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«…Ἀπό τά βάθη φτάνει τούς παλιούς καιρούς
Βάσανα ξεφορτώνει κι ἀναστεναγμούς..

...Χρόνους μᾶς ταξιδεύει δέ βουλιάξαμε….

...μπήκαμε μέσ’ στά ὅλα καί περάσαμε…»
[Ὀδ. Ἐλύτης, Τό τρελοβάπορο]

«Σάν νά ’χαν ποτέ τελειωμό τά πάθια καί οἱ καημοί
τοῦ κόσμου»

[Ἀ. Παπαδιαμάντης, Τό μοιρολόι τῆς φώκιας] 

Η µαγεία 
µιας ποιητικής συνοµιλίας



To 2011 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από το θάνατο
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και εκατό χρόνια από
τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη. Το Πειραματικό Λύ-
κλειο της πόλης μας συμπληρώνει δέκα χρόνια λει-
τουργίας. Κάθε χρόνο το ημερολόγιό μας έχει
φιλολογικό περιεχόμενο. Δημιουργήσαμε μια παρά-
δοση που θέλουμε να συνεχίσουμε. Η σχολική μας
κοινότητα με τη σκέψη πως στους δύσκολους και-
ρούς η ποίηση μπορεί να μιλήσει για τους άλλους
δρόμους, που αν έχουμε την ικανότητα να βαδί-
σουμε θα γίνουμε καλύτεροι, αφιερώνει το ημερο-
λόγιό της στη μαγεία της «ποιητικής συνομιλίας» του
Οδυσσέα Ελύτη με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. 

Η ποίηση σμιλεύει την ανθρώπινη φύση καθώς «τό πιό
δύσκολο πρᾶγμα στόν κόσμο, ἀλήθεια, εἶναι νά γίνει
κανείς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἶναι» σημειώνει ο Οδυσ-
σέας Ελύτης και αναδεικνύει την ύπαρξη μιας μαγείας, ενώ ταυ-
τόχρονα σ’ αφήνει να ανακαλύπτεις μόνος σου το επόμενο σκαλοπάτι που οδηγεί ψηλότερα.
Αυτή η ιδιότυπη μαγεία τον φέρνει κοντά στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη: «Ὅπου καί να σᾶς
βρίσκει τό κακό, ἀδελφοί / ὅπου καί νά θολώνει ὁ νοῦς σας / μνημονεύετε Διονύσιο Σο-
λωμό / Καί μνημονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη…» και υπογραμμίζει: «Νά πού βρί-
σκεται ἡ ἀληθινή μαγεία τοῦ Παπαδιαμάντη. Δέ ζητᾶ νά τεντώσει τά νεῦρα μας, νά σείσει
πύργους καί νά ἐπικαλεστεῖ τέρατα. Οἱ νύχτες του, ἐλαφρές σάν τό γιασεμί, ἀκόμη καί
ὅταν περιέχουν τρικυμίες, πέφτουν ἐπάνω στήν ψυχή μας σάν μεγάλες πεταλούδες πού
ἀλλάζουν ὁλοένα θέση, ἀφήνοντας μιά στιγμή νά δοῦμε στά διάκενα τή χρυσή παραλία,
ὅπου θά μπορούσαμε νά ’χαμε περπατήσει χωρίς βάρος, χωρίς ἁμαρτία. Εἶναι ἐκεῖ ὁπού
βρίσκεται τό μεγάλο μυστικό· αὐτό τό «θά μπορούσαμε» εἶναι ὁ οἴακας πού δέ γίνεται
νά γυρίσει, μόνο μᾶς ἀφήνει μέ τό χέρι μετέωρο ἀνάμεσα πίκρα καί γοητεία, προσδοκώ-
μενο καί ἄφταστο. «Σά νά ’χανε ποτέ τελειωμό τά πάθια καί οἱ καημοί τοῦ κόσμου»…»
[Οδ. Ελύτη, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη]. Οι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη είναι το βαπόρι της
ζωής μας, το τρελοβάπορο, είναι οι στίχοι που μας ταξιδεύουν και θα μας ταξιδεύουν, που
μας δίνουν και θα μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να αλλάζουμε και να μπαίνουμε μέσα σε
όλα και να περνάμε έχοντας για σύντροφο και οδηγό τον «ήλιο τον ηλιάτορα» μέχρις ότου
φωνάξουμε: «Λοιπόν αὐτός πού γύρευα, εἶμαι... Καί αὐτός ἀλήθεια πού ἤμουνα. Ὁ πολ-
λούς αἰῶνες πρίν…» [Ὀδ. Ἐλύτης, Ἄξιον Ἐστί]

«Ὦ, ἄς εἶναι καλά ὁ ἄγγελός μου, ὁ κατεβασμένος ἀπό κά-
ποιο τέμπλο, θεός τοῦ ἀνέμου συνάμα κι Ἔρως καί Γορ-
γόνα –θά ’λεγες, τόν εἶχαν κάνει, πρίν γεννηθῶ, εἰδική
παραγγελία. Μέ την εὐλογία του παλαντζάρω καλύτερα τίς
φουρτοῦνες τίς δικές μου καί προχωρῶ στίς ἐπικίνδυνες
περιοχές, τά ὕφαλα καί τίς κρυφονεριές, περασμένα μεσά-
νυχτα, μέ ἀναμμένα τά δύο μου φωτάκια, πρόσω ἡρέμα».
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ΔΔΕΕ ΤΤΡΡ ΤΤΕΕ ΠΠΕΕ ΠΠΑΑ ΣΣΑΑ ΚΚΥΥ

Ιανουάριος 2011

Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅϊς-Βασίλης, Φῶτα. Καὶ αὐτὸς
ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν πατατούκαν

του, τὸ μόνον ροῦχον ὁπού ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρό-
νους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν
ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε νὰ τὸν ἀκούῃ ἡ γειτό-
νισσα: «Σεβτᾶς εἶν᾿ αὐτός, δὲν εἶναι τσορβᾶς... ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι γέρωντας...
Καὶ εἶχε πέσει εἰς τὸν ἔρωτα… Συχνὰ ὅταν ἐπανήρχετο τὸ βράδυ, νύκτα, μεσάνυ-
κτα, καὶ ἡ σκιά του, μακρά, ὑψηλή, λιγνή, μὲ τὴν πατατούκαν φεύγουσαν καὶ
γλιστρῶσαν ἀπὸ τοὺς ὤμους του, προέκυπτεν εἰς τὸν μακρόν, στενὸν δρομίσκον,
καὶ αἱ νιφάδες, μυῖαι λευκαί, τολύπαι βάμβακος, ἐφέροντο στροβιληδὸν εἰς τὸν ἀέρα,
καὶ ἔπιπτον εἰς τὴν γῆν, καὶ ἔβλεπε τὸ βουνὸν ν᾿ ἀσπρίζῃ εἰς τὸ σκότος, ἔβλεπε τὸ
παράθυρον τῆς γειτόνισσας κλειστόν, βωβόν, καὶ τὸν φεγγίτην νὰ λάμπῃ θαμβά,
θολά, καὶ ἤκουε τὸν χειρόμυλον νὰ τρίζῃ ἀκόμη, καὶ ὁ χειρόμυλος ἔπαυε, καὶ ἤκουε
τὴν γλῶσσαν της ν᾿ ἀλέθῃ, κ᾿ ἐνθυμεῖτο τὸν ἄνδρα της, τὰ παιδιά της, τὸ γαϊδουράκι
της, ὁπού αὐτὴ ὅλα τὰ ἀγαποῦσε, ἐνῷ αὐτὸν δὲν ἐγύριζε μάτι νὰ τὸν ἰδῇ, ἐκαπνί-
ζετο, ὅπως τὸ μελίσσι, ἐσφλομώνετο, ὅπως τὸ χταπόδι, καὶ παρεδίδετο εἰς σκέψεις
φιλοσοφικὰς καὶ εἰς ποιητικὰς εἰκόνας...

... Χειμὼν βαρύς, οἰκία καταρρέουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξία, ἀνία, κόσμος
βαρύς, κακός, ἀνάλγητος. Ὑγεία κατεστραμμένη. Σῶμα βασανισμένον, φθαρμένον,
σωθικὰ λυωμένα. Δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ ζήσῃ, νὰ αἰσθανθῇ, νὰ χαρῇ. Δὲν ἠμπο-
ροῦσε νὰ εὕρῃ παρηγορίαν, νὰ ζεσταθῇ. Ἔπιε διὰ νὰ σταθῇ, ἔπιε διὰ νὰ πατήσῃ, ἔπιε
διὰ νὰ γλιστρήσῃ. Δὲν ἐπάτει πλέον ἀσφαλῶς τὸ ἔδαφος... Ἐκλονήθη... Ἐπιάσθη ἀπὸ
τὸν παραστάτην μιᾶς θύρας... Ἐπάνω ἐκινοῦντο φῶτα καὶ ἄνθρωποι. Ἴσως ἐγίνοντο
ἑτοιμασίαι. Χριστούγεννα, Ἅϊς-Βασίλης, Φῶτα, παραμοναί. Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος...
Ἐκλονήθη, ἐσαρρίσθη, ἔκλινε καὶ ἔπεσεν. Ἐξηπλώθη ἐπὶ τῆς χιόνος, καὶ κατέλαβε μὲ
τὸ μακρόν του ἀνάστημα ὅλον τὸ πλάτος τοῦ μακροῦ στενοῦ δρομίσκου.

