία του για μια πνευματικότερη 

κοινωνία- 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε στην Πάτρα όπου τέλειωσε το β’ αρένων. Τελείωσε την 

Φιλοσοφική σχολή Αθηνών και μετά την στρατιωτική του θητεία, υπηρέτησε 

ως φιλόλογος στην Β/βαθμια εκπαίδευση και συνταξιοδοτήθηκε ως 

Λυκειάρχης από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Έχει δημοσιεύσει διάφορα φιλολογικά και Ιστορικά μελετήματα καθώς και 

σχολικά βοηθήματα. Άρθρα του βιβλιοπαρουσιάσεις φιλοξενούνται 

τακτικά στον ημερήσιο τύπο της Πατρας και της Αθήνας και όχι μόνο.  

Τακτικό Μέλος της Ε.Λ.ΜΔ.Ε. (Εταιρεία Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδας) 

Τακτικό μέλος της Π.Ε.Λ. (Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών) 

Και άλλων Λογοτεχνικών συλλόγων. 

Έχει έντονη λογοτεχνική παρουσία στην πνευματική και πολιτιστική ζωή 

της Πατρας.  

Διετέλεσε για μια δεκαετία 1985 – 1995 εξωτερικός συνεργάτης της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε θέματα της ειδικότητας του ενώ την ίδια 

περίοδο άφησε το στίγμα του ως πρόεδρος του συνδέσμου φιλολόγων 

Πατρών. 

Έχει εκδώσει ως σήμερα :  - Το Πρώτο Ρήγος 1972 – Το θεατρικό 

μονόπρακτο ‘’Το Δίλημμα’’ και το 2011 εξέδωσε τα ‘’Νόστιμα Θέλγητρα’’ 

που είναι ανθολόγηση ποιημάτων του 1967 – 2007.  Πρόσφατα 

κυκλοφόρησε την μελέτη του ‘’ΟΙΝΟΣ ΚΑΤΡΟΠΤΟΝ ΝΟΥ’’ έργο ζωής που 
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αναφέρεται στον οίνο και τα συμπόσια στη Ελληνική αρχαιότητα και είναι 

βασισμένο στις αρχαιοελληνικές πηγές. Με το έργο αυτό αποκαλύπτεται 

ακόμα μια πλευρά της προσωπικότητας του. 

Υπό έκδοση έχει το ‘’ Νόστιμα Θέλγητρα ΙΙ ’’ 

Ο Φώτης Δημητρόπουλος έχει μια παράλληλη πορεία στην ποίηση. Από 

το1968 δημοσιεύει ποιήματα του σε Αθηναϊκά περιοδικά και το 1971 

εμφανίζεται στα γράμματα με το ‘’Πρώτο Ρήγος’’. 

Η ποίηση του πλημμυρισμένη από Φως και Αγάπη μας μεταλαμπαδεύει 

την αισιοδοξία του για μια πνευματικότερη κοινωνία. Την προσδοκία του 

για την εκπόρθηση του ένδον είναι μας από το Φως της Γνώσης, του 

Κάλλους, της Συν αντίληψης.  Γι’ αυτό κάθε στίχος του διακατέχεται από 

ζωηρή παραστατικότητα και απηχεί τον ανυστερόβουλο Ιδεόκοσμό του. 

Από «τα νόστιμα θέλγητρα των κερασιων»1981-1990  

Αγαπώ τον Θεό 

την μουσική  

κι σένα 

Τον θεό που είναι αγάπη 

τη μουσική που ψάλλει τον θεό 

Εσένα που είσαι μουσική 

Στον Ποιητή διαπιστώνουμε την άοκνη αναζήτηση μιας Ιθάκης. Μας καλεί 

να καταστήσουμε τον ανεπεξέργαστο εσώτερο εαυτό μας επεξεργασμένο 

πνευματικό ον. Να ανιχνεύσουμε τον Θείο Σπινθήρα εν ημίν. Να αρθούμε 

υπεράνω των υλιστικών δεσμεύσεων. Να κονιορτοποιήσουμε της 

ιδιοτελείς μικροπρεπείς επιδιώξεις. Για να μπορέσουμε να γευθούμε τις 

άρρητες τέρψεις της οντολογικής αρτιότητας. 

Η ελπίδα κυριαρχεί στην αέναη πορεία της ζωής η οποία γεννιέται μαζί με 

τη μουσική που υπάρχει πριν από εμάς, συνεχίζεται αενάως και πάλλεται 

αφομοιώμενη με το ρυθμικό μέλος του τραγουδιού. Γράφεται στην πέτρα 

της υπομονής που γεννά ανθούς την άνοιξη καταυγάζοντας ένα 

μυροβόλημα στην ψυχή του κόσμου. Ο τροφοδότης πόνος μεγαλείο στα 

κυπαρίσσια, στις πυγολαμπίδες που δεν νικάνε το σκότος, στο γυρισμό 

που είναι άπιαστη γιορτή και στο σπάραγμα που εκφράζεται με τον στίχο. 

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ  
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Συγχωρέσε 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. 

Θέλει να γίνει άνθρωπος χωρίς συμφέρον, χρήμα, περιουσίες, κέρδος, 

τράπεζες, αγορές που είναι σκλαβιά σωμάτων και ψυχών ανελεύθερων. 

Θέλει ενότητα, με προμετωπίδα τη δικαιοσύνη και αρωγούς αυτής τη 

γνώση, την τέχνη, τον πολιτισμό. Επιθυμεί να συντάσσονται τα πάντα και 

οι πάντες στο αλώνι της αδελφοσύνης. Είναι λάτρης της αγάπης στα 

γράμματα, της γνώσης που καθίσταται «κτήμα ες αεί» κατά τον Θουκυδίδη. 

Η γνώση και η παιδεία είναι τα μόνα αγαθά που παραμένουν στον κάτοχό 

του, τόσο στη ζωή όσο και μετά τον θάνατό του όπως διακηρύττει ο Μ. 

Βασίλειος ο μεγάλος στοχαστής, άγιος τιμώμενος και ως προστάτης της 

Παιδείας. Η παιδεία μια παράδοση αιώνων από την Ομηρική ακόμη εποχή 

είναι για τον κ. Φώτη Δημητρόπουλο «κρυφό σχολείο ίασης». Είναι 

θάλασσα-γυναίκα που αναδύεται από τον κόλπο της, μετατρέπεται σε 

ηχοχρώματα και με ένα αντικλείδι θαυματουργικό σε μια στιγμή ανοίγει την 

πόρτα της αιωνιότητας. Ένα κοχύλι αστρόσκονη ή ακρωτήρι να ρουφάει 

την αλμύρα των δακρύων. Θέλει ο ποιητής ως τιμή για την γενέτειρά 

«Στόλισμα της μνήμης» του πρώτου του ήλιου που είναι παρθενικά 

οράματα/  

στο βωμό των αναζητήσεων/ με γεύση φιλιού/… 

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς και 

φιλοσοφικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με 

παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη περιρρέει τους μικρούς, αλλά με 

μουσικότητα ομοιοκατάληκτους στίχους δίνοντας χαρακτήρα ρυθμικό. 

Εικόνες με αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν νουν 

ρυτιδωμένης σοφίας. Με τους στίχους δίνει τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, 

την ομορφιά και τη γνώση. 

ΟΙ ΝΎΧΤΕΣ 
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Κιονόκρανα φωτισμένα  

από τους αιώνες που πέρασαν  

φαντάζουν  

οι ανάγλυφες εκείνες νύχτες· 

στόλισμα της μνήμης  

λουσμένες  

με σπάνιο άρωμα  

λευκής ακακίας  

που μόνο λίγοι οσμίζονται, 

ταξιδεύουν ανενόχλητες  

στις τρικυμίες και τις νηνεμίες  

των δρόμων με τους ίμερους·  

και σαν χοές  

παρθενικών οραμάτων  

στο βωμό των αναζητήσεων , 

με γεύση φιλιού 

ρέουν απρόσκλητες  

στις φλέβες των οστράκων  

που κρύβουν τους έρωτες  

στο βυθό της θάλασσας. 

Ποίηση που αναδεικνύει έναν ποιητή ονειρολόγο που με ευαισθησία ψυχής 

αναπλάθει την  ωραιότητα του Κόσμου και αποκαλύπτει τη μοναδικότητά 

του. Βλέπει στην Αγάπη την εσωτερική ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Ο Φώτης κοιτάζει μπροστά. Στην πνευματική ανασύνταξη. Στην 

καταξίωση. Η Ποίηση γίνεται για αυτόν Ανάδυση Μυστικών δυνάμεων   

Από «στα σύνορα του χρόνου και του φωτός» 2001-2007 

Εκεί μηδεις κατηχούμενος μηδεις αμύητος 

Μηδεις αγεωμέτρητος εισιτω 

«οι δ’οικεται και εις τις άλλος βέβηλος τε και αγροίκος 

Πυλας πανυ μεγάλας τοις ωσιν επιθεσθε» 

Γιατί Εκεί εκτείνεται το πέλαγος των ανεξερεύνητων μυθων 

Εκεί αρχίζει και τελειώνει το χάος 

Εκεί καταργούν την ανάσταση 

οι χαμένοι σύντροφοι του Οδυσσέα 

και χορεύουν οι σάτυροι και οι σέλινοι 

στα μουσικά αποτυπώματα της χαμένης Ατλαντίδας. 

Εκεί ανεμίζουν τα μαντήλια οι εξόριστοι ποιητές 
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που δεν αφήσαν των ερώτων τ’ αποστάγματα 

να γίνουν μεταλλαγμένα ιζήματα 

και ρύποι χημικών αντιδράσεων. 

Οραματίζεται ειλικρινέστερες και πιο ακίβδηλες τις ανθρώπινες 

διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλει να αναχαιτίζει κάθε βάρβαρο καλπασμό της 

ανθρωπότητας. 

Εναγκαλίζεται ο Ποιητικός Λόγος του την γόνιμη ανησυχία του Πνεύματος. 

Τα αισθήματα γίνονται κραδασμοί ασυμβίβαστου ανθρωπισμού. 

Ξέρω ότι η αυτογνωσία του δίνει ζωή, ξέρω πως είναι η αναπνοή του  η 

ιδία του η καρδιά ο έρωτας του.  Ο Φώτης γράφει πέρα απ’ την ευφυΐα της 

ζωής ό,τι αγαπάει Η Ποίηση είναι ο έρωτας του! 

Δεν μπορώ να μην πω, πως αυτό που  με έχει εντυπωσιάσει στο γράψιμο 

του είναι  που απεικονίζει ταυτόχρονα την συνεχή δυναμική της 

εναλλασσόμενης εικόνας της ζωής, έτσι που ο  λόγος του να επιδρά 

πιστεύω στην ψυχή του αναγνώστη! 

Μας πηγαίνει στους δρόμους που διάβηκε, μας εξιστορεί αυτά που 

αισθάνθηκε όταν μόνος πέρναγε δεν διστάζει να πει τα συναισθήματά του. 

Από τα ποίημα τα του 1991-2000 «Μπροστά στην ταραγμένη θάλασσα» 

μας λέει στο ποίημα ‘’Ω Ρώμη’’ 

Ω Ρώμη 

Δεν χώρεσαν στην ψυχή μας 

αποτυπώματα 

της αιώνιας αίγλης σου….. 

και από την ίδια συλλογή στο ποίημα ‘’Μαδρίτη 3 Μαΐου 1808’’ 

Στους δρόμους της Μαδρίτης 

κυλάει το άνομα του 

οπως τα νερά του Μανθαναρες…… 

Οι γνώσεις, οι προσδοκίες οι εμπειρίες και η πείρα γράφονται και 

μεταδίδονται με γλαφυρό τρόπο και παράλληλα πολύ αληθινό. 

Τα ποιήματα του απευθύνονται σε όλους, ακόμα και στον πιο σκεπτικιστή.  

H ποίηση του Φώτη διακρίνεται από έναν πλουραλισμό και μια αίσθηση 

ζωής αφοπλιστική. Από τη μία σε φέρνει αντιμέτωπο με τις μεγάλες 

αλήθειες, από την άλλη σου υποδεικνύει το δρόμο της απλότητας. 

Ευρυμαθής και πλουραλιστικός ο ίδιος, ως Φιλόλογος ποιητής ‘δάσκαλος’ 
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διαχέει σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες μέσα σε λειτουργικούς για τον 

αναγνώστη στίχους. Απολαμβάνουμε τα περάσματα από διάφορα κανάλια 

της Ιστορίας, της Φιλοσοφίας, του Μύθου, της Αυτογνωσίας. Με βλέμμα, 

άλλοτε παιχνιδιάρικο, άλλοτε λοξό, άλλοτε γεμάτο σοφία ή συγκατάβαση 

τα κοιτά ο ποιητής και τα αγκαλιάζει και τα θεωρεί ή τα αναθεωρεί και 

μετατρέπει «τα ξινά σε γλυκά». Καταθέτει ποιήματα που συναντιούνται και 

συνομιλούν.  

Από «οι ανάγλυφες εκείνες νύχτες» 1967-1980 

Σαν ένιωσα το ρίγος να σιγοκαίει τα σωθικά μου 

Κατάλαβα την δύναμη που σου ‘δώσε ο πλάστης. 

Δεν ήταν αστραπή 

ούτε το ξάφρισμα του δελφινιού 

του νιου κορμιού η δροσιά, 

ήταν φωτιά, 

κομμάτι τ’ ουρανού 

-το ρίγος- και μυστήριο. 

Ο Φώτης Δημητρόπουλος δεν κάνει επίδειξη γνώσεων, ούτε υπερβάλλει. 

Ο Φώτης είναι λάτρης του παιγνίου και της περιπλάνησης στις ιδέες και 

στις αισθήσεις, ευγνώμων με την ζωή και την δυνατότητα έκφρασης μέσω 

της ποιητικής τέχνης, είναι θετικός προς το διαφορετικό, εραστής της 

φιλοσοφίας και της ιστορίας, παρατηρητής της ζωής και συνταξιδιώτης του 

Χάους και έχει την ικανότητα να παντρεύει ή να ενορχηστρώνει όλες τις 

διαφορετικές τάσεις, επιρροές, γνώσεις που τον κατακλύζουν. Με προσοχή 

χρησιμοποιεί τόσο τον υπερρεαλισμό όσο και τον λυρικό κραδασμό. 

Στροβιλίζεται γλωσσικά και ποιητικά μέσα σε μια πληθωρική αθωότητα!  

ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ  

Σημαῖες μεσίστιες ὑποκλίνονται  

στό πένθος τῆς συμφωνικῆς μουσικῆς.  

(… μεταδίδουν τά μοναχικά προγράμματα  

τῆς ἑλληνικῆς ραδιοφωνίας…)  

Πολλοί φιλόμουσοι μένουν ἀκροατές.  

Σημαῖες μεσίστιες ὑποστέλλονται  

στό ἄκουσμα παράφωνων ἐμβατηρίων.  

(… ἀναμεταδίδει τό μοναδικό μεγάφωνο  

τῆς πλατείας θεάτρου σκιῶν καί  

 μαριονέτας…)  
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Ὃλοι οἱ περαστικοί ἔστρεψαν τά νῶτα…  

 Χωρίς χαιρετισμό…  

Χειμαρρώδης μεταβολίζει όλα τα διαβάσματα, τις διακειμενικές του αγάπες, 

σπουδές και μελέτες και σε γλώσσα ευέλικτη μάς χαρίζει αξιοπρόσεκτες 

ποιητικές καταθέσεις.  

Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή για τον ποιητή Φώτη Δημητρόπουλο 

θέλω να τονίσω ότι : Αν και σκάβει στην Ύπαρξη, δεν κατατρώγουν τις 

λέξεις του το Έρεβος και το Σκοτάδι. Είναι μια δύναμη που αυτές 

αποπνέουν και προτείνουν ταξίδια στον κόσμο και είναι γεμάτες 

αυτοπεποίθηση και όσο ξέρουν να σιωπούν, ξέρουν και να τραγουδούν, 

δρασκελίζοντας πάντα το κατώφλι της ζωής του αναγνώστη! 

-Ικανός ο μισθός σου  ποιητή μας έβαλες στον κόσμο σου μήπως 

καταλάβουμε τον δικό μας. 
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ΙΝΤΖΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Μια ποίησης έκλαμψης 

 

 
 

Γεννήθηκε στην  Άρτα το 1928 και είναι μόνιμος κάτοικος Πατρών.    

Σπούδασε στην τότε ΑΣOΕΕ. Παρουσιάστηκε στα γράμματα από το 

1975 πρώτα στον Ημερήσιο και  Εθνικό Κήρυκα με καθημερινό 

πρωτοσέλιδο χρονογράφημα ή επιφυλλίδα και  εξακολουθεί μέχρι 

σήμερα ασταμάτητα  να γράφει στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ της Πάτρας. 

Αρθρογραφεί στην λογοτεχνική επιθεώρηση «Έκφραση και σε άλλα 

λογοτεχνικά περιοδικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ασχολείται με την κριτική και τον σχολιασμό λογοτεχνικών και ποιητικών 

κειμένων και θεάτρου  έχοντας  παρουσιάσει δεκάδες λογοτέχνες και 

ποιητές. 

Είχε κατά καιρούς τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές σε διάφορα 

κανάλια και έχει στο ενεργητικό του αρκετές ομιλίες σε Πάτρα -  Άρτα -  

Αίγιο - Πύργο και αλλού κυρίως ιστορικού - κοινωνικού και λαογραφικού 

περιεχομένου. 

Έχει στο ενεργητικό του περί τις 10 χιλιάδες!!! χρονογραφήματα-

επιφυλλίδες και αρθρογραφίες.  Έχει εκδώσει 18 βιβλία .Τα οποία 

αφορούν Μυθιστορήματα, οδοιπορικά, μελέτες , ποιητικές συλλογές 

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών. Της Εταιρείας 

Λογοτεχνών Ν/Δ Ελλάδος,  Της Εταιρείας Ηπειρωτών συγγραφέων και 

άλλων λογοτεχνικών συλλόγων  

Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα το γένος Βασ. Δημοπούλου και έχει 

δύο κόρες που του χάρισαν 5 εγγόνια! 

Εισέπραξα  μεγάλη συγκίνηση, από την ανάγνωση των ποιημάτων του 

εκλεκτού φίλου και ποιητή Σταύρου Ιντζεγιάννη.  Υπάρχει εδώ μια ποίηση 
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έκλαμψης, από συναισθήματα ψυχής, που αναδύεται αγρυπνώντας και 

υμνώντας . 

 

ΑΞΟΔΕΥΤΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 

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  

του χρόνου. 

Έτσι, ως προμετωπίδα, την «ορμική συνιστώσα» του ποιητή που 

αφθαρτοποιεί το χρόνο και μεγαλύνει το ωραιόβαθο σκίρτημα της ψυχής, 

ας ψηλαφίσουμε τη «συμβολική του αναπόληση» κι ας 

ακουμπήσουμε νοερά τα υγρά και χνουδωτά μονοπάτια της γενέθλιας 

μοσκοβολιάς αυτής της ποίησης. 

ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ 

Έψαχνε ένα μολύβι 

Λίγο χαρτί.  

Μια λέξη ν` ακουμπίσει την ψυχή του.  

Ν` ανασάνει τον ήλιο κατάσαρκα,  

θαλπωρή ελπίδας. 

Σαν ένα κύπελο με  λευκές ανεμώνες. 

Μια αιτία λιποταξίας 

από τις Θερμοπύλες του έψαχνε . 

Όμως  

κάθε τόσο  

έσκυβε να διαβάσει, 
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εκείνο το καταλυτικό  

«Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»,  

που είχαν γράψει  

κι έμεινε εκεί  

δυόμιση χιλιάδες χρόνια,  

χωρίς να σβήσει. 

Η ποίησή του μοσκοβολάει  θυμάρι  με δημοτικοφανή χροιά -  παρά 

την άλλη διάταξη του στίχου.  Αποκρυπτόμενη – εδώ - στην απεραντοσύνη 

της φύσης και στο άμετρο - ψυχικό βάθος της συγκίνησης, ο Σταύρος 

διεγείρει το συναίσθημα, στην προσωπική του αποκαθήλωση, ατενίζοντας 

- στο βάθος του χρόνου - την ενιαία σύνδεση και πορεία της ζωής, έχοντας 

πάντα στα μάτια κρυμμένο, το συναίσθημα  

Είναι φυσικό επακόλουθο, ο στίχος του να συμπλέκεται αρμονικά με το 

φυσικό κάλλος και να δικτυώνεται τον ψυχικό και συναισθηματικό 

ακροβολισμό του.  

Η ΝΥΧΤΑ              

Τη νύχτα,  

τα φαντάσματα  

ξενυχτάνε στο κεφαλόσκαλο της λήθης. 

Κουβεντιάζουν  

με τις αποπλανημένες ελπίδες  

και τα ορφανά όνειρα  

της ημέρας 

Ύστερα, 

Τυλίγουν τα άσαρκα μέλη τους  

στο σάβανο του παράλογου  

και  

υπογράφουν παρουσία  

στη μοναδικότητα του τετελεσμένου 

Είναι φυσικό, το κορφολόγημα των  εμπειριών να σπονδυλώνει την ουσία 

την εξέλιξη του- έως το σήμερα - και φυσικό και ολοζώντανο το ταξίδι, στην 

πλημμυρίδα του φωτός, που καλύπτει τρανταχτά βιώματα και ψυχικές 

ευωδιές . 

ΡΕΜΒΗ 

Έτσι να κάθεσαι σιωπηλός, 

ρεμβάζοντας, 

τη μέρα που φεύγει, 



220 
 

Τις σκιές που ξυπνούν 

από το λήθαργό τους 

κι απλώνουν τις φτερούγες τους, 

πάνω στην ακύμαντη θάλασσα, 

των εφηβικών αναπολήσεων. 

Τα σχήματα 

που χάνουν το περίγραμμά τους, 

σαν υδατογραφίες ακαθόριστες, 

στον τοίχο 

της απέναντι πολυκατοικίας. 

Η μελαγχολία, 

πολιορκητικός κριός 

προσπαθεί να συλήσει 

το αρχέγονο μήνυμα του χρόνου. 

Τι εξουσιάζει τάχα 

την απόσταση 

από το μηδέν που ερχόμαστε, 

έως το άπειρο 

που θα χαθούμε; 

Το πλούσιο και λυρικό κέντημα της ασάλευτης – χρονικά - ομορφιάς τους 

–πλέον - θα την ακολουθεί ως ετοιμόγεννος στίχος και ποίηση ψυχής. 

Ένα βλέμμα γαλήνιας προσμονής, με νοσταλγική υπόκρουση και πεθυμιά 

ζωής και ανάπλασης, υποκρούει σ’ όλο το έργο του Σταύρου Ιτζεγιάννη. 

Είναι πόνος που έρχεται με τα χρόνια, ξαναντικρίζοντας  την αδειοσύνη και 

το λειψό λιανοτράγουδο της εγκατάλειψης. Είναι το ξανάνιωμα της 

αίσθησης και της αναπόλησης, είναι ο στοχασμός που αβίαστα έρχεται 

στην εκπνοή του στίχου, είναι η περιφορά του χρόνου στην 

ανέγγιχτη  προσωποποίηση μιας «Ανοιξιάτικης βόλτας», είναι το 

μεστωμένο κουράγιο της ύπαρξης να δομήσει το νέο σκηνικό της 

προσωπικής δημιουργίας του ποιητή 

ΝΗΣΤΕΙΑ 

Nηστεύουν Τετάρτη, Παρασκευή                   

και σαραντάμερα  

να εξαγοράσουν τον εν τοις Ουρανοίς           

με εδαφιαίες μετάνοιες  

και μεγαλόσχημες λαμπάδες . 

Αυτό δεν τους εμποδίζει                                   
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αυτόμολοι 

στους ουρανούς της απόλαυσης  

να θυσιάζουν στους βωμούς της ηδονής  

προς δόξαν Αφροδίτης  

και Διόνυσου  

των προπατόρων του έρωτα.. 

Ίσως έχουν διαβάσει  

εκείνο το  

απόδως τα του Καίσαρος τω Καίσαρα 

και το εφαρμόζουν αδιαλείπτως   

και με συνέπεια  

Ένα σπάραγμα, αθέατης και ήρεμης -περισσότερο- χαρτογράφησης την 

ακολουθεί, σε μια πλούσια και εικονοπλαστική περιδίνηση έκφρασης και 

ψυχικής ανθοφορίας, που γίνεται σταδιακά, ένας σπασμός ποιητικής 

αναγέννησης. 

Ας υπογραμμίσουμε – εδώ - το γραπτό κείμενο του ποιητή, που φωτοδοτεί 

το μετερίζι του λογοτέχνη, την προσωπική του οδοιπορία και τη συμβολή 

του στα κοινωνικά μας πράγματα. Εξ άλλου πόσα έχει γράψει στα 

χρονογραφήματά του για αυτά τα θέματα. 

Αυτό κατά την άποψή μου καθορίζει και τη δική του κοινωνικό - 

πνευματική υπόσταση στη ζωή. Έθεσε - ως ασφαλιστική δικλείδα 

παρόρμησης –έμπνευσης – θύμηση – νοσταλγίας - προσωπικής 

διαδρομής - έντονης περίσκεψης - και βιωματικής σύγκρουσης και 

σύνθεσης - ότι εκπορεύεται και εξελίσσεται. Θα μας πει  

ΣΤΟ  30 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ"  

Ζωγραφίζω τ΄ όνομά σου 

σε επάλληλους κύκλους 

ανεξιχνίαστων μυστηρίων 

Σε ημικύκλια διαθλάσεων 

Με γραμμές και διαγώνιες 

προσπαθώ να προσδιορίσω 

την παρουσία σου 

στις ανοιξιάτικες αιθρίες 

η τις χειμωνιάτικες καταιγίδες, 

Σε ποιους παράλληλους 

σε ποιους τροπικούς 

ταξιδεύεις έρωτα 

να νοιώσω την ανάσα σου 
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άρωμα ζωής 

στην ποιητική μοναξιά μου! 

Ένας πυκνός ορυμαγδός λυρικής χροιάς και ξαστερωμένης υπομονής 

χρωμοδένεται και ανασαίνει στο πεζούλι, της δικής του – πλέον - 

οραματικής και ποιητικής οδοιπορίας, τόσο πιστά και τόσο εύπιστα και 

τολμηρά, ώστε να μας πει,  

ΧΩΡΙΣ ΦΩΝΗΕΝΤΑ 

Προσπάθησε  

να γράψει τη λέξη απελπισία,  

αλλά είχε τόσα φωνήεντα. 

Είχε κι΄ εκείνο το λ το μελωδικό  

που θαρρείς ειρωνευότανε τη γραφή του, 

ώσπου εγκατέλειψε την προσπάθειά του,  

με  δυο τσιγάρα κι έναν καφέ 

Πόσο πιο πιστά να παρουσιάσεις  ένα κομμάτι του εαυτού σου που σε 

ακολουθεί και σε διασπείρει στο άπειρο σύμπαν της ποίησης, της 

φύσης και της μνήμης; Πόσο πιστά να διατρανώσεις το ξέσπασμα της 

μνήμης και τις  αγρύπνιες, σ’ ένα χλωμιασμένο κόσμο σήμερα που «να 

εξαγοράσουν τον εν τοις Ουρανοίς  με εδαφιαίες μετάνοιες και 

μεγαλόσχημες λαμπάδες»,  κάπου γράφει,   

Ο Σταύρος Ιμτζεγιαννης είναι ένας ζωντανός άνθρωπος του καιρού μας, 

που ξέρει να οδεύει σταθερά με νεανική ορμή! και με τα πλούσια βιώματα 

που έχει, θα είναι πάντα στην καρδιά μας. 

Δεν ξεχνώ το ταλέντο του φίλου Σταύρου που του λες τυχαία ένα Έλληνα 

Ποιητή και αμέσως χωρίς δεύτερη σκέψη σου λέει ένα του ποίημα και 

μάλιστα μεγάλο!!.   

Πριν να τελειώσω αυτό το μικρό αφιέρωμα στο Σταύρο Ιντζεγιάννη, που 

σίγουρα  έχει προσφέρει πολλά στον Λόγο, σας παραθέτω ένα πεζό του 

κείμενο 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΑ 

Μια ιστορία έτσι χωρίς θέμα. 

Σαν τους έρωτες που δεν έχουν όνομα να τους επικαλείσαι στις βραδινές 

σου προσευχές όταν τα όνειρα σε ταξιδεύουν σε κόσμους παραμυθιών ν` 

ακούσεις τις ιστορίες της Σεχραζάτ στις χίλιες και μία νύχτες της ζωής σου. 

Σαν τις επιθυμίες που δεν έχουν σχήμα , καμπύλες , μάτια, να χάνεσαι 

μέσα τους ναυαγός ανομολόγητων πόθων στις ατελείωτες ώρες της 
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αγρύπνιας όταν βρικολακιάζουν οι νεανικές σου αμαρτίες πολιορκώντας 

την αισθητική μιας έλξης που μυστικώς εικονίζει τα χερουβείμ ενός 

περαστικού πλατωνικού έρωτα. Σαν τις ασχηματοποίητες έλξεις που δεν 

έχουν σάρκα να λαχταράς το άγγιγμά της εκείνη τη φρικίαση που διαχέεται 

σε όλο σου το είναι και διαπερνά τα μέλη σου σε μία παλινδρομική κίνηση- 

άμπωτις , πλημμυρίδα- με τη μεθοδευμένη αργή ροή που σε συνεπαίρνει 

τρέφοντας οργασμικές φαντασιώσεις. 

Μια ιστορία έτσι χωρίς θέμα. Σαν εκείνες τις ιερές ώρες της σιωπής, 

παρακολουθώντας τον ουρανό στη δύση ν` αλλάζει χρώματα , βάθος, 

καθώς τα σύγνεφα κινούνται στο ασύνορο του ορίζοντα μορφοποιώντας 

ονειροφαντασιές μυθολογικών γιγάντων ή προϊστορικών ζώων , που 

μάχονται την επιβίωσή τους αγιογραφώντας την ιστορία της Δημιουργίας 

εις τον αιώνα του αιώνος. 

Σαν τους μοναχικούς περιπάτους σε δρόμους που δε βγάζουν πουθενά 

σε ώρα ορθρινή μέσα στο βαθύσκιο δάσος ακούγοντας το ατελείωτο 

τεριρέμ από τα χιλιάδες μικροπούλια που ακομπανιάρουν τα βήματά σου 

πάνω στα πεσμένα φύλλα ή δίπλα στις φτέρες ανάμεσα σε πολυτρίχια και 

θάμνους αναπέμποντας τον πιο μελωδικό ύμνο στο αναλόγιο της φύσης 

:Σε υμνούμε ,Σε ευλογούμε…! 

Μια ιστορία έτσι χωρίς θέμα. Όπως η ζωή που την αποκτάς χωρίς να 

ρωτηθείς, που τη ζεις χωρίς να σου έχουν πει το γιατί και τη χάνεις παρά 

τη θέλησή σου απλά και μόνο γιατί αυτή είναι η νομοτέλεια της διαιώνισης 

του είδους και που πορεύεται από το άγνωστο στο άγνωστο ακριβώς 

όπως μια σελίδα μιας ιστορίας έτσι χωρίς θέμα!!! 

Κλείνω με την ευχή :  Να έχεις την Υγεία σου φίλε Σταύρο, να είσαι 

χαρούμενος και ευτυχισμένος κοντά στους δικούς σου ανθρώπους και οι 

στόχοι σου πάντα να ικανοποιούνται.  Σου εύχομαι πάντοτε οι στίχοι σου 

να λάμπουν σαν ήλιος μέσα στα πνευματικά σκοτάδια και να ακτινοβολούν 

λυτρωτικά συναισθήματα μέσα σε κάθε διψασμένη ψυχή.  
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ 

‘’ μελαγχολικός στοχαστικός ευαίσθητος  ποιητής ‘’ 

 

Ο Δημήτρης Κάββουρας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1932. Σπούδασε 

πολιτικές επιστήμες και εργάστηκε στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό 

(ΑΣΟ). Ποιήματά του περιλαμβάνονται σε ανθολογίες που έχουν 

μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες (γερμανικά, γαλλικά, ουγγρικά και περσικά). 

Το θεατρικό του «Πατρίτσια υπάρχει» αλλά και ανέκδοτα ποιήματα με τίτλο 

«Αγάπης Λόγια» παρουσιάστηκαν στο Θέατρο Act στην Πάτρα. Έχουν 

μελοποιηθεί ποιήματα από τον αδερφό του ποιητή, Θεόφιλο, και τον 

συνθέτη Σωτήρη Σακελλαρόπουλο. 

Με αφορμή την ποίησή του έχει γυριστεί ταινία μικρού μήκους με τίτλο 

«Θέλω να πάρω κάτι από τα χέρια σου», με τη Λίλα Μπακλέση. Έχει 

διακριθεί και τιμηθεί από τον Δήμο Πατρών, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το 

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Έχει εκδώσει έντεκα ποιητικές συλλογές, δυο μυθιστορήματα, τρεις 

συλλογές διηγημάτων κ.α. Τα ποιήματά του, κατά τους σχολιαστές του, 

είναι αβρά, μελαγχολικά, έκτακτης στοχαστικής ευαισθησίας. 

Ενεργός πολίτης, με στόχους κοινωνικούς, που εμπεριέχουν τη δύναμη της 

ανθρωπιάς, της συμπόρευσης, της καλοσύνης, της αναμονής και της 

παρηγοριάς. Η αγαπητική διάθεση του, παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, 

προς κάθε τι που αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Ο λόγος του 

χαρακτηρίζεται από έναν παλμώδη λυρισμό, Συγκρατημένο μπορούμε να 

πούμε,  που υψώνεται κατακόρυφα για να εκφράσει ένα βαθύ αίσθημα 

μοναξιάς. 

 

ΚΑΤΙ 
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Θέλω να πάρω κάτι από τα χέρια σου 

κάτι σαν κέντημα, σαν πέτρα, σα λουλούδι 

τόσο απαλό κιʼ ωραίο που να μοιάζει σου 

και νάναι απείραχτο απʼ του χρόνου τʼ άγριο χνούδι. 

Νάναι πλεγμένο, θέλω, από τα χέρια σου 

νάναι σαν κράξιμο απʼ τα δικά σου χείλη 

κάτι σα δάκρυ απʼ την χλωμήν εικόνα σου 

κάτι θαμπό σα φλόγα από καντήλι. 

Θέλω από σένα κάτι̇̇̇̇ κι έχω φύλαγμα 

τέτοιο, που ανέγγιχτο ό,τι δώσεις μου θα μείνει: 

Έχω έναν ίσκιο στης καρδιάς τα τρίσβαθα 

για των λευκών σου των χεριών την καλοσύνη. 

H μεταφορά με απλό λόγο εικόνων του κόσμου, εμπλουτισμένων από 

την μελαγχολική ματιά του Δημήτρη Κάββουρα η οποία, όμως, σε 

καμία περίπτωση δεν πέφτει στον ανούσιο ρομαντισμό. 

ΑΡΚΕΙ 

Κάθε που ρχόσουν φέρνοντας μιας νέας στιγμής το θάμπος 

έτσι που δεν ξεχώριζα το τώρα από το χτες 

ανθοβολούσε η κάμαρα κι όρμαγε μέσα ο κάμπος 

κι έλεγα τέτοια ονείρατα πως δεν ξυπνούν ποτές. 

Μα όπως γεφύρωνε ο καιρός καιρούς μʼ ανθούς και χιόνια 

ξεχώρισαν οι στράτες μας, μʼ αλάργεψες και συ 

κι ούτε που το κατάλαβα πως ρχόσουν τόσα χρόνια 

κι έλεγα ως το σκεφτόμουνα: που το θυμάμαι, αρκεί. 

Ποίηση με πολλαπλές στοχαστικές αποκρυπτογραφήσεις, σε μια ποιητική 

καθ’ όλα ανθοφορία, με παραμέτρους, την επιγραμματική κατάθεση της 

αρχαίας σοφίας και μυθοπλασίας, καθαγιασμένης ανά τους αιώνες. 

Συμπυκνωμένος λόγος μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης αεί ζωής και 

αείφωτης, με αποκωδικοποίηση τη φύση για την ανθρώπινη τελείωση και 

λύτρωση. Επικαιροποιεί ο ποιητής την ποιητική ενδοσκόπηση και την 

διέξοδη υπεράσπιση των ανθρωπίνων αδυναμιών. 

ΕΙΜΑΙ 

Ένα δέντρο είμαι που περπατεί. 

Η σκιά μου σαν έμμονη ιδέα με ακολουθεί 
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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 

κι όταν αποδημούν τα πουλιά 

ξεμένω με τους απελπισμένους. 

Θα μας πει ο Σωτήρης Παστάκας; 

Παρατηρούσα τον Δημήτρη Κάββουρα στους μοναχικούς περιπάτους του, 

στο Κάστρο και στους στενούς δρόμους της παλιάς Πάτρας. Κρατούσα από 

λεπτότητα παράλληλη πορεία επειδή δεν ήθελα να διακόψω την 

ονειροπόληση και το περισσότερο, ότι έπρεπε ακάλεστος να διασχίσω την 

ποιητική αύρα που ακολουθούσε τον αναχωρητή των στίχων. Κι όταν τύχη 

αγαθή διασταύρωνε τα βήματα μας στην πολύβουη οδό Κορίνθου ή στην 

πλατεία Ομονοίας, επέστρεφα σπίτι φορτωμένος από τα δώρα ενός 

εξαίσιου διαλόγου. Ο Δημήτρης Κάββουρας είναι ένας αθόρυβα σεμνός 

δημιουργός τόσο, που κάθε φορά που φεύγει και γυρίζω πίσω να κοιτάξω, 

βλέπω μόνο ένα κενό ανθρώπων, και θυμάμαι πάντα τα λόγια του: «…που 

ο μοναχικός επισκέπτης δεν άφησε, φεύγοντας απόψε, ούτε τη σκιά του.» 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

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 
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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. 

Η σχέση και το συναίσθημα βρίσκεται σε μια περιδίνηση σχεδιασμού, 

εντοπιότητας, παράδοσης και αυτόβουλης έκφρασης στο κοινωνικό πεδίο 

που κινείται..  

Η διάθεση της επικοινωνίας, της συνέκφρασης, της κοινωνικής 

αντιστοίχισης και διαδρομής, της προσωπικής βούλησης, γίνεται σταδιακά 

ένας οίστρος (θέλει)  προσέγγισης της ζωής της υπαίθρου, σ΄ όλο το 

μεγαλείο της λαϊκής έκφρασης, της απλότητας και της περιεκτικότητας που 

συνυπάρχει στο γλωσσικό μας δυναμικό, της ανθρώπινης πάντα, 

συμπεριφοράς, σ΄ ένα πεδίο σεβασμού, αλληλοεκτίμησης και βαθύτατης 

αγάπης, σ΄ όλες τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που έχει η λαϊκή μούσα 

της ποίησης, το ομόηχο και το μετρικό της απόδοσης του στίχου και το 

εσωτερικό φλόγιστρο της ελεύθερης έκφρασης και διατύπωσης. 

Προσεγγίζει, με λυγερή παράθεση στίχων, ό,τι ο νους και η καρδιά, στη 

παρόρμηση της στιγμής, αγγίζει και αγιάζει τον έσω άνθρωπο της θυσίας, 

της αγάπης, της δοκιμασίας, της συστολής και της αυθορμησίας του λόγου, 

στα κοινωνικά μας πράγματα.  

Μέσα σ΄ ένα πεδίο πολυθεματικής και κοινωνικής παράδοσης και 

κουλτούρας, ανιχνεύει και ποιητικά ερμηνεύει τον άνθρωπο, στη  

απλότητα, θέλοντας και επιδιώκοντας η ποίηση, σ΄ όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής, να γίνεται το αναπόσπαστο βάθρο της ψυχικής και αισθητικής 

πανέκφρασης και συνδιαλλαγής των ανθρώπων.  

Με πηγαιότητα ποίησης ρέουσα, κεντρωμένη τις ρίζες και τις πηγές της  

ποίησης, με ουσιαστική προσέγγιση στα καθημερινά μας και με πολλά 

στοιχεία αισιοδοξίας, και καλοκάγαθης διάθεσης και πρόσβασης στη ζωή, 

ενωτίζεται τα γεγονότα και με πραγματικό  Μεράκι, μας τα προσφέρει. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Γύρω γύρω θάλασσα και παντού βράχια. 

Πράσινο του πεύκου, σταχτί της ελιάς, κίτρινο του σπάρτου. 

Κι ο κάμπος παλέτα. Από αγρός, τοπίο. 

Του κόσμου τα επιφάνεια σʼ ένα σβώλο χώμα. 
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Κι ό,τι πιάσει του μάστορη το χέρι 

δένει με το φως. Κι αν είναι πέτρα, 

ριζώνει̇̇ κι αν είναι πλίθα, χτίζει 

κι αν είναι λάσπη, κολλάει. 

Ασβέστης και κοκκινόχωμα̇̇ κεραμιδί και σχιστόλιθος. 

Θεός και χτίστης ο κύριος της γης. 

Σε μια μέρα γίνηκε ο κόσμος 

σε μια νύχτα πάλιωσε. Νυχτόημερο 

η αιωνιότητα. 

Γύρω γύρω θάλασσα και παντού βράχια. 

Κι ο ξωμάχος κι ο θαλασσινός εικόνα και 

ομοίωση: 

κορμί ξερακιανό, κούτελο σκαμμένο. 

Ο ήλιος τρώει το δέρμα, η αρμύρα 

την ψυχή. 

Το στοιχείο της αναζήτησης είναι ίδιον της ποιητικής ενδοχώρας κάθε 

δημιουργού και ο ποιητής Δημήτρης Κάββουρας, το αναδιατάσσει  στην 

ποίησή του, ως κεντρικό μοχλό ανίχνευσης όλων των ενδιαφερόντων στη 

ζωή.. Υπάρχει μέσα στην ιδέα του στίχου όπως υπάρχει και στη ζωή. Ο 

στίχος του εύπεπτος, απλός, κατανοητός, χωρίς αυξομειώσεις ρητορισμού, 

τον εμπεριέχει το εκάστοτε γεγονός, τον αναγεννά η μέθη της πραγματικής 

προσέγγισης, όπως και το απαύγασμα της κοινωνικής αναζήτησης. 

Ταυτίζεται στην ποίησή του μα τον καθημερινό άνθρωπο, έτσι το αισθητικό 

αποτέλεσμα του στίχου, είναι φως διαμπερές, είναι η αυτολύτρωσή  του, 

είναι μαζί ο στόχος και επιθυμητό, όσο το πρακτέο και το πραγματικό. Ο 

ποιητής από τη φύση του, στοχάζεται, ονειρεύεται, πειραματίζεται και στην 

έκφραση, όπως και στη ζωή, και συνοδοιπορεί στα δρώμενα όπως και η 

ποίησή του. Σημασία κι΄ αξιολογική αναφορά στο έργο του έχει, να κινείται 

πάντα μέσα στον κοινωνικό του χώρο και ο Δημήτρης Κάββουρας το 

διατηρεί και το επιτυγχάνει. Η ποιότητα και η εμβέλεια της ποίησης του δεν 

θα  κριθεί από εμάς, αλλά από τον χρόνο, από τη ζωή που ακολουθεί, από 

το πώς προσέγγισε τα γεγονότα και ποιο ρόλο ανάθεσε στον Στίχο και στον 

Άνθρωπο. Η ποίηση είναι ζωή, γεννά την επικοινωνία και ανοίγει πάντα 

διαύλους χαράς, δράσης και μεγαλοσύνης. 
 

ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
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Μου άφησες την ψάθα 

για να μη με καίει ο ήλιος̇̇ 

μου άφησες την ομπρέλλα 

σε περίπτωση βροχής̇̇ 

μου άφησες τα γάντια 

για να μη ξυλιάζουν τα δάχτυλά μου. 

Μου άφησες τόσα τέλοσπάντων 

ώστε η φτώχεια μου 

να σπαταλιέται μέσα σε πολλά. 

Όμως μου πήρες τα παπούτσια. 

Στην ουσία με αφόπλισες. Γιατί 

πώς να διασχίσω ανυπόδητος 

αυτόν τον χέρσο τόπο με τʼ αγκάθια 

που μας χωρίζει. Πώς να θυμάμαι, 

ακολουθώντας τʼ αχνάρια σου, 

χωρίς να ματώνω. 

Περπάτησα και θα περπατήσω ξανά ανάμεσα στις λέξεις του. Σκόνταψα, 

έτρεξα, περιπλανήθηκα. Κι όπως μια στιγμή στάθηκα λίγο να πάρω ανάσα, 

σχεδόν σαν οπτασία είδα μπροστά μου έναν άνθρωπο να περπατά ώρες 

διψασμένος στον ήλιο, με τα πόδια του να βουλιάζουν στην άμμο του 

χρόνου, βαθιά όπως οργώνει το άροτρο, και να επανέρχονται. Τον ένιωσα 

να κλαίει τον αιώνιο ξεριζωμό, αναζητώντας ασφάλεια επί ματαίω. Το 

βλέμμα του όπως πάντα μελαγχολικό. Παρακολουθώ τις λέξεις, του 

απευθύνω το λόγο, ζητώ από τις ίδιες, ερήμην του ποιητή, διευκρινίσεις. 

Κάποιες το κάνουν με περισσή ευκολία. Άλλες είναι πιο δύσκολες στο 

πλησίασμά τους, πιο εσωστρεφείς και ενίοτε περισσότερο θλιμμένες ή 

στοχαστικές, αλλά και οι μεν και οι δε «ερωτοτροπούν» και είναι εξίσου 

αξιαγάπητες και συντροφικές, όπως είναι οι γενναιόδωροι συνοδοιπόροι.  
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ΑΘΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ 

« Από τις σημαντικότερες μορφές της νέας Ελληνικής 

Λογοτεχνίας » 

 

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. Δεν 

έγραψε ποίηση η τουλάχιστον δεν έχει εκδώσει συλλογή. Όμως θεωρώ 

υποχρέωση μου να παρουσιάσω αυτή την φορά μια σημαντική μορφή του 

πεζού λόγου στη Ελλάδα.. Μας λέει για τα πρώτα χρόνια της ζωής της. 

‘’Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα από γονείς Κεφαλλονίτες. Στις 

28 Οκτωβρίου του 1940 η Πάτρα βομβαρδίστηκε από τους Ιταλούς 

προτού καλά, καλά μάθουμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σκοτώθηκαν 

δεκάδες άνθρωποι και ο κόσμος έτρεξε να σωθεί στα γύρω χωριά. 

Εμείς καταλήξαμε στην Αθήνα και ξεμείναμε εδώ μέχρι το τέλος του 

πολέμου, γιατί οι Ιταλοί κυνηγούσαν τον πατέρα µου. Είχαμε έρθει µε 

δέκα μπόγους – αυτό ήταν όλο και όλο το νοικοκυριό για δέκα άτομα 

που ήμαστε τότε και μείναμε σε ένα μικρό διαμέρισα που µας 

παραχώρησε ένας φίλος του πατέρα µου.’’ 
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Πέρασε λοιπόν τον πόλεμο και την Κατοχή στην Αθήνα. Μετά την 

Απελευθέρωση, επέστρεψε στην Πάτρα, όπου εργάστηκε στο γραφείο 

πρακτόρευσης πλοίων και πετρελαιο-ειδών του πατέρα της Χαρίλαου.  

Δημοσίευσε τα πρώτα της κείμενα, χρονογραφήματα και ταξιδιωτικές 

εντυπώσεις, στην εφημερίδα "Νεολόγος" της Πάτρας. Το 1952, στον 

διαγωνισμό μετάφρασης αμερικανικών διηγημάτων που προκήρυξαν οι 

εκδόσεις "Ίκαρος" (στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν: Κωνσταντίνος 

Τσάτσος, Κ. Θ. Δημαράς, Απόστολος Σαχίνης), η νεαρή Αθηνά κέρδισε 

βραβείο, το οποίο συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο 200.000 δραχμών. 

Το 1959, έχοντας κατά νου την επιτυχία της Αγκάθα Κρίστι, έγραψε ένα 

αστυνομικό διήγημα, τοποθετημένο στην Πάτρα του '50, και το έστειλε στην 

Ελένη Βλάχου, η οποία δεν της απάντησε ποτέ. Το έστειλε έπειτα στον 

"Ταχυδρόμο", όπου δημοσιεύτηκε με εικονογράφηση του Μπόστ. Άρχισε 

έτσι, να δημοσιεύει αστυνομικά διηγήματα με ήρωες τον αστυνόμο Γεράκη, 

την Τούλα, μια νοικοκυρά, και τον κοσμοπολίτη Νάσο Δαπόντε, υπάλληλο 

της Ιντερπόλ...  

Στον "Ταχυδρόμο" υπέγραφε επίσης μεγάλα ρεπορτάζ. Την ίδια εποχή, 

έγραψε μια ραδιοφωνική σειρά, συνεργάστηκε με διάφορα έντυπα και 

ασχολήθηκε με τη μετάφραση. Το πρώτο της βιβλίο με αστυνομικά 

διηγήματα ("218 ονόματα") εκδόθηκε το 1963 και το δεύτερο ("Αλάτι στα 

φιστίκια") το 1974, τη χρονιά δηλαδή που εκδόθηκε και το πρώτο της 

αστυνομικό μυθιστόρημα, "Κυνηγός φαντασμάτων". Ωστόσο, το 1970 είχε 

εκδοθεί το νεανικό ιστορικό μυθιστόρημα της "Ο δραπέτης της Αυλώνας". 

Από το 1976 και επί 15 χρόνια ταξίδευε ανάμεσα στην Ελλάδα, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.  

Κάτι που αφορά εμάς τους Πατρινούς είναι και 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 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. 
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Άλλα μυθιστορήματα της είναι: "Της τύχης το μαχαίρι", "Με τα φτερά του 

Μαρίκα", "Η σπορά του ανέμου", "Ο χαρταετός", "Αύριο", το μυθιστόρημα 

"Θέκλη" και το "Ξιφίρ Φαλέρ". Το 2010 εκδόθηκε το αυτοβιογραφικό της 

βιβλίο "Με τα χέρια σταυρωμένα". 

Οι μεταφράσεις της έχουν επανειλημμένως βραβευθεί, ενώ από τα 

μυθιστορήματά της τα "Πριμαρόλια" τιμήθηκαν με το Βραβείο Νικηφόρου 

Βρεττάκου και η "Θέκλη" κέρδισε τόσο το Κρατικό Βραβείο 

Μυθιστορήματος όσο και το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.  

Μας λέει η ίδια  

‘’ Η Αθήνα της εποχής εκείνης ήταν πάρα πολύ όμορφη, ένα μικρό 

κόσμημα. Έβλεπες όλα τα βουνά τριγύρω και καταλάβαινες ακριβώς 

τι ήταν αυτό το θαυμάσιο λεκανοπέδιο. Από παντού, δε, φαινόταν η 

Ακρόπολη, σύμφωνα µε τον νόμο που ίσχυε ακόμη. Ήταν επίσης 

εξαιρετικά ασφαλής. Παρότι ο κόστος πέθαινε πραγματικά από την 

πείνα, ποτέ ένας άνθρωπος δεν µου έδωσε µια σπρωξιά για να µου 

αρπάξει τη σάκα ή το ποδήλατό µου. 

Όταν αποφοίτησα από το γυμνάσιο ήθελα να σπουδάσω 

αρχιτεκτονική, αλλά ήξερα πόσο δύσκολο θα ήταν το έξοδο για τον 

πατέρα µου και αποφάσισα πως ήταν πιο σωστό να πάω να εργαστώ 

στο ναυτικό πρακτορείο του που είχε ανοίξει πάλι, καθώς ο πόλεμος 

είχε πια τελειώσει. Μια από τις εταιρείες που αντιπροσώπευε ο 
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πατέρας µου ήταν σουηδική, µε κάτι θαυμάσια ασπροβαµµένα μεγάλα 

εμπορικά πλοία. Ο γενικός αντιπρόσωπός τους ήταν ο Ευγένιος 

Ευγενίδης, που µε έστειλε να επισκεφτώ τα λιμάνια της ανατολικής 

Μεσογείου. Καταπληκτικές εμπειρίες: η Πόλη, η Βάρνα εξαθλιωμένη, 

η Σμύρνη µε τα ελληνικά να µμιλιούνται ακόμη, η λαμπερή και ευτυχής 

Βηρυτός όπου ήμουν παντού δεκτή µε χαμόγελα η «γουάχαντ  

γιουνάνιγια», δηλαδή µια Ιωνίς! Κυρίως µε εντυπωσίασε το 

αρτιγέννητο Ισραήλ, όπου το πλοίο έμεινε εννιά ολόκληρες µέρες. 

Έγραψα τις εντυπώσεις µου και δημοσιεύτηκαν σε µια σειρά από 

χρονογραφήματα στον «Νεολόγο Πατρών». Αυτή ήταν η πρώτη µου 

εμφάνιση στα γράµµατα. 

Το 1953 παντρεύτηκα και πήγαμε στη Βιέννη όπου ο άντρας µου 

έκανε διδακτορικό. Ζήσαμε πολύ, µα πολύ λιτά. Όταν επέστρεψα στην 

Πάτρα δούλεψα και πάλι στο ναυτικό πρακτορείο και κάποια στιγμή 

σκέφτηκα, επηρεασμένη από την Αγκάθα Κρίστι, «δεν δοκιμάζω να 

γράψω αστυνομικά και να γίνω διάσημη και πλούσια;». Έγραψα 

λοιπόν ένα αστυνομικό και το έστειλα στο περιοδικό «Ταχυδρόμος». 

Έτσι είχα την πολύ καλή τύχη να έρθω σε επαφή µε τον Γιώργο και τη 

Λένα Σαββίδη. Η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα εκλεκτό 

περιοδικό που να βοηθάει στη διεύρυνση του καλλιεργημένου κοινού 

πρέπει κάποτε να μελετηθεί και να επαινεθεί σοβαρά. Στον 

«Ταχυδρόμο» δημοσιεύτηκαν όλα σχεδόν τα αστυνομικά µου 

διηγήματα, ο Γιώργος και η Λένα Σαββίδη µε λανσάρισαν και θα τους 

χρωστώ πάντοτε χάρη ‘’ 

Ο Γιάννης Μαρής ήταν ο πρώτος ο οποίος έστειλε και της πήρε  

συνέντευξη. Ήταν  καινούργιο πρόσωπο κι εκείνος εργαζόταν σε άλλο 

συγκρότημα. Αλλά δεν στάθηκε εχθρικά απέναντί της, κάθε άλλο. Μας λέει  

‘’Τον θυμάμαι µε ευγνωμοσύνη. Και την πρώτη κριτική για ένα 

διήγημα την έγραψε ο Στρατής Τσίρκας, τον οποίο είχα γνωρίσει στο 

ανοιχτό και πολύ φιλόξενο σπίτι της οικογένειας Σαββίδη. Και 

συνεχίζει 

Με το ιστορικό µμυθιστόρημα ασχολήθηκα από τη δεκαετία του ’70 και 

µετά. Την ιδέα µου την έβαλε ο Άλκης Αγγέλου, ο οποίος διηύθυνε 

τότε την εξαιρετική σειρά του Ερμή. Κάποια µέρα µε φώναξε και µου 

είπε: «Σκεφτήκατε ποτέ να γράψετε ένα µμυθιστόρημα για τον 

διαφωτισμό;». «Κύριε Αγγέλου! Εγώ δεν ξέρω τίποτε για τον 

διαφωτισμό!» διαμαρτυρήθηκα έντρομη. «Ανάγνωση δεν γνωρίζετε, 

κυρία Κακούρη;» µου απάντησε αυστηρά. Είχε βεβαίως δίκιο. Τίποτε 
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δεν ξέρουμε μέχρι να καταπιαστούμε σοβαρά και να μάθουμε και 

προς τούτο πρέπει να διαβάζουμε.’’ 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 εγκαταστάθηκε  στην Αερική, στη 

Φιλαδέλφεια, Εκεί είχε πρόσβαση στις μεγάλες βιβλιοθήκες που είχαν 

θησαυρούς. Εκεί είχε εύκολη πρόσβαση σε δυσεύρετα κείμενα περιηγητών 

του 17ου και του 18ου αιώνα όπου κατέγραφαν τις εντυπώσεις τους από 

την Ελλάδα. Δούλεψε όσο πιο συστηματικά µμπορούσε, Μάζεψε υλικό 

σχεδόν δέκα χρόνια κι απ’ αυτό βγήκαν δύο μυθιστορήματα, «Της τύχης το 

µμαχαίρι» και «Η σπορά του ανέμου», µε θέμα την πολιτική και κοινωνική 

κατάσταση τις παραμονές της Επαναστάσεως. 

Έγραψε για διάφορες εποχές, αλλά πάντοτε για την ελληνική επικράτεια σε 

κάποια περίοδο κρίσης – τα λαυρεωτικά, το σταφιδικό, τους πολέμους 

1912-1913. Ανέπτυξε κανόνες που τους ακολούθησε όπως  όλα µα όλα  τα 

ιστορικά στοιχεία πρέπει να είναι αυστηρότατα διασταυρωμένα και σωστά  

Μας λέει για σήμερα 

‘’Περνώ τις μέρες µου γράφοντας και διαβάζοντας. Θα ήθελα να 

περπατώ έξω περισσότερο, αλλά την όμορφη Αθήνα µας την έχουν 

καταντήσει τόσο αφιλόξενη για τον πεζό ώστε αποφεύγουμε πια τους 

δρόμους µε τη βρόμα και την ακαλαισθησία που τους πνιγεί. Δεν θα 

έγραφα ένα μυθιστόρημα τοποθετημένο στη σύγχρονη εποχή, γιατί τα 

όσα παρατηρώ γύρω µου µε σαστίζουν και µε θυμώνουν. 

Βρίσκω ότι η γενιά που είναι σήμερα 40-50 χρόνων είναι κατώτερη 

των περιστάσεων. Κληρονόμησαν κοινωνική συνοχή και µια 

ευμάρεια και ελευθερία τις οποίες καμία γενεά Ελλήνων δεν είχε 

απολαύσει έως τώρα και δεν τις σέβονται. Ατημέλητοι στο ντύσιμο, 

στη χρήση της γλώσσας µας, στον τρόπο που χύνονται πάνω στα 

καθίσματα και στην ευκολία µε την οποία πετάνε από πάνω τους τις 

ευθύνες τους, δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν πως αυτές είναι 

κατακτήσεις πολύτιμες αλλά και εξαιρετικά ευάλωτες, που αν δεν 

επαγρυπνούν για να τις προστατεύουν θα τις χάσουν. Θα ξυπνήσουν 

άραγε εγκαίρως από τον σημερινό τους λήθαργο;’’ 

Από συνέντευξή της στο MEWS BRIKS 

Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή; 

‘’Η άγνοιά μου της ελληνικής πραγματικότητας. Σε κάποια στιγμή 

δύσκολη της ζωής μου είπα: εγώ θα γράψω αστυνομικά, θα γίνω 

παρευθύς πλούσια και διάσημη, όπως η Αγκάθα Κρίστι. Ήμουνα και 

σε μεγάλη ηλικία, 30 ετών, και όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι 



235 
 

στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό, ότι εγώ 

έγραφα για μία αστική ζωή, γιατί αυτή γνώριζα, και ο αστικός κόσμος 

ήταν μικρός. Ο Γιάννης Μαρής, που είναι πιο προικισμένος από 

εμένα, έγραφε για έναν άλλον κόσμο, ευρύτερο, και επίσης έγραφε 

συνέχεια, ενώ εγώ περίμενα πότε θα μου έρθει μία λαμπρή ιδέα. Μου 

βγήκε όμως σε καλό, γιατί, μολονότι ούτε διάσημη έγινα ούτε 

πλούσια, έτυχε να έχω για δάσκαλο τον Γιώργο Σαββίδη, που 

διηύθυνε τότε τον «Ταχυδρόμο». Θεός σχωρέσ’ τον, ήταν πράγματι 

πολύ σπουδαίος δάσκαλος. Ήταν εξαιρετική η μαθητεία μου.’’ 

Τι θα συμβουλεύατε τους νέους συγγραφείς; 

‘’Να σέβονται τη δουλειά τους και τον αναγνώστη. Να μην 

τσιγκουνεύονται τον χρόνο τους, για να επιτύχουν το καλύτερο που 

μπορούν. Να αγαπούν και να καλλιεργούν την υπέροχη ελληνική μας 

γλώσσα. Βεβαίως, εμένα ο καημός μου είναι το αναγνωστικό κοινό – 

είναι μικρό στην Ελλάδα και πρέπει να αυξηθεί.’’ 

Η Αθηνά Κακούρη, θεωρείται από τους πρωτοπόρους της αστυνομικής 

λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Τα αστυνομικά της Αθηνάς Κακούρη, ωραία 

σελιδοποιημένα και εικονογραφημένα από τον Μποστ, πρόσφεραν στον 

αναγνώστη αυτό που δηλώνει και η συγγραφέας τους, ότι επεδίωκε δηλαδή 

τη διασκέδαση. 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.  

Η Αθηνά Κακούρη που λατρεύει να περνά τα καλοκαίρια της στα 

Αραχωβίτικα, έχει λάβει και Βραβείο από το Δήμο Πατρών από την τότε 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας (ΔΕΠΑΠ). 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 

Με τους στοίχους του υφαίνει ύμνους 

 
 

Ανιχνεύοντας την δουλειά του  Διονύσης Καρατζάς ήρθε και συνάντησε την 

ισορροπία που νιώθω όταν σκέφτομαι την ποίηση  ο λόγος αυτός, 

παρουσιάζει  το μέγιστο της αγάπης μου και εκτίμησης μου  για την τέχνη 

που υπηρετεί.  Η σύγχρονη  ποίηση με το ελάχιστο των εκφραστικών 

μέσων δίνουν συναισθήματα καλπάζοντα και έννοιες οικουμενικές. Όπως 

ο ζωγράφος Ρόθκο βάφοντας έναν πίνακα πορτοκαλί ήθελε να εκφράσει 

«τραγωδία, έκσταση, αβεβαιότητα για το πεπρωμένο…» έτσι και η ποίηση 

με μια μόνο λέξη, χωρίς ίχνος αφήγησης, μπορεί να σου μιλήσει για μια 

δραματική ή εκστατική στιγμή. 

Τον Διονύση Καρατζά τον παρακολουθώ καιρό τώρα.   Μας λέει στο βιβλίο 

του «Χωρίς εδώ» εκδόσεις Δόντι 2011 

 «Και μετά βγήκα σε θάλασσα, άγνωστος να δουλεύω ακούραστα, 

δένοντας στα κύματα αφρό. Τέτοια τύχη δεν την έχουν πολλοί. Δεν 

έχω να ζηλέψω κανέναν. Πλάθω τις ελευθερίες των σχημάτων για 

κάθε επιθυμία. Μόνο που δεν έμαθα ακόμη να απολαμβάνω τον 

πλούτο μου. Και να, τώρα που ανοίγουν πάλι οι φλέβες μου και 

αγγίζομαι αδύναμος, επιστρέφω στα σκοτάδια και στα παραμύθι. 

Μέσα τους σκαλίζω τον χρόνο και το φως. Έτσι κι αλλιώς, η Άνοιξη 

έρχεται. Την ακούω που τρίζει σαν παράπονο και σαν απόφαση. Όσο 

μεγαλώνω, τόσος ονειρεύομαι».                                                   

Ροκ μελαγχολία με μισάνοιχτο παράθυρο από όπου τρυπώνουν ακτίνες 

θεϊκού φωτός. Παύσεις και βαθιές ανάσες για να αντέξουν τα μάτια του 

ποιητή να δουν κατάματα και να περιγράψουν αυτά που τον απασχολούν: 

όνειρα, έρωτας, απουσία, ανάμνηση, περιήγηση μοναχικότητα, λέξεις. 
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Ο Διονύσης Καρατζάς γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα. Είναι μέλος της 

Εταιρείας Συγγραφέων και της Ένωσης Δημιουργών Ελληνικού 

Τραγουδιού (Ε.Δ.Ε.Τ.). Υπήρξε βασικός συνεργάτης του πατρινού 

περιοδικού "Υδρία" και ιδρυτικό μέλος του Συμποσίου Ποίησης έως το 

1985. Έχει δημοσιεύσει πολλές ποιητικές συλλογές. Ποιήματά του έχουν 

μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και έχουν 

μελοποιηθεί από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ηλία Ανδριόπουλο και τον 

Γιώργο Ανδρέου. 

Το 2006 τιμήθηκε με το Βραβείο «Λάμπρου Πορφύρα» της Ακαδημίας 

Αθηνών για την ποιητική του συλλογή με τίτλο: « Απ’ το μισό παράθυρο » 

(Μεταίχμιο, 2006). 

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΑ 

Τελευταία η νύχτα έγινε πιο τρυφερή 

γνώριμη των νερών και παίζει 

και βγάζει φωνούλες μουσικές 

κατεβαίνει πιο βαθιά και δε φοβάμαι 

τ’ άνθη μου μετρώ τα μόνα 

και λογαριάζω τον καιρό 

που θέλω να σου δείξω 

Ανεβαίνεις στις λέξεις κάποτε και ξεκινάς 

μικρή και πεινασμένη νύχτα 

φεγγάρι πικρό και μυστικό 

με πληγώνεις πιο βαθιά και σ’ αγαπάω 

μόνο περιμένω τ’ άστρα 

που ανασαίνεις σαν πουλιά 

και πάντα σε δροσίζουν 

Βεατρίκη 

Αυτή η φράση σαν μουσική εισαγωγή, στέκεται εκεί και με καλεί να σταθώ 

να πάρω μια ανάσα, και εν συνεχεία να αλλάξω το ρυθμό της αναπνοής 

μου προκειμένου κι εγώ να μπω πιο βαθιά, να βγω από το τραγούδι και 

τον χορό της καθημερινότητας και να σταθώ κάπου εκεί μονάχoς σε ένα 

σημείο για να αφουγκραστώ τον ήχο της δουλειάς του ποιητή. 

ΆΓΙΟΣ Ο ΈΡΩΤΑΣ 

Ξεροί καημοί και νερό θαλασσινό 

το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου 
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με τον πανσέληνο πόνο του χειμώνα. 

Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου; 

Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας, 

ανάμεσα στα όστρακα παφλάζει η καρδιά μας. 

Άγιος ο Έρωτας, άγιος καημός 

δικός μου και ο Αύγουστος 

με τις μεγάλες μνήμες. 

Λέω μάτια μου κι αστράφτει κεραυνός 

θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. 

Πάνω από την θάλασσα, στη μεριά του ανέμου 

στα μαύρα ντύνεσαι κι ανοίγεις το σκοτάδι 

σηκώνεις τα άστρα σε χορό 

και το κορμί μου σ’ άγριο ποτάμι. 

Άγιος ο Έρωτας, άγιος καημός 

δικός μου και ο Αύγουστος 

με τις μεγάλες μνήμες. 

Λέω μάτια μου κι αστράφτει κεραυνός 

θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. 

Αυτό το ποίημα σαν αντίλαλος και μάντρα βουδιστών μοναχών χάνεται 

στον χώρο και τον χρόνο και ηχεί στην μέσα μου ακοή, στο εσωτερικό μου 

αυτί 

Γενικά η ποίηση του Διονύση Καρατζά  με ηρεμεί και με βυθίζει κάπου στην 

δροσερή εσοχή ενός βράχου μακριά από τις φασαρίες και τους 

αλαλαγμούς. Τα μάτια ευθείες ακτινοβόλες πηγές διαρκούς πρόσληψης 

φωτός και εκεί επάνω να στέκεται μια σιωπή. Σιωπή - ακινησία. Μάτια 

κίνηση. Δυο αντίθετες δυνάμεις σε συνθήκη ισορροπίας. Παύση και ηρεμία. 

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 

Όλες οι λέξεις μου σε όνειρα τελειώνουν 

Νύχτες βροχής ανθίζουν στο κορμί σου 

Κι όλες οι θάλασσες μπροστά σου χαμηλώνουν 

Όρκους και ευχές που έκανες θυμήσου 

Μέσα στα χέρια σου τα θαύματα 

παγώνουν 

Χελιδόνια της βροχής… 

Όλες οι σκέψεις μου αρχίζουν χελιδόνια 

Κάθε φτερό και φόβος της φωτιάς σου 

Κάθε μου πέταγμα παιχνίδι στη ματιά σου 
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Όρκους κι ευχές που έκανες θυμήσου 

Μέσα στα χέρια μου τα θαύματα παγώνουν 

Χελιδόνια της βροχής… 

Αυτό που μου αρέσει στην ποίηση του Διονύση Καρατζά είναι ότι μου 

ανατρέπει το γνώριμο συναίσθημα που έχω για μια οικεία εικόνα. Το κλάμα 

από συναγερμός, από κλήση σε βοήθεια γίνεται γλυκό, γίνεται χάδι μιας 

παλάμης. 

Ο ΠΟΝΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΝΑΩ 

Βρήκε νερό η μάνα μου 

και ψήλωσε. Με θυμήθηκε 

και μου ζητούσε αγκαλιά. 

Ήταν η ώρα που πότιζα το χώμα. 

Άκουσα ανάσα γύρω μου 

και σιγανό φιλί να φτάνει. 

Μέσα μου τότε σηκώθηκε τραγούδι 

και μ’ έπιασε ο πόνος που ξεχνάω. 

Λαχτάρησαν τα χέρια μου ν’ ανοίξουν 

και γέμισαν με τρυφερά πουλιά 

αποδημητικά. 

Επίσης, μεγάλη αφθονία μου δίνει η τιμή που αποτίνει σε κάθε λέξη. Ο 

Διονύσης  είναι εραστής, γιατρός και μακιγιέρ των λέξεων και των 

γραμμάτων. Η ενασχόληση του με την κριτική, μια άλλη του ενασχόληση 

που φοβάμαι να καταπιαστώ, τον έφεραν στον πυρήνα του κάθε 

γράμματος. Η αναζήτηση του κατάλληλου όπως έλεγε ο Ρολάν Μπαρτ 

σημαίνοντος έβαζε τον ποιητή να στοχαστεί επάνω στην μορφή, στο 

σχήμα, στο μέγεθος , στο χρώμα που έπρεπε να δώσει σε κάθε γράμμα, 

σε κάθε λέξη, σε κάθε φράση, σε κάθε πρόταση. 

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, 

να γίνει ο μύθος κουβέντα τρυφερή, 
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τον όρκο ν’ αρνηθείς που έκανες στην τύχη 

και να φωτίσεις απ’ την άκρη της ψυχής σου 

ναυαγούς κι απαρνημένους. 

Το γράμμα και η λέξη στην ποίηση του αποκτούν αυτονομία, σημαίνουν 

έναν κόσμο. Ήδη είναι, αν δεν κάνω λάθος σε μια υπέρ παράγωγη 

ποιητικών εκδόσεων που για μένα αυτό είναι μια αγάπη στην ποίηση και 

όχι μόνο αλλά και  μια υπεράνθρωπη προσπάθεια  

Αισθάνομαι ότι ο ποιητής σκύβει επάνω στο καθημερινό για να το ενώσει 

με το αιώνιο , στο ατομικό για να το κάνει οικουμενικό και σ’ αυτό που ο 

ίδιος εμφανίζει στα ποιήματά του τη λέξη συμπαντικό . Πόσες φορές στο 

κλάμα μας μέσα δεν νιώσαμε ότι «μόνο εγώ κλαίω» «μόνο εγώ πονάω» 

και ότι ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν τον χωρά η γη. Τα δάκρυα με 

ανακουφίζουν. Κι ας έχει άλλη πρόθεση ο ποιητής… 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ   

 Παίζοντας μουσική 

ανεβαίνεις λυγμός 

κι’ όποτε μιλάω ερημώνομαι 

Φως βαθιά στα ματιά σου 

που στέγνωσαν 

και να ναυαγούν σε σκέψεις 

Παίζοντας μουσική ανεβαίνεις λυγμός 

και δεν μιλάω πια έτσι, που γίνονται μαχαίρια 

τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς 

και δεν μιλάω που έτσι, που γίνονται μαχαίρια 

τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς 

Παίζοντας μουσική 

ανεβαίνεις λυγμός 

κι’ όποτε μπαίνω στο φθινόπωρο 

Σε μετρώ στο άγνωστο 

που φτάνουνε 

και με κρατούν στους δρόμους 

Παίζοντας μουσική ανεβαίνεις λυγμός 

και δεν μιλάω πια έτσι, που γίνονται μαχαίρια 

τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς 

και δεν μιλάω που έτσι, που γίνονται μαχαίρια 

τα μαγικά κασετόφωνα της γειτονιάς 
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Του Διονύση Καρατζά μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, 

λυρικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Εικόνες με 

αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν τον πραγματικό 

ποιητή. Με τους στίχους υφαίνει ύμνους για τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, 

την ομορφιά και τη γνώση. Ποίηση εσώψυχη, ερωτική, επαναστατική, 

αναδεικνύει έναν ποιητή ονειρολόγο που με ευαισθησία ψυχής αναπλάθει 

την συμπαντική ωραιότητα του Κόσμου και αποκαλύπτει τη ξεχωριστή 

γραφή του. 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ 

‘’ Ένας υπέρμαχος της μοναξιάς και της απομόνωσης  ‘’ 

 

Ο Νίκος Καχτίτσης γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1926 στη 

Γαστούνη Ηλείας, δευτερότοκος και πέμπτο από τα έξι παιδιά του 

Θωμά και της Μελπομένης Καχτίτση (το γένος Λογοθέτη, με 

καταγωγή από τη Ζάκυνθο). Ο πατέρας του, με καταγωγή από την 

Ήπειρο (Κόνιτσα), ήταν σιδηροδρομικός των ΣΠΑΠ (Σιδηρόδρομοι 

Πειραιώς—Αθηνών—Πελοποννήσου) και την περίοδο εκείνη 

υπηρετούσε στη Γαστούνη. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη 

Μανωλάδα και την Πάτρα. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1931 μέχρι τον Ιούνιο του 1935 φοίτησε στο 

Δημοτικό Σχολείο Βάρδας (κωμόπολης και σιδηροδρομικού κόμβου κοντά 

στη Μανωλάδα Ηλείας). Τον Σεπτέμβριο του 1935 ο πατέρας του 

μετατέθηκε στο Ναύπλιο, τόπο διαμονής της οικογένειας μέχρι το καλοκαίρι 

του 1940 οπότε και μετακόμισε πάλι στη Βάρδα, διατηρώντας ωστόσο 

δεύτερη κατοικία στην Πάτρα στην οποία εγκαταστάθηκε ο Καχτίτσης. Τον 

Σεπτέμβριο 1940 γράφτηκε στην Δ΄ τάξη του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων 

Πατρών.  

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, μεταξύ Οκτωβρίου 1942 και Μαρτίου 1943, 

ορισμένοι συμμαθητές και φίλοι (Ν. Καχτίτσης, Ντ. Ηλιόπουλος, Λ. 

Μπαζός, Σπ. Στεφανόπουλος, Μαρία Στοφόρου - Μανωλάκου), όντας σε 

επικοινωνία με τον Γιώργη Παυλόπουλο στον Πύργο Ηλείας (όπου 

εκδιδόταν το νεανικό και πατριωτικό περιοδικό «Οδυσσέας» από ομάδα 

νέων, μεταξύ των οποίων και ο Τάκης Σινόπουλος), αποφασίζουν την 

έκδοση, σε χειρόγραφη μορφή, ενός λογοτεχνικού πατριωτικού 

περιοδικού, της ‘’Μέλισσας’’  
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Στις 20 Δεκεμβρίου ετοιμάζεται ένα πρώτο σχεδίασμα. Ο Καχτίτσης 

καλλιγραφεί ιδιοχείρως τα πρώτα τέσσερα αντίτυπα, τα οποία 

κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι μεταξύ 15 και 20 Μαρτίου 1943. Η έκδοση 

αναστέλλεται ύστερα από ανώνυμες επιστολές «μὲ τὴν ἀπειλὴ πὼς ἂν 

τολμήσει νὰ ἐμφανισθεῖ τὸ ἀναρχικὸ ἔντυπο “θὰ καταγγελθεῖτε εἰς τὰς Ἀρχὰς 

Κατοχῆς ὡς ἀντιτιθέμενοι στὸ κρατοῦν καθεστώς”». Απογοητευμένα, τα 

περισσότερα μέλη της συντακτικής επιτροπής εντάσσονται στην ΕΠΟΝ. Ο 

Καχτίτσης διατηρεί στενές σχέσεις μαζί τους χωρίς ωστόσο να ενταχθεί ο 

ίδιος. 

Λίγο πριν την απελευθέρωση της Πάτρας, στις 4 Οκτωβρίου 1944, 

συλλαμβάνεται και κρατείται από τα Τάγματα Ασφαλείας, επειδή 

διατηρούσε αλληλογραφία με τον Λάκη Μπαζό, στενό του φίλο και μέλος 

της ΕΠΟΝ. 

Θα μας πει ο ποιητής 

ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΣ 

Μνήμες, μην έρχεστε! 

Η μουσκεμένη 

εχθρική γη μυρίζει 

σαν το νιόσκαφτο μνήμα 

του Κρίνου Κοριτσιού 

της θύμησής μου. 

Η σαλαμάνδρα 

υφαίνει ντροπαλό 

τραγούδι 

κι εγώ μαζεύω 

κόκκινα φύλλα, 

έντομα κι άνθη του αγρού 

για το λεύκωμά σου. 

Ο Νίκος Καχτίτσης υπήρξε ένας άξιος  λογοτέχνης. Οι κριτικοί λένε πως 

είναι και από τους πλέον σημαντικούς της μεταπολεμικής γενιάς.  

«Αυτός ο Νίκος Καχτίτσης, σαν τον Νεκρό Ταξιδιώτη του Παπαδιαμάντη, 

πλέει προς την Ελλάδα. Και είναι πιο πρακτικό και πιο πατριωτικό το να 

τονίσω, με εμπάθεια, πως αυτός ο Νίκος Καχτίτσης είναι κάποιος 

σπουδαιότατος Νεοελλην πεζογράφος». (Ηλίας Πετρόπουλος, 1972)    

Τα βιβλία του, που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της ζωής του, συνήθως 

τα έστελνε ο ίδιος, λίγα-λίγα, σε κεφάλαια, μέσω ταχυδρομείου σε Έλληνες 

εκδότες και τυπογράφους, είτε τα τύπωνε ο ίδιος μετά το 1967 (καθώς 
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έμαθε και να τυπώνει από προσωπική ανάγκη).  Ήταν ένα τεύχος, λοιπόν, 

του πατρινού περιοδικού «Παράθυρο», το υπ' αριθμόν 4 από τις αρχές του 

'85, εκεί όπου ο πατρινός λογοτέχνης και ποιητής Βασίλης Λαδάς 

παρουσίαζε ένα μονοσέλιδο κείμενο για τον Καχτίτση, προτείνοντας 

μάλιστα να δοθεί το όνομά του και σ' ένα δρόμο της πόλης.    

«Θα ήθελε άραγε να ταφεί κάπου στην οδό Αγίου Ανδρέου ο Καχτίτσης; Ή 

μήπως σ' ένα σιδηροδρομικό σταθμό του ηλειακού κάμπου, πλάι σε πυκνές 

φυλλωσιές; Είτε το 'θελε είτε δεν το 'θελε ενταφιάστηκε στο Α Νεκροταφείο 

Πατρών. Να τολμήσω να προτείνω πως αν όχι η Αγίου Ανδρέου ένας άλλος 

δρόμος παρακατιανότερος θα μπορούσε να λάβει το όνομα Νίκος 

Καχτίτσης; Ή θα παρεξηγηθώ από το Δήμαρχο και τους δημοτικούς 

συμβούλους, αφού ο Νίκος Καχτίτσης δεν είναι και δεν μπορεί να 

αποτελέσει σύμβολο λαϊκίστικης νοοτροπίας και ήθους».    

Το ονοματεπώνυμο «Νίκος Καχτίτσης» να πούμε πως δόθηκε όντως, 

κάποια στιγμή, σ' ένα δρόμο της Πάτρας, σ' ένα χαμένο αδιέξοδο στενό, 

κάπου στα Συχαινά Ο Καχτίτσης, που ήταν παράξενος άνθρωπος και 

ζουσε στη μοναξιά επικοινωνούσε με τους λιγοστούς φίλους του στην 

Ελλάδα μέσω αλληλογραφίας, δίχως, μάλιστα, τους περισσότερους απ' 

αυτούς, να καταφέρει να τους γνωρίσει και δια ζώσης.    

Το 1972, ο Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλος και ο Ηλίας Πετρόπουλος έκαναν 

μια προσπάθεια να φέρουν στο φως τα βιβλία και τις ιστορίες του ήδη 

πεθαμένου Καχτίτση μέσω του μικρού βιβλίου τους «Μνήμη Νίκου 

Καχτίτση» Το βιβλιαράκι ήταν καλαίσθητο, γιατί καλαίσθητα ήταν τα βιβλία 

και του τυπογράφου Καχτίτση, 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1976, ο Κέδρος θα επιχειρούσε και την πρώτη 

κανονική επανέκδοση πεζών του Καχτίτση με τα «Ποιοι οι Φίλοι / Η 

Ομορφάσχημη / Το Ενύπνιο», που πέρασε όμως απαρατήρητη.   

Ας δούμε την γραφεί του 

ΧΑΜΕΝΟΣ 

Δεν μπορώ πια να περάσω 

μες’ από τούτη την αλέα του Χρόνου 

δίχως τα κίτρινα μου γάντια 

και τη μάσκα της αυστηρότητας. 

Γιατί χιλιάδες φιλύποπτα μάτια 

πίσω από τους θάμνους 

με κατασκοπεύουν. 
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Όχι, δεν είναι τούτη 

η εποχή μου. 

Ωστόσο περιμένω μ’ ελπίδα 

την ημέρα 

που τα ηλιοτρόπια 

κι οι μανόλιες 

θ’ ανθίσουν για πάντα. 

Τότε θα χρειαστεί να τιμωρήσω 

το φίδι που φτύνει 

το φαρμάκι του στη σάρκα μου. 

*Από τη συλλογή “Τρωτό σημείο” που γράφτηκε από τον ποιητή στα 

αγγλικά με τον τίτλο “Vulnerable point”. Η συλλογή αυτή γράφτηκε το 

1949, αλλά είδε το φως της δημοσιότητας σε έκδοση του ίδιου του ποιητή 

στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1968. Η ελληνική μετάφραση έγινε από τον 

ποιητή Γιώργο Δανιήλ. 
Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1945 εκδίδει στην Πάτρα με τον Λ. 

Μπαζό, πλαισιωμένος από τον κύκλο της Μέλισσας, τον ‘’Νέο Ρυθμό’’, 

όπου δημοσιεύει κείμενά του με διάφορα ψευδώνυμα. Η έκδοση 

αναστέλλεται μετά από δύο τεύχη και ενώ το τρίτο τεύχος ήταν έτοιμο, 

εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσε ἡ δημοσίευση νεκρολογίας για 

τον Γληνό σε συντηρητικούς κύκλους της Πάτρας, δεδομένου του 

τεταμένου πολιτικού κλίματος της εποχής (Δεκεμβριανά, Συμφωνία 

Βάρκιζας). 

Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε στη Γραμματεία της «Αγγλικής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών» και κατόπιν δίδαξε στο Παράρτημα Πατρών της 

Βρετανικής Ακαδημίας. Μας λέει ο ποιητής 

                                                                  Αδιέξοδο 

                                                           Ο σωσίας μου 

                                                         συλλέκτης μεσαιωνικών κλειδιών 

                                                           ζει κάπου αλλού, 

                                                           στη Λιθουανία υποθέτω 

                                                           ή πιθανόν στη Σαμαρκάνδη. 

 

                                                           Και δέ θ’ αυτοκτονήσει 

                                                           πριν ανταμώσουμε και πάλι 

                                                           στο Εδιμβούργο. 

Στις 24 Μαρτίου 1949, ενώ ο Εμφύλιος συνεχιζόταν, παρουσιάστηκε στο 

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τριπόλεως. Απολύθηκε από τον Ελληνικό Στρατό 
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ύστερα από τριάμισι χρόνια θητείας στις 21 Ιουλίου 1952 με τον βαθμό του 

εφέδρου ανθυπολοχαγού. 

Στις 24 Ιανουαρίου 1953 αναχώρησε αεροπορικώς από την Αθήνα —μέσω 

Παρισιού, Μπορντώ και Τύνιδας— για την Ντουάλα του Γαλλικού 

Καμερούν, όπου είχε προσληφθεί ως λογιστής στη βρετανική εταιρεία 

Paterson, Zochonis & Co Ltd. Επέστρεψε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 

1955. 

Τον Ιούνιο του 1956 έλαβε πρόσκληση από τη Θ. Τσαπουλάρη να μεταβεί 

στον Καναδά ως επίσημος μνηστήρας της. Μετά από σύντομη διαμονή στο 

Παρίσι και το Λονδίνο, στις 6 Ιουλίου αναχώρησε από το Σαουθάμπτον με 

το υπερωκεάνιο Ascania για το Μόντρεαλ. Στις 27 Οκτωβρίου νυμφεύτηκε 

τη Θ. Τσαπουλάρη στον ορθόδοξο ναό της Αγίας Τριάδας στο Μόντρεαλ 

με κουμπάρο τον νεανικό του φίλο Ντίνο Ηλιόπουλο. 

Στο Μόντρεαλ θα βιοποριστεί με ποικίλες εργασίες: κατ’ οίκον διδασκαλία 

αγγλικών και γαλλικών σε ομογενείς, υπάλληλος ταξιδιωτικού πρακτορείου 

και επίσημος δικαστικός διερμηνέας, εργασία που θα αποτελέσει την κύρια 

πηγή εσόδων του. Στις 11 Ιανουαρίου 1962 γεννήθηκε ο γιος του Θωμάς-

Κωνσταντίνος. 

