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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ 

Σεο Άξηαο ην Γηνθύξη, δεκνηηθό ηξαγνύδη, παξαινγή 

αξάληα πέληε κάζηνξνη θη εμήληα καζεηάδεο 

γηνθχξη εζεκέιησλαλ ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

Οιεκεξίο ην ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ. 

Μνηξηνινγνχλ νη κάζηνξνη θαη θιαηλ νη καζεηάδεο: 

"Αινίκνλν ζηνχο θφπνπο καο, θξίκα ζηηο δνχιεςέο καο, 

νιεκεξίο λα ρηίδνπκε ην βξάδπ λα γθξεκηέηαη." 

Πνπιάθη εδηάβε θη έθαηζε αληίθξπ ζηφ πνηάκη, 

δελ εθειάεδε ζαλ πνπιί, κεδέ ζαλ ρειηδφλη, 

παξά εθειάεδε θη έιεγε αλζξσπηλή ιαιίηζα: 

"Αλ δε ζηνηρεηψζεηε άλζξσπν, γηνθχξη δε ζηεξηψλεη, 

θαη κε ζηνηρεηψζεηε νξθαλφ, κε μέλν, κε δηαβάηε, 

παξά ηνπ πξσηνκάζηνξα ηελ φκνξθε γπλαίθα, 

πνπ έξρεηαη αξγά η' απνηαρχ θαη πάξσξα ην γηφκα." 

Σ' άθνπζ' ν πξσηνκάζηνξαο θαη ηνπ ζαλάηνπ πέθηεη. 

Πηάλεη, κελάεη ηεο ιπγεξήο κε ην πνπιί η' αεδφλη: 

Αξγά ληπζεί, αξγά αιιαρηεί, αξγά λα πάεη ην γηφκα, 

αξγά λα πάεη θαη λα δηαβεί ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Καη ην πνπιη παξάθνπζε θη αιιηψο επήγε θη είπε: 

"Γνξγά ληχζνπ, γνξγά άιιαμε, γνξγά λα παο ην γηφκα, 

γνξγά λα παο θαη λα δηαβείο ηεο Άξηαο ην γηνθχξη." 

Να ηελε θη εμαλαθαλελ απφ ηελ άζπξελ ζηξάηα. 

Σελ είδ' ν πξσηνκάζηνξαο, ξαγίδεηαη ε θαξδηά ηνπ. 

Απφ καθξηά ηνπο ραηξεηά θη απφ θνληά ηνπο ιέεη: 

"Γεηά ζαο, ραξά ζαο, κάζηνξνη θαη ζεηο νη καζεηάδεο, 

κα ηη έρεη ν πξσηνκάζηνξαο θαη είλαη βαξγηνκηζκέλνο; 

"Σν δαρηπιίδη ην 'πεζε ζηελ πξψηε ηελ θακάξα, 

θαη πνηφο λα κπεη, θαη πνηφο λα βγεη, ην δαρηπιίδη λά 'βξεη;" 

"Μάζηνξα, κελ πηθξαίλεζαη θη εγψ λα πά ζ' ην θέξσ, 

εγψ λα κπσ, θη εγψ λα βγσ, ην δαρηπιίδη λά 'βξσ." 

Μεδέ θαιά εθαηέβεθε, κεδέ ζηε κέζε επήγε, 

"Σξάβα, θαιέ κ' ηνλ άιπζν, ηξάβα ηελ αιπζίδα 

ηη φινλ ηνλ θφζκν αλάγεηξα θαη ηίπνηεο δελ ήβξα." 

Έλαο περάεη κε ην κπζηξί θη άιινο κε ηνλ αζβέζηε, 

παίξλεη θη ν πξσηνκάζηνξαο θαη ξίρλεη κέγα ιίζν. 

"Αιίκνλν ζηε κνίξα καο, θξίκα ζην ξηδηθφ καο! 

Σξεηο αδειθάδεο ήκαζηε, θη νη ηξεηο θαθνγξακκέλεο, 

ε κηα 'ρηηζε ην Γνχλαβε, θη ε άιιε ηνλ Αθξάηε 

θη εγψ ε πιηφ ζηεξλφηεξε ηεο Άξηαο ην γηνθχξη. 

Χο ηξέκεη ην θαξπφθπιιν, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη σο πέθηνπλ ηα δεληξφθπιια, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο." 

"Κφξε, ην ιφγνλ άιιαμε θη άιιε θαηάξα δψζε, 

πν 'ρεηο κνλάθξηβν αδειθφ, κε ιάρεη θαη πεξάζεη." 

Κη απηή ην ιφγνλ άιιαδε θη άιιε θαηάξα δίλεη: 

"Αλ ηξέκνπλ η' άγξηα βνπλά, λα ηξέκεη ην γηνθχξη, 

θη αλ πέθηνπλ η' άγξηα πνπιηά, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο, 

ηί έρσ αδειθφ ζηελ μεληηηά, κε ιάρεη θαη πεξάζεη. 
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ΜΗΥΑΛΖ ΓΚΑΝΑ, ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα 

 

 

Με ηηο ιεκνληέο παξέα 

Φάλεθε ζηελ άζπξε ζηξάηα 

Κη είρε θαζηαλά ηα κάηηα 

Καη ηα ρέξηα ηεο ρηνλάηα 

 

Γλέζε ηα καιιηά ηεο γλέζε 

Γχξηδε ιηγλφ κνπ αδξάρηη 

Με ηα δάθξπα ηνπ θαινχ ηεο 

Καη ηεο κνίξαο ηεο ην άρηη 

 

Μεζ’ ηε κεζηαλή θακάξα 

Έθιαςε πνπιί ην γηφκα 

Γηα ηα κάηηα ηα κεγάια 

Γηα ην θνληπιέλην ζηφκα 

 

Γεθπξάθη πνηνο ζα δέζεη 

Σε δαρηπιηδέληα κέζε 

Πνηνο ζα βξεη ην κνλνπάηη 

Γηα ην γλσζηηθφ δηαβάηε 

 

 

 

 

 

ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ 

 

 
 

ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ, Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ (Ήξζελ ε ψξα θη ν θαηξφο…) 

(ΚΝΛ. Α΄ Λπθείνπ)  
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ΔΠΣΑΝΗΙΑΚΗ ΥΟΛΗ - ΡΟΜΑΝΣΙΜΟ 

 

 
 

ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΟΛΩΜΟΤ, ε Ξαλζνύια 

 

Σελ είδα ηελ μαλζνχια, 

ηελ είδα 'ςεο αξγά  

πνπ εκπήθε ζηε βαξθνχια 

λα πάεη ζηελ μεληηηά. 

 

Δθνχζθσλε η' αέξη 

ιεπθφηαηα παληά 

σζάλ ην πεξηζηέξη  

πνπ απιψλεη ηα θηεξά. 

 

Δζηέθνληαλ νη θίινη 

κε ιχπε κε ραξά 

θη απηή κε ην καληίιη  

ηνπο απνραηξεηά. 

 

Καη ην ραηξεηηζκφ ηεο  

εζηάζεθα λα εηδψ, 

σο πνπ ε πνιιή καθξφηεο 

κνπ ην 'θξπςε θη απηφ. 

 

' νιίγν, ζ' νιηγάθη 

δελ ήμεξα λα πσ 

αλ έβιεπα παλάθη 

ή ηνπ πειάγνπ αθξφ. 

 

Καη αθνχ παλί, καληίιη 

εράζε ζην λεξφ 

εδάθξπζαλ νη θίινη 

εδάθξπζα θ' εγψ. 

 

Γελ θιαίγσ γηα ηε βαξθνχια 

δελ θιαίγσ ηα παληά 

κφλ' θιαίγσ ηελ Ξαλζνχια 

πνπ πάεη ζηελ μεληηηά. 

 

Γελ θιαίγσ ηε βαξθνχια 

κε ηα ιεπθά παληά 

κφλ' θιαίγσ ηελ Ξαλζνχια 

κε ηα μαλζά καιιηά. 
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ΓΗΟΝΤΗΟ ΟΛΩΜΟ, Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη, ν Πεηξαζκόο,  

Β΄ θαη Γ΄ζρεδίαζκα.  (ΚΝΛ. Α΄Λπθείνπ) – Κξεηηθόο 

 

 

ΗΟΤΛΗΟ ΣΤΠΑΛΓΟ, Σν πιάζκα ηεο θαληαζίαο (απόσπασμα) 

 

Ἐσὺ ποὺ πρώτη ἐπρόβαλες 

σὰν ὄνειρο ἐμπροστά μου, 

κι ἄναψες πάθη ἀκοίμητα 

στὴν ἄδολη καρδιά μου, 

ἄ! ποῦ 'σαι, πὲς μου, αγάπη μου, 

ποῦ 'σαι, γλυκιά μου ἐλπίδα; 

Tὴ γῆν ἔχεις πατρίδα 

ἢ τ' ἄστρα τ' οὐρανοῦ; 

 

Ἐσὲ ζητῶ στὸ χάραμα, 

σὰ γλυκοφέγγει ἡ μέρα, 

εἰς τὸν ἀφρὸ τῆς θάλασσας, 

στὸν ἥσυχον αἰθέρα· 

ἐσὲ στὴν ἀνθοστόλιστη 

τοῦ κάμπου πρασινάδα, 

στὴν μυστικὴν ἀχνάδα 

τοῦ ἔρμου φεγγαριοῦ.  

