καλλιτεχνικό ημερολόγιο 2016
© τοβιβλίο
Θεσσαλονίκη, 2016
εκδοτική επιμέλεια: Δήμος Χλωπτσιούδης
επιμέλεια εξωφύλλου: Κώστας Θερμογιάννης
επιμέλεια κειμένων & σχεδίων: τοβιβλίο
e-mail: ekdoseis@tovivlio.net

[Αναφορά προέλευσης,
Μη Εμπορική Χρήση,
Παρόμοια Διανομή]
___________________
Το καλλιτεχνικό ημερολόγιο 2017 διανέμεται ελεύθερα στο
διαδίκτυο με άδεια Creative Commons.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση και η αποσπασματική παρουσίαση κατόπιν αδείας του εκδότη με την υποχρέωση
της αναφοράς των λογοτεχνών, των εικαστικών και του
ιστότοπου τοβιβλίο.net.

Ιωάννης Κασσής, στόχος

Καίτη Πανάγου, στη φάρμα

...Και ακόμα δεν ξεχνώ πως τη μέρα
που λυπόμουν να δεχθώ μια διάκριση, που ο Καζαντζάκης άξιζε εκατό
φορές περισσότερο, επήρα από εκείνον το πιο γενναιόδωρο από όλα τηλεγράφημα...

Αλμπέρ Καμύ (Νόμπελ Λογοτεχνίας 1957)

Ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας συγγραφέας είναι ο
Νίκος Καζαντζάκης. Εκτός
από το περιεχόμενο και τις
ιδέες των έργων του, αυτό
που τον έκανε δημοφιλέστερο στην Κίνα είναι και
ότι ως άνθρωπος της θεωρίας και της πράξης ταξίδεψε στην Κίνα δύο φορές στη
ζωή του ως φίλος του κινεζικού λαού.

Ρουί Χονγκ Λίου (Κινέζος νεοελληνιστής)

Ο Καζαντζάκης έπρεπε να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Αλλά
δεν θέλησαν να του το
δώσουν, παρόλο που
του άξιζε.

José Saramago
(Νόμπελ Λογοτεχνίας 1998)

Η εφηβεία μου άρχισε με
τον «Ντέμιαν» του Έρμαν
Έσε και έκλεισε με λίγα
δάκρυα για το θάνατο του
Αλέξη Ζορμπά, στο βιβλίο
του Νίκου Καζαντζάκη.

Carlos Maria Dominguez
(Aργεντινός συγγραφεάς)

Γνώρισα τον Καζαντζάκη, ήταν συναισθηματικός, εκδηλωτικός, πνεύμα μεγάλης ευρύτητας.
Άξιζε ένα Νόμπελ.

Μισέλ Ντεόν (Γάλλος πεζογράφος,
μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας)

Είχε μια σκέψη ευρεία που μπορούσε να την υποστηρίξει. Οι ειδικοί
που σπουδάζουν φιλοσοφία μπορούν
να εντάξουν τον στοχασμό του Καζαντζάκη φιλοσοφικά –και είναι
εύκολο να γίνει αυτό έχοντας υπόψη
τα αναγνώσματα που έκανε, τις μελέτες που έγραψε, ακόμη και τα
κείμενα που μετέφρασε. Δ εν έκανε
αυτόματη μετάφραση σε υπολογιστή, αλλά λάβαινε μέρος πνευματικά σε αυτό που μετέφραζε.

Μάριο Βίττι (νεοελληνιστής φιλόλογος)

Ο Καζαντζάκης, για μένα είναι ένας από τους
μεγαλύτερους στην ιστορία της Λογοτεχνίας.
Είναι πολύ ανθρώπινος, διαθέτει τη γνώση
της ανθρώπινης καρδιάς και παρουσιάζει ανθρώπινους χαρακτήρες, ενώ αποδεικνύει τις
καλύτερες αξίες του χριστιανισμού. Είμαι πολύ
υπερήφανος για αυτόν. Όχι βέβαια ως Έλληνας αλλά ως μεσογειακός!

Α. Αλάα Αλ-Ασουάντ (Αιγύπτιος συγγραφέας)

Έλλη Οικονόμου, Time for sleep

Το ψαροπούλι του χιονιά

Πανόραμα αιωνιότητας φάνταζε η αύρα σου
Ξεσήκωμα στο νου και στο κορμί μου
Πουλιά γενήκαν οι σκέψεις
πέταξαν για το άπειρο, ενώθηκαν με το σύμπαν
Έγινε η μορφή λουλούδια
ευωδίασε τον ήλιο και τ’ αστέρια
Το μπλε σου χρώμα με χρωμάτισε με πούλιες τις νύχτας
Οι αισθήσεις ξεκίνησαν να διαφεντεύουν το είναι μου
Το χρώμα μου άλλαξε, συνδέθηκε με το δικό σου
Το χρώμα σου άλλαξε, ενώθηκε με το δικό μου.
Άλλαξαν οι αύρες μας, ψαροπούλι του χιονιά
δεν είναι πια οι ίδιες.
Ποτέ δεν θα έχουν ξανά τα ίδια χρώματα.
Χάθηκε η αθωότητα του χθες.
Μέρος του σύμπαντος γίναμε.

Ευγενία Οικονομοπούλου

Αθηνά Ντόκα

Χειμώνας

Κι ο χειμώνας
μυρίζει έρωτα,
στις καπνοδόχους των σπιτιών,
στο μοναχικό πέρασμα του διαβάτη
στους αδιάβατους δρόμους,
στη μοναξιά των πλακόστρωτων
και στη λήθη των πεσμένων φύλλων,
στα χνωτισμένα τζάμια ενός αμαξιού
σταματημένου κρυφά στην άκρη ενός δρόμου,
ένας χάρτης η πόλη
γεμάτος περισυλλογή και ομίχλη,
κι οι δρόμοι αδιάβατοι
ακυβέρνητοι
ανήσυχοι και σπασμωδικοί
στη δύση ενός έτους,
ένας χειμώνας
που μυρίζει
αναβρασμό και έρωτα.

Χρυσάνθη Ιακώβου

Απρόσμενος επισκέπτης

Όταν οι ματιές τους διασταυρώθηκαν, ο Σεπτέμβρης έκανε την εμφάνισή του, ως ιδιαίτερος φιλοξενούμενος. Έφερνε τα δικά του ξεχωριστά
δώρα σε όλους τους οικοδεσπότες. Τον περίμεναν, ο καθένας για διαφορετικό λόγο.
Έστρωνε τους δρόμους με τα πορτοκαλοκίτρινα χαλιά του από καρδιές
φύλλων. Γλύκαινε με τα σταφύλια του. Δρόσιζε με τα πρώτα Πρωτοβρόχια
του.
Αυτή, είχε μείνει σ’ ένα καλοκαίρι. Εκείνος, παγωμένος χειμώνας που
δεν είχε καταφέρει να ξεπαγώσει τους πάγους της καρδιάς του.
Δεν συγχρονίζονταν. Εκείνη, ζούσε πάντα στη μέρα και στο φως.
Εκείνος σε μια νύχτα που τον τύλιξε. Αυτή η μαύρη κυρία, του απέκρυψε
την αλήθεια. Τον είχε πιάσει στα πέπλα της. Τον νανούριζε. Κοίμιζε τις
αναζητήσεις του. Γιγάντωνε τις αμφιβολίες του.
Κάθε φορά που αναζητούσε την μορφή της, κοιτώντας έξω από το
παράθυρο, με το χέρι του έγνεφε στο φως. Η νύχτα, του έριχνε επιδέξια
τις κουρτίνες της.
Έτσι ξαναγύριζε αργά στην καρέκλα του. Ησύχαζε τα μεγάλα ερωτηματικά του, που είχε για αυτήν και την ξεχνούσε. Ώσπου ο Φλεβάρης, πάτησε για τα καλά στην πόλη. Το κρύο, έκλεισε τις πύλες της καρδιάς του.
Ανδρονίκη Ατζεμόγλου

Αναστασία Γιοβάνογλου

Εις το επανιδείν

Μίκρυναν οι μέρες, στένεψε το πλάνο.
Ίσα που χωράει σε σμίκρυνση μια εποχή
που ήταν άμαθη στο λίγο
αταίριαστη με το μίζερο
αντίθετη με το λειψό.
Στον υπερθετικό κοσμούσε τα επίθετά της
στο πολύ μεγάλωνε τις προτάσεις της
στο άπλετο ξεκλείδωνε τα συναισθήματά της.
Ο φακός αντιδρά. Η λήψη ξεστρατίζει.
Σε τραπέζια άδεια
θαμώνες σιωπές κερνούν καλοκαίρια.
Πριν από ένα αντίο
αρμόζει ένα κλικ στις στιγμές
που μέθυσαν από χαρά.
Πριν από ένα “εις το επανιδείν”
αξίζει ένα κέρασμα στην εποχή
που ρύθμισε τις παραμέτρους της
ώστε να χωρούν σε μια μνήμη
όλες οι μεγεθύνσεις.

Χριστίνα Σουλελέ

Το φύλλο κι ο αγέρας

Καίτη Πανάγου, Τοπίο (ακουαρέλα)

Φύλλο:
‘Φύσηξ’ αγέρα δυνατά! ...Τ’ αγιάζι με παγώνει...
Σαν στέκομαι στης μοναξιάς το πέτρινο μπαλκόνι...
Δεκάδες άνθρωποι περνούν κανείς δε με προσέχει...
- Τη μαραμένη όψη μου ποιός θα ‘θελε να έχει; Άλλος δεξιά κι άλλος ζερβά , πλούσιοι ή ζητιάνοι
Ακολουθούν τα βήματα σαν πρόβατα στη στάνη!
Φύσηξ’ αγέρα ! Πάρε με...Τ’ αψήλου πήγαινέ με
Να αισθανθώ – στα ψέματα – ότι ξαναγεννιέμαι!’
Αγέρας:
‘Σώπασε , φύλλο σώπασε! Μα ...τυχερό λογάσαι!
ΣΥ ΕΖΗΣΕΣ , ταξίδεψες! Γι’ αυτό να μη λυπάσαι!
Ύπάρχουν δέντρα όμορφα...που αμοναχά πεθαίνουν
Δίχως καρπούς και φύλλωμα...πάντα νεκρά θα μένουν!
Όρθια καλοδέχτηκαν ...βροντές κι αστροπελέκια
Ποτέ δε φυλλοβόλησαν μες στης χαράς τα στέκια!
Να ‘ξερες πόσο θα ‘θελαν τη χάρη σου να έχουν!!!
Το όμορφο ταξίδι σου...αυτά...δεν το κατέχουν!!!’

Χρυσούλα Αλ. Πλοκαμάκη

Τι είσαι για μένα

Είσαι ο ήλιος το Χειμώνα
Και δροσιά καλοκαιριάς,
Κυματάκι είσαι που σκάζει
Στο βραχάκι ακρογιαλιάς.

Γιασεμάκι κι’ ανεμώνα
Που τολμούν τη χειμωνιά
Τα λιβάδια και τ’ αλώνια
Να κοσμούν μ’ απλοχεριά.
Στη ζωή μου να το ξέρεις
Δίνεις νόημα. Γι αυτό,
Φρόντισε κι’ οργάνωσέ το
Πάντα με καιρό καλό…

Με το πλοίο του μυαλού μας
Σε ταξίδι ονειρικό
Να με πάρεις και να πάμε
Μέχρι τον Ειρηνικό.

Κι’ αν το πλοίο σε ζαλίζει
Και το κύμα δεν βαστάς
Ε, πάρε με στην αγκαλιά σου
Πες ξανά πως μ’ αγαπάς…

Λένα Μαυρουδή Μούλιου

Betty Manousos, lonesome

Νύχτα μορίων καλίου

Είναι τα βράδια που οι άμυνες πέφτουν, έρχονται χωρίς να τα καλέσω
-αποκαΐδια ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντισταθείΟ θρήνος τους παραμορφωμένα dB, τύμπανα τρυπημένα,
αλυσοπρίονα οργισμένα.
Το δάκρυ τους καυτό σαν ζιζανιοκτόνο, καίει την ψυχή και πονάει.
Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, όταν κυβερνούν τα στομάχια και όχι οι καρδιές.
Ο βηματισμός τους αργός, σερνόμενο ριζικό σύστημα μπλοκαρισμένο από
μόρια ελαφρότητας πλουσίων
Δάσος τα δέντρα που με περικυκλώνουν
Το πρωί θα πουν ότι αυτοκτόνησα με χλωροφύλλη

Κωνσταντίνος Κοκολογιάννης

Απώλειες

Νύχτα και ημέρα διαδέχονται η μία την άλλη.
Λιτανείες των επαναλήψεων περνούν μονότονα,
εξοντωτικά,
εκκωφαντικά
έξω από τα κλειστά παράθυρα της ιδιωτικότητας.
Ένα μισοφέγγαρο φωτίζει ελλειπτικά το ασυμπλήρωτο μισό.
Οι φίλοι προειδοποιούν .
"Ζήσε, ζήσε, ζήσε"
Δυσκολεύομαι, δείξτε κατανόηση.
ο Θόλος των απουσιών βαραίνει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ.
Ο κόσμος απαιτεί
"εμπρός, εμπρός και πάλι εμπρός"
Δυσκολεύομαι, η μνήμη είναι επίμονη μαζί μου.
Το ρολόι ψιθυρίζει αυστηρά
"ο χρόνος, ο χρόνος, ο χρόνος"
Γνωρίζω.
Περιττή υπενθύμιση.
Δύσκολη υπόθεση το χαμόγελο.
Άδικο βάρος η υποχρέωση στην ευτυχία
διότι πάντα κάποια σαρκοβόρος φωτογραφία,
αναμαλλιασμένη,
τρελή,
απελπισμένη αλυχτά
"υπήρξα, υπήρξα, υπήρξα"

Βιργίλιος Βεργής

Καίτη Πανάγου, Ανεμοδαρμένα ύψη

Ακόμη δεν γεννήθηκα

Ακόμη δεν γεννήθηκα. Μη κοιτάς που σου μιλώ. Δεν είμαι εγώ.
Είναι η αντανάκλαση μου… Η αδύναμη σκιά μου. Μα η γνώση θα
την νικήσει μια μέρα…
και όταν το κάνει, τότε θα έχω γεννηθεί. Θα λέγομαι Άνθρωπος.
Θα ορίζω τα συναισθήματα μου. Θα είμαι εγώ η Αγάπη, θα είμαι
εγώ το Φως…
Ακόμη δεν γεννήθηκα στον κόσμο τούτο. Περπατώ, μιλώ, αναπνέω, μα δεν είμαι εγώ. Όνειροκυνηγός είμαι. Ψάχνω τον ήλιο μου
με το σκοτάδι να τον συμφιλιώσω. Για να γεννηθώ. Να αλλάξω φορεσιά. Να μην ξαπλώνω πια στο χιόνι. Μόνο στο χορτάρι που βγάζει
η γη με τόση αγάπη.
Γι’ αυτό μη μου θυμώνεις. Δεν είμαι εγώ σου λέω…
Εγώ δεν γεννήθηκα ακόμη…
Σωτηρία Ιωαννίδου

ασάλυτοι χρόνοι-ασάλευτη χώρα

Ασάλευτοι χρόνοι, ασάλευτη χώρα.
Όλη η ζωή μια προσμονή.
Ο κόσμος υψώνει τα χέρια
Και έξω είναι χειμώνας.
Να, εδώ χάμω σε αγγίζω και τρέμω.
Ασάλευτη πόλη, ασάλευτη ώρα,
Ζωή .. ασάλευτη.
Ως πότε οι ελπίδες,
Ως πότε τα όνειρα,
Ως πότε ρακένδυτη η ύπαρξή μας;
Ως πότε η ψυχή μας
Μια θάλασσα σε ασώπαστες τρικυμίες;
Όσα πιστέψαμε ως εδώ ήταν;
Η νύχτα έρχεται βαθύ σκοτάδι
Και έξω είναι χειμώνας.
Περίμενε λίγο είπες,
Λίγο ακόμα…
Κι άσε ανοικτό το παραθύρι,
Ίσως τ’ ονείρου τα πουλιά
Διαβούνε πάλι,
Σαν εωθινό τραγούδι.
Άσε το παραθύρι ανοικτό,
Η βροχή κι ο αγέρας να περάσουν,
Να πλαγιάσουν στα χειμωνιάτικα αλώνια.
Ω! Ασάλευτοι χρόνοι, ασάλευτη χώρα,
Εδώ μας βρήκε η συντριβή.
Σαν αίμα στα δάχτυλά κυλάει η ζωή.
Για λυτρωμό, είπαμε:
Ευτυχώς που είναι χειμώνας.

Ρούλα Τριανταφύλλου

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης

χαραυγή

Τι χαραυγή!
ονειρικός στοχασμός
απόκρυφες σκέψεις
φιλήματα θερμά
δώρα αθωότητας αγνά
Δυο αγγελικά φιλιά
στα μαγουλά μου
περίσσια μύρα
σε ώρα γλυκιά
Στα δάχτυλά μου διάχυτα
τα χρώματα της μοίρας
στολίδια πορφύρας
σπάταλα…

Ευτυχία Καπαρδέλη

αδελφική διχόνοια

Το «εξ αδιαιρέτου» ακούστηκε για πρώτη φορά υπόκωφα… σαν
μουρμουρητό που μεταλλάχτηκε σε μουγκρητό μέσα από τα σπλάχνα της γης. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν αμαρτία. Κάτι σαν
κατάρα. Όποτε ακουγόταν ακολουθούσαν γκρίνιες, στεναχώριες,
φαγωμάρα. Η ένταση μεγάλη. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη…
Είναι «εξ αδιαιρέτου» φωνάζανε αμφότεροι και εμείς τα «μικρά»
τρέχαμε να κρυφτούμε, να μην μπλέξουμε σε καβγά, να μη βρεθούμε
στη δύσκολη θέση να πάρουμε θέση.
Είναι «εξ αδιαιρέτου» ουρλιάζανε αμφότεροι, καταπατώντας κάθε
μορφή νομιμότητας, κάθε συναισθηματικό κρίκο που τους ένωνε
διευρύνοντας συνεχώς το αδελφικό χάσμα και τις αντιθέσεις.
Και τα «εξ αδιαιρέτου» μεγάλωναν μέρα με τη μέρα. Και έγιναν
σκιά, σκοτάδι, χολή, αρρώστια που ξεσκίζει από μέσα προς τα έξω.
Η πρότερη φτώχεια ξεχάστηκε. Οι δεσμοί αίματος έσπασαν. Αυτά
είναι δικά μου… αυτά είναι από τη μεριά μου… Η χρόνια πίκρα
και η στέρηση παραμερίστηκαν. Έγιναν ζήλια, μίσος, φθόνος. Έγιναν
εγωισμός, υπεροψία, ανταγωνισμός. Μα πάνω απ’ όλα ματαιοδοξία.
Μπολιάστηκαν και σε μας. Μολυνθήκαμε και εμείς από το νοσηρό
περιβάλλον. Τρέχουμε ακόμη να σώσουμε τα δικά μας παιδιά.
Ιωάννης Κασσής

Γεώργιος Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης

Επιθυμία

Επιθυμία βασανιστική
στην καρδιά αγκάθι
σκέψη ενοχική
στην ψυχή πόνος
νιώθω αδύναμος

Το κορμί γνωρίζει
αντιδρά
δεν υπακούει
αναζητά την ηδονή
το αγκάλιασμα με ζεστασιά
το φιλί με πόθο
την τρυφεράδα στο δέρμα
Επιθυμία βασανιστική
τόσο βαθιά αληθινή
οδήγησε εσύ το κορμί
απελευθέρωσέ το
από τα δεσμά

Ταξίδεψέ το στην απόλαυση
παράδωσέ το στον έρωτα
άφησέ το να αισθανθεί
αυτό για το οποίο γεννήθηκε

Νικολίνα Λέκκα

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης

Ο ήχος του χιονιού

Είναι δύσκολο να ακούσουμε το χιόνι.
Μερικές φορές νομίζουμε πως ίσως,
αλλά όχι.
Το σφύριγμα του ανέμου
το θρόισμα των δέντρων
το τραγούδι της βροχής
αλλά το χιόνι,
όχι.
Είναι περισσότερο
σαν ένας απαλός ψίθυρος
σαν ένα κρύο φιλί
ή σαν κάτι που αιχμαλωτίζεται
στην άκρη των βλεφάρων.
Και μερικές φορές είναι ίσως
σαν ένα χαμόγελο εραστή ή φίλου.

