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Βάνια Σύρμου



Βάνια Σύρμου, Λίμνη Ιωαννίνων





Αθηνά Ντόκα



Γιώτα Γερογιώργη

άστεγες ημέρες
πίνω άσπρο πάτο τον καημό και συνεχίζω
ρίχνω μια στροφή, σου τραγουδώ, δεν κάνω πίσω
είμαι μια σκιά που ακολουθεί όπου κι αν πήγες
όσο κι αν πληγώθηκε η ψυχή, γεννά ελπίδες

τα νεύρα μου σμπαράλια και η καρδιά κομμάτια
μα δεν το βάζω κάτω, ανεβαίνω σκαλοπάτια
τριγύρω μου συντρίμμια και άστεγες ημέρες
παίρνω δυο κεραμίδια και μας περνάω βέρες 

γρήγορα σκοτεινιάζει, δεν έχω πού να πάω
την μοναξιά μου σέρνω, περαστικούς ρωτάω
αν είδαν κάπου ήλιο που όλους να ζεσταίνει
αν θα υπάρξει μέρα, μ’ αγάπη ν’ ανατέλλει

παυσίπονο για όλα η αγκαλιά σου λέω
μη με αφήνεις μόνη, συγχώρα με αν φταίω
έκοψα τα μαλλιά μου μην μπλέξουν στα κλαδιά
στα δάση που σε ψάχνω, κόκκινη πυρκαγιά.



Ραφαέλα Μαρίνου, αποχρώσεις

Λευκά σύνορα
Η πόλη μου. Έτσι τη θυμάμαι. Η πόλη δυο χρόνων παιδικής ηλικίας. Και

του πρώτου μου έρωτα το φιλί. Στο στόμα ένα φιλί. Σε μια γωνιά χιονισμένη.
Από ένα αγόρι που τον είπα Ρωμαίο. Και ίσως να ήταν...

Κάποια μέρα που ξύπνησε κατάλευκη. Κάποια μέρα που κρυστάλλωσε το
νερό στη βρύση της αυλής και δεν πήγαμε σχολείο. Κάποια μέρα που το
τρένο σφύριζε πιο πολύ, γιατί έπαιζαν παιδιά στις ράγες και δεν πρόφταιναν
από το χιόνι πάντα να ξεγλιστρήσουν και να πέσουν έγκαιρα οι απότομες
μεγάλες μπάρες. Νομίζω ήταν μαύρες και κίτρινες... ή ασπρόμαυρες; Πού να
θυμάμαι... τι μ' ένοιαζε; Το χιόνι είχε παγώσει, μα εγώ είχα στο στόμα το
ζεστό φιλί! 

Στου τρένου το μετά, η ζωή στην απόμακρη τη γειτονιά συνεχιζόταν. Πα-
νέμορφες ευγενικές κοπέλες, που φορούσαν άλλα ρούχα και μιλούσαν άλλη
γλώσσα, ζητούσαν οποιαδήποτε δουλειά για όσα λεφτά δίναμε. Και πάντα χα-
μογελούσαν.

Η ζωή να συνεχίζει μια διαδρομή σε δικές της ράγες μέσα από πάγο, κρύο,
χέρια με χιονίστρες, ξυλόσομπες, καυτό κακάο και σπιτικό βύσσινο λικέρ πνιγ-
μένο σε κονιάκ. Και να παγώνει το χιόνι, κι εγώ να νιώθω το ζεστό φιλί στο κα-
τακόκκινο πρόσωπο που, όταν είσαι εννιά χρονών, όλα τα προδίδει...

Χριστίνα Θέμα



Γεωργία Μακρογιώργου

Άνθρωποι με ονειροπαγίδες
Άνθρωποι με ονειροπαγίδες 
αγορασμένες σε τιμή ευκαιρίας
βγήκαν στη βροχή.
Ποδηλάτες ή πεζοί σε μιαν ακτή
έπεφταν, σηκώνονταν, ισορροπούσαν, 
πήγαιναν εδώ κι εκεί.
Όνειρα έψαχναν σαν παιδικές ζωγραφιές να βρουν.
Με ουράνια τόξα, ήλιους που γελούν,
σπίτια και κόκκινα μπαλόνια να πετούν.
Και πιο κει μια θάλασσα κι ο ναύτης σε καράβι με λευκό πανί.

Πάντα με το φόβο να αποφύγουν τις κακοτοπιές.

Ώσπου ανάσες  βιαστικές και σκέψεις σταλαγματιές βαριές,
γέμισαν λακκούβες, δρόμους, 
πλημμύρισαν σπίτια, τσάκισαν καράβια, έπνιξαν ναύτες.
Εκείνη τη μέρα το ουράνιο τόξο δεν βγήκε. 
Μόνο ο ήλιος έπαιξε για λίγο πίσω από τα σύννεφα 
με ένα κόκκινο μπαλόνι που είχε ξεφύγει από παιδικό πάρτυ.

Αυτοί όμως εξακολουθούσαν να ελπίζουν  ότι με τις
ονειροπαγίδες τους, 
αυτές που είχαν αγοράσει σε τιμή ευκαιρίας
θα απέφευγαν τις κακοτοπιές.



Ραφαέλα Μαρίνου, στα λευκά



Κατίνα Βλάχου

Γιώτα Βουλδή

Μυστική ένωση 
Σε σώματα νέων, αθώων, 
όμορφων και διαφορετικών 
βρέθηκα. 
Σε ένα τέτοιο σώμα να ψάχνω εσένα,
πλασμένο όπως εγώ επιθυμώ. 
Μια αγάπη και αυτή νωρίς χαμένη, 
που όπως ήταν στην αρχή 
θα 'θελα έτσι να μένει. 
Μέσα μου έτσι μια ζωή γεννιέται, 
πεθαίνει 
και ανασταίνεται. 
Δεν είναι νωρίς, ούτε αργά 
για να σε βρω. 
Μα φοβάμαι τη στιγμή που θα σε χάσω. 
Έτσι, με έναν τρόπο μαγικό, 
αυτό μπορεί να το αλλάξω. 
Συνάντηση κρυφή στις κρύες μοναχικές νύχτες, 
ένωση μαγική, 
σαν δυο Ολύμπιων θεών.
Επικίνδυνες στιγμές
αλλά και τόσο γοητευτικές επίσης, 
κράτησε αυτές, έτσι ώστε αιώνια μέσα μου να ζήσεις. 

για παρηγοριά
πλέκω ζεστά όνειρα
Έλα, Χειμώνα! 



Λευκές Νύχτες
Κάποτε, οι νύχτες σου ήταν λευκές. Έμοιαζαν λίγο με τούτο το φύλλο

χαρτί, πριν ξεδιπλωθούν οι αράδες που το σημαδεύουν. Λευκά τσιγάρα,
λευκά ποτά, λευκά πρόσωπα, λευκά φώτα, λευκή πόλη κι ένας κόσμος δίχως
τίτλο. Στο σκοτάδι σού φαινόταν μαγικός, σε τραβούσε με το κάλεσμά του
να τον γνωρίσεις. Μια μάγισσα νύχτα που σ’ έμπλεκε στα δίχτυα της, τσιγάρο
στο τσιγάρο, γυναίκα στη γυναίκα. Κι ύστερα ερχόταν το φως και τα μάγια
ξεθώριαζαν, μέχρι την επόμενη νύχτα, το επόμενο τσιγάρο, το επόμενο
«γεια». Μια ατελείωτη διαδρομή με το λεωφορείο, ένα λεωφορείο όπου ο
μόνος επιβάτης ήσουν εσύ· μ’ ένα φάντασμα οδηγό, που ανυποχώρητος στα-
ματούσε σε κάθε στάση. Κι εσύ πάντα έτοιμος -όσο ανέτοιμος- να κατεβείς. 

Τώρα οι νύχτες σου είναι λευκές, όμως μέσα τους έχουν τα χρώματα της
ίριδας. Βαρέθηκες να κατεβαίνεις σε κάθε στάση· τις γνώρισες όλες, τις ξέ-
χασες όλες, σε κούρασαν όλες. Η νύχτα έγινε νεράιδα και σε ηρεμεί, δεν τη
φοβάσαι, δεν την προκαλείς. Κι εκείνο το λεωφορείο βρέθηκες ξαφνικά να τ’
οδηγείς, έχοντας καλέσει τούτο το μικρό, ξεχασμένο κομμάτι της ψυχής
σου• συνεπιβάτη και σύντροφο σ’ ένα κόσμο που αποφάσισες πια να δώσεις
το δικό σου τίτλο. 

Έλλη Οικονόμου

Βασιλεία Μαραγκάκη,
among Trees



Πολυξένη Ζαρκαδούλα

Χειμώνας
Ήρθε κι αυτός ο Χειμώνας

Κι έφερε μαζί του την παγωνιά.
Έκλεισε το μάτι περιπαικτικά  

– Θεέ μου, πόσο η ψυχή πονά!

Έφυγε αυτό το Καλοκαίρι,
Πήρε μαζί του την αγάπη μου.
Δεν με κρατάς πια από το χέρι

Και συνέχεια τρέχει το δάκρυ μου!

Κάθομαι μόνη δίπλα στο τζάκι
Σε περιμένω μονάχη να ‘ρθεις.
Άλλο ένα βράδυ που πέρασε

Κι άλλο βράδυ που έχεις να φανείς! 

Άρχισε από νωρίς, πάλι, η βροχή να πέφτει
Και μέσα έχει το δωμάτιο τόση ζεστασιά.

Αχ! Και να ‘ρχόσουνα απ’ το πουθενά σαν τον κλέφτη
Να μου χαρίσεις λίγα από τα δικά σου φιλιά! 

άγριος καιρός
Τ’ ουρανού θόλος
Το χώμα προσκύνησε
Στην καταιγίδα

Μαρία Τζουρά



Μη σε τρομάζει το φθινόπωρο
το μανιασμένο φύσημα του αγέρα
μη σ’ αναστατώνει η συννεφιά της μέρας
της καταιγίδας η φοβέρα

σαν έρθει σε λίγο ο χειμώνας
και τη χαρά σου αχόρταγα ρουφήξει
μη φοβηθείς, πάλι η άνοιξη προβάλλει
την πόρτα των αισθήσεων θ’ ανοίξει

κι αν στην καρδιά σου άνοιξη δεν έχεις
πάλι θε νά'ρθει καλοκαίρι
θα λάμψει ο ήλιος στη ματιά σου
ξάστερες νύχτες θα σου φέρει...

Γεωργία Μακρογιώργου

Ελένη Φλεμετάκη



Αύρα
Και να μιλήσεις με λόγια νερό,
τρεχούμενο από πηγές  μηρών,
βγαλμένα από τα όρη της ράχης που ανέβηκες.
Κλεισμένο στη σπηλιά των μυστικών που ήπιες δίχως να διψάς.
Χορτάτος, μα νηστικός από κουβέντες απαλές,
απλές, χωρίς την ηδονή των άλλων.
Να τα αφήσεις να κυλήσουν,
στα ίδια στήθη που άγγιξες με χέρια και χείλη άυλα,
να βρέξουν το χώμα που πατάς.
Κι εσυ κινούμενος άχρονα,
στα υγρά βήματα που χάραξε να μένεις.
Να φύγουν ποτάμια απο τα μάτια σου που ξέχασαν να βρέχονται,
άλλους μόνο να λούζουν έμαθαν.
Μόνο για εκείνη τα ποτάμια να συναντηθούν
κι οργή να γίνουν φουσκωμένα εντός σου.
Όλα αυτά που ζήτησε να πεις,
αν χθες τα είχες πει,
λόγια που ως μιας δροσοσταλίδας όγκος,
λυγώντας το φύλλο σου,
θα κύλαγαν ωσάν σταγόνα στη ρίζα σου.

Μάγδα Κατσάκου



Έλλη Οικονόμου,
Ιt's cold outside (icicles)



Χειμώνας
Ετούτο το χειμώνα
όλα τα φύλλα βρέθηκαν στο χώμα.

Κρύο αγέρι δε βρίσκεις ταίρι
η άδεια φύση ζάλη σου φέρει
οι κορμοράνοι φύγανε πάλι,
τι θ’ αποθέσεις με σπίθες σκέψης;

Κέρινοι δρόμοι,
στην πρώτη αχτίδα λιώνουν σαν χιόνι,
χάρτινα σύμβολα σε υγρό κελί•
ποιός ξενιτεύτηκε δίχως γυαλί;

Μια πλάνη ύστερη, ανθρώπου χάραγμα,
ίλιγγοι κρύβουνε το γλυκοχάραμα
πυρσοί συνδράμουν• σπηλιές ανάβουν,
για κάποιο αντίδοτο μέσα σου σκάβουν.

Όλα στο άπειρο λες και πνιγμένα
σε νερά κρύσταλλα και μολυσμένα.
Στερνή της φύσης μας άγρια μάχη
παιδί αποχείμωνου μέσα της θα ’χει.

Μαρία Ανδρεαδέλλη



Αθηνά Ντόκα



Ιωάννα Παπανδρέου

Το σταυροδρόμι
Κοντοστάθηκε σε εκείνο το σταυροδρόμι
χωρίς να ξέρει προς τα πού να πάει. 
Ο δρόμος μέχρι εκεί ήταν μακρύς και δύσβατος.
Το ταξίδι μοναχικό. 
Η κούραση εμφανής πια στο σώμα και στο πνεύμα.
Ανάσαινε βαριά.
Σκέψεις, μνήμες και συναισθήματα θόλωναν το μυαλό της.
Μια λάθος επιλογή θα κόστιζε πολύ. 
«Ποιος δρόμος είναι ο σωστός;»
Κανένα σημάδι.
Ξαφνικά άκουσε μια φωνή παιδική.
Δεν της έλεγε ποιο δρόμο να πάρει.
Μόνο της θύμισε πώς έβρισκε το δρόμο τότε που ήταν παιδί.
Σιγά σιγά η ματιά της ξεθόλωσε.
Ξεκίνησε να περπατάει αργά αλλά σταθερά.
Για μέρες περπάταγε χωρίς να φτάνει κάπου.
Αλλά υπήρχε ελπίδα.
Σαν μέσα σε όνειρο αχνοφάνηκε
ένα καταφύγιο μέσα στα δέντρα.
Επιτάχυνε το βήμα της.
Είχε φτάσει πίσω, στον εαυτό της.



Φλώρα Διαμαντή



Νίκος Γιαννόπουλος

Εκ προμελέτης
Την συνάντησα στο μπαρ του "Κοντού". Την ρώτησα τι

δουλειά κάνει και μου είπε ότι είναι ιπτάμενη. Με τα ουίσκια
που κατέβασα θα μπορούσα εύκολα να ισχυριστώ το ίδιο.
Αποφάσισα να της πω την αλήθεια. Πληρωμένος δολοφόνος.
Γέλασε. Της πρότεινα να πάμε για δείπνο. Μου είπε ότι δε
συνηθίζει να δειπνεί με άγνωστους. Καταλήξαμε να τρώμε
πρωινό στην κουζίνα του σπιτιού μου. Μετά μπήκε στο μπάνιο
όσο εγώ έψαχνα να βρω τις κάλτσες μου. Το παντελόνι μου
φάνηκε πιο ευρύχωρο απ’ ότι συνήθως. Την ξεφορτώθηκα μ’
ένα ταξί.

Το βράδυ πήγα στο κέντρο που χόρευε. Ήταν όντως ιπτά-
μενη. Απόλαυσα τον χορό της και βγήκα έξω να την περιμένω.
Της φύτεψα μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.
Το συμβόλαιο θανάτου της είχε χτεσινή ημερομηνία. Καθυ-
στέρησα μια μέρα.

Το πρωί την βρήκαν πεσμένη στο πάρκινγκ. Στο κινητό
της ήταν ηχογραφημένη η χτεσινοβραδινή μας συνεύρεση.

Αποφυλακίστηκα χτες. 22 χρόνια μετά. Ποτέ δεν μπορείς
να έχεις εμπιστοσύνη σε μια γυναίκα.



Δήμος Χλωπτσιούδης, 
χιονισμένες ανταύγειες



Στάθης Αναστασίου

Ο ποιητής καθόταν μόνος του και μονολογούσε σε κάποιες λευκές
σελίδες. Έπλαθε με την σκέψη του φανταστικούς χαρακτήρες και τους
έδινε μια γοητεία με το πνεύμα του. Σε κάθε ποίημα μιλούσε για την
ιστορία του καθένα με λίγες λέξεις, απλές λέξεις, μα τόσο δυνατές και
υπέροχες. Καθόταν σε μία ξύλινη καρέκλα με ψάθινο κάθισμα και
πάνω στο τσίγκινο στρόγγυλο τραπεζάκι είχε ακουμπισμένα το ποτό
που αγαπούσε και ένα μισογεμισμένο σταχτοδοχείο. Οι σελίδες αμέ-
τρητες μπροστά του και το στυλό που ζωγράφιζε την κάθε λέξη του
με αυτό το μαύρο μελάνι.

Τώρα πια η καρέκλα στέκει άδεια. Έχει χαλάσει από την κακοκαιρία
το ψάθινο κάθισμα. Το ποτήρι είναι άδειο με κάποια ίχνη από μυρωδιά
ποτού. Το στυλό αδυνατεί να γράψει γιατί το μελάνι έχει ξεραθεί πια.
Ένα αεράκι παίρνει μαζί του κάποιες σελίδες και κάνει η κάθε σελίδα
το δικό της ανέμελο ταξίδι.

Όλοι μιλάνε για αυτόν
και μιλάνε με κάποιους στίχους του.

Αλλά ποτέ δεν του μίλησαν, δεν τον γνώριζαν.
Κάποια μεσάνυχτα έφυγε μόνος του. Στα μεσάνυχτα που τόσο

αγαπούσε το σκοτάδι του.

Κανείς δεν άκουσε γιατί εξαφανίστηκε, γιατί χάθηκε.
Ίσως κρύβεται σε κάποια σελίδα του πια.

Ίσως το αεράκι τον ταξιδεύει σε όμορφα μέρη.
Ίσως να είναι καλύτερα.



Δημήτρης Γκιούλος

Βασίλης Σταματίου, παλιά γειτονιά

Παιχνίδια χωρίς σύνορα
«Δώσε μου έρωτα»
του είπε
κι εκείνος επέστρεψε
με αλυσίδες, σπίρτα και φτερά
και την άφησε να διαλέξει
αν παιχνίδι θα έπαιζαν
ή
αν θα τρόμαζαν
την αστική πολεοδομία.



Λήδα Χρόνη

βατομουριά ανθισμένη
του Αβραάμ Ειδομένη
από σένα ξεχασμένη
στο κρυφτό χαμένη
του κόσμου αλλοπαρμένη 

αλοίμονο το βρήκες
χαμογελάς πονηρά
του νικητή την φορεσιά
στης προδοσίας την φτυσιά
πάμε για άλλα ρε παιδιά!!

όλα μαζί ιδανικά
τα μισά εικονικά
σήμερα να ζεις 
συνδυαστικά ποθείς 
τρελή περιφορά 

παιχνίδια
παιχνίδια παιδικά
γιατρός για τα πονηρά
κυνηγητό για την χαρά
κρυφτό για συμφορά 
πικι πικι καθημερινά

δυο παιδιά δυο πουλιά
τρεις μεγάλοι και δέκα παπαγάλοι
στιχάκια παιδικά
από ενήλικα φωτιά

να σε κάνω εγώ καλά
γιατρός εσπούδασα ψιλά
τα σώματα κάνω καλά
αφήνω κάτι ψιλά 
για τους συλλέκτες της ψυχής
από τα σκουπίδια της στιγμής

κυνηγητό στην γειτονιά
όπως λένε αλα παλαιά 
τρέχεις για να βρεις 
στον αγώνα της ζωής 
την ευτυχία της στιγμής 

όλο πιάνεις την στιγμή 
κι όλο φεύγει κατά κει 
χαμόγελα σκορπάς 
στην ελπίδα μια βραδιάς 
αυγουστιάτικης δροσιάς



Κώστας Θερμογιάννης, road Image

Συμβίωση
Κι αν παραιτηθείς

ποτέ, ποτέ σου μην τολμήσεις
να ψάξεις τη μαύρη την ψυχή τους.

