
 

  



Αύγουστος: Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού 
   Για την Κύπρο βέβαια, το καλοκαιράκι 

συνεχίζεται, αφού η ζέστη δε λέει να μας αφήσει 

μέχρι τον Οκτώβριο και πολλές φορές και μέχρι 

τον Νοέμβριο ακόμη. Ας μάθουμε και λίγη 

ιστορία... 

    Ο Αύγουστος είναι ο όγδοος μήνας του έτους 

κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο 

και έχει 31 ημέρες. Στο αττικό ημερολόγιο ο 

Αύγουστος ήταν ο δεύτερος μήνας του έτους και 

ονομάζονταν Μεταγειτνιών διάρκειας 29 ημερών 

που αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα από 24 

Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου.  

    Ο Αύγουστος, κατά το παλαιό ρωμαϊκό 

ημερολόγιο, ήταν ο έκτος μήνας, γι' αυτό αρχικά 

στα Λατινικά ονομάζονταν Sextilis και είχε 31 

ημέρες, ευθύς εξ αρχής από την εγκαθίδρυση του 

Ιουλιανού ημερολογίου το 45 π.Χ. (έτος 709 από 

κτίσεως Ρώμης).  

   Το έτος 8 π.Χ. ο Αύγουστος Καίσαρας του έδωσε 

το όνομά του χωρίς την προσθήκη μίας ημέρας από 

τον Φεβρουάριο (όπως λανθασμένα αναγράφεται 

σε ορισμένες αναφορές). Λέγεται ότι ο 

Αύγουστος έβαλε τον μήνα σε αυτή την θέση, 

για να τιμήσει τον θάνατο της Κλεοπάτρας η 

οποία, όπως λέγεται, έθεσε τέλος στη ζωή της στις 12 Αυγούστου του 30 π.Χ. αν και 

ο ακριβής λόγος του θανάτου της καλύπτεται από μυστήριο.  

   Κατά το Βυζαντινό ημερολόγιο που ακολουθεί ακόμη και σήμερα η Ορθόδοξη 

Εκκλησία, και το οποίο αρχίζει τον Σεπτέμβριο, ήταν ο τελευταίος μήνας του χρόνου 

κι έτσι η 31 Αυγούστου γιορτάζονταν ως παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Αστρονομικά, ο ήλιος βρίσκεται στην αρχή του μήνα στον αστερισμό του Καρκίνου 

(21 Ιουλίου έως 9 Αυγούστου) και στο τέλος στον αστερισμό του Λέοντα (10 

Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου).   

   Οι λαϊκές ονομασίες του μήνα (όπως Συκολόγος, Τραπεζοφόρος και Διπλοχέστης) 

αναφέρονται κυρίως στην αφθονία των καρπών του: «Αύγουστε καλέ μου μήνα να 

’σουν δυο φορές το χρόνο». Ενώ οι δώδεκα πρώτες ημέρες του 

Αυγούστου ονομάζονταν και «μερομήνια» γιατί έλεγαν ότι 

προλέγουν τον καιρό: «κάθε ημέρα κι ένας μήνας». Οι μέρες 

αυτές ήσαν επίσης γνωστές και ως «δρίμες». Τις μέρες αυτές δεν 

έπρεπε να πάει κάποιος στη θάλασσα για μπάνιο, ούτε να 

πλύνεις, ούτε να κόψεις σταφύλια και σύκα. 

  

Παρ' όλα αυτά, όσο κι αν τον Ιούλιο «ο Αηλιάς κόβει σταφύλια 

και η Αγιά Μαρίνα σύκα», ο ερχομός του Αυγούστου δεν μας 

αφήνει να ξεχάσουμε ότι «από Μάρτη καλοκαίρι, κι από 

Αύγουστο χειμώνας»! 

1 Το καλαντάρι του Αυγούστου από το 
Très Riches Heures du Duc de Berry 

2 Αύγουστος Καίσαρας 



  



 

 

Το βιβλίο «Bon voyage» του κ. Νίκου Η. Ζαβόλα, είναι πράγματι αυτό που λέει 

το όνομά του: «Καλό ταξίδι»... Διαβάζοντάς το, ταξίδεψα σε τόσα μέρη στο 

Παρίσι, έμαθα για τόσα όμορφα πράγματα κι ένιωσα αλήθεια ότι έκανα κι εγώ 

αυτή την περιδιάβαση!!!  Έχει μια πολύ ευχάριστη νότα και διαβάζεται πολύ 

εύκολα, αφήνοντας πάντοτε ένα χαμόγελο στο τέλος κάθε ποιήματος. Προσωπικά 

έχω ξεχωρίσει τα ποιήματα με τον Καραγκιόζη. Η επιλογή αυτού του προσώπου 

δεν είναι τυχαία από μέρους του ποιητή. Μου έχει θυμίσει τον "Δωδεκάλογο του 

Γύφτου", του Κωστή Παλαμά, στον όγδοο λόγο (προφητικός) όπου ο γύφτος με 

το προσωπείο του ποιητή καυστηριάζει πολλά καίρια σημεία...  

Εύχομαι το βιβλίο αυτό να έχει ένα «Καλό ταξίδι»... 

 

Συνέντευξη: 

1. Πιστεύεται ότι η ποίηση είναι μελωδία;  

Η ποίηση είναι η μελωδία της ψυχής. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος έγραψε : Αν δε μου 

’δινες την ποίηση, Κύριε, δε θα ’χα τίποτα για να ζήσω! 

Μπορώ λοιπόν να πω ανεπιφύλακτα, ότι η ποίηση είναι η καρδιά της μελωδίας. 

Ο τρόπος που ζούμε, που δημιουργούμε, που αναπνέουμε , αυτό το τοπίο που μας 

γεμίζει, το φεγγάρι που μας κάνει να ονειρευτούμε, ο χορός της Τσιγγάνας, το Αιγαίο, 

ο Παρθενώνας, το Παρίσι, το ηλιοβασίλεμα, μια ωραία γυναίκα, αυτά για μένα είναι 

ποίηση.  

Ξέρεις για μένα η ποίηση δεν είναι μόδα, δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι 

δραπέτευση, αλλά είναι πάθος, είναι τρόπος ζωής. 

Ο Elliot είχε πει ότι, η γνήσια ποίηση μπορεί να επικοινωνήσει πριν γίνει νοητή. Το 

νόημα θα το συλλάβει πρώτα η ψυχή κι έπειτα ο νους. Ξέρεις πόση μεγάλη σημασία 

έχει αυτό; Και μόνο σαν σκέψη σε ταξιδεύει σε ένα άλλο επίπεδο.  

Η Maya Aggelou έγραψε κάποτε : Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία από το να ‘χεις 

μέσα σου μια ιστορία ανείπωτη. Αυτό το μέσα μας που κρύβουμε , μόλις το βγάλουμε 

έξω, φωτίζεται η νύχτα, ανθίζουν τα δένδρα, τα παιδιά παίζουν ξανά και η ζωή μας 

ομορφαίνει για πρώτη φορά. 

Ο Gabriel Garcia Marquez το έθεσε κάπως πιο διαχρονικά και πιο ρεαλιστικά; Κανείς 

δεν θα μας θυμάται για τις κρυφές μας σκέψεις ! 

 Το ξέρω ότι ξέφυγα κάπως από την ερώτηση σου, αλλά μιλάμε για ποίηση… 



2. "Κι αν το δάκρυ μου κυλάει, σαν γυρίζω στην Ελλάδα, ένας ήλιος θα 

στολίσει και θα φέρει την λιακάδα". Η αισιοδοξία σας πηγάζει από την 

ενδόμυχη θέλησή σας να γίνει πραγματικότητα ή απ' την πραγματική 

πίστη; (Απόσπασμα από το ποίημα "Κι ας με λένε Καραγκιόζη").  

Κατ’ αρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες του Έλληνα είναι απεριόριστες. 

Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στην παλιά Ιστορία, αλλά ας κοιτάξουμε με 

περισσότερο σεβασμό τους σύγχρονους Έλληνες. Κανένα κράτος δεν έβγαλε 

προσωπικότητες των επιστημών, των γραμμάτων και της τέχνης, όπως η Ελλάδα! 

Από πού ν’ αρχίσουμε; Δημήτρης Μητρόπουλος, Μαρία Κάλλας, Μίκης 

Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Κων/νος Καβάφης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος 

Σεφέρης, Γιάννης Ρίτσος, Κώστας Γαβράς, Αντώνης Σαμαράκης, Βασίλης Βασιλικός, 

Κώστας Ταχτσής. Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παπά, Θόδωρος Αγγελόπουλος, 

Δημήτρης Παπαϊωάννου, Γιώργος Παπανικολάου , Ιωάννης Ξενάκης, Yianni και 

πάρα πολλοί άλλοι που δεν είναι δυνατόν να τους θυμάμαι όλους. 

Λένε πολλοί ξένοι ότι εμείς οι νεοέλληνες δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων 

Ελλήνων. Ακόμη και απόγονοι να είμαστε των παραπάνω που ανέφερα, πάλι είμαι 

υπερήφανος. 

Υπάρχουν πολλοί σημερινοί Έλληνες ιδιαίτερα στην Ελλάδα και εξωτερικό που 

μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μια ακόμη φορά.  

Είναι η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδας της τόλμης, της ελπίδας και της προόδου. Άνθρωποι 

της διπλανής πόρτας που ίσως να μην τους πιάνει το μάτι τώρα, αλλά σύντομα θα 

κατά-κτήσουν τον κόσμο.  

Πιστεύω στην φαντασία του Έλληνα, στην ποιότητα της ψυχής του, στην 

υπερηφάνεια του και στην δύναμη να επιζεί οπουδήποτε, χωρίς βοήθεια και 

συντροφιά μόνο το ελληνικό πείσμα. 

Ναι πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι η Ελλάδα θα αντεπιστρέψει στην Ευρώπη και θα 

κατά-κτήσει την θέση που της αξίζει , αλλά όχι με την βοήθεια των πολιτικών , αλλά 

με την βοήθεια των Ελλήνων μιας άλλης Ελλάδας, που αγωνίζεται και δημιουργεί 

πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. 

