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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Με αφορμή τα 180 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του 
μεγάλου ποιητή Ούγου Φώσκολου, αποφασίσαμε με τους μαθητές της Στ΄1 
τάξης του Σχολείου μας να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το έργο του  
και να γνωρίσουμε το Ζακυνθινόπουλο που κοιμάται στο Πάνθεο της Ιταλί-
ας, δίπλα στον Δάντη και τον Πετράρχη. 
 Στα πλαίσια σχετικού πολιτιστικού προγράμματος, επισκεφθήκαμε το χώρο 
που βρισκόταν το σπίτι του, τη γειτονική εκκλησία της Οδηγήτριας με το ει-
κόνισμα του Αγίου Φανουρίου και το καντήλι κάτω από το οποίο διάβαζε ο 
μικρός Φώσκολος . Ακόμη την Εβραϊκή συναγωγή στην οδό Τερτσέτη στην 
οποία ο ποιητής έλαβε μέρος σε διαδήλωση για την ανεξιθρησκία, πετώντας 
τα κάγκελα που κάθε βράδυ απομόνωναν τους Εβραίους στη συνοικία τους.          
Οι μαθητές παράλληλα μελέτησαν έργα του ποιητή, συγκέντρωσαν και πα-
ρουσίασαν στην τάξη υλικό για τη ζωή του, το περιβάλλον του και την επο-
χή του. Μερικοί μάλιστα επισκέφθηκαν και τον τάφο του στην Φλωρεντία 
σε πρόσφατο ταξίδι τους και κατάλαβαν πόσο σημαντικός είναι για τους Ιτα-
λούς ο Ούγο Φώσκολος. Πιστεύουμε ότι η ευχάριστη αυτή ενασχόληση των 
παιδιών στάθηκε αιτία να γνωρίσουν καλύτερα το άξιο τέκνο, υμνητή και 
νοσταλγό της Ζακύνθου, με πνεύμα και ψυχή ελληνολάτρη. 
 
   

                                                                             Ο Δάσκαλος της ΣΤ΄1 τάξης 
                                                                                                                                                                             

                                                                                        Σπύρος Ι. Θεοδόσης 

 
 

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο  

Πολιτιστικών Θεμάτων Α/Θμιας  

Εκπαίδευσης Ζακύνθου  

κ. Δ. Φλεμοτόμο  

και τον Διευθυντή του Σχολείου μας  

κ. Π. Αβούρη για τη συμβολή τους 

στην προσπάθεια μας αυτή. 
                                    

  Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ 

ΣΤΟ ΦΩΣΚΟΛΟ 
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ΣΤΗ  ΖΑΚΥΝΘΟ 

 
Πλιά στη ζωή δεν θα πατεί το δύστυχο ποδάρι 

Τις άγιες όχθες που άγγιζα στα χρόνια τα χρυσά, 
Ω ποθητή μου Ζάκυνθο, που πάντοτε με χάρη  
Στο κύμα καθρεφτίζεσαι, στα Ελληνικά νερά. 
Η Αφροδίτη ολόλαμπρη από κει μέσα βγήκε  

Κ’ έκαμε με το γέλιο της γόνιμα τα νησιά, 
Οπού απερίγραφτα ο λαμπρός ο στίχος δεν αφήκε  

Τα νέφη σου τα διάφανα, τα δένδρα τα πυκνά, 
Του ποιητή που έψαλλε τη διάφορη εξορία, 

Της μοίρας τ’ άγρια κύματα, που το μικρό νησί  
Ο Οδυσσέας εφίλησε τρανός στη δυστυχία. 

Απ’ το παιδί σου το άχαρο, ω μητρική μου γη, 
Μονάχα το τραγούδι του θα χεις για συντροφιά. 

Σ’ εμένα η Μοίρα μου έγραψε αδάκρυτη ταφή. 