Κι αν αιμορραγείς
για θαύματα μην ξεκινήσεις

που θα γίνουν η σκληρή φωνή τους.

Κι αν δεν τους βρεις
στην τύχη ποτέ σου μην αφήσεις

την σπανίως λυτρωτική φυγή τους.

Κι αν δεν μπορείς
τους δαίμονές σου να νικήσεις

τότε μάθε πώς να ζεις μαζί τους.
Σωκράτης Τσελεγκαρίδης



Το Άγνωστο Γιατί
Πού είσαι; Πού κρύβεσαι μου λες;
Πού ζεις; Γιατί με θες;
Κλεισμένος στον εαυτό μου γράφω αλλά….
Μη με ρωτήσεις για ποιον γράφω….
Μη με ρωτήσεις γιατί γράφω….

Δεν ξέρω τι μήνα έχουμε.
Αύγουστο; Σεπτέμβριο; Δεκέμβριο;
Σα χθες θυμάμαι τις βιτρίνες στολισμένες.

Μη με ρωτήσεις γιατί ζω….
Μη με ρωτήσεις γιατί αναπνέω….

Δεν ξέρω πού είμαι. Μέσα; Έξω; Ανάμεσα; Πού;
Σα χθες θυμάμαι ότι μπορούσα να πετάω.
Να πετάω ψηλά στον ουρανό
και να βουτάω μέσα στη θάλασσα με το κεφάλι.
Βαθιά μέσα στο σκότος.

Μη με ρωτήσεις γιατί… μη μου το ζητάς αυτό….
Μη με παρακαλάς. Μην πέφτεις στα πόδια μου. Μη με ρωτάς.
Και εσύ το ίδιο σκέφτεσαι το ξέρω.
Γιατί;
Όλοι ψάχνουν το γιατί…

Σπύρος Κοπανιτσάνος



Φλώρα Διαμαντή, το άλλο μου μισό

η ανατολή
ξάφνου με αιφνιδιάζει
δύση εντός μου

Ντόρα Παπαγεωργίου



Πόλα Βακιρλή - Γιαννακοπούλου

Το μάλωμα του ήλιου
Πίσω απ' την πορτοκαλιά

κρύφτηκ' ΄ενας ήλιος
και γελούσε στα παιδιά

τους εμοίραζε φιλιά

Άνοιγε την αγκαλιά
ν' αγκαλιάσει τα πουλιά

που 'βγαιναν απ' τη φωλιά
για ταξίδια μακρινά.

Και μαλώνει το γεράνι
που το είχε παρακάνει

«Μάζεψε τα κόκκινά σου
τ' απαλά τα πέταλά σου

μην τα κάψουν οι ακτίνες
και τ' αφήσουν δίχως ίνες»

Και του γιασεμιού ζηλεύει
τ' άρωμα το δροσερό

«θα σε κλείσω σε μπουκάλι
να σε έχω φυλαχτό

Να σε δώσω στην καλή μου
να μοιράνει τον καιρό
να μυρώσει την αγάπη
που δεν είναι πια εδώ».



Αθηνά Ντόκα

Αλεξάνδρα Σαββοπούλου

Το  Βέλος  Του  Χρόνου
Σφάλισαν τα μάτια μου χειμώνα.
Κι όταν σάλεψαν τα βλέφαρα. 
Με κάρφωσε εγκάρσια η μεταλλική αχτίνα
κάποιου Μάρτη.
Άναρχου.
Διάχυτου.
Ανόσιου.
Και αίφνης! 
Ανάνηψα. 
Εντός.



Πράξεις και Πλάσματα
Οι ξανθές ανταύγειες του ήλιου άρχιζαν να χαράζουν με χάρη το γαλάζιο

του ουρανού. Η πλάση ξυπνούσε. Ένας μαύρος υγρός σβόλος με δυο τρυ-
πούλες φάνηκε κάτω από μια μάζα πεταμένων εφημερίδων. Κατόπιν πρό-
βαλλαν δυο γλαρά ματάκια. Κοίταξαν για λίγο επιθεωρώντας τον γύρω χώρο
και δειλά ένα μικρό μαλλιαρό κορμάκι εμφανίστηκε. Το ζωάκι πλησίασε τις
σακούλες που βρίσκονταν κοντά του και έχωσε μέσα τη μουσούδα του προς
αναζήτηση τροφής. Ένα κομμάτι πράσινο ψωμί βγήκε από τη σακούλα μαζί
με τη μικρή μουσούδα και το ζωάκι βολεύτηκε για να απολαύσει το γεύμα.
Δεν είχε προλάβει ακόμα να καταπιεί την πρώτη μπουκιά όταν άκουσε κοντά
του έντονους ήχους. Αν και  η πείνα του ήταν μεγάλη, η περιέργεια κατανίκησε
και γύρισε να δει την πηγή του ήχου. Τα ματάκια του αντίκρισαν αυτά τα
περίεργα ζώα που είχε ξαναδεί, κρυμμένο κάτω από τη σιγουριά περιοδικών.
Ζώα που περπατούσαν μόνο με δυο πόδια ενώ τα άλλα δυο κρέμονταν από
το σώμα που ήταν όρθιο και κουνιόνταν πέρα δώθε, σηκώνονταν ψηλά και
έπεφταν ξανά. Αυτά τα ζώα έβγαζαν περίεργους ήχους και είχαν γούνα μόνο
στα κεφάλια τους. Έμεινε ακούνητο να παρατηρεί τα περίεργα πλάσματα
που πλησίαζαν όλο και περισσότερο. 

Γιώτα Καλαμαρά



Χριστίνα Παπαβασιλείου

η επιστροφή της Περσεφόνης
Η Περσεφόνη έφτασε με τα δεμένα χέρια
Και δίνει χρώμα και ζωή σε κάθε νέα μέρα.
Εξύπνησε η χαραυγή και με χαρά φωνάζει:
-Καλώς τηνε της Δημητρώς της πολυτσακισμένης
την κόρη τη μονάκριβη την ανθοστολισμένη
που φέρνει άσπρη άνοιξη κι η πλάση αναγαλλιάζει.
Πάλι ανασταίνεται η ζωή κι ο αιθέρας ευωδιάζει!

Ασημακοπούλου Χρυσοβαλάντου



Άνοιξη 
Προχθές είδα το φουστάνι της Άνοιξης.
Μόλις που το πρόλαβα.
Μιαν ακρούλα του μονάχα.
Ήταν γεμάτο ανεμώνες
και νάρκισσους.
Κι όπως φύσηξε τ’ αγέρι,
γέμισε ο τόπος πέταλα
από άνθη αμυγδαλιάς.
Τ’ άρωμά της ξεχύθηκε παντού,
σταλάζοντας στην ψυχή μου
ηλιαχτίδες ελπίδας
κι όνειρα θαλασσινά ταξίδια.
Έτρεξα πίσω της,
μα δε την πρόλαβα.
Χάθηκε.
Μάζεψα όμως
την υπόσχεση που της έπεσε.
«Θα ‘ρθω και φέτος,
οπωσδήποτε θα έρθω.
Φρόντισε να με περιμένεις».

Βασιλική Σταθολοπούλου



Βασίλης Σταματίου, ημέρα της γυναίκας

πολύχρωμος καμβάς
ουράνιο τόξο οι σκοποί όλοι της ζωής σου
με κάθε χρώμα σε απόχρωση του γκρι
ποιος σου φυλάκισε ισόβια το χρώμα;
πώς τα κατάφερες; γιατί είναι ακόμα εκεί;

ένας δραπέτης και πλημμύρισε την πλάση
μ’ ένα χαμόγελο μας γέμισες ψυχή
έφερες Άνοιξη άνθησαν τα λουλούδια
κάθε σου ερώτηση απάντηση έχει βρει

ήσουνα θύμα, έγινες θύτης με πυγμή
σε δεσμοφύλακες ποτέ υποταγή
σπάσανε μόνιμα αυτές οι αλυσίδες
καμβάς πολύχρωμος, με φόντο όλη τη Γη

Οδυσσέας Ζερβός



Ευγενία Οικονομοπούλου

Γυναίκα
Γυναίκα αγία και ιερή
Γυναίκα πλανεύτρα και πόρνη
Μήτρα θαμμένη στα κατάβαθα της ψυχής
Των πάντων
Μήτρα που μας γέννησε και μας μεγάλωσε
Μήτρα που ανέθρεψε όλη την οικουμένη
Γυναίκα σαν μια θάλασσα
Ήρεμη και αισθαντική 
που πλημμυρίζεις από ηδονή όταν βρίσκεσαι μέσα της 
Άγρια και τρομακτική 
Που τρέμεις μπροστά στο μένος της
Που φοβάσαι ότι θα σε καταπιεί όταν φουρτουνιάζει.
Γυναίκα παράδεισος και κόλαση μαζί.
Πλάσμα εξωπραγματικό κι αδιόρατο
Από την μήτρα που μας γέννησε
Από την μήτρα που γεννήσαμε.



Ελένη Πατεράκη, άνοιξη προσμονή

Μυστικό
Και θα μακρύνω τις στιγμές κοντά σου
Με τις λέξεις που θα κρατήσω μυστικές
Να μην ανησυχούν, να μην κινούν διαθέσεις
Να μην αλλάζουν εντυπώσεις και μορφές
τις ώρες να λικνίζουνε να περπατούν νωθρές.

Κέλλυ Ζέππου



Δώσε
Χαμόγελο το ύψωμα στης Άνοιξης το φως, κοινωνία η θεία 

στης ψυχής το  ανάγνωσμα!
Ανάγνωσμα με μύρο λευτεριάς  και ξαστεριάς τα σήμαντρα

π’ αγιάζουν τη  μυρσίνη!
Μυρσίνη της Αγάπης αδερφή  και τ’ Είλωτα η δεύτερη φωτιά

τ’ Αποσπερίτη!
Τ’ Αποσπερίτη που ’ναι φάρος και Αυγή, εκείνων που θε’

να ’ρθουνε στου Αιώνα  την Αιώρα!
Αιώρα με τα πάνδεινα της Γης, που η δυστυχία ολόχαρη

απολαμβάνει τ’ άστρα!
Τα άστρα και τους δώδεκα θεούς, απολαμβάνει δόρατα

με λάμψεις και θυμήσεις!  
Θυμήσεις του ψωμιού της ξαστεριάς, εκείνο που

μπαγιάτικο ακόμα περιμένει!
Ναι! Περιμένει το Αστέρι της Οργής, το θάνατο του είλωτα,

τη γέννηση της πλάσης!
Προσμένει μύρο με φωτιές του κεραυνού, ακολουθία ιταμών

να ’ρθει να ξεψυχήσει!
Δώρο της ζήσης κι ακρολίμανο Οργής, ονειρεμένα πέρατα,

παραμυθιού οι κόρες!
Ξεχάστηκε ο χορός επί σκηνής και γδύνεται απερίσκεπτα

μπρος στις μορφές του  Άδη!
Του Πλούτωνα τις άφωνες σκιές, που άσπιλο νομίζουνε, εκείνο που σιωπάει!
Ω! Υψωθείτε ’σεις νεράιδες στη φωτιά κι αδράξετε τα τύμπανα,

του ήλιου τα  ταμπούρλα!
Ηχούνε με Αυγής αρματωσιά, μ’ ένα καράβι έρχονται πορεία στην Αυλίδα!
Αυλίδα μ’ Ιφιγένειας τη μορφή!
Ψυχή θλιμμένη ύψωσης, τα δόρατα σου, δώσε!!!

Μιλτιάδης  Ντόβας



Κώστας Θερμογιάννης

Κατίνα Βλάχου

Άνοιξη πάντα
ανθίζει τόση ελπίδα
που με ξεγελά

Μαρία Τζουρά

ανάταση
Άνοιξη φτάνει
Βρέχει ροδοπέταλα 
Στις Κυριακές μας



Χρώματα χαράς και ειρήνης
-Αλήθεια έχετε αναλογιστεί, τι άχαρη που θα ήταν η ζωή χωρίς
τα χρώματα της γης και τ’ ουρανού, 
που η φύση απλόχερα προσφέρει αλλάζοντας τη ζωή μας,
χρωματίζοντάς την.
-Και όπως ξέρετε εν καιρώ πολέμου, δεν κυριαρχούν τα ζωηρά
χρώματα, ας ζήσουμε όλοι οι λαοί συμφιλιωμένοι και αγαπημένοι, για
να μπορούν να χαρούν οι άνθρωποι τα χρώματα της ειρήνης, να μείνει
η γη γεμάτη χρώμα, χαρά και ειρήνη!
-Οι ηγέτες ας αναλογιστούν τα καταστροφικά αποτελέσματα ενός
επερχόμενου πολέμου.
-Ας καθιερωθεί η παπαρούνα σύμβολο ειρήνης, σε όλες της χώρες, και
ας φορέσουμε όλοι την ημέρα μνήμης των πεσόντων, των παγκόσμιων
πολέμων, την κατακόκκινη παπαρούνα, που φοράνε οι φίλοι μας οι
Άγγλοι, οι Σουηδοί…  και την ημέρα αυτή ας γεμίσει όλη η Γη με το
ολοκόκκινο χρώμα της στέλνοντας το μήνυμα της Ειρήνης, να ευαι-
σθητοποιηθούν όλοι οι ηγέτες για την αποτροπή ενός νέου πολέμου!!
- Ας γεμίσουν την ψυχή τους με τα χρώματα της ειρήνης
-Ας φορέσουμε όλοι την ημέρα μνήμης των πεσόντων, την
κατακόκκινη παπαρούνα, που φοράνε οι φίλοι μας… 
-Ας γεμίσουμε με το χρώμα της Ειρήνης, την ψυχή και την καρδιά
μας και να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας… 
-Το κόκκινο χρώμα σαν μια κόκκινη θάλασσα, να καλύψει όλη την Γη
και να ενωθεί με όλα τα χρώματά της, στέλνοντας παντού το μήνυμα,
γεμίζοντας με χρώμα την ζωή των ανθρώπων, γιατί το χρώμα είναι
Ζωή!!! 

Νατάσσα Θάνου



Ελένη Ε. Νανοπούλου

Ο τυφλός
Με πλησίαζαν αργά. Αποσβολωμένη κοιτούσα εκείνα τα παπού-

τσια. Είχαν, λες, δική τους ζωή.  Γνώριζαν ακριβώς τι μεταφέρουν:
τυφλό με φωτογραφική μηχανή. Αρχίζει να κεντράρει στο κάδρο
του και είμαι άθελά μου στο κέντρο του. Μια γραμμή -νήμα νοερό-
λες και μας ένωναν, υποκείμενο και αντικείμενο. 

Ζαλισμένη κρατήθηκα με τα χέρια στον τοίχο πίσω μου. Βού-
λιαζα σε υγρό περιβάλλον -στις λίμνες των θολών ματιών του. Τα
παπούτσια, παλιά δερμάτινα με κορδόνια, στάθηκαν απέναντί μου.
Σε σπηλιά κρυμμένα τα σκοτεινά μάτια -τα μέσα που αισθάνονται-
κι από τις χαραμάδες τους έβλεπαν κάτι. Μισοκλείνοντας τα βλέφαρά
μου στον ήλιο σταμάτησα να ανασαίνω. Ένιωσα ότι κάποιος τραβάει
μυρωδιές από το δέρμα μου, παλμούς από την καρδιά, μουδιάσματα
από τα πόδια, αθόρυβες ροές από τις φλέβες μου. 

ΚΛΙΚ ακούστηκε και συνήλθα. Του ζήτησα να δω τι φωτογρά-
φισε. Στην οθόνη είδα ένα οπτικό ποίημα. Όχι γιατί ήμουν όμορφη,
όχι. Ο ξένος τυφλός φωτογράφος αποτύπωσε την αλήθεια μου.

Έλλη Οικονόμου, Peach tree blossoms



Θεοφάνης Λ. Παναγιωτόπουλος

Ο Λάζαρος
Όλη τη νύχτα ξόδεψε, μιλώντας μου για θαυμασμό
θαυμασμό  για τον Λάζαρο
ο ανήρ τούτος, κατόρθωσε να γνωρίσει το κέρμα κι από τις δύο όψεις
πόσοι και πόσοι – όμοιοί του
πούλησαν μερτικό απ’ την ψυχή τους 
αποτυγχάνοντας μια ζωή
για ότι ο “νέος” – Λάζαρος
έζησε πλάι στη θεά Τύχη – η οποία γιόρτασε κοντά του,
ένα βράδυ χαρίζοντάς του, το ανείπωτο
ως δώρο. 
Δε λησμονήθηκε ποτέ από την ιστορία
το φευγιό και η επιστροφή του
από το υπερπέραν.

Σχεδόν τα ξημερώματα με ρώτησε τη γνώμη μου
τότε σαν άλλος Οδυσσέας μηχανεύτηκα 
πως:
“όσοι αγάπησαν διέσχισαν τον κόσμο ολάκαιρο”
πως ο Λάζαρος μπορεί να  ευνοήθηκε από την τύχη
στερήθηκε όμως  τον αγώνα του Έρωτα.
Γιατί με τούτο τον αγώνα θα γνώριζε πως όλα  μαθαίνονται αγαπώντας. 
Έμεινε λησμονημένος από τον Έρωτα κι αυτό είναι κάτι που η ιστορία
δεν μπορεί να κερδίσει… 



Δήμος Χλωπτσιούδης
άγρια Μακεδονία, το λίκνο του βουνού



Μοίρα
Η μοίρα πάντα
θα μας καρτερά
και όταν οι ψυχές
θα ταξιδεύουν
σε εκείνη την Άνοιξη
χωρίς σώμα
χωρίς Πατρίδα
μέσα στην φυγή
λυτρωμένες, τριγυρισμένες
από ξενιτιά μέσα από
τους νέους βλαστούς, τους
ροδανθούς και τα ανθισμένα
κλαριά
με φλόγες ανέγγιχτες
στην ομορφιά
θα λυγίσουν στην παράξενη
γιορτή των χρωμάτων
στα αρώματα των καρπών
θα μεθύσουν
προσμένοντας

Ευτυχία Καπαρδέλη



Μαρία Τζουρά, τελειότητα

Ήρθες
Έφτασες στα μέρη που σε ήθελαν.
Τους προετοίμασες στα σκοτεινά
με μια σιωπή εκεχειρίας.
Είχαν το χρόνο να σκεφτούν
ποιες πράξεις θα σε καλωσόριζαν, άνοιξη.
Δειλά δειλά έβαλες στον ουρανό
το χρυσαφί μαργαριτάρι σου.
Κι ήταν όμορφο το μόνο τραγούδι, το δικό σου.
Πινέλα, πένες κι άγγελοι
αποθαύμαζαν τη μορφή σου.
Κοπέλα ροδοδάχτυλη, μικρή ξανθομαλλούσα
χόρευες πίσω απ’ τις αμυγδαλιές.
Πόσο χαιρόσουν που οι ψυχές είχαν πιαστεί
χέρι χέρι στην πρώτη αυτή,
στη μέρα της γιορτής σου.

