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Ελένη Πατεράκη,
ηλιοβασίλεμα



Ιλιάδα Ανδρόνικου,
Περσεφόνη





«Αφάνταστα μου άρεσε Το λάθος. Η δομή του είναι
συγχρόνως και μυθιστορηματική και κινηματογρα-
φική, αληθινά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το λάθος
είναι ιδεώδες για τον κινηματογράφο».

Λουίς Μπονιουέλ για «Το Λάθος»

Αντώνης Σαμαράκης
100 χρόνια από τη γέννησή του



Οι μοναχικοί άνθρωποι του κόσμου του Σαμαράκη προσπαθούν
να δώσουν λύσεις ουσιαστικές. Όταν όμως το αδιέξοδο (κοινωνικό,
ψυχικό, ηθικό) είναι αδιαπέραστο, καταφεύγουν σε κάποια συμβο-
λική «χειρονομία», λυτρωτική. Με τη συμβολική αυτή «χειρονομία»
δεν υπερβαίνονται, φυσικά, τα αδιέξοδα, υποδηλώνεται ωστόσο με
ενάργεια σε ποια εγρήγορση βρίσκεται η ηθική συνείδηση.

Περικλής Παγκράτης

«Το μόνο που εύχομαι είναι να διαβά-
σουν Το λάθος όσοι καπηλεύονται τη
δημοκρατία και να δουν τι είναι αυτά
που σήμερα υποστηρίζουν. Ζούμε σε
μια εποχή όπου οι λέξεις δεν έχουν κα-
μιά σχέση με την πραγματικότητα – έτσι
που να μην έχουν πια κανένα νόημα».

Άρθουρ Μίλλερ για «Το Λάθος» 

Δεν είναι, λοιπόν, άστοχο
αν ονομάσουμε τον Σαμα-
ράκη πεζογράφο της κοινωνι-
κής συνείδησης. Και για να εκ-
δηλώσει την εξανάστασή του
ή για να κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου συχνά χρησιμο-
ποιεί την ειρωνεία και το χι-
ούμορ. Όπλο από τα πιο απο-
τελεσματικά.

Αλέξανδρος Κοτζιάς



Φοίβος Σταμπολιάδης,
Ταμπακαριά



Απόστολος Δαβίλλας 

χειμώνας
Είμαι ο χειμώνας, το βλέμμα σου τα χελιδόνια που
φύγαν μακριά του. Μια παγωμένη αγκαλιά τρομάζει
την καλοκαιρινή σου αύρα και την κάνει να υποχωρεί.
Το φευγαλέο άγγιγμά σου, η τελευταία αχτίδα του
ήλιου πάνω από το δάσος που παγώνει. Πάνω στο
άσπιλο χιόνι για πάντα τα βήματά σου, και ο αέρας
ακίνητος για να κρατήσει το άρωμα σου. 



Fοίβος Σταμπολιάδης
φάρος Χανίων

γκρίζα βότσαλα
Μικρό κορίτσι
κάθεται βαθιά στην άμμο
ανοίγοντας λακκούβες 
με την ψηλή της μπότα
αγνοώντας το χειμώνα
μ’ ένα περίεργο χαμόγελο.

Όλες οι αποχρώσεις
της ημέρας είναι ίδιες,
εκσφενδονίζει γκρίζα βότσαλα
ατενίζοντας ψυχρά μες στο νερό.
Δεν χρειάζεται
να μεγαλώσει σήμερα.

Βασιλική Δραγούνη



Αλκυόνη Γουρδομιχάλη 

γήρας
Κοίταξα εσένα
σοφέ άνθρωπε
στον καθρέφτη
Είδα τον παιδαγωγό
τον γιατρό
τον φούρναρη
τον γεωργό
Κοίταξες κι εσύ
Δάκρυσες
Δεν είσαι πια ο ίδιος
μα είσαι
Αυτός



Γιώτα Σταυρίδη
fighter of life



Αριάδνη Πορφυρίου

ρυτίδες στη λίμνη του έρωτα
Η μυρωδιά της θημωνιάς δε σκεπάζει
Το περίγραμμα του κορμιού σου
Οι βασίλισσες του αέρα φθονούν τις ώρες
Τινάζουν από τα μαλλιά τους τις σταγόνες
Που κάθε μια τους λέει 
Μού λείπεις.
Ο Βορέας αμίλητος δαμάζει 
Πικρό καρτέρι αγάπης. 
Τι άλλο έμεινε;
Μισοκρυμμένες μορφές αλύτρωτες
Στη μέση ενός χειμώνα που ξαφνικά
Από βαρύς έγινε ολόφωτος.
Περιμένω τη στιγμή 
Που θα χλευάσω τη σιωπή
Όταν το δέρμα πάψει να καίγεται.
Ρυτίδες στη λίμνη του έρωτα...



ανάβασις
Ένα βήμα πριν την πτώση
Δρόμοι δύσβατοι, απροσπέραστοι
Στέκεσαι τους κοιτάς, τους εξιχνιάζεις στάλα στάλα
Και όμως τους ξεπερνάς
Ποτέ σου δεν φοβήθηκες
Ποτέ σου δεν έπεσες
Μόχθησες
Πάλεψες με τον εαυτό σου
Συντροφιά είχες στο κάθε σου ραγισμένο σκαλοπάτι
Στα λαμπερά ανέβαινες μόνος
Υποταγή
Δεν υπέταξες την ψυχή σου στα θέλω των Άλλων
Και ας ψυχορραγούσες προσμένοντας
Το χαμόγελο της αναγνώρισης
Αυταπάτη
Ότι νικούσες με το όνειρο
Ενώ το ομορφότερο όνειρο είναι η πράξη
Απραξία
Δεν συνετέλεσε ποτέ στην καταστροφή σου
Αλλά μέσα στην καταστροφή σου από το είδωλο των άλλων
Αποστροφή
Για κάθε τι που ράγισε και έμεινε στα χαλάσματά του
Μάχη
Μια τρίλιζα που φέρνει μόνον ένα νικητή
Θάνατος
Ο φόβος που δίνει την ομορφιά του ζωή
Και σε σπρώχνει μόνον σε εκείνο το βήμα της ανάβασης

Γιώτα Σταυρίδη



Άννα Ρουμελιώτη



δάκρυ… θα το πει
Λύνει πανί λιμάνι κρυφό'
φυσά αγέρι τρυφερό
και το τραβά στο σιωπηλό,
το άγνωστο, το αλαργινό.

Το πέλαγο είναι χρυσό,
σαν το φεγγάρι ερωτικό'
και ένα φιλί φλογερό
αφήνει κόρη στο αλμυρό.

Ραγίζει η θάλασσα πονά,
αγάπη φθάνει στα μακρινά,
κει που ο ήλιος δεν ξυπνά,
κει που το σκότος κυβερνά.

Μια λάμψη, μια τρομερή
βροντή,
σπάει στα δυο τη σιγαλιά'
πλοίο χάνεται στα σκοτεινά,
πώς να το αντέξει μια καρδιά;

Σκιά της νύχτας της φωτιάς'
Μοίρα που Συ μας τυραννάς'
ντύσε με δάκρυ την αυγή
άλλος... δεν θα της το πει...

Θεόδωρος Μαντάς 



Αργυρώ Γιαννακάρα,
όνειρα ψυχής



Παύλος Κουτρουμπάς
H ομορφιά μέσα στη θεομηνία

Άννα Ρουμελιώτη

άτιτλο
Ξαναγυρίζω
Σε σελίδες άγραφες
Να με ακούσεις



Κάθε ταξίδι
στο σεντούκι της ψυχής 
κομίζει λάφυρα

Χριστίνα Σουλελέ

Αλκυονίδες
Άνοιξα το παντζούρι
ο Ήλιος ζεστός
και ερωτεύτηκα.

Την ζωή, το φως.
Εκείνη.

Πονηρές αλκυονίδες
και πώς να τις αρνηθείς;

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης 



Άννα Ρουμελιώτη



ταξίδια
Στο λυκαυγές του ουρανού εσύ αστέρι.
Τα μάτια άνοιγαν σιγά σιγά.
Στο όνειρο σε είχα ολονυχτίς,
με είχε το κορμί σου ταξιδέψει.
Το φως ανοίγει.
Πρωινός ο ήλιος μας τυλίγει.
Αχτίδες δυο κι εμείς,
αυτόφωτες μονιάζουμε στου κρεβατιού την άκρη,
σαν δυο περιστέρια, δυο παιδιά.
Ο έρωτας που έπαιζε ακόμη,
στο πάτωμα κουλούριασε την σκέψη.
Είχε κι αυτός μαζί μας ταξιδέψει.

Βασίλης Σαμοΐλης



Καπαρδέλη Ευτυχία
λευκή ορατότητα

που λες
Που λες
μια κουκουβάγια ήρθε προχθές
ως το μπαλκόνι, χαράματα γιορτής.

Που λες
από κάπου θα πήρε εντολές
η ώρα πως ζυγώνει, χαράματα γιορτής.

Που λες
είχε δυο μάτια προβολές
τρυπούσαν σαν βελόνι, χαράματα γιορτής.

Δεν μου λες
εισηγήσεις και αναφορές
ποιος επικυρώνει, χαράματα φυγής.

Δεν μου λες
τέτοιες μικρές ώρες τραγανές
γιατί η πλάση ερημώνει, χαράματα φυγής.

Δεν μου λες
είναι αυτό το βλέμμα ασφαλές
που την ψυχή πλακώνει, χαράματα φυγής.

Σωκράτης Τσελεγκαρίδης



ίχνη στο χιονισμένο τοπίο
τα ποιήματά μας,
εφήμερα αποτυπώματα
φθόγγων και συναισθημάτων,
που αφήνουμε στη θέα δέντρων μοναχικών
μέσα σε θύελλες κι αγέρες

Δήμος Χλωπτσιούδης



Μαρία Βαρταμτζίδου
έρωτας



μύρισε φως η μέρα 
Έρανε στίχους ο Χειμώνας
στις ξέπλεκες πλεξούδες των κλώνων
Λουλούδια ανάσαναν στις ρωγμές
Στο καφενείο της ζωής
πικρός φρεσκοκομμένος ο καφές
Οι φυλακές του νου  πλημμύρισαν γυμνές αλήθειες
Τα ρολόγια ξεχάστηκαν ξεκούρδιστα
Τι να τα κάνεις τα ρολόγια;
Ο Ηλιάτορας μετράει το χρόνο
Βάφει απρόβλεπτα την ταινία της ζωής
Ζωή σε επανάληψη,
σε τεμαχισμένα επεισόδια
με την ίδια σκηνογραφία,
Όλα τα λουλούδια τραγουδούν
παρηκμασμένες αλήθειες.
Όλα τα πλάσματα ανοιγμένα σαθρά ηλιοτρόπια
κι ένα μισοξεχασμένο χαμόγελονα κρέμεται
από την τσέπη του Χειμώνα.

Δώρα Μεταλληνού 



μαζί
Μαζί στα απλά και τα καθημερινά 
Μαζί στον δρόμο για τη δουλειά
Μαζί και στην επιστροφή
Μαζί στις βόλτες
Μαζί και στις παρέες

-Με την Ελένη και τη Δέσποινα αδελφός

Μαζί στις μπόρες
Μαζί και στις ξαστεριές
Μαζί στις άνυδρες μέρες
Μαζί στο θέρισμα και στη σπορά
Μαζί κι εκεί που λες ότι δεν πάει άλλο πια

-Κι όμως συνεχίζεις

Μαζί και στον καβγά
Μαζί και στο πρώτο φούσκωμα της κοιλιάς
Μαζί να ακούμε τη βροχή
Μαζί στην εκκωφαντική γαλήνη της σιωπής
Μαζί σε όλα αυτά και άλλα πολλά

-Που το μυαλό ακόμη δε χωρά.
Κυβέλη



Αγγελική Γκαγκίδη



καταδύομαι
Καμιά φορά, όταν νυχτώνει, 
καταδύομαι στις κοιλότητες των γραμμάτων  
ζηλεύοντας τις σχέσεις τους.
Κρυφοκοιτώ 
πίσω απ΄ τα ασύμφωνά μου λόγια
την αρμονία της γλώσσας, 
που αθόρυβα απλώνεται 
με τα λικνίσματά της.
Ξαναπροφέρω το «α!» της έκπληξης
και του θαυμασμού, σαν τραγωδός.
Προσφαγίζω την πείνα μου στο τραπέζι του «πι».
Θηλάζω στο «έψιλον» την υπόλοιπη νιότη μου. 
Κερνώ τον πόνο μου στις κούπες «ύψιλον».
Συγκρίνω τη θηλυκότητά μου με το «ζήτα».
Ακροβατώ στις πλαγιές του «λάμδα».
Μετριέμαι στην κλεψύδρα του «χι»  ΄
και αδιάκοπα σπέρνομαι στις μήτρες «όμικρον»
που με ζώνουν χάραμα.

