
Η Κατερίνα γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ιουνίου στα 1940. Σπούδασε 

στη δραματική σχολή του Τάκη Μουζενίδη και στις σχολές χορού των 

Πράτσικα, Ζουρούδη και Βαρούτη. Εργάστηκε από μικρή ηλικία σε 

παιδικούς θεατρικούς θιάσους και στον κινηματογράφο, κυρίως σε ταινίες 

της Φίνος φιλμ. Όντας πνεύμα ανήσυχο όμως, δεν έμεινε εκεί. 

«Το αγοροκόριτσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου κυκλοφόρησε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το πρώτο της βιβλίο με τίτλο "Τρία κλικ 

αριστερά". Το ανέμελο κορίτσι του σελιλόιντ κραύγαζε κραυγή μεγάλη, 

ώριμη γυναίκα πια ηλικιακά και με το πρόσωπο της απελπισίας για δέρμα 

της. Άνθρωπος υπερκινητικός με μυαλό που δούλευε συνέχεια στο 

κόκκινο, γνώρισε από νωρίς την μέσα ήττα. Ίσως γι' αυτό η φωνή της 

βρήκε τέτοια απήχηση στη νεολαία της εποχής. 

Ήταν ένα σώμα, που έζησε ξέφρενα σχεδόν τα πάντα κι ένα μυαλό που 

κάηκε τελικά από την ανημποριά του ν' αντιμετωπίσει το φονικό σύστημα 

αξιών της εποχής, που επέβαλλε τις ζωές - φωτοτυπίες. Έγινε μια 

τεράστια κραυγή, μια ηχώ απελπισίας, την οποία, εκείνα τα χρόνια 

τουλάχιστον, οικειοποιήθηκε κατά το πλείστον ο (ιδεολογικός) χώρος των 

Εξαρχείων. 

Ο λόγος της είναι έξω από φόρμες και κυρίως έξω από τα όρια του 

κινούμενου, κατά των εποχών, ήθους. Ήταν ασυμβίβαστος. Η Kατερίνα, 

φωνάζει, βρίζει, κλαίει, ουρλιάζει, κομματιάζεται. Αυθεντική όπως ο 

πόνος. Απόλυτη, όπως το αδιέξοδο.»* 

Το 1986, η Κατερίνα έλεγε: "Δεν θέλω να γίνω μελό, δεν πουλάω τα 

παιδικά μου χρόνια, ούτε τα πρόσφατα... Ελπίζω. Αν δεν ελπίζω εγώ, ποια 

θα ελπίζει; Είμαι μάχιμη. Ουαί και αλίμονο αν αυτό δεν είναι ναι στη ζωή. 

Έγραφα γιατί ήταν μια αναγκαιότητα για μένα. Μια κίνηση για να μην 

αυτοκτονήσω. Τώρα μου έχει περάσει. Δεν θέλω να αυτοκτονήσω, έχω 

φύγει από αυτό. Αισθάνομαι ανασφαλής γιατί βγαίνω και μιλάω χωρίς 

να έχω τίποτα, χωρίς να ανήκω πουθενά..." 

Η Κατερίνα, αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική ποίηση. Η 

αιώνια έφηβος, η οργισμένη, η πιο σπαρακτικά ραγισμένη φωνή της 

γενιάς της. Μια ποιήτρια που έγραφε για να μην εκραγεί, που είχε κάνει 

τον πόνο και το παράπονο στίχους, κι αυτοί οι στίχοι ήταν πάνω απ' όλα 

αληθινοί. 

Όπως έχει ειπωθεί "Η Κατερίνα Γώγου έκανε ποίηση σε μια εποχή που οι 

άλλοι "ποιητές" έκαναν δημόσιες σχέσεις. Πάνω απ' όλα ήταν η ίδια 

ποίηση. Ανάμεσα σε χάπια, ποτά, σβησμένα τσιγάρα, φτωχογειτονιές, 

προδοσίες..." 