Βασιλική Ζωγραφούδη



Ειρήνη Δερμιτζάκη

Οι κοριοί
Πάσχα στη μεγάλη πόλη. Στο βρόμικο τρένο μ’ όλες τις φυλές του

Ισραήλ. Οι άνθρωποι στο τέλος της μέρας με σκεβρωμένες πλάτες. Σαν
σαλιγκάρια που κουβαλάνε στην πλάτη τη μοναξιά τους αντί το όστρακο.
Ίσως αυτή να είναι η νέα μορφή κατοικίας. Να κατοικείς στο αδειανό
της ύπαρξής σου. Το βαγόνι χοροπηδά πάνω στις ράγες και τα κουρα-
σμένα κεφάλια φεύγουν κάθε τόσο από τον άξονά τους. Εγώ καλοντυμένη,
με το παλτό της μαμάς μήπως και νιώσω πιο οικεία. Γιατί ποιος είπε
πώς δεν μπορούμε να αγαπάμε αυτούς που απέχουν; 

Στην εκκλησία πρόσωπα οικεία κι άγνωστα. Ίσως να φταίει ο φωτισμός
από τους πολυελαίους. Μια νέα γυναίκα μοιράζει κόκκινα αυγά. Ο ιδρώ-
τας στα δάκτυλα κάνει το τσόφλι να  γυαλίζει. “Τι μας κάνει να νιώθουμε
ότι ανήκουμε κάπου;”, αναρωτιέμαι ενόσω ο ιερέας ανακοινώνει πως ο
Χριστός Ανέστη. Κι έτσι το χαμόγελο έχασε το τοξωτό του σχήμα. Τη
χαίρομαι την εναλλαγή χαράς-θλίψης. Ο παγετώνας των προηγούμενων
χρόνων έθαψε τόσα συναισθήματα. Και ξέρεις, παρ’ όλο που δεν τα νιώ-
θεις αυτά συντηρούνται μέσα στον πάγο. Όταν λιώνουν οι πάγοι αποκα-
λύπτονται σαν θηρία προϊστορικών χρόνων. Βγαίνω απ’ την εκκλησία
και περπατώ μόνη προς το σπίτι. Τι τρέφει άραγε τα συναισθήματα;
Πώς επιβιώνουν παντός καιρού; Σαν κοριοί που μια σταγόνα αίμα τους
τρέφει για μήνες.

Ντόρα Παπαγεωργίου

πρώτη του μήνα
σαν πέρσι ίδιο ψέμα
μαζί για πάντα



Ιωάννης Κασσής

Αρνούμαι
Στέρησα την ευτυχία απ’ τους πρωτόπλαστους.
Ξεκοίλιασα εχθρούς για να σωθώ και φίλους για να «προχωρήσω».
Υπέβαλα σε απεχθή βασανιστήρια ανθρώπους αθώους

τρυπώντας τους τα σπλάχνα.
Χτύπησα άνανδρα από απόσταση γενναίους ιππότες

με τα φαρμακερά μου βέλη.
Τύφλωσα ήρωες και πατριώτες με την πύρινη αιχμή του μίσους μου.
Λαμπάδιασα «αιρετικούς» και «απόλαυσα» γυμνά καμένα γυναικεία
κορμιά. Σάρκα σε αιωρούμενη στάχτη. Αιμάτινα παλούκια.
Ακούμπησα σε ολάκερα κρανία και έζησα τον τρόμο

και την ηδονή του αποκεφαλισμού.
Μα κάποτε ήρθε Αυτός. Με άγγιξε ιδρώτας Θεού.

Με πότισε αρχέγονο αίμα. Με μπόλιασε άγια χολή και οσμή
απόκοσμη. Μοιράστηκε τον φόβο τον ανθρώπινο και πέθανε
φυτεύοντας τον άγιο θάνατό Του στα μουχλιασμένα κύτταρά μου. 

Τίμιο ξύλο με καλείτε άνθρωποι και εσφαλμένα αξιώνετε ευλογία
από μένα… 

Αθηνά Ντόκα



Ασημίνα Αθανασιάδου

Ώρες
Ώρες αποκαθήλωσης,
ώρες περισυλλογής.

Ο θάνατος και η ζωή, το τέλος και η αρχή.
Οι καμπάνες της κατατρεγμένης ελπίδας,

ο τάφος των χαμένων διαλόγων,
ο λυγμός που κρεμάστηκε στα χείλη

και η αδήλωτη αγάπη
περιπλανώνται στον ανοιξιάτικο αέρα.
Οι άγγελοι των χαρμόσυνων ειδήσεων

και της πολυπόθητης ανακούφισης καταφθάνουν
και διαπραγματεύονται το χαμένο χρόνο

λίγο πριν την Ανάσταση.
Αγκομαχώντας πλησιάζουν οι ευτελείς πόθοι μας

το μεγαλείο της ανιδιοτέλειας
και την ταπεινότητα του τίμιου ξύλου

που φιλάμε στον κόρφο μας.
Κραυγές και ψίθυροι των ψυχών μας

που περιμένουν την Ανάσταση,
διασκορπίζονται στο σύμπαν

και αναγγέλλουν  την έλευση του Θεανθρώπου.



Αγγελική Ισχνοπούλου

Νίκος Νασόπουλος

Τ’ Απρίλη τα μπολιάσματα
Στη μυστική ησυχία του κήπου χανόταν τους Απρίληδες, τότε που
ξυπνούσαν οι χυμοί και θέριευαν τα δέντρα.
Τα έβλεπε να ξεπετάνε τους κλώνους τους με δύναμη και να γεμίζουν
φύλλα σε λίγες μέρες λες και ήθελαν να φτάσουν στον ουρανό.
Ακόμα και τα πιο αδύναμα, τα πιο μικρά, έβαζαν όλη τους τη δύναμη
να δείξουν πως είναι κι αυτά εκεί, πως υπάρχουν...
Το ’θελε πάντα να μπολιάσει εκείνες τις νερατζιές και το ’χε προσπαθήσει.
Το είχε προσπαθήσει με όλες τις μεθόδους Απρίληδες κι Απρίληδες.
Εκείνες αρνιόντουσαν και ατίθασες όπως ήταν συνέχιζαν ν' ανθίζουν
κι έπειτα να δένουν τα νεράτζια τους...
Τα λουλούδια τους κάλυπταν σχεδόν όλες τις άλλες μυρωδιές του
κήπου σα να ήθελαν να του πουν πως θα συνεχίσουν να είναι
νερατζολούλουδα κι όχι κάτι άλλο...
Εκείνος τις χάζευε έτσι τουφωτές και καταπράσινες που ήταν και ίσως
είχε ξεγράψει το όνειρο του μπολιάσματος..
Δεν τον πείραζε πολύ που δεν πιάνανε τα μπολιάσματα, το είχε δεχτεί
πως στον κήπο είχε δυο επαναστάτριες....



Εξαΰλωση
Εκεί που τελειώνει το σώμα
Σ’ ερωτεύομαι.
Σε πλάθω με κινήσεις αέρινες.
Εκεί που οι αισθήσεις νεκρώνουν
Σε μαγεύω.
Εκεί που αρχίζει το δάσος
Δίνω γροθιά στο σκοτάδι
Από ένα καράβι
Με πανί τις λέξεις σου.
Εκεί που κουρνιάζει ο Έρωτας
Αγγίζω το περίγραμμα που φλέγεται.
Αυτό το φθινόπωρο θα ακούσεις
Την κλαγγή των πουπουλένιων όπλων
Το υφάδι της καρδιάς μου.
Αγκάλιασα τη φουρτούνα
Λάτρεψα τη σκιά.
Ο αντικατοπτρισμός του κορμιού
Θα  συντροφέψει τις σκέψεις μου.
Εξαΰλωση.
Δεν περίμενα να σ’ αγαπήσω τόσο.

Αριάδνη Πορφυρίου



Δήμος Χλωπτσιούδης, αισιοδοξία



Σοφία Σκλείδα

Ασυμβατότητες
Άτυπα και ασύμβατα κοινωνούν οι ψυχές

Όταν η σιωπή εκπυρσοκροτεί δάδες φωτιάς
Το βλέμμα μαχαιρώνει τη θλίψη

Τα σώματα λυσσομανούν μανιωδώς άμυνα αντίστασης
Τα χέρια πνίγουν χαϊδεύοντας το κενό

Τα χείλη φιλούν ικετεύοντας φαιδρότητα συγχώριας
Η ένταση νικά τη γαλήνη ενώ η θαλασσινή αύρα κελαρύζει

ιλαρά θεομητορικά άσματα...

Τάνια Βουδούρη

Μεδούλι
Το σώμα γνωρίζει.
Ένα δεμάτι νεογέννητες ελπίδες
κάτω απ’ το δέρμα σκιρτούν.
Προικιά
μιας εστεμμένης νιότης,
που αναρριγούν
στο κάλεσμα του φωτός,
που λαμπυρίζουν
επάνω απ’ τα στέρφα μειδιάματα
τόσων αιώνων.

Στωικά το εναποθέτω
στα σωθικά των άλλων.
Ως τον έξω κόσμο να κυλήσει η ζωή.



Βάνια Σύρμου, στάχυ

Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη

Πορθητής φέρει του Απρίλη τη χάρη
Νεράιδες αχνοφαίνονται στο μούχρωμα                               
πόες του πόθου ανταύγειες αστροφέγγουν     
Στην κεφαλή ανθοφορεί πορτοκαλιά                                       
στο στήθος λάμπει μυρωμένη μυγδαλιά 
Ανθοί μυρτιάς ραίνουν μορφές αέρινες 
Χάντρες χαράς μειδιάματα  σαγήνης
Ασημοστολισμένες κόρες του νερού
νούφαρων φιόγκοι καθρέφτισμα φρεάτων
Προβάλει ο έρωτας τροπαιοφόρος 
πορθητής φέρει του Απρίλη τη χάρη



Εαρινή προσμονή
Δυο γουλιές κρασί να πιω μαζί σου,
κάτω απ’ το φεγγαρόφωτο.
Δυο συγχορδίες δακρυσμένες 
να ξεπηδήσουν απ’ την κρεμασμένη 
στον τοίχο κιθάρα.
Δυο λόγια υπόσχεσης σαν όρκος διαλεχτός
και λίγος έρωτας,
όχι περισσότερα, όχι λιγότερα,
μόνο αυτά, μόνο μ’ αυτά.
Αρκούν να ξεστρατίσουμε
ως των σύννεφων την αυλή.
Αρκούν να αλητέψουμε 
στων κυμάτων την παραζάλη.
Εκεί να ζήσουμε για το τώρα,
όχι για το αύριο, ούτε για το χθες.
Εκεί να προλάβουμε την μακροθυμία του Θεού,
εκεί να προλάβουμε και το χάδι του.
Έλα τώρα, που χαμογελούν τα νυχτολούλουδα,
έλα τώρα, πριν ξημερώσει.
Τελειώνω το ποίημά μου, βιάσου να με προλάβεις.

Ιωάννα Α. Αγγελή



Κώστας Θερμογιάννης



Γεωργία Καλαμαρά

Κρατάει δυνατά το κίτρινο μπαλόνι στα χέρια της. Ο αέρας τής τρα-
βάει άτακτα τις πυκνές πλεξίδες και της φέρνει σκόνη στα μάτια. Τη μα-
λώνει γιατί τον αργοπορεί. Αλλά εκείνη δεν θέλει ακόμη να το ελευθε-
ρώσει. Ανοιγοκλείνει τα μάτια της, που την τσούζουν, αρκετές φορές σε
μία προσπάθεια να καθαρίσουν από τη σκόνη. Ένα-δυο δάκρυα ως
αποτέλεσμα αντίδρασης της επαφής των μικροσκοπικών σωματιδίων με
τους οφθαλμούς της, είναι για λίγο ικανά να την ανακουφίσουν. Σηκώνει
το κεφάλι και στρέφει το βλέμμα στον ουρανό. Είναι συννεφιασμένος
αλλά πεντακάθαρος. Τα πλεγμένα της μαλλιά ακόμη χορεύουν σε ακα-
νόνιστο ρυθμό. 

Στρέφει το βλέμμα στο μπαλόνι. Θαυμάζει το κίτρινο χρώμα του-
το αγαπημένο χρώμα του πατέρα της- και νιώθει πως κρατάει έναν
χρυσό ήλιο. Σφραγίζει το μήνυμα της αγάπης της με ένα φιλί κι αφού
παίρνει μια βαθιά ανάσα, εναποθέτει το μπαλόνι στα χέρια του ταχυ-
δρόμου της φύσης. Ο φθινοπωρινός αέρας το αρπάζει με τα διάφανα
χέρια του τόσο σφιχτά λες και φοβάται μήπως η μικρούλα αλλάξει
γνώμη.

Τα μεγάλα μάτια της στο χρώμα του μελιού, παρακολουθούν με λα-
χτάρα το αέρινο λεωφορείο να απομακρύνεται γρήγορα και τον κίτρινο
επιβάτη να ταρακουνιέται άτσαλα στα τραντάγματά του.



Άννα Ρουμελιώτη



Επανάσταση
Σήμερα το είχε αποφασίσει. Θα ξεκινούσε επιτέλους τη δική του επα-

νάσταση. Ντύθηκε βιαστικά! Το βλέμμα του έδειχνε να χάνεται καθώς
ταξίδευε πίσω στον χρόνο και τους αγώνες που έκαναν όλοι ενωμένοι.
Ήθελε να γίνει πραγματικότητα το «όνειρο» του δίκαιου κόσμου. «Φτάνει
ως εδώ» βροντοφώναξε. Σκέφτηκε όλη του την πορεία από μικρό παιδί
έως σήμερα στα 75 του χρόνια. Είχε βιώσει όλα τα συναισθήματα. Είχε
έρθει η ώρα για να απελευθερωθεί. Το είχε πάρει απόφαση.

Σηκώθηκε, φόρεσε το καπέλο του και άνοιξε την πόρτα. Τα βήματά
του ήταν βαριά.  Η καρδιά του δυνατή  και γερή! Ήταν κυριευμένος από
τις αξίες μιας άλλης εποχής με μια καρδιά να πάλλεται. Οι εργάτες στους
δρόμους ξαφνιάστηκαν με το που τον είδαν έτσι. Η φωνή του ήταν ξεκά-
θαρη! Τους καλούσε να σταματήσουν την δουλειά τους και να συμπορευ-
τούν μαζί του. Ο κόσμος μετά το πρώτο σοκ άρχισε δειλά-δειλά να τον
χειροκροτεί και να τρέχει κοντά του υψώνοντας τις γροθιές του. Το ταξίδι
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργατών μόλις είχε αρχίσει. Οι
πέντε έγιναν δέκα και οι δέκα είκοσι. Ο δρόμος είχε πλημυρίσει αυθόρμητα
από κόσμο που ακολουθούσε τα βήματα του 75χρόνου ηλικιωμένου που
τους οδηγούσε.

Η επανάσταση μόλις άρχιζε! Φίλιππος Φιλίππου

Μάχη Τζουγανάκη

Τον δρόμο που επιλέγεις να περπατήσεις μπορείς να
μην τον έχεις σημάδι στον χάρτη σου. Οφείλεις όμως
να τον έχεις ονειρευτεί πρώτα.



Ελένη Πατεράκη, μάνα



Απόστολος Παλιεράκης

Τη λάσπη απ’ τον Σταυρό να πλύνεις
Έχω οκτώ μέρες να σε δω και πέντε να σε νιώσω. Τρόπος του λέ-

γειν, να σε νιώσω. Εσύ πρέπει να νιώσεις. Κι αυτό ήταν αδύνατο πριν
πέντε μέρες. Μεγάλη η βαβούρα. Μαστόροι, υλικά, εργαλεία. Αύριο,
όμως, θα έχει ησυχία και αύριο θα έρθεις• είσαι εξπέρ στην παρα-
πλάνηση. Μετά θα τους διώξεις∙ όλους. Για να μείνουμε μόνοι, θα
τους πεις… εξπέρ στην παραπλάνηση.

Δεν θα έρθεις μ’ άδεια χέρια. Σκέψου, όμως, τι θα φέρεις. Μη
φέρεις λουλούδια, όχι λουλούδια. Θα ‘ρθει καιρός που οι άνθρωποι,
οι αμαθείς, θα ξέρουν πως η ζωή, η κάθε ζωή, έχει σκοπό∙ αρχή,
τέλος και ενδιάμεσα σκοπό. Γι’ αυτό υπάρχει ο πόνος∙ γιατί η ζωή
δεν είναι για να κόβεται, μόνο να  τελειώνεται.

Ξέρεις πόσο πονάνε τα λουλούδια, όταν τα κόβουν; Όχι, δεν ξέρεις
και δεν μπορείς να φανταστείς. Την αγάπη μας θα σου ζητούσα να
μου φέρεις, αν δεν ήσουν εξπέρ στην παραπλάνηση. Νερό και σφουγ-
γάρι, αυτά να φέρεις. Τη λάσπη απ’ τον σταυρό να πλύνεις… από τον
σταυρό μου. Κάνει το είκοσι δύο να φαίνεται ενενήντα εννέα. Η
βέβηλη βιασύνη του τεχνίτη  συγκαλύπτει τον αβάστακτο πόνο του
λουλουδιού που έκοψες, με το ανεξιχνίαστο  παραπλανητικό  σου
δηλητήριο.



Μαρία Μπουράνη, ξημέρωμα



Άννα Γεωργαλή

Δείλι της άνοιξης
Αργεί να πέσει η νύχτα
του μαγιάτικου ουρανού 
γλυκιά μου αγάπη.
Στην πόρτα σου ακόμα 
-κόκκινο τριαντάφυλλο-
ο ήλιος της άνοιξης 
ζεστός αποστάτης του απογεύματος
Α, πως ανοίγει η καρδιά 
φωλιά στο πρώτο χελιδόνι!
Κι η αγάπη αχ!
Γλυκιά και ρόδινη
σε τυλίγει σε σύννεφο βελουδένιο.
Στέλνει το γέλιο σου στον ουρανό
ξεριζώνοντας αμετάκλητα
την ψύχρα του χειμώνα.
Αν είναι να πεθάνω
ας πεθάνω μια στιγμή αγαπημένη 
στην αγκαλιά σου
τούτο του δειλινό της Άνοιξης.

Οι καλημέρες σου
Χάδι κάτω από φεγγάρια σαστισμένα
με φώτα χλωμά.
Σκισμένα φτερά πεταμένα,
φυσήματα μαγιάτικα
απ’ τις άνοιξες
είναι οι καλημέρες σου.

Αθηνά Αλεξοπούλου



Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη

Κομμένη Άνοιξη

Κλεμμένα τριαντάφυλλα οι λοβοί των αυτιών σου.
Πήγα και μάζεψα τα δάκτυλα μην τρυπηθώ.
Τέντωσα τα μανίκια.
Βάλθηκα να κλέψω της ακοής σου τα αγκάθια.
Λες κι ήξερα πόσο ξετσίπωτες ήταν οι λέξεις.
Κλεμμένα τριαντάφυλλα.
Χάδι στερνό σε πέταλα που ρίχτηκαν στο πάτωμα.
Τα μάζεψα σε γυάλινο φιλί.
Γλυκά τριαντάφυλλα κι όλα κλεμμένα.

Χαρά Χρυσάφη



Αντώνης Θαλασσέλης

Σύνθεση
Του ήλιου κόρη λαμπερή  της ευωδιάς τραγούδι, 
μάνα της γης ολάνθιστης των λουλουδιών το γιόμα.

Στου φεγγαριού το φως σκορπάς του έρωτα 
το πρώτο σκίρτημα,  το πρώτο καρδιοχτύπι.

