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Άνοιξη

Γιώργος Μαρινάκης

Ω, μάγισσα και πλανεύτρα θεά,
στολίδι και γιορτή της φύσης,
των ανθισμένων λιβαδιών 
και των φιλήδονων ερώτων! 

Στείλε τη μαγική σου φλόγα
για να ανάψει το ανέσπερο φως
της άφθαρτης και όλβιας ελπίδας,
μες στους ανήλιους λαβύρινθους
κάθε πληγωμένης ψυχής.

Φύσα με ένα μυρωδάτο αγέρι   
για να ξυπνήσεις απ’το λήθαργο  
τ’άσπρα περιστέρια της ειρήνης
και στείλε τα να φτερουγίσουν
σε κάθε καπνισμένη γωνιά 
της αιώνια φλεγόμενης γης. 

Ω, μάγισσα και πλανεύτρα θεά,
στολίδι και γιορτή της φύσης,
των μαγεμένων ανθόφυλλων 
και των οργασμικών δονήσεων!
Kάνε με μυρωδιές και χρώματα 
να ξαναγεννηθούν και ν’ανθίσουν
η φύση, ο κόσμος και οι ψυχές.
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για να μας αναστατώνουν:



Εποχή

4

Σ ε όλη την προικισμένη ελληνική γη, το ανεπανάληπτο θαύμα της φύ-
σης κυριαρχεί με μεγαλοπρέπεια, κατακτώντας τους πάντες. Οι αμέ-
τρητες ομορφιές που η φύση κληροδότησε στην Ελλάδα ομορφαίνει 

την ελκυστική χώρα με ένα μοναδικό τρόπο, συνθέτοντας μία μοναδική εικόνα 
υπεροχής. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της άνοιξης, η ομορφιά του φυσικού 
τοπίου αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο και γίνεται αξεπέραστη. Το ήπιο κλί-
μα, οι τέλειες θερμοκρασίες, οι ιδανικές καιρικές συνθήκες και πάνω απ' όλα η 
αναγέννηση της φύσης, η οποία διαρκεί  τρεις μήνες, είναι τα βασικά χαρακτη-
ριστικά αυτής της εποχής.

Άνοιξη είναι η παιδική ηλικία του έτους. - Άλφρεντ Τέννυσον
Η άνοιξη δέρνει τη λαχτάρα της ψυχής. - Γεράσιμος Μαρκοράς
Η άνοιξη είναι η νεότητα του έτους και η νεότητα η άνοιξη της ζωής. - Φρανσουά 

Ρενέ ντε Σατωμπριάν

Στο καλό γέρο Χειμώνα, καλώς όρισες Άνοιξη 
με τα χρώματα και τις μυρουδιές σου…
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Τις ημύνθη περί πάτρης;  

Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι

πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι

κυβερνήται της Ελλάδος.

Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλεπταί, εκατάστρεψαν το έθνος,

ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ' εξεθέωναν οι

προεστοί κ' οι 'γυφτοχαρατζήδες', τώρα σε 'αθεώνουν' οι

βουλευταί κ' οι δήμαρχοι.

Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις τα δύο κόμματα,

τους έταζαν 'φούρνους με καρβέλια', δώσαντες αυτοίς ουχί

πλείονας των είκοσι δραχμών μετρητά, απέναντι, καθώς τους

είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς να εξοδεύσουν κι απ' τη

σακκούλα τους όσα θέλουν άφοβα, διότι θα πληρωθούν μέχρι

λεπτού, σύμφωνα με τον λογαριασμόν, όν ήθελαν παρουσιάσουν.

Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει τη φυγοπονίαν, την

θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις

τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων,

στοιχείων φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων

τα οποία αποζώσιν εξ αυτού…

Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθορά, θα

επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ'

επιδεξιώτερον τον κόθορνον.

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των

θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις

του ξένου υλισμού και πιθηκισμού, του διαφθείροντος το

φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις

της χρεοκοπίας.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στην εφημερίδα «Ακρόπολις» 115 χρόνια πριν…



Tαξιδιωτικό δοκίμιο

ΤΟ ΦΩΣ, Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ * 
                                            

του Γιώργου Μαρινάκη
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Το φως, είναι το αρχέγονο εκεί-
νο στοιχείο της φύσης το οποίο 
έχει την μαγική ιδιότητα να μας 

φανερώνει τον κόσμο των επιστητών 
πραγμάτων. Οι φωτεινές αχτίδες όταν 
εισέρχονται στο μάτι μας, κατευθύνο-
νται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, με-
τατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα και 
στη συνέχεια διεγείρουν τους νευρώ-
νες του εγκεφάλου, ενεργοποιώντας 
τη διαδικασία της όρασης. Χωρίς την 
όραση, την ιέρεια του φωτός, χάνου-
με την πρόσληψη των εικόνων και των 
μορφών των επιστητών πραγμάτων, με 
συνέπεια να έχουμε μια πολύ ελλιπή 
γνώση για τα πρόσωπα, τα αντικείμενα 
και τα συμβάντα του κόσμου που μας 
περιβάλλει. Έτσι, από τις πέντε αισθή-
σεις, η όραση είναι αυτή η οποία συμ-
βάλλει πιο σημαντικά στην ανθρώπινη 
γνώση και κατ’επέκταση στην ανθρώ-
πινη νόηση. Και επειδή το φως με τις 
χιλιάδες αποχρώσεις και τις μορφές 
που μας χαρίζει ασκεί μια μαγική γοη-
τεία στον εγκέφαλό μας, η ιέρεια του, 
η όραση, ασκεί μια αναπόφευκτη εξου-

σία πάνω στις υπόλοιπες αισθήσεις, εί-
ναι η βασίλισσα των αισθήσεων.

Η επιστήμη μέσω του κλάδου της 
αστροφυσικής, μας λέει ότι πριν από τη 
γέννηση του σύμπαντος, επικρατούσε 
το απόλυτο κενό, το χάος και το σκο-
τάδι. Και μετά, μια Μεγάλη Έκρηξη (Big 
Bang) άναψε το εναρκτήριο και εκτυ-
φλωτικό φως από το οποίο ξεκίνησαν 
όλα, ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη, η ενέρ-
γεια, τα άστρα, οι γαλαξίες, οι πλανή-
τες. Το αρχέγονο αυτό φως εκπέμπε-
ται από τους ήλιους των γαλαξιών ως 
αποτέλεσμα των γιγαντιαίων θερμοπυ-
ρηνικών αντιδράσεων που συμβαίνουν 
στο εσωτερικό τους, κατά την σταδιακή 
μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο. Για 
να εξηγήσει τις ιδιότητες του φωτός, 
η επιστήμη μας λέει ότι είναι μια ιδι-
αίτερη μορφή ύλης η οποία έχει διττή 
υπόσταση, δηλαδή ενίοτε εμφανίζεται 
με τη μορφή σωματιδίων και ενίοτε με 
τη μορφή κυμάτων. Λόγω της μεγά-
λης απόστασης, το φως φθάνει στη γη 
έπειτα από οκτώ περίπου λεπτά από τη 
στιγμή που εκπέμπεται από τον ήλιο και 

* Το 2015 ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως το Διεθνές Έτος Φωτός, με στόχο να αναδείξει τις επιρ-
ροές της ανθρώπινη ζωής από το φως και τις σχετικές τεχνολογίες του. Το παρόν άρθρο ασχολείται 
κυρίως με τον πνευματικό συμβολισμό του φωτός.



7

αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοι-
χεία για την γέννηση και διατήρηση των 
ζωντανών υπάρξεων τις οποίες φιλοξε-
νεί ο γαλάζιος μας πλανήτης.

Το φως όμως, εκτός από τη φυσική 
του έννοια, αντιπροσωπεύει και πολλές 
ιδιαίτερες έννοιες και συμβολισμούς 
στον χώρο του ανθρώπινου πνεύμα-
τος. Και ενώ στην επιστήμη μιλάμε για 
το φυσικό φως, στην θρησκεία, τη φι-
λοσοφία και την τέχνη μιλάμε κυρίως 
για το πνευματικό φως. Η πραγματική, 
η μεταφορική και η συμβολική αναφο-
ρά στο φως, διαφέρουν ανάλογα με 
την εκάστοτε ανθρώπινη κοσμοθεωρία. 
Ένα κοινό όμως στοιχείο σε όλους τους 
συμβολισμούς, είναι ότι το φως εκφρά-
ζει μόνο θετικές πτυχές του κόσμου 
μας, όπως είναι η αλήθεια, η δημιουρ-
γία, η ευτυχία, η χαρά, η ζωή. Ενώ η 
έλλειψη του φωτός - δηλαδή το σκοτά-
δι, εκφράζει το κενό, την άβυσσο, την 
ερημιά, την απραξία, το ψέμα, το φόβο, 
το θάνατο.

Η θρησκεία χρησιμοποιεί το φως 
ως μια από τις συμβολικές ιδιότητες 
του ίδιου του Θεού, ο οποίος στέλ-
νει το φως του στους ανθρώπους για 
τη λύτρωση και τη σωτηρία της ψυχής 
τους. Φράσεις των ευαγγελίων όπως 
«Εγώ ειμί το φως του κόσμου», καθώς 
και διάφοροι στίχοι τροπαρίων όπως 
«ίδωμεν το φως το αληθινόν», «φως 
ιλαρόν» κλπ., είναι χαρακτηριστικά 
δείγματα των θρησκευτικών συμβο-
λισμών του φωτός. Και όπως το φως 
αντιπροσωπεύει το Θεό, την αγάπη, την 
αρετή και τον παράδεισο, το σκοτάδι 
αντιπροσωπεύει το διάβολο, το μίσος, 
την αμαρτία και την κόλαση.

Η φιλοσοφία μας λέει συμβολικά ότι 
το φως ουσιαστικά εκπορεύεται από 
τον ίδιο μας το νου, διότι αξιοποιώντας 

τις πολλαπλές δυνατότητες του μυαλού 
μας, όπως είναι η λογική και η κριτική, 
μπορούμε να κατακτήσουμε την ορθή 
γνώση και την αντικειμενική αλήθεια 
για τη φύση των πραγμάτων, μέσω της 
βαθιάς έρευνας, της διαρκούς αναζή-
τησης και της ενδοσκόπησης του εαυ-
τού μας. Στην ιστορία της φιλοσοφίας, 
οι δύο πιο χαρακτηριστικοί και σχετικοί 
με το φως όροι, είναι ο σκοταδισμός 
του μεσαίωνα και ο διαφωτισμός της 
Αναγέννησης ο οποίος τον διαδέχθηκε. 

Στη τέχνες και ιδιαίτερα στις εικα-
στικές, το φως, οι αποχρώσεις του και 
οι σκιές του έχουν μια ιδιαίτερη καλ-
λιτεχνική σημασία. Γενικότερα όμως 
στο χώρο της τέχνης, αλλά και σε κάθε 
ανθρώπινη δημιουργία, ο κυριότερος 
συμβολισμός του φωτός είναι αυτός 
της έμπνευσης και της φαντασίας, 
μέσω των οποίων ταξιδεύουμε στο κό-
σμο των ιδεών. Ο κόσμος των ιδεών, 
είναι ένας αόρατος κόσμος, ένας υπό-
γειος κι απέραντος ωκεανός, ο οποίος 
φωλιάζει μέσα στα απόκρυφα του νου 
και μέσα στο υποσυνείδητό μας. Είναι 
ο κόσμος των αρχέτυπων σκέψεων και 
των γενεσιουργών αιτιών, οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για την κάθε είδους 
δημιουργία. Κι αυτός ο απέραντος και 
πολυποίκιλος ωκεανός των ιδεών, πε-
ριμένει στο σκοτάδι για να τον ανακα-
λύψουμε.

Και τότε έρχεται το Φως. Μοιάζει 
να έρχεται απρόσμενα, απρόκλητα και 
από το πουθενά. Μοιάζει να εκπορεύ-
εται από τον ουρανό, από το Σύμπαν, 
από τον Δημιουργό ή μέσα από την ίδια 
μας την ψυχή. Κι αυτό το φως, ρίχνει τις 
ζωογόνες του ακτίνες μέσα στον απέ-
ραντο ωκεανό των ιδεών και τις ανα-
δεικνύει. Και τις αναγάγει στο επίπεδο 
της νοητικής επεξεργασίας, έτσι ώστε 
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οι αρχέτυπες ιδέες να μεταμορφωθού-
νε σε έκτυπα φαινόμενα. Για αυτό και 
ο Γερμανός φιλόσοφος Hegel είχε πει 
ότι «Τέχνη είναι η δια τεχνικών μέσων 
αποτύπωση της ιδέας». 

Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, το φως 
είναι η γενεσιουργός αιτία,  η φωτει-
νή αναλαμπή και η αφετηρία της κάθε 
δημιουργίας, ουσιαστικά είναι η ίδια η 
έμπνευση. Και όπως το φως όταν περά-
σει μέσα από  ένα πρίσμα διαθλάται και 
αναλύεται στα συστατικά του, δηλαδή 
στα διάφορα χρώματα της ίριδας, έτσι 
και η έμπνευση αναλύεται στις διάφο-
ρες μορφές της δημιουργίας. Δηλαδή 
το φως ως έμπνευση καθώς περνάει 
μέσα από το νοητικό πρίσμα του αν-
θρώπινου εγκεφάλου, αναλύεται στις 
διάφορες αποχρώσεις της καλλιτεχνι-
κής έκφρασης, που είναι η μουσική, ο 
χορός, το θέατρο, η ποίηση, η ζωγρα-
φική κλπ.  Και ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
ψυχικά και νοητικά προσόντα του καθε-
νός -δηλαδή το ταλέντο του- δημιουρ-
γείται ένα καλλιτεχνικό φίλτρο το οποίο 
τον καθοδηγεί ώστε να ασχοληθεί με 
το αντίστοιχο είδος της τέχνης που του 
ταιριάζει. 

Το φως είναι ένα κυρίαρχο φυσικό 
στοιχείο μέσα στο σύμπαν, το οποίο 
επενεργεί  στα όντα και τα εξουσιάζει. 
Και με μια ιλιγγιώδη ταχύτητα που εί-
ναι ημεγαλύτερη πουυπάρχει μέσα στη 
φύση, τρέχει ανάμεσα στους γαλαξί-
εςκαι φωτίζει όλα τα τεκταινόμενα του 
σύμπαντος. Όμως, υπάρχει μια αόρα-
τη οντότητα, μια ουσία άϋλη και μαγι-
κή, η οποία τρέχει πιο γρήγορα κι από 
αυτή την ταχύτητα του φωτός. Κι αυτή 
η άϋλη ουσία με την αστραπιαία ταχύ-
τητα είναι η ανθρώπινη σκέψη. Γιατί 
με την σκέψη μας, μπορούμε ακαριαία 
να βρεθούμε σε οποιοδήποτε χωρο-

χρόνο του παρελθόντος, του παρόντος 
και του μέλλοντος. Με την σκέψη μας, 
μπορούμε να ερευνήσουμε πτυχές της 
ιστορίας και να προβλέψουμε σενάρια 
του αυριανού κόσμου. Με τη σκέψη 
μας, μπορούμε να διεισδύσουμε μέσα 
στην ανθρώπινη ψυχή και να περιπλα-
νηθούμε ανάμεσα στα μύρια δημιουρ-
γήματα της φύσης. Και τελικά, με τη 
σκέψη μας μπορούμε να αποτυπώσου-
με με δημιουργικό τρόπο, κάθε νοητό 
ταξίδι μέσα στους χωροχρόνους του 
εξωτερικού και εσωτερικού μας σύ-
μπαντος.

Το Φως λοιπόν, δεν είναι μόνο το 
κυρίαρχο φυσικό στοιχείο το οποίο 
μας αποκαλύπτει τη θέαση του επιστη-
τού κόσμου, αλλά συμβολίζει και κάθε 
πνευματική επιφοίτηση η οποία μας 
αποκαλύπτει τον κόσμο των ιδεών. 
Όπως αναφέραμε, η επιστήμη λέει ότι 
το υλικό φως έχει μια διττή υπόσταση, 
εμφανιζόμενο ενίοτε με τη μορφή σω-
ματιδίων και ενίοτε με τη μορφή κυ-
μάτων. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι 
και το πνευματικό φως έχει διττή υπό-
σταση, διότι εμφανίζεται αρχικά ως 
έμπνευση και κατόπιν ως σκέψη. Η 
αρχική φωτεινή πνευματική έμπνευ-
ση, είναι η γενεσιουργός αιτία η οποία 
αναδεικνύει και φωτίζει μέσα στο νου 
μας κάποια μικρή σταγόνα μέσα από 
τον άπειρο και αρχέτυπο κόσμο των 
ιδεών. Και κατόπιν το πνευματικό φως 
μεταμορφώνεται σε σκέψη, η οποία με 
μια αστραπιαία ταχύτητα μεγαλύτερη 
κι από αυτή του φωτός, ταξιδεύει μέσα 
στους χωροχρόνους των επιστητών 
πραγμάτων, αναζητώντας σύμβολα, 
εικόνες και εκφραστικά μέσα, ώστε να 
αποτυπώσει την ιδέα σε έργο τέχνης.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή 
τη μικρή πορεία μας μέσα στο αχανές 
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σύμπαν που μας περιβάλλει, να είμα-
στε ανοιχτοί και ευαίσθητοι δέκτες, 
ώστε να επιτρέπουμε στο πνευματικό 

φως να μας πλημμυρίζει με την λάμψη 
του, να διαθλάται μέσα στην ψυχή μας 
και να φωτίζει κάθε μας σκιά και κάθε 
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Γράμμα στὸν ἄνθρωπο τῆς πατρίδας μου

Μὴν μὲ μαρτυρήσεις!
Καὶ προπαντὸς νὰ μὴν τοῦ πεῖς πῶς μ' ἐγκατέλειψεν ἡ ἐλπίδα!
Καθὼς κοιτᾷς τὸν Ταΰγετο, σημείωσε τὰ φαράγγια
ποὺ πέρασα. Καὶ τὶς κορφὲς ποὺ πάτησα. Καὶ τὰ ἄστρα
ποὺ εἶδα. Πές τους ἀπὸ μένα, πές τους ἀπὸ τὰ δακρυά μου,
ὅτι ἐπιμένω ἀκόμη πὼς ὁ κόσμος
εἶναι ὄμορφος!

Ουράνης Κώστας
(1890-1953)



Δοκίμιο

ΗΘΙΚΗ & ΙΠΠΟΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ
                                            

Σωτήρης Νικολακόπουλος

11

Ηθική (από το ελληνικό ηθική, ηθικός, ο,τι αφορά τη διαγωγή του ανθρώπου, 
εκφράζει τις ηθικές πεποιθήσεις, ήθος, έξη, συνήθεια, χαρακτήρας)

Στη μεσαιωνική και την αρχαία σκέψη, η ηθική αρχικά ήταν αξεχώριστη από τη 
φιλοσοφία και το δίκαιο και είχε χαρακτήρα κατ’ εξοχήν πρακτικής διδαχής, που 
δίδασκε τη σωματική και την ψυχική υγιεινή της ζωής.

Την ηθική τη διέκρινε σε ιδιαίτερο κλάδο επιστήμης ο Αριστοτέλης που εισήγαγε 
και τον ίδιο τον όρο στα έργα του Ηθικά Νικομάχεια,  Ηθικά Μεγάλα, Ηθικά Ευδή-
μεια, και την τοποθέτησε ανάμεσα στη διδασκαλία για την ψυχή (ψυχολογία) και τη 
διδασκαλία για το κράτος (πολιτικά). Βασιζόμενη στην πρώτη εξυπηρετεί και την δεύ-
τερη μια και σκοπό της έχει τη διαμόρφωση ενάρετου πολίτη του κράτους.

Ηθική (από το λατινικό moralis). Η ηθική είναι ένα από τα βασικά μέσα κανονιστι-
κής (αυτής που αποσκοπεί στον κανονισμό, στη ρύθμιση) ρύθμισης των ενεργειών 
του ανθρώπου στην κοινωνία. Πρόκειται για ιδιαίτερη μορφή κοινωνικής συνείδησης 
και τύπο – κοινωνικών σχέσεων (ηθικές σχέσεις). Το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας 
της δραστηριότητας των ανθρώπων στην κοινωνία προσδιορίζονται, σε τελευταία 
ανάλυση, από τις αντικειμενικές κοινωνικοϊστορικές συνθήκες της ύπαρξης τους και 
από τους νόμους της κοινωνικής ανάπτυξης. Αλλά οι συγκεκριμένοι τρόποι, με τους 
οποίους καθορίζονται άμεσα οι ενέργειες του ανθρώπου και στους οποίους αντα-
νακλώνται οι συνθήκες ύπαρξης και οι νόμοι της κοινωνικής ανάπτυξης, μπορούν 
να είναι οι πιο διαφορετικοί. Ένας από αυτούς είναι η κανονιστική ρύθμιση, που εκ-
φράζει με τη μορφή γενικών κανόνων συμπεριφοράς, εντολών και αξιών. Η ηθική 
ανήκει στους βασικούς τύπους κανονιστικής ρύθμισης, όπως το δίκαιο, τα έθιμα, οι 
παραδόσεις και άλλα, διασταυρώνεται μαζί τους και ταυτόχρονα διαφέρει ουσιαστι-
κά από αυτά.

