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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εκατό χρόνια από τη γέννηση του πατέρα μου Νικηφόρου Βρεττάκου και εικοσιένα μετά την 

εκδημία του, ο εκδοτικός οίκος Ποταμός, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης 

που αναγγέλθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ανακήρυξε το 2012 ως Λογοτεχνικό 

Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου, αποφάσισε να εκδώσει ένα αφιερωματικό λεύκωμα με πλούσιο 

φωτογραφικό και άλλο υλικό που διασώζεται στο προσωπικό του Αρχείο και φυλάσσεται στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. 

Εκτός από ένα λεπτομερές Χρονολόγιο που ετοίμασε η φίλη του ποιητή και μελετήτρια του 

έργου του Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, διευθύντρια σήμερα της Κουμανταρείου Πινακοθήκης 

Σπάρτης - παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης, ο τόμος περιλαμβάνει μια σφαιρική 

παρουσίαση του ανθρώπου και του έργου του από τον καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιώργο Ανδρειωμένο, έναν προσωπικό χαιρετισμό του 

συγγραφέα και Ακαδημαϊκού Θανάση Βαλτινού και τρία προσωπικά κείμενα φίλων του, του 

ποιητή Τίτου Πατρίκιου και των ελληνιστών και μεταφραστών του Vincenzo Rotolo και David 
Connolly, που καλύπτουν τρεις σημαντικές περιόδους της ζωής του, από το 1948 ώς το 1991. 

Η έκδοση συμπληρώνεται με ενδεικτική Εργογραφία και Βιβλιογραφία του ποιητή, από την 

εργασία που πραγματοποιείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης - Αρχείο Νικη-

φόρου Βρεττάκου, υπό την εποπτεία της διευθύντριας Ελένης Τζινιέρη-Τζανετάκου. 

Τη γενική επιμέλεια της επετειακής αυτής έκδοσης είχε ο Δημήτρης Παπακώστας, ενώ 

εγώ είχα την ευθύνη της εικονογράφησης, προκειμένου ν’ απεικονίσω –όταν μου το επέτρεπε 

το υλικό που διασώθηκε– σημαντικές, κατά την άποψή μου, στιγμές της ζωής του ποιητή και 

διακριτικά να μνημονεύσω γνωστά και άγνωστα πρόσωπα που συμπορεύτηκαν μαζί του και 

τον στήριξαν ουσιαστικά σε μέρες δύσκολες, που γι’ αυτόν υπήρξαν πολλές. 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 

1912-1991

της Γεωργίας Κακούρου-Χρόνη
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Επάνω: Επιγραφή χαραγμένη στο υπέρθυρο της πατρι-
κής κατοικίας: ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΟΝ ΥΠΕΡ 
ΠΛΟΥΤΟΝ ΠΟΛΥΝ ΜΑΪΟΣ 1871. Κάτω: Το ερειπωμένο 
πατρικό του σπίτι στην Πλούμιτσα (ή Κλούμιτσα) Λακω-
νίας (1961). (Φωτ. Κώστας Βρεττάκος). 

Απέναντι: Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στη μοναδική παιδική 
του φωτογραφία (1916), με τον πατέρα του Κωνσταντίνο, 
τη μητέρα του Ευγενία και την αδερφή του Σοφία. 

1912

1 Ιανουαρίου με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, 19 Δεκεμβρίου 1911 με 

το Ιουλιανό, ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννιέται στις Κροκεές (πρώην 

Λεβέτσοβα) της Λακωνίας, αλλά ο πατέρας του τον εγγράφει στην κοι-

νότητα Πετρίνας η οποία συνορεύει με τον τόπο καταγωγής του, την 

Πλούμιτσα ή Κλούμιτσα. Στο «Μητρώον των Αρρένων της Κοινότητος 

Πετρίνας αναφέρεται ως γεννηθείς κατά το έτος 1911», αλλά ο ίδιος ως 

ημερομηνία γέννησής του δήλωνε πάντοτε την 1 Ιανουαρίου 1912 και 

γιόρταζε τα γενέθλιά του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Μια μέρα 

που καθόμαστε στο μπαλκόνι [με τον πατέρα μου], απ’ όπου ήταν και  

η είσοδος του σπιτιού, μου έδειξε μια επιγραφή, που βρισκόταν χαραγμένη 

σ’ ένα γαλαζωπό μάρμαρο πάνω από το ανώφλι της πόρτας: Κρείσσον 

όνομα καλόν υπέρ πλούτον πολύν (Οδύνη, σελ. 44). Η ερημική τοποθεσία 

Πλούμιτσα βρίσκεται τριάντα περίπου χιλιόμετρα νότια της Σπάρτης, 

λίγο έξω από το Γύθειο.

