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ΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Ιάκωβος Γαριβάλδης 

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

δημιουργήσαμε άθελα και μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού 

“Diasporic Literature”. Ιδιαίτερα ανήκει στον καλλιτέχνη/μουσικό/ποιητή Άρι Αντάνη. 

Στην εξέλιξη έδειξαν ενδιαφέρον περισσότεροι ποιητές που ήδη έχουν ένα σημαντικό 

έργο να παρουσιάσουν στην τέχνη αυτή του Χαϊκού ή Χάικου που τελευταία έχουν 

αγκαλιάσει και οι λογοτέχνες στην Ελλάδα. 

Η τέχνη αυτή ποίησης πρωτοπαρουσιάστηκε στη Ιαπωνία τον 15ο αιώνα, με το όνομα 

Ρέγκα, και αρχικά συμμετείχαν πολλοί ποιητές που έγραφαν στίχους σε σύνολο 17 ή 

14 συλλαβών. Οι δημιουργίες αυτές γινόταν από περισσότερους από έναν ποιητές που 

έγραφαν μια λέξη ή μια φράση ο καθένας για να συμπληρωθεί το ποίημα. Τα 

ποιήματα αυτά συνήθως αποτελούνταν από περίπου εκατό στροφές. Στην πράξη όμως 

αυτό που ήθελαν να δείξουν οι δημιουργοί είναι ότι με τη λακωνική μορφή αυτών των 

ποιημάτων μπορούσαν να πούνε πολλά. Πολλές φορές δε προκαλούσαν ο ένας τον 

άλλο να ξαναγράψουν τα ποιήματα σε 12 ή 13 συλλαβές μεταφέροντας πάντα τα ίδια 

μηνύματα. Η λέξη Χαϊκού προέρχεται από τον πρώτο στίχο που ονομάζεται «χόκου» 

(hokku) και συνήθως συμπληρώνεται από τον δεύτερο εφόσον φαίνεται ημιτελής. 

Η παράδοση που επικράτησε στην Ιαπωνία από τον 17ο αι. των 5 - 7 - 5 συλλαβών, έχει 

κι άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά: (α) πρέπει να είναι απλό το 

ποίημα δίχως μεταφορικές ή αόριστες έννοιες. (β) να εκφράζεται με μία μεταβατική 

διορατικότητα χρόνου και τόπου. (γ) να περιέχει Κίγκο, μια εικόνα της φύσης που 

διεγείρει τις εποχές (κυρίως στον πρώτο και τρίτο στίχο). (δ) να περιέχει μια κοφτερή ή 

σημαδιακή λέξη που αντιστρέφει την κίνηση του ποιήματος. 

Αυτά για την ιστορία. Σ’ αυτό το χρόνο και τόπο, συγκεκριμένα το Μάρτιο 2017, 

παρουσιάζουμε περί τους πενήντα-οκτώ ποιητές που θεώρησαν σωστό να λάβουν 

μέρος με τη δική τους ερμηνεία του χαϊκού, η οποία, όπως όλα τα πράγματα στην 

ποίηση είναι δεκτή και πρέπουσα. Τέτοια ανταπόκριση όμως όλων αυτών των 

τεχνιτών του λόγου δεν περιμέναμε. Μάλιστα μια κυρία μας είπε επί λέξη: «…είναι η 

πρώτη φορά που μοιράζομαι κάτι που έγραψα με κάποιον ξένο…». Αυτή τη χαρά που 

έχουμε να θεωρηθούμε ξένοι αλλά έμπιστοι δεν την γνωρίζει κανείς καθημερινά.  

Τους ευχαριστούμε όλους και τους ευχόμαστε ποτέ να μη στερέψει εκείνο το νεανικό 

τους ταλέντο της δημιουργίας. Ζήτω η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2017. 
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ΤΟ XAΪΚΟΥ  

Άρις Αντάνης 
 

 

• Το χάι-κου  είναι μια Ιαπωνική ποιητική φόρμα, που παραδοσιακά αποτελείται από τρεις 
γραμμές των 5,7,5 συλλαβών η κάθε μία, αντίστοιχα. Πρόκειται για την  πιο σύντομη μορφή 
ποίησης στον κόσμο. Το  στοιχείο τής αφαίρεσης στα χάι-κου φτάνει στο έπακρο σημείο του. 
Μπορεί να διαβαστεί όσο κρατάει μια… αναπνοή!   
  

• Ως πρώτος μεγάλος ποιητής χάι-κου θεωρείται ο Ματσούο Μπασό (1644-1694).  
 

• Ο ιδρυτής του σύγχρονου χάι-κου ήταν ο Μασαόκα Σίκι (1867-1902) ο οποίος κατοχύρωσε 
και τον σημερινό όρο χάι-κου, που παλιά λεγόταν  χάι-κάι ή χόκκου. 
 

• Στην Ιαπωνική γλώσσα  χάι-κου  σήμαινε αρχικά «αστείος στίχος». Μετά πήρε την έννοια του 
ανεπίσημου ή πρόχειρου στίχου.  
 

• Το χάι-κου όμως, κάθε άλλο παρά πρόχειρος στίχος ήταν, διότι εξέφραζε στιγμές πνευματικής 
διαύγειας και αποκάλυπτε το βαθύτερο νόημα λεπτομερειών της καθημερινότητας, με 
εικόνες από τη φύση, τις εποχές του χρόνου και την αγάπη προς τον άνθρωπο και τα 
πλάσματα της γης. Σκοπός του  χάι-κου  ήταν να… αδράξει  τη στιγμή και να την κρατήσει για 
πάντα. (Κάτι σαν φωτογραφία με… συλλαβές!) 
 