Ποτέ ένα δραματικό αντίο
μια επιτηδευμένη φωνή
ή μια υποψία προσποίησης.
Μόνο η ανελέητη σιωπή της ελαφρότητας
που αιωρείται αυτάρεσκα στο χρόνο.

Βασιλική Δραγούνη

Γιώργος Μικάλεφ, Bukowski

Η εικόνα που μου μοιάζει

Αύριο σαν χτες, η ανάσα που ήταν σαν χιόνι.
Μειδίαμα για αρχή γιορτής.
βράδυ για όσους πληγώνουν την τελετουργία
πετώντας τα άσπιλα υλικά στα σκουπίδια
με την ελπίδα πως θα ανακυκλωθούν.
Λυπήθηκα τις φορεσιές που ντύθηκαν για να γδυθούν στη μοναξιά.
Η μνήμη κρατάει τα φιλιά
που αγαπούν τον ήχο της βροχής στους τσίγκους
Μ’ αγαπάς σαν βορινός άνεμος που τα μαλλιά μου λούζει
με χέρι που καίγεται, στο στήθος πάνω
σαν ξυλόσομπα που δεν χορταίνει από τα κούτσουρα.
Πάντα φωνάζοντας στα καιρικά φαινόμενα
να παύσουν την ανυπομονησία
αφήνοντας αποσκευές που έμοιαζαν βαλίτσες
δίχως να τις αδειάσουν.
Η βιτρίνα αντανακλά το φως της λάμπας δρόμου
κάτι στο τζάμι δείχνει να κυλάει
και είναι ναι αυτό που αποφεύγεις.
Σε όποιο σημείο και να δεις αντανακλάται ότι δεν είδες.
Είναι όλα διπλά σε μια εικόνα που όμοια μου είναι.

Κωνσταντίνα Γεωργαντοπούλου

Δεν περιμένω

Δέσποινα Σολακάκη, Torn

Δεν περιμένω τι θα μου φέρει η στιγμή
Αλλά στη στιγμή τι να προσφέρω εγώ.
Δεν περιμένω που το βήμα μου θα πατεί
Αλλά που με το βήμα μου θα πατώ.

Δεν περιμένω την ημέρα να βραδιάζει
Αλλά πως εγώ να μακραίνω την ημέρα.
Δεν περιμένω το φόβο να με ορμάει,
Αλλά πώς το φόβο να διώξω πιο πέρα.

Δεν περιμένω ελεημοσύνη στη φτώχεια,
Αλλά πώς από την ίδια να απομακρυνθώ.
Δεν περιμένω το κόσμο στα σεντόνια,
Αλλά πώς τον κόσμο να ξυπνήσω εγώ.

Έντμοντ - Ανδρέας Σαλβάρης
(μτφρ: Ziko Ll Kapurani)

Η ευχή

…Οι σκιές στο έδαφος άλλαζαν μορφές
Τα σύννεφα συνέχιζαν να ταξιδεύουν
Τα δέντρα χόρευαν τόσο ακίνητα
Ο νέος πήρε μια ανάσα
"Θα τολμήσω να ευχηθώ", είπε δυνατά
Στο ξεφύσημά του η Ευχή έφυγε γρήγορα
Βιαστική να φτάσει στον προορισμό της
Με ένα τεράστιο ιερό καθήκον στους ώμους της
Κι ωστόσο ανάλαφρη σαν νεράιδα

Ο νέος έκλεισε τα μάτια ευχαριστημένος
Που είχε το θάρρος σε αυτόν τον γκρίζο, ασήκωτο κόσμο
Να στέλνει ευχές

Κι αν η νεράιδα κάπου στον δρόμο εξαϋλωνόταν
Λίγα πικρά δάκρυα ακόμη, λίγο γέλιο
Ή μπορεί και όχι
Αυτό το θάρρος
Είναι από μόνο του
Το πρώτο άνοιγμα των φτερών σου
Από το αρχικό σημείο μια μετακίνηση
Ή αλλιώς η μισή διαδρομή

Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Καίτη Πανάγου, Η φαλκίδευση της Ελευθερίας και της Ζωής

Πανσέληνος του χειμώνα

Με αστερόσκονη
Αστρανέμισμα
Με αστροφεγγιά
Και στρογγυλό φεγγάρι
Μάγισσες τρεις
Στη χιονισμένη κορυφή
Τα λιγνά κορμιά τους
Ξεγύμνωσαν
Στη λευκή πλαγιά
Σαν Συλφίδες γλίστρησαν
Και τα έλατα της κοιλάδας
Χιονόμπαλες τρεις
Στόλισαν ασημένια...

Χριστίνα Θέμα

Νεογιλά φτερά

Στο πατάρι του σπιτιού μου,
εκεί ψηλά στ’ απρόσιτα και προστατευμένα
εναπόθεσα τα νεογιλά φτερά μου
μέσα στο στρώμα μιας παχιάς γριάς γκριζομάλλας σκόνης
-μονωτικό υλικόγια να μην δραπετεύσουν τα ενταφιασμένα όνειρα
της παρθένας ύπαρξής μου.
Τα κράτησα με αμηχανία στα τρεμάμενα χέρια μου,
όπως μια νεαρή, άπειρη μητέρα κρατά στην αγκαλιά της
το νεογέννητο σπλάχνο της.
Τα σημάδια από τις άγαρμπες ψαλιδιές
και οι ξεραμένες κηλίδες αίματος
μ’ αυτήν την ανυπόφορη οσμή ωμού βιασμού
μου έφεραν θύμησες, απρόσμενους επισκέπτες
στο ιερό της μνήμης μου
και μαύρα κοράκια πετάρισαν μέσα στα μάτια μου.
Μία ξαφνική ρινορραγία με έκανε να επισπεύσω τις διαδικασίες.
Ψέλλισα λίγα νεκρώσιμα λόγια,
μάδησα τα ροδοπέταλα της ψυχής μου
και σφάλισα με βουλοκέρι την ξύλινη χειρολαβή του παταριού.
Ήταν ημέρα Ψυχοσάββατο...

Ζαχαρούλα Καλλιαντζή

Αθηνά Ντόκα

θεμέλια χαράζω

πουλήσαν τα όνειρά μου
πριν ακόμα γεννηθώ
πριν να σε δω
μου αδειάσαν την καρδιά
μα ότι κι αν σχεδιάζουν
το μέλλον μού ανήκει
κι ας είν’ με δεκανίκι
πάει μακριά

χτίζω στην άμμο
και ξέρω το ρίσκο
μα μικρό το βρίσκω
και θεμέλια χαράζω

με λικεράκι στο ποτήρι
πίνω,ξεχνάω και προχωρώ
το γέλιο έχασα, μα και το δάκρυ
όλα μια πλάνη,τα προσπερνώ
μάσκες τριγύρω μου
και μαριονέτες
όμορφοι ψεύτες
.............παντού

Γιώτα Γερογιώργη

Φλεβάρης

Φεύγοντας, πήρα μαζί μου
μόνο μια βαλίτσα φθαρμένα όνειρα
ακριβές πεθυμιές
και το άρωμα της απουσίας σου.
Μ’ ένα γκρίζο πανωφόρι στο κορμί
πόσο μου ταίριαζε
πόσο ταίριαζε στη μοναξιά μου.
Έκανε κρύο, Φλεβάρης μήνας
έχωσα τα χέρια στις τσέπες
να τα προστατέψω.

Το κρύο στην καρδιά ήταν χειρότερο
μερικά αφυδατωμένα βατόμουρα
στις τσέπες μου θύμιζαν καλοκαίρι
ένα σκοτεινό παγωμένο φεγγάρι
και μια δυνατή βροχή με χτύπαγε
με εξιλέωνε, έκρυβε τα δάκρυά μου
που κυλούσαν ξεδιάντροπα στο πρόσωπό μου
κι εγώ περπατούσα, περπατούσα δίχως πυξίδα
μ’ έναν πόθο άγριο μέσα μου σαν πελαγίσιο κύμα.

Μαρία Ποπκιώση

Θάνος Καριάς, Ανθοδέσμη

Την Άνοιξη, την αγαπούν όλοι!
Ακόμα και ο Χειμώνας!
Αφήνει πάντα μια θέση γιαυτήν στην ...καρδιά του!

Σοφία Μαρωνίδη

Η Άνοιξη μέσα μου

Παλεύει να ξυπνήσει μέσα μου η Άνοιξη,
ξανά να με γεμίσει λουλούδια και χαρές,
να γευτώ την ευωδία των όμορφων ανθέων,
να ανασάνω πάλι από τις μυρωδιές.

Αργεί όμως να έρθει αυτή η εποχή
και ψάχνω στην ψυχή μου να βρω τις γιατρειές,
να νιώσω την φρεσκάδα των πράσινων των φύλλων,
να ανθίσει η καρδιά μου σαν τις αμυγδαλιές.
Κι όταν θα έρθει η Άνοιξη ξανά μες τη ζωή μου,
θα ανατείλει ο ήλιος μέσα απ‘ τις φυλλωσιές
και θα ’ναι γύρω η πλάση γλυκιά σαν μελωδία,
που θα με πλημμυρίσει με νότες γιορτινές.

Χαρά Κρέτα

Αθηνά Ντόκα

μια γυναίκα σαν την άνοιξη

Στα μάτια της μπορούσες να δεις την άνοιξη.
Λουλούδια άνθιζαν στη ψυχή της και πολύχρωμα φύλλα έπεφταν μέσα
από τις σκέψεις της.
Υπήρχε πάντα κάτι καινούργιο για αυτήν, μια καινούργια ιδέα, μια
αλλαγή.
Αναζητούσε τη γνώση σε όλες της τις μορφές, ακόμα και σε αυτές που η
ηθική τους ήταν αμφισβητήσιμη.
Η μορφή της ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός και δοτικός την ημέρα μα
μυστηριώδης κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τόσο μεταβαλλόταν κι άλλαζε, σαν τις φάσεις του φεγγαριού.
Γεωργία Αγγελοπούλου

Προύμνη

οι αμυγδαλιές θα ρίξουν τα πέταλά τους
ο άνεμος θα πιστεύει πως είναι για εκείνον
ποιος ξεγελάει ποιον άραγε;

οι αμυγδαλιές καρποφορούν
και εσύ
γίνεσαι κορμός και τα κλαδιά
εγώ τα φύλλα
και θα νομίζουμε πως ζούμε ο ένας για τον άλλον
το φθινόπωρο θα με χάνεις
θα πονάς και θα ’σαι μόνος τους χειμώνες
την άνοιξη θα σου ’ρχομαι ξανά
πιο ζωντανή και πιο όμορφη
κάθε φορά
οι αμυγδαλιές παίζουν
έχουν το πλεονέκτημα
της ομορφιάς
και ο άνεμος της δύναμης

Erina Espiritu

Καίτη Πανάγου, Περιμένοντας την Άνοιξη

Μάρτιος

Τιτιβίσματα χαρούμενα χελιδονιών
στη χρυσή φούντα ηλιόλουστης μέρας,
ξέγνοιστα γέλια παιδιών,
που κρατώντας μπαλόνια προσπαθούν να πετάξουν,
Σφιχταγκαλιάσματα σύννεφων λευκών
πάνω σε γαλάζιο σεντόνι.
Δάκρυα αγάπης κυλούνε στη γη.
Νυφιάτικο στόλισμα δέντρων γυμνών
και μητέρας γης για το γάμο,
καλεσμένοι στο γλέντι και σεις,
άνθρωποι, στολιστείτε!

Μάρθα Δήμου

Άγρια άνθη

Πόσο θέλω ν’ ανασάνω
σαν τ’ άγρια τα άνθη!
Σε βράχους και λιβάδια
ορθώνονται να υποδεχτούν
το φως σ’ όλους τους τόνους
και στην κυκλοθυμία του καιρού
να λικνιστούνε, να σειστούν
να λυγιστούν, να σπάσουνε
να σκορπιστούν
σε χορούς χρωμάτων κι αρωμάτων
Εδώ, στο θερμοκήπιο
νηνεμία αμύριστη
στείρα χρωματική πανδαισία
Ίσα να πουληθούμε
σε φέρετρο φανταχτερό
με ταιριαστή κορδέλα
κι εκεί να μαραθούμε

Απόστολος Παλιεράκης

Τσέλος Κλαύδιος, φωτεινός ουρανόις

Στα σκοτεινά

Πάλι μου λείπεις και τα ’βαλα κι απόψε με το σκοτάδι, που δεν
σκορπά ούτε μια στάλα γύρω το άρωμα σου.
Τσαλακωμένα σάβανα ξερνούν οι νύχτες και ύστερα ντύνονται τη
μορφή σου σιωπηλά.
Ακροπατώντας στην ψυχή μου πάνω, βουβές από τον φόβο, με χείλη
άνυδρα, στεγνά, με περιφέρουν στην έρημο της εγκατάλειψης σου.
Παλίρροια και άμπωτη η απουσία σου κι εγώ, σαν άμαθο σκαρί, στα
βράχια των πεθαμένων φιλιών σου προσαράζω.
Στάζω χολή, τα χείλη σου μυρίζουν κρίνους. Γιατί δε με φιλάς;
Κοίταξε με, για σένα πετροβολώ τ’ αστέρια, μήπως έτσι σφαλίζω κι
άλλη μια νύχτα στο κορμί μου.
Γιατί, μονάχα μες τα δίχτυα της, τολμώ και σ’ ανταμώνω στα κρυφά.
Πιο πέρα κι από τον κόσμο των ψυχών, αφήνομαι να με οδηγήσεις κι
εκεί, ας με ορκίσει η σελήνη, ήλιο δίχως εσένα, μέρα ποτέ, ας μην
ξημερωθεί.
Δεν θα χαράξει άλλο για μας, ας σβήσουν επιτέλους οι φωτιές της
αυγής, σφίξε με κι άλλο, φυλάκισε με παντοτινά μέσα στη νύχτα.
Έτσι, θα σ’ αγαπώ, αιώνια, όπως κάποιοι μου έμαθαν να φοβάμαι το
σκοτάδι.

Νατάσσα Καραμανλή

Θεοδώρα Κασσή, διχόνοια

Αγανάκτηση

Κάθε μέρα, κάθε πρωί,
περιμένω να συμβεί
μια μεγάλη ανατροπή.
Μα σα φτάνει η βραδιά
μ’ ένα κόμπο στην καρδιά, Η αγανάκτηση θαρρώ
είμαι πάλι επί ταυτά.
μ’ έχει κάνει νευρικό,
ένα θαύμα καρτερώ.
Να συμβεί κάτι καλό,
απ’ τα ίδια για να βγω,
Τι παλιοκατάσταση,
άλλο πια δεν τα μπορώ.
θα κάνω επανάσταση,
θάνατος κι ανάσταση.

Θάνος Καριάς
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Περνούν τα χρόνια
Με την αγωνία τού φτερού
Όταν πλησιάζει ανεμοστρόβιλος.
Δέκα και έξι χρόνια
Μετά τον θάνατό σου
Γιορτάζεις και πάλι γενέθλια.
Παγκόσμια Ημέρα Ποιήσεως,
Πρώτη ημέρα της Άνοιξης
Κι εσύ νεκρός, μέσα
Στο φωτεινό εκείνο σημείο
Που δεν αναριγά πια το φυλλοκάρδι σου
Στο ρίπισμα του Έρωτα.
Τι να τα κάνω εγώ μετά
Τα πτυχία και τα φυλαχτά
Και την επιβράβευση των άλλων.
Αυτοί ποτέ δεν ξέρουν,
Δεν γνωρίζουν τι γίνεται εντός
Ποιος θάβει ποιον
Και ποιος ανασταίνεται.

Κωνσταντίνος Μπούρας

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης, Όλυμπος

Του Πένθους και του Έρωτα
επετειακό β’

Γράψτε εσείς για Άνοιξες κι Αμυγδαλιές
Γράψτε για Αγάπες και για Ήλιους
Εγώ θα γράφω για 'κείνα τ' άλλα
Του Πένθους και του Έρωτα.
Για εκείνα τα άλλα Βλέμματα.

Δέσποινα Κοντάκη

Η Άνοιξη που άργησε

Η Άνοιξη που άργησε να ’ρθεί
γιατί τα μάτια σου
σ’ ένα χειμώνα
τα ’χες παγιδέψει,
άξαφνα ξύπνησε.
Τρελάθηκαν οι μυγδαλιές,
οι βυσσινιές,
τα χελιδόνια.
Οι μέλισσες λουλούδια
να τρυγούν.
Πώς άφησες
να φύγουν τόσα χρόνια;
Τώρα τα χέρια σου
το άπιαστο ζητούν
μα είναι μακριά
χιλιάδες χρόνια.
Μα πάλι τι είναι ο χρόνος;
Μια στιγμή!
Που αν την αδράξεις
μοιάζει να ’ναι αιώνια.

