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Άνοιξη
  

Η 
άνοιξη είναι μία εποχή που 
μας γεμίζει αισιοδοξία και διά-
θεση για αλλαγές. Οι ηλιόλου-
στες μέρες, τα λουλούδια που 

ανθίζουν φωτίζουν τη διάθεσή μας. Η 
άνοιξη σηματοδοτεί την αισιοδοξία στη 
ζωή μας, την ανανέωση και το ξεκαθά-
ρισμα στις σχέσεις μας. Είναι η κατάλ-
ληλη εποχή για να βρεθούμε κοντά στη 
φύση, να ταξιδέψουμε και να αφήσουμε 
το φώς, τα χρώματα και τις μυρωδιές να 
φτερουγίσουν το μυαλό μας σε αισιόδο-

ξα όνειρα. Την εποχή της άνοιξης εξαιτί-
ας της ανεβασμένης θερμοκρασίας αυ-
ξάνεται η παραγωγή των ενδορφινών, 
των ορμονών της ευτυχίας. Γι αυτό είναι 
η κατάλληλη εποχή να ερωτευτούμε ή 
να ξανά ερωτευτούμε. Η άνοιξη συμβο-
λίζει την ελπίδα και την ανανέωση. Ας 
εκμεταλλευτούμε αυτή την εποχή. Είναι 
καλό να αφήσουμε να μας πλημμυρί-
σουν συναισθήματα ελπίδας, αγάπης, 
έρωτα και να νιώσουμε ψυχική ανάτα-
ση….

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται Ποίηση κ.λπ. των:

Μανώλης Αναγνωστάκης, Κώστας Βάρναλης, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 
Νικηφόρος Βρεττάκος, Γεώργιος Βιζυηνός, Ιωάννης Γρυπάρης, Γεώργιος 
Δροσίνης, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Καββαδίας, Κώστας Καβάφης Κώστας 
Κρυστάλλης.

και των:

Γιώργoς Αδαμίδης, Σπύρος Αυλωνίτης, Πόπη Αρωνιάδα, Άρτεμις 
Βαζιργιαντζίκη, Χαράλαμπος Βασιλάκης, Λίζα Βραχοπούλου, 
Κωνσταντίνος Γεωργίου, Μαρία Δαμιανέα, Κώστας Καρούσος, Κρητίων, 
Δήμητρα Καραφύλλη, Νέλλη Λαγάκου, Γιάννης Λυκουργιώτης, Τάσος 
Μακράτος, Γιώργος Μαρινάκης , Χάρης Μελιτάς, Ελένη Μουζάκη-
Μπουρίτσα, Άννα Μπουρατζή-Θώδη, Σωτήρης Νικολακόπουλος, 
Γιώργος Νικολόπουλος, Κατερίνα Ντούγκα-Κοτοπούλου, Μαρία 
Παλιούρα, Θεοχάρης Παπαδόπουλος, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Γιάννης 
Σμυρνιωτάκης, Χριστίνα Αγρογιάννη-Κανελλοπούλου. 

Σωτήρης Νικολακόπουλος
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Άνθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες
γυαλίζοντας στ’ αργό ψιχάλισμα

Άνθη της πέτρας φυσιογνωμίες που ήρθαν
όταν κανένας δε μιλούσε και μου μίλησαν
που μ’ άφησαν να τις αγγίξω ύστερα από την σιωπή
μέσα σε πεύκα σε πικροδάφνες και σε πλατάνια.

Γ. Σεφέρης 



Xρονογράφημα

ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
                                            

Γιώργος Μαρινάκης
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Περιπλανώμενοι ανάμεσα στις πολυ-
δαίδαλες διαδρομές των ανθρώπι-

νων δραστηριοτήτων, είναι γεγονός ότι 
πολύ συχνά διαπιστώνουμε να επαλη-
θεύεται το παλιό Κινέζικο ρητό «Μία ει-
κόνα ίσον χίλιες λέξεις». Διότι, με τη θέα 
ενός καλαίσθητου πίνακα ζωγραφικής ή 
μιας συγκινητικής φωτογραφίας, η ψυχή 
μας ακτινοβολείται με ένα τέτοιο πλούτο 
συναισθημάτων που όσες λέξεις και να 
χρησιμοποιήσουμε για να τα περιγρά-
ψουμε, δεν μπορούμε να αναπαράγουμε 
με τη γλώσσα μας την μοναδική αισθη-
τική την οποία έχουν δεχτεί οι οφθαλμοί 
μας. Αναμφισβήτητα όμως και ένα όμορ-
φο ποίημα, διήγημα ή παραμύθι μπορούν 
να δημιουργήσουν χίλιες εικόνες μέσα 
στο μυαλό μας, οι οποίες δεν μπορούν 
να περιγραφούν με λεπτομέρεια από 
κανένα πίνακα ζωγραφικής ή από κά-
ποια φωτογραφική σύνθεση. Διότι εκτός 
των άλλων, ο έντεχνος λόγος διεγείρει 
με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο την 
προσωπική φαντασία και την ερμηνευτι-
κή προσέγγιση του καθενός αναγνώστη. 
Εκτός λοιπόν από το απόφθεγμα «Μία 
εικόνα ίσον χίλιες λέξεις», πάντα ισχύει 
και το «Εν αρχή ην ο λόγος». Πιο όμως 
από τα δύο στοιχεία τελικά συγκινεί και 
ανυψώνει περισσότερο την ανθρώπινη 
ψυχή, η εικόνα ή ο λόγος; Κανονικά δεν 
θα πρέπει να τίθεται θέμα σύγκρισης με-
ταξύ του λόγου και της εικόνας, διότι και 
τα δύο αυτά στοιχεία εκπέμπουν ένα δι-
αφορετικό συναίσθημα και σίγουρα πρέ-

πει να υπάρχουν είτε αυτόνομα είτε σε 
συνδυασμό, γιατί αμφότερα χαρίζουν μια 
μαγική ευφορία στην ανθρώπινη ψυχή. 
Το ερώτημα όμως της σύγκρισης μεταξύ 
τους προκύπτει σήμερα αναπόφευκτα, 
γιατί φαίνεται ότι έχουμε περάσει μονό-
πλευρα από την εποχή του λόγου στην 
εποχή των εικόνων.

Από τότε που μπήκε στη ζωή μας η 
τηλεόραση (δεκαετία ’70), οι ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές (δεκαετία ’80) και το 
Internet (δεκαετία ’90), οι εικόνες και 
οι πάσης φύσεως οπτικές πληροφορίες 
κατακλύσανε την καθημερινότητά μας. 
Έτσι, σιγά-σιγά συνηθίσαμε να διασκε-
δάζουμε και να ενημερωνόμαστε κυρίως 
μέσω της ηλεκτρονικής οθόνης, καθι-
σμένοι αναπαυτικά και ράθυμα στον κα-
ναπέ μας. Και τελικά υπνωτισμένοι από 
αυτή εικονική συνήθεια, πολλές φορές 
παρασυρόμαστε να κρίνουμε και όλα τα 
πράγματα μόνο από την εξωτερική τους 
εμφάνιση. 

Οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι 
εισβάλουν στα σπίτια μας μέσα από την 
μικρή οθόνη, εμφανιζόμενοι σαν σταρ, 
μακιγιαρισμένοι, φιλτραρισμένοι και εξι-
δανικευμένοι. Οι καθημερινές ειδήσεις 
έχουν γίνει πλέον ένα προσφιλές οικο-
γενειακό θέαμα. Όλες τις συμφορές, 
θεομηνίες, εγκλήματα και αιματοχυσίες, 
τις βλέπουμε να εκτυλίσσονται μπροστά 
στα μάτια μας. Ακόμα και οι πόλεμοι με-
ταδίδονται ζωντανά, σε μια απ’ευθείας 
σύνδεση του καναπέ μας με το πεδίο της 
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μάχης! Στη μουσική, κανένα τραγούδι 
πλέον δεν μπορεί να γίνει επιτυχία εάν 
δεν συνοδεύεται από ένα θεαματικό βί-
ντεο-κλιπ. Και εάν ο τραγουδιστής ή η 
τραγουδίστρια δεν έχουν μια ελκυστική 
και σέξι εμφάνιση, δεν έχουν καμία πι-
θανότητα να αναδειχθούν. Από την άλλη 
μεριά, οι διαφημίσεις συνεχώς μας πα-
ρουσιάζουν κάποια «τέλεια» προϊόντα, 
που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή μας 
παράδεισο. Και τελικά, όλα σήμερα θυ-
σιάζονται στο βωμό της τηλεθέασης και 
του εντυπωσιασμού, και η όψη των πραγ-
μάτων είναι συχνά κατευθυνόμενη, προ-
παγανδιστική και πολύ επιφανειακή. Με 
άλλα λόγια, ζούμε σε ένα εικονικό κόσμο 
στον οποίο δεν επικρατεί το είναι αλλά το 
φαίνεσθαι. 

Στις αρχές του 1940, οι Γερμανοί 
φιλόσοφοι Theodor Adorno και Max 
Horkheimer διατύπωσαν προφητικά την 
θεωρία της πολιτιστικής βιομηχανίας, η 
οποία παράγει τυποποιημένα πολιτιστικά 
προϊόντα με βάση την αρχή της προσφο-
ράς και της ζήτησης. Δηλαδή, οι πολιτι-
στικές ανάγκες του κοινού-καταναλωτή 
ικανοποιούνται μέσω της βιομηχανικής 
αναπαραγωγής κάποιων καθιερωμένων 
και «σίγουρων» πολιτιστικών προϊόντων. 
Και με αυτή την νοοτροπία, κάθε τι και-
νούργιο πρέπει να αποκλεισθεί, διότι 
εφόσον η ζήτηση του θα είναι αμφίβολη, 
θα είναι και εμπορικά επικίνδυνο. Αρ-
γότερα, το 1967 στη Γαλλία ο διανοητής 
Guy Debord εκδίδει το βιβλίο «Η Κοινω-
νία του Θεάματος» στο οποίο υποστήριξε 
ότι στην σύγχρονη εποχή, η υπερβολική 
συσσώρευση των πάσης φύσεως θεαμά-
των, απομακρύνει την διάθεση και την 
δυνατότητα του κοινού για κάθε είδους 
επέμβαση και έτσι επιφέρει σταδιακά 
την αλλοτρίωση του παλιού κόσμου. Και 
η κυριαρχία των πανίσχυρων και τεχνο-

κρατούμενων μέσων ενημέρωσης έχει 
επιβάλει την εικόνα ως ένα υπέρτατο 
θεό. Έτσι, μεταξύ των άλλων, η κοινω-
νία του θεάματος με τη χρήση ρηχών και 
αποσπασματικών εικόνων καταστρέφει 
και την κριτική μας σκέψη. Και τελικά, 
οι εικόνες όχι μόνο κυριαρχούν αλλά 
καθορίζουν και τις ανθρώπινες σχέσεις, 
απόψεις και συμπεριφορές. Προς τα τέλη 
του 20ου αιώνα, ο Γάλλος κοινωνιολό-
γος και διανοούμενος Jean Baudrilliard 
(1929-2007) σχολιάζοντας την κατανα-
λωτική κοινωνία και τη μαζική κουλτού-
ρα της σύγχρονης εποχής, αναφέρθηκε 
στην κυριαρχία του αντίγραφου και της 
μίμησης σε βάρος του πρωτότυπου. Και 
μάλιστα είπε ότι το πραγματικό πλέον 
έχει πάψει να υπάρχει, διότι έχει αντι-
κατασταθεί από τα πιστά του αντίγραφα, 
σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Και αν αυτό συνεχιστεί, τότε θα γίνει ει-
κονικός ακόμα και ο ίδιος ο σύγχρονος 
πολιτισμός, διότι δεν θα εστιάζεται πλέον 
στον άνθρωπο - ως δημιουργό της εικό-
νας - αλλά στην ίδια την εικόνα. Πράγμα-
τι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όποιος 
σήμερα κατέχει ή ελέγχει την παραγωγή 
και τη διάδοση των εικόνων (όπως είναι 
οι μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης), 
μπορεί να φθάσει έως και το πρωθυ-
πουργικό αξίωμα.

Και μετά από την εποχή των εικόνων 
φθάσαμε και στην εποχή της εικονικής 
πραγματικότητας. Το Internet, μέσα από 
τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter κλπ.), έχει γίνει πλέ-
ον ένας παγκόσμιος τόπος κοινωνικής 
συνάντησης, στον οποίο όμως οι χρήστες 
συζητούν μεταξύ τους εξ αποστάσεως, 
μέσω πληκτρολογίου και οθόνης. Και 
συνεχώς κάνουν καινούργιες γνωριμίες 
με άγνωστα άτομα, εμπιστευόμενοι τις 
συνήθως παραπλανητικές πληροφορίες 
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που δίνει στο προφίλ του ο συνομιλητής 
τους. Επίσης, είναι της μόδας τα διάφορα 
διαδικτυακά «παιχνίδια ρόλων», όπου οι 
παίκτες υποδύονται κάποια φανταστικά 
πρόσωπα (συνήθως πλούσια, όμορφα 
και δυναμικά), τα οποία γεύονται ευχά-
ριστες και έντονες εμπειρίες, απολαμ-
βάνουν μια επιτυχημένη επαγγελματική 
καριέρα και έχουν ευτυχισμένες προσω-
πικές σχέσεις. Έτσι, ουσιαστικά οι παίκτες 
ζούνε μια παράλληλη ζωή, προσπαθώ-
ντας να ξεφύγουν από την πραγματικότη-
τα και να ικανοποιήσουν κάποια χαμένα 
όνειρα, καταπιεσμένες φαντασιώσεις και 
ανεκπλήρωτες επιθυμίες τους.

Σε καμία περίπτωση βέβαια, δεν πρέ-
πει να απαξιώσουμε την μεγάλη συμβο-
λή της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές 
της ζωής μας. Όμως με την μονόπλευρη 
και κακή της χρήση, υπάρχει ένας ορα-
τός κίνδυνος, κυρίως για τις νέες γενιές. 
Γιατί όσο περισσότερο χρόνο σπαταλούν 
οι νέοι μπροστά στις οθόνες τους, τόσο 
λιγότερο χρόνο διαθέτουν για να εξασκή-
σουν την αναλυτική τους σκέψη και την 
κριτική τους ικανότητα. Δηλαδή, γίνονται 

παθητικοί δέκτες, χρήστες και επεξερ-
γαστές ενός τεράστιου όγκου πληροφο-
ριών, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη 
να τις κατανοήσουν βαθιά και να τις κρί-
νουν. Και επί πλέον, δεν αναπτύσσουν τις 
κοινωνικές τους σχέσεις, παραμελούν να 
συναντούνται και να συζητούν διεξοδικά 
με φίλους, αλλά και δεν διαβάζουν βι-
βλία. Έτσι, δεν αφυπνίζουν και δεν εξα-
σκούν το μυαλό τους, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται σταδιακά η δημιουργικότητα 
και η ευαισθησία τους, αλλά και η διάθε-
ση τους για κάθε πνευματική δραστηρι-
ότητα.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, μετά από 
την εποχή των εικόνων και την εποχή 
της εικονικής πραγματικότητας, μήπως 
το ανθρώπινο είδος εάν δεν χρησιμοποι-
ήσει σωστά την τεχνολογία, φθάσει κά-
ποτε και στην εποχή της εικονικής ζωής. 
Δηλαδή μιας ζωής που δεν θα υπάρχουν 
κοινωνικές σχέσεις και φιλίες, ούτε εν-
διαφέρον για έμπνευση και δημιουργία, 
αλλά όλοι θα καλωδιώνονται για να γευ-
τούν ηλεκτρονικά τις ανθρώπινες εμπει-
ρίες κάποιων παλαιών καλών εποχών. 
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…..−Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!
      − Φταίει ο Θεός που μας μισεί!
      − Φταίει το κεφάλι το κακό μας!
      − Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί!
    Ποιος φταίει; ποιος φταίει; Kανένα στόμα
    δεν τό βρε και δεν τό πε ακόμα……

 



Mικρό Δοκίμιο
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ΑΚρΟΠΟλΙς - ΠΑρθΕΝΩΝΑς 
                                            

Σωτήρης Νικολακόπουλος

Υπάρχει ένας βράχος πολύ χαμηλός στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που δεν δείχνει 
και ιδιαίτερα σπουδαίος. Κάτι όμως τον κάνει και ξεχωρίζει: Πάνω του είναι χτισμένο 
το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, όχι μόνο ολόκληρης της αρχαίας ελ-
ληνικής αρχιτεκτονικής, όχι μόνο ολόκληρου ίσως του αρχαίου κόσμου αλλά και 
του σύγχρονου. Η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα. Ο Παρθενώνας είναι το τελειότερο 
οικοδόμημα όλων των εποχών, όπως έχουν παραδεχτεί όλοι οι αρχιτέκτονες παγκο-
σμίως.

Γιατί όμως και από τι ξεχωρίζει αυτό το οικοδόμημα; Οι λεπτομέρειες και τα μεγά-
λα μυστικά του, ήταν... γνωστά στον ευρύτερο κόσμο της αρχαιότητας. Θα μπορού-
σαν σήμερα να γίνουν γνωστά ώστε να κατασκευαστεί ένας πανομοιότυπος Παρθε-
νώνας; Πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κατείχαν όλες αυτές τις γνώσεις και 
πώς μπόρεσαν να τις εφαρμόσουν; Υπάρχουν πάρα πολλά αινίγματα από τα οποία, 
ελάχιστα εξηγούνται.

Σύγχρονοι επιστήμονες, έχουν παραδεχτεί πως ακόμα και με τα σύγχρονα μέσα 
και τα μηχανήματα που διαθέτουμε, είναι πρακτικά αδύνατον να μπορέσει να ξανα-
φτιαχτεί το ίδιο κτίσμα με τις ίδιες λεπτομέρειες!

 Ο Παρθενώνας οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 447-438 π.Χ. Ο αρχιτέκτονας 
ήταν ο Ικτίνος και ο βοηθός του ο Καλλικράτης. Ο ρυθμός του ναού είναι ο δωρικός. 
Περιβάλλεται από μία κιονοστοιχία με οκτώ κίονες κατά πλάτος και δεκαεπτά κατά 
μήκος, μετρώντας τους γωνιακούς δύο φορές.

