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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ    Ο ποιητής των απλών πραγμάτων 

 

Στη Λέσχη Ανάγνωσης Καλαμάτας, που έχει γίνει το στέκι μας τα τελευταία χρόνια 

και στεγάζεται πλέον στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου, μελετήσαμε τα έργα 

Ελλήνων δημιουργών, ξεκινώντας από τους συμπατριώτες μας Μεσσήνιους  

λογοτέχνες και προχωρώντας  στη συνέχεια σε ευρύτερες επιλογές.  

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου είχαμε το καθιερωμένο ραντεβού μας, για να 

ασχοληθούμε με μια συλλογή ποιημάτων που λίγο πολύ τη γνωρίζαμε, όμως νιώσαμε 

την ανάγκη να την ξαναφέρουμε κοντά μας. Ήταν η συλλογή " Ο Χρόνος και το 

Ποτάμι" του Νικηφόρου Βρεττάκου. 

Διαπιστώσαμε, λοιπόν, πόσο πολλά είναι εκείνα που μας έχουν κατά καιρούς 

εντυπωσιάσει στο ποιητικό έργο του μεγάλου μας ποιητή,από τον καιρό  που 

σκύβαμε πάνω από τα σχολικά μας βιβλία 

 Εκείνο που θυμηθήκαμε με νοσταλγία είναι με πόση αμεσότητα και απλότητα  

έβρισκαν αντίκτυπο στην καρδιά μας τα ποιήματά του. Πόσο απλόχερα ξεχείλιζαν τα 

πιο ευγενικά συναισθήματα, χωρίς μελοδραματισμούς και μεγαλοστομίες. 

Μαζί του νιώσαμε τον ανθρώπινο πόνο, την ιερότητα της μάνας, την πνοή της ζωής 

και το κάλεσμα της φύσης. Το φως του ήλιου πλημμύρισε τα μαθητικά μας τετράδια. 

Αναδιφώντας εκ νέου στα κείμενά του, από μια άλλη σκοπιά τώρα πια, εκείνο που 

πραγματικά θαυμάσαμε είναι με πόσο απλά υλικά δομεί το ποιητικό του οικοδόμημα. 

Υλικά απλά αλλά όχι αυτονόητα. Πολύτιμα και ανεκτίμητα, γι’ αυτό δυσεύρετα τα 

περισσότερα. Η αγάπη, ο ήλιος, τα λουλούδια. Ο άνθρωπος. Η γυναίκα. Η καλοσύνη. 

Βαθύτατα ελληνικό αλλά με οικουμενική απήχηση το έργο του Νικηφόρου 

Βρεττάκου μιλάει σήμερα περισσότερο από ποτέ στην καρδιά των δυστυχισμένων, 

φτωχών και αδικημένων ανθρώπων. 

  

 

Η συλλογή ποιημάτων του «Ο χρόνος και το ποτάμι» με την οποία θα ασχοληθούμε 

εν συντομία, δημοσιεύτηκε το 1957. 

Από τους πρώτους κιόλας στίχους στα «Τρία Ποιήματα για τη γυναίκα με το 

τσακισμένο χέρι» , αφιερωμένα στη σύντροφό του, υμνεί με γνήσια λυρική διάθεση 

τους δύο ακρογωνιαίους λίθους του ποιητικού του σύμπαντος. Το ψωμί και την 

αγάπη.  

 

Έφυγες με μισό χέρι για τον αγρό του Βοόζ 

Να μας στείλεις ψωμί καλοζυμωμένο, 

Ζεστό, σαν την αγάπη της μάνας 

Που προσπαθεί να ζεστάνει του βρέφους της 

Τα χεράκια με την ανάσα της, 

Με πολύν ήλιο πάνω στη φλούδα, 

Με πολλά δάκρυα μέσα στην ψίχα του. 

