
Η ζωή, το έργο και η δράση των ποιητών Γιάννη  
Ρίτσου, Γιώργου Σεφέρη , Οδυσσέα Ελύτη & 
Διονυσίου Σολωμού 

Επίδραση  από Γαλλική ποίηση & Ευρωπαϊκό 
διαφωτισμό. 

Σχέση των ποιητών με τον υπερρεαλισμό 
 



Να γνωρίσουν οι μαθητές τους ποιητές μέσα από τη ζωή και 
το έργο τους. 

 
Να έρθουν σε επαφή με τα λογοτεχνικά ρεύματα και να 

οικοδομήσουν έναν τρόπο σκέψης και προσέγγισης της 
ποίησης, να έρθουν σε επαφή με το project  και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. 

 
Να ενισχύσουν την υπευθυνότητα ,την αυτοπεποίθηση, την 

αυτοεκτίμηση, την προσωπικότητα και την ικανότητά τους για 
την υιοθέτηση θετικών τρόπων ζωής. 

 
Να   αναπτύξουν δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να 

δραστηριοποιηθούν με την ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε να 
οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης. 
 



Να   ευαισθητοποιηθούν  γύρω από την λογοτεχνία, την 
ποίηση και την μελοποίησή της και να  αποκτήσουν  μία 
θετική στάση απέναντι  στην ποίηση και τη λογοτεχνία, 
διότι μέσω αυτής μπορεί να αποκατασταθεί η επαφή τους 
ανάμεσα στην αίσθηση, την ευαισθησία, τη φαντασία και 
τις νοητικές ικανότητες. 

 
Η σχέση και η επιρροή Γάλλων εκπροσώπων των 

Γραμμάτων & των Τεχνών στους Έλληνες ποιητές. 
 
Να γνωρίσουν τη τεχνική των Calligrammes και των 

Petits livres. 
 



 Ονομάζουμε τη λογοτεχνική σχολή που αναπτύχθηκε 
στα Επτάνησα κατά το 19ο αιώνα. Τα Επτάνησα 
πρόσφεραν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε 
να σημειωθεί εκεί μεγάλη πνευματική άνθιση, καθώς 
επίσης και ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών. 
Ηγέτης της είναι ο Διονύσιος Σολωμός.  



Από τις μαθήτριες της Γ’ τάξης: 
Αλεξάνδρα Ανδριακοπούλου 

Αγγελική Γρηγοριάδη 
Κατερίνα Ζαβού 

Μαρία Κορφοξυλιώτη 
Βάσω Πλώτα 



 Ο Διονύσιος Σολωμός είναι ο μεγαλύτερος ποιητής 
του προπερασμένου αιώνα. Αρχηγός της 
Επτανησιακής σχολής, ηγέτης του νεοελληνικού 
έμμετρου λόγου, που ουσιαστικά αρχίζει μετά από 
αυτόν και, τέλος, Εθνικός ποιητής της Ελλάδας, και 
γιατί έγραψε τον Εθνικό μας Ύμνο, και γιατί ύμνησε 
τον Εθνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας, και γιατί 
πρώτος χρησιμοποίησε στον ποιητικό και πεζό του 
λόγο την εθνική λαϊκή μας γλώσσα, τη δημοτική. 
 



 Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1789 και πέθανε στην 
Κέρκυρα το 1857. Ο πατέρας του Νικόλαος 
Σολωμός ήταν πλούσιος άρχοντας και κόμης, ενώ η 
μητέρα του, Αγγελική Νίκλη, ήταν γυναίκα  λαϊκής 
καταγωγής . Έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία, αλλά 
τα άφθονα οικονομικά μέσα του επέτρεψαν να 
συνεχίσει τις σπουδές του. Σε ηλικία δέκα ετών , 
συνοδευόμενος από  τον καθολικό δάσκαλό του 
Σάντο Ρόσσι, πήγε για σπουδές στη Βενετία,  στην 
Κρεμόνα και στην Παβία όπου σπούδασε 
φιλολογία και νομικά.  
 



