


Θέρος, έρχεται θέρος, η ιδεώδης ηλικία της θύμησης, με τις μούσες της και τις πηγές της, 

που  μέσα  τους,  καλοκαίρια  παλιά,  με  θεριστάδες  φτωχούς  κι  αλωνάρηδες  με 

πυγολαμπίδες,  ευωδιές  και  σαρτακούκους  και  μεσημέρια  φτιαγμένα μ’  αθάνατο υλικό 

γεύσεων κι αισθήσεων, ρίχνουν σκιά στο τώρα.

Στο σήμερα της αστικής ισοπεδωτικής παρακίνησης για τουρισμό μαζικό, μαζικότατο, 

κενό.  Στο  σήμερα  των  Ακτών,  όπου  Δήμοι  και  πρώην  κοινότητες,  με  χέρι  και  μάτι 

εργολάβου, στρώνουν με μπουλντόζες τα βότσαλα, γιατί λέει…ο χειμώνας που πέρασε 

και τα κύματα, τα φεγγάρια κι ο Ιούλιος πρέπει να’ ρθουν στα μέτρα της ξαπλώστρας της 

πλαστικής,  του  φραπέ,  του  ενοικίου,  της  αρπαχτής,  του  αντηλιακού,  της  τεχνητής 

επιδερμίδας,  των  κινητών,  των  δανείων,  των  Α.Τ.Μ.,  των  δόσεων.  Ναι,  καλοκαίρια 

πωλούνται με δόσεις και η θάλασσα δεν…ακούγεται, δεν έμαθε τ’ αυτί.

Αδικαιολόγητοι μπροστά της συνεχιστές - ακόμη κι εκεί - της καθημερινής ευτέλειας, 

σαχλοί,  και  υπερόπτες,  θύτες  και  θύματα,  τύποι  αντιπροσωπευτικοί  μιας  ευημερίας 

ψεύτικης, φτιαγμένης από πείνα, δυστυχία και θάνατο, αλλωνών, όπου γης. 

Τι μπορεί να πει άραγε σήμερα η γεμάτη πλαζ;

Της λείπει ίσως η επιθυμία, ο πόθος για ζωή πιο αληθινή. Φορτωμένη συχνά, βαριά με 

την δική της αδυναμία παρέμβασης, προσπαθεί να "ζήσει" ξεγελώντας… ξεγελασμένη.

 Άλλωστε κι ο "χρόνος είναι κοροϊδευτικός"

Προς όλους…  Δεν είναι;



Ανθολόγιο

ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

Αν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω.

Πλην ένα πράγμα με χαράν στον νου μου πάντα βάζω - 

που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των που μισώ)

που έχει τόσους αριθμούς, δεν ειμ’ εγώ εκεί

απ’ τες πολλές μονάδες μια… Μες στ’ ολικό ποσό

δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ’ αρκεί.

Κ.Π. Καβάφης



Κουκίδες

Φλεγόμεθα

•

Αλητεύοντας

αληθεύοντας

μονάχα

•

Όσο περνούν τα χρόνια

ασπρίζουμε και πιο φωναχτά

•

Φιλήδονοι ασκητές

Φιλέρημοι εραστές

Σ-το   μάταιο   ρημάζουν

•

Όλη τη Νύχτα

στο στομάχι έσκαβε

εξορύξεις υλικών ατελής καύσης

γαστρικά υγρά λιμνάζοντα

κηλίδες

•

Τόσο θυμωμένος 

που έσβησαν τόσες πυρκαγιές

δίχως

καμιά σειρήνα ν’ ακουστεί

•

Από τον περίβολο της Φυλακής

από το πιο ψηλό σημείο της

δεν φαίνονταν πέρα 

άλλα φώτα

ούτε καν άλλης Φυλακής

Παρασκευάς Βάκαλος



Ξαναγυρίζω

στο σκαμμένο χωράφι

στον κατάπληκτο στεναγμό

στην καταβολή 

της φωνής σου, 

για λίγο

έξω από το χρόνο, 

για τ’ όνομά σου, 

μήπως 

μ’ άλλα λόγια

το θυμηθώ.



Ο φόβος

ρίχνεται στην αγκαλιά σου, 

ανθίζει

με τα χείλη σου, 

παύει…

Ύστερα πάλι, 

ξεκάθαρα

ακούγεται

από μακριά

σαν καταρράκτης.



γεμάτες πια

οι λαγκαδιές, καλοκαίρι, 

και τα τείχη

και οι χώροι οι κοινόχρηστοι

δεν περιμένουν

κι όμως, θα’ ρθουν

τα νέα μελτέμια,

θα ξεκαθαρίσουν 

ό,τι απόμεινε,

φιλιά και σπόρους.