Η ηθική προκύπτει από αδιαφοροποίητες κανονιστικές ρυθμίσεις και γίνεται ιδι-
αίτερη σφαίρα κοινωνικών σχέσεων, ήδη από τη φυλετική κοινωνία. Στη συνέχεια 
διέρχεται μια μακρά Ιστορία διαμόρφωσης και ανάπτυξης στην αταξική και στις ταξι-
κές κοινωνίες όπου οι απαιτήσεις της, οι αρχές, τα ιδανικά και οι αξίες της αποκτούν 
σε σημαντικό βαθμό ταξικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Η ηθική αναπτύσσεται στον 
ύψιστο βαθμό στην ιπποσύνη και σε συνέχεια γίνεται καθολικό ηθικό σύστημα για 
το ανθρώπινο γένος.

Η ηθική έχει ορισμένες βασικές Ιστορικές μορφές που αντιστοιχούν στα βασικά 
κοινωνικά συστήματα. 

Η προταξική ηθική που χαρακτηρίζεται από σχετική απλότητα, ατελή απόσπα-
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ση από αρχαϊκά έθιμα και από ατελώς διαμορφωμένες γενικές αρχές, συνδέεται με 
τη μη πλήρη αυτοτελή θέση του ατόμου στη φυλετική κοινωνία.

Κάθε ένα από τα κυρίαρχα συστήματα ηθικής έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του. Στην ηθική της αρχαίας κοινωνίας η παραγωγική δουλειά ήταν υπόθεση 
αντάξια ελεύθερου ανθρώπου. Το δούλο, συνήθως τον εξαιρούσαν από τις υπαγο-
ρεύσεις της ηθικής και τον θεωρούσαν από τη μια μεριά σαν ένα πλάσμα στο οποίο 
δεν πρέπει να προβάλλεται καμιά απαίτηση αρετής και από την άλλη αντικείμενο 
σχέσεων, που δεν υπόκεινται σε ηθικά κριτήρια. Αναφέρομαι σε αυτά για να καταλά-
βουμε καλύτερα την ανάπτυξη αργότερα στον προμεσαίωνα.

Στη φεουδαρχική κοινωνία ωστόσο, η εργασία καθαγιαζόταν από τη θρη-
σκεία και θεωρούνταν υποχρέωση του ανθρώπου είτε δουλοπάροικος ήταν αυτός, 
είτε ελεύθερος χωρικός η τεχνίτης. Ουσιαστικά, μόνο η στρατιωτική ανδρεία και η 
τιμή των ευγενών θεωρούνταν αρετές ειδικά για την τάξη των Ιπποτών. 

Η χριστιανική ηθική, τόνιζε ιδιαίτερα την ταπεινοφροσύνη, την ταπείνωση της 
σάρκας και την κατάπνιξη της «υπερηφάνειας». 

Η κλασική ηθική αντίθετα είχε λατρέψει το ανθρώπινο λογικό, τη θέληση ή 
τον αισθησιασμό. Η χριστιανική εντολή «αγάπα τον πλησίον σου» κατά την αρχική 
και μέση περίοδο του Μεσαίωνα δεν έθιγε σχεδόν τις συνηθισμένες σχέσεις ανά-
μεσα στους ανθρώπους (η μαζική συνείδηση της Ιπποτικής τάξης παραμένει κυρίως 
ακόμα παγανιστική). Στον ύστερο Μεσαίωνα ωστόσο, αυτή η χριστιανική εντολή για 
αδελφική αγάπη απέκτησε το αφηρημένο θρησκευτικό νόημα της εξυπηρέτησης των 
ανθρώπων (ελεημοσύνη, συμπόνια) γιατί τα άτομα είναι «τέκνα του Θεού». Αυτό 
ωστόσο δεν επηρέασε την ουσία των κυρίαρχων ταξικών σχέσεων. Η χαρακτηριστι-
κή φεουδαρχική κατανομή καθηκόντων και αρετών ανάμεσα στα προνομιούχα και 
τα καταπιεζόμενα στρώματα του πληθυσμού, ενίσχυε την υπάρχουσα κατάσταση. 

Όμως η ηθική της Ιπποσύνης γεννιόταν όπου αναγνώριζε την ισότητα όλων των 
ανθρώπων. Την Ιπποσύνη την εκπροσωπούσε ο Ιππότης, όπου ο Ιππότης ποτισμένος 
με τη δική του ηθική οφείλει να υπερασπίζεται όποιον έχει ανάγκη χωρίς διάκριση. 

Ο Καρλομάγνος, πιστός στη μεσαιωνική αριστοκρατική αυτή αρχή, πεθαίνοντας 
τόνισε στο γιο του ότι μπροστά στους φτωχούς πρέπει να γίνεται ταπεινός, να τους 
βοηθά και να τους συμβουλεύει.

 Το Ordene de Chevalerie αναφέρει ότι καθήκον του Ιππότη είναι να καθίσταται ο 
φύλακας των φτωχών ώστε οι πλούσιοι να μην τους αδικούν.

ΕΑΝ Ο ΙΠΠΟΤΗΣ είναι προορισμένος, λόγω της ευγένειας της αξίας του, να είναι 
άρχοντας εκείνων που υπόκεινται στο λειτούργημά του, στον ίδιο συγκλίνουν ευ-
γένεια ήθους και καλή ανατροφή. Πράγματι, μόνη η αξία δε θα ήταν δυνατό να τον 
οδηγήσει στην υψηλή τιμή της Ιπποσύνης εάν, κατά την επιλογή, δεν υπολογίζονταν 
οι αρετές και οι καλές συνήθειες.

Κάθε Ιππότης πρέπει να γνωρίζει τις αρετές που σημαίνει υποχρέωση υπακοής, 
τιμής και υπεράσπισης του ηγεμόνα, ειλικρίνεια, σεβασμό υποχρεώσεων και τήρη-
σης υποσχέσεων. Στην αρχή αυτή θεμελιώνεται το πλέγμα αμοιβαίων σχέσεων και 
υποχρεώσεων που είναι ο φεουδαλισμός που είναι ρίζα και αρχή όλων των καλών 
ηθών και είναι επίσης οδός και ατραπός για την αιώνια ουράνια δόξα. Από τις αρετές 
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αυτές, τρεις ονομάζονται θεολογικές, οι άλλες τέσσερις βασικές κατά το βασιλέα 
Αλφόνσο τον Σοφό. Οι θεολογικές είναι: πίστη, ελπίδα και αγάπη.

Οι βασικές είναι: δικαιοσύνη, φρόνηση, σταθερότητα (Ο όρος εξηγείται και 
ως ψυχικό σθένος ή ανδρεία. Στις περισσότερες ιπποτικές πραγματείες εξαίρεται 
ειδικά η αρετή αυτή γιατί γενικά λέγεται ότι η Ευγένεια προέρχεται από το ευγενές 
θάρρος. Ενίοτε μάλιστα η μεγαλοψυχία και η γενναιοδωρία θεωρούνται παρακο-
λουθήματά της. Στην αρετή αυτή είναι αφιερωμένη η Εισήγηση του P. Vassalo στο 
Διεθνές Συνέδριο για την Ιπποσύνη) και τέλος η μετριοπάθεια.

α. Ο Ιππότης χωρίς πίστη δεν είναι καλά εκπαιδευμένος γιατί, μέσω της πίστεως, 
ο άνθρωπος βλέπει πνευματικά το Θεό και τα έργα Του, πιστεύει σε όσα δεν μπορεί 
να δει και η πίστη του δίνει ελπίδα, ευσπλαχνία και αφοσίωση που τον καθιστούν λει-
τουργό της αλήθειας. Αλλά εάν δεν έχει πίστη, δε θα πιστεύει στο Θεό και στα έργα 
Του και στα πράγματα που δε φαίνονται και που χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να κατανοήσει ούτε να γνωρίσει…

β. Η ελπίδα είναι μια αρετή που πολύ ταιριάζει με το λειτούργημα του Ιππότη, 
αφού χάρη σ’ αυτήν μας υπενθυμίζεται ο Θεός στη μάχη, εκείνος ο Θεός που πα-
ραχωρεί νίκη λόγω της εμπιστοσύνης που οι Ιππότες εναποθέτουν στη δύναμή Του 
παρά στη δική τους και στη δύναμη των όπλων τους. Με την ελπίδα ενισχύεται το 
θάρρος του Ιππότη.

γ. Ο Ιππότης που δεν έχει αγάπη είναι κατ’ ανάγκην αγροίκος και η ωμότητα, 
μαζί με τη μοχθηρή βούληση, είναι αντίθετη στο ιπποτικό λειτούργημα, γι’ αυτό στον 
Ιππότη ταιριάζει η αγάπη. Πράγματι, αν δεν έχει αγάπη για τον πλησίον, πως θα τι-
μήσει το Θεό και θα έχει οίκτο για τους ανάπηρους, πως θα έχει συμπόνια για τους 
νικημένους που του ζητούν χάρη; Και αν δεν υπάρχει αγάπη στον Ιππότη αυτόν, 
πως θα μπορέσει να πολεμήσει στο Τάγμα; Μετά τις τρεις αυτές θεολογικές αρετές 
έρχονται οι βασικές.

δ. Ο άδικος Ιππότης παρέμενε στην υπηρεσία της Ιπποσύνης, θα συνεπαγόταν 
ότι η δικαιοσύνη δε θα  ήταν αυτό που είναι ή ότι η Ιπποσύνη θα ήταν το αντίθετο 
της ίδιας της Ιπποσύνης. Αλλά, επειδή η Ιπποσύνη έχει την αρχή της στη δικαιοσύνη, 
ποιο άτομο που επιδίδεται στις αδικίες, σκέπτεται να πολεμήσει στους κόλπους του 
Τάγματος;

Η αφαίρεση του ιπποτικού τίτλου συνίσταται στο να κοπεί ο ζωστήρας του ξί-
φους του Ιππότη από το μέρος της πλάτης και στον αφοπλισμό του και αυτό σημαί-
νει ότι δεν μπορεί πια να ασκήσει το λειτούργημα. Γι’ αυτό, αν Ιπποσύνη και δικαι-
οσύνη συμφωνούν μεταξύ τους τόσο, σε σημείο που δεν είναι δυνατό να υπάρξει 
Ιπποσύνη χωρίς δικαιοσύνη, ο υβριστικός Ιππότης ή εχθρός της δικαιοσύνης κα-
ταστρέφεται ο ίδιος, απαρνείται το Ιπποτικό Τάγμα και το δυσφημεί και χιλιάδες 
άλλες τιμωρίες.

ε. Η φρόνηση είναι μια αρετή δια της οποίας ο άνθρωπος έχει γνώση του καλού 
και του κακού και μαθαίνει να αγαπά το πρώτο και να αποστρέφεται το δεύτερο. Και 
είναι μια γνώση που μέσω των σημερνών πραγμάτων μας οδηγεί να γνωρίσουμε τα 
μελλοντικά· με τη βοήθειά της ο άνθρωπος μπορεί να διαφύγει από πνευματικούς και 
σωματικούς κινδύνους. Επομένως, αφού υπάρχουν οι Ιππότες για να πολεμούν και 
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να καταστρέφουν τους μοχθηρούς και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που – όμοια 
με αυτούς – να συναντώνται σε περιπέτειες και κινδύνους, τι είναι περισσότερο ανα-
γκαίο σε αυτούς από την φρόνηση;

ζ. Η σταθερότητα είναι μια αρετή που ανθίσταται στην ευγενική καρδιά κατά των 
επτά θανάσιμων αμαρτημάτων, δηλαδή 1. της λαιμαργίας, 2. της ακολασίας, 3. 
της φιλαργυρίας, 4. της οκνηρίας, 5. της αλαζονείας, 6. του φθόνου, 7. της 
οργής μέσω των οποίων ο άνθρωπος καταλήγει στις αιώνιες ποινές της κολάσεως. 
Ο Ιππότης που διατρέχει παρόμοιους δρόμους δεν φθάνει εκεί όπου η ευγένεια της 
καρδιάς έχει καθορίσει τη διαμονή της.

1. Η λαιμαργία προκαλεί αδυναμία του σώματος. Φέρει μαζί της την φτώχεια, 
λόγω των εξόδων που απαιτούνται για την ικανοποίηση αυτού του ελαττώματος· βα-
ραίνει το σώμα, προκαλώντας νωθρότητα και υπνηλία. Και επειδή όλα αυτά τα ελατ-
τώματα είναι αντίθετα στο ήθος του Ιππότη, η δυνατή καρδιά του πρέπει να μάχεται 
τη λαιμαργία και τις συνέπειές της, με την εγκράτεια και την αποχή.

2. Ακολασία και σταθερότητα συγκρούονται. Τα όπλα με τα οποία η ακολασία 
μάχεται τη σταθερότητα είναι: πολύ φαγητό, ποτό, τα πλούσια ενδύματα, το 
ψεύδος, η προδοσία, η προσβολή, η περιφρόνηση του Θεού και του Παρα-
δείσου, ο λίγος φόβος για τις ποινές της Κολάσεως και άλλα παρόμοια. 
Αλλά η σταθερότητα μάχεται την ακολασία με την υπενθύμιση του Θεού και των 
Εντολών Του, με την κατανόηση του Θεού και των επιβραβεύσεων και των τιμωριών 
που δυνατόν να μας επιφυλάσσονται, με την αγάπη του Θεού που πρέπει να τιμάται 
και να υπακούεται.

Την μάχεται, επίσης, με την ευγένεια της καρδιάς που δεν θέλει να υποταχθεί σε 
χαμηλές και αισχρές σκέψεις, ούτε θέλει να κατέλθει από την αξιοπρέπειά της, για 
να στιγματιστεί από τους ανθρώπους.

3. Η φιλαργυρία γκρεμίζει τις εξαιρετικές καρδιές με την υποταγή τους σε 
πράγματα άθλια· γι’ αυτό, λόγω ελλείψεως ευγενικής καρδιάς που να τους υπε-
ρασπίζεται, υπάρχουν Ιππότες πλεονέκτες και φιλάργυροι και λόγω της πλεονεξίας 
διαπράττουν παραπτώματα που ατιμάζουν και με τον τρόπο αυτό καθίστανται αιχμά-
λωτου εκείνων των αγαθών που ο Θεός έχει σε αυτούς υποτάξει.

4. Η οκνηρία, αντίθετο της καλής σωματικής υγιεινής και κατάστασης, που μόνο 
η οκνηρία του απαγορεύει να μπορέσει να κερδίσει με τη δύναμη των όπλων.

5. Η αλαζονεία είναι ελάττωμα ανισότητας, γιατί ο υπερόπτης δεν αναγνωρίζει 
ότι έχει ίσους με αυτόν και γι’ αυτό προτιμά να μένει μόνος. Και επειδή η ταπεινο-
φροσύνη και η σταθερότητα είναι δύο αρετές που αγαπούν την ισονομία και είναι 
κατά της αλαζονείας, αν εσύ, υπεροπτικέ Ιππότη, θέλεις να κάμψεις την αλαζονεία 
σου, ένωσε στην καρδιά σου ταπεινοφροσύνη και σταθερότητα.  Πράγματι, ταπεινο-
φροσύνη χωρίς σταθερότητα δεν μπορεί να νικήσει την υπεροψία, γιατί η ταπεινο-
φροσύνη, στην οποία δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν είναι δύναμη, ούτε η αλαζονεία 
μπορεί να καμφθεί χωρίς δύναμη.

6. Ο φθόνος δεν ταιριάζει με τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και τη γενναιοψυχία 
που είναι χαρακτηριστικά της Ιπποσύνης. Γι’ αυτό ο Ιππότης με αδύναμη καρδιά δεν 
μπορεί να στηρίξει ούτε να τηρήσει τους κανόνες της Ιπποσύνης. Ο φθόνος διώχνει 
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από την καρδιά τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία, τη γενναιοψυχία και με τον τρόπο 
αυτό ο Ιππότης καθίσταται άπληστος για τα αγαθά του άλλου. 

7. Η οργή είναι αναταραχή της ικανότητος να θυμόμαστε, να εννοούμε και να θέ-
λουμε. Και αυτή η αναταραχή κάνει ώστε η ενθύμηση αλλάζει σε λησμονιά, η κα-
τανόηση σε άγνοια, η θέληση σε οξυθυμία. Και επειδή η ενθύμηση, η κατανόηση, 
η θέληση είναι το φως που φωτίζει τον Ιππότη στους δρόμους της Ιπποσύνης, είναι 
αναγκαίο αυτός να προσφεύγει στην σταθερότητα, στην ευσπλαχνία, στην εγκράτεια, 
στην υπομονή, που χαλιναγωγούν την οργή και ανακουφίζουν από τα παθήματα που 
αυτή προκαλεί.

η. Η μετριοπάθεια, σαν βασική αρετή, είναι μια αρετή που βρίσκεται μεταξύ 
των δύο άκρων: μεταξύ της μεγαλομανίας και της (προσποιητής) ταπεινοφροσύνης.

Η μετριοπάθεια πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων ελαττωμά-
των, κατά το μέτρο που αρμόζει σε μια αρετή, γιατί αν δεν ίσχυε αυτό, δε θα υπήρχε 
μέσον μεταξύ του υπέρμετρου και του ατελούς και αυτό δεν είναι δυνατόν.

Τελειώνοντας με τις αρετές του Ιππότη, είναι αναγκαίο ο Ιππότης να αγαπά το 
δημόσιο συμφέρον, γιατί για τον λόγο αυτό θεσμοθετήθηκε η Ιπποσύνη και το καλό 
όλων είναι μεγαλύτερο και περισσότερο αναγκαίο από το επί μέρους. Η θέση αυτή 
διατυπώνεται από τον Βασιλέα Αλφόνσο τον Σοφό.

Στον Ιππότη αρμόζει επίσης να ομιλεί διακριτικά, να ενδύεται κομψά, να χρησι-
μοποιεί καλά όπλα και να κατέχει μεγάλη οικία· πράγματι, όλα αυτά είναι αναγκαία 
για να τιμάται η Ιπποσύνη.  Ευγενικοί τρόποι και Ιπποσύνη ταιριάζουν, επομένως 
αντίθετα είναι η χυδαιότητα και τα αισχρά λόγια.

Στο Ordene de Chevalerie ο Ιππότης πρέπει να παρακολουθεί, όταν είναι δυνα-
τόν μια λειτουργία κάθε ημέρα και να νηστεύει κάθε Παρασκευή σε ανάμνηση του 
πάθους του Χριστού.

Στον Ιππότη ανήκουν επίσης η οικειότητα με έντιμους ανθρώπους, η πιστότητα, η 
αλήθεια, ο έρωτας για την τόλμη, η γενναιοψυχία, η εντιμότητα, η ταπεινοφροσύνη, 
ο οίκτος και άλλες παρόμοιες αρετές. Γιατί, όπως ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρί-
ζει ότι στο Θεό βρίσκεται κάθε ευγένεια, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να αποδίδεται 
στον Ιππότη όλη η τιμή που η Ιπποσύνη δέχεται από εκείνους που ανήκουν σε αυτήν.

Το Ιπποτικό Τάγμα διατηρείται περισσότερο με τις καλές συνήθειες και την αρίστη 
ανατροφή που ο Ιππότης διδάσκει στον υιό του και όχι με την εκπαίδευση και τον 
δαμασμό που ο Ιππότης κάνει στο άλογό του. Γιατί η Ιπποσύνη δεν συνίσταται στα 
όπλα ούτε στο άλογο, αλλά στον Ιππότη. 

