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ΣΠΥΡΟΣ  Κ.  ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑ   ΕΡΩΤΙΚΑ   
 

ΠΟ ΙΗΜΑΤΑ    
 

 
 

Αφιερώνεται:  
Στον  Έρωτα, τον φτερωτό Θεό της αγάπης, 

και σε όλους τους ερωτευμένους! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
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Απόσπασμα από την τραγωδία του Σοφοκλέους, 

Αντιγόνη 
 
               ΧΟΡΟΣ 

 

              Έρως, ανίκατε μάχαν, 

              Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις,  

              ός εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις, 

              φοιτάς δ’ υπερπόντιος εν τ’ αγρονόμοις αυλαίς 

              και σ’ ούτ’ αθανάτων φύξιμος ουδείς 

              ούθ’ αμερίων σέ γ’ ανθρώπων. 

              Ο δ’ έχων μέμηνεν. 

              Σύ και δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς επί λώβα, 

              συ και τόδε νείκος ανδρών ξύναιμον έχεις ταράξας 

              νικά δ’ εναργής βλεφάρων ίμερος ευλέκτρου νύμφας, 

              των μεγάλων πάρεδρος εν αρχαίς  θεσμών. 

              Άμαχος γαρ εμπαίζει θεός, Αφροδίτα. 

              Νυν δ’ ήδη ’γώ κ’ αυτόςθεσμός έξω φέρομαι  

              τα δ’ ορών ίσχειν δ’ ουκέτι πηγάς  δύναμαι δάκρυ 

              τον παγκοίτην όθ’ ορώ θάλαμον  

              την δ’ Αντιγόνην ανύτουσαν. 

 

             (Μετάφραση στη δημοτική) 

 

             ΄Ερωτα ανίκητε στη μάχη.΄Ερωτα ανίκητε σε κάθε μάχη, 

              συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, συ που ξενυχτάς 

              τα κορίτσια με τα τρυφερά μάγουλα, που δρασκελάς 

              πάν’ από θάλασσες και τρυπώνεις στους κήπους,  

              κανείς δε γλιτώνει από ‘σε, μήτε θεός μήτε θνητός. 

              Όποιον αγγίξεις, τονε παλαβώνεις. Συ, άνθρωπο φρόνιμον 

              εξωθείς στ’ άδικο και στο χαμό, συ π’ ανάβεις ταραχή 

              και αμάχη ανάμεσα σε γιο και πατέρα, νικά πόθος  
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              και λαχτάρα για τη γλυκομάτα νύφη, κόντρα  σ’ όλους 

              τους μεγάλους νόμους. Σαν αθάνατος Θεός τους περιγελάς,  

              ω Αφροδίτη. Ήδη τώρα κι εγώ παρανομώ που δεν μπορώ 

              να κρατήσω τα δάκρυα, βλέποντας τη δύστυχη Αντιγόνη 

              να τη σέρνουν άκαιρα στον τάφο, που μέσα του μια μέρα 

              όλοι θα μπούμε. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 

 
Στην ελληνική και παγκόσμια γραμματεία, από τους αρχαιοτάτους 

χρόνους μέχρι και σήμερα, η παρουσία του έρωτα, του μικρού αυτού 

πτερωτού  Θεού, έπαιξε και θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θεα-

τράκι πρωτίστως της ζωής και της Τέχνης στη συνέχεια. Έχει εμπνεύ-

σει και θα εμπνέει για πάντα, το σύνολο θα έλεγα των λογοτεχνών, των 

ποιητών, των ζωγράφων και των εργατών της Τέχνης γενικότερα.     

       Τον Έρωτα τον βλέπουμε ως θεματική οντότητα στις αρχαίες 

Τραγωδίες και κωμωδίες, στη Δημοτική ποίηση και στα τραγούδια, 

στις κρητικές μαντινάδες, στα μυθιστορήματα, στα δοκίμια, στους ζω-

γραφικούς πίνακες  κ.λπ.  Θα αναφέρω ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ μερικούς α-

ξιόλογους ποιητές, αρχίζοντας από την αρχαιότητα: Η Σαπφώ, ο Όμη-

ρος, για να καταλήξω και στη σύγχρονη  ελληνική λογοτεχνία: Κων-

σταντίνος Καβάφης, Τάσος Λειβαδίτης, Οδυσσέας Ελύτης, Κώστας 

Καρυωτάκης, Γιάννης Ρίτσος, Άγγελος Σικελιανός, Γιώργος Σεφέρης, 

Μαρία Πολυδούρη, Κωστής Παλαμάς, Ανδρέας Εμπειρίκος, Μανόλης 

Αναγνωστάκης, Κώστας Βάρναλης, Νίκος Καββαδίας, Διονύσιος Σο-

λωμός, Ανδρέας Κάλβος, Νίκος Γκάτσος, Νίκος Καζαντζάκης κ.λπ. Θα 

ήταν όμως ανεπίτρεπτον αν δεν αναφερόμουνα και σε μερικούς ξένους 

λογοτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο Τσαρλς 

Ντίκενς, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Όσκαρ Ουάϊλντ, ο Φιοντόρ 

Ντοστογιέφσκι κ.λπ. 

     Από τον κανόνα που προαναφέρθηκε, φυσιολογικά και δε θα 

αποτελούσε εξαίρεση και κυρίως δε θα ήταν ανηπερέαστος ο αμητός 

της πολύχρονης δικής μου ποιητικής δημιουργίας. 150 δημοσιευμένα 

ερωτικά ποιήματά μου (μεταξύ αυτών και  Χαϊκού) είναι 

διασκορπισμένα στις πολυθεματικές μου συλλογές («Οι Αλκυόνες», 

«Δοξαρίσματα», «Ηλίανθοι», «Φυλλοβολή-ματα», «Δροσοσταλίδες», 

«Τα Δειλινά», «Τα Κυκλάμινα») ήρθε η στιγμή, μετά και από υπόδειξη 



 10

πολλών φίλων, να βρουν κοινή στέγη και να αποτελέσουν την παρούσα 

και  νέα μου μονοθεματική Ποιητική Συλλογή με τιτλο «ΤΑ 

ΕΡΩΤΙΚΑ» του Σπύρου Καραμούντζου. 

    Η ανά χείρας  ποιητική Συλλογή κι εγώ προσωπικά είμαστε ευτυχείς, 

γιατί οι αναγνώστες του βιβλίου θα διαβάσουν όχι μόνο συγκεντρωμένα 

όλα τα ποιήματα, αλλά και τους προλόγους, αφιερωμένους στον έρωτα, 

πέντε καταξιωμένων επιστημόνων, συγγραφέων,  λογοτεχνών, κριτικών 

λογοτεχνίας και ποιητών. Επιπλέον θα γνωρίσουν ταυτόχρονα  και τους 

αξιότιμους προλογιστές από τα πλούσια εργοβιογραφικά τους 

σημειώματα, που τους παραθέτω στη συνέχεια κατά αλφαβητική σειρά 

του επωνύμου τους: 

 

Αυγερινός Ανδρέου 

 

Ο Αυγερινός Ανδρέου γεννήθηκε στην 

Άνω Καλεντίνη Άρτας. Σπούδασε Νομικά 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ζει και 

εργάζεται ως δικηγόρος στην Αθήνα. Είναι 

μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, 

της οποίας υπήρξε Πρόεδρος (2008-2010), 

Γενικός Γραμματέας (2006-2008 και 

2012-2013) και μέλος του ΔΣ (2014-

2019). Συνιδρυτής της Αθηναϊκής Εταιρίας Πολιτισμού, της ο-

ποίας υπήρξε πρώτος Πρόεδρος και επίσης μέλος της συντακτικής 

επιτροπής των λογοτεχνικών περιοδικών «Το ρέμα των ιδεών», «Η 

διαδρομή μιας ιστορίας» και «Το σαμπί της ποίησης». 

     Έχει εκδώσει τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές: «Αντιστρο-

φές», «Δίπυλος», «Πέτρα και Φως», «Μετά την καταιγίδα»,  «Ι-

χνηλατώντας τους Καιρούς», «Το δoιάκι των καιρών», «Έβδομη 

γραφή», «Κόκκινη Πέτρα», «Διαδρομές στους Καιρούς». Έχει α-

ποδώσει  στην νεοελληνική γλώσσα το πολύστιχο Τραγούδι του 

Κύπριου λογοτέχνη Βασίλη Μιχαηλίδη «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν 

Λευκωσία (της Κύπρου)  ή το τραούδιν του Κυπριανού». Από τις 



 11

εκδόσεις «ΙΑΜΒΟΣ» έχει κυκλοφορήσει η μελέτη του «Δημοτικά 

τραγούδια – Δράκοι, Λάμιες και Στοιχειά».  

     Έχουν δημοσιευτεί από τον ίδιο οι ακόλουθες μελέτες με τίτλο: 

«Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στη δημώδη και λόγια ποίηση», «Ερ-

μηνευτική προσέγγιση στο κλέφτικο τραγούδι της Λένως Μπό-

τσαρη». Υπό έκδοση είναι η μελέτη του με τίτλο «Τα τραγούδια 

της φυλακής». Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες ιστορικές και λαο-

γραφικές μελέτες και άρθρα του σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά 

και εφημερίδες.     

 

Αριστοτέλης Ι. Κωτσέλης  

 

Ο Αριστοτέλης Ι. Κωτσέλης γεννήθηκε 

στη Ζαχάρω Ηλείας το έτος 1933. 

Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του (Ζαχάρω) και μετά 

την αποφοίτησή του απο το Λύκειο 

Ζαχάρως, εισήχθη στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία Τριπόλεως, από την οποία 

αποφοίτησε το έτος 1955. Υπηρέτησε στο στρατό ως έφεδρος 

Ανθυπολοχαγός πυροβολικού τη  2/ετία 1957-59. 

     Τον Οκτώβριο του 1959 διορίστηκε ως δάσκαλος στην Εκπαι-

δευτική Περιφέρεια Αμαλιάδας. Μετά από 3/ετή ευδόκιμη υπηρε-

σία, κατόπιν εξετάσεων, εισήχθη στη 2/ετή Μετεκπαίδευση Δα-

σκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελειώνοντας τη Μετεκπαί-

δευσή του, πήρε μετάθεση για την Περιφέρεια της Μυροβόλου 

Χίου. Εκεί παντρεύτηκε την επίσης δασκάλα κ.Χαρούλα Τσιλια-

κού - Κωτσέλη με την οποία απέκτησε ένα γιο, τρία (3) εγγόνια 

και τρία (3) δισέγγονα. 

     Υπηρέτησε στη Χίο μέχρι το 1970 οπότε πήρε μετάθεση για 

την Αθήνα. Υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία Αθηνών και Πειραιώς 

(Δραπετσώνα-Κορυδαλλός-Δάφνη). 
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     Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην περιφέρεια Αθηνών, 

γράφτηκε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών 

από την οποία αποφοίτησε το έτος 1977. Το έτος 1978 με υπουρ-

γική απόφαση αποσπάστηκε για μία 5/ετία σε σχολεία της Γερμα-

νίας. Τον πρώτο χρόνο υπηρέτησε ως βοηθός Συμβούλου στο Μό-

ναχο. Το επόμενο έτος, μετά από συνέντευξη, η Γερμανική πλευρά 

τον επέλεξε ως Διευθυντή στο 1ο Ελληνικό Σχολείο Μονάχου. Κα-

τά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο 

Μονάχου και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια παρακολούθησε ει-

δικά Σεμινάρια Οργάνωσης και Διοίκησης Σχολείων στην Ανωτά-

τη Παιδαγωγική Σχολή του 'DULINGEN Γερμανίας. 

     Το έτος 1989, έλαβε μέρος στις εξετάσεις για την Επιλογή 

Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Επελέγη Σχολικός Σύμβου-

λος Βαυαρίας και υπηρέτησε ως Μορφωτικός Ακόλουθος στο Γε-

νικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο. Η επιλογή του αυτή δεν 

του επέτρεψε να πάρει, ως τελειόφοιτος και το πτυχίο της Νομι-

κής. Το έτος 1993, αφού συμπλήρωσε 35/ετία, συνταξιοδοτήθηκε. 

 

Δημήτριος Ν. Λύρας 

 

Ο Δημήτριος Ν. Λύρας γεννήθηκε στην 

Γκούρα Φενεού Κορινθίας το έτος 1938. 

Τελείωσε στην γενέτειρά του το 

οκτατάξιο τότε γυμνάσιο και στην 

συνέχεια σπούδασε νομικά στο 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Επίσης, επί 

διετία παρακολούθησε μαθήματα 

παπυρολογίας και παλαιογραφίας στο 

Μ.Ι.Ε.Τ. Σταδιοδρόμησε ως δικηγόρος 

στην Αθήνα και εργάστηκε επί σειρά ετών με την ιδιότητα του νο-

μικού συμβούλου στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών και Δικα-

στικού της Εμπορικής Τράπεζας. Ασχολήθηκε ενωρίς με την ιστο-

ρική και λαογραφική έρευνα και το ενδιαφέρον του στράφηκε 
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συγχρόνως στην ποίηση και γενικότερα προς την λογοτεχνία. Α-

σχολήθηκε κυρίως με το δοκίμιο, αλλά και το διήγημα. Εξέδωσε 

την αποτελούμενη από 26 δοκίμια ιστορικο-λαογραφική πραγμα-

τεία, που επιγράφεται «Η ΟΜΙΧΛΗ ΣΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΧΟ-

ΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», που αναφέρεται στο τετράπτυχο 

φύση, ζωή, ιστορία και Ελληνική παράδοση. Στην συνέχεια κυ-

κλοφόρησε μια συλλογή από 12 διηγήματα, ιστορικού και ηθο-

γραφικού περιεχομένου με τον τίτλο «ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑ-

ΖΑΝ ΤΙΣ ΠΛΕΙΑΔΕΣ», ταυτόχρονα με την πρώτη ποιητική συλ-

λογή του, που φέρει τον τίτλο «ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΩΝ 

ΑΣΦΟΔΕΛΩΝ».   

     Ακολούθως είδε το φως της δημοσιότητας μια ιστορικο-

μυθολογική πραγματεία του με τον τίτλο «ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ 

ΣΤΥΓΟΣ», μέσα από την οποία διαπιστώνεται η παγκόσμια εμβέ-

λεια της αρχαίας Ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης, που έχει ε-

πηρεάσει τη μυθολογία και τη λογοτεχνία πολλών λαών από την 

απωτάτη Δύση μέχρι τη μακρινή Ανατολή.  Ακολούθησε στη συ-

νέχεια η δημοσίευση της δεύτερης ποιητικής συλλογής του, που 

επιγράφεται «ΣΚΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», με αναφορές σε παλαιό-

τερα βιώματα και σε καταστάσεις επώδυνες που ταλαιπωρούν την 

Ελληνική κοινωνία. Μια τρίτη ποιητική συλλογή του, που έχει τον 

τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», συνιστά μια περιπαθή ανα-

γωγή σε αρχαίες καταβολές και μια έντονη διαμαρτυρία για τα 

σύγχρονα δεινά της Ελληνικής πατρίδος. 

     Ο ίδιος συνεργάστηκε κατά καιρούς και συνεργάζεται με πολλά 

φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά, όπως «Ο Αίπυτος», «Η 

Φιλολογική Πρωτοχρονιά», «Η Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης», 

«Ο 'Ιαμβος», «Το Δελτίο Κορινθιακών Μελετών», «Η Ελληνική 

Αγωγή», «Το Αθηναϊκό Ημερολόγιο» και άλλα. Μέσα από τις σε-

λίδες των περιοδικών αυτών είδαν το φως της δημοσιότητας πλή-

θος λαογραφικών, ιστορικών, φιλολογικών και φιλοσοφικών 

πραγματειών του. Έτσι με βάση αυτές προέκυψαν τα εξής σε συλ-

λογές βιβλία του: Α) Το υπό τον τίτλο «ΦΕΝΕΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
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ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΚΑ», που αποτελούν άθροισμα λαογραφικών θεμά-

των και παρουσιάσεων ιστορικών. Β) το επιγραφόμενον «Α-

ΓΡΕΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ», του οποίου το 

περιεχόμενο εξαντλείται σε διάφορα ιστορικά και αρχαιολογικά 

δεδομένα, που αφορούν στην αρχαία, αλλά και στη σύγχρονη Α-

θήνα.  Γ) «Η ΑΠΕΙΡΟΣ ΠΝΟΗ» (Από τον ευθαλή λειμώνα των 

θεών), που περιέχει πραγματείες ιστορικές, φιλολογικές και φιλο-

σοφικές. Δ) Το βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ Α-

ΝΤΙΦΕΓΓΙΣΜΑΤΑ» με θέματα που αφορούν στη συμβολή της 

Κορίνθου και ολόκληρης της ευρύτερης σημερινής περιοχής της, 

στην ιστορία και τον πολιτισμό, τόσο από την αρχαιότητα όσο και 

από τα νεότερα χρόνια. Και Ε) Το βιβλίο που έχει τίτλο «Η ΕΝ-

ΝΑΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΦΑΝΣΕΩΝ» (Μέσα από τα γε-

γονότα και τις ανατροπές στον αιώνα που πέρασε), στο οποίο ε-

μπεριέχονται εμπειρίες του συγγραφέα σε θέματα, που εν πολλοίς 

άπτονται της πρόσφατης ιστορίας και εν γένει της πνευματικής 

ζωής κυρίως της γενέτειράς του. 

      Ο Δημήτριος Λύρας είναι μέλος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗ-

ΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ», της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝ-

ΘΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» και τακτικό μέλος της «ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛ-

ΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ», της οποίας για ένα χρονικό διάστημα 

διετέλεσε Αντιπρόεδρος, καθώς και επί μια διετία μέλος της επι-

τροπής κρίσεως εισδοχής σ' αυτήν νέων λογοτεχνών ως μελών της. 
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Νίκος Α. Νικολόπουλος  

 

Ο Νίκος Α. Νικολόπουλος γεννήθηκε στο 

Πουλίτσι της Μεσσηνίας (1939) και 

τελείωσε το Γυμνάσιο Μεσσήνης. Φοίτησε 

στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και, 

το 1964, διορίστηκε στη δημόσια 

εκπαίδευση. Υπηρέτησε στη Μεσσηνία, τη 

Βοιωτία και την Αττική. Στη διάρκεια της 

θητείας του τελείωσε τη Σχολή Μετεκπαίδευσης των δασκάλων, 

την Πάντειο και τη Νομική. Το 1969 παντρεύτηκε τη συνάδελφό 

του Γεωργία Σαλδάρη, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά και 

τρία εγγόνια. Το 1983 επιλέχτηκε Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. και 

τοποθετήθηκε στην Ανατολική Αττική, όπου υπηρέτησε, ως τη 

λήξη της θητείας του (2000). 

     Με την ποίηση και τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από τα μαθητικά 

του χρόνια. Το 1972 εκδόθηκαν οι «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ» και το 1980 

τα «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ» του, δύο συλλογές ποιημάτων που έχουν πυ-

ρήνα τους τον άνθρωπο, τον αιώνιο μόχθο του και την αγωνία του 

για το καλό και το καλύτερο. Τα βιβλία αυτά βρήκαν θετική αντα-

πόκριση κι έδωσαν στον ποιητή την τιμή να γίνει τακτικό μέλος 

του Συνδέσμου Λογοτεχνών, αρχικά, και της Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών, μετά τη συγχώνευση των δύο ιστορικών σωματείων 

της χώρας μας. 

     Μετά το 1983 ο «ποιητής» παραμέρισε και πρώτη θέση στο έρ-

γο του πήραν ο Σχολικός Σύμβουλος και η έγνοια του για το παιδί, 

το δάσκαλο, το σχολειό και την Παιδεία γενικότερα. Μία έγνοια 

προμηθεϊκή (1) και λυτρωτική συνάμα. 

     Στη διάρκεια αυτής της θητείας συνεργάστηκε στις επιτροπές 

βιβλίων και επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με-

τείχε στην ομάδα συγγραφής του βιβλίου ιστορίας Ε΄Δημοτικού 

«ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ  ΧΡΟΝΙΑ», το οποίο διδάσκεται και σήμερα 

στα σχολεία μας. Έγραψε ακόμη, «ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙ-
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ΑΣ, γενική και διδακτική προσέγγιση», μία μελέτη των θεμάτων 

ιστορίας που ο ίδιος δίδαξε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στις 

σχολές επιμόρφωσης και εξομοίωσης των δασκάλων (ΣΕΛΔΕ, 

ΠΕΚ), σε συνέδρια και σεμινάρια στην Αθήνα, την επαρχία και 

την Κύπρο. 

     Σήμερα, μετά τη συνταξιοδότησή του, έχει επιστρέψει στη λο-

γοτεχνία, επανεξέδωσε τις ποιητικές συλλογές του, μαζεύει τα 

«σκόρπια» γραπτά και κείμενά του κι έχει την ελπίδα  ν’ αποδώσει 

ένα μέρος από το χρέος που έχει σ’ αυτήν και στον εαυτό του. 

(1). «Να δίνει φως και να σταυρώνεται».  

 

Παναγιώτης Ν. Ξηντάρας    

 

Ο Παναγιώτης Ν. Ξηντάρας 

είναι διδάκτωρ του Πανε-

πιστημίου Ιωαννίνων και επί-

τιμος Σχολικός Σύμβουλος Φι-

λολόγων.  

    Γεννήθηκε στους Βουτιά-

νους Λακωνίας το 1948 και 

αποφοίτησε από το Γυμνάσιο 

Αρρένων Σπάρτης. Σπούδασε, διαδοχικά, στη Θεολογική Σχολή 

Αθηνών για ένα έτος˙ στη συνέχεια, κλασική φιλολογία στη Φι-

λοσοφική Σχολή Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τις φιλολογικές 

του σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, επίσης, πτυχιούχος της 

Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Τρίπολης). Διετέλεσε, διευθυντής σύνταξης του 

περιοδικού Επιστήμη και Παιδαγωγία, που εξέδιδε το Περιφε-

ρειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Τρίπολης.  

    Υπηρέτησε επί 34 έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά 

βάση στην Αργολίδα, όπου έζησε στο Άργος και στο Ναύπλιο 

32 έτη (1977 – 2009).   Δίδαξε στο 13ο Λύκειο Αθηνών ως ανα-
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πληρωτής καθηγητής (1976 - 1977) και στη συνέχεια στο 1ο 

Γυμνάσιο και στο 1ο Λύκειο Άργους, στο 2ο Λύκειο Ναυπλίου 

και στο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Αργολίδας ως διευθυντής.  

Δίδαξε, επίσης, επί δωδεκαετία, ως επιμορφωτής των καθηγη-

τών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Τρίπο-

λης, 3ο Αθήνας και Μυτιλήνης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συ-

νέδρια και σεμινάρια με ανακοινώσεις και εισηγήσεις αντίστοι-

χα. Έχει προσκληθεί και έχει ομιλήσει σε αρκετές πόλεις της 

χώρας. 

     Υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις της εκπαιδευτικής ιεραρχίας: κα-

θηγητής, υποδιευθυντής λυκείου και διευθυντής γυμνασίου, προϊ-

στάμενος διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αργολί-

δας, τμηματάρχης στη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπεύθυνος οργάνωσης και λει-

τουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στην ίδια Διεύθυνση 

του υπουργείου, σχολικός σύμβουλος φιλολόγων νομού Μεσσηνί-

ας με έδρα την Καλαμάτα και αργότερα την Κυπαρισσία και για 

μικρό διάστημα του νομού Αργολίδας. Διετέλεσε αναπληρωτής δι-

ευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Τρίπολης 

και προϊστάμενος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης 

(“υπερσύμβουλος”) στη νεοσύστατη τότε Περιφερειακή Διεύθυν-

ση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.  

     Υπήρξε ιδρυτής και επί επταετία, πρόεδρος του Συνδέσμου Φι-

λολόγων Αργολίδας (1984 - 1991), ταμίας και αντιπρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (1996-2000). 

     Αρθρογράφησε επί σειρά ετών στον τοπικό τύπο της Αργολίδας 

(Αναγέννηση, Αργειακόν Βήμα, Ειδήσεις και Εσπερινή) και έχει δη-

μοσιεύσει αρκετά άρθρα στις αθηναϊκές εφημερίδες Ελευθεροτυπί-

α, Πρώτη και Επικαιρότητα και στα περιοδικά Φιλολογική, Φιλό-

λογος, Νέα Παιδεία, Εκπαιδευτικά, Διαβάζω, Επιστήμη και Παιδα-

γωγία. Επίσης, έχει ανθολογηθεί,  ως χρονογράφος, στον τόμο Έ-

νας αιώνας χρονογράφημα 1899 - 1999, εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 2000. 
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     Οι ερευνητικές του αναζητήσεις εστιάζονται σε θέματα παιδα-

γωγικής, γλώσσας, κυρίως στα δημοσιογραφικά κειμενικά είδη (ε-

πιφυλλίδα, δοκιμιογραφία, σφηνογραφήματα, ευθυμογραφήματα) 

και ιδιαίτερα στο ταξιδιογράφημα και το χρονογράφημα, για το 

οποίο έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή, με θέμα: 

1. Ο δημοσιογραφικός λόγος στα χρονογραφήματα του 

Παύλου Παλαιολόγου (διδακτορική  διατριβή  

2009), τόμ. Α΄ (σελ. 418), τόμ. Β΄ Παράρτημα (σελ. 

323). 

Άλλα έργα του: 

2. Η πορεία της σκέψης στην έκθεση ιδεών, (19881/ 

19952) εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα, σσ. 400.     

3. Καλειδοσκόπιο, (1992), (χρονογραφήματα), εκδόσεις 

Βιβλιογονία,  Αθήνα, σσ. 189.  

4. Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει, (110 γλωσσογραφίες), 

υπό έκδοση. 

5. Τα έθιμα της γενέτειράς μου (1972), (συλλογή λαο-

γραφικών εθίμων, κατατεθειμένη στο λαογραφικό σπου-

δαστήριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), σσ. 102. 

6. Τα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 

στο Λύκειο: τα όρια του εφικτού και της υπερβολής 

(έρευνα), (2002), (σε συνεργασία με το Λεων ί δα  

Αθανασ ί ου ,  καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννί-

νων και τον Κων / νο  Πλ ιακοπάνο ,  φιλόλογο καθη-

γητή) στην επιστημονική επετηρίδα Δωδώνη του Φιλο-

σοφικού – Παιδαγωγικού - Ψυχολογικού Τμήματος της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Ιωάννινα, 2002, τόμ. λα΄, σσ. 79-168. 

7. Το χρονογράφημα ως είδηση, ως επιστολή, ως αρ-

θρομαχία και ως λιβελογράφημα στο Άργος του 19ου 

αιώνα (1883-1889), (έρ ευ να ), εκδόσεις Παύλος, Αθή-

να 2006, σσ. 102. 
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     Επίσης, το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο περιλαμβά-

νει πολλές ανακοινώσεις (έρευνες) σε συνέδρια, άρθρα σε τιμη-

τικούς τόμους, προλόγους σε βιβλία, επιφυλλίδες, βιβλιοκρισίες, 

σφηνογραφίες σε εφημερίδες, αφυπηρετογραφήματα σε τιμητι-

κές εκδηλώσεις, καθώς και επιμέλειες βιβλίων.       Τέλος, από το 

2010, καλλιεργεί, με αφοσίωση, την αφιέρωση , ως νέο κειμε-

νικό είδος, του οποίου είναι εισηγητής και έχει γράψει, συνολικά 

ως σήμερα, 1023 αφιερώσεις σε αντίστοιχα βιβλία, οι οποίες 

πρόκειται να εκδοθούν σε πέντε τόμους.  Είναι έγγαμος και πα-

τέρας δύο παιδιών και ενός εγγονού.  

 

Για μένα ήταν μεγάλη η τιμή, που οι ανωτέρω διακεκριμένοι επιστήμο-

νες, λογοτέχνες και κριτικοί, (Αυγερινός Ανδρέου, Αριστοτέλης Κωτσέ-

λης, Δημήτριος Λύρας, Νικος Νικολόπουλος και Παναγιώτης Ξηντά-

ρας), θυσιάζοντας τον πολύτιμο χρόνο τους, αφού πρώτα διάβασαν τη 

Συλλογή, αποδέχτηκαν την πρότασή μου και προλόγισαν «ΤΑ ΕΡΩΤΙ-

ΚΑ» μου. Γι’ αυτό και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου 

και τους συγχαίρω, γιατί με την εμβριθή μελέτη τους και ως γνώστες 

της επίδρασης του έρωτα στην ποίηση και όχι μόνον, ορθοτόμησαν, 

ακτινογράφησαν, αξιολόγησαν, φώτισαν και  ψήλωσαν περισσότερο τα 

ερωτικά μου ποιήματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η κρίση, που τόσο ό-

μορφα καταγράφηκε στον πρόλογό τους, όχι μόνο θα επιβραβευτεί από 

τους αναγνώστες, αλλά θα διευκολύνει και τη δική τους μελέτη. 

     Χαίρομαι που με όχημα το βιβλίο μου αυτό θα τους έχω πνευματι-

κούς συνταξιδιώτες και τώρα και για πάντα. 

 

                                                               Σπύρος Κ. Καραμούντζος 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 

 «Και η γυνή καλή τω είδει σφόδρα». 
Βασιλειών, Κεφ. ΙΑ΄ 

 
Τα ερωτικά ποιήματα ή ποιήματα αγάπης αποτελούν σημαντικό 

υποσύνολο των λυρικών ποιημάτων, δηλαδή  του είδους εκείνου 

της ποίησης, που δεν είναι ούτε έπος ούτε δράμα. Ερωτική ποίηση 

έγραψαν οι αρχαίοι λυρικοί ποιητές: Η Κόριννα από την Τανάγρα, 

η Σαπφώ και ο Αλκαίος από τη Λέσβο, ο Ίβικος από το Ρήγιο, ο 

Απολλόδωρος από την Αθήνα, κυρίως δε και πρωτίστως ο Ανα-

κρέων από την  Τέω: 

 

«Τώρα χτυπώντας με πορφυρένια 

μπάλα ο χρυσομάλλης Έρωτας με προκαλεί 

με μια νέα που φορά πολύχρωμα σανδάλια  

να παίξω…».  Ανακρέων. 

 

Στίχους ερωτικούς βρίσκουμε και στα λεγόμενα Ανακρεόντεια  

ποιήματα, τα οποία εσφαλμένα αποδίδονται στον Ανακρέοντα: 

 

«Η φύση κέρατα στους ταύρους 

κι οπλές στα άλογα έδωσε, 

γρηγοράδα στους λαγούς, 

στα λιοντάρια στόμα  

και μεγάλα δόντια, 

στα ψάρια το κολύμπι 

και στα πουλιά το πέταγμα, 

στους άνδρες την ανδρεία. 

Για τις γυναίκες  

τίποτα δεν απόμεινε. 

 
Τι έκανε λοιπόν; 
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Τους δίνει ομορφιά 

στη θέση όλων των ασπίδων, 

στη θέση όλων των όπλων. 

Σαν μια γυναίκα είναι όμορφη, 

νικά το σίδερο και τη φωτιά…». 

 

     Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε ερωτικά ποιήματα 

(Άσμα Ασμάτων) και στα χρόνια του Μεσαίωνα (Ερωτόκριτος του 

Κορνάρου). Τη σκυτάλη των ερωτικών τραγουδιών πήρε ο ίδιος ο 

λαός, ο οποίος στα τελευταία 300 χρόνια συνέθεσε και τραγούδη-

σε εκατοντάδες ερωτικά τραγούδια απίστευτης τελειότητας. Σε ένα 

από αυτά υμνείται η γυναίκα: 

«Απόψε δεν κοιμήθηκα και σήμερα νυστάζω, 

γιατί κουβέντιασα πολύ με μια γειτονοπούλα. 

Πό ’χει τα μάτια σαν ελιά, τα φρύδια καγκελάρι, 

πό ’χει τα ματοτσίνορα σαν κλώσια από μαντήλι. 

Να της μιλήσω ντρέπομαι, να της το πω φοβάμαι, 

να την αφήσω αφίλητη, ταχειά χαζό με λέει». 

    Σ’ ένα άλλο τραγούδι υψώνεται και μετεωρίζεται ο έρωτας της 

γυναίκας για τον άνδρα: 

 «Αυτά τα μάτια σ’, Δήμο μ’, τα όμορφα, τα φρύδια σ’ τα 

γραμμένα. 

Αυτά με κάνουν κι αρρωστώ, με κάνουν και πεθαίνω. 

Για πάρε, Δήμο μ’, το σπαθάκι σου και κόψε το λαιμό μου. 

Και μάσε και το αίμα μου σ’ ένα χρυσό μαντήλι.. 

Και πάαινε, Δήμο μ’, στα εννιά χωριά, στα δέκα βιλαέτια. 

Και αν σε ρωτήσουν τι ’ναι αυτού, το αίμα της αγάπης». 

 

    Ποιήματα του έρωτα και της αγάπης έγραψαν πολλοί νεότεροι 

ποιητές (Καβάφης, Σικελιανός, Ελύτης, Πολυδούρη και άλλοι). 

     Στον ωραίο αυτό βωμό της ερωτικής ποίησης, που το φως λα-

μπυρίζει άσβεστο για αιώνες, εισφέρει τώρα τα «ερωτικά» του 

ποιήματα και ο λογοτέχνης Σπύρος Καραμούντζος. Για την αξία 
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του λογοτεχνικού έργου του Σπύρου Καραμούντζου μου δόθηκε η 

ευκαιρία να σημειώσω τις σκέψεις μου με αφορμή την έκδοση άλ-

λου βιβλίου του. Σημειώνω εδώ, απλώς, ότι ο φίλος αυτός, διακε-

κριμένο τακτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο σε-

μνός και ευπατρίδης επιστήμονας, είναι ένας αληθινός λογοτέχνης. 

Το ασίγαστο και άνυχτο ενδιαφέρον και πάθος του για την καλή 

ποίηση, μας χαρίζουν τώρα τα ερωτικά του ποιήματα.  Είναι δο-

μημένα τα ποιήματα αυτά έντεχνα επαρκώς κι έχουν υπερχειλίζο-

ντα λυρισμό, ισορροπία μορφής και περιεχομένου. Μας προτρέ-

πουν και μας δείχνουν το δρόμο, με σκοπό ή ανεπίγνωστα, να ε-

νεργοποιήσουμε την βαθιά μέσα μας παρόρμηση, να αγαπήσουμε, 

να γίνουμε ένα με το Όλον. Να διαλύσουμε το Εγώ και Εσύ σε μια 

ενότητα. Να σταματήσουμε να είμαστε ξεκομμένοι από την ίδια 

μας την πηγή. 

      Ολοκληρώνοντας κανείς την ανάγνωση των ερωτικών αυτών 

ποιημάτων του Σπύρου Καραμούντζου, νιώθει ότι ο άνθρωπος έχει 

ανάγκη την αγάπη, χρειάζεται τον έρωτα, γιατί μόνος του είναι 

πνιγμένος και δεν μπορεί ν’ ανασάνει, χάνει τις ρίζες του.  Αν ξε-

ριζώσεις ένα δέντρο απ’ το χώμα του, τότε το δέντρο θα νιώσει 

μεγάλη επιθυμία να ξαναριζώσει στο χώμα, γιατί αυτή είναι η α-

ληθινή ζωή. Ξεκομμένο το δέντρο δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει 

να υπάρξει μέσα στη γη, μαζί με τη γη, μέσ’ από τη γη. Ο άντρας 

μπορεί να βρει τη γη του πλάι στη γυναίκα, αλλιώς είναι μισός και 

ζητάει απελπισμένα να γίνει ολόκληρος. Το ίδιο και η γυναίκα. Ο 

άντρας και η γυναίκα μαζί είναι η πύλη για το Θεό. Περιδιαβαίνο-

ντας την ερωτική ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου μαθαίνουμε 

ότι είναι ανώφελο και μάλλον βλαπτικό να κινούμαστε, οι άντρες 

και οι γυναίκες, σε παράλληλες γραμμές κι έτσι να μη συναντιό-

μαστε καθόλου. Ο έρωτας, θέλουμε, δε θέλουμε, οδηγεί τις ψυχές 

στο Φως. Αυτό μας λέει ο ποιητής Σπύρος Καραμούντζος με τους 

στίχους των ερωτικών του ποιημάτων. Σημειώνει: 
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«Κουράγιο κάνουν τα πουλιά στη μοίρα κρεμασμένα, 

γιατί στα φύλλα της καρδιάς δε σβήνουν τα γραμμένα 

κι ο Ήλιος πάλι φλογερός με τους ζεστούς αέρες 

θα φέρει μες στη χειμωνιά αλκυονίδες μέρες». 

 

     Όπως το ουράνιο τόξο μετά τη βροχή, όπως του ρυακιού το κε-

λάρυσμα και η βουή του ποταμού και του καταρράκτη ισορροπούν 

τον άνθρωπο, όπως η απέραντη θάλασσα, χωρίς ακτή και γλάρους, 

μας δείχνει την απεραντοσύνη, όπως γελούν τα λουλούδια μόνο 

σαν έρχεται η αυγή μαζί με των πουλιών τη γιορτή. 

      Ο δημιουργός των ερωτικών ποιημάτων ευμοίρησε. Η σμίλη 

του λάξευσε επιτυχώς το πεντελικό μάρμαρο και με υφάδι τη γνώ-

ση και στημόνι την προοδευτική έκρηξη των εσώτερων αισθημά-

των του, την άριστη χρήση της γλώσσας, την πλαστικότητα των 

στίχων και την υψηλή αισθητική της γραφής του, κέρδισε τη μάχη 

του αγώνα του καλού και του ωραίου και μας χάρισε τα ωραία και 

μάλλον διδακτικά (θεωρώ) ποιήματά του, αποδεικνύοντας ότι βρί-

σκεται ολόρθος και δυνατός στις επάλξεις του λογοτεχνικού Χρέ-

ους κι από ψηλά βιγλίζει τ’ ανθρώπινα, μαθαίνοντας σε εμάς πως 

πυργώνεται το καλό και η ιδέα του Ωραίου. 

     Έχει λεχθεί, ευφυώς, ότι, αν κάποτε γινόταν μια σύναξη των 

λαών, όπου το κάθε έθνος θάπρεπε να βγει και ν’ απολογηθεί τι 

μεγάλο πρόσφερε στην παγκόσμια ζωή, η Ελλάδα με δίκαιη περη-

φάνεια θα φώναζε στο γένος ολόκληρο των ανθρώπων: 

Εγώ σου πρόσφερα ήρωες και ποιητές! 

    Θεωρώ ότι δικαιούμαι να συμπληρώσω τη ρήση αυτή: Εγώ σου 

πρόσφερα ήρωες και πολλούς ποιητές, μεταξύ των οποίων και το 

Σπύρο Καραμούντζο. 

 

                                                         Αυγερινός Ανδρέου                           

                                                         Πρώην Πρόεδρος της Εταιρίας 

                                                       Ελλήνων Λογοτεχνών. 
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Φιλικό Προλόγισμα 

 
Είναι αλήθεια ότι μία συνάντηση με κάποιο έργο τέχνης δεν είναι 

μια απλή υπόθεση. Όταν μάλιστα η συνάντηση αυτή αναφέρεται 

σε έργο του ποιητικού λόγου, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Η δυ-

σκολία φτάνει στα όρια των δυνατοτήτων σου, όταν πρόκειται να 

κρίνεις ποιητική συλλογή ενός συναδέλφου και καλού  φίλου από 

τα παλιά, του Σπύρου Καραμούντζου. 

     Η πρόσκληση για παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής του 

συλλογής «ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ», αποτελεί τη μεγαλύτερη, ίσως, τιμή 

που μπορεί να γίνει σ' έναν απόμαχο εκπαιδευτικό. Όταν δε κά-

ποιος δεν έχει μέσα του το τάλαντο της ποίησης - όπως συμβαίνει 

στην περίπτωσή μου - η τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά και η 

ευθύνη που συνεπάγεται, είναι όντως πολύ μεγάλη. Αυτή η αί-

σθηση ευθύνης που έφερε μαζί της η πρόσκληση, δεν το κρύβω, 

μου έφερε και το φόβο. Ένας φόβος που ξεπέρασε τη χαρά και 

μου προκάλεσε την αμφιβολία, αν θα μπορέσω να εκπληρώσω, 

όπως πρέπει, τις υποχρεώσεις μου. 

     Τον Σπύρο Καραμούντζο τον γνώρισα τη 2/ετία 1963- 65, ό-

ταν 30/ χρονοι νέοι τότε καθίσαμε στα ίδια θρανία, ως μετεκπαι-

δευόμενοι δάσκαλοι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο πράος χαρα-

κτήρας του, η σοβαρότητά του, η καλοσύνη του και γενικά η όλη 

συμπεριφορά του, με τράβηξαν κοντά του. Γίναμε φίλοι, με το 

πραγματικό αντίκρισμα της λέξης. 

     Διάβασα, μελέτησα τα «ΕΡΩΤΙΚΑ» του και το ερώτημα που 

αυθόρμητα βγήκε από μέσα μου είναι: 

«Πώς μπορείς να αντέξεις το ερωτικό του παραλήρημα, όταν το 

κάλλος σε πυρπολεί και χωρίς να το θέλεις σε οδηγεί στα όρια 

των δυνατοτήτων σου; 
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Πώς μπορείς να αντέξεις αυτό το ωραίο που γεννιέται μέσα από 

μία ένταση διαφορετικών συναισθημάτων; 

Αυτά τα συναισθήματα που σε καλούν σε συμμετοχή, σε αναστά-

τωση και ένταση τέτοια, που αυτή η συμμετοχή γίνεται κίνδυνος 

για τη γήινη ύπαρξή σου; Φτάνεις στο ανακόλουθο σχήμα, η α-

γάπη να γίνει κίνδυνος»! 

     Από την πρώτη του συλλογή «ΑΛΚΥΟΝΕΣ» ο Σπύρος Κα-

ραμούντζος, είχε βρει τη δική του φωνή, λες και ήταν έτοιμος 

από καιρό. Κατέγραψε με το δικό του μοναδικό τρόπο τη δική 

του ποιητική πορεία. Ανήκει στην κατηγορία των ποιητών που 

αντιλαμβάνονται το  λόγο ως το πρωτογενές υλικό στο χτίσιμο 

μιας νέας κοινωνίας, μιας κοινωνίας με αξίες, ήθος και ελευθερία, 

πέρα από  σύνορα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. Ο ανθρωποκε-

ντρικός χαρακτήρας του απαντάται και στον ποιητικό κόσμο του 

Σπύρου Καραμούντζου. 

     Ένα δείγμα καθαρότητας στην ποίησή του είναι το πόσο ξε-

περνάει τις υποκειμενικές ωθήσεις και φτάνει σε πολύ ευρύτερα 

μηνύματα, ερμηνευτικά της ανθρώπινης μοίρας και του πόνου. 

Σ' όλα του σχεδόν τα ποιήματα συνειδητοποιεί την αίσθηση του 

πόνου, αλλά και της αλήθειας που κρύβει ο πόνος. Ξεσκεπάζει 

τους εφιάλτες που τον οδηγούν, όχι προς τη διαφυγή από τον πό-

νο, αλλά στην εντρύφησή του σ' αυτόν. 

Χαρακτηριστική είναι η προτελευταία του στροφή στο ποίημα: 

 

«Συγγνώμη λάθος». 

 

 Η λήθη σβήνει την πληγή 

μα η ουλή της μένει, 

για να θυμίζει στην ψυχή 

ποιος πόνος τη βαραίνει. 
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Επίσης η δεύτερη στροφή στο ποίημά του :  

«Ο ΠΟΝΟΣ» 

Οι ουλές στο σώμα μένουν, 

την ψυχή να μας πικραίνουν, 

και ο καλός ο λόγος μόνο 

τη γλυκαίνει με το χρόνο. 

     Στα περισσότερα ποιήματά του βλέπουμε μια υπερβολική πι-

κρία παντού, τόσο που φαίνεται ότι η ζωή του κρέμεται από νο-

σταλγίες ή αυταπάτες. 

     Στα ποιήματά του συναντώνται διαχρονικά εποχές, καταστά-

σεις, γεγονότα, πρόσωπα, άλλες φορές όμοια, άλλες ανόμοια. Συ-

μπλέκονται, συναποδέχονται, βρίσκουν αναγκαίες ισορροπίες, 

συνυπάρχουν και συμβιούν έτσι ώστε να δημιουργούνται πολλα-

πλές είκόνες, οπτικές και ακουστικές, που οδηγούν σε αισθητικό 

αποτέλεσμα, ποιητικό μόρφωμα, ποιητικό γεγονός, ποίημα! 

Τα «ΕΡΩΤΙΚΑ» του ποιήματα, χωρίς την αίσθηση της υλικής 

τους ποιότητας, είναι σημαδεμένα από τη βάσανο της φανταστι-

κής επαφής. Είναι συμπλέγματα και συνδυασμοί της φαντασίας 

μονάχα, χωρίς αντιστοιχία με τον πραγματικό κόσμο, επιθυμίες 

ανεκπλήρωτες, που μοχθεί ο ποιητής με πάθος μελετητή να ανα-

στηλώσει. 

     Ο έρωτας σφηνώνεται στον εγκέφαλο και το πάθος παράγει 

από μόνο του αναμνήσεις, που έχουν μία ιδιάζουσα ποιότητα. 

Ιδού το μεγαλείο έκφρασης: 

 

«Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» 

....... 

Μα εγώ το βρήκα το κλειδί 

στα φυλλοκάρδια μέσα, 

που το λέγαν δαχτυλίδι, 

κι άνοιξα πόρτα και καρδιά, 

μπουμπούκια πριν να βγάλει. 