Εν λευκώ:

στης σιγαλιάς 

τα ρείθρα, 

των κρίνων

το παραλήρημα….

Ένα και μόνο

δένδρο

και γύρω του

ο Άνεμος 

να το ερμηνεύει.

Κορυφαία η λεμονιά, 

ασάλευτη

η αυλή

και άσπιλο

ένα χρόνο μετά

το χιόνι, 

που με πένθος

συνέπεσε.



Αθωότητα

  στη Μαρίνα

Ο Ήλιος χωρίς σκιά

ηφαίστειος, γιορτάζοντας

Σε ντύνει…

ντύνεσαι.

Διαλέγεις το κόκκινο

και γίνεται Άνοιξη

Είσαι η Άνοιξη

η αρχή της καθημερινότητας

του Μάη.

Ανοίγεις την πόρτα, 

σχεδόν χορευτικά

κάνεις μια πεντακάθαρη 

στροφή μπροστά μου, 

για να σε δω, 

για να σε δουν

δυο μάτια π’ αγαπάς, 

που σ’ αγαπούν,

που δεν ξέρεις, κοριτσάκι μου, 

ότι ξέρουν.



Περί ηρώων

Στην ακινησία τους

τ’ άλογα των ηρώων

έχουν μια τόλμη

ιδιαίτερη

Έπαρση φέρουν

στη χαίτη τεχνητή

και τέσσερις

μαρμάρινες οπλές

δήθεν αγριεμένες…

Οι ήρωες κοιτούν 

από ψηλά

πάντοτε αλλοπαρμένοι.

Για μιας στιγμής

Ζωή

μέσα στο πλήθος

ποιος ξέρει

αν δεν αντάλλασσαν

την υστεροφημία

δικαιώνοντας

για ύστατη φορά

την ηρωική τους

φυσιογνωμία.



Τιμή  

Στη μια σειρά

το πρόσωπό του

στην απέναντι, 

εκείνο

που ονειρεύτηκε.

Στον κήπο 

οι ανδριάντες

αντικριστοί 

τον τιμούσαν

διπλά·

ήτανε μήνας 

τέταρτος

κι ο ανθοκόμος

έσκαβε αεικίνητος

με το μαρμάρινο 

τσαπί του

στη θέση 

της γραβάτας μου.

Νίκος Χούλης



Παραλυτικός του έρωτα

χορεύει μπρος μου

τείνει τα χέρια του

βγάζει κραυγές

τις λέξεις που δεν είπαμε

σε βήματα κυματιστά

τις συλλαβίζει

Κι εγώ 

που τόσο πόθησα τον έρωτά του

μέχρι πρωίας

σκέφτομαι

να του χτυπάω παλαμάκια.

Μέχρι πρωίας, 

σκέφτομαι, 

του 20.001

                                        31/12/2000

Στέλλα Τσιροπινά



Αυτές οι επιθυμίες

με τα κόκκινα κεφαλομάντιλά τους

μας παιδεύουν.

Κωφάλαλες χορεύουν

σε μια πατημασιά ψυχής 

χαμένες μέσα στα "ουάου"

Ύστερα 

με μάτια υγρά

                                     θα ξεσαλώσουν

με τον πρώτο Καραγκιόζη.

20/4/2000

  Στέλλα Τσιροπινά



Ξεχάστηκα να κοιτώ το πρόσωπό σου

τώρα που’ ναι κλειστά τα μάτια σου

και δε με μαγνητίζουν.

Των χειλιών σου τις γραμμές ακολουθώ

και με το βλέμμα μου χαϊδεύω τα βλέφαρά σου.

Σα θάνατος μου μοιάζει αυτός ο ύπνος σου,

τόσο ήρεμος και σιωπηλός.

Κι εγώ παλεύω να διώξω το φόβο μου,

πως δε θα’ ναι ο θάνατος αυτός που θα σε πάρει

μα η ζωή η ζωή που θα θελήσεις να ζήσεις

χωρίς εμένα.

Κάθε νύχτα ένα κομμάτι του εαυτού μου 

μένει ξάγρυπνο

κι αφουγκράζεται τις κραυγές της απόγνωσης

και πλανιέται στην ένοχη σιωπή των ανθρώπων, 

ψηλαφώντας τα σημάδια του μαρτυρίου, 

για να πιστέψει πως οι νεκροί ζητούν δικαίωση.