Ο ναός, με την κύρια είσοδο του, βλέπει ανατολικά. Το εσωτερικό μήκος του εί-
ναι 100 αττικά πόδια, δηλαδή 30,80 μέτρα . Μέσα σε αυτά τα νούμερα εκφράζονται 
καταπληκτικές αναλογίες! Ο αττικός πους (πόδι) είναι 0,30803 μέτρα ή αλλιώς 1/2Φ, 
όπου το Φ = 1,61803 εκφράζει την Χρυσή Τομή. Ο Χρυσός Αριθμός Φ ή αλλιώς ο 
αριθμός 1,618 συναντάται συχνά στη φύση, στις αναλογίες του προσώπου μας, του 
σώματός μας, στα λουλούδια και στα φυτά, στην Τέχνη, στους ζωντανούς οργανι-
σμούς, στα κοχύλια, στις κυψέλες των μελισσών και σε πλήθος άλλα πολλά, ακόμα 
και στη δομή του σύμπαντος και στις τροχιές των πλανητών.

Η Χρυσή Τομή συνεπώς, είναι ένας από τους μέγιστους κανόνες για να εκφραστεί 
το Ωραίο. Το Ωραίο υπόκειται πάντα σε αυτούς τους κανόνες, γι’ αυτό και η επιστήμη 
της Αισθητικής σαφώς και ορθότατα ορίζει και διδάσκει πως υπάρχει αντικειμενικά 
Ωραίο, το οποίο τείνει πάντα στον χρυσό αριθμό Φ, (1,618) και ξεχάστε την λαϊκίστι-
κη και ανόητη φιλοσοφία πως το Ωραίο είναι υποκειμενική υπόθεση και προσωπι-
κή αντίληψη του καθενός! Όσο δε περισσότερο οι αναλογίες πλησιάζουν προς τον 
αριθμό 1,618 τόσο πιο ωραίο είναι το δημιούργημα.Η τελευταία αριστερή και δεξιά 
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απόσταση μεταξύ των κιόνων (ανατολική πλευρά) είναι μικρότερη από τις άλλες που 
είναι μεταξύ τους ίσες.

Μέσα στον Παρθενώνα, όμως, στην κάθε αναλογία του, θα συναντήσουμε και 
κάτι άλλο: Την ακολουθία Φιμπονάτσι (Fibonacci). Δηλαδή την ακολουθία στην οποία 
ο κάθε αριθμός είναι ίσος με το άθροισμα των δύο προηγούμενων. 

Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει προς την απο-
καλούμενη Χρυσή Τομή, ή Χρυσή αναλογία, ή Αριθμό Φ.

Αλλά επίσης, μέσα στον Παρθενώνα, υπάρχει βέβαια και ο αριθμός π = 3,1416, ο 
οποίος εκφράζεται και αυτός με τη σχέση 2Φ2/10 = 0,5236 μέτρα . Οι έξι πήχεις μας 
δίνουν π = 3,1416, Κι αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά ήταν γνωστά, τι θα λέγατε εάν 
πούμε ότι μέσα στο τέλειο αυτό οικοδόμημα θα συναντήσουμε και το Νεπέριο αριθμό 
e = 2,72, που είναι περίπου ίσος με Φ2 = 2,61802;

Αυτοί οι τρεις αριθμοί, εμπεριέχονται σε όλη τη φύση, υπάρχουν σε όλη τη Δημι-
ουργία, και τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτά. Το αίνιγμα ωστόσο είναι 
μεγάλο: Γνώριζαν οι δημιουργοί του ναού αυτούς τους αριθμούς και τις μεταξύ τους 
σχέσεις, και πώς κατάφεραν να τους συμπεριλάβουν με τόση λεπτομέρεια και ακρί-
βεια σε ένα κτίριο;

Ο Παρθενώνας δεν έχει παράθυρα και αποτελεί αίνιγμα μεταξύ των αρχαιολόγων 
το πώς φωτιζόταν το εσωτερικό του σηκού. Υποστηρίζεται η άποψη ότι το φως έμπαι-
νε από τη διάπλατα ανοιγμένη μεγάλη πόρτα, αν και αυτό είναι μάλλον αμφίβολο, 
διότι όταν ήταν κλειστή, ο νεωκόρος και οι λοιποί υπάλληλοι δεν θα μπορούσαν να 
κινηθούν μέσα σε αυτόν.

Η άποψη ότι χρησιμοποιούσαν πυρσούς δεν φαίνεται να ευσταθεί, καθώς δεν 
έχουν βρεθεί ανάλογα σημάδια αιθάλης. Γενικά επικρατεί η άποψη ότι στη στέγη 
υπήρχε κάποιο άνοιγμα, το οποίο ονομαζόταν «οπαίον», από όπου και εισερχόταν 
άπλετο φως. Αν δεν καταστρεφόταν η οροφή από το βλήμα του Μοροζίνι το 1669, 
όλα αυτά τα ερωτηματικά θα είχαν απαντηθεί.

Ο αρχαίος αυτός ναός δεν προσδιορίζεται από τον πέριξ χώρο, αλλά αντίθετα ο 
ναός είναι εκείνος που προσδιορίζει το χώρο με την ίδια του την εξωτερική εμφάνι-
ση. Μοιάζει να ξεφυτρώνει μέσα από τη γη σαν να τον γέννησε ο βράχος πάνω στον 
οποίο πατάει, ή σαν να είναι θαυμαστή προέκταση του πετρώδους εδάφους. Αυτό 
συμβαίνει διότι οι κίονες της περιστάσεως είναι τόσο «ζωντανοί», που δίνουν ρυθμό 
και κίνηση στο αρχιτεκτόνημα. Ο τρόπος και οι αποστάσεις των κιόνων δημιουργούν 
μια ξεχωριστή «προσωπικότητα» φωτοσκιάσεων, οι οποίες δίνουν στο θεατή την 
εντύπωση ότι κινούνται, ή ότι περπατούν.

Η στέγη του ναού, δίνει την αίσθηση ότι, παρά το τεράστιο βάρος της, ακουμπά 
πανάλαφρα στο όλο οικοδόμημα. Στην αρχιτεκτονική κατασκευή του Παρθενώνα 
δεν υπάρχει καμία ευθεία! Αντιθέτως, υπάρχουν ανεπαίσθητες καμπύλες και μά-
λιστα αδιόρατες, πού δίνουν όμως την εντύπωση ότι ο στυλοβάτης π.χ. είναι ευθύς 
και εντελώς επίπεδος. Ανάλογη είναι και η καμπύλη των επιστυλίων. Αυτό έγινε για-
τί ο Ικτίνος προνόησε και έλαβε υπ’ όψιν του την φυσική ατέλεια του ανθρώπινου 
οφθαλμού. Έτσι δημιούργησε την οφθαλμαπάτη στον θεατή που κοιτάζει υπό ορι-
σμένη γωνία τον Παρθενώνα, ότι ο ναός ανυψώνεται στον αέρα!
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Οι κίονες, ως γνωστόν, υφίστανται μία εξόγκωση (η οποία καλείται «ένταση») στο 
μέσον περίπου του ύψους του κίονα. Εκείνο, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι 
πως οι άξονες των κιόνων, όπως και το επιστύλιο με το διάζωμα, έχουν μια ανεπαί-
σθητη κλίση προς τα μέσα, που κυμαίνεται από 0,9 έως 8,6 εκατοστά . Αυτή η κλίση 
σημαίνει πως αν προεκτείνουμε νοερά τους άξονες προς τα πάνω, θα ενωθούν σε 
κάποιο ύψος σχηματίζοντας μια νοερή πυραμίδα.

Το σημείο πάνω από την κρηπίδα, στο οποίο ενώνονται οι νοερές πλευρικές 
επεκτάσεις των κιονοστοιχιών του Παρθενώνα, είναι περίπου 1.852 μέτρα . Αυτό, 
μετρούμενο, βρέθηκε ότι δημιουργεί έναν όγκο, που είναι περίπου ο μισός της Με-
γάλης Πυραμίδας του Χέοπα στην Γκίζα της Αιγύπτου!

Ένα άλλο μυστικό, που όμως κατείχαν οι αρχιτέκτονές του, είναι η αντισεισμικό-
τητα του κτίσματος. Εδώ και είκοσι πέντε αιώνες από την δημιουργία του δεν έχει 
πέσει, δεν έχει υποστεί καμία βλάβη, δεν έχει καμία ρωγμή. Αυτό οφείλεται κατά ένα 
λόγο στην πυραμιδοειδή κατασκευή του, όμως, ο Παρθενώνας, στην πραγματικότητα 
δεν «πατάει» απ’ ευθείας στο χώμα του γυμνού βράχου, αλλά πάνω σε χτισμένους 
κυβόλιθους, οι οποίοι είναι γερά δεμένοι και χτισμένοι επάνω στο βράχο διαμορφώ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο ένα επίπεδο.

Υπάρχουν όμως και πλήθος από μη επιστημονικά παράδοξα:
1. Η αινιγματική κατασκευή του ναού, κρύβει κι άλλα μυστικά. Κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και όταν υπάρχει ηλιοφάνεια, όλες τις εποχές του χρόνου, οι προσπί-
πτουσες σκιές που δημιουργούνται πέριξ του ναού, δείχνουν κάποια συγκεκριμένα 
σημεία του πλανήτη. Για το ποια σημεία δείχνουν και το τι σημαίνουν, ερευνάται από 
ειδικούς και μη ειδικούς. Οι απόψεις είναι πολλές και δεν συγκλίνουν μεταξύ τους.

2. Αν κάποιος σταθεί στους πρόποδες της Ακρόπολης, επί της οδού Επιμενίδου 
και στρέψει προς τα πάνω το βλέμμα του, θα δει να διαγράφεται στο βράχο ένα. πρό-
σωπο! Από μια ορισμένη οπτική γωνία, παρουσιάζεται ένα ανδρικό κεφάλι, στο οποίο 
ξεχωρίζουν τα υπερόφρυα τόξα, τα μάτια, η μύτη και το στόμα. Το πρόσωπο μοιάζει 
σαν να κοιμάται (εντελώς τυχαία (;) η οδός θυμίζει τον Επιμενίδειο ύπνο) και φαίνεται 
ευδιάκριτα στο φόντο του ουρανού. Παιγνίδι της φύσης, ή σκαλισμένο επίτηδες στο 
βράχο; Πάντως στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για 
κάτι παρόμοιο που να σκαλίστηκε από ανθρώπινο χέρι σ’ αυτό το σημείο του ιερού 
βράχου. Ούτε ο Παυσανίας κάνει κάποια αναφορά. Στην ίδια πλευρά υπάρχουν κι 
άλλες δώδεκα φιγούρες, οι οποίες δεν είναι τόσο εμφανείς, ωστόσο όμως με προ-
σεκτική παρατήρηση θα «αναδυθούν» από τον βράχο.

3. Πολλοί παρατηρητές έχουν διαπιστώσει πως πάνω από την Ακρόπολη και την 
ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου των Αθηνών, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
πολύ σπάνια εμφανίζονται μαύρα και «βαριά» σύννεφα, όσο σε άλλες περιοχές 
γύρω από το λεκανοπέδιο και την υπόλοιπη Αττική. Ειδικά άνοιξη και καλοκαίρι, ο 
ουρανός πάνω από την Ακρόπολη είναι πεντακάθαρος! Μάλιστα οι αρχαίοι Αθη-
ναίοι, όταν ήθελαν να κάνουν μία πρόγνωση για τον καιρό, δεν κοιτούσαν ποτέ τον 
ουρανό πάνω από τον ναό, αλλά έστρεφαν το βλέμμα τους προς τις Αχαρνές, στην 
Πάρνηθα και σε συγκεκριμένο σημείο της, την κορυφή που φέρει το όνομα Άρμα. Το 
Άρμα λειτουργούσε σαν Μετεωρολογική Υπηρεσία γιατί εάν τα σύννεφα βάραιναν 
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εκεί, προμηνυόταν άφθονη βροχή, ή εάν αυτό το κομμάτι του ουρανού ήταν γαλάζιο, 
καλοκαιρία.Επίσης, η επίκληση προς τον Δία για βροχή, γινόταν μόνο με το βλέμμα 
στραμμένο προς την κορυφή της Πάρνηθας Άρμα, και όχι προς την Ακρόπολη. «Ύσον, 
ύσον φίλε Ζεύ, κατά της αρούρης των Αθηναίων και των πεδίων.» (Ρίξε βροχή, ρίξε 
βροχή φίλε Δία, πάνω στους αγρούς των Αθηναίων και στον κάμπο).

4. Μέσα στον Παρθενώνα, ο ναός της θεάς Αθηνάς, ακολουθεί τον άξονα Ανα-
τολής-Δύσης. Την τελευταία λοιπόν ημέρα της γιορτής των Παναθηναίων (στα γενέ-
θλια δηλαδή της θεάς Αθηνάς, την 28η Εκατομβαιώνος - 25 Ιουλίου) συνέβαινε ένα 
συγκλονιστικό γεγονός: Λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, ανέτειλε ο Σείριος, το υπέρλα-
μπρο άστρο του αστερισμού του Κυνός, και έλουζε κυριολεκτικά με το φως του το 
χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς.

Με ή χωρίς μυστικά, η Ακρόπολη, ήταν, είναι και θα παραμένει πάντα το πιο γοη-
τευτικό, το πιο λαμπρό, το πιο υπέροχο μνημείο του κόσμου!

ΠΗΓΕΣ:

1. Παυσανίας - Αττικά.

2. Ιωάννης Γιαννόπουλος, Μυστική Αθήνα & Αττική, Έσοπτρον 1998

3. Ελλάς, εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος, α’ τόμος, 1997

4. Περιοδικό, Αέροπος, τεύχος 3.

5. Το μυστήριο του Παρθενώνα - ΑΡΧΕΤΥΠΟ (άρθρο του κ. Σπ. Μακρή)
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Ἡ αγάπη είναι ὁ φόβος

Ποίηση: Μανώλης Αναγνωστάκης

Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ φόβος ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τοὺς ἄλλους
Ὅταν ὑπόταξαν τὶς μέρες μας καὶ τὶς κρεμάσανε σὰ δάκρυα
Ὅταν μαζί τους πεθάνανε σὲ μίαν οἰκτρὴ παραμόρφωση
Τὰ τελευταῖα μας σχήματα τῶν παιδικῶν αἰσθημάτων
Καὶ τί κρατᾷ τάχα τὸ χέρι ποὺ οἱ ἄνθρωποι δίνουν;
Ξέρει νὰ σφίγγει γερὰ ἐκεῖ ποὺ ὁ λογισμός μας ξεγελᾷ
Τὴν ὥρα ποὺ ὁ χρόνος σταμάτησε καὶ ἡ μνήμη ξεριζώθηκε
Σὰ μίαν ἐκζήτηση παράλογη πέρα ἀπὸ κάθε νόημα;
(κι αὐτοὶ γυρίζουν πίσω μιὰ μέρα χωρὶς στὸ μυαλὸ μία ρυτίδα
βρίσκουνε τὶς γυναῖκες τους καὶ τὰ παιδιά τους μεγάλωσαν
πηγαίνουνε στὰ μικρομάγαζα καὶ στὰ καφενεῖα τῆς συνοικίας
διαβάζουνε κάθε πρωὶ τὴν ἐποποιία τῆς καθημερινότητας.)
Πεθαίνουμε τάχα γιὰ τοὺς ἄλλους ἢ γιατὶ ἔτσι νικοῦμε τὴ ζωὴ
Ἢ γιατὶ ἔτσι φτύνουμε ἕνα-ἕνα τὰ τιποτένια ὁμοιώματα
Καὶ μία στιγμὴ στὸ στεγνωμένο νοῦ τους περνᾷ μίαν ἡλιαχτίδα
Κάτι σὰ μιὰ θαμπὴ ἀνάμνηση μιᾶς ζωικῆς προϊστορίας.
Φτάνουμε μέρες ποὺ δὲν ἔχεις πιὰ τί νὰ λογαριάσεις
Συμβάντα ἐρωτικὰ καὶ χρηματιστηριακὲς ἐπιχειρήσεις
Δὲ βρίσκεις καθρέφτες νὰ φωνάξεις τ᾿ ὄνομά σου
Ἁπλὲς προθέσεις ζωῆς διασφαλίζουν μίαν ἐπικαιρότητα
Ἀνία, πόθοι, ὄνειρα, συναλλαγές, ἐξαπατήσεις
Κι ἂν σκέφτομαι εἶναι γιατὶ ἡ συνήθεια εἶναι πιὸ προσιτὴ ἀπὸ τὴν τύψη.
Μὰ ποιὸς θὰ ῾ρθεῖ νὰ κρατήσει τὴν ὁρμὴ μιᾶς μπόρας ποὺ πέφτει;
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Οι πόνοι της Παναγιάς

Κώστας  Βάρναλης

Ποῦ νὰ σὲ κρύψω, γιόκα μου, νὰ μὴ σὲ φτάνουν οἱ κακοί;
Σὲ ποιὸ νησὶ τοῦ Ὠκεανοῦ, σὲ ποιὰ κορφὴν ἐρημική;
Δὲ θὰ σὲ μάθω νὰ μιλᾷς καὶ τ᾿ ἄδικο φωνάξεις.
Ξέρω πῶς θἄχεις τὴν καρδιὰ τόσο καλή, τόσο γλυκή,
ποὺ μὲ τὰ βρόχια τῆς ὀργῆς ταχιὰ θενὰ σπαράξεις.

Σὺ θἄχεις μάτια γαλανά,θἄχεις κορμάκι τρυφερό,
θὰ σὲ φυλάω ἀπὸ ματιὰ κακὴ κι ἀπὸ κακὸν καιρό,
ἀπὸ τὸ πρῶτο ξάφνισμα τῆς ξυπνημένης νιότης.
Δὲν εἶσαι σὺ γιὰ μάχητες, δὲν εἶσαι σὺ γιὰ τὸ σταυρό.
Ἐσὺ νοικοκερόπουλο -ὄχι σκλάβος ἢ προδότης.

