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Ο ποιθτισ Μίλτοσ αχτοφρθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα (1919). 
Ποιθτισ. Είναι διςζγγονοσ του ναυάρχου τθσ Επανάςταςθσ 
του 1821, καπετάν Γιϊργθ αχτοφρθ. Σο 1937 γράφτθκε ςτθ 
Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, αλλά το 1940 
τθν εγκατζλειψε για να αφοςιωκεί ςτθν ποίθςθ. τα 
γράμματα εμφανίςτθκε το 1944 με ποιιματα ςτο περιοδικό 
"Σα Νζα Γράμματα". υνεργάςτθκε με τα περιοδικά: "Σα 
Νζα Γράμματα", "Σα Νζα Ελλθνικά" και "Νζα Εςτία". 
Μετζφραςε ποιιματα του Μπρεχτ Η ποίθςι του ζχει 
μεταφραςτεί ςε πολλζσ γλϊςςεσ. Σιμικθκε, μεταξφ άλλων 
διακρίςεων, για το ςφνολο του ζργου του με το Μζγα 
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίασ 2003. Πζκανε ςτθν Ακινα τθν 
Σρίτθ 29 Μαρτίου 2005.



Εντάςςεται ςτθν πρϊτθ μεταπολεμικι γενιά

Ομολογεί ο ίδιοσ: « Η ηωγραφικι με βοικθςε 
πολφ ςτθν ποίθςι μου. Οριςμζνα ποίθματά 
μου βγικαν από οράματα ηωγράφων που 
είχα δει, και από εικόνεσ εν γζνει. Αλλά 
αγαπώ και τθ ηωγραφικι ςαν ηωγραφικι. Αν 
δεν ιμουν ποιθτισ, κα ικελα να είμαι 
ηωγράφοσ.

«Η ποίθςι μου είναι μια ςυνεχισ αυτοβιογραφία. 
Μοιάηει – και πρζπει να διαβάηεται – ςαν ζνα είδοσ 
υποςυνείδθτου θμερολογίου τθσ ηωισ μου ωσ 
ςιμερα»



Η μουςικι των νθςιϊν μου. Ακινα, *ι.ε.+, 1941.
Η λθςμονθμζνθ. Ακινα, Κκαροσ, 1945.
Παραλογαίσ. Ακινα, Κκαροσ, 1948.
Με το πρόςωπο ςτον τοίχο. Ακινα, *χ.ε.+, 1952.
Όταν ςασ μιλϊ. Ακινα, Συπ. Σαρουςοποφλου, 1956.
Σα φάςματα ι θ χαρά ςτον άλλο δρόμο. Ακινα, Συπ. 
Σαρουςοποφλου, 1958.
Ο περίπατοσ. Ακινα, Συπ. Σαρουςοποφλου, 1958.
Σα ςτίγματα. Ακινα, Συπ. Σαρουςοποφλου, 1962.
φραγίδα ι θ όγδοθ ςελινθ. Ακινα, Συπ. Σαρουςοποφλου, 1964.
Σο ςκεφοσ. Ακινα, Κείμενα, 1971.
Εκτοπλάςματα. Ακινα, Κζδροσ, 1989, ςελ. 33. ISBN 960-04-0278-7 *Α’ 
ζκδοςθ 1986+
Καταβφκιςθ. Ακινα, Κζδροσ, 1990, ςελ. 27. ISBN 960-04-0376-7
Ποιιματα 1945-1971. Ακινα, Κζδροσ, 1991, ςελ. 270 ISBN 960-04-
0041-5 *Α’ ζκδοςθ 1977+.



