
 1

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 
ΤΑΞΗ Β΄ 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

 
«Το σώμα στην ποίηση των Καβάφη, Καρυωτάκη, Ελύτη και 

Νερούδα» 
 
 

 
 
Έργα 
 
Κ.Π. Καβάφης: 154 αναγνωρισμένα ποιήματα 
Κώστας Καρυωτάκης: «Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραμάτων», «Νηπενθή», 
«Ελεγεία και Σάτιρες» 
Οδυσσέας Ελύτης: «Προσανατολισμοί», «Ήλιος ο πρώτος», «Μονόγραμμα» 
Pablo Neruda: «Εκατό σονέτα αγάπης» 



 2

                        
 
Κ. Π. Καβάφης                                                   Κώστας Καρυωτάκης 
Βελέτζας Γιάννης                                             Γρηγοροπούλου Αθανασία 
Καποδίστρια Ιωάννα                                        Καλαμαράς Γιώργος 
Μπελισάκου Τζίλντα                                        Λευκαδίτης Γιώργος 
Παρίση Ιωάννα                                                 Νίκα Σωτηρία 

 

                                    
 
Οδυσσέας Ελύτης                                             Pablo Neruda 
Λήλος Γιώργος                                                   Βλασσόπουλος Κώστας 
Μπαλάση Δώρα                                                 Μήλεση Έλενα 
Πουλή Αλεξάνδρα                                             Τσεκουρά Χριστίνα 
Χατζηελευθερίου Σπυριδούλα                           Χατζηελευθερίου Περσεφόνη 

 
 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αννίτα Λάκκα, φιλόλογος 

                      
 

 



 3

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Αυτό το τετράμηνο η ερευνητική μας εργασία είχε τον τίτλο: «Το σώμα στην ποίηση των 
Καβάφη, Καρυωτάκη, Ελύτη και Νερούδα». Δεδομένου ότι τόσο ο Ελύτης όσο και ο Νερούδα 
υπήρξαν πολυγραφότατοι, περιοριστήκαμε σε συγκεκριμένες συλλογές τους˙ από τον Ελύτη 
επιλέξαμε τις συλλογές «Προσανατολισμοί», «Ήλιος ο πρώτος» και «Μονόγραμμα», ενώ από το 
Νερούδα τα «Εκατό σονέτα αγάπης». 
 

Βασική μας επιδίωξη ήταν να διερευνήσουμε σε ποια ποιήματα των παραπάνω ποιητών 
γίνονται αναφορές στο σώμα, ολόκληρο ή συγκεκριμένα μέλη του, και πόσες. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: 

 
- Ποια μέλη του σώματος «αγαπούν» περισσότερο οι ποιητές και γιατί; 
- Ποιες ιδιότητες αποδίδουν σ’ αυτά; 
- Προβάλλουν το αντρικό ή γυναικείο σώμα και γιατί; 
- Πώς αντιμετωπίζεται το σώμα από κάθε ποιητή και γιατί; 
- Τι ρόλο έπαιξε η εποχή και ο τόπος που έζησε ο κάθε ποιητής στη διαμόρφωση της σχέσης 

του με το σώμα και στον τρόπο που το προβάλλει; 
 

Προκειμένου να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα καταγράψαμε όλους τους στίχους 
που περιέχουν τις ζητούμενες από μας αναφορές και εργαστήκαμε σχεδόν αποκλειστικά μ’ αυτές 
χωρίς να επιχειρούμε περαιτέρω ανάλυση των ποιημάτων. Στο τέλος κάθε ξεχωριστής εργασίας 
(κάθε ομάδα ασχολήθηκε με ένα συγκεκριμένο ποιητή) καταγράψαμε τα συμπεράσματα στα οποία 
καταλήξαμε, ενώ στο τέλος της εργασίας προσπαθήσαμε να εξαγάγουμε κάποια γενικά 
συμπεράσματα. 
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Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ 
 
 
Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του... 
 
           Γεννήθηκε το 1863 στην Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου. Ήταν το ένατο αγόρι του 
μεγαλέμπορου και σημαντικού παράγοντα της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια Πέτρου 
Καβάφη και της Χαρίκλειας, το γένος Φωτιάδη. Στην Αλεξάνδρεια έζησε τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής του, και έκανε λιγοστά ταξίδια μεταγενέστερα, από τα οποία τα σπουδαιότερα, έγιναν με 
προορισμό την Aθήνα. To 1870, με το θάνατο του πατέρα Καβάφη αρχίζει, ουσιαστικά, η σταθερή 
πορεία της οικογένειας προς την οικονομική κρίση και παρακμή. Το 1872 η Χαρίκλεια Καβάφη 
μετακομίζει με τα παιδιά της στην Αγγλία όπου και θα παραμείνουν τα επόμενα έξι χρόνια. Ο 
μικρός Καβάφης σπουδάζει σε αγγλικό σχολείο όπου και διδάσκεται για μητρική του γλώσσα την 
αγγλική αλλά παράλληλα μαθαίνει και ελληνικά και γαλλικά. Μετά από λίγα χρόνια παραμονής 
στην Αγγλία αναγκάζονται να επιστρέψουν στην Αλεξάνδρεια καθώς τα οικονομικά της 
οικογένειας πηγαίνουν άσχημα και η οικογενειακή επιχείρηση διαλύεται. Ο Καβάφης συνεχίζει τις 
σπουδές του στο Εμποροπρακτικό Λύκειο «Ερμής» ενώ παράλληλα υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι 
κατά το διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην επιστροφή από την Αγγλία (1878) και στο 
ξεκίνημα της φοίτησης στον «Ερμή» (1881), ο Καβάφης είχε αρχίσει να μελετά και να εργάζεται 
πνευματικά από μόνος του, χρησιμοποιώντας βιβλία από τις δανειστικές βιβλιοθήκες της 
Αλεξάνδρειας. Το 1882, στη διάρκεια της αιγυπτιακής εξέγερσης κατά των Άγγλων, πηγαίνει με 
την οικογένειά του για τρία χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι του Φαναριώτη παππού του, 
Γεωργάκη Φωτιάδη. Η τριετής παραμονή του Καβάφη στην Πόλη αποδεικνύεται ιδιαιτέρως 
σημαντική και κρίσιμη για διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με τις βιογραφικές σημειώσεις της 
Ρίκας Σεγκοπούλου, ο ομοσεξουαλισμός του άρχισε να εκδηλώνεται στα 1883. Παράλληλα, 
γνωρίζουμε ότι ο ποιητής άρχισε να εκφράζει ζωηρό ενδιαφέρον να ακολουθήσει πολιτική και 
δημοσιογραφική καριέρα. Τον Οκτώβριο του 1885 ο Καβάφης γυρίζει στην Αλεξάνδρεια μαζί με 
τη μητέρα του και τους αδελφούς του, Αλέξανδρο και Παύλο. Με την επιστροφή του, ο Καβάφης 
εγκαταλείπει την αγγλική υπηκοότητα (που είχε αποκτήσει ο πατέρας του στα 1850) και παίρνει 
την ελληνική. 
           Τα πρώτα χρόνια μετά την επιστροφή στην Αλεξάνδρεια είναι μια περίοδος προσαρμογής. Ο 
Καβάφης αρχίζει να εργάζεται, όχι ακόμη συστηματικά, αλλάζοντας διάφορα επαγγέλματα όπως 
του δημοσιογράφου στην εφημερίδα «Τηλέγραφος» (1886), του μεσίτη στο Χρηματιστήριο 
Βάμβακος (1888) και του άμισθου γραμματέα στο Γραφείο Αρδεύσεων (1889-1892). Η κυριότερη 
χρονολογική τομή ως προς την εξέλιξη του έργου του ποιητή, κατά την εποχή αυτή, τοποθετείται 
στα 1891. Είναι η χρονιά κατά την οποία ο Καβάφης εκδίδει σε μονόφυλλο το πρώτο πραγματικά 
αξιόλογο ποίημά του .Τα οικονομικά του βελτιώνονται σημαντικά και τα επόμενα χρόνια ταξιδεύει 
στο Κάιρο (1893), στο Παρίσι και στο Λονδίνο με τον αδελφό του Τζων (1897). Το 1899 πεθαίνει 
η μητέρα του σε ηλικία 65 ετών, γεγονός που συγκλονίζει τον ποιητή. Το 1901 και το 1903 
ταξιδεύει στην Ελλάδα και γνωρίζεται στην Αθήνα με Έλληνες πεζογράφους (Πολέμης, 
Ξενόπουλος, Πορφύρας). Στις 30 Νοεμβρίου του 1903 δημοσιεύεται στα Παναθήναια το ιστορικό 
άρθρο του Ξενόπουλου για τον Καβάφη με τίτλο «Ένας Ποιητής». Την ίδια χρονιά γράφει και το 
σημαντικότερο πεζό κείμενό του, τον «φιλοσοφικό έλεγχο» των ποιημάτων του που είναι γνωστό 
με τον τίτλο «Ποιητική». Το 1922 δηλώνει την πρόθεσή του να μη συνεχίσει την εργασία του στις 
Αρδεύσεις και χωρίς καμιά περίσπαση αφοσιώνεται στη συμπλήρωση του ποιητικού του έργου. Το 
1926 η κυβέρνηση του δικτάτορα Πάγκαλου απονέμει στον Καβάφη το παράσημο του Φοίνικος, 
διάκριση την οποία ο ποιητής αποδέχεται υποστηρίζοντας ότι «Το παράσημο μου το απένειμε η 
Ελληνική Πολιτεία, την οποία σέβομαι και αγαπώ». Το 1927 γνωρίζεται με τη Μαρίκα Κοτοπούλη 
και το Νίκο Καζαντζάκη. Από το 1930 αρχίζει να υποφέρει από το λάρυγγά του και τον Ιούλιο του 
1932 οι γιατροί διαγιγνώσκουν καρκίνο του λάρυγγα. Πηγαίνει στην Αθήνα όπου εισάγεται σε 
νοσοκομείο και του γίνεται τραχειοτομία. Μετά από τετράμηνη παραμονή στην Αθήνα, επιστρέφει 
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στην Αλεξάνδρεια όπου και το επόμενο έτος, 1933, στις 29 Απριλίου, μέρα των γενεθλίων του, 
πεθαίνει. 

 
Το έργο του Καβάφη 

 
Αν στην Αθήνα του 1880 η ισχυρή μορφή των γραμμάτων είναι ο Παλαμάς, στην 

Αλεξάνδρεια, αυτήν την απόμακρη από το ελληνικό πνευματικό κέντρο παροικία του ελληνισμού, 
με όλες της τις ιδιομορφίες, γλωσσικές και εν γένει πολιτιστικές, η εξέχουσα ποιητική μορφή είναι 
ο Καβάφης, που αν και δεν αναγνωρίστηκε όσο ήταν στη ζωή, ωστόσο σημάδεψε τη νεοελληνική 
ποίηση και συνέβαλε αποφασιστικά στην παγκόσμια ακτινοβολία της, δεδομένου ότι ο Καβάφης 
είναι σήμερα ο πιο γνωστός και πολυδιαβασμένος Έλληνας ποιητής διεθνώς. 
            Η ποιητική του Καβάφη είναι ιδιόμορφη και όμορφη σαν την Αλεξάνδρεια. Διαφορετική 
απ’το καθιερωμένο και ξένη ξάφνιασε με την ιδιοτυπία της και άργησε να γίνει αποδεκτή και 
ν’αποτιμηθεί σωστά η αξία της (για να θυμηθούμε τους στίχους του Ελύτη «το διαφορετικό και το 
απ’αλλού φερμένο δεν τ’αντέχουν οι άνθρωποι»). Ποιήματα σύντομα, σπάνια εκτείνονται σε 
δεύτερη σελίδα –μόνο ένα φτάνει ως την τρίτη-, γραμμένα σε γλώσσα που απέχει εξίσου από τη 
δημοτική και την καθαρεύουσα, με στίχο χαλαρό κι ελεύθερο και κάποτε ομοιοκατάληκτο που ηχεί 
σαν παιχνίδι ή ειρωνεία. Ποιήματα με πεζολογικό χαρακτήρα για να έχουν τη βαρύτητά τους οι 
ρεαλιστικές διαπιστώσεις. Ποιήματα με έντονη τη φιλοσοφική και υπαινικτική διάθεση, που ωθούν 
στη συνειδητοποίηση της δραματικής ουσίας της ζωής, που δεν είναι μόνο η αίσθηση της 
παρακμής και της ματαιότητας αλλά αντίρροπα είναι το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της 
υπερηφάνειας.  

Ανάλογα ιδιότυπη είναι και η διαδικασία που ακολουθεί ο Καβάφης στην έκδοση των 
ποιημάτων του : μολονότι δημοσίευε τακτικά, ποτέ ο Kαβάφης δεν εξέδωσε δικό του βιβλίο, παρά 
τύπωνε τα ποιήματά του σε μονόφυλλα που τα συνένωνε και στη συνέχεια εκείνες τις αυτοσχέδιες 
"συλλογές" (άλλες χρονολογικές, άλλες με θεματική σειρά των ποιημάτων) τις μοίραζε στους 
γνωστούς και φίλους του ή τις έστελνε στους ενδιαφερόμενους που ζητούσαν να γνωρίσουν το 
έργο του. Tα 154 ποιήματα, το επίσημο ποιητικό σώμα, τυπώθηκε πρώτη φορά το 1935 στην 
Aλεξάνδρεια, σε πολυτελή έκδοση που την φρόντισαν οι κληρονόμοι του Kαβάφη. Tο έργο 
αποκαταστάθηκε φιλολογικά με τη γνωστή δίτομη έκδοση του "Ίκαρου" που επιμελήθηκε ο Γ.Π. 
Σαββίδης το 1963 και χρησιμοποιήσαμε κι εμείς προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας. 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
(1897 - 1918) 

 
 ΤΟΜΟΣ Α΄  
 
Α΄ 
1905-1915 
 
 
Η Πόλις 
 

 και είναι η καρδιά μου σα νεκρός-θαμμένη 
 όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου και αν δω 
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 Τελειωμένα 
 

 Μέσα στον φόβο και στες υποψίες, 
      με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια 
 

Ο Θεόδοτος 
 

 του αθλίου Πομπηΐου το κεφάλι 
 φέρνοντας τέτοιο ένα φρικτό κεφάλι 

 
 

Ιθάκη 
 

 αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει 
 
Η Συνοδεία του Διονύσου 
 

 τα μάτια του μισοκλειστά, υπνωτικός. 
 
 

Η Μάχη της Μαγνησίας 
 

 Του κουρασμένου σώματός του, του άρρωστου 
 
Οροφέρνης 
 

 Αυτός που είς το τετράδραχμον επάνω  
            μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό του, 

      το έμορφο, λεπτό του πρόσωπο, 
 Μες στην καρδιά του, πάντοτε Ασιανός˙ 

 
Αλεξανδρινοί Βασιλείς 
 
 

 στο στήθος του ανθοδέσμη από υακίνθους 
 (της Κλεοπάτρας υιός, αίμα των Λαγιδών)˙ 

 
 

Τα βήματα 
 

 ακμαίος μες στην ευρωστία της σαρκός, 
  και προσπαθούν τα ασήμαντά των σώματα να κρύψουν. 

 
Τυανεύς Γλύπτης 
 

 κάμποση πέτρα από τα χέρια μου περνά. 
πρέπει ελαφρά έτσι να γίνουν που  

 τα σώματα, τα πόδια των να δείχνουν φανερά 
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Ευρίωνος Τάφος 
 

 χάσαμε όμως το πιο τίμιο- την μορφή του, 
 

 
Τα Επικίνδυνα 
 

 Το σώμα μου στες ηδονές θα δώσω, 
 στες λάγνες του αίματός μου ορμές... 

 
Πολύ σπανίως 
 

 Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν η οπτασίες του. 
 Το υγιές, ηδονικό μυαλό των, 

 
 
Ζωγραφισμένα 
 

 η μέρα μ’ επηρέασε. Η μορφή της 
      όλο και σκοτεινιάζει. 

 
Στου Καφενείου την Είσοδο 
 

 Κ’ είδα τ’ ωραίο σώμα που έμοιαζε  
 υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα˙ 
 πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο 

            κι αφήνοντας απ’ των χεριών του το άγγιγμα 
            ένα αίσθημα στο μέτωπο, στα μάτια, και στα χείλη. 
 
