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ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
 Συγγραφέας, Δ/Φ 

 
«Προς τις πηγές της ποίησης. Επώνυμη λαϊκή ποίηση στη Β.Α Αττική: Βαρνάβας, 

Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Αφίδνες, Κάλαμος. 
Μια πρώτη προσέγγιση του φαινομένου». 

 
Ένας αναγκαίος προσδιορισμός όρων και στοιχείων. 
Λαϊκός ποιητής: Άνθρωπος που έχει φοιτήσει μέχρι την έκτη του δημοτικού και το 

περισσότερο έως την τρίτη γυμνασίου ή και που είναι εντελώς αναλφάβητος και που 
αυτοσχεδιάζει στίχους. Απαγγέλλει αυτοσχέδιους έμμετρους στίχους για διάφορα γεγονότα, 
του χωριού του, πανελλήνια ή και παγκόσμια. Ή και μόνο γράφει στίχους. Η παρουσία 
κάποιων ποιητών ανιχνεύεται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Από εκτεταμένες έρευνες που 
πραγματοποίησα στη Λευκάδα1 κυρίως, αλλά και στην απέναντι Ακαρνανία, την Ήπειρο47 και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας – φαίνεται ότι βασικοί όροι ανάπτυξης του φαινομένου της 
επώνυμης λαϊκής ποίησης είναι το υψόμετρο, το φυσικό κάλλος, ο ανοιχτός ορίζοντας, η 
κατανομή της ιδιοκτησίας, η ελευθερία της συνείδησης. Το υψόμετρο, ο ανοιχτός ορίζοντας, το 
φυσικό κάλλος και η ποιμενική ζωή φαίνεται να την ευνοούν εξαιρετικά. 

Εν γένει, το φυσικό περιβάλλον φαίνεται ν’ ασκεί μια καταλυτική επήρεια, γονιδιακή θα 
έλεγα. 

Ο ιστορικός GeorgeThomson, που περιόδευσε τα χωριά της Ιρλανδίας, τα υπερκείμενα του 
Ατλαντικού, κατανόησε τη βαθύτερη φύση της λαϊκής ποίησης, την έννοια του 
αυτοσχεδιασμού, κάτω από την έμπνευση της στιγμής, ποίηση που ενυπάρχει ασταμάτητα 
μέσα στην καθημερινή κουβέντα των ανθρώπων2, ορισμένων περιοχών. 

Και μια και κάποιες επισημάνσεις θα κάνουμε κυρίως για το φυσικό περιβάλλον και 
ειδικότερα της Αττικής, ο ιστορικός ArnoldToynbee σημειώνει: «Είναι φανερό ότι αν αι 
γενέσεις των πολιτισμών δεν είναι το αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων ή γεωγραφικού 
περιβάλλοντος ενεργούντων κεχωρισμένως πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός είδους 
ενδιάμεσου ενεργείας μεταξύ τούτων»3 

Σε μια πολιτιστική αντίθεση μεταξύ Βοιωτίας και Αττικής –για την αρχαιότητα πρόκειται 
και τις απόψεις της– ο Βοιωτός εκπροσωπεί τον τύπο που εσήμαινε αγροίκος, 
χονδροκομμένος, άνευ φαντασίας, βάναυσος4 …. Όπισθεν του Κιθαιρώνος και πέραν της άκρας 
Πάρνηθος …. ευρίσκετο η Αττική, « Ελλάς Ελλάδος»5 

…. «Εάν προσεγγίσετε την Ελλάδα εκ δυσμών και εισέλθετε δια της λεωφόρου του 
Κορινθιακού Κόλπου δύνασθε να κολακευθήτε, ότι ο οφθαλμός σας εσυνήθισε το ελληνικόν 
τοπίον – ωραίον αλλά εμπνέον δέος ….. Αλλ’ όταν το πλοίον σας εξέρχεται εις τον Σαρονικόν 
Κόλπον θα καταπλαγήτε και πάλιν από μιαν αυστηρότητα του τοπίου … και η αυστηρότης 
αυτή φθάνει έως το κατακόρυφον της, όταν κάμψετε την Σαλαμίνα και αντικρύσετε την 
Αττικήν να εκτείνεται προ των οφθαλμών σας6… 

