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ΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Ιάκωβος Γαριβάλδης 

Η ιδέα αυτής της πρασινογάλαζης έκδοσης, σε φόντο καφέ σκούρο, ανήκει στην 

παρέα που δημιουργήσαμε άθελα και μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του 

ηλεκτρονικού περιοδικού “Diasporic Literature”. Δημιουργήθηκε επίσης με την 

επαφή που έχουν, σχεδόν καθημερινά καλλιτέχνες που μοιράζονται τις 

ανησυχίες όλων για τον κόσμο, την άθλια κατάσταση στην πατρίδα, το φως που 

δεν φαίνεται στην άκρη του τούνελ και ίσως πολλές φορές και την απελπισία. 

Αυτό δεν είναι το πρώτο αφιέρωμα που ξεχειλίζει ποίηση, ούτε το τελευταίο και 

ευχόμαστε ν’ ανοίξετε το ομώνυμο αφιέρωμα του 2012 ακολουθώντας τη 

διασύνδεση στη σελίδα της Διασπορικής Στοάς. 

Παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχει κι ένα δυσεύρετο κέρδος το οποίο διεκδικεί η ίδια 

η Ποίηση, εφόσον διεκδικεί το κάθε μας συναίσθημα που πέφτει και καρφώνεται 

σ’ ένα χαρτί, σε μια οθόνη. Ναι είναι κερδισμένη η Ποίηση κι ας μην φαίνεται εκ 

πρώτης, ούτε η ίδια ούτε το όφελος της. Υπάρχει όμως κάτω από κάθε βόγκο 

απόγνωσης, πίσω από κάθε πινελιά της απελπισμένης νύχτας, πέρα από κάθε 

σκέψη απογοήτευσης και πάνω από κάθε υπομονετική ματιά ελπίδας. Γυρίζει τα 

μεσάνυχτα στα ρόδα των κήπων, τα μεσημέρια στις φυλλωσιές των δασών κι 

αρπάζει με τα δυνατά της χέρια την κάθε πανσέληνο, ενώ φωτίζει ατέλειωτα το 

δρόμο της τέχνης.  

Η Ποίηση αυτή είναι δική μας, ελληνική, πολύ δική μας. Ο Ελληνισμός την 

εφεύρε και ο Ελληνισμός τη διεκδίκησε και συνεχίζει να τη διεκδικεί. Ακριβώς 

όπως θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες στα τόσο ενθαρρυντικά και 

υπερήφανα σχόλια των Άρι Αντάνη και Νίκου Μπατσικανή. Ο Ελληνισμός κατά 

συρροή γεννοανάθρεψε και γενναιοανάθρεψε τις ιδέες της ποίησης έτσι σήμερα 

επιστρέψει και πάλι στο προσκήνιο για να γιορτάσουμε αυτή που γιορτή δεν 

είχε, να χαρούμε αυτή που χαρά και ανακούφιση μόνο μας προσέφερε. 

Ευχαριστώ τους φίλους της παρέας της Διασπορικής Στοάς, γιατί αν δεν υπήρχαν 

η Ποίηση που δεν έχει χρόνο αλλά έχει χρώμα, που δεν χρονολογείται αλλά 

λούζεται συχνά μέσα στη σκέψη μας, δεν θα συνέχιζε την πορεία της μετά από 

επτά χρόνια δύσκολα Διασπορικής Λογοτεχνίας στο Διαδίκτυο, που κάθε τόσο 

γίνονται και δυσκολότερα. Από μια γωνιά όμως παρατηρεί επίμονα και 

αισιόδοξα μια κυρά που θέλει εμάς να την υπηρετούμε. Και δεν την υπηρετούμε 

μόνον επειδή το θέλει εκείνη αλλά κι επειδή δίχως αυτή εμείς δεν ζούμε… 

http://diasporic.org/ellinika/stoa/poetry-international-day-of/
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21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρις Αντάνης 
 

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο η 21 Μαρτίου εορτάζεται ως ημέρα ποίησης. Ας δούμε με λίγες 
γραμμές από πού, πότε και πώς προέκυψε αυτός ο θεσμός: 
 

 Η έμπνευση ήταν του Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα. 

 Η έγκριση για την Ελλάδα δόθηκε από τον Κώστα Στεργιόπουλο, τότε Πρόεδρο της 
Εταιρείας Συγγραφέων. 

 Η πρόταση για την επιλογή της 21 Μαρτίου κάθε χρόνου έγινε από την ποιήτρια Λύντια 
Στεφάνου, για να συμπίπτει με την εαρινή ισημερία. 

 Πρώτος εορτασμός της Ελληνικής Ημέρας ποίησης έγινε το 1998 στο κτήριο Μελά του 
παλιού ταχυδρομείου (πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα) που έχει αναστηλώσει η Εθνική 
τράπεζα της Ελλάδος. 

 Την επόμενη χρονιά 1999 ο Βασίλης Βασιλικός εισηγήθηκε στην UNESCO, όπου ήταν 
πρέσβης, να ανακηρυχθεί η Ελληνική γιορτή της ποίησης ως παγκόσμια ημέρα ποίησης. 

 (Και η 21 Ιουνίου ως παγκόσμια ημέρα μουσικής). 

 Τον Οκτώβριο του 1999 στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO , στο Παρίσι, 
πραγματοποιήθηκε η ανακήρυξη της 21ης Μαρτίου, κάθε έτους, ως παγκόσμια ημέρα 
ποίησης. 

 Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας, Νεοελληνική αυτή τη φορά. 
Αυτή η μικρή πατρίδα, δεν παύει να προσφέρει σε όλον τον κόσμο πολιτισμό και ιδέες.  

 Τώρα ίσως απορήσει κανείς και αναρωτηθεί, ποιος θυμάται τους Έλληνες που 
πρωτοστάτησαν και σε αυτή την πολιτισμική και παγκόσμιας εμβέλειας πρωτοβουλία. 
Εκτός από τον Βασίλη Βασιλικό, (πάλι καλά να λέμε) ποιος θυμάται τον Μιχαήλ Μήτρα, 
τον Κώστα Στεργιόπουλο, τη Λύντια Στεφάνου; Κανείς! 

 Κανείς; Όχι και κανείς! Η Διασπορική Στοά (Diasporic Literature Spot) τους θυμάται και 
πολύ καλά μάλιστα. Γι αυτό και προωθεί και το σημερινό αφιέρωμα, στην 21η Μαρτίου 
2016 που φέρει τον τίτλο: «Η ποίηση δεν χρονολογείται» 

<<<>>> 
Με την προτροπή του Σωκράτη: 
«Μουσικήν ποίει και εργάζου» 
και τη ρήση του Ντελακρουά ότι:  
«Δεν υπάρχει τέχνη δίχως ποίηση»,  
σκεφτήκαμε να παραθέσουμε ελάχιστες ακόμα από τις αναρίθμητες γνώμες που έχουν κατά 
καιρούς ειπωθεί, σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει ποίηση.  
 
>Ralph Waldo Emerson 
“There is a property in the horizon which no man has, but he whose eye can integrate all the 
parts. That is the poet. And this is the best part of any farm. And yet to this, the warranty-deeds 
give no title…It is this which distinguishes the stick of timber of the wood-cutter, from the tree of 
the poet…”  
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>Reiner Maria Rilke  
Πρέπει να γράφω ποίηση; Απαντήστε στο ερώτημα και αν πείτε «ναι», τότε ζυγώστε τη φύση και 
πείτε τι βλέπετε, τι ζείτε, τι αγαπάτε, τι χάνετε, τι σας προσφέρει η καθημερινότητα. Ιστορήστε 
τους πόνους και τις θλίψεις σας, τους φευγαλέους στοχασμούς σας, την πίστη σας σε κάποιαν 
ομορφιά, εκφραστείτε με τις εικόνες των ονείρων σας και τις πηγές των αναμνήσεών σας…  
 
>Τάσος Λειβαδίτης 
Ο ποιητής προσπαθεί να φαίνεται ήρεμος. Να μοιάζει με τους άλλους. Κι είναι στιγμές που το 
κατορθώνει. Όμως τις νύχτες δεν μπορεί να κοιμηθεί. Οι μεγάλες φτερούγες του δεν χωράνε 
μέσα στον ύπνο. 
Η ποίηση είναι να μπορείς από μια ζωγραφισμένη τριανταφυλλιά, να κόβεις ένα πραγματικό 
τριαντάφυλλο. 
 