Τὴ νύχτα θὰ σηκώνομαι κι ἀγάλια θὰ νυχοπατῶ,
νὰ σκύβω τὴν ἀνάσα σου ν᾿ ἀκῶ, πουλάκι μου ζεστὸ
νὰ σοῦ ῾τοιμάζω στὴ φωτιὰ γάλα καὶ χαμομήλι,
κ᾿ ὕστερα ἀπ᾿ τὸ παράθυρο μὲ καρδιοχτύπι νὰ κοιτῶ
ποὺ θὰ πηγαίνεις στὸ σκολιό με πλάκα καὶ κοντύλι.

Κι ἂν κάποτε τὰ φρένα σου μ᾿ ἀλήθεια, φῶς τῆς ἀστραπῆς,
χτυπήσει ὁ Κύρης τ᾿ οὐρανοῦ, παιδάκι μου νὰ μὴ τὴν πεῖς!
Θεριὰ οἱ ἀνθρώποι, δὲ μποροῦν τὸ φῶς νὰ τὸ σηκώσουν!
Δὲν εἶν᾿ ἀλήθεια πιὸ χρυσὴ σὰν τὴν ἀλήθεια τῆς σιωπῆς.
Χίλιες φορὲς νὰ γεννηθεῖς, τόσες θὰ σὲ σταυρώσουν!

Εις την μνήμην Διονυσίου Κόμητος Σολωμοῦ

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

... ἐγὼ τὸν ὕπνο σου δὲν ἦλθα νὰ ταράξω
δεν ἦλθα ἐδῶ στο μνῆμά σου οὔτ᾿ ἕνα λουλουδάκι
ἀπ᾿ ὅσα τὸ στολίζουνε κρυφὰ νὰ ξερριζώσω.
Κοιμήσου... χάρου, ποιητά, τὴν ἄφθαρτη γλυκάδα,
ποὺ ζῶντας ἐπεθύμησες καὶ ποὺ νεκρὸς χορταίνεις.
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Ἄφες κ᾿ ἔμενα νὰ χαρῶ, ἄφες με νὰ πιστεύσω
ὅτ᾿ ἡ ψυχὴ τοῦ ποιητοῦ στην εὐμορφία τοῦ κόσμου,
εἰς τὴ μεγάλη τοῦ Παντὸς ἀθάνατη ἁρμονία
εἶναι γλυκὺ κελάδισμα, εἶναι παλμὸς ἀγάπης,
ποὺ φεύγει ἐδῶθε νὰ κρυφθῇ μὲς στὴν καρδία τοῦ Πλάστου.

Κοιμήσου... οἱ χρόνοι φεύγουνε δυστυχισμένοι, μαῦροι...
Ἀπ᾿ τὴν αἰωνιότητα, ποὺ σ᾿ ἔχει ἀγκαλιασμένον,
σταλάζουνε σιγά, σιγά... καὶ πᾶσα των ῥανίδα
πνίγει χιλιάδες γενεαῖς. Στοῦ τάφου σου τὸ χῶμα
χύνει δροσούλα καὶ ζωή, ῥόδα σκορπᾷ καὶ δάφναις.

Τρεῖς χρόνοι τώρα πέρασαν... ἦλθα νὰ γονατίσω
στο μνῆμά σου καὶ νὰ σοῦ πῶ νὰ μὴ καταφρονέσῃς
τὸ χάρισμά μου τὸ φτωχό... Γιὰ τὸ μνημόσυνό σου
σὤφερα νεκρολίβανο, σὤφερα κι᾿ ἁγιοκέρι.

Χωρισμός

Ιωάννης Γρυπάρης

Κ᾿ ᾖρθε μὲς στῆς ἀγάπης τὸ μεθύσι
ὁ χωρισμὸς μιὰ πίκρα νὰ μοῦ βάλῃ
σὰν καὶ τούτη· κι ἀκόμα πιὸ μεγάλη,
τὴ θάλασσα ποὺ μᾶς ἔχει χωρίση.

Μιὰ θάλασσα καὶ στὴν καρδιὰ ἔχω κλείση,
ποὺ ὅταν ἀκούει τὸ κῦμα στὸ ἀκρογιάλι
τὸ αἰώνιό του παράπονο νὰ ψάλλῃ,
ἕναν θρῆνον ἀντίφωνο θ᾿ ἀρχίση.

Ἀντίφωνο ἕνα θρῆνο κ᾿ ἕνα κλάμα
ποὺ κλαίοντας μὲ τὴ θάλασσαν ἀντάμα
βουρκώνει πέρα ὡς πέρα τὸ γιαλό.

Ὡς ποὺ στερνὰ τῆς θάλασσας στὸν ἄμμο
ξεψυχοῦν οἱ καημοί· καὶ πάω καὶ γὼ
τοὺς πόνους μου τραγούδια νὰ σοῦ κάμω.
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Αν δεν μού ῾δινες ποίηση Κύριε

Νικηφόρος Βρεττάκος

Ἂν δὲ μοῦ ῾δινες τὴν ποίηση, Κύριε,
δὲ θἄχα τίποτα γιὰ νὰ ζήσω.
Αὐτὰ τὰ χωράφια δὲ θἆταν δικά μου.
Ἐνῷ τώρα εὐτύχησα νἄχω μηλιές,
νὰ πετάξουνε κλώνους οἱ πέτρες μου,
νὰ γιομίσουν οἱ φοῦχτες μου ἥλιο,
ἡ ἔρημός μου λαό,
τὰ περιβόλια μου ἀηδόνια.

Λοιπόν; Πῶς σοῦ φαίνονται; Εἶδες 
τὰ στάχυά μου, Κύριε; Εἶδες τ᾿ ἀμπέλια μου; 
Εἶδες τί ὄμορφα ποὺ πέφτει τὸ φῶς 
στὶς γαλήνιες κοιλάδες μου; 
Κι᾿ ἔχω ἀκόμη καιρό! 
Δὲν ξεχέρσωσα ὅλο τὸ χῶρο μου, Κύριε. 
Μ᾿ ἀνασκάφτει ὁ πόνος μου κι᾿ ὁ κλῆρος μου μεγαλώνει. 
Ἀσωτεύω τὸ γέλιο μου σὰν ψωμὶ ποὺ μοιράζεται.

Ὅμως,
δὲν ξοδεύω τὸν ἥλιό σου ἄδικα.
Δὲν πετῶ οὔτε ψίχουλο ἀπ᾿ ὅ,τι μοῦ δίνεις.
Γιατί σκέφτομαι τὴν ἐρμιὰ καὶ τὶς κατεβασιὲς τοῦ χειμῶνα.
Γιατί θἄρθει τὸ βράδι μου. Γιατί φτάνει ὅπου νἆναι
τὸ βράδι μου, Κύριε, καὶ πρέπει
νἄχω κάμει πρὶν φύγω τὴν καλύβα μου ἐκκλησιὰ
γιὰ τοὺς τσοπάνηδες τῆς ἀγάπης.
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Μεταμέλεια

Γεώργιος Βιζυηνός

Ἡ μυγδαλιά

Γεώργιος Δροσίνης

Ἀνάθεμα τὴν πρώτ᾿ ἀρχή,
ποὺ μ᾿ εἶπαν νὰ πιστέψω,
πὼς δὲν μοῦ σώζετ᾿ ἡ ψυχή,
σὰν δὲν καλογερέψω!

Ἀπ᾿ τὴν ζωῆς τὴν Πασχαλιὰ
μ᾿ ἔκαμαν νὰ ξεπέσω·
ν᾿ ἀφήσω μακριὰ μαλλιὰ
καὶ ράσο νὰ φορέσω.

Νὰ ζῶ μὲ τὸ ξερὸ ψωμί,
μὲ τὸ νερὸ μονάχα·
γιὰ νὰ παιδέψω τὸ κορμί,
καὶ γιὰ ν᾿ ἁγιάσω τάχα!…

Καλόγεροι, σᾶς προσκυνῶ,
καὶ σᾶς φιλῶ τὰ χέρια.
Καὶ σᾶς πετῶ τὸν οὐρανὸ
καὶ τὰ χρυσὰ τ᾿ ἀστέρια.

Πετῶ τὸν σκοῦφο στὸ κελί,
τὸ ράσο στὸ ντουλάπι·
τὸν νοῦ μου – μόνο στὸ φιλὶ
καὶ μόνο στὴν ἀγάπη.

Θωρῶ πουλάκια στὴν αὐλή,
ποὺ παίζουν ταῖρι ταῖρι,
καὶ λέγω: νἄμουνα πουλί!
Νὰ ἤμουν περιστέρι!

Θωρῶ κοπέλες ποὺ περνοῦν
νὰ πᾶν στὸ περιβόλι
κι αὐτοῦ ποὺ κοντοπροσκυνοῦν–
μὲ παίρνουν οἱ Διαβόλοι!...

Ἐκoύνησε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ 
μὲ τὰ χεράκια της 
κι ἐγέμισε ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ ἀγκαλιὰ 
καὶ τὰ μαλλάκια της.

Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν τρελλὴ 
γλυκὰ τὴ φίλησα, 
τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ 
κι ἔτσι τῆς μίλησα:

-Τρελλὴ νὰ φέρεις στὰ μαλλιά σου τὴ χιονιὰ 
τὶ τόσο βιάζεσαι; 
Μόνη της θὲ νὰ ῾ρθεῖ ἡ βαρυχειμωνιά, 
δὲν τὸ στοχάζεσαι;

Τοῦ κάκου τότε θὰ θυμᾶσαι τὰ παλιὰ 
τὰ παιχνιδάκια σου, 
κοντὴ γριούλα μὲ τὰ κάτασπρα μαλλιὰ 
καὶ τὰ γυαλάκια σου.
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Τὸ Φωτόδεντρο και ἡ δέκατη τέταρτη Ομορφιά

Οδυσσέας. Ελύτης

Μ᾿ ἕνα τίποτα ἔζησα
Μονάχα οἱ λέξεις δὲ μοῦ ἀρκούσανε
Σ᾿ ἑνὸς περάσματος ἀέρα
ξεγνέθοντας ἀπόκοσμη φωνὴ τ᾿ αὐτιά μου
φχιὰ
φχιοὺ φχιού
ἐσκαρφίστηκα τὰ μύρια ὅσα
Τί γυαλόπετρες φοῦχτες
τί καλάθια φρέσκες μέλισσες καὶ σταμνιὰ φουσκωτὰ ὅπου
ἄκουγες βββ νὰ σοῦ βροντάει ὁ αἰχμάλωτος ἀέρας.

Κάτι 
Κάτι δαιμονικὸ μὰ ποὺ νὰ πιάνεται σὰν σὲ δίχτυ στὸ σχῆμα τοῦ Ἀρχαγγέλου
Παραλαλοῦσα κι ἔτρεχα
Ἔφτασα κι ἀποτύπωνα τὰ κύματα στὴν ἀκοὴ ἀπ᾿ τὴ γλώσσα

-Ἔ καβάκια μαῦρα, φώναζα, κι ἐσεῖς γαλάζια δέντρα τί ξέρετε ἀπὸ μένα;
- Θόη θόη θμός 
- Ἔ; Τί; 
- Ἀρίηω ἠθύμως θμὸς 
- Δὲν ἄκουσα τί πράγμα; 
- Θμὸς θμὸς ἄδυσος

Ὥσπου τέλος ἔνιωσα
κι ἂς πᾶ᾿ νὰ μ᾿ ἔλεγαν τρελὸ
πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται ὁ Παράδεισος.
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Ο Πιλότος Νάγκελ

Νίκος Καββαδίας

Λόγος και Σιγή

Κων/νος Καβάφης

Στον ποιητή Ν. Ράντο

Ο Νάγκελ Χάρμπορ, Νορβηγός πιλότος στο Κολόμπο,
άμα έδινε κανονική πορεία στα καράβια
που φεύγαν για τους άγνωστους και μακρινούς λιμένες,
κατέβαινε στη βάρκα του βαρύς, συλλογισμένος,
με τα χοντρά τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα,
καπνίζοντας ένα παλιό χωμάτινο τσιμπούκι,
και σε μια γλώσσα βορινή σιγά μονολογώντας
έφευγε μόλις χάνονταν ολότελα τα πλοία.

Ο Νάγκελ Χάρμπορ, πλοίαρχος σε φορτηγά καράβια,
αφού τον κόσμο γύρισεν ολόκληρο, μια μέρα
κουράστηκε κι απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο.
Μα πάντα συλλογίζονταν τη μακρινή του χώρα
και τα νησιά που ‘ναι γεμάτα θρύλους, τα Λοφούτεν.
Όμως μια μέρα επέθανε στην πιλοτίνα μέσα
ξάφνου σαν ξεπροβόδισεν το Steamer Tank “Fjord Folden”
όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν...

«Είναι χρυσός η σιωπή και άργυρος ο λόγος.»

Τίς βέβηλος προέφερε τοιαύτην βλασφημίαν;
τίς χαυνωθείς Aσιανός παραιτηθείς εις μοίραν
τυφλήν, βωβήν, τυφλός, βωβός; Ποίος οικτρός παράφρων
ξένος τη ανθρωπότητι, την αρετήν υβρίζων, 
χίμαιραν είπε την ψυχήν, και άργυρον τον λόγον;
Το μόνον μας θεοπρεπές δώρημα, περιέχον
τα πάντα — ενθουσιασμόν, λύπην, χαράν, αγάπην•
εν τη ζωώδει φύσει μας ανθρώπινον το μόνον!
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        Συ όστις τον αποκαλείς άργυρον, δεν πιστεύεις
το μέλλον, λύον την σιγήν, μυστηριώδες ρήμα.
Συ εν σοφία δεν τρυφείς, πρόοδος δεν σε θέλγει•
με την αμάθειαν — χρυσήν σιγήν — ευχαριστείσαι.
Νοσείς. Είν’ η αναίσθητος σιγή βαρεία νόσος,
ενώ ο Λόγος ο θερμός, ο συμπαθής, υγεία.
Σκιά και νυξ είν’ η Σιγή• ο Λόγος, η ημέρα.
Ο Λόγος είν’ αλήθεια, ζωή, αθανασία.
        Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν — σιγή δεν μας αρμόζει
αφού εις το ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου.
Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν — αφού λαλεί εντός μας
η θεία σκέψις, της ψυχής άυλος ομιλία.

Ἀνάσταση

Κώστας Κρυστάλης

Νὰ τ᾿ ἡ μεγάλη νύχτα! Καλὴ νύχτα!
Ψηλὰ τὸ κυπαρίσσι σὲ καλεῖ.
- Ἔλα, δὲν ἔχεις τίποτα νὰ χάσεις
μάιδε νὰ θυμηθεῖς καὶ νὰ ξεχάσεις.

Πατρίδα; Πουλημένη στὸ σφυρί!
Λεφτεριά; Μὲ χαλκᾶδες δὲν μπορεῖ!
Παιδιά; Ποῦ τὰ χεῖ ἂς κλαίει μέχρι  
     θανάτου,
θά ῾ναι σκλαβ᾿ ἢ προδότες τὰ ὀρφανά του!

Εἰσ᾿ ἄδειος ἤσκιος μέσα σ᾿ ὅλα τ᾿ ἄδεια.
Δὲν εἶναι τόσο μάβρα τὰ σκοτάδια
τοῦ τάφου, ὅσο τὰ φέγγῃ τῆς ἡμέρας,
τὰ φέγγῃ τῆς σκλαβιᾶς καὶ τῆς φοβέρας.

Πιὸ σίχαμ᾿ ἀπ᾿ τὸ κάθε γῆς σκουλῆκι,
οἱ θεόμορφοι δυνάστες σου καὶ λύκοι.
Μὴ λὲς ἀφανισμὸ τὸ θάνατό σου,
ἀφοῦ δὲ ζοῦσες γιὰ τὸν ἐαφτό σου.

Ἂν ἔκανες τὸ χρέος σου στὸ λαό,
σὰν ξεχυθεῖ μὲ πάθος παλαιὸ
τὴν πᾶσαν ἀτιμία νὰ συνεπάρει,
μ᾿ ἄλλους πολλοὺς θά ῾χει κ᾿ ἐσὲ  
            μπροστάρη.
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  Πολύ συχνά δεν αντέχει ο άνθρωπος να κρατήσει αλάκερη του την ανθρωποσύνη, 
κουτσουρεύεται. Πότε θέλει να απαλλαχτεί από τη ψυχή του, πότε από το σώμα του 
και τα δύο μαζί να τα χαίρεται του πέφτει βαρύ. Μα εδώ στην Ελλάδα τα δύο αιώνια 
τούτα χαριτωμένα στοιχεία μπορούν να συγκεραστούν, να πάρει η ψυχή από το σώμα 
και το σώμα από την ψυχή και να φιλιώσουν κι έτσι να μπορεί ο άνθρωπος στο Θείο 
αλώνι της Ελλάδας να ζει και να πορεύεται ακέραιος. 
 

Αναφορά στον Γκρέκο
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ΤΟ ΒΙΒλΙΟ ςΗμΕρΑ
                                            

Σωτήρης Νικολακόπουλος

Ξ εφυλλίζοντας τα ένθετα των 
εφημερίδων θα νόμιζε κανείς 
ότι το βιβλίο είναι προϊόν επο-

χιακό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι 
να καταναλώσουμε εντός μιας συγκε-
κριμένης σεζόν. Είναι μία τακτική που 
ακολουθείται σταθερά από εφημερί-
δες, περιοδικά αλλά  και βιβλιοπωλεία, 
με αποτέλεσμα να έχουμε βιβλιοπρο-
τάσεις για ‘τις γιορτές’, ‘το σαββατοκύ-
ριακο’, ‘την άνοιξη’, ‘τις καλοκαιρινές 
διακοπές’. 

