
ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ  

Ένα από τα ωραιότερα κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας, κορυφαίο 
ερωτικό αλληγορικό ποίημα της Παλαιάς Διαθήκης. Ενταγμένο στον εβραϊκό 
και στον χριστιανικό κανόνα ιερών κειμένων και στον δυτικό λογοτεχνικό 
κανόνα, το «Άσμα Ασμάτων» προκαλεί συγκίνηση και θαυμασμό παρά τα 
θεμελιώδη γραμματολογικά ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία του.  

Η ευγένεια, τα ευρήματα, οι παρομοιώσεις και οι αναφορές στον αγνό  

έρωτα, κάνουν το «Άσμα Ασμάτων» να θεωρείται ως ο καθαγιασμός της 

αιώνιας αγάπης, ως η κορύφωση του σημαντικότερου συναισθήματος του 

ανθρώπου που η δύναμή του κινεί βράχους, βουνά και γαληνεύει μανιασμένες 

θάλασσες. 

«Στρέψε αλλού τα μάτια σου » απόσπασμα από το «Άσμα Ασμάτων» 

Μετάφραση: Λευτέρης Παπαδόπουλος  

Μουσική: Κώστας Μυλωνάς  

 

 

Στρέψε αλλού τα μάτια σου 

Μη με κοιτάς καλή μου 

Ζαλίζομαι και χάνομαι 

Όποτε μ’ αντικρύζεις 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ  
Ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της Νέας Αθηναϊκής Σχολής στην ποίηση 

και της ηθογραφίας στην πεζογραφία. Ασχολήθηκε εξίσου και με τα δύο είδη 

αλλά σημαντικότερο θεωρείται το ποιητικό του έργο.  Ανήκε στον κύκλο των 

προοδευτικών ποιητών, που επεδίωκαν να ανανεώσουν τον ποιητικό λόγο, 

να τον απαλλάξουν από τον στόμφο και την απαισιοδοξία και να 

καθιερώσουν την δημοτική ως επίσημη γλώσσα της λογοτεχνίας. Είναι ο 

τελευταίος της γενιάς του μετά τον Πολέμη, τον Προβελέγγιο και τον Παλαμά, 

που υπηρετεί την ποίηση ως το τέλος της ζωής του, ρομαντικός, 

καλοσυνάτος, ο ποιητής της γαλήνης, ζώντας μακριά από τον ταραγμένο 

κόσμο των άλλων ανθρώπων στο δικό του ανθισμένο κόσμο της φαντασίας 

και του ωραίου. 

«Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» 

Στίχοι: Γεώργιος Δροσίνης 
Μουσική: Γεώργιος Κωστής 
 

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά  



με τα χεράκια της  

κι γέμισε από άνθη η πλάτη η αγκαλιά  

και τα μαλλάκια της 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ   
Ο  Γιάννης  Ρίτσος,  η  μεγάλη  αυτή,  μορφή  των  ελληνικών  γραμμάτων,            
υπήρξε  ο  αδιάψευστος  μάρτυρας  της  εποχής  του  και  γνήσιος εκπρόσωπος  
του  Σοσιαλιστικού  Ρεαλισμού. Βίωσε και περιέγραψε τις περιπέτειες της 
Ελλάδας, τις περισσότερες από τις δεκαετίες του περασμένου αιώνα.  
Ο  Ρίτσος  ήταν  ποιητής  κι  όταν  δεν  έγραφε.  
Παρατηρούσε  τα πάντα σε θέση μάχης, μήπως και χάσει το απειροελάχιστο 
χρώμα και το φως από τα πράγματα. Έκανε ατέρμονους αγώνες δρόμου για να 
αιχμαλωτίσει τη στιγμή, να την απαθανατίσει. Μέσω της ποίησης προσλάμβανε 
τα πάντα.  
Μέσω της  ποίησης τα  μοίραζε… 
 

«Οι Γερανοί» 

