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ΤΕΦΡΕΣ ΑΚΤΕΣ 

, 
ΠΟΙΎ)μα.τα. 

Έκοόσεις Δόμος 



ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ/' ΙΔΙΟ/' 

Χωμα καΙ στάχτη, 1978 
Παραλήρημα τού νότου, 1979 

:4πο φlJλακijς πρω{ας, 1980 

Είς ιi.)τα άκουόντων, 1981 

:4παράκλητοι καιροί, 1982 

Ή οίκειότητα των αίνΙΥμά.των, 1983 

τροπικα ίδιόμελα, 1984 

Μεροληψίες, 1985 

'Εν γfj άλλοτΡ{rr. Ι, 1985 
Ή άμυνα των νηπ{ων, 1986 

Πορτραίτα τού νερού, 1987 

Χέρια σκιας, 1988 

Δ ιάχριση πνευμά.των, 1989 

ΝοσταλΥ{α παραμέτρων, 1990 

'Εν γfj άλλοτρίrr. ΠΙ 1990 

Ή άλλη έκδοχή, 1991 
Στη δοχιμη του φέγγους, 1992 

Σπασμένοι συνειρμοί, 1993 
ΎΥρα τοπ{α, 1994 



Στη μΥήμη του άδελφου μου 

ΜΑΝΏΛΗ 

που ήλθε τελευταιος χι εφυΥε πρωτος 





ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 

'Όπως σε πιάνουν μασκοφόροι καΙ σε 

λφτεύουν 

ά.κόμΊj καΙ σε χώρους συνωστισμου 

μέρα μεσΊjμέpι 

ετσι άκριβως σου επιβάλλουν πoλλαπλ~ 

άτίμωσΊj 

ευτελεΊς νάνοι σΙ ολες τΙς ίεραρχίες 

εχοντας ~όΊj με τον τίτλο τους εξασφαλίσει 

γενικ~ συναίνεσΊj εφ ι OλΊjς τ~ς υλΊjς 

άφοσ το πλ~θoς συνήθως άόιαφορεΊ 

~ παρακολουθει νυσταλέο. 

"Α ν εΙχες τ~ν άφέλεια να τους χαρίσεις 

ϊτίστωσΊj χρόνου μήϊτως άνανήψουν 

όΊjμΙOύpγΊjσες πpOΊjγOύμενo που επικαλοσνται 

για να σε πουν στο τέλος άλλοπρόσαλλο 

όπότε εχουν πια OλΊj τ~ν ανεσΊj να. σε 

καταόικάσουν καΙ με την uπογραφή σου. 

Ίόου σε ποιες άνΤΙΊjρωικες συνθ~κες 

καλεισαι να. ειψετρήσεις το ζ~ν 

εύτελιζόμενος 

~ να. όρθώσεις άνά.σΤΊjμα εν άγανακτήσει 

μ' ολα τα. συμπαρομαρτουντα 

άπο τους λεγόμενους θεσμούς. 

SydrlCY Redfern 8-1-94 
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ΜΑ Τ ΑΙΑ ΞΟΡΚΙΑ 

ιιΤελικα ~ ίιπόλοιπ"l) ζω~ εΙναι ~ έρμηνεία 

τ-ης παιόικΊjς μας ~λικίας.» 

ΜωρΙς Μπεζcφ 

'Όταν ό χάρος σο\) χτυπα την πόρτα 

8εν εχει σ"~μασΙα πόσο έπείγοντα 

άκουγοντΟ'-ι τα. χτυπ~ματα 

πρέπει να. μ~ν το\) 8ώσεις τ~ν έντυπωση 
πως τον θεώρφες ξένο 
'<:-' θ'λ "'ξ και οεν ε εις ν ανοι εις. 

Σπεσσε λοιπον και ρώτα τον άν~συχoς 

μ~πως χτυπουσε πoλλ~ ωρα και 8εν 
τον ακουες 

για. νά 'χεις μια. πρώτη 8υνατότητα έξοικειώσεως 

μια. πιθανη συμπεριφορα. έλέους 

ωστε να. σε νομίσει κερ8ισμένο ε8αφος 

και να. πάει πιο πέρα. 

Sydney - Carss Park 17-1-94 
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ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Οί λέξεις που μας πονουν 

~ 8εν μας χωρουνε 

σα.ν το στενο παπούτσι που 8εν 

μας μέτρησαν 
\ \ 'ξ πριν το φτια ουν 

μα.ς αναγκάζουν να. καταφεύγουμε 

σε τεχνάσματα τ~ς στιγμ~ς 

που ώστόσο παΡΊ]γορουν 8ια. βίου. 

Έτσι τις τιθασεύουμε σε μικρα. 

καγκελάκια 

να. μ~ νομίζουν πως θα. κάνουν 

8ιαρκως Ο,ΤΙ θέλουν-

κι έπει8~ για να έξΊ]γ~σoυμε τις 
αντιρρ~σεις μας 

θά 'πρεπε να γράψουμε όλόκλΊJΡΊJ 

είσαγωγ~ 
αρκεστ~καμε να. όνομάσουμε είσrxγωγικιΧ 

τα. καγκελάκια. 

Sydney - C<lfSS Park 17-1-94 
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Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΡΔΙΑ 

Σείς που τραβ&:τε για. aουλεια. 

τις πρωτες ί:'ψες μετα. τα. μεσάνυχτα 

εχοντας το άγιάζι της νύχτας 

να. σας τυλίγει το μέτωπο 

σημαία ά.aικημένης άθωότψας 
, Υ J \ t J )/ 

να ςερετε πως η μανα σας ερχεται 

πάντα ενα βημα ξοπίσω 

άaιάφορο αν κινεϊται ά.κόμη στο φως 

~ ά.ναπαύεται ~oη στο χωμα 
και κατασκοπεύει με δεδομένη προκατά

ληψη 
τον φύλακα 'Άγγελο 

μέχρι ποιο βαθμο έκτελεϊ: πιστα. τα. 

καθ~κoντά του 

~ άφαιρεϊται κι αuτος νυσταγμένος 

ά.π' τ~ν αβολη CJPrx. 
Γιατι γνωρίζει ~ Μάνα. πως οΙ 'Άγγελοι 

δεν εχουν θηλυκες εuαισθησίες κι ά.ντoχ~ 

στο ξενύχτι 

πα.ρα. μονάχα ύπεράνθρωπη ύπακo~. 

Sydney - RedrerrI 19-1-94 
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ 

Ό χρόvος ειvιΧΙ γρήγορος (σχιος πουλιών 

Έλuτης 

τ ο πρόβλΊJμά μου άκριβως 

αύτο ~ταν πάντα 

πως επρεπε να. κυνΊJyω πουλια. 

βιαστικα. 
, , \ J , β Ι 

που μια και νΙΚΊJσαν το αρος 

του σώματός των 

οεν είχαν πια. κανένα ΟΙΚΤΟ 

ΥΙα. τ~ σωματικότψα. 

Sydney Carss Park 29-1-94 
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Ο ΚΩΔΙΚΑΣ 

Τό αλλο εΤδος Ύριχφης, τά δεύτερα 

κα! τά τΡίια 'Ελληνικά. 

ΕΙσαι άκόμη σε θέσ-η να. άρθρώνεις 

φθόγγους 

άλλα. όεν φθέγγεσαι 

μ~τε άφ~νεις άπόφθεγμα κανένα. 
Ό κώόικας που εγινε για. συνεννόησΊ) 

έν τέλει ~ταν άβάσταχτη φενάκη 

καί μόλις τ' άντιλ~φθηκαν οΙ πιο 

εύαίσθητοι 

τον εκαμαν ύπόθεση ύπο-χειμενιΧή. 

Γι' αύτο τώρα θα. ψάχνεις συνεχως 

στ~ν κυριολεξία κάτω άπο το κείμενο 

χωρίς μεμψιμοιρίες. 

Άφο\) οί άλ~θειες έγκατέλειψαν τ~ν έπιφάνεια 

όεν εχουμε &λλη έκλoγ~ 

άπο τον καταποντισμό. 

'Ελύτης 

Melbourne 2-2-94 
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Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ 

Ρουφώντας φως μ' ολους του πόρους 

του σώματος 

ενιωσα την άλμυρα της ά:κρογιαλια.ς 

να. δροσίζει έξίσου 

τα. μάτια μο\) με τα ρουθουνια 

και το μέτωπο. 
Π ' θ' β - , "λ ' , οτε α ρω επι τε ους τον κοινο παρο-

νoμαστ~ 

στις μυστικες και άπειρες ά:ναλογίες 

ά:νάμεσα στο πνευμα μου, το σωμα 
\ "'ζ ι Ι 

και τον ει.,ω κοσμο. 

Sydney - Redfern 4-2-94 
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ΞΑΝΘΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ 

Δuο χρονων δεν ~γινε άχόμΊj 

'Αλέξανδρος ό μιχρος 

χι ~χει γεμίσει φως 5λοuς τους χώροuς 

που γνώρισαν τα β~ματά τοu. 

'Α νοίγει ~κπλΊJΚτoς τα γαλανα μάτια 
\ 'ζ \" λ Ψ \ , και νομι εις πως εκ ε ε για παντα 

ενα κομμάτι άνέφελο ούρανό. 

Τ ραuλίζει λέξεις άνύπαρκτες 

δικης τοu μελωδίας 

και σε κάνει να σκέφτεσαι 

μ'ήπως έσυ δεν διOά.χθΊjκες σωστα 

το πληρες Άλφάβψο. 

Κι 5ταν άπλώνει το ξανθο κεφάλι 

πάνω στου σκύλοu Γη ραχοκοκαλια 
\ ζ' \" 'Α ' λ το ι.,ερεις πως ενας ρχαγγε ος 

διδάσκει τ~ν ακρα ταπείνωσΊj 

χωρις λόγια. 

- 16-
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ΤΕΦΡΗ ΑΚΤΗ 

'Όποιος έδω γελάει, να ξέρει 

δη το χωμ.χ τον κρατάει στό χέρι 

(;ίirlt(,r (;rils;, 

την εΙχα φαντασθει κάπως άλλιώΤΙΚΥ) 

Γην ακρη της θάλασσας. 

Βλέποντας πόση τέφρα σωπαίνει 

κάτω άπ' τα βότσαλα και την αμμο 

κάνω σινιάλο στους πελαργους 

που πηγαινόρχονται άνίόεοι 

να κλίνουν έλαφρως τα φτερα 

έκε'!: που σπάζει το κύμα 

έλάχιστο φόρο τιμης 

στα άγνοούμενα ολοκαυτώματα 

που στήριξαν άπο καταβολης 

το ύγρο γιοφύρι. 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

Με τον ρυθμο ά.aελφε που έπιβάλλει 

τ~ aικ~ του τάξη ό καρκίνος 
είναι ζ'ήτημα αν θα. προλάβουμε 

να. πιουμε ξανα. 

ενα φλιτζάνι καφε ά.νενόχλητοι. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 17-2-94 
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ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Τ ΑΠΕΙΝΩΣΗ 

ΣτιΧ 30χρονα. της κοιμήσεως 'IκονίοlJ 'Iα.κώβοlJ 

ης I)uo τόσο κοινόχρ-ηστες λεξουλες 
ιιέγω» και ι<μου» 

τις είχες, Γέροντα, όρισηκα 8ιαγράψει 

σα να μ~ν είχαν μπε~ ποτε 

στο Ι)ικό Σου λεξιλόγιο 

μ~τε άκόμΎ) κι οταν ~σoυν παιl)Ι 

"Αν ~θελες να υπενθυμίσεις παραγγέλ

ματα 

που μας είχε 8ώσει έν καφιj) 

το άl)ιάψεuστο στόμα Σου 

καθως άγρυπνουσες στ~ν καθΎ)με-

pιν~ μας πα.ι8α.γωγία. 
ελεγες ά.πλως ιι~ Σχoλ~ σας είπε» 

~ 
ιι~ 'ΕκκλΎ)σία. ώρισε» 

κι 'Εσυ κρυβόσουν στ~ν άνωνυμία. 

μ~ λερωθεϊς και μ~ μας σκα.ν8α.λίσεις 
για I)~θεν άνθρωπα.ρέσκεια.. 

''Αν πάλι μιλουσες για άνηκείμενα. 

8ικά Σου 
\ ,ι \ Ι Ι 

που επρεπε να. ετοιμασουμε 

~ να νοια.στουμε 

ελεγες τελείως άόριστα 

ιιέκείνα. τα αμφια.» ~ ιιέκείνο το 

μπαστούνι» 

σαν να μας ε8ειχνες άστέρες 

8ιάττοντες 

-19-



" "λ' θ' 'ξ 'ζ ποu εντος ο tyou α ε αφανι ονταν 

για πάντα. 

Συ ό έγγύτατος στΙς ψuχες των 

σuνανθρώπων 

στάθΊJκες τόσο μακρινος 

στα όποιαa~ποτε κοσμικα 

καΙ μόνο οταν εφuγες το καταλάβαμε 

πως εζφες σαν 'Ασώματος 
,ι , 
αναμεσα μας. 

Sydney - Brighton Le Sands 22-2-94 
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ΙΣΟΒΙΟ ΑΘΛΗΜΑ 

«Οί ανθρωποι προσπαθοϋν να UπOCρζοuν ... )) 

Aua[cx ΚονιόρδοΙ) 

Ή ϋπαρξη άσφαλως όεν εΤναι 

άπλα όεόομένο 

οπως να πουμε τα όομικα στοιχεία 

του σώματός crou. 
ΕΤναι ό έπιτακτικώτερα ζητούμενος 

αΥνωστος 
\ ι 'ξ λ ι 

το περισσοτερο ε ασφα ισμενο 

αΙΤΊ) μα 
, , \, ~ β ι 

κι εν τοuτοις το πιο otIΧXU εuομενο 

έφ' opou ζω-ης_ 

Melbourne 27-2-911 
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ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

τα σύμβολα πεθαίνουν τελευταία 

μας είπαν &νθρωποι Γης άγορας 

άλλα οεν ει'χαμε τ~ ouναμ1J να ένω-
τισθουμε 

το μ-ήνυμα που ~στελνε εν ας τέτοιος 

χρφμος 
για κάθε νοήμονα. 

Θά 'πρεπε κάτι να υποΨιαζόμασταν 

τούλάχιστον έμεις 

που ζήσαμε μια όλόκλ1JΡ1J ζω~ 
αίχμάλωτοι των συμβόλων 

συγχρόνως Όμως μαγεμένοι άπο τον 

πλήΡ1J άνεικονισμο 
του πανταχου παρόντος 'Ανώνυμου 

καΙ 'Απερινόψου. 

