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Θα αναρωτηθεί κανείς, μα γιατί σήμερα Τάσο Λειβαδίτη και μάλιστα σε γυμνασιόπαιδα; Η 

απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί το ποιητικό σύμπαν του Τάσου Λειβαδίτη μας αφορά όλους, 

πρωτίστως όμως αφορά τους νέους. Γιατί ο τρόπος που βλέπει και ο τρόπος που περιγράφει 

αυτό που βλέπει είναι μοναδικός. Γιατί η ευαίσθητη ματιά του μεταμορφώνει κάθε τι 

αντιποιητικό σε ποίηση, ομορφαίνοντας ακόμα και τη φθορά του χρόνου. Γιατί ο Τάσος 

Λειβαδίτης  αγάπησε πολύ τον άνθρωπο, αγάπησε τον αδύναμο, τον καταπιεσμένο. Έγραφε: 

«Γράφω για εκείνους που δεν ξέρουν να διαβάσουν/ για τους εργάτες που γυρίζουνε το βράδυ 

με τα μάτια κόκκινα από τον άμμο …». Γιατί ήταν κοινωνικός: «...γι αυτό και μέσα σε κάθε 

ζωή / υπάρχει πάντα κάτι πιο βαθύ / απ' τον εαυτό της / η ζωή των άλλων». 

Στα ποιήματά του βρίσκουμε ατόφια την ευγενική και σεμνή του μορφή, τον άνθρωπο που 

βιώνει και συναισθάνεται στον απόλυτο βαθμό. Η ποίησή του δεν μας αποδεσμεύει από την 

πραγματικότητα, αντίθετα είναι το δυναμικό στοιχείο που φορτίζει τον τρόπο με τον οποίο 

βλέπουμε, δίνοντάς μας την ευκαιρία να σκεφτόμαστε ποιητικά. 

Προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την παιδικότητα μέσα από την ποίησή του. Την βρίσκαμε 

σε κάθε μας ιχνηλασία, σε κάθε μας διάβασμα, σε κάθε περίοδο της ζωής και του έργου του. 

«Αλλά τα βράδια 
καθώς μένω στο δωμάτιό μου, 

μου ᾿ρχονται άξαφνα φαεινὲς ιδέες 

Φοράω το σακάκι του πατέρα 
κι έτσι είμαστε δύο» 

 

Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού, είχαμε άλλωστε  

άπειρες αφορμές μέσα από την ποίησή του. 

Μια σημαντική στιγμή κατά την εξέλιξη της μελέτης μας ήταν η έρευνα πάνω στις εκλεκτικές 

συγγένειες της ποίησης του Τάσου Λειβαδίτη. «Συνομιλήσαμε» και με αρκετούς άλλους 

λογοτέχνες, είτε συγχρόνους του, είτε μεταγενέστερους. Βρήκαμε ομοιότητες, κοινά στοιχεία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Γιάννη Ρίτσο, Μενέλαο Λουντέμη, Μανόλη Ανδρόνικο, Ειρήνη 

Μάρρα, Άγη Μπράτσο, Χαλίλ Γκιμπράν, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Μαχμούντ Νταρουίς, Ναζίμ 

Χικμέτ κ.α. 

Ακούσαμε τραγούδια σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη, τραγούδια για τα δικαιώματα του παιδιού, 

μελετήσαμε παλιές φωτογραφίες που αναφέρονται στη ζωή του ποιητή, αλλά και φωτογραφίες 

– ντοκουμέντα της παιδικής εκμετάλλευσης – εργασίας. Απαγγείλαμε, τραγουδήσαμε, 

ζωγραφήσαμε, γράψαμε, συγκινηθήκαμε. 

Σε μια τόσο παράξενη και δύσκολη, λόγω πανδημίας, χρονιά δεν πτοηθήκαμε, δουλέψαμε 

μέσω webex, είχαμε σταθερές βδομαδιάτικες συναντήσεις, διότι η ποίηση και η τέχνη είναι 

καταφυγή και λύτρωση. Άλλωστε ακούμε ευδιάκριτα την προτροπή του αγαπημένου ποιητή:  

«Μη χάνεις το θάρρος σου, εμείς πάντα το ξέραμε 
πως δε χωράει μέσα στους τέσσερις τοίχους 

το μεγάλο μας όνειρο». 
 
Τζένη Σιούτη, υπεύθυνη Πολιτιστικής Ομάδας 

Υστερόγραφο: Με B. Brecht ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι της πολιτιστικής ομάδας πριν από 

δεκαπέντε χρόνια στο σχολείο μας και τελειώνει αυτές τις μέρες με Τάσο Λειβαδίτη. Ένα 

συναρπαστικό ταξίδι στο χώρο της λογοτεχνίας, του θεάτρου, του πολιτισμού. Ευχαριστώ μέσα 

από την καρδιά μου τους μαθητές μου και όλους όσους στήριξαν την δουλειά της υπέροχης 

αυτής ομάδας. Ένας κύκλος κλείνει αυτές τις μέρες. Εύχομαι ένας καλύτερος να τον 

ακολουθήσει. «Κι ω! τότε, τότε...» 
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Τάσος Λειβαδίτης 1922 – 1988 

Πρώτη περίοδος (1946 -1956) 
Η Ποίηση του Στρατοπέδου 

 
Κάτω από το παγερό ίσκιο των στρατοπέδων 

συγκέντρωσης των πολιτικών κρατουμένων, μετά τη 

μεγάλη εθνική περιπέτεια του εμφυλίου διχασμού 

(1945 - 1949).  Η ποίηση του στάζει πόνο, πίκρα αλλά 

και ελπίδα, πάλλεται από μια συγκινητική αγάπη για 

τον άνθρωπο και ιδίως για το παιδί.  