>Τάκης Χατζηαναγνώστου  
Η ποίηση είναι η ουσία της ζωής. Υπάρχει διάχυτη παντού, γύρω μας ή και μέσα μας. Είναι η 
ιερή μέθη που αντιπαραβάλλει τον άνθρωπο απέναντι στο ρομπότ. Ο άνθρωπος είναι η 
καταξίωση της δημιουργίας του Θεού. Με άλλα λόγια η ποίηση είναι η γέφυρα που μας 
ανεβάζει ως το Θεό, και μπορούμε να συνομιλούμε μαζί του, ως ίσος προς ίσον… 
 
>Derek Wallcot (Nobel 1992) 
Οι μυθιστοριογράφοι δεν είναι παρά απογοητευμένοι ποιητές. 
 
>Φερνάρντο Πεσόα: 
Ο άνεμος φυσάει, έτσι όπως τον άκουγε ο Όμηρος, ακόμα κι’ όταν δεν υπήρξε ποτέ. 
 
>Στέλιος Γεράνης (Ποιητής, Ιδρυτής της Εταιρείας Γραμμάτων και τεχνών Πειραιά) 
Διαβείτε το κατώφλι μου ποιητές! Άλλη ελπίδα αναπνοής δεν έμεινε στο δέντρο μου, πάρεξ απ΄ 
τη δική σας. Ρίξτε το σπόρο σας τον εύφορο, σ’ αυτόν εδώ το χέρσο αγρό που πάω να τον 
φυτέψω και χρείαν έχω από νερό… κι από την εμπνοή σας. Σας προσκαλώ στο δείπνο μου 
ποιητές, να γίνει ο άρτος μου γλυκύτερος, ν’ αναστηθεί ο λόγος μου ο νεκρός, να τον ακούσουν 
οι ληστές της γης και να ντραπούν του κόσμου τούτου οι δολοφόνοι. 
Διαβείτε το κατώφλι μου, ποιητές… 
 
>Ελένη Καρασαββίδου. (Ποιήτρια) 
Το ποίημα είναι ζωντανό. Δεν σου ανήκει ποτέ ολοκληρωτικά. Δεν το γνωρίζεις ποτέ απόλυτα. 
Παρατάσσεται εναντίον σου, σε ψαχουλεύει ξεδιάντροπα, με δικαιώματα πρωτόγνωρα. 
Φοβάσαι. Μη σε γνωρίσει… 
 
>Άλλοι 

 Οι κορυφές της ποίησης υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο επειδή οι πλαγιές που 
οδηγούν σ’ αυτές είναι γεμάτες από σώματα ελασσόνων ποιητών. 

 Η ποίηση έχει εραστές, δεν έχει αγοραστές. 

 Μην κλαις τον ποιητή που δεν έχει κοινό. Να κλαις το κοινό που δεν έχει ποιητή. 

 Ποίηση είναι όταν δυο λέξεις συναντιούνται για πρώτη φορά. 
  

(Μικρή έρευνα, επιμέλεια και σταχυολόγηση:  Άρις Αντάνης)  
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Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

Νίκος Μπατσικανής 
 

Η ιδέα ανήκει στον ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος, το φθινόπωρο του 1997, το 
πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων, όπου ήταν – είναι μέλος, με πρόεδρο, τότε, τον 
αείμνηστο ποιητή - μελετητή Κώστα Στεργιόπουλο. Η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου 
πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας και 
πρώτη μέρα της άνοιξης, χρονική στιγμή που ισορροπεί το φως με το σκοτάδι, ένα 
σταθερό σημείο στον κύκλο του χρόνου, αλλά με τη δυναμική, το φως να μεγαλώσει 
περισσότερο και να επικρατήσει του σκότους, όπως προσδοκούμε να κάνει και η Ποίηση 
στη ζωή μας.  
 
Η πρώτη Ημέρα Ποίησης γιορτάστηκε το 1998 στο παλιό ταχυδρομείο της πλατείας 
Κοτζιά.  Την επόμενη χρονιά, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας 
στην UNESCO, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού η 21η Μαρτίου 
να ανακηρυχθεί Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, όπως η 21η Ιουνίου είναι Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής. Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, η 
ημερομηνία αυτή ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.  
 
Με την ευκαιρία της ημέρας αυτής ας ενώσουμε όλοι τις φωνές μας για ωραίες 
δημιουργίες. Στην εποχή μας, και με «όσα» συμβαίνουν γύρω μας, οι πνευματικοί 
άνθρωποι, με αιχμή του δόρατος τα πονήματά τους, να φτιάξουν και πάλι έναν ωραίο 
κόσμο, με επίκεντρο τον Άνθρωπο.   
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ΨΥΧΕΣ 

Κατερίνα Αξούγκα 

 

Τώρα ξέρω πως οι ψυχές αυθύπαρκτες υπάρχουν. Σαν τους φανούς  

μέσα στη νύχτα περπατούν και ψάχνουν πού θα ακουμπήσουν. 

 

Ζητούν το αντιφέγγισμά τους σ΄ ένα καθρέπτη ανθρώπινο 

ν΄ αναπαυτούν από το γύρισμά τους. 

 

Βλέπουν εσένα, εμένα, το διπλανό, όλον τον κόσμο. Κι όπου 

η δίψα τους τα χείλη τους δροσίσει, τότε λαίμαργα πίνουν νερό. 

 

Είναι οι ψυχές μας αδελφές, που ύστερα τα σώματα μας θα συστήσουν. 

Θα δώσουμε εμείς τα χέρια ανήξεροι, έκπληκτοι ίσως στην αρχή, 

- πώς τέτοια τύχη στη στροφή να γνωριστούμε; 

 

Όμως εκείνες σαν κεντήστρες μυστικές σε ώρες που τα σώματα 

ανύποπτα τον κόσμο τριγυρνούνε, υφαίνουν την άλλη όψη της ζωής. 

 

Γίνονται μόνον φανερές, όταν φωτογραφίζονται απέναντί μας,  

στην ύπαρξη του άλλου φορεμένες, καθώς οικεία μας χαμογελούν. 

 

κατερίνα 2016 
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 

Πιπίνα Έλλη (Elles) 
Από την συλλογή  Ο Ερμαφρόδιτος  

Σύδνεϋ 2015 

Με κοίταξε κατάματα  

τον κοίταξα πίσω! 

Ο  μόχθος κρεμόταν κουρασμένα  

στο βλέμμα του  

και στις άκρες των  χειλιών του  

η  καταφρόνια μίζερη  

μέτραγε την κατιούσα της ζωής. 

«Ποιώ!»  

Είπε βαριεστημένα. 

 

«Κάποιοι με  μιμούνται. 

Άλλοι… μ’ εξυμνούνε! 

Σε τίτλους της δουλειάς μου...  

κολλήσανε επαίνους… 

βραβεία…  

Άλλο δεν ξέρω! Μήτε και περιμένω. 

Ποιώ μόνο!» 

 

Είπε και πάλι αργόσυρτα  

και το κεφάλι έσκυψε 

στης περισυλλογής του  

το σημειωματάριο!  

  

«Είμαι βαθιά ερωτευμένος… 

με την ύπαρξη… 

τη γλώσσα, τις λέξεις   

και με το παιχνίδι  
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των  πολύσημων εννοιών τους. 