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό που 
αναμφίβολα εξυπηρετεί πολλούς, αλλά 
όχι την καλή λογοτεχνία, η προθεσμία 
λήξης ενός σύγχρονου μυθιστορήμα-
τος δεν διαρκεί περισσότερο από έξι 
μήνες. Με το πέρας αυτού του χρονι-
κού ορίου ο αναγνώστης δυσκολεύεται 
να βρει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει 
στα βιβλιοπωλεία, οι περισσότεροι κρι-
τικοί και δημοσιογράφοι αδιαφορούν 
θεωρώντας ότι το προϊόν έχει παλιώ-
σει και οι συγγραφείς προσπαθούν να 
ετοιμάσουν το επόμενο βιβλίο που θα 
τους δώσει για λίγους μήνες την ευκαι-
ρία να γίνουν γνωστοί στο κοινό και να 
προάγουν τη δουλειά τους.

Οι συνέπειες αυτής της τακτικής μόνο 
αρνητικές μπορεί να είναι, αρχικά για 
τους ίδιους τους συγγραφείς που νιώ-
θουν την πίεση της αγοράς να παράγουν 
διαρκώς νέα κείμενα χωρίς να έχουν την 
‘πολυτέλεια’ να τα δουλέψουν όσο χρει-

άζεται, για τους αναγνώστες στους οποί-
ους συχνά δεν δίνεται η ευκαιρία να ανα-
καλύψουν αξιόλογα βιβλία αν δεν έχουν 
εκδοθεί μέσα στη χρονιά και φυσικά για 
την εγχώρια λογοτεχνία που πρέπει εκτός 
των άλλων να συναγωνιστεί τη διεθνή 
πεζογραφία που δημιουργείται και προ-
βάλλεται υπό όρους που σέβονται κοινό 
και δημιουργούς. Αν στην αρνητική αυτή 
κατάσταση προσθέσουμε και την αγωνία 
του συγγραφέα να παράγει μυθιστόρημα, 
ακόμα και αν η δεξιοτεχνία του στα διηγή-
ματα είναι μεγαλύτερη, αφού στατιστικές 
δείχνουν ότι το κοινό προτιμά να διαβάζει 
μυθιστορήματα και μάλιστα ευμεγέθη, (εξ 
ου και το άγχος των νέων ιδιαίτερα συγ-
γραφέων να ‘πιάσουν’ το αποδεκτό όριο 
λέξεων!) αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκο-
λο είναι για την σύγχρονη ελληνική λογο-
τεχνία να κινηθεί σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Όσοι αγαπάμε το βιβλίο οφείλουμε 
να γίνουμε έξυπνοι αναγνώστες που 
διαβάζουν με σύστημα και συνέπεια και 
όχι  ότι πέσει στα χέρια μας,  ή απλά το 
πρώτο βιβλίο που θα δούμε στις προθή-
κες. Αξίζει να προσπαθούμε ν’ ανακα-
λύπτουμε ενδιαφέροντα αναγνώσματα 
που προάγουν την λογοτεχνία άσχετα 
από ημερομηνία έκδοσης και σίγου-
ρα αξίζει όταν διαβάσουμε ένα βιβλίο 
που μας αρέσει να αναζητήσουμε και 
τα προηγούμενα του συγγραφέα του, 
ακόμη κι αν δεν έτυχαν προβολής από 
τα ΜΜΕ.
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Η 25η μΑρΤΙΟυ
                                            

Γιάννης Σμυρνιωτάκης

«Οι χρόνοι φεύγουνε, πετούν, μα 
πάντα ετούτη η μέρα,

είναι γραμμένο εκεί ψηλά να 
λάμπει στον αιθέρα,

μ’ όλα τα κάλλη τ’ ουρανού. 
Στολίζεται όλη η φύση

με χίλια μύρια λούλουδα, για να 
τη χαιρετήσει».

Μέσα στην ανθοστόλιστη άνοιξη της 
φύσης γιορτάζουμε χαρούμενοι και εθνι-
κά υπερήφανοι με υψωμένα τα λάβαρα 
της νίκης, την άνοιξη της λευτεριάς μας. 
Απ’ άκρη σ’ άκρη όλη η Ελλάδα γιορτά-
ζει σήμερα τη μεγάλη επέτειο της 25ης 
Μαρτίου του 1821, της ημέρας της έναρ-
ξης του μεγάλου, ηρωικού και αιματηρού 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των γεν-
ναίων προγόνων μας για την αποτίναξη 
του βάρβαρου και καταθλιπτικού τουρκι-
κού ζυγού.

Η άγια τούτη μέρα, η εορτή των 
εορτών του Έθνους μας, σαν μια πολύ-
κρουνη πηγή της δόξας, μας δίνει πάλι 
σήμερα τα ζείδωρα νάματα της και μας 
αναβαπτίζει στην κολυμπήθρα της εθνι-
κής υπερηφάνειας. Όσο κι αν κυλούν τα 
χρόνια, η μέρα τούτη θα στέκεται, πάντα 
σαν ένα φωτεινό ορόσημο, σαν ένα μαγι-
κό αστέρι, για να μας δείχνει τον δρόμο 
του εθνικού χρέους, να μας εμπνέει το 
ιδανικό της ελευθερίας και να μας θυμί-
ζει τη διπλή μας λύτρωση από τα δεσμά 
της σκλαβιάς και της αμαρτίας. Διπλή, 

μοναδική γιορτή γιορτάζουν σήμερα οι 
Πανέλληνες στα πέρατα του κόσμου. Η 
άγια αυτή μέρα μάς θυμίζει δυο κορυ-
φαία γεγονότα. Πανανθρώπινο το ένα, 
εθνικό το άλλο. Χαράς ευαγγέλια για τον 
χριστιανό που έλαβε το μήνυμα του Θεού 
για τη λύτρωση του από το προπατορικό 
αμάρτημα και χαράς ευαγγέλια για τον 
Έλληνα ραγιά, που πήρε το μήνυμα για 
την απελευθέρωση του από τον ανελέη-
το τουρκικό ζυγό.

Έτσι, η 25η Μαρτίου είναι μια λαμπρή 
μέρα της θρησκείας μας και της πατρίδας 
μας.

« Έχουνε σκόλη η Παναγιά και 
η Ελλάς μεγάλη

 η μια τον κρίνο δέχεται, δάφνης 
κλωνάρι η άλλη»,

τραγουδεί ο ποιητής.
Η φαντασία μας πλανιέται την μέρα 

αυτή από τη μυροβόλο Ναζαρέτ ως την 
τρισένδοξη Αγία Λαύρα. Στην πρώτη 
ακούμε τον άγγελο Γαβριήλ να ανακοι-
νώνει στην παρθένο Μαρία το χαρμό-
συνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού 
και στη δεύτερη, ακούμε τα γενναία μας 
παλικάρια, τους σταυροφόρους αυτούς 
της ανάστασης Της πατρίδας μας, να ορ-
κίζονται με υψωμένα τα γυμνωμένα τους 
σπαθιά, ενώπιον Θεού και ανθρώπων: 
«Ελευθερία ή Θάνατος». Ήταν το ξέ-
σπασμα μιας θείας επιταγής η κραυγή 
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αυτή, που έβγαινε εκείνη τη στιγμή μέσα 
από τον πόνο, μέσα από τη δυστυχία και 
το πυκνό σκοτάδι της πικρής και μακρό-
χρονης σκλαβιάς.

Η Ελλάδα μας, διαβαίνοντας, πάντα, 
τα τραχιά κατσάβραχα της μοίρας, βρέ-
θηκε στις 29 Μαΐου του 1453 κάτω από 
τον βάρβαρο τουρκικό ζυγό. Πικρή και 
άραχλη έγινε από τότε η ζωή στον στυφό 
φλοιό της Ελλαδικής γης. Τα χείλη έγιναν 
πικρά και αγέλαστα και τα στήθη ματωμέ-
να και βαριά από τον πόνο της σκλαβιάς. 
Ο λαός μας βάδιζε τα δίσεχτα και πέτρι-
να εκείνα χρόνια, τον ανηφορικό δρόμο 
ενός άλλου Γολγοθά, όπου σταυρώνο-
νταν από τους δήμιους του, τους Τούρ-
κους, η λευτεριά του και η αποσταμένη 
του ελπίδα. Σκοτάδι και ερήμωση απλώ-
θηκε εκεί, όπου άλλοτε ανθούσε ο πιο 
λαμπρός πολιτισμός.

Οι περιουσίες ερημώθηκαν, τ’ αγόρια, 
παρμένα από τους Τούρκους, γινόντου-
σαν γενίτσαροι, οι εκκλησίες έγιναν τζα-
μιά, τα σχολεία κλείστηκαν και χιλιάδες 
Έλληνες και Ελληνίδες πουλήθηκαν δού-
λοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

Και αυτή η μαύρη ζωή του Έλληνα ρα-
γιά κράτησε, δυστυχώς, τέσσερις αιώνες, 
περίπου.

Και όταν κάποτε ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου:

«Μια μέρα σαν και σήμερα, 
μέρα ευλογημένη

διπλής γιορτής το μήνυμα 
σ’ όλη τη Γη σκορπιέται.

Της αμαρτίας τα δεσμά σπάνε 
στην οικουμένη

 κι Ελευθερία ή Θάνατος 
στο Έθνος μας γροικιέται...»

 Έτσι, τη γλυκιά και ελπιδοφόρα εκεί-
νη χαραυγή της 25ης Μαρτίου του 1821, 
η σπίθα της λευτεριάς άναψε στα στήθη 
των σκλάβων και έγινε φλόγα και έλαμ-
ψε και φώτισε τα ανθοντυμένα κορφο-
βούνια και τα ηλιοφίλητα πελάγη της 
πατρίδας μας.

Δόξα και τιμή και εθνική ευγνωμοσύ-
νη ανήκει σ’ όλους τους γνωστούς και 
άγνωστους ήρωες του ‘21. Τούτη δε την 
ιερή ώρα, ας τους διαβεβαιώσουμε, πως 
το παράδειγμα τους θα μας εμπνέει και 
θα μας καθοδηγεί, πάντα, στον εθνικό 
μας δρόμο και ότι θα φανούμε άξιοι από-
γονοι άξιων προγόνων. Όλοι δε μαζί ας 
τους υποσχεθούμε ότι:

«Θα προσπαθήσουμε κι εμείς 
να στήσουμε και πάλι, 

μες στο ουράνιο θείο φως,
 μια Ελλάδα, τρισμεγάλη».



Η Ποίηση Σήμερα
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Το τσίρκο των ανθρώπων

Έζησα

Ανησυχώ
μπροστά στην εξουσία,
απολογούμαι ακόμα
και για την ύπαρξή μου.

Αναζητώ 
σαν νέος Διογένης,
στις πόλεις καταφύγια
και στις καρδιές αξίες.

Απαριθμώ
θανάτους και πολέμους,
τσιμέντα, σίδερα, καπνούς
κι ανυπαρξία φύσης.

Ακολουθώ
το πλήθος άθελά μου,
καθώς το χρήμα προσκυνάει
και το Θεό ξορκίζει.

Αντιδικώ
με κάθε τι που φταίει,
άλλοτε είμαι πρόβατο
και άλλοτε λιοντάρι.

Αιμορραγώ
από άγχος κι από φόβο,
καθώς το μίσος κι οι φωτιές
σκοτώνουν τις ελπίδες.

Ακροβατώ
στο τσίρκο των ανθρώπων,
μα δεν υπάρχουν στο κενό 
δίχτυα για να με σώσουν.

Στ’ απύθμενο βάθος της ύπαρξής μου
στροβιλίζομαι στη δίνη του χρόνου
ρακοσυλλέκτης χαμένων ονείρων
που πριν ανθίσουν έσβησαν στο φως.
Ακροπατώντας στο γκρεμό της σκέψης
τα συντρίμμια της νιότης αναπολώ
και πάντα στο ίδιο ακρογιάλι φθάνω
αγναντεύοντας τ’άσπρο πανί να φανεί
να σαλπάρω μαζί του γι’ άλλες ακτές.
Λίγες οι χαρές που μ’ απάντησαν
σαν τις σταγόνες του ιδρώτα

στο ρυτιδωμένο μέτωπο της προσμονής.
Πολλές οι λύπες που μου χαρίστηκαν
σαν το πέλαγος που μπροστά μου απλώνεται.
Κι όμως, ούτ’ ένα παράπονο, κανένας φθόνος
κείνο που μου αναλογούσε εισέπραξα.
Φεύγοντας έχω απ’τη μνήμη διαγράψει
ότι με πίκρανε, ότι με πόνεσε,
στο μεσιανό κατάρτι στέκομαι μπροστά
δυνατά φωνάζω στη μοίρα μου:
Όσο κι αν με πολέμησες, εγώ έζησα.

Γιώργος Μαρινάκης

Σπύρος Αυλωνίτης
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Ο Νείλος

Το παζλ

Πού να βασίλεψες αυγή στ’ απόσκια των φοινίκων;
Ο κάμπος αδερφώνεται με το θαλάσσιο φύκι
Εκεί λημέριασε η ψυχή στου ποταμιού το μάκρος
Εκεί του πάπυρου η γραφή, τ’ ανθρώπου προσκεφάλι
Στου Νείλου την απανεμιά και στη δροσάτην αύρα
Χαλκότρικο το σώμα του στ’ απόσπερο της μέρας
Και γω μεσούρανα ποθώ σαν άστρο τα νερά του
Να βουτηχτώ  και να λουστώ σα νάμουν φτεροπούλι
Στην οργωμένην απλωσιά και στο σταρένιο θάμπος
Έτσι με τρύγησε θαρρώ κι ο ταυροκτόνος χρόνος
Στου Νείλου την απανεμιά και στη δροσάτην αύρα
Σαν όστρακο κεραμικό, σαν πυραμίδα σκέψη!

Κι έψαχνα τα κομμάτια να ενώσω
στο πάζλ που ταιριάζαμε μαζί.
Τοπίο του πολύχρωμου ουρανού σου.
Το γέλιο σου μελένια χαραυγή.
Χαθήκανε τα ροζ τα μεταξένια
αρώματα λουλούδια του δρυμού σου.
Στα σύννεφα η εικόνα δεν ταιριάζει .
αλλάζουν σχήματα και θέση κάθε τόσο.
Μάταια προσπαθώ να τα ενώσω…
Στα κορφοβούνια δέντρα αλλού καμένα
κι αλλού κομμένα σύρριζα και στάχτες.

Μια θάλασσα φουρτούνα. Εφιάλτες…
Ανοίγονται φαράγγια μες στο πάζλ.
Πάει το λιλά του δειλινού στα ωσαννά.
Και το μυρόλουστο σπιτάκι …η φωλιά μας.
Μαύρα κι ανταριασμένα τα βουνά.
Στη θύμησή σου χάνω τα κομμάτια…
Ο ήλιος απ’  τα χείλη έχει σβηστεί.
Ψάχνω τα δυο σου μάτια στα φεγγάρια.
Τα ζουμπουλιά διαμάντια έχουν χαθεί!
Αγάπη μου το βλέπω με οδύνη,
το πάζλ μας ατελείωτο θα μείνει…

Κώστας Καρούσος

Ελένη Μουζάκη Μπουρίτσα

Στη φιλία των δύο λαών Ελλάδας – Αιγύπτου
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Φώτα

Αισιοδοξία

Γύρο μου φώτα
φώτα μεγάλα,
λάμπουν εκτυφλωτικά,
μάταια προσπαθώντας
να φωτίσουν το διάβα μου.
Μα εγώ βαδίζω τρεκλίζοντας
στης μοναξιά μου τα σκοτάδια.

Νύχτα  κι θάλασσα  χρώματα αλλάζει
και ταξιδεύω ώρες.
Όταν επιστρέψω,
δυο περιστέρια  ησυχάζουν στις λίγες ευωδιές,
που φέρνει έξι ορόφους κάτω ο  κήπος το ξημέρωμα.
Γκρίζες στέγες στην απέραντη τσιμεντένια πόλη.
Συντρίμμια σκοτωμένου ονείρου.
Τα μάτια μου ορθάνοιχτα στο λυκαυγές,
την ώρα που  το φεγγάρι 
αφήνει τις υγρές  επιφάνειες.

Σβήνω το φως 
και αναπάντεχα ακούγεται
ένα μακρύ συρτό  γέλιο, για ότι φέρει η μέρα.
Χάος ολόφωτο η θύμηση
στο πρωινό αγιάζι του απείρου.
Τα όνειρα παίρνουν νέα μορφή.
Δυο ηλιαχτίδες στο μπαλκόνι
Η ζωή συνεχίζεται.

Θεοχάρης Παπαδόπουλος

Σωτήρης Νικολακόπουλος
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Θείο ψέμα (!)

Μοναξιά

Το γλέντι άναψε στο φως
τη νύχτα που θολώνει
το νου η γλύκα του κρασιού,
που τα κορμιά ζυγώνει
ο πόθος κι ανταμώνει!
Θεός οργής ο Έρωτας,
πάθος μέσα στο αίμα
όλα, ο θάνατος θα πη,
στο τέλος είναι ψέμα.

Της φαντασίας μου τα γλυκά γεννήματα,
στον ουρανό αιθέρα με πετάξαν.

Γοργόφτερα πουλιά της ψυχής μου,
σαν πύρινη αστραπή την ταξίδεψαν.

Σε ένα δρόμο απλόχωρο
και για αλλού ταραγμένο
παράκαιρα κι ασύμφορα τη ζωή μου έζησα.

Των ανθρώπων τη φύση
με πείσμα απαρνηθηκα
κι αδιάβατα μονοπάτια περπάτησα.

Και στων πληγών το αίμα,
η μοναξιά αγρίεψε
μες στη σιωπής το πλάνο
και σε θρήνο μεγαλόφωνο ξέσπασε,
τραγουδώντας για την 
απέραντη μοναξιά του κόσμου.

Κρητίων

Κατερίνα  Ντούγκα-Κοτοπούλου
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Δεν μας ανήκει τίποτα

Ζω

Δεν μας ανήκει τίποτε
ούτε η ζωή ούτε το βιος,
μα ούτε και οι άλλοι.
Αυτό οι περισσότεροι δεν τόχουν καταλάβει.
Οργίζονται, αγανακτούν, 
ένδειξη ευθιξίας.
Ανάκληση της δωρεάς,
λόγο αχαριστίας.
Καιρός για αναθεώρηση
των γήινων θεσφάτων,
ασκήσεις ετοιμότητος
στο κόσμο των πνευμάτων!