Γράφει ο Άγιος Βερνάρδος του Κλαιρβώ στην πραγματεία του για τους Ναΐτες: 
Είναι χωρίς αμφιβολία άτρομος και ασφαλής από όλες τις πλευρές εκείνος ο Ιπ-
πότης που φορά στο σώμα σιδερένιο θώρακα και στην ψυχή το θώρακα της πί-
στεως: εξασφαλισμένος και με τους δύο θώρακες, δε φοβάται ούτε δαίμονα ούτε 
άνθρωπο. Και ούτε φοβάται το θάνατο, αλλά αντιθέτως επιθυμεί να πεθάνει [..].. 
Τι δόξα για εκείνους που επιστρέφουν νικητές από τη μάχη![..] όσο καρποφόρα 
και αν είναι η ύπαρξή σας και ένδοξη η νίκη σας, ένας ιερός θάνατος πρέπει να 
εκτιμάται ακόμη περισσότερο.
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Ο de St. Palaye στο ογκώδες έργο του «Περί του αρχαίου ιπποτισμού» επιλέγει 
τα εξής:

«Είναι βέβαιο ότι ο ιπποτισμός στην πρώτη του τη παλαιοτάτη του περίοδο, είχε 
σκοπό την επιβολή της τάξης και ης ηθικής. Κι ενώ από αυτές τις απόψεις ήταν ατε-
λής, παρήγαγε τα τελειότερα πρότυπα δημόσιας αξίας και ειρηνικών και ευγενών 
αρετών, οι οποίες αποτελούν τα κοσμήματα της οικογενειακής ζωής. Είναι δε άξιο 
παρατηρήσεως ότι σε μια εποχή σκότους και αμάθειας βρίσκουμε σαν αποτελέσματα 
ενός θεσμού που ιδρύθηκε αποκλειστικά για το κοινό καλό, παραδείγματα τα οποία 
και η περισσότερο πολιτισμένη εποχή δεν κατόρθωσε να υποσκελίσει».



Η Ποίηση τότε

Ω, ποίηση αναμάρτητη εμπιστευμένη στη δροσιά της θύελλας, 
ω ποίηση ατελεύτητη φτεροκόπημα χελιδονιών.

                                                                              
Τάκης Βαρβιτσιώτης

17

Νοσταλγίες 

Γιώργος Αθάνας

Φέρε με πάλι στους παληούς καιρούς,
καρδιά νοσταλγική,
κι άσε με εκεί μονάχο
σα ναυαγό που πρόφτασε
την ώρα πόλαμψε η αστραπή
κι' αρπάχτηκε στο βράχο.
Δύστυχη ανθρώπινη καρδιά,
ποτέ δε θα ευχαριστηθείς!
Ενώ ευτυχείς περίσσια
στα ολάνθιστά σου τωρινά -
των περασμένων σου ποθείς
τ' άνανθα ξερονήσια.

Γιατί μ' αγάπησες 

Μαρία Πολυδούρη

Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες
στα περασμένα χρόνια.
Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα
και σε βροχή, σε χιόνια,
δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες.
Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου
μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα,
μόνο γι' αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο
κ' έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα,
μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου.
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Μονάχα με την ποίηση 

Τάκης Βαρβιτσιώτης

Μονάχα με την ποίηση
Δε θα χαθούν ποτέ
Τα μεγάλα ιστιοφόρα της αυγής
Ούτε τα φώτα ούτε η χαρά
Ούτε τα δέντρα ούτε η νύχτα

Μονάχα με την ποίηση
Θα 'μαστε ακόμα ικανοί
Να βλέπουμε και ν' αγαπούμε
Να ονομάζουμε τα πράγματα
Με τις πιο καθημερινές λέξεις
Να λέμε το ψωμί ψωμί τη σκάφη σκάφη
Και μ' ένα βλέμμα να οδηγούμαστε
Σε μιαν αλήθεια οριστική

Μονάχα με την ποίηση
Θα μεγαλώσουνε τα στάχυα
Και τα στήθη των κοριτσιών
Το ποτάμι θ' απομείνει ποτάμι
Η θάλασσα θάλασσα
Κι ο ουρανός ουρανός

Μονάχα με την ποίηση
Θ' ανακαλύψουμε ξανά τ' αστέρια
Μέσα στις καπνοδόχες
Κι όλη τη θλίψη που ενδημεί
Στο βάθος των ματιών
Και θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε
Το γενέθλιο χωριό μας
Παραχωμένο μες στα χιόνια

Μονάχα με την ποίηση
Θ' ανακαλύψουμε ξανά τον έρωτα
Και πατώντας από κλωνί σε κλωνί
Κι από ελπίδα σ' ελπίδα
Θα εγκαθιδρύσουμε
Την αγνή βασιλεία των φτερών



19

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΙΙ   

Νίκος Εγγονόπουλος

Η νύχτα λύσσαξε στο παραθύρι
αυτά είναι — που λεν — του Διοκλητιανού τα παλάτια;
Ακολουθώ τα  ίχνη του βλέμματός σου πάνω στη θάλασσα
οι μυστικές χαρές του σώματός σου είναι ξαπλωμένες
πάνω στα βράχια στο περιγιάλι
ο ήλιος έζωσε μέσα στα μάτια τα πιο ψηλά του κυπαρίσσια
ας προσχωρήσουμε στις μουσικές των τροπικών
τ’ άυλα λόγια πόθου και πίστεως γρηγορούν
Αμαληκίται γρηγορούν
τ’ άλογα που καλπάζουν
τ’ αμάξι άφησε τώρα το δρόμο και προχωρεί στην καρδιά του δάσους
ταχύτης και αδράνεια
κόρη της Αλασίας ωραιοτική
υπερφίαλοι κι’ αλαζόνες και βέβηλοι ερασταί
— όμως ερασταί —
εδώ εγκατεστάθηκαν υδραυλικά πριόνια ανάμεσα στο χώμα
το κόκκινο και το πράσινο των πεύκων
εκεί το τέμενος της Σοφίας
πιο πέρα το γεφύρι το κάστρο η σπηλιά
που ζούμε
τα σώματά μας θα χαθούν θα σβύσουν
από μας θα μείνει μέχρι της συντελείας των αιώνων
αυτό το «σε αγαπώ» που σου ψιθύρισα  στις ώρες μας  τις πιο κρυφές
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Γιατί βαθιά μου δόξασα  
 

Άγγελος Σικελιανός

Οἱ προσευχὲς τῶν ναυτικῶν 
 

Νίκος Καββαδίας

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου,
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή,
να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή,
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...
Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πως,
μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσα ώρα,
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός,
να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα,
λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα,
βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!...

Οἱ Γιαπωνέζοι ναυτικοί, προτοῦ νὰ κοιμηθοῦν,
βρίσκουν στὴν πλώρη μία γωνιὰ ποὺ δὲν πηγαίνουν ἄλλοι
κι ὥρα πολλὴ προσεύχονται, βουβοί, γονατιστοὶ
μπρὸς σ᾿ ἕνα Βούδα κίτρινο ποὺ σκύβει τὸ κεφάλι.
Κάτι μακριὰ ὡς τὰ πόδια τους φορώντας νυχτικά,
μασώντας οἱ ὠχροκίτρινοι μικροὶ κινέζοι ρύζι,
προφέρουνε μὲ τὴν ψιλὴ φωνή τους προσευχὲς
κοιτάζοντας μία χάλκινη παγόδα ποὺ καπνίζει.
Οἱ Κούληδες μὲ τὴ βαριὰ ὠχροκίτρινη μορφὴ
βαστᾶν σκυφτοὶ τὰ γόνατα κοιτώντας πάντα κάτου,
κι οἱ Ἀράπηδες σιγοκουνᾶν τὸ σῶμα ρυθμικά,
κατάρες μουρμουρίζοντας ἐνάντια τοῦ θανάτου.
Οἱ Εὐρωπαῖοι τὰ χέρια τους κρατώντας ἀνοιχτά,
ἐκστατικὰ προσεύχονται γεμάτοι ἀπὸ ἱκεσία,
καὶ ψάλλουνε καθολικὲς ᾠδὲς μουρμουριστά,
ποὺ ἐμάθαν ὅταν πήγαιναν μικροὶ στὴν ἐκκλησία.
Καὶ οἱ Ἕλληνες, μὲ τὴ μορφὴ τὴ βασανιστική,
ἀπὸ συνήθεια κάνουνε, πρὶν πέσουν, τὸ σταυρό τους
κι ἀρχίζοντας μὲ σιγανὴ φωνὴ «Πάτερ ἡμῶν...»
τὸ μακρουλὸ σταυρώνουνε λερὸ προσκέφαλό τους. 

Στὸν Θανάση Καραβία
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Λίγο Μελάνι... 

Γιώργος Σουρής

Σπασμένο Καράβι 

Γιάννης Σκαρίμπας

Λίγο μελάνι καὶ χαρτὶ καὶ λίγοι πάλι στίχοι
εἶναι τὸ μόνο δῶρο μου ὁποὺ θὰ σοῦ χαρίσω...
Καλὰ ποὺ μοῦ ῾δωσε κι αὐτοὺς ἡ ἀκριβή μου τύχη,
γιατὶ ἀλλιῶς δὲ θά ῾ξερα πῶς νὰ σὲ χαιρετήσω.
Ὡς τώρα ἄλλο τίποτα ἀπ᾿ τὸ δικό μου χέρι,
παρὰ πολλοὺς νερόβραστους καὶ κρύους στίχους εἶδες.
Ἀλλὰ κι οἱ στίχοι ποῦ καὶ ποῦ, καμμιὰ φορά, ποιὸς ξέρει,
ἂν ἔχουν δῶρα ζηλευτὰ καὶ ζωντανὲς ἐλπίδες.
Οἱ εὐτυχίες πού ῾ψαλλα τόσες φορὲς γιὰ σένα
ἂν ἔξαφνα φτερούγιζαν μὲ τὴν αὐγὴ μπροστά σου,
θὰ ἔβλεπες τί εἴχανε οἱ στίχοι μου κρυμένα
κι ἄλλη χαρὰ δὲ θά ῾θελε στὸ κόσμο ἡ καρδιά σου.

Σπασμένο καράβι να `μαι πέρα βαθιά
έτσι να `μαι
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά
να κοιμάμαι

Να `ν’ αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική
γύρω γύρω
με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί
που θα γείρω

Να `ν’ η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά
έτσι να `ναι
και τα βράχια κατάπληκτα και τ’ αστέρια μακριά
να κοιτάνε

Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές
δίχως χάρη
κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μες σε νύχτες βουβές
το φεγγάρι

Έτσι να `μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό
έτσι να `μαι
σ’ αμμουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό
να κοιμάμαι
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Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη
ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνά η πλεμπάγια
η Αλήθεια τόπο να σταθή για μια στιγμή δε θάβρη.
Αλάργα. Νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια.
Η Πολιτεία λωλάθηκε, κι απόπαιδα τα κάνει
το Νου, το Λόγο, την Καρδιά, τον Ψάλτη, τον Προφήτη
κάθε σπαθί κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι
στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι και το σπίτι.
Από θαμπούς δερβίσηδες και στέρφους μανταρίνους,
κι από τους χαλκοπράσινους η Πολιτεία πατιέται.
Χαρά στους χασομέρήδες! Χαρά στους Αρλεκίνους!
Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται.

Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα
ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι
κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα
των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι.

Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι
και Μαμμωνάδες βάρβαροι και χαύνοι λεβαντίνοι
λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι
και οι χαροκόποι αδιάντροποι, και πόρνη η Ρωμιοσύνη!

Γύριζε 
 

Κωστής Παλαμάς 
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Ερωτικό κάλεσμα 

Μενέλαος Λουντέμης

Έλα κοντά μου , δεν είμαι η φωτιά.
Τις φωτιές τις σβήνουν τα ποτάμια.
Τις πνίγουν οι νεροποντές.
Τις κυνηγούν οι βοριάδες.
Δεν είμαι , δεν είμαι η φωτιά. 
Έλα κοντά μου δεν είμαι άνεμος.
Τους άνεμους τους κόβουν τα βουνά.
Τους βουβαίνουν τα λιοπύρια.
Τους σαρώνουν οι κατακλυσμοί.
Δεν είμαι, δεν είμαι ο άνεμος. 
Εγώ δεν είμαι παρά ένας στρατολάτης
ένας αποσταμένος περπατητής
που ακούμπησε στη ρίζα μιας ελιάς
ν” ακούσει το τραγούδι των γρύλων.
Κι αν θέλεις , έλα να τ” ακούσουμε μαζί. 
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Οι γκιόνηδες

Γκιόνης και κουκουβάγια έλεγαν μια νυχτιά: 
Τι μαύρη τύχη είν' τούτη οπού μας πολεμά! 
Ευφραίνομε τες νύχτες με τη γλυκιά φωνή, 
κι όλοι επαινούν τ' αηδόνι, που σαν εμάς λαλεί. 

Συκοφαντία και φθόνος τον κόσμο κυβερνούν 
μεγάλους ταπεινώνουν, μικρούς υμνολογούν. 
Λοιπόν, τους έπαινούς μας ας ψάλλομεν εμείς, 

γιατί να μας παινέσει δε θα βρεθεί 
κανείς.

 Ιούλιος Τυπάλδος

Ξυλογραφία από το Λογοτεχνικό περιοδικό Ποικίλη Στοά του 1884



Βιογραφικό

Λάμπρος πορφύράς

Από τον Σ. Ν.
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Ο Λάμπρος Πορφύρας (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Σύψωμου) γεν-
νήθηκε το 1879 στη Χίο, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στον 
Πειραιά. Γράφτηκε στη Νομική Σχολή, χωρίς όμως να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του. Ταξίδεψε για λίγο στην Ευρώπη και όταν επέστρεψε, το 1909, συντάχθηκε 
με τους δημοτικιστές και υπέγραψε το καταστατικό της «Σοσιαλιστικής Δημοτι-
κιστικής Ένωσης», που εργαζόταν για την επικράτηση του δημοτικισμού αλλά 
και του σοσιαλισμού. Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, από το 1917 
όμως και έπειτα έζησε μια μοναχική ζωή κοντά σε απλοϊκούς ψαράδες και στα 
ταβερνάκια της Φρεαττύδας. Μόνη του ενασχόληση ήταν η ποίηση. Θαύμαζε 
τον Σολωμό, από τα έργα του οποίου εμπνεύστηκε το ψευδώνυμό. 

Όσο ζούσε, τύπωσε μόνο μια ποιητική συλλογή με τίτλο Σκιές (1920). Μετά 
τον θάνατό του, ο αδελφός του τύπωσε και τα υπόλοιπα ποιήματά του (Μουσι-
κές φωνές, 1934), ενώ συγκεντρωτική έκδοση έκανε ο Γ. Βαλέτας το 1956. Τα 
ποιήματά του, όπως και τη ζωή του, διακρίνει μια τάση φυγής από την πραγμα-
τικότητα. Γι’ αυτό κι ο Δημοσθένης Βουτυράς τον χαρακτήρισε «σκιά», τόσο για 
την ονειρώδη φύση της ποίησής του όσο και για την αθόρυβη ζωή του: κοιτούσε 
επί ώρες τη θάλασσα και τα ηλιοβασιλέματα των πειραϊκών ακτών. Κύριο γνώ-
ρισμα των ποιημάτων του είναι η θλίψη και η μελαγχολία, η υποβλητική ατμό-
σφαιρα και η μουσικότητα.

Η κριτική για το έργο του από την βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλή-
νων Λογοτεχνών εκδόσεων Αδ. Παγουλάτου
«Το έργο του αντανακλά την ακινησία της ζωής του στην κλειστή ατμόσφαιρα 
του λιμανιού και της πειραιώτικης γειτονιάς, καθρεφτίζοντας τον καθημερινό 
του περίγυρο όχι όπως είναι, μα όπως διαθλάται περνώντας μέσα απ’ τον συ-
ναισθηματικό του κόσμο. Χωρίς να φροντίζει ξεχωριστά τη φόρμα, δεν την πα-
ραμελεί κιόλας εντελώς, αφήνοντας τη μελαγχολία του αβίαστα να μετουσιωθεί 
σε λυρισμό. Κι ωστόσο, παραμένει εκλεκτικός κι αποσταγματικός, γράφει μόνον 
όταν έχει κάτι να προσθέσει και σωπαίνει συνήθως πιο πολύ απ’ όσο μιλάει. 

Η σιωπή αυτή δεν είναι μια σιωπή ουδέτερη και χωρίς υπόστρωμα. Ίσα-ίσα, 
αποτελεί συμπληρωματική έκφραση του συναισθηματισμού του, ενός συναι-
σθηματισμού χαμηλόφωνου και μοιρολατρικού, που δεν εκδηλώνεται ποτέ με 
χειρονομίες και με ύψωμα του τόνου, αλλά εκφράζεται μέσα απ’ την όλη ατμό-
σφαιρα του έργου του. 
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Η ποίηση του Πορφύρα, περισσότερο απ’ όσο προβάλλει άμεσα το ίδιο το συ-
ναίσθημα, το υποβάλλει. Δε χρησιμοποιεί κοσμητικά επίθετα και σύνθετα, δεν 
έχει καν φανταχτερό λεκτικό πλούτο, ούτε πλούτο εικόνων. Η βαθύτερη φύση 
του και η ουσία του λυρισμού του είναι μουσική, χωρίς σπουδαία ενάργεια στα 
εξωτερικά παραστατικά του μέσα. 

Κι οι εικόνες του, όπου κάνουν αισθητή την παρουσία τους, θαρρείς και υπο-
βάλλονται κι εκείνες με τη μουσική αοριστία της ατμόσφαιρας. Κι όμως, υπάρ-
χουν κάποια κρυμμένα ποιητικά θέλγητρα, παρομοιώσεις, σχήματα μεταφοράς, 
καίρια επίθετα, ριγμένα με μια καλλωπιστική απλότητα κι απόλυτα εναρμονισμέ-
να με τη λυρική του διάθεση. 

Υπάρχει ακόμα κάπου-κάπου, πίσω απ’ την ηπιότητά του, μια σκοτεινή νότα 
υποβολής, σαν υπόκρουση στο σκηνικό του ποιήματος, όπως στα “Καράβια”, 
στο “Lacrimae rerum”, στο “Έρημο μονοπάτι”, στα “Ερημοκλήσια” κι αλλού, 
ένας αξεδιάλυτος τόνος, που άλλοτε συγχέει το μυστήριό του με κάποιο μυστι-
κό, που σφράγισε ίσως τελειωτικά τη ζωή του ποιητή κι απόμεινε για πάντα θαμ-
μένο στη σιωπή, κι άλλοτε με το μυστήριο της ίδιας της ανθρώπινης μοίρας.»

Η Φρεαττύδα μέρος που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ήταν  η 
μούσα που τον ενέπνεε. Αυτή τροφοδοτούσε τον ποιητικό του οίστρο κι ωθούσε τη 
δημιουργικότητά του ώστε να συνθέτει στίχους. Ο Λάμπρος Πορφύρας την τίμησε 
την Φρεαττύδα γι' αυτό και το 1938 ο Δήμος Πειραιά, με μια συγκινητική τελετή, του 
έστησε την προτομή στην πλατεία της Φρεαττύδας, η οποία πήρε και τ' όνομά του...

Πέθανε στον Πειραιά το 1932...

               Lacrimae Rerum

Άμοιρη! το σπιτάκι μας εστοίχειωσεν
από την ομορφιά σου την θλιμμένη·
στους τοίχους, στον καθρέφτη, στα εικονίσματα,
από την ομορφιά σου κάτι μένει.
Κάτι σα μόσκου μυρωδιά, κι απλώνεται
και το φτωχό σπιτάκι πλημμυρίζει,
κάτι σα φάντασμα, θολό κι ανέγγιχτο
κι όπου περνά σιγά το κάθε αγγίζει.
Όξω, βαρύ, μονότονο ψιχάλισμα
δέρνει τη στέγη μας· και τότε αντάμα
τα πράματα που αγιάσανε τα χέρια σου
αρχίζουν ένα κλάμα... και ένα κλάμα...
Κι απ' τη γωνιά ο καλός της Λήθης σύντροφος,
τ' αγαπημένο μας παλιό ρολόι,
τραγουδιστής του χρόνου, κι αυτός κλαίοντας
ρυθμίζει αργά, φριχτά, το μοιρολόι...
                                                       Λάμπρος Πορφύρας
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Λάμπρος Πορφύρας (κατά του Βαλκανικούς Πολέμους)
1879-1932

Μην κλαις

Μην κλαις, μη λες πως τίποτα δε σού’ μειν’ εδώ πέρα.
Σου μένει, απάνω στα βουνά, το πέρασμα της μπόρας,

σου μένει η χαραυγή μακριά στο πέλαγο κι η μέρα
κάτω στον κάμπο κι οι ελιές και το βουητό της χώρας.

Σου μένει ακόμα το φτωχό, τ’ απάνεμο ακρογιάλι,
που, σα βραδιάζει, μέσα του πέφτουν τα βράχια, οι μώλοι,

τα σπίτια, ο γέρος ο ψαράς που λάμνει αγάλι αγάλι.
Μην κλαις! Σου μένει εκεί -για ιδές!- όλ’ η ζωή μας. ‘Ολη.

Σου μένει εκεί με τη βουβή κι αθώα της γαλήνη,
με τη γλυκοχαμόγελη, την ξένοιαστη ομορφιά της,

με τη σκιά της, τη σκιά που αρχίζει να τη σβήνη
σιγά σιγά το σούρουπο και της νυχτιάς ο μπάτης.



