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                               Γιώργος Σεφέρης     1900 - 1971 

 
 
Ο Γιώργος Σεφέρης (Σεφεριάδης) γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900 και πέθανε στην Αθήνα το 1971, 
ήταν Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής 
Το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Η απονομή του βραβείου Νομπέλ αποτέλεσε μείζον γεγονός για την Ελλάδα. "Η Σουηδική Ακαδημία 
ηθέλησε να εκδηλώση την αλληγγεύην της προς την σημερινή και ζωντανή Ελλάδα του πνεύματος", 
δήλωσε ο Σεφέρης.  
"Επελέγη δια το υπέροχον λυρικόν ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από εν βαθύ αίσθημα δια το 
ελληνικόν πολιτιστικόν ιδεώδες", ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία. Ο διεθνής Τύπος συγκατανεύει 
θεωρώντας "αρίστη και εξαιρετική την εκλογή". 
Η γλώσσα του Σεφέρη πυκνή και καίρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε 
επιγραμματικά "καημό της ρωμιοσύνης". Η ζωντανή, γηγενής παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή παιδεία. Στο πρόσωπό του, στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία, η 
νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. 
 
Σύνδεσμοι: 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=365 
http://www.biblionet.gr/author/2637 
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=44 
http://www.sansimera.gr/biographies/697 

 
 

Άρνηση 
 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

κι άσπρο σαν περιστέρι 

διψάσαμε το μεσημέρι· 

μα το νερό γλυφό. 

 

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ' όνομά της· 

 

 

ωραία που φύσηξεν ο μπάτης 

και σβύστηκε η γραφή. 

 

Mε τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος, 

πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή. 

 
Η μελλοποίηση του Μ.Θεοδωράκη, τραγουδά ο Γ.Μπιθικώτσης  http://www.sansimera.gr/biographies/697 

 

Γυμνοπαιδία A΄. Σαντορίνη 
 

Σκύψε αν μπορείς στη θάλασσα τη σκοτεινή ξεχνώντας 

τον ήχο μιας φλογέρας πάνω σε πόδια γυμνά 

που πάτησαν τον ύπνο σου στην άλλη ζωή τη 

βυθισμένη. 

 

Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο 

τη μέρα τ' όνομα τον τόπο 

και ρίξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει. 

 

Bρεθήκαμε γυμνοί πάνω στην αλαφρόπετρα 

κοιτάζοντας τ' αναδυόμενα νησιά 

κοιτάζοντας τα κόκκινα νησιά να βυθίζουν 
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στον ύπνο τους, στον ύπνο μας. 

Eδώ βρεθήκαμε γυμνοί κρατώντας 

τη ζυγαριά που βάραινε κατά το μέρος 

της αδικίας. 

 

Φτέρνα της δύναμης θέληση ανίσκιωτη λογαριασμένη 

         αγάπη 

στον ήλιο του μεσημεριού σχέδια που ωριμάζουν, 

δρόμος της μοίρας με το χτύπημα της νέας παλάμης 

στην ωμοπλάτη· 

στον τόπο που σκορπίστηκε που δεν αντέχει 

στον τόπο που ήταν κάποτε δικός μας 

βουλιάζουν τα νησιά σκουριά και στάχτη. 

 

Bωμοί γκρεμισμένοι 

κι οι φίλοι ξεχασμένοι 

φύλλα της φοινικιάς στη λάσπη. 

 

Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς, να ταξιδέψουν 

εδώ στην κόχη του καιρού με το καράβι 

που άγγιξε τον ορίζοντα. 

Όταν ο κύβος χτύπησε την πλάκα 

όταν η λόγχη χτύπησε το θώρακα 

όταν το μάτι γνώρισε τον ξένο 

και στέγνωσε η αγάπη 

μέσα σε τρύπιες ψυχές· 

όταν κοιτάζεις γύρω σου και βρίσκεις 

κύκλο τα πόδια θερισμένα 

κύκλο τα χέρια πεθαμένα 

κύκλο τα μάτια σκοτεινά· 

όταν δε μένει πια ούτε να διαλέξεις 

το θάνατο που γύρευες δικό σου, 

ακούγοντας μια κραυγή 

ακόμη και του λύκου την κραυγή, 

το δίκιο σου· 

άφησε τα χέρια σου αν μπορείς να ταξιδέψουν 

ξεκόλλησε απ' τον άπιστο καιρό 

και βούλιαξε, 

βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες. 

