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Κυρίες και Κύριοι 

                                Καλησπέρα σας!  

Σας ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου  που μας τιμάτε με την παρουσία σας απόψε.  

Μετά τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον ερευνητή, το στοχαστή θα προσπαθήσω να σας 

παρουσιάσω τον ποιητή Θ. Βλαχοδημήτρη.  

Ο Θ. Βλαχοδημήτρης αγάπησε πάνω απ’ όλα την ποίηση και την υπηρέτησε πιστά για σχεδόν 

πενήντα  ολόκληρα χρόνια. Τους στοχασμούς του, τις φιλοσοφικές του απόψεις, τις θεωρητικές 

του γνώσεις, τις μνήμες και τις εμπειρίες του, τις μετέτρεψε σε έργα τέχνης, σε ποιήματα γιατί 

πίστευε ακράδαντα ότι μόνο με την τέχνη  μπορεί κανείς  να νικήσει το χρόνο και το θάνατο.  

Έτσι, τα ποιήματα του,  εκτός από την αισθητική απόλαυση που χαρίζουν, έχουν και  παιδευτικό 

χαρακτήρα, ακριβώς επειδή στοχεύουν στη διαμόρφωση ήθους και κηρύσσουν την ελπίδα για 

ένα καλύτερο αύριο.  

Είναι, βέβαια, σχεδόν αδύνατον να παρουσιαστούν και να αποτιμηθούν οι ποιητικές συλλογές 

του Θ.Β. , εννιά τον αριθμό, στον περιορισμένο χρόνο μιας εισηγητικής ομιλίας. Καταρχήν θα τις 

χωρίσουμε σε 4 ενότητες, με κριτήριο τα θεματικά κέντρα που αποτέλεσαν το υλικό  της 

ποιητικής του έκφανσης. 

 

Στην πρώτη ενότητα ανήκει η  ποιητική συλλογή « ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ», την 

οποία ο ποιητής έγραψε μόλις 25 ετών και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα το 1954. Πρόκειται για 

ένα λυρικό αφηγηματικό ποίημα που αναπαριστά τη διαδικασία ωρίμασης του ανθρώπου, όχι 

μόνο την ηλικιακή αλλά κα την πνευματική: 

                                                                           Ωριμάζει κι η σκέψη αργά 

                                                                           σαν τον καρπό το μελένιο 

                                                                            σαν και το μήλο σαν και το ρόδι. 

Περιέχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία και ο ποιητής αυτοπροσδιορίζεται, δηλώνοντας την 

ταυτότητά του: 

                                                                            Σαν της ελιάς της χιλιόχρονης 

                                                                            οι ρίζες μου χάνονται 

                                                                            βαθιά στα δικά σου τα χώματα. 

                                                                             Απ’ του Νέστορα είμαι εγώ την πατρίδα.  

(Αυτή την πατρίδα, την Πύλο, όχι μόνο θα υμνήσει από την πρώτη του νεότητα αλλά θα της 

μείνει πιστός, ακόμη κι όταν του προτείνουν στη Γερμανία ν’ αλλάξει υπηκοότητα, σε ένδειξη 

της μεγάλης εκτίμησης που έχαιρε στο Αμβούργο.)  



Στη συλλογή αυτή περιγράφει την παιδική του ηλικία, τις δυσκολίες της ζωής, ειδικά για τα 

παιδιά, το μόχθο του αγρότη πατέρα και της μητέρας για ένα κομμάτι ψωμί, υμνεί την αγροτιά 

και πονάει για τους φτωχούς και τους αδικημένους:  

                                                         Πονούσα μαζί τους 

                                                         και τα φτωχά σαν κι εμένα 

                                                         παιδιά τους λυπόμουν                              

                                                         που ανύποπτα τα ΄δερνε  

                                                         μια άδικη κλήρα   

Στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας άνθιζε το όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο με 

επίγνωση της ευθύνης για το διαρκή κι  επίπονο αγώνα για την επίτευξη των υψηλών ιδανικών. 