«Το παιδί» ως έμμεσα δρων πρόσωπο είναι σύμφωνα 

με την ποιητική ματιά ένας από τους 

καταπιεζόμενους και είναι σοκαριστική η εικόνα των 

βασανιστηρίων πάνω σε παιδικό κορμί. 

 

πέντε δίκωχα γύρω/ 
ο λοχαγός δίχως όνομα/ 

ένα παιδί γυμνό/ 
κρεμασμένο από τα χέρια/ 
αυλακωμένο το σώμα του/ 

κουρελιασμένο απ' τις βουρδουλιές ... 
 

Μάχη στην Άκρη της Νύχτας, σελ. 20. Κέδρος, 1979, Γ' Έκδοση 

 

Άλλοτε πάλι ο ποιητής μετασχηματίζει τα δρώντα πρόσωπα και από καταπιεστές τα αποκαλεί 

«παιδιά» θέλοντας να τονίσει ότι  κι αυτοί «παιδιά» ήταν που υποχρεώνονταν να εκτελούν 

διαταγές. 

«κι αυτά τα δυο παιδιά/ 
αυτοί οι δυο ξυλιασμένοι φαντάροι/ 

να δούνε την ώρα / 
να δούνε ότι είναι η ώρα 

που κανένα ρολόι 
δεν έδειξε ποτέ/ 

που κανένας δεκανέας της αλλαγής/ 
δεν υπάρχει/ 

να δούνε ότι είναι η ώρα/ 
η ώρα η πιο βαθιά της νύχτας / 
που ξαναγινόμαστε άνθρωποι» 

Μάχη στην άκρη της νύχτας 
 

 
Η ποίησή του επιχειρεί να προκαλέσει την ανθρώπινη ηθική τους, ενώ ταυτόχρονα ξεχειλίζει 
από αγάπη και σεβασμό στις ζωές των συνανθρώπων. 
 

«Μη σημαδέψεις την καρδιά μου» 
 

Αδερφέ μου, σκοπέ 
αδερφέ μου, σκοπέ 

σ’ ακούω να περπατάς πάνω στο χιόνι 
σ’ ακούω να περπατάς πάνω στο χιόνι 

σκίτσο της Μαριλένας Δομένικου 
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σ’ ακούω που βήχεις μες στην παγωνιά 
σε γνωρίζω, αδερφέ μου 

και με γνωρίζεις. 
Στοιχηματίζω ότι έχεις μια κοριτσίστικη φωτογραφία στην 

τσέπη σου. 
Στοιχηματίζω αριστερά μέσα στο στήθος σου πως έχεις μια 

καρδιά. 
Θυμάσαι; 

 
*** 

Βασίλεψαν τα πρωϊνά σου μάτια πίσω από ένα κράνος 
άλλαξες τα παιδικά σου χέρια μ’ ένα σκληρό ντουφέκι 

πεινάμε κ’ οι δυο για ένα χαμόγελο 
και μια μπουκιά ήσυχο ύπνο. 

Ακούω τώρα τις αρβύλες σου στο χιόνι 
σε λίγο θα πας να κοιμηθείς 

καληνύχτα, λυπημένε αδερφέ μου 
αν τύχει να δεις ένα μεγάλο αστέρι είναι που θα 

σε συλλογίζομαι 
καθώς θ’ ακουμπήσεις τ’ όπλα σου στη γωνιά θα ξαναγίνεις 

ένα σπουργίτι. 
Κι όταν σου πουν να με πυροβολήσεις 

χτύπα με αλλού 
μη σημαδέψεις την καρδιά μου. 

Κάπου βαθιά της ζει το παιδικό σου πρόσωπο. 
Δεν θα’ θελα να το λαβώσεις. 

 
«Το παιδί» συχνότατα συνοδοιπορεί με το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης, γίνεται σύμβολο, 

στρατεύεται στον αγώνα για την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας:  
 

Κι όπως ξεκινάς με πλατύ βήμα / τα παιδικά σου χρόνια/ οι χαμένοι 
έρωτες/όλα όσα ονειρεύτηκες χωρίς να τα ζήσεις/τα γιασεμιά που σου γυρίσανε/ 

η καρδιά σου που την ποδοπάτησαν /μαζί σου 
 

Ο Άνθρωπος με το Ταμπούρλο, σελ. 59, Κέδρος, 1979, Γ' Έκδοση 

 
Ήταν ένας νέος ωχρός. Καθόταν στο πεζοδρόμιο 

Χειμώνας, κρύωνε. 
Τί περιμένεις; του λέω. 

