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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Είµαστε ένα τυχερό σχολείο! Απ’ τα παράθυρα των τάξεων µας βλέπουµε το τρένο που ανεβαίνει 
αγκοµαχώντας το φιδωτό µονοπάτι κατά µήκος του Νέστου και ξεναγεί τους ταξιδιώτες στα Τέµπη 
του. 
Καθηµερινά ανασαίνουµε τον δροσερό αέρα που κατεβαίνει απ’ το βουνό, στριφογυρίζει στους 
µαιάνδρους του ποταµού, σφυρίζει µέσα απ’ τα δέντρα που φυτρώνουν στις όχθες του και αγκαλιάζει 
το σχολείο µας. 
Οι µαθητές µας µεγαλώνουν δίπλα σ’ αυτό το ποτάµι, παίζουν στις όχθες του, κολυµπούν στα νερά 
του, περπατούν και ερωτεύονται στο όµορφο µονοπάτι της κοιλάδας του. Έπρεπε να κάνουµε κάτι γι’ 
αυτό το ποτάµι, αφού ούτως ή άλλως ο Νέστος είναι το κέντρο της ζωής των Τοξοτών. 
 
Και η ποίηση ;  
 
Απ’ τα χρόνια που η Σαπφώ και ο Αρχίλοχος διαχώρισαν τη λυρική ποίηση απ’ το έπος και της 
έδωσαν νέα πνοή, αυτή αποτελούσε ένα θησαυρό που απευθυνόταν σε όλους τους ανθρώπους, 
βρισκόταν σε όλα τα στόµατα, περνούσε µε µεγάλη ευκολία από γενιά σε γενιά. ∆εν ήταν προνόµιο 
µιας επίλεκτης κατηγορίας ανθρώπων. 
Αυτόν τον καθολικό χαρακτήρα της ποίησης θελήσαµε να µεταδώσουµε µε την εργασία µας. Και να 
θυµίσουµε στον κόσµο ότι η ποίηση µας αφορά όλους. Και δεν είναι απαραίτητο να την 
καταλαβαίνουµε για να νιώσουµε την οµορφιά της. Μήπως ένα λουλούδι πρέπει να το αναλύσουµε για 
να δούµε ότι είναι όµορφο, µήπως ένα τριαντάφυλλο πρέπει να το µυρίσουµε για να πούµε ότι µυρίζει 
ωραία, µήπως πρέπει να γράψουµε για ένα ποτάµι ότι είναι όµορφο… 
 

2. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΝΕΣΤΟΣ 
 
Ο Νέστος πηγάζει από τη Βουλγαρία και χύνεται στο Θρακικό πέλαγος. Ο ποταµός έχει λεκάνη 
απορροής (λεκάνη απορροής= η έκταση από την οποία το ποτάµι συγκεντρώνει τα νερά του) µεγέθους 
5.751 km² από τα οποία 3.437 στην Βουλγαρία και 2314 στην Ελλάδα. Οι αποθέσεις του έχουν 
δηµιουργήσει µια εύφορη πεδιάδα από το Ποντολίβαδο ως την παραλία των Αβδήρων. Στις εκβολές 
του σχηµατίζει δέλτα το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους 10 σηµαντικότερους βιότοπους 
της Ευρώπης.        
 
Ο πλούτος της χλωρίδας και της πανίδας είναι εντυπωσιακός και αυτό γιατί στην περιοχή συναντώνται 
τρία διαφορετικά οικοσυστήµατα : παρόχθια βλάστηση δίπλα στο ποτάµι, θαµνώδης επάνω στις 
απόκρηµνες πλαγιές και τυπική δασώδης στα γύρω βουνά. Η περιοχή είναι ένα καταφύγιο άγριας 
ζωής: η βίδρα, ο στικταετός, ο κραυγαετός, η καστανόχηνα είναι ορισµένα από τα σπάνια κι 
απειλούµενα είδη πανίδας που φωλιάζουν ακόµη εκεί. 
 
Στο Νέστο κυριαρχεί η παρόχθια βλάστηση. Το πιο στενό τµήµα της κοιλάδας του ποταµού, που 
βρίσκεται µεταξύ Τοξοτών και Σταυρούπολης, έχει κηρυχθεί αισθητικό δάσος. ∆ίπλα από το ποτάµι 
περνάει η σιδηροδροµική γραµµή, διασχίζοντας 30 περίπου γαλαρίες. 
 
Λίγο πριν το ∆έλτα του ποταµού, υπήρχε ένα τεράστιο δάσος, το δάσος του Κοτζά Ορµάν (=µεγάλο 
δάσος), που παλιότερα θύµιζε ζούγκλα των τροπικών χωρών. Σήµερα υπάρχουν µόνο υπολείµµατα του 
άλλοτε ξακουστού δάσους, γιατί θυσιάστηκε στις γεωργικές καλλιέργειες και λευκοκαλλιέργειες. 
 