Άρθρο

Η  ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ 

ΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
                                            

Δημήτρης Μπάκας                                                                                                     
Αντιστράτηγος εα.
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ   
Ζούμε σε μια Κοινωνία θρυμματισμέ-
νη. Το εγώ  θεωρείται το κέντρο του 
Κόσμου. Κυριαρχεί το ατομικό συμφέ-
ρον, που απορρέει, από την ανάγκη 
ύπαρξης και την ανάγκη αναγνώρι-
σης. Ξεχνάμε ότι υπάρχουμε, επειδή 
απλούστατα, υπάρχει ο διπλανός μας, 
ο οποίος έχει τις ίδιες με εμάς απαιτή-
σεις. Οι παραδοσιακοί δεσμοί μεταξύ 
των ανθρώπων έχουν  αλλοιωθεί και 
οι δυνάμεις συνοχής έχουν χαλαρώ-
σει. Ζούμε ουσιαστικά σε μια "μαζική" 
κοινωνία.

Χωρίς όμως αρμονικά σύνολα αν-
θρώπων είναι αδύνατον να αντιμετω-
πιστούν τα τεράστια προβλήματα, που 
πάντοτε προκαλούνται στη ζωή μας 
και η αντιμετώπισή τους απαιτεί δυνά-
μεις που ξεπερνούν τις ατομικές μας 
δυνατότητες. Είμαστε υποχρεωμένοι 
να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις 
με τους διπλανούς μας και αυτό επι-
τυγχάνεται  μόνον με την αφομοίωση 
κοινών αξιών.

Η ΣΧΕΣΗ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΜΕ «ΠΡΟΣΩΠΟ»
Η βασικός κρίκος συνοχής της Κοι-

νωνίας μας είναι η σχέση «πρόσωπο» 
με «πρόσωπο». Μόνον ένα ανθρώπι-
νο ον μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο, 
που είναι ισότιμο άσχετα από τις δι-

αφορές μεταξύ μας. Η πρόσωπο του 
ανθρώπου συνιστά το ύπατο αγαθό 
μαζί με τη ζωή του την ίδια. Γι’ αυτό το 
σέβεσθαι το πρόσωπο του άλλου είναι 
πρώτιστη σημερινή αξία, ανεξάρτητα 
ιεραρχίας και κοινωνικής θέσεως.

Το αρμονικό  δέσιμο μιας  σχέ-
σης «πρόσωπο» με «πρόσωπο», κατά 
βάση, εξαρτάται από τρεις βασικούς 
παράγοντες αφομοίωσης των κοινών 
αξιών μας: 

-Πρώτος παράγοντας είναι η αυθε-
ντικότητα[ η ειλικρίνεια και η γνησιό-
τητα  του κάθε μέλους. Η προσωπικές 
«αλήθειες» συνήθως αποκλίνουν. 
Πρέπει να υπάρξει κατανόηση της θέ-
σεως του άλλου. Κανένας δεν μπορεί 
να κατέχει, στη γενική περίπτωση, την 
απόλυτη αλήθεια.

-Δεύτερος παράγοντας είναι η 
υπευθυνότητα. Το βασικό στοιχείο 
ηθικής και υπεύθυνης  στάσεως ένα-
ντι ενός κοινού σκοπού. Η εγγύηση 
επιτυχίας.

-Τρίτος παράγοντας είναι η καλή 
πίστη [η καλή διάθεση και η ευγένεια], 
απαραίτητο στοιχείο γόνιμου κλίματος 
για την ανάπτυξη σχέσης αρμονίας. Η  
«αλήθεια» μας περνάει  μέσα από την 
«αλήθεια» του άλλου και αυτή η κοι-
νή επιθυμία για την αλήθεια επιζητά  
μετριοφροσύνη, υποχωρητικότητα και 
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την καλή διάθεση. Ο παραγλωσσικός 
κώδικας επικοινωνίας μας [έκφραση 
του προσώπου, στάση του σώματός 
μας κλπ] μεταδίδει ένα μεγάλο όγκο 
πληροφοριών  και  αλλοιώνει πολλές 
φορές  την αλήθεια.

Οι τρεις παραπάνω παράγο-
ντες[αξίες] αντανακλούν αντίστοιχα 
τις τρεις θεμελιώδεις αξίες: Την αλή-
θεια, το αγαθό και το κάλλος. Όταν 
συντρέξουν και συντεθούν με αρμονι-
κή αναλογία, τότε η ανθρώπινη ψυχή 
συγκινείται. «Ερωτεύεται», ούτως 
ειπείν, τον υπέρτερο σκοπό και καθί-
σταται ευεπίφορη. Φωτίζεται από την 
αληθινή ειλικρίνεια.

Προσανατολίζεται στον αγαθό χα-
ρακτήρα της υπευθυνότητας για επί-
τευξη σκοπού. Ευφραίνεται από την 
ωραιότητα της καλής διάθεσης. Πλη-
ρούνται, τότε, οι βασικές προϋποθέ-
σεις του σεβασμού της προσωπικότη-
τας και της προσωπικής ελευθερίας 
των μελών, οπότε  ξανοίγεται ο «ελεύ-
θερος» χώρος» προσωπικής  ευθύνης 
και αφομοίωσης κοινών αξιών.

Η ηθική συνείδηση, χώρος ριζώ-
ματος όλων των αξιών μας, καθίσταται 
αξιογόνος και αναδύονται νέες αξίες 
υψηλής λεπτότητας, όπως  η εμπιστο-
σύνη, η αλληλεγγύη, η φιλότητα και 
η αγάπη. 

Ενίοτε, όμως, η σχέση είναι θνη-
σιγενής. Αυτό συμβαίνει, όταν η λε-
κτική διατύπωση της προσωπικής 
«αλήθειας» και ειδικότερα ο παρα-
γλωσσικός κώδικας έκφρασης προκα-
λεί την αίσθηση, ότι η ναρκισσιστική 
επιθυμία ή η επιθετικότητα τείνουν να 
επιβάλλουν το δικό τους νόμο. Αυτή 
είναι  η καίρια αυτοκαταστροφική πε-
ρίπτωση σε κάθε σχέση «πρόσωπο» 
με «πρόσωπο».

Ο απώτερος κοινός σκοπός διασώ-
ζεται, τότε μόνον, όταν η ηθική συνεί-
δηση, αναδυόμενη, ως συναίσθημα 
ενοχής, λόγω υπευθυνότητας έναντι 
του στόχου, υπερνικήσει τον  εγωι-
σμό. Ήτοι εάν εμφιλοχωρήσει άμεση 
μετάνοια, η οποία θα εκφρασθεί με 
παρρησία. Τούτο όμως απαιτεί μεγάλη 
δύναμη ψυχής. Απαιτεί την κορυφαία 
αρετή της ανάληψης της ευθύνης.

Και όμως ακόμη και στην μαζική 
Κοινωνία, που ζούμε, υπάρχουν τέ-
τοια παραδείγματα μεγαλοψυχίας και 
λεβεντιάς, που σώζουν τους κοινούς 
στόχους.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-Οι άνθρωποι μπορούν κάτω από 

ορισμένες συνθήκες να συνάψουν με 
κοινή προσπάθεια υγιείς σχέσεις, οι 
οποίες αντέχουν στο χρόνο και στις 
δοκιμασίες. Όλες οι σχέσεις, όμως, 
εύκολα μπορεί να αυτοκαταστραφούν.

-Όταν τρεις θεμελιώδεις αξίες 
[αλήθεια, ωραιότητα και αγαθότητα] , 
αντίστοιχα ως ειλικρίνεια ,καλή διάθε-
ση και υπευθυνότητα συντρέξουν και 
συντεθούν  αρμονικά δημιουργούν τις 
υγιείς ανθρώπινες  σχέσεις «πρόσω-
πο» με  «πρόσωπο»

-Η παραπάνω αρμονική σύνθεση 
συνιστά τη λυδία λίθο για κάθε αν-
θρώπινη σχέση. Παράλληλης ή ιεραρ-
χικής δομής. Σε κάθε τοπική και χρο-
νική απόσταση. Στην οικογένεια, την  
κοινωνία και την Πατρίδα.

Ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του κοινωνικό όν. Η ύπαρξή του στη 
ζωή και η αυτοεπιβεβαίωσή του τού 
επιβάλλουν την συνύπαρξη με άλλα 
πρόσωπα. Η απομόνωση μετατρέ-
πει τον «πολίτη» σε «ιδιώτη», κατά 
τους προγόνους μας. Ο ιδιώτης στην 
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αγγλική έγινε idiot, με την γνωστή 
προσβλητική έννοια[ηλίθιος]. Η σχέ-
ση «πρόσωπο με πρόσωπο» είναι η 
σπουδαιότερη σχέση, μετά τη μητρι-
κή –πατρική και οικογενειακή. Είναι ο 
βασικός κρίκος των ανθρώπινων σχέ-
σεων. Συνιστά βασική κοινωνική αξία, 
γιατί πραγματώνει τον  εξανθρωπισμό 
του Ανθρώπου  με  σκοπό τη δημιουρ-
γία καλύτερης ανθρώπινης Κοινωνίας.

Κάθε σχέση είναι μια δέσμευση, που 

σημαίνει περιορισμός της ελευθερίας 
του ατόμου. Τούτο, όμως, γίνεται απο-
δεχτό από την ανθρώπινη συνείδηση, 
όταν προσδοκάται η ανάδυση πιο πο-
λύτιμων αξιών, όπως η εμπιστοσύνη, ο 
σεβασμός, η φιλία και η αγάπη. Τότε κα-
θένας μας  προσφέρει στον συνάνθρω-
πό του «χώρο» δράσης, κοντολογίς την 
ελευθερία του, το ύπατο αγαθό, οπότε 
αναδύεται η μεγαλύτερη κοινωνική και 
προσωπική ολβιότητα.

Η δική μου συνήθεια
                                                       Νίκων Μάρας

Και όταν αδειάζω από το κορμί μου το αίμα 
της ψυχής μου η φωνή γίνεται πιο δυνατή

δοκιμασία στο χρόνο που αντέχει τον πόνο
κι όταν το αίμα στις φλέβες τρέχει ξανά 

η αγάπη σαν κύμα που τρέχει στα νερά τα γαλανά
τα όνειρα τα φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια

γιατί στη ζωή όλα είναι συνήθεια!



Η Ποίηση Σήμερα

-Η ποίηση είναι τα μέσα της έναρθρης γλώσσας με τα οποία προσπαθεί να απεικονίσει ό,τι 
στα σκοτεινά επιχειρούν να εκφράσουν τα δάκρυα, οι σιωπές, οι στεναγμοί, οι θωπείες,

 η κραυγή.
                                             Κική Δημουλά

31

Σούρουπο (Βουκολικό)

Σπύρος Σπηλιωτόπουλος

Το Φως

Φαίδρα Ζαμπαθά-Παγουλάτου

«Αφάς περί των λύχνων», ώρα ευλογημένη.
Ο στρατοκόπος την επιστροφή στο σπίτι του προσμένει.
Ήδη το πρώτο μήνυμα δειλά του έχει στείλει, 
από χαρούμενο σπιτάκι, που πρωτάναψε καντήλι.
Στα τζάμια ξεψυχάνε οι ηλιαχτίδες
Και στις καρδιές των ταπεινών φωλιάζουν οι ελπίδες.
Χίλια αχνοχρώματα στολίζουνε τη φύση, 
Που αντριεύουνε και χάνονται πέρα μακριά στη δύση.
Στο θείο τοπίο το βλέμμα σα γυρίζει, 
Αυθόρμητα ευχή αγάπης αναβλύζει.
Εικόνα για μια ονειρεμένη χώρα 
δε θα μπορούσε να σχεδιάσει άλλη ώρα.
Ας είναι πάντα τούτη η ώρα ευλογημένη
κι ο ήχος της καμπάνας που σημαίνει,
γλυκό νανούρισμα σ’ όσους μοχθούν ας φέρει
κι όνειρα πλάνα το ευωδιαστό αγέρι.

Φοβισμένο το φως 
ακολουθούσε
τα βήματά μας.
Τότε μου έπιασες
το χέρι και μου ψιθύρισες
«Μη φοβάσαι»
Αυτό το φως
είναι η Αγάπη.
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Το πρώτο σου χαμόγελο

Γιάννης Τζανής

  Άνομη αγάπη 

Σπύρος Αυλωνίτης

Μας χαμογέλασες!
Μια πρώτη λάμψη στον γαλάζιο των ματιών σου ουρανό,
Μια πρώτη δοκιμή αστραπής μέσα στο έρεβος των ημερών
 Και ένα φως πλημμύρισε τις σκουριασμένες φλέβες μας
 Ξηλώνοντας άλατα και τοξίνες δεκαετιών.
  
Μας χαμογέλασες!
Τα χείλια σου πετούμενες περισπωμένες σ’ όλα τ’ ανοιχτά φωνήεντα
 Πάνω στο τελικό Ωμέγα των λατρευτικών ρημάτων.

Μας χαμογέλασες!
Και τα εικοσιτέσσερα μικρά  και κεφαλαία γράμματα της Αλφαβήτας
Στόμωσαν στα βουβά δικά μας χείλια.
Τι να πει κανείς μπροστά στο θαύμα
 Ενός πρώτου παιδικού χαμόγελου!.. 

Αναζητάς να αποδράσεις
από ό,τι σε περιβάλλει 
οι ερινύες σ΄ακολουθούσαν
ψάχνοντας το καταφύγιο
ταυτίστηκες με την σκιά σου
ντυμένη με ανασφάλεια 
μιας επιβαλλόμενης πράξης
που ατέλειωτα χρόνια
φυλακισμένη σε κρατούσε .
Είπες , πριν βρέξει θα φύγω ,
χρυσοπράσινο λεύτερο φύλλο

κυνηγημένο απ' τον άνεμο .
Ένοχη σιωπή μετά τη μπόρα
παραλήρημα ακύρτωτης σκέψης
που απεγνωσμένα αναπολούσε
τη μοναδική του έρωτα ανάσα
στην ανταύγεια του πάθους .
Κι άγγιξε η θλίψη τη μορφή
πίσω απ' τη λάγνα επιθυμία
με αστερόσκονης λάμψη
της άνομής σου αγάπης.
 

Στην εγγονή μου Μαρία

Από τη συλλογή [Απανεμιά]
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 Κυνηγώντας δεκαδικούς  

Δήμητρα Καραφύλλη

Έχασα τα δάχτυλά μου μετρώντας δεκαδικούς.
Ένα κόμμα σαν δρεπάνι, μου τα θέρισε.
Για ίχνη έψαξα παντού.
Άδειασα όλα τα συρτάρια.
Γύρισα ανάποδα τις τσέπες του μπλου τζιν.
Ξήλωσα τα πλεχτά μου γάντια.
Κοίταξα κάτω απ’ τα κρεβάτια.
Ούτε νυχάκι, ούτε σταγόνα αίμα …

Μικρές χαντρούλες δέκα
περασμένες σε κόκκινη οτρά.
Να τα δαχτυλάκια μου.
Κοκκαλωμένα.
Χωρίς νεύρα, χωρίς αφή.
Όταν τα βρήκα, πόνεσα.
Κυνηγώντας τα ασήμαντα
ακρωτηριάστηκα.
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Εξορία… 

Σωτήρης Νικολακόπουλος

Άνθρωποι νέοι, 
αλλαγμένοι συμπολίτες της αγωνιάς
γείτονες  αδιέξοδων δρόμων.
Τι  έχει φταίξει;
που είναι η ομορφιά τους;
το ανέμελο ύφος;
Ορδές θυμών κοκκινίζουν τη σιωπή τους
και το σύστημα  τους κόβει τη ψυχή,
τους θέρισε τα νιάτα..

Έτοιμοι για τους τέσσερις ανέμους,
σε λιβάδια όπου  αγκάθια  ματώνουν τη ψυχή.
Εργάτες κάποτε,
επιστήμονες τώρα.
Εκεί υπάρχουνε ταρίφες.
Η ζωή είναι εκεί μακριά
στα θλιβερά κατώφλια της καθημερινότητας,
απλή μονόχρωμη,
ίσως σίγουρη…

Πέρασε η εποχή με τον γεμάτο ουρανό,
 όραμα μηδέν,
στρατιώτες χωρίς πατρίδα.
Τα είχαν όλα, 
σήμερα απόκαμαν δεν αντιδρούνε,
φορτωμένοι με ελπίδες…
…Είπες θα πάγω  σαλλη γη θα πάγω  σ άλλη θάλασσα.
 Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλύτερη απ αυτή… (Καβάφης Κ.)
Δεν μπορώ κάτι με  πονάει…

Στην γενιά της κρίσης
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Κι όλο θ’ ανθείς γυναίκα…

Κώστας Καπελούζος

Ανθείς μέσα στα όνειρά μου, στου στίχου τη σιωπή
Στου κοραλλιού το μαργαριταρένιο δάκρυ
Στου σούρουπου την άγια ώρα που προσμένουν οι ξωμάχοι.
Ανθείς μες στη σκιά της νύχτας που προσμένει
Της χαραυγής τ’ ολόδροσο το πέπλο σα γαλέρα
Να ταξιδέψει στο ΄΄ σπαρμένο φως ΄΄ το βελουδένιο.
Ανθείς στον κήπο της Γεσθημανής, στ’ ανέμου
Τη ΄΄ φωτόσαρκη ρωγμή ΄΄ που γιγαντώνει
Τον υπερούσιο λόγο στων γλάρων τα ερημονήσια.
Ανθείς σαν τ’ ακρογιάλια της ελπίδας, σαν το χάδι
Μιας βροντολύρας μουσικής που ανθοφορεί
Στ’ ακρόπρωρο το ΄΄ βρόχινο μελτέμι ΄΄ της ελπίδας.
Ανθείς σα φραγκοστάφυλο τ’ Αυγούστου που προσμένει
Τ’ άγουρα χείλη νέου να ξεδιψάσει,
Σαν τις αμέτρητες ματιές του κόσμου π’ αγαπάει.
Ανθείς μες στις σπηλιές των θαλασσών που φέγγουν
Πολύχρωμα λουλούδια κι ανεμώνες που ζαλίζουν
Φέρνοντας τόση ταραχή μες στη σιωπή του χρόνου.
Ανθείς σαν τριαντάφυλλο, σαν την ΄΄αλκυονίδα σκέψη ΄΄
Που ΄΄ ηχοβολεί χλωμόθωρη ΄΄ του κρίνου τη λευκάδα
Στ’ ακρόδειπνο που ετοίμασε η μεταδότρα αγάπη.
Ανθείς μες στις πληγές των ναυαγών ημέρα-βράδυ,
Στων ηφαιστείων τη χρυσή τη λάβα όπου καίει
Τον ωροδείκτη της ζωής και της οδύνης.
Ανθείς χειμώνες καλοκαίρια, άνοιξες και χινόπωρα
Όπου δεν έχουν δύση κι όλο θ’ ανθείς ΓΥΝΑΙΚΑ
Γιατ’ είσαι η μήτρα της ζωής και της ζωής το θάμα.
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Οι διακοπές 

Γιάννης Παπαοικονόμου

Πού θα πάει
δε θα πάρει την άδειά του
δε θα βρει τα λεφτά για
τα εισιτήρια
για ένα μπανιερό
και μια πουκαμίσα
πού θα πάει
δε θα πάρει την άδειά του
να πάει διακοπές
σ’ ένα νησί
αφού πιάσει
δουλειά

Μαύρο πέταγμα και καμπάνες

Ηλίας Παπακωνσταντίνου       

Ο κρότος των φτερών σκεπάζει τις λέξεις,
αφαιρεί τους πίνακες στον τοίχο της ακοής.
Όχι, δεν θέλουμε πουλιά για φύλλα στα ξηραμένα δένδρα.
Δεν νοείται εξεγερμένος Απρίλης με χιονοστιβάδες στα χέρια (των ηνιόχων).
Πίσω απ’ το πλατύσκαλο στον απόντα χρόνο  
βαραίνει η νύχτα πεσμένα βλέφαρα, τρυπά η συνήθεια, μεγαλώνει
την κορμοστασιά της στο ύψος που ‘χασαν πρόσωπα κλειστά.
Εξημερωμένη αγριάδα στο τσίρκο της πολιτείας,
ο νους τρομαγμένος χτίζει σύννεφα στο τέλος των λέξεων
και η οξείδωση ακριβή στης κουρασμένης καληνύχτας τα δόντια.
Δικές μας οι καμπάνες και τίποτα δικό μας,
Πίσω από τους εκκωφαντικούς αναστεναγμούς πως να χορέψουν οι λέξεις μας
Δικές μας οι καμπάνες και τίποτα δικό μας.
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Ο ποιητής

Δημήτρης Κρανιώτης

...Της λίμνης

Γεωργία Μπελεκούκια

Τη φορά των γεγονότων
σφραγίζει,
το αθέατο των φώτων
συμβολίζει,
με πινέλα ενόχων
κάλπικων ενεστώτων
γυμνά σώματα 
ζωγραφίζει,
ανέμων φτερά,
υδάτων πουλιά
σχηματίζει,

Κυρά της Λίμνης
με φωνάζουν.
Διάφανη 
στο Χρόνο ταξιδεύω.
Τα μάτια μου Ψυχές βλέπουν
που βότσαλα ρίχνουν
-την παγωμένη μοναξιά τους να ταράξουν
μαζί με δάκρυα
-τον πόνο να μερώσουν 
και όνειρα
-τη μοίρα τους για ν' αλαφρώσουν.

