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  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ  

“ΜΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 2012” – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ “VITRINA” 

20-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012, ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

Σημαίνει ο Λόγος: Η Ποίηση Γεννά το Άπειρο 

 
 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, δημιουργοί της ύψιστης τέχνης του Λόγου, της 

Ποίησης, καλησπέρα σας. 

Από το λόγο του Δημήτρη Κακαλίδη ο λόγος μου και, στο ναό της μούσας Ερατώς 

υποκλίνομαι. 

 

Τέλος δεν έχει ο στίχος ούτε αρχή, 

η ποίηση ποτέ της δεν πεθαίνει, 

στο φάσμα των συμπάντων μεγίστη διδαχή 

την τραγωδία του Λόγου της σημαίνει. 

 

Σημαίνει ο Λόγος… «Ο Λόγος μιλάει στους Λόγους του, στα ουράνια σώματά του. 

Απευθύνεται στην άπειρη ψυχή τους, στο άπειρο πνεύμα τους, στα σώματα των σωμάτων, στο 

σώμα του.»   

 

Ω πυροσπέρματα του πνεύματός μου, 

ήλιοι που φλέγεστε στον ουρανό, 

σώματα, ρόδα μου του θαύματός μου, 

ουσία της φύσης μου εν τω κενώ. 

 

Πάλλεται το άπειρο, το Σύμπαν, οι Γαλαξίες. Πάλλονται οι Ήλιοι, οι Πλανήτες.  

Πάλλονται κι οι καρδιές των Ποιητών… Η φαντασία καλπάζει, τρέχει για να συλλάβει την 

έμπνευση. Να ενωθεί με το θείο σπινθήρα, τη θεϊκή αστραπή, αυτήν που από την πηγή του 

θείου Νου εκπέμπεται. Ανοίγει το δρόμο ο ποιητής διασχίζοντας το Λόγο. Διαβάζει την 

παρτιτούρα του Σύμπαντος και ερμηνεύει αρμονικά τη μουσική του. Ο Λόγος μιλάει στις 

λέξεις του, στις συλλαβές του, στα σύμφωνα και στα φωνήεντα της ψυχής του. Τα προικίζει 

με κοσμική αρμονία και άπειρο. Εκείνα παρατάσσονται το ένα πλάι στο άλλο, σύμμετρα ή 

ασύμμετρα, με κάθε συλλαβή, με κάθε ήχο να περικλείει συμπυκνωμένη σοφία και γνώση. Κι 

όλα μαζί σ’ ένα όραμα, σε μια ιδέα: Το ποίημα. Το ποίημα, που «εν τη γενέσει» του 

εμπεριέχει το άπειρο. Ηχούν τα σήμαντρα του Λόγου… η Ποίηση γεννάει το άπειρο.  

 

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. 

  

Ο Δημήτρης Κακαλίδης είναι ο ποιητής, που κάθε στιγμή μέσα στο πολύπλευρο 

έργο του,  υμνεί τους ποιητές. Τους αποκαλεί «μύστες», «ταγούς», «αναδημιουργούς του 

Λόγου», προικισμένους με εσωτερική δύναμη που τους ωθεί να σπάζουν τα φράγματα, 

ανοίγοντας παράθυρα στην απεραντοσύνη. Αναγνωρίζει την ικανότητα που έχουν, πλάθοντας 

τις εικόνες τους, παίζοντας έντεχνα με τις λέξεις, να εξυψώνουν τις έννοιες ως το θείο, να τις 
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μετουσιώνουν σε «προσευχή», «μεγαλείο», «ουσία». Συμβάλει στην ερμηνεία του λόγου 

τους που είναι ο Λόγος του ενός Ποιητή, μιλώντας για τη δύναμη του καθαρού «ποιμένα 

νου», για το πνεύμα που «απαυγάζει φως και σοφία», για την αγάπη που κυριαρχεί «τα πάθη 

και τις αδυναμίες». Υπεραμύνεται της Γνώσης που φωτίζει την «Άβυσσο», τις «αδυσώπητες 

δυνάμεις του ασυνειδήτου» οι οποίες καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα.  