                                                    ‘ Ο άνθρωπος με το ψηλό καπέλο’ 

                                                        Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία 

                                                        ότι μια νύχτα καταθλιπτική 

                                                        που θα πλανιέμαι ολομόναχος 

                                                        σ’ έναν καταχνιασμένο δρόμο, 

                                                        θα ξεπροβάλει κάποιο χέρι 

                                                        απ’ το παράθυρο ενός μαύρου ταξί 

                                                        και θα με πιστολίσει από μοιραίο 

                                                        αναπόφευκτο λάθος. 

                                                       Μα τέτοιο λάθος 

                                                        θα’ ταν το πιο τέλειο 

                                                        στη ζωή μου, 

                                                        η τελευταία 

                                                        κι εκλεκτότερη μου 

                                                        εμπειρία. 

Τυπωμένο από τον ίδιο τον Καχτίτση στο χειροκίνητο πιεστήριο στο 

υπόγειο του σπιτιού του στο Μόντρεαλ, το καλοκαίρι του 1968. 

 

Με την κήρυξη του στρατιωτικού καθεστώτος, την 21η Απριλίου 1967, 

ακολουθώντας την στάση πολλών Ελλήνων συγγραφέων, ο Καχτίτσης 
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παύει να τυπώνει κείμενα στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση στον κανόνα η 

υπό την εκδοτική επωνυμία «Λωτοφάγος» έκδοση τον Δεκέμβριο του 1967 

του Ήρωα της Γάνδης, η εκτύπωση του οποίου είχε ξεκινήσει στις αρχές 

του έτους στον Πύργο και διακόπηκε στα τέλη Απριλίου. Τον Μάιο του 1968 

ως εκδότης πλέον τύπωσε τις’’ Πρόκες’’ του Γ. Δανιήλ και πάλι υπό την 

εκδοτική επωνυμία του «Λωτοφάγου». Αμφότεροι τόμοι στοιχειοθετήθηκαν 

στα πιεστήρια όπου εκτυπωνόταν η ημερήσια ομογενειακή εφημερίδα Το 

Ελληνοκαναδικό Βήμα.  

Ας δούμε μια άλλη πλευρά της ποίησης του 

                                                    Η συμφωνία της ομίχλης 

                                                          Μ’ αρέσει η φιλία 

                                                          της ομίχλης 

                                                          μ’ όλο που νιώθω 

                                                          ένα υγρό φορτίο 

                                                          αηδίας 

                                                          στο λαιμό μου 

                                                          όταν της κουβεντιάζω 

                                                         Μα σαν αποτραβιέμαι 

                                                         με σιωπηλά φευγαλέα βήματα 

                                                         μες στα ερείπια, 

                                                         τότε υποφέρω αληθινά 

                                                         και μ’ αγωνία την περιμένω 

                                                         να’ ρθει πάλι 

                                                         με νέα οράματα 

                                                         καινούρια μουσική. 

Το καλοκαίρι του 1968 εγκατέστησε στο υπόγειο του σπιτιού του ένα 

χειροκίνητο πιεστήριο και τύπωσε υπό τη διακριτική επωνυμία «Anthelion 

Press» στην αγγλική γλώσσα κείμενα δικά του, του Ε. Χ. Γονατά και άλλων 

καθώς και τρία αντιδικτατορικά τομίδια. Άνθρωπος διηνεκώς κατεχόμενος 

από φοβίες και λόγω της ημιεπίσημης θέσης του ως δικαστικού διερμηνέως 

εξέδωσε τις ανωτέρω εκδόσεις ανωνύμως. Παράλληλα δημοσίευσε με 

ψευδώνυμο σειρά άρθρων στο Ελληνοκαναδικό Βήμα στα οποία παίρνει 

σαφή θέση κατά της Δικτατορίας. 

Στις 6 Απριλίου 1970 διαγιγνώσκεται στον Καχτίτση οξεία λευχαιμία. Στις 

17 Μαΐου φτάνει στην Αθήνα και την επομένη στην Πάτρα όπου διαμένει 

σε συγγενείς του. Δύο ημέρες πριν πεθάνει εισήχθη στο Νοσοκομείο της 

Πάτρας όπου και εξέπνευσε στις 25 Μαΐου 1970. Ενταφιάστηκε στις 26 
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Μαΐου το απόγευμα στον οικογενειακό τάφο σε μια πλαγιά του Α΄ 

Νεκροταφείου Πατρών, αλλιώς νεκροταφείου των Αγγέλων. 

Κάπου γράφει 

                                                                   Αδράνεια 

                                                        Ο μολυβένιος ουρανός 

                                                       μου σφεντονίζει ένα τρελό φεγγάρι 

                                                        καταπρόσωπο, 

                                                          κι η Γη 

                                                          θρηνεί τα τέκνα της 

                                                          που χάθηκαν 

                                                          στα πορφυρά πεδία των μαχών. 

                                                          Απόψε ο νους μου πάει 

                                                          σ’ αυτούς που κάνουν το ταξίδι 

                                                          Κορνουάλη – Σφαξ 

                                                          Κι Αμβούργο – Άγνωστο. 

 Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα για ένα άνθρωπο που γνώρισα μέσα 

από τον λόγο του μπορώ να πω ότι  

Τα πεζά, αλλά και τα λιγοστά ποιήματα του Καχτίτση διακατέχονται από 

μία διαρκή αγωνία και ένα άγχος που συνθλίβει τον άνθρωπο. Οι ήρωές 

του είναι παγιδευμένοι στις ενοχές που προκαλεί ένα μακρινό παρελθόν 

και αδυνατούν να απεμπλακούν από την κατάσταση αυτή. Ο αφηγηματικός 

κόσμος του Καχτίτση κυριαρχείται από την ενοχή. Στην αφηγηματική 

τεχνική συνδυάζει την παρωδία και την ανατροπή των κλασικών τεχνικών 

αφήγησης Το έργο του επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε,  συνδέεται με 

την μεταπολεμική πεζογραφική παραγωγή της Θεσσαλονίκης, κυρίως με 

την λεγόμενη σχολή του εσωτερικού μονολόγου (Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης, 

Γιώργος Δέλιος κ.ά.). 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΖΙΑΣ 

‘’ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ’’ 

 
 
Ο Γιώργος Κοζίας γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε βιβλιοθηκονομία και 

Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Εργάστηκε στον χώρο του ημερήσιου και 

περιοδικού Τύπου. Πρωτοδημοσίευσε στα περιοδικά «Το Δέντρο» και 

«Ευθύνη» το 1983.  

Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές:  

Ζωολογικός κήπος (Στιγμή, 1989),  

Ο μάρτυρας που δεν υπήρξε (Στιγμή, 1995),  

Πεδίον ρίψεων (Στιγμή, 2001),  

Κόσμος χωρίς ταξιδιώτες (Στιγμή, 2007),  

41ος Παράλληλος (Στιγμή, 2012),  

Πολεμώντας υπό σκιάν... Ελεγεία και σάτιρες (Περισπωμένη, 2017).  

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί και ανθολογηθεί στα αγγλικά, γαλλικά, 

ισπανικά και αραβικά.  

Έργα για φλάουτο, IVONA GLINKA, αφήγηση: Δημήτρης Παπανικολάου, 

Legend Classics, 2007 και Πέντε κείμενα μετά μουσικής: Η γη τσακισμένο 

καράβι, ποίηση Γιώργος Κοζίας,  

Ένας κόσμος χωρίς ταξιδιώτες (Γαβριηλίδης, 2013). 

Από την τελευταία του ποιητική συλλογή Πολεμώντας υπό σκιάν, αμέσως 

βλέπουμε την άμεση κοινωνική κατακραυγή των στίχων που φανερώνουν 

το ρόλο του ποιητή, που μιλάει  αληθινά  έξω από τα δόντια, χωρίς 

φανφαρονισμούς για το τι διαδραματίζεται γύρω μας. 

Ένας  σημαντικός λοιπόν ποιητής  και σαφώς επηρεασμένος από τους 

προδρόμους του υπερρεαλισμού όπως τον Ρεμπώ, τον Λωτρεαμόν, αλλά 

και αργότερα από τον Πωλ Ελυάρ 

Εδώ θέλω να τονίσω ότι ο  Υπερρεαλισμός είναι μία διαρκής επανάσταση 

στην ιστορία της τέχνης και όπως γνωρίζουμε όλες οι επαναστάσεις λίγο 
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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.  Οι ποιητές κατοικούν στην ποίηση και η ποίηση 

κατοικεί εντός τους. Μια σχέση αλλόκοτη, παράξενη, ανερμήνευτη. Ενίοτε 

γράφουν για ν’ αποκαλύψουν, αλλά κάποιες φορές γράφουν και για να 

κρύψουν. Κλειδί για την αποκρυπτογράφηση είναι ο συναισθηματικός μας 

κόσμος. Το κλειδί για την ποίηση του Γιώργη Κοζία είναι ίσως να 

διαβάσουμε το ποίημα τόσες φορές, όσες να μας δώσει την πεποίθηση ότι 

το κάναμε δικό μας, σαν ο ποιητής να το έγραψε για μας και μόνο. 

Φύση, ψυχή μου, μας γέλασαν οι εποχές. 

Γέμισε ο κόσμος 

χρηματοκιβώτια χτισμένα στη γη 

θησαυροφυλάκια ψυχοπαθών 

μέντιουμ, νταντάδων, χονδρεμπόρων 

νομίσματα – θηρία που καραδοκούν 

έτοιμα να ρημάξουν 

τ΄ ατίθασα παιδιά 

τ΄ ανυποψίαστα παγώνια. 

Κι εμείς εξόριστες φυλές 

πως να μεμφθούμε, 

μας ρούφηξαν την βούληση 

με το “ουκ είδα άνθρωπον”… 

στρατιώτη, πλούσιο, επάιτη 

πόρνη, μητέρα και προφήτη 

στα σάπια λεφτά αφανισμένους 

τρομάξαμε, πήγαμε 

και χαθήκαμε εις το διηνεκές. 

Φύση, μακρινή μου αγάπη 

τα στεγνά μάτια πρέπει να φοβάσαι. 

Ο Γιώργος Κοζίας, μετά από εξη ποιητικές συλλογές και μια πορεία 25 

χρόνων στα ποιητικά μας δρώμενα, καταφέρνει με το τελευταίο του βιβλίο 

να ανανεώσει τον πολιτικό λόγο και να επαναφέρει την ποίηση στα 

προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας. 
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Μας λέει ο Βασίλης Λαδάς ‘’Ο Κοζίας, όπως και ο «πρόγονός του» Μίλτος 

Σαχτούρης, με τον οποίο έχει εμφανή διάλογο, αναπαράγει το μύθο των 

ηρώων του. Τους μεταθέτει πολλές φορές σε άλλο τόπο, σε άλλο χρόνο, σε 

άλλο τοπίο. Με συνεχείς εικόνες που μαγικά μεταμορφώνουν ήρωες, τόπο 

και χρόνο. ‘’ 

Χτύπησαν οι καμπάνες, Άκου, Κοίτα 

Νά ο μπαμπούλας, Το μαμμόθρεφτο 

Δίνουν τα χέρια 

Ύπουλη Παντομίμα 

και Ακροβάτης το Εγώ τους 

Αν σπάσει το σκοινί, Κατάπιε 

Το ξεχασμένο Χθες, το ανύπαρκτο Τώρα 

Κάνε γρήγορα, ξυπνούν 

Ασπλαχνία και Λαοδικεία με τα φτυάρια 

Χτύπησαν οι καμπάνες, Άκου, Κοίτα 

Εσύ που δεν μπορείς Δεν θα ξεφύγεις 

Ώ διάολε, να, καταφτάνει η κουστωδία 

Χτύπησαν οι καμπάνες, Άκου, Κοίτα 

Είμαι η Χαρά, είμαι η Ορμή, είμαι το Γέλιο 

που επιστρέφουν λάμποντας και τραγουδώντας 

Αχόρταγο Θέλω, Σκάβε, Θάβε, Ούρλιαξε, Ζήσε! 

Επίσης, ποιήματά του έχει μελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος 

μας λέει Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιώργο Κοζία για τα 

εξαιρετικά ποιήματα που μου εμπιστεύτηκε και τα οποία, σε συνδυασμό με 

τους στίχους του ιδιοφυούς William Blake με ώθησαν να δημιουργήσω το 

έργο "Η γη τσακισμένο καράβι". Σε αυτό το έργο, όπως και στο έργο "Ένας 

κόσμος χωρίς ταξιδιώτες", προσπάθησα να προσεγγίσω την ουσία των 

πραγμάτων δίχως να έχω στο μυαλό μου καμία εκ των προτέρων φόρμα. 

Ό,τι απαιτούσε το κείμενο, ό,τι απαιτούσουν οι φράσεις, οι λέξεις, τα 

πρόσωπα, οι εικόνες, τα σύμβολα του ποιητή. Είμαι ευτυχής και για έναν 

ακόμη λόγο. Ό,τι ήθελα να πω το απέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο η 

Αγγελική Καθαρίου, τραγουδίστρια ανοιχτών οριζόντων και πάντα έτοιμη να 

αναμετρηθεί με ό,τι είναι ουσιαστικό νέο, η Νέλλη Σεμιτέκολο, που εδώ και 

σαράντα χρόνια είναι συνεχώς στην πρώτη γραμμή και στην οποία η 

ελληνική σύγχρονη μουσική οφείλει πολλά, η Ivona Glinka, απίστευτη 

φλαουτίστρια σε όλα τα επίπεδα, και ο Δημήτρης Παπανικολάου που στο 
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στόμα του οι λέξεις αποκτούν με απόλυτη φυσικότητα το ακριβές βάρος που 

έχουν. [...] 

Ο  Γιώργης Κοζίας είναι εμφανές πως ζει την ποίησή του. Αναγκάζεται να 

κατοικήσει εντός της και από τα παραθύρια της να δει τον εαυτό του και τον 

κόσμο, μέσα σ’ έναν ουρανό αντιφάσεων, αλλά και αυτό-αμφισβητήσεων. 

Η ποιητική ένταση ομολογεί αυτογνωσία: 

Ας δούμε ένα δείγμα μιας υπέροχης ποίησης 
 

41ος Παράλληλος 

Χρόνια σακάτικα εμφανίστηκε 

στὸν παραδεισένιο κόσμο 

ο Κάσπαρ Χάουζερ, έκθετος και τρελός. 

Η γη χωρίς Εδὲμ 

μόνο καμιά σιδερένια καμηλοπάρδαλη, 

σαύρες καρδινάλιοι, δηλητηριαστὲς φυτών, 

ανεμώνες σπασμένες κι ο πύρινος 

ουρανός άγιος κηπουρός. 

Εις τον ύπνο του σκαλίζει, παλεύει, τραυλίζει: 

Μικρέ μου, Κάσπαρ Χάουζερ, μπαξές 

χωρίς λουλούδια δεν γίνεται, 

πάρε το καλαθάκι σου και περιπάτει! 

Οι ερωτευμένοι αγαπούν τo δέρμα τους: τo χαϊδεύουν, 

τo φιλούν, στο στήθος τους τo σφίγγουν, 

αμβροσία και νέκταρ τo ταΐζουν, τo τυλίγουν 

σe κόκκινα πανιά, τo νανουρίζουν. Γυμνοί τo κρεμούν 

στον τοίχο εικόνισμα τo προσκυνούν, λιβανίζουν. 

Σe ώρες μοναξιάς τo βασανίζουν 

Συχνά, διαβάζοντας λογοτεχνία και ιδιαίτερα ποίηση, αναρωτιέμαι ποιος ο 

ρόλος τους σήμερα, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν – και είναι – ρευστά 

και γκρίζα; 

Δεν βρίσκω απαντήσεις κι έτσι αρκούμαι να πίνω γουλιά – γουλιά αυτό που 

συναντώ στους ποιητές. Δεν έχει σημασία να  εξομολογηθώ γεύσεις 

εισπράττω. Σημασία έχει να προσεγγίσουν οι αναγνώστες την ποίηση του 

Γιώργου Κονζα με ανοιχτή την καρδιά και τις αισθήσεις καθαρές. 

Το Μαγικό Δέρμα 

Διάφανο δέρμα τρυφερό ξοδεύουν 

Χάδια που αγόρασαν με χρήματα και χάθηκαν 

Φιλιά που δόθηκαν επί πιστώσει και αναστήθηκαν! 
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 Οι λέξεις που για τους πολλούς δεν κοστίζουν, ακόμα και αν είναι να 

εκφράσουν πράγματα ασήμαντα, αλλά και οι λέξεις που για κάποιους είναι 

η ίδια η ζωή. Αυτές είναι το εργαλείο που θα οδηγήσουν την ενδοσκόπηση 

του ποιητή στις ομολογίες του, οι οποίες ενδεχομένως να είναι και 

οδυνηρές. Άραγε να είναι ο  πόνος αυτός που τον οδηγεί σε έναν άλλο 

κήπο 

  

 Ζωολογικός κήπος 

Έχει άβυσσο κι έχει στάχτη 
στην άβυσσο. 
Ο χειριστής με αόρατη στεφάνη 
οδηγεί τον μετρ. 
Βλέπει μανιακούς σε μια γυάλινη σέρα. 
Τον σκύλο στο σπίτι της χειρομάντισσας. 
Εφτά θλίψεις με δορές 
και δωρητές. 
Πάνω σε μια χλωμή 
καρδερίνα. 
Και πάσαν 
πονηρή επιθυμία 
τρυγόνα φλεγόμενη. 

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 Γιώργης Κοζίας  εκφράζει συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Εικόνες με 

αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν τον πραγματικό 

ποιητή. Η υπερρεαλιστική του γραφή, (και δεν είχε άδικο ο Βασίλης 

Λαδάς που είπε  ο «πρόγονός του» Μίλτος Σαχτούρης, με τον οποίο 

έχει εμφανή διάλογο, αναπαράγει το μύθο των ηρώων του. )  μέσα 

στην σημερινή εποχή  δεν λειτουργεί  ανατρεπτικά, υμνώντας την αέναη 

συνειδησιακή επανάσταση εναντίων της επιβολής κάθε καταπίεσης. Ιδού 

μερικοί στίχοι από το ποίημά   Πεδίον ρίψεων 

Συναντώ μια άγια γυναίκα 

φωτεινή ήσυχη σαν θερισμένη. 

Ποιος είναι ο στασιαστής 

με ρωτάει. Τι στασιάζεις; 
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Εγώ λέω δεν στασιάζω. Μονάχα 

θλίβομαι τους θερισμένους. 

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 μιας πολιτικής θέσης. 

Παράλληλα όμως, η υπερρεαλιστική πλευρά της αφήγησή του εμπλέκεται 

με μυθολογικές αναφορές, με μυθολογικά πρόσωπα και θεότητες, που 

κινούνται ανενόχλητοι στο προσκήνιο...  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.  

Πολεμώντας υπό σκιάν...  

 

Στεφάνια πέφτουν στο κενό, 

έρημα μοναχά κορμιά 

χάνονται σε άλλο πειρασμό. 

Στο άγνωστο γίνεται χορός, 

δρέποντας, δρέποντας άνθη. 

Περνούνε, φεύγουν 

τα χρόνια της επαγγελίας 

τα τριαντάφυλλα της άμμου 

τα έργα της πααρνομίας. 

Σβήνουν τα νιάτα, 

η μαυρομάτα Μισιρλού 

κι η τρομερή ιαχή 

καλύτερα μιας ώρας ελεύεθρη ζωή 

 

σε άβυσσο πέφτει από βυθό... 

Ιδού στάδιον δόξης λαμπρόν 

στο δημοπρατήριο της χλωροφύλλης. 

Τι μένει εδώ, τι πάει σε άλλον ουρανό 

δρέποντας, δρέποντας άνθη; 

Βέβηλα τα ιδανικά 

συντροφιά με το εφ ω ετάχθη. 

Ο κόσμος, όπως διαμορφώνεται μέσα στον ποιητή  μετριέται μ’ ένα χρόνο 

στα όρια του «είναι» και του «αισθάνομαι». Μετέωρες σκέψεις εκεί που η 
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λύτρωση κοστίζει όσο και η ελευθερία. Ποιος χρόνος; Ο γραμμικός; Ο 

κυκλικός; Ή αυτός που μας ζητά τα ρέστα μιας ζωής για όσα διστάσαμε να 

ζήσουμε; 

      ΗOTEL DE LA GLORIA 

 

Ελάτε… Δεν είναι μακριά! 

Ελάτε πιο γυμνοί στο Τίποτε 

με την ομορφιά 

ελάτε νύμφες και νυμφίοι 

από την ξεχασμένη Ταρούσα 

όρθιοι σαν λεύκες, σαν αέρινες σημύδες 

Τα λάγνα μάτια, τα χάδια 

τα ερωτικά καλέσματα 

της ηδονής τα ανεξίτηλα σημάδια 

Ελάτε σ’ αυτό το ταπεινό ξενοδοχείο 

έξω από τα πέτρινα τείχη 

«G L O R I A, μακρινή και μόνη» 

στην πρόσοψη θα γράφει 

Ελάτε περήφανα τα φύλα 

μισό αγόρι, μισό κορίτσι της αγάπης 

κι η Φύση αν γελάσει 

μην ρωτήστε την καμαριέρα 

Σιωπή: Τι θα πει HOTEL Νεκρών; 

Κανείς δεν θα απαντήσει 

Σφιχτά αγκαλιαστείτε στο βραδινό κενό 

Ελάτε πιο κοντά στο Τρυφερόν και φιληθείτε. 

 

Τεχνικά, ο Γιώργος Κοζίας, δουλεύει τον στίχο του μέσα σε αντιθέσεις. Αυτό 

αποκαλύπτει πως η ποίησή του δεν είναι μια φυγή από το πραγματικό, 

αλλά μια απόπειρα βύθισής του στο κατ’ εξοχήν σουρεαλιστικό, αυτό που 

ίσως κυκλοφορεί εντός μας, όχι μόνο χωρίς ρούχα, αλλά και χωρίς 

προσχήματα. Το κατ’ εξοχήν πραγματικό είναι που διαφεύγει από τις μέρες 

μας, ίσως γιατί μας παρηγορεί να ζούμε μέσα σε μυθοπλασίες και 

αυταπάτες. 

             ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΘΙΑΣΟΣ ΝΤΕΝΙΣΟΒΑ 

Σαν θύελλα πάνω από την Ασία 

έρχονται οι Ντενίσοβα στις νεκρές φύσεις 

στις λιτανείες, στα ειδύλλια 
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Κατακτώντας τόσες μοναξιές 

τόσες παραισθήσεις 

την δόξα, τις άγιες οικογένειες 

τους εραστές, τις ιερές ψυχώσεις 

Σαν σκόνη αφρικανική 

μέσα στις υπάρξεις μπαίνουν οι Ντενίσοβα 

η Σιωπή, η Άγνοια, η Σκιά 

η Εξέγερση, η Μανία 

η Κατεδάφιση, η Άβυσσος 

κάνοντας έρωτα μέχρι εξαντλήσεως 

Κι ο πόθος όλη την νύχτα να ξεφαντώνει 

το Κατακτημένο, το Πεινασμένο 

το Εκπορνευμένο 

το Όσιο, το Τρομερό, το Ηγεμονικό 

με υψωμένες τις ρομφαίες 

Σαν περιοδεύων θίασος κυττάρων 

φεύγουν οι Ντενίσοβα 

Ελεύθεροι πια και απροσδόκητα ωραίοι 

μας αφήνουν μόνους, μόνους κι ανεκπλήρωτους. 

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς και 

φιλοσοφικούς στίχους εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά 

μηνύματα και απέραντα συναισθήματα και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με 

παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη περιρρέει τους μικρούς, αλλά με 

μουσικότητα  στίχους δίνοντας χαρακτήρα ρυθμικό. Εικόνες με 

αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν νουν ρυτιδωμένης 

σοφίας. Με τους στίχους υφαίνει ύμνους για τη χαρά, τον έρωτα, τη φύση, 

την ομορφιά και τη γνώση. Ποίηση εσώψυχη, επαναστατική, αναδεικνύει 

έναν ποιητή πολιτικοποιημένο πάνω από όλα, ονειρολόγο που με 

ευαισθησία ψυχής αναπλάθει την συμπαντική ωραιότητα του Κόσμου και 

αποκαλύπτει τη μοναδικότητά του. 

Κλείνονται θέλω   να  ευχηθώ στον Άγνωστο σε μένα μέχρι χθες, τώρα 

γνωστό ποιητικά Γιώργο Κοζία  ολόψυχα η εξαιρετική και μοναδική δουλεία 

του να έχει μια μακρόπνοη και ευδόκιμη πορεία και να φτερουγίζει σαν 

ταξιδιάρικο πουλί μέσα στους χώρους του έντεχνου λόγου. Και εύχομαι 

πάντοτε οι στίχοι του να λάμπουν σαν ήλιος μέσα στα πνευματικά σκοτάδια 

και να ακτινοβολούν λυτρωτικά συναισθήματα μέσα σε κάθε διψασμένη 

ψυχή.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΔΑΣ - ΑΡΦΑΝΗΣ 

Πηγαίος και αυθόρμητος 

 

 

 

Ο Βασίλης Λαδάς άρχισε την παρουσία του στα γράμματα μέσω της 

ποίησης. Με το ψευδώνυμο Βασίλης Αρφάνης έχει εκδώσει έως σήμερα 

οκτώ ποιητικές συλλογές. Από το νεανικό του έργο Ο Γιάννης και η 

Μαρία (1972) έως το πιο πρόσφατο Λεύκωμα .  

Γεννήθηκε το 1946 στην Πάτρα. .Τέλειωσε το Β’ Αρένων και  

σπούδασε νομικά στη Θεσσαλονίκη. Ζει και εργάζεται στη Πάτρα. 

Η πρώτη επαφή του αναγνώστη με το λογοτεχνικό γίγνεσθαι του δεν είναι 

εύκολη. Και ο λόγος είναι απλός, το είδος της γραφής του δύσκολα μπορεί 

να ενταχθεί σε κάποιο γνωστό ιδίωμα, και έτσι, να καθησυχάσει το πνεύμα 

καθοδηγώντας το μυαλό σε μια μονόδρομη πορεία με λίγο ως πολύ 

γνωστή έκβαση.  

«Το ξέρουμε ότι έρχονται κι άλλα αδιέξοδα και μεταλλάξεις 

Αλλά κάθε μέρα που περνά είναι μια νίκη για τους έρωτες». 

Ποίηση-κυρίως-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.  

Το ραντεβού  

Σένα μυθικό ηλιοβασίλεμα δώσαμε το ραντεβού μας 

η πόλη ανάλαφρη ακροβατούσε στα σύρματα του δειλινού. 

Δε θα με γνωρίσεις είχες πει 
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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… 

Το Μάρτιο του 2014 του απονεμήθηκε το Ειδικό Κρατικό Βραβείο 

Λογοτεχνίας, που προάγει το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά 

ζητήματα, για το έργο του «Παιχνίδια Κρίκετ».  

Ιδρυτικό μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών από το  1978 που 

αναλαμβάνει να αφηγηθεί την ιστορία της. Έχοντας βιώσει όλη αυτή τη 

διαδρομή καταγράφει τις αλλαγές και το πόσο επηρέασε αυτή η 

εβδομαδιαία τελετουργία προβολής ταινιών τους θεατές. Τι έβλεπαν μέσα 

και τι  έπρατταν έξω από την αίθουσα οι σινεφίλ της μεγάλης πόλης. Στο 

βιβλίο υπάρχει πίκρα και κατανόηση για τους καιρούς που αλλάζουν καθώς 

και αυτογνωσία.  

Ένα από τα πρώτα του ποιήματα 

«Ένα ξεχασμένο ραντεβού» 

Σαν καντήλι καίει το φεγγάρι 

στο ραντεβού του Γιάννη και της Μαρίας. 

Τα υπόγεια όνειρά τους 

ως και τους πικραμένους θεούς αγγίζουν. 

Οι άνθρωπο τελειώνονται στις συζητήσεις 

με τα νέα της ημέρας. 

Με όνειρα του ύπνου 

και όνειρα του καφενείου περνούν. 

Ο Γιάννης και η Μαρία όμως πετούν. 

Αντίθετα, το ύφος του είναι συνειδητά απροσδιόριστο ακροβατώντας από 

τον ρεαλισμό στην αισθητική περιπλάνηση. Αυτή η λογοτεχνική θέση είναι 

εξαιρετικά δύσκολη ειδικότερα στις μέρες μας που η παραγωγή απαιτεί 

από τον δημιουργό τυποποιημένες αφηγήσεις που θα “βάλουν τους 

αναγνώστες για ύπνο”. Στον αντίποδα ο Λαδάς απαιτεί τον κόπο του 

αναγνώστη σε μια διαδικασία κριτικής συμμετοχής που τον αποκόπτει από 

την ανεμελιά της ανάγνωσης. Χρησιμοποιεί από την πρώτη στιγμή της 

ποιητικής  του πορείας ένα πολύ ιδιότυπο λογοτεχνικό είδος που συνδυάζει 
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την ιστορική έρευνα, την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο (δίνοντας τόνο 

μαρτυρίας), την παρουσία υπαρκτών προσώπων που συνομιλούν μαζί του 

καθώς και πλήθος ντοκουμέντων που δίνουν την αίσθηση μια δικογραφίας. 

Παράλληλα όμως, η ρεαλιστική πλευρά της αφήγησή του εμπλέκεται με 

μυθολογικές αναφορές, με μυθολογικά πρόσωπα και θεότητες, που 

κινούνται ανενόχλητοι στο προσκήνιο.  

Το ιδιαίτερο στον Λαδά δεν είναι η τεχνική καθ’ αυτή, αλλά ο τρόπος που 

τη χειρίζεται. Διαβάζοντάς τον νιώθεις ότι όλα τα στοιχεία είναι δοσμένα 

στις ακριβείς δόσεις, σαν μια πολύ καλά μελετημένη συνταγή  

Η εκπληκτική ισορροπία που πετυχαίνει η γραφή του Λαδά ανάμεσα 

στον μύθο και τον λόγο είναι και το στοιχείο που μετατρέπει την αφήγησή 

του σε ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο. Τα ποιήματα του μας χαρίζουν 

εξαιρετικές εικόνες, που τελικά η επιλογή του θέματος αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα γόνιμη και παραγωγική. 

Ας δούμε ορισμένα βασικά στοιχεία της δουλειάς του 

Η Πόλη είναι η διαρκής πηγή έμπνευσης  που εντοπίζεται από την πρώτη 

στιγμή του έργου του και ειδικότερα στην ποίησή του. Όχι όμως η πόλη ως 

φόντο απολιθωμένου μνημείου, αλλά η πόλη ως δοχείο ζωής και δρώσα 

πραγματικότητα. Το ύφος του για αυτήν είναι νοσταλγικό αλλά μακριά από 

παλιές φωτογραφίες.  

Εσύ να μένεις νέα κι αρυτίδωτη 

κι ας σε κουρσεύουν στις πτώσεις σου». 

Η πόλη τον απασχολεί αλλά και τον κρατά. Όποιος πλησιάζει το έργο του  

παρατηρεί  πως υπάρχει μια συνεχής συνομιλία στο έργο του με τον 

Καβάφη. Η κάποτε και πάντα ‘’σπουδαία ‘’  πόλη, η προσωπική 

περιπλάνηση, ο αισθητικός έρωτας, η λατρευτική περιγραφή της ομορφιάς, 

η παρατήρηση ως απομόνωση από τα συμβαίνοντα, η Ιστορία ως μεγάλη 

αφήγηση και η μόνιμη φιλοσοφική ειρωνεία είναι καβαφικά στοιχεία 

ευδιάκριτα στη δουλεία του. Κάτι βασικό και πρωτεύον στην δημιουργία του 

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι παρόντες  στη θεματολογία του. Είναι 

για αυτόν οι  ήρωες της πόλης. Μέσα στο έργο ξεδιπλώνεται μια 

πραγματική κατάσταση της μετανάστευσης. Από τους Ιταλούς πολιτικούς 

πρόσφυγες του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα ο συγγραφέας υφαίνει τις 

ιστορίες τους Στην Ασώματη Κεφαλή οι μετανάστες είναι οι ντόπιοι στις 

δεκαετίες του 50 και του 60.  

Ο συγγραφέας αναμοχλεύει τις μνήμες για να περισώσει τους ανθρώπους 

που χάθηκαν. Για να τους ξαναβρεί φανταστικά μέσα από την τέχνη.  
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Απόσπασμα ποιήματος από τη Συλλογή του Απόκραιο, 2004] 

       ………. 

       Κάτω στο λιμάνι θυσίαζαν αρνιά οι λαθρομετανάστες. 

       Γέμιζε το τσιμέντο αίμα και μπαμπάκι. 

       Να φύγουν κρυφά με τα καράβια 

       θέλαν οι λαθρομετανάστες. 

       Έσπαζαν καρύδια κι έδειχναν τη ψίχα 

       όχι σαρίδια σε καρυδότσουφλα φώναζαν 

       αφήστε τα χαρτοκιβώτια στην πλάτη μας 

       σαν τα καύκαλα τα έχουμε όπως οι χελώνες. 

       Αργά πηγαίνουμε προς τον παράδεισο 

       η κόλαση γρήγορα καιει τα βήματά μας. 

       Οι πιο γενναίοι πέφτανε στη  θάλασσα. 

       Έλεγαν χρόνια πολλά και φεύγαν κολυμπώντας. 

       Σε λίγο έφερναν τους πρώτους πνιγμένους . 

       Στο αφρισμένο στόμα τους έβαζαν μπαμπάκι. 

       Ένα καράβι λύθηκε κι έφυγε μοναχό του 

       στο βάθος του ορίζοντα έγινε μικρή βαρκούλα 

       μετέφερε ψυχές μ` ένα λευκό πανί…..  

Η Πάτρα του Βασίλη Λαδά περνάει στο λογοτεχνικό πεδίο ως μία πόλη που 

προσφέρει την ανθρωπογεωγραφία της στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας 

μια ορισμένη στιγμή στις αρχές του 21ου αιώνα με μερικές σελίδες 

δύσκολης συνύπαρξης και έντονων καταστάσεων. Ο ρεαλισμός του  

αποκαλύπτεται αναγκαίος και ελκυστικός ακριβώς γιατί πηγάζει από μια 

βαθιά και ποιητική κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής. Αν και λυπητερή 

ιστορία, τα έργα του αφήνουν μια γεύση αγάπης για τη ζωή. Αφήνουν έναν 

αναστεναγμό, αλλά και μια επιθυμία. Να είναι τα πράγματα αλλιώς….   Ο 

Βασίλης Λαδάς 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.  

«Πνέουσα» 

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. 
 

0, 
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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.[…]  

Στο τελευταίο ποιητικό βιβλίο του με τίτλο Λεύκωμα χτυπά ξανά ο σφυγμός 

του ίδιου  θέματος των σχέσεων. Πρόκειται για μια συλλογή που 

συγκροτείται από πορτρέτα κοριτσιών και νέων γυναικών, αλλά και από 

εικόνες της σύγχρονης πόλης· αποτελεί επομένως ένα σημείο σύγκλισης 

και πάλι του ατομικού και του συλλογικού, ένα σημείο όπου συναντώνται η 

ατομική με τη συλλογική συνείδηση. 

«Νυχτερινό έντομο» 

Φωτεινό νυχτερινό έντομο 

δικό σου το μικρό σπίτι τις νύχτες […] 

με φως και βουητό συνομιλείς με τους ήχους 

δυναμώνει το φως σου στα βογκητά του έρωτα […] 

παγώνει την ώρα που πνίγεται η σιωπή 

και τα χείλη σου αφήνουν βουητό κινδύνου. 

Κι όταν ακούς τις κλειδώσεις της νύχτας 

να τρίζουν κουρασμένες στις σκάλες των σπιτιών 

έρχεται η δική σου ώρα να κοιμηθείς 

να προστατέψεις στον ύπνο φως και βουητό.  

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. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π. ΛΑΜΠΡΗ 

 ‘’ Ποίηση της Ρέουσας Πραγματικότητας ‘’ 

 

Η Παναγιώτα Π. Λάμπρη γεννήθηκε στη Ροδαυγή Άρτας (1959). Είναι 

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Αρθρογραφεί, δημοσιεύει βιβλιοπαρουσιάσεις, διηγήματα, μελέτες, 

ταξιδιωτικά κείμενα κι έχει βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 

Σήμερα ζει στην Πάτρα. Μέσα από τους στοίχους της μας λέει  

Τίς παλάμες μου μέ πεφταστέρια γέμισα 
καί πεθυμιές σ’ ὅλο τό σύμπαν ἔσπειρα.   
Τοῦ ὁλόγιομου τοῦ φεγγαριοῦ τή λάμψη τήν ἐζήλεψα, 
στίς χοῦφτες μου τήν ἄθροισα καί γιά τ’ ἐσένα κίνησα.   
Σέ ξενιτιᾶς ὁδούς γιά χρόνια ἐπερπάτησα, 
στά βάθη τῆς καρδιᾶς πλῆθος καημῶν θησαύρισα.  
Στά ξένα καί στά μακρινά νερό ἀρνησιᾶς μήν πίνεις, 
γιατί ποτέ σου δέν γυρνᾶς, πόνους μεγάλους δίνεις.  
 
Το  2006  εξέδωσε τη λαογραφική μελέτη "Ροδαυγή - Το Ρόδο της 

Αυγής", το 2009  τη συλλογή διηγημάτων "Το χάσικο ψωμί", το 2011 τη 

βιογραφική μελέτη "Κωνσταντίνος Α. Διαμάντης, ο Ιστορητής", 

το 2014  την ποιητική συλλογή "Ἐν ὀδύναις", το  2015  τη μελέτη "Η 

Μνήμη της Γεύσης - Αρχέγονων Ηπειρωτικών Εδεσμάτων 

Συναγωγή", το 2016, σε δεύτερη έκδοση, το βιβλίο της  "Ροδαυγή - Το 

Ρόδο της Αυγής", το 2017 τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις "Σε δρόμους 

της  Κίνας", το 2018 την ποιητική συλλογή "Χαρμολῦπες", το 2019 τις 

ποιητικές συλλογές "Λιανοτράγουδα" και «ΣΤΑΘΜΟΙ… στόν χρόνο» και το 
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2020 την ποιητική συλλογή «Ροές» και τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις «Σε 

δρόμους του Νεπάλ».  Ας δούμε δείγμα γραφής 

               Αισιοδοξία 

Ὅταν χωρίς φειδώ 

ἡ ζωή 

ἀπό ἀναμονή σέ ἀναμονή 

κι ἀπό ἀποτυχία σέ ἀποτυχία 

σέ πηγαίνει, 

μήν θλίβεσαι· 

θά ’ρθει ἡ μέρα 

πού ὅσα σέ συντρίψανε 

θά γίνουν θέμελα στερεά 

καί θά οἰκοδομήσουν 

κάποια ἀπό ’κεῖνα 

πού θαυμαστά στ’ ἀνθρώπινα 

λογιοῦνται.     

Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες κι έχει 

παρακολουθήσει συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες με επιστημονικό και 

παιδαγωγικό περιεχόμενο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος του 

προεδρείου του Συνδέσμου Φιλολόγων περιοχής Αιγιαλείας και 

Καλαβρύτων. Έχει οργανώσει εκδηλώσεις με λογοτεχνικό / πνευματικό 

περιεχόμενο και έχει συμμετάσχει σε παρουσιάσεις βιβλίων. Παράλληλα 

με το εκπαιδευτικό της έργο, ανέπτυξε και κοινωνική δράση ως μέλος 

κοινωνικών φορέων. Υπήρξε πρόεδρος των επιτροπών των βραβείων 

Balzarini - Landolt και Γιάννη Λάμπρη (ετήσια βραβεία, τα οποία 

απονέμονταν σε Ροδαυγιώτες και Αρτινούς, που είχαν διακριθεί για τις 

επιδόσεις τους. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής 

Ελλάδος (Ε.Λ.Ν.Ε), του Συνδέσμου Φιλολόγων Πάτρας, της Ιστορικής και 

Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων (Ι.Λ.Ε.Τ.), της Οικολογικής Κίνησης 

Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ), του Συλλόγου "Οι φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη", 

του Συλλόγου για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων, του κύκλου 

"Μαγναύρα" για τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό, του Πανηπειρωτικού 

Συλλόγου Πατρών και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδαυγής, του οποίου 

υπήρξε Γενική Γραμματέας και για ένα διάστημα Αντιπρόεδρος, ενώ 

πολλές φορές δραστηριοποιήθηκε σ’ αυτόν εθελοντικά και ως απλό 

μέλος. Μας λέει  

             Φθορά  
Της φθοράς κληρονόμοι οι άνθρωποι, 
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συχνά δεν νοιάζονται  
για όσα γύρω τους γεννιούνται, 
για όσα γύρω τους αναγεννιούνται, 
για όσα αληθινή ΖΩΗ είναι.  
Ένα ταπεινό αγριολούλουδο, 
σε μια ρωγμή τσιμέντου ριζωμένο, 
μόλις τα δάκρυα της βροχής τ’ αγγίξανε, 
βλαστούς ανέδωσε 
και με ανθάκια στου χιονιού το χρώμα εφήμερα  
την τσιμεντένια ασχήμια του πολιτισμού  
περίσσια και περίτεχνα τη στόλισε. 
Γύρνα, περαστικέ, το βλέμμα σου, 
κοίτα με προσοχή το θαλερό αγριολούλουδο,  
λάβε μαθήματα απ’ την απέριττη ομορφιά του, 
ΔΙΔΑΞΟΥ 
ΑΝΘΙΣΕ  
και ΖΗΣΕ! 
Έτσι κι αλλιώς, όλα η μισητή φθορά τ’ αγγίζει, 
εσύ καθημερνά και ανελέητα απ’ αυτή ηττάσαι  
και κάποτε ολοκληρωτικά θα αλωθείς! 

Το έργο της κινείται μέσα σ΄ ένα πνεύμα, ψυχικής εφορίας, βαθιάς αγάπης 

για την γενέτειρά της, βιωματικής έκφρασης, που απελευθερώνεται στις 

φυσικές ομορφιές, στην αποσπασματική -κατά καιρούς-εξομολόγηση, στο 

προσωπικό της ταξιδιωτικό   στις φιλικές της απολογίες, για τα καθημερινά 

της ζωής, με εμβόλιμες αιχμές και αλλοτριώσεις, προσεγγίζοντας την 

Ιστορία και τη μυθολογία της χώρας, με το μέγιστο αγαθό της ζωής, τον 

Έρωτα. Το σημαντικό στο έργο της είναι, που όλα διαλέγονται -πορεύονται- 

εξελίσσονται -και πραγματώνονται στη ζωή, με έντονη λυρική εκτόνωση, 

και συνήθως μετρικής και μουσικής απόδοσης του στίχου. Ας δούμε τι μας 

λέει 

                     Χαρμολῦπες  
Τῆς ζωῆς μου τά δειλινά πολύ τ’ ἀγάπησα. 
 