Θαλασσινή η αύρα σου ξεχύνεται σαν χάδι,
φιλί για πάντα ερωτικό στ' αντάμωμα της νιότης.

Τα χελιδόνια γύρισαν  φωλιές του πάθους 
χτίζουν σ' απόμερα  κι ηδονικά μπαλκόνια.

Τρυγούν οι μέλισσες της προσμονής το νέκταρ, 
μεθώντας απ’ το κάλεσμα των αηδονιών που  άδουν.

Ουράνιες σάλπιγγες  σκορπάνε νότες  σε λουλουδόπλεχτο  χαλί, 
συνθέτοντας μελωδικές  φιγούρες στο βαλς  της άνοιξης που πρόβαλε.

Απορία
Τι κάνουμε τα τριαντάφυλλα όταν μαραθούν;
Τα πετάμε στα σκουπίδια;
Στα σκουπίδια σαν άχρηστα 
ή χαλασμένα αντικείμενα που τελείωσε η χρήση τους;
Δεν τους άξιζε αυτή η μοίρα
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί αυτήν την κατάληξη;

Σταύρος Ξ. Πέτρου



Φίλιππος Φιλίππου, μουσικοί



Τζούλια Παπά

Υπάρχουν νότες
που γράφτηκαν
με αίμα.
Μόνο και μόνο
για να θυμίζουν,
κάποιες χαμένες αγάπες...
Κάποια χαμένα όνειρα...
Κάποιες μισοτελειωμένες στιγμές...
Κάποιους μεγάλους έρωτες που
χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου,
αφήνοντας πίσω τους ανεξίτηλα σημάδια
και πληγές που θα αιμορραγούν…
Κάθε στιγμή...
Κάθε ανατολή...
Κάθε ηλιοβασίλεμα...



Δήμος Χλωπτσιούδης,
ανήφορος για τ' όνειρο



Αχιλλέας Ιωάννου

Τα όνειρα πληθαίνουν
όσο τα χρόνια μου περνούν τα όνειρα πληθαίνουν

είναι ίσως γιατί θαρρώ η στράτα πως στενεύει 
και το μυαλό θε να διαβεί σε ό,τι αυτό γυρεύει
φτιάχνω ένα νέο σκηνικό, αυτό που με βολεύει
ίσως πάλι είναι γιατί, ο φόβος  να με κυριεύει

τα όνειρα είναι σαν πουλιά, καμιά φορά γυρνάνε
ξάφνου όπως προβάλλουνε, έτσι ξάφνου  πετάνε
χωρίς λαλιά, χωρίς γιατί, φοβίζουν,  ζωντανεύουν                    
κι όσο εμείς τα φτιάχνουμε, τόσο αυτά θεριεύουν

γι’ αυτό το όνειρο ζήσε το, πλάσε το, καν’ το να ζωντανέψει
πάλεψε με τα θέλω σου κι αυτό θα τιθασέψει  
κι όταν το φως μες στο μυαλό αυτό θε να το σβήσει      
ζέψε τα όνειρα μπροστά, η ζωή να ξαναρχίσει

αχ  πόσο θα ’θελα πολύ, τώρα να ’μουνα  νέος    
κι όνειρα να μην ξαναδώ, μα να ’μουνα γενναίος
μα είναι ο χρόνος που ’φυγε κι εμένα κάνει δώρο
όσα δεν έζησα μέχρι εδώ, σ’ αυτά να τα γυρεύω



Άννα Ρουμελιώτη

Ντόρα Παπαγεωργίου

κι ως μπαίνει ήλιος 
στ΄ ανοιχτά πουκάμισα
πώς κοκκινίζει!

Μη με ρωτάς ποιο είναι το όπλο ενός συγγραφέα, ενός
ποιητή. Δεν αμυνόμαστε μα ούτε και εγκληματούμε.
Μη μας μπερδεύεις...

Μάχη Τζουγανάκη



Σοφία Ντούπη

Το καλοκαίρι...
Στέγνωσε, σκίστηκε απ’ τη δίψα η γη, 
το καλοκαίρι μέστωσε... 
το φίδι δεν χωράει ανάμεσα απ’ τα στάχυα.
Μύρισε ο αέρας σαν ζεστό ψωμί,
λίγη λαχτάρα, εκείνη των παιδιών κι όνειρα να ’χα...

Θα φέρει λέω το σύννεφο χρυσή βροχή,
που την καρδιά μου θα γεμίσει με αγάπη.
Και απ’ την ανέμη του παραμυθιού η κόκκινη κλωστή, 
θα ξεκλειδώσει λόγια και φιλιά 
απ’  το ντουλάπι.

Να σκορπιστούν στον άνεμο σαν γιασεμιά,
σαν μεθυσμένα νυχτολούλουδα πίσω από το φράχτη.
Και ‘μεις να γινούμε σαν και τότε δυο παιδιά,
να τραγουδάμε την ζωή που είναι να ‘ρθει.



Αθηνά Αλεξοπούλου Παππά



Βάσω Καρλή

Το δωμάτιό της αγνώριστο. Πεταμένες παντού λευκές σελίδες. Άλλο
ένα βράδυ περνά και η προσπάθειά της, να γράψει οτιδήποτε, άκαρπη.

Αν είχε μιλιά αυτό το καημένο το χαρτί, θα ούρλιαζε από την κακο-
ποίηση που του ασκούσε. 

Άλλα τα τσαλάκωνε, άλλα τα έσκιζε. Πατούσε τόσο δυνατά το στυλό
πάνω τους, με αποτέλεσμα να τα τραυματίζει και να πονούν.

Τα στοιβαγμένα χαρτιά φανερά ενοχλημένα, άρχισαν να συνομιλούν
και να εκφράζουν τα παράπονά τους. Όλα συμμετείχαν στη συζήτηση,
εκτός από ένα.

Παίρνοντας από μόνο του, το λόγο, τους είπε: δεν είναι τυχαία η πα-
ρουσία μας σε αυτό τον κόσμο. Δημιουργηθήκαμε για κάποιο σκοπό.
Είμαστε προνομιούχοι σε σχέση με άλλους. Έχουμε την τιμή να φιλο-
ξενούμε στις σελίδες μας ποιήματα, λογοτεχνικά έργα, λόγους σπουδαίων
ανθρώπων, παιδικές ζωγραφιές, εργασίες κάθε είδους. 

Είμαστε πηγή έμπνευσης. Και εάν ορισμένοι μας πετούν, σε κάποιους
άλλους σίγουρα θα φανούμε χρήσιμοι.

Ο μονόλογος, διακόπτεται απότομα από την παρουσία της. Κάτι
ψάχνει να βρει μέσα στο σωρό.

Σε κάποιο είχε γράψει μια λεξούλα, ίσως αυτή να τη βοηθούσε να
ξεκινήσει την ιστορία της.

Επιτέλους, το βρίσκει. Δυστυχώς, η λέξη έχει σβηστεί. Δίνοντας
χρόνο στον εαυτό της, αναπνέοντας αργά και ήρεμα, πιάνει και πάλι το
στυλό και αρχίζει να μεγαλουργεί.



Φλώρα Διαμαντή



Αγγελική Χυτήρη

Αριάδνη
Σ’ είδαν στο βράχο να παραπατάς
σ’ είχε σκεπάσει λένε η αλμύρα 
και σ’ είχε ψήσει ο ήλιος ο καυτός.
Τα μαύρα σου μαλλιά είχαν ασπρίσει
κι οι άνεμοι σου χάραξαν το νου.
Σ’ ένα λαβύρινθο είχες χαθεί
σ’ όσα θυμάται μόνο το σώμα,
δρόμους απάτητους μες τον αφρό
πλοία που άλλαξαν έξαφνα ρότα.
Κόρη  π’ αψήφησες τον ήλιο και το φως το δυνατό
Κι άκουσες τ’ άστρα σου που σε προστάζαν
Πήγες και χόρεψες με τη φωτιά
-κάποιοι μιλήσανε γι’ αποκοτιά-
Τα ρούχα τα μεταξωτά σκισμένα
και τα πορτέτα τα οικογενειακά κομμάτια
Σ’ όλους να λες το ίδιο παραμύθι
τάχα δε σε παράτησε, η απόφαση κοινή
και τώρα ζεις ευτυχισμένη
και το Θησέα ούτε που τον σκέφτεσαι.



Βασίλης Σταματίου, άπιστη

Το κύμα  της θάλασσας,
Τόσο απαλό και μελωδικό,

Σαν την αγκαλιά σου.

Το άγγιγμα με ταξιδεύει,
Αφήνομαι στο χάδι της,

Σαν σκλάβος της.
Ιωάννα Μαγοπούλου



Κωνσταντίνα Παγώνη

Μελαγχολικές μελωδίες πηγάζουν
από την καρδιά μιας πόλης λησμονημένης.
Αιώνιοι ήρωες αφήνονται
σε ό,τι το σκοτάδι κρύβει.
Αίρουν τις ασπίδες των ονειροπόλων
να κοιτάξουν τον ήλιο.

Ο Ποιητής κάποτε ύμνησε
τον θησαυρό των ματιών σου.
Κι είναι οι θάλασσές σου 
απύθμενες
και τα θηρία μέσα σου, 
Κάποια κόρη 
που ποτέ δεν ξέχασες.

Ανείπωτες λέξεις παρασύρθηκαν 
από καλπάζοντα κύματα
μαζί με ένα αντίο.
Κι αν σε πλήγωσε η Ιθάκη,
η ουσία ήταν το ταξίδι
κι ας μην ήμουν το λιμάνι σου.

Τώρα απομακρύνεσαι
καθώς η τελευταία ακτίνα της μέρας
νωχελικά φωτίζει
μια θάλασσα μονάχη.

Σιωπή...



Δήμος Χλωπτσιούδης,
άγρια Μακεδονία, η ζωντάνια του νερού



Χριστίνα Παπαβασιλείου

Ανατολή
Χάραζε Δευτέρα,
από τις όμορφες Δευτέρες
εκείνες που τα χρώματά τους
σε γεμίζουν ελπίδα·

Ελπίδα που μοιάζει με 
τα πολύχρωμα όνειρά σου 
τούτη την ώρα

Ελπίδα που τρυπώνει 
απ’ το ανοιχτό παραθύρι 
στέκεται μπροστά σου 
Και γελά

Ελπίδα που φωλιάζει μέσα 
στην ψυχή σου
μετατρέπεται σε δύναμη
και φωνάζει:

«Ζήσε!»



Έλλη Οικονόμου,
Hidden (Calypso canyon, Mt. Ossa)



Μαρία Αϊβάζη Ζάγορα

Η δίψα
Μεγάλη απόφαση και τολμηρή για την δική της ύπαρξη η ση-

μερινή. Τόσα χρόνια την μελετούσε και όλο έκανε πίσω μα τώρα,
όσο ποτέ άλλοτε δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Δυο γουλιές από το
παγούρι που γέμισε πριν λίγο από την πηγή και πάμε για ανάβαση.
Πάνω στον λόφο με βηματισμό γοργό προσπαθούσε να φτάσει
την ανάσα της, που είχε πάρει το προβάδισμα για να κερδίσει
εκείνη την εικόνα που τόσο αδημονούσε να αντικρίσει. Δεν υπάρχει
περίπτωση! Βαθιές ανάσες και ανασυγκροτήθηκε. 

Πόσα τα χρόνια που ανεπιστρεπτί έφυγαν παίρνοντας ό,τι τρυ-
φερό και αθώο, ούτε που τα μέτρησε ποτέ. Οι μνήμες όμως ήταν
εδώ και την περίμεναν. Ζωντανές πρόσμεναν την επιστροφή της.
Το χρονοντούλαπο πάσχιζε να τις γεράσει, μάταιος κόπος. Τα
σοκάκια του νησιού γνώρισαν τα βήματά της και μόλις έφτασε
μπροστά στο κατώφλι του σπιτιού της… «Ελπίδα, έλα! Πάρε το
ποδήλατό σου, σε περιμένουμε στον μόλο».

μπλε
Καήκαμε από τα χειροκροτήματα του ήλιου
Κάτι αγκάλιασε το ψύχος της μοναξιάς μας
Γίναμε ένα πάνω στο γρασίδι
Πρασίνισαν τα φιλιά μας
Μα η δροσιά της σκιάς
Το φύσημά σου στο καυτό πρόσωπό μου
Ήταν μπλε

Μαριάννα Γεωργακοπούλου



Δημήτρης Ρογγίτης, ψάρεμα στο Κοτύχι



Παναγιώτα Δράκου

Κύπρος 1974
Δεν ξεχνώ εκείνη την ημέρα
Το μαύρο Σάββατο του Ιουλίου 
που άνεμοι πολέμου σάρωσαν τη ζωή μας

Δεν ξεχνώ εσένα, το στήριγμά μου 
που πάλευες να καταλάβεις 
με το βλέμμα φορτωμένο απόγνωση

Δεν ξεχνώ τη φωνή σου 
Όλα θα περάσουν, μου ψιθύριζες
Το πίστευες άραγε;

Πρωινό επιστράτευσης
Όρμησες να διώξεις τον Τούρκο απ’ το νησί μας
Μα… ακόμα αγνοείται η τύχη σου, παλικάρι μου!

Κραυγές αεροπλάνα συμφορές
Ξεριζωμός, νεκροί και αγνοούμενοι
Γίναμε πρόσφυγες στον τόπο μας - γιατί;

Σαράντα τρία χρόνια πέρασαν- γέρασε η γενιά μας
Μα η Κύπρος μας ακόμα ματωμένη
ζητάει τη Λευτεριά της …

Μην την ξεχνάτε!



Κώστας Θερμογιάννης

Μάριος Λεβέντης

Λίγος καιρός,
μα πέρασαν τόσα καλοκαίρια,
που μάλωνα τον ήλιο 
γιατί δεν στάθηκε σωστά.

Μάλωνα θυμάμαι και τον Ιούλιο 
για την παραπάνω μέρα του,
την θάλασσα που έμοιαζε 
μ’ εσένα και ριγούσε.

Είδα πώς τα φέρνει ο καιρός…
Πίσω από κάθε φαινόμενο
να παραμένεις η λάβα που με προκαλεί.



Αναστασία Ν. Μαργέτη

Της Μεσολογγίτικης

…εἰ θέλεις λαβὼν κάτοπτρον
περιφέρειν πανταχῆ

Πλάτων,  Πολιτεία
Στης σιωπής το ανερμήνευτο
Γαία και Ουρανός καθρεφτίζονται 
στου φωτός το υδάτινο κάτοπτρο.
Ο κόσμος  σε ηδονική συνεύρεση 
με των αντανακλάσεών του την καλλίστη.

Δέντρα σκυμμένα στο νερό
τα είδωλά τους  αγαπούν
και ας πνιγούν
στη λιμνοθάλασσα των στεναγμών τους.

Από νύχτα σε άλλη νύχτα  
παλινδρομούν περιπαθώς 
τα δυο φεγγάρια.

Όμως στο μέτρο του μεσημεριού
–Αλήθεια, να!-
ένα ζευγάρι  ερωδιών
ελεύθερο  από των ίσκιων την πολιορκία 
αναζητάει στο εμείς
της ευδαιμονίας την ουσία.

Μέμνησο, ψυχή, της Αρετής 
και σπάσε τους καθρέφτες.



Μαρία Βανιώτη

Καλοκαιρινή έμπνευση
Με τρόπο μαγικό, φτιαγμένα από μυρωδιές 
και θάλασσα, δυο όνειρα ξεκίνησαν να βρουν, 
το δρόμο των ανθρώπων.
Έχει πολύ ακόμη; ρωτούσε το μικρό,
αυτό που τελευταίο γεννήθηκε.
Όχι, όχι, νομίζω ότι σε λίγο φτάνουμε,
έλεγε αυτό που πρώτο ξεκίνησε.
Και πήγαιναν, πήγαιναν, μέρες, μήνες, χρόνια,
ώσπου μια μέρα, ξαφνικά κι εκεί που δεν
το 'χαν συνηθίσει, συνάντησαν ένα... ένα...
Ένα τι; Πες μας σε παρακαλούμε! Ένα τι;
Ένα βουνό; Ένα παιδί; Ένα χωριό; Ένα πουλί;
Λυπάμαι φίλοι μου, μα η συνέχεια δε 
φτιάχτηκε ακόμη. 
Θέλει δουλειά, θέλει πηγή, η έμπνευση να έρθει.
Άλλες φορές είν' γρήγορη κι αμέσως σε θυμάται.
Κι άλλες φορές είναι αργή, νομίζεις πως κοιμάται.
Εύχομαι η δική σας έμπνευση φίλοι μου, να
κοιμάται μόνο για λίγο, τόσο, όσο χρειάζεται
για να πάρει μιαν ανάσα, εκεί, στην άκρη της θάλασσας.

Μαρία Τσορακλίδου



Χρήστος Θ. Παπαγεωργίου

Είναι
Είναι κάτι χώρες μακρινές
που όλοι ονειρευόμαστε να πάμε
χώρες που φαντάζουν μαγικές
στα άδυτα του χάρτη όταν βουτάμε.

Είναι κάτι θάλασσες πλατιές
όμορφες νεράιδες ξεχασμένες
που αν τις βρουν αγέρα σαϊτιές
τρίζουνε τα δόντια αγριεμένες.

Είναι κάτι αστέρια φωτεινά
άσβηστα στα ουράνια μας λυχνάρια
άγγελοι που παν στο πουθενά
όταν ξαγρυπνούν τα παληκάρια.

Κι’ είναι κάτι αγάπες φλογερές
μπρούτζινα κορμιά μες το λιοπυρι
σκέψεις στο μυαλό παντοτινές
πρώτες στης καρδιάς το πανηγύρι.



Δημήτρης Τούλιος, μεσημεριανό



Αθηνά Ντόκα

Κοιτούσα την οθόνη του κινητού που χτυπούσε. Ένα όνομα. Ν’
απαντήσω ή όχι; Να συνεχίσω ή να δώσω τέλος; Κοιτούσα την
οθόνη με αντιφατικά συναισθήματα. Τι να έλεγα απ’ όλα αυτά που
μέσα μου τα φώναζα κάθε μέρα; Πόσοι διάλογοι διαδραματίστηκαν
μέσα στο μυαλό μου… Πόσους μονόλογους δεν είπε η καρδιά
μου… 

Αξίζει να δίνεις όλη σου την ψυχή, την καρδιά, το μυαλό και να
παίρνεις μετά από καιρό κομματάκια απ’ αυτό που νόμιζες δικό
σου, επειδή σου δόθηκε απλόχερα κάποτε; Αξίζει να προσδοκάς
το περισσότερο, όταν δεν σου έχουν δείξει παρά μόνο το λίγο; Α-
ξίζει να περιμένεις μήπως πάρεις κάποια στιγμή αυτό που σου έτα-
ξαν; Αξίζει να αγωνιάς κάθε μέρα για ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα,
μια συνάντηση και να μην έρχεται τίποτε απ’ όλ’ αυτά; Αξίζει να
χύνεις ποταμούς δάκρυα απελπισίας και να μην βλέπεις παρά μία
στις τόσες μια μικρή λιακάδα; Αξίζει να είσαι εσύ που κρατάς ζων-
τανή αυτή τη φλόγα της σχέσης μέσα σου, όταν ο άλλος δε ρίχνει
παρά ένα ξυλαράκι κάθε που πάει να σβήσει; Αξίζει η προσφορά, η
αναμονή, η προσδοκία, η αγωνία, η λύπη για ένα χαμόγελο; Αξί-
ζεις;… σκέφτηκα. Και πάτησα το πλήκτρο τερματισμού…



Φλώρα Διαμαντή



δοξαστικό
Πράσινοι κάμποι γκρίζα βουνά,
θάλασσα απέραντη κι εγώ μια σταλιά,
να κρυφτώ σου ζητώ στη δικιά σου αγκαλιά.