Βασιλική Νικοπούλου

Παύλος Κουτρουμπάς 





Γεώργιος Σταματόπουλος

επιβίωση
Κλείσε μου τη μύτη.
Απ’ το στόμα θ’ αναπνέω.
Τα χείλη φίμωσέ μου.
Με νοήματα θα σου μιλώ.
Δέσε μου, αν θες, τα χέρια.
Με συναίσθημα θα σε αγγίζω.
Ξερίζωσέ μου την καρδιά.
Θα πάλλεται η σκέψη μου.
Διάγραψέ την κι αυτήν.
Τρόπο έχω.
Με το βλέμμα θα επιζήσω.
Μάθε αγαπημένη μου,
πως τα μάτια εγκλωβίζουν 
όλες τις αισθήσεις.
Μόνο όταν σε κοιτώ υπάρχω
κι όταν με κοιτάς πεθαίνω.
Ζωή, θάνατος
μια σύσπαση της κόρης.

Ταξιάρχης Τσελεγκαρίδης



άκουσέ με
Το πώς σφραγίζεται ο κόσμος με σημάδια
δεν θα σου πω κι ούτε θα κρίνω τις πληγές.
Από τα μέσα μου, βαθιά αχανή σκοτάδια
δεν έχω τρόπο να διακρίνω χαραυγές.

Δεν θα σταθώ ποτέ γι’ αυτόν δεινός κριτή του
ούτε ένας τάχατε εξαίσιος λειτουργός
που για να κρύψει τα δεσμά της φυλακής του
θα υπαινιχθεί πως είναι φίλος στοργικός.

Αυτήν την ώρα που σου γράφω, άκουσέ με
δεν έχω ύπνο και ζητώ το φως να βγει,
μ’ αν κάνω λάθος και κοιμάμαι, σκούντησέ με
φέρε νερό για να ποτίσουμε τη γη.

Μαρία Ανδρεαδέλλη



Νικολέττα Παπατόλη
χειμερινό τοπίο



μαρτιάτικη βροχή
Καθώς πυκνά σύννεφα απλώνουν 
στο στιβαρό του Ταϋγέτου σώμα
τ’ αέρινα νωχελικά κορμιά τους,
φτεροπούλια πετούν αλαφιασμένα 
στον παγερό αέρα…
σε θυμάμαι, Μαρτιάτικη βροχή
να ’ρχεσαι στο παραθύρι της ψυχής μου.
Κι όταν το άνοιξα, μια μπόρα ερωτική
συντάραξε κάθε κύτταρο της ύπαρξής μου!

Όμως τα σύννεφα δεν φέρνουν πάντοτε βροχή.
Κάποιες φορές γίνονται της Ανατολής 
και του Νοτιά καράβια γοργοτάξιδα, 
με τις ηλιαχτίδες άλμπουρο τρανό,
τα αστέρια του ουρανού πυξίδα,
για το λατρεμένο αγκυροβόλι της αγάπης!

Ουρανία Μπούρτζινου



χελιδόνι
Το χελιδόνι πέταξε
άνοιξε τα φτερά του 
και έφυγε μακριά
η δική μας γη το κούρασε
εμείς οι ίδιοι το κουράσαμε
οι άνθρωποι που ζούμε σ’ αυτό τον τόπο
αυτό ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα
για να έρθει κοντά μας
να μας χαρίσει τ΄ όνειρο 
που μέρες και νύχτες προσμέναμε
πίσω απ’ τις μανταλωμένες πόρτες
πίσω απ’ τα σφαλιστά παράθυρα
ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα 
για το δικό μας χατίρι
κι εμείς μόλις νιώσαμε το χάδι του ήλιου
στο παγωμένο μας σώμα
μόλις εισπνεύσαμε λίγο 
απ’ το άρωμα της άνοιξης
ξεμανταλώσαμε τις πόρτες
ανοίξαμε τα παράθυρα
και το πετροβολήσαμε
χωρίς οίκτο
χωρίς ντροπή.

Άθως Χατζηματθαίου



Ειρήνη Γιατράκη
Ο ερχομός της άνοιξης 
(ελαιογραφία σε καμβά)

αναζήτηση
Αναζητώντας τη σημασία του κόσμου, 
χάραξα στα όριά μου κρυφούς προσανατολισμούς. 
Βημάτισα στους δρόμους του ανέλπιδου προορισμού, 
με την ιδιότητα του δωρητή και κληρονόμου.
Εξάντλησα τις έννοιες στα πιο ασήμαντα πράγματα. 
Διεκδίκησα μία και μόνη πολύτιμη θέση

Χρήστος Κεραμίδης



Αργυρώ Γιαννακάρα
ανα...γέννηση



Ξανθή Κούτρα

αποπέρα
Ήθελε να σκέφτεται,
πως όχι τώρα εδώ.
Αλλά κάπου "αποπέρα"...μακριά...
Άνοιξη... 
Κάτω απ` τον ουρανό. 
Ξεδιπλώνονταν οι μέρες....
Καθόλου βιαστικές.... 
πυκνές, σφιχτοδεμένες.... 
Οπού και τα πιο απομακρυσμένα δέντρα
έσταζαν δροσιά... 
Οπού τα στάχυα θρόιζαν. 
Κι οι λεβάντες στέκονταν 
κοντόθαμνες, πυκνανθισμένες. 
Κι ήταν όλα αυτά, καινούργια .... 
κι ασυνήθιστα...



Γιώτα Σταυρίδη,
το μάτι του χρόνου

Η μάνα του πολέμου
μάνα του πολέμου
βλέπεις τον φόβο στα μάτια της,
τον τρόμο στη φωνή της.

το παιδί
χωρίς παπούτσια,
την κοιτά φοβισμένο,
πρόσωπο μαυρισμένο
χωρίς αναμνήσεις
χωρίς όνειρα
άνθρωποι πεθαίνουν
όλοι φοβούνται

κακό πράγμα ο πόλεμος
πολύ κακό
είναι σαν πεταλούδα χωρίς χρώματα
σαν χωριό χωρίς ανθρώπους
πόλη χωρίς παιδιά
ήλιος δίχως φως

Αναστασία Βαμβατήρα



πώς θα ’ρθει η άνοιξη
Της κοινωνίας τα στραβά που μας πονούν
της απληστίας τα δεινά που αδικούν
της πείνας των πολέμων συμφορές
ανήμπορων ανθρώπων οι κραυγές

Πως θα ’ρθει η άνοιξη στη γη
η αγάπη θα θεριέψει
αυτούς τους άγριους καιρούς
ποιος θα τους ημερέψει

Της ζωής οι αγωνίες που ριζώνουν
της αδιάκοπης ευθύνης η θηλιά
του συστήματος τα πρέπει που θυμώνουν
εγκλωβίζουν της ψυχής τη λευτεριά

Πως φεύγει η γκρίζα συννεφιά
απ' του φτωχού τα μάτια
πως μπαίνει ήλιος και χαρά
σε θλίψης μονοπάτια

Ελένη Λουκά 



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής
βέσπα την άνοιξη



Γιώργος Παπασταθόπουλος 

η σημασία της στιγμής
Της κάθε ημέρας τις στιγμές

τις σπέρνω μία-μία,
από χιλιάδες αφορμές

και σ’ όλα τα σημεία,

όπου οι βραγιές μου σε γραμμές,
σ’ αυτή  την πανσπερμία

των σπόρων δίνει τις ορμές
η γη με προθυμία!

Αυλάκια γύρω απ’ τις βραγιές,
τους σπόρους μου ποτίζουν
κι αυτοί ανθίζουν με μπογιές,

κι όλη τη γη στολίζουν
κι έτσι κυλάει μου η ζωή,
σαν η στιγμή μου ευζωεί!



Δήμος Χλωπτσιούδης



Χρόνης Τσιριγώτης 

ελευθερία
Τιτίβισμα καναρινιού
της  άνοιξης η αύρα,
αιχμαλωσία βύζαξε
πετά για τα ουράνια.

Ελευθερία βούλησης 
πειράματα στα σπλάχνα,
πορεύεται φιλάσθενη
κενή αγάπης στράτα.

Πατριδες καπηλεύονται
εγωισμός και πλάνη,
άγουρη ζωή αφήνετε
στις καταχνιας την μάχη.

Ο κόσμος διαστρέβλωσε
την σκέψη ελευθερίας,
ταπεινή και λιόχαρη
βουλιάζει την δουλεία.

Ο πόνος φέρνει ανάσταση
μοσχοβολά θυσία,
ψυχή πνέει συγχώρεση
Κυρίου ελευθερία.



Αγγελική Γκογκίδη,
τιτιβίσματα



Ιωάννης Παναγάκος

ο κραδασμός της αγάπης
Σαν, σε μένα, της ζωής το μονοπάτι σε φέρει,
ελπίδα χρυσαύγινη στα ονείρατά μου,
θα αγκαλιάσει η ψυχή μου,
μικρό πουλί που γλυκολαλεί,
την πλάση ολάκερη,
γαλάζιο ποτάμι θα ανέβει
το λουλουδόσπαρτο ίχνος της νιότης,
ένα ρυάκι θα κλέψει, απ’ το ποτάμι της ήβης σου
και θα ντύσει δροσοσταλίδες την ερημιά της.
Το φεγγάρι θα λούσει στον πόθο της
και θα σκορπίσει στον ορίζοντα των στεναγμών
τον κραδασμό της αγάπης.



Κώστας Θερμογιάννης
νερό σαν σύννεφο

νούφαρα
Πολύ του έρωτα το φως.
Μάτια ολάνοιχτα σαν ήλιος.
Πόθος για το κορμί σου δυνατός
Αδυναμία πάθιασμα και ζήλος. 
Σε πήρε το ποτάμι της αγάπης
Τα νούφαρα, σου κρύβουν μυστικά.
Ολόδροσα νερά, σαν καταρράχτης.
Πλένουν της αφθαρσίας τη χαρά.
Και συ να μοιάζεις με νεράιδα.
Σαν ξωτικό, παραμυθιού σειράς.
Νύχτες να βγαίνεις στα λαγκάδια κρυφές αγάπες να ζητάς. 
Μα εμένα με άγγιξε ο έρωτας τρελός.
Στα όνειρα σαν ήρθες κάποιο βράδυ.
Μ’ ένα φιλί σου πόθος δυνατός.
Να θέλω σαν τρελός κι ένα σου χάδι.

Βασίλης Σαμοΐλης



κατά μόνας
στις γραμμικές συχνότητες
του Νου
εκπέμπεις φως...
σαν τα μάτια σου κλείσεις,
το κατα μόνας σύμπαν,
της αλυπίας μας χώρα
ακτινοβολεί
τη λάμψη σου

Φωτεινή Αγγουριδάκη



Rafahlία Xatzhkvnstant;inoy

Άρτεμις Χλωπτσιούδη

λίστα για τα μαγαζιά
Ααγαπητή, μαμά,
τελείωσε η φιλία,
μάς έμεινε λίγη αγανάκτηση
και λίγη ανυπακοή,
ξεμείναμε από συμπάθεια
και διάθεση φιλοξενίας,
έχουμε άφθονο μίσος
όμως ούτε ένα τόσο δα
κομματάκι αγάπης

Πρέπει να πας οπωσδήποτε
στο μαγαζί της συμπόνοιας

ΥΓ Πάρε και λίγο φως,
το χρειαζόμαστε στα σκοτάδια



έρως
…Και στο γυμνό κορμί
ψιθυρίζεις τον ύμνο του Έρωτα…

«Ελεύθερο πνεύμα η καρδιά σου
Ρυάκι που κυλάει στην όχθη, η ματιά σου
Ωριμη ψυχή που ξαποσταίνει
Στο μελαγχολικό κορμί και πάλι ανασαίνει»

Μαρία Θωμάδη



Μπαρμπαλιά Δήμητρα,
όταν η φύση έχει κέφια 



Αντώνιος Ευθυμίου

αναβολή
Άργησες

Όλη νύχτα σε περίμενα
στο σταυροδρόμι των ψυχών,
κει που η άρνηση συναντά την αποδοχή
κι η σιωπή γίνεται αντάρα.

