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2. Σύμπλευση ξανά…

Του Γιάννη Λιάσκου (εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 2001) Δυο χρόνια μετά την

ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση και παρουσίαση της

«Σύμπλευσης», μιας μικρής ανθολογίας σονέτου, μαζευτήκαμε

ξανά εγώ και οι καλοί μου φίλοι, ο Βαγγέλης Μύρων, ο Γιάννης

Κατσαράς, ο Σάββας Ζουμής και ο Αντρέας Τριανταφυλλόπουλος

για να συμπλεύσουμε και πάλι. Αντάμα, προτρέποντας,

παρακινώντας, συμβουλεύοντας ο ένας τον άλλο, χτίζουμε […]

Related Posts

1. 4η Ανθολογία της Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η.

2. “Όταν η μνήμη έχει δικαίωμα”

3. “Μαρίνα”

Άλκιμο Έλυτρο

Αφιερωμένο στην Ελληνίδα μάνα – γυναίκα – σύντροφο – αδελφή

– κόρη Σε είδα να λαγγεύεις τη μοίρα μου Σε εύκοσμους πύργους

βαθυσκαφούς ίριδας, Την ώρα που ο ήλιος έπινε των καημών τις

ανάσες. Σε άκουσα να τη σμιλεύεις Με τις κορφάδες των

ονείρων σου Στη χρυσή παλίρροια των σταχυών του Αλωνάρη,

Μ’ ένα παιδιάστικο μαγιάτικο […]

Related Posts

No related posts.

Προφητεία

«πρόρρησις των μελλόντων» Σαν έννοια η λέξη «προφητεία»

φανερώνει την ικανότητα αποκάλυψης ή και την αποκάλυψη την

ίδια, γεγονότων του μέλλοντος. Η προφητεία κατά συνέπεια

αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τη φιλοσοφία, αρχικά

γιατί επιβάλλει αρκετές ερωτήσεις για τις ικανότητες του

ανθρώπου, τις γνώσεις του, το χρόνο, τον τρόπο που ενεργεί.

Αυτά όλα, όπως συμπεραίνουμε πιο […]

Related Posts

No related posts.

Η Κύπρος είμαι Δέσποινα

Αρχαίο φως, ω! Πάναρχο, του κάλους, της αλήθειας, στης

πλάσης, πότε, την καρδιά, θ’ ανάψεις πυρκαγιά που θα

φουντώσει, ως πνοή Ελληνικής συνήθειας, κει πά’ στον

Πενταδάκτυλο ν’ αστράψει η Ελευθεριά! Του Σολωμού και του

Ισαάκ το αίμα, πότε αντάμα, του Δημητρίου η πνοή και του

Καραολή, θα αναστήσουν τη φυλή, του Ελληνισμού το Τάμα, και

θ’ αρματώσουν της ψυχής […]

Related Posts

No related posts.

ΚΥΠΡΟΣ 1974

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ. Αντί το φως ο ουρανός κείνη τη μέρα

Μας έστειλε το θάνατο. Ήταν νωρίς κι απόμειναν Των

κοριτσιών τα όνειρα στη μέση. Αντί ο Ήλιος των ξυπόλυτων

παιδιών Την παγωμένη μοίρα να ζεστάνει Τρεμόπαιζε

μεθυσμένος απ’ το αίμα χόρευε Μες του φονιά το αστραφτερό

μαχαίρι. Και άνθρωποι ή δαίμονες Ουρλιάζοντας μας

κυνηγούσαν. Ότι και να ‘ταν , φωτιές ανάβαν, Έκαιγαν νόμους,

σπίτια ανθρώπους. Είχαμε αποκάμει απ’ το […]

Related Posts

1. Κύπρος 1974 Επέτειος Τουρκικής Εισβολής

Η Εικόνα μας

Νύχτα κάτω από ήλιου φως! Κι’ η ερημιά των ψυχών παρουσία

ολόφωτη. Αυτόπτης μάρτυρας, του αγέρα ο ήχος· Βουβάθηκε

μετέωρος στην ανησυχία των καιρών. Κι’ ο ήλιος, με μιαν ανάσα

χλόμιασμα· Να προσπαθεί να ζεστάνει τις ελπίδες του· Να

αδυνατεί να περιθάλψει την απόγνωση των καρδιών· Των

πληγωμένων εραστών της ζωής· Των ματωμένων κάμπων των

παραθυριών· Των καρπών που δεν πρόλαβαν να ερωτευτούν· Των

νησιών […]

Related Posts

1. Την σήμερον ημέραν

2. Κοινοτοπίες

3. Αδιαλλαξία

4. Αναπόληση

5. Μηλιά η ξένη…

Μετανάστευση

Διαβαίνεις τα σύνορα μέρα μεσημέρι με δάκρυα λησμονιάς και

πόνους προσδοκίας χωρίς να στέλνεις ευχετήριες κάρτες από

φόβο μη σε προδώσουν τα κύτταρα εξανεμίζεσαι χαραμίζεσαι

αφήνοντας μια κηλίδα μ’ ένα άγνωστο όνομα ή και

τίποτα Copyright secured by Digiprove © 2010 Related Posts

Κοινοτοπίες Το τραγούδι της χαμοζωής Εδώ… Την σήμερον

ημέραν Αναπόληση
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Related Posts

1. Κοινοτοπίες

2. Το τραγούδι της χαμοζωής

3. Εδώ…

4. Την σήμερον ημέραν

5. Αναπόληση

1. Το οδοιπορικό μιας ζωής

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα και βρίσκεται, ήδη, στο τυπογραφείο,

το νέο βιβλίο του Ευθύμιου Κοντού «Η δύναμη της πίστης και

της θέλησης», στο οποίο ο συμπάροικος συγγραφέας μας

παρουσιάζει μέσα από την αυτοβιογραφία του, άγνωστες πτυχές

της ζωής του.