Ο Τόυνμπη θεωρεί ότι, οι Αθηναίοι στάθηκαν εξαιρετικά επινοητικοί, όταν η Αττική, λόγω 
των πλημμυρών και των άλλων φυσικών φαινομένων – έχασε πλήρως τα χώματα της.7 

Αυτή η έννοια του πλήρους, του ολοκληρωμένου είναι οριακή για τη σκέψη του Τόυνμπη. 
«ολοκλήρωσις της συνηθείας», «πλήρης απογύμνωσις», για τα εδάφη της Αττικής «πλήρης 
γνώσις»…., εκεί ακριβώς επιδρά ο θετικός παράγοντας για την εκκίνηση προς το καινούργιο, 
«Τι έπραξαν οι Αθηναίοι, όταν αι βοσκαί της Αττικής απεξηράνθησαν και τα καλλιεργήσιμα 
εδάφη της ερημώθησαν… Ο λαός της εστράφει εις επινοήσεις, που ήσαν αυστηρώς ιδικαί των 
εις την καλλιέργειαν της ελαιάς και εις την εκμετάλλευσιν του υπεδάφους.8 

Είναι αξιοπερίεργο γεγονός, ότι συνομιλώντας προχθές, μ’ ένα λαϊκό ποιητή από το 
Καπανδρίτι Αττικής, τον Κώστα Κυριακό, που είχε πρόσφατα διαβάσει την Κάθοδο των 
Μυρίων, όπως το περιγράφει ο Ιστορικός Ξενοφών ο Αθηναίος, μου παρατήρησε έκπληκτος 
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πώς μπόρεσαν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι! Τόσο λίγοι μέσα σε τόσους πολλούς! Πόσο 
επινοητικοί στάθηκαν, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση….. 

Επανέρχομαι πάνω στην έννοια μιας διαρκούς και αδιάγνωστης ενδεχομένως στις 
πραγματικές τις διαστάσεις, επήρειας του φυσικού περιβάλλοντος: είναι μια παρατήρηση του 
Πλάτωνα, ( πάλι από τον Κριτία9), ότι η Αττική, που με κλήρο δόθηκε στον Ήφαιστο και στην 
Αθηνά, επειδή ήταν αδέρφια κι είχαν την ίδια κλίση, και στη φιλοσοφία και στις τέχνες, ήταν η 
χώρα η από τη φύση τηςκατάλληλη και ταιριαστή στην αρετή και στη φρονιμάδα τους. 

Και ο JohanJoachimWinkelmann παρατηρεί ότι οι λόγοι και οι αιτίες της υπεροχής που 
απέκτησε η τέχνη των Ελλήνων, πρέπει ν’ αναζητηθούν εν μέρει στην επιρροή τ’ ουρανού, εν 
μέρει στο πολίτευμα και στην διακυβέρνηση, και στον τρόπο σκέψης, ως απόρροια της 
πολιτικής πραγματικότητας, και όχι λιγότερο στο σεβασμό απέναντι στον καλλιτέχνη, καθώς 
και στη χρήση και εφαρμογή της τέχνης μεταξύ των Ελλήνων10. (Στο σημείο αυτό η άποψη του 
ArnoldToynbee: «…ο Αθηναίος πρέπει ν’ ανταλλάξει το αττικόν του έλαιον με τον σκυθικόν 
σίτον. Δια να τοποθετήσει το έλαιόν του στην σκυθικήν αγορά πρέπει να τα συσκευάσει εντός 
λαγήνων και να το εξαποστείλει πέραν της θαλάσσης- δραστηριότητες που εδημιούργησαν την 
αττικήν αγγειοπλαστικήν (και την αττικήν εμπορικήν ναυτιλίαν)… Επί του καλλιτεχνικού 
πεδίου, η ευδοκίμησις της αγγειοπλαστικής έδωσεν εις τον αττικόν ζωγράφον των αγγείων 
την ευκαιρίαν να δημιουργήσει νέαν μορφήν κάλλους, το οποίον μετά δύο χιλιάδας έτη 
εγοήτευσε τον Άγγλον ποιητήν Κητς)11 

Η παραπάνω άποψη του Toynbee φαίνεται να συμπίπτει πλήρως μ’ εκείνη του Winkelmann, 
για τη χρήση και εφαρμογή την τέχνης μεταξύ των Ελλήνων. 