Melbourne -Sydney 1-3-94 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΡΕΚΛΑΜΕΣ 

ΟΙ ~λεκτpικες ρεκλάμες μές στ~ νύχτα 
" " t'λ 'ζ εχουν οπως ο οι γνωρι ου με 

ενα τελείως πρακηκο σκοπο 

να διαφΊ)μίσουν κάη συγκεκριμένο. 

'Όμως αν μπεροευτουν με όμίχλΊ) 

συμπεριφέρονται σαν πpαματευτ~ς 

που μέθυσε καθ' όόόν: 

τραυλίζουν γράμματα σπασμένα 

άδυνατουν να διατυπώσουν όλόκλΊ)

ΡΊ) φράσΊ) 
καΙ το άκόμΊ) χειρότερο 

μέσα σ' αύΤ~ τ~ν αΙφνίδια άοριστία 
κατορθώνουν πάντα να μεταδώσουν 
, , λ' \ Θλ'ψ απερανΤΊ) νοστα για και ι Ί). 

Sydney - Brighton Le Sands 2-3-94 
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ΙΝ MEMORIAM 

'Όλα τ' άόέλφια φύγαμε νωρις 

Στόv μόλις έκδημήσιχντιχ 

'Αδελφό μου Μανώλη 

άπ' το χωριο των παιόικων άναμν~σεων 

λες και βιαζόμασταν να ξεχάσουμε 

τους έφιάλτες 

που μας κυν~γφαν ολα κεϊνα τα 

χρόνια: 

ό ήρωικος θάνατος του πατέρα 

οίκογενειακες τραγωδίες 

οΙ πολλαπλες στερ~σεις της Κατοχης. 

Μονάχα 'Εσύ, Μανώλη, ό νεώτερος άπ' ολους 

κι ό γενναιότερος 

γύρισες πάλι πίσω, οχι μονάχα 

να πάρεις νύφΊ) 

τ~ν ξεχασμένΊ) 'Α ννούλα που ζωγράφιζα μικρ~ 

με faber ενα και κάρβουνο 
άλλα και να χτίσεις έκεΊ: το σπιτικό Σου 

πλάι στο Σωτ~pα Χριστο 

πεp~φανΊ) άετοφωλια κατάντικρυ στο 

Κρψικο πέλαγος και τον άxαν~ έλαιώνα. 

'Έχοντας τώρα και τον τάφο Σου στον Μαρουλα 

θά 'ρχόμαστε ολοι πίσω σαν μετανιω-

μένοι 

μ~πως σηκώνεις μόνος το βάρος των άνα-

μν~σεων 
καθως βρίσκεται άπέναντι στο Koιμψ~ριo 

το πάντα έρειπωμένο Μετόχι 

με τις τούρκικες καμάρες 

-24-



τις άπέραντες αυλες 

τις στέρνες και τα φαντά.σματα 

καθως έπίσης πιο πέρα το Κοκκινόχωμα 

ϊσως κρύβει άκόμη νοσταλγικα τις 

χαρακιες 

άπ' τα κοφτερα τσέρουκλά. μας 

τις έπικαλυπτόμενες πατημασιες 

άπ' τα ξυπόλητα πό3ια μας. 

- 25-
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ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 

Ό άνθρωπος ~εν ~χει τόσο εκτόπισμα. 
, , ) 'ψ 'λ' λ " για. να. κα. ω ει ο οκ ηρο ΤC'J κοσμο. 

πως γίνετα.ι ν' άδειάζει ξα.φνικα 

ό κόσμος όλόκληρος 
μέσ' άπ' τα σχ·ημα. που σβ~στηκε 

ένας μόνο άνθρώπου; 

Sydney -- Redfern 17-3-94 
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ΥΠΕΡ ΑΔ ΥΝΑ ΤΩΝ ΚΑΙ Δ ΥΝΑ ΤΩΝ 

του Κuρίοu ~ γη κα.ι το πλήρωμα. α.υτης 

ΨιΧλμ.23,1 

Κάποιο θΡΊJνψικo Συναξάρι τ~ς Έξόοου 

το λέει ιΧπλά: 

«κι άπο που οεν ~λθαν &νθρωποι 

κι άπο που οεν εφυγαν»; 

Έμείς άρκούμαστε μονάχα να ρωτ~σoυμε 

ποιος οικαιουται να οιώχνει τον &λλο 

κι άπο που; 

Ποιος νόμος άνθρώπινος το λέει 

οσο άπάνθρωπος κι αν είναι 

πώς οποιος κυβερνα συμβατLκα ένα τόπο 

μπορεί να οιώξει τους κατακημένους 

και τους άούνατους; 
Π , , 'λ '" θ θ \ 'ψ οτε επιτε ους ο αν ρωπος α πα ει 

να λφτεύει κατάμουτρα τον Θεο 

έξανοραποοΙζοντας άσυναΙσθψα 

και τον ΙΌιο τον έαυτό του; 

Sydney - Brighton Ιe Sands 19-3-94 
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ΑΠΟΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Σκέψου την κούκλα καΙ τα χαλασμένα μάτια της 

το σκουριασμένο νόμισμα πίσω άπο το νερό. 

Τ α. Μχτυλά Σου ά.πο την ϊ3ια σάρκα 

άλλα. πολυ νεώτερα άπ' τα. 3ικά μου 
, ~ Ι \ '1: 1'1' ,,~ 
αουνατον να ει,ατμι-,ονται ηοη 

σx~μα ΙΙγρο μέσα στο χωμα 
κι έγω νά 'χω άκόμη όλόκληρη παλάμη 

να. γράφω να. σταυροκοπιέμαι και να. 

εύλογω. 

Κρατω το τελευταί:ο Σου χαμόγελο 

πριν το λεηλατ~σει ό έχθρικος ανεμος 

με συνεχείς κατoλισθ~σεις στο πρόσωπο 

το πολλαχως έξαγνισμένο 

κι ετσι μονάχα μπορω να. κάνω 

κιν~σεις που να. παραπλανουν 

πως τάχα 3εν είμαι 

το άκρωτηριασμένο ΙΙπόλοιπό Σου. 

Μαρία Λα'ίνα 

Sydney - Brighlon Le Sands 19-3-94 
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΣΩΠΑΙΝΟΤΝ 

Κάποια στιyμ~ σταμάτησαν να μιλοσν 

δμως ~ φων~ 8εν 8ιαλύεται σαν το νέφος. 

'Όσο περνα ό καιρος κατεβαίνει σε στρώματα 

βαθύτερα άπο τ~ν μεμβράνη και το τύμπανο 

τ~ς άνατομίας 

σαν το σπασμένο άΥκάθι άχινοσ που 

πάτησες 

και περπατα άθόρυβα στους ύπο8όριους 

Ιστους 

μέχρι που Υίνεται σημά8ι της σάρκας σου. 

τι λοιπον κι αν σταμάτησαν να μιλοσν; 

Άφοσ πρόλαβαν κι είπαν τα καίρια 

τα περαιτέρω θά 'ταν θνητ~ φλυαρία. 

Άφοσ άΥάπησαν τα ούσιαστικα 
ε8ωσαν σ' δλα κύρια όνόματα. 

SydrJ(~y - BrightorJ Ιe Sands 5-4-9!, 
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΘΕΟΥΜΕΝΟΣ 

Κάθε σου β~μα σχίζει τον άέρα 
οπως άκριβ&}ς Υ; φτερούγα του πτηνου 

ομως έσυ ποτε όεν το πίστεψες 

πως όεν είσαι λιγότερο έλεύθερος 

άπ' τα πουλιά. 

'Ά ν μπορουσες να ύποψιασθεϊς ποια 

σοφία κυοφορεϊται 

και μόνο στ~ όιάταξη των όακτύλων σου, 

θα όοκίμαζες προκαταβολικα 

ολα τα ένόεχόμενα όωρα 

τ~ς μαγεμένης άφ~ς 
και τΩτε μόνο θά 'ξερες να πεϊς 

ποιος ό αύθεντικος έξoυσιαστ~ς του χώρου 

ό ίεροφάντης του γαλάζιου όνείρου 

ό Προμηθέας θεούμενος. 

Sydney - Brighton Le Sands 6-4-94 
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ΣΕ ΠΑΡΘΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ 

'Όλοι τον κοuβοιλουμε μέσοι μοις τον 

θάνοιτο 

περίποu σε μορφη έμβρύοu 

οπως στο κοuκούτσι του mango 
κάθετοι ι νοιρκωμένη μια άν~λΙΚΊ) 

κοιτσοιρίόοι 

που ποιγιόεύτηκε στο βάθος του κάλuκοι 

άπ' τον κοιφο της άνθοφορίοις. 

Έσύ, Μοινώλη, πως γελάστηκες 

να τον φιλoζεν~σεις Ήροικλη μοιινόμενο 
κοιΙ πρΙν προλάβεις ν' άντιόράσεις 

να Sιοιγοuμίσει έκείνος το κεφάλι 

τα πνεuμόνιοι 

κοιΙ την άλύγιστη πάντοι, σχεSOν έφη

βικη 

ροιχοκοκοιλιά crou! 
Μα μ' ολοι τουτοι, άγόρι μοu, όεν νικ~θηκες 

όεν μπόρεσε να σε πτοήσει ό οιιφνι

όιοισμός 

όνόμοιζες με το προιγμοιτικό της ονομοι 

την άρρώστιοι 

που οί αλλοι μόλις τολμουν να την πουν 

έπiΡα:rη. 

Κι εφuγες γελοιστος κοιΙ στολισμένος 

σε φέρετρο γοργόφτερο 

Ιστιοφόρο όλάνθιστο σε ποιρθένο ωκεοινό. 

Sydllvy . Hrigfιιull Ι.ι: SUI1US 7 IS-fι -94 
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ΑΙΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

"Ας εχοuμε ολοι τ~ σάρκα κoιν~ 
ποτε το αΊμα δεν ειναι άνώνuμο. 

Άκόμη κι οταν σUΥγενεύει με 

κάποιοu &λλοu τ~ν ύγρ~ φuσιογνωμία 

κατατάσσεται στ~ν ϊδια όμάδα 

άλλα οεν εΙναι τα.υτότητα.. 

Ή επωνuμία τοσ αϊματος σuγκρο

τειται 

άπο θεμελιώοεις καΙ οεuτερεύοuσες 

Ιοιότητες 

μα τελικα αύτες οΙ δεύτερες 

πού EXouv σχέση με πuκνότητα 
χρωμα γεύση όσμ~ πηκτικότητα 

καΙ μάλιστα πuρετο 

είναι πού or\!OUV τ~ν άνεπανάληπτη 
ετερότητα. 

Sy(jncy Hrigllloll I.C Sands 1:1-4-94 
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ΤΡ Α ΥΜΑ ΤΙΚΕΣ ΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ 

Τ Ο φεγγάρι πο'; κρύβετctι 

και πάλι βΥαίνει ά.π' τα σύννεφα 
\, " β 'λλ \ \ με χανει ν αμφι α ω Υια την 

είλιχρίνειά του. 

Ό φίλος πο'; ύπαινίσσεται oειλtΧ 

και οεν κυριολεκτεϊ 

Θέτει σε οοκιμασία τ~ν ά.μοιβαία μας 

έμπιστοσύνη. 

Κι ό τρίτος πο'; ά.ντιπαρέρχεται 

άνενόχλητος 

τέτοιες τραυματικες καταστάσεις 

όΊ)λώνει πως ό &νθρωπος 

όεν ά.ξιώθΥ)Κε άκόμη 

να έκτιμα τ~ν ά.κερctιότητα 
εστω και στα κλά.σματα 

του παρόντος κόσμου. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 18-4-94 
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ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ 

Λέμε κουρέλια τα φθαρμένα ρουχα 

άλλα το ξέρουμε πως οεν εΙναι 

άσ~μαντα υπολείμματα 

για να. τα. ρίξουμε στον κάλαθο 

των άxρ~στων 
χωρις συγκίνΊjσΊj 

και οίχως τύψεις. 

τα. έξαντλΊjμένα ρουχα μετρουν 

τ~ν ~τημένΊj πλευρα του σώματός μας 
ποιι συνεχως ζψα τελειότερΊj πανοπλία 

να συγκαλύψει βαθύτερες άπώλειες. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 19-4-94 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΝ 

Έκει, έγω τουλάχιστον, όεν συντηρω 

ψυχρα ντοκουμέντα 

οπως να πουμε τίτλους ίόιοκτησίας 

άντίγραφα συμβολαίων, όμολογίες 

συναλλαγματικες και τα τοιαυτα' 

θcί. 'ταν σαν νά 'χα κάμει τ~ν καρόια 

λεβητοστάσιο 

που για συντ~ρηση χρειάζεται κάρβου

νο ~ μαζοUτ. 

Έκεϊ έγω θησαυρίζω λόγια μόνο 

που έκφράζουν σχέσεις 
'ζ 'λ λ ι , θ ι ει, ο οχ ηρου αν ρωπινες 

φιλίες, μίσ'Υ), φθόνους 

άπογοητεuσεις 

άκόμη και τα πιο άπίθανα 

φαινόμενα Ψυχοπαθολογίας 

γιατι ολ' αυτα μου συμπληρώνουν 

για να όω 

όλόκληρο τον ανθρωπο. 

Sydney - Brighlon Ιc Sands 20-4-94 

- 35-



Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

«['να ή ύπερβοχ·η της δ\)νάμεως η του Θεου 

και μη εξ ·ήμων." 

Εϊναι το ίερώτερο σχημα της γλώσσας 

το να λέει κάτι και νά 'ναι σα να μ~ν τό 'πε 

άφ~νoντάς το μετέωρο 

σε μόνιμΊ) άμφισβ~τ-ησΊJ, 
σ' ένα κλίμα γενικης άναμαρτ-ησίας. 

Δεν υπάρχει θεoπρεπέστεΡΊJ συμπεριφορα 
, \ \ \ Ψ λλ'ζ , \ , 
απο το να ε ι εις κατι και συγχρονως 

να το παίρνεις πίσω 

σα να. μετάνιωσες που πηγες ν' άκoυμπ~σεις 

το "Αρρψο. 

Γι' αυτο τώρα έπικαλείσαι με βαθύτεPΊJ 

συντριβ~ 
τ~ν πρoΊJγoύμεη ίσορροπία 

που ϊσως όιατάραξες 

ωστε να. μείνει πάλι ό τελευταϊος λόγος 

στο Θεο 

το 'Άλφα και 'Ωμέγα 

τ~ς άλ~θειας. 

Β' }(ορ. /,,7 

Sydnt~Y - Brighton 22-4-94 
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ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ 

«οτι έμίσησctν με δωρεάν» 

Κάποιοι απ' τοΙΙς αγνώστους ποΙΙ καλη

σπερίζεις στο aρόμο 

aEV επιστρέφουν τον χαιρεησμο 
-συνηθισμένη άπρέπεια 

στα νεώτερα ηθη των λεγομένων 

μεγαλουπόλεων. 

