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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 2012, ο εορτασμός των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Νικηφόρου 
Βρεττάκου και ο θαυμασμός μου για το έργο του με έφεραν, λόγω συγκυ-
ριών, από το ξεκίνημα της χρονιάς μπροστά στη διερεύνηση της ιστορικής 
σχέσης του ποιητή με τον Πειραιά. Στην αρχή μού φαινόταν περίεργο πώς 
ένας αριστερός διανοούμενος από τη Λακωνία επέλεξε να κατοικήσει σε μια 
δεξιοκρατούμενη μανιάτικη περιοχή, στα χρόνια μάλιστα των μετεμφυλιακών 
παθών. Η απάντηση στο ερώτημα μου δόθηκε όταν διάβασα πως η γυναίκα 
του η Καλλιόπη (η Πιπίτσα, όπως την έλεγαν στο σπίτι) ήταν από το 1938 
υπάλληλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. 

Μετά την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου του ΟΛΠ από τον Οργανισμό και 
τα Συνδικάτα του χώρου, συντονισμένες έρευνες μ’ έφεραν μπροστά σε μια 
αποκάλυψη: σε κάποια παραμελημένα ράφια βρέθηκε ένας χοντρός μπλε 
χαρτονένιος φάκελος με τα στοιχεία «Α.Μ. 1738 Βρεττάκου-Αποστολίδου 
Καλλιόπη, σύζ. Νικηφόρου». Ένας φάκελος ο οποίος περιείχε 7 υποφακέλους 
με 297 έγγραφα και πρωτότυπα πιστοποιητικά. Ο φάκελος με την ιστορία 
μιας γυναίκας που έζησε όλα τα ταραγμένα και δύσκολα χρόνια του τόπου 
στο πλευρό του ποιητή, τα χρόνια της Κατοχής, των αγώνων για λευτεριά 
και αλληλεγγύη. Ο φάκελος αυτός, η επεξεργασία του, η εκδήλωση που 
έγινε στον ΟΛΠ για τον Νικηφόρο Βρεττάκο (στις 5 Δεκεμβρίου του 2012), 
οι εισηγήσεις του Γιώργου Ανδρειωμένου και του Αντώνη Φωστιέρη, εκτε-
ταμένα μέρη των οποίων παραθέτω εδώ, και κυρίως οι συναντήσεις και οι 
συζητήσεις με το γιο του Νικηφόρου, τον Κώστα Βρεττάκο, μου έδωσαν το 
αναγκαίο υλικό για να καταγράψω τη ζωή και το έργο του ποιητή από το 
1946 που ήρθε στον Πειραιά μέχρι και το 1962, οπότε η οικογένεια Βρεττά-
κου άφησε το σπίτι όπου έμενε, στην οδό Καραΐσκου 106, για να ξαναγυρί-
σει στην Αθήνα, στους Αμπελοκήπους. Μια ζωή δοκιμασιών και δουλειάς, 
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δημιουργίας και συμμετοχής στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του 
Πειραιά, τα οποία θεώρησα ότι έπρεπε να καταγραφούν σαν ξεχωριστά 
κεφάλαια στην πολυκύμαντη ζωή του Νικηφόρου Βρεττάκου και της γυναί-
κας του. Αν μελετήσει κανείς με προσοχή την ποιητική του διαδρομή, θα δει 
ότι ο Βρεττάκος της Πλούμιτσας, των Κροκεών, του Γυθείου, της Σπάρτης 
και του Ταΰγετου ήταν και ενεργός πολίτης και δημιουργικός ποιητής του 
Πειραιά, όπου, σε δίσεκτα χρόνια, ο ίδιος, η Καλλιόπη και τα παιδιά τους, 
ο Κώστας και η Ευγενία, έζησαν και ταυτίστηκαν με τα γεγονότα και την 
καθημερινότητα αυτής της πόλης.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη και τους συνεργάτες μου στον 
ΟΛΠ για τη συμπαράσταση και τη βοήθειά τους. Ιδιαίτερα όμως θέλω να 
ευχαριστήσω τον πεζογράφο, ποιητή και σκηνοθέτη Κώστα Βρεττάκο για 
τις επιμέρους αναφορές του και τις συζητήσεις μας, και φυσικά τις εκδόσεις 
«Ποταμός», που ανέλαβαν να εκδώσουν το βιβλίο αυτό, όπως και άλλα έργα, 
ποιητικά και πεζά, του Νικηφόρου Βρεττάκου.
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Ήτανε χειμώνας και το κλασικό ψιλόβροχο μούλιαζε τους δρόμους και τα 
γλιστερά πεζοδρόμια της Αθήνας.