 Όταν επισκεφτείς τον Λούβρο και αντικρίσεις την Αφροδίτη της Μύλου, την 

φτερωτή νίκη της Σαμοθράκης ή τον Εσταυρωμένο του El Greco, εκείνη τη στιγμή 

σου μιλούν όλες οι ελληνικές αισθήσεις σου και σου ψιθυρίζουν: είσαι ο αφέντης της 

γης… 

 

 

 

Σε ευχαριστώ Σύλβια και είμαι πάντα στη διάθεση σου ! 



Η Παναγιά η Δέσποινα  

Η Παναγιά η Δέσποινα 

στα ξένα όρη 

εκατοίκησεν, παιδίον 

εγέννησε, στη φάτνη το 

έβαλε, το βόδιν το 

έγλειψεν. Τριών 

ημερινών εμίλησεν, 

τεσσάρων επερπάτησεν. 

της μάνας του εμίλησε: 

«Μητέρα πώς κοιμάσαι 

μοναχή;» «Δεν 

κοιμούμαι γιε μου 

μοναχή. Έχω Παύλο, έχω 

Πέτρο, έχω δώδεκα 

Αποστόλους. Εψές σε 

είδα όνειρο ότι Εβραίοι 

σε τρέχαν πάνω κάτω, 

στον Ιορδάνη ποταμό σε 

ξαποστείλαν, πέντε 

κάρφους σε καρφώσαν. 

Δυο στους χέρας, δυο 

στους πόδας κι έναν στο 

πανάχραντο σου κάρδιον. 

Έτρεξε το πανάχραντο 

σου αίμα. Όσοι το είδαν, 

στραβοί, κουτσοί, 

λέπρηδες τζιαι 

καθαρίσαν, γέροι εκατόν χρονών εσώσαν τζιαι εβουρήσαν». Όποιος το λέει τρεις 

φορές την ημέρα κατεβαίνει ποταμός και δεν τον παίρνει, πέφτει λαμπρόν και δεν 

κάφκεται. Την ώρα του θανάτου του κατεβαίνει η Παναγιά η Δέσποινα με το κερί και 

ο Χριστός με το καντήλι. 

 

 

Απαγγελία από την γιαγιά μου, Χριστίνα. Το έμαθε τους λίγους μήνες που πήγε 

στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ίσως γύρω στο 1936. 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC&um=1&hl=el&safe=active&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1249&bih=586&tbm=isch&tbnid=_ap_JnlsG-7hDM:&imgrefurl=http://agioritis.pblogs.gr/tags/eikona-panagia-gr.html&docid=zQVu-r_UBvgb0M&imgurl=http://anamella.pblogs.gr/files/f/169560-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91 %CE%99%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%91.jpg&w=299&h=400&ei=fWsUUPOEKpH3sgbvu4DgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=729&vpy=106&dur=2430&hovh=260&hovw=194&tx=108&ty=137&sig=103736599477540816598&page=1&tbnh=117&tbnw=88&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87


Τιμητική εκδήλωση 

   Στις 9 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ, τιμητική 

βραδιά προς τον συντάκτη του περιοδικού μας, κ. Κώστα Πούλακα. Η εκδήλωση 

τελέστηκε υπό την αιγίδα του αξιότιμου δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου. Το 

πρόγραμμα ξεκίνησε με προβολή της ταινίας «Λίγες Στιγμές στους Δελφούς» και 

αμέσως το λόγο πήρε η σοπράνο Ιόλη Μουστερή. Αναφέρθηκε στη συνεργασία της 

με τον κ. Κώστα και στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος 

αναφέρθηκε στο μάχιμο έργο του κ. Κώστα, στους αγώνες που έδωσε για την 

υπεράσπιση της ιδιαίτερης του πατρίδας Κύπρου, αλλά και  της Ελλάδας. Οι αγώνες 

του αυτοί, απέφεραν και το χρυσό βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό «Η Ιστορία μιας 

κλοπής ή Η κλοπή της Ιστορίας», ένεκα του οποίου οργανώθηκε η όλη βραδιά. 

   Ο κ. Κλείτος Ιωαννίδης στην πορεία, ανέλυσε τα τέσσερα βιβλία του κ. Κώστα 

διαβάζοντας παράλληλα και αποσπάσματα. Επιπλέον, ποιήματα ακούστηκαν από τον 

ηθοποιό Χρύσανθο Χρυσάνθου, τον κ. Δάφνη Παναγίδη και τη φιλόλογο-συγγραφέα 

Σύλβια Α. Λουκά. 

   Η χορογράφος Νικόλ Κωνσταντίνου έδωσε και το δικό της παρόν κατά το άκουσμα 

του μελοποιημένου ποιήματος «Ύμνος στον έρωτα». Τέλος, ακούστηκε το ποίημα 

«»Χρυσή Ολυμπιάδα από Χρύσανθο Χρυσάνθου και μετά η μελοποίηση του εν λόγω 

ποιήματος. Το πρώτο μέρος του ποιήματος είχε μελοποιηθεί από τον κ. Αδάμο 

Κατσαντώνη, ενώ το δεύτερο από τον κ. Νίκο Λεκάκο. Το χορευτικό σχήμα «ΡΟΕΣ» 

απέδωσε τέλεια το ύφος και το ήθος του ποιήματος.  

Οκ. Κώστας, κατασυγκινημένος απέδωσε τις ευχαριστίες του στους διοργανωτές της 

όλης βραδιάς αλλά και στους παρευρισκομένους. Παίρνοντας αφορμή από την 

σημασία της ημέρας, ανέφερε και δυο λόγια για την εθνική ημέρα της 9ης Ιουλίου 

1821. 

Ο δήμαρχος χάρισε στον κ. Κώστα ένα πολυσέλιδο βιβλίο με την ιστορία της 

Λεμεσού, ενώ ο κ. Φίλιππος Δρουσιώτης, πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου 

Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι τον Οκτώβριο θα διοργανωθεί 

ακόμη μία βραδιά προς τιμή του κ. Κώστα Πούλακα. 

 

 

 

 



Έτσι ωραία ν’ αγαπάς 
                                  Κώστα Πούλακα 
 
Σαν την δροσούλα της βροχής 
το χάιδεμα τ’ αγέρα, 
τον ψίθυρο του κύματος 
π’ απλώνεται πέρα ως πέρα:  
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Όπως η φεγγαρόσκονη 
ξανοίγεται στη φύση 
κι οι ηλιαχτίδες μας φιλούν 
π’ ανατολή σε δύση: 
 Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 

Όπως τα λούλουδα π’ ανθούν 
και τα πουλιά λαλούνε, 
τα δέντρα που καρποφορούν 
και όλα ευωδιούνε: 
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Σαν της καρδιάς τη ζεστασιά 
και του Μαγιού τ’ αρώματα, 
της μάνας τη γλυκιά ματιά 
και της αυγής τα χρώματα: 
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Μέσα στη γλύκα του ματιού 
Να δίνεις την καρδιά σου 
Και με το χνούδι του φιλιού 
Να ζεις τα όνειρά σου: 
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Σαν τον απέραντο ουρανό 
Και τον ατέλειωτο ωκεανό 
Του ερωτισμού Ιέρεια και σκλάβα 
Με αίσθημα τιτάνιο, σαν ηφαιστείου λάβα: 
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Ένα ταξίδι νοερό 
Στην απεραντοσύνη 
Ζευγάρι με τον έρωτα θεό 
Γλύκα και καλοσύνη: 
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 
 
Σαν νύχτα τ’ Αυγούστου υπέροχη 
Των ουρανών αρχόντισσα 
Ραίνεις το νέκταρ σαν βροχή 
Και νιώθω ευτυχής γιατί σε γνώρισα, ζωή:  
Έτσι ωραία ν’ αγαπάς. 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B9+%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BD'+%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%82&start=251&um=1&hl=el&safe=active&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&noj=1&biw=1249&bih=586&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=Yo9IpoF9xYtv3M:&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B5/464409483569687&docid=Bnwk5nQ_Pi9piM&imgurl=http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCiOG5eOyXDvS-G&url=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/158006_401264643220573_697041554_n.jpg&w=180&h=160&ei=9m8UUNSmM4_ssgawqYGQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=670&vpy=233&dur=450&hovh=128&hovw=144&tx=79&ty=67&sig=103736599477540816598&page=10&tbnh=125&tbnw=141&ndsp=30&ved=1t:429,r:20,s:251,i:255


 

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, στην εκδήλωση προς 

τιμή του Κώστα Πούλακα, ποιητή και εκδότη του περιοδικού «Ελληνική Ώρα» 

στις 9 Ιουλίου 2012 στις 8.00 μ.μ. στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ 

 

Συγχαίρω θερμά την Λυρική Σκηνή Κύπρου για την πρωτοβουλία της, την οποία 

αγκάλιασε και ο Δήμος Λεμεσού, να τιμήσει τον Κώστα Πούλακα και να τον 

συγχαρεί για την προσφορά του. 

 

Για το λογοτεχνικό του έργο θα μιλήσουν άλλοι πιο ειδικοί γιατί εγώ γνώρισα τον 

Κώστα κυρίως ως αγωνιστή για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας, ως 

άνθρωπο αφιερωμένο στα ιδανικά και την ιδεολογία του. 

 

Τον θυμούμαι στα δύσκολα χρόνια της αποικιοκρατίας και του αγώνα του λαού μας 

για τα δικαιώματα του αλλά επίσης και τα πρώτα, ελπιδοφόρα χρόνια της 

Ανεξαρτησίας.  

 

Η καταγωγή του Κώστα και η γενέτειρα του η Ασγάτα, το χωριό των μεταλλωρύχων 

και των απεργιακών κινητοποιήσεων, κληροδότησαν στον Κώστα το σθένος, την 

επιμονή και το πάθος για όλα όσα πιστεύει. 

 

Όμως ο Κώστας θήτευσε και στο ρωμαλέο νεολαϊστικό κίνημα της εποχής με τους 

ψηλούς πολιτικούς αλλά και πολιτιστικούς στόχους.  