... Πλὴν δὲν τὸν εἶδεν … κανεὶς ἄλλος. K᾿ ἐπάνω εἰς τὴν χιόνα ἔπεσε χιών. Καὶ ἡ χιὼν
ἐστοιβάχθη, ἐσωρεύθη δυὸ πιθαμάς, ἐκορυφώθη. Καὶ ἡ χιὼν ἔγινε σινδών, σάβα-
νον.Καὶ ὁ μπάρμπα-Γιαννιὸς ἄσπρισεν ὅλος, κ᾿ ἐκοιμήθη ὑπὸ τὴν χιόνα, διὰ νὰ μὴ
παρασταθῇ γυμνὸς καὶ τετραχηλισμένος, αὐτὸς καὶ ἡ ζωή του καὶ αἱ πράξεις του,
ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερῶν, τοῦ Τρισαγίου».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὁ Ἔρωτας στά χιόνια]

«Λέω: τή μιά στιγμή, τή μόνη πού
ἐάν φτάνει δέ γνωρίζεις
Τά Γραμμένα ραγίζονται 
Καί αὐτός πού δίνει, παίρνει.
Ἐπειδή ἐάν ὄχι τότε θά
Πρέπει καί ὁ θάνατος νά θανατώνεται καί ἡ φθορά
Νά φθείρεται καί τό μικρό
Τριανταφυλλί πού κάποτε
Στήν παλάμη σου κράτησες, βότσαλο καί αὐτό

[Ὀδ. Ἐλύτης, Τά ἑτεροθαλῆ]

«Χαράξου κάπου μέ ὁποιονδήποτε τρόπο καί μετά
πάλι σβήσου μέ γενναιοδωρία»
«Ἡ Λύπη ὀμορφαίνει ἐπειδή τῆς μοιάζουμε»

[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]
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Γ. Κόρδης



Επάνω στὸν βράχον τῆς ἐρήμου ἀκτῆς, ἀπὸ παλαιοὺς λησμονημένους χρό-
νους, εὑρίσκετο κτισμένον τὸ ἐξωκκλήσι τῆς Παναγίας τῆς Κατευοδώτρας.
Ὅλον τὸν χειμῶνα παπὰς δὲν ἤρχετο νὰ τὸ λειτουργήσῃ. Ὁ βορρᾶς μαίνεται
καὶ βρυχάται ἀνὰ τὸ πέλαγος τὸ ἁπλωμένον μαυρογάλανον καὶ βαθύ, τὸ κῦμα
λυσσᾷ καὶ ἀφρίζει ἐναντίον τοῦ βράχου. Κι ὁ βράχος ὑψώνει τὴν πλάτην του
γίγας ἀκλόνητος, στοιχειὸ ριζωμένο βαθιὰ στὴν γῆν, καὶ τὸ ἐρημοκκλήσι λευκὸν
καὶ γλαρόν, ὡς φωλιὰ θαλασσαετοῦ στεφανώνει τὴν κορυφήν του.

Ὅλον τὸν χρόνον παπὰς δὲν ἐφαίνετο καὶ καλόγηρος δὲν ἤρχετο νὰ δοξολο-
γήσῃ. Μόνον τὴν ἡμέρα τῶν Φώτων κατέβαινεν ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ βραχώδους
βουνοῦ, ἀπὸ τὸ λευκὸν μοναστηράκι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, σεβάσμιος, μὲ
φτερουγίζοντα κάτασπρα μαλλιὰ καὶ κυματίζοντα βαθιὰ γένεια, ἕνας γέρων
ἱερεὺς «ὡς νεοττὸς τῆς ἄνω καλιᾶς τῶν Ἀγγέλων» διὰ νὰ λειτουργήσῃ τὸ πα-
λαιὸν λησμονημένον ἐρημοκκλήσι. Ἐκεῖ ἤρχοντο τρεῖς-τέσσαρες βοσκοί, βου-
νίσιοι, ἀλειτούργητοι, ἀλιβάνιστοι, ἤρχοντο μὲ τὶς φαμίλιες των, τὶς ἀνέβγαλτες
καὶ ἄπραχτες, μὲ τὰ βοσκόπουλά των τ᾿ ἀχτένιστα καὶ ἄνιφτα, ποὺ δὲν ἤξευ-
ραν νὰ κάμουν τὸν σταυρόν τους, διὰ ν᾿ ἁγιασθοῦν καὶ νὰ λειτουργηθοῦν ἐκεῖ·
καὶ εἰς τὴν ἀπόλυσιν τῆς λειτουργίας ὁ γηραιὸς παπὰς μὲ τοὺς πτερυγίζοντας
βοστρύχους εἰς τὸ φύσημα τοῦ βορρᾶ, καὶ τὴν βαθεῖαν κυμαινομένην γενειάδα,
κατέβαινε κάτω εἰς τὸν μέγαν ἁπλωτὸν αἰγιαλόν, ἀνάμεσα εἰς ἀγρίους θα-
λασσοπλήκτους βράχους, διὰ νὰ φωτίσῃ κι ἁγιάσῃ τ᾿ ἀφώτιστα κύματα.

Τὸν ἄλλον καιρὸν ἤρχοντο, συνήθως τὴν ἄνοιξιν, γυναῖκες ναυτικῶν καὶ θυγα-
τέρες, κάτω ἀπὸ τὴν χώραν, μὲ σκοπὸν ν᾿ ἀνάψουν τὰ κανδήλια, καὶ νά πα-
ρακαλέσουν τὴν Παναγίαν τὴν Κατευοδώτραν νὰ ὁδηγήσῃ καὶ κατευοδώσῃ
τοὺς θαλασσοδαρμένους συζύγους καὶ τοὺς πατέρας των. Ὡραῖες κοπέλες μὲ
ὑποκάμισα κόκκινα μεταξωτά, μὲ τραχηλιὲς ψιλοκεντημένες, μὲ τοὺς χυτοὺς
βραχίονας καὶ τὰ στήθη τὰ γλαφυρά, ἤρχοντο νὰ ἱκετεύσουν διὰ τ᾿ ἀδελφάκια
των ποὺ ἐθαλασσοπνίγοντο δι᾿ αὐτάς, διὰ νὰ τὶς φέρουν προικιὰ ἀπὸ τὴν Πόλιν,
στολίδια ἀπὸ τὴν Βενετιᾶν, κειμήλια ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρειαν. «Πάντα νά ̓ρχων-
ται, πάντα νὰ φέρνουν». Βοϊδάκια λογικά, ποὺ ὤργωναν ἀντὶ τῆς ξηρᾶς τὴν
θάλασσαν· φρόνιμα ὅπως τὰ δυὸ ἐκεῖνα τέκνα τῆς ἱερείας τῆς Δήμητρος, τὰ μα-
καρισθέντα. Νεαραὶ γυναῖκες ρεμβάζουσαι καὶ μητέρες συλλογισμέναι ἤρχοντο
διὰ νὰ καθίσουν καὶ ἀγναντέψουν...».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Τ’ ἀγνάντεμα]

«... Καί ἀπ’ τίς φουρτοῦνες τίς πολλές γυρίστηκα
/ Μές στούς ἀνθρώπους αὐτοεξορίστηκα!...

... Μή μ’ ἀφήνετε νά τρέξω γιατί θά χαθῶ. / Δέν
μοῦ δόθηκε ἡ χάρη νά κλάψω ἀλλά φοβᾶμαι...

... Ὅποιος μπορεῖ καί φορτίζει τήν ἐρημιά / ἔχει
ἀκόμη ἀνθρώπους μέσα του...»

[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]

«... Ποίηση μόνον εἶναι 
Κεῖνο πού ἀπομένει. Ποίηση. Δίκαιη καί οὐσιαστική
κι εὐθεία.

Ὅπως μπορεῖ καί νά τήν φαντασθῆκαν οἱ πρω-
τόπλαστοι.

Δίκαιη στά στιφά τοῦ κήπου καί στο ρολόι ἀλά-
θητη».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Δυτικά τῆς λύπης]
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Γ. Κόρδης

Γεράσιμου Στέρη
Προμετωπίδα για τον «Μικρό Ναυτίλο»



