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ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίηµα 

 
Το απόσπασµα που ακολουθεί ανήκει στην ποιητική σύνθεση του Νίκου Εγγονόπουλου 

Μπολιβάρ. Ένα ελληνικό ποίηµα το οποίο γράφτηκε στη διάρκεια της Κατοχής, το χειµώνα του 
1942-1943, κυκλοφόρησε αρχικά σε χειρόγραφα αντίγραφα, διαβάστηκε σε συγκεντρώσεις αντιστα-
σιακού χαρακτήρα και δηµοσιεύτηκε το 1944. Πρόκειται για ένα µεγάλο συνθετικό ποίηµα, µε υπερ-
ρεαλιστικά στοιχεία και µε περιεχόµενο που αναφέρεται σε εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Κεντρικό 
πρόσωπο του ποιήµατος είναι ο Σίµων Μπολιβάρ, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης σε πολλά απε-
λευθερωτικά κινήµατα των λαών της Νότιας Αµερικής (1810-1830) ενάντια στους Ισπανούς κατα-
κτητές.  

 
Για τους µεγάλους, για τους ελεύθερους, για τους γεν- 

ναίους, τους δυνατούς, 
Αρµόζουν τα λόγια τα µεγάλα, τα ελεύθερα, τα γεν- 

ναία, τα δυνατά, 
Γι’ αυτούς η απόλυτη υποταγή κάθε στοιχείου, η σιγή, 

γι’ αυτούς τα δάκρυα, γι’ αυτούς οι φάροι, 
κι οι κλάδοι ελιάς, και τα φανάρια 

Όπου χοροπηδούνε µε το λίκνισµα των καραβιών και 
γράφουνε στους σκοτεινούς ορίζοντες των 

λιµανιών, 
Γι’ αυτούς είναι τ’ άδεια βαρέλια που σωριαστήκανε στο  

πιο στενό, πάλι του λιµανιού, σοκάκι, 
Γι’ αυτούς οι κουλούρες τ’ άσπρα σκοινιά, κι οι αλυσί- 

δες, οι άγκυρες, τ’ άλλα µανόµετρα1, 
Μέσα στην εκνευριστικιάν οσµή του πετρελαίου, 
Για ν’ αρµατώσουνε καράβι, ν’ ανοιχτούν, να φύγουνε, 
Όµοιοι µε τραµ που ξεκινάει, άδειο κι ολόφωτο µέσ’ στη 

νυχτερινή γαλήνη των µπαχτσέδων, 
Μ’ ένα σκοπό του ταξιδιού: π ρ ο ς  τ’  ά σ τ ρ α  
 
Γι’ αυτούς θα πω τα λόγια τα ωραία, που µου τα υπα- 

γόρευσε η Έµπνευσις, 
Καθώς εφώλιασε µέσα στα βαθιά του µυαλού µου όλο 

συγκίνηση. 
………………………………………………………  
Μπολιβάρ! Όνοµα από µέταλλο και ξύλο, είσουνα 

ένα λουλούδι µεσ’ στους µπαχτσέδες της 
Νότιας Αµερικής. 

 
Είχες όλη την ευγένεια των λουλουδιών µεσ’ στην καρ- 

διά σου, µεσ’ στα µαλλιά σου, µέσα στο 

                                           
1 µανόµετρο: όργανο για τη µέτρηση της πίεσης των υγρών και των αερίων 
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βλέµµα σου.  
………………………………………………………  
Μπολιβάρ! Κράζω τ’ όνοµά σου ξαπλωµένος στην 

κορφή του βουνού Έρε, 
Την πιο ψηλή κορφή της νήσου Ύδρας. 
Από δω η θέα εκτείνεται µαγευτική µέχρι των νήσων  

του Σαρωνικού, τη Θήβα, 
Μέχρι κει κάτω, πέρα απ’ τη Μονεβασιά, το τρανό 

Μισίρι, 
Αλλά και µέχρι του Παναµά, της Γκουατεµάλα, της 

Νικαράγουα, του Οντουράς, της Αϊτής, 
του Σαν Ντοµίγκο, της Βολιβίας, της Κο- 
λοµβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της 
Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ου- 
ρουγουάη, Παραγουάη, του Ισηµερινού, 

Ακόµη και του Μεξικού. 
Μ’ ένα σκληρό λιθάρι χαράζω τ’ όνοµά σου πάνω στην 

πέτρα, νάρχουνται αργότερα οι άνθρωποι να 
προσκυνούν. 

