
Λίμνες και λογοτεχνία 
 
 

Λίμνη Παμβώτις 
 

Ώ λίμνη, στα γλαυκά σου τα νερά 
Πόσα όνειρα παιδιάτικα λουσμένα 

- Αχ πώς ροδογελούν τα Περασμένα 
Στης μνήμης τα γιγάντια τα φτερά. 

 
Απ’ το γαλάζιο κόσμο σου, η Χαρά 
Η παιδική χαρά μου ξεπροβάλλει 

Σεμνή, με τα σεμνά τρελλά της κάλλη 
Με δύο ματάκια αθώα κι’ αστραφτερά. 

 
Αχ πλάι σου, τα παλιά ζωντανεμένα 

Ροδόπλαστα, φωτοπερεχυμένα 
Στον πόνο μου βοτάνι μαγικό 

 
Μα όταν γροικώ τα περασμένα 

Πώς νοιώθω να δακρύζη ώ Λίμνη, ωιμένα, 
Της φαντασίας το βλέμμα εκστατικό! 

 
 

Γιωσέφ Ελιγιά 
 

 

Γιοσέφ Ελιγιά :  Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1901 και σπούδασε στο γαλλόφωνο γυμνάσιο 
της Alliance Israelite. Το 1922 πήγε στην Αθήνα και εργάστηκε σε ιδιωτικά σχολεία ως καθηγητής 
της Γαλλικής γλώσσας Το 1930 διορίστηκε καθηγητής της γαλλικής στο γυμνάσιο του Κιλκίς από 
όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα και πέθανε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από 
τύφο το 1931. Ο τάφος του βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών 

Συνεργάστηκε με το περιοδικό Νουμάς, με τη Νέα Εστία κ.α. Μέχρι το θάνατό του υπήρξε 
τακτικός συνεργάτης της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας του Πυρσού για την οποία έγραψε 
διάφορα άρθρα για την εβραϊκή θρησκεία και φιλολογία. Έγραψε επίσης ποιήματα και κριτικές 
και μετέφρασε εβραϊκά κείμενα κυρίως από τη Βίβλο, όπως το Άσμα Ασμάτων τη Ρούθ, τους 
Ψαλμούς κ.α., παράλληλα όμως έκανε γνωστή στην Ελλάδα και την νεότερη εβραϊκή ποίηση και 
πεζογραφία. Μετά το θάνατό του εκδόθηκαν τα Ποιήματα με ευθύνη του συλλόγου Μπενέ Μπερίθ 
της Θεσσαλονίκης. Το 1944 κυκλοφόρησε στην Αμερική ένας τόμος με ποιήματά του 
μεταφρασμένα από τη R. Dalven. Τα ποιήματά του τα χαρακτηρίζει ένας τόνος βιβλικός συχνά 
ανάμικτος με ερωτισμό και ιδεαλισμό και με κάποια ειδυλλιακή φυσιολατρεία. Παρέμεινε πιστός 



του μετρικού και του ομοιοκατάληκτου στίχου και δεν ακολούθησε τις νέες μορφές τεχνικής που 
υιοθέτησαν οι σύγχρονοί του. Από το 1997 έχει καθιερωθεί η διδασκαλία της ποίησης του Γιοσέφ 
Ελιγιά στα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων.  

 
 

Λίμνη Τριχωνίδα 
 

Ο Κωστής Παλαμάς, ο εθνικός μας ποιητής,ύμνησε όσο κανείς άλλος τις ομορφιές της 
Αιτωλοακαρνανίας. Στο ποίημα του «η νιότη» από τη συλλογή  
« Οι καημοί της λιμνοθάλασσας» γράφει: 
 

«Ξέρω δυο λίμνες ξωτικές, δύο λίμνες αδερφάδες 
με του χωριού, με του νερού, με του χλωρού, τα κάλλη. 

Για ονειροπλέκτες έρωτες και για τραγουδιστάδες.  
Τη λίμνη τ΄ Αγγελόκαστρου του Βραχωριού την άλλη.» 