 

Ήταν τότε που γεννήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν σωματεία, σύλλογοι και ομάδες 

που έγιναν λαϊκά χορευτικά συγκροτήματα και λαϊκά θέατρα. Ήταν τότε που ο 

πολιτισμός, η συστράτευση των πνευματικών ανθρώπων και η αναβάπτιση της 

Κυπριακής δημιουργίας συγκινούσε και ένωνε τους νέους και έκτιζε καινούργιες 

προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο. 

 

Με αυτά τα εφόδια και κουβαλώντας αυτό το κλίμα ο Κώστας φεύγει στα 33 του 

χρόνια για την Αγγλία όπου πλέον πιο συστηματικά ασχολήθηκε με την αρθογραφία 

και την μελέτη της λογοτεχνίας. 

 

Έκτοτε και για 50 χρόνια παραμένει ανήσυχος και μάχιμος, αφουγκράζεται, 

διαγωνίζεται, βραβεύεται. 

 

Θα ευχηθώ στον αγαπητό φίλο και συναγωνιστή Κώστα να μείνει πάντα όπως όλοι 

τον ξέρουμε. Νέος στην ψυχή, ακούραστος εργάτης της ανόδου και αθλητής στο 

στίβο του πολιτισμού. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%B1&start=193&num=10&hl=el&safe=active&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&tbm=isch&tbnid=EX3kmKY1psn0GM:&imgrefurl=http://y302ugul.blogspot.com/2011/05/cool-designs-patterns.html&docid=1mN-AcZzUJk_iM&imgurl=http://www.freecoloringpagesempire.com/images/large/book-coloring-pages/free-mandala-pattern-adult-coloring-pages/coloring-pages-of-advanced-designs-and-patterns_LRG.jpg&w=488&h=488&ei=7jQVUM6HKovhtQbj5YGYDw&zoom=1&biw=1249&bih=586&iact=hc&vpx=982&vpy=108&dur=456&hovh=225&hovw=225&tx=152&ty=127&sig=103736599477540816598&page=8&tbnh=130&tbnw=130&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:193,i:24


Εικόνα 1: Ο τιμώμενος της βραδιάς, Κώστας Πούλακας, κατασυγκινημένος απευθύνει δυο 

λόγια στο ακροατήριο που τον τίμησε με την παρουσία του. 

 

Εικόνα 2: Στην παρουσίαση του προγράμματος, η Σύλβια Λουκά. 

 

 



Εικόνες 3-4: Στιγμές από την «Χρυσή Ολυμπιάδα», με την χορευτική ομάδα «ΡΟΕΣ». 

 

 

 

 
Οι φωτογραφίες είναι από Photopetros C Petrosphoto. (Βρείτε μας στο Facebook ) 



 
 

 

1. Τι σημαίνει για σένα η ποίηση; 

 Η ποίηση {μαζί με τον έρωτα} είναι η κοινή διάλεκτος του παραδείσου κα της 

κολάσεως. Η ποίηση είναι ο κοινός θεός ανθρώπων και λέξεων, λέξεις ευνουχισμένες 

ραπίζουν την ποίηση μας όπως άνθρωποι ευνουχισμένοι ραπίζουν τον δημιουργό μας. 

Η ποίηση είναι η κοινή ερωμένη του Θεού και διαβόλου που ενίοτε αφήνει να την 

ονειρεύεται και ο άνθρωπος. Η ποίηση είναι ένα τεχνητό άλλοθι που σε αθωώνει για 

το φόνο ενός ονείρου. Η ποίηση είναι η αυτοαπομόνωση του θαύματος. η ποίηση 

είναι η απόρριψη της ευτυχίας. Με μια φράση η ποίηση είναι ο πιο έντιμος και 

παλικαρίσιος τρόπος να ζητάμε από το Θεό όσα δε ζήσαμε. Και αυτό πιστεύω πως 

ισχύει και για όσους γράφουν μα και για όσους διαβάζουν ποίηση. Δηλαδή τον κάθε 

στίχο δεν τον γράφει μόνος του ο ποιητής αλλά με τον αναγνώστη. Ο μεν ο πρώτος 

είναι ο πατέρας του στίχου, του δίνει τα γονίδια του καθώς και την «προσταγή» να 

μην ξεχάσει ποτέ από ποιον και γιατί γεννήθηκε αλλά από ’κει και έπειτα ο 

αναγνώστης είναι πλέον ο θετός γονιός του, μέσα από τα δικά του βιώματα τον 

ενηλικιώνει και τον ωριμάζει. Στην εξίσωση ποιητής+στίχος=αναγνώστης οι όροι 

μπορούν να αλλάξουν σειρά και το αποτέλεσμα να μείνει το ίδιο, να μην διαταραχτεί 

καθόλου η ισορροπία. Γενικά πιστεύω πως η ποίηση είναι η πιο υποτιμημένη πράξη 

συλλογικότητας και πως αν της δίναμε την σημασία που της πρέπει [τόσο οι 

αναγνώστες όσο και οι ποιητές] θα ανακαλύπταμε ήδη μια από τις πιο ισχυρές 

καθαρές μορφές της αλληλεγγύης. 

 



2. Πες μου λίγα λόγια «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου».  

Κάθε που καλούμαι  να μιλήσω για αυτό το βιβλίο αισθάνομαι πως προσπαθώ να 

μιλήσω για την ημέρα που γεννήθηκα καθώς και για την ημέρα που θα πεθάνω. 

Και όσο κι αν την πρώτη δεν την θυμάμαι και την δεύτερη δεν έχω ζήσει ακόμα, 

εγώ πάντα βρίσκω τα λόγια για να τις περιγράψω. Την απόσταση μεταξύ τους όσο 

κι αν πασχίζω να την ονομάσω «ζωή» είναι σα να προσπαθώ να μάθω στον πόνο 

καλούς τρόπους. Πιστεύω ότι πιο ικανά είναι τα ποιήματα της συλλογής να 

μιλήσουν για μένα παρά εγώ για αυτά. Με ξέρουν πιο καλά απ’ ότι εγώ εμένα. 

Ξέρουν κάθε αντίδραση μου και στην λογική και στην παράνοια. Όταν τα έγραφα 

ήμουν «μεθυσμένος», έπινα κάθε βράδυ το «αλκοόλ» που κρύβουν στο κελάρι 

τους τα όνειρα, πράγμα ίσως κακό για την πραγματική ζωή, καλό όμως για να 

γίνεις πιο ερωτεύσιμος στα μάτια της ποίησης. Ο ποιητής είναι ένας ζητιάνος 

παράδεισος, αυτό ήμουν, αυτό είμαι, αυτό θα είμαι, αυτό είναι ο καθένας μας, 

ένας ζητιάνος παράδεισος που ζητιανεύει μέσα του τον πραγματικό παράδεισο, 

ζητιανεύει και άλλοτε παλεύει και άλλοτε και τα δυο. Γράφοντας αυτά τα 

ποιήματα πάλεψα, ζητιάνεψα και κάποτε έκανα και τα δυο μαζί. Ζητιάνεψα απ’  

τον φόβο των εραστών ζητιάνεψα για την λύτρωση των εραστών για τα όνειρα 

των εραστών. Πάλεψα για να πιστέψει η ελευθερία στον εαυτό της, για να 

πιστέψει η υπερηφάνεια στον εαυτό της. Και έκανα και τα δυο μαζί για τα μάτια 

του ωραίου αδοκίμαστου. 

Κάπου μες στην συλλογή γράφω: «αγάπη μου, λίγα παραμύθια έχουν τη μαγκιά 

να αυτοκτονήσουν.» Γράφοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο έμαθα ότι η μεγαλύτερη 

μαγκιά ενός ονείρου είναι να ξέρει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ και παρ’ όλα 

αυτά να μην πάψει να αγωνίζεται και να πιστεύει στον εαυτό του. 

3. Πιστεύεις ότι αξίζει τελικά να "πεθαίνουμε" για τα μάτια του ωραίου 

αδοκίμαστου;  

Νομίζω ότι την απάντηση την δίνει αμέσως η ύπαρξη και η ανάγνωση αυτού του 

βιβλίου. Ναι, δίχως άλλη σκέψη ναι. Αυτός ο «θάνατος» κάνει για χίλιες ζωές, 

αυτός ο «θάνατος» σου μαθαίνει όσα δεν σου μαθαίνουν χίλιες ζωές. Δεν υπάρχει 

θάνατος δίχως ανάσταση, αυτό το λέω και το υπογράφω. Επομένως το ταξίδι, η 

πορεία, τα χιλιόμετρα που κάνεις από αυτόν τον «θάνατο» μέχρι την ανάσταση 

βλέπεις τι σου κρύβει η ζωή, γυρεύεις χρόνια την αγάπη μέσα σε έρημα σπίτια 

θαυμάτων. Ξαφνικά καταλαβαίνεις πως εκείνη καθόταν κάθε βράδυ έξω από την 

πόρτα σου ντυμένη με κουρέλια και ζητιάνευε ένα ξεροκόμματο βλέμμα σου, ο 

πόνος μοιάζει πλέον φίλος που θέλει το καλό σου που θέλει να τον νικήσεις για 

να δυναμώσεις, άγγελοι και δαίμονες αλλάζουν πρόσωπα μεταξύ τους και εσύ 

πρέπει να τους ξεχωρίσεις. Το αδοκίμαστο είναι η σοφία κάποιου που ζει 

ταυτόχρονα στον παράδεισο και στην κόλαση. Το αδοκίμαστο είναι η απόσταση 

μεταξύ των όσων ζήσαμε και των όσων δε ζήσαμε. Το αδοκίμαστο είναι ο έρωτας 

του ανθρώπου για την ελευθερία. Δεν αξίζει να «πεθαίνει» κανείς για την 

ελευθερία και να ανασταίνεται μες στα μάτια της; 



4. Παρατήρησα στα ποιήματά σου ότι πολλές λέξεις τις βάζεις με κεφαλαία, 

πχ Όνειρο, Γνώση, Ψυχή, Καημός, κ.ά. Ποια έννοια τους προσδίδεις;  

Είναι συνομιλητές μου. Είναι συμπρωταγωνιστές μου στην σκηνή του 

παράλογου. Το παράλογο ξέρετε είναι πιο αθώο, πιο έντιμο και πιο ειλικρινές από 

το λογικό. Όταν λοιπόν τις γράφω με κεφαλαίο το αρχικό τους, είναι γιατί θέλω 

να τις δώσω κεφαλαίο νόημα, να τις κάνω ηγέτιδες του ποιήματος, της ιδέας, του 

εαυτού μου. Θέλω να τις κάνω επαναστάτριες εναντίον του ίδιου τους του 

συμβατικού εαυτού, εκείνου του εαυτού που θέλει να γράφεται με μικρά το 

αρχικό τους. 