Υ περάνω τῆς κεφαλῆς της, ὀλίγον πρὸς τὰ δεξιά, ἐντὸς μικρᾶς κρυπτῆς λάκ-
κας, παραπλεύρως τοῦ Κοιμητηρίου, εἶχε καθίσει νεαρὸς βοσκός, ἐπιστρέφων μὲ τὸ
μικρὸν κοπάδι του ἀπὸ τοὺς ἀγρούς, καί, χωρὶς ν᾿ ἀναλογισθῇ τὸ πένθιμον τοῦ τόπου,
εἶχε βγάλει τὸ σουραύλι ἀπὸ τὸ μαρσίπιόν του, καὶ ἤρχισε νὰ μέλπῃ φαιδρὸν ποιμε-
νικὸν ᾆσμα... ...Μία γολέτα ἦτο σηκωμένη στὰ πανιά, κ᾿ ἔκαμνε βόλτες ἐντὸς τοῦ λιμέ-
νος. Ἀλλὰ δὲν ἔπαιρναν τὰ πανιά της, καὶ δὲν ἔκαμπτε ποτὲ τὸν κάβον τὸν δυτικόν.
Μία φώκη, βόσκουσα ἐκεῖ πλησίον, εἰς τὰ βαθιὰ νερά, ἤκουσεν ἴσως τὸ σιγανὸν μοι-
ρολόι τῆς γραίας, κ’ ἐθέλχθη ἀπὸ τὸν θυρυβώδη αὐλὸν τοῦ μικροῦ βοσκοῦ, καὶ ἦλθε πα-
ραέξω, εἰς τὰ ρηχά, κ᾿ ἐτέρπετο εἰς τὸν ἦχον, κ᾿ ἐλικνίζετο εἰς τά κύματα. Μία μικρὰ
κόρη, ἦτο ἡ μεγαλυτέρα ἐγγονὴ τῆς γραίας, ἡ Ἀκριβούλα, ἐννέα ἐτῶν… μαθοῦσα ὅτι ἡ
μάμμη εὑρίσκετο εἰς τὸ Κοχύλι, πλύνουσα εἰς τὸν αἰγιαλόν, ἦλθε νὰ τὴν εὕρῃ, διὰ νὰ
παίξη ὀλίγον εἰς τὰ κύματα. Ἀλλὰ δὲν ἤξευρεν ὅπως πόθεν ἤρχιζε τὸ μονοπάτι, ἀπὸ
τοῦ Μαμογιάννη τὸν μύλον, ἀντικρὺ στὰ Μνημούρια, καὶ ἅμα ἤκουσε τὴν φλογέραν,
ἐπῆγε πρὸς τὰ ἐκεῖ καὶ ἀνεκάλυψε τὸν κρυμμένον αὐλητήν. καὶ ἀφοῦ ἐχόρτασε ν᾿ ἀκούῃ
τὸ ὄργανόν του καὶ νὰ καμαρώνῃ τὸν μικρὸν βοσκόν, εἶδεν ἐκεῖ ποῦ, εἰς τὴν ἀμφιλύ-
κην τοῦ νυκτώματος, ἓν μικρὸν μονοπάτι, πολύ ἀπότομον, πολύ κατηφορικόν, κ’ ἐνό-
μισεν ὅτι αὐτό ἦτο τό μονοπάτι, καὶ ὅτι ἐκεῖθεν εἶχε κατέλθει ἡ γραῖα ἡ μάμμη της. κ᾿
ἐπῆρε τὸ κατηφορικὸν ἀπότομον μονοπάτι διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸν αἰγιαλὸν νὰ τὴν ἀντα-
μώσῃ. Καὶ εἶχε νυκτώσει ἤδη.
Ἡ μικρὴ κατέβη ὀλίγα βήματα κάτω, εἶτα εἶδεν ὅτι ὁ δρομίσκος ἐγίνετο ἀκόμη πλέον
ἀπόκρημνος. Ἔβαλε μίαν φωνήν, κ᾿ ἐπροσπάθει ν᾿ ἀναβῇ, νὰ ἐπιστρέψῃ ὀπίσω. Εὑρί-
σκετο ἐπάνω εἰς τὴν ὀφρὺν ἑνὸς προεξέχοντος βράχου, ὡς δυὸ ἀναστήματα ἀνδρὸς
ὑπεράνω τῆς θαλάσσης. Ὁ οὐρανὸς ἐσκοτείνιαζε, σύννεφα ἔκρυπταν τὰ ἄστρα, καὶ
ἦτον στὴν χάσιν τοῦ φεγγαριοῦ. Ἐπροσπάθησε καὶ δὲν εὕρισκε πλέον τὸν δρόμον πόθεν
εἶχε κατέλθει. Ἐγύρισεν πάλιν πρὸς τὰ κάτω, κ᾿ ἐδοκίμασε νὰ καταβῇ. Ἐγλίστρησε κ᾿
ἔπεσε, μπλούμ! εἰς τὸ κῦμα.… 

Τὸ μοιρολόι τῆς φώκης, τὸ ὁποῖον μετέφρασεν εἰς ἀνθρώπινα λόγια εἶς γέρων ψαρᾶς,
ἐντριβὴς εἰς τὴν ἄφωνον γλῶσσαν τῶν φωκῶν, ἔλεγε περίπου τὰ ἑξῆς:

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Τό μοιρολόι τῆς φώκιας]

Αὐτὴ ἦτον ἡ Ἀκριβούλα
ἡ ἐγγόνα τῆς γρια-Λούκαινας.
Φύκιά ’ναι τὰ στεφάνια της,
κοχύλια τὰ προικιά της...

Κ᾿ ἡ γριὰ ἀκόμα μοιρολογᾷ
τὰ γεννοβόλια της τὰ παλιά.
Σὰν νἄχαν ποτὲ τελειωμὸ
τὰ πάθια κ᾿ οἱ καημοὶ τοῦ κόσμου».

Εἶσαι νέος – τό ξέρω – καί δέν ὑπάρχει τίποτε.
Λαοί, ἔθνη. Ἐλευθερίες τίποτε.
Ὅμως εἶσαι. Καί τήν ὥρα πού
Φεύγεις μέ τό ’να πόδι σου ἔρχεσαι μέ τ’ ἄλλο
Ἐρωτοφωτόσχιστος
Περνᾶς θέλεις δέ θέλεις
Αὐλητής φυτῶν καί συναγείρεις τά εἴδωλα
Ἐναντίον μας. Ὅσο ἡ φωνή σου ἀντέχει.
Πιάσε τό ΠΡΕΠΕΙ ἀπό τό ἱώτα καί γδάρε το ἴσαμε

μέ τό πί.
[Ὀδ. Ἐλύτης, Ὁ Μικρός Ναυτίλος]

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Μαρτιος 2011

«...

‘

ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ



Σκιάθος: Μουσείο Α. Παπαδιαμάντη Ὀδυσσέας Ἐλύτης



1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

απριλιος 2011

Οταν παιδίον διηρχόμην ἐκεῖ πλησίον, ἐπὶ ὀναρίου ὀχούμενος, διὰ νὰ
ὑπάγω νὰ ἀπολαύσω τὰς ἀγροτικάς μας πανηγύρεις, τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα,
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τῆς Πρωτομαγιᾶς, ἐρρέμβαζον γλυκὰ μὴ χορταίνων νὰ
θαυμάζω περικαλλὲς δένδρον, μεμονωμένον, πελώριον, μίαν βασιλικὴν δρῦν.
Ὁποῖον μεγαλεῖον εἶχεν! Οἱ κλάδοι της χλωρόφαιοι, κατάμεστοι, κραταιοί· οἱ
κλῶνές της, γαμψοὶ ὡς ἡ κατατομὴ τοῦ ἀετοῦ, οὖλοι ὡς ἡ χαίτη τοῦ λέοντος,
προεῖχον ἀναδεδημένοι, ὡς βασιλικὰ στέμματα. Καὶ ἦτον ἐκείνη ἄνασσα τοῦ
δρυμοῦ, δέσποινα ἀγρίας καλλονῆς, βασίλισσα τῆς δρόσου...

Ἀπὸ τὰ φύλλα της ἐστάλαζε κ᾿ ἔρρεεν ὁλόγυρά της «μάννα ζωῆς, δρόσος γλυ-
κασμοῦ, μέλι τὸ ἐκ πέτρας». Ἔθαλπον οἱ ζωηφόροι ὀποὶ τῆς ἔρωτα θείας ἀκμῆς,
κ᾿ ἔπνεεν ἡ θεσπεσία φυλλάς της ἵμερον τρυφῆς ἀκηράτου. Καὶ ἡ κορυφή της
βαθύκομος ἠγείρετο ὡς στέμμα παρθενικόν, διάδημα θεῖον.

Ἠσθανόμην ἄφατον συγκίνησιν νὰ θεωρῶ τὸ μεγαλοπρεπὲς ἐκεῖνο δένδρον.
Ἐφάνταζεν εἰς τὸ ὄμμα, ἔμελπεν εἰς τὸ οὖς, ἐψιθύριζεν εἰς τὴν ψυχὴν φθόγγους
ἀρρήτου γοητείας. Οἱ κλῶνες, οἱ ράμνοι, τὸ φύλλωμά της, εἰς τοῦ ἀνέμου τὴν
σεῖσιν, ἐφαίνοντο ὡς νὰ ψάλλωσι μέλος ψαλμικόν, τὸ «Ὡς ἐμεγαλύνθη». Μ᾿
ἔθελγε, μ᾿ ἐκήλει, μ᾿ ἐκάλει ἐγγύς της...

... Ἤμην κατάκοπος, κάθιδρος καὶ πνευστιῶν. Ἅμα ἔφθασα, ἐρρίφθην ἐπὶ τῆς
χλόης, ἐκυλίσθην ἐπάνω εἰς παπαροῦνες καὶ χαμολούλουδα. Ἀλλ᾿ ὅμως ἠσθα-
νόμην κρυφὴν εὐτυχίαν, ὀνειρώδη ἀπόλαυσιν. Ἐρρέμβαζον ἀναβλέπων εἰς τοὺς
κλῶνάς της τοὺς κραταιούς, καὶ ἠνοιγόκλειον ἡδυπαθῶς τὰ χείλη εἰς τὴν πνοὴν
τῆς αὔρας της, εἰς τὸν θροῦν τῶν φύλλων της. Ἑκατοντάδες πουλιῶν ἀνεπαύοντο
εἰς τοὺς κλῶνάς της, ἔμελπον τρελὰ τραγούδια... Δρόσος, ἄρωμα καὶ χαρμονὴ
ἐθώπευον τὴν ψυχήν μου….».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὑπό τήν βασιλικήν δρῦν]

«... Μέ τήν ἄμμο στά δάχτυλα ἔκλεινα τά δάχτυλα
Μέ τήν ἄμμο στά μάτια ἔσφιγγα τά δάχτυλα 
Ἤτανε ἡ ὀδύνη —
Θυμᾶμαι ἦταν Ἀπρίλης ὅταν ἔνιωσα πρώτη φορά 
τό ἀν θρώπινο βάρος σου
Τό ἀνθρώπινο σῶμα σου πηλό κι ἁμαρτία 
Ὅπως τήν πρώτη μέρα μας στή γῆ...