Τινάζονται σπίθες καθώς χαράζω –έτσι ήτανε, λεν, ο 
Μπολιβάρ– και παρακολουθώ 

Το χέρι µου καθώς γράφει, λαµπρό µέσα στον ήλιο. 
 
Είδες για πρώτη φορά το φως στο Καράκας. Το φως 

το δικό σου, 
Μπολιβάρ, γιατί ως νάρθης η Νότια Αµερική ολό- 

κληρη ήτανε βυθισµένη στα πικρά σκοτάδια. 
Τ’ όνοµά σου τώρα είναι δαυλός αναµµένος, που φωτί- 

ζει την Αµερική, και τη Βόρεια και τη Νό- 
τια, και την οικουµένη! 

Οι ποταµοί Αµαζόνιος και Ορινόκος πηγάζουν από τα  
µάτια σου. 

Τα ψηλά βουνά έχουν τις ρίζες στο στέρνο σου, 
Η οροσειρά των Άνδεων είναι η ραχοκοκκαλιά σου. 
Στην κορφή της κεφαλής σου, παληκαρά, τρέχουν 

τ’ ανήµερα άτια και τ’ άγρια βόδια, 
Ο πλούτος της Αργεντινής. 
Πάνω στην κοιλιά σου εκτείνονται οι απέραντες φυτείες 

του καφέ. 
 

Σαν µιλάς φοβεροί σεισµοί ρηµάζουνε το παν, 
Από τις επιβλητικές ερηµιές της Παταγονίας µέχρι τα  

πολύχρωµα νησιά, 
Ηφαίστεια ξεπετιούνται στο Περού και ξερνάνε στα  
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ουράνια την οργή τους, 
Σειούνται τα χώµατα παντού και τρίζουν τα εικονίσµα- 

τα στην Καστοριά, 
Τη σιωπηλή πόλη κοντά στη λίµνη. 
Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας. 
 

 
Ελεωνόρα 

 
(πρόσθια όψις) 
 
τα µαλλιά της είναι σαν χαρτόνι 
και σαν ψάρι 
τα δυο της µάτια είναι 
σαν ένα περιστέρι 
το στόµα της 
είναι σαν τον εµφύλιο πόλεµο 
(στην Ισπανία) 
ο λαιµός της είναι ένα κόκκινο 
άλογο 
τα χέρια της  
είναι 
σαν τη φωνή  
του πυκνού 
δάσους 
τα δυο της στήθη είναι 
σαν τη ζωγραφική µου 
η κοιλιά της είναι 
η ιστορία 
του Βέλθανδρου και της Χρυσάντζας 
η ιστορία 
του Τωβία 
η ιστορία 
του 
γαϊδάρου 
του λύκου και της αλωπούς 
το φύλο της  
είναι 
οξέα σφυρίγµατα 
µέσα στη γαλήνη 
του µεσηµεριού 
οι µηροί της είναι 
οι τελευταίες 
αναλαµπές 
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της σεµνής χαράς 
των οδοστρωτήρων 
τα δυο της λατρευτά 
µικρά 
πόδια 
είναι το πράσινο 
τηλέφω- 
νο µε τα κόκκινα 
µάτια […] 
 
[1938] 

 
 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 

Μονοµαχία ηρώων 
 
Σαν βράχος είν’ οι πλάτες του, 
Σαν κάστρο η κεφαλή του, 
Και τα δασιά2 τα στήθια του 
Τοίχος χορταριασµένος 
 

 
 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
Άσµα ηρωικό και πένθιµο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, «Στ΄» 

 
Ήταν ωραίο παιδί. Την πρώτη µέρα που γεννήθηκε 
Σκύψανε τα βουνά της Θράκης να φανεί 
Στους ώµους της στεριάς το στάρι που αναγάλλιαζε3· 
Σκύψανε τα βουνά της Θράκης και το φτύσανε 
Μια στο κεφάλι, µια στον κόρφο, µια µέσα στο κλάµα του· 
Βγήκαν Ρωµιοί µε µπράτσα φοβερά 
Και το σήκωσαν στου βοριά τα σπάργανα4… 
Ύστερα οι µέρες τρέξανε, παράβγαν στο λιθάρι 
Καβάλα οι φοραδοπούλες χοροπήδηξαν 
Ύστερα κύλησαν Στρυµώνες πρωινοί 
Ώσπου κουδούνισαν παντού οι τσιγγάνες ανεµώνες 
Κι ήρθαν από της γης τα πέρατα 
Οι πελαγίτες οι βοσκοί να παν των φλόκων5 τα κοπάδια 