• Στην εποχή μας το χάι-κου είναι πολύ διαδεδομένος και δημοφιλής τρόπος  ποιητικής 
έκφρασης, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.   

 
 

«Χαϊκουίζειν» 

εστί λακωνίζειν τε 

και φιλοσοφείν 

  

http://diasporic.org/
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4 Acrylic by Dr Gregory Christidis from Thessaloniki. The painting is of size 40cm x 
40cm already framed and titled "Tram in Thessaloniki".  

From the site https://christidis.wordpress.com 

http://diasporic.org/
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Ποίηση  

στην 

Ελληνική 
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ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ 

Σοφία Αλεξοπούλου 
Αθήνα, Ελλάς 

Μαγικός αυλός 

στη ψυχή πάνω ξυπνά 

λαχτάρες κρυφές. 

 

Ποια μοίρα σκληρή 

πικρό έριξε κλήρο 

στο μικρό θνητό. 

 

Φεγγάρι θολό 

μιας κόρης αερικό 

ανάσες κλέβει.  

http://diasporic.org/
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ΜΑΡΤΙΟΣ 

Άρις Αντάνης   

Μαρούσι, Ελλάς 

Γιορτή Αγία, 

εθνική ευλογία: 

Η Παναγία. 

 

ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ… ΜΕΛΗ 

Άρις Αντάνης   

Λογοτεχνική 

ομάδα, αδελφική: 

«Διασπορική». 

 

 

 

  

http://diasporic.org/


 

20  

 

ΒΙΟΛΕΤΙ ΧΡΩΜΑ 

Έφη Αντωνίου 

Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

Ανθοφορούσες 

έρωτα ολάνθιστες 

οι αμυγδαλιές. 

 

Μελένια μάτια 

αλαβάστρινο δέρμα 

σαρκώδη χείλη. 

 

Βιολετί χρώμα 

τυπικής τυραννίας 

αναισθησίας. 

 

Οι λιβελούλες 

πεθαίνουν φθινόπωρο 

σαν την ελπίδα. 

 

Διακονία 

προσευχή και νηστεία 

το έαρ ψυχής.  

http://diasporic.org/
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ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ 

Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου 

Λεμεσός, Κύπρος 

Αναπάντεχο  

τ’ άγγιγμα φλόγας μέρας  

στην κρύα νύχτα 

  

Βάρκα χάρτινη  

στο  ρέμα μιας αγάπης  

τρέξε καρδιά μου 

 

Πύρρειος νίκη  

ο  έρωτάς σου δίνει  

θαύμα και τραύμα 

 

Με το βλέμμα  σου  

φλόγα να καίει εντός  

συμπορεύομαι 

 

Με πόσους σφυγμούς  

έρωτα αναπνέει  

μια συνέχεια;  

http://diasporic.org/
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Χρύσα Βελησσαρίου 

Αθήνα, Ελλάς 

Ελευθερία  

ή θάνατος! Σημαία 

κάθε γενναίου. 

 

Κολοκοτρώνης 

θύτης τυράννων μα 

και θύμ' αδερφών... 

 

Ω έαρ φρικτού 

ανασκολοπισμού του 

θεριού των Γραικών! 

 

Πού 'σαι Κανάρη 

μπουρλότο να βάλεις στο 

σύγχρον' όνειδος; 

 

Ευαγγελισμούς 

σωτήρων Ελλήνων μη 

θες, μ' αφύπνιση!  

http://diasporic.org/
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ΦΥΣΗΞΑ ΖΩΗ 

Χριστίνα Γαλιάνδρα 

Αθήνα, Ελλάς 

Φύσηξα ζωή 

έλα να πάρεις λίγη 

ο ήλιος δύει. 

 

Άναψα το φως 

πού είσαι τώρα να δεις; 

Καμιά πληγή πια... 

 

Κέρδισα φιλί 

στο παιχνίδι της μοίρας 

με χείλη κλειστά... 

 

Ρώτησες πώς ζω 

‘χωρίς ανάσα’ είπα 

έφυγες πάλι. 

 

Άνοιξαν δρόμοι 

φτιάχτηκαν οι θάλασσες 

άραγε θά 'ρθεις; 

  

http://diasporic.org/
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ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ 

Άντρια Γαριβάλδη 

Μελβούρνη, Αυστραλία 

 

Πέτρα συ σκληρή, 

σήκω, μίλα ερωτικά  

σαν το λουλούδι. 

 

Άνοιξε πέτρα 

τον κόρφο σου και κρύψε 

τ' αποκαΐδια. 

 

Πέτρα, σου μοιάζω  

με πατούν και αντέχω  

κι ας μη μιλάμε. 

 

Πέτρα στην πέτρα 

κλεισμένη σε φρούριο  

η ιστορία. 

 

Πατρίδας πέτρα 

το δίκιο να φυλάξω. 

Αγωνίζομαι. 

  

http://diasporic.org/


 

25  

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ 

Ιάκωβος Γαριβάλδης 

Μελβούρνη, Αυστραλία 

Τη λύση πάντων 

δεινών και μνημονίων 

βρείτε στο βάθος, 

 

σ’ ένα ραφάκι 

που χωράει μονάχα 

τόσο δα λάθος. 