Related Posts

No related posts.

The Terracotta Woman

My journey is that of photography, hers that of the baked earth,

of terracotta. She makes earthenware pots and sells them to live

off them craft and history she sells the clay is alive, the day is

alive as it goes to set as the road to Trapezounta fills with light

from lanterns hanging like bracelets from her thin hands her

needs up to […]

Related Posts

1. Follow the River

2. A Birthday To Remember

3. MUSING ABOUT ART

4. Distraught beyond Description

5. THE PIANIST

Ψημένη γη

Το ταξίδι μου είναι αυτό της φωτογράφισης το δικό της αυτό της

ψημένης γης, της τερακότα, πήλινα δοχεία τσουκάλια φτιάχνει

και πουλάει για να ζήσει, τέχνη και ιστορία, ζωντανός ο πηλός,

ζωντανή η μέρα πηγαίνει να σβήσει καθώς ο δρόμος έξω από την

Τραπεζούντα γεμίζει φως από φανάρια με βραχιόλια τα λεπτά

χέρια της, γεμάτα μέχρι σχεδόν τον αγκώνα οι […]

Related Posts

No related posts.

Το τραγούδι της χαμοζωής

Νίκος Νικολαΐδης Ποίηση! δώσμου να δώσω σε καλή φόρμα το

τραγούδι για το τσουκάλι που βράζουν τα φασόλια στη φωτιά,

για την τσανάκα με την ανάμικτη σαλάτα γλυκοπιπεριές, κι ό,τι

η ευφορία του περβολιού και του καιρού η περιφορά έχει δώσει.

Τα σκουτέλια με τα ξυλοκούταλα, η κούπα με τις θρούμπες τις

ελιές, το σταρένιο ψωμί και τη μπουκάλα το κρασί, με τάξη

αραδιασμένα […]

Related Posts

No related posts.

Συγγένεια

Η γη με δέχεται σαν απολιθωμένο δάκρυ δεν υποχωρεί όπως δεν

ησυχάζει κανένας αν δε πάρει ένα κομμάτι μου να δειπνήσει εγώ

η ψαλιδιασμένη μνήμη το απόκομμα μυρίζομαι οπωροφόρα από

μακριά κι εκείνα πέφτουν με προσεύχονται σαν αδηφάγο ζώδιο

λαγωνικό όταν σε ξεκουράζουν τ’ αναφιλητά του πολικού

αστέρα ακούω μόνη μου σε έρωτες τη φωνή του παιδιού την

ακούμε κι οι δυο σε τροχιές που χάνουν μέρα κι […]

Related Posts

1. Μηλιά η ξένη…

2. “Όταν η μνήμη έχει δικαίωμα”

3. Στη Σμύρνη

4. Το φως του κεριού

5. Λυπούμενος, Αεί δε Χαίρων

Αντιγόνη

Δημήτρης Τσαλουμάς Θυμάμαι τον περήφανο χειμώνα της

ματιάς σου — την ώρα που σε φέρναν άκλαυτη και πιάναν οι

ακαμάτες τις πόρτες των καπηλιών. — Μα δεν ήξερα πως ήσουν

εσύ. Το μοιρολόγι σου το διάβασα μόλις σε κάνανε — βιβλίο, κι

έτρεξα αμέσως τ’ ορκίζομαι, και σήκωσα την πέτρα να σου φέρω

— νερό και να ανάψω το […]

Related Posts

No related posts.

Η ξεχασμένη παραγγελία

Δημήτρης Τσαλουμάς Παράγγειλε στα νιάτα του της θάλασσας

κι απ’ τα μπεντένια και τ’ αγέρια τις ερημιές κοιτάζω τώρα τη

γυναίκα των ονείρων του καρτερώντας στον ελαιώνα της

σιωπής. Πώς να εξηγήσεις τώρα που αγρυπνάς τη σιγουριά της

αφής στα σκοτεινά τις υπόγειες επιδοκιμασίες της φαντασίας

τις ραδιουργίες της αράχνης στους ατέλειωτους διάδρομους πώς

ν’ αποδείξεις το φως που μυρμηγκιάζει στην κορφή του

ευκάλυπτου τρώγοντας την […]

Related Posts

No related posts.
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Το πρόσωπό της…

Το πρόσωπό της έλαμψε για μια στιγμή κι ύστερα πάλι έγινε

ωχρό μόλις αντίκρισε τις άρρωστες ακακίες του επαρχιακού

δρόμου που οδηγεί απ’ το παρόν στη λήθη και από εκεί στο αέναο

αιώρημα, στην αόριστη ανυπαρξία. Άπλωσε τα χέρια όπως τα

δέντρα απλώνουν τα κλαδιά τους στο απέραντο κενό του

μολυσμένου αέρα των πόλεων. Ένα της δάκρυ ξέφυγε

ακολουθώντας μια τρελή διαδρομή απ’ το ρείθρο του

πεζοδρομίου μέχρι την […]

Related Posts

1. Μηλιά η ξένη…

2. Λυπούμενος, Αεί δε Χαίρων

3. “Όταν η μνήμη έχει δικαίωμα”

4. Στη Σμύρνη

5. Αναπόληση

3

http://onesilos.com/all/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82%E2%80%A6/
http://onesilos.com/all/milia-i-kseni/
http://onesilos.com/all/lypoumenos/
http://onesilos.com/all/otan-i-mnimi/
http://onesilos.com/all/sti-smirni/
http://onesilos.com/all/anapolisi/