……………………………………………….

Τώρα θά ’χω σιμά μου ἕνα λαγήνι ἀθάνατο νερό
Θά ’χω ἕνα σχῆμα λευτεριᾶς ἀνέμου πού κλονίζει
Κι ἐκεῖνα τά χέρια σου ὅπου θά τυραννιέται ὁ Ἔρωτας
Κι ἐκεῖνο τό κοχύλι σου ὅπου θ’ ἀντηχεῖ τό Αἰγαῖο».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἡλικία τῆς γλαυκῆς θύμησης]
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MAΪος 2011

Υπερέβησαν ἤδη τήν στενήν πάροδον καί ἐξῆλθον εἰς τούς χλοερούς
διανθεῖς κάμπους. Μεθυστικόν ἄρωμα ἀ νήρχετο ἀπό τῶν ἀπειραρίθμων ἀνθῶν,
αἱ φράκται τῶν ἀμπέλων ἔθαλλον μέ ἀγραμπελιά καί μ’ αἰγοκλήματα καί μέ
ἀκανθώδεις θάμνους, τινές τῶν ἀγρῶν ἐφαίνοντο αἱ μάσσοντες εἰς τάς πρώτας
ἀκτῖνας τοῦ ἥλιου ἀπό χιλίας μυριάδας παπαρούνας. Ἐναμίλλως ἤνθουν τό χα-
μαίμηλον καί ἡ καυκαλήθρα καί ἡ μολοχάνθη, τά ἀστεράκια καί τά κιτρινού-
λια ἐπρόβαλλον δειλῶς τάς ἀσθενεῖς κε φάλας των ἐν μέσῳ τῆς ὑπερκόμπου
ἀφθονίας τῶν κατερύθρων μηκώνων, σημειούντων τήν ὑπεραιμίαν τοῦ ἔα ρος.
Ἀνώνυμα τίνα ἀνθύλλια, χόρτα σταχυοειδῆ, σπα ράγγια ἀκανθωτά καί βεργιά
καί ἄλλα ἀνεμειγνύοντο ἐν μέσῳ τοῦ ἄπειρου πλούτου τῆς Χλωρίδος. Ἦτο ἡ
Πρωτο μαγιά ἡ θεσπέσια, ἦτο ἡ ἄνοιξις ἐν πληθώρᾳ ζωῆς, ἕτοιμη νά παραδώσῃ
τό σκῆπτρον εἰς τό δρεπανοφόρον θέρος...».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Θέρος – Ἔρως]

«Τόσο πολύ τή μέθυσε ὁ χυμός τοῦ ἥλιου
Πού ἔγειρε τό κεφάλι της καί δέχτηκε νά γίνει
Σιγά-σιγά: η μικρή Πορτοκαλένια!

Ἔτσι καθώς γλαυκόλαμψαν οἱ ἑφτά οὐρανοί / Ἔτσι καθώς ἄγγιξαν μιά φωτιά
τά κρύσταλλα / Ἔτσι καθώς ἀστράψανε χελιδονοουρές / Σάστισαν πάνω οἱ
ἄγγελοι καί κάτω οἱ κοπελιές / Σάστισαν πάνω οἱ πελαργοί καί κάτω τά πα-
γόνια / Κι ὅλα μαζί συνάχτηκαν κι ὅλα μαζί τήν εἶδαν / Κι ὅλα μαζί τή φώ-
ναξαν: Πορτοκαλένια!

Μεθάει τό κλῆμα κι ὁ σκορπιός μεθάει ὁ κόσμος ὅλος / Ὅμως τῆς μέρας ἡ κε -
ντιά τόν πόνο δέν ἀφήνει / Τή λέει ὁ νάνος ἐρωδιός μέσα στά σκουληκάκια /
Τή λέει ὁ χτύπος τοῦ νεροῦ μές στίς χρυσοστιγμές / Τή λέει κι ἡ δρόσο στοῦ
καλοῦ βοριᾶ τό ἀπανωχείλι:

Σήκω μικρή μικρή μικρή Πορτοκαλένια! / Ὅπως σέ ξέρει τό φιλί κανένας δέν
σέ ξέρει / Μήτε σέ ξέρει ὁ γελαστός Θεός / Πού μέ τό χέρι του ἀνοιχτό στή
φλογερή ἀντηλιά / Γυμνή σέ δείχνει στούς τριανταδυό του ἀνέμους!».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἡ Πορτοκαλένια]

«... Καῖνε τά χείλη μου καί ἡ λύπη λάμπει / σταγόνα κα-
θαροῦ νεροῦ πάνω ἀπ’ τά βάραθρα / τά σκοτεινά γεμᾶ τα
χόρτα· μόνο ἡ ψυχή / ἀναμμένη σάν παλιά ἐκκλησία/
δείχνει ὅτι θά πεθάνουμε ἄνοιξη...
Ντίγκ-ντίγκ τό χαμομήλι: κουράστηκα νά ἐλπίζω / ντίγκ-
ντίγκ τό μολοχάνθι: βαρέθηκα ν’ ἀνησυχῶ / ντίγκ-ντίγκ: τέ-
τοιος ἀνέκαθεν / ὁ ἄνθρωπος / καί νά μην τό γνωρίζω!...
... Όλα μία σταγόνα / ὀμορφιᾶς τρεμάμενη στά τσίνορα·
μία λύπη διάφανη σάν Ἄθως κρεμάμενος ἀπό τόν οὐ ρανό /
μέ ἀπέραντη ὁρατότητα / ὅπου τά πάντα γίνονται ξεγί-
νονται...».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]

«Θέ μου τί μπλέ ξοδεύεις γιά νά μή σέ βλέπουμε!...».
[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]
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Ἀπό τό αἷμα τῆς ἀψηφισιᾶς πού ξέγραψε τή θλίψη 
Φτάνοντας ὡς τή μνήμη τῆς ἐλευθερίας.

Εἶπα τόν ἔρωτα τήν ὑγεία τοῦ ρόδου τήν ἀχτίδα
Πού μονάχη ὁλόισα βρίσκει τήν καρδιά
Τήν Ἑλλάδα πού μέ σιγουριά πατάει στή θάλασσα
Τήν Ἑλλάδα πού μέ ταξιδεύει πάντοτε
Σέ γυμνά χιονόδοξα βουνά.

Δίνω τό χέρι στή δικαιοσύνη
Διάφανη κρήνη κορυφαία πηγή 
Ὁ οὐρανός μου εἶναι βαθύς κι ἀνάλλαχτος 
Ὅ,τι ἀγαπῶ γεννιέται ἀδιάκοπα 
Ὅ,τι ἀγαπῶ βρίσκεται στήν ἀρχή τοῦ πάντα».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἥλιος ὁ Πρῶτος, III]
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Kαί ὁποία θά ἦτο ἐντρύφησις αἰσθήματος καί ρωμαντισμοῦ,
ἐάν διήγετε τάς ἡμέρας μετά τῆς ἀγαπητῆς ἐν μέσῳ τοῦ εὐώδους καί
χλοεροῦ ἐκείνου κήπου μέ τάς ροιάς, μέ τάς ροδωνιάς, μέ τάς
ἀμυγδαλέας καί πασχαλέας, μέ ὅλα τά ἐκλεκτότερα φυτά καί ἄνθη ...
παρά τήν ὄχθην τῆς ὡραίας λίμνης, ὅπου ὑπῆρχεν εἷς οὐρανός ἐπάνω,
καί ἄλλος οὐρανός ἐφαίνετο κάτω, λεῦκαι καί κυπάρισσοι ἀνέτεινον
τάς ὑψηλάς κορυφάς των ἄνω, καί ἄλλαι λεῦκαι καί κυπάρισσοι
ἐκρέμαντο ἀνάποδα κάτω. Καί ὅσαι μυριάδες ἄστρα ἐκό σμουν τήν
νύκτα λάμποντα τό στερέωμα, ἄλλαι τόσαι μυριάδες ἔλαμπαν
τρεμοσβύνοντα κάτω εἰς τόν πυθμένα. Καί καλαμῶνες σειόμενοι ὑπό
τοῦ ἀνέμου ὕψωναν τούς ἀσθενεῖς καυλούς των δύο ὀργυιάς ὑπέρ τό
κῦμα, καί βρύα καί λύγοι καί ἀσφόδελοι ἀπέζων ἐκ τοῦ ἐλέους τῆς
λίμνης καί ἐκ τοῦ λίπους τοῦ βάλτου, κλίνοντα τάς χθαμαλάς κορυφάς
των πρός τό ὕδωρ, ὡς ν’ ἀπέδιδον εἰς τήν λίμνην τήν ὀφειλομένην
εὐγνώμονα ὑπόκλισιν. Καί ἀντικρύ ὑψοῦτο ὁ λιμήν μέ τάς χλοεράς
ὄχθας του ὁλόγυρα, τάς ἐξαπλούσας εἰς τόν ἥλιον τάς πρασινιζούσας
κλιτῦς των, ὡς εὔκολπα στήθη παρθένου ἀναδίδοντα ζωήν καί σφρῖγος
εἰς τήν πλάσιν. Δένδρα ἐκόσμουν εὐ παρύφως τάς ὄχθας τάς ὀρεινάς
καί τάς ἀμμώδεις, καί ἄλλα δένδρα φυτευμένα ἐν τῇ θαλάσσῃ
ἐστόλιζον τό κῦμα καί τούς αἰγια λούς, τά ἱστία μέ τά ἐξάρτιά των...».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὁλόγυρα στή λίμνη]

«Μέρα στιλπνή ἀχιβάδα τῆς φωνῆς πού μ’ ἔπλασες 

Γυμνόν νά περπατῶ στίς καθημερινές μου Κυριακές
Ἀνάμεσ’ ἀπό τῶν γιαλῶν τά καλωσόρισες 
Φύσα τόν πρωτογνώριστο ἄνεμο
Ἅπλωσε μιά πρασιά στοργῆς 
Γιά νά κυλήσει ὁ ἥλιος τό κεφάλι του
Ν’ ἀνάψει μέ τά χείλια του τίς παπαροῦνες 
Τίς παπαροῦνες πού θά δρέψουν οἱ περήφανοι ἄνθρωποι
Γιά νά μήν εἶναι ἄλλο σημάδι στό γυμνό τους στῆθος

«... 