Πολλές φορές κινούσαμε από την Ακαδημίας και Ομήρου για να πάμε σε 
κάποια εκδήλωση. Άλλοτε στο «Rex» για ν’ ακούσουμε απ’ τον εξώστη τη 
Γειτονιά των αγγέλων, άλλοτε με τα πόδια, μια ώρα δρόμο, μέχρι το Λυσσι-
ατρείο στην Πατησίων για ν’ ακούσουμε το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού, 
άλλοτε μέχρι το θέατρο «Κεντρικόν» της Πλατείας Κολοκοτρώνη για ν’ 
ακούσουμε τον Νιόνιο και τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ήταν η εποχή που δεν 
υπήρχαν μπαράκια και τα μόνα φοιτητικά στέκια ήταν οι λιγοστές ταβέρνες, 
για φαγητό και συζητήσεις.

Οι εκδόσεις «Θεμέλιο», στην Ακαδημίας κι αργότερα στη Σόλωνος, ήτανε 
κοντά, και σαν μαθητής ή φοιτητής πήγαινα για να συμμετέχω στα λογο-
τεχνικά δρώμενα που συχνά παρουσίαζαν. Το «Θεμέλιο» ήταν το σημείο 
αναφοράς για προοδευτικά και φτηνά βιβλία. Παρότι όλοι οι τότε φίλοι 
ήτανε παραδοσιακά κεντρώοι, ποτέ δεν δεχτήκανε τις λογικές του Γέρου για 
διμέτωπους, αν και είχαμε βαθιά συνείδηση των πολιτικών ευθυνών του ΚΚΕ 
μετά την απελευθέρωση και της μετεμφυλιακής δεξιάς για τα χρόνια της 
στέρησης και του ζόφου. Η σταλινική μεγαλομανία και η βασιλοφασιστική 
δημοκρατία δεν μας πήγαιναν. Τα λάθη των πρωταγωνιστών του Εμφυλίου 
τα πλήρωσε βαριά ο τόπος και η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, παρότι 
από θέση υπήρξαμε πάντα συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι των αγώνων 
για νομιμότητα και δημοκρατία. Όπως γράφει και ο Νικηφόρος Βρεττάκος 
στο αυτοβιογραφικό του «Εξομολόγηση στον αναγνώστη»: «Η ειρήνη πήγε σ’ 
όλες τις χώρες της Ευρώπης μετά τον πόλεμο, αλλά στην Ελλάδα δεν ήρθε. 
Παρασκευάσθηκε “εν ψυχρώ” ο εμφύλιος πόλεμος […]. Η τραγωδία μας ήταν 
η λεπτομέρεια ενός παγκόσμιου θέματος. Η σκοπιμότητα δεν διστάζει να 



12

Η Καλλιόπη Αποστολίδου (1930).