Το σίγουρο είναι ότι η Κατερίνα ήταν ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος, 

κάποια που δεν άντεχε όλο αυτό τον πόνο και την αθλιότητα γύρω της, 

και έβγαζε ποιητικές κραυγές μπας και ξυπνήσουν οι χαρτοφυλακένιοι 

άνθρωποι. Οι κραυγές της δεν πήγαν χαμένες, αφού όλο και περισσότεροι 



νέοι άνθρωποι διαβάζουν την ποίησή της, όλο και περισσότεροι αληθινοί 

άνθρωποι την ανακαλύπτουν. 

Υπήρξε σύζυγος του σκηνοθέτη του κινηματογράφου Παύλου Τάσιου. 

«Δεν της χαρίστηκε ούτε ο θάνατος. Τη βρήκαν στο δρόμο. Η τελευταία 

υπερβολική δόση (3 οκτωβρίου του 1993). Από όλες τις προηγούμενες 

(πόνο, πείνα, απόγνωση, διωγμό) είχε γλυτώσει.» 

 

Σπούδασε: Δραματική Σχολή Τάκη Μουζενίδη και Σχολές Χορού 

Πράτσικα, Ζουρούδη και Βαρούτη. 

 

Πρώτη εμφάνιση: 1961, με το θίασο Ντίνου Ηλιόπουλου, στο έργοτων Δ. 

Ευαγγελίδη - Γιάν. Μαρή «Ο Κύριος πέντε τοις εκατό» (Κορίτσι με τα 

βιβλία). 

 

Εργάστηκε από μικρή ηλικία σε παιδικούς θεατρικούς θιάσους και στον 

κινηματογράφο, κυρίως σε ταινίες της Φίνος Φίλμ. 

Θίασοι: θίασος Ντ. Ηλιόπουλου - Α. Φόνσου: Ν. Τσιφόρου - Πολ. 

Βασιλειάδη «Τα κοκόρια των δώδεκα» (Λέλα), Χρ. Γιαννακόπουλου - Α. 

Σα¬κελλάριου «Η Μις Βαγόνι» (Λιλίκα) Κ.ά. - Θέατρο «Παρκ»: Μ. 

Θεοδωρά¬κη - Μποστ (Μέντη Μποσταντζόγ λου) «Όμορψη πόλη» - θίασος 

ΒίλμαςΚύρου (1962-65): Ρ. Τομά «Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται» 

(Κατερίνα), Α. Πάρνη «Το νησί της Αφροδίτης» (Βίκυ), Αγκ. Κρίστι 

«Έγκλημα στο Νεί¬λο»’ (Χριστίνα Γκραντ), Δ. Γιαννουκάκη «Η Κυρία έχει 

νεύρα» (Παναγιώ¬τα), Τσιφόρου - Βασιλειάδη «Οι γυναίκες προτιμούν 

τους σκληρούς» (Σίσσυ), Τζ;. Πρίσλ’ίΙ..«Τα σινα δάχτυλα» (Σάλλυ Φίλιπς) 

Κ.ά. - θίασος. 

Κατερίνας (Ανδρεάδη) (1965): Τσιφόρου - Βασιλειάδη «Tο μήλο κάτω από 

τη μηλιά» (Φανή) - θίασος Ρ. Βλαχοπούλου - Γ. Κωνσταντίνου - Γ. 

Βογιατζή (1966): Κ. Νικολαιδη - Ηλ. Λυμπερόπουλου «Ο γάιδαρος του 

Χότζα», «Σκούπα και φαράσι» - θίασος Τζένης Καρέζη (1968): Α. Γιαλαμά - 

Κ. Πρετεντέρη «Το παιχνίδι του γάμου» (Έψη), Τσιφόρου - Βασιλειάδη «ο 

Διευθυντής της ιδιαιτέρας» - θίασος Αλεξανδράκη - Φιλιππίδη - Μηλιάδη 

(1970): Άλκη Παπά «Γη! S.o.S.», (Τσα Τσα Τσα) - θίασος Βουγιουκλάκη -

Παπαμιχαήλ: Πολ. Βασιλειάδη - Λάκη Μιχαηλίδη «Επτά χρόνια γάμου» . 

