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ΑΝΣΑΤΓΕΙΕ ΠΟΤ ΑΚΟΜΑ ΖΟΤΝ 
 

Δδώ ήηαλ ην ζπίηη καο 

άζηεγνο επηζηξέθσ κεηά ηελ πεξηπιάλεζε 

ζε δηαζέζεηο ςπρήο ην θόξν ησλ έξγσλ πιεξώλσ.  

  

Πινίν ζθαιηζκέλν ζηελ όρζε ηνπ δάζνπο απόβξαδν 

εξεηπσκέλε πόιε 

λπρηεξίδεο, θαληάζκαηα θαη θίδηα νη θάηνηθνη 

απηώλ ησλ δηαδξόκσλ.  

  

Μέζα ζηνπο ηνίρνπο ξνπθήρηεθαλ,  

έξσηεο θαη κίζε αγθαιηαζκέλα 

αληαύγεηεο πνύ αθόκα δνπλ 

θπηά θη εξπεηά γιηζηξνύλ ζηνπο πγξνύο 

όγθνπο ησλ ιίζσλ.  

  

Άιινηε θη εκείο από δσ πεξάζακε 

ίρλε ησλ ζπγθηλήζεσλ εδώ απνξξνθεκέλα.  

Νηθεηήο θαηαθηεκέλνο θη αδύλακνο.  

Λνγηζκνύο θαη δηαζέζεηο καο 

ζηα εξεηπσκέλα δώκαηα ζησπειά δηαβάδσ.  

  

Σώξα ζ’ απηό ην ζπίηη — εξείπην 

λπρηεξίδεο πνύ ηξέθνπλ θαληάζκαηα 

ηελ αρλάδα ζνπ βιέπσ 

ζηηγκή ινπηξνύ ζηνλ πνηακό 

πνπ αλνδηθά γεινύζεο κέζα ζην έθπιαγν ζώκα ζνπ 

ηελ ζηηγκή πνύ ή νρηά 

κόλν ην θόξεκά ζνπ ηόικεζε λ’ αγγίμεη.  

  

Πνηά δόληηα κ’ έζθημαλ ζε ρώξνπο απξνζηάηεπηνπο 

θσλάδσ θη νη δηάδξνκνη αληερνύλ 

ε θόκπξα νξζή δαγθώλεη ην ρξόλν 

ζε βαζίιεην ζθνηεηλό.  

  



ΓΙΑΣΙ ΦΑΙΡΟΤΜΑΙ ΗΜΕΡΑ 
 

Δλσκέλνο γελλήζεθα κε ηo ζαύκα ηνπ θόζκνπ 

ζηαγόλα ζην λεξό ηνπ πξναηώληνπ 

όπνπ λεηξεύεηαη ε γε θη ε ςπρή αλαζαίλεη ζηε θζνξά ηεο 

Πώο βξέζεθα ζε ηέηνηνλ γθξεκλό;  

ζα πέζσ αλεπαίζζεηα ρσξίο εξσηζκό.  

ρη κέζα ζην ράνο ηνπ Σίπνηα.  

Ούηε κέζα ζηελ άθξα παγίδα ηνπ Δγώ πνύ πεζαίλεη.  

Σν ρώκα ηεο κεηέξαο γεο είλ’ αξθεηό 

γηα ζθέπαζκα θαη ζηξώκα 

ηξνθή ησλ θπηώλ πνπ ζε ζξέςαλε 

ύζηαηε θαηνηθία ηεο παξνύζαο ζηηγκήο 

πνπ ζε πνηίδεη ζηελ άρξνλε δηάξθεηα 

λεξό ηνπ θσηεηλνύ σθεαλνύ 

πνύ ‘ρεη ξερέςεη ζη’ απύζκελν απζεληηθό ηνπ ζθνηάδη.  

ε ηέηνηα ζηέξεζε κέιινληνο 

ρνξεύνπλ η’ αληηθείκελα ζην ρνξό 

ηνπ ίιηγγνπ πνπ μέζπαζε.  

Αληίζηαζε θακηά, δώζε ην ρέξη 

ηξαγνύδη ηεο δσήο 

άζκα ηνπ αζηήξηρηνπ έξσηα 

δελ εηκ’  εγώ πνπζελά 

θαη ραίξεζαη, ραίξεζαη 

σζαλλά, σζαλλά, ζηα πιάζκαηα ηνπ θόζκνπ.  

  



ΑΙΥΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΕΧΗ 
 

Σν θηιηθό πνηάκη αλαδηπιώλεηαη 

ζηελ εξεκηά ηεο ξνήο ηνπ 

ιαιεί πνπιί αδέζκεπην 

δώζε θαη πεξ’ απ’ ην ρξόλν 

ηαμίδη δσήο ζε άδεην παξόλ:  

ραίξεηαη κε ην ηίπνηε ε θαξδηά 

ηνπ λνπ ηα λεξά δηαπγή 

ελ ζηγή ζηε γε άιγεί ην αίζζεκα 

κνπζηθή ησλ ζθαηξώλ 

θαη ηόλνη κέζα ζηνλ ηόλν 

θαιάκη πνύ θηληέηαη κε ηνλ άλεκν 

ηεο αλεκώλαο ε απξόζθιεηε ραξά 

θη αηθλίδηα επίζθεςε αγλώζηνπ. 

  



ΤΝΣΡΟΥΙΑ ΕΡΗΜΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟΤ 
 

Από ηξηθπκία πειαγίζηα πιεζίαζκα ζηεξγηάο:  

θόξθνη θαη θάβνη θαη βνπλά 

ιηκάληα, θνηιάδεο θη απόηνκνη βξάρνη 

κέξε παλάξραηα: ε θάζε ηνπο πέηξα κηιά 

ηάμεσλ ζπαξαγκνύο, πνηεηώλ ξεκβαζκνύο 

ζνθώλ ζεσξήζεηο.  

  

ησλ αλέκσλ ηηο ζηξνθέο ακέξηκλνο 

ε γαιάδηα παξνπζία ζε θαινύζε κπζηθά 

ζαλ έζραην ιίθλν.  

 

Κύκα θαη ζύλλεθν 

πην βαζηά βπζίδνληαο 

άρξνλε 

ζπληξνθηά εξεκηθή ηνπ αξρηπειάγνπο 

 



Η ΦΑΡΗ Σ’ ΟΤΡΑΝΟΤ ΠΟΤ ΜΑ ΑΓΑΠΗΕ 
 

Υνξεύνπκε γύξσ: νη πξώηεο βξνρέο 

ςηράιεο-ςπρέο νη πξώηεο βξνρέο καο δξνζίδνπλ 

ρνξεύνπκε γύξσ ζηε λέα θαιύβα καο.  

  

Καιακπόθη-θερξί 

γε, νπξαλέ θαη βξνρή 

ζηα κηζόγπκλα ζώκαηα πάλσ δξνζηά 

ρνξεύνπκε γύξσ 

πόδηα ιπγίδνπλ ην ρώκα θηινύλ 

ηα κέιε εγγίδνπλ ην δάζνο ηελ πύιε 

ρείιε θαη ρέξηα θαη πόδηα θαη 

ζηάιεο βξνρή 

έλα κε όια ηα πιάζκαηα,  

θηίζκαηα θηίζηε γηνξηή 

ρνξεύνπκε γύξσ 

θαιακπόθη ζε ζπέξλνπλ θαη παίξλνπλ 

ηε ράξε η’ νπξαλνύ πνπ καο αγάπεζε.  

  



ΔΙΑΣΑΕΙ ΦΡΟΝΟΤ 
  

Με ηε ιηαθάδα αύηε βγήθα πεξίπαην:  

αξραίν κλεκείν, πεξηζηύιηα θαη ζπόλδπινη 

νςε ζθαιηζκέλε, ρατδεκέλε 

απ’ ηνπ βάηνπ ηα θισληά 

άιινπ θόζκνπ επίγνλνη 

ηαπεηλά ρακόκεια θαη ζάκλνη 

απνκεηλάξηα θαιύπηνπλ πεξαζκέλεο δσέο 

θαιιηηερληθό ην θέιπθνο θνρύιαο πξν αηώλσλ 

αζηξνθπζηθώλ θη αίζεξηθώλ 

θόζκσλ παξάιιεισλ 

ζαύξεο παηγληδηάξηθεο ιηάδνληαη ηώξα 

μέλνηαζηεο ζηνλ ηόπν απηό.  

Αλαιήθηεθε ν ρξόλνο 

παξζέλα μαλά ή δσή.  

 

ηακαηά 

ηελ καξκάξηλε όςε θνηηάδεηώξ’ 

 απνγεύκαηνο, θόξε θνηκάηαη γιπθά 

ύπαξμε θαζαξή, ακόιπληε ελέξγεηα, ζείν ην πλεύκα 

αθηίλεο ζαλ ρέξη Θενύ 

ρατδεύνπλ ηα πόδηα ηεο ηα γπκλά.  

  

Κνηκάηαη 

ρειηδόληα ρηίδνπλ ηε θσιηά 

ζηνλ ηόπν αύην ηνπ Θενύ θαη ηνπ σξαίνπ 

πνύ ηώξα ηνλ ιεζηεύνπλ θέξδε παξάθξνλα 

θαη ηνλ κνιύλνπλ νη ρεκείεο.  

  

Γίρσο όλεηξα λεηξεύεηαη 

θη ν έξσο ζπκκαδεύεη ηελ εζζήηα ηεο 

θαη ηηο θνξδέιεο πνπ θνξνύζε ζηα καιιηά 

 

όηαλ έηξερε πεδώληαο ζε ηάπεηεο ριόεο.  

Άλεκνο θύζεμε: ν άλεκνο 

θαη παξέζπξε ηνπο θηόγθνπο, ηηο θνξδέιεο θαη ηηο έξημε 

ζηα θηεξά ηνπ ηξπγνληνύ θαη ζηνπ ιαθηνύ ηε κέζε.  

  

Κιαίλε ηώξα ηα δάζε, ηα λεξά 

θη αέξαο θη αγξίκηα θαη πηελά 

θαη ην ρώκα πνπ θαξκάθη ην πνηίδνπλ.  

  



ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ 
 

Σν ιόθν ζπκάηαη πξνο ηα μάλεκν: 

θάησ, πέξα ηα λεξά 

ε επηπρία αγθαιηαζκέλε 

ζε δπό θνξκηά 

ηνπο ηξαβνύζε ε ιεζκνληά 

ηρζείο αλσλπκίαο θαη ηαμίδεπαλ. 

 

Υξόληα κνλάρνη ζην πέιαγνο 

από λεζάθη ζε λεζάθη 

αθξσηήξη ζ’ αθξσηήξη εξεκηθό 

από ύθαιν ζε ύθαιν 

θη από ιηκάλη ζε ιηκάλη. 

 

Σώξα δελ ηνπο λνηάδεη ην ηαμίδεκα ηεο ζάιαζζαο 

άιιν θύκα ηνπο έθεξε σο εδώ 

ηαμίδη ςπρήο 

βνπλά θαη βπζνί ηνπ αγλώζηνπ. 

 



ΖΕΤΓΑΡΙ ΝΕΨΝ ’ ΑΝΑΦΨΡΗΗ 
  

Σα σξαία καο καύξα καιιηά 

θξεκαζηά ζαλ ηή ραίηε 

ηάρνπκε μπξίζεη σο ηηο ξίδεο βαζηά.  

Σα κεηαμσηά καο ξνύρα: θεληεκέλνη θήπνη 

ηα θάςακε 

καδί κε ηηο ειπίδεο πνπ καο ζάπηδαλ 

κόλν ζπκπόληα κηα ζηαιηά, θη απηή αλ ηελ έρνπκε 

αθνινπζεί ζηελ εξεκηά.  

 

Κιαίλε γνλείο θαη θίινη καο 

εκείο ιεύηεξνη ηώξα, δαξσκέλνη ζηε ζπειηά 

ραηξόκαζηε πνύ αθνύκε ηε βξνρή 

αδεξθή βξνρή, αδέξθηα καο δέληξα επαίζζεηα 

θηιηθά καο ζεξία 

γιπθό καο ρώκα πνύ ζε αζπαδόκαζηε 

νπξαλέ ηεο απεξαληνζύλεο ηνπ ιεύηεξνπ λνπ 

θαη άλεκε δηαβαηάξε πνπ καο ρατδεύεηο 

κόλν ζεηο ζπκπνλείηε απηέο ηηο δπν ςπρέο 

πνπ κε κηα ζηαιηάλ αγάπεο αγθαιηάδνπλ ηνλ θόζκν.  

  



ΑΣΑΘΜΗΣΗ 
  

ηέθεηο αληίθξπ κνπ.  

  

ε δσγξαθίδσ θαη ζθίδσ ηε δσγξαθηά.  

ε πιαηζηώλσ ζ’ αληηθείκελα 

ζθηηζάξσ ηε κνξθή ζνπ, ηξνπνπνηώ ηε ζηάζε ζνπ 

αιιάδσ ζέζε θαη πηλειηά 

ζπγπξίδσ ην δσκάηην 

ζπκώλσ ιηγάθη, ηνλίδσ ηε ζθηά 

πςώλσ ην θσο 

ζηέθεηο αληίθξπ 

γπκλή θη αγλή 

άπιε παξνπζία ηνπ ζώκαηνο.  

  

βήλσ ηελ ηέρλε κνπ θαη ζ’ αγθαιηάδσ.  

  

Μεο ζην ζθνηάδη δε κηινύζακε 

κνπζηθή δσκαηίνπ πεξηηηή.  

Πώο είλ’ ή ζησπή πην θσλαρηή 

από θάζε θίλεζε θαη ήρν;  

  



ΜΕ ΣΟ ΒΛΕΜΜΑ ’ ΑΝΑΖΗΣΗΗ 
  

Έξρεζαη ζηηο ώξεο πόζνπ πνπ ‘λαη θόβνο καο 

αλνίγεηο ην ζπξηάξη, βξίζθεηο ην πνξηξαίην ζνπ 

ηα ξνύρα ζνπ θνξάο ζαλ ηελ ςεπηηά 

αλάβεηο ηα θώηα θη είλαη ζθνηάδη.  

  

Με ην βιέκκα ζ’ αλαδήηεζε, έξρεζαη 

ρξόλνη θαη ρώξνη ηίπνηε δελ βξίζθνπλ 

κε θιεηζκέλν ην λνπ θαη ην αίζζεκα 

κόλν ησλ ζθέςεσλ-θνιάζεσλ νη ζηξόβηινη.  

  



Σ’ ΑΛΨΝΙΑ ΣΟ ΞΑΝΕΜΙ 
  

η’ αιώληα, ζην μαλέκη, πνπ νη θαξπνί 

αλάθαηνη κε ρώκα: δώκα ηεο αλάκλεζεο.  

Οη κεγάινη θεπγάηνη, κείλακ’ εκείο 

ην παηδνιόη: θνξίηζα θη αγόξηα 

αιώληα ζηα ρξόληα ηεο γλήζηαο αίζζεζεο 

άινγα ηξέρνπλ μαλακκέλα 

θη εκείο θξπκκέλνη ζη’ άρπξα 

κεηά ηνλ ρνξό ησλ ρεξηώλ 

θαη ησλ κνξθώλ ηε ζπδήηεζε 

ρνξόο ησλ ζσκάησλ 

αιώληα ζηα ρξόληα ηεο αίζζεζεο 

άινγα ηξέρνπλ μαλακκέλα.  

  



ΜΟΤ ‘ΠΕ, ΘΑ ‘ΡΘΨ ΚΟΝΣΑ ΟΤ ΟΠΟΤ ΚΙ ΑΝ ΠΑ 
  

Μνπ πεο, ζα ‘ξζώ θνληά ζνπ όπνπ θη αλ παο 

κνπ πεο, εγώ είκ’ εζύ θαη ζπ νδεγόο κνπ.  

Πεξπαηήζακε ζ’ ακκώδεηο πεξηνρέο 

θη είδακε κόιηο ιίγε πξαζηλάδα 

ζην πεξηζώξην, έηζη ε δσή 

θνβάηαη ηε δσή θαη ην πλεύκ’ απνθεύγεη ην πλεύκα.  

Μνπ πεο θη εγώ αγαπεηή 

πνπ βιέπσ κηα θάπνηα ζπληαύηηζε 

κηα ηέηνηα ππνθαηάζηαηε θσλή δηζηάδσ.  