13

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

δημιουργεί και τραγωδίες». Και η τραγωδία ήταν η παρεμπόδιση του νικητή 
λαού να βιώσει τη δημοκρατία, και να μείνει έτσι ο τόπος στο σκοτάδι του 
διχασμού για πολλά χρόνια. Χρόνια δύσκολα, τα οποία βίωσαν ο Βρεττάκος 
και η οικογένειά του. Η άνοδος των δημοκρατικών δυνάμεων σ’ ένα πολω-
μένο πολιτικό κλίμα στις αρχές της δεκαετίας του ’60 κι ένα πλατύ κίνημα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων άρχισε να ξεπερνά τις διαχωριστικές γραμμές. 
Η γενιά μας δεν ήταν απλώς πολιτικά ή κομματικά ενεργοποιημένη, ήτανε 
κυρίως πολιτιστικά δραστηριοποιημένη. Μπορεί να διαφωνούσαμε για τις 
αντιθετικές μουσικές φόρμες του Χατζιδάκι και του Θεοδωράκη, αλλά τους 
θαυμάζαμε και τους δύο, γιατί η μουσική τους έντυσε τα πιο σημαντικά 
ποιήματα των Ελλήνων ποιητών και μετέφερε τους στίχους τους στο στόμα 
όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από μόρφωση ή επάγγελμα. Ήτανε τα χρόνια 
που σπουδαίοι νέοι Έλληνες συνθέτες έκαναν τα πρώτα τους βήματα και 
μεγάλοι ποιητές μας τιμόντουσαν με διεθνή βραβεία ποίησης. Στο χώρο της 
ποίησης κυριαρχούσαν όλα τα ρεύματα της γενιάς του ’30, μα η σφραγίδα 
των μεταπολεμικών ποιητών είχε μπει για τα καλά στην έκφραση των νεό-
τερων γενεών. 

Είχαμε ξεπεράσει τους διχασμούς ανάμεσα σε Παλαμιστές και Καβαφι-
στές, σε Σολωμιστές και νεότερους. Τις εκδηλώσεις ποίησης που οργανώναμε 
μπορεί να τις παρακολουθούσαν λίγοι, ήταν όμως όλοι αδογμάτιστοι και 
θαυμαστές του αισθητικά καλού. Εξάλλου, στον τόπο μας πολλοί είναι αυτοί 
που τους αρέσει η ποίηση, ελάχιστοι όμως τη διαβάζουν ή παρακολουθούν 
τις εξελίξεις της.

Μέσα σ’ αυτό το ιστορικό πλαίσιο κινήσαμε εκείνο το βράδυ του Δεκέμ-
βρη για να πάμε στο «Θεμέλιο», όπου θα παρουσιαζόταν το νέο βιβλίο του 
Νικηφόρου Βρεττάκου. Η παρουσίαση ήταν, ως συνήθως, απλή και σχετικά 
σύντομη. Δεν ταίριαζαν στον Βρεττάκο ούτε τα πολλά λόγια ούτε οι μεγα-
λόστομες προσφωνήσεις. Στην ποιητική παρέα, είχαμε όλοι διαβάσει τα 
γραπτά του, γνωρίζαμε την αριστερή του τοποθέτηση, όπως και τον παραμε-
ρισμό του από την κεντρική κομματική γραφειοκρατία. Η αριστερή διανόηση 
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αμφισβητούσε τις εκτός συνόρων ντιρεκτίβες, βρισκόμασταν ήδη στα χρόνια 
των ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών. Για μας, ο Θεοδωράκης, ο Σεφέρης,  
ο Χατζιδάκις, ο Ελύτης, ο παπα-Πυρουνάκης κι ο Μαρκόπουλος, ο Ξαρχά-
κος κι ο Πατρίκιος, ο Λεοντής κι ο Λοΐζος, ο Αρχιτεκτονίδης κι ο Κουμπής, 
ο Σπανός κι ο Μαυρουδής ήτανε η καθημερινή μας πολιτιστική παρέα, όταν 
δεν πηγαίναμε στο «Άστυ» ή την Κινηματογραφική Λέσχη στην Κανάρη για 
να δούμε καμιά καλή ταινία.