Αύτο ώστόσο aEV θά 'πρεπε να σε πληγώνει 
taιαίτερα 

α.ν θυμηθε'iς πόσα ανθ'Υ) σκορπουν 
άρώματα σε άναίσθψους aιερχομένους 

πόσα ΠΤΎ)να κελαΎ)aοuν σzEaov επι 

ματαΙιμ 

σε χώρους πολυσύχναστους 

εγκλωβισμένα μάλιστα επιμελως και 

συνΤΎ)ρούμενα 

για τ~ μελωaικ~ φων~ τους. 
Ύπά.ρχει θέλω να πω μια &λόγιστ'Υ) σπατάλ'Υ) 

Όχι τόσο στ~ν παρox~ των αγαθων 
οσο στ~ν αaιάκριτ'Υ) aυνατότψα σε παραλ~πτες 

ΊωιΧν, 15,25 

ενω εχει λεχθεΊ: προ πολλοσ οη «πολλοl είσΙ κλψοΙ 

όλίγοι aE εκλεκτοί». 

Sydney - Brighton Le Sands 25-4-94 
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ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΠλΥ)γώθ'Υ)κες που ό &γνωστος 8εν άντα-

πέ8ωσε 

τον &80λο χαφετισμό σου 

καθως τον εί8ες νά 'ρχεται κατα πάνω σου 

και να σ' άντιπαρέρχεται ά8ιάφορος 

πάνω στον ί8ιο τσιμεντό8ρομο 

τ~ς εΡ'Υ)μ'Υ)ς παραλίας. 

'Όμως άντι ν' άγανακτ~σεις για μια 

τέτοια πρoσβoλ~ 

που περιέργως μάλιστα 8εν τ~ν τιμωρεί 
κανένας ποινικος νόμος, 

θά 'τανε ίσως 8ικαιότερο να υποθέσεις 

κάτω άπ' τ~ φαινoμενικ~ άγένεια 

κάποιο περίεργο φόβο ~ τραυμα ψυχικο 

αν οχι τ~ν κoιν~ άφ'Υ)Ρ'Υ)μά8α 
που άπ' τον καφο του 'Αναξαγόρα άναμφιβόλως 

εχει αυξ'Υ)θεί με γεωμετρικ~ πρόο80 

οχι μονάχα σε βαθμο και εντιχσ'Υ) 

άλλα προ πάντων 

σε ποικιλία αίτίων. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 23-4-94 
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ΕΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤ ΑΙ 

«Τό μεν γράμμα ιΧποχτείνει 

το οε πνεσμα ζωοποιει,)) 

Κεινοι που δεν ετυχε να μάθουν 

άνά.ΥνωσΊ) και ypαφ~ 
τείνουνε κά.ποτε να. θεoπoι~σoυν 

το Υράμμα 
οπως συνήθως Υίνεται μ' ολα τα ίδανικα 

'ξ , , 
ε αποστασεως, 

Μ ' rι ι \) 'β λ ' α. οσοι ΥευΤΊ)κα.ν ΤΊ)ν α.μφι ο Ί) Υνωσ'η 

στ-η σχετικότΊ)τα. των έΥκοσμΙων 
βλ ' \ Ι" \ \ ~ Ι 

επουν κα.ι μεσ απΌ ΤΊ) ουναΤΟΤΊ)Τα. 

τ~ν ελλεΙψΊ) 
ΥΙ' α.ύτα άπα στοιχειώδΊ) έντιμότΊ)τα. 

έπέχουν και σκέπτονται, 

Β' Κορ. 3,6 

Sydney - Brighton Ιe Sands 23-4-94 
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ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ 

« ΈμοΙ εκ8ίκ-ησις εγω ανταπο8ώσω,» 
Έβρ.10,30 

Kραυγ~ έρινυας τυραννικ~ θα γίνει 

στ~ θορυβ'Υ)μέν'Υ) σας σuνείόΥ)σ'Υ) 

'ή άνιόιοτέλεια τ~ς φων~ς μοΙ) 
ι , \, Ιλ \ 'ψ 

που χατε Τ'Υ)ν αφε εια να πιστε ετε 

πως το οίκιο πνίγεται με σΤ'Υ)μένες 

πλεΙΟψ'Υ)φίες 

έπειo~ καΙ. τα φτωχα σπουργίτια 
τα πιάνουν άνάνόρως 

με καμουφλαρισμένες ξόβεργες. 

Sydney - Brighton Le Sands 23-4-94 
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ΜΝΗΜΟΝΕΙΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΟΝΕΣΚΟ 

''Αν τουλάχιστον με τ~ γλωσσσ. φιλοοοξοσσες 
\, ,,, 

νσ. πετυχεις πρoσεκτικωτεΡΊJ εκφρocσΊJ 

εστω άπο στoιχειώoΊJ oικαιoσυνΊJ 

οεν θα μιλοσσες τόσο συχνα για 

πιχράλογο 

έκει που θά. 'πρεπε ισως να πεις 

άπλως άνερμήνευτο 

με τα μέσoc του πocρόντος. 

Σε τοστο το ΠΊJΧΤo σα χυλο μυστήριο 

ποιος θα τολμουσε να ίσχυρισθει 

πως ξεχωρίζει λογικό άπο πιχράλογο; 

Ποιος εχει τους λόγους 

xocl πόσους λόγους; 
Ή σιωπ~ έοω έξισώνετocι με 

πρoσευχ~ 
ι ,t Ι ,\ 

παντσ. εν ευγνωμοσυνη προς τον 

'Ιονέσκο! 

Sydney - Brighton Le Sands 23-4-94 
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ΑΛΗΘΕΙΑ 

Δεν εlνlΧι ιχύτοφυες άγlΧθό τούτου 
του κόσμου' 

ά-λήθειtΧ εΤναι αΙΙτούσια ~ πνo~ 

του Θεου, 

γι' αίιτο κι έτυμολογικιΧ άκόμη 

ταυτίζεται 
, "Α ι, .1. 

με την πο-καΛυψΊ). 

Sydney -Brighton Ιe Sands 30-4-94 
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ΤΟ ΠΑΝΤ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ 

((ΚαΙ οί εγγιστά μου ιΧπο μακρόθεν εστησαν.» 

Ψαλμ.37,12 

'Όσες φορες κι αν μίλησες για μοναζια 

δεν μπόρεσες να την περιγράψεις. 

Είναι τόσο περίεργο αύτο το αϊσθΊJμα 

που μπορεί να παραπλαψιJσει 

άκόμΊJ καΙ τους έκλεχτούς. 

Μια νέα λοιπον προσπάθεια 

ϊσως δεν βλάπτει 

άπόψε μάλιστα που ό πόνος σου φύτεψε 

πρόσθετα μάτια 

κι ~ πλΊJγ·η που σου ανοιζαν άναιτίως 
κελαρύζει αίμα κατακόκκινο. 

Μοναζια δεν είναι ποτε το να βλέπεις 

να σ' έγκαταλείπουν 

οποιοι κι αν είναι αύτοΙ που φεύγουν' 

αλλωστε το πήγαινε-ελα εΙναι νόμος άδήριτος. 

Μοναζια ομως είναι να μη σε 

καταλαβαίνουν 

κεινοι που σ' άκουμπανε κατάσαρκα. 

Sydncy - BrighIon Ιc Sarιds 3-5-94 
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ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΚΑΘΑΡΜΟΣ 

'Όλα τα χρώματα στο ~λιoβασίλεμα 

παίρνουν ευγένεια μελλοθανά.του 

γλυκαίνοντας άπ' τ~ν άpχ~ τ~ βαρβαρότητα 

που κά.θε μέρα κορυφώνεται στο με-

σΊjμέpι. 

Sydney - Brighton Le Sands 8-5-94 

- 44-



ΟΠΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Β) 

Αύτες οΙ θεόρα:τες ρuτίοες ποιι α:ύλα:χώνοuν 

σχεοον άνέπα:φο άχόμΊJ άπ' το άνθρώπινο χέρι 

το αχρα:ντο σι7ψα: crou 
οεν εϊνα:ι φίοια: πα:λαιοντολΟΥιχα 

μ~τε σκιεζ άνuπόστα:τες 

φαντα:σιώσεις του θεατ~ κα:θως πετιΧ 

πάνω άπ' τ~ σιωπ~ τ~ς Έρ~μοu. 
Ποτάμια: εϊνα:ι κα:ι χα:ράορες χα:ι πτu

χώσεις άναρίθμψες 

ποιι tνi;) σuμπλέχοντα:ι με λίμνες tν 

άΟρα:νείq. 

με ξεχα:σμένες άλuχες 

&πειρα: σχ~μα:τα: κα:ι χρώματα: 

στ~ν άπέρα:νη εκτα:σΊJ 

μοιάζοuν σαν κάποιος ν' ανοιξε α:ίφνιοίως 

το κρα:νίο τ~ς y~ς 

άφ~νoντα:ς να θα:uμάσοuμε μια στιyμ~ 

μονάχα: 

τις προα:ιώνιες άνα:λΟΥίες του εξω κόσμοu 

με τον άνθρώπινο έΥχέφα:λο 
χι υστερα: ολα: τα σχόλια: περιττειJοuν. 

Sydney - Perth 20-5-94 
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ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

,,'Ο λόγος ύπάρχει για. να. έξcφγuρώνει τ~ σιωπή.)) 

Δ. Καλοκύρης 

Δ ' ) I;>Ιζ' ι ι 
εν φι \ΟΟΟc.;fJσε να παΡΊjγOΡΊjσει κανενα 

άπλως ν' αποθέσει στο χαρτι 

οσα όεν αντεχε πια να σΊJΚώνει 

το στ~θoς του απο στ~θoυς 

φοβούμενος μάλιστα τα συχνα έμ-

φράγματα 
του τελευταίου καιρου. 

Γι' αύτο αύθεντικοι κριτικοι τ~ς 

λογοτεχνίας 

όεν ~ταν ποτε οί εύεκτουντες 

ανεξαρτ~τως απο τον όείΧΤΊj νOΊjμOσύνΊjς των. 

Ώς ci:λΊjθως, το ομοιον 

μόνον όι~. του όμοίου γνωρίζεται. 

Sydney - Brighton Le Sands 25-5-94 
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ΤΟ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 

Φάκελλος 3ώ3εκα σελί3ες πυκνές 

3ακτυλόγραφες 

κατάστικτες άπο άριθμους άφηρημένους 

και λέξεις συνθηματικές 

έν τέλει 3ε ύπογραφες 3υσανάγνωστες 

ίατρων ποικίλων εί3ικοτήτων. 

Αυτο λοιπον το στίγμα και το πε

πρωμένο 

ένος άνθρώπου που αίφνι3ίως άπο

κόπηκε 

άπ' ολους τους όργανικα 3εμένους προσ-

φιλεις, 

πορευόμενος τώρα σ' ενα τοσνελ άσφυκτικο 

πηγη ό3ύνης για 3uo λόγους ά3ήριτους: 
πρωτον, 3εν εχει καμμια προοπτικη 

στο φως 

και 3εύτερον, εΙναι άπαραμύθητος μονό3ρομος 
, ," , " 'ψ ~, 

που σεν στεργει να επιτρε ει συνοοο 

μήτε τη σκιά του. 

Sydncy - Brighton Ιe Sands 25-5-94 
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΝΗΘΕΣ ΣΚΗΝΙΚΟ 

« Τ α. πράγμα-τα- εινα-ι ~ πα-ράφρα-ση τοσ όνείρου.» 

Α. ΒιστωνίTl]ς 

Θ " ,\ t:''I \, \ \ 
"α πρεπε να το ι.,ερεις πως αυτα που 

βλέπεις 

οεν εΙναι παρά μιά πρα πολλοσ ξεπεpασμένΊJ 

άπόπειρα δεξιοτεχνίας 

ανoλoκλήpωΤΊJ πpαγματικόΤΊJτα 

με δυσανάΥνωση συνισταμένΊJ 

που μόλις αρχισε νά υπαινίσσεται 

πόσο διψα το Οαιμόνιο. 

Θά συνεχισθεϊ λοιπον ~ σειρά των έκ
πλήξεων 

πέρα άπα το σύνηθες σκηνικο 

κι εχεις ολ"η τ~ν α.νεσΊJ νά είσΊJYΊJθεις 
νέα διάταξη των δεδομένων 

σά νά 'ταν νά διαρρυθμίσεις 

ξανά κατά βούλ ΊJση 

τους πίνακες και τά άντικείμενα 

στον τελείως προσωπικό σου χωρο. 

Φρόντισε μόνο τά κτίσματα που θά 'ναι 
\ \ \ 

μπροστα στο νερο 

νά: 'χουν οψη φιλόξενΊJ 

Υιατι οπως ξέρεις άναπαρά.Υονται στον 

ύΥΡΟ καθρέφτη 
και ναρκισσεύονται ευκολα τά κτιστά 

Ιδίως έκεινα που θεωροϋνται πνευματοφόρα. 

Sydney - Brighton Le Sands 29-5-94 
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ΑΜΙΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ 

Μα ποιος έπΙ τέλοuς εχει το όικαΙωμα 

να εύτελΙζει τη Υλωσσα 

με τόσο έξώφθαλμες ά.ντιφά.σεις; 

ΟΙ σοφοι που χά.λκεuσαν αύτον τον 

δρο 
όεν εΤόαν πως Υρονθοκοποϋνται άσuμ

βΙβαστα 

έπΙΟετο και ούσιαστικό; 

Sydney - ΒΓίghtοn Ιe Sands 31-5-94 
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ΜΟΙΡ ΑΙΟ ΑΞΙΩΜΑ 

'Όσο ύψYJλότερo το ά.ξίωμα 
σ' αύτο τον κόσμο 

τόσο άπομακρύνεται φευ 

ά.πο τ~ν δημοσία α/δω 

τον μόνο ΠΡOστlΧτευτικO κλοιο του 

πλήθους 

για τον αμοιρο που έπέπρωτο 

οϋτως ~ αλλως να ξεχωρίσει. 

