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« I see skies blue   red roses too…                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ζευγάρωσε η γη και ο ουρανός                                                                                                                          

και η μελωδία  έγινε τροφός»  
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Σα έργα ζωγραφικής  έγιναν  από τον ίδιο. 
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Αξίες & Απαξίες… Δύο λόγια 

 

 

Φαρίκλεια Βασιλείου                                                                  
ποιήτρια-λογοτέχνης 

 

  Σα πεζοποιήματα του συγγραφέα Θανάση Πάνου, 

διαπνέονται από εκείνο το πρωτογενές συναίσθημα που 

πάλλει σε ότι αυτοαναφορικό γνήσιο αυθεντικό. Η 

αυτοαναφορικότητα ωστόσο δεν εξαντλείται ,σε απλή 

περιπλάνηση ηδονιστικού χαρακτήρα ή σε απλή πτήση στον 

κόσμο του ονείρου , ή σε φαντασιωτική ονειροπόληση ή στην 

αυτοβιογραφική περιγραφή στην κόψη του θαλάσσιου 

κύματος .Μετουσιώνεται σε τόπο όπου συντελείται το δράμα 

της ύπαρξης. Ο τόπος αυτός ορίζεται ως μικρόκοσμος ο οποίος 

περικλείει το όλον , περιέχει και αντανακλά την ολότητα.  
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 Ο τόπος του , οριοθετείται βεβαίως ,δια μέσου του γλωσσικού 

ελέγχου ,και διαπιστώνουμε ευχάριστα ότι εδώ ,παρεισφρέει 

το Απολλώνιο στοιχείο ,το στοιχείο του ιερού ,η μουσικότητα 

των φράσεων, η δόνηση και η ευταξία την λέξεων ,η 

γεωμετρία των νοημάτων που οδηγεί σε εσωτερική υποδόρια 

ισορροπία των στίχων, παρεισφρέει το Απολλώνιο στοιχείο ,το 

φως που άγει ,κομίζει ,φωτίζει κατακόρυφα ,η κεντρομόλος 

δύναμη, η αυτοπαρατήρηση .Ο τόπος αυτός της 

αυτοπαρατήρησης εξυφαίνεται με προσοχή ψηφίδα ψηφίδα 

.Και αίφνης μια σπίθα πυροδοτεί το απροσδόκητο του 

Διονυσιακού και μας αιφνιδιάζει με την παράφορη έκλαμψη 

του συναισθήματος.  

 Σο αρχετυπικό νοηματικό υλικό του ,περιπετειώδες, μας 

αποκαλύπτει ένα κολυμβητή-δύτη ,ο οποίος άλλοτε χάνεται 

στα άδυτα του θαλάσσιου βυθού ,χάριν της ηδονής που του 

χαρίζει η πτώση και ακολούθως η ανάδυση ,χάριν του 

χαοτικού στο απροσδιόριστο των συναισθημάτων ,ενώ άλλοτε 

λειτουργεί ψύχραιμα αποστασιοποιημένα ως παρατηρητής 

αφυπνισμένος , ο οποίος επιλέγει τα υγρά περάσματα , τα 

φωτίζει, ελέγχοντας απόλυτα το υλικό του. Είναι αυτά τα 

υγρά περάσματα ,ο άπατος βυθός του <<είναι>>η ουσία της 

ύπαρξης ,η σκιά μας ,το κοχλάζον κενό,ο σιωπηλός γαλαξίας 

εντός μας που φωτίζονται εντέχνως. 

 Ο συγγραφέας συχνά μας εγκαταλείπει μετέωρους απέναντι 

σε κάποιο φιλοσοφικό ερώτημα ,άλλοτε μας προκαλεί με την 

διακωμώδηση και την χλεύη και άλλοτε μας χαρίζει 

γενναιόδωρα ένα μεταίσθημα.                                                                                                                                                                                                                           
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Σα αρχέτυπά του τα αντλεί από το συλλογικό ασυνείδητο είτε 

ως γνήσιος γνώστης είτε διαισθητικά ,ενορατικά ως 

καλλιτέχνης ο οποίος εμπνέεται ,επικοινωνεί ,συνομιλεί με το 

ασυνείδητό του με ευλυγισία . Εγκαταλείπεται συχνά στην 

Διονυσιακή αταξία ,στον οίστρο της δημιουργικής έκφρασης 

,στο οργιαστικό χαρακτήρα της ,προκειμένου να 

πραγματοποιήσει την υπέρβασή της με τρόπο εσωτερικό και 

μυστηριακό. Ο τόπος του όπου συντελείται το δράμα ,ένα 

τοπίο που αναδύεται στιγμιαία , φανερώνει το αφανέρωτο ,το 

μυστικό ,το σκοτεινό που κοχλάζει εντός μας. Ο τόπος του 

σημείο κόσμος που συμφύρεται από αντίθετα που άλλοτε 

συνυπάρχουν αρμονικά και άλλοτε συγκρουσιακά. 

 Κάθε εδάφιο κάθε στιχοπλοκή αποκαλύπτει και κρύβει 

εντέχνως. Πυκνώματα ενεργειακά με φιλοσοφικό υπόβαθρο, η 

κάθε στιχοπλοκή κομίζει το διφορούμενο εν μέσω θυέλλης. Η 

στιχοπλοκή δεν εξαντλείται σε ψυχογράφημα φέρει το 

πρωτογενές συναίσθημα και την αίσθηση του γίγνεσθαι 

μαγικά και τα ελευθερώνει μέσα από φόρμες γλωσσικές στο 

φως. Μοιάζει με Άρια δομημένη εντέχνως.  

 Η αυτοαναφορικότητα περιέχει και περιέχεται σε ένα 

πυρήνα εκμυστήρευσης όπου το <<εδώ και τώρα>> το παρόν 

διευρύνεται άλογα ,ψηλαφίσεις του υπερφυσικού αγγίζει την 

φύση της ανατροπής, της υπέρβασης των ορίων του έλλογου, 

που σημασιοδοτεί την καθημερινότητα. Έκσταση, διεύρυνση 

,υπέρβαση ,εξαγνισμός.  Η βύθιση στο <<εδώ και τώρα>> 

εξαγνίζει τον νου του καλλιτέχνη και προκαλεί τον 

αναγνώστη να τον ακολουθήσει στο ταξίδι της πτήσης σε 

τόπους ιερούς και ανίερους να παλινδρομήσει στο αρχέγονο 

φορτίο της λέξης με την εμπειρία της επιστροφής σε τόπο 
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όπου το ενεργειακό του κέντρο βρίσκεται χαμηλά και του 

χαρίζει την βεβαιότητα της επανάληψης του ταξιδιού και εν 

μέρει του ελέγχου .Εν μέρει ότι τα όριά του ουδείς τα 

γνωρίζει εντελώς. Σι νόημα θα είχε ένα ταξίδι 

χαρτογραφημένο στην απόλυτη λεπτομέρειά του ; Η 

περιπέτεια είναι το τίμημα που καταβάλει ο καλλιτέχνης και 

ο συμπορευτής του ο αναγνώστης προκειμένου να 

συμφιλιωθούν με τον κόσμο εντός τους.                                                                       

  Η κεφαλίδα του εκάστοτε πεζοποιήματος δηλώνει το 

νοηματικό κέντρο την εισχώρηση του συγγραφέα σε βαθιά 

νερά του <<είναι>> ο καλλιτέχνης αναφωνεί ,αγωνιώ, 

ερωτεύομαι, ποθώ ,τρομάζω, φοβάμαι ,τολμώ, μάχομαι, 

σιωπώ, αγωνίζομαι ,υπάρχω ,αιώρηση και μετεώριση 

,αδιέξοδα και φωτεινά περάσματα του <<είναι>> 

αυθεντικότητα του κοχλάζοντος κενού που στοιχειώνει όλες 

τις ανθρώπινες υπάρξεις. Η κεφαλίδα γίνεται μάρτυς της 

σημαίνουσας οικονομίας της γλώσσας. 

  Σα κείμενα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Εκείνα που ως 

τόπος –κόσμος αναφωνούν την σημασία του συναισθήματος 

και του μεταισθήματος. Η δεύτερη κατηγορία χαρακτηρίζεται 

από κοινωνιολογικές αναφορές και την χαρτογράφηση του 

κοινωνικού βλέμματος. Και τέλος εκείνα που μαρτυρούν 

έντονα την αυτοαναφορικότητα. Σο κοινό δομικό στοιχείο που 

τέμνει τις τρεις κατηγορίες των ποιημάτων του αφορά το 

στοιχείο της ενδοσκόπησης, της ψηλάφησης των ορίων της 

ύπαρξης και τη γεφύρωση του προσωπικού με το οικουμενικό 

με ένα τρόπο μαγικό ιδιαίτερο μέσω της ποιητικής φόρμας και 

της γλώσσας.  
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ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΣΟ ΕΡΩΣΑ 

Και εγένετο  νυξ                                                                                                                                                                                     

Και εξεδύθη αυτή.                                                                                                                                                            

Όλοι οι επί της γης άνδρες                                                                                                                     

Ηγέρθησαν θωπευομένοι πανταχόθεν                                                                                                                                        

Από  Ίμερον  τρυφερόν.                                                                                                

Από τον μέγα συνωστισμό των ανδρών                                                                                                          

Κατακλύσθηκαν οι ποταμοί                                                                                                                                                                     

Οι λίμνες και οι θάλασσες                                                                                                                                                           

Και το μίγμα αυτών εχύνετο πανταχόθεν                                                                                                     

Μετατρέποντας εις χώρον ερωτικών                                                                                                                            

Όλα τα ύδατα της Γής.                                                                                       

Από όλα τα βάθη ηγέρθησαν                                                                                                                                                   

Πνοές ερωτικές και φύσησεν                                                                

άνεμος επί της στεριάς.                                                                                                                                                                     

Και εγένετο αίφνης,                                                                                                                                                

Ερεθισμός επί των γυναικείων θηλών                                                                                                                    

Δίδωσιν εις τα σημεία του ορίζοντος,                                                                                                                   

Αρώματα, αστραπάς  και κεραυνούς.                                                              

Δια τούτο, Δρόμος μέγας ανεώχθη                                                                                                                                           

Όστις  ομοίαζεν με κύμα τρομακτικόν.                                                                                                                   

Οι λεγεώνες των γυναικών                                                                                                                                               

Τπό του Ιμέρου εγκαταστάθησαν                                                                                                                                     

Εις τας υδάτινας κλίνας των ανδρών                                                                                                                                     

Και ήνοιξεν πάθος μεστόν.                                                                                                                

Δια τούτο                                                                                                                                                                  

Εκ των χειλέων του ουρανού,                                                                                                                                           

έρως θεός εγένετο,                                                                                                                                                 

αποκτήσας πνεύμονας,                                                                              

υπό τας επευφημίας όλων.                                                                                                                                                  

Και εγένετο                                                                                                                                                                                

ημέρα λαμπροτέρα όλων.  
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Η ΧΤΦΗ ΣΗ ΠΟΛΗ 

 

Δεν είναι ένα αίσθημα που έρχεται μόλις την δούμε - μια 

χαρά για την όραση- αλλά κάτι που το αφουγκραζόμαστε. 