Αηδόνι γλυκόλαλο, στον αέρα σκορπά
γλυκιά μελωδία κι η καρδιά μου σκιρτά,
Σαν η ματιά η δικιά σου, στην δικιά μου ακουμπά.

Θάλασσα απέραντη, μυστήρια πολλά,
Ουρανέ μου ατέλειωτε κι εγώ μια σταλιά,
να καώ σου ζητώ στα γλυκά σου φιλιά.

Τα αστέρια στον κόρφο σου, και του ήλιου το φως
Φωτιά στην καρδιά, μ΄ εσέ λαχταρώ
Στάχτη να γίνουμε αγκαλιά και οι δυο.

Ήλιε πατέρα της γης που πατώ,
Τι θαύμα είναι πάλι ετούτο που ζω!

Γιούλα Ιωάννου Πατσαλίδου Χατζηηλία



Ζέμπι Τζάβιτ, ομορφιά

Χαρά  Ρίζου

Τηλε - ερωτισμός
Κάμερες γκρεμίζουν τους τοίχους
Οι ρίζες του πόθου στον ωκεανό της οθόνης

Το ομοίωμα της Ελένης αποπλάνησε τον Πάρη
Η νεράιδα που αγγίζεις είναι ψηφιακή

Στις φούχτες τοξικά πέταλα μαργαρίτας…



Σοφία Μαρωνίδη

Αύγουστος
Απόψε κράτησα το όνειρο κλειστό 
και έμεινα ξάγρυπνη στην αυλή της νύχτας.
Είδα ένα αγόρι να έρχεται ανάμεσα απ’τα αστέρια.
Λίγο πριν το χάραμα, 
κάτω απο το φως του Αυγερινού, 
διέκρινα τη μορφή του. 

Δυο ώριμα ροδάκινα είδα στα μάγουλά του.
Τα δυο του μάτια θάλασσες, με βελουδένιο κύμα.
Κι η φορεσιά του! 
Μια φορεσιά χρωματιστή σαν ανθισμένος κήπος!
Ο ήλιος με ανατολή, έβαψε τα μαλλιά του!

-Καλώς ήρθες Αύγουστε! είπα
Εκείνος, χαμογελώντας, έκοψε ένα γιασεμί, μου το ’δωσε και μου είπε:
-Πρέπει να βιαστώ! Έχω τόσα να κάνω! 

Να γαληνέψω θάλασσες, φεγγάρια να γεμίσω
και τη γιορτή της Παναγιάς με άνθη να στολίσω!

Με περιμένουν τα παιδιά, 
καράβια να τους φτιάξω,
να τα φορτώσουν όνειρα
μ’ αυτά να ταξιδέψουν! 

Ύστερα στη χρυσή αμμουδιά,
κρατώντας τους το χέρι
να ζωγραφίσουμε όμορφο
κι αυτό το καλοκαίρι!

Καλώς ήρθες Αύγουστε!



Παναγιώτα  Καριοφύλλα, ηλιοβασίλεμα 



Αντώνιος Μικελής

Έμεινα δέντρο γέρικο
Σκληροί χειμώνες ρίξανε της νιότης μου τα φύλλα,
κυκλώνες πάντα σκόρπιζαν παντού ανατριχίλα.
Ο λίβας μού εξήρανε τους δροσερούς μου κλώνους,
και τους καρπούς μου ρούφηξε και άφησε τους πόνους.

Κι έμεινα δέντρο γέρικο χωρίς να σου χαρίσω,
τα τρυφερά κλωνάρια μου, μα και την αγκαλιά μου,
μ’ ένα παράπονο πικρό κάποια στιγμή θα σβήσω,
θα σβήσει και η άμοιρη θαλασσινή λαλιά μου.

Οι γιοί μου δεν ανέβηκαν
στο δέντρο για να μάσουν,
γλυκούς καρπούς, γλυκά φιλιά,
να παίξουν, να γελάσουν.

Τα δάκρυα που έχυσες ποτέ δεν ζωντανεύουν,
το δέντρο τούτο το ξερό, μόνο καημοί γεννούνται,
που καίν’ τα στήθη μας βαθιά, συνέχεια μας παιδεύουν,
μα σαν αγριέψ’ η θάλασσα τα δάκρυα δεν μετριούνται.



Αθηνά Ντόκα

Μαρία Καφφέ

Θέλω μια χάρη 
Μόνο που θέλω μια χάρη. Αν έχει πανσέληνο απόψε κοίτα

το φεγγάρι κι αν δεν έχει, κοίτα το κύμα κι αν η θάλασσα
είναι ήρεμη απόψε και σκοτεινή και δεν βλέπεις φως, ούτε
στον ουρανό, ούτε στη θάλασσα κοίτα εδώ τους θνητούς, στη
στεριά... κοίτα εμένα, αν θες φως, κοίτα εμένα. Τα μάτια μου
λάμπουν κάθε φορά που σε κοιτάζουν και το πρόσωπό μου
φωτίζεται απ’ το χαμόγελό σου. Κοίτα όπου θες, αλήθεια.

Μόνο μη χαμηλώνεις το βλέμμα, δεν μπορώ να κάνω τί-
ποτα, όταν το κάνεις αυτό... 

Σχοινάκι
Μάτια
Κλάματα κύματα
Δέρμα
ομίχλη στη θάλασσα
χάδια
Στόμα
βροχή στο χώμα
Δόντια
βράχια και γλάροι
Ψυχή
άμπωτη και παλίρροια 
Άμποτε 
Ελάτε τρώμε!

Θοδωρής Τσαπακίδης



Αύγουστε,
μ’ όσους ανέμους κι αν εισέλθεις
μ’ όσες αντάρες των κυμάτων,
μ’ όσες βουές στο πλατάγισμα των βράχων σου . . .
άλλες τόσες ζωές θα μου γεννήσεις,
για να σε υποδέχομαι ετοιμοπόλεμη και κραταιή!
Κι αν στείλεις τα μελτέμια σου να μ’ απειλήσουν,
απέναντι τους θα σταθώ να τα εισπνεύσω
κι όταν κοπάσεις τη φουρτούνα σου,
όλη τη θάλασσα θα καταπιώ με μιας
ν’ ακούγεται στα σπλάχνα μου η ορμή σου.
Κι αν καταλύσεις μέσα μου βυθός,
θα εξαργυρώνω την κάθε μου ζωή με καλοκαίρια,
ώσπου ο ήλιος να σε στέψει . . . 
Καίσαρα

Στυλιανή Σουράφη



Λαμπρινή  Λιάτσου

Πούσι  του  Αυγούστου
Ορατότης ελαφρώς περιορισμένη·
θολά τζάμια, μυρωδιές υγρές.
Τοπίο κινηματογραφικής ταινίας.
Αστραπιαία, ορατότης πλήρως περιοριστική·
άπνοια, μουντάδα· αβεβαιότητες.
Κραυγή γκιώνη σχίζει τη σιωπή·
σε βάζει σε σκέψεις
δεν διακρίνεις αν ζεις όνειρο καλοκαιρινής νυκτός.
Σύννεφο πέπλο, πάνω και τριγύρω
ατμόσφαιρα αποπνικτική· δείχνει αμετάβλητη.
Πού  να ’ξερες πως,  ήταν απλά το πούσι 
του καύσωνα τ’ Αυγούστου
στο βαθούλωμα της μικρής σου κοιλάδας.
Οι φοβίες είναι μέσα μας.

Βασιλεία Μαραγκάκη, Yoga in nature



Ελένη Χριστίνα Γκαμπούρα

Αύγουστος
Ξημέρωνε Αύγουστος. Ο ήλιος εμφανιζόταν αχνά στην ανατολή και

το χάραμα γέμιζε γλυκό φως το δωμάτιο. Το απαλό αεράκι έμπαινε απ’
το παράθυρο κι έκανε τις κουρτίνες να χορεύουν. Μύριζε αρμύρα και
βασιλικός. Ήσουν στην αγκαλιά μου. 

Δεν είχαμε κοιμηθεί στιγμή. Οι ναυτικοί δεν κοιμούνται ποτέ το τε-
λευταίο βράδυ στη στεριά. Μίλαγες μονάχα. Σιγανά. Για σχέδια και για
όνειρα. Γι’ αστέρια και για χαραυγές. Για ποιήματα. Οι ναυτικοί είναι η
ποίηση. Κι εγώ σε κοίταζα. Να κρατήσω τη μορφή σου μέσα μου. Να
μη σε ξεχάσω, τώρα που θα ’σαι μακριά. Και παρακαλούσα με όλη μου
τη δύναμη τον ήλιο να μη βγει, να μείνει για πάντα νύχτα, να μη μου φύ-
γεις. Μα δεν με άκουγε. Και ξημέρωνε. 

Τα πρωινά που θα έρθουν θα ξυπνάω χωρίς τα χάδια σου, χωρίς την
αγκαλιά σου. Δε θα χάνομαι στη ματιά σου. Η φωνή σου δε θα με να-
νουρίζει τα βράδια. Μα η αγάπη αντέχει, λένε, κι από μακριά. Θα αντέ-
ξουμε, αγάπη μου, κι εμείς. 

Οι ζωές μας είναι ταξίδια. Εσύ ταξίδεψες σ’ όλες τις θάλασσες. Κι
εγώ ταξίδεψα στα μάτια σου. Αλήθεια, ποιο να ’ναι πιο μακριά; 

Ξημέρωνε Αύγουστος. Μα μέσα μου ξημέρωνε χειμώνας. 

ξαστεριά
Ανοιγοκλείνουν
Τα μάτια του σύμπαντος
Νύχτα Αυγούστου

Μαρία Τζουρά



Ελένη Βασιλείου-Αστερόσκονη

Εποχές 
…..οι εποχές όμως εισρέουν
και συνεχίζουμε να  χορεύουμε περήφανοι με την ομορφιά
μέσα από  μυριάδες μήνες ξέρουν
πως οι σπόροι θα ανθίσουν μία φορά
κι έναν καιρό° 
που το πέρασμα μένει απαρατήρητο 
άγρια πουλιά και βέλη θα διαπεράσουν το κορμί 
καθώς θα κυλά της καρδιάς το ουράνιο τόξο 
στο ξύπνημα του ήλιου και στη βροχή.

Μαρία Μπουράνη, νυχτώνει



Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Πεφταστέρια
"Απόψε θα ευχηθώ, σκεφτόταν
Και στη βροχή αστεριών που θα'ρθει
Σίγουρα θα χωρέσουν κάποιες
Μοναχικές ευχές του Αυγούστου"

Στον ώμο του έναν σάκο είχε
Και μέσα είχε στριμώξει τις ευχές του
Περπάτησε πολύ για ώρες 
'Ύστερα κάτω από ένα δέντρο
Κάθισε αποφασισμένος
Στ' αστέρια που ήταν έτοιμα να πέσουν
Να στείλει τα μεγάλα όνειρά του

Μα ήταν τόσο κουρασμένος απ' το μεγάλο του ταξίδι
Για λίγο έκλεισε τα μάτια

Όλη τη νύχτα πεφταστέρια ταξίδευαν στον ουρανό
Οι ευχές του ξετρύπωσαν και φύγαν
Χάθηκαν γρήγορα μέσα στο δάσος

Κι εκείνος ήσυχα σαν παιδί κοιμόταν

(Γιατί οι ευχές είναι προορισμένες μονάχα για να ξεγλιστράνε.
Συνήθως όταν τ' άστρα πέφτουν, είμαστε αποκοιμισμένοι…)

Μάχη Τζουγανάκη

Τι πάει να πει ελπίζω; Να βλέπεις ένα αστέρι να
πέφτει, να ξέρεις πως τα αστέρια δεν... πέφτουν κι
όμως να εύχεσαι...



Βασιλεία Μαραγκάκη, endless blue

λιμάνι τα μάτια του
Σάββατο μεσημέρι. Ο Αντρέας βρισκόταν πανέτοιμος στο λιμάνι.

Περίμενε ανυπόμονα το πλοίο που αυτός θα κυβερνούσε στο πρώτο
του ταξίδι. 

Έφτασε. Κόσμος αποβιβαζόταν. Μια κοπέλα σταμάτησε ακριβώς
μπροστά του. Αγέρωχη, πανέμορφη, με βλέμμα γεμάτο αγάπη και νο-
σταλγία.

Σάστισε… δεν πίστευε στα μάτια του. Ήταν όντως εκείνη; Η Αριάδνη
«του»; Πολλά χρόνια πριν τον αποχαιρέτησε για τελευταία φορά. Μήπως
το μυαλό του τού έπαιζε παιχνίδια;

Τα χαρακτηριστικά της απαράλλαχτα. Καστανά μαλλιά και λαμπερά
πράσινα μάτια. Ήταν η Αριάδνη, αποκλείεται να έκανε λάθος!

Η καρδιά του βροντοχτυπούσε. Καιγόταν να τη ρωτήσει γιατί τού
έφυγε. 

Μάταιο… ένας άντρας την αγκάλιασε κι απομακρύνθηκαν…
Ο κόσμος γύρω του σκοτείνιασε. Δε σάλεψε, δε μίλησε. Πήρε τα

πράγματά του, ανέβηκε στο πλοίο. 
Έπλεε για Ικαρία δακρυσμένος …

Μανούδη Μαρία



Η Παιδική Χαρά
Γεμίσανε τα μάτια μου απ’ την ομορφιά του κόσμου
Κι απλώθηκεν ολόγυρα το άρωμα του διόσμου!
Μικρά κορίτσια που ’χανε πλεξούδες ως τη μέση
Κι αγόρια με ποδήλατα τρέχουν στην πρώτη θέση.
Κούνιες, τραμπάλες γεμίζανε μ’ όμορφα προσωπάκια
Και γέλαγαν από χαρά τα λαμπερά ματάκια.
Οι μάνες τους τα κοίταζαν κι αυτές όλο καμάρι
Κι εύχονταν να τα ευλογεί της Παναγιάς η χάρη.
Φωνές χαρούμενες παντού, γελάκια και αστεία
Πάνε ψηλά στον ουρανό στης κούνιας τη μαγεία.
Μικρά αγγελάκια κάθονται στο "γύρω – γύρω όλοι"
Κι είν’ η ζωή τους ξέγνοιαστη καθημερνή και σκόλη.
Ανεβοκατεβαίνουνε με χάρη στην τραμπάλα
Κάνουν αστεία και γελούν με τ’ αγγελάκια τ’ άλλα.
Αχ! Να γινόμουνα παιδί, λιγάκι, για να παίξω
Να κλείδωνα τα βάσανα απ’ την ψυχή μου έξω!

Χρυσούλα Πλοκαμάκη



Παναγιώτα  Καριοφύλλα, μελτέμι

ένας Αύγουστος
πόσες να πάρει πίκρες
στα μελτέμια του

Κατίνα Βλάχου



Σμαραγδή Μητροπούλου

Μελωδία σε… μαύρο φόντο
Στεκόταν σαν πετρωμένη. Το βλέμμα της, ανέκφραστο, είχε γίνει ένα

με τον ορίζοντα. Μόνο τα μαλλιά της ανέμισαν λίγο από μία τόση δα
πνοή ανέμου.

Σκοτείνιαζε. Μερικές σταγόνες αίμα εμφανίστηκαν στα δάχτυλά της
από τα αγκάθια του λουλουδιού που κρατούσε σφιχτά.

Ένα μαύρο τριαντάφυλλο… απ’ αυτά που τους τελευταίους μήνες
επέμενε να καλλιεργεί στον κήπο της.

Βραδιές του Αυγούστου, στο μυαλό μου τριγυρίζουνε
Τώρα που ψάχνω στο κορμί μου τα φιλιά σου,
σιγομουρμούρισε.  
Το αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Κάθε πρωί η μελωδία του

γέμιζε το μοναχικό της δωμάτιο… άλλωστε ο δίσκος περιείχε αυτό το
τραγούδι και μόνο! Κανένα άλλο!

Αρκετά χιλιόμετρα πίσω, το σώμα του Τζον  –φριχτά καμένο και πα-
ραμορφωμένο- επέπλεε στα βρώμικα νερά της πισίνας. Σάπια φύλλα
από τα γύρω δέντρα του έκαναν συντροφιά. 

Το φάντασμα της παλιάς έπαυλης παρέμενε σιωπηλό. Ο κήπος ήταν
γεμάτος αγριόχορτα. Παντού εικόνα εγκατάλειψης και παρακμής!

Η μυρωδιά από τα  αποκαΐδια άγγιξε τα ρουθούνια της κι εκείνη τα
ρούφηξε σαν άρωμα μεθυστικό. Χαμογέλασε. 

«Ώρα της πληρωμής!» ψιθύρισε.
Ακούμπησε το μαύρο τριαντάφυλλο στο μέρος της καρδιάς και συ-

νέχισε να μουρμουρίζει τον ίδιο μονότονο σκοπό.



Άννα Ρουμελιώτη

Ω! Έρωτα
Βυθισμένοι στην κίτρινη πυκνή σκιά

μιας αυγουστιάτικης πανσέληνου
υποφέρουν ακόμη από τη μέθη

της ξέφρενης μυρωδιάς του έρωτα.

Το καθάριο λάγνο βλέμμα του
ένα γαλήνιο ξέφωτο λουσμένο στο κόκκινο φως του πάθους.

Ένα κρυφό πέρασμα που οδηγεί στην αλήθεια του.
Αμέτρητοι ποθούν γυμνοί να το διαβούν.

Ανάλαφρο χάδι μιας καυτής φλόγας η ανάσα του.
Μια στιγμιαία χαρούμενη ανακούφιση

από την τιμωρία της αιώνιας ξερής σιωπής,
της πύρινης ερήμου της μοναξιάς.

Το μεταξένια σεντόνια του κρεβατιού,
κήπος ευωδιαστός, ουράνιο τόξο

σβήνουν με τα ανάερα χρωματιστά τους κύματα
τις πλήθιες κραυγές της μοναχικής δυστυχίας τους.

Ω! Έρωτα, αιώνιε νικητή και ηττημένε .
Ω! Απέραντε ωκεανέ των σ' αγαπώ,

το φεγγάρι ολόγιομο απόψε, ένωσες δύο αντίθετα κορμιά
σβήσε κόσμε το κερί σου, δεν υπάρχεις πια...

Θεόδωρος Μάγιστρος



Μεθυστικό ονείρου απόσταγμα με πιπερόριζα και λεμόνι
Ζωγραφιά μικρού παιδιού στον τοίχο με χρώματα ανεξίτηλα
Οι καλοκαιρινοί έρωτες αφήνουν πάντα μια γλυκόπικρη
αίσθηση

Χρήστος Κουλαξίζης
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Ο Αρλεκίνος
Η σκηνή έχει στηθεί, το φως του προβολέα έχει ανάψει.

Φωτίζει το λευκό πρόσωπό του.
Σαν ηθοποιός σε τραγωδία, μόνος,
έτοιμος να ερμηνεύσει μονολόγους.

Σε αίθουσα κενή. Για μια αγάπη χαμένη, για φίλους απόντες.
Άλλη μια φορά ντυμένος το κοστούμι του.

Με το βλέμμα του ψηλά, σταθερό παραμένει σιωπηλός.
Στη σκέψη του τα λόγια τ΄ ανείπωτα.

Δοσμένος στη μια και μοναδική του μούσα.
Να παίρνει αξία μέσα από τη θύμησή της.

Λόγια που του ψιθύρισε τότε που γυμνώθηκε μπροστά του, 
επιτρέποντας του να την κάνει δικιά του.