Χρωμοτραφματα. Ακινα, Κζδροσ, 1995, ςελ. 31. ISBN 960-04-1137-9 *Α’ ζκδοςθ 
1980]
Έκτοτε. Ακινα, Κζδροσ, 1996, ςελ. 26. ISBN 60-04-1223-5
Μίλτοσ αχτοφρθσ. Ακινα, Καςτανιϊτθσ, 1996, ςελ. 47. ISBN 960-03-1593-0 [ 
υνζντευξθ με τον Θανάςθ Λάλα+.
Φωνι από τθν άλλθ ακρογιαλιά. Ακινα, Ερμισ, 1997, ςελ. 134. ISBN 960-320-055-7 
*Επιμζλεια: Ζωι αμαρά+.
Ανάποδα γφριςαν τα ρολόγια. Ακινα, Κζδροσ, 1998, ςελ. 28. ISBN 960-04-1556-0
Ποιόσ είναι ο τρελόσ λαγόσ; Ακινα, Καςτανιϊτθσ, 2000, ςελ. 150. ISBN 960-03-2938-
9
Ποιιματα 1980 – 1998. Ακινα, Κζδροσ, 2001, ςελ. 118. ISBN 960-04-1950-7
Σα ωραιότερα ποιιματα για το παιδί. υλλογικό ζργο. Ακινα, Καςτανιϊτθσ, 2004, 
ςελ. 187. ISBN 960-03-3792-6 *Επιμζλεια: Θανάςθσ Νιάρχοσ, Θανάςθσ 
Καςτανιϊτθσ+.
Ιδανικζσ φωνζσ κι αγαπθμζνεσ... υλλογικό ζργο. Ακινα, Μεταίχμιο, 2006, ςελ. 188. 
ISBN 960-455-026-8
Όταν οι άγγελοι περπατοφν. υλλογικό ζργο. Ακινα, Μεταίχμιο, 2007, ςελ. 322. 
ISBN 978-960-455-262-7



Βραβεία

Αϋ Βραβείο «Νζοι Ευρωπαίοι Ποιθτζσ» από τθν ιταλικι 
ραδιοφωνία και τθλεόραςθ (1956) για τθν ςυλλογι του 
«Όταν ςασ μιλϊ».
Βϋ Κρατικό βραβείο ποίθςθσ (1962)για τθν ςυλλογι του «Σα 
ςτίγματα».
Αϋ Κρατικό βραβείο ποίθςθσ (1987) για το ζργο του 
«Εκτοπλάςματα».
Παράςθμο του Σαξιάρχθ του Σάγματοσ του Φοίνικοσ (1995) 
για τθν προςφορά του ςτα γράμματα.
Μζγα Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίασ (2003) για το ςφνολο 
του ζργου του.



ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΧΣΟΤΡΗ

• ρεαλιςτικι απεικόνιςθ τθσ κακθμερινισ πραγματικότθτασ
• αντιθρωικόσ ποιθτισ , εκφραςτισ και απολογθτισ τθσ 
κατακερματιςμζνθσ και κακθμαγμζνθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. 
•λιτι και ξεκάκαρθ χαρτογράφθςθ του εςωτερικοφ πόνου του 
ςφγχρονου ανκρϊπου.
•Απορρίπτει τθν παραδοςιακι γραφι και ςτρζφεται ςτον 
ςυμβολιςμό και τον υπερρεαλιςμό.
• οικοδομεί το ζργο του με εφιαλτικζσ εικόνεσ και ςφμβολα, που 
πλθςιάηουν περιςςότερο τον εξπρεςιονιςμό.
•Τπερτονίηει το παράλογο, ενϊ από τον Τπερρεαλιςμό από τον 
οποίον ξεκίνθςε, κρατά τθν τολμθρι φανταςία και τθν παραίςκθςθ.
• Νεοχπερρεαλιςμόσ.( «Το ζχω τονίςει επανειλθμμζνα, ο 
υπερρεαλιςμόσ ζδραςε πάνω μου ςαν καταλφτθσ. Με λευτζρωςε 
ςτθν ποίθςθ και ςτθ ηωι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θ ποίθςι μου 
είναι υπερρεαλιςτικι. Η ποίθςι μου είναι ιδιότυπα δραματικι και 
λυρικι» , διλωνε ο ίδιοσ. (περιοδικό Σζταρτο, Μάρτιοσ 1987).



• Είναι ποιθτισ του ατομικοφ άγχουσ, αλλά μζςα ςτο ζργο του είναι 
διάςπαρτοσ και ο απόθχοσ του άγχουσ μιασ ολόκλθρθσ εποχισ. Όμωσ, 
θ ποίθςι του δεν είναι απαιςιόδοξθ. ( «Πάντα κα 'χουμε ανάγκθ από 
ουρανό») .
• ποίθςθ εικονιςτικι, εικαςτικά ςτοιχεία ςτθν ποίθςι του( μορφικά 
κυμίηει τθν κυβιςτικι ηωγραφικι: ςχιματα παραμορφωμζνα, δυνατά 
χρϊματα, αιφνιδιαςτικοί ςυνδυαςμοί)
•εικόνεσ με αντικετικι ςυναρμογι και μεταφορικι λειτουργία
•απλι γλϊςςα, λιτό λεξιλόγιο
•ςυνικωσ ζναρκρο προςθγορικό ουςιαςτικό ςτον τίτλο του 
ποιιματοσ
καταςκευι μικρϊν ποιθμάτων που ακολουκοφν το ςχιμα: εμπειρικι 
αφορμι, μεταςχθματιςμόσ τθσ εμπειρίασ ςε ποιθτικι φανταςίωςθ 
και ολοκλιρωςθ, τελικι παραγωγι τθσ ποιθτικισ εμπειρίασ.