Ήθελα μόνο να σε δω
για τελευταία φορά,
να κλέψω μια φευγαλέα ανάσα σου
για να μην πάψω ν’ αναπνέω εγώ.

Ξέρεις
η αγάπη είναι νόσος
που τρέφεται από το νήμα του χρόνου
κι η αναβολή
η θανατηφόρα δόση της ζωής.

Άργησες



Ειρήνη Γιατράκη,
Ιησούς (μολύβι, ξυλομπογιά σε χαρτί)



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής 

δόσεις αλήθειας
Μιας και χρόνος μένει
να πλάσεις ιστορίες
πρόσεξε πόσες δόσεις αλήθειας
θα μπουν στο μεγάλο αυτό ψέμα
πόσες δόσεις ζωής
σε ένα πεθαμένο ουρανό
που νόμισε πως θα αναστηθεί
και σε περίμενε μιας και εσύ μπορείς
πρόσεξε τι κάνεις που πατάς
γιατί ο ουρανός ήρθε στην γη ετούτη 
που λερώσεις με τις σκέψεις σου
τα αποτυπώματα σου να βρει
δεν σε ξέχασε
του έταξες αγάπη και τον άφησες
να μαραζώνει.
Και αν την γνώμη μου θες
γιατί όμοιοι είμαστε
τα λόγια τι τα θες;
Άνθρωπε την ανθρωπιά σου βρες.



Μαρία Βαρταμτζίδου



Χριστίνα Παπαβασιλείου

περί εμπιστοσύνης
Εμπιστοσύνη,
λέξη γραμμένη με πορφυρά γράμματα
σε μια σκισμένη σελίδα 
ενός εφηβικού τετραδίου

Εμπιστοσύνη
λέξη γένους θηλυκού 
τελειώνει πάντοτε με «ήττα» 

Εμπιστοσύνη,
λέξη που αρχινά με πρώτο της γράμμα 
το «Έψιλον» 
σαν την «Ευκαιρία» 

Και φτάνει μοναχά μία 
για να διώξει την «ήττα» 
για να γραφτεί η ιστορία μας 
απ’ την αρχή.



Βάνια Σύρμου,
Βαθύ Μεθάνων

ματαιοπονία                 
Στα βαθιά του ουρανού θα ήθελα να ψαρέψω
Προσπαθώ να καρφώσω την άγκυρα στα
σύννεφα
Τυφλώθηκα στη λάμψη των αστεριών

Απαγορευμένα όνειρα...

Με παράλογη πυξίδα
Γλιστρώ στο μάτι του κυκλώνα

Ο  βράχος του Σίσυφου συντρίβει το καράβι

Στη μελανή ακτή  
Χτίζω πυργόσπιτα με κόκκους...

ματαιότητας ( ; )
Χαρά Ρίζου



σπείραμε ανέμους
ελπίζοντας να θερίσουμε ταξίδια,
αλλά τελικά μείναμε
δεμένοι στο λιμάνι

Δήμος Χλωπτσιούδης



Δήμος Χλωπτσιούδης



νότες
Γελαστές  ψυχές,  κατάλευκες  εικόνες,
ο  Ήλιος  βρέθηκε  στην  άκρη  του  Θεού∙
Ανοίξεως  απόφθεγμα  απ’  τ’  άστρα  του  Ολύμπου!
Σημείο  θυμωμένο  και  γραμμή,  ο  Χρόνος
που  ευτύχησε  κάποτε  να  υπάρξει!
Απόλυτο  ψεγάδι  η  μορφή,  π’  η  Σιωπή
στα  άδυτα  έπλασε  των  ψυχών  μας.
Αετοί  κι  αηδόνια  μία  χώρα  μαγική!
Τους  βασιλείς  εκδιώξανε  και  το  μαβί  σκοτάδι.
Κόκκινα  τα  σημάδια  του  Μαγιού  και  τ’  Απριλιού
τα  σήμαντρα  στα  πέτρινα  ρημάδια.
Χλαμύδα  ιαχή  Πρωτομαγιάς,
λευτερωμού-ξεσηκωμού  Σικάγα  που  μιλάνε!
Λούλουδα  της  ελπίδας  οι  ψυχές∙
αγέρωχων  υπάρξεων  νότες  απελπισμένες!

Μιλτιάδης  Ντόβας



Δημητριος Νικολαος Ρογγίτης,
χωράφι στα καραβουλαίικα



Ζώη Παναγιώτα

το χωράφι
Οι συνηθισμένοι άνθρωποι
δεν έχουν όνομα
ένα χωράφι μόνο στον ουρανό
το οργώνει ο αέρας
το σπέρνει η βροχή
ο ήλιος το θερίζει
με την αναπνοή μετρούν τη
σοδειά
η φύρα μια ανάσα
ελαφρύ το  αποτύπωμα 
πάνω στη γη. 

της φύσης ψίθυροι
Ξεκούμπωσε η Γης το πανωφόρι της∙
οι νυχτερίδες τρόμαξαν κι αλαφιασμένες 
σκόρπισαν στο φως 
γαντζωμένες
στους σκελετωμένους κορμούς
αφήνοντας στις κρυψώνες τους 
το αυριανό σπόρι 
να τρυπά τη ζωοφόρο φλούδα της

Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη



Άλικο άνθος
του πληγωμένου Μάη
σταγόνα αίμα

Χριστίνα Σουλελέ

Βάνια Σύρμου



χαϊκού για την άνοιξη
Μ’ άλικο άρωμα
τον κήπο μου γέμισαν
ρόδα του Μάη

Βάνια Σύρμου



Μαρία Μαυρουδή

ξεριζωμός
Πρόσωπα  θλιμμένα , αμίλητα, σκυθρωπά 
με ένα δισάκι φορτωμένο αναμνήσεις  
και μια λέξη που βαραίνει την ψυχή.
ξεριζωμός
Γιατί; Για πού; Για ποιον;
Ίσως για ένα καλύτερο αύριο ,
για ένα κυνήγι ονείρων,
πριν βυθιστούν κι αυτά 
στο λιμάνι της πραγματικότητας.
Αναμνήσεις που βαραίνουν την ψυχή,
ελπίδες που ίσως  κάποτε εκπληρωθούν.
Δυστυχώς όμως τώρα κουβαλούν πάνω τους 
μία λέξη διαφορετική 
έτοιμη να τους επιτεθεί 
σαν τύχει κι αντιληφθούν πάνω τους 
βλέμματα συμπόνιας και υποτίμησης. 
Αμέσως η θλίψη μεταμορφώνεται σε λάβα 
περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να εκραγεί 
για να κοπάσει προσωρινό ο πόνος 
που βαραίνει την ψυχή τους. 



Ειρήνη Γιατράκη



Άθως Χατζηματθαίου,
βήματα στην άμμο

στην άκρη της λίμνης 
Χαζεύαμε τα νερά στο φεγγαρόφωτο. Στην άκρη της λίμνης.

«Τι ακούς από μουσική;» «Πάτι Πράβο, Μοντούνιο….» Έψαχνα
να πω.  «Έχω πικάπ. Σαρανταπεντάρια. Ξέρεις το Σανρέμο;» 

«Το φεστιβάλ; Βέβαια!» «Ποιο θέλεις να τραγουδήσουμε;»
Δες επιμονή! Τι λένε τώρα; «Ξέρεις να χορεύεις;» Κάτι ήξερα. 
«Σήκω» έκανε. Την κοίταζα παραξενεμένος. «Μέσ’ την ερημιά;»

Αυτό μόνο; Η μουσική;  
«Θα τραγουδήσω εγώ. Θα πω δυο στροφές να πιάσεις το ρυθμό.»

Πρώτη φορά το άκουγα. Νοσταλγικό και πολύ αργό. Είχε κατα-
πληκτική φωνή. «Τζιλιόλα Τσινκουέτι. Πρώτη θέση το ’64.» Όλα
τα ήξερε.

Μ’ αγκάλιασε. Ένιωθα άβολα. «Πιο χαμηλά το χέρι σου». «Στη
μέση» με διόρθωσε. Ξεκίνησα αβέβαια. Τραγούδαγε απαλά, με σι-
γουριά. Συγχρονιστήκαμε. Κοιτούσε μακριά πάνω απ’ τον ώμο
μου. Στριφογυρίζαμε αργά. Κάτω από το φεγγαρόφωτο που έσπαζε
στο νερό. «Non ho l’ eta, per amarti, per uscire sola con te…» 

Σαν τέλειωσε κάτσαμε πλάι στις καλαμιές. «Τι σημαίνει; Εσύ θα
ξέρεις.» «Δεν είμαι αρκετά μεγάλη για να σ’ αγαπώ, να βγαίνω έξω
μόνη μαζί σου.» Διασκέδαζε με την αμηχανία μου. «Μάλλον εγώ
δεν είμαι» είπα γελώντας. Σήκωνε μια ψιλή ομίχλη απ’ το νερό.
Ήρθαμε κοντά να ζεσταθούμε. Είχαμε πολλά να πούμε. Για τα
όνειρα που κάναμε. Τη ζωή που ξεκινούσε μετά το σχολείο.
Χρόνια μετά βρήκα τους στίχους. Κάτι έμαθα. Tο σιγοψιθυρίζω
κάποτε. Έτσι για να θυμάμαι.             

Χάρης Αγγελογιάννης



Μάιος
Κατώφλι του καλοκαιριού την πόρτα ανοίγει,
μεγαλεπήβολος, προκλητικός!
Γεμάτος αρώματα, στεφάνι φορά, μοσχοβολά! 
Των στιγμών σου την πλεύση πλησιάζει,
στέκει εκεί, σε ταράζει! 
Γενναιόδωρα λούζει μ' ενός ήλιου το φως την ημέρα,
τη νύχτα αλητεύει, 
μ' ενός φέγγους κρασί, σε μεθά! Σύντομος,
ίσα που τον προφταίνεις, σου γλιστρά! 
Αύριο, θα τον δεις φανερά, σε άλλο μονοπάτι ξανά!
Τριάντα μία άνοιξης μέρες τον ντύνουν,
χρώματα λαμπερής φορεσιάς.
Κι εσύ, κάθε μέρα μαζί, θαυμαστής,
ενός Μάη φευγάτου,
αφορμή να σ' απλώσει το χέρι,
σ' εποχής αλλαγή...

Βαρβάρα Ζώρζου



Πολυξένη Βακιρλή Γιαννακοπούλου

τα είπα όλα 
Τα είπα όλα
σαν τον τζίτζικα
στην ολιγοήμερη ζωή του
Τώρα μόνο φτερά απολιθώματα
κι ο απόηχος απ' το τραγούδι.
Μερόνυχτα ξοδεύτηκαν
στης ξεγνοιασιάς τα μέρη
Δεκάδες οι ακροατές
λαλίστατη η μούσα
που έπλεκε τις μέρες μου
σάβανο να τις κάμει

Καλλίτερα στο μνήμα νιος
με άπειρα τραγούδια
παρά στη γη να σέρνομαι
αλάλητος, βουβός
Κι αν η ζωή μου σύντομη
με κέρασε χαρές και συγκινήσεις
Του μοναχού παρηγοριά
και του θλιμμένου συντροφιά
στάθηκε η λαλιά μου!