Αγγελική Γ. Κυριακοπούλου

Γιώργος Μικάλεφ,
γυναίκα μέσα από τα μάτια του Πικάσο

Γυναίκα εγώ

Γυναίκα εγώ!
Ένας άνθρωπος μικρός μα με ψυχή μεγάλη!
Ποτέ δεν κλείστηκα σε καλούπια...
Ονειροβάτης μα και δαμαστής του Ονείρου...
έμαθα να ημερεύω τα όνειρά μου,
να τιθασεύω τους στόχους μου,
να φροντίζω τις ελπίδες μου…
Λάτρης της ωραίας ψυχής!
Καλλιεργητής της ελπίδας
μητέρα κι ερωμένη...
Απ’ τη βροχή κρατώ το ουράνιο τόξο
από τη θάλασσα κοχύλια και μαργαριτάρια
από τη φύση λουλούδια και τραγούδια
γοργοφτέρουγων πουλιών
απ’ τα ποτάμια κελάρυσμα δροσάτων νερών
απ’ τις λίμνες σπάτα και νεροφίδες
Απ’ τη ζωή... Εσένα! γλυκιά μου ανάμνηση, αλαργινή

Νικολέττα Ρεπάνη

Βάσω Αποστολοπούλου

Όταν οι χήνες πετούν βορεινά...

Πάντα να γελάς και να φέρνεις την άνοιξη
ποτέ μη μου την πάρεις πίσω
τους γλυκούς τρυφερούς ανέμους δώσμου
και το απαλό άγγιγμα τους σαν χαϊδεύουν το πρόσωπο μου
Όταν οι χήνες πετούν βορεινά
και οι κοκκινολαίμηδες φτερουγίζουν για άλλες πατρίδες
μην σταματάς να μου φέρνεις την άνοιξη
και σφράγισε με τα χείλη σου την υπόσχεση.

Σοφία Κιορόγλου

Ηλιοβασίλεμα μιας Άνοιξης

Πίσω από κάθε ηλιοβασίλεμα
κρύβεται ένας λυγμός βροχής.
Είναι τόσες οι προσπάθειές μου
να κάνω λίγο, τόσο δα,
επαναστάτες τα δάκρυα μας
να μη βρέχει τόσο συχνά,
να μας φορέσω ένα παλτό μνήμης
τώρα που η ανθρωπιά μας,
κυκλοφορεί μονάχα με μια μαύρη φανέλα
κι είναι συνεχώς νύχτα.
Κι έχω υπ’ ευθύνη μου την άνοιξη.
και κλαίω δάκρυα πολύχρωμα
για τα λουλούδια μου
βρίσκοντας χώμα απ’ την μάρκα μου
να τα ψηλώσω
είναι άδικο να μην ανθίζουν
όνειρα και έρωτες.
Θα ξημερώσει κι ο Παράδεισος…

Μάριος Λεβέντης

Αθηνά Ντόκα

Εαρινός Περίπατος

Χιονισμένα κόκκινα τριαντάφυλλα
στολίζουν τις γερασμένες ψυχές
καθώς κατεβαίνουν στον Άδη
και λίγα ανθάκια λεμονιάς.
Τι παγωμένη άνοιξη!

Το κοράκι πέταξε,
στάθηκε στον κάτασπρο βράχο.
Άρπαξε ότι επιθυμούσε
και ύστερα εχάθη.
Σιωπή.

Παιδικές μνήμες,
χιονισμένα κόκκινα τριαντάφυλλα,
μαραμένα ανθάκια λεμονιάς
που φύτρωσαν ήλιους,
όταν ο ήλιος φυλακίσθη.
Τι άνοιξη και τούτη...

Κωνσταντίνα Παγώνη

Ονείρου παγίδα

Τ’ όνομά μου, ονειροπόλος.
Όνειρα αναγεννώ μέσα στα εμπόδια.
Χρώματα αναζητώ μέσα στα λευκώματα.
Ήξερα να αγαπώ μόνο τα ασπρόμαυρα.
Ώσπου φάνηκες εσύ...
Εσύ... Σαν τη μέρα λευκή.
Εσύ... Σαν τη φλόγα ροδή.

Τ’ όνομά σου, ονειρεμένη.
Κούρνιασες σαν το μωρό μέσα στο λακκάκι μου.
Φύσηξες νέα ζωή μέσα στο κορμάκι μου.
Έμαθα να αγαπώ τ’ ανθηρά στολίδια σου.
Όταν φάνηκες εσύ…
Εσύ… Σαν τον ήλιο λευκή.
Εσύ… Ανεμώνη ροδή.

Εγώ κι εσύ…
Λευκή ανεμώνη που ανθίζει στη γη.
Σταγόνα που κρύβει αιώνια πνοή.
Σε ονείρου παγίδα να ζούμε μαζί.
Σε ονείρου παγίδα για πάντα μαζί.

Έλενα Πίνη

Καίτη Πανάγου, κοντά στις ανεμώνες

όλα μυρίζουν έρωτα

Όλα τριγύρω μου γελούν
Οι φυλλωσιές τα χόρτα,
Οι θάλασσες και τα βουνά
Οι ουρανοί κι οι κάμποι,
Ζώα πουλιά τριγύρω μου
Παντού…

Το γέλιο λάμπει.!

Μυρίζουν άπλετα οι ανθοί
Θεοί κι Άνθρωποι χαίρουν,
Φεγγοβολούν Ουρανοί
Άγγελοι Φτερουγίζουν,
Μέρες Γλυκές Για Έρωτα
ΟΛΑ…

Άνοιξη Θυμίζουν..!!

Παναγιώτης Σταυριανάκος

Εγώ σου λέω να παθιαστείς

Εγώ σου λέω να παθιαστείς!
Μες στο απόλυτο βαθιά να μπεις!
Μπρος στην καταστροφή μην είσαι ηττοπαθής!
Να χάσεις, να κερδίσεις, να πέσεις να σηκωθείς!
Σαν δυνατός που είσαι αγάπη να δώσεις, να δεχτείς!
Σου λέω μόνο να παθιαστείς
Γιατί όταν εκείνη η ώρα θα φανεί
Και πρόσωπο με πρόσωπο με κείνον ‘ρθεις
Αντρίκεια μπροστά του να σταθείς
Και με τον πύρινό σου λόγο να του πεις.
Σε νίκησα θάνατε γιατί τα έδωσα όλα
Κι εσύ δεν έχεις να μου πάρεις τίποτα.
Σε νίκησα θάνατε! Σε νίκησα!

Γιώργος Κατσούλας

Χριστίνα Παπαβασιλείου, κόκκινο τριαντάφυλλο

Μια αγάπη του Απρίλη

Κάποιον Απρίλη ζωντανό, θα ψάξω να σε βρω. Θα σε γεμίσω μυρωδιές ανάλαφρες, λουλουδιαστές. Θα σου χαρίσω μουσικές του έρωτα.
Θα ’χω αγκαλιά το σώμα σου και θα σιγομουρμουρίζω: «Σ’ αγαπώ...
Σ’ αγαπώ...» Θα ξεχάσω για πάντα τ’ άσχημα˙ θα τα ξεριζώσω απ’ τη
ζωή μας. Κι αν μεγαλώσει ο θυμός μέσα σου, θα τον καθησυχάσω. Θα
τον ντύσω ξανά αγάπη. Και θα ’χεις μόνο γλύκα να θυμάσαι. Θ’ ανοίξω
τα παράθυρα διάπλατα, για να μας ζεστάνει το φως του πρώτου ήλιου.
Θ’ ανοίξω όλες τις πόρτες, για να μπει στο σπιτικό μας το θερμό ξημέρωμα. Το άρωμα του φουντουκιού απ’ τον πρωινό καφέ κι η θαλπωρή
απ’ την αχνιστή μηλόπιτα θα μας κρατούν ευτυχισμένους. Και θα περιμένουμε μ’ ανυπομονησία το Πάσχα των ψυχών. Το πέρασμα στην
ανοιξιάτικη Ανάσταση των πάντων. Θα νοιώθουμε ευλογημένοι που
υπάρχουμε, μαζί. Θα ’ναι μια ολάνθιστη εποχή, τρυφερή. Η Άνοιξη
είναι το χάδι του Θεού στον κόσμο. Χάδι πατρικό, γεμάτο ζεστασιά.
Γεμάτο στοργή. Τούτο τον Απρίλη, θα σε βρω. Και θα σ’ έχω πάντα,
για πάντα, κοντά μου. Θα σ’ αγαπώ. Και θα το σιγομουρμουρίζω...
Στέλλα Κουρμούλη

Γεώργιος Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης

Όλα είναι δρόμος

Γιατί στην ζωή όλα είναι δρόμος,
οι δήθεν έρωτες, αλλά και οι αληθινοί
οι άπιστοι φίλοι, αλλά και οι πιστοί
οι άτρωτοι εαυτοί, αλλά και οι τρωτοί.

Φτάνει να έχεις γερά πόδια να τον περπατήσεις,
να αντέξεις τα χιλιόμετρα,
τα οποία δεν είναι λίγα.
Και τα εμπόδια που θα προκύψουν βεβαίως.
Να τα προσπεράσεις.
Μπορεί για μένα ο δρόμος να είναι ευθεία,
για σένα μπορεί να είναι στροφή
και για τον άλλον μπορεί μια τεθλασμένη.

Ιωάννης Ζουμπιάδης

Σαν τους τόπους κι οι άνθρωποι.
Ανεξερεύνητοι, απεριποίητοι, λεηλατημένοι.
Με ξερά χόρτα σε κάθε ρωγμή του δρόμου.
Σε όλες τις ρωγμές της ψυχής.
Πόσο κουρασμένοι είναι απ’ την αδιάκοπη ροή του κόσμου!
Ποιος τους καταράστηκε αλήθεια και στέκουν εκεί ριζωμένοι
και σίγουροι για τα καλούδια τους;
Τόσο αφιλόξενοι και θλιμμένοι!
Σαν τους τόπους κι οι άνθρωποι.
Αμίλητοι, μαρμαρωμένοι.
Μένουν και κοιτάζουν.
Γύρω–γύρω και ξανά.
Τι βλέπουν όμως στ’ αλήθεια;
Σαν τους τόπους κι οι άνθρωποι.
Πολλούς έχουμε περπατήσει,
μα κανείς δεν είναι δικός μας.
Γωγώ Λιανού

Καίτη Πανάγου, παράθυρο στο Φως

αλλαγή κανόνων

Πάντα ήθελα
να αλλάξω τους κανόνες.
Να απελευθερωθούν τα άλογα
από τους πύργους
που τους προστατεύουν
και να τρέχουν ελεύθερα
στο μαυρόασπρο τερέν
και οι αξιωματικοί
να κινούνται κυκλικά
γύρω από την τάφρο.
Θα ήθελα όμως κυρίως οι παίκτες
να σταματήσουν
να θυσιάζουν πιόνια
για να νικήσει ο βασιλιάς.

Ας σκεφτούμε μια φορά
τα πρώτα πιόνια που διπλά τρέχουν
προς τη θυσία.

Δήμος Χλωπτσιούδης

Σοφία Μαρωνίδη

Κρατώ

Κρατώ στα χέρια μου αστέρια
Χίλια θλιμμένα καλοκαίρια
και μυστικές ακρογιαλιές

Κρατώ στα μάτια μου φεγγάρια
Πολλά κρυφά μου μονοπάτια
με μυρωδιές ερωτικές
Κρατώ στα στήθη μου αγάπη
Ένα ολόχρυσο λυχνάρι
με τρεις ευχές

Κρατώ τα θέλω με ένα μίτο
Μικρό,λεπτό που να τον κρύβω
στις συμφορές

Κρατώ και σένα στην καρδιά μου
Λέω ''βοήθα Παναγιά μου''
στις μαύρες τούτες εποχές...

Χριστίνα Γαλιάνδρα

Είχα στη πλάτη μου φτερά
δεν βάδιζα ποτέ σκυφτά
και δεν φοβόμουν...
Κι αν πολεμούσαν στο κορμί
δυο σώματα μ’ ένα σπαθί
απ τη ψυχή μου...σαν παιδί
...εγω κρατιόμουν....
Είχα τη φλόγα στη ματιά
και μόνο αγάπη στη καρδιά
και προχωρούσα...
Ούρλιαζαν μέσα μου θεριά
κι ο κόσμος μαύρη αγκαλιά
μέσα στο σώμα μου το ίδιο
...δε χωρούσα...

Ήρθες και πήρανε φωτιά
τα όνειρα μου τα νεκρά
Παράδεισέ μου...
Από τις στάχτες μου μπορώ
τώρα να ξαναγεννηθώ...
Αχ Άγγελέ μου...

Και τότε φάνηκες εσύ
ήρθες μ’ ανθρώπινη μορφή
για να με νιώσεις...
Να γίνεις σώμα και καρδιά
ψυχή, φωνή κι ιδανικά
και να με σώσεις...

Ήρθες και κράτησες σφιχτά
το χέρι μου στη παγωνιά
σαν Άγγελος μου....
Έγινε η θλίψη μου χαρά
καινούρια μου ‘βαλες φτερά
και έγινες επίγειος Παράδεισός μου

Έρικα Τζαγκαράκη

μεγαλόφωνη σιωπή

η κραυγή μου είναι μεγάλη,
σου το δείχνει η σιωπή μου,
συναντάει τη δική σου,
τη βουβή την ιαχή σου
σου φωνάζω, δεν μ’ ακούς,
ζούμε δύσκολους καιρούς,
ψυχικά αποξενωμένοι,
μεταξύ μας χολωμένοι

με κοιτάς, χωρίς να βλέπεις
και κοιτάζω το κενό,
ψάχνω τι να μας συμβαίνει,
δεν μιλάς, δεν σου μιλώ

Γιάννης Πετσάβας

με κοιτάς, χωρίς να βλέπεις
και κοιτάζω το κενό,
ψάχνω τι να μας συμβαίνει,
δεν μιλάς, δεν σου μιλώ

μεγαλόφωνη σιωπή,
το σαράκι στην καρδιά,
προσπαθώ μήπως σου κλέψω,
φευγαλέα μια ματιά

μα εσύ στους λογισμούς σου,
στους κρυφούς ωκεανούς σου,
στη σιωπή εγώ χαμένος,
μόνος και αγνοημένος

Ιωάννης Χειμωνάκος

Παπαρούνα στην άσφαλτο

Τις νύχτες άνοιγε διάπλατα τα παράθυρα της ψυχής της.
Έσκαγαν σαν βόμβες, παχιές κι αμείλικτες οι σταγόνες της βροχής.
Περπατούσε στ’ απόνερα μιας ουτοπικής καταιγίδας,
κι έκλαιγε αναζητώντας λίγο έαρ στον απόηχο του χειμώνα.
Και ήταν τα δάκρυά της πιο γκρίζα απ’ τα σύννεφα.
Ξεθώριαζαν τις σελίδες των βιβλίων.
Και τα γράμματα χάνονταν.
Σβήνονταν ένα προς ένα, παίρνοντας μαζί τους
στο θάνατο χιλιάδες μυστικά.
Και τα ρουφούσε το νερό.
Σαν λαίμαργο σφουγγάρι, που έκλεινε μέσα του κάθε λογής ψάρι.
Κι ένας αόρατος άνθρωπος στράγγιζε το νερό.
Μήτε σε χώμα, μήτε σ’ ωκεανό.
Παρά μονάχα στην άσφαλτο.
Εκεί που καμιά ελπίδα δε θα τολμούσε να ευδοκιμήσει.
Καμιά άνοιξη δε θα’ χε το σθένος να τραγουδήσει.
Και το αίμα τρύπωνε βαθιά στις ρωγμές του δρόμου.
Αθώων ψυχών απομεινάρια στερνά,
που έψαχναν μια σκιά ν’ ακουμπήσουν.
Εκεί που ο αέρας μαστίγωνε τους βράχους με αρχηγό το χειμώνα.
Δες, μια παπαρούνα κουβαλάει στα χέρια της την άνοιξη.
Είναι αυτή που καλύφτηκε απ’ το χιόνι.
Αυτή που χτυπήθηκε ανελέητα από τα διερχόμενα φορτηγά.
Αυτή που συνέχισε ν’ αναπνέει με τα ρουθούνια της γεμάτα τσιμέντο.
Είναι ο πορφυρός σηματοδότης της ζωής, πριν μια στροφή θανάτου.
Είναι το άλφα και το ήττα της άνοιξης.
Είναι ο Μάρτης, ο Απρίλης κι ο Μάης.
Είναι η ίδια ζωή.

Ροδάνθη Πάντου

Θεοδώρα Κασσή

Εσύ

Ήταν Μάης μήνας όταν σε γνώρισα, μια μέρα σαν κι ετούτη.
Μάης κι όταν έφυγες από κοντά μου και πήγες να ομορφύνεις τ’
αστέρια στο μαύρο τ’ ουρανού. Κι όλο το ενδιάμεσο μια ζωή στα
σύννεφα! Πριν -αθώα η ψυχή μου- δεν ήξερα τι είναι η ζωή, τώρα δάγκωσα λίγο απ’ το μήλο του Αδάμ- ξέρω πως δε ζω. Τι κι αν ο
ήλιος βγαίνει από την ανατολή, στα μάτια σου ποτέ πια δε θα λάμψει.
Κι εγώ θα αναζητώ σε τούτο το λουλούδι λίγο απ’ το άρωμά σου,
εκείνο που με μεθούσε σαν σε αγκάλιαζα. Χανόμουν στις εσχατιές
της λογικής, στο μυστικό το πέταγμα της ηδονής. Ιερή αποκαθήλωση
του Εγώ. Τώρα θα περπατώ μονάχος στο χειμώνα μέσα μου μέχρι
να νυχτώσει. Μέχρι να γίνει το τελευταίο δευτερόλεπτο ζωής μια ξεθωριασμένη ανάμνηση και να ’ρχεται ξοπίσω μου να με κυνηγάει.
Κι όσο με σιμώνει τόσο θ’ αλαργεύω στου κόσμου τη μεγαλύτερη
την ανηφόρα ώσπου ν’ αγγίξω του ορίζοντα το πιο κρυφό σημείο.
Κι ύστερα θ’ αφουγκραστώ το λαμπερότερο αστέρι για να μάθω όχι
του κόσμου τα μελλούμενα μα της δικής σου της καρδιάς την άκρη.
Να τρέξω να τη βρω, ν’ αφήσω πάνω της το δάκρυ της δικής μου.
Το πρώτο μα και το στερνό!
Κώστας Θερμογιάννης

Ελένη Πατεράκη

Βυθίστηκα στη λίμνη των μύθων κι ανακάλυψα τ’ όνειρο
και το μαγικό μου άστρο.
Τ’ αστρικό μου μπερδεμένο.
Επιστήμη και Τέχνη. Ψυχή και Σώμα. Τρέλα και Λογική.
Τραγουδώ τον Ήλιο, το Φεγγάρι, την Αγάπη, τη Θάλασσα, τον Έρωτα,
τον Θάνατο, τη Φύση, τ’ Όμορφο και Διαφορετικό!
Τραγουδώ τη ζωή μου πότε με ύμνους κι ωδές και πότε με ρέκβιεμ.
Δυο χαρές και τρεις πόνοι η ζωή μου.
Οι στιγμές μου υπέρβαρες.
Όλο προχωρώ ευθεία κι όλο κάνω κύκλους.
Χύνω μαύρο δάκρυ και καρτερώ την άσπρη μέρα…
Αναρωτιέμαι: Είναι τόσο σπάνιες οι ευτυχισμένες στιγμές;
Και να!
Ολόξανθη η αυγή μ’ έναν ήλιο, πορφυρό δίσκο, στ’ ουρανού τ’ αγκάλια!

