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O απόλυτα ορισμένος σκοπός του ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ., όπως αυτός 
προκύπτει από το καταστατικό του επιτάσσει τη «...συστηματική καλ-
λιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών, των νέων και 
των ενηλίκων με στόχο τη συμμετοχή σε πολιτιστικές, επιστημονικές 
και ποικίλες τεχνολογικές εκδηλώσεις και δράσεις...». Και καθώς 
στην ακρωνυμική του ονομασία ενυπάρχει η λέξη Πολιτισμός καλού-
μεθα να τον υπηρετήσουμε στο ακέραιο, με τα μέσα και τα εργαλεία 
που διαθέτουμε. 

Εγκαινιάζοντας λοιπόν την προσπάθεια αυτή, το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. 
προβαίνει στην έκδοση και παρουσίαση έργων νέων και ταλαντούχων 
δημιουργών με στόχο τη γνωστοποίηση και ανάδειξη στο ευρύτερο 
κοινό του έργου τους μέσω της εκδοτικής του ομάδας Πέντανδρον. 

Εντείνοντας την προσπάθεια αυτή έχει θέσει μεταξύ άλλων ως 
άμεση προτεραιότητα την έκδοση μνημειακών και συνάμα συμβολι-
κών έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που ευελπιστούμε ότι στις 
στείρες ημέρες μας έχουν πολλά να «πουν» στο αναγνωστικό κοινό 
και την κοινωνία. Ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να βρει πρόσφορο 
έδαφος και γιατί όχι να ταράξει τους εν υπνώσει Κύκλους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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νυκτίανθος
γερασμένα μεσάνυχτα

χαμηλά του κόσμου μου,

λες και είν’ αρχαία

κι όσο αν σκύβω με ευλάβεια πάνω απο τον Ελύτη μου,
μακρινές αλήθειες μ’ αγκαλιάζουν...

όταν γύρισα λοιπόν στην κάμαρα,
είδα ότι,

είχε χαθεί η θάλασσα,
είχε χαθεί η μάνα

κι εκείνη η γλάστρα με τον βασιλικό
που μου’ χες χαρίσει,

γλίστρησε σαν ψυχή,
μέσα απο την ψυχή μου... 



12
Ν

υκ
τί

α
νθ

ος

κι όταν φτάσεις στην άκρη της θάλασσας,
σημάδι στο λαιμό σου πυξίδα    

κι άγιο μου βλέμμα,
καρτερικό,

για ν’ ανέβω...

πως δεν σε φίλησα στ’αλήθεια ποτέ,
ψιθύρισε ένα δέντρο...

σε κόσμο ανύπαρκτο με γέννησε το καλοκαίρι
κι απώλεια σπούδαξα πριν ταξιδέψω...

ξεχύθηκα χαμένος στο πρώτο μύρο του εσπερινού...

...στα μάτια σου, ξημέρωνε ποίημα. 
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τώρα λοιπόν θα σου μάθω,

πως να σε παίρνει ο κρύος αγέρας τις νύχτες     
και σπά η μέση σου στους κορμούς των αρχαίων των δέντρων,

το κεφάλι σου να τσακίζει στα βράχια τα άγρια,
να σε τυλίγει η θάλασσα στα λυσσακά της...

τώρα λοιπόν θα σου μάθω,
πως είναι να σκορπά η ζωή σου σ’ ένα ψεύτικο «τώρα»...

πως να πέφτεις ψίχουλο στο πάτωμα,
να σε πατάνε     

και νερό της βροχής να ξεδιψάς την έρημο,
ώσπου να γίνεις χώμα και πάλι σύννεφο     

και πάλι δάκρυ σε γυναίκας το μάγουλο,
να κυλάς και να χάνεσαι στον λυγμό της...