Μια Νύχτα 
 

 Από κάτω  
      ήρχονταν η φωνές κάτι εργατών 
 Κ’ εκεί στο λαϊκό, το ταπεινό κρεββάτι 

είχα το σώμα του έρωτος , είχα τα χείλη 
      τα ηδονικά και ρόδινα της μέθης- 
 

Επέστρεφε 
 

 όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη, 
κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα˙ 

 όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται, 
      κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι. 
 όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται... 

 
Μακρυά 
 

 Δέρμα σαν καμωμένο από ιασεμί... 
 Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια˙ ήσαν, θαρρώ, μαβιά... 
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Ομνύει 
 

 Αλλ’ όταν έλθ’ η νύχτα    με την δική της δύναμι 
            του σώματος που θέλει και ζητεί,  
  
Πολυέλαιος 
 

 Γι’ άτολμα σώματα δεν είναι καμωμένη 
 
 
 
Β΄ 
1916- 1918 
 
Απ’ τες εννιά- 
 

 Το είδωλον του νέου σώματός μου, 
 Κ’ επίσης μ’ έφερε στα μάτια εμπρός, 

 
Καισαρίων 
 

 Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δίνει 
            μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά. 

 
 

Η διορία του Νέρωνος 
 
 Α των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων... 
 

Ένας Θεός των 
 
 με την χαρά της αφθαρσίας μες στα μάτια, 
      με τ’ αρωματισμένα μαύρα του μαλλιά, 
 

Ιασή Τάφος 
 
 ο έφηβος, ο φημισμένος για εμορφιά. 

 
Εν Πόλει της Οσροηνής 
 

 τ’ ωραίο του σώμα στο κρεββάτι φώτιζε η σελήνη. 
 το ερωτικό του πρόσωπο η σελήνη, 

 
Έτσι πολύ ατένισα- 
 

 Γραμμές του σώματος. Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά. 
Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα˙ 
πάντα έμορφα, κι αχτένιστα σαν είναι, 

            και πέφτουν, λίγο, επάνω στ’ άσπρα μέτωπα. 
            Πρόσωπα της αγάπης, όπως τα’ θελεν 
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            η ποίησίς μου... 
 
 
Εν τη Οδώ 
 

 Το συμπαθητικό του πρόσωπο, κομάτι ωχρό˙ 
 τα καστανά του μάτια, σαν κομένα˙ 

 
Η Προθήκη του Καπνοπωλείου 
 

 Τυχαίως τα βλέμματά των συναντήθηκαν, 
      και την παράνομην επιθυμία της σαρκός των 
 το αισθητικό πλησίασμα των σωμάτων˙ 

τα ενωμένα χέρια, τα ενωμένα χείλη. 
 

Πέρασμα 
 

 Το αίμα του, καινούριο και ζεστό, 
             η ηδονή το χαίρεται. 
             το σώμα του νικά 

 το αισθητικό παιδί με το αίμα του καινούριο και ζεστό. 
 

Εν Εσπέρα 
 

 σε τι ηδονή τα σώματά μας δώσαμε. 
 στα χέρια μου ένα γράμμα ξαναπήρα 

 
Γκρίζα 
 

 θυμήθηκα δυο ωραία γκρίζα μάτια 
      που είδα 
 Θ’ ασχήμισαν -αν ζει- τα γκρίζα μάτια˙ 

            θα χάλασε τ’ ωραίο πρόσωπο 
 
Κάτω απ’ το Σπίτι 
 

 Εκεί το σώμα μου είχε λάβει ο Έρως  
 
Το Διπλανό Τραπέζι 
 

 χρόνια προτήτερα, το ίδιο σώμα αυτό το απήλαυσα. 
κι απ’ τα ρούχα κάτω 

 γυμνά τ’ αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω. 
 
Θυμήσου, Σώμα... 
 

 Σώμα, θυμήσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες,  
γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά, 
κ’ ετρέμανε μες στην φωνή- 

 θυμήσου, μες στα μάτια που σε κύτταζαν˙ 
πώς έτρεμαν μες στην φωνή, για σε, θυμήσου, σώμα. 
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Μέρες του 1903 
    

 τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό 
      το πρόσωπο... 
 Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, 

τα χείλη εκείνα δεν τα ηύρα πια. 
 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΟ,  I 
1897-1904 
 
 
Επιθυμίες 
 

 Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν 
και τα’ κλεισαν, με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό, 
με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια γιασεμιά- 
 

Δέησις 
 

 και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί 
 

Οι Ψυχές των Γερόντων 
 

 Μες στα παληά τα σώματά των τα φθαρμένα 
 μες στα παληά των τα πετσιά τ’ αφανισμένα. 

 
Περιμένοντας τους βαρβάρους 
 

 (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν). 
 
Τα Άλογα του Αχιλλέως 
 

 Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακρυές χαίτες κουνούσαν, 
 την γη χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν 

μια σάρκα τώρα ποταπή – το πνεύμα του χαμένο - 
 Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων 

 
  

ΕΠΙΜΕΤΡΟ, II 
1897, 1908 
 
Η Κηδεία του Σαρπηδόνος 
 

 και τώρα ορμούν 
            ο Μενοιτιάδης κ’ οι Αχαιοί το σώμα 
            ν’ αρπάξουνε και να το εξευτελίσουν. 

 ερμηνευμένο πως το σώμα να νοιασθεί. 
 τον πλένει από τες σκόνες κι απ’ τ’ αίματα˙ 
 το δέρμα του ασπρίζει˙ και με μαργαριταρένιο 
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            χτένι κτενίζει τα κατάμαυρα μαλλιά. 
 Τα ωραία μέλη σχηματίζει και πλαγιάζει. 
 να παν το σώμα στην Λυκία, τον πλούσιο τόπο. 
 παρέδωσαν το δοξασμένο σώμα, 

 
 

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
(1919 - 1933) 

 
Του 1919 
 
 
Να μείνει 
 

 Σάρκας απόλαυσις ανάμεσα 
      στα μισανοιγμένα ενδύματα˙ 
 γρήγορο σάρκας γύμνωμα - 

 
 
Των Εβραίων 
 

 Σε τέλεια καμωμένα και φθαρτά άσπρα μέλη. 
 
Ίμενος 
 

 σπάνια το σώμα βρίσκοντας που αισθάνεται όπως θέλει αυτή- 
 

Του πλοίου 
 

 κι αυτό εφώτιζε την έκφρασί του. 
 

Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ) 
 

 Έτσι μικρός απ' την πατρίδα έφυγε 
      που αμυδρώς θυμούνταν την μορφή της. 
 

Του 1920 
 
 
Είγε ετελεύτα 
 

 την υπερφυσικήν εμφάνισί του 
 

Άννα Κομνηνή 
 

 «Και 
       ρείθροις δακρύων» 
 «περιτέγγω 
       τους οφθαλμούς...  
 Την καίει η οδύνη  
      «μέχρις οστέων και μυελών και μερισμού ψυχής» 
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 μα την πήρε 
      σχεδόν μεσ' απ' τα χέρια της ο προπετής Ιωάννης.  
 

Του 1921 
 
Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου˙ ποιητού, εν Κομμαγηνή˙ 595 μ.Χ. 
 

 Το γήρασμα του σώματος και της μορφής μου 
      είναι πληγή από φρικτό μαχαίρι. 

 
Εκόμισα εις την Τέχνη 
 

 εκόμισα εις την Τέχνην -  κάτι μισοειδωμένα 
 πρόσωπα ή γραμμές˙ Ξέρει να σχηματίσει     Μορφήν της Καλλονής˙ 

 
Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου  
 

 του έδωσε μορφήν εις άκρον ευειδή 
 

Τεχνουργός κρατήρων 
 

 κ’ έθεσα εν τω μέσω      έναν ωραίον νέον, 
      γυμνόν, ερωτικόν˙  
 για να κάμω  
      του νέου που αγαπούσα      το πρόσωπον ως ήταν. 
 
 

Του 1922 
 

Προς τον Αντίοχον Επιφανή  
 

 «Μες στην καρδιά μου πάλλει          μια προσφιλής ελπίς˙ 
 

Σ' ένα βιβλίο παληό  
 

 ο έφηβος 
της ζωγραφιάς - με καστανά, βαθύχροα μάτια˙ 

      με του προσώπου του την εκλεκτή εμορφιά, 
 με τα ιδεώδη χείλη του που φέρνουνε  
      την ηδονή εις αγαπημένο σώμα˙ 

 
Του 1923 
 
Εν απογνώσει 
 

 Και τώρα πια ζητεί 
      στα χείλη καθενός      καινούριου εραστή 
      τα χείλη τα δικά του˙ 
 στα χείλη άλλων νέων     τα χείλη του ζητεί˙ 

 
 



 13

Του 1924 
 
Ήλθε για να διαβάσει – 
 

 Και σήμερα το απόγευμα πέρασ’ ο έρως 
      Στην ιδεώδη σάρκα του, στα χείλη. 
      Στη σάρκα του που είναι όλο καλλονή 

 
 
Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει 
 

 Άραγε να τον λυπηθεί ο Καντακουζηνός 
            αν πάει στα πόδια του να πέσει. 
 
Του 1925 
 
Το 25ον έτος του βίου του 
 

 Νεανικές μορφές που απ’ εκεί περνούσαν. 
 Στο στόμα του μείνανε τα φιλιά. 
 Παθαίνεται απ’ τον διαρκή πόθον η σάρκα του όλη. 
 Του σώματος εκείνου η αφή είν’ επάνω του. 

 
 
Στο πληκτικό χωριό 
 

 Μέσα 
            στον ύπνον βλέπει κ’ έχει την μορφή, τη σάρκα που ήθελε.... 
 
Του 1926 
 
Μέσα στα καπηλειά – 
 

 Σαν άρωμα που επάνω 
            στην σάρκα μου έχει μείνει 
 
Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών 
 

 ωραίος, λευκοντυμένος έφηβος βαστά 
      με ανυψωμένα χέρια τον Σταυρόν, 

 
Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς 
 

 με τες ερωτικές της σάρκας τάσεις! 
 τα γελοία του γένεια. 
 
 

Του 1927 
 
Μέρες του 1896 
 

 της καθαρής σαρκός του        την καθαρή ηδονή.    
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Μέρες του 1901 
 

 που την εντύπωσιν 
            έδιδε σάρκας σχεδόν άθικτης. 
 
Του 1928 
 
Ένας νέος της Τέχνης του Λόγου – στο 24ον έτος του 
 

 Φιλεί το πρόσωπο το αγαπημένο κάθε μέρα, 
            τα χέρια του είναι πάνω στα πιο εξαίσια μέλη. 

 Φιλεί τα λατρεμένα χείλη˙ πάνω 
            στο εξαίσιο σώμα -  
 
Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην 
 

 για να φανεί και κάτι 
      από την εμορφιά του στήθους, του λαιμού.  
 Το μέτωπο δεξιά ολόκληρο σχεδόν 

            σκεπάζουν τα μαλλιά του, τα ωραία του μαλλιά 
 σαν έκανε τα μάτια, 
      σαν έκανε τα χείλη... Το στόμα του, τα χείλη 
 
Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη) 

 
 ένοιωνα εγώ συχνά  
 τα μάτια του κλαμμένα  

 
Μέρες του 1909, ’10, και ’11 
 

 Τα χέρια του ήσαν λερωμένα από σκουριές και λάδια. 
το σώμα του για ένα τάλληρο ή δύο πουλούσε. 

 
Του 1929 
 
Μύρης˙ Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ. 
 

 στα χείλη του διαρκώς τ’όνομα του Χριστού,  
 στα χέρια του βαστούσ’ έναν σταυρό 

 
Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ 
 

 μαχαίρι στην καρδιά του 
      το μαύρο καφενείο   όπου επήγαιναν μαζύ. 
 
 

Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων 
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 Τίποτε δεν απόδειχνε η ατάραχη μορφή της 
 

 
Του 1930 
 
 
Ρωτούσε για την ποιότητα –  
 

 είδ’ εκεί μέσα ένα πρόσωπο, είδε μια μορφή 
 τα χέρια των ν’αγγίζουν  
      επάνω απ’ τα μαντήλια˙ να πληριάζουν 
      τα πρόσωπα, τα χείλη σαν τυχαίως˙ 
 
 

Του 1932 
 
Μέρες του 1908 
 

 Αχτένιστα, ανασηκωμένα τα μαλλιά του˙ 
      τα μέλη του ηλιοκαμένα λίγο 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 
 
 

Στα 154 αναγνωρισμένα ποιήματα του Καβάφη που μελετήσαμε συναντάμε αναφορές στο 
σώμα και τα μέλη του που έχουν ως εξής: 

 
Σάρκα (12), Σώμα (33), Μορφή (11), Οφθαλμοί-Μάτια (18), Μέλη (3), Χέρια (11), Στήθος 
2), Χείλη (18), Μέτωπο (3), Λαιμός (1), Μαλλιά (6), Στόμα (2), Πόδια (4), Κεφάλι (4), Αίμα 
(6), Αυτιά (1), Δέρμα (4), Οστά (1), Μυελός (1), Καρδιά (4), Γένια (1), Πρόσωπο (17), 
Μυαλό (1) 
 
 

Ο Καβάφης αναφέρεται πολύ συχνά στο σώμα αποδίδοντάς  του διάφορες ιδιότητες και 
δίνοντάς του διάφορες προεκτάσεις: α) για να το αντιδιαστείλει με το πνεύμα και την ψυχή˙ για τον 
ποιητή υπάρχει σαφής διαχωρισμός και διάκριση ανάμεσα στα παραπάνω, β)  για να δηλώσει τη 
γήινη διάστασή του˙ είναι αυτό που αφήνει το αποτύπωμά του σ’ αυτόν τον κόσμο, γ) για να 
υποδηλώσει τις ενέργειες, κυρίως τις ερωτικές. Αλλού είναι «εξαίσιο», «αγαπημένο», 
«δοξασμένο», «ωραίο», ειδικά όταν απευθύνεται στο αντικείμενο του πόθου, αλλού είναι 
«κουρασμένο» και «γερασμένο»,  είναι πάντα αντρικό, απ’ αυτό εκπορεύεται και αυτό 
απολαμβάνει τον έρωτα σ’ όλο του το μεγαλείο, υπηρετεί κάποιον ανώτερο σκοπό, είτε αυτός είναι 
ο έρωτας είτε ο πόλεμος, και πάντα μα πάντα είναι φθαρτό, γεγονός που λυπεί αφάνταστα τον 
ποιητή.  

Αν, όπως ήδη είδαμε, το σώμα είναι συνώνυμο της φθοράς, αναφέρεται όμως σ’ αυτό με 
εκτίμηση, η σάρκα χρησιμοποιείται με εντελώς αρνητικές προεκτάσεις από τον ποιητή. 
Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα ερωτικά- ηδονιστικά ποιήματα του Καβάφη, για να 
περιγράψει την «ανώμαλη ηδονή», την άνομη και ανομολόγητη, για την οποία ο ποιητής 
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επικρινόταν όχι μόνο όσο ήταν στη ζωή αλλά ακόμη και σήμερα που η κοινωνία μας είναι πιο 
ανεκτική στην ομοφυλοφιλία. 
            Η μορφή, η εμφάνιση και η έκφραση χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν την 
εντύπωση, το οπτικό ερέθισμα κι έχουν μια «ευγενική» χροιά. 
            Τα χείλη είναι το μέλος εκείνο του ανθρώπινου σώματος που έχει αποκλειστικά και μόνο 
έναν σκοπό στην καβαφική ποιητική δημιουργία˙ είναι το καθαυτό σημείο της ερωτικής 
πραγμάτωσης. Αλλού είναι «ηδονικά και ρόδινα της μέθης», αλλού «λατρεμένα» και «ιδεώδη»˙ 
όπως και να’ χει όμως το ζητούμενο είναι να είναι «ενωμένα», να τα βρίσκει αυτός που τα αναζητά 
απεγνωσμένα, να πραγματώνεται η ερωτική επιθυμία. 
            Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Καβάφης και στα μάτια. Στα ποιήματά του τα συναντάμε 18 
φορές όσες και τα χείλη. Είτε είναι «καστανά και βαθύχροα», είτε «γκρίζα», είτε «ποιητικά», 
σημασία έχει πως αποτελούν πόλο ερωτικής έλξης και αφορμή για αναμνήσεις, ενώ άλλοτε πάλι 
χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, ως το όργανο της όρασης. 