Κυρά της Λίμνης με φωνάζουν.
Στο βυθό μου
κρυσταλλάκια καλά φυλαγμένα
στέκουν
τα μυστικά σας. 

πέτρινα κλουβιά,
αθώων κελιά
γκρεμίζει,
στάχυα χωραφιών
κενών εποχών
θερίζει,
με αρχαίων σοφών
πλεκτά ιδεών
ο ποιητής
πάντα στο τέλος 
μια νέα αρχή χτίζει.
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Άνθρωπος στη θάλασσα 

Χάρης Μελιτάς       

Βημάτιζε σκυφτός στην προκυμαία
πλάι στο μαύρο κρύσταλλο της θάλασσας
που ράγιζε στης νύχτας το αγιάζι.
Μόνο μην έρθει κι η βροχή, ευχήθηκε
τουλάχιστον πριν φτάσουμε στο σπίτι.
Όπως συνήθως, συνέβη το αντίθετο.
Χοντρές ψιχάλες βάλθηκαν να βάψουν τα νερά
σε αποχρώσεις φωτεινών επιγραφών
απ' τα μικρά καφέ της παραλίας.
Φτάνουμε, της ψιθύρισε. Μη σκιάζεσαι.
Σε λίγο θα σερβίρω το κρασί
και θα σου παίξω τη σονάτα που σ' αρέσει.
Πέρασε το σακάκι του στον ώμο της
όμως εκείνο δεν την άγγιξε ποτέ
αγνόησε θαρρείς την παρουσία της
και πλάγιασε ανέμελο στο κύμα.
Βοήθεια, φώναξε απεγνωσμένα.
Άνθρωπος στη θάλασσα.
Πέτρινος κόσμος. Δεν τον πίστεψε κανείς.
Βούτηξε μόνος για να σώσει τη ζωή του.
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Μ’ αυτή τη θάλασσα

Αλέκος Πούλος

Μ’ αυτή τη θάλασσα
νιώσαμε το ηδονικό νανούρισμα
στοργικής μητέρας
στο λίκνισμα του ύπνου μας.
 Υπάρχουμε μες την αγκαλιά της
 σαν ζωή και σαν φρουροί.
 Αυτή μας έδωσε το τελευταίο υγρό φιλί
 κι αυτή μας πρωτοχάιδεψε 
 πληγές στο κορμί μας.
Εμάς ταξίδεψε με χαμόγελα
ως το μεγάλο συναπάντημα των ονείρων μας
και με τον ψίθυρο της ανάσας της
μας άπλωσε σαν χάιδεμα
πάνω στην ομορφιά της ζωής.
 Εμείς στροβιλιστήκαμε πάνω στους αφρούς της
 και γίναμε η ελπίδα
 που μας ανέβαζε πολεμώντας
 στην καινούρια ζωή.
Με αδιατάραχτη αρμονία
ζήσαμε μαζί της τους αιώνες
που εμείς γίναμε οι βυθοί της
κι αυτή το αίμα μας.
 Κι όσους ξερίζωσαν
 αέρηδες επιδρομείς
 στην αγκαλιά της τους κρατά
 ως αναμνήσεις για την Δευτέρα παρουσία.
Μ’ αυτή τη θάλασσα
δεθήκαμε στ’ όνειρο της νίκης
με τις ίδιες αλυσίδες
που σκλάβους μας είχαν δέσει.
 Μ’ αυτήν την οδηγήτρια
 θα έρθει η δική μας συμμετοχή
 στα στεφανώματα της άμιλλας
 με την στεριά.
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Ξάστερος πόνος

Διονύσης Καρατζάς

Πώς αντέχεις και περνάς απ’ τ’ όνειρο
καπνίζοντας άχρηστους ανέμους;
Δε φοβάσαι φαίνεται τη νύχτα των αγγέλων
ούτε γνωρίζεις βέβαια τη γλώσσα της βροχής.
Αλλιώς θ’ άναβες στο φεγγαράκι προσευχή
και θ’ άκουγες το μυστικό τραγούδι της καρδιάς μου.
Πώς αντέχεις και περνάς απ’ τ’ όνειρο
πιστεύοντας σε άδικα φεγγάρια;
Δε θυμάσαι π’ άστραψες στη δίνη του καιρού μου
ούτε ξεχνάς τη θάλασσα την ώρα του βοριά.
Ξανά σέρνεις το σιωπηλό σου χορό
και χύνεσαι σαν κεραυνός που παίρνει και το φως μου.

Η αλλοτρίωση της έλξης

Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ      

Η σάρκα έγινε σελίδα
το δέρμα χαρτί
το χάδι έννοια αφηρημένη
το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρχτου.
Αλήθεια, πώς να περιγράψω
τη φύση όταν μ’ έχει εγκαταλείψει
και μονο στην πρεμιέρα του φθινοπώρου
θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά;
Ελπίζω να βρω το θάρρος
μια τελευταία επιθυμία να εκφράσω:
γδυτό ένα ωραίο αρσενικό να δω
να θυμηθώ, σαν τελευταία εικόνα
να κουβαλώ το ανδρικό σώμα
που δεν είναι ύλη
αλλά η υπερφυσική ουσία του μέλλοντος.
Γιατί αυτό θα πει ηδονή:
ν’ αγγίζεις το φθαρτό
και να παραμερίζεις τον θάνατο.
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Οι Άλλοι 

Γιώργος Νικολόπουλος

«Και οι άλλοι;» ρώτησες. «Τι κάνουν οι άλλοι;»

«Οργώνουμε», σου απάντησαν. «Σπέρνουμε. Θερίζουμε. Γυρίζουμε τη μυλόπετρα. 
Μέχρι το επόμενο πρωί. Και πάλι οργώνουμε. Σπέρνουμε. Θερίζουμε. Γυρίζουμε τη 
μυλόπετρα. Μέχρι το επόμενο πρωί. Και πάλι. Μέχρι το επόμενο πρωί. Μέχρι το 
πρωί. Μέχρι το τελευταίο πρωί».

Χαμογέλασες ικανοποιημένος.

«Προπαντός, να μην ξεχνάνε τη μυλόπετρα», μου είπες. «Αυτό να τους πεις. Όσο 
είναι δεμένοι στη μυλόπετρα, δεν έχουν να φοβούνται τίποτε».

Σκέφτηκες για λίγο. «Ούτε κι’ εμείς», συμπλήρωσες. «Ούτε κι’ εμείς έχουμε να φοβό-
μαστε τίποτε. Όσο είναι δεμένοι στη μυλόπετρα».

Κήπος χωρίς αυταπάτες 

Χάρις Κοντού    

Αχ Τέρτια,
Εκείνο το βράδυ ήταν δικό σου
Το χορτάρι χόρτασε να σε χαζεύει και να σ’ ερωτεύεται απαγορευμένα
Οι πυράκανθοι σε γεννούσαν σε κάθε τους φλόγα
Τα ασπαλάθια είχαν ένα λόγο να μην ντρέπονται
Τα κλαδιά σου με προλάβαιναν και φόρεσα βράγχια για πανοπλία
Τα κρίνα βάραιναν αθώα τα κρινοδάχτυλά σου
Τα τριαντάφυλλα πολλαπλασιάζονταν, τα έχανα στο μέτρημα
Η ροδιά (με τη σχολική ποδιά) με τραβούσε απ’ το χέρι
..να τα μετρήσουμε παρέα
Οι εσπερίδες με έσπερναν σε κάθε πάτερ ημών
Οι υάκινθοι (ευγενείς και καθωσπρέπει)
..μάζεψαν τα μαλλιά πίσω σφιχτά
..να λάμψουν οι πέρλες στα πέταλα
Κι ο κηπουρός έτοιμος να ξεκουραστεί την εβδόμη της Δημιουργίας
..σου φόρεσε λουλούδια από παλτό μην κρυώσεις
(μα ήθελε τόσο να σε σφίξει στα ραβδιά του
να διακλαδίζεται στις τρυφερές υποδοχές σου)
Δεν ήσουν γυναίκα εσύ
Ήσουν σύννεφο
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Άλφα Κενταύρου

Φανή Αθανασιάδου

Η νύχτα είναι όμορφη,
έναστρη
μες τη σιγαλιά
άραγε μ’ ακούς;
Ο Άλφα Κενταύρου
πολιορκεί την Κασσιόπη•
οι αστερισμοί παίζουν τον έρωτα
στα μάτια των θνητών•
η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της,
και η Νιόβη καθρεφτίζεται
στα νερά του ποταμού Αχελώου.
Ο Μάριος ανακαλύπτει τις καμπύλες της
στη θέα της σελήνης.
Τα πυρίμαχα σκεύη
αποδεικνύουν καθημερινά τη χρησιμότητα τους
στη μαγειρική της νοικοκυράς,
ενώ τα παραμύθια συνεχίζουν να επιμένουν στο τέλος
πως εμείς ζούμε καλύτερα από τους άλλους. 

Ενδεχόμενο Πολεμικού Επεισοδίου 

Χαρά Χρηστάρα     

Ο επισκέπτης ανατάραξε τα νερά
Τα κοχύλια της θάλασσας
βγήκαν στην επιφάνεια
Σαν κάλεσμα βούιξε
στ' αυτιά μου ο αχός τους
Τα κύματα με περιτύλιξαν
Η όραση χάθηκε
Ανοιγόκλεισαν τα παραθυρόφυλλα
του αυθαίρετου στην παραλία

Το βέλος που φύλαγα στη φαρέτρα μου
για ενδεχόμενο πολεμικού
επεισοδίου εξαφανίστηκε
Το οπλοστάσιό μου παραδόθηκε
σε ισχυρούς μέσω συγχώνευσης
Κόσμους της φαντασίας πλάθει η μνήμη
Ήρεμα ξεγλιστράω προς τα 'κει
σαν κυριακάτικη απόδραση
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Πίδακας σε έκρηξη 

Πόπη Αρωνιάδα

Η αϋπνία της ψυχής 
ταλάνιζε το είναι
κι οδήγησε τα βήματά 
στη θάλασσα μπροστά,
έμοιαζε άγραφη σελίδα,
αφέθηκε βλέμμα  κι  νους
να πιλαλά ως το θεμέλιο τ’ ουρανού,
ως την άκρη της θύμησης, 
ξέχασε πλέον κι αυτήν 
την πράξη της πρόσθεσης.

Το αίμα έγινε λευκή φωτιά, 
κύλαγε στα σωθικά, 
επίθεση έγινε,
από έναν παράφορο άνεμο 
που λύγιζε το σώμα  σαν το λεπτό καλάμι.
Σπαρταρούσε  τ’ ανείπωτο,
άρχισα ακατάπαυστα να γράφω 
στην άδεια σελίδα της θάλασσας,
βγήκαν μπροστά οι αριθμοί 
με το ψυχρό τους αίμα  
λέξεις ποιητών σφυροκοπούσαν το μυαλό 
σαν ηλιαχτίδες που χορεύουν
τρελά στο σύμπαν κι αγκαλιάζουν
αλαφροΐσκιωτες ψυχές.

Έγινα πλάσμα από πάχνη, 
φτιαγμένη από ιδρώτα, 
δάκρυ και θάλασσα
χωρίς το αλάτι στους πόρους,
το κράτησε η γη να συντηρεί 
και ν’ αβγαταίνει τη ζωή.
Το θέαμα του νυχτερινού ουρανού
έμπασε στην ψυχή και τη γραφή,
ορθές αναλογίες τ’ ατόμου και του άπειρου
ήρθε στο νου ο ζωγράφος π’ αγαπώ
γιατί δεν ζωγραφίζει 
ποτέ ξαπλωμένες μορφές!

2o βραβείο

στον παγκόσμιο διαγωνισμό 

Nosside σ
το Reggio τη

ς Ιταλία
ς
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Πρέπει

Πόπη Παντελάκη

Τώρα πρέπει να γυρίσω σελίδα
να κλείσω το κεφάλαιο 
με τ' όνομά σου 
και να σφραγίσω το παρελθόν 
ερμητικά
μην τυχόν κι επιστρέψεις αναπάντεχα 

από κάποια μικρή χαραμάδα της μνήμης
Με τα χέρια μου πρέπει να ξεριζώσω
το κόκκινο λουλούδι 
- την καρδιά μου -
και να πορευτώ ανάλγητη στο μέλλον    

Πανάρχαιο φως

Γιώργος Μαρινάκης    

Πανάρχαιο φως της έκρηξης
που ορίζεις το κενό μας,
για πες μου από που έρχεσαι
και που θέλεις να φτάσεις;

Με αρχέγονα φωτόνια
και κβαντισμούς αχτίδων
μας βομβαρδίζεις συνεχώς
απ’τα όρια του απείρου.

Άραγε θες στο δρόμο μας
παγίδες να φωτίσεις;
ή μήπως τα όποια έργα μας
να γράψεις και να κρίνεις;

Μα απ’όπου και να έρχεσαι
κι όπου κι αν θες να φτάσεις,
δωσ’ μου με τις αχτίδες σου
θάρρος, ζωή κι ελπίδα.

Πάρε με στα ταξίδια σου 
στα πέρατα των κόσμων
και βάφτισέ με ηδονικά
μέσα στην αστροσκόνη.
  
Κι όταν το τέλος θα διαβείς
μετά μύριους αιώνες,
θυμήσου με και στείλε μου 
μια έκρηξη καινούργια.

Και κάνεμε να δω ξανά
στα σύνορα του απείρου
μια μετενσάρκωση της γης
σ' ένα καινούργιο σύμπαν.



από τον Σ. Ν.
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Συνέντευξη

ΥΠΕΡΒΑΣΗ
                                                  

Κάποτε έγραψε ένα μεγάλο ποίημα. 
Βραβεύσεις, δημοσιεύσεις 

συνεντεύξεις και τα τοιαύτα.
Έκτοτε σώπασε οριστικά. 

Μάταια πάσχιζε νύχτες ατέλειωτες 
να ξεπεράσει μια φορά τον εαυτό του. 
Στο τέλος βέβαια, παρέδωσε τα όπλα. 
Βγήκε στους δρόμους σφυρίζοντας. 

Τουλάχιστον δεν φοβόταν τον θάνατο. 
  Είχε πεθάνει εδώ κι ένα ποίημα

                                                     Χάρης Μελιτάς
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Απόφοιτος της Βαρβακείου σχολής. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ο Ποιητής Χάρης Μελιτάς, επίκαιρος 
και ταυτόχρονα διαχρονικός, ευφυής, κοφτός και πυκνός, είρων, σαρκα-
στικός και αυτοσαρκαστικός, ευαίσθητος, συγκινητικός και ονειροπόλος 
καταγράφει την πραγματικότητα, περιγράφει χαρακτήρες, συμπεριφορές 
και αντιδράσεις. Βραβεύτηκε από τον Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός", 
τη Μακεδονική καλλιτεχνική εταιρεία "Τέχνη" (Κιλκίς), τον Φιλολογικό 
Σύλλογο Αγρινίου (Κώστας Χατζόπουλος), από τους Δήμους Πειραιώς, 
Κερατσινίου, Χανίων, Βεροίας, Θάσου, Λήμνου, Θεσσαλονίκης και από 
φιλιλογικά περιοδικά και φιλολογικές ενώσεις.

Ο μόνιμα σχεδόν υψωμένος τόνος του, οφείλεται  στην καθολικότητα 
και το πλάτος των θεμάτων, στην προσπάθεια του  να μεγεθύνει και να 
διευρύνει με το λόγο την έκταση του ποιητικού του χώρου. Είναι αποτέ-
λεσμα και μιας βιολογικά πλατιάς ανάσας, ενός ισχυρού μέταλλου φωνής, 
που αναβρύζει έτσι αβίαστα από μια ιδιοσυγκρασία «φύσει» ρωμαλέα κι 
από μια εξ ίσου οργανική, θα λέγαμε, αυτοπεποίθηση, ενισχυμένη κι από 
κάποιες στιγμές, καλές η κακές, της ζωής του που σίγουρα τον επηρεάζουν.

Συναντώντας τον σε χώρους που αγαπά και προσφέρει, του θέσαμε  
κάποιες ερωτήσεις. 

Κύριε Μελιτά.
Θα ήθελα εν πρώτοις να μου πείτε για την καταγωγή σας και τον 

ενδεχόμενο επηρεασμό στην μετέπειτα πορεία σας στην επιστήμη και 
την λογοτεχνία.

«Ω θάλασσα», δοξολογεί ο Μπόρχες. «Ξέρω πως στα σεπτά και γελαστά 
νερά σου, πρωτάναψε ο όρθρος της ζωής». Και ο Οκτάβιο Πας προσυπογρά-
φει: «Το φως χτίζει ναούς στη θάλασσα». Αλλά κι ο μέγιστος των ποιητών, 
ο Όμηρος, στους γαλανούς ρυθμούς της ξεδιπλώνει το μύθο της Οδύσσειας. 
Έτσι κι εγώ, δεμένος στο κατάρτι της ψυχής, περιπολώ τριγύρω απ’ το νησί 
μου, τα Κύθηρα των πόθων και των στεναγμών, κι όπως τις εκθαμβωτικές 
σειρήνες ατενίζω, πασχίζω να συνθέσω ένα ποίημα.

Ικανός αριθμός επιστημόνων, μηχανικών και αρχιτεκτόνων, πέραν 
των εικαστικών, ασχολήθηκαν με την λογοτεχνία. Μπορείτε να μας 
δώσετε τη δική σας εξήγηση; 

Ποίηση της Αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική της Ποίησης. Δύο τέχνες 
παρ’ ελπίδα συγγενείς. Έμπνευση, φαντασία, αισθητική, ρυθμός, ευελιξία 
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τις διέπουν. Απλώνουν τις ιδέες τους ελεύθερες για να συνδιαλέγονται 
με την ψυχή του δέκτη. Ένα χαρτί, ένα μολύβι, ένα σκαρίφημα, σχήματα, 
σκέψεις, σχέδια, προτάσεις ρηξικέλευθες, που -φευ- σπανίως εφαρμόζο-
νται στην πράξη.

Θα ήθελα να μου πείτε για τις σχέσεις σας με άλλους Έλληνες ή ξέ-
νους λογοτέχνες στην πορεία σας που ζουν ή δεν ζουν και πόσο έχετε 
επηρεαστεί.

Από παιδί συνομιλώ με ποιητές, παλιούς και νέους, μέσα απ’ τα γραφτά 
τους. Παραφυλάω πίσω απ’ τις σκέψεις τους, τους βλέπω να χορεύουν με τις 
λέξεις, πάνω σε πίστες από άγραφο χαρτί, ν’ αναβοσβήσουν μέσα μου σαν 
φάροι στα σκοτάδια. Όμως καθείς, αλλιώς χειρίζεται τη γλώσσα και το στίχο, 
αλλιώς αγγίζει την αλήθεια και τον έρωτα, άλλα παλεύει η ψυχή του να εξο-
ρύξει. Η ποίηση λοιπόν ως πρωτουργός, τα ρεύματα, τα σχήματα, οι τάσεις, 
οι προτάσεις, είναι αυτή που απ’ αρχής με έχει σημαδέψει κι όχι εκείνοι που 
πιστά την θεραπεύουν.

Η σύγχρονη εποχή βοηθά τον καλλιτέχνη να ζήσει ισόρροπα και με 
αξιοπρέπεια; 

Ακροβατούμε στων καιρών το εύθραυστο σκοινί. Κρεμόμαστε στο χείλος 
της αβύσσου. Το δίχτυ, πειραγμένο με σουγιά. Αν δεν ισορροπήσουμε στο 
φως, αν δεν μιλήσουμε τη γλώσσα της ελπίδας, αν δεν παλέψουμε σκληρά 
με τα στοιχειά στο τεντωμένο νήμα αλήθειας, δεν είναι που θα πέσουμε στον 
σκοτεινό κρατήρα, είναι που αφήνοντας τα χέρια των πολλών, θα τους γκρε-
μίσουμε κι αυτούς στο χάος που ελλοχεύει.