τώρα λοιπόν θα σου μάθω,

πως είναι να ρουφάς τη ζωή,
από βρύση αστείρευτη πόνο. 
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τις νύχτες,

ο πόνος στην καρδιά δυναμώνει

και οι τοίχοι γύρω μου,

βάφονται σύννεφο...
εσύ,

μην ξεχνάς να αναπνέεις 
τώρα που έμαθες 

ότι και το γεράνι κλαίει στη βαρυχειμωνιά...



15
Σ

α
λελλά

ρ
η

 Κ
α

μ
π

ούρ
η

 εποχή μου,

με το άχρωμο και άοσμο της νωθρής κεφαλής σου,

με την δίχως κολώνια λεμόνι στο στήθος της μάνας
και με δίχως τα ποιήματα...

εποχή μου,

που το τέλος του όμορφου τείνεις να φέρεις     
και του ανθρώπου το άσπλαχνο εξυμνάς...

εποχή μου,

νοσταλγός ταξιδεύω, σε χρόνου παλιού,
σύννεφο αγαπημένο

και πονώ και οικτίρω   

και απέχω, σου... 
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στο κλειδωμένο σπίτι,
άφησα πίσω τη μυρωδιά της μάνας,

του πατέρα τα βήματα

και μιά κουκουβάγια στον φανώχτη,
να μετρά τους χτύπους στην πόρτα

και τα δάκρυα των θλιμμένων κοριτσιών

που,
άλλες γινήκαν γυναίκες

και άλλες γινήκανε πέτρες... 
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το πιο ηδύ το χάδι,
τόχει ο άνεμος θαρρώ,

που νετριχάς...

...άλλοτε η θάλασσα.

και οι ώρες θα περνούν με τεντωμένους αρμούς   
και με χαμόγελα άδεια.

θα μένω ακίνητος και τίποτα δεν θ’ αλλάζει.

ώσπου το τραίνο θα σφυρίξει
και η παραίσθηση θα ολοκληρωθεί

σε κάθε μας φράση,
σε κάθε εικόνα,
σε κάθε καρδιά,

σε κάθε μας τώρα.

...ακουμπούσα κάποτε κι εγώ, στα παραμύθια... 
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δρόμος η μνήμη στο δειλινό που βουλιάζει.

εικόνα
σαν ήλιος που πνίγεται...

ο άνεμος,

αν γείρεις,

σωριάζεται σε πόνο βαθύ,
μυρωμένο...

σεις,

οι κόρες με τα βρεγμένα τα στήθη
και τους μηρούς του Αυγούστου,

πόσην αθώα δύναμη να κουβαλάτε;
σπασμένο κερί

σεις,
τόποι που υψώνουν αντικρύ τους φλόγα αντρίκια...

...όμορφη ήτο

                          και σα νιο τραγούδι και βρύσης ανάβλυσμα,

                                                        λύγισεν η Αλεξάνδρα...
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η νύχτα,
ναι η νύχτα...

ήταν τόσο βαθιά 
κι ας ξημέρωσε!

τι κρίμα!
ήταν τόσο όμορφη,

έλεγαν...

κάπου μακριά,
μπαινοβγαίναν των άστρων 
οι θαυμαστές μαρμαρυγές,

στις φυλλωσιές των ανθρώπων.

η νιότη,σμίλεψε σε βάρκας κουπί,
ρεφραίν που σύντομα ξέφτισε.

δεν λυγίζει πια,τίποτα..
ούτε και οι έρωτες πιά λυγούν.

κείνες τις ώρες που θ’ ανθίζαν τα κλήματα,
λυπάσαι τις λέξεις που κυλιούνται φτηνές.

όλα σωπαίνουν...
όχι. 
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ως φως γλυκύ
και ως φαντασίας σπινθήρ,
αθάνατος, καθαρός,διαυγής,

έχων χάριν και ηδονήν
και σπέρματα πλέρια,

ελεύθερα,

εις ημετέρας ψυχάς,

εθαυμάσθησαν
ανθρώποις έργα,

ποιητών και πεζών,
μεθ’ απάσης δυνάμεως...