 

Πωλείται τώρα 

στη μόνη περίσταση 

λιτή και νέτη, 

 

μα μη ζητάτε 

να σας κάνουμε σκόντο 

πωλείται σκέτη.  
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ΠΑΥΣΤΕ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ 

Θέκλα Γεωργίου 
Λεμεσός, Κύπρος 

Λαμπιόνια παντού 

σε λευκά χαμόγελα 

και ψυχές ρηχές. 
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ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; 

Λεωνίδας Α. Γουδέλης 

Κέρκυρα, Ελλάς 

Θαρρώ Αίολε 

να φυσά γαλήνη και 

γεύση μενεξέ 

 

Είναι δυνατόν; 

Αλαλάζουν μια καρδιά 

δυο μάτια μόνο 

 

Όμορφα είναι 

στη φιλντισένια χώρα 

να πλεύσεις τώρα  

http://diasporic.org/
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ΜΙΚΡΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αρχοντούλα Διαβάτη 

Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

Μες στα μάτια σου 

καθρεφτίστηκε ο κόσμος- 

κι έξω χειμώνας  

                                         

ΧΑΡΑ 

Αρχοντούλα Διαβάτη 

Όταν έρχεσαι, 

χαρούμενη η ψυχή μου 

θέλει να τρέξει 

 

ΣΤΟΡΓΗ 

 

Αρχοντούλα Διαβάτη 

Ρυτιδωμένα 

τα χέρια σου χαϊδεύω 

μάνα, μανούλα 

 

http://diasporic.org/
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ΞΕΝΙΤΙΑ 

Αρχοντούλα Διαβάτη 

Πάλι το τρένο 

σφυρίζοντας σαν φίδι 

μ' αποτελειώνει 

 

ΜΝΗΜΗ 

Αρχοντούλα Διαβάτη 

Μωβ τα φιλιά σου 

συλλέγω μες στο τάσι 

παλιά μου αγάπη  

http://diasporic.org/
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ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Βασιλική Δραγούνη 

Αθήνα, Ελλάς 

Άγρια κύματα 

ωκεανών και βράχων 

αναμετρήσεις. 

 

Άλογα λευκά 

θρυμματίζουν στις ακτές 

κάστρα στην άμμο. 

 

Σκιές των γλάρων 

στα ωκεάνια βάθη 

καθρεφτίζονται.  

http://diasporic.org/
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΙΑ 

Πιπίνα Έλλη 

Σύδνεϋ, Αυστραλία 

Έμαθα πολλά 

άκουσα και άκουσα 

μα δεν αλλάζω. 

 

Μία ματιά σου 

τον κόσμο ξαστερώνει  

αγαπημένη! 

 

Καλό μου παιδί 

βλέπε τον Κόσμο γύρω 

πάντα ακούρμα… 

 

Πράσινα μάτια 

ζυμώνουν την αγάπη 

να με θυμάσαι… 

 

Σέβας στον γονιό  

μεγίστη ευλογία  

παλικάρι μου!   

http://diasporic.org/
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ΧΑΪΚΟΥ 

Αντώνιος Ευθυμίου 

Μόναχο, Γερμανία 

Σιωπή τζιτζικιών. 

Σβήνει το θέρος στ’ άδεια 

πουκάμισά τους. 

 

Κίτρινα φύλλα, 

οι σχισμένες σελίδες 

του φθινοπώρου. 

 

  

http://diasporic.org/
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΙ 

Άννα Ζανιδάκη 

Ξάνθη, Ελλάς 

Ανταμώσαμε 

θλίψη και απόγνωση 

συντροφιάς κενού. 

     

Τελειώσαμε  

απαγκιστρωθήκαμε 

απ’ τη Σταύρωση. 

     

Καλώς μας ήρθες 

καρδιοχτύπι ζωηρό 

παλμών χαμένο. 

     

Συγκεντρώνονται 

τύχες και μοίρες πάλι 

διπλαμπαρώνουν. 

 

Ανήμπορος πια 

αδύναμος να έρθει 

ο Σωτήρας μας.  

http://diasporic.org/


 

34  

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ιωάννης Ζορμπαλάς 

Χαλκίδα, Ελλάς 

Την Ιστορία, 

δεν μπορείς να την γράψεις. 

Συμβαίνει τώρα !    

  

Κλείσε τη γνώση, 

στου μυαλού σου τις πύλες. 

Οι Θερμοπύλες.     

 

Κλαις για μια δόση.                                                     

Ελλάς, «χώρα του κλέους».       

Πατρίδα χρέους.    

 

Το βιός τους- στάχτη !                       

Μετανάστες της οργής.        

Όπου γης-Πατρίς.     

   

Κόκκινη βροχή. 

Ο ουρανός συμπάσχει. 

Δάκρυ και αίμα.       

http://diasporic.org/
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ΦΩΣ 

Νατάσα Θάνου (Δόνα Αμαρυλλίς) 

Πειραιάς, Ελλάς 

Στην Ολυμπία, 

αγώνων η έναρξη 

φως στον κόσμο! 

 

Η Ακρόπολη 

το Λαμπρό μνημείο 

ναός Αθηνάς! 

 

Θαυμαστό αυτό 

το Κρητικό παλάτι, 

η Κνωσσός είναι! 

 

Ορατέ ήλιε, 

ελ’ εσύ που φωτίζεις 

στη γη ρίξε φως! 

 

Μία προσευχή, 

αλφαβήτ’ Ελληνική. 