 

Αυτό που συγκινεί πραγματικά εδώ είναι  με πόση τρυφερότητα και ευαισθησία 

αποτυπώνεται η γυναικεία μορφή. Μια μορφή εξιδανικευμένη στο έπακρο. Σε 

δεύτερο πρόσωπο απευθύνεται στη γυναίκα- παραγωγό της τροφής που αναλαμβάνει 

το έργο της συντήρησης των άλλων. Στη γυναίκα, ως χορηγό ζωής και πηγή της 

αγάπης. Όπως παρατηρεί ο καθηγητής Αποστόλης Μπενάτσης, η αντίθεση ανάμεσα 

στον ήλιο πάνω στη φλούδα και τα δάκρυα μέσα στην ψίχα υποδηλώνει το πολύτιμο 

εκλεκτό προϊόν, του οποίου η παρασκευή γίνεται με κόπο και ιδρώτα. Η γυναικεία 

παρουσία εμφανίζεται εδώ μετωνυμικά μέσα από τον ύμνο ενός μέρους του σώματος 
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της, του χεριού της, και παραπέμπει σε μια αγωνιστική μορφή που ξέρει να 

αντιπαλεύει αγέρωχη τις αντιξοότητες της ζωής αλλά και να προσφέρει 

πλουσιοπάροχα την αγάπη της. 

Τη στέρηση, τη μοναξιά και την απουσία σηματοδοτεί το επόμενο ποίημα το οποίο 

προσδιορίζεται γεωγραφικά. «Όλα είναι μοναξιά στο Καλέντζι». Εγκλεισμός, 

απομόνωση, δυσκολία επικοινωνίας, αίσθηση του απόμακρου. 

 

Υπάρχουν σπίτια στον κόσμο  

Που δεν έχουν κανένα παράθυρο. 

Ούτε καν για ένα άστρο, 

Ούτε για ένα κλωνάρι μυγδαλιάς, για ένα στάχυ 

Ή για μιαν ηλιαχτίδα διπλωμένη στα τέσσερα, 

Σαν ένα γράμμα που το στέλνει ο Θεός. 

(Τέτοιο γράμμα δεν έλαβες). 

 

Όμως ο ποιητής δεν ξεχνά ποτέ ότι:  

Εν αρχή ήν η αγάπη…. «Ο,τι θέλει κανείς μπορεί να το φτιάξει με αγάπη. Ήλιους 

και αστέρια, ροδώνες και κλήματα…»  

Στο ποίημα  «Τα δεκατέσσερα παιδιά» σκιαγραφεί με αδρές πινελιές το σκηνικό της 

δράσης . Μια αίθουσα διδασκαλίας παγωμένη, βροχή και χιόνι στους δρόμους –

φυσάει πολύ στο Καλέντζι-, τα δεκατέσσερα λυπημένα παιδιά που τα μάτια τους 

θύμιζαν σταγόνες σε τζάμια, η δασκάλα που τα ζύγιαζε με το βλέμμα της σαν να θελε 

να κόψει την ευτυχία στα μέτρα τους, τα λόγια της σα βρύση που στέρεψε και πάνω 

από την έδρα  ο Χριστός απαλός και γλυκύς μες στο κάδρο του… να παραδέρνει σε 

αμηχανία. 

Εδώ η γυναικεία μορφή εμφανίζεται να εργάζεται ως δασκάλα στο Καλέντζι. Η 

αγάπη για τους μαθητές της ξεχειλίζει από παντού, η φτώχεια όμως αμετάκλητη και 

αμείλικτη. «Το καλαμπόκι δεν ψώμωσε το περσινό καλοκαίρι κι ακούς το ψωμάκι που 

κλαίει μες στις μπόλιες τους….Το μολύβι πεθαίνει ανάμεσα στα κοκκαλιασμένα τους 

δάχτυλα.  

Με την εμφάνιση του Χριστού που καλείται να συμμετάσχει στα διαδραματιζόμενα 

διάχυτη γίνεται η θλίψη, η αμηχανία, η απόγνωση για την αδυναμία της θείας 

δύναμης να ανατρέψει τη φτώχεια και τη στέρηση των παιδιών. 

Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε εδώ την ιστορική αλήθεια που άναψε την σπίθα 

της έμπνευσης για το συγκεκριμένο ποίημα, όπως την παραθέτει η Γεωργία 

Κακούρου – Χρόνη στο άρθρο της «Η ποιητική του Νικηφόρου Βρεττάκου από την 

ποίηση του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». 

Η σύντροφος του ποιητή ήταν φιλόλογος, εργαζόταν όμως πολλά χρόνια στον 

Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Απολύεται με την κατηγορία πως παρακολούθησε μια 

ομιλία για τον Άγγελο Σικελιανό το Δεκέμβριο του 1954 και υποχρεώνεται να πάει 

στο Καλέντζι Ιωαννίνων και να εργαστεί ως εκπαιδευτικός για μια και μόνη χρονιά.  