Τι έχετε να μας πείτε για την σημερινή εποχή σε γενικές γραμμές και 
ειδικότερα για την λογοτεχνία;

Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω μ’ ένα μικρό μου ποίημα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ: 3.650 αυτοκτονίες / 36.500 άστεγοι 

/ 365.000 λουκέτα / 3.650.00 άνεργοι / 365 ποιήματα. / Ένα την ημέρα 
προ φαγητού. / Ελιξίριο ευεξίας. 

Υπάρχει κάποιος στόχος σας που δεν έχει ακόμα επιτευχθεί;
Θεωρώ ότι η λογοτεχνία αναφέρεται στο παρόν, δεν δικαιούται να περι-

μένει, να επιφυλάσσεται, να ελίσσεται να επιδιώκει στόχους και οφέλη. Λέει 
ναι στη ζωή, ενώνει τον ποιητή με τον κόσμο, όπως πρέσβευε ο Ρίτσος. Αν 
θέλετε πάντως οπωσδήποτε ένα στόχο μου για το αύριο, είναι να καταφέρω 
κάποτε να επικοινωνώ σε κάθε μου ποίημα με τον αναγνώστη ή καλύτερα 
με τον άνθρωπο. 
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Σας ευχαριστώ για τον διάλογο και την ώρα που μου χαρίσατε. 
Μπορείτε να μου πείτε ακόμα ό,τι θέλετε για σας, τη λογοτεχνία ή άλλο 
τι. Εύχομαι νέες δημιουργίες, οι οποίες θα ωφελήσουν εμάς και θα 
καταξιώσουν περαιτέρω εσάς. 

Να σας ευχαριστήσω κι εγώ de profundis, που εγκαινιάζετε τις συνε-
ντεύξεις ποιητών στο έγκυρο λογοτεχνικό περιοδικό ΕΥΛΟΓΟΝ με την 
ταπεινότητά μου. Για τη λογοτεχνία πιστεύω ότι αποτελεί τη ζωογόνο δύ-
ναμη της κοινωνίας, το αίμα που κυλάει στις φλέβες της ανθρωπότητας, 
το απόσταγμα της ελπίδας στη διαχρονική πορεία του ανθρώπου προς 
τη θέωση. Επιτρέψτε μου να κλείσω μ’ ένα χαϊκού μου που θεωρώ πως 
αγγίζει την ουσία της ποίησης και αντικατοπτρίζει τον ψυχικό κόσμο του 
ποιητή:

ΑΥΤΟΨΙΑ
Δεν βρήκαν αίμα.

Μονάχα δυο σταγόνες
φρέσκο ποίημα.

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ                                 
                          

Τα έξυπνα ποιήματα δεν γράφονται. 
Στριφογυρίζουν στο μυαλό και χάνονται 
σαν τρομαγμένοι χαρταετοί 
που σπάνε την καλούμπα ξαφνικά 
να κρύψουν τις αλήθειες τους στα νέφη. 
Λυπούνται να λερώσουνε τις μέρες 
με μαύρα ανεξίτηλα μαντάτα 
να ομολογήσουν πως το αίμα των παιδιών 
γίνεται κόκκινο χαλί για βασιλιάδες. 
Φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά 
για το παλιό ναυάγιο της ελπίδας
να πουν πως κάποιες λέξεις ανυπόταχτες
θα μείνουν ως το τέλος στα χαρτιά 
αντικατοπτρισμός στο διάβα ιδαλγών
που διασχίζουν με σημαίες της καρδιάς
την μολυσμένη έρημο του χρόνου. 

Τα έξυπνα ποιήματα δεν γράφονται. 
Πέφτουν στα σύρματα του νου κι αυτοκτονούνε.

                                           Χάρης Μελιτάς



Η κουβέντα

Ελένη Καρασαββίδου
Λογοτέχνης, Διδάκτορας Λογοτεχνίας ΑΠΘ

Μικρά Διηγήματα
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Το ξημέρωμα τους βρήκε στο μοναδικό καθιστικό που είχε απομείνει 
στο σπίτι. Μια σάλα, δυο υπνοδωμάτια, μια σκεπασμένη προέκταση του 
μπαλκονιού, μια κουζίνα και μια τουαλέτα. Φτωχικό σπίτι, κάπου στην 
ανατολική Μακεδονία, με τούβλα κολλημένα θα λεγες απ τη μελίγρα 
του καπνού κι όχι από τσιμέντο, με ρούχα πλεγμένα απ' τα «ποστάνια» 
των φύλλων. Χέρια που είχαν απορροφήσει την πίκρα του φυτού και την 
περνούσαν στο ψωμί. Γενιές φαρμάκι. Τα παιδιά, η ελπίδα, είχαν ξεμπερδέψει 
πια τα τελευταία χρόνια. Έτσι λεγαν. Δεν μπορούσε να σε ζήσει το άτιμο το 
φυτό. Ούτε και το θελαν για τα παιδιά τους. Πλανώδια περιπέτεια η ζωή είχε 
ταρακουνήσει τον καθένα με τους παραδαρμένους της πόθους. Ο ένας είχε 
μετακομίσει στην Αττική, ο άλλος είχε ανοίξει μαγαζί στο χωριό, η μεγάλη 
κόρη, φορτισμένο μα κι αγόγγιστο ψυχικό πάντα, έμενε προστατευμένη 
από έναν κόσμο βίαιο για τους διαφορετικούς βοηθώντας τη μάνα της στο 
σπίτι και η μικρή, καμάρι του σπιτιού, είχε γυρίσει σπουδασμένη με βάσανα 
από το εξωτερικό κι είχε ανοίξει μεγάλο μαγαζί σε διπλανή πόλη. Ώσπου 
η τραγωδία, σταγόνα βαριά, άρχισε να χτυπά λίγο λίγο την πόρτα. Ήτανε 
πρώτα η μεγάλη. Την έβαλαν σε κλινική. «Στραβοκατάπιε», είπαν. Την 
έθαψαν γρήγορα με δάκρυα από πόνο, όχι μόνο για τον χαμό μα και για 
την ύπαρξη της. Έπειτα ένα εγκεφαλικό είχε αποτελειώσει τον παράλυτο 
αδερφό της μάνας. Κι έπειτα, θεού κατάρα, ο καρκίνος είχε χτύπησε την 
μικρότερη κόρη. Ούτε καν 40 χρονώ. «Το πιο καλό παιδί του κόσμου». 
Έστεκε τώρα η φωτογραφία του γάμου της επάνω στον μπουφέ, δίπλα τους, 
μα κείνη είχε σηκώσει πανιά μαζί με τον βαρκάρη. Και τώρα ήταν μόνοι. 
Τον κοιτούσε. «Ανδρέα», του λέγε, «μην μ' αφήνεις. Φοβάμαι. Τόσο πολύ 
το κακό. Τόσος πολύς ο πόνος. Μην μ αφήσεις μονάχη». Ακίνητο το χέρι 
του, σταθερό, κάτω από το δικό της. Σφιγμένα τα χείλη, αυστηρά, σαν τότε 
που σαν κύρης ζύγιζε τα πολύπλοκα μ' αδρά ζύγια της καθημερινότητας 
στις άκρες τους. Κριτής κι «ακριβοδίκαιος» αφέντης. «Δεν άκουσα λόγο σου 
περίσσο» του λέγε ψιθυριστά, ρετουσάροντας ίσως από πόνο το παρελθόν. 
«Δεν άκουσα φωνή βαριά από σένα». Κοιτούσε αλαφιασμένη τη μορφή 
του με όλους τους εφιάλτες του προσωρινού -που 'ρχεται και σε κοιτά στα 
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μάτια ξαφνικά καταλύοντας το «αιώνιο»- μέσα της, για να παίρνει κουράγιο. 
Την «άκουγε» εκείνος, αμίλητος, βαρύς, «παρόν» με έναν «τελεσίδικο» τρόπο. 
Και παγωμένος. Μοιρολογούσαν οι άλλοι τριγύρω την ξαφνική του φυγή. 
«Καρδιά», τους είπαν από το κέντρο υγείας του παραδιπλανού χωριού. «Κάντε 
κουράγιο.» -«Κάντε κουράγιο». Τι απλά που ακούγονταν. Και τι μονόδρομα. 
Στεκόταν εκεί κι έκανε κουράγιο. Ώρα 4 και 5 το πρωί. Σε λιγότερο από 5 ώρες 
εκείνος θα έφευγε. Τελευταία νύχτα μουσαφίρης στο σπίτι του. Μουσαφίρης στη 
ζωή. Κυλούσε αργά και βασανιστικά η νύχτα. Οι άνθρωποι τριγύρω άλλαζαν. 
Λίγος ύπνος αντιστοιχούσε στον καθένα. Για κείνην έμενε η μοναδική ερημιά. 
Οδύνη. «Χώμα από το χώμα». Μια ζωή την πάλευε τη γη κι ακόμη δεν την 
είχε καταλάβει. Ακούστηκαν οι πρώτοι πετεινοί. Είδε τον μεγάλο του αδερφό 
παραδίπλα. Το κορμί του μια κίνηση βαθιά, κατευθείαν απ το ρολόι του ήλιου, 
το πρόσταξε. Βαρύς και δαγκωμένος. Σηκώθηκε να ρίξει στάρι στις κότες, να 
βάλει στα ζώα νερό, να πιει μια σταλιά γάλα. Από το πέρα δωμάτιο ακούστηκε 
η φωνή του παιδιού. Μυξόκλαιγε. Βήματα ακούστηκαν στο κατόπι της φωνής 
του. Κοίταξε το κενό απέναντι. Τον ασβεστωμένο τοίχο. Ουδέτερος. Δυνατός. Απ 
το δικό τους χέρι υψωμένος μα ξεπερνώντας τους αλαζονικά και τους δυο. Κάτι 
που είχε ήδη γίνει χώμα. Γη. Θα μπορούσε να ταν ένα οποιοδήποτε πρωινό 
έτσι όπως κοιτούσε τον ασβεστωμένο τοίχο. «Ένα οποιοδήποτε πρωινό». Αλλά 
δεν ήταν. Κοίταξε τον άνδρα της μες στο κουτί και θυμήθηκε τα νεαρά του 
μπράτσα και το χαμόγελο, ζωή μπροστά σ έναν απέραντο πρωινό κάμπο, σαν 
κουβαλούσαν τα τούβλα γι αυτόν τον τοίχο, εκείνη με το μωρό στην ποδιά, 
εκείνος με το φορτωμένο καρότσι στα χέρια. Τώρα αυτά τα χέρια -άμμος που 
άφηνε το νερό της παλίρροιας να τραβηχτεί στη μεγάλη θαλασσινή μήτρα κι 
έμενε ξερή- απέσυραν αργά κι αναπόφευκτα όλες τις πράξεις που 'χαν σπείρει 
απάνω στη γη, ξεκουράζονταν μέσα στο «κουτί». Θα μπορούσε να 'ναι ένα 
οποιοδήποτε πρωϊνό αλλά δεν ήταν. Κι όμως τα κοκόρια λαλούσαν και πάλι, 
το παιδί μυξόκλαιγε μες στο δωμάτιο με ήχο σίγουρο για τον κύκλο της ζωής, 
(ίδιος ήχος 40 χρόνια πριν), ο κουνιάδος της σκάλιζε τα ζώα στον στάβλο, ο 
ήλιος έβγαινε μουτρωμένος αργά αργά, μη δεχόμενος αμφισβητήσεις. Και τα 
χέρια, τα χέρια του ήταν εκεί. Κάτω από τα δικά της. Παγωμένα. «Ανδρέα! 
Ανδρέα!» του είπε. «Μην μ αφήνεις! Τόσος πολύς ο πόνος. Τόσο πολύ το κακό. 
Μονάχη μην μ αφήσεις. Φοβάμαι!» «Φο βά μαι!». Της ήρθε να φωνάξει. Της 
ήρθε να φωνάξει δυνατά. Μ άκουσε την φωνούλα του μωρού από το μέσα 
δωμάτιο. Ανήσυχο μα μελωμένο στον ύπνο του. Πως να το διακόψει; Θα ταν 
σα να βαζε χέρι ανόσιο στο ρολόι της νύχτας. Στο ρολόι που θα φερνε το πρωί. 
Κι άρπαξε η λέξη «φοβάμαι» το ύφασμα της ψυχής, σβήνοντας τους άλλους 
παρόντες του καθιστικού με το μελάνι της βέβαιης μοναξιάς, και το δειρε αυτό το 
ύφασμα στον πιο άγριο άνεμο, χτυπώντας τό, φθαρμένο φόρεμα παίρνοντας του 
κάθε σκόνη, πάνω σ ένα νικημένο σώμα. Γη. Κι άνεμος. Ήττα και το πέρα απ 
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αυτήν. Δύναμη και κατάρα. Η γεύση του πάτου. Η γεύση της στάχτης. Γύμνια 
κι Απελευθέρωση. Στριμώχτηκαν τα πέλματα της ψυχής της να ψάχνουν να 
χωθούνε παρακάτω. Δεν υπήρχε. Δυο παιδιά, ο αδερφός κι άνδρας της μέσα σε 
ένα χρόνο. Κι όμως τα κοκόρια λαλούσαν ακόμη με όλη την ιερή αναισθησία 
και το σκοτεινό θάρρος της ζωής που τραμπαλίζεται διαρκώς πάνω από το 
άγνωστο. Μόνη διέξοδος προς τα πάνω. Κι ύψωσε η γυναίκα το βλέμμα κι είδε 
έξω από το παράθυρο το βουνό να διαγράφει σεμνό το περίγραμμα του στο 
ακόμη αναποφάσιστο φως. Σηκώθηκε και βγήκε στην αυλή, στον στριμωγμένο 
κήπο. Έστεκαν παράλογα παρόντες σε μια γωνιά μετά το έμφραγμα οι χθεσινοί 
σπόροι, αποκομμένοι από το χέρι του. Τους πήρε στην παλάμη της ψάχνοντας 
την δική του. Εύθραυστοι μα γεμάτοι ζωή, σαν ρόγες γυναίκας. Μοσχοβολούσαν 
το «τώρα» και το «μετά». Κυοφορούσαν το «πριν». Έμπηξε το δάκτυλο στο υγρό 
χώμα, σκοτεινό απ έξω, ζεστό από μέσα, αρχαία μήτρα που υποχώρησε στην 
αφή της. Άκουσε τον πετεινό ν απαγγέλλει τον ήλιο ακόμη μια φορά. Σε λίγο 
θα ξημέρωνε. Πάλι. Ένα πρωινό σαν όλα τ άλλα. Κι όμως δεν ήταν. Ένιωσε τον 
λυγμό και τον εμετό να 'ρχονται βίαια κάπου από πολύ μέσα. Κάπου από πολύ 
πίσω. Κατάπιε ξαναορίζοντας τα σύνορα του κορμιού, κι αποφασίζοντας τι θα 
ταν το μόνο που θα βγαινε εκείνη την στιγμή έξω από αυτό το σώμα. «Χουν». 
Και «σπόρος» «Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν». Έμπηξε τον πρώτο 
σπόρο στη γη. Μετά τον δεύτερο. Κι έπειτα τον τρίτο. Πόσες Ανατολές να χανε 
δει αυτοί οι σπόροι; Πόσο αρχαία να ταν αυτή η γη, κι ο πόνος της; Ένιωσε 
τον μεγάλο, πάντοτε λιγομίλητο, γιο στη γωνιά της πόρτας. Το γεμάτο δύναμη 
κι ανησυχία βλέμμα του να χαϊδεύει τρυφερά τους ώμους της. Έγινε παλάμη 
τρυφερή αυτό το βλέμμα σε λίγο. Απλώθηκε. Την έφτασε για μια στιγμή στη 
μοναξιά της. «Μάνα!» της είπε. «Σ' αγαπώ.» Σιώπησε για λίγο. « Το ήξερες 
αυτό;». Κρατούσε ακόμη τους αρχαίους σπόρους στα χέρια, μια μαζεμένη, 
σκοτεινή φιγούρα, που διέγραφε –τεράστια- κείνη την ώρα όλον τον όγκο του 
βουνού. Σήκωσε αμίλητη την πλάτη. Δεν ήξερε τι να του πει. Δεν είχε όνομα 
κείνη την ώρα να του απευθύνει. Σε λίγους σπόρους η ζωή της κι η γλώσσα 
της. Κι ο χρόνος κι η ιστορία. Τον κοίταξε. Ο γιός και ο πατέρας. Οι κόρες 
που λείπαν από το ξόδι του πατέρα και που θα λείπαν για πάντα πια. Ο ήχος 
του μωρού τους από το μέσα δωμάτιο. (Ίδιος ήχος 40 χρόνια πριν). Ο πόνος. 
«Τώρα». «Πριν» και «μετά» από αυτήν. Έσπασαν οι βαθιές ρυτίδες σε κάτι σαν 
στιγμιαίο χαμόγελο. Κι έγινε το χαμόγελο σαν το πρώτο βήμα του ακίνητου, 
αρχαίου Κούρου, και φανερώθηκαν γυμνές οι μεγάλες λέξεις. Τι να τις έκανε; 
-«Σε λίγο ξημερώνει παιδί μου. Το ήξερες αυτό;...» του πε μονάχα. Και μπήκαν 
μέσα κι οι δυο στο μικρό σπίτι, κάνοντας τον τοίχο να ρίξει κάτω τα μάτια από 
ντροπή, που έστεκε αλύγιστος μπροστά στους ανθρώπους.
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Η γνωστή-άγνωστη

Γεωργία Μπελεκούκια

Νάτη πάλι!
Με προσμένει θαρρώ.
Ίσως πάλι και να...προσμένει γενικώς.
Το σπίτι της ετοιμόρροπο .Από εκείνα τα παλιά. Ο νεροχύτης έξω, στην 

αυλή τσιμεντένιος με μια μικρή βρυσούλα.
Όχι, δεν είναι στερεωμένος σε τοίχο. Μοιάζει ...να φύτρωσε εκεί, έτσι απλά.
Μένει μόνη, έξω από το μικρό χωριό.
Άλλοτε, πλησιάζοντας την ακούω να βρίζει ανθρώπους -Θεό και δαίμονες.
Άλλοτε, να προσκαλεί και είναι η φωνή της τόσο γλυκιά που νομίζεις πως 

κάποιος πολύ αγαπημένος στέκει κοντά της.
Μα...ποτέ δεν είδα κανέναν.
Στο χωριό, σαν αναφέρονται σ' εκείνη λένε πως τα' χει από χρόνια χαμένα.
Ποτέ δεν παντρεύτηκε.
Ποτέ δεν ακούστηκε.
Λες και περίμενε τα γηρατειά για να δηλώσει το παρόν της.
Σαν με βλέπει ν' ανηφορίζω, σταματά.
Με χαιρετά και μου ζητά ένα τσιγάρο.
Την πρώτη φορά δεν είχα.
- Δεν καπνίζω. Απογοητεύεται.
Ούτε όμως και εκείνη την είδα ποτέ να καπνίζει. 
Κάθε επόμενη φορά της ανεβάζω ό,τι μου έχει την προηγούμενη ζητήσει. 

Μικρά ,καθημερινά πράγματα που μπορώ κρυφά να κουβαλήσω. Είναι το 
μυστικό μας. Όταν δε στέκει στο ξεχαρβαλωμένο πορτόνι τα ακουμπώ στο 
νεροχύτη και φεύγω.

Κάποιες φορές με περιμένει και τα μάτια της λάμπουν για μια στιγμή..
Γίνεται παιδί που σαν πας επίσκεψη στο σπίτι του και του δώσεις μια 

σοκολάτα πάντα θα σε περιμένει να φανείς.
Εσένα και τη σοκολάτα ή...ίσως μόνο τη σοκολάτα και αν δεν τη φέρεις 

κοιτάζει μια εσένα και μια τα χέρια σου και τα μάτια αδειάζουν ,γιατί...
πληγώνεται η Προσμονή.

Σήμερα ανηφορίζω τελευταία φορά γι' αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό μες το 
μικρό σακίδιο έχω αδειάσει μια ολόκληρη κούτα τσιγάρα.

Λέω μάλιστα να κάνω μια μεγάλη στάση και..ίσως και ένα τσιγάρο,
έτσι
για την Προσμονή.
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Θὰ μείνω πάντα ἰδανικὸς κι ἀνάξιος ἐραστὴς
τῶν μακρυσμένων ταξιδιῶν καὶ τῶν γαλάζιων πόντων,
καὶ θὰ πεθάνω μία βραδιά, σὰν ὅλες τὶς βραδιές,
χωρὶς νὰ σχίσω τὴ θολὴ γραμμὴ τῶν ὁριζόντων…..

