
                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Η τριλογία της συνείδησης του εαυτού και του κόσμου (1939- 1949)» 

 

Το έτος 1939 φαίνεται πως υπήρξε ένας σταθμός για τον ποιητή που επί μία 

τουλάχιστον, έως εκείνη τη στιγμή, δεκαετία –αλλά και για πολλά από τα χρόνια 

που επρόκειτο να ακολουθήσουν- θα αγωνιζόταν να προσδιορίσει, να ανακαλύψει 

ή να συγκροτήσει το πρόσωπό του: όχι μόνο το ποιητικό, όσο το ηθικό και το 

υπαρξιακό πρόσωπό του, που αποτελούσαν την προϋπόθεση της λειτουργίας και 

της εξέλιξης της ποίησής του... Το γυμνό παιδί, Το αγρίμι,το Δύο άνθρωποι μιλούν 

για την ειρήνη του κόσμου, είναι έργα του Βρεττάκου που διαγράφουν τον κύκλο 

της ανάδυσης και της πλήρους συρρίκνωσης της μυθοπλασίας μέσα στα πλαίσια 

της δια του πεζού λόγου αυτοανάλυσης και του αυτοπροσδιορισμού του ποιητή. 
Βαγγέλης Αθανασόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Σε ό,τι αφορά στη ζωή το ύψος του βουνού τού υπαγορεύει την πορεία που δεν 

μπορεί παρά να είναι ανοδική, γιατί αυτό ορίζει η ανάτασή του προς τον ουρανό. 

Το βουνό είναι ο καθρέφτης και ο ποιητής δεν ανέχεται να του επιστρέφει το 

είδωλό του αδύναμο, ανέλπιδο ή φοβισμένο. Ό,τι προβάλλει στο βουνό είναι 

ακριβώς η δική του αγωνιστική διάθεση που το ίδιο το βουνό τού υπαγορεύει. Ο 

ποιητής αντέχει στη ζωή τόσες πληγές, όσες βλέπει χαραγμένες και στις πλαγιές 

του Ταϋγέτου. Ταυτόχρονα βαθαίνει μέσα του ακριβώς όπως βαθαίνουν και οι 

χαράδρες του βουνού. Γι’ αυτό και τις ρυτίδες του τις αποκαλεί απόκρημνες και το 

βουνό συνοδοιπόρο του.  

Και όταν ο ποιητής κάμπτεται, όταν η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να 
την αντιμετωπίσει, ο Ταΰγετος αποτελεί καταφύγιό του. Καταφύγιο, όχι για να 

φύγει από τον κόσμο, αλλά για να δέσει τις πληγές του, να ανασυντάξει τις 

δυνάμεις του και να επιστρέψει ισχυροποιημένος στον αγώνα. Το βουνό είναι ο 

γέρο παππούς, ο αγαθός γέροντας που διαθέτει έναν λόγο παρηγορίας: 

Είχα ανάγκη να υπάρχεις. Να βρω, 

ν’ ακουμπήσω κάπου τη λύπη μου. 

Σε καιρούς όπου όλα, πρόσωπα, 

αισθήματα, ιδέες, ήταν ρευστά, 

χρειαζόμουν μια πέτρα στερεή 

ν’ ακουμπώ το χαρτί μου. 

Το βουνό είναι ο φίλος που τον εμπιστεύεται στην εξομολόγησή του: 
Λέω πως με καταλαβαίνεις, γέρο - παππού! 

Σε ποιον άλλο να μιλήσω μ’ αυτή μου τη σκοτωμένη φωνή, 

[...] 

σε ποιον άλλον, αγαθέ μου γέροντα, σε ποιον άλλον! 

Έχω αρρωστήσει απ’ τον αντίλαλο της ανανταπόδοτης 

φωνής μου! 

(“Χτες τη νύχτα ξαναγύρισα στον Tαΰγετο”, τόμ. Α, σσ. 171-176) 

Δρ. Γεωργία Κακούρου Χρόνη 

Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης 

Υπεύθυνη του Παραρτήματος της Σπάρτης 

Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Ασημάκου, Φιλόλογος 
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 Βιογραφία 

        Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε το 1912 στις Κροκεές της Λακωνίας. Τα 

μαθητικά του χρόνια πέρασε στις Κροκεές και το Γύθειο. Το 1929 έφυγε για την 

Αθήνα για να σπουδάσει, δεν τα κατάφερε όμως, κυρίως λόγω οικονομικής 

ανέχειας. Από το 1930 και εξής έκανε διάφορες δουλειές για να κερδίσει τα προς 

το ζην, ενώ παράλληλα στράφηκε στη μελέτη από καθαρά προσωπικό ενδιαφέρον. 