ως μήτηρ Νυμφών,

μεθ’ αρμονίας ερωτεύου
και χτίζε ψυχές.

σπουδαιότης ανυπέρβλητος
του ανθρωπίνου νοός...

...τέχνας εργάζου! 
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ανάμεσα στις πέτρες και στων φασκόμηλων το θαύμα,
μετανιώναν οι γλάροι που έχουν φτερά...

λεμονιές και ροδιές μουρμουρίζαν κρυμμένες,
στο μουγγό νερό που τις δρόσιζε

 και η θάλασσα σιωπηλή,
σαν θηλιά που μεστώνει στη λήθη...

μόνο, την ώρα που πέθαινε ο έρωτας,
σε σκοτεινά χωράφια,

ένα αηδόνι έψαλε «τη Υπερμάχω»,
στην θηλαία αλώ του περβολιού σου...
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θάμαστε πόρτες κλειστές 

με εποχές που θα σβήνουν τα μάτια 

κι ένας ρυθμός μυστικός μέσα μας,

θα ρωτά...

Θεέ μου,

ήταν τόσο όμορφη η ζωή
όταν ήταν νέα...

που να ξοδεύτηκε άραγε τόση ομορφιά;

αποδέξου το...
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μέσα στα φτηνά σου ρούχα,
κείνα τα σάρκινα 

και στης φωνής την καταχνιά,
θα γινόμουν πλοίο που κυλά,

να χαράζω ημέρες και ζωντανούς...

τώρα που όλα ξοδεύτηκαν,
όμως,

γράψε σε τοίχο ορφανό 
της ερημιάς σου το χρώμα 

και πες μου,
στ’αλήθεια πεθαίνεις;

...εγώ,
πραγματικά,

ποτέ δεν κατάλαβα.
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εγώ, ο αδιάφορος ποιητής της χλεύης,
το αγνάντια στων αγίων της σιγής, αναντίρητο τραύμα...

ο εραστής του ρόδου του βυσσινιού και της θάλασσας,
το κοντάρι το στιβαρό στων κυμάτων τ’ανάμεσα...

εγώ, που βαστώ αγκαλιά το σκοτάδι,τον ήλιο, τα όνειρα
και της άγριας σκέψης τον γιό και την κόρη,

εγώ,
της ματαιότης αχός και του αράθυμου ποιήματος ήχος...

η συγκίνηση, μοιάζει εξάλλου με εξόρυξη,
συχνά, μοιάζει με σπέρμα...

συλλαβικά τα θέλγητρα...

την άλλη μέρα, θυμίζω καπνό, λουλουδιών που μαραίνονται...

κάποια μέρα, θα γίνω στιχάκι, μου είπαν...
κάποια νύχτα, θα ολοκληρωθώ σε ποίημα,

θαρρώ
και θάχω μοναχά μιά τελεία

...εκείνη στην άκρη του νου,που σαλεύει κρεμμάμενη.

το έμαθα πια...
ποτέ δεν ζεις πραγματικά,

σαν λαχταράς τους εναγγαλισμούς των άστρων,
την ίδια ώρα που σκοντάφτεις σε νέα γη,

γερασμένος... 
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αλλάζει όψεις

ο άνθρωπος,

αλλάζει ωκεανούς,ποτάμια.

πέφτει σαν φύλλο του Οκτώβρη στο χώμα,

ο άνθρωπος.
υψώνεται σαν ήλιος παράλληλος     

σε όλο το Σύμπαν,

ο άνθρωπος     

και...

...χάσκει θνητός. 
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την λέγαν Δάφνις

κι εγώ,

δεν ήμουν σίγουρος εάν ήτο συνάμα 
Ιασεμή...

...η σιάξη της όμως,

εσκόρπαεν 

το μύρον της νυκτός.
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όταν γυρνώ από το ναρκοπέδιο,
σου γράφω πάντα τις ίδιες λέξεις όπως,

σωπαίνω,
θλίβομαι,

ακόμα και πεθαίνω...

