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H Φωτεινή Κουτσάφτη σπούδασε μεταξύ άλ-
λων Ιστορία και Αρχαιολογία στο ΑΠΘ, Φιλοσοφία 
στο Πανεπιστήμιο του Wurzburg στη Γερμανία και 
από νωρίς ασχολήθηκε με την λογοτεχνία συγγρά-
φοντας ποίηματα, πεζά και δοκίμια. Συνέγραψε την 
«Αμαρυνθία Άρτεμη» το 2007 λίγο πριν αποβιώσει. 

Μολονότι, λοιπόν, στο περιοδικό δεν δημοσι-
εύονται ποίηματα, αποφασίστηκε όλως εξαιρετικώς 
τιμώντας την μνήμη της να συμπεριληφθεί το συγκε-
κριμένο ποίημα στο παρόν τεύχος. [Σελ. 137-138]

 
Η Αμαρύνθια 
               Άρτεμη

της Φωτεινής 
Κουτσάφτη †

Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ στα ιερά της παράδο-
σης στα ανάκτορα του μύθου,
φτερουγίζοντας στου Ολύμπου τις κορυφές και στις 
ακρογιαλιές της ποίησης,
σκαρφαλώνοντας στις ανεμόσκαλες του ονείρου, στις 
κλίμακες της νόησης, 
στα ηλιοστάσια των ιδανικών.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ στις παρυφές του πε-
πρωμένου, ανοίγοντας διάυλους προς το υπερπέραν, 
προς την ουτοπία και την τελειότητα, αναζητώντας τις 

| Λογοτεχνία

Δ.Κ.



138

παροχές του φωτός και του οξυγόνου, αναζητώντας τα 
σίγουρα λιμάνια των μεγάλων ωκεανών, μετρώντας 
των ανέμων τις τροχιές και της τύχης τις διακυμάν-
σεις.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ αμφισβητώντας τη 
κυριαρχία του σκότους που μου κλέβει αντοχές και 
μνήμες.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ στους δρόμους της 
ελευθερίας, της αγαλλίασσης και της χαράς, ξέροντας 
ότι τα βέλη της είναι φτιαγμένα από είδωλα και εικό-
νες, από κομμάτια της ψυχής μας, κάποιων χιλιάδων 
αιώνων ανθρωπότητας, ξέροντας ότι τα βέλη της η Ελ-
λάδα τα κουβαλά ως πυρομαχικά, για να καθορίζει τα 
όρια της, την έκταση των θαλασσών, των λιμνών, των 
ποταμών, των ξηρών και των ονείρων, της σπονδυλικής 
μας στήλης το περιεχόμενο και των πιστεύων μας την 
εμβέλεια.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ στα δειλινά του Γυ-
μνού, της Καλλιθέας, της Ερέτριας και της Βάθιας, μι-
λώντας με τον Ευβοϊκό και την Εύβοια, μιλώντας με 
ανθρώπους φτιαγμένους από κρύσταλλο και ατσάλι, 
με ανθρώπους που τους γέννησε μια έκρηξη δισεκα-
τομμυρίων μεγατόνων με υλικό τη σκέψη και την αγά-
πη του θεού.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη συναντώ στις καταβόθρες της 
αβύσσου, προσπαθώντας της ζωής μας να διατηρήσω 
την ακεραιότητα, συγκρατώντας τις λάβες των ηφαι-
στείων που ατέλειωτα πλημμυρίζουν όλες μας τις δι-
αστάσεις.
Την Αμαρυνθία Άρτεμη αγαπώ, το μύθο και την ιστο-
ρία, ταξιδεύοντας προς την αιωνιότητα.
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