Ο Βρεττάκος ήταν ένας γαλήνιος άνθρωπος, που μέσα σ’ εκείνο το χώρο, 
το ’βλεπες αμέσως, εξέπεμπε ευγένεια και ανθρωπιά. Παρότι ήμασταν τότε 
μπερδεμένοι με την πολύμορφη ποιητική του δουλειά, ήμασταν εντυπωσια-
σμένοι, γιατί βλέπαμε έναν όμορφο, χαμογελαστό άνθρωπο, χωρίς έπαρση 
και ύφος στρατευμένου και σπουδαίου. Αυτή η απλότητα ήταν που μας 
έκανε να μην του ζητήσουμε να μας υπογράψει το βιβλίο του, την Εκλογή, 
που μόλις είχαμε αγοράσει. Σ’ εμάς τους νεότερους, αυτό το βιβλίο δεν 
έμελλε ν’ ανοίξει μόνο μια μεγάλη πόρτα στη συνολική γνώση του έργου του, 
αλλά κυρίως μας έθετε, με την προλογική επιστολή κάποιου μαθητή1 και την 
εισαγωγική «Εξομολόγηση» του ποιητή που υπήρχαν στην έκδοση, για μια 
ακόμη φορά το θέμα της ποίησης. Έγραφε μεταξύ άλλων ο μικρός μαθητής: 
«Κύριε ποιητή Βρεττάκο, […] δεν ξέρω πολλά πράγματα για την ποίηση. 
Σήμερα το απόγευμα που διάβασα το “μονόλογό” σας […] στον “ΚΟΣΜΟ”2 
[…] φαντάστηκα πως η ποίηση είναι η φωτιά και ο ουρανός και ο άνεμος στον 
κάμπο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι είναι η ποίηση; Πείτε μου, πως είναι η 
μάνα ολωνών μας». 

1. Του Κρίτωνα Ζωάκου, τρόφιμου Παιδούπολης της Μακεδονίας που δημιουργήθηκε 
μετά τον Εμφύλιο πόλεμο.
2. Κόσμος: Επιστήμη και Ζωή: πολιτιστικό περιοδικό που εξέδιδε ο λογοτέχνης και 
πολιτικός Λουκής Ακρίτας. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος υπήρξε τακτικός συνεργάτης του 
σε όλη τη διάρκεια της έκδοσής του.
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Ο Βρεττάκος έδινε την απάντησή του μέσα από τις σελίδες αυτού του 
βιβλίου. Στη συλλογή Ο χρόνος και το ποτάμι έγραφε: «Αν δε μου ’δινες 
την ποίηση, Κύριε, / δε θα ’χα τίποτα για να ζήσω» και «Μέσα στο ηλιακό 
σύστημα να μ’ αναζητήσεις και μέσα στην ποίηση». Και πιο κάτω, στα Παρα-
λειπόμενα: «Γνωρίζω καλά πού ξοδεύω την ποίηση», ενώ στο ποίημα «Το έργο 
των ποιητών»: «Ο ποιητής / είναι το πνεύμα της γης που σηκώνεται όταν / 
γίνεται σκότος και λάμπει όπως ένα / κομμάτι αστραπής σε μεγάλο / ύψος 
τη νύχτα» και: «Οι ποιητές κατοικούν έξω απ’ το φόβο». Για τον Βρεττάκο, 
«η ποίηση είναι βάτος, το ασμίλευτο άγαλμα / το άλλο μου σώμα – να ζω 
χωρίς τέλος / σε τούτο τον κόσμο» και: «Κάτω από το φως τους / εκτελώ 
την απόφαση που μου επέβαλε / η φύση, όπως στη βλάστηση: φτιάχνω ζωές, 
γράφω ποιήματα». Το θέμα της ποίησης έμελλε να μας στοιχειώσει, αφού 
διαβάζοντας ή γράφοντας ποίηση δεν βρίσκαμε μία αλλά πολλές φωνές, 
από τα κείμενα του Σεφέρη μέχρι το εκπληκτικό πρόσφατο Σε βρίσκει η 
ποίηση του Τίτου Πατρίκιου. Γι’ αυτό και θεώρησα αναγκαίο να παραθέσω 
σ’ αυτό το βιβλίο ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο με την αγωνία και τις ρήσεις του 
Βρεττάκου για την ποίηση.