Νὰ δράξῃ τὴν Ἀρχόντω ἀπὸ τὸν βραχίονα...
ἀπὸ τὴν μασχάλην... ὄχι, ἀπὸ τὴν μέσην. Καὶ ἔπλεεν ἤδη,
ἔπλεε κ᾿ ἐκολυμβοῦσε μαζί της. Διὰ μίαν φορὰν ἂς γίνῃ
γλυκιὰ ἡ πικρὴ καὶ ἁλμυρὰ θάλασσα.

Ἔφευγεν, ἔφευγεν ὡς δελφίνι, ἐφύσα κ᾿ ἐξέρνα τὸ νερὸν
ὡς φάλαινα, καὶ προέβαλλε κοπτερὸν τὸν βραχίονα ὡς
ξιφίας. Ἔπλεε μὲ τὸν δεξιὸν βραχίονα, κ᾿ ἐσφιχταγκά-
λιαζε τὴν νέαν μὲ τὸν ἀριστερόν. Ἄνω τὴν κεφαλήν της,
ἄνω. Ν᾿ ἀναπνέῃ τὸ δακτυλιδένιο στοματάκι της... «Μη
φοβᾶσαι, ἀγάπη μου!» Καὶ μικρὸν κατὰ μικρὸν θὰ ἐξε-
τοπίζετο ὀργυιᾶς καὶ ὀργυιᾶς... θὰ ἐζύγωνε, θὰ ἐπλη-
σίαζεν εἰς τὴν ξηράν. «Τώρα, τώρα, ἐφτάσαμε, ψυχή
μου». Κανὲν δυστύχημα δὲν ἔμελλε νὰ συμβῇ. Ὅλος ὁ
κόσμος θὰ ἐσώζετο. «Ἐζαλίσθης, ψυχή μου; Ὅλα καλὰ
τώρα. Ἐπνίγη κανείς; Ὄχι, ἀφοῦ ἐγλύτωσες σύ». Ὤ,
πῶς θὰ ἔπεφταν ἀφανισμένοι, μισοπνιγμένοι, στάζον-
τες θάλασσαν, ἐπάνω εἰς τὴν ἄμμον. Ἀναπλασμένοι καὶ
ἀναβαπτισμένοι. Νέος Ἀδὰμ καὶ νέα Εὔα,...

Τέλος, ἀναποδογύρισε τὴν βάρκαν; Ἔπνιξε τοὺς ἐπι-
βάτας; Τὴν ἔσωσεν ἐκείνην;... Δὲν τὴν ἀναποδογύρισε,
δὲν τοὺς ἔπνιξε... Ἔξαφνα εἶδε νοερὰν ὀπτασίαν, τὴν
μορφὴν τῆς μητρός του τῆς Μπούρμπαινας, ἐναέριον,
παλλομένην. Ἐτράβα τὰ μαλλιά της κλαίουσα καὶ τοῦ
ἔλεγε: «Ἄχ! γυιέ μου! γυιέ μου! Τ᾿ εἶν᾿ αὐτὸ ποὺ θὰ
κάμῃς; Ἔκαμε κρυφὰ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τῆς
καρδίας, ... Εἶπεν: «Ἂς πάγη, ἡ φτωχή, νὰ ζήσῃ μὲ τὸν
ἄνδρα της! Μὲ γειά της καὶ με χαρά της!» Κατέστειλε
τό πάθος, ἐπραΰνθη, κατενύγη, ἔκλαυσε κι ἐφάνη ἥρως
εἰς τόν ἔρωτά του - ἔρωτα χριστιανικόν, ἁγνόν, ἀνοχῆς
καί φιλανθρωπίας».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἔρως – Ἥρως]

«…

Γ. Κόρδης
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«Ἔτσι μιλῶ γιά σένα καί γιά μένα

Ἐπειδή σ’ ἀγαπῶ καί στήν ἀγάπη ξέρω / Νά μπαίνω σάν Πανσέληνος /
Ἀπό παντοῦ, γιά τό μικρό τό πόδι σου μέσ’ στ’ ἀχανή σεντόνια /

Νά μαδάω γιασεμιά - κι ἔχω τή δύναμη / Ἀποκοιμισμένη, νά φυσῶ νά
σέ πηγαίνω

Μέσ’ ἀπό φεγγερά περάσματα καί κρυφές τῆς θάλασσας / στοές /
Ὑπνωτισμένα δέντρα μέ ἀράχνες πού ἀσημίζουνε

Ἀκουστά σ’ ἔχουν τά κύματα / Πῶς χαϊδεύεις, πῶς φιλᾶς / Πῶς λές ψι-
θυριστά τό “τί” καί τό “ἔ” / Τριγύρω στό λαιμό στόν ὅρμο / Πάντα ἐμεῖς
τό φῶς κι ἡ σκιά

Πάντα ἐσύ τ’ ἀστεράκι καί πάντα ἐγώ τό σκοτεινό πλεούμενο
Πάντα ἐσύ τό λιμάνι κι ἐγώ τό φανάρι τό δεξιά 
Τό βρεμένο μουράγιο καί ἡ λάμψη ἐπάνω στά κουπιά
Ψηλά στό σπίτι μέ τίς κληματίδες
Τά δετά τριαντάφυλλα, τό νερό πού κρυώνει
Πάντα ἐσύ τό πέτρινο ἄγαλμα καί πάντα ἐγώ ἡ σκιά
πού μεγαλώνει 
Τό γερτό παντζούρι ἐσύ, ὁ ἀέρας πού τό ἀνοίγει ἐγώ 
Ἐπειδή σ’ ἀγαπῶ καί σ’ ἀγαπῶ 
Πάντα ἐσύ τό νόμισμα κι ἐγώ ἡ λατρεία πού τό
ἐξαργυρώνει:

Τόσο ἡ νύχτα, τόσο ἡ βοή στόν ἄνεμο / Τόσο ἡ στάλα στόν ἀέρα, τόσο
ἡ σιγαλιά / Τριγύρω ἡ θάλασσα ἡ δεσποτική / Καμάρα τ’ οὐρανοῦ μέ
τ’ ἄστρα / Τόσο ἡ ἐλάχιστή σου ἀναπνοή

Πού πιά δέν ἔχω τίποτε ἄλλο
Μέσ’ στούς τέσσερις τοίχους, τό ταβάνι, τό πάτωμα 
Νά φωνάζω ἀπό σένα καί νά μέ χτυπᾶ ἡ φωνή μου 
Νά μυρίζω ἀπό σένα καί ν’ ἀγριεύουν οἱ ἄνθρωποι 
Ἐπειδή τό ἀδοκίμαστο καί τό ἀπ’ ἀλλοῦ φερμένο 
Δέν τ’ ἀντέχουν οἱ ἄνθρωποι κι εἶναι νωρίς, μ’ ἀκοῦς 
Εἶναι νωρίς ἀκόμη μέσ’ στόν κόσμο αὐτόν ἀγάπη μου

Νά μιλῶ γιά σένα καί γιά μένα».
[Ὀδ. Ἐλύτης, Τό Μονόγραμμα, III]

ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Προμετωπίδα από αρχαίο 
χάλκινο κάτοπτρο για το 

«Μονόγραμμα»



Γ. Κόρδης

Η παιδίσκη θά ἦτον ὡς δυὸ ἔτη νεωτέρα
ἐμοῦ. Μικρὴ ἐπήδα ἀπὸ βράχον εἰς βράχον, ἔτρε-
χεν ἀπὸ κολπίσκον εἰς κολπίσκον, κάτω εἰς τὸν
αἰγιαλόν, ἔβγαζε κοχύλια κ᾿ ἐκυνηγοῦσε τὰ κα-
βούρια. Ἦτον θερμόαιμος καὶ ἀνήσυχος ὡς
πτηνὸν τοῦ αἰγιαλοῦ. Ἦτον ὡραία μελαχροινή, κ᾿
ἐνθύμιζε τὴν νύμφην τοῦ ᾍσματος τὴν ἡλιοκαυ-
μένην... Ὁ λαιμός της, καθὼς ἔφεγγε καὶ ὑπέφω-
σκεν ὑπὸ τὴν τραχηλιάν της, ἦτον ἀπείρως
λευκότερος ἀπὸ τὸν χρώτα τοῦ προσώπου της.
Ἦτον ὠχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα καὶ μοῦ ἐφαί-
νετο νὰ ὁμοιάζῃ μὲ τὴν μικρὴν στέρφαν αἶγα, τὴν
μικρόσωμον καὶ λεπτοφυῆ, μὲ κατάστιλπνον τρί-
χωμα, τὴν ὁποία ἐγὼ εἶχα ὀνομάσει Μοσχούλαν. ... 