 

Πόσες φορὲς μοῦ φαίνεται 

νὰ σὲ θωρῶ μπροστά μου, 

καὶ ἀπὸ τὰ στήθια στέκεται 

νὰ πετακτῆ ἡ καρδιά μου 

θωρῶ τὰ οὐράνια βλέμματα, 

τ' ἀγγελικό σου στόμα, 

τ' ἀέρινο τὸ σῶμα, 

τὰ ὁλόχρυσα μαλλιά.  

 

Πόσες φορές, ἀγάπη μου, 

ζητώντας σὲ εἰς τὰ ξένα, 

μὲ πόθο γύρω ἀσήκωσα, 

τὰ μάτια ἐρωτευμένα, 

ὅπου τὰ κάλλη ἐλάμπανε 

μὲς στ' ἄνθη, στὰ λουλούδια, 

ὅπου χοροί, τραγούδια 

μαγεύουν τὴν καρδιά. 
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ΡΟΜΑΝΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΑΥΗΛΛΔΑ ΠΑΡΑΥΟ, Πξνηίκεζηο, (απφζπαζκα) 

Θέισ ςπρήλ εκηζαλή, ςπρήλ θαηαβιεζείζαλ,  

Σν παλ ηδνχζαλ θαη νπδέλ κε έρνπζαλ λα κάζε· 
Καξδίαλ ακαξηήζαζαλ, θαξδίαλ ηεθξσζείζαλ,  
Γλσξίδνπζαλ ηί έπαζε, θαη... ζέινπζαλ λα πάζε! 

Θέισ θαξδίαλ δήζαζαλ ηαρχηεξνλ πεζνχζαλ 
Να ηελ εγείξσ, θ' εηο λεθξάλ ςπρήλ λα εκθπζήζσ· 
Καξδίαλ θζηλνπσξηλήλ, δσήλ θπιινξξννχζαλ,  
Καη πεπησθφηα άγγεινλ πνζψ λα ειεήζσ. 

Σνηνχηνο είκαη· πξνηηκψ ηελ λχθηα ηεο εκέξαο· 
Σν πίπηνλ θχιινλ θαη νπρί λαξθίζζνπο κπξνβφινπο· 
Απφ ην άζηξνλ ηεο απγήο, ηνπο δχνληαο αζηέξαο,  
Καη πξνηηκψ έλα λεθξφλ απφ ηνπο δψληαο φινπο! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΥΟΛΗ - ΠΑΡΝΑΙΜΟ 

 

 

 

 

ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, Παηξίδεο 

 
ηε λεζφζπαξηε ιίκλε πνχ ην κατζηξάιη 

απφ ζαιαζζηλή δπλακσκέλν αξκπξά 

ηαξάδεη πέξα ην θπθφζηξσην αθξνγηάιη, 

κ' εξξημ' εθεί πεληάξθαλν παηδάθη ε Μνίξα. 

 

Δθεί ν Βνξηάο κε ηε Ννηηά, εθεί ε πιεκκχξα 

ζε κάρε κε ηε ξήρε βξίζθεηαη κεγάιε' 

καθξηά, κεζ' ζηνπ πειάγνπ ηνλ θαηαπνηήξα 

ηνπ ήιηνπ ράλεηαη ην ππέξιακπξν θνξάιιη. 

 

Δθεί απ' ηεο ηξίθνξθεο Βαξάζζνβαο ηα χςε, 

ζαλ απφ πχξγνπ δψκα δέζπνηλα ε ειήλε 

ζηα νιφζηξσηα λεξά ηελ φςε ηεο ζα ζθχςε. 

 

Μα ηελ αζψα εθεί παηδηάηηθελ εηξήλε 

θαη πνπζελά δε γλψξηζα' κφλν ηε -ζιίςε' 

θαη ηε ζπίζα ηνπ λνπ πνχ κηα θσηηά έρεη γίλεη. 

 

                                        

 

 

Δδψ νπξαλφο παληνχ θη νινχζε ήιηνπ αρηίλα, 

θαη θάηη νιφγπξα ζαλ ηνπ Τκεηηνχ ην κέιη, 

βγαίλνπλ ακάξαλη' απφ κάξκαξν ηα θξίλα, 

ιάκπεη γελλήηξα ελφο Οιχκπνπ ε ζεία Πεληέιε. 

 

ηελ νκνξθηά ζθνληάβεη ζθάθηνληαο ε αμίλα, 

ζηα ζπιάρλα αληί ζλεηνχο ζενχο θξαηά ε Κπβέιε, 

κελεμεδέλην αίκα γνξγνζηάδ’ ε Αζήλα 

θάζε πνπ ηε ρηππάλ ηνπ Γεηιηλνχ ηα βέιε. 

 

Σεο ηεξήο ειηάο εδψ λανί θαη νη θάκπνη 

αλάκεζα ζηνλ φριν εδψ πνπ αξγνζαιεχεη 

θαζψο απάλνπ ζ' αζπξνινχινπδν κηα θάκπε, 

 

ν ιαφο ησλ ιεηςάλσλ δε θαη βαζηιεχεη 

ρηιηφςπρνο, ην πλεχκα θαη ζην ρψκα ιάκπεη, 

ην ληψζσ, κε ζθνηάδηα κέζα κνπ παιεχεη 
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ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, Παηξίδεο, αλ ην Φαηάθσλ ην θαξάβη (ΚΝΛ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ, ζ. 

419) 

ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, Παηξίδεο! Αέξαο, γε, λεξό, θσηηά! (ΚΝΛ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ, ζ. 

421) 

ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, Ζ θινγέξα ηνπ βαζηιηά Λόγνο Ε΄, 1 - 37 

 

Πξσί, θαη ιηνπεξίρπηε θαη ιηφθαι' είλαη ε κέξα, 

θ' ε Aζήλα δαθεηξφπεηξα ζηεο γεο ην δαρηπιίδη. 

Tν θσο παληνχ, θη φιν ην θσο, θη φια ην θσο ηα δείρλεη 

θαη ζηξνγγπιά θαη ζηαισκέλα, θνίηα, δελ αθίλεη 

ηίπνηε ζακπνράξαγν, λα κελ ην μεδηαιχλεο              5 

φλεηξν αλ είλαη, ή θη αλ αρλφο, ή αλ είλαη θξνπζηφ θάηη. 

Πεξήθαλα θαη ηαπεηλά, θη φια θαληάδνπλ ίδηα. 

Kαη ηεο Πεληέιεο ε θνξθή θαη η' αρακλφ ζπεξδνχθιη, 

θη ν ιακπξνκέησπνο λαφο θαη κηα ρισκή αλεκψλε, 

ηα πάληα, φκνηα βαξαίλνπλε ζηε δπγαξηά ηεο πιάζεο.              10 

Kη φια ζηκά ηα θέξλεηο, θσο, θη φια ην θσο ηα δείρλεη 

κε κνίξα ζαλ μερσξηζηή. Tεο Aίγηλαο ν θφξθνο 

αζπξνγαιιηάδεη νιφρπηνο, ιακπνθνπά· ηνλ πάεη 

ζηκά πξνο ηνπο θπκαηηζηνχο θαη ζα γξακκέλνπο ιφθνπο· 

θαη ην βαζχ αθξννχξαλν ζεκαδεκέλν κφλν              15 

απφ ην καχξν ελφο πνπιηνχ θαη η' άζπξν ελνχ ζπγλέθνπ 

ηα πάεη πξνο ην βνπλφπιαγν, θαη ηνπ βνπλνχ ηε ξάρε 

ηελ πάεη ζηκά ζην ιηφθπην ηνπ θάκπνπ, θαη ηνλ θάκπν 

ηφλε ζηκψλεη ζην γηαιφ, θαη ηνπ γηαινχ θαη νη βάξθεο 

ζηα ζπηηηθά θαηψθιηα νκπξφο ηξαβάλ θαηά ηε ρψξα              20 

ήζπρα γηα λ' αξάμνπλε. Kη φια ην θσο ηα δείρλεη  

αεξνθεξκέλα πην θνληά ζάκπσο θαεκφ λα ηφρε 

λα ηα νξκελέςε λα πηαζηνχλ θ' έλα ρνξφ λα ζηήζνπλ, 

φζν πνπ ηφλα ζη' αιινπλνχ ηελ αγθαιηά λα πέζε. 