Ω ποθητή μου Ζάκυνθο, που πάντοτε με χάρη  
Στο κύμα καθρεφτίζεσαι, στα Ελληνικά νερά. 
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ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

 

  Ο Ούγος Φώσκολος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1778. Ήταν γιος το-

υ Ιταλοκερκυραίου γιατρού Ανδρέα Φώσκολο και της Ζακυνθινής Δι-

αμαντίνας Σπαθή. Μικρός πήγε με την οικογένεια του στη Δαλματία 

όπου ο πατέρας του εργάστηκε στο νοσοκομείο του Σπαλάτου. Όταν 

ο Φώσκολος ήταν 10 χρονών ο πατέρας του πέθανε και η μητέρα του 

τον πήρε μαζί με τα άλλα αδέλφια του και ήλθαν στη Ζάκυνθο. Είχε 

δάσκαλο στα Λατινικά και στα Αρχαία Ελληνικά τον Αντώνιο Μαρ-

τελάο, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ και περηφανευόταν αργότερα για 

το μαθητή του. 

Η παράδοση μας λέει πως τα βράδια μη έχοντας ο Φώσκολος στο 

σπίτι του φως πήγαινε στη γειτονική εκκλησία της Οδηγήτριας και 

διάβαζε στο καντήλι, που ήταν στην αυλή μπροστά στο εικόνισμα το-

υ Αγίου Φανουρίου, τα μαθήματα του. Στη θέση που βρισκόταν η Εβ-

ραϊκή συναγωγή έχει εντοιχιστεί μια πλάκα που σώθηκε από τους σε-

ισμούς για να θυμίζει ότι ο μικρός Φώσκολος έλαβε μέρος σε διαδή-

λωση για την ανεξιθρησκία και μαζί με άλλους πέταξαν τα κάγκελα 

που κάθε βράδυ απομόνωναν τους Εβραίους στη συνοικία τους το 

«Γκέτο». Από τη Ζάκυνθο ο ποιητής στους πρώτους μήνες του 1793, 

φεύγει για τη Βενετία όπου είχε πάει και τον περασμένο χρόνο για λί-

γες μέρες. Η μάνα του είχε νοικιάσει εκεί ένα φτωχόσπιτο σε μια λαϊ-

κή και σκοτεινή συνοικία, στο Campo dei gatti.  

Στη Βενετία ο Ούγος πήγαινε στο σκολειό των Ιησουιτών. Τα πρώτα 

μου χρόνια- μας λέει ο ίδιος- φωτίστηκαν από τη Μούσα κι’ ο νους 

μου κι’ η καρδιά μου θερμάνθηκαν από την ποίηση. Μ’ αγάπη γι’ αυ-

τή, διάβασα τους Ιταλούς και Λατίνους ποιητές, το Δάντη και τον 

Όμηρο, τον πατέρα κάθε ποιήσεως. Στο σκολειό έδειξε αμέσως το 

ποιητικό του ταλέντο και την υπεροχή του στους άλλους συμμαθητές 

του. Ρίχτηκε με θέρμη στη σπουδή. Είχε δασκάλους το Gailiccioli 

στα Ελληνικά και τον Dalmistro, που δημοσίευε το Anno Poetico, 

όπου πρωτοτυπώθηκαν τα πρώτα ποιήματά του. Οι συμμαθητές του 

τον θαύμαζαν. Υπήρχαν όμως και άλλοι που τον μισούσαν. Μια μέρα 

ένας απ’ αυτούς, ο Γεώργιος Δούσμανης, τον περίμενε στη σκάλα το-

υ σκολειού και τον χτύπησε άγρια παρ’ όλες τις φωνές και τις κλάψες 

του. 

Δεκαέξι λοιπόν, χρόνων, άρχισε να γράφει ποιήματα. Δεν είχαν φυσι-
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κά μεγάλη αξία, μα έδειχναν την τάση του κι’ άρχισαν να τον κάμουν 

γνωστό. Η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του, το ντύσιμο του, οι επανασ-

τατικές του ιδέες- που τις εκφραζόταν φανερά- τραβούσαν τη γενική 

προσοχή. Στη βιβλιοθήκη Marciana που πήγαινε συχνά και μελετού-

σε, ο διευθυντής Μορέλλι τον συμπάθησε και τον σύστησε στη διά-

σημη Ισαβέλλα Θεοτόκη και στην Ιουστίνα Ρενιέ, όπου στα περίφη-

μα φιλολογικά σαλόνια τους, γνώρισε τον καλύτερο κόσμο. Έλαβε 

έτσι το βάφτισμα της κοσμικής ζωής κι’ άρχισε κει τους αναρίθμητο-

υς ερωτές του. Η δόξα πια του χαμογελούσε. Με την τραγωδία του 

Θυέστης, 19 χρόνων, αποθεώθηκε. - Viva il giovine Greco- φώναζαν 

για εννέα βραδιές στο θέατρο που παιζόταν. Η εξέλιξή του ήταν ραγ-

δαία. Με τον Όρτις γίνηκε δημοτικότατος. Με τους Τάφους αποθανα-

τίστηκε. 