Στίχοι: Ρασούλ Γκαμζάτοβ  

Μετάφραση: Γιάννης Ρίτσος  

Μουσική: Γιαν Φρένκελ  

 

Πρόκειται για ρωσικό τραγούδι που αναφέρεται στους νεκρούς στρατιώτες 

του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, όπως ονομάζουν οι Ρώσοι την 

απόκρουση της γερμανικής εισβολής του 1941 και την αντεπίθεση του 

σοβιετικού στρατού μέχρι την κατάληψη του Βερολίνου το 1945) 

 

«Στιγμές στιγμές θαρρώ πως οι στρατιώτες  

που πέσανε στη ματωμένη γη  

δεν κείτονται, θαρρώ, κάτω απ' το χώμα  

αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.»              

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ  

Ο Γιάννης Σκαρίμπας θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής 

λογοτεχνίας και είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού 

στην ελληνική λογοτεχνία. Η ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας στα διηγήματά 

του το ξεχωριστό του ύφος και η επίσης ξεχωριστή φύση των χαρακτήρων 

του, οι οποίοι είναι πάντα πολύ ανθρώπινοι προκάλεσαν αίσθηση την εποχή 

εκείνη. Το έργο του, εντυπωσιακό σε έκταση και ποικιλία, σημαδεύτηκε από 

την έντονη αντιδικία του με τις καθιερωμένες αξίες της ζωής και του αστικού 



πολιτισμού. Ένα έργο πλούσιο και πολλών διαστάσεων για το οποίο υπήρξε 

αδυναμία να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του λογοτεχνικού πλούτου που αυτό 

περιείχε. 

 «Σπασμένο Καράβι» 

Στίχοι: Γιάννης Σκαρίμπας 
Μουσική: Γιάννης Σπανός 
 
Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά  
έτσι να 'μαι  
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά  
να κοιμάμαι 
 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 

Είναι ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε, το 1963, με το βραβείο Νόμπελ 
λογοτεχνίας. Μια πρώτη και γενική αίσθηση που έχει ο αναγνώστης της 
ποίησης του Σεφέρη είναι η απαισιοδοξία, ένα κλίμα μελαγχολίας Το κενό, η 
στέρηση, η νοσταλγία μιας «άλλης ζωής», όλ’ αυτά που επανέρχονται διαρκώς 
στην ποίηση του, συντελούν στη δημιουργία αυτής της συννεφιασμένης 
ποίησης. 
Στα περισσότερα ποιήματά του  είναι πολύ έντονη η αίσθηση του σκηνικού, η 
περιγραφή ενός χώρου ή μιας χρονικής στιγμής, όπου τοποθετείται η δράση 
και ένα ή περισσότερα πρόσωπα που μιλούν. Συχνά ο χώρος αυτός είναι το 
ελληνικό, μεσογειακό τοπίο, το κρυφό περιγιάλι, τα πεύκα, ένα λιμάνι, τα 
καταστρώματα καραβιών, μια αρχαία ή σύγχρονη πόλη. Η γλώσσα του 
Σεφέρη πυκνή και καίρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που ο ίδιος 
ονόμασε επιγραμματικά «καημό της ρωμιοσύνης». Η ζωντανή, γηγενής 
παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία. Στο πρόσωπό 
του, η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 
20ου αιώνα. 
 

«Άρνηση» 

Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

Κι άσπρο σαν περιστέρι 

Διψάσαμε το μεσημέρι 

Μα το νερό γλυφό 

 