Αφουγκραζόμαστε μια τάξη μέσα στον χρόνο μας. Η πόλη 

είναι ανθρώπων σημεία και πράξεις. Ψς ένα Ανθρωπογλυφικό 

πορεύεται στο χρόνο.  Αδιαλείπτως  χάνει μέλη της και 

αναγεννάτε,  δημιουργεί  ιστορία, επιθυμεί και φλέγεται να 

δημιουργήσει. Προς τα εμπρός κοιτά, ανασαίνει και με τις 

πνοές της άγει  και αφηγείται, επιγραμματίζει και 

καταγράφει την πορεία της αγάπης μας για αυτήν. 
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  Υέρνει στο φώς τον χώρο εντός του οποίου μας χωρά και 

καταδεικνύει τα λάθη μας.  Η πόλη δεν είναι μία υπεράνω του 

κόσμου άυλη πραγματικότητα που προσμετράτε στην ζωή μας 

με τα συναισθήματα αλλά μια μαρτυρία για τις πράξεις μας.                                                                                                                                                                  

Η πόλη δεν μας χαρακτηρίζει απλά,  μας καλεί να είμαστε 

συνεχώς κεραυνοί και αστραπές και ως ένα γεωπολιτικό όν να 

απομονώνουμε τις απειλές που την ασφυκτιούν. Η 

αλλοτριότητα του χώρου οδηγεί στην οργανική δυσλειτουργία 

την δική μας. Υύτρωμα, γέννηση, άνθηση. Κύηση και όχι 

κατασκευή ζητά. ανάδειξη και όχι καταχώνιασμα των 

ανθρώπων της , των παιδιών της. Διαγραφή καμία. Υωνάζει, 

για να ανοίξουμε  τα μάτια μας και να διασπείρουμε το 

μήνυμα ότι έχει σώμα και πονά με τις πράξεις μας. Έχει 

κύματα που φουσκώνουν και αντηχούν τα ολισθήματά μας.                                                                  

Δεν χρησιμοποιεί λέξεις ποιητών. Οι λέξεις της είναι χαλίκια 

στην παραλία της, θραύσματα ενός πολύτιμου 

μεταλλεύματος που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας , από 

την γέννα.                      

 Η πόλη γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που μας 

αποκαλύπτει στο φως του κορινθιακού ήλιου. Είναι μια 

ανοιχτομάτα πόλη  και μας τραβά τα αυτιά για τις αταξίες 

μας. την εικόνα της θέλει να υπάρχει κάτι από το πνεύμα 

των παιδιών της. Σην κοιτώ ,  και αυτό που δεν βλέπω  με 

πληγώνει. Πηγή  της σάρκας μας η πόλη,  δεν είναι νεκρή ύλη, 

είναι η τέχνη που εκπέμπει ακατάπαυστα τις αλλαγές στις 

ανθρώπινες μορφές  και πράξεις. 

 Σην πόλη την βλέπεις πάντα αλλά δεν αρκεί. Ζητά και να 

ακούς  το δράμα της πορείας της.  
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ΣΟ ΟΜΟΡΥΟΣΕΡΟ ΥΙΛΙ 

 

Σα πάντα στο κόσμο είναι διατεταγμένα σε λογική σειρά 

ενώπιον του ομορφότερου φιλιού. Γεύση, είναι το μικρό όνομα 

του πρώτου ερωτικού φιλιού. Σρυφερό, οξύ, καυστικό, αλμυρό 

ή γλυκό, άτσαλο και ντροπαλό, χαράζει μόνιμα στη μνήμη την 

παρουσία του. Είναι η αιφνίδια λάμψη του σύμπαντος 

συσσωρευμένη σε δύο χείλη. υγκλονίζει με την αίσθηση του 

χάους που αναδύει η πρώτη ταύτιση των εσωτερικών 

προβολών. Έχει τη δύναμη να κουρελιάζει την λογική και να 

αναγεννά επιθυμίες που εντυπώνουν στα τρίσβαθα των 

ερωτικών αισθήσεων την άυλη φλογερή του πάθους 

πραγματικότητα. 

  Όταν είναι μουσικό φιλί, είναι κλειδί του πενταγράμμου με 

νότες ενεργειακές που συγκινούν και φορτίζουν όλες τις 

σκέψεις σε περιελίξεις εν χορώ. τα χείλη συναπαντούνται 

και κατοικούν έμμουσα οι παιδικές καρδιές με όλα τα μυστικά 

της παιδικότητας. Με τον διπλασιασμό ή τις επαναλήψεις, 

ίπτανται επίγεια και καταδεικνύουν το πέρασμα προς το φως 

που απεκδύει όλα τα πάθη. Περιδινούμενα τα σώματα μες το 

φιλί περιγελούν τη γήινη βαρύτητα. Σο πρώτο φιλί 

προσμετράτε μόνο του, ως αρχή και τέλος. Όσο ο χρόνος μας 

ταξιδεύει , συγκινεί με την απουσία του. Ψς όν , άγριο ή 

οικόσιτο, φωνάζει τον αποχωρισμό. Ψς κάτοικος του φυτικού 

βασιλείου, είναι ένα μοναδικό λουλούδι που ανθίζει και 

μαραίνεται διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Αν κηπουρός 
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φιλιών δεν νοιώσεις, έρημος θα είναι ο βίος σου. Όσο για μένα , 

που τολμώ –ο γελωτοποιός- τα τοπία της ψυχής του πρώτου 

και ομορφότερου φιλιού να περιγράψω< ε χώρο ασφυκτικό, 

ανάμεσα σε πόδια γιγάντων κάτω από ένα αποκριάτικο 

τραπέζι γεννήθηκε το πρώτο το φιλί, μαζί  με την 

απαγορευμένη αρετή του. Μετά φορέσαμε ξανά τις μάσκες 

και αναδυθήκαμε  από της ιεράς τράπεζας το χώρο.                                     

τη συνέχεια η πορεία μου υπήρξε άμπωτις και πλημμυρίς 

ψιθύρων και κραυγών, συναθροίσεις χειλιών από τις τέσσερις 

γωνιές του κόσμου, ώσπου κάποτε, στη μέση ηλικία, όταν η 

γεύση των χειλέων έγινε μόνιμα αλμυρή. Βούλιαξα στη 

θάλασσά τους και ναυαγός πιάστηκα από το σωτήριο το 

σανίδι, μα ήταν πτερύγιο καρχαρία και το υπόλοιπο ταξίδι 

μου η άγρια αιμορραγούσα η πορεία του, επωδός της άναρχης 

του έρωτα φυγής 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Σην άνοιξη                                                                                                                                      
αν σε φιλήσει  ένα όνειρο                                                                                                                                 

η πλήξη                                                                                                                                                                           
η σφηνωμένη  στην ραχοκοκαλιά                                                                                                                   

γλιστράει  στη χειμωνιάτικής  της λήθη.                                                                                               
Ανακυκλώνεις έτσι                                                                                                                    

την   απομόνωση περήφανα                                                                                                        
σε μια ανοιξιάτικη βραδιά ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

δραπέτης του Αλκατράζ                                                                                                            
ας πούμε… 
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ΣΟ ΑΓΙΟ ΓΕΛΙΟ 

 

Όλα μπορούν να το προκαλέσουν, αρκεί διαβατάρικα και 

μεταμορφούμενα πάνω από το ασύλληπτα ομοιογενές της 

καθημερινότητας να ρέουν γλυκά στην επικοινωνία. Η δυνατή 

πνοή του σημαίνει μουσικά και γεωλογικά ρήγματα στη 

μονοτονία προκαλεί. Σο άτονο όμως γέλιο, οργανώνεται μέσα 

στη τάξη της λογικής και βασίζεται σε αρχιτεκτονικό σχέδιο, 

κτίζοντας τόπους όπου οι ελεύθερες εκφράσεις φυλακίζονται.                                                                                                                  

Σο χαμόγελο θα μπορούσε να στηρίζεται σε δύο πόδια όπως 

ένα πουλί που κούρνιασε πάνω στο κλαδί. Όταν αρχίζει να 

πετάει στη περιδινούμενη μέθη και στις περιελίξεις της 

χαράς το πρόσωπο όλο εναγκαλίζεται με την φυσική ομορφιά. 

Λάμπει, αστράφτει και στιγμές-στιγμές σηκώνει στο σύμπαν, 

όλο το σώμα ξεγελώντας την βαρύτητα. Μπροστά του 

αφοπλίζεται η ακινησία και η πτωματώδης κατάσταση της 

εσωτερικής απομόνωσης.  Πόσα χαμόγελα και γέλια ανθούν 

σε ένα πρόσωπο ;  

Αν ψυχή των πάντων είναι η κίνηση, η τεράστια δύναμή του 

έγκειται στην ανατροπή, στην αναστροφή του χρόνου της 

ηλικίας με μια τέχνη σαν του ηλιακού φωτός την ενέργεια 

έναντι του σκότους. Ένα πρόσωπο που γελά ψεύτικα είναι 

ένας ανάποδος Πινόκιο ή δεύτερος γιός του Σζεπέτο, με χείλη 

που κινδυνεύουν να μαραθούν σε κάθε άρνησή του.   
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Και όσο για το μειδίαμα το ειρωνικό<τελειώνει συχνά με μια 

σκηνή διαμελισμού. Είναι ο ψελλισμός στο τέλος της 

επικοινωνίας που χωρίζει διάπλατα την ομορφιά της και 

αναφαίνεται ο διαχωρισμός , το πλήγμα που παίζει και πάντα 

ακολουθεί νοσηρά το άμορφο στη ζωή. Μάλλον στο χαμόγελο 

διακρίνω και ένα αντιφατικό σταυροδρόμι των συναισθημάτων 

που αποτείνει στο κενό της  λογικής.                                                                                                                     

Όλα αντηχούν εντός του και γι αυτό είναι μια εξαιρετική 

ευφυής λύση να ξεμακραίνεις από την σκυθρωπότητα. Κάθε 

γέλιο που υψώνει το πρόσωπο απομακρύνει την σκιά του 

καταρρέοντος από τον χρόνο, σώματος. Η αληθινή αγιότητά 

του έχει το χάρισμα να οδηγεί τον άνθρωπο , στην ζωοποιό 

ενέργεια και στον  κοφτερό τρόπο απάντησης στα κοινά.  

Πάντα σφυρίζει σαν βέλος που τρέχει προς την ευτυχία και 

αναγγέλλει ότι ο άνθρωπος είναι ο μέγας κυνηγός της χαράς 

και ευεξίας.  
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Η ΖΩΟΠΟΙΟ ΔΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ 

 

 

Κυλάει ακάθεκτος ο βιολογικός μας χρόνος, εναλλάσσοντας 

τα δύο συστατικά του προσωπεία: το φορητό και το αφόρητο.  

το φορητό αρμόζει η άτονη  ζωή , στο αφόρητο ο μύθος. Μέσα 

στην υποχρεωτική κίνηση της μέρας και τα δύο κυκλώνουν 

και τρέφουν τις έμμονες ιδέες της ύπαρξης. Δεν 

αποκαλύπτονται όμως στον ίδιο βαθμό και ο χρόνος κυλάει 

αμείλικτα χωρίς να συγχωρεί.  

  Ψς  παράδειγμα διαχρονικό , διαβάζω  την λογική του 

Οδυσσέα όπου  οι εμμονές συναγωνίζονται ποιητικά τη λογική. 

