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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ
Μετάφραση:
Δημήτρης Δημητριάδης
Ω θείε αιθήρ και ταχύπτεροι άνεμοι
πηγές ποταμών κι αναρίθμητο γέλασμα
θαλάσσιων κυμάτων και παμμήτορ γη,
και τον παντεπόπτη κύκλο τού ήλιου καλώ
δείτε με πώς πάσχω θεός από θεούς.
Κοιτάξτε εξουθενωμένος
από τι κακώσεις θ’ αγωνιστώ
με τον μακρότατο χρόνο·
τέτοια ευτελή δεσμά βρήκε για μένα
ο νέος ταγός των μακάρων·
ναι ναι στενάζω για το παρόν και το μέλλον
πάθημα, μέχρι που να δοθεί τέρμα
σ’ αυτά τα μαρτύρια.
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και δοκίμιο. Εργογραφία: Πεζά: Πεθαίνω σαν χώρα (1978), Η ανθρωπωδία. Η ανάθεση. Προοίμιο σε μια χιλιετία (1986), Η ανθρωπωδία. Μία
ατελής χιλιετία, τόμοι 1 και 7 (2002), Η μεταφορά (2007), Κηδεύω.
Εκπνοή Ανάβλεμμα Χερετισμός (2011), Η ανθρωπωδία. Μία ατελής χιλιετία, τόμος 5 (2016). Ποίηση: Κατάλογοι 1-4 (1980), Κατάλογοι 5-8
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του αίματος (1983), Το ύψωμα (1991), Η άγνωστη αρμονία του άλλου
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(2017), Η άνθρωπος (2017), Τα δώρα τής νύχτας (2019). Δοκίμιο:
Η απόρρητη αλήθεια του κόσμου (1983), Το πέρασμα στην άλλη όχθη
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