Είναι εντυπωσιακό  - και επίσης έχει σχέση με τον τρόπο που από χρόνια ερευνώ αρκετά 
σημεία του ελληνικού χώρου – η παρατήρηση του Winkelmann ότι όπως το πνεύμα ενός 
ανθρώπου, που έχει συνηθίσει να σκέφτεται σηκώνεται πιο ψηλά σ’ ένα ευρύ πεδίο ή σ’ έναν 
ανοιχτό δρόμο, πάνω σ’ ένα ψηλό κτήριο παρά σ’ ένα χαμηλό δωμάτιο, ή οποιοδήποτε 
περιορισμένο τόπο, έτσι και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων πρέπει να ήταν πολύ διαφορετικός 
σε σχέση με τις ιδέες εξουσιαζόμενων λαών. 

Άλλωστε, πιο πάνω, είχε παρατηρήσει ότι με την ελευθερία αναπτύχθηκε σαν συγγενής 
κλάδος μεσ’ από ένα υγιή κορμό η σκέψη ολόκληρου λαού.12 

Ουρανός, ομορφιά, ελευθερία είναι οριακές έννοιες για τη σκέψη του Winkelmann. 
Αλλ’ η επήρεια του φυσικού περιβάλλοντος φαίνεται πολύ εκτενέστερος, να προσδιορίζει 

και τη διαμόρφωση του πολιτεύματος και τα γενικότερα διανοητικά όρια, που ο 
συγκεκριμένος άνθρωπος μιας ιστορικής περιόδου μπορεί να κινηθεί και να υπάρξει. 

Μετά τις παραπάνω, εκτεταμένες, ενδεχομένως πέραν του δέοντος, αλλ’ απαραίτητες 
διευκρινήσεις και επισημάνσεις για να καταστεί πληρέστερα κατανοητός ο τρόπος 
προσέγγισης του όλου ζητήματος, θα εστιάσουμε κυρίως στη σύγχρονη μας ΒΑ Αττική και 
ειδικότερα στο Καπανδρίτι,13 (υψόμετρο 350 μ.). Ένα υψίπεδο με θαυμαστή ηλιοφάνεια, (μέσα 
του Οκτώβρη), (η επήρεια τ’ ουρανού!). Ο Winkelmann ενδεχομένως θα ενθουσιαζόταν αν 
έβλεπε την περιοχή πνιγμένη στο φως του ήλιου, με μια αίσθηση ανάτασης και ελευθερίας. 
Ανατολικά της περιοχής του Καπανδριτίου βρίσκεται ο Βαρνάβας και ο Μαραθώνας, βόρεια ο 
Κάλαμος, νότια ο Άγιος Στέφανος, δυτικά το Πολυδένδρι και οι Αφίδνες. 

Στο Καπανδρίτι επισημαίνεται η παρουσία επτά λαϊκών ποιητών, όπως προκαθορίσαμε τον 
όρο στην αρχή αυτής της εισήγησης. Μερικοί συγκροτούν οικογενειακούς πυρήνες. Είναι ως να 
ενυπάρχει ένα οικογενειακό πνεύμα, ένα είδος spiritusfamiliaris, που έχω επισημάνει, σε 
πολλές περιοχές της Ελλάδας, που μεταφέρεται από τον πατέρα ή τη μάνα στα παιδιά τους, 
από γενιά σε γενιά, και που διακλαδίζεται σε διάφορες κατευθύνσεις, ακόμα και σε μακρινούς 
βαθμούς συγγένειας, αλλά πάντοτε στους εξ’αίματος συγγενείς.14 Τα μέλη αυτών των 
οικογενειών, που συνθέτουν ή απαγγέλουν ποιήματα, με βάση ευκαιριακά γεγονότα, στις 
προηγούμενες γενιές συνήθως ήταν εντελώς αναλφάβητοι. Ή το πολύ να είχαν φοιτήσει μέχρι 
την Τρίτη του δημοτικού. 
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Από τους οικογενειακούς αυτούς πυρήνες λαϊκών ποιητών, κατά κανόνα σχεδόν 
εμφανίζεται ένας λόγιος ποιητής, επειδή ως νεότερο μέλος του οικογενειακού πυρήνα, έχει 
πανεπιστημιακή μόρφωση, ή και απλώς είναι τελειόφοιτος Λυκείου, που όμως έχει γνώση και 
έχει αφομοιώσει τμήματα της λόγιας ποίησης. Αυτό πλέον διαφοροποιεί και την όλη δομή της 
ποίησης, της λαϊκής και της λόγιας. Από τα πέντε χιλιάδες – ενδεχομένως, και παραπάνω- 
λαϊκά ποιήματα που έχουν περάσει από τα χέρια μου, τα περισσότερα από την περιοχή της 
Λευκάδας, που είναι πηγή λαϊκών ποιητών – μερικά εξαιρετικής ή και αξεπέραστης ποιότητας 
– αλλά και από την περιοχή της Κύπρου, της Κρήτης, της Καρπάθου, της Κέρκυρας, της 
Κεφαλονιάς, της Ακαρνανίας και της Ηπείρου, μόνο ένα ποίημα επώνυμου λαϊκού ποιητή 
ασπάζεται τον μοντερνισμό.15 

