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 Νικηφόρος Βρεττάκος 1912-1991 
 

 
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1912, στο χωριό Κροκεές, της Λακωνίας. Πέθανε στην 
Πλουμίτσα, όπου είχε περάσει τα μαθητικά του χρόνια και επέστρεψε το 1991, από καρδιακή προσβολή στις 
4 Αυγούστου και κηδεύτηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, δημόσια δαπάνη.  

Το συγγραφικό έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου, δύναται να χωριστεί σε 4 μέρη. Την παρθενική του 
εμφάνιση, ο Νικηφόρος Βρεττάκος, στον χώρο της λογοτεχνίας, την έκανε το 1929, με τη δημοσίευση 
κάποιων πρωτόλειων ποιημάτων του από τα μαθητικά του χρόνια με τίτλο Κάτω από σκιές και φώτα 
(εκδόθηκαν το 1933). Μέχρι και το 1940 εξέδωσε έξι συλλογές, τις οποίες συγκέντρωσε στον τόμο 
Γκριμάτσες του ανθρώπου. Πολλές ποιητικές συλλογές, ακολούθησαν, έως το 1951 (χρονιά θεωρούμενη ως 
δεύτερο ορόσημο στην καλλιτεχνική του πορεία), που εξέδωσε με τίτλο Τα ποιήματα 1929-1951, τον δεύτερο 
συγκεντρωτικό τόμο με ποιήματά του. Εκείνη την περίοδο παρατηρείται η στροφή του Βρεττάκου από τον 
νεανικό λυρισμό, στην έντονη δραματική γραφή. 

Ακολούθησε η τρίτη και ωριμότερη περίοδος της δημιουργίας του, στην οποία επιχείρησε μια εξισορρόπηση 
αυτών των δύο στοιχείων, του λυρικού στοιχείου και του δραματικού, στην υπηρεσία του ηθικού και 
κοινωνικού προβληματισμού του. Αυτή την περίοδο ασχολείται με έννοιες όπως φως, φύση, αγάπη και 
αγνότητα.  

Η τέταρτη και τελευταία ποιητική περίοδος (1975-1990) μπορεί να χαρακτηριστεί από αισιοδοξία, η οποία 
έχει διάρκεια. Στα ποιήματά του μιλά για μια πιο ανθρώπινη ζωή, καθώς και για μια διαρκή εγρήγορση και 
επανάσταση.  

Τέλος, προτάθηκε τέσσερις φορές για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Ο Βρεττάκος, τιμήθηκε, επίσης, από 
πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα και ανακηρύχτηκε επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών μαζί με τους Γιάννη Ρίτσο και Γιώργο Βαλέτα το 1984, όπως επίσης επίτιμος Πρόεδρος της 
Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών του Πειραιά κ.ά.  

Η τέταρτη και τελευταία ποιητική περίοδος (1975-1990) χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία που έχει διάρκεια. 
Μιλά στα ποιήματά του για μια ανθρωπινότερη ζωή, για μια διαρκή εγρήγορση και επανάσταση. 

Τα έργα: 
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/nikhforos_brettakos_poems.htm 
http://www.biblionet.gr/author/10080/ 
http://img.pathfinder.gr/clubs/files_3/106359/2.pdf 
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Ὁ πράσινος κῆπος 

Ἔχω τρεῖς κόσμους. Μιὰ θάλασσα, ἕναν 

οὐρανὸ κι ἕναν πράσινο κῆπο: τὰ μάτια σου. 

Θὰ μποροῦσα ἂν τοὺς διάβαινα καὶ τοὺς τρεῖς, νὰ σᾶς ἔλεγα 

ποῦ φτάνει ὁ καθένας τους. Ἡ θάλασσα, ξέρω. 

Ὁ οὐρανός, ὑποψιάζομαι. Γιὰ τὸν πράσινο κῆπο μου, 

μὴ μὲ ρωτήσετε. 

Εἰρήνη εἶναι ὅταν... 

Εἰρήνη, λοιπόν, 

εἶναι ὅ,τι συνέλαβα μὲς ἀπ᾿ τὴν ἔκφραση 

καὶ μὲς ἀπ᾿ τὴν κίνηση τῆς ζωῆς. Καὶ Εἰρήνη 

εἶναι κάτι βαθύτερο ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦμε 

ὅταν δὲν γίνεται κάποτε πόλεμος. 

Εἰρήνη εἶναι ὅταν τ᾿ ἀνθρώπου ἡ ψυχὴ 

γίνεται ἔξω στὸ σύμπαν ἥλιος. Κι ὁ ἥλιος 

ψυχὴ μὲς στὸν ἄνθρωπο. 

(ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο: Δυὸ ἄνθρωποι  

μιλοῦν γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου) 

 

Τὸ παιδὶ μὲ τὴ φυσαρμόνικα 

Θὰ βγῶ στὸν κάμπο νὰ μαζέψω 

τὰ πεσμένα φύλλα τοῦ ἥλιου, 

νὰ πλάσω τὶς ἀκτίδες του -τοῦτο τὸ καλοκαίρι-, 

νὰ πλάσω τὶς ἀκτίδες του σὲ φύλλα γιὰ νὰ γράψω 

τὸν οὐρανὸ καὶ τὸ τραγούδι σου, Ἑλληνόπουλο! 

Γιατὶ τὸ χῶμα δὲ μὲ φτάνει! Δὲ μὲ φτάνει τὸ αἷμα μου! 

Γιατὶ τὰ δάκρια μου δὲ φτάνουνε νὰ πλάσω τὸν πηλό μου! 

Τί νὰ τὸ κάνω τὸ σπίτι μου; Ἔξω σὲ τραγουδᾶνε! 

Ἔξω μιλοῦν γιὰ σένανε! Δέ μου φτάνει ἡ φωνή μου! 

Θὰ τρέξω ἐκεῖ ποὺ σ᾿ ἄκουσα νὰ λὲς «Ὄχι» στὸ θάνατο. 

Θὰ τρέξω ἐκεῖ ποὺ πήγαινες σφυρίζοντας ἀντίθετα 

στ᾿ ἀστροπελέκι,ἀντίθετα στὴ διαταγὴ 

καὶ στὸ γλυκὸ ψωμὶ τῆς γῆς! Ἀντίθετα 

στὰ γαλανά σου μάτια ποὺ ἦταν γιὰ τὸν ἔρωτα! 

Ἀνάμνηση ἀπ᾿ τὸν Ταΰγετο 

Ἔστηνε ἡ Ἄνοιξη τὴν προτομή μου 

σὲ μικροὺς λόφους εἰρήνης, 

ἔλαμπε καθισμένο στὸ ραβδί μου ἕνα πουλὶ ἀπὸ φῶς 

κ᾿ ἔβρεχε ἰριδισμοὺς στὰ πρόβατα τὸ αἰώνιο σέλας τῆς ἀγάπης. 

Μὲς στὴ σιωπή, τὸ θαλασσὶ φλοίβησμα τοῦ αἱματός μου 

ἀνάδινε τὸν ἦχο τοῦ ἀδραχτιοῦ τῆς μητέρας μου, 

ποὺ ὕφαινε στῶν σταχτιῶν τὸ πράσινο καὶ τὸ λευκὸ μαλλὶ τοῦ αὐγερινοῦ. 

Μικρὸς Ἑωσφόρος τοῦ φωτὸς στοῦ Εὐρώτα τὶς ροδοδάφνες, 

ἔπαιρνα δίπλα τὰ βουνὰ βρεγμένος ἀπὸ τὸ φεγγάρι 

μὲ δυὸ ἄσπρους κρίνους στὴν καρδιά, 

μ᾿ ἑφτὰ σημαῖες στὰ χείλη, 

κι ἀπάνω ἀπὸ τῶν γερακιῶν τὶς ἀτελεύτητες μοναξιὲς 

ἐπόπτευα τὸ σύμπαν, θησαυρίζοντας τοπία 

κι ἀλλοτινὰ φῶτα στὴ μνήμη μου.  
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Πικραμένος ἀναχωρητής 

Θὰ φύγω σὲ ψηλὸ βουνό, σὲ ριζιμιὸ λιθάρι 

νὰ στήσω τὸ κρεβάτι μου κοντὰ στὴ νερομάνα 

τοῦ κόσμου ποὺ βροντοχτυποῦν οἱ χοντρὲς φλέβες τοῦ ἥλιου, 

ν᾿ ἁπλώσω ἐκεῖ τὴν πίκρα μου, νὰ λυώσει ὅπως τὸ χιόνι. 

Μὴν πιάνεσαι ἀπ᾿ τοὺς ὤμους μου καὶ στριφογυρίζεις 

ἄνεμε! 

φεγγαράκι μου! 

Καλέ μου! 

Αὐγερινέ μου! 

Φέξε τὸ ποροφάραγκο! Βοήθα ν᾿ ἀνηφορήσω! 

Φέρνω ζαλιὰ στὶς πλάτες μου τὰ χέρια τῶν νεκρῶν! 

Στὴ μιὰ μεριὰ ἔχω τὰ ὄνειρα, στὴν ἄλλη τὶς ἐλπίδες! 

Κι ἀνάμεσα στὶς δυὸ ζαλιὲς τὸ ματωμένο στέφανο! 

Μὴ μὲ ρωτᾷς καλέ μου ἀϊτέ, μὴ μὲ ξετάζεις ἥλιέ μου!  

Ρίχτε στὸ δρόμο συνεφιὰ νὰ μὴ γυρίσω πίσω! 