 

5. Πέρα από την ποίηση, θα μπορούσες να γράψεις και μυθιστόρημα;  

Η αλήθεια είναι ότι φλερτάρω αρκετές φορές με την σκέψη να πειραματιστώ και 

με άλλα μέρη του σώματος της τέχνης, ωστόσο δεν είμαι ακόμα έτοιμος ούτε να 

παρουσιάσω κάτι στον σκληρό ποιητή μου, το χαρτί. Έχω αρχίσει διάφορες 

ασκήσεις στην στιχουργία, στον πεζό λόγο κ.α. Ωστόσο θέλω όταν παρουσιάσω 

κάποιο άρτιο δείγμα από οποιοδήποτε είδος, να ξέρω ότι πρώτον το έχω 

φιλοτεχνήσει με το αίμα μου και δεύτερον ότι έχω προσπαθήσει να συμβιβάσω 

την συγχρονία μου και την διαχρονικότητα. Έχω ακόμα πολλές εκκρεμότητες με 

την ποίηση, δεν ξέρω κατά πόσο συχνά θα εμπιστεύομαι τον λυρισμό, αν θα τον 

χαλιναγωγήσω ή αν θα τον αφήσω πιο ελεύθερο. Στην τελευταία μου συλλογή 

τόλμησα πράγματα που μου ήταν αδιανόητα στις τρεις προηγούμενες, οπότε δεν 

λέω ποτέ σε τίποτα. Το ποτέ και το πάντα είναι λέξεις που μόνο πρέπει να τις 

κοιτάζουμε, έρωτα με αυτές δεν πρέπει να κάνει κανείς. 

6. Αλέξανδρέ μου, ευχόμαστε ολόψυχα να γράψεις κι άλλα βιβλία και να 

πορευτούν έτσι όπως αξίζει σε κάθε βιβλίο να ταξιδεύει στις ψυχές των 

ανθρώπων. 

Βιογραφικό: Το 2007 εξεδόθη η πρώτη μου  ποιητική συλλογή με τίτλο «Θεός στον ορίζοντα» από την Γενική 

γραμματεία  επικοινωνίας και ενημέρωσης. Την ίδια χρονιά παίχτηκε στο πρώτο διεθνές  festival Αθηνών Emotion 

pictures «Ντοκιμαντέρ κ αναπηρία» η ομότιτλη, με την ποιητική μου συλλογή, ταινία δικού μου σεναρίου και 

σκηνοθεσίας της Λένας  Βουδούρη, η οποία προβλήθηκε σε πολλά μέρη της Ελλάδας και της εξωτερικού. Το 2009 

εξεδόθη η δεύτερη ποιητική μου συλλογή «Μεταξύ δεύτερης και τρίτης σταύρωσης» από τις εκδόσεις Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  Το 2010 συμμετείχα με δικό μου κείμενο στο Διεθνές συνέδριο ΤΕDEX ATHENS 2010. Το 2011 

εξεδόθη η τρίτη μου ποιητική συλλογή "62 ΧΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΝΑ" από τις εκδόσεις myedition.gr. Το 2012 

συμμετείχα με δικό μου κείμενο στην έκθεση φωτογραφίας της Μοριακής Βιολόγου Μίνας Γκούτη με τίτλο: 

"ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: Ματιές στο κύτταρο της ύπαρξης". Το 2012 εξεδόθη η τέταρτη μου ποιητική συλλογή «Για 

τα Μάτια του ωραίου Αδοκίμαστου» από τις εκδόσεις myedition.gr. Ποιήματα μου, έχουν συμπεριληφθεί στις 

ανθολογίες «Τα ποιήματα του 2009» και «30 έως 30» καθώς και στα λογοτεχνικά περιοδικά «Εξώπολις» και 

«Κουκούτσι», και σε διάφορα ηλεκτρονικά περιοδικά. Είμαι τελειόφοιτος στο τμήμα Μεσαιωνικής και 

Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών. 



Κρυώνω.
 Όχι μη κοιτάς την δύση, 
 μη κρυώσει κι άλλο το σκοτάδι μέσα μας 
 και γδύσουν τ’ άστρα την ελπίδα  
για να ζεσταθούν. 
 
Όχι μη κοιτάς την δύση. 
 
 Κοίταζε εμένα. 
 Κοίτα με να μαδάω τα ανοιξιάτικα δάκρυα  
των δέντρων. 
 Να βλέπω δέντρα 
 και το βλέμμα μου να εννοεί θάλασσα. 

Όχι μη κοιτάς την δύση. 
  
Πες μία επιπολαιότητα των φιλιών. 
 Πες «ένστικτο» τώρα που χάλασε  
η πυξίδα των ματιών. 
 Πες «χέρι» που επιπλέει  
ακόμα επάνω στα μαλλιά μου. 
 Πες «νύχτα» που διαβάζει  
ακόμα άυπνη χέρια ελάχιστα. 
 
Πες ότι θέλει η άρνηση σου να πει  
και δεν βρίσκει λόγια. 
 Μόνο πες. 
 Μην κοιτάς πόσο φεύγω. 
 Και φεύγω γιατί σ’ αγαπώ. 
 Και σ’ αγαπώ γιατί είσαι η ζωή 
 που ποτέ δεν θα ζήσω. 
 
 Κάθε μέρα η σκέψη μου 
 περνάει απ’ τα χείλη σου, 
 ύστερα ξεκουμπώνει το σώμα σου 
 κι αφήνει ένα άωρο ξημέρωμα 
 στην πόρτα σου. 
  
Όχι μη κοιτάς την δύση. 
 
 Όλα όσα έχω διαλέξει ως εδώ που είμαι 
 κρυώνουν όταν εσύ διαλέγεις  
να κοιτάς μια κοινή δύση. 
 
 Όχι μη κοιτάς, 
 πρόσωπα που ζουν μονάχα 
 για να δύουν μη τα κοιτάς.  
 



Στρέψε το σώμα σου 
 στα βόρεια της θέλησης σου. 
 Ρίξε άγκυρες τις φλέβες σου 
 στα χλωμά κοράλλια των κυττάρων μου. 
 
Στίχοι απόκληροι που χρόνια χαράζω  
με τα χείλη μου στην πλάτη σου 
 σε τραβάνε μέσα μου. 
 Και η ώρα μια τεχνητή φλέβα του χεριού σου 
 που μετρά τα χιλιόμετρα που κάνει ο ιδρώτας σου στο στήθος μου, 
 που μετρά πόσο λίγο περπατάς  
πάνω στο αίμα μου, 
 που μετρά πόσο αργά φεύγω.  
Και φεύγω γιατί σ’ αγαπώ. 
 Και σ’ αγαπώ γιατί είσαι η ζωή 
 που ποτέ δεν θα ζήσω. 
  
Κι όσο λέω πως φεύγω 
 τόσο μένω. 
 Κι όσο μένω  
τόσο φεύγεις εσύ, 
  
τόσο αφήνω να με καπνίζει 
 ένα τελευταίο σου τσιγάρο, 
 τόσο αφήνω να σε φυγαδεύει η σιωπή 
 κρυφά από τα όνειρα 
 -γιατί ούτε και τα όνειρα  
δεν μας θέλουν μαζί.  
 
Όχι μη κοιτάς την δύση. 
 
 Είναι ακόμα νωρίς να μ’ αγαπάς. 
Μη μ’ αγαπάς. 
 Δεν έχει για σένα η κόλαση κρεβάτι. 
 Μη μ’ αγαπάς. 
 Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να μ’ αγαπάς. 
 Μη μ’ αγαπάς. 
 Δεν είναι έτοιμος ο καιρός να μ’ αγαπάς. 
 Μη μ’ αγαπάς. 
 Δεν είναι έτοιμος παράδεισος να μ’ αγαπάς. 
 Μη μ’ αγαπάς. 
 Είναι νωρίς και αργά να μ’ αγαπάς. 
  
Μα ποιος θα ποτίζει τον ουρανό σου  
με δάκρυα όταν θα ‘χω πεθάνει, 
 όταν θα ‘χει πεθάνει η αντανάκλαση μου 
 στον καθρέπτη σου, 
  
όταν θα ‘μαι μόνο μια ανάμνηση 
 των ανέμων που ‘φεραν τη ζωή μου  
στα χέρια σου,  



 
όταν θα ‘μαι μια ανάμνηση  
της ίδιας μου της ζωής  
στο πάνω πάνω ράφι  
της αδιάβαστης θνητότητας μας 
 που δε θα φτάνει καμιά μνήμη 
 ούτε η δική σου ούτε της μάνας 
 καθώς με γέννησε μονάχα για να φεύγω. 
Και φεύγω γιατί σ’ αγαπώ. 
 Και σ’ αγαπώ γιατί είσαι η ζωή 
 που ποτέ δεν θα ζήσω. 
  
Όχι μη κοιτάς την δύση. 
  
Αντίο. Δεν θα σε ξαναδώ  
με την καρδιά που έχω. 
 Δεν θα σε ξαναδώ  
με την καρδιά που θέλω. 
  
Αχ, αγάπη ήρθες πάλι σε λάθος ζωή  
να με βρεις. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπισθόφυλλο βιβλίου: 

Μέσα στα έγκατα του ψυχισμού μας μεγαλώνει μια Ματιά, δίχως βλέφαρο, δίχως να ησυχάζει ποτέ. 