Το μέτρο είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ λαϊκής και λόγιας ποίησης, κυρίως το ιαμβικό 
δεκαπεντασύλλαβο, που έρχεται από το βυζάντιο, από το 10ο  αιώνα μ.Χ. 

Αυτό δε σημαίνει ότι και οι λόγιοι ποιητές, που προέρχονται από οικογενειακούς πυρήνες 
λαϊκών ποιητών δε χρησιμοποιούν το μέτρο. Ή ότι δε γράφουν και έμμετρα κάποια από τα 
ποιήματα τους, ενώ εν πολλοίς έχουν καταργήσει τον έμμετρο στίχο. 

Ας δούμε πως συγκροτείται ένας οικογενειακός πυρήνας λαϊκών ποιητών –με την παρουσία 
και ενός λόγιου ποιητή- από το Καπανδρίτι Αττικής. Αλλά και με μια έκφανση γενικότερης 
δημιουργικότητας, σε άλλους τομείς δημιουργίας, πέραν της ποίησης, που είναι κάτι το 
σύνηθες στους οικογενειακούς πυρήνες λαϊκών ποιητών, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν 
πολλαπλές καλλιτεχνικές  ενασχολήσεις.16 

Βαγγέλης Κυριακός, (1909-1997), τελειόφοιτος δημοτικού, λαϊκός ποιητής, Σοφία Μαντά –
Κυριακού, είναι η γυναίκα του, (1909- 1984), λαϊκή ποιήτρια, (αναλφάβητη), Κώστας 
Κυριακός, (1944- ),γιός τους, τελειόφοιτος δημοτικού, λαϊκός ποιητής, Βαγγέλης Κυριακός, 
(1974- ), γιός του Κώστα Κυριακού, τελειόφοιτος λυκείου, ποιητής, Σοφία Κυριακού,(1975-), 
κόρη του Κώστα Κυριακού, ζωγράφος, (πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών, εδίδασκε στο 
Πανεπιστήμιο της Φλώρινας, έκθεση της υπάρχει αυτή τη στιγμή, (20- 10- 2011), στο 
Κολωνάκι, Καπλανών 5). Ο πατέρας της εκτός από την ποίηση ασχολείται και με τη 
ζωγραφική. (είδα έργα του στο σπίτι του στο Καπανδρίτι). Είναι αυθεντικός λαϊκός ζωγράφος, 
όπως είναι και αυθεντικός λαϊκός ποιητής. 

Ενδεικτικά όμως, αντιπαραθέτω μερικούς στίχους του λαϊκού ποιητή Κώστα Κυριακού και 
του λόγιου ποιητή –γιού του- Βαγγέλη Κυριακού. 

 
Κώστας Κυριακός                                          Βαγγέλης Κυριακός 
Τίτλος ποιήματος:                                         Τίτλος ποιήματος:  
1944, ιστορική γενιά, (στροφές 12)          Μονόλογος στο σπίτι του ξεριζωμένου 
Κάποτε είμαστε παιδιά                                (Παράθεμα, από τον ίδιο, στο ποίημα) 
με σάκα και βιβλίο                                         Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. 
εκεί εγνωριστήκαμε                                       Έτυχε να’ ναι χρόνια δίσεχτα· 
πηγαίνοντας σχολείο.                                   Πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί… 
«Κίχλη», Γιώργος Σεφέρης. 
 
