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από μικρό παιδί μ’ άρεσε να κοιτάζω τη θάλασσα! Θυμάμαι στη σοφίτα
του σπιτιού μας στη Λευκάδα, τις χειμωνιάτικες μέρες, καθώς την έβλε-

πα μέσα από το υγρό από τη βροχή τζάμι του παραθυριού, γκριζωπή ν’
αφρίζει, να χτυπιέται, καθώς ανεμοδέρνονταν οι ελιές στη γύρα. Όταν
τέλειωνε η μέρα, το κόκκινο φως του δειλινού, έπεφτε πλάγια στο νερό και
με ταξίδευε μαζί του. Άλλοτε, το καταμεσήμερο, στην αμμουδιά τ’ Αη
Γιάννη, σκάλιζα σκέψεις στην άμμο και χαιρόμουνα όσο έβλεπα το κύμα να
μη φθάνει τις γραφές. Όμως το κύμα τις έφθανε, τις έσβηνε και γω ξανα-
δοκίμαζα. Άλλοτε, κάποιες νύχτες στις άγριες χειμωνιές, όταν έφηβη κοι-
μόμουν στο πατρικό μου σπίτι, άκουγα τα σφυρίγματα του ανέμου να χτυ-

λάδι, 50 x 70 εκ.
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πούν στις γρίλιες των παραθυριών και ένιωθα σαν να είμαι σε καράβι έτοι-
μο να σαλπάρει. Προσπαθούσα να κλείσω τα παντζούρια, για ν’ ατονήσουν
οι εφιάλτες μου. Μύριζα την αλμύρα του Ιονίου, γιατί ο άνεμος έφερνε τις
θαλασσοσταγόνες πάνω μου, κι αυτό ήταν το γιατρικό της αγρύπνιας. Με
άφηνα στο όνειρο, μέσα σε καραβάκια και γλάρους. Έφευγα μαζί τους και
γύριζα όταν ξημέρωνε. Άνοιγα τα παράθυρα για να δω μια γαλήνια θάλασ-
σα στο δυνατό φως της αυγής, και άκουγα το χλιμίντρισμα του αλόγου, που
έσερνε το κάρο μεταφέροντας τις αγροτικές πραμάτειες. Άλλες φορές, σ’
ένα χωριό πάνω από τη πόλη, «Τσουκαλάδες» το λένε, ανάμεσα στα βελο-
νωτά φυλλώματα των πεύκων, ακούγαμε και βλέπαμε τη θάλασσα ν’ αγω-
νιά στον άνεμο, να τον γοητεύει γνέφοντάς του με εκείνα τα εναλλασσόμε-
να από πράσινο σε τιρκουάζ χρώματα που ριζώνουν στα μάτια μας, και με
εκείνες τις αλμυρές μυρωδιές, μύρτα και σκύθα που σε μεθούνε και σε
κάνουν να ξεχνάς ότι δεν είσαι ευαίσθητος. 

Τέτοιες και άλλες εικόνες με σπρώξανε σ’ αυτή τη μικρή εργασία -ένα
μικρό προσωπικό ανθολόγιο- με επίκεντρο τη θάλασσα. Όλο το πόνημα
αναφέρεται σε ποιητές μας, που δημιούργησαν έργα εμπνευσμένα από τη
θάλασσα. Σίγουρα το κύμα ξεσήκωνε ξεχωριστά στον καθένα τα φύλλα της
ψυχής του. Λαθρεπιβάτες στη σκέψη τους, θα τολμήσουμε ταξιδέψουμε
μαζί τους - με τη ματιά τους:

Να σ’ αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω. (…)
Έτσι να στέκω, θάλασσα, παντοτινέ έρωτά μου. (…)

(Βάρναλης – Ποιητικά, “Πρόλογος”, σελ. 9)

Με αυτούς τους στίχους, ο Βάρναλης ξεχειλίζει ένα έντονο πάθος. Οι
λέξεις Να μη χορταίνω, θάλασσα-έρωτά μου, δίνουν μια αίσθηση εξομολό-
γησης του ποιητή. 
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Ο Καββαδίας είναι ο ναύτης, ηδονιστής και αγωνιστής. Μεθά και
μεταλαμβάνει με «θαλασσινό νερό». Ζωή, θάνατος, έρωτας, βιοπάλη, όλα
μαζί δένονται στη ψυχή του και γίνονται ποίημα.

Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό
στάλα τη στάλα συναγμένο απ’ το κορμί σου (…)

(Kαββαδίας, “Fata Morgana”, στ. 1-2, σελ. 28)

Ο ποιητής μας είναι αποφασισμένος πάντα να φεύγει για το ταξίδι.
Γνωρίζει ότι οι κίνδυνοι τον περιμένουν. Όμως, η δύναμη του άγνωστου
ασκεί τη μεγαλύτερη έλξη πάνω του. Ακόμη και η γεμάτη αγωνία φωνή της
μάνας, δεν είναι σε θέση να τον σταματήσει.

-Μ’ ένα ξυστρί καθάρισέ με απ’ τη μοράβια.
Μα είν’ ένα κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.

-Γιε μου, πού πάς; -Μάνα, θα πάω με τα καράβια.
(Καββαδίας, “Οι εφτά νάνοι στo s/s Cyrenia”, στ. 22-24, σελ. 20)

Γέννηση, έρωτας, θάνατος, συνυπάρχουν στη ζωή. Η δύναμη της
έμπνευσης είναι η επανάσταση ενάντια στο φόβο, ο προσανατολισμός στην
ελευθερία, είναι η «Μαρίνα των Βράχων» του Ελύτη. Δεν υπάρχει χρόνος
για απαντήσεις, δεν υπάρχει χτες και αύριο, ενώ το αίνιγμα παραμένει
άλυτο· είναι ο νικητής στο χρόνο και εμείς οι ηττημένοι:

™Ù˘ÏˆÌ¤ÓË ÛÙÔf˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ‰›¯ˆ˜ ¯Ùb˜ Î·d ·ûÚÈÔ 

™ÙÔf˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙáÓ ‚Ú¿¯ˆÓ Ìb Ùc ¯ÙÂÓÈÛÈa ÙÉ˜ ı‡ÂÏÏ·˜

£’ àÔ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ˜ Ùe ·úÓÈÁÌ¿ ÛÔ˘.

(Ελύτης - Προσανατολισμοί, “Μαρίνα των Βράχων”, στ. 37-39, σελ. 60)
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Η Κική Δημουλά στο «Oblevion Beach», σαρκάζει το χρόνο, την ελευ-
θερία, τονίζει το αδιέξοδο, δημιουργώντας μια πνιγηρή ατμόσφαιρα. Όλα
είναι μια ουτοπία, «μια πηχτή ανόητη ενότης». Οποιαδήποτε προσπάθεια
αντίδρασης ή φυγής, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη γιατί «και να
ήθελε να υπάρξει ορίζοντας σκαλί δεν θα ’χε να πατήσει». Η ποιήτρια με μια
έμφυτη σκληρότητα απεικονίζει στους στίχους της το αδιέξοδο της ανθρώ-
πινης ύπαρξης:

Αργά κωπηλατεί ο ήχος της θαλάσσης,
αργά μπαίνει η θάλασσα

στο κοπιώδες μέγεθός της,
κορόιδο μέγεθος:

το πετσοκόβει η νύχτα,
μένει όσο το θέλει η ακοή

κι όσο μια ασημένια επωμίδα
όποτε βγει φεγγάρι.

Βουνά μπαταρισμένα ακόμα στο άφεγγο
Σκόρπια κράνη που επιπλέουν.

Οι κορυφές, γριές καμπούρες μακρυνότητες,
Αχνό ξεδιπλωμένο καρδιογράφημα,

Αρρυθμίες του ύψους και της πέτρας.

Θάλασσα, βουνά και ουρανός
Μια πηχτή ανόητη ενότης.

Και να’ θελε να υπάρξει ορίζοντας
Σκαλί δεν θα’χε να πατήσει. (…)

(Δημουλά - Ποιήματα , “Oblivion Beach”, στ. 21-37, σελ. 252)

Ο Σεφέρης στον «Ερωτικό Λόγο», αναφέρεται στα μυστικά της θάλασ-
σας με μια θαυμάσια λογοπλαστική ικανότητα. Για όλα υπάρχει η λησμονιά!
Όλα ισορροπούν στην αντίθεσή τους. Το σκοτάδι του βυθού ξεχνιέται στο
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φως της επιφάνειας. Μ’ αυτό τον τρόπο κυλά η ζωή. Για να επιβιώσεις απο-
μακρύνεσαι από τον εγκλωβισμό του σκοτεινού βυθού, επιστρατεύεις από
άμυνα, τη δύναμη της λήθης σε κάθε προσωπικό αδιέξοδο, και ζεις στην
επιφάνεια, στα ακρογιάλια, εκεί που τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται. 

Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στ’ ακρογιάλια
η σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στον αφρό

(Σεφέρης - Ποιήματα, “Ερωτικός Λόγος”, Β’, στ. 1-2, σελ. 28)

Η προσέγγιση αντιπροσωπευτικών ποιημάτων μεγάλων δημιουργών,
δεν αποτελούν αποκλειστικά μια φιλολογική εργασία, αλλά ένα πλησίασμα
στην έμπνευση του ποιητή. Όταν το ασυνείδητο γίνεται συνειδητό με το
φως της εικόνας και το άκουσμα του ήχου, τότε έχουμε πετύχει να συνα-
ντήσουμε την έμπνευση των δημιουργών, να γευτούμε τους οραματισμούς
τους και να γλυκάνουμε τη ψυχρή καθημερινότητά μας. Ο χρόνος και ο
χώρος είναι σταθεροί, η έμπνευση όμως πολυδιάστατη και ταξιδιάρα. Ο
ποιητής δημιουργεί έναν άλλο κόσμο, υπερβατικό. Μέσα απ’ τα μάτια και
τη σκέψη του ποιητή, γευόμαστε και εμείς άλλους κόσμους, προβλημα-
τιζόμαστε, μεγαλώνουμε τη γνώση, και συνειδητοποιούμε την ομορφιά και
τον πόνο της ζωής.

Σ’ όλους αρέσει το ταξίδι, το απρόσμενο, ο μύθος. Οι ναυτικοί στην
αρχαιότητα περίμεναν να δουν Σειρήνες, παγίδες ψυχής, τα δαιμονικά της
θάλασσας με τη μορφή πουλιών, θεότητες που έχουν δέσιμο με τον  Έρωτα,
τον Θάνατο, το Νερό και το Τραγούδι. 

Στο Μεσαίωνα, οι σειρήνες πήραν μορφή γυναίκας, με φιδίσια μαλλιά
και σαγηνευτική ερωτική φωνή, ενώ στη νεοελληνική παράδοση, είναι η
Κατάρα του Αλεξάνδρου για τη χαμένη αθανασία του, που τον ωθεί να μετα-
τρέψει την αδελφή του σε γυναίκα – ψάρι, γιατί εκείνη έχυσε το αθάνατο
νερό, που θα του προσέφερε την αθανασία.
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Ο θρύλος όμως θέλει τη γοργόνα να λατρεύει τον ήρωα – αδελφό της,
να μετανιώνει για το φταίξιμό της, να ξεχνά την τιμωρία της, και να τον διαι-
ωνίζει με αλήθεια στο ψέμα, όπως οι ναυτικοί διατηρούσαν ανέλπιδες
προσδοκίες, σαν σάλπαραν….και ήθελαν τη γοργόνα, γιατί τους προστά-
τευε από «το κακό μάτι…» έτσι έλεγε η νόνα τους στα νησιά….

Στους ναυτικούς θα ήθελα ν’ αφιερώσω το μικρό αυτό βιβλίο- και
σ’ αυτούς που μπορούν ακόμα να ονειρεύονται αγνανεύοντας την αιωνιό-
τητα της θάλασσας.
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λάδι, 80 x 110 εκ.
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«μ ε το αμέτρητο γέλιο των κυμάτων του πελάου», αλλά και «μια γεύση
τρικυμίας στα χείλη», όπως τραγουδούν ο Αισχύλος και ο Ελύτης

αντίστοιχα, εμάς τους Έλληνες ο «οίνοψ πόντος» μας «ωρίμασε, μας δυνά-
μωσε, μας ατσάλωσε, μας πλάτυνε», και οι «κόρες των ματιών μας πήρανε τη
σκυτάλη της χίμαιρας οργώνοντας με αφρό τη θύμηση». «Παιδιά μιας χού-
φτας γης παγιδευμένης στην αιωνιότητα», ακούσαμε και ακούμε το τραγού-
δι των σειρήνων που μας αφύπνισε από το βάρβαρο λήθαργο και τον πρω-

λάδι, 80 x 110 εκ.
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τογονισμό της οντολογίας, σφυρηλατώντας την επικολυρική φύση μας που
αδράχνει το γεγονός αλλά συγκινείται και με το θρύλο, προκαλώντας ένα
συγκερασμό ποίησης και δράσης στην ιδιοσυγκρασία ενός λαού που στις
μεγάλες του στιγμές «φανερώνει ακάμαντον ενέργειαν και υψηλήν φύσιν».

Η θάλασσα δίδαξε ήθος. Σε κάθε γωνιά της γης και σε κάθε βαθμίδα
πολιτισμού, η επαφή με το υγρό στοιχείο υπήρξε μια ξέχωρη και δυνατή
συγκίνηση. Ο αγώνας για επιβίωση, η δίψα για δόξα, το πάθος για κατάκτη-
ση, η λαχτάρα για μάθηση, η ανάγκη για εξάπλωση και επικοινωνία,
η ενδοσκόπηση του μέσα μας κόσμου, η εξωστρέφεια της σάρκας, αλλά και
η εσωστρέφεια της ψυχής αρχίζουν και τελειώνουν στο ακρογιάλι.
Η θάλασσα είναι ένας δυνατός μοχλός σε κάθε κίνηση της ανθρώπινης
ζωής.

Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η θάλασσα ταυτίστηκε με τη μοίρα του
Ελληνισμού. Συνδέθηκε με κορυφαίες στιγμές της ιστορικής του πορείας,
στάθηκε μοιραία στην εξέλιξή του, υπήρξε ένας δεσμός που εκφράστηκε
τόσο από τον έντεχνο όσο και από τον λαϊκό λόγο. Η ποίηση, η πεζογραφία,
αλλά και οι εικαστικές τέχνες βρίθουν από θαλασσινές εικόνες λες και
η στεριά λυτρώνεται από την αλμύρα της θάλασσας και ο αγώνας του Έλλη-
να ναυτικού δικαιώνεται ηθικά και καλλιτεχνικά, αφού η θάλασσα -όπως
γράφει ο έξοχος Καλύμνιος Γ. Μαγκλής- «οδηγεί στην πρόοδο αλλά και στον
αφανισμό». Μπορεί «η σκοτεινάγρα του βυθού να ξεχνιέται στον αφρό» -
στους στίχους του Σεφέρη,-όμως αυτό το γοητευτικό θεριό μαγεύει αλλά
και σκοτώνει. Kαι μόνον, όπως διαπιστώνει ο Σόλων στην ελεγεία του, «ήν
τις αυτήν μή κινεί, πάντων εστίν δικαιότατον».

Δεν είναι όμως μόνο η ελληνική λογοτεχνία που μονοπωλεί τη θάλασ-
σα ως πηγή γνώσης, έμπνευσης και δυνατών συγκινήσεων. Πώς να αγνοή-
σουμε τον σαιξπήρειο αγώνα του Ahab στο θαλασσόδραμα του Melville
“Mobby Dick”; Πώς να μη σταθούμε στον «θαλασσόλυκο» του Jack London
που όλη του η ζωή υπήρξε ωραία, σκληρή και άστατη όπως και η θάλασσα;
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Ποιος δεν ταξίδεψε στους βυθούς του Ιουλίου Βερν; Μέσα από την τριήμε-
ρη Οδύσσεια της δημιουργίας του, ο Hemingway φτάνει στην αυτογνωσία,
γράφοντας στον «Γέρο και τη θάλασσα» πως «ο μόνος τρόπος να επιζήσεις»,
είναι «να αντιμετωπίζεις ό,τι σου τύχει με τιμή, αξιοπρέπεια, δύναμη, γνώση
και αντοχή». Προς τον ίδιο στόχο έπλευσε και κάποιος άλλος μεγάλος, ο V.
Hugo στους «εργάτες της Θάλασσας», όπου μέσα από τον δραματικό αγώνα
ενός νέου να υποτάξει τον Ωκεανό -αυτό τον μεγάλο άγνωστο- διακηρύττει
την πίστη του στην ανθρώπινη αξία, όταν αυτή «θριαμβεύει ενάντια στη
φύση και νικά με τη δύναμη της εργασίας και την ανιδιοτέλεια».

Μπορεί η παγκόσμια λογοτεχνία να έχει να επιδείξει πολυάριθμους
συγγραφείς που μιλούν για τη θάλασσα και τα πάθη της, όμως σε όλα αυτά
τα κλασσικά πια έργα, η «θάλασσα», όπως γράφει νεοέλληνας κριτικός,
«είναι χώρος μυθικός, όπου οι ήρωες ζούνε την προσωπική τους περιπέτεια
και το δράμα τους, γίνεται το τοπίο όπου διαδραματίζονται ανθρώπινες ιστο-
ρίες, απαύγασμα δημιουργικής φαντασίας». Στην ελληνική ποίηση και πεζο-
γραφία η θάλασσα δεν είναι ποτέ σκηνικό όπου ξετυλίγεται η δράση. Είναι
πρωταγωνίστρια μέσα στο δράμα, δρώσα δύναμη με μύρια αληθινά και
ονειρικά πρόσωπα: «Πρόσωπα καραβιών κατοικούν στην ψυχή μου», λέει
ο Σεφέρης, στο έργο του οποίου η λέξη θάλασσα είναι το ουσιαστικό με τη
μεγαλύτερη συχνότητα. Το διήγημα του Καρκαβίτσα «θάλασσα» αρχίζει με
μια αποστροφή: «Ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει ναυτικό..» και τελειώνει
επιγραμματικά: «με κράζει η θάλασσα».

«Αγαπώ τη θάλασσα με πάθος», γράφει ο Γ. Μαγκλής. «Τη νιώθω αξε-
χώριστο στοιχείο από τη φύση μου!! Ας είναι ευλογημένη». «Τους ναυτικούς
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τους γέρους συλλογίζομαι, που μένουν ξέμπαρκοι κι αγναντεύουν τη θάλασ-
σα και ο νους τους γυρίζει στα μεγάλα ταξίδια», μας λέει ο Κ. Ουράνης.
Ατέλειωτες οι αναφορές της λογοτεχνίας μας στη θάλασσα, βαθύς ο έρω-
τας των ποιητών μας στο Αιγαίο και το Ιόνιο –έρωτας που γέννησε δύο
Νόμπελ. 

Αυτό το διπλό πεπρωμένο ζωής και θανάτου από το αγκάλιασμα του
Έλληνα με τον κρασάτο πόντο, δεν άφησε ασυγκίνητη τη λαϊκή μούσα. Στη
δημοτική ποίηση η θάλασσα γίνεται πικροθάλασσα, πικροκυματούσα, αλλά
και δύναμη που γιατρεύει, πηγή ζωής, γίνεται ασήμι, χρυσάφι, όταν στα
θερινά ηλιοστάσια γεμίζουν λαγήνια με σταγόνες από σαράντα κύματα και
αναζητούν στο βυθό τη μαλλιαρή πέτρα.

Αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της ελληνικής θάλασσας είναι -όπως γρά-
φει νεοέλληνας κριτικός- «ένα μυστικό που πολλοί διαισθάνονται, λίγοι
όμως μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και να αναπλάσουν δημιουργικά».
Απόψε έχομε τη χαρά να γνωρίσουμε μια ανθολογία ποίησης εμπνευσμένη
από τη θάλασσα, έργο δύο εκλεκτών φίλων μας: της Ελισάβετ Γράψα και της
Κατερίνας Μαρούδα. 

Η κυρία Ελισάβετ Γράψα, ιστορικός ερευνήτρια, ένας σπάνιος συγκε-
ρασμός λυρικής και πρακτικής φύσης, με αυτό της το πόνημα εμπλούτισε
τις Ανθολογίες με θέμα τη θάλασσα. 

Η επιλογή των στίχων είναι αυστηρά ποιοτική. Θαρρείς πως
η  Ελισάβετ μας, αγναντεύοντας από τον Κάβο της Κυράς της γενέτειράς
της, αφουγκράστηκε «το τραγικό παράπονο των πεθαμένων» από τα αποκη-
ρυγμένα του Καβάφη, είδε τους «γέρους ναυτικούς» του Ουράνη, αγνάντε-
ψε τη «θάλασσα που κακοφόρμισε» του Ελύτη, του ποιητή της υγρής σιωπής
που «ερημώνει την κατοικημένη ελπίδα», του τραγουδιστή των γλάρων «που
υψώνουν ως εκεί την παρθενιά τους, αλλά και αυτούς που σαλτάρουν να
στρεβλώσουν τα δελφίνια».
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Ονειρεύτηκε σαν τον φυλακισμένο της Κικής Δημουλά, «θάλασσες και
λιβάδια» και μπορεί να κύλησαν απ’ το σώμα της «δάκρυα σιωπηλά/ άγρια
της θάλασσας κύματα…» όπως μας τραγουδά η ίδια λαμπρή μας ποιήτρια.
Και όλο αυτό το ταξίδι πάνω στο νερό το χάρηκε γιατί πέταξε πάνω στα
φτερά της πεταλούδας της εξαιρετικής ζωγράφου και φίλης Κατερίνας
Μαρούδα, σε αρμονική συνεργασία -αφού στο έργο της, όπως έγραψε η
Frederica de Castro, υπάρχει «ένας λογοτεχνικός συντελεστής που φλέγεται
από την ανυπομονησία του χρώματος και ξεχωρίζει η ευαισθησία και λεπτό-
τητα μιας ποιήτριας που ταυτίζεται με την χρυσαλλίδα και μεταμορφώνεται,
μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας σε νεράϊδα…». 