Λοιπόν,  ο Οδυσσέας κοιμάται πρώτα με την Κίρκη και 

κινδυνεύει να περπατά εφεξής στα τέσσερα. Μετά κουρνιάζει 

στο στήθος της Καλυψώς, σχεδόν για 8 χρόνια, στο όνομα της 

αιωνιότητας που του προσφέρει ως θήραμα, μια λήθη. Σο 

παρθενικό σώμα της Ναυσικάς στο νησί των Υαιάκων , αφού 

φυσικά και απροσδιόριστα βρήκε την μνήμη του, κατάλευκο 

και πάμφωτο ως φορητό και αφόρητο προσωπείο σώματος , 

τον αφήνει γονατισμένο να ικετεύει τον νόστο του. Διακρίνει 

επιτέλους την εικόνα της Ιθάκης του, σε μια δωρεά όρασης 

μέσα σε καθρέπτη που καθάρισε από την αλμύρα του 

ταξιδιού. 
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 Σο αφόρητο του μύθου αποκαλύπτει πάντα ένα σύμπαν όπου 

εκείνο που προσφέρει καταφύγιο στην σκέψη, δεν είναι αυτό 

που  θα πεις ή θα αναγνώσεις αλλά εκείνο που στο διάβα του 

παρασέρνει τα λογικά αναχώματα. Η  ψυχική πλημμυρίδα 

των συναισθημάτων που αναγεννά την ψυχή και μέσα της 

φυτρώνει ο σπόρος της φαντασίας και του μύθου. 

 Ο βιολογικός μας χρόνος, μας προκαλεί να εναλλάσσουμε τα 

δύο συστατικά του προσωπεία. Σο φορητό της ψυχρής και 

άτονης ζωής και το αφόρητο του μύθου που τα αρχέγονα 

μυστικά αποκαλύπτει αν τα προσωπεία δεν ξεχνάς να 

αλλάζεις< 

 

 

 

 

«Αχ Οδυσσέα…                                                                                                         
την κύλα και την Φάρυβδη ,                                                                                  

μου ρίζωσες στο μυαλό                                                                                     
και όλο ξεφυτρώνουν οι δεσμεύσεις                                                                  
και όλο σωπαίνω μπουσουλώντας                                                            

πάνω από του πλήθους τις αποβολές» 
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ΣΟΠΙΑ ΠΑΘΟΤ 

 

« Ο  μη χώρος                                                                                                                                   
κατοικεί στην επιστροφή                                                                                                       

πτήσης ασυντέλεστης                                                                                                                        
ο χώρος μου                                                                                                                                       

είναι μονάχα ο ίσκιος του» 

 

Σα πάθη γεννιούνται αιφνίδια στο τοπίο των απρόσμενων 

συναντήσεων, όταν κάποιος κατοικεί σε χώρο ακατοίκητο  με 

κρύα χρώματα. Σότε η πραγματικότητα ξεδιπλώνεται ζωηρά 

και εκτείνετε σε όλο το είναι του όντος. Ενωπίον και εντός, ο 

χρόνος αρπάζει και αιωρεί όλες τις αισθήσεις.  

  Σην γέννηση του πάθους δεν την αναφέρουν οι επιστήμονες 

ψυχής, εμείς όμως το γνωρίζουμε , μας το έμαθε η αιώρηση 

που εκτεθειμένους μας συμπαρασύρει. την αυλή συνάντηση 

των  αισθήσεων. Έτσι, δεν μας  ενώνει η λογική ή ο ορθός 

λόγος με τον σύντροφο του πάθους. Βρισκόμαστε αίφνης  στο 

ίδιο δυναμικό πεδίο, σε ένα  θέατρο μαγνητικό που ως δια 

μαγείας προβάλλει. Βυθίζουμε το βλέμμα εντός του και ο 

χώρος μας καλεί να ενώσουμε τις πιο θερμές ανάσες μας.   

 Πάθος θα πει  απαιτώ την εμπειρία εισόδου  σε όλες τις στοές 

των αισθημάτων , στα πρωτόγνωρα περάσματα της λογικής 

και στα ασύμβατα  μονοπάτια που απαιτούν να τα διαβούμε με 

μια ανάσα καταδύτη σε άπνοια. Κατά βάθος στα τοπία του 
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πάθους μας ενώνουν οι ψηλαφίσεις μιας υπερφυσικής 

ανατροπής της τετράγωνης λογικής. Η καθημερινότητα 

κουρελιάζεται και αστραπιαία αναφαίνεται  η αποκάλυψη  

μιας νέας αφήγησης των συναισθημάτων. το συναπάντημα 

του πάθους οι άνθρωποι απαγγέλουν έμμουσα τα μηδέποτε 

ειπωμένα.  Δεν φορά πανοπλία ούτε έχει σύνεργα προστασίας 

από τα τραύματα, μα σαν την ίδια μας την  ύλη ματώνει την 

ψυχή.  

 Σο πάθος ανασαίνει, δηλαδή αναπνέει μέσα από τον άλλο και 

υποκινεί σε κοινή ταλάντευση. Νικητής εξέρχεται η τρωθείσα 

αποκάλυψη του κρυμμένου εντός μας μεγαλείου καρδιάς. 

Τπάρχουμε μέσα του , όπως και μέσα στην ύλη δονείται το όν. 

Πάλλει, κομίζει, προσεγγίζει, συλλαμβάνει και καλεί.  Μέσα 

στα τοπία του. Όλοι εκστομίσαμε  κρύφιες μουσικές από το 

πιο ωραίο αγέννητο , ερωτικό τραγούδι. 

  Δεν περνάει από τον ένα στον άλλο σαν τα χρήματα, δεν 

εμπορεύεται. Γλιστράει σαν το κύμα και με το χάρισμα του 

νερού  λυτρώνει πλέον  το σώμα μας από  την ηττημένη 

βαρύτητα  που σε συναισθηματική ακινησία  μας καθήλωνε.  Ο 

σπόρος  του πάθους ενεδρεύει  μέσα σε όλα τα κορμιά που η  

ψυχή βλασταίνει. τα ένστικτα της παιδικής ηλικίας στα 

πρώτα σκιρτήματα καρδιάς , στα απόρρητα των απορρήτων.  

Σέλος, πεθαίνει ,  όταν επιμελώς κρύβουμε  την αποκάλυψη 

στον άλλο.  

 Αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχε, ότι υπήρξε ψεύτικο απλά ότι 

εμπεριέχει σαν όν το μυστήριο του θανάτου.    
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ΙΦΘΤΟΣΡΟΥΕΙΑ  ΣΡΟΜΟΤ 

 

 

  Όποιος γελάει με τον φόβο των άλλων είναι ένας 

ανθρωπογενής ρύπος. τα μάτια του κατοικεί  ένας δεσμός 

αόρατος , με τα ίδια τα δαιμόνιά του. Είναι ένας χειρώνακτας 

που με την ύλη έχει φτιάξει ερωτικό δεσμό και κατοικεί στο   

πλουσιότατο πορνείο της. Έτσι ο ίδιος μεταπλάθεται σε ένα  

καλά κρυμμένο τρόμο που δεν θα γνωρίσει την λυρική τέχνη 

της χαράς.  Κάθε τρόμος αληθής κρατάει πάντοτε κρυμμένη 

μία όψη νύχτας ψυχρής.  Γιατί ο φόβος, από τη νύχτα μας 

έμαθαν ότι  έρχεται. Έτσι  μέσα της  όλοι μας εκστομίσαμε 

πολλές φορές ονόματα δαιμόνων με το δικό μας πρόσωπο..  

  Ο τρόμος δεν ανταλλάσει επιθυμίες. Περάσματα ανοίγει από 

τους παιδικούς φόβους μας στην μονιμότητα μιας τροχιάς που 

πάντα καταλήγει σε αυτόν. Πρέπει  να βυθιζόμαστε  μέσα 

στην σκέψη του, μας διατάζει καθημερινά από όλες τις 

πλευρές. Επιβάλει να βουτάμε στο ιχθυοτροφείο των φόβων 

που μας ψηλαφούν από τα κοινωνικά χέρια.. Αλλά και όταν 

είναι καταχωνιασμένοι οι φόβοι κάποτε λαμβάνουν υπόσταση. 

Γίνονται ένα με την σάρκα μας , θερμότητα που αφυδατώνει 

το δέρμα, ρυτίδες πόνου που χορεύουν σε πρόσωπα 

χαράζοντας το χάρτη της δύσκολης ζωής. 

   Όλοι είμαστε συλλέκτες , ανοικτοί προσφερόμενοι στη 

καταπόντιση στο ιχθυοτροφείο που τους αναπαράγει. 
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Επιβραδύνσεις αργής κολύμβησης κάνουμε γυρνώντας τους 

την πλάτη.  

  Φρειάζεται τεράστια δουλειά , αυστηρή μέθοδος και έρευνα 

στην λεπτομέρεια των σχέσεών μας για να δούμε την πηγή 

του τρόμου.  Να τον δεχτούμε , να περπατήσουμε στις ρωγμές 

των φόβων μας, να αναζητήσουμε  την λυρική τέχνη της 

χαράς, βαδίζοντας χέρι με χέρι μαζί του.                                                                         

Σο συντακτικό της πορείας μας απαιτεί την ανατομία μας. 

 

 

 

«Σρόμαξα.                                                                                                                                                                                           
Έφυγα με τρόμο,                                                                                                                                                                                         

όπως τόσες και τόσες φορές                                                                                                                                             
όπως και εσύ είσαι άλλωστε συνηθισμένος.                                                                                                                           

Μια μόνο φορά κοντοστάθηκα                                                                                                                                              
και βροντοφώναξα ένα μεγάλο ΟΦΙ.                                                                                                                                         

την πορεία, γιατί το ξέχασα,                                                                                                                                               
ποτέ δεν εξήγησα.                                                                                                                                                             

ινικό τοίχος αυτή η τρομάρα                                                                                                                                                              
η αδιαπέραστη από τα όχι.                                                                                                                                  

Ορθανατρίχιαζε  ο τρόμος που λυντσάρει την ζωή                                                                                                                
τις μακριές και πετσοκόφτρες που κρατούσαν μέρες                                                                                                           

σαν τον χαλκό τον σουβλερό                                                                                                                                               
από τις  Ομηρικές τις λόγχες» 

 



Θ α ν ά σ η ς  Π ά ν ο υ                                                                                  26 

 

 

ΣΟ ΜΙΟ 

 

 

 Από, έστω, ένα ψήγμα μίσους δένεσαι με το μισητό 

υποκείμενο. Σο δέσιμο είναι μια μορφή αγάπης – άγνωστης- 

που δεν την εξύμνησαν οι ποιητές. Σο φαρμάκι του είναι ένα 

ναρκωτικό που η εξάρτησή του είναι χρόνια.  

   Ο εαυτός ως εκτόπλασμα επικοινωνεί και υποκινείται από 

την σκέψη –στρόβιλο- της νεύρωσης του μίσους,  που όπως τα 

αέρια και τα ρευστά παίρνουν την οποιαδήποτε μορφή οργής. 

Οργής σε κάτι ανούσιο και απρόσωπο που με τα χρόνια θα 

πάρεις τη μορφή του.   

 Με το μίσος αποκτάς φασματικές ονειρικές διαστάσεις που 

συστέλλουν τον ζωτικό σου χώρο και συρρικνώνουν την  

λογική. 