Μαρία Τζουρά,
χάρμα οφθαλμών
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Νίκος Βαρδάκας

τέχνη
Γοργά  μας  πλησίαζε  η τέχνη  του  καλύπτειν.
Σύννεφα  μαύρα  λογίζονταν,
οι  δόλιες  σκέψεις που  έκρυβαν.
Και  αν  στην  αρχή  παινέψαμε την  αναμφίβολη
καταχνιά  που επιδείκνυαν, έκπληξη γέννησε
η στιγμή.
Φως  ήλιου  φάνηκε, στα  ύψη του  ουρανού. Μια
ενδόμυχη  επιθυμία  τόνιζε, και  σκόρπισε  την  θλίψη.
Ως  τα  πέρατα  της  γης, στις  απαρχές  της  έμπνευσης.



Αντώνιος Ευθυμίου,
λιόγερμα



Θεοφάνης Λ. Παναγιωτόπουλος

Το λιόγερμα
σέρνονται ως την άκρη της καθημερινότητας
τόσο νέες
τόσο ποθητές
οι θεατές χειροκροτούν
την μεγάλη τους είσοδο στην σκηνή
ύστερα
αυτοκτονούν
για να γυρέψουν πάλι
την χαμένη τους υπομονή

οι Κυριακές.

Θοδωρής Βοριάς

οι στίχοι είναι σφαίρες
Κάποτε έγραφες ποιήματα
κι ούτε θυμάσαι που τα έκρυψες.
Μα οι στίχοι είναι σφαίρες...

τις ξεχνάς όταν γυρίσεις στη ρουτίνα
της ειρήνης,

ξεδιπλώνεις κάποιο ρούχο
και ξεφεύγουν στο πάτωμα,

θέλεις να κοιτάξεις στην καρδιά σου
κι απροσδόκητα καρφώνονται στα μάτια σου,

τις νύχτες πυρώνουν μέσα στα όνειρά σου,

κι όταν δακρύζεις, οπλίζει μέσα σου
το ποίημα ετοιμοπόλεμο.



Αργυρώ Γιαννακάρα,
ορίζοντες



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής

ναυσιπλόος
Ναυσιπλόος στην θάλασσα της ζωής
όλη μέρα με παρασέρνουν τα κύματα
σε περιπέτειες πειρατικές
στο κατάστρωμα του πλοίου μου
που με αυτό ταξιδεύω
σε κάθε γωνιά της πραγματικότητας
βουτάω στην θάλασσα μέσα
να ρίξω μια μικρή μάτια
σε έναν κόσμο πιο νόμιμο
από αυτόν που έπλασαν με ξύλα
Το νερό είναι αλμυρό μα δεν με πειράζει
τα ταξίδια θέλουν την αλμύρα τους.
Έτσι και αλλιώς όλοι μας το ξέρουμε
ότι ούτε αυτά μπορούν να μας σώσουν
πόση αλμύρα να φάμε ποια.
Δεν είμαστε όμως τυχαία ναυσιπλόοι
φταίνε τα λιμάνια.
Εξάλλου όλοι οι καμαρότοι ξέρουμε
ότι αν δεν υπήρχαν λιμάνια
δεν θα υπήρχαν και πλοία.



Παύλος Κουτρουμπάς,
το μπαλκόνι του Αιγαίου

άσπρα βότσαλα
Από παιδί, ο τοίχος της ζωής 
μου φάνταζε φτιαγμένος
από βότσαλα χρωματιστά, 
χωρισμένα με λευκές γραμμές.
Στεκόμουν εκεί, 
προσπαθώντας να τα ξεκολλήσω 
από τον τοίχο του σπιτιού των παιδικών μου χρόνων
σαν να ‘ταν λάφυρα καλοκαιριού. 

Σήμερα έτυχε να δω αυτόν τον τοίχο πάλι
υπό το πρίσμα του φωτός κάποιας παλιότερης ημέρας
κι αυτή τη φορά ακτινοβολούσαν 
καθώς το φως χτυπούσε στα σημεία
σαν κοσμήματα δεμένα σε σκόπιμο σχέδιο: 
τα άσπρα αλληλοσυνδεδεμένα 
σαν να πλαισίωναν αρμονικά 
το μυστικό πέρασμα του χρόνου.
Πάντα ήθελα να μπω… να δω τι υπάρχει πίσω…

Βασιλική Δραγούνη





Σάρα Σινάνι,
μπλε πανδαισία



Χρυσαφένιο το νερό.
Γλυκό το πρωί, να ξυπνά ο ήλιος
στο παγωμένο σεντόνι του ορίζοντα.
Η βάρκα, το ταξίδι, η αρχή.
Τα δίχτυα να χαϊδεύουν τα λεία μαλλιά των βυθών.
Ευλογημένα τα χρόνια της ανατολής,
με βράχια αιώνια, κατάσπαρτα στο Αιγαίο 
με ψιθυριστούς αέρηδες περασμένους
στα θλιμμένα φύκια. 

Κάθε μποφόρ, να γίνεται γιορτή.
Κάθε γιορτή, ελπίδα που ανασαίνει απάνω στα κουπιά.

Ιωάννα-Μαρία Νικολακάκη



Κατερίνα Τζωρτζακάκη,
στη θάλασσα



ανοίγω το χέρι
και γδέρνω τον ουρανό
χαϊδεύω το βελούδο του γαλάζιου πριν
ανταμώσουν οι αυταπάτες

τελικά δεν έχει σημασία το χρώμα,
μόνο ένα φιλί
και μια καθαρή ματιά
να χαϊδεύουν τις άγριες μέρες

Δήμος Χλωπτσιούδης



Αργυρώ Γιαννακάρα,
πλεύση



κορίτσι της γιορτής
Ανθάκι που κράτησες στο χέρι σου μικρό κορίτσι

της γιορτής. Πίστευες εύκολα τους έρωτες που απαν-
τούσαν καταφατικά στις μαδημένες μαργαρίτες. Σε
τράβαγε η γύρη σαν την μέλισσα και χόρευες σαν κλέ-
φτης που τον σήκωνε ψηλά ένας αέρας παιχνιδιάρης.
Λίγο που ήξερες το φιλί, πολύ που σε ήξερε εκείνο.

Κι είχες ένα καλοκαίρι για κάθε εποχή για να κρατάς
τα βλέφαρα κλειστά. Κι όταν σε βρήκα ματωμένη στο
σκαλί της ευτυχίας μόνο ένα χάδι είχα σώσει να σου
δώσω. Δύσκολη η εποχή που διάλεξες μικρό κορίτσι
της γιορτής να ανθίσεις. Εδώ το έδαφος είναι στεγνό
κι αν τύχει και φανεί δεντρί ονειροπόλο σηκώνει ο και-
ρός σαν διάβολος και το συντρίβει...

Μάχη Τζουγανάκη



Μαρία Βαρταμτζίδου

ένα δείλι ακόμη
Πανηγύρι ο γυρισμός σου στην ζωή μου.
Ανοίγω τα χέρια σε αγκαλιάζω σφιχτά,
μα τα χέρια μου, χάσανε την δύναμη τους.
Γερασμένα προσπαθούν να σφίξουν την νιότη μας
μα εκείνη φεύγει, ξεψυχά.
Πανηγύρι ο γυρισμός σου στην ζωή μου
Έλα απόμεινε ένα δείλι ακόμη
πριν χαθεί το καλοκαίρι παντοτινά. 

Κατερίνα Πούρικα



ήλιος και θάλασσα
Θάλασσα ηλιολουσμένη, ευλογημένο μέρος για να βρίσκεσαι. Τα κύ-

ματα αβρά να χτυπούν πάνω στην άμμο. Βότσαλα και κοχύλια τυλιγμένα
με φύκια. Όπως ένα παιδί παιχνιδιάρικο, δραστήρια σε κάθε στιγμή της
ημέρας. Φρέσκος, αλμυρός αέρας. Δροσερό αεράκι, απομεσήμερο και
άμμος απαλή.

Ήρεμη σαν την ερημιά τα μεσάνυχτα γαλήνια να κυματίζει, συγχορδία
με τις αναπνοές που προκαλεί η μεσημβρινή σιέστα.

Αιώνια ειρήνη στα βάθη του υγρού ζαφειριού. Ευτυχία είναι η ησυχία
της ηρεμίας. Τα νερά καθρεφτίζουν τον ήλιο στο λυκόφως. 

Ένα γρύλισμα και ένα θυμωμένο βουητό. Ξεσπά, και καταπίνει τους
ξύλινους εχθρούς στην επιφάνειά της. Οργή που μεγαλώνει, κύματα που
λυσσάνε και σκορπίζονται. Ο θόρυβος τρυπά τον ουρανό με κεραυνούς. 

Ήρεμη ξανά. Το φεγγάρι να κρέμεται πάνω απ΄ το κεφάλι μου με τα
μυριάδες αστέρια βουβή συντροφιά τριγύρω. Τώρα τα φεγγαροφωτισμένα
νερά κινούνται νωχελικά παραδομένα στη μοίρα τους. Και γω εδώ, κολ-
λημένη, να γράφω στίχους για κείνη. Να παίρνει μακριά τη φορτωμένη
σκέψη μου σαν ένας απρόσεκτος ναύτης που καθαρίζει το κατάστρωμα.

Ρούλα Κόζη



Άννα Ρουμελιώτη



Ευτυχία Καπαρδέλη

χάρισμα
Πάντα μυστικά μέσα σε ρόδινες λάμψεις
στις αποχρώσεις του κόσμου
την ώρα που γεννιέται το φώς
η ψυχή και η καρδιά μου

Πίσω από τους άγνωστους λόφους
ο χρόνος ακούραστος κρατά
τα βαριά φύλλα των δένδρων
εκεί που βυθίζονται τα ουράνια αστέρια

Και η μοίρα σέρνει τις εποχές
τον μελαγχολικό του Φθινοπώρου αέρα
του Καλοκαιριού την καυτή ανάσα
τους ατέλειωτους χειμώνες
και της Άνοιξης τα βαριά γλυκά αρώματα

Υπερήφανα λυγερά κορίτσια
που λαχταρούν το φιλί
τυλίγονται στην ευτυχία που από την
τρυφερή αγάπη της ζωής ξεχειλίζει

Ω! πόσα χρόνια με το σκοτάδι πάλευα
τα δεσμά λύθηκαν
τα παρατεταγμένα δένδρα μεταμορφώθηκαν
σε κόκκινα τριαντάφυλλα
Άπλωσα τα χέρια και για πρώτη φορά τα άγγιξα

Δεν υπάρχουν πια αινίγματα
ξεκάθαρα χρώματα
πεντακάθαροι ήχοι, διάφανες εικόνες
Πουλιά, πολλά πουλιά στην ζωή μου εισβάλουν



Ταξιάρχης Τσελεγκαρίδης

χαϊκού για το καλοκαίρι
Μελτέμι φέρνει
ψίθυρους θαλασσινούς
κι αποκοιμιέμαι 

Βάνια Σύρμου



Ματίνα Μάμαλη

κώνος φωτός στο χωροχρόνο
Αν μου αλλάξεις το χρώμα
θα γίνω η απόχρωση
του στιγμιαίου λάθους σου.

Αν μου αλλάξεις το σχήμα
Θα γίνω μια μετασχηματισμένη 

Προσδοκία σου.

Αν μου αλλάξεις το υλικό
Θα γίνω ένα βαλλιστικό εκκρεμές 

στο κενό σου.

Αν δεν με αλλάξεις καθόλου
Θα αποτελείς για εμένα
έναν λόγο για να
μπορώ να εξελίσσομαι.



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής,
θαλάσσσια αντίθεση.



ποια ευτυχία!
Σαν να είχαμε δώσει ραντεβού, σε έναν χώρο ,σε μια ανοιχτή

πλατεία ,όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί ,να φανταστώ για τον ίδιο
ακριβώς λόγο:να ευτυχήσουν για λίγο. Προσπάθησα να με φανταστώ
ανάμεσά τους, με ένα τεράστιο ,ειλικρινές χαμόγελο ,με μάτια που
λαμπύριζαν, με ρούχα άνετα, φαρδιά ,που δεν φορέθηκαν για να
προκαλέσουν το βλέμμα κανενός ,παρά μονάχα να ντύσουν απαλά

ένα κορμί, που ήταν υποχρεωμένο καθημερινά ,ρουτινιάρικα, να
σφίγγεται ,να περιδινείται σε σφιχτές ζώνες, με τα πόδια μετέωρα στα

ψηλά τακούνια να πασχίζουν να ισορροπήσουν μπροστά στα ανελέητα
μάτια του αφεντικού, που δεν σου χαρίζονταν, ούτε δευτερόλεπτο, για
αποφόρτιση της έντασης που προσδίδει το εργασιακό ωράριο.