Ο πατέρας του Κωνσταντίνος (1872-12 Σεπτεμβρίου 1944) ήταν από 

το Γύθειο. Ο ίδιος τον περιγράφει ως άνθρωπο που ήξερε πολλά γράμ-

ματα κι είχε σαν κύριό του έργο […] τις πράξεις που υπαγορεύονταν από 

την καλωσύνη του […]. Η οικογένειά του ήταν σκληρή, σχεδόν βάρβαρη. 

Η διαδρομή της ήταν μια διαδρομή μες από φόνους, αρπαγές, αδικίες. 
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Θαλής Κουτούπης. Δημοσιογράφος, οικονομολόγος και 
πολιτευτής (1870-1935), θερμός υποστηρικτής του Νικη-
φόρου Βρεττάκου στα πρώτα δύσκολα μετεφηβικά χρόνια.

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΚΟΎΡΟΎ-ΧΡΟΝΗ

Διόμισυ ώρες χρειαζότανε κανείς να διασχίσει, πεζοπορώντας, τα χτήματα 

του πατέρα του. Δύο ολόκληρα χωριά, τα δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί. 

Έπεσε όμως στη μέση ένας θείος άνθρωπος, μια γυναίκα: Η Αγγελική 

Μαυρομιχάλη, η μητέρα του. Πάλαιψαν τα δυο αίματα. Στο δικό του πρό-

σωπο, τουλάχιστον, ο άγγελος νίκησε. Είχε αναπτύξει εντονότατη φιλαν-

θρωπική και κοινωνική δράση, συγκέντρωνε την αγάπη και της εργατικής 

και της αστικής τάξης. […] Βουλευτής λοιπόν έβγαινε εκείνος τον οποίο 

υποστήριζε αυτός. Δήμαρχος το ίδιο. Ο κόσμος ζητωκραύγαζε στο δικό 

του όνομα. Για την ποιότητα του υποψήφιου, που μπορεί καν να μην τον 

γνώριζαν, τους έφτανε η δική του γνώμη και σύσταση (Οδύνη, σελ. 13, 41, 

42). Είναι γεγονός πως χάρη και στη δική του υποστήριξη εκλέχτηκε 

βουλευτής Λακωνίας το 1911 και το 1923 ο Πετρινιώτης Θαλής Σταυ-

ριανού Κουτούπης (δημοσιογράφος, οικονομολόγος, πολιτικός, 1870-

1935). Η οικογένεια είναι εγκατεστημένη στην Πλούμιτσα από το 1908, 

χρονιά κατά την οποία ο Κωνσταντίνος Βρεττάκος αντάλλαξε με τον 

μεγάλο του αδελφό την περιουσία του στο Γύθειο με τα κτήματα της 

Πλούμιτσας. Υπολόγιζε έτσι να αποφευχθούν οι προστριβές ανάμεσα 

στην οικογένεια, που οφείλονταν στη διαφορετική πολιτική τοποθέτηση 

των δύο αδελφών κι όχι σε οικονομικές αντιδικίες.

Η μητέρα του Ευγενία (18.6.1884-16.11.1965), το γένος Παντελε-

άκη, ήταν από τις Κροκεές. Η μητέρα μου ήταν απλοϊκή και δεν ήξερε 

κανένα γράμμα. ́Ηταν όμως γιομάτη από τη σοφία που δίνει η φύση στη 

μητρότητα και στο γάλα της (Οδύνη, σελ. 13). 

[…] Δεν ξέρει η μητέρα μου

τι είναι ο ήλιος. Τον φαντάζεται αγάπη

που ανατέλλει στον ουρανό – δεν ξέρει η μητέρα μου.

Δεν ξέρει αν ήτανε Σάββατο χτες,

δεν ξέρει αν αύριο είναι Δευτέρα.
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Δύο όψεις της οροσειράς του Ταΰγετου, την ώρα της ανατο-
λής και της δύσης του ήλιου. (Φωτ. Αλέξανδρος Πετράκης).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  Ν ΙΚΗΦΟΡΟΎ ΒΡΕΤΤΑΚΟΎ 1912 - 1991

Ωστόσο τις μέρες τις γνωρίζει καλά.