Έηζη νινγχξα ηα βνπλά θη ν ινγγσκέλνο Πάξλεο              25 

θη ν ειεθαληέληνο ν Yκεηηφο θ' ε αγέξηλε Πεληέιε 

βιέπνληαη θη φιν βξίζθνληαη ζε ζπληπρηά κε η' άιια 

ηα πην θηελφγξαθηα θαη πην καθξηά μαγλαληεκέλα 

βνπλά ηεο Όδξαο, η' Aλαπιηνχ, ηνπ Γακαιά, ηεο Kφξζνο· 

θη άθξεο θαη ιφθνη θαη ζηελά θαη βξάρνη θη αθξνγηάιηα,              30 

Tξηπχξγη, Φάιεξν, Πεηξαίαο, θαη νη ζθάιεο θαη νη ιηκηψλεο, 

θ' ε αιακίλα αζάλαηε, θ' ε εξεκηθή Φπηάιε 

ψο πέξα πνπ ηνλ άζπξν λαφ βαζηιηθή θνξψλα 

θνξεί, δεηγκέλν απφ παληνχ, ην νχλην η' αθξνηφπη. 

K' ε αηηηθηά αθξνζάιαζζα, θαη μερσξίδεη κέζα              35 

ζηελ Άζπξε ζάιαζζα, θαη δε ζηελ αγθαιηά ηεο κάλλαο, 

επγεληθψηεξε απ' απηή θαη ζάκπσο πην γαιάδηα. 

 

ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ, ν δσδεθάινγνο ηνπ γύθηνπ, Πξνθεηηθόο 

(απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν) 

 

ΑΓΓΔΛΟ ΗΚΔΛΗΑΝΟ, Πλεπκαηηθό εκβαηήξην, ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ, ζ. 465 
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ΚΩΣΑ ΒΑΡΝΑΛΖ, Να ζ’ αγλαληεύσ ζάιαζζα 

 

Nα ζ’αγλαληεχσ, ζάιαζζα 

λα κε ρνξηαίλσ απ’ ην βνπλφ ςειά 

ζηξσηή θαη θαηαγάιαλε θαη κέζα λα πινπηαίλσ 

απ’ ηα καιακαηά ζνπ ηα πνιιά  

Νάλαη ρηλνπσξηάηηθνλ απνκεζήκεξν 

φληαο κεη’ άμαθλε λεξνπνληή 

ρπκάεη κέζ απ’ ηα ζχλλεθα ζακπσηηθά γειψληαο 

ήιηνο ρσξίο καληχ . 

Να ηαμηδεχνπλ ζηφλ αγέξα ηα λεζάθηα , 

νη θάβνη ,η’ αθξφγηαια ζά κεηαμέληνη αρλνί 

θαη κε ηνχο γιάξνπο ζπλνδηά θάπνη’ έλα θαξάβη 

λ’αλνίγνπλ λα ην παίξλνπλ νη νπξαλνί 

Ξαλαλησκέλα απ’ ην ινπηξφ λα ξνβνιάλε θάηνπ 

ηήλ θφθθηλε πιαγηά ρνξεπηηθά ηα πεχθα, 

ηα ρξπζφπεπθα ,θη αλζφο ηνπ καιακάηνπ 

λα ζηάδνπλ ηα καιιηά ηνπο ηα κπξηζηηθά. 

Κη αληάκα ηνπο λα ζέξλνπλε ζην θσηεηλφ ρνξφ ηνπο 

σο κέζα ζην λεξφ ηα εξεκηθά ρηνλφζπηηα - 

θη απηά κεο ζη’ φλεηξν ηνπο λα ηξαγνπδάλε ,αμχπλεηα θαηξφ 

Έηζη λα ζηέθσ ζάιαζζα ,παληνηεηλέ έξσηά κνπ 

κε κάηηα λα ζε ραίξνκαη ζνιά 

θαη λά λαη ηα κειινχκελα ζηελ άπια ζνπ κπξνζηά κνπ, 

πίζσ θη ‘αιάξγα βάζαλα πνιιά, 

ο λα κε πάξεηο ,θάπνηε ,καξγηφια  ζπ, 

ζηνχο θφξθνπο ζνπ αςειά ηνπο αλζηζκέλνπο 

θαη λα κε παο πνιχ καθξπά απ’ ηε καχξε ηνχηε Κφιαζε , 

καθξπά πνιχ θη ‘απφ ηνπο καχξνπο θνιαζκέλνπο 
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Κ.Π.ΚΑΒΑΦΖ, Σα παξάζπξα 

 

 
 

 

’ απηέο ηεο ζθνηεηλέο θάκαξεο, πνπ πεξλψ 

κέξεο βαξπέο, επάλσ θάησ ηξηγπξλψ 

γηα  λάβξσ ηα παξάζπξα.— ηαλ αλνίμεη 

έλα παξάζπξν ζάλαη παξεγνξία.— 

Μα ηα παξάζπξα δελ βξίζθνληαη, ή δελ κπνξψ 

λα ηάβξσ. Καη θαιιίηεξα ίζσο λα κελ ηα βξσ. 

Ίζσο ην θσο ζάλαη κηα λέα ηπξαλλία. 

Πνηνο μέξεη ηη θαηλνχξηα πξάγκαηα ζα δείμεη. 

 

 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΖ, Κεξηά 

 

Σνπ κέιινληνο ε κέξεο ζηέθνλη’ εκπξνζηά καο 

ζα κηα ζεηξά θεξάθηα αλακέλα — 

ρξπζά, δεζηά, θαη δσεξά θεξάθηα. 

 

Ζ πεξαζκέλεο κέξεο πίζσ κέλνπλ, 

κηα ζιηβεξή γξακκή θεξηψλ ζβπζκέλσλ· 

ηα πην θνληά βγάδνπλ θαπλφλ αθφκε, 

θξχα θεξηά, ιπσκέλα, θαη θπξηά. 

 

Γελ ζέισ λα ηα βιέπσ· κε ιππεί ε κνξθή ησλ, 

θαη κε ιππεί ην πξψην θσο ησλ λα ζπκνχκαη. 

Δκπξφο θπηηάδσ η’ αλακέλα κνπ θεξηά. 

 

Γελ ζέισ λα γπξίζσ λα κε δησ θαη θξίμσ 

ηη γξήγνξα πνπ ε ζθνηεηλή γξακκή καθξαίλεη, 

ηη γξήγνξα πνπ ηα ζβπζηά θεξηά πιεζαίλνπλ.  

 
 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΖ, Ηζάθε (ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ, ζ. 430) 

 

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΖ, Αιεμαλδξηλνί Βαζηιείο, (ΚΝΛ Α΄ Λπθείνπ, ζ. 435) 
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ΤΜΒΟΛΙΜΟ 

 
ΚΩΣΑ ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, Κη αλ έζβεζε ζαλ ίζθηνο η’ όλεηξό κνπ 

 

 

 
 

 

Κη αλ έζβεζε ζαλ ίζθηνο η' φλεηξφ κνπ, 

θη αλ έραζα γηα πάληα ηε ραξά, 

θη αλ ζέξλνκαη ζη' αθάζαξηα ηνπ δξφκνπ, 

πνπιάθη κε ζπαζκέλα ηα θηεξά 

 

Κη αλ έρεη, πξηλ αλνίμεη, ην ινπινχδη 

ζηνλ θήπν ηεο θαξδηάο κνπ καξαζεί, 

ην ιεχηεξν πνπ εζθέθηεθα ηξαγνχδη 

θη αλ μέξσ πσο πνηέ δε ζα εηπσζεί 

 

Κη αλ έζαςα ηελ ίδηα ηε δσή κνπ 

βαζηά κέζα ζηνλ πφλν πνπ πνλψ- 

θαζάξηα πσο ηαξάδεηαη ε ςπρή κνπ 

ζα βιέπσ ην κεγάιν νπξαλφ, 

 

Ζ ζάιαζζα ζαλ έξρεηαη κεγάιε, 

θαη νγξαίλνληαο ηελ άκκν ην πξσί, 

κνπ ιέεη γηα θάπνην γλψξηκν αθξνγηάιη, 

κνπ ιέεη γηα θάπνηα πνπ 'δεζα δσή! 

 

 

ΚΩΣΑ ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ, Σν ηειεπηαίν ηαμίδη 

 

Καιφ ηαμίδη, αιαξγηλφ θαξάβη κνπ, ζηνπ απείξνπ  

θαη ζηεο λπρηφο ηελ αγθαιηά, κε ηα ρξπζά ζνπ θψηα! 

Να 'κνπλ ζηελ πιψξε ζνπ 'εζεια, γηα λα θνηηάδσ πίζσ 

γηα λα θνηηάδσ λα πεξλνχλ ηα φλεηξα ηα πξψηα. 