Πάξε ην δξόκν ην δηθό ζνπ δηάβαηλε 

ηνπο κάηαηνπο ειηγκνύο θαη ζηάζνπ 

ζην ζηαπξνδξόκη ζηάζνπ θη απξνεηνίκαζηε 

λα δεηο ηνλ αγαπεκέλν.  

Κη αλ αληέμεηο ζ’ απηή ηε θζνξά 

θη αλ γίλεηο ζπ ν νδεγόο ηνπ δξόκνπ ζνπ 

ζα ζπκβαδίζνπκε ζα θύγνπκε λα πάκε 

πξνο ηε γλώζε θαη ηε δηάιπζε ηνπ εαπηνύ 

ζηελ ώξηκε εξεκία ηνπ ζαλάηνπ.  

  



ΚΟΙΜΗΟΤ, ΚΟΙΜΗΟΤ ΚΟΡΜΙ 
  

Μνπ πεο: κειαγρνιία ραξνύκελε 

πάλσ ζ’ εξείπηα ζπληξνθηθά 

έληαζε δσήο ν αθαληζκόο ραξίδεη 

ζαλ πνπιί γνξγνθηέξνπγν 

ηειεπάζεηα ρσξίο ηνλ ρσξνρξόλν.  

  

Σα κέιε ζνπ γπκλά ζηα ζεξηλά 

δώκαηα ηνπ ηνπίνπ 

κηα ζαύξα θαηξνθπιαθηεί ηελ παξνπζία καο 

πιήζνο κπξκήγθηα μαλνίγνπλ επίπνλν δξόκν.  

  

Κνηκήζνπ, θνηκήζνπ θνξκί 

ε ςπρή ζνπ απ’ άιιν θόζκν ζα επηζηξέςεη 

ηεο ειηάο ην θύιισκα ππθλό 

αύξα ζνπ ρατδεύεη ηα καιιηά 

ηζίηδηθαο ζε λαλνπξίδεη 

θνηκήζνπ, θνηκήζνπ θνξκί 

θνληά ζηε ζπληξηβή ηεο καηαηόηεηαο 

πνπ νη ηάθνη ησλ πξνγόλσλ καο θαξηεξηθά εηθνλίδνπλ.  

  



Η ΚΗΝΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ 
  

Καηέβεθε ζηνλ θήπν κνλαρή 

έξεκε ζην κεγάιν θηήκα.  

Απηή θη ν ζάλαηνο απηή θαη η’ άζηξα.  

Απηή θαη ηα θπηά θαη ηα λεξά.  

  

Μηα κέξα ηόζν εξεκηθή 

ζαλ ηα ραιίθηα ηνπ γπκλνύ κνλνπαηηνύ 

πνπ ηόζεο θνξέο εθζηαηηθά πεξλνύζε 

κηα κέξα πεξπαηνύζε πξνο ηε ιίκλε ηεο 

όπνπ έλαο θύθλνο.  

  

Γελ αληαλαθινύζε ηίπνηα ν θαζξέθηεο.  

  

Λνπδόηαλ ζην λεξό 

θη αηζζάλζεθε ν θύθλνο ζη’ αξγό 

γαιήλην κειαγρνιηθό ζρεδόλ 

άθνζκν βιέκκα,  

ηελ νξθάληα.  

  



ΠΝΕΤΜΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΟΠΙΟΤ 
  

Πξσί: ζθηέο ησλ θαιακηώλ 

θαη ηάπεηεο θπθηώλ πξνο ην αθξσηήξη.  

  

Ήξζ’ απ’ ην ιόθν ζην γηαιό θαη πεξπαηώ 

πλεύκα ηνπ Διιεληθνύ ηνπίνπ γηα λ’ ζ’ εύξσ.  

  

Αλάκεζ’ άπ’ ησλ θαιακηώλ ηηο γξίιιηεο θαη ηνλ ςίζπξν 

ηνπ λεξνύ ηεο πεγήο 

ήζνπλ ζθπθηή θη αλεζπρνύζεο.  

  



ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΟΝΟΜΑ Η ΦΑΡΑ 
  

Με ξώηεζε κηα θίιε αλ αγάπεζα:  

— Γελ μέξσ.  

Μνλαρηθόο: είλαη θαιά λα αηζζάλεζαη ην ζηξόβηιν 

άιισλ ςπρώλ πνπ απνξνύλ 

ξηρκέλεο αλάκεζα ζηα πιήζε ηεο θζνξάο 

πιάζκαηα πνπ εξσηεύηεθαλ ηνλ θόζκν.  

  

πσο ην ειάθη πνπ δξαπέηεπζε 

αλάκεζ’ απ’ ηα λύρηα ηνπ ζεξίνπ 

όπσο η’ νξηύθη ζ’ ώξα πιήξε πξνζθαιεί 

ηε θίιε ηνπ ζηε ζαιπσξή ηνπ ζάκλνπ 

όπσο ε άγξηα νκνξθηά πξνο ηε δσή 

δίρσο ίρλε αλακλήζεσλ θη ειπίδσλ 

ην εξσηεπκέλν πιάζκα παξαδίλεηαη 

ζηε ζηγή ηνπ αλεθδήισηνπ 

θεπγαιέα, αηθλίδηα θη απξόζθιεηε 

δελ έρεη όλνκα ε ραξά.  

  



ΣΟ ΑΝΘΟ ΣΡΑΓΟΤΔΑ ΣΟΝ ΑΝΕΜΟ 
  

Με ξώηεζ’ έλαο θίινο: πνηα κέζνδνο 

νδεγεί ζηε ιύηξσζε ηνπ θόζκνπ;  

  

Ο θόζκνο αξρίδεη από καο 

όπσο νη αθηίλεο απ’ ηνλ ήιην 

ζ’ απηό ην θνξκί ηεο ςπρήο 

πνπ αηζζάλεηαη, ινγίδεηαη θαη δξα 

ηειεηώλεη θαη αξρίδεη ν θόζκνο 

ραξά ζηε κεγάιε ζηηγκή 

ην άλζνο ηξαγνπδά ζηνλ άλεκν 

κεγαιείν αθζνλίαο ιηηό ζησπειό 

ππεξεπαίζζεηνο δεκηνπξγόο θη έθιπζε ελέξγεηαο αζόξπβεο 

βέβαην ζηε ξίδα ηνπ ζενύ πνπ δελ δεηάεη.  

  



ΑΚΟΤ ΣΗΝ ΚΑΜΠΑΝΑ 
  

’ αηζέξηα πιάηε ν Ήρνο 

γαιήλε ηνπ λνπ 

ξπζκόο ηνπ παληόο 

κεισδία ησλ θόζκσλ 

σθεαλόο ραξάο ζη’ απόβξαδν 

αξππίδσην θη άζπηιν ζέακα ησλ πδάησλ.  

  

 Ήρνο παληνύ 

ζην θσηεηλό θσδσλνζηάζη 

άλεκνη ζαλάηνπ θαη δσήο 

καγλήηεο ν Ήρνο θαη ζύλδεζκνο 

ζε λέα Ηεξηρώ ην ζύκπαλ δνλείηαη.  

  

Ήρνη ηνπ απόβξαδνπ, θακπάλα Δζπεξηλνύ 

μαλά ζηε θινγηζκέλε ζάξθα ηνπ πλεύκαηνο 

νλεηξέληνο ύκλνο ηεο κνξθήο 

αληαύγεηα ζεία.  

  



ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΑΚΟΜΑ ΠΑΓΙΔΑ Ο ΦΡΟΝΟ 
 

Ήηαλ θαιά βνιεκέλν ην ζπηηάθη καο 

θαιύβη πάλσ ζε λεζί 

ηξαγνύδηα ηνπ πειάγνπ.  

  

ε βξάρνπο αθξνί θαη ζηα πόδηα ζνπ 

εζύ γπκλή θαη λέα Δύα 

θάγακε, θνηκεζήθακε 

ζαλ ηνπο πξώηνπο θαηξνύο:  

νύηε ζενί, νύηε πξνθήηεο, νύηε δαίκνλεο 

δίρσο ηζηνξία θη ακαξηήκαηα.  

  

Ήηαλ θαιά βνιεκέλν ην ζπηηάθη καο 

ζε ιεύηεξν πλεύκα θαη ζώκα 

θνρύιηα πεξπαηάλε θαη γειάλε ζην γηαιό 

ηα λεξά ραξά δσήο.  

  

Γελ ήηαλ αθόκα παγίδα ν ρξόλνο.  

  



ΑΙΘΡΙΑ ΣΨΝ ΑΒΤΨΝ 
 

ην ρείινο ηέηνηνπ παξάζπξνπ 

αλάκεζα ζε δπό ηπθιώζεηο ν θεγγίηεο 

αιιαγή θιεηδηώλ θη αηζζαληηθόηεηαο 

αθνύγνληαη θαη θαίλνληαη ςπρέο θαη δαίκνλεο 

αζηεηόηεηαο αληίζηνηρεο ησλ έλζαξθσλ ζε δξόκνπο.  

  

Σξηγπξλνύλ από εγθέθαιν ζ’ εγθέθαιν 

θάπνπ λ’ αξάμνπλ 

θάπνπ λα ζηαζνύλ λα γιείθνπλ 

ρζόληαο ζάξθαο δξνζηά 

θάηη από ζεμ, ηζηγάξν, αιθνόι θαη θιπαξία.  

  

ληα πνύ απηνβαζαλίδνληαη 

ζε αληαλαθιάζεσλ θαη ζθηώλ πειάγε 

αζηείεο ζπειηέο ησλ νλείξσλ ηεο Γεο 

αηώλσλ καζνύλ ηα μεθηίδηα 

ζε πξάμεσλ παξάζεζε αθίλεηε 

κόλν ηα ίρλε 

ησλ ζβεζκέλσλ πδάησλ ηεο θνζκηθήο καο πεξηπέηεηαο 

ρηππνύλ ζηνλ θαζξέθηε ηνπ λνπ 

ηεο θύζεο ηα ηξία ζηνηρεία ηαξαγκέλα 

ζ’ αληζνξξνπία θνιάζεσλ 

ηέηνηεο ραξάδξεο 

θαξθηά ζε ζηξνβίινπο 

κάζθεο, κάζθεο θη νρπξά ζαπνπλόθνπζθαο 

θαηαθεύγνπκε, πνπ;  

  

Ο ίιηγγνο απέλαληη:  

αηζξία ησλ αβύζζσλ απεξαληνζύλεο.  

  



ΑΝ ΑΝΘΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝΣΡΟ 
 

Απόξεζαλ δπό θίινη θαη ξσηήζαλε:  

πνηα πεηζαξρία καο ραξίδεη ζηγνπξηά 

απζεληία πνηα καο δηδάζθεη ηα ζσζηά;  

  

—ια ηα όληα ηέιεηα ζην είδνο ηνπο.  

Γώζηε πίζσ ηηο ζπκβνπιέο ζηνπο ζπκβνπιάηνξεο 

θαη ζηνπο γηαηξνύο ηηο ζπληαγέο πνπ ζαο ζθνηώλνπλ 

ζηνπο ζνβαξνύο επηζηξέςηε ην ύθνο ην γεινίν ηνπο 

δηαζθεδάζηε κε ηνπο δαζθάινπο ησλ γλώζεσλ, θαζώο 

παπαγαιίδνπλ.  

Αο πεξπαηάκε όπσο ν ήιηνο θη ν άλεκνο 

ειαθξά ζαλ ην γαιάδην η’ νπξαλνύ,  

αθίλεηνη ζε θίλεζε πνπ θάλνπκε 

δεκηνπξγνί αηζζαληηθνί ζαλ άλζνο θαη ζαλ δέληξν.  

  



ΕΡΕΙΠΙΟ 
 

Αθήλσ ην ξαβδί 

λα πέζεη απ’ ην ρέξη 

ζηελ έξεκε πόξηα ελόο ηέηνηνπ εξείπηνπ.  

  

Πνηα ρέξηα θηινηέρλεζαλ απηέο ηηο κνξθέο 

πνπ ηώξα ζακπά ζηνπο ηείρνπο κνπ γλέθνπλ;  

Πνην κάηη δηάιεμε κηα ηέηνηα πξννπηηθή 

ζ’ απηή ηελ ηξπθεξή γσληά ηεο γεο 

πνπ όια ηα βιέπεη;  

  

Κάζνκαη ζην πεδνύιη   ην ρέξη απισκέλν ζε θύιια μεξά 

θη ν ηξνκαγκέλνο ζθνξπηόο αθηλεηεί 

δηζηάδνληαο πνιύ αλ είκ’ ερζξόο ή θίινο.  

  



Ε ΥΙΛΟ ΚΤΛΟ 
 

Αεξηθό, ςπραλεκίδεζαη 

θίινπο θη ερζξνύο εδώ 

παξώλ εδώ θη αιινύ πνπζελά 

δίρσο αλάκλεζε θαη ρξόλν 

κλήκε δσεξή παξνπζίαο ηνπ πλεύκαηνο 

ηαπεηλή θαηάβαζε 

ζε ηέιεηα ζθύινπ ζάξθα.  

  

Μαηηά ηεο αθνζίσζεο 

ληξέπνπκαη πνιύ 

πνπ αλήθσ ζε γέλνο αλζξώπσλ.  

  

πληξνθηά 

ζε ζύειιεο, πείλεο, πεξηπέηεηεο, ρσξηζκνύο 

ην ίδην βιέκκα θηιίαο ζνπ 

κε θσηίδεη μαλά 

κεο απ’ ηεο αλζξσπόηεηαο ην ζθόηνο.  

  

Μαδί μαλά πεξίπαην 

κνλαρηθήο, ζησπειήο ζπλελλόεζεο 

ηα δέληξα θίινη αηζζαληηθνί 

ζαύξεο, πηελά ηεο μελνηαζηάο 

βξάρνη κνλαρηθνί όπσο εκείο 

θαη ςάξηα ηνπ πειάγνπο 

όινη καο θίινη πηζηνί 

νπξαλόο, ρώκα, εηξήλε 

ησλ πάλησλ ηξπθεξόηεηα 

ρνξηάξη ηαπεηλό ζαλ πεξηηηό 

ηέιεηα πιεζώξα αλσλπκίαο 

αλείπσηε θηιία θη ειαθξάδα ςπρήο 

ε θηελσδία εμόξηζηε ζ’ αλζξώπσλ θνηλσλίεο.  

  



ΛΕΤΚΟΙ ΟΝΕΙΡΨΔΙΚΟΙ ΒΡΑΦΟΙ 
 

Οη βξάρνη θξεκόηαλε 

ιεπθνί πεξήθαλνη γπξηνί 

ζην πειώξην πεξηέρνλ.  

Κη ε ζάιαζζ’ απόκελε.  

Κπαλά η’ αθξηζκέλα θη αρλά 

θύκαηα, θύκαηα.  

ην βπζό ε ςπρή ζνπ λα βξίζθεηαη 

θη απ’ ηελ πίεζε λα ζθίδεηαη ην δέξκα.  

Φειά νη βξάρνη νη πεξήθαλνη 

νη ιεπθνί νλεηξώδηθνη βξάρνη 

λα θνηηνύλ 

λα κηινύλ όπσο δε κίιεζε 

αίζζεκα θαλέλα.  

Γελ ήηαλ βξάρνη πηα απηνί 

νύη’ ήηαλ ξίγνο θπαλό 

ζησλ ζαιαζζώλ ην γαιάδην.  

Έλαο άλζξσπνο ήηαλε 

ζάξθα θσλή,  

ζηε ραξάδξα πνπ αληερνύζε.  

Μα ζηε γιαθπξή εζώηεξε 

ςπρηθή πνξεία 

θνηιάδεο δελ ππάξρνπλ 

ιηβάδηα δελ βξίζθνληαη ρινεξά 

θαη θσλή εηδπιιηαθήο θινγέξαο.  

Σσλ αθηώλ ηα ρείιε αληηθαζξέθηηδαλ 

ηνλ εαπηό ζνπ 

θη ε ζάιαζζα βνύηδε 

βνύηδε 

σο ηα θπθώδε ηεο ζπιάρλα 

σο ηελ πην κηθξή ζηαιίδα ηνπ λεξνύ 

πνπ ρξύζηδε ν ήιηνο.  

Κη ήηαλ κεδέλ ην Δγώ ζνπ.  

