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ΜΕΡΟΣ Α’

Μια εισαγωγή…
Ετούτο το βιβλίο μου της ποίησης, το αφιερώνω
στους ανθρώπους που χρωματίζουν με την
επικοινωνία τους, την δική μου
καθημερινότητα…
Στις φίλες:
ΑΝΝΑ Μ., ΜΑΡΙΑ Τ., ΜΕΝΗ Μ., ΚΥΡΙΑΚΗ Κ., ΓΙΟΛΑ
Α., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Κ., ΟΛΓΑ Κ., ΕΥΑ Γ., ΕΙΡΗΝΗ Α.,
ΑΝΝΑ Γ., ΕΛΕΝΗ Τ., ΜΑΡΙΝΑ Σ., ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.,
ΒΑΣΩ Π., ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α., ΔΗΜΗΤΡΑ Τ., ΕΥΤΥΧΙΑ Α.,
ΦΩΤΕΙΝΗ Γ., ΒΕΤΑ Σ., ΛΙΛΗ Κ. και άλλες…

Στους φίλους:
ΣΤΕΛΙΟ Χ., ΓΙΩΡΓΟ Σ., ΣΠΥΡΟ Σ., ΝΙΚΟ Δ., ΝΙΚΟ Σ.,
ΓΙΩΡΓΗ Δ., ΚΩΣΤΑΣ Κ., ΑΝΤΩΝΗ Θ., ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Χ., ΑΥΓΕΡΙΝΟ Α., ΓΙΩΡΓΟ Π., και

άλλους…
Πιπίνα Δ. Έλλη (Elles)
Σύδνεϋ, 6 Φεβρουαρίου, 2017
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*ΠΟΙΗΣΗ...
ΠΟΙΗΣΗ, ΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΥΤΟ ΤΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ; ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ;
ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ; ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ; ΓΙΑΤΙ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΟΥΝΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΕΝΩ ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ
ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΟΥΝ;
ΠΟΙΗΣΗ Η ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΦΩΝΗ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΟΜΗΡΟΣ, ΣΑΠΦΩ, ΑΛΚΜΑΝ, CATULUS
(CATULI CARMINA) ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ. ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο
ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΕΤΟΥΤΗ
ΧΑΙΡΕΤΑΙ, ΛΥΠΑΤΑΙ, ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ, ΠΛΗΓΩΝΕΤΑΙ. ΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ, Η ΑΚΟΗ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ. ΑΣ
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΘΕ. ΚΑΘΩΣ
ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΠΟΛΛΑ. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ.
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΑΛΟ ΥΠΠΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΣ!

(Γράφτηκε για το F/Β στις 3/8/’17)
*Συνεχίζω τα σχετικά με την Ποίηση ή και άλλα
Δημιουργικά Προϊόντα του ΝΟΥ....
Σας παρουσιάζω την άποψη του ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Ρωμαίου
που κατείχε τα Ελληνικά Γράμματα, ως ΈΛΛΗΝ) και ο
οποίος μας έδωσε καταπληκτικά κείμενα όπως ετούτο το
ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ (του ΑΝΩΝΥΜΟΥ [ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΄Η
ΛΟΓΓΙΝΟΥ] , ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ, έκδοση Ι. Ζαχαρόπουλου, Αθήναι, 1956, σσ. 44-45)
O Πέντε Τόποι του Ύψους, του ΑΝΩΝΥΜΟΥ:
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ:
1. Η Ευχέρεια Στην Σύλληψη Αδρών, Υψηλών Ιδεών
2. Σφοδρό με Έπαρση Πάθος,
Τα άλλα τρία είναι προϊόντα τέχνης:
3. Η ταιριαστή δηλαδή συγκρότηση της έκφρασης, της
οποίας στοιχεία της είναι η εκλογή των λέξεων και η
χρήση της μεταφοράς αφενός, και
5

4. Η επεξεργασμένη φράση αφετέρου
5. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο στην συνδρομή του
ΥΨΟΥΣ, και πηγή του μεγαλοδύναμου λόγου στην
οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προηγούμενα
στοιχεία, αποτελεί η ΣΥΝΘΕΣΗ η οποία τα κορυφώνει
σε υπέροχο και μεγαλόπρεπο ύφος. Η ΣΥΝΘΕΣΗ
δηλαδή η Ταιριαστή Συγκρότηση των Σχημάτων.
Ωστόσο άλλα είναι τα σχήματα του Στοχασμού και άλλα
τα
της
Φράσης
(Φράση:
λέξεις,
μεταφορά,
επεξεργασμένη φράση).
Αγαπητοί μου Φίλοι οφείλουμε να εκφράζουμε τις
απόψεις μας όχι μόνο με κάποιο ύφος... αλλά κυρίως με
κάποιο Ύψος!
(Γράφτηκε για το F/Β στις 4/8/’17)
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ΜΕΡΟΣ Α’
Άνοιξη… ή Φθινόπωρο…
Σύδνεϋ, 20/3/’17

«Ο Μάρτης τ’ άξιο παλικάρι»
να φύγει… φύγει… βιάζεται
«και ο Απρίλης το όμορφο παιδί…»
να υπηρετήσει ετοιμάζεται
με την δική του προσφορά
στο πέρασμα του χρόνου...
Άνοιξη ή Φθινόπωρο
Ελλάδα ή Αυστραλία
της Φύσης της αρχόντισσας
κρατά η φιλοπονία!
Εργάζεται με πρόγραμμα
Αέναα δημιουργώντας
μείγματα στην παλέτα της….
άνθη πρωτόγνωρα… καρπούς
στους κήπους της αέναα!
Ποιος θα μπορούσε
να καυχηθεί πως αντάξια
μιμείται της Φύσης
την υπερούσια στον αιώνα
δημιουργικότητα;
Δεν είναι τα Τριαντάφυλλα
μήτε και τα Χρυσάνθεμα
που κάνουν την καρδιά μας
να σκιρτά ως προς την τελειότητα
της δημιουργίας τους!
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Ας μην ξεχνούμε πως αέναα
γεννά… τα αρώματα
της Άνοιξης… του Φθινόπωρου…
που οι θνητοί μιμούνται
«κλέβοντας» το έλαιο-άρωμα
που μόνο η φύση ξέρει
και δημιουργεί!
Τι ήπιες οι εποχές
που η φύση
μας προσφέρει!
Τον Νου μας πώς μαλάζουν.
Πώς τον διδάσκουν
το βήμα να μετρά…
Τους προάγγελους
του χειμώνα ή του θέρους
-οξέων εποχώννα σέβεται
και τον διδάσκουν πώς
να μάθει να χειρίζεται
την παγωνιά… τον καύσωνα!
Το μελίσσι είτε αφυπνίζεται
είτε ετοιμάζεται για διακοπές…
Τα κατοικίδια τεντώνουν
τα άκρα τους νωχελικά
και οι άνθρωποι εδώ κι εκεί
απανταχού,
Ελλάδα – Αυστραλία,
να επιζήσουν προσπαθούν!
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Η κατηφόρα, αλύγιστη,
έγινε ανηφόρα…
και δεν το ξέρει πια κανείς
ποια από τις δύο
είναι η καλύτερη!
Υπάρχει άραγε οδός,
άλλη εκείνης
που εσαεί φιλόπονος
η φύση υπαγορεύει;

Γράφεις…
Σύδνεϋ 20/3/’17

Λες πως φροντίδα σου είναι
να εξαπλώνεις τα Άλγη
σε μία άλλη διάσταση
(την Υπεράνθρωπη Σφαίρα!)
της Αναλγησίας
και εκείθεν, η διάσταση ετούτη
σε χώρο ουτοπίας εξελίσσεται
χάριν της σύζευξης των πνευμάτων!
Τώρα που το σκέφτομαι εκ νέου
Αναθεωρώ…
Άποψη = Λάθος!
Το γεγονός ότι συγκεντρώνεις
τα άλγη,
σε μία διάσταση εν εξελίξει
δεν σημαίνει καθόλου
ότι τα καταργείς
ή τα αποκωδικοποιείς
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από την υφή της στόφας τους,
και ότι εκείθεν τ’ απαλλοτριώνεις
επιφέροντας την ανάταση!
Κάθε άλλο ποιητά μου!..
Τα υπογραμμίζεις
τα οξύνεις, τα θρυμματίζεις ίσως
όχι για να τα πολλαπλασιάσεις
αλλά για να διαιρέσεις
τον αφόρητο όγκο τους.
Μνημονεύοντάς τα
τα καταθέτεις σε ένα πηλίκον
που έχει ως συνέπεια
την συνέχεια
με μάθημα την ακρίβεια
του διηνεκούς…
στην κοινή αντίληψη
ομήγυρης ομοίων σου
ή και αναγνωστών σου,
για την συγκατάβασή τους
την συγκατάθεσή τους ίσως
για όσα αραδιάζεις
ή την συναίνεσή τους… τελικά,
γεγονός υπέρμετρης αξίας!
Παρηγορείσαι έτσι ποιητά μου
για τα άδικα τριγύρω σου
έχοντας μοιρασθεί τις σκέψεις σου
με ομόπνοους!
Έτσι απλά!
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‘Ο,τι χρειάζομαι… το έχω!
Σύδνεϋ, 20/2/’17

Κυρά μου…
Βάλτωσα μες τα μάτια σου!
Σκέφτομαι τι θα γενώ
αν κάποτε τα χάσω!
Για να τα ξαναβρώ…
ποιες θάλασσες να πλεύσω
η μοίρα μου ορίζει,
ποιους ουρανούς να οργώσω,
ποιους αγγελιαφόρους
να εμπιστευθώ;
Τα χείλη σου λιμπίζομαι…
Κεράσια λαμπερά
αχόρταγα τρυγώ τα!
Στην σκέψη της απώλειας
του λόγου του γλυκού σου
με πιάνει πανικός!
Ποια μάνα δώρα τέτοια
θα τολμήσει
την θέση τους να πάρουν!
Μα είσαι εδώ! Είμαι τρελός!
Τι σκέψεις, τι παράνοια!
Τι βάσανος ο φόβος
της απώλειας!
Δόξα στον Πλάστη μου
ξεχωριστή η ευλογία Του!
Ευχαριστώ σε Φίλε…
Κι ό,τι χρειάζομαι… το έχω!
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Πλάστη των Θνητών!
Σύδνεϋ, 20/2/’17

Σεβάσου τις ανάγκες μου
και άκου τες καλέ μου!
Την ευχή σου ζητώ
βοήθησε παρακαλώ!
Δεν θέλω να ματώσεις
σ’ απελπισιάς κραυγή!
Αρωγός στου λάβαρου
την ανύψωση,
την επανάσταση ευλόγησε!
Δεν αντέχω στις οιμωγές
που αίρονται
όλο και πυκνότερες !
Δημιουργέ,
Συντονιστή της Ύπαρξης,
Πολύνοε…
Πού έδει σου η δύναμη!
Πού έδει σου το φως σου!
Πώς έδει σου η θέληση!
Τον γιο Σου, παρακαλώ σε…
-τον Προμηθέα-,
μην τον εγκαταλείπεις!
Πλανήτης… βυθίζεται
στην παράνοια,
στης εγωπάθειας
τα ισκιώματα,
στην απαλλοτρίωση
από το πνεύμα
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των προγόνων του!
Κατέβα πνεύμα αιώνιο
στην γη σου την πολύπαθη!
Φιλεύσπλαχνε… Εσύ!
Εσύ… που επέτρεψες
στον αετό
να σε κατασπαράζει
για το καλό
των πλασμάτων σου…
Αφύπνισε το γένος
των λεόντων…
καθάρισε τους στάβλους
που μολύνουν οι βάρβαροι!
ΑΜΗΝ!

Μη με κοιτάς…
Σύδνεϋ, 6/2/’17

Μη με κοιτάς με παράπονο!
Έκανα ό,τι μπορούσα
να λειαίνω τους πόνους
να στερεύω τα δάκρυα
να ζωγραφίζω χαμόγελα
χαρά να προσφέρω!
Όμως οι καιροί απέδειξαν
το μάταιο των δώρων μου
και αισθάνομαι φτωχή
με «μηδέν» ικανότητες!
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Μη με κοιτάς με το παράπονο
στα χείλη κρεμασμένο!
Την αγάπη μου έσπειρα
και της καρδιάς μου
τους χυμούς πρόσφερα
το κορμί μου μόχθησε
στην μικρή αγκαλιά του
να κρατήσει τα βάρη
που στην πορεία θέριευαν…
Όλα… υπήρξαν μάταια!
Τα μάτια μου ανήμπορα
λευθέρωναν
το δάκρυ της υπομονής
στης προσμονής
τον δρόμο τον ατέλειωτο.
Όμως κι ετούτο,
μάταιο αποδείχθηκε…
Δεν μέτρησε στην πορεία!
Την ψυχή μου την πρόσφερα
στην λατρεία των κλάδων
και την κρέμασα πάνω τους
αληθινής αξίας λάβαρο...
Όμως κι ετούτη πνέει
τα λοίσθια τώρα πια!
Άδειος φλοιός,
ζουμερού άλλοτε απέμεινα,
κι αναρωτιέμαι
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ποιος θα ήμουν τελικά
αν τα δώρα που σπατάλησα
τα είχα φυλάξει
για μένα μόνο!
Ω! ναι!
Τότε οι σημερινοί αχάριστοι
θα μου πρόσφεραν το παράσημο
της ανοιχτής παλάμης
ως βραβείο!
Ε… Ναι!..
όντως για τους ανάξιους
η όποια η θυσία
απλά… είναι βλακεία!

Τι φταίει επιτέλους;
Σύδνεϋ, 5/2/’17

Άβελ… Καϊν…
Δύο αδέλφια, τέσσερα
ή και έξι…
Πρωτόλεια… Βενιαμίν…
Η Μέση πάντα υποφέρει…
και η των θρησκευόμενων
μερίδα,
αδιάφορα σφυρίζει.
Θεώμεθα τα της ζηλοτυπίας
οικτρά…
Η αγάπη απουσιάζει…
δεν μετρά….
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Η ζηλοτυπία κυριαρχεί
κι αναρωτιέται κανείς
τι πήγε άραγε στραβά;
Η αγάπη η φροντίδα,
η αέναη προσπάθεια
στην παραζάλη του χρόνου,
εξανεμίστηκαν
αφήνοντας καρδιές ερειπωμένες.
Πώς να γυρίσουμε σελίδες
του παρελθόντος
πού ‘γιναν στάχτη… στάχτης…
Και τα τρόπαια που δήθεν τις έστεψαν,
κατέρρευσαν ως αθλιότερες
των αθλίων!

This Sunday
Sydney 5/2/’17

Our creator decided
to burn us
by sending his angel
with his firing sword,
THE HOLY SUN!
Come on dear!
I’m sitting here
inside our dining
complaining
just about everything!
I have become boring
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and this makes me look
older than I am!
Nobody likes people
like that around!
I’ve got to try overcome
This attitude
even if I find it difficult!
HATRED!

Not that well… obviously!
Sydney, 5/2/’17

I have a headache
I feel crumby
I feel nauseous
I am angry
I am sad
I am hopeless,
I look silly
Oh! Yes! I’m an idiot
Only because I let things
get to me… upset me…
make me angry!..
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“Βulldust!”
Sydney, 5/2/’17

Sometimes I feel
all my thoughts
all my words
are nothing,
but a huge… NOTHING!
A big-fat NOTHING!
There are no Eaves
Hearts, Souls
to understand or appreciate
them…
Any better expression…
than the one, on the title?

«Μεγάλη μπουκιά φάγε
Μεγάλη κουβέντα μη λες!»
Σύδνεϋ, 4/2/’17

Η σοφία των απλών ανθρώπων
είναι παροιμιώδης!
Ας αποθηκευτεί στα ερμάρια του Νου
καθώς η μεγαλοστομία είναι
της μόδας,
και οι χαμηλοί τόνοι στερούνται
αποδοχής… και φήμης.
Όσο για την υστεροφημία λάθους
κάποτε -και παρ’ ελπίδα- κοστίζει
ένα χέρι ή ένα πόδι…
Ας προσέχουμε λοιπόν,
καθώς οι Δεινόσαυροι είναι
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περισσότεροι απ’ ότι πιστεύουμε.
Η ταπεινότητα επιβραβεύεται.
Τα κύμβαλα που κουφαίνουν
αποπέμπονται μεν
αναπληρώνονται δε από
την εύφημη διακριτικότητα.

Δεν είμαι καλός κ’ αγαθός…
Σύδνεϋ, 4/2/17

Το «γνώθι σαυτόν»…
το να αποδέχεται ένας τα πλεονεκτήματα
ή τα μειονεκτήματά του, είναι προτέρημα!
Προτέρημα να προλαβαίνει ένας
την όποια καταστροφή ελέγχοντας
την διάθεσή του
όταν εκείνη τείνει να προκαλεί
ύφεση του ύψους
με κίνδυνο να τα κάνει θάλασσα!..
Ίσως μπορέσει να σταματήσει
με τον έλεγχο
και την αμεσότητα της επιρροής
του λόγου του!
Ο ορισμός «Μη μιλάς πολύ!»
είναι μία λύση
καθώς στην απουσία του λόγου
αναδύεται η Άγια Σιωπή, αρωγός
ως προς την Υψηλή Δημιουργικότητα!
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Δεν είδα… δεν ξέρω….
Σύδνεϋ 4/2/17

Έτσι είπε ο άνθρωπος,
ξεπλένοντας την ευθύνη του
στον απέναντι…
Η δική του είχε άλλη υφή
απευθυνόταν στην υπόληψή του.
Ο απέναντι δεν ήτανε δικός.
Όταν ζητήθηκε η μαρτυρία
της παρουσίας του
στην διένεξη περί «του κυνός»
του απέναντι… με τον διπλανό,
ετούτος έπλυνε τα χείρας του!
Και βέβαια οι ιστορίες
επαναλαμβάνονται
και άσχετα με τον χρόνο
τα αίτια ή τα ονόματα!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ…
Σύδνεϋ, 4/2/17

Στον κεραυνό που ζωντάνεψε
τον εχθρικά διακείμενο…
γάιδαρο…
που τολμά να με κοιτάζει
από το παράθυρο!
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«Το ήξερα ότι ήσουν όμορφη!»
Σύδνεϋ, 4/2/17

Ετούτες οι λέξεις, ακούγονται
περίεργες, παράξενες…
Αντιλαμβάνομαι
την εκ του μακρόθεν αίσθηση
που μπορεί να προκαλέσει
μία φωτογραφία
ανθρώπου που επικοινωνεί
μαζί σου για χρόνια
χωρίς να έχει δει ποτέ
το πρόσωπό σου!
Πρόκειται για την πέμπτη
αίσθηση ενός,
ή μήπως πρόκειται για έλξη
που αναβλύζει από τις λέξεις
όταν απλώνονται στο λευκό
του υπολογιστή…
Ή ίσως η κάποια διαίσθηση
της εκ του μακρόθεν γνωριμίας
μέσω ενός μέσου κωφού
τυφλού, ωστόσο άκρως
επικίνδυνου παντογνώστη!
Και όμως… ήξερε
ότι “ήσουν” όμορφη!
Επικίνδυνα πράγματα!
Ξεσηκώνουν αδικαιολόγητα…
Ήταν απλά μία διαίσθηση
που αιτεί ευχαριστήρια!
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Θυμώνω!
Σύδνεϋ, 3/2/17

Kάποτε...
Θυμώνω τόσο εύκολα,
π’ αναρωτιέμαι
ποιος δαίμονας, παίζει κρυφτό
με την καλή μου διάθεση…
ή με την σωφροσύνη μου!
Αν ήμουνα κακιά,
θα ήμουν ίσως γελαστή,
τα νεύρα μου θα έκρυβα!
Κάποτε...
Με βασανίζει ένας
πρωτόγνωρος θυμός,
μ’ αναταράζει σύσσωμη
κι αναρωτιέμαι γιατί και πώς,
παραπονιέμαι!
Τι άραγε να κάνω;
Ίσως τα μάτια μου να κλειώ
σε πράγματα,
ανάξια των περιστάσεων.
Ίσως θα πρέπει να μετρώ
ως το διακόσια…
ώστε να μείνω υγιής
να πάψω επιτέλους να τρυπώ
τα τύμπανα των γύρω μου
τσιρίζοντας διαρκώς!
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Οφείλω το, στον εαυτό μου
να μην σκοτώνομαι
για τα τριγύρω μου στραβά !..
Να κλειώ τα μάτια μου
και να σοφίζομαι
αστεία ευφυή!
Τότε… απ’ όλους πρώτη
θα γελώ εγώ..
γνωρίζοντας την εναντίον μου
πλεκτάνη,
για τις αναποδιές που με ωθούν
να θέλω μόνο… να γελώ... γελώ…
για να μην κλαίω!
Ένας… επί επτά!
Σύδνεϋ, 1/2/17

1. Μάγε μου, Αγαπημένε...
Αγαπημένε, Μάγε μου!
Δεν είναι που μπερδεύομαι
ΑΣΜΑ να ξεκινήσω,
τον στίχο δοκιμάζω!
Πώς πιότερο ταιριάζει σου…
η τράπουλα της Μοίρας
όταν φυσάς στον άνεμο
τα πονηρά της φύλλα…
δίχτυ και απλώνεις το
στην γαλανή χαρά;
Μπερδεύομαι κομμάτι
σαν την παραχαϊδεύεις…
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σαν την ανακατεύεις!
Τα θαύματά σου ΜΑΓΕ μου
εύκολα πια με πείθουν!
2. Αλήτη, αγαπημένε μου
της ράτσας μου αίλουρε
στο φράχτη σκαρφαλώνεις
τραγούδι μου σκαρώνεις
πως γιασεμί στου στήθους
την κουμπότρυπα,
μου πρέπει!
3. Εργάτη, αγαπημένε μου,
με ήλιο ή με παγετό,
φοράς πάντα χαμόγελο…
κι ας είσαι κουρασμένος!
4. Ιππότη μου, γενναίε
την πιο απλή γυναίκα
με δύο μονάχα λέξεις,
«Σε λατρεύω!»
με λίγα τριαντάφυλλα
κι ένα ζεστό χαμόγελο
σε βάθρο ανυψώνεις!
5. Εραστή μου, αιώνιε!
Στο παιχνίδι της αγάπης…
Τα δώρα σου προσφέρεις
παίρνεις πίσω αντίδωρα
ζυγίζοντάς τα ακριβώς
στων αισθημάτων τον ζυγό!
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6. Γλεντζέ μου, αγαπημένε…
Παράγγειλες για χάρη μου
στην μουσική παρέα
το πιο όμορφο ταγκό
να με χορέψεις μου ζητάς
όπως στον πρώτο μας χορό!
7. Σύντροφέ μου…
πιασμένοι χέρι-χέρι
βαδίζουμε τον χρόνο μας
στα ίδια πάντα μέρη!
Δίπλα μας ρέει ήρεμος
ο ποταμός της ύπαρξης.
Η γέφυρά που ενώνει,
μας έφερε από απέναντι
στο ίδιο μονοπάτι!
Σύντροφέ μου αγαπημένε
γλυκιά κοντά σου η ζωή!

Το παγωτό…
Σύδνεϋ, 2/2/17

Πάντα το αγαπούσα…
Αυτή είναι η αλήθεια!
Μικρή, το κυνηγούσα,
το λάτρευα τόσο πολύ…
τα δόντια μου ξεχνούσα!
Παγωτατζής; τον λάτρευα
κι ευχόμουνα να ήτανε
πάντοτε καλοκαίρι!
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Μεγάλωσα, κι ας γνώριζα
οφέλη ή ζημίες του,
το είχα στο ψυγείο μου
κοντά στις πρώτες ύλες!
Το λιμπιζόμουνα λοιπόν
και πάντα το «δοκίμαζα».
Τις όποιες συμβουλές
για το καλό του στόματος…
του σώματος και βάλε…
αδιόρθωτη και λαίμαργη
κακώς τις αγνοώ!
Το «άθλιο το παγωτό»
ακόμα το αγαπάω…
και όλα τα διαγράφω…
Παρέμεινα το «άτακτο παιδί»
που ήμουνα!

Αστέρι μου!
Σύδνεϋ, 2/2/’17

Άστρινος απόψε ο ουρανός.
Τα άστρα πώς τρεμοσβήνουνε
στην μέθη του αιθέρα!
Και ένα νιο, ατίθασο αστέρι
από τη μέθη της αγάπης
ζαλισμένο
βουτά κάθετα να βρει…
να αγκαλιάσει
πάλλευκο περιστέρι,
που χρόνια το χαϊδεύουνε
ο νους και η ματιά.
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«Γιατί παιδί μου;
Ξέχασες πως ο αιθέρας
φέρει απαγορευτικό,
για τ’ άστρα;
Πως είναι μολυσμένος
από δηλητήρια
που ο άνθρωπος φιλεύει
τους συνανθρώπους του;
Αέναα εφεύρει τρόπους
να απολείπουν οι πολλοί…
ώστε να μείνουν ολίγοι, οι λοιποί….
Ανέκαθεν, το περιστέρι-μάρτυρας,
διετέλεσε
ως ο αποδιοπομπαίος ταχυδρόμος
στην συνοικία των Ονείρων
και νυν του Εφιάλτη!
Τι τάχα ονειρευόσουν
πώς θά ‘βρεις σ΄ετούτο το αστέρι;
Παιδί μου ξέρω αέναα
πως ψάχνεις, για το περιστέρι σου!
Όμως… εκεί,
αργοπεθαίνει ο άνθρωπος…
η χλωρίδα… η πανίδα…
κι απατηλός ο αιθέρας παραμένει
γητευτής των ονειροπαρμένων
όπως κι εσύ, «αστέρι μου»!
Ω! ανέκαθεν η απληστία υπήρξε
ηγεμονεύουσα δύναμη.
Πολύ αργά για την βουτιά σου…
δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν
πλέον λευκά περιστέρια στην Γη!
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Μην κλαις παιδί μου!
Έτσι είναι η ζωή!
Γεννιόμαστε… ζούμε… πεθαίνουμε
χωρίς ποτέ, να ενσαρκώνονται
τα κάποια όνειρά μας!»
Ταξιδεύω στις γραμμές σου1
Σύδνεϋ, 28/1/’17

Ταξιδεύω στις γραμμές σου
κι αισθάνομαι την άκρως
επικίνδυνη αιώρηση ευαισθησίας,
όντος εμπλεκομένου
σε υφασμένο, κολλώδες ιστό!
Και χωρίς την χρήση του
Η Αράχνη έχει την ικανότητα
να κατασπαράζει τον πατέρα
των παιδιών της
ευθύς μετά την συνουσία
-επιβαλλόμενη εκ φύσεως, ισορροπίαχωρίς καν την χρήση του!
1

Μία ελάχιστη εισαγωγή στο παραπάνω ποίημα,
Ταξιδεύω στις γραμμές σου
Σε σχόλιό μου στο δίστιχο του Γιώργου Σταυράκη:
«Σε ιστό αράχνης αιωρούμαι
στο Δάκρυ σου ισορροπώ» (F/b 28/1/’17)
γράφω σε σχετικό με ετούτο, σχόλιό μου που εμπεριέχει
την φράση, Ταξιδεύω στις γραμμές σου.
και που τελικά σχηματίζει την επιγραφή
του ακέφαλου άλλως, παραπάνω ποιήματος και
το οποίο αφιερώνω στον αγαπητό Γιώργο Σταυράκη.
©Πιπίνα Έλλη (Elles), Σύδνεϋ, 28/1/’17
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Η εδώ αιώρηση, απαλύνεται
στο βάλσαμο δακρύου
προσώπου αγαπημένου.
Κι αν είναι από έρωτα
η ακαταστασία ετούτη,
τι θαύμα ο ρομαντισμός!
Τι ευλογία το δάκρυ
που από αγάπη αναβλύζει!
Μάρτυρας πόνου αγκυλωμένου
στα σπήλαια της καρδιάς,
ακούσια αναβλύζει
βάλσαμο ο ανασασμός
«ξέσπασμα»
βαθέως, ήρεμου, γλυκού
αντανακλαστικού,
στην όποια δύστυχη αιώρηση!
Τι δύναμη εγκλείει
ένα και μόνο δάκρυ…
τι αλήθεια μπορεί!..
Τα κάστρα,
όπου δέσμιο τον πόνο ενός,
μες την καρδιά βαστούν,
γκρεμίζει,
τις στρόφιγγες κρουνών
της διεξόδου,
ανοίγει,
προτρέποντας εκείθεν
την άγια-Μελπομένη
να δέσει την μπαλάντα
του φτερωτού τοξότη!
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Η εν αιωρήσει, πολύπαθη
ψυχή τείνει ν’ αναπαυθεί,
και ποθητή ανάταση
αίρει την στους κόλπους
μιας ΕΔΕΜ!
Τώρα… νέος μελίρρυτος ιστός
ήχους σε μπλάβα συμφωνία
στης μείξης την άρπα συνθέτει,
σε ξάστερες, σε εξαίσιες αμμουδιές!
Τι δύναμη στον κόσμο της αγάπης
ο έρωτας-crescendo!
Υφαντής ο Μέγας,
και Μέντωρ της Ζωής!

Έγνοιες…
Σύδνεϋ 27/1/’17

Μην τις αφήνεις τις άθλιες
στ’ άγονα να σε σπρώχνουν!
Ναι… έφυγε.. η «αγάπη σου»!
Να ήσουνα ο πρώτος!..
Άλλωστε… ίσως και να πονούσε
σαν έβαζε τελεία στον
«τέλειο έρωτά σας!»
«Τέλειο, λέει!
Υπάρχει τέλεια σχέση
και δεν το ήξερα;»
Έκλεινε αλήθεια ένας κύκλος…
του κύκλου της ζωής!
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Αλλάζουν οι ανάγκες μας
και μια δική της, την έφερε
ως την «κακιά στιγμή»,
και στην οδύνη γκρεμίστηκες
ω! νέε μου!
Καιρός την άρρωστη έγνοια σου
να διαζευχθείς.
Και μη σε βασανίζει η σκέψη
πως με άλλον τα μοιράζεται
τα έξοχα τα δώρα της…
τα άλλοτε «δικά» σου!
Μήτε ποτέ σου να σκεφθείς
εκδίκηση να πάρεις!
Το πρόστιμο που ήθελες
πρωτίστως να επιβάλεις
θα ήταν τιμωρία σου,
διόλου μην αμφιβάλλεις…

Κάλιο να είσαι ο «δυστυχής»
«στην άγια την τριάδα»
παρά τρεις… και τυχεροί
σε φυλακής ομάδα!
Σαν δεν αισθάνεσαι καλά
πιες ένα ποτηράκι
κράτα τον ύπνο αγκαλιά
φαντάσου την στο δίπλα σου
και ψάχνε για μιαν άλλη…
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Ο έρως πρώτος θα νοιαστεί
ύπαρξη χαριτόβρυτη
στο διάβα σου να φέρει...
αλήθεια, γιατί πνίγεσαι
μες τα ρηχά νερά!
Μισόκλειστη κράτα την ματιά
τα νεύρα σου καλμάριζε
και ο έρωτας τα δώρα του
ισάξια θα προσφέρει…
Τότε ξανά κι απ’ την αρχή
στου έρωτα την αγκαλιά
θ’ αναστηθείς και πάλι!
Έλα λοιπόν τι κάθεσαι
το γοητευτικό σου φόρα
χαμόγελο
και βίρα την άγκυρα...
για μια καινούργια αγάπη.
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Το Βιβλίο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Σύδνεϋ, 26/1/’17

Έψαχνα κατά πώς με νουθετούσε
η ψυχή μου!
Περπάτησα τον σάκο μου μερόνυχτα…
Αγκάλιασα κορμούς εκατονταετηρίδων…
Μίλησα με τους μέρμηγκες
που αέναα κυκλοφορούσαν.
Φιλεύτηκα κέρινο το μέλι μιας κηρήθρας,
ήπια πηγής κρυστάλλινο νερό.
Φαντάστηκα νεράιδες στο προσκέφαλο
και αετούς να με φυλάνε από ψηλά!
Περπάτησα… κουράστηκα…
Κι ήταν ο καιρός που άλλαζε
σαν άγνωστες οι μέρες
στο δίπλα μου βαδίζανε
και οι νύχτες μυστικές,
γλιστρούσαν στο βελούδο
του ουρανού και φεύγανε!
Ο χρόνος μου, ο άγνωστος, αέναα,
σύντροφός μου
με έλκυε στην ποθητή κατεύθυνση…
Κάποια στιγμή που απόστασα…
ήπια νερό και πλύθηκα!
Είχα σταθεί σε ξάγναντο…
Και ο ήλιος ολοφώτεινος …
που δείχνει τα ανοίγματα
και τα κρυφά περάσματα…
χρύσισε κρικέλι εξοχής!
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Διαπίστωσα την πρόσκληση
μιας πόρτας…
Απρόσωπης, ίσως, όμως ήταν
είσοδος
με κατεύθυνση προς… κάπου!
Η συνέχεια ήταν απλή…
Την τράβηξα κι ας ήταν δύσκολη,
βαριά και έτριζε στην επέμβαση
αγνώστου!..
Καταπακτή λοιπόν και περαιτέρω
απύθμενη η σκάλα
τα σκαλοπάτια μαύριζαν
από μόνα τους.
Kατέβαινα… κατέβηκα τέλος
έπιασα έδαφος!
Φωνή-Σιγή… Φωνή μηδέν…
Ηχώ-βουβή
και φτωχικό το φως!
Όχι!.. Μια μελωδία…
Απόμακρη… χαϊδεύει, μόλις,
τ’ αυτιά μου.
Η σκόνη ονειροβατεί στο σήκωμα
ποδός μου.
Είναι την που καλύπτει το δάπεδο
το γκρίζο,
παρέα εγκόσμια στις αράχνες
στολίζοντας τον χώρο
με σκονίδια ζωής
που το ταβάνι απλώνει
στις αραχνοΰφαντες γιρλάντες!
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Τοιχία ανώνυμα, κατειλημμένα
αιώνια
από τα ίδια τα στοιχειά,
την σκόνη και τα αραχνοΰφαντα
πέπλα.
Τα ανώνυμα στοιχειά του κάτω κόσμου
αργούν… απορούν…
επιτέλους… τι περισσότερο να κάνουν
πέρα από το ψιλό-καθάρισμα
των εντόμων
ετούτου του κόσμου!
«Εδώ είμαι… αν με γυρεύεις!»
Ψάχνω να δω… Διακρίνω όλο
και καλύτερα…
Γέρων χιλίων ετών…
φέρνει χιόνια στα μαλλιά
τα σέρνει στο σκονισμένο δάπεδο
αφήνοντας τα νύχια του
-κλωθογυρισμένοι, ασύρματοι-,
να κρέμονται ως τις γυμνές
πατούσες
με επίσης κλωθογυρισμένους όνυχες…
Τα μάτια ορθανοίγοντας ψάχνω
για τα δικά του
που τα μαντεύω μόνο
βυθισμένα στις κόγχες των αιώνων !
«Εγώ… εδώ… το κρατώ!» στέναξε…
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Θρασύνομαι!
«Πώς ξέρεις τι θέλω;» ερωτώ…
«Εδώθε… ελάχιστοι οι εκλεκτοί
που κουράζονται…
Ορέγονται το ζωντανό βιβλίο
να μαρτυρήσουνε!»
Εκνευρίζομαι… ερωτώ τον κοκκινίζοντας…
«Πώς ξέρεις για τους πόθους μου;»
Μα εκείνος είναι ήρεμος…
«Η ψυχή μου διαβάζει την δική σου…
Σε μάτιασε σαν νυχτοπατούσες!»
Παραδίνομαι ομολογώντας:
«Ναι ήρθα την ΒΙΒΛΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
να γνωρίσω…
Δεν ήρθα, η ΨΥΧΗ μου μ’ έφερε
κι από κοντά ΕΓΩ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ,
γέροντα!»
Κούνησε το κεφάλι του
κρατώντας πίσω από την χιλιόχρονη
γενειάδα του, χαμόγελο μυστηρίου!
Προχώρησε βαθύτερα ακόμη
κοιτάζοντας διαρκώς πίσω του
σα νά ‘θελε να δει αν τον ακολουθώ!
Ξάφνου σταμάτησε μπρος σε κάτι…
Ένα τραπέζι ήταν…
Πλησίασα… Ήταν ανάγλυφο;
Πλησίασα περισσότερο…
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Οι σκιές υποχώρησαν
και κοίταξα και είδα
γεγονότα, εικόνες ζωντανές
να παρελαύνουν, να έρχονται,
να φεύγουν!
Χάζεψα κυριολεκτικά ξεχνώντας
την παρουσία του γέροντα!
«Η ψυχή σου, όλα τα διαβάζει
τα ερμηνεύει ως έχουν
βλέπεις τις εικόνες της αλήθειας
και μόνο!…
Καλώς ήλθες, στο μυστήριο της ζωής
την πολύτιμη αλήθεια!»
Ψιθύρισε αναπαύοντας μέσα μου
τις μέχρι εκείνη την στιγμή, ανησυχίες…
ΜΑΚΡΥΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ Π’ ΑΝΟΙΓΟΤΑΝΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ…
ΣΤΡΩΘΗΚΑ ΕΚΕΙΔΑ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΧΩΝΕΨΩ
ΕΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ… ΒΙΒΛΟ!
ΕΝΙΩΘΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ Ν’ ΑΛΛΑΖΕΙ…
Ο ΗΛΙΟΣ ΜΕ ΒΡΗΚΕ ΣΚΥΡΤΩΜΕΝΟΝ
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΛΑΚΩΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΒΑΘΙΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ
ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ
ΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΝΕ ΟΡΘΟΝ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΘΟΛΑ…
ΜΑ… ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΧΟΡΤΑΤΗ!
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Όχι άλλο ετούτο το ποτήρι!
Σύδνεϋ, 25/1/'17

Είναι οι καιροί
Κομμάτι δίσεκτοι…
«Πότε δεν ήταν άνθρωπε;»
Κυλούν οι μέρες δύσμοιρες
πιστή μου η κακουχία…
δεν βλέπω χάρη της χαράς
πρωί να λάμπει ο ήλιος,
μάτια να μου χαμογελούν
να με ζεσταίνει αγκάλη
χείλη… ν’ αποζητούν
τα έρημα τα δικά μου!
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»
άνθρωπε!
Με κέρασες πόνο πολύ γυναίκα!
«Ανάξια πιστεύω άνθρωπε!»
Ίσως να πεις… το άξιζα!
Κερνάς με δηλητήριο!
Ρίξε σταλίτσα ζάχαρη
Καλή μου αχ! Καλή μου!
«’Χίλια καντάρια ζάχαρη…’
και δεν φτάνει, άνθρωπε!»
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Πες εσύ… πες εγώ…
τα καταφέραμε
διαλύσαμε τον άμοιρο
δεσμό μας
και τις καρδιές μας σπάσαμε!
Δεν υπήρχε ίχνος φιλίας
ως υποκατάστατο του έρωτα…
μήτε σταγόνα ανοχής!
Πώς πέθαναν τα γιασεμιά
της πρώτης μας αγάπης;
«Κάρφωνα στο στήθος της
φρέσκο το γιασεμί
κι έλαμπε…
με κέρναγε ατόφια την αγάπη,
ω! άνθρωπε!»
Ας μην μπερδεύουμε έννοιες
νοήματα άγονα, χαραμισμένα…
για λόγους ήθους ή ευπρέπειας!
Παράλογο ένας να ζει,
με του ‘εχθρού’ την έγνοια
στο προσκεφάλι του…
«Ο ‘εφιάλτης’ άνθρωπε
στο δίπλα να βυζαίνει…
Δεν στέκει... ναι, δεν στέκει!»
Να αγωνιάς κάθε στιγμή
για εκείνη την χαριστική βολή!
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Μα δεν υπήρχε ίχνος φιλίας
ως υποκατάστατο του έρωτα!
Αν όλα έχουν το μέτρο τους,
παρόμοια εμείς οι δύο
ας θέσουμε τα όρια…
Όχι λοιπόν σ’ άλλο ποτήρι
με ‘φαρμάκι’!
Το θρυμματίζω με αυτούς
εδώ τους στίχους!
Σπονδή στον Άρη ανάξια,
τον πόλεμο μισώ!
Αποκηρύσσω τις Μαινάδες.
Απολυτρώνω εαυτόν
λυτρώνοντάς σε
από ανωφελή ζυγό!
Τέλος… Τέρμα…
κι ακούρμα…
«Η ζωή άνθρωπε είναι όνειρο!
Ταιριάζει μου το ωραίο
και όχι το μοιραίο
οδεύω την εντεταγμένη λεωφόρο
των ψυχών
Κανονικά ή με traffic.
Let us be diligent… wise!”

40

Ένας ατέλειωτος διάδρομος…
Ένα τούνελ…
Σύδνεϋ, 23/1/’17

Είδος συνέχειας μιας αρχής
που οδηγεί στο τέλος.
Το μεταξύ ανάμεσα στα δύο
πληρώνει την ουσία της…
Ουσία… η διαδρομή
στην όποια της μορφή.
Η δύναμη να τον διαβαίνεις
με ομίχλη, ήλιο ή μπόρα
με φως ή με σκοτάδι…
με πόνο ή με χαρά…
ευτυχής ή δυστυχής.
Η Κλωθώ έχει γνώση της πορείας
υφάντρα της πολύτιμης ύπαρξης…
Την ενθαρρύνει υφαίνοντας
το νήμα της πολύτιμο, μοναδικό!
Και ύστερα καταφθάνει
Λάχεσις η λαχειοφόρος
να μοιράνει την ύπαρξη…
Δεν είναι πάντα στις καλές της.
Η ύπαρξη βρίσκεται στο έλεός της!
Ό,τι λάχει λοιπόν
και δεν υπάρχει λύση ή απόλυση
από το μοιραίο!
Κι αν είναι μόνο σύμβολα
-όπως εμείς διαλέγουμε να λέμε…σαν τι μπορεί καθένας μας
να κάνει;
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Η Μοίρα του τον ρίχνει
στης πορείας της την λεωφόρο
και τρέχουνε παρέα..
τρέχει η ζωή
κι από κοντά της ο θνητός!
Όμως η Λάχεσις
δεν είναι όποια κι όποια…
Ανοίγει λαχειοφόρους πορείες
για την ύπαρξη,
με ποικίλες αμοιβές…
Η εκτέλεση της πορείας
διεξάγεται σε διάδρομο στενό
απρόσωπο, ανταριασμένο ή χλωμό!
Όμοιος με τοίχο, ετούτος
Δεν φέρει ανοίγματα,
παρά ένα μάτι στο βάθος, θολό,
να τον ακολουθεί αιώνια!
Ποτέ δεν βλέπονται, από κοντά…
Λείπουν οι γωνίες ή στροφές
που μαλακώνουν την όποια του
περπατητή πορεία!
Ευθύς, αλύγιστος, ψυχρός
και κακορίζικος, ετούτος
δήμιος κι εκδικητής ζωής…
Παιδεύει τον αγωνιστή
με την ανοχή του,
κι εκείνη της κατάθλιψης,
για την τελική λύση…
διέξοδο στο φως
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που εκ του μακρόθεν εκπέμπει
ομμάτιο το θολό!
Ενίοτε ίσως εξελίσσεται
σε προσφορά δραπέτευσης
από τα στενά του δύστηνου.
Τούνελ… Στοιχηματίζω
κάποιοι δραπετεύουν
την τιμωρία τους,
και… εν αγνοία τους!
Αχ! Αυτή η Νέμεσις!
Όμως αρκετά με τον εφιάλτη!
Υπάρχει SOLUTION!
ESCAPE to FREEDOM!
ΝΟΥΣ, ΨΥΧΗ, ΚΑΡΔΙΑ
Τρίπτυχο Σωτηρίας!
Κλείστε τα μάτια λοιπόν
απαλλαγείτε από το έρεβος
του εφιάλτη,
μην τον αφήνετε
να σας παρασύρει
να σας κομματιάσει
να σας αποδιώξει από το ΦΩΣ!
Κλείστε τα μάτια σας σφιχτά
με όλη την δύναμη
ΝΟΥ, ΨΥΧΗΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ
πιστέψτε… είναι όνειρο…
κακό πολύ κακό…
που όμως σαν το νικήσετε
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θα το αποκαλέσετε
Εφιάλτη!
Στα ενδόμυχα της ψυχής
δεχθείτε με ευγνωμοσύνη
το δώρο ετούτο της ζωής!
Απομακρύνετε με πάθος
την κακομοίρα Άτροπο!..

Αγαπημένε, έρωτά μου μεγάλε…
Σύδνεϋ, 15/1/17

Δεν ονειρεύομαι καθόλου
όταν σε σκέπτομαι…
Τι τύχη κι αυτή να συναντηθούμε
στα καλά καθούμενα
- σε φοιτητική εβδομάδα!
Ο καρνάβαλος της επιθυμίας
η ανάγκη της νιότης
και ένα ταγκό που εμείς
-ως άγνωστοι- χορέψαμε…
μας έφεραν κοντά.
Είπες παράπονο πως είχες…
δεν έδινα τη σημασία
που ζητούσες…
Όμως, δες με…
σε ακολούθησα στης Γης…
την άλλη άκρη…
Χωρίς καλά-καλά να σε ξέρω
πέρα από την ευγένεια
που σε διέκρινε
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και εκείνη την σπουδαία
αποφασιστικότητα!
Παράξενη που είναι η ζωή!
Θαυμάσια σ’ εκπλήξεις
οδυνηρή στις συνθήκες
που επιβάλλει
και παρά τις προσπάθειες
αντιμετώπισής τους…
Είμαστε εδώ.
Τα μικρά μας έγιναν άντρες
κι εμείς πορευόμαστε κρατώντας
χέρι με χέρι τις ψυχές μας,
και την περπατησιά μας στρωτή
στην παντοτινή ανηφόρα της ζωής…
Τυχεροί που είμαστε ακόμη εδώ
αγαπημένοι!
Τι Ευλογία!