Με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο  και   την  αδελφοκτόνα σύρραξη στην Ελλάδα, ο κόσμος θα 

γίνει χειρότερος και η διάψευση των ονείρων θα είναι πολύ σκληρή. 

Στην αρχή έλεγε:                        Τ’ όνειρο πάντοτε τ’ όνειρο 

                                                     Να πλάσουμε έναν κόσμο χαρούμενο 

                                                     έναν κόσμο ωραίο.       

 Αργότερα όμως διαπίστωνε: 

                                                                   Κι ύστερα, 

                                                                   σταθήκαμε ορθοί 

                                                                   με ραγισμένη καρδιά  

                                                                   στα ματωμένα ερείπια  

                                                                   εμπρός 

                                                                   και διδαχτήκαμε  

                                                                  το πικρό μάθημα της Αλήθειας.            

Ο σπαραγμός για την ανθρώπινη μοίρα συνδυάζεται με ένα μελαγχολικό νόστο για ό, τι γέμισε 

την παιδική κι εφηβική του ζωή στην Πύλο. Ο αναγνώστης μετατρέπεται σιγά- σιγά σε θεατή, 

καθώς οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη και ανασταίνεται μια γλυκειά και ζεστή εικόνα του 

ελληνικού χωριού της δεκαετίας του 1950. Αυτή η κατάφαση ζωής, θα κορυφωθεί στο τέλος της 

συλλογής με το αισιόδοξο προσκλητήριο για την αναζήτηση της χαράς, της ευτυχίας δηλαδή, με 

έργα Αγάπης. Από αυτή την πρώτη κιόλας συλλογή, ο Θ.Β. καταθέτει τον ουμανισμό του και  

αντιπαραθέτει στο μίσος την Αγάπη. 

Τη Χαρά. Τη Χαρά 

Τη Χαρά μας ζητούμε 

Και μ αθάνατα έργα Αγάπης εμείς, 

Του θανάτου αδερφέ, σε νικούμε. 

 



 

                                                                                    

Στη δεύτερη ενότητα θα συμπεριλάβουμε τις ποιητικές συλλογές «ΤΑ ΚΥΜΒΑΛΑ» και «ΤΟΝ 

ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ» . Τα Κύμβαλα πρωτοκυκλοφόρησαν στην Αθήνα το 1956. Είναι ένα ποίημα- 

θρήνος και ταυτόχρονα ένα ποίημα- καταγγελία. Τα γεγονότα που ενέπνευσαν τον ποιητή, 

ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Βρισκόμαστε στο εφιαλτικό 1949, έτος εμφυλίου πολέμου και 

τρομερών δοκιμασιών και ο δημοσιογράφος Γιάννης Ιωαννίδης για να καταγγείλει τα οικεία 

κακά, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, κατασκευάζει συνειδητά την εξής είδηση, που δημοσιεύει στο 

περιοδικό «Ποιητική Τέχνη». Στη διάρκεια του πρώτου Αραβοϊσραηλινού πολέμου, ο Άραβας 

ποιητής Μπεν  Μπενάρες σκότωσε τον ισραηλινό ποιητή Σολομώντα Κρέλ, ο οποίος όμως είχε 

μαζί του τη συλλογή του Μπενάρες «Τα τραγούδια στην άμμο» και στην οποία είχε γράψει την 

ευχή να μη βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μπενάρες! Υποτίθεται ότι το γεγονός είχε δημοσιευτεί 

στο φιλολογικό περιοδικό «Αρκάντεμ». 

 

Ο Τάσος Βουρνάς το Γενάρη – Φλεβάρη του 1949 στα «Ελληνικά Γράμματα», με αφορμή αυτή 

την πληροφορία γράφει ένα μεγάλο σχόλιο με τίτλο «Η ώρα του ανθρώπου», με το οποίο 

στηλιτεύει συμβολικά τους υπεύθυνους για όλα τα δεινά του τόπου και προκάλεσε έντονη 

πνευματική ζύμωση. Ο Θ. Β. διάβασε αυτό το κείμενο κρυφά, όταν ήταν εξόριστος στη 

Μακρόνησο, εντυπωσιάστηκε και έγραψε «Τα Κύμβαλα του Μπεν Μπενάρες», όπου 

καταγγέλλει με παρρησία το θάνατο της ανθρωπιάς  μέσα στον ελληνικό χώρο.  