 

 Τελετή απονομής βραβείου Νόμπελ. 
 

Θερινό Ηλιοστάσι, H΄ 
 

T' άσπρο χαρτί σκληρός καθρέφτης 

επιστρέφει μόνο εκείνο που ήσουν. 

 

T' άσπρο χαρτί μιλά με τη φωνή σου, 

τη δική σου φωνή 

όχι εκείνη που σ' αρέσει· 

μουσική σου είναι η ζωή 

αυτή που σπατάλησες. 

Mπορεί να την ξανακερδίσεις αν το θέλεις 

αν καρφωθείς σε τούτο τ' αδιάφορο πράγμα 

που σε ρίχνει πίσω 

εκεί που ξεκίνησες. 

 

Tαξίδεψες, είδες πολλά φεγγάρια πολλούς ήλιους 

άγγιξες νεκρούς και ζωντανούς 

ένιωσες τον πόνο του παλικαριού 

και το βογκητό της γυναίκας 

την πίκρα του άγουρου παιδιού - 

ό,τι ένιωσες σωριάζεται ανυπόστατο 

αν δεν εμπιστευτείς τούτο το κενό. 

Ίσως να βρεις εκεί ό,τι νόμισες χαμένο· 

τη βλάστηση της νιότης, το δίκαιο καταποντισμό της 

ηλικίας. 

 

Zωή σου είναι ό,τι έδωσες 

τούτο το κενό είναι ό,τι έδωσες 

το άσπρο χαρτί. 
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Μέρες τ’ Απρίλη ’43 

Τρουμπέτες, τραμ, βορβορυγμοί, τρίξιμο φρένων 

χλωροφορμίζουν το μυαλό του όπως μετράς 

όσο βαστάς κι έπειτα χάνεσαι 

στη νάρκη και στο έλεος του χειρούργου. 

Στους δρόμους περπατά με προσοχή, να μη γλιστρήσει 

στις πεπονόφλουδες που ρίχνουν αδιαφόρετοι 

αραπάδες 

ή πρόσφυγες πολιτικάντηδες και το σινάφι, 

παραμονεύοντας: θα τηνε πατήσει;—δε θα την 

πατήσει; 

Όπως μαδάς μια μαργαρίτα· 

προχωρεί κουνώντας μιαν υπέρογκη αρμαθιά 

ανωφέλευτων κλειδιών· 

το στεγνό γαλάζιο μνημονεύει 

ρεκλάμες ξεβαμμένες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας, 

παράθυρα μανταλωμένα πάνω σε πρόσωπα ακριβά, 

ή λίγο καθαρό νερό στη ρίζα ενός πλατάνου. 

Προχωρεί πηγαίνοντας στη δουλειά του καθώς 

χίλια λιμάρικα σκυλιά τού κουρελιάζουν τα μπατζάκια 

και τον γυμνώνουν. 

Προχωρεί, παραπατώντας, δαχτυλοδειχτούμενος, 

κι ένας πηχτός αγέρας φέρνει γύρα 

σκουπίδια, καβαλίνα, μπόχα και καταλαλιά. 

Κάιρο, Σάρια Εμάντ ελ Ντιν, 24 Ιουνίου 1943 

 

Το Γιασεμί 

Είτε βραδιάζει 

είτε φέγγει 

μένει λευκό  

το γιασεμί. 

Φωτιές του Αϊ Γιάννη 

Η μοίρα μας, χυμένο μολύβι, δεν μπορεί ν' αλλάξει 

δεν μπορεί να γίνει τίποτε. 

Έχυσαν το μολύβι μέσα στο νερό κάτω από τ' αστέρια 

κι  ας ανάβουν οι φωτιές. 

Αν μείνεις γυμνή μπροστά στον καθρέφτη τα 

μεσάνυχτα 

    βλέπεις 

βλέπεις τον άνθρωπο να περνά στο βάθος του 

καθρέφτη 

τον άνθρωπο μέσα στη μοίρα σου που κυβερνά  

    το κορμί σου, 

μέσα στη μοναξιά και στη σιωπή τον άνθρωπο 

της μοναξιάς και της σιωπής 

κι ας ανάβουν οι φωτιές. 