O Νικηφόρος Βρεττάκος χαρακτηρίστηκε ποιητής της φύσης, λυρικός της 
ψυχής, τραγουδιστής της ειρήνης, ζωγράφος των λέξεων, ποιητής της λευτε-
ριάς και της αδελφοσύνης. Πάνω απ’ όλα όμως ήταν ο ποιητής του Ανθρώπου 
και της ανθρωπιάς, γιατί από τότε που εγκατέλειψε την Πλούμιτσα και τις 
Κροκεές, ζώντας μέσα στην αποξένωση της πόλης, βρέθηκε πάντα δίπλα 
στους απλούς ανθρώπους, συμμετείχε στους αγώνες και στη ζωή τους· ήτανε, 
βλέπετε, άνθρωπος της εργασίας, αφού μέχρι τη συνταξιοδότησή του δούλευε 
καθημερινά απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ για να ζήσει την οικογένειά του. 
Δεν υπήρξε ποτέ διανοούμενος-παρατηρητής της εποχής του και κριτής των 
ψυχών των άλλων· ήτανε ο ίδιος μάρτυρας της ιστορίας του τόπου του και 
συμμετείχε δυναμικά στους αγώνες τού Εμείς.

Στην εκδήλωση του Ιστορικού Αρχείου του ΟΛΠ για τον Νικηφόρο Βρετ-
τάκο, ο καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος επισήμανε τα εξής:
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Αν επιχειρούσε κανείς να περιγράψει με μία λέξη τη ζωή του Νικηφόρου 
Βρεττάκου, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει «ερασικίνδυνη». Η μορφή 
του ήταν καθαρά δωρική, κάθε ρυτίδα του προσώπου του αποτύπωνε και 
ένα βάσανό του, σ’ έναν βίο πολυτάραχο, που θα άξιζε κάποια στιγμή να 
αποτυπωθεί σε μια μυθιστορηματική βιογραφία. Από μικρό παιδί βρέθηκε, 
ως μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας, στη βιοπάλη, εξασφαλίζοντας με 
πολύ κόπο τα προς το ζην και κάνοντας πολλά διαφορετικά πράγματα για 
να βιοποριστεί· πραγματικά, και μόνο η απλή παράθεση των επαγγελμάτων 
που μετήλθε θυμίζει, θα έλεγε κανείς, σιδηρόδρομο.

Άρα, αν σκεφτούμε ότι στο κλασικό πλέον δίπολο της ποιητικής γενιάς 
του ’30: Σεφέρης - Ελύτης και Ρίτσος - Βρεττάκος, ο τελευταίος ήταν, 
από τη συγκεκριμένη τετράδα, εκείνος ο οποίος δεν είχε, σε καμία φάση 
της ζωής του, εξασφαλισμένο τον εύκολο βιοπορισμό, είναι πραγματικά 
να απορεί κανείς πού έβρισκε συνεχώς την ψυχική δύναμη και το σθένος, 
μέσα στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, να εξοικονομεί χρόνο για να γράφει.

Φεύγει νεαρός, αφού έχει δοκιμάσει τα πρώτα του βήματα τα λογοτε-
χνικά στον τοπικό Τύπο της ιδιαίτερης πατρίδας του, κι έρχεται στην Αθήνα 
για ανώτερες σπουδές. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, αφού έχει γνωρίσει 
πρώτα τη μετέπειτα σύζυγό του. Στη συνέχεια ξανάρχεται στην Αθήνα, 
μιας και δεν καταφέρνει να στεριώσει επαγγελματικά στο Γύθειο και στην 
περιοχή της ευρύτερης Λακεδαίμονος.

Στην πρωτεύουσα, όπως ειπώθηκε, μετέρχεται πολλά επαγγέλματα. Μετά 
τον πόλεμο, και αφού έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πειραιά 
και έχει καταξιωθεί η ποιητική φωνή του, φτάνει στα χρόνια της αυτοεξορίας 
στη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας. Ο ίδιος μεταβαίνει στην Ελβετία, η 
γυναίκα του μαζί με την κόρη του βρίσκονται αρχικά στην Αγγλία και στη συνέ-
χεια στη Γαλλία, ενώ ο γιος του έχει συλληφθεί από το στρατιωτικό καθεστώς. 
Τελικά, μεταβαίνει στο Παλέρμο, όπου ξανασυναντιέται με τη γυναίκα του.

Έρχεται μετά η μεταπολίτευση, η καταξίωση, η είσοδος στην Ακαδη-
μία Αθηνών. Όμως όλα αυτά τα χρόνια, όπως και ο ίδιος σημείωνε σ’ ένα 
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πακέτο τσιγάρων: «χωρίς χρόνο, χωρίς ησυχία, τρέχοντας, πάντοτε τρέ-
χοντας έγραφα».

