
Ο ζύνδεζμορ θιλολόγων Μεζζηνίαρ ξεκίνηζε ηη λειηοςπγία λέζση 

ανάγνωζηρ. Η λέζση ανάγνωζηρ θα λειηοςπγεί ηην  ππώηη Τπίηη κάθε μήνα ζηο 1ο 

Γςμνάζιο Καλαμάηαρ ζηιρ 7.30 μ.μ. με ανηικείμενο μελέηηρ Μεζζήνιοςρ λογοηέσνερ. 

Ππώηορ λογοηέσνηρ , βιβλία ηος οποίος διαβάζηηκαν από ηα μέλη ηηρ λέζσηρ ηην 

Τπίηη 5 Μαΐος , ήηαν ο Βαζίλειορ Ν. Τεπηίπηρ. Σελ εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί 

επηκειήζεθε ε θηιόινγνο Μνπξδνπθνύηα Παλαγηώηα.  

Ο Βαζίιεηνο Σεξηίπεο γελλήζεθε ην 1918 ζην ρσξηό Υσκαηεξό ηεο Κνξώλεο.  

Παηέξαο ηνπ ν Νηθόιανο Σεξηίπεο θαη κεηέξα ηνπ ε Μάξζα Πεηξάθνπ.  Σα παηδηθά ηνπ 

ρξόληα ήηαλ δύζθνια, ηα πέξαζε θνληά ζηε γηαγηά ηνπ- κηαο θαη νη γνλείο δνύιεπαλ ζηα 

ρσξάθηα- κε ηηο κπζνπιαζίεο ηεο θαη ηα μόξθηα ηεο.   Σειείσζε ην Γπκλάζην ζηελ 

Καιακάηα. Πέξαζε ζηε Φηινζνθηθή ζρνιή ηεο Αζήλαο αιιά ηνλ πξόθηαζε ν πόιεκνο , 

ε εζληθή αληίζηαζε , ν εκθύιηνο. Δμνξίζηεθε ζηε Λήκλν, όπνπ γλώξηζε ην Γηάλλε Ρίηζν 

θαη ηνλ Σάζν Λεηβαδίηε, θαη αξγόηεξα ζηε Μαθξόλεζν. 

 Μεηά ηελ απόιπζή ηνπ από ηελ θόιαζε ηεο εμνξίαο έκεηλε γηα 10 ρξόληα ζην 

ρσξηό ηνπ. Σν 1961 θαθνπνηήζεθε βάλαπζα από ηελ αζηπλνκία θη έθπγε ζηελ Αζήλα. « 

Υιεπάζηεθα θαη πόλεζα κέρξη ζαλάηνπ ζην ρσξηό κνπ». Γνύιεςε ζε εξγνζηάζην 

πιαζηηθώλ δπν ρξόληα. Μέρξη ην 1967 δνύιεςε σο δαθηπινγξάθνο ζε 

ζπκβνιαηνγξαθείν. Με ην πξαμηθόπεκα, έθπγε ζηελ Ιηαιία όπνπ δήηεζε πνιηηηθό άζπιν. 

Γλώξηζε ηελ άραξε δσή ηεο εμνξίαο θαη πεξπάηεζε ζηνπο καξηπξηθνύο δξόκνπο ηεο 

πξνζθπγηάο. ηελ αξρή δνύιεςε ζε ζπλεηαηξηζηηθό εξγνζηάζην ( κεραλέο γηα θνπή 

θεξακηδηώλ- ηνύβισλ) ζηελ πόιε Ίκνια. Αξγόηεξα εξγάδεηαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιόληα. Ννζηαιγεί ηηο κέξεο ζηελ Ιηαιία, επγλσκνλεί ηηο 

πνιηηείεο πνπ ηνλ θηινμέλεζαλ θαη επνύισζαλ ηηο πιεγέο ηνπ: 

 

Ρώκε, Βελεηία, Μπνιόληα, Φισξεληία 

Δγώ ηνπ λνηηά ν εξεκίηεο 

Ο ζεκλόο αζθεηήο, ν νξακαηηζηήο 

αο ζπκάκαη, ζαο λνζηαιγώ, ζαο δνμάδσ.  