Sydney - Brighton Le Sands 31-5-94 
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ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

'Έχοuμε φτάσε~ προ πολλου τ~ν έπoχ~ 
\ • λ'ξ ~\ 7 \ , 

ποu οι ε ε~ς οεν εινα~ π~α περιστερ~α 

μ~νuμα αίιθεντιχο στο xλωνάρ~ του ράμφοuς 

Υια είρ~ν1) ~ πόλεμο. 
'ΈΥιναν ~uστuχως παyί~ες κι οΙ λέξεις 

είιτελες προπέτασμα καπνου 

Υια να. μ~ν ύποπέσει στ~ν άντίλ1)ψ1) των 

Υρ1)Υορούντων 
το μέσα χάος που άντανακλαται 

ώς άνάλΥΨ1) άφασΙα 

ώς ενΟΧ1) σιωπ~. 
Ή κρΙσ1) έπι του παρόντος εΙναι τόσο μεΥάλ1) 
τόσο ~ια~ε~oμένoς αίιτος ό έξανορα

πo~ισμoς 
\ ~, \ \ 'ψ 

ποu xtVOUVEUEt κανεις να πιστε ει 

\" 'λ' \ λ ξ λ' πως οσο πιο π OUcrΙO το ε ι ΟΥΙΟ 

και μεΥαλύτεΡ1) ~ είιΥλωττΙα 
τόσο βαθύτερα προχωΡ1)μέν1) ~ ~ι&.βρωσ1) 

στ~ν ψuχ~ των λέξεων. 

Sydney - Brighton Le Sands 4-6-94 
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ΑΜΙΓΗΣ ΠΕΜΠΤΟΙΣΙΑ 

Ή ποίηση ~εν εΤναι συν-γpαφ~ 

μ~τε oημoκpατικ~ πολυφωνία. 
ΤΟ ξέρεις οη καταθέτεις έν όνόματι 

όλων 

κι έν τούτοις άρθρώνεις άσυντρόφευτη 

τ-η ~ικ~ σου φων~ 

άοιαφορώντας τελείως άνεπιφύλαχτα 

για το άγοραΊο ΟYjμοΨ~φισμα 
που μπορεΊ ν' άκoλoυθ~σει 

~ για το πόρισμα που θα βγάλουν 

α,ν έννοεΊται μιλ~σoυν καΙ για σένα 

ΟΙ έξ έπαγγέλματος νεκροτόμοι 

τ~ς λoγoτεxνικ~ς κριτικ~ς. 

''Αν πάντως μια άλ~θεια έπιβιώσει 

άπ' οσα πρόλαβες να πεις 

οχι στοιχείο uστεροφYjμίας 

άλλα έφόοιο ως το σκοτάοι του τάφου 

~εν θά. 'ναι αλλο παρα τούτη ~ άνυποχώρ-ητη 

~ άουσώπ-ητα πpoσωπικ~ 

~ άμετανόηη φων~ σου. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 4-6-94 
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ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

Χα/ρε χρωτος του έμου θεραπεία! 

Δωσε τους, Θεέ μου, λίγο χρωμα 

να φανοσν ζωντανα 

τ' άρρωστημένα πρόσωπα. 

πως να τα βλέπω να. μορφάζουν 

χάρτινα 

μ~ ξέροντας σε ποια στροψη 

θα. λιπoθυμ~σoυν; 

ΆκOCθιστος 

Sydney - Redfern 15-6-94 
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ΗΛΙΚΙΑ ΟΔ ΥΝΗΣ 

«Ή τύψ''ι ειναι ό μόνος τρόπος να. ξαναγυρίσουμε στην παιόιχη ά.γνότητα.» 

ι\ ειβαόί της 

ΔυσπαραμύθητΊJ οντως ~ ά.πόyνωσΊJ 
των ένΊjλίκων 

σχεδΌν κανεΙς πια. δεν τους συΥχωρει 

κανένα λάθος 

κάθε κρίσΊJ ΥΙ' αuτοuς εΙναι μαλλον έπίκρισΊJ 

κι ~ πρoτρoπ~ του νόμου συνοδεύεται 

συν-ήθως 

με τ-~ν έκ των προτέρων δήλωσΊJ 
της ποινης που ά.κολουθεϊ 

σε περίπτωσΊJ ά.πειθαρχίας, 

Το καθ' όμο!ωσιν λοιπον της Γραφης 

φαίνεται να. λειτουΡΥεϊ 

τουλάχιστον στη σκέψΊJ των συνανθρώπων 

κατα. τρόπο ά.ντιστρόφως ά.νάλογο 

με την πάροδο τού χρόνου 
\ \:'ο' 'ζ Ι, \ 

και οεν χρεια εται να ναι κανεις 

Ιδιαιτέρως ά.παισιόδοζος 

ΥΙα. να. χαρακτ'ηρίσει τα. YΊJρατεια. 

~λικία όδύνης 

σταδιαΚ'~ διάψευση Όλων των έλπίδων. 

Sydney - Brighton I'e Sands 15-6-94 
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ΤΡΟΠΑΙΟ 

Φεγγάρι τρία τέταρτα 

κλεισμένΊj συμφωνία 

άκόμα λίγο και θα βγουν 
ι ΨΙ \, Ι 

τα αρια στον αφρο. 

Μ ι ι Ι, β λ' 
ε καταπoντισμενΊj ην αμφι- ο ια 

οεν εχεις λόγο να τρομάζεις το β\)θό. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 19-6-94 
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ΑΙΤΟΜΕΜΨΙΑ 

« Ί30ύ νυν ΚOCιΡος εύπρόσ3εκτος, Ι30ύ νυν ~μέρoc σωτ-ηρ!ocς.» 

Β' Κορ. 6,2 

ΚαιΡος ευΜκιμος ολες ΟΙ στιγμες 

του εικοσιτετραώρου 

άφου Έσυ ό πανταχου παρων 

και τα πάντα πλΎJρων. 

ΔόΚψΎJ ~ ψυχή μου στα προστάγμα

τά Σου όια βίου 

και ανευ Ορων. 

"Ομως άόόκιμα τα μέσα που όοκίμασα 

κάθε φορα. 

όοκψαζόμενος όεινως έκ των υστέρων. 

Γι' αυτο και ολες οΙ προσπάθειές μου 

ως το τέλος 

άνολοκλήρωτες όοκιμές. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 21-6-94 
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ΦΙΛΟΘΕΑΜΟΝΕΣ 

Μια νύχτα ά:κόμΊ) και φτάνουμε 

αν το θελ~σoυν οΙ θεοι 

χωρις ά:νεπανόρθωτες ά:πώλειες 

στ~ σΚΊ)ν~ του τέλους. 

Τ ο σκοτάοι οεν ά:ντέχει α.λλο 

και θ' ά:ρνΊ)θε ί 

μεθ' ορκου τον έαυτό του. 

'Όσα Μκρυα οεν πρόλαβαν να 

στεγνώσουν 

θα γ[νουν μαργαριτάρια 

στο α.λΊ)ΚΤΟ φως. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 22-6-94 
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ΤΑ ΙΕΡ Α ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ 

Εύκολώτερος αθλος aεν ύπάρχει 

άπ' το ν' άνοΙγεις τους άσκους του ΑΙόλου 

και να μη νοιάζεσαι το τΙ θα γΙνει 

με τον άπρόβλεπτο ανεμο 

αν ξερριζώσει aέντρα 

η καταποντΙσει κα·Ικια. 

"Α ν πάντως το άΤUΧΊjμα συνέβΊj 

άπο άπλη άνθρώπινΊj άaεξιότψα 

aεν είναι άργα να έπανορθώσεις τη ζΊjμια 

με aΊjμόσια a~λωσΊj μετανοίας 

θέλω να πω μ' ένα βαθυ Κύριε έλέησΟΥ. 

Γι' αύτο αλλωστε παραστέκουν τα 

ΕΙκονίσματα 

να άλιεuσουν ώς ναυαγοσωστες 
\, ",,' Ψ' τψ εν κινουνοις υΧΊj σου. 

- 58-
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Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤ ΑΣ 

Οί ποιψες συν~θως οεν φορουν γραβάτα 

κρατουν άνοιχτο το πουκάμισο 

οχι για να το παίζουν σοσιαλιστες 

~ οτι τάχα οιαθέτουν πιο άνθρώπινο 

πρόσωπο 

άπ' τους συνανθρώπους του καφου των, 

άλλα γιατι τους πνίγουν τα οεσμα 

άκόμη κι οταν πρόκειται για Οιακόσμηση. 

"Αν προσέξεις το άνοιχτο πουκάμισο 

θα οεΤς πως το τρίγωνο που σχηματίζει στο 

στηθος 

μοιάζει νά 'χει φορέσει μενταγιον τ~ν καρ

οια 

ά.νoιχτ~ οσο βαθύτερα γίνεται. 

Άπο τέτοιες λοιπον μικρολεπτομέρειες έν

ουμασίας 

κι άπο το βλέμμα το μονίμως έκστατικο 

για να μ-ην πουμε μαλλον άφηρημένο 

μετριέται προχείρως ό βαθμος 

της παιΟικότψας. 

Melbourne 25-6-94 
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ΤΑ ΙΧΝΗ 

Ποιος είπε πως θα φύγουμε 

χωρις ν' άψ~σoυμε ϊχν'η 

λες χι ~μασταν άσώματοι 

η γενν'Υ)θήκαμε νεκροί; 

'Ύ πάρχει μια ά.πέραντη μεμβράν'Υ) 

ά.6ρατη και μυστιχ~ 

σαν των νεχρων τ~ μνήμ'Υ) 

χι έχεί άποτυπώνονται για πάντα 

του χαθενος τα. χείλη και τα όά.χτυλα 

ά.Οιάφορο α.ν ηταν 

Βασιλεύς η στρατιώης 

i} πλούσιος η πένης 
η δίκαιος i} άμαρτωλός. 

Sydney - Brighton Le Sands 6-7 -94 
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ΤΑ ΗΜΙΤΕΛΗ 

Βιβλίο μισοόιαβασμένο άνοιχτο 
\ \ / λ/ξ ..-

γραφτο σε σκορπιες ε εις σχεοια-

σμένο 
/ β \ \ /ζ 

ματαιωμενα ραντε ου που πιε ουν 

τυραννικώτερα 

κι άπο γραμμάτια όιαμαρτυρΎ)μένα. 

Προσπαθείς να. όιασκεόάσεις τις τuψεις 

λέγοντας ~ταν πράγματα που gπρεπε 
" β/λ ν ανα α εις 

ομως το ξέρεις πως όραπέτευσε 

χρεωμένΎ) άόίκως 

μια. άνεπανάλΎ)πη στιγμ~. 

Rrisbane - Darwin 8-7-94 
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ΑΙΝΙΓΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ 

Γιατί σ' ολα τα. κτίσματα 

εχουμε τοίχους κατακόρυφους 

οιπλάσιους ά.π' τους όριζοντίους; 

'Ίσως υπόμν-ησΊj στο μυστικο 

πως είναι πάντα οιπλες οΙ ά.ντιστεκόμενες 

άπ' τις κατακτημένες έκτάσεις. 

Dar\vin 9-7-94 
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ΛΕΞΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΕΣ 

'Άν είσαι ποιψης μην κουρασθεις 

να σώζεις λέξεις έτοψοθάνατες 

που πανε να καταποντισθουν 

σαν Σουλιώτισσες του Ζαλόγγου 

στ~ σιωπ~ του Λεξικου 

~ άσωτεύουν καΚΟΠΟΙ'Υ)μένες 

άπα στόμα σε στόμα. 

Μην άνεχθεις τ~ν παρακμ~ 
των λέξεων 

οπως ~εν άνέχεσαι αΙχμαλώτους 

~ άγνοουμενους 
ΟΙ λέξεις &λλωστε είναι που συνηρουν 

τα σχ~μα του άνθρώπου. 

Sydney - Brighton Le Sands 13-7-94 
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ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΕΘΡΟΥ 

Τ α χρωμα φέγγει και 
'ζ , , 

φωτι ει το ματι 

πλουτίζοντας άκα.ριαϊα. ολο το σωμα. 

"Υ στερα. φεύγει άφήνοντα.ς μια γεύσΊ] 

άπα αίφνί8ιο ράπισμα. 

Sydney - Brighton Le Sarιds 1&-7-94 
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«ΣΥΜΕΩΝ ΜΝΗΜΑ» 

τα τελευταία σου ποιήματα 

καρφια 

καθως ~oκίμαζες στο ~έρμα 

τελειότεΡΎJ πανοπλία. 

Sydney - Brighton Le Sands 15-7 -94 
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ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

Φαίνεται ειναι πολλες άκόμΊ) οΙ προκατα-
) 'Ψ \, \ ζ , 
'Ί) εις που πρεπει να "επερασω 

πριν γίνω και πνευματικα ωριμος 

για τον θάνατο. 

'Άλλοτε πίστευα πως άοικοσνται στον 

" υπνο 
t Ι , t: \ ~ , 

οι φτωχοτερες ταc,εις που υποχρεωνονται 

να οουλεύουν αγριες βάροιες 

αυτες πουλέμε Ι;ψες άσυν~θιστες. 

Σήμερα οεν πιστεύω πια σ' αύτο τον 

μύθο. 

Ά ν~κoντας κάθε μέρα πιο πoΛU 

σ' αύτους που τις νύχτες άγρυπνοσν χωρις 

ώράριο 

και οίχως μεροκάματο συγκεκριμένο 

εμαθα ν' άπομυθεύω όνόματα 

κι επαγγέλματα 

με λιγότερες προκαταλήΨεις. 

Sydney - Brighton Le Sands 18-7 -94 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

«Ποιος ξέρει τΙ χρωμα σύννεφο ~ ψυχή του,» 

Ν.Γ,ΠεντζΙχης 

T~ν ωρα τούΤΊ) εισαι άκόμΊ) νέα 

άργότε ρα θά. 'σαι γρια. 

Όμως αύτα. που θέρισε το βλέμμα σοu 

και εΙπώθΥ)Καν με λόγια ~ κιν~σεις 
άκόμΊ) και με σιωπ~ 

θα. μείνοuν άνήλικα στ~ μν-ήμΊ) 

Όπως οί έγκαuστικες ραβόώσεις 

στο μακρυ λαιμο έπιταγμένων άλόγων 

άλλοιούμενα μόνο Όταν το όέρμα 

γίνει πά.λι παρθένο μέσ' άπ' το χωμα 

σε όριστικ~ άνάφλεξΊ) -αίωνία ή μν~μ'f)! .. , 

Brisbane - Sydney 23-7-94 
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ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ 

'Άν ό λ6γος είναι γένεσις είς ούσίιχν 

~ γλώσσα γλείφει τΙς αίχμες 

στην ~κθετY) παρουσία 

παρ'Υ)γορώντας τον ά.φιλ6ξενο χρ6νο 

που μεσολαβεί 

εως το ~σχατo ά.π6ΚΤ'Υ)μα: να. aεί 

οτι φθορίζει εντονώτερα 

οσο πλ'Υ)σιέστερα στη φθορά. 