      Το πρόσωπο λειτουργεί όπως και το σώμα. Συνήθως είναι «όμορφο», «αγαπημένο», και 
Χρησιμοποιείται κυριολεκτικά. Μόνο σε μια περίπτωση έχει υποδηλωτική σημασία, στο στίχο 
«πρόσωπα της αγάπης». 
            Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στο πώς χρησιμοποιείται η καρδιά στην καβαφική ποίηση.Οι 
αναφορές είναι μόνο τέσσερις, κι αυτές σε ποιήματα που δε συγκαταλέγονται στα ερωτικά. 
Συνεπώς, και δεδομένου ότι χρησιμοποιείται και τις τέσσερις φορές μεταφορικά, δηλώνει το 
κέντρο του συναισθηματικού κόσμου, όχι απαραίτητα και του αισθηματικού, ωστόσο, πράγμα που 
συνηθίζεται στην ερωτική ποίηση. 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ 
 
 
 
              Γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου το 1896 και αυτοκτόνησε σε ηλικία 32 ετών 
στην Πρέβεζα, στις 21 Ιουλίου του 1928. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές και 
πεζογράφους. Θεωρείται ο κυριότερος εκφραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης και τα έργα του 
έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Η ποίηση του διδάσκεται σε αρκετά 
ελληνικά και εξωτερικά Πανεπιστήμια. Για το έργο του έχουν γραφτεί εκατοντάδες εργασίες και 
βιβλία ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες ειδικά συνέδρια. 
             Το 1914 μετέβη στην Αθήνα για σπουδές στην Νομική και απέκτησε το πτυχίο του το 
1917. Το 1916, φοιτητής στο Β΄έτος της Νομικής, ξεκίνησε να δημοσιεύει ποιήματα του σε λαϊκά 
περιοδικά αλλά και σε εφημερίδες όπως η Ακρόπολις. 
             Το 1918 επισκέφθηκε τους γονείς του στην Θεσσαλονίκη. Το 1919 ακύρωσε την 
επιστράτευση του λόγω προβλημάτων υγείας, ενώ τον ίδιο χρόνο έλαβε την δικηγορική του άδεια 
και διορίσθηκε υπουργικός γραμματέας Α’ στη Θεσσαλονίκη, για να είναι κοντά στους γονείς του. 
Την ίδια χρονιά εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Ο πόνος των ανθρώπων και 
των πραγμάτων. Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε επίσης και το σατιρικό περιοδικό Η Γάμπα, του οποίου η 
δημοσίευση απαγορεύτηκε μετά από την κυκλοφορία έξι τευχών. Το 1921 εκδόθηκε η δεύτερη 
ποιητική του συλλογή με τίτλο Νηπενθή. Το 1923 διορίστηκε στο Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αντιλήψεως, όπου επέδειξε σημαντικό έργο πρότασης νόμων που αφορούσαν την 
δημόσια υγεία. Δυστυχώς όμως τίποτα δεν υλοποιήθηκε γιατί ξέσπασε η δικτατορία του Πάγκαλου. 
Το 1927 εξέδωσε την τελευταία του ποιητική συλλογή Ελεγεία και Σάτιρες. Για ένα χρονικό 
διάστημα επιχείρησε να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου αλλά λόγω της έλλειψης πελατείας 
αναγκάστηκε να ψάξει θέση εργασίας ως δημόσιος υπάλληλος. Διορίστηκε ως Υπουργικός 
Γραμματέας Α’ στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την οριστική απαλλαγή του από τον 
στρατό (παρουσιάσθηκε μόνο για λίγες μέρες) τοποθετήθηκε σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, 
μεταξύ τον οποίων οι Νομαρχίες Σύρου, Άρτας και Αθήνας. Στο τέλος, για να αποφύγει τις 
συνεχείς μεταθέσεις, μεταπήδησε στο Υπουργείο Πρόνοιας και μάλιστα στην κεντρική του 
υπηρεσία στην Αθήνα. Το 1928 αποσπάσθηκε στην Πάτρα αλλά έφυγε αμέσως για ταξίδι στο 
Παρίσι και μετά την επιστροφή του μετατέθηκε στη νομαρχία της Πρέβεζας, που έμελλε να είναι ο 
τελευταίος του σταθμός. 
 
 
 
 
Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
 
Θάνατοι 
 

 Χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα 
 Ματάκια μου που κάτι το εδιψάσατε 
 ω, που’ χατε πολλά να ειπείτε, στόματα, 
 μάτια, χεράκια, στόματα, ιστορήστε μου 

 
Gala 
 

 το μάτι ανοιγοκλεί προτού δακρύσει. 
 Κι ας μίλησαν τη γλώσσα του θανάτου, 
 με φρίκη το φεγγάρι αποτραβά 
      τ’ ασημοδάχτυλά του. 
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 όσοι έχουμε το μάτι μας υγρό 
 στο μαύρο μας το δάκρυ 

 
Χαμόγελο 
 

 Σα δυο κεράσια χώρισαν τα χείλη˙ 
 στο στήθος της ανεβοκατεβαίνει 
 και κρύβονται στα μάτια της˙ 
 που στάθηκαν στο μάγουλο διαμάντια 

 
Ζωές 
 

 απ’ τα ρουμπίνια χείλη γυναικός 
 τα τάματα, οι καρδιές ασημωτές, 
 στ’ αγαπημένα χείλη γυναικός.  

 
Νοσταλγία 
 

 Κι αν φούσκωσαν τα στήθη κι αν δακρύζεις 
 Ξάφνου θα ιδείς δυο μάτια γαλανά 
 Και θ’ ανθίσει στο βλέφαρο σαν τότε 
 Τα μάτια που κρεμούν – ήλιοι χλωμοί - 

 
Αγάπη 
 

 Δροσούλα το ιλαρό το πρόσωπό της 
 πώς εγελάσαν τα πικρά μου χείλη! 
 Σάμπως τα μάτια της να μου είπαν ότι 

 
Άνοιξη 
 

 Οι δυο λατάνιες ύψωσαν μες στην απελπισιά τους 
      τα χέρια. 

 
 
ΝΗΠΕΝΘΗ 
 
Οι στίχοι μου 
 

 Δικά μου οι Στίχοι, απ’ το αίμα μου, παιδιά. 
 Τα δίνω από την ίδια μου καρδιά, 
 σα δάκρυα τους τα δίνω από τα μάτια. 

 
Γυρισμός 
 

 Κάτου απ’ την πάχνη αναρριγά, με του κορμιού της την ογρή 
 
Ευγένεια 
 

 και το αίμα σου, πορφύρα. 
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 Και δρόσισε τα χείλη 
      στα χείλη της πληγής σου. 

 
Δον Κιχώτες 
 

 Με μάτια ογρά, τις χίμαιρες ν’ απαρνηθούν τις πρώτες. 
 
Πολύμνια 
 

 Λάμπει το βλέμμα της 
 Σάμπως να λιώνουνε 
      χέρια κερένια 
 Στ’ άσαρκα μάγουλα 
 Είναι το αξήγητο 
      το μικροστόμα 
 Τα μάτια σου 
      θαν τα φιλήσω. 

 
Ποιητές 
 

 τα πορφυρά θρηνητικά μαλλιά σας. 
 
Δέντρο 
 

 Με αδιάφορο το μέτωπο και πράο, 
 
Χαρά 
 

 Τη βλέπω – στα μαλλιά σου πνέει – την αύρα. 
 Είναι βαθιά τα μάτια σου όπως να’ βρα 
 καθώς ορμάω για να σου πιω τα χείλη. 

 
Σε παλαιό συμφοιτητή 
 

 Φίλε, η καρδιά μου τώρα σα να εγέρασε. 
 
Στροφές 3, 4, 6, 8, 9,  
 

 κι ενώ μια ογρή στα μάτια σου 
 κι όπως μου ασπρίζουν τα μαλλιά 
 το βλέμμα από κρουστάλλι, 
 που ρέουν στο μέτωπό μου, 
 και σιωπηλή του αχάτινου 
      ματιού σου υπερηφάνεια; 
 Με τα ουρανιά μάτια σας και με βιόλες στο λαιμό 
 

Το φεγγαράκι απόψε… 
 

 Στα πόδια μου σκορπίζοντας αστέρια. 
 Οι παλάμες μου θα’ χουνε γενεί 
 Με φεγγάρι τους ώμους, τα μαλλιά 
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 η καρδιά μου βαρύ μαργαριτάρι. 
 
Γραφιάς 
 

 Διπλώνοντας το στήθος μου, γυρεύω αναπνοή 
 Απόκαμα, θολώσανε τα μάτια μου και ο νους, 

 
Αθήνα 
 

 και βαραίνει 
            το ασήμι του βλεφάρου της η εσπέρα. 
 
Πάρε τα δώρα 
 

 και αρρώστησεν ο Μάρτης στην καρδιά μου. 
 Στα μάτια μου το χέρι θα περάσεις, 

 
Πεθαίνοντας 
 

 Φτωχή καρδιά, θανάσιμα μα αιώνια λυπημένη˙ 
 ω, τι θα πεις, στενή καρδιά, στη χλωμή δύση αγνάντια; 

 
Μόνο 
 

 Τα ωραία κι απλά κορίτσια -ω αγαπούλες! - 
να παίζουνε τ’ αστέρια εκεί σα μάτια 

 
 

Δρόμος 
 

 Κλαίνε μου οι θύμησες,  
      κλαίνε τα μάτια.  
 Αεροσαλεύουνε 

             κρίνοι και χέρια. 
 Ήλιοι τα πρόσωπα, 
      μάτια τ’ αστέρια. 
 
 

Η ψυχή μου (1-3) 
 

 Τι τώρα και αν ασπρίζουνε οι κροτάφοι; 
 Το σφίγγει στα ωχρά χέρια κλαίοντας όλη. 
 Έπειτα, ενώ, με βλέφαρα κλειστά, 
 Το χείλος, μόνο ξέρει, δεν ανθεί, 
      δεν είναι πια τα μάτια της ωραία. 
 

Ύπνος 
 

 Αγάπες θα’ναι στα μαλλιά μας οι αύρες,  
            η ανάσα των φυκιών θα μας μυρώνει  
            και κάτου απ’ τα μεγάλα βλέφαρά μας, 
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      χωρίς ναν το γρικούμε, θα γελάμε. 
 Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα  
      κι όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, 
 Και το φεγγάρι 
      θα κατεβεί στα πόδια μας  λαμπάδα 
 

Αφιέρωμα 
 

 Ασημένιο το μέτωπο. Και ωραία  
 τα μάτια σου εφωσφόριζαν γαλάζα. 
 Μα οι κρόταφοί σου ρόδα πλέον ωραία. 
 Επάλευαν τα χέρια σου, εκερδίζαν˙ 
 Λάλο ή βουβό, το χείλο σου είναι βρύση, 
 Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει,  
      αφήνοντας στα δάχτυλα τη γύρη. 
 το χέρι σου μετάξι, κ’ εχάθηκες. 

 
Τώρα που μήτε ο έρωτας... 

 Χορδή η καρδιά μου δέχονταν το Μάρτη ανατριχίλα. 
 Και η Μούσα μου άγγιζε τα μαλλιά. 
 Βάλετε πάλι στο πικρό χείλος μου την αχτίδα, 
      στα μάτια την ανθρώπινη και θεία σταλαγματιά. 
 Και στο χλωμό μου μέτωπο για λίγο κάμετε ώστε ... 
 ας ήτανε ανατέλλοντα τα μάτια σου να ιδώ, 

 
Μοναξιά 
 

 Στην άρπα, που ενοστάλγησε τα δάχτυλα, 
 Τα χέρια μου όπως δένω και όπως θλίβομαι, 
 Πώς ξεχειλά σε δάκρυον, αδερφούλες μου,  
      η αγάπη στα μεγάλα μου τα μάτια! 
 

Κι αν έσβησε σαν ίσκιος... 
 

 κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι  
 στον κήπο της καρδιάς μου μαραθεί, 

 
Του αδελφού μου 
 

 τα ονείρατα στα χέρια μου εσκορπίσαν 
να περάσεις 

 τριγύρω μου το χέρι 
 τα μάτια σου κοιτώντας που εδακρύσαν, 

 
 
ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ 
 
Υστεροφημία 
 

  και τον ζητούν τα πορφυρά στόματα των ανθών. 
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[ Όλα τα πράγματά μου έμειναν... ] 
 

 και γράφω με το δάχτυλο σταυρούς. 
 
[ Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ... ] 
 

 Με μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο 
 νιώθουμε τ’ άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο, 

 
Φύγε, η καρδιά μου νοσταλγεί... 
 

 κ’ είμαι άνθος που φυλλορροεί στο χέρι σου και πάει. 
 Τώρα τα χείλη μου διψούν το φίλημα της μάνας,  
 Φύγε, η καρδιά μου νοσταλγεί την άπειρη γαλήνη!  

 
[ Σάββατο βράδυ... ] 

 ανοίγουνε στο δρόμο σα λουλούδια 
            οι απλές καρδιές, 
 
[ Λύπη ας ερχόταν η χαρά... ] 
 

 εμέ η καρδιά κι ανάλαφρη να πέσει καταγής, 
 
Οι αγάπες 
 

 Φοβισμένα σπουργίτια τα μάτια τους, 
 Ωχρά χέρια θα σβήνουν στο σύθαμπο 
      και θανάσιμα χείλη θα τρέμουν. 
 Εμείς, κοίτα, στα πόδια σου αφήνουμε, 
 τα μεγάλα σαν έκπληκτα μάτια τους 

 
Παιδικό 

 θα μου γλυκάνει  
      και την καρδιά  
 

[ Θέλω να φύγω πια από δω... ] 
 
ωραία να’ ναι τα πρόσωπα και να χαμογελούνε, 
 
Βράδυ 
 
τ’ αεράκι που λόγια με των ρόδων τα χείλη  
 
Ηλύσια 
 

 Τόσο πολύ τα σώματα κουράστηκαν, 
 Τα σώματα κυλούν χάμου, συσπείρονται  
      στρεβλωμένα 
 Χώμα στο χώμα γίνονται τα σώματα. 
  ή σαν απλά χαμόγελα σε χείλη. 
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[ Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα... ] 
 

 Και στην καρδιά 
      αιφνίδια καλοσύνη. 
 Στα χέρια το παλτό 
      στ’ αναστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. 

 
Ωδή σ’ ένα παιδάκι 

 γυρεύουν τα χεράκια 

 που σάλευαν σαν κρίνοι. 

 τα παιδικά σου μάτια. 

  το χαμόγελο που είχες, 
 

Ιστορία 

 Έπειτα εσώπασαν τα χείλη, 

             και στην καρδιά τους εγεράσαν. 

 Τώρα καθένας, με ωχρό στόμα,  
σκύβοντας, φιλεί τα δεσμά του 
 

[ Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες... ] 

 Υψώνονται σα δάχτυλα στη χάη, 

 Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε 

[ Ποια θέληση θεού μας κυβερνάει...] 

 σα να χτυπούν το πόδι σε μια στέρνα.                      
 Κοιτάζουνε με φόβο, με απορία,  

Ανδρείκελα 

 ανδρείκελα, στης Μοίρας τα δυο τυφλά χέρια 
 άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ’ αστέρια. 
 Ω! κι αν δεν ήταν η βαθειά λύπη στο σώμα, 

Τι να σου πω φθινόπωρο 

 αστέρια με το μέτωπο, με της χρυσής σου χλαίνης 
  χτυπώντας αργά κάποτε στους ώμους τα φτερά του 
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Τάφοι 

   Από κει, στην καρδιά μας που ειρηνεύει,  

Επίκλησις 
 

 Σα μορφασμό θα πάρω στη μορφή σου,  
 Με ζητούνε τα νύχια σου. 
 τη χαρά που στα στήθη έχουν οι άλλοι 

[ Όταν άνθη εδένατε] 
 

 Όταν άνθη εδένατε στα τεφρά μαλλιά σας, 
 και μες στην καρδιά σας 
 Οι άνθρωποι με τα έξαλλα πρόσωπα, τα ρίγη, είχαν όλα φύγει 

σκύβοντας τον ώμο, την βαθειάν ακούγοντας σιωπή, τους γρύλους  
 στην άκρη του χείλους 
 Κι όταν εκινήσατε λυτρωμένα χέρια 

 

Φθορά 

 και σαν παιδάκι τα γκρεμίζει ο Χρόνος με το πόδι. 