Και πώς να κλείσω μάτι;
Σύδνεϋ, 15/1/17

Δεν κλείνω μάτι σήμερα…
Νά ‘ταν η πρώτη η φορά…
Να ‘ταν η τελευταία!
Ο ουρανός αντάριασε…
Έχει ένα άστρο μοναχό
που τρεμοσβήνει ανήμπορο,
το ολόγιομο φεγγάρι αβέβαιο
σέρνεται κι αυτό
πίσω από ένα σύννεφο.
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Οι Ερινύες ζώσανε και πάλι
τον ντουνιά…
κάτω από το ΜΑΤΙ ενός ΘΕΟΥ
εκείνου που πιστεύει ο καθένας
που ο ρόλος του ορίζεται
αδιάντροπα από τους όποιους
τους θνητούς – και μην ακούς
κανέναν!
Η σφαίρα μοιάζει ορφανή
μέσα στο χάος-άπειρο
και πένθιμα τα πέπλα της
-με χιόνια, μ’ ήλιο ή με βροχήθλιμμένη πάντα μοιάζει!
Αερικά διαβαίνουνε
στα πέρα και στα εδώθε
οι ενοχές αέναα κολλούν
πάνω στα όποια σώματα
τα ξένα… τα δικά μας…
της άδειας πάντοτε ΨΥΧΗΣ.
Δεν τους αφήνουνε…
δεν μας αφήνουν.
Την χαϊδεμένη του Απόλλωνα
πνοές αχλής και ονείρου…
αερικά που τρέμουνε
στο μήνυμα του ανέμου,
τυλίγουν το γυμνό της το κορμί.
Η νύχτα τις μαλώνει…
Όχεντρες ηδονής δαγκώνουν τη…
Εις μάτην!
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Ετούτο το κυνηγητό
δεν λέει να μας ξεχάσει.
Γίγαντες τα αερικά
σέρνουν το βήμα τους βαρύ
το μάτι οργισμένο!
Μήνις που κατατρέχει την ζωή
το βήμα της αέναα στεριώνει…
Κρύβεται στα ίδια σπήλαια
σαν τα θεριά στην λήθη…
Σαν ξέπεσε, του Άδη η θυγατέρα
τους κέρβερους ζεύει στο υνί
τον κόσμο να οργώσει
να μην μπορεί ο άνθρωπος
ποτέ να ξεπεζέψει!
Πες μου Ω, ΝΟΥ…
Είδες ποτέ σου άνθρωπο,
αλήθεια να αγιάζει…
και ως την άλλη την ζωή
ακόμα κι ύστερα απ’ αυτήν!
Τον φαντάστηκα να κρέμεται
από την συκή…
Αιώνιο το λάθος σου Ω! ΝΟΥ,
το ΔΙΚΑΙΟ όταν έστηνες
σε ΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΩΠΗΣ!
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Ο Άδης το ’χει τούμπανο…
Σύδνεϋ 2017

Ο Άδης το ’χει τούμπανο
κι εμείς κρυφό καμάρι…
Λέει… πως ίδιες
οι ψυχές «του» είναι,
πως μοιάζουνε τόσο πολύ
που σχηματίζουν Μ-Ι-Α!
Πίστευα πως ΑΓΙΟΙ υπήρχαν
δεν συνάντησα όμως έναν
ιδίοις όμμασιν…
Λένε πως ο βαθμός ΚΡΙΜΑΤΩΝ
μετριέται με την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
μα ποιος τον όρο ξέρει!
Και ψάχνονται οι άνθρωποι
μα πάνε όπως λάχει
μαθαίνουν… λένε…
λεν πολλά!
Στο τέλος επιμένουνε
πως είναι αναμάρτητοι
πως πάντα οι άλλοι φταίνε!
Άγιον ποτέ δεν γνώρισα…
Διαρκώς αναρωτιέμαι
Άραγε…
υπάρχει ΕΙΣ αναμάρτητος
που την απάτη θα τολμήσει;
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Αν ναι…
Πρώτος τον λίθο ας βάλλει
ενάντια εκείνου που θεωρεί
παράνομο… αμαρτωλό!

Αληθινό Παραμύθι2
Σύδνεϋ, 1994

Τι να σου πω καρδούλα μου,
ποιο τάχα παραμύθι;
Ποια ιστορία ‘ξωτικιά
που να σε νανουρίσει;
Αχ! Τρυφερούδι μου γλυκό…
μια «ΙΣΤΟΡΙΑ», ακούρμα!
Μακριά μας… ΝΑΙ, σε άλλη Γη
στα Βόρεια της σφαίρας
κείται μια χώρα μαγική…
-Πανάρχαια η ιστορία τηςτην έγραψαν ανέκαθεν
άνθρωποι με καρδιά ζεστή…
Αυτή είναι η Πατρίδα μας,
η όμορφη Ελλάδα μας,
με τα ψηλά της τα βουνά
με τις μικρές πεδιάδες
τα φιδωτά ποτάμια της
τις μαγικές της θάλασσες
Τα γαλανά νερά της….
2

Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο F/B, στο Σύδνεϋ την 10η /1ου /2017
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Ξάστερους έχει ουρανούς
ΗΛΙΟΣ ο σύντροφός τους
με χιόνια ή με παγετούς
με ζέστες ή με κεραυνούς…
Νύμφες στα Δάση κρύβονται
νεράιδες στα νερά της
ΗΡΩΕΣ που «κοιμήθηκαν»
κι ας ήπιαν στην υγειά της!
«Έχει και δράκους
και θεριά μαμά;
Πες μου αλήθεια…
έχει;»
«Είχε μικρό μου κι έχει…
Έρχονται από μακριά,
διάφορες κατευθύνσεις,
την θέση της λιμπίζονται
τ’ αμέτρητα αγαθά της!
Αχ! Τρυφερούδι μου γλυκό…
Μην τα ξεχάσεις όλ’ αυτά
στον Νου θησαύρισέ τα!
Μια μέρα θα γενείς γονιός
και θά ‘χεις την ευθύνη
όσα μαθαίνεις σήμερα
και στα δικά σου τα παιδιά
πάντα… να μεταδίδεις!
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Μονόφθαλμος ο άνδρας!
Σύδνεϋ 9/1/’17

Ένα και μοναδικό,
το κέντρο κατείχε
γραμμένου μετώπου.
Μεγάλο, πανέμορφο, καθάριο,
πανομοιότυπο του ξάστερου
ουρανού!
Μήτε παραπονέθηκε
στον Πλάστη του ποτέ του
για ετούτη την εξαίρεση…
(του ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ!)
ΑΛΗΘΙΝΑ, ΠΟΤΕ!
Γενναίος-γενναιόδωρος
γεννούσε μουρμουρίσματα,
ποικίλες αντιδράσεις.
Παράξενοι, οι γύρω του
παράξενα φερνόταν!
Δεν μοιάζανε… διέφεραν…
-«ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΜΟΙΟΙ ΤΟΥ!»
Δεν καταλάβαιναν πώς ή γιατί…
«Σίγουρα από ουράνια δύναμη
Ίσως και μοχθηρή, είχε σημαδευτεί!»
Άθελά της η Φύση τον σημάδεψε!
Τα δύσπιστα κοιτάγματα,
ανέχονταν, και τ’ άλλα,
αδιάντροπης περιέργειας,
αγόγγυστα δεχόταν...
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«Κάτι τρέχει! Κάτι τρέχει!..
Κοίταξέ τον πώς διαφέρει!»
«Ίσως είναι… εξωγήινος!»
πέταξε κάποιος εκφράζοντας
μια ΑΠΟΨΗ… ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ!..
Τον Πλάστη του σεβόταν
ο Μονόφθαλμος
σαν έλεγε…
«Έτσι το ήθελε ο Θεός!
Ήτανε θέλημά του!
Το άλλο, το καλύτερο, φωτίζει
την καρδιά μου!»
Το μάτι του –μοναχικότο κάρφωνε
στον ουρανό κι εκείθε
τον κανάκευε
με λόγια – ζηλεμένα…
«Αχ! αδελφέ μου Ουρανέ…
Και να ‘σουνα κοντά μου…
Όλοι θα με χαϊδεύανε
κανείς δεν θα μιλούσε
φιλύποπτα ή σιγανά
για μένα ή το δώρο σου!»
Οι γύρω του μικρόψυχοι,
τυφλοί στο φως της νόησης
δεν έβλεπαν το μάτι
το εξαίσιο, της φλογερής Ψυχής.
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Δεν γνώριζαν, δεν μυήθηκαν
να ψηλαφίζουν τα μονοπάτια
της δικής τους!
Το αστέρι τους πάλευε
να μην αφανισθεί
στο χάος της αγνοίας των
στην άλογη δυσπιστία,
μάταια!
Η μνήμη τους χαμένη
και εκείνη της θωριάς του!
Είχαν ξεχάσει την τροχιά του
στα μεσούρανα…
είχανε πάψει να ρωτούν
ώστε να μάθουν!
Τους ορίζοντες του Νου…
περιορίσανε
τους θόλους του με απορία
γεμίσανε
την ακριβή τους μνήμη
θάψανε
κρατούν τα μάτια τους θολά
την αμέλεια, την άγνοια,
την αντάρα… επιμελώς
ασπάζονται!
Κοντόφθαλμοι ακόλουθοι
στείρας μικροψυχίας
στην ματαιότητα κρατούν ολάνοιχτα
τα δυο «τυφλά τους μάτια!..»
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Ξένος τους ο μονόφθαλμος!
που αβίαστα χαμόγελα σκορπούσε
προς όλους και προς όλα…
Του κάμπου θαύμαζε τις ομορφιές,
το ποτάμι της απέναντι κοιλάδας,
τα υδρόβια τρεχούμενου νερού
τα δάση τα αιωνόβια ένα γύρω
τα ζωντανά τους, κοιμισμένα
στων δένδρων τις κουφάλες…
Και όλα… μα όλα τα θαύματα,
που η του ανθρώπου όραση
δύναται να συλλάβει
τα απολάμβανε το «μάτι»
το γαλάζιο!
Τρις - ευτυχισμένο τροφοδοτούσε
αείποτε τον Νου του ανθρώπου
και το κρυφό το πάμφωτο μάτι
της ψυχής του
ν’ απολαμβάνει ολάνοιχτο
τον κόσμο τον επίγειο!
Άγρυπνο, μάτι της αιώνιας ψυχής
τους ήλιους της διαρκώς
αναζητούσε,
στον κόσμο που ανίκανος να ΔΕΙ
δεν ήξερε… δεν το επικροτούσε!
«Ποίημά σου Πλάστη μου…
ετούτη η ζωή…
Και πώς να ξεπληρώσω
τα δώρα σου τα άφθονα…
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Το μάτι που μου χάρισες,
για την αιώρηση της Ψυχής…
Την χαίρομαι και την απολαμβάνω!
Μνήσθητί μου Κύριε,
που τολμώ να σ’ ευχαριστήσω
για το δωρεάν μίσθωμά σου…
Πώς θα ‘ταν η ζωή χωρίς
το υπερούσιο μάτι
που μου χάρισες!
Μόνο αντάλλαγμα προσφέρω Σοι
τον σεβασμό στο έργο σου!
Δόξα σοι Κύριε, Δόξα σοι!»
Κάλιο ένα και «καλό» μάτι…
παρά δύο και «τυφλά!»

Καρδούλα μου!
Σύδνεϋ, 8/1/17
Δεν θα ‘θελα ποτέ να σε πικράνω…
Αρνούμαι… να τραυματίσω
την όμορφη ψυχή σου.
Αχ! Καρδούλα μου!
Στο κύλισμα του φεγγαριού
οι δρόμοι μας συγχέονται.
Μπερδεύονται στα πόδια μας
τ’ αλλοτινά αστέρια
σαστίζοντας τον Νου!
Θωρώ σε κι αναστενάζω σιωπηλά.
Ν’ αρθρώσω μία λέξη…
πώς διστάζω!
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Δεν ξέρω πώς να σου το πω!
Της ύπαρξης τα κύτταρα
αργοπεθαίνουν, χάνονται!
Πόσο ακόμα θα μπορώ
να σου μιλώ ή να γελώ
το χέρι σου να πιάνω
και στον λεπτό σου τον κορμό
να είμαι στήριγμά σου…
Αληθινά δεν ξέρω!
Σώπαινε Νου!
Το ξέρεις… Το γνωρίζω…
Στης Μνήμης τα ερμάρια
και αν καταχωρήθηκαν
τα μύρια μας κρυφά…
που οι Θεοί θα ζήλευαν,
κι αν τα μοναδικά ταιριάσματα…
με ζήλο θησαυρίσαμε
την ευτυχία του δίδυμου πόθου
της λαχτάρας το άρτιο φιλί
της προσμονής το άγριο καρδιοχτύπι
το αγγέλιασμα ψυχών τε και σωμάτων
την αγαλλίαση του κορεσμένου πόθου
Θεοί εμείς, Θνητοί εμείς…
Φεύγω…
Κυλίσανε αδίσταχτα οι μέρες μας…
Πιο γρήγορα από την πίστη στην ζωή
πιο άδικα, από την άρνηση του χρόνου
πιο κρίμα, από την ίδια μας την φύση!
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Τώρα πια… μπερδεμένοι
με την διαπίστωση
για το κύλισμα της σφαίρας
του χρόνου
που έταξε πολλά σε σένα…
σ’ εμένα…
στους Θνητούς Θεούς
της σφαίρας…
τι άραγε απομένει;
Πώς να φερθώ, δεν ξέρω!
Οι ώρες φεύγουν… φεύγουνε
πάντοτε βιαστικές… πάντα
απ’ τα ίδια κουρασμένες!
Όμοια ο χρόνος…
πάμπτωχος σβήνεται κι αυτός
και πίσω δεν γυρίζει
Φτάσαμε στο τώρα, και το ξέρω…
Είμαστε πλέον, στο εδώ…
Άγγελέ μου!
Το κρύο διαπερνά με και παγώνω…
Δεν έμαθα την πίκρα να φιλεύω.
Πονώ να σε πονέσω μια σταλιά, έστω!
Άσε να φύγω! Μη με κρατάς
με ετούτο της λατρείας σου, το βλέμμα!
Πώς είμαι κουρασμένος!
Δεν θα ‘θελα ποτέ να σε πικράνω…
Nα τραυματίσω την όμορφη
ψυχή σου!
Ναι… Φεύγω…
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Όμως…
μην φέρεις κρίνα λευκά…
γαρδένιες ή γαρύφαλλα!
Δεν μου αρέσει να νιώθω
για πάντα χαμένος σου!
Όμως… Δεν είσαι αιχμάλωτή μου!
Δεν ζηλεύω σε στην μοναξιά σου!
Είναι αργά στο μαξιλάρι μου να γείρει
κάποιος άλλος…
μα κι αν συμβεί… καλή μου, να θυμάσαι…
δώρο Θεού, του συνανθρώπου η συντροφιά!
Να είσαι ευλογημένη!

Stop talking… keep walking!
Σύδνεϋ, 4/1/’17

Την σκέφτηκα καλά ετούτη
την αυστηρή συμβουλή...
Δεν πρόκειται για λόγο τυχαίο,
αλλά για οδηγία αυστηρή
κάποτε με συνέπειες!
Οι άνθρωποι που βαριούνται
την πολυλογία, την φωνή
που επίμονα ακούνε,
μπουχτίζουν… νιώθουν
«γεμάτοι» ως τον λαιμό!
Η επιτακτική οδηγία
η όχι τόσο ευγενική ή φιλική
και… η… όπως κι αν ακούγεται…
58

σερβίρεται όχι σπάνια με χαμόγελο
που πιέζει, σφίγγει τα χείλη!
Υπακούμε ή και βαριόμαστε
εκείνον
που δεν θέλει να ακούει
παρά απλά βαδίζει
στον δρόμο του της ζωής
μόνος μάλλον,
αφού για να δέχεται
την συντροφιά ενός
οφείλει εκείνος να ακούει…
χωρίς να ακούγεται!
Λεπτομέρεια που στην ουσία
δεν είναι παρά η αλήθεια -γυμνήτης φύσης εκείνου που
λέγει… ορίζει… διατάζει…
και που είναι δύσκολο
να το καταχωρίσεις
σε ηπιότερα όρια χαρακτηρισμού…
Πρόκειται περί διαταγής
του ενός κουρασμένου,
αλαζονικού
ίσως και εγωιστή στην τελική,
μπουχτισμένου από
τα προσωπικά του !
Προχωρά λοιπόν στην ζωή
-μουλωχτό ποτάμιώσπου, μοιραία κάποια στιγμή,
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ο ακοών τον αφορισμό του….
μπουχτισμένος και ετούτος
με την σειρά του
από την πίεση του δείνα…
δίνει μια κλωτσιά
και τα αναποδογυρίζει όλα!
Δεν τον νοιάζει πια
τι λέει ή τι θα πει
ο σπουδαίος ή μη,
συμπορευόμενός του…
ή όποιος επιτέλους θέλει
να επιβάλλει στον άλλον
να το «βουλώνει»,
να πνίγει την φωνή του
στην όποια πορεία του!
Το δικαίωμα του λέγειν ή της ακοής
η ελευθερία του ενός να ενεργεί
όπως θεωρεί, ότι οφείλει,
παραμένει αδιαπραγμάτευτο
εις άπαντα τον αιώνα!

Ο άνθρωπος που έχασε
τον δρόμο του…
Σύδνεϋ, 3/1/'17

Τον είδα να πλανάται,
σε σταυροδρόμι…
Η Νύχτα είχε αγκυροβολήσει!
Κοίταζε τα πλουμίδια της…
την Μεγάλη Άρκτο…
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ύστερα μπερδευόταν η ματιά του
με την Μικρή…
Έψαχνε να βρει το μονοπάτι
ανάμεσα στ’ αστέρια,
πίστευε πως από δαύτα
το ένα ήταν δικό του!
Δεν ένιωσε καν την διαφορά
σαν semi-trailer, τον παρέσυρε
στέρεα, στον αστερόεντα ουρανό!
Ταξίδεψα μαζί του…
Ένιωσα την ανάγκη να το κάνω…
Να καταγράψω τους απόηχους
Συνουσίας…
της Συνεύρεσης Ενός
με την Ψυχή του…
το Δικό του Αστέρι!
«Ένιωσε την αιώρηση…
Αιθεροβάμων Νους…
που έψαχνε πάντα
για το αστέρι του!
Ακτίνα φωτός,
γλιστρά ανάμεσά τους
-σκόρπια ως είναι-,
στα μονοπάτια
του Υπερπέραν.
Ο Πλούτων τον είδε να γυροφέρνει
επίμονα στις άστρινες γειτονιές…
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Το συζήτησε με τον Ουρανό
που από την πλάτη του Άτλαντα
είχε μαρτυρήσει την διαίρεση
ετούτου του Ενός…
από μάζα άμορφη,
να ξεπετιέται πανέμορφη
η Πεταλούδα!
Ο Δίας, Νους ο βαρύγδουπος,
αναρωτιέται
γιατί ετούτο το σούσουρο,
για μια Ψυχή που ψάχνει
ΚΑΤΙ ΤΙ
στο βασίλειο του Σύμπαντος…
Τόσες ψυχές υποχρεούνται
να κάνουν ετούτο το ταξίδι
και κανείς δεν δίνει σημασία…
Ζεστή καρδιά ο Ερμής
φιλώντας τον Απόλλωνα
δίνει φτερά στο μήνυμα!
Ο Ποσειδώνας ενθαρρύνει
την Αφροδίτη να αναδυθεί
από τα γλυκανάλατα νερά
της Μεσογείου
πρέπει να της μιλήσει…
Ίσως ετούτη γνώριζε
τα της Ψυχής του ανθρώπου
που έχασε τον Δρόμο του
στα Άστρινα σταυρώματα
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στα Άστρινα σοκάκια.
Μήπως και μάθει η Πανώρια,
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, το ΓΙΑΤΙ!
Τι και αν ο Άρης οργίζεται!
Τέτοια είναι η φύση του και
χαίρεται με τέτοια!
Ποιος όμως θα συμφωνήσει
μαζί του ετούτη την φορά!
Γιατί τον Δία, ενοχλεί;
«Ένας θνητός ψάχνοντας…
τον δρόμο του έχασε
στ’ Άστρινα μονοπάτια!»
Έτοιμος είναι το δίχτυ του πολέμου
να απλώσει, ν’ αγκυλώσει…
«Έλεος πια Θεοί των Άστρων!
Κάντε επιτέλους κάτι!»
Συνάνθρωπος ο Άτλας, μίλησε
στον Ουρανό…
Λέει πως οι άνθρωποι
στέφονται ΑΘΑΝΑΤΟΙ
σαν ερωτεύονται με ΠΑΘΟΣ!
«Αφήστε πια τις άκαρπες
κουβέντες,
τα των Θεών καμώματα…
δωρίστε την γαλήνη στον θνητό,
που έχασε τον δρόμο του,
ψάχνοντας Αστερόεσσα ΨΥΧΗ!»
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Άδειασε, γέρασε…
Σύδνεϋ, 31/12/2016

Άδειασε, γέρασε…
και ως πνέει τα λοίσθια,
αλλάζει κάτι… χωρίς ετούτο
να αποτελεί πρωτοτυπία!
Η σακούλα πιο ελαφριά
πιο πεινασμένη η ψυχή
και το αμούστακο παιδί
ρωτά… «τι τάχα τρέχει»!
Οι σκιές που ξεθωριάζουνε στο φως
στις αιχμές της νύχτας, ανεμόμυλοι
υφαίνουν τις υπόνοιες νέου ονείρου!
Η Δουλτσινέα στήνει
αργαλειούς στα ιστία τους
για την ανανέωση του μύθου
του Ιππότη της…
Ονειρεύεται το γεφύρωμα του χρόνου
με την σημερινή τεχνολογία,
για να πετύχει ο Δον της
την ολοκλήρωση που ταιριάζει
στην πορεία του…
στην πορεία της!
Τα ιστία των μύλων
που γιγάντεψαν
μοιραία συρρικνώνονται
στου νέου φεγγαριού το γέμισμα.
Οι άλλες, οι των Δράκων σκιές,
ορέγονται τον καταποντισμό
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των μη «Δον…»,
αλλά το σκέπτονται…
Ποιοι θα τους εξυπηρετούν
στην συσσώρευση του καρπού!
Πρόκειται για επανάληψη
της πάλαι γνωστής ιστορίας…
Περνά αφέντης ο χρόνος
και μοιάζει να γκρεμίζει…
Έρχεται ο νιος
και δείχνει να ελπίζει!
Τι αλλάζει λοιπόν;
Μήπως… οι Ντον
και οι Δουλτσινέες
μάταια προσπαθούν
να προσαρμοστούν
στα παραμύθια
της εποχής τους;
*Το παραπάνω ποίημα, δημιουργήθηκε, το τελευταίο
Σάββατο… 31/12,του απελθόντος έτους… 2016, Μερικές ώρες
πριν την Κυριακή, 1η του Γενάρη, 2017!
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Καλώς βρεθήκαμε!
Σύδνεϋ, 28/12/’16

Πίστεψα πως με άφησες
κάποια δυσοίωνη στιγμή!
Εκείνος που εμπιστεύθηκα
σ’ έδιωξε μακριά μου…
Σε πρόδωσα το ξέρω!
Κι ας είσαι μοναδικά
ΠΙΣΤΟΣ μου
και για πάντα!
ΣΥΓΧΩΡΕ ΣΕ ΜΕ,
ΑΜΑΡΤΗΣΑ!
Πήρε λαχτάρες,
πόνους και καημούς…
που σπρώχνουν στην απόγνωση,
σε λύσεις που δένουν μόνο
σε αμάρτημα απύθμενο
που σπρώχνουν στην κατάρα!
ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ στον κρημνό
αποζήτησα την λύση,
κι ευχήθηκα σε δάσος να χαθώ.
Σκέφτηκα ακόμα,
σε υγρό τάφο να βυθιστώ
μήπως και δέσω τον καημό
σε σγουρόπλεκτα φύκια!
ΑΠΟΛΩΛΟ ον σε ζήτησα
σ’ αναζήτησα, μάρτυρές μου
η κουκουβάγια… ο γκιώνης…
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Παρακάλεσα τον σταρένιο
ουρανό
για την επιστροφή σου,
ικέτεψα να με συγχωρήσεις
δακρυόεσσα!
Σε ψηλάφισα με πάθος
αόμματου…
Ω! έρωτα πρωτόγονε!
Ω! έλξη πρωτόγνωρη!
Άγιε μου ΝΟΥ
θαυμάζω τις συνέπειες….
Καλώς βρεθήκαμε
Μεγάλε Δάσκαλε!
Μ’ αγκάλιασε έτσι η γαλήνη
και γεύτηκα την ανάσταση
της ΨΥΧΗΣ!
Την ίαση της άλογης καρδιάς
που εύκολα το ΜΕΤΡΟ χάνει
που ΑΡΝΗΣ γίνεται
της ΛΟΓΙΚΗΣ του ΝΟΥ…
Ω ΝΟΥ!
ΚΑΛΩΣ ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ
μοναδικέ μου
ΗΛΙΕ ΜΟΥ Σεβαστέ μου!
Ασπάζομαι Σε,
γέρας της ύπαρξης…
στήριγμα της ζωής!
Μαζί σου για πάντα,
αφήνω την ΚΑΡΔΙΑ
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να βρει τον δρόμο της…
και κάποια στιγμή
ίσως με κερδίσει ξανά!
*Το παραπάνω ποίημα, δημιουργήθηκε, την 27/12/’16,
ολοκληρώθηκε 28/12/’16, ώρα 12.30 π.μ., στο Σύδνεϋ

H Γνωστή-άγνωστη Κυρία!
Σύδνεϋ, 27/12/’16

Την Άγια ΚΑΡΤΕΡΙΑ ικέτεψα
Να συνθηκολογήσει
με τον Κυβερνήτη ΝΟΥ!
Να μην επαναστατεί
προσπαθώντας να πείσει
πως η υπομονή της έχει όρια!
Μα… όλα έχουν τα όριά τους
Κάποτε, έστω!
Αγαπητή ΚΑΡΤΕΡΙΑ…
Μη βιάζεσαι.
Μην βιάζεις τα όριά σου
με πιθανή συρρίκνωση.
Η έκρηξη των μορίων σου
θα γκρεμίσει τα Κάστρα
της καρδιάς
θα αιματοκυλίσει την!
Προσευχήθηκα ξανά στα σημεία
του ροδίζοντος Ορίζοντα
Να μην ξεχάσει το ΜΕΤΡΟ!
Η ΥΠΟΜΟΝΗ,
«ΤΕΧΝΑΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ»!
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Αείποτε εχθρός των αδυναμιών μου,
υπήρξαν τα γενναία τείχη
της θέλησής μου!
Σύδνεϋ, 27/12/27/12/’16

Αναγνωρίζω τις προσπάθειές μου
στην καταπολέμηση των κακών έστω,
έξεών μου.
Ανέκαθεν με αγκύλωναν
συνήθειες αιώνιες
άχρηστες ή και ασύδοτες!
Στιγμές εδώ ή εκεί…
οργιζόμουν
με την ασθενικότητα
του χαρακτήρα μου,
με την μανία τήρησης
πεπαλαιωμένων συνηθειών
άσχετων με την συμβολή τους
στο προσωπικό μου ΕΥ ΖΗΝ!
Στιγμές σιχαινόμουν
την αδυναμία μου να πω…
«ΟΧΙ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Δεν μου αρέσει, το προσπερνώ!»
Η συνήθεια του ΝΑΙ
για λόγους ευπρέπειας
ή και γιατί επιβαλλόταν
από τις συγκυρίες
ή την καταραμένη έμμονη
συνήθεια του επιβάλλειν,
τα όποια «ΘΕΛΩ»
στον απέναντι…
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Κάποτε το επέβαλε η απειλή
κοντόφθαλμης φήμης…
Άλλοτε η οργή, ο φόβος
άγνωστης τιμωρίας!
ΘΕΕ μου πόσο δύσκολο,
πόσο περίεργο, μπορεί
να είναι
το ευλογημένο ΕΥ ΖΗΝ!
Η ψυχή το επιτρέπει
και η θέληση βολεύεται
προστατεύοντας
τον κάτοχό της
στα δύσκολα!
Κάποια στιγμή που η ζωή
εξελίσσεται
σε ανόσια πορεία…
σε κακοτράχαλες ατραπούς
ξεσπά τρομερή η αντίδραση…
η επανάσταση των μορίων
της Φαιάς Ύλης
στο παλάτι του ΝΟΥ!
Πες την επανάσταση
της συνείδησης…
Αγέρωχη η ΘΕΛΗΣΗ
υψώνει τείχη…
Εκείθε γεύεται ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Κρίνα και Ρόδα και μυρτιές
δόξα και τιμή… στο διάβα της!
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Eίπες…
Σύδνεϋ, 27/12/’16

Ναι… Καταλαβαίνω.
Μιλούμε… Λέγουν…
Ακούμε… Μας ακούνε!..
Αντιδράσεις μαρτυρούμε
αισθήματα θετικά ή αρνητικά…
δημιουργούνται…
Είμαστε μόνο άνθρωποι
και ναι… διαφέρουμε.
Θεωρητικά και πρακτικά…
Δεν γίνεται αντιληπτό,
Παρά σε ποικίλες, έντονες
αντιπαραθέσεις!
Η διαπίστωση της αντίθεσης
ακολουθεί
έχοντας καταβάλλει το προσδοκώμενο!
Στην ελαφρύτερη μορφή της…
απογοητεύει, κυριολεκτικά
την βεβαιότητα της ορθότητας!
Διακριτικές παρουσίες
στην νόηση του Σύμπαντος
ΕΜΕΙΣ
κυκλοφορούμε ως
ΜΙΚΡΟ - ΒΙΑ
και λιγότερο ως ακτινοβολίες.
Μικροί αστερίες καταποντιζόμαστε
στον βυθό απύθμενης ολότητας…
Είμαστε όργανα…
οργανικές υπάρξεις…
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παράγουμε ήχους…
φθόγγους μουσικούς…
είμαστε μελωδικοί…
συνθέτουμε την αρμονία…
Συχνότερα ίσως την παραφωνία!
Και το περιστέρι αγνό
στην λευκότητά του
παράγει χασμωδίες…
Ή το ρυάκι… άθελά του
ρέει ελαφρά, νωχελικά
ρυθμίζοντας την πνοή
των ρείθρων…
Είπες…
Χωρίς να διανοηθείς
τις συνέπειες!
Χωρίς να ενδιαφερθείς
για την ακοή, την νόηση
ή την αντίληψη
κυρίως όμως
για την απορία της ψυχής!
Άυλη, υπερούσια, απρόσβλητη,
ακάθεκτη ή εντελώς απούσα!
Ζωτικά εργαλεία… Φλόγα, Νυστέρι…
Σφαγιάζεται ο ειρμός των σκέψεων
της επικοινωνίας…
Ουσιαστικά μέλη της συμβατικής
ύπαρξης…
Ο λάρυγγας παράγει φθόγγους
που παραδίνονται στην γλώσσα
για την ευπρεπή λείανσή τους!
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Κι ετούτη οφείλει να ελέγχεται,
ως προς το τέμπο…
τον ρυθμό της επικοινωνίας…
Πρόκειται για υψηλή τέχνη
του ανθρώπινου «συστήματος»
για την επικοινωνία του
με το Σύμπαν!
Ελάχιστοι από εμάς κατέχουν
την αξία τους
κι αν ακόμη δεν το πιστεύεις!
Η πολύτιμη ακοή
πυροδοτεί την αντίληψη
κι εκείθε την ευεργετική νόηση…
Την νόηση την διάφορη
της κατανόησης
που αν τρέφεται σωστά από
την βρεφική της ηλικία
τροχίζεται και γίνεται νυστέρι!
Ακάματοι εργάτες
στις ατραπούς της ζωής μας.
ΩΤΑ! Σαν δεν ακούν,
υπάρχουν λύσεις
για τις σημαντικές εισόδους
των όποιων φθόγγων
που καλυμμένων το συναίσθημα,
του απέναντι…
ή των όποιων απέναντι… ήχων
εισέρχονται προσκεκλημένοι ή μη!
Και ναι υπάρχει η γραφή
χέρι- χέρι με την ανάγνωση,
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τις τελείες της, τα θαυμαστικά
τα ερωτηματικά της…
τα αποσιωπητικά της
και τα άλλα ποικίλα σημεία της
που επιχειρούν να εκφράσουν
όλα τα συναισθήματα… χωρίς
συχνά να αποβαίνουν νικητές!
ΩΤΑ… άρτιοι ερμηνευτές
της κλίμακας των συναισθημάτων
και μην ακούς άλλα!
Επιπλέον, χρειάζεται η όραση…
που αγκαλιάζει τα πάντα
με μία φωτισμένη διάθεση
ακατάλυτη στον αιώνα!
Δημιουργέ μου…
όποιος κι αν είσαι…
«Πάντα εν σοφία εποίησας!»
Γνοιάστηκες για όλα ετούτα
τα υπέροχα σπουδαία ή μη
του ΚΟΣΜΟΥ τα ΣΚΟΝΙΔΙΑ…
την ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΘΑΥΤΗ!
Και πού να τελειώσω εγώ
ύπαρξη μικρά και ατελής
που τα μυστήριά Σου είναι άπειρα
σαν τους ουρανούς Σου,
τις θάλασσές Σου
την ψυχή των αστέρων Σου…
ΑΜΗΝ!
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Ιντερμέδιο 1.
Μία Αγγελία
Μία σύντομη παρουσίαση ετούτης της νουβέλας, από
την συγγραφέα της, Π. Δ. Έλλη

«Τίποτα δεν είναι άδύνατον! Υπάρχουν τρόποι που
οδηγούν σε κάθε πράγμα κι αν έχωμε αρκετή θέληση
θάχωμε πάντοτε αρκετά μέσα», λέει ο Γάλλος
‘ηθικολόγος’ συγγραφέας (1613-1680) Λα Ροσφουκό (La
Rochefoucauld) στο έργο του: ‘Σκέψεις’.
Αυτή η ρήση θα μπορούσε να είχε ειπωθεί σε σχέση με
την θέληση του Άλεξ ενός από τους τέσσερις ήρωες της
Νουβέλας, Μία Αγγελία. Η επιμονή του να κερδίσει την
φιλάσθενη Μίνα, επιβραβεύεται τελικά.
Το ξεκίνημα του κειμένου της νουβέλας, εμβαπτίζεται
στην αισιοδοξία. Η φαιδρότητα του πρώτου επεισοδίου,
η ανάγνωση ‘μίας αγγελίας’ στην κυριολεξία, παρασύρει
τον αναγνώστη σε μία δίνη γεγονότων ρεαλιστικής,
ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Το κλίμα που αλλάζει
χωρίς υπογραμμισμένα στίγματα, άγει στην νοητή
συμμετοχή του αναγνώστη σ’ αυτό που λέμε realism of
Life, ρεαλισμό της ζωής των ηρώων της μυθιστορίας.
Κάποια στιγμή στην πορεία, αποκαλύπτεται μία
κατάσταση όπου οι ήρωες: ο Άλεξ, ο αδερφός του
Ντίνου και οι αγαπημένες γυναίκες Μίνα και Μιράντα,
μοιράζονται χαρές και πόνους. «Όποιος σωθεί έχει χαρά
τους πόνους να θυμάται» λέει ο Ευριπίδης, κι αυτό που
θα μπορούσε να είναι η μετριότητα μίας έντασης, αφορά
τον νέο άντρα Άλεξ, τελικά.
Η όποια ασθένεια κάποτε δεν κάνει κακό, αρκεί να είναι
περαστική. Όταν όμως συμβαίνει το αντίθετο, μία
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τελεσίδικη μορφή χρόνου αιωρείται στην ατμόσφαιρα
του χώρου, όπου χτυπά. Η Μίνα δεν είναι ένα τυχαίο
θηλυκό πλάσμα. Είναι μία χαρούμενη νέα με καριέρα
που εξελίσσεται ομαλά, και που ξαφνικά βρίσκει πως η
ζωή έχει limitations. Η διαπίστωσή της ακολουθείται
από παράξενες επιπτώσεις στην προσωπικότητά της:
αλλάζει αυθημερόν και μόνο η υπερηφάνεια την
καθηλώνει στο ύψος που είχε διασφαλίσει για το άτομό
της. Αποβαίνει ένα καλοφυλαγμένο μυστικό, που χωρά
μόνο στο άμεσο περιβάλλον της και φορολογεί την
νεότητά της, την ζέση της για τη ζωή, την κοινωνική της
υπόσταση και φυσικά τις σχέσεις της.
«Ο γάμος έχει θλίψεις αλλά ο άγαμος βίος δεν έχει
χαρά» λέει ο Κλώντ Ντωφίν και ο Άλεξ οπαδός της
θεωρίας πιστεύει ότι το δέσιμό του δια γάμου με την
Μίνα είναι επιτακτικό και άσχετα με τις όποιες
συνέπειές του.
Η αναπαράσταση του ρεαλισμού της ζωής καθιστά τη
νουβέλα ‘Μία αγγελία’ διαχρονική και ταυτόχρονα
έντονα επίκαιρη. Οι σχέσεις των φύλων επηρεάζονται
και επηρεάζουν θετικά αν και μέσα από την ωμή-πικρή
αλήθεια της ασθένειας αγαπημένου προσώπου...

Ιντερμέδιο 2.
Όνειρο-χίμαιρα
(Πρωινός συλλογισμός, που δημιουργήθηκε στο Σύδνεϋ, 22
/12 /’16, και γνωστοποιήθηκε στο Facebook!)

«Σήμερα το πρωί σηκώθηκα ανταριασμένη… Ήταν το
όνειρο που έβλεπα στιγμές πριν ξυπνήσω… Τι αλήθεια
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ονειρεύτηκα; Έλληνας του εξωτερικού, προσφέρθηκε
να πληρώσει τεράστια ποσά για το καλό της Ελλάδας…
Μία παρένθεση εδώ… Παρόμοια όπως είχε συμβεί με
τον Έλληνα του εξωτερικού, Μιχαήλ Τοσίτσα -αιωνία η
μνήμη του-, που ων πάμπλουτος και από την Αίγυπτο,
διέθεσε την περιουσία του για να ευεργετήσει
ποικιλοτρόπως τους Έλληνες και την πάμπτωχη Ελλάδα,
ως χώρα. Ασθενής μόνο, βρέθηκε στην πατρίδα του
Ελλάδα, στην Αθήνα, όπου και απέθανε! Καλό είναι να
τα θυμόμαστε όλα ετούτα, τα οποία θα πρέπει να
γνωστοποιούνται που και που, ακριβώς… για να μην τα
ξεχνάμε…
Επιστρέφω όμως στο αλλοπρόσαλλο όνειρό μου…
Ο Έλληνας λοιπόν του εξωτερικού έθεσε όρους
(αντίθετα με άλλους Έλληνες ευεργέτες!) δύσκολους,
απροσδόκητους!
Παραθέτω τους…. Με αστερίσκους…
*Οι Έλληνες όφειλαν να αποκηρύξουν τα όποια πολιτικά
πρόσωπα είχαν στο μανίκι τους…
*Οι όποιοι υπεύθυνοι για τα πράγματα του τόπου, θα
πρέπει να είναι επιστήμονες με διαφορετικές ιδιότητες
και ανάλογα με τις ανάγκες της διοίκησης του κράτους.
*Καθήκον τους η προσωπική εντιμότητα και
αμεροληψία προς όλες τις κατευθύνσεις, σε σχέση
πάντα με τις υπηρεσίες τους προς το έθνος…
* Η όποια παρεκτροπή τους με στόχο την φιλαυτία, την
υποστήριξη δικών τους (ή οποιωνδήποτε άλλων) ή το
κέρδος, θα τιμωρείται με δήμευση απάντων των
περιουσιακών τους στοιχείων!
Ξύπνησα. Ένιωθα παράξενα και μάλλον ανταριασμένη
από όλο ετούτο. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω την…
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χίμαιρα… ξυπνούσα… Όμως ετούτη και ως όνειρο,
γέννησε άπειρες ιδέες στον Νου μου (και κάποιες από
αυτές δύσκολες!) καθόλου σπάνιο φαινόμενο, απλά το
όνειρο δυνατό και μυστήριο, τον τροφοδότησε, για άλλη
μια φορά…
Σκέφτηκα λοιπόν τον επαναστάτη της μονής του Αγίου
Δημητρίου του Διχούνη, Θεσπρωτίας και αργότερα
μητροπολίτη Τρίκκης, Διονύσιο Φιλόσοφο («Διονύσιος ο
Σκυλόσοφος» κατά τους Τούρκους) και την άγρια
εκτέλεσή του από τους Τούρκους, προδομένος από
Γιαννιώτες Εβραίους στον κρυψώνα του κάτω στην
παραλιακή (ενδείκνυται η σπηλιά-κρυψώνας του
Διονυσίου, με επιγραφή…) και με την προδοσία άλλου,
του ανέκαθεν εχθρικά διακειμένου απέναντι του,
διακόνου, που ονομαζόταν Μάξιμος ο Πελοποννήσιος.
Οι δύο παλαιά αντίπαλοι κληρικοί θα συναντηθούν στα
Γιάννινα και υπό τραγικές συγκυρίες. Εγκαθιδρυμένος
στα Ιωάννινα στο Κάστρο μαζί του και οι Γιαννιώτες
του Κάστρου, καλοβαλμένοι όντες, έτρεμαν για την
απώλεια των προνομίων τους από τους Τούρκους…
αντιτάχτηκαν από κοινού εναντίον του Διονυσίου του
Φιλοσόφου. Καλά δεν την γλύτωσαν, γιατί στο τέλος
εκδιώχθηκαν από το Κάστρο, το οποίο κατελήφθη από
τους Εβραίους της πόλης των Ιωαννίνων.
Και άλλους πατριώτες… τον Υψηλάντη, τον
Κολοκοτρώνη, τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας
Ιωάννη Καποδίστρια, που η αγάπη του προς ετούτη,
πληρώθηκε από τους Μαυρομιχάληδες Πελοποννήσου,
για την δήθεν αδικία εναντίον τους, που αφορούσε την
οργάνωση του ανθρώπινου προσώπου της Ελλάδας που
επεδίωκε ο Καποδίστριας για την πατρίδα του ώστε να
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ορθοποδήσει ολάκερος ο λαός και να προοδεύσει το
έθνος-κράτος!
Τώρα που τα σκέφτομαι… ξανασκέφτομαι… ότι η
Πολιτεία του Πλάτωνος είναι εκείνη που γυροφέρνει
στο Νου μου, μια και οι Αθηναίοι είχαν ως πολιτικούς
αρχηγούς, επιφανείς πολίτες Αθηναίους, ξεχωριστούς
και ως προς τον πλούτο… Οπότε αν έβλαπταν την
πολιτεία, ετούτη είχε το δικαίωμα και την δύναμη να
δημεύσει την περιουσία τους!
Αναρωτιέμαι… πόσο η κοινή λογική ενός, μπορεί να
ενστερνίζεται τα παραπάνω!»

Σήμερα…
Σύδνεϋ, 21/12/’16,

Σήμερα….
και τρεις ακόμη ημέρες…
Γιορτάζω τη χαρά Θεού
κι ας ψάχνω τενεκέδες…
Βλέπω τα ράφια… άπιαστα…
Χορταίνω από βιτρίνα
Όμως… με τρώει η πείνα!
Και στα καφέ που προσπερνώ
παιδιά ή και μεγάλοι
θαρρείς χορταίνουν τον καφέ
μα… μάτια νυσταγμένα…
Λες να ’ναι πεινασμένα;
Και τα τσουρέκια εδώ κι εκεί
βαριέμαι που τα βλέπω
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χορτάσανε τα μάτια μου
μα… το στομάχι άδειο!
Και στο χασάπικο κοιτώ…
Τι λίγοι μπαινοβγαίνουνε!
Οι κρεοπώλες τρέμουνε
στο ψύχος απορίας!
Λογαριασμούς προσμένουνε…
Ενοίκια, ηλεκτρισμό,
χρέη στα βοσκοτόπια!
Τα σφάγια δεν τα μπορώ
μου λείπει το σουβλάκι…
Φεύγω για να μην τα θρηνώ!
Να και τα ρούχα!..
Αλλού λιγοστέψαν κι αυτά…
Απαραίτητα;
Τι λέμε τώρα ρε παιδιά;
Εδώ στομάχι χάνουμε
τα ρούχα θα κοιτάμε;
Κάποτε… είχαν τη χάρη τους…
Τώρα πώς να το κάνουμε
που τρύπησε η τσέπη!
Απ’ το κελάρι
της έρμης γειτονιάς περνώ
πω... πω… τι μαύρο χάλι…
Άδειο… τι άθλιο κι’ αυτό!
Πού κρύβεσαι Διόνυσε καλέ μου!
Κάνε κανένα κόλπο… Κατέβα…
Φανερώσου επιτέλους
μήπως και δώσει η χάρη σου
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«Σταλαγματιά» το τσίπουρο,
τους οίνους, το ουζάκι
να τα χαρούμε και εμείς
της κοινωνίας οι άθλιοι;
Ακρίβυναν τα έρημα
-κι είναι παραγωγή μας!
Ω! Μα… τι θα γίνει επιτέλους
βρε παιδιά;
Πού τάχατις τραβάμε;
Α! Νά ‘τος κι ο κυρ-γείτονας!
Στέκομαι και τον ερωτώ
προτού την θύρα κλείσει…
Χριστούγεννα αν γιορτάσει!
Στης πόρτας το κατώφλι σταματά…
«Τι σού ‘κανα;» ρωτάει με θυμό…
«Δουλειά δεν έχω… για καιρό!
Μ’ άφησε η γυναίκα μου
και πήγε στο χωριό,
από κοντά και τα παιδιά
να μην χαθούν εδώθε…!
Κι εσύ με θράσος με ρωτάς,
Χριστούγεννα αν θα «κάνω»!
Δαγκώνομαι και λέω…
«Να… Μήπως παρέα…
να κάνουμε εκείνη την ημέρα!
Μόνος εσύ… μόνος εγώ…
Να μοιραστούμε ένα ψωμί,
λίγο φαγί…
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να πιούμε ίσως τον καφέ
την στέρηση να μοιραστούμε,
ίσως και λιγοστέψει…
ξέρεις εγώ… στα θαύματα
πιστεύω!»
Με έκπληξη κοιτάζει με,
και έρχεται κοντά μου…
«Σοβαρολογείς; το λες
αλήθεια;»
«Ναι γείτονα… ίσως
αν μοιραστούμε
τα ελάχιστα που έχουμε…
μπορεί να γίνουν αρκετά!»
Τα μάτια του πώς λάμπουν!
Με πλησιάζει…
Ρίχνω ένα βήμα προς
το μέρος του!
Δακρύζουμε…
τα χέρια δένουμε
σε χειραψία θερμή
Όμοιος… ομοίω…
άθλια μοναξιά…
άθλια στέρηση...
Ω! άθλια κοινωνία!
Μαζί… ο γείτονας… εγώ…
Εσείς… όλοι μαζί…
Θα σας κατατροπώσουμε!
Λέει και τρέμει η φωνή…
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«Σήμερα… Σήμερα…
και τρεις ακόμη ημέρες…
μαζί θε να γιορτάσουμε
την του Θεού χαρά!
Και άκου να δεις …
δεν πίστευα στα θαύματα!»