Sydney - Brighton Le Sands 25-7-94 
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ΓΛΩΣΣΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

Κατ' έξoχ~ν γλωσσα μόνο ~ θάλασσα 

κίνYjσYj με πλήΡΥ) ευχέρεια 

άλYjθ~ς παρ-ρησία. 
Γλείφοντας άενάως σε εϋ

πεπτα χαλίκια 

του κόσμου τα αΙχμYjρα 

κάνει τα πάντα να ρέουν 

έν ρψορεί!:f. 
'Άλλο βέβαια που έμεϊς σαστίζοντας 

μπροστα στην πλησμον-η 

aYjλώνουμε άaιέξοaο ά,ρρήτου 

και λέμε άνευλαβως 

ίά 'χανα θάλασσα. 

Sydney - Rrigh Ιοπ I'e Sands 25-7 -94 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ 

"Ή θ-ητεία. της λύπης εΙχε έπίσημα. λ~ξει.)) 

r. Χειμωνας 

M~ν άνεχθεϊς τετελεσμένα 

σε θέματα που εΤσαι συνυπεύθυνος 

έκ γενετ~ς 

αυτο οεν ειναι OCπλως ~ρωικo 

μα. ριζικως άνθρώπινο 

για. να μ~ σ' εuτελίσει 

μήτε ό ϊοιος ό Θεός. 

Κράτησε ομως καθαρο το μάτι 

να oιακρίν~ις οσο Ψύχραιμα μπορείς 

ποιες πράξεις εΤναι άλΊjθως τελεσίδικες 

O'~λαo~ έτελέσθ-ησαν ώς θεία o[XYj 
ωστε να μ·ην άσεβήσεις. 

Bangkok - Athens 28-7-94 
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Η ΤΕΧΝΗ 

(( 'Η νέα τέχνη είναι Ισχuρισμός>J 
Ά. Τερζάκης 

"Α ν 3εν γεννιέται άσπόρως και κατ' ευθείαν 

άπ' τον έσώτατο πυp~να τ~ς Ψυ;(~ς 
\ , ι β 

τον ασυμ ατο 

μ' οποια ευτέλεια των άναγκων της Cψας 

3εν μπορεί νά 'ναι τέχνη, πο,) θα πεϊ 

πως 3εν έτέχθη έκ βαθέων και 

άνερμψεύτως 

καθιστώντας άκίν3υνο 

το ~ΤΤ1)μένo σκοτάόι. 

"Α ν ομως είναι τόκος ουρανόπλ '1)Κτος 

με την ίσχυ άκαριαίως 3ε30μένΊ) 

3εν μπορεί να μην είναι θεϊος ίσχυρισμός 

άκριβως το άντίθετο της αυθαιρεσίας 

ά3ιαφορώντας έσαει 

για όπoιαό~πoτε έπιτόκια. 

Athens - Bangkok 9-9-94 
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ΤΑ ΥΤΟΤΗΤ Α ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

Ή ποίΥισΥ) οεν είναι ίοιόΤΥιτα 

ειναι συν-θ~κY) 

και μάλιστα έξόχως xαρισματικ~. 

''Αν οεν ύπάρξει συναίνεσ'η και συνορομη 

τουλάχιστον Μο παραγόντων 

το έξαγόμενο θά 'ναι αμουσΥ) φωνη 

άκατονόμασΤΥις ΙΟιωτεΙας. 

Sydney - Brighton Le Sands 10-9-94 
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ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ 

Ψηλαφώντας σχαρμους χαι χουπια γνώρισα τα χέρια μου. 

'ΈτσL αχριβως θα. γίνεται πάντα 

το ενα σωμα θα. φυτρώνει μέσ' απο τ' &λλο 

και θα αύτονομεϊται. 

Χωρις εν τουτοις να. οιαΡΡΊ)γνυει 

όρωτιχα. τους γενετ'ήσιους ίστους 

κι οταν ακόμΊ) μένουν αθέατοι. 

Χωρις να έπισυμβαίνει αλλοτρίωσΊ) 

κι οταν σε λίγο ακουγεται 

&λλΊ) μουσική. 

Μ. Πρcιτικάχ:ης 

Sydnt,y --- c:.II,SS 1',Il'kll-9-9Iι 
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ΘΉΡΑΜΑ ΜΑΙΙ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣ 

τ α χέρ~α aεν καΤΊ)χοUνται 
τα μάτια aεν φuλακίζονται 

μόνο ~ Ψuχ~ που θα έπιβαρuνθει 
τι>: έπίχειρα 

γΡΊ)γορεί στα atιXXEVtX έκτενως 

όιεκaικώντας XEuxo χιτώνα. 

Sydnev - [arss Park 11-9-94 
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ΤΑ «MEDIA» 

'Εξ όρισμου τοποθεημένα. 

στη μέση 

οεν Οικα.ιουντα.ι να KYJpUHOIJ'I 

άκρ6τητες. 

Sydney - ΒrίghΙοn "e S,Inds 14-9-94 
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ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ 

«ης ~μιXς χωρίσει απο τ~ς αyocΠΊjς τοσ Χριστοσ;)) 

Ρωμ.8,35 

"Αψησέ με να σ' ά.γαπω 

καθως εΙσαι 

όλόκληρος. 

''Αν μ' ά.ναγκάσεις να σε μισήσω 

θα γίνεις μισός. 

ΤΟ ξέρεις πως αύτο που λέμε 

μισεμο 

οεν εΙναι ~ πορεία κι ό ορόμος; 

Μόνο το μίσος που πpoΊJγ~θ1)κε 

χαλνώντrι.ς τ~ γειτονιά μας 

μπορουσε να εύνo~σει τη φυγη 
, ',Ιζ \ ~ J 

και ν ανοι"ει τον ορομο. 

Sydncy Brighton Ιe Sands 15-9-94 
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ΟΙ ΣΚΙΕΣ 

«Και δύναμις Ύψίστου έπισκιά.σει σοι.» 

Λουκ. ί,35 

Μικροι φοβούμασταν τις σκιες 

γιατι τις ειχαμε ταυτίσει με τα 

φαντάσματα 

μια άπο τις άκατανίκψες προ

καταλ~Ψεις 
πο,) θαρρείς τις φέρνουμε 

άπο ΠΡOΊ)γOύμενΊj ζω~. 
'Αργότερα καθως μεγαλώναμε 

και το φως λιγόστευε με τις μέρες 

πο,) περνουσαν 

χωρις να μας το πουν με λόγια 

άρχίσαμε να το νιώθουμε στ~ν Ψυχ~ 
πως οί ογκοι των σκιων ~ταν έλαφρότεροι 

άπ' το πραγματικο βάρος των πραγμάτων. 

Έκτος αύτου άνακαλύψάμε άκόμΊ) 

με χαρα πο,) οεν τολμούσαμε να τ~ν πουμε 

πως οΙ σκιες εΙχαν και μια σιωπ~ 

σταθερ~ς ~συχίας 
μια προστασία σχεοον μψρικ~ 

άπο θορυβώοεις κινOUνους 

καθως έπίσΊ)ς και μια γεύσΊ) 

συνεχιζόμενΊ)ς οροσιας 

άπο οέντρα πλατύφυλλα 

μακρινου ΠαραΟείσου. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 16-9-94 
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ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 

Ό άστόχαστος ι1φηνε λάσκα 

Υα του πεΡΥα στο δάχτυλο ΤΟΥ άρραβώΥα της ή yJXTa. 

'Όντως δεν πρόβαλε καθόλου άντίσταση 

στις μόνιμες έπιβουλες τών σκοτεινών 

ώρών 

στις έκ πλαγίου θωπειες 

λιπόσαρκων δακτύλων. 

'Άλλοτε άποτελοϋσε σταθερη έγγύηση 

για ριζώματα ρωμαλέα 

~ πολύπαθη άνθρώπινη σάρκα 
κι ενας ύποτυπώδης εστω 

φόβος Θεοϋ 

τα δε άερικιΧ δεν εύποροϋσαν 

να πληρώσουν διόδια. 

Σ~μερα οΙ έκατόμβες Νηπίων 
σπίλωσαν ολες τις λευκες έπιφάνειες 

Ε. Καχναβc(τος 

άπλώθηκε στο απειρο ~ άχίλλειος πτέρνα 

το σκοτάδι περιπολει 

πανστρατιά. 

Sydney - Brighton Le Sands 17-9-94 

- 78-



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Σχε30ν κλείνοντας τ~ν εΚΤΊ) 3εκαετία 

ητανε λόγCfJ Δωρικ~ς ταυτότψας 

που 3εν ετόλμφε 

φωνΊjεν κανένα. 

"Η3Ί) ~ cXπαρχ·ή του μόλις τρία 

β~ματα 
πρΙν cXπ' το τέλος των συμφώνων-

, \ ~ '\: \ \ 
κορυφωσΊ) και oOr.,tl του το σταυρικο 

προτελευταίο σύμφωνο 

του ελληνα λόγου. 

Sydney - Brighton Le Sands 17-9-94 
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ΕΝΘΕΟΣ ΑΠΟΦΑ ΤΙΣΜΟΣ 

Περνα ό καφος κι οΙ όυνάμεις του 
λιγοστεύουν 

ένω οΙ τύψεις μεγαλώνουν σα.ν τις σκι ες 
καθώς βραόιάζει 

ό'Yjλαό~ o~τε λίγο o~τε πολυ 
κατα. τρόπο άνάλογο 

με την έπιμελ~ άποσιώπφή των. 
Γ ' , \, Ι \ \ 'ξ 'λ 'θ ι αυτο αποφασισε να το φωνα ει ε ευ ερα 

προς πασαν κατεύθυνσ'Υ) 
κι έν συνεχεί~ να. το καταθέσει ένυπογράφως 
πώς οσα εΤπε κι εγραψε μέχρι στιγμ~ς 
μπορεϊ μεν να. έντυπωσίασαν για. λίγο 
ομως όεν ~τανε παρα. το πρόπλασμα 

τ~ς φων~ς του 

μια. όoκιμ~ άόέξια για. να. οεί 
πως άντιόρουνε 

τουλάχιστον τ' αυτια. των γΡΊ)γορούντων 
ι 

συγχρονων 

κι {;στερα βλέπουμε. 

'Έτσι εφθασε σε μέτρο ~λικίας 
να. πεί την άλήθεια 

οπως την ζεί κι οπως τον καίει: 

'Ομολογεί λοιπον πώς φιλοοοξΙα του ήταν 
ι 

παντα 

\ λ 'ψ' , \ να ιγοστε ει τ αποσιωΠ'Yjτικα 

για. να. περιορίσει τις αγονες είκασίες. 
Ν ι d \ ι: \ ~ Ι 
α ομως που ι.,αφνικα οιαπιστωνει 

πώς ολες οΙ λέξεις του ήταν έντελως τρύπιες 
με φόντο ενα άκατανίκψο σκοτάοι 

" "λ' λ 'ξ , ~. ι αρα κι ο ες οι ε εις του εκ των υστερων 

όουνΊ)ρ6τερα άποσιωπψικά. 

Sydney - Brighton Le Sands 20-9-94 

-80-



ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ 

Άπλως μια. νέα συνταγ-η 

πως βράζουνε τις λέξεις 

ωσπου να. 8έσουν ύ8ρατμοι 

τα. Μκρυα τ~ς Ψυχ~ς 
γλυκΌ κουτocλιου νερατζάκι .1\ συκο 

πρωτες βo~θειες για. έπιλ1)πτικους 

νocρκομανείς και πρόσφυγες. 

Sydney - Brighton Le Sands 22-9-94 
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ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΟΙ 

τους νικψες ποτε 8εν τους έθαuμασα 

τους εΙ8α πάντα ύπερόπτες 

και θορυβώ8εις 

και σφετεριστές. 

Κείνος που άγωνΙζεται όλομόναχος 

μ~ έχοντας άντΙπαλο παρα τον 
, ι 

εαυτο του 

είναι ίερος σαν τον έΡ'Υ)μίτ'Υ) των βράχων 

έχει κριτ~ και παραλ~πτ'Y) 

τον ϊ8ιο τον Θεό. 

Ό συναγωνιζόμενος με συνάνθρωπο 

γΙνεται βέβ'Υ)λος κι οταν άκόμ'Υ) 8εν το 

ξέρει 

προοίοει τα ύπολεΙμματα ά8ελφοσuν'Υ)ς 
\ ~ Ι ξ' 

που ειχαν μεινει μετα υ μας 

οταν ~ ρομφαία του Άρχαγγέλου οιαχώρισε 

τα πρόβατα άπο των έρίφων. 

Sydney - Brighton Le Sands 22-9-94 
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ΑΔΙΕΞΟΔΑ 

Τ ο φως άρν~θ'Yjκε ως το τέλος καΙ 

οεν μπ~κε 
στο οωμάηο με τα καρφωμένα παράθυρα' 

~τανε &.λλωστε γνωστο έκ των προτέρων 

πως το σκοτάοι οιεκοικεί έξ όρισμο\) 

σεβασμο 'Απολύτου. 

Έτσι άκριβως συνέβ'Yj και με το κρανίο 
το\) καταθλιπτιχ.οσ: 

δεν τόλμφε να το περάσει ουτε σαν 

όνεφοπόλ ημα 

μακριν~ έλπΙδα 

κoνην~ Ψευδαίσθ'Yjσ'Yj. 

Sydney - Brisbane 23-9-94 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΩΛΗΚΩΝ 

'Έχουμε τ~ν έντύπωση πως τα ποντίκια 
'1" 'β " 'λ ' , οεν σε ονται οιΟ ου τα πτωματα 

''1'' 'ζ " λ' επειοη συναγωνι ονται με τα σκου ηκια 

ποιος θα γυμνώσει πρώτος τα όστα 

άπο σάρκες παρα80μένες ~8η 

στ~ν πάν8ημη άποσύνθεση. 
Πάντως αν ~μασταν λίγο πιο 8ίκαιοι 

κι εϊχαμε προσέξει 8εόντως 

το «μ~ κρίνετε ϊνα μ~ κριθ~τε» 
θά 'χαμε θυμηθεϊ το 8ίχως άλλο 

πως ό Χριστος ~ταν πάλι που εϊπε 

«ό τρώγων μου τ~ν σάρκα 
\ Ι \ 'r 

και πινων μου το αιμα 

οδτος έστιν ό άγαπών με». 

Ποιος άλλωστε έκτος άπ' τον Χριστο 

μποροϋσε να 8ιΜξει 

τέτοια τερατoλoγ~ματα; 

Sydney - Cairns 23-9-94 
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑ 

Λέγοντας το ρημα «σuλλογιέμαι» 

καΙ τό 'λεγε τόσο σuχνά ό κυρ Νίκος 

ό άλησμόνητος Πεντζίκης της Θεσσαλονίκης 

δεν ~θελε να δηλώσει παρα τη ζάλη 

που διαρκως τον πιλάτεuε. 

