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Θέα προς Β

Αν το μάτι προσπαθήσει 

Να ισορροπήσει το άπειρο του ορίζοντα

Με το ελάχιστο χώμα

Που πατάει 

Το πόδι

λα και πάλι αντιστρέφονται,

Το μέσα γίνεται έξω,

Ο πόντος γίνεται νερό

Κι ακόμη

Και τα ζεμπίλια χορεύουν.

Γιάννης Σακελλαράκης, 

Ανασκάπτοντας το παρελθόν
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Θέα προς Β



Ο Γιούχτας νότια από το ιερό Ένας αρχαίος βράχος είναι πάντοτε το στήριγμα,

σε κάθε μετεωρισμό.

Γιάννης Σακελλαράκης, Ανασκάπτοντας το παρελθόν



Κοιτάζοντας το ιερό από ΒΑ
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Κοιτάζοντας το ιερό από Β

Πρόκειται για ένα συμμετρικάορθογώνιο κτίσμα με τέσσεραδωμάτια, έναν 

προθάλαμο στο βορρά και τρία δωμάτια στο νότο, που έχουν τον τυπικό ανακτο-

ρικό προσανατολισμό. 



Τα θεμέλιά μου στα βουνά

και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους

και πάνω τους η μνήμη καίει

άκαυτη βάτος. 

Οδ. Ελύτης, Το Άξιον εστί, «Τα πάθη», Ε΄, 1-4. 1959. 

Ποιήματα. Ίκαρος, 2002. 145.
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Κοιτάζοντας το ιερό από Β

Το 1979, στη βόρεια πλευρά του Γιούχτα, του ιερού ανθρωπόμορφου βουνού των 

Αρχανών αποκαλύφθηκε ένα δράμα θανάτου, όπως επιγραμματικά τιτλοφορείται 

το άρθρο μας στο National Geographie, που αναδημοσιεύθηκε σε όλες τις εθνικές 

εκδόσεις του Readers Digest. Σε μιαμικρή γλώσσα γης, ακριβώς στο σημείο που 

συναντάται η αγριότητα του βουνού με την ηρεμίατης εύφορης, καλλιεργήσιμης

γης, μέσα σ' έναν 

περίβολο, σ'

ένα τέμενος,

χτίστηκε 

ένας

μικρός 

ναός,

ο πρώτος

ελεύθερος

ναός της Κρήτης.



Κοιτάζοντας το ιερό από Α

Ναοί στο σχήμα του ουρανού

και κορίτσια ωραία

με το σταφύλι στα δόντια που μας 

πρέπατε!

Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά 

μηδενίζοντας

και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε!

Φύγανε φύγανε

ο Ιούλιος με το φωτεινό πουκάμισο

και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά 

του ανώμαλα σκαλιά.

Φύγανε φύγανε

και βαθιά κάτω απ'το χώμα συννέφιασε 

ανεβάζοντας

χαλίκι μαύρο

και βροντές, η οργή των νεκρών

και αργά στον άνεμο τρίζοντας

εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά

φοβερά των βράχων τ'αγάλματα

http://www.youtube.com/watch?v=yDz6b4_vikY



Κοιτάζοντας το ιερό από Α

Η αφέλεια της πίστης

Η ανάγκη της πίστης

Η δύναμη της πίστης

Ή απλά η πίστη;