ζπλδπάδεη ζηνηρεία από ππαξμηζκό (ε γλήζηα 

αγωλία πνπ απνξξέεη από ηε ζέζε ηνπ πνηεηή ζηνλ 

εθηαιηηθό θόζκν), ηνλ ππεξξεαιηζκό (ωζεί ηελ 

πνίεζε ζε ρώξνπο εμωινγηθνύο θαη εθθξάδεηαη κε 

ιεθηηθή ιηηόηεηα θαη απζηεξόηεηα θαη ηδενπιαζηηθέο 

εηθόλεο), θαη ηνλ εμπξεζηνληζκό (δηακαξηπξία 

ελάληηα ζηε βία ηνπ πνιέκνπ θαη ζην εθηξωκαηηθό 

θνηλωληθό ζύζηεκα, πξνβνιή ηνπ θαληαζηηθνύ θαη 

ηνπ παξάινγνπ), ηνλ ζπκβνιηζκό(ρξήζε ζπκβόιωλ, 

απνζηεγλωκέλνο όκωο από θάζε ππνβνιή, αθήλεη 

ηα πξάγκαηα πνιύ ζπγθεθξηκέλα)



Το παράλογο
παραμορφωτικά ζγχρωμα ςχιματα ( ζνασ μπαξζσ 
γεμάτοσ αίμα / είν΄ο ουρανόσ )
αμφίδρομθ κίνθςθ με αναιρετικό χαρακτιρα (ζνασ 

μπαξζσ γεμάτοσ αίμα / είν΄ο ουρανόσ/ και λίγο χιόνι )
αςφμβατθ ςυνφπαρξθ λζξεων που αναιροφν κάκε 

λογικι λεκτικι αναμονι ( κλθρονόμοσ πουλιών)
αφφςικοι μεταςχθματιςμοί που ανατρζπουν ακόμθ 
και τθ ςυμπαντικι τάξθ ( ζςφιξα τα ςχοινιά μου/ 
πρζπει και πάλι να ελζγξω τ΄αςτζρια)



δομικά ςτοιχεία τθσ ποίθςισ του:
 μια ιςτορία-μινυμα
 θ ςκθνικι διάρκρωςθ
και 
θ ιδεοπλαςτικι εικόνα( εικόνα / 
ηωγραφιά, που εκφράηει μια ιδζα)



φαντάςματα τθσ τραγικισ πραγματικότθτασ τθσ 
μετεμφυλιακισ Ελλάδασ, απεικόνιςθ με εικόνα ποιθτικι 
του εφιαλτικοφ ειδϊλου τθσ πραγματικότθτασ · ο ποιθτισ 
φεφγει από αυτιν τθν φρικιϊδθ αντιποιθτικι 
πραγματικότθτα που βιϊνει μζςω τθσ ποίθςισ του. Η χαρά, 
θ πραγματικι ηωι των υψθλϊν ιδανικϊν δεν βρίςκεται ςτα 
«φάςματα» , ςτουσ εφιάλτεσ αλλά βρίςκεται ςε άλλθ 
πραγματικότθτα, ςε άλλον « ουρανό», που πικανότατα 
είναι θ ποίθςθ και τα οράματά τθσ για ζνα καλφτερο αφριο· 
ο χϊροσ που τεκταίνονται τα δρϊμενα είναι ο «άλλοσ 
δρόμοσ» ( χαρακτθριςτικό τθσ ποίθςθσ του αχτοφρθ θ 
διάςταςθ του διπλοφ, θ φπαρξθ δυο πραγματικοτιτων).