Ένα φως στη γη!  

http://diasporic.org/
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ΑΡΠΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 

Δρ Ιωσήφ Ιωσηφίδης 

Λάρνακα, Κύπρος 

Άρπα δεν έχεις, 

μ’ ακούω τις χορδές σου  

σαν καρδιοχτυπάς. 

 

Νικώ ή νικάς; 

Στον έρωτα κανείς μας, 

νικάμε μαζί. 

 

Πλανήτη πώς ζεις                        

χωρίς ερωτευμένους 

και χλωροφύλλη;  

 

Ένα και ένα                                

ίσον Ένα: το θαύμα 

της αγάπης μας. 

 

Θύρες χτύπησα, 

της Αγάπης ας είναι 

έστω έσχατη.  

http://diasporic.org/
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ 

Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη 

Σέρρες, Ελλάς 

Οργάντζες πέπλα 

νυφικά διάφανα 

η Περσεφόνη 

 

Ανταμώματα 

τιτιβίσματα φτερά 

φτερουγίσματα 

 

Λέξεις κρυμμένες 

σκύβουν ρίχνουν τα ζάρια     

πιάνουν εξάρες 

 

Σμήνος γυρίνων 

με παίρνουν στην ουρά τους 

με ταξιδεύουν 

 

Φεύγουν οι μέρες 

χάντρες χαλάζι πέφτουν 

λιώνουν στο χέρι  

http://diasporic.org/
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

Ειρήνη Ντούρα-Καββαδία 
Αθήνα, Ελλάς 

Αβεβαιότης - 

σύντροφος και οδηγός 

της εποχής μας 

 

Αλί! Στις πλάτες 

αδυνάτων, δυστυχώς, 

στήνονται κάστρα... 

 

Η Ελλάς θα ζει! 

-κόκκος μεν μες στο χάρτη – 

μα μ' ανάστημα...- 

 

 

  

http://diasporic.org/
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ΕΡΩΤΙΚΑ 

Ειρήνη Ντούρα-Καββαδία 
Αθήνα, Ελλάς 

 

Σ' όραμα ήρθες 

μα στερούσουνα γλύκα 

πρωινού φιλιού. 

 

Μίσος κι αγάπη! 

Νίψον ανομήματα 

μη μόναν όψιν. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Θάλεια Καραμητσοπούλου 

Πόρος, Ελλάς 

 

Ελευθερία, 

δικαίωμα της ψυχής 

να αναπνέει. 

 

Η γνώση, πηγή 

ζωής, και η άγνοιά της 

θάλασσα βαθιά. 

 

Αλλά πώς αλλιώς 

να σ' αγαπώ χαρά μου, 

μα εκ βαθέων. 

 

Και τότε μια καρδιά 

θα γείρει να διεγείρει 

μια καρδιά άλλη. 

  

http://diasporic.org/
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ΑΠΩΛΕΙΑ 

Βάσω Καρλή 

Αθήνα, Ελλάς  

Βουτιά στο κενό 

κομμάτια η ψυχή μου 

πένθιμος σκοπός 

  

Πετάω ψηλά 

φωνή βάζω δυνατή 

όνειρο ζωής 

  

Τα μάτια υγρά 

χαμόγελο στην καρδιά 

μη φεύγεις μείνε 
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ΨΥΧΕΣ 

Βαγγέλης Κατεβάτης 
Βανκούβερ, Καναδάς 

Ψυχές γεμάτες 

πόνο, φόβο και πείνα 

χάθηκαν πάλι 

  

Αναζητώντας 

τη λίγη λευτεριά τους 

στην πατρίδα μας 

  

Με σάπιες βάρκες 

ακυβέρνητα πλοία 

και πόθο πολύ 

  

Να ξαναζήσουν. 

Τις ξερνούν τα κύματα 

στις ακρογιαλιές 

  

Η Μεσόγειος 

γέμισε με κουφάρια 

και άσπρους γλάρους   

http://diasporic.org/
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ΔΥΩ ΨΙΘΥΡΩΝ  

Πηνελόπη-Φωτεινή Κολοβού 

Βόννη, Γερμανία 

ψιθυρίζουνε 

ἐρώτων ἀποστάσεις 

πόθοι ἀγύρτες 

 

»ὡς τὸν ουρανό!« 

[ἢ ὥς ποῦ τὰ κύματα 

ἀγάπες ξερνοῦν] 
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ΚΟΡΕΣΜΟΣ 

Κατερίνα Κουσουνή 
Αθήνα, Ελλάς 

Σε μαύρο καμβά 

Κολλημένα όνειρα 

Σαν τσίχλες ξερές 

 

Βραδιές μοναξιάς 

Σε τιμή της προσφοράς 

Σε πάγκο πουλάς 

 

Σαν προχωράς φως 

Και νυχτώνει ο κόπος 

Φεγγάρι μου 

 

Οι κάμπιες τσιμπούν 

Οι πεταλούδες θα βγουν 

Τη νύχτα θα μπουν 

 

Κλουβί μαγικό 

Από μπρούτζο και χρυσό 

Σταυροκοπιέται  

http://diasporic.org/
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Η ΓΗ ΣΕ ΑΤΑΞΙΑ 

Βιβή Κουτσούρη 

Κέρκυρα, Ελλάς 

Σωρός τα φύλλα. 

Η γη σε αταξία. 

Κι εμείς σε τάξη. 

  

Κ' άλλο μυρμήγκι 

πέθανε κουβαλώντας 

αμαρτίες μας.  