 

 

« κοντάφταμε στα ίδια τα βήματα μας.                                                                                                                                    
Αδειάσανε τα κρατητήρια της γης                                                                                                                               
και ο πλανήτης άλλαξε τροχιά.                                                                                                                                        
Η τέλεια στιγμή των ευθυνών» 
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ΚΑΧΕ ΠΑΝΣΟΤ 

 

  Αν θέλεις διέξοδο  ακόμα και στη βροχή μπορείς να 

αναζητάς. Αν αποζητάς τον ίλιγγο της ζωής αιωρούμενη την 

σκέψη να αφήνεις. Και όλα φτάνει να το θυμηθείς, το χώμα 

που πορεύεσαι σου προσφέρει. Ο τραγουδιστής με ισορροπία 

φωνής, γνωρίζει, πως η σωστή θέση των ποδιών πάνω στο 

έδαφος, δίνει την πιο ζωντανή μελωδική ανάδυση.  Και αν ζεις 

κουκουλωμένος και κάθιδρος μπορείς να εξημερώσεις τον 

πυρετό σκαλίζοντας βαθιά , σκαφτιάς της ομορφιάς του 

δάσους και κολυμβητής σε κύματα να γίνεις.  

  κάψε παντού. Η κέψη  έχει την δύναμη και το φώς να 

σκάβει και από  υπόγειες διαδρομές  του νου να αναγεννά. Η 

ανατροπή και αναστροφή είναι του χορευτή η πτώση και η 

δικιά σου δύναμη επίσης. 

 

ΦΑΜΑΙΛΕΟΝΣΑ 

Γεννήθηκα πανέξυπνος                                                                                                                                                                                                                                                             
ψιθύριζαν οι κόλακες,                                                                                                                      

ευπροσάρμοστος χαμαιλέοντας.                                                                                                                                                                                            
Και όταν τα χρόνια πέρασαν                                                                                                                                                                         
έρποντας συνειδητοποίησα                                                                                                                                                             

πως αν ήμουν  χαμαιλέοντας                                                                                                                                   
ήμουν με αχρωματοψία. 
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Η ΛΕΞΗ ΠΕΙΝΑ 

 Μια λέξη ρηματικός μαγνήτης , πόλος απώθησης των άλλων 

λέξεων για απάντηση. Η λέξη πείνα είναι άνθρωπος. Δεν 

μπαίνει απλά στην ακοή , είναι λατομείο που οι εργάτες της 

σηκώνουν όλη την αδικία , που προφέρουν και αποθέτουν με 

θόρυβο στη γη όλο το βάρος που κουβαλά ως έννοια. Μια λέξη 

ανοίγει ένα διάλογο, αυτή η λέξη τον εξαφανίζει. Μέσα στην 

εκφορά της,  το κενό και  η άβυσσος , η ακατοίκητη επιφάνεια 

της ανθρωπιάς.  Σραύλισμα που αντιστοιχεί στα θραύσματα 

της λογικής, η πιο ταπεινή και αληθινή μαθητεία της αγάπης. 

  Η λέξη πείνα δεν είναι άηχη, είναι κουρέλι ήχου που χτυπά 

από μέσα τα αυτιά. Και ακόμα περισσότερο η ίδια η  

ανθρώπινη παρουσία που ξεφλουδίζεται σαν φρούτο.      

ΣΟ ΑΟΡΑΣΟ ΠΑΙΔΙ 

ταν γεννήθηκα ο ήλιος ήταν βλοσυρός                                                                            
και ειρωνικά γελούσε το άγονο το χώμα                                                                                   
και η ζωή επάνω μου δοκίμαζε τρόπους                                                                                       

να ζω χωρίς νερό                                                                                                                            
να ψάχνω μέσα στις σουβλερές ακτίνες του ήλιου                                                                       
και όταν το φαί αρνιόταν νάρθει στο στόμα μου/                                                     
στρίγγλιζα και ούρλιαζα και δάγκωνα το χώμα.                                                            

Σότε τον είδα…                                                                                                                     
και εκείνος ντυμένος όρνεο άνοιξε τις φτερούγες του                                                                                                                      

και μου είπε : Ας φύγουμε...                                                                                                       
Σίποτα δεν άφησα πίσω.                                                                                                      

Ακόμα και ο τάφος μου είναι αόρατος.                                                                                    
Και εσείς ψηλά τον κώλο σας                                                                                                         

και τους λεκέδες να κρύβεται καλά. 
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ΣΟ ΠΙΣΑΚΙ 

 Όταν ο χώρος σύμπας ισορροπεί , ο άνθρωπος λυτρώνεται 

λένε οι σοφοί.  Γεννήθηκα γίγαντας υπερμεγέθης και ως 

αλλόκοτο βρέφος δεν εισήλθα ποτέ σε ένα τόσο δα μικρό 

σπιτάκι των μυστικών και της αποδοχής . Όλες οι χωρικές 

δυνάμεις έδιναν μάχη ενάντια στη τιτάνια εικόνα μου, μάχη 

ενάντια στην προοπτική που διαμόρφωνε τον κόσμο ολόγυρά 

μου. Έγινα βέβαια υπερβολικά ατάραχος πορευθείς ως νέος εν 

παντί τόπο νάνων , αλλά αναζητούσα μοναχά αυτό... ένα μικρό 

παιδικό σπιτάκι, μια αναπαράσταση εικόνας των παιδικών 

ειδώλων , που διέδιδαν με περιελιγμένα παραμύθια όλοι γύρω 

μου.  

   Γέροντας αν υπάρξω , ελπίζω σαν βρώσιμο απαγορευμένο 

καρπό , ενάντια στην γενετήσια μου αντίφαση σ’ ένα σπιτάκι 

τέτοιο να καταλύσω< 

         ΚΑΘΕΣΟ ΤΧΟ 

Σο  ύψος μου ήταν  τόσο μεγάλο!                                                                                                                                                
Μόνο σκυφτός μπορούσα να περπατώ.                                                                                                                                                          

Σόσοι άνθρωποι μέσα σε υπόγεια                                                                                                                               
και δεν είναι τόσο η απόσταση από το χώμα                                                                                                              

όσο η ειρωνεία                                                                                                                                                                    
του ουρανού που με στοίχειωνε                                                                                                                                                    

και παραμέριζε κάθε συναπάντημα.                                                                                                                   
Ψστόσο,                                                                                                                                                                          

μην ξεγελαστείς από την κάθετη απόσταση,                                                                                                                   
όταν η δύση  λυντσάρει τους ίσκιους                                                                                                                          

είμαστε συνυπεύθυνοι .                                                                                                                                                             
Η απόσταση είναι τεχνητή. 
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Ο ΜΕΓΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΔΡΑΚΟ ΒΡΤΦΑΣΑΙ… 

 

Ο μέγας κοινωνικός δράκος έχει επιβληθεί παμπόνηρα και 

μεθοδικά πλήρως στη θέληση, βρυχάται και υφαίνει την 

νικητήρια καταγωγή του, σιδηρουργός που πεταλώνει την 

ελευθερία της βούλησης που στρογγυλεύει τις αρθρώσεις της 

επανάστασης.  Είναι ο μέγας  δάσκαλος της θεωρίας  της 

πλήρους περιστροφής , ότι φεύγει - ξαναγυρίζει  δεν υπάρχει 

η εξέλιξη , η δυνατότητα να δραπετεύσεις , γι αυτό σου  

ψιθυρίζει καθημερινά να απολαμβάνεις το λυντσάρισμα . Με 

την  συστολή του ζωτικού σου χώρου , ρουφάει τους 

ανασασμούς  και χαρτογραφεί μια προσομοίωση της 

πραγματικότητας σε μικροφασματικές διαστάσεις.... Tο 

αόρατο συρματόπλεγμα  μετατρέπεται σε δήμιο της κάθε 

απόφασης εξόδου γίνεται αυτόχειρας της ίδιας της ελεύθερης 

εικόνας που εγκλωβίζει στη σπηλιά που την οικεία  

μετατρέπει.  

Αυτός ο εσωτερικός τρομοκράτης ο αποκλιμακωτής της 

λογικής και συνήγορος της απομόνωσης , είναι ο δικός σου 

δεσμοφύλακας  που φύετε από την γέννησή  εν σκότη,  

ρουφώντας  από μέσα την κάθε πτήση σου. . Η  παρουσία του 

αόρατου καταγραφέα είναι μια  τροχιά που σε αφήνει στην 

ίδια  όχθη, χωρίς να κατέχεις τίποτα στο ταξίδι της ακινησίας.    

Αυλακώνει της ελλείψεις και προσφέρει απλόχερα μάσκες να 
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ζεις όμορφα το μύθο  της ύλης και της κωμικής σκιάς της. Ο 

κοινωνικός δράκος είναι ιδιαίτερα ευφυές ον τρυπώνοντας  με 

την κάθε ανάσα, με την κάθε δρασκελιά ,  σε αντηχήσεις  μέσα 

σου.Είσαι ο προικισμένος δημιουργός του γι αυτό σαν 

χορευτής χαίρεσαι την πτώση σου πάντα στον ίδιο τόπο με τον 

ίδιο απαράλλακτο ρυθμό.                                                                                     

Τπάρχει όμως μια υπερφυσική, ένα πεδίο δυναμικό στον κάθε 

άνθρωπο που  αν αφουγκραστεί , αν πιάσει το αυτί  τη δόνηση 

μιας  νότας  πνοής αέρινης , το σκέπτεσθαι γεννιέται και από 

αυτό απορρέει πετώντας η ελευθερία. Είναι το συναπάντημα 

με τη γη που σου φωνάζει  να την ψηλαφίσεις  και συλλέκτης 

της σοφίας της να  ξαναβαπτιστείς.  Ο κοινωνικός δράκος 

γεννήθηκε όταν επήλθε αυτή η ρωγμή από το έδαφος που 

ξυπόλητοι  βλαστάναμε. Ο μεγαλύτερος ίσως  τίτλος 

επανάστασης είναι να σε ελευθερώνει καθημερινά από την 

δική σου φυλακή το  κλειδί  της  γήινης  μουσικής , και γυμνός 

κολυμβητής να ρέεις σε ότι το πνεύμα μας αγγίζει.  

Η κοινωνική αφήγηση                                                                                                                                           
αρχίζει πονηρά,                                                                                                                                                          

και γίνεται μόνιμα ριζωμένη κραυγή                                                                                                                          
στις πρωτόλειες ανισότητες.                                                                                                                                                              

Κανείς δεν κατοικεί                                                                                                                                                                
έξω από τα στερεότυπα                                                                                                                                            

ο μέγας κοινωνικός δράκος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
εγκλωβίζει συνειδήσεις…                                                                                                                                 

πόσα τα φαγωμένα ιδανικά.. 
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ΟΜΙΛΨ ΒΟΤΣΨΝΣΑ ΣΗΝ ΓΛΨΑ ΣΟΝ ΕΓΚΕΥΑΛΟ 

 

  Και λέει λοιπόν ο δάσκαλος< Ομιλώ θα πει αποκτώ την 

εμπειρία της εισόδου και της εξόδου από το σπήλαιο του 

ανθρώπινου σώματος σε κάθε ανασασμό. Ανοίγονται έτσι 

στοές  πρωτόγνωρα περάσματα, λησμονημένες στράτες , 

σταυροδρόμια και δρόμοι που αλλιώτικα προχωρούμε πολλές 

φορές και διαμελιζόμενοι. Νέες γνώσεις, νέες ιδέες γίνονται 

εργασίες επιχωμάτωσης στου νου τους υπόγειους θόλους. 

Αυλακώνουμε την γλώσσα ,  τη γη μας , που δεν είναι τίποτα 

άλλο από την συναρμολόγηση της σκέψης , της ζωής μας. 

Αυτοκαθοριζόμενοι  μαχητές ενάντια στην προοπτική της 

άγνοιας.  