θίασος Πέτρου Φυσσούν (1972-73): Λ. Χέλμαν «Φρουρά στο Ρήνο» 

(Μπόντο) - θίασος Κώστα Μεσσάρη - Γ. Σκούρτη (1975): Γ. Σκούρτη «Η 

απεργία» (Μπερνάντα) - θίασος Δέσποινας Στυλιανοπούλου: Γιάν. Τσάμη 

«Μια Μαρία σε τιμή ευκαιρίας» - «Θέατρο Τέχνης» Κάρολου Κουν (1977-

78): Θαν. Κωσταβάρα «Το φαγκότο» (Κυρία Τεσματζόγλου), Ευριπίδη 

«Βάκχες» (Φεστιβάλ Βρυξελλών), Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» (Φεστιβάλ 

Λον¬δίνου), Έρντμανν «Ο αυτόχειρ» (Κλεοπάτρα Μαξίμοβνα) - θίασος 

Έλλης Λαμπέτη (1978): Ε. Ντε Φιλίππο «Φιλουμένα Μαρτουράνο» 

(Λουκία). 



 

Άλλες δραστηριότητες: Από το 1979 αφοσιώθηκε με επιτυχία στην ποίηση, 

εγκαταλείποντας το θέατρο. Ποιητικές συλλογές: «Τρία κλικ αριστερά», 

«Ιδιώνυμο», «Απόντες», «ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών», «Με λένε 

Οδύσσεια» και άλλες. Κυκλοφόρησε και ένα δίσκο με απαγγελίες 

ποιημάτων της από την ίδια, με τίτλο «Στο δρόμο». 

Αποτραβήχτηκε κι έζησε μόνη σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας αλλά 

και στη Θεσσαλονίκη 

 

Κινηματογράφος: «Νόμος 4000», «Το ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο», «Η 

γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Αγάπη για πάντα», «Τι έκανες στον 

πόλεμο, Θανάση» Κ.ά. (50 περίπου ταινίες). 

  

Φιλμογραφία (ως πρωταγωνίστρια) 

•Το βαρύ πεπόνι, 1977  

•Παραγγελιά, 1980  

•Όστρια, 1984  

 

Υπόλοιπη φιλμογραφία 

* Ο άλλος (1952) 

 * Το ξύλο βγήκε απ' τον Παράδεισο (1959) .... Λαζάρου 

* Νόμος 4000 (1962) .... Κλειώ 

* Η ψεύτρα (1963) .... Ντόλυ 

* Γάμος αλά ελληνικά (1964) 

 * Δεσποινίς διευθυντής (1964) 

 * Κάλλιο πέντε και στο χέρι (1965) .... Μπέτυ Κωνσταντέα 

* Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965) .... Παγώνα 

* Μια τρελή, τρελή οικογένεια (1965) .... Σίσυ 

* Ο τρελός τα 'χει τετρακόσια (1968) 

 * Η ωραία του κουρέα (1969) 

 * Αγάπη για πάντα (1969) 

 * Τι έκανες στον πόλεμο, Θανάση; (1971) 

 

Βιβλία 

•Τρία κλικ αριστερά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 1978  

•Ιδιώνυμο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 1980  

•Το ξύλινο παλτό, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 1982  

•Απόντες, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 1986  

•Ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 

1988  

 

 

 



Βιβλία για την Κατερίνα Γώγου 

* Βιργινία Σπυράτου: Κατερίνα Γώγου: Έρωτας Θανάτου, Εκδόσεις 

Βιβλιοπέλαγος, 1η έκδοση 2007 

 

Μεταθανάτιες κυκλοφορίες 

•Με λένε Οδύσσεια, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1η έκδοση 2002  

•Νόστος, Εκδόσεις Καστανιώτη,1η έκδοση 2004  

 

Δισκογραφία 

•Έγραψε τους στίχους για το soundtrack της ταινίας "Παραγγελιά" με 

τίτλο Στο Δρόμο, σε μουσική Κυριάκου Σφέτσα που κυκλοφόρησε απο την 

ΕΜΙ το 1981.  