Η Κυριακή μυρίζει βασιλικό

κ’ η φωνή της καμπάνας είναι γλυκιά.

Δεν ξέρει πώς γίνεται. Γύρω της, όλα

φαίνονται φρέσκα, δείχνουν αλλιώς.

Και τα βράδυα της Κυριακής

λιγνή κ’ υψηλή, μοναχή μέσ’ στη λύπη της

ανασηκώνει τη μπόλια, στρέφει το πρόσωπο

και χαίρεται πάνω της την τάξη του κόσμου.

Δεν ξέρει η μητέρα μου.

(«Η μητέρα μου στην εκκλησία», Τα ποιήματα, τόμ. Α΄)

Η Ευγενία ήταν η δεύτερη σύζυγος του Κωνσταντίνου Βρεττάκου. 

Η πρώτη ονομαζόταν Σταυρούλα Κασιμάκη, ήταν από το Γύθειο και 

πέθανε λίγο μετά το γάμο χωρίς ν’ αποκτήσει παιδιά. Ο πατέρας μου, 

που την θεωρούσε μοναδική και αναντικατάστατη, την θυμόταν και ανα-

στέναζε έπειτα σε όλη του τη ζωή (Οδύνη, σελ. 42). 

Ο Νικηφόρος ήταν το δεύτερο παιδί. Ο πρωτότοκος γιος ονομαζόταν 

Λυκούργος και πέθανε σχεδόν αμέσως μετά τη γέννα. Ακολούθησαν 

η Σοφία (1913, σύζυγος του Παναγιώτη Μανωλάκου), η Αγγελική, 

Κούλα για την οικογένειά της (1916, σύζυγος του λογοτέχνη Μίχου 

Κάρη, ψευδώνυμο του Μιχάλη Καρυστινού, η Μαργή στο Γυμνό παιδί: 

Κι ενώ διάβαζα ή ρέμβαζα στο παράθυρο, άνοιγε η πόρτα της κάμαρης 

και παρουσιαζόταν η Μαργή. Βρεγμένη, ωχρή, με λασπωμένα παπούτσια, 

ξυλιασμένα τα δάχτυλα, μελανιασμένα στους κόμπους απ’ το χιονόνερο που 

έριχνε, ακολουθούσε το ζώο φορτωμένο με ξύλα. Μου άναβε τη φωτιά, 

να στεγνώσει και κείνη τα ρούχα της, κ’ ύστερα με κοιτούσε στα μάτια 

και μου τα ’λεγε όλα, όσα ειπωθήκαν κι όσα γίναν στο σπίτι μας, σελ. 

60), η Αφροδίτη (1918, σύζυγος του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη) και  

ο Μιχάλης (1921).
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Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο ποιητής στο χωριό Κρο-
κεές. (Φωτ. Σαράντος Σακελλάκος). 

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΚΟΎΡΟΎ-ΧΡΟΝΗ

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος έφερε πάντα στις αποσκευές του την 

όμορφη μοναξιά και τον ανοιχτό ορίζοντα της Πλούμιτσας, την οποία 

υποχρεώθηκε πρώτη φορά να αφήσει για να φοιτήσει στο Δημοτικό 

Σχολείο στις Κροκεές. Η Πλούμιτσα αποτελούσε το καταφύγιό του, όχι 

για να φεύγει από τον κόσμο, αλλά για να ανασυντάσσει τις δυνάμεις 

του και να επιστρέφει ισχυροποιημένος στον αγώνα.

«Φεύγω εις την έρημον, επισκέψασθε εμαυτόν». Πηγαίνω εκεί που 

πρωτοείδα τον ήλιο ν’ ανεβαίνει στρογγυλός και ολόλαμπρος στο στερέ-

ωμα. Εκεί που η φύση γαλουχεί με τον αναμμένο μαστό της τα κουτάβια 

της λύκαινας και τα νεογνά των πουλιών. Πηγαίνω εκεί που το στάχυ 

της ψυχής μου ψήλωσε τραβηγμένο από υψηλές δυνάμεις. Πηγαίνω εκεί 

που η δέηση εισακούεται. Εκεί που τα ποίμνια των ουρανών και της γης, 

συναντιώνται μέσα στον ίδιο ωραίο λειμώνα. Που τα πάντα αποτελούν ένα 

κράτος. Εκεί που είδα τον κόσμο σαν ένα ωραίο όνειρο: όμορφον μέσα στην 

απλότητά του, μέσα στην ομορφιά του απονήρευτον. Ο κόσμος αυτός θα 

με υποδεχτεί σαν ένας παιδικός μου φίλος. Ίδιος, απαράλλαχτος, με ζωηρά 

πράσινα χρώματα, με ζωηρά γαλάζια χρώματα (Το αγρίμι, σελ. 51-52).