Για ποιον γιορτάζουν
οι καμπάνες…
Σύδνεϋ, 19/12/’16

Η Ελευθερία έδειξε
το εν απορία πρόσωπό της!
Τόσον καιρό, περίμενε
κανείς δεν την καλούσε!
Η Αρμονία την κοίταξε αδιάφορα
σ’ ολόλευκο πέπλο, τυλιγμένη.
Αιθεροβάμων, είχε επαναπαυθεί
στις δάφνες της!
Και η πολυπόθητη Ειρήνη
ύψωσε τ’ ανάστημά της
κουρασμένη
και κοίταξε ένα γύρω!
Ήτανε ακόμη ήρεμη,
απόμακρη ποσώς.
Κοίταξε στον αιθέρα,
ψάχνοντας τα σημάδια
του Απόλλωνα…
Κρύβονταν πίσω από σύννεφο
που αρνιόταν ν’ αλαφρώσει
το βάρος του!
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«Ελευθερία… δεν έχεις
ωριμάσει…
Δεν πρέπει σου να υψώνεις
Ανάστημα Απορίας!
Το ξέρεις δα, πως η πορεία σου
είναι μακρά,
έχε λοιπόν εγκράτεια!
Είναι αλήθεια… σε προσδοκούν
οι αλυσοδεμένοι στο
πεπρωμένο τους, θνητοί!
Και ναι… σε περιμένουν
οι ψυχές
εκείνων που αγωνίζονται
για χάρη σου.
Σε ποθούν
εκείνοι που βιάστηκαν
από ανομολόγητες ρήσεις,
που ακολούθησαν με πίστη
την δολερή φωνή των
μασκοφόρων!
Πώς μπορεί η σύνεση
να εθελοτυφλεί;
Η καμπάνα που αγκομαχά,
μαρτυρά το ψεύδος
που λουσμένο στο νέκταρ
κόλλησε στην καρδιά που ποθεί…
Τι όμως αλήθεια προσδοκάς
Ελευθερία;
Η σύνεσή σου πού κρύφθηκε;
Δεν ωρίμασες καλή μου…
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Αχ! δεν ωρίμασες!
Η μνήμη σου σκοτίστηκε;
Το μάτι σου γλαυκό!
Ελευθερία…
Δώσε χρόνο, στον χρόνο…
μια έκτακτη ευκαιρία…
Γλυκιά μου Ελευθερία!
Δεν υπάρχει ον στην Υφήλιο
να μη σε λατρεύει,
να μην σε θέλει ολοδική του
και… για πάντα!
Την αγκαλιά σου όλοι ονειρεύονται
με πάθος το ασύλληπτο!
Όμως εσύ δεν οφείλεις
για τις όποιες αμαρτίες,
να πληρώνεις
δεν συμπληρώνεις το πέρασμα
του χρόνου
που σκοτεινός αμαυρώνει
την ύπαρξη!
Εσύ κερδίζεσαι με τον αδηφάγο
κατά της ανέχειας αγώνα,
τον αμείλικτο…
για την διατήρηση της υπομονής,
για την διαύγεια της σωφροσύνης,
αγώνα!
Εσύ… εγώ αδελφωμένες δυνάμεις
μπορούμε να δωρίσουμε
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δώρα ανεκτίμητα:
την σεμνή υπερηφάνεια,
για τον έντιμο αγώνα
την αφύπνιση της μνήμης
των αοράτων εκπροσώπων του.
Μεγάλο δώρο η τήρηση
της υποταγής στο καλόν τε κ’ αγαθόν!
Και τότε… ΝΑΙ, θα χτυπήσουν
χαρμόσυνα οι καμπάνες
και τα χείλη τα πανιασμένα
από τον φόβο
θα ψελλίσουν με αγωνία
ξανά και ξανά:
«Για ποιον γιορτάζουν οι καμπάνες;»
Και από το σήμαντρο εκείνο
στα υψηλά,
ο άνεμος θα αγκαλιάσει με ορμητήρια
την χαρά
την κρουστή ηχώ του θα σκορπίσει
άπλετα
-σεντόνι αέναα αιθέριο…
Και ΝΑΙ, θα γνωρίσουν οι ζωντανοί
για ετούτο το θαύμα της καμπάνας
που με τον ήχο της κοινοποιεί!
Η καμπάνα… θα μιλήσει κατευθείαν
στην ψυχή τους…
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Θα νιώσουν πως ωρίμασε
η έρμη στιγμή
και πως την αγκαλιά μας,
την δική σου, την δική μου,
ενωμένες… θρονιασμένη
η υπέροχη αρμονία
το πολύσημο ΜΕΤΡΟ!
Και ΝΑΙ, θα τολμήσουν
ν’ ανοίξουν
την δική τους αγκαλιά
να σφιχτούμε έτσι ενωμένοι
ένα σώμα, μια ψυχή
καλώς ήλθες… ποθητή μας…
Ω! ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ!
Να για ποιον θα χτυπήσουν
οι καμπάνες, θα τραγουδήσουν
με μελιρρύτους στίχους
για τον άνθρωπο της σύνεσης…
του ΜΕΤΡΟΥ!
Να για ποιον θα τραγουδήσουν
οι καμπάνες!»
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Τα δύσκολα
Φίλος ψάχνει για
αδελφή καρδιά-ψυχή!
Διαβαίνουν οι μέρες
κι από κοντά οι νύχτες.
Δυσκολεύεται μαθές…
Την ουσία -τι σπάνια κυρία!που την ψυχή τροφοδοτεί,
να συναντήσει αδυνατεί!
Στο δάσος πάλεψε, στην εξοχή
στην θάλασσα και στο βουνό,
Στην πολιτεία στο χωριό!
Στους φίλους και στους συγγενείς…
Έψαξε στα ψηλά
κι αδίστακτα στα χθαμαλά!
Πέρασε αλύπητος ο χρόνος!
Στο πρόσωπό του κόλλησε
μάσκα η τραγική.
Σταμάτησε τον κάματο
της έρευνας «ματαίας»!
Στα μέσα του, αδυσώπητο κενό
πάλευε να τον αφομοιώσει!
Ήρθε από το πουθενά
απρόοπτα, ναι ξαφνικά,
αμίλητη η παρουσία
και στάθηκε
στου κάστρου το κατώφλι.
Κεραυνοχτυπημένη…
Αλαλιασμένη!
Την κοίταξε ο άπορος…
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Ποια ήταν; Πώς τολμούσε;
Την σκέψη του… την διάβασε
Έλεος!
«Δραπέτευσα του Άδη
γι’ αυτό με βλέπεις έτσι…
Ξηρό κομμάτι να κρατηθώ…
Μία γωνιά να κοιμηθώ
κι ύστερα –το υπόσχομαικαπνός… θ’ αφανισθώ!»
Ψέλλισε κρατώντας μόλις
ανοιχτά τα μάτια -κουρασμένα.
Αργά… Άνδρας ο διστακτικός
την έφερε στην άκρια της αυλής
σε ξύλινη αποθήκη…
Της άνοιξε… την άφησε
καταμεσής του σκότους!
Μα, όχι, νά ‘τος, επιστρέφει!
Κουβέρτες παραμάσχαλα κρατά
πιάτο-φαγί και σε ποτήρι το κρασί!
Χτυπά την πόρτα την κλειστή
λέγοντας σιγανά…
«Έφερα του ύπνου τα προικιά
λίγο φαγί, λίγο ποτί…
για την καρδιά, για την ψυχή!»
Γύρισε για να φύγει…
Όμως… η ξώπορτα άνοιξε,
κι έλαμψε η αυλή του…
Πανώρια ήτανε Ξωθιά.
Μια Νεραϊδοντυμένη…
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Τον κοίταζε και έσταζε
γλυκό το υδρομέλι!
«Πού ‘ναι το θήλυ το έρμο
που άφησα πριν ολίγο;
Ποιος κύρης σε ορμήνεψε
λαχτάρα να μου δώσεις;
Ποια είσαι και πώς βρέθηκες
μονάχη εδώ χάμου;»
«Είμαι το θήλυ πού ’ψαχνες
Μ’ έστειλε η ευχή σου…
Ήθελες αδελφή ψυχή
καρδιά που να σου μοιάζει…
Να δοκιμάσω ήθελα
Αν τρέφεις καλοσύνη…
Αν είσαι άνδρας με καρδιά
αφού καρδιά γυρεύεις…
Καλώς σε βρήκα αν με θες..
Καλώς μου και να μείνω…
να σε κοιτώ σαν το ζητάς
να σε νοικοκυρεύω…»
Ο άνδρας δεν απάντησε…
Έφυγε ζαλισμένος…
Ήταν αβέβαιος μαθές
και νεράιδο-χτυπημένος…
Τ’ απίστευτα δεν πίστευε…
Ντρεπόταν για την ζάλη του!
Μουρμούρισε αβέβαιος…
«Πάω για ύπνο… κόρη μου…
Να συναντήσω τ’ όνειρο
να βρω ποιος τάχα βάλθηκε
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να με παιδεύει… έτσι!»
«Γιε μου… στέλνω σου
την «Ευχούλα μου»
να σε παρηγορήσει…
την όμορφη την κοπελιά
οφείλεις να γνωρίσεις!»
Ξυπνά ο άνδρας νίβεται
με παγωμένο το νερό
την μοίρα ν’ ανταμώσει!
Αργά, σιγά στην αποθήκη, πάει,
την πόρτα της χτυπά!
Ανοίγει η όμορφη ξωθιά
και του χαμογελάει…
«Σ’ ευχαριστώ για το φαγί
για το ποτί, την στέγη…
Ήρθε η ώρα, η στιγμή
το δρόμο μου, να πάρω…»
Ο άνθρωπος τήνε θωρεί
με ολάνοιχτο το μάτι…
Τα λόγια του δεν κρίνει
τ’ αυτιά του απορούν
στην γλώσσα που ακούνε!
«Μη φεύγεις… μείνε
-εκτός αν έχεις κύρη!
Μονάχος είμαι…
Κι ίσως να δύνασαι
να μοιραστείς την μοίρα μου…
συντρόφισσα μου… γίνου!»
Τον κοίταξε και τόλμησε
ένα δειλό χαμόγελο:
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«Σεβάσου με, κι εγώ
για να σε βοηθήσω…
στο δίπλα σου θα μείνω.
Μαζί θα βρούμε την οδό
προς την ζεστή Ιθάκη!»
Παλάμη τείνει, τρέμοντας
την δική της πιάνει αβρά …
Σκύβει και την ασπάζεται…
Και συμφωνεί μαζί της!
Τέλος και τω Θεώ Δόξα!

Φως μου!
Σύδνεϋ, 25/11/’16

Σε καμαρώνω φως μου!
Σβήνω στην θωριά των ματιών σου,
θαυμάζω τον Νου, την Ψυχή,
την στον απέναντι ζεστασιά σου
τα ταλέντα σου.
Ο Πλάστης υπήρξε γενναιόδωρος
μαζί μου, είσαι δική μου
μου φτάνει ετούτο!
Μάνα στην καθημερινότητα
ενέργεια και ευτυχία…
Το ολόγιομο φεγγάρι μας ζηλεύει.
Την λάμψη σου δεν την μπορεί
τυφλώνεται στο φως των ματιών σου
των προσηλωμένων
στα δικά μου!
Θα κλείσω την νύχτα έξω μας.
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Για ν’ αποφύγουμε το μάτι
το ακόρεστο!
Θα το σβήσουμε το φεγγάρι
από την ιερή «σκήτη» μας
με ένα φιλί στα μάτια σου.
Στο δικό μας βασίλειο
χωρά μονάχα η αγάπη μας.

Τα τριαντάφυλλα…
Σύδνεϋ, 25/11/ ‘16

«Τα τριαντάφυλλα!
Εμένα… ποιος με θέλει!»
Ψιθύρισε το γιασεμάκι
γέρνοντας πικραμένο!
Το άρωμα, το χρώμα τους
το σχήμα τους…
μα ήταν ονειρώδη!
Μια πιτσιρίκα στάθηκε
κοίταξε ένα γύρω…
Και ξάφνου αποφάσισε.
Ζύγιασε το κορμάκι της
άπλωσε το χεράκι της…
Κι ω! έκραξε με παράπονο
κοιτώντας την τριανταφυλλιά:
«Με δάγκωσε μαμά!»
«Έλα γλυκιά μου…
Αυτό το λουλουδάκι
σαν κι εσένα τρυφερό
ταιριάζει σου!»
Η μικρή διστακτικά έτεινε
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την παλάμη της…
«Ω! δεν δαγκώνει…
Και πώς μοσχοβολά!
Πώς το λέμε αυτό μαμά;»
«Γιασεμί
μικρή μου ομορφιά!»
Άρχισε να χορεύει η μικρή
έναν κύκλο, τραγουδώντας…
«Γιασεμάκι… γιασεμί..
Ω! σε αγαπώ πολύ…
Γιασεμάκι… γιασεμί..
Το κλαδάκι σου λεπτό
το λουλούδι σου λευκό
τ’ άρωμά σου μαγικό!»

Ταξίδι αγάπης
Σύδνεϋ, 25/11/16

Στο τραγανό το διάσελο
σαν που φιλά τον ουρανό
του πόθου αναπτερώνεται η ορμή,
στο βαλτωμένο όνειρο
προσφέρει αναπνοή.
Του θαύματος πάλλει η φλέβα
οδοιπορεί από την επανάσταση
στο ονειροπόλο βλέμμα.
Στην αγκαλιά σου
έμαθαν τα φτερά μου
ήρεμα να διπλώνουν,
από την διαύγεια των ματιών σου
μαγεμένα,
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στον αιθέρα εκεί,
όπου το όνειρο αναδιπλώνεται
γιγαντεύει η φαντασία
κι ανασταίνεται
των εραστών ο μύθος!
Τι μαγεία κι ετούτη
καταμεσής γης κι ουρανού!
Του θαύματος γεννήτρα
ατόφια καθρεφτίζεται
στο βλέμμα σου…
στων κυττάρων μας την ανάσταση!
Πόσο σ’ αγαπώ!

Γιάννινα 2015
Σύδνεϋ, Τετάρτη, 7/9/ 16

Τα στοιχειωμένα,
τα πέτρινα γεφύρια
η λίμνη της καταφυγής
Μαρτύρων του Έρωτα,
του Μίσους, της Εκδίκησης
της Τρέλας… της Μωρίας…
Και η τραγική φιγούρα
της φηγούς,
με τις κατάλευκες
πλειάδες της…
Μάντεις… Μαντεία…
χωρίς πειθώ!
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Πόλη μου αγαπημένη
στην Ομίχλη τυλιγμένη
με μια λίμνη μαγεμένη
και εμένα... ερωτευμένη!..

Αχ, Ξενιτιά!
Σύδνεϋ, 22/9/16

«Αχ ξενιτιά τι’ μού ‘κανες
πήρες μου την ψυχή μου
στον Άδη με κατέβασες
και μ’ έδεσες μαζί του.
Κι εσύ Σειρήνα Ωκεανού
Σειρήνα του πελάγου
πέτρωσε και μαρμάρωσε
στην κουπαστή του «Μάγου»
που πλοίο είναι φορτηγό
τον παίρνει μακριά μου
και την ζωή μου φάντασμα
να σέρνεται κοντά του».
(Στίχοι της στιγμής τους γράφω ως απάντηση στο ποίημα της Άννας
Μονογιού (νησιώτικο) «Έχει η ζωή γυρίσματα»)

Ερωτευμένη μου ψυχή!
Σύδνεϋ, 22/9/16

Έρπει ετούτη η φθορά…
Απλώνεται πάνω απ’ όλα
στο πέρασμα του χρόνου!
Με τρόπο προδοτικό,
με μια αμαρτωλή σιωπή,
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που ρημάζει σε χρόνο κουφό,
στα πονεμένα χρόνια
τα ελάχιστα στάδια
της ευτυχίας.
Ακόμα κι οι πέτρες
υποφέρουν και πονούν
σαν γεύονται ετούτο το φαινόμενο!
Τα σπίτια που εγκαταλείπονται
απ’ τους δικούς ανθρώπους
στο έλεος του χρόνου…
Το πέρασμα στη γης
είναι σαρωτικό
για κάθε κύτταρο ζωντανό…
Η σκέψη του ταχύτατου
περάσματος-πειράματος
χωρίς αποτυπώματα
(πλην τινών φαεινών εξαιρέσεων!)
πονά αφάνταστα…
Ο άνθρωπος αγωνίζεται
την ύπαρξή του
να διαιωνίσει προσπαθεί
ίχνη ν’ αφήσει ανεξίτηλα.
και η φύση αρωγός
το πετυχαίνει
με το κάθε είδους ζωής!
Ω! Γης, απέραντο κοιμητήριο
αμέτρητων απόντων…
(ήδη… την βάφτισα
«τάσι των φαντασμάτων»)
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Με τον θάνατο της καθημερινότητας
κάποτε έρχεται εκείνη η στιγμή
που καθείς μας αναγνωρίζει
πόσο επίγειοι είμαστε
ως άνθρωποι!..
*Το στιχούργημα ετούτο αν και ξεκίνησε ως σχόλιο για την Κατερίνα
Αξούγκα (F/B), έχουν επεξεργαστεί χωρίς να αλλοιωθεί θεματικά.

Oh, my girl…
Girl I look at you
and I question
my ability to judge.
Eyes so beautiful…
how could they lie?
My love is at it’s high,
your care at bottom low!
“Loving you… loving me…”
is not a happening!
Hope sat deeply
in my heart!
Loving you…
a matter of essence!
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Ναι, έτσι είναι η ζωή!
Σύδνεϋ, 21/9/16

Ναι έτσι είναι η ζωή
σε θέλει Παλικάρι
αν θες να κάνεις προκοπή
και πρώτα στην Αγάπη!
*Απάντηση-στίχοι μου, (F/B) στο ποίημα της Α. Μονογιού.

Νιο Τρεχαντήρι…
Θάλασσα, πικροθάλασσα
Σύδνεϋ, 4/9/16

Θάλασσα με την πίκρα σου
και την γλυκιά σου αλμύρα,
στην αγκαλιά σου βρέθηκα
κι είδηση δεν το πήρα!
Κυρά μου μην ορκίζεσαι
πως στην καρδιά σου μ΄έχεις
βυζαίνεις μου το αίμα μου
κι ας λες πως με λατρεύεις!
Κάποια στιγμή που η δύναμη
φουσκώσει τα πανιά μου
νιο τρεχαντήρι θα γεννώ
θα πλεύσω μακριά σου!
*Ημέρα του Πατέρα, Στίχοι στο F.B., αντί σχολίου, στο
ποίημα της Α. Μονογιού «Το καλόπιασμα της Θάλασσας».
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Καρδιά μου πώς αντέχεις;
Σύδνεϋ, 17/11/’16
(was published at “diasporic Literature spot”, November,
2016)

Τ’ άστρα θωρούν
την αδελφή τους ‘Γη’
υπό την ατμόσφαιρά της…
την τόσο Θολή…
που προδίδει αναθυμιάσεις
και σπινθηρίζει αέναα!
Στο Βελούδινο Σύμπαν,
η τέτοια δραστηριότητα ξενίζει.
Η Πούλια, ο Αυγερινός, σιωπούν!
Ο Στησίχορος αέναα ποιεί
ο Ήλιος, κρατώντας την Άρπα του
περιμένει
Η Μικρή και η Μεγάλη Άρκτος
παίζουν,
και η Άρτεμις σαϊτεύει αερικά!
Δεν είναι ώρα συλλογισμού
-ετούτη έδυσε πρινμήτε στιγμή αναθεώρησης.
Ετούτη επαναλαμβάνεται
πριν, τώρα, μετά…
Οι Λύσεις - τσαμπιά
στο δένδρο της Σοφίας
όμως ο Νους παραστρατεί
κι αέναα παραπαίει!
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“Καρδιά μου, πώς αντέχεις;»
Του αστεροσκοπείου
ο φακός καταγράφει
το άστρινο κουτσομπολιό
και θλίβεται,
«κι εδώ συμβαίνουν τα ίδια!»
Όμως… Δεν είναι των στιγμών
η πεπαλαιωμένη συνήθεια
αστέρων τε και ήλιων…
Κοίταξε τον αείποτε θόλο
ως να’ ναι η τελευταία σου ματιά,
ρίξε την ευχή
στης Γνώσης το πηγάδι
κι ακούρμα!
Είμαστε σκονίδια του
αείποτε βελούδινου Θόλου.
Άστρινη ύλη, τύρφη…
Οι κόκκοι που αιωρούνται
στο φεγγαρίσιο φως,
-όμοιοι πυγολαμπίδεςΑποπλανημένες Νηρηίδες είναι
μιας πέραν εποχής!
Ψυχή μου, ας είμαστε αληθινοί…
Ας κάνουμε μίαν ευχή
τώρα που τ’ άστρο αποφάσισε
να ασκηθεί…
Ας μην χανόμαστε…
σαν την Πούλια και τον Αυγερινό!
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Ίσως… συναντηθούμε
για το φιλί, την αγκαλιά,
για την λιπόψυχη στιγμή
απαγορευμένης αντάμωσης.
Δεν είμαστε άστρινες ζωές
μήτε ήλιοι ψυχής
για να χαρούμε
την πιθανή αιωνιότητα!

Κόρη!
Σύδνεϋ, 8/9/'16

Κόρη με την γραμμένη ελιά
ξωθιά πρασινομάτα
μαϊστράλι ‘σαι μάτια μου
π’ ανάβεις πόθους σαν περνάς
και υποψίες σπέρνεις…
Σεβάσου τις ανάγκες μας!
Γλυκιά μου καστανομαλλού
πες μου και τι να κάνω
που στ’ όνειρό μου γεύομαι
τον έρωτά σου απρόσκλητο
και το πρωί πεθαίνω!
Απάνθρωπη προσέγγιση!
Οι φίλοι σαν μαζεύονται
στης γειτονιάς τον καφενέ
αναρωτιούνται, ψάχνονται
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αν έχεις κάποιον μυστικά
και αν ‘σεμνή’ το παίζεις!
Αεροβατείς... σε ναρκοπέδιο!
Ίσως δεν ξέρεις τι ζητάς!
Δεν ξέρεις να διαλέγεις!
Μήπως φοβάσαι αληθινά
να πάρεις ή να δώσεις;
Δεν ξέρεις να ξεδώσεις!
Κορίτσι μου... να δώσεις!
Περνά ο καιρός αγάπη μου
φεύγει και δεν γυρνάει.
Τα κάλλη σου κορίτσι μου
θα φύγουν, θα χαθούνε…
Κι εσύ θα είσαι ανέραστη…
Κι εγώ… ένας μαγκούφης!
Όμως το αποφάσισα
την τύχη να παλέψω.
Να σε κερδίσω θέλω.
Ο χρόνος είναι ανένδοτος!
Έλα! Ένα φιλί μας, φτάνει!
Πιστεύω στην νεράιδα μου!
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COMMUNICATIONS OF IMPORTANCE
*Μία απάντηση στο email της αγαπητής μου φίλης, Τ.Κ. για
την γέννηση του εγγονού της στην Αγγλία!

“Τ…. μου...
(Σύδνεϋ, 28/1/’16)

"Χαράς Ευαγγέλιa
A poem By Pipina D. Elles

Να σας ζήσει καλή μου...
Να 'ναι καλότυχο... γερό...
Πρωτογιαγιά εσύ
και ο σταρένιος ουρανός
έγινε ολοδικός σου!
Γράφε τα παραμύθια σου
για τ' άστρα που κατέβηκαν
στη γη, και ψάχνουν
για μια "σκήτη"
να γράψουν άσματα γλυκά
για τον αποσπερίτη!
Σε φιλώ...
Σου εύχομαι καλό ταξίδι, καλή παραμονή, φιλάκια κι
από εμάς στο νιόγεννο αστέρι... που θα στολίσει την
κορφή του Δένδρου του Χριστούλη!
Πιπίνα
Υγ. Ευχές από τον Γιώργο
Π.Ε.
104

*Α letter was sent by my friend, T.K. via email
Sunday, 27 November 2016 9:59 AM
To PIPINA ELLES
Subject Forwarded: “Μια καλημέρα αλλιώτικη!”
*Α Letter via email, from Pipina Elles to T. K.
On 8/ 11/16
“Καλησπέρα Τ…. μου...
Εύχομαι να είσαι καλά...
Ο Νοέμβρης κυλά γρήγορα, και πλησιάζουμε την μέση
του!
Οι μέρες που φεύγουν τόσο βιαστικές αφήνουν στην
μνήμη μας, κάτι λίγο κάτι πολύ... κάτι μικρό, κάτι
μεγάλο... Γιατί η ψυχή που θέλει να κρατά το δικό της
ημερολόγιο, τα σφυγομετρά όλα με την ίδια ζέση... είναι
τα σκονίδια του χρόνου, που την κάνουν να τα βαστά
μέσα της, λες και δεν θέλει να χάσει κάτι από αυτό που
καλούμε παρελθόν! Πονά τις στιγμές που αρνούνται την
παραμονή τους σε ένα τόσο γήινο αλίμονο, περιβάλλον,
όπου όλα γεννιούνται για να αποδημήσουν κάποια
στιγμή... σήμερα, αύριο... αργότερα...
Καλή μου φίλη νοσταλγώ το απογευματάκι στην
Μητροπόλεως, στο καφέ (Centrale) απέναντι από την
εκκλησία (την Μητρόπολη Αθηνών!) που δεν λέει να
σουλουπωθεί επιτέλους για την αγαλλίαση των
οφθαλμών περαστικών τε και εκκλησιαζομένων!
Εκεί είχαμε το περίφημο ραντεβού της γνωριμίας μας...
εκεί
πρωτογνωριστήκαμε,
αγκαλιαστήκαμε
και
φιληθήκαμε σταυρωτά, γιατί η αγάπη μας προς την
ποίηση, ήταν το κοινό κλειδί για το άνοιγμα της καρδιάς
μας!
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Ελπίζω ότι θα έλθουμε αυτήν την μέλλουσα κάποια
στιγμή... σε λίγον καιρό, σε ένα διάστημα που το
σπρώχνω με μια παράξενη βιασύνη... ξεχνώντας πως με
παίρνει μαζί του προς τον άλλον χειμώνα... εκείνον τον
αδυσώπητο, τον της ηλικίας... και ναι χαίρομαι και
σκέφτομαι ότι θα πρέπει να πιούμε και πάλι παρεούλα
ένα καφέ... να μιλήσουμε κομμάτι για τον εαυτό μας, τις
αγάπες μας... τα παιδιά μας και τα άλλα τα νοητά...
Εύχομαι μόνο η πατρίδα μας να είναι "ανοιξιάτικη"
φορτωμένη γραβάνια λευκά ή μαβί, και το γιασεμί με το
αγιόκλημα, να σκοτώνουν την μυρωδιά του καυσαέριου
που την μολύνει!
Να είναι αισιόδοξη και να μας καλοδεχθεί... εμάς τα
ξένα της...
Συγχώρεσέ με... Παρασύρθηκα και πάλι...
Θα τα πούμε λοιπόν…
Σε φιλώ με την ευχή για έναν χειμώνα ήπιο, ως προς
όλα...
Με αγάπη
Πιπίνα»

*diasporic literature…
RE: diasporic literature: Αμφίδρομο… σχόλιο από την
Πιπίνα Ε., στο ποίημα του Άρι Α., "Ένα κορίτσι χόρευε
στην Ύδρα", απάντηση σε ετούτο, από τον Άρι Α.
Ευχαριστήρια απάντηση από τον Άρι Α. για το σχόλιό
μου στο ποίημά του: "Ένα κορίτσι χόρευε στην Ύδρα",
on Wednesday 16/11/16
«1000… ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… ΑΡΙΣ»
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A Comment by Pipina Elles sent, to Aris A. [via diasporic
literature] on Tuesday, November 15, 2016. Subject:
Ari’s work: "Ένα κορίτσι χόρευε στην Ύδρα”:
“Ένα κορίτσι χόρευε στην Ύδρα” Οι στίχοι σου... η
κινητικότητα, το μπλουζάκι, η κόρη, η Πανέμορφη Ύδρα
(την έχω επισκεφθεί και τον Πόρο δυο-τρεις φορές), η
ομορφιά απέριττη, ταυτίζεται με το δυνατό συναίσθημα
λυρικέ ποιητή μου. Τρέχουν οι εικόνες σου και
μαρκάρουν με ενθουσιασμό το περιεχόμενο που
ανανεώνεται με τις αισθησιακές πλέον περιγραφές.
Γοητεύουν και η επισφράγιση έρχεται με το πουκάμισο
του θήλεος, της Αγαπημένης νήσου του άρρενος που το
μοιράζεται. Ένα τραγούδι αγάπης προς τον άνθρωπο,
προς την Ύδρα. Άρι μου ποιείς και τραγουδοποιείς φίλε
μου!
Pipina E.”

FACE/BOOK
*Πώς περνούν οι μέρες... πλησιάζει και η Εθνική μας
Εορτή την 25η Μαρτίου...
Θα σας πω μια ιστορία που θα σας κάνει πολύ
υπερήφανους που είστε ΕΛΛΗΝΕΣ!
Στην περιοχή στην οποία ζούμε (Dundas, location of
Parramatta, the cradle of Australia and part of the city
of Sydney NSW, στην ελληνική γλώσσα, Παρραμάττα,
τόπος γεννήσεως του υπέροχου και ατέλειωτου πλέον
Σύδνεϋ), εδώ και χρόνια ένας φωτισμένος Έλληνας, ο κ.
Σωτήρης Τάτσης (Sam Tatsis, from Granville, location
near Parramatta), από τον περίφημο Δρίσκο των
Ιωαννίνων, επομένως καθαυτού Ηπειρώτης και ο οποίος
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εργαζόταν στο Δημαρχείο της Παρραμμάτας, καθώς
είχε πολύ καλές σχέσεις με όλους τους ανωτέρους του,
και βλέποντας τις προσπάθειες άλλων εθνικοτήτων της
περιοχής μας να κοινοποιήσουν διάφορα γεγονότα
εθνικής υφής (της πατρίδας των), κάποια στιγμή
προσέγγισε τον τότε Δήμαρχο τον κ. John Haines
(OAM, 1991, Member of Australian Order) και του
πρότεινε για το καλό των Ελλήνων της περιοχής, οι
οποίοι είχαν προσφέρει πολλά στην περιοχή με τις
επιχειρήσεις
τους
και
άλλες
δραστηριότητες,
υποστήριζαν ανέκαθεν και συμπαραστέκονταν
το
Δημαρχείο της Parramatta και ολόκληρο τον οργανισμό
του, να εορτασθεί επισήμως η Εθνική Εορτή των
Ελλήνων, της επίσημης έναρξης της επανάστασης την
25η Μαρτίου 1821 (για την Ανάσταση του Ελληνικού
έθνους), με την άρση ή ανύψωση της Ελληνικής
Σημαίας, στο προαύλιο του Δημαρχείου και με την
παρουσία των Ελλήνων και των άλλων πολιτών της
περιοχής. Στην προσπάθειά του ετούτη, βρήκε σύμφωνο
τον κ. John Haines και επιπλέον είχε και την υποστήριξη
όλου του διοικητικού συμβούλιου του Δημαρχείου
Παρραμάττας. Έτσι λοιπόν το έτος 1991, ο Σωτήρης
Τάτσης οργάνωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της
Νέας Νότιας Ουαλίας και την λοιπής Αυστραλίας, την
άρση της Ελληνικής Σημαίας, στο προαύλιο του
συγκεκριμένου Δημαρχείου με την συμμετοχή του
Δημάρχου και άλλων μελών του Δημαρχείου, παρουσία
γνωστών Ελλήνων και εκπροσώπων της Ελληνικής
Ορθόδοξης Κοινότητας της περιοχής, του Ελληνικού
Προξενείου και Αυστραλών επισήμων, στην περίφημη
Παρραμάττα ΝΝΟ. Το 2001 (Bicentenary, 200 yrs.
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since the unification of the States of Australia), ο Σ.
Τάτσης παρασημοφορήθηκε με το Μετάλλιο του ΟAM
για τις υπηρεσίες του, όχι μόνο προς τους Έλληνες
συμπατριώτες του αλλά και τους λοιπούς κατοίκους της
περιοχής και όταν συνταξιοδοτήθηκε από την υπηρεσία
του, το Δημαρχείο τον τίμησε δίνοντας σε σταθμό
αυτοκινήτων στο Harris Park (location of Parramatta),
“Sam Tatsis car parking”.
Σημειωτέον... η παραπάνω εορτή έχει καθιερωθεί πλέον
και εορτάζεται κάθε χρόνο... Έτσι και εφέτος, όλοι εμείς
της περιοχής θα είμαστε παρόντες στην άρση της
Ελληνικής Σημαίας και θα τραγουδήσουμε τον Εθνικό
μας Ύμνο με την αρμόζουσα κατάνυξη και σεβασμό εις
μνήμην όλων των αγωνιστών για την απελευθέρωση των
Ελλήνων εκείνη την μακρινή εποχή...
©Πιπίνα Έλλη (Elles), Sydney, 22/Μαρτίου/2017

*Πιπίνα Έλλη απαντά στην Μένη Μίγκα, Sydney,
18/12/’16
«Αγαπητή μου φίλη Μένη.... οι καιροί που διανύουμε
αδυνατούν να προσφέρουν στον άνθρωπο εκείνα που
πραγματικά χρειάζεται. Όλα είναι τεχνοκρατικά
παιγνίδια: οι συμπεριφορές και οι δήθεν προσφορές για
το καλό του. Όλα χωλαίνουν και τα δεκανίκια δεν
βοηθούν σε τίποτε. Ο άνθρωπος χρειάζεται ισορροπία
στην καθημερινότητά του και όχι κόλπα που διαιωνίζουν
την αγωνία του. Και δυστυχώς αυτό που παρατηρείται
δεν έχει ημερομηνία λήξεως, παρά επιδεινώνεται σε
βαθμό να χάνεται ο άνθρωπος σε ένα πέλαγος
ανισοτήτων και παλινωδίας. Οι φωνές μας δεν
επηρεάζουν στο ελάχιστο. Η επιστήμη ασχολείται με
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την εφεύρεση ασύλληπτων μηχανών για την
καταστροφή μας και το χρήμα μεταβιβάζεται μέσω των
τραπεζιτικών συστημάτων στο θησαυροφυλάκιο
ελαχίστων. Είμαστε οι σκλάβοι της αέναης εξέλιξης
όπως ετούτη σχεδιάζεται από τους συστηματικούς
εχθρούς της ανθρωπότητας. Ας τα αφήσουμε όμως
ετούτα τα απαίσια στην άκρη και ας χαρούμε όσο είναι
δυνατόν τις ημέρες του διαλείμματος που μας παρέχει η
παν- εμπορική περίοδος έστω, των καλουμένων κατά
τον τύπο μόνο, Χριστουγέννων... Μένη μου δεν βρίσκω
γαλήνη γύρω μου... Όλα είναι τεχνικά χωρίς σταλιά
αγάπης... Είθε να έχουμε την υγειά μας για να δούμε
στην συνέχεια ετούτου του σοβαρά αληθινού δράματος
την διαιώνιση των φώτα της χαράς που μπορεί ακόμη να
προσφέρει η όποια αγάπη, η οικογένεια.... τα παιδιά τα
νεογέννητα μωρά… ο ήλιος, το φεγγάρι, η θάλασσα, ο
ουρανός. Σε φιλώ!»
Η Μένη Μ. έγραψε στις 17/12/16: "ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΝΑ!!!!
ΤΟΤΕ ΠΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΧΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ
ΕΙΧΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!!!!!!" σε σχέση με το κείμενό μου για

τα Χριστoύγεννα στα Γιάννινα την περίοδο του 5060, στο Facebook (Sent from my iPad).

*Πιπίνα Ε.
Sydney, Fri 16/12/16)
Σχόλιό μου, στο ποίημα του Σπύρου Α……. στο on Friday
16/12/16 in Greece, «Ο Νέος Μεσσίας»!

«Πολύ ενδιαφέρουσα σύλληψη αγαπητέ Σπύρο! Η
διάθεση (όλων μας) βρίσκεται σε απορία. Εφέτος δεν
είχα καν την θέληση ή την ανάγκη ή την διάθεση τελικά,
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να κάνω κάτι το συνηθισμένο για ετούτην την κατά την
κοινή αντίληψη περίοδο χαράς και ελπίδας που
συμβολίζει την ανανέωση δίπλα στην ταιριασμένη
υπόθεση της άφιξης του Νέου Χρόνου! Ανθρώπινες οι
στεναχώριες και οι σκέψεις που καταβάλουν την
διάθεσή μου, με δυσκόλεψαν... ο σύζυγός μου όμως
επέμενε να κάνουμε κι εφέτος τα κοινά για το καλό, για
την άνωση και αυτής της διάθεσης τελικά... Στολίσαμε
το δέντρο χρόνων αφότου οι γιοί μας ήταν μωρά, και θα
φτιάξουμε λίγα μελομακάρονα και κουραμπιέδες,
μήπως τελικά, για χάρη του νιόγεννου λευκού ή αλλού
χρώματος Μεσσία της καλοσύνης και της Ισότητας των
εκατομμυρίων ζωντανών της υφηλίου, φτιάξει η "έρμη
διάθεσή μας" τελικά! Σου εύχομαι, και σε όλους τους
φίλους, διάθεση... για διάθεση για την αντιμετώπιση
της τραγικότητας των αεί δίσεκτων χρόνων... για την
αντιμετώπιση των θλιβερών παραλόγων (κακία, φθόνος,
εκμετάλλευση, κτλ), από τα οποία βομβαρδιζόμαστε
ανελέητα στις ημέρες μας....
Σου εύχομαι -και σε όλους μας-Υγεία, Συγκέντρωση,
Δημιουργικότητα και δύναμη για την αναζήτηση της
Χαράς!"

*Πιπίνα Ε.: απάντησή μου στην κατάθεση του
Χαράλαμπου Γ., Facebook, on Tuesday 13/12/16
«Οι εμπνεύσεις που γεννιούνται τέτοιες ώρες είναι
συνήθως ενδιαφέρουσες και ασυνήθιστες! Καθώς
παρόμοιες στιγμές επισκέπτονται άπαντες και κυρίως
ανθρώπους που ασχολούνται με τα γράμματα ή με τις
επιστήμες εν γένει, είχα και έχω τέτοιου είδους
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αντιφεγγίσματα της σκέψης και του Νου και όταν
ετούτο συμβαίνει σηκώνομαι και τα καταγράφω άσχετα
τι ώρα είναι... Έτσι έγραψα μια ολόκληρη ποιητική
συλλογή (Ρωγμές), και πολλά άλλα δημιουργήματα
(στις μελέτες μου και στην Διδακτορική μου Διατριβή),
καθώς το πρωί, οι φωτεινές συλλήψεις - λαμπροί
κομήτες του ΝΟΥ-, οι οποίοι καταμεσής του ύπνου, σε
ξυπνούνε, και αν δεν τις καταγράψεις αμέσως,
σβήνουνε δυστυχώς, και συνήθως ετούτο σημαίνει για
πάντα!
O Χαράλαμπος Γ. έγραψε on Tuesday 13/12/16
«Eρωτευμένη μου ψυχή μην τυραννιέσαι άδικα. Ο
πυρετός της αγάπης ξεψυχά από μόνος του σαν
σκοντάψει σε ξερολιθιά. Σαν το αγκάθι που παλεύει την
μυρτιά!
Η βροχή ξεψυχά σαν το σύννεφο σώσει και το πράσινο
του πλατάνου χρυσάφι κι αν φαίνεται είναι ο θάνατος
των άλλοτε πράσινων…»
*H Πιπίνα Έλλη σχολιάζει
το ποίημα της Πόλα
Βακιρλή, Στέρφα μέρα, στο F/book, Sydney 2/12/16:
“Πάντα κάτι μας πληγώνει, όμως η δυστυχία που
επιβάλλεται από τους εκτός, είναι αφόρητη σκλαβιά,
ντυμένη
με
υποκριτικούς
τίτλους...”
*Η Πιπίνα Έλλη, απαντά στο σχόλιο του Γιώργου
Σταυράκη στο F/B, στις 30/11/16, για το ποίημά της
Ευφρόσυνη…
“Δεν έχω λόγια.. Αυτό το ποίημα με κάνει να κλαίω. Έτσι
και όταν το έγραφα... Καλό μήνα Γιώργο... Χρονιάρες
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ημέρες... έρχονται όμως τα μνημόσυνα γίνονται
εντονότερα.... Είθε ο άνθρωπος να ζήσει καλύτερα από
εχθές... Είθε το αύριο να γίνει σύμβολο της ειρήνης!”

*Η Πιπίνα Έλλη, απαντά στο σχόλιο της Άννας
Μονογιού, στο (F/B), στις 30/11/16, για το ποίημά της
Ευφρόσυνη…
“Πόσες φορές δεν κατέβηκα στην λίμνη με την
αγαπημένη μου μητέρα! Πόσες φορές δεν καθίσαμε όλη
η οικογένεια στην τοποθεσία Κυρά Φροσύνη, πόσες
φορές δεν κοίταξα την μαγική Παμβώτιδα και τρόμαξα
με τις ψυχές που "χάλασαν" μέσα της... και όμως δεν
φταίει σε τίποτα όταν αγκαλιάζει σάβανο πια, τα
σώματα "αθλίων" της ζωής... ανθρώπων σε ένδεια
αγάπης αγωνίας πανικού.... Τα κοριτσόπουλα που
πνίγηκαν γιατί είχαν αμαρτήσει: μαθητριούλες που
απατημένες έφεραν στο σώμα τους -παιδιά οι ίδιεςανεπιθύμητα μωρά! Καρφωμένα αγκάθια στην ψυχή
μου του παιδιού με κυνηγούν σα να είμαι υπεύθυνη για
τον χαμό τους. Γι' αυτά τα παιδιά έγραψα την "Αγάπη
της Μαργαρίτας"!
Καλόν μήνα Άννα μου!”