Μια Ματιά που δε βολεύεται μ’ ό,τι και να δει. Μια Ματιά που λυσσάει να δει πέρα από το Γνωστό 

και Άγνωστο, πέρα από το Φως και το Σκοτάδι, πέρα από το Φόβο και την Ελπίδα, πέρα από το 

Θάνατο και τη Ζωή, πέρα από τα Όσα ζήσαμε και τα Όσα δε ζήσαμε, πέρα από τα Όσα ζητήσαμε και 

τα Όσα δε ζητήσαμε, πέρα από το Ανικανοποίητο και το συμβιβασμό, πέρα από το Όνειρο και την 

Πραγματικότητα, πέρα από το Παρελθόν και το Μέλλον, πέρα από το Βάσανο και την Λύτρωση, 

πέρα από τη Δύση και την Ανατολή, πέρα από το Εγώ και το Εσύ, πέρα από την Σταύρωση και την 

Ανάσταση, πέρα από το Τέλος και την Αρχή πέρα από το Πάντα και το Τίποτα, πέρα από το Πάντοτε 

και το Ποτέ, πέρα από την Αθανασία και την Θνητότητα, πέρα από την Ποίηση. Αυτή η Ματιά είναι 

εμείς όλοι και ο Θεός μαζί. Αυτή η Ματιά είναι το Αδοκίμαστο, ο κοινός τύπος αίματος που τρέχει 

στις φλέβες του Πάντα και του Τίποτα, το νόθο παιδί που έγινε από το σπέρμα του Τέλους μες στην 

μήτρα της Αρχής, το ένοχο βρέφος που το τραβάνε μέσα σ’ ένα κύκλο από κιμωλία από τη μία το 

Ποτέ κι από 

την άλλη το Πάντοτε. Για τα μάτια του ωραίου Αδοκίμαστου λοιπόν σταυρωνόμαστε και 

ανασταινόμαστε.  

 



Η συνταγή του καλού γονιού: 

Καλός γονιός είναι αυτός που: 

 Περιβάλλει με αγάπη το παιδί του 

 Ακούει με κατανόηση και υπομονή, χωρίς επιθετικότητα 

 Είναι τρυφερός, δίκαιος και αισιόδοξος 

 Διακρίνεται από συνέπεια και σταθερότητα 

 Σέβεται και εμπνέει σεβασμό 

 Ξέρει να θέτει όρια 

 Εμπιστεύεται και εμπνέει εμπιστοσύνη με τη στάση του 

 Παραδέχεται τα λάθη του, ξέρει να ζητά συγγνώμη και μπαίνει στη θέση του παιδιού 

 Βοηθά το παιδί ν’ αναπτύξει αξίες και να νιώθει καλά με τον εαυτό του 

 Συμμετέχει στις αγωνίες και στα προβλήματά του και τελικά-επικοινωνεί 

 

 



Οι φωτογραφίες της αγαπητής μας Νατάσας Ευαγγέλου 

 

 

 

 



                                                                                                         
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΙΑΜΒΟΣ 

Χ.  ΤΡΙΚΟΥΠΗ  31  - ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 2103300443, FAX. 2103300464 

 

 

 
 

 

Στη Δίνη των Ένοχων Χρησμών 

Παύλος Ανδριάς 

 

Ο Βίκτωρας, προδομένος και απογοητευμένος εγκαταλείπει τον τόπο του και αναζητά 

ένα νέο ξεκίνημα στην πόλη των Δελφών. Χωρίς να το θέλει θα γίνει πιόνι στα χέρια 

ανθρώπων που διψούν για εξουσία και χρήμα. 

Οι ένοχοι χρησμοί μιας σύγχρονης Πυθίας προμηνύουν μια σύγκρουση που στη δίνη 

της θα συμπαρασύρει τους πάντες. Η τύχη καταθέτει τα όπλα της και όλοι 

εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη δύναμη της ψυχής… 

Ένας αγώνας επιβίωσης ενάντια σε πανίσχυρους αντιπάλους, που θα ζητήσει τη 

δικαίωσή του στον έρωτα, στη χαρά, στην ελπίδα… 

 

Τίτλος: Στη Δίνη των Ένοχων Χρησμών  

Συγγραφέας: Παύλος Ανδριάς 

Κατηγορία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Μυθιστόρημα)  

Σελίδες: 280 

Έτος Έκδοσης: Ιούνιος 2011 

ISBN: 978-960-6814-57-0 

 



Ασημίνα Ξηρογιάννη: ποιήματα  
 

                     Η σκέψη μου βυθίστηκε στα χέρια σου 
 

Τα χέρια σου-το μήκος των δακτύλων-δεν μ’ αφήνουν 

να ησυχάσω τα βράδια. 

Προσπαθώ να ονειρευτώ όταν για πρώτη φορά μ’ 

ακούμπησαν, 

μ’ έπαιξαν, μ’ απογείωσαν. 

Τα χέρια σου έχουν ωραία γεύση. 

Με βασανίζουν έτσι που μου λείπουν τα βράδια και τα 

πρωινά. 

Τα φωτογράφισα με τη μνήμη τότε που τα φιλούσα για ώρες. 

Και πάλι δεν τα χόρταινα. 

 

 

Αϋπνία 
 

Απ’ την ταράτσα βλέπω φώτα να τρεμοπαίζουν πέρα μακριά. 

Κι ακούω θορύβους της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται. 

Τα βράδια του καλοκαιριού έχει δροσιά. 

Φορώ λευκό νυχτικό - σατέν. 

Μαύρους κύκλους θα χω το πρωί και στα μάτια μου 

γραμμένα ερωτηματικά. 

Που την άλλη νύχτα δεν θ’ απαντήσω πάλι. 

 

 

 

 

Υπάρχουν μερικά βράδια 

 

Υπάρχουν μερικά βράδια που οι άνθρωποι περιμένουν. 

Δεν κοιμούνται, περιμένουν. 

Κι ο χρόνος μένει ακίνητος-κολλημένος σ' ένα βασανιστικό παρόν. 

Που δε λέει να γίνει αύριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πιο πάνω ποιήματα είναι παρμένα από τη συλλογή «Η προφητεία του 

Ανέμου» (Εκδόσεις Δωδώνη, 2009) 

 



Η κόρη της σελήνης 

                                                                                                 της Εύας Πετροπούλου-Λιανού 

 

Η κόρη της σελήνης σε εικονογράφηση του Αποστόλη Μπάτη  

4η έκδοση  

σε δίγλωσση έκδοση αγγλικά- ελληνικά  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 

 

 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ  

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ  

ΣΕ ΕΒΟΟΚ  

 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Be beautιful by Fotoulla 

Για όλες τις σημαντικές σας στιγμές, στις οποίες θέλετε να ξεχωρίζετε με 

την κόμμωσή σας… κοπιάστε στο κομμωτήριο «be beautιful», στο 

Τραχώνι στη Λεμεσό και θα μείνετε ευχαριστημένοι… Η πολύχρονη πείρα 

και η φαντασία συνεργάζονται άψογα και το αποτέλεσμα εκθαμβώνει όχι 

μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας… Περαιτέρω πληροφορίες: 99612619 

Για όσους και όσες θέλουν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα επάνω τους! 



 

Αλέξης Γεράσης 

Συνέντευξη στη Σταυρούλα Αλάτσα 

 

1) Αν και το βιβλίο σας αναφέρεται συγκεκριμένα στον χώρο της 

διαφήμισης,  θα μπορούσε κάποιος εύκολα να βρει αυτόν τον 

ανταγωνισμό που βιώνει ο  ήρωας του βιβλίου σε όλους τους χώρους 

εργασίας. Πως πιστεύεται ότι αντιδράει ο  κόσμος σε τόσο ανταγωνισμό;  

 

1. Το πρώτο μου βιβλίο: “Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ. Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ, Η 

ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ”, το έγραψα στο χρονικό διάστημα που ήμουν άνεργος. Κοιτούσα τα 

χρόνια που πέρασαν και το μόνο που έβλεπα ήταν η ανάγκη για επιβεβαίωση μέσα 

στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διαφήμισης. Όμως ο χώρος της διαφήμισης δεν 

διαφέρει σε τίποτα από όλα τα ανταγωνιστικά επαγγέλματα. Παντού υπάρχει κάποιος 

που θα σε χτυπήσει πισώπλατα, κάποιος που θα εποφθαλμιά τη θέση σου, κάποιος 

που θα προσπαθεί να μειώσει την αξιοπρέπειά σου. Προσωπική ή επαγγελματική. 

 Κανείς μας δεν έχει εκπαιδευτεί να αντέχει την πίεση που του ασκούν στη δουλειά 

του. Και υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να επιβιώσει κάποιος και να κάνει καριέρα 

σε ένα ανταγωνιστικό επάγγελμα. Είτε να μεταμορφωθεί σε εκείνον που κάνει 

δολοπλοκίες είτε να γίνει χοντρόπετσος και αναίσθητος. Δυστυχώς και στις δύο 

περιπτώσεις πρέπει να αλλάξεις τον εαυτό σου. Τις αξίες σου και τα πιστεύω σου. 

 2) Έχετε αναφέρει ότι ξεκινήσατε να γράφεται για να ξεκαθαρίσετε τα 

αισθήματα σας. Κάτι σαν ημερολόγιο; Και πως βρήκαν το δρόμο τους για την 

έκδοση; 

 2. Ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο για να επικρίνω τον εαυτό μου που 

αποδέχθηκα να αλλάξω και να μεταμορφωθώ σε στυγνό επαγγελματία. Έψαχνα να 

δω σε ποιο σημείο της καριέρας μου άλλαξα από τον χαρούμενο δημιουργικό κι έγινα 

ένας σκληρός άνθρωπος. Δυσκολεύτηκα να αποδεχθώ τα λάθη μου, μα μόνο όταν τα 

κατέγραψα και τα διάβασα συμφιλιώθηκα με τον εαυτό μου. Δεν άλλαξα. 

Συμφιλιώθηκα. 

 3) Τελικά, τώρα αν σας πρότειναν μια θέση στην διαφήμιση, θα την 

δεχόσασταν; 

 3. Εδώ και κάποιους μήνες δουλεύω σε μια διαφημιστική εταιρία στην θέση του 

creative director. Στην ίδια θέση από την οποία και απολύθηκα. Τον πρώτο καιρό που 

ξεκίνησα να ξαναδουλεύω πίστεψα πως είχα αλλάξει. Δυστυχώς, στα λόγια όλοι 

είμαστε πολύ ικανοί. 

