
 

                                   ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Είρα ηε κεγάιε ραξά λα γλσξίζσ θαη ηνλ ίδην θαη ην ίδην ζπγγξαθηθό  

έξγν ηνπ Γηώξγνπ πειηώηε θαη λα ζπληαμηδεύζσ κε ηνλ νκνηέιην θίιν 

θαη ην έξγν ηνπ. 

Θεσξώ ηηκή λα πξνινγίζσ ην   «ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΚΟ» ζπγγξαθηθό ηνπ 

έξγν κέζα από ην νπνίν γλώξηζα  θαη ηνλ δηαβιεπόκελν θόζκν ηνπ θαη 

ππνθιίλνκαη ζην κεγαιείν ηεο ςπρήο ηνπ. Έρνπλ γξάςεη θαηά θαηξνύο 

πνιινί ζπγγξαθείο γηα ηε ζάιαζζα θαη ηνπο θαεκνύο ησλ δπκσκέλσλ κε 

ηελ αξκύξα ηεο θαη ην ρξένο ηεο κε επηηαγή ζπζίαο θαζήθνλ ηνπο θαη 

απηνύο ηνπο όκαηκνπο   ηεο  ζπζηαζηηθήο πνξείαο ζπλνδνηπόξνπο ηνπ, κε 

κεζνδηθή εκπεξηζηαηηθή θαη βησκαηηθή γλώζε ηζηνξίαο ηνπο πνπ 

θαηαγξάθεη απεηθνλίδεη ηνλ ςπρηθό θόζκν – έλαλ θόζκν πνπ άγεηαη θαη 

θέξεηαη κέζα ζε έλα θέξεηξν κε δσληαλνύο λεθξνύο πνπ πινεγείηαη – 

βπζίδεηαη θαη αλαδύεηαη από ηελ νξγή ησλ θπκάησλ. 

 Εηο ην ελ ιόγσ έξγν ηνπ, πόλεκα έγλνηαο, θξνληίδαο, ζέζεσο θαη 

πξνζθνξάο ζηνπο ζπλνδνηπόξνπο ηνπ, θαηαρώξηζε 33 πνηήκαηα ζε δύν 

κέξε θαη όπνπ λόκηδε κε θείκελν πνπ ζπκπιήξσλε ηα αίηηα  θαη αηηήκαηα 

ηνπ αγγηδνκέλνπ ζέκαηνο αθνύζκαηα θαη εξεζίζκαηα,  ελώ ζην δεύηεξν 

κέξνο δηαθέξνπλ νη εθηηκήζεηο ηνπ κε ηζηνξηθήο θαη κπζνινγηθήο θαη 

βησκαηηθήο εθπνλήζεσο αηηηάζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπο πνπ 

παξνπζηάδεη πξόηππα αλζξώπσλ επζύλεο,  απνζηνιήο θαη θαζήθνληνο 

θαη κε απηά πξνζζέηεη ηα πεδά θείκελά ηνπ. 

Έλα έξγν ππέξνγθεο αγάπεο πνπ ν ε ηεο έγλνηαο λνπο ηνπ, θέξεη 

δσληαλά επεηζόδηα δσήο θπξίσο ησλ ζαιαζζνδαξκέλσλ θαη όρη κόλνλ 

αιιά θαη αλζξώπσλ αιιά θαη αγίσλ ηεο βηνκάρεο θαη βηνπάιεο,  

απνκπζνπνηεί ηηο ηξαγηθέο ζηηγκέο ηνπο ζπκπεξηθνξά, πεξηπέηεηα, πνξεία 

ηνπο. 

ην  πόλεκά ηνπ ηδαληθεύεη  ηζηνξεκέλεο αληζηόξεηεο κλήκεο θαη 

αλακλήζεηο, όπνπ ππήξμε απηόπηεο θαη απηήθννο  κάξηπξαο ησλ θαεκώλ 

ηνπ ζθάθνπο θαη  αιεζηλά κνξθνπνηεί ηηο έγλνηεο  θαη κε ςπρνγξαθηθή 

αλίρλεπζε – αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε αλαγθώλ πξνζθέξεηαη  σο εθ ηεο 

ζέζεώο ηνπ (ηόηε) θαη ζηόρεπε λα δηθαηώζεη ην θόζηνο ηεο ηπξαλλίαο 

ηνπο.   

Μέζα ζε απηόλ ησλ πνλεκέλσλ αλζξώπσλ ηελ πξόλνηα νπζηώζεθε 

βηώζεθε, θαη  κε ηελ ηειεηνπξγία ηεο αγάπεο ηνπ  θνπβαινύζε ην 

λαπηηθό ηνπ ζάθν θαη ηεο κνξθηθήο ηειείσζε  ηα πνηεηηθά ηνπ 



αθνύζκαηα αλαβίσζε ην κύζν γηα λα καο γλσξίζεη δηαθξηηηθά πσο ε 

αγάπε είλαη ην Α θαη ηη Ω  ζηελ δσή θαη αο κελ ηελ πζηεξνύκε. 

Ο Ναπηηθόο ηνπ ζάθνο θνπβαινύζε θαη θνπβαιά πξνβιήκαηα δσήο εκώλ 

θαη αιιήισλ έλα επηζηξαηεπκέλν πιηθό πνπ ηελ   πξνώζεζα πιεπξά ησλ 

γεγνλόησλ θαη ηεο αιήζεηαο εβίσζε θαη ηηο ζηηγκέο εθβάζεώλ ηνπο  απηήο 

ηεο αηηηνινγηθήο  ή αηηηνθξαηνύκελεο ινγηθήο εμηζηνξεί κε πνιιή 

ζηνξγή, αγάπε θαη έγλνηα πνπ θνπβαιάεη ζην λαπηηθό ηνπ ζάθν.  

Αζήλαη, Φεβξνπαξίνπ 20- 2013  
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