 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

Κεντρικό πρόσωπο της Επτανησιακής σχολής, ο Διονύσιος Σολωμός 
θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό 
Ύμνο, αλλά και διότι αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση και 
ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε συστηματικά τη δημοτική γλώσσα και 
άνοιξε το δρόμο για τη χρησιμοποίησή της στη λογοτεχνία, αλλάζοντας ακόμη 
περισσότερο τη στάθμη της . Στον Διάλογο για τη γλώσσα ο ποιητής 
προσπαθεί να αποδείξει ότι η καθαρεύουσα είναι μια τεχνητή γλώσσα που 
δεν την έχει ανάγκη ούτε ο λαός ούτε η λογοτεχνία. Υποστηρίζει μια 
λογοτεχνική γλώσσα που θα στηρίζεται στη γλώσσα του λαού, αλλά βέβαια 
θα είναι επεξεργασμένη από τον ποιητή, με τη χαρακτηριστική φράση: 
«υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού και αν είσαι αρκετός, κυρίεψέ την». 
Προσπαθεί να αποδείξει ότι καμία λέξη από μόνη της δεν είναι χυδαία, αλλά 
αποκτά την ιδιαίτερη αξία της μέσα στο ποίημα, σε συνδυασμό με τις άλλες 
λέξεις. Ὁ Ζακυνθινός ποιητής, σέ όλο το έργο του, κήρυξε με ιερή έμμονή τίς 
αθάνατες ἀξίες τής ζωής: Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Αλήθεια, Πίστη, Αγάπη, 
Χρέος. Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έγραψε: «Ο Σολωμός έλαμψε σαν το πιο 
όμορφο πετράδι του ποιητικού στέμματος της Ελλάδας». 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α' 

Τότες εταραχτήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω· 
Κι ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που εσκιρτούσε σαν κλωνί στάρι 
στο μύλο που αλέθει ογλήγορα, ωσάν το χόχλο στο νερό που αναβράζει· 
ετότες εκατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μεσολόγγι· αλλά δεν έβλεπα μήτε το 
κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που 
επάτουνα, μήτε τον ουρανό· Εκατασκέπαζε όλα τα πάντα μαυρίλα και πίσσα, 
γιομάτη λάμψη, βροντή και αστροπελέκι· Και ύψωσα τα χέρια μου και τα 
μάτια μου να κάμω δέηση, και ιδού,  μες στην καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα με 
φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα, όπου η σπίθα έγγιζε κι εσβενότουνε· 
Και με φωνή που μου εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου άρχισε: 

«Το χάραμα επήρα, Του Ήλιου το δρόμο, 
Κρεμώντας τη λύρα Τη δίκαιη στον ώμο 
Κι απ' όπου χαράζει Ως όπου βυθά, 
Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον  
από τούτο το αλωνάκι.» 
 

«Άκρα του τάφου σιωπή» 
Στίχοι: Διονύσιος Σολωμός 
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος 



 
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει 
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει 
 
«Η Ξανθούλα» 
Στίχοι: Διονύσιος Σολωμός 
Μουσική: Νικόλαος Μάντζαρος 
 
Την είδα την ξανθούλα,  
την είδα 'ψες αργά  
που εμπήκε στη βαρκούλα  
να πάει στην ξενιτιά. 
 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 

Ποιητής και πεζογράφος, απ’ τους σημαντικότερους της γενιάς, που με το 

έργο του, την τυραννισμένη προσωπικότητά του, το σύντομο αλλά «έντονο» 

βίο του μέχρι και την αυτοκτονία του, δημιούργησε τρανό μύθο γύρω απ’ τ’ 

όνομά του και επηρέασε τους κατοπινούς ποιητές. Τα χνάρια του 

εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρά και «ζωογόνα» για τους συγχρόνους 

του και όχι μόνο.   

   Ο Έρωτας κι ο Θάνατος της γενιάς του Νεορομαντισμού και της 

Νεοσυμβολιστικής Ποίησης του Μεσοπολέμου και ο Καρυωτάκης κυρίαρχη 

μορφή, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της. Μια ποίηση που τα 

χαρακτηριστικά της είναι: η απαισιοδοξία, η μελαγχολία, η αίσθηση του 

ανικανοποίητου και του αδιεξόδου, η απουσία ιδανικών και ο θρήνος για την 

απώλειά τους». Σαν ένας καθρέφτης της σύγχρονης εποχής, μόνο που, τότε, 

έπαιρναν το βάρος στις ψυχές τους οι ποιητές».  