Από εκεί γράφει στον ποιητή: 

 «Καλέντζι 31-1-1956. Νικηφόρε μου. Έβλεπα να καταφθάνουν οι μαθηταί μου, 

άλλος με μια παληομπρέλλα άλλος με ένα παλιοσέντονο, άλλος με ένα ξεφτισμένο 

αδιάβροχο ή τίποτα, βρεγμένα και τουρτουρίζοντας,. Δεν είχα κουράγιο να κρατήσω 

το μάθημα, αλλά αναρωτιέμαι όταν θα ξαναγύριζαν σπίτι τους θα μπορούσαν να 

κάμουν εκείνα που πρέπει για να συνέλθουν; Λένε πως είναι συνηθισμένα αλλά κακά 

τα ψέματα είναι τα έρημα όλα κρυωμένα! Σκέφτηκα προς στιγμήν να σας βγάλω μια 

φωτογραφία για να χαρείτε την ομορφιά του τοπίου αλλά σαν το καλοσκέφτηκα σας 

βεβαιώ ντράπηκα για λογαριασμό μου!»  
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Και ο ποιητής θα πάρει την πρώτη ύλη της πραγματικότητας και θα τη μετουσιώσει 

σε ποιητικό λόγο με στίχο απλό, απέριττο και αυθεντικό. 

 

(Απαγγελία «Τα δεκατέσσερα παιδιά») 

 
Στη συνέχεια το κλίμα μεταβάλλεται  άρδην. Αλλάζουμε γεωγραφικές 

συντεταγμένες  και επιχειρούμε μια κατάβαση στης «Σπάρτης τις πορτοκαλιές.» Μια 

αίσθηση ευφορίας επικρατεί εδώ. Εποχή ανθοφορίας, ανοιξιάτικο περιβάλλον, 

ατμόσφαιρα υπαινικτικά ερωτική. Αχνά διαφαίνονται οι φιγούρες: η γυναίκα -

αγαπημένη, ο γιος,  η μητέρα  ανήσυχη για τους συναισθηματικούς κινδύνους που 

διατρέχει ο γιος της, επιδιώκει να τον προφυλάξει και να τον προστατέψει από τα 

μάγια και τον πόνο της αγάπης. 

 

Χτες σ’ έλουσα, χτες σ’ άλλαξα, πού γύριζες 

Ποιος γιόμισε τα ρούχα σου δάκρυα 

Και νεραντζάνθια. 

 

Οι διακειμενικές σχέσεις μας παραπέμπουν στη «Μαρίνα των Βράχων» «Μα πού 

γύριζες; Ολονυχτίς στη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας» αλλά και στην 

παραλογή «Του νεκρού αδελφού», όπου η μάνα λούζει και χτενίζει την κόρη στα 

σκοτεινά και στ’ άφεγγα. 

Σε μια κατάσταση ερωτικής αφύπνισης μας οδηγεί το ποίημα «Μια μυγδαλιά και 

δίπλα της…» Η σωματική ομορφιά, το ειδυλλιακό περιβάλλον, τα νιάτα που ανθίζουν 

λειτουργούν ως έναυσμα της ευφορικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο 

ποιητής.  

Η Γεωργία Κακούρου – Χρόνη σημειώνει εδώ: 

«Στο Μια μυγδαλιά και δίπλα της ο ποιητής- πατέρας αισθητοποιεί τη συγκίνησή 

του στο αντίκρισμα της διπλής άνοιξης, της κόρης του και της αμυγδαλιάς.  Ο 

ποιητής ξεκινάει από την αγάπη ενός συγκεκριμένου προσώπου, όπως είναι εδώ η 

αγάπη στην κόρη του και τη μεταποιεί σε χρώματα, σε γραμμές , σε εικόνες που 

γενικεύουν το ειδικό και βρίσκουν ανταπόκριση στην αισθητική μας συνείδηση». 

 

Λίγο πιο κάτω έκπληξη προκαλεί το ποίημα «Γράμμα στον Τσάρλυ Τσάπλιν».   