 

Ο Λόγος μου 

ιερός, πάνσεπτος, 

μέγιστος, θείος, 

και τα μυστήρια μου υπέρτατα, 

ανεπανάληπτα, μοναδικά, 

ιδέες αξεπέραστες των θεϊκών μου ειρμών, 

που την αιωνιότητά μου 

αέναα εξουσιάζουν. 

 
 «Το βάρος των αιώνων στους ποιητές εναποθέτει τις ελπίδες του. Από το πεδίο του παγκόσμιου 

νου, ως εξ ασυρμάτου, οι ιδέες, τα φέροντα κύματα, στη διαχρονική αγορά σαν παγκόσμιο αίτημα 

εκπέμπονται, επιζητώντας τη γείωση του μεγακοσµικού οραματισμού». 

 

Ω μουσική της γης και τ' ουρανού, 

θεσπέσιο άσμα του ονείρου, 

εκπέμπεσαι απ' την πηγή του θείου νου 

εξημερώνοντας τα όντα του απείρου. 
 

«Η γραφή σημαίνει, ο στίχος βαραίνει πιο πολύ από τον αιώνα του. Αυτό είναι το υπέρτατο 

θέμα του ποιητή. Αυτός δημιουργεί το μύθο, τον αναπλάθει, τον διατηρεί στον αιώνα τον άπαντα. 

Ζωογενής, ανθρώπινος καθώς είναι, ιππέας, καβαλάρης των ανέμων, κυρίαρχος της δύναμης, 

εγκαταλείπει το άτι του, αν χρειαστεί, και πεζός μάχεται ενάντια στο θάνατο». 

 

Θα παραμείνω ένας αιώνιος τοξευτής 

στόχους ανύπαρκτους να σημαδεύω, 

άγριος των ανέμων θα 'μαι ασκητής 

ο εν Θεώ σαλός στο χάος να χορεύω. 
 

«Κάθε ποίημα κι ένα όραμα, κάθε όραμα και μια αλήθεια, μια δυνατότητα πραγμάτωσης» 

 

Ο Δημήτρης Κακαλίδης παίρνει στα λόγια του το ποίημα, το οποιοδήποτε ποίημα και 

προσεγγίζοντάς το με σεβασμό, αποδεικνύει, πως είναι γεμάτο σωματίδια φωτός και μηνύματα 

γνώσης. Οι λέξεις, η μία πλάι στην άλλη, οι διαλεγμένες με προσοχή και σύνεση από τον ποιητή, 

παρέα με τα κόμματα και τις τελείες, στοιχισμένες ή όχι σε μελωδικά τετράστιχα, στα λόγια του 

ποιητή Δημήτρη Κακαλίδη γίνονται φλόγες, ιδέες, οράματα,… Γίνονται Πλανήτες, γίνονται Ήλιοι, 

γίνονται Σύμπαντα. Γίνονται Άπειρο.  

 

Το τραγούδι μου φως, 

και το κλάμα μου σκότος, 

η αγάπη μου δύναμη 

της ακάνθου ανθός. 

Εξέρχομαι και ανευρίσκομαι 

ο αναζητών. 

Συνειδητοποιός των ανέμων, 

ειρηνοποιός των υδάτων, 

ο αείζωος των κοσμικών μου πυρών. 

 

Διασταυρώνει το λόγο του δημιουργού με το δικό του λόγο. Αναλύει το ποίημα, 

εμβαθύνει στις ιδέες, ερμηνεύει τις έννοιες, αποσυμβολίζει τις λέξεις.  Αποκαλύπτει το μύθο, 

την κρυμμένη ουσία του έργου. Αυτήν την ουσία επεξεργάζεται, αυτήν αναλύει. Την απλώνει 
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στο Σύμπαν, την κάνει συνείδηση και την επιστρέφει απόλυτα καθαρή στον αναγνώστη, 

αναγνωρίζοντας πάντα σε αυτήν το μεγαλείο του ποιητή.   

 

«Ω ευλογία των ποιητών, μεγάλη χάρη, ουράνια αποκάλυψη στην ένδεια της γης. Τα 

ποιήματά τους προσευχή, ψυχική ενατένιση, έκσταση. Χορός ουράνιων σωμάτων στου Θεού το 

μεγάθυμο ποίημα. Ευχαριστία ο αίνος στο μεταίχμιο της σιγής.»  