Η ςυλλογι « Σα φάςματα ι θ χαρά ςτον 
άλλο δρόμο» ( 1958)



Ο τίτλοσ του ποιιματοσ ορίηει το χϊρο του, ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να 
προετοιμαςτεί για τθν είςοδό του ςτο μαγικό κόςμο τθσ 
ποίθςθσ. Ορίηει ςυνάμα και το χρζοσ του ποιθτι, που είναι θ 
αποκατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ των ανκρϊπων με τον « ουρανό» , 
το χϊρο όπου διαφυλάςςονται οι αξίεσ, τα πνευματικά αγακά. Ο 
ποιθτισ ωσ ελεγκτισ των αςτεριϊν, διαμεςολαβεί μεταξφ ουρανοφ 
και γθσ , προςπακϊντασ να βοθκιςει ςτο να φτάςει το φωσ των 
αςτεριϊν ςτθ γθ, το φωσ τθσ ελπίδασ για ζναν ομορφότερο και 
δικαιότερο κόςμο ςτθ ςκλθρι και απάνκρωπθ γιινθ 
πραγματικότθτα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πωσ ο τίτλοσ ςυνδζεται 
άμεςα και ςυμβολικά με το περιεχόμενο του 
ποιιματοσ αναφερόμενοσ ςτθ ςυνειδθτι αποςτολι του ποιθτι να 
διατθριςει ηωντανι τθν αντίςταςθ ςτο θκικό ςκοτάδι .



Ο τίτλοσ του ποιιματοσ απαρτίηεται , κατά τθ ςαχτουρικι 
ςυνικεια, από ζνα ζναρκρο προςθγορικό ουςιαςτικό .Η 
λεκτικι εκφορά του ( με το οριςτικό άρκρο που ςυνοδεφει 
το ουςιαςτικό , το οποίο δθλϊνει το υποκείμενο κάποιασ 
ενζργειασ- του ρόλου του ποιθτι ) μασ επιβάλλει να 
δεχτοφμε : α) μιαν υποχρεωτικότθτα και β) τθν αυςτθρά 
κακοριςμζνθ ιδιότθτα του ποιθτικοφ υποκειμζνου, που ζχει 
μια πολφ ξεκάκαρθ αποςτολι.



ο χϊροσ του ποιιματοσ καλφπτει δφο επίπεδα: το γιινο 
επίπεδο και τθν ουράνια περιοχι .Σο ποιθτικό υποκείμενο 
βρίςκεται ςτθ γθ, θ οποία ςτο ποίθμα δεν περιγράφεται 
κακόλου, αλλά υποδθλϊνεται κατερειπωμζνθ · 
διακειμενικά όμωσ αντιλαμβανόμαςτε πωσ ζχει υποςτεί 
αυτιν τθν κατεριμωςθ με τουσ ςφαγιαςμοφσ και τισ 
απάνκρωπεσ ενζργειεσ που χαρακτθρίηουν τθν εποχι που 
ηει ο ποιθτισ, αυτι των μετεμφυλιακϊν χρόνων · από δω 
κα ξεκινιςει ο ποιθτισ για να πραγματϊςει το ζργο του , « 
να ελζγξει τϋαςτζρια».

Από τθν άλλθ πλευρά υπάρχει ο χϊροσ του ουρανοφ, 
ζνασ υπεργιινοσ χϊροσ, που αποτελεί το ςτόχο του ποιθτι, 
αλλά ζχει υποςτεί και αυτόσ καίρια πλιγματα.



Ο ουρανόσ

εκπροςωπεί το χϊρο των 
ιδεϊν του ποιθτι, το χϊρο 
τθσ αγνότθτασ και τθσ 
ακωότθτασ που αναηθτά,
που ςτρζφεται ο άνκρωποσ, 
για να αναςάνει, να 
προςευχθκεί, να αναηθτιςει 
βοικεια, άρα ςυμβολίηει και 
τθν ελπίδα, το ιδανικό, τθ 
λφτρωςθ



Χρζοσ του ποιθτι είναι να ξεπεράςει τισ δυςχζρειεσ, το 
κακό που ταλανίηει τον κόςμο, για να πετάξει προσ τον 
ουρανό, - το χϊρο του καλοφ και του αγακοφ- αλλά και να 
βοθκιςει τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ να βρουν αυτό τον 
δρόμο. Ο ρθμαγμζνοσ κόςμοσ από τθν ζκπτωςθ των θκϊν 
και τθν αλλοτριότθτα των πραγμάτων, επιβάλλει ςτον 
ποιθτι να επωμιςτεί το χρζοσ του ωσ πνευματικόσ ταγόσ και 
να αναλάβει κακοδθγθτικό ρόλο.