  Οι λέξεις -γνώσεις είναι ο βρώσιμος καρπός μιας ελεύθερης 

σκέψης. Σο γνωρίζω, είναι Σιτάνιος ο αγώνας , ενάντια στην 

κοινωνική αντίφαση που τον νανισμό της νόησης επιδιώκει< 

για την στείρα αναπαραγωγή της κοινωνικής ομαλότητας< 

την ομοιομορφία σε συσσωρευμένους κύβους σε ανάσες χωρίς 

διασταυρώσεις σε πεδία απουσίας του Λόγου.  

    Η αρχέγονη γνώση , πανοπλία από σύνεργα διαθέσιμα εν 

παντί τόπο σοφών.. 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 

                                                                                                                   
Βεβαίως και είμαι δάσκαλος.                                                                                                                          
Δεν υπήρξα μοναχά τσολιάς.                                                                                                                                  

Μάλιστα με κόπο προσωπικό, έβαψα τα θρανία με χρώμα                                                                                                                           
ιδικής μου επινοήσεως κι ονομασίας;                                                                                                  

«εφηβικόν όνειρον επαγγελματικής αποκατάστασης»                                      
Και ιδού η συνταγή;                                                                                                                                                    

βγάζετε από τα μάτια ή την σκέψη                                                                                                                                                
τις αναμνήσεις του ξεφυλλίσματος της εφηβείας                                                                                                      

και γενικότερα των χρόνων της ταχύτητας.                                                                                       
τοποθετείτε εναλλάξ                                                                                       

μια έτοιμη γνώση και μια δικής σας σκέψη                                                                                                                                            
στις χαλικιές μιας θερινής κοίτης χειμάρρου                                                                                                              
και προκαλείτε, μια κατεβασιά της ποταμιάς                                                                                                                                          

για να πλυθούν οι εφηβικές αντιδράσεις.                                                                                                               
ταν η γνώση γίνει πολτός και όταν η σκέψη ζυμάρι                                                                                                                                                   

η κόλλα του παρόντος είναι έτοιμη.                                                          
Αλείψτε τα μάτια σας                                                                                  

με χθεσινό ουρανό και σημερινό άνεμο                                                                                                                                 
Ενισχυμένο με βιταμίνες Εζρα  Πάουντ.                                                                                                  

Κατόπιν ερωτεύεστε την πολιτική για την παιδεία                                                                                            
την γδύνετε κάτω από μια αγριλιά                                                                                                                                 

με πάθος την βατεύετε,                                                                                                                                                    
και στο κορύφωμα της ηδονής                                                     

ανακράζετε;                                                                                                                                                            
«σύνταξη - σύνταξη!» 

                                                                                                                                                                                     

-τον Αγγελο Ηβο ,ποιητή και συνάδελφο εκπαιδευτικό. (Παραλλαγή)- 
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ΔΑΚΑΛΟ 

 

το στομάχι μου έχω  κρίκους πολλούς.                                                                                                                                                               
Έναν για κάθε αποτυχία μετάδοσης γνώσης                                                                                                                 

στο ακροατήριο των εφήβων                                                                                                                           
που με στοιχειώνει. 

 

ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ ΕΤΥΤΙΑ 

 

Βήμα-βήμα                                                                                                                                                                     
μισό-μισό                                                                                                                                                                                       

χίλια τα μίλια και όλα μαζί,                                                                                                                                 
πολλαπλάσια                                                                                                                                                                 

και στο  γυρισμό ακόμα πιο πολλά                                                                                                                              
όταν φεύγεις                                                                                                                                          

οπισθοχωρώντας                                                                                                                                                                    
προς την απουσία της γνώσης. 

 

 

 

…και δίπλα στον πίνακα έχω πλεξίδα σκόρδο 
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Β΄ 

«ΗΘΙΚΕ ΑΝΑΛΓΗΙΕ» 
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ΔΕΗΗ   

 

« Προϊούσης δε της ζωής                                                                                                         
Προήγετο ήχος                                                                                                                                     

Και φωνή εκ του μέγα                                                                                                            
Ανεώχθη                                                                                                                           

Ενυδατώνουσα  Ιερατεία                                                                                                       
Ιδιαιτέρως εύφλεκτα                                                                                                                             

Εις εξομολογήσεις τύψεων                                                                                                                  
Δια όλους τους θνητούς » 
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ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ Η ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 

 

Ήρθε και αυτό…                                                                                                                                                           
ταν                                                                                                                                                              

η γλώσσα καυτή σαν έρημος                                                                                                  
επλανάτο επί του σώματος                                                                                                                             
σε συναθροίσεις γελώτων                                                                                                                             
και αντιποιητικών ιαχών.                                                                                                                                   

Είναι η στιγμή                                                                                                                                           
που  ηράσθη θηλή παλλακίδας                                                                                                         

και ο έρως λερός ανεδύθη                                                                                                                     
φορώντας ζαρτιέρες μαύρες                                                                                                                                

στα γερασμένα του χρόνου πόδια. 
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MON  DIEU ! 

 

MON  DIEU ! Αυτή!! Εγώ δεν….                                                                              
Έτσι λοιπόν ανεώχθει                                                                                                  
ο μέγας ουράνιος θόλος                                                                                                  

και την  πρώτη βροχερή ημέρα                                                                               
επί της γης                                                                                                    

τρεμάμενα ως πεταλούδες,                                                                       
φορτωμένα την αμαρτία τους                                                                                      
εις τους αιώνες των αιώνων                                                                               

έπεσαν στο παμφάγο αλάτι της θάλασσας                                                                 
οι γεννήτορες μας. 

Αίφνης ,                                                                                                                       
όταν την γαία μητέρα επάτησαν                                                                                    

ο ανήρ σε πλήρη αμνησία                                                                                  
εστράφη  προς την  Εύα του                                                                                         

και αναφώνησε:                                                                                                        
Είδα το πρώτο μου όνειρο!                                                                            

Ερχόσουν φορτωμένη μήλα                                                                                              
-πράσινα ήσαν ακόμη-                                                                                               

με αγκάλιασες με τις πλεξούδες σου                                                                             
και  τα χέρια μου σε αγκάλιασαν                                                                            

ωσάν παράδεισος ήταν.                                                                                         
Ξάφνου , νομίζω                                                                                                                  

ότι από όλες είσαι πιο ωραία! 

-Μα είμαστε μόνοι μας Αδάμ! 

-Γι αυτό και γω , θα σ αγαπώ με δύο τρόπους. 

Πρώτα ως της ζωής το τέλος                                                                                   
και έπειτα  θα σε αγαπώ                                                                                               

ως ένα  αβέβαιο πεπρωμένο. 



39                                                                               Α ξ ί ε ς  &  Α π α ξ ί ε ς  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΜΠΛΕ ΕΠΙΒΗΣΟΡΑ 

 

Ολιγοφρενής νάνος έκλεψε στολή γίγαντα                                                                                                                      
και αναρριχήθηκε σε κλώνους συκομορέας.                                                                                                                                 

Τψώθηκε λίγο από την  γη                                                                                                                                             
και κατονόμασε εαυτόν ιππέα,                                                                                                                         

χρίζοντας με ένα πέταλο, την ρίζα του δένδρου.                                                                                                     
Σο  τυχαίο εύρημα,                                                                                                                                       

δημιούργησε νοητικό κενό                                                                                                                                                
από την απουσία τριών πετάλων                                                                                                                                

και του αδάμαστου αλόγου                                                                                                                                                
με το όνομα επιβήτωρ. 
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ΥΙΛΟΥΤΛΟ 

 

Από την ωλένη ενός μυκονιάτικου ασπόνδυλου                                                                                              

ο νεαρός ιππέας                                                                                                                                     

ανοιγοκλείνει το μάτι  στον κύριο                                                                                                                                                              

με την καμπούρα των χρυσοβαμμένων επιθυμιών. 
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Η ΑΛΚΟΟΛΗ 

 

Πνιγόμουν δε ιστοφάγα παγίδα                                                                                                                           
ασθμαίνων στους πόθους των μηρών                                                                                                          
λιγότερος πολύ από διψασμένο όν                                                                                                                  

που σε τακτά διαστήματα                                                                                                                                         
ποτίζουν από ιδρώτα Αμαζόνων.                                                                                                                                    

το τέλος                                                                                                                                                                                 
με άρπαξε ένα πτηνό                                                                                                                                               

ονόματι Αλκοόλη,                                                                                                                                    
πλανόμενο  σαν σινιάλο  καπνού                                                                                                                                      

και με πότιζε με υπερβολή                                                                                                                                 
που οδηγεί στη σοφία.                                                                                                                                                     

Και εγώ,                                                                                                                                                                    
όμοιος με αρνί σε ακινησία                                                                                                                          

…αναμένω.                                                                                                                                               
Ευκολότερα αστραπή να πιάσω                                                                                                                      

παρά να προσμένω                                                                                                                                                                     
την τελευταία Αλκοόλη. 
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Ο ΣΡΟΦΟ ΣΗ ΣΤΦΗ 

 

ε αυτή την παρτίδα                                                                                                                                                                                      
έχασα το τελευταίο φλογεροκάλαμό μου.                                                                                                                                     

την τελευταία,                                                                                                                                                                     
θα παίξω το αληθινά πολύτιμό μου.                                                                                                                        

Σο θεριό που κατοικεί στο παντελόνι μου.                                                                                                                         
Σο κρίνος των κεραυνών και των οραμάτων.                                                                                                   

Γελοίος πια,                                                                                                                                                                   
με δυο πόδια άδεια,                                                                                                                                                          
θα θυσιάσω μαζί,                                                                                                                                                        
τις αναμνήσεις                                                                                                                                                                                 

και όλες τις ηρωικές στιγμές  μας,                                                                                                                                 
Πεσκέσι,                                                                                                                                                                   

στον βασιλιά του τζόγου                                                                                                                                                      
που παίρνει,                                                                                                                                                                                                               
τα ατόλμητα. 
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ΣΟ BLUES TOY   ΠΕΡΙΠΑΣΗΣΗ 

 

Ήρθες με τρομαχτικά  βήματα                                                                                                                                           
και έγραψες στην πόρτα μου                                                                                                                                          

ένα θλιμμένο  τραγούδι μαύρων.                                                                                                                                    
Με θεωρείς  υπήκοο                                                                                                                                                       

κτισμένο στην οικεία μου                                                                                                                                                  
η σαν καλάμι σε ένα  τέλμα.                                                                                                                                              

Χάξε αλλού περιπατητή,                                                                                                                                         
τους φαρισαίους,                                                                                                                                                              

γιατί στις φλέβες μου,                                                                                                                                                 
αν θες ,                                                                                                                                                                              

θα ακούσεις                                                                                                                                                                   
τους μαύρους  να ανασαίνουν 
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ΑΥΗΓΗΕΙ ΠΕΟΝΣΑ 

 

Έλαμψαν τα καρφιά.                                                                                                                                          
Έλαμψαν και τα πολεμικά μυαλά.                                                                                                                                                    

Γυρολόγοι στους πάγκους                                                                                                                                        
πουλούσαν έξυπνες βόμβες και όπλα                                                                                                                          
στην πύλη διεξόδου από την μάχη.                                                                                                                                                                              

Και ήτανε τότε                                                                                                                                                                       
που με την αφελή τόλμη συμφιλιώθηκα                                                                                                                    

και έγινα μέγα-σφύρα.                                                                                                                                                  
την θέα μου,                                                                                                                                                                     