Κανάρης 

 Κ’ είχε το θείο  
 χέρι που φλόγα  
 κράταε κι ευλόγα 

Εις Ανδρέαν Κάλβον 

 και του λαού τον τράχηλον  
 γοργά από μίαν χείρα 
 να γελά τον αγώνα των και δε βλέπουν ότι ύψωσε τώρα το πέλμα 
 ιδιοτελή καρδίαν, 
 και παρειάν αναίσθητον  

Αποστροφή 

 Ζωή σας όλη τα ωραία σας μάτια. 
 Στα χείλη, μόνο οι λέξεις των παθών. 
 μ’ αλύγιστο το σώμα, θριαμβικά, 
 με τα τέσσερα πόδια κολλητά. 
 με μια φουρκέτα τ’ άδειο σας κεφάλι! 
 Ατίθασα μέλη, διαφανή ρούχα,  

γλοιώδη στόματα υποκριτικά, 
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Όλοι μαζί... 

 Αλλάζουμε με ήχους και συλλαβές  
  τα αισθήματα στη χάρτινη καρδιά μας. 
 Αφήνουμε στο αγέρι τα μαλλιά  

και τη γραβάτα μας. 

Δημόσιοι υπάλληλοι 

 τους ώμους 
 σηκώνοντας οι υπάλληλοι οι καημένοι. 

Ο Μιχαλιός 

 μα του άφησαν απ’ έξω το ποδάρι 
 

Υποθήκαι 

 Ξαπλώσου χάμου με μάτια κλειστά 
  όταν οι άνθρωποι διαφιλονικούν  

τη σάρκα σου και το αίμα. 

Ώχρα σπειροχαίτη  

 Αμφίβολα κοιτάζοντας έλεγα μυστικά,  
ωραίο κι ό,τι μας έδιναν τα φευγαλέα της χείλη… 

 Το μέτωπό μας έκρουσε τόσο απαλά  
που ανοίξαμε για να’ μπει σαν κυρία η Τρέλα στο κεφάλι μας 

 το ένστικτο ν’αφηνόμεθα στο χέρι στου Θεού. 
 ευδόκησε στα μάτια μας να κατεβάσει αυλαία  
 όταν γελώντας αινιγματικά, μας έδινε τα χείλη 

[Επρόδωσαν την αρετή...] 

 Με χρήμα παίρνεται η καρδιά κι αποτιμάται ο φίλος. 
 Άν άλλοτε αντιφέγγιζε στο νου, στα μάτια, σ’ ό,τι,  
 είναι πικρία στο χείλος. 

Η πεδίας και το νεκροταφείον 

 αίμα και δάκρυα το’ χουνε ποτίσει 
 κ’ οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σα χέρια  

Μικρή ασυμφωνία εις Α μείζον 

 όσοι μοιάζουν αριστοκράται,  
την περιποιημένη φάτσα, 
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Σταδιοδρομία 

 Τη σάρκα, το αίμα θα βάλω,  
 Την ψυχή και το σώμα πάλι,  
 Θα φύγουν, και θα’ναι η καρδιά μου, 

Ιδανικοί αυτόχειρες 

 Θεέ μου, το φριχτό γέλιο των ανθρώπων,  
τα δάκρυα, ο ιδρώς, η νοσταλγία 

Δικαίωσις 

 Θα ξαπλωθώ, τα μάτια μου θα κλείσω, 
 η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει  

-πρώτη φορά- σε τέσσερων τον ώμο. 
 

Τα τελευταία ποιήματα [1928] 

Αισιοδοξία 

 μ’ ένα χαμόγελο στ’ ανύπαρκτά τους χείλη; 
 και μες στα μάτια μας διατηρούμε ακόμα 
 με κομμένα τα χέρια στους αγκώνες, ασάλευτοι σαν πρόσωπα σε εικόνες. 
 Κι αν ποτέ στα νύχια μας ανασηκωθούμε, 

   

Συμπεράσματα 

 

Στα απελπισμένα και πεισιθάνατα ποιήματα του Καρυωτάκη που είχαν πρωτεύουσα θέση 
και σημάδεψαν την ποιητική δημιουργία του 1920 συναντάμε αρκετές αναφορές στο σώμα του και 
σε συγκεκριμένα μέλη του. Πιο συγκεκριμένα: 

Σώμα (7), χέρια (15), μάτια (32), χείλη (19), στόμα (6), σάρκα (2), δάχτυλα (3), πόδια (4), 
πρόσωπο (5), ώμος ( 3) , καρδιά (21), μέτωπο (4), νύχια (2), αίμα (5), αγκώνες (1), φάτσα (1), 
κεφάλι (2),  μάγουλα (3), στήθος (4), γλώσσα (1), βλέφαρα (2), παλάμη (1), κρόταφοι (1), 
κορμί (1) 

Το σώμα απαντά μόνο με επτά αναφορές ενώ μια φορά αναφέρεται το κορμί, με το 
χαρακτηρισμό «άρρωστο». Σε μια περίπτωση το αντιδιαστέλλει με την ψυχή, σε τρεις περιπτώσεις, 
όλες στο ίδιο ποίημα, χρησιμοποιείται αντί της λέξης «άνθρωπος», χωρίς αναφορά στην ψυχή ή το 
πνεύμα. Τέλος, είναι αυτό που πονά όταν θυμάται, κι αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αν 
αναλογιστούμε πως θα περιμέναμε ο πόνος της ανάμνησης να είναι καθαρά πόνος της ψυχής. 

Τα μάτια θα λέγαμε πως έχουν την τιμητική τους στα καρυωτακικά ποιήματα. 
Ανεξαρτήτως χρώματος, είναι αυτά που εκφράζουν όλα τα συναισθήματα, κυρίως την αγάπη αλλά 
και το φόβο, «μιλούν» σ’ αυτόν που ξέρει να τα διαβάζει (κι ο ποιητής είναι σίγουρα ένας απ’ 
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αυτούς), τις περισσότερες φορές είναι «ογρά», δηλαδή δακρυσμένα, είναι πιο φωτεινά κι από τ’ 
αστέρια (ενώ θα περιμέναμε το αντίθετο), χάνουν την ομορφιά τους μόνο όταν είναι σφαλιστά, 
όταν δηλαδή ο θάνατος τους στερεί τις παραπάνω ιδιότητές τους. 

Ο Καρυωτάκης δίνει ιδιαίτερη σημασία και στα χέρια. Αλλού είναι «κερένια» ή «ωχρά», 
αλλού «ευαίσθητα σαν κρίνα», αλλού «λυτρωμένα». Άλλες φορές «υψώνονται απελπισμένα», 
άλλες «παλεύουν» κι άλλες «σχίζουν». Όταν μάλιστα αυτά είναι τα χέρια της Μοίρας, τότε είναι 
«τυφλά». Μας δίνει την εντύπωση ο ποιητής, λοιπόν, ότι τα χέρια είναι το όργανο με το οποίο 
εκτελούμε όλες μας τις πράξεις, συνεπώς είναι υπεύθυνα για ό τι κάνουμε. Ας μην ξεχνάμε και το 
γεγονός ότι το δικό του οπλισμένο χέρι στέρησε κι απ’ τον ίδιο τη ζωή. Τα χέρια, τέλος, γίνονται 
χεράκια μόνο όταν είναι παιδικά ή νεκρά˙ μόνο στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι αθώα ή 
απενοχοποιούνται. 

Σε ό τι αφορά στα χείλη έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: αυτά είναι «ρουμπινένια» και 
«αγαπημένα» όταν αναφέρονται σε πρόσωπο αγαπημένο, χαμογελούν, φιλούν και τότε θέλεις «να 
τα πιεις». Είναι όμως και «της πληγής», «θανάσιμα», «πικρά» κι «ανύπαρκτα», κυρίως όταν πια 
έχουν σωπάσει για πάντα. 

Όταν ο Καρυωτάκης αναφέρεται στην καρδιά, τις περισσότερες φορές αναφέρεται στη δική 
του. Η καρδιά του, λοιπόν, είναι «φτωχή», «αιώνια λυπημένη», «μαραμένος κήπος», «στενή» σα 
χορδή, «ανάλαφρη» και «χάρτινη», έχει ανάγκη από λίγη γλύκα όταν «βαραίνει», «γερνάει», 
«πονάει» και κυρίως όταν «νοσταλγεί». Αν αναλογιστούμε ότι ο ποιητής έφυγε από τη ζωή πολύ 
νέος, τότε σίγουρα μας ξενίζει που παρουσιάζει μ’ αυτόν τον τρόπο την καρδιά. Οι νέοι είναι κατά 
βάση υγιείς. Ωστόσο, γνωρίζοντας πως η καρδιά είναι το συναισθηματικό μας κέντρο, 
συνειδητοποιούμε πως υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν κατάφερε ποτέ να τη θεραπεύσει, γι’ αυτό κι 
οδηγήθηκε στην αυτοχειρία. 
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

 
 

Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Νοέμβριο του 1911. Ήταν ο έκτος 
γιος της Μαρίας και του Παναγιώτη Αλεπουδέλη. 

 
 
 

 
 
 

 
Στην Αθήνα η οικογένεια εγκαταστάθηκε όταν ο Οδυσσέας ήταν 3 χρονών. Στα παιδικά και 
νεανικά του χρόνια, στο σπίτι της οδού Σόλωνος, σημαντικό ρόλο έπαιξαν η Γερμανίδα 
γκουβερνάντα του Άννα Κέλερ και ο θάνατος της αδερφής του Μυρσίνης το 1918, όταν ο ποιητής 
ήταν μόνο 7 χρονών. Ένας θάνατος που τον συγκλόνισε και ίσως να τον έβαλε σ' έναν αγώνα να 
τον ξεπεράσει, ώστε στο τέλος να αποδεχθεί το θάνατο και να τον νικήσει. Έτσι κατάφερε να κάνει 
οίστρο της ζωής το φόβο του θανάτου. 
Σε νεαρή ηλικία ο ποιητής μας στάθηκε τυχερός να έχει σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Ιωάννης 
Κακριδής και ο Γιώργος Αποστολάκης, ευτύχησε να ταξιδέψει πολύ, να μυηθεί στην αγάπη της 
φύσης, να προχωρήσει στην ανακάλυψη των νησιών του Αιγαίου και να αφήσει την ψυχή του σ' 
ένα αδιάκοπο ταξίδι στα γαλανά νερά του Αρχιπελάγους. 
Στα 13 του χρόνια άρχισε να δημοσιεύει, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, συνεργασίες του στη 
"Διάπλαση των Παίδων", ένα περιοδικό που σε μας τα παιδιά θυμίζει τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, την 
Πηνελόπη Δέλτα και άλλους κορυφαίους των ελληνικών γραμμάτων. 
Γράφει τα "Πρώτα ποιήματα" το 1934. Τότε γνωρίζει και συνδέεται με τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Μια 
γνωριμία που θα τον επηρεάσει και που θα εξελιχθεί σε μια βαθιά, ισόβια φιλία. Για πρώτη φορά 
τότε δέχεται απρόθυμα να δημοσιεύσει ποιήματά του στα "Νέα Γράμματα", με το ψευδώνυμο που 
θα τον έκανε παγκόσμια γνωστό: Ελύτης. 
Στο καφενείο του Λουμίδη, ένα στέκι που εγκαινίασαν το 1938 με την άλλη μεγάλη ποιητική 
μορφή, το Νίκο Γκάτσο, συναντιέται με σπουδαίους ανθρώπους. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο 
Μάνος Χατζηδάκις ήταν δυο απ' αυτούς. 
Στην εποχή του, στην ποίηση επικρατούσε μια νοοτροπία που ήταν γνωστή με τον όρο 
"Καρυωτακισμός", που σήμαινε για τη λογοτεχνία ένα κλίμα πόνου, ενοχής και ίσως 
απαισιοδοξίας. Κόντρα σ' αυτά, ο Ελύτης αντιτάσσει μια ποίηση χαρούμενη, ευφρόσυνη, με μια 
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τρελή ροή λόγου, γεμάτη ζωντανές εικόνες.  
Εκπρόσωποι της γενιάς του '30, αυτός και ο Εμπειρίκος, αφομοιώνουν στην ποίησή τους στοιχεία 
υπερρεαλισμού, σε αντίθεση με τον Σεφέρη - άλλη μια ξεχωριστή μορφή της ίδιας γενιάς - ο οποίος 
φέρνει στην ελληνική ποίηση έναν νέο αέρα, επηρεασμένος από τον συμβολισμό. 
Ως πολίτης, δεν παρέλειψε να δώσει το παρόν στις κρίσιμες στιγμές του έθνους. Υπηρέτησε στο 
αλβανικό μέτωπο ως ανθυπολοχαγός (΄40-'41). Οι εμπειρίες του απ' το Αλβανικό έπος 
συγκεντρώνονται σ' ένα έργο, το "΄Ασμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας". 
Στη Γαλλία, το 1950, ξεκινά να γράφει την κορωνίδα του έργου του, το " 'Αξιον Εστί", που 
κυκλοφορεί το 1960 και κερδίζει το Πρώτο Κρατικό Βραβείο. Το 1963 ο Σεφέρης παίρνει το 
βραβείο Νόμπελ και ο Ελύτης εκδίδει το έργο του " 'Ηλιος ο Πρώτος" και τα επόμενα χρόνια, 
ηχογραφεί με τον Θεοδωράκη τις "Μικρές Κυκλάδες". 
Στα 1972 αρνείται - σαν πράξη αντίστασης - το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας, που του προσφέρει 
η χούντα. Εκδίδει "Τα ρω του έρωτα" το 1973 και κυκλοφορεί σε μουσική Λίνου Κόκοτου "Το 
θαλασσινό τριφύλλι". 
Το 1979, η Σουηδική Ακαδημία ανήγγειλε, ότι του απονέμει το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και 
γίνεται ο δεύτερος 'Ελληνας που τιμάται με το ανώτερο βραβείο, στο χώρο της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. 
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από την πνευματική παρακαταθήκη που μας άφησε. 
"Προσανατολισμοί" (1940), "Θάνατος και Ανάσταση του Κων/νου Παλαιολόγου" (1971), "Ο 
Ήλιος ο Ηλιάτορας" (1972), "Ο ζωγράφος Θεόφιλος" (1973), "Η μαγεία του Παπαδιαμάντη" 
(1977), "Μαρία Νεφέλη" (1978), αλλά και ένα τεράστιο έργο στο χώρο της δισκογραφίας. 
Από τα δοκίμιά του μέχρι τις μεταφράσεις ξένων ποιητών και θεατρικών συγγραφέων. Μια 
προσφορά που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το 1992, το βιβλίο "Εν λευκώ" και το 
1995 μια συλλογή δοκιμίων με τίτλο "Ο κήπος με τις αυταπάτες". Μια παρακαταθήκη, για την 
οποία τιμήθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Πέθανε στις 18 Μαρτίου του 1996 από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
 
Του Αιγαίου 
 

 Τα χάδια των μαλλιών 
 Ξαναγεννάει τα μάτια 
 Αφρισμένη απόκριση στ’ αυτιά των κοχυλιών 
 Κι όταν μες στα μαλλιά μου μελαγχόλησε 
 Το αμετανόητο χέρι 
 Τα μάτια μου ορθάνοιχτα μες στις εικόνες του 
 Πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν φως 
 Όλα τα δάχτυλα  Σιωπή 
 Τ’ ανοιχτά μπράτσα της γεμίσανε ύπνο 
 Τα  ξεκούραστα μαλλιά της άνεμο 
 Τα μάτια της σιωπή 
 Βλέφαρο ανύσταχτο 
 Το διάδημα του φεγγαριού στο μέτωπο της νύχτας 
 Κι ο πόνος μετρημένος από εξασκημένο αυτί 
 Μια σουρωμένη καταιγίδα χιμάει μες στο νεανικό στήθος 
 Η επιθυμία έχει μια πολύ ψηλή κορμοστασιά και στις παλάμες της καίει η απουσία 
 Κι ένας λαός από χέρια προς εκείνη ανάβει θαυμασμού παρανάλωμα! 
 Τα στόματα μοιάσανε στα χρώματα  
 Φυσάει το αμέριμνο στόμα 
 Να νιώσει την παρουσία της ηδονής ως μες στις κόρες των ματιών του. 
 Των ματιών του που ρέουνε από την πλάτη του έρωτα. 
 …ως την έκπληξη των ματιών μου 
 Τι θα ήταν η ευτυχία με το ακατόρθωτο σώμα της 
 Δυο χέρια περιμένουνε 
 Στον αγκώνα τους στηρίζεται ολόκληρη η γη 
 Είχε φύγει μέσ’ από το πρωί των ματιών μου (καθώς τα βλέφαρα είχανε κάνει το χατίρι του 

ήλιου τους) 
 Στην αφή της παλάμης σου 
 Κι ενώ θα τρέχει ο ουρανός κάτω απ’ τις γέφυρες των πλεγμένων χεριών μας 
 Οι πιο πολύτιμοι κάλυκες θα ταιριάζουνε στα μάγουλά μας 