θ τεχνικι τθσ ςμίκρυνςθσ · 
ςφμφωνα μϋαυτι το 
ςαχτουρικό ςφμπαν – και ο 
ουρανόσ- ζχει ςμικρυνκεί και 
γίνεται ορατόσ με τισ 
διαςτάςεισ ενόσ μπαξζ, ενόσ 
εφιαλτικοφ κιπου που είναι 
αιματοβαμμζνοσ



Οι τρεισ ιδεοπλαςτικζσ εικόνεσ
Α) Ένασ μπαξζσ γεμάτοσ αίμα

είν' ο ουρανόσ
και λίγο χιόνι

Ο ουρανόσ ςφμβολο των πνευματικϊν αξιϊν και τθσ ελπίδασ , ζχει 
υπονομευτεί από τθ γιινθ ακλιότθτα, ζχει αμαυρωκεί από τθν θκικι 
ςιψθ τθσ πραγματικότθτασ ( Κατοχι , Εμφφλιοσ, μετεμφυλιακζσ 
αντιπαλότθτεσ, βία, κάνατοσ ).  το αίμα των Ελλινων βάφει με 
κόκκινο χρϊμα τον χϊρο τθσ ακωότθτασ. « μπαξζσ», μια λζξθ οικεία 
αποκτά αμζςωσ τρομακτικι και εφιαλτικι διάςταςθ ϊςτε να 
δθλωκοφν με κακαρότθτα οι δφο διαςτάςεισ που δίνει πάντα ο 
αχτοφρθσ ςτο ποιθτικό του ςφμπαν :το φρικιαςτικό χαρτογραφείται 
τθν ίδια ςτιγμι που αρκρϊνεται το φανταςτικό . 



Ο μπαξζσ / ουρανόσ , που κα ιταν αναμενόμενο να είναι 
γεμάτοσ λουλοφδια, ζχει το χρϊμα των τραυματικϊν 
εμπειριϊν τθσ εποχισ του ποιθτι, το κόκκινο του αίματοσ, 
αλλά και « λίγο χιόνι» · το λευκό χρϊμα του χιονιοφ 
που αποτελεί ςτοιχείο αγνότθτασ και εςωτερικισ 
κακαρότθτασ αφινει κάποια περικϊρια δράςθσ και 
ελπίδασ ςτον ποιθτι. Ο ουρανόσ ςτο ποίθμα ζχει χάςει το 
γαλάηιο χρϊμα του, είναι ματωμζνοσ και ςκοτεινόσ.



Σα χρϊματα λοιπόν που κυριαρχοφν ςτθ ςαχτουρικι 
ποίθςθ, ζχουν εδϊ καίρια κζςθ: άμεςα αναφζρονται το 
κόκκινο και το άςπρο , ζμμεςα αναφζρονται το γαλάηιο και 
το μαφρο :
κόκκινο : χρϊμα τθσ ηωισ αλλά και του κανάτου, τθσ 
φωτιάσ ( κακαρτιριασ αλλά και καταςτροφικισ ), τθσ 
αγάπθσ, του πάκουσ, του κυμοφ .Εδϊ το χρϊμα του 
αίματοσ και του κανάτου
άςπρο: το χρϊμα τθσ αγνότθτασ , τθσ θρεμίασ, τθσ 
πνευματικότθτασ και τθσ ανϊτερθσ ηωισ
γαλάηιο : το χρϊμα του ουρανοφ και τθσ ελευκερίασ
μαφρο: το χρϊμα του πζνκουσ και του κανάτου.
Πράςινο: υπονοείται



Β) ζςφιξα τα ςκοινιά μου
πρζπει και πάλι να ελζγξω
τ' αςτζρια

Η επικυμία του ποιθτι για τθν αναηιτθςθ ενόσ μθ 
κατακρεουργθμζνου κόςμου και θ εναγϊνια προςπάκεια 
για επανάκτθςθ τθσ χαμζνθσ πλθρότθτασ  είναι ατελεφτθτθ 
και αποτελεί μια άλλθ ζκφραςθ του μφκου του ίςυφου · 

Είναι φανερι , ςτθν ποίθςθ του αχτοφρθ, θ ςυνφπαρξθ 
των ανκρϊπων με το άγοσ , τισ φρικαλεότθτεσ, τθν θκικι 
αναλγθςία. Αυτζσ οι ςυνκικεσ τοφ υπαγορεφουν τθν 
ανάγκθ να ακωϊςει αυτόν τον κόςμο, προςεγγίηοντασ τον 
ουρανό. 



