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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στη σειρά «Βορειοελλαδική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη» η Αμφι-
κτυονία Ελληνισμού φιλοξενεί με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρί-
στηση την ποιητική συλλογή του εκλεκτού της μέλους Ελένης 
Σεμερτζίδου με τον τίτλο «Η Αναμονή».

Για μια φορά ακόμη, με το βιβλίο της αυτό, πλούσιο σε περι-
εχόμενο, με πληθωρική αλλά και γόνιμη γραφή, με την ποικιλία 
των ρυθμών και των εικόνων σε όλα τα στάδια και τα επίπεδα, 
εξιστορεί, περιγράφει, αντιλαμβανόμενη τον ρυθμό των γεγο-
νότων και ταυτόχρονα σχολιάζει τα κοινωνικά δρώμενα.

Κι όλα αυτά, πλασμένα με τον ωραίο της λόγο, όπου κάθε 
νόημα και κάθε στίχος αρμονικά δεμένος - χάρισμά της υψηλό - 
δηλώνουν την ψυχοσύνθεσή της και τον όμορφο χαρακτήρα της.

Ολοφάνερα ευγενική και ωραία ψυχή, ανήσυχη για το αύ-
ριο, πόθος κρυφός για να ’ρθουν και ομορφότερα, ανοίγεται σε 
καθετί που κέντρισε τη φαντασία της και δόνησε τη σκέψη της. 
Βλέπει, σχολιάζει και γι’ αυτό μέσα από τον στίχο ξεπηδάει η 
συγκίνηση, η χαρά, η λύπη, ο πόνος και μια σειρά από πέρα ως 
πέρα αληθινά συναισθήματα.

Με τις ιδιαίτερες γνώσεις λόγω της θέσης της, αγωνίζεται για 
έναν καλύτερο κόσμο ώστε να είναι πιο δίκαιος, πιο αληθινός 
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και φωτισμένος για να λάμπει η εικόνα πάντα στους ορίζοντες 
των ματιών μας.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να της ευχηθώ από καρδιάς πάντα 
να είναι σε θέση αναγνωρίσιμη και με την ευθύβολή της ματιά, 
με κατανόηση και ανθρωπιά, να μας χαρίζει στο εγγύς μέλλον 
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ο Πρόεδρος της Αμφικτυονίας Ελληνισμού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ
ΠΟΙΗΤΗΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στη σειρά «Βορειοελλαδική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη» η Αμφι-
κτυονία Ελληνισμού φιλοξενεί με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρί-
στηση την ποιητική συλλογή του εκλεκτού της μέλους Ελένης 
Σεμερτζίδου με τον τίτλο «Η Αναμονή».
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Η Αναμονή

Δεν ανασταίνεται μεμιάς η χαρμολύπη
Ίσως να φταίει και αυτή η αναμονή
που τιθασεύει της καρδιάς κάθε ευθύνη
και απομένει, τελικά, μια φυλακή.

Μέσα σ’ αυτή, πώς να χωρέσει τόση ελπίδα;
Μέσα σ’ αυτή, πώς να πονέσει μια καρδιά;
που έχει μάθει να μετράει το κάθε βήμα
και να αφουγκράζεται του κόσμου τη χροιά;

Όμως... Εκεί που κάτι χάθηκε... Δες! Ήρθε!
Μάλλον το κύμα με παρέσυρε στο φως,
που το σκοτάδι διασκεδάζει μ’ ένα ποίημα
και ανασαίνει του αιώνα μας το «Πώς».
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Τα βήματά Σου

Βγήκα μια βόλτα για να ακούσω τα βήματά Σου
Να μην λιμνάσω μέσα σε σκέψεις και λογισμούς
Μονάχα κείνος που αντιπαλεύει το σκότος μέσα του
Βλέπει τον ήλιο να ξεπροβάλλει, και τους νεκρούς.

Πλάι μου στάθηκες. Μαζί βαδίσαμε. Μακρύς ο δρόμος μας.
Μια πληγωμένη, ένας ληστής, κι αμαρτωλός
Η νύχτα σάρωσε... Στα ίχνη, έφερε μια βεβαιότητα
Για αλλού τραβήξαμε, και δεν βρεθήκαμε στους Εμμαούς.

Καρδιά μου άνοιξε! Μέσα στον πόνο σου, αιώνια γίνεσαι!
Λαμποκοπάς απ’ την οδύνη σου. Και μια πληγή...
Ζωγραφισμένη με τις μορφές των Φιλοσόφων σου
Ψηλαφητά μπαίνεις σε Πρόναους Αθωνικούς.