 

Ήλιε πάνσοφε 

γιατί πάνω μας λάμπεις 

τόσο μάταια; 

  

Βρέχει – ευτυχώς -  

πολύ και ξεπλένεται 

- κάπως - η νύχτα.    

 

Δίχως (πια) κρίμα  

για τα φύλλα που πέφτουν  

φυσάει στη γη.  

http://diasporic.org/
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ΧΑΪΚΟΥ... 

Τζένη Κουφοπούλου 

Αθήνα, Ελλάς 

Ένα γιοφύρι 

η ποίηση ενώνει 

τόπους, ανθρώπους! 

 

Άλαλη λευκή  

σελίδα τις κραυγές μου 

φευ...εγκυμονείς! 

 

Πήρα μια δέσμη  

θάλασσα και ντύθηκα 

κάτασπρο νησί! 

 

Σ' ένα κατάρτι 

του βοριά κρέμασες τα 

υγρά ταξίδια! 

 

Αναζητώντας  

τα όνειρα... σκόνταψα 

στα κοχύλια! 
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ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Κατερίνα Κρυστάλλη 

Μαραθώνας, Ελλάς 

οι προσευχές του 

στο θεό της άνοιξης 

ήταν άκαρπες 
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ΠΙΚΡΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 

Γιάννος Λαμπής 

Λεμεσός, Κύπρος 

Στο φως της μέρας                        

βγάζω το πρόσωπό μου 

νύχτα το φορώ 

  

Άνθισαν κρίνα 

πέρασε από εδώ 

η αγάπη μου 

 

Πικραμυγδαλιές 

φυτρώνουνε στα μάτια 

του μετανάστη 

  

Ραγίζουν πέτρες 

αναβλύζει αγιασμός 

μια μάνα κλαίει 

   

Γελά ο κλόουν 

της ψυχής μοιρολόι  

τσίρκο η ζωή  
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ΧΩΜΑΤΙΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ 

Ιωάννης Μαρίνος 

Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

το αηδόνι 

μελωδικά υμνούσε  

άνοιξη ήρθε    

  

λευκόμενη η 

νύκτα παγερή έξω 

χιονίζει πολύ 

 

οι χωμάτινοι 

δρόμοι δύσβατοι από 

την πολλή βροχή 

  

τίναξα από  

τα μαλλιά μου το χιόνι  

κρύωνα πολύ  

 

χορό έστησαν  

μαζί  άνεμος βροχή 

τα φύλλα πέφτουν  
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ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 

Λένα Μαυρουδή Μούλιου 

Αθήνα, Ελλάς  

Λόγια αγάπης 

μη κρατάς φυλαγμένα 

είν' αμαρτία. 

 

Νιφάδες χιονιού 

στα πυρόξανθα μαλλιά, 

αρχή Χειμώνα. 

 

Αλμυρή βροχή 

του προδομένου δάκρυ 

που θα πετρώσει. 

 

Χωράφι στείρο 

και πηγάδι αδειανό  

πια η ζωή μου. 
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ΧΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Αθηνά Μελή 

Αθήνα, Ελλάς 

Φωτεινές οδοί 

δρόμοι ηλεκτρισμένοι  

χαμένη σιωπή 

 

Απεγνωσμένα 

χαμόγελα σκυθρωπά 

περνούν βιαστικά 

 

Ρόδες γυρίζουν 

βρεγμένη η άσφαλτος 

σφυρίζει τρελά 

 

Οδός άγνωστη 

δωμάτιο δίχως φως 

η ζωή κυλά 

 

Κτίρια ψηλά 

απόσπασμα της πόλης 

ο ήλιος ξυπνά  
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ΤΡΙΑ ΧΑΪΚΟΥ 

Σμαραγδή Μητροπούλου 

Αθήνα, Ελλάς 

Βρέχει απόψε 

χορό στήσαν οι μνήμες  

ώρα σιωπής. 

 

Φέρνει  η νύχτα 

άρωμα ανάμνησης 

το πρόσωπό σου. 

 

Έγραψα τόσα  

σε φύλλο φθινοπώρου 

πριν ξημερώσει.  
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ΑΝΟΙΞΗ 

Θώμη Μπαλτσαβία de 

Βόλος, Ελλάς 

Ήμουν άνοιξη 

στο χειμώνα της ζωής... 

παραδέξου το. 
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ΣΤΙΣ ΒΑΒΥΛΩΝΕΣ 

Νίκος Νασόπουλος 

Αθήνα, Ελλάς 

Στις Βαβυλώνες 

έψαχνες ίχνη θαμπά, 

το δρόμο νάβρεις 

 

Ήτανε μαύρες  

οι στιγμές και δύσκολες 

χέρια κατάρτια 

 

Είπες να έρθουν 

μέρες φωτεινές, όμως, 

σκοτάδια ήρθαν 

 

στους δρόμους τρέχεις, 

σκυλί δίχως αφέντες, 

χωρίς πυξίδα 

 

Δάκρυα κύλαγαν 

στα μάγουλά της πάνω, 

βροχής σταγόνες 
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ΑΤΙΤΛΟ 

Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

Ιωάννινα, Ελλάς 

Σκάρτα πτυχία, 

γνώση είν’ προς πώληση! 

Ψυχή της μάζας! 

 

ΘΕΜΑ 

Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

Κέρινα χάδια, 

φιλιά π’ ωρύονται! 

Άναστρο Θέμα! 
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ΧΩΡΑ 

Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

Βόας στο Χάος, 

μ’ Άπειρη γύμνωση! 