 

Θέατρο 

* Στο θέατρο έπαιξε από επιθεώρηση μέχρι τραγωδία (θίασος Κ. Κουν). 

Κάποιες από τις παραστάσεις στις οποίες έλαβε μέρος ήταν με το Θίασο 

Ηλιόπουλου στην παράσταση "Ο κύριος Χ" και αργότερα στις: "Όμορφη 

πόλη", "Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται", "Ο γάιδαρος του Χότζα" και 

πολλές άλλες.  

Η τελευταία θεατρική της εμφάνιση ήταν στην παράσταση "Φιλουμένα 

Μαρτουράνο", δίπλα στην Έλλη Λαμπέτη. 

 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 Η ζωή μας είναι σουγιάδες 

Η ζωή μας είναι σουγιάδες 

 Σε βρώμικά αδιέξοδα 

 Σάπια δόντια, ξεθωριασμένα συνθήματα… 

Πάνω – κάτω. Πάνω – κάτω, η Πατησίων. 

Μια ζωή λιγούρια ταξιδεύουμε 

 την ίδια διαδρομή 

 Ξευτίλα - μοναξιά - απελπισία 

 Κι ανάποδα 

 Εντάξει δεν κλαίμε. Μεγαλώσαμε 

 Μονάχα όταν βρέχει 

 βυζαίνουμε κρυφά το δάχτυλό μας 

 Και καπνίζουμε…. 

Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανητά… 

 

Θα 'ρθει καιρός 

Θα 'ρθει καιρός 

 που θ' αλλάξουν τα πράγματα 

 να το θυμάσαι Μαρία 

 θυμάσαι Μαρία στα διαλείμματα 



 εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε 

 κρατώντας τη σκυτάλη 

 Μη βλέπεις εμένα μην κλαις 

 εσύ είσαι η ελπίδα 

 Άκου, θα 'ρθει καιρός 

 που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς 

 δε θα βγαίνουν στην τύχη 

 δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές 

 με γερμένους απ' έξω 

 και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε 

 δε θα 'μαστε άλογα 

 να μας κοιτάνε στα δόντια 

 Οι άνθρωποι, σκέψου, 

θα μιλάνε με χρώματα 

 κι άλλοι με νότες 

 να φυλάξεις μοναχά 

 σε μια μεγάλη φιάλη με νερό 

 λέξεις κι έννοιες σαν κι αυτές : 

απροσάρμοστοι, καταπίεση, 

μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός 

 για το μάθημα της Ιστορίας 

 Είναι Μαρία, δε θέλω να λέω ψέματα, 

δύσκολοι καιροί και θα' ρθουνε κι άλλοι 

 δε ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά 

 τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω 

 κι απ' όσα διάβασα ένα κράτησα καλά 

 Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος 

 Θα την αλλάξουμε τη ζωή 

...παρ' όλα αυτά Μαρία 

 

 Τα σύνορα της πατρίδας μου 

Τα σύνορα της πατρίδας μου αρχίζουνε 

 απ τα ψητοπωλεία του Μινιόν 

 περνάνε από τα καμένα ξύλα του Περοκέ και πέρα ... 