Το χρωματικό της τοπίο έχει στοιχεία από τη θάλασσα αφού το καθα-
ρό κίτρινο και το απόλυτο μπλε ενώνονται σε ένα λαμπρό πράσινο. Δυο
εκλεκτές υπάρξεις που ακτινοβολούν εσωτερικότητα αλλά και ισορροπη-
μένη εξωστρέφεια, πνευματικότητα και ομορφιά, η Ελισάβετ Γράψα και η
Κατερίνα Μαρούδα, μέσα από τον ψυχισμό και την αισθητική αντίληψη που
καλλιέργησε μέσα τους το πνεύμα και η χάρη της Επτανήσου, πατώντας
στέρεα στις αρχές και τις αξίες που τους κληροδότησαν οι εκλεκτές τους
οικογένειες, με στήριγμα την αγάπη των εκλεκτών τους συντρόφων, αφου-
γκράστηκαν τα μυστικά της θάλασσας που ξεχνιούνται στον αφρό. «Νονά
των άσπρων τους πουλιών» -όπως λέει ο Ελύτης- «ας είναι πάντα η Γοργόνα η
Ευαγγελίστρια. Και πλοηγός στο καράβι τους η Παναγία η Γοργόνα».
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λάδι, 120 x 95 εκ.
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«έχεις ζωγραφίσει θάλασσες;» 
με ρώτησε η Ελισάβετ. 
«Εγώ; Ποτέ!».

λάδι, 62 x 69 εκ.
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Έτσι ξεκίνησε αυτή η συνεργασία, ως μια προσπάθεια να δούμε και
κυρίως να αισθανθούμε πέρα από τις ρίμες.

Με την Ελισάβετ μας ενώνει το γαλάζιο – μπλε – πράσινο του Ιουνίου,
μια θάλασσα ήρεμη, χωρίς φόβους που μας προκαλεί να τολμήσουμε.

Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε το συναίσθημα των ποιητών. Να νοι-
ώσουμε αυτό που έζησαν…, αυτό που τους κινητοποίησε, και εγώ να το
προσεγγίσω ζωγραφικά. 

Στα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου ζωγράφιζα μόνο ανθρώπινες
φιγούρες, ήταν μια σπουδή πάνω στην επικοινωνία και στις σχέσεις των
ανθρώπων με άξονα τον ερωτισμό.

Δεν «εικονογράφησα» τα ποιήματα, προσπάθησα να συναντήσω τη
φαντασίωση που έχει ο άνθρωπος όταν βρίσκεται στη θάλασσα, σε μια ανα-
ζήτηση, σε ένα ταξίδι!

Άρχισα να φαντάζομαι θάλασσες ταραγμένες, θαλασσοπούλια με
ανοιχτά φτερά, να διασχίζουν τους ωκεανούς σαν ελεύθεροι ταξιδευτές.

Ζωγράφισα τον άνεμο στα φτερά τους και το ακίνητο ταξίδεμά τους.

Πίσω από κάθε απεικόνιση υπάρχει το συναίσθημα ενός ανθρώπου –
του ποιητή ή του αναγνώστη – που διηγείται μια ιστορία, ώστε πέρα από την
καθ’ αυτή ανάγνωση της εικόνας, υπάρχει και ο προσωπικός μύθος ανάλο-
γα με τη φαντασία και την ιδιοσυγκρασία του αναγνώστη – θεατή.

Το βλέμμα των προσώπων κοιτάζει πάντα εκτός του τελάρου, στην
επόμενη πράξη, στο χώρο πέρα από την εικόνα.

Υπήρχε μια επιθετικότητα – που έγινε ορμή σε ένα χρώμα έντονο και



28

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜

ανυπόμονο. 

Το χρώμα παραμένει κυρίαρχο και αυτόνομο, ακόμα και τώρα, που
λειτουργεί σε χαμηλότερους τόνους. Σιγά – σιγά, οι ανθρώπινες φιγούρες
εμπλέκονται με άλλα θέματα που λειτουργούν συμβολικά και πίσω από
αυτά υπάρχει πάντα ο υπαινιγμός της ανθρώπινης παρουσίας.

Η θάλασσα έχει μια μοναξιά. Τη μοναξιά που αισθάνεσαι όταν σκέ-
φτεσαι μια γοργόνα να περιμένει, τη μοναξιά του αποχωρισμού ή τη μονα-
ξιά του γλάρου που πρέπει να αντέξει το μακρινό ταξίδι. Είναι μια θάλασσα
πλανεύτρα που φαίνεται ήρεμη, παρ’ όλο που πριν από λίγο είχε όλο το
θυμό του Ποσειδώνα.

Η θάλασσα έχει έναν ερωτισμό, βαθύ, απεγνωσμένο ή λυτρωτικό
αλλά καθόλου κραυγαλέο. 

Η θάλασσα, τα κύματά της και οι ακτές της κάνουν μια γραμμή καμπύ-
λη, αναπτύσσουν ένα ρυθμό και μια δυναμική που είναι στοιχείο της ζωής,
της φύσης και απουσιάζει από τις ψυχρές γραμμές, τις οριζόντιες και κάθε-
τες.

Αυτές οι καμπύλες είναι οι γραμμές που πάντοτε με ενδιέφεραν στη
δουλειά μου – και αισθάνομαι πως έτσι, μέσα από αυτές διηγούμαι μια τρυ-
φερή ιστορία.
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λάδι, 120 x 180 εκ.
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η γυναίκα της στεριάς, η γοργόνα της θάλασσας, η εικόνα στο νου του
ταξιδευτή, όλα μαζί μέσα στο χρόνο, την εμπειρία, τη ζωή, γίνονται

έμπνευση και δημιουργία, γίνονται νοσταλγία και κάποτε πόνος. Με μεγά-
λη εικονιστική δύναμη και λυρισμό, ο Ουράνης περιγράφει συναισθηματι-

λάδι, 62 x 69 εκ.



33

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜

κές εντυπώσεις που αποκόμιζε στα ταξίδια του, με επίκεντρο τη γυναίκα. Ο
ποιητής εκφράζει τα συναισθήματά του με ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας
την προσωπική του μοναξιά. Αναπολεί τις Περαστικές Γυναίκες στη ζωή του,
σε όλα τα επίπεδα και σε διάφορους χρόνους. Η «εικόνα» της γυναίκας
ασκεί μια τεράστια γοητεία στην ψυχή του κοσμοπολίτη ποιητή, πράγμα
που μεταδίδεται έντονα στον αναγνώστη. Η στιγμή της σύλληψης του ποιή-
ματος με αφετηρία τη γυναίκα και η συγκίνηση που ένιωσε τη συγκεκριμέ-
νη στιγμή του ταξιδιού, παρουσιάζεται έντονα στους στίχους του. Η μορφή
της γυναίκας εξιδανικεύεται. Ανάλογα με τη στιγμή, μας μεταδίδει το
μυστήριο, τη χαρά ή τη θλίψη. Στο ποίημα «Περαστικές» ο Ουράνης ζωγρα-
φίζει με τον ποιητικό λόγο εικόνες από τις γυναίκες που τον έχουν εμπνεύ-
σει· είναι παραστάσεις του παρελθόντος που ο ποιητής θα ήθελε να ξανα-
ζήσει. Συνειδητοποιεί όμως, ότι δεν μπορούν πλέον να επαναληφθούν.
Επομένως, νοσταλγικά αφήνεται να θυμάται, και με τη φαντασία του να
αναβιώνει τη συγκίνηση εκείνων των στιγμών. Όλες οι περιγραφές έχουν
χαρακτήρα εξομολόγησης και απέραντης μοναξιάς.

Γυναίκες, που σας είδα σ’ ένα τραίνο
τη στιγμή που κινούσε γι άλλα μέρη·
γυναίκες, που σας είδα σ’ άλλου χέρι

με γέλιο να περνάτε ευτυχισμένο·
γυναίκες σε μπαλκόνια να κοιτάτε

στο κενό μ’ ένα βλέμμα ξεχασμένο
ή από ένα πλοίο σαλπαρισμένο

μ’ ένα μαντήλι αργά να χαιρετάτε:
να ξέρατε με πόση νοσταλγία,

στα δειλινά τα βροχερά και κρύα,
σας ξαναφέρνω στην ανάμνησή μου,

γυναίκες, που περάσατε μιαν ώρα
απ’ τη ζωή μου μέσα - και που τώρα

κρατάτε μου στα ξένα την ψυχή μου!»1

(Ουράνης - Ποιήματα, “Περαστικές”, στ. 1-14, σελ. 69)
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Ο Καββαδίας, είναι διαφορετικός άνθρωπος από τον Ουράνη, έχει
όμως ομοιότητες ως προς το κοινό ερέθισμα έμπνευσης, που είναι η θάλασ-
σα και η γυναίκα. Ταξιδευτής, απόλυτα μόνος, φτιάχνει την εικόνα της γυναί-
κας μέσα του, σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες. Η γυναίκα του Καββαδία

λάδι, 80 x 110 εκ.
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είναι στα λιμάνια, είναι η όαση μετά τη περιπέτεια της θάλασσας. Όμως,
μετά την εφήμερη απόλαυση που του προσφέρεται, ο ποιητής οδηγείται σε
βαθιά θλίψη. Ο Καββαδίας χρησιμοποιεί τη γυναίκα χωρίς να την μειώνει.
Παίρνει απ’ αυτήν ηδονή και ψευδαίσθηση ζεστασιάς. Η γυναίκα μεγαλώνει
σαν προσωπικότητα στο έργο του. Φαίνεται να έχει περίσσευμα ψυχής, να
ελεεί τον άνδρα με το σώμα της και με τα ψεύτικα λόγια, που για τον ταλαι-
πωρημένο ναυτικό εκείνη τη στιγμή είναι βάλσαμο. Σε αυτή την περίπτωση
ποιος είναι πιο δυνατός; Αυτή, η κόρη της θάλασσας, η απρόσμενη γυναίκα
του λιμανιού, ή ο ταξιδευτής ποιητής; Η δύναμη και η αδυναμία αποτελούν
τις όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο νικητής φαίνεται μετά. Είναι μεν εκείνος
που συνεχίζει το ταξίδι, αλλά και εκείνος που αφήνεται στη στεριά. Ο ποιη-
τής παρέδωσε κορμί και νου στη θάλασσα, στη γυναίκα, στην περιπέτεια
και στη μοίρα. Αυτός είναι ο Καββαδίας…

Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία.
Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέραν.

Αλλού σε λέγανε Γιουδήθ, εδώ ΜΑΡΊΑ.
Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη σμέρνα.(…)

(Τραβέρσο, “Γυναίκα”, στ. 1-4, σελ. 15)

Βαμμένη. Να σε φέγγει κόκκινο φανάρι.
Γιομάτη φύκια και ροδάνθη, αμφίβια. Μοίρα.

Καβάλαγες ασέλωτο με δίχως χαλινάρι,
Πρώτη φορά, σε μια σπηλιά, στην Αλταμίρα.2

(Τραβέρσο, “Γυναίκα”, στ. 13-16, σελ. 15)

Ακούραστη και ατίθαση η ψυχή του ποιητή, ζητά στα πέλαγα τη γυναί-
κα, την τσιγγάνα, τη Φάτα Μοργκάνα. Αυτή είναι η γυναίκα που ταιριάζει σε
ένα περιπλανώμενο ταξιδευτή.Αυτή είναι η μυστηριώδης γυναίκα του λιμα-
νιού. Το μεσογειακό ταμπεραμέντο, η ζωντάνια, η ελευθερία, η πρόκληση
του κινδύνου, του κυκλώνα, όλα αυτά μαζί γητεύουν την ψυχή του δημι-
ουργού. 
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Η γυναίκα της φαντασίωσης, η επαναστατημένη γυναίκα, τον κατακτά
γιατί έχει τη δύναμη να δημιουργεί το όνειρο, τον μυθικό κόσμο, να τον
ταξιδεύει… Ο ποιητής γνωρίζει το τίμημα για τους αμαρτωλούς που αγάπη-
σαν τη «Fata Morgana», όμως τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό
που νιώθει, αυτό που έχει πλάσει μέσα του. Ρομαντισμός και εκκεντρικό-
τητα, αισθησιασμός και συναίσθημα, όλα μαζί σκιαγραφούν την προσωπι-
κότητά του.

Πουθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα.
Πού πας; Στο μάτι του κυκλώνα.
Ποιάν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα.

Πώς τη λένε; Φάτα Μοργκάνα.(…)
(Τραβέρσο, “Fata Morgana”, στ. 29-32, σελ. 29)

Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό
στάλα τη στάλα νυσταγμένο απ’ το κορμί σου

σε τάσι αρχαίο, μπακιρένιο αλγερινό,
που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν.(…)

(Τραβέρσο, “Fata Morgana”, στ. 1-4, σελ. 28)

Χόρτο ξανθό τρίποδο σκέπει μαντικό.
Κι ένα ποτάμι με ζεστή, λιωμένη πίσσα,

άγριο, ακαταμάχητο, απειλητικό,
ποτίζει τους αμαρτωλούς που σ’ αγάπησαν.(…)3

(Τραβέρσο, “Fata Morgana”, στ. 13-16, σελ. 28)

Με άλλη διάσταση και με ένα έντονο σκεπτικισμό, ο Αλεξανδρινός
ποιητής Καβάφης, το 1898, γράφει το ποίημα «Δέησις». Για τον ποιητή
η γυναίκα είναι η μάνα, μορφή εξιδανικευμένη στην ψυχή του. Κάθε μάνα
προσεύχεται για το παιδί της.
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Η θάλασσα στα βάθη της πηρ’ έναν ναύτη.
Η μάνα του, ανήξερη, πηγαίνει κι ανάφτει

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί
Για να επιστρέψει γρήγορα και ναν’ καλοί καιροί

Και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί.
Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή,

Η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη,
Ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει.4

(Ποιήματα, “Δέησις”,  [1898], στ. 1-8, σελ. 24)

Μέσα σε ένα κατανυκτικό σκηνικό, στην εκκλησιά, μια μάνα προσεύ-
χεται. Μάταιη προσευχή για γεγονότα που ήδη έχουν γίνει. Η μάνα με τη
μορφή της Παναγίας, διαχρονικό σύμβολο τελειότητας της γυναικείας
ύπαρξης, γεμάτη αγάπη και κατανόηση για όλες τις πληγωμένες μανάδες,
και η «μάνα» του ναύτη, η καθημερινή απλή γυναίκα που ζει με την ελπίδα
της προσμονής του παιδιού της, συναντώνται στο φως των κεριών, εκεί που
μιλούν μόνον οι καρδιές των πονεμένων ανθρώπων. 

Σ’ αυτό το έργο, η μοίρα γεφυρώνει την απόσταση σε δύο διαφορετι-
κές καταστάσεις, με κοινό παρονομαστή την έννοια παιδί. Και οι δυο έχουν
χάσει το παιδί τους. Η μία έχει άγνοια των γεγονότων, πράγμα που την οδη-
γεί σε μια ατέλειωτη προσμονή. Εκλιπαρεί την παρέμβαση της θεϊκής δύνα-
μης για την επιστροφή του παιδιού της, πιστεύει ότι ακόμη και αν οι κατα-
στάσεις είναι αρνητικές, η θεία βούληση μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα
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και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η άλλη, η Παναγία, έχει τη δύναμη
της γνώσης των εξελίξεων και παράλληλα την αδυναμία της παρέμβασης.
Η Παναγία μέσα στο πλαίσιο της εικόνας συμμετέχει παθητικά στον ανθρώ-
πινο πόνο. Το πεπρωμένο δεν αλλάζει. Τα δρώμενα ακολουθούν τη μοίρα
χωρίς καμιά διαπραγμάτευση. 

Όλα εξελίσσονται σαν σε ένα σκηνικό. Η μάνα προσεύχεται μη γνωρί-
ζοντας τις εξελίξεις. Υπομονετικά, με πίστη και ελπίδα καρτερεί την επι-
στροφή του παιδιού της, που έχει ήδη χαθεί. Η προσευχή και η πίστη σε
συνδυασμό με την άγνοια της πραγματικότητας, διαιωνίζουν μέσα στο
χρόνο την ουτοπία. Πίστη, αγάπη και ελπίδα, είναι συναισθήματα που γεμί-
ζουν τη ζωή της μάνας και την οδηγούν στην προσευχή. Τα συναισθήματα
αποδεικνύονται πλάνα στο θεατή. Υπάρχει παραλογισμός και ειλικρίνεια.
Η Παναγία γνωρίζει την αλήθεια. 

Ο Καβάφης καθιστά τους θεατές μάρτυρες των γεγονότων. Έμμεσα
μας ανακινεί το αίσθημα της δικαιοσύνης, και της προστασίας του αδυνά-
του, που σε αυτή την περίπτωση είναι η μητέρα του ναύτη. Παράλληλα, ταυ-
τιζόμαστε με την αδυναμία της μάνας και θλιβόμαστε για το αδιέξοδο της
ανθρώπινης ύπαρξης. Έντονα μας δημιουργείται η επιθυμία της θεϊκής
παρέμβασης. 

Η Παναγία γιατί να μην μετατρέψει αυτό που ήδη έχει γίνει; 

Ποιά είναι η δύναμη της δέησης; 

Υπάρχει δυνατότητα εάν η δέηση προηγείται των εξελίξεων να προ-
λαμβάνει την άσχημη έκβαση των γεγονότων; 

Μπορεί να αλλάζει η μοίρα; 

Διαφορετικά, εάν όλα προσδιορίζονται από το πεπρωμένο τότε
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η πίστη στη δέηση θα χαθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, καταλήγουμε ότι
ο άνθρωπος προσπαθεί μέσω της δέησης να φορτίσει θετικά τον εαυτό του
για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε του επιφυλάσσει η μοίρα. Όμως γιατί να
μην μπορεί να αναστρέψει το πεπρωμένο; Γιατί να παραμένει θεατής της
τραγωδίας; Τι μήνυμα θέλει να δώσει ο Καβάφης σ’ αυτούς τους ευανάγνω-
στους, και εν πρώτοις ευκολοερμήνευτους στίχους; Το πεπρωμένο υπάρχει,
δυνάμεις θεϊκές είναι γνώστες των εξελίξεων. Δεν υπάρχει όμως το περι-
θώριο για παρέμβαση επαναπροσδιορισμού των καταστάσεων. Επομένως
ποιά είναι η θέση του ανθρώπου μέσα σ’ αυτή την ειρωνική ζωή; Με αυτό
τον τρόπο, στο ποίημα «Δέησις» ο Καβάφης αφυπνίζει την κρίση του ανα-
γνώστη.

Ο Σεφέρης, ποιητής με έντονο ηδονισμό και τρυφερότητα σκέψης,
στο ποίημα «Σχόλια» μιλά για τη γυναίκα, τον έρωτα, την ορμή, την κοσμική
ευλογία, αυτό το άγνωστο ξάφνιασμα που μόνο ο ακαθόριστος συμπαντι-
κός μαγνήτης μπορεί να πετύχει. Και μετά έρχεται ο φόβος, η σιωπή, η αδυ-
ναμία…

“Γυναίκα… Χίμαιρα…”

“Γυναίκα, της ψυχής μου ξένη
το ξάφνιασμά σου μου απομένει

ωραία γυναίκα αγαπημένη,
το βράδυ αυτό το ανόητο, σήμερα

και των ματιών σου οι μαύροι κρίκοι
και της νυχτιάς η ανάερη φρίκη…

Σκύψε να μπεις πάλι στη θήκη
λεπίδι της σιωπής μου, χίμαιρα.5

(“ΣΧΟΛΙΑ”, στ. 17-24, σελ. 19 )
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λάδι, 32 x 24 εκ.
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λάδι, 80 x 110 εκ.
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ο Βάρναλης1 είναι ο ποιητής με το βαθύ κριτικό πνεύμα, που «συνδυα-
σμένα με μια καλλιτεχνική διαίσθηση, πραγματικά εξαιρετική», όπως

αναφέρει ο Βάσος Βαρίκας, «του επιτρέπουν να καταπιαστεί με θέματα
πολυσύνθετα και να δημιουργήσει τύπους ολοκληρωμένους. Η θρησκεία, η
αστική οικογένεια, η πατρίδα, η ιδεαλιστική φιλοσοφία είναι τα αγαπημένα

λάδι, 32 x 24 εκ.
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του θέματα. Όταν δεν είναι αντικείμενα θεωρητικής ανασκευής γίνονται
θέματα καυστικής σάτιρας. Ο Βάρναλης έχει ολοκληρώσει μιαν ορισμένη
αντίληψη για τη ζωή και μέσα απ’ αυτήν παρατηρεί όλες τις εκδηλώσεις και
τις μορφές της. Αυτό δίνει την ενότητα και τη συνέπεια στο έργο του. Η αντί-
ληψη αυτή είναι πριν απ’ όλα και περισσότερο απ’ όλα αντιχριστιανική, με το
φιλοσοφικό περιεχόμενο του όρου. Αυτό άλλωστε εξηγεί και το συνεχές
περιτριγύρισμά του γύρω απ’ τις μορφές και τα σύμβολα που ο χριστιανισμός
ύψωσε στο επίπεδο της λατρείας».2

Το «Φως που καίει»3 είναι ένα μεγάλο συνθετικό ποίημα, σύμβολο της
αριστερής λογοτεχνίας. Είναι τα ιδανικά μιας κοσμοθεωρίας, την οποία ο
Βάρναλης ακολούθησε σταθερά ως το τέλος της ζωής του. 