Δήμητρα Σωκράτους

Στιγμές

Όλη μας η ζωή, στιγμές. Χαρούμενες, θλιβερές, αμήχανες, ενοχικές, μεγαλειώδεις. Ψηφίδες ανελέητου χρόνου. Χρόνου άπειρου,
αρκετού, λίγου, ελάχιστου. Κάποιες σε ρίχνουν στην κόλαση και
κάποιες ισοδυναμούν με μια αιωνιότητα. Αγαπώ όλες μου τις στιγμές.
Είναι πολύτιμες και οι σωστές και οι λάθος. Πιο πολύ αγαπώ τις λάθος, γιατί αν δεν τις ζούσα, δε θα απολάμβανα τόσο τις σωστές. Τα
βράδια κάνω απολογισμό στιγμών, πριν κλείσω τα μάτια μου.
Σήμερα λάτρεψα τον ήλιο που έγλυψε το μπαλκόνι μου, το χαμογελαστό προσωπάκι που πρόβαλε αναμαλλιασμένο απ’ την πόρτα
της κρεβατοκάμαρας, τις όμορφες λέξεις που αφέθηκαν γλυκά να
βγουν από τα στόματα και να ζεστάνουν ψυχές άλλων. Η μυρωδιά
της Άνοιξης με κατέκλυσε και άλλο ένα βράδυ με υγρασία, έκανε το
χώμα να μυρίζει, θυμίζοντάς μου τη ζωντάνια της φύσης. Νυχτερινοί
περίπατοι με μυρωδιά από γιασεμί, νυχτολούλουδο και πασχαλιά.
Ερωτευμένα ζευγαράκια πιασμένα από το χέρι χαχάνιζαν στα σκοτεινά δρομάκια της γειτονιάς, ενώ ένας σκύλος χασμουριόταν βγάζοντας ένα γελοίο ήχο, στην άκρη του δρόμου. Απλά ζωή.
Μαρία Καλογεράκη-Βεζυριάνα

Άννα Ρουμελιώτη

απόδραση

Μια νύχτα που έκανα πως διάβαζα, πήρα βαθειά ανάσα και βγήκα
στο δρόμο. Πέταξα τα εισαγωγικά από τα πρέπει της ζωής μου και
σκέφτηκα ν’ αναζητήσω μια τύχη. Επεφτε βροχή. Σταγόνες χοντρές
κύλαγαν επάνω μου, σαν κραυγές· έτσι δυνατά πέφτουν κι αυτές σαν
καλοκαιρινό μπουρίνι. Μια βροχή δυνατή ήρθε και ξέπλυνε από
πάνω μου την αίσθηση του ανολοκλήρωτου έρωτα. Ένιωθα να γεμίζεις το κενό γύρω μου.Ήταν ψευδαίσθηση. Δεν μπορείς ν’ αμπεγκλωβιστείς από το άνυδρο και σκονισμένο παρελθόν σου. Αδύνατον
να κάνεις ένα βήμα εμπρός.Τούτος εδώ ο τόπος δεν σε ξέρει.Το
βήμα σου δεν βρίσκεται σε κανένα μονοπάτι. Ούτε τ όνομά σου
ειναι χαραγμένο στους χοντρούς φλοιούς των δένδρων. Η νύχτα
προχώραγε κι η περιήγηση έχασε το δρόμο. Εκείνο το «ποτέ» έγινε
«τώρα» Δεν ήθελα σε τέτοιες σκέψεις να γυρίσω. Μα τα ’χει αυτά η
ονειροπόληση. Σηκώθηκε αέρας δυνατός, θαλασσινός· φούσκωσε
τη θάλασσα κι ανακάτεψε την αντάρα μου μαζί με τη δική της. Κι
εγώ προχωρημένη ώρα, τι γυρεύω σε ξένο τόπο; Μα το σκαρί γερό.
Παράλογο, συνηθισμένο, όταν χαλάει ο καιρός να ταξιδεύει ακυβέρνητο. Πέταξα τα εισαγωγικά από τους συμβιβασμούς κι έκανα
παράτολμο δρασκελισμό· και τόλμησα ταξίδι στο ανεμπόδιστο.
Έστω και την τελευαία στιγμή, έκανα κάτι ουσιαστικό...
Ρένια Παπαματθαίου

Maya Durga, το ίδιο αστέρι

Πρωινή διάθεση

Από τ’ ανοιχτά παραθυρόφυλλα
το φως
ξεγλιστράει
ως τη θάλασσα.
Μπροστά απ’ το ακρωτήρι
στα βράχια
οι ηλιοκέντητες ακτίνες
χτυπούν
κι απ’ την αρμύρα του πελάγους
μεθούν.
Μια κίτρινη πεταλούδα
ανοιγοκλείνει
τα φτερά της πετώντας
κοντά
στην σιγή της δροσιάς
κι αναγεννιέται μεμιάς
ξανά
η ομορφιά.

Τάνια Βουδούρη

Έλλη Οικονόμου, Reﬂections

Τα βότσαλα

Μάζευε από κάθε ακρογιαλιά τα πιο λεία βότσαλα.
Πρόσεχε να μην έχουν πουθενά ακμή, προεξοχή, κάποιο ψεγάδι.
Μετά τα έβαζε σε μια προθήκη.

Κάθε που ένιωθε να ξεχειλίζουν μέσα του τα αναπάντητα, έπιανε ένα
-το καλύτερο όπως του φάνταζεκαι άγγιζε με τα δάχτυλά του τη σοφή στιλπνότητα της φύσης.
‘Στίλβεται ο άνθρωπος’, έλεγε, ‘λειαίνεται’. Αρκεί να αντέξει την
υδάτινη ορμή και τη ρουτίνα της επανάληψης σε κάθε κύμα, που
αργά και σταθερά ξέρει πως θα τον νικήσει’.

Διώνη Δημητριάδου

Ελισσάβετ

Μια σχέση χρόνων τελείωνε αργά και βασανιστικά, μέσα σε λίγα λεπτά.
Ωσότου πακετάρω και τα τελευταία μου προσωπικά αντικείμενα.
Οι τοίχοι που περιέκλειαν αναμνήσεις, έμοιαζαν με φυλακή.
Το σώμα μου υπόκεινταν σε κινήσεις και ενέργειες, αλλά η διάθεση
και η αγάπη μου για εκείνη ήταν αδύναμες να αποδράσουνε από εκείνο
το σπίτι.
Η απόφαση που λάβαμε ήταν να χωρίσουμε. Οδυνηρή μεν αλλά
λυτρωτική.
Γνωρίζαμε ότι τα λάθη όσο και αν δεν έχουνε πρόθεση, ήταν μαχαιριά
που σκότωνε
και κυλούσε αίμα.
Μαζί βιώναμε αδιέξοδα, λύσεις ,όνειρα και ωμή πραγματικότητα.
Δεν είναι γενναίο
να παραδέχεσαι ότι μονάχα αγαπιόμασταν;
Eλισσάβετ είμαι σίγουρος ότι ο έρωτας σαν σταγόνες της βροχής πότιζε
το έδαφος
του δεσμού μας. Ποτέ το δέντρο όμως δεν φύτρωσε, παρά μόνο ένα
λουλούδι. Είμαι
σίγουρος ότι κάποτε θα επιστρέφει η σκέψη μας στο παρελθόν και θα
κρυφοκοιτάζει
πίσω απ΄την πόρτα. Είναι αυτές οι στιγμές, δώρο που ποτέ δεν ανοίγεις.
Ένα κουτί γεμάτο τύψεις και καθόλου εκπλήξεις.

Nίκος Βαρδάκας

Ιωάννης Κασσής, νοσταλγία

Πάνω σε μια ελιά

Πάνω σε μία ελιά ρούχα ξένα του μόχθου ανεμίζουν κρεμασμένα.
Ο διαβάτης στέκει και το βλέμμα γρήγορα αποστρέφει.
Δε θέλει πρόσωπα σκαμμένα και χέρια αργασμένα να θωρεί.
Προτιμά την ώρα να περάσει με την αγνή βουκολική ψευδαίσθηση της εξοχής.
Δίχως τον κάματο της ξενιτιάς, δίχως του μετανάστη-κόπου τη σιωπηλή
πραγμάτωση της γης.
Πάνω σε μία ελιά ρούχα ξένα του μόχθου ανεμίζουν κρεμασμένα
μα λίγοι στέκονται, λιγότεροι ακόμη τα θωρούν...

Αλέξανδρος Κεφαλάς

Ταξιδεύω

Μόνη. Στέκομαι στην πρύμη και αγναντεύω το μαύρο του ουρανού και τις θάλασσας. Δύο στοιχεία με μαγεύουν, το λευκό ποτάμι
αφρού που αφήνει το καράβι και το φως του φεγγαριού που απλώνει
φωτεινό χαλί πάνω στην ανατριχιασμένη θάλασσα.
Η Σύρα μου κλείνει το μάτι στον ορίζοντα. Τα πολύχρωμα φώτα
της τρεμοσβήνουν σα νυσταγμένα βλέφαρα . Χάθηκαν σιγά σιγά.
Η Θάλασσα μου στέλνει φιλιά με τον αέρα! Μικρές αλμυρές
σταγόνες στο πρόσωπο. Νιώθω το νότισμα της στους ώμους.
Όμορφο πονηρό αγκάλιασμα. Ευχαριστώ!
Να μπορούσα να αφήσω στους αφρούς σου όσα με βαραίνουν.
Πάρ’ τα ! Δεν τα θέλω! Ας χαθούν όπως το χνάρι που αφήνει το
πλοίο πάνω σου.
Μα όχι... Θα ακουμπήσω και τα όνειρά μου πάνω στο καθρέφτισμα του φεγγαριού, να λάμπουν και να με ακολουθούν. Να μην τα
ξεχνώ.
Ξάφνου, σταγόνες κυλούν από τα μάτια μου. Φόρο τιμής αφήνω
στα κύματά σου, στις στιγμές που περνάνε, τα άν που με στοιχειώνουν.
Αυτή είναι η αλήθεια της ψυχής μου.
Τι με περιμένει δεν γνωρίζω και ούτε θέλω να ξέρω .Μόνο την
αγκαλιά σου άσε με για την ώρα να ονειρευτώ και όταν χαράξει
.....βλέπουμε!
Ελίνα Σταμπουλή

Σοφία Κορινιώτη, καλοκαίρι στο νησί

Ιόνιο ταξίδι

Με μια βαρκούλα ταξιδεύω στο Ιόνιο
στο Πέλαγος των επτά νησιών
αγναντεύοντας στο λαμπρό ορίζοντα
τον ήλιο να βυθίζεται στη θάλασσα.
Στην παρέα μας ήρθε ο Σολωμός
και απαγγέλνει ένα νέο ύμνο
για τις όμορφες πελαγίσιες κόρες
της Επτανήσου Πολιτείας.

Της Ζακύνθου η γυνή πρωτοστατεί
μετά η Πηνελόπη του Οδυσσέα
η Κερκυραία η τσαχπίνα η μικρή
και του Κεφάλου η όμορφη Κοντέσα.
Κάθε στίχος κι ένα πράσινο νησί
του Ιονίου ένα όμορφο καμάρι
ποιητές και σύγχρονοι αοιδοί
στο μελάνι βουτούν το καλαμάρι.

Πλούταρχος Πάστρας

Άννα Ρουμελιώτη

καλοκαίρι

Καλοκαίρι μου,
πόσο σε περιμένω,
πόσο σε λαχταρώ,
ήλιο και θάλασσα γεμάτο!
Με τα σγουρά σου τα μαλλιά,
τα γελαστά σου μάτια
κι ένα χαμόγελο γλυκό,
σα ροζακί σταφύλι!
Παιχνίδι ατελείωτο στη
σκέψη πάντα φέρνεις,
με χρώματα και θάλασσα
τα όνειρα γεμίζεις
και με τραγούδια μαγικά,
γλυκά μ' αποκοιμίζεις,

Μα έλα, έλα μην αργείς,
τα σύννεφα έχουν φύγει.
θέλω να παίξω πάλι, να χαρώ,
στο γέλιο σου να ξενυχτήσω,
και στην ανάσα την καυτή
ξυπόλητη να τρέξω!

Μαρία Τσορακλίδου

Καίτη Πανάγου, Ηλιοβασίλεμα

Θάλασσά μου

Την ώρα που ο ήλιος εξαντλημένος
Πάει να ξαποστάσει
Και το πορφυρό χρώμα αγκαλιάζει τη γη
Σε βρίσκω ομορφότερη
Άλλοτε σε αργούς κι άλλοτε σε τρελούς ρυθμούς
Δεν παραμένεις ούτε για μια στιγμή ακίνητη
Εκστασιασμένος σε παρατηρώ
Και παρασύρομαι στον χορό σου
Αισθάνομαι τη χαρά να με πλημμυρίζει
Την αγάπη για ζωή να ξεχειλίζει
Τα κύματά σου μου χαϊδεύουν το κορμί
Και με ταξιδεύουν στον παράδεισο

Στέλλα Ρωτού

Της θάλασσας η ανάσα

Αίμα αλμυρό η ζωή σου μέσα μου
στις φλέβες μου χαρακιά το όνομά σου
στις φλέβες μου το κύμα σου ορμητικό
με σκορπάει στα βράχια και αφομοιώνομαι
κι εσύ με πλάθεις ξανά και ξανά
και μου δίνεις αναρίθμητα σχήματα.
Μαζί σου ανοίγω τα χέρια μου
και αγκαλιάζω τον ορίζοντα
μαζί σου αναπνέω ελεύθερα.
Το βλέμμα μου γαληνεύει κάτω απ΄τον ήλιο
το βλέμμα μου χαϊδεύει τις νύχτες τ΄αστέρια
και ο ουρανός γενναιόδωρος
μου χαρίζει κάθε βράδυ κι από ένα.
Λάμπει τόσο πολύ το φως τους μέσα μου,
που είναι σαν να καμώθηκα μόνο από αγάπη,
που είναι σαν να ξαναγεννήθηκα αυτή τη στιγμή.

Άννα Ρουμελιώτη

Maya Durga, θάλασσα

ψάρι απελεύθερο

Σαν προσευχή της θάλασσας
Η ανάσα του κολυμβητή.
Του δελφινιού το πέταγμα
Άλμα πουλιού ημιτελές
Στη ράχη των κυμάτων
Γυαλίζει και βυθίζεται
Στα σκοτεινά νερά.

Ψάρι απελεύθερο
Τα δίχτυα του που νοσταλγεί.

Θοδωρής Σαρηγκιόλης

Betty Manousos, summer

Αγάπης ουσία

Τον αιώνα μου θέρισα και ίσα, λίγα δεμάτια,
είχα όνειρα περήφανα κι αναίρεσα,
έμεινε η ελπίδα, σκιά μου στα μάτια.
Τα πουλιά μόνο αυτά ήταν που εχαίρουντο.
Τους εφάνη, τρελό πανηγύρι.
Μα οι άνθρωποι στο καμίνι εκαίουντο
και οι αστράγαλοι λαβωμένοι είχαν γείρει.
Οι λιχνιστές ήταν κει κι επέμεναν η σοδειά, πως ήταν γενναία.
Μ’ όλα αυτά τ’ αγαθά που εκείτουνταν,
η ζωή πια, θα πάψει να είναι μοιραία.
Δικαιοσύνης γη του πόνου, ζυμώθηκε
μες τη σκόνη, τα σκύβαλα, τη ζάλη.
Φωτεινή επιγραφή στον αέρα σηκώθηκε
είμαστε της ψυχής μας οι άγιοι οι μεγάλοι.
Από σήμερα ήδη αρχίζουμε να αλλάζουμε,
νου λευκό και αντιθέτου πορείας,
στης θημωνιάς τον όγκο ν’ αφήσουμε
περιττότητες, κι άλλα ίχνη φτηνής αγρυπνίας.
Στα ουράνια, αεροφυγή πάμε να στήσουμε,
ξεχρεώνοντας παρείσακτη ύλη.
Μη ακούοντα χλωρά ώτα ν’ αφυπνίσουμε
ιεροφάντες μιας ζωής σε θυσία.
και ξανά, στον πλανήτη να σκύψουμε,
να τον ιάνουμε, με αγάπης ουσία.

Φωτεινή Ψι

Σοφία Κορινιώτη, το ποτάμι (χαρακτικό)

Αχάραχτη

Δεν υπάρχει βασιλιάς πάνω σε αυτό το μαρασμό
ο θρόνος θα αποκλειστεί
κάθε δάσος. Κάθε θάλασσα. Κάθε βουνό.
Τώρα είμαι εκεί,
που η ανθρωπότητα πενθεί.
Τη στιγμή που το όνειρο ματώνει.
Δεν υπάρχει ελευθερία όταν ο φόβος κυριαρχεί
πάνω σε αυτό το μαρασμό.
Ο θρόνος θα αποκλειστεί.

Ξύπνησα σήμερα σε ένα κόσμο απαλλαγμένο
από όλους τους ωκεανούς. Κάθε θάλασσα. Στραγγισμένο.
Έσφιξα στη χούφτα μου τη μνήμη μου, την παιδική
και ονειρεύτηκα πως μπορώ… από την αρχή.