Μ' αγάπης λόγια τρυφερά 
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της είπα να το ξέρει: 

Τριανταφυλλιά μου, 

δούλος σου εδώ και μπρος. 

Πάρε με για κηπουρό σου, 

ροδόσταμο για να' χεις. 

Και εκείνη με τ' αγκάθια της 

με τσίμπησε στο χέρι 

και κοκκινίσαν τ' άνθη της , 

για να μου τα προσφέρει. 

    Τον ανεκμηστήρευτο έρωτα τον ανεβάζει στα επίπεδα μυστη-

ρίων. Ο έρωτας φτάνει στη θέαση της ιδέας του αγαθού. Και ο 

χρόνος καταξιώνει το αίσθημα. Πιστεύει και επιθυμεί στη διάρ-

κεια του έρωτα. Εύστοχα το αποτυπώνει στο 

 

«ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ»: 

Μετά από χρόνια στη ζωή 

το «νυν και αεί» θυμάμαι, 

που μου ψυθίριζες στ' αυτί 

τα βράδια να κοιμάμαι. 

......... 

Μα πριν ειπούμε το αμήν, 

της προσευχής το γράμμα 

στη λήθη έστειλες το νυν 

και το αεί για πάντα. 

 

     Στις δύο παραπάνω στροφές βρίσκει ο αναγνώστης τον ιδιο-

φυή ποιητικό τρόπο έκφρασης του Σπύρου Καραμούντζου. Ο 

ποιητής έχει δημιουργήσει ένα δικό του ξεχωριστό, εύρυθμο και 

πολυεπίπεδο ποιητικό χώρο, που λειτουργεί με τους δικούς του 

όρους και κανόνες και πάντα σε σχέση με τα προσωπικά του ποι-

ητικά βιώματα και σύμβολα. Δύο λέξεις κυριαρχούν στα ΕΡΩ-

ΤΙΚΑ του: Έρωτας και τρυφερότητα. 
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     Αν ο έρωτας είναι πάθος προσφοράς και ζήτησης, αντίθετα η 

τρυφερότητα έχει την χάρη μιας ενδιάθετης συστολής και μιας πε-

ρίσσειας τιμής και αγάπης. Εξ άλλου πάντοτε ο έρωτας χρησιμο-

ποιεί την τρυφερότητα ως στάδιο μεταβατικό προς την ολοκλήρω-

σή του. Μόνο η τρυφερότητα έχει τη χάρη να εναρμονίζεται με το 

σεβασμό. Όποιος διαβάσει τα ΕΡΩΤΙΚΑ του Σπύρου Καραμού-

ντζου θα διαπιστώσει ότι  ο ποιητής αποφεύγει την κατακτητική 

δραστηριότητα του έρωτα, που υπερβαίνει την ευγενή αδράνεια 

του σεβασμού. Παλαμικές αναφορές, Καρυωτακική μελαγχολία 

και μια πρώιμη υπερρεαλιστική διάθεση ενυπάρχουν  μέσα στην 

ποιητική νεότητα του ποιητή και χαράσσονται με μια εφηβική ρώ-

μη πάνω στις λέξεις. 

      Ο ποιητικός οίστρος του Σπύρου Καραμούντζου ξεσπάει στα 

υπέροχα τετράστιχά του, που το καθένα είναι ένα ολοκληρωμένο 

ποίημα, που εκπέμπει όλα τα μηνύματά του. Κάθε στροφή αφήνει 

πολλά υπονοούμενα και έτσι ο αναγνώστης, θέλει δε θέλει, συμμε-

τέχει στην ποιητική σύνθεση που ο ίδιος ο ποιητής, σκόπιμα, αφή-

νει ημιτελή. 

Π.Χ 

        1- Ρωτάς τί έχω να σου πω,  

             γλυκιά μου περιστέρα,  

             μα αυτό στον ίδιο το σκοπό 

             σ' το λέω κάθε μέρα. 

                             ή 

          2.- Της καρδιάς μου είσαι πόνος, 

                απ' τα νιάτα μου ο μόνος, 

                πυρετός που περιμένει,  

                κάθε βράδυ ν' ανεβαίνει. 

Τί μπορεί να ειπεί κανείς για τη γοητεία του «αστείου στίχου»  

(Χαϊκού) του Σπύρου Καραμούντζου; 

Ο λιτός και εξαιρετικά αυτός σύντομος στίχος, με τη συνοδεία 

μιας εικονοποιητικής δύναμης στο σύνολό τους, αποτελούν ένα 

ποίημα «εν προόδω». Παρά τις μικροσκοπικές τους διαστάσεις, 
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αποτελούν ολοκληρωμένα έργα ποιητικής τέχνης. Εδώ, ακριβώς, 

φαίνεται η λογοτεχνική δεξιότητα και πειθαρχία του Σπύρου 

Κσραμούντζου. 

Τα χαϊκού του τα διακρίνει μια στοχαστική διάθεση, ένας διάχυτος 

λυρισμός ο οποίος πηγάζοντας από τον έρωτα, μετατρέπεται σε 

μικροσκοπικά αριστουργήματα, που χαρίζουν ιδιαίτερη αισθητική 

απόλαυση στον  αναγνώστη τους. 

Π.χ 

Αγάπης λόγια. 

Βάλσαμο για τις καρδιές 

που έχουν πόνο. 

          ή 

Για τα μάτια σου 

δεν κλείνω τα δικά μου. 

Ακτινοβολούν. 

     Ο Σπύρος Καραμούντζος, μ' έναν υπέροχο συγκερασμό της πα-

λιάς  Ιαπωνικής στιχουργικής φόρμας, με την Ελληνική θεματολο-

γία, κατορθώνει νσ σηκώσει αυτή τη συλλογή «Χαϊκού», σε μια 

πρωτότυπη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύνθεση. 

     Όλη η συλλογή του είναι ένας χάρτης αυτογνωσίας. Χρειάστη-

κε ισχυρά βιώματα για να γραφεί, αλλά και πολλή δουλειά για να 

κατασταλάξει μέσα του ο καταιγιστικός του οίστρος. 

     Για τον Σπύρο Καραμούντζο, ο έρωτας δεν ωριμάζει ποτέ. Ει-

σβάλλει αιφνίδια στο σκοτεινό θάλαμο του όντος και ανάβει φωτιά 

παρανάλωμα, καταφέγγει, πυρώνει την ύπαρξη, την κατακαίει και 

φεύγοντας την κατακαλύπτει με στάχτη πικρή. 

Γιατί τελικά ο έρωτας αρχίζει ως πόνος έλλειψης και περατώνεται 

ως μαρτύριο έλλειψης!!! 

     Είμαι βέβαιος, φίλε μου, τα ΕΡΩΤΙΚΑ σου θα έχουν: ΚΑΛΟ 

ΤΑΞΙΔΙ ! 

 

Αριστοτέλης Ι. Κωτσέλης  
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

      Στην  Ερωτική ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου 
 
Για την σύγχρονη ελληνική ποίηση, όσον αφορά το σύνολό της, 

αλλά και ειδικότερα για την ερωτική, έχουν ειπωθεί και έχουν 

γραφτεί πολλά. Οι ρίζες της ξεκινούν από τα πανάρχαια χρόνια και 

από τότε που γεννήθηκε, αναπτύσσεται και ανθεί αδιάλειπτα κάτω 

από τον λαμπρό ουρανό της χώρας, που κατέχει την πιο εξαίσια 

θέση στη γωνιά τούτη της Μεσογείου. Και συμβαίνει τούτο, γιατί 

είναι στην υφή της, η ποίηση αυτή να εκφράζει τη φωτεινότητα 

της ελληνικής ψυχής, μέσα από μια αδιάσπαστη παράδοση, στην 

οποία ζει ακόμη ολάκαιρος ο κόσμος ο αρχαίος από την εποχή του 

Ομήρου και της όψιμης αρχαιότητας, αλλά και ο ελληνικός ο νεό-

τερος του Δημοτικού τραγουδιού και της σύγχρονης εποχής, που 

έχει παγιωμένες τις περί ζωής εκτιμήσεις, τόσο για την αξία της 

και τις επιδαψιλεύσεις μέσα σε τούτη, όσο και για τις περί του τέ-

λους της περιπαθείς αντιλήψεις. 

     Και ο Σπύρος Καραμούντζος, ένας έγκριτος και ευδόκιμος λο-

γοτέχνης και ποιητής, έχει διακριθεί σε πλείστες αποτυπώσεις του 

έντεχνου λόγου. Ιδιαίτερα όμως έχει διαπρέψει ως ποιητής, τόσο 

στην ποίηση που έχει χαρακτηριστικά της κλασικής τεχνοτροπίας, 

όσο και στην νεοτερίζουσα, ακόμη και σ’ αυτή την ξενόφερτη, 

που είναι γνωστή ως «χαϊκού», την οποία διακρίνει η πυκνότητα 

του στίχου, η βραχυλογία και η αρχαία δωρική λιτότητα. Ιδιαίτερη 

όμως εντύπωση εκποιεί η ερωτική ποίησή του, όπως παρουσιάζε-

ται στη συλλογή του που επιγράφεται «ΕΡΩΤΙΚΑ», καθ’ ότι είναι 

ένα αποκρυστάλλωμα της ηχηρής ανάμνησης ημερών αρχαίων. 

Είναι ένα απαύγασμα λαμπερών συλλήψεων, που γεννιέται μέσα 

από τη διάρκεια των ανέμελων καιρών, ένα απόσταγμα βαθέων 

συγκινήσεων μιας πάντοτε νεανικής ψυχής και αναδύεται τούτη 

σαν άρωμα, που πλημμυρίζει και ευωδιάζει έναν ευρύτατο ποιητι-

κό περίγυρο. 



 32

      Η ερωτική ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου έχει προεκτά-

σεις παντού με την αισθαντικότητά της, καθώς αρχίζει από τ’ απλά 

και συνηθισμένα πράγματα, από τις απέριττες κινήσεις, που άδηλα 

αδράχνουν την ένταση της επικαιρότητας, για να ξεχωρίζει την 

κάθε στιγμή της ζωής, για να την κρατήσει εσαεί, καθώς τούτο υ-

ποβοηθείται κάθε φορά από μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που διώ-

χνει την όποια ματαιότητα. Τούτη η ποίηση είναι φανερό, ότι έχει 

τις ρίζες της και τις πηγές της στην αρχαιοελληνική ποιητική πα-

ράδοση, όπως αναπτύχθηκε από τους ελληνιστικούς αιώνες μέσω 

του ερωτικού επιγράμματος, όπου το υπολανθάνον ερωτικό πάθος 

κυριαρχεί παντού. Αγκαλιάζει τα πάντα, κινεί όλα τα έμβια όντα, 

ξυπνά παντοειδή ενδιαφέροντα, ενεργοποιώντας κι αυξάνοντας 

την έφεση για τις απολαύσεις της ζωής, μέσα σε μια περιοδικότη-

τα, που ανανεώνει την κοσμουργό επικοινωνία των υπάρξεων, που 

χαίρονται το ηλιόφως και τα χρώματα. 

     Έτσι λοιπόν θέματα που κινούν τη συγκίνηση και έχουν σχέση 

με τον κύκλο της Αφροδίτης, καθώς εμφανίζουν τα αισθησιακά 

θέλγητρα της γυναικείας ομορφιάς, βρίσκουν τη θέση τους μέσα 

σ’ αυτή. Ακόμη η ειδυλλιακή αντίληψη, η αβρότητα των ευγενι-

κών υπάρξεων, η απλότητα της χάριτος και η ρεαλιστική απεικό-

νιση της ζωής, κυρίως στην ακμή της, που είναι η περίοδος της 

ήβης, προβάλλονται σ’ αυτή με τρόπο που υποβάλλει και εντυπω-

σιάζει.  

     Πόσο παραστατικά ο ποιητής παρουσιάζει στο ποίημά του, που 

το θέτει στο βιβλίο του ως κορωνίδα των συνθέσεών του, τις δύο 

αλκυόνες εξαπλωμένες και αγκαλιασμένες επάνω στα βότσαλα της 

φωτεινής ακρογιαλιάς να χαίρονται τον έρωτά τους, εικόνα αιώνι-

ας ανάμνησης του ιδανικού σε μια προσωρινότητα, που διέπει και 

τ’ ανθρώπινα, χωρίς να κατολισθαίνει προς την τύρβη της καθημε-

ρινής πεζότητας. Την ερωτική ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου 

χαρακτηρίζει η απλότητα, που ξεκινά από το αυτονόητο και εξι-

κνείται μέχρι το επιτηδευμένο. Σ’ αυτήν το περιττό περικοσμείται, 

το ιδανικό εκλάμπει και η άνεση της κίνησής του σε χώρο γνωστό 
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μέσω των αισθήσεων και των εξειδικευμένων παρατηρήσεων ε-

ντυπωσιάζει. Ο ποιητής κατορθώνει με εκπληκτική δεξιοτεχνία να 

διατηρείται στο διηνεκές ένας διάλογος μεταξύ όλων των πραγμά-

των (εμβίων και φυσικών στοιχείων) μέσω σκέψεων αβιάστων. Η 

ποίησή του στήνει γέφυρα μεταξύ του τωρινού και του παντοτει-

νού, έτσι που να καθιστά το παρελθόν διαρκές παρόν στην αναζή-

τηση των ιδανικών επιδιώξεων και των εκστασιακών καταστάσε-

ων, που τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν, όπως με δωρική απλό-

τητα μας το αποκαλύπτει στην σύνθεσή του, που επιγράφεται 

«ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ». 

     Στην ίδια τούτη ποίηση η ατομική υπόσταση του ποιητή αίρε-

ται αρκετά ψηλά, όσο και η έξαρση της χαράς του, που τη διαχέει 

ατόφια μέσα από τον αυθορμητισμό των αισθημάτων του. Γι’ αυ-

τόν το λόγο κάθε ερωτική σύνθεσή του είναι καρπός ενός πραγμα-

τικού βιώματός του. Η ζωή γι’ αυτόν, όπως την παρουσιάζει μέσα 

από τους στίχους του, δεν αποτελεί μία άσκοπη και μάταιη περιπέ-

τεια και παρά το γεγονός, ότι τα πάντα είναι παροδικά και ανεπα-

νάληπτα, από την ποίησή του απορρέει μία αισιοδοξία, που διαλύ-

ει κάθε αχλή. Έτσι λοιπόν όλες τις συνθέσεις του διακρίνει η έντο-

νη αίσθηση της ζωής και της εμπειρίας των ανθρωπίνων πραγμά-

των. Ελαύνεται από έναν ανυπόκριτο πόθο δημιουργικής προσφο-

ράς, έτσι ώστε τούτος διαρκώς και με άπειρους τρόπους να υποδη-

λώνεται και να εμφανίζεται σαν το μεστωμένο μπουμπούκι, που 

εξανθεί σε επαγωγούς χρωματισμούς και με αφθονία αρωμάτων. 

      Πολλά είναι εκείνα που ο καθένας μπορεί να θαυμάσει μέσα 

στον λειμώνα, που εντρυφώντας ο ποιητής συλλέγει τα πλέον ό-

μορφα λουλούδια που κοσμούν την ποιητική συλλογή του «ΤΑ 

ΕΡΩΤΙΚΑ». Από την άποψη της μορφής τους τα ποιητικά σχήμα-

τα είναι πληθωρικά, όπως της αλληγορίας των παρομοιώσεων, της 

μεταφοράς εικόνων, των αποστροφών και των αντιθέσεων, όπου 

μαζί με τη λιτή διατύπωση των παρατηρήσεών του και των εκτι-

μήσεων προσδίδεται ενάργεια στην αποτύπωση των συλλήψεών 

του. Η ποίησή του όσο απλή και αν παρουσιάζεται τόσο περισσό-
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τερο αποκαλύπτει τη γνησιότητα της έμπνευσής του, που η πνοή 

και ο παλμός της είναι στοιχεία, που την καθιστούν αξιόλογη. 

Συνθέσεις όπως η επιγραφόμενη «ΑΣΤΕΡΙ», που συγκινούν και 

τέρπουν, δίνοντας στο συναίσθημα έξαρση, οδηγώντας το σε σύμ-

φυση με την πρακτικότητα στην ζωή και αρκετές άλλες, όπως «Ο 

ΤΥΦΛΟΣ ΕΡΩΣ», «Η ΦΩΛΙΑ» και «Η ΧΑΡΑ», χωρίς να χρειά-

ζεται αναφορά και σε άλλες, διακρίνονται για τη λυρικότητά τους, 

συνταιριασμένη με τη χάρη της κινητικότητας μέσα στον καλο-

δουλεμένο στίχο τους. 

    Τέλος ανακεφαλαιώνοντας όλα τ’ ανωτέρω μπορεί να προστε-

θεί, ότι η ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου απέχει μακρυά από 

τη θολή και πλαδαρή έλλειψη κάθε μορφολογικού ενδιαφέροντος, 

γιατί έχει ως βάση και αφετηρία σταθερά κριτήρια για τη ζωή, ευ-

γενείς πόθους και περιπαθείς αξιολογήσεις. Βέβαια μέσα από τις 

συνθέσεις του υποφώσκει ή άδηλα διαχέεται ένας σύνθετος καη-

μός για την ζωή και κυρίως για την ακμή της (τη νεότητα), που δι-

αδοχικά παρέρχονται. Αυτό όμως ως γεγονός δεν τον υποχρεώνει 

να καταφεύγει σε ελεγειακή εκφορά των παρατηρήσεων και των 

εκτιμήσεών του, παρ’ ότι τούτο είναι πληθωρικά εκπεφρασμένο 

από την αρχαιότητα, όπου ο έρωτας συνδέεται και ταυτίζεται με 

την έννοια της νεότητας, ενώ αντίθετα ο θάνατος με την έννοια 

του γήρατος. Ήβη και «αργαλέον» γήρας αποτελούν τους δύο α-

ντίποδες, που η αέναη διαδοχή της πρώτης από το δεύτερο γεμίζει 

με πίκρα την ψυχή του κάθε ποιητή, που θέλει να επικεντρώσει τις 

αναφορές του στον έρωτα, συνάπτοντάς τον υποχρεωτικά με τη 

βραχύτητα της νεότητας, γεγονός το οποίο ο εν λόγω ποιητής σιω-

πηρά αντιπαρέρχεται. 

     Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους τα «ΕΡΩΤΙΚΑ» 

ποιήματα του Σπύρου Καραμούντζου συγκροτούν μια αξιόλογη 

και ενδιαφέρουσα ποιητική δημιουργία, που πρέπει να τύχει προ-

σοχής. 

      Δημήτριος Ν. Λύρας 
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ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ «ΕΡΩΤΙΚΑ»  

του Σπύρου Καραμούντζου 
 

Στα μέσα της Άνοιξης (16 Απρίλη) πήρα, σε πρώτη γραφή, τα «Ε-

ΡΩΤΙΚΑ» ποιήματα του φίλου και συναδέλφου, στην τέχνη του 

λόγου και της διδαχής, Σπύρου Καραμούντζου. Τα κείμενά του 

συνόδευε μ’ ένα χειρόγραφο σημείωμα, που μου έδωσε χαρά αλλά 

κι ευθύνη ιδιαίτερη. «Θα είναι ξεχωριστή η τιμή για μένα, καλέ 

μου φίλε», έγραφε εκεί, «αν ένας γραπτός προλογικός σχολιασμός 

σου θα στήριζε και θα έδινε φτερά στα ΕΡΩΤΙΚΑ  μου, για να πε-

τάξουν». Λόγος απλός, λιτός απέριττος και συνάμα στοχαστικός 

με πνοή κι ανάσα ποίησης. Πώς ν’ αρνηθείς και πώς να ξεπεράσεις 

αυτό το χρέος τιμής που, με ευλάβεια μύστη, σου εμπιστεύεται και 

σου καταθέτει ο αγαπημένος φίλος; Γι’ αυτό κι εγώ το δέχτηκα με 

χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είπα το ναι, στο Σπύρο, από 

τις πρώτες μέρες.  

     Τα διάβασα, τα ξαναδιάβασα. κι ένιωσα το ρυθμό τους να χτυ-

πά στα μέτρα της καρδιάς μου αλλά (υποθέτω) και στον παλμό του 

κάθε στοχαστικού αναγνώστη. Γι αυτό και διάλεξα γόνιμο χρόνο 

πλάι στις μέρες, της φθινοπωρινής ισημερίας, «να στηρίξω και να 

φωτίσω τη φτερωτή πορεία τους», όπως μου ζήτησε κι ο ποιητής 

τους.  

     Η συλλογή είναι άθροισμα ποιημάτων που περιλαμβάνονταν σε 

προηγούμενες συλλογές του Καραμούντζου, αλλά και άλλων που 

περίμεναν υπομονετικά στα δεφτέρια και στα συρτάρια του, για να 

δουν πρώτη φορά το φως και να  πάρουν ξεχωριστή θέση στη μο-

νο-θεματική συλλογή αυτού του βιβλίου. Το σύνολό τους είναι 

αρκετά μεγάλο αφού το απαρτίζουν εβδομήντα πολύστροφα ποιή-

ματα, τριάντα πέντε τετράστιχα και άλλα τόσα τρίστιχα «χαϊκού», 

στα οποία ο Σπύρος έχει επιδοθεί με ιδιαίτερη επιτυχία και σε πα-

λαιότερη αυτόνομη συλλογή του. 
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     Όποιος έχει διαβάσει τα «ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΑΣ», πεζό έργο του 

ποιητή, που εκδόθηκε πριν έξι χρόνια και είναι ένας ύμνος στο γε-

νέθλιο τόπο του, την Καρυά της Αργολίδας, και συνάμα το μικρό 

αυτοβιογραφικό του, διαπιστώνει ότι τα πιο πολλά κείμενα των 

Ερωτικών έχουν εδώ την αφετηρία και τη ρίζα τους και μέσα στο 

εύκρατο κλίμα του κινούνται κι αναπνέουν και τα άλλα. Είναι δια-

πιστωμένο άλλωστε ότι η «μικρή πατρίδα είναι για τον άνθρωπο  

η προσφιλής κουκίδα στο χάρτη της ύπαρξής του», όπως ση-

μειώνει στην εκδοτική παρουσία της «ΚΑΡΥΑΣ» και ο εκλεκτός 

συνάδελφος Γιάννης Χατζηβασιλείου. Κι αν αυτό ισχύει για τον 

καθένα είναι σχεδόν κανόνας για τον δημιουργό λογοτέχνη ή καλ-

λιτέχνη, ο οποίος συχνά κρύβει μέσα του πλούτο από ανέκφραστα 

βιώματα για τον γενέθλιο τόπο, τη ζωή και τους ανθρώπους του. 

Κι όλα αυτά, σε κάποια ευκαιρία, ξυπνούν και τον «κράζουν», θα 

’λεγε ο Καρκαβίτσας0F

1, να βρει τον τρόπο να τα ζωντανέψει, να τα 

φωτίσει και να τα καταθέσει στο έργο του. Και είναι σχεδόν βέ-

βαιο πως σ’ αυτό το έσω κάλεσμα υπέκυψε κι ο ποιητής μας. 