Τον άλλον αιώνα, μου λέει. 
 

*** 
 

Όσο για μένα, έμεινα πάντα ένας πλανόδιος πωλητὴς αλλοτινών πραγμάτων, 
αλλά… αλλὰ ποιος σήμερα ν᾿ αγοράσει ομπρέλες απὸ αρχαίους κατακλυσμούς. 

 
*** 

                             Χρωματίζω πουλιὰ και περιμένω να κελαηδήσουν                     
 

*** 

Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. 
Τους συγχωρώ έναν-έναν όλους. 

Άλλοτε πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα, 
αλλὰ εκείνη αρνείται. 

 
«Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου». Αθήνα, Κέδρος,1953 
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Με τη γυναίκα του και τη κόρη του 

στον Άη Στράτη το 1951. 

Φυσάει απόψε, φυσάει.                                              

Έργο της Μαριλένας Δομένικου 

Ειρήνη, έργο της Μαριλένας Δομένικου  Ίκαρος, έργο της Μαριλένας Δομένικου 
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Δεύτερη περίοδος (1957-1966) 

Η ποίηση της ήττας 

Το «παιδί» συμμετέχει και συμπάσχει με τον ποιητή για την βιωμένη ήττα των πολιτικών του 

αντιλήψεων του και για τις διώξεις και τα βάσανα που ακολούθησαν. Ταυτόχρονα το «παιδί» 

είναι ο φορέας της ελπίδας για ειρήνη - για ένα καλύτερο κόσμο - που χαρακτηρίζει πάντα 

τους οραματιστές.  

 

«Δεν δικάζομαι για κανένα συγκεκριμένο αδίκημα, αλλά γι' αυτήν την ίδια την ποιητική μου 

ιδιότητα […]. Προσπάθησα να δείξω τη φρίκη και την αθλιότητα που επισωρεύει ο πόλεμος, να 

δείξω τη δραματική πείρα δύο παγκόσμιων πολέμων και τα εκατομμύρια ξύλινους σταυρούς που 

φύτεψαν στη γη, σκόρπισαν όμως και τους σπόρους για μια πλούσια άνθιση της μεταπολεμικής 

λογοτεχνίας».                                                                         

Από την «Απολογία» του Τάσου Λειβαδίτη 

 

 

«... τ’ όνειρο ενός παιδιού και χίλιες ερειπωμένες δόξες/ 

απέραντες στρατιές νικητών και μισό σαπισμένο μήλο/ 

ζυγιάζοντας το ίδιο στη σιωπηλή παλάμη της αιωνιότητας/ 

κυλάει κυλάει…» 

Συμφωνία αρ. 1.σελ.24. Κέδρος, 1979 

*** 

(…) κι αν νικηθήκαμε δεν ήταν απ’ την τύχη ή τις αντιξοότητες, αλλά 

απ’ αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό 

 

Από τη συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή», 1985 

Εκδόσεις Μετρονόμος, τόμος 3ος, σελ. 257 

Παλαιστίνη 
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Τρίτη περίοδος (1972 - 1990) 

Το «παιδί ενηλικιώνεται» 

 

«Τι ζητούσαν, λοιπόν, σε τι είχα φταίξει, εμένα το μόνο μου έγκλημα ήταν ότι δεν μπόρεσα να 

μεγαλώσω, κυνηγημένος πάντα, πού να βρεις καιρό, έτσι έμεινα εύπιστος κι αγκάλιαζα το κρύο 

σίδερο της γέφυρας. 

Ενώ στο βάθος, μακριά, με κοίταζε σαν ξένο η πιο δική μου ζωή».                    

 Νυχτερινός επισκέπτης, 1972 

 

Οι σχέσεις με μάνα και πατέρα. Παιδικότητα και ενηλικίωση. Ένας απίστευτος λυρικός 

χείμαρρος που σε παρασέρνει σε ποιητικά υπέρ - ύψη.  

 

«Απ' τον πατέρα μου κληρονόμησα αυτό το δυστυχισμένο χέρι, κι απ' τη μητέρα μου ένα μεγάλο 

φτερό, από κείνα που έβγαζε απ' την ψυχή της και τα κάρφωνε στο αστείο καπέλο της - είναι από 

τότε που τις νύχτες η παλιά ντουλάπα ανοίγει μόνη της, και βγαίνει η λαιμητόμος, εγώ παλεύω 

μαζί της, παίρνω τον μπαλντά και την κάνω κομμάτια, ύστερα καταπίνω τις σανίδες για να μην 

τις βρουν, πολλοί ναυαγοί σώθηκαν έτσι. Χρόνια έζησα τρέμοντας τις πόρτες, ώσπου μάζεψα τα 

χαρτιά μου, τις τύψεις μου κι έφυγα. Μα στον πρώτο σταθμό, είδα πάλι εκείνο το παιδικό φτερό 

και κατέβηκα. Από τότε έμεινα για πάντα στην Κόλαση»                     

 

Το «παιδί» ως φορέας του αγνού, του άσπιλου και του αυθεντικού, απέναντι στην ένοχη, σάπια 

και άρρωστη πρακτική της κοινωνίας των ενηλίκων. 