Ακόμη κι όταν το γεγονός διαψεύστηκε, κανείς δεν παραξενεύτηκε. Όλοι κατάλαβαν ότι ο 

Ιωαννίδης «έφτιαξε» την είδηση, για να ξυπνήσει τις συνειδήσεις και να αποδεσμεύσει από το 

«χάλκεον χέρι» του τρόμου τις πέννες των πνευματικών ανθρώπων. Τις παραπάνω πληροφορίες 

τις  έχουμε από γράμμα του Τ. Βουρνά στο Θ.Β., με το οποίο του εκφράζει την ευαρέσκειά του 

και την εκτίμησή του, γιατί «η νεανική του φωνή αντηχεί σαν σάλπισμα ειρήνης και 

αδερφοσύνης ανάμεσα στους λαούς, σε χώρους όπου η βαρβαρότητα του πολέμου συνέχισε να 

ξαπλώνει στη γη χιλιάδες κορμιά.» 

 

Τα Κύμβαλα είναι δραματική σύνθεση σε τέσσερα μέρη και εκφράζουν την εσωτερική κρίση των 

ανθρώπων του πνεύματος σε καιρό πολέμου. Είναι ένα ποίημα τρυφερό, με λυρικούς τόνους, 

γεμάτο ανθρώπινη οδύνη, που δε θα πάψει να μας συγκινεί και να μας διδάσκει. 

Θα ακούσετε στο τέλος ένα απόσπασμα από τη συλλογή και θα καταλάβετε. 

(Όταν αργότερα  τα ιστορικά και πολιτικά δεδομένα άλλαξαν στη Μέση Ανατολή, ο Θ.Β. 

αφαίρεσε  από τον τίτλο το όνομα του Μπεν Μπενάρες για να προσδώσει στη συλλογή 

ευρύτερη διάσταση.) 



Στην ίδια ενότητα ανήκει και η ποιητική συλλογή  « Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», που δεν είναι άλλος 

από «τον δρόμο των ακανθών που ετράβηξε» ο ποιητής στις εξορίες της Λήμνου και της 

Μακρονήσου. Είναι  ποιήματα – ιστορικά ντοκουμέντα, τα οποία ξεδιπλώνουν τις τραγικές 

μνήμες του ποιητή και τις οδυνηρές του εμπειρίες στο Μούδρο της Λήμνου και στη Μακρόνησο, 

κατά την περίοδο  1948 – 1949. Παρά τον αυτοβιογραφικό, βιωματικό χαρακτήρα των 

αναφορών, « Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» λειτουργεί  ως συλλογική μνήμη. Είναι μια κραυγή πόνου και 

διαμαρτυρίας με διαχρονική και παγκόσμια διάσταση κατά της τυραννίας και της βίας των 

συνανθρώπων μας. 

Στη συλλογή αυτή ,περιγράφονται με λιτό κα λυρικό τρόπο όλα τα βασανιστήρια, ψυχολογικά 

και σωματικά: ο καταναγκασμός του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, η προσβολή και ο 

εξευτελισμός αγαπημένων προσώπων (κυρίως γυναικών), το άνοιγμα τάφων, οι εικονικές 

εκτελέσεις, οι εξαντλητικές αγγαρείες, ο βούρδουλας, η φάλαγγα, η δήλωση, οι σωματικοί 

ακρωτηριασμοί, οι ψεύτικες διαγνώσεις γιατρών. 