τα καρφιά το βάζουνε στα πόδια.                                                                                                                
Πολέμησα εχθρούς πολλούς                                                                                                                                                                                                         

μικρούς-μεγάλους και πονηρούς                                                                                                                                  
και όταν  πια έγινε ολοφάνερο                                                                                                                                   

ότι και τα ακόκαλα σώματα                                                                                                                                                                            
κατασιγάσανε το φάσμα των ορμών,                                                                                                              
τότε ο αρχέγονος εχθρός με νίκησε                                                                                                                                  

–αναπόφευκτα-                                                                                                                                                                    
του τέλους η σκέψη ήτανε                                                                                                                                    

και ο τελευταίος ταυτόχρονα                                                                                                                      
…εχθρός.   
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ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ 

 

Δεν με πιστεύει κανείς.                                                                                                                                                          
Έγινα για δυο λεπτά σοφός                                                                                                                                    

με όλη την ευφροσύνη  και την σοφία                                                                                                                         
που συνεπάγεται η θέση αυτή.                                                                                                                             

Ψς κλειδοκράτορας της στιγμιαίας γνώσης                                                                                                                
μπορώ να εξηγήσω.                                                                                                                                               

Σόσες σκάλες μελωδικές ανέβηκε ο άνθρωπος                                                                                                           
και από κάθε σκαλί                                                                                                                                                          
έριξε εικόνες πύρινες                                                                                                                                          

πού φώτισαν τις νύχτες και χρωμάτισαν τις μέρες.                                                                                      
Πριν αρχίσει καν,                                                                                                                                                      

το αλφάβητο να σκαλίζει,                                                                                                                                                
με ήχους και εικόνες καθρέπτιζε την ψυχή του.                                                                                                                                                           

Ένα συναίσθημα όμως                                                                                                                                       
είναι καλά κρυμμένο σε κάποιο πανύψηλο σκαλί                                                                                         

που καμιά μουσική δεν το κατέγραψε.                                                                                                                
Τπάρχει ένας μουσικός φθόγγος                                                                                                                                                            

ή ένα αόρατο ποίημα                                                                                                                                                           
που ελπίζει πάντα,                                                                                                                                                   

ερωτικά να αγκαλιάσει. 
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ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ ΠΟΡΕΙΑ 

 

τα νιάτα                                                                                                                                                              
βυθίζαμε την χτένα στα πυκνά μαλλιά                                                                                                                                 

για ίσια χωρίστρα – καταίσια -                                                                                                                                                                                 
Και όσο που τρέχαμε                                                                                                                                            

μέρες και νύχτες , χρόνια πάνω στα χρόνια ,                                                                                                                          
τα στοιχήματα γίνονταν  όνειρα λερά.                                                                                                                          

Πάνω σε πίστες χόρευαν μαχαιρωμένες ψυχές                                                                                                         
και η κάθε νύχτα,                                                                                                                                                       
στον ίδιο νάρθηκα                                                                                                                                                            

με τα ίδια σεντόνια για τις ευαίσθητες υπάρξεις                                                                                              
αυτάρεσκα μας θύμιζε                                                                                                                                                                         

πως λυντσάραμε την αθωότητα                                                                                                        
σταλάζοντας λίπος ευμάρειας                                                                                                                                       

σε αυτό το γήινο ταξίδι.                                                                                                                                             
Και όταν ο Μίδας,                                                                                                                                          

στεφάνωνε τις γυαλισμένες φαλάκρες μας ,                                                                                                                                
θαρρείς,                                                                                                                                                                                     

ότι ο Μαραθώνιος ήταν τις νιότης το προνόμιο.                                                                                                         
Και τώρα,                                                                                                                                                                   

στην μέση ηλικία,                                                                                                                                                           
τρώμε ακόμη σάντουιτς                                                                                                                                              

και βυθισμένοι στην αλαζονική  αϋπνία                                                                                                                  
αναπλάθουμε ,                                                                                                                                                                 

το συντακτικό της πορείας μας. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΣΟΝΑΤΣΗ 

 

Εκπνέω θαλασσινό αέρα                                                                                                                                                   
γιατί υπήρξα  Αριστοναύτης.                                                                                                                                        

ταν τα χείλη μου σφαλίζουν,                                                                                                                                         
στα δύο ανοίγει το στήθος,                                                                                                                                              

δύο και οι καρδιές μου ξεπηδούν,                                                                                                                              
ταξιδεύοντας με τις στριγκλιές  του ανέμου.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Κι ήταν χαρά μέσα σε καταιγίδα,                                                                                                                       
χαρά απόθεμα ηλικίας                                                                                                                                                    

που η ανηφόρα της οδηγεί                                                                                                                                             
στο στοιχειωμένο το λιμάνι.                                                                                                                                            

Εκεί, που οι γυναίκες σερβίρουν                                                                                                                   
Εύθραυστες καρδιές                                                                                                                                                                                                                                                           

στο δείπνο των ναυαγισμένων πλοίων                                                                                                              
Εκεί,                                                                                                                                                                                 

στην αναγωγή των Αριστοναυτών,                                                                                                                     
στην υγρά εκλεκτικότητα,                                                                                                                                             

στην ευλογία του Ποσειδώνα.                                                                                                                                       
Εκεί, Βρυχώμαι ,                                                                                                                                                         

αλυσοδεμένος από την μύτη                                                                                                                                           
Με το στήθος ανοιχτό,                                                                                                                                     

Υυλακισμένος στη στεριά                                                                                                                                                 
με το μυαλό διασκορπισμένο στα πελάγη.                                                                                           

Αναμένω,                                                                                                                                                                
μια πνοή θαλασσινού αέρα                                                                                                                                             

στο κοιμητήριο                                                                                                               
της προσωπικής μου πορείας,                                                                                                          

ταξιδεύοντας δια ξηράς. 
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ΑΤΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Απροσδιόριστες εικόνες γλιστρούν στο κελί                                                                                                        
τηλεπαθητικές σκιές  από παράλληλους κόσμους                                                                                          

εικόνες πλάνης ή λήθης                                                                                                                                                                    
σκιές εικόνων σκέψης που δεν γέννησες,                                                                                                   

συντροφιά της φαντασίας που φοβήθηκες,                                                                                                        
στο κελί του πραγματικού                                                                                                                                              

σε τοίχους δυσδιάκριτους θολούς,                                                                                                      
κινούμενες πίσω – μπρός                                                                                                                                          

ένα με τους τοίχους που πιέζουν                                                                                                                           
που συμπιέζουν και εξαφανίζονται                                                                                                     

σερνόμενες ή αιωρούμενες                                                                                                                                    
βαριές άυλες οπές του χρόνου,                                                                                                                   

τοίχοι και σκιές τα όρια και το άπειρο                                                                                                                           
η αυτογνωσία και η ανυπαρξία της                                                                                                                                                                 

η ενδοσκόπηση και ο ετεροπροσδιορισμός                                                                                                          
στον κύκλο του κελιού,                                                                                                                                      

εικόνες ηρωικές που ταξιδεύουν μοναξιές                                                                                                                                                                                                                         
που τολμούν να αναπνέουν                                                                                                                                             
να προσδοκούν  το οξυγόνο                                                                                                                                         

και εικόνες  πεταμένες                                                                                                                                            
αφανή μνημεία                                                                                                                                                        

ταφής ηρωικών πράξεων-ασυντέλεστων-                                                                                                     
εξόριστες στιγμές ,                                                                                                                                      

πλανητικά μονοπάτια πλάνης                                                                                                                                    
ή αυτοθεραπείας. 
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ΨΜΑ 

Εξασφάλιζα ασφαλές περιβάλλον εργασίας                                                                                                                                                             
με σώμα γίγαντα σφυρηλατημένο                                                                   

με ασκήσεις κυκλώπειου βάρους, υπομονής και επιμονής ,                                                                                                                                              
με διατροφή λέοντα,                                                                                                                                                 

χτίζοντας όγκο με καλούπια μυϊκού ιστού που βρυχάται,                                                                                        
σε μια ηλικία ωμή,                                                                                                                                                              

με ψευδαισθήσεις αθανασίας τυλιγμένη.                                                                                                                            
Ζούσα τις νύχτες ως μονομάχος                                                     

γευόμενος σαν λεία, το δέος των τρωτών.                                                                                                                                                             
Και ύστερα… ο χρόνος.                                                                                                                                       

Φρησικτησία ηλικίας,                                                                                   
που ξεφούσκωσε το νεανικό το σφρίγος                                                                                                                       

και το μόνο που άφησε                                                                                                                                                  
ήταν ένα κορμί σαμπρέλα με χαραγμένες πάνω του,                                                                                                               

άγριες στιγμές σε ζωώδικες ρυτίδες.                                                                                                        
τεροειδή  από το Φαρτούμ μπορεί και από την Φιμάρα,                                                                        

έβραζαν είκοσι χρόνια μέσα μου, φουσκώνοντας τα τείχη.                                                                                                                                                       
Ένα κενό το αυγό και διάφανο το τσόφλι.                                                                                                                                              

Η έκπτωση μιας φιλοσοφίας της ζωής                                                                                                                
που έλιωσε μαζί με τον ιδρώτα σαν κηροζίνη                                                                                                                   

με ένζυμα και ηλεκτρολύτες,                                                                                                                                    
στο κενοτάφιο , ψηφιδωτών γυμναστηρίου.                                                                                                                                        

Σώρα,                                                                                                                                                                                  
με την υπομονή Μανδαρίνου                                                                                                                  

καλλιγραφώ στα μεσοδιαστήματα                                                                                                                      
των μικρότερων στιγμών της ζωής,                                                                                                                      

σιωπηλές εντολές                                                                                                                                                                
για την αναστροφή του χρόνου. 
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ΒΙΒΛΙΟ ΦΨΡΙ ΤΓΓΡΑΥΕΑ 
 

Ο διπλά κουτσός λαχειοπώλης                                                                       
σερνόμενος με τον κορμό του                                                                      

κραυγάζει την τύχη την καταραμένη:                                                      
«και ποιος έχει λεφτά για πέταμα;»                                                               

Σης ίδιας γενιάς άλλος ρακένδυτος, ρωτούσε αυστηρά:                                        
«έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο;                                                                                   

Δεν είναι για γυναίκες και παιδιά                                                                            
είναι ένα εξαιρετικά πρόστυχο βιβλίο»                                                  

Είναι  το είδος του βιβλίου                                                                                        
στα χέρια ενός που αποκαλύπτει                                                                              

ότι είναι χωρίς νόημα                                                                                                     
μα αυτό δεν είναι τίποτα...                                                                        

«εδώ υπάρχει ένα αληθινό βιβλίο                                                                         
είναι χονδροειδές μέχρι ακόλαστο                                                                               
αν το αγοράσεις θα το διαβάσεις!»                                                              

Αν εξαιρέσεις  το  αισθητικό πρόβλημα του χώρου,                                                   
η καταδίκη του ακαδημαϊσμού ήταν ευχάριστη                                                      

από την περιγραφή της ρητορικής αυτής απάτης:                              
«έχετε  διαβάσει αυτό το πολύτιμο βιβλίο;»                                               

Η έλλειψη χώρου με έσπρωξε                                                                                   
πάνω στα απλωμένα χέρια του                                                                                     

και στη ματιά του  που ανίχνευε τις σκέψεις μέσα μου ...                                    
«ιερό ! ιερό ! αυτό το πολύτιμο βιβλίο"                                                  