     Ο ποιητικός λόγος του Καραμούντζου, και στις προηγούμενες 

συλλογές του,  είναι στοχαστικός, χαμηλόφωνος, υπαινικτικός. 

Τον κανόνα αυτόν τηρούν και τα κείμενα αυτής της συλλογής, α-

φού, καθώς είπαμε, πολλά είναι σάρκα από το σώμα των προη-

γούμενων. Διαβάζοντάς τα όμως κανείς ως ένα ενιαίο σύνολο, δι-

ακρίνει μια αναβλύζουσα τρυφερότητα και μια ποιοτική κλιμά-

κωση έκφρασης τρυφερής σαν χάδι. Στη γραφή τους το πάθος και 

η υπερβολή έχουν μέτρο και όριο. Η έκφρασή τους χάρη, ήθος και 

κοσμιότητα. Κι όπου το θέμα  εγγίζει τα όρια της υπέρβασης, ο 

ποιητής ρίχνει αυλαία στίξης κι αφήνει τον αναγνώστη να στοχα-

στεί και να συνεχίσει της δικής του καρδιάς το δρόμο. Με αυτά  τα 

κριτήρια οδηγό ο ποιητής διαχειρίστηκε, με ευλυγισία και επάρ-

κεια, το γοητευτικό, αλλά και «ναρκοθετημένο», θέμα των ΕΡΩ-

                                                 
1 «Με κράζει η θάλασσα», είναι η τελευταία φράση στο θαυμάσιο διή-
γημά του «η θάλασσα», στα «Λόγια της πλώρης». 
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ΤΙΚΩΝ του, ξεπερνώντας τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν τα κεί-

μενά του κοινότυπα, παρωχημένα ή ανεπίκαιρα. 

     Πολλές, μεταβαλλόμενες και Οβιδιακές οι μορφές του έρωτα, 

από τα πρώτα ως τα στερνά βήματα του ανθρώπου. Για την κατα-

γραφή και τις παραλλαγές τους άλλωστε ξόδεψαν χρόνια ζωής ο 

Όμηρος, ο Πλάτων, ο Φρόιντ και άλλοι πλήθος. Μα τον ποιητή 

μας δεν τον βασανίζουν τέτοιες έγνοιες. Αυτός ανοίγει του νου και 

της καρδιάς τα παραθύρια κι αφήνει να καθίσουν στα δεφτέρια του 

ό,τι, από τη σχέση του με το άλλο φύλο, τον ρίγησε, τον συγκίνη-

σε, τον γοήτεψε, τον πόνεσε… Κι όλα αυτά τα καταθέτει στα Ε-

ΡΩΤΙΚΑ του, απλά, ανώδυνα, χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις, σαν ένα 

παραμύθι με εναλλασσόμενες εικόνες. 

     Για να κρατήσει τον λόγο του, όσο γίνεται, πιο ανώνυμο στρα-

τεύει όλα της γης και του σύμπαντος τα καλά και τα στοιχεία(ά). 

Ήλιος, φεγγάρια, νέφη, αστέρια, δέντρα, πουλιά, νερά, δελφίνια, 

λουλούδια, και άλλα πλήθος, προσωποποιούνται, παίρνουν μορφή 

και φωνή, χαίρονται, πάσχουν και δρουν μαζί του. Κι ο αναγνώ-

στης από κοντά, μπαίνει στη ρότα τους και πορεύεται, πετά ή πλέει 

μαζί τους.   

     Ακολουθώντας το συναισθηματικό  κύκλο των εποχών κι εγώ, 

ξεκινώ τη γνωριμία μου με τα βουκολικά, τ’ ανοιξιάτικα και τα αι-

σιόδοξα κείμενα της συλλογής, μιας και, όπως προείπα, Απρίλη 

μήνα «ήρθαν και με βρήκαν», καθώς θα ’λεγε κι ο Τίτος Πατρίκι-

ος1F

2, κι αυτόν τον «ξανθό» μήνα «έστησε (και στήνει) ο έρωτας χο-

ρό», κατά το Σολωμό2F

3. Και είναι τα περισσότερα αυτά. «Η βοσκο-

πούλα» και «η τσελιγκοπούλα» ανοίγουν αυτό τον κύκλο στην 

καρδιά του ποιητή και της συλλογής κι ακολουθούν, με τις χάρες 

τους και τις  ιδιαιτερότητές τους, «η φιγούρα της κουρτίνας», «η 

καλαματιανή» (καμάρι εγώ!), «ο μύθος», «το κικκινέλι», « η 

Ζωή», «η Μαίρη», «το ποτήρι», «η φωλιά», «η χαρά», και τα ε-

                                                 
2 Τίτος Πατρίκιος: «Σε βρίσκει η ποίηση», εκδ. ΚΙΧΛΗ. 
3 «Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη». Στίχος από τους «Ε-
λεύθερους Πολιορκημένους» του ποιητή, σχεδίασμα Γ΄, απόσπ. 6. 
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σώψυχά του «το καρδιοχτύπι», «τα δελφίνια», «το κουτσουράκι» 

και το «σ’ αναζητώ», ανασυρμένα (ίσως) από το πιο βαθύ συρτάρι 

της καρδιάς του δημιουργού τους.  

     Τον κύκλο αυτόν ακολουθούν και πλαταίνουν μια σειρά από 

στοχαστικά- νοσταλγικά και άλλα ποιήματα, που, πέρα από την 

ευρηματική τους θεματολογία, σηματοδοτούν τη μεστότητα σκέ-

ψης και γραφής  του ποιητή. Αντιπροσωπευτικά τους το «Για μιαν 

Ελένη», το «θολό τοπίο», το «έλα», ο «Μαθός», οι «Αέρηδες», «η 

Μαργαρίτα» και πλάι τους  το «Ειδύλλιο στην Ελιτσά», η «Ρήγισ-

σα» και το «Αγάπης Όνειρο», που θαρρώ πως, μαζί με τον ευθύ 

λόγο αγάπης που αποπνέουν, βοηθούν τον ποιητή να πλατύνει τα 

όρια και τα όνειρά του. Στο τελευταίο ποίημα μάλιστα, με οδηγό 

του την αλκυόνη, που, από τον πρώτο του στίχο, είναι το αγαπη-

μένο του πουλί-σύμβολο - μιας κι αυτή ερωτεύεται, γεννά και 

κλώθει το μεσοχείμωνο - κι ενώ  σουρούπωσε, εκείνος προσμένει 

απτόητος στην ακτή «βάρκας κάλεσμα», προκειμένου ν’ ανοιχτεί 

στο πέλαγος και να βάλει «νέα ρότα» για ό,τι αγαπημένο δεν πρό-

λαβε να χαρεί ακόμη σ’ αυτή τη ζωή. «Με μελτέμια και μ’ αγέ-

ρι/να με παν σε ξένα μέρη./ Με μελτέμια κι αλκυόνες /να’ ναι οι 

ώρες μου αιώνιες». Κι επειδή σε τέτοια ταξίδια και με τέτοιους 

καιρούς γίνονται και λάθη, εφιστά την προσοχή και ζητά χάρη κι 

από το ρολόι του να ’χει έγνοια: «την αυγούλα, ξυπνητήρι,/ σαν με 

δεις σε τρεχαντήρι,/πρόσεξε μη με ξυπνήσεις/ και στη μοναξιά μ’ 

αφήσεις»! 

     Άφησα τελευταία την ομάδα κειμένων που, ακολουθώντας την 

εποχή, τα συνοδεύουν κάποια στοιχεία συννεφιάς, μελαγχολίας ή 

και ματαίωσης προσδοκιών. Η θέση τους στη σειρά αυτή όμως  εί-

ναι τυπική κι όχι ποιοτική. Το πιο καλό κρασί, άλλωστε, και στην 

Κανά, το ήπιαν τελευταίο.  

     Σε κάποια απ’ αυτά τα ποιήματα η ερωτική παρουσία και διά-

ψευση, συμπορεύονται, είναι δίδυμες αδερφές συνυπάρχουν, και 

διαζευγνύονται. Στον προσωποποιημένο «ήλιο και τρισήλιο», για 

παράδειγμα, ο ποιητής  γράφει: «Για της καρδιάς το βάσανο/ήταν 
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το πρώτο χάδι,/όλη τη μέρα βάλσαμο/και όνειρο το βράδυ».Μα κι 

όταν τούτο το θάμα σβήνει και χάνεται από μια «ολική έκλειψη», 

ομολογεί με καρτερία: «Τόσο μεγάλο πάθημα/ο νους δεν το πι-

στεύει/πάνω στο μεσουράνημα/το φως να βασιλεύει».  

     Στην ίδια συχνότητα κινούνται το λησμονημένο «νυν και αεί» 

και η σπασμένη από την καταιγίδα «ομπρέλα», τα οποία, αντί να 

μεταφερθούν με στίγματα πόνου, καταγράφονται ως αναμενόμενα 

συμβάντα και ως δοκίμια άσκησης για τη ζωή που τον (και μας) 

περιμένει: «Βρεγμένος ως το κόκαλο,/αν ζω θα τη θυμάμαι· /χωρίς 

ομπρέλα στη βροχή/τι άλλο να φοβάμαι;», αναρωτιέται αφοπλι-

στικά. Ίδια ή παρόμοια στοιχεία συνυπάρχουν στην «κούκλα», τη 

«βοσκοπούλα», την «πέτρινη καρδιά», «τα ψηλοτάκουνα», «το 

πρώτο μήλο», τα «Βήματα χορού», στο «εγώ, η Νίκη κι ο Τοτός» 

κι αλλού, με  ποικίλες μορφές και τρόπους ευρηματικούς. Ο Σπύ-

ρος όμως βρίσκει τον τρόπο κι αυτά, τ’ ανεπιθύμητα, να τα γλυ-

καίνει ή να τα ξεπερνά συχνά με χιούμουρ και ανώδυνο σαρκα-

σμό. Κορυφαίο δείγμα του τελευταίου η ευρηματική «αποκάλυ-

ψη», όπου, στις δοσοληψίες του έρωτα, μπλέκει χωρίς αποτέλεσμα 

κι ο Αη-Γιάννης ο Πρόδρομος, και εισπράττει αναίτια τη μομφή: 

«Τέτοια έκανες και πάλι/ και σου ’κόψαν το κεφάλι». 

     Η συλλογή ολοκληρώνεται με τα «Τετράστιχα» και τα «Χαϊ-

κού», που προανέφερα, τα οποία,  κινούνται στο ίδιο κλίμα σκέ-

ψης αλλά  και με πειθαρχία στην «κατ’ οικονομίαν» γραφή. Από 

τα πρώτα μπορεί να διακρίνει κανείς, χωρίς να αδικήσει τα άλλα, 

τα «σκαροπούλια», τη «Ζωή», την «ανοιχτή πληγή» και την «α-

σπρόμαυρη ταινία», για να κλείσει αυτή την όμορφη και γοητευτι-

κή περιδιάβαση του βιβλίου με ένα μόνο «Χαϊκού», που είναι ται-

ριαστό με το θέμα, τον τίτλο της συλλογής και το μόχθο του Σπύ-

ρου Καραμούντζου: 

«Με μερεμέτια  

το σπίτι δε στεριώνει. 

Αγάπη θέλει». 
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Κι αυτός, σαν καλός δάσκαλος που είναι, κάθισε και στέριωσε τα 

ΕΡΩΤΙΚΑ του με πολλή αγάπη και περισσή τρυφερότητα. Εύγε 

του. 

 
Νίκος Α. Νικολόπουλος 
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Συνταξιδιωτικό  προλόγισμα 

 
 

Το ποιητικό ερωτικό corpus του Σπύρου Καραμούντζου, που κρα-

τάς στα χέρια σου, αγαπητέ αναγνώστη, συνιστά το προσωπικό 

του αγκυροβόλιο και αποτελεί καταθετήριο ψυχής για το μελλο-

ντικό μελετητή, που θα εγκύψει να εξετάσει την κατηγορία της 

ποίησης, η οποία ευσχήμως - από την αρχαιότητα - ονοματίζεται 

ερωτική. Η ποίηση αυτή - περισσότερο από κάθε άλλο είδος ποίη-

σης - βασίζεται στο προσωπικό πυριατήριο που θερμαίνει τα εσω-

τερικά τοιχώματα της ψυχής και εκτοξεύει με καυστικότητα, πολ-

λές φορές, το πάθος, τον πόνο, τη λύπη, τον αναστεναγμό, την ο-

νειροφαντασιά για το έτερον ήμισυ.  

     Αυτές οι επιμέρους και άλλες, ακόμη, ερωτικές οπτικές αποτυ-

πώνονται στα 70 ποιήματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας σε 

προγενέστερες ποιητικές συλλογές του Σπύρου Καραμούντζου, 

καθώς και στα 35 έντιτλα ερωτικά τετράστιχα και στα, επίσης, 35 

άτιτλα τρίστιχα χαϊκού, που συσσωματώνονται σ’ αυτό τον τόμο.  

Τα ποιήματα αυτά κληροδότησαν τα δικά τους σήματα και άφη-

σαν την αναγνωστική τους σφραγίδα στους αναγνώστες τους. Τώ-

ρα, μεταστεγάζονται στο φυσικό τους χώρο και “συνομιλούν” με 

την ερωτική τους ομογένεια,  για να διαλαλήσει τη νέα τους πα-

ρουσία. 

     Ο Σπύρος Καραμούντζος στήνει, μ’ αγάπη πολλή, το “ερωτο-

γραφείο” του: γνωρίζει καλά ότι ο ποιητής δεν έχει κυρίαρχο στό-

χο του, κάθε φορά που στιχουργεί, να διασαλπίσει μεγάλες ιδέες 

και να προτείνει λύσεις σε ζητήματα. Δεν είναι σκοπός αυτός της 

τέχνης του. Αυτό είναι έργο των πολιτικών, των μελετητών και 

των ερευνητών. 

     Ο ποιητής στήνει το σκηνικό του με τέχνη πολλή. Πλάθει κα-

ταστάσεις με υλικά κυρίως της πραγματικότητας. Δημιουργεί την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα και “μεταδίδει συγκινήσεις με τα υπο-
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βλητικά μέσα της καλλιτεχνικής έκφρασης”, από την οποία αναδύ-

εται η ποιητική αύρα.  

     Αυτά τα γνωρίζει ο Σπύρος Καραμούντζος, σαν καλός τεχνίτης 

της παραδοσιακής ποίησης που είναι, και τοποθετεί επιδέξια το 

φόντο με τις ιδέες, τα ερεθίσματά του, τα βιώματά του και το ανα-

μνηστικό του απόθεμα, χωρίς ωστόσο, να προβάλλει το έλλογο 

νόημα σε βάρος τού αισθητικού. Ξέρει πως το δεύτερο προπορεύε-

ται, ανοίγει την αυλαία, κάνει τις συστάσεις, παρουσιάζει τα πρό-

σωπα και τις καταστάσεις, δημιουργεί το κλίμα και δονεί το θυμι-

κό. Το έλλογο νόημα αφήνει το προβάδισμα στο αισθητικό νόημα, 

συμπορεύεται μαζί του, υπηρετώντας την αισθητική απόλαυση, 

χωρίς ν’ αφήνει ασάφειες και ν’ αναγκάζεται ο αναγνώστης να λύ-

νει λεξίγριφους ή να αναζητεί το νόημα λογογρίφων.  

      Ο Σπύρος Καραμούντζος είναι ο ποιητικός σχολιαστής τής κα-

θημερινότητας. Αφουγκράζεται ήχους ανδρών, γυναικών, παιδιών, 

πουλιών, ρυακιών, τεττίγων. Τους εσωτερικεύει, “συ-σκέπτεται” 

μαζί τους, “συνομιλεί” και αποστάζει το ερωτικό του ποιητικό κα-

ταστάλαγμα. Είναι ο ποιητής της αμεσότητας. Βιώνει την καθημε-

ρινότητα και τη μεταστοιχειώνει σε ποίηση κατανοητή με μέτρο 

και ρυθμό. 

      Το ερωτικό του περισκόπιο δεν απορρίπτει καταστάσεις διπλα-

νές, βιώματα φίλων, συγγενών και γνωστών ως ελάσσονος σημα-

σίας, που δε χρήζουν του ποιητικού αποστάγματος. Το περισκόπιό 

του αυτό κάνει συνεχή διάτρηση. Είναι περιστρεφόμενο ευρέος 

βεληνεκούς εμπνευστήριο. 

      Η κάθε αφορμή, μικρή ή μεγάλη, σπουδαία ή ασήμαντη, χαμη-

λής έντασης ή εκρηκτικής εγρήγορσης δεν απόλλυται. Περνά από 

το προσωπικό “ερωτο-τήριο” του Σπύρου Καραμούντζου και ε-

κβάλλει το δικό της ψυχικό εκτόπισμα.  Η καθεμιά, με τη φυσιο-

γνωμία της, διέρχεται μπροστά από το δοκιμαστήριο των αξιών 

του, κρίνεται ανάλογα και ιεραρχείται κατάλληλα. 

      Ο ποιητής δεν περιφρονεί το παραμικρό άγγιγμα των εσωτερι-

κών χορδών του˙ ούτε την κρυφή ματιά της γειτονοπούλας, ούτε 
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το φύσημα του αέρα που ανασηκώνει μέχρι το γόνατο το φόρεμά 

της, ούτε το μάζεμα των λευκών ρούχων. Τίποτα, μα τίποτα δεν 

πάει χαμένο. Όλα περνούν από το ποιητικό διηθητήριο του Σπύρου 

Καραμούντζου. Λεπτουργούνται και ευγενίζονται. Παρελαύνουν. 

Υποκλίνονται και υποβάλλουν τα διαπιστευτήρια της ερωτικής 

τους διαύγειας και γνησιότητας, αναμένοντας να εισπράξουν τη 

σύντομη ή εκτενή στιχουργία του.  

    Ο ποιητής είναι μέσα στο γίγνεσθαι, δρων. Ενωτίζεται, παρατη-

ρεί, αντιδρά, εσωτερικεύει και μετασχηματίζει τους εσωτερικούς 

κραδασμούς σε ποίηση ευάγωγη, ένσαρκη. Ποιηματίζει περιοχές 

στις οποίες περπατάει. Κινείται εντός τόπου και χρόνου. Έστω με 

αμυδρούς και λειψούς τους χρονοτοπικούς δείκτες. Σημειώνει το 

χρόνο σε ημέρα με τις υποδιαιρέσεις της: πρωί, μεσημέρι, απόγευ-

μα, κοντόβραδο. Και εμφανίζει τον τόπο με τις δικές του όψεις: 

πεδιάδα, βουνό, παραλία, θάλασσα, χωρίς να δίνει άλλες διαστά-

σεις. 

    Βιώνει την ημέρα. Αγναντεύει. Συμμετέχει σε δρώμενα ή τα πα-

ρακολουθεί. Λυπάται ή χαίρεται ή στέκει αμέτοχος συναισθηματι-

κά. Πάντως είναι κι αυτή μία στάση, νιώθεται. 

    Την ποίηση αυτή την αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης. Τη χαίρε-

ται ή αντιδρά. Συμπεριπατεί πάντως μαζί της. Ακούει το φλοίσβο 

της θάλασσας. Ευφραίνεται από το γλυκό κελαηδισμό. Αφουγκρά-

ζεται το θρόισμα των δέντρων και νοσταλγεί το χαμένο χρόνο που 

έφυγε ανεπιστρεπτί. Παρατηρεί τον ερωτευμένο, καθώς εναγκαλί-

ζεται την ερωμένη του.  

     Και όλα αυτά, γιατί ο Σπύρος Καραμούντζος δεν ακολουθεί τις 

αμφίβολες φωτοσκιάσεις του ύφους της τρέχουσας ποιητικής γρα-

φής και, κατ’ ακολουθία, δεν αφήνει τον αναγνώστη του σε “τα-

λαντώσεις αβεβαιότητας”. Τον ενδιαφέρει ο πολύς κόσμος, το ευ-

ρύ αναγνωστικό κοινό. Όχι οι λίγοι. Οι ειδήμονες. Οι “ελαχιστότα-

τοι”, που αποφαίνονται ότι την ποίηση δε χρειάζεται να την κατα-

νοούμε πλήρως, αρκεί να την αισθανόμαστε. 
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     Μα, πώς να την αισθανθείς, αγαπητέ μελετητή και εκλεκτέ ποι-

ητή, εάν κατ’ ελάχιστο δεν ιχνηλατήσεις το έλλογο νόημά της; Εάν 

δεν ανακαλύψεις και δεν αντιληφθείς τη ράγα στην οποία κινείται 

ο συρμός της σκέψης του τεχνίτη της ποίησης; 

     Η ερωτική, λοιπόν, ποίηση του Σπύρου Καραμούντζου χαρτο-

γραφεί τις πηγές της έμπνευσής της˙ γεωγραφεί την κινηματική 

του χωροχρόνου και ιχνηλατεί τις εξακτινώσεις του ερωτικού συ-

ναισθήματος. Γίνεται το αντηχείο των ψυχικών κραδασμών του 

ποιητή. Άλλωστε, τι είναι ο έρωτας; Έρωτας είναι ο ασπασμός των 

αγγέλων προς τ’ άστρα, αποφάνθηκε ένας ποιητής. 

 

Παναγιώτης Ν. Ξηντάρας 

 Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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                           ΟΙ ΑΛΚΥΟΝΕΣ 

 

 

Σε βότσαλα θαλασσινά και σ’ άμμους ξαπλωμένες, 

δυο αλκυόνες λιάζονταν, σφιχτά αγκαλιασμένες. 

Χωρίς μιλιά, τα μάτια τους κοιτάζανε στη δύση, 

τον ήλιο μες στα χρώματα τη γη πώς θα φιλήσει. 

 

Μεγάλο μάτι κόκκινο μ’ ακτινωτό στεφάνι,  

απ’ τον ορίζοντα ψηλά, το ραντεβού δε χάνει. 

Την αλκυόνα κοίταζε κι αυτή τον λαχταρούσε  

και μ’ ένα νεύμα πονηρό γλυκά τον προσκαλούσε. 

 

Μιαν ώρα τον περίμενε κι ο Ήλιος σαν το δύτη 

στη θάλασσα βυθίστηκε γι’ αυτή με καρδιοχτύπι. 

Στην αγκαλιά την κράτησε, χωρίς να την κοιτάξει, 

και άφησαν η μοίρα τους τη ρότα να χαράξει. 

 

Στα αφρισμένα κύματα και με γυμνό το μάτι, 

καθώς η νύχτα έστρωνε το πέπλο στο κρεβάτι, 

να κολυμπούν τις βλέπανε και να φιλιούνται μάλλον 

κι ο φλοίσβος τις νανούριζε στον κόλπο το μεγάλο. 