απόψε,
ίσαμε που διάβασα τη μυρωδιά του δειλινού 

και δεν πρόκαμα να σ’ αναρτήσω.

μετά τα πελάγη μας,
φυτρώσαν και τ’αναστενάγματα του φεγγαριού 

κι εγώ εξέλειπα...

στις κόκκινες χάντρες της αγκαλιάς της, 
κάμποι και βράχια μεθύσαν τους γλάρους 

στην πένα...
στο νου μου.

κληρονομιά βαριά,η σιωπηλή ζωή μας...
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θα σταθώ,
σαν δέντρο αρχαίο,

με τις ρίζες φτασμένες στην καρδιά της μητρός
αμίλητος

και στεγνός απο αίμα 
και φόβο...

θα σταθώ 
και θάμαι ο πόνος που κυλά 

θάμαι κι η λύτρωση...

θα σταθώ 
κουρασμένος απο τις ήττες,

δυνατός απο τις νίκες,
σαστισμένος απο τις αιτίες 
και ολόκληρος άνθρωπος.

θα σταθώ 
σαν το χθες, το μετά και το τώρα!

θα σταθώ...
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πως ξαποσταίνουν έτσι οι ανάσες μας,
καθώς ξεχνούν πια,

τη σκάλα π’ανεβαίνουν...
πως σκουριάζει 

της καρδιάς μας το μάνταλο,
καθώς

γραπώνεται ο ήλιος
στα γένια του Θεού...

...και πως γεννιούνται οι νύχτες μας άτολμες,
κλεισμένες μες του χρόνου το μάταιο...

τα υγρά μας τα μάτια,
ποτέ δεν τα βλέπουν.
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κλαίει η βροχή;
η βροχή δεν κλαίει...

είναι η κόρη του σύννεφου,
που γλυκαίνει τον γλάρο 

και μιά γαλάζια υδρόγειο...

κλαίει η βροχή;
η βροχή δεν κλαίει...

κουρνιάζει, μέσα στη σπηλιά της καρδιάς,
που τιμημένες κι αγέρωχες,

οι παλιές μας ήττες κοιμούνται...
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η θάλασσα,
μιλά πολύ αργά...

ίσως γι αυτό τα πουλιά που πετούν στα μαλλιά της, 
αργούν να μεγαλώσουν...

οι βράχοι,
στον συλλαβισμό της,

κρύβουν την πραγματική τους ηλικία...

οι Γυναίκες μοναχά 
ζωντανεύουν στο χάδι της 

και γίνονται Ποίημα!
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...και ιδέ,
ΣΉΜΕΡΟΝ

που Εχάθει ο ήλιος από τα χνώτα μας
και πολυλάλητον Άσμα κατέρρευσεν!

δριμείες  Λυρίδες ες ουρανόν,
μετανοούσαι καθεύδουσι Ως οφθαλμός πικρός,

ως μαύρος σκύλος απεχθής 
και νεκρός.

το πΟίημα,
αθΏοΝ...

...λαΘΕύει,

αλάνθαστΟΝ 
νυν και ΑΕΊ

και 
ΜΗ με 

ΛΗΣΜΌΝΕΙ ...
(ΤΟ,διά των ολίγων ...μέρισμα)
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είναι κείνη η ρωγμή στον ουρανό,
που την κοιτάς, μα δεν την βλέπεις.

δεν την ορίζεις, μα σε ορίζει...

είναι κείνη η ρωγμή στον τοίχο,
που όταν πονούμε, καταπίνει την σκοτεινιά μας

κι αφού χορτάσει θλίψη,μας ερωτεύεται...

είναι κείνη η ρωγμή στη θάλασσα,
που ενίοτε, μας γίνεται μάνα,

αφορμή, αιτία και έρωτας...

είναι κείνη η ρωγμή στην καρδιά μας,
π’ αναστενάζει όταν το χώμα,

μας γίνεται 
δεύτερο δέρμα και πρώτο ναυάγιο...
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κάθε μέρα που περνά,
αναχωρεί μαζί της και κάτι ραγισμένο...

