
	  
	  

Κριτική του ποιητή Κώστα Σταµάτη,  Υπ/ρχου Λ.Σ., ε.α. 
επί της  Ποιητικής  συλλογής « Ο Ναυτικός µου Σάκος » 
του  Αξιωµατικού Γέφυρας Ε.Ν.  Γιώργου Σπηλιώτη 

 
(Δηµοσιευµένο  στα Λιµενικά Χρονικά, Τεύχος 95, Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεµβρίου 2013) 
 
Τούτη τη φορά «Ο Ναυτικός Σάκος» του φίλου – ποιητή Γιώργου Ι. Σπηλιώτη, που µόλις 
κυκλοφόρησε στην Πάτρα, από τις εκδόσεις «Γιάννης Πικραµµένος»,  δεν περιέχει όπως 
και οι προηγούµενοι ποιητικοί του σάκοι,  µόνο ή σχεδόν µόνο αρµύρα,  αέρα του πόντου, 
γεύση από πέλαγο, θέα  λιµανιών,  συναισθήµατα ναυτικών,  γοητεία από ταξίδια και 
νόστο, αέναους αποχωρισµούς  και µπάρκα για µέρη µακρινά, για γόησσες και αφιλόξενες 
θάλασσες, ανάσα από φλοίσβισµα – γαλήνη και βρυχηθµό-  στοναχή κυµάτων, ωδές για 
όσους νικήθηκαν από τη µανία του οργισµένου Ποσειδώνα και αναπαύονται στην αιώνια 
γαλήνη των σκοτεινών βυθών,  απόλυτη κυριαρχία του υγρού στοιχείου της φύσης  στην 
ανθρώπινη δεξιοσύνη, αλλά και πολύτιµο ποιητικό  υλικό από την άλλη αγαπηµένη του, 
τη στεριά:  τη σιγουριά της γης,  το πράο κοίταγµα του γύρο κόσµου,  µε στοχασµό, 
διαπόρηση, κρίση, συγκίνηση, πνευµατικούς ορίζοντες πέραν των « ανοιχτών οριζόντων» 
του συµπατριώτη του ποιητή της θάλασσας Νίκου  Καββαδία, ποιητικές ευαισθησίες,  
αντληµένες από την αιωνιότητα και τη λάµψη του αρχαίου Ελληνικού πολιτισµού και των 
ιεροφαντών του,  από τρυφερά πρόσωπα, γλυκές, απαλά θυµιάµατα αναµνήσεων,  
µεταρσιώσεις και ενοράσεις, από στοχαστικές εξοµολογήσεις και ενδόµυχες  
εκµυστηρεύσεις. 
Ο ποιητής Γιώργος  Ι. Σπηλιώτης,  κατασταλαγµένος και ώριµος στην ποιητική του 
δηµιουργία,  εµπνέεται ανάµεσα στη θάλασσα, που έζησε και ζει και στην στεριά, από την 
οποία ξεκίνησε και όπου άραξε µαζί µε τις θύµησές του,  παντοτινός νοσταλγός των 
υπερπόντιων ταξιδιών Ανατολής και Δύσης.  Ξέµπαρκος, αλλά µε έτοιµο το ναυτικό του 
σάκο, δεν ξεχνάει το παρελθόν,  δεν κλείνει τ’ αυτιά του στις Σειρήνες των ωκεανών.  
Είναι η ώρα της κορύφωσης της ποιητικής του προσφοράς,  που κινείται στο µεταίχµιο  
των µεγάλων ερώτων της ψυχής του: της θάλασσας και της  στεριάς, που γέµισαν το σάκο 
του µε µυριάδες όνειρα και προσδοκίες  και οδήγησαν τον ποιητικό του Πήγασο στους 
γλαυκούς αιθέρες της αληθινής ποιητικής µέθεξης και των συγκινησιακών αναταράξεων. 
 