Κι όσο αναρωτιόμουν ,τι πραγματικά κατέχω από τα αγαθά, για να
νιώθω ευτυχής, ξύπνησα. Μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας κι όσο
προσπαθούσα να αντιληφθώ, τι πραγματικά συμβαίνει, κατάλαβα πως η
ευτυχία έρχεται, ταξιδεύτρα, στα όνειρά μας ,μας γλυκαίνει και μας απο-
βιβάζει απότομα στην καθημερινότητα, για να μάθουμε πως δεν κατα-
κτιέται αλλά τυχαίνει μια στιγμή να τη συναντήσεις ,να τη γευθείς στο

όνειρό σου και να τη χάσεις. Μη την μπερδεύεις με τη χαρά ,είν’
άλλο πράγμα, είπα στον εαυτό μου!

Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά



Μαρίνα Βασιλοπούλου,
Ελλήνων έργα



Καρυάτιδες
Βουβά κορμιά, μαλλιά πλεγμένα
στου καιρού τα μπερδέματα.
Ρημαγμένα κάλλη
Χαμένη νιότη, σμιλεμένη
στη σκουριά του κόσμου και του αλμυρού πελάγους.
Φως εκ φωτός,
γέννημα του κορμιού και της ψυχής το συναπάντημα.
Αδέρφι μας, με σχοινιά στον λαιμό
σε τράβηξαν στην άβυσσο της μοναξιάς
και την προσμονή αιώνων.
Στήθη, βορά στων απανταχού ορδών το αντίτιμο. 
Ξεψυχισμένων  ερώτων, τάχα το καθρέφτισμα.

Φοίβος Σταμπολιάδης



Αντώνιος Ευθυμίου,
καράβι στο ηλιοβασίλεμα



Αύγουστοι
Οι Αύγουστοι της νιότης μου
Ταξίδια προσκυνήματα στις Παναγιές του Αιγαίου.
Σε καράβια της γραμμής χωρίς καμπίνες κι εισιτήρια
Κατάστρωμα, στρωματσάδα
να τσιμπολογάμε σύκο και σταφύλι
Κρεμασμένοι απ’ τις κουπαστές.
Προσευχές με ελπίδες
Λίγο παρέκει να μαλώνει μια Ελένη με μια Κατερίνα για τη θέση.
Μικροί λαοί πολύβουοι μαράζια γεμάτοι
Η σωτηρία της ψυχής να στέκει στο μόλο.
Ελέησον ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. 

Ειρήνη Γεροντάρα



Νικολέττα Παπατόλη
βυθισμένος ήλιος



πορφυρός ήλιος
Πορφυρός ο ήλιος βυθίζει 
τον ουρανό σε χρώμα κόκκινο 
είναι η στιγμή που  μοιράζει 
γαλήνη στα ματόκλαδα 
το ιδεώδες είναι να αγαπάς 
να μπορείς να μαζέψεις κοχύλια 
να γευτείς τα απροσδόκητα 
να πετάξεις τα άχρηστα 
τότε πλέκω τα μαλλιά μου 
πλεξούδα και χάνομαι στην θάλασσα 
εκεί που   επιπλέει η ψυχή μου

Γεωργία Δεμπερδεμίδου

εντός μου
Φορά η καρδιά
Το κύμα κατάσαρκα
Να ταξιδέψει

Άννα Ρουμελιώτη



Παύλος Κουτρουμπάς

Σοφία Ντούπη

Αργώ
Η σκέψη μου η Αργώ,
σε πέλαγα και ουρανούς με πάει.
Από τη Νίσυρο ως τον Νότιο Σταυρό,
στις παρυφές του γαλαξία 
σ’ αγάπης νεφελώματα σκορπάει.

Από την Άρκτο τη μικρή, 
τον φωτεινό Διαβήτη,
της Θράκης την ψηλή κορφή 
και τον Αποσπερίτη,
της Κασσιόπης οι φωτιές μου καίνε την εικόνα
κι οι αναμνήσεις μου θολά αστέρια του χειμώνα.

Τα όνειρά μου βαθύ μπλε αυτό του Ποσειδώνα
κύκλοι του Κρόνου η ζωή, κουκίδα στον αιώνα.
Και εγώ χαράζω αστρικούς χάρτες με την αγάπη.
και με ένα ξύλινο σκαρί ψάχνω για μιαν Ιθάκη! 





Δήμος Χλωπτσιούδης



τάμα
Έξω στον κήπο έχω θάψει ένα τάμα. Τριάντα μέτρα βάθος. Στα

νύχια μου έχω ακόμα το χώμα. Με ρώτησαν ποια πίστη υπηρετώ.
Σε ποιο θεό πιστεύω. Τους φάνηκε άξιο απορίας να είμαι ο δικός
μου υπηρέτης. Τους φάνηκε αστείο να στρέφω ολοκληρωτικά την
πίστη μου σε εμένα. 

Έξω στον κήπο έχω θάψει ένα τάμα. Δίπλα από ένα πεύκο που
έσταζε ρετσίνι εκείνη την βραδιά. Με ρώτησαν αν ήτανε οιωνός. Αν
ήτανε σημάδι από την φύση. Τους φάνηκε εντυπωσιακό να μην κρε-
μάω την ελπίδα μου στην τυχαιότητα των γεγονότων της ζωής μου.
Τους φάνηκε αφελές να μην υπακούω την μοίρα.

Έξω στον κήπο έχω θάψει ένα τάμα. Τριάντα μέτρα βάθος.
Μπορεί και παραπάνω. Δεν ήταν για μένα. Εγώ ξεμπέρδεψα με
αυτά. Με ρώτησα γιατί να επιμένω. Με ρώτησα γιατί να καρτερώ.
Μου φάνηκε προσβλητικό που δεν είχα μια στέρεη απάντηση να
μου δώσω. Μου φάνηκε ανυπόφορα γελοίο που διάλεξα μια τέτοια
εποχή για τέτοιες ουτοπίες. Εδώ και ώρα λιμάρω τα νύχια μου να
φύγει το χώμα. Τουλάχιστον να μην με συλλάβω ως βασικό ύποπτο
αυτής της μάταιης ελπίδας.

Μάχη Τζουγανάκη



Ταξιάρχης Τσελεγκαρίδης



μιλώ με τ΄ αστέρια
Με το φως χαμένου αστεριού μίλησα
Με το φως της ψυχής του
Τώρα το αστέρι έχει χαθεί
Σβησμένο, μα το φως του μιλεί

Σήμερα μίλησα μ’ ένα αστέρι
Βέβαιος είμαι γεννιέται
Όταν στη γη νύχτες κρεμιέται
Χαμένο, μα το φως του μιλεί

Θα μιλώ με τ’ αστέρια τις νύχτες
Μ΄ αυτά που φύγαν και δεν ανταμώσαμε
Μ’ αυτά που ήρθαν και δεν γνωριστήκαμε
Όπως τούτη τη νύχτα, συνομιλήσαμε

Έντμοντ-Ανδρέας Σαλβάρης
Απόδοση: Ηλίας Τσέχος



Μαρία Θωμάδη

Αύγουστος ήταν
Κινδύνευσε ακόμα και το καλοκαίρι 
Τότε
που χωρίς αιδώ και αψηφώντας τις συνέπειες 
κατασκήνωσες στο άβατό μου
πυρφόρος θεός
με πύρινη ρομφαία
η κάψα του καλοκαιριού αμελητέα
Θα έσπαγε ο υδράργυρος αν τη μετρούσα
λάβα ζέουσα περιέλουσε τα έγκατα
κι ύστερα ξέβρασε τα ανείπωτα
τα φυλαγμένα στις δίπλες  της ευπρέπειας
ντράπηκε ακόμα και η  σελήνη
μόλις είχε ξεμυτίσει  εκείνο το Αυγουστιάτικο βράδυ
ποιος εισβολέας δεν τιμωρείται; 
ποιος εμπρηστής δεν υφίσταται αποτροπιασμό;
Κι όμως...
Ούτε όλα τα εγκλήματα τιμωρούνται
Ούτε όλες οι επιθέσεις είναι ορατές.

Δώρα Μεταλληνού



διχασμός
Αύγουστος…
νωχελική παραίτηση
σαν λίγο πριν την εκκίνηση.
Νους σε παραζάλη
κορμί  παραδομένο στο τίποτα.
Χτίζεις, γκρεμίζεις,
γυρνάς εκεί απ’ όπου ξεκίνησες . 
Εκεί που είσαι,
εκεί που φεύγεις.
Η άμμος παγίδα
η θάλασσα λύτρωση και φυλακή
ο ήλιος παντοκράτορας,
αλύγιστος κριτής της ύπαρξης,
που δική σου δεν είναι
μα ούτε και ξένη.
Ακριβή  ανατολή
άπιαστο ξημέρωμα
της ψυχής το ημέρωμα
απύθμενη άβυσσος.

Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου



Δυο κοχύλια 
Δυο κοχύλια στρογγυλά,με χρώματα με σχέδια ζεστά
θελήσανε μια μέρα, τον κόσμο να γνωρίσουνε 
επάνω στον αέρα.
Μα είναι δύσκολο πολύ, θέλει βοήθεια να 'ρθει,
είπε ένας αχινός που κοιτούσε σοβαρός.
Κι ήρθε κι ένα σαλιγκάρι, με καπέλο στο κεφάλι,
μη, τους φώναξε κι εκείνο, θα χαθείτε, δεν αφήνω!
Ήρθε τότε ένα χταπόδι και με το μακρύ του πόδι
από κάτω τα αρπάζει και στο στόμα του τα βάζει.
Μη φοβάστε, θα σας πάω και δεν θέλω να σας φάω!
Μα πρέπει να προσέξετε πολύ, δεν είν' η θέση σας εκεί,
ο αέρας σας στεγνώνει και το χιόνι σας παγώνει.
Μ' αν  η γνώμη σας αλλάξει, δεν πειράζει, όλα εντάξει,
πάλι πίσω σας γυρνάω και τον τόπο δεν ξεχνάω!
Κι έδωσε δύναμη πολλή, τι βοήθεια κι αυτή, 
τα κοχύλια αποφασίζουν πως στον κόσμο θα γυρίζουν!
Γεια σας φίλοι μας καλοί, μη λυπάστε, ήρθ' η στιγμή,
τον κόσμο να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να ζήσουμε.
Και κίνησαν για κατά 'κει, έχοντας για εφόδιο 
μονάχα την ψυχή!

Μαρία Τσορακλίδου



Ειρήνη Γιατράκη,
κοχύλι στο κύμα
(ελαιογραφία σε καμβά)



Γιώτα Σταυρίδη,
βόλτα στο Παρίσι



φθινοπωρινός περίπατος
Εκείνο το φθινόπωρο περπατούσαμε μαζί μέσα στο δάσος
της σιωπής. Αφοσιωθήκαμε στον ήχο που κάνουν τα φύλλα
όταν πέφτουν. Κρατούσαμε στο μυαλό μας τη διαδρομή
τους, από τα κλαδιά των ψηλών δέντρων μέχρι το βρεγμένο
χώμα. Μέσα στο μικρό καλάθι μου είχα μαζέψει, θυμάμαι,
μερικές στάλες από το πρωτοβρόχι. Γέμισα τις τσέπες μου
εκείνη τη δροσιά που μας έλειψε τους προηγούμενους
μήνες. Μου ζήτησε με το βλέμμα του να σταματήσουμε
για λίγο τη διαδρομή μας και μου πέρασε στο λαιμό ένα
περιδέραιο από λευκά και ροζ κυκλάμινα. Τα άγγιξα απαλά
με τις άκρες των δακτύλων μου προσπαθώντας να μην τα
πληγώσω. 