1917

20 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στην Α΄ τάξη του «πλήρους Δημοτικού 

Σχολείου των αρρένων Λεβετσόβων». Η οικογένειά του, εξαιτίας του 

σχολείου, εγκαθίσταται μόνιμα στις Κροκεές. Το σχολείο βρισκόταν 

ακριβώς απέναντι από το σπίτι που είχα γεννηθεί πριν από έξη χρόνια. […] 

Ανεβήκαμε τα τέσσερα-πέντε πέτρινα σκαλοπάτια του. Καθώς προχωρού-

σαμε στο διάδρομο ο πατέρας μου με κρατούσε από το χέρι, μισοκρυμμένον 

σχεδόν πίσω του. Ο διευθυντής του σχολείου στον οποίο με παρουσίασε, 

είπε πως έχω ωραίο όνομα και με πήρε από το χέρι του πατέρα μου.  

Η παράδοση είχε γίνει (Οδύνη, σελ. 19). 
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Σελίδα του Μαθητολογίου της Γ΄ Δημοτικού, όπου φαίνε-
ται ως γεννηθείς στην Κλούμιτσα (παλαιότερη ονομασία 
της περιοχής της Πλούμιτσας).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  Ν ΙΚΗΦΟΡΟΎ ΒΡΕΤΤΑΚΟΎ 1912 - 1991

1918

4 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ίδιου σχολείου.  

Ο πατέρας μου έφυγε. […] Δεν πέρασαν και πολλές μέρες, που τον ρώτησα 

αν υπάρχουνε κι άλλα γράμματα. Τα ελληνικά, μου απάντησε, είναι αυτά 

που έμαθες: εικοσιτέσσερα δηλαδή. Κατάλαβε γιατί τον ρωτούσα και δεν 

πρόφτασα να γίνω χαρούμενος. Προσπάθησε να κρατηθεί σοβαρός και μου 

εξήγησε πως θα πηγαίνω έντεκα ολόκληρα χρόνια στο σχολείο κι ακόμη 

πως πολύ γρήγορα θα καταλάβω τι αξία έχουν αυτά τα εικοσιτέσσερα 

γράμματα που έμαθα. Τα μάτια μου γιόμισαν απελπισία και δε μπορούσα 

να τον κοιτάξω στο πρόσωπο. Το μεσημέρι έφαγα ανόρεξα. Τη νύχτα 

μούσκεψα το μαξιλάρι μου κλαίγοντας (Οδύνη, σελ. 19-20). 

1919

2 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στην Γ΄ τάξη του ίδιου σχολείου. Στην 

Πλούμιτσα θα περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές. Η προσαρμογή στο 

σχολείο είναι δύσκολη και καταγράφεται μυθοποιημένη στα πεζά κεί-

μενά του. Στην αρχή τα παιδιά μαζευτήκανε γύρω μας και μας κοιτούσαν 

περίεργα με τα χέρια τους πίσω. Εγώ, είπαν τότε, πως έμοιαζα με τούτο 

το ζώο κ’ η Μαργή μας με κείνο. Σαν φύγαμε μας βάλαν στη μέση και 

μας πήγαν ώς έξω στο σπίτι μας. […] Το μίσος τους γίνηκε πιο σκοτεινό 

και μια μέρα μας κήρυξαν αμείλιχτο πόλεμο. Πιασμένοι από το χέρι, εγώ 

κι η Μαργή, γυρίζαμε μόνοι μας από το σχολειό. Ένα σμήνος παιδιών, 

που μας φάνηκε ως να ’πεσε πάνω από τα δέντρα, μπέρδεψε στα μαλλιά 

μας τα χέρια του και μας έσυρε κάτω. Όταν φύγανε τίναξα κλαίγοντας 

την ποδιά της Μαργής και ξεκίνησα πίσω της, κοιτάζοντας γύρω με φόβο. 

Δε φαινόταν ψυχή. Το σμήνος είχε κιόλας χαθεί σαν να πέταξε πάνω στα 

δέντρα (Το γυμνό παιδί, σελ. 16).
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Επάνω: Η κεντρική πλατεία των Κροκεών. Κάτω: γενική 
άποψη του χωριού, με τον Ταΰγετο χιονισμένο στο βάθος 
(1950).