 Το 1823 έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», που 
τυπώθηκε τον επόμενο χρόνο στο Μεσολόγγι. Στα 1826 
γράφει τον «Λάμπρο» και τη «Φαρμακωμένη». Αλλά 
το μεγάλο, το επικό γεγονός της χρονιάς αυτής, ήταν η 
παρατεινόμενη τρομερή πολιορκία του Μεσολογγίου 
και η θαυμαστή πίστη και αντοχή των «ελευθέρων 
πολιορκημένων». Με εθνική συγκίνηση, και ψυχικό 
ρίγος παρακολουθούσε ο ποιητής την Εθνική εποποιία, 
από την οποία προέκυψε η ποιητική του σύνθεση των 
«Ελευθέρων πολιορκημένων» 

 http://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho


 Ήταν τόσο γενική και στερεή η φήμη του, 
ώστε, όταν μαθεύτηκε ο θάνατος του (21 
Νοεμβρίου 1857) όλος ο λαός πένθησε. Το 
θέατρο της Κέρκυρας έκλεισε, η Ιόνια Βουλή 
σταμάτησε τις εργασίες της και αποφάσισε 
να γίνει δημόσιο το πένθος για τον ποιητή. 

 Δύο χρόνια αργότερα, το 1859, 
κυκλοφόρησαν τα «Άπαντα» του Σολωμού, 
σε έκδοση και με πρόλογο του Ιάκωβου 
Πολυλά. 

 Το 1864 οι πρώτες στροφές από τον «Ύμνον 
εις την Eλευθερίαν» του Σολωμού ορίστηκε 
ως ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Ήταν η 
πρώτη επίσημη αναγνώριση του ποιητή 
στην κυρίως Ελλάδα. Η επιβολή του 
ονόματός του σε ευρύτερα στρώματα 
έφερε ως επακόλουθο και την ευρύτερη 
διάδοση του έργου του. 
 



 Τα πρώτα ποιήματα του Σολωμού, κυρίως σονέτα, 
γράφτηκαν στην ιταλική γλώσσα κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του στην Ιταλία. 

 1818-1823: 20 περίπου ελληνικά λυρικά ποιήματα 
    Κρίνονται απλά και αφελή 
    Τα κύρια θέματά τους είναι η άδολη αγάπη για 

φανταστικές ή εξιδανικευμένες γυναίκες και ο 
θάνατος      πλασματικών ηρώων ή πραγματικών 
προσώπων. 
 
 



 Τα πρώτα ελληνικά ποιήματα του Σολωμού : Ξανθούλα, 
Αγνώριστη 

 Το πρώτο αποσπασματικό ποίημα : Ο Λάμπρος 
 Άλλα έργα : Η Γυναίκα της Ζάκυνθος, Τα δύο αδέλφια, Τα 

δύο μνήματα, Οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Β´, 
Οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ´, Η Ελλάδα, Εις 
τον Θάνατον του Λορδ Μπάιρον, Ο Κρητικός, Εις Μάρκο 
Μπότσαρη, Μετάφραση Σ της Ιλιάδας, Νεανικά ποιήματα 
(στίχοι), Νεκρική Ωδή Ι, Νεκρική Ωδή ΙΙ, Ο Πόρφυρας, Η σκιά 
του Ομήρου, Σύνθεμα του 1833-1834, Η Τρελή μάνα, Η 
Τρίχα, Ύμνος εις την Ελευθερίαν, Η Φαρμακωμένη, Η 
Φαρμακωμένη στον Άδη, Η Μετατόπιση του αγάλματος του 
Μέτλαντ, Εις Φραγκίσκα Φραίζερ, Ωδή στο θάνατο του 
Μάνθου Τρικούπη, Elogio di Ugo Foscolo, In Morte di un 
giovine poeta, Orfeo, Saffo 
 
 



 Οι χτυπητές λέξεις, οι φλύαροι στίχοι, τα άχρηστα 
παραγεμίσματα έπαψαν να αποτελούν ποίηση. Ο 
Σολωμός έδειξε, ότι η ποίηση πρέπει να έχει 
πυκνότητα. Με τις λιγότερες και μουσικότερες λέξεις 
να αποδίδει υψηλά νοήματα και καθαρές εικόνες, 
όπου τίποτα περιττό δεν υπήρχε κι όπου όλα - γλώσσα, 
νόημα, ρυθμός, εικόνα - ήταν αισθητικά οργανωμένα, 
αλλά όχι και εγκεφαλικά. Τίποτα δεν πρόδιδε την 
επίπονη κατεργασία. Αντίθετα το ποίημα είχε δροσιά, 
φυσικότητα και παρθενικότητα. Ο Σολωμός πέτυχε, μία 
θαυμαστή ισορροπία πνεύματος και μορφής, νόησης 
και αισθήματος γλώσσας και μουσικότητας. 
 