 

 
 

 
 

 Κωστής Παλαμάς 
 
Ο Κωστής Παλαμάς (Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 1859-Αθήνα,27 Φεβρουαρίου 1943) ήταν ποιητής, 
πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός της λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της 
νεοελληνικής ποίησης. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής γενιάς του 1880, πρωτοπόρος, 
μαζί με το Νίκο Καμπά και το Γεώργιο Δροσίνη, της αποκαλούμενης Νέας 
Αθηναϊκής (ή Παλαμικής) σχολής. Επίσης, είχε σπουδάσει και ως θεατρικός παραγωγός της 
ελληνικής λογοτεχνίας. 
  
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/13_Ιανουαρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1859
http://el.wikipedia.org/wiki/Αθήνα
http://el.wikipedia.org/wiki/27_Φεβρουαρίου
http://el.wikipedia.org/wiki/1943
http://el.wikipedia.org/wiki/Νίκος_Καμπάς
http://el.wikipedia.org/wiki/Γεώργιος_Δροσίνης


Λίμνη της Καστοριάς 

 
Η πολιτεία της λίμνης  (απόσπασμα) 

 
“Είναι ο καιρός, που ανοίγουν τις δέσμες των λουλουδιών τους οι ορτανσίες. Οι γλάστρες 

είναι καταφόρτοτες  από την ατελεύτητη  ανθοφορία τους, οι κήποι γεμίζουν από τα πλατιά, 
καταπράσινα φύλλα και τ' αγέρινα, μαζεμένα σαν χαρούμενο μελίσσι, ματάκια των ανοιγμένων 
μπουμπουκιών. Σκιά και σιωπή βασιλεύει στα καλντερίμια της πολιτείας, που δεν τα αισθάνεται 
κανείς βασανιστικά στα πόδια του με τον ατελεύτητο ανηφοροκατήφορό τους, γιατί τον 
ξεκουράζει και τον πραΰνει  η γαλήνη και η δροσιά. Στη λίμνη κάτω ελαφρά μονόξυλα  ανοίγουν τ' 
αυλάκια τους στο νερό· ψαράδες συναθροίζουν το χρυσάφι της λίμνης, τα ποικιλότατα   ψαράκια 
της, που πουλιούνται σε όλη τη γύρω περιοχή και ακόμη μακρύτερα· αμέριμνα παιδιά τραγουδούν 
κουρασμένοι στρατοκόποι κάθονται στο στηθαίο του περιφερικού δρόμου κι αναπαύουν τον 
κάματο τους  με την ευχάριστη οκνηρία  της ώρας. Νομίζει κανείς πως βρίσκεται μπροστά σ' ένα 
κομμάτι γης και θάλασσας, που δεν είναι τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο παρά 
κρυσταλλωμένος λυρικός οίστρος . 

 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος 
 

Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος (Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος, 23 Οκτωβρίου 1901–17 
Απριλίου 1982) ήταν σημαντικός Έλληνας συγγραφέας,     δοκιμιογράφος, ποιητής,κριτικός και 
εκπαιδευτικός του 20ου αιώνα. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στο «Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον 
αναλαμβάνοντας την θέση του γενικού διευθυντή της δικής του σχολής. Ανάπτυξε επίσης πλούσια 
διδακτική και πολιτισμική δράση.Δίδαξε επίσης νεοελληνική λογοτεχνία στο διδασκαλείο μέσης 
εκπαίδευσης και στο «Αθήναιον». Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου εκτός από το 
θέατρο.Εκείνο που κυρίως διακρίνει τα έργα του είναι το ανθρωπιστικό τους υπόβαθρο, ή άψογη 
μορφή τους καί η πνευματική καλλιέργεια του συγγραφέα.Υπήρξε ένας εξαίρετος στυλίστας για 
τον οποίο η θητεία στην τέχνη ήταν αποστολή αλλά και υπεύθυνο λειτούργημα. 
 
 
Αναφορά σε λίμνη έχουν κάνει επίσης οι : 
 

 Διονύσιος Σολωμός στο  “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” 

 Τάκης Σιωμόπουλος στο “Ωδή στην Παμβώτιδα” 

 Χριστοφόρος Μηλιώνης στο “Ο τελευταίος Ταμπάκος” 

 Ιωάννης Τσακιρίδης στο “ Καστοριανή περιήγηση” 