Μίαν ἑσπέραν, καθὼς εἶχα κατεβάσει τὰ γίδια
μου κάτω εἰς τὸν αἰγιαλόν, ἀνάμεσα εἰς τοὺς βρά-
χους, ὅπου ἐσχημάτιζε χιλίους γλαφυροὺς κολπί-
σκους καὶ ἀγκαλίτσες τὸ κῦμα, ὅπου ἀλλοῦ
ἐκυρτώνοντο οἱ βράχοι εἰς προβλῆτας καὶ ἀλλοῦ
ἐκοιλαίνοντο εἰς σπήλαια· καὶ ἀνάμεσα εἰς τοὺς
τόσους ἑλιγμοὺς καὶ δαιδάλους τοῦ νεροῦ, τὸ
ὁποῖον εἰσεχώρει μορμυρίζον, χορεῦον μὲ ἄτα-
κτους φλοίσβους καὶ ἀφρούς, ὅμοιον μὲ τὸ βρέ-
φος τὸ ψελλίζον, ποὺ ἀναπηδᾷ εἰς τὸ λίκνόν του
καὶ λαχταρεῖ νὰ σηκωθῇ καὶ νὰ χορεύσῃ εἰς τὴν
χεῖρα τῆς μητρὸς ποὺ τὸ ἔψαυσε - καθὼς εἶχα κα-
τεβάσει, λέγω, τὰ γίδια μου διὰ ν᾿ «ἀρμυρίσουν»
εἰς τὴν θάλασσαν, ὅπως συχνὰ ἐσυνήθιζα, εἶδα τὴν
ἀκρογιαλιὰν ποὺ ἦτον μεγάλη χαρὰ καὶ μαγεία,
καὶ τὴν «ἐλιμπίστηκα», κ᾿ ἐλαχτάρησα νὰ πέσω
νὰ κολυμβήσω. Ἦτον τὸν Αὔγουστον μήνα...».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὄνειρο στό κῦμα]

«
῾
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Τή γλῶσσα, μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική·
Τό σπίτι φτωχικό στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου.
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου...

... Ναοί στό σχῆμα τ’ οὐρανοῦ
καί κορίτσια ὡραῖα
μέ τό σταφύλι στά δόντια πού μᾶς πρέπατε!
Πουλιά τό βάρος τῆς καρδιᾶς μας ψηλά μηδενίζοντας
καί πολύ γαλάζιο πού ἀγαπήσαμε!
Φύγανε φύγανε
ὁ Ἰούλιος μέ τό φωτεινό πουκάμισο
καί ὁ Αὔγουστος ὁ πέτρινος μέ τά μικρά του ἀνώμαλα σκαλιά.
Φύγανε
καί στά μάτια μέσα τῶν βυθῶν ἀνερμήνευτος ἔμεινε ὁ ἀστε ρίας
καί στά βάθη μέσα τῶν ματιῶν ἀνεπίδοτο ἔμεινε τό 
ἡλιο βασίλεμα!
Καί τῶν ἀνθρώπων ἡ φρόνηση ἔκλεισε τά σύνορα...
... Φύγανε φύγανε
Ὁ Μαΐστρος μέ τό μυτερό του σάνταλο
καί ὁ Γραῖγος ὁ ἀσυλλόγιστος μέ τά λοξά του κόκκινα πανιά.
Φύγανε
καί βαθιά κάτω ἀπ’ τό χῶμα συννέφιασε ἀνεβάζοντας
χαλίκι μαῦρο
καί βροντές, ἡ ὀργή τῶν νεκρῶν 
καί ἀργά στόν ἄνεμο τρίζοντας 
ἐγυρίσανε πάλι μέ τό στῆθος μπροστά 
φοβερά, τῶν βράχων τ’ ἀγάλματα!».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἄξιον Ἐστί]

«ΣTIΣ AKPOΓI-
AΛIEΣ TOY OMH-

POY ὑπῆρχε μιά
μακαριότητα, ἕνα

μεγαλεῖο, πού
ἔφθασαν ὥς τίς

ἡμέρες μας ἄθιχτα.
Ἡ πατοῦσα μας,

πού ἀνασκαλεύει
τήν ἴδιαν ἄμμο, τό

νιώθει. Περπατᾶμε
χιλιάδες χρόνια, ὁ
ἄνεμος ὁλοένα λυ-

γίζει τίς καλαμιές κι
ὁλοένα ἐμεῖς ὑψώ-

νουμε τό πρόσωπο.
Kαταποῦ; Ὥς πότε;
Ποιοί κυβερνᾶνε;»

«



Δήμητρα Ψαρού,
[Α΄ βραβείο δευτεροβάθμιας εκπ/σης, γ ΄τάξης 2ο γυμνάσιο Άμφισσας]

Ὀδυσσέας Ἐλύτης



Τὴν ἀνεγνώρισα πάραυτα εἰς τὸ φῶς τῆς σελήνης τὸ μελιχρόν, τὸ
περιαργυροῦν ὅλην τὴν ἄπειρον ὀθόνην τοῦ γαληνιῶντος πελάγους, καὶ
κάμνον νὰ χορεύουν φωσφορίζοντα τὰ κύματα. Εἶχε βυθισθῆ ἅπαξ καθὼς
ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν, εἶχε βρέξει τὴν κόμην της, ἀπὸ τοὺς βοστρύ-
χους τῆς ὁποίας ὡς ποταμὸς ἀπὸ μαργαρίτας ἔρρεε τὸ νερόν, καὶ εἶχεν
ἀναδύσει· ἔβλεπε κατὰ τύχην πρὸς τὸ μέρος ὅπου ἤμην ἐγώ, κ᾿ ἐκινεῖτο
ἐδῶ κ᾿ ἐκεῖ προσπαίζουσα καὶ πλέουσα. …..Ἦτον ἀπόλαυσις, ὄνειρον,
θαῦμα. Εἶχεν ἀπομακρυνθῆ ὡς πέντε ὀργυιᾶς ἀπὸ τὸ ἄντρον, καὶ ἔπλεε,
κ᾿ ἔβλεπε τώρα πρὸς ἀνατολᾶς, στρέφουσα τὰ νῶτα πρὸς τὸ μέρος μου.
Ἔβλεπα τὴν ἀμαυρὰν καὶ ὅμως χρυσίζουσαν ἀμυδρῶς κόμην της, τὸν τρά-
χηλόν της τὸν εὔγραμμον, τὰς λευκὰς ὡς γάλα ὠμοπλάτας, τοὺς βραχίο-
νας τοὺς τορνευτούς, ὅλα συγχεόμενα, μελιχρὰ καὶ ὀνειρώδη εἰς τὸ φέγγος
τῆς σελήνης. Διέβλεπα τὴν ὀσφύν της τὴν εὐλύγιστον, τὰ ἰσχία της, τὰς κνή-
μας, τοὺς πόδας της, μεταξὺ σκιᾶς καὶ φωτός, βαπτιζόμενα εἰς τὸ κῦμα.
Ἐμάντευα τὸ στέρνον της, τοὺς κόλπους της, γλαφυρούς, προέχοντας, δε-
χομένους ὅλας τῆς αὔρας τὰς ριπάς καὶ τῆς θαλάσσης τὸ θεῖον ἄρωμα.
Ἦτο πνοή, ἴνδαλμα ἀφάνταστον, ὄνειρον ἐπιπλέον εἰς τὸ κῦμα· ἦτον νη-
ρηίς, σειρήν, πλέουσα, ὡς πλέει ναῦς μαγική, ἡ ναῦς τῶν ὀνείρων...»

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὄνειρο στό κῦμα]

«... Ὁποῖον λεπτοφυές σῶμα ἐσκέπαζεν ἡ λειομέταξος ὀρφνή ἐσθής! Πῶς
διεγράφετο ἁρμονικῶς ἡ μορφή της μέ χνοώδη πάλλευκον χρῶτα καί τά
ἐρυθρά μήλα τῶν παρειῶν, μέ τόν μελίχρυσον λαιμόν καί μέ τό ἐλαφρῶς
κολπούμενον στῆθος της! Πόσον ἁβραί ἦσαν αἱ χεῖρες, καί πόσον μελω-
δική ἔπαλλεν εἰς τό οὖς σου ἡ θεσπεσία φωνή της! Ἡ ξανθοπλόκαμος
κόμη ἀτημέλητος ὀλίγον, ὡς νά ἐβιάσθη νά καλλωπισθῇ διά νά ἐξέλθῃ καί
ἀπολαύσῃ τήν θαλασσίαν αὔραν καί τόν τερπνόν τῆς ἀμμουδιᾶς περίπα-
τον, ἀερίζετο ἀπό τήν πνοήν τοῦ Βορρᾶ, καί τό ὄμμα της, μέ τά μακρά μα-
τόκλαδα ὡς πτεροφόρος ὀϊστός, σ’ ἐσαΐτευε γλυκά εἰς τήν καρδίαν.
Ἐνθυμεῖσαι! Ὁποῖον αἴσθημα ἐδοκίμασες τότε, καί πῶς, δεκατετραετής
μόλις, ἠρωτεύθης ἤδη; Ἡ Πολύμνια σοῦ ὡμίλησεν! Ἡ Πολύμνια σ’ ἐκάλει
ὀνομαστί! Ὁποία παιδική μέθη…».