 

Έχω αλαλιάσει με την ανθρώπινη ψυχή  

με την αοριστία του μυστηρίου  

του σύμπαντος  

με τα σκονίδια που πλανώνται  

στα σπλάχνα του…  

μέσα του… μέσα μου… 

παρόμοια με τα μόρια  

της ακατάσχετης ανάγκης μου  

να εκφράσω ετούτον  

τον απύθμενο έρωτα!   

Αυτό θέλω να ξέρω μόνο!  

Αυτό με αφορά!» 

 

Πρόσθεσε ο ποιητής 

ξεκολλώντας τη ματιά του 

από της γραφής το καθήκον, 

για μια στιγμή. 

Ύστερα, έτσι απροειδοποίητα 

πίσω από την αχλή  

νέας δόσης ταμπάκου 

έσκυψε πίσω  

στο λιλιπούτιο τετράδιό του  

και πνίγηκε στις σκέψεις του!  

Παρακολουθούσα τον σκυμμένο  

πάνω στο χαρτί, άνθρωπο,  

το ανέκφραστο πρόσωπό του  

τον ελαφρύ καπνό που τον τύλιγε 

η σφίγγα έτοιμη να προφητεύσει! 

Και πάλι όμως, 

η συγκέντρωσή του  
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δεν κράτησε πολύ!  

Πήρε βαθιά την εισπνοή… 

έγειρε στο πλάι την κεφαλή, 

το μάτι γιόμισε αστραπή  

 

το βλέμμα του διαπέρασε  

τα πέπλα του ταμπάκου  

και ως σύγχρονη Πυθία 

μίλησε η έγνοια του  

βαθιά από τα σπλάχνα του: 

 

«Η πένα του χαράζει. 

Χωρίζει δε μονιάζει. 

Δημιουργεί ξόανα 

καρικατούρες φτιάχνει. 

Της ευαισθησίας η έκπληξη 

παταγωδώς τον αγνοεί,  

και η απουσία του πολεμιστή έρωτα  

αλήθεια τον χρεοκοπεί! 

Μα τον Απόλλωνα, ανησυχώ 

που έχει ακολούθους 

-και μάλλον αρκετούς. 

Ίσως… ακόμη και πολλούς!» 

Στους αγχώδεις τόνους του ψόγου 

αναβαπτίσθηκε  ο ποιητής!  
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ΤΑΞΙΔΕΥΤΉΣ 

   Θεοδοσία Αργυράκη-Ασαργιωτάκη 

Ταξιδευτής μέσα στου κόσμου  

και του νου του το λαβύρινθο 

γράμματα αρχαίου δίσκου ανερμήνευτα 

συντρόφους έκαμε στο δύσκολο ταξίδι.  

Μέσα στις χούφτες των χεριών 

κρατούσε κι έπινε τις μυρωδιές  

από του τόπου του τα χώματα. 

Λαχτάρησε την αλαφράδα της ψυχής  

εγύρεψε το θαυμαστό 

εκείνο που μικρού παιδιού 

τυράννησε κι ημέρεψε την σκέψη   

ο νους του άντρα αρνήθηκε  

πάλεψε με το πνεύμα του τ` ανήσυχο. 

Μέσα στης γης τη μήτρα έσκαψε 

με της καρδιάς τον σπαραγμό λαγούμι  

κελί ασκητή, το λόγο του ν` αφήσει.   

Μεγάλωσε η ψυχή μπροστά στο άνθισμα 

του εδικού του σπόρου  

που ο καρπός του γύρευε με δίψα 

το φως της λευτεριάς π` αγαπάνε. 
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ΦΥΓΑΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ… 

Τζένη Κουφοπούλου 

Φύγαν κι απόψε οι λέξεις, 

πέταξαν πέρα, δρασκέλισαν τα 

πλέγματα του νου, αρπάχτηκαν απ’ τα 

ειδύλλια των γλάρων… 

μπερδεύτηκαν στων γιασεμιών τα παραμύθια! 

Ξέπλεξαν τους στίχους των ποιητών 

κι έφτιαξαν λινή κλωστή από γράμματα, 

γερμένα στα προσκέφαλα των παιδιών, 

σαν φιλιά-φυλαχτά στη χώρα του Ύπνου! 

Παγίδευσαν τα όνειρα στις συνοικίες των ματιών, 

φόρεσαν άλλους ήχους στις συλλαβές… 

όπου όλες οι γλώσσες του κόσμου, μαγεύτηκαν 

κι έγιναν Μία! 

Να μιλιέται στα μάτια, να φοριέται στην καρδιά, 

ν’ αφουγκράζεται το χτύπο του Έρωτα στην ανατολή των χειλιών! 

Μια γλώσσα του μελιού, του φιλιού, της ανάσας, 

που δεν έχει αιχμές, γωνίες, σύμφωνα… 

γλώσσα των νερών, των πουλιών, του σύννεφου, 

της αγκαλιάς, της Αγάπης, της Αφής, 

δική μου γλώσσα, της μέσα Χώρας μου… 

της Ποίησης! 

  

http://diasporic.org/glossary/%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85/
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ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ 

Μιλτιάδης  Ντόβας 

Μάνα η λάμψη τ’ Ουρανού, μάνα μορφή τ’ Ολύμπου! 

Βασίλισσα τ’ Ονειρεμού, αφέντη και κολλίγου! 

 

Μορφή αθάνατη, γλυκιά, θάμβος της Οικουμένης! 

Συνάζει την αποκοτιά, Μοίρας αγριεμένης! 

 

Δε ντρέπεται και αγαπά, προστάζει και τον πόνο! 

Χαρίζει φως ωσάν πατά στο γήινο το Χρόνο! 

 

Φροντίζει τα μικρά παιδιά, φροντίζει και μεγάλους! 

Κι η όψη της, μια ευωδιά, δάκρυα στους αστραγάλους! 

 

Ήρθανε δύσκολοι καιροί, θυμώνει, κλαίει η Νιότη! 

Μα η μάνα πάντοτε μπορεί, δίνει τα πάντα πρώτη! 

 

Δίνει το φως της αγκαλιάς και γήινη άγια αγάπη! 

Θάρρος μπροστά στην αντηλιά, δάκρυ κρυφό στο μάτι! 

 

Κρυφό! Δε φαίνεται ποτέ! Γιατί; Αυτή το ξέρει! 

Να δίνει αγάπη δι’ εσέ κι εκείνη ας υποφέρει! 

 

Ω! Μεγαλείο, απαντοχή, ευγένειας και κάλλους! 

Ψυχή Χριστού η απαρχή, μάθημα για τους άλλους! 
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Ανάγκης δύσκολοι καιροί, ματώσαν τους ανθρώπους! 

Μα η κάθε μάνα Αυγή θωρεί, χτίζει το φως με κόπους! 

 

Μάνα είναι ον μοναδικό, πλάσμα τ’ αγαπημένο! 

Π’ άστρων το φως το ευγενικό κομίζει ανταριασμένο! 

 

Παλεύει μ’ ούλα τα στοιχειά, για αγάπη των παιδιών της! 

Και προσπερνά κάθε ατυχιά, σημάδι των καιρών της! 

 

Στήριγμα αγάπης και ψυχής, γεμάτη φως και ήλιο! 

Η μάνα άστρο της ευχής, προσφέρει Αστέρι φίλιο! 

 

Αστέρι ετούτη ξακουστό, σημάδι του αγέρα! 

Θυμίζει δεύτερο Χριστό, π’ υψώνεται τη μέρα! 

 

Στοιχειό αγάπης, λεβεντιάς, η μάνα στην Ελλάδα! 

Την εποχή της αντηλιάς, χαμόγελου η ικμάδα! 

 

Ψεύτικες όψεις και φωτιές, στέκουν και την κοιτάζουν! 

Φωτιές κι αγέρωχες ματιές με φως την αγκαλιάζουν! 