Με κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. Πόσα ήθελε να μου
πει και δεν τολμούσε, αλήθεια. Ήξερα πως ήμουν για αυτόν
μια Αφροδίτη της Άνοιξης σε ένα φθινοπωρινό δάσος.
Γνώριζα πως ήδη μπορούσε να δει το μέλλον και την
ομορφιά μου σιγά σιγά να φεύγει σαν ξερόφυλλο που το
παρασέρνει το απογευματινό αεράκι. «Μην  ανησυχείς,
μου είπαν τα μάτια του. Θα σ ‘αγαπάω για την κάθε εποχή
σου. Για την καλοκαιρινή τη λάμψη σου, τη φθινοπωρινή
σου μελαγχολία, το χειμωνιάτικο σκοτάδι και την εαρινή
μεθυστική μυρωδιά σου». Έσκυψα και τον φίλησα τρυφερά
στο λακκάκι του λαιμού. 

Ιωάννα Πιτσιλλή,
Λουκάς Αναγνωστόπουλος



Δήμος Χλωπτσιούδης

αποχαιρετιστήριος χορός
Στερνά μου φύλλα,
στο χρώμα του θανάτου
σύρετε χορό.

Γιάννης Πολυβώτης



του Σεπτεμβρίου φύλλα
Κλαράκια Ερωτόκριτου
και Αρετούσας φύλλα
αντάμωσαν στη γύρα τους
του φθινοπώρου μήλα.

Χρυσό και κόκκινο χλωμό
στο θρόισμα ταιριάζουν
του παραθύρου σκηνικό
δυο κόρες το κοιτάζουν.

Γλυκό αγέρι σε χορό
τα προσκαλεί τη μέρα
βροχούλας ήχος απαλός
τα συναντά πιο πέρα.

Ήλιος απομεσήμερου
ξαπόστασε κοντά τους
ολόχρυσα φυλλώματα
πέφτουν στην αγκαλιά τους.

Μνήμες του θέρους κέρασαν
αλμύρα, γης στολίδια
απόγονοι δυο φυλλωσιές
Σεπτέμβριου ταξίδια.

Ζώρζου Βαρβάρα 



Μαρία Βαρταμτζίδο,
βροχή



όμορφη ζωή
Λευκό μαργαριτάρι μες στον ωκεανό
κι ένα μικρό φεγγάρι λάμπει στο δειλινό.

Κρατά σφιχτά το χέρι η μάνα του παιδιού,
αστράφτει ένα αστέρι στη μέση τ’ ουρανού.

Χτυπούν γοργά οι καμπάνες, πέρα στην εκκλησιά,
ακούγονται παιάνες σε πόλεις και χωριά.

Όλα πανηγυρίζουν, τα πάντα τραγουδούν,
οι νέοι σεριανίζουν κι οι γέροι αναπολούν.

Όμορφη που ‘ναι η ζωή, όταν υπάρχει ειρήνη,
όλα κυλούνε ήσυχα και ζουν μες στη γαλήνη.

Όμορφη που ‘ναι η ζωή, όταν υπάρχει ελπίδα,
μια ηλιαχτίδα φωτεινή και φεύγει η καταιγίδα.

Όμορφη που ‘ναι η ζωή, όταν υπάρχει αγάπη,
μια ευλογία παντοτινή και πιο γλυκό το δάκρυ.

Ευαγγελία Πέτα



Γιώργος Μικάλεφ,
εις μνήμην



Βίκη Κοσμοπούλου

μάθημα 1ο
Πρακτικό 2986 - Γραφιάς Νο 8546 

Ο δάσκαλος Χάρτ! μπήκε με αργό βηματισμό στην
αίθουσα Όλοι οι μαθητές στέκονταν όρθιοι σε ένδειξη
σεβασμού Τους περιεργάστηκε έναν προς έναν Επεξερ-
γάστηκε και απομνημόνευσε επιτυχώς Καλωσόρισε σύμ-
φωνα με το τυπικό Πήρε παρουσίες Κατέγραψε τα ονό-
ματα και τη φωνή τους επιτυχώς (Μήπως να αλλάξει ο
τρόπος καταγραφής?) Ο δάσκαλος Χάρτ! ξεκίνησε το
πρώτο μάθημα για τη νέα σχολική χρονιά: Σημεία στί-
ξεως Μέρος πρώτο στίξη η Ουσιαστικό γένους θηλυκού
Χρήση άχρηστη κατά κύριο λόγο Οι τελείες απαγο-
ρεύονται κατηγορηματικά Οι άνω τελείες δε δια ροπά-
λου Τα κόμματα αυτονοήτως ανεπίτρεπτα Θαυμαστικό
κατ΄εξαίρεσιν ύστερα από τα κύρια ονόματα που έχουν
προσδιοριστεί στο εγχειρίδιό σας Τα ερωτηματικά διώ-
κονται ποινικά ως αδίκημα τέλεσης νοητικής πράξης
Απουσία αποσιωπητικών Εμφυτεύτηκαν επιτυχώς στην
τραχεία σας Τέλος πρώτου μέρους

Ο γραφιάς νούμερο 8546 αποχώρησε Βρέθηκε κρε-
μασμένος ένα λεπτό αργότερα Η θηλιά είχε σχήμα ερω-
τηματικού.



Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη,
ψιθυροι



Έτσι για πρώτη φορά εκείνο το πρωινό της Παρασκευής κοίταξα το
δέντρο απέναντί μου. Ήταν καμαρωτό. Με φύλλα που σχεδόν χόρευαν,
λίγο κιτρινισμένα. Μέσα σε αυτό το μπέρδεμα των εποχών βρήκα για
λίγο το φθινόπωρο. Κουρνιασμένο σαν ένα μικρό αγοράκι, που το
έχουν ξεχάσει. Σαν να φοβόταν να βγει. Σαν να είχε συνηθίσει στην
κρυψώνα του. Είχε ζέστη, όπως πάντα έχει ζέστη τα τελευταία χρόνια
αυτήν την εποχή. Όμως, αυτή η ζέστη, που θυμίζει επισκέπτη που έχει
παρατείνει εκνευριστικά τη διαμονή του, δεν μπορούσε να φτάσει το
μικρό μου φθινόπωρο. Χωρίς να καταλαβαίνω γιατί, δάκρυσα. Μα,
απόρησα πραγματικά πολύ. Τι μου συνέβαινε;

Θυμήθηκα ξαφνικά τον εαυτό μου παιδί με κίτρινες γαλότσες. Να
βλέπω από το παράθυρο τη βροχή ορμητική, απείθαρχη ακουμπώντας
τη μύτη μου στο τζάμι. Να κουμπώνω το μπουφάν μου ένα πρωινό
όλο ψύχρα.  Και ύστερα τι; Τα φοιτητικά μου χρόνια, η ενήλικη ζωή
που πέρασαν σαν μια στιγμή. Σαν μια μόνο στιγμή. Δεν έκανα οικογέ-
νεια από επιλογή. Σαν να ένιωθα από πολύ νέος πως αυτή η απάθειά
μου για όλα θα με καθιστούσε πολύ κακό πατέρα. Αθόρυβα πέρασαν
τόσα χρόνια κι εγώ εκείνο το πρωί στο μπαλκόνι αναρωτήθηκα αν
ήμουν τελικά ελαττωματικός, ανίκανος ή ανήμπορος ή πολύ, πολύ εγωι-
στής. Κι έκλαψα.

Κατερίνα Τζωρτζακάκη

User
Sticky Note
Marked set by User



Μαρίνα Βασιλοπούλου,
ο βράχος και το κύμα

ριζώματα
Γαλάζια μαλλιά πλεγμένα μ’ αρμυρίκια
Όσο το καλοκαίρι τελειώνει αμφίρροπο
Μετρά μορφές πίσω απ’ τον κρυστάλλινο τοίχο
Σιγομουρμουρίζοντας τις οπτασίες που τρεκλίζουν
Σφυρίζοντας αρωματισμένα λόγια.
Δεν έζησα στο σπήλαιο, κι όμως μισοκλείνω 
Τα μάτια και τα χείλη που αρνούνται.
Τυφλώνομαι μόνο απ’ το χαμόγελο του Ιούνη
Που ’λεγε θα σταματήσει το καλεντάρι, ο υβριστής!
Τον λάξεψε κι αυτόν ο φόβος της λάβας
Κι ας ήταν δίπλα η πηγή.
Δεν έμαθα ποτέ καλό σημάδι
Ούτε να τιθασεύω τα ριζώματα 
Ένα λιβάδι ανοίχτηκε μπροστά, καμμένο απ’ τον λίβα
And all I loved, I loved alone….*

Αριάδνη Πορφυρίου

*Edgar Allan Poe



ορίζοντες 
Χάνεις, χάνεσαι
στη χοάνη του χρόνου
στο χάος των στιγμών. 
Λησμονιέσαι. 

Κάθε αυγή 
με αστραφτερά σπαθιά
ανοίγει δρόμους 
η λησμοσύνη.
Εσύ αργός καημός
Τι να προλάβεις;

Κοσμάς Ηλιάδης 



Έλλη Οικονόμου
Umbrellas
(by George Zongolopoulos)



φθινόπωρο
Έχασα την άνοιξη. Από τον παγωμένο χει-

μώνα που κρατάει τα πάντα ακίνητα και κρύα
χωρίς ζωή και χωρίς χρώμα, μόνο το μονότονο
άσπρο σαν άγραφη σελίδα στο μυαλό του απο-
τυχημένου συγγραφέα πέρασα στο καυτό κα-
λοκαίρι που πυρώνει τις πέτρες, στραγγίζει τις
λίμνες και  σπρώχνει τη ζωή βαθιά στο έδαφος.
Πότε έφυγε η άνοιξη; Για πόσο καιρό είχαν θο-
λώσει τα μάτια μου και δεν την είδα να περνά;
Με προστάτευσε ρίχνοντας ένα μαγικό πέπλο
στα μάτια μου που τα θόλωσε και τα έκανε να
δακρύζουν ώστε να μην την δουν να περνάει δί-
πλα μου. Μόνο το άρωμα της ένοιωσα να με
μεθά. 

Απόστολος Δαβίλλας



μίξη
Γαλήνιο μπλε της θάλασσας
κίτρινο δυνατό του ήλιου
κρύβω μες στο μπαούλο μου
ύλη για το Χειμώνα
Τέμπερες λιώνουν, δένουνε
χαλιά πράσινα υφαίνουν
στρώνουνε τα γυμνά βουνά
την πλάση ομορφαίνουν
Άμα λίγο περισσέψει
πρασινάκι ζωηρό
το Χειμώνα θε να βάψω
το κλαδάκι το γυμνό 

Μαρία Τσελίκη



Μαρία Θωμάδη,
αιγαιοπελαγίτικο μπαλκόνι



Παύλος Κουτρουμπάς,
αναστοχασμός



δίχως αντίο
Κι είδα τον κόσμο κόκκινο, σαν αίμα.
Κι είδα για λίγο, για πολύ λίγο, το αδιάκοπο, το αέναο σύμπαν.
Κι η αγάπη, η ατέρμονη, μεγάλωσε την καρδιά, τη γέμισε ελπίδα.

Αβάσταχτη η αναμονή του θανάτου. Πιο σκληρή κι απ’ τον ίδιο το
θάνατο. Όλα μισά, ανυπόφορες οι χαρές. Μονάχα ένας πόνος, θεριό,
σε βουλιάζει. Κατασπαράζει τη σάρκα, σιγοκαίει τα σπλάχνα, σ’ αφήνει
άδειο. Μόνο και βουβό.  Σφίγγει την καρδιά. Πονάει η καρδιά. Σπάει.
Έτσι που σε βλέπω ανήμπορο και κουρασμένο, πικραίνομαι βαθιά.
Κι εγώ... Θα ’θελα να σε φτιάξω απ’ την αρχή. Νέο κι όμορφο. Ατσά-
λινο, άτρωτο, θεό. Πόσο θ’ αντέξεις ακόμα; Πώς αντέχεις ακόμα;
Πόσο τ’ αντέχω; Για σένα, δυναμώνω.