Η δύσπιστη Βενετσιάνικη Κυβέρνηση δεν έβλεπε με καλό μάτι τον 

νεαρό Ούγο. Η επιτυχία του Θυέστη, που οφειλόταν το περισσότερο 

στις δημοκρατικές του ιδέες, την έκαμαν πιο προσεχτική. Οι αρχές 

της Γαλλικής Επαναστάσεως είχαν ξαπλωθεί πολύ 

ο ποιητής μας γινόταν επικίνδυνος. Καταδιώκεται κι’ αναγκάζεται να 

φύγη πρώτα στην Πάδοβα όπου πήρε μαθήματα από το διάσημο Ελ-

ληνιστή Τσεζαρόττι κι’ έπειτα στο Μιλάνο, που κατατάχτηκε στο 

στρατό της νεοσύστατης Κισαλπινής δημοκρατίας. Με την πτώση 

όμως της αριστοκρατικής κυβερνήσεως της Βενετίας, ξαναγυρίζει ε-

κεί θριαμβευτής. Ανακατεύεται μ’ όλη του τη θέρμη και την ψυχή 

στην πολιτική. Αγορεύει στο ύπαιθρο και στις συνελεύσεις των Ιακω-

βίνων. Γίνεται γραμματεύς του δήμου, το είδωλο των νέων και ο 

ήρωας της ημέρας. Με τη συνθήκη όμως του Καμποφόρμιου η Βενε-

τία παραχωρείται στους Αυστριακούς. Ο Ούγος θέλει να την κάψουν 

καλύτερα. Μα απογοητευμένος από τους ανθρώπους κι’ από τη τύχη 

της δεύτερης πατρίδας του, φεύγει απελπισμένος, μα σταθερός στις 

δημοκρατικές του ιδέες, στο ελεύθερο Μιλάνο. Κι’ αρχίζει εκεί η 

δράση του, πολύμορφη και δύσκολη να την παρακολουθήσει κανείς. 

Δημοσιογραφεί, ρητορεύει στις συνελεύσεις, πολεμά γενναία στο 

Cento και στην πολιορκούμενη Γένοβα και πληγώνεται. Με το θρί-

αμβο του Marengo γυρίζει στο Μιλάνο. Πηγαίνει με σπουδαίες στρα-

τιωτικές αποστολές στη Βολωνία, Σιένα, Φλωρεντία και Πίζα, όπου 

ερωτεύεται την ξανθή Ισαβέλα Ροντσιόνι, την ηρωίδα του Όρτις. Ξα-

ναγυρίζει στο Μιλάνο. Εκεί αγαπά με πάθος την όμορφη και ηδονική  
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Αρέζε. Γράφει την ωραιότατη ωδή στη Γιατρεμένη φίλη, τα καλύτε-

ρα του σονέττα, στο θάνατο του αδελφού του, στη Ζάκυθο, στο βρά-

δυ, το λόγο του για το Βοναπάρτη στο συνέδριο της Λιώνος και διορ-

θώνει τελειωτικά τις τελευταίες επιστολές του Όρτις, αποκηρύττον-

τας τις προηγούμενες λαθραίες εκδόσεις, σαν εκείνη της Vera storia 

di due amanti infelici του Σάσσολι, και τις τυπώνει στο Μιλάνο. Με-

ταφράζει την Κόμη της Βερενίκης που τυπώνει με την περίφημη αυ-

τοβιογραφία του Didimo Chierico. 

Στα 1804 με τη μεραρχία του στρατηγού Πίνο πηγαίνει λοχαγός για 

να λάβει μέρος στην απόβαση του Ναπολέοντος στη Γαλλία.  

Εκεί στις Valenciennes, γνωρίζει την Αγγλίδα αιχμάλωτη Φανή 

Έμερυττ, και αποχτά μ’ αυτή την άτυχη κόρη του Φλωριάννα. 