 

Την αγκαλιάζουν στοργικά, μ’ αγάπη και λατρεία! 

Κι ας είναι αυτή η αμοιβή, για ετούτη την πορεία! 

 

(B΄ ΒΡΑΒΕΙΟ  ΡΥΘΜΟΜΕΤΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΗΣΗΣ   

ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΜΙΛΟ  ‘ΞΑΣΤΕΡΟΝ’  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΚΕΛΑΙΝΩ,   

ΓΙΑ  ΤΟ  2015-ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ). 
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ΑΝ  ΓΙΝΟΤΑΝΕ  ΕΙΡΗΝΗ... 

Θ. Σ. Μεσσηνέζης 

Ήλιε μου,  βγες και φώτισε ετούτη δω τη Γη. 

Φώτισε τους ανθρώπους της και όσους κυβερνάνε , 

να  διώξουν απ’ τη σκέψη τους  πολέμου συλλογή 

κι ας σταματήσουν, κάποτε,  όλο να πολεμάνε . 

 

Το αίμα όταν χύνεται, δεν χάνεται στη γη. 

Μένει  εκεί κι αδιάκοπα κι άλλο αίμα ζητάει 

κι έτσι δεν ησυχάζουμε,  αλίμονο! στιγμή, 

ξεχνώντας  πόσο η καρδιά στο πόλεμο πονάει. 

 

Κανόνια κι όπλα φονικά, τη συμφορά ξερνούν, 

τα πάντα ερημώνοντας  που θα βρεθούν μπροστά τους 

κι απ’ τους ανθρώπους παίρνουνε αυτούς που αγαπούν, 

ρημάζοντας την ύπαρξη, πιότερο τη καρδιά τους. 

 

Αχ να γινόταν κάποτε η σύνεση να ρθει  

κι’ όλοι μας να ζητούσαμε επίμονα ΕΙΡΗΝΗ. 

Δεν θα’ βρισκε ο  πόλεμος τόπο για να σταθεί 

και σαν  Παράδεισος η Γη, τότε θα είχε γίνει. 

 

Τα λούλουδα θα γέμιζαν όχι μόνο βραγιές, 

λουλούδια θα ξεπρόβαλαν και μες απ’ τα κανόνια, 
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που δεν θα είχαν, άλλο πια, οβίδες  φονικές  

κι ούτε θα άκουγες φωνές  να κράζουν για συμπόνια. 

 

Ο ήλιος θα ταξίδευε ψηλά στον ουρανό, 

σ’ ένα γαλάζιο ουρανό που θα γεννούσ’ ελπίδες, 

δεν θα τον έσκιαζαν ποτέ σύννεφα σαν κι αυτά 

π’ αλίμονο σκορπούν στη  Γη, πολέμου καταιγίδες ! 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Μανώλης Αλυγιζάκης 

Σ’ έχω μονάχα  

για να νιώσω 

την απώλεια 

όταν σε χάσω 

  

υπάρχω μόνο  

για νά ζήσω 

το θαύμα  

του θανάτου 

  

είμαι του τέλους τέλος 

να ξαναγεννηθώ 

και ν’ αποκτήσω  

την απώλεια να ξανανιώσω 
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REPETITION 

Manolis Aligizakis 
  

I have you  

only to feel 

your loss 

when I lose you 

  

I exist  

only to experience 

the miracle 

of my death 

  

of the end the end I am 

that I’ll be reborn 

again to gather 

the loss to re-experience 
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ 

Άρις Αντάνης 

Σαββάτο δείλι, γύρω στις έξι 

στο δρόμο ούτε ψυχή, και έχει βρέξει. 

Φουρτούνα η θάλασσα, αγριεμένο κύμα, 

καράβια στέλνουνε κινδύνου σήμα. 

 

Το σούρουπο έπεσε και στην καρδιά μου 

άδεια κι ανήλιαγη η αμμουδιά μου. 

Κύματα δέρνουν της ψυχής την κουπαστή μου 

καθώς σαλπάρισα, στο νου, για το νησί μου. 

 

Αργά μεσάνυχτα, στην προκυμαία 

βαδίζω άσκοπα, χωρίς παρέα. 

Ψιλό χιονόνερο, τρυπάει την καπαρτίνα 

κι εγώ τις σκέψεις μου κρατάω σε καραντίνα. 

 

Σύννεφα κι άνεμοι με τριγυρίζουν, 

και με την έννοια σου με βασανίζουν. 

Και τώρα ζω με τις δικές μου αναμνήσεις 

ήλιε μου, έβγα, την ακτή μου να φωτίσεις. 

 

Την πίκρα μου έλα, για να γλυκάνεις, 

σαν καλοκαίρι την ψυχή μου να ζεστάνεις. 

Παντού σκορπάς την πευκομύριστη ευωδιά σου 

κι εγώ, στη νύχτα, ακολουθάω τη σκιά σου. 
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Κύματα δέρνουν της ψυχής την κουπαστή μου 

καθώς σαλπάρισα, στο Νου, για το νησί μου. 

Παντού σκορπάς την πευκομύριστη ευωδιά σου 

και με καλείς να ξαναρθώ στην αμμουδιά σου. 

 

 

Η μουσική υπόκρουση 

αυτής της συλλογής/αφιέρωμα 

στην 21 Μαρτίου 

είναι του Άρι  Αντάνη 

στη Γαλλική απόδοση αυτού του ποιήματος 
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 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΕΞΗ

Άντρια Γαριβάλδη  

Εποίησον με Κύριε 

Με λέξεις, γράμματα, φθόγγους και συμφραζόμενα 

Ποιητικά φαινόμενα του εικοσιτετράωρου 

Σε μια στέρνα γεμάτη λόγια 

Που ξεχειλά στη χλόη των ονείρων 

Ολάνθιστα παντζούρια 

λάμπουν στον ήλιο 

Κάθε ανθός κι ένα ποίημα κεντημένο με κλωστές ελεύθερης διάνοιας 

Ελεύθεροι στίχοι που υμνούν συλλαβιστά το μεγαλείο του δημιουργού 

Κι ένα αναπτέρωμα ψυχής απλώνεται αθόρυβα 

Στο χειροποίητο σκηνικό 

των ποιημάτων που χορεύουν σε ρυθμό ενσυνειδησίας 

Μια συγχορδία ωρίμανσης της σκέψης προς το υπερπέραν. 
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ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗ 

 Νίκος Μπατσικανής 
Ποιητική Σύνθεση, 2013 

απόσπασμα 
[…] 

Κι απ’ όλους ξεχωριστοί 

μονάχα οι ποιητές απόμειναν. 

Σαν τους παλιούς ρεμπέτες 

των καημών λυράρηδες έγιναν. 

Λυπητερά τραγούδια υφαίνουν 

κάθε βράδυ 

φέρνοντάς μου δάκρυα  

στο σκοτάδι 

κάτω απ’ τα σκεπάσματα της ερημιάς μου.  

 

Γι’ αυτό 

τίτλος τιμής λογιέται 

-πάνω από κάθε άρχοντα- 

κάποιος να είναι  ποιητής˙ 

τι μόνο ένας στιχάρης μπορεί να σκοτώσει 

δίχως μαχαίρι κι όπλο, χωρίς σταγόνα αίμα 

─με δυο του λέξεις, μόνο. 

Κυβερνήτης κι ήρωας 

ακόμα κι αν  

ξυπόλυτος κι αλάνι τριγυρνά στις πιάτσες 

με την πένα στον πόνο βουτηγμένη 

κι όλα τα βάσανα του κόσμου στις πλάτες του. 
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Κι εμείς οι άλλοι; Μικροί. 

Θύματα και θύτες, συνάμα.  

 

Του χρόνου το αέναο βλέμμα πέτρωσε 

καθώς τα σωθικά μας. 