Ο ποιητής απευθύνεται στον αξιαγάπητο αλητάκο του βωβού κινηματογράφου, τον 

αποκαλεί «αδελφό» και «παιδικό φίλο». «Καλέ μου ταχυδρόμε που πας σ’ όλες τις 

χώρες και χτυπάς με το διακριτικό σου μπαστουνάκι των φτωχών τα παράθυρα κι 

αφήνεις στο πατζούρι τους πάνω ένα γαρούφαλο».  Ο ιδιόμορφος αυτός χαρακτήρας 

γίνεται στη φαντασία του ποιητή ο καλύτερος πρεσβευτής του ονείρου για μια 

παγκόσμια εκστρατεία ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Του αναθέτει, λοιπόν, ο 

ποιητής να μοιράσει σ’ όλους την ελπίδα, «σ’ έναν αιώνα που αλλοφρόνησε η γης και 

οι μηχανές μας ταπεινώνουν». Τον καλεί  να περπατήσει νύχτα μέσα στις λάσπες, να 

φτάσει στα καλύβια των φτωχών, στα ορυχεία, στις φάμπρικες, στις βαμβακοφυτείες, 

στα ρυζοχώραφα και στα καπνοτόπια. Να μεταφέρει το μήνυμα απ’ άκρη σ’ άκρη της 

γης, αυτός ο φτωχός, ο ταπεινός αλητάκος που γίνεται δεκτός από όλους με αγάπη, να 

το πει σε όλους «πως όπου ναναι πλησιάζουν οι ταχυδρόμοι του ήλιου που θα φέρουν 

παπούτσια στο λουστράκο, που θα ρίξουν στης Παναγίας τους ώμους ένα σάλι, κ’ ένα 

ζεστό πλεχτούδι στο παιδί της». 
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Όμως οι πτυχές του έργου του Νικηφόρου Βρεττάκου που γοητεύουν και συγκινούν 

για την αμεσότητα και τη δύναμή της έκφρασης τους, δεν είναι εύκολο να 

εξαντληθούν εδώ. Κοιτώντας πιο προσεκτικά ο εμβριθής αναγνώστης θα ανακαλύψει 

ότι η καθαρή ποίηση που υπηρέτησε πιστά ο Βρεττάκος δίνει απαντήσεις σε 

εναγώνια, αιώνια ερωτήματα του ανθρώπου: 

 

 Σε ένα από τα πιο όμορφα ποιήματα της συλλογής δίνει μια συγκλονιστική απάντηση 

στα μεγάλα ερωτήματα: ποιο είναι το χρέος του πνευματικού ανθρώπου σήμερα; Τι 

είναι η ποίηση για τον άνθρωπο; ΄Η καλύτερα, τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς την 

ποίηση; 

 

(Απαγγελία «Αν δεν μου δινες την ποίηση Κύριε») 
 

Ο ποιητής είναι ο ταπεινός εργάτης,  λοιπόν. Ο χειρωνάκτης,  ο γεωργός που μοχθεί 

να καλλιεργήσει τα χωράφια του για να πετάξουνε κλώνους ως και οι πέτρες, για να 

ανθίσουν οι μηλιές, για να πετάξουν βλαστάρια τα αμπέλια. Παλεύει να ξεχερσώσει 

το άγονο τοπίο εντός του. 

Φύση και ποίηση εδώ ενώνονται σε έναν μεταφυσικό γάμο. Δύσκολος και τραχύς ο 

ρόλος του δημιουργού. Οφείλει να μεριμνήσει για το θείο δώρο που του κλήρωσε η 

εύνοια του Κυρίου. Δεν πρέπει να σπαταλήσει ούτε ψίχουλο και πάντα στο μυαλό του 

πρέπει να έχει το βράδυ που δεν θα αργήσει να έρθει. Ο χρόνος του δεν είναι 

ατελείωτος. Θεϊκή η προέλευση της ποίησης και ο δημιουργός εξαργυρώνει το 

μερτικό του με κόπο, με πόνο και ιδρώτα .  

 

 

Τελειώνοντας, επισημάνουμε ένα ακόμα στοιχείο που μας έχει κάνει ιδιαίτερη 

εντύπωση στον ποιητή. Κι αυτό είναι- όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο- το όνομά 

του. Δύσκολο και πολύ όμορφο αλλά  και σπάνιο το όνομα Νικηφόρος. Θα 

κλείσουμε ,με την ευχή η σύνδεση του ονόματός του με αυτή την τόσο δυσχερή για 

την χώρα μας χρονιά, να μην είναι καθόλου τυχαία. Σας ευχαριστώ.  

 

 

Χαρά Νικολακοπούλου 

φιλόλογος 

 