3. ΠΟΙΗΣΗ 
 
Μελετώντας την ελληνική ποίηση από την αρχή της, από το πρώτο γραπτό µνηµείο της νέας ελληνικής 
φιλολογίας, που τοποθετείται (σύµφωνα µε τον Λίνο Πολίτη) λίγο πριν από τα µέσα του 11ου αιώνα, 
συναντάµε αναφορές στην έννοια ποτάµι, στο έπος του ∆ιγενή Ακρίτα: 
 
 Και ιδού τρεις ανέφανον ωραίοι καβαλάροι, 
 στολάς τε ανεφέροντο άµφω παρηλλαγµένας, 
 και προς εµέ ανήρχοντο τον ποταµόν κρατούντες (στιχ.176-178) 
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Στο µισό πρώτο του 12ου αιώνα συναντάµε την δεύτερη αναφορά στο ποτάµι και συγκεκριµένα στον  
Σπανέα  :   
 
 και της φωνής σου της λαµπράς ακούων, το παιδίν µου, τα δάκρυα µου ρέονται, τρέχουν ως το ποτάµιν 
 
Η επόµενη αναφορά γίνεται στο έργο Βέλθανδρος και Χρυσάντζα. Είναι ένα έργο µε γνήσια αίσθηση 
ποιητική, µε λόγια γλώσσα που τοποθετείται στις αρχές του 15ου αιώνα. Η υπόθεση του έργου είναι, 
εν συντοµία, η παρακάτω: ο Βέλθανδρος, γιος του βασιλιά Ροδόφιλου, δυσαρεστηµένος µε τον πατέρα 
του, φεύγει και γυρίζει τις χώρες της ανατολής. Οδηγηµένος από ένα αστέρι, που καθρεφτίζεται σ’ ένα 
ποτάµι, φτάνει στο Ερωτόκαστρο. Τον καλούν να παρουσιαστεί στο βασιλιά των Ερώτων, που τον 
βάζει να κρίνει ποια είναι η ωραιότερη ανάµεσα σε σαράντα κόρες. Φεύγοντας από κει και φτάνοντας 
στην Αντιόχεια, ο Βέλθανδρος αναγνωρίζει στη Χρυσάντζα (την κόρη του βασιλιά) τη νέα του 
Ερωτόκαστρου. Οι δυο νέοι ερωτεύονται και περνούν κρυφά µέρες ευτυχίας. Κάποτε όµως τους 
ανακαλύπτουν και τους διώκουν. Οι δυο νέοι αποφασίζουν να δραπετεύσουν µαζί µε τους ακολούθους 
τους. Στον δρόµο όµως τους βρίσκει µια τροµερή καταιγίδα κι όλοι οι ακόλουθοι πνίγονται. Η 
Χρυσάντζα νοµίζει πως πνίγεται κι ο Βέλθανδρος και τον θρηνεί για πεθαµένο. Το τέλος όµως είναι 
αίσιο κι ο Βέλθανδρος γυρίζει µε την Χρυσάντζα στην πατρίδα του και αναλαµβάνει τον θρόνο. 
 
ΒΕΛΘΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΤΖΑ 

 
Η σκηνή διαδραµατίζεται στο Ερωτόκαστρο, µε τον Βέλθανδρο να παρατηρεί µια κρήνη µε λαξευτό 
γρύπα ( γρύψος ) :  

 
Και πάλιν πως εκ των χειλών εκρέει της λεκάνης, 
Του ύδατος την εκροήν εθαύµαζεν  εκείνος. 
Εξαίφνης κατεπάτησεν ο γρύψος εκ του τόπου 
Αντίπερα του ποταµού απήγε και εστάθην. 
Είδε, παρεξενώθηκεν ο Βέλθανδρος εκείσε 
Και πάλιν το αναπόταµον το φλογερόν εκείνο.(στιχ.312-317) 
 
Ανδρέας Λασκαράτος ( 1821-1901) 
 
Το Ληξούρι εις τους 1836 
 
Εστάθηκ’  ένα  πράµα  στο Ληξούρι 
τους  χίλιους οκτακόσιους τριανταέξι, 
όπου έκαµε τον τόπο   έν’ ανεµούρι 
Και λένε πως ά δεν  ήθελε  τρέξει 
εις  την µέση ο ∆εσπότης υστερώτερα, 
επήγαινε η δουλειά χείρου-χειρότερα.[…] 
 