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ὁλόγυρα στή λίμνη]

«...
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«Ἔχεις μιά γεύση τρικυμίας στά χείλη — Μά ποῦ γύριζες /
Ὁλημερίς τή σκληρή ρέμβη τῆς πέτρας καί τῆς θάλασσας /
Ἀετοφόρος ἄνεμος γύμνωσε τούς λόφους / Γύμνωσε τήν ἐπι-
θυμία σου ὥς τό κόκαλο / Κι οἱ κόρες τῶν ματιῶν σου πή-
ρανε τή σκυτάλη τῆς Χίμαιρας
Ριγώνοντας μ’ ἀφρό τή θύμηση! 
Ποῦ εἶναι ἡ γνώριμη ἀνηφοριά τοῦ μικροῦ Σεπτεμβρίου
Στό κοκκινόχωμα ὅπου ἔπαιζες θωρώντας πρός τά κάτω
Τούς βαθιούς κυαμῶνες τῶν ἄλλων κοριτσιῶν 
Τίς γωνιές ὅπου οἱ φίλες σου ἄφηναν ἀγκαλιές τά / δυο-
σμαρίνια...».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἡ Μαρίνα τῶν βράχων]



Ὀδυσσέας Ἐλύτης

Ὀδυσσέας Ἐλύτης



Μέ τήν πρώτη σταγόνα τῆς βροχῆς σκοτώθηκε τό καλο καίρι
Μουσκέψανε τά λόγια πού εἴχανε γεννήσει ἀστροφεγγιές 
Ὅλα τά λόγια πού εἴχανε μοναδικό τους προορισμόν 
Ἐ σένα!
Κατά ποῦ θ’ ἁπλώσουμε τά χέρια μας τώρα πού δέ μᾶς
λογαριάζει πιά ὁ καιρός
Κατά ποῦ θ’ ἀφήσουμε τά μάτια μας τώρα πού οἱ
μακρι νές γραμμές ναυάγησαν στά σύννεφα
Τώρα πού κλείσανε τά βλέφαρά σου ἀπάνω στά τοπία μας
Κι εἴμαστε — σά νά πέρασε μέσα μας ἡ ὁμίχλη —
Μόνοι ὁλομόναχοι τριγυρισμένοι ἀπ’ τίς νεκρές εἰκόνες σου.
............................................................................
Κι ἄν δέν εἶναι τό χέρι σου στό χέρι μας
Κι ἄν δέν εἶναι τό αἷμα μας στίς φλέβες τῶν ὀνείρων σου
Τό φῶς στόν ἄσπιλο οὐρανό
Κι ἡ μουσική ἀθέατη μέσα μας ὤ! μελαγχολική
Διαβάτισσα ὅσων μᾶς κρατᾶν στόν κόσμο ἀκόμα
Εἶναι ὁ ὑγρός ἀέρας ἡ ὥρα τοῦ φθινοπώρου ὁ χωρισμός
Τό πικρό στήριγμα τοῦ ἀγκώνα στήν ἀνάμνηση
Πού βγαίνει ὅταν ἡ νύχτα πάει νά μᾶς χωρίσει ἀπό τό φῶς
Πίσω ἀπό τό τετράγωνο παράθυρο πού βλέπει πρός τή
θλίψη 
Πού δέ βλέπει τίποτε
Γιατί ἔγινε κιόλας μουσική ἀθέατη φλόγα στό τζάκι
χτύ πημα τοῦ μεγάλου ρολογιοῦ στόν τοῖχο 
Γιατί ἔγινε κιόλας
Ποίημα στίχος μ’ ἄλλον στίχο ἀχός παράλληλος μέ τή
βρο χή δάκρυα καί λόγια 
Λόγια ὄχι σάν τ’ ἄλλα μά κι αὐτά μ’ ἕνα μοναδικό τους 
προορισμόν: Ἐσένα!

[Ὀδ. Ἐλύτης, Ἑλένη]

«…Κάθε καιρός κι ἡ Ἑλένη του….».
[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]

Δὲν εἶσαι ἡ μιά. Εἶσαι ὁ καημὸς
μὲ τὰ περίσσια πρόσωπα.
Εἶσαι ἡ ἀγάπη ἡ βοριανή, ποὺ ἀνθίζεις σὰν τὸ χιόνι,
μ᾿ ἕν᾿ ἄστρο στὴ ματιά σου θαλασσί.
Εἶσαι ἡ ἀγάπη, τὸ ζεστὸ γαρούφαλο τοῦ Νότου,
ποὺ ὑψώνει φλόγα τὸν ἀνασασμό του.
Εἶσαι ἡ ἀγάπη τῆς δειλῆς παιδούλας, ἡ ἀκριβή,
κι εἶσαι ἡ ἀγάπη ἡ φθινοπωρινή,
στοργὴ γεμάτη σιγαλοπερπάτητη.
Εἶσαι κι ἡ πρώτη ἀγάπη κι ἡ στερνή,
κι ἡ ἀφίλητη, ἀνυμέναιη κι ἡ πολυφιλιμένη,
μὰ πάντα ἡ μιά, κι ἡ ἀτελεύτητη, κι ἡ ἀκοίμητη -
ὁ ἔρωτας, ποὺ δὲν τὸ μπορεῖ
ἄλλο νὰ μάθει ἀπ᾿ τὸ δικό σου τ᾿ ὄνομα, Ἑλένη!

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Δέν εἶσαι ἡ μιά]
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Πορτρέτο του Oδυσσέα Eλύτη από τον Λευτέρη Mαυροΐδη.Χειρόγραφο του ποιήματος «Λακωνικόν» από τη συλλογή 
«Έξι και μία τύψεις για τον ουρανό» (1960), 

από το αρχείο του Δ. Φωτόπουλου

Προμετωπίδα 
του Γιάννη Μόραλη 

για το «Άσμα ηρωϊκό και
πένθιμο για τον χαμένο 

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας
(1945)



Ὁ καημός τοῦ θανάτου τόσο μέ πυρπόλησε, πού ἡ λάμ ψη μου 
ἐπέστρεψε στόν ἥλιο.

Κεῖνος μέ πέμπει τώρα μέσα στήν τέλεια σύνταξη /τῆς πέτρας καί τοῦ αἰθέρος

Λοιπόν, αὐτός πού γύρευα, εἶμαι.

Ὤ λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο

Χειμώνα ἐλάχιστε

Ἡ ζωή καταβάλλει τόν ὀβολό τοῦ φύλλου τῆς ἐλιᾶς

Καί στή νύχτα μέσα τῶν ἀφρόνων μ’ ἕνα μικρό τριζόνι 

κατακυρώνει πάλι τό νόμιμο τοῦ Ἀνέλπιστου.

[Ὀδ. Ἐλύτης, Λακωνικόν]

«... Ἀπό τόν στοχασμό σου πήζει ὁ ἥλιος μές στό ρόδι κι εὐφραίνεται...

Τρῶγε τήν πρόοδο καί μέ τά φλούδια καί μέ τά κουκούτσια της...

Δίνε δωρεάν τό χρόνο ἄν θές νά σοῦ μείνει λίγη ἀξιοπρέπεια...

Τήν ἀλήθεια τήν φτιάχνει κανείς / ἀκριβῶς ὅπως φτιάχνει καί τό ψέμα...

Θά πρέπει νά δημιουργοῦμε ἀντισώματα καί γιά τήν Εὐθύνη...

Μιά νομοθεσία / ἐντελῶς ἄχρηστη γιά τίς Ἐξουσίες / θά ’τανε ἀληθινή σωτηρία...

Θάλασσα λανθασμένη δέ γίνεται...».

[Ὀδ. Ἐλύτης, Μαρία Νεφέλη]

... Τό φαινόμενο τῆς γλώσσας ἔβλεπα νά παίρνει
ἄλλες δια στάσεις πού δέν τίς ὑποψιαζόμουνα. Μ’
ἐνδιέφερε τό μυστή ριο τῆς γέννησης τῶν πραγμάτων,
μέσ’ ἀπ’ τό βάφτισμά τους στό ἀναγάλλιασμα ἐκεῖνο
τῆς ψυχῆς πού εἶναι ὁ φθόγ γος. Ἡ λέξη πού λειαίνε-
ται ὅπως ἡ πέτρα στά χείλη τοῦ λαοῦ. Στά χείλη καί
στά δόντια, κάτι ὁλόιδιο μ’ αὐτό πού σέ παρορμᾶ νά
πολεμᾶς ἤ νά ἐρωτεύεσαι ἔτσι κι ὄχι ἀλ λιῶς. Ἐσύ καί
ὁ ἄνθρωπος τῆς ὁμάδας ὅπου ἀνήκεις. Ὅλοι. Πιστοί,
θέλοντας καί μή, σ’ αὐτά τά δέντρα, σ’ αὐτά τά κύ-
ματα, σ’ αὐτό τό φῶς, σ’ αὐτή τήν ἱστορία. Ὤ ναί, σέ
ἔσχατη ἀνάλυση, ἡ γλῶσσα ἦταν ἦθος».