Ο ρυθμός των στίχων, το εξαιρετικά επιλεγμένο λεξιλόγιο, οι μαγευτικές εικόνες της φύσης που 

επιστρατεύονται ως αντίβαρο στα δεινά, κάνουν ανεκτές τις καταγγελίες και ανοίγουν 

ουσιαστικά τον «άλλο δρόμο». Γιατί ο ποιητής Θ.Β. καταθέτει τη μαρτυρία αλλά δεν καλλιεργεί 

το μίσος. Δεν ζητάει εκδίκηση: 

Γι αυτούς που μας πλήγωσαν, 

τους ηθικά ευτελείς, 

φωνές περιφρόνησης,  

φωνές τιμωρές ανθρωπιάς, 

χειρονομίες συγνώμης. 

Με χειρονομίες συγνώμης, λοιπόν, και φωνές ανθρωπιάς ο Θ.Β. κατακτά τους υψηλότερους  

αναβαθμούς ενός γνήσιου ουμανισμού που θα είναι στο μέλλον ο φάρος των ανθρώπων. 

Αυτός είναι ο διαφορετικός δρόμος, ο δύσκολος δρόμος, όπου η ηθική ανωτερότητα θα 

θριαμβεύσει της ανηθικότητας. 

 

Στη συλλογή « Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ανήκει και το αυτοτελές ποίημα το «Διεθνές Κοιμητήρι» 

που γράφτηκε το 1948 στο Μούδρο της Λήμνου αλλά πρωτοδημοσιεύτηκε το 1984 σε 

εφημερίδα της Μυτιλήνης. Κι αυτό το ποίημα έχει μια ξεχωριστή ιστορία, την οποία 

καταγράφει λεπτομερώς ο ίδιος ο ποιητής στην έκδοση του 2001. 

Τον Απρίλιο του 1915 επιχειρήθηκε εκστρατεία και απόβαση στην Καλλίπολη, στα παράλια 

της Τουρκίας από την Αγγλία ( με 1,000,000 στρατιώτες), τη Γαλλία, με συμμετοχή της 

Ελλάδας και άλλους συμμάχους. Οι Τούρκοι αντιστάθηκαν σθεναρά για δέκα μήνες με 

τρομακτικές απώλειες κυρίως για τους Άγγλους. Οι χιλιάδες νεκροί μεταφέρθηκαν και 



θάφτηκαν στο Μούδρο της Λήμνου σε ένα διεθνές κοιμητήριο.  (Εδώ διακρίθηκε για πρώτη 

φορά ο Κεμάλ Αττατούρκ). 

 Το νεκροταφείο αυτό ο Θ.Β. το είδε το καλοκαίρι του 1948, όταν ήταν  εξόριστος στη Λήμνο, 

22 μόλις χρονών. Συγκινήθηκε βαθύτατα για τους χιλιάδες  νεκρούς, όλων των εθνοτήτων, 

που θαμμένοι  μακριά από τις πατρίδες τους, στερούνται ένα αναμμένο καντήλι, ένα 

λουλούδι, ένα παρήγορο δάκρυ. Καθώς από ψηλά παρατηρεί αυτό το διεθνές κοιμητήρι, 

τού φαίνεται πως τα μνήματα αναδεύονται και χέρια ικεσίας απλώνονται. Συγκλονίζεται και 

ως φόρο τιμής γράφει το ποίημα. Καταγγέλλει για μια  ακόμη φορά τον πόλεμο, 

κηρύσσοντας την αναγκαιότητα της συναδέλφωσης των λαών και την παγκόσμια ειρήνη: 

                                                                          του πολέμουνικημένοι ή νικητές 

                                                                         άγνωστοι, άμοιροι, αδικαίωτοι θαμμένοι  

                                                                         στου Μούδρου εδώ το Διεθνές. 

Τρίτη ενότητα 

Πολύ πριν ο Π. Βούλγαρης μας συγκινήσει με την ταινία του «Πέτρινα Χρόνια», ο Θ.Β. 

δημοσιεύει το 1973 την ποιητική συλλογή «ΠΕΤΡΙΝΗ ΧΩΡΑ» , που ανήκει στην τρίτη 

ενότητα και έχει θεματικό κέντρο την εφτάχρονη δικτατορία. Αυτοεξόριστος τώρα ο ποιητής 

στο Αμβούργο, με στωική απλότητα και με τη φιλοσοφία της προσδοκίας παρηγορεί από 

μακριά τους Έλληνες που υποφέρουν, τους ανοίγει την καρδιά του και συμπάσχει μαζί τους. 