Δε γράφει το κείμενο. Πάντα αυτοσχεδιάζει στη σκηνή. 
Λόγια αγάπης δεν προέκυψαν ποτέ μέσα από γραμμές.

Θα ερμηνεύσει από καρδιάς. Το κίνητρο σιωπηλό μέσα του.
Δεν θα βρεις χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Δεν γελάει πια. Σπάνια κρύβει το δάκρυ του 
κάτω απ΄ τ’ ασπρόμαυρο μακιγιάζ του.

Για πόσο άλλωστε μπορεί να κρατήσει ένα δάκρυ; 
Για πόσο μπορεί να προσποιηθεί ένα γέλιο; 

Για πόσο να πνίξει τη θέλησή του;
Για κείνον πόνος και έκσταση αντικρυστές μαριονέτες.
Ο έρωτας, όπως και η έμπνευση, μπαίνει φουριόζος.

Σαρωτικός, ώσπου να σε στραγγίσει.
Και ύστερα σε αφήνει κενό, αφού στα έχει πάρει όλα. 

Τα ασάλευτα χείλη του επιτέλους ζωντανεύουν.
Το συναίσθημα ξεσπά. Κάθε νεύρο του συσπάται. 

Ο άνεμος παρασέρνει το μελαγχολικό του τραγούδι.
Τον παρακαλά να το φτάσει ως τ’ αυτιά της.

Και ύστερα σιωπή. Ρίχνει το βλέμμα. 
Ο προβολέας σβήνει.Η κουρτίνα πέφτει βαριά.

Το υπόλοιπο της ζωής του κουρνιάζει εδώ,
στη σκηνή αυτή. Έγινε αρλεκίνος.

Και εύχεται ο πόνος του να κοπάσει πια. 
Ρούλα Κόζη



Μια γραμμή ορίζοντα
Προσανατολίζομαι απ' του νερού το λίκνισμα
κι από τους γλάρους που φτερουγίζουν γύρω μου σαν σκέψεις
κάθε φορά που πάω στην ακτή να συναρμολογήσω 
τους παιδικούς μου φόβους που σκορπίστηκαν στα αβυσσαλέα βάθη.

Πάντα με τρόμαζε η ψύχρα του γκριζωπού χειμώνα 
που τυλιγόταν γύρω από τα ανήσυχα χρόνια μου
γεμάτα από παράφορα, παιδαριώδη δάκρυα
που εξακολουθούν να καιν το πρόσωπό μου.

Ήθελα το καλοκαίρι πίσω με όλες τις θαμπωτικές του εικασίες
το ψύχος του γαλάζιου, την καθάρια κίνηση, 
τον αλμυρό αέρα, το σπρέι του ωκεανού στο πρόσωπό μου.
Ήθελα πάντα μια γραμμή ορίζοντα μακρύτερα απ' το βλέμμα μου.

Όμως η θάλασσα είναι ήδη πολύ μακριά 
για να με αγαπήσει ξανά όπως και πριν
και ο χειμώνας μια κουραστική καθυστέρηση, όταν ακόμα γράφω 
για τα καλοκαίρια που ήταν κάποτε δικά μου.

Βασιλική Δραγούνη



Παναγιώτα  Καριοφύλλα, φθινόπωρο



Όλγα Πατσούρα Λένη

Στη θάλλασα
Ξαπλώνω στην άμμο. Ο Σεπτέμβρης ζεστός, η θάλασσα

ακίνητη. Στα μάτια μου μπαίνει ένα σύννεφο. Σε σκέφτομαι.
Είμαι εδώ χωρίς εσένα, με εσένα μέσα μου. Παρατηρώ
αυτά που δεν είχα δει ή που τα έβλεπα σαν αντανάκλαση
στα μάτια σου. 

Μικρή παραλία με βράχια πίσω της. Ένα ρυάκι κατα-
λήγει στη θάλασσα και κόβει την αμμουδιά. Ελιές γυαλίζουν
και ένα νησί μόλις που διακρίνεται. Με το σκούρο πράσινο
των νερών, νομίζεις πως δεν θα προλάβεις να κάνεις παρα-
πάνω από ένα δυο πατήματα. Μα ο βυθός είναι αμμώδης
και ρηχός. Ο βράχος μας στέκει στη μέση της εικόνας με
τα νερά να κυματίζουν γύρω του. Χαμογελώ̇ θυμάμαι που
μύριζες καρπούζι. Σκέφτομαι πως το καλοκαίρι η ομορφιά
χάνεται μες στις φωνές. Αρχίζω να βλέπω ολόκληρη την
εικόνα, γαληνεύω. Κοιτώ αυτά που υπάρχουν και τα άλλα
που θα ’θελα να δω. Οι λεπτομέρειες γεμίζουν τον καμβά.
Να και κάτι ακόμη· μια βάρκα, γλάροι στον ουρανό και
μια παρέα δελφινιών. Εγκαταλείπω και παρασύρομαι...

γλυκός Σεπτέμβρης
Ας τρυγήσω τη λύπη
που ωρίμασε

Κατίνα Βλάχου



Ελένη Πατεράκη, φθινοπωρινό απόγευμα

Στα πιο όμορφα λόγια μας, λέξεις δεν ειπωθήκαν
Τα είπαν όλα τα βλέμματα, οι τρυφερές ματιές
Τα νάζια και τα σκέρτσα και τα «τυχαία» αγγίγματα
Τα γέλια και τα δάκρυα, τα ποτήρια που μοιραστήκαμε
Το φαγητό στα δύο, να ξεγελά την πείνα μας
Και η υπόσχεση ενός μεγαλείου που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ
Θα σε θυμάμαι μέχρι να σε ξεχάσω
Όπως ξεχαστήκαμε σ’ εκείνη την παραλία
Τη νύχτα που πέθανε ο χρόνος για να γεννηθούν στιγμές
Δικός σου

Χρήστος Κουλαξίζης



Νίκη Μπλούτη

Φθινοπωριάτικα φύλλα
Σπαρμένη η θλίψη στα λιβάδια της σκέψης μου
αναζητάει τη μορφή σου
Περπάτησα για ώρες σαν χαμένη γυρεύοντας 
απελπισμένα ν’ ανταμώσω 
μια υγρή ματιά σαν τη δική σου
Μια τρυφερή ματιά…
Η θάλασσα με πρόσμενε 
Κατέβηκα ως εκεί σέρνοντας τα βήματά μου
Κι ύστερα ήρθε ο αγέρας να σκορπίσει όλες τις σκέψεις μου 
σα φθινοπωριάτικα φύλλα
Πορτοκαλί και κόκκινα φύλλα ξάπλωσαν πάνω στο σώμα της θάλασσας
Κι έμεινα να τ’ αγναντεύω από μακριά 
και να τα φυλλομετρώ ένα ένα
Ξάφνου, σα να ξύπνησα από λήθαργο βαθύ, τράβηξα το βλέμμα μου
H oμορφιά της φύσης με πονούσε αφόρητα
κεντούσε στη ψυχή μου
βελονιά βελονιά τη μελαγχολία και τη θλίψη

Έφη Αντωνίου

Σεπτέμβρης
Χρυσά φύλλα της αλέας στόλισαν την άσφαλτο
Στο βάθος γκριζοπράσινη η θάλασσα με αμυδρούς κυματισμούς, 
λίγες οι ριπές του ανέμου. Μύρισε φθινόπωρο.



Ιωάννης Κασσής, επαφή

Κατερίνα Κρυστάλλη

Ο βασιλιάς
H σκακιέρα στημένη
με το βασιλιά πεσμένο
και μια κηλίδα αίματος,
κατακόκκινη σαν φωτιά,
να μαρτυράει
πως σε αυτή την παρτίδα,
σκάκι δεν έπαιξαν
δύο αντίπαλοι,
αλλά τρεις.



φθινόπωρο
Το  φθινόπωρο έρχεται πάντα με την βίαιη άφιξή του, αλλάζοντας τα
χρώματα του καλοκαιριού. Γεμίζει την ατμόσφαιρα ξερά φύλλα, που
θυμίζουν αγάπες ναυαγισμένες στη μοναξιά. Υγρά τοπία και μνήμες από
παλιές εποχές έρχονται να  θολώσουν  τις τζαμαρίες και τις αναμνήσεις των
ανθρώπων. Ίσως το φθινόπωρο να μην είναι ένοχο. Ίσως  εμείς  να μην
μπορούμε να δεχτούμε αυτή την γλυκιά λύπη της Δήμητρας που θρηνεί
για την χαμένη της κόρη, συμπαρασέρνοντας μας να θρηνήσουμε μαζί της,
τόσο για τις χαμένες αγάπες όσο και το απροσδόκητο τέλος, που φτάνει
πάντα… όπως  το φθινόπωρο.

Ζένια Σοφία 

Βαρβάρα Κατσιάνου

Πάλη στοιχειών στον ουρανό μας
Είναι του φθινοπώρου πια πιο κρύες οι ριπές
νοιώθεις μια διαπεραστική ανατριχίλα.
Τρυφερά σ’ αγγίζει η ψύχρα του ανέμου
που σε γεμίζει χουχουλιάζοντας μ’ ελπίδα

στο κόσμο που παραπαίει μεταξύ αφθαρσίας και φθοράς
γλυκιά θαλπωρή ζεσταίνει την σκέψη, την καρδιά και το μυαλό.
Και παρατήρησε πώς δοκιμάζεται η πάνσοφη δημιουργία
δεν έχεις παρά να ρίξεις μια ματιά στον βουρκωμένο ουρανό.

Από κει πάνω σε κοιτά ικετευτικά, άλλοτε προστατευτικά
Δικά του παιδιά μας νοιώθει όλους εμάς χωρίς διακρίσεις
για τον καθένα μας αγωνιά, απλώνει αγκάλη πατρικά
σχηματισμούς, σχέδια ζωής, ενατενίσεις και απεικονίσεις.

Σε λίγο πάλι πάνω ψηλά ήλιος λαμπρός θα ξεπροβάλει
της φύσης των στοιχειών ο νικητής δια πυρός και δια σιδήρου
σε πάλη με αστραπές, με κεραυνούς που άγρια βρυχώνται
ποιός να επικρατήσει στον αχανή τον θόλο του απείρου.



Έλλη Οικονόμου, Autumn night



Όνειρα
Τα όνειρά μου σε μια βαλίτσα
μια αγκαλιά ηλίανθους 
πότισα τον βασιλικό στην αυλή
διπλοκλείδωσα με χέρια που τρέμουν
τα χείλη σφιχτά 
κάλεσα με παράπονο 
τη λησμονιά 
να με ταξιδέψει μακριά
δεν έστρεψα ούτε μια στιγμή
τα μάτια πίσω
δεν ρώτησα
τι είχα
τι άφησα
τι ονειρεύτηκα
τι γεύτηκα
τι έδωσα 
τι πήρα
ένα μπουκέτο 
χρωματιστά μπαλόνια πήρα 
και ήλιο να με συντροφεύει
ένα αστέρι έκλεψα από ψηλά
να μου φωτίζει το δρόμο 
τις νύχτες δίχως φεγγάρι
ένα λευκό βότσαλο 
να μου θυμίζει καλοκαίρια
στους χειμώνες.
ένα κοχύλι να ακούω στον βυθό μου
τους ήχους των κοραλλιών.

Μαρία Ποπκιώση



Λένα Μαυρουδή Μούλιου

Κλαδί γερμένο
Σαν από βαρύ χιονιά 
Το γεροκορμί.

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης,
Όλυμπος

Φθινοπώριασε
Φύλλα νεκρά μαζεύω,
Συλλογή καρδιάς.

Μάχη Τζουγανάκη

Έπιασε φθινόπωρο και φόρεσα τη σάκα. Το μάθημα
του καλοκαιριού το έκανα σκονάκι. Αριστεύω με
ζαβολιά ενοχλώντας το χειμώνα.



Ο έρωτας τρέχει. Ξεχύνεται έξω απ΄το βαγόνι του μετρό και
τρέχει. Πρωινό μάθημα στο πανεπιστήμιο. Την τραβάει απαλά
απ΄το χέρι και επιταχύνει. Δυο δυο τα σκαλιά στις κυλιόμενες.
Εκείνη γελάει και του ισιώνει το σακίδιο. Σκαστό φιλί. Την αγκαλιάζει
και κρύβει το πρόσωπό του στα μαλλιά της. Αναπνέει ζωή και αγάπη. 

Ο έρωτας κυματίζει. Σημαία ιερή σε ένα φθινόπωρο με άρωμα
καλοκαιριού. Φασαρία, κόσμος, αυτοκίνητα. Κουρνιάζει στην αγ-
καλιά του και ακούει μονάχα τους χτύπους της καρδιάς του. Περνάει
τα χέρια της γύρω απ΄το λαιμό του. Φιλί σκαστό. Η πόλη γύρω
τους ένα μπλεγμένο κουβάρι. Πρόκληση. Να το ξετυλίξουν. Πρό-
σκληση. Να ταξιδέψουν στο όνειρο. 

Ο έρωτας τρέχει. Γέλιο γαργαριστό. Το λεωφορείο φεύγει. Θα
το προλάβουν; Όχι. Κι άλλο φιλί. Ο χρόνος σύμμαχος. Κι άλλα φι-
λιά. Στο στόμα, στα μάγουλα, στα μαλλιά. Να πάρουν το επόμενο. 

Ο έρωτας τρέχει. Την παίρνει αγκαλιά και τη στριφογυρίζει
απαλά. Ζαλίζονται. Πέφτουν. Σκάνε στα γέλια.. Το επόμενο λεωφο-
ρείο θα αργήσει πολύ. Δεν θα προλάβουν την πρώτη ώρα. Τι πειράζει;
Γελάνε συνωμοτικά. Του σφίγγει το χέρι. Φιλί στα μάτια. Θα περ-
πατήσουν μέχρι τη σχολή. Του ισιώνει ξανά το σακίδιο. Της φιλάει
τα μαλλιά.

Ο έρωτας φεύγει. Τους κοιτάζω.Τυλιγμένοι σε ηλιαχτίδες. Τι
όμορφη μέρα!

Άννα Ρουμελιώτη



Δήμος Χλωπτσιούδης,
όταν τα δέντρα δακρύζουν



Μια μέρα σαν κι αυτή βροχερή,
έδιωξες το φιλί μου στη στιγμή.
Κι έμεινα στη γωνία να κοιτώ,
τ’ όνειρο που ’φευγε κι αυτό.

Έσβησες της αγάπης το κερί,
κι έριξες στον Καιάδα την ψυχή.
Μίλησες με δυο λέξεις παγερές,
που ’μοιαζαν με ξυράφια κοφτερές.

Άσε τη βροχή να σου θυμίσει,
πόσα εμείς έχουμε ζήσει…
Διάλεξε μια διαδρομή λαθραία,
κι ας αποδειχτεί μοιραία.

Έλενα Πίνη 

Άσε τη βροχή να σου θυμίσει
Μια μέρα σαν κι αυτή βροχερή,
κάρφωσες στο κορμί μου το γυαλί.
Άνεμος σε παρέσυρε μακριά
κι άφησες την καρδιά μου στο νοτιά.

Γύρισες και με κοίταξες δειλά.
Κύλισαν δυο δάκρυα καυτά,
κι έκανες μες στη λάσπη την υγρή,
βήματα για μια αλλιώτικη ζωή.



Δημήτρης Ρογγίτης, φθινοπωρινό ηλιοβασίλεμα 

Λευκή μου τύχη
Δράκοι τα όνειρα ξεπροβάλλουν από τους θάμνους
Κόκκινος ουρανός κλαίει πάνω από χαρούμενα παιδιά
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, γυναίκα Ηπειρώτισσα;
Ας χαθείς εσύ που τυραννάς τη Ρούμελη
Ταξίδι στη βροχή η φλόγα
Μυστηριώδη βλέμματα χτυπούν τις άβουλες ελπίδες
Και κάπου εκεί… ο ήλιος!
Λουλούδια φύτρωσαν στο αίμα
Και ταξίδεψαν στον άνεμο…

Παναγιώτα-Ιωάννα Κουρέτα



Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου
Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου να πάρεις, πριν φύγουν τα πουλιά
Μυρίζει έρωτα, μυρίζει γλυκιά μελαγχολία. Σταγόνα από κρασί
λευκό που χύθηκε στην άκρη των χειλιών σου.

Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου, τέλη Σεπτέμβρη, στα μαλλιά σου
παίζει κρυφτό. 
Στην καρδιά σου γλιστρά με το κίτρινο και το πορτοκαλί που βά-
φτηκαν τα φύλλα. Και έπειτα σαν ανάσα, σαν πνοή κρύβεται στην
παλάμη του χεριού σου.

Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου, αεράκι, το πιο δροσερό. 
Μυρίζει πεύκο, ανάμνηση, σα να ήταν από πάντα δικό σου. Σε επι-
στρέφει στο φως, στη χαρά, στον χαμένο εαυτό σου.

Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου κόκκινο στα μάγουλά σου χρώμα.
Νύχτα που μοσχοβολά παραμύθι με το χαμόγελό σου. Ύπνος που
φεύγει από τα βλέφαρα και ο χρόνος σταματά, σε ξαγρυπνά, για να
γεμίσει την άδεια αγκαλιά σου.

Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου έχει τον ήχο της βροχής. 
Μικρό δάκρυ στην άκρη των ματιών σου. Νιώθεις τη θλίψη, νιώθεις
τη χαρά στο νοτισμένο χώμα να χορεύουνε μαζί σου.

Το πρώτο φιλί του φθινοπώρου ποτέ δεν θα ξεχάσεις.
Έχει κάτι από την αυγή που σκορπά πολύχρωμες ανταύγειες. Έρχεται
ξαφνικά, μα μένει στους αιώνες σαν προσευχή στο μαξιλάρι σου
επάνω…

Σωτηρία Ιωαννίδου



Ραφαέλα Μαρίνου, χρώματα της γης

Κατίνα Βλάχου

Χρώματα εποχής

Είχαμε ντύσει τα αισθήματα
με τις εκπτώσεις του Αυγούστου
σε χρώματα καλοκαιριού
-της μόδας ήταν φέτος τα γαλάζια.
Τώρα θα επικρατήσουν τα γαιώδη
Άρχισαν ήδη οι βροχές
και θα ντυθούμε θλίψη και κατήφεια
Εκτός κι αν καταλάβουμε
πως δεν αλλάζουν οι καιροί
αν δεν το θέλουμε κι εμείς



Η μουσική του θαλασσινού νερού
Πρόσωπα ξεραμμένα απ’ τον χρόνο. Αυτά τα βλέμματα… Αυτά

τα άχρωμα βλέμματα, που η ζωή δεν τους χαρίστηκε. Ένα κενό
βλέμμα κρύβει μια θλιμμένη ζωή. Βίο θλιβερό που μυρίζει δυστυχία.
Πόνο που δεν ξεπερνιέται. Όταν οι καρδιές ραγίζουν, ο νους σωπαίνει.
Και μονάχα… μόνος ο θυμός κατατρώει ο,τι όρθιο βρει μπροστά
του. Κατασπαράζει τα σωθικά, κι η ψυχή σπαράζει. Πρόσωπα ξεχα-
σμένα απ’ τη χαρά, τέτοια πρόσωπα βλέπω γύρω μου. Περιφέρονται
με κουρασμένα χαμόγελα. Με θαμπές ματιές πηγαινοφέρνουν τη μα-
ραμένη τους ύπαρξη. Άδεια, ερειπωμένη, ανύπαρκτη. Χάθηκε η ομορ-
φιά. Χάθηκαν κι οι ίδιοι. Οι ζωντανές αναμνήσεις είναι πια σκονισμένες
ευτυχίες.