Γενιά σαραντατέσσερα 
του χίλια εννιακόσια                                     «Εδώ ήταν τα σπίτια μας, 
τότε που ήταν η οκά                                       δε φεύγουμε. 
Και τα ‘χε τετρακόσια.                                   Το φεγγάρι εδώ καθρεφτιζόταν 
- - - - - - - - - - - - - - -                                           στη θάλασσα 
και λέγαμε περήφανα:                                   και οι μέρες 
«Εμείς σα γεννηθήκαμε                                συναντούσαν τις ματιές του έρωτα. 
το μάθανε οι Γερμανοί 
φύγαν, ξεκουμπιστήκανε.»                         Εδώ ήταν τα σπίτια μας. 
                                                                            Τα βράδια που μοσχομύριζε 
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                                                                            τ’ αγριοκυπάρισσο 
                                                                            ανάδενε παλιές φωνές, 
                                                                            τις αρχέγονες 
                                                                            τις Ιωνίας.17 
Μια συλλογή ποιημάτων «Η Πένα της Ψυχής», (Πνευματικό Κέντρο και Λέσχη Ηλικιωμένων 

Κοινότητας Καπανδριτίου, Καπανδρίτι Νοέμβριος 2010), -τα περισσότερα από επώνυμους 
λαϊκούς ποιητές- μας δίνει μια πληρέστερη εικόνα της ποιητικής δραστηριότητας κατοίκων 
του Καπανδριτίου. Και είναι η συλλογή ένα επίτευγμα, γιατί, όπως παρατηρεί ο Κώστας 
Κυριακός –κάτι που το συνάντησα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και στη Λευκάδα και 
στην απέναντι Ακαρνανία και στην Ήπειρο, -ο λαϊκός ποιητής συνήθως αισθάνεται μεγάλη 
συστολή· ντρέπεται ν’ αποκαλύψει ότι γράφει, ότι προφορικά συνθέτει αυτοσχέδια ποιήματα. 
Και αποτελεί αυτό ένα στοιχείο αυθεντικότητας του λαϊκού ποιητή. Θα πει τα ποιήματα του σε 
στενούς του φίλους ή συγγενείς, σε ανθρώπους που πιστεύει ότι θα τον κατανοήσουν και 
κυρίως ότι δεν θα τον ειρωνευτούν. 

Στην παραπάνω συλλογή συμπεριλαμβάνονται ποιήματα της Φιφής Αναστασοπούλου, 
Χαρίκλειας Δέδε- Μακρή, Χαρίκλειας Δέδε- Μαστοράκη, (δασκάλα που έχει πεθάνει), 
Παναγιώτη Δέδε, (οδοντιάτρου), Δημήτρη Κοκκινομάλλη, Βαγγέλη Κυριακού, (λόγιου ποιητή), 
Κώστα Κυριακού, Ελευθερίας Μίχα, Αντώνη Παττακού, Γεωργίου Πέππα. 

Δύο ακόμα ποιήματα, που προέρχονται από τον ίδιο οικογενειακό πυρήνα λαϊκών ποιητών: 
   Βαγγέλης Κυριακός, (1909-1997), παππούς Βαγγέλη Κυριακού, (1974-) 
 
                         Τίτλος του ποιήματος: Μιχάλης Πέλεκας47 
 
Ξεκίνησε ο Πέλεκας                             Το γιό της τον μονογενή 
κι έφυγε απ’ τον Πειραιά                     πάντα να τον προσέχει 
με τ’ άλλα ελληνόπουλα                     εκεί ψηλά που πολεμά 
επήγανε παρέα.                                     και μες τις σφαίρες τρέχει 
 
Η μάνα του τον χαιρετά                      Μαζί τότε του έδωσε 
και την ευχή του δίνει                          κι ένα βιβλιαράκι 
με προσευχές στην Παναγιά             λόγια ετούτα θεϊκά 
σαν μάνα και εκείνη                            τα διάβαζε λιγάκι 
 
Μες στης μάχης τη φωτιά 
τον βρήκε μια σφαίρα 
μες το βιβλίο σφήνωσε 
δεν πέρασε πιο πέρα. 
 
Σοφία Μαντά Κυριακού, αναλφάβητη, (1909- 1984), άτιτλο18 
 
«Δε με νοιάζει αν πεθάνω 
Ή τι άλλο θ’ απογίνω 
Σκέφτομαι όμως τα παιδιά μου, 
Σε τι κόσμο τ’ αφήνω». 
 