Η ζωή από κει παίζει βρώμικο ξύλο με τη ζωή 

 στριμώγνει τα καλύτερα παιδιά της σε φαγωμένες σκάλες 

 τους στρώνει στο " Θανάση " σημαδεμένη τράπουλα από χέρι 

 τους περνάει μπρασελέ και ματωμένους σουγιάδες 

 και μπότες γυαλιστερές πορτοκαλιές με 10 πόντους τακούνι 

 Ζόρικο αντριλίκι τα γεννητικά τους όργανα 

 τα Άγια των Αγίων κι αλλιώτικο φιλότιμο 

 ώσπου μια μέρα - Παρασκευή μπορεί - 

τους ρίχνει από κοντά επιδέξιους κώλους 



 καρφώνουνε τον αντρισμό τους 

 τους φέρνει καπάκι 

 κι ύστερα ευνουχισμένοι με τη γλώσσα κολλημένη στον ουρανίσκο 

 με το μαντήλι που σκουπίστηκαν 

 ένα με την καφέ του ρίγα περιθώριο γύρω γύρω 

 πνίγουν με ισόβια 

 φωταγωγημένα καράβια εφοπλιστικά κεφάλαια ξωτικές 

 θάλασσες Παναμαικές σημαίες χρεωμένες τραγουδίστριες 

 και τα δικά τους ταξίδια στη θάλασσα με καρπουζόφλουδες 

 το ξεχειλωμένο μαγιώ απ το περίπτερο 

 και την τσατσάρα - πουτάνα ζωή - μαγκιά τους στο πλάι 

- κανείς δεν ξέρει 

- κανείς δεν είδε 

19 20 21 χρονώ και τέλος . 

 

 Σ' όσους σπάσανε, σ’ όσους κρατάνε 

Κουρελιασμένοι απ' τ' αγριεμένα κύματα 

 πεταμένα υπολείμματα για πάντα από δω και μπρός 

 στο σκοτεινό θάλαμο της γης 

 με ισκιωμένο το μυαλό 

 απ' το ξέφρενο κυνηγητό 

 της ασάλευτης πορείας των άστρων 

 οι τελευταίοι 

 απόθεσαν το κουρασμένο κεφάλι τους 

 θυσία 

 στην τελετουργία των ανεμοστρόβιλων καιρών . 

Κι άνθρωποι δεν υπήρχανε. 

Κι ένα άσπρο χιόνι σιωπής 

 σκέπασε οριστικά τις βυθισμένες πόλεις. . 

 

 Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά  

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά 

 πού κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών 

 Εξάρχεια Πατήσια Μεταξουργείο Μέτς. 

Κάνουν ότι λάχει. 

Πλασιέ τσελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδειών 

 φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους 

 διερμηνείς σε καμπαρέ τής Ζήνωνος 

 επαγγελματίες επαναστάτες 

 παλιά τούς στρίμωξαν και τά κατέβασαν 

 τώρα παίρνουν χάπια και οινόπνευμα να κοιμηθούν 

 αλλά βλέπουν όνειρα και δέν κοιμούνται. 

 'Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα 



 στις ταράτσες παλιών σπιτιών 

 Εξάρχεια Βικτώρια Κουκάκι Γκύζη. 

πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια 

 μανταλάκια 

 τις ενοχές σας αποφάσεις συνεδρίων δανεικά φουστάνια 

 σημάδια από καύτρες περίεργες ημικρανίες 

 απειλητικές σιωπές κολπίτιδες 

 ερωτεύονται ομοφυλόφιλους 

 τριχομονάδες καθυστέρηση 

 το τηλέφωνο το τηλέφωνο το τηλέφωνο 

 σπασμένα γυαλιά το ασθενοφόρο κανείς. 

Κάνουν ό,τι λάχει. 

Ολο ταξιδεύουν οι φίλοι μου 

 γιατί δεν τούς αφήσατε σπιθαμή για σπιθαμή. 

 "Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα 

 γιατί τούς ρημάξατε το κόκκινο 

 γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα 

 γιατί ή δική σας μόνο για γλείψιμο κάνει. 

Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα 

 στα χέρια σας. Στο λαιμό σας. 

Οι φίλοι μου. 