* On Wed 30/11/16, an answer from Pipina E. to Spyros
Soldatos, re: the poem Eufrosyni at F/B.
“Αγαπητέ μου, φίλε καλημέρα και καλόν Δεκέμβρη να
έχουμε... Έναν Δεκέμβρη ειρηνικό, χαρούμενο,
ανθρωπινό απαλλαγμένο από τους πόνους που ο συνάνθρωπος επιβάλλει στον συνάνθρωπο αιώνια...
δυστυχώς... Η λύπη μου κρύβεται πίσω από
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γενναιόδωρα, θα έλεγε κανείς χαμόγελα! Ευτυχώς που
έσπειρα τις πίκρες της ζωής και τα προβλήματα μέσα
στα γραπτά μου... Τα μυθιστορήματά μου, τα θεατρικά
μου έργα, η ποίησή μου, οι μελέτες μου, αποτελούν το
πεδίο πολέμων της συνείδησής μου και της συνείδησης
των άλλων, των μη ομοίων, μη συμβιβαζόμενων με την
ευημερία που έχει ανάγκη ο πονεμένος παν- άνθρωπος
της Γης... Αισθάνομαι ότι η πολεμικότητα που με
χαρακτηρίζει είναι το σύμβολο της επανάστασης του
απλού
ανθρώπου
που
αγωνιά
για
την
πανανθρώπινη τύχη του αύριο.... Σε ευχαριστώ που με
"διαβάζεις"”

*Η καλημέρα μου ζεστή
Της Πιπίνα Ε. (στίχοι αφιερωμένοι
στον Γιώργο Σταυράκη, Sydney, 27/10/16)

«Η καλημέρα μου ζεστή
είναι ετούτος ο καφές,
μου λες…
άσε την πόρτα ανοιχτή
ψελλίζει όμοια ο κατιφές!
Μη βιάζεσαι κι είναι νωρίς
σε ψάχνει ασύστολα ο νους
και λες...
την λογική σου να φορείς
έχει η ζωή εχθρούς πολλούς!»
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*Πορτοκαλένια
Πιπίνα Ε., «my verses....»
to George Stavrakis, Sydney, 17/10/ 16

«Πορτοκαλένια 'ναι ντυμένα
τα έρημα τα ερωτευμένα,
πλατάνια, λεύκες και μυρτιές
κοιτιούνται μαραμένα!
Έλα γλυκιά μου πέρδικα,
μη σε φοβίζει η γύμνια
των δέντρων το Φθινόπωρο...
κρύψου μονάχα όσο μπορείς
απ´ τ´ άγνωστα θηρία!»
Πιπίνα Έλλη: «Γιώργο… Ετούτοι οι στίχοι μόλις
γράφτηκαν για την όμορφη φωτογραφία σου.... είναι
όμως κομμάτι συμβολικοί! Πες μου αν σου αρέσουν!»
*On 21/9/16 (ΣύδνεϋF/B), σχόλιό μου σε τρεις στίχους,
για την ανάρτηση της Κρητικιάς δημοσιογράφου και
ποιήτριας, Ελευθερίας Κατσηφαράκη
«Στην Κρήτη και τα κριάρια ακόμα,
είναι τα, παλικάρια!»
*25/11/’16, δική μου δήλωση:
«H άνοιξη της ηλικίας φεύγει ανεπίστρεπτα, παίρνοντας
την νιότη μαζί της, αφήνει όμως στην θέση της κάτι
πολύτιμο: την σωφροσύνη που χαρίζει στην μόνιμη
αποχώρησή της η εμπειρία!»
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*24/11/2016, Eleni T….. Q: και τα τρία φέρουν μια
συγκίνηση ενός πόνου που μοιάζει να έβγαλε ρίζες στην
καρδιά και ολοένα μεγαλώνει...
Η απάντηση της Πιπίνας Έλλη στην παραπάνω δήλωση
της Ελένης Τ…..:
«Ναι Ελένη... και δεν μπορεί να δραπετεύσει... είναι
ένας πολύμορφος τελικά πόνος... που έχει αιχμαλωτιστεί
στα κάστρα της ψυχής μου και αντί να τον βασανίζω, με
βασανίζει δίπλα στα άλλα τα φοβερά που έρχονται και
φεύγουν και τελειωμό δεν έχουν.... Η τραγική μοίρα του
ανθρώπου που ονειρεύεται την ειρήνη σε όλες της τις
μορφές.... εις μάτην, και μόνο το χαμόγελο που μου
ξεφεύγει χάριν της καλής μου διάθεσης είναι η μάσκα
που καλύπτει όλους τους ανθρώπινους πόνους μου! Δεν
είναι καν, ένα παράπονο ετούτο, παρά η ανθρώπινη
μοίρα...»
* Tue 22/11/16, στίχοι της Πιπίνας Έλλη, σε σχέση με
την ανάρτηση του Γ. Σταυράκη... στο F.B
«Ξενιτεμένα μου παιδιά
22/11/2016

"...Ξενιτεμένα μου παιδιά...
δες τα πώς γίνονται πουλιά...
άγγελοι μιας επιστροφής
και μες το καλοκαίρι...
Και θέλεις τα,
φωλιές τους να γενούν
τόσες φιλόξενες γωνιές
δίπλα στο μεσημέρι.
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Λαμπρός ο ήλιος γυρισμού
και δάκρυα πώς στεγνώνει
τις μνήμες του καλοκαιριού
τέλεια πώς στεριώνει!..»
*George Stavrakis commented on my book…
“Perimenontas tous agones”, 5/11/16
“Από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου (Μυθιστόρημα) της
Πιπίνας Δ. Ιωσηφίδου Elles Περιμένοντας τους αγώνες
‘’καταραμένοι… αλήτες σπουργίτες’’ Οι περιγραφές και
οι εικόνες, δεν είναι – παρά ένα ανοιξιάτικο ΦΩΣ να
περιλούζει το πόνημά της!!. Μια Χολιγουντιανή
(πανάκριβη) υπερπαραγωγή διαδραματίζεται σχεδόν
από τις πρώτες σελίδες, μη γνωρίζοντας ή δεν
υποψιάζεται ο αναγνώστης τι θα επακολουθήσει
κρατώντας τον μ’ αυτόν τον τρόπο γραφής,
‘’καθηλωμένο’’.
Αμέτρητοι πίνακες ζωγραφικής ξετυλίγονται από το
Πάρκο του Δημαρχείου και του μαυροντυμένου ανδρός.
Η ελευθερία του λόγου μερικές φορές με (Αριστοφανική
διάθεση)
δεν
υπακούει
στους
νόμους
του
καθωσπρεπισμού, είναι η φωνή της αλήθειας , είναι
μέσα στα πλαίσια του Ρεαλισμού.
Η πλατεία του Δημαρχείου, είναι οι πλατείες του
κόσμου. Είναι η ξεγυμνωμένη ζωή μιας μεγάλης μερίδας
ανθρώπων που ζουν (σαν παραβατικοί) παρά τη θέλησή
τους. Το σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού που
κομματιάζει τις κοινωνίες, η Συγγραφέας τον
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παρουσιάζει με δεξιοτεχνία. Με ‘’αγωνία’’ θα αναζητώ
χρόνο να ολοκληρώσω τη μελέτη.”
*Στο «Καλλιτεχνοποιείο» Facebook, comment της
Πιπίνας Έλλη, on Ioannetta’s Dokonari poem: «Το
ταξίδι», 1/11/16)
«Είναι κοινό μυστικό ότι ο Έλληνας δεν έχει παρά να
σκύψει στους μύθους της φυλής του, για να πλάσει
εικόνες νέων, και συχνά συναρπαστικών, μύθων. Λίγο
πολύ όλοι μας το κάνουμε και με ετούτον τον τρόπο
εμπλουτίζουμε τις παλιές έννοιες και σημασίες με τις
νέες της εποχής μας. Ένα μαγευτικό πάντρεμα τελικά!
Να είστε καλά και να δημιουργείτε....»
*28/10/16, F/B, "O καιρός της ψυχής μας μετράει..."
είπας (George Stavrakis on Facebook)... και εγώ (Pipina
Elles) προσθέτω......
“Ο χορός των χρωμάτων... πώς μαγεύει!
Αίμα ζωής θωπεύει η βροχή,
το τριανταφυλλί καθρέφτη αποζητά
και το φιλί τα χείλη που διψάνε!"
Χρόνια πολλά και πάλι Γιώργο... 28η Οκτωβρίου... Ο
έρωτας για την ποίηση, ανταγωνίζεται σήμερα, την
μοναδική για την πατρίδα μας, αγάπη!”
*27/10/16 facebook, to G. Stavraki, from Pipina Elles
“Η καλημέρα μου ζεστή
είναι ετούτος ο καφές...
μου λες...
άσε την πόρτα ανοιχτή
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ψελλίζει όμοια ο κατιφές...
Μη βιάζεσαι... κι είναι νωρίς
σε ψάχνει ασύστολα ο νους
και λες...
την λογική σου να φορείς
έχει η ζωή εχθρούς πολλούς!
*23 /9/16 (facebook), Πιπίνα Έλλη
“Λυπάμαι για όσα συνέβησαν στον αγαπητό μας φίλο
Στέλιο Χαλβατζή! Ο άνθρωπος στεναχωρήθηκε με τις
συμπεριφορές κάποιων... Ετούτο το τετράστιχο το
αφιερώνω στον αγαπητό μας φίλο Στέλιο Χαλβατζή!”
Pipina wrote the following verses:
“Κάνε κουράγιο φίλε μου
οι άνθρωποι δεν ξέρουν
πότε να πάψουν να μιλούν
εκεί που δεν τους σπέρνουν!”
*Στίχοι στην Ελληνική, 2016 plus
11/ 9/ 16, απάντηση-σχόλιο της Πιπίνας Έλλη , στο «τι
λες τώρα;» που μοιράστηκε η Μένη Μ…., στο
Facebook…
«Δεν ξέρω Μένη μου, αλλά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν
έτσι απότομα... Όσο τα παιδιά μου ήταν μικρά, ήμουν
πάνω από το κεφάλι τους που λένε. Όταν πήγανε στα
νήπια πήγαινα μια -δυο φορές την εβδομάδα και
βοηθούσα το προσωπικό, με την ζωγραφική, την
χειροτεχνία, τα τραγουδάκια... Ήταν δημόσιο ίδρυμα
βέβαια και δεν πληρώναμε! Υπάρχει μία διαφορετική
νοοτροπία εδώ στα δημόσια σχολεία και δεν είναι
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άσχημη... Όμως οι γονείς οφείλουν να παρακολουθούν
στενά τα παιδιά τους, για αλλαγές στην συμπεριφορά
τους και τα παρόμοια. Είναι από τις πιο δύσκολες
περιόδους της ζωής μας και συνεχίζεται και στα
γυμνασιακά χρόνια... τότε που τα παιδιά θεωρούν ότι
μεγάλωσαν και επιχειρούνε την ανεξαρτητοποίησή
τους... όσο μπορούνε! Δεν γνωρίζουν ότι η όποια σχετική
με την ηλικία τους, ελευθερία, εξαρτάται από τους
ίδιους και την συμπεριφορά τους... Είναι ένα τεράστιο
κεφάλαιο και πάντα θυμάμαι τον παιδαγωγό μας στο
Πανεπιστήμιο, Κ. Φράγκο, αλλά και τον υπέροχο μεγάλο
παιδαγωγό, Ζαν Ζακ Ρουσσώ δίπλα σε άλλους... Πόσες
φορές δεν έσκυψα πάνω στον Αιμίλιο του Ρουσσώ,
ακόμη και σε σχέση με την διδακτορική μου διατριβή!..»
*9/9/16 (F/B) στιγμιαίοι στίχοι της Πιπίνας Έλλη, ως
σχόλιο στην Α. Μονογιού
«Θάλασσα πικροθάλασσα…
Θάλασσα πικροθάλασσα…
Που ξέρεις να παιδεύεις
που νιώθεις πότε να χτυπάς
και πότε να χαϊδεύεις…
Άνοιξε την αγκάλη σου
και πάρε με κοντά σου,
το ταίρι μου με ξέχασε
σαν έφυγε μακριά μου…
Αχ! θάλασσα λυπήσου με
γιάνε την συμφορά μου!
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Γιάνε την και σε δέχομαι
γαλήνια ή αγριεμένη
γοργόνα κάνε με να ζω
κοντά σου χαϊδεμένη...
Να ψάχνω τον, να τον ζητώ
αν ζει αλήθεια νά 'βρω
γιατί ακόμα τον θρηνώ
που έφυγε μακριά μου.
Έφευγε είπε για να δει
να δει και να γνωρίσει
ήθελε να πετύχει...
Ω! ήταν δύσκολη η ζωή
και τού 'πρεπε να φύγει!
Δεν με πειράζει τώρα πια
που αλήθεια είμαι μόνη,
κοντά σου μόνο πάρε με
φιλεύσπλαχνη αγκαλιά
γίνε μου συντροφιά!»

*Στην Άννα… στον Στέλιο
με αγάπη….
On Father’s day 4/9/’16

Η ποίηση… η μουσική…
Ταιριάζουνε αλήθεια!
Γνωρίζω τον κιθαρωδό
Στέλιο… τον ευγενή…
Μιλώ με την ποιήτρια
‘Αννα την γλυκυτάτη…
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Στίχους συνθέτουν
Τραγουδούν…
«Τι τέλειο ζευγαράκι!»
Μαζί γιορτή, μαζί φιλί
αρμονικά μοιράζουν.
Αλήθεια, πώς ταιριάζουν!
Τα καλοκαίρια γιορτινά
στην Σάμο την πανέμορφη
του αλμυρού νερού παιδιά
δώρα μοιράζουν της καρδιάς…
Στίχους π’ αναρριχώνται
προσεκτικά, ναι, τρυφερά
στης μελωδίας τα σκαριά…
Μαζί γιορτή, μαζί φιλί
Αρμονικά μοιράζουν
αληθινά, ταιριάζουν!

*Απάντηση της Πιπίνας Έλλη, σε επικοινωνία με την
Άννα Μονογυιού, σε σχέση με το ποίημά της, Το
καλόπιασμα της θάλασσας (στο Facebook).
«Άτιτλο
Θάλασσα με την πίκρα σου
και την γλυκιά σου αρμύρα
στην αγκαλιά σου βρέθηκα
κι είδηση δεν το πήρα!
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Κυρά μου μην ορκίζεσαι
πως στην καρδιά σου μ’ έχεις.
Βυζαίνεις μου το αίμα μου
κι ας λες πως με λατρεύεις!
Κάποια στιγμή που η δύναμη
φουσκώσει τα πανιά μου
τρεχαντηράκι θα γενώ
θα πλεύσω μακριά σου!
(συνέχεια σε σχόλιο του Facebook) Για να με θυμάσαι… Στίχοι
της στιγμής!.. Ξεκουράζομαι στο σαλόνι, γράφοντας στο
apple-tablet.»

*At Face book comment of mine (Πιπίνας Έλλη) that
was cut!...
«Λυπάμαι τόσο πολύ μερικές φορές που μιλώ έτσι για
τους παρόντες πολιτικούς της Ελλάδας, αλλά και για
τους συμπατριώτες μου. Όμως η πατρίδα μου σβήνει
κάτω από το βάρος της ανθρώπινης ανικανότητας και με
πονά... Είμαι Ελληνίδα γεννημένη στα Γιάννινα
μεγαλωμένη με Ελληνοχριστιανικές - Μικρασιατικές
αρχές, μορφωμένη στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική
Ακαδημία, στο Γυμνάσιο Θηλέων Ιωαννίνων και στην
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
κάτοικος εξωτερικού, με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, στην
Κωνσταντινούπολη και στο Αμόριο... Στο εξωτερικό
παρά το γεγονός ότι ήμουν σύζυγος και μητέρα,
συνέχισα τις σπουδές μου διαδοχικά σε τρία
Πανεπιστήμια,
μελετώντας
ετούτη
την
φορά
Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ελληνική ιστορία και άλλα,
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αποκτώντας τρία πτυχία ανάμεσά τους το Μάστερ
(Sydney University) και το Διδακτορικό (Flinders
University - Adelaide). Δεν μιλάω λοιπόν στον αέρα...
Είμαι παρατηρητική, διαβάζω τις εφημερίδες του
κόσμου και δεν ενδιαφέρομαι αν οι απόψεις κάποιων
δεν συμφωνούν με τις δικές μου... Είμαστε ελεύθεροι
πολίτες της Γης, είμαστε όμως Έλληνες και έχουμε
υποχρέωση να μιλούμε για "τα εν οίκω" μας και παρά το
γνωστό ρητό. Έχω γράψει δεκάδες ποιήματα
διαμαρτυρίας για τα ελληνικά πράγματα, που έχουν
δημοσιευθεί και δεν χρειάζεται να μου υποδειχθεί πώς
να σκέφτομαι ή πώς να γράφω! Είμαι ειλικρινά
θυμωμένη, που οι απλοί Έλληνες παρηγορούνται με
τόσα άλλα άχρηστα κατ' εμέ πράγματα και κάνουν ό,τι
περνά από το χέρι τους (ακόμη και το ρουσφέτι!) για μία
θέση στο Δημόσιο για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.
Η ουσία είναι να μην εξαρτώνται από τους καλοθελητές
- βουλευτές που αγοράζουν με ανταλλάγματα την ψήφο
τους! Αυτή η παγίδα είναι άσκηση χρόνων και έχει
γονατίσει την Ελλάδα και την πρόοδο της. Έτσι όταν
έρχεται η ώρα των εκλογών, «τ' είχες Γιάννη τ' είχα
πάντα και τα πρόβατα σαράντα!»
Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα αφού
πλέον έχουν εκλέξει το πολιτικό σώμα που ήθελαν...
Ψηφίζουν λοιπόν βασισμένοι ανέκαθεν, στο κάνε μου να
σου κάνω... (Διάβάστε τον «O πύργος του
Aκροποτάμου» (1915), «Τάσω» και άλλα του Κ.
Χατζόπουλου (1868-1920) και θα καταλάβετε πως
τίποτε δεν αλλάζει στον τόπο ετούτο). Το χειρότερο
όμως όλων είναι ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την
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ιστορία τους! Όλα τα λάθη έγιναν γιατί δεν διαβάζουν
και επομένως δεν μαθαίνουν....
Στο παρελθόν, διάφοροι μεγάλοι Έλληνες ευεργέτες,
προσπάθησαν να τους βοηθήσουν αλλά ήταν άλλες
εποχές... Τώρα αν δεν βοηθήσουν τον εαυτό τους είναι
χαμένοι! Οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, σε όλους τους
τομείς είναι ίσως οι πιο ανεξάρτητοι πολιτικά και η
υποστήριξή τους από όλους μας, είναι ευχής έργο! Χωρίς
αυτή την μερίδα των Ελλήνων, η Ελλάδα δεν μπορεί να
επιζήσει. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα πόσοι μικροί
επιχειρηματίες της πατρίδας μας έριξαν πέτρα πίσω
τους, μεταφέροντας την μικρή τους περιουσία και
κυρίως την ικανότητά τους να είναι ανεξάρτητοι, στο
εξωτερικό, σε γείτονες χώρες όπως Βουλγαρία ή
Σκόπια… Για την τελευταία να πω για πολλοστή φορά
ότι οι πολίτες της «πήραν αέρα!» και προσπαθούν με
νύχια και δόντια να μας ταχτοποιήσουν σφετεριζόμενοι
την ιστορία μας και μην κρύβοντας τις «αλυτρωτικές»
τάσεις τους έναντι της Μακεδονίας μας! «Και μη
χειρότερα!» θα σκεφθείτε και όμως!
Θα μπορούσα να γράφω και να γράφω... Νομίζω ότι ως
γνήσιοι Έλληνες καταλαβαίνουμε πολύ καλά τα
προβλήματά μας... καιρός λοιπόν αγαπητοί μου
συμπατριώτες, να συγκεντρωθούμε στις λύσεις αυτών!

125

ΜΕΡΟΣ Β’
Haiku, Haikai, Renga
Μορφές τεχνικής Ιαπωνικής ποίησης
1.Haiku3
Έμαθα πολλά
Άκουσα και άκουσα
Μα δεν αλλάζω
***
Μία ματιά σου
Τον κόσμο ξαστερώνει
Αγαπημένη!
***
Καλό μου παιδί
Βλέπε τον Κόσμο γύρω
Πάντα ακούρμα…
***
Πράσινα μάτια
Ζυμώνουν την αγάπη
Να με θυμάσαι…
***
Σέβας στον γονιό
Μεγίστη ευλογία
Παλικάρι μου!
3

Japanese poetry, Major forms
(haikai, kanshi, waka, haiku, hokku, renga, renku, senryū, tanka )
1.Haiku
"Haiku" is a traditional form of Japanese poetry. Haiku poems consist of 3
lines. The first and last lines of a Haiku have 5 syllables and the middle line
has 7 syllables. The lines rarely rhyme.
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Παίξε λυράρη
Την καρδιά θεράπευσε
Κρυφά τα άλγη…
***
Νάνι μωράκι
Να μεγαλώσεις βιάσου!
Γηράσκω μαθές…
***
Κρίμα που φεύγεις
Στιγμή στάσου να σε δω
Ήλθε το τέλος…
***
Την είδα λέω
Ήταν ήλιος άδυτος
Ήμουν η δύση!
***
Ποτάμι πήρε
Την θάλασσα την ήπιε
Άδεια η ζωή
***
Μόνος κλαις και κλαις
Το βάζο το γέμισες
Πνιγόμαστε «βρε»!
***
Σε καλό σου πια!
Και βάτραχος να ήσουν
θα σε μπορούσα!
***
«Τέλος» του είπα
Εδώθε κανονίζω
τα αόριστα…
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Φτωχέ μου φίλε
Ξύπνησε επιτέλους
Η ζωή τέλος!
Σύδνεϋ 2017
(Tα Πέντε πρώτα από τα συγκεκριμένα Haiku τα έστειλα στον
Ιάκωβο Γαριβάλδη στις 15/3/ 2017, για την ημέρα της ποίησης,
Τρίτη, 21η Μαρτίου, 2017 στην ιστοσελίδα του: Diasporic Literature
Spot.)

2. Haikai4
Σ’ αγαπώ πιότερο από την ζωή, Παιδί μου, είσαι ο
κόσμος μου!
***
Μην σκύβεις στην αλαζονεία, ψάξε για την οδό της
ταπείνωσης.
***
Καλά είναι τα πλούτη όταν ξέρεις το μέτρο… αγκάλιασε
και την ανθρωπιά.
***
Σ’ είδα που στέναζες και σε λυπήθηκα, έμαθα ποιός
ήσουν, και «ΜΕ» λυπήθηκα!
***

4

2. Haikai (Japanese 俳諧 comic, unorthodox) may refer in both Japanese
and English to haikai no renga (renku) (Renku (連句, "linked verses"), or
haikai no renga is a Japanese form of popular collaborative linked verse
poetry. It is a development of the older Japanese ..., a popular genre of
Japanese linked verse, which developed in the sixteenth century out of the
earlier aristocratic renga.)
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Τι να το κάνεις το φυλαχτό… η πίστη σου μετράει!
Βγάλτην απ’ το ντουλάπι!
***
Μάγια μη μου κάνεις, μάτια, έχω για αντίδοτο τα
πράσινά σου μάτια!
***
Το χελιδόνι ψαλλίδισε την ουρά του… και διακρίνεται.
Θα σε ψαλλιδίσω από τον κατάλογο των επιφανών…
***
Ντρέπομαι για την διαγωγή μου… θά ‘πρεπε να σε
στείλω στο διάστημα του αγύριστου!
***
Παραδέχομαι πως δεν είμαι έξυπνος, και επίσης πως
εσύ είσαι ένας βλάκας!
***
Κοιτάζω το σύννεφο, αγαπώ την βροχή, όμως η
τριανταφυλλιά μου θα κιτρινίσει!
***
Πήδηξε τον φράχτη, έκοψε το κρίνο, το ’δωσε στην
κόρη, πού ’φτιαξε ένα αγόρι!
***
Πάρε βάγια φύλλαξέ τα… σαν τον κόκκορά σου σφάξεις
και στιφάδο τόνε φτιάξεις…
***
Επιμένω, όλο τρώγω, κι ο χαριτωμένος χάρος θέλει να
με πάει λέει, σε αγύριστο σεργιάνι!
***
Είπα να αφήσω τις βρισιές, να φέρνομαι γλυκά, μπας
και ηρεμήσει ο «γάιδαρος»!
***
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Αν πεις στην πέτρα την σκληρή τον πόνο σου, ίσως και
να κλάψει, όχι όμως εσύ!
***
Κόκκινη τριχιά δεμένη και η μάγισσα λυμένη,
κατεβαίνει-ανεβαίνει, την ζωή μου μακελεύει!
***
Δε με νοιάζει αν γαυγίζεις, ίσως πάλι να νομίζεις σκύλοςφύλακας πως είσαι!
***
Είπαμε-ξείπαμε, τα ίδια αέναα, κουραστικά, κακά
ψυχρά κι ανάποδα!
***
Η ζωή… άσπρη η μέρα, ο ήλιος λάμπει, η νύχτα φτάνει,
ο κακομοίρης παραμένει κακομοίρης!

3. Renga5
Της αισιοδοξίας ουρανέ
Γλυκό της ηρεμίας θαλασσάκι
Σύνορα της ελπίδας μου…
***

5

3. Renga (連歌?, collaborative poetry) is a genre[1] of Japanese
collaborative poetry. A renga consists of at least two ku (句?) or stanzas.
The opening stanza of the renga, called the hokku (発句?), became the basis
for the modern haiku form of poetry.
Two of the most famous masters of renga were the Buddhist priest Sōgi
(1421–1502) and Matsuo Bashō (1644–1694). From Wikipedia, the free
encyclopedia.
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Σύννεφα που συνθέτετε
Γοερό του πόνου το τραγούδι
Στεγνώστε ετούτη την φορά!
***
Γιατί η τόση οικονομία
Άραγε γιατί να είναι μόνο τρία
Τα στιχάκια μαεστρίας;
***
Είπας άρτος και έγινε
Το χώμα θαλερό, ευλογημένο
Και ο κάματος θεός!
***
Ζεστά τα μάτια, όμορφα
Φτωχά τα χείλη, τα άχρωμα
Γλυκιά μου μάνα!
***
Αδέλφι μου σε λάτρεψα
Πίστεψα ότι ήσουν άνθρωπος
Συ όμως με κομμάτιασες!
***
Νύχτα ήταν
αστέρια δεν τρεμόσβηναν
κι άναψε το δικό σου!
***
Εκείνη η σκύλα…
-ήτανε γλυκομίλητη η άθλιαΛύσσαξε… με δάγκωσε!
***
Έλεος πια μοίρα μου
Για να με αφήσεις ήσυχο
Τι δώρα να σου κάμω;
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Συναντηθήκαμε άλλοτε…
Πρόσφατα μιλήσαμε περί ανέμων…
Σήμερα με κέντρισες!
***
Μην είσαι ηλίθιος…
Η ζωή είναι αέναο… πείραμα
Εμείς τα πειραματόζωα!
***
Σκέφθηκα λοιπόν… τι τρέχει…
Ολόγυρα παλιόφιδα κροτάλιζαν
Ένα μόνο τόλμησε: εσύ!
***
Μέλι μου μελένιο μου
Με μέλλει η μέλισσά σου
Φοβάμαι το κεντρί της!
***
Χρόνε που φεύγεις άτακτα
Ο ύπνος μου αν σε κλέβει
Ξύπνιος σε σπαταλάω!
***
Η δόξα με βασάνισε
Η ήττα μ’ εξευτέλισε,
Ο Άδης θα με σώσει!
***
Εγωϊστής ο έρωτας
Να παίρνει μόνο ξέρει
Η ορφάνια του λυτρώνει!
***
Μην θυμώνεις είπα
Οι μορφασμοί χαλούν το δέρμα
Το χαμόγελο ομορφαίνει
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Είπες θα γίνει, κι έγινε
Τι θαύμα είναι ετούτο!
Το ζήλεψε κι ο άνεμος…
***
Απάλειψε την σκόνη
Ν’ αστράψει ο ήλιος
Να δούμε άσπρη μέρα!
***
Τα τριαντάφυλλά σου Αδάμ!
Ευαίσθητα γαρύφαλλα -τι άρωμα!
Αιώνια η Εύα!
***
Κάκιωσε το φεγγάρι
Χώρισε την Πούλια… τον Αυγερινό…
Μάταια η ένωσή τους, είπε.
***
Γέννησε η μάννα
Το παιδί την μιμήθηκε
Γέμισε το αστέρι μας!
***
Μίλησε ο σοφός
Έγραψε ο γραφιάς
Αντέδρασε ο ποιητής!
***
Στατιστική της στατιστικής…
Η στάση στις στατιστικές…
Η παραπληροφόρηση!..
***
Θεέ τι δέος!
Σαν μ’ άφησε το όνειρο
Γλύτωσα κι απ’ εκείνο!
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Τι σύννεφο κι ετούτο
Ετοιμάζεται να ρίξει «καλαπόδια»!
«Αλεξιβρόχιον»… πού είσαι;
***
Άρτος ο πολύτιμος
Οι αναλαμπές ψιμύθια χαράς
Τα δώρα της Αγάπης…
***
Το όνειρο στο όνειρο
Φόβισάν μου τον ύπνο
Γλύτωσέ με η χαραυγή!
***
Δεν γνωρίζω αν γνωρίζεις
Πως δεν γνώριζε ότι γνώριζες
Πίστευε πως όλοι γνώριζαν!
***
Τώρα στους δρόμους τριγυρνά
Να βρει τους σεσημασμένους στίχους
Πού έριξε σε υπόνομο!
***
Έχασε το πολυτιμότερο…
Σπαραξικάρδια η κατάντια της
Πόσο την λυπάμαι!
***
Σιωπή! Θησαύρισέ την!
Λάμια σε πήρε από κοντά
Προσμένει κράξιμό σου!
***
Βούρκος στο δίπλα της…
Πετράδια λειασμένα η αμμουδιά
Μια γλύκα η θάλασσα!
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Το χρώμα που ζωντάνεψε
Στου κοραλλιού τους κήπους
Ήταν η ευτυχία σου!
***
Είπες, την αγαπάς
Είπε, αυτό πως θέλει μόνο
Πως τ’ άλλα περισσεύουν…
***
Στον καφενέ
Οι ποιητές τα βρεχτοκούκια μάσησαν
Δύσκολη η κουβέντα της ανάγκης!
***
Η μαντήλα έκρυβε την ομορφιά
Η ρόμπα αποποιούταν την αμαρτία ατόφια
Τα μάτια αποστράφηκαν την οδύνη!
***
Μάταια ήλπιζε στην συντροφιά
Τα χρόνια το εγκατέλειψαν στην τύχη του!
Δέντρο, ολομόναχο στον κάμπο!
***
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ…

Γιατί Πλάστη μου;
Πόση ομορφιά!
Αγαλλιάζει Νους, ψυχή
στο νεύμα τρυφερού ανέμου…
Στο χάδι του το ευγενικό
πώς τρεμουλιάζει η ίδια η ζωή!
Τα δέντρα αλαλιάζουν μεθυσμένα
κουβέντα στήνεται σε ύψος
και σε βάθος στα πράσινα
φυλλώματα…
στους πτερωτούς συντρόφους
στις όμορφες αθώες παρουσίες!
Μιλά εκείνη η αιθέρια η Πνοή
του άδολου του Νόμου
για την ανέλιξη των μύριων της
θαυμάτων
την δύσμοιρη Δικαιοσύνη
που αλάνθαστα ισοπεδώνεται
από την φθονερή διαμάχη
Τιτάνων οργισμένων!
Πόση θλίψη…
Πόσος πόνος, απογοήτευση, οργή…
Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο
άφεσης των αμαρτιών!
Το διάλειμμα τελείωσε.
Τα άγρια επανέρχονται.
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Το αίμα στέγνωσε
στον βωμό της ανικανότητας…
Η αμαρτία συγχωρήθηκε πριν,
όπως πάντα, αναίτια, άδικα!
Προϊόν του χρόνου
του αέναα απερχόμενου,
ετούτη!
Στεγνές οι κακομαθημένες
ρουφήχτρες,
εναγωνίως
αναμένουν τη σφαγή
για να γεμίσουν…
να στεγνώσουν…
ξανά και πάλι εξ αρχής
το ίδιο το τροπάρι!
Το πίνει αχόρταγη
η «μάνα» μας η Γης
σαν της βροχής
τα ουράνια τα νάματα,
σαν το ουίσκι
την μανία ενός μπεκρή…
Παρόμοια με τους δήμιους
των αμέτρητων ανίδεων ψυχών…
Εφανερώθη πως στον αιώνα
τίποτε δε λέει να σταματήσει
τους ανθρωποειδείς βρικόλακες…
Δεν είναι ότι η γη τρώγει
τα παιδιά της…
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είναι ότι τα αιμοδιψή
παιδιά της
την κατέστησαν συνένοχό τους!
Κάποτε την αποκάλεσα
«τάσι των ψυχών»!
Σήμερα την αποκαλώ
Δράκουλα ακατανίκητο
κατ’ εικόνα και ομοίωση
των παιδιών της!
Γλυκιά μου Φύση…
Πόση ομορφιά!
Αγαλλιάζει Νους, ψυχή
στο νεύμα τρυφερού ανέμου…
Στο χάδι του το ευγενικό
πώς τρεμουλιάζει η ίδια η ζωή!
Γιατί Πλάστη μου αφήνεις
τα παιδιά σου να κατασπαράζουν
το Έργο Σου!

Καμώματα… για καμώματα!
Sydney, 23η Μαΐου 2017

Ήμουν δεκαεννιά… Ήσουνα νιος
Ήσουν επίμονος και με... προοπτικές!
Με κυνήγησες…
Ήμουνα δύσκολη, ήμουνα άπειρη!
Με την ζωή... τον έρωτα,
ήμουν ερωτευμένη!
Ήσουν επίμονος!
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Διαπίστωνα τριγύρω μου
στου άντρα το κυνηγητό
γυναίκεια δυστυχία
κι ετούτη η αντίληψη,
«την άγουρη εμένα
αλήθεια πώς με φύλαγε
από την αδικία»!
Αχ! Αλήθεια σε φοβόμουν!
Τα μάτια σου ήταν άγρια
κι άλλοτε ήταν παγερά,
κι ας ήταν τέλεια γαλανά!
Στο τέλος μου το πέταξες
το δύσκολο χαρτί!
Είπες… πως ήδη είχες
«μια φίλη -στο μαντρί!σου τά ‘χε δώσει όλα
αντίθετα μ’ εμένα,
που δίσταζα ακόμα!"
Απάντησα οργισμένα
«Φτου… φτου… σου
μακριά στάσου από ‘μένα!»
Ήρθε η στιγμή και έφυγες
και γλύτωσα κομμάτι
με πίεζες αφόρητα
και πού να κλείσω μάτι!
Κάποτε ξανα-γύρισες
-και βέβαιος όπως πάντα
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επέμενες Ω! άντρα!στ’ ανίερο παιχνίδι σου!
Δεν μ’ άρεσαν οι τρόποι σου,
η της «διττής εκμετάλλευσης»
στάση τροπαιοφόρου…
Είπα κι ελάλησα σαφώς
«αγαπητέ μου, Δον Ζουάν!
Δεν ήσουνα μάγος ο σοφός
η μέρα, άλλωστε η καλή
φαίνεται ήδη απ’ το πρωί!»
Πέρασαν χρόνια…
πέρασαν κουρασμένοι οι καιροί…
κι εσύ μονάχος ήρθες
απ’ το σπουδαίο το «μαντρί»
κι άσσος-μπαστούνι ξαφνικά
από το αόριστο, το πουθενά!
Μ’ ανακαλύπτεις… μου τηλεφωνείς
και απαιτείς... λες πως αλήθεια
θέλεις να με δεις!
Φρίττω…
Πατέρας, είσαι διάβολε,
Και… σύζυγος (μοιραία!)
πιότερο από ώριμος
(αχ! την κακή σου ημέρα!)
Σύζυγος λατρεμένη εγώ,
«αιώνια ερωτευμένη!»
με τον λεβέντη π’ αγαπώ
και στον αιώνα θα τιμώ!
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Μητέρα είμαι
είμαι γυναίκα δυνατή!
Τον χόρτασα τον έρωτα
που η αγάπη τον ζυγίζει!
Τώρα την κατιούσα της εύφημης
«ωριμότητας»,
ήρεμα την βαδίζω!
Όμως… σύνελθε!
και πάψε να μ’ εκθέτεις!
Με συζητάς και μου το σκας
το απροσδόκητο σου «νέο»!
«Αγάπη… Αγάπη… Αγάπη μου!»
εκλιπαρείς με ραγισμένη την φωνή
κράζεις για το συναίσθημα
-που αλήθεια δεν υπήρξεκι εγώ αναρωτιέμαι
πώς διάβολο με «βρήκε!»
Επάξια -μα τω Θεώ!χρήζεσαι ηθοποιός!
Αχ! και πώς ντρέπομαι
για ετούτα τα παράξενα!
Τι σου συμβαίνει άνθρωπε;
Σεβάσου τα παιδιά σου…
σεβάσου την γυναίκα σου!
Σεβάσου με κι εμένα!
Δείξε τον άρτια
στην επικοινωνία μας…
την εσχάτη έστω!
Μου τον χρωστάς!..
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Σαν να σιγάζει ετούτη
η φουρτούνα τελικά!
Χαμογελώ ευθέως
συμπαθητικά….
και τον Θεό παρακαλώ
να ηρεμήσει τελικά!
«Στην οικογένεια σου,
συγκεντρώσου επιτέλους,
ω! άνθρωπε!
Μέσα στα τόσα άλλα,
Λυπάμαι όταν σκέπτομαι
της Μοίρας τα καμώματα…
στου γήρατος τα «χρώματα!»
Φουσκοθαλασσιά
Sydney, 21 May 2017

Φουσκοθαλασσιά
σαρώνει τα στεγανά.
Ο πόνος σφάζει
και η αντλία της υπομονής
άδικα σκοτώνεται στις υπερωρίες.
Η φωνή του δικαίου πνίγηκε
σ’ ανήλιες γωνιές της ύπαρξης
το οξυγόνο εγκαταλείπει ελεύθερα
τα δώματα της φιλοξενίας…
Μου μήνυσε η συνείδηση…
«γλυκιά μου μην κλαις για μένα!»
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Τα αγουροξυπνημένο άνθος σφαδάζει
ανυπόμονα…
H μέλισσα αυτοκτονεί λόγω διαίτης!
Πανάθεμα στα εντομοκτόνα!
Κατέφθασε ο Μάης σιωπηλός,
όμοια με τ’ αδέλφια του.
Η κάθε νια περίοδος και χειρότερα.
Τα θεριά δεν αφανίζονται.
Ίσως να φύγουν κάποτε,
αγκαλιασμένα το μεγαλύτερο θεριό
τον άνθρωπο!
Σκέφτομαι πως ίσως και
να ήταν έτσι παντοτινά
κι ας φαίνεται πως όλα χειροτέρεψαν
ή ότι χειροτερεύουν…
Το παιδί αντικρίζει το κάθε τι
με τα μάτια της απονήρευτης
φύσης του.
Ο ενήλικος τα βλέπει όλα ανάποδα…
στριφνά, απάνθρωπα…
Είναι ίσως, γιατί η ζωή ανέκαθεν
υπήρξε ανάποδη, στριφνή, απάνθρωπη!
Βαδίζοντας προς κάτι που μυρίζει
επικίνδυνα
που φωνάζει βοήθεια προς όλες
τις κατευθύνσεις
ναι, αρέσκεται στο να πειραματίζεται…
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Πειραματίζεται με διάφορες
καταστάσεις
αντιλήψεις, φιλοσοφίες, θεωρίες…
Με τις ουσίες…
τις εξουσίες και με τον εαυτόν του!
Ούτε ο εφετινός Μάης μπορεί
να φωνάξει το περίφημο Ζήτω!
Είναι γιατί κανείς δεν αισθάνεται
την ζωή να ελίσσεται…
Γιατί… (παρόμοια και αλλού)
τα φεγγάρια δεν φέγγουν
και οι ήλιοι προδίδουν με το φως τους
τα παράξενα, τα ανεπίτρεπτα, τα φρικτά!
Υπάρχουν τα μεγάλα στόματα
και τα κοινά άκακα…
Όμοια με ψάρια που τρώγονται μεταξύ τους
(το ίδιο ισχύει και με τα άλλα ζωντανά,
λόγω μεγέθους σε διαφορετικούς τομείς,
πάντα!)
Ξημερώνει κι ακούς τα ΝΕΑ,
βραδιάζει το ίδιο…
κοιμάσαι... τα παρόμοια….
που ούτως ή άλλως
-αδιάφορα πώς εξελίσσονταιδεν παύουν να είναι επαναλήψεις…
των επαναλήψεων…
Ω, ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ!
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Και τα παρόμοια με τον άνθρωπο
(…as far as I remember…
History repeats itself,
make no mistake!)
O πανίσχυρος άδικος
ή o άδικος πανίσχυρος κυνηγά
τον δίκαιο, τον ανίσχυρο, τον κουτό!
Η πασίγνωστη άσκηση:
Δαυίδ-Γολιάθ!
Θαρρώ έφτασε η στιγμή
που οφείλω να σταματήσω
να γράφω ποιήματα
παρόμοιας υφής!…
Ο άνθρωπος μαραμένος
στην αιωνιότητα
εμμένει στις αδυναμίες του
ενδίδει στους μασκαρεμένους
τους ανύποπτα δαίμονες…
(όχι Θεούς, εδώ!)
Δεν είναι πως τους φοβάται…
τον επιστρώνουν ες αεί στα βελόνια
της ανύπαρκτης υπομονής-πάθους…
καθώς η θέλησή του σαφώς
και είναι άσχετη με την δική τους!
What a Conflict!
Ακούστε επιτέλους…
έστω και λιγάκι…
έστω και υποκριτικά!
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Μας βομβαρδίζουν με ψεύδη αισχρά
Και σαν; Και θα ρωτήσετε… σωστά!
Γιατί μέχρι να αποκαλυφθούν
έχει ήδη διαπραχθεί το ειδεχθές
έγκλημά τους…
Δεν υπάρχουν λύσεις αδελφέ μου!
Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος
θα επιχειρούσε
να «σφάξει» με το σπαθί του
έναν παρόμοιο «Γόρδιο»!..
Δεν μπορώ πλέον να πω
ότι «λυπάμαι»,
γιατί τα τικτόμενα φρικτά,
καθώς δεν είναι νιόγεννα
γιατί διαδραματίζονταν ες αεί.
Υπάρχει άραγε λύση-απάντηση
ως προς την λανθασμένη πορεία μας;

Πρώτη του Μάη!
Τόσο εύχαρις, έτσι που εξελίσσεται
σε λουλουδιασμένο παλικάρι
ραντισμένος από (την φύση του)
πνοές αρωμάτων
και φωτισμένος από τις υποσχέσεις
του δικού του φανταχτερού ήλιου,
εξ ου και η απάλειψη των δαιμόνων
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της κατάθλιψης
του χειμωνιάτικου συχνά τοπίου!
Πόσο λυπάμαι για την αδυναμία των αμνών
να πατάξουν την ακατάσχετη λαιμαργία
των απάνθρωπων δαιμόνων
της όποιας κοινωνίας…
Όχι! Ο Πλάστης δεν ασχολείται
με μικροπράγματα ετούτου του είδους!
Εμμένει στην εντατική παρακολούθηση
της φοβερής διαδικασίας
της ηρεμίας του σύμπαντος εν γένει
και όχι με τα σκονίδια
που συχνά διαφεύγουν από τους πλανήτες…
Η διαστημική σκόνη όντως εγκλείει
ποικίλα παράσιτα
και αλίμονο στην συσσώρευσή τους,
παρόμοια, όπως συμβαίνει στην άμοιρη Γη!
Έτσι λοιπόν θα εξακολουθήσουμε
να βράζουμε στο διαστημικό μας τάσι
μέχρι ολοκληρωτικού αφανισμού!
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Βρέχει…
Sydney, 8/5/'17

Σκέφτομαι την υγρασία
κι ανατριχιάζω…
Δεν μου αρέσει η θλίψη…
Σκέφτομαι την συντριβή
του ανθρώπου
σαν χάνει τα πρόσωπα
που αγαπά…
Δεν θέλω να μελαγχολώ…
Όμως είναι τόσο φυσικό
όσο και παράξενο
να σκέφτεται ένας
ύστερα από μεγάλο διάστημα
τα αγαπημένα πρόσωπα
που αποδήμησαν!
Βρέχει και ανατριχιάζω…
Όμως πάντα την αγαπούσα
την βροχή
ιδιαίτερα τα καλοκαίρια
όταν απότομα καταμεσής
του καλοκαιριού
ξεσπούσε μια μπόρα
για να κοπάσει στα γρήγορα,
έτσι ξαφνικά όπως είχε έλθει.
Εκείνη η οσμή του ζεστού
του υγρού εδάφους,
πόσο χαρακτηριστική, αλήθεια…
Μου άρεσε κάπως…
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Αγαπώ το χώμα
δίνει ζωή στους αφανείς
σπόρους
ανασταίνει τα πολυποίκιλα
άνθη τους
που κάνει το μάτι να σφαδάζει
στην ομορφιά τους…
Που γλυκαίνεται η καρδιά
του ανθρώπου
να οσφραίνεται, το συχνά
ανεπαίσθητο άρωμά τους…
Αγαπώ το χώμα…
ίσως γιατί είμαι χωμάτινη.
Ίσως γιατί κατά βάθος
θέλω να πιστεύω ότι πλάστηκα
από τον πηλό του Προμηθέα
που σφηνώθηκε στον βράχο
γιατί έκλεψε την φωτιά
του κεραυνού του Δία
για να δώσει πνοή
στα πήλινα ανθρωπάκια του
κόντρα στον πατέρα Δία
που είχε αφανίσει
τους ανθρώπους!
Βρέχει ακόμα…
Τα δάκρυά μου τα συντρόφεψε
η βροχή…
Ίσως με νιώθει…
με παρηγορεί…
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Ίσως να κλαίει κι ο ουρανός
που έχασε την αγνότητά του
με όσα μαρτυρά επίμονα
και άθελά του τελικά!
Ετούτη βροχή μου θυμίζει
την υγρασία που σκεπάζει
τους φευγάτους…
Οι γονείς μου… αποδήμησαν
πριν χρόνια…
Η μητέρα μου…
η νοικοκυρά, η γυναίκα,
ο άνθρωπος που φρόντιζε
να είμαι καθώς πρέπει παντού
κυρίως στα μαθήματά μου…
Μας αγάπησε πολύ…
εμάς τους βλαστούς της.
Ίσως δεν την αγαπήσαμε
τόσο, όσο της άξιζε…
Μαμά σ’ αγαπώ…
μ’ ακούς;
Να ξέρεις,
πώς πάντα θα σ’ αγαπώ!
Θεωρώ πως είμαι αισιόδοξη
Όμως όχι…
Πόσο μελαγχολώ…
Μαμά σε φιλώ όπου κι αν είσαι…
Καληνύχτα μαμά!
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Οι εποχές αλλάζουνε...
Σύδνεϋ 1/6/'17

Με κρύο ή με ζέστη
οι εποχές αλλάζουνε
τα χούγια όμως μένουν...
Και τα θεριά κάποιας βουλής
σκέπτονται τι να κάνουν...
Δούλεψαν τόσο σκληρά
τους πρέπουνε παινάδια
τους πρέπουνε οι διακοπές
και τ’ ακριβά καράβια!
Και ο λαός κουράστηκε
από την κωμωδία
κι αναρωτιέται σοβαρά
την όποια τραγωδία
που εκτυλίσσεται
διαρκώς υπό τα όμματά του
και δεν μαντεύει ο φτωχός
πως έγινε υπηρέτης
που ‘πηρετεί τους άρχοντες
και ξημεροβραδιάζει
ψάχνοντας λύσεις προς το ζην
και πώς θα τις μαντάρει!
Καλέ μου άγιε που και που
δίνε μου ευκαιρεία
να τους ξηλώσω τους τρελούς
από την εφορία...
Και συ μητέρα του Χριστού
άφησε τα ‘κονίσματα
και τρέχα δώσε χέρι
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τα έρημά μας τα παιδιά
να μην τα καταστρέψει
ετούτη η φάρα της βουλής
που τάχα ψάχνει λύσεις...
και στην ουσία κρύβεται
σε μύριες ψευδαισθήσεις...
Έλα λοιπόν Πατέρα μας
-σας χρειαζόμαστε όλουςφτιάξε αιτία... για αίτια
να πάρουν δρόμο οι ξυπνοί
πριν φάει μας η μαύρη γη!
ΑΜΗΝ!
(Στίχοι της στιγμής, επ’ ευκαιρεία της πρώτης του Ιούνη 2017. Σας
εύχομαι καλόν μήνα, καλή δύναμη και κουράγιο. Με αγάπη... Π.Ε.)