Από τους παραπάνω μνημονευθέντες, οι έξι είναι αυθεντικοί λαϊκοί ποιητές. Η Χαρίκλεια 

Δέδε- Μακρή, λαϊκή ποιήτρια, η Χαρίκλεια Δέδε- Μαστοράκη και ο Παναγιώτης Δέδες 
συγκροτούν έναν άλλο οικογενειακό πυρήνα ποιητών, που πρέπει να έχει άμεση αναγωγή στη 
λαϊκή ποίηση παλαιότερων, συγγενικών τους προσώπων. 

 
Ένα μικρό δείγμα της ποίησης της Χαρίκλειας Δέδε- Μαστοράκη, δασκάλας. 
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(στροφές 5)19 
Οι μαθητές μου                               - - - - - - - - - - - - - - 
Μικρά αθώα παιδιά,                      Όταν σας βλέπω σκυθρωπά 
στα θρανία καθισμένα,                πονάει η ψυχή μου. 
με κοιτάνε ανήσυχα                       Θέλω τη θλίψη σας 
με γεμάτο απορίας βλέμμα!        Χαρά. 
Αυτή είν’ η αποστολή μου. 
                    ---------------   -------------- 
     Μιλήσαμε πιο πάνω για το φυσικό κάλλος και για τη γενικότερη επήρεια του φυσικού 

περιβάλλοντος. Για την ομορφιά του τόπου και της ζωής, στο Καπανδρίτι, μιλάει και το κείμενο 
του Παναγιώτη Δέδε: 

«Πώς να χωρέσεις … 
…τόση ομορφιά, τόση λεβεντιά και περηφάνεια σε μερικά γυαλιστερά πολυτελή φύλλα; 
Πρόσωπα ασπρόμαυρα, σε φόντο γκρι, ‘γεμάτα’ υπότιτλους και λεζάντες, θαρρείς και είναι 

έτοιμα να βγουν από το κάδρο και να σου μιλήσουν… 
…να σου πουν ιστορίες αγάπης: πως έκλεψαν τη νύφη καβάλα στα άλογα… 
…να σου πουν ιστορίες δόξας: πως πήραν γράμμα από το μέτωπο… 
…να σου πουν για τα σπουδαία- τα μικρά της μέρας: πως ο τρυγητός πήγε καλά και η 

αγελάδα έδωσε πολύ γάλα σήμερα… 
…για το πόσο ωραία πέρασαν στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής… 
…και πόσο ευώδιασε η λιτανεία της χάρης της Αγίας Παρασκευής το χωριό!20 
Η ποιητική βίωση της ζωής της παραδοσιακής, αγροτικής κοινότητας21, με τις τελετουργίες 

της,- μια ποιητική βίωση που προσδίνει νόημα και ποιότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη- βλέπομε 
ότι συνεχίζεται, ως τις μέρες μας, άδηλη και έκδηλη, μέσα στην επώνυμη λαϊκή ποίηση ή και 
στη λόγια ποίηση ορεινών περιοχών, ακόμα και όταν μεταβάλλονται σε αστικούς 
σχηματισμούς, και μέσα στα σημερινά δεδομένα μιας έννοιας πλήρους αστικοποίησης. 