Σηκόνετ’ένας άλλος και λέει τότες, 
«Σας την ξηγάω εγώ σε λίγα λόγια. 
Πολεµούµε, παιδιά , τσου Ποταµιώτες. 
µόνε αφήσετε εκειά τα κοµπολόγια ,  
κι’ αρµατώστε καλλίτερα τα χέρια 
µε σπαθιά, µε πιστόλες, µε µαχαίρια .[…] 
 
Πιάστε, πιάστε τη γνώµη που σας δίνω 
και στείλετε, το λέω για το καλό µας,  
τους δύο ανθρώπους που τώρα σας προτείνω, 
τον εφηµέριο και τον πρόεδρο µας  
να πάνε στο Ποτάµι να µιλήσουνε , 
και, βλέπουµε τι θέλει αποφασίσουνε».[…] 
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Αριστοµένης Προβελέγγιος ( 1850-1936) 
 
Άσµα µου είσαι σύ, αγαπηµένη 
 
Ξεχωριστά τραγούδια µου τι θέλεις; 
αφού µεσ’ απ’ τα βάθη της ψυχής µου, 
από τα κύµατα της µουσικής µου 
ωσάν την Αρµονίαν ανατέλλεις ;[…] 
 
Άσµα µου είσαι συ, αγαπηµένη! 
γιατί βασίλειό σου έχεις κάµει 
τα βάθη της καρδιάς µου, όθε βγαίνει 
και ρέει του τραγουδιού µου το ποτάµι. 
 
Όµοια κ’ η Νεράιδα βασιλεύει  
µεσ’ στης πηγής τα βάθη τα καθάρια, 
και είν’ αυτή που παίζοντας χαϊδεύει, 
µεσ’ στο νερό το φλύαρο, τα λιθάρια. 
 
Άσµα της είνε το ψιθύρισµά του, 
µάτια της το σµαράγδινό του χρώµα 
και γέλιο της φαιδρό το φλίφλισµά του. 
Νεράιδα και πηγή, ψυχή και σώµα. 
 
 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ( 1824-1879) 
 
Ο βράχος και το κύµα 
 
«Μέριασε,  βράχε ,  να  διαβώ !» το κύµ’  ανδρειωµένο 
λέγει  στην  πέτρα  του  γιαλού  θολό ,  µελανιασµένο, 
«µέριασε, µεσ’  στα  στήθη  µου  πούσαν  νεκρά και  κρύα, 
µαύρος   βορειάς   εφώλιασε   και   µαύρη   τρικυµία. 
Αφρούς  δεν  έχω  γι’ άρµατα,  κούφια  βοή  γι’  αντάρα, 
έχω   ποτάµι   αίµατα,   µε   θέριεψε   η   κατάρα 
του  κόσµου,  που  βαρέθηκε ,   του  κόσµου, πούπε  τώρα , 
βράχε,  θα  πέσης ,  έφτασεν  η  φοβερή  σου  η  ώρα». 
 
 
Θεόδωρος Ορφανίδης ( 1817- 1886) 
 
Ο καρα Σεβδαλής 
 
-Ποιος είδε νέον  σεβδαλ , καρδιών ποιος είδε  κλέφτη , 
να εξυπνάη µε το αχ  και  µε  το  βάχ να   πέφτη; 
ωσάν  το  χιόνι  ν’  αναλή ,  σαν το  κερί να  σβύνη 
και  µοναχός  το  ντέρτι του   να πικροκαταπίνη; 
-Εγώ τον είδα, κ’εις εµέ εφάνη ο καυµένος 
ωσάν δερβίσης σκυθρωπός, σαν µπεκτασής θλιµµένος. 
Για µια σκληρή Γενί-ντουνιά πούδαν τα δυό του µάτια, 
Καρά σεβδάς τον έπιασε και θα γενή κοµµάτια. 
Οπόταν τα µεσάνυκτα αργολαλούν οι κούκοι,  
Πηγαίνει και της τραγουδεί µε νάι και µπουζούκι.(…) 
 
«Εσ’εισαι το χρυσό ουρί! Και δια σε ντουντού µου, 
« ή ντιπ θα χάσω ή θαυρώ το ρέµπελλο το νου µου. 
«Κ’εις το Τζεννέτ, στους πρόποδας του πιλαφένιου όρους, 
« θε να περάσω µετά σου στιγµάς αγγελοφόρους. 
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« Ο βουτυρένιος ποταµός και του µελιού το ρεύµα 
« τόσον δεν θα ευχαριστούν του σκλάβου σου το πνεύµα, 
« όσον το νούρι σου, κουζούµ, και το γλυκό φιλί σου, 
« και όσον το ναζλίδικο και τρυφερό κορµί σου. 
« Αµάν κουζούµ! Αµάν γιαβρούµ! Κάµε χανούµ ινσάφι! 
« µηδέ καλέµι ουλεµά το ντέρτι µου δεν γράφει. 
« Για σένα εµπαϊλτισα εις τον ντουνιά επάνω, 
« κι αν εγεννήθην σεβδαλής, ασίκης θ’αποθάνω». 
 