 

Γίναν βουνά τα σύννεφα, τα κύματα πελώρια, 

κι ο χρόνος άφιλος κι αυτός και της ζωής τα ζόρια 

ούτε φωλιά δεν άφησαν να χτίσουν στ’ ακρογιάλι  

και τ’ όνειρο φοβήθηκαν μη βγει κακό και πάλι. 

 

Κουράγιο κάναν τα πουλιά στη μοίρα κρεμασμένα, 

γιατί στα φύλλα της καρδιάς δε σβήνουν τα γραμμένα 

κι ο Ήλιος πάλι φλογερός με τους ζεστούς αέρες 

θα φέρει μες στη χειμωνιά αλκυονίδες μέρες. 
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ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗ 

 

 

Φθινόπωρο και με βροχή, 

μια άσπρη περιστέρα 

σκορπά τα νέφη την αυγή, 

κάνει τη νύχτα μέρα. 

 

Του ήλιου η κόρη προσκαλεί, 

με ακτίνες τα μαλλιά της, 

και σ’ έν’ αλάλητο πουλί 

στέλνει και τα φιλιά της. 

 

Ηλιογέννητη, της είπα, 

μη ρωτάς γιατί και πώς, 

από τότε που σε είδα, 

έγινες για μένα φως. 

 

Μ’ αγάπη μου ψιθύρισε, 

πως θα ’ναι η Κυρά μου 

και στην καρδιά μου έγινε 

η Πυργοδέσποινά μου. 

 

«Φωτισμένο» πια ζευγάρι,  

«επί ένα» και οι δυο, 

φτερουγίζουμε με χάρη  

σε γαλάζιο ουρανό. 
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Ο ΚΑΦΕΣ 

 

 

Αχ! Αυτό το καφεδάκι, 

όταν πίνετ’ από δυο 

με γλυκό και με νεράκι, 

κρύβει κάποιο μυστικό. 

 

Δυο φλιτζάνια αγοράζουν  

με το πρώτο «σ’ αγαπώ», 

τον καφέ ν’ απολαμβάνουν  

που τον λεν «ελληνικό». 

 

Ο καφές στον έρωτά τους  

έχει γίνει πια θεσμός 

και στα ιδιαίτερά τους  

μάρτυρας παντοτινός. 

 

Καθεμία φουσκαλίτσα 

κι ένα μάτι πονηρό, 

όμως μια γλυκιά γουλίτσα 

κάνει πέρα τον οχτρό. 

 

Στη ζωή τους, «καφεδάκι», 

έχει και συμβολισμούς, 

ραντεβού σ’ ένα παγκάκι  

και αγάπη με καημούς. 

 

Στου καφέ τις συναντήσεις  

όποιος είπε «δεν μπορώ», 

πόνο πρόσφερε στον άλλο 

και καφέ πολύ πικρό. 
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ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ...     

 

Στο τηλέφωνο προσμένω  

μια φωνή μελωδική 

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ»… να μου πει, 

«σ’ αγαπούσα μια ζωή». 

 

Στο τηλέφωνο προσμένω 

μια κρυστάλλινη φωνή, 

«ΧΑΙΡΕΤΕ», για να μου πει, 

και… «σε αγαπώ πολύ». 

 

Στο τηλέφωνο προσμένω 

τη φωνή σου τη γνωστή, 

«ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ»… να μου πει, 

 «σ’ αγαπώ…χωρίς γιατί». 

 

 Στο τηλέφωνο προσμένω  

χτύπο της καρδιάς στ’ αφτί, 

«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ»… να μου πει, 

«στ’ όνειρο εγώ κι εσύ». 

 

Στο τηλέφωνο προσμένω, 

κάθε ώρα και στιγμή, 

στους σταθμούς χωρίς το τρένο 

και το σφύριγμα μ’ αρκεί. 

 

Το τηλέφωνο χτυπάει… 

Αχ ! και να ’σουνα εσύ, 

η καρδιά μου κι αν πονάει, 

σίγουρα θα γιατρευτεί.  
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ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ ΜΟΥ 

 

Τα ματάκια της κυράς μου, 

μια φορά κι έναν καιρό, 

άνοιξαν με τα δικά μου 

της αγάπης το χορό. 

 

Στης ματιάς της το μαγνήτη  

πιάστηκα, τ’ ομολογώ, 

κι από τότε απ' τη μύτη 

με χαλκά κυκλοφορώ. 

 

Τα μάτια της σαν κοίταζα  

κρυφά να τ’ απολαύσω, 

στη σκέψη πάντα τρόμαζα 

μήπως και τα ματιάσω. 

 

Ήθελα να ’μουν ψαλμωδός 

με λόγια να υμνήσω 

και καλλιτέχνης στον καμβά, 

για να τα ζωγραφίσω. 

 

Από γέλια βούρκωνα 

κι από κλάματα μαζί, 

τα θυμάμαι στολισμένα  

με διαμάντια φαντεζί. 

 

Καστανά, μπορεί και μαύρα, 

όμορφα κι ελκυστικά, 

μ’ άναψαν φωτιά και λάβρα 

στη ζωή... οριστικά.  
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Θα  φωτίζουν στο σκοτάδι, 
σαν τ' αστέρια τ' ουρανού, 
μα ζητούν κι αγάπης λάδι, 
ας το έχω κατά νου. 

 

 

ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ 

 

 

Μετά από χρόνια στη ζωή 

το «νυν και αεί» θυμάμαι, 

που μου ψιθύριζες στ’ αφτί  

τα βράδια να κοιμάμαι. 

 

Με λόγια πύργο έχτιζες, 

σαν μέλισσα κουβέλι,  

τα λόγια ήταν βάλσαμο 

και τα φιλιά σου μέλι. 

 

«Νυν και αεί» μου έλεγες  

με νόημα και θάρρος  

και πως μπορούσες του σταυρού  

να σήκωνες το βάρος. 

 

Μα πριν ειπούμε το αμήν, 

της προσευχής το γράμμα, 

στη λήθη έστειλες το νυν  

και το αεί για πάντα. 
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Η ΟΜΠΡΕΛΑ 

 

 

Την είχα σαν τα μάτια μου 

και στήριγμα στο χέρι 

και δε λογάριαζα βροχή, 

το σύννεφο αν φέρει. 

 

Σαν έπιανε ψιλόβροχο, 

πηγαίναμε σεργιάνι 

και η καρδιά μας έπινε 

νεράκι, για να γιάνει. 

 

Με σιγουριά μου έλεγε 

στις μπόρες πως αντέχει 

και θα το δείχνει στη ζωή 

τις ώρες που θα βρέχει. 

 

Μα δυο κομμάτια έγινε  

στην πρώτη καταιγίδα, 

στο χέρι το ’να μου ’μεινε 

και τ’ άλλο δεν το είδα. 

 

Βρεγμένος ως το κόκαλο, 

αν ζω θα τη θυμάμαι, 

χωρίς ομπρέλα στη βροχή, 

τι άλλο να φοβάμαι. 
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ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ   

 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, 

φεγγαράκι μου λαμπρό, 

έγινες για μένα φως, 

σύντροφος και οδηγός. 

 

Απ’ αυτή την εποχή 

και με σκάλες απ’ τη γη, 

μου ’γνεψες, για ν’ ανεβώ, 

στα ουράνια να σε βρω. 

 

Στον έβδομο τον ουρανό, 

στο θρόνο σου, για να χαρώ 

το πρόσωπο το φωτεινό 

και παν’ απ’ όλα γελαστό. 

 

Στη φέξη σου με ξαστεριά 

σου κάνουν τ’ άστρα συντροφιά 

κι εγώ για σένα ξενυχτώ 

με το παράθυρ’ ανοιχτό. 

 

Στης χάσης όμως τον καιρό, 

φοβάμαι και να σου το πω, 

σε ψάχνω μες στον ουρανό, 

το είδωλό σου για να δω. 

 

Κόρη του ήλιου και της γης 

σκοτάδια, φόβους καταργείς 

και φέρνεις όνειρο γλυκό 

για άλλον κόσμο μαγικό. 
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Κόρη του ήλιου φεγγαριά, 

εσύ μαθαίνεις τα παιδιά 

να κάνουν και υπομονή, 

όταν το σύννεφο φανεί. 

 

Αρχόντισσα νυχτερινή, 

πανάρχαια και τωρινή, 

αγάπη σου ’χουν χωριστή 

των αστρονόμων οι φακοί. 

 

Μα το δικό σου μυστικό 

μας είναι τώρα πια γνωστό, 

πως πίσ’ απ’ τη λαμπρή θωριά  

υπάρχει σκοτεινή μεριά.  

 

Κι αν πόδι αστροναυτικό 

το σώμα πάτησε τ’ αγνό, 

εσύ θα φέγγεις γελαστό, 

για το σχολειό να περπατώ. 
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ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΤΡΙΣΗΛΙΕ ΜΟΥ 

 

 

Στον ουρανό τον έψαχνα 

τον ήλιο το δικό μου 

και το σταυρό σαν έκανα 

τον είδα στο πλευρό μου. 

 

Το λόγο μου του έδωσα, 

τον κοίταζα στα μάτια  

και μια ζωή εβάδισα  

γι’ αυτόν στα μονοπάτια. 

 

Για της καρδιάς το βάσανο 

ήταν το πρώτο χάδι, 

όλη τη μέρα βάλσαμο 

και όνειρο το βράδυ. 

 

Μαζί του χάρηκα το φως, 

ανατολή και δύση, 

και δεν περίμενα εμπρός 

στα μάτια μου να σβήσει. 

 

Στην ολική του έκλειψη 

στον ουρανό επάνω, 

με των ματιών την αίσθηση 

και την καρδιά τον ψάχνω. 

 

Τόσο μεγάλο πάθημα 

ο νους δεν το πιστεύει, 

πάνω στο μεσουράνημα 

το φως να βασιλεύει. 
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Ήλιε και τρισήλιε μου, 

στο πέρασμα του χρόνου, 

αιμάτωσες το είναι μου 

και την πληγή του πόνου. 

 

Μα όταν λάμψει ο ουρανός 

και η συννεφιά σκορπίσει, 

νομίζω θα ’ρθει ο καιρός, 

η πασχαλιά ν’ ανθίσει. 

 

 

Η ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ 

 

 

Απ’ το πρωί την καρτερώ 

και τώρα είναι δείλι, 

που πήρα γράμμα τρυφερό 

μαζί κι ένα μαντίλι. 

 

Μου γράφει, αν την αγαπώ, 

χίλια φιλιά θα στείλει, 

κι εγώ της είπα προτιμώ 

το Ένα και στα χείλη. 
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Η ΚΟΥΚΛΑ 

 

 

Την προσοχή μου τράβηξε 

μια κούκλα στη βιτρίνα, 

που με τα μάτια έριξε 

μια πέτρα στη ρουτίνα. 

 

Της ομορφιάς ανθόγαλο, 

κουκλίτσα τ’ όνομά της, 

και το πλατύ χαμόγελο 

το μέγα χάρισμά της. 

 

Παράστημα και ντύσιμο 

τον κόσμο μαγνητίζει 

και τ’ ασορτί το σύνολο  

που κιτρινομαυρίζει. 

 

Για το καλό της χτένισμα 

και την εμφάνισή της  

τα όσα όσα έδινα, 

να μάθω την τιμή της. 

 

Όταν το είπα γέλασε, 

χαρά σου και χαρά μου, 

κι απ’ τη βιτρίνα το ’σκασε, 

να γίνει η Κυρά μου. 

 

Του στόματος το κόσμημα 

στα χείλη της το βρήκα, 

ο λόγος είχε νόημα 

και το φιλί της γλύκα. 
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Κολόνια με όνομα, 

το δώρο στη γιορτή της 

και μου ’δινε το άρωμα, 

που είχε στο κορμί της. 

 

Χαρούμενα τα μάτια της 

τα είδα δακρυσμένα 

και στην ανάγκη, μου ’πανε, 

θα κλάψουν και για μένα. 

 

Την προσευχή σαν έκανε, 

τα τρυφερά της χέρια  

στα δύσκολα δεν άντεξαν 

και γίνανε μαχαίρια. 

 

Από τον πόνο έμαθα 

λόγια να μην πιστεύω, 

από μια κούκλα ψεύτικη 

τι άλλο να γυρεύω! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

 

 

Τ’  ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ 

 

 

Στον ουρανό ξεχώριζε 

τις νύχτες έν’ αστέρι, 

τα μάτια μου ερέθιζε  

και το ’δειχνε  το χέρι. 

 

Με τους φακούς εκοίταζα 

τ’ αστέρι, τη χαρά μου, 

να μεγαλώσει ήθελα 

και να το δω κοντά μου. 

 

Τροχιά μεγάλη έκανε 

η αστρική του λάμψη 

και με το βέλος έδειχνε, 

σε ποια καρδιά θ’ αράξει. 

 

Στους δρόμους που περπάτησα 

δε βρήκα όμοιό του 

κι ο λόγος που τ’ αγάπησα; 

Γιατί είχε φως δικό του. 

 

Τ’ αστέρι μου στον ουρανό 

κορόνα και πυξίδα, 

το πιο μεγάλο μυστικό 

και στη ζωή ελπίδα. 
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Η ΦΙΓΟΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ 

 

 

Κουρτίν’ αραχνοΰφαντη 

στο χέρι κεντημένη, 

μια κόρη στο παράθυρο 

την είχε κρεμασμένη. 

 

Στην κουρτίνα όταν είδα  

της φιγούρας τη σκιά, 

μέρα νύχτα λαχταρούσα  

να μου ρίξει μια ματιά. 

 

Τα βράδια στο δωμάτιο 

φαινόταν να ’ναι μόνη, 

σαν σχέδιο κινούμενο 

κι εικόνα στην οθόνη. 

 

Το παράθυρο η κόρη 

τ’ άνοιγε να δροσιστεί 

κι όταν πότιζε τη γλάστρα 

μ’ άνθος έμοιαζε κι αυτή. 

 

Με νόημα της έστελνα 

φιλιά απ’ το μπαλκόνι 

και την κουρτίνα κοίταζα  

με τρόπο να σηκώνει. 

 

Με χαμόγελο στο στόμα 

μου ’ριχνε κρυφές ματιές, 

που ’ταν βέλη για το σώμα 

και για την καρδιά φωτιές. 
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Τέλος καλό, όλα καλά, 

στο χέρι για στολίδι 

της κόρης πήρα να φορά 

το πρώτο δαχτυλίδι. 

 

Η ΖΩΗ 

 

 

Μία ζωή περίμενα 

με απλωμένο χέρι, 

στα σκονισμένα κείμενα 

χειμωνανθό να φέρει. 

 

Ήρθε αργά και για κλειδί 

την καλοσύνη είχε, 

την πόρτα άνοιξε να δει  

και στην καρδιά μου μπήκε. 

 

Πήρα ζωή απ’ τη ΖΩΗ, 

ήπια νερό στη βρύση, 

την πρώτη ύλη και πνοή 

για έμπνευση στη δύση. 

 

Η νύχτα μέρα έγινε, 

στολίστηκε με άστρα, 

δροσόσταλο που λάμπρυνε 

το άνθος μες στη γλάστρα. 

 

Στην Αλκυόνα, τη ΖΩΗ, 

χρέος θα της οφείλω, 

είναι της Μούσας η φωνή, 

το πράσινό μου μήλο. 
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Η ΩΡΑ... 

 

 

Χρόνια και χρόνια έζησα 

στιγμές χωρίς αξία, 

μα το κεράκι έσβησα 

προσωπικά για μία. 

 

Μιαν ώρα χρονομέτρησα  

που άντεξε στο δρόμο 

γιατί μαζί της ένιωσα  

χαρά μαζί και πόνο. 

 

Την ώρα αυτή χαράχτηκε 

το Άλφα και τ’ Ωμέγα, 

συμβολικά διαβάστηκε 

το νόημα από μένα. 

 

Με τίκι τακ μ’ οδήγησε 

σε χρόνια περασμένα, 

που στο ρυθμό της χτύπησε 

και η καρδιά για σένα. 

 

Η ώρα είναι νόμισμα, 

που έχει δυο όψεις, 

φυτό που θέλει πότισμα, 

καρπό αν θες να κόψεις. 

 

Γι’ αυτό, αν θέλεις να χαρείς, 

ώρα καλή μη χάσεις, 

τη λίρα αυτή δε θα τη βρεις 

σ’ όλη τη γη κι αν ψάξεις.  
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Ο ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ 

 

 

Δε μας φτάνουν στη ζωή 

τόσα βάσανα και πόνοι, 

έχουμε και κάποιο δόντι, 

που πονάει και πληγώνει. 

 

Αν το δόντι σε πονάει, 

σοβαρά ν’ ανησυχείς, 

γιατί ο καιρός περνάει 

και ν’ αντέχεις δεν μπορείς. 

 

Με τις πρώτες ενοχλήσεις 

σε γιατρό ν’ απευθυνθείς, 

για να βρει στον πόνο λύσεις, 

ξέγνοιαστος να κοιμηθείς. 

 

Στου πόνου το σταμάτημα  

κάθε δόντι και αγωγή, 

το ένα θέλει σφράγισμα 

και το άλλο εξαγωγή. 

 

Με αγάπης ασπιρίνη 

ο πονόδοντος γλυκαίνει 

και χαμόγελο θα γίνει, 

που το στόμα ομορφαίνει. 

 

Κι αν γεράσεις, δεν μπορεί 

τον πόνο να ξεχάσεις, 

θα τον θυμίζει το φλουρί 

στο στόμα, σαν γελάσεις. 
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Ο ΝΑΥΑΓΟΣ 

 

 

Χρόνια μόνος περιμένω 

στο νησάκι ναυαγός, 

το καράβι βουλιαγμένο 

και ο θάνατος αργός. 

 

Γράφω σήματα στην άμμο, 

τα χαλούν τα κύματα 

και στο βράχο μου επάνω 

δεν υπάρχουν σύρματα. 

 

Μ’ αν πονάω τι τη μέλει 

τη Γοργόνα να ρωτά; 

Γλίστρησε ... σα να ’ταν χέλι, 

σ’ άλλα κύματα μιλά. 

 

Με το νου μου σεραγιανίζω 

γύρω στα χαλάσματα 

και με δάκρυα ποτίζω 

πρόσωπο και γράμματα. 

 

Κολυμπώντας για τον όρμο 

με αντίθετο καιρό, 

μια σανίδα για το δρόμο 

θα ζητήσω, να πιαστώ. 

 

Στην Αγια-Σοφιά θα πάω  

με κερί και προσευχή, 

πίστη να βρω και ελπίδα, 

την αγάπη στη ζωή. 
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                        ΔΙΚΩΠΗ ΒΑΡΚΑ 

 

                     Το πλοίο μες στη θάλασσα 

                     μας έδειχνε την πρύμνη 

                     κι εμείς με βάρκα δίκωπη 

                     ξεμείναμε σε λίμνη. 

 

                     Λίμνη μ’ ορίζοντα μικρό, 

                     βραχοαποκλεισμένη, 

                     που οι βαρκάρηδες θαρρώ, 

                     τη λέγαν Βουλιαγμένη. 

 

                      Η βραδινή αστροφεγγιά 

                      κι ο ήλιος την ημέρα 

                      δεν ήταν κίνητρα για μας, 

                      να πάμε παραπέρα. 

 

                      Το κύμα σα μεγάλωνε   

                      στο φύσημα του αέρα, 

                      τη βάρκα γέμιζε νερά 

                      και την καρδιά με ξέρα. 

 

                      Στα δίχτυα της δεν πιάσαμε 

                      ποτέ ψαριά μεγάλη   

                      και στη στεριά αράξαμε   

                      σα θεατές και πάλι. 

 

                      Βαθιά πελάγη θέλαμε, 

                      μα τώρα δεν ξεχνάμε, 

                      με βάρκα την ελπίδα μας 

                      στη λίμνη να γυρνάμε. 
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Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ 

 

 

Μια βοσκοπούλα λαμπερή, 

του Ήλιου θυγατέρα, 

στο σταυροδρόμι της ζωής 

αντάμωσα μια μέρα. 

 

Για τον καιρό μιλήσαμε, 

πιασμένοι απ’ το χέρι, 

και τη ζωή αφήσαμε, 

να δούμε τι θα φέρει. 

 

Με το «χαρήκαμε πολύ», 

στην πρώτη γνωριμία, 

φίλοι γινήκαμε καλοί 

στης φύσης τα τοπία. 

 

Χαρές μεγάλες ζήσαμε 

στις πιο ψηλές ραχούλες  

και για νεράκι σκύβαμε 

στις δροσερές πηγούλες. 

 

Μαζί με όρκους δίναμε  

φιλιά και υποσχέσεις 

και μουσικές ακούγαμε 

σε πρώτες εκτελέσεις. 

 

Τα βράδια σαν ξαπλώναμε 

στα τρυφερά χορτάρια, 

στον ουρανό μετράγαμε 

κόρες και παλικάρια.  
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Μια μέρα πήρ’ απόφαση 

τη μοίρα της ν’ αλλάξει 

και δρόμους στους βοσκότοπους 

καινούργιους να χαράξει. 

 

Μες στα ρουμάνια μπλέχτηκε 

και στ’ άγρια λαγκάδια, 

για γυρισμό δε σκέφτηκε, 

να βάλει και σημάδια. 

 

Της φώναζα «σε αγαπώ» 

απ’ της καρδιάς το βάθος 

κι αυτή μου είπε «δεν μπορώ» 

και χάθηκε στο δάσος. 

 

Τις τελευταίες μας φωνές  

ποτέ δε θα ξεχάσω, 

τις λέει ο αντίλαλος 

και τώρα σαν περάσω. 
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ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΔΡΙΑ 

 

 

Την βάρκα, την «ΚΥΡΑ ΖΩΗ»,  

τη βρήκα αραγμένη, 

χωρίς κουπιά σε μιαν ακτή, 

στα δίχτυα της μπλεγμένη. 

 

Καρδιά σε πέτρα χάραξα 

με το μονόγραμμά της  

και ρίχνοντάς την τάραξα 

τη λιμνοθάλασσά της. 

 

Δεν είδε τη λαβωματιά, 

το μάτι δακρυσμένο, 

ούτε το βέλος στην καρδιά  

που ήταν ματωμένο. 

 

Το κύμα πήρε τον καημό, 

σε κύκλους τον απλώνει 

κι η βάρκα σε ωκεανό 

γλιστρά χωρίς τιμόνι. 

 

Χτυπά σε βράχους με ορμή, 

τον μπούσουλά της χάνει, 

μακρύ ταξίδι η ζωή, 

μα θέλει και λιμάνι. 
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ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

 

 

Χειμώνας! Κρύα εποχή. 

Χείλη, πώς να γελάσουν; 

Όμως με λίγ’ υπομονή 

τρεις μήνες θα περάσουν. 

 

Άφυλλο δέντρο η ζωή, 

τη δέρνει το χαλάζι, 

μεγάλη νύχτα και ψυχρή, 

ήλιο να βρει κοιτάζει. 

 

Τα σύννεφα της παγωνιάς  

έκρυψαν τη μορφή του 

και το πουλί της ξενιτιάς  

άγγελος στη γιορτή του. 