Νίκος Καββαδίας



Ποιήματα για την Εποχή

Μοσχοβολά η πλάση όλα στήνουμε χορό. Η Άνοιξη διαβαίνει με όλα τα άνθη στολισμένη.
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«Άνοιξη»  Γιάννης Ρίτσος            

Απόψε κοιμηθήκαμε στην αγκαλιά της άνοιξης
ακουμπώντας το κεφάλι στην καρδιά της.
Ακούγαμε στον ύπνο μας τις ανάσες των πουλιών και την  καρδιά μας.
Το πρωί που ξυπνήσαμε, είδαμε τον ουρανό να περπατάει στην
κάμαρά μας σα γαλανό πουλί με χρυσά μάτια που τσίμπαγε
τα ψίχουλα των σκιών που ‘χαν μείνει από χθες βράδυ στο πάτωμα.
Μια στιγμή να νιφτούμε και φτάσαμε. […]
Σήμερα μια μικρή κοπέλα, με θαλασσιά κορδέλα στα μαλλιά,
στάθηκε στην κορφή της λεύκας και κελαδάει.
Απ’ το τραγούδι της πετούν μικρά πουλιά που γεμίζουν
τις αυλές και τις στέγες.
Τα πουλιά κάθονται στους ώμους των παιδιών.
Οι άνθρωποι μπλέκονται στα δίχτυα των αχτίνων και τρεκλίζουν
σαν πρωτόβγαλτα πουλιά.
Τα τριαντάφυλλα τρελάθηκαν και κάνουν τούμπες μέσα στο νερό.
Θε μου, το μεθυσμένο φως θα σπάσει τα τζάμια, θα πλημμυρίσει
τις κάμαρες και δε θ’ αφήσει μήτε έναν ίσκιο για να σκεπάσει
η μάνα τα μάτια της.
Τότε θα τινάξει στον αέρα το μαντήλι της και θα χορέψει κείνο το
νησιώτικο χορό που χόρευε στα νιάτα της μαζί με τον πατέρα
- ένα χορό που μυρίζει θάλασσα και βάρκες φορτωμένες πορτοκάλια.
Ο πατέρας θα κάνει πως ξέχασε το χορό και θα χαμογελάει
καθώς θα κρούει τη φτέρνα στον αέρα.
Κ’ εμείς ξοπίσω τους, παιδιά, πουλιά, λουλούδια και λιθάρια,
θα χορεύουμε στ’ αλώνι του ήλιου τραγουδώντας τις μέρες που
δε χάχουνται μες στο τραγούδι, όταν οι μεγάλοι χορεύουν
μαζί με τα παιδιά τους τον ίδιο χορό της κάθε άνοιξης.

(Γ. Ρίτσος, Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, Κέδρος)
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«Μεσιτείες»  Κική Δημουλά

 “Με γυροφέρνει η άνοιξη
αλλά εγώ άλλη φορά/ πορεία δεν αλλάζω για ένα έαρ.
Ας μοιάζει μ’ οτιδήποτε το σούρουπο.
Δεν θα ποτίζω με το αίμα μου ομοιότητες.
Τα όνειρα που είδα/ αποδειχτήκαν ανυπόληπτα:
πήγαν και μ’ άλλους ύπνους.
Όχι δεν παίρνω άλλο διαταγές.
Όταν μου λέγανε τα σύννεφα ταξίδευε/ ταξίδευα
κι όταν μου λέγανε τα όνειρα περίμενε/ περίμενα.
Όχι, δεν παίρνω άλλες διαταγές.
Τα δούλεψα πιστά τα διαλυτά.
Με γυροφέρνει από χθες η άνοιξη.
Μια νεραντζιά με κοίταξε/ με διάθεση υπόπικρη,
και μου ‘κλεισε το δρόμο/ μια μυρωδιά επιστροφής.
Με παζαρεύει η τοκογλύφος μνήμη:
για να μου δώσει έναν Μάιο παλιό
μαζί και με τις νεραντζιές,
για να μου δώσει κυρίως τη μορφή,
που  στη μεταφορά της
από σταθμό της λύπης σε σταθμό
χτυπήθηκε στα μάτια και στο στόμα
-γι αυτά πληρώνεις-,/ μου παίρνει ένα μέλλον.”

(Κική Δημουλά, Ποιήματα, Ίκαρος)
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«Όταν μιαν άνοιξη»  Μανόλης Αναγνωστάκης
                                                  

Όταν μιαν άνοιξη χαμογελάσει
θα ντυθείς μια καινούργια φορεσιά
και θα 'ρθεις να σφίξεις τα χέρια μου
παλιέ μου φίλε

Κι ίσως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσεις
μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου
κι ένα άνθος φυτρωμένο στην ώριμη,
πικραμένη σου μνήμη

Κάποιο τρένο, τη νύχτα, σφυρίζοντας,
ή ένα πλοίο, μακρινό κι απροσδόκητο
θα σε φέρει μαζί με τη νιότη μας
και τα όνειρά μας

Κι ίσως τίποτα, αλήθεια, δεν ξέχασες
μα ο γυρισμός πάντα αξίζει περισσότερο
από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου
παλιέ μου φίλε

1η Μάρτη  Σωτήρης Νικολακόπουλος

Όμορφη στιγμή
ο ήλιος λαμπρός στη ματιά του χρόνου,
φανταχτερός
ακούμπησε και ζέστανε.

Είδα τις ακτίνες του
να μου τρυπούν το σώμα,
τα κύτταρα τις ίνες τους ιστούς
ευχαρίστηση μεγάλη
και από το απέραντο γαλάζιο,
τρία πουλιά 
τρεις αετοί,
τρεις σταυραετοί
να φέρνουνε την Άνοιξη.

- Κόκκινη άσπρη,
 πλεγμένη κλωστή
στο δεξί καρπό,
να μην μας πιάσει ο ήλιος.
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«Τα ετεροθαλή»  Οδυσσέας Ελύτης

(πρώτη σειρά ψαλμός και ψηφιδωτό για μιαν άνοιξη στην Αθήνα)

Άνοιξη θρύψαλο μενεξεδί
Άνοιξη χνούδι περιστέρας
Άνοιξη σκόνη μυριόχρωμη
[…]
Άνοιξη πίκρισμα του σκίνου
Άνοιξη άζωτο της αμασχάλης
Άνοιξη σουσάμι αόρατο
[…]
Άνοιξη μυρμηγκιά της μέρας
Άνοιξη αίμα του βολβού
Άνοιξη οπλοπολυβόλο απύλωτο
Στων ωραίων γυναικών τα χέρια
Όπου τύχει
Ριπές θανάτου
Εκατομμύρια σπερματοζωάρια
Στων ωραίων γυναικών τα χέρια
Τα δυνατά λουλούδια με τον ήλιο μέσα τους
[…]
Άνοιξη τσίτι τσιτωμένο
Άνοιξη σφήκα του χεριού
Άνοιξη «μη» «θα μας δούνε τέρας»
[…]
Άνοιξη μούρο αδάγκωτο
Άνοιξη βιδωτό φιλί
Άνοιξη χάσμα της λιποθυμιάς
[…]
Άνοιξη 37 και 2
Άνοιξη Love Amour και Liebe
Άνοιξη no nein και non.
[…]
Άνοιξη δόντι λυσσαλέο
Άνοιξη φούξια του παροξυσμού
Άνοιξη αρτεσιανό ηφαίστειο
[…]
Άνοιξη σάλτο της ακρίδας
Άνοιξη μήτρα σκοτεινή
Άνοιξη πράξη ακατονόμαστη
[…]
Άνοιξη άνοιξη σαλπάροντας
Άνοιξη άνοιξη σημαιοστόλιστη
Άνοιξη «αντίο αντίο παιδιά!»
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«Άνοιξη μ.Χ.»  Γ. Σεφέρης
                                                  

Πάλι μὲ τὴν ἄνοιξη
φόρεσε χρώματα ἀνοιχτὰ
καὶ μὲ περπάτημα ἀλαφρὺ
πάλι μὲ τὴν ἄνοιξη
πάλι τὸ καλοκαίρι
χαμογελοῦσε.
Μέσα στοὺς φρέσκους ροδαμούς
στῆθος γυμνὸ ὡς τὶς φλέβες
πέρα ἀπ' τὴ νύχτα τὴ στεγνὴ
πέρα ἀπ' τοὺς ἄσπρους γέροντες
ποὺ συζητοῦσαν σιγανὰ
τί θά ῾τανε καλύτερο
νὰ παραδώσουν τὰ κλειδιὰ
ἢ νὰ τραβήξουν τὸ σκοινὶ
νὰ κρεμαστοῦνε στὴ θηλιὰ
ν' ἀφήσουν ἄδεια σώματα
κεῖ ποὺ οἱ ψυχὲς δὲν ἄντεχαν
ἐκεῖ ποὺ ὁ νοῦς δὲν πρόφταινε
καὶ λύγιζαν τὰ γόνατα.
Μὲ τοὺς καινούργιους ροδαμούς
οἱ γέροντες ἀστόχησαν
κι ὅλα τὰ παραδώσανε
ἀγγόνια καὶ δισέγγονα
καὶ τὰ χωράφια τὰ βαθιὰ
καὶ τὰ βουνὰ τὰ πράσινα
καὶ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ βιός
τὴ σπλάχνιση καὶ τὴ σκεπὴ
καὶ ποταμοὺς καὶ θάλασσα
καὶ φύγαν σὰν ἀγάλματα
κι ἄφησαν πίσω τους σιγὴ
ποὺ δὲν τὴν ἔκοψε σπαθὶ
ποὺ δὲν τὴν πῆρε καλπασμός
μήτε ἡ φωνὴ τῶν ἄγουρων

κι ἦρθε ἡ μεγάλη μοναξιὰ
κι ἦρθε ἡ μεγάλη στέρηση
μαζὶ μ' αὐτὴ τὴν ἄνοιξη
καὶ κάθισε κι ἀπλώθηκε
ὡσὰν τὴν πάχνη τῆς αὐγῆς
καὶ πιάστη ἀπ' τ' ἀψηλὰ κλαδιὰ
μέσ' ἀπ' τὰ δέντρα γλίστρησε
καὶ τὴν ψυχή μας τύλιξε.
Μὰ ἐκείνη χαμογέλασε
φορώντας χρώματα ἀνοιχτὰ
σὰν ἀνθισμένη ἀμυγδαλιὰ
μέσα σε φλόγες κίτρινες
καὶ περπατοῦσε ἀνάλαφρα
ἀνοίγοντας παράθυρα
στὸν οὐρανὸ ποὺ χαίρονταν
χωρὶς ἐμᾶς τοὺς ἄμοιρους.
Κι εἶδα τὸ στῆθος της γυμνὸ
τὴ μέση καὶ τὸ γόνατο
πῶς βγαίνει ἀπὸ τὴν παιδωμὴ
νὰ πάει στὰ ἐπουράνια
ὁ μάρτυρας ἀνέγγιχτος
ἀνέγγιχτος καὶ καθαρός,
ἔξω ἀπ' τὰ ψιθυρίσματα
τοῦ λαοῦ τ' ἀξεδιάλυτα
στὸν τσίρκο τὸν ἀπέραντο
ἔξω ἀπ' τὸ μαῦρο μορφασμὸ
τὸν ἱδρωμένο τράχηλο
τοῦ δήμιου π' ἀγανάχτησε
χτυπώντας ἀνωφέλευτα.
Ἔγινε λίμνη ἡ μοναξιὰ
ἔγινε λίμνη ἡ στέρηση
ἀνέγγιχτη κι ἀχάραχτη.
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Φυτρώσαμε πάλι…  Μίλτος Σαχτούρης

Φυτρώσαμε πάλι άγρια λουλούδια 
αυτή την άνοιξη 
άγρια βυσσινιά κι άγρια γαλάζια 
άλλα πεθαίνουν 
εμείς μεγαλώνουμε σαν τ’ αγάλματα 
άγρια ζεστά λουλούδια αυτή την άνοιξη 
απλώνουμε τα χέρια και φωνάζουμε 
όμως η απάντηση 
έρχεται ύστερα από χρόνια 
και από μακριά 
σαν αλυσοδεμένο φάντασμα

και σα βαρύ άδειο καράβι 

Άνοιξη  Κώστας Καρυωτάκης
                                                  

Έφτασ’ η ώρια Άνοιξη -το λεν τα χελιδόνια- 
κι ο σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να φύγει· 
του στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει χιόνια, 
και με τ’ αθώο γέλιο της τα δάκρυά του σμίγει. 

Στο γαλανό παλάτι του ο Φοίβος τριγυρίζει
και, χύνοντας, αφόβιστα ολόχρυσες αχτίδες, 
σ’ ό,τι στο δρόμο του βρεθεί το χρώμα του χαρίζει
κι αφήνει πίσω του χαρά και άσβεστες ελπίδες. 

Τα δέντρα πρασινίσανε και γιόμισαν λουλούδια· 
του πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα 
να σιγολέει άφταστα κάθε πρωί τραγούδια
και τα πουλιά να κελαηδούν τον ύμνο τους στη μέρα.

Παντού ξεχύνετ’ η χαρά. Μόνον εσύ, μικρή μου, 
βλέπεις τις τόσες ομορφιές με μάτια δακρυσμένα.
Έλα να βρεις παρηγοριά στ’ ολόθερμο φιλί μου! 
Επρόβαλε η Άνοιξη! Ξέχνα τα περασμένα! 
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Πού πήγε, λοιπόν, όλη εκείνη η άνοιξη  Τάσος Λειβαδίτης                                                   

Πες μου, ά, πες μου, λοιπόν, πού πήγε όλη εκείνη η άνοιξη,
τα χωρατά των σπουργιτιών, σγουρά γέλια των θάμνων, 
οι παπαρούνες σα γλυκά κόκκινα στόματα, ρυάκια μου 
 ασυλλόγιστα, πού πάτε;
Σαν ένας γρύλλος που ξεχάστηκε στη μέρα το ξύλινο
 μαγγανοπήγαδο μακριά,
πλάι στο πηγάδι ο παπούς παίζοντας την κιθάρα του,
«μακριά, σα θα φύγω, μάνα, στην ξενιτιά»,
ένα κλωνί βασιλικός μες στα χοντρά ρουθούνια του
να ευωδιάζουν τα πλεμόνια του απ’ τις στερνές ομορφιές της γής,
πουλιά πετούσαν στα κλαδιά, σα να πηγαίνανε χαρούμενα μηνύματα
από κόσμο σε κόσμο. Απρόοπτα, ξαφνιασμένα πρωινά 
και μεγάλα, μακρόσυρτα σούρουπα`
με τ’ άστρα να τρέμουν μακριά σαν ανοιξιάτικα μουσκε
μένα βλέφαρα,
έκθαμβες ώρες, βαριές απ’ όλο το γιγάντιο Αόριστο 
που έφτανε ως το πόνο. Αίσθηση αβέβαιη όλων των 
μυστικών της ζωής
που διαπερνούσαν σα ρίγη, πέρα κει κάτου, κει κάτου,
μακριά,
τους βραδινούς ορίζοντες.



Ξένη  ποίηση

Η ομορφιά καραδοκεί. Αν είμαστε ευαίσθητοι, θα την αισθανθούμε
Μέσα στην ποίηση όλων των γλωσσών.

                                              Μπόρχες
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ΡΕΚΒΙΕΜ  Άννα Αχμάτοβα    μετ.: Άρης Αλεξάνδρου

Έτσι κι αλλιώς θα 'ρθείς, γιατί οχι τούτη τη στιγμή:
Σε περιμένω, αδύνατο να επουλωθεί το τραύμα.
Όλα τα φώτα τα “σβησα κ’ η πόρτα μου ανοιχτή
να μπεις εσύ καθημερνός και σπάνιος ως θαύμα.
Όποια μορφή σ’ αρέσει πάρε για να “ρθείς
σαν βλήμα εισόρμησε και σκότωσέ με
ή μ’ ένα ζύγι ζύγωσε σαν έμπειρος ληστής
ή με του τύφου τον καπνό φαρμάκωσέ με.
Ή ως μύθος πού “χεις σοφιστεί και λες από καιρό
κι όλοι τον μάθαν πια μέχρι ναυτίας, μέχρι κόρου
ώστε το μπλε πηλίκιο στην αυλή να δω
κι από τον τρόμο του χλωμό τον θυρωρό μου.
Το ίδιο πια μου κάνει. Ο Γιενισέι κυλάει μες στον αφρό
το πολικό τ’ αστέρι φέγγει μες στην αμφιλύκη
και την γαλάζια λάμψη των αγαπημένων μου ματιών
η τελευταία την καλύπτει φρίκη.
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Τι μένει απ' ότι έχω πει  Paul Éluard μετ.: Οδυσσέας Ελύτης

Τι μένει απ’ ότι έχω πει για τον εαυτό μου
Ψεύτικους θησαυρούς εφύλαξα σ’ άδεια ντουλάπια
Ένα καράβι ανώφελο να με πάει
Από τα παιδικά μου χρόνια ως την ανία
Κι απ’ τα παιχνίδια μου ως την ώρα του αποκαμωμού
Από κάθε μου νέο ξεκίνημα στις χίμαιρες μου
Από τη θύελλα ως τον θόλο των νυχτών όπου ζω μοναχός
Από ‘να ερημονήσι δίχως καθόλου ζώα
Σε όλα τα ζώα που αγαπώ
Από μια εγκαταλειμμένη
Σε καινούργια πάντοτε γυναίκα
Μια πεντάμορφη
Μόνη πραγματική γυναίκα
Εδώ ή αλλού
Κάνοντας τους ξενιτεμένους να ονειροπολούν
Το χέρι που μου δίνει
τεντωμένο
Στο δικό μου μέσα καθρεφτίζεται
Χαμογελώντας λέω καλημέρα
Κανείς δεν την υποψιάζεται την άγνοια
Κι η άγνοια βασιλεύει
Ναι για τα πάντα είχα ελπίσει
Και για τα πάντ’ απελπίστηκα
Τη ζωή τον έρωτα τη λήθη τον ύπνο
Δύναμη και αδυναμία
Δεν με γνωρίζει πια κανείς
Τ’ όνομα μου ο ίσκιος μου έγιναν λύκοι
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Αλμπατρός  Σαρλ Μπωντλαίρ    μετ.: Γιώργης Σοϊλεμεζίδης

Συχνά οι ναύτες απ’ την πλήξη κάνουν τους βανδάλους,
Για την ανούσια διασκέδαση, πιάνουν πουλιά
Του Ωκεανού, τους αλμπατρός τους μεγάλους,
Που συνοδεύουν τα καράβια, από παλιά.

Ριγμένος στο κατάστρωμα, γύρω οι ναύτες αλαλάζοντες,
Ατιμασμένος βασιλιάς που τα Ύψη ανεμοδέρνει,
Τα γιγάντια λευκά φτερά κατεβάζοντας,
Σαν βαριά κουπιά από πίσω του σέρνει.

Πριν από λίγο τρυπούσε τον ουρανό με πάθος,
Και τώρα τόσο αδέξιος, παράλογος, γελοίος!
Ο ένας ναύτης φουμάρει καπνίλα στο ράμφος, 
Ο άλλος τον κοροϊδεύει κουτσαίνοντας ομοίως.

Έτσι κ’ εσύ Ποιητή, πετάς πάν’ απ’ την καταιγίδα,
Απρόσιτος για βέλη, στη μοίρα ενάντια,
Ενώ μες στα σφυρίγματα, στη γη να περπατάς,
Σε εμποδίζουν τα φτερά σου γιγάντια.
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Verdammter Grieche  (Καταραμένε Έλληνα!) 
  Friedrich Schiller (Φρίντριχ Σίλλερ) 

Wohin ich mein Denken drehe, wohin ich meine Seele wende sehe ich dich, finde 
ich dich,
sehne ich mich nach Kunst, Poesie, Theater, Architektur, bist du davor,erster, 
unübertroffen. 
Suche ich nach Wissenschaft, Mathematik, Philosophie, Medizin, bist du fuehrend 
und unüberwindbar.
Durste ich nach Demokratie Fairness und Gleichheit, bist du vor mir, 
unnachahmbar konkurrenzlos.
Verfluchter Grieche...Verfluchtes Wissen
Warum soll ich dich Berühren ?
Um zu spüren, wie klein ich bin, unwichtig, unbedeutend?
Warum lassen Sie mich nicht in mein Elend und in meine Sorglosigkeit?

Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, εσένα βλέπω, 
εσένα βρίσκω...