 

Ζ ηξηθπκία ζην πέιαγνο θαη ζηε δσή λα παχεη, 

καθξηά καδί ζνπ θεχγνληαο πέηξα λα ξίρλσ πίζσ, 

λα κνπ ιηθλίδεηο ηελ αηψληα ζιίςε κνπ, θαξάβη, 

δίρσο λα μέξσ πνπ κε παο θαη δίρσο λα γπξίζσ! 
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΣΗ, Φειμωνιάτικο τοπίο 

Ἕν᾿ ἀλλόκοτο φεγγάρι σὰν ἕνα κομμάτι πάγου, 

πεθαμένο καὶ στημένο μέσ᾿ στὴ μέση του πελάγου, 

μιὰ βουβή, μεγάλη ξέρα, πιὸ γυμνὴ κι ἀπὸ παλάμη, 

μ᾿ ἕνα γέρικο, θλιμμένο, τραγικό, μικρὸ καλάμι 

κι ἕνας ἴσκιος -ἕνα κάτι- ποὺ δὲ ξέρω τί ἔχει χάσει 

κι ἀπὸ τότε φέρνει γύρα, μὴ μπορώντας νά ῾συχάσει. 

Παγωμένο τὸ χαμένο κι ὅλο φῶς, ἐκεῖνο τρίο, 

σιωποῦσε κι ἀγρυπνοῦσε, μέσ᾿ στὴ νύχτα, μέσ᾿ στὸ κρύο... 

 

ΜΖΣΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, Μέζα ζηε βνπή ηνπ δξόκνπ  

Μέζα ζηε βνπή ηνπ δξφκνπ 

ήηαλ λα βξσ ην φλεηξφ κνπ... 

λα ην βξσ θαη λα ην ράζσ 

θαη νχηε πηα πνπ ζα ην θηάζσ 

 

Μηα ζηηγκή πέξαζε κπξνο κνπ 

θαη ήηαλ ε ραξά ηνπ θφζκνπ 

ε ραξά πνπ καο καηψλεη 

ζαλ νη πην κεγάινη πφλνη 

 

λεηξν γιπθφ θαη μέλν 

θαη παληνηηλά ρακέλν 

ζε θξαηψ ζην λνπ κνπ αθφκα 

ζαλ ηξηαληάθπιιν ζην ζηφκα 

 

Πέξαζεο φπσο πεξλνχλε 

φζα δε ζα μαλαξζνχλε 

ζε θξαηψ ζην λνπ κνπ αθφκα 

ζαλ ηξηαληάθπιιν ζην ζηφκα 

 

Πέξαζεο φπσο πεξλνχλε 

φζα δε ζα μαλαξζνχλε 

πνπιηά πνπ έρνπλ θηεξνπγίζεη 

ζχλλεθα κέζα ζηε δχζε 

 

Καη άθεζε ην πέξαζκά ηνπ 

πέξαζκα δσήο ζαλάηνπ 

ζηελ θαξδηά κνπ ζαλ ζθξαγίδα 

κία πεζακέλε ειπίδα 
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ΜΟΝΣΔΡΝΙΜΟ 

 

 

ΓΗΩΡΓΟ ΔΦΔΡΖ, ΣΡΟΦΖ 

 

 

 

 
 

Άξλεζε  
 

ην πεξηγηάιη ην θξπθφ 

θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη 

δηςάζακε ην κεζεκέξη· 

κα ην λεξφ γιπθφ. 

 

Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλζή 

γξάςακε η' φλνκά ηεο· 

σξαία πνπ θχζεμελ ν κπάηεο 

θαη ζβχζηεθε ε γξαθή. 

 

Mε ηη θαξδηά, κε ηη πλνή, 

ηη πφζνπο θαη ηη πάζνο, 

πήξακε ηε δσή καο· ιάζνο! 

θη αιιάμακε δσή. 
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ΠΔ ΣΖ ΣΟ Μ’ ΔΝΑ ΓΗΟΤΚΑΛΗΛΗ 

 

Πεο ηεο ην κ' έλα γηνπθαιίιη 

γθξηληάδεη θάπνηνο θσλνγξάθνο 

πεο κνπ - ηη λα ηεο πσ Υξηζηέ κνπ 

ηψξα ζπλήζηζα κνλάρνο 

 

Πεο ηεο ην κ' έλα γηνπθαιίιη 

ιφγηα γηα ιφγηα θη άιια ιφγηα 

αγάπε πνχ'λαη ε εθθιεζηά ζνπ 

βαξέζεθα πηα ζηα κεηφρηα 

 

Αρ, αλ ήηαλ ε δσή καο ίζηα 

πψο ζα ηελ πέξλακε θαηφπη 

κα αιιηψο ε κνίξα ην βνπιήζε 

πξέπεη λα ζηξίςεη ζε κηα θφρε 

 

Σάρα, παξεγνξηά ζα βξνχκε 

ε κέξα θφξεζε ηε λχρηα 

φια είλαη λχρηα - φια είλαη λχρηα 

θάηη ζα βξνχκε δήηα - δήηα 

 

Πεο ηεο ην κ' έλα γηνπθαιίιη 

βιέπσ ηα θφθθηλά ηεο λχρηα 

κπξνο ζηε θσηηά πσο ζα γπαιίδνπλ 

θαη ηε ζπκάκαη κε ην βήρα. 
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ΓΗΩΡΓΟ ΔΦΔΡΖ, ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ, Η΄ 

 
 

Ο ηφπνο καο είλαη θιεηζηφο, 

φιν βνπλά πνπ έρνπλ ζθεπή 

ην ρακειφ νπξαλφ κέξα θαη λχρηα. 

 

Γελ έρνπκε πνηάκηα, δελ έρνπκε 

πεγάδηα, δελ έρνπκε πεγέο. 

Μνλάρα ιίγεο ζηέξλεο, 

άδεηεο θη απηέο. 

Πνπ ερνχλ θαη πνπ ηηο πξνζθπλνχκε. 

 

Ήρνο ζηεθάκελνο, θνχθηνο, 

ίδηνο κε ηε κνλαμηά καο, 

ίδηνο κε ηελ αγάπε καο, 

ίδηνο κε ηα ζψκαηά καο. 

 

Μαο θαίλεηαη παξάμελν  

πνπ θάπνηε κπνξέζακε λα ρηίζνπκε ηα ζπίηηα, 

ηα θαιχβηα θαη ηηο ζηάλεο καο. 

 

Καη νη γάκνη καο, ηα δξνζεξά 

ζηεθάληα θαη ηα δάρηπια, 

γίλνπληαη αηλίγκαηα 

αλεμήγεηα γηα ηελ ςπρή καο. 

Πψο γελλήζεθαλ,  

πψο δπλακψζαλε ηα παηδηά καο; 

 

Γελ έρνπκε πνηάκηα, δελ έρνπκε 

πεγάδηα, δελ έρνπκε πεγέο. 

Μνλάρα ιίγεο ζηέξλεο, 

άδεηεο θη απηέο. 

Πνπ ερνχλ θαη πνπ ηηο πξνζθπλνχκε. 

 

Ο ηφπνο καο είλαη θιεηζηφο. 

Σνλ θιείλνπλ νη δπν καχξεο 

πκπιεγάδεο. 

 

ηα ιηκάληα ηελ Κπξηαθή ζαλ 

θαηεβνχκε λ' αλαζάλνπκε, 

βιέπνπκε λα θσηίδνπληαη ζην 

ειηφγεξκα ζπαζκέλα μχια, 

απφ ηαμίδηα πνπ δελ ηέιεησζαλ 

ζψκαηα πνπ δελ μέξνπλ πηα 

πψο λ' αγαπήζνπλ. 
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ΓΗΩΡΓΟ ΔΦΔΡΖ, ΜΤΘΗΣΟΡΖΜΑ, ΗΒ΄ 

Μπνηίιηα ζην πέιαγν 

   

Σξεηο βξάρνη ιίγα θακέλα πεχθα θη έλα ξεκνθιήζη 

θαη παξαπάλσ 

ην ίδην ηνπίν αληηγξακκέλν μαλαξρίδεη. 

ηξεηο βξάρνη ζε ζρήκα πχιεο, ζθνπξηαζκέλνη 

ιίγα θακέλα πεχθα, καχξα θαη θίηξηλα 

θη έλα ηεηξάγσλν ζπηηάθη ζακκέλν ζηνλ αζβέζηε. 

θαη παξαπάλσ αθφκε πνιιέο θνξέο 

ην ίδην ηνπίν μαλαξρίδεη θιηκαθσηά 

σο ηνλ νξίδνληα σο ηνλ νπξαλφ πνπ βαζηιεχεη. 

  

Δδψ αξάμακε ην θαξάβη λα καηίζνπκε ηα ζπαζκέλα θνππηά, 

λα πηνχκε λεξφ θαη λα θνηκεζνχκε. 

