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Λίγα λόγια για τα παιδιά

Αγαπητοί μικροί μας φίλοι και φίλες,

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα και πεζο-
γραφήματα, παλαιότερα αλλά και πολλά σύγχρονα, διαλεγμένα ειδικά για σας που είστε 
μαθητές ή μαθήτριες σε μια απ’ τις δύο μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού.

Τα κείμενα αυτά αναφέρονται, όπως θα το διαπιστώσετε και προσωπικά, σε ποικίλα και 
πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Θα διαβάσετε, λοιπόν, συγγραφείς που αντλούν το υλικό 
τους από τις μεγάλες ιστορικές στιγμές του Ελληνισμού, άλλους που δείχνουν έμπρακτα με 
τα γραπτά τους το ενδιαφέρον τους για τη ζωή των παιδιών, στο σπίτι, στο σχολείο ή στην 
κοινωνία. άλλους πάλι που παρουσιάζουν με γλαφυρό τρόπο ανθρώπινους χαρακτήρες, και 
άλλους, τέλος, που καταπιάνονται με πολλά από τα σημερινά κοινωνικά προβλήματα. Επί-
σης, θα απολαύσετε λογοτεχνήματα χιουμοριστικά, θα ταξιδέψετε σε χώρους του θρύλου 
και της φαντασίας με μύθους και με παραμύθια του βιβλίου, και θα βρεθείτε νοερά δίπλα 
στους ήρωες των διηγημάτων και των ποιημάτων του Ανθολογίου σας.

Ένας μεγάλος ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης, έχει πει ότι «οι λέξεις για τον ποιητή είναι 
καράβια που κάνουν πολύ μακρινά ταξίδια». Αλήθεια, οι λέξεις και οι φράσεις σ’ ένα λογο-
τεχνικό έργο γίνονται καραβάκια και ταξιδεύουν τον αναγνώστη μακριά, κουβαλώντας στα 
αμπάρια τους τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Τον γεμίζουν στο μαγικό ταξίδι τους 
με διάφορα συναισθήματα: με χαρά και αγωνία, με συγκίνηση και υπερηφάνεια, με γλυκιά 
προσδοκία και προβληματισμό. Για να το πούμε με άλλα λόγια, κάπως πιο θεωρητικά και με-
γαλίστικα, του χαρίζουν αισθητική απόλαυση. Την απόλαυση αυτή ελπίζουμε να τη νιώσετε 
κι εσείς διαβάζοντας τα κείμενα του Ανθολογίου.

Εκείνο πάντως που επιθυμούμε να σας τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι το βιβλίο αυτό έρχεται 
κοντά σας σαν ένας καλός και πιστός φίλος, που απ’ τη μια μεριά ονειρεύεται να παίξει μαζί 
σας, να σας γεμίσει ξεγνοιασιά και να σας ευχαριστήσει, και απ’ την άλλη να σας μιλήσει με 
ειλικρίνεια και να σας ανοίξει δρόμους για δημιουργική εργασία.

Η συντακτική ομάδα

Υ.Γ.: Σε αρκετά σημεία θα συναντήσετε στο διάβασμά σας ένα αστεράκι πάνω από ορισμέ-
νες λέξεις. Δεν πρόκειται για λάθος του τυπογράφου. Τα αστεράκια έχουν σκοπό να σας 
δηλώσουν ότι μπορείτε να καταφύγετε στο πλαϊνό μέρος της σελίδας και να αναζητήσετε 
την ερμηνεία των λέξεων εκείνων που σας είναι άγνωστες. Ακόμη, στο τέλος του Ανθολογίου 
ερμηνεύονται λέξεις και όροι που μπορεί να μην τους γνωρίζετε. Βλέπετε, είναι αδύνατο να 
ξέρει κανείς τα πάντα στην απαιτητική εποχή μας και γι’ αυτό χρειάζονται στην ώρα τους 
και τα ευρετήρια.