Χρησιμοποιώντας τη δημοτική γλώσσα, γεμάτος φιλοσοφική διάθε-
ση, ο ποιητής προσφέρει στην αριστερή λογοτεχνία, το έργο που λούζεται
από «το φως που καίει», αφυπνίζει, ερεθίζει, οδηγεί.

«Να σ’ αγναντέβω, θάλασσα, να μη χορταίνω
απ’ το βουνό ψηλά

στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω
απ’ τα μαλάματά σου τα πολλά.

Να’ ναι χινοπωριάτικον απομεσήμερ’, όντας
μετ’ άξαφνη νεροποντή

χυμάει μεσ’ απ’ τα σύννεφα θαμπωτικά γελώντας
ήλιος χωρίς μαντύ.

Να ταξιδέβουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι,
τα ακρόγιαλα σα μεταξένιοι αχνοί

και με τους γλάρους συνοδιά καποτ’ ένα καράβι
ν’ ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί.



48

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜

Ξανανιωμένα απ’ το λουτρό να ροβολάνε κάτου
την κόκκινη πλαγιά χορεφτικά

τα πέφκα, τα χρυσόπεφκα, κι άνθος του μαλαμάτου
να στάζουν τα μαλλιά τους τα μυριστικά

Κι αντάμα τους να σέρνουνε στο φωτεινό χορό τους
ως μέσα στο νερό

τα ερημικά χιονόσπιτα – κι αφτά μες στ’ όνειρό τους
να τραγουδάνε, αξύπνητα καιρό.

Έτσι να στέκω, θάλασσα, παντοτινέ έρωτά μου,
με μάτια να σε χαίρομαι θολά

και να’ ναι τα μελλούμενα στην άπλα σου μπροστά μου,
πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά.

Ως να με πάρεις κάποτε, μαργιόλα συ,
στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισμένους

και να με πάς πολύ μακριά απ’ τη μάβρη τούτη Κόλαση,
μακριά πολύ κι από τους μάβρους κολασμένους…»4

(Ποιητικά, “Το φως που καίει / Πρόλογος”, στ. 1-28, σελ. 13-14)

Όποιος διαβάσει το τραγούδι της θάλασσας στον πρόλογο του έργου:
«Το Φως που Καίει», γνωρίζει τη ψυχή του «Σκύθη», τον ποιητή που μίλησε
με σοφία, τον Βάρναλη. Αυτή η θάλασσα δεν είναι νερό αλλά φωτιά, είναι
σκέψη, είναι κατάθεση ιδεών, είναι θάλασσα-ζωή.  
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Ως πρόλογο, ο Βάρναλης5 συνθέτει επτά τετράστιχες στροφές, ένα
τραγούδι αφιέρωμα στη θάλασσα γεμάτο ομοιοκαταληξίες. Εγκλωβισμένος
στις σκέψεις του, ζητά διέξοδο στη φυγή. Συνειδητοποιεί την πραγματικό-
τητα, το μέγεθος της καθημερινής φθοράς, και απογοητευμένος στρέφεται
στη θάλασσα ως μόνη διέξοδο ελευθερίας. Η λυρική αποθέωση της φύσης
παρουσιάζεται απροκάλυπτα γυμνή σ’ όλο το έργο, εμφανίζοντας τον ευαί-
σθητο ψυχισμό του ποιητή.   

Με αλάθευτη φωνή και έντονο ερωτισμό, ο Βάρναλης τραγούδησε τη
θάλασσα, την αιωνιότητα, τη ζωή.

Η θάλασσα είναι προτροπή για κάθε τι ωραίο· είναι το απρόβλεπτο,
που μπορεί μετ’ άξαφνη νεροποντή, να αλλάξει την εικόνα· είναι η ελπίδα
που έχει ο ποιητής για αλλαγές, που θα οδηγούσαν στην ποιοτική αναβάθ-
μιση του σύγχρονου ανθρώπου. Με γνησιότητα στις ιδέες και στα λόγια,
διαλογίζεται με τον ήλιο. Αισιόδοξο και ειρωνικό το φως του ήλιου, χιμάει
μες απ’ τα σύννεφα θαμπωτικά γελώντας ήλιος χωρίς μαντύ. Είναι ο ήλιος -
αλήθεια, που ρίχνει φως και αποκαλύπτει τα πάντα. Είναι ο αισιόδοξος ορα-
ματισμός για το αύριο. Είναι το φως που φωτίζει, εμπνέει και δημιουργεί
ιδεολογικούς χώρους. Το θάμπωμα μπορεί να δεχθεί πολλές ερμηνείες.
Γενικά από σημειολογικής πλευράς εμποδίζει να δει κανείς καθαρά, δημι-
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λάδι, 40 x 70 εκ.
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ουργεί το μυστήριο, το εξωπραγματικό, το ονειρώδες στην εικόνα του, απο-
τελώντας παράλληλα τον προάγγελο μιας νέας νεροποντής, το μάζεμα και
μετά το ξέσπασμα που παρασύρει τα πάντα. 

Όμως, μετά έρχεται ο λαμπρός Ήλιος, η Ελπίδα. Αυτή η φόρτιση που
δέχεται ο αναγνώστης ενάντια στην αδικία και την καταπίεση, έχει μοναδι-
κό στόχο τη συνειδητοποίηση και τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό
το συναίσθημα μεταδίδει ο Βάρναλης μέσα από το θάμπωμα. Είναι όλα αυτά
που πρόκειται να συμβούν μέσα στο χρόνο, μέσα στη ζωή, μέσα στη
θάλασσα. Όλα είναι υπαρκτά, δεν τα βλέπουμε μέχρι να αποκαλυφθούν.
Και τότε, ως θεατές του παρόντος, συνειδητοποιούμε την αδυναμία του
σήμερα και του χθες, προσδοκώντας ένα αύριο δίκαιο για όλο τον κόσμο. 

Σε όλο το ποίημα διατηρείται μια κατάσταση αναμονής, ένα θολό
τοπίο γεμάτο ερωτηματικά, έως τη στιγμή που η ίδια η θάλασσα, η διαδικα-
σία της ζωής «αψηλά στους κόρφους σου τους ανθισμένους», θα μας παρα-
σύρει με τη θέλησή μας, μακριά από τη καθημερινότητα, τη βιωμένη «κόλα-
ση» και τους «κολασμένους». Ο Βάρναλης αγωνίζεται μέσα από την ποίησή
του να αφυπνίσει και να ξεσηκώσει τους ανθρώπους για τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους. Ασκεί κριτική στα τρέχοντα γεγονότα του καιρού του,
στις ανθρώπινες συμπεριφορές, και κάνει προτάσεις. Όμως, στην τελευ-
ταία στροφή του ποιήματος δημιουργεί την έκπληξη. Θέλει να ξεχάσει, να
φύγει «μακριά από τους μάβρους κολασμένους».

Το μήνυμα που δίνει στο «Φως που Καίει», το πρώτο επαναστατικό
έργο του Κ. Βάρναλη είναι ότι αρχίζει να χαράζει ένα φως που όλο και δυνα-
μώνει. Αυτή είναι η ελπίδα, το όραμα του ποιητή, η σοσιαλιστική ιδέα.
Επιθυμεί μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης, με ίσες ευκαιρίες, ενδια-
φέρεται να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίζει, όπως συμβαί-
νει στις κοινωνίες των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών διαφορών, όπου η
ανισότητα οδηγεί στο μίσος και την ανισορροπία. Το «Φως που Καίει» είναι
ένα λυρικό δράμα με φιλοσοφικές διαστάσεις, συνοχή και ζωντάνια. 
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Το έργο αποτελείται από έμμετρο και πεζό λόγο. Αναπτύσσεται σε
τρεις θεματικές ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα, συνθέτει έναν εκτενή διάλογο ανάμεσα σε τρία
πρόσωπα… Τον Προμηθέα, τον Μώμο και τον Ιησού. Και τα τρία πρόσωπα
συμβολίζουν διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Ο Προμηθέας και ο Ιησούς αντι-
προσωπεύουν δύο ξεχωριστές, θρησκευτικές αντιλήψεις. Με μεγάλο σεβα-
σμό αντιμετωπίζει τα δύο σύμβολα, τον Προμηθέα και τον Ιησού μέσα στο
ιστορικό τους πλαίσιο. Με το πρόσωπο του Μώμου προβάλλεται η κοινωνι-
κή θεωρία του κομμουνισμού με την υποστήριξη του προλεταριάτου. Από
τον διάλογο προκύπτουν οι μεταξύ τους αντιθέσεις.

Στο δεύτερο μέρος έχουμε τέσσερα λυρικά ποιήματα: «Ο Χορός των
Ωκεανίδων», η «Μάνα του Χριστού», «Ο Χορός των Σεραφείμ» και
«Η Μαγδαληνή». 

Στην τρίτη ενότητα με σατηρική διάθεση έχουμε «Αριστέα και
Μαϊμού», «Ο Οδηγητής» και το «Τραγούδι του Λαού».

Ο Βάρναλης είναι ένας φιλόσοφος ποιητής, που έχει τη δυνατότητα
μέσα στους στίχους του, να εκφράζει την κοσμοθεωρία του. Είναι ο άνθρω-
πος του οποίου το κύτταρο του διανοητή - επαναστάτη επιβίωσε σε δύσκο-
λες εποχές και μετέδωσε τις ιδέες του για αγώνα. 

Δεν είμ’ εγώ σπορά της Τύχης
ο πλαστουργός της νιας ζωής.

Εγώ ’μαι τέκνο της Ανάγκης
κι ώριμο τέκνο της Οργής 6

(“Ο Οδηγητής”, στ. 1-4, σελ. 94)

Ο Βάρναλης εμμένει στον συνεχή αγώνα, ψάχνεται και δίνει λύσεις.
Δεν θεωρεί τυχαίο τον ρόλο του Οδηγητή. Πιστεύει ότι η κοινωνική ανάγκη
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τον επιστρατεύει. Μακριά από κάθε πατριδολατρεία, με ρεαλισμό και σκλη-
ρότητα αντιτίθεται σε κάθε τι που εμποδίζει τη δικαίωση του ανθρώπου:

Εγώ του καραβιού γοργόνα
στ’ ορθόπλωρο καράβι μπρος.
Απάνω μου σπάνε φουρτούνες

κι άγριος ενάντιά μου ο καιρός. (…) 7

(“Ο Οδηγητής”, στ. 13-16, σελ. 94)

Ο ποιητής δημιουργεί εικόνες γήινες. 

Με τη δύναμη του λόγου ενσαρκώνει ιδέες και δημιουργεί σύμβολα.
Οι δυσκολίες υποβαθμίζονται. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει ότι έχει
δικαίωμα στη ζωή για να δικαιωθεί, διαφορετικά θα παίζει πάντα το ρόλο
του θύματος. Όταν το φως γίνεται νους, τότε οπωσδήποτε ο άνθρωπος θα
οδηγηθεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να ζει ως σκεπτόμενος σε
μια ποιοτική κοινωνία, και να απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον όπου
τάχθηκε να ζήσει.

Στεριά, θάλασσα κι Άνθρωπος, στοιχεία αιώνια τρία,
αφεντικό δεν έχουνε κι αφεντικού ιστορία !

Ήρθε κ’ εμάς η αράδα μας για να χαρούμε τα πουλιά,
τη θάλασσα και τα βουνά, τον ήλιο και τη σιγαλιά (…) 8

(“Το τραγούδι του λαού”, στ. 41-44, σελ. 100)

Ο Βάρναλης τραγουδάει επαναστατικά. Προτρέπει, ξεσηκώνει,
αρνείται την υποταγή σε ανθρώπινα αφεντικά και σε υποκριτικές καταστά-
σεις, υποτάσσεται στη φύση, στην οποία ενσωματώνεται και εξισορροπεί
σε μια αρμονική σχέση την κοσμική ομορφιά, την αλήθεια, τα οράματα,
αποδυναμώνοντας κάθε εχθρική ενέργεια.

Ο ποιητής μας είναι το φως, είναι ο νους… που καίει.
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λάδι, 80 x 100 εκ.
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μια ιέρεια της ποίησης, η Κική Δημουλά,1 ζει στο σύγχρονο κόσμο ταξι-
δεύοντας από το χθες στο αύριο. Στην τροχιά του χρόνου, με πρωτότυ-

πη γλωσσοπλασία και ύφος λιτό, μεταφέρει μέσα στην ποίησή της τον
ανθρώπινο πόνο, το ανεκπλήρωτο όνειρο της νιότης, του έρωτα,  της ζωής. 

λάδι, 62 x 69 εκ.



61

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜

Στο ποίημα «Κάποιες Νύχτες», θυμάται αυτά που χάθηκαν, και τα ζει στον
περασμένο χρόνο, τη νύχτα, γιατί μόνο εκεί φέγγει το φως της φαντασίας,
και γαντζώνεται στο χρόνο παρακαλώντας τον να παραταθεί, να διατηρη-
θούν περισσότερο οι αναμνήσεις, να γίνουν οι νύχτες, ατέλειωτες.

Τώρα που πίσω από πέλαγα
έχουν χαθεί τα παλαιά μου οράματα

και δεν με φθάνει η μορφή τους
κι η ανάμνηση τους μ’ άφησε (…)2

(Ποιήματα, “Κάποιες Νύχτες”, στ. 1-4, σελ. 14)

Πίσω από πέλαγα, από εμπειρίες ζωής, χάνονται τα παλαιά οράματα,
εξασθενούν μέσα στη μνήμη. Η Δημουλά δεν θέλει να γυρίσει πίσω, επειδή
γνωρίζει ότι η επιστροφή είναι ουτοπία, είναι αδιέξοδο. Μπορεί μεν να έχει
τη δύναμη να αποστασιοποιείται  από το χθες, να τα αφήνει όλα πίσω, όμως
έχει και την ανθρώπινη ευαισθησία ή αδυναμία, να νοσταλγεί τις ατέλειω-
τες νύχτες, όπου τα παλαιά οράματα έρχονται πίσω. Και τότε αναρωτιέται
κανείς ποια είναι η αιτία της επιθυμίας των χαμένων οραμάτων; Είναι ανεκ-
πλήρωτες επιθυμίες του χθες, μέσα στο σήμερα που και αυτό είναι άδειο;
Μήπως η μόνη διέξοδος είναι οι αναμνήσεις; 

Μ’ αυτή την απορία παραμένει ο αναγνώστης μπροστά στη βαθυστό-
χαστη και ταξιδεύτρα Δημουλά, μέσα στα πέλαγα, στον χρόνο, στη ζωή,
όπου χάνονται τα παλαιά οράματα, τα όνειρα, τα ιδανικά. Η εικόνα και η
μνήμη των διαδρομών εξασθενούν μέσα στη λήθη του ατέρμονου πελά-
γους. Η ίδια ομολογεί ότι αντιστέκεται στην επιστροφή, γιατί συνειδητοποι-
εί την ουτοπία της καταδικασμένης σκέψης. 
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Δεν το ’θελα ποτέ
σε τέτοιες σκέψεις να γυρίσω.

Μα είναι νύχτες,
κάποιες ατέλειωτες,
που από τα πέλαγα
όλως ακούραστα

τα παλιά μου οράματα
τα φέρνω πίσω.3

(Ποιήματα, “Κάποιες Νύχτες”, στ. 5-12, σελ. 14)

Η ποιήτρια παρόλο τον ρεαλισμό της, νικιέται από την αδυναμία της
και συνειδητά επιστρέφει στις ατέλειωτες νύχτες. Σε αυτή την περίπτωση
δημιουργείται βασικό ερώτημα. Γιατί; Είναι πληγωμένη, νικημένη γιατί
εγκατέλειψε τα όνειρά της; Ή είναι η ώρα του απολογισμού για συναισθή-
ματα, έργα, συμπεριφορές, ανεκπλήρωτες επιθυμίες σε ένα άσβεστο
παρελθόν; Είναι κάποιες «ατέλειωτες νύχτες», ατέλειωτες γιατί η ησυχία
μεγαλώνει το χρόνο κι η μνήμη φωτίζει το σκοτάδι της νύχτας και τότε γεν-
νιέται η επιθυμία της αναπόλησης, η νοσταλγία εκείνου του χρόνου που
έφυγε και πήρε όλα τα όνειρα μαζί. Είναι η συνείδηση της μοναξιάς σε ένα
άδειο παρόν που γεμίζει μόνο από εικόνες του χθες.

Αυτή η ανάγκη επαναφοράς των ανικανοποίητων οραμάτων, οδηγούν
σε αδιέξοδο. Η νοσταλγία είναι θλίψη. Είναι ο πόνος του νόστου. Είναι το
ανικανοποίητο. Η Δημουλά οδηγείται σε υπερβατικούς χώρους. Συνομιλεί
με τον εαυτό της, τα Παλαιά Οράματα τα φέρνει πίσω ακούραστα κάποιες
νύχτες… ατέλειωτες. Όμως αυτές οι νύχτες είναι δικές της. 

Η Δημουλά αγαπά το όνειρο, τη μεταφορά της επιθυμίας που όταν
έρχονται στο σήμερα, γίνονται οράματα. Μέσα σε αυτό το υπερβατικό
κλίμα πλανάται το ερώτημα:
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λάδι, 62 x 69 εκ.
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λάδι, 125 x 100 εκ.
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Μπορούν τα οράματα να έχουν διάρκεια; Αν ναι, τότε θα διαιωνίζεται
μια οραματική κατάσταση η οποία θα είναι πραγματική και συγχρόνως
ουτοπική. Επομένως, υπάρχει μια άλλη λογική με την οποία η ποιήτρια δια-
χειρίζεται τις έννοιες. 

Στη σκέψη της Δημουλά υπάρχει το ταξίδι με οδηγό τη μοίρα. 
Στο ποίημα «Γιαλό-Γιαλό» ξεκινά με τη στροφή:                       

Φεγγάρι ρυμουλκεί κρουαζιερόπλοιο
κάτασπρο φουσκωτό, δαντελωτά παραθυράκια

κεντημένο σα νυφικό φυγής γεροντοκόρης
με ρυμουλκούμενο νυμφίο (…) 4

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 1-4, σελ. 317)

Αρχικά, όλοι μαζί είμαστε οι ταξιδιώτες στο κρουαζιερόπλοιο, στο
πλοίο που μοιάζει με νυφικό γεροντοκόρης. Σαρκασμός και πικρία είναι τα
μέσα αντιμετώπισης αφενός του χαμένου χρόνου αφετέρου του πεπρωμέ-
νου, όπου δεν μπορούμε παράκαιρα να διεκδικήσουμε όσα άξιζαν στη ζωή
μας. Τα σύμβολα είναι δυνατά. Η γεροντοκόρη ανεξαρτητοποιείται μέσα
από το νυφικό, ζει το όνειρο της κόρης. Η αλήθεια δίνεται απροκάλυπτα.
Ο νυμφίος είναι ρυμουλκούμενος, όπως το κρουαζιερόπλοιο, χωρίς επιθυ-
μία, χωρίς ορμή, χωρίς νιότη. Σαν την γεροντοκόρη, η ψυχή του ανθρώπου
έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι ζωής χαρούμενο, σαν
σε κρουαζιερόπλοιο. Η ποιήτρια εκφράζει αυτή την απαισιόδοξη άποψη ότι
η ζωή είναι ένα παροπλισμένο κρουαζιερόπλοιο, ρυμουλκούμενο σε μια
άγνωστη διαδρομή.

Η υπερρεαλιστική Δημουλά δημιουργεί εικόνες, μεταφορές, σύμβο-
λα. Σαρκάζει την ίδια τη ζωή. Αρχίζει να ταξιδεύει αντίστροφα στο χρόνο,
να επιστρέφει με εμμονή στο παρελθόν, για ν’ ανασύρει, ή ν’ ανελκύσει,
όλα εκείνα τα ταξίδια, τις εμπειρίες, την εποχή της νιότης, της δύναμης, της
θέλησης και της ενέργειας: 
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Με την ευκαιρία 
ανασηκώνομαι στις μύτες των καιρών
εδώ, στις επιχωματώσεις των κυμάτων

να ανελκύσω όλα εκείνα τα ταξίδια
τα επιβατηγά

που φόρτωσα με θέλω και με κάρβουνο

Ταξίδια επιβατηγά
με σένα με σένα μαζί σου με σας

ανάλογα που φύσαγε ούριος αχυρώνας.

Με σένα ευγενέστατε ιππότη, αντικατοπτρισμέ.
Μαζί σου επιθυμία παράνομη – λαθροκυνηγός

του άγριου εαυτού σου (…) 5

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 5-16, σελ.317)

«Ταξίδια επιβατηγά» λοιπόν, ή χρόνια γεμάτα εμπειρίες, ανάλογα που
φύσαγε ούριος αχυρώνας. Γιατί όμως ο άνεμος, αν και ούριος μοιάζει με
αχυρώνα; Είναι ο χώρος όπου ζει ο φυσικός εαυτός μας; Είναι το ένστικτο;
Είναι η ενέργεια που μας ωθεί σ’ αυτό το ταξίδι; Όμως η αντιφατική διάθε-
ση τη συνοδεύει συνεχώς. Πάντα υπάρχει η επιθυμία παράνομη - λαθρο-
κυνηγός, και ο ευγενέστατος ιππότης είναι ο αντικατοπτρισμός. Η δισυπό-
στατη κατάσταση, το παράλογο της ύπαρξής μας. Όλα είναι μια απάτη όπου
εμείς τη δεχόμαστε ως αληθινή. Μέχρι πού όμως μπορεί κανείς να φτάσει
με οδηγό έναν αντικατοπτρισμό; Μέχρι πού μπορεί να οδηγήσει μια οφθαλ-
μαπάτη; Μήπως στην αναζήτηση του άγριου εαυτού μας; Η αναζήτηση
όμως του άγριου εαυτού γεννά τον φόβο, ενώ η οφθαλμαπάτη καθησυχά-
ζει έστω και πρόσκαιρα. Η συνέχεια του ταξιδιού, η φυγή, η μάταιη γνώση
του άγνωστου, τα όνειρα, όλα μαζί υφίστανται σε μια ρευστότητα. 
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Και με σένα Ευρυδίκη.
Αλλά τι λογικός εκείνος ο Ορφέας.