Ζω για το σήμερα
ζω για το αύριο
το παρόν
το μέλλον το αγνοώ.
Σήμερα θέλω αύριο μπορώ
μεθαύριο δεν ξερώ,
ρωτώ και διερωτώμαι
γιατί να ζω.
Φωνή λαού
βροντή θεού

Αγάπη παντού
Σοφία αλλού
Που;
Πορεύομαι προς που;
Εκεί πέρα και ποιο πέρα
αλλά που;
Σέβομαι αυτό το αληθινό
το σίγουρο, το απτό.
Αμήν.

Χαράλαμπος Βασιλάκης

Μαρία Δαμιανέα

Δούλοι και δολεροί

Ο ένας χρόνος ξέχασε να πει στον άλλο χαίρε
και βρήκαν τρύπα κι ήρθανε βάρβαροι στην αυλή μας
και τώρα μας πετροβολούν με τα δικά μας χέρια.
Με δολερά συνθήματα αρπάζουν το ψωμί μας
κι αντί για χαίρε λευτεριά, Χαίρε σκλαβιά μας λένε.

Άννα Μπουρατζή-Θώδα 
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Καταιγίδα

Τριγμός των νεκρών δέντρων στα πόδια μου.
Αδρές δονήσεις των αθώρητων δοκαριών 
στα πέλματά μου.
Οι διαδρομές μου όλο έξαψη και θυμό.
Έρχεται καταιγίδα, 
λατρεύω την καταιγίδα!
Παντού γκρίζο σκηνοθετεί το άδειο.
Θέλω  να μπω στην αγκαλιά της βροχής.
Ψάχνω στα άδυτα της ψυχής μου,
τον αδιάβροχο μανδύα.
Πρέπει να προστατέψω τα όνειρά μου.
Κοιτάζω στον καθρέφτη,
βλέπω μια ρωγμή
στο πρόσωπο, ανάμεσα στα φρύδια.
Μια λάμψη, μια κραυγή τ’ ουρανού,
μου λένε πως έρχεται.
Τρέχω να βάλω αόρατη μεμβράνη στο
πρόσωπο, να κλείσω τη ρωγμή.
Να σώσω τους κωδικούς της εσώτατης ζωής μου.
Παίρνω αγκαλιά τα όνειρά μου.
Θωρακίζομαι, με τον αόρατο μανδύα των εμπειριών.                                                                            
Παίρνω το κλειδί της δικής μου φυλακής και 
ελευθερίας στο χέρι σφιχτά. 
Βγαίνω μπροστά της με αδιάβροχες σκέψεις.
Την προσεγγίζω φιλικά, κολακευτικά.
Ακούστηκε ένα τεράστιο στρίγκλισμα – γέλιο!
Κρατάς σφικτά τα όνειρά σου με ρώτησε;
Είναι λίγα σαν νάναι τα τελευταία!
Φεύγω τώρα, δεν ήθελες να με νικήσεις.
Ήθελες να σώσεις τις τελευταίες νότες
του τραγουδιού σου.
Μεταλλικά παραγγέλματα αποχώρησης!
Αδύναμα τα χέρια μου πια, άφησαν τα όνειρά μου
ελεύθερα, δεν μπορούνε πια να σκουριάσουν.-

Πόπη Αρωνιάδα 
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Πως

Πώς να ερμηνευτούν οι αναδασώσεις
 σε πυρωμένη γη
με ανακυκλωμένα δέντρα που γυαλίζουν;
Πώς αδειοδοτούνται της κολάσεως οι ρίμες
σε πεδία ξάστερα;
Πόσο κραταιό είναι το ελάχιστο
που ζει στο σώμα μας
σαν κύτταρο με στέμα.

Ηλίας Παπακωνσταντίνου

Ταξιδεύοντας 

Ταξιδεύοντας με του χρόνου 
το αεικίνητο σκάφος, 
γραμμές οριζόντων 
πολύχρωμες ατενίζουμε, 
στου αστρικού τον αείζωο χώρο. 
Της ζωής τις δυσάρεστες αναμνήσεις 
στου εξαγνισμού τον βωμό αποθέτουμε. 
Της πλήξης η υπόκωφη τιμωρία 
δεν μας αγγίζει. 
Στοχασμός, Μελωδία, Νιρβάνα. 
Φιλοσοφικοί μας λίθοι 
αγάπη, έρως, δικαιοσύνη. 
Ελιξήριο της ζωής 
συνείδηση, αυτογνωσία, 
κάθαρση της ψυχής. 
Δεν σε φοβόμαστε 
πανδαμάτορα χρόνε, 
θέλεις δε θέλεις 
στου απόλυτου Άρχοντα 
τον κυβερνοχώρο μας οδηγείς.

Κωνσταντίνος Γεωργίου
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Ανάδυση

Ο ποιητής

Αθόρυβα 
Κάτω απ’ το δέρμα σου γλιστρώ
Μέσα στις φλέβες
Υποβρύχιο στους ωκεανούς της αγωνίας σου
Συμπλέω
Εγκλωβισμένη μοιραία κι αναπόφευκτα
Στη σκέψη αμέτοχη
Συμμέτοχη στην πράξη
Ηθοποιός και θεατής
Σε περιπέτεια χωρίς σενάριο
Ανάμεσα σε πάλκο και εξώστη
Βολεύομαι
Βολεύομαι;
Το ένστικτο κοιμίζω
Αναδύομαι.

Σκαρφαλωμένη σ’ ένα στύλο της ΔΕΗ
το βλέμμα ανεμίζω
Μια ανάσα ν’ ανιχνεύσω, μια πνοή
Σχήμα ψυχής
χλομό λαμπιόνι.

Φτασμένος ποιητής αναμφιβόλως.
Γραφείο δρύινο μασίφ. Χρυσός κονδυλοφόρος.
Απόψε πάντως είναι να τον κλαις.
Συνωμοτούν τα πάντα εναντίον του.
Τηλέφωνα. Καλώδια. Παιδιά.
Τα ρήματα που παίζουν κατενάτσιο.

Στο κινητό ένα σημάδι ανατροπής.
Η νεαρή θαυμάστρια
που γνώρισε προχτές στην Εταιρία.
Ένα μπουκάλι Cabernet τον περιμένει.
Πουκάμισο. Κλειδιά. Καθρέφτης. Πρόφαση.
Στην πόρτα ένας κόμπος στο λαιμό - αμελητέος.

Ο κόσμος θα μπορούσε να σωθεί χωρίς αυτόν, 
τουλάχιστον για σήμερα το βράδυ.

Δήμητρα Καραφύλλη

Χάρης Μελιτάς
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Μετά τη βροχή

Αποχαιρετισμός

Βγήκα και περπάτησα μέσα στη βροχή
κι άκουγα τον άνεμο λες και μου μιλούσε.
Έκλαιγα για σένα και τα δάκρυα μου έγιναν
ένα με τα δάκρυα του ουρανού.
Κι είπα το παράπονο μου στα δέντρα. 
Περίμενα να φανείς μπροστά μου. 
Σαν τον ήλιο που βγαίνει... 
σαν το ουράνιο τόξο... 
σαν τις δροσοσταλίδες στα φύλλα των δέντρων
που μοιάζουν με δάκρυα
μετά τη βροχή...

Σκεπασμένη από μουσώνες κι από Κρίσνα
γρανιτένια όσο η φτέρνα του ξυπόλητου παιδιού σου.
 
Πως αλλάζεις πως αλλάζεις
μεσ’ σε χρώματα και λάσπες,
μεσ’το γάλα της ματιάς σου
στο ψημένο καλαμπόκι,
στη καρδιά πού δεν νικιέται
των πατέρων σου τραγούδι.
 
Πως από το μηδέν διδάσκεις
την τιμή μας στον πλανήτη,
κι απ ‘του Γάγγη σου τη μήτρα
πως η γέννα σου ματώνει.
 
Ινδία στεναγμών αγάπης τραίνο, 
που στοιβάχτηκα μαζί σου
τώρα πλέον και πηγαίνω...

Μαρία Παλιούρα

Γιάννης Λυκουργιώτης
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«Όταν η Μήδεια»

 Ωιμέ η μυριόπαθη εγώ ωιμέ
 ο έρωτας που συνταράσσει τις καρδιές
850 που τα σώματα δονεί και τα σμιλεύει
 ο έρωτας που πέφτει απάνω μας
 και μας γεμίζει ουράνια
 είθε να μένει χορευτής του πόθου μας
 είθε να επιμένει στη σκλαβιά μας τη μοναδική
 όμως ο Έρως 
 όταν του αγαπημένου μας τα μάτια αρπάζει
 να τα ξωστρέψει σε νέας γυναίκας τη θωριά
 μένει ο άντρας ολότυφλος για μας
 και το κρεββάτι μας σαν του θανάτου κρύο
860 κι είναι οι ικεσίες μας ανείπωτες γι’ αυτόν
 οι παρακλήσεις μάταιες
 τα λόγια μας ασύντακτα της ακοής του
 τα δάκρυα ενόχληση περίγελως
 έρωτας τέτοιος δεν υπάρχει πιο δεινός για τους ανθρώπους
 λαβωμένη διπλώθηκε των γονάτων ο πόνος
 το σανίδι την δέχθηκε τα πουλιά σι-ωπούσαν
 τα δεντρά περιδάκρυτα στο πλευρό της εγέρναν
 και το φως αργοέσβηνε αγκαλιά της ψυχής της
 Έπειτα η σιωπή μάς άρπαζε και το σκοτάδι
870 Σιωπή…
…………………………………………………………
 Σωριαζόταν η βουβαμάρα αβρή
 ωσάν του κάμπου το χιόνι τον Γενάρη
 κι όλα αλύγιστα
 κι άρχιζαν οι γόοι της να γεμίζουνε τη γη

1070 κι ήτανε σαν της λύκαινας διαρπαγμένοι από τον άνεμο
 και έφταναν κι αγγίζαν τον ορίζοντα…
 Κι ευθύς ως παρηγορία μεγίστη οι Κορίνθιες
 χάιδευαν οι νεάνιδες τα μαλλιά της ανάπλεκα
 μέρεψε –εψιθυρίζαν– μέρεψε
 κι ο ουρανός μεγάλος η θάλασσα απέραντη
 ανάπλετη η γη να σε δεχτεί σε νέο σπίτι
 Αιγεύς ο βασιλέας σε προσμένει
 η Αθήνα πανέμορφη θα ξυπνάει για σένα
 ο Υμηττός θα βγάζει τον ήλιο του

                          (Αποσπάσματα)

Τάσος Μακράτος
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1080 θα σκαρφαλώνει στα μηριά και στη γαστέρα σου
 η χαρά θα ανάψει μέσα σου και πάλι
 μέρεψε –εψιθυρίζαν– μέρεψε
 Κάθιζε εκείνη διπλωμένη μέσα της
 κι ήταν πλέον το σώμα της άφωνο αφημένο
 σαν του πεζοδρομίου το πεταμένο ρούχο
 νεκρή ή ζωντανή δεν τώξερες
 ούτε κι εκείνη…
……………………………………………………………

Σημ.: Η ποιητική σύνθεση «Όταν η Μήδεια» είναι ανέκδοτη και το παρόν απόσπασμα 
αποτελεί την πρώτη δημοσίευση μέρους του έργου.

Έχτισες το σπίτι σου...

Πιες το κρασί

Έχτισες το σπίτι σου γερό, από πέτρα. 
Ήρθαν και σου το γκρέμισαν.
Έχτισες το σπίτι σου πρόχειρα, από λάσπη και κλαριά.
Το γκρέμισαν κι’ αυτό.
Έχτισες το σπίτι σου από ξύλο.
Ήρθαν και το έκαψαν.
Έχτισες σπίτια από τούβλα, από χώμα, από καραβόπανο, από άχυρα.
Μάταιος κόπος. Ότι και να έκανες, έρχονταν πάντα να γκρεμίσουν τα όνειρά σου.

Έμαθες πια.
Τώρα το σπίτι σου είναι χτισμένο μόνο από σάρκα και αίμα.
Κι’ όσες φορές κι’ αν σε διώξουν, το παίρνεις μαζί σου.

Σαν τη Νεμέα πέρασα είδα τους αμπελώνες,
στην Αρκαδία στάθηκα τον Πάνα για ν’ ακούσω,
στη Σπάρτη πήγα κι άφησα στεφάνι στο Λεωνίδα,
στη Σάμο ανάσανα βοριά δοκίμασα το νάμα
στη Σαντορίνη ηφαίστεια ήρθα να χαιρετήσω.

Μα όπου κι αν πήγα βορινά, στο κέντρο και στο νότο
κι ακόμη σ’ όλα τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου,
ήπια κρασί με άρωμα κόκκινο, ρετσινάτο.

Γιώργος Νικολόπουλος

Νέλλη Λαγάκου
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Και είδα κληματόβεργες φιδίσιες και λεβέντρες
με τους κορμούς τους λυγερούς, τα δαντελένια φύλλα
του γλεντοκόπου Διόνυσου όλα τ’ αγαπημένα
τσαμπιά γεμάτα θησαυρούς, πεντάγλυκα σταφύλια
κόκκινα, μαύρα, χρυσαφιά, κίτρινα κι ασπρονύχια,
νυχάτα κι ολοστρόγγυλα με σμαραγδιά φινέτσα,
μικρά σβολάκια ταιριαστά το ένα δίπλα στ’ άλλο
αγκαλιασμένα, γελαστά στο ίδιο το τσαμπί.

Δοκίμασα αγιωργίτικο το μαύρο της Νεμέας,
μαυρούδι κόκκινο κρασί ήπια στη Λακωνία,
με κέρασαν ασύρτικο μακριά στη Σαντορίνη
και το μοσχάτο το λευκό και το σταχτί στη Σάμο
μα το ροδίτη τ’ όμορφο μαζί το σιδερίτη
στην Αχαΐα γεύτηκα από πράσινο αμπελώνα.
Σαββατιανό το βάφτισαν στης Αττικής τα μέρη
μα αν θέλεις μοσχοφίλερο τράβα στην Αρκαδία
και στα Ιόνια νησιά θα βρεις τη μαυροδάφνη
το κοτσιφάλι το γλυκό στην Κρήτη, στις Κυκλάδες.

Το ραζακί το ξακουστό παντού σε περιμένει
σ’ όλη τη χώρα τούτη δω της ομορφιάς, του ήλιου
όπου βρεθείς πιες το κρασί, στήσε χορό και γλέντι
κάθε στιγμή, κάθε λεπτό γλυκά τραγούδησε το
γιατί είσαι τόσο τυχερός να γεννηθείς εδώ.

Σαν φεύγει ένας ποιητής

Σαν φεύγει ένας ποιητής
κλαίνε της λεύκας τα φύλλα
και τα κυκλάμινα μοιρολογούν.

Σαν φεύγει ένας ποιητής
στερεύει το ποτάμι
της ελπίδας για το αύριο.

Λίζα Βραχοπούλου

Σαν φεύγει ένας ποιητής
λυπητερό τραγούδι των πουλιών
για δίκιο και ειρήνη.

Σαν φεύγει ένας ποιητής
είν’ οι ελπίδες λιγοστές
να φτιάξουμε τον κόσμο
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Ελλάδα

Τι κι αν μιλούν Ελληνικά
δεύτερης γενιάς γέννα
κυνηγημένοι άλλαξαν χώρα
συμβιβασμένοι εκεί που φτασαν
η πρώτη γενιά δεν άντεξε την χώρα
χωριό και πόλη όλα κλειστά
η πείνα πιο ισχυρή απ’ όλα
ποιος έμαθε της Ελλάδας καμώματα,
πόσο μπορείς να είσαι Έλληνας
αν σε χωρίζει, μεγάλη θάλασσα
γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και πεθαίνουμε στην Ελλάδα
ποιος μπορεί να πει με όλα αυτά
ότι δε είναι του κόσμου η πιο όμορφη χώρα.

Γιώργος Αδαμίδης

Η Ελλάδα η Πατρίδα μου

Η Ελλάδα η πατρίδα μου
η χώρα του Ομήρου
είναι το μέτρο και το φως
και το κλειδί τ’ απείρου.

Αιώνιος Απόλλωνας; Διόνυσος, Αθηνά,
με δάφνες και αμπέλια στολισμένη
cpωc, και κρασί κερνά όλη τη γη,
λάμπει η σοφία της σ’ όλη την οικουμένη.

Κυψέλη είναι, στα σταυροδρόμια της ζωής
και στ’ ουρανού τις στράτες
για να τρυγούν το μέλι της
του κόσμου οι διαβάτες.

Α' βραβείο «Σικελιανά 1991» Σαλαμίνα

Χριστίνα Αγρογιάννη - Κανελλοπούλου
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Η γυναίκα του Λωτ

Η γυναίκα του Λωτ παραμένει
μεσ’ απ’ όλα τα στατικά
δομημένα σχήματα.
Να δείξω τη γυναίκα του Λωτ;
Πως; Αφού είναι απ’ όλα
τα βουβά το πιο αλάτι,
το πιο ακίνητο του θανάτου
ενός θανάτου επίμονου
ακίνητου μέσα σε μια συνεχή
περιέργεια που εκφράζεται
με την κίνηση που απέμεινε
την τελευταία
φωνή κραυγαλέα :
Ποιοι είσαστ’ εσείς οι κόκκινοι
πυρωμένοι από φλόγες;
Ποιος είναι ο ακόλαστος
εγώ ή εσείς;
Τι γυρεύω εδώ εγώ
καταδικασμένη για πάντα στη σιωπή;
Βλέπω το τρομερό ξέσπασμα
της επιθυμίας σας και γω
για πάντα θα μένω
αμέτοχη, βρίζοντας και φτύνοντας
κάτι κρυστάλλους επίμονους
που μου κατατρώγουν το στόμα.
Διψάω· δε θέλετε να μου δώσετε νερό
μου δίνετε μόνο αδιάντροπα
αυτή την τρομερή σας εικόνα.