                                           
2 δασιά: τριχωτά, πυκνά 
3 αναγάλλιαζε: χαίρονταν, ευφραίνονταν 
4 σπάργανα: φασκιά, το ύφασµα µε το οποίο τυλίγουν το βρέφος 
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Εκεί που βαθιανάσαινε µια θαλασσοσπηλιά 
Εκεί που µια µεγάλη πέτρα εστέναζε! 
Ήταν γερό παιδί· 
Τις νύχτες αγκαλιά µε τα νεραντζοκόριτσα 
Λέρωνε τις µεγάλες φορεσιές των άστρων, 
Ήτανε τόσος ο Έρωτας στα σπλάχνα του 
Που έπινε µέσα στο κρασί τη γέψη όλης της γης 
Πιάνοντας ύστερα χορό µ’ όλες τις νύφες λεύκες 
Ώσπου ν’ ακούσει και να χύσ’ η αυγή το φως µεσ’ στα µαλλιά του 
Η αυγή που µ’ ανοιχτά µπράτσα τον έβρισκε 
Στη σέλα δυο µικρών κλαδιών να γρατσουνάει τον ήλιο, 
Να βάφει τα λουλούδια, 
Ή πάλι µε στοργή να σιγονανουρίζει 
Τις µικρές κουκουβάγιες που ξαγρύπνησαν… 
Ά τι θυµάρι δυνατό η ανασαιµιά6 του 
Τι χάρτης περηφάνειας το γυµνό του στήθος 
Όπου ξεσπούσαν λευτεριά και θάλασσα… 
 
Ήταν γενναίο παιδί· 
Με τα θαµπόχρυσα κουµπιά και το πιστόλι του 
Με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά 
Και µε το κράνος του, γυαλιστερό σηµάδι 
(Φτάσανε τόσο εύκολα µεσ’ στο µυαλό 
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του) 
Με τους στρατιώτες του ζερβά-δεξιά 
Και την εκδίκηση της αδικίας µπροστά του 
–Φωτιά στην άνοµη φωτιά!– 
Με το αίµα πάνω από τα φρύδια 
Τα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε 
Ύστερα λυώσαν χιόνι να ξεπλύνουν 
Το κορµί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής 
Και το στόµα του, µικρό πουλί ακελάηδιστο 
Και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερηµίας 
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας 
∆εν έκλαψαν 
Γιατί να κλάψουν 
Ήταν γενναίο παιδί! 
 
[1944] 

                                                                                                                         
5 φλόκος: τριγωνικό πανί που προεξέχει από την πλώρη του καραβιού 
6 ανασαιµιά: ανάσα 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΚΟΣ 
Ο Ιππότης 

 
Τα σπιρούνια7 του ήταν δυο άστρα 
Που τα µάζεψε κάποτε µέσα στα χόρτα του βουνού 
Κυνηγώντας. 
Τα πόδια του ήταν νησιώτικο καλντερίµι 
Ο κορµός του τοιχαράκι µε γλάστρα 
Τα χέρια του κλαδιά ελιάς 
Τα µάτια του τρυγόνια 
Και τα µαλλιά του ελπίδες. 
Ήταν από καλή γενιά 
Και σκλάβος έγινε και δούλος 
Για την αγάπη. […] 
 
[1953-57] 
 

 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 
Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη 

 
Η οθόνη βουλιάζει 
σαλεύει το πλήθος 
εικόνες  
ξεχύνονται µε µιας 
πού πας παληκάρι 
ωραίο σαν µύθος 
κι ολόισια  
στο θάνατο κολυµπάς. 
 
και όλες οι αντένες8  
µιας γης χτυπηµένης 
µεγάφωνα  
κι ασύρµατοι από παντού 
γλυκά σε νανουρίζουν 
και συ ανεβαίνεις 
ψηλά  
στους βασιλιάδες τ’ ουρανού 
 

                                           
7 σπιρούνι: µεταλλικό εξάρτηµα στη φτέρνα των παπουτσιών του αναβάτη για να κεντρίζει 
το άλογο 
8 αντένα: κεραία 
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Ποιος αλήθεια είµαι εγώ και πού πάω 
µε χίλιες δυο εικόνες στο µυαλό 
προβολείς µε στραβώνουν  
και πάω 
και γονατίζω  
και το αίµα σου φιλώ 
 
πού πας παληκάρι 
ποµπές ξεκινούνε 
κι οι σκλάβες σου  
ουρλιάζουν στο βωµό 
ουρλιάζουν τα πλήθη 
καµπάνες ηχούνε 
κι ο ύµνος σου τραντάζει το ναό 
 
[1969] 
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