 



ΜΟΝΗΡΕ ΝΑΤΑΓΙΟ 
 

Θπκάκαη πνπ άξαμα 

θάπσο θνπξαζκέλνο απ’ ηνλ άλεκν 

— θύζεμε βνξηάο ηξηάληα κίιηα — 

ζ’ έλα ζπλνηθηζκό ςαξάδσλ, ζρηζκέλν ην παλί.  

 

ην παλδνρείν θόξεο ηξεηο θη έλαο ζακώλαο 

έζηξσζε ε κηα ην ηξαπέδη κνπ 

ε δεύηεξε έθεξε ην θξαζί 

ε ηξίηε έπαημε ηελ θηζάξα.  

 

Ήπηα ην ρακόκειν θη έθπγα 

πξνο ην Ννηηά 

θη έδεζα κέξεο ελληά, κνλήξεο λαπάγην 

ζηηο λόηηεο μέξεο.  

 



ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ 
 

Φσλάδεη ν βνξηάο θη νη βξάρνη νξκνύλ πξνο ηα ζύλλεθα 

ραηξόκαζη’ εκείο κέζα ζε ηνύην ην ράνο.  

 

Γε ζθνηεηλή, ρσξάθηα, ηα πξάζηλα ρέξηα ηνπ δάζνπο καο 

Κάκε ώ λύρηα λα δήζεη 

ην βξέθνο απηό.  

 

Φσλάδεη ν βνξηάο ζην θαιύβη 

θαη ηνπ γύπα ε θσλή θαη ηνπ θηδηνύ ην ζύξζηκν.  

Μεζώ απ’ ην κειίζζη πνπ κνπ θέξλεη 

από θύιιν ζε θύιιν θη άλζνο ζ’ αλζό ηε γιπθηά 

θσλή ηνπ θόζκνπ.  

Γελ είκαη κόλνο κεο ζηνπο ζάκλνπο ησλ ςπρώλ.  

 



ΘΑ ΒΡΕΘΟΤΜΕ ΞΑΝΑ; 
 

Θα βξεζνύκε μαλά κηαλ απγή 

λα ραξνύκε ηνλ Αύγνπζην;  

ζα ‘ξζώ ζαξξείο κηα ζηηγκή 

ζηα βάζε ηεο αβύζζνπ όηαλ ζε βξνπλ 

όηαλ ζ’ αληακώζνπλ η’ άθξα ηέξαηα 

ζα ‘ξζώ λα ζ’ αζπαζώ ζαλ πξηλ;  

Πσο ζα κπνξέζσ λα ζε βξσ 

κέζα ζηε δηάζηαζε ηνπ θόζκνπ;  

 

Σα βαηόκνπξα δελ άθεζαλ θαξπό 

ζε ζέξκε κηαο απώιεηαο πνπ ξεκάδεη 

ην ρώκ’ απηό 

ην θσο απηό πνπ ζβήλεη ηελ απγή 

ζε ξίγνο κέζα ξήγκαηνο πνπ εξάπηζελ ν ρξόλνο.  

 



ΟΝΕΙΡΟ ΑΝΑΓΛΤΥΟ 
 

Κξπζηάιιηλε αζσόηεηα ε βξαδηά 

ελόο ηέηνηνπ θζηλόπσξνπ 

θεγγάξη νιόγηνκν πάλσ καο 

ηα δέληξα: θππαξίζζη, πεύθνο, ειηά 

ζ’ απηό ην ρεξζαίν θνκκάηη πνπ βξέρεηαη 

απ’ ηνπ πειάγνπ ηα ξίγε.  

 

Γίπια κνπ ζπ 

βξάδη, ζειήλε θαη πέιαγνο 

ζηελ πνδηά ζνπ πέθηνπλ.  

Κιείλσ ηα κάηηα θαη ραίξνκαη 

ε θσλή ηεο Ακθηηξίηεο καθξηά 

εγγίδσ ην έθζεην ζηήζνο ζνπ:  

λεηξν αλάγιπθν ηνπ θόζκνπ.  

 



ΕΛΟΤΕ ΣΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΤ ΣΗ ΒΡΑΔΙΑ 
 

Έινπζεο ηα καιιηά ζνπ ζηε βξαδηά 

βνπλό ςειό, γαιήλε, ην θεγγάξη 

ιεηςό, ζην δέληξν θξέκεηαη, θαη ζπ 

θη εγώ ζησπεινί,  

 (έλα πνπιί ιαιεί πόηε θαη πόηε).  

 

Κάξθσζα ην βιέκκα απ’ ηνλ εμώζηε 

θάησ ζηα λεξά, θηεξά ηεο ιήζεο 

όπνπ αλάκεζα,  

δξπο θαη πεύθνο ζηελ απιή 

πιάη εζύ γπκλή 

ζηε ριηαξή θη αλύπαξρηε ώξα.  

 

Έθαλα ην ζηαπξό κνπ, πξνζεπρήζεθα 

ρσξίο κηιηά, ε ειηά, ε θηειηά θη ν ζηεξλόο 

ηδίηδηθαο θειάεδεζε ζα λα ‘ιεγε 

απηόο, ζε κηα θσλή ηνπ νλείξνπ καο ηελ άρλα.  

 



ΦΨΡΙ ΣΗ ΜΝΗΜΗ 
 

ηεο θπιισζηάο ηε δξνζηά ζπλαληεζήθακε 

θύκα, ςίζπξνο πνπιηώλ θη ν βάηνο δελ ήηαλε θξάρηεο 

θάγακε βαηόκνπξα, θόθθηλα ηα ρείιε ζνπ 

ηξέμακε ηνλ αλήθνξν, ηνλ θαηήθνξν 

κόλνη θιώλνη ζην ζάιινο ηεο έμαιιεο θύζεο.  

 

Γεινύζεο ερεξά ρσξίο ηε κλήκε ζνπ 

κηα ζηξνθή ζη’ αθξσηήξη θη νια όπσο ήηαλε 

πξηλ απ’ ηελ ηζηνξία, παξακύζηα.  

 

ηα πόδηα ζνπ ιηθλίζηεθα 

γπκλό παηδί θαη ζπ θνξαζίδα 

θεξάζηα ξεκαηηάο θνρύιηα ηνπ γηαινύ 

παίδνπλ ηα δειθίληα ζηα λεξά 

γεινύζεο ερεξά 

από ζπαζκό ραξάο ζηνλ ύζηαην γθξεκλό ζνπ.  

 

Κισηζνύζαλ ην ρξόλν ηα πόδηα ζνπ 

μαπισκέλε ζηε ριόε 

ξνιόη ηνπ αηώληνπ, λεξνζπξκή θη νξκή 

δελ είκ’  εγώ, δελ είζ’ εζύ θη νη δπό καο 

αιιά ην θύκα πνύ καο πήξε θαη καο έθεξε 

ζ’ απηή ηε Γε 

πνπ ρξόλνο θαη αληίζηαζε ηα ζηέγλσζε όια.  

 



ΒΛΕΠΨ ΣΟΝ ΑΝΘΟ ΣΟΤ ΑΓΡΙΟΛΟΤΛΟΤΔΟΤ 
 

Απόγεπκα αλνημηάηηθεο ραξάο 

ζην εξεκηθό ηνπίν 

πέηξεο ιεπθέο,  ζπάλην ρώκα εύσδηαζηό 

ζθνίλσλ, θαζθόκεινπ ηξνθή θαη πέξα η’ όξακα 

νπξαλνύ θαη ζάιαζζαο.  

 

Βιέπσ ηνλ αλζό ηνπ αγξηνινύινπδνπ 

βπζηζκέλν μέλνηαζηα ζηε ιηόινπζηε 

εηνύηε ηε γιπθηά απεξαληνζύλε.  

 

Θιίςε αγαιιίαζεο δηάρπηεο 

κπξηάδεο ρξόληα δσ ζε ζεζαπξό κνλήξε.  

 

Σν ζάλαηό κνπ εηνηκάδσ αλάκεζα 

ζηα λαξθσκέλα πιήζε ηεο θνζκνύπνιεο 

κε ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ πάλσ ζηα εξείπηα 

κε ηελ άξλεζε ηνπ θεύγνληνο θη εξρόκελνπ 

ζε κεραλέο θξαγκώλ θαη ηπξάλλσλ καπζσιεία.  

 

Απόγεπκα αλνημηάηηθεο ραξάο 

κεγάιε θαη κηθξή αλσλπκία.  

 



ΔΕΙΛΙ ΘΑΜΠΟ 
 

Γείιη ζακπό, ρξώκα θαη ζρήκα πιαζκάησλ 

πνπ ζηέθνληαη κηα ζηηγκή κεο ζηελ θίλεζε 

δείιη ζακπό γηαηί απνξώ πνύ όια θεύγνπλ ζιηκκέλα;  

Θπκάκαη επγεληθέο ςπρέο πνλώληαο αλεπαίζζεηα 

πνπ αλαδήηεζαλ παληνύ δίρσο παξεγνξηά 

πνπ αηζζάλζεθαλ ην ζείν κεγαιείν ηνπ αλέθθξαζηνπ 

πνπ πέξαζαλ απ’ ώξεο θη επνρέο θαη γλώξηζαλ 

ηνλ αγγειηθό πόλν δίρσο απόδξαζε 

πνπ κέζα ζηελ αζρήκηα ηεο Γεο δελ θέξζεθαλ άζρεκα 

ζηηγκέο αλάθιεμεο 

ώ δείιη ζακπό όπνπ κέζα ζνπ όια επδηάθξηηα ηξέκνπλ 

λαλνύξηζέ κε ιίγν αθόκα θαη ζβήζε κνπ 

απ’ ηε κλήκε ην ζηίγκα 

ιύζε ην δεζκό 

πέηξα θαη θηήλνο θαη λεξό 

δίρσο θέληξν θαλέλα 

ζπαζκέλε ρνξδή ησλ ζηηγκάησλ 

άθαηξνπ ξπζκνύ θη άπξεπνπ 

ράδη ράνο θαη δάθξπ.  

 



ΓΤΡΨ ΑΠ’ ΣΟ ΜΤΘΟ ΓΤΡΕΤΨ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 
 

Γύξσ απ’ ην κύζν γπξεύσ ηελ ηάμε,  

αλαδεηώ ηα ίρλε ηνπ αλέθθξαζηνπ.  

Δδώ ραξάδξα πνπ απόθξπθα 

ήρνπο θνύθηνπο εράεη.  

Ο γύπαο θαξηεξεί ηελ αγηνζύλε κνπ.  

Σν ζέξνο ζεξίδεη ηα ζηάρπα ησλ θξνληίδσλ καο 

αλάςακε θσηηά, θαζήζακε γύξσ-ηξηγύξσ,  

ην λύρησκα, πνπ ζάιεπε λα θύγεη απ’ ην λύρησκα 

πνπ ιπγηδόηαλ ζ’ αηρκή ιπξηθήο ηζνξξνπίαο.  

Δδώ δαξσκέλνη 

γύξ’ απ’ απηό ην πιαίζην 

κηαο θηελήο κνπηδνύξαο δσγξαθηθήο 

είδα ηνλ αλύπαξρην θόβν 

θαη ηελ επηηαγή ηεο επαλάιεςεο 

ην ξπάθη αλαβιύδεη θαη ηξέρεη 

θαθαξίδεη ε ρειώλα ζηηο όρζεο ηνπ 

θάζνκαη θαη δέρνκαη 

απηή ηελ πνηθηιία 

κηαο ηέηνηαο βνπβήο πεξηπέηεηαο.  

 

  

  
(Παξαιιαγή παιαηόηεξνπ)  



Ε ΑΣΡΙΚΗ ΕΞΟΡΙΑ 
 

Καζώο κνιύλζεθε όι’ ε Γε θαη πνπζελά δελ ζα ζηαζείο 

πιαλήζνπ αθόκα, πιαλήζνπ.  

Λίγεο θνξθέο θη εξεκηέο θη άγνλεο πέηξεο ππάξρνπλ 

αθόκα εθεί λα δήζεηο βόζθνληαο αγξίκη εξσηεπκέλν 

εθεί λά δεηο θπγάλζξσπα θαη άθνβα 

δίρσο απόδξαζεο ίρλνο 

θάησ από ηνλ Ίζθην θνπκαξηάο κε ηνπ ρακόθιαδνπ ην ράδη 

κέζα ζην πάλαγλν παλέξεκν θσο θεγγαξηνύ θαη ήιηνπ 

νη γσληέο ηεο Γεο ηξπθεξέο 

άπεηξε ρώξε θη αγάπε ακόιπληε πνπ ζκίμαηε 

θαλέλα παξάπνλν ή πηθξία 

κνλάρα ηέηνηα εδνλή ηνπ αθέξαηνπ 

γεύζε δσήο θαη ζαλάηνπ.  

 

Δπηζθέπηεζαη ηεο ζάιαζζαο ηελ πνδηά 

κε ηα βόηζαια παίδνληαο θαη ηηο πεηξνύιεο 

ζπληξνθηά κε ην θηιέξεκν ςάξη, ηνλ θσβηό 

πνπ ζηέθεη ώξεο νιόθιεξεο εθεί ηξηγύξσ 

ζπληξνθηά κε ηνπ απόηνκνπ βξάρνπ ηελ ζπκπάζεηα 

αθόκ’ απνκέλεη ην ειάρηζην ην κεγάιν 

αλέθθξαζην άπξνζκέηξεην αίζζεκα 

αθόκα δεηο ιεύηεξα θη άθνζκα 

ζε αζηξηθή εμνξία.  

 



ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΜΕ ΦΕΡΙΑ ΚΕΝΑ 
 

Καηακεηξώληαο ώξεο, ρώξσλ, ησλ όξσλ εδώ 

άθνπζα ην ρηεο αζηήξηρηνο 

θησρόο ςαξάο ζηεηξεκέλσλ βπζώλ 

αθήλσ ηηο ππόινηπεο ζηηγκέο ζην δένο ηνπ θελνύ 

ιαβσκέλν αγξίκη θαηαθεύγνληαο 

ζησλ ζάκλσλ ηε ζηέγε.  

Πνην αθηί ή πνηα γιώζζα ζ’ αλαλέσζε γηα καο 

ηνπο ελαληηώκελνπο ζε θάζε ξεύκα 

ηελ ππόζρεζε κηαο ζύληνκεο γαιήλεο;  

Μεηαμύ ραξάο θαη ζιίςεο θνπθόηεηα 

γπξλάο αλάκεζα 

ζε θσιηέο πηζαλνηήησλ θη νδώλ 

ζε παληνεηδείο ζθνπξηέο θαη θαύζεηο 

πνπ λα ζηεξηρηείο ζ’ απηό ην γιηζηεξό 

ην επηζθαιέο εζώηεξν ησλ δξόκσλ;  

Ξέλνο ζε γλώξηκε Σξνία 

ηξνρόο αηώληαο ηξηβήο 

θαξηεξηθή θξνπξά πνπ κε ζπλνδεύεη 

αηγηαιόο μππλεκάησλ θαη ζάιαζζα 

θαη πέξ’ απ’ ηα λεξά θη απ’ ηα θύκαηα πέξα.  

Οη ζενί ιεζκνλήζεθαλ, νη άλζξσπνη απόληεο 

ηέηνηα πιαίζηα γιππηώλ εηθόλσλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ 

θαη θζείξνκαη δσ ζε πάλνπιε δεηιία.  

Διεπζεξία κε ρέξηα θελά 

ζε ηέηνηα καθξηλή θη αγλή εμνξία.  

 



ΧΗΛΑΥΨ Σ’ ΑΠΟΛΙΘΨΜΑΣΑ ΕΠΟΦΨΝ 
 

πειηά: κηιηά αληερεί ζηαιαθηηηώλ 

θσλέο πεηξαίσλ πεξηζηεξηώλ, δελ ήζνπλ ύ 

θη αλήζπρνο θσλάδσ.  

Μνλάρνο εηκ’ εδώ, πόζνπο αηώλεο;  

 

Φειαθώ ζ’ απνιηζώκαηα επνρώλ γηα λα ζε βξσ 

βαζύ ζθνηάδη 

κα ε κνξθή ζνπ πνπ ‘κεηλε αλζξώπηλε πνιύ 

απνκεηλάξη δόλεζεο πνπ κ’ νδεγεί ζηε Γε 

μαλά λα ζ’ αληακώζσ ζ’ αιιαγή.  