 

 



 

 4) Εάν δεν είχατε απολυθεί από την εταιρία σας, ποια πιστεύεται θα ήταν η 

κατάληξη; 

 4.Ξέρετε, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής 

του ζωής είναι σαν τα βράχια απέναντι στα κύματα. Χτυπά η θάλασσα μανιασμένα 

επάνω στα βράχια αλλά δεν καταφέρνει τίποτα. Τα βράχια μένουν ανέπαφα. Δεν 

αλλάζουν. Μετά από χρόνια όμως, σιγά – σιγά, τα βράχια έχουν φαγωθεί. Με την 

πρώτη ματιά δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, αλλά τα βράχια δεν είναι πια ίδια. Η 

προσωπικότητα του ανθρώπου μετά από χρόνια σε ένα ανταγωνιστικό επάγγελμα δεν 

είναι πια ίδια. 

5) Εάν δεν είχαν προκύψει οι εκδόσεις, ποια ήταν τα σχέδια σας; 

 5. Δεν έγραψα δύο βιβλία γιατί πίστευα πως θα εκδοθούν. Τα βιβλία δεν ήταν 

επαγγελματικά σχέδια. Μου έδωσαν στιφή χαρά γιατί εκδόθηκαν όσο ήμουν άνεργος. 

Ένιωθα περήφανος αλλά αποκαμωμένος. Κουρασμένος από τις μάχες. Κοίτα, έλεγα, 

έγραψα δύο βιβλία για τη διαφήμιση και είμαι ακόμη άνεργος. 

6) Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο λόγος που πολύς κόσμος ταυτίστηκε με τον ήρωα 

του βιβλίου; 

 
6.Γιατί δεν τα κατάφερε. Ηττήθηκε. Μια στιγμή όμως πριν την ήττα αποφάσισε να 

χάσει με ακέραια την ψυχή του. 

 

 7) Πείτε μας ένα περιστατικό του βιβλίου που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός! 

 

 7. Πολλοί αναγνώστες μου το ρώτησαν αυτό. Διάβαζαν το βιβλίο και μετά με 

ρωτούσαν τι ήταν αλήθεια και τι μύθος. Στην αρχή τους εξηγούσα. Μα κατάλαβα πως 

στους ανθρώπους δεν μας αρέσει η φανερή αλήθεια. Όπως όταν παρακολουθούμε ένα 

ταχυδακτυλουργικό κόλπο. Ενθουσιαζόμαστε σε κάποιο τρικ αλλά μόλις μάθουμε 

πως γίνεται χάνει τη μαγεία του και απογοητευόμαστε. 

  

8) Έχετε σκεφτεί κάποια ιδέα για επόμενο βιβλίο; 

 8. Είχα ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο που αφορά τις αναζητήσεις των γυναικών. 

Τους φόβους και τα όνειρά τους. Μόνο που κάποια τραγικά οικογενειακά γεγονότα 

με σταμάτησαν. 

9) Δεδομένου της εποχής που ζούμε, αισθανθήκατε άγχος ή φόβο που μείνατε 

χωρίς δουλειά; 

 

 9. Δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις τα συναισθήματά μου την περίοδο που ήμουν 

άνεργος. Ίσως “άνεργος” είναι η λάθος λέξη. “Άχρηστος” νιώθει όποιος δεν έχει 

δουλειά. Έμοιαζε να έχω βρεθεί βράδυ σε ένα άγνωστο δάσος χωρίς πανσέληνο. 

Τίποτα από όσα γνωρίζεις δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Ξυπνάς το πρωί. Γιατί 

άραγε ξυπνάς; Κοιμάσαι το βράδυ. Γιατί άραγε κοιμάσαι; Όταν έρχεται το 



Σαββατοκύριακο δεν χρειάζεται να ξεκουραστείς. Διακοπές το καλοκαίρι… διακοπές 

από ποιο πράγμα; Όταν περιμένεις σε μια ουρά, μπορείς να περιμένεις όλη μέρα. 

Άλλωστε δεν έχεις που να πας. Ο φόβος φεύγει μετά από λίγο διάστημα κι έρχεται η 

αγωνία. Αύριο όταν ξημερώσει, άραγε θα ξημερώσει πάλι η ίδια μέρα; 

  

10) Τι θα λέγατε στον κόσμο που χάνει την δουλειά του στις μέρες μας;  

10. Η τελευταία ερώτηση στην προηγούμενη παράγραφο είναι και η απάντηση. Ναι, 

θα ξημερώσει και πάλι. Και δεν θα είναι ίδια η μέρα. Κάτι θα αλλάξει. Κάτι 

καινούριο θα συμβεί. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι μικρό. Κουράγιο 

χρειάζεται. Αν χάσει κάποιος τη δουλειά του, μην το βάλει κάτω. Να σκαρφαλώσει 

προς τα πάνω. Θα αλλάξουν τα πράγματα όσο απίθανο κι αν δείχνει αυτή τη στιγμή. 

Ακόμα και το να χάσεις τη δουλειά σου κάτι μαθαίνεις. Μεγαλύτερος θα βγεις κι από 

αυτή τη δοκιμασία. 

 

«Αν θες να ταυτιστείς απόλυτα με ένα βιβλίο τότε δεν έχεις παρά να διαβάσεις το «ο 

Διαφημιστής, η αυτού μεγαλειότης, η αυτού μετριότης» του Αλέξη Γεράση. Ο ήρωας του 

σίγουρα θα σου θυμίσει έντονα τον εαυτό σου. Θα νομίζεις ότι διαβάζεις κάτι σαν την 

αυτοβιογραφία σου (δεν είναι τυχαία τα τόσα σχόλια στο facebook, που λένε ακριβώς το 

ίδιο)! Και επειδή θα σου αρέσει τόσο, τότε δεν έχεις παρά να διαβάσεις και την συνέχεια του, 

το "Συλλυπητήρια Προσλαμβάνεστε", μόνο φρόντισε να τα ξεκινήσεις νωρίς για να μην σε 

βρει το ξημέρωμα». 

Από την Σταυρούλα Αλάτσα 



Η μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου 

Η Παναγία, το ιερότερο από τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας, δοξάζεται σε κάθε γωνιά 

της Ελλάδας. Η μεγάλη λατρεία που έχουν οι Έλληνες για τη «μάνα» του Θεού και 

των ανθρώπων αποδεικνύεται από τα πολλά ονόματα που της έχουν προσδώσει. 

Μεγαλόχαρη, Εκατονταπυλιανή, Φανερωμένη, Κοσμοσωτήρα, Χοζοβιώτισσα, 

Εικοσιφοίνισσα, Βρεφοκρατούσα, Ελεούσα, Θαλασσινή, Γιάτρισσα, Μυρτιδιώτισσα 

και πολλά ακόμη. 

Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 

χριστιανοσύνης. Η προετοιμασία των πιστών αρχίζει από την 1η Αυγούστου με τη 

νηστεία που διαρκεί έως τον Δεκαπενταύγουστο, αποτελώντας για τους Ορθόδοξους 

χριστιανούς το «Πάσχα του καλοκαιριού». 

Στις 15 Αυγούστου χιλιάδες πιστών με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνυξη, 

προστρέχουν στα αμέτρητα προσκυνήματα, όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές 

εικόνες της Παναγίας για να μαρτυρήσουν τη πίστη τους στο πρόσωπό της. 

 

Η Παναγία της Τήνου 

Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου βρέθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1823, έπειτα από 

πολλές προσπάθειες και "με την υπόδειξη της Παναγίας στη μοναχή Πελαγία", στην 

ιστορική Μονή της «Κυράς των Αγγέλων», στο Κεχροβούνι. 

Με Βασιλικό Διάταγμα του 1836, καθιερώθηκε ο εορτασμός της Παναγίας στην Τήνο 

να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτόκου», στις 23 

Αυγούστου, όπου μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, κατάνυξης και σεβασμού, 

ψάλλονται ύμνοι και εγκώμια, μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα. 



Ο δρόμος που οδηγεί από το λιμάνι στο ναό του Ευαγγελισμού, όπου βρέθηκε η 

εικόνα, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της άρρηκτης σχέσης του ελληνισμού με την 

Ορθοδοξία. 

Στην Τήνο παράλληλα με την εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι Έλληνες 

τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, όταν οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» 

μέσα στο λιμάνι του νησιού ανήμερα της Παναγιάς. 

 

Παναγία Σουμελά 

Η Παναγία Σουμελά αποτελεί το σύμβολο της ποντιακής πίστης, αν και η πρώτη 

ονομασία της θαυματουργής εικόνας ήταν Αθηνιώτισσα. 

Την εικόνα της Παναγίας Σουμελά αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά τον 

θάνατό του τη μετέφερε στην Αθήνα ο μαθητής του Ανανίας και τοποθετήθηκε σε 

περικαλλή ναό της Θεοτόκου. Έτσι αρχικά ονομάστηκε ως Παναγία η Αθηνιώτισσα. 

Στο τέλος του 4ου αιώνα (380-386 μ.Χ.), σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία η 

Αθηνιώτισσα εμφανίστηκε ως όραμα στους μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα, στη 

Αθήνα, και τους κάλεσε στην εκκλησία. 

Εκεί είδαν την εικόνα να σηκώνεται από το προσκυνητάρι, να βγαίνει από το 

παράθυρο και να πετάει προς τα ουράνια. Συγχρόνως, άκουσαν την Θεοτόκο να λέει: 

«Πηγαίνω στην Ανατολή. Προπορεύομαι στο όρος Μελά. Ακολουθήστε με...». 

Οι μοναχοί την ακολούθησαν και στο όρος Μελά, στον Πόντο, όπου στάθηκε, 

κτίστηκε μεγάλος Ναός και Μονή. Έτσι η εικόνα πήρε την ονομασία Σουμελά από τη 

φράση «στου Μελά». 

Το 1922, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, μοναχοί έθαψαν την εικόνα, μαζί με 

άλλα κειμήλια. 



Με την ανταλλαγή, τα ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα 

έφερε στην Ελλάδα, ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης. Η εικόνα επανήλθε στην Αθήνα 

και παρέμεινε στο Μουσείο έως το 1951. Τότε, το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» 

Θεσσαλονίκης πρότεινε το κτίσιμο ναού στις πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά 

Βέροιας. 