Γυρίζει σε δύο χρόνια στην Ιταλία. Εκδίδει τα στρατιωτικά συγγράμ-

ματα του Μοντεκούκολι, τη μετάφραση της πρώτης ραψωδίας της Ι-

λιάδος και στο 1807 το υπέροχο λυρικοπινδαρικό του ποίημα, τους 

αθάνατους Τάφους. 

Η φήμη του τώρα περνά τα Ιταλικά σύνορα και ξαπλώνεται στον 

κόσμο όλο. 

Σε αναγνώριση της προσφοράς του διορίζεται καθηγητής της ρητορι-

κής στο Πανεπιστήμιο της Παβίας που απαγγέλει θριαμβευτικά τον 

εναρκτήριο λόγο του, όμως διδάσκει μόνο κατά το έτος 1808 –1809. 

Όταν οι αυστριακοί κατόρθωσαν να πάρουν κάτω από τον έλεγχό το-

υς την Ιταλία, αυτοεξορίζεται λόγων των πολιτικών του απόψεων 

στην Ελβετία. Ο φίλος του Καποδίστριας ενήγηρσε ώστε να του δώ-

σει η αγγλική κυβέρνηση διαβατήριο Επτανησίου. Έτσι στα 1816 πη-

γαίνει στο Λονδίνο. Για να ζήσει κάνει το δάσκαλο. Ο πόθος του 

όμως είναι να γυρίσει στη Ζάκυνθο και αυτό φαίνεται στα ποιήματα 

που γράφει και στα γράμματα που στέλνει στους συγγενείς και στους 

φίλους του. Στα 1817 πεθαίνει η μητέρα του και ο θάνατός της ήταν 

ένα δυνατό χτύπημα για τον ποιητή. Αποφασίζει να γυρίσει στη Ζά-

κυνθο, όμως ένα ατύχημα που είχε καθώς έκανε ιππασία τον ανάγκα-

σε να αναβάλει το ταξίδι. Αρρωσταίνει από το συκώτι του, αποσύρε-

ται στην εξοχή και γράφει την περίφημη απολογία του “lettera apolo-

getica”. Πεθαίνει το Σεπτέμβριο του 1827 στο Turnham Green και 

θάβεται στο νεκροταφείο του Chiswick. Την κηδεία του ακολουούν 

λίγοι φίλοι και η κόρη του Φλωριάννα, πο είχε αποκτήσει από την 

Αγγλίδα Φανη Εμερυττ.  
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Η Ζάκυνθος πένθησε το θάνατό του. Έγινε μνημόσυνο στον Άγιο  

Μάρκο, στο οποίο μίλησε υπέροχα ο Δ. Σολωμός. Στις 24 Ιουνίου 

1871 η ιταλική κυβέρνηση μεταφέρει με μεγάλες τιμές τα οστά του 

από την Αγγλία και τα τοποθετεί στο Πάνθεο του Εσταυρωμένου στη 

Φλωρεντία δίπλα στα μαυσωλεία του Δάντη και του Μιχαήλ 

Άγγελου. 

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΔΙΑΒΑΖΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ Ο-

ΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 
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Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ  

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 

 

Ο ιστορικός Παναγιώτης Χιώτης γράφει ότι ή φιλομάθεια και ή ευ-

φυΐα ανεδείχθη από παιδί, όταν σπούδαζε εβραϊκά παρά την θέληση 

τής μητέρας του αποστρεφόμενης τους απογόνους των σταυρωτών 

του Χριστού.  

Ο Φώσκολος. μην έχοντας κλείσει ακόμα τα οχτώ του χρόνια, ξεσή-

κωσε όλο το παιδομάνι τής περιοχής εκείνης αποβλέποντας στο 

γκρέμισμα των τειχισμάτων και την απελευθέρωση των Εβραίων. Α-

φού έβγαλε πρώτα λόγο στα παιδιά, πού κρατούσαν τσεκούρια, σφυ-

ριά και άλλα εργαλεία, ανάλαβε: ως αρχηγός την επίθεση ενάντια 

στα τειχίσματα των πυλών. "Ανεβασμένος σε μία σκάλα είχε αρχίσει 

να χτυπά μανιασμένος μ' ένα σιδερένιο τσεκούρι την κεντρική πύλη, 

πού βρισκόταν στη βορινή πλευρά του πλατώματος τής εκκλησίας 

τής  Ανάληψης, ενώ τον υποβοηθούσαν στην επίθεση άλλα παιδιά 

και κάμποσοι Έφηβοι. Οι Εβραίοι ακούγοντας τα χτυπήματα νόμισαν 

ότι στρεφόταν ή επίθεση ενάντια τους. Έτσι άρχισαν να φωνάζουν 

ζητώντας βοήθεια. Μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, έφτασαν ακόμα και 