 

πειηά: ηεο ιεζκνληάο ε έμνδνο πνπ λα ‘λαη; ζα ηε βξσ;  

Σνπ ρξόλνπ ε πεξηπέηεηα λέθνο πεξαζηηθό:  

ε νληηθή ζνπ επγέλεηα ην ράνο ζα γεθπξώζεη.  

 



ΑΠΟΤΡΕ ΚΑΡΣΕΡΙΚΑ ΣΗ ΘΕΙΑ ΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑ 
 

Θεά ηνπ Αξρηπειάγνπο κνλαρηθή 

ζηα ζπήιαηα ησλ λεζηώλ ζηηο ακκνπδηέο ηξηγύξσ 

όπνπ ρνξεύνπλ νη γιάξνη θη νη κύξαηλεο θξύβνληαη 

ζηηο ηξύπεο ησλ πθάισλ.  

 

Πεύθα θύνληαη 

ζηέθνπλ εθεί ζε γθξεκλνύο θη αλαπνινύλ 

ηε ρσλεκέλε αύξα ησλ θπκάησλ.  

 

Θεά ζε θέληξν θόζκσλ θαη δνλήζεσλ 

θύκαηα ξπζκηθά ηνπ σθεαλνύ 

Θεά ηνπ νλείξνπ θαη ηνπ ζαύκαηνο 

έξρνκαη πξνο Δζέλα 

νη αθηίλεο νπ, ην πλεύκα, ηελ ςε ιαπξύλνπλ 

θαη η’ άρξνλν βιέκκα νπ 

ηε λύρηα ηνπ ρξόλνπ δηαζθνξπά.  

 

πίηη ην πεξίθξαθην 

κε θαιακηέο, κε θπδσληέο ζ’ αλζό 

θνληά ζην Άζηπ απηό, όπνπ κεραλέιαηα πνπιηώληαη.  

Πίζζα ζη’ απισκέλα ρέξηα καο.  

 

Να θη ε ςε ηνπ απαιαίζζεηνπ ινθίζθνπ 

ζθηέο θσηεηλέο ρατδεύνπλ ηε ξίγαλε 

αλαπλέεη ην θαζθόκειν 

αξαηά ηαμηδηάξηθα ζύλλεθα όπσο ε ςπρή νπ 

θη ν θησρόο καο ζθνίλνο παξαζηάηεο 

ζηα πξώηα βήκαηα ηνπ Έξσηα 

θη ν βάηνο ν θαιόο ζπρλά πνπ γάηδσλε ην θόξεκα 

θαη κάησλε ην δέξκα από ραξάο ηξεμίκαηα 

ζη’ αξραίν κνλνπάηη.  

 

Θεά ηνπ Αξρηπειάγνπο κνλαρηθή 

έξρνκαη μαλά ζηελ άκκν απηή 

πνπ άιινηε αγάπεζα 

θαη ηελ νξγή ηνπ Πνζεηδώλα μέθπγα 

έξρνκαη μαλά, κα, πνπ ‘λαη ε θσλή νπ;  

θη ε αγλαληεξή θνξκνζηαζηά πνπ από καθξπά 

πειώξην πιάζκα ηνπ Θενύ ζηε δεζηαζηά 

ηεο  δέθαηεο ώξαο πνπ κνπ ‘γλεθεο.  

Θεά ε θαξηεξώ 

πάλσ ζην βξάρν ηεο αθηήο θη νη κύξαηλεο 

θίδηα ζηα ξεπζηά ηα θξάζπεδα 

παξαθπινύλ ην ζύκα ζε ζύκπαλ δξακαηηθό.  

Γειθίληα αθξίδνπλ ζη’ αλνηρηά 

θαη παίδνπλ ηα καγηόςαξα κε ηνλ μηθηό 

ιακπξό ζπαζί θη αζηξαθηεξό ζηνλ ήιην.  

 

Ήηαλ εδώ πνηάκη ζην Άζηπ καο 

θαη θάησ από ην Άζηπ εξείπηα ηδεώλ 



άιισλ θαηξώλ μεξίδσκα πνπ ξίδσζε ζην άρξνλν 

όια πνύ είλαη Σώξα.  

 

Ήηαλ εδώ πνηάκη 

θη νη θόξεο ηνπ ρσξηνύ καο πξνο η’ απόγεπκα 

ζπρλάδνπλ  λα ινπζηνύλ 

θη ν παξάλζξσπνο θνύθνο ηελ άλνημε 

πιεζηάδεη λα ζκίμεη ην ηξαγνύδη ηνπ 

κε ησλ κειώλ ηνπο ην ξπζκό 

πνπ θνιπκπνύλ ζηε γύκληα.  

 

Ήηαλ εδώ πνηάκη 

ιόθνο εθεί κε ην μαλζό ηνπ πξόζσπν 

ην δηθό νπ πξόζσπν πνπ αγάπεζα 

θαη ηώξα νη κεραλέο κνπ ην πιεγώλνπλ 

ν ιόθνο ν μαλζόο θη Δζύ 

 

πνύ ν βάηνο άιινηε νπ ράηδεπε ην πλεύκα 

ζαλ δέζε ηνπ θνξκηνύ 

θη ν θίινο καο ν ζθνίλνο παξαζηάηεο 

ζηα πξώηα βήκαηα ηνπ Έξσηα 

αηζέξαο όια θαη παικόο 

ζην ζώκα πνπ θξαηώ θαη κε θξαηεί 

θη Απηή,  

πνπ λα ‘ζαη;  

 

Φσλάδσ γνεξά 

ηα θύιια πέθηνπλ κε ηνλ άλεκν 

νη κύξαηλεο θσιηάδνπλ πην βαζηά 

νη αιθπόλεο ζπλαζξνίδνληαη 

θη νη γιάξνη νη θίινη καο 

θη νη ζαύξεο νη θησρέο 

πνπ ηόζν ηηο αγάπεζεο ζηε κνλαμηά ησλ βξάρσλ νπ 

όια καδί ζε ηέηνηα ζπληπρία ηξπθεξόηεηαο ηνπ Άρξνλνπ 

κπξνζηά ζην Θείν νπ θνξκί 

κνηξνιόη ηεο απνπζίαο νπ 

καδί θη ε ζάιαζζα πνπ δώλεη ηηο αθηέο 

ζ’ αηώληα ζπλαπιία.  

 



ΤΝΣΡΙΜΜΑΣ’ ΑΝΑΜΝΗΕΨΝ 
 

Ήξζα πξνο ζε, πνηακέ ηνπ δάζνπο,  

απόηνκεο πιαγηέο θαη βξάρνη θαη ζεόξαηνη 

πιάηαλνη ζπληξνθεύνπλ ηε ξνή ζνπ 

νη ζηελσπνί απ’ ηα όξε θαη θάκπνπο πιαηηνύο 

όπνπ ρνξηάξη δεη θη αλζεί θαη μεξαίλεηαη 

νη δξνκίζθνη πξνο ζε θαηαιήγνπλ 

δηάδξνκνη ελνριεκέλεο ςπρήο 

πνπ δελ ζέιεη λα θαηνηθήζεη 

δξαπέηεο 

κέζ’ από ζθηέο θαη ζάκλνπο 

άλνημα δξόκν θαη ζηάζεθα ζηελ όρζε ζνπ 

ζπληξίκκαη’ αλακλήζεσλ 

ραιθόο θη έλζηηθηα βηνκεραλεκέλα 

είλαη θαιά 

όηαλ γιηζηξνύλ ηα λεξά ζνπ 

αλάκεζ’ από βξάρνπο θπιιώκαηα θνξκνύο 

θη εγώ αδειθόο ηη από ζέλα δεηώ;  

Πξνο ην βξάδπ η’ αγξίκηα γπξλνύλ 

γηα ηξνθή θαη ηξέρνπλ θη νπξιηάδνπλ 

ην ζθνηάδη ηεο ςπρήο κνπ ελώζεθε 

κ’ απηέο ηηο θσλέο κ’ απηή ηε λύρηα κε ηνλ ςίζπξν 

ηνπ αξγνύ θαη γαιήληνπ ζνπ ξνπ 

ηίπνηε δε θζάλεη ζην ρείινο ζνπ, ηόζν ζπλζιηκκέλα 

θύκαηα θπκάησλ κε λένπο ζπλδπαζκνύο 

ηη έθηαημα θη είκ’ ν θνξέαο ηνπο;  

ηη απνπιεξώλεη ν δέθηεο απηόο ελώ ε κπζηθή 

θαη ήξεκε εθείλε πέηξα 

εληόο θνηηά θαη δελ επηζπκεί, δελ θιέγεηαη 

θύζε θαη γλώζε θη ύπαξμε δελ ζπγθηλείηαη πηα 

όια ηα κάηηα ζνπ είλαη ην ίδην.  

 



ΚΟΠΗΚΕ Ο ΦΡΟΝΟ ΕΔΨ 
 

Έδώ θσλέο νξηπθηώλ, γέθπξα 

ζε δύν θάζεηο αλάκεζα 

θπιά ην λεξό, απαιά κηιά ην θύκα 

πξνο όια, δίρσο θαηεύζπλζε 

θη ε αίζζεζε ράλεη ην ρξόλν ζην αίζζεκα.  

Τγξό ην θιίκα ηεο ςπρήο ζαλ ηελ κπόξα πνπ έξρεηαη 

θαιώο ηελ αδεξθή καο θαηαηγίδα.  

 

Καηαξξάθηεο ηα ζύλλεθα 

νη γέθπξεο ελώζεθαλ ςειά θαη ρακειά 

κηιά ε  βξνρή, ιάζπεο ζρηζκέο 

αηρκέο ηνπ πόζνπ θαη θόβνπ ζηε Γε 

ζε ξερό βπζό δηαθαλή θαη θαηάβαζν 

θύθηα ζαιεύνπλ 

ρέξηα κπζηθά ηεο ζάιαζζαο 

κέδνπζεο θη εζύ 

κηζή ζην μέθσην κηζή ζην δάζνο 

άξσκα η’ απόβξνρνπ 

νξκή ηνπ πνηακνύ πνπ παξαζέξλεη 

θνξκνύο, θνξκηά κ’ εξεκηά πνπ ελώζεθαλ 

όηαλ νη θηεξνύγεο ρηππηώληαη ζε βξάρνπο 

θη όηαλ αλαγγέιιεη κηα ηξπγόλα ην θζηλόπσξν 

κηαο άιιεο επνρήο,  αλαζηξακκέλεο 

θόπεθε ν ρξόλνο εδώ, άπινο ρώξνο, παικόο 

θύκα πνπ ζ’ έθεξε ζ’ απηή ηελ αληίζηημε.  

 

Άθνπ: μεκέξσζε 

κνλαδηθό απγήο αληίδσξν 

βξύα θαη πνπιηά θαη θίδηα εδώ ζηε βξύζε 

θαη ζπ κε ζιηκκέλε ραξά 

θπξά πνπ άπισζεο ην βιέκκα 

αίκα ηνπ αλζξώπνπ πλεύκα η’ νπξαλνύ.  

 



ΤΜΝΟ 
 

Απόηνκε αθηή θνξπθή θη αθξσηήξη 

Θάκλνη αξσκαηηθνί, θιήκαηα 

εμόξηζηνη ηνύην ην ζέξνο εμαίζηα εμόξηζηνη.  

Ο ηειεπηαίνο δεζκόο απνρσξίζηεθε 

κέζα ζηελ απόιπηε γύκληα καο 

γεινύκε κ’ όια ηα πιάζκαηα.  

Καίεη ν ήιηνο πέηξα δεζηή θαη ζάιαζζα 

λεξό απ’ ηα έγθαηα ηνπ βξάρνπ 

ζθηά ησλ ζάκλσλ θξπβόκαζηε.  

Λσξίδα ακκνπδηάο απαζηξάπηνπζα,  

ζηέθσ ζηελ άθξε ηεο ηέιεηαο θαζαξόηεηαο 

ζώκαηα ησλ δύν θύισλ 

θαίεη ν ήιηνο θη ε ζάξθα ζαλ θσο 

ειαθξό πλεύκα 

θσλάδσ κπζηηθά θαηαθόξπθα 

έλαο ίππνο ηξέρεη πξνο ηε ζάιαζζα 

ηξέκνπλ ηα θύιια 

πιάη ζησλ αλζξώπσλ ηελ έξεκν 

απέξαληνο ν αληίιαινο αλαδηπιώλεηαη 

ζαλ από κύξηα ζηόκαηα 

ύκλνο.  

Σαμίδη αζηξηθό 

δσή πνπ θεξδίζακε 

ην αλέθθξαζην ηεο έθζηαζεο 

πιήξεο εηεξόηξνπν 

πηελό θνξίηζη θαη ςάξη.  

Με ζπληξνθεύεη ν έξσηαο 

κε δεη ην ζείν κέλνο.  

 



ΜΕΣΑ ΣΟ ΝΑΤΑΓΙΟ 
 

Σν πινίν βπζίζηεθε, θνιύκπεζα 

κίιηα δέθα νρηώ 

αγθαιηάδνληαο ην ύζηαην αληηθείκελν 

κνλήξεο ν ηόπνο πνπ κ’ έθεξε ην θύκα 

ζ’ απηή ηελ αθηή 

θνξκί ζηε ζηεξηά, πόδηα ζηε ζάιαζζα 

γαξίδεο, θαβνύξηα κε ρατδεύνπλ.  

 

ύξζεθα σο ην βξάρν, πεγή πνπ αλάβιπδε 

κέζα ζηελ άθξα ζέξκε ηνπ πεηξόηνπνπ.  

 

Καη λα 

κε γέιηα μαγλαληνύλ ρνξεύνληαο 

νη λύκθεο ηνπ βνπλνύ 

νιόγπξα θαζήζαλε θνληά κνπ.  

 

— Γε ζπκάζαη ; είπε ε Κππξίο 

εγώ ‘καη πνπ ζε ηξάβεμα ιηπόζπκν απ’ ην θύκα,  

αληξείε ηηκνληέξε ηεο απώιεηαο.  

Άθεζαλ ηηο εζζήηεο ηνπο λα πέζνπλ, ηα καιιηά 

ζηνπο ώκνπο πάλσ 

κε παξέζπξαλ ζην ρείινο, ζην γθξεκλό 

ςειάθεζα ηα κέιε κνπ θαη δσ 

δελ είλαη ηάθνο κνπ ην ζώκ’ απηό 

δελ είλ’ νξγή ζαλάηνπ ε αύξα απηή πνπ πλέεη.  

 

Φνξέζακε ζηεθάληα απ’ αλζνύο 

θαη ηξέρακε αλάκεζ’ από θύιια 

ξίγνο κπζηθό, ηνπίν θη αίζζεκα 

 

πξαγκάησλ θαη πιαζκάησλ αλαθάιπςε 

μαλά θαη μαλά θαη μαλά 

πόζεο θνξέο γελλήζεθα 

ζηελ παξζεληά, ηνπ θόζκνπ ;  

 



ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΗΝ ΑΚΡΗ 
 

Ήηαλ απόγεπκα 

κπζηθό ηνπίν ζε κηα γσληά 

κάδεπε ηνλ ήιην,  

θαη ζπ 

πιάζκα πνπ ιεζκόλεζε 

ηνλ εαπηό ηνπ 

θνξκί ζ’ νξκή ζησπειή 

νη θαιακηέο ηξαγνπδνύλ 

θξεκαζκέλν ην πνιύρξσκν θόξεκα 

ζην θισλί, κ’ ππνκνλή κηα ζηάκλα πεξηκέλεη 

ζηεο δξνζηάο ηνλ ίζθην, ζύζθην παξαπέηαζκα 

δαξσκέλνη ζηνπ θόζκνπ ηελ άθξε 

κ’ όια καδί 

πέιαγνο νπξαλόο θαη γε 

θη εκείο παληνύ δηάρπηνη 

θαξθσκέλνη ζηελ αλάγιπθε ζηηγκή 

ηνπ Αηώληνπ Σώξα.  

 



ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΣΑ 
 

Αλαβάιινληεο πάληα δίρσο κάζθα θη απόθαζε 

αδηαθνξνύκε 

ζαγελεπκέλνη ζαπκαζηαί ηνπ θεύγνληνο 

ην απέξαλην παξειζόλ ζην απέξαλην ηώξα ζπλζιίβεηαη 

παξνπζία ηνπ απόληνο 

αξθεί ν θαύινο ηνύηνο θύθινο.  