Ελένη Βασιλείου-Αστερόσκονη

Του ποταμιού η όπερα

ένα απομεσήμερο του Ιούλη
αεράκι δροσερό κινεί τα φύλλα με ρυθμό
σήμα δίνει γενικό όλοι να μπουν στο σκηνικό
συναυλία των πουλιών στο ποτάμι των ψυχών
αηδόνια κιτρινόφτερα τιτιβίζουν στα μικρόφωνα
παρέα με τους κοκκινολαίμηδες τραγουδούν στην όπερα
συμμετέχει διακριτικά ο σπίνος με την κίσσα στα μισά
στην ιτιά ο καρυοθραύστης καμαρωτός αναπαράστασης
υψώνει λάβαρο καρδιάς ξεσηκώνει μονομιάς
τιμητική συμμετοχή τρικοπούλι του Πουτσίνι
μια δεκαοχτούρα λυπημένη κόρη, δεκαοχτώ φωνάζει δυνατά
ένας γκιώνης περιμένει στη σειρά για την δική του λαλιά
δίνει τόνο δυνατό ο κυρ βάτραχος σε σημείο ιδανικό
κυλάει γάργαρο νερό , συνοδεύοντας δροσοσταλίδες στο χορό
καλαμιές λεπτεπίλεπτες γραμμές θροΐζουν τις καρδιές
χρώματα σκορπίζουν του αέρα οι νυφούλες
μαέστρος φοβερός , κρυφός ο αρχηγός
μαγική στιγμή αν στη ζωή σου πρόσκληση δεχτής
από τη κυρά ιδανική στιγμή και τον παράξενο κυρ τόπο
ωραία να δοθείς στην φυσική σου μορφή

Λήδα Χρόνη

Αθηνά Ντόκα

Αναζήτηση

Προς αναζήτηση ανθρώπων
που μιλούν με μάτια καθαρά,
ζεστή καρδιά και συνείδηση∙
που θέτουν στόχους και ονειρεύονται
ακόμη και στους ουρανούς
που βάφτηκαν με στάχτες.
Προς αναζήτηση αξιών
που χάθηκαν και θάφτηκαν
στα χαμηλωμένα βλέμματα
και τη σιγή της διαφθοράς.

Μαρία Θωμάδη

Πηγαίνοντας με την αδερφή μου σε αυτό το πανέμορφο νησί,
μείναμε στο σπίτι της θείας μου με τα δύο ξαδέρφια μου να ετοιμάζονται για κλάμπιγκ. Η μικρή οδυνηρή εκπληξούλα για μένα ήταν,
ότι δε θα με έπαιρναν μαζί. «Δεκατετράχονα δεν επιτρέπονται», είπε
ο μεγαλύτερος, ο Νικόλας. Με άφησαν σπίτι με το στόμα ανοιχτό
και έκφραση όλο μίσος... Αποφάσισα να μην κυλήσουν έτσι οι διακοπές μου. Θα έπαιρνα το αίμα μου πίσω! Περίμενα ως το βράδυ
που έπεσαν εξουθενωμένοι για ύπνο και έβαλα το σχέδιό μου σε
εφαρμογή.. Μπαίνοντας σαν κλέφτης στο δωμάτιο, έβγαλα το υγρό
VAPONA από την πρίζα και άφησα τα κουνούπια να της ρουφήξουν
το αίμα....
Πήγα μετά στον Κλέονα και γνωρίζοντας ότι το πρωί διψάει,
έβαλα στο νερό ένα χαπάκι που θα τον έστελνε γρήγορα στην τουαλέτα! Μετά πλησίασα τον κοιμισμένο Νικόλα και αφού του έριξα
ένα ίδιο χαπάκι, πήρα τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.
Όλα πήγαν, όπως τα σχεδίασα. Το καζανάκι ακουγόταν όλη
μέρα, συν τα βρισίδια του Νικόλα για τα κλειδιά του αυτοκινήτου
του. Η αδερφή μου την ψιλογλίτωσε μόνο που... έχασε (έχασε;) την
ενυδατική κρέμα και το κραγιόν της. Η θεία μου τους μάλωνε όλους,
παινεύοντας μόνο εμένα… Το ήσυχο ανιψάκι της!
Και μετά;
Θα αναρωτιέστε σίγουρα μετά τι συνέβη... Λοιπόν εγώ το διασκέδαζα αφάνταστα. Το βραδάκι όμως, όλα άλλαξαν. Η ενέργεια
του χαπιού σταμάτησε Νικόλας βρήκε τα κλειδιά του, η αδερφή
μου ξέχασε τα κουνούπια και το κραγιόν της. Ωστόσο είχε χαλάσει
το κέφι τους και έμειναν μέσα, ρωτώντας ο ένας τον άλλο, τι είχε
φταίξει.. Οι καλύτερες μου διακοπές (ως τότε!).
Κατεβαίνοντας, όμως, θριαμβευτικά τη σκάλα η τύχη μου με εγκατέλειψε και κουτρουβαλίαστηκα, με αποτέλεσμα να σπάσω το
χέρι μου! Τα “λούστηκα” δηλαδή... Το επόμενο βράδυ βγήκαν πάλι
αφήνοντας το σακάτικο πίσω!!! Έχασα ακόμα και τις μικροαπολαύσεις των διακοπών... μπάνιο, πισίνα, φίλους... καλά να πάθω!!! Όποιος
σκάβει τον λάκκο του άλλου τελικά πέφτει ο ίδιος μέσα...
Μαρία Καφφέ

Σοφία Πασιά

θερινές διακοπές

Ξεφορτώνοντας
τα κουπιά του χειμώνα
στην άμμο βαθιά
συντηρώ στιγμές
σε φιλιά πεταμένα
παλιών διακοπών

ας μου χάριζες
άνθη του ήλιου φτερά
στο ξένοιαστο φως

ας μου κοίμιζες
την ανώνυμη λύπη
πλάι στο κύμα

ας μου διάβαζες
το μικρό καλοκαίρι
ξανά και ξανά.

Γιώργος Δελιόπουλος

Ξαναγεννήθηκα

Εκεί, στην μέση του πουθενά,
μ’ έναν χάρτη που έχει φθείρει ο χρόνος,
με μια πυξίδα να χτυπά συνέχεια χτες….
Προχωρώ κατάκοπη,
για έναν προορισμό που θα δροσίσει λίγο
τα διψασμένα μου χείλη.
Τα πόδια μου, δε με βαστούν,
Γονατίζω, σχεδόν λιπόθυμη,
στάζει ο ιδρώτας, τα μάτια κλείνουν…
Και πριν σφραγίσει το βλέφαρο,
μια δροσιά ελπίδας, ραντίζει το πρόσωπό μου.
Μια όαση στη μέση του πουθενά,
μέσα της καθρεφτίζονται τα μάτια σου…
Σέρνω το σώμα μου και ακουμπάω το νερό …
Ναι, είναι νερό!!!
Πίνω, μέχρι να χορτάσω, δροσίζομαι, παίρνω ζωή.
Εκεί, στην μέση του πουθενά,
έγινε η όαση για μένα,
έγινε η θλίψη γέλιο,
έγινε η απογοήτευση ελπίδα.
Εκεί στην μέση του πουθενά, ξαναγεννήθηκα
μέσα απ’ τα μάτια σου!

Βασιλική Μουργέλα

Θεοδώρα Κασσή

Θαλασσινές

Τις θάλασσας τα κύματα, βγήκα να τιθασεύσω
να δώσω στον αφρό ορμή, όμοια με την ψυχή μου.
Μα σας ξεκίνησα δειλά, να ανοίγω το εγώ μου
αμέσως ξετυλίχτηκαν κουβάρια, όλο πάθος.
Δεν βρήκα απάγκιο σε στεριά και σε μουράγιο πρίμα
ένα κατάρτι με πανί, τρέλα ανεμοδαρμένο.
Θάλασσα δώσε ό,τι θες, δεν θα σε σταματήσω
θα ’ρθω μαζί σου μοιάζουμε… μου αρέσεις.
Ταξίδι δίχως προορισμό, μα με το βλέμμα εμπρός μου
να βλέπει τον ορίζοντα που τελειωμό δεν έχει.
Με τις θαλασσινές βραδιές, τις πρωινές φουρτούνες
Θα πορευτώ μες την ζωή γεμάτη με αρμύρα.

Μαρία Αϊβάζη Ζάγορα

Της αμφιλύκης επισκέπτες

Μαύροι επισκέπτες του απόβραδου.
Τι τάχα τάραξε το ζωηρό φτερούγισμά σας;
Θάνατος, κρότος ή οργή;
Κι οι παρατηρητές σας, ένα πινέλο και μια πένα.
Μακάρι να ’ξεραν την ψυχή σας αποτύπωμα ν’ αφήσουν στο χαρτί.
Εκεί η ζωή γράφεται και ξεγράφεται, εκεί για πάντα μένει.
Ημερολόγιο αγάπης γίνεται, φυλακής, απόγνωσης και ονείρων.
Το πέταγμα σας κυλάει σαν το χρόνο
που στραγγαλίζει ή το άγγιγμά του αφήνει.
Μια στάση αγάπης ο πηγαιμός.
Τα απαυδισμένα φτερά θέλουν να κλείσουν στον σταθμό.
Θάλασσα τρόμου, η θέα από ψηλά.
Λιβάδι καταπράσινο χαμένο από τους ανθρώπους, ο πόθος.
Οι μέρες χάνονται πίσω απ’ τις νύχτες ατελεύτητα.
Μόνο μια μέρα κοντοστέκεται και σας προϋπαντά.
Το κοίταγμα του κάδρου της συθέμελα το νιώθετε.
Άψυχα σήμερα παντού.
«Μη φεύγετε», φωνάζει, «υπήρχε αγάπη εδώ».
«Είναι ζωές που πια δε θα πειράξουν τον αέρα.
Στολίστε τον ορίζοντά τους.
Στο προσκεφάλι μείνετε.
Δεν έμεινε κανείς για να τους κλάψει.
Τηρήσατε σιγή ανάμεσά τους.
Ήταν μακρύ το τελευταίο τους ταξίδι».

Βασιλική Ζωγραφούδη

Ελευθερία Σιώπη

Ξεχάστηκα

Ξεχάστηκα στην αγκαλιά της θάλασσας
στην άκρη μιας βραχοσπηλιάς
μαζί με το χταπόδι
απλώνω τα πλοκάμια μου βυζαίνοντας την πέτρα.
Του ήλιου μου το φως το ακριβό
τη δροσερή αρμύρα των κυμάτων
τη γεύτηκα στα χείλη τα στερνά
κομμάτι είναι και τούτο των θαυμάτων.

Στο πέταγμα του γλάρου τ' αλαφρό
απλώθηκαν σεντόνια τα όνειρά μου
πανάκι αρμενίζοντας κι εγώ
φτερά εδάνεισα στην ύστερη χαρά μου.
Τη βλέπω να ψηλώνει σαν παιδί
το ουράνιο το πέπλο να κρατάει
να γνέφει ένα χαμόγελο πλατύ
στου άπειρου το άσωτο με πάει.

Πόλα Βακιρλή Γιαννακοπούλου

Καίτη Πανάγου, Αυγουστιάτικο φεγγάρι

Ξυλάρμενοι

Απ’ όλες τις αναμνήσεις που ’χει μαζέψει το μυαλό μου όλα αυτά τα
χρόνια, μία είναι η πιο σημαντική, η πιο βασική, η πιο αγαπημένη μου.
Ξέρεις ποια. Ήσουν μαζί μου. Ξέρεις πότε. Εκείνο το βράδυ του Αυγούστου που χαζεύαμε τις Περσείδες. Ξέρεις πού. Στο νησί. Ξέρεις σε
ποιο. Σ’ εκείνο που όλα του ’χουν χαριστεί και όλα σ’ τα χαρίζει.
Πάνω στο σώμα μας δυο τόνοι αλάτι. Το κεφάλι μας ζαλισμένο από
τις τσικουδιές. Ξαπλωμένοι ανάσκελα στην άμμο, κοιτούσαμε τη βροχή
των αστεριών. Με ρώτησες αν με ταξιδεύουν τα όνειρά μου. Περίεργη
ερώτηση. Σου είπα πως δεν είχανε πανιά. Γέλασες.
«Μπορούμε να ταξιδέψουμε και ξυλάρμενοι» μου απάντησες.
Με θέα το Λυβικό σου είπα ότι φοβόμουν. Τι ακριβώς; Τα μεγάλα
ταξίδια. Τα μεγάλα όνειρα. Τα μακρινά μέρη. Τις μακρινές σκέψεις. Τον
άγνωστο τόπο. Το άγνωστο μέλλον. Το μετά.
«Όλα θα πάνε καλά» είπες.
«Κι αν δεν πάνε;»
«Τι πειράζει; Ακόμα και ξυλάρμενοι, θα ’χουμε πάντα τη θάλασσα.»
Ελένη-Χριστίνα Γκαμπούρα

Ενθύμια θέρους

Με τις γάμπες γυμνές
στον ήλιο να καίγονται,
στα μαλλιά να ασπρίζει το αλάτι,
σ’ ένα κοχύλι
μάζεψε τη θάλασσα.
Μέχρι το άλλο καλοκαίρι
φέρνοντας κοντά το αυτί
σαν φλοίσβος θα ακούγονται
οι φωνές των ναυτικών,
των ναυαγών
και των ερωτευμένων.

Δέσποινα Ντάση

Η θάλασσα και το νησί
We will taste the islands and the sea
(Μπουκόφσκι)

Θα πιούμε τη θάλασσα και τα νησιά
Θα καταβροχθίσουμε τον ήλιο
Θ’ αναμασήσουμε στιγμές ευτυχίας και θ’ απελευθερώσουμε
φυλακισμένους έγκλειστους
Κι ύστερα θα κοιμηθούμε άλλος εδώ, άλλος εκεί
Στο τέλος της γιορτής δίπλα στη φωτιά
Κι οι ίσκιοι μας θ’ αυτονομηθούν και θα χορεύουν μέσα στη νύχτα
Κάτω απ’ τ’ αστέρια
Με κρασί, μέλι και νερό
Θα κάνω σπονδές
Στην αιχμαλωσία μου
Η θάλασσα βάρκα και το νησί κουπί
Να φτάσω σε στιγμές χαράς που ‘χω φυλαγμένες
Κι ας γέρνει πάνω αδυσώπητο το μαχαίρι
Σφαγεία ξεχασμένα θα πιάσουν δουλειά
Και το κενό μέσα θα κάνει δυο βήματα
Προς περισσότερο φως
Προς τη γαλάζια θάλασσα
Και το νησί
Μες στην καρδιά μου

Κωνσταντίνα Γέροντα

Αθηνά Ντόκα Αύγουστος

Ταξίδι στην Ικαρία

[…]Ξαφνικά έπαθε ο χρόνος συγκοπή! Με την ψυχή μικρού παιδιού κίνησε να συναντήσει αυτό που αποζητούσε, να πάρει την μυρωδιά του πρώτου μούστου. Ναι Αύγουστος ήταν και γνώριζε καλά
πως τα πρώτα όνειρα αργοπεθαίνουν. Εκείνος έτρεξε να την συναντήσει μέσα στους δρόμους, μες στο σκοτάδι, κυνηγώντας την μυρωδιά
από το γέννημα της αμπέλου. Μήτε κι ο ίδιος το πίστευε πως έφτασε
εκεί, απλά άναψε ένα τσιγάρο στάθηκε στον Αρμενιστή και απόλαυσε
το ηλιοβασίλεμα, στο ακρωτήρι δίπλα απ’ το Κάστρο. Είχε φτάσει
στο Νησί…
(απόσπασμα)
Εμμανουήλ Μαύρος

βήματα

Πανσέληνος

Και τώρα τι ψάχνεις
στην σιωπή,
Αυγουστιάτικη πανσέληνος ανατέλλει,
εικόνες περαστικές η ζωή,
ασπρόμαυρες μνήμες
σε θερινή προβολή
ματαιωμένο παρελθόν,
θλιμμένο παρόν,
το μέλλον σε καλεί,
μια ιδέα ανεκπλήρωτη η αγάπη,
μετρημένη απόσταση,
των ανέμων λόγια
κι άκυρα τραγούδια,

μια θυσία, μια αυτοχειρία η αγάπη,
που λάτρεψε, αφέθηκε στο εμείς,
αναζήτησε το εμείς,
κι ενός σ’ αγαπώ, την πίστη.

Οδυσσέας Νασιόπουλος

ακούστηκαν
φεύγουν έρχονται
ποτέ δεν κατάφερα
να καταλάβω τη διαφορά.

Μαρουσώ Αθανασίου

Betty Manousos, osios loukas monastery

Δεκαπενταύγουστος

Σε σένα έρχομαι. Αναζητώ τα βήματα που χάραξες πριν χρόνια
στο κρυφό σου μονοπάτι. Κάθε σκαλί με κρύβει από τον κόσμο μα
με φέρνει πιο γρήγορα κοντά σου. Σου το’ ταξα πως κάθε χρόνο,
τέτοια μέρα θα ανταμώνουμε και θα τα λέμε.
Δεκαπενταύγουστος Παναγιά μου και γιορτάζεις. Μαζί σου κι
εγώ. Η ταπεινή σου δούλη που αξιώθηκε να πάρει το όνομά σου
σ’αυτήν εδώ την εκκλησία. Δέξου τα λιγοστά λουλούδια που έφερα
για να σε ευχαριστήσω και να δοξάσω το όνομά σου. Σου’ κοψα
γιασεμιά από τις αυλές των σπιτιών καθώς ερχόμουν. Ένα κλωνάρι
από κάθε αυλή για να προστατεύεις και ν’αγαπάς όλους τους πιστούς
σου.
Του χρόνου θα ξανάρθω. Στο υπόσχομαι. Δώρο μεγάλο θα σου
φέρω την ίδια μου την κόρη. Αυτή που με την ευλογία σου φώλιασε
στην κοιλιά μου και γέμισε την καρδιά μου χαρά. Το όνομά σου θα
της δώσω και θα της ζητήσω να σε προσκυνά και να ακολουθεί το
θέλημα σου μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Μόνο σαν μάνα ανώτερη
όλων που είσαι, θέλω να μου την προσέχεις. Σε ευχαριστώ Παναγιά
μου. Δοξασμένη πάντα η χάρη σου.
Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη

Σοφία Μαρωνίδη, πυρωμένο δείλι

Αυγουστιάτικη μέθεξη

Καρναβαλίζει η σκέψη μου στη νοητική εικόνα σου απόψε σε ρυθμούς
ρεθυμνιώτικης έκστασης
Θα φταίει η αυγουστιάτικη πανσέληνος, η εκθαμπωτική πλανητική γύρη
Όχι σε πνιγηρή ατμόσφαιρα όπως συνήθως
Όχι, δεν θα σπάσει η μορφή σου σε κομμάτια
Θα μείνει ακέραια, λάμπουσα
Ως είθισται να κάνουν οι ισχυροί- ανίσχυροι ευγενείς
Όσοι ερωτοτροπούν με τη μοναξιά τους και πολεμούν
τη μανία της ανίας τους
Καθρεφτίζεσαι στο ολόφωτο φεγγάρι
Που εκθειάζει το μεγαλείο της ανθρώπινης υφής σου
Έτσι ταιριάζεις στην τελειότητα του σύμπαντος
Άψογος, ξεχωριστός
Κλείνω τα μάτια μου φυλακίζοντας την καλλιτεχνική οπτασία σου
Επαινώ το είναι μου που όντας ένας αδαής ζωγράφος
σε έπλασε μοναδικά περίτεχνο...