[Ὀδ. Ἐλύτης]
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Επὶ πολλὰς νύκτας κατὰ συνέχειαν ἔβλεπεν ὁ Μάνος τοῦ Κορω-
νιοῦ, ἐκεῖ ὅπου ἔδενε τὴν βάρκαν του κάθε βράδυ, κοντὰ στὰ Κο-
τρώνια τοῦ ἀνατολικοῦ γιαλοῦ, ἀνάμεσα εἰς δυὸ ὑψηλοὺς βράχους
καὶ κάτω ἀπὸ ἕνα παλαιὸν ἐρημόσπιτον κατηρειπωμένον, - ἐκεῖ
ἔστρωνε συνήθως τὴν κάπαν ἐπάνω στὴν πλώρην τῆς βάρκας, κ᾿
ἐκοιμᾶτο χορευτὸν καὶ νανουρισμένον ὕπνον, τρεῖς σπιθαμὲς ὑψη-
λότερ᾿ ἀπὸ τὸ κῦμα, θεωρῶν τὰ ἄστρα, καὶ μελετῶν τὴν Πούλιαν καὶ
ὅλα τὰ μυστήρια τοῦ οὐρανοῦ - ἔβλεπε, λέγω, ἀνοικτὰ εἰς τὸ πέ-
λαγος, ἔξω ἀπὸ τὰ δυὸ ἀνθισμένα νησάκια, τὰ φυλάττοντα ὡς σκο-
ποὶ τὸ στόμιον τοῦ λιμένος, ἓν μελαγχολικὸν φῶς - κανδήλι, φανόν,
λαμπάδα, ἢ ἄστρον πεσμένον - νὰ τρεμοφέγγῃ, ἐκεῖ μακράν, εἰς τὸ
βάθος τῆς μελανωμένης εἰκόνος, ἐπιπολῆς εἰς τὸ κῦμα, καὶ νὰ στέκῃ
ἐπὶ ὥρας, φαινόμενον ὡς νὰ ἔπλεε, καὶ μένον ἀκίνητον...Τί, λοιπόν,
ἦτο τὸ φῶς ἐκεῖνο; Ἠσθάνετο ἐπιθυμίαν… νὰ ἰδῆ τί εἶναι, καί, ἐν
ἀνάγκῃ, νὰ τὸ κυνηγήση τὸ μυστηριῶδες ἐκεῖνο φέγγος...

... Βλέπετε αὐτὸ τὸ χάλασμα, τὸ Καλύβι τῆς Λουλούδως.. Ἐδῶ
τὸν παλαιὸν καιρὸ ἐκατοικοῦσε μιὰ κόρη, ἡ Λουλούδω, ὁποὺ τὴν
εἶχαν ὀνοματίσει γιὰ τὴν ἐμορφιά της, - ἔλαμπε ὁ ἥλιος, ἔλαμπε
κι αὐτὴ... Ἕνα Βασιλόπουλο ἀπὸ τὰ ξένα τὴν ἀγάπησε τὴν
ὄμορφη Λουλούδω. Τῆς ἔδωκε τὸ δαχτυλίδι του, κ᾿ ἐκίνησε νὰ
πάῃ στὸ σεφέρι καὶ τῆς ἔταξε μὲ ὅρκον ὅτι, ἅμα νικήση τοὺς βαρ-
βάρους, τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ Χριστός, θὰ ἔρθη νὰ τὴν
στεφανωθῇ... Ἐπῆγε τὸ Βασιλόπουλο. Ἔμεινεν ἡ Λουλούδω, ρί-
χνοντας τὰ δάκρυά της στὸ κῦμα, στὸν ἀέρα στέλνοντας τοὺς
ἀναστεναγμούς της, καὶ τὴν προσευχὴ στὰ οὐράνια, νὰ βγῆ νι-
κητὴς τὸ Βασιλόπουλο, νὰ ἔρθῃ ἡ μέρα ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ Χριστός,
νὰ γυρίσῃ ὁ σαστικός της νὰ τὴν στεφανωθῇ. Ἔφτασε ἡ μέρα
ποὺ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. ….Ἦρθαν οἱ βοσκοί, δυὸ γέροι μὲ μα-
κριὰ ἄσπρα μαλλιά, μὲ τὶς μαγκοῦρες τους, ἕνα βοσκόπουλο μὲ
τὴ φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, κ᾿ ἔπεσαν κ᾿ ἐπρο-
σκύνησαν τὸ θεῖο Βρέφος... Ἔφτασαν κ᾿ οἱ τρεῖς Μάγοι, καβάλα
στὶς καμῆλες τους... Νά! τώρα θὰ ’ρθῇ τὸ Βασιλόπουλο, νὰ πάρῃ
τὴν Λουλούδω!... Πέρασαν τὰ Χριστούγεννα, τελειώθηκε τὸ μυ-

στήριο, ἔγινε ἡ σωτηρία, καὶ τὸ Βασιλόπουλο δὲν ἦρθε νὰ πάρῃ
τὴν Λουλούδω! Οἱ βάρβαροι εἶχαν πάρει σκλάβο τὸ Βασιλό-
πουλο... Τὰ δάκρυα τῆς κόρης ἐπίκραναν τὸ κῦμα τ᾿ ἁρμυρό, οἱ
ἀναστεναγμοί της ἐδιαλύθηκαν στὸν ἀέρα, κ᾿ ἡ προσευχή της
ἔπεσε πίσω στὴ γῆ, χωρὶς νὰ φθάσῃ στὸ θρόνο τοῦ Μεγαλοδύ-
ναμου. Ἕνα λουλουδάκι ἀόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε
ἀνάμεσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς βράχους, ὁποὺ τὸ λὲν Ἀνθὸς τοῦ
Γιαλοῦ, ἀλλὰ μάτι δὲν τὸ βλέπει. Καὶ τὸ Βασιλόπουλο, ποὺ εἶχε
πέσει στὰ χέρια τῶν βαρβάρων, ἐπαρακάλεσε νὰ γίνῃ Σπίθα,
φωτιὰ τοῦ πελάγους, γιὰ νὰ φτάσῃ ἐγκαίρως, ὡς τὴν ἡμέρα
ποὺ γεννᾶται ὁ Χριστός, νὰ φυλάξῃ τὸν ὅρκο του, ποὺ εἶχε
δώσει στὴ Λουλούδω. Μερικοὶ λένε, πῶς τὸ Ἄνθος τοῦ Γιαλοῦ
ἔγινε ἀνθός, ἀφρὸς τοῦ κύματος...». 

[Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἄνθος τοῦ γιαλοῦ]

Γιώργου Πελέχα Άνθος του γυαλού
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«Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στά βουνά
κι ἀρχίζει τίς μανούβρες «βίρα - μάινα»

Τήν ἄγκυρα φουντάρει στίς κουκουναριές
φορτώνει φρέσκο ἀέρα κι ἀπ’ τίς δυό μεριές

Εἶναι ἀπό μαύρη πέτρα κι εἶναι ἀπ’ ὄνειρο
κι ἔχει λοστρόμο ἀθῶο ναύτη πονηρό

Ἀπό τά βάθη φτάνει τούς παλιούς καιρούς 
βάσανα ξεφορτώνει κι ἀναστεναγμούς

Ἔλα Χριστέ καί Κύριε λέω κι ἀπορῶ
τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβόπορο

Χρόνους μᾶς ταξιδεύει δέ βουλιάξαμε
χίλιους καπεταναίους τούς ἀλλάξαμε

Κατακλυσμούς ποτέ δέ λογαριάσαμε
μπήκαμε μέσ’ στά ὅλα καί περάσαμε

Κι ἔχουμε στό κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τόν Ἥλιο τόν Ἡλιάτορα!»

[Ὀδ. Ἐλύτης, Τό Τρελοβάπορο]

Ὀδυσσέας Ἐλύτης



«Ὁ ποιητής πρέπει νά εἶναι γεν-

ναιόδωρος... Ἐκεῖνο πού πρέπει

νά γίνεται καί νά γίνεται ἀ διά-

κοπα, ἀτέρμονα, χωρίς τήν πα-

ραμικρή διάλειψη, εἶναι ἡ ἀντι-

δουλικότητα, ἡ ἀδιαλλαξία, ἡ

ἀνεξαρτησία. Ἡ Ποίηση εἶναι τό

ἄλλο πρόσωπο τῆς Ὑπερηφά-

νειας».

«...Τά ὅπλα μου εἶναι ἡ ὀμορφιά

καί ἡ ἀθωότητα. Καί προτείνω

ἕναν τρόπο ζωῆς “πού γιά νά

σταθεῖ νά μήν ἔχει ἀνάγκη ἀπό

ὑποσημειώσεις”…»

Ὀ. Ἐλύτης

Ο Οδυσσέας Ελύτης στο σπίτι του την ημέρα της είδησης για
την απονομή του βραβείου Νόμπελ το Δεκέμβριο του 1979

(Φωτ. Ν. Αργυρόπουλος)



Ο Κώστας Βάρναλης δίνει το μέγεθος
της λογοτεχνικής αξίας του Αλ. Παπα-
διαμάντη: «τέσσερα χρόνια ζήσαμε
δίπλα στο μεγαλύτερο έλληνα διηγημα-
τογράφο και κατά τη δίκαιη παραδο-
ξολογία του Μ. Μαλακάση, δίπλα στο
μεγαλύτερο Έλληνα Ποιητή, τον Αλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη. Φτωχοντυμένος
και συμμαζεμένος, με τα γένια του και
την ανθρωποφοβία του, σύχναζε στο
καφενείο του Μπαρμπαγιάννη... Ο Πα-
παδιαμάντης συνήθιζε να κάθεται έξω
από το καφενείο στο πίσω μέρος δίπλα
στο μικρό παραθυράκι του τζακιού
Από το παραθυράκι έπαιρνε τον καφέ
του ή ζητούσε φωτιά να ανάψει το τσι-
γάρο του ή ζητούσε εφημερίδα. Μακριά
από όλους τους πελάτες, απομονωμέ-
νος σταύρωνε τα χέρια του, έγερνε
δίπλα το ιερατικό του κεφάλι και βυθι-
ζότανε στα δημιουργικά του ονειροπο-
λήματα: Στην πραγματική του ζωή».

[Αγ. Μαντά, Μαρτυρίες και μελέτες για
το πρόσωπο και το έργο, Επτά Ημέρες
Καθημερινής, αφιέρωμα στον Α. Παπα-
διαμάντη, 24-12-2000, σελ. 15]

Σκιάθος: Μουσείο Α. Παπαδιαμάντη, το πορτρέτο του



Ὀδυσσέας Ελύτης

Φιλολογική επιμέλεια:
Καλλιόπη Κωτσάκη
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