Κυρίαρχο στοιχείο η πέτρα, που συμβολίζει ψυχικές καταστάσεις και συναισθήματα, και η 

έντονη νοσταλγία της πατρίδας. Ανέφικτο το «νόστιμον ήμαρ» γιατί έχει μετατραπεί σε 

«δούλιον ήμαρ»: 

                                                                   Θα πεθυμήσεις 

                                                                   το νόστιμον ήμαρ, το φως. 

……………… 

                                                                  Δεν θα γυρίσεις. 

                                                                 Το δούλιον ήμαρ θα βρει συντριμμό. 

                                                                 Τα βλέμματά σου 

                                                                 δεν θα πέσουν 

                                                                 στα πέτρινα χώματα. 

                                                                 Ο λόγος σου φτάνει.  

                                                                                                                Απρίλης 1968   

Η συλλογή είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη και στο δεύτερο μέρος,  με τίτλο « Το ύφος της 

πέτρας και της πικροδάφνης», θα συναντήσουμε το ποίημα «Τη ροδαυγή δεν εφάνης», που 

μας παραπέμπει στον Επιτάφιο του Γ. Ρίτσου, χωρίς όμως να τον μιμείται.  

Θα το ακούσετε κι αυτό στο τέλος και θα κρίνετε. 



 

Το τέταρτο μέρος με τίτλο «προσεχτικοί αναγνώστες» περιέχει τέσσερα ποιήματα που μας 

παραπέμπουν στην ποιητική γραφή του Κ. Καβάφη και  κυρίως στη «μυθική μέθοδο» του 

Γ. Σεφέρη, επίσης χωρίς να τους μιμείται.  Προσωπικότητες  από την αρχαία ελληνική 

ιστορία αποτελούν τα  σύμβολα, πίσω από τα οποία κρύβεται η επικαιρότητα. Τα σύμβολα 

αυτά γίνονται οι μεταφορικές αποκαλύψεις ειδικά τραγικών στιγμών μέσα στο χρόνο της 

σύγχρονης ιστορίας. 

Έτσι, περιγράφει το τέλος  των 30 τυράννων στην Αθήνα (π.χ. τουΚριτία,του Θηραμένη), 

προβλέποντας ταυτόχρονα την πτώση των σύγχρονων τυράννων της εφταετίας και καθόλου 

δεν υστερούν σε συμβολισμό τα ποιήματα αυτά από το ποίημα του Γ. Σεφέρη «Επί 

Ασπαλάθων» . Αυτά τα 4 ποιήματα είναι ένας σεμνός ύμνος στη δημοκρατία και ταυτόχρονα 

ένα προσκλητήριο για αγωνιστικές πράξεις.  

 

Τέταρτη και τελευταία θεματική ενότητα 

Με «το γυρισμό του Τειρεσία», που πρωτοκυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1977, ο ποιητής 

Θ.Β. φτάνει στο απόγειο της τέχνης του και της τεχνικής του. Πρόκειται  για τέσσερα 

πολύστιχα ποιήματα με αυστηρά εφτάστιχες στροφές, με περίτεχνο λόγο και εντυπωσιακό 

ρυθμό. Μια ακόμη δραματική σύνθεση που αιχμαλωτίζει με την αυθεντικότητα των εικόνων 

και τον τραχύ καταγγελτικό λόγο, που εναλλάσσεται όμως με μια λυρική τρυφερότητα.  

 

Εδώ ο ποιητής εγκαταλείπει το παρελθόν και στρέφεται στο παρόν και στα παγκόσμια 

προβλήματα που γιγαντώνονται στο σύγχρονο κόσμο. Για μια ακόμη φορά καταδικάζει τη 

βία και τον πόλεμο αλλά και την υλική και οικονομική εκμετάλλευση των ανθρώπων, την 

ψυχική αλλοτρίωση, το ρατσισμό, την καταστροφή της φύσης, τον ηθικό ξεπεσμό,  πώς 

τελοσπάντων τα σύγχρονα «επιτεύγματα» οδηγούν στην καταστροφή της ανθρωπότητας. 