Το ψωμί σας είναι λυσσασμένο,
μα εγώ θά’δινα τα πάντα
για ένα ψίχουλο·
έναν μόνο κόκκο
απ’ τ’ ατέλειωτα όργιά σας.
Η μουσική σας με ξεκουφαίνει·
βουτηγμένη στην αφόρητη μοναξιά μου
καραδοκώ ν’ ακούσω
τον ήχο ενός μικρού κύματος
που θα ξεσήκωνε τ’ αλατερό μου μνήμα
με παλμούς υπέροχους
θα’ φτανε να κλείσω
τις ματωμένες πληγές
που μ’ ανοίξατε
αιώνες τώρα.
Το μόνο που φοβάμαι
η ανυπαρξία.
Μη μου πείτε πως δεν υπάρχω,
πως δεν υπήρξα ποτέ
πως δεν είμαι ούτε μνήμη.
Μη με λιώσετε με τους
καταρράκτες των δακρύων σας
δεν θέλω δάκρυα και συγγνώμες
μόνο πείτε μου
υπάρχεις
κι’ είσαι για μας
ένα κομμάτι αλάτι.

Άρτεμης Βαζιργιαντζίκη



ΤΟ ΤΕλΟς

Χάρης Μελιτάς
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Διήγημα

«Εν αρχή ην το τέλος!»
Τούτα τα χρόνια δεν τον σκότιζαν τα γήινα. Έψαχνε μόνο ένα τέλος μεγαλόπρεπο 

στο μυθιστόρημα - σταθμό της ύπαρξης του. Σ’ αυτό το αψεγάδιαστο κείμενο, με 
τις ευρηματικές ιδέες, τη συναρπαστική πλοκή και τις απίστευτες ανατροπές, άξιζε 
οπωσδήποτε ένα απαράμιλλο φινάλε. Αμαρτία να θυσιάσει τον ήρωα του σ’ ένα 
δειλό, συμβατικό, ζαχαρωμένο τέλος.

Μολονότι παιδιόθεν εκτιμούσε απεριόριστα όλες τις εκφάνσεις της συγγραφικής 
του δραστηριότητας - ιδίως αφότου κέρδισε το τρίτο βραβείο στην έκθεση για την 
Αποταμίευση - οψίμως επέλεξε να εμβαθύνει αποκλειστικά στο μυθιστόρημα. Μόλις 
βγήκε στη σύνταξη, εγκατέλειψε στιχουργίες, θεατρικά και ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
κι έπεσε «με τα μούτρα» στο γράψιμο του σπουδαίου πονήματος.

«Πόσο ρηχός είναι ο κόσμος», μονολογούσε με απαρέσκεια. «Εξαργυρώνει 
σκυφτός την υστεροφημία του σε ταμεία ευτελών απολαύσεων και πρόσκαιρου 
κέρδους, στο κυνήγι μιας αμφίβολης ευημερίας».

Όμως εκείνος μ’ αυτό το μυθιστόρημα, θα τίναζε την μπάνκα στον αέρα!
Επιτέλους θα καταλάβαιναν όλοι πόσο τον είχαν αδικήσει. Η Ελένη που τον 

παράτησε για τον κτηνίατρο από τη Δράμα, ο γιος του που τηλεφωνούσε μόνο για 
χαρτζιλίκι, ο διευθυντής που του στέρησε τον τελευταίο βαθμό, οι συνάδελφοι που 
γελούσαν με τα σονέτα του στο γραφείο.

Αμέτρητες φορές -σαν απαιτητικός σκηνοθέτης- γύριζε στο μυαλό του τις 
μαγικές σκηνές του θριάμβου του κατά την απονομή του πρώτου βραβείου της 
Ακαδημίας Αθηνών. Κάτω από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του κοινού, διέσχιζε 
το κατάμεστο αμφιθέατρο με σιγουριά φτασμένου ηθοποιού κι ανέβαινε προσεκτικά 
-μήπως σκοντάψει τελευταία στιγμή- στην εξέδρα των επισήμων. Ένας υπουργός 
του προσέφερε το βραβείο, μια καλλονή τις γαρδένιες και το φιλί της. Το μικρόφωνο 
ήταν πλέον στη διάθεση του -πρώτη φορά όλοι κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Τότε 
γινόταν ήλιος, δέντρο, πυρκαγιά και μ1 ένα λόγο κρυσταλλένιο, κοφτερό ξεσήκωνε 
αληθινά το κατάπληκτο πλήθος.

Όμως, όσο κι αν πρόσεχε μην σκοντάψει ανερχόμενος στο βήμα της πρωθύστερης 
καταξίωσης, σκόνταφτε πάντα στις ακοίμητες συμπληγάδες που φρουρούσαν το 
επίζηλο τέλος. Στην αρχή φαινόταν απλό, δεν μπορούσε να φανταστεί τις απίστευτες 
δυσκολίες του εγχειρήματος. Έπρεπε ν’ ανακαλύψει κάτι πρωτότυπο, πνευματώδες, 
συναρπαστικό - συγχρόνως όμως βαθυστόχαστο, μεγαλεπήβολο, υπερβατικό. Εν 
τέλει, ένα τέλος μοναδικό στα χρονικά της λογοτεχνίας.



40

Άπειρες νύχτες το κίτρινο φως της λάμπας, μεταμόρφωνε κάθε σελίδα σε 
ανταριασμένο πεδίο μάχης. Το αίμα φούσκωνε στα μηνίγγια του, τα μάτια του 
έλαμπαν, η πένα του σπάθιζε τα φαντάσματα. Ένας χείμαρρος πυρωμένων λέξεων 
ανέβλυζε από κάποια παλιά πληγή του, πλημμυρίζοντας το χαρτί αιμάτινες φράσεις 
-προάγγελους ενός εκθαμβωτικού, ανεπανάληπτου τέλους. Μα λες και τρόμαζε στην 
όψη του λυκαυγούς, μάζευε ξημερώματα τα νερά του, δίπλωνε ξαφνικά τις όχθες 
του και παρασύροντας τις μεγαλόπνοες σκέψεις του συγγραφέα, υποχωρούσε στην 
ζοφερή πηγή του, αφήνοντας το μυθιστόρημα να περιμένει άναυδο το μνημειώδες 
τέλος.

«Μάλλον ευθύνεται ο κλειστός χώρος του γραφείου», συμπέρανε κάποτε μετά 
από εμβριθείς συλλογισμούς στη διάρκεια ενός περιπάτου στον Εθνικό κήπο. «Πώς 
δεν το σκέφτηκα τόσο καιρό;» απολογήθηκε λίγο αργότερα στον αγαπημένο του 
καθρέφτη του μπάνιου. «Διόλου απίθανο το τέλος να κρύβεται στη φύση, εκεί που 
ο άνεμος ανοίγει διάπλατα τις πύλες των ιδεών κι ο ήλιος χρυσώνει στο διάβα του τ’ 
ανήσυχα βέλη των λογισμών».

Την επαύριον κιόλας κατέστρωσε το πρόγραμμα των καθημερινών εκδρομών 
προς άγραν του διαφεύγοντος τέλους.

Φθινόπωρο το γύρευε στη θάλασσα. Αφουγκραζόταν ευλαβικά τους βρυχηθμούς 
των βράχων, παρατηρούσε με προσοχή τα ίχνη των κυμάτων στην αμμουδιά, ή 
προσπαθούσε ν’ αντλήσει πληροφορίες κουβεντιάζοντας μ’ ένα σοφό ναυάγιο που 
είχε φάει τη θάλασσα με το κουτάλι. Όμως την ώρα που θαρρούσε πως το στρίμωχνε, 
το τέλος έσπαγε μεμιάς τις συλλαβές, σκαρφάλωνε λαθραία στο πλοίο της γραμμής 
κι ανέμελο χανότανε στις στέπες του πελάγους.

Την Άνοιξη πάλι, προτιμούσε να ψάχνει στην εξοχή. Πότε στο θρόισμα των 
φυλλωμάτων, πότε στα μύρα της πασχαλιάς, πότε στα παλιά ρεμπέτικα των θάμνων, 
που αιωρούνται στα χείλη της ρεματιάς. Το τέλος όμως ξεγλιστρούσε σαν φίδι κι 
οχυρωνόταν σιωπηλό ανάμεσα στις πέτρες. Εκείνος τότε πείσμωνε κι αγωνιζόταν 
κάθιδρος με λέξεις αιχμηρές μήπως το ξετρυπώσει, προσμένοντας ανέλπιδα 
καινούργιες συλλαβές που θα το εξανάγκαζαν να βγει απ’ το καβούκι.

Εσχάτως έπεφτε νωρίς να κοιμηθεί - αφού ξενύχτια κι εξορμήσεις τον γελάσανε - 
ίσως φανερωνότανε στα όνειρα αυτό που με λαχτάρα καρτερούσε. Ετοίμαζε με ζήλο 
το κρεβάτι του και πλάγιαζε με μάτια σφαλιστά, ελπίζοντας στη χώρα των θαυμάτων 
να βρεθεί, ν’ αντιπαλέψει εφιάλτες και στοιχειά, γυρίζοντας με λάφυρο τ ονειρεμένο 
τέλος.

Με τα πολλά, το τέλος τον λυπήθηκε. Μια νύχτα παραμόνεψε στον ύπνο του και 
της ζωής του έκοψε ανάλαφρα το νήμα.
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Απόφευγε ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τις φιλοδοξίες σου. Οι μικροπρε-
πείς άνθρωποι πάντα το κάνουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά μεγάλοι, σε κάνουν να 
αισθανθείς ότι κι εσύ μπορείς να γίνεις μεγάλος.
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Πασχαλινά Ποιήματα

Η ημέρα της Λαμπρής

Διονύσιος Σολωμός
 
Καθαρώτατον ήλιο επρομηνούσε
Της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
Σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε
Τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη∙
Και από ’κει κινημένο αργοφυσούσε
Τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,
Που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.

Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,
Όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε∙
Μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
Με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε∙
Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες
Ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε∙
Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,
Πέστε: Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

Δάφνες εις κάθε πλάκα έχουν οι τάφοι.
Και βρέφη ωραία στην αγκαλιά οι μανάδες∙
Γλυκόφωνα κοιτώντας τες ζωγραφι-
σμένες εικόνες, ψάλλουνε οι ψαλτάδες∙
Λάμπει το ασήμι, λάμπει το χρυσάφι,
Από το φως που χύνουνε οι λαμπάδες∙
Κάθε πρόσωπο λάμπει απ’ τ’ αγιοκέρι,
Οπού κρατούνε οι Χριστιανοί στο χέρι.

Τα κεράκια της Λαμπρής

Στέλιος Σπεράντσας

 
Το εκκλησάκι λάμπει απόψε σαν κρυστάλλι.
«Δεύτε λάβετε...» με γλύκα σιγοψάλλει.
Κι ο παππάς, που τ΄ άσπρο ράσο του φορεί,
κι όλοι πάνε για ν΄ ανάψουν το κερί.

Τι χαρμόσυνα η καμπάνα που σημαίνει,
τι χαρά που έχει κι ο κόσμος ο πιστός!
Πώς ευώδιασαν οι κήποι οι ανθισμένοι
τώρα, τώρα, που αναστήθηκε ο Χριστός!
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Εαρινή Συμφωνία

Γιάννης Ρίτσος

Πασχαλινά κάλαντα από το Αγρίνιο - Τα Ρουσάλια 

 Άκου τα σήμαντρα
των εξοχικών εκκλησιών.
Φτάνουν από πολύ μακριά
από πολύ βαθιά.
Απ’ τα χείλη των παιδιών
απ’ την άγνοια των χελιδονιών
απ’ τις άσπρες αυλές της Κυριακής
απ’ τ’ αγιοκλήματα και τους περιστεριώνες
των ταπεινών σπιτιών.

Άκου τα σήμαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησίες
που δε γνώρισαν τη σταύρωση
και την ανάσταση.

Καλώς σ’ έβραμε αφέντη, άρχοντά μου και λεβέντη 
Να στα πούμε τα Ρουσάλια, πέστε τα ρε παλικάρια 
Να στα πούμε σ’ένα πρώτα, που σε βρήκαμε στην πόρτα 
Και ξιστέρου της κυράς μας και της ρουσοπέρδικάς μας
Κάτω σ’ ένα περιβόλι, δάφνη και μηλιά μαλώνει 
Δάφνης πήρα εγώ κλωνάρι, να με πάρει το ποτάμι 
Να με πάει δύση-δύση, κάτω στη γιαλέρνια βρύση 
Όπου πλένουν οβριοπούλες, καματίζουν τουρκοπούλες
 Βάλε το δεξί σου χέρι, μες στην αργυρή σου τσέπη
 Βγάλε το εικοσιπεντάρι, δος το του σαχανατάρη 
Να σας πούμε Χριστός Ανέστη, που ετάφη και ανέστη.

Γνώρισαν μόνο τις εικόνες
του Δωδεκαετούς
που ‘χε μια μάνα τρυφερή
που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι
που ‘χε στα μάτια του το μήνυμα
της επερχόμενης Μαγδαληνής.

Χριστέ μου
τι θα ‘τανε η πορεία σου
δίχως τη σμύρνα και το νάρδο
στα σκονισμένα πόδια σου;

Στο σπιτάκι μας γυρίζω σε λιγάκι
και στο δρόμο μου σκορπάω φεγγοβολιά.
Το καντήλι μας ανάβω και το τζάκι
κι αγκαλιάζω τους δικούς μου με φιλιά.

Στο τραπέζι η μαγειρίτσα μας αχνίζει.
Γύρω ελάτε με χαρά σας προσκαλώ.
Κόψε εφτάζυμο, πατέρα, που μυρίζει
κι ας τσουγκρίσουμε τ΄ αυγά για το καλό.
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Η Μάνα του Χριστού

Πώς οι δρόμοι ευωδάνε με βάγια στρωμένοι,
ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες!
Η χαρά της γιορτής όλο πιότερο αξαίνει
και μακριάθε βογκάει και μακριάθε ανεβαίνει.

Τη χαρά σου, Λαοθάλασσα, κύμα το κύμα,
των αλλώνε τα μίση καιρό τήνε θρέφαν,
κι αν η μαύρη σου κάκητα δίψαε το κρίμα,
να που βρήκε το θύμα της, άκακο θύμα!

Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γιε μου καλέ μου.
Ανοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις.
Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιε μου,
δε μιλάς, δεν κοιτάς πώς μαδιέμαι, γλυκέ μου!

Κει στο πλάγι δαγκάναν οι οχτροί σου τα χείλη...
Δολερά ξεσηκώσανε τ’ άγνωμα πλήθη,
κι όσο ο γήλιος να πέση και νά ‘ρθη το δείλι,
το σταυρό σου καρφώσαν κι’ οχτροί σου και φίλοι.

Μα γιατί να σταθής να σε πιάσουν! Κι ακόμα,
σα ρωτήσανε: «Ποιος ο Χριστός;» τί ‘πες «Νά ‘με»!
Αχ! δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα!
Τριάντα χρόνια παιδί μου δε σ’ έμαθ’ ακόμα!

Κώστας Βάρναλης
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Μαγδαληνή

Ω Κύριε, εγώ ‘μαι που έσπασα σα μυρογιάλι
στα ιερά σου πόδια την καρδιά μου, και τα ολόξανθα
μακριά μαλλιά μου εγώ τ’ ανέμισα στις τρέμουλες,
σκυφτές των Αποστόλων κεφαλές, σα φλάμπουρο!

Εγώ ‘μαι που όντας όλοι οι εδικοί μακριάθε
κοιτώντας το σταυρό σε κλαίγαν σκορπισμένοι,
στεκόμουν στο πλευρό σου παραστάτης, κι όρθια
στα χέρια μου εδεχόμουν, στην ποδιά, στο πρόσωπο,
πηχτό, ζεστό, σαν όμπρο θερινό, το γαίμα σου!

Κ’ έκραζα: Ανοίξου γης, ποτίσου γης, σκιρτήστε
σα σπόροι αθάνατοι στο χώμα, ώ πεθαμένοι!
Χριστέ, κι αν όλοι σ’ αρνηθούν, δε θα πεθάνεις!

Γιατί στον κόρφο μου το αθάνατο νερό
κρατώ και σε κερνώ, και κατεβαίνεις πάλι
στη γης, και περπατάς μαζί μου στα χωράφια,
βολές σωπαίνοντας γλυκά, βολές ταΐζοντας
το Λόγο τον καλό στα πεινασμένα πλήθη.

Νίκος Καζαντζάκης
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Παλιό χειρόγραφο από το χωριό Καπούτι της Κύπρου

 
Άρκοντες αφιγκράστε μου της Δέσποινας τον θρήνον 
που κλαίει τον μονογενήν εις τον σταυρόν εκείνον. 
Αδέ μαντάτον σκοτεινόν τζιαι μέρα λυπημένη
που ήρτεν σήμερον σε μεν την πολλοπικραμένην. 
Αδέ χαράν που δκιάβασα τζι’ εγέννησα τον ήλιον
τον φόον που επέρασα στης γέννησης τον σπήλιον
για τον Ηρώδην τον πικρόν μεν χάσει το βασίλειον. 
Γρυσόν δεντρόν εβλάστησεν ο εύσπλαχνος υιός μου
τζ’ έβκαλεν κλώνους δώδεκα για σιεπασμόν του κόσμου. 
Τωρά οι κλώνοι κόπηκαν τα φύλλα μαραθήκαν
τζι’ η βρύση εσταμάτησεν, όλα εξερανθήκαν.
Ιούδας τον επρόδωσεν αργύρια τριάντα
τζι’ ενόμισεν ο μιαρός πως θα τα έσιει πάντα.
Τζι’ ο κωμοδρόμος άνομος απού να δκιακονήσει
μήτε ψουμίν να ‘βρει να φα, με ρούχον να φορήσει. 
Είπαν του κόψε τέσσερα, τζιαι τζιείνος κόφκει πέντε
νήεν κοπούν τα γρόνια του να μείνουν μέρες πέντε. 
Πέντε καρ(φ)κιά εβάλασιν επάνω στον υιόν μου
τζι’ εκάμαν Τον τζι’ εφύρτηκεν το φως των οφθαλμών μου
Ω! Πανσεβάσμιε σταυρέ ξύλον ευλογημένον
όπου βαστάζεις τον Θεόν πάνω σου κρεμασμένον. 
Σκύψε σταυρέ να δυνηθώ, να τον καταφιλήσω
τον ποιητήν μου και Θεόν να τον ποσιαιρετήσω. 
Όρη αναστενάξετε και πέτρες ραγιστείτε
Και ζωντανοί τες λύπες μου κλάψετε και θρηνείτε. 
Κλάψετε χήρες κι ορφανά, όλοι την συντροφιά σας
κλάψετε τον διδάσκαλον και την παρηγοριάν σας. 
Τζιαι που μασιέριν να σφαώ τζιαι που κρεμόν να δώσω
τζιαι που ποτάμιν σύθθολον να μπω να παραδώσω. 
Τζι’ η Δέσποινα που το ‘βκαλεν προφήτισσα λοάτε
τζιείνης πρέπει η δόξασις τζ’ εμέναν τ’ ως πολλά ‘τε.
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Η Άνοιξη σε Έλληνες Ποιητές

Επιμέλεια: Σωτήρης Νικολακόπουλος

Ο Τέλλος Άγρας,να θυμάται μιαν Άνοιξη, κάποια νειάτα, έναν έρωτα, (πόσο άτυχος 
πρέπει να είσαι για να σε σκοτώσει σφαίρα την ημέρα της απελευθέρωσης;)

Άνοιξη η γειτονιά, κ η μέρα ζωγραφιά!
Πολύ ήταν να αξιωθώ παρόμοιαν ομορφιά,
-τριαντάφυλλο το στόμα μου τριανταφυλλί
Τα άνθια τα αμαρτωλά στο στόμα να φιλή.
Στο δρόμο ή σ αψηλό μπαλκόνι αντικρυνό-
Ώ αγάπη των δεκάξη μου χρονώ!