Απέναντι: Δύο γνωστές εικόνες από την καταστροφή της 
Σμύρνης.

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΚΟΎΡΟΎ-ΧΡΟΝΗ

1920

9 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στην Δ΄ τάξη του ίδιου σχολείου. Για 

μένα [οι γονείς μου] δεν έλεγαν τίποτα. Με αγαπούσαν, και λυπόντουσαν 

που δεν είχα ούτε ένα φίλο (Το γυμνό παιδί, σελ. 30).

1921

14 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στην Α΄ τάξη του Ελληνικού Σχολείου 

Λεβετσόβων. Κηδεμόνας του ο Κ. Αλεξάκης. Το χωριό είχε ευτυχώς 

και ημιγυμνάσιο. Έτσι θα περνούσα και τις τρεις αυτές τάξεις, χωρίς να 

δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα για το σπίτι μου. Εγώ μόνο θα έπρεπε 

να έχω τη δύναμη ν’ αντιμετωπίσω το δικό μου πρόβλημα: Τη διάστασή 

μου με τον κόσμο αυτού του χωριού, που ολοένα μεγάλωνε. Μια και ήμουνα 

μόνος, θάπρεπε εγώ να συμφιλιωθώ μαζί του, ν’ αφομοιωθώ δηλαδή, 

πράγμα που θα ισοδυναμούσε με παράδοση, με υποταγή, με αιχμαλωσία. 

Ήμουνα και πάλι ο καλύτερος μαθητής, ή ο ένας απ’ τους δυο καλύτερους, κι  

ο καθηγητής μου κύριος Σαλαμπούρδος έλεγε πως είμαι μαθηματικό κεφάλι. 

Είναι αλήθεια πως ήμουνα ο πιο καλός απ’ όλους σ’ αυτό το μάθημα, αλλά 

δεν θα ήμουνα για πολύν καιρό. Μετά από δυο ή τρία χρόνια τα ποιήματα 

που είχα αρχίσει να γράφω έκαμαν γης Μαδιάμ τα μαθηματικά μου, αλλά 

ο καθηγητής μου αυτός, που ήταν περίεργος να ιδεί τι θα γίνω, πέθανε στο 

μεταξύ κι έτσι δεν το έμαθε για να λυπηθεί (Οδύνη, σελ. 37).

1922

15 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ίδιου σχολείου. Κηδε-

μόνας του ο πατέρας του. Στις Κροκεές θα ζήσει τον αντίκτυπο της 

Μικρασιατικής καταστροφής. Είχαν έρθει τα τηλεγραφήματα κι ο κόσμος 

περίμενε να ’ρθουν οι εφημερίδες, που έβγαιναν τη μια μέρα στην Αθήνα 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  Ν ΙΚΗΦΟΡΟΎ ΒΡΕΤΤΑΚΟΎ 1912 - 1991

και την άλλη μέρα έφταναν στο χωριό. Ο πατέρας μου έλεγε κάθε τόσο: 

«Εθνική συμφορά!» Οι γέροι χτυπούσαν νευρικά κάθε τόσο τις μαγκούρες 

τους στο χώμα κι άλλοι τα χέρια τους στα σιδερένια τραπέζια, χωρίς να 

λένε τίποτα. Όλοι κάτι έκαναν. Άλλοι έφερναν τα χέρια τους στα μάγουλά 

τους, άλλοι κούναγαν τα κεφάλια τους, σα να έπαιζαν λυπημένο θέατρο. […] 

Ο πατέρας μου πέταξε, νευριασμένος, την εφημερίδα του στο τραπέζι. «Τι 

κάνουν τέλος πάντων αυτοί οι σύμμαχοι;» είπε αναστενάζοντας κάποιος.  

Κι όλοι κούνησαν τα κεφάλια τους. Ύστερα από λίγο, κάποιος απάντησε: 