(«Ννζηαιγηθό» από ηε ζπιινγή: Σα Μεζζεληαθά Σξαγνύδηα, ζει. 38, έθδνζε Καιακάηα 

2006) 

 

  Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε γύξηζε ζην ρσξηό ηνπ όπνπ δνύζε σο ην πεξαζκέλν 

θαινθαίξη(2008) δνπιεύνληαο ζηηο ζηαθίδεο θαη ηηο ειηέο ηνπ. Σώξα θηινμελείηαη ζε 

μελώλα ειηθησκέλσλ ζηελ Αζήλα . 

Δίλαη άλζξσπνο κε πνιιέο γλώζεηο , πνιπδηαβαζκέλνο, πξνβιεκαηηζκέλνο. 

Λαηξεύεη ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία. Οη ήξσεο ηνπ είλαη 

ζενί ηνπ Οιύκπνπ ( Αζελά, Δξκήο), κπζηθνί ήξσεο , θηιόζνθνη, πόξλεο, θαιιηηέρλεο, 

λεθξνί ηνπ πνιέκνπ, ζύληξνθνη θαη θίινη, πξόζσπα ηεο κεζζεληαθήο γεο, πξόζσπα 

αγαπεκέλα: ε Κηθή, ε Διέλε, ε Μαξία, ε Μαξία Λνπΐδα, ε γηαγηά, ν παηέξαο, ε κεηέξα, 

ν αδειθόο ηνπ ν Μήηζνο θ.α.  

 Γξάθεη από ην 1941 . Δίλαη πνιπγξαθόηαηνο (29 πνηεηηθέο ζπιινγέο, 4 ζεαηξηθά, 

5 πεδά). Σα πεξηζζόηεξα έξγα ηνπ έρνπλ εθηππσζεί ζην ηππνγξαθείν ηνπ Γεκόπνπινπ 

ζηελ πόιε καο. Τπάξρεη βέβαηα θαη αξθεηό πιηθό αλέθδνην. Σν έξγν ηνπ είλαη 

απηνβηνγξαθηθό, αλζξσπνθεληξηθό, εξσηηθό, ππαξμηαθό, πεζηκηζηηθό, βαζηά αλζξώπηλν. 

Θξελεί ην εθήκεξν ηεο δσήο θαη επηδηώθεη ηελ αζαλαζία κε ηα γξαπηά ηνπ ηα νπνία κε 

ζπζηνιή ραξίδεη ζε θίινπο θαη πεξηκέλεη πάληα ηε γλώκε ηνπο.  



 Ο θ. Σεξηίπεο είλαη έλαο  ηδηαίηεξα ζεκλόο άλζξσπνο, βαζύηαηα επγελήο , κε 

αξρέο θαη ηδαληθά, επαίζζεηνο, αιιά απαηζηόδνμνο. Έρεη αξρέο θαη ηδαληθά. ην έξγν 

ηνπ, παξά ηνλ πεζηκηζηηθό ηνπ ραξαθηήξα   ππάξρεη ειπίδα  ε θάπνην πνίεκα ηνπ 

παξνπζηάδεη ηελ ειπίδα λεθξνζηνιηζκέλε πνπ όκσο θαλέλαο δε ζθέθηεθε ηνλ 

εληαθηαζκό ηεο, πώο κπνξεί – αλαξσηηέηαη – λα δήζεη ν θόζκνο δίρσο ηελ ηεξή ζθέπε 

ησλ ιεπθώλ θηεξώλ ηεο; 

Παξαθνινπζεί κε ζιίςε ην ρσξηό ηνπ πνπ εξεκώλεη, ηνπο λένπο λα πεζαίλνπλ 

από λαξθσηηθά, αλαδεηά αγάπε: «Δίκαζηε αγάπε ζηε κεγάιε έξεκν ηεο δσήο 

μεραζκέλεο ιεπηνκέξεηεο». Θα ήζειε έλαλ θόζκν θαινζύλεο, αγάπεο, αδειθόηεηαο, 

αμηνπξέπεηαο, κηα πνιηηεία επζύλεο πνπ ζα καο θάλεη όινπο πνιίηεο ηεο. Ννηάδεηαη γηα 

