
 

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΡΥΒΑΝΤΗ 

Η Κωνσταντίνα Κορρυβάντη (λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Κωνσταντίνας 

Κουτσουρούμπα) γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 1989. Έχει 

ολοκληρώσει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική 

Επιστήμη, την Ιστορία και τις Διεθνείς Σχέσεις. Τα πρώτα της ποιήματα 

δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Τα τετράδια του Ελπήνορα» του ποιητικού 

εργαστηρίου του Ιδρύματος Τάκης Σινόπουλος το 2010. Έκτοτε ποιήματά 

της έχουν φιλοξενηθεί στην "Athens Review of Books" και στην 

«Ποιητική». 
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ΑΛΚΜΗΝΗ 

Νόμιζε 

πως αν άλλαζε το όνομα του 

και το αντικαθιστούσε μ' ένα άλλο 

όλα θα εξακολουθούσαν να είναι. 

 

Αρκεί να αποφεύγει κανείς τα τρίγωνα 

και να ερωτεύεται θνητούς. 

 

Απόψε άλλωστε 

τα μικρά του χέρια της φαίνονται αδύναμα 

να πνίξουν τα φίδια της συζύγου.  

 

ΛΗΔΑ 

Και ο Αγαμέμνονας νεκρός. 

Κι η ομορφιά της Ελένης στείρα. 

 

Μία σειρά συμβολισμών 

που ο Μικελάντζελο δεν είδε. 

 

Το σκήπτρο, το ρόδι 

τον κούκο που ραμφίζει τον χρόνο μας. 

 

 

ΑΘΗΝΑ ΜΕΔΟΥΣΑ 

Ηθικό δίδαγμα: 

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 

 

Το σεμνό τέκνο του μεγάλου Διός 

της πήρε το κεφάλι. 

 

Ήταν μέσα στο μυαλό του: 

αυτοθυσία, αυταπάρνηση. 

 

Μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, 

ποιανού κόρη να 'ναι η μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης; 

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Τόσο κοντά ο ένας στον άλλον 

που δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς φωτιά. 

 

Ανησυχείς αλλά 

για να σας δουν μαζί θα πρέπει να είστε. 



 

Πώς να βρεθείτε 

πιασμένοι στο χρυσό δίχτυ του Ηφαίστου 

 

όταν για σένα ετοιμάζουν περίτεχνο κλουβί;  

 

ΜΗΔΕΙΑ 

Σέρνει το μακρύ της φόρεμα 

από την κουζίνα στο σαλόνι ως το παιδικό δωμάτιο 

και πάλι πίσω. 

 

Σφραγίζει τις πόρτες 

με λευκές νωπές πετσέτες. 

Φαντάζεται 

 

μια γαλάζια φλόγα 

κι εσένα να διαβάζεις παραμύθι 

 

για δύο μικρά παιδία που έμειναν 

ορφανά στον ύπνο τους. 

 

ΑΡΙΑΔΝΗ 

Ας πιούμε 

στα μακρόσυρτα απογεύματα του Ντε Κίρικο. 

 

Στους βόλους των παιδιών που μπλέκονται στα πόδια μας 

καθώς ξεμακραίνουν λευκά και μαύρα πανιά 

νοθεύοντας το απέραντο γαλάζιο. 

 

Στην ουρά της γάτας και στο κουβάρι που διασκεδάζει την πλήξη της. 

Στο ειδύλλιο που δεν εκτυλίσσεται στην πόρτα μου. 

 

Σε κάθε περίπτωση ας πιούμε 

 

στη σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. 

 

 

ΤΡΙΤΩΝ 

για τον Χ.Ν. 

 

Δώσε μου το χέρι σου 

κράτησε την ανάσα μου. 

 



Ποιος να φοβηθεί κατακλυσμούς 

όταν ανοίγουν οι ουρανοί; 

 

Απόψε σμιλεύουμε έναν στρόβιλο 

από πηλό. 
 