Ούτε μια φορά δεν γύρισε να κοιτάξει πίσω 
η ανυπομονησία του (…) 6

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 25-28, σελ. 317)

Η Δημουλά ανατρέπει το μύθο. Ο Ορφέας υποκύπτει στη λογική, και
όχι στο συναίσθημα. Η Ευρυδίκη και ο Ορφέας είναι τα σύμβολα του μύθου.
Οι άνεμοι είναι οι ιδέες που σε συνδυασμό με το μύθο δημιουργούν μια ιδι-
αίτερη δυναμική στο επιφώνημα: 

Ω μύθοι, περούκες τόσο φυσικές
για φαλακρούς ανέμους. (…) 7

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 29-30, σελ. 318)
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Η Δημουλά είναι έτοιμη να παλέψει για την ελευθερία ακόμα και όταν
αυτή παίρνει τη μορφή μιας ζούγκλας, η οποία απεικονίζει τις δύσκολες
επιλογές και τους αγώνες, που κάποτε μοιάζουν να είναι αξεπέραστα εμπό-
δια. Ξέρει πως η άσκηση της ελευθερίας δεν αποτελεί έναν αμέριμνο περί-
πατο γιαλό-γιαλό αλλά είναι ένας αγώνας που συχνά εμπεριέχει βαριές
δεσμεύσεις. Στη ζωή δεν είναι δυνατόν να προχωρούμε κρατώντας στην
αγκαλιά μας μύθους, όπως τον μύθο της ελευθερίας, ούτε πολύ περισσό-
τερο να θυμόμαστε πού και πού, ότι κάπου υπάρχει και η έννοια της ελευ-
θερίας. Αυτή θέλει κυνήγι, συνειδητό και ανυποχώρητο. Είναι μια εκστρα-
τεία θαλασσινή, μια εξερεύνηση και θέλει ετοιμότητα για περιπέτεια. Και
ποιά θα είναι η καταξίωση ενός παρόμοιου ταξιδιού; 

Κατάληξη δεν υπάρχει.

Φεύγοντας για το ταξίδι της ελευθερίας ποιο σύντροφο μπορεί να
έχει κανείς; Μπορεί να είναι μόνος; Η Δημουλά φαίνεται πως μπορεί να έχει
μια άλλου είδους μοναξιά. Με σύντροφο την αίσθηση του ακατόρθωτου
φορτώνει το ταξίδι προς την ελευθερία, αποκτά την αυθεντικότητα της
υπαρξιακής αναζήτησης του ανθρώπου.

Α, τι ταξίδι φόρτωσα
γεμάτο περιπέτεια μαζί σου Ελευθερία.
Θα πηγαίναμε στη ζούγκλα σου, βαθιά

να κυνηγήσουμε άγριες αλυσίδες.
Όμως εσύ μακρύτερα απ’ το θρύλο σου δεν πας.

Μόνο εκδρομούλες μονοήμερες σε πανό και μέθη
γιαλό-γιαλό η υπενθύμισή σου. (…) 8

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 34-40, σελ. 318)

Το ταξίδι συνεχίζεται με την έννοια του αγώνα για την Ελευθερία. Με
δύναμη, πίστη και ενθουσιασμό, η Δημουλά μπαίνει στη περιπέτεια, έτοιμη
για οποιοδήποτε κόστος. Στη ζούγκλα-ζωή, στη πολυπλοκότητα του αγώνα,
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η ποιήτρια θα κυνηγήσει άγριες αλυσίδες, ενάντια σε καταστάσεις που
καταπιέζουν την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Στα λόγια της ένα επαναστατικό μήνυμα ξεπετάγεται. Σκληρή και
απόλυτη, προκαλεί και απαιτεί την υπέρβαση του θρύλου της Ελευθερίας
και την ρεαλιστική εφαρμογή της… 

Χωρίς «πανό και μέθη» σαν λέξεις κλειδιά, σαν λέξεις και πράξεις που
συντηρούν το θρύλο. 

Η ελευθερία για κείνη θέλει έμπρακτο αγώνα. Θέλει πάλη ιδεών,
θέλει πειθώ για να σπάσουν οι αλυσίδες που κρατούν φυλακισμένο τον
ανθρώπινο νου.

Οι δυο τελευταίες στροφές ολοκληρώνουν πλέον το μήνυμα του
έργου. 

Ωραία που θα φεύγαμε φοβιτσιάρες άγκυρες.
Τελικά μαζί σου.

Το πιο ανεμπόδιστο, φιλαπόδημο
αποθησαυριστικό ταξίδι αφοσιωμένο
Μαζί σου το αποτόλμησα Ακατόρθωτο

Κι ακόμα να τελειώσει. (…) 9

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 41-46, σελ. 318)



70

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜

Υπάρχουν άγκυρες, φοβιτσιάρες, που είναι οι ανασταλτικοί παράγο-
ντες που κουβαλά κανείς μαζί του φεύγοντας για το ταξίδι της γνώσης, ανα-
ζητώντας το Ακατόρθωτο, την απόλυτη Ελευθερία. 

Είναι ένα ταξίδι αποθησαυριστικό, χωρίς τέλος, γιατί ποτέ δεν τελει-
ώνει ο αγώνας, όπως άλλωστε και το όποιο ταξίδι…

Δαπανηρή ιδέα ο βίος.
Ναυλώνεις έναν κόσμο

για να κάνεις το γύρο μιας βάρκας. 10

(Ποιήματα, “Γιαλό-Γιαλό”, στ. 47-49, σελ. 318)

Μοιραία όταν γίνεται ο τελικός απολογισμός μας, καταλήγουμε στην
αξιολόγηση του ταξιδιού, αυτής της επιστράτευσης του εαυτού μας, αυτού
του ξοδέματος της ζωής μας. Και το συμπέρασμα; Όλα οριοθετούνται σε
δυνατότητες της τάξης και του μεγέθους μιας βάρκας, και πλέουμε γιαλό-
γιαλό, όπως και η επικεφαλίδα του ποιήματος. Το ταξίδι λοιπόν είναι μικρό
σε σύγκριση με το άμετρο μέγεθος του χρόνου και των ιδεών. Το ξόδεμα
ψυχής μεγάλο, και τ’ αποτέλεσμα; Ο φόβος που γεννούν οι σκέψεις και
ο θάνατος.

Βρε τι παθαίνει μια ψυχή
όταν αντί να κοιμηθεί οραματίζεται

ορθογραφίες μαφιόζες:
αυτός ο Άλλος 

γιατί θέλει να γράφεται ντε και καλά με δύο λάμδα, 
τι να το θέλει άραγε το δεύτερο δρεπάνι;

Κοίτα να δεις υποκρισίες φίλε μου 
να σου σηκώνεται η τρίχα:

όσα υπέφερα τη νύχτα,
όσα με βασανίσανε,

όσα σκοτάδια με φοβέρισαν
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πως θα με πάρουν κι άλλο,
οι τρόμοι που μου δένανε τα μάτια 

για να μη βλέπω που με πάνε,
αυτός ο Άλλος με τα δυο του δρεπάνια,

όλα αυτά μου παριστάνουν τώρα
το παιδάκι ξημέρωμα
με το κουβαδάκι του 

και τις νερομπογιές του. (…) 11

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 1-20, σελ. 252)

Ο «Άλλος» με την ορθογραφία των δύο λάμδα που μοιάζουν με δρε-
πάνια, είναι διπλός χάρος, είναι οι εφιάλτες, είναι ο τρόμος του σκοταδιού
μέχρι το ξημέρωμα. Όλα τελικά στο φως αλλάζουν, γίνονται λογικά.
Η ημέρα διώχνει τους εφιάλτες δημιουργεί αποφόρτιση με την εικόνα του
παιδιού. Πειθόμαστε ότι τίποτα το αρνητικό δεν συμβαίνει, και όλα είναι
λογικά και αναμενόμενα… Η νιότη, η ανατολή, μέχρι να έλθει πάλι η νύχτα,
ν’ αρχίσουν πάλι τα βάσανα στα σκοτάδια, σκέψη που συνεχίζει ο αναγνώ-
στης, συνειδητοποιώντας τη λέξη «υποκρισίες», και νιώθοντας μαζί με την
Δημουλά, τον εγκλωβισμό στο αδιέξοδο.

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στη θάλασσα. Η Δημουλά συνθέ-
τει υπερρεαλιστικές εικόνες, δημιουργεί μεταφορές και ασύνδετα λογο-
παίγνια που στο σύνολο τους αποπνέουν ένα «τίποτα».
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Αργά κωπηλατεί ο ήχος της θαλάσσης,
αργά μπαίνει η θάλασσα

στο κοπιώδες μέγεθός της,
κορόιδο μέγεθος:

το πετσοκόβει η νύχτα,
μένει όσο το θέλει η ακοή

κι όσο μια ασημένια επωμίδα
όποτε βγει το φεγγάρι.

Βουνά μπαταρισμένα ακόμα στο άφεγγο
σκόρπια κράνη που επιπλέουν.

Οι κορυφές, γριές καμπούρες μακρυνότητες,
αχνό ξεδιπλωμένο καρδιογράφημα, 

αρρυθμίες του ύψους και της πέτρας.
Θάλασσα, βουνά και ουρανός

μια πηχτή ανόητη ενότης.

Και να ’θελε να υπάρξει ένας ορίζοντας
σκαλί δεν θα’ χε να πατήσει. (…) 12

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 21-37, σελ.252)

Το σκοτάδι έχει τη δύναμη να κρύβει τα μεγέθη, και τελικά αυτή η
ενότητα: «θάλασσα, βουνά και ουρανός, μια πηχτή ανόητη ενότης», δίνει το
ίδιο αποτέλεσμα:  Δεν μπορεί να υπάρξει ορίζοντας, ελευθερία, ιδέες, γιατί
«και να’ θελε να υπάρξει ένας ορίζοντας, σκαλί δεν θα’ χε να πατήσει». Δεν
υπάρχουν ευκαιρίες. Η ποιήτρια τα βλέπει όλα απαξιωτικά, και σαρκαστικά.
Με κατάληξη; Το αδιέξοδο.

Κοιμητήρι βότσαλο τετράγωνο
πλαγιαστό στη θάλασσα,

ταμ-ταμ ανυπαρξίας,
oblivion beach,
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κοιμητήρι πλαγιαστό στη θάλασσα,
βυθοί ετεροθαλείς,

πολύ στραβό στριφωματάκι των ορίων
κι άντε να το ισιώσεις.
Βουτηχτάδες σταυροί 

κι έχουν ξαπλώσει οι νεκροί
με το μαρμάρινο ολόσωμο μαγιό τους,

κάτι θυμάται γι’ αυτούς 
μέσες άκρες ο ήλιος.

Και το βιολί βιολάκι της 
η αναίσθητη διεστραμμένη άμμος :

Ξέρω, είναι αυτή που σου’ μαθε 
να ξεγλιστράς όπως αυτή
μεσ’ απ’ τα δάχτυλα μου

αμμόλοφε έρωτα 13

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 53-71, σελ. 254)

Είναι εμφανής η απογοήτευση από την ανημπόρια να «δεις» το βυθό.
Εδώ η λέξη «κοιμητήρι» κυριαρχεί και η άμμος «διεστραμμένη και αναί-
σθητη» δεν μένει, όπως δεν μένει ο Έρωτας, τα όνειρα, η χαρά.

Τα’ αντανακλαστικά μου άριστα:
κάθε που χάνεται στο βάθος ένα πλοίο

εκκρίνει η μνήμη μου όσα σε βάθος χάθηκαν.
Α! η χήρα στιγμή, κάθε τόσο 14

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 79-82, σελ. 255)

Η αναδρομή συνεχίζεται· αυτό το σκάλωμα στη θάλασσα-ζωή, αυτά
τα πλοία μπορούν να είναι όνειρα, ελπίδες που χάνονται στο βάθος, ή
άνθρωποι που διέγραψαν μια πορεία έντονη για να καταλήξουν στη λήθη.

Δ · Í È ‰ Â ˘ Ù ‹ ˜
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Η δύναμη της μνήμης ανασταίνει αυτά που χάθηκαν. Όλα αυτά, οδηγούν σε
μια «χήρα στιγμή», σε ένα άδειασμα Όμως όλα  επανέρχονται στο βάθος. Η
φωτογραφία  πέταξε και ξέφυγε από τη μνήμη. Κι’ αυτό συμβαίνει όταν το
υποσυνείδητο δίνει εντολή να φύγει το παρελθόν.

Έκλεισα καλά;
Δεν θες να ξέχασα ανοιχτό

το πορτάκι της φωτογραφίας σου
και να μου το ’ σκασε, να πέταξε

το διαπρόσωπό σου; 15

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 72-76, σελ. 254)

Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί «…παθαίνει μια ψυχή όταν αντί να κοι-
μηθεί οραματίζεται». Όμως το φως κορνάρει μανιασμένο, θέλει να προσπε-
ράσει. Υπερρεαλισμός σε όλο το μέγεθος του, και σύμβολα! Μοναδική ελπί-
δα το μανιασμένο φως που είναι η παρανοϊκή δύναμη που θέλει να φωτίσει,
να δώσει αλήθεια.

Α! η χήρα στιγμή, κάθε τόσο 16

(Ποιήματα, “Oblivion Beach”, στ. 82, σελ. 255)

Αποφθεγματική, η Δημουλά, απόλυτα μόνη, περιφέρεται με τη
νοσταλγία της ανάμνησης στο χθες, στο σήμερα, και σ’ ένα αύριο που δεν
αλλάζει…
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λάδι, 62 x 69 εκ.
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«\EaÓ àÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ÙcÓ ^EÏÏ¿‰·, ÛÙe Ù¤ÏÔ˜ ı¿ ‰ÂÖ˜ Óa ÛÔÜ àÔÌ¤-

ÓÔ˘Ó ÌÈa âÏÈ¿, ≤Ó· àÌ¤ÏÈ ÎÈ ≤Ó· Î·Ú¿‚È. ¶Ôf ÛËÌ·›ÓÂÈ: Ì¤ ôÏÏ· ÙfiÛ·

ÙcÓ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ˜.»
1

(“Ο Μικρός Ναυτίλος”, ΜYΡΙΣΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ, ΧΙV, σελ. 514)

λάδι, 140 x 160 εκ.
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Με αυτά τα λόγια, ο ποιητής του Αιγαίου μας έδωσε τα στοιχεία που
συνθέτουν την Ελλάδα. Είναι τα τρία σύμβολα, η ελιά, το αμπέλι και το
καράβι που αντίστοιχα εκφράζουν την ειρήνη, την ευφορία και τον ανήσυ-
χο χαρακτήρα του Έλληνα. 

Ο ποιητής πιστεύει στη δικαιοσύνη, στην ελευθέρια, στον αγώνα.
Αυτές οι ιδέες στολίζουν την Ελλάδα:

TÉ˜ \AÛ›·˜ iÓ àÁÁ›˙ÂÈ àfi Ùc ÌÈa * ÙÉ˜ EéÚÒË˜ Ï›ÁÔ iÓ àÎÔ˘ÌÄ

ÛÙeÓ ·åı¤Ú· ÛÙ¤ÎÂÈ Ó¿ * Î·d ÛÙc ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓË ÙË˜! (…) 2

(“Άξιον Εστί”, ζ’, στ. 5-6, σελ. 150)

Ο Ελύτης3 δίνει μια νέα διάσταση στην ελληνικότητα. Η θάλασσα
ζωντανεύει και περιβάλλει την Ελλάδα, στη μοναδικότητά της. Όμως για
κείνον δεν είναι μια εικόνα στατική. 

Στο «Άξιον Εστί», ο ποιητής βλέπει, αισθάνεται, ακούει και πονάει για
τη Χώρα του, παρακαλεί τον ήλιο της δικαιοσύνης αυτόν τον ηλιάτορα αφέ-
ντη του Αιγαίου: 

TÉ˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ≥ÏÈÂ ÓÔËÙb * Î·d Ì˘ÚÛ›ÓË Ûf ‰ÔÍ·ÛÙÈÎc

Ìc ·Ú·Î·Ïá Û·˜ Ìc * ÏËÛÌÔÓÄÙÂ Ùc ¯ÒÚ· ÌÔ˘!
4

(“Άξιον Εστί”, ζ’, στ. 1-2, σελ. 150)

Λυτρωτικός ο λόγος του ποιητή, με δύναμη ψυχής επικαλείται να γίνει
η απονομή της δικαιοσύνης, η κάθαρση. Το «Άξιον Εστί» αποτελεί μια κορυ-
φή της ποιητικής του δημιουργίας. Με επαναστατική διάθεση αγγίζει τις
ψυχές, ξεσηκώνει, οδηγεί στο φως. Η αντρειοσύνη και ο αγώνας φέρνουν
το γύρισμα του ήλιου, την αλλαγή. Με την αντίσταση στη φθορά θα πετύχει
την ελευθερία, την Άνοιξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυταπάρνηση,
η θυσία, ο αγώνας. Σύμφωνα με το στίχο του ποιητή: 
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«κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους».

Όπως αναφέρει η Λιλή Ζωγράφου το «Άξιον Εστί», «γεφυρώνει τη
σημερινή μας ποίηση με τις γνήσιες ρίζες του αρχαίου ελληνικού ποιητικού
λόγου και πως ο Ελύτης γίνεται ο εκφραστής -ο δημιουργός, αν θέλετε- του
νεοελληνικού Μύθου. Για πρώτη φορά στο χώρο της ελληνικής ποίησης,
η νεότερη ιστορία μας αποκτά, επιτέλους, τα δυο της πρόσωπα, του νικητή
των πολέμων και του νικημένου της ειρήνης. Όλο το εθνικό μας δράμα βρί-
σκει την ποιητική του καταξίωση, όχι πια με μάταιες καυχησιολογίες και ηχη-
ρές μεγαλοστομίες, αλλά σ’ ένα λόγο σπάνιας ευαισθησίας κι ένα αίσθημα
αυστηρής ευθύνης…5»

Στις 2 Νοέμβρη 1975, ο Ελύτης σε δημοσίευμα στην «Καθημερινή»,
ανέφερε: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο εξωελλαδικός κόσμος. Εμένα με
καίει ο νέος ελληνισμός, ο νέος ελληνικός μύθος. Θα ήθελα να βρω τη σωστή
βάση του, τη νομοθεσία του (…).»6 Τον ποιητή τον ενδιέφερε και τον ανησυ-
χούσε το ελληνικό παρόν, το μεγάλο στοίχημα, ο νέος ελληνικός μύθος.
Ο Οδυσσέας Ελύτης, στο άρθρο του «Σχέδιο για μιαν εισαγωγή στο χώρο του
Αιγαίου», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Κάποτε όταν έγραψα ότι «βουτώντας
στη θάλασσα μ’ ανοιχτά μάτια είχα την αίσθηση ότι έφερνα σ’ επαφή το δέρμα
μου μ’ εκείνο το λευκό της μνήμης που με κυνηγούσε από κάποιο χωρίο του
Πλάτωνα», το περάσανε για Κινέζικα. Κι όμως είναι μέσα στα πιο καθαρόαιμα
ελληνικά που ο τιμονιέρης βρίσκει το ζύγι στο πλεούμενό του, με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που το εύρισκε ο Ικτίνος στον Παρθενώνα. Είναι σ’ αυτά που
οι ενέργειες π.χ. ενός μεγάλου πολιτικού εγγίζουν την καθαρότητα του πλέον
ευγενικού μαρμάρου. Είναι σ’ αυτά όπου το πιο υψηλό ερωτικό αίσθημα φτά-
νει ως τη στιφή γεύση του μαύρου σταφυλιού. Κάτι που δίνει λαβή να πιστέ-
ψει κανείς ότι οι ποιητές παίζουνε με τις λέξεις ενώ στην πραγματικότητα εάν
το καλοσκεφτείς, σοβαρεύονται κατά τι περισσότερο απ’ ό,τι το επιτρέπει
η συνομιλία μπροστά σε μιαν οθόνη κλειστή, χωρίς κανέναν ορίζοντα.
Το Αιγαίο δεν έχει οθόνη, δεν απέκτησε ποτέ. Είναι από ύλη ή πνεύμα, (δεν
έχει σημασία) οδηγημένα στο ουσιώδες. Το παν -για ό,τι πιθανόν το ακατάλυ-
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το αντιπροσωπεύει- είναι η διαύγεια. Η δυνατότητα να βλέπεις μες απ’ το
πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το πολλοστό επίπεδο μιας και μόνης
πραγματικότητας, το μονοδιάστατο και συνάμα πολύφθογγο σημείο της μετα-
φορικής τους σημασιολογίας.7» 

Ο Ελύτης μιλά μέσα από τις αισθήσεις και αυτοπροσδιορίζεται. Δίνει
την εντύπωση του οραματιστή και συνάμα του μυθοπλάστη. Γήινος, ερα-
στής της φύσης, εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματα και τους προβλημα-
τισμούς του, παρουσιάζοντας με μια άλλη οπτική τη ζωή. Ο ποιητής των
νεφών και των κυμάτων, είναι ο ελληνικός θεός, που κάποτε θα ξυπνήσει…

^O ÔÈËÙc˜ ÙáÓ ÓÂÊáÓ Î·d ÙáÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÎÔÈÌÄÙ·È Ì¤Û· ÌÔ˘!
8

(“Άξιον Εστί”, ζ’, στ. 1, σελ. 146)

λάδι, 50 x 70 εκ.
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Ο Έρωτας / Το Αρχιπέλαγος / Ο Ήλιος / Η Πέτρα / ένα Τραγούδι / ένα
Καράβι. Κωδικοί επικοινωνίας του ποιητή, σε μια διαρκή ζύμωση. Λέξεις
σκόρπιες που σημαδεύουν το ξεκίνημά του:

≠OÔ˘ ì Zˆc àÚÌÂÓ›˙ÂÈ Úe˜

T’ àÁÓ¿ÓÙÂÌ·

Zˆc - (…)9

(“Του Αιγαίου”, στ. 36-38, σελ.12)

λάδι, 80 x 110 εκ.
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Η ζωή, η πορεία του κάθε ανθρώπου, συμπορεύεται με τον χρόνο
μέχρι τη θέαση της αλήθειας, της γνώσης, της ουσίας της ζωής. Με τη λέξη
«αρμενίζει» ο ποιητής αφήνεται σε μια θαλάσσια περιπλάνηση, και περιμέ-
νει να συναντήσει τη ζωή. Αυτός ο υπαρξιακός προβληματισμός, επηρέαζε
πάντα τον Ελύτη. Λέξεις σε κυκλική πορεία, ο χρόνος, η ζωή και το πεπρω-
μένο. Η αρχή γίνεται τέλος και το τέλος αρχή. Αυτό είναι το ταξίδι και η
μοναξιά. 