 
Ιούλιος Τυπάλδος ( 1814 - 1883 ) 
 
Η καταδίκη του κλέφτη 
 
Έχετε γειά ψηλά βουνά , τρεχούµενα  ποτάµια  
Αδέλφια, να  µε  θάψετε  σε µια ψηλή ραχούλα , 
ν’ ακούω τα αηδόνια πώρχονται και φέρνουν τον Απρίλη 
κι’ όταν απ’ την Αγιά Σοφιά, το µέγα µοναστήρι, 
έβγουν  τα  µοσκολίβανα  µε  το Χριστός Ανέστη, 
λευκό πουλάκι   θα  γενώ στην  Πόλι  να πετάξω . 
 
 
Μιλτιάδης Μαλακάσης ( 1870 - 1943) 
 
Στην άκρη του ποταµού 
 
Ξεσπά το κύµα το θολό και στη νεροσυρµή 
νυχτερινό το µάνισµα του κρύου αποβροχάρη, 
κ’έχει µια τέτοια δύναµι κ’έχει µια τέτοια ορµή 
που λέω και σκίζουν το νερό γιγάντοι καβαλλάροι. 
 
Στον καλαµώνα τον πυκνό της ακροποταµιάς 
οι ραγισµένοι εσώπασαν αυλοί, σπασµένοι τώρα, 
κ’η ροδοδάφναις έπεσαν απόρριζα µε µιάς, 
και το κρυφό τραγούδι τους τώπνιξε η άγρια µπόρα. 
 
Στην όχθη, που τη ρόδισαν για µια στιγµή οι ανθοί, 
Και θόλωσε και µαύρισε ξανά η ανταριασµένη, 
-καµµιάν αγάπη µακρυνή δεν καρτερώ ναρθή- 
την έτοιµη βαρκούλα µου την έχω απολυµένη 
 
 
 
Γεώργιος Τερτσέτης ( 1800 - 1874 ) 
 
Το όνειρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
 
« Ποιος είσαι γέροντα, οµιλώ, φωτίζεις το όνειρό µου ;  
Θεού µεγάλου ιερεύς, δηµιουργού του κόσµου, 
Σέβου τον τούτον τον θεόν, τιµές πολλές σου τάζει». 
Είδα στα Ιεροσόλυµα πάλε τον ιεροφάντη, 
Τον είδα όχι εις όνειρο, και του φιλώ το χέρι. 
Εις βράχους και εις ποταµούς κι εις ανοικτή πεδιάδα 
το άνθος των πολεµιστών νικούµεν της Περσίας. 
και δεν χαρίζουµε ζωήν στον Έλληνα προδότην. 
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Το παιδάκι και ο χάρος 
 
Παιδάκι ολόχαρο 
ανθός Μαγιού, 
στην άκρη κάθεται  
του ποταµού. 
Λουλούδι κόκκινο 
µέσα πετάει, 
γέρνει στα κύµατα 
και το τηράει. 
 
Και µεµιάς άστραψαν 
µες στα νερά 
τα µοσχοµύριστα 
χρυσά µαλλιά. 
Φεύγουν τα κύµατα 
φεγγοβολώντας, 
το άνθι παράµερα 
απαρατώντας. 

 
 
Παιδάκι:  Ποτάµι αχάριστο, 
έχεις οχθιές 
όλο λουλούδια 
κι όλο µυρτιές.  

Κι εσύ το κύµα σου 
ριχτείς ακόµα 
ποτάµι αχάριστο, 
σε ξένο χώµα 
 
Εγώ στης µάνας µου 
την αγκαλιά 
κλεισµένο στέκοµαι 
όλο χαρά. 
Και το λουλούδι, 
που΄χε απαριάσει 
το κύµα αντίπερα, 
κινάει να πιάσει. 
-- 
Όταν αιφνίδια 
απ’ τα νερά 
γέροντας κάτασπρος 
βγαίνει µεµιά. 
Τα άσπρα του γένια 
το αθώο τηράζει, 
αλλά το βλέµµα του  
το ανατριχιάζει.

. 
 