Ψάχνω τις δικές μου. Ξεκινώ το ταξίδι στη μεγαλύτερη οθόνη του
μυαλού, στη δίχως διαστάσεις, δίχως περιορισμό, στην άλλη, της
ψυχής, την έγχρωμη. Ταξιδεύω σε ήρεμη θάλασσα. Ανοίγω τα μάτια
μου στο καθαρό νερό. Γεμίζω τις τσέπες μου με χρυσή άμμο και μια
ελπίδα. Δε θα σ’ αφήσω, βλέμμα μου, ν’ αδειάσεις. Δε θα σ’ αφήσω,
καρδιά μου, να κουραστείς. Δε θα μ’ αφήσω μόνη μ’ έναν ανθρωποφάγο
θυμό να με λυγίζει, να με τσακίζει, να με κατατρώει. Με τη μουσική
του θαλασσινού νερού θα ξεπλένω όλους τους πόνους και πάντα θα
γυρίζω… Θα γυρίζω κοντά σου, αγαπημένε μου εαυτέ.

Στέλλα Κουρμούλη

Ντόρα Παπαγεωργίου

παραμονεύει 
πίσω απ’ τα σύννεφα
ένας ουρανός



Βασιλεία Μαραγκάκη, Strolling in Magic Pavliani

Χαρά  Ρίζου

Χρονοχρέωση 
Έτρεξα να προλάβω τη ζωή 

Κράτησα στα δάχτυλά μου
Μια φθινοπωρινή στιγμή 

Ένα βραδάκι στο απόβροχο
Απλωμένο σε ραγισμένα 
Ακροκέραμα παλιού σπιτιού

Ένα σούρουπο που... χάνεται
Σφραγίζει το σμάλτο του χρόνου



Μαριάτζελα Ψωμαδέλλη

Αναγέννηση
Ήρθαν. Τις περίμενα ανυπόμονα σαν το μικρό παιδί που του

τάξανε από καιρό κάποιο παιχνίδι. Ήξερα πως θα ’ρθουν. Είχε φτάσει
η ώρα τους πια. Εδώ και μέρες, είχε αλλάξει ο καιρός. Ο ουρανός
είχε σκοτεινιάσει, λες και ο ήλιος χώρισε παντοτινά μαζί του. Μόνο
κάπου κάπου, μια βροντή έσπαγε τη σιωπή της προσμονής. Τα πάντα
βάφτηκαν με κείνο το μουντό γκρι που κάνει τους ανθρώπους να με-
λαγχολούν. Μα στα μάτια μου έγιναν όλα ασημένια. Ολάκερη η
πλάση φόρεσε τα καλά της και τις περίμενε.

Μόλις έπεσαν οι πρώτες σταγόνες στο έδαφος, μια νέα ζωή ξύπνησε
μέσα μου. Σε κάθε στάλα βροχής, την ένιωθα να θεριεύει όλο και πε-
ρισσότερο. Μεγάλωνε, δυνάμωνε μέχρι που κυρίευσε κάθε μου κύτ-
ταρο ισοπεδώνοντας τον παλιό, ταλαιπωρημένο μου εαυτό.

Το χώμα μύρισε ελπίδα. Οι ρίζες μου τσαλαβουτούσαν στα λα-
σπόνερα και τα κλαδιά μου ορθάνοιχτα στραμμένα προς τον ουρανό,
αγκάλιαζαν τη νέα εποχή γεμάτα ευγνωμοσύνη. Καλώς ήρθες φθινό-
πωρο!

Μαρία Τζουρά

τέλος εποχής
Χρυσοκόκκινα
Τα φύλλα πεθαίνουνε 
Στο πέρασμά σου



Ισμήνη Γαλανοπούλου

Η μνήμη μας ένα κιτάπι με μουντζούρες και
εντυπωσιακές καλλιγραφίες

Μάχη Τζουγανάκη

Κάτω από το ψέμα που φοράς, γυμνή σάρκα η
αλήθεια σου...



ΕλȒȚȌȠȟȎ
-Με την Ελενίτσα καθόμασταν στο πǟαγκάκι, στην άκρη της αυλής.

Σχεδόν σ’ όλα τα διαλείμματα. Της κρατούσα το χέρι. Με άφηνε.
Οι άλλοι μας κορόιδευαν. 

Της έλεγα για την εικόνα στην τάξη που έδειχνε να τραβάει την
Κύπρο ένας μ' ένα χοντρό σκοινί να στηρίζεται στον ώμο του και να
την πηγαίνει στη μητέρα Ελλάδα που έστεκε μ' ανοιχτή την αγκαλιά.
Της έλεγα για το "ΠΑΤΡΙΣ", πόσο μεγάλο ήταν. Και θα φύγει από
το λιμάνι να πάει στην Αυστραλία. Ένα μήνα θα κάνει. Και θα πάει
και μια γειτόνισσά μας• για να παντρευτεί είπανε. Της έλεγα για τις
βολίδες του Σιδέρη• τις κεφαλιές του Μποτίνου. 

Με κοίταγε μ' εκείνα τα μεγάλα μαύρα μάτια, κατευθείαν μέσα
στα δικά μου. Δεν μίλαγε. 

-Η κυρία Γεωργία δεν μας άφηνε να καθόμαστε στο ίδιο θρανίο. 
Όταν έβαλε το σκετς και μοίρασε τους ρόλους, μου ’δωσε τον

Αλή Πασά. Μια ώρα θα μίλαγα. Οι άλλοι που και που θα λέγανε τα
δικά τους λόγια. Το έμαθα γρήγορα απέξω, να μην κομπιάζω στις
πρόβες. Το είχα. Οι άλλοι όχι. 

Η Ελενίτσα με καμάρωνε κι έριχνε τις κοτσίδες προς τα πίσω. 
Με κοίταγαν με μισό μάτι. Τούρκο με φώναζαν. Αυτοί ήταν οι

"Σουλιώτες". Μου το φύλαγαν. Στην πρώτη ευκαιρία μ' έριξαν κάτω.
Με ξυλοφόρτωσαν. Έτρεξε. Έπεσε πάνω τους με μανία. Κυλίστηκαν
στα χώματα. 

Έκλαιγα. Για τα χάλια της Ελενίτσας. Όχι για το ξύλο. 
Έκτη Δημοτικού πηγαίναμε. 

Χάρης Αγγελογιάννης



Φίλιππος Φιλίππου, γιαγιά

Έντμόντ-Ανδρέας Σαλβάρης
μτφρ: Μαρία Βάγια

Η γιαγιά

Το παραμύθι, μα ήταν αυτή η γιαγιά
Και έσβησε μια μέρα σαν παραμύθι
Έγιναν τα μαλλιά της σύννεφα λευκά
Νερό πηγής, εγίνηκε η ψυχή.

Τα μάτια στον ουρανό χάρισαν  δυο  αστέρια
Δίπλα στο φεγγάρι λάμπουν τα βράδια
Λένε πως ξάγρυπνη μένει μια γιαγιά
Με το παραμύθι της τ‘ανείπωτο αντάμα.



περιμένοντας
Ήμασταν ωραία εκεί, στην αγκαλιά του βουνού
σ' εκείνο το φρύδι του βράχου που πάνω του
είχε χαραγμένες λέξεις
μονογράμματα μιας άλλης εποχής
-το μονόγραμμα μέσα μου ένα Α-
Ήρθαν οι πρώτες βροχές
γέμισαν λάσπη οι ψυχές
τα όνειρα τα βούιξε ο αέρας
Ήρθαμε στην απανεμιά του κάμπου
σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη εποχή
με την ίδια πάντα αγάπη, τα ίδια πρόσωπα μέσα μας
με μια ενοχή να πλανάται πάνω μας και τον φόβο
μην και δεν αγαπήσαμε όσο θα 'πρεπε
μην και δεν δώσαμε όσα θα μπορούσαμε
Μα υπάρχει καιρός, καιρός πάντα υπάρχει
Περιμένουμε την ερχόμενη άνοιξη, την κάθε άνοιξη
ν΄αποτινάξει τον φόβο μας
πως δεν αγαπάμε όσο αντέχουμε

Θεόδωρος Πάλλας



Ελένη Ιωάννου, το δάσος



Λένα Μαυρουδή Μούλιου

Οι βροχοσταλιές
Τραγούδι ερωτικό 
Λένε στα φύλλα.

Μελωδία της βροχής
Έλιωσε στην αμέρευτη βροχή
το γλυκό σου σώμα
και η ξερακιανή πηγή
αρνείται να σε δώσει
σαν νερό της αθανασίας.

Μια σκοτεινή γραμμή στα λάγνα 
μάτια μου έγινες,
ο ήχος σου φλοίσβος γλυκός
το σώμα μου κανακεύει.

Οι αέρινες σκέψεις μου
μελωδίες βιολιστών έγιναν,
άλλη μια νύχτα 
χωρίς το απόλυτο κάλλος σου,
άλλο ένα ξημέρωμα 
η λοβοτομημένη ψυχή μου θα σε ακολουθεί 
στην σπηλιά του πεπρωμένου
στάζοντας τη δροσιά της στη νεροσυρμή.

Χάρης Παπασάββας



Αλεξάνδρα Προβατίδου,
φθινοπωρινή άνοιξη



Πόπη Κλειδαρά

Σ’ αυτούς που αγάπησαν, έμειναν και περίμεναν
Θα σε περιμένω…
Θα περνούν οι εποχές αργά,
μετά γρήγορα,
θα κάνω προσπάθειες να με προσπεράσουν,
να με φέρουν λίγο πιο κοντά σου,
εκεί, στη σωστή εποχή,
σ’ αυτή που θα σε συναντήσω και πάλι.
Τις καλοκαιρινές μέρες
θα ελπίζω να σε ξαναβρώ σε μια δροσιά
και τις χειμωνιάτικες
κάτω απ’ τον ανυπότακτο ήλιο.
Δε σου μιλώ για άνοιξη και φθινόπωρο.
Ποτέ δε μας πήγαιναν οι ενδιάμεσες εποχές πουθενά.
Ή μάλλον γράψε λάθος.
Γιατί κάπου μας πήγαιναν,
μόνο που αυτό το κάπου ήταν σχεδόν πάντα αδιέξοδο.
Ας μην επαναλάβουμε τα ίδια.
Κι αν δεν έρθεις ποτέ
εγώ θα ξέρω πως έμεινα
εδώ για σένα,
αναζητώντας το σωστό χρόνο,
μια κατάλληλη στιγμή,
σαν αυτές τις χαμένες στιγμές που περάσαν
και που μου παραπονιόσουν
πως ποτέ δεν τις έβλεπα.
Για μια τέτοια στιγμή
κάπου εδώ θα γυρνώ και θα σε περιμένω…



Γιώργος Μικάλεφ, Poe



Ρωγμή
Παρακολουθούσε απερίσπαστη την πρεμιέρα σιγοψιθυρίζοντας τα

λόγια της ηρωίδας, χωρίς όμως να της φέρνουν, όπως κάποτε, τη
γεύση του έρωτα στα χείλη. Δεν είχε πλέον κανένα Ρωμαίο στη ζωή
της. Το νεανικό πρόσωπο της Ιουλιέτας,  η εύθραυστη ερμηνεία της,
την  γύρισαν πολλά χρόνια πριν, στις πολύωρες πρόβες, στο ελαφρό
τρέμουλο της φωνής, στο θερμό χειροκρότημα για την «ερμηνεία-
αποκάλυψη!». Είκοσι χρόνων και μόλις στην αρχή μιας μακρόχρονης
θεατρικής καριέρας. 

Ωστόσο, κανείς απ’ το κοινό δεν την  είχε πλησιάσει εκείνο το
βράδυ. Το βλέμμα τους την προσπερνούσε. Μόνο ο ηλικιωμένος τα-
ξιθέτης την οδήγησε στη θέση της, κάνοντας μια διακριτική υπόκλιση
θαυμασμού. Ίσως και να την είχε αναγνωρίσει. Διατηρούσε άλλωστε
με προσοχή τη βιτρίνα μιας άλλοτε εντυπωσιακής παρουσίας, αναδί-
νοντας τον αέρα μιας παρελθούσας φήμης.

«Ρωμαίο μου, έρχομαι! Το πίνω στη υγειά σου!». Ήταν η στιγμή
που  απρόσμενα ξαφνιάστηκε  από ένα ανεπαίσθητο  «κρακ!». Μια λε-
πτή σαν τρίχα  ρωγμή, που την ένιωσε να απλώνεται αστραπιαία, σαν
σε τζάμι που κρακελάρει ξαφνικά από ‘να τόσο δα πετραδάκι και πριν
ακόμα το καταλάβεις, έχει γίνει θρύψαλα. 

Σε λίγο η παράσταση τέλειωσε. Οι ηθοποιοί υποκλίθηκαν. Το
κοινό χειροκρότησε. Εκείνη μάζεψε κάποια θραύσματα της βιτρίνας
και κατευθύνθηκε αθόρυβα  προς την έξοδο,  χωρίς να τους συγχαρεί.

Βάνια Σύρμου



Θοδωρής Ηλιούπουλος,
loneliness number 43



σιωπή
Μέσα στην άκρη της σιωπής,
σου λέω την αλήθεια.
Δε φαίνεται η λογική.
Μονάχα το παράπονο  γραμμένο στη ψυχή.
Φεγγάρι της σιωπής,
καίγεσαι στο σταχτί  τ’ ουρανού.
Δάκρυσε το σύννεφο απ’ τις πληγές του φθινοπώρου.
Ο πόνος δυνατός στο σκοτεινό το δειλινό.
Βρέχει θλίψη στη μοναξιά.
Οι διχάλες του κορμιού πέτρωσαν.
Άγγιγμα αναμονής…
Ουτοπία ο κόσμος των αισθήσεων.
Παραλήρημα!
Τα κύματα σιωπής κόπασαν.

Ναταλία Παπαδοπούλου



Ελπίδα Πέτροβα, κεραυνοβόλος έρωτας

Λένα Μαυρουδή Μούλιου

Φεγγαροβραδιά.
Ματώνει η καρδιά
Στη θύμησή σου.

Η αγάπη μετρά στις συνέχειες. Στα τι κάνεις πώς
είσαι σήμερα, στα τι κάνεις πώς είσαι από χτες....

Μάχη Τζουγανάκη



Ο Λαβύρινθος
Δάκρυα και τύψεις στο λαβύρινθό σου κρύβεις…
Στη γωνιά του νου που πάντα αφήνεις ανεξερεύνητη,
Θησέας γίνομαι και κάνοντας το σκοτάδι φως,
προσπαθώ να εντοπίσω ενοχές και τύψεις

που καλά κρύβεις πίσω από τα δάκρυα…
Ό, τι νιώθω και ένιωσες,
ό,τι έκρυψες και ό,τι βρήκα
δεν είναι παρά άδεις κούφιες υποσχέσεις

που το κύμα θα τις σβήσει…
και τότε να!
πάλι αναδύεται η μορφή σου για να διαψεύσει,
ό,τι υπάρχει καλά κρυμμένο μέσα στο κενό των ματιών σου…
Είναι η αλήθεια που το ψέμα θα την διώξει

σε μια άνιση μάχη με το πεπρωμένο…
Χάρης Αβραμίδης



Ραφαέλα Μαρίνου,
ηλιοπβασίλεμα στην μεγαλούπολη

Φθινοπωρινή αστραπή
Η αστραπή του φθινοπώρου
στο μαντίλι μου κρεμάστηκε,
φοβάμαι  της είπα:
ο κεραυνός έρχεται 
και πάνω της σφίχτηκα•

μη φοβάσαι, είπε:
εμείς  ζούμε για τους κεραυνούς,
τις μπόρες,
τα ορμητικά ποτάμια,
τις λαίλαπες των ονείρων•

στο δρόμο προχώρησα
με την αστραπή στο ρούχο μου 
κρυμμένη
κι ύστερα χιλιάδες σταγόνες
όρμησαν ως μέσα ως την ψυχή μου•

ο κεραυνός καταπάνω μου έπεσε
και έκαψε μαζί
όνειρα και ελπίδες
και έμεινα,  σβησμένη αστραπή

μια νέα βροχή να περιμένω.
Χρύσα Μαστοροδήμου



Στις ηλιοφάνειες όλοι φαινόμαστε λαμπεροί και
γυαλιστεροί. Η βροχή πάντα θα ξεμασκαρεύει
εαυτούς.. Μάχη Τζουγανάκη

Λένα Μαυρουδή Μούλιου

Μια μπόρα είναι. 
Σε σκιάζουν οι κεραυνοί;
Φράξε τα’ αυτιά σου.

Δημήτρης Γκιούλος

Κάλτσες
Και έφτιαξε
ο άνθρωπος
τις κάλτσες
καθ' ομοίωση του.
Να δυσκολεύονται
να βρουν
το άλλο τους μισό.



Μαρία Μηλιώτη

κλέφτη χρόνε
Απελευθερώστε τον κλέφτη-τον χρόνο
είναι αθώος!
Διαγράφτηκαν οι πειθαρχικές ποινές του,
αυτοδικαίως.
Στην αυγή της ζωής,
θείο δώρο η νιότη μου.
Οι αμαρτίες τα παράσημά μου.
Η μεταμέλεια οδυνηρή 
για τα θέλω που δε γεύτηκα,
για τα πρέπει της αφαίμαξής μου.
Ο χρόνος περνούσε γοργά 
όταν σε περίμενα,
Μακρόσυρτα όταν με έθλιβες,
δυνάστη έρωτα.
Στο λυκόφως τώρα σε καρτερώ
με το πιο βαρύ κατηγορώ
ένοχε έρωτα.
Συλλάβετε τον κλέφτη-τον έρωτα!

Φωτεινή Πεσματζόγλου



Ανάμνηση
Έκλεισε τα μάτια καθισμένη δίπλα στο παράθυρο. Παρατηρούσε τα

δέντρα να αντιστέκονται σθεναρά στον δυνατό αέρα που φυσούσε ενώ το
φεγγάρι κρυμμένο πίσω απ΄ τα σύννεφα, ασθενικά φέγγιζε το δωμάτιο
της. Ένιωσε να ταξιδεύει στον χρόνο με όχημα την ανάμνηση.

Το σκοτάδι της νύχτας, δεν άγγιζε το φώς απ’ τον ήλιο που έλουζε
την ημέρα όταν γνώρισε τον Ν. Με μιάς διασταυρώθηκαν οι επιθυμίες
τους, και παντρεύτηκαν οι κόρες των ματιών με τον έρωτα.

Πίστεψε άνευ όρων στην δύναμη που έκρυβαν τα λόγια του. Γοητεύ-
τηκε βασανιστικά απ’ τις υποσχέσεις δίχως όρια. Χωρίς άλλοθι όμως
σαν σκότους άγγελοι διασκορπίστηκαν οι στιγμές της αγάπης όταν ξε-
πρόβαλλε ο εγωισμός. Και είναι φθορά τα ψεύτικα φιλιά, όταν σαν όρκοι
για το μέλλον φαντάζουνε. Τα άνευρα «θέλω» μοιραία υποφέρουνε, όταν
οι λέξεις στοιχίζονται. Δεν ήθελε να χωρίσουνε. Ποθούσε την σιωπή,
αυτή την μαγική στιγμή που ένα ζευγάρι πλάθει. Ο χρόνος όμως αντάμωσε
την συνέχεια. Είναι η ζωή παιχνίδι με όρους. Και ο δυσκολότερος μοιάζει
η συνέπεια.