Το Πνεύμα πνει... Και την Φωνή Του, αχνά την άκουσες
Ουκ οίδας πόθεν... Και πού υπάγεις μεσ’ τους καιρούς;
Στην Ανδρομάχη και στον Οιδίποδα... Τον αφουγκράστηκες...
«Μείνε μαζί μας», Του είπες
Κι άγγιξες τους Ουρανούς.
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Αχ, Μαϊστράλι!

Αχ, μαϊστράλι! Δεν μου μίλησες ποτέ!
Πόσο ψηλά πετούν τα όνειρα τη νύχτα!
Δεν μου είπες τίποτα γι’ αυτά τα μυστικά
Που σε καλούνε να παλέψεις μ’ ένα κύμα.

Αχ, μαϊστράλι! Φέρε την αύρα ενός φιλιού!
Του γιασεμιού μοσχοβολιά κι ανατριχίλα!
Είναι οι νεκροί που τραγουδούν στη σιγαλιά
Κι οι ζωντανοί που αναστενάζουν μεσ’ το κρίμα.
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Στον Ύπνο σου

Θέλω στον ύπνο σου δειλά
Με νανουρίσματα γλυκά να σε κοιμίσω
Χάντρα γαλάζια να φορείς
Και με αστέρια τα μαλλιά σου να στολίσω

Ν’ ανοίξεις, θέλω, μια στιγμή, τα βλέφαρά σου
Και τα χείλη να μου δώσεις
Να στα γεμίσω με φιλιά
Και σαν αγέρι, μ’ ένα χάδι, να με νιώσεις

Γλυκιά μου, αγάπη, καληνύχτα
Μη νυχτώσεις…
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Στο Σταυροδρόμι

Φόρεσες  ρούχα την αυγή
Κι όταν ξημέρωσε καλά, πήρες το δρόμο
Κοφτό το βήμα στη ζωή
Στο σταυροδρόμι του φονιά, βρήκες τον πόνο

Σε κείνον είπες πως μπορείς
Και με το κρύο, οδοιπόρος να προφτάσεις
Τον χρόνο που ‘στησε χορό
Μ’ ένα καμάκι, το θεριό του να δαμάσεις

Όμως, το χιόνι το παχύ
Σκέπασε λίμνες και βουνά, κι ήταν γραμμένο
Να σου ματώσει την καρδιά
Σαν με το χέρι σου το κράτησες βρεγμένο

Τώρα γυρνάς μεσ’ τα στενά
Στις συμπληγάδες τ’ όνειρό σου τσαλακώνεις
Σίδερο που ‘πιασε σκουριά
Παίρνεις τον ήλιο αγκαλιά και μερακλώνεις.
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Ο Μύθος

Απ’ όλα τα σοφά ρητά, στα μήκη και τα πλάτη
Είναι ένας μύθος που θα πω, με περισσή αγάπη
Λέει πως: «ήλιος σαν κρυφτεί, στης σκοτεινιάς το δείλι
Πάλι το φως του θα φανεί, τρεμάμενο καντήλι»

Ακούει ο κόσμος κι απορεί:
«Μα, μύθος τούτο λέει;»
«Υπάρχει απόδειξη τρανή!»
Η φύση αντιλέγει!

Γδικιέται χώρες και χωριά, στερώντας τους το φως τους
Και μοιάζει ο ήλιος να μην ζει ανάμεσα στο βιος τους
Τις λένε «Χώρες του Βορρά». Δεν πρόκειται για ψέμα
Η σκοτεινιά τους είναι εκεί, μοναδική αφέντρα!
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Οι άνθρωποι που κατοικούν, κάνουν τη νύχτα μέρα
Ό,τι στο φως δεν επιζεί, το δίνουν στην εσπέρα
Κι είναι ο χρόνος τους κενός, χωρίς ηλίου χάδι
Μια νύχτα ο αναστεναγμός! Μια νύχτα και μια πλάνη!

Όμως… Τα πράγματα γυρνούν στην πρώτη την Αρχή τους
Κι όταν μ’ αστέρια ομιλούν, αλλάζει κι η μορφή τους
Τότε ο μύθος ξαναζεί, μεσ’ της καρδιάς τα βάθη
«Σαν πέσει» λέει «ένας θεός, λυτρώνονται τα πάθη!»