 
Ωρίων 
 

 Διάττοντα ψεύδη αφήσανε τα χείλια 
 Βρίσκομε το κεφάλι μας στα χέρια του Θεού. 
 Το αίμα στη μνήμη των προσώπων μας 
 Αφήσαμε το γήινο δέρμα 
 Τώρα στα μέτωπά μας γειτονέψανε άστρα! 
 Φύγαν τα μάτια μας αλλά προπορεύονταν οι ψυχές μας 
 Γιατί την απαλλάξαμε από το κορμί μας 
 Μας τραβάει απ’ το χέρι αόρατο χέρι 
 Νιάτα στα βράχια επάνω, στήθος 
 Με στήθος προς τον άνεμο 
 Δάχτυλα ελαφρά για να χαϊδέψουν ένα μέτωπο 
 Όποιος είδε δυο μάτια ν’ αγγίζουν τη σιωπή του 
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 Ας θυμίσει το αίμα του στους άλλους ήλιους 
 Πέλματα, χώμα καμωμένο για ίλιγγο 
 Κέρδος του ήλιου σε μι’ ανθρώπινη καρδιά- 
 Που γυρνάει προς το πέλαγος τα κενά των ματιών της 
 Που σπάζει όλο τον ήχο του τσαγρίζοντας τα μέτωπα των εσπερίων παρθένων 
 Μάγουλα των νυμφών νιφτείτε όλη την άνοιξη 
 Στα πεζούλια των άστρων το γενναίο σύναγμα των άσπιλων χεριών 
 Των χεριών μας που έπλασαν με φως από καρδιά το ιδεατό τους σκίρτημα 
 Των κορμιών που κερδίζουν το αίμα τους 
 Κι αφήνουν τα μαλλιά τους διθυραμβικά να πλέκονται 
 Σπινθηροβολώντας στις παλάμες γυναικών 
 Μ’ ανοιξιάτικα χείλια  
 Όταν αρχίζει στα ξανθά κεφάλια των πρωτόβγαλτων περιπετειών 
 Αίμα στην πράξη αυτή! Αίμα στις πράξεις μας 
 Γιατί τρεμίσανε τα βλέφαρα της κάθε μας συγκίνησης 
 Μόχθος περιστεριών οι πλάτες της ημέρας 
 Είναι το φως που ενστερνιστήκανε και τ’ ανυψώνει ως τις καρδιές μιας ύπαρξης που 

αλλάζει 
 Που όλα τα πλήθη σφίγγουν τις εικόνες τους 
 Α τα γυμνά κορμιά στ’ αετώματα του χρόνου χαραγμένα 
 Που ήβραν τις ώρες μας και πάλεψαν σώμα με σώμα 
 Υψώνοντας τις φλόγες των σαν τ’ αλαφριά κορμιά της καλοσύνης 
 Χτυπώντας τις παλάμες μας  

 
Οι κλεψύδρες του αγνώστου 
 

 Δυο μάτια σκέπτονται 
 Που ζητάνε τα χέρια σφίγγοντας τη μοίρα τους που άλλαξε σώμα 
 Όταν κόπηκε ο λαιμός μιας τέτοιας μέρας 
 Στα δάχτυλα του κόπου 
 Από πού ανοίγει αυτό το στήθος 
 Ρευστή παρουσία στις κόρες των ματιών 
 Που διψώ ένα σώμα 
 Αυτό μου δίνει το αίμα μου πιο κόκκινο 
 Σώμα ζωντανό, ύπαρξη, άνθρωπος 
 Κρυώνει τα μάτια 
 Στο στήθος του κακία 
 Κι όλο το πρόσωπο της γης λάμπει 
 Εύθυμα στόματα φίλησαν 
 Είναι τα μάτια πια που κυριαρχούν 
 Μες στα χείλη, μες στα δόντια, ένα ένα τ’ αμαρτήματα 
 Γυμνώνει τ’ αυτιά 
 Στους ώμους της ζωής 
 Ρίχνει το κεφάλι της 
 Υπάρχει ένα στήθος που χωράει τα πάντα 
 Σ’ άλλο στόμα 
 Στην παλάμη του διαβάζει 
 Μέτωπα φέγγουν, δάχτυλα ερευνούν 
 Κι όλα τα κρύα νησιά θ’ ανάψουν τα μαλλιά τους 



 32

 Κόσμο των κλειστών βλεφάρων 
 Αίμα που τρέχει από τα μάτια μου 
 Ο μόχθος των χεριών μου 
 Το χέρι που έδωσε το ρίγος του 
 Σαν καρδιά που μπαίνει πια στη θέση της 
 Τους κόσμους των ματιών της  

 
Σποράδες 
 
Ελένη 
 

 Θ’ απλώσουμε τα χέρια μας 
 Θ’ αφήσουμε τα μάτια μας 
 Κλείσανε τα βλέφαρά σου 
 Με το μέτωπο στο τζάμι 
 Το χέρι σου στο χέρι μας 
 Το αίμα μας στις φλέβες των ονείρων σου 
 Το στήριγμα του αγκώνα στην ανάμνηση 
 Κινάς τα δάχτυλά σου 

 
Κοιμωμένη 
 

 Ολόγυμνο το στήθος 
 Ω μην ανθέξεις πια στα βλέφαρα 
 Στα δάχτυλα το λάδι ανάβει 

 
Ελιγμός 
 

 Υπάρχει ένα πρόσωπο 
 Τόσο ζεστό στο χέρι 
 Έν’ άλλο πρόσωπο 
 Σαν ύπτια σπλάχνα 
 Δέντρα με μόνη επίπλωση τα δάχτυλά τους 
 Βαστούν στα χέρια οιμωγές 
 Ένα σβησμένο πρόσωπο 

 
Εύα 
 

 οι φλόγες των δαχτύλων μου  
 τα χείλη της ημέρας  
 κόβουν στα χείλη της ημέρας  
 το κεφάλι σου αντιμέτωπο στη μοναξιά του ονείρου 
 τα μυρισμένα χείλη  
 το αναπαυμένον μέτωπον 
 μια γαλάζια άνοιξη στα στήθια 
 στους χώρους των ματιών 
 δάχτυλα που τα πήρε ρυάκι 
 παίρνεται στα μάτια  
 λιγοστεύουν στα μάτια οι στέγες 
 με γυμνές ώρες 
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 που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη 
 μου αφήνει την καρδιά 
 ώρες κεντούν τα χέρια μου  
 χέρι που δεν πιστεύει τίποτε  
 χωρίς μιλιά στο βλέμμα  
 μες στα μαλλιά του 
 τον ίσκιο της αναπνοής μου  
 γέλιο ανάσκελο  
 σχεδία με χέρια 
 με μικρές καρδιές ανθρώπων  
 με μιαν ανάσα μουσικής 
 στο στήθος της αληθινής μητέρας  
 με δροσιά στα χείλη  
 σφίγγει στο στήθος της  
 μια βαθιά καρδιά 
 η ανεκμετάλλευτη μιλιά 
 στα μεταλλεία της καρδιάς  
 μέσα στα ματωμένα σπλάχνα  
 το κάθε τι χέρι του χαίρε  

 
Η συναυλία των γυακίνθων 
 

 μάζεψε τα μαλλιά της …ονειρεύεται γυμνό το  σώμα της 
 με το χέρι σου  
 και των ματιών σου τι γύρευαν 
 δυο συνεννοημένων χεριών 
 όσο πληρώνεται το δάκρυ  
 μια μικρή παλάμη  
 το αίθριο πρόσωπό σου  
 πριν απ’ τα μάτια σου  
 κάτω απ’ τα βλέφαρα που σαν μεσουράνησε ο ύπνος άγρυπνα μελετούνε τα ανοιχτά τους 

χέρια 
 τα δικά σου δάχτυλα 
 μίλησε για δάκρυα 
 το φώσφορο στην παλάμη σου  
 και τα μαλλιά σου ποτισμένα  
 η φωνή που άλλοτε ξεχνούσες ανθίζει τώρα στο στήθος σου  
 σφίγγοντας την καρδιά μου  
 τα δυσεύρετα χείλη σου  
 εωθινό κορμί  
 γυμνή παίρνει  
 σφίγγεται στην καρδιά του σκορπίζοντας τα χίλια δάκρυα  
 στο μαρμάρινο αυτό χέρι  
 και το χέρι μου νικώντας 
 ψάχνει το στόμα του  
 η βροντή προηγήθηκε της καρδιάς μου. Πες μου το χέρι που προχώρησε το δικό μου χέρι  
 έξω από την καρδιά σου  
 το φλογερό πρόσωπό της  
 η ανάσα του μέλλοντος  
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 κρύψε στο μέτωπό σου 
 νανούρισμα των βλεφάρων  
 ένα ένα ονομάτισε τα σωθικά της 
 πιάνεται από το χέρι τρέχοντας πέρα σαν παιδί, ξαφνιάζοντας τα μάτια της  
 σκαλίζοντας την καρδιά της καρυδιάς 
 η γυμνή γραμμή 
 κι η μια καρδιά σου  

 
Η θητεία του καλοκαιριού 
 
Ωδή στη Σαντορίνη 
 
 

 βγήκες από τα σωθικά 
 ένα στήθος βράχου 
 τα σπλάχνα της η οδύνη  
 τη φωνή της μέρας  
 τα μαλλιά της πέμπτης πρωινής  
 ρήγισσα των παλμών  
 χώρα της καρδιάς  
 στην αγκαλιά του ήλιου 
 γυμνή αναδυομένη  

 
Περίφημη νύχτα… 
 

 της καμπύλης του χεριού σου  
  στα διάφανα στήθη σου  
 Ανοιχτές παλάμες  
 στο ανάστημα της καρδιάς σου  
 τα δάχτυλά σου ταιριάζουν  
 σημαδεύει την καρδιά μας  

 
Η Μαρίνα των βράχων 
 

 γεύση τρικυμίας στα χείλη  
 κόρες των ματιών σου  
 άφηναν αγκαλιές  
 φως στο στήθος σου  
 κόκκινο σαν το αίμα  
 τα χέρια σου λέγοντας  

 
Ηλικία της γλαυκής θύμησης 
 

 Βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους 
 Βοριάδες μες στα στήθια 
 Με την ηλικία της θάλασσας στα μάτια 
 Την υγεία του ήλιου στο κορμί 
 Χαράζοντας στα στήθια μου 
 Έκλεινα τα δάχτυλα 
 Την άμμο στα μάτια 
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 Το ανθρώπινό σου σώμα 
 Δαγκωματιά στα χείλια 
 Εκείνα τα χέρια σου 

 
Adagio 
 

 Η καρδιά που βρέχεται 
 Η καρδιά που ανήκει 
 Έλα στον ώμο μου 

 
Όλβια ντόννα 
 

 Μια κόρη γαλανού ματιού 
 Μια καρδιά ομοούσια 

 
Μελαγχολία του Αιγαίου 
 

 Γύμνωσε τα στήθη της 
 Με γάργαρα μαλλιά 
 Αμίλητο νερό στο χέρι 
 Χέρια διακλαδωμένα στο άπειρο 
 Των δυο ματιών του κόσμου 

 
Βάθος 
 

 Χαράζει στα στήθια μας έλη ανίας 
 Την ανώριμη καρδιά 
 Σάστισε τα δάχτυλά μας 
 Τολμηρά κεφάλια 

 
Μορφή της Βοιωτίας 
 

 Γυμνών χεριών 
 Λόγχη της καρδιάς 
 Λαβώθηκαν τα μέτωπα κι οι αγκώνες 
 Γραμμές της παλάμης 

 
Γέννηση της μέρας 
 

 Όταν από φωνή σε στόμα σπάσει 
 Πονούν στο στήθος 
 Του ήλιου της καλής καρδιάς 
 Τίναζες το κεφάλι σου 
 Η αιθρία πλάταινε τα μάτια σου 
 Σε στόμα αιόλου 
 Άλλαζες με τα χέρια σου τις εποχές 
 Η μέρα χώριζε από το κορμί σου 
 Μυριάδες στόματα φωνάζουνε 
 Γενναίο σαν στήθος 
 Τον ήλιο στα δάχτυλα 
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 Της ανοιχτής καρδιάς 
 
Όλος ο κόσμος 
 

 Στα γυμνά πόδια 
 Βαθιά καρδιά 
 Κρατιόμαστε απ’ τα χέρια 
 Ταιριάζουν στα στήθια μας 
 Τα στήθια όλου του κόσμου 
 Στα χρυσά μαλλιά 

 
Η πεντάμορφη στον κήπο 
 

 Με τα χαρούμενα μαλλιά σου ξέπλεκα 
 Μ’ ένα μεγάλον ήλιο στα μαλλιά 
 Με τον μισό ουρανό μέσα στα μάτια σου 
 Και με τον άλλον στα μάτια που αγαπάς 

 
Η τρελή ροδιά 
 

 Θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια 
 Τα φτερά στο στήθος των πραγμάτων 
 Στο στήθος των βαθιών ονείρων μας 

 
 
ΗΛΙΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ 
 
I 
 

 τα δυο μάτια μου αγκαλιά σε πλέουνε με το άστρο  
            της σωστής μου καρδιάς  
 
Σώμα του καλοκαιριού 
 

 τα φρούτα βάφουνε το στόμα τους  
 τα μυρμήγκια δουλεύουνε στο στήθος του 
 σαύρες γλιστρούν στη χλόη της μασχάλης  

κι από τα φύκια των ποδιών του αλαφρoπερνά ένα κύμα  
 Ω σώμα του καλοκαιριού γυμνό καμένο 
 Σώμα του βράχου και ρίγος της καρδιάς  
 Σώμα βαθύ  
 οι στεριές στα νύχια του χιονιά 
  Για να κυλήσει ο ήλιος το κεφάλι του  
 Ν’ ανάψει με τα χείλια του τις παπαρούνες  
 Για να μην είναι άλλο σημάδι στο γυμνό τους στήθος  
 Από το αίμα της αψηφισιάς  
 Που μονάχη βρίσκει την καρδιά  
 Δίνω το χέρι στη δικαιοσύνη  
 Χώνω το χέρι μου στις φυλλωσιές του ανέμου  
 Όμορφος από την αρχή στα μέτρα της καρδιάς  
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 Ο αφρός να φτάσει ως την καρδιά ζαλίζοντας τα θεριεμένα μάτια  
 Εκεί να γείρουμε το μέτωπο  
 Η κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας  
 Ημέρα να χτυπάει στις φλέβες ο παλμός της γης  
 Χέρι με χέρι παν οι ερωτευμένοι 
  Με χείλια μπρούντζινα κορμιά γυμνά  
 Στους λόφους των λιγνών δέντρων που ζεματάν τ’ αυτιά τους 
 Στα δόντια τους ο ήλιος σπαρταράει 
  Απ’ τη μασχάλη τους γλυκά στάζει το μοσχοκάρυδο 
  Τα χείλια τους κατάγονται από την αυγή   
 Τα μαλλιά τους ξευτιλίζονται βαθιά στο μέλλον 
  Από νωρίς είμαι στο πρωινό σου στόμα 
  Το χέρι σου έφευγε με το νερό  
  Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό  
 Για τα μαλλιά των λόφων της αγάπης σου 
 Παιδί με το γρατσουνισμένο γόνατο 
  Στήθος του βράχου κρίνο του νερού  

 
Ναυτάκι του περιβολιού 
 

 Με όρτσα ψυχή με άρμη στα χείλια 
 Το αχτένιστο κεφάλι του 
 Γυμνή σταλάζοντας αφρούς με αστερία στο μέτωπο 
 Με αγέρι μοσχοκάρφης στα λυτά μαλλιά 
 στον ηλιοκαμένον ώμο της 
 Περνάν οι ελπίδες μες στα μάτια της 
 Θα κάρφωνα έλεος μιαν ευχή στα στήθια σου 
 Μ’ ένα σουγιά στο χέρι 
 Στον τοίχο που έξυσαν τα πεύκα με τα δάχτυλά τους 
 Τα τζιτζίκια μες στ’ αυτιά των δέντρων 
 Και κοιταχτήκαμε βαθιά μέσα στα μάτια 
 Μια πεταλούδα πέταξε απ’ τα στήθια μας 
 Τη ζωή την πιάνουμε απ’ τα χέρια 
 Κοιτάζουμε τα μάτια της 
 Και φωτιά στο στήθος 
 Η καρδιά του επαίτη σφίγγεται 
 Έντιμο αίμα που ζητάει εκδίκηση 
 Με τι πέτρες τι αίμα τι σίδερο 
 Βλέπω το δέντρο της καρδιάς 
 Τα χέρια σου ανοιχτά 
 Δώσε το χέρι σου να πάμε 
 Δώσε το χέρι σου 
 Στους ώμους των ανθρώπων 
 Σίδερο με τι πέτρες τι αίμα τι φωτιά 
 Έπλεξα πράσινα τα μαλλιά  
 Μάτια που να σας συντροφέψουν  
 μάτια για έναν περίπατο καλύτερο 
 θα’ χει μες στα στήθια του εκατό αιώνες 
 παράξενα πουλιά τα χέρια 
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 με χλοερές καρδιές και μάτια καθαρά 
 ως το βάθος της καρδιάς 
 δώστε μου ένα χέρι 
 απ’ το ρίγος των ματιών 

 
Παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα 
 

 το στόμα που είναι δαίμονας 
 αίμα του καημού 
 το στόμα σου μιλάει με τετρακόσια ρόδα 
 χύνει μες στο κορμί την πρώτη ανατριχίλα 
 σπουδαία του δάχτυλου ευωδιά 
 το μάτι μου ανοιχτό πονάει 
 ποθεί των δυο στηθιών τα ορνίθια 
 γυμνούς γοφούς 
 σπλάχνο δροσάτο 
 θα τον σφίξω στα μπράτσα μου 
 έχω στην καρδιά μια χλόη 
 το άγγιγμα του κορμιού 
 με πεταλούδα στο δεξί βυζί 
 με τι καρδιά να ορμήσουνε τα’ αηδόνια 
 απ’ τα μάτια σας το φως 

 
Η πορτοκαλένια 
 

 Που έγειρε το κεφάλι της 
 Με το χέρι του ανοιχτό 

 
Ανοιχτό γαλάζιο 
 

 Εύκολα που περνώ απ’ τα μάτια σου στον ουρανό 
 Στο πρόσωπο της θάλασσας 
 Απ’ το μικρό σου δάχτυλο 
 Σώμα του πόντου 

 
Βαθύ γαλάζιο 
 

 Ζήλια του κορμιού  
 Με χείλια βαθυγάλαζα 
 Ταιριάζω στου βοριά το στόμα μια υμνωδία 

 
Μενεξελί 
 

 Μια νυχτερίδα πιάνεται μες στα μαλλιά της δύσης! 
 