Δεν ~ταν μόνο που δεν εστεργε να ύποταχθει 

σαν ευνουχος 

στη δuναστεία της λογικης 

ηταν άκόμη πιο πoΛU που δεν μπορουσε 

τίποτε άπολύτως να λησμoν~σει 

εχοντας μια πρωτοφαν-η μν~μη 
καΙ λατρεία στο τίποτε! 

Ή σκέψη τοι; διαρκως έρεθισμένη 

σαν τά πληθωρικά τοι; μαλλιά 

γινόταν αrσθημα με μιας 

καΙ πuρπολουσε 

σuνομιλητη καΙ περιβάλλον 

δείχνοντας τουλάχιστον πως ~ ευθεία 

δεν είναι πάντα 

ή πιο ένδιαφέροuσα διαδρομη 
Ι , λ Ι λ'~ 

μητε η τε εuταια ει.,η. 

Sydney - Redfern 26-9-94 
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ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ 

'Όλα τα ρολόγια gxouv κάτι πένθιμο 
εϊτε ακουμε ευκρινως τους ρυθμικους χτύπους 

εϊτε άπλως βλέπουμε τ~ μεγάλη βελόνα 

να μετακινείται σπασμω8ικα 

θεαματικα μονοκόμματη 
λ ' \ \, ,\ ζ' 
ες και ΤΎjV σερνουν με το ορι. 

Πιο πένθιμο πάντως απ' ολα 

το Σισύφειο εκκρεμες 

που με το ασταμάτητο π~γαιν' έλα του 

8εν μετρα μόνο ξοφλημένες μονά8ες 

αλλα και μας βεβαιώνει απροσχημάτιστα 

για μια ματαιότητα 8ιάχυτη 

καθωζ την επισημαίνει σχε80ν με χαιρεκακία 

παίρνοντας πίσω έπι τόπου το κάθε 

β·ημα 

ωστε .~ κίν-ηση να γίνεται σημειωτόν. 

S)'dney -- Rrighton '-e Sands 26-9-94 
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ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 

Δεν εΙν' αύτο φαινόμενο aEV είναι 
μονάχα τ~ς Γραμμαηκ~ς 

είναι πιστ~ μεταφορα στο χαρτι 

των aεινοπαθΊ)μάτων τ~ς έξαΊ)μέρου. 
Π ρωτα ~πεσε πολλάκις κι ~μαθε 

ό l'aιος ό ανθρωπος 

κι ϋστερα ~μαθε τα γράμματα 
να πέφτουν 

να ξεπερνουν τα σκοντάματα 
'λ' \ β 'θ ανακα υπτοντας στο α ος 

του Θεου τα πράματα. 
Τ' 5νομα στ·ην ά.ρχ~ ιΧπλως παρουσία 
μόλις το στίγμα στο χάος 

τ~ς άνωνυμίας. 

ΈπόμενΊ) ύποχρέωσΊ) να aΊ)λωθεί 

που άν~κει 

έγκαταλείποντας τον ένικο χάριν του γένους 

μ~ν παρεξΊ)γΊ)θεί οη πρ.οσποιείται 
μοναaικότ-ητα. 

Τ ρίΤΊ) βαθμίaα που ά.νεβαίνει πέφτοντας 

στις περιπέτειες της συνάφειας 

είναι να aοθεϊ καΙ να πάρει 

κοινωνώντας τα της μέσΊ)ς καΡaίας 
γι' αύτο στο έπίκεντρο ~ Δoηκ~. 

Προτελευταίο στάaιο αύτογνωσίας να 

aιαπιστώνει 

στο πάρε-aωσε τ~ν αίηώaΊ) σχέσΊ) 
ωσπου στο τέλος να μπορεί κατιχ 

προσέγγισΊ) 

να έπικαλειται όλόκλΊ)ΡΟ το πράγμα. 

Sydney - Brighton Le Sands 28-9-94 

87 -



Λ ΥΡΙΚΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ 

Ποίφη, ή φιλοοοξία ν' άνα-

χαλυΨεις 

χώρους καΙ τόνους προηγουμέ-

νως άοοχίμαστους 

που οεν υποΨιάσθηκε κανείς. 

Πρόσεξε ομως: οχι για να τους 

μoνoπωλ~σεις 

έξουθενώνοντας τους πολλους, 

άλλα για να κάμεις οικειότερα 

σ' ολους 

τους γρίφους και τα αινίγματα 

που φόβισαν τον ανθρωπο 

άπο καταβoλ'~ς φόβου και πόνου. 

Sydnt~y (άεροόρ. Mascot) 30-9-94 
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ΔΙΔΑΚΤΕΑ r ΛΗ 

Ό πρ(7nος στεναγμος ~ταν μια 

εκπληξη, 

ό τελευταίος θά 'ναι όμολογία. 

Sydney - Brighton Le Sands 5-10-94 
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ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ 

Δεν θα σε συμβούλευα, άaελφέ, να ψάχνεις 

σχολασηκα στα βάθΊ) του όρίζοντα 

μ~τε να φοβασαι τους χρφμους των Μαντείων 

σαν τους Άρχαίους 'ΈλλΊ)νες 

ούτε και να πιστεύεις στα ονειρα 

σαν τους άνθρώπους τ~ς Παλαιας Διαθ~ΚΊ)ς. 

Σ' όλ' αύτα άσφαλως υπάρχει ό κίνaυνος 

ν' άνακαΛUψεις μοιραία 

οχι άγαθους τους οίωνούς: 

αν λοιπον το γνωρίζεις πριν σε 

πλ~ξoυν 

θά 'χεις τ~ν πρόσθεΤΊ) άτυχία να 

έπιμηκύνεις χωρις λόγο 

τον χρόνο τ~ς πραγμαηκ~ς aοκιμασίας. 

Sydney - Brighton Le Sands 5-10-94 
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ 

Θ ' 'θ λ "ξ \, ξ \ , • α ε α να ερα ποιον πειρα ε το κιτρο 

\ \ \ 'ψ \ \ β 'λ \, 
για να το στυ ουν και να γα ουν το κιτρινο. 

ΤΟ πράσο που αν και ξάοελφος του κρεμ-

μυοιου 

οεν προξένησε ποτε τiX Οάκρυά μας 

με τί καροια το λιανίσαμε 

για να βάψουμε 
τΙς φυλλωσιες των οέντρων; 

Αυτα κι α.λλα θά 'θελα να μάθω 

απο τ~ γενεαλογία των χρωμάτων. 

Sydney - Brighιon Le Sands 5-10-94 
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ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑ Τ Α 

Συνομιλοσν - 8εν θά 'λεγα συνοφρυωμένοι 

ομως σαν νά 'χαν δαγκώσει χι οί 8υο 

στυφο ζυνόμΊ)λο 

ενα μονάχα δευτερόλεπτο νωρίτερα. 

Τί αραγε να λένε ό ΈλUΤYjς με τον Άραγχον 

χαθως ό φακος άκινψοποίφε 

σχεδον συνωμοτικα 

τη στιγμιαία εκπλYjζYj τ~ς Ψυx~ς των; 
Τ ο μόνο που άσφαλως δεν θα τόλμφαν 

μ~τε χαν να υπαινιχθοσν 

εΙναι πως πλYJσίασαν εστω μια ϊντσα 
κοντύτερα 

άπ' τον οιάσYjμο τυφλό τους Προπάτορα 

τα μυστικα και τις ένδεχόμενες 

άλΧYjμε'ίες 

παρερχομένων σΧYjμάτων. 

Sydney - Adelaide 8-10-94 
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ΑΔΗΛΟΝ ΣΕΒΑΣ 

Έπειδη χαι' ό Άφανης παρων αίσθάΥομαι πως είναι. 

'Ελύτ-ης 

'Ορφάνια όεν είναι να χάσεις 

Πατέρα ΊJ Μάνα 
, \ β θ Ν , , 

μητε να ρε εις αποκομμενος 

άπο φίλους και συγγενείς. 

Μοναόικη ορφάνια σ' αύτο τον κόσμο 

τον μονίμως απαρηγόρητο 

το να μην πουν ποτε τ' ονομά σου 

άψήνοντάς σε αό~λωτo. 

'Ό,τι πάντως aEV oνoμάστ-~κε 
aEV εμεινε μόνο άδήλωτο 
ακατάγραφο έν βίβλ<fJ ζω~ζ' 

καταόικάστηκε ακόμη να μείνει αδηλο 

άθέατο κι ας ύπ~pxε βαθύτερα 

καταγγέλλοντας το εγκλημα έκτενως 

σαν κλοπιμαίο. 

Sydney - AdeJaide 8-10-94 
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ r ΛΕΣ 

Οί λέξεις πια στυμμένες λεμονόκουπες 

ομως το λεμόνι 

μοσχοβολα άκόμη ώς λεψών. 

Τ α xείλ'~ κάρβουνα φλεγόμενα 
, ~ , "ξ 

γευOντιΧl σευτερη ιΧποστιΧ 't). 

Ύγρα τα ρουθούνια άγρεύουν 

άναθυμιάσεις 

που εχουν μόνο άφoρμ~ τις 

πρωτες υλες. 

Sydney - Brighton Le Sands 10-10-94 
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ΑΠΟΥΣΙΑ 

«'Εκ κοφόίας αλλ~λoυς αγαπ~σατε έκτενως.» 

Α' Πέτρ. 1,23 

Τ ο να σε ψάχνω χ.αΙ να. μην μπορω 

να. σ' άκoυμπ~σω 

οεν εΙναι πάντα συμφορά. 
Ε" , Ι θ 'ψΙ ιμαστε ανεπανορ ωτα α ικοροι 

• • 'ζ 
κι Ο,τι αγγι ουμε 

οεν εχουμε τη Ούναμ'Υ) να το χαρουμε 

ως το τέλος. 

'Άσε που τέλος οεν ύπάρχει 

σ' αυτο που οίνεται Οωρεάν. 

Μονάχα φαίνεται ~ άπουσία μεσι

τευει άμερόλ'Υ)πτα 

ν' άνακαλύψουμε όλόκλ'Υ)Ρ'Υ) τη Οωρεα. 

του αλλου προσώπου 

άρνουμενοι τον ευτελισμο του 

πωλουντος τοΙς μετρψοϊς 

τη μυωπία των πέντε αίσθ~σεων. 

Sydney - Brig!1ton Ιe S;lnds 15-10-94 
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ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔογΧΟΣ 

Τ Ο έλάχιστο σΊ)μείο στ~ν ευθεία 

~ τ~ν καμπύλη 
εΤν' ή ά.πoφασιστικ~ μονάοα που προ-

~ 'ζ' , οικα ει την πορεια 

για να προκύψει ή ευθεία .1\ 

ή καμπύλη 

ό κύκλος, το τετράγωνο 

~ ό λαβύρινθος. 

Sydney - Redfern 22-10-94 
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ΜΕΤΡΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

"Οτα-ν ό ερωτα-ς φτά.νει μέτρο ~λικία-ς 

όλος ό χρόνος ύπο προθεσμία-ν. 

Sydney - Brighton Le Sands 27-10-94 
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ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

,,'Η ~κφραση ένος συναισθήματος είναι πάντα παραλΟΥη.)) 

Paul VtileΓ\ 

"'Αν εμεινε κάτι που χλευάζει άκόμη 
\ \ \ Ψ Ι 

τη σιγουρια κοιι υχροτητοι 

τοί) ήλεκτρονικοί) ύπολογιστη 

είνοιι ό ποιροιλογισμος που άρθρώνεται 

στο φιλότιμο τοί) πλανόοιου μικροπωλητη 

στΙς συνεχιζόμενες θυσίες της μάνας 

για. τον άοιόρθωτο γιο 

στ~ φιλοξενίοι των Άγιορειτων 

προς κάθε έπισκέπτη 

χωρΙς άντίτιμο. 

Sydney - Brighton Le Sands 29/31-10-94 
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ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ τοι ΗΛΙΟΙ 

Μέσα στη νύχτα οΙ φωνες παΙρνο\)ν κάποτε 

8ιαστάσεις άλλόκοτες 

λες κι εΙναι στοιχειωμένος έζ όρισμοσ 

ό χρόνος ποΙΙ άναλογει στο σκοτά8ι. 

Δεν εχει σημασία ποιος μονολογεί 

στο ν\)χτερινο παραλ~ρημα 

καταργώντας με τον ταραγμένο το\) ίίπνο 

ίσορροπίες και σ\)σχετισμοΙΙς έκ τοσ πονηροσ 

για τις όποίες άσφαλως θα λογο80τήσο\)ν 

έν έκείνη τη ~μέρq. 
οί 80σίλογοι τοσ ηλιο\). 

Πιο πoΛU σημασΙα εχει να γνωρΙσο\)με 

α.ν ~ταν 8\)νατον άπο τώρα 

ποιος εΙναι ό σ\)γκεκριμένος παραλήπτης 

κάθε ν\)χτερινης φωνης, 

80θέντος μάλιστα ΟΤΙ 

έν rifJ 'Αδ;η ουκ εση μετάνοια.. 

(;rcat Keppellsland 15-11-94 
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Η ΜΑ Τ ΑΙΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗΣ 

Στ~ν κορuφ~ τ~ς γωνίας 
έκεl: άκριβως που κόβεται 

Τι κατεuθειαν προέκταση της ευθείας 

βρηκε τ~ν ευκαιρία ν' άλλά.ξει υφος 

κείνος που πρΙν συγκαταριθμουσε 

5λοuς τους λόγοuς 

της μέχρι τοϋόε πορείας 

κά.τω άπο τ~ν αΙόέσιμη λέξη 
ι 

συν-επεεα. 

Κά.ποιος έν τουτοις θά. 'πρεπε να του 

θuμίσει 

πως Τι όρισηκ~ κρίση όεν όιαμορφώνεται 

σε μια μονά.χα κατευθuνση 

μήτε μπορεϊ να καταπιεί 5λα τα 

χρώματα τ~ς 'Ίριόος 

Τι άπατηλ~ όιαφά.νεια της ήμέρας. 
Ό Παλαιος των '~μερων ευτuχως κατα

λογίζει 

με τ~ν ίΌια θε'ίκ~ μακροθuμία 

οχι μονά.χα τα γνωστα πεπραγμένα 

άλλα καΙ τα έν όνείΡl9 άπραγματοποίητα 
" ,,' JI θ .. ζ' 
οτε ουκ εστεν αν ρωπος ος ησεταε 

και ούχ άμαρτήσεε. 

Great KeppeJ lsland 15-'11-94 
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GREAT ΚΕΡΡΕΙ ISLAND (Β) 

Θα το θυμουμαι άσφαλως aια βίου 
τουτο το ~μιτρoπικo νφι 

οπου οί μέρες τ·ης Εβδομάδος δεν εχουν 

όνομα 

μ~τε οί <1ρες συγκεκριμένο καθ~κoν. 