 

Μου είπε στο πορτόφυλλο, 

κρατώντας μου το χέρι, 

πως ήλιος με χαμόγελο 

την Άνοιξη θα φέρει. 

 

Ο Μάρτης με την Άνοιξη 

πεντάμορφο ζευγάρι, 

για το κακό στην άνθιση 

άλλος κρατά τα βάρη. 

 

Χειμώνας ήρθε, πιο βαρύς, 

με τα λευκά σεντόνια 

και μες στα σύννεφα μπορείς 

ήλιο να δεις με δόντια. 
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Μ’ αν ήσουν Ήλιος, μάτια μου, 

δε θ’ άφηνες το χιόνι 

τις λιγοστές ελπίδες μου  

για πάντα να παγώνει. 

 

 

ΤΑ ΨΗΛΟΤΑΚΟΥΝΑ 

 

 

Στα μάτια την εκοίταξε, 

γιατί είχε ίδιο μπόι 

κι εκείνη του συστήθηκε  

πως ήταν από σόι. 

 

Χαρούμενος θαμπώθηκε 

απ’ των ματιών τη λάμψη 

κι αφού πολύ αγάπησε, 

δεν άργησε να κλάψει. 

 

Του το ’δωσε το μάθημα 

με κουνιστό το σώμα, 

στο πρώτο στραβοπάτημα 

σωριάστηκε στο χώμα. 

 

Γιατί τα έργα έδειξαν 

και τα οικόσημά της, 

το μπόι πως της το ’διναν  

τα ψηλοτάκουνά της. 

 

 

 

 



 72

ΚΑΛΗ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ  

 

 

Με μάγεψαν, γειτόνισσα, 

τα πράσινά σου μάτια 

και σ’ έκανα αρχόντισσα 

στου νου μου τα παλάτια. 

 

Μεγάλο όρκο έπαιρνα 

στα μάτια τα δικά σου,  

μα κείνα με ξεγέλασαν  

μαζί και η καρδιά σου. 

 

Μου έγνεψες, γειτόνισσα, 

κι εγώ το δρόμο πήρα, 

σε λάκκο παραπάτησα 

και το ’ριξα στην μπίρα. 

 

Από την μπίρα μέθυσα,  

δεν ήξερα τι λέω, 

και στην ταβέρνα που ’πινα 

μου είπανε πως φταίω. 

 

Γι’ αυτό, καλή γειτόνισσα, 

τα λόγια παίρνω πίσω, 

για κείνα που ξεστόμισα, 

συγγνώμη θα ζητήσω. 
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Σ’ ΑΝΑΖΗΤΩ 

 

 

Άδικα ψάχνω να σε βρω,  

αστέρι μου στον ουρανό, 

μπήκ’ ένα σύννεφο μπροστά  

και η βροχή δε σταματά. 

 

Άδικα ψάχνω και πονώ,  

δεν είν’ ο χρόνος γιατρικό, 

κι όσο την ξύνω την πληγή, 

πονώ για σένα πιο πολύ. 

 

Μου είπες, αν σε καρτερώ, 

θα ’ρθεις με βάρκα στο γιαλό, 

το κύμα όμως του βοριά 

σου ’κρυψε όρμο και στεριά. 

 

Γι’ αυτό και τ’ αποφάσισα 

το «παρελθόν» π’ αγάπησα 

να το κρατήσω μυστικό, 

σαν Όνειρο πολύ γλυκό. 
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ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

 

 

Δυο δελφίνια στο γιαλό, 

απ’ το φιόρο του Λεβάντε, 

ρότα χάραξαν «εν πλω», 

στην Ιθάκη για να πάνε. 

 

Με μαΐστρο και γαρμπή 

κολυμπούσαν στον αφρό 

και με τέχνη στο κουπί  

πρόσω είχαν «το σκοπό». 

 

Ναυτικοί στις κουπαστές 

και της θάλασσας οι γλάροι 

δεν ξανάδαν χορευτές, 

σαν εκείνο το ζευγάρι. 

 

Στα Ιόνια νησάκια 

χαίρονταν τον έρωτά τους 

κι οι Σειρήνες στα βραχάκια 

μάγευαν τα όνειρά τους. 

 

Στο ταξίδι τους αυτό 

κάβους είδαν κι ακρογιάλια 

και καράβια στο βυθό, 

«στολισμένα» με κοράλλια. 

 

Όσο ο καιρός περνούσε, 

σπίτι γύρευαν με τζάκι 

κι ο καπνός τα οδηγούσε, 

για να βρούνε την Ιθάκη. 
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Στου Λαέρτη το παλάτι, 

πριν το λιόγερμα τα είδα, 

το ’να το ’λεγαν Αγάπη 

και το δεύτερο Πατρίδα. 

 

 

Η ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑ  

 

 

Για σένα, μελισσούλα μου, 

ο κήπος μου ανθίζει 

κι αγάπη με τα δάκρυα 

κάθε φυτό δροσίζει. 

 

Χρόνια και χρόνια πέρναγαν  

κι εγώ στον κήπο μόνος, 

περίμενα τη μέλισσα,  

να γλυκαθεί ο πόνος. 

 

Μια μέρα, στα λουλούδια μου 

ήρθε να πάρει μέλι, 

μα τσίμπησε τα μήλα μου 

και την καρδιά με βέλη. 

 

Με πόνεσε, τ’ ομολογώ, 

αυτό το τσίμπημά της, 

τρώω το μέλι της τ’ αγνό 

και πίνω στην υγειά της. 
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ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

 

 

Μια νύχτα με πανσέληνο 

δε θα ’χεις ζήσει άλλη, 

αν δε βρεθείς τον Αύγουστο 

και συ σε περιγιάλι. 

 

Η φεγγαρόλουστη βραδιά 

με φως θα τελειώσει, 

με νυχτοπούλια συντροφιά, 

θα λες με ξημερώσει. 

 

Το μήνα αυτό με το καλό 

προσμένω τη Σελήνη, 

ολόγιομη να τη χαρώ  

στη λίμνη με γαλήνη. 

 

Βουτιά να κάνω στο νερό, 

για να την αγκαλιάσω, 

και με φιλί ερωτικό 

το χέρι να της πιάσω. 

 

Να την κοιτώ χωρίς μιλιά 

στο φως να κιτρινίζει, 

ν’ ακούμε στην ακρογιαλιά  

το κύμα να φλοισβίζει. 

 

Στης λίμνης το μικρό γιαλό 

μ’ αυτή τη φεγγαράδα, 

κοιτάζοντας τον ουρανό 

να κάνουμε βαρκάδα. 
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Και να χαράζουμε γραμμή, 

το κύμα μη μας πάρει, 

μια σημαδούρα φωτεινή 

τ’ Αυγούστου το φεγγάρι. 

 

 

Ο ΜΥΘΟΣ 

 

 

Ένας «Μύθος» με φουστάνι, 

μια φορά κι έναν καιρό, 

με προσκάλεσε στη Μάνη, 

Πύργο πέτρινο να δω. 

 

Σήκωσα ψηλά τα μάτια, 

Πύργος ως τον ουρανό 

κι έζησα μες τα παλάτια 

παραμύθι αληθινό. 

 

Μ’ άνοιξε παραθυράκι, 

στ’ αστροφέγγισμα γυρνώ 

και με το παραμυθάκι 

είδα κόσμο αλαργινό. 

 

Πυργοδέσποινα Κυρά μου, 

αστεράκι τ’ ουρανού, 

«Μύθος» θα ’σαι και χαρά μου 

στο παλάτι πια του νου. 
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ΑΞΕΧΑΣΤΑ  ΜΑΤΙΑ 

 

 

Αγάπης θύμησες παλιές 

ξυπνούν η μια την άλλη, 

ρίχνουν νερό στις πασχαλιές, 

ν’ ανθίσουνε και πάλι. 

 

Μ’  ανοίγουν πόρτα στο μυαλό 

τις μνήμες ζωντανεύουν, 

το στόμα μένει σιωπηλό, 

τα λόγια περισσεύουν. 

 

Ο χρόνος κι αν με άσπρισε 

κι αν μ’ έκανε κομμάτια, 

η λήθη δε μου σκότωσε  

τη μνήμη για δυο μάτια. 

 

Γι’ αυτό, κι αν θέλω, δεν μπορώ 

δυο μάτια να ξεχάσω, 

για κείνα μπήκα στο χορό, 

τον άσο για να πιάσω. 

 

Χρονιάρες μέρες και γιορτή 

τα μάτια χύνουν δάκρυ, 

το λίγο γίνεται πολύ 

κι αναζητούν μιαν άκρη. 

 

Φωτίζει ο χρόνος τις σκιές, 

η νύχτα ξημερώνει 

και με ζεστές δακρυσταλιές 

παλιό κρασί νερώνει. 
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                       ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΜΗΛΟ 

 

                       Μηλιά στον κήπο φύτεψαν 

                       ο Ντίλος με τη Βάλα 

                       και μαγεμένοι πίστεψαν 

                       στα λόγια τα μεγάλα. 

 

                       Με το μυαλό τους χτίζανε 

                       φωλιά μες στα κλαδιά της 

                       και κουρασμένοι ξάπλωναν 

                       στη δροσερή σκιά της. 

 

                        Ασπίδα είχαν τη μηλιά 

                        με τα πυκνά της φύλλα 

                        και περιμέναν τη χρονιά 

                        άνθη να δουν και μήλα. 

 

                        Κι οι δυο τους λόγο δώσανε, 

                        αν θέλουν να προκόψουν, 

                        το πρώτο μήλο με φιλί 

                        απ’ τη μηλιά να κόψουν. 

 

                         Η Βάλα όμως ξέχασε 

                         το λόγο της στο Ντίλο 

                         κι απ’ τη μηλιά τους έκοψε 

                         κρυφά το πρώτο μήλο. 

 

                         Υγρά τα μάτια μείνανε, 

                         το γέλιο πικραμένο, 

                         γιατί το μήλο ήτανε 

                         σκουληκοφαγωμένο. 
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ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΛΑΘΟΣ 

 

Ταμείο κάνω στη ζωή, 

να δω σε ποιον χρωστάω, 

γράφω και σβήνω την τιμή, 

τα λάθη μου μετράω. 

 

Δεν είναι ένα ούτε δυο, 

το νούμερό τους χάνω, 

τα πιο πολλά με το καρμπόν 

αντίγραφα τα βγάνω. 

 

Χωρίς τα λάθη δεν μπορείς, 

αυτοί που ξέρουν λένε, 

πείρα να έχεις στη ζωή 

κι άλλοι να μη σου φταίνε. 

 

Από ’να λάθος πέτρινο, 

θα ’χεις στο μέλλον λύπη, 

σαν το πουλί το έξυπνο 

που πιάνεται απ’ τη μύτη. 

 

Συγγνώμη, λάθος έκανα, 

μην είσαι πεισματάρης, 

πες το κι εκεί στα έδρανα, 

δικαίωση θα πάρεις. 

 

Σηκώνεις μόνος το σταυρό, 

αν αγαπάς με πάθος, 

δικός σου είναι ο καημός, 

δικό σου και το λάθος. 
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Η λήθη σβήνει την πληγή, 

μα η ουλή της μένει, 

για να θυμίζει στην ψυχή 

ποιος πόνος τη βαραίνει. 

 

Μην περιμένεις να το δεις  

μες στην καρδιά το βέλος, 

το λάθος πάντα μιας αρχής  

πληρώνεται στο τέλος. 

 

 

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ 

 

 

Γλυκό κρασί με κέρασες 

απ’ το δικό σου αμπέλι 

και έβρασε το αίμα μου 

σαν μούστος σε βαρέλι. 

 

Μεθυστικά τα λόγια σου, 

το φίλημά σου μέλι 

και τη ζωή μου γέμισες 

μ’ αυτό το κοκκινέλι. 

 

Γι’ αυτό καιρό μη χάνουμε, 

είν’ η ζωή κρασάκι, 

ας πιούμε να χορτάσουμε 

κι αυτήν με ποτηράκι. 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΝΗ 

 

-Που πας σκυφτός και δε μιλάς, 

ποια σκέψη σε βαραίνει, 

μες στο μυαλό μην κουβαλάς  

ακόμα την Ελένη; 

 

- Για την Ελένη που ρωτάς, 

την όμορφη Κυρία, 

σαν ήμουν νέος ...Βασιλιάς, 

πολέμησα στην ...Τροία. 

 

Μα γέρος πλέον θα σου πω 

κι αυτό που με βαραίνει, 

φοβάμαι μήπως όσο ζω  

ξεχάσω την Ελένη. 

 

ΕΛΑ... 

 

Την πόρτα θά βρεις ανοιχτή  

και την καρδιά μου μόνη, 

που περιμένει να σ’  το πει, 

για σε πως μαραζώνει. 

 

Έλα, παλιά μου θύμηση, 

ο ύπνος πριν με πάρει, 

να σεργιανίσουμε μαζί 

τη νύχτα με φεγγάρι. 

 

Σε περιμένω, μην αργείς, 

καλό μου θυμητάρι, 

να γίνεις μέχρι την αυγή 

δροσούλα στο χορτάρι. 
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ΤΟ ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ 

 

 

Μια φωνή με πάει πίσω, 

στον παλιό καλό καιρό, 

τον αχό θ’ ακολουθήσω 

μήπως και την ξαναβρώ. 

 

Της μιλώ, για να μ’ ακούσει, 

όσο δυνατά μπορώ, 

κρύφτηκε από το πούσι, 

πάει ο νους μου στο κακό. 

 

Πήρε δρόμο να περάσει 

το ποτάμι το βαθύ, 

μα στα δύσβατα τα δάση, 

φόβο έχω μη χαθεί. 

 

Όταν θα ξεκαθαρίσει 

το τοπίο τα θολό, 

το ρολόι να γυρίσει 

πίσω, την παρακαλώ. 
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ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΙ 

 

 

Στην πόρτα μου τα τουκ τουκ τουκ 

και στην καρδιά τα βέλη 

με ξύπνησαν και ρώτησα  

ποιος είμαι και τι θέλει. 

 

Τι άραγε ν’ αναζητά 

μεσάνυχτα και κάτι, 

ακώ χτυπήματα γνωστά 

κι ανησυχώ κομμάτι. 

 

Μην κάνει λάθος αριθμό, 

τι θέλει από μένα, 

ο νους μου κάνει λογισμό, 

γυρνά στα περασμένα. 

 

Εμπρός, ποιος είσαι και χτυπάς 

την πόρτα τέτοια ώρα... 

απ’ τα παλιά αν μ’ αγαπάς, 

σ’ ανοίγω και προχώρα. 
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ΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ 

 

 

-Καπνισμένο κουτσουράκι, 

γιατί λιώνεις σαν κεράκι, 

δε μου λες, σαν τι σου λείπει 

και μαυρίζεις απ’ τη λύπη. 

 

-Ήμουν σ’ όμορφο πουρνάρι 

ζωντανό κι εγώ κλωνάρι, 

που είδα κοφτερό πριόνι 

τη ζωή να μου τελειώνει. 

 

Τώρα «κούτσουρο» στο τζάκι 

πώς να βρω κι εγώ μεράκι, 

θέλω συντροφιά και χάδι, 

ένας ούτε και στον Άδη. 

 

Ρίξε κι άλλο κουτσουράκι  

και θα δεις ευθείς στο τζάκι 

πως με φλόγες αναμμένο 

την καρδιά θα σου ζεσταίνω. 
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ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑ 

 

 

Το είχε ξέφραγο τ’ αμπέλι, 

πρόκληση για το κοπέλι, 

τα σταφύλια να τρυγήσει, 

το βαρέλι να γεμίσει. 

 

Τα σταφύλια της στ’ αμπέλι, 

παρδαλά γι’  αυτόν που θέλει 

τις ρωγούλες να τσιμπήσει 

κι απ’ αγάπη να μεθύσει. 

 

Τα σταφύλια γίναν μέλι 

και οι ρώγες κικκινέλι 

και χωρίς να το ζητήσει, 

χείλια βρήκε να φιλήσει. 
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Η ΜΑΙΡΗ 

 

Στη ζωή μας μία Μαίρη, 

άσπρη σαν το περιστέρι, 

έρχεται φωλιά να χτίσει 

και να μας γλυκοφιλήσει. 

 

Μαρία, Μαίρη, Μαριγώ, 

με τα ματάκια σου τα δυο, 

όποιον δεις και σου αρέσει, 

στην καρδιά του θά βρεις θέση. 

 

Να ’σαι καλά, Μαιρούλα μας, 

γυναίκα ή μανούλα μας, 

με αγάπη διαλεγμένα  

δέξου τ’ άνθη κι από μένα. 

 

ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ 

 

Το ποτηράκι σου κρατώ, 

μ’ αγάπη το υψώνω 

και πίνοντας αναζητώ 

τα μάτια σου και μόνο. 

 

Για τα ματάκια σου τα δυο 

θα πιω το κοκκινέλι, 

μα θα μεθύσω, αν γευτώ 

και των χειλιών το μέλι. 

 

Γουλιά γουλιά και με φιλιά 

θ’ αδειάσω το ποτήρι 

και η καρδιά χωρίς μιλιά 

για σε χορό θα σύρει. 
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ΤΥΦΛΟΣ Ο ΕΡΩΣ 

 
 
Τυφλός ο έρως προσκαλεί 

τα νέα θύματά του, 

να βρουν στα μέτρα τους στολή 

στα νυφοπάζαρά του. 

 

Η τύφλα του τα οδηγεί 

σε πάγκους και παγκάκια, 

που κάνουν σκόντο στην τιμή 

με τα γλυκά λογάκια. 

 

Στο παχουλούτσικο μωρό 

χρωστούν μεγάλη χάρη 

και του χαρίζουν το χορό, 

σαν θα γινούν ζευγάρι. 

 

Μ’ αγάπη χτίζουν τη φωλιά 

και μ’ άνθη τη στολίζουν, 

με φουσκωμένα τα πανιά  

σε πέλαγα αρμενίζουν. 

 

Κι αν νιώσουν πίκρα στην καρδιά 

απ’ τα δικά του βέλη, 

κουρδίζουν τότε τα βιολιά 

με δοξαριές στο τέλι. 
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Ο ΠΟΝΟΣ 

 

 

Κάθε μέρα κι άλλος πόνος, 

στη ζωή μας είναι νόμος. 

Κάθε πόνος κι ένα δάκρυ 

κι οι πληγές δεν έχουν άκρη. 

 

Οι ουλές στο σώμα μένουν, 

την ψυχή να μας πικραίνουν, 

κι ο γλυκός ο λόγος μόνο 

τη γλυκαίνει με το χρόνο. 

 

Το χαμόγελο στα χείλη 

ρίχνει λάδι στο καντήλι, 

να φωτίζει νύχτα μέρα 

το κακό να κάνει πέρα. 

 

Κι αν ο έρωτας με βέλη 

θα πληγώσει το κοπέλι,  

όσο πόνο κι αν του κάνει, 

η αγάπη θα το γιάνει. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 

 

 

Με κέφι μπήκα στο χορό, 

με «τ’ άστρο μου» στο χέρι 

και μ’ ένα λόγο τρυφερό 

του είπα να το ξέρει. 

 

«Λαμπρό μου ταίρι, θα σου πω 

και δεν το παίρνω πίσω, 

πως σ’ αγαπούσα πριν σε δω 

και πριν σε συναντήσω». 

 

Το λόγο εκείνο τον κρατώ, 

μα κρύφτηκε «τ’ αστέρι» 

και στ’ όνειρό μου καρτερώ, 

ο ύπνος να το φέρει. 

 

Μονάχος τώρα στο χορό, 

κουνώντας το μαντήλι, 

κοιτάζω «τ’ άστρο μου» να βρω 

κάθε πρωί και δείλι.  
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ 

 

 

Σημάδι άφησες, ζωή, 

με λίγο κοκκινάδι, 

το είδα στα χείλη μου πρωί 

και τώρα είναι βράδυ. 

 

Πονούσα τότε πιο πολύ 

κι αναζητούσα λύση, 

μα τώρα πια δεν ωφελεί, 

το τραύμα έχει κλείσει. 

 

 

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ 

 

 

Σήκωσε «φτερό» μια βάρκα, 

ντέρτι το είχε και καημό, 

στα βαθιά να βγει για τσάρκα 

πλάι σε πλοίο πιο τρανό. 

 

Μεσοπέλαγα την είδαν  

γλάροι κι άνθρωποι πολλοί, 

που έχανε χωρίς πυξίδα 

Δύση και Ανατολή. 

 

Μα εγώ την περιμένω  

στα δικά μας τα νερά 

και με κύμα αφρισμένο 

να σηκώνει τα πανιά. 
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ΡΗΓΙΣΣΑ 

 

 

Την έλεγαν αρχόντισσα 

κι ένας θεός το ξέρει, 

τυχαίως πώς τη γνώρισα 

τσαμπί να μου προσφέρει. 

 

Στ’ αμπέλι της με κάλεσε 

ολημερίς για τρύγο 

και καμπανάκι βάρεσε 

στο νου μου, πριν να φύγω. 

 

Της αρχοντιάς τη Ρήγισσα, 

κρατώντας της το χέρι, 

μ’ αγάπη την οδήγησα 

και στης καρδιάς τα μέρη. 

 

Τη λαμαρίνα δάγκωσα 

κι εκεί κοντά στο δείλι, 

της το είπα πεντακάθαρα 

μ’ ένα φιλί στα χείλη. 

 

Γι’ αυτή λοιπόν τη Ρήγισσα, 

ο ύπνος πριν με πάρει, 

τα λόγια μου τα ζύγισα 

και σήκωσα τα βάρη. 
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Ο ΜΑΘΟΣ   

 

Σκέψου, μου ’πε ένας γέροντας, 

απόφαση πριν πάρεις, 

παίζει με νιους ο έρωτας 

και είναι κατεργάρης. 

 

Στις αναμνήσεις έσκυψε  

να βρει αγάπης άκρη 

και στο κρασί του έσβησε 

της χαρμολύπης δάκρυ. 

 

Άκου κι εμέ το γέροντα, 

μαθό απ’ όσα είδα, 

θα πληγωθείς στον έρωτα, 

αν δεν κρατάς πυξίδα. 

 

Να ξέρεις, μου είπε, γιόκα μου, 

το λόγο σου αν δώσεις, 

χαρές θα ’χεις στα χρόνια μου, 

αν συ δεν τον προδώσεις. 

 

Τον «ποταμό» σαν πέρασα 

μετά το πρωτοβρόχι, 

την όψη του την ξέχασα, 

τη συμβουλή του όχι. 

 

Τα λόγια κόμπο έδεσα 

με χαϊμαλί στον κόρφο 

κι ερωτευμένος έζησα 

με το κορμί ολόρθο. 
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Πατώντας πια τα χρόνια του 

και σε γερά σανίδια, 

μαθός παθός στ’ αλώνια του 

λέω στους νιους τα ίδια. 

 

 

ΑΕΡΗΔΕΣ 

 

Στης Ακρόπολης τα μέρη, 

με το ταίρι π’ αγαπάς, 

αν ο δρόμος θα σε φέρει, 

στους Αέρηδες να πας. 