 

Με τον δικό του ποιητικό τρόπο. Από διαφορετικό μονοπάτι κάθε φορά. Άλλοτε 

καθαρά διανοιακά, άλλοτε δίνει έμφαση στα σύμβολα χρησιμοποιώντας παραδείγματα από 

την μυθολογία και την ιστορία, άλλοτε χρησιμοποιεί την αριθμοσοφία μεταφέροντάς μας 

στην εποχή του Ομήρου, του Ηράκλειτου, του Πυθαγόρα. Κι άλλοτε πάλι η ανάλυσή του 

γίνεται η ίδια ένα ποίημα που εξυμνεί το ποίημα. Όποιον τρόπο και να χρησιμοποιήσει, 

στοχεύει πάντα να οδηγήσει τον αναγνώστη του σ’ ένα ταξίδι πέρα από τα φαινόμενα, πέρα 

από τις δεσμεύσεις του περιορισμένου νου. Στην εσωτερική απελευθέρωση.  Έτσι, μέσα από 

τις αναλύσεις του στο δίτομο δοκιμιακό του έργο, «Η Σοφία του Ποιήματος» και «Η Σοφία 

του Διηγήματος», αποδεικνύει πως το κάθε ποίημα, το κάθε διήγημα, είναι ένα ανοιχτό 

παράθυρο από όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει πάθη, φόβους, δυσάρεστες μα και 

ευχάριστες καταστάσεις της ζωής, να μετουσιώνονται σε γνώση και αγάπη, ενώ συγχρόνως 

να του αποκαλύπτεται  το Εύρος, το  Σύμπαν, το Άπειρο. 

 

Σαν έρθουν οι πλανήτες στην αυλή σου 

να σε ρωτήσουν για των ήλιων την πηγή, 

πες τους πως είν' η ίδια η ψυχή σου, 

ψυχή των άπειρων ψυχών, πυρών πηγή. 

 

Ο Δημήτρης Κακαλίδης είναι ο Φιλόσοφος. Ο Φιλόσοφος που συνδέει το 

καθημερινό με το αιώνιο, το ανθρώπινο με το θεϊκό, το «μικρόκοσμο» με το «μακρόκοσμο». 

Πιστεύει απόλυτα στην καθαρή φύση του ανθρώπου, η οποία μπορεί, αν ο ίδιος το θελήσει, 

να τον οδηγήσει στην «ευδαιμονία». 

 

Το βάθος της γης, 

το βάθος του χρόνου, 

διάσταση ήλιου 

σε νύχτα σιγής. 

 

Ο Δημήτρης Κακαλίδης είναι ο Δάσκαλος. Είναι ο μύστης, ο διδάχος που έρχεται 

από άλλες εποχές. Από εποχές που οι άνθρωποι αποζητούσαν το ουσιαστικό αλλά και το 

ωφέλιμο, το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό. 

 

 Στέλνω άγιο Λόγο να σε συναντήσει, 

να σε βρει στη μέρα που αργοπορείς, 

θεία η δύναμη σου, μα έχεις λησμονήσει 

ότι ο κόσμος είσαι κι όλα τα μπορείς. 

 

Η προσφορά του ανεξάντλητη! Με την αστέρευτη αγάπη του αγκαλιάζει τον 

άνθρωπο, τη φύση, το Σύμπαν. Υμνεί την Οντότητα, τον Θεό που τον αναγνωρίζει στα 

πάντα. Με  ολόκληρο το έργο του, με ολόκληρη τη ζωή του καλεί τον άνθρωπο σε 

πνευματική εγρήγορση για να αποκτήσει την εσωτερική ελευθερία, την εσωτερική 

ανεξαρτησία του. Να γνωρίσει τον Εαυτό του, να αγαπήσει τη Ζωή. Να συνειδητοποιήσει ότι 

έχει τη δυνατότητα να είναι καλά. Και… να είναι πάντα καλά. 
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Λαοί μου, 

ταίρια, ινδάλματα, 

γεννήματά μου στίφη, 

απόλυτά μου ερείσματα, 

υπάρξεις για να υμνώ. 

