
 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ   ΗΜΕΙΩΜΑ  

 

Από το Φώτη Δημητρόπουλο* 

 Έλαο ζάθνο γεκάηνο Θάιαζζα, Ειιάδα θη Αλζξσπηά είλαη ε λέα πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ Ι. 

πειηώηε «Ο ΝΑΤΣΙΚΟ ΜΟΤ ΑΚΟ». Κη’ αλ ηνλ αλνίμεηο, ζα πιεκκπξίζεη ε ςπρή ζνπ από ηηο 

κπξνπδηέο ηεο ζάιαζζαο, ζα ιάκςεη εκπξόο ζνπ ην πξνγνληθό θη’ αλέζπεξν Ειιεληθό Φσο, ζ’ αθνύζεηο 

ηνλ αλαζαζκό ησλ αλζξώπσλ ζαλ λά  ’λαη δηθόο ζνπ. Κη ν ζάθνο ζα ζνπ θαλεί όηη δελ ζ’ αδεηάζεη πνηέ. 

Γηαηί ν Γ. πειηώηεο θάλεη έλα πνηεηηθό αηέξκνλν ηαμίδη όρη κόλν ζη’ απέξαλην πέιαγνο αιιά θαη κηα 

πεηζκαηηθή αλαδήηεζε θσηόο ζηελ απεξαληνζύλε ηνπ ρξόλνπ ηεο Ιζηνξίαο θαη ηνπ Μύζνπ. Καη βξίζθεη 

παληνύ ηνλ Άλζξσπν, ηελ θαξδηά ηνπ. Καη ηαμηδεύεη επηπρηζκέλνο, θαη ηξηζεπηπρηζκέλνο ζέιεη λα 

κεηαγγίζεη ζε καο ηνπο ζηεξηαλνύο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα δώξα ηεο ζάιαζζαο. 

 Καη είλαη θπζηθό γηαηί ν Γ. πειηώηεο ηώξα πνπ ηαμηδεύεη κε ηε κνπζηθή ησλ ζηίρσλ ηνπ, βιέπεη 

ζηα παληά θαη ζη’ αζηέξηα όζα δελ είδακε εκείο. αθνύεη ήρνπο ζην βνύηζκα ηνπ αγέξα, από ζάιαζζεο 

πνπ εκείο δελ δήζακε. βιέπεη θσο ζε θάξνπο ηνπ ρξόλνπ πνπ εκείο ηνπο γθξεκίζακε, νζκίδεηαη έξσηεο 

πνπ εκείο δελ γεπηήθακε. Γη’ απηό θαη δσγξαθίδεη ζηα παληά ηεο πνηεηηθήο ηνπ ζρεδίαο ό,ηη ραξαγκέλν 

βξήθε ζηελ ςπρή ηνπ, από ηηο επρέο θαη ηα θηιηά ηεο κάλαο ή από ηα θξπθά δάθξπα ηνπ λαύηε γηα ηα 

αλεμίηεια ζεκάδηα κηαο ζιηκκέλεο αγθαιηάο κέρξη ην πάζνο ηεο πεξηπέηεηαο ζηα πεηξάγκαηα ηνπ Αηόινπ 

θαη ζηα βξεγκέλα θαη ζηνιηζκέλα κε θύθηα καιιηά κηαο Παλέκνξθεο Κόξεο…  

 Ο Γ. πειηώηεο όκσο ζε ηνύηε ηε ζπιινγή, δελ κέλεη κόλν έλαο λαύηεο πνπ ύζηεξα από 

ακέηξεηα ηαμίδηα ζηα καγεπηηθά πξάζηλα θαη γαιάδηα κάηηα ηεο σξαίαο ηνπ εξσκέλεο, ηεο ζάιαζζαο, 

θαηαθεύγεη ζ’ έλα απάλεκν αξαμνβόιη γηα λα λνζηαιγήζεη θαη κόλν. κπαξθάξεη θαη πάιη. παίξλεη γηα 

θπιαθηό έλα καληήιη βξεγκέλν από δάθξπα   - άιινηε ιύπεο θη’ άιινηε ραξάο - ηεο κάλαο Ειιάδαο, θη’ 

έλα θιαζθί κε βνζηειίδη1 ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ θαη μαλνίγεηαη ζηνπο σθεαλνύο ησλ Μύζσλ θαη ηεο 

Ιζηνξίαο. Γπξεύεη κηαλ άιιε αγάπε: ηε κνύζα Κιεηώ. ηελ Ιζηνξία. Μα θαη ηνύηε ηελ αγθαιηάδεη Ωξαία θαη 

Ειεύζεξε άιινηε κε ηελ όςε ηεο Εξαηώο ηνπ Έξσηα ή ηεο Καιιηόπεο ηνπ Έπνπο θη άιινηε ηεο 