 
Παναγιώτης Σούτσος ( 1806 - 1868) 
 
Ο αγροτικός µας βίος 
 
Άφες µε εις τάς αγκάλας  να χαρώ της εξοχής  
την  ενέργειαν την πλήρη του νοός και της ψυχής, 
µε την δρόσον , µε τα χόρτα, µε τους ρύακας να παίξω, 
να πηδήσω και να τρέξω, 
να ενθυµηθώ τας τέρψεις της χρυσής νεότητός µου, 
και να λησµονήσω τόσας αθλιότητας του κόσµου.(…) 
 
∆ιατί δεν ήλθα νέος εις τους σκιερούς σας τόπους! 
Πόσας ώρας της ζωής µου έχασα µε τους ανθρώπους, 
Πόσας άλλας µε τας λύπας, µε τα πάθη µου µαζί! 
Και ο άνθρωπος εν γένει πόσας ώρας όµως ζη! 
Πόσας ώρας!… του χειµάρρου το νερό που καταβαίνει 
που πηγαίνει!…πού πηγαίνει!… 
 
 
Γεώργιος ∆ροσίνης ( 1859 - 1951) 
 
Το µοιρολόι της όµορφης 
 
Ποιος σε είδε, νεραιδόκορµη, να πλένης στο ποτάµι 
Και δεν του κόπηκε η µιλιά, δε χάθηκε το φώς του; 
 
Ξέζωστη και τετράχηλη  και  ξεµαντιλωµένη, 
µε το κορµί κλωνόγερτο, µε τα µαλλιά λυµένα, 
του ποταµιού ασπρολίθαρα τα πόδια σου ν’ αστράφτουν 
και στο νερό ν’ αφροκοπούν τα χέρια,νεροπούλια! 
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Ποιος σε είδε, νεραιδόκορµη, να πλένεις στο ποτάµι, 
Με τις αγράµπελες σκεπή, τις ροδοδάφνες φράχτη, 
Και δεν του κόπηκε η µιλιά, δε χάθηκε το φώς του; 
 
Εγώ σε είδα και σώπασα, να µην κοπεί η µιλιά µου, 
Και  σφάλισα τα µάτια µου, να µη χαθεί το φώς µου. 
Κι ουδέ ποτέ σου το΄µαθες, κι ουδέ ποτέ σου το είπα. 
 
Τώρα, που δεν το ακούς εσύ, το λέω στο µοιρολόι. 
 
 
Κώστας Κρυστάλλης ( 1868 - 1894) 
 
Τραγούδι της ξενιτιάς 
 
Που να τον πώ τον πόνο µου, πώς να τον απορίξω; 
Να τον ειπώ στα τρίστρατα, τον παίρνουν οι διαβάτες, 
Να τον αφήσω στα κλαριά, τον παίρνουν τα αγριοπούλια!… 
Κι αν κλάψω, τα φαρµακερά τα δάκρυα πού να πέσουν; 
Αν πέσουνε στην µαύρη γή, χορτάρι δεν φυτρώνει 
Αν πέσουνε στον ποταµό, ο ποταµός θα στύψη, 
Αν πέσουνε στην θάλασσα πνίγονται τα καράβια, 
Κι αν τα βαστάξω στην καρδιά, µε καίν µε φαρµακώνουν!… 
 
Ανάθεµα σε ξενιτιά, µε τα φαρµάκια πόχεις! 
 
Κωστής Παλαµάς ( 1859 – 1943 ) 
 
Η καλαµιά 
 
Ένας αντρειωµένος ποταµός µια µέρα 
Στη χαριτωµένη καλαµιά µιλάει 
«Όποτε κι αν στρίψω, σε θωρώ εδώ πέρα 
 στο δικό µου πλάι. 
 
Και όταν ζευγαρώνω σ’ αγκαλιά γαλάζια 
τ' άστρ’ από κει πάνω, τ' άνθη από δω χάµου, 
γέρνεις κι αγναντεύεις µε καηµούς και νάζια 
 τ' αγκαλιάσµατά µου. 
 
Κι όταν οργισµένος χύνοµαι στο δρόµο 
Και χαλάω, συντρίβω κόσµο σαν το Χάρο, 
Καρτερείς αθώα, στέκεις δίχως τρόµο 
 Να σε συνεπάρω. 
 
Αλλά κι αν σε τρώει τ' αγριοµανητό µου, 
Πάντα στο πλευρό µου ζεις αναστηµένη 
Από µε τι ελπίζεις; Πάντα στο πλευρό µου 
Μνήµα σε προσµένει!» 
 