 

«Οι βασιλιάδες χωράνε σ' ένα κουτί από σπίρτα όταν κοιμάσαι. Και τα σκυλιά, το βράδυ κοιτάζουν 

δακρυσμένα προς τα εκεί που είμαστε κάποτε παιδιά»             

Τάσος Λειβαδίτης, Ποιήματα, Δεύτερος τόμος, Εκδόσεις Μετρονόμος 

 

Ο Μικρός Λεονάρδος 

«Ο μικρός Λεονάρδος είναι το εξαίσιο – ακριβό κάτοπτρο του ποιητή που μέσα του αντανακλώνται 

οι αρνήσεις εκείνες που υπαγορεύουν τη μοναδικότητα της παιδικής ψυχής καθώς και την 

απόσταση που χωρίζει - σε ποιότητα συναισθημάτων κι όχι ηλικίας - τα παιδιά από το συμβατό 

και μονότονο κόσμο των ενηλίκων».   

Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος 

 

«Κι ο τρελός της παλιάς συνοικίας -μια νύχτα, θυμάμαι, τον κυνηγούσαν και για να σωθεί 

κρύφτηκε στο γειτονικό σχολείο,κανείς δεν τον ξανάδε από τότε, τι απέγινε, άγνωστο. Μόνο που 

απ' την άλλη μέρα ο δάσκαλος έκανε πάντα λάθος στο μέτρημα κι έβρισκε ένα παιδί περισσότερο»              

 «Ο Μικρός Λεονάρδος» 
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Φωτογραφίες της εξορίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την κόρη του 

Με τον Γιάννη Ρίτσο  
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Εκλεκτικές συγγένειες 

Ερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες της ποίησης του Τάσου Λειβαδίτη, συνομιλήσαμε και 

με αρκετούς άλλους λογοτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Γιάννη Ρίτσο, Μενέλαο 

Λουντέμη, Μανόλη Ανδρόνικο, Ειρήνη Μάρρα, Άγη Μπράτσο, Χαλίλ Γκιμπράν, Μπέρτολτ 

Μπρεχτ, Μαχμούντ Νταρουίς, Ναζίμ Χικμέτ κ.α. 

Ακούσαμε τραγούδια σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη, τραγούδια για τα δικαιώματα του παιδιού, 

μελετήσαμε παλιές φωτογραφίες που αναφέρονται στη ζωή του ποιητή, αλλά και φωτογραφίες 

– ντοκουμέντα της παιδικής εκμετάλλευσης – εργασίας. 

Απαγγείλαμε, τραγουδήσαμε, ζωγραφήσαμε, γράψαμε, συγκινηθήκαμε. Σταθήκαμε ιδιαίτερα 

στα παρακάτω ποιητικά σπαράγματα: 

 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 

Στους μεταγενέστερους 

Απόδοση στα Ελληνικά: Τίτος Πατρίκιος 

 

Αλήθεια, σε μαύρα χρόνια ζω! 

(…) 

Εσείς, που θ’ αναδυθείτε μέσ’ απ’ τον κατακλυσμό 

Που εμάς, μας έπνιξε, 

Όταν για τις αδυναμίες μας μιλάτε 

Σκεφτείτε 

Και τα μαύρα χρόνια 

Που εσείς γλυτώσατε 

Εμείς περνάγαμε, αλλάζοντας χώρες πιο συχνά από παπούτσια, 

Μέσα από ταξικούς πολέμους, απελπισμένοι σα βλέπαμε, 

Την αδικία να κυριαρχεί και να μην υπάρχει εξέγερση.  

*** 

Κι όμως το ξέραμε: 

Ακόμα και το μίσος ενάντια στην ευτέλεια 

Παραμορφώνει τα χαρακτηριστικά. 

Ακόμα κ’ η οργή ενάντια στην αδικία 

Βραχνιάζει τη φωνή. Αλλοίμονο, εμείς 

Που θέλαμε να ετοιμάσουμε το δρόμο στη φιλία 

Δεν καταφέρναμε να ‘μαστε φίλοι ανάμεσά μας.        
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Κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας 

νεκροί. 

 

Όμως εσείς, όταν θα ‘ρθει ο καιρός 

Ο άνθρωπος να βοηθάει τον άνθρωπο             

 

Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν απ’ τη στιγμή που βρίσκουν 

μια θέση στη ζωή των  άλλων.                           

 

Να μάς θυμάστε 

Με κάποιαν επιείκεια    

 

 

Μαχμούντ Νταρουΐς  (εθνικός  ποιητής της Παλαιστίνης) 

Να σκέφτεσαι τους άλλους 

Απόδοση στα ελληνικά: Τζένη Καραβίτη 

 

Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.  

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. 

Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. 

Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν. 

Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.       

 

 

Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει…   

 

Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.     

 

Ένα σπίτι για να γεννηθείς, ένα δέντρο για ν’ ανασάνεις, ένας στίχος για να κρυφτείς ένας 

κόσμος για να πεθάνεις.              

Κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας 

νεκροί. 

Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, ζουν απ’ τη στιγμή που βρίσκουν 

μια θέση στη ζωή των  άλλων. 

Ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι υπάρχει… 

Ένα σπίτι για να γεννηθείς, ένα δέντρο για ν’ ανασάνεις, ένας στίχος για να κρυφτείς 

ένας κόσμος για να πεθάνεις. 
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 Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους 

άλλους. 

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να 

μιλήσουν. 

Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους 

άλλους, 

Στον εαυτό σου γύρισε και πες: 

           «Αχ και να ήμουν ένα κερί στο 

σκοτάδι».     

    

 

             

Στον πυρετό ήσουνα δροσιά 

κερί μες στο σκοτάδι 

άστρο στην κοσμοχαλασιά 

βασιλικός στον Άδη 

 

Ναζίμ Χικμέτ (τούρκος ποιητής) 

Μικρόκοσμος  

Απόδοση στα ελληνικά : Γιάννης Ρίτσος 

 

Και να, τι θέλω τώρα να σας πω 

Μες στις Ινδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας, 

φράξαν το δρόμο σ’ έναν άνθρωπο. 

Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κει που εβάδιζε.     

 

 

πόρτα.               

 

Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμαι 

να υψώσω το κεφάλι στ’ αστροφώτιστα διαστήματα. 

Θα πείτε, τ’ άστρα είναι μακριά 

κι η γη μας τόση δα μικρή.              

Στον πυρετό ήσουνα δροσιά 

κερί μες στο σκοτάδι 

άστρο στην κοσμοχαλασιά 

βασιλικός στον Άδη 

Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πότε,  

όμως τα βράδια κάποιος κλαίει πίσω από την πόρτα. 
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Ε, το λοιπόν, ό,τι και να είναι τ’ άστρα, 

εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω.                            

Για μένα, το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό, 

πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο 

μεγάλο, 

είναι ένας άνθρωπος που τον μποδίζουν να 

βαδίζει. 

Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε 

 

 

Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, 

να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι 

Μα εσύ πρέπει να τ΄αποχαιρετήσεις όλ΄αυτά και να ξεκινήσεις 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, 

για όλα τ΄άστρα, για όλες τις λάμπες και 

για όλα τα όνειρα         

  αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.                             

 

 

 

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, 

τη λάμπα κρατώ ψηλά, 

να δούνε της γης οι θλιμμένοι, 

να ’ρθούνε, να βρουν συντροφιά 

 

Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, 

σταμνί για να πιει ο καημός 

κι ανάμεσά μας θα στέκει 

ο πόνος, του κόσμου αδερφός 

 

Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, 

να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι 

Μα εσύ πρέπει να τ΄αποχαιρετήσεις όλ΄αυτά και να ξεκινήσεις 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, 

για όλα τ΄άστρα, για όλες τις λάμπες και 

για όλα τα όνειρα 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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Με τα λόγια των παιδιών 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

Αυτό το πολύ  συγκινητικό και συναισθηματικό ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη άγγιξε την 

καρδιά μου. Μας μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, 

αλλά  να θυμάσαι πως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Να μην σκέφτεσαι μόνο το 

δικό σου παρόν, αλλά το παρόν και το μέλλον των συνανθρώπων σου. Να θυμάσαι τα ωραία 

παλιά αλλά να μην χαθείς ποτέ σε αυτά. Να παίρνεις δύναμη από τις αναμνήσεις σου και να 

σκέφτεσαι πως, αν αγωνιστείς τώρα, τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου θα ζήσουν 

όλες τις ωραίες δικές σου αναμνήσεις. Όμως, αν υποχωρήσεις, θα ζήσουν τον χαμό που ζεις 

εσύ τώρα. Να προσπαθήσεις όσο περνάει από το χέρι σου για να πετύχεις το καλύτερο για 

τους γύρω σου…Εάν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

Σ. Π. 

 

Τάσου Λειβαδίτη «Γέννηση», Μαχμούντ Νταρουίς «Να σκέφτεσαι τους άλλους» εκλεκτικές 

συγγένειες 

 

Το ποίημα «Η Γέννηση» είναι ένα πραγματικά πολύ συγκινητικό ποίημα. Μου δημιουργεί 

έντονες εικόνες και συναισθήματα, άλλα και πολλά άλλα, όπως την ελπίδα για έναν καλύτερο 

κόσμο με ευσπλαχνικούς και γενναιόδωρους ανθρώπους. 

Το ποίημα του Μαχμούντ Νταρουίς είναι ένα πολύ ευαίσθητο και συγκινητικό ποίημα. Πολλοί 

άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν είτε από την πείνα, είτε από τη στέρηση ελευθερίας, είτε 

από την έλλειψη στέγης και σπιτικού. Πολλές φορές παραπονιόμαστε για διάφορα ασήμαντα 

πράγματα στην καθημερινότητά μας. Καλό είναι λοιπόν να συλλογιζόμαστε και τους 

ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όσο εμείς.  

«Την πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να ‘ρθούνε 

να βρουν συντροφιά»  

 

«Σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα μικρά παιδιά και το βράδυ 

γυρίζουν στις σοφίτες τους πιο φτωχοί και από τους αγγέλους» 

 

«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι» 

Ρ. Σ. 