Καλέ μου!
Σύδνεϋ 2/6/’17
Άκουσέ με καλέ μου!
Μετρώ τις αμαρτίες μας…
Χωρίς καν να το θέλω
σε κάνω και σαστίζεις!
Κι εσύ δεν είσαι εύκολος…
Με κάνεις κι αμαρτάνω!
Πώς θ’ απαλλαγούμε
απ’ αυτήν την βάσανο
αν δεν απαλλαγούμε
ο ένας απ’ τον άλλον;
152

Μην κλαις!
Σύδνεϋ 3/6/’17

Κλαις για την αγάπη πού ‘σβησε…
Σκέφτεσαι τις αμαρτίες σου…
Σε τιμωρούνε όπως λες.
Και όμως έδωσες πολλά
και όχι γιατί πίστευες
στην όποια ανταπόδοση…
Είναι λες μπερδεμένα…
Και δυστυχώς απουσιάζει
ο ουτοπικός ήρωας
που θ’ αναλάβει τον μίτο
για το ξεμπέρδεμα
του νοητού λαβύρινθου!
Στον ύπνο σου ροή οργής
οι σκέψεις σε παιδεύουν…
Και τσιγκούνα η συγχώρεση
κρύβεται στης αγωνίας τις σκιές.
Δεν θέλεις να τραβιέσαι
από συγχυσμένες καταστάσεις…
Πίστευες πως το φως
διαλύει τις όποιες σκιές
ότι η αλήθεια επιβραβεύεται…
Όμως οι πίστεις σου ήταν
αισιόδοξες εικασίες…
για να καταφεύγεις στο όνειρο!
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Η πραγματικότητα δεν έμαθε
να συμβιβάζεται
με τις όποιες ελπίδες!
Αν ήταν έτσι παιδί μου,
θα έλειπαν τα προβλήματα!
Καλή δύναμη λοιπόν
εύχομαι να εξομαλύνεις
το πεδίο του αγώνα
για την κατανόηση
ημών και υμών
και να θυμάσαι…
υπάρχουν και χειρότερα!

LONDON BRIDGE…
Sydney, 4/6/’17
The hand was large
and steady
the brain impatient
the hope just great
and the result… fatal!
Really…
“Oh! Faithful for a reason…”
Since you have decided
for such an assault
why not choose
the right lot!
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The “Great fish” hide
into their famous “holes”
while “commoners”
believe in justice all along!
God! How wrong!
Do they know, whom
do they really vote?
Oh! They do believe,
true believers
they’ve got rights!
Had they ever thought
about the bunch (of people)
behind their big smiles?
Do they really know,
when they do vote
who do they really serve
(servants for ever)?
“What are these “mongrels”
all about?
It seems…
people pay their cost
for their (false) faith
to the lip services
of these “mongrels”.
They are hypocrites
(people’s representatives!)
serve (behind convincing masks)
their bosses-(moneys) sources!
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And so…
the “scary go around”
continues
while the “Big Bad Wolf”
knows how to engage
in a scrimmage
the innocent flock!
The tragedy continues
and is not going to present
Catharsis… ever!
Because there isn’t one!

Mάνα σε κλαίω
Sydney, 7/6/'17

Σε κλαίω μάνα μου...
για τον καημό που φύτεψα
βαθιά μες την καρδιά σου.
Όμως δεν φεύγω μάνα μου
το σώμα μου χωρίζει
απ’ την ψυχή μου μάνα
που ριζιμιά της έχει
την γης μου ετούτη
μάνα μου...
Kαι να θυμάσαι πάντοτε
στο ξημεροβράδιασμά σου
στο δίπλα σας πως βρίσκομαι
θέρος τε και χειμώνα...
*Στίχοι της στιγμής... Ορμώμενη από την ανάρτηση του Μάνθου –
Εξάντας, F/B...
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Ψάχνω…
Sydney, 12/6/ ’17

Εναγωνίως ψάχνω!
Μ’ άφησε η ηρεμία μου.
Καιρό τώρα,
εις μάτην την αποζητώ!
Ναι…
μ’ εγκατέλειψε έτσι άκαρδα
Όταν την χρειαζόμουν…
Μου ήταν απαραίτητη!
Δεν προσπάθησε καν
ν’ αγωνιστεί για την σωτηρία μου!
Το ξέρω… Φταίω… Φταίει…
η οργή μου την κατέλυσε
στα γρήγορα,
λες και φοβόταν
μήπως τα καταφέρω
και την κρατήσω μόνιμα!
Περνά ο χρόνος μπερδεύω
το χρονόμετρο με την πυξίδα μου
κι έτσι τα έχασα τα δυο μαζί.
Αερικό και χάθηκε ετούτη
που με κρατούσε ζεστά από το χέρι
και μ’ οδηγούσε σε έναστρους ουρανούς
σε μεθυσμένους από άρωμα κήπους
σε όχθες που ο φλοίσβος δεν τολμά
να επέμβει…
Πάει… χάθηκε…
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-έντονα το δήλωσε η καρδιά μουσ’ άλαλης ομίχλης, δάσος!
Μπερδεύονται τα βήματα του Νου
σκοντάφτουν και πληγώνονται
στης ψυχής τον άραχνο λαβύρινθο.
Μύριες οι στοές του…
άπειρες –στο λέω!σκλαβώνουν την ειρήνη,
που απελπισμένη αποζητά
διέξοδο στης πνοής τον παλμό,
στο φως της ενόρασης!
Η πάλη στης αλήθειας το υφάδι
για της αιώρησης τον μίτο…
ξοδεύεται… ξοδεύοντας.
Βοήθα Νου!
Μην αφήνεις την μοίρα
να σε παρασύρει
στης κατάθλιψης τα γρανάζια!
Αρπάξου απ’ την αλήθεια
της αλλοτινής αγάπης…
Και το θλιμμένο σήμερα
Παράδωσέ το στην αχλή
του παράλογου
στο δάσος της λήθης
όπου τα δέντρα απομυζούν
δηλητηριώδεις ιδέες
ακόμη κι όταν το φως
σαρώνει το σκοτάδι!
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Νου… ολοδικέ μου, εκλιπαρώ σε…
Δός μου πίσω την ηρεμία μου!
Την αξίζω… πιότερο από ότι
εσύ κι εγώ πιστεύουμε!
Βοήθα να σαλπάρουμε
της αισιοδοξίας το γαλάζιο
στο λιμάνι της ειρήνης …
στης ηρεμίας τα δώματα!

Τι έκανα;
Σύδνεϋ, 13 /6/’17

Τι έκανα και με λοξοκοιτάς;
Κι από κοντά κοκκίνισες
όμοια με παπαρούνα;
Σε ρώτησα αν μ’ αγαπάς
για μένα αλήθεια αν πονάς!
Αν νοιάζεσαι αληθινά,
ας γίνουμε ζευγάρι...
Να μοιραστούμε τις χαρές
τις λύπες να μεσιάσουμε
ως να ‘ρθει η ώρα η καλή…
Σαν κλείνει ο κύκλος του έρωτα
μήνυμα θα μας στείλει
τον ήλιο να καλέσουμε
κουμπάρος μας να γίνει…
και το φεγγάρι από κοντά
στα όνειρά μας συντροφιά!
«Α! δεν ξέρω! Δώσε μου
159

ολίγον τι καιρό…
για τα αισθήματά μου
να βεβαιωθώ!
Φοβάμαι την ορμή σου
την καίρια λογική σου!»

Το Ωρολόγι…
Σύδνεϋ, Ιούνιος 2017
Μετρώ την απόστασή μας
που όλο μεγαλώνει…
Το μέτρο επαυξάνεται
και τ’ ωρολόγι κουράστηκε
τον χρόνο να σημειώνει!
Τι πρέπει τέλος να γενεί;
Μετρώ ξανά-μετρώ
ψάχνω για λύσεις
-χωρίς τις κάποιες σου επικρίσειςόμως δεν πάω πουθενά!
Κάποια στιγμή
και ενόσω δίπλα
θ’ απομακρυνθούμε τόσο πια
που μήτε νοερώς
θα επικοινωνούμε!
Δεν ήταν μέρος
των σχεδίων μου ετούτο,
μήτε των δικών σου, ίσως!
Ας θησαυρίσουμε λοιπόν
μες τα ερμάρια της ψυχής
τις όποιες αναμνήσεις…
Απαλλαγμένοι από
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της θλίψης τα βαρίδια,
ας ταξιδέψουμε
στο όποιο μέλλον μας
με ευοίωνα άρμενα
με στόχους ορατούς!

Το περιστέρι
Σύδνεϋ Ιούνιος ‘17
Άνοιξα το παράθυρο
στης φθινοπωρινής μου αυλής
τον ήλιο!
Κοίταξα για το περιστέρι
που ανελλιπώς μας επισκέπτεται
στην ώρα του!
Κάτασπρο μαθές…
νωχελικά βαδίζει
πέρα… ‘δώθε… εκείθε… εδώθε…
κάποτε στην κεραία μας πετά
τα πέριξ επιβλέπει!
Για σποράκια ψάχνει αδιάκοπα
γουργουρίζοντας ευτυχισμένο…
Πάσχιζε ο Ήλιος να ξεφορτωθεί
τα παχυλά τα σύννεφα, απάνωθε του
Έψαχνε επίμονα για το φιλαράκι του
το μοναδικό μας περιστέρι!
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«Όχι!» του ένευσα φιλικά,
«το φιλαράκι μας
δεν ήλθε ακόμη!»
Σκέφτηκα με πανικό
πως ίσως η γάτα
της γειτόνισσας
είχε κάνει έφοδο…
στην αυλή μου!
Δεν ήταν δα ασυνήθιστο
για γάτα…
Εν γένει ήταν… είναι…
θα παραμείνει αγενής!
Όμως δεν έβλεπα φτερά
πουθενά και ηρέμησα!
«Λες να έκανε παστρική δουλειά
το καμάρι της ‘ήσυχης γειτόνισσας;»
αναρωτήθηκα ξανά με άγχος…
Και τότε τον είδα
τον μπερμπάντη φίλο μας
να προσγειώνεται ολίγο τι
καθυστερημένος, μεν…
αλλά ναι… είχε καταφθάσει
σώος και αβλαβής
από το παραδείσιο πάρκο
της γειτονιάς μας…
όπου διατηρούσε «γκαρσονιέρα»!
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Και –άκου, να δεις!Η κυρία γάτα
το καμάρι
της ‘ήσυχης’ γειτόνισσας
να προστατεύει
το «αθώο περιστέρι» μας
παρακολουθώντας το
εξ αποστάσεως!
Κοίτα να δεις Solidarity!
Κι εγώ π’ ανησυχούσα…
«Καλά παιδί μου…
Πώς και πότε έγινε
κι ετούτο το θάμα;»

Δύο ‘φατσούλες’!
Σύδνεϋ 14/6/’17

Με κοιτούν με απορία
ματάκια ορθάνοιχτα
πανέμορφα καθάρια
γκρίζα… καστανά!
Δύο Ήλιοι που αναδεύουν
ατόφια την χαρά!
Χεράκια δυο ζευγάρια
-ω! τόσο τρυφερά-,
δύναμη που ελκύουν
τον ήλιο προσγειώνουν
τριγύρω τον απλώνουν,
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πολύτιμα… ακριβά!
Χαμόγελα εν απορία
αβέβαιων αγγέλων
στον κόσμο των θνητών
ολότελα χαμένων
για ετούτη την προσγείωση
στον χρόνο τον αόριστο…
τον κεχαριτωμένο!
Ευλογημένη ας είναι
η απαράμιλλη Ευχή
που στέλνουν μας
αείποτε γενναιόδωροι
οι άγιοι ουρανοί!
Στιγμές ικανοποίησης
Σύδνεϋ, 14/6/’17

Τι θαύματα μπορούν
ένας καφές… ένα cheesecake!
Είσαι απελπισμένος;
Κι ίσως… ίσως… κουρασμένος;
Μπορεί… νά ‘σαι εκνευρισμένος!
Ή στην όποια την κατάσταση
που λήγει ατυχώς σε… –μένος;
Ο συνδυασμός
καφέ της αρεσκείας σας
κι από κοντά
your favourite cheesecake
μπορούν κι απογειώνουν!
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Ω! του θαύματος!
Tα γαστρονομικά καλούδια
να μπορούν να θεραπεύουν
το άγχος ή την στεναχώρια!
Τι σου είναι ο άνθρωπος!
Αλλά… ας μην υπερβάλλουμε!
Αν δεν επιχειρήσουμε
τρόπους άλλους να βρούμε,
απ’ τα ποικίλα άλγη μας…
μήπως κι απαλλαγούμε,
την έρημη την καρδούλα μας,
φοβάμαι θα πληγώσουμε!
Ποιος ήταν… που είπε… το ρητό…
«Ουδέν καλόν αμιγές κακού»;

*“Aut Caesar, aut nihil”
Σύδνεϋ, 15/6/΄17

Είπας… ή όχι έχει αποδειχθεί
η μεγαλομανία σου!
Δεν ήσουν Καποδίστριας…
Και το απέδειξες
«Κακέ Πρωθυπουργέ!*»
Είναι αλήθεια ότι είχες
ξεχωριστό Ύφος…
και Ύψος… τελικά!
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Πώς άλλως θα γυρνούσες
στις πλατείες (-πρωτευ-)ουσών
της χώρας μου
και αναρριχόμενος
τα ψηλά πατάρια
που έστηναν οι «δικοί» σου
- το Ύψος σου, να λάμψει
σκληρίζοντας για τ’ άδικα
των τότε «καρεκλωμένων»
και με πειθήνιους αλαλαγμούς
να υπόσχεσαι μεγαλεία
για την πανέρημη την γη μου…
Προϋπόθεση πάντα η παραχώρηση
του ποθητού Ύψους σ’ εσένα μόνο:
«Κακέ Πρωθυπουργέ» μας,
και ιδού εγκαθιδρύθηκες
στην ύψιστη της Βουλής
την Πολυθρόνα!
Και πέτυχες να γίνεις
«Αυτοκράτωρ»
«Κακέ Πρωθυπουργέ»
συνεργασίες απορρίπτοντας
και τα τοιαύτα…
σαν σκλήριζες ιδρώνοντας:
«Η Καίσαρας ή τίποτε!»!
Όμως «Κακέ Πρωθυπουργέ»
αλλότριος του ήθους των Ελλήνων,
… απέδειξες πως ήσουν
πως για να είναι ο ένας
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αρχηγός πραγματικός
δεν φτάνουν οι πλαστές του
υποσχέσεις…
από πατάρια ύψους
μακρόθεν της των Ελλήνων,
Βουλής…
(έτρεμες μήπως και
την άπειρη μωρία σου,
θ’ αποκάλυπτες εκεί!)
μήτε η ψευδής αγανάκτηση
εναντίον όλων όσων δεν είναι
μαζί σου για τους γνωστούς
πλέον λόγους!
«Κακέ πρωθυπουργέ»…
δεν ήσουνα, δεν είσαι αρχηγός
της «Αθηναϊκής Δημοκρατίας»
σαν δεν γνωρίζεις πώς να θυσιάζεις
τα «υπάρχοντά» σου…
Γιατί άλλωστε δεν είσαι καν
Ο ΠΡΩΤΟΣ των Ελλήνων!
«Κακέ Πρωθυπουργέ»,
παταγωδώς απέτυχες
κι εύχομαι ξανά κεφάλι
μην σηκώστε εσύ
κι οι όμοιοί σου!
Γι’ αυτό το θαύμα βασίζομαι
(όχι μονάχα εγώ,
μα κι όλοι οι Συνέλληνες)
στην ιστορία των «προγόνων μας»!
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*“Aut Caesar, aut nihil” (Latin): ΄Η καίσαρας ή τίποτε!
** Η έκφραση «Κακέ Πρωθυπουργέ» προέρχεται από κείμενο
του Γ. Θεοτοκά…

*Ουροβόρος όφις
Σύδνεϋ 15/6/’17

Καλά άκουσες…
Κι αν είναι παραμύθι…
είναι επίσης και αλήθεια…
Ο Όφιος στου Γέρο-Πλάτανου
έβοσκε τον ίσκιο
Του μιλούσε για τις όψεις
του κόσμου
-που μόνο κόσμος δεν ήταν
τώρα πια!του εξηγούσε τις σκέψεις του
τις έγνοιες, τις απόψεις του…
Τι Θαύμα!
Καλά κρατούσε η αδελφότητα
της φύσης με τον άνθρωπο!
Ο Όφιος ήταν ευλογία της φύσης
κι εκείνη τον φημολογούσε!
Ήταν γιατί ο ΝΟΥΣ του
εγκυμονούσε ιδέες!
Κάποια στιγμή ωστόσο…
ο Όφιος μετρούσε, ξαναμετρούσε,
και πάλευε να καταλάβει
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τα των δικαιωμάτων του
και όλων των ανθρώπων!
Δεν έβγαινε όμως πόρισμα!
Τρωγότανε... (τρώγοντας έτσι
την όμορφη ΨΥΧΗ του!)
για το άδικο… το ψέμα,
τον πόλεμο, το ξερίζωμα,
την δυστυχία, την εκμετάλλευση
των πάντων, απ’ τους πάντες,
την διαστροφή του ήθους
εξαιτίας της δήθεν ανανεωμένης
της ταλαιπωρημένης
γηραιάς-παιδείας…
Οι γύρω του προ καιρού
είχαν ολισθήσει στον κυκεώνα
της λήθης
σαν είχαν ήδη χάσει τον δρόμο τους!
Οι άγγελοι της ειδησιογραφίας
έπαιζαν κρυφτό
με τους περίεργους ιθύνοντες
-του εν απορία κράτουςπου δήθεν φύτρωναν
στην «ιδιωτική-δημόσια» τηλεόραση
μόνο και μόνο
για να παίξουν τον ρόλο τους
των σωτήρων τρομάρα τους!
(τον κακό τους τον καιρό!)
Ποιων σωτήρων άραγε;
Του εαυτού τους και των δικών τους…
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ή των Μεγάλων του Κόσμου
που άρμεγαν τις πλέον ισχνές
αγελάδες τους;
Τρωγότανε ο δύστυχος ο Όφιος
ψάχνοντας για τις λύσεις…
Τρωγότανε, τρώγοντας
την ΨΥΧΗ του
τον ΝΟΥ, καταρρακώνοντας
που πλέον δεν κατέβαζε ιδέες
ένεκα κουφής-βουβής
ανταπόκρισης, ούτως ή άλλως!
Τρώγοντας ό,τι πολυτιμότερο
κατείχε…- τον έρμο εαυτόν του!δέρμα κατέληξε, αφυδατωμένο,
δίπλα στον Γέρο-Πλάτανο
που τώρα πια
τον έκλαιγε απαρηγόρητα!
Δεν έφταναν ο ήλιος, το φεγγάρι
οι άγγελοι οι φτερωτοί, οι πεταλούδες
ή οι μικρές, χαριτωμένες
αέρινες υπάρξεις
που δίπλα στα αισιόδοξα νερά…
έτρεφαν σώμα τε και ψυχή!
Απέλειπε ο αγαπημένος Όφιος,
που ο Γέρο-Πλάτανος
φρόντιζε να τον σκεπάζει,
με την σκιά του
να τον προστατεύει,
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να τον συντροφεύει
στις παράξενες ανθρώπινες
σκέψεις του!
Είχε φτωχύνει το δάσος,
είχε ρημάξει η γνώση
είχαν εκλείψει ο ΝΟΥΣ
και η ΨΥΧΗ!
Τι άλλη μεγαλύτερη δυστυχία,
από δαύτη;
*… ένα φίδι που έτρωγε την ουρά του. Επρόκειτο για τον
ουροβόρο όφι της ελεατικής Σχολής.

Σ’ αγαπώ θάλασσα
Σύδνεϋ 18/6/’17
Την κοίταζα…
γουργούριζε ευτυχισμένη
που είχε την προσοχή μου!
Την πάλευα!
Την κοίταζα ξανά και κάθε λίγο…
Με πόνο… Τόσο ασύλληπτη!
Με κοίταζε αόριστα θαρρείς,
Θάλασσα η Πανώρια
Πρόσεχέ με για πολλοστή φορά!
Τι όψη αστραφτερή, Θεέ!
Έτσι… παντοτινά γαλανή
πανέμορφη, απρόβλεπτη
αέναα ανήσυχη ή εκδικητική!
«Ακόμα με ζωγραφίζεις;»
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Ρώτησε…
«Σ’ αγαπώ!»
Απάντησα ξαφνιασμένος,
διπλά απ’ την ερώτηση.
«Δεν αγάπησα ποτέ μου!»
Γουργούρισε σπρώχνοντας
την άμμο στα γυμνά πόδια μου!
«Παίζω ολημερίς με τις καρδιές…
Γλυκοφιλώ τα σώματα
που γυμνώνονται για χάρη μου…
Αυτό δεν είναι το ζητούμενο;»
Γουργούρισε δυνατότερα λες
κι ήθελε να με πληγώσει!
«Είσαι πανέμορφη, κυρά μου!
Ναζιάρα,
στον καύσωνα δροσερή,
στον ήλιο αστραφτερή…
καθρέφτης βαθυγάλανος
του Άγιου Ουρανού!
Κι εγώ… Πώς σ’ αγαπώ!»
Ψιθύρισα σα νά ‘θελα
ν’ αποκρύψω το συναίσθημά μου
απ’ ετούτη την άπληστη ερωμένη!
«Σε καταλαβαίνω…
‘Όμως τι φταίω εγώ
για την καρδιά σου;
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Εγώ αγκαλιάζω τα πάντα…
Ανήκω σε όλα τα υπαρκτά…
«Γι αυτό σ’ αγαπώ, καλή μου!»
Απάντησα ιδρωμένος!
«Είσαι ειλικρινής,
δεν ξέρεις από παιγνίδια
Δίνεσαι απλόχερα σ’ όλους
ακόμα κι αν άθελά σου
-στις δίνες σου-,
παγίδα θανάτου, γίνεσαι
στα παράξενα, τα ένοχα
ρεύματά σου, που αμείλικτος
ο εραστής σου ο Άνεμος,
δια της συνουσίας σας
προκαλεί δονήσεις, φοβερές,
τσουνάμι που σαρώνει…
Μαύρα πηγάδια ανοίγει
οχετούς απύθμενους
του όποιου είδους, τα υπαρκτά
γρήγορα τ’ αφανίζει!
Όμως κι έτσι ακόμα…
Πικροθάλασσα! Σ’ αγαπώ!»
Με κοίταξε και γουργούρισε ήσυχη…
«Κι εγώ σ’ αγαπώ!
Να το θυμάσαι
Ζωγράφε μου και ποιητή!
Είμαστε ερωτευμένοι
μ’ αυτό που υπάρχει ετούτη
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την στιγμή…
κι αυτό είναι που αξίζει!»
Δάκρυσα από τις σκέψεις μου…
Τι άραγε επιφυλάσσει μου, η ζωή;
Το αύριο ποιο θα ‘ναι;
Ταξιδεύω…
Σύδνεϋ 19/6/’17

Θαρρώ αέναα…
Με φτερά ολοδικά μου
σε χώρους απερίγραπτους
όπου αμάξι δεν χωρά
το τραίνο… ή το πλοίο…
και σίγουρα όχι αεροπλάνο!
Πώς μ’ αρρωσταίνει ετούτο!
Ο συμπιεσμένος αέρας
τραυματίζει τ’ αυτιά μου,
τα πόδια μου -ως είναι
κρεμασμένα- πρήζονται
(Ω! economy class!)
και την προσγείωση
την ακολουθούν ώρες
ή μέρες
για να συνέλθω…
Το φτερωτό ταξίδι μου
σε χώρους ανεκδιήγητα
ελκυστικούς… εξαϋλωμένους
σε αποχρώσεις περίεργα
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αισιόδοξες
γαλάζιες ή πρασινωπές,
κομμάτι ομιχλώδεις
ως σε βάλτους μυθικούς
ως κάποιες πνοές αόρατες
ν’ αναδεύουν την υγρή
χαλαρή ωστόσο υφή τους
είναι ενστικτώδες!
(και παίρνει ελάχιστο χρόνο!)
Και ξάφνου όλες οι αόριστες
παρουσίες υποχωρούν
και να η καθαρότητα
αέναης ατμόσφαιρας
με ταξιδεύει κάπου αλλού
σε δώματα ασύνορα
άυλα… άηχα…
όπου κι αυτή η αναπνοή
περισσεύει…
η όραση αχρείαστη
η ακοή δεν νοιάζεται
η αίσθηση αφανίζεται και
μόνος ο ΝΟΥΣ μ’ ολάνοιχτα
τα μάτια της ψυχής
οδεύει αιωρούμενος…
Παραμυθίας ισκιώματα
μελίρρυτοι οι ποταμοί γαλήνης
και μόνη η αποχαύνωση
πραγματοποιεί πλήρη κατάληψη
στο φάντασμα της ύπαρξης…
ΕΜΕΝΑ!
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Η ύπαρξή μου οδεύει
στο κέντρο της Ανάτασης
και τα φτερά του ΝΟΥ διπλώνουν
ηρεμούν… αγαλλιάζει η Ψυχή…
Το ταξίδι της Αιώρησης
ολοκληρώνεται απλά…
ταπεινά όπως ξεκίνησε…
Αναπνέω μ’ ανακουφισμένη
κι αυτήν την… ανακούφιση
τώρα πια…
Είμαι ακόμη εδώ,
του εαυτού μου κυρίαρχος
απαλλαγμένη από τα άγχη
και τους πόνους!
Σ’ ευχαριστώ Νου… Ψυχή
για την δύναμή σας να διαλύετε
τα επιζήμια σκοτάδια
του Μυελού!

Δεν είναι έτσι!
Σύδνεϋ 21/6/’17

Δεν είναι έτσι!
Ποτέ δεν ήταν
μήτε θα είναι τελικά!
Το στοίχημα δεν είχε ποτέ θέση

ΑΠΛΑ... γιατί...
ο άνθρωπος ποτέ του δεν αλλάζει!
Κοιτάζει κοντά, δίπλα ή μακριά
με μάτια γυμνά, με απόντες
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τους όποιους στόχους!
Αδυνατεί την ενόραση…
όλων όσων παρελαύνουν
μπροστά του
συχνά αλαλάζοντας,
καθώς τ’ αυτιά του
-επίσης υπερήφανα-,
καθόλου δεν ακούν
πώς δύνανται λοιπόν
να βοηθούν!
Μάτια που περήφανο
το βλέμμα τα ορίζει
να βλέπουν εκείνα μόνον
που ανέκαθεν εκλέγουν…
που επεδίωκαν και επιδιώκουν…
εκείνα όσα αρέσκεται
για την ατόφια ικανοποίησή του…
που του ταιριάζουν τελικά
καθώς τρομπάρουν την αέναη ηδονή…
την ευχαρίστηση τροφοδοτούν, ατόφια!
Έτσι ήταν ανέκαθεν ο άνθρωπος,
έτσι είναι… και θα είναι,
Μειονεκτεί ως προς
την αγνότητα της όρασης
που υποθάλπει
την περίφημη ενόραση!
Τα των ομοίων του, αγνοεί, δεινά
κι ας είναι ολοφάνερα μπροστά του,
δίπλα του… ή λίγο παραπέρα
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τυφλός, κουφός ο αναίσθητος,
πνιγμένος στην αιώνια φιλαυτία…
Το έρμο το ΕΓΩ τυφλώνει τον,
στα μάτια του, τα αιώνια τυφλά!!
Εκείνα τ’ άλλα, τα περίσσια
που δίπλα στην δική του την ζωή
θα ομόρφαιναν και εκείνη
των απέναντι, των δίπλα…
ή και των παραπέρα…
μόνιμα, ναι μόνιμα,
λείπουν από την χάρτα του!
Στερείται ο εγωιστής ομμάτων
που λάμπουν
απ’ το φως του Νου
και εκείνο της Ψυχής,
που βολιδοσκοπούν το άδικο,
προωθούν την κατανόηση
την φιλία, την συμπαράσταση,
που ως αγαθά χαροπαλεύουν
σε ένα ωκεανό θλίψης και μοναξιάς,
και άσχετα με το αν η επίτευξη
θαυμάτων
δεν είναι πάντα εφικτή!

178

O περιπατητής…
Σύδνεϋ, 23/6/΄17

Στον έρημο δρομίσκο περπατούσε.
Λουζόταν από ηλιόλουστες ακτίνες,
καταμεσής ψηλών κορμών
την χλωροφύλλη φορτωμένων!
Τι άξιοι κορμοί!
Οι ρίζες τους χαϊδολογούνται αέναα
απ’ το νερό που ήσυχα αναδεύεται
στης λίμνης, τους καθρέφτες…
και στην ελάχιστη αέρινη πνοή!
Μια απέριττα ειδυλλιακή εικόνα…
που θεραπεύει επάξια
τα άλγη ή τους καημούς!
Όμως εκείνος το κεφάλι του
με ζήλο το κρατά
στην ίδια πάντα θέση:
σκυφτός, με τον κορμό γυρτό
στης σκέψης του το βάρος!
Συγκεντρωμένος
σε απόμακρες εικόνες…
αλήθειες ή φαντασιώσεις!
Βαδίζει ήσυχα… αιώνια
το βλέμμα καρφωμένο
εκεί στο βάθος των αδύτων
ατέλειωτης απόστασης!
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Στοχάζεται, την, έως εκείνη
την στιγμή, πορεία του,
αναρωτιέται αν υπήρξε αληθινός
σε όλους και προς όλα!
Λυπάμαι που ετούτο έγινε στόχος
και σκοπός που νιώθει,
ανεκπλήρωτος πως είναι!
Άπειρα τα διλλήματα…
Τον ταλανίζουν κάποιες
περίεργες Ερινύες του!
Αναρωτιέμαι,
και ο οίκτος μου αυτός
θαρρείς πως τώρα στρέφεται
εναντίον μου!
Είναι ή δεν είναι δίκαιο
να βασανίζεται κανείς
μ’ αόριστα ερωτήματα;
Μοιραία, γνέθει η ζωή,
αέναα και σιωπηλά,
το ίδιο το μαγνάδι,
κι ας φαίνεται πως ο καθείς
από εμάς, το ζει ξεχωριστά!

Μίλα μου
«Αν στην μεγάλη σου αγκαλιά
την γεύση των φιλιών σου
δεν χορταίνω
απολαμβάνω πιότερο
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την ήσυχη φωνή σου
οίστρος που με χαϊδεύει
απαλά!
Και αν στην κόρη των ματιών σου
κάποτε παλεύω τα βαθιά…
τα μάτια σου τα ήρεμα… μελένια
αγάπης καταθέτουν εγγυήσεις.
Ευχαριστώ την μοίρα
που σ’ έφερε κοντά μου
για να μ’ αγαπάς.»
“Η τύχη μου δεν ήτανε τυφλή
Ακολουθούσε κατά βήμα
την ψυχή μου.
Έψαχνα με τα μάτια της
μιαν ύπαρξη ανθρώπινη
να βρω… Περίμενα…
Σαν σ’ έφερε μπροστά μου
αναρωτήθηκα
τι άλλο θα μπορούσα
απ’ την ζωή μου να ζητώ;»
Κι εγώ που ακούω
ετούτη την κατάθεση
να κρέμεται με ζήλο
απανωτά στον χρόνο
σκέφτομαι πως ο άνθρωπος
πέρα από την αγάπη του
που γκρέμιζε ονειρικούς
πύργους
για να την κτίζει αθάνατη…
181

πιο πέρα κι από τον ίδιο
τον αιθέρα…
είναι ένας ‘πεζός’ αισθηματίας!
Γι’ αυτό και μου αρέσει…
Γι’ αυτό τον αγαπώ!

Ο Όνειρος….
Σύδνεϋ, 25/6/’17

Στον ύπνο μου την είδα απροσδόκητα
κι ήταν θεέ μου καίρια ζωντανή
κι εγώ μιλούσα και κανάκευα
τα λόγια της
κι ήταν σα να ‘τανε μόλις εχθές
παράξενα, ακούραστη, ψυχή!
Αναζητούσε μερίδα του δικαίου της
ως είπε…
Δεν καταλάβαινα κουβέντα
απ’ αυτά…
Την κοίταζα κι αναρωτιόμουν
γιατί ήλθε…
γιατί να λέει πως βοήθεια μου ζητά;
Σαν ξύπνησα θυμήθηκα τι έλεγε
κι αναρωτήθηκα γιατί ο Όνειρος
την έστειλε σ’ εμένα… κι έτσι
σκέφτηκα ετούτο το τρισάγιο
-στίχοι που δεν ζητούν
την όποια αναγνώριση!
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Ποιήτρια ούσα θα καταλάβει
ακόμη την πονάω αληθινά
ακράδαντα πιστεύω
πως δεν της άξιζε
η πρόωρη μετοίκηση
στης λήθης τα πηγάδια!
Ψυχή ήταν της φάρας της
μόνη… χωρίς άντρα…
χωρίς παιδί…
Αλαφροΐσκιωτη ποιήτρια κι ετούτη
σε ποιητικά αναθήματα στήριξε
την αιωνιότητά της !
Σαν ζούσε ευχήθηκα
(κι ήμουν αληθινή)
να γνώριζε κατακλυσμιαίο
το συναίσθημα
με έναν «λεβέντη εραστή»
έτσι για να μπορούν δικαίως πια
να την αντιπαθήσουν οι κάποιοι
ή να την γλωσσοκοπανίσουν!
Ευχόμουνα για δαύτη
μία ζωή γεμάτη περιπέτεια
ταξίδια, κρουαζιέρες στα πλάτη,
που πλανεύουν τα μάτια
στον μίζερο πλανήτη μας…
Το χώμα να καίγεται όπου
η γόβα της πατούσε…
Ευχόμουνα να την κατηγορούσανε
γιατί ήταν κοσμική… γλεντζού
και όχι να την μαλώνουν
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που αργούσε σε μικρό ταξίδι
για δουλειές…
Η αδελφή… μείγμα αγαθής-κακής,
ο αδελφός… τα ίδια
(κι ας είχε οικογένεια!)
Ένιωθε ξένη
ανάμεσά τους η δύστυχη
κι ας ήταν της φάρας
η ψυχή!
Μεγάλο μου κορίτσι
λυπάμαι που δεν χάρηκες
στα φανερά, όλα ετούτα,
παρά επέτρεψες
στα μικρο-ανθρωπάκια
να σε μεμψιμοιρούν
πώς φίλο μυστικόν
εσύ κρατούσες…
λες κι είχες ανάγκη
να κρυφθείς στην άχαρη
πια ηλικία σου!
Κι αν άλλοτε υπήρξες
δυναμική γυναίκα
επέτρεψες και σ’ έφαγαν
ανάξια στόματα, πικρόχολα
κι από κοντά τον πλούτο σου!
Σκιαζόντανε μήπως τα φάει
«ο φίλος σου»!
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Αιωνία η μνήμη σου…
Σε αγαπώ για πάντα
κι ας μην μ’ άκουσες ποτέ!

Τι κι αν με πολιορκείς!
Σύδνεϋ, 26/6’17

Τι κι αν ποικίλα με πολιορκούν
τα σκαμπανεβάσματά σου ΖΩΗ…
Τι κι αν διαρκώς με παιδεύεις
Μ’ απροσδόκητες αντιξοότητες!
Ξέρε το δεν είμαι έρμαιο
της Μοίρας μου… Εσένα!
Νους και Ψυχή με όπλισαν
μ’ εφόδια αξεπέραστα!
Τρέφω το πείσμα της Ψυχής
που ξέρει να γιατρεύει
πληγές π’ ανοίγουν
στο διάβα σου…
Ο Νους δεν σε πιστεύει!
Πρόσκαιρη είσαι πάντοτε
γι’ αυτό και ενδυνάμωσε
η πίστη στον εαυτό μου!
Κάθε φορά που με κοιτάς
-ψάχνεις για να με κρίνειςδε θά ‘βρεις κείνα τα τρωτά
που η απελπισιά σου χτίζει!
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Δεν θ’ ανοίξει η πόρτα μου
στο Δράμα που σχεδιάζεις,
δε θα σ’ ανοίξω μάθε το
μια πέτρα η καρδιά μου!
Σκληρή! Το αποφάσισα μαθές
να προχωρώ στο δίπλα σου
και όχι στην πορεία σου…
την όποια εσύ χαράζεις!
Ας είμαι Παιδί σου!
Απορρίπτω τα ά-σχημα
που αμαυρώνουν την μάσκα σου
διαλέγω μια άλλη… ολοδική μου!
Φέρει εικόνες αγαθών
που οι μελλοθάνατοι αξιολογούνε
με πόνο και με αίμα
πριν σ’ αποχωριστούνε!
Εδώ χαράχτηκαν αδρά
πίστεις αξίας, αθάνατες…
των υιών των ανθρώπων
κι ας αποδημούν μονίμως!
Υπερέχουν Νους… Ψυχή
η αισιοδοξία των ουρανών
η ελπίδα της χλωρίδας
η αγάπη στον συνάνθρωπο!
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Μήνας μπαίνει…
Σύδνεϋ 1/7/’17

Μήνας μπαίνει
Μήνας βγαίνει
Φεύγει ο χρόνος
και πηγαίνει…
Νέοι Άνθρωποι γεννιούνται
άντρες είναι ή γυναίκες.
Ωριμάζουν μεγαλώνουν
κι άλλοι παρά-μεγαλώνουν!
Σβήνουν των ματιών οι λάμψεις
φεύγουν χάνονται οι σπινθήρες
κι ανεπίστρεπτα μαθές,
μες σε πέλαγος φουντάρουν!
Έρχεται η στιγμή ζαρώνουν
Τα όμορφα μαλλιά αραιώνουν…
Τ’ άλλοτε σαρκώδη χείλια
σαν μπουμπούκια μαραζώνουν!
Άνθη-άνθρωποι σε κάμπο
λουλουδάτο όλο μυστήριο…
μες την χάρη του θ’ ανθίσουν
και καλώς θα ευδοκιμήσουν.
Στης ζωής το πανηγύρι
αθάνατος θαρρείς πως είσαι,
κι ας περνούν στο δίπλα οι άλλοι
που έχουν γίνει πια μεγάλοι!
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Και τα χρόνια φεύγουν
φεύγουν μήνες
φεύγουν μέρες
και οι άλλοτε αιώνιοι ωραίοι
μπαίνουν πια μες την σειρά
μάνα-γη να χωματίσουν!

Το χρώμα σου...
Sydney, 19 /5/ 2017 (F/B)

Το χρώμα σου...
Χαρούμενο ζεστό
ταιριάζει σου τα χείλια της
ρόδινα τραγανά
ταιριάζει με το φόρεμα
που η κοπελιά φορά
γλυκό στης δύσης του φωτός,
ή και την ανατολής όταν ροδίζει
από ντροπή
στου ήλιου το φιλί!

Χωρίς ίχνη…
Σύδνεϋ 3/7/’17

Ανύποπτα, απλώθηκε
πάνω από την λίμνη της «Κυράς»!
Δεν υπήρχε είδηση, μαρτυρία,
μήτε ίχνη προδοσίας
για την άφιξη ασυνήθιστης
χλομάδας…
απίθανης χλαμύδας…
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(απομεινάρι πυρετού
ανορθόδοξης παρουσίας
που Θειάφι, απόπνεε!)
Ορατά – αόρατα πνίγονταν όλα
στην αχλή θερμής νύχτας
όταν βάρκα κίνησε μόνη
σιωπηλά, ανύποπτα
χωρίς άλλον προορισμό
από εκείνον της ειμαρμένης.
Σιωπηλά κοιτάχτηκαν τα βουνά.
Απορούσαν για τα παράξενα
που νυχτιάτικα μαρτυρούσαν
ακόμη μια φορά!
Κάποτε η βάρκα σταμάτησε
καταμεσής στην λίμνη της «Κυράς».
Ταραγμένα αναδεύτηκαν
τα ισκιώματά της
στο άλαλο παιχνίδι
της ασώματης,
της θειαφένιας παρουσίας.
Κοχλασμοί σημειώθηκαν.
H βάρκα χάθηκε κουφά
στην επιφάνεια του σκοτεινού νερού
και η σελήνη απέκρυψε τα μάτια
στο υφάδι που βιάστηκε
ν’ απλώσει ο ουρανός
τάζοντας την σωτηρία των άστρων…
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Οσμή φυκιών αναδύονταν
απ’ τους υγρούς οχετούς
όπου η λίμνη της «Κυράς»
καταχώνιαζε την άθλια ζωή…
κι αναμειγνύονταν με εκείνη
του θειαφιού…
Η χλομάδα πήρε να αραιώνει
οι οσμές παρόμοιες εκείνων
της «Πυθίας» παρότρυναν
τις αισθήσεις προς φυγή
«αφανισμό» κραυγάζει
με οδύνη η ψυχή!
Κανείς δεν δικαιούται να μαρτυρά
τα καμώματα της λίμνης της «Κυράς»
ατιμωρητί!

Βύζαξε πάνω στο χώμα….
Βύζαξε η ψυχή πάνω στο χώμα
σα να επρόκειτο για το «μάννα»!
Ήταν το βύζαγμα της μάνας της
φτιαγμένη από την ύλη της
αισθανόταν!
Ο άνθρωπος κοίταξε με απορία
ετούτο το παράξενο προσκύνημα…
Ποια ήταν η σχέση τους;
Τι άραγε του διέφευγε;
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Ετούτος είχε μάθει
να πιστεύει στους ουρανούς.
Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη υποσχέσεις…
Είχε προσπαθήσει να είναι αληθινός…
Όμως την αλήθεια δεν την εύρισκε εκεί…
Είχε αμφιβολίες ανυπέρβλητες…
Είχε αρχίσει να πιστεύει πως
δεν υπήρχαν θέρετρα αναψυχής
ή δώματα ανάπαυλας
εκεί που οι έξοχοι πράκτορες
προσδιορίζανε το τελικό ταξίδι.
Το έζησε κάποια στιγμή
ακολουθώντας την δική του την ψυχή!
Ήταν ταξίδι δύσκολο σε στράτα ατελείωτη…
Και όμως βρέθηκε εκείνος ο σταθμός
εκεί που σταματούσε το ατέλειωτο εξπρές
κι ενώ το φαναράκι ολοζώντανο θαρρείς
κινείτο πέρα-δώθε πιστοποιώντας
πώς όντως ήτανε ο τελικός σταθμός!
Αστραπή μοναδική διαπέρασε τον νου,
μηνύοντάς του…
«Πάρε το απόφαση…
εδώ που έφθασες
δεν υπάρχει γυρισμός.
Η οδύσσειά σου δεν προβλέπει
αριστεία - λάφυρα στην άφιξή σου…
Εδώθε οι σκιές συνωμοτούν
στον καταποντισμό σου…
κάπου αριστερά… δεξιά… πάνω… κάτω…
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όλα είναι συσχετικά…
αρκεί να πλάσεις τον μύθο της ψυχής σου
όπως αυτή σε κατευθύνει τελικά!»

Ελεύθερος…
Σύδνεϋ 4/7/’17

Καταμεσής στα όρη
αίλουρος-ασήμι ο ποταμός
κι εκείνος παν-ελεύθερος
-έκρυβε πόθους αετούγια να ταιριάσει πάλευε
με τα στοιχειά της φύσης
να μπει στην συντροφιά τους.
Σεβότανε τους νόμους της
δεν μπέρδευε τον άνθρωπο
με τα εξωτικά της
που κούρνιαζαν μες στις ρωγμές
τριγύρω στα βουνά της…
Με ντομπροσύνη ‘Άνεμος’ ο ίδιος,
στης φύσης τα οδυνηρά
αντιστεκόταν
ωσάν ελεύθερη πνοή
μια πέρδικα τον χόρταινε
στην πείνα την πολλή.
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Φίλος του ο κεραυνός
τον προειδοποιούσε
την αστραπή σαν έστελνε
μήνυμα να του φέρει.
Την μπόρα την σεβότανε
για την τρελή μανία της
και δεν ντρεπόταν να κρυφτεί
κουρέλια ως φορούσε
για να προστατευθεί!
Κουβέντιαζε του αετού
σαν τρόχιζε τα νυχο-ποδαράκια του
με τις αρκούδες γλένταγε
το μέλι σα ξετρύπωναν
σε δέντρινη κυψέλη…
Κι εκείνα τα βατόμουρα
οι άγριες οι φράουλες
τα χρυσαφί κορόμηλα…
θεσπέσιες ω! γεύσεις!
Απ’ της Αγιά-Παρασκευής
το ‘παρατηρητήριο’
μια ‘ξωτικιά’ τον μάτιασε.
Στενάξανε -ώρια τα βουνά…
κι οι αετοί τρομάξανε
σαν κίνησε για να τον βρει
δικό της να τον κάνει!
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Δικό τους ήτανε παιδί
αετόπουλο δικό τους
πώς να αφήσουν μια ξωθιά
να τόνε ξελογιάσει!
Τρέχει ο αγέρας σίφουνας
αρπάζει την
το σώμα της φουντάρει
στου Αώου το ασήμι!
Βγήκανε οι πέρδικες μαθές
στα πράσινα κλαράκια
για να θρηνήσουνε την νια
που είχε αγαπήσει
τ’ όμορφο αετόπουλο
τ’ όμορφο χωριατόπουλο!
«Τι κλαίτε πέρδικες καλές;
Για ποιον μοιρολογείτε;»
Ρωτά το αετόπουλο
τ’ ανθρώπινου του γένους…
«Αν κλαίτε που σας κυνηγώ
και σπάνια στο δείπνο μου
με τρέφετε να ζήσω…
Θα σταματήσω αληθινά
δεν θα σας κυνηγήσω!»
«Ανθρώπινέ μου αετέ
χάθηκε η Κρινιώ μας…
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Η νια που σ’ αγαπούσε
και πάντα μας μιλούσε
τα νιάτα σου ποθούσε…
Την κλαίμε την πανέμορφη
Που θά ‘τανε δική σου
αν θνητός να παραμείνεις,
της φύσης
τα στοιχειά το επιτρέπανε.
Τώρα θαρρούμε είν΄αργά
πίσω για να τήνε φέρεις…»
«Άνεμε, φίλοι μου βουνά
Αετοί μου σύντροφοί μου…
Φέρετε πίσω την ξωθιά
κι εγώ θα σας τιμήσω!»
Τ’ άκουσαν της φύσης οι κριτές
την ανθρωπιά θαύμασανε του
φίλου τους ανθρώπου!
«Στην Αγιά Παρασκευή…
Στο παρατηρητήριο… Τήρα
θα τήνε δεις ν’ αργοκοιτά
την φύση έναν γύρο!»
Ο νιος, ο γιος, ο αετός,
τ’ ανθρώπου και της φύσης
‘κοίταξε μια… κοίταξε δυο
και ξάφνου βλέπει την Κρινιώ…
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Τι θαύμα ετούτη η ξωθιά!
Τι όνειρο παρθένου!
Ο αετός, τ’ ανθρώπου ο γιος
‘με μιας τηνε λατρεύει…
«Βουνά μου… γονικά μου…
δικός σας πάντα θά ‘μαι!
Είστε η οικογένεια μου
η πολυαγαπημένη
αφήστε ετούτη την ξωθιά
ταίρι μου για να γίνει
κι από κοντά αετόπουλα
ανθρώπου θ’ αποκτήστε!
Να τραγουδούν τα ύψη σας
Τ’ αγρίμια, τους αετούς μας
του Αώου μας τον καθρέφτη
οπού και καθρεφτίζονται
οι πλάνες ομορφιές σας!