 

Κι αν δυσκολευτείς λιγάκι 

στα Πλακιώτικα στενά, 

ρώτα κι άλλο ζευγαράκι 

που γι’ «αέρα» τριγυρνά. 

 

Στάσου, μπρος στην Πυραμίδα, 

στου Αιόλου το ναό, 

και μην χάνεις την ελπίδα 

και την πίστη στο Θεό. 

 

Κοίτα ποιος αέρας πάει 

προς τα κει που πας και συ 

κι άσ’ τη βάρκα να κυλάει 

στου γιαλού το θαλασσί. 

 

Της ζωής το καραβάκι 

θ’ αρμενίζει με πανιά, 

αν αγάπης αεράκι 

θα σκορπά την καταχνιά. 
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ΤΑ ΚΑΜΑΚΙΑ  

 

 

Βόλτα βγήκαν δυο φαντάροι 

ένα βράδυ με φεγγάρι, 

στης Καβάλας το λιμάνι 

για μαρίδες στο τηγάνι. 

 

Μα ο έρωτας με δίχτυα 

έχει και αυτός ξενύχτια, 

φεγγαρόλουστος με βάρκα 

στο λιμάνι κάνει τσάρκα. 

 

Πρώτα ψάρια στο παζάρι, 

τυχερός όποιος τα πάρει... 

Πο! Πο! Πο! Δυο μελανούρια  

και οι φαντάροι κάναν γιούργια. 

 

Άρχισαν λοιπόν καμάκι 

στο μικρό το λιμανάκι, 

ρίχτηκαν ματιές και βέλη 

κι άλλο ρώτημα δε θέλει. 

 

Τα έψησαν το ίδιο βράδυ 

και με λόγια και με χάδι 

και τους βρήκε χέρι χέρι 

της ανατολής τ’ αστέρι. 

 

Στη σκοπιά τους τώρα μόνοι 

άλλη σκέψη τους  βιδώνει, 

αν και τ’ άλλο βράδυ πάλι 

θα έχουνε ψαριά μεγάλη. 
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«ΤΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ » 

 

 

Στο παρά πέντε μακελειό  

για ένα ζευγάρι μάτια, 

στης γειτονιάς το καπηλειό 

«ΤΑ 5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ». 

 

Σαν είδανε τη Βαγγελιώ 

με τα γλυκά ματάκια, 

τα δίχτυα ρίξαν στο γιαλό 

της νύχτας τα καμάκια. 

 

Τραγούδι, κέφι και κρασί 

και λόγια πετιμέζι, 

βάλαν «φωτιά» στο μαγαζί, 

τα μάτια στο τραπέζι. 

 

Λόγο το λόγο τα παιδιά  

πιαστήκανε στα χέρια, 

το θέμα πήγε μακριά 

και λάμψαν τα μαχαίρια. 

 

Καρέκλες, πιάτα στο ψαχνό 

στης μουσικής το χρόνο, 

σαν μπουν τ’ αντράκια στο χορό, 

δε λογαριάζουν πόνο. 

 

Σε λίγο οι ψευτογαμπροί, 

στην κλούβα μ’ αντιρρήσεις 

βρεθήκανε τσουβαλιαστοί, 

να δώσουν εξηγήσεις. 
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Ταμείο κάναν το πρωί 

με μάτια μαυρισμένα, 

στης Βαγγελιώς το μαγαζί 

πληρώσαν τα σπασμένα. 

 

 

Η ΣΕΛΗΝΗ 

 

 

Χρόνια τώρα τη ζητούσα  

και στον ουρανό κοιτούσα, 

μήπως και φανεί φεγγάρι, 

πριν ο ύπνος να με πάρει. 

 

Μα η γελαστή Σελήνη  

σ’ άλλη φάση είχε μείνει 

και με άφηνε τα βράδια 

να γυρνώ μες τα σκοτάδια. 

 

Μόνος πια και δίχως ταίρι 

πήρα φως από ’να αστέρι 

και σαν μια πυγολαμπίδα 

ξαγρυπνώ με την ελπίδα. 
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Η ΤΣΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΑ 

 

 

Την έβλεπα στον Ποταμό 

τα γίδια να ποτίζει 

και από κει στο Βουκολιό 

να τα κατηφορίζει. 

 

Τα σαλαγούσε φιλικά 

με τσιπ και τσιπ να πάνε, 

στο Δέντρο που ήταν η βοσκή, 

πουρνάρι για να φάνε. 

 

Κοτσίδα είχε τα μαλλιά 

και κόκκινα τα χείλη, 

κεντίδια σ’ όλη την ποδιά 

και στο λαιμό μαντίλι. 

 

Στη ρόκα έγνεθε μαλλί 

για μπελερίνες δύο, 

τη μια, για λούσο να φορεί, 

την άλλη, για το κρύο. 

 

Υφάντρα και στον αργαλειό 

στα ίδια τα προικιά της 

και της κρατούσε το ρυθμό 

ο χτύπος της καρδιάς της. 

 

Μαζί στη βρύση για νερό 

και στην ψηλή ραχούλα, 

γιατί ήμουν τσελιγκόπουλο 

κι αυτή τσελιγκοπούλα. 
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Τσελιγκοπούλα, σ’ αγαπώ, 

της είπα, να το ξέρει, 

και δαχτυλίδι από χυσό 

της φόρεσα στο χέρι. 

 

Έκτοτε, σμίχτες κοντινοί 

στο σπίτι και στη στάνη, 

βαράμε στρούγκα μια ζωή 

μ’ αγάπη και στεφάνι. 

 

 

ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΥ 

 

 

Με την καρδιά και με το νου 

και τα γερά σου χέρια 

μ’ ανέβασες στου ουρανού 

τα σύννεφα, τ’ αστέρια. 

 

Και σ’ άφησα να με οδηγείς, 

γιατί ήσουν πια το φως μου, 

στις άγνωστες στεριές της γης 

κι ωκεανούς του κόσμου. 
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ΧΑΡΑΥΓΗ 

 

 

Σε περίμενα απ’ το βράδυ, 

για να ρίξεις λίγο λάδι 

στης αγάπης το καντήλι, 

όπως μου είχες παραγγείλει. 

 

Ήρθες και είδα στο σκοτάδι 

των χειλιών το κοκκινάδι 

και κρατούσες στο ’να χέρι 

αναμμένο καντηλέρι. 

 

Στο δωμάτιο το κρύο 

άναψες για μας τους δύο 

πολυέλαιο, στεφάνι, 

κρεμασμένο στο ταβάνι. 

 

Φώτισες κι όλο το σμάρι, 

που ’χε στη ζωή φλερτάρει 

κι είδε ’κει που είχε σπείρει 

λίγα στάχυα να ’χουν γείρει. 

 

Ήταν όνειρο; Δεν ξέρω, 

μα κινήσαμε για θέρο. 

Συ το φως κι εγώ δρεπάνι, 

στη δουλειά κανείς δε χάνει. 

 

Της ζωής, αυγερινέ μου, 

άλλαξε η πνοή τ’ ανέμου. 

Φως μου, σε καλωσορίζω, 

εσένα πρόσμενα κι ελπίζω. 
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Η ΝΙΚΗ, ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΤΟΤΟΣ 
 

 

Της το ’λεγα απ’ το σχολειό, 

στου παιχνιδιού την ώρα, 

πως Αϊ-Βασίλης θα ντυθώ, 

για να της φέρω δώρα. 

 

Στο πρώτο μας το ραντεβού, 

σε ζαχαροπλαστείο, 

πήρε γλυκό του κουταλιού  

κι εγώ νεράκι κρύο. 

 

Με τρακ της είπα σ’ αγαπώ 

κι αστείο μην το πάρει, 

γιατί έχω σοβαρό σκοπό 

κι έχει ριχτεί το ζάρι. 

 

Η Νίκη μου είπε ευχαριστώ, 

μα λόγια πια δεν «τρώει», 

θα παντρευτεί με τον Τοτό, 

που είναι κι από σόι. 
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ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΙΤΣΑ 

 

 

Σαν βρέθηκα, παιδί μικρό, 

στης Ελιτσάς τη βρύση, 

τη χούφτα γέμισα νερό 

να πιω, να με δροσίσει. 

 

Μ’ από τον πλάτανο ψηλά 

ακώ πουλί να κελαηδεί 

κι ενώ με βλέπει και γελά 

τραμπάλα κάνει στο κλαδί. 

 

Το άκουγα με προσοχή, 

το ρώτησα τι ξέρει; 

Κι εκείνο μου ’πε με ευχή 

θα συναντήσω ταίρι. 

 

Γυρίζω πίσω, τι να δω, 

της χρυσαυγής τ’ αστέρι 

μ’ ένα μαντίλι στο λαιμό 

λευκό σαν περιστέρι. 

 

-Με θάμπωσες, ανατολή, 

πώς από ’δω, Αγγέλω; 

-Με κάλεσε γλυκό πουλί, 

να ξεδιψάσω θέλω. 

 

Πίνει απ’ τη χούφτα μου νερό, 

μα η δίψα της δε σβήνει 

και με το στόμα δροσερό 

ζεστό φιλί μου δίνει. 
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ΑΓΑΠΗΣ ΟΝΕΙΡΟ 

 

 

Πάλι στην ακτή προσμένω 

μιας «βάρκας» κάλεσμα, 

μετά το ηλιοβασίλεμα 

στο γαλάζιο πέλαγος, 

να τραβήξω κουπί 

για χάρη της. 

 

Οξυγόνο ζωής, 

στ’ όνειρό μου να ’ρθεις 

και μ’ ολόγιομο φεγγάρι 

να πιαστώ κι εγώ σαν ψάρι. 

Μες τα δίχτυα της 

για νέα ρότα. 

 

Τα μελτέμια και τ’ αγέρι 

να με παν σε ξένα μέρη. 

Με δελφίνια κι αλκυόνες 

να ’ναι οι ώρες μου αιώνιες 

και μεσοπέλαγα  

να ζω με τ’ όνειρο. 

 

Την αυγούλα, 

κουρδιστό μου ξυπνητήρι, 

σαν με δεις στο τρεχαντήρι, 

πρόσεξε μη με ξυπνήσεις 

και στη μοναξιά μ’ αφήσεις. 

Χάρη σ’ το ζητώ 

για της αγάπης τ’ όνειρο. 
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ΟΙ ΒΕΡΕΣ 

 

 

Παραμονή του Αϊ-Γιαννιού 

να πας στο πανηγύρι, 

να δεις στ’ αλώνι του χωριού  

ποιος το χορό θα σύρει. 

 

Θα δεις ψηλό λεβεντονιό 

και άξιο παλικάρι, 

που σου ’χει στείλει προξενιό 

γυναίκα να σε πάρει. 

 

Σαν σε καλέσει στο χορό 

κι αλλού δεν έχεις βλέψεις, 

μπροστά σε όλο το χωριό 

να πας και να χορέψεις. 

 

Παραγγελιές ο κλαριτζής 

για χάρη σου θα παίξει 

και συ στου νιου τ’ αφτί να πεις  

την τελευταία λέξη. 

 

Καθώς θα κάνεις τη στροφή, 

κρατώντας το μαντίλι, 

τις βέρες πες, κι ας μαθευτεί, 

να πάει να παραγγείλει. 
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Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

 

 

Τα λουλούδια της σαν δούνε 

γέροι, νέοι, και παιδιά, 

απ’ τον κήπο δίχως άδεια, 

να τα κλέψουν κάνουν βάρδια, 

και τους λέει, για να ξέρουν, 

μην τα κλέβετε, τρυπούν. 

 

Μα εκείνοι λόγια δεν ακούν, 

στη μάντρα σκαρφαλώνουν, 

θέλουν στον κήπο της να μπουν, 

τα ροδοτριαντάφυλλα 

σαν κλέφτες να της κλέψουν. 

 

Βρίσκουν τα κάγκελα ψηλά, 

τ’ αγκάθια της μεγάλα, 

την καγκελόπορτα κλειστή 

διπλοαμπαρωμένη. 

Ψάχνουν να βρούνε το κλειδί, 

μα και να ανακαλύψουν 

τον κωδικό τον αριθμό, 

μοναδικό στον κόσμο, 

να την ανοίξουν διάπλατα 

και ως κατακτητές, τα ρόδα της 

να κόψουν..., να μυρίσουν. 

 

Όμως, αφού δεν τα κατάφεραν, 

με το κεφάλι κάτω, 

τη χαιρετούν σφυρίζοντας 

αδιαφορώντας τάχατες, 
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σαν φεύγουν μ’ άδεια χέρια. 

Μα εγώ το βρήκα το κλειδί 

στα φυλλοκάρδια μέσα, 

που το λέγαν δαχτυλίδι, 

κι άνοιξα πόρτα και καρδιά, 

μπουμπούκια πριν να βγάλει. 

Μ’ αγάπης λόγια τρυφερά 

της είπα να το ξέρει: 

Τριανταφυλλιά μου, 

δούλος σου εδώ και μπρος. 

Πάρε με για κηπουρό σου, 

ροδόσταμο για να ’χεις. 

Και κείνη με τ’ αγκάθια της 

με τσίμπησε στο χέρι 

και κοκκινίσαν τ’ άνθη της, 

για να μου τα προσφέρει. 
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

 

 

Στο ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη 

πήγαινε ο νιος να γιάνει, 

της καρδιάς φωτιά να σβήσει 

και νερό να πιει στη βρύση. 

 

Ο σεβντάς για την Ελένη 

προς τον Άγιο τον πηγαίνει, 

κάθε μέρα προς το δείλι, 

και του ανάβει το καντήλι. 

 

Φίλος του, αναρωτιόταν, 

κι ως τον έβλεπε φοβόταν, 

μήπως είχε κάτι πάθει 

κι ήθελε γι’ αυτό να μάθει. 

 

Πήγε πρώτος στο ξωκλήσι, 

μάτι και αφτί να στήσει 

και περίμενε την ώρα 

τα κρυφά να βγουν στη φόρα. 

 

Σαν τον είδε με λιβάνι 

στο εικόνισμα να φτάνει, 

έμαθε από πρώτο χέρι 

στην καρδιά πως υποφέρει. 

 

Μπρος στον Άγιο προσκυνάει 

και μια χάρη του ζητάει 

κι ο φίλος του, αν το πιάνεις, 

απαντούσε ως Αϊ-Γιάννης. 
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-Την Ελένη αγαπάω 

και την άδεια σου ζητάω, 

με παπά και με κουμπάρο 

ταίρι μου για να την πάρω. 

 

-Τη Λενιώ, κι αν σου γουστάρει, 

νοικοκύρης θα την πάρει, 

που έχει πλούτη και λιβάδια, 

για να βόσκουν τα κοπάδια. 

 

-Φτωχοπρόδρομε, θυμήσου 

και τη φτώχεια τη δική σου, 

κι άναψε για μένα φως, 

που είμαι νιος, αλλά φτωχός. 

 

-Τέτοια χάρη δε σου κάνω, 

μου χαλάς εσύ το πλάνο, 

κράτα λίγες αποστάσεις, 

τη Λενιώ να την ξεχάσεις. 

 

-Ό,τι θες Εσύ θα γίνει, 

μα καημός σε με θα μείνει. 

Τι μπορεί κανείς να κάνει; 

Δεν αγάπησες στεφάνι. 

 

Άκουσε το νιο να κλαίει 

και στον Άγιο να λέει, 

τέτοια έκανες και πάλι 

και σου κόψαν το κεφάλι. 
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ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

 

 

Ο έρως τη Μονεμβασιά 

στο χάρτη σημειώνει, 

φοράει του ναύτη φορεσιά 

και πιάνει το τιμόνι. 

 

Βαρκάδα κάνει στο γιαλό 

και στα βαθιά αρμενίζει, 

να βρει το κάστρο το παλιό, 

που ολοχρονίς ανθίζει. 

 

Μα ο πέλαγος ο πλάνος 

κόκκινο ανάβει φως 

κι έμεινε ο καπετάνιος 

δίχως μπούσουλα κι αυτός. 

 

Παγίδες του ’στησαν πολλές 

σειρήνες και κουρσάροι, 

τσιμπάει το δόλωμα, που λες, 

και πιάστηκε σαν ψάρι. 

 

Στις κοσμοσύχναστες ακτές 

το κύμα τον τραβάει, 

αγκάλες βρίσκει ανοιχτές, 

στους κόλπους ξενυχτάει. 

 

Στην Πάρο, Νάξο και Χανιά 

θα αγκυροβολήσει, 

μα λάσκους κόμπους στα σχοινιά 

ο χρόνος θα τους λύσει. 
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Αλλάζει τότε τα πανιά 

και ρότα στο καράβι 

και εκεί που ήταν καταχνιά, 

φάρο θα δει ν’ ανάβει. 

 

Περνώντας τον κάβο-Μαλιά 

κι όλο το φυσομάνι, 

χτίζει στο κάστρο της φωλιά 

κι αράζει στο λιμάνι. 

 

 

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 

 

-Μαργαριτούλα, σε μαδώ, 

  μα πες μου την αλήθεια, 

  ξέρεις εσύ το μυστικό, 

  που κρύβεται στα στήθια; 

 

  Μ’ αφήνει να φυλλομετρώ 

  κι ανάβει μου τα φώτα. 

-Το ξέρω ναι, μα πριν σ’ το πω, 

  καρδιά και νου σου ρώτα. 
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ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

 

 

Το φεγγάρι λαμπρό 

στο μικρό ποταμό 

καθρεφτίζεται. 

 

Το ρωτάει θαρρώ  

αν μπορεί στο νερό 

να δροσίζεται. 

 

-Στα νερά μου μπορείς  

τη δροσιά να χαρείς,  

του ψιθύρισε. 

 

Κι αν δε θες να σε δουν 

τα καλάμια μου αρκούν,  

για να κρύβεσαι. 

 

Δίχως άλλη μιλιά 

δοκιμάζει βουτιά  

και μαγεύτηκε. 

 

Στέλνει αγάπης φιλιά 

στου νερού τα πουλιά 

και δεσμεύτηκε, 

 

πως την άλλη βραδιά 

αν δε δουν συννεφιά 

θα τη χαίρεται. 
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Την υγρή αγκαλιά  

σε λημέρια παλιά  

ονειρεύεται. 

 

Σ’ όποια φάση βρεθεί 

στο ποτάμι θα μπει 

παιχνιδιάρικα. 

 

Πρώτη θέση θα βρει 

για ν’ ακούσει βιολιά  

στα νυχτάδικα. 

 

Στα καθάρια νερά  

θα βουτά με χαρά 

ως τη χάση του. 

 

Μα σαν ’ρθει το πρωί, 

ούτε  γεια δε θα πει 

απ’ τη βιάση του.       
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Η ΦΩΛΙΑ 

 

 

Στο παραθύρι το κλειστό, 

και στ’ αδειανό μπαλκόνι, 

θα χτίσω, για να στεγαστώ, 

φωλιά σαν χελιδόνι. 

 

Ν’ ακώ το βράδυ ως το πρωί 

το χτύπο της καρδιάς σου, 

φτερά να δίνω και πνοή 

σ’ όλα τα όνειρά σου. 

 

Της  Άνοιξης τον ερχομό 

να σου προαναγγείλω, 

για σένανε να ξαγρυπνώ 

και εσύ να μ’ έχεις φίλο. 

 

Κι αν θες ψηλά στον  Ουρανό 

μαζί μου να πετάξεις, 

στηρίξου στο μικρό πτηνό, 

θα βρεις κορφές ν’ αράξεις. 

 

Άνοιξες πόρτα και καρδιά, 

το φως μαζί σου είδα 

και τη μικρούλα μας φωλιά 

τη βάφτισες ελπίδα. 
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Η ΧΑΡΑ  

 

 

Βγήκα στον κήπο, στην αυλή 

με την ψιλή βροχούλα, 

μα με τη σκέψη θετική 

σε σένανε Χαρούλα. 

 

Χωρίς ομπρέλα περπατώ 

κι ο κόσμος ας το ξέρει, 

πως κι όταν βρέχει σου κρατώ  

για συντροφιά το χέρι. 

 

Βρήκα τα φύλλα καταγής 

σαν το χαλί στρωμένα, 

χρυσά στολίδια εποχής 

με τέχνη σκορπισμένα. 

 

Τα ρόδια, πάνω στη ροδιά, 

απ’ τη βροχή σκασμένα, 

κι ας λένε πως τους έλειψα 

και σκάσαν’ από μένα. 

 

Κυκλάμινα, που να τα δεις! 

τα μάζεψα για σένα 

και με σταγόνες της βροχής 

σ’ τα στέλνω δροσισμένα. 
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Η ΟΜΠΡΕΛΑ ΜΟΥ 

 

 

Την ήθελα για στήριγμα 

και πίστευα στη ζήση, 

πως των χεριών το τύλιγμα 

αρκεί πληγές να κλείσει. 

 

Κρατώντας την ομπρέλα μου  

με σιγουριά απ’ το  χέρι, 

ως νιος, μέσα στην τρέλα μου, 

ζητώ βροχή να φέρει. 

 

Κυνήγι με τη χίμαιρα, 

τον ουρανό κοιτάζω, 

ενώ κομμένα ντρίμερα 

μαραίνονταν στο βάζο. 

 

Με μπόρες κι αστραπόβροντα 

μου απάντησαν τα νέφη 

και χάνω στ’ ανεμόβροχα 

ομπρέλα, νου και κέφι. 

 

Την είδα π’ ανοιγόκλεινε, 

να πέφτει σαν τ’ αστέρι, 

γιατί στην μπόρα ξόμεινε 

κι εκείνη δίχως ταίρι. 
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Η ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 

 

 

Στο είπα χίλιες δυο φορές, 

απ’ τη ζωή μου κόψε 

και μην ερθείς, όλο χαρές, 

στον ύπνο μου κι απόψε. 

 

Του ονείρου η γλύκα δεν κρατεί, 

πληγές δεν επουλώνει, 

γι’ αυτό και η μνήμη το πρωί 

τινάζει το σεντόνι. 

 

Μη με γυρίζεις στα παλιά 

στις μαρμαρένιες σκάλες, 

κρατώ καινούργια πια βιολιά, 

νοχλίες έχω άλλες. 

 

Καλούδια άλλης εποχής 

θα ζουν στις αναμνήσεις, 

βαλβίδες της αναπνοής 

που δεν μπορείς να κλείσεις. 

 

Έχοντας πια συγκομιδή 

των λουλουδιών το μέλι, 

σαν σμάρι πάνω στο κλαδί 

άλλη θα βρω κυψέλη. 

 

Στο είπα χίλιες δυο φορές, 

απ’ τη ζωή μου κόψε 

και μην ερθείς, όλο χαρές, 

στον ύπνο μου κι απόψε. 
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ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  

ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΑΝΙ 

 

 

Στέλνεις μηνύματα ζωής, 

καρδούλα πεταρίζεις, 

στο παραθύρι σαν θα βγεις  

το φούλι να ποτίζεις. 

 

Στην άλλη γλάστρα μοναχό 

πώς ζω κανείς δε ξέρει, 

όμως μ’ αρκεί που θα σε δω  

με το νερό στο χέρι. 