'Όμως προ πάντων θα θυμουμω 

άπο τ·ην άμμουδια το περπάΤΊ)μα 

των γλάρων 

τον ύπαινιγμο τ~ς άθανασίας απ' το γεγονος 

πως έδω aεν ύπάρχει ακόμα 

κανένας τάφος. 

Great Keppel Island 15~ 11 ~94 

-101-



ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑ 

'Όλα. τrx σχέSια. μπορεΊ να να.υα.y~σoυν, 
οχι δμως Τι σχεSΙα. του πιστου 

που εΙ8ε στον ώκεα.νΟ τ~ν άλλΊJYoρΙα. 

του θείου έλέους. 

Greal KeppeI IsIand 15-11-94 
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ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ 

Τ ο φρόδι του βοuνου που προβάλλει 

άνάγλuφο 
\"~ λ 'ζ " -στο αρuτιοωτο γα α ιο τ οuρανοu 

δεν ειναι σταθερώτερο άπα τ~ νoητ~ γραμμ~ 

του όρίζοντα 

που μου χ.ρόβει τον υπόλοιπο κόσμο. 

Great Keppellsland 15-11-94 
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Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

Ό α.νεμος κολπώνει το λευκο πανι 

το σκάφος γλιστρα αυλακώνοντας 

το uypo γαλάζιο 
κι ~ αυρα στεγνώνει στο στ·ηθος σου 

τις πιο πρόσφατες θλίψεις 

πριν προλάβεις να έπικαλεσθείς 

τον μυστικο κόμβο 

που λειτουργεϊ: σαν μοχλος 

άνάμεσα σε κατακόρυφο και όριζόντιο. 

Great Keppe! Is!and 17-11-94 
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Ο ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟΣ 

Στο λεξιλόγιο του σύγχρονου κόσμου 
θ ' , 'θ λ" β , α πρεπει κα ε ιγο να παρεμ αινει 

ώς άνεπίκαιρος 

εν ας άπλος ανθρωπος 
ξ ' λ J \, Ι 
υπνωντας του αχιστον την rxV"fjcruxtrx 
μ~πως όεν βρίσκονται πια στ~ν ϊόια γραμμΊ; 

τα πρά.γματα και τα όνόματα 

ωστε να μ~ συνεχίζουμε να λέμε 

πολιτισμο 
, , λλ '" λ'ψ Τ"fjν αντα rxY"fj αγοραιων προκατα "fj εων. 

Great Keppel Island 17 -11-94 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 

Ή καθ"r)μεριν~ σου πειρατεία στ~ θάλασσα 
8εν πρέπει νά 'ταν μόνο γιά τρoφ~, 

βιοπορισμος ά.παρά8εκτος 

στ~ ρεμβώ8"r) Ψυχ~ σου. 
Τ ο ψάρεμα αλλ"r) 8ικαίωσ"r) 8εν έχει 

παρά νά σε μάθε ι 

νά ξεχωρίζεις μέσ' ά.πο πλ~θoς ά.πόπειρες 

80κιμες και συγκρίσεις 

το μαγεμένο ψάρι 

',ou πικροσ γιαλοσ. 

Great Keppel Island 18-11-94 
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ΖΗΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

Δια. τους άγαπωντας τ~ν είιπρέπεια 

εϊν' άσφαλως έντιμότερο 

να. ψάχνεις κοχύλια 

παρα. να. μαζεύεις νομίσματα 

κατα. μ-ϊjκoς τ~ς άμμουόι&:ς. 

Τ ο πρωτο, είιγεν~ς άνταπόκρισΊ) 

σε βαθύφωνΊ) κλ~σΊ). 

Τ ο δεύτερο, είιτελ~ς έθισμος 

άμετανόψου ρακοσυλλέΚΤΊ)_ 

Greal Keppel Island 18-11-94 

-107-



Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ τσΥ ΚΟΣΜΟΥ 

«Ή τυχαιότητα είναι ~ έπίδpασΊj της κάθε στιγμης, 

~ αναΥκαιότψα ή έπίδραση προϋπαρχόντων αίτίων.» 
Φ. Δημητρακόπουλος 

Ή κάθε στιγμ~ φιλο80ξεϊ να. μπεϊ 

στ~ σελί8α 

να. συγκροτηθεί σε σωμα μαζί 

με τις α.λλες 

μ~ θέλοντας να τ~ν μαζέψει σαν 
ύ8ρατμο 

σύννεφο λήθης 

μεταφέροντάς την πέρ' άπο 

τ~ γραμμ~ του όρίζοντα 
έν γη έρήμ<{J και άβάΤ<{J και ιXvU8p<{J. 
Κάθε σηγμ~ βιάζει άπελπισμένη 

θύρες και παράθυρα 

οχι μονάχα τω,) πέντε αίσθήσεων 

που τις βρίσκει άφρούρητες κατα 
, 

κανονα 

άλλα και τ~ς μνήμης και τ~ς φαντασίας 

εΙΙρύτερου χώρου 

ωσπου τα. πάντα γύρω και μέσα να γίνουν 
ι , ι 

καταστικτες επιφανειες 

συσκοτίζοντας ολο και πιο ά8υσώπητα 

τ~ν άρχικ~ όιαφάνεια του κόσμου. 

Great Keppel Island 19-11-94 
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T-SHIRT 

Ροσχο τελείως άπέριττο 
\ θ/λ 'ξ / χωρις κα ο ου α ιωσεις. 

Μα για να το φορέσεις 

πρέπει νά. 'χεις άόαπά.νψα 

ί)λα τα όωρα τ~ς εφΊ)βείας. 

Great KeppeJ Island 19-11-94 
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΙ ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

'Άσε το χρωμα. να σο\) σπάσει τ~ν 

ύπομογΥ] 

δεν άξιώνουν πα.ρα μόνο ένα. ξόρκι 

να κοπά.σουν οΙ ανεμοι 

τα ψάρια άπο καταβολης κόσμου 

εχουν συνθΊJκoλoγ~σει 
μ' ολα τιχ δεινα 

άδιάφορο τί μέγεθος άγκίστρι φέρνεις 

τί εϊδους δόλωμα 

γι' αύτο αλλωστε σωπαίνουν 

οπως συν~θως οΙ ~ΤTΊJμένoι. 
'Άσε το χ.ρωμα το γαλάζιο να σου σπάσει 

τ~ν ύπoμoν~ 
χρειάζεσαι κι έσυ έπι τέλους μια ~ττα 

για να γίνεις ανθρωπος 

μια ~ττα όμoλoγ-ημένΊJ και άπο8εκτ"η 

κι ϊσως ετσι μπορέσεις να ξεπεράσεις 

δόλο και δόλωμα. 

Great Keppel Island 20-11-94 
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ΣιΝΑΞΑΡΙ 

Πές το άκόμΊ) μια. φορα. 

και μετιχ 

«Παρα μΙαν τεσσαρOCκοντα)) 

Πασλος 

ϊσως το νιώσεις άπο τ~ν ά.λμύρα 

το τραγούδι τ~ς θάλασσας. 

Δεν εχει τρόπο δικαιότερο να. μνΊ)

μονεύεις 

τον άριθμο των πνιγμένων 

το άπροσμάχψο κράτος των κυμάτων 

των πειρατων που διέφυγαν 

τα λφμονΊ)μένα έγκλήματα. 

Grent Keppt;1 Island 20-11-91ι 
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ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ τσΥ' DREAMTIME 

Έγραψε τ' ονομά του στον κορμο 

το;:; οέντρου 

υστερα π~ρε να παίζει τ~ν 
παραooσιακ~ Didgeridoo 

βγάζοντας άπ' το στ~θoς του τ~ν πί-

κρα μιας φυλ~ς 
, '>" '>" , • λ 'ψ 

που οεν καταοεΧΤ'1)κε να. εγκατα ει ει 

τ' ονεφο 

για να ύπερασπίσει κουκια μεΤΡ'1)μένα 

που άνέκαθεν τα θεωροσσε χυ

μένα γάλατα. 

Great Keppel Island 21-1'1-94 
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ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 

'Όποιος κατάφερε να μισ~σει 

όπoιoo~πoτε κτίσμα 

θα πρέπει να μην αγάπ-ησε 

μια στιγμ·~ τον Θεό. 

Κι οποιος ~ταν ανίκανος ν' αγαπ~σει 

ακόμΊ) και τον Θεο 

~ταν ανάξιος να γίνει κτίσμα. 

Sydney - Redfern 23-11-91ι 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (Α) 

Μη χρφιμοποιεϊτε τα έπίθετα, 
άρκεσθεϊτε άξιοπρεπως στα ουσιαστικα 

για να άνασαίνουν έλεuθεμα τα λόγια 

όΥ)λαόη τα ϊόια τα πράγματα. 

"HόΊJ κάποιοι κακόβουλοι μουτσοι 

που οσο βραόιάζει μεταβάλλονται σε 

έκατόγχειρες 
\ \ ) 'β \ 'λ λ ' για να προ ,α ουν να ο οκ ΊJpωσoυν 

το άνόσιο εργο 

φορτώνουν βάpΊJ τελείως περιττα 

ωστε να μπατάρει και να μην μπορεϊ 

να ξεκoλλ~σει 

του καθενός μας το μονόξυλο. 

Κοιτάξτε πόσο εξω εχουμε πέσει 

πόσο άνάβαθα εχουν γίνει τα νερα 

και μη φορτώνετε αλλες σαβουρες το 

πλεοuμενο, 

αλλωστε κανεις πια όεν όιαθέτει σκάφος 

παρα μόνο σκάφανόρο. 

Sydney - Brighton Le Sands 24-11-94 
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (Β) 

Τ Ο έπίθετο σ~μερα aεν προσ

aιορίζει 

μ~τε πλουτίζει τα. λόγια μας. 

'Επιτιθέμενο άλλοιώνει τ~ μoρφ~ 
συκοφαντεί τ~ν ούσία 

aιασπα τ~ συνoχ~ που χρειάζεται 

για. ν' άντέξει στο χρόνο 

~ άΟύναμ'Υ) φων~ μας. 

Sydney - Redfern 24-11-94 
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ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ 

Τ ον όίόομε συχνα. τον χαρακτ-ηρισμο 

χωρις καθόλου να. μας άπασχολει 

ποιότψα ποσότψα και σχέσΥ) 

Όμως έν τίνι σχέσει, xupιol 

θα. ρωτουσε ό φιλόσοφος με τον Πλάτωνα. 

'Αφηρημένος όπωσό~πoτε άπο κάπου 

άλλα. ποιος άπο ποu και γιατί 

τον άφ~ρεσε; 

Σ' αύτα. και σ' αλλα παρεμφερ~ έρωτ~

ματα 

όεν ύπάρχει άπάνησΥ) όριστικ~ 

κι Όλα θα. μείνουν άόριστα 

ως το τέλος. 

Τ ο μόνο προφανες άσφαλως 

άκόμΥ) και στον άφYjΡYjμένο 

ειναι ενα περίεΡΥΟ xpuo μοναζιας 
που τον όιαπερνα 

σχεόον με ~όoν~ άνομολόΥψΥ) 
Ι \ ι "!: "\ \ 

κεινου που μενει ε",ω απ το παρον 

το περιβάλλον όYjλαό~ και τα. όρώμενα 

φΙΥοuρα πένθιμΥ) 

έΥκαταλελε ιμμένου. 

MελβoυpνΊj 27-11-94 
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ΘΗΤΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Οί περισσότεροι &νθρωποι εϋχονται 

θOCνατο αLφνίSιο τ~ς στιγμ~ς 
ει SUVIΧTOV άκαριαϊ:ο 

να μ~ν ΠΡολά.βοuν να σκεφθουν 

~ να πονέσοuν. 

Τ Ο μuστήριο του θανOCτοι; εν τούτοις 

sεν άνέχεται βέβΊ)λες άνέσεις 

που lσοSuναμουν με αυτοκτονία 

επιλεκτικη 

θεοποιώντας το τuφλο άσuνείSψο. 

Τέτοια πορεία μuστιχ~ς θεώσεως 

σε φέρνει μοναSιχ~ φορα άντψέτωπο 

με τ~ν κορuφαία εν κόσμ<}J εμπειρία 
γι' αύτο χρειά.ζεται σταSιακ~ ώρίμανσΊ) 

ως τ~ν TEXEUTIΧiIΧ στιγμ~ 

γUΜνασία επίπονΊ) 

SLCJ. βίοι; θψεία. 

Sydney - Redfern 29-11-94 

-117-



ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ 

Σύντομα θέλω ηχ λόγια μου 

καικοφτα 

εί aυνατον άρχιτεκτονΊ)μένα 

με εύσυνειaφία φαρμακοποιοϋ 
\ ." 'ζ λ' ΤΊ)ν ιοια ουσα ΙΤΟΤΊ)τα 

ώρας άνάγΚΊ)ς. 

Γι' αύτο ΟΙ φράσεις μου νύξεις 

σχεΜν μονολεκτικες 

άπλως για ύπενθύμισΊ), 

τα άρχικα οπως θα λέγαμε 

ένος όνόματος. 

Sydney-- Redfern 1-12-94 
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ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 

Ό πόνος μας άνοίγει τρύπες 

όχι μονάχα άρατες 

στο σωμα και την ψυχη 

άλλα και λιγότερο άρατες 

στο πνευμα 

χάνοντας διάτρητη την άδρανη 

μάζα 

λιγότερο άνθιστάμενη την 

παχυλότητα. 

Οί τρύπες του πόνου παράθυρα 

στον ~λιo 

προ πάντων όμως στο Θεο 

που οεν χτυπα πια τΙς πόρτες 

άπο τότε που έχουμε μια πόρτα κλειστη 

έχεϊ που χρεμάσαμε 

το φθαρτό του ομοίωμα. 

Sydney - Brighton Le Sands 2-12-94 
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ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΝΤΙΦΑΣΗ 

Στ' ά.κροθαλάσσι καθόταν καΙ κρύωνε 

σαν κατάόικος 

εχοντας συνοφρυωμένα τα χέρια στο 

στ~θoς 

το βλέμμα περίλυπο στα κύματα 

σαν κάποιον να πενθουσε χωρις λόγια. 

πως ομως συμβιβάζετιχι αύτ~ ~ παραίτηση 

με φονικο καλάμι και 

τεντωμένη πετονια 

όυο μέτρα πιο πέρα; 

Sydney - Brighton Lc Sands 3-12-94 
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ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΑΙΝΙΓΜΑ 

τα. κύματα ~pxoνται και γλείφουν τ·ην άκτη 
κι άμέσως φεύγουν πίσω σα.ν μετανιωμένα' 
μα. ποιος θα. λύσει το προαιώνω αϊνιγμα 

αν ύΠOμνΎjματίζoυν θά.νατο ~ γέννα! 