Αλλά και τα συγκεκριμένα ποιήματα της συλλογής «Η Πένα της Ψυχής», (που αφιερώνεται 
στο Καπανδρίτι), υλοποιούν αυτήν την αίσθηση της ομορφιάς της ανθρώπινης παρουσίας, με 
την αισθητική τους και τη δική τους φιλοσοφία, και την ηθική αποτίμηση των πραγμάτων του 
κόσμου, που έρχεται από αιώνες πριν· θα προσέθετα: Και που πάντα προβάλλει ως ζωτική 
ανάγκη, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς τελικά- και όχι σπάνια- εκδιπλώνουν τη 
δυνατότητα της επιβίωσης κάτω από άκρως δυσχερείς συνθήκες ζωής. Η έρευνα συνεχίζεται. 
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τελευταίον τούτον εις τον « Κριτίαν». Πράγματι ο Πλάτων, (Πλάτωνος Κριτίας,IV, IIIB) μ’ 
εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο περιγράφει: «Πολλών ουν γεγονότων και μεγάλων κατακλυσμών 
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τόποις, προχοί λόγου άξιον αεί τε κύκλω περιρρέον εις βάθος αφανίζεται. Λέλειπται δη, 
καθάπερ εν τοις μικραίς νήσοις, …. Οίον νοσήσαντος σώματος οστά, περιρρυκίας της 
γης,…Πίειρα και μαλακή, του λεπτού σώματος της χώρας, μόνον ληφθένος… Τότε δε ακέραιος 
ούσα τη τε όρη γηλόφους υψηλούς είχε….». Επειδή όμως έγιναν πολλοί και μεγάλοι 
κατακλυσμοί μέσα στα εννέα χιλιάδες χρόνια- γιατί τόσα πέρασαν από τότε ως τα σήμερα- το 
χώμα που μέσα στα χρόνια αυτά και στο διάστημα αυτών των συμβάντων, ( των 
κατακλυσμών κ.λ.π) δεν μαζεύονταν πάνω στο έδαφος, όπως γινόταν σε άλλα μέρη μα κάθε 
φορά, αποτραβιόνταν προς τα παραθαλάσσια, χάνονταν μέσα στα βαθιά νελρα της θάλασσας. 
Έχουν απομείνει λοιπόν, όπως και στα μικρά νησιά τα τωρινά χώματα, που σχετικά με εκείνα 
που ήταν τον παλιό καιρό φαίνονται σαν κόκκαλα αρρωστημένου κορμιού, επειδή το γύρω 
γύρω χώμα, όσο ήταν παχύ και μαλακό έφυγε και έμεινε μόνο η αχώματη γη….(μετάφραση 
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πεφυκυίαν…» 
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14) Πληροφορίες για την περιοχή παρέχει ένα σημαντικό άλμπουμ, Φωτογραφικές μνήμες 
από τη βορειοανατολική Αττική, οικογενειακοί δεσμοί και κοινότητα, Βαρνάβας, Καπανδρίτι, 
Μαλακάσα, Πολυδένδρι, έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής: Καπανδρίτι, 
από το βυζαντινό στρατηγό Καπανδρίτη, Chadabrite,1208, επιστολή από τον Πάπα Ιννοκέντιο 
τον Γ’ προς το Βερνάρδο Α’, Λατίνο αρχιεπίσκοπο Αθηνών …, Ο οικισμός ιδρύθηκε το 1382, 
όταν ξεκίνησε και ο εποικισμός της Αττικής από τους Αρβανίτες. Καπανδρίτι= τρείς κάπες, 
λόγω του δυνατού ψύχους που επικρατούσε το χειμώνα στην περιοχή. Αρβανίτες:1382 και 
1418-1420. Διακρίθηκαν κατά την επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων. Μιλούσαν 
αρβανίτικα και ελληνικά. Ενασχόληση κτηνοτροφία, γεωργία (κατά κάποιο τρόπο ισομερής 
κατανομή της ιδιοκτησίας). Η γη περνάει στα χέρια των κατοίκων της περιοχής με τις 
αγροτικές μεταρρυθμίσεις και τον αναδασμό της γης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 
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Τίτλος του ποιήματος: 
Η μορφή σου 
Πάνω στους σκληρούς Βράχους 
βυθίζεις το βλέμμα σου 
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Στη θάμα, βαθιά γαλάζια θάλασσα 
αχνοφαίνεσαι. 
Γυναίκα άσπιλη, μοναχική 
Φιγούρα μοναχική στους βράχους 
σιωπηλή, καρτερικιά. 
Από χειρόγραφο, που ο ίδιος μου είχε στείλει παραθέτω το παρακάτω απόσπασμα: 
Ένας στίχος που δε γράφηκε. 
Είσαι ένας στίχος που δε θα ξαναθυμηθώ 
είσαι ένας δρόμος σκοτεινός 
είσαι απαγορευμένος για τα βήματα μου 
είσαι ένας καθρέφτης που τον είδα για τελευταία φορά 
είσαι μια πόρτα μιας εκκλησιάς. 
Είσαι ένα βιβλίο που ανάμεσα του υπάρχει μια ζωή. 
Είσαι αυτό το καλοκαίρι που κλείνω τη ζωή μου. 
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