Άξενης χώρας! 

 

ΘΥΜΩΜΕΝΑ 

Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

Ύβρις στον ήλιο, 

σαν διώχνεις τ’ άσπιλα! 

Τα θυμωμένα! 

 

ΛΙΠΟΘΥΜΑΝΕ 

Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

Σκιές στο θάμβος, 

φλόγες π’ υβρίζονται! 

Λιποθυμάνε!  
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ΧΑΪΚΟΥ 

Μαρούλλα Πανάγου 

Νότιος Αφρική (καταγωγή Κυπριακή) 

Πώς περνάς ζωή  

πόσο γρήγορα φθάνεις 

δείλης1 ονείρων. 

 

Οκτώβρης τώρα.  

Σύσκεψη ηλικίας.  

Τι κατάφερε;  

 

Θέλω; Δεν θέλω;  

Η ερώτηση κι εγώ  

να αιωρούμαι. 

 

Φλύαρα μάτια  

πώς να σας πώ “σιωπή”  

μόνα μιλάτε.  

 

Η μητέρα μας  

αιώνια προσφορά. 

Καταλάβαμε; 

                                                           
1 δείλης – Κυπριακή διάλεκτος, απογευματάκι, γένους ουδετέρου 
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ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΩΣ 

Βασίλης Παπαβασιλείου 

Αθήνα, Ελλάς  

Κομμένοι κορμοί. 

Οι ρίζες θρηνούν βουβά 

δίχως ουρανό. 

  

Θάλασσα γυαλί. 

Σερφάρουν οι κέφαλοι. 

Παφλασμός γέλιου. 

  

Απ' το όρυγμα 

κι η φάμπρικα φαίνεται 

ζεστή φωλίτσα. 

  

Με το πρώτο φως 

στον μίσχο ο σπουργίτης. 

Κάνει τραμπάλα. 

  

Πώς ιριδίζουν 

οι φρυγμένες ροδαριές 

σαν encore αίγλης! 
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ΑΗΔΟΝΟΛΑΛΙΕΣ 

Ντόρα Παπαγεωργίου 

Αθήνα, Ελλάς 

αηδονολαλιές 

στο προσκεφάλι μου; μπα 

όνειρο ήταν 

  

στο ίδιο βουνό 

ξανά η πανσέληνος 

μόνο για μένα 

  

κόκκινα ξέφτια- 

το  δειλινό μπαλώνει 

το ταξίδι του 

  

μεσημεράκι˙ 

στα καρπουζοχώραφα 

μόνο τζιτζίκια 

  

δύο πατούσες 

σημαδεύουν  την άμμο˙ 

μία μοναξιά  
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ΠΑΛΙΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Τάσος Παπανικολάου 
Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

Υγρή αμμουδιά 

Άρωμα και ιδρώτας 

Τα δάχτυλά της 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Τάσος Παπανικολάου 

Γελάει τρέχει 

Κοιτά όταν δεν κοιτάς 

Γυναίκα παιδί 

 

ΥΠΝΗΜΑ ΑΠΟ ΟΝΕΙΡΟ 

Τάσος Παπανικολάου 

Χάραμα ήρθε 

Ευτυχία στα χείλη 

Σκοτάδι πάλι  
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ΠΟΙΗΣΗ 

Πλούταρχος Πάστρας  
Κεφαλονιά, Ελλάς 

Στίχοι λογισμοί 

στροφές συναισθημάτων 

μέτρα της ψυχής. 

 

ΟΥΤΟΠΙΑ 

Πλούταρχος Πάστρας  

Μάτια κλαμένα 

όνειρα που σβήστηκαν 

στο φως των άστρων. 

 

ΑΝΟΙΞΗ 

Πλούταρχος Πάστρας  

Άρχεται Έαρ! 

Η Γη υποκλίνεται 

στην Περσεφόνη. 
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ΠΟΛΕΜΟΣ 

Πλούταρχος Πάστρας  

Βρέχει ατσάλι 

οι ομπρέλες ματώνουν 

μπροστά στο χάος. 

 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 

Πλούταρχος Πάστρας  

Ο ήλιος δύει  

μπροστά στο παραθύρι 

της Σαντορίνης. 
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ΚΑΣΤΡΑ 

Στέλλα Πετρίδου 

Οινούσες Χίου, Ελλάς 

Κάστρα στην άμμο. 

Το κύμα απέναντι, 

μοιραία ήττα. 

 

Γλυκιά αγκαλιά 

λουλούδι φιλόξενο 

κι η πεταλούδα. 

 

Μάτια που φλέγουν, 

παράφορος έρωτας, 

αρχή πολέμου.  
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OYTOΠΙΚΙΖΩ 

Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου 

Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

Ουτοπικίζω 

πλάθω κόσμο ωραίο 

έτσι μ’ αρέσει 

 

Τ’ άμοιρα νιάτα 

σ’ επιδοτήσεις κούφιες 

εγκλωβίστηκαν. 