Σοφία Σκλείδα

Ποιο καλοκαίρι

Ποιο καλοκαίρι αλήτευες στα στέκια της πανσέληνου
κι ο λίβας σου ‘φερνε στιγμές από έρημο στο νου;
Ποιο τάχα ήταν το θέρος σου στα χείλη σου που κρέμονταν
ρώγες από όνειρa χυμοί του κόσμου του φτηνού.
Ποιος φάρος αναβόσβηνε, ποιο κύμα ήταν στη σκέψη σου
σαν τα φεγγάρια σ’ έλουζαν στην ακροθαλασσιά;
Ποιο άστρο σε νανούριζε, ποιος ουρανός η σκέπη σου
και ποια πατρίδα αλλοτινή σε είχε αγκαλιά;
Ποιο αεράκι θάλασσας σου γλύκανε τις νύχτες σου
κι ένα αστεράκι σου ‘γνεφε λίγο απ’ το φως να δώσει,
στα καθρεφτίσματα νερού η σελήνη σου τραγούδαγε
κι ένα όνειρο στο πέλαγος μαντήλι σου ‘χε απλώσει;
Ποιο καλοκαίρι σου ’ταξε ταξίδι ως τα πέρατα,
σε Ιθάκες που ναυάγησαν ποτέ καπνό δεν είδες,
σ’ αρπάξαν απ’ τα χέρια μου σαν τα στοιχειά τα τέρατα,
σχεδίες που βουλιάξανε στο βάθος οι ελπίδες;
Να ‘ταν αυτό που τάχατες τα ίχνη μας χαθήκανε
σε κείνες τις ξερολιθιές, στην άμμο που βαδίσαμε
ή να ‘ταν τότε που ‘λεγες τραγούδια με τα μάτια σου
και την αγάπη στην καρδιά μες σε κοχύλι κλείσαμε;
Ποιο καλοκαίρι, άραγε, αραξοβόλι θά ’βρουμε
σε μια γαλάζια αμμουδιά με γιασεμί και δυόσμο
και της καρδιάς το αύριο θα είναι δαχτυλίδι μας
σ’ ένα παράκαιρο σκαρί, σε διαμαντένιο κόσμο;

Χριστίνα Καραγιάννη

Αγγελική Κυριακοπούλου

Άγραφο σώμα

Αναζητάς την ουτοπία, σ’ άσπρες νύχτες,
κι η θύμηση, λιμνάζει στου μυαλού τ’ απόνερα.
Ποιος Αύγουστος ξεστράτισε
απ’ της ζωής τα καλοκαίρια,
κι απάτητα, δεν σε γνωρίσανε βουνά;
Πάρε τις λέξεις εισιτήριο,
άγραφο σώμα, σε αρχιπέλαγος νερό.

Ύστερα φώναξε, «Οδυσσέα»
καταμεσήμερο,
να σ’ απαντήσουν όλα τα ταξίδια,
και στην πανσέληνο, πρόβαλλε, νυχτολούλουδο,
να κατεβούν,
να σε φιλήσουν τ’ άστρα.

Μαρία Σκουρολιάκου

Δημήτρης Τούλιος

Της ομορφιάς ο χρόνος

Αποχαιρετώ την ουτοπία του Αυγούστου, επιστέφω στην πνιγηρή
αλήθεια μου. Μα, να που βρήκα όμορφο βυθό στο αποχαιρετιστήριο
μακροβούτι, της ύστατης στιγμής· να συνωστίζονται τα χρώματα
της Ίριδας σε βράχο μοναδικό, με πρόδηλη την πρόθεσή τους να
διαγωνιστούν σε λαμπρότητα, μ’ εμένα ελλανοδίκη. Παράδεισος!
Τι με καταδίωξε, τι με εξόρισε στην στεριά; Δεν αποκρύπτω αισθήματα· δεν επιλέγω. Διαφάνεια και διάχυτο φως· δεν θ’ αδικήσω
κανένα χρώμα, θα αποθέσω στη ρίζα του βράχου τους, πάνω στη
χρυσαφιά άμμο, το στεφάνι από φύκια που πλέχτηκε στα πόδια μου.
Να βγω πια στον αέρα· δεν έχω χρόνο, τα αισθήματα στρέφονται
ξαφνικά, αρχίζω να φοβάμαι. Τα πνευμόνια μου αδειάζουν. Οι ηλιαχτίδες γεμίζουν τα κενά στη ρυτιδωμένη επιφάνεια, ανάμεσα στις
πλαστικές σακούλες, με υπνωτιστικά λαμπυρίσματα, καθυποτάσσοντας την ασχήμια. Τα πνευμόνια μου γεμίζουν· άφαντος φόβος,
άφατη αγαλλίαση!
Οι αγχωτικές του ασχολίες τυλίγονται σε λήθη. Το λατρεμένο
διάχυτο φως ανοίγεται, μαγείες πυκνωμένης φωτεινότητας, γαλήνια
διαφάνεια· πλατύ χαμόγελο γοργόνας απέναντί του, χωρίς κενό ανάμεσά τους. Διαχέεται στον χρόνο που δεν τεμαχίζεται από φόβους
ή ασχήμιες· στης ομορφιάς τον αδιαίρετο, δίχως το πριν ή το μετά.
Απόστολος Παλιεράκης

Καίτη Πανάγου, Στην προκυμαία

στο Τώρα

Όχι γλυκιά μου, μην
τους πιστεύεις. Ο έρωτας
δεν είναι πόλεμος. Όχι!
Αγώνισμα είναι. Κούρσα
αντοχής. Μαραθώνιος.
Δέκαθλο σωστό.

Όχι γλυκιά μου, μην
τους ακούς. Όποιος
αγαπάει δεν διεκδικεί
για πάντα. Δεν επιμένει
αιωνίως. Κάποια στιγμή
μαζεύει τα κομμάτια του
και προχωράει.

Όχι γλυκιά μου, μην
τους κοιτάς. Κανένας
δεν θα σου πει τι
είναι φυσιολογικό.
Κάνε αυτό που για
την καρδιά σου πρέπει
όσο προλαβαίνεις
σε ένα ατελείωτο τώρα!

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης

Φθινοπωρινά ρόδα

Πώς να ανθίσουν τα ρόδα της ψυχής μου
όταν ο δημιουργός τους, είναι άφαντος
πώς να υπομείνω τις ανεμοθύελλες του χειμώνα
όταν θα βρίσκομαι συνεχώς γυμνός;
πώς να ξεδιψάσω με τις λιγοστές σταγόνες
φθινοπωρινής βροχής
που γλιστρούν και εξαφανίζονται στις ρίζες των φυτών
το δειλινό πλησιάζει αμετανόητο για λίγη υπομονή
δεν ξοδεύει καθόλου χρόνο για σένα –αντιθέτως μ’ εμένα
τα σύννεφα σμίγουν, αγκαλιάζονται όλα μαζί
θαρρείς πως δεν θα χωριστούν ξανά
τα μάτια σου, γυρνούν στον ουρανό- πάντα
μην αποφεύγεις μάτια μου, της φύσης το κάλεσμα
του κορμιού σου, τα μυστικά μην εγκαταλείπεις
για ένα τελευταίο φθινόπωρο
για ένα τελευταίο αντίο μιας εποχής εφηβικής, μιας εποχής που δεν
γνωρίζει το γήρας – το καλοκαίρι
ας αφεθούμε στην εποχή της αποσύνθεσης, των ξεθωριασμένων
χρωμάτων, του λιγοστού ηλίου
την εποχή της λήθης, του αποχωρισμού
και μοιραία του χωρισμού- μην αρνηθείς τις εποχές.

Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος

Ελευθερία Σιώπη

5 Σεπτεμβρίου
Ο απογευματινός μου περίπατος κατέληγε πάντα στην ίδια περιοχή
με το στενό μονοπάτι που οδηγούσε σε μία μικρή παραλία, γεμάτη
λευκά βότσαλα. Το τοπίο είχε αλλάξει. Τα νερά της θάλασσας είχαν
ελαφρά σκουρύνει. Φθινόπωρο.

8 Σεπτεμβρίου
Έβλεπα ένα γυναικείο, ημίγυμνο σώμα να ξεπροβάλει κατά διαστήματα μέσα από το νερό. Οι κινήσεις της ήταν ρυθμικές, σχεδόν χορευτικές. Μάλλον ονειρευόμουν. Ή μήπως όχι; Μια οπτασία με
σάρκα και οστά… ω θεοί!!
20 Οκτωβρίου
Παντού η εικόνα της, παντού. Βασανιστικές οι νύχτες….

1 Νοεμβρίου
Την είχα τόσο δίπλα μου, που σχεδόν μπορούσα να την αγγίξω.
Παρακολουθούσα τα χέρια της, τα μακριά δάχτυλά της καθώς γυρίζανε τις σελίδες ενός βιβλίου. Φορούσε ένα δαχτυλίδι με πέτρα
σε σχήμα καρδιάς. Μια κατακόκκινη καρδιά.
Σμαραγδή Μητροπούλου

Φλώρα Διαμαντή, έξοδος

Big Bang

Υπήρχε μια μικρή εστία φόβου
η οποία μπορούσε ανά πάσα στιγμή
να πυροδοτηθεί
και να προκληθεί έτσι
η λεγόμενη μεγάλη έκρηξη
με ό,τι επακόλουθο θα τη συνόδευε
ίσως στοιχειολογούσε έναν επαρκή λόγο
άξιο να μελετηθεί
ως πιθανή αιτία
από την οποία προήλθε η ζωή.

Φανή Αθανασιάδου

Δούναι και λαβείν

Πόσο νομίζεις διαφέρει ο επαίτης από εσένα; Καθόλου θα έλεγα με
σιγουριά αν μοναδική διαφορά δεν ήταν πως εκείνος φαίνεται ενώ
εσύ όχι.
Εσύ έμαθες καλά να κρύβεις εκείνα που δεν έχεις.
Πεινάς για αγάπη, διψάς για έρωτα, κρυώνεις αποζητώντας μια αγκαλιά και κλαίς κρυφά μονάχος σου τις νύχτες.
Και πες μου τώρα ποιό είδος επαιτείας πονάει πιο πολύ; Εκείνο της
επιβίωσης ή το δικό σου;
Αν πεις εκείνο της επιβίωσης θα είναι λάθος. Αλλά και αν πεις εκείνο
το δικό σου θα είναι ίσως ακόμα πιο λάθος.
Και ξέρεις γιατί;
Γιατί η επαιτεία όποια μορφή και αν έχει πονάει.
Και ο μεγαλύτερος πόνος της είναι όχι για εκείνα που δεν έχεις και
βγήκες στο κουρμπέτι να τα βρεις, μα για τις αιτίες που σε οδήγησαν
στην επαιτεία.
Μα ξέρεις ποιά είναι η κρυμμένη μαγεία σε αυτό το αλισβερίσι;
Και εσύ που επαιτείς, γιατί κάτι ζητάς και εκείνος που σου δίνει,
έχετε την ίδια ανάγκη. Δούναι και λαβείν. Η ελεημοσύνη συνδέει
τους ανθρώπους.
Νεφέλη Πόπη Ζάνη

Γιώργος Μικάλεφ, μυθολογικό βρέφος

[Στιγμές]

Ήσυχα που περνά ετούτη η ώρα. Και η μέρα. Και η εποχή.
Είναι οι στιγμές μας ένα καλοκαίρι. Έρχεται ο ήλιος πιο κοντά και
φωλιάζει ανάμεσα στις καρδιές μας και σαν παγωτό λιώνουν οι αντιστάσεις μας. Ομορφαίνει η αγάπη μάτια μου. Κρατά ένα καλοκαίρι
και σε σιγοκαίει γλυκά. Κάτι η θάλασσα κάτι το αεράκι που φυσά τα
αλμυρά πρόσωπά μας, στεγνώνει το δάκρυ και το ζωγραφίζει χαμόγελο. Πινελιά ευτυχίας στο μπλε και στο λευκό. Και μια μουσική
σαν βραδινή καντάδα κρεμιέται στο μπαλκόνι του Αυγούστου και
το φεγγάρι τη φωτίζει. Με δυο ποτήρια λευκό κρασί παγωμένο,
τσουγκρίζουμε στο μέλλον του παρόντος. Και ακόμα και αν δεν
υπάρξει, υπάρχει σε αυτήν την ευχή και είναι αρκετό.
Μου χαμογελάς. Τα άστρα γυαλίζουν με το χαμόγελό σου. Είναι
του έρωτα το φως που σε κάνει αξεπέραστο. Σαν μνήμη και σαν
πόθο. Και είναι τα μάτια του καλοκαιριού που σε γράφουν μύθο και
σε διαβάζουν. Έλα πιο κοντά. Τίποτα δε χωρίζει αυτή τη στιγμή.
Τίποτα δεν διαπερνά το μικρό της δικής μας ύπαρξης. Στο χάος
δυο κουκκίδες που επιθυμούν την αιωνιότητα που κρατά μοναχά
λίγα δευτερόλεπτα. Έλα πιο κοντά. Λυγίζουν οι ώρες. Και η νύχτα
που ανυπόμονα προσμέναμε τυλίγει το πέπλο της στα διψασμένα
κορμιά μας.
Απόψε όλες μας οι ελπίδες βουτηγμένες σε γλυκό του κουταλιού
από καρπούζι. Λίγο να γλείψεις και άδειασε το μικρό πορσελάνινο
πιάτο με το ασημένιο κουτάλι. Μα είναι που αρκεί και το ξέρουμε.
Θα σε ψιθυρίσω στον άνεμο σαν θα φθινοπωριάσει. Θα σε ακούω
στο πάτημα των φύλλων. Θα σε τυλίγω αστραφτερή χιονόμπαλα το
χειμώνα. Θα σε φέρνω στο νου σαν Άνοιξη. Και σαν καλοκαίρι θα
σε αντιγράφω σε πρόσωπα καινούρια. Για να μη χαθείς ποτέ.
Μάχη Τζουγανάκη

Αθηνά Ντόκα

Εγώ και συ

Εκεί που σμίγει ο ουρανός κι η
θάλασσα ..
εκεί θα με βρεις..
Η φωνή σου πάντα με καλεί..
Ακούω τους κτύπους τις καρδιάς σου
και τα βήματα μου σ’ ακολουθούν …
Σ’ αγκάλιασα και ξαναγεννήθηκα
Μ’ άφησες .. και ’γω χάθηκα..

Ιφιγένεια Μετόχη

Μια μέρα στον κόσμο

Πνοή ανέμου, πρωινό.
Σε τρεις στιγμές αριστερά ο χρόνος καταγράφει
Παλάτζο πλοίου που εναγκαλιάζει υδάτινους γλάρους.
Αύρα φθινοπώρου, πρωινό…..

Πνοή ανέμου, μεσημεριανό
Σε δυο στιγμές δεξιά ο χρόνος καταγράφει,
Θεών μορφές που βίαια προσπαθούν να ορθώσουν ανάστημα,
μέσα από κιούπια πήλινα, σε μια χούφτα γης.
Αύρα φθινοπώρου μεσημεριανό……
Πνοή ανέμου, βραδινό
Για τούτη τη στιγμή ο χρόνος καταγράφει.
Στείρα τα μάτια μου, ξερή ψυχή, στεγνή……
Κέντρο στο κέντρο του κόσμου!
Στο ένα μέτρο πλάι μου, η Αγάπη μου κοιμάται!

Νίκος Ρούπας

Betty Manousos, Autumn

Ενδοσκόπηση

Η θύελλα ˙
βαθιά απέκρυψε στο κορμί τη μοίρα
στα περασμένα ανέτρεξε
μοναχική η μνήμη
μη τύχει κι’απωλέσει στο όνειρο τη ψυχή
πώς να σωπάσω είπε
τις στιγμές που μόνη ανηφορίζω
να ανατρέξω που
και να καλέσω ποιον
με τη φωνή του χθες.

Φανή Αθανασιάδου

Πυρωμένο δείλι

Εύφλεκτο υλικό ο ουρανός!
Με μια σπίθα ήλιου άναψε ...
Κοκκίνισε τη θάλασσα και πρίν αυτή τον σβήσει,
έριξε δυο χούφτες ηλιοβασίλεμα στου δρόμου τον καθρέφτη.
Εκείνος, εξεκλείδωσε τη λέξη ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ...
Τριγύρω της τα χρώματα, στήσαν τρελό χορό ...

Εδώ, ανάμεσα σε δυο φωτιές, σκλαβώθηκαν τα σώματα...
κι άφησαν πίσω τους σκιές, μονάχες να βαδίζουν...
Καίει ουρανό μα και καρδιές, το πυρωμένο δείλι...
Σάμπως το ίδιο εύφλεκτες με κείνον, είναι κι αυτές...

Σοφία Μαρωνίδη

Αθηνά Ντόκα

μια ηλιαχτίδα καρτερώ

Ο ήλιος σαν βασίλεψε κι απλώθηκε σκοτάδι,
μονάχος πάλι με καημό μένω κι αυτό το βράδυ.
Σαν τα φτερά της άπλωσε η νύχτα η μαυροφόρα,
τον νου μου επλημμύρησε του χωρισμού η μπόρα.
Στο σκότος τούτο το βαθύ που ξενιτιά το λένε,
τα δυο σου μάτια σαν θωρώ από καημό να κλαίνε,
σκοντάφτω, πέφτω και χτυπώ στης μοναξιάς τον πόνο,
να ξέρεις πόσο σ’ αγαπώ κι εγώ σε νιώθω μόνο.
Μια ηλιαχτίδα καρτερώ να μπει στο φινιστρίνι,
να νιώσω λίγη ζεστασιά να φέρει τη γαλήνη,
μια ηλιαχτίδα καρτερώ τον δρόμο να μου δείξει,
δρόμο γλυκό του γυρισμού γρήγορα να μ’ ανοίξει

Αντώνιος Μικελής

Μετρ(ώ)ό

Δουκίσσης Πλακεντίας: 0’
Δουκίσσης Πλακεντίας: 2’
Ψηλά τακούνια και μπότες, σπορτέξ, φλατ, επίπεδες σόλες∙ ζευγάρια πόδια στην ουρά. Πατιούνται, προσπερνιούνται, ανταγωνίζονται, σπάνια ανταμώνουν∙ συνήθως για να χαθούν αργότερα, μέσα
στην πολύβουη ασφάλεια που προσφέρει η μονιμότητα εκείνη της
μετακίνησης σε δεδομένες αποστάσεις∙ χιλιομετρικές, όπως λέμε
«Κατεχάκη», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου», μα κυρίως σε μονάδες
μέτρησης των παπουτσιών. Όπως λέμε «ήρθα», «αντάμωσα», «προσπέρασα», «χάθηκα». Ή, ακριβέστερα, όπως λέμε «μια ίντσα απόσταση», και ύστερα «πατούσα με πατούσα», και στο τέλος «χιλιόμετρα
μακριά».
«Επόμενος σταθμός Μέγαρο Μουσικής»,
Ακούγεται ξανά η ίδια άχρωμη, γυναικεία φωνή, η προορισμένη,
σάμπως, για να σκοτώνει στο άκουσμά της και την παραμικρή φαντασίωση για ένα κάποιο, όποιο, ανθρώπινο πλησίασμα. Κι ο κόσμος
τώρα, ή, καλύτερα, μέρος αυτού, τρέχει με βία προς την κοντινότερη
έξοδο διαφυγής.
Ένα φωσφορίζον βέλος μ’ ανοδική πορεία υποδεικνύει –παλλόμενο- μιαν άλλη, πανομοιότυπη κυλιόμενη σκάλα∙ “Exit”. Κι ο κόσμος τώρα την ακολουθεί κατά πόδας, κρατώντας σφιχτά στις χούφτες του άνορακ και πολύχρωμες ομπρέλες. Γιατί είναι φθινόπωρο
εδώ, και έξω μάλλον βρέχει.
“Exit”.Μαριλένα Αβραάμ-Ρέπα

Βασίλης Σταματίου

Ένα αστέρι

Κάπου εκεί είναι ένα αστέρι που μας καθοδηγεί,
που λάμπει παραπάνω στον κάθε άνθρωπο στη γη.