Τον μύθο τούτο ήθελα να σας τον φανερώσω
Ν’ ανοίξω πόρτες και να μπω, τα χέρια να υψώσω
Στον σκοτεινό σας ουρανό, να βάλω ένα σημάδι
Να ‘ναι μικρό, μα και λαμπρό, σαν έρχεται το βράδυ.
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Υγρή Ανάσα

Σαν πέσει η νύχτα, και στο αυτί σου υγρή ανάσα 
σού ψιθυρίσε…
Τι να τα κάνεις ανέμου λόγια! Πώς σε πληγώνουν 
μεσ’ τη νυχτιά!
Ψάξε στα ερείπια, τότε, να φέρεις παλαιών ζωών σου 
τις αναμνήσεις
Πάνω στη πέτρα, τη λαξευμένη, και στην ασπίδα, 
φεγγοβολιά

Ας είναι ο πόνος… Αλίμονό μας!
Δεν είναι που ‘ρθες, αλλά που φεύγεις
Τόσο κοντά μου… Πιο μακριά…

Έλα κι απόψε… Υγρή ανάσα… Να μου θυμίσεις μιαν εποχή…
Όλα γελούσαν! Όλα πετούσαν! Σαν χώμα μαύρο, η προσμονή…
Ας είναι η θλίψη… Αλίμονό μας!
Κι η μοναξιά μας… Πιο θεϊκή.
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Θεές του Ονείρου

Σελήνη, κυανόχρωμη κι ασημοφορεμένη
Κρύψου! Κρύψου για εκείνον που σ’ αντίκρισε
κι, όμως, δεν σε είδε!

Άρτεμις, γοργοπόδαρη και τοξοφορεμένη
Τα βέλη σου μην σπαταλάς
για όποιον δεν σε θέλει!

Εκάτη, βγες από τη γη και σύρε τον χορό σου!
Στον ύπνο, έλα, του θνητού να πεις το μυστικό σου.
Κι αν, μεσ’ τη νύχτα, ουρλιαχτό από σκυλιά ακούσει
Τον ερχομό σου να μην δει, γιατί θα μετανιώσει!
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Το Αιώνιο

Δεν έχω λόγια να μετράω τις στιγμές
Μονάχα πέτρες που τις ρίχνω σε ποτάμια
Από τις μαύρες σαν περνάω αγκαλιές
Λευκά σεντόνια μού τυλίγουνε τα βράδια

Μα, όσα κι αν ρίξω πετραδάκια στο βυθό
Και από τον θάνατο, ασάλευτος θα μένει
Τότε στις λέξεις επιστρέφω για να βρω
Αυτόν τον ήχο που το Αιώνιο θα φέρει.
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Θεοί κι Άνθρωποι

Απ’ τη ζωή, απ’ τις ζωές
Που ζουν θεοί κι ανθρώποι
Τα σφάλματά τους, φυλαχτά
Κι ο νους τους, άλλοι τόποι

Σαν φτάσουνε στον προορισμό
Γυρίζουνε και πάνε
Κάνουν να σβήσουν το θεριό
Μα, πάντα, το φυλάνε

Φουντώνουν κάποτε οι καιροί
Κι οι διαδρομές προφταίνουν
Τον μαραμένο τον ανθό
Ν’ αγγίξουν και πεθαίνουν

Αυτή η στιγμή, χίλιες ζωές
Σαν κοροϊδία μοιάζει
Μα, της καρδιάς το μυστικό
Μπορεί και να σου μοιάζει.





Η Ελένη Σεμερτζίδου γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά 
μυθιστορηματικά και θεατρικά της 
έργα έχουν δημοσιευτεί ηλεκτρονικά 
στο διαδίκτυο και έχουν ανεβεί από 
θεατρικές ομάδες σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Αρθρογραφεί σε επιστημονικά 
και λογοτεχνικά περιοδικά, στην 
εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», καθώς 
και στο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ».

Έργα της στις ηλεκτρονικές σελίδες:

http://www.elenisemer.blogspot.com
http://www.seeleni.blogspot.com
http://www.etp.gr
http://www.wif.gr



Κυκλοφορούν στα Βιβλιοπωλεία τα έργα της:

1. Η κατσίκα που έγινε τράγος
2. Η κυρία Βιολάνς
3. Η λογοτεχνική μορφή και ο ρόλος του εφημέριου, στο έργο 

του Γάλλου συγγραφέα, Ζωρζ Μπερνανός
4. Λοξές ωδές
5. Σε μια αλλοτινή μητέρα
6. Σε ένα ξέφωτο…
7. Στο χρόνο του μυαλού
8. Το πρώτο χάραμα
9. Το φαράγγι και ο θρύλος
10. Ουδείς αναντικατάστατος
11. Αναζητώντας την ελεύθερη αναζήτηση
12. Μυθιστορήματα (τριλογία): Το φάντασμα του πέτρινου 

φάρου, Πογκρόμ, Ροδόσταυρος
13. Σελήνη-Εκάτη-Άρτεμις
14. Ερημία
15. Χαμένη Ατλαντίδα