Έναν Απρίλη ταυτισμένο με τον μεγάλο έρωτα ζητά ο Γλαύκος Αλιθέρσης

Από καιρό σε πρόσμενε η ψυχή μου.
Μ αλίμονο! δεν ήρθες με του Απρίλη
Τα λούλουδα στην όψη σου, καλή μου.

ο Ιωάννης Βηλαράς φορτώνει τον στίχο σε ένα ποίημα με τον τίτλο Άνοιξις. Να οι 
πρώτοι στίχοι.

Η γλυκυτάτη Άνοιξι
Με τα άνθη στολισμένη,
Ροδοστεφανωμένη,
Τη γη γλυκοτηράει.

Αναπολεί κάποιον ερωτικό και πάλι Απρίλη ο Ηλίας Βουτιερίδης.

Μήτε η δροσάτη νειότη σου θα στείλει
Τον όμορφό της θρίαμβο να μένει
Μες στην ψυχή σαν θύμηση του Απρίλη.

Η αδυναμία στις μικρές ηλικίες συχνά σφραγίζεται από ανοιξιάτικες αναφορές. 
Ιδού ο Φώτος Γιοφύλλης

Γλυκειά Μικρούλα, δεν την καρτερούσες
Την ξελογιάστραν άνοιξη. Μα νάτη!
Σε βρήκε βυθισμένη, ως μελετούσες
Σκυμμένη στα βιβλία μ έγνοιες γιομάτη.
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Όμορφη η εικόνα από τον Φοίβο Δέλφη.

Είναι ωραία η άνοιξη χίλια κεριά αναμμένα
Τα άνθη της γης σε περιμένουν να περάσεις.
Σκορπούν ευωδιές, ψέλνουν αλληλούια οι κορυδαλλοί
Μεθυσμένοι από το φως, εράσμια νύμφη.

Η Λιλή Ιακωβίδη μιλά για άνοιξη, αλλά εκείνο που αναπολεί είναι τα νιάτα και τα 
πάθη που δεν χορταίνονται ποτέ.

Ω, πως σε χάρηκα Άνοιξη
Με τα γαλάζια κλώνια,
Δεντρί πολυανθισμένο!
Κεντούσες φως ολόχρυσο
Κελαηδισμούς στα χρόνια
Κι εγώ να μην χορταίνω

ο Ιάσων Ιωαννίδης.
Ωρίμασαν τα χείλια σου
Σάλεμα της σίκαλης
Στον ανοιξιάτικο αγέρα
Το βάδισμά σου.
Σε θέλω.

Την ελληνική άνοιξη νοσταλγεί ο Λορέντζος Μαβίλης.

Πάλε ξυπνάει της άνοιξης τα αγέρι
Στην Πλάση μυστικής αγάπης γλύκα,
Σα νύφη η γη, πώχει άμετρα άνθη προίκα
Λάμπει, ενώ σβυέται της αυγής τα αστέρι.
Να ξαναϊδώ και το δικό σου Μάη
Όμορφή μου, καλή, γλυκειά , πατρίδα!

Ο Νίκος Παππάς κάμει ποίηση με έννοιες απόλυτες.

Τα πιο ωραία, τα ωραιότερα του κόσμου
Δεν είναι λίγα δεν είναι πολλά.
Ο παιδικός όρμος
Η πρώτη λύπη μας
Η ανοιξιάτικη Αττική
Το περιστέρι στα καταγάλανα Τρίκαλα
Είναι αυτά που σαν πληγές
Έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο πλάι μας…
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Συγκλονιστική Μαρία Πολυδούρη

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη,
Όταν αντικρύ θ’ανοίγει μες στη γλάστρα μου δειλά
Ένα ρόδο-μια ζωούλα. Και θα μου κλειστούν τα χείλη
Και θα μου κλειστούν τα μάτια μοναχά τους, σιωπηλά.

Θα πεθάνω μιαν αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη.
Η στερνή πνοή μου θάρθη να στο πη και τότε πια,
Όση σου απομένει αγάπη, θάναι σα θαμπό καντήλι
Φτωχή θύμηση στου τάφου μου την απολησμονιά.

Ο Προβελέγγιος 

Ήλθε ο Μάρτης και ξυπνά
Σα νυφούλα η πλάση,
Λουλουδίζουνε βουνά,
Πρασινίζουν δάση.

Και ο Σαραντάρης

Μου φαίνεται πως η άνοιξη
Σαν κελαιδά με τρέμει
Μην της ζητήσω ένα σκοπό
Να δώσω του έρωτά μου
Μην της ζητήσω ένα φιλί
Να σου φιλήσω την καρδιά
Να σου χαρίσω δυο φτερά
Και να σε δω δικιά μου

Να θυμίσω ότι οι πιο παροιμιώδεις στίχοι για την άνοιξη και τον έρωτα έρχονται από 
τον Σολωμό, που με δυο στίχους από τους «Ελεύθερους πολιορκημένους» είπε κα-
ταληκτικά, όσα προσπάθησαν, φλύαρα πολλές φορές να πουν πολλοί άλλοι. 

Ο γνωστός: «Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε…»
και ο ακόμα πιο γνωστός: «Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη…».
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Eιδήσεις από τον Διεθνή Λογοτεχνικό χώρο

φης σκλάβας που είχε ερωτευτεί. Μετά 
την επιστροφή του στο σπίτι, αναφέρει ο 
Ηρόδοτος, η Σαπφώ κορόιδεψε τον ερω-
τοχτυπημένο της αδελφό σε ένα από τα 
ποιήματά της. Το ποίημα «Αδέλφια» όμως 
δεν περιέχει χλευασμό, αλλά μάλλον μια 
ανησυχία δύο ανθρώπων σχετικά με την 
επιτυχία του τελευταίου ταξιδιού του Χά-
ραξου στη θάλασσα. Ο αφηγητής είναι 
ίσως η ίδια η Σαπφώ (αν και η απώλεια 
των αρχικών στίχων το καθιστά ασαφές) 
και συμβουλεύει να γίνει μια προσευχή 
στην Ήρα ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
του ταξιδιού και επικαλείται τους θεούς να 
βοηθήσουν τους αγαπημένους της. Η τε-
λευταία στροφή του ποιήματος μιλά για το 
Λάριχο, κατά πάσα πιθανότητα το μικρό-
τερο αδερφό της Σαπφούς, που «αν γίνει 
άνδρας κάποτε, γοργά θα λυτρωθούμε 
από τις στεναχώριες μας».

Μια οριζόντια γραμμή στον πάπυ-
ρο υποδεικνύει το τέλος του ποιήματος 
«Αδέλφια» και την αρχή του επόμενου, 
μια έκκληση στη θεά Αφροδίτη. Από αυτό 
το δεύτερο ποιήματα μόνο σκόρπιες λέξεις 
έχουν ανακτηθεί, γιατί ο πάπυρος προς τα 
κάτω είναι όλο και πιο κατεστραμμένος και 
οι λέξεις προς το τέλος είναι δυσανάγνω-
στες. Αν κρίνουμε από όσα είναι γνωστά 
για την ποίηση της Σαπφούς, αυτό το ποί-
ημα μπορεί να είναι μια αίτηση βοήθειας 
προς την Αφροδίτη για την ερωτική κατά-
κτηση κάποιου προσώπου.

Η Σαπφώ έγραψε στην Αιολική διάλε-
κτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία δια-
φέρει σημαντικά ηχητικά και ορθογραφικά 
από την Αττική που καθιερώθηκε αργότε-
ρα. Ο πάπυρος περιέχει μερικά σημάδια με 

Επιμέλεια: Γιώργος Μαρινάκης 

1Μετά από 2.700 χρόνια, ανακαλύφθηκαν 
δύο ανέκδοτα ποιήματα της γνωστότερης 
ποιήτριας του αρχαίου κόσμου, της Σαπ-
φούς. Ένας «ανώνυμος συλλέκτης» στο 
Λονδίνο έδωσε τα ποιήματα γραμμένα σε 
ένα κομμάτι αρχαίου πάπυρου στον Αμε-
ρικανό παπυρολόγο Dirk Obbink, καθη-
γητή στο τμήμα κλασικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και ο δρ. 
Obbink ισχυρίστηκε ότι είναι «πέραν πά-
σης αμφιβολίας» έργα της Σαπφούς, και 
προέρχονται από το πρώτο βιβλίο της. «Το 
νέο ποίημα της Σαπφούς κόβει την ανάσα» 
λέει ο Albert Henrichs, ένας καθηγητής 
του Χάρβαρντ που εξέτασε τον πάπυρο 
μαζί με τον Dr. Obbink. «Είναι ο καλύτερα 
διατηρημένος πάπυρος της Σαπφούς που 
υπάρχει, με λίγα γράμματα που πρέπει να 
αποκατασταθούν στο πρώτο ποίημα, και 
ούτε μια λέξη υπό αμφισβήτηση. Το περιε-
χόμενο είναι απολύτως συναρπαστικό».

Το ένα από τα δύο ποιήματα σώζεται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου και όπως σημει-
ώνει ο καθηγητής Henrichs, μιλάει για 
τον Χάραξο και τον Λάριχο, ονόματα που 
αρχαίες πηγές αποδίδουν σε δύο από τα 
τρία αδέλφια της Σαπφούς, αλλά ποτέ πριν 
δεν είχαν βρεθεί στα γραπτά της. Κατά 
συνέπεια ο καθηγητής Obbink ονόμασε 
το ποίημα αυτό «Αδέλφια». Στο ποίημα 
υπάρχει σαφής υπαινιγμός ότι ο Χάραξος 
ήταν ένας έμπορος των θαλάσσιων οδών. 
Ο ιστορικός Ηρόδοτος, ο οποίος έγραψε 
δύο αιώνες μετά τη Σαπφώ, επίσης πε-
ριγράφει τον Χάραξο ως οδοιπόρο – ως 
άντρα που ταξίδεψε στην Αίγυπτο, όπου 
ξόδεψε μια περιουσία για να εξαγοράσει 
την ελευθερία της Ροδόπης, μιας όμορ-
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τα οποία ο συντάκτης του, κρίνοντας ότι η 
αιολική μπορεί να μην ήταν γνωστή στους 
αναγνώστες, έκανε σημειώσεις για τη σω-
στή προφορά των λέξεων. Επίσης, φέρει τα 
σημάδια από ένα αρχαίο σκίσιμο του πάπυ-
ρου και την προσπάθεια αποκατάστασης 
της ζημιάς με ένα άλλο κομμάτι πάπυρου.

Ο γραφικός χαρακτήρας στον πάπυρο 
επέτρεψε στον Dr. Obbink να προσδιορίσει 
τη χρονολογία στο τέλος του 2ου ή στον 3ο 
αιώνα μ. Χ., σχεδόν μια χιλιετία αφού πρω-
τοέγραψε η Σαπφώ. Λίγο μετά από αυτή 
τη περίοδο τα κείμενα που ήταν γραμμένα 
στην Αιολική και σε άλλες, λιγότερο συ-
νηθισμένες διαλέκτους, άρχισαν να εκλεί-
πουν, γιατί οι εκπαιδευτικοί και οι γραφείς 
επικεντρώθηκαν σε συγγραφείς της Αττι-
κής διαλέκτου. Η Σαπφώ, μαζί με πολλούς 
άλλους συγγραφείς, ήταν θύμα αυτού του 
περιορισμού των ελληνικών σπουδών στην 
ύστερη αρχαιότητα και ακόμη περισσότερο 
στο Μεσαίωνα, όταν οι πάπυροι άρχισαν να 
αντιγράφονται σε βιβλία.

Ο νέος πάπυρος με τα ποιήματα της 
Σαπφούς πιθανότατα προήλθε ίσως από 
την Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αλλά η προ-
έλευση του δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
με ακρίβεια. Πολλοί πάπυροι δεν προ-
έρχονται από αρχαιολογικές ανασκαφές, 
αλλά από την μαύρη αγορά που εμπορεύ-
εται θραύσματα πάπυρων της αρχαιότητας, 
τα σουκ, τα παζάρια, και από καταστήματα 
με αρχαιότητες. Είναι πολύ πιθανόν ότι και 
άλλα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα πρέ-
πει να είναι κρυμμένα σε αυτά τα μέρη, και 
ίσως ανακαλυφθούν στο μέλλον.
Παρά τη φήμη της Σαπφούς στην αρχαι-
ότητα και τον τεράστιο όγκο του έργου 
της, μόνο ένα πλήρες ποίημα και τμήματα 
τεσσάρων ακόμη ποιημάτων της σώζονται 
σήμερα. Ένα από αυτά τα τέσσερα ουσια-
στικά ανακτήθηκε από ένα κομμάτι πάπυ-
ρου το 2004. Με τη νέα ανακάλυψη του 

Dr Obbink προστίθεται ένα πολύτιμο έκτο 
ποίημα στο σωζόμενο έργο της ποιήτριας 
και υπάρχει ελπίδα για περισσότερες ανα-
καλύψεις στο μέλλον.

Στο μετρό του Λονδίνου θα αναρτη-
θούν στίχοι της Σαπφούς στα πλαίσια 
της εκδήλωσης “Greek Poems on the 
Underground”. Αποσπάσματα στίχων από 
έξη ποιήματα αρχαίας Λέσβιας ποιήτριας 
θα είναι αποτυπωμένα πάνω σε έξη αφί-
σες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε εκα-
τοντάδες βαγόνια και υπολογίζεται ότι θα 
τις διαβάσουν εκατομμύρια επιβάτες που 
μετακινούνται καθημερινά στην βρετανι-
κή πρωτεύουσα. Η εκδήλωση αυτή πραγ-
ματοποιείται με αφορμή την ελληνική 
προεδρία της Ε.Ε., σε συνεργασία με την 
πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο και το 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Προχωρούν με γοργό ρυθμό οι εργασί-
ες για την κατασκευή του νέου κτιρίου 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Φαληρικό 
Δέλτα. Όπως είναι γνωστό, το κτίριο έχει 
σχεδιαστεί από τον διακεκριμένο Ιταλό 
αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και εκτιμάται 
ότι θα ολοκληρωθεί και θα εγκαινιαστεί 
σε δύο χρόνια , μέσα στο 2016. Έχει ήδη 
αρχίσει ένας ευρύς διάλογος σχετικά με 
το ρόλο που πρέπει να παίξει  η Εθνική 
Βιβλιοθήκη (ΕΒΕ) στην καινούργια εποχή 
της ψηφιακής τεχνολογίας και της ευρεί-
ας διάδοσης και κατανάλωσης της πληρο-
φορίας, καθώς και για την επαρκή οικο-
νομική της στήριξη από το κράτος, ώστε 
να μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά της 
έξοδα. Εν τω μεταξύ, στην ΕΒΕ η οποία 
ήταν ακέφαλη από το 2005, επιλέχθηκε 
ως διευθυντής (μεταξύ των δεκαπέντε 
υποψηφίων που υπέβαλλαν υποψηφιότη-
τα) ο Φίλιππος Τσιμπόγλου, ο οποίος ήταν 
από το 1999 διευθυντής της βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Ο δήμος Πατρών δεν μπόρεσε τελικά 
λόγω κρίσης να αγοράσει το σπίτι στο 
οποίο γεννήθηκε στις δεκατρείς του Γε-
νάρη του 1859 ο Κωστής Παλαμάς. Οι 
προσπάθειες να γίνει μουσείο το γενέ-
θλιο σπίτι του μεγάλου μας ποιητή που 
βρίσκεται στον αριθμό 241 της οδού Κο-
ρίνθου, δεν είχαν αποτέλεσμα. Έτσι, ο κά-
τοχος του ακινήτου έβαλε πωλητήριο και 
ανέθεσε σε μεσιτικό γραφείο να βρει νέο 
ιδιοκτήτη. Η οικία είναι εμβαδού περίπου 
700 τ.μ. και ανήκει σε ιδιώτη, αλλά ανα-
κηρύχθηκε διατηρητέα από την Εφορία 
Αρχαίων Μνημείων. Επρόκειτο να βγει 
σε πλειστηριασμό από τράπεζα το 2011 
με πρώτη τιμή προσφοράς τα 1.066.000 
Ευρώ, αλλά ο πλειστηριασμός αναβλή-
θηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή 
πώλησης του είναι 15 εκατομμύρια Ευρώ 
(από τα «Μεσολογγίτικα Χρονικά»).