«Το Βράδυ» 

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης 

Μουσική: Λένα Πλάτωνος                                                                                                                            

 

Τα παιδάκια που παίζουν στ' ανοιξιάτικο δείλι  

μια ιαχή μακρυσμένη  

τ' αεράκι που λόγια με των ρόδων τα χείλη  

ψιθυρίζει και μένει 

 

 

 



ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ 

Στη μάχη με το χρόνο λίγοι καταφέρνουν να σταθούν αγέρωχοι μπροστά του 

και ο Νίκος Γκάτσος είναι ένας από αυτούς. Δεν ήξερε μόνο να καταργεί τα 

όρια ανάμεσα στην ποίηση και το στίχο, ήξερε το δρόμο που οδηγούσε στις 

καρδιές των ανθρώπων. Και εκείνοι με τη σειρά τους του έδωσαν τη θέση που 

του αξίζει. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η αγωνία γινόταν αγανάκτηση και οι 

λέξεις αβίαστα έβρισκαν τη θέση τους η μία δίπλα στην άλλη. Στιγμή δεν 

ξέχασε πως έχει τη δύναμη αλλά και τις αδυναμίες που έχουν όλοι οι 

άνθρωποι. Με αυτές πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή μιλώντας για την αγάπη 

και τον πόνο, καταθέτοντας τη δική του αλήθεια μέσα από στίχους που δε θα 

σβήσουν ποτέ.  

 

«Τα Λουστράκια» 

Ποίηση: Νίκος Γκάτσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

 

Δουλειά και χαμαλίκι  

και βρώμα κι απλυσιά  

μαζεύτηκαν οι λύκοι  

να μπουν στην εκκλησιά. 

 

«Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» 

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος  

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις  

 

«Κοιμήσου Περσεφόνη 

στην αγκαλιά της γης, 

στου κόσμου το μπαλκόνι 

ποτέ μην ξαναβγείς.» 

«Που το πάνε το παιδί»  

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

 

«Πού το πάνε το παιδί, χελιδόνι σε κλουβί, 

πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το `χει δει, 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.  

Ο ποιητής με την παράξενη ζωή και τα πολλά ταξίδια. Μέσα σε θάλασσες 

ξένες, πάνω σε ωκεανούς, με τεράστια σιδερένια πλοία σα πόλεις, νύχτες 



χωρίς αστέρια, με τρικυμίες, ή ακύμαντες ξαστεριές, από εκείνες που δεν 

ξέρεις αν λάμπουν γαλαξίες μέσα στο νερό, η τα ωκεάνια πλάσματα είναι που 

αστράφτουν τις νύχτες… Άνθρωπος γλυκός, περιπλανώμενη ψυχή, που 

πολέμησε, ονειρεύτηκε ισότητα και δικαιοσύνη, διαψεύστηκε. Στη στεριά από 

κάποια στιγμή και μετά δε βολευόταν. Ταξίδεψε λοιπόν και έφυγε. Και με το 

έργο του μας ταξίδεψε και εμάς στις θάλασσες του. Είδαμε  το βλέμμα του και 

νιώσαμε απ’ τη ψυχή του. Τον λατρέψαμε… 

« Ο Σταυρός του Νότου»     

Ποίηση: Νίκος Καββαδίας 

Μουσική:  Θάνος Μικρούτσικος    

 

«Έβραζε το κύμα του γαρμπή  

είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χάρτη  

γύρισες και μου `πες πως το Μάρτη  

σ' άλλους παραλλήλους θα `χεις μπει»     

 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  

Ο κορυφαίος Έλληνας συγγραφέας των νεότερων χρόνων. Τι να πρωτοπεί 

κανείς για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, το φιλόσοφο, τον ποιητή, το 