ε ζπζίεο αλάκεζα θη ππνβνιέο 

θεύγνπλ νη κέξεο θνπξάζηεθα 

κέζ’ από ηέηνην αρξσκάηηζην πέιαγνο 

ζπληπρίαο θαη ξεπκάησλ 

έμσ από καο 

ην βάξνο δίρσο ηε βαξύηεηα δπγίδνληαο 

ηε ζησπή ζηελ άκκν θπηεύνπκε 

η’ άνζκα θαη η’ άθαξπα ινπινύδηα.  

 



ΠΕΛΑΡΓΟ ΚΑΡΣΕΡΕΙ 
 

Κνληά ζ’ απηόλ ηνλ πνηακό 

κήλεο εθηά ελδηαηηώκαη.  

Νύρηα θη απγή 

ζηαιάδνπλ νη ώξεο,  

ζηνπ πνηακνύ ηε ζηάζηκε ξνή 

πειαξγόο θαξηεξεί 

λα κνηξαζηνύκε ηελ άθνζκε δόμα καο 

κέζα ζηελ πνηακόινπζηε αθξαηθλόηεηα ηνπ νλείξνπ.  

 



ΚΤΜΑ ΦΑΡΑ 
 

Κύκα ραξάο ηα θόθθηλα ρξώκαηα ηνπ ζξηάκβνπ καο 

όηαλ όια εζπράδνπλ ζηε γαιήλε.  

Σξπθεξή θαξηεξηθόηεηα ζηεο Σξηθπκίαο ηνπο αθξνύο 

άθνβνο ν γιάξνο θηεξνπγίδεη.  

Σνπ αλέκνπ ην ιαράληαζκα πάλσ ζηνπο γθξεκλνύο 

ραξνύκελε πεγή πνπ ηξαγνπδεί 

ζπλζέζεηο γιάξσλ, θύκαηα, ζώκαηα 

πνπ ηξέρνπλ ζη’ αθξνγηάιη 

θη επέιαζε ησλ ίππσλ πάλσ ζην γξαζίδη ηεο θζνξάο 

ηέξςε ηεο ηξεράιαο, ιεύηεξα πνπιηά,  

θπηό θη εγώ ζε κηα γσληά 

απάλεκε δηαβάδσ ηε δσή κνπ.  

 



ΔΕ Σ’ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ 
 

Γεο η’ αλνημηάηηθν θύκα ζηνλ θάκπν 

ιόθνη ηξηγύξσ θη εκείο 

αθεκέλνη ζε κηα ηέηνηα ηξπθεξόηεηα.  

 

Δδώ άιινηε 

απ’ ηελ αξραία θπιή, παξόκνηαλ ώξα 

παίδαλ νη παηδνύιεο ζην ρνξηάξη 

θη νη κέιηζζεο μέλνηαζηεο θαη ηα ζηξνπζηά 

θη ε πεδηάδα ζε πέιαγνο ραξάο 

όπσο εκείο, αγαπεκέλε.  

 

Σν βιέκκα ζνπ απιώζεθε ζην αηζξίαζκα 

ην ρέξη ζνπ άγγημε ην ρέξη κνπ.  

Έζθπςα θαη πήξα έλα ζπληξίκκη 

Μπθήλεο, Σύξηλζα θη νη παπαξνύλεο ζηελ ίδηα ζέζε 

αλαπαξαζηαίλνπλ ην αίκα πνύ ράζεθε 

θάησ απ’ ηα κάξκαξα ησλ νγθνιίζσλ.  

 

Άθεζα λα πέζεη ην ηεθκήξην 

ε αγάπε ζνπ κε γέκηδε 

θη ήηαλ αλέθθξαζηα πιήξεο ε όξαζε 

κηαο ζηηγκήο πνπ αλαθύθιηζε ην ζάλαην 

ζην αηώλην ηεο θύζεο παλεγύξη.  

 



ΜΕ ΚΑΡΣΕΡΟΤΕ ΣΟΤ ΑΓΝΨΣΟΤ ΣΟ ΑΙΘΗΜΑ 
 

Πνξεία, πνξεία ζθιεξή 

δηηηόηεηαο ηνπ πνιιαπινύ ζην Έλα 

θαη ζηάζεθα εδώ 

άζπηιν ηνπίν, ην βιέκκ’ αλαζηξακκέλν 

θξπκκέλε ςπρή ζηα γύξσ πςώκαηα.  

 

Κξπώλσ θη ε λύρηα πέθηεη ππθλή 

ρηππνύλ ηελ πόξηα νπ 

ζπίηη ζηίγκα ζην πέιαγνο 

κε θαξηεξνύζεο ζηνπ αγλώζηνπ ην αίζζεκα.  

 

Γσο κνπ ην ρέξη, θνπξάζηεθα 

σο πόηε ζα δηαξθέζεη απηή ε πνξεία ;  

 

κσο ηα κάηηα ζνπ νινθάζαξα 

θη αδίζηαθηε ε θαξδηά ζην ζεζαπξό ηεο.  

 

Έηξερε ε βξύζε, ινπζηήθακε 

γπκλνί ζενί ζηελ ακόιπληε επαθή 

ηνπ θξπκκέλνπ ηνπίνπ.  

 



ΔΙΦΨ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΥΟΒΟ 
 

Βξάρνη κνλήξεηο, πεξίνπηε θνξθή 

αλεβαίλσ θη αθνύσ ηε θσλή ζνπ 

λα κε θσλάμεη δίρσο όλνκα 

ζηε θσηεηλή θη εμαίζηα ηνύηε ώξα.  

 

Ζ πεγή θειαξύδεη παξάρξνλα 

ζπζηάδα ζάκλσλ, θππαξίζζη 

θη εκείο κε θαξδηά δηαπγή 

ιεζκνλεκέλα πιάζκαηα 

πεξηθεξόκαζηε 

δίρσο ειπίδα θαη θόβν.  

 



ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΤ ΟΤ ΣΑ ΦΣΕΝΙΕ Η ΥΤΓΗ 
 

Κάζεζεο δίπια κνπ, δεζηό ην βξάδπ αρόξηαγν 

όπσο ε θσηηά κεηά ηε θιόγα.  

Μαιιηά πνπ ζνπ ηα ρηέληζε ε θπγή απ’ απηή ηε γε 

θαη ρέξηα αγαπεκέλα πνπ ρατδεύσ.  

 

Πνπ βξίζθνκαη ; θακηά θσλή.  

ηελ ππόθνπθε απηή, ηνπ Νεξνύ επξπζκία 

αθόκα θνληά κνπ, ζ’ απηό ηνλ Γθξεκλό 

πνπ ζά κε πάξεη, είζαη θνληά κνπ ;  

 

Γάθξπζεο δάθξπ θνπξληαρηόο ρξώκα ζ’ απγή 

κηα ζηηγκή ραξάο θαη γύξσ καο ην αηώλην.  

 



ΣΑ ΤΝΝΕΥΑ ΚΟΡΠΑΝΕ ΣΟΝ ΟΡΙΖΟΝΣΑ 
 

ε θνίηαδα ζηα κάηηα, αηώληα απηά 

πεηξάδηα πνπ ζά ζβήζνπλ λα ρνξηάζσ 

λα ξνπθήμσ ηε κνξθή ζνπ ζην βπζό.  

 

Άζε κε λα ‘καη κόλνο κηα ζηηγκή 

ζηα εξεκηθά ζπλαηζζήκαηα 

πνπ πιεκκύξηζαλ ηε γε καο.  

 

Άζε κε κόλν λα ‘ξζώ 

απ’ άιιν δξόκν λά ζ’ εύξσ 

ζα ‘λαη θαιν ην ηαμίδη καο 

ραίξεηε 

ηα ζύλλεθα ζθνξπάλε ζηνλ νξίδνληα 

θη έθηαζε ε Νύρηα.  

 



ΣΑ ΦΡΨΜΑΣΑ ΣΟ ΟΤΡΟΤΠΟ 
 

Πνπ πάκε ζ’ απηό ην βπζό ; δελ ήζνπλ ζύ 

κέζα ζην θσο, κέζα ζην ράδη, κέζα ζη’ όλεηξν 

ηεο δηπιήο καο παξνπζίαο κόλεο κ’ έλα ;  

Σα ρξώκαηα ζην ζνύξνππν ηνλίζαλε 

ηεο ζιίςεο καο ηελ πιέμε, ην λαλνύξηζκα 

ηεο απόγεηαο αύξαο κε θαιεί. Γελ ήζνπλ ζπ 

ζ’ εθείλν η’αθξνγηάιη πνπ ε ςαξόβαξθα 

ιηθληδόηαλ ζαλ παηδί κέζ’ ζην αηώλην;  

Κιαδηά ζηνπο απόθξεκλνπο βξάρνπο 

θαη ιίγ’ αγξηόρνξη’ αλάκεζα 

ζηηο ζρηζκέο θαηνηθνύλ 

ζπκάξη θαη ξίγαλε 

ην Δξσηηθό ηνπίν αξσκαηίδεη.  

Πνπ πάκε ζ’ απηό ην βπζό 

ηεο ζιίςεο καο, δελ ήζνπλ ζπ, δελ εηκ’ εγώ.  

αλ πέξαζκα ηνπ αλέκνπ κέλεη ε κλήκε.  

 



ΚΑΙ Τ ΖΕΣΟ ΜΗΔΕΝ ΣΟΤ ΟΝΕΙΡΟΤ 
 

Ήξζεο πεξαζηηθηά θη εγώ ζ’ αληίθξηζα 

κηα ζηηγκή, πνπ ην θόξεκά ζνπ αλάπλεε 

κέζα ζη’ όλεηξν ηεο ζέξκεο ηνπ θνξκηνύ ζνπ.  

 

Πήγακε πεξίπαην θαη ράζεθεο 

ζθηά πξνγνληθή κέζα ζην δάζνο.  

 

Κάζνκαη, πεξηκέλσ αλαζθαιεύνληαο 

ηνπ δξνκίζθνπ ηε ζθόλε, δελ ήξζεο.  

Σα πξόβαη’ επηζηξέθνπλ απ’ ην βόζθεκα 

ζ’ άγλσζηε ώξα ην θύκα ζην γηαιό ζησπειό.  

 



ΣΟΤ CHANDRAGUPTA ΣΟ ΠΑΛΑΣΙ 

305 π.Φ. 

  

Σξαγνπδηζηέο, ρνξεπηέο, θακαξηέξεο,  

θξαζί θαη ζνθηζηέο aπ ηελ Eιιάδα.  

 (θαηά Μεγαζζέλελ θαη Αξξηαλόλ)  

 

 

ηε πξία μεπέζακε 

εθείλε θνιπκπνύζε δίπια ζηελ ηξηήξε καο 

θνίηαδα εγώ ηηο πξακάηεηεο γηα ηηο Ηλδίεο.  

 

Σώξα, εδώ ζηελ Barygaza 

δπό αξπαγκέλα θνξκηά 

πεηακέλ’ αλάκεζα ζ’ εκπνξεπκάησλ ζηνίβεο 

αλαπνινύλ ηελ αδεηνζύλε κεηά ην ζπκβάλ.  

 

Νηόπηα ραξνύκελα πιήζε, κειαςά.  

 

Μαο πνύιεζαλ ζηνπ Chandragupta ην παιάηη 

ζνθηζηήο εγώ θη ε Φηινκέλε ρνξεύηξηα.  

κσο ηώξα 

κ’ έλα πεξίεξγν κείγκα γισζζώλ ηεο θαηάξξεπζεο 

βξέζεθα μαλά ζηε λέα Barygaza καο 

κα ε μέλε ηξηήξεο πνπ άιινηε καο άξπαμε 

ην ζεζπέζην εθείλν πξσί απ’ ηελ Αληηόρεηα 

όπνπ ε Φηινκέλε θνιπκπνύζε 

θη εγώ θνίηαδα ηα κείγκαηα πξακάηεηαο θαη ιαώλ 

ε ηξηήξεο λαπάγεζε ηώξα ζην κεζόδξνκν 

θη νύηε λεζηά, νύηε ζηεξηέο, νύηε ξεπζηό 

ζηνηρείν δελ καο πλίγεη.  

 

Μνλάρα κηα αηώξα ηπξαλλεί 

ηεο ηζηνξίαο ην δηάδξνκν.  

 



MINUCIUS FELIX 
τρίτος αιώνας μ.Φ.  
 

Χξαία ηνπ θζηλνπώξνπ βξαδηά, ζύλλεθα ζθνξπηζηά 

εδώ θη εθεί, ηεο ζιίςεο αδεξθνί ζπλνδνηπόξνη.  

 

Σν πνηάκη θπιά κα εκείο ζην ιηκάλη 

ηεο ζηηαο ζα ζηαζκέςνπκε :  

γιώζζεο ηα θύκαηα γιείθνπλ ηα κέιε παηδηώλ 

θνρύιεο αζηξάθηνπλ ζηνλ ήιην.  

 

Έια Οθηάβηε ζύ :  

αζε κηα ζηηγκή ηνλ ζσηήξην ιόγν.  

Πάςε Καηθίιηε λα θιαηο 

γηα ησλ ζεώλ ζνπ ηελ ήηηα.  

ηελ ακκνπδηάλ απηή ηεο ζηηαο 

όια ζα πέζνπλ, ιόγνη ζσηήξηνη θαη ζενί.  

 

Ννζηαιγώ ηε θπγή 

αλάκεζα ζε άκκν θαη γε 

πνπ θάηη ακκόρνξηα θη άιινη θησρνί 

ηνπ ζενύ ιεηρήλεο, αδηάθνξνη 

γηα ην πγξό θαη ην μεξό θη ελάληηνη 

πξνο θάζε νξηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα 

ηηο ξίδεο απιώλνπλ.  

 

Ση πξνο εκέ; ηέθλν ηνπ γίγλεζζαη ραδεύσ 

θαη ραίξνκαη πνπ αθνύσ παληνύ ηε δσή 

ζθηρηή θη αηξάληαρηε κέζα κνπ 

αλάκεζα ζε δπό απειπηζίεο.  

 



PALINURUS 
Nudus in ignota, Palinure, iacebis harena 
 

Μέζ’ από ήρνπο δηάηξεηνπο 

απ’ ην θέξαο ηνπ Σξίησλα 

μαλάξζα ζ’ απηή ηελ αθηή 

πόζνπο αηώλεο;  

Με ην δνηάθη ζηα ρέξηα σο ζσζίβην 

θη έλα θνκκάηη πξύκεο θνιπκπώ 

θαιακαξηώλ αξπάγεο κε πξνζδέλνπλ 

λεξά πειάγνπο, ξεύκαηα 

αθνύσ ησλ θπκάησλ ην ζπξκό 

πίζσ απ’ ηηο θνπξηίλεο ησλ αλέκσλ.  

 

Πεξηπιαληέκαη ηώξα ζην ρώξν ηνπ ρξόλνπ:  

γπαιέληνο νπξαλόο θαη βάζνο πξάζηλν.  

Γιάξνη πεηνύλ θαη ριεπάδνπλ ηα πιήζε ηεο Γεο 

θη εγώ λνζηάιγεζα ην ρώκα.  

 

Πνηα γε ζηεξηά ζα κε δερηεί 

αθόκα ην πεδάιην θξαηώ ζηα ζπαζκέλα κπξάηζα κνπ.  

ηεξηά, ζηεξηά πνπ ζε παηώ, Λνπθάληα γε 

δέμνπ κε ζπ γηαη’ έρσ θνπξαζηεί 

απ’ ηε ξεπζηή κεηέξα.  

 

Λνθίζθνη ζηέθνπλ ζ’ νκίριεο κεηδίακα 

ζνιά βνζθνηόπηα ηνλ ήιην γεύνληαη 

θη νξγηάδνπλ λπθηόβηα ζε κέξα δαζηθή.  

 

Κιαίσ πνπ εμώθπια εδώ 

κεηαμύ δύν γελλήζεσλ 

ζε θαζκάησλ εηθόλεο 

 

απσζήζεηο θη έιμεηο ζε ξεύκαηα 

αηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ 

μαλά ζ’ απηή ηελ αθηή 

πόζνπο αηώλεο;  

 



Ο ΘΑΝΑΣΟ ΣΗ YΠΑΣΕIA 
415 μ.Φ.  
 

