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Όπως το ψωμί 
 

Ψωμί από καλό προζύμι, 
ψωμί ζυμωμένο με έγνοια, 
καλοψημένο ψωμί, 
το ποίημα της μάνας μου. 
 

Ποίημα όπως το δικό της, 
άρτον που «καρδίαν ανθρώπου στηρίζει», 
θέλω το ποίημα που γράφω. 



 

Στο φως του ονείρου 
 
Τι κι αν έχετε δώσει εντολή 
να μένουν σβηστά τις νύχτες 
τα ηλεκτρικά φώτα στους δρόμους… 
Τι κι αν έχετε εξασφαλίσει 
τη συμμαχία των κακών καιρών 

και τη φιλία των ενάντιων ανέμων… 
 
Στο φως του ονείρου  
έχουμε ανάψει εμείς το κερί μας! 
 

Στο φως του ονείρου 

έχουμε ανάψει  

εμείς το κερί μας! 

Επιστρέφω στον ίσκιο 

του κυπαρισσιού μου. 
Σταυροδένουμε τις μνήμες 

με τις ρίζες. 

 

Στον ίσκιο του κυπαρισσιού μου 
 

Επιστρέφω στον ίσκιο του κυπαρισσιού μου. 
Σταυροδένομε τις μνήμες με τις ρίζες. 
Τοξεύομε τον ουρανό. 
Λιχνίζομε (με) τους όποιους ανέμους. 
Λέμε καλησπέρα στο φεγγάρι, 
καλημέρα στον ήλιο. 

 
Επιστρέφω στον ίσκιο του. 
Στον ίσκιο του κυπαρισσιού μου. 
Και για να προετοιμάζω 
την αναχώρησή μου,  
επιστρέφω στον ίσκιο του. 
 

Καντηλανάφτης 

σε διατεταγμένη υπηρεσία 
ο χρόνος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

 «Της καρδιάς» (ποίημα - τραγούδι)  
Μιχάλης Αεράκης και Χρήστος Κοτσαύτης 

 

 Λίγα λόγια για τον ποιητή και το έργο του  

         (εισαγωγική ομιλία) Δημήτρης Νικολακάκης 
 

 Χαιρετισμοί από τους διοργανωτές 
 

 «Σε ρόλο Σίμωνος Κυρηναίου» (ποίημα) Μιχάλης Αεράκης 
 

 Προσεγγίζοντας την ποίηση του Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη 
(ομιλία) Βαρβάρα Περράκη 

 

 «Τελώνια», «Της Υπαπαντής», «Δεν έχουμε πρόβλημα» 
(ποιήματα) Μιχάλης Αεράκης 

 

 «Ενθάδε κείται» (ποίημα - τραγούδι)  

          Μιχάλης Αεράκης και Σταμάτης Κραουνάκης (προβολή)  
 

 Προσεγγίζοντας την ποίηση του Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη 
(ομιλία) Στέλλα Αλιγιζάκη 

 

 «Ανορθογραφία», «Λειτουργία», «Μάνα»  

          (ποιήματα) Μιχάλης Αεράκης 
 

 «Ιθάκη μου η ποίηση» (ποίημα - τραγούδι)  
Μιχάλης Αεράκης και Χρήστος Κοτσαύτης 

 

 Αντιφώνηση απ’ το Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη 

  