KÈ à’ Ùd˜ ÊÔ˘ÚÙÔÜÓÂ˜ Ùd˜ ÔÏÏb˜ Á˘Ú›ÛÙËÎ·

Ìb˜ ÛÙÔf˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ·éÙÔÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·!
10

(Μαρία Νεφέλη “Η παρουσία”, σελ. 363)

Tο Μεσογειακό ταμπεραμέντο του Ελύτη, του μοναδικού δημιουργού
του Ήλιου Ηλιάτορα και Πετροπαιχνιδιάτορα, δημιουργεί τη χαρά, το φως
και τον έρωτα. Τραγουδά το Αιγαίο και ανασκαλεύει μύθους, αναζητά την
αρχή, τη δημιουργία· θέλει παντού να ρίξει το φως, να δώσει τη γνώση. Ο
χρόνος, αδιαπραγμάτευτος συνυπάρχει με την ανθρωπότητα, είναι ο αιώ-
νιος μάρτυρας των κοσμικών εξελίξεων. Όμως, η ζωή εξελίσσεται μέσα σε
σύμβολα. Η «Ωδή στη Σαντορίνη» είναι το μυθικό νησί, η χαμένη Ατλαντίδα. 

BÁÉÎÂ˜ àe Ùa ÛˆıÈÎa ‚ÚÔÓÙÉ˜

\AÓ·ÙÚÈ¯È¿˙ÔÓÙ·˜ Ìb˜ ÛÙa ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊ·(…) 11

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 1-2, σελ. 56)

Η στιγμή της ανάδυσης, είναι η γέννηση, η αποκάλυψη του νησιού.
Δύο μύθοι αναγεννούν τη Σαντορίνη. Ο Πλατωνικός της «Ατλαντίδας» και
της Παλαιάς Διαθήκης, η «Γένεση». Η Σαντορίνη υψώνεται και δέχεται το
φως, την ευλογία, φανερώνεται μέσα σε ένα μεταφυσικό, γεμάτο δύναμη
σκηνικό. Ο αναγνώστης μέσα από τους στίχους του ποιητή βλέπει, ακούει,
οραματίζεται τη δημιουργία του κόσμου, αισθάνεται να επικοινωνεί μ’
αυτόν τον υπερεαλιστή Ελύτη, να νιώθει μια πρωτόπλαστη αθωότητα και να
οδηγείται σε έναν διαλογισμό με τη φύση, με τη γη και τον Θεό.
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^H Ê˘Ïc Ôf ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡ÂÈ Ùa ùÓÂÈÚ·,

^H Ê˘Ïc Ôf ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙcÓ àÁÎ·ÏÈa ÙÔÜ ≥ÏÈÔ˘(…)12

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 40-41, σελ. 57)

Τα όνειρα είναι η άλλη αλήθεια, είναι η δύναμη των ματιών της ψυχής,
η σύλληψη του εξωκοσμικού. Πρέπει κανείς να είναι στοχαστής για να μπο-
ρέσει να συλλάβει τον υπερβατικό χώρο, να ερμηνεύσει και να μεταδώσει
τα μηνύματα. Είναι η ανύψωση, το πλησίασμα, σ’ αυτό που χαρακτηρίζεται
εξωπραγματικό, γιατί είναι δυσνόητο ό,τι ξεπερνά το μέτρο.

¶¤ÙÚ· ÈÎÚ‹, ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓË, àÁ¤Úˆ¯Ë

Z‹ÙËÛÂ˜ ÚˆÙÔÌ¿ÚÙ˘Ú· ÙeÓ ≥ÏÈÔ (…)13

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 3-4, σελ. 56)

Η Σαντορίνη συντροφιά με τον Πρωτομάρτυρα Ήλιο, το Φως, ζώντας
την οδύνη, αλλά και την ελπίδα, αναγεννάται.

Mb ÊˆÙÈa Ìb Ï¿‚· Ìb Î·ÓÔf˜

Mb ÏfiÁÈ· Ôf ÚÔÛËÏ˘Ù›˙Ô˘Ó Ùe ôÂÈÚÔ

°¤ÓÓËÛÂ˜ Ùc ÊˆÓ‹ ÙÉ˜ Ì¤Ú·˜ (…)14

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 12-14, σελ. 56)

Στίχοι γεμάτοι δύναμη. Στον πρώτο στίχο διαδοχικά τα ουσιαστικά
«φωτιά, λάβα, καπνούς», απεικονίζουν με παραστατική δύναμη την έκρηξη
του ηφαιστείου. Στο δεύτερο και τρίτο στίχο όμως, ο ποιητής σηματοδοτεί
τη δημιουργία, τη γέννηση, το εκτυφλωτικό φως. Αυτός είναι ο χώρος των
ιδεών, η αιώνια ζωή που θα βγει μέσα από την καταστροφή. Αυτή θα είναι
η Σαντορίνη του Ελύτη, η Σαντορίνη μας.

TÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ àÓÔ›ÁÂÙ·È ì ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË (…)15

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 33, σελ. 57)
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λάδι, 50 x 70 εκ.
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KÈ àe Ùe Ìfi¯ıÔ ÙÉ˜ âÏ›‰·˜ Ó¤· ÁÉ ëÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È (…)16

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 37, σελ. 57)

K·d Óa Ê˘Û‹ÍÂÈ àe ·ÓÙÔÜ ì âÏÂ˘ıÂÚ›· (…)17

(“Ωδή στη Σαντορίνη”, στ. 48, σελ. 57)

Η νέα ελεύθερη γη, θριαμβευτικά, με ήχους τραγουδιών και σύντρο-
φο τον ήλιο, αναδύεται. Αυτή είναι η νέα γη, αυτή είναι η δικαίωση, αυτή
είναι η Γένεσις.

Η ποίηση του Ελύτη είναι μια διαρκής νιότη. Γεμάτος λυρισμό και
αισθήσεις χρωματίζει με εικόνες τους στίχους του. Γίνεται γήινος τη μια
στιγμή, μεταφυσικός και συμπαντικός την άλλη. Ο έρωτας είναι συνυφα-
σμένος με τη ζωή, με τα διαρκή ερωτήματα, όπως τα ακόλουθα αποσπά-
σματα από το έργο «Η Μαρίνα των Βράχων»:

- Ma ÔÜ Á‡ÚÈ˙Â˜,

^OÏÔÓ˘¯Ùd˜ Ùc ÛÎÏËÚc Ú¤Ì‚Ë ÙÉ˜ ¤ÙÚ·˜ Î·d ÙÉ˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜

™ÔÜ ’ÏÂÁ· Óa ÌÂÙÚÄ˜ Ìb˜ ÛÙe Á‰˘Ùe ÓÂÚe Ùd˜ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÙÔ˘ Ì¤ÚÂ˜

\AÓ¿ÛÎÂÏË Óa ¯·›ÚÂÛ·È ÙcÓ ·éÁ‹ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ

hH ¿ÏÈ Óa Á˘ÚÓÄ˜ Î›ÙÚÈÓÔ˘˜ Î¿ÌÔ˘˜

M’ ≤Ó· ÙÚÈÊ‡ÏÏÈ Êá˜ ÛÙe ÛÙÉıÔ˜ ÛÔ˘ ìÚˆ›‰· å¿Ì‚Ô˘.

òE¯ÂÈ˜ ÌÈa ÁÂ‡ÛË ÙÚÈÎ˘Ì›·˜ ÛÙa ¯Â›ÏË

KÈ ≤Ó· ÊfiÚÂÌ· ÎfiÎÎÈÓÔ ÛaÓ Ùe ·xÌ·

B·ıÈa Ìb˜ ÛÙe ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙÔÜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÔÜ

K·d Ù’ ôÚˆÌ· ÙáÓ Á˘·Î›ÓıˆÓ - Ma ÔÜ Á‡ÚÈ˙Â˜ (…)18

(“Η Μαρίνα των Βράχων”, στ. 11-20, σελ. 59)

Ο ποιητής συνεχίζει να συμβουλεύει. Είναι σκληρός ο στοχασμός της
ζωής, «να μετράς μες στο γδυτό νερό, τις φωτεινές του μέρες», να σκέφτε-
σαι δηλαδή τις καλές πλευρές μέσα στο καθαρό ή «γδυτό νερό» που δεν
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είναι παρά ο καθρέφτης της ζωής, και «να χαίρεσαι την αυγή», την αισιόδο-
ξη αρχή των πάντων. Αυτή «Η Μαρίνα των βράχων», η νέα γοργόνα στη ζωή
του Ελύτη οφείλει να ακούσει το λόγο, τη γνώση που φέρνει ο χρόνος, σε
ένα παρόν γεμάτο ελπίδα: 

òAÎÔ˘ÛÂ, ï ÏfiÁÔ˜ ÂrÓ·È ÙáÓ ÛÙÂÚÓáÓ ì ÊÚfiÓËÛË

KÈ ï ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÏ‡ÙË˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ·Ú¿ÊÔÚÔ˜

KÈ ï ≥ÏÈÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È àe ¿Óˆ ÙÔ˘ ıËÚ›Ô âÏ›‰·˜

KÈ âÛf Èe ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÊ›ÁÁÂÈ˜ ≤Ó·Ó öÚˆÙ·

òE¯ÔÓÙ·˜ ÌÈa ÈÎÚc ÁÂ‡ÛË ÙÚÈÎ˘Ì›·˜ ÛÙa ¯Â›ÏË (…)19

(“Η Μαρίνα των Βράχων”, στ. 27-31, σελ. 59)

Ο ήλιος με το φως και την ελπίδα ολοκληρώνουν το σκηνικό της ζωής.
Ο έρωτας, αυτό το αίσθημα της ανάτασης, της αισιοδοξίας, της δύναμης
έρχεται κοντά στην ελπίδα, στο φως, κι ας υπάρχει η «πικρή γεύση τρικυ-
μίας», ας υπάρχουν οι εμπειρίες που φοβίζουν. Ο έρωτας και το φως σβή-
νουν το σκοτάδι της θλίψης. Όμως αυτό που μετρά είναι το τώρα. Αυτό
κυριαρχεί στο χρόνο, εκμηδενίζοντας το χθες και το αύριο. Στην πάλη με τη
θύελλα, στεριωμένη στους βράχους, η Μαρίνα θα αντέξει στους κινδύνους
χωρίς να μπορέσει να λύσει το αίνιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, το αίνιγμα
του εαυτού της· γι’ αυτό θα αφεθεί και ο Ελύτης θα προμαντεύσει: 

™Ù˘ÏˆÌ¤ÓË ÛÙÔf˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ‰›¯ˆ˜ ¯Ùb˜ Î·d ·ûÚÈÔ

™ÙÔf˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙáÓ ‚Ú¿¯ˆÓ Ìb Ùc ¯ÙÂÓÈÛÈa ÙÉ˜ ı‡ÂÏÏ·˜

£’ àÔ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ˜ Ùe ·úÓÈÁÌ¿ ÛÔ˘.
20

(“Η Μαρίνα των Βράχων”, στ. 37-39, σελ. 60)

Ο υπαρξιακός στοχασμός του Ελύτη, μέσα από συναισθήματα και
γνώση ολοκληρώνεται στο έργο «Ελεγεία της Οξώπετρας». Το ταξίδι δεν
χάνει τη γοητεία του και τη συνείδηση της κατάληξής του. 

™
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TÒÚ·, ÛÙc ‚¿ÚÎ· ¬Ô˘ ÎÈ iÓ ÌÂÖ˜ ô‰ÂÈ· ıa ÊÙ¿ÛÂÈ

\EÁg àÔ‚Ï¤ˆØ Û’ ≤Ó·Ó Ì·ÎÚf ı·Ï·ÛÛÈÓe KÂÚ·ÌÂÈÎe

Mb KfiÚÂ˜ ¤ÙÚÈÓÂ˜ Î·d Ôf ÎÚ·ÙÔÜÓ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. £¿ ’Ó·È Ó‡¯Ù· Î·d

AûÁÔ˘ÛÙÔ˜

TfiÙÂ Ôf àÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙáÓ àÛÙÂÚÈÛÌáÓ Ôî ‚¿Ú‰ÈÂ˜. K·d Ùa ‚Ô˘Óa

âÏ·ÊÚa

°ÈÔÌ¿Ù· ÛÎÔÙÂÈÓeÓ à¤Ú· ÛÙ¤ÎÔ˘Ó Ï›ÁÔ Èe ¿Óˆ à’ Ùc ÁÚ·ÌÌc ÙÔÜ

ïÚ›˙ÔÓÙ·

\OÛÌb˜ â‰á õ âÎÂÖ Î·Ì¤ÓÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘. K·d ÌÈa Ï‡Ë ôÁÓˆÛÙË˜ ÁÂÓÂÄ˜

¶Ôf àe „ËÏa

Î¿ÓÂÈ Ú˘¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙ‹Ó àÔÎÔÈÌÈÛÌ¤ÓË ı¿Ï·ÛÛ·

§¿ÌÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ ÎÂÖÓÔ Ôf àÁÓÔá. Ma óÛÙfiÛÔ Ï¿ÌÂÈ (…)21

(“Τα Ελεγεία της Οξώπετρας”, στ. 1-12, σελ. 551)

Η βάρκα είναι ο χρόνος της ζωής, το μέσον εκκίνησης. Το πεπρωμένο
είναι αναπόφευκτο. Άδεια φτάνει η βάρκα από οποιοδήποτε σημείο και αν
ξεκινήσει. Υπάρχει αρχή της διαδρομής με συγκεκριμένη κατάληξη. Αυτή
είναι η μοίρα. Αμέσως μετά, έρχεται ο «θαλασσινός κεραμεικός». Υπάρχουν
«οσμές καμένου χόρτου», σαν τη καμένη γη, που τίποτα δεν ανθίζει πια…
Μια θλίψη πρωτόγνωρη που η κατάληξή της μας είναι άγνωστη, συνθέτει
ένα τοπίο θανάτου. Η ψυχή αγγίζει το ανεξιχνίαστο που αν και σκοτεινό,
λάμπει. Ο θαλασσινός κεραμεικός θα είναι μακρύς. Είναι το ταξίδι, η γοη-
τεία του αγνώστου, η Καβαφική σκέψη της περιπλάνησης, ώσπου ο βυθός
θ’ αναστραφεί, κι άλλα ως τότε ανεκμυστήρευτα θα γίνουν. Θα ακολουθή-
σουν και άλλες κοσμοαλλαγές· η βάρκα θα είναι άδεια, χαμένη στα πελάγη
της, στο χρόνο, ανεπιστρεπτί… μέχρι να γίνει η ανατροπή, μέχρι να λάμψει
παντού το φως που έχουμε μέσα μας. Πότε;
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λάδι, 80 x 110 εκ.
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έ νας χάρτης η ψυχή του ποιητή μας, γεμάτος φάρους, λιμάνια, θάλασσα,
πλοία…, αυτή είναι η γη! Η στεριά, απόλυτη, αυταρχική, με τις δέστρες

στα λιμάνια. Αλυσίδες φυλακής, μοιάζουν τα σκοινιά για τα δεμένα καρά-
βια. Στη ζωή ορισμένες καταστάσεις είναι υπεράνω κριτικής. Η κοινωνία

λάδι, 62 x 69 εκ.
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συνήθως  εθελοτυφλεί, είναι αδύναμη, θέλει πάντα πρότυπα για να επι-
βιώνει. 

Ο Καββαδίας1 είναι ο ποιητής που μίλησε στη ψυχή του Έλληνα, γιατί
είχε την τόλμη να περιγράψει ρεαλιστικά ό,τι προσελάμβανε από τις περιη-
γήσεις του, εμβαθύνοντας όχι μόνον στα προβλήματα της κοινωνίας των
χωρών που γνώριζε, αλλά και της ελληνικής ναυτοσύνης. 

Προσεγγίζοντας το γνωστό πεζογράφημα «Βάρδια», αναγνωρίζουμε
τον διαχρονικό Έλληνα Οδυσσέα, να περιφέρεται σε ξωτικούς κόσμους, με
μια σημαίνουσα διαφορά όμως από τον Ομηρικό ήρωα. Εκείνος πήγαινε για
λόγους τιμής να κατακτήσει εμπορικούς δρόμους και  να αποκαταστήσει το
θιγμένο εθνικό γόητρο. Ο Οδυσσέας του Καββαδία είναι διαφορετικός, τον
συναντούμε σε κάθε κεφάλαιο της «Βάρδιας»· είναι ανθρώπινος ήρωας,
ταξιδευτής στον μύθο της φαντασίας και της γήινης αμαρτίας. Τα λιμάνια
είναι βιβλία με ατέλειωτες σελίδες. Δηλώνουν μια αρχή στο ξεκίνημα κι ένα
επίλογο με την επιστροφή. Σ’ αυτά τα λιμάνια αρχίζει η ελπίδα, και μετά
έρχεται ο θάνατος. Η γνώση είναι στην ανοιχτή θάλασσα· εκεί φιλτράρονται
οι εμπειρίες του λιμανιού· εκεί συναντά ο ναύτης τον εαυτό του· εκεί ο αφη-
γητής ξεδιπλώνει το εγώ του, με εναλλαγές χαράς και θλίψης. Ελεύθερος
από τη συντηρητική παγίδα, ο ποιητής γίνεται φιλόσοφος της ζωής, προ-
τρέπει στην απόλαυση της ένοχης χαράς, που είναι προϊόν του αμαρτωλού
και του απαγορευμένου. 
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Όμως, όλη αυτή η διαρκής αναζήτηση, η ανησυχία, οι στιγμιαίες απο-
λαύσεις, τα μπερδεμένα συναισθήματα, όλα μαζί αποπνέουν μια βαθιά
θλίψη, μια έντονη μοναξιά. Μέσα στο απαισιόδοξο κλίμα, ο Καββαδίας βρί-
σκει τη δύναμη να αντιδράσει. Το χιούμορ είναι η άμυνά του στις δύσκολες
στιγμές. 

Τα λιμάνια, είναι βιβλία μ’ ατελείωτες σελίδες. Εκεί αρχίζει η ελπίδα,
εκεί φθάνει ο θάνατος. Όμως το ερώτημα παραμένει: πώς ισορροπεί κανείς
καλύτερα; Στο λιμάνι ή στην ανοιχτή θάλασσα; Ο ναύτης τρέχει πάντα να
προλάβει το πλοίο, πάντα γυρνάει σελίδα, και όταν ταξιδεύει αρέσκεται

λάδι, 40 x 50 εκ.
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στο ξεφύλλισμα της ζωής του και στη διήγησή της στους άλλους. Είναι η
ανάγκη της εξομολόγησης. Μ’ αυτό τον τρόπο αποφορτίζεται από το βάρος
των εμπειριών του, αποκτώντας παράλληλα μια εκκεντρικότητα· συνειδη-
τοποιεί ότι έχει ζήσει πράγματα παραπάνω από τη ζωή του μέσου ανθρώ-
που, και αυτό τον καθιστά ξεχωριστό. Η κριτική διάθεση του ακροατηρίου
στο άκουσμα των ναυτικών ιστοριών ποικίλει. Άλλοι θα γοητευθούν και θα
θεωρήσουν αναμενόμενη την ιδιαιτερότητα της διήγησης των εμπειριών,
και άλλοι θα είναι αρνητικοί, κατατάσσοντας τους ναυτικούς στο περιθώριο.
Ο Ν. Καββαδίας επιτυγχάνει να προκαλεί τον εσωτερικό διάλογο του ανα-
γνώστη, με τον εαυτό του. Στο ανηθικότερο υπάρχει το λιγότερο ανήθικο το
οποίο διαδοχικά είναι ανηθικότερο από άλλο ηθικό. Ζωντανό παράδειγμα
το θέμα της «πορνείας» που είναι μια κατάσταση υπαρκτή μέσα στο κοινω-
νικό σύστημα. Υπάρχει όμως για το ποιητή μας, και ένας άλλος προβλημα-
τισμός. Αυτό που είναι «πορνεία» αλλά δεν φαίνεται, η «κρυφή πορνεία»:

Ζουν στα μπορντέλα, τις λέμε δημόσιες. Τις άλλες που ’ναι από ’ξω, 
πως πρέπει να τις φωνάζουμε; 

Βρες μου τη λέξη. (…)
(“Βάρδια”, σελ. 36)

Τις άλλες φοβάμαι, τις τίμιες, αυτές που δεν πέφτουνε 
για λεφτά. Αυτές που ξέρουνε γράμματα. 

Που τις παντρευόμαστε. (…) 2

(“Βάρδια”, σελ. 30)

Παρ’ όλα αυτά ο ποιητής δεν θέλει να παίξει τον ρόλο του απόλυτου
κριτή. Προσπαθεί να δικαιολογήσει και την πλευρά της γυναίκας που μένει
μόνη.

Όταν λείπουμε πέντε και δέκα χρόνια, τι να σου κάμουνε; 
Κορμί το λένε. (…) 3

(“Βάρδια”, σελ. 31)
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Στο ακόλουθο απόσπασμα της «Βάρδιας» με σαρκασμό αναφέρεται
και πάλι στην τίμια και στην κοινή γυναίκα, τις συγκρίνει, και καταλήγει ότι
η ειλικρίνεια βελτιώνει τη θέση της κοινής έναντι μιας φτιαχτής τίμιας. 

Την ίδια ώρα, στην καμπίνα του καπετάνιου, τα ’χε σηκωμένα 
σαν τα αυτιά του λαγού, μια κυρία που τη σεβόταν όλος ο κόσμος 
στον τόπο της, με τέσσερα παιδιά κι άντρα λεβέντη. 
Σκέφτηκες μωρέ ποτέ τι χαρίζουν οι πόρνες με πενταροδεκάρες; 
Βάζουν απάνω τους σακατεμένους, στραβούς, καμπούρηδες, 
κείνους που βρωμάνε αγιάτρευτα, που ’χουν μοτάρια στο κορμί
τους, τρελούς, όλους όσους δε βρίσκεται καμιά γυναίκα να τους
χαϊδέψει. (…) 4

(“Βάρδια”, σελ. 36)

Οι απόψεις που προέρχονται μέσα από τη δομή της ελληνικής ναυτι-
κής κοινωνίας, συνεχίζουν να φιγουράρουν σε όλο το έργο. Ο ναυτικός
ξεκινά το ταξίδι, κάθε φορά με μια διαφορετική αρχή, από άλλη αποβάθρα,
μ’ ένα προδιαγεγραμμένο προορισμό και άγνωστες εμπειρίες. Ο ταξιδευ-
τής αφήνεται στη μοίρα και στο χρόνο. Θεατής όχι μόνον της δικής του ζωής
αλλά και των διαφορετικών κοινωνιών που συναντά, λαμβάνει γνώση και
αυξάνει την κριτική ικανότητά του. Το ποιοτικό και ηθικό υπόβαθρο που
διαθέτει ο Καββαδίας τον βοηθούν στη διατύπωση σωστών απόψεων.

Υπάρχουν αξίες σε όλους, το χειρότερο όμως είναι ο κακοπροαίρετος,
«ο ρουφιάνος», όπως ο ίδιος ο συγγραφέας αποκαλεί. Ο Καββαδίας ξεκινά
το ταξίδι, και αφήνεται στη μοίρα.

Δεν ξεκίνησα για τίποτα. Μονάχα για να ταξιδεύω. (…) 5

(“Βάρδια”, σελ. 24)

Όλες οι απόψεις είναι ξεκάθαρες. Ταξιδεύει, εμπνέεται από τα διά-
φορα  μέρη που επισκέπτεται, χωρίς να φοβάται τη βαθιά γνώση. Διεισδύει
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σε όλες τις καταστάσεις, προβληματίζεται, αλλά και κινδυνεύει. Αφήνεται
σαν να παραδίνεται σε ότι προκύψει μπροστά του, και μετά αναδιπλώνεται,
επαναφορτίζεται θα λέγαμε, μέχρι να πλήξει και να φύγει πάλι. Η εμπειρία
που αποκτάται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αποτυπώνεται με ένα λογο-
τεχνικό και συνάμα δημοσιογραφικό τρόπο. Οι ανθρωπιστικές ιδέες του τον
ακολουθούν πάντα. Το ταξίδι τον φέρνει μπροστά σε πολλά κοινωνικά προ-
βλήματα, όπου καλείται με την πένα του, να πάρει θέσεις. Οι περιγραφές
του Καββαδία για το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι και ιστορικά αξιοποι-
ήσιμες. Η άσχημη οικονομική κατάσταση, οι πολιτικές διαφορές, οι καταδι-
κασμένοι για ποινικά θέματα, ένας ετερόκλητος κόσμος, έβρισκε στη φυγή
το ταξίδι, την ανακάλυψη του παραδείσου, τη νέα αρχή.

Παρεμβάλουμε το ακόλουθο σχετικό απόσπασμα με εικόνες μετανα-
στών στη Γένοβα, όπου αν λάβουμε υπόψη ότι το έργο «Βάρδια» εκδόθηκε
το 1954, θα συνειδητοποιήσουμε, ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα έχει τον
ίδιο χαρακτήρα, ακόμα και στις μέρες μας. Οι εικόνες επαναλαμβάνονται
και το ερώτημα παραμένει: Ποιά παγκόσμια πρόνοια έχει ληφθεί στις μέρες
μας για την αντιμετώπιση αυτής της ανθρώπινης δυστυχίας; Επιτέλους, με
τι μέτρα θα καταπολεμηθεί η φτώχεια και η μετανάστευση; Πώς θα επι-
κρατήσει η παγκόσμια αλληλεγγύη;

Έπειτα βαρέθηκα τη Μεσόγειο. Μπήκα σ’ ένα μεγάλο της εται-
ρείας, που ‘κανε τη γραμμή Αυστραλία, Genova, Πόρτο, Άντεν,
Κολόμπο, Φρίμαν, Μέλμπουρν, τριάντα τρεις μέρες ταξίδι.
Χαιρόσουνα θάλασσα. Να ’σουνα Genova, να ’βλεπες από μια
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μεριά το πώς ’μπαιναν οι μετανάστες! Τα μεγάφωνα φώναζαν σε
πέντε γλώσσες. Ένας μπερδεμένος λαός, γιομάτος χρώμα.  
Ο καθένας με τη δικιά του θρησκεία κι όλοι μαζί δίχως πίστη.
Πήγαιναν να ξαναρχίσουν. Πολλοί με το νούμερο του στρα-
τοπέδου στα χέρια. Γυναίκες που έρχονταν μαζί σου για ένα τσι-
γάρο, για λίγο πιοτό, για τίποτα, γιατί βαριόνταν ν’ αρνηθούν.
Μόλις φθάναμε στο τελευταίο λιμάνι, έπεφτα να κοιμηθώ κι
όταν ξυπνούσα, τους είχε καταπιεί όλους η πάχνη του Yara-Yara.

λάδι, 50 x 70 εκ.
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Που είχε πάει κείνος ο αχός, το βουητό που με κοίμιζε τόσες
μέρες, που το βαριόμουνα και που τ’ αγαπούσα. Έρημα κατα-
στρώματα, γιομάτα σπασμένες καρέκλες, εφημερίδες σ’ όλες τις
γλώσσες, εβραϊκά βιβλία, χτένες κι αδειανά φακελάκια . . .
Καταλαβαίνεις. Κι έπειτα τα σάρωνε μονομιάς η μάνικα του
νερού. (…) 6

(“Βάρδια”, σελ. 23)

Διαφορετικές μπλεγμένες ψυχές, κενότητα πίστης, ισοπέδωση και
μηδενισμός. Άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, ταλαιπωρημένοι, στοι-
βαγμένοι, αφημένοι στο πουθενά, περιμένουν να αποκτήσουν νόημα ύπαρ-
ξης και αγωνιστικής διάθεσης. Ποιό είναι το μέλλον τους; Ποιό θα είναι το
αύριο των παιδιών τους; 

Καταφύγιο θα γίνουν τα διάφορα γκέτο, περιχαρακώματα ψυχής και
αποστασιοποίησης μέχρι εχθρότητας στην εθνότητα, που τελικά θα τους
δεχθεί με κλειστή αγκαλιά. Άλλοτε πάλι θα ενσωματωθούν με σωστές δια-
δικασίες σεβασμού για τον άνθρωπο από φιλόξενες κοινωνίες, που έχουν
συνειδητοποιήσει οι ίδιες το πρόβλημα και καταλαβαίνουν ότι μόνον η ανα-
βάθμιση αυτών των ανθρώπων και η διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους απο-
τελεί τη λύση. Αυτές οι κοινωνίες έχουν φιλοσοφήσει τη ζωή, το μέγεθος
του πλανήτη μας, το τυχαίο της ύπαρξής μας, και την κοινή ανθρώπινη
μοίρα, σαν το τέλος του ταξιδιού, που είναι ο θάνατος. 

Στον 20ο και 21ο αιώνα, έως τις μέρες μας τουλάχιστον, δεν ξεπερά-
στηκε το θέμα της μετανάστευσης. Οι προοδευμένες οικονομικά κοινωνίες,
βλέπουν τους οικονομικούς μετανάστες, υποτιμητικά αφενός και φοβι-
σμένα αφετέρου, με τη σκέψη, ότι σε περίπτωση που θα τύχαιναν να έχουν
τα ίδια δικαιώματα, έμμεσα θα άρχιζε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, που σε
ορισμένες περιπτώσεις θα οδηγούσε στη δική τους υποβάθμιση. Αυτή η
ανασφάλεια των ισχυρών κοινωνιών, προτρέπει τους ανθρώπους στην περι-
φρούρηση της εξουσίας και των συμφερόντων τους. 
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Η φύλαξη της δικαιοσύνης και η απονομή των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των σε όλες τις εθνότητες πραγματοποιούνται μέσα από αγώνες και
προσωπικές θυσίες. Ευτυχώς οι φωνές πάντα υπάρχουν, δίνοντας ελπίδα
για το μέλλον. Ο Καββαδίας οδοιπόρος συνειδητός, συνεχίζει να ταξιδεύει
στη θάλασσα και στην ψυχή του. 

Προσπαθεί να αντιδράσει στο καταθλιπτικό κλίμα της μοναξιάς. Το
ταξίδι τον απομονώνει, του δημιουργεί εσωστρέφεια. Οι αναμνήσεις νικούν
το παρόν, ισχυροποιούνται και αποδυναμώνουν τον ταξιδευτή. Οι εικόνες
και τα γεγονότα σταθεροποιούνται μέσα στις μνήμες. 

Ο Καββαδίας γίνεται ταξιδευτής του χθες, χωρίς τη δυνατότητα να
αντλεί αισιόδοξη δύναμη από το παρόν. 

Τι θλίψη στα ταξίδια κρύβεται άπειρη!
Κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. 7

(“Γράμμα ενός Αρρώστου” (Μαραμπού), στ. 23-24, σελ. 490)

Σ’ αυτό το επιφώνημα παρουσιάζεται όλο το μέγεθος της θανάτιας
θλίψης. Ένα κλίμα άπνοιας μεταδίδεται στον αναγνώστη. Αυτή η περίεργη
τελματική κατάσταση, ζητά ένα τέλος, μια αλλαγή σ’ αυτή τη φθορά όπου ο
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θάνατος γίνεται η λύση, γιατί δημιουργεί μια εξέλιξη. Ο Καββαδίας αποδέ-
χεται τελικά τη μοίρα.

Κι εγώ, που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ
σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες,

θα ‘χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ
και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. 8

(Μαραμπού, “Mal du Depart”, στ. 17-20, σελ. 42)

Όλα μοιάζουν με μια αιώρηση, όπου ο ποι-
ητής ζει τον μύθο. Με φαντασία και εκκεντρικό-
τητα επιθυμεί κάτι το διαφορετικό για το τέλος
της ζωής του. Όμως στην πραγματικότητα το
διαφορετικό το βίωνε μόνον κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού. Οι εξωτικοί χώροι και οι εμπειρίες
βρισκόντουσαν στο παρόν για να μετατραπούν
αμέσως μετά σε ένα ζωντανό παρελθόν, μέχρι
την απροσδιόριστη στιγμή όπου τελικά θα συνέ-
βαινε το αναπόφευκτο, ο θάνατος. 

Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνουμε τις κοινές συνισταμένες της
ανθρώπινης ζωής. Καμιά διαφοροποίηση από τις κηδείες των άλλων ανθρώ-
πων. Ο θάνατος γίνεται θλιβερός, γιατί η τύχη να επιβιώνει κανείς μέσα από
τον κίνδυνο της θάλασσας και να στεριώνει στη φθορά της ζωής περιμένο-
ντας το τέλος, είναι πράγματι θλίψη, άπνοια…

Αυτή είναι η προοπτική όλων των ανθρώπων, χωρίς να εξαιρούνται οι
ναυτικοί, που έχουν την ατυχία ή την τύχη να ακολουθήσουν το συνηθισμέ-
νο τέλος. Και βεβαίως διευκρινίζουμε ως προς τους ναυτικούς, ότι
καθημερινά ζουν σε μια συνειδητή ανασφαλή ζωή σε προσωπικό και
οικογενειακό επίπεδο, και ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να οδηγού-
νται σε ακραίες καταστάσεις. 
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Όμως, παρ’ όλες τις αρνητικές σκέψεις, αισιόδοξοι οι οπαδοί της
θάλασσας, πιστεύουν ότι:

Η θύμηση αξίζει μονάχα όταν ξέρεις πως θα κινήσεις 
για καινούργιο ταξίδι. (…) 9

(“Βάρδια”, σελ. 175)

Ο Καββαδίας έχει το δικό του δρόμο. Ο ρόλος του καθορίζεται μέσα
στο νερό και μετά σβήνει... Παντού υπάρχει έντονο το συναίσθημα της
μοναξιάς. Στόχος ζωής η περιπέτεια· και μετά από την ένταση των εμπει-
ριών, έρχεται η ανάγκη για συντροφικότητα. Ο αυτοσαρκασμός και το πικρό
χιούμορ παραλληλίζονται, είναι η δικαιολογημένη αντίδραση στον τρόπο
ζωής του ναυτικού. Το αύριο αγνοείται· κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος
για τις προβλέψεις. Το λιμάνι δίνει ζωή, στιγμιαίες απολαύσεις και ελπίδες,
ή το σκληρό τίμημα της απόλαυσης, το θάνατο. Η αρρώστια παραμονεύει
ύπουλα· ο φόβος και η αδυναμία κυριαρχούν στο ταξίδι. Κανείς δεν ξεφεύ-
γει από τη μοίρα. Η ανασφάλεια δεν παύει να τον βασανίζει. Το πρόβλημα
της αρρώστιας και η αδυναμία κάλυψής της από την πολιτεία, τον φέρνει σε
κατάσταση να φρ0ντίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Ζητά βοήθεια από τους
συντρόφους του, χωρίς εγωισμό· αυτοί καταλαβαίνουν, η μοίρα τους είναι
κοινή! Αν έχει την τύχη να επιστρέψει και να νοσηλευθεί, τότε ακολουθεί
μια άλλη απογοητευτική κατάσταση στη στεριά. 

«Κάθε ναύτης έχει τον καρχαρία του. Άμα ξεφύγει κανένας από
δαύτο, είναι χείρου χειρότερα. Νοσοκομεία. Τρίτη θέση.
Διάδρομοι που βρωμάνε λάντζα, τα κρεβάτια κοντά κοντά, οι
μύγες που κουβαλιούνται μπροστά στους ετοιμοθάνατους.
Φοβάμαι τη στεριά το χώμα. Ο βυθός ανοιχτά είναι καθαρός. Κι
αν σ’ αρπάξει το ψάρι, είναι κάτι που το ξέρεις, που ζώντας το
τρως και συ. Καταλαβαίνεις… (…)» 10

(“Βάρδια”, σελ. 39)
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Ο Καββαδίας επικεντρώνεται στο χώρο της υγείας, όπου παρουσιάζει
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναυτικός κλάδος, και εκθέτει τις σκέ-
ψεις του, μέσα από βιωμένες εικόνες. Η συνειδητοποίηση της έλλειψης
απαραίτητων προδιαγραφών για την αντιμετώπιση των θεμάτων της υγείας,
και η έλλειψη εξασφάλισης πολιτισμένου επιπέδου ζωής, πληγώνει τον ποι-
ητή μας. Οι εικόνες αυτές των Νοσοκομείων σηματοδοτούν την κοινωνική
υποβάθμιση της χώρας μας. Η Ελλάδα, με τα θεραπευτήρια σ’ αυτή την
άθλια κατάσταση, δίνει την εντύπωση μιας τριτοκοσμικής χώρας. Η τρίτη
θέση για τους ναυτικούς είναι χειρότερη κατάσταση από τα θλιβερά λιμά-
νια. Στη στεριά νιώθουν την πλήρη εγκατάλειψη. 

Ο Καββαδίας είναι ο φιλόσοφος ταξιδευτής· είναι μεν ο σύντροφος
στη περιπέτεια, στο όνειρο, αλλά παράλληλα και ο ρεαλιστής, εκείνος που
αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα με ευαισθησία και προβλημα-
τισμό. Επιστρέφει στη χώρα του μετά από ταξίδι εμπειριών και καυτηριάζει
την αδιαφορία εκείνων που θεωρεί υπεύθυνους για τη ποιότητα ζωής των
συναδέλφων του και κατ’ επέκταση των συνανθρώπων του. Στον εργασιακό
του χώρο διακρίνει την προχειρότητα και την τραγική αδιαφορία για τη ζωή
των ναυτικών.

Όμως, η αδιαφορία του κράτους δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της
υγείας, αλλά και στον εργασιακό χώρο των ναυτικών, όπου είναι μεν ιδιωτι-
κών συμφερόντων αλλά όπου θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι προδια-
γραφές ασφάλειας. 

- Αριστερά! 
- Και σ’ άλλα, Θανάση. Και μη χειρότερα. 

Και τούτος δίχως ραντάρ.    
Τα’ χουνε για τα ποστάλια. Ποιος λογάριασε τα πληρώματα(…) 11

(“Βάρδια”, σελ. 96)

Οι στεριανοί καραβοκύρηδες περιμένουν τις εισπράξεις από τα
ναύλα τους, προσπαθώντας να εξοικονομήσουν χρήματα από όλα τα ανα-
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λώσιμα των πλοίων, μεταβάλλοντας ενίοτε σε αναλώσιμα προϊόντα και τους
ίδιους τους ναυτικούς. Ο εξοπλισμός των πλοίων ελλιπής, η ζωή των ναυτι-
κών υποβαθμισμένη και το μόνο που ενδιαφέρει ορισμένους επιχειρη-
ματίες της θάλασσας, είναι το άμεσο κέρδος. Όμως η πολιτεία που βρίσκε-
ται; Ποιά πρόνοια υπάρχει για την ασφάλεια των ναυτικών;

Γεμάτος πικρία, ο Καββαδίας, αφήνει αιχμές για την έλλειψη υπευθυ-
νότητας των πλοιοκτητών. Καμιά πρόνοια για τους ναυτικούς. Αλλά και η
καθημερινή ζωή τους, δεν είναι καλύτερη από πλευράς μέριμνας. Με αιχ-
μές για τον ανεπαρκή εξοπλισμό των πλοίων και πικρία για την αντιμετώπι-
ση των υπευθύνων παραθέτουμε το ακόλουθο κείμενο:  

Λείπουνε δύο! Τους θυμάσαι; Πνίγηκε ο ένας μόλις παράλαβε ο
καπετάνιος. Στο Σίγρι. Ξέρασε η θάλασσα το παπούτσι του.
Σαράντα πέντε νούμερο. Ποιο ψάρι να ταξιδεύει το δαχτυλίδι
του! Την άλλη μέρα η θάλασσα δεν ήξερε τίποτα. Έλαμπε σα
λίμνη στο χειμωνιάτικο ήλιο. Αποβραδίς έσπαε τα σίδερα. Το
πρωί είχε χορτάσει. Τη στολίζανε μόνο κάτι λαδιές, δυο τρία
βαρέλια και ρυπασμένη ξυλεία. Ένα χάλκινο μπρίκι ταξίδευε
πάνω σε ένα φελλό. Δεκαοχτώ, μια καλάδα. Κανείς στον αφρό.
Μιαν άσπρη κουλούρα στολισμένη με σκοινάκια τρακάρει σ’ ένα
κιβώτιο. Κείν’ η κουλούρα που την ακουμπάνε οι επιβάτες των
ποσταλιών στα πόδια και φωτογραφίζονται. Λίγοι ξέρουμε πως
δεν είναι μοναχά για φιγούρα. 
Προσεχτικά ζωγραφισμένη με μαύρα γράμματα. «ΕΛΠΙΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ». Έψαξε την περιοχή το καράβι της γραμμής, ώσπου
νύχτωσε. Μάζεψε τα συντρίμμια. Θα τα πάει στο Λιμεναρχείο.
Θα το σβήσουν από το νηολόγιο και θα γράψουνε δίπλα με κόκ-
κινο μελάνι. «Απωλέσθη αύτανδρον εξώθι Β.Δ. Ακτών
Μυτιλήνης, 20 Ιανουαρίου 1939.» Τίποτ’ άλλο. 12

(“Βάρδια”, σελ. 151)

Ο Ν. Καββαδίας, παρ’ όλα τα αρνητικά της ναυτικής ζωής δεν απαρ-
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νιέται ποτέ τη θάλασσα _ είναι η διαχρονική ερωμένη, η ελευθερία, το όνει-
ρο. Το πραγματικό τέλμα για έναν άνθρωπο ναυτικής δράσης είναι το στέ-
ριωμά του στη ξηρά. 