Μειπνκέλεο ηεο Σξαγσδίαο. Κη’ ν Οξθέαο κε ηελ άξπα ηνπ, ν Θεζέαο ν ληθεηήο, ν Δαίδαινο ν ζνθόο, ν 

Αζθιεπηόο ν ηεξνπξγόο ηεο πγείαο άιινηε γίλνληαη γιάξνη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ Γ. πειηώηε θαη θηεξνπγάλε 

καδί ηνπ ςειά ζηνλ Όιπκπν γηα λ’ αγλαληεύεη ν πνηεηήο ή η’ αζάλαηα άινγα ηνπ Αρηιιέα ή ηνπ Ήθαηζηνπ 

ην ππόγεην εξγαζηήξη θαη ην καξηύξην ηνπ Ηζίνδνπ ζηνλ Αρέξνληα, ιεο θαη ζέιεη λα μεζθεπάζεη ηνπο 

πέπινπο ησλ παλάξραησλ κύζσλ, θη άιινηε γίλνληαη πεληάκνξθεο Νεξεΐδεο πνπ ηνπ ραξίδνπλ γηα 

ζπληξνθηά νλόκαηα - ζξύινπο ηεο Δόμαο ζηνλ νιόγηνκν δίζθν ηεο Ειιεληθήο Παλζέιελνπ ή ηνλ 

θαηεβάδνπλ ζην βπζό ηνπ σθεαλνύ γηα λα πξνζθπλήζεη θαη λα ζηνιίζεη κε θισλάξηα ειηάο ηνπο  

όκνξθνπο αλζνύο ησλ παιιεθαξηώλ πνπ θύκαηα ιήζεο βνύιηαμαλ ζηηο ζάιαζζεο ηνπ κεγάινπ αγώλα 

γηα ηελ Ειεπζεξία. 

                                                             
1 Κπαζί από Κεθαλλονίηικη ποικιλία.  



 Μ’ όια ηνύηα νη λνζηαιγηθέο ζηηγκέο πνπ καο θαιεί λα θνηλσλήζνπκε από ην ζάθν ηνπ ν Γ. 

πειηώηεο, είλαη πξάγκαηη βξεγκέλεο από αξκύξα. αξκύξα όκσο πνπ δελ ζα καο αθήζεη ήζπρνπο λ’ 

αλαπνιήζνπκε ξνκαληηθά παιηέο επηπρηζκέλεο θη’ σξαίεο κέξεο αιιά αξκύξα πνπ ζα πιεγώζεη ηα 

ζσζηθά καο «γηαηί ηα ζπάζακε ηα αγάικαηα», Θεώλ θαη Αλζξώπσλ, αξκύξα νδύλεο, άιγνο πνπ ζα 

θεληξίζεη ηηο επαίζζεηεο ρνξδέο ηεο θαξδηάο καο – όζεο άθεζαλ νη θάζε ινγήο Αιάξηρνη – γηα λα 

μαλνηρηνύκε καδί ηνπ ζην ζύκπιεγκα ησλ θπκάησλ θάησ από ηνλ μέζθεπν νπξαλό έηνηκνη θαη γη’ 

απόβαζε, αλ ρξεηαζηεί, ζηηο λαξθνζεηεκέλεο αθηέο ηεο Μάγρεο, ή λα θηάζνπκε ζε ζαιαζζηλέο ζπειηέο, 

λα ςάμνπκε γηα ηηο αζηξαπέο ηνπ Φσηόο, όπνπ θη’ αλ αζηξάθηεη ε Αγάπε. Να ηαμηδέςνπκε γηα λα κε 

κείλνπκε βπζηζκέλνη ζην ρώκα. Όξηζα ηα παληά! 

 

* Ο Φώηεο Ισαλ. Δεκεηξόπνπινο είλαη θηιόινγνο – ζπγγξαθέαο, πξ. Γπκλ/ρεο θαη Λπθ/ρεο ζην Πεηξ/θό ρνιείν 

ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ.                 

 

 

 

 

        Ωδή  Αθανάτων                                         

 
                                 Αυιερωμένο στη Μούσα Καλλιόπη 

 

΄Ελα,  Μούζα,  να ψάλλειρ ηη Δόξα 

ηων  θποςπών ηος βςθού ηηρ θαλάζζηρ. 

Έλα, έλα  ζιγανά – ζιγανά 

μην ξςπνήζειρ  κανέναν. 

 

Δερ  ηοςρ, όλοι κοιμούνηαι 

με  δάθνηρ  ζηεθάνια  ζηο πέηο, 

με κλωνάπια ελιάρ ζηολιζμένοι. 

Δερ  ηοςρ,  πόζο όμοπθοι είναι 

ζηον ανθό ηηρ ωπαίαρ ηηρ νιόηηρ. 

 

Έλα, έλα Μούζα, να ψάλλειρ 

ηηρ Δόξαρ  ηην αθάναηη  ωδή. 

 

Νοεμβπίος  22,  2009           

 