 Το σπουδαιότερο πρόβλημα που απασχόλησε τη 
μεγαλοφυΐα του εθνικού μας ποιητή Δ. Σολωμού, 
ήταν το πρόβλημα της Ελευθερίας. Της ελευθερίας 
πρώτα της Εθνικής που είναι συνυφασμένη με την 
Ηθική ελευθερία του ατόμου, και της ελευθερίας 
ως Ιδέας, που περικλείει ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Τις θέσεις αυτές τις αποτύπωσε ο 
Σολωμός στον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», στους 
«Ελεύθερους πολιορκημένους», και στον 
«Διάλογο» ποιητή και σοφολογιότατου. 
 



 Εργασία των μαθητριών  
Πλώτα Βασιλικής & Σταμοπούλου Σήλιας 



Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη   
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα 



 Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους 
Ανάκουστος κιλα'ι'δισμός και λιποθυμισμένος  



Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 
Χύνονται μες την άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,  



Και παίρνουμε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους,  
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους 



Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, και κάνουν σαν αηδόνια.  
Εξ' αναβρύζει κι η ζωή σ' γη, σ' ουρανό, σε κύμα  



Αλλά στης λίμνης το νερό, π' ακίνητο 'ναι κι' άσπρο, 
Ακίνητ' όπου κι' αν ίδης, και κάτασπρ' ως τον πάτο, 
Με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα 
 Που 'χ' ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο 



 

Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τι ΄δες 
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! 



Χωρίς ποσώς γης, ουρανός και θάλασσα να πνενε, 



Ουδ' όσο καν΄η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι,  



 

Γύρου σε κάτι ατάραχο π' ασπρίζει μεσ στη λίμνη 
Μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι, 
Κι' όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φως του 



 Από τις γαλλικές λέξεις sur και réalisme όπου στα 
ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως « πάνω ή πέρα 
από την πραγματικότητα ». Άνθισε κυρίως στη Γαλλία 
των αρχών του 20ου αιώνα κατά την περίοδο μεταξύ 1ου 
και  2ου παγκοσμίου πολέμου. 

 Ως κύριο μέσο έκφρασης τα μέλη του προέβαλαν τον 
αυτοματισμό  επιδιώκοντας  τη διερεύνηση του 
ασυνείδητου, την απελευθέρωση  της φαντασίας με την 
απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική.  
 



 Ο Συμβολισμός αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα που 
αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου  αιώνα, γαλλικής και 
βελγικής προέλευσης. Ο όρος προέρχεται από τη 
λέξη σύμβολο.  

 Οι συμβολιστές έγραφαν με μεταφορικό τρόπο και 
χρησιμοποιούσαν εικόνες και αντικείμενα με συμβολική 
έννοια. 



 Η Γενιά του Τριάντα των ελλήνων λογοτεχνών 
δημιουργήθηκε μέσα σε ένα πνευματικό κλίμα που το 
χαρακτηρίζει από την μια η ανανέωση της ποίησης και 
από την άλλη, οι αναζητήσεις στο χώρο 
της πεζογραφίας. 

 
 Μεγάλοι ποιητές της περιόδου αναδείχτηκαν ο Γιώργος 

Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, 
ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νίκος Καββαδίας κ.α.  



Γιάννης Ρίτσος 

Δημιουργήθηκε από τους μαθητές της 
Γ τάξης: 

 
  ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ 
  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ  
  ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
  ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 



Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε το 1909 στη 
Μονεμβασιά, το τελευταίο παιδί μιας 
πλούσιας οικογένειας γαιοκτημόνων. Η 
πρώτη παιδική ηλικία ήταν και η μόνη 
ευτυχισμένη περίοδος της οικογενειακής 
ζωής του. Σύντομα η οικογένεια 
επρόκειτο να καταστραφεί οικονομικά. 
Μαζί με την ανέχεια ήρθαν μεγαλύτερες 
δοκιμασίες. Ο θάνατος του αδελφού του 
Μίμη, δοκίμου αξιωματικού του Ναυτικού 
από φυματίωση το 1921 και μερικούς 
μήνες αργότερα, ο θάνατος της μητέρας 
από την ίδια αρρώστια. Ο πατέρας 
τρελαίνεται. Θα τελειώσει τη ζωή του, το 
1938, στο Δαφνί.  