Γι’ αυτό και τούτη η γεµάτη λυρισµό και ευαισθησία  συλλογή του µε τα 35 λυρικά του 
ποιήµατα,  µοιράστηκε πολύ σοφά σε δύο µέρη: το πρώτο µε τον τίτλο «Άρωµα αρµύρας»  
µε 17 ποιήµατα και το δεύτερο µε τον τίτλο « Άρωµα Λουΐζας» µε 18 ποιήµατα.  



Στο καθένα ο ποιητής άφησε το λυρικό του  επισκεπτήριο: από τη θάλασσα και τα ταξίδια 
του,  τον κοσµοπολίτικο αέρα και την αρµύρα και από τη γαλήνη της  στεριάς την 
ταυτότητά του, τού «πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω»,  που άραξε 
επιτέλους στην ποθητή Ιθάκη των ονείρων του. Σε  αυτά τα δύο µέρη της  συλλογής, τα 
τόσο κοντινά, αλλά ταυτόχρονα και τόσο µακρινά µεταξύ τους, ο ποιητής Γιώργος Ι. 
Σπηλιώτης άφησε λεύτερη την ψυχή του να τραγουδήσει σε όλους τους τόνους,  σε όλα τα 
µήκη και πλάτη,  στον ένα και σε όλους,  στην ψυχή και στην καρδιά, στο συναίσθηµα και 
στο στοχασµό,  στον άνθρωπο και στην αποδηµία του  από τα στενά καλούπια του καιρού 
του.  Ο ποιητής, που µέσα του κρύβει τον ποιητή της θάλασσας,  ο οποίος τελικά 
κατέληξε στη στεριά,  γέµισε «Το Ναυτικό σάκο»  του µε  τη ζείδωρη γη του Ανταίου  και 
την πολυκυµατούσα θάλασσα του Ποσειδώνα,  του Τρίτωνα και των Νηρηίδων και µε 
θαυµαστή ισορροπία  συνταίριαξε  το κελάρυσµα και τον πάταγο των κυµάτων,  µε τη 
γλυκιά απανεµιά της στεριάς και της σιγουριάς της. Αλήθεια!  Πόσο µοιάζει µε 
αυτοβιογραφία του ποιητή,  που έχει κλεισµένη στην ψυχή τη θάλασσα,  αλλά την 
τραγουδάει από τη στεριά,  όπου έστησε πλέον τον πύργο των θαλασσινών αναµνήσεών 
του!  Μάρτυρες αυτής της αυτοβιογραφίας  είναι οι ναυτικές εικόνες του βιβλίου,  το 
λίµπερτυ του εξωφύλλου,  οι πρόλογοι του ποιητή Κυριάκου Ι. Βαλαβάνη οι επτά 
αξιόλογες κρίσεις εκλεκτών ποιητών.  Από το πρώτο µέρος αντλούµε το υπέροχο 5στοιχο 
µε τίτλο:   
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Όρτσα	  	  	  και	  	  	  φύγαμε	  

Ετούτο	  που	  στα	  χέρια	  σου	  τώρα	  κρατάς	  
νοσταλγικές	  κρύβει	  στιγμές	  βρεγμένες	  απ’	  αρμύρα.	  	  
Αν	  θες	  να	  δεις	  	  τη	  θάλασσα	  	  στεφανωμένη	  μ’	  άστρα,	  
το	  σάκο	  σου	  ετοίμασε	  	  και	  όρτσα	  τα	  πανιά,	  
να	  ταξιδέψουμε	  	  μαζί	  	  στου	  	  ωκεανού	  τα	  πλάτη.	  
 
Ιδιαίτερη συγκίνηση και ψυχική δόνηση περιέχουν τα πιο κάτω ποιήµατα: «Το πρώτο 
µπάρκο», «Κυρά Θάλασσα», «Αποχωρισµός», «Της Ξανθής το Χάδι», « Η Φτερωτή 
Νίκη», « Άρωµα Ψυχής», « Ελληνικό Πνεύµα και Γνώση», « Φτερωτή Κόρη», «Όµως 
Θυµήσου», « Η συγχώρεση» κ.α. 
 
 
Κώστας  Σταµάτης 
Υπον/ρχος  Λ.Σ. ε.α. 
 



 
 