 

Γι’ αυτό και χάρη σ’ το ζητώ, 

αν πρόβλημα δεν κάνει, 

άστο παράθυρο ανοιχτό  

διψάει και το γεράνι. 
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ΦΙΛΙΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ 

 

 

Καλή μου, βρέχει αποσπερού, 

στα ξένα νιώθω μόνος 

και λόγω νόστου και καιρού 

μου ’ναι διπλός ο πόνος. 

 

Γι’ αυτό, στην πόρτα σου να βγεις, 

να δεις τι σου ’χω στείλει, 

με τις σταγόνες της βροχής 

γλυκά φιλιά στα χείλη. 

 

Να δεις το σύννεφο ψηλά, 

στον ουρανό που τρέχει, 

κι ακούει αυτόν που του μιλά 

και κρένει, όταν βρέχει. 
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«ΑΓΑΠΗ  ΠΡΩΤΗ»    

 

 

«Αγάπη πρώτη» στη ζωή 

πως ήθελα να είχα, 

στο διάβα της να μην κρυφτεί 

κι εκείνη σαν το βήχα. 

 

Μ’ανάθεμά την αν γενεί 

πληγής κακό σημάδι 

και στην πλευρά την πισινή 

να δω βαθύ σκοτάδι. 

 

Με πείρα πια θα καρτερώ 

άλλη, κι όχι τυχαία, 

σαν το καθάριο το νερό, 

για να ’ναι και τελευταία. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120
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Τ  Ε Τ Ρ Α Σ Τ Ι Χ Α 
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ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 

 

Κοιτώ το σύννεφο ψηλά 

και το ρωτώ για σένα, 

μα κείνο κλαίει σαν μιλά 

ξανά για περασμένα. 

 

 

Ο ΠΑΘΟΣ  

 

Μαθός παθός ξανακοιτώ 

το κρασοποτηράκι, 

φοβάμαι μήπως καταπιώ 

και πάλι κουνουπάκι. 

 

 

Η ΝΕΦΕΛΗ 

 

Ευθύς ως μπήκα στο χορό 

με τη γλυκιά Νεφέλη, 

για κείνη κάνω πια σταυρό 

τ’ αστρί σαν ανατέλλει. 

 

  

Η ΠΛΗΓΗ  

 

Μια πληγή μπορεί να κλείσει, 

μα στη σκέψη δε θα σβήσει 

και θα καίει σαν καμίνι 

στο σημάδι που θα μείνει. 
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Η ΤΣΙΓΓΑΝΑ 

 

Τσιγγάνα, πες μου, να χαρείς 

μες στα χαρτιά το είδες; 

Ο πόνος μου ’γινε βαρύς 

τα δάκρυα καταιγίδες. 

 

 

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 

 

Κλειδί αγάπης να κρατάς 

της είπα, για ν’ ανοίξει, 

μα αν κατοικήσει στην καρδιά, 

ο χρόνος θα το δείξει. 

 

 

ΤΟ ΧΑΔΙ  

 

Πέρασε κι αυτό το βράδυ 

με καντήλι δίχως λάδι 

κι έχασα μες στο σκοτάδι 

όνειρο μαζί και χάδι. 

 

 

Η ΖΩΗ 

 

Γλυκιά γυναίκα η ζωή 

και η ζωή γυναίκα 

και τι δε θα ’δινε κανείς 

να έχει άλλες δέκα. 
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ΑΞΕΧΑΣΤΑ  ΜΑΤΙΑ 

 

Κι αν γράφω στίχους, δεν μπορώ 

δυο μάτια να ξεχάσω, 

για κείνα μπήκα στο χορό, 

γι’ αυτά φορώ το ράσο. 

 

 

ΟΙ ΞΑΔΕΡΦΑΔΕΣ 

 

Τη σφήκα και τη μέλισσα, 

τις πρώτες ξαδερφάδες, 

να τις χαϊδέψω θέλησα  

και μπήκα σε μπελάδες. 

 

 

Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ 

 

Σκέτος καφές το τράτο σου, 

πικρός σαν το κινίνο, 

μα σκλάβος πια στο κράτος σου 

χωρίς μιλιά τον πίνω. 

 

 

Σ’ ΑΓΑΠΩ 

 

Ρωτάς τι έχω να σου πω, 

γλυκιά μου περιστέρα, 

μα αυτό στον ίδιο το σκοπό 

σ’ το λέω κάθε μέρα. 
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ΑΤΥΧΙΑ 

 

Άτυχο το περιστέρι 

που ’χασε νωρίς το ταίρι, 

στο φτερό το βρήκε σκάι 

κι από τότε περπατάει. 

 

 

ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΙΑ 

 

Σκαροπούλια ταίρι ταίρι 

σήκωσαν φτερό στ’ αγέρι 

κι έμεινε η φωλιά τους μόνη, 

η βροχή να την πληγώνει. 

 

 

Ο ΜΑΗΣ   

 

Ο Μάης, γιος του έρωτα, 

με παπαρούνες στρώνει 

για τα «πουλιά» τ’ αδέσποτα 

χαλί σε κάθε αλώνι. 

 

 

ΑΠΟΡΙΑ 

 

Τι θα γίνω πια με σένα, 

μου ’χεις πάρει το μυαλό 

και κοντά κι από τα ξένα 

για ελόγου σου μιλώ. 
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ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ 

 

Από τούτο κι από κείνο, 

ίσως να ’ταν και γραφτό, 

κούτσουρο ξερό θα μείνω 

μόνο εσένα αγαπώ. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Για χίλιους λόγους σ’ αγαπώ 

κι ακόμη γι’ άλλον ένα 

κι αφού ρωτάς θα σου το πω, 

γιατί ’σαι φως για μένα. 

 

 

ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 

 

Κοιτώ το σύννεφο ψηλά  

και το ρωτώ για σένα, 

μα κείνο κλαίει σαν μιλά 

ξανά για περασμένα. 

 

 

ΤΟ ΝΤΕΡΤΙ 

 

Το ντέρτι που ’χω στην καρδιά 

και ζω μαζί με κείνο, 

σε μιας ταβέρνας τη γωνιά 

με το κρασί το σβήνω. 
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ΝΤΑΛΚΑΣ  

 

Στη μοναξιά του έρωτα, 

το γέλιο και το δάκρυ 

προδίδουν τ’ αφανέρωτα 

κι αναζητούν μια άκρη. 

 

 

ΘΥΜΗΣΟΥ 

 

Θυμήσου πως και ίσαμε 

τον τάφο θα μου λείπεις, 

αφού για χρόνια ζήσαμε 

στιγμές χαράς και λύπης. 

 

 
ΣΙΓΟΥΡΙΑ 

 

Βράδιασε κι ακόμα κάτι, 

κάτι άλλο καρτερώ, 

να ’χω σιγουριά κομμάτι, 

λίγο γάργαρο νερό. 

 

 

Η ΑΚΑΚΙΑ 

 

Με τσίμπησε και μάτωσα 

μ’ αγκάθια μια «κυρία», 

που όταν την αντάμωσα  

τη λέγαν Ακακία. 
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ΤΑ ΣΚΕΡΤΣΑ 

 

Είσαι κούκλα και μ’ αρέσεις, 

κάνεις σκέρτσα στο χορό, 

μα εγώ στις πρώτες θέσεις  

να χορέψω δεν μπορώ. 

 

 

ΕΛΑ  

 

Έλα και πέσε πλάι μου 

να κοιμηθούμε αντάμα, 

να μοιραστούμε, μάτια μου, 

χαρές μαζί και κλάμα. 

  

 

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ 

 

Θα ’θελα κάτι να σου πω 

μ’ ένα φιλί στο στόμα, 

να μην ξεχνάς πως σ’ αγαπώ 

και πως σε θέλω ακόμα. 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ 

 

Ο ήλιος γέρνει προς τη Δύση 

κι η πληγή δεν έχει κλείσει 

κι όπως φαίνεται θα μείνει 

ανοιχτή και με σελήνη. 
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ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ 

 

Της ίριδας τα χρώματα 

στο πρόσωπό της είδα. 

Χαράς αποτυπώματα 

μετά την καταιγίδα. 

 

 

ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ 

 

Ήσουν λουλούδι του αγρού 

της θάλασσας κοράλλι, 

το χάδι είχες του αφρού 

και την καρδιά μεγάλη. 

  

 

ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ 

 

Να το ξέρεις, είσαι πόνος, 

που τον μεγαλώνει ο χρόνος, 

την καρδιά μου έχεις τρυπήσει, 

μα ο νους δεν βρίσκει λύση. 

 

 

ΠΥΡΕΤΟΣ  

 

Της καρδιάς μου είσαι πόνος 

απ’ τα νιάτα μου ο μόνος, 

πυρετός που περιμένει 

κάθε βράδυ ν’ ανεβαίνει. 
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ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ 

 

Από λεμονιάς αγκάθι 

τσίμπημα ο νιος μην πάθει, 

γιατί πάντα το λεμόνι 

την καρδιά του θα ματώνει. 

 

 

ΣΤ’ ΑΜΠΕΛΙ 

 

Στ’ αμπέλι της δρασκέλισα 

για κλάδεμα και τρύγο 

και κείνη σαν τη μέλισσα 

με τσίμπησε, πριν φύγω. 

 

 

ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΛΟ 

 

Τ’ αληθινό το σ’ αγαπώ, 

απ’ της καρδιάς τα βάθη, 

δε σ’ το ’χω πει, μα θα στο πω, 

κι ο κόσμος ας το μάθει. 

 

 

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 

 

Μια παλιά μου γνωριμία, 

πόνος και χαρά μαζί, 

σε ασπρόμαυρη ταινία, 

που δεν παίζεται. 
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Γ΄ 
 

                    Χ Α Ϊ Κ Ο Υ 
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 135

 

Δισκοπότηρο  

μπορείς να ξεχειλίσεις  

μ’ αγάπη μόνο. 

 

           * 

 

Χτύπα, καρδιά μου, 

αν αγαπάς και μόνο. 

Άρωμα ζωής. 

 

* 

 

Αγκυροβόλι 

για τη ζωή μου όλη 

η αγάπη σου. 

 

* 

 

Σ’ ονειρόστρατες  

τις νύχτες σεργιανίζω 

με τ’ αστέρι μου. 

 

* 

 

Καμπάνας ήχος, 

για μένα και για σένα.  

Ας φιληθούμε. 
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Η αγάπη σου  

χειμωνανθοί για μένα 

πριν το λιόγερμα. 

 

* 

 

Καραβοκύρης  

στο πλοίο της αγάπης. 

Πρίμα για πάντα. 

 

* 

 

Οδός αγάπης, 

στο τέρμα ευτυχία 

για ζευγαράκια. 

 

* 

 

Ερωτόλογα. 

Σερμπέτια και σορόπια 

μελιστάλαχτα. 

 

* 

 

Φεγγαρόλουστα  

νυχτοπερπατήματα 

κι αγάπης όρκοι. 
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Αγάπης λόγια. 

Βάλσαμο για τις καρδιές 

που έχουν πόνο. 

 

* 

 

Με τη σιωπή σου  

και των ματιών τη γλύκα 

μου τα ’πες όλα. 

 

* 

 

Ονειρεύτηκα  

πως τάχα θα γυρίσεις. 

Αμήν, χαρά μου. 

 

* 

 

Μέρα τη μέρα  

και πιότερο σε θέλω. 

Καλό σημάδι. 

 

* 

 

Με μερεμέτια 

το σπίτι δε στεριώνει. 

Αγάπη θέλει. 
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Εύοσμο ρόδο, 

δροσοσταλιές γεμάτο. 

Αγάπης δώρο. 

 

* 

 

 

Τ’ ανθογυάλι μου 

με τα κυκλάμινά σου 

και τη δε λένε. 

 

* 

 

Πήγαν για καφέ, 

γλυκόβραστα να πούνε... 

αγάπης λόγια. 

 

* 

 

Κοντά στο τζάκι 

δε ζεσταίνονται καρδιές 

χωρίς αγάπη. 

 

* 

 

Σιγοτραγουδώ 

τον ύμνο της αγάπης 

για τα μάτια σου. 
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Μια παρένθεση 

μες τη ζωή σου ήμουν. 

Χαράς και λύπης. 

 

* 

 

Για τα μάτια σου 

δεν κλείνω τα δικά μου. 

Ακτινοβολούν. 

 

* 

 

Έβγα να σε δω 

ψηλά στο καταράχι, 

χωρίς σύννεφα. 

 

* 

 

Έψαχνα να βρω 

κοχύλι να σου μοιάζει. 

Μάταιος κόπος. 

 

* 

 

Τσιγγάνα καρδιά, 

και στο τσαντίρι μένεις, 

όταν αγαπάς. 
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Για το ταίρι του, 

στη βάρκα της αγάπης, 

τραβάει κουπί. 

 

* 

 

Αναλλοίωτη, 

στου πέλαγου την άρμη, 

θα ζεις για πάντα. 

 

* 

 

Έρωτας πρώτος. 

Για την καρδιά πιστός 

και τελευταίος 

 

* 

 

Ευαγγέλιο 

τα λόγια που μου είπες. 

Πώς να ξεχαστείς. 

 

* 

 

Κούτσουρο αν δεις 

στο τζάκι να καπνίζει, 

σεκλέτι θα ’χει. 
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Θέλω να σου πω 

πως παντού σ’ αναζητώ 

και σε συγκρίνω. 

 

* 

Ηλιογέννητη 

της χαραυγής εικόνα. 

Για χίλια μάτια. 

 

* 

Στο καλντερίμι 

με τα ψηλά τακούνια σου 

φωτιές ανάβεις. 

 

* 

Ασκαρδαμυκτί 

το πρόσωπό της είδα.  

Χωρίς σχόλια. 

 

* 

Πάμε, βαρκούλα,  

για γαληνό λιμάνι. 

Κάλεσμα ψυχής. 

 

* 

Τριαντάφυλλο, 

έχεις χρώμα κι άρωμα, 

αλλά κι αγκάθια. 

 

 
 
 



 142

 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
 
Σπύρος Κ. Καραμούντζος - Εισαγωγή                                                                                9 
Αυγερινός Θ. Ανδρέου – Πρόλογος                                                                                         21  
Αριστοτέλης Ι. Κωτσέλης - Φιλικό Προλόγισμα                                       25           
Δημήτριος Ν. Λύρας - Μία προσέγγιση                                                                         31 
Νίκος Α.Νικολόπουλος - Μια κριτική ματιά                                                      35 
Παναγιώτης Ξηντάρας - Συνταξιδιωτικό Προλόγισμα                 41 
 
 
Αλκυόνες                                                                                                                      47 

Ηλιογέννητη                                                                                                             48 

Ο καφές                                                                                                                               49 

Στο τηλέφωνο                                              50 

Τα ματάκια της κυράς μου                         51 

Νυν και αεί                                                   52 

Ομπρέλα                                                    53 

Το φεγγαράκι                                           54 

Ήλιε και τρισήλιε μου                            56 

Η Καλαματιανή                                      57 

Η κούκλα                                                58 

Τ’ αστέρι μου                                          60 

Η φιγούρα της κουρτίνας                        61 

Η ζωή                                                      62 

Η  ώρα                                                    63 

Ο πονόδοντος                                         64 

Ο ναυαγός                                               65 

Δίκωπη βάρκα                                        66 

Η βοσκοπούλα                                         67 

Πέτρινη καρδιά                                       69 

Απρόσμενος χειμώνας                             70 

Τα ψηλοτάκουνα                                    71 

Καλή γειτόνισσα                                       72 



 143

Σ’ αναζητώ                                             73 

Τα δελφίνια                                             74 

Η μελισσούλα                                          75 

Αυγουστιάτικο φεγγάρι                           76 

Ο μύθος                                                  77 

Αξέχαστα μάτια                                       78 

Το πρώτο μήλο                                       79 

Συγγνώμη λάθος                                      80 

Το κοκκινέλι                                            81 

Για μια Ελένη                                          82 

Έλα                                                          82 

Το θολό τοπίο                                         83 

Το καρδιοχτύπι                                       84 

Το κουτσουράκι                                       85 

Τσιμπολόγημα                                         86 

Η Μαίρη                                                 87 

Το ποτήρι                                                87 

Τυφλός ο έρως                                         88 

Ο πόνος                                                  89 

Βήματα χορού                                        90 

Περασμένα ξεχασμένα                           91 

Περιπλάνηση                                          91 

Ρήγισσα                                                  92  

Ο μαθός                                                  93 

Αέρηδες                                                  94 

Τα καμάκια                                              95 

«Τα 5 σκαλοπάτια»                                96 

Η σελήνη                                                97  

Η τσελιγκοπούλα                                    98 

Το φως μου                                             99 

Χαραυγή                                                100 

Η νίκη, εγώ και ο Τοτός                        101 

Ειδύλλιο στην Ελιτσά                             102 



 144

Αγάπης όνειρο                                         103 

Οι βέρες                                                  104 

Η τριανταφυλλιά                                    105 

Αποκάλυψη                                            107 

Μονεμβασιά                                                       109 

Η Μαργαρίτα                                           110 

Φεγγάρι στο ποτάμι                                 111 

Η φωλιά                                                  113 

Η Χαρά                                                   114 

Η ομπρέλα μου                                        115 

Η Μελισσάνθη                                         116 

Κορίτσι στο παράθυρο και το γεράνι      117 

Φιλιά ξενιτεμένου                                    118 

Αγάπη πρώτη                                           119 

 

Τετράστιχα                                                121 

 

Χαϊκού                                                     1 33 

 

Βιογραφικό σημείωμα                              145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 145

 

 

Σπύρος Καραμούντζος 

 

  

Ο Ποιητής-Συγγραφέας Σπύρος 

Καραμούντζος γεννήθηκε στην 

Καρυά Αργολίδας και διαμένει 

στα Μελίσσια Αττικής. Ως δά-

σκαλος εργάστηκε σε σχολεία της 

Ανατολικής Μακεδονίας και της 

Αττικής. Μετεκπαιδεύτηκε στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

υπηρέτησε ως Δάσκαλος, ως Δι-

ευθυντής Σχολείου, ως βοηθός 

Επιθεωρητή, ως Γραμματέας της 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Αθηνών, ως Πρϊστα-

μενος Γραφείου και ως Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.      

    Ασχολείται με τη Λογοτεχνία και ειδικότερα με την Ποίηση.    

Έχουν κυκλοφορήσει επτά Ποιητικές του Συλλογές: «ΑΛΚΥ-

ΟΝΕΣ», 2000 / «ΔΟΞΑΡΙΣΜΑΤΑ», 2004/ «ΦΥΛΛΟΒΟΛΗ-

ΜΑΤΑ», 2006 / «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ - ΧΑΪΚΟΥ», 2006 / «Η-

ΛΙΑΝΘΟΙ», 2010 / «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ», 2013 και 

«POET’S GARDEN», 2013. Επίσης κυκλοφόρησαν το Πεζο-

γράφημα «ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΑΣ Παιδικές αναμνήσεις και αναφο-

ρές», 2007,  μία Συνέντευξη «Οι γνώσεις δίνουν φτερά στην 

έμπνευση», 2011, «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ» ηλεκτρονική έκδοση (e-

book), 2018,  τα «ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ» - Χαϊκού, ηλεκτρονική έκ-

δοση (e-book), 2018, και «ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ» του Σπ. Καραμού-

ντζου ηλεκτρονική έκδοση (e-book), 2019.  Υπό έκδοση είναι η 

«Περιήγηση στην Αρκαδία» και τα «ΑΝΑΛΕΚΤΑ».      
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     Για την ποιητική Συλλογή, «POET’S GARDEN»,  που έχει 

μεταφραστεί στα αγγλικά από τη Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, από 

το  IPTRC - Κέντρο Έρευνας της Διεθνούς Ποίησης και Μετά-

φρασης - βραβεύτηκε ως ένας από τους καλύτερους ποιητές 

στον κόσμο για τη χρονιά 2013. Το δε περιοδικό «THE 

WORLD POETS  QUARTERLY», November 8, 2013, στην 

Κίνα, κυκλοφόρησε με πολλά του ποιήματα μεταφρασμένα στα 

κινέζικα και με ολοσέλιδη φωτογραφία του στο εξώφυλλο, με 

τον τίτλο Spiros K. Karamountzos (Greece). Για το υπόλοιπο 

συγγραφικό του έργο έχει πολλάκις αποσπάσει επαινετικά  

σχόλια από διακεκριμένους  κριτικούς της λογοτεχνίας.   Η  

Συλλογή μάλιστα «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ - ΧΑΪΚΟΥ» και άλλα 

του ποιήματα έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς λογοτεχνικών 

περιοδικών.  

     Ποιήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε πολλές ποιητικές αν-

θολογίες. Επίσης δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά και σε 

λογοτεχνικές σελίδες εφημερίδων εκτός από ποιήματα και πεζά 

του κείμενα. Ως Λογοτέχνης συμπεριλαμβάνεται στη ΜΕΓΑ-

ΛΗ  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟ-

ΤΕΧΝΙΑΣ του Χάρη Πάτση (13ος τόμος) και στην Εγκυκλο-

παίδεια WHO IS WHO στην Ελλάδα της Hubner, (3η έκδοση, 

2008). Είναι τακτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, 

της «International Writers Association» (I.W.A) και της «World 

Poets Society» (W.P.S.). Πολλά ποιήματά του έχουν μεταφρα-

στεί στα Αγγλικά, στα Ρωσικά, στα Ιταλικά και στα Κινέζικα,  

και έχουν δημοσιευτεί σε ξένα περιοδικά και σε ανθολογίες. Εί-

κοσι ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί και κυκλοφορούν σε CD. 

     Οι δύο ποόσφατες και πιο  σημαντικές τιμητικές δαικρίσεις 

και τούτο γιατί του έγιναν στο Άργος, τον τόπο δηλαδή της κα-

ταγωγής του, είναι οι εξής: 

α). Ο ιστορικός Σύλλογος Αργείων «Ο ΔΑΝΑΟΣ», με τον 

Πρόεδρό του κύριο Σωτήριο Κωτσοβό,  στις 4-5-2019, του 

απένειμε σε ειδική εκδήλωση ΕΠΑΙΝΟΝ «για την ιδιαίτερα 
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σημαντική του παρουσία στην τοπική λογοτεχνία και λαογραφία, 

με τη συυγγραφή και έκδοση ποιητικών συλλογών, αλλά και λαο-

γραφικών καταγραφών με βάση τις νοσταλγικές εποχές ανθρώ-

πων και τόπων που αγαπήσαμε».  

β). Ο Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών, κύριος Δημήτριος Κα-

μπόσος, στις 12-5-2019, σε ειδική εκδήλωση, του απένειμε  το 

Μετάλλιο του Σταυρού Δευτέρας Τάξεως του Δήμου Άργους 

- Μυκηνών, «για την προσφορά του και τις διακρίσεις του στην 

ποίηση και τα γράμματα». 

 

Τέλος, διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα με τίτλο:   

spiroskaramountzos.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