Κι αποκρίθη εκείνη γέρνοντας επάνω 
Στα πρασινισµένα πόδια του θλιµµένα: 
«∆εν µπορώ να ζήσω, µήτε να πεθάνω 
 µακριά από σένα!»  
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Κώστας Βάρναλης ( 1883 – 1974 ) 
 
ΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Στη λέφτερη Κίνα 
 
Ω χαίρε γης απέραντη κι αθάνατη και πρώτη 
µε τ' αγριοθώρητα βουνά, τα φοβερά ποτάµια! 
Συ πρωτογνώρισες το φως του στοχασµού και πρώτη 
Έφραξες των ανθρώπινων παθών τον καταρράχτη! 
[…] 
 
Βάστα, καρδιά… 
 
Να µε ξεριζώσεις, Χάρε, 
σου αντιστέκοµαι σα δρυ. 
Όση φόρα θέλεις πάρε, 
να µε πάρεις δε µπορεί. 
[…] 
Στ’ αγιασµένο ετούτο χώµα, 
που ήπιεν αίµα ποταµό, 
µας κρατάει το χρέος ακόµα 
για το µέγα Λυτρωµό. 
 
 
Άγγελος Σικελιανός ( 1884 - 1951) 
 
ΛΥΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ (ΤΟΜΟΣ Α΄) 
 
Ραψωδίες του Ιονίου 
Ο γιαλός µε τα γελάδια 
 
Να συγκεράσω δυό αγαθά στην ζωήν έχω λογιάσει: 
να πνέω γυµνός το πέλαγο-και, σφίγγοντας τη ζώνη 
στον αλαφριό χιτώνα µου, να µπαίνω στον ελαιώνα. 
Και τα κοπάδια, σαν πλατιά ποτάµια οπού κυλάνε 
Με τον αχό των κουδουνιών στην ξέρα, σαν ποτάµια 
που δε σιγάει το διάβα τους, ν’ ακούω και στην ψυχή µου 
να’ ναι ο ρυθµός ασίγητος του Ιόνιου, πώς, σαν πέφτει 
ο αγέρας, πλέον γαλήνιο και πλέον ψηλό το κύµα 
σηκώνει η φουσκοθαλασσιά, πλάνο και βοή γεµάτο… 
 
Τύµβος 
 
Kι αν κάποτε τα µάτια σου µε βλέπουνε, σα µάτια 
που απάνω αλησµονήθηκαν σε σιωπηλό ποτάµι, 
κι ως ακολουθάν τα ρέµατα, το κλάµα αργά ανεβαίνει 
-τα µάτια φεύγουν από µε κι ακολουθάν το ρέµα- 
σκυµµένα δεν αναρωτούν για µε τη γη, που πέφτει 
η σκιά µου ως ανοιξιάτικου συννέφου απάνωθέ σου, 
και το χαµόγελο ως βουβή πλατιά αστραπή του Μάη 
 
 
Κωνσταντίνος Καβάφης ( 1863 - 1933) 
 
Η κηδεία του Σαρπηδόνος 
 
Βαρυάν οδύνην έχει ο Ζεύς. Τον Σαρπηδόνα 
Εσκότωσεν ο Πάτροκλος και τώρα ορµούν  
ο Μενοιτιάδης κ’οι Αχαιοί το σώµα  
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ν’αρπάξουνε και να το εξευτελίσουν.(…) 
 
Του ήρωος τον νεκρό µ’ ευλάβεια και µε λύπη  
σηκώνει ο Φοίβος και τον πάει στον ποταµό. 
Τον πλένει από τες σκόνες κι απ’ τα αίµατα  
κλέει τες φοβέρες πληγές, µη αφίνοντας  
Κανένα ίχνος να φανεί της αµβροσίας  
Τα αρώµατα χύνει επάνω του και µε λαµπρά  
Ολύµπια φορέµατα τον ντύνει. 
Το δέρµα του ασπρίζει και µε µαργαριταρένιο  
Χτένι κτενίζει τα κατάµαυρα µαλλιά. 
Τα ωραία µέλη σχηµατίζει και πλαγιάζει.(…) 
 
 
Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) 
 
Επιστροφή από τους ∆ελφούς 
 
Πέφτουν σαν κρίνα οι διάττοντες. Οι αντίλαλοι σαλεύουν  
τις γιασιµιές των ουρανών. ∆εν είχε µείνει πόρτα  
κλειστή. Λουλούδι ανάνθιστο. Άστρο σβηστό. Χαµήλωνε  
ντυµένη όλες τις χάρες της η παντοδυναµία! 
Και καθώς ταξιδεύαµε, νιώθαµε ως να µην ήταν  
δρόµος κάτω απ΄ τα πόδια µας και γής. Σα να µας πήγαινε  
λικνίζοντας µας πάνω του ένα τρελό ποτάµι! 
 
Ξέχειλη θάλασσα, καρδιά, όπου θέλεις πήγαινέ µας! 
 
