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22ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ 
WORLD CONGRESS OF POETS 

 
ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 
 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 
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Παγκόσμια μηνύματα μέσα από την ποίηση 
του Δημήτρη Κακαλίδη 

 

 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, δημιουργοί αυτής της ύψιστης 

τέχνης του Λόγου που αποκαλείται Ποίηση, καλησπέρα σας. 
Για το λόγο του ποιητή Δημήτρη Κακαλίδη αυτή τη στιγμή ο 

λόγος, για τα μηνύματά του, τα παγκόσμια. Εξαιρετικά βαθύς ο 
στοχασμός του, μπαίνει στις ψυχές και τις συνειδήσεις και τις 
γλυκαίνει, τους φέρνει μήνυμα ελπιδοφόρο, σοφό: 

 
Άνθρωπε, της αιωνιότητας ο αχός, 
που κάνεις κύκλους στα σκοτάδια του απείρου, 
η αρμονία των συμπάντων είσαι, φως, 
μοναδική ελπίδα του υπερκόσμιου ονείρου. 
 
Είσαι θάλασσα, ήλιος και μύρο 
λουλουδιών που φυτρώνουν σε άγια χώρα, 
κι ως του σύμπαντος έχεις τον κλήρο, 
συντονίζεις τ’ απείρου την ώρα. 
 
Μιλάει για το μεγαλείο που έχει μέσα του ο άνθρωπος, ο 

Δημήτρης Κακαλίδης, για την αποκάλυψη του νου, το διανοιακό 
πεδίο. Καλεί τον άνδρα και τη γυναίκα να συνειδητοποιήσουν το 
πνευματικό πεδίο που υπάρχει μέσα τους και να το εκφράσουν. 
Λέει,  

 
Ψάξε βαθιά στα πυρωμένα όνειρά σου, 
τις πλάνες αναζήτησε που σου ‘κλεψαν το φως, 
ο γενεσιουργός εσύ της συμφοράς σου, 
κατευθυντήριος νους και ύψιστος ταγός. 
Ζήτα από τον εαυτό σου εμπιστοσύνη, 
Ενέργησε άμεσα με θάρρος και πυγμή, 
όσα μπορεί να προσκομίσει η καλοσύνη 
δε δύναται να φέρει η άχρονη στιγμή. 
 

Μην πεις «δε γίνεται…» 
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Διαβάζοντας την ποίηση του Δημήτρη Κακαλίδη το μήνυμα που 
αυτή σού περνάει είναι σαφές και απόλυτο: πώς να ζεις την 
καθημερινή ζωή αναγνωρίζοντας το μεγαλείο σε σένα και τους 
άλλους. Και αυτό, να γίνεται ουσιαστικός τρόπος ζωής. Μαθαίνεις 
από τον ποιητή Κακαλίδη πως, μέριμνα του ποιητή πρέπει να είναι 
η ανάδυση του οντολογικού πεδίου του ανθρώπου, καθώς κάθε 
άνθρωπος είναι ένα οντολογικό πεδίο και ο ποιητής το γνωρίζει 
αυτό, το κατέχει απόλυτα.  

Το τι βιώνει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι μόνον προσωπικό του 
θέμα, είναι μέρος του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Για παράδειγμα, το 
δράμα μιας γυναίκας είναι μέρος του δράματος όλων των γυναικών, 
καθώς εναγωνίως ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους. Κι όταν αυτό 
της το πει κάποιος, όταν το δει γραμμένο στους στίχους ενός 
ποιήματος, αμέσως το ατομικό της θέμα αποφορτίζεται, 
τοποθετείται σε μια παγκόσμια κλίμακα, σ’ ένα ευρύτερο πεδίο το 
οποίο εξελίσσεται συνεχώς.  

Μέσα από την ποίηση του Δημήτρη Κακαλίδη καλείται ο 
άνθρωπος να διαχέει την ακτινοβολία της ψυχής του, να βγάζει 
προς τα έξω το μεγαλείο της φύσης του που είναι η δοτικότητα και 
να αποκτάει τη λειτουργία του ήλιου: να δίνει στους άλλους εσαεί, 
στο διηνεκές. Να μάθει να προσφέρει αγάπη, ενδιαφέρον, 
συμπόνια. Να μάθει να βγαίνει από τον εαυτό του και να ασχολείται 
με τα προβλήματα της ανθρωπότητας.  

 
Σημαίνω, 
στο είναι μου απευθύνομαι, 
ανέσπερος των πνευμάτων 
τον αιώνα εις τον αιώνα μου ανέτειλα, 
αντίλαλος Λόγος 
από τον ήλιο στη θάλασσα 
από τον ουρανό στη γη 
από το άπειρο στον κόσμο 
από τον κόσμο στον άνθρωπο 
από τον άνθρωπο εις εμαυτόν. 
 
Η ποιήτρια, συγγραφέας, δοκιμιογράφος Ελένη Λουκάτου, για τα 

μηνύματα της ποίησης του Δημήτρη Κακαλίδη σε λογοτεχνική 
ομιλία της, θα επισημάνει: 
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«Για τον ποιητή Κακαλίδη ο άνθρωπος ως μόνη ενσυνείδητη 

οντότητα στην πλάση, οφείλει να αγωνιστεί, να καλλιεργήσει την 
ψυχή του και να τη φτάσει ως τα ακρόκορφα της αλήθειας, για να 
ευλογηθεί την ώρα που θ’ αγγίξει το ανεκτίμητο, το δοξαστικό 
αγιολούλουδο του Θεού, το έπαθλο της τελείωσης, ώστε όταν ο 
θάνατος προκύψει να προκύψει ως λύτρωση. Και τον προτρέπει τον 
αναγνώστη ο ποιητής λέγοντάς του Πέρνα στου νου, την άγια 
ενδοχώρα, στο ποιητικό του έργο Εναύσματα ΙΙ, καλώντας τον σε 
πνευματική εγρήγορση, διότι με την απόκτηση της εσωτερικής 

ελευθερίας συντελείται αναγέννηση στην ψυχή και στο πνεύμα». 