Που μας παρακολουθεί και κρατεί το κάρμα μας στη ζωή,
να προλαβαίνει από κάθε τι απρόοπτο και συντριβή.
Να μας γελάει σε κάθε μας στιγμή,
θάρρος να πάρουμε και δύναμη μας λέει.

Μα θέλει να χαρεί σε κάποια μας αρχή,
δουλειά και προκοπή μας δείχνει από εκεί.
Έτσι θέλει να χαρεί,
γιατί είμαστε άνθρωποι ξεχωριστοί.

Δήμητρα Κούτη Μπαλαμπάνη

το κόκκινο της φωτιάς κρασί

Δεν τους άρεσε το πληκτικό χαμόσπιτο, κατά τα μεσάνυχτα ξεπορτίζανε, αθόρυβα με προσοχή περίσσεια, μην τους ακούσει η εχθρεύουσα. Λύνανε το σκύλο από την αυλή του αρχοντικού, τον
έπαιρναν μαζί τους. Αλητεύανε στα στέκια του Τσιτσάνη, Καραμπουρνάκι, κούτσουρα του Δαλαμάγκα, Περαία, Μπαξέ Τσιφλίκι,
Αγία Τριάδα. Επιστρέφανε λίγο πριν το χάραμα, πρωτού ξυπνήσει
η κακιά, διαλυμένες.
Που όρεξη για δουλειά την άλλη μέρα, εξάλλου ξυπνούσανε το
μεσημέρι. Πότε πότε γλιστρούσαν κάποια ξένα δάκρυα, η στάχτη
τα ρουφούσε αμέσως, σβήνοντας τα ίχνη τους. Άλλες πάλι φορές,
κάποιες αποκηρυγμένες τρίχες μύστακος, μισοκοιμόντουσαν στο
βυθό τους.
Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, μαζεύονταν οι τέντες,
κλείνανε ένα - ένα τα καταστήματα. Ήταν η εποχή που μανταλώνανε
πόρτες και παράθυρα, να μην αλωνίζει ελεύθερα το κρύο και η υγρασία. Τότε άρχιζαν να μυρίζουν παράξενα, τσιγαρίλα, όμως πιο έντονα
το κόκκινο της φωτιάς κρασί, οι γόβες της σταχτοπούτας.
Επιλήσμων εκ παλαιόθεν και αντιγραφέας εξ ιδίων.
Κοσμάς Ηλιάδης

Φίλιππος Φιλίππου

Άνθρωποι
Λέξεις, πράξεις, λογισμοί, συνήθειες
παλεύουν να βρουν δρόμο
μακριά απ’ την προκατάληψη…
Στο σύθαμπο της μέρας
ψυχές ξεκινούν καινούργια τροχιά
κόβοντας τα σκοινιά της αδιαφορίας.
Ορίζουν νέες εικόνες αγάπης
χωρίς όρια, χωρίς συρματοπλέγματα…
Μαρίνα Αντωνίου

Αναζήτηση

Προσπαθώ να γράψω ένα ποίημα χαρούμενο.
Δίχως μαύρες σκέψεις, δίχως πόνο, δίχως φόβο,
χωρίς λύπη, χωρίς πείνα, χωρίς αδικία, χωρίς ...χωρίς...
Δεν θα μπορέσω, να με συγχωρείς!
Ανοίγω την τηλεόραση ν΄αλλάξω παραστάσεις,
μα σ΄όλα τα κανάλια οι ίδιες καταστάσεις.
Οι ειδήσεις δείχνουνε νεκρούς δείχνουνε πονεμένους.
Ανθρώπους νηστικούς, φτωχούς, καταδιωγμένους.

Για το χρηματιστήριο γίνονται συζητήσεις,
καλούν πολιτικούς να δώσουν εξηγήσεις.
Μα μένουν ανεξήγητά του κόσμου τα ερωτήματα.
Κανείς δεν νοιάζεται γι αυτούς που έχουν τα προβλήματα.
Κανείς δεν νοιάζεται γι΄αυτούς που ζούνε τα δεινά.
Κανείς δεν νοιάζεται γι΄αυτούς που χάσαν τη δουλειά.
Καθένας αναπτύσσει τις δικές του φιλοσοφίες,
μ΄ακούγονται στ΄αυτιά μου σα φτηνές δικαιολογίες.
Χωρίς να βλέπουνε πιο κάτω στη γωνιά
δυο μάτια παιδικά που ψάχνουν για μπουκιά...!
Μια τόση δα μπουκιά ψωμί για να χορτάσουν,
και ξύλα όσα μια αγκαλιά για να ξεχειμωνιάσουν.

Πού πήγε η ομορφιά ρωτώ αυτού του κόσμου;
Νιώθω πως χάθηκε η ανθρωπιά από εμπρός μου.
Δεν ξέρει πια κανείς ποιο είναι το ζητούμενο.
Κι εγώ να προσπαθώ να γράψω ένα ποίημα χαρούμενο!

Αννα Ζανιδακη

Χριστίνα Παπαβασιλείου, βροχή μου

Ερωτικό

Σ’ αναζητώ στο φως του ξημερώματος∙
στο μοβ της δύσης σού φωνάζω.
Ο ουρανός βυθίζεται στη θάλασσα
και χάνεται στο σώμα της.
Βραχώδης έκταση η ζωή μου,
χτισμένη σε επίπεδα∙
ούτε κι εγώ δεν ξέρω πια τι τα ενώνει∙
και τα θεμέλια στους ώμους μου.
Κουράστηκα να είμαι αυθύπαρκτος.
Έλα
και θ’ απαρνηθώ
του σώματός μου το περίγραμμα.

Κωνσταντίνος Λουκίδης

Του Πένθους και του Έρωτα
επετειακό α’

Στα βάθη των ωκεανών γλιστρά ο καρχαρίας,
κρατώντας την κομμένη θηλή της γυναίκας
που κολυμπούσε ηδονικά παραδομένη,
στα δόντια του.

Δέσποινα Κοντάκη

Μεταξία Φωτίου, γυναίκα της Πίνδου

Ξυπνάτε

Ωρέ ραγιάδες είμαστε
Σ’ αυτήν την κοινωνία
Σκλάβοι μεγαλοπρεπείς
Με λούσα κι ανανδρία

Τι κι αν δεν είμαστε
Στην Τουρκοκρατία
Που ‘ναι μωρέ το αντρίκιο τους Χαράτσια τα πληρώνουμε
Φιλότιμο εχάθη
Στην Αριστοκρατία.
Εμίσεψε ελύγισε
Κολλήγοι καταντήσαμε
Απ’ των φόρων πια τα πάθη.
Έφυγε πια η μπέσα
Αφού δουλειές αρπάξανε
Με όλα τους τα μέσα.
Αρχηγοί γενήκανε
Όλοι άλλων ξένων
Ατόμων που συνέβαλαν
Καταδίκες δεδικασμένων.

Άννα Ζανιδάκη

Ενδιαφέρεσαι όντως;

Ενδιαφέρθηκες όντως για τον άλλον;
του πρόσφερες βοήθεια όταν σε είχε ανάγκη
ή προτίμησες να φύγεις
και από τα συναισθήματά σου να ξεφύγεις.

Ενδιαφέρθηκες όντως να κάνεις κάποιον χαρούμενο;
του πρόσφερες ενέργεια και χρόνο
ή προτίμησες να σοβαρέψεις
και πίσω από τα social media να κοροϊδέψεις.

Ενδιαφέρθηκες όντως για τη δικαιοσύνη να παλέψεις;
βολεύτηκες στης κοινωνίας τα στεγανά
ή αποφάσισες κάθε πόρτα φωτός να ανοίξεις
και στους φόβους σου να μην γυρίσεις.

Ενδιαφέρθηκες όντως να πλησιάσεις, χωρίς να κοστολογήσεις;
αληθινούς δεσμούς να αναπτύξεις
ή επαναπαύτηκες στο ψεύτικο
και έψαξες αλλού να ρήξεις φταίξιμο.
Ενδιαφέρθηκες όντως κύριος του εαυτού σου να γίνεις;
με τιμή νέους δρόμους να ανοίξεις
ή στηρίχθηκες σε άλλους
που σου βρώμισαν την ψυχή και σε άφησαν μισή.

Άννα-Ελένη Πολύδωρα

Δήμος Χλωπτσιούδης

Τον Οκτώβριο, σταφύλι

Εκείνη την ημέρα ζήτησε από τη γυναίκα του να αγοράσει σταφύλι. Εκείνη, με τη σειρά της δεν εντυπωσιάστηκε∙ για την ακρίβεια,
μετά από εικοσιπέντε χρόνια γάμου, το σημείωσε απλώς σαν ένα
ακόμα καθήκον για την ημέρα. Έγραψε δυο τρία πράγματα επιπλέον
και αφού δίπλωσε το χαρτί στα τέσσερα, το έριξε στην τσάντα της
και βγήκε από την κουζίνα. Ο καπνός του τσιγάρου του, ειδικά τα
πρωινά, εξακολουθούσε μετά από τόσα χρόνια να της φέρνει ναυτία.
*
Εκείνος κοίταξε το ρολόι του∙ όπου να ’ναι η γυναίκα του θα
προσγειωνόταν αλλού, μακριά. Ένιωσε το τηλέφωνό του να δονείται
στην τσέπη του παλτού του. Ζήτησε συγγνώμη από το ραντεβού
του και βγήκε έξω να μιλήσει. Όλα ήταν καλά, είχε φτάσει στο πατρικό της, τους είχε βρει όλους και του έστελναν τα χαιρετίσματά
του. Κλείνοντας το τηλέφωνο κοίταξε και πάλι την ώρα. Το κορίτσι
του θα σχολούσε σε λίγο. Της έστειλε ένα γρήγορο μήνυμα με την
ώρα που προέβλεπε να τέλειωνε το κωλοραντεβου παρασκευιάτικα
και ξαναμπήκε στο γραφείο.
*
Της άρεσε να κάνει το τσιγάρο της μετά, γυμνή και ξαπλωμένη.
Κι εκείνου του άρεσε να τη βλέπει. Το ήξεραν και οι δύο αυτό. Τη
φίλησε πεταχτά στα χείλη. Μέχρι εκεί. Δεν έπρεπε να της δώσει
άλλο θάρρος. Ήταν παντρεμένος.
«Έχω σταφύλι, θες;», τη ρώτησε αδιάφορα.
Πετάχτηκε γυμνή, τον φίλησε και έτρεξε χαρωπά στο ψυγείο.
«Μου έφερες; Πού το βρήκες τέτοια εποχή;»
Λίλλυ Σπαντιδάκη

Αθηνά Ντόκα

Φθινόπωρο

Ο σπόρος της σιωπής
ενώνει τον Ουρανό
με τη γη
φθινόπωρο και χάθηκαν
σε εκείνο το πέπλο
της βροχής οι αστερισμοί
Στις βρεγμένες πέτρες
ολόγυμνη η αλήθεια
αμίλητη, άχρονη, αιώνια
ο φόβος, η λύπη, η ενοχή
ξερά φύλλα

Στον ίσκιο του βουνού
τα ανοιχτά τριαντάφυλλα
στα βρόχινα φιλιά
δεν έχουν πέρασμα
αφήνουν μόνα, στην ακίνητη
μοίρα, τα πέταλα στο χώμα

Το μονοπάτι ...φθάνει
στις παλιές μέρες
η ομίχλη κάθε μέρα
τον ουρανό σβήνει
έχασα τον δρόμο του καλοκαιριού
ουράνια δαχτυλίδια έγιναν
οι απόκρυφοι λογισμοί

Ευτυχία Καπαρδέλη

Άννα Ρουμελιώτη

ψιχαλιστά

Τι όμορφα που έλιωσε το σύννεφο
και χάθηκε ψιχαλιστά στο χώμα,
τι όμορφα που έσβησε το μούχρωμα
και μπόλιασε της γης το σώμα.

Στα πέτα του ουρανού και στις ρωγμές του
λάγνο αρμενόβροχο πλανιέται,
θωρεί τις άκριες του βουνού
αγγίζει του πεύκου την αψάδα.
Με τις ατίθασες λευκόπετρες,
με τα ριζάτα τείχη
χρυσές αντήλιες χαραγές
νότες δονούν γλυκά πεντάγραμμα
σε αγκαλιές κι ακριβοθώρητα πελάγη.

Στέκουν στην πόρτα του γιαλού
με αετόφτερα σκαριά κυλούν χρυσάρμενα,
σμάλτο ηχούν μες στην ανάπαιστη κοιλάδα.
Στέκει κι η κόρη, η δροσαλή,
νια πνέει η πορφυρή της λάβα,
φέγγει πυξίδα θαλερή απ’ την πολύρρυτη ακμάδα.

Τρέμει κι ‘να άστρο πεθυμιά στου ήλιου τη θωριά της.

Καλλιόπη Δημητροπούλου

Καίτη Πανάγου, Αναβρασμός

Διώξε από την καρδιά μου το φθινόπωρο

Διώξε από την καρδιά μου το φθινόπωρο
δώσε στον ήλιο χώρο να περάσει
άνοιξε χαραμάδες στα αγέρωχα βουνά
περάσματα να βρει το φως και να με αγγίξει
για λίγες σταγόνες ζωής και ανάσες ήπιες, δροσερές.

Διώξε από την καρδιά μου το φθινόπωρο
κλείδωσε σε ένα σεντούκι τους ανέμους
και πέτα το κλειδί να μην το βρω
ακόμα κι αν το αναζητήσω
για σκέψεις αθόρυβες και ματιές κρυφές, νοσταλγικές.

Βιάσου σου λέω και φέρε μου την άνοιξη
αυτή που ξέρει την καρδιά μου να ζεσταίνει,
να γαληνεύει το είναι μου, τη μοναξιά να πνίγει,
αρκεί ένα χαμόγελο, του ήλιου μια αχτίδα,
για μια ζωή να γεννηθεί και αιώνια να μείνει.

Βιάσου λοιπόν, τι με κοιτάς;
Την Άνοιξή μου θέλω.
Φέρ την μου πίσω, μην αργείς...
Φθινόπωρο, αντίο!

Νικολέττα Παπατόλη

Θανάσης Πάνου, ο δέκαετος τρίτος μήνας

Ένας παλιός Νοέμβρης

Ένας παλιός Νοέμβρης κατηφόρισε.
Με κεραυνούς ανέμιζε τα χέρια.
Έπεφταν κάλυκες από γαρίφαλα στην άσφαλτο
κι άκουγες κρότους που δεν ήτανε γιορτή.
Ένας παλιός Νοέμβρης κατηφόρισε
Πήρε απ’ το χέρι ένα παιδί μ’ ένα τραγούδι.
Του ‘δειξε ονόματα που ρίζωσαν στη χλόη.
Απρίληδες που αγάπησαν παράφορα
κι άλλους που χόρεψαν ντυμένοι εφιάλτες.
Ένας παλιός Νοέμβρης κατηφόρισε.
Κόκκινο έριξε σκοινί κι ένα τρισάγιο
για να πιαστούν οι άγιοι κι οι άγγελοι.
Ν’ αφήσουν στις παλάμες τ’ ουρανού
αρχαία φυλακτά συνθήματα.
Να ραντιστούν με Δελφικό νερό
Να σεργιανίσουν το Χριστό στις ξέρες.

Ένας παλιός Νοέμβρης κατηφόρισε.
Είδε της γης τους μαύρους ίσκιους
στα παλάτια τους.
Στις γειτονιές των πόνων τη Γκουέρνικα.
Έγραψε πάνω στην καρδιά του «ΑΝΟΙΞΗ»
και περπατάει τον κόσμο να τη φέρει.

Μαρία Σκουρολιάκου

Παναγιώτα Καριοφύλλα, άνεμος

Φθινοπωρινές νότες

Νότες του φθινοπώρου μελαγχολικές,
προάγγελοι χειμώνα χιονισμένου,
παλιές, της νιότης, που ήσασταν γλυκές,
θύμισες κάποιου Μάη ερωτευμένου.
Νότες μ’ αγάπη και με όνειρα τρελά,
με φθινοπωρινό, πλέον, μανδύα,
σαν το ψιλόβροχο στα μάτια που κυλά,
παλιά αγαπημένη μελωδία.

Γυμνά τα κλώνια. Ξερά φύλλα στην αυλή,
σαν νότες φθινοπώρου, που ακούμε
από παλιό παραπονιάρικο βιολί.
Παλιές αγάπες! Πως σας νοσταλγούμε!
Νότες του φθινοπώρου είχατε σκοπό
τραγουδισμένο κάποτε απ’ τ’ αηδόνια.
Νότες του φθινοπώρου, πως σας αγαπώ!
Πώς πέρασαν της Άνοιξης τα χρόνια…

Λευτέρης Μουφτόγλου

Μεταξία Φωτίου

Η επίκληση της κόρης

Σμιλεμένα κορμιά,
Λαξεμένα σε μάρμαρο πεντελικό,
Προορισμένα να δεσπόζουμε αενάως περίλαμπρα,
Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Σμιλεμένα κορμιά,
Καρτερούμε σε ξένο τόπο,
Ξεριζωμένα – βίαια – από την αλαζονεία κάποιου θνητού.
Αρχικά, μας περιεργάστηκε μ’ εκείνο το βλέμμα της αδηφάγου ηδονής,
Λούζοντάς μας με τη λαχτάρα που δέσποζε μέσα στα δυο του μάτια.
Σμιλεμένα κορμιά,
Με πνοή που φωλιάζει στα στήθια μας από ανάσα ελληνική.
Έπειτα, μας ατίμασε αρπάζοντάς μας δίχως έλεος, μήτε φροντίδα
Περιφέροντάς μας –άτακτα– στοιβαγμένα σε πλοία και παραπήγματα,
Δίχως έγνοια για τον πόνο με τον οποίο μας έθρεφε.
Σμιλεμένα κορμιά,
Που ατιμάστηκαν, βιάστηκαν κι εκτέθηκαν περιπλανώμενα σε μια γη
που δεν θέλησαν, παρά πόθησε, η μεγαλομανία κι η έπαρση ενός
λόρδου και των συνενόχων του.
Κορμιά που φιλοτεχνήθηκαν με αγάπη, ν’ αγάλλονται θεοί και θνητοί,
Ζητούν φωνή να κραυγάσουν τον πόνο που κυοφορούν στους αιώνες
Με χέρια ευθυτενή –άλλοτε υποβαστάζουσα του θριγκού του Ερεχθείου
με τις αδελφές μου– τώρα, επικαλούμαι εσένα Δία..
Σώσε μας!