Κι εσύ φόβε, σκύλε της νύχτας 

παρών παντού. 

Από ποιους και για ποιον  

τα δάκρυα 

λοιπόν; 

 

Χρήμα 

βασιλέα όλων 

νυν και αεί 

και εις τους αιώνας των αιώνων. 

 

Πλήρης ο ουρανός και η γη  

της δόξης σου 

ότι σύ ο αγιασμός ημών. 

 

Χρήμα˙ 

άγιος και θεός 

άγιος ισχυρός 

άγιος κι αθάνατος. 

 

Μα ποια η χρεία σου 

με τόση φτήνια κι έκπτωση αξιών; 

[…] 
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ΔΙΛΗΜΜΑ 

Στράτος Δουκάκης 

 
Πού να σταθώ για ν’ αγναντέψω, τη ζωή μου; 

                                                                     Αυτή την άγνωστη! 
Πώς να στερήσω το πέταγμα, στη φαντασία μου; 

                                                                    Αυτή την ατέλειωτη! 
Με τι να χορτάσω, την απορία μου; 

                                                                    Αυτή την αχόρταγη! 
Κι όμως αρνήθηκαν να μας πουν 

                                                            Την Α λ ή θ ε ι α 
Για να τρομάζουμε! 

Κάθε φορά στο αντίκρυσμά της 
(μας συνεπήρε κι η άγνοια…) 
Και τώρα τι να πιστέψουμε; 

Στην Α λ ή θ ε ι α 
Ή στο «καθιερωμένο»; 

 

Βαλένσια, Βενεζουέλα 1963 
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ΟΣΟ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΟ ΦΩΣ 

Νίκος Σουβατζής 

Όση εγκατάλειψη κρύβει ένα βλέμμα, 

τόση αλληλεγγύη κρύβει μια λέξη, 

όση απελπισία κρύβει η νύχτα, 

τόση ελπίδα φέρνει η αυγή, 

όσο πόνο προκαλεί μια πληγή, 

τόση χαρά φέρνει το αύριο, 

όση ανοησία έχει η φλυαρία, 

τόση σοφία έχει η σιωπή, 

όσο δυναμώνει το φως, 

τόσο αραιώνει το σκοτάδι, 

όσο υποχωρεί το εγώ, 

τόσο δυναμώνει το εμείς 
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ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ 

Ιάκωβος Γαριβάλδης 

Με ρίχνει αυτή η οχλαγωγία 

με φθείρει και η καθημερινότητα 

με βλάπτει αυτή η εγωλατρία, 

το σκότος ενός αβέβαιου μέλλοντος. 

Με πτοεί ακόμη κι η επίκτητη τάση 

πάση θυσία προς το συμφέρον ολοταχώς. 

 

Για λίγο θέλω να ξεχαστώ μες στην αφάνεια 

και μόνος τους δρόμους άσκοπα να περπατήσω 

ως άπειρος, ως αμαθής. 

Τα δύσβατα σοκάκια προδιαθέσεων να διαβώ 

κι ένα καλάμι να καβαλικέψω ως ανόητος 

γνωρίζοντας όσο πιο λίγα γίνεται. 

 

Όσο κι αν πέφτω 

όσο βαθιά στο μένος των αντιλήψεων κι αν βρεθώ 

όσο και αν ο κόσμος δεν μου το επιτρέπει 

ανήμερα της θλίψης πια να ξεχαστώ, 

με κείνη τη μαγεία στον ειρμό της ποίησης 

για λίγο χρόνο ποίησης 

από το τάμα κάθε λογικής σαν αφελής θα αφεθώ. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου  

τρέχουν οι λέξεις  

δρομείς ταχύτητας και αντοχής συγχρόνως  

δρόμοι μετ΄ εμποδίων εκεί  ακριβώς στην τελική ευθεία  

αναπνοή που κόβεται από ανάγκη εκπνοής 

τρέχουν όμως σαν ηλικιωμένα σύννεφα  

που δεν μπορέσανε ακόμα να στάξουν την βροχή τους  

είναι κι αυτή μια υπόσχεση προς το παρελθόν  

μια δέσμευση σαν καρφιτσωμένη μέρα στου μέλλοντος το στήθος 

έτοιμη να θηλάσει μια νιογέννητη φωνή  

 

 

εξορμούν  λοιπόν για την επόμενη συνάντηση  

σαν εκδρομείς που βιάζονται να μυρίσουν το απάνθισμα των ήχων  

μάγισσα η στιγμή κάνει απόχη το μυαλό  

να κυνηγήσει κρότους  πεταλούδες  

να καταγράψει μια ευωδιά  από ανθισμένο άνθρωπο  

από μια σκέψη αειθαλή  

που ανανεώνει  το πράσινο τραγούδι της  

 

κι όταν σου λέω πως πάντα ερωτεύομαι τις λέξεις  

είναι γιατί αυτές πάνω απ΄ όλα  

αγαπούνε, σέβονται τη σιωπή μου  

κάθονται υπομονετικά σε μια γωνία  

κάνουνε τάχα πως κοιτάνε απ΄ το παράθυρο τις ώρες της αναμονής  
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σαν  πελάτες οδοντιατρείου που καρτεράνε στωικά  

εξαγωγή βουβού αποστήματος  

κι έτσι καθώς το ρολόι στον τοίχο απέναντι  

μετράει τους σφυγμούς τους  

κρατάνε μία  νοσταλγία μες στα μάτια  

για μια παλαιότερη συνάντηση με το απρόσμενα ωραίο  

 

ξάφνου σείονται μες στην παθητική φωνή τους, την ενεργητική στιγμή τους  

αναδιπλώνονται σαν άνθη που τα φυσάει ένας μεγάλος έρωτας της γης  

και ξεπροβάλλουν επάνω στα κλαδιά σαν γινωμένοι πια καρποί  

που λαχταρούν να θρέψουν την πείνα της ψυχής  

 

ακούς τότε ένα παλιό τραγούδι με ήχους νέους  

ακούς ένα καινούριο στίχο με φθόγγους από παλιά σου ανάγκη  

όλα καινούρια και όλα γνώριμα μες στη σαγήνη του ήλιου  

που πέφτει ακράτητος στην πιο πυκνή ομίχλη  

από θολό και άγονο χαρτί  

 

με τόσες λέξεις να πλέκουν το στεφάνι της ζωής  

να το κρεμάνε ευλαβικά στου στοχασμού την ξώθυρα  

να ξεγεννάνε άνοιξη με τους πολύχρωμούς τους στήμονες  

λες  δεν μπορεί  

ο Μάης της επανάστασής σου σίγουρα κάπου βάφει πορφυρό  

ξανά το ρόδο  της δημιουργίας 
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΡΙΜ 

Άννα Μετσάνη 

Μαμά, όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα, 

τα χέρια μου θα τα κάνω άρπα,  

να παίζω υπνωτικές μελωδίες 

την ώρα που εκείνοι θα υπογράφουν  

ενάντια στην χαρά μας.  

-Ενάντια στην ειρήνη λέγεται, παιδί μου. 

-Μαμά αυτοί έχουν ένα μικρό Κεριμ όπως εσύ εμένα; 

παίζουν κρυφτό την ήμερα, όπως εμείς  

στην γειτονιά μας  

από τα μπουμ μπουμ, που κάνουν καπνό και φωτιά.  

-Αύριο δεν θα παίξουμε. 

 Θα πάμε ταξίδι με το καράβι . 

 Όταν φτάσουμε, 

Θα παίξεις με την Ειρήνη! 

Ο μικρός Κερiμ δεν έκανε υπνωτικές μελωδίες,  

Χάθηκε μαζι με την μητέρα του, 

κάπου στα ανοιχτα της θάλασσας χωρίς να παίξει την άρπα του.  

Ωστόσο εκείνοι με τα πολύ σιδερωμένα πανωφόρια 

μήτε έβλεπαν , μήτε άκουγαν.  