Με τθ φράςθ « ζςφιξα τα ςκοινιά μου» διαφαίνεται ο 
ποιθτισ- ελεγκτισ ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ιερισ αποςτολισ · οφείλει να ενεργοποιιςει 
όλεσ τισ ψυχικζσ του δυνάμεισ· 

το ζργο του είναι δφςκολο , απαιτεί αποφαςιςτικότθτα, 
τόλμθ, αιςιοδοξία, ψυχικζσ αντοχζσ. 

Ο αόριςτοσ « ζςφιξα» δθλϊνει τθν ςυντελεςμζνθ 
ετοιμότθτα του ποιθτι , αλλά υπονοεί πωσ είναι κάτι που το 
ζχει ξανακάνει ςτο παρελκόν και το γνωρίηει καλά ωσ 
διαδικαςία .



αυτι θ πρϊτθ βουλθτικι πρόταςθ αποτελεί δομικό ςτοιχείο του 
ποιιματοσ αφοφ κα μασ προετοιμάςει για τθν διατφπωςθ τθσ τρίτθσ 
ιδεοπλαςτικισ εικόνασ. Συγχρόνωσ υπονοείται μια ςχζςθ αιτίου –
αποτελζςματοσ : «πρζπει να πετάω»- αίτιο· ο ποιθτισ μόνο μπορεί, ωσ 
κλθρονόμοσ πουλιϊν / « πρζπει να ελζγξω τϋαςτζρια» - αποτζλεςμα· να 
μθν ςβιςει το φωσ τθσ ελπίδασ και τθσ ανκρωπιάσ ςτθ γθ. βάηει τον 
ποιθτι ςτο χϊρο του θκικοφ κακικοντοσ, πρζπει να επαγρυπνά για να 
μθν χακοφν τα πνευματικά αγακά και οι θκικζσ αξίεσ από τον κόςμο 
μασ, αλλά και για να εμπνεφςει και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ τθν πίςτθ 
ςϋαυτζσ τισ αξίεσ. Η αποςτολι του « ουράνιου μθχανοδθγοφ» διαρκισ , 
δφςκολθ, μεγαλειϊδθσ: να κρατάει αναμμζνα τα φϊτα προσ το δρόμο 
των υψθλϊν ιδανικϊν, μιπωσ τον βρουν και οι άλλοι άνκρωποι 
κάποτε…



Γ ) εγώ /κλθρονόμοσ πουλιών /πρζπει /ζςτω και με 
ςπαςμζνα φτερά /να πετάω.

Ο ποιθτισ μεταμορφϊνεται ςε πουλί.Ενϊ όλοι οι άλλοι 
άνκρωποι ηουν προςκολλθμζνοι ςτθ γιινθ 
πραγματικότθτα, ο Ποιθτισ , όντασ φφςει ελεφκεροσ , 
ανατρεπτικόσ και δθμιουργικόσ διεκδικεί τθ δυνατότθτα να 
φτάςει ςτον «ουρανό» του και να κατακτιςει τα μυςτικά 
του, ωσ κλθρονόμοσ. ζχει τθν ξεχωριςτι ιδιότθτα να 
αιωρείται ανάμεςα ςτουσ δφο κόςμουσ, ςτθ γθ και ςτον 
ουρανό. Αιςκάνεται αυτιν τθν ανάγκθ γιατί αυτό του 
επιβάλλει το χρζοσ του απζναντι ςτθν ποίθςθ, ςτον εαυτό 
του και ςτουσ ανκρϊπουσ.