Τοῦ ἡλιοῦ τό γύρισμα, 
τῶν κελαηδισμῶν τό γλύκασμα,  
τοῦ ὀρίζοντα τό ἰρίδισμα, 
τῶν κουδουνιῶν τό ἀγλάισμα, 
τοῦ Ἀποσπερίτη τό λαμπύρισμα, 
τῶν ξωμάχων τό ἀνακούφισμα.  
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Τῶν λουλουδιῶν τό ἀρωμάτισμα,  
τῆς καμπάνας τό ντιντίνισμα,  
τῶν κορυφογραμμῶν τό ἀντιφέγγισμα, 
τῆς μέλισσας τό βόμβισμα, 
τῶν ὑδάτων τό δρόσισμα, 
τῆς ἀηδόνας τό τραγούδισμα. 
 
Τῶν ξενιτεμένων τή νοσταλγική ἐπιστροφή, 
τῶν μοναχικῶν τή μάταιη ἀπαντοχή,  
τῶν θλιμμένων τήν πιό πικρή στιγμή. 
 
Τῶν ἀγαπημένων προσώπων τό ἀντίκρισμα, 
τῶν εὐτυχῶν ἐρώτων τό ἄγγιγμα, 
τῶν ποθημένων σωμάτων τό ἀγκάλιασμα.      
 
Χαρμολῦπες τοῦ δειλινοῦ ὅλα ἐτοῦτα! 
Ἀνταμωμένες στοῦ δειλινοῦ τήν ὥρα 
χαρές καί λῦπες, λῦπες καί χαρές,  
Ἀγαπημένες ΧΑΡΜΟΛΥΠΕΣ!  
 
Πιστεύω πως η ποίηση είναι ένας εντελώς μοναχικός δρόμος, ένας 

απόλυτα ιδιωτικός χώρος, συχνά ένας πολύ προσωπικός λυγμός, ακόμα 

κι όταν σ’ αυτήν εντοπίζουμε οικουμενικές αξίες ή οραματισμούς πολλών 

ανθρώπων. 

Σ’ αυτήν την απόλυτα προσωπική έκφραση, συχνά τόσο γρήγορη όσο ένα 

ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων, αλλά και συχνά τόσο πυκνή που αρκούν 

λίγες λέξεις για να παραθέσουν ολόκληρα κομμάτια ζωής, κάθε άλλος 

λόγος, πλην ο λόγος τού ποιητή, περιττεύει. Και ο λόγος της Παναγιώτας  

είναι αρκετά ευρύς και βαθύς, που κάθε άλλος λόγος μάλλον περιττεύει. 

 

         Αγωγή μνήμης 
Στο ετήσιο μνημόσυνο όλα τέλεια! 
Η διακόσμηση των κολλύβων, 
οι ανθοστήλες με τα λευκά άνθη, 
τα κομψά γυάλινα καντήλια. 
Στο κέντρο όλων αυτών η φωτογραφία  
της πεφιλημένης νεκρής  
που, σαν άλλοτε, με πλατύ χαμόγελο  
μας καλημερίζει…  
Τα μνημόσυνα, αγωγή μνήμης 
των ζωντανών για τους νεκρούς τους, 
είθισται να τελειώνουν 
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με κονιάκ, καφέ, βουτήματα  
και χειραψίες. 
Έτσι και τούτο έλαβε τέλος. 
Με νωπή την μνήμη της εκλεκτής νεκρής, 
άλλος πολύ, άλλος λίγο,  
πήρε μαζί του κάτι απ’ το χαμόγελο 
που έδυσε, αλλά στην καρδιά μένει.  
Είναι να ξεχαστεί τέτοιο χαμόγελο; 
 

Όμως, επειδή πιστεύω, και πως η ποίηση μάς ξανασυστήνει τον κόσμο, 

αλλά, και κάνει πιο υποφερτή τη συνειδητοποίηση της πίκρας, θαρρώ πως 

έχω χρέος να καταθέσω τον σεβασμό μου απέναντι στις γραφές της 

 

                  Λήθη 
Θά ’ρθει, ἴσως, ἡ ὥρα, 
πού στή λήθη καθετί ἀπό σένα θά περάσει. 
Γι’ αὐτό λογίσου στά κατάβαθα τοῦ εἶναι σου 
τί στή διάρκεια τῆς ζωῆς σου πράττεις 
καί τί ἀπ’ αυτά ἡ μνήμη ἀξίζει νά κρατεῖ. 
Ἄν τά τάλαντά σου μές στό χῶμα θάβεις, 
ἄν μέ τόν μόχθο σου τά πολλαπλασιάζεις,  
ἄν μόνο κάθεσαι καί τά καταμετρεῖς.  
Ἡ ΛΗΘΗ μπορεῖ γιά σένανε νά μήν κοπιάσει 
κι ἡ ΜΝΗΜΗ ἐπάξια νά σ’ ἐπαινεῖ,  
ὅμως ἐσύ ἀνίδεος μακριά θά βρίσκεσαι 
κι οὔτε πού θά σέ νοιάζει πιά. 
Γι’ αὐτό, ξέμακρα ἀπό ματαιότητες, 
τή ροή τοῦ χρόνου καί τοῦ δρόμου σου  
ἀκολούθησε, 
ἀξιοποίησε τά τάλαντα, 
δημιουργίας πνοές ἀνάσανε 
καί ΖΗΣΕ! 
 

Ο ποιητής που λειτουργεί στη ρέουσα πραγματικότητα, μιλά τη γλώσσα τής 

καθημερινότητας, μετατρέποντας σε ποιητικό και το πιο αμυδρό αίτημα. 

Έτσι η ποίησή του γίνεται οικεία,  

Οι λέξεις που για τους πολλούς δεν κοστίζουν, ακόμα και αν είναι να 

εκφράσουν πράγματα σημαντικά, όπως αυτά της συνέπειας αλλά και οι 

λέξεις που για κάποιους είναι η ίδια η ζωή. Αυτές είναι το εργαλείο που θα 

οδηγήσουν την ενδοσκόπηση της Παναγιώτας Λάμπρη  στις ομολογίες της, 

οι οποίες ενδεχομένως να είναι και οδυνηρές. Άραγε να είναι ο πόνος αυτός 

που σε κάνει να πορευτείς μόνος 
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Συνέπεια 
Τῆς συνέπειας ὁ δρόμος  
οὐσιαστικός  
καί γιά τήν κοινωνία χρήσιμος. 
Πολλοί τόν ἐκτιμοῦν, 
ἀλλά λίγοι, πολύ λίγοι, τόν ἐπιβραβεύουν.  
Ἄν τῆς συνέπειας τόν δρόμο 
διάλεξες, 
πορεύσου ΜΟΝΟΣ, καταμόναχος,  
καί ἀνταμοιβή  
ἤ, ἔστω, μιά ἐλάχιστη ἀναγνώριση 
ποτέ μήν ἀναμένεις·  
μόνο, πορεύσου.   
 
Οι ποιητές κατοικούν στην ποίηση και η ποίηση κατοικεί εντός τους. Μια 

σχέση αλλόκοτη, παράξενη, ανερμήνευτη. Ενίοτε γράφουν για ν’ 

αποκαλύψουν, αλλά κάποιες φορές γράφουν και για να κρύψουν. Κλειδί 

για την αποκρυπτογράφηση είναι ο συναισθηματικός κόσμος τού 

αναγνώστη. Το κλειδί για την ποίηση της Παναγιώτας είναι ίσως να 

διαβάσουμε το ποίημα τόσες φορές, όσες να μας δώσει την πεποίθηση ότι 

το κάναμε δικό μας, σαν ο ποιητής να το έγραψε για μας και μόνο. 

 
              Λευκά κρινάκια 
Βήματα ἀγαπημένα στοῦ γιαλοῦ τήν ἄμμο 
ἀπό κυματάκι ἑωθινό ἐσβήστηκαν.  
Ἔμειναν τά λευκά κρινάκια τοῦ γιαλοῦ 
γιά νά θρηνοῦν τόν μισεμό τους.  
 
Όπως δεν έχουμε ιδέα πόσο πονάει ένα λουλούδι όταν ανοίγει για πρώτη 

φορά τα πέταλά του, έτσι δεν ξέρουμε πόσο πονάει ο ποιητής κάθε φορά 

που καταθέτει λέξη τη λέξη τον λόγο του. Με βεβαιότητα, εδώ, μπορώ να 

πω πως, γδέρνεται ο ποιητής, καταπίνει καρφιά, παλεύει με τη λευκότητα 

του κενού και το σκοτάδι που τον απειλεί φοβάται 

  

      Φόβος 
Ἄν γιά καιρό μέ φόβο ζεῖς, 
νά ξέρεις πώς ἔρχεται πάντα ἡ ὥρα, 
πού κάποιος τόν δρόμο σοῦ δεικνύει  
νά τόν διώξεις καί νά λυτρωθεῖς. 
Ἄν τήν εὐκαιρία ν’ ἀδράξεις φοβηθεῖς, 
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στόν νοῦ σου νά ’χεις ὅλα ἐκεῖνα, 
πού ἀπό τόν φόβο σου στερήθηκες 
κι ὅσα ἀπό τόν ἴδιο πρόκειται νά ὑποστεῖς. 
 
Κάπου αλλού μας λέει 
 
          ΘΑ 'ΡΘΕΙ... 
Θα 'ρθει η ώρα, 
ίσως είναι κιόλας κοντά, 
που τα δέντρα, τα λουλούδια, τα..., 
τα ελάχιστα της φύσης 
θα εκδικηθούν τους ανοήμονες θνητούς, 
αλλά θα 'ναι αργά για δάκρυα! 
 
Συχνά, διαβάζοντας λογοτεχνία και ιδιαίτερα ποίηση, αναρωτιέμαι ποιος ο 

ρόλος τους σήμερα, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν – και είναι – ρευστά 

και γκρίζα; 

Δεν βρίσκω απαντήσεις κι έτσι αρκούμαι να πίνω γουλιά – γουλιά αυτό που 

συναντώ στους συγγραφείς. Δεν έχει σημασία να  εξομολογηθώ γεύσεις 

εισπράττω. Σημασία έχει να προσεγγίσουν οι αναγνώστες την ποίηση της 

Παναγιώτας Λάμπρη  με ανοιχτή την καρδιά και τις αισθήσεις καθαρές. 

        Μας έμαθαν…  
Μας έμαθαν  
πως προστάτης της σωματικής υγειάς μας  
είναι ο πόνος. 
Μας έμαθαν 
πως προστάτης της πνευματικής ζωής μας  
είναι ο πόνος.  
Μας έμαθαν  
πως ο εκπεσών άνθρωπος  
με πόνους, σωματικούς και ψυχικούς, 
τη σωτηρία της ψυχής του 
αιώνια θα εξαγοράζει!  
Μας έμαθαν… 
Όμως, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,  
ο μέγας, ο μικρός δημιουργός, 
γι’ ανώδυνη κι ευδαίμονα ζωή  
αιώνια θα πασχίζει και θα πάσχει. 

Η Παναγιώτα  ανήκει στους μάχιμους ποιητές, αυτούς δηλαδή, που 

επιδιώκουν ν’ ακουστούν οι φωνές τους. Δουλεύει τον λόγο της λέξη τη 

λέξη, αφήνοντας την εντύπωση πως πάντα σε ό,τι και για ό,τι εκφράζεται 

είναι αυτό που την γεμίζει 
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Εμπνέεται και με τους στίχους της εκφράζει βαθιά αισθήματα αγάπης, 

πίστης, συνέπειας, ελπίδας, αλτρουισμού, αυτά που ονομάζονται 

«σμαράγδια», για να διανύσει τους ατραπούς της πεζής καθημερινότητας 

Είναι παρήγορο στη σημερινή εποχή να υπάρχουν φωτεινά μυαλά, 

ευαίσθητες ψυχές, που καθημερινά τοποθετώντας το λιθαράκι τους στο 

ανθρώπινο οικοδόμημα, ξεφεύγουν από τη γήινη πραγματικότητα, και 

εισέρχονται με όραμα στο χώρο της νόησης και της σκέψης. Μια στάση 

ζωής δοσμένη με την ευαίσθητη πέννα της. 

Παναγιώτα μου σου εύχομαι ολόψυχα η ποίηση σου πάντα να έχει μια 

μακρόπνοη και ευδόκιμη πορεία και να φτερουγίζει σαν ταξιδιάρικο πουλί 

μέσα στους χώρους του έντεχνου λόγου. 

Είσαι ζωντανός άνθρωπος του καιρού μας, που ξέρει να οδεύει σταθερά 

με νεανική ορμή και με τα πλούσια βιώματα που έχεις, ας μείνεις, ως το 

τέλος, παράδειγμα . 

Κλείνω με την ευχή  να έχεις την Υγεία σου να είσαι χαρούμενη και 

ευτυχισμένος κοντά στους δικούς σου ανθρώπους και οι στόχοι σου πάντα 

να ικανοποιούνται.    

Και κάτι τελευταίο, σου εύχομαι πάντοτε οι στίχοι σου να λάμπουν σαν 

ήλιος μέσα στα πνευματικά σκοτάδια και να ακτινοβολούν ευφρόσυνα, 

ευφλόγιστα, λυσιτελή και λυτρωτικά συναισθήματα μέσα σε κάθε 

διψασμένη ψυχή.  
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 

Απλοϊκός Εργάτης της Ποίησης 

 

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 το πολύ 

δύσκολο,  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 
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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». 

“ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ” 

Ένα ποίημα, 

δώσε μου ένα ποίημα- 

ένα ποίημα από κείνα που τσιγκουνεύεσαι 

κι όχι απ’ αυτά 

που έχεις σε πρώτη ζήτηση 

Ο Θεσσαλονικιός ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλο,  εκθείαζε την ποίηση 

του Χρίστου Λάσκαρη, εντάσσοντας την στον τρόπο γραφής με τον δικό 

του. 

“ΟΙ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ” 

Θ’ αρχίσω με τη λέξη έρωτας 

και θα τελειώσω 

με τη λέξη χώμα. 

Τις ενδιάμεσες, 

θαρρώ πως τις μαντεύετε. 

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. 

“ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΚΑΒΕΙΣ” 

Μέσα σου να σκάβεις: 

ξεθάβοντας 

μέρες παιδικές 

για τρυφερά, 

εξαίσια ποιήματα. 
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Η νοσταλγία του για την Ηλεία τον τόπο που γεννήθηκε, το Χαβάρι  και 

έζησε ως την εφηβεία του, πριν βρεθεί στην Πάτρα, σημαδεύει το γράψιμό 

του. Όπως παράλληλα και η σχεδόν απέχθεια για οτιδήποτε σύγχρονο και 

απρόσωπο χαρακτηρίζει μια μεγάλη πόλη. Υπάρχει μάλιστα και μια 

ολόκληρη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Επαρχία» με ποιήματα 

αναπόλησης και θλίψης για την παιδική ηλικία και την φύση. 

Ένα παιδί που για τον Χρίστο Λάσκαρη ήταν επίσης και η αρχή της 

ποιητικής του έμπνευσης. 

“ΤΟ ΠΑΙΔΙ” 

Ὅταν καμιά φορά γυρίσω πίσω και κοιτάξω 

μὲς στο μακρύ δρόμο, 

πάντα στο βάθος βλέπω 

ἕνα παιδί. 

Τροφοδοτεί μὲ τὰ λυπημένα μάτια του 

τα ποιήματά μου. 

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. 

“ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ” 

Στην ψυχή μου 

δεν ανταποκρίθηκε κανείς. 

Τη ζεστασιά αν τη γνώρισα 

τη γνώρισα μέσα στα ποιήματα. 
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Παρόλα αυτά ο Χρίστος Λάσκαρης αυτολογοκρίνεται και αυτοσαρκάζεται 

γράφοντας: 

“Ο ΤΡΟΜΟΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ” 

Δεν έγραψα ποτέ ποιήματα. 

Ό,τι διαβάζετε, 

είναι ο τρόμος της ψυχής μου. 

Δοσμένος σε παραλλαγές. 

Συνειδητά και καρτερικά παρέμεινε σε όλη του την ζωή στην πόλη της 

Πάτρας, περιγράφοντας μέσα από την ποίησή του τις βροχερές Κυριακές 

της επαρχίας. 

“ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ” 

Έβρεχε, 

έβρεχε πολύ 

κι είχε βουλιάξει η ψυχή 

στην υγρασία. 

ακόμη μια χαμένη Κυριακή, 

εδώ, στην επαρχία. 

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 

απείρου. Παρέμεινε στους εσωτερικούς τόπους των ανθρώπινων 

αρχέτυπων αρθρώνοντας λόγο μινιμαλιστικό.  

“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 
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κανένας λόγος, 

μόνο μια γεύση ερημιάς, 

στα χείλη τους. 

Γι’ αυτούς θα πω, 

που έζησαν σαν τις φρυγμένες στέρνες, 

ολάκερη ζωή. 

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. 

“ΤΑ ΜΕΓΑΦΩΝΑ” 

Τρέφω 

μια έντονη αποστροφή 

για τα μεγάφωνα. 

Έτσι όπως τα βλέπω 

από πάνω μου να χάσκουνε, 

μου θυμίζουν επίμονα 

΄Έρωτας-χάδι-και λαχτάρα ζωής ουσιώνουν το ερωτικό στοιχείο που 

πρωταγωνιστεί και αφομοιώνει και αφομοιώνεται με τα δρώμενα της ζωής. 

Το Ερωτικό στοιχείο, που επιμελώς το ονομάζει ,  πρωτοπορεί τα μέγιστα 

στη συμμετοχή, στην έκφραση και στην εθελούσια προσωπική-δημιουργία 

στα ερωτικά του δρώμενα πράγματα. 

“ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ” 

Τη νύχτα όχι 

δεν θα μας την πάρουν, 

δεν θα μας την πάρουνε, 

αγαπημένη. 

Με τα κορμιά τους, 

όλο και πιο πολλοί 

θα την υπερασπίζουν εραστές. 

“ΈΡΩΤΑΣ” 

Στην πρώτη επαφή που είχαμε, 

μιλήσαμε όπως δυο ξένοι 

για πράγματα διάφορα σχεδόν. 
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Στη δεύτερη μπορώ να πω το ίδιο, 

με κάποια στη φωνή μας διαφορά, 

ένα χρωμάτισμα. 

Ώσπου στην Τρίτη, 

τα λόγια μας ακολουθούσαν παύσεις – 

εκείνες οι γλυκές σιωπές 

του έρωτα. 

Άλλο ένα, επίκαιρο σημείο αναφοράς, το ατιθάσευτο και απροσμέτρητο 

πέλαγο της ζωής, που ξανά η φύση, με την απεραντοσύνη της χαρακτηρίζει 

-κωδικοποιεί- και ταυτοποιεί με το συναίσθημα και τις επιλογές  με το 

αντάριασμα της ψυχής, με το μελλοντικό μας αντάμωμα… 

“ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ!” 

Ειν’ ένας τάφος, 

που χάσκει μες στον ύπνο μου. 

Στο πλάι με το φτυάρι του, 

ο νεκροθάφτης. 

Άντε, μου λέει, 

να τελειώνουμε! 

“ΝΑ ΜΕ ΑΦΗΣΕΙΣ ΗΣΥΧΟ” 

Σταμάτα να έρχεσαι στον τάφο μου. 

Λουλούδια πάνω μου δε θέλω. 

Και πρόσεξε: 

το στήθος σου καθώς σκύβεις 

ακουμπά την πλάκα μου. 

Μπήκα εδώ να ησυχάσω. 

Είναι το απροσδόκητο της αναμονής, κάποτε το αμφιλεγόμενο και 

αμφιταλάντευτο, του πόθου, της λαχτάρας και της θύελλας, που κρύβουν 

τα γεγονότα, η αγωνία του ερχόμενου, κατά πόσο θα συνδράμει στη 

προσωπική της ποιητική-αισθητική- και συναισθηματική καλλιέργεια, η 

αγωνία της ύπαρξης, η αγωνία της ψυχής ν΄ αγγίξει τις αλήθειες της Ψυχής 

και του Έρωτα.  

“ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΟΥ” 

Αλίμονο σου 

αν καταντήσει η ποίησή σου 

μια γυναικούλα με συνήθειες· 
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αν κουραστεί 

αν πάψει μέσα της η ερωμένη. 

Κλείνω το μικρό αυτό αφιέρωμα στον Χρίστο Λάσκαρη λέγοντας ότι 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 μικρού αλλά 

ουσιαστικού ποιήματος, είναι οι κρίκοι δημιουργίας-έμπνευσης και 

δοκιμασίας αυτής της ποίησης του Χρίστου , που κεντρώνει την Ύπαρξη, 

με την αίσθηση της συνέχειας, της απλότητας, και της αμεσότητας του 

λόγου…  

Πέθανε στις 11 Ιουνίου του 2008 στη Πάτρα σε ηλικία 77 ετών. 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

_ Μια μόνιμη διέγερση και διαστολή συναισθημάτων_ 

 

Ο Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης γεννήθηκε στον Κόροιβο Ηλείας το έτος 

1942 και κατοικεί μόνιμα στην Πάτρα. Σπούδασε: Νομικά στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι: Πρόεδρος της Εταιρείας 

Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδος, Αντιπρόεδρος της Α.Σ.Π.Ε. Υπεύθυνος 

έκδοσης του περιοδικού «ΑΧΑΪΚΑ», Mέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 

Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων ΗΛΙΔΑΣ Τακτικό Μέλος της Αχαϊκής 

Εταιρείας Μελετών, Τακτικό Μέλος της Εθνολογικής Εταιρείας 

Πελοποννήσου Τακτικό Μέλος της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, Τακτικό 

Μέλος Διακιδείου Σχολής Λαού κ.α. Συνεργάτης εφημερίδων και 

περιοδικών.    

Ας προσεγγίσουμε τον ποιητή μέσω των στίχων του,  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Πέρασαν τα καλύτερά μας χρόνια 

με σπουδή κι επιτυχίες πολλές. 

Δύσκολα χρόνια, 

δεν μας δυσκόλεψαν στον ανήφορο 

σαν κατακτούσαμε κορφές. 

Ήταν και οι θεατές 

που μας χειροκροτούσαν 

κι έδιναν θάρρος. 
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Επικροτούσαν τις προσπάθειες 

όρθιοι στις κερκίδες. 

Δίκαια αποσπάσαμε δάφνες. 

Τώρα στον τελευταίο γύρο του σταδίου 

βλέπουμε τα χιλιόμετρα 

 πυγολαμπίδες  του χρόνου 

να κατευθύνουν στον τερματισμό. 

Φωτοσειρές διαδρόμου προσγείωσης. 

Ο αφέτης χτύπησε το καμπανάκι 

του τερματισμού. 

Η ελλανόδικος ετοιμάζεται 

να κατακυρώσει τη νίκη, 

την τελευταία μας. 

Είναι και ο τελευταίος στέφανος 

ο της Δικαιοσύνης 

που δικαιούται όποιος νομίμως 

αθλήσει 

σ’ αυτού του κόσμου την Αρένα… 

 

Ο στίχος του εύπεπτος, απλός, κατανοητός, χωρίς αυξομειώσεις 

ρητορισμού, τον εμπεριέχει το εκάστοτε γεγονός, τον αναγεννά η μέθη της 

ερωτικής προσέγγισης, όπως και το απαύγασμα της κοινωνικής 

αναζήτησης. Ταυτίζεται στην ποίησή του μα τον καθημερινό άνθρωπο, έτσι 

το αισθητικό αποτέλεσμα του στίχου, είναι φως διαμπερές, είναι η 

αυτολύτρωσή  του, είναι μαζί ο στόχος και επιθυμητό, όσο το πρακτέο και 

το πραγματικό.  

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 Είναι κάποιες στιγμές 

που απουσιάζω 

κι αφήνω τη σκιά μου 

 να κυκλοφορεί. 

 Είναι κάποιες στιγμές 

που ακολουθώ μίαν απουσία 

που με μάτωσε 

και να ήταν μία , 

πάλι καλά. 

Πολλές απουσίες, σημείωσα τελευταία. 
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Κάθε τόσο και μια αποχώρηση, 

μια  φυγή, ένα αντίο, 

ένας ατέλειωτος κατάλογος, 

ένα απουσιολόγιο 

αποδράσεων. 

 Αγναντεύω 

στο φρύδι του ορίζοντα, 

περιμένοντας την επιστροφή, 

 μάταια όμως. 

 Εντός μου  υπάρχει 

 ελπίδα  επιστροφής , 

 των σεσωσμένων. 

Τους αποζητώ με τη θύμηση, 

τους αναπλάθω με τη σκέψη, 

τους μορφοποιώ  με τους κυματισμούς 

της θάλασσας, 

τους ταξιδεύω με τους ανέμους 

και περιμένω … 

 

Άκρατος λυρισμός με βαθιά φιλοσοφική προέκταση χαρακτηρίζουν  τα 

ποιήματα του Λεωνίδα Μαργαρίτη  Η ελπίδα κυριαρχεί στην αέναη πορεία 

της ζωής η οποία γεννιέται μαζί με τη μουσική που υπάρχει πριν από εμάς, 

συνεχίζεται αενάως και πάλλεται αφομοιωμένη με το ρυθμικό μέλος του 

τραγουδιού. Γράφεται στην πέτρα της υπομονής που γεννά ανθούς την 

άνοιξη καταυγάζοντας ένα μυροβόλημα στην ψυχή του κόσμου. Ποίηση, 

ύμνος στον πόνο της στέρησης με χαρακτηριστικό στίχο «Φως ιλαρό 

στις καρδιάς μας την κλειδωμένη φυλακή ». Ο τροφοδότης πόνος 

μεγαλείο στα κυπαρίσσια, στις πυγολαμπίδες που δεν νικάνε το σκότος, 

στο γυρισμό που είναι άπιαστη γιορτή και στο σπάραγμα που εκφράζεται 

με τον ανωτέρω στίχο  

 

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 
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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 

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…  

 

Στίχοι αντίστασης, στίχοι παρηγορητικοί, στίχοι ψυχωμένοι στο καμίνι της 

καθημερινότητας, στίχοι που αφουγκράζονται το μέλλον, στίχοι κοινωνικής 

φωτογράφισης της εποχής, στίχοι προσδιοριστικής κοινωνικότητας και του 

ποιητή. Ο Λεωνίδας Μαργαρίτης εμπνέεται από κοινωνικό βίωμα που 

ολοκληρώνεται σε πρακτικό αποτέλεσμα προσωπικής ή ευρύτερης 

δημιουργίας, επικεντρωμένος στον σύγχρονο άνθρωπο, στις επιθυμίες 

του, στα οράματά του και στη μελλοντική του σπορά.  Εδώ συνυπάρχει η 

διπλή σκέψη του ατόμου με τον χώρο του και με το κοινωνικό γεγονός και 

ταυτόχρονα η διέξοδος από τη φθορά, με κοινές συνιστώσες δράσης και 

δημιουργίας. Το προσωπικό στοιχείο που γενικεύεται και αποκτά μια 

ιδιότυπη σχέση, ομαδικότητας και ψυχογραφίας.  Εδώ η   διάθεση γίνεται 

΄΄ στους μεγάλους  δρόμους των ανθισμένων ηλίανθων,  και των 

καρπερών ελιών. ΄΄ στη ζωή του και αποτελεί απάντηση στου 

προηγούμενους στίχους ΄Η αναδρομές απαλύνονται στη λάμψη του  

προσώπου. Είναι στιγμές προσωπικής γαλήνης, αυτοηρεμίας, οδοιπορίας 

και στοχασμού.  

 

ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ 

Δεν θυμάμαι τίποτα 

ξεχάστηκαν τα πάντα 

στη δύνη των καιρών 

στα γυρίσματα των ανέμων. 
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Οι πληγές  επουλώθηκαν 

κι ούτε σημάδια έμειναν 

να δηλώνουν το πέρασμά τους. 

Οι νύχτες  φωτίστηκαν 

από το σέλας  το βόρειο, 

 κι έγιναν ζωντανές 

αναθυμήθηκαν τις πρώτες  μέρες. 

Απόψε  κοιτάζω κατάματα το σήμερα 

ξεδιπλώνω τα όνειρα μου 

στους μεγάλους  δρόμους 

των ανθισμένων ηλίανθων, 

 και των καρπερών ελιών. 

Βηματίζω τα μονοπάτια της μοναξιάς 

αναπολώ τις στιγμές 

της μεγάλης θυσίας 

των αναίμακτων βωμών 

των μεγάλων θυμάτων 

των ιδανικών, των  προσδοκιών, 

των ξεχασμένων υποσχέσεων, 

των οραμάτων που έμειναν οράματα… 

 

Εδώ ο χρόνος ταλαντεύεται ΄΄ως εκκρεμές΄΄και προϊδεάζει το μέγεθος της 

αιωρούμενης αγάπης, που προσδοκά ένα αίσιο πέρασμα, σε άλλη 

διάσταση ερωτεύσιμη, ψυχική και συναισθηματική, και πιο κάτω γράφει, 

αυτής που περικλείει συνοπτικά και εννοιολογικά και συμπερασματικά όλη 

την απόσταξη των παραπάνω στίχων, μένα στόχο διευρυμένο εσωτερικά 

και κοινωνικά. Το στοιχείο της αναζήτησης είναι ίδιον της ποιητικής 

ενδοχώρας κάθε δημιουργού και, το αναδιατάσσει -συχνά πυκνά- στην 

ποίησή του, ως κεντρικό μοχλό ανίχνευσης όλων των ενδιαφερόντων στη 

ζωή.. Υπάρχει μέσα στην ιδέα του στίχου όπως υπάρχει και στη ζωή η 

ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 

Τι κι αν σε καρτερώ 

στο κατώφλι της χίμαιρας 

η ζωή αδυσώπητα μιλάει 

για την απουσία. 

 Τι κι αν σε νοσταλγώ 

στο ακρολίμνι της νύχτας 
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η σιωπή μου δίνει 

την απάντηση. 

 Τι κι αν σε βλέπω 

στα αιθέρια, να έρχεσαι 

η εικόνα μου δίνει 

την αίσθηση. 

Τι κι αν σε ποθώ 

στο κρασί, στο μεθύσι 

και στη λύτρωση 

είναι η μοίρα που μιλά 

σαρκαστικά. 

 Τι κι αν σε ρωτώ 

είναι η απάντηση, 

βαθιά μεσ’ στην καρδιά 

πως η Άνοιξη τούτη, 

θα μείνει για πάντα… 

 

Με λυρικό λόγο απευθύνεται στον Έρωτα-στην Αγάπη-στη Φύση, γίνεται 

διανθρώπινος, ο λόγος του αποκτά αμεσότητα, δύναμη και επικοινωνιακή 

οντότητα, εδώ διαφαίνεται πώς το στοιχείο της έμπνευσης ολοκληρώνεται 

μέσω της ερωτικής πανδαισίας και του πολύπτυχου συναισθήματος. 

Διαφαίνεται επίσης και η κρυμμένη του δυνατότητα, για πιο μεγάλα 

ποιητικά πετάγματα στο μέλλον. Όμως, στο μεγαλύτερο μέρος της 

ποιητικής  του δουλειάς  σπουδάζει τη ζωή και την πραγματικότητα-πάντα-

στον αντίλογο της κοινωνικής ευημερίας, στις ανθρώπινες πραγματώσεις 

των ονείρων και στην έρπουσα καθημερινότητα, όταν απευθύνεται -με 

βαθύ συλλογισμό- σε κάθε καλόπιστο συνοδοιπόρο.  Ποιητής της ελπίδας 

και της υπομονής, του ονείρου και του οράματος, της αναζήτησης και του 

μόχθου. Μας λεει 

 

Η ΓΡΑΦΙΔΑ ΜΟΥ 

Τούτη η γραφίδα 

Το έκτο δάχτυλο της δεξιάς μου 

Σμιλεύει τη μορφή των στοχασμών 

Ίδιο στιλέτο βυθίζεται 

στης καρδιάς τα τρίσβαθα 

Αναζητώντας τη γραφή την πρώτη 
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και συνάμα την έσχατη 

στον κύκλο των λογισμών 

των Ανοίξεων που παρέμειναν Άνοιξες 

και κείνων των Φθινοπώρων 

με τα κίτρινα φύλλα 

τα κίτρινα λουλούδια 

τα κίτρινα δένδρα 

τα κίτρινα σύννεφα. 

Μια γραφίδα από γρανίτη 

που δεν λύγισε ποτέ. 

 

O ποιητής είναι σε μια μόνιμη διέγερση και διαστολή συναισθημάτων-

προβληματισμών και λεκτικής-εκφραστικής διατύπωσης, όλων όσων 

προσλαμβάνει και αποκωδικοποιεί από τον ευρύτερο κοινωνικό του χώρο. 

Αυτή την πορεία της συνεχούς αφύπνισης κρατεί και πορεύεται , ζώντας το 

καθημερινό γεγονός, ταξινομείται και ο ίδιος σ΄ αυτές τις κοινωνικές 

συνιστώσες του χώρου μας και πρωταρχικό του στοιχείο είναι η 

προσέγγιση της ψυχολογίας του ατόμου, ερευνώντας-πάντα- τις 

ακολουθίες και τις επιρροές που συνεκφράζονται και συνυπάρχουν μαζί 

μας. Το κοινωνικό γεγονός βαραίνει- ως ποιητική διέξοδος του ιδίου, μα 

γίνεται ταυτόχρονα το ζύγι ή το μέτρημα μιας ευρύτερης και γενικότερης 

κατάστασης στα δρώμενα.  

OIKONOMIA 

Θέλω να εξοικονομήσω χρόνο 

Αυτό άχρονου Δημιουργού. 

Μετρώ τις ώρες, τις στιγμές 

Τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα 

Κάνω οικονομία 

Δίχως αποταμίευση 

Με βεβαία την ανεπάρκεια. 

Ανελέητος δυνάστης 

Ο χρόνος, 

Δεν αφήνει περιθώρια 

 

Ο ποιητής από τη φύση του, στοχάζεται, ονειρεύεται, πειραματίζεται και 

στην έκφραση, όπως και στη ζωή, και συνοδοιπορεί στα δρώμενα όπως 

και η ποίησή του, σημασία κι΄ αξιολογική αναφορά στο έργο του έχει, να 
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κινείται πάντα μέσα στον κοινωνικό του χώρο και το διατηρεί και το 

επιτυγχάνει. Η ποιότητα και η εμβέλεια της ποίησης  δε κρίνεται από εμάς, 

αλλά από τον χρόνο, από τη ζωή που ακολουθεί, από το πώς προσεγγίζεις 

τα γεγονότα και ποιο ρόλο αναθέτεις στον Στίχο και στον Άνθρωπο.  

Ένα ποίημα του Λεωνίδα Μαργαρίτη για τον Ήρωα Πατέρα στο Πόλεμο του 

1940 

 

ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Δέχτηκες κατάστηθα 

τη βροχή, 

το χιόνι 

τη φωτιά. 

Στην πρωταυγή σου 

αψήφησες το θάνατο, 

Έκανες σκέπη σου 

τα βουνά της Αλβανίας 

και καταφυγή σου τα φαράγγια 

της Χειμάρας 

Έβαλες τη ζωή στο στόχαστρο 

των Ιταλών φασιστών 

στο κυνήγι της Λευτεριάς. 

Μάζεψες 

την πίκρα της ήττας 

και την έκανες αγανάκτηση. 

Μάζεψες σπυρί το σπυρί 

ίδιο στρουθί τ’ ουρανού 

Στα σταροχώραφα 

να δώσεις ελπίδα στο αύριο. 

Σκαρφάλωσες στις στέγες 

και στων ελιών τα κλώνια 

ν' αγναντέψεις την Ειρήνη. 

Ημέρεψες τη γη 

και βλάστησαν αμπέλια 

κι ελαιώνες. 

Έγινες Γενάρχης, 

Μύστης, οδηγός. 

Μιλούν τα έργα των χειρών σου 

σήμερα. 
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Και το αύριο ανατέλλει. 

Στα βήματά σου ιχνηλατώ, 

Κι’ αποθέτω φύλλα δάφνης 

στο πέρασμά σου 

μολπή, 

δοξαστική κι ευχαριστήρια… 

 

Κλείνοντας αυτό τον ελάχιστο λόγο για τον Λεωνίδα θέλω να πω ότι    μας 
παίρνει από την καθημερινότητα και με το μαγικό του μανδύα, μας 
επιτρέπει την είσοδο στον κόσμο των ιδεών, όπου η αλήθεια και το 
συναίσθημα συναντώνται σε μια αρμονία που  αυτός καταφέρνει να 
συνθέσει. 

Λεωνίδα  μου σου εύχομαι ολόψυχα η ποίηση  σου  να έχει μια μακρόπνοη 

και ευδόκιμη πορεία και να φτερουγίζει σαν ταξιδιάρικο πουλί μέσα στους 

χώρους του έντεχνου λόγου.  
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ΣΤΕΛΙΟΣ Θ. ΜΑΦΡΕΔΑΣ 

# Λυρισμός με βαθιά φιλοσοφική προέκταση # 

 

Σπούδασε οικονομικά. Εργάσθηκε στην Εμπορική Τράπεζα   και διετέλεσε 

Περιφερειακός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος της Τράπεζας Κύπρου  

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1949. Έχει κάνει οικονομικές και τραπεζικές 

σπουδές και είναι μέλος της Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου στην 

Ελλάδα. Ζει στη Πατρα 

Έχει επίσης εκδώσει την ανθολογία ποίησης "Η Πρέβεζα στη νεοελληνική 

ποίηση". Δημοσιεύει τακτικά μελέτες και κριτικές αναλύσεις στο περιοδικό 

‘’Πάροδος’’, ενώ έργα του έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς και σε άλλα 

λογοτεχνικά περιοδικά. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Πάτρα. 

Ας δούμε την γραφή του 

Περιφέρομαι ικέτης 

Εδώ σ᾿ αὐτή την προκυμαία θα με συναντήσεις 

κάθε βράδυ, ικέτης των θεών να περιφέρομαι 

ανάμεσα σε σκάφη νεόπλουτων 

με ονόματα φαιδρά. 

Με τους άτυχους μελαψούς να συμφύρομαι 

που καραδοκούν στο κύτος των πλοίων να χωρέσουν, 

ενώ εγώ, 

-ο κατά γενικήν ομολογίαν επιτυχημένος- 

παρακαλώ στον κόρφο σου να με περιθάλψεις. 
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Εδώ σ᾿ αυτή την προκυμαία θα με βρεις 

με σκυμμένο κεφάλι, να ψάχνω τα ίχνη σου. 

 

Ο Στέλιος Μαφρέδας έχει διαγράψει μία μακρά και άκρως ενδιαφέρουσα 

πορεία μέσα στο χώρο της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Με τις, ποιητικές 

του συλλογές έχει κατορθώσει να διαμορφώσει και να αποκρυσταλλώσει 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα ποιήματά του έναν 

ιδιαίτερο χαρακτήρα και συγκροτούν την ποιητική του ιδιοπροσωπία, την 

δική του ξεχωριστή και διακριτή «φωνή».  

Λυρισμός με βαθιά φιλοσοφική προέκταση χαρακτηρίζουν τα ποιήματα  

του Στέλιου Μαφρεδα     Η ελπίδα κυριαρχεί στην αέναη πορεία της ζωής 

η οποία γεννιέται μαζί με τη μουσική που υπάρχει πριν από εμάς, 

συνεχίζεται αενάως και πάλλεται αφομοιώμενη με το ρυθμικό μέλος του 

τραγουδιού. Γράφεται στην πέτρα της υπομονής που γεννά ανθούς την 

άνοιξη καταυγάζοντας ένα μυροβόλημα στην ψυχή του κόσμου. Ποίηση, 

ύμνος στον πόνο  με χαρακτηριστικό στίχο  

 

«Σε προδίδει μια ματιά στοργής 

ένα βλεφάρισμα αμηχανίας».  

Ο τροφοδότης πόνος μεγαλείο στα κυπαρίσσια, στις πυγολαμπίδες που 

δεν νικάνε το σκότος, στο γυρισμό που είναι άπιαστη γιορτή και στο 

σπάραγμα που εκφράζεται με τον ανωτέρω στίχο  

 

«Όταν ανοίξεις το παράθυρο/  

θα δεις τ' αστέρια/ ». 

 

Θέλει να γίνει άνθρωπος χωρίς συμφέρον, αγορές που είναι σκλαβιά 

σωμάτων και ψυχών ανελεύθερων. Θέλει ενότητα, με προμετωπίδα τη 

δικαιοσύνη και αρωγούς αυτής τη γνώση, την τέχνη, τον πολιτισμό. 

Επιθυμεί να συντάσσονται τα πάντα και οι πάντες στο αλώνι της 

αδελφοσύνης.  

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, στίχους εκφράζοντας 

συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά μηνύματα και απέραντα συναισθήματα 

και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με παλμό και κίνηση εναλλασσόμενη 

περιρρέει τους μικρούς, αλλά με μουσικότητα  στίχους δίνοντας χαρακτήρα 

ρυθμικό. Εικόνες με αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν 
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νουν ρυτιδωμένης σοφίας Ποίηση εσώψυχη, ερωτική, επαναστατική, 

αναδεικνύει έναν ποιητή ονειρολόγο που με ευαισθησία ψυχής αναπλάθει 

την συμπαντική ωραιότητα του Κόσμου και αποκαλύπτει τη μοναδικότητά 

του. Μας λέει ο ποιητής 

Εξομολόγηση 

Κύριε, 

δεν ξέρω με ποια ανομήματα 

μ’ έχεις χρεωμένο 

κι ούτε την τιμωρία 

που μου επιφυλάσσεις γι’ αυτά. 

Σου λέω όμως, 

πως όταν βρεθώ ενώπιόν σου 

θ’ αρνηθώ όλες τις κατηγορίες. 

Ήμουνα πάντοτε άνθρωπος καλών προθέσεων. 

Για έν’ αμάρτημα μόνο 

θ’ αποδεχθώ την ενοχή μου 

και είμαι έτοιμος ν’ αντέξω 

το επιτίμιο που θα μου επιβάλεις, 

ότι για χάριν της καλής μου 

υπήρξα κλέφτης λουλουδιών, 

υπεξαιρέτης στίχων και ποιημάτων. 

Τα ποιήματα του   διακρίνονται, σε γενικές γραμμές, για την μικρή τους 

έκταση. Το στοιχείο αυτό προσδίδει στα ποιήματα μια ιδιαίτερη δυναμική 

ενισχύοντας και την ποιητικότητα, αλλά και την αμεσότητα που 

αναπόφευκτα δημιουργείται οδηγώντας σε ένα καίριο και καταλυτικό 

ποιητικό αποτέλεσμα. Η δόμηση των ποιημάτων, παρόλο που δεν 

ακολουθεί ένα σταθερό σχέδιο, εμφανίζει ορισμένους κοινούς τόπους με 

χαρακτηριστικότερο τον διαχωρισμό των τελευταίων στίχων οι οποίοι 

αποτελούν μία ξεχωριστή στροφή εν είδη συμπεράσματος, αποφθέγματος 

ή ακόμα και ευχής. Αυτό το κλείσιμο των ποιημάτων προκαλεί ένα αίσθημα 

ασφάλειας στον αναγνώστη, από τη στιγμή που ο ποιητής επιλέγει 

συνειδητά να προσφέρει τη λύση στο «αίνιγμα» που αναπόφευκτα κάθε 

ποίημα αποτελεί. Έτσι, ο αναγνώστης δεν εγκλωβίζεται σε μια αέναη 

αναζήτηση του νοήματος ή του μηνύματος των στίχων και αφήνεται 

ελεύθερος να απολαύσει τη μορφή και το περιεχόμενο του ποιήματος στην 

ολότητά του. 
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Όταν βγαίναμε απ’ το σπίτι 

τον κρατούσα πάντοτε από το 

μικρό δάχτυλο του χεριού του. 