Γενναία και δυνατή, όπως με ήθελες. «Είσαι σπουδαία», μου ’λεγες
και μ’ αγαπούσες. Χωρίς να ζητάς, χωρίς να θες, χωρίς να λες. Κατα-
λαβαίνεις, άραγε, που σου κρατώ το χέρι; Σου εύχομαι ψιθυριστά
«Χρόνια μας πολλά, χάδι μου απαλό». Φοβάμαι, μην καταλάβεις πως
πέρασε καιρός και παραιτηθείς και φύγεις. Θυμάσαι; Πώς ανταμώσαμε
κι αγκαλιαστήκαμε πριν χρόνια; Πόσο το μαζί, και ποτέ το χώρια, ζέ-
στανε το σπιτικό μας, όλη μας τη ζωή; Κι αν φύγεις, θα σε βρω,
στοργή μου. Θα μας χαρίσω ξανά τον κόσμο. Μη μου φύγεις...

Στέλλα Κουρμούλη



Γιώργος Μικάλεφ,
η κραυγή κάτι μήνες χρόνια



αιών παίς εστί παίζων, πεσσεύων,παιδός η βασιληίη
στον δρόμο των στιγμών
τις συμβουλές που κράτησα
έλεγαν μείνε παιδί στο χρόνο 

και σαν παιδί να χαίρομαι 
ότι σπυρί τη στιγμή μαζεύω

όμως οι μέρες άδειασαν
πίκρα πόνο σκοτάδι

τον φόβο μου δρασκέλισα 
με μια κοφτή ανάσα

ρετσέλι φθινοπωρινό δοκίμασα
χρώματα φόρεσα από νερό και ήλιο
κόντρα στο φως εστήθηκα 
με χέρια ορθάνοιχτα 
κατάστηθα να με λαβώσει η χαρά

Σοφία Ιωακειμίδου



Φοίβος Σταμπολιάδης,
κόκκινο φόρεμα



εξαγγελία μιας ημέρας
Είναι και αυτή η θαλασσινή αύρα
που χάνεται στις δασώδεις φυλλωσιές του βουνού 
Τα μάτια άπρακτα καθικετεύουν
το μεγαλείο της φύσης
Εισπνέω όνειρα ιωδίου 
Εκπνέω ροδόφυτα δια πάσαν χρήσιν 
Κλείνω τα βλέφαρα και οιωνίζομαι
ότι στο ξημέρωμα μιας νέας αυγής
θα μοσχομυρίσει ο κόσμος
γαρδένια χαράς και ειρήνευσης
Αγκυροβολώ στην όαση
του αθέατου κόσμου Σου Κύριέ μου
Εναποθέτοντας κάθιδρη την τάλαινα ψυχή μου
στην φωτοφόρα Σκέπη Σου..

Σοφία Σκλείδα



Μαρία Βαρταμτζίδου,
φθινοπωρινά φύλλα 

απόλυτα
Στις σκόρπιες πέτρες πατάς, 
μες στη δροσιά του γρασιδιού,
που βρέθηκε ανάμεσα στο βήμα σου,
και πας για την ψαριά σου.
Τα πάθη τα δικά σου,
μαλαματένιες χάντρες στον λαιμό μου!

Μια μαργαρίτα κρατάς,
με το δεξί σου χέρι, 
που μου ’χες δώσει κάποτε για ρίζα μου,
γελάς με την καρδία σου.
Τα χείλη τα δικά σου,
ζωγραφισμένη χαραυγή στα μάτια μου!

Ιλιάδα Ανδρόνικου



φθινόπωρο
Ποτάμια η βροχή στους δρόμους. 
Λάσπη που ρέει στη ψυχή. 
Κι όμως ξεπλένει κάτι. 
Φθινόπωρο και νιώθει πως 
στο αφελές καλοκαίρι 
καταστάσεις ως φρούτα ωρίμασαν. 
Ευδιάκριτα όρια 
Παιδιά στον ήλιο χαίρονται 
η Μοναξιά και η Ανάγκη.
Μες απ' τη βότκα βλέπω καθαρά 
πως οι ζωές των άλλων 
δε με μπερδεύουν πια. 
Έσπασαν - Θεέ - τα μάτια του 
και χρώμα μόνο αυτό 
της συντριβής υπάρχει.

΄Κορίνα Μουτζούκη



Αντώνιος Ευθυμίου,
κλώνοι ή χέρια;



πρέπει να το ζητήσεις το φως
Πρέπει να το ζητήσεις το φως
Με χέρια χλωρά κι άλλοτε που τρίζουν
να ανοίγεις λαγούμια στα σκοτάδια κι ας ροκανίζεται ο πηλός
Χυμένο μολύβι στο κενό, η αχάραχτη παλάμη
Θ' αρχίσω αποκαθηλώνοντας τις αδρές κρούστες,
γιατί καθυστερεί την αναχώρηση αυτός ο χειμώνας
και φορές νιώθω την ακίδα μιας πικροδάφνης
να σφηνώνεται στις άκρες των βλεφάρων
Ύστερα, με τα νύχια, τα μαλακότερα θα αποσπώ κομμάτια
Τρεμουλιαστές φωνές που άλλαξαν την κοίτη των σωθικών
κι αναφλέγονται μασώντας το μερτικό της πίκρας
που αναλογεί στον άνθρωπο
Φυτεύοντας όλα τα εύφλεκτα
Σώμα
Ήλιο
Πυρά
Φλόγα
Πάθος
Φιλί
θα βρω το απαλό δέρμα της άνοιξης
Κάτω από τις φλέβες θα μιλήσουν οι παπαρούνες
σημαδεύοντας την παγωνιά
Είμαστε οι λέξεις των θεών 

Έφη Ι. Νικολαΐδου



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής,
το ποδήλατο 

άσπονδος ανθός
Ο έφιος κομματιάστηκε,
αόρατα μυρμήγκια τον καταχώνιασαν σε αβαθείς σπηλιές·
έπειτα φύτρωσε, έγινε βραχύβιος ανθός.

Οι άσπονδοι μνηστήρες εσαεί θα πολεμούν,
ανάμεσα στις μαύρες πέτρες,
κάτω από τον αφέγγαρο ήλιο.

Γιάννης Πολυβώτης



Ενα κορίτσι είχα δει,
με το ποδήλατό της,
έκανε μια ποδηλατάδα
πάνω σε νότες μακρινές

Νεράιδα που πετούσε
μες τα ουράνια τόξα
πεταλούδα που χόρευε
ψηλά στον ουρανό

Ενα κορίτσι είχα δει
με το ποδήλατό της,
ποδηλατάδα έκανε
πάνω στα κύματα
της θάλασσας τα μακρινά

Νεφέλη Καλιοντζή



Δήμος Χλωπτσιούδης



προσομοίωση
Όταν δεν είσαι
Στον ώμο φορτίο μισό
Μάγμα που εκχύνεται στη χαράδρα του στέρνου 
Καύμα λαμαρίνας σε άνυδρο μάγουλο
Διασταύρωση στις πτυχές της παλάμης
Το λίγο από το μηρό μου
Τα μυστικά πτερύγια της μασχάλης 
Ο αντικατοπτρισμός μου
Ιχνογράφημα σε άφατες σελίδες του κορμιού 
Απόσπασμα απ’ το πράσινο, το θαλασσί, το καταγάλανό μου
Όταν δεν είσαι 
Οι ελπίδες εκτεθειμένες
Ο επιτονισμός μου
Σπασμένα χαϊμαλιά-κόμποι στο λαιμό 
Ο άμετρος Ίμερος
Η παραφυάδα της υπόμνησης 
Ο ζοφερός μου αναστεναγμός κι ο ανυπέρθετος δρόμος του

Όταν δεν είσαι η Έλευση και η Απουσία 

Η προσομοίωση της μέρας μου
Είσαι.

Κέλλυ Διλβόη



Γιάννης Καλαϊτζάκης,
alone in forest



ρόδι
Οι κραδασμοί μου σκάσανε σα ρόδι
Κοκκινωπό την άσπρη αγκαλιά σου
Κι η νύχτα μου ’δωσε για κατευόδι 
Γλυκόπιοτο τα χάδια τα φιλιά σου.

Η γλύκα των ματιών σου με τραβάει
Στα βάθη του γαλάζιου του καιρού
Εκεί η ψυχή γλιστρά κατρακυλάει
Σε στρώματα κρυστάλλινου νερού.

Χάνομαι σβήνω και γεννιέμαι 
Στο αλάτι του κορμιού σου το γλυφό
Γλυκά γλυκά αποκοιμιέμαι
Μέσα στον κόρφο το λαχταριστό.

Κοσμάς Ηλιάδης 



Γιώτα Σταυρίδη,
η φυγή



Απόστολος Παλιεράκης

ο Στέφανος
Ένα πρωί έφυγε ο Στέφανος
Ξυρίστηκε, είπε στον ήλιο καλημέρα
Φόρεσε στο πέτο ένα γαρύφαλλο
κι ένα μπουκέτο αγώνες
Έφυγε, να πάει με τη σημαία του
στη διαδήλωση των αγγέλων
Βιογραφικό
Στέφανος του εικοστού αιώνα
Τον περπάτησε σχεδόν ολόκληρο
Στα τελευταία του σκυφτός, πολύ σκυφτός 
εξ αιτίας μιας κήλης, που δεν τον φόβισε ποτέ 
όπως και τόσα άλλα
Πίστεψε στην επί γης ειρήνη και τον παράδεισό της
Κατηγορήθηκε, δικάστηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε 
έζησε στερημένα
Στις διαδηλώσεις ανελλιπώς παρών
πάντα στο μπλοκ των φοιτητών
Τον περίμεναν κι εκείνη τη φορά 
Η πορεία άργησε να ξεκινήσει, ώσπου κατάλαβαν
πως περπατούσε στη διαδήλωση την πάνω



Άθως Χατζημταθαίου,
ανεράδα

κυκλάμινο 
Στου βράχου
το σκοτεινό βλέμμα,
γλυκό φως, ένα κυκλάμινο.

Άθως Χατζηματθαίου



φανάρια
Φανάρι πράσινο μάνα και κόρη διασχίζουν

τρέχοντας το δρόμο μαντήλια φουρφουρίζουνε
στο βραδινό αεράκι Ιούνης πλατεία Βικτωρίας
φανάρι κόκκινο πατέρας κρατάει σφιχτά το γιο
του από το χέρι σοβαροί κι οι δύο σε ασπρό-
μαυρη φωτογραφία και απ’ την απέναντι γωνία
τα κορίτσια χαμογελούν πως τίποτα δεν είναι
δες, το ίδιο όπως αυτές σε λίγο κι εκείνοι θα πε-
ράσουν.

Αλέξανδρος Βαλκανάς



Ραφαηλία Χατζηκωνσταντίνου,
ταχύτητα

τ’ αύριο
Ήσυχη, σαν Κυριακή
που κοιμίζει, μια βδομάδα
στα πόδια της, 
που κοιλοπονά, πως μια βδόμαδα 
νέα λέει, να γεννηθεί.

Εκωφαντική, σαν Δευτέρα
αστική κραυγή, 
με την ορμή της αρχής,
τρεχαμένα μέλη, ακούνητη ψυχή,
στην εφημέρη ζωή,

τ’ αύριο μια συνθήκη
τ’ άγνωστου, 
την δεδομένη στιγμή,
που δεν ξέρει,
τι και πού θα σταθεί,

ποιος είμαι; Ποια είσαι;
Τι θα μας έβρει
στο τέλος της στροφής;
Σ’ όλους τους καιρούς
της αβέβαιας ζωής;

Οδυσσέας Νασιόπουλος





Φοίβος Σταμπολιάδης 
άσπρο περιστέρι



λίκνο
Προφήτης η βαθιά πληγή,
ίδια στο πέρασμα του χρόνου.
Αδιαφορίας μειδίαμα,
η συνέχεια του πόνου.

Σάπια σου χτίζουν,
στο χορό της διαφθοράς.
Χώρος γκρεμισμένος,
ο κόσμος που γερνάς.

Η διαφορά,
το μόνο που σου λείπει.
Το παρόν της στιγμής,
του κόλακα η λύπη.

Κεραυνό ζητάς,
τον ουρανό να ρίξει.
Λάμψη τέλους,
στου τόπου τη ρήξη.

Τις στάχτες ξεσηκώνεις,
αερικό της σαγήνης.
Ζώσα πνοή,
ανέμου πυρκαγιά να γίνεις.

