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Η Νέα έκδοζη ηης
ΦΕΞ 

Ένα ταζηούκι από παπαρούνες
/ Μια ποιηηική ηοσ

κόκκινοσ, ηνπ Δημήηρη 
Βλάτοσ 

«Γελ αξθεί λα έρεηο ην πξνλόκην λα γελλεζείο
ζην θσο ηνπ ειιεληθνύ ήιηνπ. 

Πξέπεη απηό ην δώξν λα ην θαηαρηήζεηο θηόιαο.
Δίλαη δώξν πνπ δσξίδεηαη ζ’ απηνύο πνπ ην θαηαρηνύλ 

κε αγώλα θαη απηαπάξλεζε.
Απηόο ν αγώλαο είλαη ε αξρεηππηθά ειιεληθή δσή κέζα ζην θσο. 

Ζ άξλεζε λ’
αληηθξίζνπκε ηνλ ήιην είλαη ε κήηξα πνπ γέλλεζε ηε κεδεληζηηθή 

επξσπατθή ζθέςε,
ηε ζθέςε ηνπ ηπθινπόληηθα. Κεδεληζηηθή

είλαη εθείλε ε ζθέςε πνπ ζεσξεί όηη ην κέηξν γηα λα κεηξήζνπκε 
ηε δσή καο κάο

ην δίλνπλ νη αξηζκνί θαη νη πνζνηηθέο κεηξήζεηο θη όρη ην θσο ηνπ 
ήιηνπ. «Υώξεο

ηνπ ήιηνπ θαη δελ κπνξείηε λ’ αληηθξίζεηε ηνλ ήιην. Υώξεο ηνπ 
αλζξώπνπ θαη δελ

κπνξείηε λ’ αληηθξίζεηε ηνλ άλζξσπν», νκνινγεί ν εθέξεο, 
ζπλδένληαο έηζη ην

θσο ηνπ ήιηνπ κε ηελ αλζξσπηά. ’ απηήλ ινηπόλ ηελ θξίζηκε 
ρξνληθή ζπγθπξία

ζηνραζηέο θαη πνηεηέο κάο πξνζθαινύλ ζηα δνθίκηα απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ λα

αλαδεηήζνπκε ην κέηξν, πςώλνληαο ην βιέκκα ζηνλ ελδηάκεζν 
ρώξν κεηαμύ νπξαλνύ

θαη γεο. «Έλα ραζηνύθη από παπαξνύλεο!». Ζ πξνζσπηθή απηή 
πνηεηηθή ηνπ θόθθηλνπ

ιεηηνπξγεί σο ζπγθιίλσλ θαθόο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη ηηο αθηίλεο 
ηεο πνίεζεο θαη

ηνπ ζηνραζκνύ ζε έλα παξαδεηγκαηηθό ζεκείν, ην θόθθηλν ηεο 
παπαξνύλαο. Ο

ζπγθιίλσλ θαθόο, ζπγθεληξώλνληαο ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζε έλα 
ζεκείν, θσηίδεη

θαη θαίεη ζπλάκα. Φσηίδνληαο θαη θαίγνληαο όκσο, απνθαιύπηεη ην 
ιεζκνλεκέλν

εθείλν κέηξν γηα λα κεηξήζνπκε ηε δσή καο. Σε δηθή καο δσή».



Σαμίδη ζην θόθθηλν…

επηβάηεο εζείο… 

ηνπ θόθθηλνπ νλείξνπ… 



Ηρλειαηώληαο ζην θσο…

«…θαη εγέλεην θσο» 

νύλην, Λαόο ηνπ Πνζεηδώλα 



Ση είλαη ην θόθθηλν ρξώκα;



Οη δηαδξνκέο ηνπ θόθθηλνπ…



Ζ πνξεία ζην θόθθηλν θσο…



Όηαλ ην θόθθηλν δείρλεη ηνλ 
δξόκν…

θσηίδνληαη νη ςπρέο



Ζ επνρή ηνπ θόθθηλνπ…

Άλνημε



Ζ επνρή ηνπ θόθθηλνπ…

Θαινθαίξη



Ζ επνρή ηνπ θόθθηλνπ…

Φζηλόπσξν



Ζ επνρή ηνπ θόθθηλνπ…

Υεηκώλαο 



Ο θόθθηλνο πιαλήηεο… Άξεο



Ζ γε ηνπ θόθθηλνπ…

Έξεκνο

Ιάβα 



Ζ Αξραία Διιάδα… ηνπ θόθθηλνπ



Όηαλ ε πέηξα θαη ην μύιν 
έρνπλ θόθθηλν ρξώκα…



Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θόθθηλνπ…

Αξραία Θλσζόο 

Θόθθηλν παιάηη 



Κηα πόιε από θόθθηλν…



Φπζηθό θαη Εσηθό βαζίιεην ζε 
ρξώκα θόθθηλν…



Αλ ην λεξό ήηαλε θόθθηλν…



Αλ ν αέξαο ήηαλε θόθθηλνο…

ζα είρα θόθθηλα θηεξά λα ηαμηδέςσ.



Αλ ε γξαθή ήηαλε θόθθηλε…



Θόθθηλν κέζα από ηα 
κάηηα ησλ πνηεηώλ…



Αλ ε παιέηα ήηαλε θόθθηλε…



Θόθθηλν κέζα από ηα κάηηα 
ησλ εηθαζηηθώλ…



Θόθθηλν κέζα από ηα κάηηα 
ησλ θηινζόθσλ…



Όηαλ ε δσή είλαη θόθθηλε… 
πάιιεηαη



Ο θσηνγξαθηθόο αηρκαισηίδεη 
ζε θόθθηλεο απνρξώζεηο…



Ζ κέξα ζε θόθθηλε αληαλάθιαζε…



Ζ λύρηα κε ην θόθθηλν θεγγάξη…



Όηαλ ην θόθθηλν ρηππήζεη ηελ 
πόξηα ζνπ…



… πξέπεη λα έρεηο θαη έλα θόθθηλν 
θιεηδί…



θη έηζη αξρίδεη ην ηαμίδη 
πνπ ιέγεηαη δσή...



αο επραξηζηώ γηα 
ηελ πξνζνρή ζαο