Κυττάχτηκα μὲς στὸ νερό, ἔκατσα καὶ λογάριασα, 

ζύγιασα τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ τοῦ κόσμου. Κι ἀποφάσισα, 

νὰ γίνω τὸ μικρότερο ἀδερφάκι τῶν πουλιῶν! 

 

Μεταρσίωση 

Τὸ πνεῦμα μου, σὰν οὐρανός, σὰν ὠκεανός, σὰν θάλασσα, 

λύνεται ἀπόψε στὸ ἄπειρο χωρὶς νὰ βρίσκει ἀναπαμό. 

Τὶς ζῶνες γύρω του ἔσπασε καὶ ἀνατινάζεται θερμὸ 

τὸ πνεῦμα μου σὰν οὐρανός, σὰν ὠκεανός, σὰν θάλασσα. 

Σὰν γαλαξίας ἀπέραντος τὸ σύμπαν σέρνω στὸ χορό. 

Ἥλιο τὸν ἥλιο γκρέμισα, θόλο τὸ θόλο χάλασα, 

κι εἶμαι σὰν μίαν ἀπέραντη, πλατιὰ γαλάζια θάλασσα, 

ποὺ οἱ στενοὶ πάνω μου οὐρανοὶ δὲ μοῦ σκεπάζουν τὸ νερό. 

 

Τὸ καθαρότερο πράγμα τῆς δημιουργίας 

Δὲν ξέρω, μὰ δὲν ἔμεινε καθόλου σκοτάδι. 

Ὁ ἥλιος χύθηκε μέσα μου ἀπὸ χίλιες πληγές. 

Καὶ τούτη τὴ λευκότητα ποὺ σὲ περιβάλλω 

δὲ θὰ τὴ βρεῖς οὔτε στὶς Ἄλπεις, γιατὶ αὐτὸς ὁ ἀγέρας 

στριφογυρνᾶ ὡς ἐκεῖ ψηλὰ καὶ τὸ χιόνι λερώνεται. 

Καὶ στὸ λευκὸ τριαντάφυλλο βρίσκεις μιὰ ἰδέα σκόνης. 

Τὸ τέλειο θαῦμα θὰ τὸ βρεῖς μοναχὰ μὲς στὸν ἄνθρωπο: 

λευκὲς ἐκτάσεις ποὺ ἀκτινοβολοῦν ἀληθινὰ  

στὸ σύμπαν καὶ ὑπερέχουν. Τὸ πιὸ καθαρὸ  

πράγμα λοιπὸν τῆς δημιουργίας δὲν εἶναι τὸ λυκόφως, 

οὔτε ὁ οὐρανὸς ποὺ καθρεφτίζεται μὲς στὸ ποτάμι,  

οὔτε ὁ ἥλιος πάνω στῆς μηλιᾶς τ᾿ ἄνθη. Εἶναι ἡ ἀγάπη. 
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Δὲν θὰ ἤθελα, Από το [ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ], τομ. 2ος 

 

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ πιστέψω 

ὅτι σκάλιζα τὸν ἀέρα 

μὲ τὴ σμίλη τοῦ πάθους μου. 

Δὲ θὰ ἤθελα νὰ πιστέψω 

ὅτι ἔγραφα στὸ νερό, 

ἀλλ’ ἀντίθετα, πὼς 

δούλευα πάνω 

σὲ μιὰν ὕλη σκληρή 

νὰ δωρίσω μιὰ μέρα 

στὴν ἀνάγκη τοῦ κόσμου 

ἕνα πρόσωπο - φῶς. 

 

Από το [ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΔΩΡΕΑ], 1986 

Θά προτιμοῦσα οἱ φίλοι μου πού ἔρχονται 

ἀντί νά μοῦ φέρνουν, νά παίρνουν. 

Κατεβαίνοντας ἔπειτα ὁ ἕνας τους 

Πίσω ἀπ’ τόν ἄλλο ἀπό τοῦτον τό βράχο, 

νά φεύγουν κρατώντας κι’ ἀπό ἕναν μικρό 

ἀμφορέα μέ ἥλιο στό χέρι τους 

 

Ο τελευταίος χαιρετισμός 

 
Ας μου δώσει το χέρι του ο Θεός – 

τελευταία ανάβαση. Το σκοινί τεντωμένο 

απ’ τη μια άκρη ως την άλλη. Χωρίς καμιά κλίση 

του όλου μου σώματος, το γέλιο στη θέση του 

(όπως στο πρόσωπο του παιδιού των Δελφών) 

το χέρι γυμνό σχεδόν ως το κόκκαλο 

πάνω στο στήθος. Ο κόσμος στο βάθος. 

Θα κυλήσει από μέσα την καρδιά του ο μικρός 

τελευταίος διάττοντας, μια λέξη διαυγής, 

κρεμασμένη από μια κλωστή ευτυχίας, 

φθόγγος και μάργαρο: «Χαίρε». 

 

 