Ζ ζάιαζζα πνπ καο πίθξαλε είλαη βαζηά θη αλεμεξεχλεηε 

θαη μεδηπιψλεη κηαλ απέξαληε γαιήλε. 

Δδψ κέζα ζηα βφηζαια βξήθακε έλα λφκηζκα 

θαη ην παίμακε ζηα δάξηα. 

Σν θέξδηζε ν κηθξφηεξνο θαη ράζεθε. 

Ξαλακπαξθάξακε κε ηα ζπαζκέλα καο θνππηά. 

  

ΓΗΩΡΓΟ ΔΦΔΡΖ, ΣΡΗΑ ΚΡΤΦΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ, Δπί ζθελήο, Γ΄  

Ζ ζάιαζζα, πψο έγηλε έηζη ε ζάιαζζα; 

Άξγεζα ρξφληα ζηα βνπλά 

κε ηχθισζαλ νη ππγνιακπίδεο 

Σψξα ζε ηνχην η' αθξνγηάιη πεξηκέλσ 

λ' αξάμεη έλαο άλζξσπνο 

έλα ππφιεηκκα, κηα ζρεδία 

 

Μα κπνξεί λα θαθνθνξκίζεη ε ζάιαζζα 

Έλα δειθίλη ηελ έζθηζε κηα θνξά 

θη αθφκε κηα θνξά 

ε άθξε ηνπ θηεξνχ ελφο γιάξνπ 

 

Κη φκσο ήηαλ γιπθφ ην θχκα 

φπνπ έπεθηα παηδί θαη θνιπκπνχζα 

θη αθφκε ζαλ ήκνπλ παιηθάξη 

θαζψο έςαρλα ζρήκαηα ζηα βφηζαια, 

γπξεχνληαο ξπζκνχο, 

κνπ κίιεζε ν Θαιαζζηλφο Γέξνο: 

"Δγψ είκαη ν ηφπνο ζνπ 

ίζσο λα κελ είκαη θαλείο 

αιιά κπνξψ λα γίλσ απηφ πνπ ζέιεηο" 
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ΓΗΩΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, Πνηνο είλ' ηξειόο από έξσηα; 

 

 
 

 

 

Πνηνο είλ' ηξειφο απφ έξσηα; 

Αο θάλεη ιάθθνπο ηελ απγή. 

Να πάκε εθεί λα πηνχκε 

ηε βξνρή. 

 

Μηα πνπ εκείο ζε φπνηα 

ζηέγε αξάμνπκε, ζε φπνηα 

απιή, ν άλεκνο ραιλάεη 

ηνλ νπξαλφ, ηα δέληξα. 

 

Κη ε ζηείξα γε 

κέζα ζε καο βνπιηάδεη. 

 

ΓΗΩΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, Ἄλλοτε η θάλασσα... 

Ἄλλοτε ἡ θάλασσα μᾶς εἶχε σηκώσει στὰ φτερά της 

Μαζί της κατεβαίναμε στὸν ὕπνο 

Μαζί της ψαρεύαμε τὰ πουλιὰ στὸν ἀγέρα 

Τὶς ἡμέρες κολυμπούσαμε μέσα στὶς φωνὲς καὶ τὰ χρώματα 

Τὰ βράδια ξαπλώναμε κάτω ἀπ᾿ τὰ δέντρα καὶ τὰ σύννεφα 

Τὶς νύχτες ξυπνούσαμε γιὰ νὰ τραγουδήσουμε 

Ἦταν τότε ὁ καιρὸς τρικυμία χαλασμὸς κόσμου 

Καὶ μονάχα ὕστερα ἡσυχία 

Ἀλλὰ ἐμεῖς πηγαίναμε χωρὶς νὰ μᾶς ἐμποδίζει κανεὶς 

Νὰ σκορπᾶμε καὶ νὰ παίρνουμε χαρὰ 

Ἀπὸ τοὺς βράχους ὡς τὰ βουνὰ μᾶς ὁδηγοῦσε ὁ Γαλαξίας 

Καὶ ὅταν ἔλειπε ἡ θάλασσα ἦταν κοντὰ ὁ Θεός 
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ΓΗΩΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, Ὁ ἄνεμος καὶ ἡ ἄνοιξη 

Ὁ ἄνεμος ρέει μέσα στὴν καρδιά μας 

Σὰν οὐρανὸς ποὺ ἔχασε τὸ δρόμο 

Δέντρα προσπαθοῦν νὰ τοῦ δέσουν τὰ χέρια 

Ἀλλὰ μάταια κοπιάζουν 

Ὁ ἄνεμος ἀναπνέει μέσα στὴν καρδιά μας 

Σὰν στρατὸς ποὺ ὁρμάει στὸν ἀγῶνα 

Τὸν καλωσορίζει ἡ ἄνοιξη στὴν κοιλάδα 

Τὸν χαιρετᾶνε τ᾿ ἀρώματα τῆς γῆς 

H ἄνοιξη εἶναι μία παρθένα ποὺ δὲν τὴν ξέραμε 

Καὶ ὅλους μᾶς φίλησε μὲ θάρρος προτοῦ τὸ ζητήσουμε 

Τώρα ἀγκαλιάζει τὸν ἄνεμο καὶ κάνει σὰν τρελὴ 

Κι ἀναγκάζει κι ἐμᾶς νὰ τὸν ἀγαπήσουμε 

 

ΓΗΩΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, Ἡ καρδιά μας 

Ἡ καρδιά μας εἶναι ἕνα κῦμα ποὺ δὲν σπάει στὴν ἀκρογιαλιά. Ποιὸς 

μαντεύει τὴ θάλασσα, ἀπ᾿ ὅπου βγαίνει ἡ καρδιά μας; Ἀλλὰ εἶναι ἡ 

καρδιά μας ἕνα κῦμα μυστικό, χωρὶς ἀφρό. Βουβὰ πιάνει μία στεριά. Καὶ 

ἀθόρυβα σκαλίζει τὸ ἀνάγλυφο ἑνὸς πόθου, ποὺ δὲν ξέρει ἀπογοήτευση 

καὶ ἀγνοεῖ τὴν ἡσυχία. 
 

ΓΗΩΡΓΟ ΑΡΑΝΣΑΡΖ, έπνο 
 

Φχιια δέληξνπ 

Φηεξά πνπιηνχ 

Άλεκνο 

Έπεηηα ζάιαζζα 

Κχκαηα 

Υξφλνο γαιάδηνο 

Οξίδνληεο παληνχ 

Καη κπξνζηά καο 

Ο νπξαλφο 
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ΜΔΛΗΑΝΘΖ, Κπθιηθό 

 

 
 

Ρσηάσ ην λεξφ – ηη είκαη; 

Νεξφ πνπ ράλεηαη κέζα ζηε γε θαη πάεη 

Ρσηάσ ην ρψκα – ηη είκαη; 

Υψκα πνπ θξχβεη η’ απνγπκλσκέλα νζηά 

Ρσηάσ ηνλ αέξα – ηη είκαη; 

Αέξαο, θσλή πνπ κάηαηα κάρεηαη 

κε ηε ζησπή θαη κε ην ρηφλη 

Ρσηάσ ηε θσηηά – ηη είκαη; 

Φσηηά πνπ θαηαηξψεη κε θαη δελ ζβχλεη 

Ρσηάσ ηνλ νπξαλφ – ηη είκαη; 

Οπξαλφο, δξνζηά ηεο θφιαζήο κνπ. 
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ΕΧΖ ΚΑΡΔΛΛΖ, "Η άλζξσπνο", Τα ποιήματα, η. 2νο (1955-1973),  
 

 

 

Εγώ γπλαίθα, ε άλζξσπνο, 

δεηνύζα ην πξόζσπό Σνπ πάληνηε, 

ήηαλ σο ηώξα ηνπ αλδξόο 

θαη δελ κπνξώ αιιηώο λα ην γλσξίζσ. 

 

Πνηνο είλαη θαη πώο 

πην πνιύ κνλάρνο, 

παξάθνξα, απειπηζκέλα κνλάρνο, 

ηώξα, εγώ ή εθείλνο; 

Πίζηεςα πσο ππάξρσ, ζα ππάξρσ, 

όκσο πόηε ππήξρα δίρσο ηνπ 

θαη ηώξα, 

πώο ζηέθνκαη, ζε πνην θσο, 

πνηνο είλαη ν δηθόο κνπ αθόκα θαεκόο; 

Ω, πόζν δηπιά ππνθέξσ, 

ράλνκαη δηαξθώο, 

όηαλ Εζύ νδεγόο κνπ δελ είζαη. 

 

Πώο ζα ηδώ ην πξόζσπό κνπ, 

ηελ ςπρή κνπ πώο ζα παξαδερηώ, 

όηαλ ηόζν παιεύσ 

θαη δελ κπνξώ λ' αξκνζηώ. 