 

Πρωταγόρα, μαχαίρι αμφίστομο ο λόγος σου:  

Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος. 

Ποιος άνθρωπος; Εσμός χρυσοκατόχων θέλει 

Τον άνθρωπο εμπόρευμα και μέτρο το χρήμα. 

……………………………………………………………………………. 

Αρχηγέτη Πρωταγόρα, με τα λόγια σου 

Κοίτα που φτάσαμε .Ζωή, αγάπη και γνώση 

Σχετικά κι επομένως ανάξια, Ο άνθρωπος χρήμα. 

  

 



 

Η επιλογή του συμβόλου του Τειρεσία για τον καταγγελτικό λόγο είναι αληθινό εύρημα, 

καθώς ο ποιητής ταυτίζεται με το λειτούργημα του Τειρεσία, είναι το alter ego του και 

επομένως θεωρεί καθήκον του να μιλήσει για λογαριασμό όλων, να καταθέσει τη μαρτυρία 

του και να νικήσει τη λήθη του χρόνου. 

Σαγόνια του χρόνου, θα σας συντρίψω 

Αλαζονεία και δύναμη. Η καρδιά μου ξέρει 

Πού πέφτουν τα σύνορα, μίσος κι αγάπη. 

Τυράγνησα το κορμί κι όλο μου το εισόδημα 

Το καταθέτω εδώ γι αυτούς που το χρειάζονται. 

Χωρίς καμιάν αμοιβή. Δεν θέλω να πάρω. 

Θέλω να δώσω τη συγκομιδή των ματιών μου                                            

Στροφή τη στροφή η συλλογή μετατρέπεται σε πολεμιστήριο σάλπισμα αγώνων, όσο είναι 

ακόμη καιρός να σωθεί ο κόσμος. Με την παρότρυνση «εμπρός αδερφοί μου», 

δικαιούμαστε να παραλληλίσουμε τη συλλογή με το «πνευματικό εμβατήριο» του 

Σικελιανού.  

                                                   Ετούτος ο κόσμος που ζούμε αντέχει ακόμη, 

                                                   αλλά όχι πολύ. Και χρέος μας είναι  

                                                   πριν η μπόχα μας πνίξει να κάμουμε κάτι. 

…………………………………………………. 

                                                   Εμπρός, αδερφοί μου, να πάρουμε πίσω, εμπρός, 

                                                   τη φωτιά και το φως στα αμώμητα χέρια μας. 

                                                   ο Προμηθέας αγνόησε θεούς και τυράννους 

                        και μάς τάδωσε, για να γίνουμε ελεύθεροι.  

 Ο έλληνας φιλόσοφος Αξελός έγραψε γι αυτή τη συλλογή: " Στο βιβλίο σας ¨Ο γυρισμός του 

Τειρεσία", κατορθώσατε μια αριστουργηματική συνένωση ποίησης, μανιφέστου και 

ανάλυσης, κάτι που σπάνια μπορεί να επιτευχθεί. 

 

Οι δύο επόμενες συλλογές «Ανθρώπινο μέγεθος», 1978 και «Γενιές ανθρώπων», 1990  

περιέχουν ποιήματα, που συμπυκνώνουν το φιλοσοφικό στοχασμό του Θ.Β. και   

αποκαλύπτουν ένα υπαρξιακό προβληματισμό για γεγονότα της καθημερινότητας. 

Στο «Ανθρώπινο μέγεθος» υμνεί την αγάπη και τη φρόνηση. «Η αγάπη η μεγαλόχαρη» 

τραγουδιέται σ’ όλους τους τόνους: αγάπη προς τους οικείους ,προς τους φίλους, προς τον 

κόσμο   ολόκληρο: 

   



Θέλω το έργο μου όλο                                                              

                                                                    νάειναι ανθρώπινη μπόρεση, 

                                                                    φωτεινή τρυφερότητα, 

                                                                    μουσική, σα ρόδου ανάσαμα 

                                                                    ευλογημένη, ανθρώπινη αγάπη. 