Έμσ απ’ αληίζεζεο δεύγε.  

 

Φίινη ηεο Τπαηείαο 

όρη πσο ην θάιινο ηεο καο ζάκπσλε 

—θη εκείο σξαία θνξκνζηαζηά θαη ηόικε θαη γαιήλε 

είρακε δώξα καο.  

 

Μηα κέξα, ζπκάκαη, θαζόκαζηαλ 

λ’ αθνύκε ηελ θξπζηάιιηλε θσλή — απηή κε ην ‘λα πόδη 

σο ην γόλαην, ηε ζάιαζζα αλαηάξαδε 

θαη η’ άιιν ζθέινο ηεο ζην ζηήζνο ηνπ Κιεηηία 

ηελ νκηιία μαλάξρηζε:  

 

—ν θύθινο ζ’ αλαθύθιεζε ζα ‘ξζεί 

πξνο άιινλ θύθιν ηνπ πλεύκαηνο 

θη εκείο εδώ, ζηελ άκκν απηή, ξνπθάκε ην κειηέκη 

ζπ Μπξηώ 

θαη ζπ Ακύληα, θίιε κνπ αγαζέ 

Κιεηηία ζπ, λα θξύςσ ηελ αγάπε κνπ 

γηα ην αθέξαην θάιινο ζνπ 

ζώκα, ςπρή θαη πλεύκα ζ’ αξκνλία 

θη εκείο εδώ 

ζηηγκή ηνπ αηώληνπ, ζα πεξάζνπκε 

νη βάξβαξνη ζα ‘ξζνύλε. Κη εκείο μαλά:  

επηζηξνθή πνιηηηζηώλ ζε ππαλζξώπσλ δνύγθια 

ζα ‘ξζνύκε μαλά 

ζη’ αγαπεκέλα εδάθε.  

 

Έιεγε απηά θη ελώ ήηαλ όια ραξσπά 

θαη πλεπκαηώδε θαη παξάμελα 

αθνύζηεθε βνπή θη νριαγνή 

απ’ ηελ πόιε θη έθηαλε:  

ηελ άξπαμαλ, ηελ έδεζαλ, ηελ έθεξαλ ζπξηά 

ζηελ εθθιεζηά ησλ «ρξηζηηαλώλ»  

άιινη ξαβδηά θξαηνύζαλ άιινη πέηξεο άιινη ζίδεξα 

θη άιινη βηβιία-παπύξνπο 

θαίγνληαο θαη ρηππώληαο.  

 

Έκεηλα θαη θνίηαδα ην ζέακα 

πιεγσκέλνο από ξάβδνπο ηεο «αγάπεο ρξηζηηαλώλ»  

κε λόκηδε λεθξό ην πιήζνο.  

Σα ιαμεπηά ηεο δάθηπια πνπ θάπνηε 

ζε κηα δηαιεθηηθή ζηξνθή κε ράηδεςαλ θαη κνπ ‘θιεηζαλ 

ην απζάδεο ζηόκα 

ηα ιαμεπηά ηεο δάθηπια θαηάθνηηα 

ζηεο εθθιεζηάο ηε κέζε.  

Καη λα, ν αξραίνο ν ιαηξεπηήο 

μαλά γελλήζεθε ζην ζήκεξα 

θπθισκέλνο απν ερζξόηεηα Γξαηθύισλ 



λα βιέπεη πάιη ηελ σξαία όςε ηεο 

ζιηκκέλα ραξσπή 

θαη λα ζπκάηαη ηελ θξπζηάιιηλε θσλή 

ηε ζθελή ζηε ζάιαζζα θαη ηνπ Θενύ ηα πιάζκαηα 

πνπ αγαπνύζακε καδί,  

λα πιεξνθνξεζεί ην λέν ηεο καξηύξην 

κόλνο λα κέλεη 

μαλά θαη μαλά 

κόλνο, επαίζζεηνο θαη πξάνο ζαλ θπηό,  

ηνπ θεληξηθνύ ξνκπόη-Έγθέθαινπ 

ηελ έιεθηξνληθή θαηαζθνπεία 

θάζε ζπιινγηζκνύ θη αηζζήκαηνο 

ηειεθαηαγξαθή θαη ηειεηηκσξία λα πξνβιέπεη 

ζε πιεζπζκνύο-ξνκπόη.  

  

 (Γεκνζηεπκέλν αηό πεξηνδηθό ((Κνριίαο» 1946)  

 



ΟΙ ΑΡΠΑΓΕ ΣΟΤ ΣΑΛΨ 
 

Σνλ είδε αξγό, ζθπθηό θη αηάξαρν ηνλ Δύπινν,  

λαύηε ηεο Φνηλίθεο, ηνλ είδε αξγό 

απηόο ν Σάισο ν γίγαληαο 

Λαπίζσλ, Μελώηαπξσλ θξάκα.  

 

Καζόηαλ ζηελ αθηή ζηα βόξεηα ηεο Κξήηεο καο 

θέληξν ξεπκάησλ νριηθώλ θεληξί θσιηάο ηνπ κίζνπο.  

Καζόηαλ ζηελ αθηή, ρέξηα ηεξάζηηα, πιαηηά 

ην δέξκ’ αζθάιηηλν, ηα λεύξα ηνπ αιπζίδεο 

ν Σάισο καο ηώξα ν λένο ζεόο 

πνπ κέζα καο ηξέθνπκε 

θαηαβξνρζίδεη πνιηηείεο ηεξκηηώλ θη αθηώλ ζαιάζζηα θήηε.  

 

Σνλ είδε αξγό, ζθπθηό θη αηάξαρν ηνλ Δύπινν 

λα παίδεη, ακκνπδηάο θηιί, ραιί θπθηώλ 

πέηξεο λα ξίρλεη ζην λεξό 

όηαλ απηόο ζηα κπξάηζα ηνπ έζθηγγε 

όρισλ πνιηηείεο θη έξγα λνπ. Οπξαλνύ 

αθηίλα ηνλ Δύπινν ζπλόδεπε 

θαζώο πιεζίαζε κπζηθά ζρεδόλ δηάθαλα, ην Σέξαο.  

 

Σάισ ζπ, Σάισ ησλ ςπρώλ. Σνλ θνίηαμε θαηάκαηα 

ην πλεύκα ηνπ Δύπιννπ κέζα ζηε ζησπή: γθξεκλόο, θξαγκόο 

παληθόο ζηα ηεξάζηηα έξγα καο.  

 

Σάισ πνπ ζεξίδεηο κε ηα δόληηα ζνπ 

κε η’ αηζάιηλα καιιηά ζνπ πνπ καο δέλεηο 

ξίρλεηο ζην πεγάδη ηνπ βπζνύ θάζε καο θξόλεζε 

ζεέ ησλ όρισλ θαη ησλ ηπξάλλσλ 

Σάισ πσο ηνικάο λα ζηέθεηο εκπξόο κνπ;  

 

Ζ ζάιαζζα ηαξάρηεθε: θσηηά θαη ιάβα θαη ζίθνπλαο 

εμάηκηζε ην πέιαγνο θαη θάλεθε 

πιεγή απύζκελε, ραξάδξα σθεαλνύ 

έζσ γθξεκλνί, έδξα ηεο νίεζεο θαη βάξαζξα 

ηνπ ππξεηνύ, αεηνύ θηεξά 

ην δύγηζκα θξαηνύλ ηνπ θόζκνπ.  

 



ΜΕΣΑΝΟΙΑ 
 

Παξαζπξκέλνο απ’ ην παηγλίδηζκα ηνπ Yin-Yang 

γέξνο πηα θαi βαξύο απ’ ηα ζηίγκαηα 

δελ θιαίσ πνπ ην ζώκα κνπ ζ’ αθήζσ, αιιά ζξελώ 

επαλαζηάηεο Ζγεκόλαο κε ηέηνηα ζηειέρε:  

καληαξίλνη ζηα κεηαμσηά ληπηνί, αγέξσρνη 

ζε ιαό απιό.  

 

Γηαηί δελ κειεηνύζα πην λσξίο 

ηε θύζε ηνπ εαπηνύ ηεο απηαπάηεο θαη απάηεο 

ζην «Μπζηηθό ηνπ Υξπζάλζεκνπ»;  

ή ηνπιάρηζην «I ching» θαη «Nei ching»;  

Ση κε ηύθισζε ηόζν πνιύ θη εγθαηέιεηςα 

ηνπο πιεζπζκνύο ηεο απηνθξαηνξίαο γηα ιέμεηο θη ηδεώδε;  

 

Γελ απόζπαζα ην βιέκκα νύηε ζηηγκή απ’ ην Teh 

 (γνεηεία ησλ παξαζηάζεσλ θη εηθόλσλ)  

Γελ έξημα νύηε κηα καηηά 

πξνο ηα θαηάβαζα ηνπ εληόο 

ζ’ αθνζκηθήο αγάπεο θσο 

πεξ’ από θόβσλ ζθηέο θαη ζπλζήθεο ηνπ βίνπ 

θαζξέθηεο αξξαγήο θαη ακηγήο πνπ αληαλαθιά 

όπσο ηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ.  

 

Παξαζπξκέλνο άπ’ ην παηγλίδηζκα ηνπ Yin-Yang 

γέξνο πηα, ζα δηαπιεύζσ κεηά ζάλαηνλ, αλέηνηκνο 

ηνλ κέγα σθεαλό ησλ αλαθιάζεσλ 

θαη ησλ θόζκσλ ζαλ ζθηέο εληόο κνπ 

απ’ ην Σάν, πνιύ, πνιύ καθξηά 

Σάν, παηξίδα όισλ καο αξρέγνλε 

πνπ ηα πάληα δηαηξέθεη θη αγθαιηάδεη πεξηκέλνληαο 

επηζηξνθή ηεο αγσλίαο ησλ ηέθλσλ ζηελ ακόιπληε γαιήλε.  

 



Ο ΠΕΙΡΑΜΟ ΣΟΤ ΑΝΑΝΣΑ 
 

Ήηαλ θαιά ζηε ζπειηά, απνλήξεπηνο 

πέξ’ απ’ η’ αζηξηθό ζώκα, ζηα θύκαηα ηνπ λνπ 

πέξα, κα πιάη ηνπ είραλ πέζεη δπό αθηίλεο 

ηνπ ήιηνπ η’ αλνημηάηηθνπ κεηά ηε βξνρή 

ηα θύιια πγξά 

θνπζθσκέλε ε ςπρή ηνπ απ’ ην λόζην 

ζ’ αύηε ηε γε, δπό-ηξείο αθξίδεο 

κνλήξεηο πεδνύζαλ θη ε όςε ηνπ ισηνύ ζη’ απιάθη πην θεη. 

Κη ήξζ’ απηή ε θόξε Nalini,  

αθξόληηζηα καιιηά κεο ζηε θξνληίδα ηεο 

ιίγεο ινπξίδεο πάλσ ηεο γηα εζζήηα.  

Γνλάηηζε κπξνζηά ηνπ.  

 

Nali-niii ό αρόο απ’ ηελ πέηξα αληηβόεζε 

θη αλαηξίρηαζε ην λεξό ηνπ ισηνύ 

Na-li-niii, θη ε αλάζα ηεο γέκηζε η’ άδεην.  

 

Ζ θόκπξα, θίιε πηζηή ηνπ αζθεηή 

ζήθσζε ην θεθάιη ηεο αζπίδα 

θη ε θόξε ηα κάηηα πξνζήισζε 

αθήλνληαο ην ζηήζνο ηεο γπκλό.  

 

Ήηαλ θαιά ζηε ζπειηά ηνπ, ηα πνπιηά 

ηνπ θέξλαλ θαξπνύο ησλ πεξαζκέλσλ έξγσλ.  

Καη λα, ήξζεο εζύ Nalini 

θαη θσο θαη λεξό θαη πνπιηά θαη θίδηα 

κνπζηθή ηνπ θόξθνπ ζνπ 

λνζηαιγία ηεο ειήλεο θαη ηεο ζάιαζζαο 

ηνπ θεπγαιένπ κειαγρνιία.  

 



Η ΚΟΡΗ ΣΗ ΣΤΡΟΤ 
 

πίηη ιεπθό 

βξάρνο ηνπ λεζηνύ ζηε δύζε 

θσλέο ησλ λαπηηθώλ θάησ απ’ ηελ όκνξθε πνδηά 

πνπ θεληνύζε ζησλ θπιώλ ηα γόλαηα.  

 

Οη γιάξνη ηεο Κύπξνπ, ηεο Κξήηεο ηα θύκαηα 

θαη ηνπ Ληβάλνπ νη θέδξνη ζαλ ρνξόο 

ηξηγύξηδαλ αιήηεο.  

 

Ση -λα ‘καζηε; ζπιινγίζηεθε, πιέθνληαο ηηο θνηζίδεο ηεο 

θιεκαηαξηάο θνξκνί πάλσ ζηνπο ώκνπο 

ηη λα ‘καζηε; ζπκήζεθε 

ηελ παξνπζία ησλ αδειθώλ ζηελ απνπζία ηνπο 

— λα ηα θνζκήκαηα ζηα ρέξηα ηεο 

θη νξακαηίζηεθε λαπάγηα ζηηο αθηέο 

θαη ζπκπινθέο 

κ’ Έηξνύζθνπο, Έιιελεο θη Αηγύπηηνπο 

θη άινγα θαη ζπαζηά ησλ Υύμσλ 

θαη πιίλζηλεο γξαθέο αζζπξηαθώλ μηθώλ 

ζε γπλαηθώλ ζπιιήςεηο.  

 

Απηή ήηαλ ζίγνπξε ζην βξάρν ηεο 

δέθα νθηώ ρξνλώλ κεηξνύζε θη ε θαξδηά ηεο 

αγθάιηαζε ζηνλ ρηύπν ηεο ηνλ Κξεηηθό 

πξόζθπγα θη έκπνξα 

όκνξθν λέν ζηελ νξκή ηεο ζάιαζζαο 

ηνπ πόζνπ ηεο, πνπ θόξεζε κηα λύρηα 

ζηεο θώθηαο ηε ζπειηά.  

 

Το καΐκι περίμενε 

θαη ην θύκα μεζπνύζε 

θη ε θώθηα αθνπγθξαδόηαλ 

σο ηελ θιίκαθα ηεο κέζεο ηεο 

αηώλεο ηώξα 

ηα θαΐθηα ζηνπο βπζνύο 

κα ηα ίδηα θύκαηα γιείθαλ ην δέξκα ηεο 

ζηηο κπζηηθέο αθξνγηαιηέο δσήο θαη ζαλάηνπ 

λ’ αλαζηεζεί μαλά ζε θόξε πνπ ζπκήζεθε 

σξαίνο ν θόζκνο ηέηνησλ θπθηώλ 

ηα πξόζσπα, σξαία, ησλ ιόθσλ 

θη ε γε καο - θόξε, θη ε βνπή ηνπ πνηακνύ 

πνπ αλάηξεςε ην ξέκα ηνπ:  

παίδνπλ παηδηά αηζεξηθά ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνύ ηεο 

θη νη γιάξνη ζην πεδνύιη μεθνπξάδνληαη 

θαη ηα γαξνύθαια 

θη νη θξίλνη πνπ επσδηάδνπλ ζύιιεςε 

θη απηή πνπ θάζεηαη 

έια κειηέκη 

ζε ζηηγκή κηαο αληίζηημεο 

όκνξθε, εδνληθέ άπεηξε θόζκε.  



 

 (Γεκνζηεπκέλν ζην πεξηνδηθό «Φηινινγηθά Υξνληθά» 1946)  

 



FLAVIOUS JOSEPHUS 
 

Σελ Iεξνπζαιήκ βάδνπκε θιήξν.  

 

Νύρηηα κέζε ζ’ αζηξνθεγγηά 

νη θσλέο ηεο εξήκνπ θη εδώ αληερνύλ 

πόιεκνη, πόιεκνη θη εξεκώζεηο.  

 

Έμσ ηα πιήζε ηα ηείρε ρηππνύλ 

κα νη θόξεο καο ληύζεθαλ γηα ηειεπηαία θνξά 

ραξσπέο, ηνλ ήιην ραηξεηώληαο.  

 

Κνίηα!:  

ην ρειηδόλη θεύγεη απ’ ηελ Αζήλα 

θεύγεη θη απ’ ηα κέξε καο.  