 

«Όηη δηα ζνπ αξκόδεηαη 

γπλί ησ αλδξί.» 
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Δελ θαίλεηαη αθόκα ην ηξαγηθό 

ηνπ απξόζσπνπ, νύηε θη εγώ 

δελ κπνξώ λα ην θαληαζηώ αθόκα, αθόκα. 

Τη ζα γίλεη πνπ ηόζν θαιά, 

ηόζν πνιιά μέξσ θαη γλσξίδσ θαιιίηεξα, 

πσο απ' ην πιεπξό ηνπ δελ κ' έβγαιεο. 

 

Καη ιέσ πσο είκαη αθέξηνο άλζξσπνο 

θαη κόλνο. Δίρσο ηνπ δελ εγηλόκνπλ 

θαη ηώξα είκαη θαη κπνξώ 

θη' είκαζηε δεύγνο ρσξηζκέλν, εθείλνο 

θη' εγώ, έρσ ην δηθό κνπ θσο, 

εγώ πνηε, ζειήλε, 

είπα πσο δελ ζα βαζηώ απ' ηνλ ήιην 

θη' έρσ ηόζελ ππεξεθάλεηα 

πνπ πάσ ηε δηθή ηνπ λα θηάζσ 

θαη λα μεπεξαζηώ, εγώ, 

πνπ ηώξα καζαίλνκαη θαη πιήξσο 

καζαίλσ πσο ζέισ ζ' εθείλνλ λ' αληηζηαζώ 

θαη δελ ζέισ από θείλνλ ηίπνηα 

λα δερηώ θαη δελ ζέισ λα πεξηκέλσ. 

 

Δελ θιαίσ, νύηε ηξαγνύδη ςάιισ. 

Μα γίλεηαη πην νδπλεξό ην δηθό κνπ 

μέζθηζκα πνπ ηνηκάδσ, 

γηα λα γλσξίζσ ηνλ θόζκν δη' εκνύ, 

γηα λα πσ ην ιόγν δηθό κνπ, 

εγώ πνπ σο ηώξα ππήξμα 

γηα λα ζαπκάδσ, λα ζέβνκαη θαη λ' αγαπώ, 

 

εγώ πηα δελ ηνπ αλήθσ 

θαη πξέπεη κνλάρε λα είκαη, 

εγώ, ε άλζξσπνο. 
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ΝΗΚΖΦΟΡΟΤ ΒΡΔΣΣΑΚΟΤ, O θνξπδαιιόο ηνπ πξστλνύ 

 

 

 
 

 

 

Kξνπλφο γαιάδηνο μέζπαζε ε ςπρή κνπ 

φιεο νη θιέβεο κνπ ηξέρνπλ κεο ζηε θσλή κνπ 

ην αίκα κνπ ιαξπγγίδεη ζηε ζησπή ζαλ ηνπο γξχιινπο ησλ ζάκλσλ 

ζαλ ην πνηάκη πνπ δε ζθέθηεθε πνηέ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαγφλσλ ηνπ 

θαηεβαίλνληαο ζα κηά ιάκςε ή ζαλ έλα κεζπζκέλν θηιί πξφο  

ηε ζάιαζζα. 

 

Πάλσ κνπ νη θφζκνη βνπίδαλε ζα κηά γηνξηαζηηθή δηαζηαχξσζε 

κελεμεδέληα ξφδηλα θαη γαιαλά πνηάκηα 

πνπ θπινχλ κεο απφ έγρνξδα θαη ιακππξίδνπλ νη αηζέξεο. 

 

Tα ζηάρπα ηξέρνπλ απ‘ ηνλ αζεκέλην αληίιαιν ηνπ ζχκπαληνο. 

 

Aθνχσ βνπβφο ην θηιηθφ κήλπκα ηνπ Θενχ 

πνπ κε ξσηάεη κεο απ’ ην θσο κ’ φισλ ηνπ ησλ αγγέισλ 

ηα ζηφκαηα λα ηνπ απαληήζσ αλ είκαη επηπρηζκέλνο 

πνπ κε ξσηάεη κε ηα ρξπζά πίθεξα ησλ αρηίλσλ 

θαη ηνπ απαληψ κε ην ίδην ηνπ ην θσο πνπ μερεηιίδνληαο 

κεο ηεο ςπρήο κνπ γαιαλίδεη ηελ θνξπδαιιέληα θνίηε. 

 

αλ άζηξν αλάκεζα ζην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ηεο αγάπεο 

θηεξνθνπψληαο ζην ςειφ ην δέληξν ηνπ παξαζχξνπ ηνπ 

ξακθίδσ ηνπ πξσηλνχ ην θσο θαη ηνπ απαληψ ζθπξίδνληαο 

ζαλ ηα πνπιηά κε δίρσο ιέμεηο. 
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ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ, Ζ Πνξηνθαιέληα 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Σφζν πνιχ ηε κέζπζε ν ρπκφο ηνπ ήιηνπ 

Πνπ έγεηξε ην θεθάιη ηεο θαη δέρηεθε λα γίλεη, 

ηγά-ζηγά: ε κηθξή Πνξηνθαιέληα!  

 Έηζη θαζψο γιαπθφιακςαλ νη εθηά νπξαλνί, 

Δηζη θαζψο αγγίμαλ κηα θσηηά ηα θξχζηαιια, 

Δηζη θαζψο αζηξάςαλε ρειηδνλννπξέο, 

άζηηζαλ πάλσ νη άγγεινη θαη θάησ νη θνπειηέο, 

άζηηζαλ πάλσ νη πειαξγνί θαη θάησ ηα παγφληα, 

Κη φια καδί ζπλάρηεθαλ θη φια καδί ηελ είδαλ, 

Κη φια καδί ηε θψλαμαλ: Πνξηνθαιέληα! 

 Μεζάεη ην θιήκα θη ν ζθνξπηφο, κεζάεη ν θφζκνο φινο, 

Οκσο ηεο κέξαο ε θεληηά ηνλ πφλν δελ αθήλεη. 

Σε ιέεη ν λάλνο εξσδηφο κέζα ζηα ζθνπιεθάθηα, 

Σε ιέεη ν ρηχπνο ηνπ λεξνχ κεο ζηηο ρξπζνζηηγκέο, 

Σε ιέεη θ' ε δξφζν ζηνπ θαινχ βνξηά ην απαλσρείιη:  

  

 ήθσ κηθξή, κηθξή, κηθξή Πνξηνθαιέληα! 

πσο ζε μέξεη ην θηιί θαλέλαο δελ ζε μέξεη. 

Μήηε ζε μέξεη ν γειαζηφο Θεφο, 

Πνπ κε ην ρέξη ηνπ αλνηρηφ ζηε θινγεξή αληειηά 

Γπκλή ζε δείρλεη ζηνπο ηξηαληαδπφ ηνπ αλέκνπο!    
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ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ, Ζ ηξειιή ξνδηά 

 

' απηέο ηηο θάηαζπξεο απιέο φπνπ θπζά ν λνηηάο  

ζθπξίδνληαο ζε ζνισηέο θακάξεο, πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ ζθηξηάεη ζην θσο ζθνξπίδνληαο ην θαξπνθφξν γέιην ηεο  

κε αλέκνπ πείζκαηα θαη ςηζπξίζκαηα, πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ ζπαξηαξάεη κε θπιισζηέο ληνγέλλεηεο ηνλ φξζξν  

αλνίγνληαο φια ηα ρξψκαηα ςειά κε ξίγνο ζξηάκβνπ;  

 

Oηαλ ζηνπο θάκπνπο πνπ μππλνχλ ηα νιφγπκλα θνξίηζηα  

ζεξίδνπλε κε ηα μαλζά ηνπο ρέξηα ηα ηξηθχιιηα  

γπξίδνληαο ηα πέξαηα ησλ χπλσλ ηνπο, πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ βάδεη αλχπνπηε κεο ηα ρισξά παλέξηα ηνπο ηα θψηα  

πνπ μερεηιίδεη απφ θειαεδηζκνχο ηα νλνκαηά ηνπο - πέζηε κνπ  

είλαη ε ηξειή ξνδηά πνπ κάρεηαη ηε ζπλεθηά ηνπ θφζκνπ;  

 

ηε κέξα πνπ απ' ηε δήιεηα ηεο ζηνιίδεηαη κ' εθηά ινγηψ θηεξά  

δψλνληαο ηνλ αηψλην ήιην κε ρηιηάδεο πξίζκαηα  

εθηπθισηηθά, πέζηε κνπ, είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ αξπάεη κηα ραίηε κ' εθαηφ βηηζηέο ζην ηξέμηκν ηεο  

πνηέ ζιηκέλε θαη πνηέ γθξηληάξα - πέζηε κνπ, είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ μεθσλίδεη ηελ θαηλνχξγηα ειπίδα πνπ αλαηέιιεη;  