Δέσποινα Τσαρδάκα



ΟΔΡΟΜΟΣΠΡΟΑΤΗΝΧΩΡΑΜΕΣΑΣΤΗΝΥΧΤΑ

“Ας εργαστούμε για την γιορτή όσο σκληρά μπορούμε να αγαπήσουμε”

Κάθε έξοδος και μια προσδοκία καλά κρύβει,  μια προσδοκία γιορτής, μια προσμονή 

συνάντησης.  Αποφασίζω να κατέβω προς την  Χώρα, αφήνοντας  για λίγο την ησυχία  και  την 

σιωπή του Κόκκινου βράχου. Ο δρόμος προς τον Άλλον, η αγωνία του Προσώπου, ερωτήματα 

που  δεν  λένε  να  ησυχάσουν  χρόνια…  εξάλλου  το  πιο  όμορφο  τοπίο  προς  το  ανθρώπινο 

πρόσωπο… ψιθυρίζω. Πλησιάζω προς την πόλη, Κοντάρι, αεροδρόμιο, bella vista, η στροφή 

προς το λιμάνι, το Θεόφιλος να μπαίνει μέσα. Η παραλιακή ζώνη κατάφωτη. Είναι η ώρα που οι 

φαντάροι γιομίζουν τους κεντρικούς δρόμους γυρεύοντας να ξοδέψουν και να ξοδευτούν. Παρέες 

παρέες, περιπολούν παγιδευμένοι μέσα σε μια βουβή ένταση, μάρτυρες μιας καλά φυλαγμένης 

εξόδου, που αδυνατεί να συλλάβει τα όριά της. Διασχίζοντας την παραλιακή ζώνη. Μια μικρή 

βιομηχανία έχει στηθεί για να διαχειρισθεί τον ελεύθερο χρόνο μας και τις επιθυμίες μας. Προς 

κατανάλωση όλα κατασκευασμένα, να περι-φράσσουν και να ελέγχουν. Ο χώρος και ο χορός 

όπου απόκρημνες οι επιθυμίες μας θα στροβιλίζονται για να συναντηθούν τα σώματα σ’ εκείνη 

την γιορτή ρήξης με τους ίδιους τους φόβους μας… απο-ζητώ. Μοναχική περίπολος.

Πλησιάζω  προς  το  καράβι.  Κόσμος  πολύς  που  ετοιμάζεται  να  φύγει.  Φαντάροι, 

φοιτητές, υπάλληλοι, ντόπιοι, σχηματίζουν έναν αλλοπρόσαλλο πίνακα μοναδικής ζωντάνιας και 

έντασης. Χώνομαι ανάμεσα τους, παρατηρώ τις γωνίες των προσώπων καθώς μαλακώνουν, καθώς 

αγγίζονται λίγο προτού αποχωρισθούν. Θόρυβος από φορτηγά, φωνές, καύσεις συναισθημάτων, 

στρατονομία, ένα ζευγαράκι στην άκρη φιλιέται.

Αφήνω το καράβι και μπαίνω στο Κάστρο. Το βλέμμα αλλάζει φίλτρο και διάφραγμα. 

Οι φωνές των παιδιών λίγο προτού κοιμηθούν, το φαγητό από το ανοιχτό παράθυρο της κουζίνας 

να μυρίζει, ο παππούς μπροστά στην τηλεόραση βυθισμένος. Η παιδική ηλικία των επιθυμιών 

μας. Στην ταβέρνα του Ιάκωβου παρέες να κουβεντιάζουν για την αριστερά και τον πολιτισμό, 

για σχέσεις και χωρισμούς, για τη μιζέρια και τις μεταθέσεις. Όλα δείχνουν τακτοποιημένα κι 

όμως  φορές  όλη αυτή η  δυναμική  της  συνάθροισης  δείχνει  να  εξαντλείται  δίχως  κόστος  σε 

συζητήσεις  εγκλωβισμένες  σ’  έναν  ιδιωτικό  χρόνο  και  χώρο,  ανυπόφορα  στηριγμένο, 

θωρακισμένο σε βεβαιότητες και φόβους. Αφήσαμε τους δρόμους και τις πλατείες έρημες από τα 

παιχνίδια  μας,  παρατήσαμε  τη  χαρά  στους  ανίδεους  και  αποτραβηχτήκαμε  σε  χώρους 

ασφαλισμένους,  χορτασμένοι  από επιχειρήματα,  να συζητάμε κόσμια για τέχνη και  πολιτική. 