Μπαξεβάνης Κυριάκος



Βάνια Σύρμου
Ρέθυμνο

με σημαία την ελπίδα
Κι αν απόψε η θάλασσά μας έχει νάρκες
και τις πόρτες έχει ο ορίζοντας κλειστές
μες στο δάκρυ μας θα σπρώξουμε τις βάρκες
κι ας μην είναι οι προκυμαίες ορατές.

Με σημαία την ελπίδα μας και πάλι
θα σαλπάρουμε για τόπους μακρινούς
θάν’ το πέλαγο γλυκό, κι αγάλι - αγάλι
θ’ αρμενίσουμε ξανά σ’ ωκεανούς.

Στόχο θα ’χουμε το φως της προσευχής μας
την Ιθάκη μας στα μάτια τ’ ουρανού
θάρρος άφθαρτο απ’ τον ήλιο της ψυχής μας
πόθο άχραντο τη θέωση του νου.

Ιωάννης Παναγάκος





Γιώτα Σταυρίδη
thinking



Αντώνης 8ικέλης

με ένα τσιγάρο συντροφιά
Εκεί ψηλά στη γέφυρα η νύχτα σαν απλώνει,
το μαύρο πέπλο της, κι εγώ, με χέρια μουδιασμένα,
μ’ ένα τσιγάρο συντροφιά γυρίζω το τιμόνι,
χωρίς κουβέντα κανενός, τα μάτια στυλωμένα,

στο σκότος το απέραντο, εκεί που ο ήλιος σβήνει
εκεί που πέφτει ο ουρανός, τα μάτια προσηλώνω
στο αχανές το πέλαγος και σκέπτομαι εκείνη,
με τι καρδιά θε να βαστά του χωρισμού τον πόνο.

Τρέχει το δάκρυ το καυτό όταν με πόνο κλαίω,
και τους καημούς της μοναξιάς, χωρίς να φανερώνω
τους πνίγω με παράπονο και τίποτα δεν λέω,
μες στου τσιγάρου τον καπνό τριγύρω που απλώνω.

Στο πέλαγος τούτο της σιωπής οι σκέψεις αρμενίζουν,
και να μετρούν τις λιγοστές χαρές που έχουν νιώσει,
τα μάτια κλείνουν απαλά και πού και πού δακρύζουν,
σαν τρέχει ο νους μες στη νυχτιά για να σε ανταμώσει.



Έλλη Οικονόμου
Christmas lights



άγνωστος εμψυχωτής
Βρίσκομαι σε τέλμα. Ο κόσμος δε με χωράει. Εκείνη δεν με

καταλαβαίνει. Τα έφηβα παιδιά μου διαμορφώνουν τους δικούς
τους χάρτες· οι δρόμοι τους δε συναντιούνται πια με τους δικούς
μου όπως παλιά. Μισώ τη δουλειά μου. Ο χρόνος τρέχει γύρω
μου αδυσώπητος. Με κυκλώνει, απαιτεί και τελικά με προσπερνάει.
Οι άλλοι με κουράζουν. Όλα μοιάζουν λάθος, ενοχλητικά, ανώ-
φελα. Θέλω να ουρλιάξω.

Το κύμα μουσκεύει τα ακριβά παπούτσια μου. Κλωτσώντας
οργισμένος την άμμο, ξεθάβω ένα μπουκάλι λερό. Ένα γυάλινο
σκουπίδι που θα προσπερνούσα, αν δεν είχα διακρίνει την τελευ-
ταία στιγμή εκείνο το κομμάτι χαρτί να αχνοφαίνεται στο εσωτε-
ρικό του.

Το αφαιρώ με δάχτυλα υγρά· αφήνω ίχνη άμμου πάνω στις
λίγες αγγλικές λέξεις.

«Συνέχισε να προχωράς. Δεν είσαι μόνος», μεταφράζω.
Σφίγγω το χαρτί στην παλάμη μου, γινόμαστε ένα· αυτό, ο

άγνωστος (η άγνωστη;) συγγραφέας, εγώ. Αναλύομαι σε δάκρυα. 
Ύστερα, συνεχίζω να προχωρώ. 

Έλλη Οικονόμου



η γαλοπούλα
Η αλήθεια ήταν ότι γινόταν χαμός μες το στάβλο.

Οι γονείς, το μωρό, ένα μάτσο ζώα, κάτι ξένοι, τα κοκ-
κορια…απ έξω οι βοσκοί λόφους, τα σκυλιά που γαύγι-
ζαν, άλλοι που έρχονταν σε ομάδες να δουν το φώς….
μ όλα αυτά σούρτα-φερτά το μωρό δεν κοιμόνταν.

-Μπορούμε ευγενικά να τους διώξουμε; Ρώτησε η
νεαρή μητέρα.

-Ευγενικά; Πως δηλαδή;
Ο άντρας της εδίωξε δυο κότες πατώντας κατά λάθος

ένα πρόβατο που άρχισε να βελάζει.
-Κάνε κάτι Ιωσήφ!..
Ένοιωσε το άγχος του να κορυφώνεται και τον ιδρώτα

να τρέχει …
Γλού-γλού-γλουπ-γλου-γλου, άκουσε διπλά στ αυτί

του.  Είδε μια τεράστια κότα με λειρί  και πριν προλάβει
να σκεφτεί, της έκοψε το λαιμό.

-Σκασμός εσύ!
Κοίταξε την γυναίκα του λυπημένος:
-Γαλοπούλα είναι. Κάτι πρέπει να φάμε…

Συρεγγέλα Μάριαμ

Μαρία Βαρταμτζίδο
Γιορτινή διάθεση





Γιώτα Σταυρίδη
compass



Ευαγγελία Στρατή

θύμηση
Το βράδυ των Χριστουγέννων είναι μαγικό! Είναι όμως αυτό

αλήθεια ή μήπως ένας ευσεβής πόθος; Υπάρχουν κάποιοι που
πιστεύουν ακράδαντα πως είναι αλήθεια, κάποιοι που υπο-
πτεύονται πως είναι αλήθεια αλλά δεν είναι σίγουροι, κάποιοι
που το θεωρούν πιθανό αλλά δεν το πολυπιστεύουν, ενώ υπάρ-
χουν κι εκείνοι που αμφιβάλλουν σθεναρά. Ευτυχώς όμως,
υπάρχουν και κείνοι που γνωρίζουν την αλήθεια. 

Αναθυμήθηκα απόψε ένα περιστατικό που συνέβη μια τέτοια
βραδιά πριν από πολλά -σαν αιώνες μου φαίνονται τώρα πια-
χρόνια, τότε που ήμουν κι εγώ ένας από εκείνους που ήξεραν
την αλήθεια. 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν φορτωμένο με τις ολό-
χρυσες μπάλες του, τις κατακόκκινες κορδέλες του, τις μυρω-
δάτες κανέλες του, τα ασημένια κουκουνάρια του κι έστεκε κα-
μαρωτό στη μέση της σάλας. Κοιτάζοντάς το πιο προσεκτικά
έβλεπες πως στροβιλιζόταν απαλά λες και χόρευε. Κουνούσε
τα κλαδιά του και ανάλαφρα λικνιζόταν σε ρυθμό γιορτινό.
Αέρινα αγγελάκια ξεπετάγονταν από τα κλαδιά και σεργιάνιζαν
πάνω από τα κεφάλια των καλεσμένων. Χαμογελούσαν γλυκά
και τους ψιθύριζαν ευχές. Κανείς δεν φαινόταν να τα προσέχει
ωστόσο. Όλοι γλεντούσαν και μιλούσαν δυνατά. Μόνο ένα μι-
κρό χαμογελαστό αγοράκι γύριζε το κεφαλάκι του πότε δεξιά
και πότε αριστερά, χτυπούσε τα χεράκια του χαρωπά και φώναζε
δυνατά: «Χρόνια Πολλά!!! Χρόνια πολλά!!! Αγάπη και χαρά!!!»



Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής, Χάρης Αγγελογιάννης, Φωτεινή Αγγουριδάκη,
Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Μαρία Ανδρεαδέλλη, Ιλιάδα Ανδρόνικου,

Απόστολος Δαβίλλας, Πολυξένη Βακιρλή-Γιαννακοπούλου,
Αλέξανδρος Βαλκανάς, Νίκος Βαρδάκας, Θοδωρής Βοριάς,

Ειρήνη Γεροντάρα, Αλκυόνη Γουρδομιχάλη, Απόστολος Δαβίλλας,
Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά, Γεωργία Δεμπερδεμίδου, Κέλλυ Διλβόη,

Βασιλική Δραγούνη, Αντώνιος Ευθυμίου, Παναγιώτα Ζώη,
Βαρβάρα Ζώρζου, Κοσμάς Ηλιάδης, Μαρία Θωμάδη, Σοφία Ιωακειμίδου,
Νεφέλη Καλιοντζή, Ευτυχία Καπαρδέλη, Χρήστος Κεραμίδης, Ρούλα Κόζη,

Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη, Βίκη Κοσμοπούλου, Στέλλα Κουρμούλη,
Ξανθή Κούτρα, Κυβέλη, Μαρία Μαυρουδή, Κυριάκος Μπαξεβάνης,

Ελένη Λουκά, Ματίνα Μάμαλη,Θεόδωρος Μαντάς, Δώρα Μεταλληνού
Αντώνης Μικέλης, Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, Κορίνα Μουτζούκη,

Ουρανία Μπούρτζινου, Οδυσσέας Νασιόπουλος, Έφη Ι. Νικολαΐδου,
Ιωάννα-Μαρία Νικολακάκη, Βασιλική Νικοπούλου, Μιλτιάδης Ντόβας,

Σοφία Ντούπη, Έλλη Οικονόμου, Απόστολος Παλιεράκης, 
ωάννης Παναγάκος, Θεοφάνης Λ. Παναγιωτόπουλος,

Χριστίνα Παπαβασιλείου, Γιώργος Παπασταθόπουλος, Ευαγγελία Πέτα,
Ιωάννα Πιτσιλλή, Γιάννης Πολυβώτης, Αριάδνη Πορφυρίου,

Κατερίνα Πούρικα, Χαρά Ρίζου, Άννα Ρουμελιώτη, 
Έντμοντ Ανδρέας Σαλβάρης, Βασίλης Σαμοΐλης, Σοφία Σκλείδα,

Χριστίνα Σουλελέ, Γεώργιος Σταματόπουλος, Φοίβος Σταμπολιάδης,
Γιώτα Σταυρίδη, Ευαγγελία Στρατή, Μάριαμ Συρεγγέλα,

Βάνια Σύρμου, Σωκράτης Τσελεγκαρίδης, Μάχη Τζουγανάκη,
Κατερίνα Τζωρτζακάκη, Μαρία Τσελίκη, Χρόνης Τσιριγώτης,

Άθως Χατζηματθαίου,Άρτεμις Χλωπτσιούδη, Δήμος Χλωπτσιούδης

συμμετέχουν οι λογοτέχνες



Κώστας Θερμογιάννης

Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής, Ιλιάδα Ανδρόνικου, Μαρία Βαρταμτζίδου,
Μαρίνα Βασιλοπούλου, Αργυρώ Γιαννακάρα, Ειρήνη Γιατράκη,

Αγγελική Γκογκίδη, Αλκυόνη Γουρδομιχάλη, Δήμητρα Μπαρμπαλιά,
Βασιλική Δραγούνη, Αντώνιος Ευθυμίου, Κώστας Θερμογιάννης,

Μαρία Θωμάδη, Γιάννης Καλαϊτζάκης, Ευτυχία Καπαρδέλη,
Παύλος Κουτρουμπάς, Γιώργος Μικάλεφ, Έλλη Οικονόμου,
Νικολέττα Παπατόλη, Ελένη Πατεράκη, Άννα Ρουμελιώτη,

Σάρα Σινάνι, Φοίβος Σταμπολιάδης, Γιώτα Σταυρίδη, Βάνια Σύρμου,
Μαρία Τζουρά, Κατερίνα Τζωρτζακάκη,

Ταξιάρχης Τσελεγκαρίδης, Ραφαηίλα Χατζηκωνσταντίνου,
Άθως Χατζηματθαίου, Δήμος Χλωπτσιούδης

συμμετέχουν οι εικαστικοί & φωτογράφοι



Ελένη Πατεράκη,
φθινόπωρο





Μάχη Τζουγανάκη