 

Συνθιασώτες 

πίσω απ’ τα κάγκελα 

αγκυλώσαμε.  
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ΝΥΧΤΕΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Μαριάνθη Πλειώνη 
Αθήνα, Ελλάς 

φεγγαρόφωτο 

στα δίχτυα της λίμνης 

κόμπος η νύχτα 

 

του μήνα Μάρτη 

τα κλαδιά κοκκινίζουν 

από άνοιξη 

 

νύχτες άνοιξης 

σε γιασεμιά κι άστρα 

παραδίνομαι 

 

αμυγδαλίτσα 

εσύ φοράς τ΄ άνθη σου 

κι εγώ παλτό 

 

βοριάς χορεύει 

στο ύστατο φύλλο σου 

λιγνή μου λεύκα  
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ΑΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Ρούλα Πολυχρόνη 

Αν της αγάπης 

τ’ αμπέλι δεν ποτίσεις 

τι θα τρυγήσεις; 

 

Λευτεριά πάθος 

για τους κατατρεγμένους 

υγρός ο τάφος. 

 

Τραγούδια γράψε 

στους αδικοχαμένους 

κι ύστερα κλάψε. 

 

Δίχως το φως σου 

Ελλάδα μου κρυμμένος 

ο θησαυρός σου.  
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ΒΙΟΣ 

Ευάγγελος Ρούσσος 

Χανιά Κρήτης, Ελλάς 

Θραύσματα χρόνου. 

Συσσώρευση παύσεων. 

Ζωή δανεική. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ευάγγελος Ρούσσος 

Αγνοήστε τους. 

Μόνο λόγια και στίχους 

είναι: ποιητές. 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Ευάγγελος Ρούσσος 

Μεμψιμοιρώντας 

κλείστηκα στην κώμη μου. 

Έγινα ψείρα. 
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΗΣΗ 

Ευάγγελος Ρούσσος 

Ο κύκνος πετά 

πάνω από τη λίμνη. 

Η λίμνη πετά. 

 

ΣΥΜΠΑΣΧΩΝ-ΟΥΣΑ-ΟΝ 

Ευάγγελος Ρούσσος 

Δε χαμογελά. 

Συμπονά και λυπάται. 

Οικονομικά.  

http://diasporic.org/


 

69  

 

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ 

Νίκος Σουβατζής 

Πειραιάς, Ελλάς 

Είν’ η ζωή μου 

μια άγρια θάλασσα 

χωρίς γαλήνη 

 

Σαν περιστέρι 

πετάει η σκέψη μου 

στο καλοκαίρι 

 

Λίγες σταγόνες 

απ’ της ζωής το κρασί 

ποτίζουν το χαρτί 

 

Μικρές ανάσες 

ελεύθερου αέρα 

σε μαύρο φόντο 

 

Ρωγμή στον τοίχο 

σαν ουράνιο τόξο 

μετά τη βροχή  
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ΠΗΡΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Ηλίας Στάικος  

Πήρα το δρόμο 

να δω πού τελειώνει 

και βρήκα άλλον! 

  

Φτωχός να μείνω 

σε χρήμα που ‘ναι ξένο. 

Μα να βρω δουλειά! 

  

Πού είσαι μάνα 

να δεις στον κόσμο που ζω, 

ήσουν η μόνη! 

  

Τα πρώτα λάθη 

από Αδάμ και Εύα, 

μα τόσο μικρά! 

  

Κοιμάμαι αργά 

να αργήσω τη σκέψη 

να μη κοιμηθεί.  
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ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ 

Ελίνα Σταμπουλή 

Παιανία, Ελλάς 

Μια ελπίδα 

ξαπλωμένη στο χαρτί, 

πεταλουδίτσα. 

 

Δες χειμώνιασε 

κόσμος πολύς βλέμματα, 

μόνοι μείναμε. 

 

Το πεφταστέρι 

τυφλώνει το αύριο, 

άφαντο είναι. 

 

Λάγνα σώματα 

μελένιες οι αγκαλιές 

σύννεφα περνούν.  

 

Έφτιαξα ένα 

μύθο στα όνειρά μου 

ξημέρωσε πια. 
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Χ. Ρ. Τσιαήλης 

Κύπρος  

έρωτα ίδιο 

σε τρεις ζωές ζήσαμε 

άγνωστοι πάντα 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Χ. Ρ. Τσιαήλης 

φωτογραφία 

ενισχυμένος καμβάς 

γωνιά σκισμένη 

 

 

  

http://diasporic.org/


 

73  

 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ… 

Παναγιώτα Τσορού  
(Ανέκδοτη Ποιητική Συλλογή, ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 101 ΧΑΙΚΟΥ) 

Αθήνα, Ελλάς 

Πέτρες μου ρίχνουν 

με ψυχή τις σμιλεύω  

όμορφα άνθη. 

 

Χρησμό έρωτα 

πρόσφερες μαργαρίτα  

και γυμνώθηκες. 

 

Σε βράχου σχισμή 

χορεύεις κυκλάμινο  

από έρωτα. 

 

Αγάπη κρυφή 

φλόγα που ξεψυχάει 

στη στάχτη βουβά. 

 

Με σπαθί ορμάς 

κουρσεύεις την ψυχή μου 

άνθη με κερνάς. 
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩ 

Κατερίνα Χατζηδάκη 
Χανιά Κρήτης, Ελλάς 

Χρυσό λιακωτό. 

Η αυλή με βότσαλο 

στρωμένη· λάμπει. 

 

Άσπρες φτερούγες, 

ολομαύρο κεφάλι 

αεικίνητο. 

 

 Λυγούν οι λεύκες· 

αχνοπράσινα φύλλα 

στον μπλε αιθέρα. 

 

Μαυροκόκκινο 

σκαθάρι εργατικό 

χώμα μαζεύει. 

