
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
…πέθανε σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου 1977



Δημήτρης Βαλασιάδης



Ἐρωτικὸ κάλεσμα

Ἔλα κοντά μου, δὲν εἶμαι ἡ φωτιά.
Τὶς φωτιὲς τὶς σβήνουν τὰ ποτάμια.
Τὶς πνίγουν οἱ νεροποντές.
Τὶς κυνηγοῦν οἱ βοριάδες.
Δὲν εἶμαι, δὲν εἶμαι ἡ φωτιά.
Ἔλα κοντά μου δὲν εἶμαι ἄνεμος.
Τοὺς ἄνεμους τοὺς κόβουν τὰ βουνά.
Τοὺς βουβαίνουν τὰ λιοπύρια.
Τοὺς σαρώνουν οἱ κατακλυσμοί.
Δὲν εἶμαι, δὲν εἶμαι ὁ ἄνεμος.
Ἐγὼ δὲν εἶμαι παρὰ ἕνας στρατολάτης
ἕνας ἀποσταμένος περπατητὴς
ποὺ ἀκούμπησε στὴ ρίζα μιᾶς ἐλιᾶς
ν᾿ ἀκούσει τὸ τραγούδι τῶν γρύλων.
Κι ἂν θέλεις, ἔλα νὰ τ᾿ ἀκούσουμε μαζί.

Ποίημα του Μενέλαου Λουντέμη
που έχουν μελοποιήσει
οι Αφοι Κατσιμίχα



Το 1936, λίγο πριν από την εγκαθίδρυση του μεταξικού δικτατορικού 
καθεστώτος, ιδρύθηκε ο σύλλογος «Οι φίλοι των γραμμάτων». 

Στη φωτογραφία είναι οι Στρατής Μυριβήλης, Άγγελος Σικελιανός, Γιάννης 
Σκαρίμπας, Νίκος Βέης, Μενέλαος Λουντέμης 



Μακρόνησος, 1950. Από αριστερά προς τα δεξιά ο ηθοποιός Γ. Γιολδάσης, ο 
λογοτέχνης Μενέλαος Λουντέμης, ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης, ο 

ηθοποιός Μάνος Κατράκης, ο ηθοποιός Τζαβαλάς Καρούσος, ο λογοτέχνης 
Νίκος Παπαπερικλής, ο Γιάννης Ιμβριώτης και ο ηθοποιός Κώστας Ματσακάς





Μέγα Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας (1938)
Βραβείο της Χρυσής Δάφνης Πανευρώπης (Παρίσι, 1951)



Μὰ μιὰ μέρα...
Μιὰ μέρα -φίλοι μου καλοί-

ἕνα σταχτὺ σύννεφο ἄφησε τὸν 
οὐρανό του

κι ἔπεσε στὴ κάμαρά μου.
Καὶ τότε... ὅλα... ἔχασαν τὸ χρῶμα 

τους.
Η Θλίψη ἔγινε σταχτιά.
Σταχτιὰ κι η χαρά.
Σταχτὺς κι Ἔρωτας.

Καὶ σταχτύς -ἀλίμονο- κι ο 
Θάνατος.

Ὦ Σειρῆνα, ἐσύ...
Ἐσὺ ποὺ τά ῾βαψες ὅλα.
Ποὺ τ᾿ ἄλλαξες ὅλα,

γιατί δὲν ἄφηνες τὸ Θάνατο
-τουλάχιστον αὐτόν-

νὰ μὲ πάρει μὲ τ᾿ ἀληθινό του 
χρῶμα;



Ὁ σταχτὺς θάνατος
Θαρροῦσα ὡς τώρα -φίλοι μου 
καλοί-
θαρροῦσα ὡς τώρα...
πῶς ὅλα τὰ πράματα
βαδίζουν στὴ γῆ
μὲ τὸ ἀληθινό τους χρῶμα.
Ἡ Χαρὰ ἄσπρη.
Ἡ Θλίψη χλωμή.
Ὁ Ἔρωτας ρόδινος
Ο Θάνατος μαῦρος.
Ἔτσι θαρροῦσα...
Καὶ περνοῦσα τὶς μέρες μου,
μὲ τὰ χρώματά μου 
τακτοποιημένα.
Με τα ὄνειρά μου συγυρισμένα.
Μὲ τὰ ποιήματά μου 
καθαρογραμμένα...
Γιατὶ ἔτσι τά ῾βλεπα.
Ἔτσι νόμιζα.



1. «Τα πλοία δεν άραξαν»,1938
2. «Περιμένοντας το ουράνιο τόξο»,1940
3. «Γλυκοχάραμα»,1944
4. «Το τραγούδι των διψασμένων»,1966
5. «Βουρκωμένες μέρες», 1953
6. «Αυτοί που φέρανε την καταχνιά», 1946
7. «Έκσταση», 1943
8. «Καληνύχτα ζωή», 1946
9. «Οι κερασιές θ' ανθίσουν και 

φέτος»,1956
10.«Συννεφιάζει», 1946
11.«Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», 1956
12.«Η φυλακή του Kάτω Kόσμου», 1964
13.«Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα»
14.«Τότε που κυνηγούσα τους ανέμους» 

1956

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΛΟΥΝΤΕΜΗ



15.«Λύσσα», 
16.«Τρόπαια Α΄» «Τρόπαια Β΄» 
17.«Κάτω απ' τα κάστρα της ελπίδας», 
18.«Το κρασί των δειλών», 1965
19.«Οι ήρωες κοιμούνται ανήσυχα»
20.«Ο άγγελος με τα γύψινα φτερά»
21.«Οδός Αβύσσου αριθμός 0»,1962
22.«Θυμωμένα στάχυα», 1965
23.«Αγέλαστη Άνοιξη», 
24.«Της γης οι αντρειωμένοι...», 1976
25.«Οι αρχιτέκτονες του τρόμου» 
26.«Οι κεραυνοί ξεσπούν», 1958
27.«Θα κλάψω αύριο», 1975
28.«Ανθισμένο όνειρο», 1975
29.«Ταξίδια του χαμού», 1975



31. «Πικρή θάλασσα», 1976
32.«Μπατ-Τάι», 1966
33.«Ταξίδι στην απεραντοσύνη»1976
34.«Οι Δήμιοι με τ’ άσπρα γάντια», 

1978
35.«Δαίδαλος», «Ίκαρος», «Ηρακλής», 

«Θησέας»
36.«Ο μεγάλος Δεκέμβρης», 1945
37.«Κραυγή στα πέρατα», 1954
38.«Θρηνολόι και άσμα για το 

σταυρωμένο νησί» 
39.«Το σπαθί και το φιλί»,1967
40.«Κοντσέρτο για δύο μυδράλια και ένα 

αηδόνι» 
41. «Πυρπολημένη μνήμη», 1975
42.«Οι εφτά κύκλοι της μοναξιάς»,1975













Ένα παιδί μετράει τ΄ άστρα

















Ο Μέλιος θα εξακολουθεί 
να μετράει τ'άστρα...