 

Στο ποίημα με εντυπωσίασε  το σημείο που λέει πως προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα 

και εκείνη αρνείται.  Επίσης μου άρεσε το σημείο που λέει: σαν τους θαυματοποιούς που 

γυρνάνε αφού μοιράσουν τα όνειρα τους στα παιδιά στη σοφίτα τους πιο φτωχοί από τους 

αγγέλους. Ένα σημείο δεν κατάλαβα μόνο: τι περιμένεις; τον άλλο αιώνα (?)... 

Ο. Ζ. 
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Στο ποίημα φυσάει απόψε το πρώτο μέρος του (Χειμώνας ….. καταυλισμούς) μου θυμίζει ένα 

έργο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείται ελπίς» γιατί ο ποιητής αναζητά την ελπίδα στον κόσμο. 

Επίσης η λέξη χειμώνας χρησιμοποιείται για πολλούς λόγους από τον ποιητή γιατί έχει και 

κυριολεκτική αλλά και μεταφορική σημασία. Αποτυπώνει μια εποχή του χρόνου που έχει 

αρκετές δυσκολίες για τους ανθρώπους λόγω του κρύου, έτσι, συμβολίζει την ζοφερή 

κατάσταση των μετεμφυλιακών χρόνων και συνεπακόλουθα την ψυχολογική κατάσταση του 

ποιητή. Στην συνέχεια (Χρωματίζω… αρνείται) του ποιήματος πιστεύω ότι ένας κατάλληλος 

τίτλος θα ήταν «Συνειδητά και αθεράπευτα αιθεροβάμων» διότι ο ποιητής ξέρει τι συμβαίνει 

στον κόσμο, τα δεινά, τις δυσκολίες, και παρόλα αυτά συνεχίζει να ονειρεύεται, να κάνει 

σχέδια και να μην στάματα να ζει. Στην επόμενη στροφή το απόσπασμα μου φέρνει στον νου 

το λογοτεχνικό αριστούργημα του Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερύ «Ο Μικρός πρίγκιπας» γιατί 

όπως κι ο μικρός πρίγκιπας έτσι και ο Τάσος Λειβαδίτης πιστεύει σε μια μικρή ανεμώνη, την 

θεωρεί ξεχωριστή και πιστεύει ότι μπορεί ένα τέτοιο λουλούδι να κάνει μια τεράστια αλλαγή. 

Έπειτα ο Λειβαδίτης επαναλαμβάνει συνέχεια το ρήμα φυσάει, ο λόγος που το κάνει αυτό 

είναι επειδή η επαναληψιμότητα εκτείνει τη συγκινησιακή φόρτιση του ποιητή και του 

αναγνώστη.  

Ν. Κ. 

“Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος” 

Όταν άκουσα το ποίημα από την αρχή του ένιωσα πως κανείς από εμάς δεν είναι στην 

πραγματικότητα ισχυρός ή μεγάλος άμα δεν παλεύει για να στηρίξει την ειρήνη και τις 

απόψεις του, ακόμα και άμα χρειαστεί να στερηθεί κάποια πράγματα στη ζωή του. Επίσης 

ένιωσα και θαυμασμό για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, που ενώ περάσανε δυσκολίες 

στη ζωή τους, όπως για παράδειγμα πολέμους, κατοχή, εξορίες και δικτατορία και στερήθηκαν 

αρκετά υλικά και πνευματικά αγαθά, που στην εποχή μας θεωρούνται αυτονόητα, κατάφεραν 

να επιβιώσουν, να αντισταθούν και τελικά να νικήσουν αρκετά από τις δυσκολίες τους. Τέλος 

αυτό το ποίημα με έβαλε σε κάποιες λυπητερές, αλλά σημαντικές σκέψεις. Για παράδειγμα 

μια σκέψη που μου ήρθε από την αρχή είναι, γιατί να υπάρχουν τόσο κακές στιγμές στην 

ιστορία της ανθρωπότητας που το μόνο που κάνουν είναι να διχάζουν τους ανθρώπους. 

*** 

Διαβάζοντας το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη “Επίλογος (φυσάει απόψε)” από τους πρώτους 

στίχους σκέφτηκα πόση αδικία και ανισότητα υπάρχει στον κόσμο ανάμεσα στις διαφορετικές 

κατηγορίες ανθρώπων. Πηγαίνοντας και στους επόμενους στίχους αυτό που κατάλαβα είναι 

το πόσο σημαντικό είναι να νοιαζόμαστε για τους άλλους καθώς και να ονειρευόμαστε ένα 

καλύτερο κόσμο, όπως θα μας άρεσε. Τέλος μέσα από τα τελευταία λόγια του ποιήματος 

κατάλαβα πως αυτό που θέλει ο ποιητής να πει είναι ότι χωρίς νοιάξιμο και αγάπη για τους 

συνανθρώπους μας οι κοινωνία σιγά σιγά θα πεθάνει, και μαζί της και εμείς 

Γ. Λ. 