Εδώ δεν υπάρχει Θεός…
Σύδνεϋ 3/7/’17

O Bράχος τα είδε όλα…
Τον άνθρωπο που κρεμάστηκε
την Εύα που βιάστηκε
τον όχλο που τους έθαψε…
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Στα παραθύρια των ανέμων
κρέμονταν η σιωπή
και εκείνοι κινούσαν
με δυσφορία την κεφαλή…
Μιλούσαν για ντροπή
για ατιμία
κι όλοι πιστεύανε στα δίκαια
τα δικά τους
και θεωρούσανε σωστό
τον άραχνο λογισμό τους…
Αποθρασυνόμενες φωνές
τρόμαξαν τον ανεμοστρόβιλο
που για ν’ αποκόψει την οχλοβοή
σφάλισε τ’ ουρανού τα παραθύρια!
Τα της ντροπής
την πράξη ατιμίας…
καταθέσανε στους Γραμματείς
προσθέτοντας ότι οι άτιμοι
της κοινωνίας των ερήμων
οφείλουν να επαλειφθούν.
… Γεννήτορες ήταν
και Δικαστές…
άλογης κοινωνίας,
ήταν ετούτοι εδώ
ίδια η κοινωνία τους…
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Ομάδα εκλεκτών
με τηβέννους, με μάσκες
και αμαρτίες επιλεγμένες,
αείποτε συγχωρεμένες…
Σε ομάδα ανήκανε κλειστή
με σύνορα και κώδικες
υπήρχαν - δεν υπήρχαν
ζούσανε και δεν ζούσανε
και όμως επιζούσανε
χωρίς τα «κάποια» ιδανικά
πέρα από τα δικά τους
τρωγλοδυτών αθλίων
άρρωστης κοινωνίας…
«ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ…
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΘΕΟΙ!»

Μιλάς…
Σύδνεϋ, 5/7//17

Μιλάς χωρίς να με κοιτάς!
Το βλέμμα μου αποφεύγεις!
Μου κρύβεις κάτι;
Κι αν είναι ετούτο η αιτία
-χωρίς καν την εξομολόγησηγιατί φοβάσαι την απόρριψη;
Κι όμως, όλα θα μπορούσαν
να είναι απλά…
Να με κοιτάς ελεύθερα
Να σε κοιτάζω πίσω
Να μου μιλάς… να σου μιλώ…
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Ή να πέφτει ανάμεσά μας
της ηρεμίας η σιωπή
που ενώνει τα χέρια
αγαλλιάζει τις καρδιές
οπού φωλιάζουν οι ψυχές…
Μιλάς χωρίς να με κοιτάς…
Μίλα μου λοιπόν…
Η φωνή σου τρέμει!
Σε προδίδει…
Αυτό θες!
Δεν είμαστε μαζί…
Δεν είμαστε ένα…
Μόλις που διαπιστώνω….
Φτάσαμε στο τέρμα
αλλοτινής σχέσης!

Την είδα….
Σύδνεϋ 8/7/’17

Την είδα…
κοντά της με καλούσε
νεύοντας την παλάμη της.
«Έλα λοιπόν!»
«Αχ, κάνει κρύο οπού στέκεσαι!
Τι άμετρη υγρασία!
Πώς άντεξες κυρά μου εσύ
με τις δεκαεφτά;
Φοβάμαι...
Πώς ψυχή να παραδώσω
στα δεκαέξι μου!
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Ω! τι ντροπή…
Μας βλέπουν γύρω τα βουνά…
οι Άγιοι Σοφοί…
κι οι καλαμιές οδύρονται
κραυγάζουν με νοήματα
μακριά σου να σταθώ…
Άκου… άκου!...
Οι Σοφοί της μονής
των Φιλανθρωπινών
σταυροκοπιούνται…
«Έλεος έλθοι εφ υμάς!»
Κι αν δεν έχεις δίκιο έρμη Οδηγήτρα
της αυτοκαταστροφής!
Γιατί κι εγώ δεν έχω επιλογές…
Και ας μην τις επιβάλλουν
οι του κύκλου μου
Δεν ένιωσα ακόμη
της τιμωρίας την ντροπή
για το άθελά μου κρίμα!
Κι έτσι όμως… οπού κατάντησα
πού τον πόνο μου να ξομολογηθώ;
-Τάφος υγρός η λίμνη μας!
Πώς σκιάζομαι θεέ μου!Σκλάβα στο πάθημά μου εγώ
και πώς να πορευτώ!
Ντροπή θα δέσω στον λαιμό
των άμοιρων γονιών μου…
Τ΄αδέλφια μου με οίκτο θα κοιτούν…
οι Καστρινοί, περίεργοι!
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Ω! την λύπηση την ψεύτικη
δεν την μπορώ!
Την κοροϊδία της ντροπής
δεν την αντέχω!
Ωϊμέ κυρά μου αχ! Καλή!
δεν έχω τρόπο να κρυφτώ,
δεν ξέρω πώς να πορευτώ,
έτσι που απατήθηκα
έτσι που ατιμάστηκα!
Η ελπίδα έχει πεθάνει…
Είμαστε δύο… φίλες είμαστε…
δυο θηλυκά παιδιά
που η μοίρα μας το θέλησε
άτιμα να χαθούμε…
Άνανδροι άντρες
πάνω μας κρεμάστηκαν
απαίτησαν εκείνα
που μήτε καν γνωρίζαμε…
Ναι έτσι τους το επιτρέψαμε…
Μας έπεισαν με γλυκόλογα
είμαστε δυο παιδιά…
με σώματα γυναίκας!
Ω! τι παγίδα τρομερή
τα λόγια τα σπουδαία…
ΑΛΟΙΜΟΝΟ!
Στο σώμα μας κρυμμένα
-αχ! τα καημένατο φως δεν θα γνωρίσουνε
τ’ άμοιρα…
την μητρική αγάπη…
φόνισσες δυο φορές
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της δικής μας ύπαρξης
και εκείνης των παιδιών μας…
Μαζί μας ετούτα τα αγέννητα
«τα νόθα» τα καημένα
Δυο αγγελάκια άμοιρα
-Ω! τα δυστυχισμένα!Στον Άδη θα τα σύρουμε
άδικα τα καημένα…
μάνες – παιδιά, εμείς
σε τύχη αραμένη,
αχ! δεμένα !
Περίμενε Ευφρόσυνη…
Και αν είναι κρύο της λίμνης
το σκοτεινό νερό
και η υγρασία της
μουχλιάζει κάθε τι
Τι εκλογές μας έμειναν
σ’ ετούτη την ζωή;
Περίμενέ μας εκειδά
με τις δεκαεφτά,
παρέα για να κάνουμε
οι έρμες αδικημένες!»
*Αφιερωμένο στις δύο δεκαεξάχρονες μαθήτριες του
Γυμνασίου, που την δεκαετία του ’60, απατημένες από το
άλλο φύλο, πνίγηκαν στην Παμβώτιδα για να γλυτώσουν από
την εναντίον τους κατακραυγή… Το στίγμα της εξώγαμης
εγκυμοσύνης, ήταν ασυγχώρητο! Γνώριζα πολύ καλά την μία
από αυτές, ήταν γειτόνισσά μας… Όταν μάθαμε τι έγινε, όλο
το Κάστρο θρήνησε τα άτυχα κοριτσόπουλα, που όντας παιδιά
σε σώμα γυναίκας, πέσανε θύματα ανάξιων ανθρώπων! Δεν
γνώριζα τίποτε άλλο για ετούτη την υπόθεση… Ήταν ένα
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αξεπέραστο σοκ, χωρίς άλλο και καλό μάθημα για τα ανήλικα
κοριτσόπουλα…

Η Ζωή μου…

Σύδνεϋ 8/7/’17

Ετούτη πια παράξενη,
αέναα μας σέρνει
στης απαξίωσης τις κρύπτες.
Η πυξίδα τρελάθηκε.
Παλεύει να ισορροπήσει
όμως της ύπαρξης τα πανιά
αρνούνται το αίσιο ταξίδι μας
Προς τι να υπακούσουν;
Άραγε… ποιους στόχους επιδιώκω
καταγράφοντας τους ειρμούς
της ψυχής μου,
σκιτσάροντας την ανθρώπινη
σύγχυση ή την οδύνη
της απαλλοτριωμένης πορείας μας!
Η ποίηση «βρώμα» ζωής, αλλοτινό,
μόλις που ίσταται και πολεμά.
Ανθίσταται προς τι;
Οι κόρακες δεν ψάχνουν για βορά
άφθονη ήδη υπάρχει
σε οιαδήποτε της Γης γωνιά!
Η δύναμη συνωμοτεί
με τον αείποτε δυνατόν
κι είναι πια άχρηστη
η όποια μας κατεύθυνση!

203

Η μηχανή τους πόθους
καταγράφει
μια άλλη την μνήμη μας
καταρρακώνει
μια τρίτη κλέβει
των παιδιών μας την ψυχή!
Είναι ετούτη αρωγός
στην απόσβεση του ονείρου
για την συνέχιση της «έρημης»
ζωής!
Στην διαδικτυακή οθόνη…
σύντομη η «Γραφή» και απαθής
στην ολίσθησή της στην παράνοια
της Λήθης αποβλέπει!
Σπασμωδικοί οι κραδασμοί
της καρδιάς
έτσι που την ραγίζουνε
ξόανα ανθρωποειδή!
Μπορεί να αντικατασταθεί
με εκείνη των ρομπότ…
αφού ως πάει την ψυχή της
θα διαγράψει!
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Νεραϊδόμορφε…
Σύδνεϋ 12/7/’17

Αναρωτιέμαι αν στου στήθους σου
τα κάστρα
φιλοξενείται μια καρδιά!
Αν πλάστηκες για ν’ αγαπάς
ή μήπως για να τυραννάς
με τα γλαυκά σου μάτια!
Λιαζόσουνα σε βράχο φωτεινό
σαν τόλμησα κομμάτι να σταθώ…
Μα εσύ… τα μάτια μου σαν ένιωσες
χάθηκες στης μάνας σου, τα βάθια.
Μην κρύβεσαι να σε χαρώ!
Μια στιγμή μονάχα βγες
εκεί που σβήνει ο Φλοίσβος
και κοίταξέ με μια στιγμή,
με το βαθύ σου βλέμμα.
Δεν καίγομαι για το φιλί
μήτε την αγκαλιά σου…
Σαν όνειρο, να σε κρατώ ποθώ
μέσα στην μοναξιά μου.
Τα μακριά σου τα μαλλιά
είπα ν’ αγγίξω μια φορά
κι ας είναι η τελευταία!
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Δεν μας χωρίζουν θάλασσες
βράχια δεν μας χωρίζουν.
Είναι η καρδιά σου πέτρινη
και το κορμί μου ξένο σου!

Αριάδνη…
Σύδνεϋ 13/7/’17

Είσαι η αγάπη…
Δόθηκες ψυχή τε…
Να δοθείς και σώματι…
ήθελες… όμως όχι!
Άλλος ήταν ο στόχος
του Θησέα που λάτρευε
τον Ποσειδώνα….
Αγαπούσε την πατρίδα
σεβότανε τον πατέρα…
λυπόταν την άδικη θυσία…
το χρέος στον Μίνωα!
Δόθηκε ψυχή τε και σώματι
στην σωτηρία της γης του…
Αριάδνη… πόθησες
την πλήρη επικράτεια
στην ζωή και στο καθήκον
του Θησέα γιου του Αιγέα!
Έπραττες όπως είχες μάθει…
Η Πασιφάη δεν δίστασε
την μίανση
και ο Μίνως σε μεγάλωσε
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σαν βασιλόπουλο…
Λάτρευες την Αστάρτη…
Ήσουνα παλικάρι στις ταυρομαχίες!
Ο Θησέας ήταν άλλη φάρα…
λεπτός άνθρωπος… ευαίσθητος
ταγμένος λυτρωτής του «Πάθους!»
Πόσο σε λυπάμαι Αριάδνη!
Ήθελες τον Θησέα
αποκλειστικά δικόν σου…
Δεν ζύγισες το χρέος του,
ως όφειλες!
Η αγάπη που μοιράζεται
στηρίζεται στην εγκράτεια
των μετόχων της!

Θάλασσα….
Σύδνεϋ 26/7/’17

Φλοισβίζοντας η Θάλασσα
ξέβρασε μύρια τα κοχύλια…
Μα εσύ αναίτια πονάς
να βρεις τον Αστερία σου!
Ετούτα τα ξεβράσματα
δεν είναι τα που ήξερες…
Το άδικο τα σπάραξε,
το κρίμα τα αφάνισε,
κι ότι απο-περίσσεψε
το ξέβρασε στα κάτεργα…
στην άμμο την καυτή…
καταστροφέα αμείλικτο
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θαλάσσιων θυμάτων…
Κλαίω… το έγκλημα ετούτο
μαρτυρώντας!
Παρακαλώ μην ψάχνεις
για τον Αστερία σου!
Οργισμένη η άπληστη
συντρίβει τα προικιά
και δεν έχει ιδέα
πώς να προστρέξει
τον όποιον Αστερία!
Κουράγιο όμως…
Ίσως ο Αστερίας σου κατέφυγε
στου Ποσειδώνα τα λημέρια
με την ελπίδα
να δώσει ο έρμος Θεός
μια μέρα ν’ ανταμώσετε!

Το καμπαναριό!
Σύδνεϋ 26/7//’17

Πάει καιρός που η φρίκη
κρέμεται στο καμπαναριό
προδίδοντας την Μοίρα
της διασυρόμενης
που οι αμαρτίες της μόλυναν
το σύμπαν!
Πέρασε λέγανε η άλογη
σέρνοντας τον χορό
κι έκραξε τη Νύχτα
να την ακολουθήσει κι εκείνη
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στον Αρμαγεδδών!
Οι χωριανοί σκιαγμένοι
από τον ολολυγμό
κάνοντας τον σταυρό τους
πίστεψαν πως η εκκλησιά
θα γιάνει την άρρωστη ζωή
και θα σβήσει την φρίκη
που κρέμεται με θράσος
στο καμπαναριό…
Τρέξανε με πίστη προς αυτήν.
Η εκκλησιά σαν είδε
το χωριό να την πλακώνει
έπεσε πάνω τους
με τον ζήλο της προστάτιδας!
Όλα ισοφαρίσανε τελικά
με την επιβολή της
άλαλης Σιγής!
Ήταν άραγε η κατάρα
της διασυρόμενης
που την κατάπιε η νύχτα;

Το Δρεπάνι
Σύδνεϋ, 31/7/17

Βαρύ το δρεπάνι που άδραξε
-δεν έφταιγε η οργή!
Δες πώς αστράφτει
κι ας είναι βουτηγμένο
στην μαύρη την σιωπή!
Τις άθλιες ετούτες μαρτυρίες
τις βαριέται το φεγγάρι
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και κρύβεται επιμελώς
στο σύννεφο που κρέμεται
στον μαύρο ουρανό.
Πού η Ζωή; Πού η Ψυχή;
Πού κρύβονται και πάνε;
Σκιαγμένα απ’ την κατάρα
που απλώσανε οι Μοίρες κουρασμένες
αφανιστήκανε, χαθήκανε άδικα…
στης προστασίας τις σπηλιές
τρέμοντας την παγωνιά της λήθης.
Μην κλαις… δεν βγαίνει τίποτα!
Ο Θεριστής δεν κάνει εξαιρέσεις.
Μια πόρτα άφησε…
μια νέα θα διαβεί…
Κι ύστερα άλλη… Κι άλλη…
Σήμερα… αύριο… και στον αιώνα…
Κι όλα με την σειρά
όλα τα ζωντανά καλά – κακά
θα στοιβαχθούν στην αποθήκη
των Μακάρων
κι άσε τον Πέτρο
να τα λέει αλλιώς!
Φεύγουν χωρίς αναφορές,
άδειες ή τα τοιαύτα
από εφήμερα ανωτέρους…
Ο Θεριστής αδιαφορεί
για ετούτα τα παράξενα!
Δουλειά του,
την ζωή να αραιώνει,
χωρίς καθόλου να τον νοιάζει
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η έρμη η Ανάπτυξη!
Και προχωρά αέναα
και διόλου δεν τον νοιάζει
του Κλειδοκράτορα την πόρτα
ποιος διαβαίνει…
Ως δεν διαθέτει….
τα απαραίτητα αισθήματα!
Όμως ο Πέτρος-πέτρινος
χώρον διαθέτει άπειρον!

Και τώρα…
Σύδνεϋ 31 Ιουλίου 2017

Και τώρα… αλήθεια αγαπητοί
πρόκειται για διαπίστωση
άκρως σημαντική!
Μια ιστορία του παραλόγου…
Λόγου… που όμως δεν είναι
καθώς από μόνος του
ο Τέτοιος Λόγος…
συμβάλλει στην τραγωδία
ως προς το στοιχείο της!
Εγκλείει τόσα παράλογα
που αν τα σκεφθεί κανείς
η τραγωδία εξελίσσεται
σε κωμωδία!
Καταμεσής στα δυο
γραμμή τραβώ
που αναίσχυντη ως είναι
-κι αν τα στοιχεία δεν μειγνύει211

μας δίνει δυο σάτιρες
που κάνουνε παρέα!
Ούτως ή άλλως
Είν’ η ζωή μοιραία
κι είναι αλήθεια για να κλαίς…
Μα πότε υπήρξε ωραία;

Στο πηγάδι… του Δράκου…
Σύδνεϋ 31 Ιουλίου 2017

Στην λίθινη περίμετρο του πηγαδιού
Λατρεμένου Δράκου κρεμάστηκαν
μορφές ορατών τε και αοράτων,
προσευχόμενοι
με την ελπίδα βαθιά στα σωθικά
της πραγματοποίησης
των ευχών τους
των κατατρεγμένων επιθυμιών τους.
Πρώτευε η κατάρα προς τον εχθρό
που ευλογία Θεού δεν βάσταγε επάνω του!
Προικιό του η κόλαση που την χρησιμοποιούσε
για την απάλειψη εκείνων που τολμούσαν
να σταθούν απέναντί του.
Όχι! σε όσους τολμούσαν ν’ ανακόψουν
την ορμή του.
Ήταν ο Πρώτος και η ισορροπία του
στον κόσμο των ανισοτήτων
ήταν το ζητούμενο!
Καβαλικεύοντας το άτι της κατάρας
επέμενε στους στόχους του
ώσπου τελικά ο Πανώριος των γενναίων
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πνιγμένος στις ευχές
των ορατών τε και αοράτων
αναδύθηκε από το πηγάδι των Οιμωγών
κι έσπευσε να βρει λύσεις
για την απάλειψη του κακού!
Ξάφνου στην ύπαρξη καθαυτή
χίμηξε άθλιο το φονικό μαχαίρι!
Οι Ουρανοί σβηστήκανε με μιας
σαν μανιτάρια ατέλειωτα
φύτρωσαν σωρηδόν και
υψώθηκαν στο ΧΑΟΣ!
Όλα σταμάτησαν ν’ αναπνέουν…
να κινούνται… να υπάρχουν!
Ο Δράκος στάθηκε αψηλά
ανέγγιχτος ως ήταν,
κλαίγοντας για το τέλος
της γήινης ΙΣΤΟΡΙΑΣ!
Μαζί με τους ορατούς τε
και τους αοράτους,
μαζί με τα θανάσιμα μανιτάρια
στο ολοκαύτωμα ετούτο,
χάθηκε και ο Πρώτος της Αποκάλυψης…
Ω! Μα ήταν αργά!
Ο Δράκος θρήνησε για το τέλος
της υπέροχης Ιστορίας της Σφαίρας
που τίποτε δεν άφηνε ξωπίσω της
από τις πολύχρωμες
τις πανέμορφες ψυχές
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στον κάμπο της Αγάπης,
παρά μονάχα στάχτη και σκοτάδι
για χρόνους και καιρούς…
Η των πάντων ψύξη δεν θα περνούσε
μήτε με χρόνους ή καιρούς…
Ο Δράκος θρήνησε…
Θρηνεί αέναα μονάχος
στην παγωμένη μοναξιά του
με μια ερώτηση να καίγει την ψυχή του!…
«Πότε άραγε θ’ ανθίσει Νιος Πλανήτης
στην θέση της ρημαγμένης ΓΗΣ!»

Ο Αετός
Σύδνεϋ, 4/8/’17

Πεισματωμένος ο Αετός στοχεύει
την λεία του -μάζα άμορφηπου φαίνεται πως κινείται μαζί του…
Μοναχός… στην απεραντοσύνη
του ουρανού,
καθρεφτίζεται, στην γήινη επιφάνεια…
σκιά μονάχη!
Κινείται στοχεύοντας προσεκτικά.
Μόνο ο ήχος των φτερών του
που υπό τον ήλιο δημιουργούν
την τεράστια σκιά
στην στεγνή φλούδα της γης,
τσακίζει τον αέρα!
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Ο γίγαντας που κινείται στα υψηλά
Περιμένει… Περιμένει… Περιμένει…
Σήμερα δεν φόρεσε τις διόπτρες του
βολιδοσκοπεί όμως
κινούμενη στο έδαφος μάζα,
με αποκλειστικό
βοηθό την διαίσθηση!
Μα!... πού πήγε;
Ψάχνει αδιόρατα θαρρείς,
για εκείνη την περίεργη μάζα,
που όπως είχε εμφανισθεί
-από το πουθενά-,
δες την πώς χάθηκε
αλήθεια ξαφνικά!
Αετός που δεν βλέπει καλά…
Αετός που την Διαίσθηση κερνά!
Κλονισμένος συνειδητοποιεί
την αποτυχία του!
Ήταν ο βασιλιάς…
Το ΛΑΘΟΣ του… αξεπέραστο!
Όφειλε να κινηθεί επιδέξια
όχι να παραμονεύει εκείνη την μάζα
που κινείτο αργά…
υπό την δική του σκιά!
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Και προς τι…
το προς την λεία του, πάθος
ενώ είχε γίνει ολιγαρκής
στο κύλισμα των χρόνων;
Γιατί έτρεφε το ακόρεστο θεριό
της πεθυμιάς του,
και ο πόθος ατόφιος
μαγάριζε την ψυχή του;
Γιατί πίστευε πως η υποτιθέμενη μάζα
του ανήκε;
Και γιατί η αλλοτινή δύναμή του
του επέβαλε, ακόμη και τώρα
να μονοπωλεί οτιδήποτε
κινείτο υπό τον ήλιο…
έστω στην αφιλόξενη
επικράτειά του!
Ω! ο Γέρο Αετός!
Τσακισμένος από την αποτυχία…
προσγειώνεται σ’ αγαπημένο βράχο…
Άυπνος… άνυδρος… ωμή ύλη
με σβησμένη την ψυχή,
στην διαπίστωση της
ανεξέλεγκτης αδυναμίας του!
Βουτηγμένος στην πίκρα
του φυσικού του πάθους…
που δεν πεθαίνει
παρά μόνο στην αποδημία του,
αναθεωρεί το χθες…
εν γνώσει του τώρα
ενόψει του αύριο!
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ΓΙΑΣΕΜΑΚΙ ΜΟΥ ΣΕΜΝΟ
ΜΕ Τ´ ΑΡΩΜΑ ΤΟ ΑΠΑΛΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΓΛΥΚΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΟΙΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΓΕΡΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ!
Καλή μου Κυριακή λίγοι στίχοι της στιγμής για το
χιλιοτραγουδημένο γιασεμί! Καλό σας ξημέρωμα! 24/8/17

ΣΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΕΡΡΙΞΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ
Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΩΣΕ
ΓΕΛΑ ΣΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΜΟΥ!
26/8/’17
Στίχοι μου της στιγμής.... Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο!
ANΔΡΕΑ ΕΙΣΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΣ
Στίχοι αφιερωμένοι στον Ανδρέα Γεωργιάδη
10/11/17
ΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΣ
ΤΑΛΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ....
ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ
ΕΥΧΟΜΑΙ
-ΚΑΙ ΜΕ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑΤΑ ΣΚΩΠΤΙΚΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ 'ΠΡΕΠΕ ΑΛΗΘΙΝΑ
ΘΕΣΗ ΤΡΑΝΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ....
ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΨΑΝ
ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΣ
Η ΞΕΧΩΡΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ
ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ
ΠΑΡΑ ΖΩΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
ΜΙΑ ΣΚΕΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ!
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*Καλό Τριήμερο καλέ μου ποιητή!
Είθε να είσαι υγιής και να προσφέρεις σε ετούτη την
απαραίτητη όψη της ποίησης!

1.ΕΤΣΙ…
Γιάννινα 8/11/'17

Έτσι ήθελε, έτσι ένιωσε
ήταν η στροφή του Νου
φίδι που τον τύλιξε
ακόμη μια φορά!
Τα χέρια του,
δημίου πωρωμένου,
τις ανάγκες ασυνείδητου
εκπλήρωναν.
Νέμεσις ω! Νέμεσις
έχεις σειρά... τώρα πια!
Όμως ποιος θα φέρει
πίσω την ψυχή
που με βίαιο τρόπο
ξεριζώθηκε
από το νεανικό σώμα!
Ποιος θα φέρει στους γονιούς
το παιδί που στερήθηκαν!
Άδη δεν μπορείς να δωροδοκηθείς!
Η ζωή που χάνεται έτσι,
μακελεύεται πολλάκις...
Έλεος πια Θέμις!
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Στείλε τουλάχιστον τις Ερινύες
να τιμωρήσουν με τύψεις
την Ψυχή του Δημίου...
Γιατί τι άλλο θα μπορούσε
να κάνει η κοινωνία
σε έναν ηλικιωμένο άρρωστο!

2. ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
Γιάννινα 8/11/'17

Μια στιγμή μονάχα στάσου
της σιωπής μου την κραυγή
αχ, παιδί μου, αφουγκράσου!
Δεν ζητώ, να με νταντέψεις
την ζωή σου να παιδέψεις...
Λίγο σεβασμό προσμένω,
απ' το "σπλάχνο" μου δοσμένο!
Τη ζωή μου σου προσφέρω
και αντάλλαγμα δεν θέλω...
Ήμουνα ευτυχισμένος
που αξιώθηκα γονιός
μη με βλέπεις και βαριέσαι
είσαι και θα παραμείνεις
γιος μου και μοναδικός!
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Δυο ερωτευμένα παιδιά
Γιάννινα 5/11/'17

Δυο ερωτευμένα παιδιά
ένας νιος, μια κοπελιά
απέναντί μας...
ανταλλάσσουν κάποιο φιλί,
κοιτάζονται κάποια στιγμή...
με καθαρό το βλέμμα...
Πλέκουν τα δάκτυλά τους
ήσυχα... απλά...
Είδα εφήβους
να ξεκινούν μια τέτοια σχέση...
Να βιάζονται να την χαρούν...
Να ζουν μαζί
να δένονται σφιχτά...
Και όμως, όταν χωρίζονταν
έστω προσωρινά
δεν άντεχαν την τέτοια
μοναξιά...
Εύχομαι λοιπόν
να είναι πάντα έτσι
ετούτα τα παιδιά:
με το βλέμμα αγνό,
το φιλί τρυφερό
χωρίς το πάθος
του ραγδαίου πόθου...
που ξεπερνιέται,
έτσι όπως έρχεται!
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Να είναι ευλογημένα
πάντα ευτυχισμένα
η αγάπη τους
να μεγαλώνει μαζί τους
και να τα δένει με το νήμα
του πραγματικού αισθήματος...
του έρωτα που συνταιριάζεται
την άδολη αγάπη!
Φύλαξέ τα Ζωή,
βοήθησέ τα να ωριμάσουν
πάντα έτσι αγαπημένα!

ΤΟ ΞΕΡΩ
Γιάννινα 4/11/'17
Το ξέρω πόσο μ´ αγαπάς!
Είσαι δικός μου άνθρωπος.
Το ξέρεις πως σε αγαπώ,
με τον δικό μου τρόπο!
Σου αρέσει να επαναλαμβάνω
την φράση, "Σ´ αγαπώ"
επίμονα κάποτε...
κι είναι ως να αμφιβάλλεις!
Αναρωτιέμαι για την ανασφάλεια
του ανθρώπου,
και πόσο ετούτο μπορεί να κουράζει!
Αλήθεια,
πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει
η όποια προφορική δήλωση...
και πόση αξία η έμπρακτη αλήθεια!
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Τα πρωινά που κοιμάσαι ως άγγελος,
δεν σε ξυπνώ!
Μου αρέσει να βλέπω το πρόσωπό σου
ξεκούραστο, γαλήνιο... σχεδόν παιδικό!
Σκέφτομαι με τι χαρά θα σε δω
το μεσημέρι,
με τι λαχτάρα θα σ' αγκαλιάσω,
θα σε φιλήσω με πάθος,
θα ρωτήσω για την ημέρα σου...
κι ας έχουμε ήδη επικοινωνήσει
δυο και τρεις φορές!
Δε θα μπορούσα να ζήσω χωρίς εσένα...
Σε αγαπούσα πριν ακόμα γεννηθείς....
Και ναι... Σ´ αγαπώ...
το ξέρεις μόνο καλά!
Αλλά τ´αυτιά σου ηδονίζονται
στον λόγο μόνο...
Τι να κάνω λοιπόν;
Καθώς με κοιτάς με την ανέκαθεν
γνωστή έκφραση προσδοκίας...
γελώντας τώρα πια...
στο αυτί σου... ψιθυρίζω:
"Σου τώπα πόσο Σ’ ΑΓΑΠΩ;"

222

Haiku 2017
Γιάννινα 30/10/'17
1. ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ...
ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟ!
ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΩΡΑ!
2. -ΠΡΟΔΟΤΡΑ ΣΚΕΨΗ...
ΠΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΕΙΣ;
-ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ!
3. ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ,
ΤΑ ΛΑΘΗ, ΜΑΣ ΠΕΔΕΥΟΥΝ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ;
4. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΩΣ Η ΑΓΑΠΗ ΞΕΡΕΙ...
ΕΜΕΙΣ... ΞΕΡΟΥΜΕ;
5. ΡΩΤΗΣΑ ΛΟΙΠΟΝ:
"ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ;"
"ΚΑΙΡΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!"
6. ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ!
-ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΩ!
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Τι σκέπτομαι!..
Γιάννινα, 28η/10/'17

Τι σκέπτομαι λοιπόν!.. Επαναληπτική μεν... καλή
ερώτηση δε!
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΑΝΑΜΑΣΩ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΟΣΑ
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ! ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ
ΠΩΣ ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ
ΕΛΛΑΔΙ... ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΤΕ:
"ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΗΞΕΡΕΣ... ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΡΗΚΕΣ!"
ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΕΓΩ. ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ 2015, ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΔΥΑΣΑΡΕΣΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΧΤΥΠΗΣΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ! ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΜΩΣ ΙΣΩΣ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ:
"ΚΑΛΑ! ΕΣΥ ΠΙΑ ΖΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ!" ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ, ΚΑΘΩΣ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΑΓΑΘΟ, ΠΕΘΑΙΝΕΙ!

H Πίστη στο Αγαθό Πεθαίνει
Με ακούς... με κοιτάς...
ως να είμαι ίσκιωμα!
Ύστερα μειδιάς με οίκτο!
Παριστάνεις τον ανίδεο!
Όμως -ξέρε το- δεν ασχολούμαι
με άτομα του είδους σου!
Γιατί με καίει το άδικο
το αδιάψευστο παράπονο
του αδικημένου...
Tο δίκαιο του δυνατού λοιπόν!
Απορείς!
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Είναι γιατί γνωρίζεις μόνο καλά,
ότι ουδέποτε υφίσταται το αντίθετο:
το δίκαιο του αδικημένου!
Μα τι λέω;
Ουδέποτε υφίστατο ο άγραφτος
Νόμος του Ήθους!
Των πανίσχυρων αθλίων η ατιμωρησία
σπάνια περνά από το κόσκινο
της δικαιοσύνης!
Συχνότερα φορτώνονται τα λάθη
και οι τιμωρίες
στους παντοιοτρόπως ανήμπορους!
Φυσικά και δεν υπάρχει
κατάλληλο ισοζύγιο...
Μα κι αν ακόμη υπήρχε,
ποιος θα το έλεγε
ότι τα ετερώνυμα δεν απωθούνται!
Επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο
της πόλης μας
και πάγωσα στην απόδειξη
της ασυδοσίας αθλίων τινών
που η καταστρεπτική των δύναμη
δεν έχει όρια!
Τρόμαξα
αντικρίζοντας τις συνέπειές της!
Τι αλήθεια τρέφονται ετούτα τα θεριά
που καβαλικεύουν
τα θρανία της εκπαίδευσης;
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Πού άραγε κρύβεται η δύναμη
που υποστηρίζει την μεταμόρφωση νέων
σε ανήμερα θεριά;
Με ποιο δικαίωμα καταστρέφουν
την δημόσια περιουσία
και δη εκπαιδευτικά ιδρύματα
που οι φόροι των Ελλήνων,
οι φόροι όλων μας
διατηρούνε
ώστε να παραμένει ζωντανή
και υγιής η παιδεία μας....
μέσω της οποίας οι χρηστοί νέοι
ασπάζονται πέρα από την γνώση,
και την αριστεία,
τον πατριωτισμό,
τον σεβασμό στην οικογένεια
και πολλών άλλων αρετών....
Ή μήπως ετούτα τα θεριά
επιδιώκουν τον σκοταδισμό...
ούτως ή άλλως;
Σήμερα γιορτάσαμε μία ξεχωριστή γιορτή!
Το ύψος του Έλληνα ενώπιον της βίας,
την όποια βία τελικά!
Ας κρατήσουμε το ύψος ετούτο
όπως μας το δίδαξαν
οι χιλιάδες πεσόντων
υπέρ Πατρίδας... πίστεως....
τιμής... οικογένειας... παιδείας...
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ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ
Γιάννινα, 28/10/’17
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΚΑΘΕΤΑ
ΜΕ
ΟΛΑ
ΕΤΟΥΤΑ
ΠΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΜΕ, ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΚΑΠΟΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΦΡΙΞΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,
ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ. Η ΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΝΙ -ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ- ΠΑΡΗΛΑΣΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ!
Η ΔΕ ΠΑΝΤΕΛΟΦΟΡΟΥΣΑ
-ΜΙΑ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ
ΠΑΡΔΑΛΗ ΚΑΤΣΙΚΑ- ΘΥΜΙΣΕ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ...
Mardi Gras.... ΚΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΟΥ... ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ
ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ '40; ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΦΊΛΟΙ ΜΟΥ…
ΜΗΠΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΤΕΛΙΚΑ; ΟΧΙ... ΑΠΛΑ ΡΩΤΩ... ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΟΒΑΡΉ ΕΚ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,
ΑΓΑΠΗΤΟΙ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΛΙΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ! ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ
ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΤΗΘΗΚΑΝ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΗΘΗΚΑΝ, ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ. Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ... ΠΑΤΡΙΔΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΘΕΩΡΏ ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ!
ΑΣΕ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ! ΔΕΝ ΠΑΜΕ
ΚΑΛΑ… ΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΝΩ!
Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΕΞΑΛΛΟΥ ΛΙΘΟΒΟΛΕΙΤΑΙ, ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ.
ΟΙ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ
ΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΣ.. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
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ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, ΚΑΘΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ! ΕΝΤΑΞΕΙ!
ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΧΙΛΙΕΣ ΔΥΟ ΑΙΤΙΕΣ... ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ... ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΩ, ΟΤΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ
ΑΝΑΠΟΔΑ
ΠΡΟΣ
ΜΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΞΕΝΙΖΟΥΣΑ!
ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΕΛΙΚΑ, Ο ΈΡΜΟΣ Ο ΘΕΌΣ… ΒΟΗΘΟΣ ΗΜΩΝ!

ΖΩΗ, ΧΡΟΝΟΣ, ΕΣΥ!
Γιάννινα, 23/10/'17
Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΩΘΗΚΕ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ...
ΕΤΣΙ ΣΚΑΡΩΝΕΤΑΙ Η ΖΩΗ
ΑΝΤΑΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΑΕΝΑΑ ΚΥΛΑ....
ΣΤΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΡΟΗ
ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΧΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ
ΚΙ ΑΝΑΛΩΣΕ ΤΟΝ ΦΡΟΝΙΜΑ.
ΧΑΙΡΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΗ!
ΜΗΝ ΑΓΝΟΕΙΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΚΑΛΟΠΙΑΝΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΣΟΥ
ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠ´ ΤΟ ΧΕΡΙ
ΧΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΑΞΙΩΝΕΣΑΙ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΟΥ.
ΤΙΜΑ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΣ
ΚΙ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΑ, ΑΛΛΗΛΟΙΣ!
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ΚΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ Η ΖΩΗ,
ΠΛΟΥΤΗ ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΡΑΜΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗ ΜΑΣ ΤΑ ΔΩΡΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΑ… ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ!

Ακούω...
Γιάννινα, 24/10/'17

Ακούω... με υπομονή,
κάποιον άσχετο
με την πραγματικότητα
που λιμνάζει καιρό τώρα!
Άνδρας υποσχέσεων εστί
που έχων άλλοτε πείσει...
όντως συνεχίζει εφαρμόζοντας
τον ίδιο τρόπο πειθούς...
την ίδια μέθοδο απαξίωσης!
Το πλήθος έχει ήδη πεισθεί
για την ικανότητα του ανδρός.
Έχει γευθεί, τα,
των υποσχέσεών του, φρούτα,
που δυσαρεστούν πικρίζοντα
που παρατραβηγμένα
απερρίφθησαν,
που φτωχαίνοντας
δυσαρέστησαν, απέλπισαν,
εξολόθρευσαν, εξευτέλισαν,
δολοφόνησαν
όνειρα και ελπίδες...
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Και όμως η Γη γυρίζει
και ο ανήρ έχοντας γευθεί
το μεγαλείο του ηγέτη
συνεχίζει το τροπάρι του....
Φωνάζει, υπόσχεται,
ότι η γη ετούτη θα προοδεύσει
μέχρι αηδίας,
και μην τολμήσει κανείς
να διαμφισβητήσει τον άνδρα!
Ουαί κι αλοίμονο comrades...
Δοθείσης ευκαιρείας
Λάβετε θέση και εξοστρακίσατε
Ανήρ τε και γελοίον….

Απαντώντας στην γνωστή ερώτηση του f/b…
Γιάννινα, 24/10/'17

Αυτό είναι στο μυαλό μου από εχθές, και θεώρησα
απαραίτητο να το επικοινωνήσω... Επεξηγώ... Χθες ,
Δευτέρα, 23/10/17, η ηπειρωτική εφημερίδα Πρωινός
Λόγος δημοσίευσε το κείμενο υπό τον τίτλο:
"Αναμοχλεύουν συνεχώς το ανύπαρκτο "Τσάμικο" " και
αν μπορέσετε να διαβάσετε το άρθρο θα δείτε τον ρόλο
των Ιταλών που την χώρα τους επισκέπτονται αδαείς οι
Έλληνες... Τρομάρα μας... πήξαμε στους εχθρούς... όχι
ότι είναι νέοι... παραδοσιακοί είναι! Δεν πάθαμε και
λίγα κάθε φορά που ανακατεύονταν με τους δήθεν
σημερινούς φίλους μας... Θέλω να πιστεύω ότι οι
Έλληνες γνωρίζουν τα της Τσαμουριάς.... Κατ’ αρχήν ο
τίτλος των ελάχιστων εναπομεινάντων Αλβανών παρά
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τον Αρχαίο ποταμό ΘΥΑΜΙΣ ή τον σημερινό Καλαμά,
προήλθε από τον εαυτό τους, "Τσάμιδες", γιατί απλά
αδυνατούσαν να προφέρουν το όνομα "Θύαμις" και
αποκαλούσαν ετούτο το αρχαίο όνομα του ποταμού,
"Τσάμης".
Ετούτοι λοιπόν οι αυτοαποκαλούμενοι Τσάμιδες επί της
Γερμανικής Κατοχής, αν και λίγοι αριθμητικά, ως
Αλβανοί έκαναν ότι είχαν κάνει και επί τουρκοκρατίας:
λιπόψυχοι και θρασύδειλοι πήγαν με το μέρος των
Γερμανών και πρόδωσαν προύχοντες και άλλους
αξιόλογους άνδρες της Παραμυθιάς, της άλλοτε
πρωτεύουσας της Θεσπρωτίας, στους Γερμανούς, με
στόχο τον αφανισμό τους... 47 άτομα εκτελέσθηκαν και
οι
αυθεντικές
παλιές
-της
εποχής εκείνης-,
φωτογραφίες, αποκαλύπτουν την φανερή συνεργασία
των αυτοαποκαλουμένων Τσάμιδων, με τους άλλους
εγκληματίες του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου, τους
Γερμανούς. Ανάμεσα τους και τον πατέρα του γαμπρού
της μητέρας μου, από πρώτη εξαδέλφη και πολύ
αγαπητού στην οικογένειά μας Σπύρου Ρίγκα, τον
Μιχάλη! Οι Έλληνες απόλυτα οργισμένοι από την
προδοσία εκείνων των Αλβανών, ή με την κλεμμένη
ελληνική ονομασία τους, Τσάμιδες, τους κυνήγησαν
εκτός συνόρων μια για πάντα! Ήταν πόλεμος και ως
προδότες θα μπορούσαν και να ξεκληριστούν έχοντας
κάνει μια τέτοια προδοσία εκ νέου... Επομένως καλά θα
κάνουν να σιωπούν και να μην υποστηρίζονται από τους
"Δήθεν" συμμάχους μας και Ευρωπαίους, τους
άσπονδους «φίλους μας» τους Ιταλούς... Θα έπρεπε να
ντρέπονται για την αγνωσία τους ή πιθανόν την εκ νέου
προδοσία τους και εμείς οι Έλληνες να μην επιτρέψουμε
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σε ετούτους τους αθλίους Αλβανούς, ούτε καν να γίνουν
μέλη της Ευρώπης, αν δεν συμμαζευτούν και κυρίως για
τις συμπεριφορές τους προς τους Βορειοηπειρώτες, των
οποίων όχι μόνο δεν τους επέτρεψαν την αυτονομία που
ήταν όρος του ευρωπαϊκού συμφώνου (αφεαυτού
διακυβέρνησή τους), κατέκλεψαν την ακίνητη περιουσία
τους και επιδιώκουν με δόντια και νύχια τον
εξαλβανισμό τους... έχοντας επιπλέον κλέψει την
Βυζαντινή σημαία τους, τον ήρωά τους και τον περίφημο
ποιητή τους.... Κάποια στιγμή θα δημοσιεύσω μέρος της
έρευνάς μου που ασχολείται με ετούτα τα λυπηρά
γεγονότα!