Ο πατέρας μου! ψιθύριζα 

καθώς συγχρόνιζα το βήμα μου με το δικό του 

και του χάιδευα τους ρόζους. 

Καμάρωνα που ήταν τόσο σκληροί. 

Σκληροί, σαν τη ζωή μας… 

Η ανατρεπτική διάθεση του ποιητή, φαίνεται πως συνιστά, σε μεγάλο 

βαθμό, την γραφή του. Γιατί, στην πρώτη ποιητική ενότητα, που 

τιτλοφορείται «Δίκην μυθολογίας» ο ποιητής επιχειρεί κάτι παράδοξο, 

συνάμα όμως πρωτότυπο και ελκυστικό. Ενώ δηλαδή αντλεί από θέματα 

και μορφές της ελληνικής μυθολογίας και ιστορίας, δεν μένει στον χειρισμό 

τους ως μυθολογικών ή ιστορικών θεμάτων, μεταφερόμενος ο ίδιος στο εκεί 

και το τότε, αλλά αντίθετα προσαρμόζει τον μύθο ή τη μορφή στη δική του 

περίπτωση και μιλά με όρους μυθολογικούς ή ιστορικούς για ζητήματα 

προσωπικά, για εμπειρίες και στιγμές του δικού του βίου.  

Ορθώνω το ανάστημα 

ο Κυρηναίος σου και πώς ν' αποστατήσω; 

Οι ελπίδες μου σταυρός 

κι είναι το βάρος τόσο ασήκωτο 

χωρίς το άγγελμά σου 

 

Ποίηση-κυρίως-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 
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κρύβεται και δεν αποσιωπά την εξέλιξη και το στοιχείο της προσωπικής του 

οδοιπορίας. Μας λέει 

 

Σε προδίδει μια ματιά στοργής 

ένα βλεφάρισμα αμηχανίας. 

Βγαίνεις από το κέλυφος 

εύθραυστη και ανασφαλής  

ο Ζέφυρος εγώ 

από παλιά φανατικός και στρατολογημένος.  

 

Η μέθοδος και η διαδικασία αυτή συνιστά μία αξιοσημείωτη στροφή στα 

μέχρι σήμερα ποιητικά δεδομένα. Βεβαίως η εκμετάλλευση του 

μυθολογικού και ιστορικού παρελθόντος ήταν και εξακολουθεί να είναι 

κοινός τόπος μεταξύ των ποιητών, οι περισσότεροι όμως κινήθηκαν στις 

δημιουργίες τους με γνώμονα την παραμονή τους εντός του παρελθόντος 

ακόμα κι αν, μέσω αυτού, επιχειρούσαν να μιλήσουν για τη συγχρονία και 

το παρόν. 

Στενά συνυφασμένη με τη μέθοδο αυτή του ποιητή είναι και η χρήση του 

πρώτου προσώπου, η οποία προσδίδει ένα είδος αυτοαναφορικότητας στα 

ποιήματα του Μαφρέδα. Πρόκειται δηλαδή για μία ποίηση σαφώς 

προσωπική, εξομολογητική, αυτοαναφορική, η διάσταση όμως αυτή 

μετριάζεται ή υπονομεύεται από την τακτική του ποιητή να μετουσιώνεται 

ο ίδιος, κάθε φορά, σε μία άλλη ύπαρξη, μία άλλη μορφή.  

Σε πολλά  ποιήματα οι δύο αυτοί πόλοι ταυτίζονται και συνυπάρχουν τόσο 

αρμονικά ώστε ο έρωτας να είναι μία ποιητική καθαρά δημιουργία και η 

ποίηση να προκύπτει και να υπηρετεί το ερωτικό αίσθημα.  

Παρακαλώ τα μάτια σου, 

έστω 

για έναν στίχο απόψε να σπιθοβολήσουν.  

Η ερωτική εμπειρία, μάλιστα, και το ερωτικό αίσθημα προσλαμβάνει στα 

ποιήματα του Μαφρέδα μία χροιά ρομαντική και μια τάση ενατένισης της 

φύσης και του κόσμου με τους όρους του ερωτισμού.  

Όταν ανοίξεις το παράθυρο 
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θα δεις τ' αστέρια  

που κουρνιάζουν απόψε 

στα δέντρα της αυλής σου. 

Στις φούχτες σου να τα μαζέψεις. 

Ζηλεύει παράφορα η μέρα.  

Στα ποιήματα του πραγματοποιείται ουσιαστικά μία δέσμευση του ποιητή, 

ένορκη όπως ο ίδιος αρέσκεται να επαναλαμβάνει, απέναντι στον έρωτα 

και την ποίηση, απέναντι σε δύο δυνάμεις που τον κυριαρχούν και τον 

συντρέχουν.  

Με τον λόγο σου τιθασεύεις τον καιρό, 

καμία παρομοίωση δεν σου ταιριάζει. 

Αδέξιος κηδεμόνας ο θεός 

πώς να δεχτεί 

την αίρεση και τη δική σου εξαγγελία; 

Πάλι στην ομορφιά σου απόψε θα ορκιστώ.  

Ο ποιητής καταθέτει την πίστη του στην καταλυτική επενέργεια του έρωτα 

και της ποίησης στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Και πάλι εδώ, η 

κατάθεση είναι προσωπική, ο Μαφρέδας όμως δεν περιορίζεται σε μια 

απλοϊκή προσέγγιση της ποίησης και του έρωτα, στον τύπο της 

εξομολόγησης, αλλά συνθέτει κυριολεκτικά έναν ύμνο στις δύο αυτές 

δημιουργικές δυνάμεις που κεντρίζουν την δημιουργική του διάθεση. Στο 

μέτρο λοιπόν που τα ποιήματά του τίθενται στην υπηρεσία της εξύμνησης, 

ο ποιητής προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό τους λυρικούς ποιητές της 

αρχαιότητας που συνέθεσαν τα ποιήματά τους εκκινώντας από τις ίδιες 

αφετηρίες και την ίδια διάθεση. 

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, που 

κεντρώνει την Ύπαρξη, με την αίσθηση της συνέχειας, της απλότητας, και 

της αμεσότητας του λόγου. 
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Θα κλείσω αυτή την μικρή παρουσίαση για ένα ποιητή που γνώρισα από 

το διαδίκτυο Βλέπω λοιπόν μπροστά μου ένα ποιητή συγκροτημένο στη 

γραφή του Έναν ενεργό πολίτη  της γνώσης, που επιθυμεί και προσδοκά 

η ποίηση να έχει πάντα καλοτάξιδες τις αντένες της επικοινωνίας  με τα 

ανθρώπινα, και το περίσσευμα της ανθρώπινης αίσθησης και της αγάπης, 

να πρωτοπορεί στη ζωή και στην αδελφοσύνη, μακριά από τις κραυγές της 

μοναξιάς και της ουτοπίας.  

Η ποίηση είναι ζωή, γεννά την επικοινωνία και ανοίγει πάντα διαύλους 

χαράς, δράσης και μεγαλοσύνης. 
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ      

‘’Ένας Κριτικός της Λογοτεχνίας ‘’ 

 

Ο Αντρέας Μπελεζίνης είναι μια «μυθική» μορφή στο χώρο της Παιδείας 

που έχει συνδέσει το όνομά του με το περίφημο «Θεωρητικό» 

φροντιστήριο. Φιλόλογος, φροντιστής από το 1949 έως το 2000, είναι η 

ζωντανή ιστορία του χώρου που κατά τον ίδιο προσφέρει «μυσταγωγική 

άσκηση παιδείας». 

Από συνέντευξη του το 2013 

Δημοσιογράφος:. Πως και μέσα από ποιο οδοιπορικό φτάσατε στη 

λογοτεχνική κριτική; 

A.M. «Όλα παίχτηκαν στα μαθητικά μου χρόνια, κατοχικά και 

εμφυλιακά. Ξέρετε, σα μαθητής ήμουν αφανής· κάτι παραπάνω· κάθε 

χρονιά στην κόψη του ξυραφιού· περνούσα, έμενα. Ήμουν τόσο 

ανορθόγραφος που μια μέρα στην τρίτη του τότε μεταξικού, 

οκτατάξιου Γυμνασίου, ο φιλόλογος που δίδασκε – και την ώρα εκείνη 

έτυχε να μας κάνει ιστορία, όχι γλωσσικό μάθημα – με σήκωσε στον 

πίνακα, μου ζήτησε επιτακτικά να πάρω την κιμωλία στο χέρι και να 

γράψω τη λέξη «ψωμί». Μάταια παραπονέθηκα ότι «κύριε καθηγητά, 

δεν έχουμε γραμματική, ιστορία διδάσκετε…» «Ναι, πράγματι» έδειξε 

να συμφωνεί, «ιστορία διδάσκω και – πρόσθεσε κατεβάζοντας τον 

τόνο της φωνής του – τις φοβερές συνέπειές της στον ψυχισμό και 

στο μυαλό των παιδιών…» Και εγώ χωρίς να είμαι βέβαιος ότι ο 

φιλότιμος εκπαιδευτικός υπαινισσόταν την ανώμαλη λειτουργία των 

σχολείων κατά την κατοχή και έτσι αλάφρυνε κάπως την προσωπική 

μου ευθύνη, πήρα την κιμωλία στο χέρι και έγραψα με έντονα 
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γράμματα και σχεδόν τελετουργικά τη λέξη «πσωμί», μόνο που την 

έγραψα έτσι, με «πει» και «σίγμα». Και ο άνθρωπος που είδε να 

δικαιώνεται η υποψία του για την ορθογραφική μου δεινότητα, με 

έδειξε με το δάχτυλο και είπε: «Ιδού, φίλοι μου, ο Μπελεζίνης πέρασε 

τρεις τάξεις στη Μέση Σχολή Πατρών, σ’ ένα από τα αυστηρότερα και 

απαιτητικότερα γυμνάσια της χώρας χωρίς να έχει καν την έννοια του 

διπλού γράμματος»! Θα ήταν λοιπόν ανόητο να παραπονεθώ για την 

κάποια σκαιότητα του δασκάλου μας, τη στιγμή που και σήμερα 

ακόμη, συμμαθητές και φίλοι με ρωτούν:  «πως εσύ, παιδί μου, έγινες 

φιλόλογος – κριτικός της λογοτεχνίας, έτσι δεν υπόγραφες τις 

επιφυλλίδες σου στην εφημερίδα «Τα Νέα» από το 1990 μέχρι το 

2003» 

Χάρη στον φιλόλογο Παναγιώτη Γκίνη, καθηγητή του των Νέων Ελληνικών 

στη Μέση Σχολή, αγάπησε τη λογοτεχνία και ζητούσε από τον πατέρα του, 

τον υποδηματοποιό Ιωάννη Μπελεζίνη, να του φέρει βιβλία «πότε έναν 

από τους τρεις τόμους του “Λυρικού βίου” του Άγγελου Σικελιανού, μέσα 

στη διετία 1946-47, πότε, με πιέσεις και παρακάλια ώσπου να φτάσει στην 

Πάτρα ένα από τα αριθμημένα τριακόσια αντίτυπα, την “Κίχλη” του Γιώργου 

Σεφέρη το 1947, κι άλλοτε τη συλλογή “ΕΛΕΥΣΙΣ” του Νίκου 

Εγγονόπουλου», έλεγε ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2007 στο ηλεκτρονικό 

λογοτεχνικό περιοδικό poeticanet.com. 

Γεννημένος στην Πάτρα στις 28 Οκτωβρίου του 1929, ο Ανδρέας 

Μπελεζίνης μεγάλωσε στη συνοικία του Αγίου Ανδρέα και στην Αρόη. 

Τελείωσε το τότε οκτατάξιο γυμνάσιο στη Μέση Σχολή και τις δύο τελευταίες 

τάξεις στο Δ΄ Αρρένων Πατρών. Φοίτησε στο Τμήμα Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και συνέχισε, για ένα μικρό διάστημα, με 

μεταπτυχιακά στην ιστορία. Δίδαξε σε φροντιστήριο και για πέντε χρόνια σε 

δημόσιο σχολείο. 

Παραιτήθηκε το 1966, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και στράφηκε στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. Το φροντιστήριό του στην οδό Κωλέττη, όπου τον 

θυμούνται λογοτέχνες και φίλοι, ήταν σημείο συνάντησης για χρόνια. 

«Προαγωγός εις ποίησιν», όπως σημείωνε χαρακτηριστικά ο ίδιος, είπε 

πολλά, έγραψε λιγότερα και δημοσίευσε ελάχιστα. Εξέδωσε και 

συνδιηύθυνε τα περιοδικά ‘Όστρακο’’ στην Πάτρα και ‘’Σπείρα’’ στην 

Αθήνα. Ιδρυτικό μέλος του Συμποσίου Ποίησης στην Πάτρα, ήταν επίτιμος 

πρόεδρός του. Μελετητής με τεράστιο φιλολογικό υπόβαθρο και 
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εντυπωσιακές     Μελετητής με τεράστιο φιλολογικό υπόβαθρο και 

εντυπωσιακές γνώσεις, στράφηκε στην κριτική από πολύ νωρίς.  Τον 

Σεπτέμβριο του 1947, νεοεισακτέος στη Φιλολογία, παίρνει το βάπτισμα 

του πυρός όταν αντικαθιστά τον φιλόλογο Παναγιώτη Γκίνη σε μια ομιλία 

στην αίθουσα επιμελητηρίου στη Μεγάλη Πλατεία στην Πάτρα, με θέμα 

«Άγγελος Σικελιανός – Κώστας Καρυωτάκης: δύο αντίποδες».    Άφησε 

εκατοντάδες δημοσιεύσεις και τόμους με κριτικά κείμενα, σχεδόν 

αποκλειστικά για την ποίηση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ποιητές  

τουυπερρεαλισμού: Εύσημοι και άσημοι λόγοι (1986), «Η νεολιθική νυχτω

δία στην Κροστάνδη» του Νίκου Καρούζου. Κριτική ανάγνωση (1987), Κρι

τικό τρίπτυχο (1991), Ο όψιμος Ελύτης (1999), Παρουσιάσεις ποιητών (20

04), Για τον Νίκο Εγγονόπουλο και τον υπερρεαλισμό: Ενα διακειμενικό δ

οκίμιο και άλλα μελετήματα (2008), Νίκος Φωκάς: Ενας «αναφορικός» ποι

ητής (2009)   Δίδαξε σε φροντιστήριο και για 5 χρόνια στο δημόσιο. 

Παραιτήθηκε το 1966, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και γύρισε στα 

φροντιστήρια.    Συνεχίζει τη δραστηριότητά του σαν φροντιστής και το 

1966, με απόφαση του Υπουργείου τότε καλείται να έλθει στο Διδασκαλείο 

Μέσης Εκπαίδευσης  - ένα είδος μεταπτυχιακού. Στην Αθήνα πια, άρχισε 

να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε φροντιστήρια του κέντρου, όπως το 

φροντιστήριο Θεάκου, από τα επιφανή τότε θεωρητικά και πρακτικά 

φροντιστήρια. Μετά από λίγο όμως χρονικό διάστημα απελύθη. Στη 

συνέχεια συνεργάστηκε με τον Κώστα Μανωλκίδη, ο οποίος του πρότεινε 

να διευθύνει το θεωρητικό φροντιστήριο επί της οδού Σταδίου. Υποβάλει 

την παραίτησή του από το δημόσιο και αρχίζει να διευθύνει το φροντιστήριο 

Μανωλκίδη. Ήταν το Μάιο του 1966. Το Σεπτέμβριο του 1967 με τη 

δικτατορία, αίρεται η άδεια λειτουργίας του φροντιστηρίου, και το καθεστώς 

αποφάσισε να το κλείσει. Ο ίδιος ο Μανωλκίδης θα έφευγε για το Παρίσι, 

και ο Αντρέας Μπελεζίνης έμεινε μόνος του και ανεξάρτητος να χειριστεί 

όπως θέλει το τμήμα του θεωρητικού φροντιστηρίου.    Έτσι, μαζί με τρεις 

εκλεκτούς συναδέλφους του τον  Ορφέα Μυτιληναίο, τον Σταύρο Πάντο και 

τον Κωνσταντίνο Ανδρακάκο βρήκαν ένα νέο χώρο στην οδό Κωλέττη 12, 

και στέγασαν το νέο φροντιστήριο που το οποίο ονομάστηκε «Θεωρητικό 

Φροντιστήριο Αθηνών».  

Από τότε ξεκίνησε μια πορεία δεκαετιών στο χώρο αυτό, με χιλιάδες παιδιά 

να έρχονται να φοιτήσουν από όλες τις μεριές της Ελλάδας. 

Λέει ο ίδιος: «Αυτό που έχει το δικό μας επάγγελμα, η δική μας 

προσφορά θα έλεγα και λειτούργημα -  και το οποίο δυσκολεύονται 
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πολύ να κατανοήσουν -, είναι ότι είμαστε ίσως από τις λίγες 

επαγγελματικές κατηγορίες  που δεν χρειαζόμαστε καμιά έξωθεν 

βοήθεια, εύνοια ή προτίμηση. Φυσικοί κριτές μας είναι τα παιδιά και 

τουλάχιστον από την άποψη αυτή έχουμε μυσταγωγική άσκηση 

παιδείας. Το ουσιωδέστερο στην παιδευτική σχέση είναι και θα 

εξακολουθεί να είναι ο έρωτας ο παιδευτικός, η επιλογή των 

δασκάλων…».  

Μας λέει ένας από τους δεκάδες χιλιάδες μαθητές του «Ευγνωμονώ τον 

ΔΑΣΚΑΛΟ μου της ελληνομάθειας στο φροντιστήριό του, το θέρος του 

1969, όταν ο πρώτος αστροναύτης πατούσε στο φεγγάρι, εκείνος μας 

απογείωνε στην αυθεντική ελληνικότητα της γλώσσας μεταδίδοντάς μας την 

ενστικτώδη κι έμφυτη λατρεία του για την γλώσσα, την παιδεία και τα 

γράμματα, χωρίς δασκαλίστικο σχολαστικισμό, αλλά με νηφάλιο ποιητικό 

οίστρο.» 

«Έκανε το φροντιστήριο επάγγελμα και ζωή. Δάσκαλος χαρισματικός 

αρχαιογνώστης και μοντερνιστής,  με την απλότητα που από τα αρχαία 

κείμενα της ατέλειωτης μνήμης του πάει στην Ποίηση.   «Πόσο γόνιμη είναι 

η διδασκαλία σ΄ ένα φροντιστήριο, όπου όλα είναι πιο ελεύθερα, πιο 

ενδεχόμενα, μ’ ένα δάσκαλο της μνήμης και του τρόπου του Μπελεζίνη, που 

συνδέει τη συντακτική παρατήρηση μ’ ένα στίχο του Σολωμού μέσα από 

συνειρμούς γόνιμα αυθαίρετους…», λέει ο Σωκράτης Σκαρτσής.  

Δάσκαλος αλλά και κριτικός της Λογοτεχνίας. O Αντρέας Μπελεζίνης όλα 

αυτά τα χρόνια της δημιουργικής του διαδρομής, έδωσε  διαλέξεις, τούτων 

ουκ έστιν αριθμός. Όσα σχόλια σώζονται θα συνεκδοθούν σε ογκώδη τόμο 

υπό τον τίτλο: «Προαγωγή εις ποίησιν  -  σημειώσεις ενός ομιλητή».  

Έχει γράψει πάμπολλα κριτικά άρθρα, μελετήματα και δοκίμια που έχουν 

δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά (Σπείρα,  Πολιτεία, Αντί, Δέντρο, 

Χάρτης, Ποίηση, Νέα Εστία, Διαβάζω κ.α.), έχει αρθρογραφήσει επίσης επί 

σειρά ετών σε εφημερίδες (Αυγή, Καθημερινή, Τα νέα κ.ά.).  

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου 

Ποίησης και επίτιμος πρόεδρός του... στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όλες οι 

εισηγήσεις του περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συμποσίου.  

"Προαγωγός εις ποίησιν", είπε πολλά, έγραψε λιγότερα και δημοσίευσε 

ελάχιστα 

• Τα τελευταία χρόνια, περιορισμένος  σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω 

του αυχενικού συνδρόμου που τον ταλαιπωρούσε, ζούσε μεταξύ 

Αμαρουσίου και Ωρωπού γράφοντας και δημοσιεύοντας 

αδιάλειπτα. Συνεργάστηκε ως κριτικός με εφημερίδες και περιοδικά 
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(Αντί, Διαβάζω, Νέα Εστία, Ο Πολίτης, Σήμα, Τομές, Υδρία κ.ά.).  

Πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2011.   Στη νεκρολογία του στην 

εφημερίδα "Αυγή" της 23/1/2011, ο Αλέξης Ζήρας έγραψε για τον 

Ανδρέα Μπελεζίνη:    "Ο Ανδρέας Μπελεζίνης ήταν ο 

χαρακτηριστικός τύπος του λόγιου που όταν βρέθηκε στα 

καλύτερα χρόνια του, στα χρόνια ας πούμε της κριτικής του 

ωριμότητας, μετά το 1980, δεν καταπιάστηκε με αυτό που ήταν 

στις ικανότητές του, τη σύνθεση. Την εντυπωσιακή του 

ενεργητικότητα, αυτό το αεικίνητο που τον διέκρινε και που 

συνοδευόταν από την έκφραση της συνεχούς έντασης και του 

τεταμένου θυμικού στις κινήσεις, στις αντιδράσεις και στον 

τρόπο που μιλούσε, τα απορροφούσαν κατά ένα μέρος, όχι το 

μικρότερο, η διδασκαλία και η αγάπη για τους μαθητές του. [...]  

Κλείνοντας αυτήν μου την προσπάθεια να βρεθώ δίπλα στον δάσκαλο και 

χωρίς να πιστεύω πως υπερβάλλω, ότι ο Μπελεζίνης δούλεψε 

"ψιλοβελονιά" με αφορμή τις "συναντήσεις" ή τις "προσλήψεις" του ποιητή. 

Και να μην ξεχνάμε καθόλου, το όχι λιγότερο σημαντικό και απολύτως 

χαρακτηριστικό για τον κριτικό νου και τον κριτικό λόγο του, το ότι ο λόγος 

του, από τα πρώτα του ακόμα γραπτά, διαπνεόταν από μια ευφορία, από 

τη χαρά και την ψυχική ευδία ενός αναγνώστη που ενθουσιαζόταν 

συνομιλώντας με την υψηλή και καρπερή ποίηση. 
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ 

 -Συμπυκνωμένος λόγος μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης-  

 

Ο Μανώλης Πρατσικας στους λογοτεχνικούς κύκλους (το κανονικό του 

όνομα ήταν Μαργαρίτης Παπαδόπουλος), είχε μία μακροχρόνια παρουσία 

στα Γράμματα και στις Τέχνες. 

O Πράτσικας, αν και γεννημένος στην Αθήνα, το 1920 ζούσε μόνιμα 

από το 1954 στην Πάτρα  

Υπήρξε και μέλος καθώς και επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών 

Νοτιοδυτικής Ελλάδος  

Ακολούθως, ως Διευθυντής της εφημερίδας «ΠΕΝΤΕΛΙΚΑ ΝΕΑ» 

καταδικάσθηκε για παράβαση του νόμου περί τύπου σε φυλάκιση τριών 

μηνών για δημοσίευμα που αφορούσε το Μοναστήρι της Πεντέλης. 

Προς το τέλος του εμφυλίου ορίσθηκε υπεύθυνος του γραφείου τύπου της 

77η Ταξιαρχίας, ενώ από το 1955 μέχρι το 1981 ήταν υπεύθυνος του 

γραφείου τύπου του Α.Σ.Ο., καθώς και υπεύθυνος σύνταξης του εντύπου 

που εξέδιδε ο Α.Σ.Ο. με τίτλο «ΣΤΑΦΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ». 

Τα πρώτα του λογοτεχνικά κείμενα δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» Πατρών, «ΑΥΓΗ» Πύργου, «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

ΒΡΑΔΙΝΗ» Αθηνών και στα περιοδικά «ΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» και «Ο 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 

Είχε δημοσιεύσει χίλιες περίπου κριτικές για ισάριθμα βιβλία και 

πεντακόσιες για θεατρικά έργα. Είχε συνεργασθεί με τα εγκυρότερα 
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λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες με διηγήματά του, κριτικές θεάτρου 

και βιβλίου. 

Στα γράμματα επίσημα, παρουσιάσθηκε το 1962 με την κυκλοφορία του 

πρώτου βιβλίου με διηγήματα με τίτλο «11 ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ». 

Είχε γράψει Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο, Κριτική Βιβλίου και Θεάτρου, 

καθώς και Δοκίμιο. Ας δούμε την ποιητική γραφή του 

 

ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ 

Λίγο πριμ πεθάνει 

ο χρόνος του έγινε  

εξομολόγηση. 

Έτσι ότι απέμεινε ήταν 

ένα πρόσωπο του φεγγαριού. 

Ετελεύτησε λοιπόν 

με λιγοστά φωνήεντα. 

Ήταν μια απολεσθείσα και γκρίζα 

ευαισθησία και με τα σύμφωνα 

να κλαίνε 

τόσο σιωπηλά 

και τόσο αλλοίμονο μοναχικά. 

Λίγο πριν πεθάνει 

Αλήθεια σου λέω Ήμουν και εγώ εκεί. 

 

Ποίηση με πολλαπλές στοχαστικές αποκρυπτογραφήσεις, σε μια ποιητική 

καθ’ όλα ανθοφορία, με παραμέτρους, την επιγραμματική κατάθεση της 

αρχαίας σοφίας και μυθοπλασίας, καθαγιασμένης ανά τους αιώνες. 

Συμπυκνωμένος λόγος μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης παντοτινής  

ζωής και αείφωτης, με αποκωδικοποίηση της αισθητικής του λόγου  με 

ποιητική φόρμα και απόδοση. Ποιητική - λοιπόν-αισθητικοποίηση, με 

αφετηρία την οδό της εξωτερίκευσης και της αμεσότητας προς το θείο για 

την ανθρώπινη τελείωση και λύτρωση. 

Επικαιροποιεί ο ποιητής την ποιητική ενδοσκόπηση και την διέξοδη 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων αδυναμιών. 

Ήταν μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, της  Ένωσης 

Κριτικής Βιβλίου, της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών, του 

Ελληνικού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, της Ένωσης 

Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού, του Πνευματικού Κέντρου 
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Παναγιώτης Κανελλόπουλος, και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας 

Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος. 

Είχε δώσει διαλέξεις στην Αθήνα ,στην Πάτρα, τον Πύργο και σ’ άλλες 

επαρχιακές πόλεις. Ποιήματά του έχουν μεταφρασθεί στα αγγλικά από το 

Γιώργο Δανιήλ και στα γερμανικά από την Ρόζενταλ Καμαρινέα. 

Στις 24-2 1986 έγινε αναφορά στο έργο του στο Περιφερειακό Πνευματικό 

Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 13-5-1996 το περιοδικό 

«ΟΜΠΡΕΛΑ» οργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 

τιμητική εκδήλωση για το έργο του. Ακόμα ένα ποίημα του 

 

ΤΟ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 

Συνήθιζε να κάθεται εκεί   

στη γωνιά. 

Κοίταζε από το μεγάλο τζάμι. 

Τις μοναχικές ώρες 

μέτραγε κρυφά τα βήματα των μικρών παιδιών. 

Άλλες φορές βυθιζόταν –έτσι εντελώς 

απρόοπτα στους παλαιούς καιρούς. 

Φυσικά ο καφές του σήμερα πάγωσε 

μέσα στη σιωπή. 

Και στις ματιές που έριχνε ο ένας 

 στον άλλο. 

Σας μιλάμε εδώ για το καφενείο ΟΛΥΜΠΙΑ 

και για τον Στάμο 

Ξέρετε… Πέθανε χθες… 

 

Το συναίσθημα βρίσκεται σε μια περιδίνηση σχεδιασμού, εντοπιότητας, 

παράδοσης και αυτόβουλης έκφρασης στο κοινωνικό πεδίο που κινείται το 

άτομο. Η διάθεση της επικοινωνίας, της συνέκφρασης, της κοινωνικής 

αντιστοίχησης και διαδρομής, της προσωπικής βούλησης του ατόμου, 

γίνεται σταδιακά ένας οίστρος  προσέγγισης της ζωής της πόλεως, σ΄ όλο 

το μεγαλείο της λαϊκής έκφρασης, της απλότητας και της περιεκτικότητας 

που συνυπάρχει στο γλωσσικό μας δυναμικό, της ανθρώπινης πάντα, 

συμπεριφοράς, σ΄ ένα πεδίο σεβασμού, αλληλοεκτίμησης και βαθύτατης 

αγάπης, σ΄ όλες τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που έχει η λαϊκή μούσα 

της ποίησης,  το εσωτερικό φλόγιστρο της ελεύθερης έκφρασης και 

διατύπωσης.. Προσεγγίζει, με λυγερή παράθεση στίχων, ό,τι ο νους και η 

καρδιά, στη παρόρμηση της στιγμής, αγγίζει και αγιάζει τον έσω. Μέσα σ΄ 
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ένα πεδίο πολυθεματικής και κοινωνικής παράδοσης και κουλτούρας, 

ανιχνεύει και ποιητικά ερμηνεύει τον άνθρωπο, από τη γέννησή του ως τα 

στερνά του, στη μετρική της απλότητα, θέλοντας και επιδιώκοντας η 

ποίηση, σ΄ όλες τις εκφάνσεις της ζωής, να γίνεται το αναπόσπαστο βάθρο 

της ψυχικής και αισθητικής πανέκφρασης και συνδιαλλαγής των 

ανθρώπων. Με πηγαιότητα ποίησης ρέουσα, κεντρωμένη τις ρίζες και τις 

πηγές της δημώδους ποίησης, με ουσιαστική προσέγγιση στα καθημερινά 

μας και με πολλά στοιχεία αισιοδοξίας, και καλοκάγαθης διάθεσης και 

πρόσβασης στη ζωή, ενωτίζεται τα γεγονότα και με πραγματικό και μας τα 

προσφέρει. 

ΑΜΟΙΡΗ ΓΡΙΑ 

Δεν πρόλαβες να λαχταρίσεις στη καινούρια γέννα. 

Έψαχνες για ένα αγόρι 

Τον Μιχάλη. 

Ρωτούσες τα παιδιά, τους στρατιώτες 

ακόμα και κείνον τον Δεκέμβρη μήνα. 

Τον είδα ναι - ναι προχθές 

σε ένα δρόμο της Αθήνας – έμοιαζε!!! 

Όμως δεν έχω πρόχειρη την διεύθυνση του 

Γριούλα μου, πεθαμένη βασανισμένη. 

Βλέπεις, οι σκιές μας έφυγαν από την γειτονιά 

ήμαξαν στις φυλακές και στις κρυψώνες. 

 

Έχει τιμηθεί για το έργο του και τη συνολική πνευματική του 

προσφορά από το Φυσιολατρικό Σύνδεσμο Πατρών (25-1-1978) τον 

Οργανισμό Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων (8-1-1995) την Εταιρεία 

Βιολογικών Εκδόσεων «ΜΕΤΡΟΝ» (12-3-1998) ενώ έχουν κάνει 

τιμητικά αφιερώματα σε πολλές εφημερίδες και  περιοδικά 

Με μια ακόμη αναγνώριση και επιβράβευση του συνολικού του έργου 

τιμήθηκε (27-12-2006) ακόμη από το περιοδικό «Σύγχρονη Σκέψη» στο 

πλαίσιο της ενότητας «Βραβεία των Δέκα» για το 2006 με απονομή 

βραβείου που έγινε υπό την αιγίδα της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών στην 

αίθουσα εκδηλώσεως της Εταιρείας στην Αθήνα. 

Με το έργο του  έχουν ασχοληθεί αξιόλογες μορφές των γραμμάτων όπως 

ο Πέτρος Γλέζος, ο Τάσος Αθανασιάδης, ο Ανδρέας Καραντώνης, ο 

Διονύσιος Κωστίδης, ο Σαράντος Καργάκος κ.α.» 

Ακόμα ένα μικρό ποίημα (Πάντα ο Πρατσικας έγραφε μικρά ποιήματά) 
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ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ 

Σας αρέσει; 

Φυσικά η ερώτηση  

για την μουσική 

Δεν απάντησε 

Έτσι τον προσπέρασαν οι νότες 

και αυτή η νύχτα 

Ξέρετε 

Χρόνια πριν.  

Η ίδια νύχτα η ίδια μουσική 

ξεψύχαγε η αδελφή του - 

Όμως τώρα, τι μπορούσε να πει 

για αυτό το όμοιο, το ίδιο δάκρυ. 

 

Ο Μανώλης Πράτσικας παντρεύτηκε στην κόρη του Αχαιού συγγραφέα-

εκπαιδευτικού και Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Βασίλη 

Παπαγεωργίου-Βροντιά ,Χρυσούλα Παπαγεωργίου  

Έτρεφε από νεαρός μεγάλη αγάπη για τις τέχνες και μάλιστα ιδιαίτερη για  

το θέατρο.. 

Προερχόταν από μία διαφορετική γενιά ανθρώπων που είχε την τύχη να 

γνωρίσει και να δει θεατρικές παραστάσεις με ιερά τέρατα του χώρου της 

υποκριτικής. Προερχόταν και από μία γενιά όπου τον χώρο της θεατρικής 

κριτικής επίσης υπηρετούσαν σημαντικές προσωπικότητες των 

γραμμάτων και των τεχνών. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1941 ως ανταποκριτής στην 

εφημερίδα του Λαυρίου «Κοινωνία» ενώ κατά την περίοδο 1943-1946 

συνεργάσθηκε με την εφημερίδα «Ελεύθερος Λαός»  

 

Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ 

Οι ομοιότητες στα χρώματα 

στις μετακινούμενες σκιές της μοίρας 

Βέβαια 

αυτά τα σχήματα που στέκονται 

εδώ και εκεί 

είναι οι δικοί μας. 

Ανθρώπινες σάρκες ντυμένες 

στον μέλλοντα θάνατο, 

εμείς οι θαμώνες στο άδειο αύριο, 
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εκείνοι οι περαστικοί στη πείνα 

του ερωτηματικού. 

Η σιωπή. Το καφενείο, Η ανία, 

τα θαμπά τζάμια 

Όμως ο χώρος, ο καφές, η απελπισία 

αυξήθηκαν. 

Το ενοίκιο 

 

Προς το τέλος του Εμφυλίου ορίσθηκε υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της 

77ης Ταξιαρχίας ενώ από το 1955 μέχρι το 1981 ήταν υπεύθυνος του 

γραφείου Τύπου του Α.Σ.Ο. καθώς και υπεύθυνος σύνταξης του εντύπου 

που εξέδιδε ο Α.Σ.Ο. με τίτλο «Σταφιδικό Δελτίο». Όπως ο ίδιος περήφανα 

είχε αναφέρει στο thebest.gr, «εγώ ήμουν που έστησα πρώτος το γραφείο 

Τύπου στον ΑΣΟ». 

 

ΕΙΚΟΝΑ 

Υστέρα.. 

αριστεροί, δεξιοί και κυρίως γέροντες, 

ακόμα και αυτό το θαυμαστό δειλινό 

ενα πρόσωπο της μαρμαρένιας ώρας, 

με τον ίδιο ήχο. 

Κι ύστερα 

αριστεροί δεξιοί και γέροντες 

και κυρίως νέοι, 

βρέθηκαν να μετράνε τα χρόνια, 

την πλήξη 

και τα περαστικά αυτοκίνητα, 

περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή, 

να ανάψουν και εδώ τα μάτια από ένα νέο. 

 

Η Γιολάντα Πατεράκη κατά την παρουσίαση του έργου του στην εκδήλωση 

της απονομής στο Μανώλη Πράτσικα  του Βραβείου Λογοτεχνίας 2.006 

από την «ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 10» που έγινε στην αίθουσα της Εθνικής Εταιρείας 

των Ελλήνων Λογοτεχνών στη Αθήνα στις 7-5-2008 είπε μεταξύ άλλων και 

τα εξής:  

«Πολλές οι ικανότητες του συγγραφέα. Δύναμη στην πένα του, ευρηματική 

φαντασία ψυχαναλυτική και συμβολική η παρουσία των ηρώων του, 

πρωτοτυπία στη σύλληψη των έργων του, επαναστατική, φιλοσοφική και, 
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αρκετές φορές σαρκαστική η γραφή του. Αν κανένας μελετήσει το σύνολο 

του έργου του θα δει πως η εξέλιξη της πνευματικής πορείας του ήταν 

συνέχεια ανοδική. Ο συγγραφέας δε μοιάζει να ικανοποιήθηκε ποτέ 

από τον εαυτό του πάντα από έργο σε έργο αναζητάει και ψάχνει" 

Ο Πρατσικας εμπνέεται από κοινωνικό βίωμα που ολοκληρώνεται σε 

πρακτικό αποτέλεσμα προσωπικής ή ευρύτερης δημιουργίας, 

επικεντρωμένος στον σύγχρονο 

άνθρωπο, στις επιθυμίες του, στα οράματά του και στη μελλοντική του 

σπορά. 

Με το έργο του  έχουν ασχοληθεί αξιόλογες μορφές των γραμμάτων όπως 

ο Πέτρος Γλέζος, ο Τάσος Αθανασιάδης, ο Ανδρέας Καραντώνης, ο 

Διονύσης Κωστίδης ο Σαράντος Καργάκος κ.α.» 

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα σε ένα άνθρωπο που γνώρισα από τα 

ποιήματά του (Μου τα παραχώρησε ευγενικά ο φίλος λογοτέχνης και 

πρόεδρος των Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδος Λεωνίδας Μαργαρίτης) θέλω να 

πω ακόμα ότι  ο Μανώλης Πρατσικας Δεν προσπαθεί με κάποιες μεθόδους  

να επιβληθεί, αλλά με μια ειλικρινή διάθεση καταδεικνύει την ουσία των 

πραγμάτων. Σχεδόν στο τέλος κάθε ποιήματος υπάρχει μια πικρή 

διατύπωση και μια διαπίστωση που σε αφοπλίζει. Γράφει με μια 

καθαρότητα και διαύγεια τέτοια που φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με 

τον ίδιο του τον εαυτό, με τις ίδιες του τις πληγές. 
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ΝΩΝΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Ήρεμη Δύναμη 

 

Ο Επαμεινώνδας "Νώντας" Σακελλαρόπουλος Γεννήθηκε το 1922 και 

απεβίωσε το 2001.ήταν εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιητής και 

ιστορικός των Καλαβρύτων και της Αχαΐας. Είχε τελειώσει το Β' 

Γυμνάσιο Πατρών και γιος του ήταν ο επίσης ο λογοτέχνης Περικλής 

Σακελλαρόπουλος. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών 

Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Από τις 18 Ιανουαρίου 1966 έγινε γυμνασιάρχης 

στο Β’ γυμνάσιο Πατρών, Το 1971 με το βιβλίο του « Επιδρομές του 

Ιμπραήμ στα Καλάβρυτα» κέρδισε το πρώτο βραβείο και το αντίστοιχο 

χρηματικό έπαθλο από την Αχαϊκή εταιρεία μελετών.  

Έλαβε μέρος στην αντίσταση 1942-1944. Κατά την πρώτη θητεία του στην 

Κύπρο (1951-1956) ανέπτυξε έντονη Εθνική δράση, υπήρξε μέλος 

της ΕΟΚΑ και απελάθηκε από την Αγγλοκρατούμενη Κύπρο λόγω της 

δράσης του. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου τιμήθηκε για την προσφορά 

του από την Ελληνοκυπριακή Βουλή. Για την προσφορά του στην 

πνευματική ζωή της Επαρχίας Καλαβρύτων τιμήθηκε από τον δήμο 

Καλαβρύτων. 
 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ (13-12-1943 

Χαράζω λίγες γραμμές Στην πλάτη του ανέμου. 

Τί άλλο; 

Την οργή μου 

Χίλιες ζωές σιώπησαν 
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Κι έμεινε πίσω παγερότητα. 

Με μια ψυχρή μαρμάρινη επιγραφή: 13 ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1943!!! 

Το αίμα. Ο Θάνατος. 

Το κρύο. Η πέτρα. 

Θλιμμένα κυπαρίσσια. 

Σταυροί, καντήλια 

Χίλια... τόοοσα ονόματα 

Οι νεκροί σιώπησαν για πάντα. 

Οι νεκροί δεν μιλάνε. 

Η ιστορία θα τα πει όλα. 

Οι σταυροί δεν πεθαίνουν ποτέ. Εδώ που έστησε ο θάνατος καρτέρι 

Δεν θα υπάρξει λησμονιά. 

Οι ένοχοι 

Θα μείνουν αιώνια έ ν ο χ ο ι .  

Δεν είναι ανθρώπινο 

 

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ Λογοτέχνες είτε μας είναι γνώριμοι μέσα στη λάμψη τους κι 

όταν ακόμα είναι πολύ μακριά μας, όπως τ’ άστρα, είτε άγνωστοί μας 

ακόμα και καθημερινά δίπλα μας, ποτέ δεν χάνονται οριστικά φεύγοντας 

απ’ τη ζωή. Θα υπάρχουν πάντοτε μέσα στα πράγματα που λάτρεψαν σαν 

ύστατη καταφυγή τους μπροστά στο αδυσώπητο φάσμα του θανάτου: 

«Όταν με χάσετε μέσα στα πράγματα θα με βρείτε» μας είπε ο Γιάννης 

Ρίτσος.   

Τον γνώρισα  σαν καθηγητή μου που με το χαμόγελο του και με μια 

απέραντη τρυφερότητα, που μας έδειχνε, έκανε πάντα ορατό τον 

ενεργητικό ρόλο  στην καθημερινή  ζωή, κι ύστερα βέβαια τον γνώρισα και 

σαν  ποιητή. Αυτή του την ιδιότητα, όσοι βίωναν στενά την ευγένεια και την 

ομορφιά που ακτινοβολούσε η ψυχή του αλλά κ’ η μορφή του αρμονικά 

δεμένες μεταξύ τους.  

Αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο Νώντας Σακελλαροπουλος  τα 

διέθετε πλουσιοπάροχα, Μας λέει στο ποίημα του ΄΄Μείναμε μόνοι’’ 

 

ΜΕΙΝΑΜΕ ΜΟΝΟΙ 

Στα γαλάζια χωριά μας, 

Που πάνω σε στρογγυλές πέτρες Κυλούσαν τα όνειρά μας. 