άνοιγε τα χέρια να με αγκαλιάσει                                                                             
ζητώντας την ίδια ανταπόδοση                                                                 

γνωρίζοντας   ότι είμαι ο συγγραφέας. 
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Η ΓΕΨΜΕΣΡΙΑ ΣΟΤ ΕΡΨΣΑ 

 

Σο ένα πάνω στο άλλο ανασαίνει.                                                                         
Είναι η μάχη των σωμάτων,                                                                                    

η μυστική γεωμετρία ,                                                                                           
μες την εν χώρο,                                                                                               

ηχηρή των όντων ορμή.                                                                                   
Αυτοί οι δυο έμπνεοι όγκοι                                                                                 

είναι οι αιώνιοι συνοδοιπόροι                                                                                 
στου έρωτα την ουτοπία,                                                                                   

στο προοπτικό σημείο,                                                                                                
το άλαλο των τρελών                                                                                            

σημείο φυγής,                                                                                                     
στην ένωση των τέλειων σχημάτων                                                         

που προκαλούν την γεωμετρία.                                                                
Μυστήριο των ανασασμών                                                                                      

αυτοί οι δύο  τροχοί,                                                                                                         
οι περιστρεφόμενοι στο διηνεκές,                                                        

πρόσωπο με πρόσωπο,                                                                                               
όσο κρατάει το ταξίδι και το γέλιο,                                                         

κυνηγημένα αδιάκοπα                                                                                              
από το πλάνεμα της ερωτικής πορείας.                                                                   

Σο ένα πάνω στο άλλο ανασαίνει                                                                            
στο αλαφροΐσκιωτο καρδιοχτύπι,                                                                      

στο άλμα  της γεωμετρίας ,                                                                          
την έκρηξη της ύλης και του χρόνου. 
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Η ΔΕΠΟΙΝΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ 

 

Δεσποινίς                                                                                                                                                            
χαίρομαι που διασχίσαμε                                                                                                                                             

καβάλα την νύχτα.                                                                                                                                                
Σώρα όμως                                                                                                                                                                
δεν βλέπω                                                                                                                                                                        

καμιά πιθανότητα επανάληψης.                                                                                                                       
Είδα την χαραυγή                                                                                                                                                                  

Σα άχρωμα  μάτια σου                                                                                                                                                                             
και την χαίουσα χωρητικότητα                                                                                                                                

της τράπεζας καρδιάς σου                                                                                                                                             
να κηδεύει τους σκοπούς μου.                                                                                                                     

Δεσποινίς,                                                                                                                                                                        
είσαι ένα ακόρεστο Βαμπίρ,                                                                                                              

φτιασιδωμένο  με όλα τα πάθη των ανδρών.                                                                                                       
Ίπτασαι επιτήδεια                                                                                                                                                   

με των αρσενικών τα αυτοκίνητα                                                                                                                             
πάνω από την άσφαλτο                                                                                                                                                     

με χρυσοβαμμένα τα φτερά                                                                                                                                
και πληρωμένα τα καπούλια. 
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ΓΤΝΑΙΚΑ-ΠΑΓΨΣΟ 

 

Γυναίκα-παγωτό, άνοιξη  σε γνώρισα                                                                   
όταν θωρούσα τον Ορίζοντα                                                                                  

και  η βελόνα της πυξίδας μου                                                                     
όριζε την ερημιά προς Νότο.                                                                            

Βόρεια : εσύ.                                                                                                       
Εσύ, που στη ματιά μου διάβασες, μάγισσα,                                                                   

την λέξη :  παραδίνομαι                                                                                                
και το κεντρί περίτεχνα                                                                                          

κάθε πανσέληνο                                                                                                         
με πρόσχημα αγάπης                                                                                        
έμπηζες και ακόνιζες                                                                           

θεριεύοντας παράλογα                                                                                    
τα θέλω σου τα άγρια.  

  την πορεία,                                                                                                           
μου απόμεινε μονάχα,                                                                                        

σαν σιδερένια πανοπλία υπό διάβρωση                                                               
ένα κυκλώπειο σκουριασμένο πάθος                                                                    

για τους αμμόλοφους  των μηρών σου                                                                      
με τις ηδονικές εκρήξεις τους                                                                            

τις τυλιγμένες                                                                                                      
σε γεύσεις  και ζαχαρωτά.    

   Συφλός ιππότης                                                                                                        
ή κώνωπας που έλκεται                                                                                         

από αστραφτερούς  στηθόδεσμους                                                                         
και μάλιστα από τα στήθη τα λευκά σου,                                                     
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με εκρήξεις πάθους ,                                                                                         
και αναστάσιμες καμπάνες                                                                            

τυλιγμένες  με πέπλο                                                                                           
από παγωτό με γεύση σοκολάτα.  

        Ιωδιούχο ηδύποτο με πότιζες                                                                              
και ενώ πνιγόμουν στην αλμύρα σου ,                                                       

έφευγες,                                                                                             
πιλότος ηδονοσκάφους,                                                                           

που με μαστίγωνες μεσούσης της πτήσης,                                             
γελώντας πάνω από το Φάος.  

Κι αν, πίστεψέ το,                                                                                             
όσο ζω,                                                                                                               

μείνουν τα χέρια μου μονάχα δυνατά,                                                       
ακόμα και με αυτά ,                                                                                     

δάκρυα γαλάζια διάφανα,                                                                            
θα ρίχνω  στην πανσέληνο                                                                              

που σφυρίζει αδιάφορα                                                                                    
όταν βογγάς και "αναλιγώνεις",                                                          

λιγότερη πολύ από ένα πλοίο που σφυρά                                                              
και πολυάριθμη                                                                                           

απ΄όλα μαζί  τα βότσαλα της παραλίας,                                                                               
που ηχούν σαν χτυπήματα κουπιών                                                                   

σε θάλασσα ρηχή.  

Γυναίκα – παγωτό                                                                                             
σώμα με σοκολάτα                                                                               

…αμαρτωλή. 
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ΔΟΝ ΚΙΦΨΣΗ 

 

Γυάλινος και ιπτάμενος                                                                                                                                                 
με φτερά στους αστραγάλους,                                                                                                                             

αρχαίος κωπηλάτης                                                                                                                     
συννεφιασμένων βλεφάρων                                                                                                                      
σαρώνει ουρανό και κύματα                                                                                                                                       
με την απύθμενη φαρέτρα                                                                                                                                     

την γεμάτη                                                                                                                                                                      
με φαντασιώσεις και όνειρα                                                                                                                 

σκοτώνοντας                                                                                                                                                    
δράκους στο στομάχι                                                                                                                                                  

ο βραδινός παραμυθάς                                                                                                                                                   
ο ιππότης κάθε νύχτας. 
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ΔΕΜΟ 

 

Ορέγομαι                                                                                                                                                                                                                 
την ένθεη γύμνια της                                                                                                                                                      

την ζωγραφισμένη πάνω  στο χαρτί                                                                                                                       
γιατί  δεν υπάρχει τόπος                                                                                                                                                     

πιο λευκός και αμόλυντος.                                                                                                                                            
Αλλά και τώρα,                                                                                                                                                          

ομηρική φιγούρα  ο μισός μου εαυτός                                                                                                                                       
με γρήγορες περιστροφές   με πολεμάει                                                                                                                                                                                                                                       

με ένα δεσμό μιας θεσμοθετημένης πράξης                                                                                                                                                                                                                    
και ενός λωποδύτη της ηδονής. 

--Ο-- 

Θα σε αγαπώ αιώνια                                                                                                                                           

γιατί  φωνές ονείρων                                                                                                                              

φύτεψα στα αυτιά μου                                                                                                                      

φιλτράροντας                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

τις άναρθρες κραυγές σου. 

--Ο-- 

Li amerò eternally                                                                                                                                           
perché voci dei sogni                                                                                                                              

Ho piantato in miei orecchi                                                                                                                                                 
Per estinguo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

il vostro inarticulate grid 
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ΥΤΛΑΚΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΑΣΙΑ ΟΤ 

 

Αγαπημένη μου…                                                                                                     
Η φωτιά που άγγιξα                                                                                     
Δροσερό νερό ήταν                                                                                            

Και χωρίς αίμα και πόνο                                                                                         
το μαχαίρι που μου έμπηξαν.                                                                             

Ο χρόνος μακριά σου                                                                                           
κυλάει                                                                                                                          

ρυάκι κατακόκκινο.                                                                                    
Κολύμπησα                                                                                                              

στους χτύπους της καρδιάς σου                                                                             
και η ματιά σου,                                                                                                    

αχ, αυτή η ματιά σου                                                                                       
με στοίχειωσε αγαπημένη,                                                                          
έγινα το φάντασμα  θεού                                                                               

που αναρτά στα πόδια σου                                                                             
όλες τις διαδρομές μου.                                                                                                    

Θεός φωτιάς                                                                                                         
μέσα στα μάτια σου εγκλωβισμένος                                                                 

Αδιέξοδο                                                                                                  
Φωρίς επιστροφή… 
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ΦΑΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Φίλιες φορές κοίταξα στη λίμνη                                                                       
και έβλεπα ένα πρόσωπο άγνωστο                                                              

μιας κάθετης πτώσης με χαμένη παιδικότητα.                                           
Ξανακοίταξα Αύγουστο μήνα,                                                                        

την μέρα της γέννησης  μου                                                                           
και είδα ένα παιδί να χορεύει στα νερά,                                                      

να χαιρετίζει την ζωή,,                                                                                    
και εκεί, στα γόνατα,                                                                          
ορκίστηκα πεσμένος                                                                                          

το μυστικό της παιδικότητας                                                                                
να μη το ξαναφήσω. 
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ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΝΑΦΙΚΟΤ ΔΨΜΑΣΙΟΤ 

Μέσα στο δωμάτιο του Λάσκαρη                                                                                                                                         
μέσα σε ένα  ποίημα του                                                                                                                                       

ένας παλμός                                                                                                                                                         
άδειασε τις κάνες του                                                                                                                                  

ανάμεσα στα μάτια μου.                                                                                                                                   
Αφού επέζησα                                                                                                                                                                      

ο δικαστής αθώωσε το ποίημα                                                                                                                                                
και μου επέβαλε                                                                                                                                                   

φόρο κλοπής χωρίς τιμή                                                                                                                                      
γιατί τα όρια είναι λεπτά                                                                                                                                 
μεταξύ του φόρου τιμής                                                                                                                                             

και της κλοπής                                                                                                                                                 
ιδιαίτερα για ένα ποίημα.                                                                                                                                     

Έκτοτε,                                                                                                                                                                 
εκτίω την ποινή μου                                                                                                                                                                       
σε μοναχικό δωμάτιο. 
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ΓΙΑ  TUBA 

 

Μόνος ειμί και αμφικεάζω την νόηση,                                                                                                                             
αμφιδεής,                                                                                                                                                                      

όταν αμφικνεφής είναι η καθημερινότητά μου.                                                                                                           
μως όταν αμφιδέρκομαι όλη την μαγεία της ποιητικής θάλασσας                                                                           

αμφικαθέργω στην ψυχή μου αμφίαλος,                                                                                                            
το αμφίτριτον  φώς                                                                                                                                                

και αμφιστένω με μουσικούς φθόγγους                                                                                                                                 
που αμφιχορεύουν ,                                                                                                                             

αμφιέλεκτοι σιμά μου                                                                                                                                                        
διότι είναι η ώρα                                                                                                                                                              