αστυφύλακες. Ή ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη γιατί δημιουργήθη-

καν   αντεγκλήσεις   ανάμεσα   στους   συγκεντρωμένους   στην πλα-

τεία. Ο Φώσκολος απτόητος συνέχιζε τα χτυπήματα ενώ οι σύντρο-

φοι του έγιναν καπνός μόλις είδαν τους αστυφύλακες. Ο ίδιος αναγ-

κάστηκε τελικά να παραδοθεί και να οδηγηθεί στο μπουντρούμι του 

κάστρου. Αποφυλακίστηκε χάρη στις ενέργειές της θείας του Ιωάν-

νας. 

******* 

Ο Φώσκολος είχε τάση από παιδί στη μελαγχολία και σ' έναν άγριο 

θυμό ενάντια σ' όλους και στον εαυτό του ακόμα! Πολλές φορές, 

όταν του αντιστεκόταν κανείς, έπεφτε κατάχαμα χτυπώντας από λύσ-

σα τα δόντια. Μονάχα ή μητέρα του μπορούσε να τον γαληνέψει. 

"Ένας από τους μεγαλύτερους πόνους της ζωής του, όπως εξομολογι-

όταν αργότερα ό ίδιος, ήταν οι πίκρες και τα βάσανα πού είχε δοκι-

μάσει ή μητέρα του εξ αιτίας του βίαιου και δύστροπου χαρακτήρα 

του. 

Αφάνταστα ορμητικός και ενθουσιώδης ό Φώσκολος από παιδί 

έδειχνε ταυτόχρονα μια πλήρη αδιαφορία για την ίδια του τη ζωή. 

Χαρακτηριστικό είναι το θάρρος και ή ψυχραιμία του σ' έναν από  
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 τους μεγαλύτερους σεισμούς της Ζακύνθου.Το περιστατικό αυτό α-

ναφέρεται από ορισμένους "Έλληνες βιογράφους του Φώσκολου, 

χωρίς ωστόσο να μνημονεύεται και ή χρονολογία του σεισμού πού 

έγινε στο Νησί την 23 'Οκτωβρίου 1791. Τότε τα τείχη του Κάστρου 

έπεσαν, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ενώ 

σωριάστηκαν σ' ερείπια εκκλησίες, καμπαναριά και πολλά σπίτια. Ό 

Φώσκολος, σ' όλη τη διάρκεια του σεισμού, έμεινε ατάραχος στο 

κρεβάτι του. 

 

******* 

Η φιλελεύθερη φύση του εφήβου Φώσκολου επόμενο ήταν να επηρε-

αστεί από το κήρυγμα του δασκάλου του Αντωνίου Μαρτελάου ενάν-

τια στο άρχοντολόι του Νησιού. 

Τον ίδιο καιρό κυκλοφορούσαν στη Ζάκυνθο ευρύτατα οι επαναστα-

τικές αρχές του γαλλικού διαφωτισμού. Υπήρχε μια συνεχής ανατα-

ραχή των κοινωνικών τάξεων στη Ζάκυνθο από την εποχή του 

«Ρεμπελιού των ποπολάρων» (1628) κι έτσι το πέρασμα στις επανασ-

τατικές αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 18ου αιώνα εύρισκε το-

πικά πρόσφορο και γόνιμο έδαφος. Ό Μαρτελάος αποχαλούσε τους 

άρχοντες «ανθρωπόμορφα θηρία» κι εχθρούς της ανθρωπότητας. 

Είναι σίγουρο ότι ή μεταγενέστερη δράση του Φώσκολου στη Βενε-

τία σαν ενθέρμου οπαδού και αγωνιστή των γαλλικών δημοκρατικών 

άρχων είχε την αφετηρία της στο ανήσυχο πολιτικό-κοινωνικό 

«κλίμα» των εφηβικών του χρόνων στη Ζάκυνθο. 