 
Γιώργος Σεφέρης( 1900 - 1971) 
 
ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 
Μυθιστόρηµα 
 
ΙΗ' 
Λυπούµαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάµι  
µέσα από τα δάχτυλά µου  
χωρίς να πιώ ούτε µια στάλα. 
Τώρα βυθίζοµαι στην πέτρα.  
Ένα µικρό πεύκο στο κόκκινο χώµα,  
δεν έχω άλλη συντροφιά.  
Ό,τι αγάπησα χάθηκε µαζί µε τα σπίτια  
που ήταν καινούργια το περασµένο καλοκαίρι  
και γκρέµισαν µε τον αγέρα του φθινοπώρου. 
 
Σηµειώσεις για µια «Εβδοµάδα» 
                        
∆ΕΥΤΕΡΑ  
Μέσα στα σκυφτά ασφοδίλια οι τυφλοί κοιµούνται  
ένας λαός τυφλών και τα ασφοδίλια σκύβουν 
µαυρισµένα από την πάχνη της αυγής. (…) 
Τριγύρω στα σπίτια, φορέµατα αγγέλων µου γνέφουν  
µαρµαρωµένα,  
το ποτάµι δεν κυλά έχει ξεχάσει τη θάλασσα  
κι όµως υπάρχει η θάλασσα και ποιος θα την εξαντλήσει; (…) 
Κοιτάζω το ποτάµι  
ανάλαφρες σπιλιάδες περνούν κάτω από τον ανήµπορο  
ήλιο  
τίποτε άλλο, το ποτάµι περιµένει 
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λυπήσου εκείνους που περιµένουν.  
Τίποτε άλλο φτάνει για σήµερα.   
 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Β’ 
 
Ένας γέροντας στην ακροποταµιά 
                  
Αν είναι ανθρώπινος ο πόνος δεν είµαστε άνθρωποι µόνο  
για να πονούµε  
για αυτό συλλογίζοµαι το πόσο πολύ, τούτες τις µέρες,  
το µεγάλο ποτάµι  
αυτό το νόηµα που προχωρεί ανάµεσα σε βότανα και σε  
χόρτα  
και ζωντανά που βόσκουν και ξεδιψούν κι ανθρώπους που  
σπέρνουν και  που θερίζουν  
και σε µεγάλους τάφους ακόµη και µικρές κατοικίες  
των νεκρών.  
Αυτό το ρέµα που τραβάει το δρόµο του και που δεν είναι 
τόσο διαφορετικό από το αίµα των ανθρώπων 
κι από τα µάτια των ανθρώπων όταν κοιτάζουν ίσια-πέρα 
χωρίς το φόβο µές στην καρδιά τους, 
χωρίς την καθηµερινή τρεµούλα για τα µικροπράγµατα ή 
έστω και για τα µεγάλα 
(…) 
 
Τρία κρυφά ποιήµατα 
 
Έ 
Ποιος βουρκωµένος ποταµός µας πήρε;  
Μείναµε στο βυθό.  
Τρέχει το ρέµα πάνω από το κεφάλι µας  
λυγίζει τ' άναρθρα καλάµια 
 
Οι φωνές  
κάτω από την καστανιά γίναν χαλίκια  
και τα πετάνε τα παιδιά. 
 
Νίκος Καββαδίας ( 1910 – 1975 ) 
 
Μαραµπού 
 
Νοµίζω πως θε να’ πρεπε να σταµατήσω εδώ. 
Τρέµει το χέρι µου, ο θερµός αγέρας µε φλογίζει. 
Κάτι άνθη εξαίσια τροπικά του ποταµού βρωµούν, 
Κι ένα βλακώδες Μαραµπού παράµερα γρυλίζει 
 
YARA YARA 
 
(…) 
Μια βάρκα θέλω, ποταµέ, να ρίξω από χαρτόνι, 
Όπως αυτές που παίζουνε στις όχθες µαθητές. 
Σκοτώνει , πες µου, ο χωρισµός; - Ματώνει, ∆ε σκοτώνει. 
Ποιος είπε φούντο; Ψέµατα. ∆ε φτάσαµε ποτές. 
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Γιάννης Ρίτσος ( 1909 – 1990 ) 
 
Ρωµιοσύνη 
 
Μαρµάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάµια κι οι φωνές 
Μες τον ασβέστη του ήλιου. 
Η ρίζα σκοντάφτει στο µάρµαρο. Τα σκονισµένα σκοίνα. 
Το µουλάρι κι ο βράχος λαχανιάζουν. ∆εν υπάρχει νερό. 
Όλοι διψάνε χρόνια τώρα. Όλοι µασάνε µια µπουκιά ουρανό 
πάνω απ’ την πίκρα τους. 
 
IV 
∆έντρο, το δέντρο, πέτρα-πέτρα πέρασαν τον κόσµο, 
Μ’ αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον ύπνο. 
Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάµι. 
 