Χορεύετε και τραγουδώ, 

άδετε κι εορτάζω, 

λυπάμαι και πεθαίνετε, 

γεννιόσαστε και ζω. 

 

Ο Δημήτρης Κακαλίδης είναι ο οραματιστής, ο πρωτοπόρος. Με την ποίησή του 

ιερουργεί στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Ο λόγος του πάντα αληθινός, ουσιαστικός, 

αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής και εκείνες πάλλονται στο μήνυμα, στο αισιόδοξο 

μήνυμα που φέρνει πάντα λύση στο αδιέξοδο. Δίνει με τον τρόπο της ζωής του την πρακτική 

εφαρμογή σε όλα όσα έχει διδάξει. Πριν από 30 χρόνια ίδρυσε τον «Όμιλο Εξυπηρετητών» 

ένα φιλοσοφικό κέντρο, όπου η Φιλοσοφία, η Λογοτεχνία και η Ποίηση διασταυρώνονται με 

την αγάπη και το ολοκληρωτικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. 

 

Επαίρομαι για τη δημιουργία μου, 

των ηλίων μου σκέπη εγώ, 

σχολή των σχολών, 

εν τω γίγνεσθαί μου, 

ακμάζουσα η μορφή, 

της ψυχής μου τον βίο σπουδάζει. 

Αγρυπνώ, 

κατά του ύπνου του κόσμου μου στρέφομαι 

και της αγίας μου ύλης 

την άγρια φύση δαμάζω. 
 

Ο Άνθρωπος κατά τον Δημήτρη Κακαλίδη είναι η Ομάδα. Η Ομάδα είναι η Ανθρωπότητα και 

η Ανθρωπότητα είναι το Σύμπαν. Μέσα από το μικρό, το περιορισμένο, το μορφικό, προχωρά στο 

μεγάλο, στο άπειρο, το άμορφο, φέρνοντας πάντα ένα μήνυμα λυτρωτικό.  

 

Η ανθρωπότητα σύμπαν, 

αείπυρος της νυκτός, 

η ακμάζουσα θήλεια 

των σπερμάτων μου κοίτη, 

καταχθόνια, κυοφορούσα με μήτρα, 

ίνα στο πεδίο της άπειρης γνώσης μου 

γεννήσει με η άγνοια, 

τον άγνωστο Θεό. 

 

«Μόνον ποιητής δύναται να είναι ο μέγας μυσταγωγός, ο ενωμένος, αυτός που 

εκπροσωπεί απόλυτα τη Μονάδα στις εκστατικές του περιπλανήσεις στο άπειρο. Ενδύεται τα 

σύμβολα και τις έννοιες. Αυτός είναι η ουσία και τα σχήματα. Ζει και βιώνει το ανεξιχνίαστο 

μεσ’ από το νου και την καρδιά και χρησιμοποιεί τους στίχους για να το εκφράσει, 

επεξηγώντας, γειώνοντας την αλήθειά του στο χάος της αμάθειας, κόσμος αυτός στην άγνοια 

του ίδιου του κόσμου». 

 

Ω σώμα μου και πνεύμα μου η Ελλάδα, 

η πεμπτουσία της ψυχής και της μορφής, 

καίγεσαι στο κελί μου σαν λαμπάδα 

φωτίζοντας τα πέρατα της γης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δημήτρη Κακαλίδη: «Η Σοφία του Ποιήματος», Αναλύσεις 100 ποιημάτων Ελλήνων 

ποιητών 

Δημήτρη Κακαλίδη: «Εναύσματα Ι»,  «Εναύσματα ΙΙ», Ποίηση 

Δημήτρη Κακαλίδη: «Λόγος ο Τρίτος», Ποίηση 

Δημήτρη Κακαλίδη: «Εκπεσούσα Παράδεισος Ύλη Αγία», Ποίηση 

 

 

 

Βασιλική Εργαζάκη 

Ποιήτρια- Μαθηματικός 

Εκπρόσωπος της Λογοτεχνικής Ομάδας 

του «Ομίλου Εξυπηρετητών» 

Αθήνα-Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