θεατρικό συγγραφέα και το έργο που άφησε. Σε όλη του τη ζωή υπήρξε ένας 

στοχαστής, ένας ταξιδευτής σε μια  ατέλειωτη περιπλάνηση σε τόπους και 

ιδέες, σπρωγμένος από τη βαθιά του  υπαρξιακή αγωνία, ανικανοποίητος, 

βασανισμένος, αλλά ελεύθερος, σε μια συνεχή πάλη της ψυχής και της 

σάρκας, ψάχνοντας το Θεό και τον άνθρωπο. Λέει ο Αλέξης Μινωτής για το 

Νίκο Καζαντζάκη: «Έβαλε τον εαυτό του κάτω 60 χρόνια μοναξιάς, τον 

έστυψε και έβγαλε την καλύτερη σταγόνα που έχουμε. Κι αν ακόμη αρνηθείς 

όλο του το έργο, μένει ο ίδιος ο άνθρωπος»   

       «Κυρά μου Αμπελιώτισσα»  

Απόσπασμα από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ σε 

επιλογή Γεράσιμου Σταύρου 

       Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις       

 

«Ο Βεντούζος ο ταβερνιάρης, σηκώθηκε πρωί, έκαμε το σταυρό του, 

στάθηκε εμπρός στο εικονοστάσι και παρακάλεσε την προστάτισσά του, 

την Παναγιά την Αμπελιώτισσα, να του δίνει δύναμη. Είχε βάλει, χρόνια 

τώρα, το Νικόδημο τον καλόγερο να του στορίσει μια Παναγιά, όχι όπως 

τη φτιάχνουν οι ζωγράφοι, παρά όπως αυτός την είχε δει, λέει, στο όνειρό 

του: μια γυναίκα σαν τις τρυγήτισσες του Αυγούστου, αντρόβουλη, με 



άσπρη κρητικιά μπολίδα στο κεφάλι και να κρατάει στην αγκαλιά της 

πλαγιαστά, ένα σταφύλι μεγάλο σαν παιδί. 

___ Κυρά μου Αμπελιώτισσα, κυρά μου αφέντρα του κρασιού και της χαράς  

σ' αφήνω γεια, τσιμπούσι έχει ο καπετάν Μιχάλης.    Πάω, βοήθα με να 

βαστάξω Παρθένα μου, φώτισε το ανήμερο αυτό θεριό, τον Καπετάν Μιχάλη 

να ξεθυμάνει γρήγορα να πάω στο σπιτάκι μου» 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

Ο Ελύτης υπήρξε τυχερός που γεννήθηκε στην Ελλάδα, γιατί το φως, το 

γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, το ευλογημένο και σκληρό χώμα, 

έγιναν το καλύτερο πεδίο για να αναδειχθεί το σφρίγος, η ρώμη, η ομορφιά, η 

μεταμορφωτική δύναμη του ελληνικού λόγου. Ο Ελύτης φρόντισε να τον 

ξανακάνει παγκόσμιο και να μας μάθει ότι η ριπή του ανέμου, η ζεστασιά της 

ηλιαχτίδας, η καθαρότητα του μπλε και το δίκαιο του τόπου που πατάμε και 

τιμάμε, έχουν φωνή, ακούγονται, μεταφέρονται και κάνουν τον κόσμο να 

γυρνά και να μη σταματά. Ο Ελύτης με ατσάλινα ποιητικά φτερά “έσυρε” τις 

ακτίνες του ήλιου και μας έδειξε τι είναι η ζωή, πώς ξεκίνησε, πώς μεγάλωσε 

και γιατί είναι πάνω από τον θάνατο το φως του ήλιου στον λόγο του ποιητή 

του φωτός. 