 

******* 

 

Ο Φώσκολος δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει τη μητρική του γλώσσα 

εξ αιτίας της οριστικής απομάκρυνσης του από τη Ζάκυνθο και της 

ολοκληρωτικής του αφιέρωσης του στα ιταλικά γράμματα. Κι όμως ο 

Φώσκολος είχε μια έντονη εσωτερική αίσθηση της δημοτικής που αν 

επέμενε στη σπουδή της θα έφτανε σε λαμπρό αποτέλεσμα. 

 

******* 

 

Ο Φώσκολος μακριά από τη γενέτειρά του ένοιωθε την έλλειψη επι-

κοινωνίας του ίδιου με την κοινή ελληνική γλώσσα των συμπολιτών    
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 του. Αξιομνημόνευτο είναι το παρακάτω σύντομο γράμμα του ποιητή 

στη μητέρα του:  

Μητέρα μου αγαπημένη διατί δεν μου γράφεις την χρεία σου; Γράψε 

μου γραικικά και Ζακυθινά και πες του αγαπημένου σου παιδιού ότι 

θέλεις. Σε περικαλώ με δάκρυα εις τα μάτια μου. 

 

****** 

 

Το σχολείο του Αντώνιου Μαρτελάου βρισκόταν στο μεγάλο πλάτω-

μα της εκκλησίας της Ανάληψης κοντά στην κεντρική πύλη του Γέτο-

υ. Οι μαθητές του πήγαιναν αχάραγο με το φαναράκι στο σχολείο. Α-

νάμεσα τους ήταν και ο Νικολός Φώσκολος. 

 

****** 

 

Οι δύο πρώτοι και σημαντικοί δάσκαλοι του Φώσκολου που τον οδή-

γησαν στην αρχαιοελληνική, λατινική και ιταλική γραμματολογία 

ήταν οι Αντώνιος Μαρτελάος και Νικόλαος Reinaud. Ο πρώτος 

Έλληνας ο δεύτερος Γάλλος. Ιερωμένοι σοφοί και οι δύο αλλά ταυ-

τόχρονα και θερμοί οπαδοί της γαλλικής επανάστασης. 

 

******  

ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΤΕΛΑΟΥ  

ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 

 
Ο Ι  Τ Α Φ Ο Ι 

 
( ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) 

Σ’ ίσκιο κυπαρισσιών και μες σε υδρίες 
Γλυκαμένες με κλάψα είναι ίσως ο ύπνος 
Του θανάτου αλαφρότερος; Αν ο ήλιος 
Για με της γης πλια δεν πληθαίνη τούτη 

Την ωραία φαμελιά από ζώα και χόρτα, 
Και σαν μπροστά μου πλουμιστές μ’ ελπίδες 
Δε θα χορεύουν οι Ώρες που θε νάρθουν, 

Ούτε, φίλε, από σε θ’ ακούω το στίχο 
Και την πικρή αρμόνια που κυβερνά τον, 

Ούτε η πνοή στην καρδιά πλιο θα μου κρίνει 
Των παρθένων Μουσών και της Αγάπης, 

Μονάχη πνοή στην άστατη ζωή μου, 
Ποιο θάναι παρηγόρημα μια πέτρα 
Για τες χαμένες μέρες να χωρίζη 

Τα κόκκαλα μου απ’ τα άμετρα που σπέρνει 
Στες στεριές και στες θάλασσες ο Χάρος; 

Αλήθεια, Πινδεμόντη, και η ελπίδα, 
Στερνή θεά, τους τάφους φεύγει κι’ όλα 

Η λησμονιά στη νύχτα της τυλίζει 
Κι’ από σάλο σε σάλο τα κουράζει 

Μια δύναμη δουλεύτρα κι όλα, ανθρώπους, 
Τάφους, στερνές θωριές κι απομεινάρια 

Της γής και τ’ ουρανού ο καιρός αλλάζει. 
Μα γιατί πρώτα απ’ τον καιρό του εαυτού του 

Θα φθονέση ο θνητός την πλάση που τον 
Σταματά και νεκρόν στη θύρα τ’ Αδη; 
Δε ζη αυτός τάχα και στο χώμα, τόμου 
Βουβή θα τούναι η αρμονία της μέρας, 