Μα κι η υφήλιος ήταν με στραμμένο το βλέμμα  

σε ένα κοπάδι ελεφάντων, 

ένα γερασμένο κουνέλι πετάχτηκε όμως μπροστά τους.  

Κύριοι – κύριοι να σας πω ένα παλιό μου όνειρο,  

που το είδα και χθες. 



                             21 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης   

34  

 

Σας άκουσα να ξανάλετε, πως θα αγκαλιαστούμε με την Ειρήνη,  

μα ξύπνησα πάλι χωρίς την συνεχεία.  

Ω ! πείτε μου τι έγινε ύστερα; 

Την κάψατε 

ή την θάψατε πιο Βαθιά στο όνειρο…; 

Κύριοι, σας παρακαλώ, πείτε μου. 

Μα μήτε τον έβλεπαν, μήτε τον άκουγαν. 
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MY POEM 

Nancy Horton 
My poem has written me today. 

It has plucked my flesh and left me 

to lie on the sand like the spine of a fish. 

 

It has drawn my fluid to replenish 

the growth that nets the hemispheres. 

Today  my poem has written me 

 

into the greater alphabet 

of its theme. My most fleeting 

thoughts have acquired 

 

a new eminence, they are diffused 

over the telegraph wires above the earth, 

humming an urgent message that adds 

 

to the fullness  of all of  life. 

It has written me into the vowels 

at the confluence  of rivers 

 

and the swift helix of a blown thistle. 

I have nourished my poem 

till my bones mark the white sand, 

 

like the clear salt at September’s crest! 

Let a loop of the tide’s arm 

reach down and carry me off.[] 

Translation into Greek, next page  
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TO ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ 

                                                                                         Νάνση Χόρτον 

Το ποίημά  μου με  έγραψε, σήμερα! 

Μάδησε  τη σάρκα μου και μ’ άφησε 

ξαπλωμένη πάνω στην άμμο, σαν σκελετό ψαριού. 

 

Ρούφηξε όλο το χυμό μου  για ν’ ανανεώσει 

τον όγκο που  ενώνει με δίχτυα  τα  ημισφαίρια. 

Σήμερα, το ποίημά μου με έγραψε 

 

στο μεγαλύτερο αλφάβητο του θέματός  του. 

Οι πιο φευγαλέες σκέψεις  μου έχουν ανακτήσει 

μια νέα υπεροχή, διαχέονται  μέσα απ’ τα καλώδια 

 

του  τηλέγραφου,   πάνω απ’ τη γη,  και  βουίζουν  

κατεπείγον μήνυμα, να  πάει να αποκαλύψει 

την πληρότητα   μιας ολόκληρης  ζωής. 

 

Το ποίημά μου μ’ έγραψε μες  τα φωνήεντα, 

στις συμβολές των ποταμιών  και στου αγκαθόβατου   

τους έλικες, που στροβιλίζονται στον άνεμο. 

 

Όμως κι εγώ το ποίημά μου τροφοδοτούσα πάντα,  

ώσπου  τα οστά μου να  αφήσουν  τα σημάδια τους   

στην άσπρη άμμο, σαν  την καθάρια αλμύρα  
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πάνω στο αφρισμένο κύμα του Σεπτέμβρη. 

Και  τότε ας  με φτάσει το χέρι της παλίρροιας,   

να με αγκαλιάσει  και να με πάρει μακριά. [] 

Μετάφραση: Άρις Αντάνης  

(In memoriam) 
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Η ΚΟΠΕΛΙΑ 

Λευτέρης Μουφτόγλου 

Περνούσε, κάποτε, ολόχαρη 

η κοπελιά με μάτια μαύρα, 

δροσιά σκορπούσε ένα χαμόγελο 

σαν της νυχτιάς η πρώτη αύρα. 

 

Στο διάβα της τα τριαντάφυλλα 

σκύβαν με ζήλια το κεφάλι, 

κρίνα, ζουμπούλια και γαρύφαλλα 

τα τόσα προσκυνούσαν κάλλη. 

 

Τ' αστέρια όλα τρεμοσβήνανε, 

ύστερα πέφταν στην ποδιά της. 

Τ' αγόρια όλα τους τα όνειρα 

δώρο τα κάναν στην καρδιά της. 

 

Αυτή εδιάβαινε αγέρωχα, 

στα στήθη είχε πέτρα κρύα, 

μόνο περήφανη καμάρωνε  

για μάταια κάλλη, κάλλη θεία. 

 

Ώσπου, μια μέρα, τα τριαντάφυλλα 

δεν έγειραν στο πέρασμά της. 

Τι να ζηλέψουν, αφού φάνηκε, 

αχνά, το πρώτο γέρασμά της; 
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Τ' άστρα, μετά, λάμψαν παράξενα, 

δεν προσκυνούσαν, πια, τα κάλλη. 

Με αγωνία αυτή περίμενε 

στην αγκαλιά να πέσουν πάλι. 

 

Κι, όταν αυτά δεν ξαναπέσανε 

για να στολίσουν την ποδιά της, 

τότε αναρίγησε στη θύμηση 

της Άνοιξης της, της φευγάτης. 

 

Έψαξε γύρω της για όνειρα, 

έψαξε γύρω της για ελπίδες. 

Καμιά καρδιά, όμως, δεν συγκίνησαν, 

όπως η νιότη, οι ρυτίδες. 

 

Τ' αγόρια όλα τους τα όνειρα 

δώρο τα κάναν σε μιαν άλλη. 

Τον δρόμο πήρε για την Δύση της. 

Κι' είχε σκυμμένο το κεφάλι. 

  



                             21 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης   

40  

 

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ! 

Έρμα Βασιλείου 
Δόσιμον, δώσμαν δώρημαν-Η άκρατη πολυγραφότητα 

Όλα για την ποίηση! (2011) 

Χωρίς την ευλογία της Πλάσης τίποτε από τα τρία συστατικά που χρειάζονται για κάθε 

ποιητική εργασία δεν θα υπήρχαν: α) ο προϋπάρχων ενδόμυχα, προσχεδιασμός του 

έργου, η εργασία, που συμπτωματικά ή όχι περιστοιχίζεται από αγάπη  για την ποίηση, 

β) η προσωπική εμπειρία, και γ) ο χρόνος που επιτρέπει να γίνονται όσα 

προγραμματίζονται. 

Σ’ αυτά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και όλα όσα πιστεύει πως είναι τελείως 

απαραίτητα, για να στηθεί ο ανδριάντας ενός ποιητικού  έργου.  

Βλέπουμε συχνά από κοντά αυτή την τεράστια δημιουργία που ετοιμάζουμε και μας 

φοβίζει, και λέμε... μπορεί να μην ξαναδούμε ποτέ τόσα βιβλία να παρουσιάζονται μαζί, 

σε μία μέρα. Γι’ αυτό το απολαμβάνουμε με φόβο και δέος το έργο, και με ευχαριστίες 

στη Δημιουργία αλλά και τους ανθρώπους που εμπνέουν το έργο μας, και με τη μακρινή 

σιωπή τους ακόμα. 

Το τελευταίο διάστημα έμεινα μακριά από παροικιακά και άλλα και η προσοχή μου 

συγκεντρώθηκε στη δουλειά μου αυτή αλλά και στη μεταδιδακτορική μου έρευνα για 

την οποία λίγα αφήνω να ειπωθούν. Απομακρύνθηκα από άτομα που φέρνουν αρνητικά 

κύματα στον κόσμο του ποιητή αλλά παίρνουν τουναντίον πολλά από την όποια δύναμή 

του, και όπως τον καλό αθλητή δεν θέλησα να διαβάσω στα «Μέσα Ενημέρωσης» τη 

σελίδα του αγώνα μου, για να μη εισβάλουν άλλοι παράγοντες, επιτακτικά ενοχλητικοί 

στον κόσμο μου. 