Μείναμε μόνοι. 
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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 

 

«Τα ποιήματα είναι φως, μας έλεγε, και το φως δεν κρύβεται στο 

σκοτάδι, αλλά υπάρχει για να διαλύσει το σκοτάδι.» 

Τα λόγια αυτά - λίγα μα ουσιαστικά - τα  θυμάμαι  σε κάποια διαλύματα που 

τον πλησιάζαμε… 

Εμβαθύνοντας την ποιητική του δουλειά συναντάμε στοιχεία με δυναμική 

αλλά και δέος για τον πάσχοντα άνθρωπο και την καταδικασμένη στην 

αδράνεια μοίρα του και οπωσδήποτε απέραντη αγάπη για τον τόπο του.  

Αυτό που μου κέντρισε άλλωστε, ακόμα πιο πολύ το ενδιαφέρον και την 

περιέργεια να μάθω περισσότερα για τη χαρίεσσα μορφή του καθηγητού 

μου, που έμελλε να προσθέσει στην ξέχωρη πνευματική πλειάδα των  

λογοτεχνών της πόλις του και τη δική του πνευματική παρουσία. Δεν 

εξεπλάγην καθόλου όταν, διαβάζοντάς ποιήματα του  βρήκα μέσα τους  

ποιητική φλέβα.  

 

ΘΥΜΗΣΕΣ 

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. 
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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. 

Κάποιες βραδιές με τ' Αυγουστιάτικα φεγγάρια.  

Κάποιες φωνές, πρωτόλουβα βλαστάρια. 

Και να που τώρα ξάφνου ξαναγύρισαν 

Και γιασεμιά κι' αγάπες τις καρδιές πλημμύρισαν. 

 

Τι είναι λοιπόν αληθινή ποίηση για τον Νωντα Σακελλαροπουλο  Ασφαλώς, 

η μουσική της. Μέσα από μια αλυσίδα μεταπτώσεων στην ψυχή του 

ποιητή, ο χρόνος στην ποίησή του είναι ό,τι και στη ζωή. Μας λέει:  

 

ΑΣΑΛΕΥΤΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ   (Αποσπ.) 

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια  

μας είπε Κάποιος δοξασμένος ποιητής. 

Τα δέντρα ζουν για να πεθάνουν. 

Δεν ταξιδεύουν σαν τα πουλιά, 

Δεν χτίζουν φωλιές να τις χαλάνε Οι άνθρωποι. 

Τα δέντρα ριζώνουν βαθιά στη γη 

Και εκεί γεννάνε 

Για να μην πεθάνουν ποτέ. 

Μα να περάσει κιόλας ένα μήνυμα υπαρξιακής δεοντολογίας, για χάρη της 

ανθρώπινης  αξιοπρέπειας, «χωρίς» να χρειάζεται, σε μια συγκεκριμένη 

από 

τις «κρίσιμες στιγμές» του χρόνου, να παρακαλά τη μοίρα έτσι, πέρα από 

το πείσμα μιας παιδικής αθωότητας στον ψυχισμό του  μόνο για εκτόνωση, 

ο χρόνος εννοείται και πάλι ένα με το είναι του.  

Όλα τα ποιήματα του είναι δομημένα με συναίσθηση ευθύνης. Πουθενά δεν 

διαφαίνεται «μια επιπόλαιη κρίση» για «μια συμβατική χαρά», όπως θα 

’έλεγε ο ανικανοποίητος Καρυωτάκης. Γι’ αυτό  όσο πιο πολύ διαισθανόταν 

τι σημαίνει αληθινή ποίηση, τόσο περισσότερο γινόταν τολμηρός στο να 

φανερώσει παραπέρα την ενασχόλησή του με το κορυφαίο αυτό είδος του 

λόγου, άρα κι απαιτητικό. 

Στην ποίηση του ο χρόνος μετράει τη συγκίνηση, την οδύνη, την ανθρωπιά.  

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

Αμμόχωστος, νεκρή πολιτεία, 
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Σαν σ' έλουζε ο ήλιος Και σε χάιδευε η αύρα. 

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! 

Με φιλοσοφική διάθεση που τον διακρίνει, γνωρίζει άριστα τι αλλάζει 

καταστροφικά, όταν ο χρόνος κατρακυλάει μέσα μας. Και αποδέχεται με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια τη συμπαντική νομοτέλεια των πραγμάτων. 

Ξέρει όμως και τι παραμένει σταθερά αδιάφθορο, όταν ο ίδιος ο χρόνος 

φθείρεται κατρακυλώντας Για να φτάσει κανείς σε μια δεύτερη γέννηση ή 

ανάστασή του, χρειάζεται ν’ αποδείξει τη διαχρονική του ύπαρξη, μέσα από 

κάτι δημιουργικό όπως στην περίπτωση του Νωντα Σακελλαροπουλου  με 

τον λόγο.   

Αληθινή αγάπη είναι αυτή που απορρέει απ’ τη χαρά για τη χαρά, κυρίως 

όμως από τον πόνο για τον πόνο. Όλα τα άλλα είναι «λόγια φονιάδες»,  τα 

καυτηριάζει. Ψάχνει  να βρει τη δύναμη μέσα απ’ την ποίηση για μια 

αξιοπρεπή συνομιλία με την ίδια τη μοίρα του.     Τούτα τα τρυφερά του 

λόγια για το Χωριό του  

 

ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 
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Θέλω να πάρω από το χέρι σου  

Ένα τριαντάφυλλο, μια πέτρα, ένα πουρνάρι  

Να τα κρατώ μέσ' την παλάμη μου  

Για Θύμηση, παρηγοριά και φυλαχτάρι. 

Θέλω να πάρω από το χέρι σου  

Μια  αγράμπελη, ένα μελιό, λίγο θυμάρι  

Σε δαχτυλίδι, σε σταυρό, σε κάδρο. 

Μια ζωγραφιά, κι' αμάραντο κλωνάρι. 

Θέλω να πάρω από το χέρι σου  

Στεφάνι μ' αγριολούλουδα πλεγμένο, 

ΚΓ όλα τριγύρω μου αν μαραίνονται  

Αυτό να μένει πάντοτ* ανθισμένο. 

Θέλω να πάρω από το χέρι σου  

Λαλιά πουλιού, δροσιά πηγής, μια φτέρη. 

 Και ξεροβόρι και χιονιάς αν μου σταθεί  

Χάδι απαλό να νιώθω το δικό σου χέρι 

Η ποίηση του Νωντα Σακελλαροπουλου απαιτεί για την ανάγνωσή της 

καθαρή καρδιά και αγαπητική ετοιμότητα. Είναι μια ποίηση φιλικά 

προσωπική και είναι κοινωνική, ποίηση γλωσσικής κοινωνίας. ΄Έτσι 

συμβαίνει να γίνεται η γλώσσα του πραγματική. 

Έτσι, βλέπουμε πως η ποίηση που μας απασχολεί εδώ, η ποίηση του, έχει 

το βασικό χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας… Τον  δρόμο του πρέπει να τον 

κρατάμε   ανοιχτό για την υστεροφημία  του και την πνευματική καταξίωση 

του. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΚΑΡΤΣΗΣ 

Α.  Ποιητικώς ζην 

 

 

Ξεκινώντας την σελίδα αυτή και αναλύοντας διαχρονικά, ποιητές και 

λογοτέχνες μόνο από την Πατρα, στόχος μου ήταν η ενημέρωση σας για  

αυτούς που τίμησαν την Πατρα η την τιμούν ακόμα. Και όπως ο τίτλος είναι 

«Παρέα με την ποίηση  τότε και τώρα από την Πατρα» θ άθελα να 

συνεχίσω με κάποιον που εκτιμώ και αγαπώ ιδιαίτερα. Ότι και να έχουμε 

πετύχει λογοτεχνικά, κάποιοι από εμάς, οφείλονται στην έμπνευση που μας 

έδινε από τα έδρανα του Β’ γυμνάσιου  της Πατρας…..  

OΛA, OΠΩΣ HPΘANE, KAΛA  
Ολα, οπως ηρθανε, καλα.  
Eτουτο που μας ηρθε τωρα  
και γυρο βλεπουμε, ανθρωποι εμεις,  
ειναι το που μας βρηκε,  
σαν το λουλουδι που ειδαμε  
στο μονοπατι εδω  
που γερνει το χορταρι τσακισμενο,  
μην ταχα θαν το πουμε  
σαν να μην το ειδαμε με λιγην αισθηση;  
Tουτο μας βρηκε...  
Ομως δεν εχουμε πλατια ψυχη  
και τα που η αισθηση μας δινει  
δεν τα ’χουμε τοσο δικα...  
Eτουτο που μας βρηκε  
σαν του πιο ηδονικου η ψυχη δικο,  
πως θαν το πουμε;  
Ολα οπως ηρθανε καλα.  
Eιμαστε εμεις 
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Εχοντας στα χέρια μου το ‘’Ενα Ανθολόγιο’’ εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Πατρών, του Σωκράτη Σκαρτση και με τη βοήθεια του διαδικτύου,  δεν θα 

μπορούσα να τον μελετήσω με άλλο τρόπο, με τα πάνω από  58 αμιγώς 

ποιητικά  βιβλία που έχει εκδώσει (Ίσως να είναι ένας από τους 

πολυγραφότατους αλλά και ποιοτικούς Έλληνες Ποιητές)   Τα περισσότερα 

ποιήματα είναι συγκλονιστικά. Έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τόσο λυγερή 

συνύπαρξη του λυρικού, του αόριστου του ιστορικού αλλά και φιλοσοφικού 

. Μου αρέσει που δεν μπορώ να κατανοήσω την λογική της σειράς ή 

ακολουθίας των ποιημάτων. Είναι σαν να πήγαινα  σε ένα ταξίδι γεμάτο 

έκπληκτες στροφές στον χρόνο και στον κόσμο. Δεν ήξερα τι να περιμένω 

από ποίημα σε ποίημα.  

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…. 

Μας λέει για τον Σωκράτη Σκαρτη ο  Ανδρέας Μπελεζίνης : 

«Όπως κάθε γνήσιος ποιητής ο Σωκράτης Σκαρτσής νοσταλγεί την 

ολική στοματική παράδοση και τους ρυθμούς που αναβρύζουν απ’ 

αυτήν. Εννοεί να μείνει ‘λαλικός’, γλωσσικός και ερωτικός, του 

κόσμου και του κορμιού, ποιητής του μέσου μεθεκτικού ρήματος, 

υπερβαίνοντας τις γραμματικές κατηγορίες της ενέργειας, της 

μεσότητας και του πάθους...»   

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

Σήμερα αριθμεί 37 χρόνια άκρως επιτυχούς παρουσίας. (Δεν 

πραγματοποιήθηκε το 2014 και το 2019.)… 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. Έχει εκδώσει βιβλία, ποιητικά, για τη γλώσσα, την παιδική 

γλώσσα, τη θρησκειολογία, τη λογοτεχνική λαογραφία, την πολιτισμική 

ανθρωπολογία και μεταφράσεις από διάφορους λαούς και εποχές.  

Η ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (αποσπ.)  
Κι ακουμπαω  
και γινομαι εγω κι αλλιως  
κι αυτο κι εκεινο  
και το νεο νερο καθαρο ποσης, 
 α να σε πινω εσενα σταγονα κοσμο  
στις σταγονες ροης και σ’ αυτο το ποτηρι.  

Το έργο του περιλαμβάνει ποίηση, δοκίμια, μελέτες, άρθρα, μεταφράσεις, 

περιοδικά και εκδόσεις.!!.  

Η ΓΡΑΦΗ ΜΟΥ    (αποσπ.)  
Το αγαλμα μου περπατω  
στη λαμψη μαρμαρινη απλα κινηση  
ανταποκρισης πραγματικοτητα  
αναγνωρισης αυτης της ζωης  
αυτης της γλωσσας πραγματοποιος… 

Ποίησή του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, 

ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά, ρωσικά, ουγγρικά, αλβανικά και στα 

βουλγαρικά. 

Η ποιητική γλώσσα του ξεχωρίζει για τη διαύγεια και τον τόνο οικειότητας 

που τη διακρίνει. Είναι «γλώσσα πυκνή και λεπτοδουλεμένη στην εντέλεια, 

μέσω της οποίας ο ποιητής διατυπώνει μια στάση ζωής». Κύριο 

χαρακτηριστικό του ποιητικού του ιδιώματος αποτελεί η σύζευξη της 

συναισθηματικής (και αισθητικής) συγκίνησης με τον φιλοσοφικό 

στοχασμό,  

AYTOKPIΣIA (Αποσπ.) 
 Δε θελω τ’ αστερια μπροστα μου,  
δε θελω ψηλα την ψυχη μου,  
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οι κάκιες μη φυγουν μακρια μου,  
δε νιωθει τα τειχη η βουλη μου.  
Δε θελω τα υπεροχα σκεψη  
και δρομους δοσμενους αφηνω∙  
τ’ ακαμωτα, τ’ αγνωστα τερψη θολη στην ψυχη μου ξεχυνω.  
Δεσπόζουσα θέση στη θεματική του  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. Γράφει για την Ρίζα  του : 

 

ΕΠΙΤΑΛΙΟ (αποσπ.)  
Πεταλουδα ελαφρα φτερα  
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. 

Θρεμμένος με την Ελληνική και ξένη ποίηση (Έχει μεταφράσει Κινέζικα, 

Ινδιάνικα, Σύγχρονους Αμερικάνους Ποιητές. Στη σειρά «Τα Κείμενα των 

Λαών», Αφρικάνικα τραγούδια κλπ. κλπ. ) στη διαχρονία της, εισάγει 

σποραδικά στον λόγο του και αξιοποιεί οργανικά, με σύγχρονο τρόπο, 

δομικά στοιχεία προσδίδοντάς τους νέα δυναμική.  

ΠΕΤΡΕΣ  
Τα γεγονοτα κυλανε  χρωμα των ματιων μου  
δακρυα λαμπερα  
μοναχα σαν τις σταγονες του νερου 
 αυτης της αφης μου που με βρεχει αρχη της πραξης  
την ωρα αυτη που βρισκει τις πετρες σκληρες 

Ιδιαίτερο γνώρισμα της ποίησής του αποτελεί αναμφισβήτητα το στοιχείο 

της ανατροπής και της έκπληξης. Σε μορφολογικό επίπεδο παρατηρούνται 

ομοηχίες, αναγωγή στην ετυμολογική, ιστορική ή κυριολεκτική διάσταση 

των λέξεων, παλίνδρομες καρκινικές γραφές και συντακτικές καινοτομίες, 

ενώ στο επίπεδο της θεματικής του γίνεται συχνά φανερή η αμφισβήτηση 
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και αναστροφή παγιωμένων λογικών αξιωμάτων και κατεστημένων δομών, 

προκειμένου να προβληθεί πειστικά μια νέα αλήθεια, μια νέα ζωή. 

ΝΕΑ ΖΩΗ (αποσπ.) 
Παιδι νεε ανθρωπε  
ολης της ανθρωποσυνης αυτου του κοσμου  
που κυλαει νερο  
κι αιμα κι αφηνεται γινεται πνοη  
η πραγματικοτητα παιδι της θέας της θεασης  
μ’ αναπνεεις ευχη ποθος 
σ’ αναπνεω ποθος ευχη  
παντα τωρα οσα κανουν αυτον τον κοσμο 
ιδεα γραμμη εαυτου λευκη αναπνοη του παιδιου.  
Ο ωραιος μονος κοσμος….  
 
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 για την πόλη μας και την πολυεπίπεδη ταυτότητά της, 

είναι αδιαμφισβήτητα…   Έχει πει η ποιήτρια Βουλα Επιτροπάκη για αυτόν 

: Τα πενήντα ένα αμιγώς ποιητικά βιβλία του ποιητή Σωκράτη Λ. 

Σκαρτσή, εκδεδομένα σε διάστημα πενήντα οκτώ ετών, αποτελούν 

ασφαλώς ένα ώριμο έργο, που από μόνο του έχει να καταθέσει 

αποκλειστικά δική του άποψη για τα ποιητικά πράγματα. Έναν μόνο 

αναγνωστικό περίπατο αν ευτυχήσει κανείς, θα αναδυθεί έμπλεως 

εαυτού από τις σελίδες του. Αν προστεθούν σ’ αυτά τα πεζoποιητικά 

έργα του, οι πολλαπλές ανθρωπολογικές μελέτες του για τη γλώσσα, 

τη λογοτεχνία, το λαϊκό λόγο, οι πλείστες λογοτεχνικές μεταφράσεις 

έργων σύγχρονων ποιητών, αρχαιοελληνικής γραμματείας και 

κειμένων των ανατολικών λαών, η επιμέλεια ανθολογιών, οι 

επιστημονικές μελέτες, φιλολογικά δοκίμια, άρθρα, σχόλια και 

δημοσιεύματα, καθώς και οι εκδόσεις πλείστων βιβλίων και 

περιοδικών από το 1960 μέχρι σήμερα, διαπιστώνει εύκολα κανείς το 

εύρος και τον πλούτο μιας παρακαταθήκης των νεοελληνικών 

γραμμάτων, από την οποία μόνο μπορούμε να προσλαμβάνομε, να 

αντλούμε, θεωρώντας και εκτιμώντας τη ως πηγή πλέον της 

νεοελληνικής λογοτεχνικής Ιστορίας. 

Η ζωή του είναι ένα ταξίδι … 

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΑΞΙΔΙ (αποσπ.)  
Οστρακα στην αμμο της μεγαλης θαλασσας  
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ανοιχτα και καμπυλα ισαμε τ’ αστρα  
μ’ ολη την απλα και τα μικρα σχεδια του νερου  
ως την αναπνοη μου αυτου του ωραιου ηλιου  
που με κοιταζει ολοκληρος και τον λαμπει το φως του χρονου  
με καθε οστρακο της σιωπης  
κι ολα τα αργα κυματα της γλωσσας που μου μιλανε  
μορφες αφροι και σχεδια.  
 
Θα ήθελα να τελειώσει αυτό το μικρο αφιέρωμα με τα τρυφερά του λογια. 

 

Η ΑΓΑΠΗ (αποσπ.) 
 Η υπαρξη ειναι δικη μου οπως δικη της  
οπως γερνει το χορταρι  
και το ακουμπαω  
εγώ  
να μεγαλωνει την αγαπη  
του νερου του καρπου  
της ποσης της τροφης  
αναβλεμμα  
η αγαπη αυτη  
να με γευεσαι οπως τη γευομαι…. 
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ΚΑΠΕΤΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 

‘’ Ποίηση γεμάτη Αλμύρα με δροσερό θαλασσινό λόγο.  

Η θάλασσα είναι η ίδια του η ζωή είναι ο έρωτας του! ’’ 
 

 

Ο  καπετά Γιώργος Σπηλιώτης  Dr.  Structural Εngineer, Γεννήθηκε 

στο Ραζακλή της Κεφαλονιάς και ζει (μετά από ταξίδια σε όλο το 

κόσμο και σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) στη Πάτρα.  

Άρχισε να γράφει ποίηση από τα γυμνασιακά του χρόνια, συνέχισε τα 

χρόνια που ήταν ναυτικός, μετά φοιτητής στο R.P.I. Troy, N.Y. 

Στο ποιητικό προσκήνιο  παρουσιάζεται το 1980.  Τα ποιήματά του 

εμπνευσμένα  από τη θάλασσα είναι γεμάτα αρμύρα,  μιλούν για τη 

θαλασσινή ζωή, τα τερτίπια της θάλασσας, τους καημούς της  ξενιτειάς  και 

το νόστο.  Μια άλλη ομάδα ποιημάτων είναι  εμπνευσμένα από τη 

μυθολογία, την ιστορία, την φιλοσοφία…. Είναι παντρεμένος με την Dr 

Βασιλική Γκρεκα-Σπηλιωτη (καθηγήτρια Ιατρικής) και έχει δυο γιους και μια 

κόρη. Μας λέει για την Βασιλική  

ΈΝΑ  ΚΑΡΑΒΙ 
Ένα καράβι έχω βάλει στα σκαριά 
στου Ήφαιστου το υπόγειο εργαστήρι. 
 

Το ουράνιο τόξο έκοψα στα δυο, 
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, 
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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. 
 

Για τις εντυπώσεις που μου γέννησαν η ανάγνωση των βιβλίων του, μου 

προκάλεσε αναγνωστική τέρψη και απόλαυση, πόνο και συμπάθεια, 

πολλαπλά ερεθίσματα και απορίες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι τα 

παραπάνω αισθήματα παρέμειναν ακέραια τόσο κατά την πρώτη 

«αυτόνομη» ανάγνωση του βιβλίου όσο και σ’ αυτές που ακολούθησαν, 

Και αυτό για μένα συνιστά ένα από τα βασικά προτερήματα του βιβλίου, 

εξηγούμαι. Βάσιμα και επιτυχώς διεκδικεί αυτοτέλεια, δικό του ορίζοντα, 

ξέχωρη εσωτερική δύναμη και παλμό, ειδικό καλλιτεχνικό βάρος και 

απόβαρο.  

Είμαι από τη θέση του αναγνώστη  Που προτιμά να αφουγκράζεται τον 

«ξένο» λόγο μέχρι να τον καταστήσει σχετικά οικείο, να τον φιλοξενήσει στο 

δικό του γνώριμο νοηματικό περιβάλλον. Του αναγνώστη λοιπόν που 

επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις συστατικές – φόρμας και περιεχομένου 

– παραμέτρους του κειμένου. Εξάλλου, προς την ίδια κατεύθυνση νομίζω 

ότι με προτρέπει και ο ποιητής  να δούμε αντικειμενικές και δυνητικές 

πραγματικότητες, που μπορούν να φωτίσουν ταυτόχρονα- βέβαια  όχι με 

ίδιο τρόπο και ένταση - προσωπικές θαλασσινές  εμπειρίες πάνω από όλα 

, συμφραζόμενα, κοινωνικές συμπεριφορές. 

ΈΝΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Ένας διαβήτης έχει μείνει συντροφιά μου 

από τα χρόνια τα παλιά του ναυτικού 

τον έχω δίπλα κάθε μέρα στη δουλειά μου 

θυμίζοντάς μου τη ζωή του βαποριού. 
 

Αφού τον κόσμο τριγυρίσαμε παρέα 
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επαροπλίσαμε κι οι δυο κάποιο πρωί 

κι αναπολώντας κάπου – κάπου τα ωραία 

μου γράφει κύκλους τώρα πάνω στο χαρτί. 
 

Κι  εκεί που γράφω κάποιο τόξο για γεφύρι 

ή κάποιου δρόμου τη  στροφή μ’ ανηφοριά, 

λοξοδρομία και πορεία για ταξίδι, 

χωρίς να θέλει, του ξεφεύγει η μολυβιά. 
 

Κάποια συζήτηση ανοίγει για πορεία 

για  ένα ταξίδι σε μια θάλασσα πλατιά, 

με λίγο πλήξη και με κάποια νοσταλγία 

«είναι μονότονη η ζωή πα στη στεριά». 
 

Μαζί χαράξαμε μια δύσκολη πορεία 

για  ’να ταξίδι που δε γύρισε ξανά. 

Κάποια ψιθύρισε μικρή επιθυμία, 

κουραστικό  να είσαι απ’ τη θάλασσα μακριά. 
 

Σαν κάποια βίδα στο μυαλό του να’ χει στρίψει 

και γράφει κύκλους όπως  να  ’ναι στα τρελά 

ή μπας στ’ αλήθεια η αρμύρα του  ’χε λείψει, 

χωρίς πυξίδα,  να  ’χει  χάσει τα νερά. 
 

Θεωρεί και βάζει  στόχο την "πληρότητα’’, στα βιβλία του  αλλά πάνω από 

όλα τ' ωραίο ταξίδι». Η ποιητική του προσφορά συνολικά, δίνει άρτια την 

περιπέτεια "του ταξιδιού" αφού  σήμερα ζούμε στην ίδια την 

πραγματικότητα όσο ποτέ άλλοτε.  

Έδωσε αυτό το ταξίδι, και ο δρόμος του  ήταν μακρύς  και τη χαρά, για 

όσα η θάλασσα του δίνει, και την οδύνη, για όσα παίρνει "στα βάθη της".  

Μέσα από αδρά δείγματα γραφής μας ταξιδεύει σε μια θάλασσα γλυκιά 

μα και πικρή, όμοια με τη ζωή που κλείνει μέσα της, όχι μόνο την 

αχόρταγη ομορφιά, αλλά και το θάνατο. Μόνο που ο θάνατος δεν πρέπει 

να είναι έξω απ' τους νόμους της φύσης. 

Αυτή τη θάλασσα  μας τη γνωρίζει έχοντας  χορτάσει,  

‘Πλήξαμε στα ιδία τα ταξίδια  

Ευρώπη, Σουέζ,  

και Περσικό’… 

θέλοντας να γαληνέψει λίγο η ψυχή του, απ' "τες φαντασίες" και "τα 

ινδάλματα της ηδονής, 

Ένα πλωτό καράβι είναι η Κρήτη μας 

από τους τιτάνας την αράξανε  
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Πάνω στον ύφαλο Ιδαίον…’ 

Κάπου αλλού μας λέει, 

‘…Η γυναικεία φύση όπως πάντα γλυκαίνει τη ζωή 

των ναυτικών, που πόδεσαν στη όποια… Λήμνο’ 

 Άλλο, λοιπόν, ν' αγναντεύεις τη θάλασσα, καλοσυνάτη ή τρικυμισμένη, 

οραματιζόμενος "ν' αποκτήσεις" κάποτε στα λιμάνια του κόσμου "ηδονικά 

μυρωδικά κάθε λογής", κι άλλο να τη βιώνεις από ανάγκη για τον 

επιούσιο, όταν το καράβι κόβεται στα δυο καταμεσής στο πέλαγος.  

Έτσι ο καπετά  Γιώργης μεταφέροντας την εικόνα της αγωνίας  μας λέει:  

..Χτύπα ο λοστρόμο με βαριά 

τον πάγο για να σπάσει 

και από την βλαστήμια την πολλή 

της βαριοπούλας έσπασε  

στα δυο το στειλιάρι. 

Έχει ανάγκη τη θάλασσα ο Γιώργης τον δίδαξε τον γέμισε και πάντα είναι 

εκεί   

‘ στη σκέψη σε φέρνω το βράδυ 

της ψυχής μου Βαλσάμι εσύ 

σαν ένα γαλήνιο χάδι 

της καρδιάς μου ελπίδα κρυφή ‘  

και κλείνει 

‘Ω πολυποθον ημαρ εσύ’ 
 

Γράφει πέρα απ’ την ευφυΐα της θάλασσας. Το νερό ποτέ δεν παίρνει 

σχήμα στο μυαλό ή τη φωνή.  Σαν ένα ολότελα σωμάτινο σώμα, που 

ανεμίζει τα άδεια του μανίκια  κι ωστόσο η μιμική του κίνηση αποτελεί 

επίμονη κραυγή, Κραυγή εξωανθρώπινη, του αληθινού ωκεανού. Η 

θάλασσα είναι η ίδια του η ζωή είναι ο έρωτας του! 
 

Ακολουθώντας – απόλυτα πιστά – ο ποιητής -την συγγραφική του έρευνα, 

επιχειρεί ένα ταξίδι –πολλαπλών ταχυτήτων – με τα αδιάσειστα ευρήματα 

που παραθέτει – κρούοντας τις θύρες πολλών χιλιετιών – μιας ιστορικής 

ελληνικότητας, που παρά τις Προκρούστικες μεθόδους άλλων, διασφαλίζει 

στο ακέραιο, την πορεία της Μνήμης, της Γλώσσας, της Παράδοσης και της 

διαδοχικής – ανά τους αιώνες ιστορικής μας δικαίωσης.  

Ουσιαστικά το βιβλίο αποτελεί μια πολύ προσεγμένη ιστορική πραγματεία, 

καταχωρημένη – συνολικά – ποιητικά – περιεκτικά – με την επεξεργασία 

και διασταύρωση των γεγονότων σε 3430 !!! στίχους έμμετρου ιαμβικού 

δεκαπεντασύλλαβου. Η μελέτη του βιβλίου έφερε στο φως και μου 

δημιούργησε άμεσα μια κατακόρυφη ανάταση – πνευματική – λογοτεχνική, 

ανάμειχτη όμως με σκέψεις πικρές, για πολλά πράγματα που 
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λησμονήθηκαν, Ορισμένες άκρως ενδιαφέρουσες εκδοχές – ή 

συμπεράσματα του βιβλίου που ακουμπά στα πόδια μας ο ερευνητής – 

λογοτέχνης, επισημάνσεις, που εκρέουν άμεσα από την μελέτη όλων των 

σχολίων και επισημάνσεων που φέρνει στο φως – μέσω του βιβλίου  

 1ον «Το ταξίδι του Πυθέα στη Θούλη» μπορεί να ’ναι το ταξίδι του 

καθένα μας στις προσωπικές του επιδιώξεις και ταυτόχρονα το συνολικά 

σχεδιασμένο ταξίδι των νεότερων για νέες προσεγγίσεις και οραματισμούς, 

αλλά και πρακτικές υλοποίησης, σε όλο το εύρος των κοινωνικών – 

επιστημονικών ή άλλων ενδιαφερόντων.  

2ον ως εύληπτο – κατανοητό και λογοτεχνικό εγχείρημα, που τυγχάνει ο 

Καπετά Γιώργος πολλών ευχαριστιών από όλους μας.  

3ον ως μνημειακό επίτευγμα, επαναπροσδιόρισης και επαναπροσέγγισης 

των ιστορικών γεγονότων της εποχής του Πυθέα.  

4ον Τις επιβεβαιωμένες και αλάθευτες (με τα μετά της εποχής του Πυθέα) 

αυτές αλήθειες των αρχαίων, από τη σύγχρονη πανεπιστήμη της 

έρευνας… 

5ον Την από αρχαιοτάτων χρόνων μυθοπλασία των ιστορικών γεγονότων, 

που έχει τις ρίζες της στον Ελλαδικό χώρο, και της διάσωσης πολύ 

σημαντικών ανακαλύψεων προς όφελος του ανθρώπου.  

Αυτές είναι εν κατακλείδι – οι πυρφόρες σκέψεις ανάγνωσης και ανάδυσης 

και μελέτης του βιβλίου του ΠΥΘΕΑΔΑ. 

Έντεχνα και λυρικά, μας φέρνει μπροστά σ’ ένα αδυσώπητο παρόν, που 

εκμαυλίζεται κάθε ιστορικό μας προηγούμενο. Γράφει:  

«Κλεψύδρες επινόησε για μέτρηση του χρόνου  

ανεμοδείκτες, γνώμονα εσκάλισε από ξύλο. 

Του ήλιου το μεσούρανο κι από τη σκιά ενός δένδρου 

το πλάτος όπου βρίσκεται μπορούσε να μετρήσει.  

Αστρολάβους δύο φρόντισε πάνω στο πλοίο να ‘χει 

κι ανεμολάβους έφτιαξε, ανέμους να μετράνε…»  

Οι ετυμολογίες των λέξεων (του βιβλίου) είναι αρχαία ελληνική 

πραγμάτωση της ιστορίας, αφού η ιστορική πραγματικότητα κρύβεται και 

διασώζεται (όπως εδώ) μέσω του μύθου.  

Ένα ακόμη σημείο του βιβλίου που επαληθεύει το ρόλο της έκδοσής του, 

στο πρόσωπο του Πυθέα και του συνακόλουθου συνταξιδιώτη του Καπετά 

Γιώργη.  

Γράφει ο ποιητής σελ,116--στίχοι 2514-2518   

΄΄Σαν τ΄έχεις να μου πεις για την Ελληνική τη Γλώσσσα; 

Άβαρις , Η σκέψη η ελεύθερη γεννήθη στην στην Ελλάδα 

που πνεύματα ανήσυχα εδραίωσαν ιδέες 

π΄εκφράζουν διανοήματα τους λογισμούς της σκέψης 
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και μέσω του διάλογου προβάλλετ΄ η αλήθεια΄΄... 

Ολοκλήρωσε το βιβλίο του ΄΄ΠΥΘΕΑΔΑ΄΄, αναθέρμανε την ιστορική μας 

μνήμη, τίμησε την Ελληνική Παράδοση, την αξιοσύνη, την εμβέλεια, και τη 

μουσικότητα του 15σύλαβου, την αναλλοίωτη αγάπη του στην γενέτειρά 

του και στον τόπο του, το διαχρονικό στοιχείο της εξερεύνησης, του 

ταξιδιού, της μελέτης ,της αναζήτησης, του οράματος και της επιστήμης. 

Ο καπετά - Γιώργης  είναι αστείρευτη πηγή, σε καιρούς δύσκολους πολύ,  

και μας προσφέρει το δροσερό θαλασσινό λόγο του, να συντάσσεται με τα 

μακρινές θάλασσες των ονείρων του,  για να κρατάνε αμόλυντα στα βάθη 

τους την αγάπη για τον άνθρωπο. Και να γιομίζει την καρδιά του με το φως 

του ήλιου και με το νέκταρ της αισιοδοξίας και της δημιουργίας. Να έχει 

δικούς του μακρινούς ωκεανούς, για να βρίσκει τις λέξεις και να μας ιστορεί 

τ’ όμορφο παραμύθι της θάλασσας, της ζωής, του Έρωτα, του ανθρώπου 

και του Θεού.  
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ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

‘’ Η ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ‘’ 

 

 

 

Η Έρση Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα και τελείωσε το 

Αρσάκειο, σπούδασε φιλοσοφία και πολιτιστική ανθρωπολογία στη 

Φλωρεντία και εργάστηκε ως μορφωτική σύμβουλος στην ελληνική 

πρεσβεία στη Ρώμη. Έχει γράψει ποιήματα, νουβέλες και μυθιστορήματα 

κι έχει ασχοληθεί με την οπτική και τη συγκεκριμένη ποίηση. 

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και με 

το Βραβείο του Περιοδικού "Διαβάζω" για το "Ζιγκ-ζαγκ στις νεραντζιές", με 

το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημα "Εύα", που ήταν 

επίσης υποψήφιο στη γαλλική του έκδοση για το Ευρωπαϊκό βραβείο 

βιβλίου, και με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος για τη συλλογή διηγημάτων 

"Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι κόκκινα". Το μυθιστόρημα "Τι μένει από την 

νύχτα" απέσπασε στη Γαλλία το Prix Méditerranée Étranger 2017 ("Ce qui 

reste de la nuit", εκδ. Stock, μετάφραση Gilles Decorvet). Το βιβλίο ήταν 

επίσης υποψήφιο για το Γαλλικό βραβείο FEMINA. 

Έργα της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Σουηδικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά και Ιταλικά. 

Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το νέο της μυθιστόρημα "Μπορείς;" 

Μέσα στις σελίδες του μυθιστορήματος σκιαγραφείται με τον πιο ειλικρινή 

τρόπο η πιο φανερή/κρυφή αλήθεια της εποχής, η ανάγκη για διαφυγή από 

κάθε είδους ανάληψη συναισθηματικής ευθύνης. Η συγγραφέας, ως 

απόλυτο σημείο/σώμα μέσα στο σύμπαν, έχει επίγνωση της απειρότητας 

και συγχρόνως, της περατότητάς της. Το μπορείς μας μυεί στο κβαντικό 

παιχνίδι της ζωής και αφήνεται ανοιχτό στο άχρονο διηνεκές. Η λογοτεχνική 

του ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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Μας λέει σε συνέντευξή της «ότι η ποίηση, το γράψιμο γενικά είναι ένα 

παράθυρο στην ελευθερία, στο ανορθόδοξο, στο μη συμβατικό. Ότι είναι 

«το αντίθετο της βλακείας», ότι είναι ένα μέσο που τη βοήθησε να ζήσει τη 

ζωή της όπως ακριβώς ήθελε.» Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες 

συγγραφείς της νεότερης Ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει γράψει ποιήματα, 

νουβέλες και μυθιστορήματα κλπ. Πραγματεύεται με δεξιοτεχνία τον έρωτα, 

τις κοινωνικές δομές, την ψυχολογία των εφήβων, την αποδοχή και την 

προδοσία. Μας λέει: 

‘’Ξεκίνησα γράφοντας ποίηση και ακόμη λειτουργώ σαν να γράφω ποίηση. 

Για μένα δεν υπάρχει διαφορά στον τρόπο γραφής. Ο λόγος που πέρασα 

στο πεζό ήταν επειδή το γράψιμο ενός μυθιστορήματος κρατάει πολύ 

περισσότερο χρόνο από ό,τι ενός ποιήματος και αυτό μου χάριζε ένα 

αίσθημα ασφάλειας, ότι θα μπορούσε να με προστατεύσει για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. Τι εννοώ; Καταρχάς το γράψιμο είναι για μένα μια 

συντροφιά και δεν το λέω με την έννοια της ασχολίας σαν εργόχειρο. 

Αισθάνομαι πως όσο γράφω δεν πρόκειται να μου συμβεί τίποτα. Είναι μια 

εσωτερική ισορροπία. Που δίνει σχήμα και σκοπό στην ζωή μου.’’ 

Στην Πάτρα  έζησε με ένα δικό της τρόπο από την εφηβεία της, που 

συνέπεσε με τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η ζωή στην Αθήνα και οι σπουδές φιλοσοφίας και πολιτιστικής 

ανθρωπολογίας στη Φλωρεντία. Εκεί εργάστηκε ως μορφωτική σύμβουλος 

στην Ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη. Παραιτήθηκε όμως, καθώς η 

συμβατική εργασία δεν ταίριαζε με το ασυμβίβαστο πνεύμα της. Είναι 

παντρεμένη και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Γυναίκα ανεξάρτητη, πνεύμα 

ελεύθερο και ανατρεπτικό, όπως και όλα όσα εκμυστηρεύθηκε στο 

«Καρφί»… «Δύσκολα τα σημερινά κορίτσια μπορούν να αντιληφθούν 

πόσο σημαντικό ήταν το φεμινιστικό κίνημα και πόσο βοήθησε στη 

συνειδητοποίηση των ρόλων και της κοινωνικής χειραγώγησης του 

γυναικείου φύλου στη διάρκεια των αιώνων. Κι όμως τόσα χρόνια αργότερα 

η ισότητα συχνά μοιάζει ουτοπία» μας λέει χαρακτηριστικά «Η ισότητα στην 

επαγγελματική εξέλιξη, στις αμοιβές ή στην κατάρτιση είναι σχεδόν 

ανέφικτη, διότι δύσκολα συμβαδίζει με την κύρια ή παράλληλη 

δραστηριότητα της γυναίκας στην οικογένεια, που ανακόπτει την πλήρη 

ένταξή της στην αγορά εργασίας» δηλώνει και συνεχίζει: «Ποτέ δεν είναι 

εύκολο για μια μητέρα που εργάζεται να μεγαλώνει ταυτόχρονα και παιδιά, 
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αλλά, όταν πραγματικά θέλεις κάτι, το πετυχαίνεις. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα 

μετά την οικονομική κρίση, οι συγγραφείς που μπορούν να ζήσουν μέσα 

από τα βιβλία τους και μόνο είναι ελάχιστοι. Ο πολιτισμός ήταν από τα 

πρώτα που χτυπήθηκαν βάναυσα. Η αγορά των βιβλίων έπεσε 

κατακόρυφα. Η πίεση στη γυναίκα σήμερα είναι τρομακτική» 

Σύμφωνα με την κ. Σωτηροπούλου, η εργασία μπορεί να οδήγησε στη 

χειραφέτηση της γυναίκας, ο οποία όμως επωμίστηκε διπλό σταυρό. «Σε 

έναν κόσμο που αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα, η κοινωνική πίεση είναι 

καταστροφική. Η γυναίκα εξακολουθεί να είναι δέσμια μιας εικόνας που 

άλλοι έχουν φτιάξει για αυτήν. Σήμερα οι γυναίκες εργάζονται, είναι 

δυναμικές, έχουν ευθύνες, κερδίζουν χρήματα, αλλά την ίδια στιγμή το 

πρότυπο της γοητείας παραμένει το ίδιο και μάλιστα πιο σαχλό απ’ ό,τι στο 

παρελθόν. Είναι η εικόνα Μπάρμπι, η γατούλα που, αφού ξεζουμιστεί στο 

γραφείο, ψωνίσει, μαγειρέψει, κοιμίσει τα παιδιά κ.λπ. φοράει κάτι σέξι και 

περιμένει τον άνδρα της. Ένα πρότυπο εντελώς ψεύτικο! Παρά την κρίση, 

που διογκώνει την απόσταση μεταξύ επιθυμίας και ικανοποίησης, οι 

άμυνες είναι πολύ ισχυρές κι εκείνο που υπερισχύει είναι το ζήτημα της 

εικόνας, το ίματζ. Μετά από τόσα χρόνια φεμινισμού φαίνεται γελοίο να 

ζητάς από νέες γυναίκες να κάνουν τις οδαλίσκες. Η δική μου γενιά 

επιχείρησε να επαναστατήσει κατά του κατεστημένου. Το δράμα των 

σημερινών παιδιών είναι ότι πασχίζουν να ενσωματωθούν σ’ αυτό». 

Ο έρωτας και το συναίσθημα βρίσκεται σε μια περιδίνηση σχεδιασμού, 

εντοπιότητας, παράδοσης και αυτόβουλης έκφρασης στο κοινωνικό πεδίο 

που κινείται η Ερση Σωτηροπούλου. Η διάθεση της επικοινωνίας, της 

συνέκφρασης, τα της κοινωνικής αντιστοίχισης και διαδρομής, της 

προσωπικής βούλησης της, γίνεται σταδιακά ένας οίστρος προσέγγισης 

της ζωής, σ΄ όλο το μεγαλείο της  έκφρασης, της απλότητας και της 

περιεκτικότητας που συνυπάρχει στο γλωσσικό μας δυναμικό, της 

ανθρώπινης πάντα, συμπεριφοράς, σ΄ ένα πεδίο σεβασμού, 

αλληλοεκτίμησης και βαθύτατης αγάπης, σ΄ όλες τις συναισθηματικές 

διακυμάνσεις που έχει η  μούσα της λογοτεχνίας, το ομόηχο και το μετρικό 

της απόδοσης των λόγων της και το εσωτερικό φλόγιστρο της ελεύθερης 

έκφρασης και διατύπωσης..  