ύστερα,
φτάνει η νύχτα να μας θυμίζει     

και να παλεύει μαζύ μας για να ξανακολήσει...

όμως τίποτα.

στα όνειρα μόνο γευόμαστε την μυρωδιά της χλόης
και την λάβα,

από τα φρέσκα χείλη που μας δρόσισαν...

και ας,
του μήλου το χρώμα,

αφιονισμένο γερνά σε αναπάντεχα χρώματα.

παλιώνει η ζωή μας... 
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για να δώσουμε στα κύματα στόλισμα βαθυστόχαστο  
και το αστραφτερό των ασωμάτων,

εγεννήθημεν εις στου έαρος το ιδανικόν...

αψηφώντας του Ιούλη το άγριο     
και του χειμώνος το σιωπηλόν,

εξουθενώθη η καρδιά μας.

πως να χαρούμε πιά τις βυσσινιές     
και της γαλήνης το γάλα το μητρικό;

χιονίζει ακόμα στις λέξεις μου,
όταν τις ψηλαφώ. 
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τότε,
με δίχως μυαλό μα,

με καρδιά γιομάτη χρώματα,
μπογιάτισα τον κόσμο...

τώρα,
στους δύσκολους καιρούς,

μιά γομολάστιχα ξεκουράζει το χαρτί.

ενίοτε,
ένα κερί ή ένα σπίρτο,αρκεί...

γράφω στεγνά πια,
ε;

σας έλειψε ο έρωτας 
και 

το γλυκό στο βάζο που μπαινόβγαινε στο ντουλάπι;

...ζαχάρωσε και το πέταξα.
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Γυναίκες,
ροδίζουν 

και γίνονται Άνοιξη 
κι ανασαίνουν βαριά...

λίγο μετά,
αλλάζουν τα μάτια τους 

και γίνονται φύλλα που πέσαν σε ποτισμένο περβόλι...

στις πυκνές τους κορφές,
πάντα θα υπάρχει το ίσως,ενός χειμώνα που πέθανε,
πριχού τ’ Απρίλη η ναισαμιά προλάβει να ματώσει.
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γιατί φοβάμαι μην δεν προλάβω...

δες,

θέριζα νυκτίανθους στην λυκαυγή
και με έπνιξεν η λίμνη...
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γυμνή που έδειχνες 
με όλο εκείνο το καλοκαίρι στα μαλλιά...

έξω,
ένας ξεχασμένος βαρδάρης 

λύγιζε τις συντροφιές των παιδιών,
που πάγωναν στις γωνιές σαν σκονισμένα αγάλματα.

Απρίλης μου ήταν,

τρελός

και όταν ξύπνησα,
ζήτησα ένα ποτήρι Άνοιξη...

...μου έφερε την Ελένη στα χείλη!
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στα αποσιωπητικά,
να στέκεσαι...

αυτά σε κάνουν ποίημα,

κύμα

ή ...

θύμα.
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ενωρίς το χάραμα γεννήθηκα.

ίσα με το μεσημέρι μαράθην ο ανθός μου.

απόγιομα, ξεράθην ο βλαστός μου

και την εσπέραν κατέπεσα.

εσύ,
λέγε με άνθρωπο 

ή και 
κλαρί πικροδάφνης...
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τις όμορφες λέξεις,
τις απίθωσα στη ρίζα της αμυγδαλιάς 

να καρτερούν τον Φλεβάρη.

την αισιοδοξία μου,
την κρέμασα σ’ένα σύννεφο.

φόρεσα ένα καπέλο με χθες,
της νοσταλγίας τις μπότες

κι ένα παλτό ραμμένο τ’ανέμου. 

κοίτα με!
τώρα πια, θυμίζω ποιητή.

στην καρδιά μου, φόρεσα πένθος...
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ήρθες,
πέρασες,

θα σε ξεχάσουν...