Αν με γλυκές φροντίδες στων δικών του 

Το νου μπορεί να την ξυπνά; Είναι ουράνια 
Η ανταπόκριση τούτη της αγάπης, 

Κι’ από την περικεφαλαία στους ώμους 
Ουράνιο δώρο στους θνητούς. Και ζούμε 

Συχνά γι' αυτήν με το νεκρό μας φίλο 

Κι' αυτός μαζί μας, αν η γη πονώντας, 
Πού παιδί τον εδέχτη κι' έθρεψέ τον, 
Δώση άσυλο στερνό και σα σε μάνας 
Κόρφο αμίαντο το λείψανο φυλάξη 

Απο της μπόρας το δαρμό κι απ΄ τ' όχλου 

Τ' ανίερο πόδι και μια πέτρα γλύση 
Τ' όνομα κ' ένα δέντρο μυρωμένο 

Τη στάχτη μ' ίσκιους απαλούς γλυκάνη 
Μόνο όποιος πίσω αγάπες δεν αφίνει 

Λίγο τους τάφους χαίρεται, κι αν πέρα 
Κοιτάζη απο το ξόδι, την ψυχή του 

Βλέπει να παραδέρνη με το θρήνο 

Των Αχερούσιων τέμπλων, η αποκάτου 
Απο του θείου συχώριου τα μεγάλα 

Φτερά να καταφεύγη μα τη σκόνη 
Αφίνει σ' έρμου σβώλου τα φλεσκούνια, 

Όπου ούτε να προσεύχεται γυναίκα 

Ερωτευμένη, ούτε ν' ακούη διαβάτης 
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Μοναχικός το στέναγμα που στέρνει 
Σ' εμάς η Φύση μέσα απ' τα μνημούρια. 

 

(Λ. Μαβίλης) 
 

 

ΣΤΗ ΜΑΚΡΥΝΗΦΙΛΗ 
Δίκαια γιατί σ’ αφήκα, ω, δυστυχιά μου! 

Στα κύματα φωνάζω που χτυπούνε 
Τις Άλπεις, και κουφοί τα δάκρυα μου 

Της Τυρρηνίας οι άνεμοι σκορπούνε. 
Έλπιζα, αφού κι’ άνθρωποι κ’ ειμαρμένη 

Σ’ επίορκο πλήθος μ’ έσπρωξαν μακρυά σου, 
Μακρυά απ’ τη χώρα που περνάς θλιμμένη, 

Θυμώντας με, τα χρόνια τ’ ανθηρά σου, 
Έλπιζα πως ο χρόνος, οι έρμοι βράχοι, 

Που βογγώντας περνώ, κι’ αυτά τα αιώνια 

δάση, που σα θεριό ζώ σ’ άγρια πάλη, 
για με θε νάταν άνεση μονάχα. 

Ώ ελπίδα! Η αγάπη μες στα καταχθόνια 

Θ’ ακολουθάει αθάνατη, μεγάλη. 
(Στ. Μαρτζώκης) 

 
 

Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

Αυλακωμένο μέτωπο, μάτι βαθουλωμένο, 
ξανθός, λιγνός στα μάγουλα, με βλέμμα τολμηρό, 
λευκά τα δόντια, κόκκινο το αχείλι φουσκωμένο, 
ωραίο λαιμό, στήθος πλατύ και πρόσωπο γυρτό. 
Σωστός στο σώμα, φορεσιά απλή και ζηλευτή, 

γοργό το βήμα, οι στοχασμοί, οι πράξεις, η λαλιά. 
φρόνιμος, άσωτος, γλυκός, όλος καρδιά τιμή, 

εχθρός στον κόσμο κι’ εχθρικά σε μένα τα στοιχειά. 
Παλικαρίσιο φέρσιμο στο χέρι και στο στόμα, 

μονάχος πάντα, σκεφτικός, χλωμός και λυπημένος, 
γεμάτος πείσμα, ανήσυχος, ταχύς, πάντα οργισμένος. 

Από ελαττώματα τρανός κι από αρετές ακόμα 

το δίκιο θέλω, αλλ’ αγαπώ ό,τι ποθεί η καρδιά. 
Συ θα μου δώσης, θάνατε, και φήμη κι’ ησυχιά. 

(Στ. Μαρτζώκης ) 
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