Η Παναγία στο Μικρόκαστρο Κοζάνης 

Ιδιαίτερος είναι ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου στο ιστορικό μοναστήρι της 

Παναγίας στο Μικρόκαστρο, του δήμου Βοΐου. 

Κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, που χρονολογείται 

από το 1603, ενώ εντύπωση προκαλεί η αναβίωση του εθίμου των προσκυνητών 

καβαλάρηδων από τη Σιάτιστα. 

Το έθιμο των καβαλάρηδων προσκυνητών έρχεται από την τουρκοκρατία, όταν 

αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο 

τους για λευτεριά. 

 

Παναγία της Εκατονταπυλιανής 

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής βρίσκεται στην Παροικία, της Πάρου. 

Για το ναό υπάρχουν δύο ονομασίες: «Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή». 

Σύμφωνα με την παράδοση, η Κατοπολιανή έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ 

η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει, 

όταν οι Έλληνες πάρουν την Πόλη. 

Πολλές παραδόσεις αναφέρονται στην ίδρυση της Εκατονταπυλιανής. Η πρώτη 

πληροφορεί ότι, όταν η Αγία Ελένη μητέρα πήγαινε στην Παλαιστίνη για να βρει τον 

Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σ' έναν μικρό ναό που 

βρίσκονταν στη θέση της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι 



αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή της 

εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και, πραγματοποιώντας το τάμα της, 

ανήγειρε τον μεγαλόπρεπο ναό της Εκατονταπυλιανής. Μία δεύτερη παράδοση 

αναφέρει ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος της Άγιος Κωνσταντίνος, 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε. 

 

Η «Οφιούσα» της Κεφαλονιάς 

Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, βρίσκεται ο ναός της 

Κοιμήσεως. Εκεί από τη γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (6 Αυγούστου) 

εμφανίζονται μέσα κι έξω από τον ναό μικρά φίδια. Είναι τα λεγόμενα «φίδια της 

Παναγίας». 

Στη θέση αυτή, λέει η παράδοση, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι της Παναγιάς, μεγάλο 

και πλούσιο. Όταν το μοναστήρι δέχτηκε επίθεση από πειρατές οι καλόγριες για να 

μην πέσουν στα χέρια τους παρακάλεσαν την Παναγία να τις κάνει πουλιά, ή φίδια. 

Έτσι, σαν φίδια, ιερά πλέον, γυρίζουν κάθε χρόνο στις αρχές του Αυγούστου και όσο 

περνούν οι μέρες πληθαίνουν. Την παραμονή της Κοιμήσεως «πλημμυρίζουν» τον 

ναό. 



Σύμφωνα με την παράδοση αν κάποια χρονιά τα φίδια δεν παρουσιασθούν, είναι 

κακό σημάδι. Αυτό συνέβη το 1940 και το 1953, όταν το νησί δοκιμάσθηκε από τους 

σεισμούς. 

Παναγία Αγιασώτισσα 

Στην ενδοχώρα της Λέσβου, στην Αγιάσο, ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία 

ξεχωριστή εμπειρία για όλους. Η ομώνυμη εικόνα είναι έργο του ευαγγελιστή Λουκά, 

πλασμένη με κερί και μαστίχα. 

Πολλοί από τους προσκυνητές, με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης, περπατούν 25 

χιλιόμετρα για να φθάσουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου διανυκτερεύουν. Την 

ημέρα της γιορτής της Παναγίας, ύστερα από τη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της 

εικόνας γύρω από το ναό, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις φθάνουν στο 

αποκορύφωμά τους με τις μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις στην πλατεία του 

χωριού. 

 

Η Παναγία της Ολύμπου στην Κάρπαθο 

Διαφορετικός είναι ο εορτασμός στην Όλυμπο της Καρπάθου. Οι λειτουργίες είναι 

βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος που χαρακτηρίζει τη μέρα του Δεκαπενταύγουστου 

και το αποκορύφωμα του παραδοσιακού εορτασμού είναι ο χορός που γίνεται στη 

μικρή πλατεία, μπρος στην εκκλησιά της Παναγίας, με τους οργανοπαίκτες να 

παίζουν τον Κάτω Χορό. Ο χορός αργός και πάντα με σταθερό βήμα και κατανυκτική 

διάθεση, κρατά για ώρες. 

Ο επιτάφιος της Παναγίας στην Πάτμο 

Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, οι μοναχοί τηρούν το έθιμο του επιταφίου της 

Παναγίας, έθιμο με βυζαντινές καταβολές. Ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος της Παναγίας 



περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού σε μεγαλοπρεπή πομπή, ενώ οι καμπάνες του 

μοναστηριού και των άλλων εκκλησιών ηχούν ασταμάτητα. 

Κουφονήσια - Με τα καΐκια στην Παναγιά 

Τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η Παναγία στο Κάτω Κουφονήσι. Μετά τη 

λειτουργία προσφέρεται φαγητό από τους κατοίκους και κατόπιν εκείνοι 

μεταφέρονται με τα καΐκια τα οποία κάνουν αγώνες για το ποιος θα περάσει τον άλλο 

στο Πάνω Κουφονήσι. 

Άνδρος - Παναγία Φανερωμένη 

Το Κάστρο Φανερωμένης είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στην περιοχή του 

Κορθίου, σε ύψωμα κοντά στο χωριό Κοχυλού. Το Δεκαπενταύγουστο γίνεται εδώ 

μεγάλο πανηγύρι στην Παναγία τη Φανερωμένη, που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο. 

Από το διαδίκτυο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τα αριστερά είναι η Παναγία η Γοργοϋπήκοος, στη μέση η 

Παναγία η Τσαμπίκα και στα δεξιά η Παναγία  η Γλυκοφιλούσα. 

Κάτω η Παναγία του Μαχαιρά (Κύπρος). 

 

 

 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1&um=1&hl=el&safe=active&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1249&bih=586&noj=1&tbm=isch&tbnid=7-qrZFRTvHOtrM:&imgrefurl=http://users.sch.gr/aiasgr/Theotokos_Maria/Eikonografia_2/Panagia_h_Gorgouphkoos_1.htm&docid=ekwOHF7UpOqPbM&imgurl=http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Theotokos_Maria/Panagia_h_Gorgouphkoos/Panagia_h_Gorgouphkoos_03.jpg&w=319&h=400&ei=GOMXUKyEKJDKsga6t4D4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=960&vpy=206&dur=1726&hovh=251&hovw=200&tx=98&ty=112&sig=103736599477540816598&page=1&tbnh=116&tbnw=98&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:18,s:0,i:124
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1&um=1&hl=el&safe=active&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_elCY472CY473&biw=1249&bih=586&noj=1&tbm=isch&tbnid=dORKIxL5ABQtKM:&imgrefurl=http://agiabarbara.pblogs.gr/h-panagia-mas.html&docid=yEaifaT3Mfz-MM&imgurl=http://vatopaidi.files.wordpress.com/2011/08/panagia_glykofioysa.jpg&w=449&h=588&ei=GOMXUKyEKJDKsga6t4D4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=109&dur=2797&hovh=257&hovw=196&tx=103&ty=141&sig=103736599477540816598&page=1&tbnh=120&tbnw=92&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72


«Ακόμη και οι θεοί συγκινούνται» 

Το “Ακόμη και οι Θεοί συγκινούνται” είναι μία ιστορία φαντασίας, η οποία είναι  

γραμμένη με ύφος ημερολογίου. Είναι ουσιαστικά ένα εσωτερικό ταξίδι, βασισμένο στις 

εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα του ήρωα. Ο ήρωας είναι ένα… όν… ο οποίος 

κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια του και συνειδητοποίησε, ότι βρίσκεται στον κόσμο των 

ανθρώπων. Δεν ξέρει ποιός είναι, ούτε από που προέρχεται. Δεν θυμάται τίποτα, όσον 

αφορά το παρελθόν του. Υπάρχει μέσα του μόνο μία αμυδρή ανάμνηση σχετικά με μία 

γυναικεία φιγούρα, για την οποία όμως δεν είναι σίγουρος, εάν η ανάμνηση αυτή είναι 

αληθινή η κάποια παγίδα του μυαλού του. Αντιμετωπίζει δυσκολίες στον κόσμο των 

ανθρώπων. Δεν του είναι εύκολο να συνυπάρξει με αυτούς. Δεν μπορεί να καταλάβει 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι… Από ένα σημείο και μετά δεν τους 

έχει σε εκτίμηση. Δεν θέλει να βρίσκεται ανάμεσά τους. Πρέπει όμως να βρει 

απαντήσεις!!! Έτσι ξεκινάει την αναζήτηση του. Όπως ανέφερα πριν, η ιστορία αυτή 

είναι γραμμένη αφηγηματικά σαν ημερολόγιο, μέσα από μία αναζήτηση. Επίσης αυτό 

που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρόκειται απλά για μία ιστορία και με αυτό το βιβλίο 

προσπάθησα να δώσω κάτι διαφορετικό. Ας μην περιμένει κανείς να διαβάσει μία απλή 

μία ιστορία ευχάριστα, με αρχή, μέση και τέλος. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σε 

πρώτο πρόσωπο, σαν ημερολόγιο, αλλά και με τρόπο όπου ο ήρωας μονολογεί, ή εάν 

θέλεις, κάνει εσωτερικό διάλογο απευθυνόμενος σε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν ξέρει 

εάν υπάρχει. Επίσης, το βιβλίο δεν επικεντρώνεται στην ίδια την ιστορία, αλλά στις 

σκέψεις και τα συναισθήματα του ήρωα κατά την διάρκειά της. Είναι μία διαφορετική 

οπτική σκηνοθετική γωνία, εάν θέλεις. Είχα επίσης υλικό να το κάνω μεγαλύτερο σε 

έκταση, αλλά μετά είδα ότι εάν έκανα κάτι τέτοιο θα έχανε από την ουσία και την 

ατμόσφαιρα που ήθελα να περιέχει. Σκέφτηκα πάρα πολύ, μέχρι να καταλήξω στην 

τελική του μορφή και τελικά αποδόθηκε ακριβώς όπως θα ήθελα. 
 



