
Κάπου ανάµεσα Φρανκφούρτη και Αθήνα διάβασα το ποίηµα ενός φίλου µε τίτλο 
«Απρόσιτη Ιθάκη». Κοιτώντας έξω απ’το παράθυρο διέκρινα τα θαµπά φώτα κάποιας 
βαλκανικής πολιτείας. Φαντάζοµαι ότι οι κάτοικοί της θα ζούσαν τη ζωή τους, θα 
χαίρονταν, θα έκλαιγαν, θα ερωτεύονταν και θα ήταν λίγο-πολύ απασχοληµένοι µε 
την καθηµερινότητά τους, την ώρα που εγώ, περαστικός ταξιδιώτης, θα βρισκόµουν 
κάποια χιλιάδες µέτρα από πάνω τους. Και αυτή ακριβώς είναι η µαγεία ενός ταξιδιού, 
µαγεία και κατάρα µαζί, να πηγαίνεις και συνάµα να έρχεσαι από κάπου. Κάπου 
σ’αυτό το αέναο πήγαινε-έλα ψάχνουµε όλοι την Ιθάκη µας. Μην µε ρωτήσετε για 
ποια Ιθάκη µιλάω, καθένας µπορεί να τη βρει µόνος του, όσο και αν χρειαστεί να 
ψάξει. Υποµονή χρειάζεται, οι µαγικές στιγµές έρχονται συνήθθως από µόνες τους, 
εκεί που δεν τις περιµένουµε. 
Και όταν τις ζήσουµε επιτέλους, καταλαβαίνουµε και αγουγκραζόµαστε την ευτυχία. 
Ας αναζητήσουµε την Ιθάκη µας σ’αυτά που αγαπάµε, που πονάµε, που ποθούµε να 
δούµε.Είπαµε, υποµονή χρειάζεται. Ο Οδυσσέας άλλωστε έκανε 20 χρόνια να δει την 
Ιθακη του...

Υ.Γ.1. I Ευχαριστώ το φίλο που µου εµπιστεύτηκε τη δηµιουργία του. Η ποίηση είναι 
κάτι το προσωπικό, θέλει τόλµη να τη µοιραστεί κανείς µε τους άλλους. Τον 
ευχαριστώ και του εύχοµαι να µην σταµατήσει να ψάχνει και ψάχνεται... 
Η «Απρόσιτη Ιθάκη» ίσως είναι πολύ πιο κοντά απ’ότι φαντάζεται.
Υ.Γ.2. I Τα ταξιδιάρικα όνειρα ταιριάζουν στους ταξιδιάρηδες...

Αλέξανδρος

Απροσιτη Ιθακη

Καθόσουνα σκυφτή στην κουπαστή
κατέπλεες τη θάλασσα του ονείρου
τα µάτια σου, οι πύλες του απείρου
αγνάντευαν και είχες ξεχαστεί

Όµως εµέ του τραγικού λαθρεπιβάτη
µου πήραν το λογικό οι Λωτοφάγοι
και της καρδιάς σου οι πολικοί οι πάγοι
εξέτρεφαν και µεγαλώναν την απάτη

Σαν µιας Ιθάκης µακρινής την παραλία
είσαι απρόσιτη και αποµακρυσµένη
απ΄ τον Οδυσσέα αυτόν ασφαλισµένη
που χάθηκε στον γυρισµό από την Τροία

Μύρου µυρίζω αιθέριες οσµές
καθώς ο άνεµος χαιδεύει τα µαλλιά σου
δε σε θωρώ µα αισθάνοµαι κοντά σου
και είναι αυτό αλάτι στις πληγές

Πληγές βαθειές, δεν θέλουνε να κλείσουν
που ανασκαλεύει η µορφή σου η αιθέρια
όλο γλιστράς ξεφεύγεις απ΄ τα χέρια

αυτών που προσπαθούν να σ΄ αγαπήσουν

Μάταια θα νοσταλγώ το γλυκερό σου χάδι
διωγµένος σε αγάπης εξορία
Θανάσιµη, φριχτή η τιµωρία

Για εµέ που έφαγα απ΄ του Ήλιου το κοπάδι

Χορεύοντας το τελικό µου βαλς
µε ένα νεφέλωµα που εσένανε θυµίζει
ουράνιο στη µνήµη µου αρµενίζει

το πρόσωπό σου, πορτραίτο του Φρανς Χαλς

Χάθηκε πια η ελπίδα της στεριάς 
µια επιλογή πριν σβήσει το καντήλι
Να απαρνηθώ τα ρόδινά σου χείλη

Και να γευτώ απ΄ το κρασί της λησµονιάς
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