 

Μες τα χορτάρια 

χρυσοπράσινη σαύρα 

βέλος π’ αστράφτει.  
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ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ 

Φωτεινή Κ. Χατζηευστρατίου 

Θεσσαλονίκη, Ελλάς 

Με τους έρωτες 

το ψέμα και η λήθη 

μοιάζουν τόσο. 

 

Κάθε πρωινό 

ήλιος και σύννεφα 

κι εγώ φεύγω. 

 

Πληγή η μνήμη 

κοπήκανε οι ρίζες 

πένθος για πάντα. 

 

Η σκεπή στάζει 

δανεισμένα όνειρα 

τα δάκρυά σου. 
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Άθως Χατζηματθαίου 
Λεμεσός, Κύπρος 

σαν χρυσός ήλιος  

στις αχτίδες σου κρύβεις 

φως και σκοτάδι 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Άθως Χατζηματθαίου 

στον καμβά της γης 

χιλιάδες πεταλούδες 

χορεύουν γυμνές 
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ΜΟΝΑΞΙΑ 

Άθως Χατζηματθαίου 
Λεμεσός, Κύπρος 

χιονίζει γύρω 

στο βλέμμα της άνοιξης 

το φως παγώνει 

 

κάτι απ' το χθες  

γλυκαίνει τη μοναξιά  

μια ηλιαχτίδα  

 

εύκολη νύκτα  

σ' έναν μαύρο ουρανό 

για εφιάλτες   
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5 Acrylic on size 60cm x 20cm 

canvas by Dr Gregory Christidis 
from Thessaloniki, titled 
"Welcome to the Village".  

From site 
https://christidis.wordpress.com 
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Poetry  

in  

English 
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OPTIMISM 

Aris Adanis 

Marousi, Greece 

Omega! Don’t mourn. 

You shall surely be reborn 

as a new Alpha. 

 

CEASELESSLY 

Aris Adanis 

The “Amazing Grace”, 

if translated  into Greek, 

is… “Amazing Greece”! 

 

HAPPINESS AT LAST 

Aris Adanis 

Because Nobody 

is perfect, I am so glad 

I am… Nobody ! 
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HALF-EMPTY 

Maria F. Chalastani 

Alexandroupolis, Greece 

You, plunging in fear. 

I, cherishing the moment. 

Us, never in time. 

 

Life, in black and white. 

Dreams, in technicolour blue. 

Purple reflections. 

 

Half-empty glasses. 

Regrets burning in ashtrays. 

Life turning to smoke. 

 

“Like” me, “don’t like me”. 

“Add”, “follow” and “mention” me. 

Contact, in fragments. 

 

Chance night affections. 

Self-confident “wish-you-wells”. 

Awkward encounters. 
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HAIKU 

Αntonios Efthimiou 

Munich, Germany 

 

Snowflakes are falling 

on the ground like a white veil. 

Weavers of winter. 

 

Blurry childish smiles, 

remains of a modern war. 

Beleaguered mothers. 
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AS I RAINBOW WALK 

Leonidas A. Goudelis 

Corfu, Greece 

I am entwined 

in you in the eyelashes 

love burns from ashes 

 

As I rainbow walk 

love is aboard the World Ship 

rain bows to peace 
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WITHOUT TITLE 

Joseph S. Josephides 
Larnaca, Cyprus 

Poem translated from the Greek original 

by Professor Vassiliki Rapti 

Harvard University, USA 

United we are  

rivers, in just one line  

toward the ocean.   
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I HAVE NO REGRETS 

Sofia Kioroglou 
Athens, Greece 

I have no regrets  

I have learnt from my mistakes 

and the scars I choose 
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RETURNING WITH LOVE 

Bibhudutta Sahoo 
Kantabanji, Bolangir State, Odisha, India 

 

when I see you dear  

clouds vanish from the sky  

smiling morning sun 

 

stays for the moment  

spreading happiness and joy  

emotional bubbles 

 

returning with love  

plants get water and sunrays 

photosynthesis 

 

stay cool and caring 

the heart will pump happiness 

swaying lovely rose 

 

winter moonlit night  

bearing emotional flight  

a shivering rose  
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FEAST OF THE FLOWERS 

Evdokia Thomopoulou 
Athens, Greece 

Feast of blue flowers 

The forget-me-not of men 

For a butterfly. 

  

Vessels of waters 

Never been embraced and sailed, 

Forsake motherland. 

  

Oh, first ray of Sun! 

How shall you reach needy hearts, 

In the shade of Time? 

 

 
 

Childhood colors 

Shapers of tomorrow 

on empty canvas  
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ΑΝ ΕΥΕ ΙΝ ΑΝ HOURGLASS 

Christos R. Tsiailis 

Lefkosia, Cyprus 

Sand dripping down 

brown molecules piled 

eye looking up 

 

MOUTH TO MOUTH 

Christos R. Tsiailis 

mouth to mouth 

take this silver pain 

of years on lips 

 
 

DADDY, OH DADDY 

Christos R. Tsiailis 

dad falls on child 

a king of black crowns, 

saddled a horse comes 

 

  

http://diasporic.org/


 

89  

 

  

6 Painting by Nikos Ganotis, musician and obviously also painter... 
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Ποίηση  

στην 

Ιαπωνική  
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WHITE PAPER 

Antoniοs Efthimiou 
Munich, Germany 

 

白い紙  

詩人の赤い血  

墨になる 

 

Μετάφραση στην Ελληνική του ιδίου 

Λευκό χαρτί  

το κόκκινο αίμα του ποιητή 

γίνεται μελάνι. 
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