ηνπο άζηεγνπο, ηνπο άλεξγνπο , ηνπο θησρνύο, ηνπο άξξσζηνπο. Καηαγγέιιεη ηελ 

απιεζηία, ηελ αδηαθνξία, ηελ αιαδνλεία, ηε κνλαμηά, ηελ αδηθία. Μηιάεη γηα ηα δεηλά ηνπ 

πνιέκνπ.   Μάρεηαη γηα ην θαιό, ην ηδαληθό , ην σξαίν. Πνζεί ην γέιην, ην ρνξό, ηνλ 

έξσηα, αιιά ε δσή ζηάζεθε ζθιεξή καδί ηνπ ή δελ λνηάζηεθε όζν έπξεπε ν ίδηνο  γηα 

ηνλ εαπηό ηνπ.  

Δθθξάδεη ην  παξάπνλν ηνπ ζπρλά γηα ηε γπλαηθεία απνπζία. Γλήζηα ξνκαληηθή 

ςπρή , απνκεηλάξη κηαο άιιεο επνρήο ν πνηεηήο εμπκλεί ην γπλαηθείν θάιινο αιιά από 

καθξηά. Πηθξή επγλσκνζύλε ληώζεη γηα ηε γπλαίθα πνπ ηνπ γλώξηζε ηεο αγάπεο ην θσο, 

πνπ ηνλ πόηηζε κε ηηο κεισδίεο ηεο θσλήο ηεο, πνπ ηνλ γέκηζε κε ηεο αζαλαζίαο ην 

κεγαιείν :  

Κη επγλσκνλώ αθόκα 

θαη ηηο καραηξηέο ηνπ όρη ηεο  

πνπ θαξθώζεθαλ όιεο ζηελ θαξδηά κνπ 

θαη κνπ έκαζαλ ηε κεδακηλόηεηα κνπ 

ζην απνζθηεξό ηνπίν ηεο εθεκεξόηεηαο.  

( «Πηθξή Δπγλσκνζύλε» από ηε ζπιινγή: Πηθξά Δξσηηθά Πνηήκαηα, ζει. 29, 

έθδνζε Αζήλα 2007) 

Μαξηπξηθή, θνιαζκέλε, ηπξαλληθή, θνληθή αιιά θαη ηεξή νλνκάδεη ηελ αγάπε.  

Λαηξεύεη ηελ παηξίδα, ην ρσξηό ηνπ κε ηηο ειηέο θαη ηηο ζηαθίδεο. Τκλεί ηνπο 

παιηνύο εξσηθνύο θαηξνύο, ην ζήκεξα ηνλ γεκίδεη ληξνπή θαη πξνδνζία. Πηζηεύεη ζηνλ 

απιό αλώλπκν εξγαδόκελν. 

Ναη, ζε απηόλ πηζηεύσ. 

Σνλ αλπκλώ, ηνλ δνμάδσ 

θαη ζέισ, νλεηξεύνκαη, κάρνκαη,  

λα ζξηακβεύζεη 

θαη λα ζηεθηεί ηνλ θόηηλνλ 

ηεο αζαλαζίαο. 

 («ηνλ αόξαην λαό» από ηε ζπιινγή: Φίρνπια θαη Σξόπαηα ζει.14, εθδόζεηο 

Γεκόπνπινο, Καιακάηα 2005) 

 Αλαθέξεηαη ζηελ νηθνγέλεηα , ηελ νξζόδνμε παξάδνζε ηελ νπνία όκσο 

αλαηξέπεη, ηελ αγξνηηθή δσή, ηνλ θόπν ηνπ αγξόηε,  κάιηζηα σξαηνπνηεί ηελ αγξνηηθή 

δσή. Οηηδήπνηε αγλό θαη σξαίν ην αλαγάγεη ζηα βξέθε. Γελ ζέιεη λα καο κπήζεη ζηηο 

ηδέεο ηνπ, καο αθήλεη λα παξαθνινπζήζνπκε όζα πέξαζε. εκαληηθόο γηα απηόλ είλαη ν 

αγώλαο, απηόο ηνπ δίλεη ραξά. ε αξθεηνύο ζηίρνπο θηινζνθεί: «ηη άιιν είλαη ε δσή 

παξά κηα αηέιεησηε εμνξία»  ή «ζην κεγάιν πνηάκη ηνπ θαηξνύ γηλόκαζηε όινη κηα 

ζηαγόλα».  