 

Πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά πνπ ραηξεηάεη ηα κάθξε  

ηηλάδνληαο έλα καληήιη θχιια απφ δξνζεξή θσηηά,  

κηα ζάιαζζα εηνηκφγελλε κε ρίιηα δπν θαξάβηα,  

κε θχκαηα πνπ ρίιηεο δπν θνξέο θηλάλ θαη πάλε  

ζ' ακχξηζηεο αθξνγηαιηέο - πέζηε κνπ, είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ ηξίδεη ηάξκελα ςειά ζην δηάθαλν αηζέξα;  

 

Παλχςεια κε ην γιαπθφ ηζακπί πνπ αλάβεη θη' ενξηάδεη  

αγέξσρν, γεκάην θίλδπλν, πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ ζπάεη κε θσο θαηακεζίο ηνπ θφζκνπ ηηο θαθνθαηξηέο ηνπ δαίκνλα  

πνπ πέξα σο πέξα ηελ θξνθάηε απιψλεη ηξαρειηά ηεο κέξαο  

ηελ πνιπθεληεκέλε απφ ζπαξηά ηξαγνχδηα - πέζηε κνπ είλαη ε ηξειή ξνδηά  

πνπ βηαζηηθά μεζειπθψλεη ηα κεηαμσηά ηεο κέξαο;  

 

ε κεζνθνχζηαλα πξσηαπξηιηάο θαη ζε ηδηηδίθηα δεθαπεληαπγνχζηνπ,  

πέζηε κνπ, απηή πνπ παίδεη, απηή πνπ νξγίδεηαη, απηή πνπ μεινγηάδεη,  

ηηλάδνληαο απ' ηε θνβέξα ηα θαθά καχξα ζθνηάδηα ηεο,  

μερχλνληαο ζηνπο θφξθνπο ηνπ ήιηνπ ηα κεζπζηηθά πνπιηά,  

πέζηε κνπ, απηή πνπ αλνίγεη ηα θηεξά ζην ζηήζνο ησλ πξαγκάησλ,  

ζην ζηήζνο ησλ βαζηψλ νλείξσλ καο, είλαη ε ηξειή ξνδηά; 
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ΤΠΔΡΡΔΑΛΙΜΟ 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΟ (απφ ηελ Yςηθάκηλν) 

 

Γηαπγείο αιιά κε πιεζπληηθή παξξεζία δερηήθακε ζην ζηήζνο καο ηελ αληαχγεηα 

ελφο ζπκνχ. Πεξηνξηζκφο δελ ππήξρε. Tν θηιί πνπ δψζακε καο ην πήξε ην δξνιάπη 

θαη μεξξηδσκέλνη θξαπγάζακε κέζα ζηα ρφξηα ηεο λπθηφο ηελ ψξα ηνπ πεξηνδηθνχ 

θξνπξνχ καο. H θινπή ηνπ θηιήκαηνο καο πξνζέδσζε αλαπάληερε δεινηππία αιιά ε 

αιήζεηα απεδείρζε θαη απεδείρζε ηδηθή καο. Tψξα θαη ην δξνιάπη ην ίδην θπθινθνξεί 

κέζα ζηελ αιήζεηα καο κε κχξα θαη κε θαξπνχο θαη δξνζίδεη ηελ ππθλφηεηα ησλ 

πνπιηψλ ηνπ ζηήζνπο καο. Tα πνζεηά ινπινχδηα πνηθίιινπλ ηελ γαιήλε ησλ 

εθηάζεσλ ηεο θαξδηάο καο θαη πιεζαίλνπλ ηα πηζηά ζηίθε ησλ εληαπηψλ πνπ καο 

αλήθνπλ.  
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ΓΗΑΝΝΖ ΡΗΣΟ, Ζ ζνλάηα ηνπ ειελόθσηνο 

 

 
 

(απφζπαζκα) 

 

Σνχην ην ζπίηη κε πλίγεη. Μάιηζηα ε θνπδίλα  

είλαη ζαλ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. 

Σα κπξίθηα θξεκαζκέλα γπαιίδνπλ ζα ζηξνγγπιά,  

κεγάια κάηηα απίζαλσλ ςαξηψλ,  

ηα πηάηα ζαιεχνπλ αξγά ζαλ ηηο κέδνπζεο,  

θχθηα θη φζηξαθα πηάλνληαη ζηα καιιηά κνπ  

δελ κπνξψ λα ηα μεθνιιήζσ χζηεξα,  

δελ κπνξψ λ' αλέβσ πάιη ζηελ επηθάλεηα  

ν δίζθνο κνπ πέθηεη απ' ηα ρέξηα άερνο, - ζσξηάδνκαη  

θαη βιέπσ ηηο θπζαιίδεο απ' ηελ αλάζα κνπ λ' αλεβαίλνπλ,  

λ' αλεβαίλνπλ  

θαη πξνζπαζψ λα δηαζθεδάζσ θνηηάδνληέο ηεο  

θη αλαξσηηέκαη ηη ζα ιέεη αλ θάπνηνο βξίζθεηαη  

απφ πάλσ θαη βιέπεη απηέο ηηο θπζαιίδεο,  

ηάρα πσο πλίγεηαη θάπνηνο ή πσο έλαο δχηεο αληρλεχεη ηνπο βπζνχο;  

Κη αιήζεηα δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαθαιχπησ εθεί, 

ζην βάζνο ηνπ πληγκνχ, θνξάιιηα θαη καξγαξηηάξηα 

θαη ζπζαπξνχο λαπαγηζκέλσλ πινίσλ,  

απξφνπηεο ζπλαληήζεηο, θαη ρηεζηλά θαη ζεκεξηλά κειινχκελα,  

κηαλ επαιήζεπζε ζρεδφλ αησληφηεηαο,  

θάπνην μαλάζακα, θάπνην ρακφγειν αζαλαζίαο, φπσο ιέλε,  

κηαλ επηπρία, κηα κέζε, θη ελζνπζηαζκφλ αθφκε,  

θνξάιιηα θαη καξγαξηηάξηα θαη δαθείξηα,  

κνλάρα πνπ δελ μέξσ λα ηα δψζσ φρη ηα δίλσ,  

κνλάρα πνπ δελ μέξσ αλ κπνξνχλ λα ηα πάξνπλ  

πάλησο εγψ ηα δίλσ.  

Άθεζέ κε λα έξζσ καδί ζνπ....  
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ΜΗΛΣΟ ΑΥΣΟΤΡΖ,  Ἡ πληγωμένη Ἄνοιξη 

 

 

Ἡ πληγωμένη Ἄνοιξη τεντώνει τὰ λουλούδια της 

οἱ βραδινὲς καμπάνες τὴν κραυγή τους 

κι ἡ κάτασπρη κοπέλα μέσα στὰ γαρίφαλα 

συνάζει στάλα-στάλα τὸ αἷμα 

ἀπ᾿ ὅλες τὶς σημαῖες ποὺ πονέσανε 

ἀπὸ τὰ κυπαρίσσια ποὺ σφάχτηκαν 

γιὰ νὰ χτιστεῖ ἕνα πύργος κατακόκκινος 

μ᾿ ἕνα ρολόγι καὶ δυὸ μαύρους δεῖχτες 

κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ῾ρχεται ἕνα σύννεφο 

κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ῾ρχεται ἕνα ξίφος 

τὸ σύννεφο θ᾿ ἀνάβει τὰ γαρίφαλα 

τὸ ξίφος θὰ θερίζει τὸ κορμί της 

ΜΙΛΣΟ ΑΦΣΟΤΡΗ, ἀπὸ τὴ συλλογή ΣΑ ΥΑΜΑΣΑ Ή Η ΦΑΡΑ 

ΣΟΝ ΑΛΛΟ ΚΟΜΟ (1958), Σὸ μαρτύριο 

Μοσχοβολοῦσε τὸ φεγγάρι 

σκύλοι μ᾿ ἄσπρα λουλούδια στὸ κεφάλι 

περνούσανε στὸ δρόμο ἐκστατικοὶ 

κι ὁ δρόμος κάτω ἔφεγγε ἀπὸ κρύσταλλο 

καὶ μέσα φαίνονταν 

τὰ σφυριὰ καὶ τὰ μαχαίρια 

Μέσα στὰ χέρια μου ἔσπασα τὸ κρύσταλλο 

Καὶ τότε εἶδα τὸ κόκκινο τὸ σύννεφο 

νὰ μεγαλώνει ν᾿ ἀνάβει τὴν καρδιά μου 

καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ γκρίζο σὰν καπνὸς 

ν᾿ ἀδειάζει ἀπὸ μέσα μου νὰ φεύγει 
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ΝΗΚΟ ΓΚΑΣΟ, Ζ Ακνξγόο 

 

 
 

Λέλε πσο ηξέκνπλ ηα βνπλά θαη πσο ζπκψλνπλ ηα έιαηα  

ηαλ ε λχρηα ξνθαλάεη ηηο πξφθεο ησλ θεξακηδηψλ λα κπνπλ νη θαιηθάληδαξνη κέζα  

ηαλ ξνπθάεη ε θφιαζε ηνλ αθξηζκέλν κφρζν ησλ ρεηκάξξσλ  

Ή φηαλ ε ρσξίζηξα ηεο πηπεξηάο γίλεηαη ηνπ βνξηά θισηζνζθνχθη.  