 

Στο ποίημά του με τίτλο: Αν θέλεις να λέγεσαι Άνθρωπος, ο Τάσος Λειβαδίτης προσπαθεί να 

ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες μέσα από την σκληρή πραγματικότητα εκείνης της εποχής. 

Επίσης, θέλει να εστιάσει στην ανθρωπιά και την συμπόνια. Επισημαίνει την αξία της 

αντίδρασης στην αδικία και την σπουδαιότητα, του να εκφράζονται ελεύθερα οι απόψεις. Η 

ποίησή του είναι ωκεανός και τα συναισθήματα που σου γεννά είναι κύματα, που άλλοτε σε 

χτυπούν μανιασμένα για να αντιδράσεις και άλλοτε νωχελικά σε τυλίγουν και σε παίρνουν 

μαζί τους.                                                                                             

Α. Τ. 
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«Τους συγχωρώ έναν-έναν όλους». 

Με συγκινεί γιατί είναι πολύ δύσκολο να συγχωρέσεις κάποιον 

«Και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει, ερχόμαστε για λίγο 

κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί». 

Εκεί λέει πως πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να συνεργαζόμαστε και είναι πολύ 

σημαντικό να σε αγαπάει κάποιος και να σε νοιάζεται 

«Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους». 

Λέει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους, γιατί ένας πόλεμος είναι κακός και μπορεί να 

πεθάνουν πολλοί. 

«Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα». 

Πρέπει να εκτιμούμε όλα όσα έχουμε γιατί κάποιοι άλλοι δεν έχουν τίποτα. 

«Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν». 

Μας λέει ότι σε κάποιες χώρες δεν έχουν δικαιώματα για να εκφράζονται ελεύθερα και πρέπει 

να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πολύ τυχεροί  

«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι». 

Εκεί πιστεύω πως εννοεί, να έκανα κάτι διαφορετικό και να ήμουν μια ελπίδα που δεν θα 

έσβηνε ποτέ. 

Ν. Ζ. 

 

Το ένα του ποίημα καλύτερο από το άλλο! Ταυτόχρονα τόσο ρεαλιστικό, αλλά και τόσο αθώο, 

που μπορεί μια μάνα να το διαβάσει στο παιδί της. Ο αγαπημένος μου στίχος είναι αυτός που 

λέει: «το βράδυ έχω βρει έναν τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν - έναν όλους». Διάλεξα 

αυτόν τον στίχο, καθώς είναι κάτι που εγώ δεν έχω καταφέρει να κάνω, αλλά βλέπω πως άλλοι 

τα κατάφεραν, πράγμα που μου δίνει κουράγιο να μην εγκαταλείψω ακόμη.  

Ν. Μ. 

 

Το ποίημα «Φυσάει» του Τάσου Λειβαδίτη μου φέρνει συγκίνηση, λύπη και αισιοδοξία. Ο 

ποιητής μέσα στην απελπισία του παραμένει αισιόδοξος, αφού περιμένει να ξανακούσει το 

κελάηδισμα των πουλιών και διώχνει τη λησμονιά βάζοντας στη θέση της μια ανεμώνη(…). 

Αξίζει να ζούμε όταν μας προσφέρουν αγάπη και είμαστε ζωντανοί σαν άνθρωποι όταν 

μπορούμε να δώσουμε τη ζωή μας για τους άλλους. 

Ε. Μ.  
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Τώρα η μέρα σε τρομάζει, 

γύρω αποτσίγαρα σωρός 

και πια δεν είναι γυρισμός, 

γερνάς και σκοτεινιάζει. 

Γέλια παιδιών έξω απ' το σπίτι, 

πέτρες στην τσέπη της ποδιάς, 

μα φτάνει ένα νεκρό σπουργίτι, 

για να σε κάνει να πονάς. 

 

Οι στίχοι είναι από τον Τάσο Λειβαδίτη και η μουσική από τον Μάνο Λοΐζο. 

Σας το στέλνω γιατί μ’ αρέσει το νόημα πίσω από τους στίχους. 

Κ. Ζ. 

 

Και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι 

και δεν παίρνει τίποτα ο ένας απ’ τον άλλον. 

Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος 

να γνωριστούν. 

Γιατί οι άνθρωποι, σύντροφε, 

ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν 

μια θέση στη ζωή των άλλων. 

Kαι τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι 

γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες. 

Και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά, 

σαν ένα νικητή μπροστά στο θάνατο ή 

ένα νικημένον αντίκρυ στην αιωνιότητα 

 

Τα δημιουργήματα του Τάσου Λειβαδίτη έχουν πάντα ένα βαθύτερο νόημα που μας 

παραπέμπει στην σκληρή πραγματικότητα και στον αληθινό τρόπο που ο εγκέφαλος του 

ανθρώπου αντιδρά, ερεθίζει και  ερεθίζεται .Ένα από αυτά τα ποιήματα είναι και το παραπάνω. 

Μας τονίζει την ανάγκη της κοινωνικότητας, του «μαζί», πως ο καθένας από εμάς ξεχωριστά 

χρειάζεται κάποιον για να στηρίζεται και να αισθάνεται ότι και εκείνος ανήκει κάπου. 