Εμείς  
και 

η φύση

Á

Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Ζίμπερ Άλτα Υπαρχεία Ιταλίας 
(Θεόφιλος. Ζωγραφικοί πίνακες, Δήμος Μυτιλήνης – Μουσείο Θεοφίλου)

Θεόφιλος  
Χατζημιχαήλ 

(1867-1934) 
Λαϊκός αυτοδίδακτος 

ζωγράφος. Τα θέματά του 
αποδίδουν τη φύση, την 

αγροτική ζωή, ήρωες της 
Επανάστασης του ’21 κ.ά.



Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, Ζίμπερ Άλτα Υπαρχεία Ιταλίας (λεπτομέρεια)
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Φώτης Κόντογλου

Ο αστρολάβος*

Η 
Γης είναι η μητέρα μας, απ’ αυτήνα βγήκαμε και πάλε σε δαύτη θα 
γυρίσουμε. Όλα τα ζωντανά πλάσματα τούτη τα θρέφει, κάθε σπέρ-

μα τούτη το βλασταίνει στη στεριά και μέσα στη θάλασσα, στα ποτάμια και 
στις λίμνες. Στα σπλάχνα της πάλε βαστά άλλα τόσα άψυχα, λογής λογής 
πετράδια, ασήμια, μαλάματα*, σίδερα, αλάτια κι άλλα πράματα μυστικά, 
που δεν τα ξέρει κανένας.

Σαν ένα σπυρί θε να ’ναι ανάμεσα στ’ άλλα τ’ Άστρα, κι ας είναι το πιο 
μεγάλο πράμα που ξέρουμε. Απορεί άνθρωπος με τι τρόπο σηκώνει τα βαριά 
βουνά, τις θάλασσες, τις πολιτείες, και γυρίζει μέσα στ’ απέραντο πέλαγο τ’ 
ουρανού, για τούτο οι παλαιοί πιστεύανε πως στέκεται δίχως να σαλέψει, 
θεμελιωμένη στον αιώνα.

Οι πολλοί άνθρωποι δεν κάθουνται να στοχαστούνε ποτέ καλά τούτον 
τον κόσμο που μας τριγυρίζει κι απορώ πώς μπορούνε και ζούνε, μάλιστα 
λογαριάζουνε τον εαυτό τους φτυχισμένον στεκάμενοι διψασμένοι μακριά 
από τούτη τη χρυσή βρύση π’ αναβρύζουνε όσα γλυκά αιστήματα αναπαύ-
ουνε τον άνθρωπο και τον κάνουνε να φχαριστά το Θεό, γιατί γεννήθηκε σ’ 
αυτόν τον κόσμο. Όποιος δεν ήπιε από τούτο τ’ αγιασμένο νερό του Μπα-
λουκλή*, να μη λέγει πως είναι φτυχισμένος, ας πάει να ’χει και τα πλούτη 
του Κροίσου.

Την πλάση οι αρχαίοι Έλληνες τη λέγανε Κόσμο, που θα πει στολίδι, μα 
ιδιαίτερα Κόσμο είπανε όσα βρίσκουνται απάνου στη Γης και τη στολίζουνε 
σα να ’ναι το πλουμισμένο ρούχο της. Τον παλιόν καιρό οι κοπέλες κεντού-
σανε στα ρούχα τους ξόμπλια* που παρασταίνανε αλλού τον Ουρανό με τ’ 
άστρα, αλλού τη Γης με τα λουλούδια, αλλού τη Θάλασσα με τα ψάρια. Και 
τα πιο πολλά αγάλματα παρασταίνουνε αλληγορικά με πρόσωπα πότε τη 
Θάλασσα, πότε τον Ήλιο, πότε το Φεγγάρι κι άλλα.