Νίκος Βαρδάκας



Μαίρη Κάντα, Αόρατο Σχοινί

Εσύ
Εσύ,
με έμαθες να βάζω φωτιά
στα «καλά» από συνήθεια∙
να αγκαλιάζω τις αδυναμίες μου
και να μην τις μαλώνω∙
να στέκομαι αλώβητη κι αγέρωχη 
πάνω από τις πικρές στάχτες∙
να πιστεύω στα όνειρα 
κι ας πετούν μακριά μου
ανοίγοντας τα φτερά τους 
σε ουρανούς και σε θάλασσες.

Εσύ,
με έμαθες να αναπνέω την ίδια ζωή 
κοιτώντας κατάματα όλες τις τέλειες στιγμές 
και τους ανθρώπους της.

Μαρία Θωμάδη



Ο κοιμισμένος άγγελος
Πλησίαζαν Χριστούγεννα το 20… Ένα πολύ δικό μου πρόσωπο

με επισκέφτηκε χωρίς προειδοποίηση. 
Ήρθε με ένα δωράκι σε χρωματιστό τσαντάκι. Σκέφτηκα θα είναι

κάτι γιορτινό, κάτι ευχάριστο, που θα με έκανε χαρούμενο. Ανοί-
γοντας το τσαντάκι αντικρίζω ένα αγγελάκι, αγαλματίδιο γύψινο, με
ανοιγμένες φτερούγες, και στάση κεφαλής γερμένη σα να κοιμάται.
Οι προσδοκίες μου για κάτι ευχάριστο χάνονται. Η διάθεση επανέρ-
χεται κακή. Χαμογελώ ξινά. Στο μυαλό μου έρχονται τα αγαλματίδια
στα μνήματα.  Συν τοις άλλοις η μια φτερούγα είναι ελαφρώς σπα-
σμένη, σκέφτομαι. 

Καθώς ο φίλος με βλέπει κατσουφιασμένο, λέει:
- Ξέρεις, μπορούμε να το χρωματίσουμε, αν θέλεις;
- Ναι πρέπει το δίχως άλλο, του απαντώ, και φέρνω πινέλα και

χρώματα, όλα τα σύνεργα τέλος πάντων, και τον βάζω επί το έργον.
Κάθε τόσο που του ξεφεύγει μια πινελιά, αδέκαστος κριτής από

πάνω του, τον διορθώνω κατσαδιάζοντάς τον. Στο τέλος το αγγελάκι
πήρε χρώμα, μόνο τις φτερούγες αφήσαμε άσπρες, γύψινες, όπως
ήταν.

Παραμονή Χριστουγέννων τώρα, βλέποντας το αγγελάκι, σκέ-
φτομαι πόσο άδικα και σκληρά φέρθηκα στο φίλο. Το δώρο του
ήταν μια πράξη χωρίς το ευχαριστώ το δικό μου.

Τώρα νιώθω πόσο γύψινος έχω γίνει, και πως  αυτός ο κοιμισμένος
άγγελος ήρθε για να με μαλώσει και να με συνεφέρει. 

Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης



Φλώρα Διαμαντή, vanitas Μιλτίας



Γιάννης Γερογιάννης

Ο σκύλος και το παιδί
Στο Αρχαιολογικό μουσείο, ένα αγαλματίδιο,

εικονίζει ένα παιδάκι με το σκύλο του
και με σύντομο τρόπο περιγράφει

την ιστορία του, αλλά και την ιστορία
της ανθρώπινης μοίρας.

Αγάπησε με δύναμη,
ένα μικρό σκυλάκι

φίλο πιστό και σύντροφο
σε όμορφη ζωή.

Μα το παιδί κοιμήθηκε
κι ο σκύλος πάει κοντά του,
φίλος πιστός και σύντροφος

στην άλλη τη ζωή.
Σε πέτρα από μάρμαρο,

όμορφα σμιλεμένη,
ωραία, αποτύπωσαν,

ετούτη τη σκηνή
Μικρασιάτες πρόσφυγες,

τότε κυνηγημένοι
Την έφεραν στους ώμους τους, για να μας οδηγεί.



Κώστας Θερμογιάννης



Αγγελική Πλουμά

Lifting - μια ιστορία καθημερινής αγάπης
"Πω πω χρειάζομαι lifting" είπε χαιδεύοντας μια μεγάλη ρυτίδα

στην άκρη του στόματος, καθώς ετοιμαζόταν το πρωί...
Εκείνος πλησίασε και την κοίταξε μέσα από τον καθρέφτη. Το

βλέμμα του περιείχε τόση έγνοια και στοργή που ξέχασε τη ρυτίδα και
του χαμογέλασε πλατιά. Με αυτό το χαμόγελο το πρόσωπό της έγινε
φάτσα μικρού παιδιού τη στιγμή που ανοίγει το χριστουγεννιάτικο
δώρο του. Ο ήλιος έσκαγε από το παράθυρο και η αχτίδα του την πε-
ριέβαλε σα φωτοστέφανο.

"Τι να το κάνεις το lifting όταν μπορείς να χαμογελάς έτσι" της
είπε, φιλώντας την στο μάγουλο.

Του χαμογέλασε ξανά, ακόμα πιο πλατιά, στη σκέψη ότι μπορεί και
να γερνούσε μαζί μ αυτόν τον άντρα που της έστειλε "δώρο", έστω και
αργά, η ζωή της.

"Δώρο"; Μπα αντίδωρο μάλλον για τα όσα βίωσε διανύοντας το
δρόμο των επιθυμιών για να ανακαλύψει ότι η δική του αγκαλιά, ήταν η
πιο βαθιά της λαχτάρα, το σπίτι που πάντα νοσταλγούσε.

Κι έτσι μ` αυτά και με τ` άλλα, στην καρδιά του χειμώνα, ένοιωσε
πως ζούσε την πιο καλοκαιρινή της μέρα.



Γιώργος Μικάλεφ, Καβάφης



Χάρης Γαντζούδης

Τα δικά της Χριστούγεννα
Μέχρι τα είκοσι, δε συμπαθούσε τα Χριστούγεννα. Τα κάλαντα,

οι στολισμοί, ο Άγιος Βασίλης, η μυρωδιά από τα γλυκίσματα, της
προκαλούσαν μια ανεξήγητη μελαγχολία. Από παιδί. Πάντα. Μέχρι
εκείνη την Παραμονή Χριστουγέννων, πριν από δέκα χρόνια, που
έχασε τους γονείς της σε τροχαίο.

Πήγαιναν να τη συναντήσουν στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδαζε.
Να γιορτάσουν μαζί. Την προηγούμενη στο τηλέφωνο οι γονείς της
έλεγαν πως το είχαν βάλει στόχο φέτος να την κάνουν να αγαπήσει
τα Χριστούγεννα.  Και τα κατάφεραν. Λες και σχεδίασαν τη “φυγή”
τους μόνο και μόνο για να πετύχουν το στόχο τους.      

Από τότε εκείνη, κάθε Παραμονή Χριστουγέννων, κλείνεται στο
σπίτι, στολίζει, ετοιμάζει γλυκά, το ραδιόφωνο δε σταματά να παίζει
χριστουγεννιάτικα τραγούδια… Μόνη της…

Δυο μέρες κρατάει αυτή η απομόνωση. Παραμονή όπου κάνει
όλες τις προετοιμασίες και την ημέρα των Χριστουγέννων, όπου
στρώνει το τραπέζι και υποδέχεται τους γονείς της. Τους λέει όσα
δεν πρόλαβε. Θυμάται στιγμές από τη ζωή τους. 

Στο τέλος τη βραδιάς γράφει γράμμα στον Άγιο Βασίλη και του
ζητά τα επόμενα Χριστούγεννα να της φέρει ξανά τους γονείς της.

Έτσι περνάει τα δικά της Χριστούγεννα. Την επόμενη μέρα επι-
στρέφει στη ζωή της περιμένοντας την επόμενη παραμονή Χριστου-
γέννων. 



Παναγιώτα Καριοφύλλα, στολισμός



Νικολέττα Ρεπάνη

Το χρώμα των Χριστουγέννων
Αν είχαν χρώμα τα Χριστούγεννα ποιο θα ήταν;
Πράσινο; Κόκκινο ή Λευκό;
Για μένα θα ήταν πράσινο! 
το χρώμα του έλατου,
με μυρωδιά κυπαρισόξυλου,
κάστανου και μανταρινιού,
στα κούτσουρα που καίγονται στο παραγώνι. 
Πράσινο της ελπίδας
για τον ερχομό Εκείνου 
που θα φέρει "την ειρήνη επί γης 
και εν ανθρώποις ευδοκία"...
Πράσινο, σαν τα μάτια μου
που προσμένουν στο παράθυρο 
κάθε Χριστούγεννα να φανείς...
δίπλα στο στολισμένο δέντρο 
κι η λάμψη τους μπερδεύεται 
και χάνεται στα φώτα π' αναβοσβήνουν...
Ντύνεται το πέπλο των άστρων,
παίρνει την χλωμάδα του φεγγαριού 
και ψάχνει απεγνωσμένα τα σοκάκια.



Αθηνά Ντόκα

Στέλλα Ρωτού

Από μένα και μόνο για μένα 
Με ανάδρομη γραφή θέλω να σου μιλήσω. Θα σου πω
μια ιστορία. Θέλω να την ακούσεις προσεχτικά έστω
κι αν σου φανεί πλασματική. Μόνον όταν τελειώσω την
αφήγησή μου θέλω να μιλήσεις. 
Άσπρο ή μαύρο. Αληθινό ή ψεύτικο. Μπροστά ή πίσω.
Το πεπρωμένο… 
Το ταξίδι στον χρόνο συνεχίζεται. Τα φώτα όσο πάνε
χαμηλώνουν. Η αλμύρα της θάλασσας γεμίζει την
καρδιά μου. Ένας οξύς πόνος στο στήθος σαν κραυγή
από το υπερπέραν.
Πρέπει οπωσδήποτε να παιχτεί αυτή η σκηνή;
Οι οδηγίες μου ήταν σαφείς. Κανείς δεν επιτρέπεται να
μιλήσει προτού τελειώσω. 
Κανένα νόημα πια. Ο χρόνος έφυγε. Ο κύκλος
έκλεισε… 
Η σπαστική φωνή επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια.
Σε τόνο μονότονο, μουντό και άχρωμο. Χρόνια τώρα,
δεν με αφήνει να ησυχάσω. Επιτέλους, θέλω να σκεφτώ
με το δικό μου μυαλό, ανεπηρέαστα. Θέλω να κτίσω
τη ζωή μου με τα δικά μου χέρια.
Βαρέθηκα τις υποδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις
παρακινήσεις, τους εκφοβισμούς, τα πρέπει και τα μη.
Πρέπει μόνον οτιδήποτε θέλω εγώ. Έστω κι αν μόνο
μία ημέρα μου απομένει, θέλω να τη ζήσω με τις δικές
μου επιθυμίες. Από μένα και μόνο για μένα. 



Κωνσταντίνα Γέροντα

Χριστούγεννα
Κρύο βαθύ, ο αέρας συνοδεύει και υπογραμμίζει τα δευτερόλεπτα,

σα σουίτα για τσέλο και πιάνο, η ακτίνα του ήλιου κρύσταλλο που
στάζει και ιριδίζει, ένα ανθάκι μαραμένο στη γλάστρα κι ένα σπουργίτι
τρώει ψίχουλα στη βεράντα, πολυκατοικίες με ταράτσες επίπεδες, πού
να φωτίσει το φεγγάρι, κι όταν έρχεται η νύχτα, σύννεφα καπνού υψώ-
νονται και τ’ άστρα μια μουντζούρα, οροπέδιο γυμνό, γύρω βουνά κι
ένα πορτατίφ ηλεκτρικό φέγγει στο ξημέρωμα, προβάλλοντας στον
έρημο τοίχο ένα φεγγάρι χάρτινο, ιχνηλασία μέσα στη νύχτα ενός
ακροβάτη που μετεωρίζεται στο κενό πάνω σ’ ένα σχοινί που εκτείνεται
σ’ όλη την πόλη και τα αναμμένα φώτα τού δείχνουν το δρόμο, ανάμεσα
στο ορατό και στο αόρατο άστρο των μάγων, άδεια φάτνη, Χριστούγεννα
πού κρυφτήκατε, γκρίζα πρωτοχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος, κάθε
χρόνο τέτοια μέρα θυμόμαστε τη μάχη ανάμεσα στο καινούριο και
στο παλιό, φεύγει ο παλιός, έρχεται ο νέος, σαν αγγελάκι γυάλινο που
έπεσε απ’ το δέντρο και έσπασε το ένα του φτερό, ανάσες ζώων ζεσταί-
νουν την παγωνιά, σανός και κόπρανα μυρίζουν και μες στο κρύο, ο
θεός που δε γεννήθηκε, κάνει τα πρώτα του βήματα, ο θεός που είναι
και δεν είναι, που λάμπει και ξεθωριάζει σαν την ανάμνηση των Χρι-
στουγέννων όταν ήμασταν παιδιά και ψάχναμε τις σακούλες με τα δώρα
του Άη Βασίλη, ο μικρός θεός τρέκλισε και είπε, άστρο φώτισε το
δρόμο σ’ αυτό το σκοτεινό δάσος και πήγαινέ με σπίτι μου.
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Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης | Χρυσοβαλάντου Ασημακοπούλου
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Νίκος Γιαννόπουλος | Ελένη Χριστίνα Γκαμπούρα | Δημήτρης Γκιούλος 
Ειρήνη Δερμιτζάκη | Βασιλική Δραγούνη | Παναγιώτα Δράκου

Πολυξένη Ζαρκαδούλα | Κέλλυ Ζέππου | Οδυσσέας Ζερβός
Βασιλική Ζωγραφούδη | Αντώνης Θαλασσέλης | Νατάσσα Θάνου
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Αχιλλέας Ιωάννου | Γιούλα Ιωάννου Πατσαλίδου Χατζηηλία

Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη | Γεωργία Καλαμαρά | Γιώτα Καλαμαρά
Ευτυχία Καπαρδέλη | Βάσω Καρλή | Μάγδα Κατσάκου

Βαρβάρα Κατσιάνου | Μαρία Καφφέ | Πόπη Κλειδαρά | Ρούλα Κόζη
Σπύρος Κοπανιτσάνος | Χρήστος Κουλαξίζης | Παναγιώτα Ιωάννα Κουρέτα 

Στέλλα Κουρμούλη | Κατερίνα Κρυστάλλη | Μάριος Λεβέντης
Έλενα Λιάτου | Λαμπρινή Λιάτσου | Θεόδωρος Μάγιστρος

Ιωάννα Μαγοπούλου | Γεωργία Μακρογιώργου | Μαρία Μανούδη
Αναστασία Ν. Μαργέτη | Σοφία Μαρωνίδη | Χρύσα Μαστοροδήμου

Λένα Μαυρουδή-Μούλιου | Σμαραγδή Μητροπούλου | Αντώνιος Μικελής
Νίκη Μπλούτη | Ελένη Νανοπούλου | Νίκος Νασόπουλος

Μιλτιάδης Ντόβας | Αθηνά Ντόκα | Σοφία Ντούπη
Ευγενία Οικονομοπούλου | Έλλη Οικονόμου | Κωνσταντίνα Παγώνη

Απόστολος Παλιεράκης | Θεόδωρος Πάλλας | Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος 
Τζούλια Παπά | Χριστίνα Παπαβασιλείου | Ντόρα Παπαγεωργίου

Χρήστος Παπαγεωργίου | Ναταλία Παπαδοπούλου | Ιωάννα Παπανδρέου 
Χάρης Παπασάββας | Όλγα Πατσούρα Λένη | Φωτεινή Πεσματζόγλου

Σταύρος Ξ. Πέτρου | Έλενα Πίνη | Χρυσούλα Πλοκαμάκη | Αγγελική Πλουμά 
Μαρία Ποπκιώση | Αριάδνη Πορφυρίου | Νικολέττα Ρεπάνη | Χαρά Ρίζου

Άννα Ρουμελιώτη | Στέλλα Ρωτού | Αλεξάνδρα Σαββοπούλου
Εντμόντ-Ανδρέας Σαλβάρης | Σοφία Σκλείδα | Στυλιανή Σουράφη

Ζένια Σοφία | Βασιλική Σταθουλοπούλου | Βάνια Σύρμου
Μάχη Τζουγανάκη | Μαρία Τζουρά | Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Θοδωρής Τσαπακίδης | Σωκράτης Τσελεγκαρίδης | Μαρία Τσορακλίδου
Φίλιππος Φιλίππου | Ελένη Φλεμετάκη | Λήδα Χρόνη | Χαρά Χρυσάφη

Αγγελική Χυτήρη | Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη

συμμετέχουν οι λογοτέχνες



Αθηνά Αλεξοπούλου Παππά | Μαρία Βανιώτη | Ισμήνη Γαλανοπούλου
Φλώρα Διαμαντή | Θοδωρής Ηλιόπουλος | Κώστας Θερμογιάννης

Αγγελική Ισχνοπούλου | Ελένη Ιωάννου | Ιωάννης Κασσής
Δέσποινα Καϊτατζή-Χουλιούμη | Μαίρη Κάντα | Παναγιώτα Καριοφύλλα

Σοφία Κορινιώτη | Γεωργία Μακρογιώργου | Βασιλεία Μαραγκάκη
Ραφαέλα Μαρίνου | Μαρία Μηλιώτη | Γιώργος Μικάλεφ

Μαρία Μπουράνη | Αθηνά Ντόκα | Έλλη Οικονόμου
Χριστίνα Παπαβασιλείου | Ελένη Πατεράκη | Ελπίδα Πέτροβα

Αλεξάνδρα Προβατίδου | Δημήτρης Ρογγίτης | Άννα Ρουμελιώτη
Βασίλης Σταματίου | Βάνια Σύρμου | Ζέμπι Τζάβιτ

Μαρία Τζουρά | Δημήτρης Τούλιος | Σωκράτης Τσελεγκαρίδης
Φίλιππος Φιλίππου | Δήμος Χλωπτσιούδης

συμμετέχουν οι εικαστικοί & φωτογράφοι

Δήμος Χλωπτσιούδης,
θαμμένο στο δάσος





Άννα Ρουμελιώτη



Φλώρα Διαμαντή, ψίθυροι

γυναίκα
Γυναίκα θνητή, παιχνίδι στα χέρια του χρό-

νου, που όμως αθάνατη γίνεσαι, θεά νιώθεις κά-
ποιες στιγμές σαν στης ηδονής τη δύνη αφήνε-
σαι. Γέρνεις το σώμα απαλά να ξαποστάσεις
για λίγο απ’ τον χείμαρρο που ξέσπασε μέσα
σου. Τα χέρια απλωμένα, έτοιμα να αγκαλιά-
σουν τα ουράνια, ακολουθώντας το απαλό πέ-
ταγμα των χρυσών φτερών σου.

Η λεπτή σου μέση λυγισμένη, προσδίδει στο
γλυπτό θηλυκότητα και τα μαλλιά σου, χείμαρ-
ρος άλλοτε, πάγωσαν στου χρόνου το πέρασμα.
Δύο χρυσά φτερά βγάζεις στους ώμους και στα
ουράνια ψηλά πετάς, να αγναντέψεις απ’ του ου-
ρανού το απέραντο γαλάζιο, τον κόσμο ετούτο
που σε γέννησε.

Είναι οι στιγμές εκείνες που η αγάπη ξεχει-
λίζει απ’ το σώμα και την ψυχή σου και στάζει
ευτυχία το είναι σου όλο.

Είναι οι στιγμές εκείνες που η ύπαρξη σου
παίρνει φως, χρώμα, και φωνή και σου θυμίζει
πως σε μία άλλη διάσταση μπορείς να φτά-
σεις… εκεί που η ψυχή σε πάει…

Έλενα Λιάτου