 

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 Θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές  
 Της παλάμης, η Μοίρα, 
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 Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας 
 Μιλημένα τα σώματα 
 Τα δυο μικρά ζώα, τα χέρια μας 
 Την ανεμώνα που κάθισε στο χέρι σου 
 Τη Γοργόνα με τα ξέπλεκα μαλλιά 
 Το μικρό σου πόδι μες στ’ αχανή σεντόνια 
 Τριγύρω στο λαιμό 
 Το χαμένο μου αίμα και το μυτερό, μ’ ακούς, μαχαίρι 
 Σου κρατεί το χέρι 
 Την ανταύγεια στο πρόσωπο του νερού του τρεμάμενου 
 Ο Θεός να μου οδηγεί το χέρι 
 Του γιαλού του προσώπου, τους κόλπους, τα μαλλιά 
 Το σώμα σου στη στάση του πεύκου του μοναχικού 
 Μάτια της περηφάνιας 
 Για σένα το ασχημάτιστο στήθος των δώδεκα χρονώ 
 Που βρίσκει μες στο σώμα και που τρυπάει τη θύμηση 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 
 

 
Για τις ανάγκες της εργασίας μας διερευνήσαμε την παρουσία της λέξης «σώμα» αλλά 

και των επιμέρους μελών του σε τρεις ποιητικές συλλογές του Ελύτη: τους 
«Προσανατολισμούς», τον «Ήλιο τον πρώτο» και το «Μονόγραμμα». Στα ποιήματα που 
μελετήσαμε συναντήσαμε τις εξής αναφορές: 

 
Σώμα (17), κορμί (12), μάτια (46), μαλλιά (20), χέρια (56), πρόσωπο (8), δάχτυλα (14), αίμα 
(15), πόδια (3), λαιμός (2), σπλάχνα (3), σωθικά (3), παλάμη (10), στόμα (13), καρδιά (37), 
μπράτσα (2), στήθος (34), αυτιά (5), χείλη (15), μέτωπο (10), μάγουλα (1), πλάτη (2), 
βλέφαρα (7). 
 
 

Η λέξη σώμα απαντά μόνο δεκαεπτά φορές στα συγκεκριμένα ποιήματα, ενώ υπάρχουν 
δώδεκα χρήσεις της λέξης κορμί. Κατά κύριο λόγο ερωτικός ποιητής ο Ελύτης παρουσιάζει το 
σώμα κυρίως με την ερωτική του ιδιότητα, δεν προβάλλει ωστόσο την ερωτική πράξη ως 
σαρκική απόλαυση, δεν υποβιβάζει το ρόλο του σώματος, αντίθετα το εξυψώνει, ιδιαίτερα στο 
στίχο «σώμα ζωντανό, ύπαρξη, άνθρωπος», όπου και μας δίνει το στίγμα του για το τι 
αντιπροσωπεύει γι’ αυτόν το σώμα. Η ερωτική πράξη παρουσιάζεται σαν πάλη σώμα με σώμα, 
όπου το ένα διψά να πιει το άλλο. Το σώμα είναι πάνω απ’ όλα «ανθρώπινο», κυρίως «γυμνό», 
αλλά και «ακατόρθωτο» και «βαθύ». Σε άλλα σημεία η λέξη αυτή αποκτά άλλη διάσταση, όταν 
κάνει λόγο για το «σώμα του καλοκαιριού, του βράχου, του πόντου», στα οποία θέλει να 
προσδώσει ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό, το πιο ανθρώπινο. Τα κορμιά παρουσιάζονται 
κυρίως «γυμνά», αλλού «αλαφριά», πάντως όμως όχι με την ολοκληρωμένη διάσταση που 
έχουν τα σώματα. 

Η καρδιά στην ποίηση του Ελύτη είναι «χώρα» απέραντη, «ριγεί», «βρέχεται» και 
«σφίγγεται» όταν πονά˙ με λίγα λόγια είναι «ανθρώπινη». Εκπέμπει «φως απ΄τα βάθη των 
μεταλλείων της», είναι «ανοιχτή» κι αυτή σημαδεύει  ο ερωτευμένος. Όμως η καρδιά, όσο 
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ευαίσθητη κι αν είναι, έχει «ανάστημα» και «λόγχη», για να υπερασπίζεται αυτά που 
αισθάνεται και για να τα προστατεύει. 

«Την ζωή την πιάνουμε απ’τα χέρια» λέει ο ποιητής σ’ ένα στίχο μεστότατο από νόημα. 
Τα χέρια, στον ενικό ή πληθυντικό υπερισχύουν σε αναφορές στην ποίησή του, είναι θα λέγαμε 
η κυρίαρχη ποιητική λέξη. Μ’ αυτά «ζητάμε», αυτά «απλώνουμε» και μ’αυτά «περιμένουμε». 
Τα χέρια των εραστών είναι «δυο μικρά ζώα», «παράξενα πουλιά» που «διακλαδώνονται στο 
άπειρο» και δίνουν στην ερωτική στιγμή αιωνιότητα. «Κεντούν», «βαστούν οιμωγές» κι έχουν 
τη δύναμη να «αλλάζουν τις εποχές», τους αποδίδονται δηλαδή ιδιότητες που θα περιμέναμε να 
έχει ενδεχομένως η καρδιά ή η ψυχή. Το χέρι, ωστόσο, από μόνο του, αζευγάρωτο, είναι 
«αόρατο», πολλές φορές «αμετανόητο», τη μια «κρατά σουγιά» και την άλλη δίνεται στη 
δικαιοσύνη. 

Τα δάχτυλα ανοιγοκλείνουν κατά τη συνήθη ιδιότητά τους, είναι «ελαφρά» για να 
χαϊδεύουν», «ερευνούν» κι εξερευνούν, «κρατούν την ύπαρξη» και τον ήλιο, είναι το όργανο 
των χεριών. 

Τα μάτια είναι το πριν και το μετά. Έχουν τη δύναμη να μετουσιώνουν το φως που 
προηγείται σε εικόνα, να «μιλούν», να «σωπαίνουν», να «σκέπτονται» και να «ματώνουν». 
Μέσα τους «περνούν οι ελπίδες» και «γεμίζουν ουρανό και έρωτα» όταν είναι ερωτευμένα. 
Εξάλλου οι ερωτευμένοι κοιτάζονται βαθιά στα μάτια κι όταν οι καρδιές είναι «χλοερές» είναι 
και τα μάτια «καθαρά». Είναι όμως και της «περηφάνιας» και «θεριεμένα», όταν η περίσταση 
το απαιτεί. 

Τα μαλλιά έχουν το χρώμα του ήλιου, είναι «χρυσά», άλλοτε «λυτά» και «ξέπλεκα» κι 
άλλοτε «ξεκούραστα», «χαρούμενα», «γάργαρα». «Πλέκονται διθυραμβικά» και «ξετυλίγονται 
στο μέλλον» σα ζωντανός οργανισμός με βούληση, ορμή και πάθος. 

Τα χείλη είναι «δροσερά» και «δυσεύρετα», σ’ αυτά αποτυπώνεται η «γεύση της 
τρικυμίας». Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ελύτης είναι επηρεασμένος από τον υπερρεαλισμό, επομένως 
αποδίδει στα χείλη, κι όχι μόνο, ιδιότητες που ένας παραδοσιακός ποιητής δε θα έδινε, 
δεδομένου ότι η φαντασία έχει εδώ τον πρώτο λόγο. 

Το στήθος είναι συνήθως γυναικείο, κυρίως νεανικό κι «ασχημάτιστο». Είναι κατά 
κύριο λόγο γυμνό κι εκτεθειμένο, έχει φωτιά και φως, πονά και σφίγγει. Είναι «γενναίο» σα 
βράχος, «χωράει τα πάντα», ακόμη και την κακία. 

Το στόμα συνδέεται τόσο με τη λειτουργία της ομιλίας όσο και με τον έρωτα. «Μιλά», 
«φωνάζει», «φιλά». Παίρνει το χρόνο της μέρας και γίνεται για παράδειγμα «πρωινό». Άλλοτε 
είναι «αμέριμνο» και άλλοτε «δαίμονας». 
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PABLO NERUDA 
 
 
Λίγα λόγια για τη ζωή του... 

 
             Ο Pablo Neruda (1904-1973), το αληθινό όνομα του οποίου είναι Neftali Ricardo Reyes 
Basoalto, γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1904 στην πόλη Parral, στη Χιλή. Ο πατέρας του ήταν 
υπάλληλος σε σιδηρόδρομο και η μητέρα του, η οποία πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, δασκάλα. 
Μερικά χρόνια αργότερα ο πατέρας του, ο οποίος είχε τότε μετακομίσει στην πόλη Temuco, 
ξαναπαντρεύτηκε τη Δόνα Trinidad Candia Malverde. Ο ποιητής πέρασε την παιδική και εφηβική 
του ηλικία στο Temuco, όπου επίσης γνώρισε την Gabliela Mistral, διευθύντρια του γυμνασίου 
θηλέων, για την οποία ένιωσε έλξη. Στην πρώιμη ηλικία των δεκατριών ετών άρχισε να δίνει 
μερικά άρθρα στην καθημερινή “La Manãna”. To 1920 έγινε συνεργάτης στο λογοτεχνικό 
περιοδικό “Selva Aystral” με το ψευδώνυμο Pablo Neruda, το οποίο υιοθέτησε στη μνήμη του 
Τσεχοσλοβάκου ποιητή Jan Neruda (1834-1891). Μερικά ποιήματα από αυτά που έγραψε τότε 
βρίσκονται στο πρώτο τυπωμένο βιβλίο του: «Crepusculario» (1923). 
Τον επόμενο χρόνο είδε την έκδοση του «Veinte poemas de amor y una cancion desesperada» 
(Είκοσι ποιήματα αγάπης και ένα τραγούδι της απελπισίας), ένα από τα πιο γνωστά και 
πολυμεταφρασμένα έργα του. 

 Παράλληλα με τις λογοτεχνικές δραστηριότητές του, ο Neruda σπούδασε Γαλλικά και 
Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, στο Santiago. 
              Μεταξύ 1927 και 1935, η κυβέρνηση του έδωσε το αξίωμα του πρόξενου, ώστε ταξίδεψε 
στη Βιρμανία, την Κεϋλάνη, τη Java, τη Σιγκαπούρη, το Μπουένος Άιρες, τη Βαρκελώνη και τη 
Μαδρίτη. Η ποιητική του παραγωγή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου περιλαμβάνει, 
ανάμεσα σε άλλα, τη συλλογή από απόκρυφα σουρρεαλιστικά ποιήματα, «Residencia en la tierra» 
(1933)(Κατοικία στη Γη), που σημάδεψαν το λογοτεχνικό του ξεκίνημα. 
             Ο Ισπανικός Εμφύλιος και η δολοφονία του García Lorca, τον οποίο ο Neruda γνώριζε, τον 
επηρέασαν πολύ και τον έκαναν να συμμετάσχει στο δημοκρατικό κίνημα, πρώτα στην Ισπανία, 
και αργότερα στη Γαλλία, όπου ξεκίνησε να δουλεύει για τη συλλογή ποιημάτων του «España en el 
Corazón» (1937) (Ισπανία στην καρδιά). Τον ίδιο χρόνο επέστρεψε στην πατρίδα του, και η ποίησή 
του κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε χαρακτηρίζεται από προσανατολισμό προς 
πολιτικά και κοινωνικά θέματα. 
             Λίγο μετά το 1939, ο Neruda ανακηρύχθηκε Γενικός Πρόξενος στο Μεξικό, όπου 
ξανάγραψε το έργο του «Canto General de Chile», το οποίο μετέτρεψε σε επικό ποίημα για όλη τη 
νότια αμερικανική ήπειρο, τη φύση, τους ανθρώπους και την ιστορική μοίρα της και μελοποίησε ο 
μεγάλος μας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σύντομα μετά την έκδοσή του, μεταφράστηκε σε δέκα 
γλώσσες. Σχεδόν όλα αυτά τα ποιήματα γράφτηκαν υπό δύσκολες συνθήκες, όταν ο Neruda ζούσε 
στο εξωτερικό. 
            Το 1943, ο Neruda επέστρεψε στη Χιλή και το 1945 εκλέχθηκε γερουσιαστής των 
δημοκρατικών, μπαίνοντας στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής. Εξαιτίας της διαμαρτυρίας του 
ενάντια στην καταπιεστική πολιτική του πρόεδρου González Videla απέναντι σε απεργούς 
ανθρακωρύχους το 1947, αναγκάστηκε να ζήσει κρυμμένος στην ίδια του τη χώρα για δυο χρόνια, 
έως ότου κατάφερε να φύγει το 1949. Αφού έζησε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες επέστρεψε στην 
πατρίδα του το 1952. Ένα μεγάλο μέρος όσων εξέδωσε εκείνη την περίοδο φέρουν τη σφραγίδα 
των πολιτικών του δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα το «Las Uvas y el Viento» (1954) (Τα 
σταφύλια και ο άνεμος), το οποίο θεωρείται το ημερολόγιο της εξορίας του Neruda. 
            Η παραγωγή του Neruda είναι εξαιρετικά εκτεταμένη. Για παράδειγμα, το «Obras 
Completas», επανειλημμένως ανατυπωμένο, αποτελούταν από 456 σελίδες το 1951, 1.925 το 1962 
και 3.237 το 1968, σε δύο τόμους. Ανάμεσα στις δουλειές των τελευταίων χρόνων του βρίσκονται 
τα: «Cien sonetos de amor» (1959) (Εκατό σονέτα αγάπης), το οποίο περιλαμβάνει ποιήματα 
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αφιερωμένα στη σύζυγό του Matilde Urrutia, «Memorial de Isla Negra», μια ποιητική δουλειά 
αυτοβιογραφικού χαρακτήρα σε πέντε τόμους, τυπωμένα για τα εξηκοστά του γενέθλια, «Arte de 
pajáros» (1966) (Τέχνη από πτηνά), «La Barcarola» (1967), το θεατρικό «Fulgor y muerte de 
Joaquín Murieta» (1967) (Λάμψη και θάνατος του Joaquín Murieta), «Las manos del día» (1968), 
«Fin del mundo» (1969) (Τέλος του κόσμου), «Las piedras del cielo» (1970) (Πέτρες από τον 
ουρανό), και «La espada encendida» (Το φλεγόμενο ξίφος). 
           Τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. 
           Ο Pablo Neruda πέθανε στις 23 Σεπτέμβρη του 1973. 