που αμφιφώς μεσούντος  του ήλιου                                                                                                                              
ως αμφηβατήρ                                                                                                                                                                  

και ως αμφιφαής 

 

Ο Αμφίγειος 
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ΠΡΟΒΟΛΗ 

Είχα κάποτε καταπιεί                                                                                        

σιωπηλά μια προσβολή.                                                                                

Ψστόσο και σήμερα υπάρχει                                                                                 

σε μια σειρά σπασμών                                                                                       

χωρίς θόρυβο κανέναν.                                                                                      

Βαριά οβίδα                                                                                                    

βιωμένη αναλίσκεται… 
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ΣΟ  ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΤΛΟ 

Πιο μαύρος και από μια μπάντα της Νέας Ορλεάνης                                                                                                             
άφησα στις πολεμίστρες πίσω μου                                                                                                                            

τα  κουρέλια που φόραγα  μια την ζωή .                                                                                         
Κάτω από ένα δένδρο ζω                                                                                                                                         

παρέα με την αρκούδα που ατενίζει μέλι                                                                                                             
αναμένοντας την  όμορφη  Πορτορικάνα                                                                                                                   

Κάθε νυχτιά                                                                                                                                                             
όταν η πονηριά εξουσιάζει την σκέψη μου                                                                                                   

στοχάζομαι την ομορφιά της                                                                              
την γυμνή μέσα στο μέλι                                                                                      

και τα σκεπάσματα μέλι να μυρίζουν.                                                                                                                                                         
Και το φιλί της το γλυκό με άρωμα θυμάρι                                                                                                                                                     

να με δροσίζει από τα blues                                                                                                                                 
που καίνε σαν ήλιος θερινός στο  Ελαφονήσι.                                                                                                                              

Μαζί με την πορτορικάνα μου                                                                                                                                   
στριφογυρίζω στα σκεπάσματα                                                                                                                                            
σε κύκλους  γύρω από το δένδρο                                                                                                                                     

πριν άλλη μετακόμιση                                                                                     
σε άλλο δένδρο θα μας πάει.                                                                                           

τις πολεμίστρες και τα δένδρα                                                                                                                                     
αφήνω χαραγμένα Φοϊκού με ημερομηνία 1694,                                                                                                                 

το έτος που έφυγε και ο Μπάσο                                                                                                                                                        
ο περιδιαβαστής κοσμοκαλόγερος                                                                                                                                     

που με συντρόφευε στα δάση με το μέλι.                                                                                                               
ε χαιρετώ τώρα,                                                                                                                                                        

έφερε ο γιατρός το πουκάμισο το άσπρο                                                                                                                                                     
με τα υπερμεγέθη τα μανίκια .                                                                                                                                     

Αρκούδα,                                                                                                                                                                     
φτιάξε μου το αόρατο βερνίκι,                                                                                                                      

δεμένος πισθάγκωνα                                                                                                                                                                       
τις αμαζόνες πώς να πολεμήσω; 
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Ο ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΞΕΝΑΓΟ 

Ερχόταν και μας έδειχνε                                                                                                                                       
τα φώτα της πόλης.                                                                                                                                       

Υωτισμένο το σινικό τείχος                                                                                                                                 
μας καλεί το πρωί                                                                                                                                                
να το ξεχάσουμε. 
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ΑΥΙΕΡΨΕΙ 
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ΓΙΑ TUBA                                                                                                                                                                

ΣΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΤΓΑΝΕΛΗ. (εις μνήμην) 

Σο 2004 στις 31 Ιανουαρίου,  είχα την χαρά   σε μια λογοτεχνική 

βραδιά του φίλου ποιητή Αργύρη Φιόνη να συνυπάρξω μουσικά  με 

τον μεγάλο μουσικό και άνθρωπο Γιάννη Ζουγανέλη. Ψς μαέστρος η 

ευγενική  ματιά του οδήγησε τους αυτοσχεδιασμούς από την TUBA 

του και τα ξύλινα πνευστά  μου σε παράλληλους κόσμους με την 

ποίηση του Αργύρη Φιόνη. Μια βραδιά που γέμισε τα τοπία της 

ψυχής μας.  Ο Ζουγανέλης  στη  βιβλιοθήκη που είχε δημιουργήσει 

και κάνει δωρεά  στην ΄ Άνω   Αιγίρα , μου εξήγησε το ποίημα που 

είχε γράψει για τον φίλο του ποιητή Νίκο Καρούζο και το οποίο είχε 

αφηγηθεί στον πρώτο Ελληνικό δίσκο για ΣUBA  το 1988. Αιτία 

υπήρξε η λέξη  «αμφιφλόξ» που είχε παραδώσει  αμφιθάλουσσα  με 

την ποίησή του ο Καρούζος. ε γράμμα μου, του αφιέρωσα το ποίημα 

«για TUBA»   παιχνιδίζοντας μέσα στις 67 λέξεις του «αμφι<» που 

μου είχε δωρίσει. Σο παραθέτω σε   απλή απόδοση: 

ΓΙΑ TUBA 

Μόνος είμαι και κόπτω στα δυο την νόηση, γεμάτος φόβο,                                                                                                                                                                               
όταν σκοτεινή είναι η καθημερινότητα.                                                                                                                       

μως, όταν περισκοπώ  όλη την μαγεία της ποιητικής θάλασσας                                                                  
περικλείω στην ψυχή μου το υπό της θαλάσσης                                                

περιβαλλόμενο , το διάτρητο φώς,                                                                                                                                                              
και βογκίζω εκ βάθους  με μουσικούς φθόγγους                                                                                                       

που χορεύουν πέριξ, ως τροχός σιμά μου.                                                                                                                                            
Είναι η ώρα που ο ουρανός φωτίζεται                                                                           

από τα δυο ουράνια σώματα, ήλιο και φεγγάρι.                                                                                                                                               
Μεσούντος του ήλιου, ως υπερασπιστή                                                                  

στην πέριξ του νεκρού μάχη  για να μην σκυλευτεί.   

Ο πλησιόχωρος,  Γείτων… 
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ΠΟΙΗΗ ΔΨΜΑΣΙΟΤ                                                                                                    

ΣΟΝ ΦΡΗΣΟ ΛΑΚΑΡΗ (εις μνήμην) 

τον ποιητή  Φρίστο  Λάσκαρη, που η  «ποίηση δωματίου» γέμισε και 

το δικό μου χώρο. 

 

ΚΤΚΛΑΔΙΣΙΚΗ ΚΟΡΗ                                                                                                                                        

ΣΟΝ ΑΡΓΤΡΗ ΦΙΟΝΗ  (εις μνήμην) 

  Ο ποιητής και αγαπημένος φίλος Αργύρης Φιόνης στο βιβλίο του  

«ΣΟ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟ ΤΧΟ»  και στο κείμενο « Αλφειός και Αρεθούσα» 

με τις σημειώσεις του με οδήγησε να ερευνήσω περί  του μύθου 

αυτού που πράγματι είναι υπέροχος. Η αφιέρωση αυτή εκφράζει και 

την απορία μου αν γνώρισε την Κυκλαδίτικη Κόρη με τις 

μακροχρόνιες βουτιές του στον Αλφειό μιας και φυσικά τυφλός δεν 

υπήρξε. 

 

ΑΥΗΓΗΕΙ ΠΕΟΝΣΑ                                                                                                                                    

ΣΟΤ ΜΟLES BAND 

τους παιδικούς μου φίλους , Αντώνη Λυμπερίδη, Σάκη Δέδε,  Ηλία  

Μισύρη, Γιώργο Κανέλο, Αντώνη Γαρδεράκη, Μάκη Κατραφίλια, 

Αποστόλη  Κουρκούτα, που με τους MOLES BAND  διασχίσαμε τη 

νιότη μας σε μουσικούς δρόμους. 

 

ΦΡΨΜΑΣΙΚΕ ΓΡΑΜΜΟΚΙΑΕΙ                                                                                                                       

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, ΘΑΝΑΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ 

Που με την αγάπη και την  εξαίσια αφήγησή τους έδωσαν «ήχο και 

σάρκα» στην ηχογράφηση των ποιημάτων. 
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ΑΛΚΟΟΛΗ                                                                                                                                            

ΣΟΝ ΠΑΤΛΟ ΒΑΚΑΣΑΣΗ 

τον μουσικό και φίλο PAVLO V, που με υπομονή  και επιμονή στην 

λεπτομέρεια –εν μέσω καύσωνα- «έστησε»  ηχητικά το C.D  

«εικαστικές ανατομίες» . 

 

ΠΟΡΕΙΕ ΖΨΗ                                                                                                                                                                        

ΓΙΨΡΓΟ ΛΑΝΑΡΑ, ΘΨΜΑ ΑΝΕΜΟ, ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 

Που με την εικαστική ομάδα  ΙΜΕΡΟ, «χτίσαμε» την πρώτη 

ποιητική ανθολογία μου  «ΕΚΕΙ<»  με ζωγραφική και φωτογραφία. 
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O Θανάσης Πάνου 

πούδαζε Οικονομία, Κοινυνιολογία - Εγκλημαηολογία και 

ππαγμαηοποίηζε ειδικέρ ζποςδέρ εικαζηικών ηεσνών (εικόνα 

ήσορ-κίνηζη-λόγορ), ζηο art & culture center for artistic 

development & culture με ανηικείμενο έπεςναρ ηην λειηοςπγιά ηηρ 

καλλιηεσνικήρ θόπμαρ και ηη μοπθική ηηρ ανηιζηοισία από ηο ένα είδορ ηέσνηρ ζηο 

άλλο. Έσει λάβει μέπορ ζε αηομικέρ και ομαδικέρ εκθέζειρ Ζυγπαθικήρ – Video-Αrt, 

ζηην Ελλάδα και ηο εξυηεπικό και έσει οπγανώζει λογοηεσνικέρ εκδηλώζειρ και 

δπώμενα πλαιζιυμένα με μοςζική και οπηικοποίηζη ποιηηικού λόγος. Ωρ 

εκπαιδεςηικόρ έσει επγαζηεί με ομάδερ art therapy για παιδιά με ειδικέρ δεξιόηηηερ 

και είναι επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηος κένηπος ΚΑΛΛΘΣΕΧΝΘΚΩΝ 

ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΩΝ ΚΑΘ ΠΑΘΔΕΘΑ ΣΕΧΝΩΝ ζηο ημήμα πειπαμαηικήρ έπεςναρ 

και έκθπαζηρ. Άπθπα, λογοηεσνικά κείμενα και ποιήμαηα ηος έσοςν δημοζιεςθεί ζε 

εθημεπίδερ ,πεπιοδικά και ανθολογίερ. Με ηο μοςζικό ζσήμα ηυν MOLES BAND 

έσοςν επενδύζει μοςζικά παπαγυγέρ για νηοκιμανηέπ. 
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Εκδόσεις schooltime.gr 

Σηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 

 

http://www.schooltime.gr/
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 Αξίες & Απαξίες  

ΠΡΟΒΟΛΗ 

Είχα κάποτε καταπιεί                                                                                                                      

σιωπηλά μια προσβολή.                                                                                                                  

Ψστόσο και σήμερα υπάρχει                                                                                                                       

σε μια σειρά σπασμών                                                                                                                      

χωρίς θόρυβο κανέναν.                                                                                                                       

Βαριά οβίδα                                                                                                                                         

βιωμένη αναλίσκεται… 

 

http://www.schooltime.gr/