«Tης αγάπης αίματα»  

Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική:  Μίκης Θεοδωράκης 

 

Tης αγάπης αίματα  

με πορφύρωσαν 

Kαι χαρές ανίδωτες  

με σκιάσανε 

 

ΑΝΕΜΟΙ 
Άκου κι εμάς που μόλις εγυρίσαμε 
νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε 
Κρήτη και Μυτιλήνη Σάμο κι Iκαριά 
Νάξο και Σαντορίνη Ρόδο Κέρκυρα 
Σπίτια μεγάλα κι άσπρα σπίτια βουερά 
πάνω στη μαύρη πέτρα πάνω στα νερά 
Ξάνθη Θεσσαλονίκη Βέροια Καστοριά 
Γιάννενα Μεσολόγγι Σπάρτη και Μυστρά 
Καμπαναριά και στέγες μες στη συννεφιά 



κι όλα μαζί μια λύπη και μιαν ομορφιά 
 
«Όμορφη και παράξενη Πατρίδα» 
Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική:  Δημήτρης Λάγιος 

 

Όμορφη και παράξενη πατρίδα  

ωσάν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα 

 

«Το Θαλασσινό Τριφύλλι» 

Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική:  Λίνος Κόκοτος 

 

Μια φορά στα χίλια χρόνια  

Γίνεται η αγάπη αιώνια. 

Να ‘χεις τύχη, να ‘χεις τύχη 

Κι η χρονιά να σου πετύχει 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΠΗΣ 

Πολυγραφότατος,  διακρίθηκε για την έντονη λατρεία της εθνικής μας 

ιστορικής παράδοσης. Έγραψε ποιήματα, κριτικά δοκίμια, μελέτες, 

μετέφρασε Έλληνες και ξένους ποιητές 

Στο ποιητικό του έργο, ευδιάκριτος είναι ο λυρισμός και η ευαισθησία, καθώς 

και οι επιδράσεις του γαλλικού συμβολισμού. Ο Παναγιωτόπουλος λέει πως ο 

Σκίπης δεν είναι ποιητής «του Σπουδαστηρίου. Ανήκει στο μεγάλο, ανοιχτό 

ύπαιθρο του Θεού. Γι’ αυτό τόσο συχνά γίνεται ειδυλλιακός, γι’ αυτό η αγάπη 

της φυσικής ομορφιάς τον κυβερνά µε τόση δύναμη κι’ εξουσία, γι’ αυτό και 

οι ανατάσεις του είναι τόσο αυθόρμητες 

Οι ήρωές του, μοναχικοί, ταγμένοι στην αναζήτηση του ιδανικού, ψάχνουν τη 

λύτρωση µακριά από τις ανθρώπινες αγωνίες, στον έρωτα και τον θάνατο. 

Συχνά, το μεταφυσικό ή το μαγικό στοιχείο εξασφαλίζει τη λύση στο έργο, 

ενώ δοξασίες και παραδόσεις διανθίζουν την πλοκή συνδέοντας την ποίηση 

µε την πραγματικότητα. 

«Άσπρα Καράβια» 

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας 

Για κάποιο ρόδινο γιαλό 

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας 



Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο 

Μυριστικό κι ευωδιαστό 

Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο 

 

 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 

Ανάμεσα στους ποιητές που περιέγραψαν με αμεσότητα και ρεαλισμό το 

σκηνικό της εποχής τους, ξεχωρίζει ο Τάσος Λειβαδίτης, κύριος εκπρόσωπος 

της Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς, που με τους στίχους του εκφράζει την 

φρίκη από την εφιαλτική μνήμη των αδικαίωτων θυσιών.  