 

 

Mφλν ηα βφδηα ησλ Aραηψλ κεο ζηα παρηά ιηβάδηα ηεο Θεζζαιίαο  

Bφζθνπλ αθκαία θαη δπλαηά κε ηνλ αηψλην ήιην πνπ ηα θνηηάδεη  

Tξψλε ρνξηάξη πξάζηλν θχιια ηεο ιεχθαο ζέιηλα πίλνπλε θαζαξφ λεξφ κεο ζη' 

απιάθηα  

Mπξίδνπλ ηνλ ηδξψηα ηεο γεο θη χζηεξα πέθηνπλε βαξηά θάησ απ' ηνλ ίζθην ηεο ηηηάο 

λα θνηκεζνχλε.  

 

 

Πεηάηε ηνπο λεθξνχο είπ' ν Hξάθιεηηνο θη είδε ηνλ νπξαλφ λα ρισκηάδεη  

Kη είδε ζηε ιάζπε δπν κηθξά θπθιάκηλα λα θηιηνχληαη  

Kη έπεζε λα θηιήζεη θη απηφο ην πεζακέλν ζψκα ηνπ κεο ζην θηιφμελν ρψκα  

πσο ν ιχθνο θαηεβαίλεη απ' ηνπο δξπκνχο λα δεη ην ςφθην ζθπιί θαη λα θιάςεη.  

Tί λα κνπ θάκεη ε ζηαιαγκαηηά πνπ ιάκπεη ζην κέησπφ ζνπ;  

Tν μέξσ πάλσ ζηα ρείιηα ζνπ έγξαςε ν θεξαπλφο η' φλνκά ηνπ  

Tν μέξσ κέζα ζηα κάηηα ζνπ έρηηζε έλαο αεηφο ηε θσιηά ηνπ  

Mα εδψ ζηελ φρηε ηελ πγξή κφλν έλαο δξφκνο ππάξρεη  

Mφλν έλαο δξφκνο απαηειφο θαη πξέπεη λα ηνλ πεξάζεηο  

Πξέπεη ζην αίκα λα βνπηερηείο πξηλ ν θαηξφο ζε πξνθηάζεη  

Kαη λα δηαβείο αληίπεξα λα μαλαβξείο ηνπο ζπληξφθνπο ζνπ  

Άλζε πνπιηά ειάθηα  

Nα βξεηο κηαλ άιιε ζάιαζζα κηαλ άιιε απαινζχλε  

Nα πηάζεηο απφ ηα ινπξηά ηνπ Aρηιιέα η' άινγα  

Aληί λα θάζεζαη βνπβή ηνλ πνηακφ λα καιψλεηο  

Tνλ πνηακφ λα ιηζνβνιείο φπσο ε κάλα ηνπ Kίηζνπ.  

Γηαηί θη εζχ ζα 'ρεηο ραζεί θη ε νκνξθηά ζνπ ζα 'ρεη γεξάζεη.  

Mέζα ζηνπο θιψλνπο κηαο ιπγαξηάο βιέπσ ην παηδηθφ ζνπ πνπθάκηζν λα ζηεγλψλεη  

Πάξ' ην ζεκαία ηεο δσήο λα ζαβαλψζεηο ην ζάλαην  

Kη αο κε ιπγίζεη ε θαξδηά ζνπ  

Kη αο κελ θπιήζεη ην δάθξπ ζνπ πάλσ ζηελ αδπζψπεηε ηνχηε γε  

πσο εθχιεζε κηα θνξά ζηελ παγσκέλε εξεκηά ην δάθξπ ηνπ πηγθνπίλνπ  

Γελ σθειεί ην παξάπνλν  
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Ίδηα παληνχ ζα 'λαη ε δσή κε ην ζνπξαχιη ησλ θηδηψλ ζηε ρψξα ησλ θαληαζκάησλ  

Mε ην ηξαγνχδη ησλ ιεζηψλ ζηα δάζε ησλ αξσκάησλ  

Mε ην καραίξη ελφο θαεκνχ ζηα κάγνπια ηεο ειπίδαο  

Mε ην καξάδη κηαο άλνημεο ζηα θπιινθάξδηα ηνπ γθηψλε  

Φηάλεη έλα αιέηξη λα βξεζεί θη έλα δξεπάλη θνθηεξφ ζ' έλα ραξνχκελν ρέξη  

Φηάλεη λ' αλζίζεη κφλν  

Λίγν ζηάξη γηα ηηο γηνξηέο ιίγν θξαζί γηα ηε ζχκεζε ιίγν λεξφ γηα ηε ζθφλε...  

 

[…] 

 

ηνπ πηθξακέλνπ ηελ απιή ην κάηη έρεη ζηεξέςεη  

Έρεη παγψζεη ην κπαιφ θη έρεη ε θαξδηά πεηξψζεη  

Kξέκνληαη ζάξθεο βαηξαρηψλ ζηα δφληηα ηεο αξάρλεο  

θνχδνπλ αθξίδεο λεζηηθέο ζε βξπθνιάθσλ πφδηα.  

 

 

ηνπ πηθξακέλνπ ηελ απιή βγαίλεη ρνξηάξη καχξν  

Mφλν έλα βξάδπ ηνπ Mαγηνχ πέξαζε έλαο αγέξαο  

Έλα πεξπάηεκα ειαθξχ ζα ζθίξηεκα ηνπ θάκπνπ  

Έλα θηιί ηεο ζάιαζζαο ηεο αθξνζηνιηζκέλεο.  

 

 

Kη αλ ζα δηςάζεηο γηα λεξφ ζα ζηίςνπκε έλα ζχλλεθν  

Kη αλ ζα πεηλάζεηο γηα ςσκί ζα ζθάμνπκε έλα αεδφλη  

Mφλν θαξηέξεη κηα ζηηγκή λ' αλνίμεη ν πηθξαπήγαλνο  

N' αζηξάςεη ν καχξνο νπξαλφο λα ινπινπδίζεη ν θιφκνο.  

 

 

Mα ήηαλ αγέξαο θη έθπγε θνξπδαιιφο θη εράζε  

Ήηαλ ηνπ Mάε ην πξφζσπν ηνπ θεγγαξηνχ ε αζπξάδα  

Έλα πεξπάηεκα ειαθξχ ζα ζθίξηεκα ηνπ θάκπνπ  

Έλα θηιί ηεο ζάιαζζαο ηεο αθξνζηνιηζκέλεο.  
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ΝΗΚΟ ΓΚΑΣΟ, Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθόλεο 

 

 

 

Δθεί πνπ θχηξσλε θιηζθνχλη θη άγξηα κέληα 

θη έβγαδε ε γε ην πξψην ηεο θπθιάκηλν 

ηψξα ρσξηάηεο παδαξεχνπλ ηα ηζηκέληα 

θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν. 

Δθεί πνπ ζκίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη κχζηεο 

επιαβηθά πξηλ κπνπλ ζην ζπζηαζηήξην 

ηψξα πεηάλε απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο 

θαη ην θαηλνχξγην πάλ λα δνπλ δηυιηζηήξην. 

Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θφζκνπ ην κπαιθφλη 

πνηέ κε μαλαβγείο. 

Δθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλφηαλ επινγία 

θη ήηαλ επρή ηνπ θάκπνπ ηα βειάζκαηα 

ηψξα θακηφληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία 

άδεηα θνξκηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζκαηα. 
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ΖΜΔΗΩΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΠΟΗΖΜΑΣΩΝ 

Ζ αλζνιόγεζε ησλ πνηεκάησλ έιαβε ππόςε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαθηέαο ύιεο. 

ηελ αλζνιόγεζε επίζεο πξνζπαζήζακε λα έρνπκε έλα εληαίν θαηά ην δπλαηό 

ζεκαηηθό θέληξν, ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο θύζεο κέζα ζηα 

πνηήκαηα. 

Δπίζεο δηαιέμακε αξθεηά πνηήκαηα πνπ κεινπνηήζεθαλ, ώζηε λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα αλνηρηεί ε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο θαη πξνο ηνλ ρώξν ηεο 

κνπζηθήο: ηε γλσξηκία κε ηνπο κεγάινπο έιιελεο ζπλζέηεο θαη ηηο απόπεηξεο πνπ 

έγηλαλ λα κεινπνηεζεί ε πνίεζε. 

  

 