Λαχταρώ Τέχνη, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ είσαι μπροστά, πρώτος, 
αξεπέραστος!
Αναζητώ Επιστήμη, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, εσύ είσαι οδηγός και ανυ-
πέρβλητος!
Διψώ για Δημοκρατία, Εντιμότητα και Ισότητα, εσύ είσαι  μπροστά μου αμίμητος 
και ασυναγώνιστος!
Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση.
Γιατί να σε αγγίξω;
Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, άσημος, ασήμαντος;
Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;"
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Ένας ήσυχος αποχαιρετισμός  Μιλάντ Φαϊζά, Τυνησία μετ.: Πέρσας Κουμούτση

Αγκάθι  Αλέξανδρος Πούσκιν     
         μετ.: Γιάννης Αηδονόπουλος από τις Εκδόσεις Κοροντζή

Δε στράφηκε προς το μέρος του, 
ούτε του άπλωσε το χέρι.
Δεν τον ρώτησε πού μένει,
ούτε ζήτησε την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Ψέλλισε απλώς ένα «αντίο»
και τράβηξε προς το σπίτι του,
το μακρινό εκείνο σπίτι
πέρα μακριά στο δάσος
ανάμεσα στα ψηλά κλαδιά,
στο συναπάντημα άλλων ουρανών
με μεγαλύτερο μυστήριο, 
σαν το χρώμα των πρώτων λέξεων 
που προφέρουν τα χείλη ενός μικρού παιδιού.

Η ψυχή μου είναι τριαντάφυλλο 
              κι είμαι πάνω της αγκάθι... 
              Μην το πείτε και τ` ακούσουνε 
              η καλή μου μην το μάθει... 

              Θε ναρθεί γλυκιά κι υπέροχη 
              την αυγούλα κάποιου Απρίλη 
              με χαμόγελο στα μάτια της, 
              μ` ομορφιά πάνω στα χείλη. 

              Θαμπωμένη από την κόκκινη 
              καταματωμένη μου όψη 
              με τ` αργό της το βημάτισμα, 
              θα σιμώσει να με κόψει. 

              Μα το κάτασπρο χεράκι της 
              που αγαπώ και τρέμω τόσο 
              θα χαρώ -χαρά περήφανη-
              με κακία να τ` αγκυλώσω. 

              Και μια στάλα απ` το αίμα πέφτοντας
              πέταλά μου ματωμένα 
              θα χαθεί μέσα στο χρώμα σας 
              θα γενεί μαζί σας ένα...
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Κάτι που κατονομάζω  Σάλεμ Χιμίς, Μαρόκο μετ.: Πέρσα Κουμούτση

Το μουσείο των κεριών  Σάουκι Μπζίε, Λίβανος μετ.: Πέρσας Κουμούτση

Υπάρχει κάτι που αποκαλώ
η διαφθορά των φίλων!
Τα πρόσωπα της διαφθοράς είναι πολλά
αλλά η αιτία είναι πάντα η ίδια: 
Είναι η υπερχείλιση του εγώ που προσελκύεται 
από τη ψευδαίσθηση της εξουσίας 
και την εξουσία της ψευδαίσθησης.

Εκεί όπου ανατέλλει ο ήλιος των βασιλέων
Λιώνουν τα κεριά που μοιάζουν στους ανθρώπους
Ο κόσμος φανερώνεται στους τυράννους αυτού του κόσμου
Σερβίρονται σαν σε ένα πιάτο γεμάτο δάκρυα
Για να μοιραστούν οι άνθρωποι τη θλίψη τους ισόνομα.
Κι όταν δύσει ο ήλιος
Και στη γη ξεσπά κάτι σαν επανάσταση
Τότε τα κεριά γίνονται οι βασιλείς που φέρουν το ίδιο σχήμα με 
τους 
προγενέστερους τυράννους.
Και τότε λιώνουν οι βασιλείς.



Eιδήσεις από τον Διεθνή Λογοτεχνικό χώρο
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1Το βραβείο Costa 
Award, το σημαντικότερο της 
αγγλόφωνης λογοτεχνίας μετά 
το Booker, κέρδισε η Έλεν Μα-
κΝτόναλντ για το αυτοβιογρα-
φικό της βιβλίο «H for Hawk», 
κερδίζοντας έπαθλο 30.000 
στερλινών. Η συγγραφέας για 
να ξεπεράσει τον θάνατο του 
πατέρα της, επιστρέφει στην 
αγαπημένη της παιδική ασχο-
λία, την παρατήρηση πτηνών και στη συνέχεια αγοράζει και προσπαθεί να εκπαι-
δεύσει ένα γεράκι. Η ΜακΝτόναλντ είχε ήδη αποσπάσει πέρσι το Νοέμβριο το βρα-
βείο Σάμιουελ Τζόνσον το οποίο απονέμεται σε αυτοβιογραφικά έργα. Σύμφωνα 
με την επιτροπή βράβευσης έγραψε μια ελεγεία για την απώλεια, την επαναφορά 
των συναισθημάτων και την επούλωση των τραυμάτων, εξερευνώντας τη θλίψη, 
την αγάπη και τη φύση, δημιουργώντας ένα θαυμάσιο, δυνατό, ακριβές και δεξιο-
τεχνικό έργο. 

Επιμέλεια: Γιώργος Μαρινάκης

2
Το νέο μυθιστόρημα του Μισέλ Ουέλμπεκ -τιμημένου με το Γαλλικό λογοτεχνι-
κό βραβείο Γκονκούρ 2010 - με τίτλο «Υποταγή» (εκδόσεις Flammarion), έχει 
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, γιατί περιγράφει ένα φανταστικό σενάριο βαθ-
μιαίου εξισλαμισμού της Γαλλίας! Στο δεύτερο γύρο των εκλογών του έτους 2022, 
μονομαχούν ένα Μουσουλμανικό κόμμα και το ακροδεξιό κόμμα της Μαρί Λεπέν. 
Τα υπόλοιπα κόμματα φοβούμενα την επικράτηση της Λεπέν, στηρίζουν το φαινο-
μενικά μετριοπαθές Μουσουλμανικό κόμμα, το οποίο τελικά κερδίζει τις εκλογές, 
μετατρέπει τη Γαλλία σε ισλαμική Δημοκρατία και κυβερνάει σύμφωνα με τη σαρία! 
Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο Ουέλμπεκ 
άφησε να εννοηθεί ότι με το βιβλίο του δεν 
ήθελε να εκφράσει κάποιες ισλαμοφοβικές 
και ξενοφοβικές τάσεις, αλλά να καυτηριά-
σει τα αδιέξοδα των δυτικών κοινωνιών και 
την αποτυχία του δυτικού Διαφωτισμού. 
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3
Εκδόθηκαν σε έναν τόμο όλα τα ποιήματα του θεατρι-
κού συγγραφέα, σκηνοθέτη και διανοητή Μπέρτολτ 
Μπρεχτ (1898-1956) με τον τίτλο «Η βαβυλωνιακή 
σύγχυση των λέξεων και άλλα 499 ποιήματα» 
(Εκδόσεις Gutenberg). Ο Μπρεχτ με μια απλή, κατανοητή 
αλλά και καυστική γλώσσα, σαν ένας οξυδερκής παρα-
τηρητής και θαυμάσιος αφηγητής, μιλάει με αγανάκτηση 
για τις κοινωνικές ανισότητες, για τη σκληρότητα και την 
διαφθορά της εξουσίας, φτιάνοντας μια «ποίηση του δρό-
μου», περιγράφοντας αυτά που συμβαίνουν τη μέρα και 
τη νύχτα στις πλατείες, στους δρόμους, στα καμπαρέ, στα 
εργοστάσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ποιήματα του 
Μπρεχτ που είναι γραμμένα σε μέτρο και ομοιοκαταλη-
ξία, έχουν μεταφερθεί με τον ίδιο τρόπο και στα ελληνικά, 
ένα δύσκολο μεταφραστικό εγχείρημα για την ποίηση. Με 
το βιβλίο αυτό ο Μπρεχτ αποδεικνύει ότι ακόμη και αν δεν είχε γράψει τα περίφημα 
θεατρικά του έργα, θα ήταν ένας από τους καλλίτερους ποιητές του 20ού αιώνα.

4
Εκδόθηκε μια συλλογή από άρθρα, δοκίμια και συνεντεύξεις του Αμερικανού πο-
λυβραβευμένου συγγραφέα Φίλιπ Ροθ (εκδόσεις Πόλις). Ο Ροθ μιλάει μεταξύ 
άλλων για τα παιδικά του χρόνια, την εβραϊκή του καταγωγή, τα διηγήματα που 
του χάρισαν το βραβείο National Book Awards στα 
27 του χρόνια, για τις παρερμηνείες των έργων του, 
για τη ψυχανάλυσή του, για το μεγάλο αμερικάνικο 
μυθιστόρημα, το λογοτεχνικό κατεστημένο και το 
έλλειμμα κουλτούρας στις ΗΠΑ και σχολιάζει έργα 
άλλων μεγάλων συγγραφέων. Ο Ροθ γεννήθηκε στο 
Νιου Τζέρσεϊ το 1933, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Μπάκνελ και Αγγλική Λογοτεχνία 
στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, δίδαξε δημιουργική 
γραφή στα Πανεπιστήμια της Αϊόβα και του Πρίνστον 
και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβάνια, ενώ το 1991 αποσύρθηκε από την δι-
δασκαλία. Έχει κερδίσει το Εθνικό Λογοτεχνικό Βρα-
βείο των ΗΠΑ το 1960 και το 1997, το βραβείο Πούλι-
τζερ το 1998, ενώ το 2014 δήλωσε ότι θα σταματήσει 
να γράφει και θα αποσυρθεί.

5Ο ποιητής Χάρης Μελιτάς μέλος της επιτροπής κρίσης νέων μελών τηε Ε.Ε.Λ., 
εξελέγει μέλος του σωματείου "Κύκλος ποιητών" μετά από ψηφοφορία της ολομέ-
λειας που διεξήχθει στις 21 Φεβρουαρίου 2015.
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6Εκδόθηκε μια συλλογή 12 δοκιμίων από τον Νότιο Αφρικανό νομπελίστα Τζ. Μ. 
Κούτσι, με θέμα τη λογοκρισία (εκδόσεις Πατάκη). Ο Κούτσι που έχει κερδίσει δύο 
φορές το βραβείο Booker (1983 και 1999) και το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2003, 
γεννήθηκε το 1940 στο Κέϊπ Τάουν, σπούδασε Μαθηματικά και Αγγλική Φιλολογία, 
ήταν προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και αργότερα έγινε καθηγητής 
Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Κέϊπ Τάουν ως το 2002, οπότε έφυγε και εγκα-
ταστάθηκε στην Αυστραλία.

7

Ο διεθνούς φήμης Ιταλός φιλόσοφος και καθη-
γητής Τζοβάνι Ρεάλε, εκ των σημαντικότερων 
μελετητών της αρχαίας σκέψης, άφησε την τε-
λευταία του πνοή τον περασμένο Οκτώβριο, 
αφήνοντας ως κληρονομιά ένα μνημειώδες 
φιλοσοφικό έργο για την αρχαία ελληνική και 
ρωμαϊκή φιλοσοφία. Ο Τζοβάνι Ρεάλε, ο πιο 
γνωστός σύγχρονος Ιταλός πλατωνιστής, ήταν 
καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μι-
λάνου, όπου δίδασκε ιστορία της αρχαίας φιλο-
σοφίας και ίδρυσε το Κέντρο Έρευνας Μεταφυσικής. Από το 2005 δίδασκε στη νέα 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Σαν Ραφαέλε στο Μιλάνο, όπου και εγκαι-
νίασε το Διεθνές Κέντρο Μελέτης για τον Πλάτωνα και τις ρίζες της πλατωνικής 
σκέψης και του δυτικού πολιτισμού. Ο Τζοβάνι Ρεάλε άφησε μία πολύτιμη κληρο-
νομιά στη μελέτη της προσωκρατικής φιλοσοφίας, του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του 
Αριστοτέλη, του Σενέκα και του Πλωτίνου με την έκδοση του έργου «Ιστορία της 
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Φιλοσοφίας» που αριθμεί δέκα τόμους. Τα πολυάριθμα 
έργα του έχουν μεταφραστεί σε 13 γλώσσες.

8
Τα οστά ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς της Ισπανίας, του Μιγκέλ 
ντε Θερβάντες (1548-1616) φαίνεται πως βρήκαν οι ερευνητές, στα κατάλοιπα 
μιας εκκλησίας του 17ου αιώνα, στο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, στη Μαδρίτη. 
Το φέρετρο έφερε τα αρχικά MC (ο Θερβάντες στα ισπανικά γράφεται Cervantes) 
και παρόλο που στην αρχή υπήρχε δυσπιστία, μετά από συνέχιση των ερευνών οι 
επιστήμονες είναι βέβαιοι πως πρόκειται για τα λείψανα του Θερβάντες, ο οποί-
ος είχε ταφεί εκεί στις 23 Απριλίου 1616. Ο συγγραφέας του «Δον Κιχώτη» είχε 
τραυματιστεί στο θώρακα κατά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, από μπάλα κανονιού, 
κάτι που πρέπει να έχει αφήσει σημάδια στα οστά του. Από τον τραυματισμό αυτό 
είχε προβλήματα και στον καρπό του αριστερού χεριού, τα οποία του προκάλεσαν 
αναπηρία. Άλλες ασθένειες, όπως η παραμορφωτική αρθροπάθεια και βλάβες στη 
σπονδυλική στήλη, μπορεί να συμβάλλουν στην πιστοποίηση του σκελετού του, κα-
θώς και η χρονολόγηση του ξύλου του φέρετρου.
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9

11

Δύο τόμοι που περιέχουν την αλληλογραφία του Ανδρέα Κάλβου από το 1813 
έως το 1869, εκδόθηκαν από το Μουσείο Μπενάκη, με επιμέλεια του Δημήτρη Αρ-
βανιτάκη σε συνεργασία με τον Λεύκιο Ζαφειρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημα-
ντικό έργο για τη μελέτη του Κάλβου και ιδίως για τα χρόνια προετοιμασίας που 
πέρασε κατά την πρώτη διαμονή του στο φιλελληνικό και φιλοϊταλικό Λονδίνο, όταν 
ήταν νέος (1816-1820). Η «Αλληλογραφία» που εγκαινιάζει τη σειρά «Έργα και αλ-
ληλογραφία» του Κάλβου, συγκεντρώνει και βάζει σε χρονολογική σειρά επιστολές 
που δημοσιεύτηκαν κάτω από ποικιλόμορφες συνθήκες, αλλά και αναδεικνύει για 
κάθε επιστολή την ατμόσφαιρα της εποχής. Οι δύο επόμενοι τόμοι της σειράς, θα 
περιέχουν τα λιγοστά έργα του Κάλβου στα ιταλικά, όπως το «Le Danaidi» το οποίο 
έγραψε σε ηλικία είκοσι τριών ετών και έκτοτε είχε παραμείνει σχεδόν άγνωστο, 
μέχρι που βρέθηκε μέσα σε ένα παλιό αγνωστικό ιταλικής μεθόδου.

Πέρσι το Νοέμβριο συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τον θάνατο του Μαρκησίου ντε 
Σαντ (1740-1814), αμφιλεγόμενου φιλόσοφου και υπέρμαχου της κοινωνικής ελευ-
θεριότητας και της ερωτικής ακολασίας. Με την ευκαιρία αυτή, το Μουσείου Ορσέ του 
Παρισιού από 14/10/2014 έως 25/1/2015, οργάνωσε έκθεση με τίτλο «Σαντ-Επίθεση 
στον Ήλιο», στην οποία εκτέθηκαν τολμηρά έργα γνωστών ζωγράφων (Γκόγια, Πικά-
σο, Σεζάν κλπ.), οι οποίοι επηρεάστηκαν από τις ακραίες ηδονιστικές και σαδιστικές 
του φαντασιώσεις. Παράλληλα, στο Μουσείο Επιστολών και Χειρογράφων στο Παρί-
σι, πραγματοποιήθηκε έως τις 18/1/2015, έκθεση με τίτλο «Σαντ: Ο Μαρκήσιος της 
σκιάς, ο πρίγκιπας του φωτός», στην οποία παρουσιάστηκαν επιστολές και χειρόγρα-
φα του, με κορυφαίο το πρωτότυπο χειρόγραφο του έργου «120 μέρες στα Σόδομα», 
«την πιο βρώμικη ιστορία που έχει ειπωθεί ποτέ», σύμφωνα με τον συγγραφέα της,  
την οποία έγραψε κρυφά το 1785, μέσα στις φυλακές της Βαστίλης.  Ο Μαρκήσιος ντε 
Σαντ πέρασε το ένα τρίτο της ζωής του στη φυλακή, χωρίς να δικαστεί ποτέ. Μετά το 
θάνατό του τα έργα του απαγορεύτηκαν, όμως από τα μέσα του 20ού αιώνα, στη δε-
καετία του '60, οι απαγορεύσεις των κειμένων του άρχισαν να αίρονται. Οι εκδόσεις 
La Pléiade τα κυκλοφόρησαν σε βιβλία τσέπης, ενώ με αφορμή την επέτειο από τον 
θάνατό του κυκλοφόρησαν σε πολυτελείς εκδόσεις τα πιο γνωστά έργα του, όπως η 
«Φιλοσοφία στο μπουντουάρ», η «Ζυστίν» και το «120 μέρες στα Σόδομα». 

10
Εναντίον της Amazon -του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου του κό-
σμου- στράφηκαν εκατοντάδες συγγραφείς μεταξύ των οποίων και πολλοί διά-
σημοι όπως οι Β.Σ.Νάιπολ, Ορχάν Παμούκ, Φίλιπ Ροθ, Μίλαν Κούντερα, Σαλμάν 
Ρούσντι, Στίβεν Κινγκ, Ντόνα Ταρτ και πολλοί άλλοι. Αφορμή ήταν οι «μονοπω-
λιακές» πρακτικές της Amazon, λόγω της σύγκρουσής της με τον πολυεθνικό 
εκδοτικό όμιλο Hachette, ως προς τις τιμές των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). 
Μεταξύ άλλων, τον περασμένο Μάιο η Amazon επινόησε διάφορες μεθόδους 
προκειμένου να αποθαρρύνει τους πελάτες της από την αγορά των έντυπων εκ-
δόσεων της Hachette (καθυστέρηση αποστολής βιβλίων, απενεργοποίηση παραγ-
γελιών κλπ.). Τους συγγραφείς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι με αυτές τις ενέργειες 
χάνουν το 50% έως το 90% των πνευματικών δικαιωμάτων τους, υποστήριξε από 
την πρώτη στιγμή η Αμερικανική Ένωση Συγγραφέων «Authors United», η οποία 
και ζήτησε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να υποβληθεί η Amazon 
σε δικαστική έρευνα για παράνομες μονοπωλιακές τακτικές.
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Ο μεγάλος  Λιβανέζος ποιητής  Xαλίλ  Γκιμπράν  (1883-1931) μεταξύ των αρι-
στουργημάτων που έγραψε, είναι και το έργο του "Ο Κήπος του Προφήτη".
To ποίημα εκδόθηκε το 1923 !!! Και είναι λες σημερινό.
Ιδού ένα απόσπασμα:

…."Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα  που δεν το ύφανε.
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του. Κρασί αν πίνει, αλλά
όχι από το πατητήρι του.
Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή
παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας.
Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες τα ερείπιά του.
Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του
ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό,
απατεώνα για φιλόσοφο,
μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους."….
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩδΗ

                                       Σωτήρης Νικολακόπουλος

Μεγαλώνοντας πάνε οι μέρες
Ανθοφόρες και μυρόβλητες,
πρωινά κρύα γλυκοξυπνήματα
δόνηση των αιθέρων,
φως ανέσπερο ελπιδοφόρο.

Αναγεννιέται η φύση
σαγήνη οφθαλμών,
της ακοής χάδι όλοι οι αέρηδες και η θάλασσα 
πλατιά,
είναι τότε που τον νου
ρίγος τον διαπερνά.
Η ψυχή απογειώνεται
υπερκόσμια θεϊκή στιγμή
κοινωνία αχράντων μυστηρίων.

Τώρα χειμώνας
αυξάνεται το φως
και μείς φευγάτοι στους ίσκιους του Σαρωνικού,
με την ψυχή μας γεμάτη κραδασμούς
περιμένουμε την άνοιξη.
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Ω, μάγισσα και πλανεύτρα θεά,
στολίδι και γιορτή της φύσης,
των ανθισμένων λιβαδιών 
και των φιλήδονων ερώτων! 

Στείλε τη μαγική σου φλόγα
για να ανάψει το ανέσπερο φως
της άφθαρτης και όλβιας ελπίδας,
μες στους ανήλιους λαβύρινθους
κάθε πληγωμένης ψυχής.

Φύσα με ένα μυρωδάτο αγέρι   
για να ξυπνήσεις απ’το λήθαργο  
τ’άσπρα περιστέρια της ειρήνης
και στείλε τα να φτερουγίσουν
σε κάθε καπνισμένη γωνιά 
της αιώνια φλεγόμενης γης. 

Ω, μάγισσα και πλανεύτρα θεά,
στολίδι και γιορτή της φύσης,
των μαγεμένων ανθόφυλλων 
και των οργασμικών δονήσεων!
Kάνε με μυρωδιές και χρώματα 
να ξαναγεννηθούν και ν’ανθίσουν
η φύση, ο κόσμος και οι ψυχές.




