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Αγαπητοί µου Γιώργο & Μπέσσυ, 
Πολλά-πολλά ευχαριστώ αγαπητέ µου Γιώργο, για το νέο ποιητικό σου δηµιούργηµα 
µε τον εύστοχο τίτλο: «Ο ναυτικός µου σάκος» (Εκδότης: Γιάννης Πικραµένος, 
Πάτρα 2013), που είχες την ευγενική καλοσύνη να µου στείλεις και του οποίου η 
παρουσίαση έγινε στην «Κοργιαλλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου», από τον Ναυτικό 
Σύλλογο Κεφαλληνίας «Νίκος Καββαδίας»  και από την «Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών», το Σάββατο 31 Αυγούστου2013. 
 
 Πολύ, επίσης, σε ευχαριστώ αγαπητέ µου Γιώργο, που µου έστειλες τις πραγµατικά 
υπέροχες οµιλίες των παρουσιαστών. Πολύ θα ήθελα να ήµουν και εγώ µεταξύ των 
ακροατών, εκείνη την ποιητική βραδιά µε την συγκινησιακή ατµόσφαιρα και µε τα 
τόσα πολλά µεταρσιωτικά πετάγµατα του στοχασµού και του διαλογισµού, που, 
αναµφισβήτητα, προκάλεσε το από βάθους ψυχής, καρδιάς και έµπνευσης, ποιητικό 
δηµιούργηµά σου. 
Προτού ανοίξω το «σάκο», είχα την πρόγευση του τι θα έβρισκα. Μια ατµόσφαιρα 
γεµάτη συγκίνηση, το θαλασσινό αγεράκι, την αλµύρα της θάλασσας, την 
απεραντοσύνη του ωκεανού, το θαυµαστό κόσµο του βυθού, τη γαλήνη, τις 
φουρτούνες, τις αναµνήσεις του πολυταξιδεµένου ναυτικού και οπωσδήποτε,  
το ίδιο το «ταξίδι» της ζωής (µικρή ή µεγάλη οδύσσεια, αδιάφορο), για την 
ανακάλυψη της Αλήθειας στο χωρίς τέλος Οδοιπορικό της Γνώσης. 
 
Ανοίγοντας το «ναυτικό σου σάκο», αγαπητέ Γιώργο, και ξεφυλλίζοντας µια-µια τις 
σελίδες του είχα την εντύπωση πως είχα βρει κάτι περισσότερο από αυτά που ανέφερα 
παραπάνω, ένα κρυµµένο πνευµατικό θησαυρό. 
 
Όπως γνωρίζετε αγαπητοί µου Γιώργο και Μπέσσυ, δεν είµαι κριτικός του 
Λογοτεχνικού λόγου και κάθε φορά που γράφω τις εντυπώσεις µου για ένα 
λογοτεχνικό κείµενο, ακολουθώ περισσότερο τις συναισθηµατικές αντιδράσεις του 
εσωτερικού «είναι» µου και τα συνειρµικά µου «πετάγµατα» - αν επιτρέπεται η 
έκφραση - διαβάζοντας «επί» και «µεταξύ» των γραµµών του κειµένου ή των 
στίχων, που µε συνεπαίρνουν – όπως είµαι βέβαιος ότι συµβαίνει σε κάθε αναγνώστη 
– σε «ταξίδια» στοχασµού, διαλογισµού και σε σταθµούς έµπνευσης και 
µεταρσιωτικής ανάτασης. Συµπτωµατικά, ο «ναυτικός σάκος» ταιριάζει απόλυτα. 



Άλλωστε, οι παρουσιαστές του βιβλίου, όλοι τους οµολογουµένως εξαίρετοι, έδωσαν 
µε τη βαθυστόχαστη σκέψη τους και τη διεισδυτική τους κριτική ανάλυση το όλο 
πνευµατικό, συναισθηµατικό και στοχαστικό µέγεθος του εξαίρετου 
λογοτεχνικού-ποιητικού πονήµατος του συγγραφέα. 
 
Ο ποιητής Γιώργος Σπηλιώτης αποτύπωσε στο χαρτί µε µια (δεν είναι υπερβολή) 
υπερβατική λογοτεχνική δεινότητα, τις βιωµατικές εµπειρίες του από τα χρόνια της 
θαλασσινής αλµύρας, αλλά και από τη µετέπειτα πορεία της ζωής του στις συνεχείς 
πνευµατικές αναζητήσεις του, στο µεγάλο Οδοιπορικό της Γνώσης. 
Διαβάζοντας τον ποιητικό λόγο του Γ.Σ., άνετα διαπιστώνεις ότι, ως συγγραφέας, έχει 
την αξιοζήλευτη ικανότητα να «βλέπει» πέρα από τα φυσικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος που περιγράφει και να «αγγίζει» µε πολύ τρυφερότητα, υπερβατική 
ανθρωπιά, και ψυχοσυναισθηµατική προσέγγιση όλα τα συνδεόµενα (συνειρµικά) µε 
αυτά  ορατά, ακόµη και τα αόρατα στοιχεία του φυσικού και του πνευµατικού κόσµου. 
 