I am just doing my doing!  

Η δημιουργία είναι αγώνας και ο αγώνας χρειάζεται θυσίες, θετική σκέψη και κυρίως 

δουλειά. Το αθλητικό παιχνίδι των συγγραφέων δεν έχει πρώτη ή τελευταία μέρα. Κάθε 

μέρα είναι και πρώτη προσπάθεια, κάθε μέρα και η τελευταία. Στην περίπτωσή μου 

συναγωνίστηκα την προηγούμενη δουλειά μου, τη μεγάλη συναγωνίστρια, και στόχος 

ήταν όχι το καλύτερο αλλά το ακόμα πιο αντιπροσωπευτικό. Κι αυτό επιτυγχάνεται με τη 

συμπλήρωση της γνώσης των αισθημάτων και λογισμών μας, με τη διαμόρφωση και 

ανάπτυξη με βάση τις εμπειρίες μας. Οι εμπειρίες αργούν να μεστώσουν, και η γνώση 

αργεί κι αυτή στο αιώνιο processing μέσα από το οποίο περνάει για να γίνει νέα γνώση 

για μια μελλοντική βάση. 

Γιατί τόση παραγωγή; Δεν ρωτάω... την βλέπω, την ακολουθώ, την κουβαλάω, την 

ανέχομαι, την αγαπάω, όπως δε ρωτάει η μηλιά για την καλή ή μέτρια ή και 

αποκαρδιωτική συγκομιδή της, τη λίγη ή την πολλή. Ελπίζω οι καλοί αέρηδες που πάντα 
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με συνόδευαν να μη μου πήραν τίποτε που έπρεπε να ΜΗΝ, και να μου έδωσαν όσα 

χαράσσονται στο μεγάλο ΝΑΙ της δημιουργίας. 

Υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο ερωτηματικό που φαίνεται πως είναι αναπάντητο. Τι 

αποκομίζουμε; Αφήνουμε τον εαυτό μας παραμελημένο σε μια ζωή που φεύγει 

γρήγορα, χάνουμε όμορφες μέρες μακριά από την πατρίδα και άλλα συγγενικά 

πρόσωπα, χάνουμε και τους λίγους φίλους που κάναμε για να συγκεντρωθούμε στο 

πέρα από το κανονικό σε μέγεθος έργο μας. Χάνουμε ακόμα και αυτή την πενιχρή 

σύνταξή μας, γιατί η έλξη στο γράψιμο είναι τέτοια που δε μας μένει τίποτε άλλο από 

μια καρέκλα, το μυαλό και η πένα μας. Καμία σχεδόν άλλη δραστηριότητα. Ευτυχώς που 

υπάρχει την προσωπική περίπτωση η τοξοβολία!  

Σας παίρνω στη ζωή του ποιητή και στο χρέος του, στις φωνές που τον καλούν. Σας 

παίρνω πέρα από μια απλή ιδεαλιστική γραμμή... στην καθημερινότητα... στα ασήμαντα 

μικρά παράθυρα από τα οποία αναπνέει σκυμμένος, όταν θελήσει να βγάλει το κεφάλι 

πάνω από τη θάλασσα των στίχων που έχει να κωπηλατήσει... όταν σας τραβήξει βαθιά 

στα νερά της λήθης του υπόλοιπου κόσμου, όταν σας δείξει πως εκείνη η μακρινή 

κουκκίδα είναι ο στόχος του, ο στόχος-απάντηση στο κάλεσμα που του δόθηκε. Ένα 

δώρο είναι το έργο του, στον ίδιο πρώτα, για το δώρο που πήρε από τη φύση για τους 

άλλους. 

Πολεμάω κάθε μέρα να γεμίσω ένα άσπρο φύλλο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εννοώ... 

δεν πολεμάω να το γεμίσω... πολεμάω να το γεμίσω με τόσα πολλά που το ξεπερνούν... 

δεν θα χωρέσουν όλα. Ένα φύλλο που θα μείνει και που θα επουλώσει κάποια 

πράγματα, κάποτε... στο τραγούδι που έμαθα να τραγουδάω από τον καιρό που ήμουν 

τριών, το Quizás, quizás quizás, στο Perhaps, perhaps, perhaps. Κάποιες άλλες πληγές 

που δεν θα γνωρίσω, γιατί δεν θα είμαι παρούσα. Μ’ ενδιαφέρει ωστόσο να το κάνω 

σήμερα για ένα αύριο που έρχεται σίγουρα για τους άλλους. Γιατί αν δεν το κάνω εγώ ή 

ένας άλλος που αναπνέει και αυτός από τη θάλασσα των στίχων του, και αυτήν των 

υπολοίπων ποιητών, δεν θα υπάρξουν πολλοί σαν κι εμάς που θα το κάνουν. Θέλει γερά 

νεύρα και ατσαλένια θέληση το να είσαι πολυγραφότατος συγγραφέας. Και λέω το να 

είσαι, όχι το να θέλεις να είσαι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου, και είναι προστακτικές από 

μια άλλη δύναμη που παραλύει κάθε ανάγκη και την απομονώνει. Και είναι δυνατή η 

φωνή αυτή, τόσο δυνατή που την ακολουθώ τυφλά, χωρίς ερωτήσεις.  

Από αντικειμενική πλευρά, ή από πλευρά ρεαλισμού, αφού τίποτε δεν αποκομίζει ο 

δημιουργός εκτός από το ότι δημιούργησε, (το λέω λες και είναι λίγο,  αλλά είναι 

κυριότερο), φαίνεται εξαιρετικά εγωιστικό και χρονοβόρα μάταιο, όταν αναλυθεί 

επιπόλαια. Από την άλλη, η ελπίδα ότι θα συνειδητοποιηθεί ο κόσμος που μας διαβάζει, 

αρχίζει να εδραιώνεται από αυτές ακριβώς τις καταστάσεις, και από την εικόνα που 

έχουμε για τον εαυτό μας και το έργο μας. Πως δώσαμε όσα είχαμε! Δεν θα υπήρχε 

εκτίμηση σε ό,τι αφορά τον προορισμό του περιεχομένου μας, αν οι θυσίες δεν 

λαμβάνονταν υπόψη, αν ο κάθε δημιουργός δεν θεωρούσε την ανάλωση των ημερών 

του ικανή συνάμα και ικανοποιητική, για να του δώσει τα ερεθίσματα για τη συνέχισή 
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του. Δεν θα αλλάξουμε σίγουρα τον κόσμο, κανένας ποιητής δεν το κατάφερε απόλυτα 

μόνο με το δικό του έργο, και δεν είναι αυτός ο μεγάλος Προορισμός. Αλλά παραμένουν 

τα βαθιά λόγια στο υποσυνείδητο εκείνων που μας διαβάζουν, σαν επιπρόσθετη 

υπενθύμιση που πάντα θα κρούει κώδωνες. Δεν έχει σημασία πότε, δεν έχει σημασία 

πού ή για ποιον. Θα τους κρούει!  

Και η απομάκρυνση από τα κοινά σκοπό δεν είχε την απόκτηση του πολυπόθητου 

χρόνου και χώρου για γράψιμο αλλά τη δημιουργία και εδραίωση μιας ιδιαίτερης 

φιλοσοφίας που πρέπει ν’ αποκτήσει ο ποιητής με την απομόνωση, μέσα από ένα δρόμο 

δύσκολο... χωρίς άλλη παρέμβαση εκτός από αυτή της τέχνης του «είναι» του. Υποθέτω 

πως μέσα στους κόλπους της τέχνης πάντα υπάρχουν όσοι  την χρησιμοποιούν για 

ανέλκυση και όχι για ανέλκυση της ελπίδας του ανθρώπου στους σκοπούς ύπαρξής του 

στη γη, για να ζήσει μ’ ένα κόκκο αξιοπρέπειας τις μέρες του. Μαθαίνει κανείς, στο 

δρόμο αυτό, πως τ’ αρνητικά είναι δυνατά μόνο αν τα ακολουθήσουμε. Αν τα 

προσπεράσουμε αδυνατίζουν χλωμιάζουν και χάνονται. Ο Καμύ το επεσήμανε όταν 

περιέγραφε τα σαλόνια του Παρισιού τον καιρό του.  