γι αυτό,

μετά την βροχή,
να ρουφάς το μύρον της γης.

...να συνηθίζεις.
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βαριά ανασαίνεις μου λυγαριά,
που εγεννήθης κι απέθανες πριχού 

μ’ αναστήσεις...

κείται κορμί π’ ανασαίνει...

ψυχή αναδύεις ως ρίγος απέθαντο 
και κύμα που ξέφυγε 

από γαλήνης το στήθος.

ζήτησα φως 
και φωνή σου εφάνη...

εγίνη εσπέρα 
και αλήθεια φιλήθηκα...  



45
Σ

α
λελλά

ρ
η

 Κ
α

μ
π

ούρ
η

ξέρεις ποιο είναι το μυστικό μου;
πριν από χρόνια,

κοιμήθηκα
μα,

δεν ξύπνησα...

...και όλα αυτά που σου μαρτυρώ, δεν είναι παιδιά μου...

κάποιος τα ψιθύρισε στο πέτρινο μου προσκέφαλο,
ένας αγέρας τα πήρε 

και τα έδεσε με μελάνι 
σε παλιό, ξεχασμένο τετράδιο...
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απόψε,
έρημη πάλι διπλώνει η νύχτα.

ένα της θλίψης σκοτεινό,
βαριά,

που την ψυχή κυνηγά μου...

Χριστέ!!!

ακόμα αισθάνομαι!
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μεγαλώσαμε νωρίς,
μάνα,

σαν τα φιλιά της βροχής,
που ευθύς σφηνωθήκαν στης γης την ποδιά και καρπίσαν...

σβηστήκαν τα παραθύρια του χρόνου,οι τοίχοι νωτίσαν 
και το ψωμί που έπλασες, πάλιωσε, 

μάνα.
οι συγνώμες μου,δεν προκάμαν.
μιά παλιά μου υπόσχεση μόνο,

ακόμα κρατεί,
μάνα.

θα είμαι εκεί 
που τα φύλλα της λεμονιάς μας, βαριά θα ανασαίνουν 

και θα ανασταίνουν
το άρωμα των μαλλιών σου,

τότε που το δάκρυ μου πότιζε την ζεστή αγκαλιά σου,
μάνα.

ταξιδευτής ήμουν, δρομέας εγίνηκα 
κι έμειναν πίσω τα όνειρά μου,

μάνα.

...μα και στην θλίψη του ποιητή, ποτέ δεν έπαψα από την αρχή να 
πεθαίνω,

ακόμα τότε που ήμουν παιδί.
μάνα...
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μερικές φορές, τα βράδια, 
σηκώνω στο βλέμμα κείνο το γανωμένο κύμα 

που σφοδρό,
κατέκλυσε της γης μου το τραύμα.

άλλες πάλι,
βλέπω της νύχτας την παλίρροια 

να λευτερώνει της γαλήνης μου την απλότη,
πάνω σε νεαρές φυλλωσιές που σπαράζουν φιλήδονες.

όταν συλλάβισα στης νυχτός μου τα χείλη,
-γερνώντας μοναχικός-

τον άνεμο και τις ώρες που ξόδεψα...

...ω, αρχέγονα μάκρη που με τυλίξατε!
γλυκύτατον αίμα που σταλάζει γυμνό,

της κεφαλής μου το μαύρο,
απέθανεν θλιβερό...
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εδώ οι άνθρωποι,
σε ρωτούνε τι είσαι,

όχι ποιός είσαι...
τα ονόματα,δεν έχουν καμιά σημασία γι’ αυτούς...

κρατώ ακόμα δροσερό στη τσέπη μου ένα γαρύφαλλο

κι ένα δέντρο μοναχό
στο παραθύρι,

για καληνύχτα...

με λέγανε Λήθη... 
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μοιάζει με γνώριμο,
της θλίψης μου τραγούδι 

κι εσείς δεν το ακούτε γιατί μιλά για τη σιωπή.