Σε συνέντευξή της μας λέει για την ζωή της «…δεν υπήρχε καθόλου πίεση 

ως προς το τι θα σπουδάσω ή για να παντρευτώ κ.λπ. Κυρίως αφορούσε 
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την κοινωνική συμπεριφορά, τους κανόνες της αστικής τάξης εκείνης της 

εποχής. Ήμουν, βέβαια, κι εγώ περίπτωση, σε εξέγερση από μικρή, και στο 

σπίτι και στο σχολείο – από το Αρσάκειο με είχαν αποβάλει. Τρόμαξα να 

τελειώσω το σχολείο. Πέρασα μια πολύ δύσκολη εφηβεία κι εκείνο που 

κυριολεκτικά με έσωσε –και δεν κάνω πλάκα– ήταν η ποίηση.   Θα ήμουν 

δεκατεσσάρων χρονών όταν ο Σωκράτης Σκαρτσής, ποιητής και 

καθηγητής στην Πάτρα τότε, μου έδωσε κάποια ποιήματα του Cummings 

που είχε μεταφράσει. Δεν ξέρω αν ο Cummings μού άλλαξε τη ζωή, 

σίγουρα όμως άλλαξε τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα. Είναι ένας 

ποιητής ανυπάκουος, ασεβής. Κατάργησε τα όρια της σελίδας, αδιαφόρησε 

για τους κανόνες, άλλαξε τη στίξη, δεν έγραψε ούτε έναν στίχο συμβατικό. 

Βρήκα, λοιπόν, σε αυτόν έναν σύμμαχο, μια ασπίδα, όπως και αργότερα 

στον Μποντλέρ και σε άλλους. Διαβάζοντάς τους ένιωθα δικαίωση για τη 

ζωή όπως ήθελα να τη ζήσω. Οι γονείς μου ήταν σε απόγνωση μαζί μου, 

παρότι άνθρωποι φιλελεύθεροι.   Ακόμα και σήμερα, για μένα, η ποίηση, 

το γράψιμο, είναι ένα παράθυρο στην ελευθερία, στο ανορθόδοξο, στο μη 

συμβατικό. Το αντίθετο της βλακείας.»  

Προσεγγίζει, με λυγερή παράθεση κειμένου, ό,τι ο νους και η καρδιά, στη 

παρόρμηση της στιγμής, αγγίζει και αγιάζει τον έσω άνθρωπο, του ταξιδιού, 

της μητρότητας, της θυσίας, της αγάπης, της δοκιμασίας, της συστολής και 

της αυθορμησίας του λόγου, στα κοινωνικά μας πράγματα. Μέσα σ΄ ένα 

πεδίο πολυθεματικής και κοινωνικής παράδοσης και κουλτούρας, ανιχνεύει 

και ερμηνεύει τον άνθρωπο, από τη γέννησή του ως τα στερνά του, στη 

μετρική της απλότητα, θέλοντας και επιδιώκοντας στα έργα της, σ΄ όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής, να γίνεται το αναπόσπαστο βάθρο της ψυχικής και 

αισθητικής πανέκφρασης και συνδιαλλαγής των ανθρώπων. Με 

πηγαιότητα ΄΄ποίησης΄΄ ρέουσα, με ουσιαστική προσέγγιση στα 

καθημερινά μας και με πολλά στοιχεία αισιοδοξίας, και καλοκάγαθης 

διάθεσης και πρόσβασης στη ζωή, ενωτίζεται τα γεγονότα και με 

πραγματικό Μεράκι, μας προσφέρει : Ποίηση : Μυθιστορήματα : Διηγήματα 

: Νουβέλες : Ακόμα τα βιβλία  :  

 -Τι μένει από την νύχτα  Πατάκης 2015 

- Μπορείς;  Πατάκης 2017   

- Άνθρωπος στη θάλασσα  : Πατάκης 2018  

- Δαμάζοντας το κτήνος. 

Το βιβλίο της "Ζιγκ-ζαγκ στις νεραντζιές", τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 
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Μυθιστορήματος  και με το Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού 

"Διαβάζω".  

Τιμήθηκε με το Βραβείο "Μεσόγειος" (Prix Mediterranee Etranger 2017) 

για το βιβλίο της "Τι μένει από τη νύχτα" (γαλλικός τίτλος "Ce qui reste de 

la nuit", εκδ. Stock, μετάφραση Gilles Decorvet), ένα βιβλίο που 

ακολουθεί τον νεαρό Κωνσταντίνο Καβάφη στο Παρίσι του 1897 και μας 

παρουσιάζει τα εμπόδια που συναντά ο ποιητής στην πορεία προς την 

προσωπική και ποιητική του ωρίμανση. 

Επίσης το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη της 

Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημά της «Εύα», ενώ η συλλογή 

διηγημάτων της «Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι κόκκινα» απέσπασε το 

Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 2012.Έχει συμμετάσχει σε παμπολα 

συλλογικά έργα και έχει ασχοληθεί επίσης με λογοτεχνική μετάφραση. 

Στο Μυθιστόρημα της ‘’ Ζιγκ – Ζαγκ στις νεραντζιές ‘’ Τέσσερις νέοι 

άνθρωποι και ένα παιδί, λίγο πριν από τον ερχομό του 21ου αιώνα, 

προσπαθούν να υπερβούν τον εαυτό τους και να ζήσουν σ' έναν παράλογο 

κόσμο. Καθώς μια μάινα τσιρίζει μονότονα "Γεια σου, Μαρία", οι διαδρομές 

τους διαπλέκονται με ζιγκ ζαγκ μέσα από συμπτώσεις, φάρσες, προδοσίες 

και μικρές ή μεγαλύτερες συνωμοσίες. Και διαπιστώνουν ότι η ζωή μπορεί 

να γίνει πολύ πιο παράξενη από όσο διανοούνται. Το βραβευμένο και 

πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της Έρσης Σωτηροπούλου ήρθε 

αντιμέτωπο με τη λογοκρισία και κατηγορήθηκε για "χυδαιότητα, 

βωμολοχία και πορνογραφία", όταν το 2008 ζητήθηκε με δικαστική 

απόφαση η απόσυρσή του από τις σχολικές βιβλιοθήκες. (Από την 

παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) Ωστόσο θα μας πουν : 

‘’Ένα από τα ωραιότερα κείμενα της ελληνικής πεζογραφίας". (Βαγγέλης 

Χατζηβασιλείου)  "Μία φωνή μελωδική και βραχνή, που μας προκαλεί και 

μας αφυπνίζει, η φωνή της Έρσης Σωτηροπούλου". (Le Monde) "Ένα 

υπέροχο μυθιστόρημα". (El  Pais)… Είναι μια οξυδερκής και 

εξακολουθητική προσπάθεια και πρωτοβουλία ψυχικής ανθοφορίας και 

οδοιπορίας στα καθημερινά μας πράγματα. Προσέγγισα το βιβλίο, από την 

σκοπιά του κοινωνικού στοχασμού και η χαρά της ανάγνωσης μού έδωσε 

την ευχαρίστηση να δω και να προσμετρήσω την εξαιρετική χρήση της 

γλώσσας -του βιβλίου-και της πολύ προσεγμένης ψυχολογίας του ατόμου 
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στους πολλούς και αστάθμητους και άρρυθμους παράγοντες της 

σύγχρονης πραγματικότητας… ‘’ 

 Θα κλείσω αυτό το μικρό αφιέρωμα για την Ερση Σωτηροπούλου με τα 

λόγια της : "Είναι η ζωή́ που αντιγράφει τη λογοτεχνία. Ξαναδιαβάζω αυτές 

τις μέρες την «Πανούκλα» του Αλμπερτ Καμί́ ως κούρα ομοιοπαθητικής". 

Πηγές : - Βικιπαιδεια Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια. 
              - Διάφορες σελίδες από το Internet  
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ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 

# Συγχρονισμένος με τα κοινωνικά δρώμενα της εποχής 

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα την 9-11-1960. Η Οικογένεια  του κατάγεται 

από το Μονοδέντρι Αχαΐας  Τρέφει δε για την καταγωγή του ωσάν 

Αχαιός ιδιαίτερα αισθήματα. Είναι, κατά τα λεγόμενα του, η πατρίδα 

του,  Σχολείο πήγε στο Χρυσόστομο Σμύρνης και 6αετες γυμνάσιο 

στο Λεόντιο Λύκειο. Πήρε πτυχίο από τη Νομική Αθήνας και έκανα 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. 

Δούλεψε για κάποια χρόνια σα δικηγόρος και από το 1995 είναι 

Εισαγγελέας, και ήδη Εισαγγελέας Εφετών. 

Παντρεύτηκε και ζει από το 1997 στην Πάτρα και έχει ένα γιο. 

Με την ποίηση έχει σχέση από 15 χρονών, έχοντας εκδώσει δυο 

συλλογές ποίησης  (Αφιερώσεις 2009 Πολύεδρο, Κι όμως η ποίηση 

2010 Γαβριηλίδης),  

ενώ ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί στα λογοτεχνικά περιοδικά 

‘’Μανδραγόρας’’, ‘’Εμβόλιμο’’, ‘’Κουκούτσι’’ και ‘’Ποιείν’’ 

(διαδικτυακό) 

Στην τηλεφωνική επαφή που είχαμε μου είπε   « Από το 2008 ως το 

2019 είχα τακτική συμμετοχή στο Συμπόσιο Ποίησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών,  εμπνευστής και ψυχή του οποίου ήταν 

ο ποιητής και καθηγητής,  Σωκράτης Σκαρτσής που πλούτισε 
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την πολιτιστική ζωή της Πάτρας, με τα περιοδικά ποίησης  που 

εξέδωσε από τη δεκαετία του 1960, στηρίζοντας και προάγοντας 

νέους Πατρινούς ποιητές,  αλλά και με πολλούς άλλους 

τρόπους. Με τίμησε και με τιμά με τη φιλία του….» 

Μέσα στις απροσδόκητες μέρες της βιωτής και στον ελεγχόμενο 

χρόνο της παρουσίας του στα δρώμενα, ο ποιητής –γενικά– 

καταγράφει κάθε τι που κέντρισε το ενδιαφέρον του και ιδιαίτερα ό,τι 

σχετίζεται με το συναίσθημα, που συνήθως καθορίζει περισσότερο 

τις ενέργειες του ατόμου, τη δράση του στη ζωή, τις επικοινωνιακές 

του διαθέσεις με τα προσφιλή πρόσωπα, όπως και τις αποδράσεις 

του, ή ακόμη και τις συγκρούσεις του με την υπάρχουσα κατάσταση 

του κοινωνικού μας χώρου. 

Ας δούμε λοιπόν  την γραφή του 

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ 

Στο μικρό σου 
κατώφλι 
καθισμένη. 
Μαύρη σκιά 
που από τα χρόνια 
τσαλακώθηκες. 

Κυλάνε οι ρυτίδες σου 
γεννούν ξανά 
τους κάμπους, 
σηκώνουνε 
στα χέρια τους 
τα κύματα. 

Μάννα 
της κάθε γης. 
Εσύ, 
με τα σκαμμένα 
χέρια σου 
και το κορμί 
που ο χρόνος 
έχει οργώσει. 
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Διακριτικά 
θα φύγεις. 
Μια μόνο 
χούφτα γη 
ζητάς, 
να θρέψεις 
πάνω σου 
τα νέα δέντρα. 

Τα δυο του βιβλία  απηχούν την πραγματικότητα της ζωής που 

βιώνει καθημερινά ο δημιουργός. Ποίηση-κυρίως-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. 

Ω μακρινή μου ομορφιά, 
πώς λάμπεις στο σκοτάδι 
των ονείρων μου. 
Γεμίζει η νύχτα χρώματα 
και χείλη τρυφερά. 

Λάμπει η νύχτα 
μ’ άσβεστη φωτιά 
που κάνει την καρδιά 
ποτάμι χρυσαφένιο. 

Από τα δέντρα 
κύλησε 
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στο μαυρογάλανο 
ύπνο τους. 

Και το αηδόνι έχει φωνή 
για σένα μόνο, 
κόσμε μου φωτεινέ, 
ολόχαρη γαλήνη.. 

Ο Γιώργος Τσιρώνης πλάθει δυνατές  εικόνες Οι εικόνες αυτές 

έρχονται σε αντίθεση προς τη ζωή του ώριμου ανθρώπου, Το 

φυσιολατρικό του κάδρο σκορπά μια ηρεμία∙ κατέχει όμως 

λειτουργικό ρόλο και ενισχύει τον υπαρξιακό προβληματισμό του  Ο 

δημιουργός γοητεύει με τις λεκτικές πινελιές του τον 

ακροατή/αναγνώστη και διαχέει νότες αισιοδοξίας που ισορροπούν 

με το περιεχόμενο Η κίνηση και το χρώμα αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά της ζωντανής εικονοποιίας του Γιώργη Τσιρώνη πλάι 

στη συμβολική χρήση του ουρανού. 

Το όμορφο λουλούδι σου 
άνθιζε όλη νύχτα. 
Και ένα φως απλώνονταν 
στα ήρεμα νερά σου. 
Aυτή η νύχτα έχασε 
για πάντα τη μιλιά της. 
Άστρο μου λάμψε ως την αυγή, 
αστέρι μου μη σβήσεις. 

Η συνεχής παρουσία φωτός και ο ήλιος με τη μέρα  εικαστικά 

εκφράζουν αυτή την αισιόδοξη οπτική. Η σύνδεση της ποίησης με 

τον ουρανό, το σύμπαν και το στερέωμα και το φως ενδύουν με μια 

οπτιμιστική διάθεση τον χώρο. Μα όλα βρίσκονται σε απόλυτη 

αρμονία∙ η σιωπή με τις φωνές και τον λόγο  η αισιοδοξία  

Με απλά λόγια, με λίγες λέξεις και στίχους, αποκωδικοποιεί τις 

προσωπικές του διαθέσεις. Πάραυτα όμως, υποκινείται η διάθεση κι 

ο έρωτας, από το βαθύ στοχαστικό πεδίο αναζήτησης, όταν μιλάει 

για την ασύνορη αγάπη του γιου του και της γυναίκας του . Έτσι  

οδοιπορικό του, έχει βαρύνουσα σημασία και περισσή αξιολόγηση 

στη ζωή, όταν η προσπάθεια αγγίζει τα σύνορα της ολοκληρωτικής 
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αφοσίωσης, ή τα πεδία της άδολης καρδιάς, Προσέξτε αυτούς τους 

στίχους 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Κοιτάζω μια φωτογραφία. 

Σ΄ ένα δωμάτιο, 
ο γιος μου 
κι΄ η γυναίκα μου. 

Εγώ απ΄ τη φωτογραφία 
λείπω. 

Κρατιούνται αγκαλιασμένοι 
και αστράφτουν 
στα κόκκινα 
και τα πορτοκαλιά. 

Ήταν πρωί 
σ’ ένα ξενοδοχείο μικρό 
στο Γαλαξίδι. 

Και πάντα, 
τη φωτογραφία 
όταν κοιτώ, 
είναι μέσα μου πρωί. 

Kαι λείπω. 

Γιατί εγώ, 
είμαι η Φωτογραφία 
αυτή. 
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.  
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Ο ΓΕΡΟΝΤΑΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ 

Ο γέροντας στη φωτιά 
τα χέρια του άπλωσε. 
Και η φωτιά 
για λίγο του τραγούδησε. 

Και ήρθε πλάι του 
φλόγα ζεστή, 
φλόγα ξανθιά 
στον παγωμένο αέρα 
της ζωής του. 

Κι ήταν πρωί ξανά 
κι ήτανε καλοκαίρι. 
Κι όταν την κοίταξε 
πως θάναι το είδε 
εκείνη πάντα 
το καλοκαίρι του. 

Στο πλάι γύρισε 
άδεια η θέση της, 
άδεια από χρόνια. 
Τα χέρια του άνοιξε 
και σαν η φλόγα της 
να τον πλημμύρισε. 

«Έλα και πάρε με, 
σιγοψιθύρισε 
μη με αφήνεις». 

Και το ζεστό του 
άψυχο σώμα, 
γέρνει στη θέση της 
παντοτινά. 

Σου δίνεται κάποτε η έκπληξη της πρώτης ανάγνωσης, 

διαπιστώνοντας ότι το ποίημα δεν έχει στίχους, αλλά κλειδωμένες 

εικόνες ψυχής, άλλοτε αιμορραγούσες, άλλοτε αβούλιαχτες στο 

σύνορο της μέρας, άλλοτε να διασπαθίζουν την επικαιρότητα, άλλοτε 

να γλιστρούν αθέατες ή απροστάτευτες ή χαμηλώνοντας το φως των 
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ματιών τους, άλλοτε μ’ ένα μειδίαμα γλυκό της θύμησης, άλλοτε μ’ 

ένα επιμελώς κρυμμένο κλειδί εξερεύνησης και ερμηνείας. Κομμάτια 

ενός ποιήματος μπορούν να χωρέσουν σ’ ένα άλλο.  

1. 

Μικρή αρχή της θλίψης 
πώς γιγαντώνεις 
στην καρδιά 
τυραννικό ζιζάνιο, 
πώς πνίγεις 
το λουλούδι. 

2 

Της νύχτας το άρωμα 
με το δικό σου. 
Χωρίς κρασί μεθώ 

3 

Περάσαν οι μέρες μας 
άδεια κλεψύδρα 
αυγή και να σβήνω. 

Έτσι διαφαίνεται ο σφιχτός ειρμός, ο πεπαιδευμένος οίστρος και το 

ψυχικό μεγαλυνάρι να κωπηλατεί την ποίηση προς κάθε μέρος του 

χρόνου ή του ορίζοντα, ή της μνήμης.  

Η ποιητική του Γιώργου Τσιρώνη  είναι πληθυντική. (Όπως θα έλεγε 

και ο κοινός γνωστός μας Σωκράτης Σκαρτσής) Επιτρέπει 

πολλαπλές ερμηνείες. Ο αναγνώστης του λειτουργεί ως σκηνοθέτης, 

θεατής και ερμηνευτική φωνή ταυτόχρονα. Ο ακροατής του Τσιρωνη 

εγκαταλείπει την απαρχαιωμένη αναζήτηση της κεντρικής ιδέας και 

ταξιδεύει με τα σύννεφα και τις λέξεις. Το ποιητικό κείμενο, άλλωστε, 

δεν υπόκειται σε μία ερμηνεία αλλά σε μία έκρηξη∙ προκαλεί, κατά 

τον Barthes, τον ακροατή σε ένα παιχνίδι ενεργητικό που 

απολαμβάνει  

ΟΙ ΘΟΡΥΒΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ 

Ήλιος πρωινός. 
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Λεπταίνουν οι σκιές 
γλιστρούν 
κρατιούνται 
από τους τοίχους 
τους χοντρούς 
και πέφτουν. 

Η πόλη χασμουριέται. 
Καφές πικρός 
κι΄ απανωτά τσιγάρα. 

Με σίδερα 
στην πλάτη 
η μέρα ξεκινάει. 

Ξινή δουλειά 
στυφή ρουτίνα, 
και μάτια 
καρφωμένα 
στο ρολόι. 

Το διάλειμμα, 
δεκάλεπτο, 
ασθματικό. 

Τα σπλάχνα μας 
γεννάνε την ημέρα. 

Ρουφάνε 
και κλωτσούν 
το μεροκάματο. 

Χτυπάμε λαϊκά βαριά 
κι΄ αντέχουμε 

Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι του. Η αναγνωστική πρόσληψη της 

ποίησης συνδέεται άμεσα με τον τίτλο, καθώς αυτός αποτελεί το 

εισαγωγικό τμήμα μιας σύνθεσης, διατηρώντας λειτουργικό ρόλο, ως 

οργανικό τμήμα του ποιήματος, μολονότι δεν υπαγορεύεται από τις 

στοιχειώδεις αρχές οργάνωσής του.  

Η πανσπερμία του φωτός της ηθελημένης πορείας, της ψυχικής 

απεραντοσύνης, της καθαρότητας των επιλογών, το έναυσμα της 
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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 των ποιημάτων, είναι οι κρίκοι δημιουργίας - έμπνευσης και 

δοκιμασίας αυτής της ποίησης, που κεντρώνει την Ύπαρξη, με την 

αίσθηση της συνέχειας, της απλότητας, και της αμεσότητας του 

λόγου.  

Ενεργός πολίτης, ο ποιητής κατ εξοχήν εκφραστής του δίκαιου , με 

στόχους κοινωνικούς, που εμπεριέχουν τη δύναμη της ανθρωπιάς, 

της συμπόρευσης, της καλοσύνης, της αναμονής και της 

παρηγοριάς. Η αγαπητική διάθεση του ποιήτου παίρνει ευρύτερες 

διαστάσεις, προς κάθε τι που αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Να 

κάτι που σίγουρα αγγίζει ψυχές 
 

Κοιτούσα το φεγγάρι 
 

Κοιτούσα το φεγγάρι 

που πάγωνε τη νύχτα μου. 

Στα δάχτυλά μου 

κροτάλιζε το κρύο 

της καρδιάς μου 

κι η νύχτα  

παράξενα διάφανη. 
 

Τα χέρια μου άπλωσα 

αγκάλιασαν τ’ αστέρια. 

Με κρότο έπεφταν 

στης αυλής τα πλακάκια. 

Χρυσή φωτιά 

υψώθηκε. 
 

Στοιχεία της ποίησής του, η ακούραστη διάθεση της επικοινωνίας, το 

απλό ύφος, η ελπίδα που κρέμεται στην απόφαση και φυσικά το 

μέλλον, οι  χειρισμοί στο κοινωνικό γίγνεσθαι, Ο ποιητής Γιώργης 

Τσιρωνης πάντα θα έχει ένα στίχο, ένα ποίημα, ένα χαμόγελο 

παρηγοριάς, στη σύγχρονη πραγματικότητα.  
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Ως ενεργός πολίτης του δικαίου που υπηρετεί και της γνώσης, 

επιθυμεί και προσδοκά η ποίηση να έχει πάντα καλοτάξιδες τις 

αντένες της επικοινωνίας της με τα ανθρώπινα, και το περίσσευμα 

της ανθρώπινης αίσθησης και της αγάπης, να πρωτοπορεί στη ζωή 

και στην αδελφοσύνη, μακριά από τις κραυγές της μοναξιάς και της 

ουτοπίας. Η ποίηση είναι ζωή, γεννά την επικοινωνία και ανοίγει 

πάντα διαύλους χαράς, δράσης και μεγαλοσύνης. 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ 

‘’ Απλός, λιτός, στοχαστικός ‘’ 

 

 

Διαβάζουμε από την Σελίδα του  ‘’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ. Όνομα 

πού δανείσθηκα ἀπ’ τό χωριό μου Φώσταινα όπου γεννήθηκα το 1949. Το 

πραγματικό μου όνομα είναι Αλέξανδρος Μπεθυμούτης. Σπούδασα 

πολιτικός μηχανικός καί εργάσθηκα στην Τ.Υ.Δ.Κ. του νομού Ἀχαΐας. Έχω 

εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές: Δεσμοί χώματος (Διάττων 

2000), Ναυάγιο φῶς (Διάττων 2004), Ὑπέρθυρο τοῦ ἀνέμου (Διάττων 

2008) και Ἡ προσευχή τῶν λόφων (Πλανόδιον 2012). 

Πέρα ἀπό τά ἔργα τῆς ἀνάγκης στά βουνά καί τούς λίγους κάμπους τῆς 

πατρίδας, «τά ποιήματα εἶναι τό παραπανιστό, τά δῶρα τοῦ θεοῦ», ὅπως 

ἔλεγε ο Γ.Σ., ἀλλιῶς τά φιλέματα τῆς γλώσσας. Ὃταν ὁ δρόμος - τύχῃ ἀγαθῇ 

- σᾶς φέρει ὡς τήν πόρτα μου.’’ Ας δούμε την γραφή του 

 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΙΧΟΣ 

Πάει καιρὸς 

ποὺ ποίηση καὶ τραγούδι 

χόρευαν χέρι χέρι. 

Ζευγάρωσαν στερνὴ φορὰ 

σὲ λημέρια κλέφτικα 

γέννησαν καὶ νανούρισαν 

τὸ τεθλασμένο πρόσωπό μας. 

http://fostainis.blogspot.gr/2014/02/2000.html
http://fostainis.blogspot.gr/2014/02/2004.html
http://fostainis.blogspot.gr/2014/02/2008.html
http://fostainis.blogspot.gr/2014/02/2012.html
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Τώρα ὁ στίχος ὀρφανὸς 

ἀλυχτάει τὶς νύχτες 

στὸ νυσταγμένο φῶς μιᾶς λάμπας. 

Πιστεύω πως ο Αλέξανδρος Φωσταίνης, ανήκει στην κατηγορία   των 

ποιητών,  που με γενάρχη τον Μάρκο Μέσκο, διαμόρφωσαν και 

επεξεργάστηκαν με σοβαρότητα και τέχνη, αυτή την τάση στην σύγχρονη 

ποίησή μας, δηλαδή την ποίηση της ενδοχώρας 

Θα μας πει ο ποιητής Στέλιος Μαφρεδας από την παρουσίαση που 

έγινε προς τιμή του Αλέξανδρου Φωσταινη ‘’ Στις δύο πρώτες του 

συλλογές, ο Φωσταίνης  περιέγραψε τα στοιχεία της μνήμης του, δηλαδή 

την προέλευση, την λειτουργία και την χρησιμότητά της, και οριοθέτησε τις 

δυνατότητες και τις απαιτήσεις του από αυτή. Αλλά καθόρισε με τρόπο σαφή 

και τις διαστάσεις της : στην μεν πρώτη συλλογή  η μνήμη εκτείνει την 

εμβέλειά της στον πολύ συγκεκριμένο χώρο της γενέθλιας γης, με το 

υποκειμενικό στοιχείο να είναι έντονα τονισμένο· στην δεύτερη συλλογή η 

μνήμη αναφέρεται στην συλλογική  δράση και στην διαχρονική παρουσία 

και ενέργεια του συνόλου. Είναι  χαρακτηριστικές αλλά και ενδεικτικές των 

προθέσεων και των στόχων του δημιουργού, οι επικεφαλίδες των σχετικών 

ποιημάτων : Μνήμη πικρής ελιάς, και Των Ελλήνων, αντιστοίχως. 

Μέσω της μνήμης, ο Φωσταίνης προσεγγίζει με ευλάβεια και συστολή το 

παρελθόν, απεικονίζει με αυθεντικότητα τις ενθυμήσεις του και τις εκθέτει με 

τρόπο ανεπιτήδευτο και ειλικρινή. Οι ερεθισμοί του είναι πολλαπλοί, 

στρέφεται στον φυσικό κόσμο πολύ συχνά,  και σ’ αυτόν βρίσκει πολλούς 

δρόμους διαφυγής από τον κίνδυνο του παρόντος. Το λυρικό 

στοιχείο  βρίσκεται σε συχνότατη χρήση, ως ειδοποιός διαφορά με την 

ξηρότητα που επικρατεί στον πυκνοκατοικημένο αστικό χώρο και ως 

συστατικό ενός αλλιώτικου νοήματος και  τρόπου διαβίωσης.’’ 

ΔΕΣΜΟΙ ΧΩΜΑΤΟΣ 

Ἡ ἀδύναμη ζωὴ εἶναι δυνατὴ 

πιὸ δυνατὴ κι ἀπὸ τὸ σίδερο 

μέσʼ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῆς γῆς βγαλμένη 

κι ἀπροστάτευτη. 

KARIN BOYE 

Τὰ χωράφια μας φτωχὰ 

δὲ μᾶς ἄφησαν χωρὶς 
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ψωμὶ κρασὶ καὶ λάδι. 

Χρυσὸ καὶ κάρβουνο 

δὲν ὑποσχέθηκαν 

λίγη μόνο λάσπη ἀπὸ ἄργιλλο 

νὰ καῖμε μὲ λιόκλαρα 

τοὺς φούρνους μας. 

Τὰ βουνά μας 

στὰ ὅρια τοῦ χιονιοῦ 

πλαγιὲς τοῦ ἥλιου ποὺ φώλιασαν 

πουλιὰ καὶ βελάσματα. 

Στὸ σβήσιμό τους ποταμίσια νερὰ 

μιλᾶνε στὸ δρόμο τους 

ταξίδια τῆς θάλασσας. 

Τὰ βράδια γύρω στὴ φωτιὰ 

συλλογιζόμαστε 

τὴν ἀργόσυρτη διαδρομή μας 

ἀπʼ τὰ ψηλὰ στὰ χαμηλὰ 

ὅταν λιῶσαν οἱ φόβοι. 

Δεσμοὶ χώματος καὶ ριπὲς ἀνέμου 

τὰ χνάρια τῆς γενιᾶς μου. Τ’ ἀκολούθησα. 

Ταπεινὴ ζωὴ παραποτάμια 

ἀπ’ τὸ πολὺ μᾶς προφύλαξε. 

Εὔκαιρους μᾶς βρῆκε τ’ ὄνειρο 

καὶ μᾶς υἱοθέτησε. 

O Αλέξανδρος Φωσταινης είναι ένας ποιητής αναγνωρίσιμος από τον 

τρόπο της γραφής του. Απλός, λιτός και στοχαστικός με μια όμορφη θα 

μπορούσαμε να πούμε   διάθεση. Καταγράφει αλήθειες της ζωής με έναν 

τρόπο που δεν χαρακτηρίζεται καθόλου σαν μοντέρνος ή μεταμοντέρνος. 

Όμως αγγίζει τον σύγχρονο αναγνώστη. 

Κοινωνικά στιγμιότυπα, μια κουβέντα, ένα βλέμμα, μια λεπτομέρεια, 

γίνονται τα ερεθίσματα για την δημιουργία. Ο άνθρωπος που δεν είναι 

αριβίστας ή που χαρακτηρίζεται από ευγενικά αισθήματα, συχνά πέφτει 

θύμα μιας αστοχίας, μιας κακοτυχίας ή της ίδιας του της μιζέριας. Οι 

άνθρωποι που κατέληξαν να γίνουν σκιές, μια καταστροφική κουβέντα που 

πληγώνει, λέξεις που οδηγούν στον θάνατο, η πόλη  που όλο κοιμάται και 
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δεν λέει να ξυπνήσει, ο άνθρωπος ο μόνιμα διωγμένος κι από το ίδιο του 

το σπίτι ακόμα, η αναμονή ενός μάταιου ονείρου, όλα αυτά αποτελούν 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ποιήματα του Φωσταινη. Κάπου μακριά 

αχνοφέγγει μια ελπίδα, αλλά δύσκολα ο άνθρωπος έχει αισιοδοξία. Κρύβει 

συνήθως τρικυμία στην καρδιά του και ποτέ δεν ησυχάζει. 

Η ΣΤΡΟΦΗ 

Ἡ ἅμαξα σταματημένη 

τὴν ὥρα τῆς δίψας· 

ὕστερα ἡ πηγὴ μόνη. 

Ἕνας δρόμος 

ποὺ παίρνει νόημα 

ἀπʼ τὸ ταξίδι σου 

μετὰ στροφὴ καὶ χάνεσαι. 

Σχήματα κινήσεις ἐπιθυμίες 

ὁρατὲς καί ἀόρατες 

σβήνουν στὸ χῶρο. 

Μένει μόνο ἡ δίψα 

ἐκεῖ στὴ στροφὴ τοῦ δρόμου. 

ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

Παιδιὰ 

ποὺ λέγαμε τὰ κάλαντα 

εἴχαμε φόβο μὴ μᾶς ποῦν 

τὰ εἶπαν ἄλλοι. 

Μεγάλος πιὰ 

σᾶς στέλνω τὰ τραγούδια μου 

μὲ τὸ ταχυδρομεῖο· 

δὲν τʼ ἀντέχω νὰ μοῦ κλείσετε 

κατάμουτρα τὴν πόρτα. 

Ἀλλιῶς θὰ τὰ συνόδευα. 

Από τη συλλογή «ΔΕΣΜΟΙ ΧΩΜΑΤΟΣ» Διάττων 2000 

Όλο κάτι θα λείπει ή θα απουσιάζει. Όλο και κάποιο ζητούμενο θα βασανίζει 

τον αφηγητή. Η ατελείωτη αναμονή, η περιπλανώμενη θλίψη, η μοναξιά 

του υποκειμένου, η τραγικότητα ενός ανθρώπου  ξεχασμένου από όλους 
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και από όλα υπάρχουν μέσα στο έργο του. Και συνυπάρχουν με μια 

επαναστατική διάθεση στα σημεία. Εξομολογείται και μας λέει 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κύριε 

ὁμολογῶ τὶς ἁμαρτίες μου: 

Ὅ,τι φθαρτὸ ἀξιώθηκα 

ἔργο τῶν χειρῶν μου. 

Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς 

κατάκλεψα τοὺς συνανθρώπους μου. 

Καὶ ἄγνοια τῶν ἐντολῶν σου 

δὲν προφασίζομαι. 

ΘΑΝΑΤΟ ΓΛΕΝΤΙ 

Τὸ βράδυ 

πρὶν ἀπʼ τὴν ἐκτέλεση 

μαζεύτηκαν γύρω στὶς σκηνὲς 

ἔφαγαν ἤπιαν ἀγκαλιάστηκαν 

κι ἄρχισαν γλέντι οἱ κρατούμενοι. 

Οἱ φύλακες θορυβήθηκαν· 

«τοῦτοι δῶ δὲν λογαριάζουνε ζωὴ 

καὶ δὲν φοβοῦνται χάρο». 

Ἀργότερα πιάστηκαν μαζί τους 

στὸ χορὸ καὶ στὸ τραγούδι. 

Τὴν αὐγὴ 

μεθυσμένοι ἀκόμη 

μὲ χέρι σταθερὸ στὴ σκανδάλη 

ἀποχαιρέτησαν συντρόφους 

μιᾶς νύχτας ἀλησμόνητης. 

Καὶ γύρισαν πίσω στὴ σκοπιά τους. 

Η εξομολόγηση, το προσωπικό χάος δίνουν  στίγμα στη θεματολογία, 

αλλά και το ύφος του ποιητή.  

Δεν προσπαθεί με  κόλπα να επιβληθεί, αλλά με μια ειλικρινή διάθεση 

καταδεικνύει την ουσία των πραγμάτων. Σχεδόν στο τέλος κάθε 

ποιήματος υπάρχει μια πικρή διατύπωση και μια διαπίστωση που σε 



344 
 

αφοπλίζει. Γράφει σε ελεύθερο στίχο, όμως με μια καθαρότητα και 

διαύγεια τέτοια που φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον 

εαυτό, με τις ίδιες του τις πληγές. 

ΣΕ ΠΗΡΕ Η ΣΙΩΠΗ 

Ὅταν γελᾶς τὰ πρωινὰ 

μʼ ἀνθόμελο ἀλείφεις τὸ ψωμί μου. 

Ὅταν μιλοῦν τὰ μάτια σου γαλάζια 

βυθίζομαι αἰχμάλωτος 

νεράιδας μοίρας. 

Ὅταν χορεύεις στὴ βροχή, ζηλεύω, 

ἀπʼ τὸ κακό μου σύννεφο 

γίνομαι μαῦρο. 

Ὅταν τραγουδᾶς ἡλιοβασίλεμα 

πλάθω μὲ χρῶμα καὶ νερὸ 

διάτρητη εὐτυχία. 

Ὅταν τὴ θάλασσα πετροβολᾶς 

γέφυρα στήνεις μυστικὴ 

γιὰ τὴν πέρα ὄχθη. 

Ὅταν σὲ παίρνει ἡ σιωπὴ 

μυρωδιὰ βρεγμένου χώματος 

χαϊδεύει τὴν αὐλή μας. 

Ὅταν κλαῖς πίσω ἀπʼ τὸ τζάμι 

ἀπὸ τὰ μάτια σου περνῶ 

δὲ μὲ κοιτᾶς καὶ χάνομαι στοὺς δρόμους. 

Από τη συλλογή «ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΩΣ», Διάττων 2004 

Αισθάνομαι ήδη από τον τίτλο ότι ο ποιητής σκύβει επάνω στο καθημερινό 

για να το ενώσει με το αιώνιο , στο ατομικό για να το κάνει οικουμενικό και 

σ αυτό που ο ίδιος εμφανίζει στα ποιήματά του. Πόσες φορές στο κλάμα 

μας μέσα δεν νιώσαμε ότι «μόνο εγώ κλαίω» «μόνο εγώ πονάω» και ότι ο 

πόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν τον χωρά η γη. Το ‘’Υπέρθυρο του 

Ανέμου’’ με ανακουφίζει.  
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Τʼ ΑΓΡΙΜΙΑ 

                             Στὸν Δημήτρη Κάββουρα 

Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια 

καὶ πιὸ πολλὲς μοῦ ρίχνεις εὐθύνες 

γιὰ τὸ χαρτὶ τῆς νιότης μας 

ποὺ κάψαμε. 

Ὅτι μπορῶ κάνω κι ἐγὼ 

πρὶν νὰ καοῦμε ὁλότελα. 

Ὁλημερίς φυλάω καραούλι 

πότε θὰ πᾶν τʼ ἀγρίμια γιὰ νερὸ 

νὰ πιάσω ἕνα στίχο δροσερὸ 

νὰ σὲ φιλέψω. 

 

ΑΣΤΕΓΟΣ 

Οὔτε παράθυρο στὸν κόσμο 

οὔτε πόρτα νὰ βγάζει στὴν αὐλὴ. 

Ἕνα κεραμίδι μόνο ὀνειρεύεται. 

Καὶ βρέχει. 

Φράσεις που δεν έχουν πόνο αλλά προσμονή σαν περιγραφές της 

περιπλάνησης .αλλά και πάλι ..δεν είναι περιπλάνηση είναι περιήγηση και 

προσεκτική παρατήρηση στο λαβύρινθο της ζωής. 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΙ 
 
Πάνω στην πλάτη μου ζεστός 
Εσύ να ψήνεις τον καφέ 
Αργά όπως εχθές όπως προχθές--άσε να βιάζονται τα χρόνια— 
Και να σε περιμένω. 
Να’ρχεται πρώτα τ’άρωμα. 

Μένει εκεί – σταθερά – μαρτυρικά – υπομονετικά- στωικά- ήρεμα και 

παρατηρεί, γράφει και καταγράφει το ελάχιστο . Εμένα με βοηθά. Γιατί μου 
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καταδεικνύει το σημείο βρασμού. Ενώ εγώ βολεύομαι στο να βλέπω την 

φασαρία των υδρατμών. 

 

ΣΑΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Δὲν εἶνʼ ἀλήθεια 

δὲν εἶναι ψέμα. 

Ὄνειρο εἶναι ξένο 

ποὺ τό ʼζησα γιὰ δικό μου. 

Κι αὐτὸ 

σὰν τὸ νερὸ γλιστρᾶ 

καὶ μένω μʼ ἄδεια χέρια. 

΄Βλέπουμε πως η ποίηση που μας απασχολεί εδώ, η ποίηση του 

Αλέξανδρου Φωσταινη, έχει το βασικό χαρακτηριστικό της ειλικρίνειας, 

χωρίς την οποία η χρήση της γλώσσας γίνεται οντολογικά επικίνδυνη και 

θανατική για την πνευματική υπόσταση του ποιητή. Αυτή η ειλικρίνεια 

απομακρύνει την εκζήτηση –μόνιμο χαρακτηριστικό της τωρινής μας 

αταίριαστα φιλόδοξης ποίησης. Από κει και πέρα ο δρόμος είναι ανοιχτός 

για την ποιητική πορεία και την οντολογική πνευματική καταξίωση. Ο 

Φωσταινης απλά, και σίγουρα αυθόρμητα αρνητικός προς τα αλλότρια 

ποιητικά ήθη, είναι άσχετος με ό,τι μη γνήσιο, και έξω από τεχνητούς 

κανόνες, ή και επικαιρικές ποιητικές σχολές 

Ο ΠΡΩΤΟΛΑΤΗΣ 

Τὸ κακὸ δὲν ἀργεῖ. 

Καὶ νʼ ἀργοῦσε, στὸ τέλος, δὲν ξεχνοῦσε 

ὅπου ὑπῆρχε πόρτα νὰ χτυπήσει. 

Μαυροντυμένες τότε ψυχὲς 

ἔσερναν ὁλονυχτίς τὸ μοιρολόι. 

Ποτισμένο θλίψη τὸ λαρύγγι τους 

ἀνέβαινε κόμπο-κόμπο 

τὸ δρόμο τοῦ θρήνου. 

Καὶ σὲ ταξίδευαν 

ὡς τὶς παγωμένες ἄκρες τῆς ψυχῆς σου. 

Ὅποιος ἄντεχε κοινωνοῦσε τὸ θαῦμα. 
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Τὸ ἄλλο πρωὶ 

ἀνάλαφροι κινούσαμε γιὰ τὸ χωράφι 

μὲ τὸ νεκρό μας πρωτολάτη. 

…τὸ τραγούδι μας μελαγχολικό 

φορὲς-φορὲς θυμίζει μοιρολόι. 

Από τη συλλογή «ΥΠΕΡΘΥΡΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ», Διάττων 2008 

Μια ευαίσθητη πνοή διαχέει στους μελετημένους, λυρικούς  στίχους 

εκφράζοντας συμπυκνωμένα, λακωνικά, υψηλά μηνύματα και απέραντα 

συναισθήματα και στοχασμούς. Με ύφος λεπτό, με παλμό και κίνηση 

εναλλασσόμενη περιρρέει τους μικρούς, αλλά με μουσικότητα 

ομοιοκατάληκτους στίχους δίνοντας χαρακτήρα ρυθμικό. Εικόνες με 

αποχρώσεις φωτός, ωρίμανση με σιωπή προδίδουν νουν σοφίας. Ποίηση 

εσώψυχη, αναδεικνύει έναν ποιητή ονειρολόγο που με ευαισθησία ψυχής 

αναπλάθει την συμπαντική ωραιότητα του Κόσμου και αποκαλύπτει τη 

μοναδικότητά του. 
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ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑ 

‘ Προσεγγίζει, με λυγερή παράθεση τους στίχους ‘ 

 

Γεννήθηκε το 1968 στην ορεινή Ναυπακτία. Σπούδασε Πολιτικός 

Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Ζει και 

εργάζεται στην Πάτρα.  Ποιήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογές, 

ανθολογίες, θεατρικά έργα, έχουν μελοποιηθεί, έχουν αποσπάσει 

διακρίσεις, βραβεία και επαίνους, έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά 

περιοδικά, εφημερίδες, ιστολόγια της Ελλάδας και του εξωτερικού και 

έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και στα Ινδικά.  

Έχει συμμετάσχει σε παρουσιάσεις Ελλήνων λογοτεχνών και σε 

εκδηλώσεις-ημερίδες ποίησης και λογοτεχνίας, καθώς και σε 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς ως  μέλος της κριτικής επιτροπής.   

Το 2019, εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πικραμένος, η ποιητική της συλλογή 

«Ασυμφωνία Τύπου Ξι», με 80 ποιήματα. Είναι υπό έκδοση η νέα της 

ποιητική συλλογή. Η Γραφή της 
 

Κι έπειτα, 

τι, νομίζεις, είναι η ποίηση; 

Λόγια είναι που δεν πρόλαβες να πεις. 

Γράμματα που ’γραψες και ποτέ δεν έστειλες. 

Φόνοι που σχεδίασες, 

μα δεν είχες την ψυχή να διαπράξεις. 

Επαναστάσεις είναι, 
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επαναστάσεις που φοβήθηκες να κάνεις. 

Συγγνώμες που δεν είπες 

και σε πνίγουν. 

Μυστικά που σου καίν’ τα σωθικά. 

Κορμιά που πόθησες, 

μα δείλιασες ν’ αγκαλιάσεις. 

