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Σαράντα μέρες περιδιαβάζαμε το Άγιον 
Όρος κι όταν τελεύοντας πια τον κύκλο ξα-
ναγυρίζαμε, παραμονή Χριστούγεννα, στη 
Δάφνη να φύγουμε, το πιο απροσδόκητο, το 
πιο αποφασιστικό θάμα μάς περίμενε: μέσα 
στην καρδιά του χειμώνα σ’ ένα φτωχό περι-
βολάκι, μια μυγδαλιά ανθισμένη!
Άρπαξα το φίλο μου από το μπράτσο, του 
’δειξα το ανθισμένο δέντρο…
-Τυραννούσαν την καρδιά μας Άγγελε, είπα, 
σε όλο μας ετούτο το προσκύνημα, πολλά 
και πολύπλοκα ρωτήματα και τώρα να η 
απάντηση!
Ο φίλος μου κάρφωσε το γαλάζιο μάτι του 
απάνω στην ανθισμένη μυγδαλιά-έκαμε το 
σταυρό του, σα να προσκυνούσε άγιο θαυ-
ματουργό κόνισμα, και κάμποση ώρα έμεινε 
άλαλος.
Κι ύστερα, αργά:
-Ένα τραγούδι, είπε, ανεβαίνει στα χείλια 
μου-ένα πολύ μικρό τραγούδι, ένα χαϊκάι.
Κοίταξε πάλι τη μυγδαλιά:
-Είπα στη μυγδαλιά: «Αδερφή, μίλησέ μου 
για το Θεό». Κι η μυγδαλιά άνθισε.

[Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, (από 
την περιπλάνηση με τον Άγγελο Σικελιανό στο Άγιο 
Όρος)]

Πόσο όμορφο το παραπάνω κείμενο για 
το …χειμωνιάτικο θαύμα! 
Η αμυγδαλιά, από τα πιο όμορφα δέντρα, 
που ανθίζουν μέσα στο χειμώνα, λατρεύ-
τηκε από λογοτέχνες και ζωγράφους. 

Μια μυγδαλιά και δίπλα της,
εσύ. Μα πότε ανθίσατε;
Στέκομαι στο παράθυρο
και σας κοιτώ και κλαίω.

Τόση χαρά δεν την μπορούν
τα μάτια.
Δος μου, Θεέ μου,
όλες τις στέρνες τ’ ουρανού
να στις γιομίσω.

[Νικηφόρος Βρεττάκος, Μια μυγδαλιά]

Είναι γνωστό, εξάλλου, το ωραιότατο 
τραγούδι σε στίχους του παλιού ποιητή:

Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά
με τα χεράκια της
κι εγέμισ’ από άνθη η πλάτη
η αγκαλιά και τα μαλλάκια της. 
Κι εγέμισ’ από άνθη…... 

[Γεώργιος Δροσίνης, Μια μυγδαλιά]

Όντεν ανθεί η γιαμυγδαλιά
κι ο πεύκος όντε δένει
κι η κοπελιά σα στολιστεί
το νου τ’ ανθρώπου παίρνει.

[Ιωάννης Κονδυλάκης, από συλλογή μαντινάδων]

Στη ζωγραφική η αμυγδαλιά ήταν αγα-
πημένο θέμα του Vincent van Gogh, που 
την απεικονίζει σε πολλούς πίνακές του.

Vincent van Gogh, Ολλανδία 
1. Ανθισμένα κλαδιά αμυγδαλιάς σε ποτήρι

2. Ανθισμένα κλαδιά αμυγδαλιάς

Θαυμαστοί πίνακες ζωγραφικής Ελλή-
νων και ξένων καλλιτεχνών έχουν ως 
θέμα τους την ανθισμένη αμυγδαλιά, 
που ομορφαίνει το χειμωνιάτικο τοπίο!

Γεώργιος Ιακωβίδης, Ελλάδα, Άνθη αμυγδα-
λιάς σε ανθοδοχείο

Henri Manguin, Γαλλία, Αμυγδαλιές σε αν-
θοφορία

Achille Lauge, Γαλλία, Τοπίο με ανθισμένες 
αμυγδαλιές

Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Λίγο ακόμα θα ιδούμε
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
...............................................
[Γιώργος Σεφέρης, Λίγο ακόμα]

Vicki Sullivan, Αυστραλία, Κλαδιά 
αμυγδαλιάς με άνθη

Γιάννης Σταύρου, Ελλάδα, Ανθισμένες 
αμυγδαλιές


