
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 

Η Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η αρχική 

έμπνευσή της ανήκει στον έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το 1997 πρότεινε να 

υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, και να οριστεί 

συγκεκριμένη μέρα γι' αυτό. 

Μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους των ποιητών της  Θεσσαλονίκης είναι η Ευτυχία 

Αλεξάνδρα Λουκίδου.  Το φετινό μας αφιέρωμα τη δική της ποίηση αφορά και το δικό της 

έργο προσεγγίσαμε σε μια προσπάθεια να οικειωθούμε τον κόσμο της 

«Η Ευτυχία-Αλεξάνδρα Λουκίδου είναι βαθιά υπαρξιακή ποιήτρια, που στη γραφή της 

συνεχίζει την παράδοση σημαντικών ποιητριών της πόλης. Κορυφαία ποιητική της στιγμή, 

η συλλογή «Όροφος μείον ένα», ένας σπαρακτικός ποιητικός επικήδειος στον αγαπημένο 

της πατέρα, αλλά και μια εναγώνια απόπειρα ερμηνείας του μυστηρίου της ζωής και του 

θανάτου. Με την τελευταία της συλλογή, «Το επιδόρπιο», στην ήδη έντονη δραματικότητα 

της ποίησής της, προστίθενται ειρωνεία, σαρκασμός και θεατρικότητα, δίχως οι στίχοι της 

να απολέσουν τον σωστό τους τόνο και τη μουσικότητα που τους διακρίνουν.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/2103


 

 

 

Τα παραπάνω είναι αποσπάσματα κριτικών για το έργο της Ε.Α. Λ. Εγώ δεν έχω να 

προσθέσω τίποτε περισσότερο παρά μόνο πως από την πρώτη στιγμή που κάποια στιγμή 

για καλή μου τύχη πέρυσι έπεσα πάνω στο Επιδόρπιο, το απόλαυσα και φρόντισα να το 

κοινωνήσω και σε φίλους που αγαπούν την καλή ποίηση. Από κει και πέρα βέβαια διάβασα 

και εκτίμησα και τις παλαιότερες ποιητικές της συλλογές και θα ομολογήσω πως κάποια 

ποιήματα της συλλογής «Ν’ ανθίζουμε ως το τίποτα» με άγγιξαν ιδιαίτερα. Παρακολουθώ 

τη δραστηριότητα της ποιήτριας και ομολογώ πως νιώθω πολύ όμορφα που μια γυναίκα 

στην ακμή της ηλικίας της είναι τόσο δυναμική, δραστήρια, ευαίσθητη με τεντωμένες τις 

κεραίες της για ότι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν αποκλείεται το παράδειγμά της να 

εμπνεύσει κάποιον από τους μαθητές μας και αρκετά χρόνια αργότερα κάπου αλλού να 

γίνεται κάποιο αφιέρωμα στο δικό του έργο.  

Η παρουσία της Ευτυχίας Αλεξάνδρας Λουκίδου στο σχολείο μας έδωσε τη χαρά και την 

ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά μια ποιήτρια της πόλης μας, να 

συνειδητοποιήσουν ότι η ποίηση δεν είναι μόνο στα βιβλία λογοτεχνίας αλλά γράφεται 

από ανθρώπους ευαίσθητους, προβληματισμένους και αφορά όλους μας, καθώς , όπως 

λέει η ίδια η ποιήτρια "Η ποίηση είναι μία αντίσταση, μια διαμαρτυρία για όλα όσα η 

ανθρωπότητα, αν και δικαιούται, εντούτοις τα στερείται δραματικά!" 

Ακολουθούν οι εντυπώσεις της ίδιας της ποιήτριας για το αφιέρωμα του σχολείου μας 

Συνέβη χτες στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου ως εορτασμός στην Παγκόσμια Ημέρα 

Ποίησης! Αφιέρωμα στην ποίησή μου. Πέρυσι, το αφιέρωμα ήταν για τον ποιητή Τόλη 

Νικηφόρου! Ξεχωριστή τιμή και χαρά λοιπόν για μένα! Δεν έχω λόγια να σας μιλήσω για 

τον κόμπο στο λαιμό! Για τα παιδιά και για τη διοργάνωση, για τα αγόρια και κορίτσια που 

εναλλάσσονταν και διάβαζαν στο μικρόφωνο τα ποιήματα, για την οπτικοποίηση των 

στίχων που μόνα τους δημιούργησαν. Για το φλάουτο και για το πιάνο και για τη μαθήτρια 

αερικό που χόρευε ταυτόχρονα με την απαγγελία. Για τα τραγούδια του Μάνου και για τη 

δραματοποίηση… Μία εκδήλωση αγκαλιά και ερωτήσεις καίριες που δε σήκωναν με τίποτα 

βιασύνη και απλοποίηση. Θερμά ευχαριστώ τόσο τη φιλόλογο κυρία Τριάδα 

Εμμανουηλίδου, που χτες πρωτογνώρισα, όσο και τον Διευθυντή για την πρωτοβουλία και 

την αγάπη τους στην ποίηση! Και του χρόνου! 

Τριάδα Εμμανουηλίδου    