Την ώρα που τέλειωσε ή μέρα και δεν άρχισε ή άλλη 

την ώρα που κόπηκε ο καιρός 

εκείνον που από τώρα και πριν από την αρχή 

κυβερνούσε το κορμί σου 

πρέπει να τον εύρεις 

πρέπει να τον ζητήσεις για να τον εύρει τουλάχιστο 

κάποιος άλλος, όταν θα 'χεις πεθάνει. 

Είναι τα παιδιά που ανάβουν τις φωτιές και φωνάζουν  

     μπροστά στις φλόγες μέσα στή ζεστή νύχτα 
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     (Μήπως έγινε ποτές φωτιά που να μην την άναψε  

      κάποιο παιδί, ω Ηρόστρατε) 

και ρίχνουν αλάτι μέσα στις φλόγες για να πλαταγίζουν 

     (Πόσο παράξενα μας κοιτάζουν ξαφνικά τα σπίτια,  

      τα χωνευτήρια των ανθρώπων, σαν τα χαϊδέψει 

κάποια ανταύγεια). 

Μα εσύ πού γνώρισες τη χάρη τις πέτρας πάνω στο θα- 

     λασσόδαρτο βράχο 

το βράδυ που έπεσε ή γαλήνη 

άκουσες από μακριά την ανθρώπινη φωνή της 

μοναξιάς και της σιωπής 

μέσα στο κορμί σου 

τη νύχτα εκείνη του Αι-Γιάννη 

όταν έσβησαν όλες οι φωτιές 

και μελέτησες τη στάχτη κάτω από τ' αστέρια. 

(Λονδίνο, Ιούλιος 1932) 

 

Τελευταῖος Σταθμός 

Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσαν. 

Τ᾿ ἀλφαβητάρι τῶν ἄστρων ποὺ συλλαβίζεις 

ὅπως τὸ φέρει ὁ κόπος τῆς τελειωμένης μέρας 

καὶ βγάζεις ἄλλα νοήματα κι ἄλλες ἐλπίδες, 

πιὸ καθαρὰ μπορεῖς νὰ τὸ διαβάσεις. 

Τώρα ποὺ κάθομαι ἄνεργος καὶ λογαριάζω 

λίγα φεγγάρια ἀπόμειναν στὴ μνήμη- 

νησιά, χρῶμα Θλιμμένης Παναγίας, ἀργὰ στὴ χάση 

ἢ φεγγαρόφωτα σὲ πολιτεῖες τοῦ βοριὰ ρίχνοντας 

κάποτε 

σὲ ταραγμένους δρόμους ποταμοὺς καὶ μέλη 

ἀνθρώπων 

βαριὰ μία νάρκη. 

Κι ὅμως χτὲς βράδυ ἐδῶ, σὲ τούτη τὴ στερνή μας 

σκάλα 

ὅπου προσμένουμε τὴν ὥρα τῆς  ἐπιστροφῆς μας νὰ χα 

ράξει 

σὰν ἕνα χρέος παλιό, μονέδα ποὺ ἔμεινε γιὰ χρόνια 

στὴν κάσα ἑνὸς φιλάργυρου, καὶ τέλος 

ἦρθε ἡ στιγμὴ τῆς  πλερωμῆς κι ἀκούγονται 

νομίσματα νὰ πέφτουν πάνω στὸ τραπέζι- 

σὲ τοῦτο τὸ τυρρηνικὸ χωριό, πίσω ἀπὸ τὴ Θάλασσα 

τοῦ Σαλέρνο 

πίσω ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ γυρισμοῦ, στὴν  ἄκρη 

μιᾶς φθινοπωρινῆς μπόρας, τὸ φεγγάρι 

ξεπέρασε τὰ σύννεφα, καὶ γίναν 

τὰ σπίτια στὴν ἀντίπερα πλαγιὰ ἀπὸ σμάλτο. 

Σιωπὲς ἀγαπημένες τῆς  σελήνης. 