VII 
Ετούτος ο τσοπάνος τυλιγµένος την προβιά του 
Έχει σε κάθε τρίχα του κορµιού του ένα στεγνό ποτάµι 
Έχει ένα δάσος βελανιδιές σε κάθε τρύπα της φλογέρας του 
Και το ραβδί του έχει τους ίδιους ρόζους 
Με το κουπί που πρωτοχτύπησε το γαλάζιο του Ελλήσποντου. 
Όταν µεθαύριο λιώσουνε τα ρούχα τους 
Και µείνουνε γυµνοί ανάµεσα στα στρατιωτικά κουµπιά τους 
Έτσι που µένουν τα κοµµάτια του ουρανού ανάµεσα 
Από τα καλοκαιριάτικα άστρα 
Έτσι που µένει το ποτάµι ανάµεσα στις ροδοδάφνες 
Έτσι που πάει το µονοπάτι ανάµεσα στις λεµονιές 
Στο έµπα της άνοιξης, 
Τότε µπορεί να βρούµε το όνοµά τους και µπορεί 
Να το φωνάξουµε : αγαπάω.  
 
 
Οδυσσέας Ελύτης( 1911 - 1996)  
 
Άσµα Ηρωικό και Πένθιµο για τον Χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας  
 
Ι 
Γεια σου µωρέ ποτάµι οπού’ βλεπες χαράµατα 
Παρόµοιο τέκνο θεού µ’ ένα κλωνί ρογδιάς  
Στα δόντια να ευωδιάζεται από τα νερά σου  
Γεια σου κι εσύ χωριατοµουσµουλιά που αντρείευες 
Κάθε που’ θελε πάρει Αντρούτσος τα όνειρά του 
Κι εσύ βρυσούλα του µεσηµεριού που έφτανες ως τα πόδια του 
Κι εσύ κοπέλα που ήσουνα η Ελένη του 
Που ήσουνα το πουλί του, η Παναγιά του, η Πούλια του, 
Γιατί και µόνο φορά µέσ’ τη ζωή αν σηµάνει  
Αγάπη ανθρώπου ανάβοντας 
Άστρον απ’ άστρο τα κρυφά στερεώµατα 
Θα βασιλεύει πάντοτες παντού η θεία ηχώ 
Για να στολίζει µε µικρές καρδιές πουλιών τα δάση 
Με λύρες από γιασεµιά τα λόγια των ποιητών. 
 
Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη οµορφιά 
Τα δυό του κόσµου 
 
Βράδυ αράχνης    τι ωραία µυρίζει γύρω µου η απελπισία (…) 
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Ποταµός  του Αυγούστου  µεσ' στις πεδιάδες       Που 
Και που επιπλέουν  σπίτια και συστάδες ανθρώπων 
Που µισούνται κι ερωτεύονται     κάτω απ’ τις φυστικιές(…) 
 
 
Γιώργος Σαµαρτζίδης 
 
Κανένας δεν µπορεί 
Ι 
Είναι οι στιγµές πολύτιµες, χρήµα, χρυσάφι, ασήµι 
και όµως περνούν, φεύγουν, δεν γυρνούν, σαν 
ορµητικό ποτάµι. 
Αγρίµι κυνηγηµένο είναι οι στιγµές, οι όµορφες και 
οι κακιές, µας φθείρουν στο πέρασµά τους, µας  
µεγαλώνουν, µας γερνούν. 
 
Λένα Παππά 
 
ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ(1956-1992) 
 
Του έρωτα 
 
(…) 
Απόψε 
Μέσα στης µνήµης τα βαθιά βελούδα 
κυλιέµαι και σε καλώ 
µε τη φωνή την απερίγραπτη 
των απαρηγόρητων 
τη γυάλινη, χλωµή φωνή 
των διψασµένων που αγαπούν τη δίψα τους 
κι ας ξέρουν πως 
όλες τις θάλασσες και τα ποτάµια κι αν θα πιούν 
ποτέ τους δε θα ξεδιψάσουν. 
 
 
Χρήστος Λεοντάρης 
 
Καλοκαιρινοί Αποσπερίτες 
 
Περιµένω 
 
Περιµένω το πλατάνι, 
Φθινοπωρινό καιρό, 
Να κρατήσει πια τα φύλλα 
Και να µη γενεί γυµνό! 
 
Περιµένω έναν ήλιο 
Να ΄βγει αυγή απ΄ τον βορά 
Και να λείψει απ΄ το νότο! 
-σε παράλογη φορά-. 
 
Περιµένω το ποτάµι 
Να στραφεί προς την πηγή 
Και να µη κατηφορίσει 
Κάποια θάλασσα να βρει! 
 
Περιµένω, περιµένω 
Να ΄ρθεις πλάϊ µου εσύ, 
-το πλατάνι, το ποτάµι 
και ο ήλιος µου µαζί-! 
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