Αρχαιολογικός Χώρος Κουρίου 

 
Το Κούριον, μια πολύ σημαντική πόλη βασίλειο, είναι ένας από τους πιο 

θεαματικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού και οι ανασκαφές συνεχίζουν να 

φέρνουν στο φως εντυπωσιακούς νέους θησαυρούς. Αξιοσημείωτο είναι το 

υπέροχο Ελληνο-Ρωμαϊκό Θέατρο του ενώ αξιόλογες είναι μεταξύ άλλων και οι 

επαύλεις που βρέθηκαν εκεί με εξαιρετικά ψηφιδωτά πατώματα και μια 

Πρωτοχριστιανική βασιλική.  

 

Το Θέατρο του Κουρίου που εμπνέει δέος, χτίστηκε αρχικά το 2οαιώνα π.Χ. και 

σήμερα, πλήρως αναπαλαιωμένο, χρησιμοποιείται για μουσικές και θεατρικές 

παραστάσεις. Το Σπίτι του Ευστόλιου, που αποτελείται από ένα συγκρότημα 

λουτρών και αρκετά δωμάτια, έχει εξαιρετικά ψηφιδωτά πατώματα του 

5ουαιώνα μ.Χ και ήταν κάποτε ιδιωτική Ρωμαϊκή έπαυλη πριν γίνει δημόσιο 

κέντρο διασκέδασης στα Πρωτοχριστιανικά χρόνια. Η Πρωτοχριστιανική 

Βασιλική χρονολογείται από τον 5ο αιώνα και μάλλον ήταν ο Καθεδρικός Ναός 

του Κουρίου, με ένα βαπτιστήριο κολλημένο στη βόρεια πλευρά της.  

 

Το Σπίτι του Αχιλλέα και το σπίτι των Μονομάχων έχουν επίσης υπέροχα 

ψηφιδωτά πατώματα. Το Νυμφαίον, αφιερωμένο στις νύμφες των νερών, είναι 

ένα πολύ κομψό Ρωμαϊκό κτίσμα. Το στάδιο του 2ουαιώνα μ.Χ. βρίσκεται έξω 

από τον κύριο αρχαιολογικό χώρο, περίπου 1 χμ δυτικά, στη δεξιά πλευρά του 

δρόμου προς την Πάφο. Επίσης εντυπωσιακό είναι και το Ιερό του Απόλλωνα 

Υλάτη, που βρίσκεται περίπου 2,5 χμ δυτικά της αρχαίας πόλης. 

 

Θέατρο Κουρίου 

Το Θέατρο του Κουρίου βρίσκεται στο 

νοτιότερο άκρο του απότομου λόφου πάνω 

στον οποίο χτίστηκε η πόλη. Κατασκευάστηκε 

στο τέλος του 2ου αιώνα Π.Χ. αλλά απέκτησε 

τις σημερινές διαστάσεις του στο 2ο αιώνα 

Μ.Χ. Το θέατρο αποτελείται από μια 

ημικυκλική ορχήστρα που περιβάλλεται από 

καθίσματα. Το θέατρο ήταν κλειστό στα νότια 

από το κτίριο της πρόσοψης της σκηνής που 

πρέπει να έφτανε στο ύψος των παρασκηνίων 

αν και σήμερα μόνο τα θεμέλια του 

διασώζονται. Εκατέρωθεν της σκηνής υπήρχαν δύο τοξωτοί πάροδοι (διάδρομοι) 

από όπου έμπαινε μέσα στο θέατρο το κοινό. Στο θέατρο του Κουρίου χωρούσε 

μέχρι και 3.500 θεατές. 

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων ανακατασκευών, μετατράπηκε έτσι ώστε να 

μπορεί να φιλοξενεί θηριομαχίες. Στο Θέατρο του Κουρίου γίνονται πολλές 



πολιτιστικές δραστηριότητες και θεατρικές παραστάσεις, ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι.  

 

Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη 

 
Το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, που βρίσκεται 2,5 

χιλιόμετρα δυτικά της αρχαίας πόλης του Κουρίου, 

ήταν ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά 

κέντρα της Κύπρου όπου ο Απόλλωνας λατρευόταν 

σαν Υλάτης, θεός των δασών.  

 

Αυτό το καλοσχηματισμένο αρχιτεκτονικό 

συγκρότημα δίνει μια ιδέα για το πώς εξελίχθηκε το 

Κυπριακό αγροτικό ιερό από τα χρόνια του χαλκού 

μέχρι το τέλος του παγανισμού στο νησί. Υπήρχαν 

τρεις σημαντικές περίοδοι. Το Αρχαϊκό Ιερό 

αναπτύχθηκε σημαντικά στον 7ο αιώνα π.Χ ενώ τα 

Πτολεμαϊκό Ιερό ανήκει στον 3ο αιώνα πΧ. Τέλος, 

το Ρωμαϊκό Ιερό χρονολογείται από τον 1ο αιώνα 

μΧ. 

 

Φαίνεται ότι το Αρχαϊκό Ιερό αρχικά αποτελούσε ένα κλειστό μέρος στο κέντρο 

του μεταγενέστερου και πολύ μεγαλύτερου ιερού. Τα σημερινά ερείπια 

χρονολογούνται από τα μέσα του 1ου αιώνα μΧ. Το συγκρότημα του ιερού 

συμπεριλάμβανε το κτήριο μιας παλαίστρας, μια στοά, ένα θησαυροφυλάκιο, τα 

λουτρά, το αρχαϊκό τέμενος, το κυκλικό μνημείο, την κεντρική αυλή και το ναό 

του Απόλλωνα. Το 365 μΧ καταστράφηκε από σεισμό και αργότερα 

καταλήφθηκε από καταπατητές. Αρκετά από τα κατεδαφισμένα κτήρια 

αναστυλώθηκαν.  

 

Το Ρωμαϊκό Τέμπλο του Απόλλωνα Υλάτη ήταν μια μεγαλειώδης κατασκευή 

που κατείχε μια πολύ επιβλητική θέση στο τέλος της όσιας οδού του ιερού. Είχε 

δύο βασικές αρχιτεκτονικές φάσεις. Η πρώτη, που χρονολογείται από τέλος της 

Κλασικής ή Πρωτο-Ελληνιστικής περιόδου, ήταν μια ενιαία κατασκευή, σε 

ορθογώνιο σχήμα. Η θεμελίωση του τέμπλου και της κάτω σειράς των τούβλων 

διακοσμημένων με ένα απλό κύμα ανήκουν σε αυτή την πρώτη περίοδο. Ο Ναός 

ξαναχτίστηκε στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα μΧ. Για να φτάσει κανείς στο νέο 

Ρωμαϊκό ναό ανέβαινε μια εντυπωσιακή σκάλα. Το εσωτερικό του είχε τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία ενός παλιότερου ναού, αλλά όλο το κτήριο φτιάχτηκε σε 

ένα ψηλότερο σημείο και είχε ένα βάθρο που αντιστοιχούσε στις κάτω σειρές 

τούβλων του παλιότερου ναού. Το ψηλό βάθρο είναι εμφανώς ένα Ρωμαϊκό 

στοιχείο. Ο ναός καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό το 364/365 μΧ. 
 

 

  



 

Υποψήφιο για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2011 

Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία... 

Από τις Αναζητήσεις - Λεμεσός. 

 Τηλέφωνο: 00357 25 561963 



Όταν η Σύλβια Λουκά «Μάδησε την Μαργαρίτα» της 

    Το «Μάδησε την Μαργαρίτα» αποτελεί την πρώτη απόπειρα μυθιστορηματικής 

συγγραφής της Σύλβιας Α. Λουκά, όπως η ίδια σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου 

της (εκδόσεις Αναζητήσεις, 2011). 

    Η εντύπωση που αποκόμισα από την πλοκή του βιβλίου είναι ότι η συγγραφέας 

χρησιμοποίησε  κάποια αυτοβιογραφικά στοιχεία τα οποία στη συνέχεια ανέπτυξε και 

εμπλούτισε με φαντασία για να κάνει την υπόθεσή της πιο ελκυστική. Στην εντύπωση 

ότι σε κάποιες περιπτώσεις μιλά για καταστάσεις που έζησε η ίδια, συντείνει και το 

γεγονός ότι το βιβλίο είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο. 

   Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα κοριτσίστικο, θα το χαρακτήριζα, μυθιστόρημα το 

οποίο διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα.  

   Παρόλο που το συγκεκριμένο είδος βιβλίων δεν είναι της προτιμήσεώς μου, στο 

τελευταίο μέρος έπιασα τον εαυτό μου να αγωνιά για την κατάληξη της ιστορίας και 

να συγκινείται με τις τραγικές καταστάσεις που βίωνε η πρωταγωνίστρια. 

 

Από τον Ανδρέα Καπανδρέου 

(συγγραφέας: «Το τρομακτικό μυστικό του Αϊνστάιν και άλλα αλλόκοτα 

διηγήματα») 

 

 

 

«Το τελείωσα· δεν έχω λόγια... Συγκλονιστικό, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τόσο 

θλιβερή ιστορία, αλλά ταυτόχρονα τόσο υπέροχη! Το διάβαζα κι ο τρόπος με τον 

οποίο τα αφηγείσαι σε κάνει να νιώθεις ότι εσύ ο ίδιος ζεις κάθε στιγμή! Απίστευτο, 

σε πολλές στιγμές δάκρυσα... Το τέλος όμως είναι τόσο αισιόδοξο, τόσο γλυκό!  

 

Μπράβο Σύλβιά μου, φανταστική δουλειά! Σου δίνει τόσα μηνύματα, για τη ζωή, για 

τον Θεό! Συνέχισε να μας ταξιδεύεις, να μας προβληματίζεις...! Σ' ευχαριστώ!». 

Από τη φωτογράφο μας Νατάσα Ευαγγέλου 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Ευχαριστούμε πολύ την 

                                                                              Μαριλένα Παππά για την  

                                                                                       αποστολή των βιβλίων της  

                                                                                           στη σύνταξη του 

                                                                                            περιοδικού Διάθεση!  

                                                                                                        Ευχόμαστε καλή 

επιτυχία στο έργο της... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύντομα κοντά σας με  

συνέντευξη από τη  

συγγραφέα... 

 

 

 

 

 



 

 