Η χειρότερη άρνηση, η μεγαλύτερη απελπισία είναι να φουντάρεις στο τόπο
σου και να ζεις με τις αναμνήσεις. (…) 13

(“Βάρδια”, σελ. 175)

Το ξεκίνημα κάθε «ταξιδιού», γίνεται πολλές φορές και έχει μόνο ένα
«τέλος», το τελευταίο ταξίδι, αυτή την αγρύπνια, την αναμονή μέσα στο
πέλαγος. Βάρδια με τις αναμνήσεις, βάρδια με το όνειρο. Αρμενιστές όλοι
μαζί ως το τέλος αυτού του ταξιδιού αναμένουμε το σαλπάρισμα του
άλλου…, για την άλλη όχθη, για την χώρα των “ποιητών”. Θα έχει βάρδια
εκεί; Ας πιστέψουμε τον Μπωντλαίρ: 

“Au fond de l’ infini pour trouver du nouveau”. 14
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λάδι, 80 x 110 εκ.
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ο Κώστας Ουράνης,1 είναι ο αιώνιος καπετάνιος, ο ναύτης, ο λυρικός
περιηγητής, ο ζωγράφος του λόγου. Με μεγάλη δύναμη στην περιγρα-

φή, κεντά με την πένα του στον καμβά της φύσης, τις σκέψεις του, απολο-
γισμούς μιας ολόκληρης ζωής. Όλα μαζί έχουν τη δύναμη να συνθέτουν
οράματα, συναισθήματα και εικόνες. Η πολυδιάστατη σκέψη του, χρωματί-
ζει την ποίησή του. Στο έργο του δίνει μια σκηνοθετική διάσταση, δημιουρ-
γώντας μια θεατρική θα λέγαμε ποίηση, ή άλλες φορές με τη στατικότητα
της εικόνας, ζωγραφική ποίηση.

Συνήθως, οι φιγούρες των ανθρώπων, παραμένουν ακίνητες μέσα
στην εικόνα του έργου παρουσιάζοντας έντονη αντίθεση σε σχέση με την
ταχύτητα που η σκέψη μετακινείται στο χρόνο. Υπάρχει μια χρονική τροχιά,
που συνδέει το χθες με το σήμερα ή το αύριο. 

Ο ρεμβασμός, η νοσταλγία και η μετάβαση σε μια αισιόδοξη ονειρική
κατάσταση, η οποία εξελίσσεται σε ρεαλιστική εικόνα, αποκαλύπτουν τον
πολυδιάστατο και συγκρουόμενο κόσμο του ποιητή. Αντιπροσωπευτικό
έργο του ποιητή, σύμφωνα με τις προηγούμενες αναφορές, είναι το ποίημα
«Νοσταλγίες», όπου σε πρώτο πρόσωπο, ξετυλίγονται εμπειρίες και συναι-
σθήματα ναυτικών μιας περασμένης γενιάς, που σίγουρα δεν διαφέρει από
τη σημερινή, αποδεικνύ0ντας τη διαχρονικότητα της εσωτερικής κατάστα-
σης των ναυτικών.

Μοιάζω στους γέρους ναυτικούς με τις ρυτιδωμένες
και τις σφιγγώδεις τις μορφές, που είδα στην Ολλανδία,

παράμερα στων λιμανιών τους φάρους καθισμένους,
να βλέπουνε, αμίλητοι, να φεύγουνε τα πλοία.

Τα μάτια τους, που είχανε δει τους κυκλώνες και ναυάγια,
λαχταριστά, νοσταλγικά τα παρακολουθούσαν,

καθώς σηκώναν τις βαριές  που τρίζαν αγκυρές τους
και μπρος στους φάρους ήρεμα, πελώρια περνούσαν.

Σε λίγο στην απέραντη τη θάλασσα αλαργεύαν
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και χάνονταν, αφήνοντας στη προφυρή τη δύση
έναν καπνό, που αυλάκωνε τον ουρανό πριν σβήσει :

κι όμως οι γέροι ναυτικοί, ακίνητοι στους φάρους,
με τη μεγάλη πίπα τους σβησμένη πια στο στόμα,

προς τα καράβια που’ φύγαν εκοίταζαν – ακόμα (…) 2

(“Νοσταλγίες”, στ. 1-14, σελ. 39)

Με την πρώτη λέξη του ποιήματος «μοιάζω στους γέρους ναυτικούς»,
ο ποιητής αυτοπροσδιορίζεται. Η εμπειρία, η γνώση, τα συναισθήματα
πίκρας, χαράς και νοσταλγίας συνυπάρχουν. Όλα μαζί οδηγούν σε μια απέ-
ραντη μοναξιά. Το ταξίδι της ζωής μέσα στο χρόνο, είναι μικρό και γρήγορο. 

Οι ναυτικοί είναι «αμίλητοι», όμως οι αναμνήσεις δεν σταματούν να
έρχονται κοντά τους. Είναι εικόνες μιας ζωής γεμάτης ήχους του χθες, και
του σήμερα. Ο Ουράνης, ο ναυτικός, εμείς, όλοι μαζί είμαστε οι περιηγητές
της θάλασσας και της ζωής. Ταξιδεύουμε με το καράβι και το χρόνο. Η δια-
δρομή είναι προκαθορισμένη. Όμως, η νοσταλγία κερδίζει έδαφος στην
ψυχή μας, κλέβοντάς μας χρόνο από τη ζωή μας. Η επιθυμία του γυρισμού
διέπεται από μεγάλη ψυχική δύναμη. Είναι ο μόνος τρόπος να γυρίσουμε
πίσω, να δούμε με διαύγεια το παρελθόν, και να αισθανθούμε πικρία όταν
συνειδητοποιήσουμε ότι καμία διορθωτική κίνηση δεν μπορεί να γίνει στο
χθες. Είναι η στιγμή όπου βλέπουμε όλη μας την παρελθούσα πορεία·
η στιγμή της αυτοκριτικής, η αντιμετώπιση του εαυτού μας και η ώρα της
απόφασης για την πορεία της επόμενης ημέρας. Κοιτάμε μόνο μπροστά,
οπλισμένοι την εμπειρική μας γνώση, από τα λάθη του παρελθόντος,
προφυλαγμένοι για το παρόν και για το μέλλον. Αυτή είναι η μόνη λογική
αντιμετώπιση.

Ταξιδευτής, πάντα μελαγχολικός αλλά και έτοιμος για νέα ταξίδια,
ο ποιητής μας ξεκινά για τα «Κύθηρα», με τις αισιόδοξες εικόνες του καρα-
βιού, και τ’ όνειρο καθισμένο στο πηδάλιο. 
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Τ’ ωραίο καράβι, έτοιμο στο χαρωπό λιμάνι,
γιορταστικά με γιασεμιά και ρόδα στολισμένο,

με τις παντιέρες του αλαφριές στην ανοιξιάτικη αύρα
και τ’ Όνειρό μας στο χρυσό πηδάλιο καθισμένο,
μας πήρε για τα Κύθηρα, τα θρυλικά, όπου μέσα
σε δέντρα και σε λουλούδια και γάργαρα νερά

υψώνεται ο μαρμάρινος ναός για τη λατρεία
της Αφροδίτης, - του έρωτα τη θριαμβική θεά.

Μα το ταξίδι ήταν μακρύ κι η χειμωνιά μας βρήκε !...
Οι φανταχτές κι ανάλαφρες παντιέρες μουσκεύτηκαν,

Τα χρώματα ξεβάψανε και τα άνθη εμαράθηκαν

λάδι, 50 x 70 εκ.
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και, κάτου από τους άξενους τους ουρανούς, το πλοίο
απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο

με το φτωχό μας Όνειρο στην πρύμνη πεθαμένο. 3

(“Ταξίδι στα Κύθηρα”, στ. 1-14, σελ. 60)

Η ψυχή του ποιητή ζητά την Αφροδίτη, τη θριαμβική θεά, σε γήινους
παραδείσους, στα Κύθηρα. Όμως, όπως ομολογεί, το ταξίδι ήταν μακρύ,
ο χρόνος και η φύση άφησαν ακυβέρνητο το καράβι, και το όνειρο τελείω-
σε. Η αντίθεση των συναισθημάτων της αρχής και του τέλους μεταδίδουν
έντονη μελαγχολία στον αναγνώστη, ενώ παράλληλα υπάρχει η πρόκληση
του στοχασμού.

Με αυτή την τακτική, ξεκινά αισιόδοξος για να καταλήξει στο αδιέξο-
δο απρόβλεπτων καταστάσεων. Επομένως, η μόνη παρηγοριά είναι η δημι-
ουργία άλλου ονείρου ζητώντας τα Κύθηρα, την Καβαφική Ιθάκη, όπου
η μοίρα αποφασίζει… 
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Φιλόσοφος ο ποιητής, βλέπει στο δρόμο της θάλασσας τη διέξοδο της
ελευθερίας, της γνώσης, του γοητευτικού άγνωστου. Όμως, η κατάληξη
του ονείρου γίνεται πλέον γνωστή, στον τελευταίο στίχο, όπου το όνειρο
πεθαίνει, τελειώνει για πάντα, όπως και το ταξίδι. Όμως ο Ουράνης είναι
ο αμετανόητος ταξιδευτής, άφοβος στη μανία των κυμάτων. Είναι ο άνθρω-
πος που δέχεται μεν τη μοίρα αλλά περιμένει αισιόδοξα το νέο ταξίδι.
Ο ποιητής είχε συνειδητοποιήσει ότι όταν κάτι τελείωνε θα άρχιζε κάτι
άλλο. 

Πότε θα ανοίξουμε πανιά για τα νησιά του Νότου,
πότε το ρου θ’ανεβούμε του ποταμού Αμαζόνα;

-  Καιρός μας πια να πάψουμε να βλέπουμε μπροστά μας
των ίδιων πάντα λιμανιών τη νυσταγμένη εικόνα!

Ας σβήσει η νέα μας ορμή (σα βήματα στον άμμο
από το κύμα τη παλιάν, ασάλευτη ζωή μας !

Σημαία υψώστε την ψυχή στο πιο αψηλό κατάρτι :
δεν είναι αλήθεια ότι ήρθαμε αργά στην εποχή μας !»

Μπορούμε ακόμα μια ζωή να ζήσουμε καινούργια,
αντίς να μαραζώνουμε σαν τον κομμένο δυόσμο:

φτάνει να κάνουμε πανιά σαν τους Θαλασσοπόρους
που, μια πατρίδα αφήνοντας – έβρισκαν έναν κόσμο! 4

("Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά", στ. 1-12, σελ. 97)

Παρακινεί τον κόσμο να ενεργοποιηθεί, να αντιδράσει στην αδρά-
νεια, στην υποτονικότητα και στον συμβιβασμό, να τολμήσει, να ξεβολευ-
τεί για να γνωρίσει τη ζωή, να ανακαλύψει τον κόσμο! 

«Σαν τους θαλασσοπόρους που μια πατρίδα αφήνοντας – 
έβρισκαν έναν κόσμο!»
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Μακριά από τα στενά πλαίσια της πατρίδας, διευρύνεις τον ορίζοντα,
ζητάς τη γνώση, τη ζωή, γνωρίζεις τον κόσμο, και εσένα. Υπάρχει τίμημα
στην πρόκληση καθώς και δικαίωση στην τόλμη. Όμως το ερώτημα Π ό τ ε
παραμένει, μια λέξη που προσδιορίζει τον κάθε άνθρωπο, στο πότε ή στο
ποτέ, πράγμα που γίνεται γνωστό μέσα από τις αποφάσεις που παίρνει ο
καθένας για την πορεία στη ζωή του. Τα νησιά ταξιδεύουν σαν πλοία. 

Η ελληνική παιδεία του Κώστα Ουράνη, τον βοηθά σε συνειρμούς με
συμβολικές ερμηνευτικές εικόνες. Είναι τα νησιά της Ελλάδας, που πάντα
κινούνται, είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται και πάντα φεύγουν. Είναι τα
όνειρα, τα πιστεύω, η αιωνιότητα, είναι τα νησιά που τα χάνεις για πάντα
ή δεν τα εγκαταλείπεις ποτέ! Στις απόψεις του, δεν υπάρχει μέσος όρος,
δεν υπάρχει συμβιβασμός, ζει το ταξίδι στη ζωή και συνειδητά αφήνεται
στην περιπλάνηση της γνώσης, ελπίζοντας να μη τελειώσει Ποτέ αυτή η δια-
δρομή!

Το ανικανοποίητο είναι συνυφασμένο με την προσωπικότητα του
Ουράνη. Η Ελλάδα δεν είναι για τον ποιητή ο γεωγραφικός τόπος, είναι
ο χώρος του σκέπτεσθαι, είναι η ισορροπία του πνεύματος, η συντονίστρια
δύναμη ενός συνόλου πραγμάτων, είναι ιδέα. 

λάδι, 80 x 100 εκ.
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λάδι, 80 x 110 εκ.
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ο Σεφέρης1 είναι ο ποιητής που ταίριαξε το μύθο με τις ιστορικές μνήμες.
Είναι ο δημιουργός που αντιμετώπισε με στωικότητα τη ζωή και το

θάνατο. Είναι ο άνθρωπος που είδε τη ζήση σαν μυθιστόρημα. Η
Μικρασιατική καταστροφή, η ιδεολογική πλάνη της Μεγάλης Ελλάδας και η
ματαίωση των εθνικών οραμάτων σημάδεψαν τη σκέψη του ποιητή. Ο
Σεφέρης είναι ο άνθρωπος που εκφράζεται με ό,τι προσλαμβάνει η ψυχή
και αισθάνεται το σώμα. Έντονος αισθησιασμός και αφή διακρίνει όλο το
Σεφερικό έργο. Με ακρίβεια και λιτότητα διατυπώνει τα νοήματά του.

λάδι, 80 x 110 εκ.
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Το 1936 ο Σεφέρης γράφει το έργο «Σαντορίνη». Η Σαντορίνη, αυτό το
ξεχωριστό νησί, αυτή η τραγωδία της βύθισης είναι το κομμάτι της Ελλάδας,
η Ιωνία που χάθηκε, το ξερίζωμα της φυλής και η καταφυγή στην αρχαία
κοιτίδα της. Γεμάτος σύμβολα, ο λόγος του ποιητή απεικονίζει τη θλιβερή
περιπέτεια. Το ποίημα δείχνει έντονα απόγνωση και παράπονο. Ο λόγος του
ξεχειλίζει πίκρα. Το συναίσθημα της αδικίας μεταδίδεται άμεσα στον ανα-
γνώστη. Με λυρισμό και θλίψη, ο Σεφέρης περιγράφει την καταστροφή της
Ιωνίας, πλαισιώνοντας το έργο του με ιστορικά στοιχεία.

Σκύψε αν μπορείς στη θάλασσα τη σκοτεινή ξεχνώντας
τον ήχο μιας φλογέρας πάνω σε πόδια γυμνά (…)

("Σαντορίνη", στ. 1-2, σελ.75)

Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο (…) 2

("Σαντορίνη", στ. 4, σελ.75)

Με προστακτική ξεκινά τους στίχους, «σκύψε» και «γράψε», για να
προσθέσει στη συνέχεια την υπόθεση «αν». Ο ποιητής σε δεύτερο ενικό
διαλογίζεται, προκαλεί τον εαυτό του, και όποιον άλλο βρίσκεται σε ανά-
λογη κατάσταση. Υπάρχει έντονο αδιέξοδο που αποδίδεται με τη σκοτεινή
εικόνα της θάλασσας. Όμως υπάρχει το «τελευταίο όστρακο» και η παρό-
τρυνση της γραφής, της άδηλης υπόσχεσης για κάποιο μέλλον. Η  συνέχεια
δε των στίχων θα είναι πλέον σε πρώτο πληθυντικό:
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Βρεθήκαμε γυμνοί πάνω στην αλαφρόπετρα
κοιτάζοντας τ’ αναδυόμενα νησιά

κοιτάζοντας τα κόκκινα νησιά να βυθίζουν
στον ύπνο τους, στον ύπνο μας.

Εδώ βρεθήκαμε γυμνοί κρατώντας
τη ζυγαριά που βάραινε κατά το μέρος

της αδικίας. (…) 3

(“Σαντορίνη”, στ. 7-13, σελ. 75)

Το παρελθόν, τα «κόκκινα νησιά», και τα «αναδυόμενα νησιά», το
σήμερα. Και όλα αυτά, γιατί «η ζυγαριά βάραινε κατά το μέρος της αδικίας».
Με αυτά τα λόγια, γυμνοί σαν τους πρωτόπλαστους, καταδιωγμένοι οι
άνθρωποι της Ιωνίας, έζησαν την εξέλιξη, την ανακατάταξη, τα  αναδυόμε-

λάδι, 80 x 100 εκ.
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να νησιά, ενώ τα κόκκινα νησιά έμειναν βαθειά στις μνήμες  τους, παντοτι-
νά σύμβολα, φάροι ψυχής στη σκοτεινή θάλασσα. Αυτή είναι η Ιωνία,
«ο τόπος που σκορπίστηκε που δεν αντέχει, ο τόπος που ήταν κάποτε δικός
μας. Βουλιάζουν τα νησιά σκουριά και στάχτη». 
Αυτό είναι το τέλος μιας μακραίωνης ιστορίας. Εικόνες φρίκης και απογοή-
τευσης.

Βωμοί γκρεμισμένοι
κι οι φίλοι ξεχασμένοι

φύλλα της φοινικιάς στη λάσπη.

Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς, να ταξιδέψουν 
εδώ στη κόχη του καιρού με το καράβι

που άγγιξε τον ορίζοντα.
Όταν ο κύβος χτύπησε την πλάκα
όταν η λόγχη χτύπησε το θώρακα 

όταν το μάτι γνώρισε τον ξένο 
και στέγνωσε η αγάπη

μέσα σε τρύπιες ψυχές _
όταν κοιτάζεις γύρω σου και βρίσκεις 

κύκλο τα πόδια θερισμένα 
κύκλο τα χέρια πεθαμένα
κύκλο τα μάτια σκοτεινά _

όταν δεν μένει πια ούτε να διαλέξεις 
το θάνατο που γύρευες δικό σου,

ακούγοντας μια κραυγή
ακόμη και του λύκου την κραυγή,

το δίκιο σου _ (…) 4

(“Σαντορίνη”, στ. 21-40, σελ. 76)

Όλα βρίσκονται σε μια ανατριχιαστική ισοπέδωση. Δεν υπάρχει περι-
θώριο ανάκαμψης, δεν υπάρχουν προσωπικές επιλογές. Δεν μπορείς να
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αγωνιστείς, δεν έχεις δυνατότητα να επιλέξεις να πεθάνεις για αυτά που
πιστεύεις. Ο Σεφέρης και στη «Σαντορίνη» και στις «Μυκήνες» χρησιμοποι-
εί συγκεκριμένες λέξεις και σηματοδοτεί συγκεκριμένες έννοιες. Τα χέρια
είναι σημείο ζωής και θανάτου. Είναι το άγγιγμα, η αφή, ο μεταδότης των
συναισθημάτων, η γλώσσα της εσωτερικότητας. Τα χέρια μπορούν να ταξι-
δέψουν; Μπορούν να απελευθερωθούν; Ο ποιητής ζητά τη δύναμη στην
αφή. Είναι ο αισθαντικός μοναχικός ποιητής. Η σκληρή αλήθεια, ο φόβος, ο
θάνατος τον ακολουθούν παντού. Οι τελευταίες αισθήσεις είναι στα χέρια…
που απεγνωσμένα ζητούν άλλα χέρια…

Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς, να ταξιδέψουν (…)
(“Σαντορίνη”, στ. 24, σελ. 76)

Κύκλο τα χέρια πεθαμένα 5

(“Σαντορίνη”, στ. 34,  σελ. 76)

Δωσ’ μου τα χέρια σου, δωσ’ μου τα χέρια σου,
δωσ’ μου τα χέρια σου (…)

(“Μυκήνες”, στ. 1-2,  σελ. 77)

Και τη  ζωή μου τεντωμένη σα χορδή
αρχή και τέλος

η τελευταία στιγμή·
τα χέρια μου. 6

(“Μυκήνες”, στ. 8-11, σελ. 77)

Ο ποιητής δίνει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Ναι, τα χέρια μπο-
ρούν να μας ταξιδέψουν με την προϋπόθεση α ν . Το φορτίο είναι μεγάλο. Η
μοίρα είναι προκλητική. Υπάρχει αντοχή; 
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λάδι, 32 x 24 εκ.
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Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς, να ταξιδέψουν.
(“Σαντορίνη”, στ. 41, σελ. 76)

ξεκόλλησε από τον άπιστο καιρό 
και βούλιαξε,

βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες.7

(“Σαντορίνη”, στ. 42-44, σελ. 76)

Άλλη μια επίκληση, κάλεσμα αντίστασης στην αδικία, με μόνη λύση τη
θυσία, γιατί το βάρος της ευθύνης, της ιδέας είναι μεγάλο. Αυτές οι
«πέτρες», είναι η ιστορία μας· δεν την διαπραγματευόμαστε. 