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπε-
ζας εξέδωσε ένα τόμο με θεωρικά, δοκι-
μιακά, επιστημονικά και λημματογραφικά 
κείμενα της δεύτερης εγκατάστασης του 
Γεωργίου Βιζυηνού στην Αθήνα (1884-
1892), με τίτλο «Στους δρόμους της λο-
γιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και 
κριτικής». Η αρχική επιμέλεια των κειμέ-
νων ήταν του πανεπιστημιακού καθηγητή 
Παναγιώτη Μουλλά και συμπληρώθηκε 
από τις καθηγήτριες Βενετία Αποστολίδου 
και Μαίρη Μικέ.

Επανεκδίδεται από τις εκδόσεις «Εστία» το 
σύνολο του έργου της Μαρίας Πολυδού-
ρη (1902-1930) με τίτλο «Τα ποιήματα», 
σε επιμέλεια της αναπληρώτριας καθηγή-
τριας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών Χριστίνας Ντουνιά. Είναι 
η τρίτη κατά σειρά - και συμπληρωμένη - 
προσπάθεια έκδοσης του συνόλου του έρ-
γου της Καλαματιανής ποιήτριας, μετά από 

αυτές της Λιλής Ζωγράφου (Εστία, 1961) 
και του Τάκη Μενδράκου (Αστέρι, 982).

Οι εκδόσεις «Καστανιώτης» εξέδωσαν με-
ταφρασμένες σε ένα βιβλίο έξη διαλέξεις 
του Ιτάλο Καλβίνο, τις οποίες έγραψε για 
το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Το Ιούνιο 
του 1984 ο Καλβίνο προσκλήθηκε από το 
Χάρβαρντ να δώσει τις διαλέξεις κατά το 
Ακαδημαϊκό έτος 1985-86. Ο συγγραφέας 
έγραψε τις διαλέξεις, αλλά δεν πρόλαβε να 
τις δώσει γιατί πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου 
του 1985 από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Το βιβλίο έχει τίτλο «Τα αμερικανικά μαθή-
ματα» και οι διαλέξεις αποτελούν έξη πολύ 
σημαντικά δοκίμια με θέμα τις λογοτεχνι-
κές αξίες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να 
διασωθούν στη νέα χιλιετία.

Η 82χρονη Καναδέζα Άλις Μονρό, η 
οποία κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογο-
τεχνίας 2013, δήλωσε ότι : «Ήξερα πως 
ήμουν ανάμεσα στα φαβορί, αλλά ποτέ 
δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κερδίσω. 
Είμαι έκπληκτη και πολύ υπερήφανη. Εί-
μαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από το γεγο-
νός ότι το βραβείο αυτό θα κάνει τόσους 
Καναδούς να χαρούν. Χαίρομαι επίσης 
για το γεγονός ότι αυτό το βραβείο θα 
προσελκύσει περισσότερο την προσοχή 
στην καναδέζικη λογοτεχνία». Ο εκδότης 
της, ο Ντάγκλας Γκίμπσον, εξέφρασε κι 
αυτός τη χαρά του λέγοντας : «Είναι μια 
θαυμάσια για όλους εμάς είδηση. Ο Κα-
ναδάς κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Μερικοί με ρωτούν αν είμαι έκπληκτος, 
αλλά όχι, δεν είμαι έκπληκτος, της άξιζε». 
H Μονρό είναι η πρώτη πολίτης του Κα-
ναδά και 13η γυναίκα που τιμάται με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας. Είναι η πρώτη φορά 
σε 112 χρόνια που η Σουηδική Ακαδημία 
βραβεύει ένα συγγραφέα ο οποίος γρά-
φει μόνο διηγήματα.
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Οι πιο Σημαντικές Eπέτειοι του 2014

Ιστορία

Το 2014 προσφέρεται για 
να θυμηθούμε το ιστορικό 
μας παρελθόν, να τιμήσου-
με σημαντικές επετείους και 
να αντλήσουμε μηνύματα 
ελπίδας. Επισημαίνονται οι 
κυριότερες επέτειοι:

-Στα τέλη Ιουλίου συ-
μπληρώνονται χίλια χρόνια 
ακριβώς από τη μάχη του 
Κλειδίου (1014). Ο αυτο-
κράτωρ του Βυζαντίου-
Ρωμανίας Βασίλειος Β΄ κατενίκησε τους 
Βουλγάρους σε μια κοσμοϊστορική μάχη 
κοντά στο σημερινό Σιδηρόκαστρο, στα 
στενά που δημιουργεί ο ποταμός Στρυ-
μόνας. Ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ 
είχε γίνει απειλητικός και είχε φθάσει έως 
τον Σπερχειό ποταμό. Ο Βασίλειος ονο-
μάστηκε Βουλγαροκτόνος και χάρισε την 
ελευθερία σε πολλές πόλεις της Βορείου 
Ελλάδος.

-Συμπληρώνονται 300 χρόνια από τη 
γέννηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
(Μάρτιος 1714).Ο Πατροκοσμάς, μαρτύ-
ρησε το 1779 στη Βόρειο Ήπειρο.

-Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την 
ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας (Οδησσός 
1814). Έπειτα από δεκάδες ατυχή κινή-
ματα και εξεγέρσεις, οι υπόδουλοι Έλλη-
νες επιτέλους βρίσκουν τον τρόπο και την 
κατάλληλη στιγμή για να οργανώσουν μια 
επιτυχημένη Εθνεγερσία, η οποία εξερρά-
γη το 1821. Κληρικοί και λαϊκοί, έμποροι 
και οπλαρχηγοί, όλα τα δυναμικά στοιχεία 
του έθνους συνεργάστηκαν κάτω από 

Επιμέλεια: Γιώργος Μαρινάκης 

την καθοδήγηση της Φιλικής 
Εταιρείας και έφεραν το πο-
θητό αποτέλεσμα. 

-Συμπληρώνονται 100 
χρόνια από την έναρξη του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Ο «Μεγάλος Πόλεμος» 
όπως είχε μείνει γνωστός 
μέχρι το ξέσπασμα του επό-
μενου, ξεκίνησε τον Ιούλη 
του 1914 και τέλειωσε τον 
Νοέμβρη του 1918. Σε αυτό 

το διάστημα σκοτώθηκαν δέκα 
εκατομμύρια εμπόλεμοι και επτά εκατομ-
μύρια άμαχοι, ενώ είκοσι εκατομμύρια 
τραυματίστηκαν ή αρρώστησαν βαριά.

Τέχνη

-Συμπληρώνονται τετρακόσια χρόνια από 
τη γέννηση του Δομήνικου Θεοτοκόπου-
λου (Ελ Γκρέκο). Το υπουργείο Πολιτι-
σμού ανακήρυξε το 2014 Έτος Ελ Γκρέκο 
και διάφορες εκδηλώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν σε όλη την Ελλάδα (ειδικότερα 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη) και 
την Ισπανία.

-Συμπληρώνονται εκατό χρόνια από 
τη γέννηση του «Αλητάκου», του κινη-
ματογραφικού χαρακτήρα που έπλασε ο 
Τσάρλυ Τσάπλιν, του γνωστού μας «Σαρ-
λό». Ήταν 7 Φεβρουαρίου 1914 με τη μι-
κρού μήκους κωμωδία «Kid Auto Races 
at Venice».
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Ας θυμηθούμε όμως και κάποιους σημαντικούς δημιουργούς στο χώρο της μουσι-
κής, της λογοτεχνίας και γενικότερα της τέχνης, που ήρθαν και έφυγαν από τον κόσμο 
μας πριν από δεκαετίες :

Πριν από 200 χρόνια: Πριν από 140 χρόνια:

Πριν από 190 χρόνια:

Πριν από 170 χρόνια:

Πριν από 130 χρόνια:

Πριν από 160 χρόνια:

Πριν από 120 χρόνια:

Πριν από 150 χρόνια:

Πριν από 110 χρόνια:

-Γεννιέται ο ποιητής Ιούλιος Τυπάλδος 
(1814-1883)
-Πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Μαρκή-
σιος ντε Σαντ (1740-1814)

-Γεννιέται η πεζογράφος Πηνελόπη Δέλ-
τα (1874-1941)
-Γεννιέται ο Αμερικανός ποιητής Ρόμπερτ 
Φροστ (1874-1963)
-Γεννιέται ο Αυστριακός μουσικοσυνθέτης 
Άρνολντ Σένμπεργκ (1874-1951)

-Γεννιέται ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλα-
ωρίτης (1824-1879)
-Γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξαν-
δρος Δουμάς (1824-1895)
-Πεθαίνει ο Άγγλος ποιητής Λόρδος Βύ-
ρων (1788-1824)

-Γεννιέται ο Γάλλος πεζογράφος Ανατόλ 
Φρανς (1844-1924)
-Γεννιέται ο Ρώσος μουσικοσυνθέτης Ρίμ-
σκυ Κόρσακοφ (1844-1908)

-Γεννιέται ο ποιητής Κώστας Βάρναλης 
(1884-1974)
-Γεννιέται ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός 
(1884-1951)
-Γεννιέται ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Χα-
τζηαποστόλου (1884-1941)

-Γεννιέται ο ποιητής Κων/νος Σκόκος 
(1854-1929)
-Γεννιέται ο Γάλλος ποιητής Αρθούρος 
Ρεμπώ (1854-1891)
-Γεννιέται ο Άγγλος συγγραφέας Όσκαρ 
Ουάιλντ (1854-1900)

-Πεθαίνει ο ποιητής Κώστας Κρυστάλ-
λης (1868-1894)
-Γεννιέται η πεζογράφος Έλλη Αλεξίου 
(1894-1988)
-Πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Ρόμπερτ 
Λούις Στίβενσον (1850-1894)

-Γεννιέται ο Γερμανός μουσικοσυνθέτης 
Ρίχαρντ Στράους (1864-1949)

-Γεννιέται ο πεζογράφος Ηλίας Βενέζης 
(1904-1973)
-Γεννιέται ο μουσικοσυνθέτης Νίκος 
Σκαλκώτας (1904-1949)
- Πεθαίνει ο Ρώσος πεζογράφος Αντόν 
Τσέχωφ (1860-1904)
-Πεθαίνει ο Τσέχος μουσικοσυνθέτης 
Αντονίν Ντβόρζακ (1841-1904)
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Πριν από 100 χρόνια: Πριν από 40 χρόνια:

Πριν από 90 χρόνια:

Πριν από 30 χρόνια:

Πριν από 80 χρόνια:

Πριν από 20 χρόνια:

Πριν από 70 χρόνια:

Πριν από 50 χρόνια:

-Γεννιέται ο μουσικοσυνθέτης Μενέλαος 
Παλλάντιος (1914-2012)
-Γεννιέται ο Άγγλος ποιητής Ντύλαν Τό-
μας (1914-1953)
-Γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας Γου-
ίλιαμ Μπάροουζ (1914-1997)

-Πεθαίνει ο πεζογράφος Κοσμάς Πολί-
της (1888-1974)

-Γεννιέται ο ποιητής Χρήστος Κουλού-
ρης (1924-2006)
-Γεννιέται ο διηγηματογράφος Επαμει-
νώνδας Γονατάς (1924-2006)
-Γεννιέται ο Αμερικανός συγγραφέας 
Τρούμαν Καπότε (1924-1984)
-Πεθαίνει ο Ιταλός μουσικοσυνθέτης 
Τζιάκομο Πουτσίνι (1858-1924)

-Πεθαίνει ο ποιητής Γιάννης Σκαρίμπας 
(1893-1984)
-Πεθαίνει ο μουσικοσυνθέτης Βασίλης 
Τσιτσάνης (1915-1984)
-Πεθαίνει ο ηθοποιός Μάνος Κατράκης 
(1908-1984)

-Γεννιέται  ο δημοσιογράφος Φρέντυ Γερ-
μανός (1934-1999)

-Πεθαίνει ο μουσικοσυνθέτης Μάνος 
Χατζηδάκης (1925-1994)
-Πεθαίνει η ηθοποιός Μελίνα Μερκού-
ρη (1920-1994)

-Πεθαίνει ο ποιητής Τέλλος Άγρας (1899-
1944)
-Πεθαίνει ο ποιητής Ναπολέων Λαπα-
θιώτης (1889-1944)
-Πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Αντουάν 
ντε Σαιντ-Εξυπερύ (1900-1944)

-Πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Ίαν 
Φλέμινγκ (1908-1964)
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ - Μαρτίου - Απριλίου – Μαΐου

8 •Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
•Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

12 •Παγκόσμια Ημέρα κατά της  
          Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο

14 •Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς Π

15 •Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
•Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
  Αστυνομικής Βαρβαρότητας

20 •Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από 
       το Κρέας
•Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας
•Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για 
  τα Παιδιά και τους Νέους
•Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης

21•Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού
•Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
• Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
• Διεθνής Ημέρα της Γης
• Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down

22 • Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

23 • Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

24 • Παγκόσμια Ημέρα κατά 
            της Φυματίωσης

27 • Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
• Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

2 •Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

4 •Παγκόσμια Ημέρα Αδεσπότων Ζώων
•Διεθνής Ημέρα κατά των Ναρκών

7 •Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

8 • Ημέρα του Έθνους των Ρόμα

11• Παγκόσμια Ημέρα κατά της   
          Aσθένειας Πάρκινσον

12• Διεθνής Ημέρα Πτήσης του   
           Ανθρώπου στο Διάστημα
• Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά   
   του Δρόμου

16 •Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

17 •Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης
•Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας

18 •Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής                   
           Κληρονομιάς

20 •Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικής
            Υπηρεσίας Νέων

21 •Παγκόσμια Ημέρα    
           Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

22 •Ημέρα της Γης

23 •Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 
•Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των
   Σιδηροδρομικών



57

24 •Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης
             των Πειραμάτων σε Ζώα

25 •Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
•Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας

26 •Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής 
             Ιδιοκτησίας

27 • Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου 
             (Graphic Design)

28 •Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία     
            και την Ασφάλεια στην Εργασία 
            και Διεθνής Ημέρα Μνήμης
            Εργατών

29 • Παγκόσμια Ημέρα Χορού
•Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα 
  του Χημικού Πολέμου
•Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας

30 •Παγκόσμια Ημέρα Τζαζ

1• Διεθνής Ημέρα Εργατών

3 • Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

5 • Διεθνής Ημέρα Μαιών

6 •Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
•Παγκόσμια Ημέρα κατά της Δίαιτας

8 •Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού 
        και Ερυθράς Ημισελήνου
•Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας 
  (Μεσογειακής Αναιμίας)

9 •Ημέρα της Ευρώπης

12 •Διεθνής Ημέρα Αδελφών 
          Νοσοκόμων

13 •Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας

15 •Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

17 •Διεθνής Ημέρα κατά της 
         Ομοφυλοφοβίας
•Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών   
   και Κοινωνίας της Πληροφορίας
•Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης

18 •Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

20 •Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας

21 •Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού

22• Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

23 •Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

24 •Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων 

29 •Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων

31 •Παγκόσμια Ημέρα κατά του  
          Καπνίσματος
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Δομίνικος *

Ένα μολύβι, ένα χαρτί, παλέτα και χρωστήρας
ήταν της φύσης χάρισμα και κάλεσμα της μοίρας,
που σ’ έκαναν τα οράματα να θες να αποτυπώσεις 
και σε αθάνατες μορφές την τέχνη σου να υψώσεις.

Γεννήθηκες στο ιερό νησί, μαθήτευσες στη δύση
μα η φλόγα της καταγωγής δεν έμελλε να σβήσει
και με Βυζαντινές μορφές που επήρες σαν λιθάρι
φλόγες της Αναγέννησης δημιούργησες με χάρη.

Οι πίνακες σου αέρινοι, κι όμως ζωή γεμάτοι
και με χρωμάτων ποίηση που είναι καρδιάς κομμάτι,
φύσεις νεκρές και ζωντανές και της ψυχής τοπία
με εικόνες και μηνύματα που εκπέμπουνε μαγεία.

Το κάδρο μοιάζει αδύναμο ώστε να φυλακίσει
την αγωνία των ψυχών που αιθέρια είχες χτίσει
κι οι τρομεροί σου ουρανοί τις πύλες σαν θα ανοίξουν
των άγγελών σου τα φτερά θα ’ρθουν να μας αγγίξουν.   

Στου Ελ Πράντο πάω νοερά το εικαστικό σαλόνι
και η περηφάνια της φυλής μέσα μου μεγαλώνει,
γιατί σε ανάταση του νου τον κόσμο θα καλέσεις
και μες στο άψυχο πανί, ψυχή θα καταθέσεις. 

Στα ίχνη της πορείας σου με δέος ταξιδεύω
που ήταν αρχή το Φόδελε και τέλος το Τολέδο
και με τραβούν σαν δύναμη μαγνητικού πεδίου
οι αιθέριοι χρωματισμοί κι η αίσθηση του Θείου.

Γιώργος Μαρινάκης

*Δομίνικος Θεοτοκόπουλος
(1541-1614)

Τετρακόσια χρόνια 
από το θάνατο του
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Χρώματα Στοργής
                                                      Στον νεότερο Σωτ.

Μελωδείς με τον αυλό της καρδιάς μου,
κάτι ωραίο τόσο απλό,
ρυθμικά που αλαφροπάλλει από αγέννητο παιδί.
Χαρά φέρνουν οι γιορτές και των παιδιών τα γέλια
συγκινήσεις αέρινες.
Γέμισαν ανθούς οι κλώνοι , ο αέρας μας μυρώνει.
αθόρυβα στα αλώνια των ματιών.

Ρύμες γράφω στο καλωσόρισμά σου
και τραγουδώ με λαχτάρα 
κάτι που μου έμαθαν αγέρηδες περαστικοί.
Οι αυλές μας έως τώρα μια  χούφτα γεμάτη κοριτσίστικα γέλια
και κάτι πελαγίσιες πνοές
που κελαρύζουν ξένοιαστα
κοντά σε θάλασσα πλατιά και ανθισμένους κήπους.

Αγαπημένε μου θα ανοίξεις τα φτερά,
ανθοί περιμετρούν το φως
και η άνοιξη ανθοφόρα στέλνει μυρωμένη τη χαρά.
Στην καρδιά μας η νέα ανθοφορία 
συνταιριάζει την χαρούμενη μουσική ,
ζωγραφίζοντας σύννεφα χρωματιστά,
που ανταμώνουν την χαρά και την αγάπη.

Σωτήρης Νικολακόπουλος