Το 1925 φτάνει στην Αθήνα για 
σπουδές. Γρήγορα όμως ο 

Ρίτσος θα προσβληθεί κι αυτός 
από φυματίωση. Ως το 1940 , η 
ζωή του θα περνά ανάμεσα σε 

σανατόρια και στα διαλείμματα, 
στην Αθήνα, όπου είναι 

υποχρεωμένος να εργάζεται 
σκληρά και κάποτε με 

εξευτελιστικούς όρους για να 
επιζήσει. 



 

  

  
  

  

1.  Μέγα Διεθνές Βραβείο Ποίησης το 
1972 

2.  Διεθνές Βραβείο Δημητρώφ στη       
Σόφια  το1975 

3.  Βραβείο Λένιν το 1977  
4.  Διεθνές Βραβείο του Παγκοσμίου 

Συμβουλίου Ειρήνης 1979 
5.  Βραβείο Διεθνούς Ειρήνης του ΟΗΕ 
     Το 1986 προτάθηκε για το βραβείο  

Νόμπελ 



 «Τρακτέρ », (1934) 
 «Πυραμίδες», (1935) 
«Επιτάφιος», (1936) 
«Το τραγούδι της αδελφής μου», (1937)  
«Εαρινή συμφωνία», (1938) 
«Το εμβατήριο του ωκεανού», (1940) 
«Παλιά μαζούρκα σε ρυθμό βροχής», (1943) 
«Δοκιμασία», (1943) 
«Ο σύντροφός μας», (1945) 
«Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο», (1952) 
«Αγρύπνια», (1954) 
«Πρωινό άστρο», (1955) 
«Η σονάτα του σεληνόφωτος», (1956) 



«Υδρία», (1957) 
«Το παράθυρο», (1960) 
«Η γέφυρα», (1960) 
«Ο Μαύρος Άγιος», (1961) 
«Το νεκρό σπίτι», (1962) 
«Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού», (1962) 
«Το δέντρο της φυλακής και οι γυναίκες», (1963) 
«12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 
«Μαρτυρίες Α», (1963)  
«Ποιήματα - Α τόμος», (1961) 
«Ποιήματα - Β τόμος», (1961) 
«12 ποιήματα για τον Καβάφη», (1963) 
«Μαρτυρίες - Σειρά 1η», (1963 
«Ποιήματα - Γ τόμος», (1964 
«Μαρτυρίες - Σειρά 2η», (1966) 
«Παιχνίδια τ‘ ουρανού και του νερού», (1964) 
«Φιλοκτήτης», (1965) 
«Ρωμιοσύνη», (1966  



Μικρό πουλί τριανταφυλλί δεμένο με 
κλωστίτσα 

με τα σγουρά φτεράκια του στον ήλιο 
πεταρίζει 

Κι αν το τηράξεις μια φορά θα σου 
χαμογελάσει 

κι αν το τηράξεις δυο και τρεις θ' 
αρχίσεις το τραγούδι 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nxYjn_S9IMVp8M&tbnid=vzwEXC-no6o2bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paidochoros.blogspot.com/2014/02/blog-post_17.html&ei=Nch1U6CXEonAO8aEgZAD&bvm=bv.66699033,d.ZGU&psig=AFQjCNGDFoEaQZmagk3sH2seEKjpvAksAg&ust=1400314003330500


«Αργά, πολύ αργά μέσα στη 
νύχτα» 

«Να με θυμόσαστε- είπε. Χιλιάδες 
χιλιόμετρα περπάτησα/ χωρίς 

ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε 
πέτρες κι αγκάθια,/ για να σας 

φέρω ψωμί και νερό και 
τριαντάφυλλα. Την ομορφιά/ 

ποτές μου δεν την πρόδωσα. Όλο 
το βίος μου το μοίρασα δίκαια./ 

Μερτικό εγώ δεν κράτησα. 
Πάμπτωχος. Μ’ ένα κρινάκι του 

αγρού/ τις πιο άγριες νύχτες μας 
φώτισα. Να με θυμάστε.» 



ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 

 Εργασία της μαθήτριας Μανωλοπούλου Μελίνας 



Από το « Εμβατήριο του ωκεανού »  
 



Οι γέροι 
ναυτικοί  

 



που δεν έχουν πια καΐκια , 
 που δεν έχουν πια δίχτυα  



Κάθονται στο βράχο  



Και 
καπνίζουν 
στην πίπα 

τους 



Ταξίδια ,  
σκιά και μετάνοια 



Όμως εμείς  
δεν ξέρουμε τίποτα  

απ’ τη στάχτη στη γεύση του 
ταξιδιού. 