Επιπρόσθετα, μας κάνει να αναγνωρίσουμε την δυσκολία της συνύπαρξης ανάμεσα σε κάθε 

άνθρωπο, αφού ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός. Τέλος τονίζει πως η μοναξιά κάνει τον 

συνάνθρωπο εχθρικό χωρίς καμία ιδιαίτερη  αιτία, γιατί τι είναι ένας νικητής μπροστά στο 

θάνατο, τι είναι ένας νικημένος αντίκρυ στην αιωνιότητα! 

Κ. Β. 
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Αυτό το συγκινητικό σημείωμα που γράφτηκε από εφηβικά χεράκια, ήρθε μια μέρα στο 

inbox μου με την παράκληση της ανωνυμίας 

 

Ο Τ. Λειβαδίτης είναι ένας πολύ γνωστός ποιητής ο οποίος μέσα από τα ποιήματά του έχει 

αγωνιστεί για σημαντικά πράγματα που απασχολούν τον κόσμο μας, όπως για παράδειγμα τα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Πέρα όμως από την “αγωνιστική”, αν θα μπορούσαμε να την 

χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον όρο, εργασία του, ο Λειβαδίτης προσέφερε στους αναγνώστες 

του και ποιήματα με θέμα τους τα συναισθήματα που νιώθουμε στην καθημερινή μας ζωή. 

Το ποίημα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν το “Αυτὸ το αστέρι είναι για όλους μας”. Ένα 

ποίημα στο οποίο ο ποιητής εκφράζει την αγάπη του τόσο αγνά και τρυφερά στην κοπέλα 

όπου τον έχει σαγηνεύσει. Μέσα από τους στίχους του, ο αναγνώστης νιώθει ότι μπρος στην 

αγάπη τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Ο χρόνος σταματάει να κυλά και όλα μοιάζουν 

παγωμένα. Παρ’ όλες τις κακοτυχίες της ζωής και τις κακουχίες, οι ερωτευμένοι είναι 

προσηλωμένοι στην αγάπη. Πέρα απ’ αυτήν δεν υπάρχει τίποτα κακό. Δεν τους τρομάζει 

τίποτα, ούτε ο θάνατος. Όσο είναι μαζί είναι ατρόμητοι και δυνατοί. 

 

Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας 

 

Δώσ' μου τα χέρια σου να κρατήσω τη ζωή μου. 

Σ' όλους τους τοίχους απόψε ντουφεκίζεται η ζωή. 

Aνάμεσά μας ρίχναν οι άνθρωποι το μεγάλον ίσκιο τους. 

(…) 

Σ' εύρισκα,  αγαπημένη, στο χαμόγελο όλων των αυριανών ανθρώπων. 

Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου 

είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου 

αγαπημένη μου. 

Mα και τι να πει κανείς 

όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου 

τόσο μεγάλα. 

Ύστερα ερχόταν η βροχή. 

Mα έγραφα σ' όλα μας τα χνωτισμένα τζάμια τ' όνομα σου 

κι έτσι είχε ξαστεριά στη κάμαρά μας. Kράταγα τα χέρια σου 

κι έτσι είχε πάντοτε η ζωή ουρανό κι εμπιστοσύνη.  

(…) 

Tο παιδί μας, Mαρία, θα πρέπει να μοιάζει με όλους τους 

ανθρώπους 

που δικαιώνουν τη ζωή. 
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Αχ ψεύτη κι άδικε ντουνιά 

άναψες τον καημό μου 

είσαι μικρός και δε χωράς 

τον αναστεναγμό μου 
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Μ’ αίμα χτισμένο, κάθε πέτρα και 

καημός 

κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός 

Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ’ τη 

δουλειά 

εγώ και εκείνη όνειρα, φιλιά 

 

Το `δερνε αγέρας κι η βροχή 

μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκιά 

απαντοχή 

Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε ψυχή 

 

 

 

 

 

«Κάποτε θα ξανάρθω. Είμαι ο μόνος κληρονόμος.  

Κι η κατοικία μου είναι παντού όπου κοιτώ» 
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“να το μάθουν στα καράβια οι θερμαστὲς και ν᾿ ανασάνουν όλα τα τριαντάφυλλα 

να τ᾿ ακούσει η άνοιξη και να ῾ρχεται πιο γρήγορα 

να το μάθουν τα παιδιὰ για να μην φοβούνται το σκοτάδι 

να το φωνάξω τόσο δυνατὰ 

που να μην ξανακοιμηθεί κανένα όνειρο στον κόσμο 

καμιά ελπίδα πια να μην πεθάνει” 
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  Ένα παιδί της Παλαιστίνης κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη,  

σε μια φτωχογειτονιά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.  

Από τον Mohammed Zaanoun 

 

 

 

“...ω, παιδικότητα: αιώνια αμετάφραστη 

κι ο θεός που απ' τις δακρυσμένες προσευχές των παιδιών που φοβούνται τη νύχτα 

φτιάχνει τις πρώτες γαλάζιες γραμμές της μέρας που στέλνουν 

την ελπίδα στους ναυαγούς”. 
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