
 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
 

Ενημερωτικό Σημείωμα 
 

O Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σας προσκαλεί σε ποιητική βραδιά  

για την Παγκόσμια Hμέρας της Ποίησης 

την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 στις 08:00 μ.μ.  

στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Καλαμάτας  

με την ποίηση του Τάσου Πορφύρη.  

 

Ο Τάσος Πορφύρης γεννήθηκε το 1931 στον Άγιο Κοσμά Πωγωνίου, κατέβηκε το ’38 στην Αθήνα, το 

χειμώνα του ’41 γύρισε στο χωριό και το χειμώνα του ’45 προς ’46 εγκαταστάθηκε πλέον οριστικά στην 

πρωτεύουσα. Στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1961 με την ποιητική συλλογή Νεμέρτσκα, κι 

ακολούθησαν οι συλλογές: Το εγκαταλειμμένο σπίτι  (1968),  Flash Back (1971), Τοπίο (1973), Η πέμπτη 

έξοδος (1980), Τα λαβωμένα (1996), Σώμα κινδύνου  (2004), Έρημα (2008), και Χρονοσυλλέκτης (2011). 
 

Ανάμεσα στην ελευθερία του μοντέρνου και στον έμμετρο λυρισμό του παλαιότερου, ανάμεσα στον 

ελεύθερο στίχο και την κλασική φόρμα, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, και σε τούτον τον κόσμο ζει κι 

αναπνέει η ποίηση του Τάσου Πορφύρη. Ίσως γιατί, αν και «ελεύθερη» στη φόρμα της, εμπνέεται απ’ το 

Πωγώνι στην Ήπειρο, έναν τόπο που κοιτά πίσω, γερά δεμένος ακόμα με το παρελθόν, κι ίσως γιατί σε 

τούτον τον τόπο ερημιά κι ομορφιά πάνε χέρι χέρι, έτσι εδώ δίνεται ο πλατύς χώρος κι ο βαθύς χρόνος 

που ’ναι αναγκαίοι στον άνθρωπο για να σταθεί και να αναθυμηθεί, ν’ αφουγκραστεί ό,τι έχει υπάρξει, να 

ψηλαφήσει πολύτιμες μνήμες και ψίθυρους απ’ τα πωγωνήσια δημοτικά τραγούδια που όλα, ως και του 

γάμου, σαν να ’ναι μοιρολόγια, και ν’ αγναντέψει τη ζωή του από μια ψηλή βουνοκορφή. Όχι 

οποιουδήποτε βουνού, μα της Νεμέρτσικας, που χαρίζει στα ποιητικά άπαντα του Πορφύρη το όνομά της. 

Γυμνή κι επιβλητική, δεσπόζει με τα πέτρινα κύματά της πάνω απ’ το Πωγώνι, χαράζοντας ανεξίτηλη την 

παρουσία της στην ψυχή του ποιητή, ακόμα κι όταν ο ίδιος, σώματι, δε βρίσκεται πλέον εκεί, μα στην 

Αθήνα. (Ιστολόγιο Φρέαρ--ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ) 
 

και συ ποίηση ευλογημένη επανάσταση στο αίμα μου 
πολύτιμο κλειδί για τις καρδιές του κόσμου 

50 χρόνια ποιήματα (1961-2011) 
Νεμέρτσκα.  

Τα ποιητικά άπαντα του Τάσου Πορφύρη (1961-2011) 
Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2013 

                                                                  
                                                               Για το Δ.Σ. 

     Η πρόεδρος                                                   Ο γενικός γραμματέας 

 
Μαρία  Τσαγκαράκη                                                   Βασίλειος  Μπαζάνης  

 
Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Αριστομένους 33  - 24 100 Καλαμάτα 
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