Ξέρουμε το ταξίδι  



Και το γλαυκό ημικύκλιο του ορίζοντα  



Που ‘ναι σαν τάγριο φρύδι  
θαλασσινού θεού. 



Πηδάμε στις βάρκες  



Λύνουμε τα σκοινιά και τραγουδάμε 
τη θάλασσα 

 



Κοιτώντας το ασημένιο 
 σύννεφο 



Πλάι στ’ ανοιξιάτικο φεγγάρι. 



Ποια διαμαντένια πολιτεία 
κοιμάται πίσω απ’ τα βουνά ; 



Ποια φώτα τρέμουν πέρα στη νύχτα 
και μας φωνάζουν ;  

 



Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας 
και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. 



Μητέρα,  
μη μου κρατάς το χέρι. 





Εργασία των μαθητριών της 
Γ΄γυμνασίου: 
 
~Άννα Δανάη Σολωμού 
~Φωτεινή Κατσιγιάννη 
~Καννά Δήμητρα Αναστασία 
~Γεωργοπούλου Νεκταρία  

 
 

 
 
 
 

 
 



*Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι 
παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά 

 



*Ο Οδυσσέας Ελύτης (2 Νοεμβρίου 1911 - 18 Μαρτίου 
1996), φιλολογικό ψευδώνυμο του Οδυσσέα 
Αλεπουδέλλη, ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ποιητές, μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του '30. 
Γνωστότερα ποιητικά του έργα είναι τα Άξιον Εστί , Ήλιος 
ο πρώτος, Προσανατολισμοί κ.α. Διαμόρφωσε ένα 
προσωπικό ποιητικό ιδίωμα και θεωρείται ένας από τους 
ανανεωτές της ελληνικής ποίησης. Πολλά ποιήματά του 
μελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν μεταφραστεί 
μέχρι σήμερα σε πολλές ξένες γλώσσες. Το έργο του 
περιλάμβανε ακόμα μεταφράσεις ποιητικών και 
θεατρικών έργων. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Κριτικών Έργων Τέχνης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Κριτικής, Αντιπρόσωπος στις Rencontres Internationales 
της Γενεύης και Incontro Romano della Cultura της 
Ρώμης.  

 



Σημαντικός αριθμός ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη έχει μελοποιηθεί 
και τραγουδηθεί από πολλούς καλλιτέχνες. Μερικά έργα 
αναφέρονται παρακάτω: 

 
«Άξιον Εστί», Μίκης Θεοδωράκης  

* Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ  
* Ένα το χελιδόνι  

Μικρές Κυκλάδες  
* Του μικρού Βοριά, Μίκης Θεοδωράκης 
* Η Μάγια, Μίκης Θεοδωράκης 

Τα Ρω του Έρωτα  
* Το θαλασσινό τριφύλλι, Λίνος Κόκκοτος 

Η πεντάμορφη στον κήπο, Γιώργος Κουρουπός 
Η νεροσταγόνα, Θόδωρος Αντωνίου 
Με την πρώτη σταγόνα της βροχής, Μάνος Χατζιδάκις 
Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Δημήτρης Λάγιος 
«Προσανατολισμοί», Ηλίας Ανδριόπουλος - Οδυσσέας Ελύτης, δίσκος 

(1984) 
Ο Ήλιος ο ηλιάτορας, Ζαράνης Πέτρος. Ο Αύγουστος, Ζαράνης Πέτρος 

 



*Διακρίθηκε το 1960 με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 
1979 με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο δεύτερος και 
τελευταίος μέχρι σήμερα Έλληνας που τιμήθηκε με βραβείο 
Νόμπελ. Το 1978 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

 



* Πέθανε στις 18 Μαρτίου 
του 1996 στα 84 του 
χρόνια  στην Αθήνα .        





*



*Τρελοβάπορο 

*Εργασία της μαθήτριας Γεωργοπούλου Νεκταρίας 



Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις 
μανούβρες «βίρα μάινα»… 

 

 



 …την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές φορτώνει 
φρέσκο αέρα κι απ’ τις δυο μεριές… 



 
…είναι από 
μαύρη πέτρα κι 
είναι απ’ όνειρο 
κι έχει λοστρόμο 
αθώο ναύτη 
πονηρό… 

…είναι από μαύρη πέτρα κι είναι 
απ’ όνειρο 
κι έχει λοστρόμο αθώο ναύτη 
πονηρό… 



 …από τα βάθη φτάνει στους παλιούς καιρούς, βάσανα 
ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς…. 