Πλεύκα παγθόζκην 

ίζσο λα ζώζεη ηηο πόιεηο απηέο 

Αζήλα, Ηεξνπζαιήκ.  

Καη Ρώκεο θάζε ηζηνξίαο.  

 

Ρίρλνπκε θιήξν, πεζαίλνπκε 

ζηνλ ηειεπηαίν αιιίκνλν 

πνπ ζα επηδήζεη λα γεπηεί ηεο θνπιηνύξαο ηε δύζε.  

 

Θάκλνη ιηγνζηνί ζε ηέηνηαλ εξήκσζε 

όκσο ηα θνξίηζηα κε μέπιεθα καιιηά 

ινύδνληαη ζηηο βξύζεο.  

Πνιινί ζενί εδώ θπηξώζαλε: πξνο πνπ ζα πάκ’ εκείο;  

 

ηέθνκαη θαη θιαίσ 

ζ’ απηόλ ην βξάρν, κεηά από ζάιαζζεο 

θαηάξα ζην Φιάβην 

ν Ησζήθ ζηεο απηνθξαηνξίαο ην πεξηζώξην 

 

Έιιελεο θαη Ηζξαήι 

θαη άιινη πνηνη ιανί ηεο Γεο κπνξνύλ λ’ αλαραηηίζνπλ 

ην εθξσκατζκέλν πλεύκα Καηαζηξνθήο 

πνπ απεηιεί ηνλ θόζκν;  

 

Γώδεθα πιεζηάδεη. Κελό.  

Κη ελώ η’ αζηέξη ηεο απγήο, πάιη ζηε ζέζε ηνπ 

ηνλ θήπν ησλ παηέξσλ κνπ ζθαιίδσ, ζπιινγίδνκαη 

θνηηάδνληαο ηνλ νπξαλό, ηελ Ηζηνξία ζπγγξάθσ.  

 



ΣΗΝ ΕΥΙΑΛΣΙΚΗ ΟΙΚΟYΜΕΝΟΤΠΟΛΗ 
 

Σεο εθηαιηηθήο νηθνπκελνύπνιεο ην κίζνο 

αλαπλέεη θαπζαέξηα θαη καζάεη άζθαιην 

παξαγσγή θαη θαηαλάισζε επηηαρύλεηαη 

θαηαζηξέθνληαο ύιεο, ζάξθεο θαη ςπρέο.  

ηνπ δηαζηεκόπινηνπ ην θάζηζκα 

ε ζιίςε νξακαηίδεηαη ηελ θάηνςε ηνπ Φόβνπ.  

 

Απηό πνπ ήηαλ γέθπξα 

ξεπζηό θαη ζηεξεό θαη άγλσζην 

ηώξα εθεύξεζε νδπλεξή 

αιαδνλεία — κεηνλεμία 

άλζξσπνο ζείν ξάθνο.  

 

Σεο εθηαιηηθήο νηθνπκελνύπνιεο ην κίζνο 

αλαπλέεη θαπζαέξηα θαη καζάεη άζθαιην 

νη άιινη πνπ είκαζη’ εκείο 

ζηύινο ζην ρείινο 

πνηαλνύ θπαλνύ 

λνπ θάζαξζε, λνπ ζάξξνο, λνπ πιεγή;  

γε, ρώκα, γεύζε καο, γεύζε 

ζθέςε ζην ρξόλν: αδηέμνδα 

ζπλείδεζε ζε θξίζε δηαξθή 

ν αηαλάο ηεο Γεο εμόξηζηνο 

από θηιάλζξσπεο δπλάκεηο 

γειά ζαξθαζηηθά.  

 

Κάησ απ’ ην θύιισκα ζηγή 

ζησπή ησλ ξηδώλ 

βξέρεη, βξέρεη δειεηήξην 

ην πνπιί ηεο λύρηαο ζηελάδεη.  

 



Απ’ την «ΨΔΗ ΣΟΝ ΟΜΟΠΟΝΔΟ ΘΑΝΑΣΟ» 
 

Γεηιία η’ άηνκα, πιήζε θη αξρεγνί 

αγελείο ζηνλ εαπηό καο θαη ζηε κάδα εζειόδνπινη.  

Ίζσο αξγά, ζα ‘λαη η’ απίζαλα θη άζιηα ζεκάδηα θνληά καο 

ε Γε ζα βξσκά ςσξηαζκέλε, ηπθιή.  

Οη κεηξνπόιεηο ηνπ πλεύκαηνο: πνιηνί ζάπησλ ζαξθώλ 

ηα ρώκαη’ άλπδξα, θησρά θαη κνιπζκέλα 

θη νύηε θσιηά πηελνύ ή ιαθηνύ 

ζηα παηξηθά καο δάζε.  

Μεηέξα Γε, πσο ζα δερζείο εκάο 

πνπ ζνπ πεξηθξνλήζακε ηε ρζόληα θξνληίδα;  

 

Δηο εαπηόλ απνζύξνληαη νη πξνλνεηηθνί 

αίζζεκα θαη λνεκνζύλε δελ δαλείδεηαη 

αδύλακνη πξνο αξσγή, ηελ έθβαζε αλακέλνπλ.  

  

 (Απ’ ηελ «αλάξξσζε» 1935)  

 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟ ΑΔΗΝ ΠΤΡΟ ΣΟΤ ΕΞΨΣΕΡΟΤ 

(Abhidamma μελλοντολόγου)  

 

Iδνύ ηo Kamma όλησλ πνπ δελ δνύλε ζε παξόλ 

ηνλ ηεξό θαζξέθηε απνθεύγνληαο 

κε ρξόλνπο ελέξγεηαο πξνο ηα πίζσ.  

Ηζηνξία θη απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί:  

λα ηα η’ αλζξσπάθηα ηνπ κίζνπο καο 

γελλνβνινύλ ζηα ηέζζεξα έηε ηνπο 

θαη δνπλ σο ηα ελλέα ζ’ επηηάρπλζε 

θαθηαζκέλνη δαίκνλεο έλζαξθνη 

θαηαζηξνθείο, βαζαληζηέο, θνληάδεο 

ππθλσκέλα επηςπρίδηα λεθξώλ ςπρώλ 

ζη’ απνκεηλάξηα ηνπ πιαλήηε 

κεραλέο κεραλώλ πνπ γελλνύλ 

θπβεξλεηηθήο, βηνληθήο θαη παξαςπρηθήο θαηνξζώκαηα.  

Γελ ππάξρεη πηα γσληά γηα λα θξπθηνύλ 

νη θαζπζηεξεκέλνη ηεο ζπληέιεηαο ηνπ αηώλνο 

ιεγεώλεο ηνπ κίζνπο παληνύ.  

 

Ηδνύ ην Kamma ζε Abhidamma δηαινγηζκό 

παξειζόλ ην κέιινλ 

απηνγλσζίαο Yana θαη Dasshana δεύηεξε.  

Σαμηδεπηήο ηνπ αηζεξηθνύ απόςε ζηελ θαιύβα ηνπ 

ζπκπνλώληαο θιαίεη.  

 



ΠΙΨ ΑΠ’ ΣΙ ΜΑΚΕ ΨΚΕΑΝΟ 
 

Πίζσ απ’ ηηο κάζθεο σθεαλόο.  

 

Πσο βξέζεθα εδώ ζ’ αλνηρηό παξάζπξν;  

Κξύν ην ζέξνο 

απηόπιαζηα ξνκπόη 

δξόκνο ξεπζηόο 

λύρηα ηνπ ρώξνπ πνπ θάζεηαη 

ζηε γσληά παξαθπιώληαο 

ζηξνθή ησλ δπό 

αληηζέησλ πνπ θιαίλε.  

 

Πώο βξέζεθα εδώ 

ζην ζθαιί ηεο άιιεο δσήο 

ρξσκαηηζηή ρηηζηή γθξηκάηζα 

δίρσο κάηη ε καηηά 

θαξθηά 

Γνιγνζάο ηεο λέαο δσήο 

θξαλίνπ ηόπνο, όπσο αλαπνιώ 

ην ρξόλν κε ηε ζύκεζε ηνπ θύηηαξνπ 

ηνλ ρώξν κε ηε κλήκε ηνπ πξνζώπνπ, όπνπ 

γπκλνύ θνξκηνύ αθή 

θηιί ηνπ ιπγκνύ θαη παξαίηεζε 

κνξθή ηεο εηθόλαο 

θύιια πέθηνπλ ζην ράνο 

από απηό ην παξάζπξν, ζθόλε η’ όλεηξν.  

 

Ζ ζύξα αλνίγεη θη ε γέθπξα 

κα εδώ θαξθσκέλε ζη’ αθηί κνπζηθή 

ρηνλίδεη θη ε θάζαξζε έξρεηαη 

κε ηνλ ήιην απ’ ην βύζεην θαινθαίξη 

λα ην Νεξό 

 

ζα καο πάξεη 

θξαηώ ην θελό, θη ελώ 

η’ νκαδηθό ηνπ βήκα ζύληξηςε 

ην γεθύξη 

θζείξεη 

πνιύρξσκα ηπθιόο ν λνπο, ηε δσή καο.  

 

ηελ θξύα λύρη’ απηή 

κάηαηα ε ζέξκε κνπ, κηκνύ- 

καη ηνπ όρινπ ηα θνκκάηηα, κάηηα 

ελόο πνπ ηεξά απ’ ην παξάζπξν.  

 

Ζ πόιε πέξα: ηξίδεη ην ζαξάθη 

ζηελ μύιηλε ζθήλα ηνπ αηζάιηλνπ κέγαξνπ 

ζπληνλίδνληαο ηνλ ηξόκν 

θαλέλα ζύκπαλ, θαλ 

έλα θξύν κάξκαξν 

θαη λνπο πνηέ δελ ζπλέιαβε 



απηή ηελ νξθάληα.  

 

Πίζσ απ’ ηηο κάζθεο σθεαλόο 

θαη πίζσ απ’ ηα κάηηα, αηζξία.  

 



ΥΑΜΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 
 

Κνηηάδσ άπ’ απηό ην παξάζπξν 

εηθνζηό πάησκα 

έλαο άιινο άλεκνο 

αλαζηξέθεη ηελ ςπρή καθξηά απ’ ηνλ ηξόκν 

απηήο ηεο άθημεο.  

 

Κξύζηαιια, λίθει θαη ρξώκαηα 

πεξηνδηθά εηθνλνγξαθεκέλα 

όια γπαιηζηεξά 

γπαιηά καιιηά γπαιέληα θη ε έλλνηα 

πνπ βξέζεθα εδώ, καδώ ηε ζύκεζε 

ηεο ιεσθόξνπ, ρώξνπ απόζπαζκα 

θάζκα ηεο πόιεο αηζάιηλν 

θαλέλα γέιην παηδηθό 

ζηείξε θόζκε παξάθνζκε 

θάζνπκ’ εδώ θαη βιέπσ 

γπαιηζηεξά γπαιηά καιιηά γπαιέληα, ζάλαηε.  

 



ΤΠΕΡΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΑΤΡΨΗ 
 

ε δνκή αληηζεςίαο 

ρώξνο δίρσο ρώκα θη νπξαλό.  

 

Μεραλή πεξηζηξεθόκελε, ειεθηξνιαόο 

ζπλζεηηθά ινπινύδηα 

ζε ζάιακν ιείν, ζηειέρε θνπκπηώλ 

ην επηηειείν κεγαιείν 

παίδεη ζε ζθάθη ιανύο.  

 

Απεηινύλ δηαζηεκόπινηα ην αζηάζκεην θαη Άγλσζην 

εύθνζκεο θνύθιεο γεινύλ, πιαηζηώλνπλ ηελ Έθβαζε 

κνιπζκέλνο αέξαο εκθπζά ζηελαγκνύο 

ζη’ αηζάιηλν Δίδσιν.  

 

ε ηξάπεδα ζηξνγγπιή θνκςά κπηκπειό :  

ΤΜΠΟΗΑ 

ράπηα «ηζκνί», ξεαιηζκνί, ζεηζκνί 

ΤΠΝΟ 

δείπλνο κπζηηθόο :  

αλζξώπσλ ζηελαγκνί ηνπ Σώξα θαη ηνπ Δδώ 

δηαπηζηώλνπλ ηνλ αζύιιεπην Σξόκν.  

 

Υαξηέληνη, ιαζπέληνη γελλαίνη καο ήξσεο 

απνδξάζεσλ έξγα θαη ηέξαηα 

ηεο αλεπίγλσζηεο Φνβίαο.  

Αιαιάδνπλ θαη ζθάδνπλ ηνλ ήρν ζηνλ ηνίρν ηα θύκβαια 

Γνιγνζάο 

ζηαύξσζε ειεθηξνληθή, ππεξκνληέξλα.  

 

Φηράιεο, ζηάιεο θαπλνύ, λνπ 

ζρηζκέλνπ παξάλννπ ζύειια 

πίζζα ην δάθξπ ζηελ άθξε ηνπ Βάξαζξνπ 

ζηνξγηθά καο πξνζηαηεύεηο δηεζλώο, ζεά 

ππξεληθή Οκπξέια.  

 

Δπηηάρπλζε πνηαλήο 

κεραλήο ηζηνξηθήο αλακνλήο 

πνην ρέξη θαη λνπο 

αίζζεκα πνην 

ζσπεία πνπ ιαλζάλεη αλππέξβιεηα 

πνηα 

έρεη ζπιιάβεη θη εθηειεί ηελ ηέηνηα θόιαζή καο;  

 

Αηζξία ηγή 

ζηνξγή 

αθνζκηθή ελέξγεηα θαζαξή 

ζπκπνλεί θαη πεξηκέλεη.  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Εήζεο Οηθνλόκνπ, λήζνο θηάζνο, 

ηνηρεηνζεζία- Δθηύπσζε, Σππνγξαθείν Γ. Αξγπξνπνύινπ — 

Α. Ενπκαδάθε, Ηθαξίαο 9, Σει. 57 22 035, Μάξηηνο 1976.  

Γηα ινγαξηαζκό ησλ Δθδόζεσλ «ΚΔΓΡΟ», Παλεπηζηεκίνπ 44,  

Σει. 615.783.  

 



 

ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΚΡΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΖΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ 

 

ΟΘΩΝ ΓΔΦΝΔΡ 

Σν εληππσζηαθό απηό βηβιίν ηνπ Εήζε Οηθνλόκνπ... δελ είλαη ππεξβνιή λα πνύκε, όηη πξόθεηηαη γηα θάηη κνλαδηθό ζην 

είδνο ηνπ ζηε ρώξα καο, γηαηί δελ έρνπκε πνηέ ζπλαληήζεη θάηη παξόκνην ζηελ λενειιεληθή γξακκαηεία... «Σν 

Ζκεξνιόγην ηεο Δξεκηάο θαη ηεο ησπήο» (Δθδόζεηο Πνιύηππν, 1989), ζα ζπγθηλεί πάληα, (πεξηνδηθό «Γαπιόο» 

Ηνύιηνο 1989). 

 

 

Π. ΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ 

ην βηβιίν ηνπ Εήζε Οηθνλόκνπ: «Ζ Γπλαίθα ηεο αλδξνθξαηίαο θαη νη θνηλσλίεο ησλ ππεξθαηαλαιώζεσλ» (Δθδόζεηο 

«ΠΟΛΤΣΤΠΟ», ζει. 450), ζίγεηαη έλα πιήζνο ζεκάησλ, ζξεζθεπηηθώλ, θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, νηθνινγηθώλ θ.ι.π. πνπ αλαδεηθλύνπλ ηε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηελ θξηηηθή 

ζεώξεζε πνπ θάλεη... Ζ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Εήζε Οηθνλόκνπ πξνθαιεί ηνλ θάζε ζθεπηόκελν άλζξσπν, λα 

πάξεη ζέζε, λα ελεξγνπνηεζεί θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, δξα σο κνριόο πνιηηηζηηθήο αθύπληζεο.( εθεκεξίδα 

«Υξηζηηαληθή» 12 επηεκβξίνπ 1991) 

 

 

Ν. Γ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ 

Σώξα πνπ δηαβάδσ ην «Μαύξν ρηνύκνξ γη` απηά πνπ καο ζπκβαίλνπλ» (Δθδόζεηο Πνιύηππν, 1988)... πάσ λα 

πηζηέςσ πσο ν Οηθνλόκνπ πηνζεηεί έλα είδνο αληηηερληθήο θαη αληηαηζζεηηθήο γηα λα καο βεβαηώζεη κε ηξαληάγκαηα, όηη 

ην θαξάβη βνπιηάδεη θαη ινηπόλ αο κελ παξεγνξηόκαζηε κε ηελ άςνγε πνίεζε, (πεξηνδηθό «ΑΝΣΗ» 8 Ηνπλίνπ 1989). 