Στον κύκλο της φρόνησης λάμπει το φως της ελπίδας, ο έρωτας για τη ζωή και η αισιοδοξία 

για ένα καλύτερο και ειρηνικό αύριο. Εδώ συναντάμε το στίχο  η γη είναι πατρίδα όλου του 

κόσμου τον οποίο σχολιάζει ο ποιητής ως εξής:  «προβάλλεται το πρόβλημα ως καθήκον 

μπροστά στη δημιουργική ανθρώπινη δραστηριότητα να θεωρηθεί και να γίνει μελλοντικά η 

γη πατρίδα όλου του κόσμου. Η σκέψη αυτή επανασυνδέει τη σκέψη και την προσπάθεια με 

το ανθρώπινο όνειρο της ενότητας και την αποφυγή του πολέμου». 

 

Η συλλογή «γενιές ανθρώπων» είναι επίσης, από άποψη τεχνικής, εξαιρετική. Αποτελείται 

από 14 αυστηρά δωδεκάστιχες στροφές για να επιβεβαιωθεί ακόμη μια φορά ότι ο 

ελεύθερος στίχος δεν  είναι πάντα ελεύθερος. Πρόκειται για ένα εσωτερικό διάλογο του 

ποιητή με τον εαυτό του, ένα διάλογο βιωματικό για την τραγική μοίρα των ανθρώπων. 

Τα κύρια θέματά του είναι: η αναζήτηση των βαθύτερων αιτίων αυτής της τραγικής μοίρας, 

ο βαθύτερος ανθρωπισμός και η ομορφιά της ζωής, η καταγγελία για την εγκληματική 

καταστροφή της φύσης, το αδικοχαμένο αίμα των ανθρώπων, η εμπορευματοποίηση και 

ισοπέδωση των πάντων. Όλα τα παραπάνω θέματα  τα διατυπώνει με λυρικό, βιωματικό 

λόγο, με  ανάγλυφο ύφος και ταυτόχρονα μουσικό, ρυθμικό. Έτσι όχι μόνο συγκινεί και 

διαπαιδαγωγεί τον αναγνώστη αλλά του προσφέρει και γνήσια μέθεξη. 

                                                                     Υποκριτή, αδερφέ μου, άκου ακόμα 

                                                                     απ’ το δικό μου στόμα. Γενιές ανθρώπων 

                                                                     δίχως αγάπη, μηδέν στρογγυλό. 

                                                                      Μόνον αν νους και καρδιά δουλέψουν μαζί,  

                                                                     θα ιδείς προκοπή. Ηλιοφώς, αμπελάνθι, βροχή. 

 

Τέλος, η συλλογή «Λυρικά Υπομνήματα» είναι συγκέντρωση ποιημάτων από το 1948 μέχρι 

και το 2003, που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια συλλογή, αλλά όλα μαζί κατά το σχόλιο του 

ίδιου του ποιητή, «θυμίζουν, καταγράφουν, σχολιάζουν παρελθόντα και προβλεπόμενα 

γεγονότα γενικής ανθρώπινης σημασίας, που τα προκάλεσαν παρανοϊκοί άνθρωποι». 

 

 

 



Ανακεφαλαιώνοντας, θα προσπαθήσουμε  να συνοψίσουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά 

της ποίησης του Θ.Β., όσο αυτό είναι δυνατό. 