Στο κέντρο της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου βρίσκεται πάντοτε ο 
άνθρωπος, στενά δεμένος με τη φύση που τον περιβάλλει. Η πλειονότητα 
των ποιημάτων του μπορεί να ξεκινά από ένα πραγματικό περιστατικό, 
αλλά η διάσταση που λαμβάνουν στο τέλος είναι πανανθρώπινη.

Οι μελετητές του έργου του έχουν μιλήσει για τις περιόδους της ποίησης του 
Βρεττάκου. Ξεχωρίζει σαφώς η προπολεμική περίοδος από τη μεταπολεμική. 

Νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο για τη μεταστροφή του ως προσωπικότητας 
και ως ποιητή υπήρξε η έκρηξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και η συμμε-
τοχή του σ’ αυτόν. Στη συνέχεια, καθοριστικές υπήρξαν η ενεργός ανάμειξή 
του στην Αντίσταση και η μετέπειτα στάση που κράτησε στο πλαίσιο του 
λεγόμενου Ψυχρού Πολέμου, εκφράζοντας την έντονη αγωνία του να δια-
σωθεί η ανθρωπότητα από έναν ενδεχόμενο πυρηνικό όλεθρο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησής του, πέρα από την προσήλωση 
στον άνθρωπο και στη φύση, θα έλεγε κανείς ότι συνοψίζονται στην εξύ-
μνηση της αγάπης (πολλοί, μάλιστα, τον είπαν και ποιητή της αγάπης), 
στην αποθέωση της φιλίας και, αν θέλετε, στη διάθεσή του να προσδώσει  
στον Ταΰγετο, το βουνό το οποίο τον συντρόφευε από τα παιδικά του 
χρόνια, τον χαρακτήρα ενός κλειδιού για να ξεκλειδώνει κανείς μέσω αυτού 
του συμβόλου την ποίησή του. 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με την ποίησή 
του και με τις απόψεις του, έδειξε ότι ανήκει σε όλους. Γι’ αυτό και από 
τους τέσσερις ποιητές που μνημονεύτηκαν, ακούω νέα παιδιά, που δεν 
τον γνώρισαν ποτέ τους, να τον προσαγορεύουν με το μικρό του όνομα: 
«ο Νικηφόρος». Δεν θα πουν ο Γιώργος, ο Γιάννης ή ο Οδυσσέας για τον 
Σεφέρη, για τον Ρίτσο και για τον Ελύτη. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα 
του Βρεττάκου, που δείχνει ότι έχει αγαπηθεί ιδίως από τη νεολαία. 

Και μου έκανε, σας λέω, τρομερή εντύπωση στο τελευταίο Συνέδριο, το 
αφιερωμένο σ’ αυτόν, ν’ ακούω νεαρούς μελετητές του, που σίγουρα δεν τον 
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συνάντησαν ποτέ, να τον αποκαλούν: «ο Νικηφόρος». Κι εμένα μου έρχεται 
πολλές φορές να πω: «ο Νικηφόρος». Ας μην ήμουν στενός του φίλος. Αυτό 
είναι μια πολύ μεγάλη του κατάκτηση, νομίζω. Και το κατόρθωσε μέσα από 
μιαν κρυστάλλινα έντιμη και αγωνιστική πορεία ζωής και από μια ποίηση η 
οποία έλαβε πανανθρώπινες διαστάσεις χωρίς να μπορεί να την οικειοποιηθεί 
κανένας. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι «ο Νικηφόρος» όλων μας.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης κατέθεσε από την πλευρά 
του τα εξής:

Η ποίηση του Βρεττάκου είναι μια ποίηση υπαρξιακή, θρησκευόμενη, ουμα-
νιστική, αγωνιστική, μια ποίηση επικεντρωμένη στην ειρήνη και τη φύση. 
Και λέγοντας φύση, δεν εννοούμε μόνο τη γνωστή μας εξωτερική φύση της 
χλωρίδας και της πανίδας, αλλά ίσως πολύ περισσότερο την εσωτερική 
φύση του ανθρώπου. Αυτός ήταν ο στόχος, ο κύριος σκοπός του Βρεττά-
κου, γιατί υπήρξε ένας κατεξοχήν ποιητής του ανθρώπου. Ειρήνη, αφοπλι-
σμός, αγάπη, καλοσύνη, Θεός. Λέξεις, ιδέες και έννοιες που όμως εκείνος 
μπόρεσε, και είναι ένα από τα επιτεύγματά του, να τις αναβαπτίσει και να 
τους δώσει ξανά την παρθενική τους αξία.