 

 

ΒΑΟ ΒΑΡΙΚΑ  

...ν Εήζεο Οηθνλόκνπ ηεο «Αλάξξσζεο» θαη ησλ ζπιινγώλ πνπ αθνινύζεζαλ (γηα λα κελ αλαθέξσ ηα δνθίκηά ηνπ 

θαη ηηο ζεαηξηθέο δνθηκέο ηνπ) πνπ ηα επηηεύγκαηα ηεο πνίεζήο ηνπ δελ βξίζθνληαη κνλάρα ζε πνιύ αλώηεξν πνηνηηθά 

επίπεδν από ηελ πξνζθνξά ησλ πεξηζζνηέξσλ από ηνπο πνηεηέο, αιιά θαη επεξέαζαλ ζεκαληηθά πνιινύο από 

απηνύο. Ζ άγλνηα, ε παξάιεηςε, ειέγρεη ην έσιν ηνπ επηρεηξήκαηνο γηα «πξώηνπο δηδάμαληαο». («πγγξαθείο θαη 

Κείκελα», εθδόζεηο Δξκήο, 1975).  

...έλαλ πνηεηή ζηελ πιήξε σξηκόηεηά ηνπ καο απνθαιύπηεη ην «ηαπξνδξόκη ηνπ ρξόλνπ»... Ο ιόγνο εδώ αληιεί ηελ 

ύπαξμή ηνπ από κηα πινύζηα εζσηεξηθή δσή θαη ε άκεζε θαη θαη’ επζείαλ επαθή κε έλα πγηέο έλζηηθην δίλεη ζην ζηίρν 

παικό θαη ζπγθίλεζε. Τπάξρεη έλα ζπλαίζζεκα επζύλεο ζε θάζε πλεπκαηηθή εθδήισζε ηνπ θ. Οηθνλόκνπ πνπ ζε 

ππνρξεώλεη λα ζηαζείο θαη λα πξνζέμεηο ηελ εξγαζία ηνπ... Γηαθξίλεηο κηα εληαία θαη αδηάζπαζηε πξνζσπηθόηεηα θη 

έλα δξάκα πνπ ην ίδην ζην βάζνο παίξλεη σζηόζν ζηελ εθδήισζή ηνπ ηηο πην δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Δίλαη ίζσο απηό 

εθείλν πνπ δίλεη αηνκηθόηεηα ζηνπο ζηίρνπο ηνπ θη έλα ρξώκα ηόζν έληνλα πξνζσπηθό, πνπ αλαγθάδεη επζύο από ηελ 

πξώηε επαθή καδί ηνπο λα αλαγλσξίζεη ηνλ απζεληηθό ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πνηεηή. Ζ κνίξα ηνπ 

ζύγρξνλνπ πνιηηηζκνύ είλαη εθείλν πνπ πεξηζζόηεξν από θάζε ηη άιιν απαζρνιεί ηνλ πνηεηή. Καλέλαο άιινο, ίζσο, 

δελ αηζζάλεηαη θαη δελ απνδίδεη κε ηόζε έληαζε ην ζεκεξηλό αδηέμνδν, όζν ν θ. Οηθνλόκνπ.  

Ζ δηάζπαζε θαη ην ράνο ηνπ θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, ε κεηαβνιή ηεο δσήο, ζε κηα πξάμε νιόηεια ηππηθή, ην 

πιέγκα ησλ άιπησλ αληηθάζεσλ θαη ςπρώζεσλ ππό ηελ επήξεηα ησλ νπνίσλ δεη ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ε απεηιή 

κηαο λέαο κεζαησληθήο λύρηαο, πνπ αθαηξεί θάζε δπλαηόηεηα επηβίσζεο από ην πλεύκα θαη ξίρλεη ζην πεξηζώξην ηεο 

δσήο ηνλ πλεπκαηηθό άλζξσπν, παξακέλνπλ ζην θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ... Σα πνηήκαηα ηνπ θ. Οηθνλόκνπ δελ 

αλαπαύνπλ ηηο αηζζήζεηο, αιιά θεληξίδνπλ ηε ζθέςε θαη αλαζηαηώλνπλ ηε ζπλείδεζε κε ηηο άπεηξεο πξνεθηάζεηο ηνπο. 

Σν ζύκβνιν ζαλ ζπκππθλσκέλε έθθξαζε δσήο, μαλαβξίζθεη ηε ζέζε ηνπ ζηα πνηήκαηα ηνπ θ. Οηθνλόκνπ θαη ν 

πνηεηηθόο ιόγνο ην νπζηαζηηθό ηνπ λόεκα. («Υξνληθό ηνπ βηβιίνπ», εθεκεξίδα «Σα Νέα», 1946).  

 

 

Κ.Θ. ΓΗΜΑΡΑ 

...από ρξόληα αηζζάλνκαη έλα ρξένο λα κε βαξαίλεη, ρξένο εζηθό θαη πλεπκαηηθό.  



...ραίξνκαη πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εθπιεξώζσ ηνύην ην ρξένο θαη λα ηηκήζσ, θαζώο πηζηεύσ όπσο ηνπ 

ηαηξηάδεη, έλαλ από ηνπο πην άμηνπο δηαλνεηέο ηεο θαηλνύξγηαο ειιεληθήο πλεπκαηηθήο γεληάο. Σν ύθνο ησλ δνθηκίσλ 

ηνπ είλαη αδηάθνπα πςειό, ζαλ κηα έμαξζε πξνθεηηθή, ε θξάζε ηνπο είλαη ζπλήζσο απνθζεγκαηηθή θαη ζαλ 

ζθπξειαηεκέλε κέζα ζηηο θιόγεο κηαο ηξαγηθήο πλεπκαηηθήο θαη ςπρηθήο ππεξέληαζεο. («Έλαο ζηνραζηήο», 

εθεκεξίδα «Σν Βήκα», 1945).  

 

 

ΑΡΗ ΓΙΚΣΑΙΟ 

...Γηα κέλα, ν Οηθνλόκνπ είλαη ε πην ηειεησκέλε πλεπκαηηθή θπζηνγλσκία ζε νιόθιεξε ηελ Πνίεζή καο από ην 1930 

θαη ύζηεξα. (Πεξηνδηθό «Ο Αηώλαο καο», 1946).  

 

 

Π. ΦΛΩΡΟ 

...νη ζηίρνη ηνπ Ε. Οηθνλόκνπ πεξηέρνπλ ηε βηνζεσξία ηνπ θάησ από πνηεηηθή κνξθή. Καη ηα δνθίκηά ηνπ είλαη ε 

λνεκαηηθή πξνέθηαζε θαη κεηαγξαθή ηεο δηάζεζεο απηήο ζε «ζύζηεκα», αο πνύκε θξηηηθό-θηινζνθηθό. Ζ πνηεηηθή 

δηάζεζή ηνπ είλαη ε ιπξηθή δηάζεζε ηνπ πνιηηηζκέλνπ από ην έλα κέξνο ε αξλεηηθή ζηάζε αληίθξπ ζηε κεραλνπνίεζε 

ηεο δσήο, ζην αλήιεν θαηαζθεύαζκα απηό ηεο λέαο Σξηάδαο: ηζηκέην, βελδίλα θαη ζίδεξν, ζε απηή ηελ πξαγκάησζε 

ηεο θόιαζεο ζηε Γε, θη από ην άιιν ε θαηαμίσζή ηεο έηζη πιεγσκέλεο δσήο κέζα ζηε θύζε ηνπ Θενύ. Γειαδή 

θαηάθαζε αληίθξπ ζηε δσή, όρη όκσο ζηε δσή όπσο ηελ θαηάληεζαλ νη θαλαηηθνί βαζαληζηέο ηνπ αλζξώπνπ, παξά 

ζηελ αηώληα δσή πνπ ηζνξξνπείηαη αλάκεζα ζηε ρεηξνπηαζηή θπθιηθόηεηα ηεο βιάζηεζεο θαη ζηελ αζύιιεπηε 

θπθιηθόηεηα ηνπ Ζιίνπ. Σα εθθξαζηηθά κέζα πνπ κεηαρεηξίδεηαη ν Ε. Οηθνλόκνπ αληαπνθξίλνληαη αξκνληθά ζηελ 

πνηεηηθή ηνπ δηάζεζε, ζην είδνο ηεο πνηεηηθήο ηνπ δηάζεζεο. Θέισ λα πσ πσο ππάξρεη ζηα πνηήκαηα απηά ηζνξξνπία 

πεξηερνκέλνπ θαη κνξθήο, δειαδή εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνξθήο... ζηνπο ειεύζεξνπο ζηίρνπο ηνπ Ε. Οηθνλόκνπ 

έρεηο ηελ αίζζεζε ηεο θπζηθόηεηαο. Φξνλώ πσο απηό πξνέξρεηαη από ηελ εηιηθξίλεηα. Δδώ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ 

δελ πξνζπνηείηαη, δελ «κεραλεύεηαη»... ξπζκόο ππάξρεη, αιιά δηαζπάηαη θάπνπ θάπνπ θαη ζπκίδεη παξόκνηεο 

εθδειώζεηο ζηε ζύγρξνλε κνπζηθή.  

ην βηβιίν ηνπ «Πνιηηηθή θαη Πλεύκα» ν Ε. Οηθνλόκνπ ινγαξηάδεηαη κε όινπο θαη κε όια... ν έιεγρνο ηεο πνιηηηθήο 

αζθείηαη από άλζξσπν ππεύζπλν θαη βηνινγηθά πγηή (ηνλίδσ ην ζηνηρείν ηεο πγείαο ζε ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπο)... ηελ 

«Κξίζε ηεο Ζγεζίαο» ν ζπγγξαθέαο θαηαπηάλεηαη κε ηα ζεκεξηλά αγσληαθά πξνβιήκαηα ηεο εγεηηθήο θξίζεο, ηνπ 

νκαδηζκνύ, ηεο πλεπκαηηθήο αδξάλεηαο θαη αδηαθνξίαο ηνπ πιήζνπο πνπ πέθηεη κε ηα κνύηξα ζηνλ ηπθινζνύξηε ηεο 

πξνπαγαλδηζηηθήο «δηαθώηηζεο»... ζίγεη ηνλ θαηζαξηζκό, ηελ εηιηθξηλή θαη αγσληδόκελε θξηηηθή θαη ηε δύζθνιε ζέζε 

ηεο ζε έλαλ θόζκν πνπ εμνπζηάδεηαη από ηνλ νκαδηζκό. Σειεηώλεη κε κηα επηζθόπεζε ηνπ ζύγρξνλνπ παγθόζκηνπ 

γίγλεζζαη, ησλ γηγάληησλ πινθώλ πνπ θπνθνξεί θαη ηεο πηζαλήο επίδξαζήο ηνπο ζηνλ πνιηηηζκό καο.  

...Σν βηβιίν ηνύην, αλάκεζα ζηε ζεκεξηλή, αεδηαζηηθή ζπρλά, πξνζθνξά ηππσκέλνπ ραξηηνύ, απνηειεί θσηεηλή 

εμαίξεζε... πνηνο παξαθνινπζήζεη ηνλ Ε. Οηθνλόκνπ ζην ίζακε ζήκεξα ζύλνιν ηεο εθδήισζήο ηνπ, ζα πεηζζεί πσο 

ε κνίξα ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ έρεη γίλεη γλήζην βίσκα. Κη απηό ζεκαίλεη θάηη, κέζα ζην 

ζεκεξηλό ράνο.  

...Ζ γεληθή εληύπσζε πνπ θάλεη ην έξγν ηνπ Ε. Οηθνλόκνπ, είλαη πσο έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ εθηαιηηθή 

πξνβιεκαηηθόηεηα ηνπ ζεκεξηλνύ γίγλεζζαη θαη εηζδύεη ζπρλά ίζακε ηηο θξπθέο πηπρέο ηεο... ζν γηα ην ύθνο, έρεη 

παικό, ε γιώζζα παξαζηαηηθή, πνιύ ζπρλά πνηεηηθή. (Πεξηνδηθό «Γξάκκαηα», 1945).  

 

 

ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΣΩΝΗ 

...κέλσ θαηάπιεθηνο κπξνζηά ζην πξνθεηηθό θαη κεγαιόπλεπζην απηό βηβιίν, ην μερεηιηζκέλν από πίζηε. Μπξνζηά 

ηνπ σρξηά θάζε άιιε δεκηνπξγία. (Πεξηνδηθό «Διεύζεξν Φύιιν»).  

 

 

Κ.Κ. ΜΔΡΑΝΑΙΟ 

...είλαη κηα πλεπκαηηθή επεξγεζία ε πξνζθνξά βηβιίσλ όπσο ηνπ θ. Εήζε Οηθνλόκνπ. (Πεξηνδηθό «Ο Αηώλαο καο», 

1947).  

 

 

Α. ΚΑΡΑΝΣΩΝΗ 

...έλα γλήζην πνηεηηθό ζέιγεηξν, κηα δύλακε γνεηείαο θαη ππνβνιήο. (Πεξηνδηθό «Νέα Γξάκκαηα» ηεύρνο 3-4, 1946).  



 

 

ΑΝΣ. ΦΩΣΙΔΡΗ 

...ν Εήζεο Οηθνλόκνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα ινγαξηάδεηαη αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο, ζπλεπείο θαη ππεύζπλεο 

δπλάκεηο ηεο λέαο καο πνίεζεο. (Πεξηνδηθό «Γηαβάδσ», ηεύρνο 8-4, 1976).  

 

 

Μ. ΠΟΛΙΣΗ 

...ν Οηθνλόκνπ έδσζε ην απζεληηθό ζηίγκα ηεο πνίεζήο ηνπ, πνπ εθηλήζε ζε πςειό επίπεδν αηζζεηηζκνύ θαη 

πλεπκαηηθήο εγξήγνξζεο. Έθεξε ζηελ πνίεζε ηε δηθή ηνπ εθδνρή, ώξηκνο, βαζύο, νπζηαζηηθόο θαη καο έδσζε έλα 

κέηξν απνηηκήζεσο ηεο ζύγρξνλεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο. Καζαξόο ιπξηθόο ιόγνο - ςπρή θαη πλεύκα ζε αξκνλία. Ζ 

πνίεζε ηνπ Οηθνλόκνπ κε ηε δηθή ηεο παξαζεκαληηθή, πξνζθέξεη ηα κπζηηθά ηεο δώξα. Αο ηα δερηνύκε θη αο ηα 

ραξνύκε.  

 

 

ΝΙΚΟ ΠΑΠΑ 

...ηδέεο, ύιε πνηεηηθή, ζπλαηζζήκαηα, αηζζεηηθή αγσγή, ζε κηα έθξεμε πιαζηηθή θαη θξαζηηθή, δεκηνπξγνύζαλ κηα από 

ηηο εηιηθξηλέζηεξεο πεξηπηώζεηο, ζηε λέα καο πνίεζε... Ση θξίκα λα είλαη ηόζν ιίγν γλσζηή κηα ηέηνηα Πνίεζε. (Από ηελ 

ηζηνξία ηεο Λνγνηερλίαο ηνπ).  

 

ΣΑΤΡΟ ΒΑΑΡΓΑΝΗ 

... Δθδίσμε ησλ εκπόξσλ εθ ηνπ Νανύ, κε ην Φξαγγέιην, κνηάδεη απηό ην βηβιίν: Αλζξώπηλεο ρέζεηο... 

Σελ Διεπζεξία κπνξείο λα ηελ αλαθαιύςεηο κνλάρνο εληόο ζνπ θαη λα θάλεηο κόλνο ζνπ ηελ από εληόο επαλάζηαζε... 

Πεξηκέλνπκε λα καο θάλνπλ «ιεύηεξνπο» θάπνηνη άιινη... πεξηκέλνπκε ηνλ Γθνληώ! (από ην πεξηνδηθό ηνπ Βόινπ 

«Ώξεο», 15 Μαΐνπ - 15 Ηνπλίνπ 1987) 

. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μηα παξαγσγή ηεο: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