Δέσποινα Γρηγοριάδου

Κλεοπάτρα Κολοκύθα

Λογάκια μου πουλιά

Πετάξτε ταξιδιάρικα λογάκια μου πουλιά,
μη δείτε τα παιδάκια μου, εκεί στην ξενιτιά,
μη δείτε τα εγγόνια μου, να παίζουνε κλαμένα
ένα φιλάκι δώστε τους, αγάπης από μένα

Ιωάννης Γ. Χειμωνάκος

Δέντρο

Δέντρο που στέκεις στη μέση της ερήμου μου
Ποιος σε ποτίζει σε τούτη την άνυδρη εποχή;
Δε μιλάς και χάνεται στον ορίζοντα σαν απουσία η ανάγκη σου
Μόνο λίγα ξερά σου φύλλα σπάνε τα δεσμά ετούτης της στασιμότητας
Πέφτουν στο έδαφος σαν όνειρα νεκρά ημιτελή και καρτερούν ένα
ταξίδι από άνεμο δανεικό
Δέντρο που στέκεις στη μέση της θάλασσας
Όαση τέτοια αρεστή δεν έχω να σου τάξω ούτε περίσσεια αρμύρα έχω
να ραντίσω την όποια παραίσθηση σε καταδιώκει
Δέντρο που στέκεις στη μέση της καρδιάς μου άδικα περιμένεις
κηπουρός σου να γίνω
Ούτε μπορώ περαστικός διαβάτης να γινώ κάτω από τη δροσερή σου
σκιά
Μόνο μια σκέψη να σου φέρνει έναν ήλιο κρατώ για να σε ζει στους
χειμώνες...

Μάχη Τζουγανάκη

περιμένοντας το θαύμα

Έλλη Οικονόμου, Autumn leaf

είμαι σπίτι περιμένοντας το θαύμα
ένα αγόρι με μορφή αγγέλου
είμαι εκείνη που δεν κράτησε το κλάμα
είσαι ο μόνος που απόψε λείπει
ένα φύλλο σε χορό ανέμου
με παρασύρει ένα κύμα τρικυμίας
είσαι πόνος που ξαναγυρίζει
παρέλαση,φαντάσματα του
κι έχει γίνει πια κραυγή απελπισίας
παρελθόντος
θαμπές φιγούρες μου γελάνε
γυρνούνε σε χαλάσματα παρόντος
σκιές ξεχασμένες χαιρετάνε
το βράδυ δε μπορώ να ησυχάσω
κι όλα είναι φαύλος κύκλος
κάποιο μάτι με κοιτάει,δακρύζει
όπου φως ακολουθεί ο ίσκιος
ένα χάδι τη ζωή μου ορίζει

Γιώτα Γερογιώργη

βασανίζομαι με τόσες σκέψεις
τι έχω να κερδίσω,τι να χάσω
εξαφανίζομαι στις αντιθέσεις

Εσύ διάλεξες εποχή;

-«Άμα ήταν εποχή, ποια θα ήταν;»
-«Χμμμ.. Όταν κλαίει, σίγουρα θα ήταν το φθινόπωρο. Μουντό και
βροχερό, μα με μια κρυμμένη ομορφιά που σε κάνει να θέλεις να πάρεις την
ομπρέλα σου και να περπατήσεις στους πεζόδρομους της πόλης. Βέβαια,
όταν τσαντίζεται και στεναχωριέται θα ήταν ο χειμώνας. Παγερός και αδιάφορος. Σκληρός και άγριος. Μόνο κάνα λαμπιόνι ζεσταίνει το λευκό πέπλο
και μαζί και την αγριάδα της. Και τότε, αρχίζει να χαμογελά. Και μπαίνει η
άνοιξη. Γλυκιά και ξέγνοιαστη. Και καθώς χοροπηδά στα ανθισμένα χωράφια,
αρχίζει και το καλοκαίρι. Ζεστό και ζωηρό. Εκεί ταιριάζουν οι τρέλες, τα
καινούργια όνειρα και οι αναμνήσεις. Σίγουρα. Χμμμμ..»
-«Λοιπόν; Αποφάσισες;»
-«Όλες!»
Όταν αρχίζεις να ταυτίζεις έναν άνθρωπο με την κάθε σου ημέρα,
γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι. Όπως…
Η ομπρέλα το φθινόπωρο,
Τα ζεστά ρούχα τον χειμώνα,
Τα λουλούδια την άνοιξη,
Τα παγωτά το καλοκαίρι.
Γιώτα Μάρκου

Μάχη Τζουγανάκη, φθινοπωρινή βροχή

Η βροχή

Βροχή στο τζάμι μου χτυπά
δες την, σαν διαμάντια που γλιστράν

άρωμα το μουσκεμένο χώμα αναδύει
δροσιά στα χαμόχορτα τα ζωντανά
πράσινα έντονα τα λαμπυρίζει
αντάρα φέρνει σκοτεινιά
στα δέντρα μέσα στη λογγιά
που ανασαίνω ζωηρά.

Δήμητρα Κούτη Μπαλαμπάνη

Η ομπρέλα

Βροχερή ημέρα η σημερινή και οι ομπρέλες έχουν την τιμητική
τους. Παρελαύνουν με καμάρι και οι αποχρώσεις τους, δίνουν έναν
τόνο χαρούμενο σ’ αυτή τη θλιμμένη τσιμεντούπολη. Σ’ αυτή την
χρωματική πανδαισία, έρχεται να ξεχωρίσει η δική της, που το
χρώμα της δεν είναι άλλο από το μαύρο. Η επιλογή της δεν ήταν
τυχαία, συμβάδιζε απόλυτα με την κακή διάθεσή της. Όλα της πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Χώρισε πρόσφατα, κινδύνευε να
χάσει τη δουλειά της, την πρόδωσε η καλύτερή της φίλη και πάει
λέγοντας. Καθώς περπατούσε, σκεπτική, να’ σου και περνά ένα αυτοκίνητο που την κάνει μούσκεμα από την κορφή ως τα νύχια. Απ’
τα νεύρα της πετά την ομπρέλα και τα βάζει με την τύχη της. Ο
υπαίτιος, παραδόξως σταματά και ζητώντας συγχώρεση για να εξιλεωθεί της προτείνει να τη μεταφέρει στον προορισμό της. Κοιτώντας
το ρολόι της και βλέποντας ότι ο χρόνος της είναι περιορισμένος,
αποφασίζει να μπει. Στην πορεία διαπιστώνει ότι ο οδηγός ήταν ο
πιο υπέροχος άνθρωπος που είχε γνωρίσει ποτέ. Αυτό το τυχαίο
συμβάν, σημάδεψε τη ζωή της. Μετά από ένα χρόνο, οι δυο τους
κάτω από μια πολύχρωμη ομπρέλα, απολαμβάνουν τη βόλτα τους,
μια βροχερή μέρα, σαν και εκείνη που τους ένωσε.
Βάσω Καρλή

Δέσποινα Σολακάκη, φύσις

Με σπονδές ιδρώτα

Με ιδρώτα σπονδές
συμπληρώνεται η μύηση,
κι’ ας πιστεύουν οι χριστιανοί
πως δεν γεννάει η άθληση ποίηση,
πως τα ωραία σώματα δεν εμπνέουν στίχους,
πως στων ευαισθήτων τις πνευματικές χορδές, δεν
παράγουν εικόνες και ήχους.
Και πως μόνον,
προκαλούν οι νέοι μας ανία,
και ίσως σε κάποιους αφυπνίζουν τη λαγνεία.

Το αλάτι της σύγχρονης ζωής μας,
είναι οι νέοι στων σταδίων τις αλυκές.
Πιο εύγεστη δεν την κάνουν οι τρυφηλοί ποιητές,
καλλιτέχνες είναι οι ίδιοι οι αθλητές.

Στων εναγώνιων Θεών τους βωμούς,
θυσιάζουμε το αίμα των τραυματισμών μας,
τα δάκρυα των προσδοκιών,
τον ιδρώτα των προσπαθειών μας.
Και δεν μετέχουμε οι εμείς αθλητές,
όχι λιγότερο στην ευδαιμονία με τους Θεούς.

Γιάννης Μπαχάς

Παναγιώτα Καριοφύλλα, Γιορτή

Χριστούγεννα. Παλαιότερα λάτρευα αυτή τη γιορτή. Φέτος, θα
είναι η τελευταία φορά που θα δω τα φωτεινά λαμπάκια στους δρόμους, τις χαρούμενες οικογένειες, τα αισιόδοξα χαμόγελα για έναν
νέο χρόνο που έρχεται. Περπατάω στην Ερμού και η γιορτινή μουσική είναι σαν παραφωνία. Αυτά θα είναι τα τελευταία μου Χριστούγεννα. Η τελευταία φορά που θα δω το Σύνταγμα στολισμένο, η τελευταία φορά που θα πάρω δώρα στους αγαπημένους μου και η
τελευταία φορά που θα με έχουν μαζί τους. Η αρρώστια με νίκησε.
Εμένα, την αήττητη όπως πίστευα κάποτε. Εμένα, που θεωρούσα
πως θα ζω για πάντα. Όχι. Μόνο για λίγες εβδομάδες ακόμη. Και
μετά θα χαθώ. Όπως το χιόνι λιώνει στο τέλος του χειμώνα, όπως ο
τελευταίος στίχος στα κάλαντα, όπως το χαμόγελο σβήνει μπροστά
στον αποχαιρετισμό. Για μερικούς είναι προσωρινός. Για μένα, όχι.
Προσπαθώ να καλωσορίσω το σκοτάδι. Τη λήθη. Όμως νικήθηκα.
Δεκάδες άνθρωποι γύρω μου αγνοούν πως για μένα δεν είναι τίποτα
πια ίδιο, αγνοούν πως σε λίγο θα χαθώ. Όσο εκείνοι θα ανταλλάσσουν
ευχές για το νέο έτος, εγώ θα σκέφτομαι πως μακάρι να είχα λίγο
χρόνο ακόμη. Μερικά ακόμη Χριστούγεννα. Έστω μία ακόμη ευκαιρία.
Τατιάνα Τζινιώλη

Έλλη Οικονόμου, Christmas lights

Παραμονή Χριστουγγένων

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων η ίδια έβλεπε έξω από το παράθυρο
τα χιόνια να πέφτουν. Την φάνηκε στην αρχή αστείο χιόνια είχε να δει
στο χωριό της εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια από τότε που ήταν παιδί
10 χρονών. Ξαφνικά μελαγχόλησε η μνήμη της ταξίδευσε πίσω 40
ολόκληρα χρόνια τότε που στην αυλή του πατρικού της έπαιζε χιονοπόλεμο και γελούσε με τους γονείς της. Τώρα τίποτα από αυτά δεν
υπήρχε οι γονείς της είχαν πεθάνει εδώ και χρόνια. Ένα δάκρυ κύλησε
από τα ματιά της.
Ξαφνικά το κουδούνι της πόρτας χτυπά, δεν ήταν ο Άγιος Βασίλης
των παιδικών της χρόνων, αλλά τα παιδιά και τα εγγόνια της. Το σπίτι
πλημμύρησε από χαρά και γέλια παιδιά έτρεχαν από το ένα δωμάτιο
στο άλλο. Οι ευχές έπαιρναν και έδιναν. Γέλια ,τραγούδια κοίταξε
ξανά προς το παράθυρο είδε το χιόνι και τα εγγόνια της να παίζουν
μαζί του. Έτρεξε βιαστικά φόρεσε τα γάντια και το σκούφο της πήρε
από τα χέρια τα παιδιά της και τρέχοντας τα οδήγησε στην αυλή.
Πήρε το Χιόνη κάνοντας το μια μπάλα και τους τη πέταξε τα γέλια
και οι φωνές έσβησαν με μιας τις όποιες δυσάρεστες αναμνήσεις. Η
ίδια βροντοφώναζε αυτά είναι τα καλύτερα μου Χριστούγεννα.
Φίλιππος Φιλίππου

συμμετέχουν οι εικαστικοί & φωτογράφοι
Maya Durga | Betty Manousos | Βάσω Αποστολοπούλου
Αναστασία Γιοβάνογλου | Φλώρα Διαμαντή | Θάνος Καριάς
Παναγιώτα Καριοφύλλα | Θεοδώρα Κάσση | Ιωάννης Κάσσης
Κλεοπάτρα Κολοκύθα | Σοφία Κορινιώτη | Αγγελική Κυριακοπούλου
Σοφία Μαρωνίδη | Γιώργος Μικάλεφ | Βασιλική Μουργέλα
Αθηνά Ντόκα | Έλλη Οικονόμου | Καίτη Πανάγου | Θανάσης Πάνου
Ελένη Πατεράκη | Χριστίνα Παπαβασιλείου | Σοφία Πασιά
Γιάννης Πετσάβας | Άννα Ρουμελιώτη | Ελευθερία Σιώπη
Βασίλης Σταματίου | Μάχη Τζουγανάκη | Δημήτρης Τούλιος
Σωκράτης Τσελεγκαρίδης | Κλαύδιος Τσέλος
Φίλιππος Φιλίππου | Μεταξία Φωτίου | Δήμος Χλωπτσιούδης
Γεώργιος Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης

2018

Ιανουάριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Φεβρουάριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Μάρτιος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Απρίλιος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Μάιος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Ιούνιος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Ιούλιος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Αύγουστος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Σεπτέμβριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Οκτώβριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Νοέμβριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

Δεκέμβριος
Κ Δ Τ ΤΠ Π Σ

συμμετέχουν οι λογοτέχνες
Erina Espiritu | Μαριλένα Αβραάμ-Ρέπα | Γεωργία Αγγελοπούλου
Φανή Αθανασιάδου | Μαρουσώ Αθανασίου | Μαρίνα Αντωνίου
Ανδρονίκη Ατζεμόγλου | Πόλα Βακιρλή-Γιαννακοπούλου
Nίκος Βαρδάκας | Ελένη Βασιλείου-Αστερόσκονη | Βιργίλιος Βεργής
Τάνια Βουδούρη | Χριστίνα Γαλιάνδρα | Γιώτα Γερογιώργη
Κωνσταντίνα Γέροντα | Κωνσταντίνα Γεωργαντοπούλου
Ελένη-Χριστίνα Γκαμπούρα | Δέσποινα Γρηγοριάδου
Διώνη Δημητριάδου | Καλλιόπη Δημητροπούλου | Μάρθα Δήμου
Βασιλική Δραγούνη | Νεφέλη Πόπη Ζάνη | Άννα Ζανιδάκη
Ιωάννης Ζουμπιάδης | Βασιλική Ζωγραφούδη | Κοσμάς Ηλιάδης
Χριστίνα Θέμα | Κώστας Θερμογιάννης | Μαρία Θωμάδη
Χρυσάνθη Ιακώβου | Σωτηρία Ιωαννίδου | Ζαχαρούλα Καλλιαντζή
Μαρία Καλογεράκη-Βεζυριάνα | Ευτυχία Καπαρδέλη
Νατάσσα Καραμανλή | Θάνος Καριάς | Βάσω Καρλή | Ιωάννης Κάσσης
Γιώργος Κατσούλας | Μαρία Καφφέ | Αλέξανδρος Κεφαλάς
Σοφία Κιορόγλου | Κωνσταντίνος Κοκολογιάννης | Δέσποινα Κοντάκη
Στέλλα Κουρμούλη | Δήμητρα Κούτη-Μπαλαμπάνη | Χαρά Κρέτα
Αγγελική Κυριακοπούλου | Μάριος Λεβέντης | Νικολίνα Λέκκα
Γωγώ Λιανού | Κωνσταντίνος Λουκίδης | Γιώτα Μάρκου
Σοφία Μαρωνίδη | Εμμανουήλ Μαύρος | Λένα Μαυρουδή-Μούλιου
Ιφιγένεια Μετόχη | Σμαραγδή Μητροπούλου | Αντώνιος Μικελής
Λευτέρης Μουφτόγλου | Γιάννης Μπαχάς | Κωνσταντίνος Μπούρας
Οδυσσέας Νασιόπουλος | Δέσποινα Ντάση | Ευγενία Οικονομοπούλου
Κωνσταντίνα Παγώνη | Απόστολος Παλιεράκης
Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος | Ροδάνθη Πάντου
Χριστίνα Παπαβασιλείου | Ρένια Παπαματθαίου | Νικολέττα Παπατόλη
Πλούταρχος Πάστρας | Έλενα Πίνη | Χρυσούλα Πλοκαμάκη
Άννα-Ελένη Πολύδωρα | Μαρία Ποπκιώση | Νικολέττα Ρεπάνη
Άννα Ρουμελιώτη | Νίκος Ρούπας | Στέλλα Ρωτού
Έντμοντ-Ανδρέας Σαλβάρης | Θοδωρής Σαρηγκιόλης | Σοφία Σκλείδα
Μαρία Σκουρολιάκου | Χριστίνα Σουλελέ | Λίλλυ Σπαντιδάκη
Ελίνα Σταμπουλή | Παναγιώτης Σταυριανάκος | Δήμητρα Σωκράτους
Έρικα Τζαγκαράκη | Τατιάνα Τζινιώλη | Μάχη Τζουγανάκη
Κατερίνα Τζωρτζακάκη | Ρούλα Τριανταφύλλου
Σωκράτης Τσελεγκαρίδης | Μαρία Τσορακλίδου | Φίλιππος Φιλίππου
Ιωάννης Χειμωνάκος | Δήμος Χλωπτσιούδης | Λήδα Χρόνη
Φωτεινή Ψι | Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη

Κλεοπάτρα Κολοκυθά,
η ομορφιά της μοναξιάς