Sydney - Brighton Le Sands 19-12-94 
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ΠΙΚΡΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 

ΜικροΙ οπως ~μασταν 8εν πιστεuαμε 

τούς πεθαμένοuς 

πολλες φορες μας ~ρθε να. τούς axouVT~

σοuμε 

να. όοσμε αν θα. σ1)κωθοσν-

8εν το κάναμε ομως γιατΙ 

οί μεγάλοι γuρω μας εκλαιγαν 

~ ~ταν σοβαροΙ σα.ν θuμωμένοι 
και φoβ1)θ~καμε. 

'Αργότερα, 

οσο περισσότεροι πεθαίναν 

τόσο πιό πειστικ~ γινόταν ή άκιν1)-

σία τοuς 
\" • λ ' θλ'ψ πιο αμεταπεισΤΊJ ΊJ τε εuταια των ι 1) 

κι ας υποκρίνονταν έκεϊνοι 

πως χαμογελοσν. 

Sydney BJ"ighIotl "e Sands 21-12-94 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

οι σκιες πρoΊJyoυνται 

καθως είναι περισσότερο ευκίνψες 

χωρις παχυλα. σώματα 

μήτε Εζο8α συνΤΊJPήσεως 

χω ρις καθόλου άντιστάσεις. 

Ή όιαόικασία του βίου 

ύπ~pζε πάντα έπιλεκτική: 

Τ α. σωματα στεΥνωνουν στο φως 

Υιατι ~λθαν μουσκεμένα άπο τα. 

ΙΙΥΡα. τ~ς κυοφορίας 
κι ύστερα ΥΙα. να. Υί νουν άνα

μνήσεις 

και να. μ~ν κουράζουν 

άποβάλλουν το βάρος 

προάγονται σε σκιές. 

Sydney - Brighton Le SanlJs 23-12-94 
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ΤΟ ΑΒΑ ΤΟ ΤΩΝ ΠΡ ΑΓΜΑ ΤΩΝ 

Μ' άρέσει να παραΤΎJρω τα 

πράγματα 

μα δεν αίσθάνομαι Γ~ν άνάγκη 

να τ' άκoυμπ~σω. 

Ξέρω πως μπηκα χωρις είσιτ~ριo 

σ' ενα Μουσείο 

και σέβομαι τ~ν έπιγραφ~ 

«μ~ έγγίζετε» 

που {ιπάρχει παντου. 

Έκτος αύτου, δεν θέλω ν' άδικ~σω 

τα ϊδια τα πράγματα 

άλλάζοντας τ~ θερμοκρασία τους 

τ~ν κατανυκτικ~ σιωπ~ τους. 

'Όποιος άγγίζει τα πράγματα 

διχάζει τον ατμητο κόσμο 

σε κοντινο και άπόμακρο' 

δικαιοσύνΥ) εΙναι μόνο να παραΤΊJρoυμε, 

~ παρατ~ρφΊJ ειναι πρoσευχ~. 

Sydney - Brighton Ιe Sands 23-12-94 
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ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΨΕΜΑ 

Είπαν θα. θέσοuν σε κuκλοφορία 

νέα νομίσματα 

καΙ. κανεις l)εν καταγγέλλει τον l)ημόσιο 

έμπαιγμο 

~ τοuλάχιστον τ~ ματαιοπονία 

να. σερβίροuν ώς άνανέωση 

μια. l)ιεθν~ σύμβαση 
\ ι ψι 

σε παναρχαιο εμα:. 

Sydney - Brighton Le Sands 28-12-94 
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ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 

ιιΌ καιρος νομιμοποιεΊ έχων ακων τ~ν πoιητικ~ γλωσσrι..» 

Μ. Mrι.κρί3ης 

Πάλι ξοaέψαμε όλόκληρη χρονια. 

και τό μόνο πο,) ξέρουμε να. πουμε 

έν εl'aει ιΧπολογισμου 

είναι πως aEV κρατ~σαμε ιΧποaείξεις 
μ'ήτε για. τΙς κυριώτερες aαπάνες. 

Τέτοια ιΧπερισκεψία βέβαια aEV 
συγχωρεϊται 

taίως οταν πρόκειται για. ποσα. πο,) 

μας πίστωσαν 

με τ~ ρψ~ a~λωση πως είναι 
μεΤρΊ)μένα. 

"Αν ομως ξοδεύω σημαίνει κατα. λέξη 

ρ{χνω στό δρ6μο 

άπλως τα. έφ6δια πο,) χρειάστηκαν 

για. να. γίνει ~ πορεία, 

τότε κανεΙς aEV θα. μας κατηγoρ~σει 
πο,) ιΧλλάξαμε κι έμεϊς aίχως τυμπανοκρουσίες 

του φιaιου τό πουκάμισο. 

Sydney -- C:CIrss Park 31-12-94 
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ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

'Όσες μεθο8είες τεχνικης 

κι αν έπέτυχε 

τοα λογισμοα ~ 8εξLOτεχνίoc 

τον τελευτα.ϊο λόγο θά 'χει πάντα. ~ ποίησΎ) 

μόνΎ) 8ικαΙωσΎ) τόσων στεναγμων 

τόσων εί8ων θανάτου. 

Σύδνεϋ - Μελβούρνη 31-12-94 
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ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕ ΡΑ 

Οι' τρίχες της κεφαλης του xπεδε;χθΎjσαν τετελεσμένα γεγονότα. 

Δύσκολη μέρα 

μεγάλη και μιχρΥι 
θ \, 'ζ \ , 

κα ως αγωνι εται να μνημoνεuσει 

πλ~pες το φάσμα των τετελεσμένων 

χωρις έξάρσεις παραμορφωτικες 

οολιοφθόρες παραλεΙΨεις 

ποι) οεν εχουν θέση έπ' ούοενι 
, , ζ' 
εν χωρq. ωντων. 

Ά. 'Εμπειρίκος 

Σύδνω - ΜελβΟUΡνη 31-12-94 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚατάστασΥ) πολιορκΙας 

Μάταια ξόρκια 

Τ α εΙσαγωγικOC 

Ή πρώΤΥ) βάρaια 

ΤΟ πρόβλYjμά μου 

Ό κώaικας 

Ό κοινος παρoνoμαστ~ς 

Ξανθο παραμύθι 

Tεφρ~ ά,κτ~ 
ΔιαπΙστωσΥ) 

ΆΚΤYjμοσύνYj και ταπείνωσΥ) 

'Ισόβιο &θλYjμα 

Τ oc σύμβολα 
Ήλεκτρικες ρεκλάμες 

Ιn memoriam . . . 
ΠύλΊ] του ΠαραδεΙσου 

Ύπερ 'ά,aυνάτων και δυνατων 

'Αποσιωπώντας ά,πώλειες 

Οί νεκροι aEV σωπαΙνουν 
ΠρομYjθέας θεούμενος 

Σε παρθένο Ώκεανο . . 
Αίμα έπώνυμο .... 
Τ ραυματικες καταστάσεις 

Τ oc φθαρμένα ρουχα 
Προσωπικο ά,ρχείον 

Ό πλάγιος λόγος 

Έyyεν~ς ά,χαριστία 

~ Ι29~ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 



Δεύτερες σκέψεLς 

'Επέχουν καΙ σκέπτονταL 

'EΠLΚαλOύμενOς τ~ θεία ~ίΚ'Y) 

ΜνYjμονεύοντας τον 'Ιονέσκο 

Άλ-ήθεLα . . . . . . . 
ΤΟ πάντα έπίκαφο θέμα 

'ΕΠLλύχνως καθαρμος 

Όπηκ~ Αυστραλία (Β) 

ΆχεφοποίYjτες καταθέσεLς 

ΤΟ «[σΤΟΡLΚΟ» τ-ης αρρώσηας 

Πέρα απο το σύνYjθες crXYJVLXO 
ΆμLγες μέταλλο 

Μοφαίο αξίωμα 

οι παγί~ες των λέξεων 

ΆμLγ-ης ~εμπτoυσία 
Ύπερ ασθενων ~Lερχομένων 

ΉλLκία όaύνYjς 

Τρ6παω .. 
Αυτομεμψία 

ΦLλοθεάμονες 

τα)ερα ΕΙκονίσματα 

Ό βαθμος παL~Lκ6ΤYJτας 

τα ί'χνΥ) ..... . 
τα ~μLτελ-η ... . 
Αί'νLγμα καΙ uπαLνLγμος 

ΛέξεLς έτοψοθάνατες 

Στενογραφία όλέθρου 

«Συμεων μν-ημα» 

Π νευμαηκ~ ώρίμανσΥ) 

ΌΡLσηκ~ ανάφλεξΥ) 

τ ο εσχατο απ6ΚΤYjμα 
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Γλωσσα ~ θάλασσα 

Πράξεις τελεσΙοικες 

Ή τέχνΥ) ..... 
ΤαuτόΤYjτα πoιy)τικ~ 

Σuνοχ~ και σuνενοχ~ 
Θ~ραμα μαζι και γέρας 

Τ cΧ «media» 
του πλYjσLον 

Ο[ σκιες . . 
Έκατόμβες νYjΠL~ν 

Βιογραφία- ΈργογραφΙα 

'Ένθεος άποφαησμος 

Μοντέρνα ΠΟLYjσYj 
'Ιεροι και βέβYjλoι 
'Αοιέξοοα 

ΆποκατάστασΥ) πονηκων και σκωλ~κων 

Τ ο οικό τοu ρΊjμα 

Το εκκρεμες 

OL πτώσεις 
Λuρικος εξορκισμος 

Διοακτέα υλΥ) 

Χω ρις λόγο 

Γενεαλογία χρωμάτων 

Παρερχόμενα σχ~ματα 
"ΑΟYjλον σέβας 

Ο[ πρωτες υλες . . 
ΆποuσLα .... 
'Αθέατος κλειοουχος 

Μέτρον ~λικίας . . 
ΊσοτιμΙες νομισμάτων 

Δοσίλογοι του ~λιοu 
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Ή ματαιότψα τΊjς τεθλασμένΊjς 

Great Keppe! Island (Β) 
Τ α σχέοια και ~ σχεοία 

Φαντασμαγορία θεόκησΤΊ) 

Ό μυστικος κόμβος 

Ό άνεπίκαφος 

KαθΊjμεριν~ πεφατεία 
Z~ΤΊjμα άξιοπρεπείας 

Ή οιαφάνεια του κόσμου 

Τ -Shirt ...... . 
Θαλασσινος Εύαγγελισμος 

Συναξάρι ...... . 
Στα πλαίσια του Dreamtime 
'Εκ βάθρων ...... . 
'Επιθετικος προσοωρισμος (Α) 

'Επιθετικος προσοιορισμος (Β) 
, AφΊjpΊjμένOς 
Θψεία θανάτου 

Δε~γμα γραφΊjς 

ΟΙ τρύπες του πόνου 

Κραυγαλέα άντίφασΊj 

Προαιώνιο αLνιγμα 
Π ικp~ ένΊjλικίωσΊ) 
Ή οιαοικασία του βίου 

Τ ο αβατο των πραγμάτων 

Πανάρχαιο ψέμα 

του φιοωυ το πουκάμισο 

MόνΊj οικαίωσΊ) 

ΔύσΚOλΊj μέρα .... 

-132-

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 




	Cover
	Copyright
	Title
	ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
	Contents - Περιεχόμενα
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ
	ΜΑΤΑΙΑ ΞΟΡΚΙΑ
	ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
	Η ΠΡΩΤΗ ΒΑΡΔΙΑ
	ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ
	Ο ΚΩΔΙΚΑΣ
	Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ
	ΞΑΝΘΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
	ΤΕΦΡΗ ΑΚΤΗ
	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
	ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
	ΙΣΟΒΙΟ ΑΘΛΗΜΑ
	ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΡΕΚΛΑΜΕΣ
	ΙΝ MEMORIAM
	ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
	ΥΠΕΡ ΑΔΥΝΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΩΝ
	ΑΠΟΣΙΩΠΩΝΤΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
	ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΣΩΠΑΙΝΟΥΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΘΕΟΥΜΕΝΟΣ
	ΣΕ ΠΑΡΘΕΝΟ ΩΚΕΑΝΟ
	ΑΙΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
	ΤΡΑΥΜΑ ΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΝ
	Ο ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
	ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ
	ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
	ΕΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ
	ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ
	ΜΝΗΜΟΝΕΙΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΟΝΕΣΚΟ
	ΑΛΗΘΕΙΑ
	ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ
	ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΚΑΘΑΡΜΟΣ
	ΟΠΤΙΚΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Β)
	ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
	ΤΟ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ
	ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΝΗΘΕΣ ΣΚΗΝΙΚΟ
	ΑΜΙΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟ
	ΜΟΙΡΑΙΟ ΑΞΙΩΜΑ
	ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
	ΑΜΙΓΗΣ ΠΕΜΠΤΟΙΣΙΑ
	ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
	ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΥΝΗΣ
	ΤΡΟΠΑΙΟ
	ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ
	ΦΙΛΟΘΕΑΜΟΝΕΣ
	ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ
	Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΤΑ ΙΧΝΗ
	ΤΑ ΗΜΙΤΕΛΗ
	ΑΙΝΙΓΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ
	ΛΕΞΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΕΣ
	ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΛΕΘΡΟΥ
	«ΣΥΜΕΩΝ ΜΝΗΜΑ»
	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
	ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ
	ΓΛΩΣΣΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ
	Η ΤΕΧΝΗ
	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ
	ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
	ΘΗΡΑΜΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣ
	ΤΑ «MEDIA»
	ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ
	ΟΙ ΣΚΙΕΣ
	ΕΚΑΤΟΜΒΕΣ ΝΗΠΙΩΝ
	ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
	ΕΝΘΕΟΣ ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ
	ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ
	ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΟΙ
	ΑΔΙΕΞΟΔΑ
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΩΛΗΚΩΝ
	ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑ
	ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
	ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ
	ΛΥΡΙΚΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ
	ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
	ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ
	ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
	ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
	ΑΔΗΛΟΝ ΣΕΒΑΣ
	ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
	ΑΠΟΥΣΙΑ
	ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΟΥΧΟΣ
	ΜΕΤΡΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
	ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
	ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
	Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗΣ
	GREAT ΚΕΡΡΕL ISLAND (Β)
	ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑ
	ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
	Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
	Ο ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
	ΖΗΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
	Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
	T-SHIRT
	ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
	ΣΥΝΑΞΑΡΙ
	ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ DREAMTIME
	ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ
	ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (Α)
	ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (Β)
	ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ
	ΘΗΤΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
	ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
	ΟΙ ΤΡΥΠΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
	ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΝΤΙΦΑΣΗ
	ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
	ΠΙΚΡΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ
	Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
	ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
	ΠΑΝΑΡΧΑΙΟ ΨΕΜΑ
	ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
	ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
	ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΡΑ