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης είναι τα Βουνά, που πολλά από 
δαύτα φτάνουνε σ’ ένα ψήλος να ζαλιστεί άνθρωπος, τέσσερις χιλιάδες μπό-
για και παραπάνου, θεμελιωμένα στον αιώνα. Απάν’ απάνου οι κορφές τους 
είναι καπλαντισμένες* μ’ ατσαλένια βράχια, φαγωμένα από τα δρολάπια* κι 
απ’ τ’ αστροπελέκια. Δεν έχουμε εδώ στον τόπο μας βουνά τόσο ψηλά, όσο 
είναι σε άλλες χώρες, και μολαταύτα τα βουνά της Ελλάδας πολλές φορές 
φαντάζουνε σαν πιο μεγαλόπρεπα και πιο αψηλά παρά κείνα τα θεόρατα  
Ιμαλάγια της Ιντίας, επειδής τον περισσότερον καιρό ο αγέρας είναι καθαρός 
και κρουσταλλιασμένος και τα δείχνει καθαρά, που θαρρείς πως είναι πέτρες 
κειτάμενες* στον κάμπο, να τις αγγίξεις με το χέρι σου. Ενώ τα μεγάλα Βου-
νά τα ζώνουνε αντάρες και σύννεφα και τα κρύβουνε ολοχρονίς από τα μά-

* αστρολάβος: όργανο 
που χρησίμευε παλιά 
στη ναυσιπλοΐα για 
τον προσδιορισμό του 
ύψους των αστεριών 
πάνω από τον ορίζοντα 

* μαλάματα (το 
μάλαμα = το χρυσάφι): 
ποσότητες χρυσού 

* τ’ αγιασμένο νερό 
του Μπαλουκλή: 
πρόκειται για τη 
Ζωοδόχο Πηγή του 
Μπαλουκλή, που είναι 
χριστιανικό αγίασμα 
στην Κωνσταντινού-
πολη 

* ξόμπλια (το ξόμπλι): 
η διακόσμηση, σχέδια 
πάνω σε κέντημα 

* καπλαντισμένες 
(καπλαντίζω): 
ντυμένες, καλυμμένες, 
σκεπασμένες 

* τα δρολάπια (το δρο-
λάπι): τα ανεμοβρόχια, 
οι νεροποντές 

* κειτάμενες (κείτομαι): 
πεσμένες, ξαπλωμένες 

A1
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Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων

τια μας, κι έχουνε πολύ μάκρος και πολλές κορφές, που δεν είναι πια βουνά 
μονοκόμματα, παρά ένα χάος αληθινό. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να 
μπορεί να νιώσει ό,τι πράμα είναι στα μέτρα του και στις δυνάμεις του, πιο 
πολύ παρά ό,τι είναι όξω απ’ όσο φτάνει το μάτι του κι απ’ όσο αισθάνεται 
η καρδιά του. Το ίδιο είναι κι ο μέρμηγκας, τριγυρίζει γύρω από μια πέτρα 
και θαμάζεται* και λέει μέσα του τι θεόρατο βουνό είναι τούτο, γιατί κείνη η 
πέτρα είναι σε αναλογία με το μπόι του, ενώ η Γκιόνα και τ’ Άγραφα είναι γι’ 
αυτόν ακατανόητα, επειδής δεν ημπορεί να τα τηράξει* και να τα θαμάξει.

Ένα τέτοιο πράμα γίνεται και στη Θάλασσα, μονάχα πως ο ταξιδευτής 
τραβώντας με το καράβι του πολλά μερόνυχτα δίχως να βρει στεριά, τα χά-
νει κι απορεί πού βρίσκεται τόσο νερό που λες και δεν έχει άκρια και πάτο, 
επειδής στη θάλασσα δεν είναι μονάχα το μάτι που τον κάνει να θαμάζει, 
μα κι ο καιρός που περνά ώσπου να βρει στεριά. Έχουνε να πούνε πως οι 
Έλληνες τραγουδήσανε κι ιστορήσανε με πιότερο αίστημα απ’ άλλους τα 
φυσικά χτίσματα και δεν αφήσανε τίποτα να μην το στολίσουνε με τη φα-
ντασία τους, είτε Βουνό, είτε Θάλασσα, Ποτάμια, Νησιά, Βρύσες, επειδής 
με το να ’ναι μικρή η χώρα τους κι η θάλασσά τους γιομάτη μπουγάζια* 
και κόρφους*, και πλουμισμένη* από πλήθος νησιά, λες κι ήτανε επιταυτού* 
καμωμένα όλα τα φυσικά για τον άνθρωπο κι αγαπημένα από δαύτον, κι 
όχι φοβερά κι απέραντα που να τον τρομάζουνε και να τον βουβαίνουνε. 
Και τα παραστήσανε όλα τα φυσικά με σκέδιο ανθρωπινό, τις Θάλασσες, τα 
Ποτάμια, τα Βουνά, τις Βρύσες, τους Ανέμους και τ’ άλλα της Γης.

Η θάλασσα η δική μας είναι μικρή γούρνα* μπροστά στον Ωκεανό, θέλω 
να πω για τ’ Αρχιπέλαγο* και για τη Μαύρη Θάλασσα. Μα κι η λεγόμενη 
Μεσόγεια Θάλασσα, που ’ναι το μεγάλο πέλαγο για τα καράβια μας, είναι κι 
εκείνη μια μικρή λίμνη, αν τη βάλεις κοντά στον Ωκεανό. Για τούτο ο σοφός 
Πλάτωνας λέγει πως η θάλασσα που βρίσκεται μέσα από τις Κολόνες του  
Ηρακλέα* φαίνεται σα λιμάνι με μια στενή μπούκα* κι οι άνθρωποι που ζού-
νε γύρω της είναι ίδια μερμήγκια ή βαθρακοί* γύρω από ’ναν* βάλτο.

Στα σημερινά τα χρόνια οι ανθρώποι πετάνε στον ουρανό με τ’ αεροπλά-
να και ταξιδεύουνε με μεγάλη γληγοράδα, ώστε να ’ρχεται η μια χώρα κοντά 
στην άλλη και φαίνεται η Γης ίσα μ’ ένα πορτοκάλι. Με τούτο δεν πάει να πει 
πως ο κόσμος μίκρυνε. Πολλά μυστήρια είναι ακόμα, πλήθος τόποι κρυμμέ-
νοι και μυστικοί. Κι οι χώρες οι αρχαίες έχουνε πράματα που δεν ιστορηθή-
κανε, γιατί χιλιάδες χρόνια πατιούνται από ανθρώπους που χτίζουνε ολοένα 
χτίρια, φτιάνουνε καράβια κι άλλα χειροτεχνήματα, πλέκουνε ιστορίες, που 
κάθε άνθρωπος μερακλής και περίεργος θέλει να τα μάθει και να τα σπουδά-
ξει. Άλλη γνώση φχάριστη κι αισθηματική για τον άνθρωπο σαν την ιστορία 
της Γης, λέγω να μην υπάρχει.

* θαμάζεται  
(θαμάζομαι):  

αισθάνεται θαυμασμό 

* να τα τηράξει (τηρά-
ζω): να τα κοιτάξει, να 

τα αντικρίσει 

* μπουγάζια  
(το μπουγάζι): στενά 

θαλάσσια περάσματα 

* κόρφους (ο κόρφος): 
θαλάσσιους κόλπους 

* πλουμισμένη  
(πλουμίζω): στολισμένη 

* επιταυτού:  
επίτηδες, ειδικά 

* (η) γούρνα: κοίλωμα 
με νερό, όμοιο με 

λεκάνη 

* το Αρχιπέλαγο:  
το Αιγαίο πέλαγος 

* Κολόνες του 
Ηρακλέα:  

ο πορθμός του 
Γιβραλτάρ 

* (η) μπούκα:  
στόμιο λιμανιού

 * βαθρακοί  
(ο βαθρακός): το 

βατράχι 

* γύρω από ’ναν:  
γύρω από έναν
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Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1.  Ποια είναι η θέση της Γης στο Σύμπαν; Πώς έβλεπαν οι αρχαίοι τη Γη και πώς εμείς σήμερα;

2.  Να βρείτε στο κείμενο τις ομορφιές της Γης και να συζητήσετε γι’ αυτές στην τάξη.

3.  Λέγονται πολλά, και μάλιστα δυσάρεστα, για την εικόνα που θα παρουσιάζει η Γη μας στο άμεσο μέλλον. Επειδή 
το μέλλον αυτό ανήκει περισσότερο σ’ εσάς, ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειές σας, ώστε να απολαύσετε μια 
ευχάριστη και πιο ανθρώπινη ζωή;

4.  Ζωγραφίστε μια εικόνα, εμπνευσμένη από το κείμενο.

5.  Η γλώσσα του κειμένου διαφέρει σε αρκετά σημεία από τη γλώσσα που γράφουμε σήμερα. Πώς το εξηγείτε;

Φώτης Κόντογλου
(Αϊβαλί Μικράς Ασίας 1895 -  

Αθήνα 1965)
Ζωγράφος, με σπουδαίες επι-
δόσεις στην αγιογραφία, και 
πεζογράφος. Το πραγματικό 
όνομά του ήταν Φώτης Απο-
στολέλης. Μετά τη Μικρασιατι-
κή καταστροφή εγκαταστάθη-
κε μόνιμα στην Αθήνα. Το έργο 
του, γραμμένο στη δημοτική 
γλώσσα, προβάλλει την Ελλά-
δα, την Ορθοδοξία, την αγνή 
παράδοση της ελληνικής Ανα-
τολής· είναι κατάφορτο από 
ποικίλα στοιχεία που σχετίζο-
νται με τη διαχρονική πορεία 
και την ιστορία του μικρασιατι-
κού ελληνισμού. Έργα του: Τα-
ξίδια, Πέδρο Καζάς, Αδάμαστες 
ψυχές, Η πονεμένη Ρωμιοσύνη 
κ.ά.

Φώτη Κόντογλου, Αυτοπροσωπογραφία

Φώτη Κόντογλου, Ζώα (Οι Έλληνες ζωγράφοι, εκδ. Μέλισσα)
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* τα χαμπέρια (το 
χαμπέρι): οι ειδήσεις 

* βουερά (βουερός): 
γεμάτα θόρυβο,  

γεμάτα ζωή

Οδυσσέας Ελύτης

Ο ήλιος ο ηλιάτορας

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Ο ήλιος ο ηλιάτορας

ο πετροπαιχνιδιάτορας

από την άκρη των ακρώ
κατηφοράει στο Ταίναρο

Φωτιά ’ναι το πιγούνι του
χρυσάφι το πιρούνι του

Ο ΗΛΙΟΣ
Ε σεις στεριές και θάλασσες

τ’ αμπέλια κι οι χρυσές ελιές

ακούτε τα χαμπέρια* μου
μέσα στα μεσημέρια μου

«Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 
μόνον ετούτον αγαπώ!»

ΑΝΕΜΟΙ
Άκου κι εμάς που μόλις εγυρίσαμε

νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε

Κρήτη και Μυτιλήνη Σάμο κι Iκαριά
Νάξο και Σαντορίνη Ρόδο Κέρκυρα

Σπίτια μεγάλα κι άσπρα σπίτια βουερά*
πάνω στη μαύρη πέτρα πάνω στα νερά

Ξάνθη Θεσσαλονίκη Βέροια Καστοριά
Γιάννενα Μεσολόγγι Σπάρτη και Μυστρά

Καμπαναριά και στέγες μες στη συννεφιά
κι όλα μαζί μια λύπη και μιαν ομορφιά

A2
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Οδυσσέας Ελύτης
(Ηράκλειο Κρήτης 1911 - Αθήνα 1996)

Από τους σημαντικότερους ποι-
ητές της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας. Το 1979 τιμήθηκε με το 
Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Το πραγματικό του όνομα ή-
ταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης. 
Ασχολήθηκε με τη συγγραφή 
δοκιμίων, τη μετάφραση, τη ζω-
γραφική και το κολάζ. Η γνωρι-
μία του με τον υπερρεαλισμό 
τον επηρέασε αποφασιστικά 
στα πρώτα ποιητικά του βήμα-
τα. Η ποίησή του είναι αισιόδο-
ξη, πλημμυρισμένη από το φως 

του Αιγαίου. Πολλά ποι-
ήματά του έχουν 
μελοποιηθεί από 
Έλληνες συνθέτες. 
Έργα του: Άξιον  
εστί, Προσανατολι-
σμοί, Ήλιος ο πρώ-

τος, Έξι και μία τύψεις 
για τον ουρανό, Τα Ρω 
του έρωτα, Μαρία Νε-
φέλη, Ανοιχτά χαρτιά, 
Εν λευκώ, Ιδιωτική 

οδός, Τρία ποιήματα με σημαία 
ευκαιρίας, Το μονόγραμμα, Δυτι-
κά της λύπης, Εκ του πλησίον.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Ποιες εικόνες του ελληνικού τοπίου παρουσιάζονται στο ποίημα;

2. Διαλέξτε μια εικόνα του ποιήματος και αποδώστε τη με την τεχνική 
του κολάζ.

Κώστα Γραμματόπουλου, Αιγαίο XXV

 (Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών, εκδ. Μέλισσα)

Κώστας  
Γραμματόπουλος 

(1916-2003)
Χαράκτης και ζωγράφος. 

Επηρεάστηκε από τον 
κυβισμό. Το έργο του 
διακρίνεται για την 
ποιητικότητά του.

Οδυσσέα Ελύτη, Η Παναγιά τα πέλαγα (κολάζ)
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Κωστής Παλαμάς

[Στον κήπο]

Στον κήπο μού γελούσανε τα ρόδα, οι μενεξέδες
κάτου από πέπλους μού έστελναν δροσοχαιρετισμούς.
Και πέρασα. Οι αμύριστοι στοχαστικοί πανσέδες
με κοίταζαν, ασάλευτοι. Και στάθηκα σ’ αυτούς.

Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ίριδες 
(Γκαλερί Τέχνης Joan Whitney Payson, Κολέγιο Westbrook)

Βίνσεντ Βαν Γκογκ 

(1853-1890)

Κορυφαίος ζωγράφος. 

Στους πίνακές του 

απεικονίζει τοπία της 

εξοχής, λουλούδια, 

χωρικούς. Ζωγράφιζε με 

έντονα χρώματα και παχιές, 

νευρώδεις πινελιές.

A3
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Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Πώς χαρακτηρίζει τους πανσέδες ο ποιητής; Τι νομίζετε ότι τον έκανε να στρέψει την 
προσοχή του σ’ αυτούς;

2. Αν τα ρόδα, οι μενεξέδες και οι πανσέδες ήταν άνθρωποι, ποια εξωτερικά και ψυχικά 
χαρακτηριστικά θα τους δίνατε;

3. Σε πολλά ποιήματά του ο Κ. Παλαμάς υμνεί τα λουλούδια. τα γιούλια, τα χρυσάνθεμα, 
τα γιασεμιά. Σ’ ένα ποίημά του αναφέρει τις «σγουρές δάλιες*, πελαργόνια* 
ροδισμένα, / του αγρού λούλουδα ξανθά, μελαχρινά, / πορφυρά, γαλάζια / σα χειλάκια 
και σαν πρόσωπα». Να συνθέσετε ένα δικό σας ποίημα ή ένα σύντομο κείμενο για ένα 
αγαπημένο σας λουλούδι.

4. Στον πίνακα Ίριδες (που βλέπετε στην προηγούμενη σελίδα), ο Ολλανδός ζωγράφος 
Βαν Γκογκ ζωγράφισε αυτά τα όμορφα λουλούδια του κήπου. Πάρτε κι εσείς χρώματα 
και χαρτί και ζωγραφίστε τα αγαπημένα σας λουλούδια. Χαρίστε τη ζωγραφιά σας σ’ 
ένα πρόσωπο που πιστεύετε ότι θα ταίριαζαν τα λουλούδια αυτά.

* δάλιες (η δάλια): 
ντάλιες 

* πελαργόνια (το 
πελαργόνι): φυτά με 
ρόδινα και μοβ άνθη

         Κωστής Παλαμάς
(Πάτρα 1859 - Αθήνα 1943)

Κορυφαίος ποιητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας με πολύ 
αξιόλογο κριτικό έργο. Έγραψε και διηγήματα. Εργάστηκε 
ως γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1926 έ-
γινε ένας από τους πρώτους ακαδημαϊκούς. Αγωνίστηκε για 
την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και για την ανανέ-
ωση της ποίησης (ως κορυφαίο πρόσωπο της λογοτεχνικής 
γενιάς του 1880). Με το έργο του κατάφερε να εκφράσει τις 
αγωνίες και τους αγώνες του ελληνικού έθνους. Τα θέματά 
του τα έχει αντλήσει από την αρχαία και τη βυζαντινή ιστορί-

α, τη λαΐκή παράδοση του νεότερου ελληνισμού, καθώς και από προσωπικά βιώμα-
τά του. Πέθανε στη διάρκεια της Κατοχής και η κηδεία του πυροδότησε το ξέσπασμα 
του πατριωτισμού και έδωσε αντιστασιακό μήνυμα στους Γερμανούς κατακτητές. Το 
όλο έργο του περιέχεται στους δεκαεπτά τόμους των Απάντων του, όπου υπάρχουν 
συλλογές, όπως «Τα τραγούδια της πατρίδος μου», «Τα μάτια της ψυχής μου», «Ίαμ-
βοι και ανάπαιστοι», «Ο δωδεκάλογος του γύφτου», «Η φλογέρα του βασιλιά», «Οι 
καημοί της λιμνοθάλασσας», «Οι νύχτες του Φήμιου» κ.ά.
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A4

* μαλάματα (το 
μάλαμα): τα χρυσάφια, 
τα χρυσαφένια 
χρώματα 

* χινοπωριάτικον: 
φθινοπωρινό 

* όντας: όταν 

* θαμπωτικά: με τρόπο 
εκθαμβωτικό 

* μαντύ: μανδύας 

* (η) συνοδιά: συνοδεία

Κώστας Βάρναλης

[Να σ΄ αγναντεύω θάλασσα]

Το ποίημα που ακολουθεί είναι απόσπασμα από τον «Πρόλογο» της ποιητικής 
σύνθεσης του Βάρναλη Το φως που καίει. Το έργο αυτό, που πρωτοδημοσιεύτηκε 
το 1922 στην Αλεξάνδρεια, διακρίνεται για τον αγωνιστικό παλμό του και το 
κοινωνικό περιεχόμενο των ιδεών του. Ο ποιητής, μάλιστα, χρησιμοποίησε το 
ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας.

Να σ’ αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω,
απ’ το βουνό ψηλά
στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω
απ’ τα μαλάματά* σου τα πολλά.

Να ’ναι χινοπωριάτικον* απομεσήμερ’, όντας*
μετ’ άξαφνη νεροποντή
χιμάει μες απ’ τα σύννεφα θαμπωτικά* γελώντας
ήλιος χωρίς μαντύ*.

Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι,
τ’ ακρόγιαλα σα μεταξένιοι αχνοί
και με τους γλάρους συνοδιά* κάποτ’ ένα καράβι
ν’ ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί.

Νικόλαου Χριστόπουλου, Από τα όμορφα συριανά καράβια του 1869 
(Κίτσου Α. Μακρή, Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου, εκδ. Μέλισσα)