και στέγνωσε η αγάπη
μέσα σε τρύπιες ψυχές·

όταν κοιτάζεις γύρω σου και βρίσκεις
κύκλο τα πόδια θερισμένα
κύκλο τα χέρια πεθαμένα
κύκλο τα μάτια σκοτεινά·

όταν δε μένει πια ούτε να διαλέξεις
το θάνατο που γύρευες δικό σου,

ακούγοντας μια κραυγή
ακόμη και του λύκου την κραυγή,

το δίκιο σου· (…) 8

(“Σαντορίνη”, στ. 32-40, σελ. 76)

Η δύναμη της απόγνωσης, αυτή η κραυγή όμοια με του «λύκου», είναι
το δίκιο που μας ωθεί να σηκώνουμε συνειδητά τις μεγάλες πέτρες, γνωρί-
ζοντας ότι μαζί τους θα βουλιάξουμε. Ο Σεφέρης θέλει να παλέψει. Ζητά
βοήθεια από την κοσμική δύναμη. Αγωνίζεται ενάντια σε ένα καταθλιπτικό
κλίμα και στην καταδίκη που έχει δεχθεί από τους δικούς του θεούς γιατί
πιστεύει σε ένα σημάδι… και περιμένει… και το ταξίδι συνεχίζεται…
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Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει.
Στο Πήλιο μέσα στις καστανιές το πουκάμισο του Κενταύρου (…)

(“Με τον τρόπο του Γ.Σ.”, στ. 1-2, σελ. 99)

Στη Σαντορίνη αγγίζοντας νησιά που βουλιάζαν
ακούγοντας να παίζει ένα σουραύλι κάπου στις αλαφρόπετρες

μου κάρφωσε το χέρι στην κουπαστή
μια σαΐτα τιναγμένη ξαφνικά

από τα πέρατα μιας νιότης βασιλεμένης.
Στις Μυκήνες σήκωσα τις μεγάλες πέτρες και του θησαυρούς των Ατρειδών
και πλάγιασα μαζί τους στο ξενοδοχείο της «Ωραίας Ελένης του Μενελάου»

χάθηκαν μόνο την αυγή που λάλησε η Κασσάντρα
μ’ έναν κόκορα κρεμασμένο στο μαύρο λαιμό της.9

(“Με τον τρόπο του Γ.Σ.”, στ. 7-15, σελ. 99)

Σε μια πορεία ανηφορική μέσα στις καστανιές, ο Σεφέρης ανέβαινε
στο Πήλιο ακολουθούμενος από τη θάλασσα, από εκεί που ήρθε, ή ήρθαμε,
από τα νησιά και τα παράλια. Ο ποιητής επικεντρώνεται στον «Κένταυρο»,
στη «Σαντορίνη», στις «Μυκήνες». Η φαντασία του γυρίζει πίσω, οι αισθή-
σεις διεγείρονται. Γίνεται ένα με το τοπίο, αυτό που σημάδεψε ο Κένταυρος
με τη βαθειά γνώση, τη γνώση του διττού που είναι ο άνθρωπος: φύση και
νους. Θυμάται τη Σαντορίνη, εκεί όπου η γη έδειξε τα φλογερά σπλάχνα της
σε μια έκρηξη ζωτική που θέλησε και μπόρεσε να αλλάξει τον κόσμο, σε
μια έκρηξη νιότης που, για τον άνθρωπο είναι τελειωμένη, κρυσταλλωμένη
σ’ ένα σήμερα βαρύ από ενηλικιότητα. Κι ύστερα, φτάνει στις Μυκήνες και
οι κυκλώπειες πέτρες της είναι σα να εκφράζουν το άχθος της ψυχής μπρο-
στά στο προσωπικό δράμα που αν και προφητεύτηκε, δεν έγινε πιστευτό
και μας βρήκε απροετοίμαστους.

Στη Σαντορίνη ακούει το σουραύλι, αισθάνεται τα νησιά που βουλιά-
ζουν στον χρόνο που έφυγε, στη νιότη που βασίλεψε. Στις Μυκήνες συνα-
ντά τους Ατρείδες. Και όλα χάνονται την αυγή. Ύστερα το σκηνικό αλλάζει.
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Η Κασσάνδρα μας φέρνει στο σήμερα. Ο νεοελληνικός κόσμος, ο επαρχιω-
τισμός, η συγκέντρωση στην Αθήνα. Ο ποιητής μας γίνεται ο παρατηρητής
του παρόντος. Όμως, πότε εύκολα αναγνώσιμος σε ορισμένα σημεία, πότε
δυσπρόσιτος, με πολλούς συμβολισμούς σε άλλα, βλέπει την Ελλάδα να
ταξιδεύει αέναα, σ’ ένα ταξίδι φορτωμένο ιστορία και πνευματικό φως.
Εμείς μένουμε εκτός, ξέμπαρκοι, να βιώνουμε την πίκρα εκείνων που έμει-
ναν πίσω, στο άδειο λιμάνι, όταν όλα τα καράβια έχουν πια σαλπάρει.
Αναδύεται εδώ ένα πρόσωπο της Ελλάδας διττό: η Ελλάδα που ταξιδεύει
πλησίστια, ώσπου ν’ αγγίξει τη γραμμή του ορίζοντα της γνώσης. Και η
Ελλάδα που μένει στην πίκρα της εγκατάλειψης από τα ίδια τα παιδιά της
και στη μοναξιά του αδιέξοδου που γεννά η ατολμία.

λάδι, 62 x 69 εκ.
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Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολοένα ταξιδεύει 
κι αν «ορώμεν ανθούν πέλαγος Αιγαίον νεκροίς» 

είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το μεγάλο καράβι 
με το κολύμπι, 

εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν τα καράβια που δεν 
μπορούν να κινήσουν (…) 10

(“Με τον τρόπο του Γ.Σ.”, στ. 34-37, σελ. 100)

Η μεγάλη ιδέα, είναι το «μεγάλο καράβι». Σφυρίζουν τα καράβια αλλά
δεν κινούνται. Η στατικότητα κουράζει τους ορμητικούς αγωνιστές. Η γνώ-
ση, η ευαισθησία, η έμπνευση, το όνειρο και το ταξίδι βρίσκονται σε ένα
χθες χωρίς όριο και σε ένα σήμερα ομιχλώδες. Ο ποιητής μέσα από τις
πεζογραφικές περιγραφές της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την χρονολογία
που γράφεται το ποίημα, υπαινίσσεται τη δικτατορική εποχή του Μεταξά.
Η λέξη Αγωνία είναι ο πόνος, η σκέψη του ποιητή για την εξέλιξη των πραγ-
μάτων. Και αν θέλουμε να μείνουμε στο όνομα του καραβιού ΑΓ-ΩΝΙΑ, θα
δούμε να διαφαίνεται η λέξη Ιωνία. Είναι η ιδέα της πρώτης Ελλάδας που
εξακολουθεί να ταξιδεύει σε μια αδιάκοπη διαχρονικότητα. Στο υπαινικτι-
κό κλίμα εκείνης της ιστορικής συγκυρίας έρχεται ο αριθμός 937 να φωτί-
σει το τοπίο θέτοντας ένα ξεκάθαρο στίγμα στο χρόνο.

Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει·
παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες …

Το καράβι που ταξιδεύει το λένε ΑΓ ΩΝΙΑ 937. 11

(“Με τον τρόπο του Γ.Σ.”, Α/π Αυλίς, Καλοκαίρι 1936, στ. 43-45, σελ. 101)

Η καρτερία του χθες δίνουν τη δύναμη της προσμονής στο αντιπρο-
σωπευτικό έργο του ποιητή «Μυθιστόρημα», όπου με νοσταλγία, με παραλ-
ληλισμούς προσώπων και σταθερότητα στο χώρο, εκφράζει την Ελλάδα στη
διαχρονικότητά της. Στο «Μυθιστόρημα» ενώνεται ο μύθος με την ιστορική
αλήθεια μέσα σε ένα κλίμα, που δηλώνει την συνεχή αναζήτηση. Το
«Μυθιστόρημα» αποτελείται από 24 ποιήματα (αντίστοιχο αριθμό με τις
ραψωδίες των ομηρικών επών).
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Τον άγγελο 
τον περιμέναμε προσηλωμένοι τρία χρόνια (…)

(“Μυθιστόρημα”, Α’, στ. 1-2, σελ.43)

ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα
για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. (…) 12

(“Μυθιστόρημα”, Α’, στ. 6-7, σελ. 43)

Ξεκινά από τον Όμηρο για να μας μεταφέρει στους χρόνους των χαμέ-
νων πατρίδων και στη συνέχεια στο σήμερα! Ο «άγγελος», είναι ο μαντατο-
φόρος, και η επιθυμία της είδησης ελπιδοφόρα. Όμως γνωρίζουμε το απο-
τέλεσμα, γιατί η πράξη επαναλαμβάνεται. Το ταξίδι συνεχίζεται, ο ποιητής
μας πηγαίνει κατά το βοριά. Ο περιηγητής περνά μέσα από το χρόνο, τις
εποχές, με γεύση σκουριάς κι αρμύρας. 

Φέρνοντας πίσω
αυτά τ’ ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής (…) 13

(“Μυθιστόρημα”, Α’, στ. 15-16, σελ. 43)

Ο Σεφέρης ταξιδευτής του νου, μεταφέρεται σε ένα παρελθόν που
δεν έζησε και σε ένα μέλλον που δεν θα πρόφταινε. Στην Δ’ ενότητα του
«Μυθιστορήματος», στους «Αργοναύτες», αναφέρει: Αυτοί οι σύντροφοι,
όπως ο ποιητής αποκαλούσε, τραγούδησαν κάποτε:

ει μέλλει γνώσεσθαι αυτήν, έλεγαν
εις ψυχήν βλεπτέον, έλεγαν (…)

(“Μυθιστόρημα”, Δ’ Αργοναύτες, στ. 20-21, σελ. 46)
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Ήτανε καλά παιδιά οι συντρόφοι, δε φώναζαν
ούτε από τον κάματο ούτε από τη δίψα ούτε από την

παγωνιά,
είχανε το φέρσιμο των δέντρων και των κυμάτων

που δέχουνται τον άνεμο και τη βροχή
δέχουνται τη νύχτα και τον ήλιο

χωρίς ν’ αλλάζουν μέσα στην αλλαγή (…) 14

(“Μυθιστόρημα”, Δ’ Αργοναύτες, στ. 6-11, σελ. 46)

Η στωικότητα και η επιμονή των συντρόφων ήταν μοναδική στα ατέ-
λειωτα ταξίδια. Στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται σε πρώτο πληθυντικό.
Η Οδύσσεια είναι κοινή για όλους. Η μοίρα δεν κάνει διακρίσεις για το τέλος
των ανθρώπων. Κανείς δεν ξεφεύγει. Όμως το ταξίδι θα υπάρχει πάντα στη
ζωή. Τα καράβια θα σαλπάρουν, μόνον οι κωπηλάτες θα αλλάζουν.

Περάσαμε κάβους πολλούς πολλά νησιά τη θάλασσα
που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκιες (…)

(“Μυθιστόρημα”, Δ’ Αργοναύτες, στ. 24-25, σελ. 47)

Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια.
Οι ψυχές τους έγιναν ένα με τα κουπιά και τους σκαρμούς

Με το σοβαρό πρόσωπο της πλώρης
με τ’ αυλάκι του τιμονιού

με το νερό που έσπαζε τη μορφή τους.
Οι σύντροφοι τέλειωσαν με τη σειρά,
με χαμηλωμένα μάτια. Τα κουπιά τους

δείχνουν το μέρος που κοιμούνται στ’ ακρογιάλι.

Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη. 15

(“Μυθιστόρημα”, Δ’ Αργοναύτες, στ. 33-41, σελ. 47)
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Αυτή είναι η δικαιοσύνη; Τα κουπιά έμειναν στ’ ακρογιάλι για να θυμί-
ζουν πού κοιμούνται οι σύντροφοι. Οι άνθρωποι φεύγουν, τα ταξίδια δεν
τελειώνουν. Και όταν κοιμούνται, γαληνεύουν. Γιατί κανείς δεν τους θυμά-
ται· είναι η λησμονιά που δέχονται οι νεκροί. Όλοι είχαν ενωθεί στο ταξίδι,
στον αγώνα… Τα πάντα κυλούσαν στον ίδιο ρυθμό…Και σιγά σιγά αρχίζαν με
τη σειρά, με μάτια χαμηλωμένα οι σύντροφοι να τελειώνουν. Όμως ο ποιη-
τής δίνει στίγμα ότι κοιμούνται στ’ ακρογιάλι, και περιμένουν να ξυπνήσουν
με τη θύμηση της καρδιάς μας· τότε θα έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Στις Η και Θ ενότητες ο ελληνικός αλυτρωτισμός ξεχειλίζει. Ο καημός
της ρωμιοσύνης αποκαλύπτεται με τους στίχους: 

Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας
πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα

από λιμάνι σε λιμάνι;

Μετακινώντας τσακισμένες πέτρες, ανασαίνοντας
τη δροσιά του πεύκου πιο δύσκολα κάθε μέρα,
κολυμπώντας στα νερά τούτης της θάλασσας

κι εκείνης της θάλασσας,
χωρίς αφή

χωρίς ανθρώπους
μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας

ούτε δική σας (…) 16

(“Μυθιστόρημα”, Η’, στ. 9-19, σελ. 52)

Το παράπονο του ποιητή γίνεται νοσταλγικό τραγούδι. Γυρίζει πάντα
πίσω, πονάει, συνειδητοποιεί ότι χάθηκε η πατρίδα για πάντα. Τονίζει όμως
ότι δεν παραδόθηκε ποτέ σε κανέναν, «δεν είναι πια δική μας ούτε δική
σας». Οι «πέτρες» είναι «τσακισμένες», ο ελληνισμός πληγωμένος, χωρίς
αφή, χωρίς ανθρώπους. Και μετά έρχεται η απάντηση, αποτέλεσμα μιας
χρόνιας κόπωσης που φέρνει η προσμονή, και η ανάγκη απομάκρυνσης,
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από ό,τι πληγώνει. Ο Σεφέρης ζει το παρελθόν μέσα από τις μνήμες, αλλά
βιώνει ρεαλιστικά το σήμερα. Η Μικρασιατική Καταστροφή, το γκρέμισμα
της Μεγάλης Ιδέας ξέρει ότι είναι ένα παρελθόν που πληγώνει, είναι όμως
ένα από τα κεφάλαια της Ελληνικής Οδύσσειας.

Είναι παλιό το λιμάνι, δεν μπορώ πια να περιμένω (…)
(“Μυθιστόρημα”, Θ’, στ. 1, σελ. 54)

Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια, χαϊδεύω τα κουπιά
να ζωντανέψει το κορμί μου και ν’ αποφασίσει.

Τα καραβόπανα δίνουν μόνο τη μυρωδιά
Του αλατιού της άλλης τρικυμίας. 17

(“Μυθιστόρημα”, Θ’, στ. 5-8, σελ. 54)

Στο ποίημα «Μποτίλια στο Πέλαγο», παρουσιάζεται η εικόνα των
Ελληνικών νησιών. Το ρημοκλήσι, το ασβεστωμένο σπιτάκι, η ελληνική άνυ-
δρη φύση ενσωματώνονται στο μυθικό ταξίδι. 

Τρεις βράχοι λίγα καμένα πεύκα κι ένα ρημοκλήσι
και παραπάνω

το ίδιο τοπίο αντιγραμμένο ξαναρχίζει·
τρεις βράχοι σε σχήμα πύλης, σκουριασμένοι

λίγα καμένα πεύκα, μαύρα και κίτρινα
κι ένα τετράγωνο σπιτάκι θαμμένο στον ασβέστη· (…) 

(“Μυθιστόρημα”, ΙΒ’, “Μποτίλια στο Πέλαγο”, στ. 1-6, σελ. 57)

η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά κι ανεξερεύνητη
και ξεδιπλώνει μιαν απέραντη γαλήνη (…) 18

(“Μυθιστόρημα”, ΙΒ’, “Μποτίλια στο Πέλαγο”, στ. 12-13, σελ. 57)
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Η θάλασσα μας πικραίνει αλλά μας γοητεύει γιατί είναι «ανεξερεύνη-
τη». Με συμβολικό νόημα αναφέρεται σε ένα νόμισμα που το βρήκαν στα
βότσαλα και το ’παιξαν στα ζάρια. Όλα είναι ένα παιχνίδι; Όλα είναι «τύχη».

Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε (…) 19

(“Μυθιστόρημα”, ΙΒ’, “Μποτίλια στο Πέλαγο”, στ. 16, σελ. 57)

Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη «χάθηκε»; Πώς μπορούμε
να διεισδύσουμε στη σκέψη του ποιητή; Ο μύθος και η αλήθεια ταυτίζονται.
Διαχρονική σταθερά παραμένει η εικόνα. Στην πορεία του χρόνου αλλάζουν
τα πρόσωπα. Ο αλλοτινός Οδυσσέας είναι ο σημερινός ανήσυχος άνθρω-
πος, ο οποίος μπορεί να είναι θαλασσοπόρος, ερευνητής, επαναστάτης.
Όλοι και όλα παίρνουν μορφή μέσα στο χρόνο και γράφουν την ιστορία, που
στη ροή της επανάληψης γίνεται μυθιστόρημα. Και το ταξίδι συνεχίζεται…

Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά.20

("Μυθιστόρημα", ΙΒ’, “Μποτίλια στο Πέλαγο”, στ. 17, σελ. 57)
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λάδι, 40 x 70 εκ.
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Βιογραφικά

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΑΨΑ

H Ελισάβετ Γράψα γεννήθηκε στη Λευκάδα. Πτυχιούχος
Ελληνικού Ωδείου Αθηνών. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Θεατρολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
DEA και διδακτορικού πτυχίου στην Ιστορία από το Πανεπι-
στήμιο της Σορβόνης. To συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει:
Δεκαεπτά κριτικές σε θεατρικά προγράμματα σχετικές με τα
έργα του παραλόγου (1990-1996). “Η Ιστορία της Λευκάδας”,
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Ηχώ” της Λευκάδας (2003).
“Ο Σικελιανός και ο Χρησμός” (2007), εισήγηση στο
Θεατρολογικό Συνέδριο για το Αρχαίο Δράμα. “Η Ιστορία της
Επτανήσου” (2007), εισήγηση στην επετειακή εκδήλωση του
συλλόγου Ζακυνθινών Αττικής. Επίσης, δημοσίευσε τα ακό-
λουθα βιβλία: 108 χρόνια πριν, μόλις χθες (Ολυμπιακοί
Αγώνες 1896), (2002). Γνωρίζει τρεις γλώσσες: Γαλλικά, Ιτα-
λικά, Αγγλικά.
Ιδρυτικό μέλος και με θητεία στο Δ.Σ του Ελληνικού Affiliate του Αμερικανικού Διεθνούς
Κοινωφελούς Ιδρύματος για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού SUSAN G. KOMEN BREAST
CANCER FOUNDATION. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ της Παγκρήτειας Ένωσης Γυναικών καθώς
επίσης και στο Δ.Σ του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», όπου διετέλεσε και Γενική
Γραμματέας. Είναι Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολι-
τισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» (μη κυβερνητική οργάνωση). 
Εργάστηκε ως καθηγήτρια στη μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ασχολήθηκε
ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στη φαρμακευτική εταιρεία MEDICAMERC S.A.
και ως γενική διευθύντρια της εταιρείας “MOEL CONFERENCES”. 
Συνδικαλίστρια στο ΕΒΕΑ από το 1997, πολιτεύτηκε στο Δήμο της Αθήνας, διετέλεσε μέλος Δ.Σ στην
“Τεχνόπολη”, στο “ΚΑΕ” και στα “Μουσικά Σύνολα”. Πολιτεύτηκε στις εθνικές εκλογές το 2007 και
το 2009 στην Περιφέρεια Aττικής. Στις εκλογές του 2009 ήταν μεταξύ των εκλεγέντων βουλευτών
και στη συνέχεια κατέλαβε τη θέση της πρώτης επιλαχούσας βουλευτού κατόπιν της απόφασης του
προέδρου του κινήματος Γ. Παπανδρέου να επιλέξει τελικά ως βουλευτική του έδρα την Περιφέρεια
Aττικής. Eίναι μέλος του Eθνικού Συμβουλίου ΠAΣOK, όπου έχει εκλεγεί δύο φορές (2005 και 2007).
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ. ΜΑΡΟΥΔΑ

Η Κατερίνα Μαρούδα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε
ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας

με δάσκαλο τον Φερνάντο Φαρούλι και Ψυχολογία στο
Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Μιλάει Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Έχει παρουσιά-
σει 14 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Αθήνα και στο
εξωτερικό και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέ-
σεις.
Έργα της βρίσκονται στις Συλλογές του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, της Εθνικής Πινακοθήκης, του
Υπουργείου Πολιτισμού, της Πινακοθήκης Κυκλάδων, του
Μουσείου Βορρέ, της Γενικής Τράπεζας και του Χάρη
Αντωνίου.
Έχει εργαστεί στη Μέση Εκπαίδευση, έχει συνεργαστεί με το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και είχε δημιουργήσει
και οργανώσει το Εργαστήριο “Art Therapy” στο 3ο Τμήμα του
Δρομοκαϊτείου Νοσοκομείου.
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“Το τραγούδι του λαού” 45
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“Η Μαρίνα των Βράχων”
“Τα Ελεγεία της Οξώπετρας”
Σημειώσεις 79-90

91-92
Ν. Καββαδίας
“Βάρδια”
“Mal du Depart” 97-111
Σημειώσεις 112

K. Ουράνης
“Νοσταλγίες”
“Ταξίδι στα Κύθηρα”
“Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά” 117-124
Σημειώσεις 125

Γ. Σεφέρης
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εκδ. εκδόσεις

εφ. εφημερίδα

ο.α. όπου αναφέρω

α.π. αμέσως παραπάνω

περ. περιοδικό

σελ. σελίδα

στ. στίχος
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