Από άποψη περιεχομένου, σ το Θ.Β. εντοπίζονται: 

η ανάμνηση της μείζονος και της ελάσσονος πατρίδας 

ο φιλοσοφικός στοχασμός 

ο καταγγελτικός λόγος 

το αγωνιστικό πνεύμα 

ο αγνός ουμανισμός 

ο ύμνος της φύσης και των απλών, λαϊκών ανθρώπων 

 η συνύπαρξη μνήμης και ονείρου, παρελθόντος και παρόντος                                                  

ο ύμνος στην αγάπη και την ειρήνη 

η συναδέλφωση των λαών 

Από άποψη τεχνικής χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι: 

 η δραματικότητα της σύνθεσης 

η ελληνικότητα του ρυθμού 

η ρεαλιστική απεικόνιση της φύσης 

οι λυρικές περιγραφές 

ο λιτός αφηγηματικός λόγος 

ο παροιμιακός λόγος (αυτό είναι γνώρισμα των πράγματι μεγάλων ποιητών , από τα 

ποιήματα των οποίων μπορούμε να απομονώσουμε στίχους ευκολμνημόνευτους, με 

γνωμολογικό χαρακτήρα, που λειτουργούν σαν παροιμίες και γίνονται έτσι κτήμα όλων των 

ανθρώπων-στο πρόγραμμα που σας μοιράστηκε υπάρχουν τέτοιοι στίχοι του Θ.Β.) 

η γλωσσική του σκευή ( αξίζει να σχολιάσουμε  ιδιαίτερα τον γλωσσικό πλούτο  και τη 

γλωσσική ιδιαιτερότητα του Θ.Β. Καταρχήν ο Θ.Β. γεννημένος σε μια αγροτική περιοχή 

μαθαίνει, γεύεται και μαγεύεται από τις λέξεις του λαού και της ιδιαίτερης πατρίδας του 

από την αθωότητα και τη γνησιότητα αυτών των λέξεων. Στη συνέχεια όμως  εντρυφεί  με 

επιμονή και επιμονή σε όλο το φάσμα της ελληνικής γλώσσας-αρχαία ελληνική, ελληνιστική. 

βυζαντινή, νεοελληνική- απ όπου αντλεί πολύσημους λεκτικούς θησαυρούς και οικοδομεί τη 

γλωσσική δυναμική του. Η γλώσσα του ακολουθεί τις εναλλαγές του ελληνικού τοπίου και 

της ελληνικής ιστορίας.) 

 

 

 

 



Αν ο Ελύτης είναι ο ποιητής της θάλασσας του ήλιου και του Αιγαίου, ο Θ.Β. είναι για μας ο 

ποιητής των βουνών και της πέτρας, της ρίγανης, του διόσμου και της πικροδάφνης των 

κυπαρισιών που ευδοκιμούν στο γιαλό. Του πρέπει τιμή και αναγνώριση.  Δυστυχώς μέχρι 

σήμερα έχουν γίνει οι εξής μόνο τιμητικές εκδηλώσεις. Το 1983, το περιοδικό Τριφυλλιακή 

Εστία τού αφιέρωσε το τεύχος 56-57 με πρωτοβουλία του Διον. Πιτταρά. Η δεύτερη τιμητική 

εκδήλωση έγινε στο Αμβούργο τον  Ιανουάριο του 1996, και το Μάρτιο του ίδιου χρόνου, 

έγινε μια παρόμοια εκδήλωση στην Αθήνα από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών. 

 

Μετά από 15 χρόνια εμείς, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, τού αποδίδουμε την πρώτη 

μεταθανάτια  εκδήλωση και ελπίζουμε να γίνει σύντομα αντικείμενο μελέτης, να 

ενδιαφερθούν οι εκδότες, να γίνουν διδακτορικές διατριβές στα ελληνικά Πανεπιστήμια 

(όπως έχουν γίνει ήδη στη Γερμανία) και να εισαχθεί ως ύλη στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. 

Ακούμε κάποιους από τους τελευταίους του στίχους: 

                                                                       Όποιος κι όπου 

                                                                       καταλαβαίνει το λόγο μου, 

                                                                       αγαπά τρυφερά την καρδιά μου. 

                                                                       Κι όποιος έχει γνωρίσει καλά την καρδιά μου,  

                                                                       προστατεύει το λόγο μου,  

                                                                       τα τίμια γραφτά μου,  

                                                                        τη ντρέτα μιλιά μου. 

και υποσχόμαστε να υποστηρίξουμε το έργο του. 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας  

     από την εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, 29-9-2012                                           