Θα είμαι το ίδιο κριτική, στο ίδιο θέμα. Και υπήρξαν σίγουρα περίοδοι που ακολουθεί 

ένας ποιητής, στο δρόμο του, έστω και για ελάχιστο χρόνο, τον σχεδιασμένο ματαιόδοξο 

δρόμο του ποιητή που αναμένει αναγνώριση, επειδή ίσως να αναγνωρίστηκε από 

πλασμένα πρόωρα κριτήρια από όσους θέλουν να καθιερώσουν τη σχετική νόρμα. Η 

αναγνώριση όταν έρχεται μόνη της κι ανέλπιστα είναι θαύμα που δεν πρέπει να 

περιμένουμε αλλά να μας περιμένει κάπου το ίδιο. Κι όταν την περιμένει ο δημιουργός, 

να επαναληφθεί, είναι ατυχία, η σύμπτωση και πιεσμένη ευδαιμονία. Και είναι τόσοι 

που το σπρώχνουν το όνομα, κι αυτό τόσο εύκολα κατορθωτό, με τα σημερινά μέσα και 

τις θέσεις ‘δικών’ που απολαμβάνουν παλαιότερα οφίκια, όταν στο χώρο χόρευαν μόνοι, 

ή μέσα από το διαδίκτυο και από τα μάτια μιας κοινωνίας που έχει εκγυμναστεί πια στην 

«μπουκωμένη» σε έτοιμη κριτική μιας επιφανειακής κοντόφθαλμης εκτίμησης. 

Ευτυχώς, φεύγεις γρήγορα από τα κατατόπια της ματαιοδοξίας που διαιωνίζονται, με 

την τριβή τους, με το αγκίστρι των ‘ψεματινών’ -η λέξη είναι του Λεόντιου Μαχαιρά- τη 

ματαιοδοξία δηλαδή, και είναι κατόρθωμα να το καταφέρεις να φύγεις.  

Συγκεντρωνόμαστε στη λέξη τέχνη και στην αριθμητική σειρά των κριτηρίων που την 

ολοκληρώνουν, γιατί είναι η εργασία, η αποδοχή αυτού που είμαστε, η αποδοχή τού ότι 

δεν επιθυμούμε ν’ ακολουθήσουμε το σύνολο για να γίνουμε αρεστοί ή κατανοητοί. Και 

η πιο δύσκολη ακόμα αποδοχή, πως ό,τι κι αν πούμε, όπως κι αν εκφραστούμε θα 

υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα μας απορρίπτουν. Και ευτυχώς που υπάρχει η 

πολυφωνία και οι φωνές που μας προσγειώνουν. 

Η τέχνη έχει σχέση με την αφύπνιση των αισθητηρίων που αφυπνίζουν εξ αιτίας της τους 

άλλους. Μα ακόμα και για τους ειδήμονες της κριτικής υπάρχουν και όρια. Η τέχνη, το 

γνωρίζουμε, έχει σχέση με την εσωτερική έκφραση όταν αυτή κατορθώνει και φτάνει 

στο απέριττο και συμβατικό ομοίωμα, με αυτό που σκεφτόμαστε, που γινόμαστε, που 
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πράττουμε, όταν μας αντιπροσωπεύει ολοκληρωτικά. Η ωρίμανση μας φέρνει ακόμα πιο 

κοντά στην τέχνη, μας φέρνει κοντά στην απόλυτη έκφραση που αναπαραγάγει με 

λεπτομέρεια τον εσωτερικό μας κόσμο, χωρίς να λάβει υπόψη της άλλους, έξω από 

τέχνη παράγοντες.  

Η τέχνη δεν είναι μόνο η γλώσσα. Συμβαίνει αυτό και εδώ στη Μελβούρνη, το να 

δεχόμαστε μια «τέχνη» επειδή μέσα από αυτήν δεχόμαστε πως διατηρήθηκε μια 

γλώσσα, η γλώσσα μας, η ωραία και αθάνατη γλώσσα μας, εδώ στη διασπορά. Για την 

γλώσσα θυσιάζεται πολύ συχνά η έννοια της τέχνης, αλλά και για τη γλώσσα ζει. Και δεν 

ευθύνεται για τούτο καθόλου η μητρόπολη, γιατί δίκαια η γλώσσα πρέπει να βρίσκεται 

υπεράνω όλων. Μα είναι λανθασμένο να χωρίζουμε τη λογοτεχνία σε δυο και να 

δεχόμαστε να επικροτείται και να ενθαρρύνεται μόνο το ένα συνθετικό της, το πρώτο, 

από τη στιγμή που υπηρετούμε και τα δυο, και λόγο και τέχνη. Και είναι ακόμα πιο 

λανθασμένο να μη φτάσει ο συγγραφέας στη ‘ζύμωση’ και ύστερα στην ‘ολοκλήρωση’ 

και τον ’βρασμό’ του υλικού του ΜΟΝΟΣ του, με μείγμα τη γλώσσα και την τέχνη του, 

όποια κι αν είναι η γλώσσα του, όποια κι αν είναι η τέχνη του. Και είναι λανθασμένο να 

περιμένει ο δημιουργός ανταπόκριση για το ένα συνθετικό ή το άλλο του, όταν αυτά 

είναι έξω από τη σύνθεση της ΛΟΓΟ-ΤΕΧΝΙΑΣ. Είναι σωστό να χρησιμοποιούνται και τα 

δυο συνθετικά με μέτρο, για χάρη του αποτελέσματος και της δημιουργίας, όχι για χάρη 

του ίδιου του δημιουργού. Ουσιαστικά ο δημιουργός δεν πρέπει να περιμένει. Η 

αναγνώριση είναι εξωτερικός, εξωπραγματικός παράγοντας σε σχέση με την προσφορά 

του.  

Το να ζητάει το σύνολο να σε αλλάξει για χάρη του συνόλου δεν είναι άτοπο. Άτοπο 

είναι να ζητάει να σου αλλάξει θεμέλια, στα οποία βασίστηκε χρόνια η πορεία και η ζωή 

σου. Μα ακόμα πιο άτοπο είναι να ακολουθήσεις όσα δεν σε γεμίζουν και γεμίζουν τις 

θεωρίες και εμπειρίες άλλων στο πλαίσιο της γενικότητας και της σημερινής 

ισοπέδωσης.  

Η ποσότητα τότε και η ποιότητα, όποια κι αν είναι αυτή δεν θα γίνει ποτέ καταλύτης. Η 

πορεία του καλλιτέχνη ορίζεται από το δόσιμο, κυρίως όταν αυτό απομονωθεί στο 

πλαίσιο ενός ατόφιου εαυτού που το εκφράζει. Και επειδή το δόσιμο είναι τόσο 

πολύπλευρο και από το ίδιο του τόσο δημιουργικό θα αρκεστώ εδώ και θα τελειώσω με 

λέξεις που βρήκα πως δημιουργήθηκαν για λόγου του δοσίματος, στα μεσαιωνικά 

κυπριακά κείμενα του Μαχαιρά.  

Δόσιμον, δόσμαν, δώρημαν, με λίγα λόγια η χαρισμένη εκ των πραγμάτων ζωή του 

ποιητή, η δοσμένη στο γράψιμο. Λέξεις ελληνικές της μεσαιωνικής Κυπριακής, αυτές, 

που  στον αγαπημένο Μαχαιρά σημαίνουν αυτό που έκανε και ο ίδιος στην ανάλωση 

του εαυτού του, στη γραφή των αιώνων! 
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