«Δεν άκουσες; Οι σύμμαχοι διασκέδαζαν στα πολεμικά τους που ήτανε 

αραγμένα στο λιμάνι της Σμύρνης. Έβαζαν δυνατά τη μουσική για να μην 

ακούνε τα ουρλιάσματα των γυναικοπαίδων που σφάζονταν. Κι όταν κανένας 

Χριστιανός πηδούσε στη θάλασσα και κολύμπαγε προς τα εκεί να σωθεί, 

μεθυσμένοι από το γλέντι οι Αγγλογάλλοι, τον πυροβολούσαν πάνω από τα 

καράβια και τον σκότωναν». Ο πατέρας μου πίνοντας και την τελευταία 

γουλιά του καφέ του χτύπησε το χοντρό φλυτζάνι, που είχε στο μπρος μέρος 

του τη στάμπα του Ελευθερίου Βενιζέλου, δυνατά στο τραπέζι, χωρίς να 

ειπεί τίποτα. Με είδε που τον κοιτούσα με λύπη, μ’ έβαλε όρθιον όπως ήμουν 

ανάμεσα στα γόνατά του και κοιτώντας με στα μάτια που είχαν βουρκώσει, 

μου είπε: «Να θυμάσαι πάντοτε πως και μια ελληνική πέτρα ακόμα, είναι 

ανώτερη από έναν ξένο βασιλιά!» Κι εγώ κούνησα το κεφάλι μου συγκατα-

νεύοντας. […] Σ’ όλο το δρόμο που πηγαίναμε για το σπίτι, ο πατέρας μου 

δεν έλεγε τίποτα. Μόνο σε μια στιγμή και σαν να απαντούσε στις σκέψεις 

που έκανα, γύρισε και μου είπε: «Αυτό είναι το κακό» (Οδύνη, σελ. 32-35).

1923

16 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στο Ελληνικό Σχολείο Λεβετσόβων. 

Ως κηδεμόνας του υπογράφει ο πατέρας του. Τέλειωσα το δημοτικό με 

άριστα. […] τέλειωσα με άριστα και το ημιγυμνάσιο. Ήτανε [ο πατέρας] 

ευχαριστημένος όχι τόσο για το «άριστα» που το περίμενε, όσο γιατί 
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Επάνω: Ζαχαριάς Βρεττάκος. Αδελφός του πατέρα του, 
θερμός υποστηρικτής του μικρού Νικηφόρου. Δημοσίευσε 
τα πρώτα ποιήματα του δεκατετράχρονου ανιψιού του στην 
τοπική εφημερίδα «Λακωνία», ενώ δύο χρόνια αργότερα 
οργάνωσε στην Εμπορική Λέσχη του Γυθείου την πρώτη 
του διάλεξη, με τίτλο «Το πρόβλημα των όντων». 

Απέναντι: Χειρόγραφο ποίημα από το προεφηβικό του 
τετράδιο (1925).

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΑΚΟΎΡΟΎ-ΧΡΟΝΗ

τέλειωσε η αποστολή μας στις Κροκεές και θα φεύγαμε. Είχαν τελειώσει 

άλλωστε εκεί και πολλά άλλα πράγματα, που σχεδόν τα ήξερε μόνος του. 

Είχαν εξαντληθεί τα οικονομικά μας και είχεν έρθει η δυστυχία (Οδύνη, 

σελ. 30, 40). Η πίστη του πατέρα, Κωνσταντίνου Βρεττάκου, στο γιο 

του παρέμεινε πάντα ακλόνητη:

Με περίμενες πάντοτε, κ’ ήσουνα ήσυχος.

Είχες μια πίστη σ’ εμέ τόσο ακλόνητη

όπως την πέτρα που κρατάς στο κεφάλι σου.

«Σας εύχομαι» μούγραφες «ο πατήρ σας

υγείαν, ειρήνην και αγάπην». Δικό μου 

δε μου ’μεινε τίποτα. Κράτησα μόνον αυτό 

το «ειρήνην και αγάπην». Το στήθος μου

είναι ένα άσπρο τετράγωνο φάκελλο.

Κι’ αυτό κάνω τώρα. Πηγαίνω

και φέρνω το γράμμα σου.

Δεν ξέρω τι με ήθελε η πίστη σου.

Δεν ξέρω αν αυτό σε αναπαύει.

Δεν ξέρω αν σου είπανε. Έγινα

ο ταχυδρόμος της αινωνιότητας.

(«Ο φιλοξενούμενος της ερημιάς», Τα ποιήματα,  

τόμ. Β΄, σελ. 170)

1924

15 Σεπτεμβρίου. Εγγράφεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου Γυθείου. 

Κηδεμόνας του ο θείος του, αδελφός του πατέρα του, Ζαχαριάς Βρεττά-

κος (ο μπάρμπα-Νικόλας Ματαπάς στο Γυμνό παιδί). Γράφει το πρώτο 

του ποίημα, με τίτλο «Ύμνος στη δημοκρατία», εμπνευσμένο από το 

δημοψήφισμα και την κατάργηση της βασιλείας. […] αμφιβάλλω όμως