Μελαγχολία....
Γιάννινα, 6/10/'17

Σκόρπιες, ανήσυχες, άλαλες οι σκέψεις
ρουφούν την δύναμή μου!
Η δίχως αντίκρισμα ικανοποίηση
στριμώχθηκε στο υποσυνείδητο
και αμείλικτη
η αείποτε μασκοφόρα Ειμαρμένη
εκμηδενίζει την ουτοπία
στη φορά του χρόνου....
Σιωπηλές βαδίζουν οι νύχτες
αγωνιώδεις ξημερώνουν οι μέρες...
Ίδιες οι σκέψεις... υπό ύφεση
η αισιοδοξία!
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Το συναίσθημα παγιδευμένο
στον παγετώνα
μιας αόριστης μελαγχολίας,
αδρανεί!
"Πού βαδίζουμε επιτέλους Νου,
η Καρδιά μου κι εσύ;
Σταμάτα επιτέλους εδώ...
Μέριασε "Κακομοίρα" μου!
Έχω ΨΥΧΉ!
Δεν θα σου επιτρέψω
της ύπαρξής μου
ν’ αναλάβεις το πηδάλιο!"
Σκληρίζω αλλοπαρμένος....
Η αφύπνιση αναπηδά
από την νοητή καταιγίδα
που ξεσπά μέσα μου!
Οργισμένος άνθρωπος...
Οργισμένος Θεός...
φλέγεται στην φλόγα της
αναδυόμενης αυτοπεποίθησης!
Αίρονται αέναα τα κύματα
της αισιοδοξίας,
ο Νους δουλεύει πυρετωδώς....
Και ω! του θαύματος η Στροφή!
Βαδίζουμε στην σωστή ατραπό...
βρισκόμαστε στην ορθή κατεύθυνση....
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Είμαστε ελεύθεροι Νου,
Καρδιά, Ψυχή μου....
Νενικήκαμεν... Απαλλαγήκαμε
από την πολιορκία ολεθρίων σκέψεων...
Ας χορέψουμε στον άνεμο,
αφήνοντας κραυγές Νίκης!
Ξαναγεννιέστε... Ξαναγεννιέμαι....
λουσμένος στα νάματα ελέου,
αισιοδοξίας!
Αντίο Μελαγχολία!
Παρατηρητήριο... "Λιγκιάδες"
Γιάννινα 21/10/17

Λευκό, ελαφρύ πάπλωμα η ομίχλη
καλύπτει την ύπαρξή σου,
αέναου καθρέφτη του αιθέρα!
Στολίδια σου οι σκιές
τα πλατάνια,
των καλαμιών οι συστάδες,
η συμπεριφορά κύκνων,
ύφους, ύψους,
η βιαστική προσπάθεια
πεινασμένων γλάρων...
Αίφνης, μία φωτεινή αυλαία,
η διαγραφή της ουδέτερης ομίχλης
-ακόμη κι αν ετούτη προμήνυε
την τελευταία σκηνή
μιας απέριττα
φωτεινής παράστασης!
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Αέρινα τα μονοπάτια
Αθήνα... 8/9/’17

Αέρινα τα μονοπάτια ανανέωσης.
Στο δίπλα τους οι άστρινοι διάδρομοι
που από κοινού με θαύματα
επουλώνουν τα όποια τραύματα.
Ο απαστράπτων φώσφορος
αέναος αρωγός της μηχανής
που εύκολα γλυστρά
και συμπληρώνει το υπέροχο
των φαινομένων, δώρο!
Ναι! κοίταξε ετούτη
την γιγαντιαία μηχανή,
να γλυστρά αγκαλιασμένη
τον ατίθασο άνθρωπο
που μέσα του αιώνια γαλουχεί
τον ονειρώδη Οδυσσέα!

Γιορτή...
Αθήνα 9/9/'17,

Είχα καιρό να ζήσω μέρα γιορτινή...
Φυσούσαν μακρινές οι πνοές
δεν άγγιζαν μαθές...
δεν ένιωθαν... δεν νιώθουν...
Φύσηξε ο ούριος... εχθές
το τάμα… ευχή μεγάλη,
και ελεήμων ήλθε η στιγμή
και οι πνοές ωρίμασαν,
κι αδίστακτες πλησίασαν
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πιασμένες χέρι-χέρι,
την άπιαστη φιλία!
Την έγκριτη ανάγκη
την έκτισε η ώρια υπομονή...
Την έδεσε αδίστακτα,
σφιχτά μ' εκείνη
για να προσφέρει
αντίδωρα φιλίας...
Φύσηξε ο ούριος πείθοντας
τις πνοές
να φρονιμέψουν, να σκύψουν
και να νιώσουν...
Και ω! του θαύματος....
ήρθαν και έδεσαν
και στέφθηκαν -τώρα πιαπνοές πολύτιμης φιλίας...!
Μεγάλη γιορτάζεται... γιορτή...
τιμάται η ειλικρίνεια
της άδολης φιλίας.
Τι ύψος... τι χαρά,
τι άρτος χορτασμού...
Ευχαριστούμεν Σοι,
Ω! Κτίστη!
*Φωτεινή μου… Είναι αλήθεια, όμως συνοδεύεται και
από κάποια παρατράγουδα... πίνω καφέ στο Διεθνές
παλιό Ζαχαροπλαστείο στην Πλατεία Ιωαννίνων.....
Γράφω τους παρακάτω στίχους, Βρέχει ο Ουρανός…
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ΒΡΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ…
ΓΙΑΝΝΙΝΑ, 12/9/ '17
ΒΡΕΧΕΙ ΘΛΙΨΗ... Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
ΒΡΕΧΕΙ ΔΡΟΣΙΑ-ΒΟΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ Τ´ ΑΝΤΙΘΕΤΟ....
Η ΛΙΜΝΗ ΠΑΝΤΑ ΓΝΕΦΕΙ ΜΑΣ...
ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΜΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 'ΝΑΙ... Τ' ΑΝΑΠΑΛΙΝ!
ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ
ΠΑΝΤΩΝ, ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΤΕ
ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ...
ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΠΙ ΤΑΥΤΑ...
Η' ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ...
ΕΔΩΘΕ Η' ΕΚΕΙΘΕΝ!
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΦΗΣ....
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙ ΦΤΑΙΕΙ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟ,
ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΗΣ
ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΘΩΡΙΑ ΤΟΥ...
ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ -ΑΝΕΚΑΘΕΝΕΓΝΟΙΕΣ... ΑΓΩΝΙΕΣ...
ΑΥΡΙΟ! "ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ"
ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ...
ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ....
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η’
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ…
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ!
Ω! ΓΙΑΝΝΙΝΑ...
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Νύχτωσε!
Γιάννινα, 3/10/'17,

Η σιγή των στιγμών
έρπει εντός μου,
κυριεύει την ύπαρξή μου,
παιδεύει την σκέψη μου.
Αναπνέω βαθιά..
κρατώ τα μάτια σφαλιστά
και τα γρανάζια του Νου,
ξεκινούν νέα βάρδια
προσφοράς στην Μελπομένη...
Νύχτα που ξέρεις να ξεχνάς
να αγρυπνάς ή να πονάς
να φέρνεις κάποτε χαρά
ή και να κομματιάζεις!
Που στέλνεις άγγελο φρουρό
κι άλλοτε ξιφοφόρο....
Κάνε ειρήνη το λοιπόν
κι άσε με να διαλέξω...
Της σκοτεινιάς σου στενωπό
το υφάδι μου να στήσω,
δώρο στον ήσυχο ουρανό
στο έρημο παλικάρι
στην κοπελιά που ερωτά
ποιος θα την αγαπήσει!
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Τους στίχους μου, του ουρανού,
των άστρων τα φανάρια,
δένω τους στα ονείρατα,
άγκυρα στην ζωή μου
κάθε φορά που η ψυχή
το γέρας της αποζητά!

ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΑΝΑ!
Γιάννινα 4/11/'17
Σάββατο...
Ο ήλιος λάμπει θαλερός
χωρίς πάθος... ή φόβο,
και εμείς οι μελλοθάνατοι,
πώς τον καλοδεχόμαστε!
Την γενναιοδωρία
της φύσης... χαιρόμαστε.
Βαπτιζόμαστε στην αισιοδοξία
του γαλανού,
που ημερώνει την ανησυχία μας,
τον φόβο ή την οργή μας...
Κι αν ταξιδεύει η μέρα
κι η νύχτα βασιλεύει,
η επομένη πάλι
τα δώρα... θα μας φέρει
και στον αιώνα... αέναα,
τον ουρανό... τον γαλανό,
τον ήλιο, το φεγγάρι…
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Ακόμη κι όταν αυτά,
στον κόσμο τους ξεχνιούνται
την θέση τους παραχωρούν
στο ξέσπασμα της συννεφιάς!
Κι έτσι ανάμεσα στα αγαθά
που ανακυκλώνοντας
το Σύμπαν μας διαθέτει,
ο Πλάστης μας αείποτε
τα πάντα επιβλέπει
κι είναι φροντίδα του μαθές
το μέτρο, η μετριότητα…
κυρίως το δικό μας
σ’ ό,τι διέπει… ή αφορά
τα της πορείας, στην ζωή!

Μια στιγμή μονάχα στάσου
Αθήνα, 8/11/'17

Μια στιγμή μονάχα στάσου
της σιωπής μου την κραυγή
αχ, παιδί μου, αφουγκράσου!
Δεν ζητώ, να με νταντέψεις
την ζωή σου να παιδέψεις...
Λίγο σεβασμό προσμένω,
απ' το "σπλάχνο" μου
δοσμένο!
Τη ζωή μου σου προσφέρω
και αντάλλαγμα δεν θέλω...
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Ήμουνα ευτυχισμένος
που αξιώθηκα γονιός
μη με βλέπεις και βαριέσαι
είσαι και θα παραμείνεις
γιος μου και μοναδικός!

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Σύδνεϋ 29/11/2017 4:14
ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΑΓΝΑΝΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ,
ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ...
ΚΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΑ ΣΕΙΕΙ!
ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ...
"ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ!"
ΡΙΖΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΝ ΠΟΥ ΤΑ ΤΡΙΓΥΡΙΖΕΙ...
ΤΑ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΑ ΞΕΡΡΙΖΩΝΕΙ
ΤΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΕΙ...
"ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ!"
ΑΙΦΝΗΣ...
ΕΞΑΙΦΝΗΣ!
Η ΠΝΟΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΑΓΚΟΜΑΧΑ...
Η ΦΛΟΓΑ ΥΨΩΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ Η ΣΦΑΙΡΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ!
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ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ.
ΜΕ ΠΑΘΟΣ
ΣΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥΣ
ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΟΥΝ!
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ...
"ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝ ΜΑΣ ΚΥΡΙΕ!"
ΣΚΙΟΥΡΟΙ... ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ
ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ
ΑΟΡΑΤΕΣ ΣΡΑΧΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΕΣ
ΟΣΑ ΤΑ ΕΜΨΥΧΑ....
ΕΧΟΥΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ!
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΒΙΑΣΤΙΚΕΣ,
ΠΥΡΕΤΩΔΗΣ Η ΚΙΝΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΔΩΔΑ!
ΕΡΠΕΤΑ...
ΒΑΤΡΑΧΙΑ...
ΣΑΛΙΓΚΆΡΙΑ...
"ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ΦΩΤΙΑ, ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ!"
ΕΥΧΕΣ... ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ... ΚΑΤΑΡΕΣ..
ΣΥΝΝΕΦΟ ΨΥΧΩΝ ΤΕ
ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ
ΥΨΩΝΕΤΑΙ ΒΙΑΣΤΙΚΑ
ΕΡΕΘΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΘΩΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ...
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΕΥΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΟΝ ΖΩΗΦΟΡΟ ΑΡΧΟΝΤΑ
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ΕΝΟΧΛΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΚΤΙΣΤΗ
ΩΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ...
"ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΑ...
ΟΠΟΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ Η ΚΙΒΩΤΟΣ
ΝΑ ΣΠΕΥΣΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...
ΙΑΠΠΕΤΟΙ ΔΙΑΤΑΣΣΩ ΣΑΣ
ΡΙΞΤΕ ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΣΑΣ ΒΑΡΥ
ΠΡΙΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΧΑΘΕΙ!"
ΕΙΠΑΣ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΩ ΠΑΝ - ΑΡΧΟΝΤΑ!
"ΜΕΓΑΣ ΕΙ ΚΤΙΣΤΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ Η ΣΟΦΙΑ ΣΟΥ!
ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕ.... ΣΕ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕ...
ΤΑ ΜΥΡΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ
ΣΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...
ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΜΕ...
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΧΑΡΗ...
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ
Ω! ΚΤΙΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΕ
ΣΟΦΕ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΕΝΕ
ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ ΠΆΝΤΟΤΕ!"
"ΑΜΗΝ!"

ΚΑΣΤΡΟ... ΓΙΑΝΝΙΝΑ...
Σύδνεϋ 29/11/’17.
ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ
ΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ
ΕΔΩ ΖΕΥΓΑΡΩΘΗΚΑΝΕ
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ΣΕ ΜΙΑ, ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ...
ΣΦΙΧΤΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΛΕΚΑΜΕ
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΟΙΤΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Ω! ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ
ΗΣΟΥΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!
ΓΑΡΔΕΝΙΕΣ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΑΣ
ΛΕΥΚΕΣ... ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ
ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ
ΗΜΕΡΩΝΑΝ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΗΡΕΜΟΥΣΑΝ.
Η ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΝΕΡΑΪΔΕΥΕ
ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΝΕΥΕ... ΤΑ ΕΤΡΕΦΕ
ΜΕ ΚΥΜΑ... ΜΕ ΓΑΛΗΝΗ
ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΟΥΒΑΛΩ
ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ...
ΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΝΕ ΞΥΠΝΙΑ
ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ
ΚΙ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ' ΣΑΙ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ
ΠΑΝΤΟΤΙΝΆ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

Σήμερα.... στο Σύδνεϋ....
στίχοι που μόλις πλάστηκαν
την ακριβή αγάπη μου
μονάχα να υμνήσουν!
*Στην Μαρίνα Προμπονά, έχοντας δημοσιεύσει ποίηση
της Όλγας Κανελλοπούλου, χθες....
29/11/’17
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Ν’ ΑΠΟΧΩΡΙΖΕΣΑΙ
ΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ
ΤΑ ΠΟΥ ΣΕΒΕΣΑΙ
ΤΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΙΣ ΣΟΥ
ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΟΥ...
ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΡΑΙΟ!
ΝΑ ΣΒΗΝΕΙΙ ΤΟ ΦΩΣ
ΩΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΣΚΟΤΟΣ
ΤΟ ΑΛΑΝΘΑΣΤΑ ΑΙΩΝΙΟ
ΑΠ´ ΟΠΟΥ ΚΙΝΗΣΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ!
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
Ο ΝΟΥΣ, Η ΨΥΧΗ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΦΤΕΡΟ
ΠΛΑΝΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ
ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ
ΣΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ...
ΕΚΕΙ Θ´ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
ΝΗΡΙΗΔΕΣ ΤΟΥ,
ΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ...
"ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ, Ω ΖΩΗ!
ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΣΕ ΕΖΗΣΑ,
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΩΡΑ ΠΙΑ...
ΚΑΛΟΔΕΧΤΗ ΚΙ ΕΤΟΥΤΗ Η ΛΥΣΗ! "

28/11/2017 9:36 AM
*Λίγοι πρόχειροι στίχοι για σένα Λίλη μου! φιλιά...
ΒΡΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΒΡΟΧΗ ΓΕΡΗ
ΧΑΙΡΕΙ Ο ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ
ΠΟΥ ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΟΛΗ Η ΓΗΣ
ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ Ν´ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ!
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Πώς με πονά η σκέψη σου!..
Σύδνεϋ 5/12/17

Πώς με πονά η σκέψη σου
μακριά μου εκεί που είσαι!
Στον ύπνο μου σαν έρχεσαι
πότε βροχή και βρέχεσαι
κι άλλοτε μόλις δέχεσαι
το χέρι να μου δώσεις!
Αλήθεια τι σου έκανα
και στέκεσαι μακριά μου;
Στην αγκαλιά μου σ' έσφιγγα
κι ένιωθα ολοδικιά σου!
Σε ικετεύω γύρισε
μόνη μη με αφήνεις
οι μέρες τρέχουν άπιαστες
την μνήμη σου μη σβήνεις!
Γύρισε... πάντα σε περιμένω
τα ρούχα μου τα γιορτινά
για σένα θα φορέσω...

*Στην Φωτεινή Γεωργαντάκη Ψυχογυιού
Ναι... και προχωράμε, Φωτεινή μου!
11/12/ ‘17
"Εγώ.... την κοινή και τετριμμένη
την μπουγάδα την καημένη
τρεις φορές την εβδομάδα..
τα πουκάμισα διπλά, ευτυχώς μία φορά"

246

Γιορτές...
Σύδνεϋ, 27/12/2017

Κάθε γιορτή, μια προσευχή
στα χείλη ανεβαίνει,
για το καλό, για την υγειά
και για την όποια αγάπη!
Κάθε γιορτή ταλαιπωρεί
την σκέψη, την ιδέα...
πώς θα μπορούσε η ζωή
να είναι πιο σπουδαία!
Τα βράδια μες την ερημιά
να μην παλεύει η ψυχή
νά 'βρει τα μονοπάτια
να φτάσει τ' άστρο της σιωπής
να ψιλοκουβεντιάσει
να το ρωτήσει τα "γιατί"
που τηνε βασανίζουν...
Να πάρει μια απάντηση
να νιώσει ότι ανήκει
στο σύμπαν το θεόρατο
και να το συμπαθήσει!
Να κλείνει μέσα της
βαθιά τις μύριες ερωτήσεις
και να μην βρίσκει ανάθεμα
τις κάποιες απαντήσεις!
Στης νύχτας τη βαριά σιωπή
αγχώνεται πονάει
γιατί να είναι η ζωή
μια σκέτη ανεμοζάλη!
Το σκέφτηκα πολλές φορές
καταμεσής στη νύχτα
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ρώτησα το αστέρι μου
αν έκανα ό,τι έπρεπε
και αν βρήκα ό,τι ζητούσα...
Σκέφτηκα πως είναι δυνατόν
κάποιοι να το πετύχαν
αυτό που εγώ επίμονα
τον ουρανό ρωτούσα!
Ακόμη ψάχνω κι απορώ
πως μές σε τόσους χρόνους
σ' ετούτο το ερώτημα
απάντηση δεν έχω!
Θα φύγω έτσι άπορη
από την απάντησή σου
αστέρι μου που σε κοιτώ
και με κοιτάζεις πίσω!

Ιντερμέδιο
Σύδνεϋ, 27/12/2017

Περνούν οι στιγμές...
οι ώρες στα γρήγορα
γίνονται παρελθόν,
δεινόσαυροι που οι μνήμες τους
μας ταλαιπωρούν....
Κι αναρωτιέται κανείς
πώς θα μπορούσε
να επαναφέρει κάποιες
πίσω!
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Να πράξει καλύτερα,
να δώσει περισσότερα
να συμπονέσει αληθινά,
ν' αγαπήσει ανυστερόβουλα!
Γι αυτό καλοί μου άνθρωποι,
ας προσέχουμε λιγάκι
τον πολύτιμο χρόνο μας...
Ας τον συνεταιριζόμαστε
με σεβασμό και με ζήλο
ας τον κάνουμε χρήσιμο
με τις πράξεις μας
ας τον αξιοποιήσουμε τα μέγιστα
με τα έργα μας...
και ακόμη περισσότερο
με τις ευαισθησίες μας...
Σε λίγο καταφθάνει το νέο έτος,
η νια χρονιά, το 2018...
Αναρωτιέμαι ανέκαθεν πώς περνά
έτσι εύκολα ένα τόσο μεγάλο διάστημα
και ότι ίσως θα μπορούσα να είμαι
καλύτερος άνθρωπος
από αυτό που υπήρξα
ίσως καλύτερη θυγατέρα,
σύντροφος ή μητέρα...
φίλη σε φίλους...
Ίσως θα μπορούσα να πετύχω
περισσότερα με τους κόπους μου
αν χρησιμοποιούσα καθώς έπρεπε...
καλύτερα... το Νου μου!
Ναι... Ίσως και να μπορούσα...
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Όμως πολύ φοβάμαι
ότι αυτό δεν ισχύει...
δεν είναι αλήθεια...
Ο άνθρωπος ωριμάζοντας
με το πέρασμα του χρόνου
και αναθεωρώντας τον
μπορεί να κρίνει
και να κατακρίνει το άτομό του...
Όμως όλοι μας
και ο καθείς μας χωριστά
είμαστε μοναδικοί...
Και το γεγονός ότι κατορθώσαμε
να φτάσουμε στο όποιο σημείο
κι αν βρισκόμαστε,
εδώ και τώρα,
είναι ένα βραβείο από εμάς τους ίδιους
στον εαυτό μας...
Ας χαρούμε λοιπόν την περίοδο
της προσδοκίας της άφιξης
του νέου χρόνου 2018
-ζυγός ο αριθμός του... και
στοιχηματίζω οι Κινέζοι
θα τον αγαπήσουν!με ειρήνη υγεία και ευτυχία...
ακόμη μια φορά...
Καλή αναμονή φίλοι μου... καλή υγεία και κυρίως
τακτοποιείστε, προγραμματίστε... τα ποικίλα σχέδιά σας για
τον ευλογημένο νεαρό χρόνο... 2018!
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Εξομολόγηση φόβου,
Αγαπημένου αστέρα!
Σύδνεϋ 30/12/’17

Kαλή σας μέρα φίλοι μου,
κι αν είναι ορισμός σας,
θα σας διαβάσω επιστολή
που ο Αϊ Βασίλης έστειλε
μέσω ταχυδρομείου
που άγγελοι το διακινούν
στο ουράνιο τοπίο!
Ο Άγιος μας κουράστηκε
Δώρα να κουβαλάει,
κουράστηκε να σταματά
πάνω στις καμινάδες
σαν δεν εισπράττει
θαυμασμό, χαρά, ευγνωμοσύνη
και σαν ακούει παράπονα
από πολλούς ανθρώπους…
Γράφει λοιπόν μες τον ρυθμό
των γιορτινών ωρών…
«Γεια σας, χαρά σας φίλοι μου….
Κι αν είμαι κουρασμένος
που ταξιδεύω ουρανούς
για να ‘ρθω να σας εύρω
για να σας δώσω τις χαρές
και ολωνών ….τις χάρες,
μη με αφήνετε έτσι δα…
να φεύγω αδειασμένος,
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με την καρδιά μου να πονά
του «δύστυχου» εμένα!
Μια ευλογία δώστε μου
αυτήν ναι καρτεράω…
Να ‘μαι καλά και ζωντανός,
για να σας βοηθάω!
Γιατί κι αν είμαι ο Τρανός
ο Άγιος Βασίλης
πώς θά ‘βρω εγώ την δύναμη
τα έθιμα να κρατήσω
αν σεις που μ’ αγαπήσατε
σβήσετε τα δικά σας…
Αν τα φτωχά Χριστούγεννά
σβήσουν απ΄την καρδιά σας
αν ο Άγιος Βασίλειος περίσσιος
πια θα είναι…
Τη θύρα σας πώς να χτυπώ…
ποιος θα με βοηθήσει
με τον κατάλογο των ευχών
ποιος θα με εμπλουτίσει;
Φοβάμαι πως ο μαρασμός
Εθίμων τε και Μνήμης
σβήσουνε κάποια στιγμή
βουλιάξουνε στην λήθη…
Οι κάποιοι επιτήδειοι
τα κάλαντα αλλάξανε
χρόνων και περιόδων
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και διόλου πια δεν νοιάζονται…
συμφέροντα πουλάνε…
και αγοράζουνε ψυχές
και τάζουν αστερόσκονη
-που αλήθεια δεν υπάρχειληστεύοντας έτσι την ψυχή
κι όλα τα αγαθά της!
Θέλω να κλάψω
Βρε παιδιά…
Αχ… μη με λησμονάτε!
Κρατείστε με μες την καρδιά
κι είμαι γλυκιά συνήθεια
καθώς μαγεύω σας παιδιά…
κι εσείς αλήθεια εμένα
πώς με γεμίζετε χαρά
όταν με αγαπάτε!»
Πόσο όμορφη είναι η Ζωή... η όποια Προσδοκία!
29/12.’17

Δεν είμαι παιδί, δεν είμαι νέα, αλλά η ζωή είναι
υπέροχη... Τη ζω όπως θεωρώ ότι πρέπει... Την
απολαμβάνω λοιπόν στο έπακρο... Και είναι αλήθεια ότι
ετούτο δεν έχει να κάνει με τους γύρω μου, όπως θα
πίστευε πιθανόν ένας. Εξαρτάται από εμένα, από τη
δική μου εσωτερική ανάγκη, να βλέπω τα πράγματα
όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι... Η τέτοια
αποδοχή, της ζωντανής πραγματικότητας, με έχει
συνηθίσει στο να την απολαμβάνω.... Και βέβαια στο
πρόγραμμα της ζωής συμβαίνουν τα απρόοπτα, τα
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θλιβερά ή και το χείριστο όλων, η μόνιμη αποδημία στο
υπερπέραν.... Αλλά και με ετούτο έχω συνάψει ειρήνη,
καθότι ουδείς εξαιρείται του κανόνος...
Τα έχω καλά και με την προσδοκία -ες, εφόσον
εργάζομαι επ’ αυτής διακαώς! Τι εννοώ; Μα είναι
απλό... οι προσδοκίες γεννώνται εφόσον υπάρχουν οι
προϋποθέσεις, αυτές που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε...
με τα όνειρά μας, τον μόχθο μας, την αέναη προσπάθειά
μας, με την καλή μας διάθεση, με την λογική
αισιοδοξία... αυτή που βασίζεται στα παραπάνω....
Και έρχομαι να παρακαλέσω την θεία δύναμη που
εδρεύει εντός σας -ένδον- όλων σας, όλων των φίλων
και μη, να είστε ευφρόσυνοι και αισιόδοξοι και γεμάτοι
λογικές προσδοκίες για το νέο έτος που ετοιμάζεται να
παρουσιαστεί με απλότητα, με ειρηνική διάθεση, άρτιος
αριθμός, που κάποιοι θα το αγαπήσουν γι' αυτό του το
προτέρημα... Και μην ξεχνάτε τον χρόνο που μας
αφήνει.... και την διάρκειά του που λήγει, όπως όλα,
ζωντανά και μη στο τάσι της γης....
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018....
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Μια νύχτα
Σύδνεϋ 7/1/’18
Μια νύχτα μες στην ερημιά
βρέθηκα να βαδίζω....
Μια κουκουβάγια χούισε
γνοιασμένα....
Κάποια αστέρια χλώμιασαν
τρεμούλιασαν στ´αγέρι...
Κι εσύ μακριά στεκόσουνα
δεν σ' ένοιαζε αν πονούσα...
Βάλθηκες με τα ψέματα
να φτιάξεις παραμύθι
πως τάχατις νοιαζόσουνα
για εμένα τον "αλήτη"!
Πως μ' ήθελες στο δίπλα σου
να στέκομαι δικός σου...
Μα ήμουν το παιχνίδι σου
κυρά....
Αλήθεια πως παράβλεψα
το τάλαντο που έκρυβες
τη γλώσσα σου, το ύφος σου
που έδειχναν το "ύψος" σου!
Ύψος αλήθεια ανύπαρκτο
και γλώσσα πιπεράτη
μια φαντασία τρομερή
και φοβερό γινάτι...
Νύχτα μου πολυσπούδαστη
το μυστικό μου φύλαξε
ορμήνεψε τα άστρα σου
"δεν είδαν... δεν ακούσαν"
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την κουκουβάγια κοίμησε
με ονείρατα αντάξια.....
Σαν ξημερώσει ημέρα νια
δείξε μου πού και πως
να ξεπεράσω το άδικο
το ταίρι μου να βρω...

Καταμεσής το Καλοκαίρι…
Σύδνεϋ 13/1/’18
Μπάλα φωτιάς μεσουρανεί
στον θόλο τον γαλάζιο.
Εξανεμίζεται…
δροσοσταλίδα η τελευταία.
Για την απούσα της σταγόνα
πασχίζει το σκασμένο χώμα
ο τόπος βράζει!
Τα χόρτα κιτρινίσανε στην ένδεια
ζωοφόρου υγρού
των λουλουδιών οι μίσχοι
λυγίζουν αγχωμένοι!
Άγνωστη η μπόρα
που περιμένει η γειτονιά
στην άλαλη σκιά της!
Τα σύννεφα δεν άργησαν
το γαλανό ν’ ασπρίσουν.
Στης ενοχής τους την σιωπή
τα πετεινάρια τ’ ουρανού
στα χαμηλά βουτάνε.
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Θλιμμένη η ατμόσφαιρα
καταπιέζει τα έντομα.
Ήρθε της Κρίσης η Στιγμή…
Αστραπόβροντας…
ορίζει σύγκρουση-φωτιά,
ο πόνος δίκοπο μαχαίρι
αστείρευτο το δάκρυ της οργής!

ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ...
"ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΜΙΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΜΕ ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΕΝΝΑ...
ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ,
ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΣ,
ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΚΙΩΜΕΝΗ,
ΠΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΣΟΥ ΕΦΥΓΑ
ΚΙ ΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ!
ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ
ΚΑΙ ΡΩΤΑΣ,
"ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ;
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ;"
ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ ΠΑΛΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ...
ΘΑ ΕΛΘΩ ΣΟΥ Τ´ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΜΑΣ...
ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ...."
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ΚΥΛΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ,
-ΑΣΠΟΝΔΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΜΕΝΩΝ!ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΗΣ
ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΕΣ
Ο ΝΙΟΣ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΚΕ
ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ..
ΓΥΡΙΣΕ ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΡΓΑ...
ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ... ΕΙΧΕ ΠΙΑ ΧΑΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΓΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΝΑΑ
ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ....
ΕΤΣΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ....

(Βούλα Λεοντίδου Πλάτωνα: Απάντησή μου σε σχόλιο
στο F/B 18/1/’18):
Δεν φταίνε αλήθεια τα παιδιά... Φταίει ο τρόπος με τον
οποίο το Υπουργείο Παιδείας κάνει την δουλειά του...
Έχω διδαχθεί και ασκηθεί στα παιδαγωγικά με τον
αξιόλογο καθηγητή - παιδαγωγό κ. Φράγκο στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... Το Υπουργείο Παιδείας και
θρησκευμάτων αδιαφορεί για την κυνικότητα που
επικρατεί στους αρμόδιους υπαλλήλους, λόγω
πεποιθήσεων, που κάθε άλλο υποστηρίζουν την
πολιτιστική μας κληρονομιά... και που είναι παράγωγο
της δικής του πολιτικής... "ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ" Σε λίγο δεν θα γνωρίζουν όχι μόνο τα της
ορθοδοξίας αλλά και της ιστορίας και της γλώσσας
κυρίως, που φθίνει με τους επιτήδειους χειρισμούς
εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι μεν Έλληνες -κατ’
όνομα μόνο- όμως, δεν ενδιαφέρονται για την διάσωσή
της! Τι έγκλημα!
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(Απάντηση σε σχόλιο στο F/B για το περιβάλλον των
Ιωαννίνων 18/1/’18)
Επικρατούσε
ηρεμία,
σχετική
αρμονία
και
ασφάλεια. Το παιδαγωγικό σύστημα δεν ήταν τέλειο,
όμως η προσπάθεια διδασκόντων και διδασκομένων
ήταν εμφανής. Δεν υπήρχε κυνισμός και επικρατούσε
μία σωστή συμπεριφορά έναντι των μεγαλυτέρων,
σεβασμός και σχετική εγκράτεια... Στην απουσία μου
δεκαετιών στο εξωτερικό δεν έπαψα να επισκέπτομαι
την Ελλάδα μας, ούτε ποτέ σταμάτησα να ενδιαφέρομαι
για όλα όσα την αφορούν.. Με οδύνη διαπιστώνω την
σταθερή ολίσθηση σε όλους δυστυχώς τους τομείς.... Οι
Έλληνες είναι ξεχωριστή ράτσα... Ανήκει σε μια
απίστευτα πλούσια και εξαιρετικά σημαντική παράδοση
κι ετούτο αποδείχθηκε στους αιώνες. Διατηρήσανε την
υπέροχη γλώσσα τους που ακόμη αποστομώνει τους
σημαντικότερους γλωσσολόγους της Υφηλίου για την
εννοιολογική της αρμονία με το λεξιλόγιό της... και τα
έργα που μας κληροδότησαν οι προπάτορές μας είναι
ανεπανάληπτα... και να σκεφθεί κανείς ότι τόλμησαν να
πούνε ότι το Ελληνικό Αλφάβητο προήλθε από το
Φοινικικό... Και διερωτώμαι πώς ο υπέροχος λυράρης
Όμηρος μπόρεσε τον 7ο π. Χ. αι. να μας κληροδοτήσει
δύο υπέροχα Έπη σε μια τέλεια γλώσσα. Αυτό από μόνο
του μιλά για το βάθος στους ενωρίτερα αιώνες και για
την ικανότητα των Ελλήνων να εκφράζονται τέλεια...
Εύχομαι οι Έλληνες να αφυπνιστούν και να πάρουν το
πηδάλιο στα στιβαρά τους χέρια ώστε παραμερίζοντας
τα ζιζάνια που φύτρωσαν στο διάβα τους να ανεύρουν
τη σωστή τους πορεία προς το ευ ζην! στην εποχή μας...
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Η «μαμά» μου κι εγώ….
Σύδνεϋ 19/1/’18
"ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ... Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ... ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ..." ΕΙΧΕ ΠΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ,
ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΗ, ΟΤΑΝ ΤΟ '91 ΕΙΧΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ 13άχρονο ΤΟΤΕ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΙΟ ΜΟΥ, ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.
ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΗ Η ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΦΤΙΑΞΙΜΟ ΠΙΤΤΑΣ, ΠΟΥ Η
ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ Ν´ ΑΦΗΣΕΙ ΣΤΗΝ
ΜΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ...
ΚΑΙ
ΕΓΩ
ΕΙΧΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ... "ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΔΩ ΜΑΜΑ.... ΘΑ ΤΗΝ ΦΤΙΑΞΩ
ΕΓΩ... " Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΔΙΠΛΗ! Η
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ...
ΝΟΜΙΖΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΦΤΙΑΧΝΑ ΦΥΛΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΔΩ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ..... ΚΑΗΜΕΝΗ ΜΑΜΑ! ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΝΑΝ
ΚΗΠΟ ΝΑ ΣΕ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ... ΕΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ!
ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ
Σύδνεϋ 23/1/’18
ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΠΟΥ
ΝΙΩΘΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΣ
ΠΑΤΡΙΔΑ! ΠΟΣΟ ΘΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΕΤΟΥΤΗ Η
ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΤΣΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.... ΠΟΣΟΙ
ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΡΦΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ; ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ;
ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΗΝ ΓΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟΣΟΙ ΠΙΑ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ;
ΔΥΣΤΥΧΩΣ… ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ!
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"Μην αφήνεις να υψωθούν τείχη
ανάμεσά μας..."
Σύδνεϋ 25/1/΄18

Λέω... προτείνω... ικετεύω...
Αφήνεσαι στην δίνη
ανίατου πάθους
ασύλληπτης δυσφορίας!
Δεν σε αγγίζω...
Δεν θα σφίξω την παλάμη σου
που παγωμένη με απωθεί.
Δεν θα φιλήσω τα χείλη σου
της σφίγγας
μήτε θα επιχειρήσω να χαϊδέψω
τα μαλλιά σου
-τα τύλιξες σε παράξενα ρολά!
Το κορμί σου σε στάση αμυντική
δηλώνει δυσφορία.
Το ωρολόγι δηλώνει μεσάνυχτα
κι εγώ αναρωτιέμαι για την ανάγκη μου
για σένα γυναίκα,
που αρνείσαι την αγάπη μου...
...................................................
Το πρωί θα σηκωθώ πρώτος....
Δεν θα σε ξυπνήσω... Γιατί άλλωστε;
Δεν χρειάζομαι σ’ ετούτο το κρεββάτι
σ’ ετούτο το δωμάτιο,
σ’ ετούτο τον χώρο...
Μήτε το αντίο μου έχει σημασία....
Κάτι έσπασε μέσα μου....
Ίσως η καρδιά μου...
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Αύριο θα μαζέψω τα κομμάτια της
και θα ακολουθήσω το δρομάκι
της λύτρωσης από τα πάθη μου
γυναίκα!
Στην σιωπή της νύχτας θα πνίξω
τις οιμωγές της προδοσίας σου
στο ξημέρωμα θα κάνω έρωτα
με τον Ήλιο... την γυναίκα...
που με καλημερίζει ανέκαθεν
τα πρωινά...

Ύμνος στον Φεβρουάριο ή Φλεβάρη….
Σύδνεϋ, 2/2/18

Μήνα μου καλωσυνάτε
το σπυρί που ωριμάζει
μες το παγωμένο χώμα
το φυλάς, το ετοιμάζεις
για την άνοιξη την νια
με το λουλουδένιο χρώμα....
Θα ξυπνήσει η ΜΑΝΑ ΓΗ
(μουδιασμένη απ' τον χειμώνα)
θα μιλήσει, θα ευλογήσει
τις δυνάμεις θα ξορκίσει
να θεριέψουνε το σπέρμα
του ανθόκοσμου τριγύρω
των καρπών και των ονείρων
των αγνών και κοιμισμένων
νέων τε και γερασμένων...
Μήνα μου, αχ, Φλεβάρη μου
στερνοπαίδι του χειμώνα
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που η πάχνη και το χιόνι
σε βαφτίζουν θυμωμένο
άδικον και παγωμένο
τι καλός αλήθεια είσαι
τι καλούδια μας δωρίζεις
κρύβοντας επιμελώς
την ζωή που μεγαλώνει
μες στην γήινη την μήτρα
που ανθίζει και καρπίζει
και στην ίδια αγκαλιά
πάλι κάποτε γυρίζει!

ΜΙΚΡΗ ΚΥΡΙΑ....
Γιάννινα 15/10/’17

Μικρή μου κυρία
χαμόγελο δισταγμού
στεφανώνει το έξυπνο
μέτωπό σου
τα ματάκια σου σπιθίζουν
αθωότητα και
το αυθόρμητο, το αδέξιο
των χεριών σου... σταύρωμα..
μοναδική αντανάκλαση
των όσων μαρτυρείς!
Μικρή μου κυρία....
Αισθάνομαι δέος
μπροστά στην αθωότητα
των χρόνων σου
στην επιθυμία σου
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να μεγαλώσεις βιαστικά
να γίνεις δεσποινίδα
την προσοχή να κλέβεις
που σου στερούνε κάποτε!
Αθώο μου παιδί
μια προσευχή θα κάνω...
Να μεγαλώσεις ξέγνοιαστα
παιδί να μείνεις στην ψυχή
και στην καρδιά ωραία...
γυναίκα πάντα άξια
και στον αγώνα της ζωής
αείποτε γενναία!
Οι παραπάνω στίχοι, είναι σύγχρονοι ζωγραφιάς μου, με
μολύβι, στα Γιάννινα, στις διακοπές μου το Φθινόπωρο
2017.... Δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά στο f.b. 12/2/18.

Η Γιαγιά
με τις άπειρες εγγόνες!
Εν αρχή, ήταν η
ανύπαρκτη γιαγιά μας
η Εύα…
που φορτώθηκε
αρκετά αρατά
η κακομοίρα!
Έκτοτε,
οι τιμωρημένες
εγγονές της.
τα πάνω - κάτω
αν φέρουνε
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μάταια προσπαθούνε!
Όχι,
δεν εξαγνίζονται!
Οι άρρενες
τον όρκο τους
ποτέ τους δεν πατούνε!
Του Μενελάου η Ελένη
η ωραία, η φοβερή,
η ανύπαρκτη αιτία…
των σκυλιώνε έγινε
Ζήτω! ω ζήτω!
η δόξα η αντρική!
Σύζυγος ήταν
κι εκείνη
που τα δίκια της
τη στέψανε
κακούργα
δολοφόνισσα.
του άμοιρου
Αγαμέμνονα.
Στη δίκαια
κοινωνία της
ήρθε και η σειρά της,
και μέσα
από το διασυρμό,
σωστά…
και την αφάνισαν…
για τα δίκια:
τα δικά τους
τα δικά της…
ω! τι δράμα!
τα παιδιά!
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Η Ιφιγένεια…
με δόλο
παρασύρθηκε:
τ’ Αχιλλέα
ο κοιτώνας την καλούσε
στην Αυλίδα!
Πεσκέσι για την Άρτεμη
σ’ αντάλλαγμα
του “ούριου…”
Εξύψωσε,
με σταθερό γινάτι
μοναδική αγάπη
αδερφική
μια άλλη εγγονή…
Τη φίλεψαν ανάλογα
πίσω από την ταφόπετρα.
Η Φαίδρα άλλωστε
ξεπλήρωσε
στην Αφροδίτη
τα χρέη του Ιππόλυτου.
Η Πηνελόπη…
για χατίρι της γιαγιάς της
-μαζί και της Παράδοσης αράχνιασε στον αργαλειό
για να χριστεί
-άκουσον! άκουσον!σύμβολο
ανεκτικότητας!
Για ποιον;
για τον Κανέναν:
τον άντρα: Οδυσσέα.
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Ακόμη
κι η πανέξυπνη εγγόνα
η Αριάδνη
πουλήθηκε
στον έρωτα!
Αδύνατη ηρωίδα
τα πάντα ναι…
θυσίασε
για χάρη του Θησέα!..
Άπειρες ήταν…
Η Κασσάνδρα πλήρωσε
το μένος
απατημένης συζύγου,
η “βάρβαρη” Μήδεια
τον άπιστο τιμωρεί,
πεθαίνει για τον Άδμητο!
η Άλκηστη, η “αγαθή”
(=κουτή!)
Του θηλυκού ο ρόλος
μύθοι ή ιστορία
αλήθεια ή φαντασία
και ποιοι τους επινόησαν
δεν είναι πια μυστήριο!
Καλές-κακές…
ετούτες οι εγγονές
-μοιράδι τ’ άλλου φύλουανθρώπινες στα σίγουρα
μια θέση ψάχνανε
στον ήλιο!
*Αναδημοσίευση από την ποιητική μου Συλλογή,
ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ ΑΡΜΟΥΡΙΣΣΑ! (Σύδνεϋ, 2002-2004)
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Φεγγάρι μου….
Σύδνεϋ 10/2/18

Δεν έδυσες φεγγάρι μου
με το που η νύχτα κρύφτηκε.
Το συννεφάκι φόρεσες,
μικρή-μικρή, φετούλα
και στο γαλάζιο τ’ ουρανού,
να σεργιανίσεις βάλθηκες,
μαθές απαυδισμένο
απ’ την μαυρίλα της νυχτός
που ο Πλάστης, σαν μοίραζε
τα χρώματα, αφέντισσα σε όρισε
μες τ’ άστρινα τ’ αδέλφια σου.
Μπερμπάντης, ο ήλιος ο καυτός,
χαίρεται να χαζεύει
κι αληθινά
έγνοια δεν έχει, μια,
δεν βλέπει καν,
την εξαϋλωμένη σου θωριά!