 
…έλα Χριστέ και Κύριε, λέω και απορώ, 
τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο… 

 



 
…χρόνους μας ταξιδεύει δεν βουλιάξαμε χίλιους 
καπεταναίους τους αλλάξαμε… 



…κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε 
μπήκαμε μες στα  όλα και περάσαμε… 



 
…κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα 
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα. 



*



*



*



*Πάνω σ’ ένα ξένο 
στίχο...... 

*Εργασία από την μαθήτρια ΝΤΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
*Έτος:2013-1014 
*Τμήμα:Γ’3 



Εὐτυχισμένος ποὺ ἔκανε τὸ ταξίδι τοῦ 
Ὀδυσσέα. 

Εὐτυχισμένος ποὺ ἔκανε τὸ ταξίδι τοῦ 
Ὀδυσσέα. 



Εὐτυχισμένος ἂν στὸ 
ξεκίνημα, ἔνιωθε γερὴ τὴν 
ἀρματωσιὰ  
μιᾶς ἀγάπης, 



ἁπλωμένη μέσα στὸ κορμί του, 



σὰν τὶς  
φλέβες ὅπου βουίζει τὸ αἷμα. 



Μιᾶς ἀγάπης μὲ ἀκατέλυτο ρυθμό, 



ἀκατανίκητης σὰν 
τὴ 
μουσικὴ καὶ 
παντοτινῆς 



γιατί γεννήθηκε ὅταν γεννηθήκαμε 



καὶ σὰν πεθαίνουμε, 
ἂν πεθαίνει, 



δὲν τὸ ξέρουμε οὔτε ἐμεῖς οὔτε ἄλλος 
κανείς. 



Παρακαλῶ τὸ θεὸ νὰ μὲ συντρέξει νὰ πῶ, 



σὲ μιὰ στιγμὴ  
μεγάλης 
εὐδαιμονίας, 



ποιὰ εἶναι 
αὐτὴ ἡ 
ἀγάπη• 



κάθομαι κάποτε τριγυρισμένος ἀπὸ τὴν 
ξενιτιά, 



κι ἀκούω  
τὸ μακρινὸ βούισμά 
της, 



σὰν τὸν ἀχὸ τῆς θάλασσας  
ποὺ ἔσμιξε μὲ τὸ ἀνεξήγητο 
δρολάπι. 



Καὶ παρουσιάζεται μπροστά μου, 
πάλι καὶ πάλι, τὸ φάντασμα  
τοῦ Ὀδυσσέα, μὲ μάτια 
κοκκινισμένα ἀπό του  
κυμάτου τὴν ἁρμύρα 



κι ἀπὸ τὸ μεστωμένο πόθο νὰ 
ξαναδεῖ τὸν καπνὸ ποὺ βγαίνει 
ἀπὸ τὴ ζεστασιὰ τοῦ σπιτιοῦ του 



καὶ τὸ σκυλί του 
ποὺ γέρασε 
προσμένοντας στὴ 
θύρα. 



Στέκεται μεγάλος, 
ψιθυρίζοντας ἀνάμεσα 
στ' ἀσπρισμένα 
του γένια, 



λόγια της 
γλώσσας μας, 
ὅπως τὴ 
μιλοῦσαν 
πρὶν τρεῖς 
χιλιάδες 
χρόνια.  



Ἁπλώνει μιὰ παλάμη 
ροζιασμένη ἀπὸ τὰ 
σκοινιὰ καὶ τὸ 
δοιάκι, μὲ δέρμα 
δουλεμένο ἀπὸ τὸ 
ξεροβόρι ἀπὸ τὴν 
κάψα κι ἀπὸ τὰ χιόνια. 



Θὰ 'λεγες πὼς θέλει νὰ διώξει τὸν 
ὑπεράνθρωπο Κύκλωπα 
ποὺ βλέπει μ' ἕνα μάτι,  



τὶς Σειρῆνες ποὺ σὰν 
τὶς ἀκούσεις 
ξεχνᾶς, 



τὴ Σκύλλα καὶ τὴ Χάρυβδη 
ἀπ' ἀνάμεσά μας• 
τόσα περίπλοκα τέρατα, 



*

ποὺ δέ μας ἀφήνουν νὰ 
στοχαστοῦμε 
πὼς ἦταν κι αὐτὸς ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ πάλεψε  
μέσα στὸν κόσμο, μὲ τὴν ψυχὴ 
καὶ μὲ τὸ σῶμα. 
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