Σα « ςπαςμζνα φτερά» δείχνουν πωσ αυτόσ ο αγϊνασ του 
δεν τον αφινει χωρίσ τραφματα · είναι όμωσ αναγκαςμζνοσ 
να εκτελεί τθν ουράνια πτιςθ του .Σα τραφματα αφοροφν 
τισ οραματικζσ επενδφςεισ του. Όμωσ δεν υπονομεφουν τισ 
προςπάκειζσ του να αγγίξει τον ορίηοντα των προςδοκιϊν 
του· Αυτι ακριβϊσ θ επιμονι για τθν ανακατάλθψθ του 
ουρανοφ από τον ποιθτι κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τθν γνϊμθ 
κάποιων κριτικϊν που αποδίδουν ςτο αχτοφρθ 
απαιςιοδοξία .Ο ίδιοσ είπε: «Τα ποιιματά μου δεν είναι 
απαιςιόδοξα. Απεναντίασ, είναι ςαν τα ξόρκια. Ξορκίηουν 
το κακό. Μοιάηουν με μάςκεσ αφρικάνικεσ. Με μάςκεσ 
ηώων και προγόνων, για να ξορκιςτεί ο κάνατοσ. Ππωσ 
ςυμβαίνει απαράλλαχτα και με τισ μάςκεσ των ικαγενών». 
κοπόσ του εδϊ να ξορκίςει τθν ειςβολι του Κακοφ από το 
χϊρο των Ιδεϊν.



Η δεφτερθ βουλθτικι πρόταςθ «πρζπει ζςτω και με 
ςπαςμζνα φτερά να πετάω» επαναφζρει το κζμα του 
θκικοφ χρζουσ του ποιθτι, ωσ « κεματοφφλακα των 
θκικοπνευματικϊν αξιϊν»· άλλα περικϊρια επιλογισ δεν 
υπάρχουν για τον ποιθτι, το χρζοσ του είναι ζνα , αλλά 
αποκτά κοινωνικι διάςταςθ και οικουμενικό χαρακτιρα:
θ προάςπιςθ του «ουρανοφ» πρζπει να είναι, υπόκεςθ 
όλων μασ και θ προάςπιςι του είναι κοινωνικι λειτουργία 
τθσ ποίθςθσ



Νίκοσ Καροφηοσ

ο ποιθτισ ζχει ζνα βζβαιο δρόμο

Γεννιζται ο άνκρωποσ κι ο ιλιοσ γίνετ’ αμζςωσ πάκοσ
ο ποιθτισ ζχει ζνα δρόμο ςαν όνειρο μαφρο χαμογελαςτό
ζχει ζνα βζβαιο δρόμο
τόπουσ – τόπουσ αγκάκια
τόπουσ – όπουσ ωραία χαλιά
π’ ο άτυχοσ τα ματϊνει.
Κι όταν ο ιλιοσ πζςει ςτισ κνθτζσ κορφζσ
αρχίηουν τ’ άςτρα. Εκεί του δρόμου θ τζλεψθ
πάλι μια γζννα μάσ προςμζνει.



Σάςοσ Λειβαδίτθσ

Ο π ο ι θ τ ι σ !

Προςπακεί να φαίνεται ιρεμοσ. Να μοιάηει 
με τουσ άλλουσ. Κι
είναι ςτιγμζσ που το κατορκϊνει.
Όμωσ τισ νφχτεσ δεν μπορεί να κοιμθκεί. Οι 
μεγάλεσ φτεροφγεσ
του δε χωράνε μζςα ςτον φπνο.



Ανζςτθσ Ευάγγελου
Ο π ο ι θ τ ι σ
Είχε ανεβεί ςτθν πιο ψθλι κορφι
κι θ φωνι του, λευκό πουλί ςτον ουρανό.
τουσ πρόποδεσ μυρμιγκιαηε πλικοσ αμζτρθτο
άκουγαν τθ φωνι κι ολοζνα ανζβαιναν
μίκραινε ο κφκλοσ και κρατοφςαν ξφλα
μαχαίρια κράταγαν και πζτρεσ και πλθςίαηαν
ακοφγονταν κραυγζσ ςκοτϊςτε τον
να πζφτουν άρχιςαν μετά οι πρϊτεσ πζτρεσ
λάμψαν ςτον ιλιο τα μαχαίρια
κατάλαβε το τζλοσ του.
Όμωσ θ φωνι του,
λευκό πουλί πζταγε πάνω απ’ τα κεφάλια τουσ
και δεν τθ φτάναν οι κραυγζσ και τα μαχαίρια.



Βασίλι Καντίνσκι 

"Μελέτε για το 

εμερολόγιο Γαλάδιος 

Καβαλάρες" (1911)



Έρνστ Λούντβιτ Κίρτνερ "Ο 

καλλιτέτνες και το μοντέλο τοσ" 
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