 Η πνίεζε ηνπ είλαη θπξίσο κνληέξλα, κε ειεύζεξν ζηίρν, ρσξίο νκνηνθαηαιεμία 

θαη κέηξν, κε έληνλεο εηθόλεο, πινύζην ιεμηιόγην, ρσξίο ηα απαξαίηεηα ζεκεία ζηίμεο, 

εύθνιε, θαηαλνεηή, αθεγεκαηηθή,  πξνζσπηθή αιιά θαη θνηλσληθή, θαηάζεζε ςπρήο 

ελόο αλζξώπνπ όρη ηδηαίηεξα θνηλσληθνύ.  

 

Γελ κέλεη θάηη λα θνβεζώ 

Όια ηάρσ δήζεη 

Κη εκεξέςεη 

Σνλ πόλν ηελ θηώρεηα ηελ πξνζθπγηά ηελ εμνξία 

Με γλώξηζαλ θαη γλώξηζα  

Σ’ αγθαζσηά ζπξκαηνπιέγκαηα ηα καξηύξηα 

 ηα αίκαηα ησλ δνινθνλεκέλσλ θίισλ κνπ 

-δελ ιέσ πηα ζπληξόθσλ κνπ 

γηαηί όινη νη ηαπεηλνί νη αδηθεκέλνη 

είλαη ζάξθα απ΄ ηε ζάξθα κνπ- 

βνύηεμα ην καληήιη κνπ θαη ηόθαλα ζεκαία. 

(«Θάξζεη» από ηε ζπιινγή: Μαξηπξίεο ήζνπο,  ζει. 17, έθδνζε 1995) 

Δπηκέλεη ζε ζπάληεο ιέμεηο: «όιβηα, ηξηζόιβηα, έξεβνο, ηξηζεύγελε». Γεκηνπξγεί 

δηθέο ηνπ ιέμεηο: «εθεκεξόηεηα, θηεξνθόξνο, νπξαλνθόξνο», δηαζώδεη ιέμεηο ηνπ ηόπνπ 

ηνπ: «απνζθηεξά». Έρεη γξάςεη θαη ζνλέηα  Δπίζεο έρεη γξάςεη ιίγα πνηήκαηα ζηα 

Ιηαιηθά. Κάπνηα πνηήκαηα ηνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε θίινπο ή δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο: 

νθία Φίιληηζε, Μηράιε Μεξαθιή, ζηε γηαγηά ηνπ, ζηνλ αδεξθό ηνπ Μήηζν θ.α.  

Σν έξγν ηνπ απνηειεί καξηπξία γηα ηελ επνρή ηνπ. Ο Μπάξκπα Βαζίιεο έρεη 

θάλεη πνίεκα ηε δσή ηνπ. ηηο αηέιεησηεο ώξεο ηεο κνλαμηάο ηνπ θαηαγξάθεη όζα βηώλεη, 

όζα βιέπεη, όζα ηνπ ιείπνπλ, όζα έραζε, όζα πόζεζε, όζα αγάπεζε. Γξάθεη ν ίδηνο γηα 

ηελ πνίεζε ηνπ: 

Σαπεηλή, απιή, αιεζηλή, απέξηηηε 

αλ ην ρακόγειν ηνπ βξέθνπο 

αλ ηελ επρή ηεο κάλαο. 

εκλή, αθνύξαζηε εξγάηηζζα 

ηελ ππεξεζία θάζε ηαπεηλνύ θαη αδύλαηνπ.  

 