 
Στέλνω Άγιο Λόγο να σε συναντήσει 
να σε βρει στη μέρα που αργοπορείς – 
θεία η δύναμή σου, μα έχεις λησμονήσει 
ότι, ο κόσμος είσαι κι όλα τα μπορείς. 
 
Στο βιβλίο του Η Σοφία του Ποιήματος ο Δημήτρης Κακαλίδης 

θα πει: «Ο ποιητής διδάσκει τους ανθρώπους να εργάζονται 

συνειδητά. Ενωμένος με τη θεία θέληση, γνωρίζει τα μυστήρια του 
σύμπαντος, καθώς με τη σωκρατική του γνώση κατέχει της ψυχής 
του - ψυχής του κόσμου - τον αείροο κάματο, που αποσκοπεί στης 

μορφικής της έκφραση την τελειότητα να φτάσει».  

 
Κι είμαι τ’ αστέρι Σου, Έρωτα, 
Κύριε, των χαμένων. 
Το έργο από το χέρι Σου, 
καρδιά από την καρδιά Σου. 
Είμαι τ’ απείρου γέννημα, 
θαύμα της ομορφιάς Σου 
και των ανέμων άνεμος, 
ανθός απ’ τα παιδιά Σου! 
 
Στην τραγωδία του Ευμενίδες ο Αισχύλος βάζει το χορό να λέει: 
Μήτε με την αναρχία 
μήτε πάλι στη σκλαβιά 
να δέχεσαι να ζεις· 
πάντα στη μέση κρατάει το ζύγι ο Θεός 
και τιμά πότε αυτό, πότε εκείνο. 
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Και λέει ο Δημήτρης Κακαλίδης αναλύοντας το λόγο των 

ποιητών: «Τα πάθη κατευνάζει ο ποιητής. Γίνεται Λόγος, φύση, 

γυναίκα, ύπαρξη, αιώνια ζωή. Οι γεννήσεις του πνεύματος είναι οι 
μόνες ουσιαστικές, είναι το βαθύτερο νόημα της μεταμόρφωσης 
στο όρος της εξύψωσης των ιδεών… Είναι ανεξάντλητη η 

πνευματική Δύναμη που κρύβει μέσα του ο κάθε άνθρωπος». Και 

για να εκφραστεί, πρωτίστως για να γειωθεί αυτή η πνευματική 
δύναμη, εμπνέεται και γράφει τα ποιήματά του. 

 
Μια μονάχα ιδέα ο κόσμος, 
μια μονάχα ιδέα η φύση, 
μια μονάχα ιδέα η κτίση, 
μια μονάχα ιδέα η ζωή. 
 
Ιστορία και καταγραφή. 
Άνθρωποι εμείς τα πλάσματα, 
της εξελίξεως η μέριμνα έργο μας, 
τα παιδιά μας. 
Οι τόσες θελήσεις μας θέληση 
του μόχθου μας σύνεση, 
του σκοπού μας η φρόνηση, 
της αβύσσου η έκλαμψη πόθος. 
 

«Ενοράται τον άνθρωπο στη βαθύτερή του υπόσταση», λέει ο 

ποιητής Τάσος Αναγνώστου, για τον Δημήτρη Κακαλίδη. Και ο 
άνθρωπος - κατά τον Δ. Κακαλίδη – είναι η Ομάδα. Η Ομάδα 
είναι η ανθρωπότητα. Και η ανθρωπότητα είναι το σύμπαν. Μέσα 
από το μικρό, το περιορισμένο και το μορφικό, προχωρά στο 
άπειρο και το άμορφο, φέρνοντας ένα μήνυμα λυτρωτικό. 

 
Λαοί μου,  
ταίρια, ινδάλματα,   
γεννήματά μου στίφη, 
απόλυτά μου ερείσματα 
υπάρξεις για να υμνώ. 
Χορεύετε και τραγουδώ 
άδετε κι εορτάζω 
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λυπάμαι και πεθαίνετε 
γεννιόσαστε και ζω. 
 

«Η μόνη οδός είναι αυτή της αγάπης…», έχει πει ο Δημήτρης 

Κακαλίδης. «Οι άνθρωποι μαθαίνουν ν’ αγαπούν, να εμβαθύνουν, 
στην ουσία να εντρυφούν και να εορτάζουν… Αυτή είναι η πορεία 
του ανθρώπου, η πορεία του πλανήτη. Τοπίο η γη, τοπίο το 
σύμπαν, χώρος μέσα στον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος τον κόσμο 
να οραματίζεται κι από την ορθή εξέλιξη του οραματισμού να 

εξαρτάται η τελείωσή του». 

 
Στοχεύω τη δύναμη, 
στοχεύω την άγνοια, 
στοχεύω τη χίμαιρα, 
στοχεύω τη γνώση. 
 
                                                                 Δημήτρης Κακαλίδης 
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