 

Εκατό ερωτικά σονέτα 

 

Μάτια 

Manana 

 ...ψάξε με αν θες με τα νυχτιάτικά σου μάτια...(1) 
 Αν δεν τύχαινε να `χεις μάτια με χρώμα φεγγαριού...(8) 
 ...άλλοι εραστές να ζήσουν ζητάν με κάποια μάτια...(14) 
 τα μεγάλα σου μάτια είναι το φέγγος... (16) 
 ...που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια...(17) 
 μπρος στα μάτια μου στεκόσουν, ρήγισσα, και βασιλεύεις...(22) 
 ...δώσε στα μάτια ειρήνη και στις αισθήσεις μου ήλιο...(23) 
 …ξεθωριάζουν τα μάτια που μόλις και μαντεύουν... (24) 
 τα μάτια σου έχουν κρύψει τις ρίζες τους στο Νότο... (31) 

 
 
Mediodia 

 ...στο νερό παν τα μάτια σου και το κύμα σηκώνουν... (34) 
 Το χέρι σου απ`τα μάτια μου φτερούγισε στη μέρα...(35) 
 Πάνω απ`τα μάτια μου που τα κατάπι`ο ίσκιος...(35) 
 Κοτσίδες, μάτια μόλις βυθισμένα...(43) 
 ...του ονείρου σου τα μάτια, αγαπημένη...(49) 
 …σε δάχτυλα φωτός και μάτια ονείρου...(49) 

 Και ούτε αξίζουνε μάτια σφαλιστά στην αγάπη...(55) 
 Από όπου μας βιγλίζουν τα μάτια μιας απέραντης οικογένειας βασάνων...(55) 
 Μπροστά στα δυο μου μάτια με φύλλωμα μοιάζεις...(56) 
 Τους πέταξα στα μάτια τα ολόφωτα κοντάρια...(57) 
 ...και κλείσαμε τα μάτια έτσι που τίποτα...(61) 
 Τα μάτια σου δεν φταίνε για αυτό το κλάμα...(61) 

Tarde 

 ...και ούτε αξίζουνε μάτια σφαλιστά στην αγάπη...(55) 
 ...απ` όπου μας βιγλίζουν τα μάτια μιας απέραντης οικογένειας βασάνων...(55) 
 ...μπροστά στα δυο μου μάτια με το φύλλωμα μοιάζεις...(56) 
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 Τους πέταξα στα μάτια τα ολόφωτα κοντάρια του έρωτά μας...(57) 
 ...και κλείσαμε τα μάτια έτσι που τίποτα καμιά πληγή, τους δυο μας να χωρίσει...(61) 
 Τα μάτια σου δε φταίνε γι`αυτό το κλάμα...(61) 
 Κοίταζε εκεί με τα νικημένα της μάτια...(68) 
 ...το ξέρω πως τα μάτια σου τρυπώσανε...(70) 
 ...τ` άστραμμα του ασυγκράτητου ματιού σου...(76) 
 ...κι εκεί κρυφά απόμειναν τα μάτια μου μπλεγμένα...(76) 

 
Noche 

 ...τα δύο μάτια σου κλείσαν σα δύο φτερούγες γκρίζες...(81) 
 ...ας κλείσουμε κι εσύ και εγώ τα μάτια...(86) 
 ...όταν πεθάνω θέλω τα χέρια σου στα μάτια μου...(89) 
 ...όλα πάψαν να υπάρχουν έξω απ` τα δυο σου μάτια...(90) 
 …και των κλειστών ματιών σου γυρεύοντας το φέγγος...(93) 
 ...σήκωσε απ`άκρη σ` άκρη τ`ανεξίτηλα μάτια...(94) 
 ...μάτια άλλα στο νερό θα γεννηθούνε...(96) 
 ...του Κρόνου πρέπει να νικάει τα μάτια...(97) 

 

 

 

Στόμα 

Manana 

 Κατάκλυσέ με με το πύρινο σου στόμα...(1) 
 Το στόμα σου, η καρδιά μου μέρα νύχτα θυμόταν...(5) 
 ...μπρος στο στόμα μου λάλησε της φουντουκιάς η κλάρα...(6) 
 Κάνεις το φεγγάρι να αιμορραγεί δεν είδε στο στόμα μου...(7) 
 Και στο στόμα ένιωσα πάλι μια παλιά γεύση φλόγας...(7) 
 Πεινώ για τη φωνή σου, το στόμα σου, το δέρμα...(11) 
 Ψωμί το μέτωπό σου , τα πόδια σου , το στόμα...(13) 
 ...τόσο ήλιο το βαθύ στόμα σου, κι η ηδονή σου..(16) 
 Άσχημή μου, από το στόμα σου μπορούνε δύο να γίνουν …(20) 
 Ω, μέσα μου ας μου απλώσει το στόμα της η αγάπη...(21) 
 Το μεγαστάφυλο ύφος σου, το κιθαρίσιο στόμα...(26) 
 ...το στόμα που δεν είχε πάντα ψωμί και γλυκό...(29) 

 
Mediodia 

 ...τις λέξεις που χαμένες στο στόμα σου γυρεύουν...(36) 
 Για αυτό, αγάπη, το στόμα σου, το φώς, το πόδι, οι πίκρες...(37) 
 ...το στόμα σου που το`χει γύρω η χαρά σκορπίζει...(40) 
 ...και στο στόμα μου η ουσία σου θα γεμίζει...(47) 
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Tarde 

 Γιατί ε;iναι το στόμα τους κλεισμένο...(59) 
 ...το στόμα από καρπούζι..(76) 
 Στο στόμα σου υψωμένο στο φώς ή στο φεγγάρι...(77) 
 Σ`αγαπώ, τη χαρά φιλώ στο στόμα σου...(78) 

 
Noche 

 ...το στόμα σου ήτανε τα γήινα μερονύχτια μου...(90) 
 ...aν στο στόμα η λαλιά σου δε γίνεται πια λέξη...(93) 
 ...και ασάλευτο για πάντα στο στόμα σου να μείνει...(93) 
 Θα πεθάνω φιλώντας το τρελό κρύο σου στόμα...(93) 
 ...κάνε να ηχήσει ολούθε το κιθαρίσιο στόμα...(94) 
 ...σε μιαν αιωνιότητα ταφιασμένων στομάτων...(95) 
 ...με αμάραντο το στόμα σου αν εβάφτη...(98) 

Χείλη 

Manana 

 ...και στα χείλη, διψώντας, ύψωσα το θρόισμά της...(6) 
 ...όμορφή μου, έχει χείλη δροσερά σαν καρπούζια...(20) 
 Σ’ ελευτέρωσε η χαρά του ποτηριού στα χείλη...(28) 

 
Noche 

 Ματίλντε, αγάπη μου, άσε μισάνοιχτα τα χείλη...(93) 

Γοφοί 

 
Manana 

 Σμιγμένοι σε εποχές, νερά και γοφούς...(2) 
 Ασ’τους γοφούς σου να επιβάλλουν στο νερό...(10) 
 Έχουν τόσο φεγγάρι για μένα οι γοφοί σου...(16) 

Λαγόνια 

Manana 

 Στα λαγόνια σου αγγίζω και πάλι όλο το στάρι...(5) 

Καρδιά 

 
Manana 
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 Άνοιξε στην καρδιά μου, καυτερό μονοπάτι...(5) 
 ...το στόμα σου η καρδιά μου μέρα νύχτα θυμόταν...(5) 
 ...μια σπασμένη καμπάνα ή μια καρδιά κομμένη...(6) 
 Γυρεύοντάς σε, τη ζεστή γυρεύοντας καρδιά σου...(11) 
 Ξέρει η καρδιά μου πως να μπει στο τρίχωμά σου...(14) 
 Η καρδιά σου η καμένη από κόκκινες αχτίδες...(16) 
 Παιδούλα, έχεις κρατήσει την καρδιά του φτωχού...(29) 
 ...κανείς δε θα μαζέψει την καρδιά μου χαμένη...(30) 
 Είναι η καρδιά σου κάποιο περιστέρι της κάσας...(31) 
 Καρδιά μου, του ζυμωτηριού και του σέλινου ρήγισσα...(36) 
 Στους ωχρόχλωμους τοίχους της σφάλιστης καρδιάς...(37) 
 Κι ως μέσα στην καρδιά μου της γης τη λάτρα ανοίγουν...(39) 
 Να σκοτώσει ως και την καρδιά μου τη χαμένη...(45) 
 Την άγρια μόνο διάλεξα καρδιά σου...(46) 
 Εσύ λουλουδάτη, καρδούλα αγαπημένη...(56) 
 Τους πέταξα στα μάτια τα ολόφωτα κοντάρια του έρωτα μας που κάρφωσαν μαζί τις δυο 

καρδιές μας...(57) 
 Την ανήμερη καρδιά μου προσδιόρισαν...(58) 
 Το θλιμμένο μέλι ήρθε στη καρδιά σου...(61) 
 Τη βρεγμένη μου καρδιά αγγίζω τότε...(70) 
 Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας τους πήδους της καρδιάς...(71) 
 Μονομιάς η καρδιά σου μου`τοίμασε το δρόμο 

 

 
Noche 

 Μα στην καρδιά σου ο χρόνος τ’άλεύρι του ρίξει...(77) 
 Μα είν’η καρδιά σου εκείνη που μοιράζει...(82) 
 Απούσα, μέσα στα όνειρα ταξιδεύει η καρδιά σου...(83) 
 Αν κάποτε κοντοσταθεί η καρδιά σου...(93) 
 Ας γυρέψουμε της καμένης καρδιάς την πανάρχαιη στάχτη...(94) 
 ...και εσύ μέσα στη σκόνη της καρδιάς μου...(99) * 

 

Πόδια 

Manana 

 Ως τα πόδια που πλάσαν για μένα στη βροντέρα...(5) 
 Βρέχει η θάλασσα, πόδια γυαλιστά...(10) 
 Γυρεύω των ποδιών σου τον υγρό ήχο στη μέρα...(11) 
 Το φως που από τα πόδια στα μαλλιά σου ανέβαινε...(12) 
 Τα πόδια του φτωχού μαθημένα στις πέτρες...(29) 

 
Mediodia 

 ...γεια στην αγεροσύνη των τρεχάτων ποδιών σου...(53) 
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Tarde 

 Δεν έχω πιο πολύ, δεν έχω πάντα. Μες στην άμμο τα χαμένα της πόδια άφησε η νίκη...(78) 

 
Noche 

 ...δε σήκωσαν τα πόδια του επιβάτη...(97) 

 

Φιλί 

Manana 

 Αγάπη, πόσος δρόμος μέχρι να φτάσω στο φιλί; (2) 
 πως όταν πριν σ’ερωτευτώ ξέχασα τα φιλιά σου...(5) 
 Φιλί φιλί διατρέχω το μικρούλι άπειρό σου...(12) 
 ...κι έτσι διατρέχω με φιλιά τη φωτιά του κορμιού σου...(17) 
 ...τώρα άσε με με τα φιλιά σου, αγαπημένη...(21) 
 ...φιλί από σκούρα λάμψη...(29) 

 

 
Noche 

 ...να ζήσουμε για πάντα μες στο αιώνιο φιλί μας. (93) 
 Ας γυρέψουμε της καμένης καρδιάς την πανάρχαιη στάχτη κι ένα προς ένα ας πέσουν μέσα 

εκεί τα φιλιά μας. (95) 
 … στην αιωνιότητα ενός φιλιού της νίκης. (100) 

 

Ψυχή 

Manana 

 Πως και από δρόμους ποιους έφτασες στην ψυχή μου; (3) 
 ...μυστικά, μέσ’ από την ψυχή και τον ίσκιο...(17) 
 Είσαι απ’ τον φτωχικό Νότο, όπως και η ψυχή μου...(29) 

 

Χέρια 

Μanana 

 Τα χέρια με του οργίλου σταροσωρού το χρώμα...(11) 
 ...που το χέρι σου πάνω μου νιώθω σα δικό μου...(17) 
 ...το νερό πλάι σε κάστρα από χέρια στουρναρένια...(18) 
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 ...σε πούλησα παρά τα χέρια μου στον πόνο...(21 
 ...που ψάχνει μες στης νύχτας τη φυλλωσιά τα χέρια σου...(21) 
 ...κι απ’ το δέος της αγάπης τ’αβρά κι άδολα χέρια...(23) 
 ...μα μήτε άξενο χέρι στουρναρένιων βουνών...(26) 
 ...κι ένα γυμνό σε λίγο ξαναγεννιέται χέρι...(27) 
 ...στη γή πάνε τα χέρια σου και αναπηδάν οι σπόροι...(34) 
 Το χέρι σου άγγιξε λέξεις που κουδούνιζαν...(35) 
 Το άγιο σου χέρι αγάπη φύλαξε τα κουτάλια...(35) 
 Και το χέρι σου γύρισε από το πέταγμα για να’ρθει...(35) 
 ...του σκόρδου και της γης που τα χέρια σου σκάψαν, της γαλάζιας ουσίας που άναψε στα 

ίδια χέρια...(36) 
 Είχα ξεχάσει πως τα χέρια σου χόρταιναν...(39) 
 Τα χέρια σου σήκωναν της αμμουδιάς τα στάχια...(40) 
 ...στα χέρια τα κλειδιά της ευτυχίας...(44) 
 Δε σταματάει κανείς το ρέμα των χεριών σου..(49) 
 Τιμή στα δυο σου χέρια που ετοιμάζουν πετώντας...(53) 

 
 
Tarde 

 Διάφανα να προβάλουν τα χέρια σου...(56) 
 Τα χέρια σου τη σπάθα αυτή δεν μπήξαν...(61) 
 Πήδησα μες τα χέρια σου να ζήσω...(64) 
 Με τα ίδια τα χέρια μας μια φωλιά στεριά θέλαμε...(71) 
 Και περνάμε το χέρι πάνω από τόπο μακρινό πάνω από τα μαλλιά της γεωγραφίας...(72) 
 Στο χέρι που πετάει στην κιθάρα...(80) 
 Τούτο το Σύδεντρο όπου ζει και πετάει το χέρι σου...(80) 
 Πια τα χέρια σου άνοιξαν τις ντελικάτες χούφτες...(81) 

 
 
 
Noche 

 Όταν πεθάνω θέλω τα χέρια σου στα μάτια μου...(89) 
 ...το στάρι των λατρευτών χεριών σου...(89) 
 ...τα χέρια μου δεν ξεχωρίζει ο χρόνος από’ναν πήδο λεμονιών μες στα δικά σου...(91) 
 ...τα χέρια σου αν ξεχνώντας να πετούν κοιμηθούνε...(93) 
 ...τα χίλια χέρια ενός χεριού μονάχου...(98) 

 
 

Φωνή 

Manana 

 ...η φωνή ίσως και να `ταν της βροχής που θρηνούσε...(6) 
 Πεινώ για τη φωνή σου...(11) 
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Κορμί/Σάρκα 

Manana 

 ...που και πως απ`τους πόνους δονούταν το κορμί μου...(7) 
 Και δυο κορμιά από το ίδιο μέλι νικημένα...(12) 
 Γυναίκα ακαίρια, μήλο σάρκας, ζεστή σελήνη...(12) 
 Είσαι κορμί, είσαι τσάμπουρο από σίγουρη ουσία...(15) 
 ...διατρέχω με φιλιά τη φωτιά του κορμιού σου...(16) 
 ...και ζει απ`τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί σου...(17) 
 Το φως του Καύκασου όλο τυλίγει το κορμί σου...(18) 
 ...κύμα το κύμα, αγάπη, μέτρησα το κορμί σου...(20) 
 ...Κολυμβήτρα, από αγνό νερό είναι το κορμί σου..(34) 
 Ναιόδα, κόβει το κορμί σου ο περουζές...(35) 
 Τ`αδιαίρετο το κύμα του κορμιού σου...(46) 
 ...Το ξύλινο κορίτσι...(68) 
 ...Εκείνον τον κοκκαλιάρη άντρα...(73) 

 
 
Noche 

 ...μα το εγκαταλειμμένο κορμί σου ανασαλεύει στα τυφλά αναζητώντας με...(83) 
 Σκύβω πάνω απ` τη φλόγα του νύχτερου κορμιού σου...(85) 
 ...σφίγγοντας το χαμένα τσάμπουρο του κορμιού σου...(93) 

 