Εἶναι κι αὐτὸς ἕνας εἱρμὸς τῆς σκέψης, ἕνας τρόπος 

ν᾿ ἀρχίσεις νὰ μιλᾶς γιὰ πράγματα ποὺ ὁμολογεῖς 

δύσκολα, σὲ ὧρες ὅπου δὲ βαστᾶς, σὲ φίλο 

ποὺ ξέφυγε κρυφὰ καὶ φέρνει 

μαντάτα ἀπὸ τὸ σπίτι κι ἀπὸ τοὺς συντρόφους, 

καὶ βιάζεσαι ν᾿ ἀνοίξεις τὴ καρδιά σου 

μὴ σὲ προλάβει ἡ ξενιτιὰ καὶ τὸν ἀλλάξει. 

Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν Ἀραπιά, τὴν Αἴγυπτο τὴν 

Παλαιστίνη 

   τὴ Συρία 

τὸ κρατίδιο 

τῆς Κομμαγηνῆς πού ῾σβησε σὰν τὸ μικρὸ λυχνάρι 

πολλὲς φορὲς γυρίζει στὸ μυαλό μας, 

καὶ πολιτεῖες μεγάλες ποὺ ἔζησαν χιλιάδες χρόνια 

κι ἔπειτα ἀπόμειναν τόπος βοσκῆς γιὰ τὶς γκαμοῦζες 

χωράφια γιὰ ζαχαροκάλαμα καὶ καλαμπόκια. 

Ἐρχόμαστε ἀπ᾿ τὴν ἄμμο τῆς  ἔρημος ἀπ᾿ τὶς 

Θάλασσες τοῦ 

    Πρωτέα, 

ψυχὲς μαραγκιασμένες ἀπὸ δημόσιες ἁμαρτίες, 

καθένας κι ἕνα ἀξίωμα σὰν τὸ πουλὶ μὲς στὸ κλουβί 

του. 

Τὸ βροχερὸ φθινόπωρο σ᾿ αὐτὴ τὴ γούβα 

κακοφορμίζει τὴν πληγὴ τοῦ καθενός μας 

ἢ αὐτὸ ποὺ θἄ ῾λεγες ἀλλιῶς, νέμεση μοίρα 

ἢ μοναχὰ κακὲς συνήθειες, δόλο καὶ ἀπάτη, 

ἢ ἀκόμη ἰδιοτέλεια νὰ καρπωθεῖς τὸ αἷμα τῶν ἄλλων. 

Εὔκολα τρίβεται ὁ ἄνθρωπος μὲς στοὺς πολέμους- 
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ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακός, ἕνα δεμάτι χόρτο- 

χείλια καὶ δάχτυλα ποὺ λαχταροῦν ἕνα ἄσπρο στῆθος 

μάτια ποὺ μισοκλείνουν στὸ λαμπύρισμα τῆς μέρας 

καὶ πόδια ποὺ θὰ τρέχανε, κι ἂς εἶναι τόσο 

κουρασμένα, 

στὸ παραμικρὸ σφύριγμα τοῦ κέρδους. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακὸς καὶ διψασμένος σὰν τὸ 

χόρτο, 

ἄπληστος σὰν τὸ χόρτο, ρίζες τὰ νεῦρα του κι 

ἀπλώνουν- 

σὰν ἔρθει ὁ Θέρος 

προτιμᾶ νὰ σφυρίξουν τὰ δρεπάνια στ᾿ ἄλλο χωράφι- 

σὰν ἔρθει ὁ Θέρος 

ἄλλοι φωνάζουνε γιὰ νὰ ξορκίσουν τὸ δαιμονικὸ 

ἄλλοι μπερδεύουνται μὲς στ᾿ ἀγαθά τους,  ἄλλοι  ρητο- 

    ρεύουν. 

Ἀλλὰ τὰ ξόρκια τ᾿ ἀγαθὰ τὶς ρητορεῖες, 

σὰν εἶναι οἱ ζωντανοὶ μακριά, τί θὰ τὰ κάνεις; 

Μήπως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄλλο πράγμα; 

Μὴν εἶναι αὐτὸ ποὺ μεταδίνει τὴ ζωή; 

Καιρὸς τοῦ σπείρειν, καιρὸς τοῦ θερίζειν. 

Πάλι τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, θὰ μοῦ πεῖς, φίλε. 