Ο Βρεττάκος ξεκίνησε τη σχέση του με την ποίηση σε πολύ μικρή, πολύ 
τρυφερή ηλικία. Τα δύο κυρίως πρώτα του βιβλία χαρακτηρίζονται πρώτα 
πρώτα από τον παραδοσιακό στίχο και επίσης, ακόμη περισσότερο, από 
μια επιρροή από έναν μποντλερικό κυρίως ρομαντισμό ή, για να έρθουμε 
στα καθ’ ημάς, από ένα καρυωτακικό κλίμα. 

Πολύ σύντομα όμως ο Βρεττάκος αποτίναξε αυτή την αρχική νεανική 
επιρροή και από αυτό το ρομαντικό, ίσως και υπαρξιακό, θα λέγαμε, κλίμα 
πέρασε σύντομα σε μια πιο αγωνιστική φάση. Όμως ακόμα κι αυτό το 
αγωνιστικό στοιχείο στην ποίηση του Βρεττάκου δεν είχε ποτέ τα στοιχεία 
ενός σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Και ο ίδιος υπήρξε ένας ιδεολόγος, όχι ένας 
γραφειοκράτης. 
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Υπήρξε ένας αιρετικός της Αριστεράς, πράγμα το οποίο φάνηκε πολύ πιο 
έκδηλα ήδη από το 1949, με το βιβλίο Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη 
του κόσμου. Μέσα από επτά λυρικές επιστολές καταγγέλλει τις υπερδυ-
νάμεις ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση ως συνυπεύθυνες για τη δημιουργία και 
τη συντήρηση του Ψυχρού Πολέμου. Το βιβλίο αυτό υπήρξε και η αιτία ή  
η αφορμή για τη διαγραφή του από το Κομμουνιστικό Κόμμα. 

Αργότερα, το 1954, με το Γράμμα στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ καταγγέλλει 
και εγκαλεί τον διάσημο επιστήμονα για τη συμμετοχή του στην κατασκευή 
της ολέθριας ατομικής βόμβας. 

Μιλώντας για την ποίηση του Βρεττάκου, ίσως ο πιο σαφής χαρακτηρι-
σμός θα ήταν ότι αποτελεί μια ποίηση κατεξοχήν ουμανιστική. Και ίσως είναι 
από τις λίγες περιπτώσεις όπου αυτό το λεγόμενο «μήνυμα» που μπορεί 
να μεταφέρει η ποίηση (μια έννοια που νομίζω ότι έχει πολύ κακοπάθει 
από την κριτική και από τη θεωρία της λογοτεχνίας, διότι, δυστυχώς, πίσω 
και πέρα από την αισθητική αξία ενός ποιήματος πολλές φορές ψάχνουμε 
να βρούμε το μήνυμα, την ιδέα που θέλει να μεταφέρει το ποίημα), και με 
δεδομένη την αισθητική αξία της ποίησης του Βρεττάκου, είναι, λέω, από 
τις λίγες εκείνες περιπτώσεις που το μήνυμα που μεταφέρει είναι πολύ 
σαφές. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι εμπρόθετο. Ο Βρεττάκος κατά 
κάποιον τρόπο αποτελούσε έναν ποιητικό ακτιβιστή. Ήθελε με την ποίησή 
του όχι απλώς να μιλήσει λυρικά και συναισθηματικά, αλλά ήθελε και να 
τη χρησιμοποιήσει ως όχημα προς ένα σκοπό. Ήθελε να απευθυνθεί στο 
κοινό. Και θα έλεγα ότι και με αυτή την έννοια υπήρξε ένας ποιητής και 
ένας δημιουργός, με την αρχική και ετυμολογική σημασία της λέξης, όπου 
δημιουργία δεν είναι παρά το έργο το οποίο παράγεται για το Δήμο, δηλαδή 
για τον κοινωνικό μας περίγυρο. 