Ο Καθρέφτης
Σύδνεϋ 10/2/’18

Κοιτάζω σε συχνότερα ίσως
απ΄ ότι σου αρμόζει!
Δεν διαφωνώ…
Ο αντικατοπτρισμός απέχει
παρασάγγας
από την πραγματικότητα ενός.
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Αν είσαι αδέκαστος
ως προς κάποια φαινόμενα,
μασκοφορείς αλίμονο
τα ένδον, το ποιόν!
Σε κοιτάζω και βλέπω
πέρα από την αυθεντική σου
διάσταση
το είδωλο ανθρώπου
που ταξιδεύει αέναα
με διάθεση που κυματίζει
ή φουρτουνιάζει…
Φέρω πληγή
π’ αρνείται πια να γιάνει…
Κι εσύ με την δική μου επιμονή
τα δικαιώματά σου,
ξεπερνώντας
τολμάς κι αποκαλύπτεις
κρυφή ουλή στο μέτωπό μου!
Με κοιτάζω με φόβο
σκέφτομαι
πόσο παιδαριώδες είναι
να τα βάζω μαζί σου,
για κάτι για το οποίο ευθύνομαι…
Συχνά είμαι άσχετος
με την πραγματικότητα,
ανίκανος
ως προς την αντίστασή μου
απερίσκεπτος
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ως προς τις αποφάσεις μου
γελοίος
ως προς τις προσδοκίες μου…
Αλήθεια πόσο δύσκολη
μπορεί να είναι
η απόπειρα της αυτο-ίασης!
Σε κοιτάζω… με κοιτάζω
Καθρέφτη!
Ω! Είσαι λυπημένος…
Τα μάτια μου…
τα μάτια σου… θολώσανε
Δεν με βλέπω πια…
η επικοινωνία μας έληξε…
Η αυλαία έπεσε!
Ίσως, να μην τολμήσω αύριο
να σ’ αντικρύσω…
Να μη αντέχω τα μάτια μου
στο σώμα σου-απέναντι
να με κοιτάζουν με απορία!
Ίσως αρνηθώ την όποια
επικοινωνία μας
ή να μην αντέξω να με δω
στην αδέκαστη όψη σου …
Μπορεί ακόμη,
ο πόνος της αλήθειας,
να είναι αξεπέραστος
ή το κρίμα της αποκάλυψης
ν’ αποβεί θανατηφόρα τιμωρία.
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Νιώθω βαθιά μέσα μου,
πως πρόκειται για υπόθεση
Συνείδησης και Αποδοχής….
Ζωής και Θανάτου!
Ο Ουρανός χαμένος από χέρι….
Σύδνεϋ 15/2/΄18

Σαν άνοιξε τα μάτια του
τότε που ήταν βρέφος,
δεν είχε ιδέα ο θνητός
τι τρέχει ολόγυρά του.
Μάνα, πατέρα έβλεπε
μονάχα με τα μάτια
κι αν άκουγε δεν ήξερε
δεν ένιωθε, δεν πάσχιζε…
Σαν πήρε και μεγάλωνε
ακόμα δεν μπορούσε
να δει, να κρίνει γύρω του
τι άραγε συνέβαινε.
Το πού ανήκε τελικά
τι χρώματα φορούσε.
Αν ήτανε παιδί καλό…
αγαπητό… σεβαστικό!
Ως έφηβος αισθάνθηκε
τη δύναμη ν’ ανθίζει
το σώμα του από χυμούς
και δύναμη να σφύζει…
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Πάλι όμως μπερδεύονταν
κυρίως στην παρέα
αν ήταν όμορφος θνητός
ή μήπως ένα τέρας!
Στο πέρασμά του στη ζωή
είδε πολλά και έπαθε
κι έμαθε άλλα τόσα
αλήθεια… γιατί άραγε;
Κι αν χάρηκε ή πόνεσε
ποιος άνθρωπος το πρόσεξε;
Απαυδισμένος κάποτε
παρηγοριά ζητούσε…
Τόλμησε τέλος ως θνητός
από τα βάθη της ψυχής
μια προσευχή στον ουρανό…
να πει… και να την στείλει!
Μα ‘κείνος ήταν ξένος του.
Ήταν αδιάφορός του!
Ύψωσε άγρια την πυγμή
γεμάτη οργή και απειλή…
Ο Ουρανός αδέκαστος
τον είδε, τον καμάρωσε…
«Έτσι σε θέλω άνθρωπε
Τα δίκια σου να κυνηγάς!
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Γιατί αλήθεια άργησες;
Τόσο καλά περνούσες…
που εμένα τον αφέντη σου…
διόλου δεν εκτιμούσες;»
Όμως αυτός δεν άκουσε.
Δεν ένιωσε την χλεύη.
Δεν είδε κάποιο σύννεφο,
ν’ αστράφτει ή να βρέχει!
Όσο και αν προσπάθησε
η ευχή στα ύψη ν’ ανεβεί
τίποτε δεν αντίκρισε
δεν άκουσε, ή ένιωσε!
… πάντα η ίδια η σιωπή
-τυραννική η αλήθειαμοναδική απόδειξη
εκείνου του κενού…
Πώς το γαλάζιο εξαπατά
με την αισιοδοξία του!
Και πώς ο άνθρωπος
πονά μες την απελπισία του!
Ήταν μαθές ο ουρανός
χαμένος από χέρι
κι ήταν το χέρι αυτό
ατόφια ολοδικό του!
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Και κάτι από το παρελθόν…..
Διακοπές στην Ελλάδα…2003
1.Κάποιες φορές…
Γιάννινα 2003

Κάποιες φορές αναρωτιέμαι
για την νοημοσύνη μου!
Αφήνομαι…
παρασύρομαι σε κινήσεις
ξένες… κούφιες… ασύμφορες,
ξένες στον χαρακτήρα μου.
Γιατί όμως;
Στρώνω την σκέψη μου
στο τετράγωνο της λογικής…
αφαιρώ τα κύματα
του συναισθηματισμού,
αποκλείω τις αδυναμίες μου
της 'ξενιτεμένης', και...
αρχίζω να βλέπω
κι ακόμη καλύτερα
με τις διόπτρες
της ψυχρής αντίληψης
των φαινομένων.
Μετά τις αιωρούμενες πιθανότητες
διαπιστώνω... την μέχρι τούδε
'ανάγκη της ομόπνοιας'
με τους της «συντροφιάς»,
που κάθε άλλο παρά
της δικής μου κλήσης είναι.
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Κάποιοι θα καλούσαν την «ανάγκη»
σκέτη επιπολαιότητα!
Πολύ φοβάμαι πώς συμφωνώ…
ό,τι κι αν πείτε!
Ψέγω τον εαυτόν μου
για τις αδυναμίες μου!
Πότε επιτέλους θα μάθω
να μην λέω «Ο.Κ.»!
Καθώς αυτό που για άλλους
είναι καλό
για μένα αποδεικνύεται
περίσσιο
αν όχι επιβλαβές!
Ξόδεψα είκοσι ευρώ,
για να ταλαιπωρήσω
τα πόδια μου!
Αχ! Εγώ και το φιλότιμό μου!
Κακό πράγμα, αλήθεια,
και πρέπει να την κόψω
ετούτη την συνήθεια…
Δημοσιεύθηκε στο Sydney, 28/5/'17

2. Τους λόφους…
Γιάννινα 2003

Αντικρίζω τους λόφους ξανά
καμπύλες καταπράσινες.
Θαρρώ πως είναι τους μακριά
ως του χεριού μου…
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μονάχα η απλωσιά!
Πάντα καλογραμμένοι
έστω και σπαραγμένοι
από…
την κάποιων λαιμαργία!
Κάποτε κυνηγιόμαστε
ανάμεσα στα πεύκα
στις ράχες που κυκλόφερναν
την όμορφη πολιτεία μας.
Παίζαμε το κρυφτό
ψάχναμε την κουκουνάρα
π’ αναπαυόταν στο στρώμα
των βελονιών τους
γευόμαστε τον καρπό τους
μουντζουρώνοντας
χέρια… χείλια…
Κι αυτό ‘ταν που μετρούσε
την εποχή εκείνη…
των ΟΝΕΙΡΩΝ!

3. Τότε…
Γιάννινα 2003

Τον γέροντα πατέρα μου
τον κοιτάζω τον με λύπη …
Ανήμπορος με γλαύκωμα…
Με άρρωστους τους πνεύμονες
και με αυτιά «ακατάδεκτα»!
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Στην ανημπόρια του
συγκρίνει εαυτόν
με τους ανθρώπους
που τριγύρω του κινούνται
ξεχνώντας ο ταλαίπωρος
πως ξεπερνά τους χρόνια…
κατά δεκάδες
Συγκρίνει εαυτόν
με τους νιους…
Κι αλήθεια ποιος το ξέρει
οι άνθρωποι που σήμερα
ζηλεύει
άμποτε τα χρόνια του
θα ζήσουν!
Βροτοί! Στην ανάγκη
διαγράφουμε την νιότη…
απούσα ετούτη!
Αλίμονο!
Το γήρας ουκ έρχεται μόνο!
Εύχομαι να έχω το σθένος
και την δύναμη ν’ αποδεχθώ
την δύση μου εν ειρήνη!

4. Και όμως…
Γιάννινα 2003

Πάλι άφησα κάποιους
να με δυσαρεστήσουν…
Καλέ ετούτοι ίσως
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και να πράττουν
ασυνείδητα τελικά…
Εγώ όμως;
Ως προσωρινή επισκέπτρια
δε θά ‘πρεπε να γνωρίζω καλύτερα;
Δε θά ‘πρεπε η δική μου δύναμη
ν’ αποκρούει ετούτη την διάθεση
και να την δέχεται ως νέα εμπειρία;
Γιατί αλήθεια, είναι κακός
ο άνθρωπος…
και από φυσικού του…
κι ας λέει ο Ρουσσώ τ’ αντίθετο!
Τέλος το 2003 στα Γιάννινα

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…

Ήλιε μου... Καλημέρα Σου
Σύδνεϋ 9/3/18

Ήλιε μου... Καλημέρα Σου.
Ξέρω πως είσαι Δίκαιος,
Θερμός, Καλός και Δυνατός
προς τους θνητούς,
Αληθινός Πατέρας!
Ξέρεις να καις το άδικο
με το καυτό σου βλέμμα
το μαύρο ξέρεις να χτυπάς
που κρύβει την κακία!
Παρακαλούμε Σε, Καλέ,
χαμήλωσε κομμάτι
δέξου τις παρακλήσεις μας
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η δύσμοιρη πατρίδα μας
κεφάλι να σηκώσει
κι εκείνους που την πόνεσαν
με θάρρος ν´ αποδιώξει!
Ποιος είδε φως και έκλαψε
χάρηκε στο σκοτάδι
μήτε οι μαύρες της νυχτιάς
οι αγριονυχτερίδες
το φως σου απαρνήθηκαν
τη ζέστη σου αποζητούν
σα λιάζονται στα πράσινα
σαν πιάνουνε τον ύπνο!
(Ετούτο το ποίημα γράφτηκε σε σχέση με σκίτσο μου για τον
ήλιο και ακολουθεί την δημώδη ποίηση ως προς την απλότητά
του)

Επέτειος γενεθλίων
©Άννα Μονογιού
Γλυκό κυδώνι έφτιαξα
αμυγδαλοστολισμένο
και απ τη φτωχή τη ρεματιά
σου μάζεψα φλισκούνι
Γλυκανισάτο τσίπουρο
με αγάπη ζυμωμένο
και ένα κρασί μεθυστικό
από το Κορφοβούνι
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Να μας φιλέψεις σήμερα
για τα γενέθλιά σου
όλοι οι φίλοι και γνωστοί
να πιούνε στην υγειά σου
Με Ελληνικά αρώματα
ευχές πολλές σου στέλνω
τα χρόνια σου να ναι πολλά
γεμάτα ευλογία
Και ένα ανθό της λεμονιάς
με δάκρυ ποτισμένο
για να θυμάσαι πάντοτε
μια όμορφη φιλία
Να τα Εκατοστίσεις Πιπίνα μου!
(Ποίημα έκπληξη στο f/b, της Άννας Μονογιού για τα
γενέθλιά μου.)

Ευχαριστήρια...
Σύδνεϋ, 13/3/‘18

Άννα γλυκειά μου Άννα...
Μάζεψες όλα τα όμορφα
όλα τα μυρωδάτα
της φύσης της ελληνικής
δώρα σεπτά και ακριβά
αγάπης δώρα "σημαδιακά"!
Τον άνθρωπο τον σέβεσαι
ξέρεις να τον τιμάς
και η δική σου ομορφιά
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κείνη των αισθημάτων σου
βαθιά αγγίζουν την καρδιά.
Σε λίγο θα γιορτάσουμε
μια όμορφη γιορτή
των γενεθλίων σου αυτή
ηλιόλουστη, σημαδιακή
μοιρόγραφτη, ελκυστική...
Σου στέλνω την αγάπη μου
Φίλη... και Άγγελό σου!
Π.Ε.
(Ευχαριστήριοι στίχοι μου, προς την Άννα Μονογιού
για τους στίχους της τους αφιερωμένους στα γενέθλιά μου.)

*Ευχαριστήριοι στίχοι της Μαρίνας Προμπονά για την κριτική
μου στο ποίημά της «ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!»
(Αθήνα, 14/3/18)

Μια Καλημέρα
θα Σου πω Πιπίνα
απ την καρδιά μου
και το Θεό Ευχαριστώ
που είσαι Φίλη δικιά μου...
Όσο για την ανάλυση
τι λέω "καθώς πρέπει"
γιατί την έγραψε ειδικός
που γνώση κι αγάπη έχει ...
Φιλάκιαααα
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Στίχοι μου - ανταπόδοση στους ευχαριστήριους στίχους της
Μαρίνας Προμπονά, για την κριτική μου στην στιχομυθία της:
«ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!»

Μαρίνα καλημέρα σου
Σύδνεϋ 14 /3/ '18
"Μαρίνα καλημέρα σου
κι οι Μούσες αγκαλιά σου
χαίρομαι που σε γνώρισα
χαίρομαι στην χαρά σου!
Είσαι το θήλυ μάλαμα
σωστή, γλυκειά, σπουδαία
τα λόγια σου είναι ουσιαστικά
κι η συντροφιά σου ωραία!
Σου στέλνω την αγάπη μου
και μια ευχή μου πρωινή
ξάστερη νά 'ναι η μέρα σου
και η καρδιά σου χαρωπή!
Από το Σύδνεϋ με αγάπη!.. "
Π.Ε.

Καλή μου φίλη.... Τζένη....
Εύχομαι να είσαι καλά...
(Στίχοι απάντηση στην Τζένη… F/B
Σύδνεϋ 16/3/ ’18)
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Άνοιξη….
Άνοιξη η μπροστάρισσα...
(μένει ο Χειμώνας πίσω!)
Μάρτης της ο λεβεντονιός
το ίσο κρατά ο Απρίλης
κι ο Μάης ο τριτόγεννος
και μυριοπλουμιστός
αρώματα σκορπίζει...
Το Καλοκαίρι έρχεται
με τους τρανούς τους γιους
Ιούνιο τον μετριοπαθή
Ιούλιο τον μπερμπάντη
τον Αύγουστο του φεγγαριού
και του κρασιού μπροστάρη!
Τις αγκαλιές ολάνοιχτες
να τους υποδεχθείτε!
Τζένη μου σου εύχομαι τα καλύτερα....
Σε φιλώ
Πιπίνα Ε.

Έτσι παλεύει ο έντιμος
Έτσι παλεύει ο έντιμος
ο άνθρωπος μαθές...
Φορά το σθένος στέμμα του
την τόλμη του ασπίδα
και την τιμή του έμβλημα
στο μέτωπο σφραγίδα...
Άννα... Χρόνια πολλά και λαμπρά....
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Απάντησή μου στην Άννα Μονογιού... για τους στίχους της...
στις 19/3/'18 στην γενέθλια ημερομηνία της....

Πολύτιμες στον αιώνα...
Sydney 21/3/’18

Με τραβούν ολημερίς.
Δεν μπορώ ν' ασχοληθώ
μαζί τους, ολημερίς...
Έλεος! Είμαι θνητός!
Η ζωή δεν είναι απόλυτα
δική μου....
Το μοίρασμα δεν δέχονται
οι άμοιρες!
Τα κοσμικά τους χρώματα
φορούν χορεύουν
στροβιλίζουν.
Με χαϊδεύουν....
με παιδεύουν
μου μιλούνε σιγανά
κι άλλοτε ψιθυρίζουν
και την καρδιά μου
δελεάζουν....
Μα δεν μπορώ καλές μου
κουράστηκα!
Σε διάλειμμα είμαι...
σεβασθείτε την ανάγκη μου
της περισυλλογής...
Σας έχω κατά Νου....
σας τρέφω
απάνω σας καρφώνω
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τις ιδέες μου
ποτίζω τες ροδόσταμο
κι άλλοτε χολή!
Είμαι υπό εξάρτηση!
Δαίμονες οι προδότες
της ζωής
κι εσείς....
-όσο κι αν είστε όμορφεςκοντά μου υποφέρετε!
Ίσως ταιριάζει σας
ο κήπος της ΕΔΕΜ...
Όμως δείτε πού ζω!
Στην κόλαση της Γης...
Συγγνώμη σας ζητώ
σύντροφοι στην παράσταση
της άθλιας ζωής!

Αχ, Ουρανέ!..
Σύδνεϋ 29/03/2018

Κοίταξα το χρώμα σου ουρανέ.
Το γαλανό το φωτεινό,
της αισιοδοξίας...
Κοίταξα τους ανθρώπους
που σφαδάζουν από φόβο...
τις φαμίλιες των απαχθέντων..
Δύο ανθρώπων
-την πατρίδα υπηρετούσανπου, ποιος ξέρει τι να είδαν
τι τάχατες να νιώσανε
ως οι απαγωγείς
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της όχθης της απέναντι,
χάλασαν την ζωή τους!
Ποια μοίρα τους εμοίρανε
το βήμα τους να χάσουν
και στα καλά καθούμενα
το έρεβος να πιάσουν...
Τι κάνει ο συνάνθρωπος
πώς άραγε να νιώθει
σαν δεν μπορεί αληθινά
μια λύση για να δώσει...
Νιώθω βαθιά στο στήθος μου
την μάνα, το κορίτσι,
την έρημη τη σύζυγο
και το φτωχό παιδί!
Σε προσευχή από τα βάθη
της καρδιάς,
την λύτρωση ικετεύω
να λάβει σάρκα και οστά!

ΑΓΑΠΗ-ΦΑΡΜΑΚΙ...
Σύδνεϋ 31/3/’18

Μην την κοιτάς στα μάτια
γιατί θα μαρμαρώσεις!
Ψάξε για την ψυχή της
αν θέλεις να την νιώσεις!
Την είπανε ΑΓΑΠΗ...
κάποτε όμως γίνεται
ατόφιο το φαρμάκι...
286

Το ίδιο είναι νόμισμα
η αγάπη - το φαρμάκι.
Κράτα καλά το νόμισμα
και ας στάζει και φαρμάκι!
Τριγύρω κοίτα και θα δεις
η αγάπη περισσεύει
γιατί το μίσος πιο συχνά
θαρρείς πως βασιλεύει…
Όμως ο άνθρωπος δεν ζει
ποτέ χωρίς αγάπη,
και αν νομίσει πως μπορεί
το κάνει από γινάτι…

Ο ΑΠΡΙΛΗΣ
Σύδνεϋ 1/4/2018

"Ο όμορφος γιος της Άνοιξης
-τον βάφτισαν Απρίληφορά στεφάνι στα μαλλιά
κι αρώματα μοιράζει
τον ήλιο έχει συντροφιά
ακόμη κι αν γκρινιάζει....
Ας τον δεχθούμε με χαρά
μας φέρνει τόσα δώρα
και την καρδιά της Άνοιξης
στην αγκαλιά του, την κρατά,
για μια φορά, ακόμα....
*Στίχοι της στιγμής που απευθύνονται στην Μαρίνα
Προμπονά: «Αγαπητή μου Μαρίνα ... Ας τον καλοπιάσουμε!
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τον όμορφο Απρίλη... Εύχομαι Καλή Μεγάλη Εβδομάδα!»

Ήρθες ξαφνικά...
Σύδνεϋ 2/4/2018

Ήρθες ξαφνικά... απροειδοποίητα.
Ταράχθηκα.
Ήσουν η ψυχή, αγαπημένης αδελφής
τόσο μα τόσο λυπημένη
που είχες φύγει... πάντα παρεξηγημένη!
Δεν σου ταίριαζε ο Άδης...
Ήσουνα ο ήλιος
παρεξηγημένος στην οχλαγωή
άπρεπου χώρου...
Το φως σου μάταια μαρτυρούσαν
εκείνοι που είπαν
πως σ' αγάπησαν...
Σε ρώτησα... "τι συμβαίνει;"
Απάντησες φειδωλά...
"Του μίλησα στον διάδρομο...
και όχι στα κρυφά!"
Διαμαρτυρήθηκες ήσυχα... βουβά...
Ήθελα να καταλάβω.
Το μήνυμά σου ήτανε παράξενο!
Έζησα τόσο μακριά σου!
Οι "δικοί σου" ποτέ
δεν έσκυψαν στην ψυχή σου...
δεν είδαν τι σε σκότωνε για χρόνους...
Οι γνωστοί-άγνωστοι σε κοίταζαν παράξενα!
Έζησες χωρίς να υπάρχεις...
υποχείριο μιας φριχτής παρεξήγησης!
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Μια κουκουβάγια έκραξε
σε εκείνη την οδυνηρή αχνάδα...
"φεύγω" ψιθύρισες
και χάθηκες
σε τόξο ουράνιας φαντασίας...
"Γεια σου!" ψιθύρισα με πόνο βαθύ,
νοερά θαρρείς,
μιλούσα στην σκιά σου
πολυαγαπημένη μου,
ότι απέμεινε από τον αλλοτινό ήλιο...
Τον Δικό Σου Τον Ήλιο!

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ....
Σύδνεϋ 2/4/’18
Ο ΠΟΝΟΣ ΒΑΘΑΙΝΕΙ.
ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ
ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΕ!
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΙΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΘΑ ΑΠΟΤΑΝΘΕΙΣ
ΠΟΥ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
ΑΜΕΤΡΗΤΟΙ
ΓΕΜΙΣΑΝΕ ΤΗΝ ΓΗ!
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Κτίστη μου και Πατέρα μου....
Σύδνεϋ 6/4/’18

Κάθε χρόνο
κάθε τέτοια εποχή...
που η φύση πανηγυρίζει
που το λουλούδι μπουμπουκιάζει
και ντροπαλό γυμνώνεται
στα μάτια της ζωής....
ο άνθρωπος διαλέγει να στερεί
ό,τι αγαπάς θεέ μου
ό,τι σε κάνει πιότερο
να πονάς...
τον Αη Μοναχογιό σου!
Κάθε μια τέτοια εποχή,
κι αναρωτιέμαι το γιατί....
οι απάνθρωποι στερούν
χωρίς φειδώ, τα νιάτα, την ζωή...
Πάντα μια τέτοια εποχή
στα αλώνια στήνει ο χάρος
τον χορό, Πατέρα
το γιαταγάνι του ολημερίς θερίζει
με άφθαστη υπομονή
με μια αιώνια προκοπή
την φθονερή δουλειά του...
Πάλι ο ουρανός σκοτείνιασε
Κτίστη μου και Πατέρα μου
οι Τελώνες, οι Γραμματείς
κι από κοντά οι Φαρισαίοι
σκληρίζοντας αιτούνε
το αίμα ενός αθώου
"Σταύρωσον! Σταυρωσον Αυτόν!"
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σκληρίζουν...
κι σναρωτιέμαι ποιος θα είναι
ο πρώτος
από τους δεδηλωμένους
αναμάρτητους
που τους ήλους θα καρφώσει
στον αθώο της ζωής...
Ποιος θα είναι ο Πόντιος Πιλάτος,
που θα νίψει τα χέρια του
από το μίασμα της ουδετερότητας!
Ποιοι θα είναι οι ιεροεξεταστές
που περνώντας
τον Ρουβίκωνα της ηλιθιότητας
δηλώνουν δικαιοδοσία αποφάσεων
άσχετων με τον άνθρωπο...
Κτίστη μου και Πατέρα μου
αν άπαντα εποίησας με Σοφία
με περισσή Αγάπη
γιατί το μίσος κατασφάζει
την Αλήθεια,
γιατί ο δυνατός συντρίβει
τον αδύνατο;
Κοίταξες αλήθεια
μέσα από την λάμψη
του Ήλιου της Δικαιοσύνης
τα πονηρά μονοπάτια του μίσους
που τρέφει ο συνάνθρωπος
προς τον απέναντι;
Κτίστη μου και Πατέρα μου
μην επιτρέπεις επιτέλους
ο άθλιος να ποτίζει με όξος και χολή
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τον συνάνθρωπο...
Η Ανάσταση
των νεκρών αναξιοπαθούντων
στην οικουμένη
ας γίνει επιτέλους αλήθεια!
Ας βλαστήσει η πεποίθηση
ότι το δίκαιο δικαιούται
ότι ο άνθρωπος
μπορεί να ζήσει ειρηνικά
με τον συνάνθρωπο......

ΑΔΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ "ΧΡΙΣΤΩΝ"
Σύδνεϋ 7/4/’18

Τον μυστικό Δείπνο ζήσαμε
την προδοσία του Ενός
γευτήκαμε
τα Πάθη μαρτυρήσαμε
και πουθενά Ανάσταση!
Κύριε, ακολουθήσαμε
την πορεία σου
όμως οι λόγοι
που δεν επιτρέπουν
την αποκαθήλωση...
την Ταφή και
την Ανάσταση της Λύτρωσης
είμαστε εμείς οι ίδιοι
και το αποδείξαμε
τους τελευταίους αιώνες...
Συγχώρεσε
τα ανομήματά μας, Κύριε...
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Αναρωτιέμαι όμως γιατί
η άνομη θυσία!
Γιατί τα Πάθη και η προδοσία
εφόσον η ΣΤΑΥΡΩΣΗ
του υιού του ανθρώπου
είναι εσαεί Πάθος!
Οι προδότες πολλοί
και οι ΧΡΙΣΤΟΙ
που αγωνίζονται
για τα δίκαια ελάχιστοι!
*Σήμερα το πρωί άκουσα τα κατορθώματα των Ισραηλιτών
(Αμερικάνοι είναι βρε παιδιά!) εναντίον των Παλαιστινίων και
άθελά μου σκέφτηκα πως είναι οι ίδιοι οι Ιουδαίοι που άλλοτε
σταύρωσαν τον ΥΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ γιατί ήταν ο
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ!

ΧΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΙΑΣ
Αλήθεια ξέρεις
Κάποιον που αδιαφορεί
Για τον θάνατο;
***
Εσύ ειδικά
Σιώπησε δια παντός
Είσαι το τέλος!
***
Προσπαθώ, Εγώ…
Αδιαφορείς, Εσύ…
Χωρίζουμε; ΝΑΙ!..
***
293

Φωτιές ανάβεις
Τα λόγια σου καρφώνουν
Αμνόν τον Θείο!
***
Φρικτό χτύπημα
Μαχαίρι στην ψυχή μου
Προς Θεού! ΥΒΡΙΣ!
***
Φύσηξε ΣΙΜΟΥΝ
Γλεντάει ο Πόλεμος
Η ΖΩΗ φθίνει!
***
Να μη ξεχνούμε
Πως η Ιστορία ζει
Και βασιλεύει!
***
Υπάρχουν πάντα
Εκείνοι που γνωρίζουν
Πώς να την γράψουν!
***
Το ψέμα που ζει
Το σβήνει ο θάνατος
Αύριο… πάλι!
***
Γεννηθήτωσαν
Ζωή, Χαρά, Θλίψη
Εις τον αιώνα!
***
Το φιλί ζωής που
Μου πρόσφερες άλλοτε
Το παίρνεις πίσω!
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Εξομολογείται ος
Είναι αναμάρτητος
Ο κακός χαίρει!
***
Ισκαριώτες
Προδίδουν Αμνόν τινα
Και βασιλεύουν!
***
Ράπισμα Ένα
Το δεύτερο μάγουλο
Αναμένει το!
***
Ο κούκος κράζει
Η μηχανή πολέμου
Ετοιμάζεται!
***
Άνθρωποι… εμπρός
Τρελός ο Τραμπ, σφυρίζει
Η Γη πάγωσε!
***
Ποιος είπε τι
Και κάτι το γελοίο…
Ολοκαύτωμα!
***
Στάσου στιγμή μια
Πάρε το δοξάρι σου
Ποιητή, παίξε!
***
Να κλάψω θέλω
Δεν μπορώ… το δάκρυ μου
Σκληρό… Πάγωσε!
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Τον πόνο σβήσε
Μες το όνειρο, μπορείς!
Κοιμήσου λοιπόν!
***
Δεν μπορώ να δω
Η ομίχλη κάλυψε
Την ευτυχία!
***
Φοβάμαι… μόνος…
Δίπλα πολύ ερημιά
Μόνος στον κάμπο…
***
«Και τώρα...!» είπας
«Θέλει κυβερνήσει -φευ!Το μέγα σκότος!»
***
Μα… κυβερνά…
Κάλυψε ήδη τη Γης!
Τετέλεσται ουν!
***
Θεέ… Κτίστη μας…
Πώς αφήνεις στο χάος
Την κυβέρνηση;
***
Στάχτη γέμισε
Πνέει πια τα λοίσθια
Η πόλη… η Γης!
***
Γράψε στον βράχο
-Πιάσε ένα κάρβουνοΑστερόσκονη!
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Ό,τι έμεινε…
-η Αποκάλυψη… ναι…Το καθάρισε!
***
Στην άλλη Ζωή,
Θήραμα ο έρωτας
Τοξευτές εμείς!
***
Προς το παρόν, θα…
Ψάξω για τερμίτες… ναι!
Αυτά γλύτωσαν!
***
Έτσι νηστικοί
Θα ονειρευτούμε το
Απόν μέλλον μας!
***
Δύο άγγελοι
Παίζουνε με την στάχτη!
Νεύσε… «Κίνδυνος!»
***
Η Μουριά πάει
Άρρωστη η σταφυλιά
Κοντά τους εμείς!..
***
Ατομικός ο…
Πόλεμος δολοφόνος!
Καταραμένοι!
***
ΕΙΠΑ… Ξείπα… τέρας!
Δύναμη - έγκλημα - Ω!
Πρόεδρος… Κάτω!
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Κυνήγι ψυχών
Κυνηγός ο ένοχος
Θάνατος στον που…
***
Mάτια όμορφα
Μάτια μου… Καστανά μου!
Καλ0συνάτα
***
Λαλίστατη η Σιγή
Σύδνεϋ 21/04/2018

Να κλειώ λέω τα μάτια μου
καθόλου να μη βλέπω...
Τ' αυτιά μου -αν και βαρήκοαθέλω να τα σφραγίσω!
Έτσι τα μάτια της Καρδιάς
θα κλαίνε ίσως λιγότερο
και της Ψυχής μου η σιγή
λαλίστατη δημιουργίας γλώσσα
θ´ αποβεί!
Μην κλαις λοιπόν
που έσβησε ο ερωδιός
στο γερασμένο δέντρο μας
ούτε που η νύφη η γραβανιά
έχασε τον ανθό της...
Τον άθλιο Ποιητή αναλογίσου
που χάθηκε μέσα στην Σιγή
Ίσως κι αυτός αναστηθεί
μες την Λαλίστατη Σιγή...
την Υποκρίτρια Αυτήν!
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Ξέρε το…
Σύδνεϋ 11/5/18
Αφιερωμένο στην φίλη
Τζένη Κουφοπούλου
εξαιρετική ποιήτρια

Ξέρε το… πως της ψυχής το πέταγμα
Αέναο πως είναι! Πως ακατάπαυστα…
τα όσα αγαπάμε μέσα μας στον αιώνα
κουβαλάμε…
Δεν βλάπτει η όποια αγαπημένη παρουσία…
Κι ετούτο είναι αληθινά, υπεροχής ουσία!
Άσε τον Νου να συνοδεύει την Ψυχή…
Πέτα στο έβδομο της Άνοιξης, γαλάζιο
Ευχήσου ό που λατρεύεις κι αγαπάς
να στείλει με τον ήλιο μήνυμά του!
Τα βλέφαρά σου να φιλήσει απαλά
στα μάγουλα το χάδι ν’ ακουμπήσει
και σαν κρυφτούνε οι αχτίδες
στα ξανθά σου τα μαλλιά
το μητρικό ας χαίρονται….
το άγιο τ’ άρωμά σου!»
Υποσημείωση: Χωρίς να αλλάξει η ουσία του ποιήματος,
ελάχιστες λέξεις έχουν αφαιρεθεί ή μετακινηθεί.
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Η μητέρα το ξέρει!
Σύδνεϋ 13/5/’18

Η γυναίκα νιώθει πιότερο ίσως...
την ΜΑΝΑ!
Είναι δεν είναι μάνα η ίδια
γνωρίζει την γυναίκια φύση της
την ανάγκη της, της τρυφερότητας,
το χάδι, το σεμνό, το όμορφο
τ’ αγκάλιασμα της ευγνωμοσύνης,
το φιλί της αγάπης!
Τα βλαστάρια της,
νιώθουν την φύση της
κι ανταποκρίνονται... έτσι, απλά.
Ο Πλάστης φροντίζει
γι' αυτόν τον ομφάλιο λώρο
που νοητός κρατά ενωμένους
την γεννήτρα με τα μωρά της!
Μητέρα σημαίνει άδολη αγάπη
προσφορά χωρίς ανταπόδοση
αγωνία, ευχές και όνειρα,
για το μέλλον του σπλάχνου,
καρδιοχτύπι στην απροσδόκητη
σιωπή του,
ευτυχία για την ευτυχία του!
Μητέρα! Τα δίνει όλα για
τα «μωρά» της
της όποιας ηλικίας!
Αυτό που σιωπηλά, αιώνια θ’ αποζητά…
είναι η τρυφερότητα, είν’ η αγάπη...
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ!
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Γυρίζω πίσω…
Σύδνεϋ 18/5/’18

Γυρίζω πίσω
τα μάτια μου ακούραστα
στο βάθος του χρόνου
αναδεύουν την αχλή
που αιωρείται
ανάμεσα στα ορατά
της μνήμης
και τ' άλλα που σβήσανε
στους τέσσερις ανέμους
της ύπαρξης...
Εδώ είμαι...
στέκομαι ορθή
στα ραπίσματα...
Δεν χρειάζομαι
την στήριξη ενός
μόνο την θέλησή μου
που ήδη με έφερε εδώ
χωρίς ν´ αγκομαχώ...
Ακόμη ψάχνω
τα αλλοτινά χαμόγελα
το ξεκάρδισμα το παιδικό
το κλάμα της οργής
το στέγνωμα των δακρύων
με την ανάποδη
της παλάμης...
Τρέχεις κοντά μου
χαϊδεύεις τα μαλλιά μου
φιλάς τις υγρές παρειές μου
και ψιθυρίζεις
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«έλα μωρό μου, σ´αγαπώ
αύριο θα έχεις ξεχάσει
το κακό όνειρο
και θα αναρωτιέσαι…»
Τώρα που έχω ζήσει
κι έχω νανουρίσει
τα μωρά μου
με παραμύθια αισιοδοξίας
καταλαβαίνω τόσα για σένα
που λείπεις
που θα λείψω….
μα όλοι θα λείψουμε!

ΤΕΛΟΣ
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Περιεχόμενα
Τίτλοι-Σελίδες
Εισαγωγή στην ποίηση και άλλα δημιουργήματα σσ. 5-6
ΜΕΡΟΣ Α’
Άνοιξη… ή Φθινόπωρο… σ. 7
Γράφεις… σ. 9
‘Ο,τι χρειάζομαι… το έχω! σ. 11
Πλάστη των Θνητών σ. 12
Μη με κοιτάς σ. 13
Τι φταίει επιτέλους; σ. 15
This Sunday σ. 16
Not that well… obviously!.. σ. 17
“Βulldust!” σ. 18
«Μεγάλη μπουκιά φάγε
Μεγάλη κουβέντα μη λες!» σ. 19
Δεν είμαι καλός κ’ αγαθός… σ. 19
Δεν είδα… δεν ξέρω… σ. 20
Ένα μεγάλο ευχαριστώ… σ. 21
«Το ήξερα ότι ήσουν όμορφη!» σ. 21
Θυμώνω! σ. 22
Ένας… επί επτά! σ. 23
Το παγωτό… σ. 25
Αστέρι μου!.. σ. 26
Ταξιδεύω στις γραμμές σου σ. 28
Έγνοιες σ. 30
Το Βιβλίο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ σ. 33
Όχι άλλο ετούτο το ποτήρι! σ. 38
Ένας ατέλειωτος διάδρομος…
Ένα τούνελ… σ. 41
Αγαπημένε, έρωτά μου μεγάλε… σ. 44
Και πώς να κλείσω μάτι; σ. 45
Ο Άδης το ’χει τούμπανο… σ. 48
Αληθινό Παραμύθι σ. 49
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39

Μονόφθαλμος ο άνδρας! σ. 51
Καρδούλα μου! σ. 55
Stop talking… keep walking! σ. 58
Ο άνθρωπος που έχασε
τον δρόμο του… σ. 60
Άδειασε, γέρασε… σ. 64
Καλώς βρεθήκαμε σ. 66
H Γνωστή-άγνωστη Κυρία! σ. 68
Αείποτε εχθρός των αδυναμιών μου,
υπήρξαν τα γενναία τείχη
της θέλησής μου! σ. 69
Eίπες… σ. 71
Ιντερμέδιο 1. σ. 75
Μία Αγγελία
Ιντερμέδιο 2. σ. 77
Όνειρο-χίμαιρα σ. 76
Σήμερα… σ. 79
Για ποιον γιορτάζουν
οι καμπάνες… σ. 83
Τα δύσκολα σ. 88
Φως μου! σ. 92
Τα τριαντάφυλλα… σ. 93
Ταξίδι αγάπης σ. 94
Γιάννινα 2015… σ. 95
Αχ Ξενιτιά σ. 96
Ερωτευμένη μου ψυχή! σ. 96
Oh, my girl… σ. 98
Ναι, έτσι είναι η ζωή! σ. 99
Νιο Τρεχαντήρι… σ. 99
Καρδιά μου πώς αντέχεις; σ. 100
Κόρη! σ. 102
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COMMUNICATIONS OF IMPORTANCE
Email - Χαράς Ευαγγέλια σ. 104
I received a letter from my friend, T.K. p. 105
I Answered T.K’s letter p. 105
«diasporic literature»: Αμφίδρομο σχόλιο
από την Πιπίνα Ε.- στο ποίημα του Άρι Α. σ. 106
FACE/BOOK
*Πώς περνούν οι μέρες... πλησιάζει και η Εθνική μας Εορτή
την 25η Μαρτίου... σ. 107
*Πιπίνα Έλλη απαντά στην Μένη Μίγκα; σ. 109
*Πιπίνα Ε., Sydney, Fri 16/12/16), Σχόλιό μου, στο ποίημα
του Σπύρου Α… στο on Friday 16/12/16 in Greece, «Ο Νέος
Μεσσίας»!σ.110
*Πιπίνα Ε.: απάντησή μου στην κατάθεση του Χαράλαμπου
Γ., Facebook, on Tuesday 13/12/16, σ. 111
*H Πιπίνα Έλλη σχολιάζει το ποίημα της Πόλα Βακειρλή
Στέρφα μέρα, στο F/book, Sydney 2/12/16… σ. 112
*Η Πιπίνα Έλλη, απαντά στο σχόλιο του Γιώργου Σταυράκη
στο F/B, στις 30/11/16, για το ποίημά της Ευφρόσυνη… σ. 112
* Η Πιπίνα Έλλη απαντά στο σχόλιο της Άννας Μονογιού.
στο (F/B), στις 30/11/16, για το ποίημα της Ευφρόσυνης σ.
113
*On Wed 30/11/16, an answer from Pipina E. to Spyros
Soldatos, re: the poem Eufrosyni at F/B σ. 113
Η καλημέρα μου ζεστή Πιπίνα Ε., στίχοι αφιερωμένοι στον
Γιώργο Σταυράκη Sydney, 27/10/16, σ. 114
*Πορτοκαλένια
Πιπίνα Ε.,
«my verses....» to George
Stavrakis Sydney, 17/10/ 16, σ. 115
*On 21/9/16 (Σύδνεϋ F/B), σχόλιό μου σε δύο στίχους, για την
ανάρτηση της Κρητικιάς δημοσιογράφου και ποιήτριας,
Ελευθερίας Κατσηφαράκη, σ. 115
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*24/11/2016, Eleni Tσίτση Q: «… και τα τρια φερουν μια
συγκινηση ενος πονου που μοιαζει να εβγαλε ριζες στην
καρδια και ολοενα μεγαλωνει...» σ. 116
*Tue 22/11/16, στίχοι της Πιπίνας Έλλη, «Ξενιτεμένα μου
παιδιά» 22/11/2016 σε σχέση με την ανάρτηση του Γ.
Σταυράκη... στο F.B. , σ. 116
*George Stavrakis commented on my book… «Περιμένοντας
τουs Αγώνεs», 5/11/16, σσ. 115-117
*Στο «Kallitehnopoieiο» Facebook, comment της Πιπίνας
Έλλη, on Ioannetta’s Dokonari poem: «Το ταξίδι», (1/11/16),
σ. 118
*28/10/16, F/B, "O καιρός της ψυχής μας μετράει..." είπας
(George Stavrakis on Facebook)... σ. 118
*27/10/16 f/b, στον G. Stavraki... From Pipina Elles με
στίχους, «Η καλημέρα μου ζεστή…» σ. 118
*23 /9/16 (facebook)… για τον Στέλιο Χαλβατζή στίχοι από
την Πιπίνα Δ. Έλλη «“Κάνε κουράγιο φίλε μου..» σ. 119
*Στίχοι στην Ελληνική 2016 plus 11/ 9/ 16, απάντηση-σχόλιο
της Πιπίνας Έλλη, στο «τι λες τώρα;» που μοιράστηκε η Μένη
Μ…., σ. 119
*9/9/16 (F/B) στιγμιαίοι στίχοι της Πιπίνας Έλλη, ως σχόλιο
στην Α. Μονογιού «Θάλασσα πικροθάλασσα…» σ. 120
*Στην Άννα… στον Στέλιο με αγάπη…. σ. 121
*Απάντηση της Πιπίνας Έλλη, σε επικοινωνία με την Άννα
Μονογυιού, «Άτιτλο (στίχοι) ©Γράφει η Πιπίνα Έλλη (Elles)
σ. 122
*A Face book comment of mine (Πιπίνας Έλλη) that was
cut!... σ. 123
ΜΕΡΟΣ Β’
Haiku, Haikai, Renga
Μορφές τεχνικής Ιαπωνικής ποίησης
1. Haiku σσ. 126-128
2. Haikai σσ. 128-130
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3. Renga σσ. 130-135
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ…
Γιατί Πλάστη μου; σ. 136
Καμώματα… για καμώματα! σ. 138
Φουσκοθαλασσιά σ. 142
Πρώτη του Μάη σ. 146
Βρέχει… σ. 148
Οι εποχές αλλάζουνε... σ. 151
Καλέ μου σ. 152
Μην κλαις σ. 153
LONDON BRIDGE… σ. 154
Mάνα σε κλαίω… σ. 156
Ψάχνω σ. 157
Τι έκανα; σ. 159
Το ωρολόγι σ. 160
Το περιστέρι σ. 161
Δύο φατσούλες σ. 163
Στιγμές ικανοποίησης σ. 164
“Αut Caesarm aut nihil” p. 165
Ουροβόρος Όφις σ. 168
Σ΄αγαπώ θάλασσα σ. 171
Ταξιδεύω σ. 174
Δεν είναι έτσι! σ. 176
Ο περιπατητής σ. 179
Μίλα μου σ. 180
Ο Όνειρος σ. 182
Τι κι αν με πολιορκείς! σ. 185
Μήνας μπαίνει… σ. 187
Το χρώμα σου σ. 88
Χωρίς ίχνη σ. 188
Βύζαξε πάνω στο χώμα σ. 190
Ελεύθερος… σ. 192
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Εδώ δεν υπάρχει θεός σ. 196
Μιλάς σ. 198
Την είδα σ. 199
Η Ζωή μου σ. 203
Νεραϊδόμορφε σ. 205
Αριάδνη σ. 206
Θάλασσα σ. 207
Το καμπαναριό σ . 208
Το δρεπάνι σ. 209
Και τώρα… σ. 211
Στο πηγάδι… του Δράκου… σ. 212
Ο Αετός σ. 214
Γιασεμάκι μου σεμνό σ. 217
Στο άναμμα του ουρανού σ 217
Ανδρέα είσαι τρομερός σ. 217
1.Έτσι… σ. 218
2.Μια στιγμή σ. 219
Δύο ερωτευμένα παιδιά σ. 220
Το ξέρω σ. 221
Haiku 2017 p. 223
Τι σκέπτομαι!.. σ. 224
Η Πίστη στο Αγαθό Πεθαίνει σ. 224
ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ σ. 227
Ζωή Χρόνος Εσύ! σ. 228
Ακούω σ. 229
Απαντώντας στην γνωστή ερώτηση του f/b σ. 230
Μελαγχολία σ. 232
Παρατηρητήριο Λιγκιάδες σ. 234
Αέρινα μονοπάτια σ. 235
Γιορτή σ. 235
Φωτεινή… / Βρέχει ο Ουρανός σ. 237
Νύχτωσε! σ. 238
Σάββατο ξανά! σ. 239
Μια στιγμή μονάχα στάσου σ. 240
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ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΓΝΤΕΣ σ. 241
Κάστρο… Γιάννινα σ. 243
Στην Μαρίνα Προμπονά… σ. 244
Βρέχει ο Ουρανός βροχή γερή σ. 245
Πώς με πονά η σκέψη σου!.. σ. 246
Στην Φωτεινή Γεωργαντάκη Ψυχογιού σ. 246
Γιορτές… σ. 247
Ιντερμέδιο σ. 248
Εξομολόγηση φόβου Αγαπημένου Αστέρα! σ. 251
Πόσο όμορφη είναι η Ζωή… η όποια Προσδοκία! σ. 253
Μια νύχτα σ. 255
Καταμεσής το καλοκαίρι σ. 256
Σου γράφω σ. 257
Βούλα Λεοντίδου Πλάτωνα: Απάντησή μου σε σχόλιο f/b σ.
258
Απάντηση σε σχόλιο στο f/b, για το περιβάλλον των
Ιωαννίνων σ. 259
Η «μαμά» μου κι εγώ… σ. 260
Το αδιέξοδο που νιώθω σ. 260
«Μην αφήνεις να υψωθούν τείχη ανάμεσά μας…» σ. 261
Ύμνος στον Φεβρουάριο ή Φλεβάρη… σ. 262
Μικρή Κυρία σ. 263
Η Γιαγιά με τις άπειρες εγγονές! σ. 264
Φεγγάρι μου σ. 268
Ο Καθρέφτης σ. 268
Ο Ουρανός χαμένος από χέρι… σ. 271
Και κάτι από το παρελθόν… Διακοπές στην Ελλάδα… 2003,
σ. 274
1.Κάποιες φορές σ. 274
2.Τους λόφους… σ. 275
3.Τότε σ. 276
4.Και όμως σ. 277
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ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…
Ήλιε μου... Καλημέρα Σου σ. 278
Επέτειος γενεθλίων ©Άννα Μονογιού σ. 279
Ευχαριστήρια... σ. 280
Ευχαριστήριοι στίχοι της Μαρίνας Προμπονά για την κριτική
μου στο ποίημά της «ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!» σ. 281
Στίχοι μου - ανταπόδοση στους ευχαριστήριους στίχους της
Μαρίνας Προμπονά, για την κριτική μου στην στιχομυθία της:
«ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ!!!» Μαρίνα καλημέρα σου
σ. 282
Καλή μου φίλη.... Τζένη.... / Άνοιξη σ. 283
Απάντησή μου στην Άννα Μονογιού... για τους στίχους της....
στις 29/3/'18, στην γεννέθλια ημερομηνία της... σ. 283
Πολύτιμες στον αιώνα... σ. 284
Αχ. Ουρανέ!.. σ. 285
Αγάπη-Φαρμάκι… σ. 286
Ο Απρίλης σ. 287
Ήρθες ξαφνικά!.. σ. 288
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ... σ. 289
Κτίστη μου και Πατέρα μου... σ. 290
ΑΔΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ "ΧΡΙΣΤΩΝ" σ. 292
ΧΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΙΑΣ σ. 293
Λαλίστατη η Σιγή σ. 298
Ξέρε το, σ. 299
Η μητέρα το ξέρει! σ. 300
Γυρίζω πίσω… σ. 301
ΤΕΛΟΣ
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Πιπίνα Δ. Έλλη (Εlles)
Η Δρ Πιπίνα Δ. Ιωσηφίδου-Έλλη (also known as Pipina D.
Elles) είναι ανεξάρτητη ακαδημαϊκός και ζει στο Σύδνεϋ…
Έχει σπουδάσει Κλασσική Φιλολογία στον Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και Νέα Ελληνική Φιλολογία στην Australia (όπου
ζει από τα 24 της χρόνια) στο Πανεπιστήμιο New England
(B.A.), Sydney University (M.A), Flinders University, Adelaide
(PhD). Her thesis on Kazanztazkis’ Theatre Plays, examines
the role of women as it was perceived by their author) Έχει
εκδώσει 40 τίτλους διαφορετικού περιεχομένου: Ποίηση,
Θέατρο, Μυθιστόρημα, Νουβέλα, Μικρές Ιστορίες, Παιδικό
Μυθιστόρημα, Παραμύθια, Μελέτες…
pipinaelles@hotmail.com
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