εκεί που κάπου μιά ψυχή γεννά
νυκτίανθο,

χαμοσαλεύει θολό το φως κι αναρριγάς.

τον δρόμο,
τον χάνεις
από παιδί

και χάνεσαι ,
σαν τ’ ουρανού τα δύσβατα που στάζουν δάκρυ.

σημασία σε τούτη τη νύχτα
έχει μεγάλη,

να’ναι τα πέταλα σου αίμα...

...πάλι γυμνός εδοξάσθης και θα χαθείς!
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όταν θρέφεις τη μοναξιά,

 
γίνεσαι χθες...
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 Ο Σακελλάρης Καμπούρης  γεννήθηκε στην 
Κάλυμνο, τον Ιούλιο του 1965, αλλά μέχρι τα 35 
του χρόνια ζούσε στην Καλλιθέα. 
Διετέλεσε: 
•Διευθυντής του «Κέντρου Μελέτης Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Γιάννης Χατζίνης».
•Ιδρυτής της «Εταιρείας Τεχνών και Γραμμάτων 
Νέος Πνευματικός Κύκλος».
•Συντονιστής του «Νέου Πνευματικού Κύκλου 
Καλλιθέας».
•Ειδικός συνεργάτης σε θέματα λογοτεχνίας, του 
Πολιτιστικού Οργανισμού, του   Δήμου Καλλιθέας.
•Σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού «Πνευματι-
κή Ζωή».
•Λογοτεχνικός συνεργάτης διαφόρων περιοδικών 
και εφημερίδων ποικίλης ύλης, σε θέματα βιβλι-
οπαρουσίασης και κριτικής λογοτεχνίας, συνήθως 
με δική του στήλη.
•Υπήρξε ενεργό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών από το 1996, ώσπου με δική του 
απόφαση για δεοντολογικούς λόγους, το 2019, 
αιτήθηκε την διαγραφή του από αυτήν.
Κατοικεί μεταξύ Κάλυμνου και Κω, άγνωστος μετα-
ξύ αγνώστων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
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Η πρώτη παρουσία του Σακελλάρη Καμπούρη, 
στα γράμματα έγινε σε ηλικία 17 ετών και ήταν σε 
σχολική ανθολογία.

• «Στα 17 μου Σκαλοπάτια», (σχολική ανθολογία), 
εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Καλλιθέας, Καλλι-
θέα 1983,
• «Άσκηση», (ποιητική συλλογή), έκδοση: 
Ε.Μ.Α.Ε., 1984,
• «Ομόνοια» και «Ομόνοια», (ποιητική συλλογή), 
έκδοση: Αίολος, Αθήνα 1994,
• «Τα Φιλιά Των Καιρών» και «Τα φιλιά των και-
ρών», (ποίηση), έκδοση: Αίολος, Αθήνα 1994,
• «Η Νέα Κάλυμνα» ή «Η νέα Κάλυμνος» έκδοση: 
Ίδμων, Αθήνα 1995, ISBN 960-852-709-6, ISBN 
960-85270-9-0
• «Η αίρεσις του δεν», (ποιήματα), έκδοση: Όμ-
βρος, Αθήνα 1996,
• «Το ημερολόγιο του τελευταίου Αυγούστου», 
επίσης «to imerologio tou teleutaiou augoustou» 
(Greek) Paperback – 1997, ISBN 9607547071, 
ISBN 978-9607547071
• «Ρόδο μου άλικο»,(ποίηση), σε μορφή e-book, 
εκδόσεις Πέντανδρον,Αθήνα 2017, ISBN 978-618-
83040-3-1
• Ανθολόγηση στο έργο «Ελληνοπολωνική Αν-
θολογία», 1997, («Polsko-grecka antologia 
wspσłczesnej poezji[νεκρός σύνδεσμος]», Seria 
Wydawnicza LIBRA nr 80. ISBN 978-83-61412-
19-9)

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
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