Τα ποιήµατα του Γ.Σ. θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως µία: 
«Ωδή στον άνθρωπο του πελάγου». 
Με την επιδέξια πέννα του ο Γ.Σ. αναδύει όλα εκείνα τα στοιχεία, 
υπαρξιακά, βιωµατικά, αισθήµατα, συναισθήµατα, µε τα οποία 
οικοδόµησε την πνευµατική υπαρξιακή του ταυτότητα και τα οποία µε 
τη βαθυστόχαστη φιλοσοφία του και την ελκυστική για τον αναγνώστη 
ποιητική καταγραφή του, µας τα προσέφερε ως πολύτιµα πνευµατικά 
νάµατα µέσα στον κοσµογυρισµένο «ναυτικό του σάκο», ενισχύοντας 
την πνευµατική µας υπόσταση, που τόσο πολύ έχουµε ανάγκη, 
ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή της «Κρίσης των Πνευµατικών και 
Ανθρωπιστικών Αξιών». 
 
Αρκετά από τα ποιήµατα του Γ.Σ. δίνουν την εντύπωση εικαστικού πίνακα, µιας 
λογοτεχνικής «ακουαρέλας» και προβάλλουν τρισδιαστατικά καράβια, τοπία, 
αναπολήσεις. Τα ποιήµατά του έχουν µέσα τους τη δυναµική ενός εικαστικού 
ιµπρεσιονισµού, όπου ο ποιητής «ζωγραφίζει», εστιάζει αυτά που «βλέπει» και 
αφήνει τον αναγνώστη να «δει» πολλά περισσότερα. Οι στίχοι του θα µπορούσαν 
ακόµη να χαρακτηριστούν και ως ένας δοκιµιακού τύπου ποιητικός λόγος.  
 
Στο ποίηµά του «Σηµάδια»(στην ποιήτρια-Μαρκόνισα Μαίρη), γράφει: 
 
«Σε είδα ξανά κάποια νύχτα στην πλώρη 
να µιλάς µε της πούλιας τ’ αστέρια. 
Τα µαλλιά σου σε φλόκο δεµένα 
να τα λούζει το φως της Σελήνης, 



µε τα χέρια απλωµένα ψηλά 
τ’ ουρανού ν’ αγκαλιάζεις τ’ αστέρια.» 
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Επίσης, στο ποίηµά του «Η Φτερωτή Νίκη», γράφει: 
………………………………….. 
«Σκουριασµένο τ’ όνοµά τους, 
κάπου διαβάζεις, 
Αιγεύς, Αικατερίνη, Αλιάκµων, 
Άνδρος, Αστέρια, Αττική. 
Και πιο πέρα το Ιθάκη, το Ρόκκος, 
το Καλυψώ και Ανδρέας Βεργωτής. 
Να το Στρατής, το Κεφαλονιά, 
Το Φλώρα, το Άρης, το Πολέµης, 
να το Πηλεύς.» 
 
Αδιαµφισβήτητα, ο Γιώργος Σπηλιώτης, µέσα από τη Λογοτεχνία του, γίνεται και 
«διασώστης» της ναυτικής µας κληρονοµιάς. 
Γενικά, η ποίηση του Γ.Σ. αποτυπώνει στο χαρτί το µήκος, το πλάτος και το βάθος 
της ζωής, µε µια θαυµαστή, δυναµική στοχαστική διεισδυτικότητα, 
προσφέροντας πολύτιµα στοιχεία ιδεαλιστικού διαφωτισµού της υπαρξιακής µας 
ταυτότητας. Και του λόγου το αληθές, στο ποίηµά του «Η συγχώρεση» 
(µεταφρασµένο στα Γαλλικά από την Κατερίνα Κρασσά-Richard), στη στροφή  
«Ο νούς», γράφει: 
«Μέσα στο είναι µου, να υπάρχουν 
νιώθω δυο δυνάµεις. 
Η µια παθητική και ζωντανή, 
που συνεχώς ανησυχεί 
πασχίζει για να µάθει, 
κι είναι αυτός ο αγράµµατος ο νους 
µε το ζυγό στο χέρι.» 
 
Εύχοµαι, αγαπητέ Γιώργο, να συνεχίζεις να εµπλουτίζεις την Ελληνική Λογοτεχνική 
Γραµµατολογία µε το συγγραφικό-ποιητικό σου έργο, µε τη βεβαιότητα ότι θα έχει 
πάντοτε την ευπρόσδεκτη και θετική αντανάκλασή του στον πνευµατικό κόσµο της 
χώρας µας και στους αναγνώστες-λάτρεις του ποιητικού λόγου. 
Θα’ ταν παράλειψη η µη αναφορά στην επιµεληµένη έκδοση του Γιάννη Πικραµένου 
και εύχοµαι - όπως λένε στους λογοτεχνικούς κύκλους - το βιβλίο σου, «Ο ναυτικός 
µου σάκος», να είναι: «Καλοτάξιδο» 
Αγαπητοί µου Γιώργο και Μπέσσυ εύχοµαι να είστε πάντα καλά, 
Καλό Φθινόπωρο και να έχουµε έναν ήπιο Χειµώνα και µια 



Καλόδεχτη Άνοιξη, από κάθε άποψη, στους συννεφιασµένους 
ουρανούς που ταλανίζουν ακόµα την Χώρα µας. 
Με την αγάπη µου πάντοτε, 
Φώτης Παυλάτος 
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013 
Υ.Γ.: Με την ευκαιρία αυτή, σας εσωκλείω τα πρόσφατα ποιήµατά 
µου: «Το φαινόµενο της πεταλούδας» και το “When a fall leaf spoke”!__	  