Πέλαγα που ποτέ σου δεν αρμένισες. 

Δεκανίκι είναι η ποίηση, 

δεκανίκι για το σπασμένο πόδι του ποιητή. 
 

‘Όπως δεν έχουμε ιδέα πόσο πονάει ένα λουλούδι όταν ανοίγει για πρώτη 

φορά τα πέταλά του, έτσι δεν ξέρουμε πόσο πονάει ο ποιητής κάθε φορά 

που καταθέτει λέξη τη λέξη τον λόγο του. Με βεβαιότητα, εδώ, μπορώ να 

πω πως, γδέρνεται η ποιήτρια, καταπίνει καρφιά, παλεύει με τη λευκότητα 

του κενού και τη σιωπή που την τρομάζει. 

 

Πάνδημη σιωπή  

Δες, σώπασαν κι οι ποιητές, 

με βυθισμένα πόδια στην ιλύ 

των εκβολών του Έβρου, 

με διδυμότειχα ακροδάχτυλα 

σε εικονικές σκανδάλες περασμένα. 

  

Δες, σώπασαν κι οι ποιητές, 

ηχούν μονάχα συριγμοί 

από παιδιάστικα πνευμόνια στο αρχιπέλαγος, 

ερπύστριες οι θύελλες  

ισοπεδώνουν της Σαπφούς τη νήσο.  

 

Δες, σώπασαν κι οι ποιητές,  

με χέρια άχρηστα κουπιά, 

ριγμένα στ' ακρογιάλι  

-στης πανδημίας τον καιρό 

εμπύρετοι οι φόβοι -               

με δισκοπότηρα και σύριγγες 

κρεμάμενά τους περιδέραια, 

ιχνηλατούν απελπισμένα, λέξεις  
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και σιωπούν,  

γερνούν, 

μέρα τη μέρα, 

κύτταρο το κύτταρο, 

φόβο τον φόβο. 

 

Δίσεχτοι κι ύπουλοι οι καιροί, θα πεις. 

Πάνδημη τούτη η σιωπή 

και με τρομάζει.    

 

Πιστεύω πως η ποίηση είναι ένας εντελώς μοναχικός δρόμος, ένας 

απόλυτα ιδιωτικός χώρος, συχνά ένας πολύ προσωπικός λυγμός, ακόμα 

κι όταν σ’ αυτήν εντοπίζουμε οικουμενικές αξίες ή οραματισμούς πολλών 

ανθρώπων. 

Σ’ αυτήν την απόλυτα προσωπική έκφραση, συχνά τόσο γρήγορη όσο ένα 

ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων, αλλά και συχνά τόσο πυκνή που αρκούν 

λίγες λέξεις για να παραθέσουν ολόκληρα κομμάτια ζωής, κάθε άλλος 

λόγος, πλην ο λόγος τού ποιητή, περιττεύει. Και ο λόγος της Βαρβάρας 

Χριστιά, είναι αρκετά ευρύς και βαθύς, που κάθε άλλος λόγος μάλλον 

περιττεύει. 

Όμως, επειδή πιστεύω, και πως η ποίηση μάς ξανασυστήνει τον κόσμο, 

αλλά, και κάνει πιο υποφερτή τη συνειδητοποίηση της πίκρας, θαρρώ πως 

έχω χρέος να καταθέσω τον σεβασμό μου απέναντι στις γραφές της  

Η συνειδητοποίηση της πίκρας και της αγανάκτησης , στο ποίημα με τον 

τίτλο «Τα Χριστούγεννα του Αιλαν» οι εικόνες  γίνονται δυο χούφτες, που 

αντί να κρατούν από ένα μήλο, κρατούν τη θλίψη για κάποια χαμένη άδικα 

ψυχή: 

  

 Τα Χριστούγεννα του Αϊλάν 

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, 
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σμαράγδια παγωμένα. 

 

Πες μου κρυώνεις τώρα εκεί; 

Πες μου, 

πεινάς; διψάς; φοβάσαι; 

Φτερούγισε τα χέρια σου 

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. 

                                              * Για τον μικρό πρόσφυγα Αϊλάν,  

                                                            που πνίγηκε στο Αιγαίο 

 

Οι ποιητές κατοικούν στην ποίηση και η ποίηση κατοικεί εντός τους. Μια 

σχέση αλλόκοτη, παράξενη, ανερμήνευτη. Ενίοτε γράφουν για ν’ 

αποκαλύψουν, αλλά κάποιες φορές γράφουν και για να κρύψουν. Κλειδί 

για την αποκρυπτογράφηση είναι ο συναισθηματικός κόσμος τού 

αναγνώστη. Το κλειδί για την ποίηση της Βαρβάρας είναι ίσως να 

διαβάσουμε το ποίημα τόσες φορές, όσες να μας δώσει την πεποίθηση ότι 

το κάναμε δικό μας, σαν ο ποιητής να το έγραψε για μας και μόνο. 

 

               Φως 

Παραμονή Χριστούγεννα 

κι η πόλη απαστράπτουσα 

βουίζει 



352 
 

βεβηλωμένη από ανόητα βήματα. 

 

Κάποια κρυστάλλινη παλάμη 

επαιτεί καρτερικά λίγη αγάπη. 

Απλώνω άδειο το μάλλινο χέρι μου. 

Ένας λευκός σπινθήρας ξεπηδάει στο άγγιγμα. 

 

«Θα ’ναι το φως των Χριστουγέννων» 

συλλογίστηκα. 

Κι άκουσα κάπου απόμακρα 

ένα μωρό να κλαίει. 

 

Ο κόσμος, όπως διαμορφώνεται μέσα στην ποιητρια μετριέται μ’ έναν 

θρυμματισμένο χρόνο στα όρια του «είναι» και του «αισθάνομαι». 

Μετέωρες σκέψεις εκεί που η λύτρωση κοστίζει όσο και η ελευθερία. 

Ποιος χρόνος; Ο γραμμικός; Ο κυκλικός; Ή αυτός που μας ζητά τα ρέστα 

μιας ζωής για όσα διστάσαμε να ζήσουμε; 

 

Μικρές Αναστάσεις  

Για κείνες τις μικρές αναστάσεις θα μιλώ 

σε αίθουσες χειρουργείων, 

σε χαμηλοτάβανα σχολειά, 

σε στοές ανθρακορυχείων, 

σε χούφτες που από καρφιά αιμορραγούν 

μα σφίγγονται κι υψώνοντ' από περηφάνια. 

 

Για κείνες τις μικρές αναστάσεις, 

της ανεμώνης που σπάει την πέτρα και ανθίζει, 

της ανασαιμιάς που επιμένει 

σε βομβαρδισμένα σπιτιών κουφάρια, 

του επαίτη που κόβει τη μπουκιά στα δυο 

και με τ΄ αδέσποτο μοιράζεται, 

του χεριού που απλώνεται 

στον ναυαγό, στην πόρνη, στον εξαρτημένο, 

του στόματος που λέει 

«αγάντα αδερφέ μου και θ΄ αντέξουμε» 

 

της αυλής που μοσχοβολάει ασβέστη 



353 
 

της τσιγγάνας που χορεύει στα λασπόνερα, 

της καλημέρας, 

της ελπίδας, 

της συγγνώμης, 

των παιδιάστικων βλεμμάτων, 

του «σ΄ αγαπώ» που ψιθυρίζει ο ερωτευμένος. 
 

Αυτών, που το φεγγάρι στη χάση του τ΄ αρπάζουν 

και με ένα γέλιο τους το μετατρέπουν σε πανσέληνο. 

 

Για κείνες τις μικρές αναστάσεις θα μιλώ, 

που όσες σταυρώσεις κι αν προηγηθούν, 

πάντα κι αλάνθαστα στην ώρα τους, θα φθάνουν. 
 

Το συναίσθημα της  βρίσκεται σε μια περιδίνηση σχεδιασμού, 

εντοπιότητας, παράδοσης και αυτόβουλης έκφρασης στο κοινωνικό πεδίο 

που κινείται το άτομο. Η διάθεση της επικοινωνίας, της συνέκφρασης, της 

κοινωνικής αντιστοίχησης και διαδρομής, της προσωπικής βούλησης του 

ατόμου, γίνεται σταδιακά ένας οίστρος πανερωτικής προσέγγισης της, σ΄ 

όλο το μεγαλείο της λαϊκής έκφρασης, της απλότητας και της 

περιεκτικότητας που συνυπάρχει στο γλωσσικό μας δυναμικό, της 

ανθρώπινης πάντα, συμπεριφοράς, σ΄ ένα πεδίο σεβασμού, 

αλληλοεκτίμησης και βαθύτατης αγάπης, σ΄ όλες τις συναισθηματικές 

διακυμάνσεις που έχει η λαϊκή μούσα της ποίησης, το ομόηχο και το 

μετρικό της απόδοσης του στίχου και το εσωτερικό φλόγιστρο της 

ελεύθερης έκφρασης και διατύπωσης. 

Η Βάρβαρα Χριστιά προσεγγίζει, με λυγερή παράθεση στίχων, ό,τι ο νους 

και η καρδιά, στη παρόρμηση της στιγμής, αγγίζει και αγιάζει τον έσω 

άνθρωπο της βιοτής, του ταξιδιού, της μητρότητας, της θυσίας, της αγάπης, 

της δοκιμασίας, της συστολής και της αυθορμησίας του λόγου, στα 

κοινωνικά μας πράγματα. Μέσα σ΄ ένα πεδίο πολυθεματικής και 

κοινωνικής παράδοσης και κουλτούρας, ανιχνεύει και ποιητικά ερμηνεύει 

τον άνθρωπο, από τη γέννησή του ως τα στερνά του, στη μετρική της 

απλότητα, θέλοντας και επιδιώκοντας η ποίηση, σ΄ όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής, να γίνεται το αναπόσπαστο βάθρο της ψυχικής και αισθητικής 

πανέκφρασης και συνδιαλλαγής των ανθρώπων.  

Με πηγαιότητα ποίησης ρέουσα, κεντρωμένη τις ρίζες και τις πηγές της 

ποίησης, με ουσιαστική προσέγγιση στα καθημερινά μας και με πολλά 
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στοιχεία  καλοκάγαθης διάθεσης και πρόσβασης στη ζωή, ενωτίζεται τα 

γεγονότα και με πραγματικό και Μεράκι μας τα προσφέρει. 

   Τα παιδιά της γης 

Έγρουζε ο χειμώνας, 

πυκνή η αντάρα 

πνιχτοί καπνοί από τζάκια  

και μυρωδιά από ξύλο εμποτισμένο. 

Γέρναν τα δέντρα. 

Θαρρείς βαστούσαν ακόμη κρεμασμένους  

από καιρό πολέμου στα κλαδιά τους. 
 

Έπιασε να χιονίζει. 

Μα ένα χιόνι αλλιώτικο. 

Όπου επάνω του έπεφτε  

κόκκινα ανθίζαν τριαντάφυλλα. 
 

Κι αυτός νεκρός από καιρό 

-με πράξη ληξιαρχική 

δηλώσεις δημάρχων και παπάδων- 

σήκωσε τα μισολιωμένα του μανίκια  

έπιασε να τσακίζει τα κλαδιά 

και ν΄ αρμαθιάζει προσανάμματα και ξύλα. 

 

«Χριστούγεννα είναι» συλλογίστηκε 

«και τα παιδιά της γης κρυώνουν». 

Η Βαρβάρα μας παίρνει από την πλανερή καθημερινότητα και με το μαγικό 

της μανδύα, μας επιτρέπει την είσοδο στον κόσμο των ιδεών, όπου η 

αλήθεια και το συναίσθημα συναντώνται σε μια αρμονία που μόνο αυτή 

καταφέρνει να συνθέσει. 

Εμείς οι άλλοι την ευγνωμονούμε για αυτές τις στιγμές που μας προσφέρει. 

Στη σημερινή εποχή όπου η φαντασία είναι εξαιρετικά φθαρμένη ο εαυτός 

δεν αναγνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό η δε δυσκολία να συνεννοηθεί μαζί 

του τεράστια ως επίσης και δύσκολο το έργο να τον αναλάβει και να τον 

διαχειριστεί, όπου οι απλές ερωτήσεις πληθαίνουν οι δε αινιγματικές 

απαντήσεις περισσεύουν και γίνονται ταυτόχρονα σοφιστείες. Μέσα σ’ 

αυτή τη συγχορδία των ασυμφωνιών έρχεται η Βαρβάρα  και καθώς η 

ποίηση προηγείται της σκέψης και η σκέψη προηγείται της φιλοσοφίας και 
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την υπερβαίνει το δε μυστικό της ποιητικότητας δύσκολα εξιχνιάζεται με 

τρόπο ποιητικά γαλήνιο, γλαφυρό, μας εισάγει σε ένα γνώριμο πεδίο και 

μα δίδει το λυτρωτικό νόημα της ζωής όπου η τελική του σκέψη ώριμη κι 

αξιωμένη συνοψίζεται στην απλή αλήθεια ότι ο εαυτός μας και οι άλλοι 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ίδιου αστερισμού. 

Με αποκορύφωμα και σημείο αναφοράς στην ποίηση της ότι το εσώτατο 

μυστικό κρύβετε από την κατανόηση διαφεύγει προς το παρελθόν, 

αγνοείται από το παρόν, και διαφεύγει προς το μέλλον. 

Αγαπητή μου Βαρβάρα , περιμένουμε με λυτρωτική αγωνία το νέο σου 

έργο, μέσα στην άνυδρη λογοτεχνική μας εποχή. Αυτό που σε διακρίνει 

είναι η ικανότητα να αξιολογείς τους κραδασμούς που δέχεσαι και να τους 

μετουσιώνεις σε στίχους  «Σε στιγμές κραδασμών και αναζήτησης 

γαλήνης» Ο λόγος σου μεστός και απέριττος μας οδηγεί στα μονοπάτια της 

αναζήτησης και μαζί του περιπλανιόμαστε στα βαθύτερα νοήματα του 

λόγου. 

Εμπνέεσαι και με τους στίχους σου εκφράζεις βαθιά αισθήματα αγάπης, 

πίστης, συνέπειας, ελπίδας, αλτρουισμού, αυτά που ονομάζονται 

«σμαράγδια», για να διανύσει τους ατραπούς της πεζής καθημερινότητας 

μας 

Είναι παρήγορο στη σημερινή εποχή να υπάρχουν φωτεινά μυαλά, 

ευαίσθητες ψυχές, που καθημερινά τοποθετώντας το λιθαράκι τους στο 

ανθρώπινο οικοδόμημα, ξεφεύγουν από τη γήινη πραγματικότητα, και 

εισέρχονται με όραμα στο χώρο της νόησης και της σκέψης. Μια στάση 

ζωής δοσμένη με την ευαίσθητη πέννα της Βαρβάρας 

 

             ΓΥΝΑΙΚΑ 

Δώδεκα χέρια ξεδυπλώνεις 

από την καρδιά. 

Απ' την παλάμη σου σαν πετονιά 

η γραμμή ζωής, 

κεντάει αόρατα αγάπη 

σε καμβάδες.  

Με δύο πόρους μυστικούς 

θηλάζεις τη ζωή, 

σβήνεις την πείνα του παιδιού, 

δαμάζεις την ορμή του άντρα. 
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Με δάκρυ απήγανο 

ξορκίζεις μάγισσες κακές και ξωτικά. 

Φοράς στην πλάτη σου 

θύελλες πανωφόρια.  

Στ' αχτένιστά σου 

τα νυχτερινά μαλλιά 

νέα φεγγάρια ηλεκτροδοτούνται. 

Βαθιά στα σπλάχνα σου 

θεμελιώνεις τη ζωή.  

Γιατί εσύ 

γεννήθηκες Γυναίκα. 

Αγαπητή μου Βαρβάρα Σου εύχομαι ολόψυχα να έχεις μια μακρόπνοη και 

ευδόκιμη πορεία και να φτερουγίζεις σαν ταξιδιάρικο πουλί μέσα στους 

χώρους του έντεχνου λόγου. 

Είσαι ζωντανός άνθρωπος του καιρού μας, που ξέρει να οδεύει σταθερά 

με νεανική ορμή και με τα πλούσια βιώματα που έχεις, ας μείνεις, ως το 

τέλος, η συνείδησης της πνευματικής μας κοινότητας. 

Κλείνω με την ευχή  να έχεις την Υγεία σου να είσαι χαρούμενη και 

ευτυχισμένη κοντά στους δικούς σου ανθρώπους και οι στόχοι σου πάντα 

να ικανοποιούνται.    Επίσης  σου εύχομαι πάντοτε οι στίχοι σου να 

λάμπουν σαν ήλιος μέσα στα πνευματικά σκοτάδια και να ακτινοβολούν 

ευφρόσυνα, ευφλόγιστα, λυσιτελή και λυτρωτικά συναισθήματα μέσα σε 

κάθε διψασμένη ψυχή.  
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Για τους πολλούς η ποίηση είναι μια αυστηρά περίκλειστη υπόθεση. Σαν 

τα ψηλά τείχη. Δεν διεισδύουν για να μην εγκλωβιστούν. Δεν την αγγίζουν 

για να μην τους αγγίξει. Δεν συζητούν γι' αυτήν για να μη συζητηθούν οι 

ίδιοι. Δίνει την αίσθηση της διαχρονικής ακινησίας. Όμως συμβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Η ποίηση είναι μορφή ελευθερίας και ο ποιητής είναι 

ο άνθρωπος που φυλακίζει την περιέργειά του για τη ζωή σ' ένα δικό του 

κόσμο ελευθερίας. Το απραγματοποίητο γι' αυτόν μπορεί να συνυπάρχει 

με το πραγματικό, η επανάσταση με τον συμβιβασμό και η παιδικότητα της 

ψυχής να ζει άνετα σ' ένα ρυτιδιασμένο σώμα. «Κύριε, κανείς δεν ήθελε να 

μεγαλώσει», έγραψε κάποτε ο Τάσος Λειβαδίτης. 

Από την πρώτη μου δημοσίευση ποιημάτων πριν δώδεκα χρόνια μέχρι 

αυτήν την στιγμή νιώθω ότι το έναυσμα για οποιοδήποτε διάλογο μεταξύ 

ποιητών και αναγνωστών είναι «η ποίηση στις μέρες μας». Κάποιες φορές 

αυτό προσδιορίζεται λίγο περισσότερο, «ποιος είναι ο ρόλος της ποίησης», 

ή «τί σημαίνει ποίηση στις μέρες μας». Έτσι 
 

Την πρώτη φορά  

που κλήθηκα να απαντήσω σε αυτό, το αντιμετώπισα σαν πρόβλημα 

φυσικής όπου κάπου πρέπει να υπάρχει ένας τύπος που εξηγεί έναν 

αυτονόητο συμπαντικό νόμο και ξεκλειδώνει όλες τις δυνάμεις. Είδα την 

ποίηση σαν απόλυτη συμπαγή αξία και την απόδειξη της ουσίας της σαν 

παρουσίαση μιας καθολικής αέναης κατάστασης που συμβαίνει και χωρίς 

εμάς. 
 

Την επόμενη φορά  

ερωτήθηκα ως «νέος ποιητής» μαζί με πάμπολλους άλλους ομότεχνους, 

σε κάποια παρουσίαση, κι αυτό με ξάφνιασε, γιατί είδα τον εαυτό μου ως 

αμοιβάδα σε υποσύνολο ενός ήδη περιορισμένου υποσυνόλου, σα να μην 

είμαι καθόλου ποιητής.  

Υπήρξαν και επόμενες φορές, όπου δεν απάντησα, γιατί στο ερώτημα  δεν 

έχω κάτι να προσθέσω προς το παρόν. 

Την τελευταία φορά  

που με προσκάλεσαν να απαντήσω για την «ποίηση σήμερα» κάτι έλαμψε 

μέσα μου. Αφού διάβασα αρκετά, αφού μίλησα πάρα πολλές φορές,  

άρχισα να ψάχνω απάντηση μέσα από την ίδια την γλώσσα: ποίηση και 

σήμερα. Αυτό το παιχνίδι με έσπρωξε ένα βήμα πίσω: τί είναι ποίηση και τί 

είναι σήμερα.  
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Το τί είναι ποίηση,  

αφενός υπάρχουν ορισμοί και δοκίμια, που θα εξόντωναν και τον πιο 

σύγχρονο υπολογιστή στην προσπάθεια ταξινόμησης  των όσων έχουν 

ειπωθεί 

αφετέρου υπάρχει ένα κομματάκι αυτονόητο, αδιαπραγμάτευτο, 

αμετάφραστο κι αδιάβρωτο για τον καθένα μας. Δεν είναι η ποίηση σαν 

έννοια που καθορίζει την δουλειά, είναι το έργο του καθενός που εντέλει 

βαφτίζεται ποίηση κι ενώνεται με μια αόρατη τάξη πραγμάτων.  

Κάποιος που βιώνει την ποίηση όντας στοιχείο της παραγωγής ο ίδιος, θα 

έλεγα ότι δεν ξέρω τί είναι η ποίηση σαν πολιτιστικό προϊόν και λογοτεχνικό 

είδος και λειτούργημα, αλλά ξέρω τί είναι η γραφή και τί είναι η ποίηση σαν 

διαδικασία και δημιούργημα -δεν μου αρέσει «το ποίημα» σαν οριοθέτηση 

ενός έργου, προτιμώ μια ολιστική οπτική.  Ξέρω γιατί μου συμβαίνει.  

Το να γράφει κανείς δεν είναι μια απόφαση lifestyle ή ένας επαγγελματικός 

προσανατολισμός. Σαφώς απαιτεί συνειδητή επιλογή και διαρκή τριβή κι 

εξέλιξη -και ευχής έργον θα ήταν οι ποιητές να αντιμετωπίζονται ως 

επαγγελματίες.  

Το να γράφει κανείς είναι ιδιότητα της ύπαρξής του, είναι σύμπτωμα 

σωματικό και πνευματικό. Και το κάθε δημιούργημα, όπως για κάθε 

καλλιτεχνικό έργο, περιέχει κύτταρα του γράφοντος. Όχι σαν ναρκισσιστική 

επίδειξη κάποιου υποτιθέμενου ταλέντου ούτε σαν άσκηση 

ψυχοθεραπείας. Αλλά σαν ύστατη πράξη επικοινωνίας και συντονισμού με 

τον κόσμο, ένδον κι εξωτερικά. Πράξη άρθρωσης ενός λόγου, κίνηση για 

να μοιραστεί κάτι βαθύτερο που θα χαρίσει λίγη ομορφιά, πολλές φορές 

σκληρή και τρομακτική, αλλά σημαίνουσα. 
 

Το σήμερα μεταβάλλεται  

κάθε φορά που τίθεται το ερώτημα, προφανώς. Αλλά αυτό που έχει 

σημασία είναι πώς μεταβάλλεται ο καθένας μέσα σε αυτήν την ροή. Είδα 

τον εαυτό μου και την γραφή μου δορυφορικά σε σχέση με τα εκάστοτε 

σήμερα. Προσπάθησα να εντοπίσω τα σημεία που έχουν μείνει 

αδιατάρακτα και τα σημεία που έχουν μετατοπιστεί στο άτομο και στον 

τρόπο που αντιμετωπίζω την δουλειά μου. Και πιστεύω ότι είναι αυτή η 

διαπραγμάτευση κι ο σιωπηλός απολογισμός που διαγράφουν την πορεία 

του σήμερα του καθενός.  

Ποιο είναι το σήμερα της Αθήνας σε σχέση με αυτό του Λονδίνου, το 

σήμερα της φοιτήτριας σε σχέση με της εργαζόμενης, το σήμερα του να 
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μιλάς καθημερινά μια ξένη γλώσσα σε σχέση με το να μιλάς μόνο ελληνικά, 

το σήμερα του να σημειώνεις χειρόγραφα με το σήμερα του i-pad, το 

σήμερα του να εκδίδεις έντυπα με το σήμερα του να εκδίδεις ηλεκτρονικά 

βιβλία, το σήμερα του να αμείβεσαι για την συγγραφική σου δουλειά με το 

σήμερα του να νιώθεις ζητιάνος της κουλτούρας, το σήμερα των θερμών 

πεποιθήσεων με το σήμερα μιας απολιτίκ απαθετίκ στάσης, το σήμερα του 

να παίρνεις φίλους τηλέφωνο με το σήμερα του like, το σήμερα των 

ανοιχτών προοπτικών με το σήμερα του εσωτερικής εξορίας, το σήμερα 

μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας με το σήμερα μιας μόνιμης αστάθειας, το 

σήμερα των αξιών με το σήμερα διαφορετικών αξιών, το σήμερα της 

διαρκούς προσαρμογής, το σήμερα του μεγαλώνω σε σχέση με το 

ωριμάζω, κι όλα αυτά τα ενδιάμεσα που δεν προλαβαίνουμε να 

καταγράψουμε και να πατήσουμε παύση για να κοιταχτούμε μέσα τους και 

να αναρωτηθούμε: 

 

 η ποίηση σήμερα; 

Η  ποίηση κατά την άποψη μου συνεχίζει δύσκολα. Και είναι εκεί όση και 

να είναι για να την γράφουμε και για να την διαβάζουμε. Και η ποίηση 

σήμερα είναι ακόμη διάφανη για να προκαλεί απορίες κι ερωτήματα και 

συζητήσεις κι όνειρα κι εφαλτήριο για να σηκωνόμαστε ακόμα λίγο 

ψηλότερα, όσοι ασχολούμαστε με αυτή.   

Ποιον αφορά η ποίηση σήμερα 

Προσλαμβάνοντας το ερώτημα με την έννοια του «ποιον ενδιαφέρει η 

ποίηση σήμερα;» θα προσπαθήσω να διατυπώσω κάποιες σκέψεις.  

H ποίηση ενδιαφέρει σήμερα μικρότερο αναλογικά αριθμό ανθρώπων απ' 

ό,τι σε κάθε άλλη εποχή. Από εκείνους που διαβάζουν λογοτεχνία 

ενδιαφέρει τους λιγότερους - για την ακρίβεια πολύ λίγους. Το 

αποδεικνύουν αυτό οι πωλήσεις ποιητικών βιβλίων, που είναι συντριπτικά 

μικρότερες από εκείνες των βιβλίων πεζογραφίας, και ο ελάχιστος χώρος 

που διατίθεται για την παρουσίαση των ποιητικών βιβλίων (και της ποίησης 

γενικότερα) σε σύγκριση με εκείνον που δίνεται για την πεζογραφία στις 

σελίδες βιβλίου των εφημερίδων και των ευρείας κυκλοφορίας περιοδικών. 

Αλλά η ποίηση ενδιαφέρει σήμερα, παρά τα θρυλούμενα περί του 

αντιθέτου, και τους λιγότερους από εκείνους που γράφουν λογοτεχνία.  

Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει γιατί ένα μεγάλο μέρος - το μεγαλύτερο - 

από εκείνα που εξέφραζε σε παλαιότερες εποχές η ποίηση εκφράζεται 

σήμερα με άλλους λογοτεχνικούς τρόπους.  
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H διάσπαση του λογοτεχνικού λόγου  

Στην αρχαϊκή εποχή η ποίηση ήταν όλη η λογοτεχνία. Εκτελούσε - θα 

λέγαμε με τους όρους των νεότερων εποχών - και χρέη διηγήματος, 

μυθιστορήματος και θεατρικού έργου (ακόμη και δοκιμίου). Με τη σταδιακή 

όμως - από την αρχαία εποχή ως το τέλος του 19ου αιώνα - αυτονόμηση 

του αφηγηματικού και του δραματικού στοιχείου σε ιδιαίτερα λογοτεχνικά 

είδη, η ποίηση περιορίστηκε (παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες 

αναζωπύρωσης αυτών των στοιχείων) κυρίως στο λυρικό μέρος της - με 

την ευρύτερη βέβαια (με τη σημερινή) έννοια του λυρισμού: εκείνη που 

περιέχει και τη διαπλοκή του λυρικού στοιχείου με το δραματικό και το 

αφηγηματικό.  

Επειδή η διάσπαση του λογοτεχνικού λόγου σε λογοτεχνικά είδη και οι 

διακυμάνσεις των ιδεολογικών προτιμήσεων από εποχή σε εποχή 

αντανακλούν τις αναζητήσεις της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας, το 

περιορισμένο σήμερα ενδιαφέρον για την ποίηση φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως παράδοξο. Γιατί θα περίμενε κανείς να συνέβαινε το αντίθετο. Σε 

μιαν εποχή όπως η δική μας, η οποία δεν ευνοεί - όπως μας λένε - τις 

μεγάλες αφηγήσεις αλλά αρέσκεται στις μικρές εξιστορήσεις, στις 

εκφράσεις που υπαγορεύονται από ατομικούς περισσότερο παρά από 

κοινούς μύθους και οραματισμούς, θα περίμενε κανείς αυτό που 

ονομάζουμε σήμερα ποίηση, ο λυρικός λόγος, που είναι το πεδίο της 

καλλιέργειας προσωπικών περισσότερο παρά συλλογικών 

συναισθημάτων - δηλαδή των μικρών εξιστορήσεων -, να είναι το 

περισσότερο προτιμώμενο από τα λογοτεχνικά είδη.  

Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Το προτιμώμενο σήμερα λογοτεχνικό είδος είναι 

εκείνο που θα περίμενε κανείς λιγότερο, η πεζογραφία· για την ακρίβεια, το 

μυθιστόρημα, δηλαδή το είδος που προσφέρεται περισσότερο απ' ό,τι κάθε 

άλλο στις μεγάλες αφηγήσεις.  

 

H εποχή μας  

η λογοτεχνία εκφράζει τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και επειδή η 

επιθυμία είναι ένα αίσθημα διαρκές, διαχρονικό και αδιάπτωτο (είναι το 

βασικό αίσθημα που εκφράζει η λογοτεχνία, και ο λόγος ύπαρξής της), η 

ανάγκη αυτό το αίσθημα να εκφραστεί είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. 

Και όταν ένα αίσθημα είναι πολύ ισχυρό, επιλέγει εκείνο το λογοτεχνικό 

είδος το οποίο στη συγκεκριμένη εποχή μπορεί να το διατυπώσει 

καθαρότερα· όχι αναγκαστικά βαθύτερα ή διεισδυτικότερα, αλλά 
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παραστατικότερα. Από την αρχαία εποχή ως τις αρχές του 20ού αιώνα το 

είδος αυτό ήταν η ποίηση. Σήμερα είναι το μυθιστόρημα.  

 

Όμως η ποίηση που γράφεται σήμερα  

ενδιαφέρει το αναγνωστικό κοινό της λογοτεχνίας λιγότερο όχι μόνο απ' 

όσο το ενδιαφέρει το μυθιστόρημα αλλά και απ' όσο το ενδιέφερε η ποίηση 

στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. Το ενδιαφέρει λιγότερο, γιατί είναι 

λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ποίηση που γραφόταν εκείνο τον καιρό, 

που ήταν η περίοδος της εμφάνισης και ανόδου του Μοντερνισμού. Και 

είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα γιατί, διαφορετικά από την περίοδο εκείνη, 

σήμερα βρισκόμαστε όχι στην αρχή αλλά στο τέλος μιας ποιητικής εποχής. 

H εποχή εκείνη παρήγαγε μεγάλα ποιητικά έργα όχι μόνο γιατί είχε 

σημαντικούς, μεγάλους ποιητές - σημαντικοί ποιητές υπάρχουν και σήμερα 

- αλλά και γιατί οι λογοτεχνικές της συνθήκες ευνοούσαν τη δημιουργία 

μεγάλων έργων. Την ευνοούσαν γιατί ήταν εποχή μεγάλων, ριζοσπαστικών 

ποιητικών αλλαγών, από εκείνες που συμβαίνουν σπάνια, όταν έχουν 

συσσωρευτεί όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβάλλουν την αλλαγή του 

λογοτεχνικού παραδείγματος. H φορά αυτών των στοιχείων ωθεί και από 

μόνη της τους ποιητές στην αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων, τους 

βοηθάει να ελευθερώσουν μέσα τους ποιητικές δυνάμεις που διαφορετικά 

ίσως παρέμεναν λανθάνουσες. 

 

H κρίση του ελεύθερου στίχου  

Απεναντίας οι ποιητικές συνθήκες σήμερα δεν είναι ευνοϊκές για τους 

ποιητές. Ο ποιητικός λόγος, καθώς ο ελεύθερος στίχος έχει, όπως όλα 

δείχνουν, εξαντλήσει τις δυνατότητές του - πράγμα που ήταν αναπόφευκτο 

-, βρίσκεται σε κρίση. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 

κρίση του ελεύθερου στίχου. Οι κύριες έξοδοι από αυτή την κρίση είναι 

αδιέξοδες ποιητικά: είτε οδηγούν τον ελεύθερο στίχο στην πρόζα, δηλαδή 

τον βγάζουν έξω από την ποίηση, είτε τον πηγαίνουν πίσω στις έμμετρες 

μορφές, δηλαδή στο παρελθόν. Θέλω να πω: διαφορετικά απ' ό,τι στις 

αρχές του περασμένου αιώνα, όπου η έξοδος από την τότε κρίση - την 

κρίση της έμμετρης προσωδίας που οδήγησε στον ελεύθερο στίχο - ήταν 

ευδιάκριτη και ως εκ τούτου κοινή, στη σημερινή κρίση δεν είναι ορατή μια 

κεντρική, δηλαδή μια εκ βάθρων ανανεωτική, έξοδος. Υπάρχουν μόνο εδώ 

κι εκεί ορισμένα λιγότερο αδιέξοδα σημεία, και αυτά δυσδιάκριτα, κάποιο 

από τα οποία θα πρέπει να ανακαλύψει κανείς για να μπορέσει ν' ανοίξει 
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ένα μονοπάτι, μια δική του, προσωπική έξοδο προς μια πραγματική 

επαναμάγευση του ποιητικού λόγου.  

 

Σήμερα 2020 

H ποίηση ενδιαφέρει σήμερα μικρότερο αναλογικά αριθμό ανθρώπων απ' 

ότι σε κάθε άλλη εποχή. Από εκείνους που διαβάζουν λογοτεχνία 

ενδιαφέρει τους λιγότερους - για την ακρίβεια πολύ λίγους. Το 

αποδεικνύουν αυτό οι πωλήσεις ποιητικών βιβλίων, που είναι συντριπτικά 

μικρότερες από εκείνες των βιβλίων πεζογραφίας, και ο ελάχιστος χώρος 

που διατίθεται για την παρουσίαση των ποιητικών βιβλίων (και της ποίησης 

γενικότερα) σε σύγκριση με εκείνον που δίνεται για την πεζογραφία στις 

σελίδες βιβλίου των εφημερίδων και των ευρείας κυκλοφορίας περιοδικών. 

Αλλά η ποίηση ενδιαφέρει σήμερα, παρά τα θρυλούμενα περί του 

αντιθέτου, και τους λιγότερους από εκείνους που γράφουν λογοτεχνία.  

Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει γιατί ένα μεγάλο μέρος - το μεγαλύτερο - 

από εκείνα που εξέφραζε σε παλαιότερες εποχές η ποίηση εκφράζεται 

σήμερα με άλλους λογοτεχνικούς τρόπους.  

Στην αρχαϊκή εποχή η ποίηση ήταν όλη η λογοτεχνία. Εκτελούσε - θα 

λέγαμε με τους όρους των νεότερων εποχών - και χρέη διηγήματος, 

μυθιστορήματος και θεατρικού έργου (ακόμη και δοκιμίου). Με τη σταδιακή 

όμως - από την αρχαία εποχή ως το τέλος του 19ου αιώνα - αυτονόμηση 

του αφηγηματικού και του δραματικού στοιχείου σε ιδιαίτερα λογοτεχνικά 

είδη, η ποίηση περιορίστηκε (παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες 

αναζωπύρωσης αυτών των στοιχείων) κυρίως στο λυρικό μέρος της - με 

την ευρύτερη βέβαια (με τη σημερινή) έννοια του λυρισμού: εκείνη που 

περιέχει και τη διαπλοκή του λυρικού στοιχείου με το δραματικό και το 

αφηγηματικό.  

Επειδή η διάσπαση του λογοτεχνικού λόγου σε λογοτεχνικά είδη και οι 

διακυμάνσεις των ειδολογικών προτιμήσεων από εποχή σε εποχή 

αντανακλούν τις αναζητήσεις της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας, το 

περιορισμένο σήμερα ενδιαφέρον για την ποίηση φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως παράδοξο. Γιατί θα περίμενε κανείς να συνέβαινε το αντίθετο. Σε 

μίαν εποχή όπως η δική μας, η οποία δεν ευνοεί - όπως μας λένε - τις 

μεγάλες αφηγήσεις αλλά αρέσκεται στις μικρές εξιστορήσεις, στις 

εκφράσεις που υπαγορεύονται από ατομικούς περισσότερο παρά από 

κοινούς μύθους και οραματισμούς, θα περίμενε κανείς αυτό που 

ονομάζουμε σήμερα ποίηση, ο λυρικός λόγος, που είναι το πεδίο της 

καλλιέργειας προσωπικών περισσότερο παρά συλλογικών 
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συναισθημάτων - δηλαδή των μικρών εξιστορήσεων -, να είναι το 

περισσότερο προτιμώμενο από τα λογοτεχνικά είδη.  

Όμως η ποίηση που γράφεται σήμερα ενδιαφέρει το αναγνωστικό κοινό της 

λογοτεχνίας λιγότερο όχι μόνο απ' όσο το ενδιαφέρει το μυθιστόρημα αλλά 

και απ' όσο το ενδιέφερε η ποίηση στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα. 

Το ενδιαφέρει λιγότερο, γιατί είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από την ποίηση 

που γραφόταν εκείνο τον καιρό, που ήταν η περίοδος της εμφάνισης και 

ανόδου του Μοντερνισμού. Και είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα γιατί, 

διαφορετικά από την περίοδο εκείνη, σήμερα βρισκόμαστε όχι στην αρχή 

αλλά στο τέλος μιας ποιητικής εποχής.  

H εποχή εκείνη παρήγαγε μεγάλα ποιητικά έργα όχι μόνο γιατί είχε 

σημαντικούς, μεγάλους ποιητές - σημαντικοί ποιητές υπάρχουν και σήμερα 

- αλλά και γιατί οι λογοτεχνικές της συνθήκες ευνοούσαν τη δημιουργία 

μεγάλων έργων. Την ευνοούσαν γιατί ήταν εποχή μεγάλων, ριζοσπαστικών 

ποιητικών αλλαγών, από εκείνες που συμβαίνουν σπάνια, όταν έχουν 

συσσωρευτεί όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβάλλουν την αλλαγή του 

λογοτεχνικού παραδείγματος. H φορά αυτών των στοιχείων ωθεί και από 

μόνη της τους ποιητές στην αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων, τους 

βοηθάει να ελευθερώσουν μέσα τους ποιητικές δυνάμεις που διαφορετικά 

ίσως παρέμεναν λανθάνουσες.  

Απεναντίας οι ποιητικές συνθήκες σήμερα δεν είναι ευνοϊκές για τους 

ποιητές. Ο ποιητικός λόγος, καθώς ο ελεύθερος στίχος έχει, όπως όλα 

δείχνουν, εξαντλήσει τις δυνατότητές του - πράγμα που ήταν αναπόφευκτο 

-, βρίσκεται σε κρίση. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 

κρίση του ελεύθερου στίχου. Οι κύριες έξοδοι από αυτή την κρίση είναι 

αδιέξοδες ποιητικά: είτε οδηγούν τον ελεύθερο στίχο στην πρόζα, δηλαδή 

τον βγάζουν έξω από την ποίηση, είτε τον πηγαίνουν πίσω στις έμμετρες 

μορφές, δηλαδή στο παρελθόν. 

Θέλω να πω: διαφορετικά απ' ότι στις αρχές του περασμένου αιώνα, όπου 

η έξοδος από την τότε κρίση - την κρίση της έμμετρης προσωδίας που 

οδήγησε στον ελεύθερο στίχο - ήταν ευδιάκριτη και ως εκ τούτου κοινή, στη 

σημερινή κρίση δεν είναι ορατή μια κεντρική, δηλαδή μια εκ βάθρων 

ανανεωτική, έξοδος. Υπάρχουν μόνο εδώ κι εκεί ορισμένα λιγότερο 

αδιέξοδα σημεία, και αυτά δυσδιάκριτα, κάποιο από τα οποία θα πρέπει να 

ανακαλύψει κανείς για να μπορέσει ν' ανοίξει ένα μονοπάτι, μια δική του, 

προσωπική έξοδο προς μια πραγματική επαναμάγευση του ποιητικού 

λόγου.  
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Ευτυχώς η ποίηση σήμερα συνεχίζει από κάποιους πιστούς της. Και είναι εκεί 

για να την γράφουμε και για να την διαβάζουμε. Και η ποίηση σήμερα είναι 

ακόμη διάφανη για να προκαλεί απορίες κι ερωτήματα και συζητήσεις κι 

όνειρα κι εφαλτήριο για να σηκωνόμαστε λίγο ψηλότερα. 

όλη ἡ μνήμη του κόσμου χωράει μέσα στην Ποίηση. Ἢ τουλάχιστον αὐτὴ 

τη μαγική εντύπωση μας δίνει ἡ τέχνη της Ποίησης. Πώς όσα ἔχουν χαθεί 

και κεῖνα ποὺ θα θρουν και θα περάσουν και θα χαθούν θα μείνουν για 

πάντα μέσα στην Ποίηση. Θα μείνουν για πάντα μέσα στην Ποίηση «ὅσα 

κι ἂν εἶναι λίγα αὐτὰ ποὺ σταματιοῦνται», όπως θα λέγε ὁ Αλεξανδρινός. 

Τέλος χρέος μας είναι,  την ποίηση, να μην την απαρνηθούμε και δεν εννοώ 

την δική μας μόνο ποίηση, αλλά όλη την ποίηση του Έλληνα, να την κλεί-

σουμε στην καρδιά μας, να την αγαπήσουμε, να την πλατύνουμε. Να την 

κάνουμε τραγούδι μας, να την κρατήσουμε στον ήλιο, να τη δώσουμε στις 

γενιές πού υπάρχουν και στις άλλες πού θα έρθουν, ιερή κληρονομιά και 

ανθρώπινο μεγαλείο για το κέρδισα ενός καλύτερου κόσμου. 

Η ποίηση είναι μια προσπάθεια να αντιστρέψουμε και να επιδιορθώσουμε 

την Πτώση – να ενώσουμε και πάλι το νόημα με το σώμα, το πνεύμα με τις 

αισθήσεις. Με αυτή την έννοια, η ποίηση είναι η πιο δημιουργική  από τις 

τέχνες. Η ποίηση δουλεύει με το νόημα, αλλά με έναν «ενσαρκωτικό» 

τρόπο –προσφέρει και πάλι στο νόημα το χαμένο υλικό σώμα του. Κατά 

συνέπεια, υπάρχει κάτι το ουτοπικό στην ίδια την ποιητική πράξη, όσο 

κατηφή ή απελπισμένα και αν είναι μερικά ποιήματα. 
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