 Το σημαντικότερο στοιχείο της ποίησής του, είναι η πίστη του στη 

δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου βασισμένου στην ειρήνη, στην ισότητα, 

στην αλληλοβοήθεια και τον ανθρωπισμό. Τονίζει ιδιαίτερα στο έργο του την 

αξία του ανθρώπου και το σεβασμό του συνανθρώπου. Όταν, λοιπόν, 

διαβάζουμε την ποίησή του, οραματιζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι έναν καλύτερο 

κόσμο. Μέσα από τα ποιήματα του μας παρακινεί να γίνουμε καλύτεροι 

άνθρωποι. Αυτή η ποιητική του φάση είναι συνυφασμένη με τη ζωή του , 

καθώς επιθυμούσε να προσφέρει με κάθε τρόπο στους συνανθρώπους του, 

ακόμη και σε περιόδους που και ο ίδιος δεν είχε τίποτα. Η ποίηση του είναι 

τόσο άμεση και ειλικρινής που μας κάνει να πιστεύουμε πως γράφτηκε για 

εμάς και δημιουργεί έντονα συναισθήματα. 

Μαζί με άλλους της γενιάς του, θα αφήσει τα πρώτα του γραπτά ίχνη, πάνω 

στους τοίχους της αδούλωτης πολιτείας, γράφοντας συνθήματα, παλεύοντας 

μέσα από τις γραμμές της  Εθνικής Αντίστασης για έναν υπερήφανο λαό, 

πεινασμένο, ξυπόλυτο, ρακένδυτο, αλλά πάντα όρθιο, να προσπαθεί, με το 

όπλο στο χέρι, με την καθημερινή του πάλη, με τη δημιουργία του, να ορίζει 

αυτός τα πεπρωμένα του. Κάποιοι δεν το ήθελαν αυτό. Μα, ο ποιητής επιμένει 

να τραγουδά:  

«Τραγουδάω εσάς αδέρφια μου, εσάς που χτίζετε τις μεγαλουπόλεις, 

τραγουδάω εσάς μικρά μου αγόρια που ξεπαγιάζετε πουλώντας σπίρτα στους 

δρόμους του χειμώνα, εσάς που φοράτε εφημερίδες κάτω απ’ τα τριμμένα 

σας σακάκια, τραγουδάω εσάς που ξεκινάτε κάθε αυγή κουβαλώντας κάτω 

απ’ το τρύπιο πουκάμισό σας ένα κομμάτι ψωμί κι ολάκερη την ισότητα του 

κόσμου». 

 

«Την πόρτα ανοίγω το βράδυ» 

Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ,  



τη λάμπα κρατώ ψηλά,  

να δούνε της γης οι θλιμμένοι,  

να 'ρθούνε, να βρουν συντροφιά. 

 

 

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ.  

Αν κάποιος ξένος ποιητής έχει αγαπηθεί και μελοποιηθεί περισσότερο από 

τους Έλληνες συνθέτες, αυτός δεν είναι άλλος από τον Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα. Παρόλο που δολοφονήθηκε από το Φρανκικό καθεστώς μόλις στα 38 

του χρόνια, ο Λόρκα ήταν τόσο σπουδαίος ποιητής που είχε προλάβει ήδη να 

γράψει δεκάδες ποιήματα, θεατρικά έργα αλλά και τραγούδια. Ήταν 

σκιτσογράφος και ζωγράφος επίσης. Στα ποιήματά του υμνεί την αγάπη, τον 

έρωτα, την φύση, την ελευθερία, την αντίσταση. 

«Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ» 

Ποίηση: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

Μετάφραση: Λευτέρης Παπαδόπουλος  

Μουσική: Χρήστος Λεοντής.   

 

«Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ,  

και τ' άνθη παίρνουν ευωδιά  

απ' το γλυκό κορμί της.» 

 

«Πέρα στο θολό ποτάμι» 

Ποίηση: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα  

Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις       
 

«Πέρα στο θολό ποτάμι  

έσκυψε η νύχτα να λουστεί. 

 Έτσι και η όμορφη Μπελίσα  

μ' ένα φιλί θα δροσιστεί.» 

 

«Ήταν καμάρι της αυγής »  

Ποίηση: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα  

Μετάφραση: Νίκος Γκάτσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις       

 

Ήταν καμάρι της αυγής  

και καβαλάρης όμορφος.  

Τώρα μια χούφτα χιόνι. 