Προχωρώ προς τα λουτρά. Η νύχτα μυρίζει αλλιώς. Ο σκύλος γαυγίζει. Γυρεύοντας εκείνες τις 

συναντήσεις στους λαβύρινθους του Κάστρου, όπου η στιγμή θα σφραγίζεται από την πολεμική 

του φωτός, περι-πλανιέμαι. Φτάνω στις επάλξεις. Τα κύματα. Λένε για το δρόμο αυτόν που θα 

φράζει τα κύματα να σπάνε θα χτίσουνε και ντρέπομαι. Προχωρώ από την άκρη φτάνοντας στο 

λιμάνι.  Βάρκες  αιχμάλωτες,  άδειες  από  ανεπιθύμητη  προσφυγιά,  στοιβαγμένες,  με  τούρκικα 



ονόματα, τις φαντάζομαι γεμάτες να ξεκινούν με νύχτα, με πρόσωπα λουσμένα στην αγωνία και 

τον τρόμο, αραδιασμένες η μια πάνω στην άλλη,  μια ακαθόριστη μάζα να σχηματίζουν,  ένα 

γλυπτό για την εγκατάλειψη και τη βαρβαρότητα του καιρού μας. Μνημείο ο χώρος τούτος, 

στεφανωμένος από πνιγμούς και συλλήψεις, σφραγισμένος από τη δυσωδία και την παραφροσύνη 

ενός  πολιτισμού που λίγα μέτρα πιο  πέρα διασκεδάζει  την πλήξη και  τη λήθη του με τόσο 

θόρυβο και τόση μοναξιά.

Συνεχίζω  από  την  παραλία  την  περι-πλάνηση.  Οι  δρόμοι  της  Πόλης  ως  ένα  πεδίο 

περιπέτειας  και  άσκησης  ελευθερίας.  Το  καράβι  έχει  φύγει.  Είναι  η  ώρα  που  οι  φοιτητές 

ξεμυτίζουν σιγά σιγά. Θα αγοράσουν κρέπες και γύρους, θα νοικιάσουν βιντεοκασέτες, θα βγουνε 

αργά για ποτό. Οι φοιτητές στην πόλη, μια φυλή που περιφέρεται αδιάφορη και αδύναμη να 

δώσει  νόημα και  ανθό  στην  αγριάδα  της  όρασης  που φέρει  η  νιότη,  υπνωτισμένη  και  καλά 

ελεγχόμενη, υπάρχει περι-φραγμένη σε μια ασφαλή ζώνη να δαπανάται ως εμπόρευμα, δίχως οι 

διαδρομές της ζωη-φόρα σημάδια ν’ αφήνουν στην πόλη, που τόσο τα ζητεί και τόσο τα έχει 

ανάγκη.

Τα  μαγαζιά  έχουν  γεμίσει.  Κόσμος  ομοιόμορφος,  σβησμένα  πρόσωπα,  σώματα 

αγκυλωμένα.  Τεράστιες  γιγαντοοθόνες,  μπιλιάρδα,  παπάκια  με  θόρυβο,  flocafe,  μοναχικό 

πλήθος. Η μουσική λίγη για να συγκινήσει και να ξεσηκώσει επιθυμίες.  Ξέχειλη η αγορά της 

νύχτας  από  το  άδειο  της.  Ως  ξένος  ανάμεσα  σε  δρόμους  και  κόσμους  που  έχουν  αλωθεί, 

προχωρώ και το κρύο δυναμώνει την ερημία, φλογίζει την προσμονή. Ο εχθρός έχει αποκλειστεί 

μέσα μας. 

Μια Νύχτα στους δρόμους της πόλης της Χίου, μια Νύχτα στο δικό μας Σώμα δείχνει 

να τελειώνει και για σήμερα. Παρουσίες φωτεινές και καλά κρυμμένες υπάρχουν σίγουρα στην 

πόλη. Άλλοι κουρασμένοι, ζευγαρωμένοι, άλλοι σ’ έναν ιδιωτικό χρόνο τυλιγμένοι, άλλοι με τόσα 

επιχειρήματα για να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν την απόσταση από το σπίτι οικογένεια - 

φρούριο που έχτισαν,  μέχρι  τις  πλατείες  που άδειασαν.  Όλοι  ίσως να έχουν δίκιο.  Το δίκιο 

μειώνει το μέγεθος του κόσμου που λαχταρούμε να αγκαλιάσουμε. 

Δεν χορεύει κανείς ατιμώρητος στις πλατείες.

“Τιμωρείτα” από την επιθυμία να κάνει όλη την πλατεία να χορέψει.

C’est la onde de nuit. 

Παρασκευάς Γ. Βάκαλος 
Κόκκινος βράχος - Χίος - Ιανουάριος 2004 μ.Χ.