Ὅμως τὴ σκέψη τοῦ πρόσφυγα τὴ σκέψη τοῦ 

αἰχμάλωτου 

   τὴ σκέψη 

τοῦ ἀνθρώπου σὰν κατάντησε κι αὐτὸς πραμάτεια 

δοκίμασε νὰ τὴν ἀλλάξεις, δὲν μπορεῖς. 

Ἴσως καὶ νἄ ῾θελε νὰ μείνει βασιλιὰς ἀνθρωποφάγων 

ξοδεύοντας δυνάμεις ποὺ κανεὶς δὲν ἀγοράζει, 

νὰ σεργιανᾶ μέσα σὲ κάμπους ἀγαπάνθων 

ν᾿ ἀκούει τὰ τουμπελέκια κάτω ἀπ᾿ τὸ δέντρο τοῦ 

μπαμποῦ, 

καθὼς χορεύουν οἱ αὐλικοί με τερατώδεις προσωπίδες. 

Ὅμως ὁ τόπος ποὺ τὸν  πελεκοῦν καὶ ποὺ τοῦ καῖνε 

σὰν 

    τὸ πεῦκο, καὶ τὸν  βλέπεις 

εἴτε στὸ σκοτεινὸ βαγόνι, χωρὶς νερό, σπασμένα 

τζάμια, 

   νύχτες καὶ νύχτες 

εἴτε στὸ πυρωμένο πλοῖο ποὺ θὰ βουλιάξει καθὼς τὸ 

δεί- 

    χνουν οἱ στατιστικές, 

ἐτοῦτα ρίζωσαν μὲς στὸ μυαλὸ καὶ δὲν ἀλλάζουν 

ἐτοῦτα φύτεψαν εἰκόνες ἴδιες με τὰ δέντρα ἐκεῖνα 

ποὺ ρίχνουν τὰ κλωνάρια τους μὲς στὰ παρθένα δάση 

κι αὐτὰ καρφώνουνται στὸ χῶμα καὶ ξαναφυτρώνουν- 

ρίχνουν κλωνάρια καὶ ξαναφυτρώνουν δρασκελόντας 

λεῦγες καὶ λεῦγες- 

ἕνα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων τὸ μυαλό μας. 

Κι ἂ σου μιλῶ μὲ παραμύθια καὶ παραβολὲς 

εἶναι γιατὶ τ᾿ ἀκοῦς γλυκότερα, κι ἡ φρίκη 

δὲν κουβεντιάζεται γιατὶ εἶναι ζωντανὴ 

γιατὶ εἶναι ἀμίλητη καὶ προχωράει- 

στάζει τὴ μέρα, στάζει στὸν ὕπνο 

μνησιπήμων πόνος. 

Νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες νὰ μιλήσω γιὰ ἥρωες: ὁ Μιχάλης 

ποὺ ἔφυγε μ᾿ ἀνοιχτὲς πληγὲς ἀπ᾿ τὸ νοσοκομεῖο 

ἴσως μιλοῦσε γιὰ ἥρωες ὅταν, τὴ νύχτα ἐκείνη 

ποὺ ἔσερνε τὸ ποδάρι του μὲς στὴ συσκοτισμένη 

πολιτεία, 

οὔρλιαζε ψηλαφώντας τὸν  πόνο μας- «Στὰ σκοτεινὰ 

πηγαίνουμε, στὰ σκοτεινὰ προχωροῦμε...» 

Οἱ ἥρωες προχωροῦν στὰ σκοτεινά. 

Λίγες οἱ νύχτες μὲ φεγγάρι ποὺ μ᾿ ἀρέσουν. 

                                                                                              Cava dei Tirreni, 5 Ὀκτωβρίου ῾44 

Λίγο ἀκόμα 

Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε 

τὶς ἀμυγδαλιὲς ν᾿ ἀνθίζουν. 

Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε 

τὰ μάρμαρα νὰ λάμπουν, 

νὰ λάμπουν στὸν ἥλιο 

κι ἡ θάλασσα νὰ κυματίζει. 

Λίγο ἀκόμα, νὰ σηκωθοῦμε 

λίγο ψηλότερα. 

 Στο ραδιοφωνο του BBC.