Στην πραγματικότητα, κάθε ποιητής θα έλεγα ότι είναι στρατευμένος. 
Απλώς η στράτευσή του είναι κάτω από μια διαφορετική σημαία. Ο Βρετ-
τάκος αισθανόταν ότι ήταν στρατευμένος και σταυροφόρος της ειρήνης, 
της αγάπης. 
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Η επίκληση του Δημιουργού, η οποία είναι πολύ συχνή στην ποίηση του Βρετ-
τάκου, εκφράζει όχι τόσο ένα στενό θρησκευτικό στοιχείο κι ένα θρησκευτικό 
αίσθημα, όσο μια ευγνωμοσύνη για την ίδια την ύπαρξη. Ο Βρεττάκος είναι 
ένας πιστός του καθημερινού θαύματος. Είναι ένας υμνητής του Δημιουργού, 
τον οποίο προσεγγίζει μέσω της δημιουργίας. Θεωρεί ότι ο κόσμος μας είναι 
αυτό που έλεγε ο Πασκάλ, ο καλύτερος δυνατός κόσμος, και ενδεχομένως η 
ποίηση να μην είναι παρά ένα αντίδωρο, ένα αντιχάρισμα προς την ίδια τη ζωή.

Και όταν μιλάει ο Βρεττάκος, όταν απευθύνεται στο Θεό ή απευθύνεται 
σε ένα πρόσωπο, σε ένα τοπίο, σε μια κατάσταση, μιλώντας σε πρώτο πρό-
σωπο, είναι από τις λίγες περιπτώσεις, ή από τις πιο σαφείς, όπου αυτό το 
ποιητικό εγώ δεν είναι μια περσόνα, αλλά ταυτίζεται με το πραγματικό εγώ 
του ποιητή. Υπάρχουν πολλοί ποιητές και πολλά ποιήματα, παραδείγματος 
χάρη στον Καβάφη ή στον Ρίτσο, όπου το πρόσωπο το οποίο μιλάει, το 
εγώ το οποίο εμφανίζεται εκεί, δεν είναι παρά ένας ρόλος, είναι μια μάσκα. 
Στον Βρεττάκο αυτό δεν συμβαίνει ποτέ ή σχεδόν ποτέ. 

Η ποίηση για εκείνον είναι ένα μέσο αναγνώρισης του άλλου, του κόσμου, 
αλλά και του εαυτού μας. Είναι ένας τρόπος αυτοσυνειδησίας. Κατ’ αυτή 
την έννοια, η ποίησή του είναι μια ποίηση οντολογική. Και μέσω αυτής 
αισθάνεται ότι μπορεί να συνδεθεί το άτομο, μπορεί να συνδεθεί ο άνθρω-
πος με το σύμπαν. 

Ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα μόριο του σύμπαντος και μέσα από την 
ποίηση επιχειρείται μια ανασύνθεση ή ίσως μια καινούργια σύνθεση του 
κόσμου. Γιατί κάθε στοιχείο του κόσμου περιλαμβάνει και εμπεριέχει το 
σύνολο, εμπεριέχει το σύμπαν, όπως επίσης κάθε πρόσωπο δεν είναι παρά 
μια περίληψη του σύμπαντος, όπως λέει και σε ποιήματά του. 

Θα σας διαβάσω δύο μικρά ποιήματα. Το ένα έχει τίτλο «Η Κιβωτός»: 
«Κάθε ανθρώπινο σώμα και αυτό του σκαφτιά, του ψαρά, του τσοπάνου, 
της πόρνης, είναι η κιβωτός του σύμπαντος με τα μηνύματα». Και το άλλο 
με τίτλο «Η περίληψη»: «Κάθε πρόσωπο είναι μία σύνθεση. Είμαι κι εγώ, 
όπως κι εσύ, μία περίληψη του Θεού και του σύμπαντος». 