Το 1938 διορίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας με παρέμβαση του φίλου του Θέμου 

Αμουργή. Το 1940 στρατεύτηκε στην πρώτη γραμμή και κινδύνευσε να σκοτωθεί 

στο ύψωμα της Κλεισούρας. Το 1941 μετά από διάλυση του Συντάγματος στο 

οποίο υπηρετούσε επέστρεψε στην Αθήνα με τα πόδια. Οι ημερολογιακές 
σημειώσεις του από αυτή την περίοδο αποτέλεσαν τη βάση του βιβλίου του "Το 

αγρίμι". Από το 1942 ως το 1944 συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, 

οργανώθηκε στο Ε.Α.Μ. και γράφτηκε στο Κ.Κ.Ε. Το 1948 γνωρίστηκε με τον 

Άγγελο Σικελιανό με τον οποίο συνδέθηκε με φιλία έως το τέλος της ζωής του. 

Μετά το πραξικόπημα του 1967 ο Βρεττάκος αυτοεξορίστηκε στην Ελβετία από 

όπου ταξίδεψε ανά την Ευρώπη. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1974 και 

εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1991 επισκέφτηκε την 

Πλούμιτσα με τη γυναίκα, την κόρη του και την οικογένειά της. Εκεί πέθανε τον 

Αύγουστο από καρδιακή ανακοπή.  

Διακρίσεις 

1940  Του απονέμεται το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 

1956  Του απονέμεται το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 

1976  Βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Ουράνη. 

1980  Του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο του Βελγίου Knocken. 

1981 Του απονέμεται το Βραβείο της Εταιρείας Σικελικών Γραμμάτων και 

Τεχνών  Asla. 

1982  Του απονέμεται το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης. 

1985  Του απονέμεται το Αριστείο Γραμμάτων από την Ακαδημία Αθηνών και    

ο Τίμιος Σταυρός του Αποστόλου και Ευαγγελιστού  Μάρκου, Α΄ 
Τάξεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. 

1987  Εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

1990  Του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο Βαπτσάροφ της Βουλγαρίας. 

1991  Αναγορεύεται επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Προτάθηκε τέσσερις φορές για το βραβείο Nobel Λογοτεχνίας (1980, 1989, 

1990, 1991). 

  

  

  

 Επιλογή από το πλούσιο έργο του 

        Ποίηση 

 Κάτω από σκιές και φώτα, 1929.  

 Κατεβαίνοντας στη σιγή των αιώνων, 1933.  

 Ο πόλεμος, 1935. 

 Οι γκριμάτσες του ανθρώπου, 1935. 

 Η επιστολή του Κύκνου, 1937. 

 Το Ταξίδι του Αρχαγγέλου, 1938. 

 Μαργαρίτα, εικόνες από το ηλιοβασίλεμα, 1939. 

 Το μεσουράνημα της φωτιάς, 1940. 

 Ηρωική Συμφωνία, 1944.  

 33 Ημέρες, 1945. 

 Η παραμυθένια πολιτεία, 1947. 

 Το βιβλίο της Μαργαρίτας, 1949. 

 Ο Ταΰγετος και η σιωπή, 1949. 

 Τα θολά ποτάμια, 1950. 

 Πλούμιτσα, 1950. 

 Στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, 1954. 

 Ο χρόνος και το ποτάμι, 1957. 

 Η μητέρα μου στην εκκλησία, 1957. 

 Το βάθος του κόσμου, 1961. 

 Αυτοβιογραφία, 1961. 

 Οδοιπορία (συνολική έκδοση του ποιητικού του έργου σε 3 τόμους), 1972. 

 Διαμαρτυρία, 1974. 

 Ωδή στον ήλιο, 1974. 

 Το ποτάμι Μπυές και τα εφτά ελεγεία, 1975. 

 Απογευματινό ηλιοτρόπιο, 1976. 

 Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη, 1981. 

Πεζογραφία 

 Γυμνό παιδί, 1939. 

 Το αγρίμι, 1945. 

 Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου, 1949. 

 Ο ένας από τους δύο κόσμους, 1958. 

 Νίκος Καζαντζάκης, η αγωνία του και το έργο του, 1960. 

 Οδύνη, 1969. 

 Μαρτυρίες μιας κρίσιμης εποχής, 1979. 
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