 

 Θέλω να κουβεντιάσω 

Θέλω να κουβεντιάσω σ' ένα καφενείο 

 που νάχει πόρτα ανοιχτή 

 και να μην έχει θάλασσα 

 μονάχα άντρες άνεργους 

 σκόνη με ήλιο και σιωπή 

 να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ 

 κ' η σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας 

 κι ας μην πάρουμε και σήμερα βρε αδερφέ 

 προφύλαξη για την υγεία μας 

 κι ούτε να δίνεις συμβουλές 

 το πως το κατεβάζω έτσι 

 και πως σκορπιέμαι έτσι 

 και να αφήσεις ήσυχα στα μούτρα 

 τις μπογιές τις μύξες και τα κλάματα 

 να τρέξουνε. 

Μονάχα να κοιτάζεις ήρεμα 

 τα νύχια τα μαλλιά μου και τα χρόνια 

 πούναι βρώμικα 

 και γώ 

 να μη δίνω φράγκο για όλα αυτά 



 Μόνο το κόμμα, το χριστουλάκο τους 

 γιατί δε φτιάχτηκε το κόμμα τόσα χρόνια 

 και σύ νάσαι φίλος. Φίλος-φίλος 

 έτσι όπως το λέει ο Καζαντζίδης 

 καί το κονιάκ νάναι σκατά 

 και εργολάβος πουθενά δε φάνηκε 

 έχει δωμάτιο για παράνομους 

 πάνω απ' το καφενείο 

 θα σου τα ρίξω σε μια δόση 

 το συνηθίζω άμα μεθάω - έτσι για να σε λιανίσω- 

να σε δω χωρίς βρακί να δούμε τι θα κάνεις 

 εσύ όμως λέει δεν θάσαι απ' αυτούς 

 θα σηκωθείς και θα χορέψεις παραγγελιά 

..βεργούλες και με δείρανε.. 

και θα κρατάς στις χούφτες σου 

 μ' αγάπη και με προσοχή το μυαλό μου 

 είναι έτοιμο να διαλυθεί στα χίλια. Με πονάει. 

Κι όταν 

 έρθουνε να σου πουν 

 εδώ δεν είναι  

 τόπος 

 και χρόνος 

 για τέτοια πράγματα 

 τράβηξε τη φαλτσέτα και θέρισε 

 

 25 Μαΐου   

 Ένα πρωί θ' ανοίξω την πόρτα   

  και θα βγω στους δρόμους   

  όπως και χτες.  

 Και δεν θα συλλογιέμαι παρά   

  ένα κομμάτι από τον πατέρα   

  κι ένα κομμάτι από τη θάλασσα   

  -αυτά που μ' άφησαν-   

  και την πόλη. Την πόλη που τη σάπισαν.   

  Και τους φίλους μας που χάθηκαν.   

  Ένα πρωί θα ανοίξω την πόρτα   

  ίσα ολόισα στη φωτιά   

  και θα μπω όπως και χτες   

  φωνάζοντας "φασίστες!!"   

  στήνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες   

  μ' ένα κόκκινο λάβαρο   

  ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.   

  Θ' ανοίξω την πόρτα   



  και είναι -όχι πως φοβάμαι-   

  μα να, θέλω να σου πω, πως δεν πρόλαβα   

  και πως εσύ πρέπει να μάθεις   

  να μην κατεβαίνεις στο δρόμο   

  χωρίς όπλα όπως εγώ   

  - γιατί εγώ δεν πρόλαβα-   

  γιατί τότε θα χαθείς όπως και εγώ   

  "έτσι"  "αόριστα"   

  σπασμένη σε κομματάκια   

  από θάλασσα, χρόνια παιδικά   

  και κόκκινα λάβαρα.   

  Ένα πρωί θ' ανοίξω την πόρτα   

  και θα χαθώ   

  με τ΄όνειρο της επανάστασης   

  μες την απέραντη μοναξιά   

  των δρόμων που θα καίγονται,   

  μες την απέραντη μοναξιά   

  των χάρτινων οδοφραγμάτων   

  με το χαρακτηρισμό -μην τους πιστέψεις 

 

 

  

    

  

  

  

  

 

   