Δέρμα 

Manana 

 Πεινώ για τη φωνή σου, το στόμα σου, το δέρμα...(11) 
 ...θέλω σα φρέσκο αμύγδαλο το δέρμα σου να φάω...(11) 
 ...πάλλει το δέρμα σου όμοια με τους δρόμους...(16) 
 ...Τις χάρες σου λατρεύω, το πέτρινο σου δέρμα...(40) 
 ...Και όπως το δέρμα σου παίρνει, θαρρώ πως βλέπω...(43) 
 ...Της μέρας και το δέρμα σου της νύχτας...(49) 

 
Noche 

 Και στο ψημένο δέρμα το στόμα από καρπούζι...(76) 

 ...το δέρμα η πολιτεία που ίδρυσαν τα φιλιά μου...(90) 

 

Νύχια 

Manana 
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 ...πεινώ για τη χλωμή την πέτρα των νυχιών σου...(11) 
 Άσκημή μου, τα νύχια σου στο τσαρσί του το πέλαγο δεν τα `χει...(20) 
 ...να νικήσεις τα νύχια τα όλο μίσος και ζήλια...(23) 
 Γυμνή είσαι τόσο δα σαν ένα από τα νύχια σου...(27) 
 Τα νύχια στων δαχτύλων τον ήλιο προσφερμένο...(40) 
 Ξάφνου νομίζω πως τα νύχια σου σε κρίνω...(43) 
  

 
Noche 

 Τα νύχια σου που τρέφουν του φεγγαριού τη ζήλια...(76) 

 
 
 

Μαλλιά 

Manana 

 Το φως που από τα πόδια στα μαλλιά σου ανεβαίνει...(13) 
 Χρειάζομαι χρόνο για να υμνήσω τα μαλλιά σου..(14) 
 ...θέλω να τα παινέψω τρίχα-τρίχα...(14) 
 Για των μαλλιών σου το σγουρό και ουράνιο φέγγος...(14) 
 Ξέρει η καρδιά μου πως να μπει στο τρίχωμά σου...(14) 
 Ώσπου να ανέβει ο ήλιος στον πύργο των μαλλιών σου...(14) 
 ...με τα μαλλιά σου σφάλισε τις πόρτες...(21) 
 ...έχεις μες’τα μαλλιά σου περικοκλάδες κι άστρα...(27)  
 ...τ’απαίδευτο τσαντίρι του, τα παγερά μαλλιά του...(28) 

 
 
Mediodia 

 Τα μαλλιά σου εγώ θέλησα για μένα...(46) 
 Στον κλώνο θέλω να βλέπω τα μαλλιά σου...(47) 
 όπου να μην αγγίζει το αλάτι τ μαλλιά σου...(71) 
 Χλωμή με τα μαλλιά μαύρα..(73) 
 Τα φουντωτά μαλλιά σου...(76) 
  

 
Noche 

 ...για να βγαίνει σεργιάνι ο ίσκιος μου στα μαλλιά σου...(89) 
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Μύτη 

Manana 

 την περήφανη μύτη του αγέρωχου προσώπου...(11) 

 

Πρόσωπο 

Manana 

 ...την περήφανη μύτη του αγέρωχου προσώπου...(11) 

 
Noche 

 ...φτερό αλατιού το πρόσωπό σου αγγίζει...(91) 

Αίμα 

Manana 

 Τρέχει μέσα απ`του αίματος τους αδύνατους δρόμους...(12) 
 Πράσινο αίμα πεσμένο απ`τα ουράνια στη μνήμη...(30) 

 
Mediodia 

 ...με το αίμα σου από φρούτο ερωτευμένη...(47) 
 ...γίνανε τούτ` η ανάπαψη του αίματος μες στο αίμα...(53) 

 
Tarde 

 Σαν σκιάχτρο με χαμόγελο όλο αίμα...(60) 

 
Noche 

 ...που στην αντάρα το αίμα του σκορπίζει το υπερπόντιο...(85) 
 ...και το αίμα μες στο τούνελ της αγρυπνίας ξυπνάει...(88) 

 

Στήθος 

Manana 

 Όταν το σταροπίθαρο διπλό έκανε στο στήθος σου...(13) 
 Άσκημή μου, που τα `χεις κρυμμένα τα βυζιά σου; (20) 
 Θα `θελα να σου δω στο στήθος δυο φεγγάρια...(20) 
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Noche 

 ...κι αγαπώ τα στήθη σου μαζί με το φθινόπωρο...(85) 

 

Μέτωπο 

Manana 

 Ψωμί το μέτωπό σου, τα πόδια σου, το στόμα σου...(13) 
 ...για τη ζάρα, όμορφή μου, που εις στο μέτωπό σου (20) 

 

Γλώσσα 

 
Manana 

 ...και το ψωμί, τ`άρωμα και τη γλώσσα...(13) 

 
 
Tarde 

 ...που πετσοκόβει, και πηδάν οι γλώσσες της δροσιάς...(50) 
 Είπαν τόσα και τόσα με τις κρύες τους γλώσσες...(57) 

 

Μέση 

Manana 

 ...του χορού την κομψότητα, της μέσης της τη δίψα...(19) 
 ...σ`αγαπώ, άσκημή μου, για τη χρυσή σου μέση...(20) 

 

Αυτιά 

Noche 

 ...θέλω τ` αυτιά σου ακόμα τον άνεμο να ακούνε...(89) 

 

Φλέβες 

Noche 
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 κάτι αν πάψει όλο φλόγα στις φλέβες σου να τρέχει...(93) 

 

Στέρνο 

Noche 

 ...στο στέρνο μου μην κράξεις, είμαι απόντας...(94) 

 

Γυμνό σώμα 

Manana 

 ...ενώ βγαίνεις εσύ γυμνή από το κύμα...(19) 
 Γυμνή είσαι τόσο απλή, σαν ένα από τα χέρια σου, λεία, γήινη, ελάχιστη, διάφανη, 

στρογγυλή...(27) 
 ...γυμνή είσαι αδυνατούλα σαν το γυμνό το στάρι...(27) 
 Γυμνή είσαι γαλανή σαν τη νύχτα στην Κούβα...(27) 
 Γυμνή είσαι τόσο δα, σαν ένα από τα νύχια σου, καμπύλη, απαλή, ρόδινη, ώσπου γεννιέται 

η μέρα...(27) 
 ...και ένα γυμνό σε λίγο ξαναγεννιέται χέρι...(27) 

 
Tarde 

 Γυμνοί στο σπίτι ετούτο ζουν λογική και αγάπη...(54)  

 

Δόντια 

 
Tarde 

 Έτσι όταν της λογοτεχνίας τα δόντια...(58) 
 Στην τελετή δοσμένη και στο επικήδειο δόντι...(59) 

 

Δάχτυλα 

 
Mediodia 

 ...σε δάχτυλα φωτός και μάτια ονείρου...(49) 

 

 



 53

Βλέφαρα 

 
Tarde 

 Δίχως φως κάτω απ` τα βλέφαρά σου...(58) 

 

Φτέρνες 

 
Tarde 

 ...τις έντιμες θέλησαν φτέρνες μου να δαγκώσουν...(58) 

 

Γυμνό σώμα 

Manana 

 ...ενώ βγαίνεις εσύ γυμνή από το κύμα...(19) 
 Γυμνή είσαι τόσο απλή, σαν ένα από τα χέρια σου, λεία, γήινη, ελάχιστη, διάφανη, 

στρογγυλή...(27) 
 ...γυμνή είσαι αδυνατούλα σαν το γυμνό το στάρι...(27) 
 Γυμνή είσαι γαλανή σαν τη νύχτα στην Κούβα...(27) 
 Γυμνή είσαι τόσο δα, σαν ένα από τα νύχια σου, καμπύλη, απαλή, ρόδινη, ώσπου γεννιέται 

η μέρα...(27) 
 ...και ένα γυμνό σε λίγο ξαναγεννιέται χέρι...(27) 

 
Tarde 

 Γυμνοί στο σπίτι ετούτο ζουν λογική και αγάπη...(54)  

 

Συμπεράσματα 

Στην ποιητική συλλογή του Neruda «Εκατό ερωτικά σονέτα»  εντοπίζουμε 119 αναφορές 
μελών του σώματος ενώ η λέξη σάρκα/κορμί εμφανίζεται 16 φορές. Από τις παραπάνω αναφορές η 
πλειοψηφία αφορά σε μέλη του σώματος του αντικειμένου του πόθου του ποιητή, της γυναίκας του, 
στην οποία, όπως αναφέραμε και παραπάνω, αφιέρωσε τη συγκεκριμένη συλλογή, ενώ στο δικό 
του σώμα αναφέρεται 34 φορές. 
           Πιο συγκεκριμένα τα μέλη του σώματος που εμφανίζονται στα ποιήματα του είναι:  
 
Μάτια (39 φορές), Στόμα (27 φορές), Χείλη (4 φορές), Γοφοί (3 φορές), Λαγόνια (1 φορά), 
Καρδιά (27 φορές), Πόδια (8 φορές), Χέρια (31 φορές), Δέρμα (8 φορές), Νύχια (7 φορές), 
Μαλλιά (15 φορές), Μύτη (1 φορά), Πρόσωπο (2 φορές), Αίμα (7 φορές), Στήθος (4 φορές), 
Μέτωπο (2 φορές), Γλώσσα (3 φορές), Μέση (2 φορές), Αυτιά (1 φορά), Φλέβες (1 φορά), 
Στέρνο (1 φορά), Δόντια (2 φορές), Δάχτυλα (1 φορά), Βλέφαρα (1 φορά), Φτέρνες (1 φορά). 
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          Ο Neruda χρησιμοποιεί το κορμί για να συμβολίσει το πάθος. Το παρουσιάζει λευκό ή στο 
χρώμα του σταριού, αψεγάδιαστο, αγνό, με καμπύλες (κύματα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το σώμα 
εμφανίζεται πολύ συχνά γυμνό. 
         Το δέρμα παρομοιάζεται με φρέσκο αμύγδαλο, δηλαδή λευκό, δροσερό και με ωραίο άρωμα. 
Άλλοτε πάλι είναι ψημένο, μελαχρινό, όμως πάντοτε λείο. Τις περισσότερες φορές είναι αποδέκτης 
φιλιών και αφήνει να εννοηθεί ότι είναι γυναικείο.  
         Τα νύχια από την άλλη συμβολίζουν το μίσος και τη ζήλια και αντιπροσωπεύουν επιθετικά 
και μισητά πρόσωπα. 
         Τα μαλλιά είναι ο «Πύργος», ξεχωρίζουν στο πρόσωπο, είναι ανέμελα, ατίθασα. 
         Η μύτη εμφανίζεται μια φορά και είναι περήφανη, δίνοντας αγέρωχη όψη στο πρόσωπο.  
         Το αίμα συμβολίζει τον τρόμο, όταν δε βρίσκεται στις φλέβες (π.χ. χαμόγελο όλο αίμα).  
         Το στήθος είναι το μέρος του σώματος που δέχεται την αγάπη.  
         Τα χέρια έχουν το χρώμα του σταριού και είναι ντελικάτα. Συμβολίζουν τα «φτερά» του 
ανθρώπου και είναι άδολα, προσφέρουν χάδι και προστασία.  
         Στη συνέχεια αναφέρεται στα χείλη τα οποία ο ίδιος παρομοιάζει με καρπούζια, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι είναι αρκετά φρέσκα, ζουμερά, κατακόκκινα και τον ελκύουν.  
         Η καρδιά αναφέρεται ως όργανο του οποίου τις εντολές δεν μπορεί να παρακούσει, έτσι την 
ακολουθεί πιστά. 
         Οι γλώσσες είναι «κρύες», κρίνουν και σχολιάζουν.  
         Τα μάτια τα παρουσιάζει ξεθωριασμένα από τη στεναχώρια, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζουν 
το όνειρο (“μάτια ονείρου”). Η ματιά τους «τρυπώνει» σε κρυφά μέρη ή παραμένουν κλειστά, 
«μπλεγμένα». 
         Το στόμα συμβολίζει τον ήχο και μέσω αυτού ο Νερούδα προσφέρει πλήθος ηχητικών 
εικόνων. Άλλοτε πάλι συμβολίζει τη γεύση και αποτελεί αντικείμενο πόθου του ποιητή. Το χρώμα 
του καρπουζιού δηλώνει τη ζωντάνια του ανθρώπου που φέρει το στόμα, ενώ ο ποιητής αναφέρει 
πως των νεκρών τα στόματα «βάφτηκαν με αμάραντο».  
         Γενικά, παρατηρούμε πως ο Neruda δεν περιορίζεται στη χρήση μελών του σώματος που 
«αγαπούν» άλλοι ποιητές, όπως π.χ. η καρδιά, τα μάτια, αλλά αναφέρεται και σε λιγότερο 
«δημοφιλή» μέρη του σώματος, όπως π.χ. δόντια, νύχια. Επίσης δε διστάζει να χρησιμοποιήσει μια 
πιο «ελευθέρια» γλώσσα για να αποδώσει ρεαλιστικά το χαρακτηρισμό του σώματος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι δεν παρατηρεί μόνο την ομορφιά του σώματος, αλλά και την ασχήμια, την οποία δεν 
προσπαθεί να ωραιοποιήσει, αλλά αντίθετα την εξυμνεί. 
      Μια άλλη διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι η χρονική διαβάθμιση των ποιημάτων. 
Η ποιητική συλλογή είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη: πρωί (manana), μεσημέρι (mediodia), 
απόγευμα (tarde) και βράδυ (noche). Τα ποιήματα που γράφει το πρωί είναι πιο αισιόδοξα και 
χαρούμενα. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ξεκούραστος και προσδοκά μια καλή μέρα ενώ σταδιακά 
προς το βράδυ η διάθεσή του γίνεται πιο βαριά και μελαγχολική διότι εκείνη την ώρα στοχάζεται 
και αναπολεί περασμένες στιγμές της ζωής του καθώς επίσης και γεγονότα που τον στιγμάτισαν. 
Όλα τα ποιήματα είναι της ίδιας μορφής, σονέτα, δηλαδή αποτελούνται από δύο τετράστιχα και δύο 
τρίστιχα. Ωστόσο ο στίχος είναι ελεύθερος χωρίς ομοιοκαταληξία. Γενικότερα γράφει χωρίς 
υπεκφυγές και ενδοιασμούς. Δε διστάζει να εκφραστεί όπως ακριβώς αισθάνεται και έχει αποβάλει 
όλες του τις ντροπές. 
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Όπως ίσως καταλάβατε κι από τα επιμέρους συμπεράσματα το σώμα και τα μέλη του 
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όχι μόνο σε κάθε ποιητή αλλά και σε διαφορετικές φάσεις της 
ζωής του ίδιου ποιητή. Ωστόσο, μπορούμε με βεβαιότητα να καταλήξουμε στα εξής: 
 

- Οι αναφορές στο σώμα είναι πιο συχνές στους κατεξοχήν ερωτικούς, τον Ελύτη και το 
Νερούδα. Στον Καβάφη απαντά συχνότερα στα ηδονιστικά του ποιήματα. 

- Το σώμα και τα μέλη του γίνονται στα χέρια τους ποιητικές λέξεις και χρησιμοποιούνται για 
να εξυπηρετήσουν τον στόχο που θέτει κάθε φορά ο ποιητής.  

- Ανάλογα με το ποιητικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται κάθε ποιητής το σώμα 
χρησιμοποιείται άλλοτε κυριολεκτικά, κυρίως στον Καβάφη και τον Καρυωτάκη, κι άλλοτε 
μεταφορικά έως υπερρεαλιστικά, κυρίως στον Ελύτη και το Νερούδα. 

- Η χρήση τέλος του σώματος επηρεάζεται από την εποχή και τον τόπο όπου έζησαν οι 
συγκεκριμένοι ποιητές. Αλλιώς, για παράδειγμα,  εκφράζεται ένας δημόσιος υπάλληλος στα 
1920 στην Αθήνα κι αλλιώς ένας κοσμοπολίτης Λατινοαμερικάνος στα 1960. 

 
Όπως και να’ χει, σ’ εμάς που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το έργο των μεγάλων 

αυτών ποιητών μέσα από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος και βρισκόμαστε σε μια 
ηλικία που το σώμα μας βιώνει ραγδαίες μεταβολές μένει σαν τελική εντύπωση το εξής: Το 
σώμα, σε κάθε φάση της ζωής μας, είναι το ίδιο ένα ποίημα. Είναι μοναδικό, όμορφο, 
ανθρώπινο. Είναι το δικό μας σώμα.... 
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