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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

Τ

Α ΘΕΜΑΤΑ που παρουσιάσαμε
την περίοδο 2016-17 με τους Λογοτεχνικούς και Μουσικούς Διαγωνισμούς, για μεγάλους, παιδιά και
εφήβους, από την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι σταθμοί της πνευματικής
ζωής της χώρας μας. Έχουν προκαλέσει πολλές και αξιόλογες συζητήσεις.
Όπως και το Αφιέρωμα για τον ΝΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, με φωτογραφίες και
κείμενα στο περιοδικό. Η αλήθεια είναι
ότι ο καθένας με τον τρόπο του. Εμείς
εδώ στην Ένωση πιστεύουμε ότι ρίζα
και δέντρο και καρπός για την πνευματική πορεία του καθένα μας είναι η δύναμη, το κύτταρο και οι αντοχές του
ατόμου. Το εκλεκτό και το προικισμένο, αν θέλετε άτομο, αυτό που είναι στην ομάδα, μπορεί να βγαίνει
στην κοινωνία, στο έθνος αλλά και να
στέκει ως εποπτική μονάδα και συνθετική δύναμη. Δεν απομακρύνεται «για
χάρη γούστου» και να θυμάται καμιά
φορά να λέει «ευχαριστώ» και ν’ αναγνωρίζει αυτούς που το βοήθησαν.
Πρέπει να έχει πνευματική ποιότητα. Ο
γνήσιος δημιουργός προσφέρει για
τους άλλους κι όχι μόνο στον εαυτό
του. Έχει σταθερότητα και προτιμούμε
να μένει στο πρώτο και αμετακίνητο
θεμέλιο, την αλήθεια. Τίποτα περισσότερο. Καλό καλοκαίρι....
Λ.Β.Τ.

Ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται
από τις εκδόσεις Καζαντζάκη,
που ευχαριστούμε πολύ.
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Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ «ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ»

Δ

ε θα γράψω για τον Καζαντζάκη, μα θ’ αντιγράψω κομμάτια του λόγου από την
ανυπερβλήτου μεγαλείου «Ασκητική» του, που συγκλονίζουν.
Δεν τολμώ να τα μεταφέρω στο μονοτονικό, υπακούοντας σ’ αυτό που είπε ο
Νικηφ. Βρεττάκος: «Πολλὲς φορές, τὰ γραπτά μου δὲν διαβάζονται σωστὰ ὅταν τυπώνονται στὸ μονοτονικό».
Έτσι κι εγώ, από σεβασμό στο μεγάλο διανοητή Νίκο Καζαντζάκη, θα καταχωρήσω
εδώ λίγους από τους πολλούς χρυσούς λόγους του, όπως
Σταμάτης Βασιλάκος
αυτοί γράφτηκαν από τον ίδιο.*
• «Ὅλα τοῦτα ποὺ θωρῶ, γρικῶ, ὀσφραίνομαι κι ἀγγίζω εἶναι πλάσματα τοῦ νοῦ μου.
• Ἐγὼ μονάχα ὑπάρχω.
• (ὅμως) Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου φαινόμενα μονάχα μπορεῖ νὰ συλλάβῃ.
• (Μὰ ἐγὼ) Δὲ δέχομαι τὰ σύνορα, δὲ μὲ χωροῦν τὰ φαινόμενα, πνίγουμαι!
• Ἕνα μονάχα λαχταρίζω: νὰ συλλάβω τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ φαινόμενα.
• Ψυχανεμίζομαι πίσω ἀπ’ ὅλα τοῦτα τὰ φαινόμενα μιὰ μαχόμενη οὐσία. Θέλω νὰ σμίξω
μαζί της.
• (Γι’ αὐτό) ποτὲ μὴν αναγνωρίσεις τὰ σύνορα τοῦ ἀνθρώπου! Νὰ σπᾶς τὰ σύνορα!
• Ποῦ πᾶμε; Μὴ ρωτᾶς! Ἀνέβαινε, κατέβαινε. Δὲν ὑπάρχει ἀρχὴ, δὲν ὑπάρχει τέλος.
• Γυμνάζω σὰν ἄλογο πολεμικὸ τὸ σῶμα μου, τὸ συντηρῶ λιτό, γερό, πρόθυμο. Τὸ σκληραγωγῶ... Ἄλλο ἄλογο δὲν ἔχω.
• Δὲν προφτάσαμε νὰ κάνουμε ἔργα τὶς ἰδέες μας· κάμε τις ἔργα ἐσύ! Τέλεψε (σύ) τὸ
ἔργο μας.
• Κοίταξε τοὺς ἀνθρώπους, λυπήσου τους. Κοίταξε τὸν ἑαυτό σου ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, λυπήσου τον. Μέσα στὸ θαμπὸ σούρουπο τῆς ζωῆς ἀγγίζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον...
• Κύριε (προς το νου), ποιός εἶσαι; Σὰν κένταυρος ὑψώνεσε μπροστά μου, μὲ τὰ χέρια
στὸν οὐρανὸ τανυσμένα, μὲ τὰ πόδια καρφωμένα στὴ λάσπη.
• Εἶμαι Ἐκεῖνος ποὺ αἰώνια ἀνεβαίνει! Ἐγὼ καὶ σὺ μονάχα ὑπάρχουμε.
Διαλέγω τὸν ἀνήφορο, γιατὶ κατὰ κεῖ μὲ σπρώχνει ἡ καρδιά μου. «Ἀπάνω! Ἀπάνω!»
φωνάζει ἡ καρδιά μου, καὶ τὴν ἀκολουθῶ μ’ ἐμπιστοσύνη. ...(κι) Ἀρχίζει ἡ φοβερή, ἡ
μυστικὴ πορεία.
• Ποῦ πᾶμε; Θὰ νικήσουμε ποτέ; πρὸς τί ὅλη τούτη ἡ μάχη; Σώπα! οἱ πολεμιστὲς ποτὲ
δὲ ρωτοῦνε!
• Μοῦ ἀρέσει ὁ κίντυνος. Μπορεῖ νὰ χαθοῦμε, μπορεῖ νὰ σωθοῦμε. Μὴ ρωτᾶς!
• Μὴν καταδέχεσαι νὰ ρωτᾶς: «Θὰ νικήσουμε; θὰ νικηθοῦμε;» Πολέμα!
• Ἄν εἶσαι πολεμιστὴς, μὴ λυπᾶσαι, δὲν εἶναι στὴν περιοχὴ τοῦ χρέους σου ἡ συμπόνοια.
• Ἄν εἶσαι σοφός, πολέμα στὸ κρανίο, σκότωνε τὶς ἰδέες, δημιούργησε καινούριες.
• Ἀπὸ ποῦ ἐρχόμαστε; Ποῦ πηγαίνουμε; Τί νόημα ἔχει τούτη ἡ ζωή;... Χάος!
• Ξέρω τώρα· δὲν ἐλπίζω τίποτα, δὲ φοβοῦμε τίποτα, λυτρώθηκα... εἶμαι λεύτερος...
Δὲ θέλω τίποτα ἄλλο».
* Αντιγράφω από την Δ΄ έκδοση του 1966 των εκδόσεων Ε. Καζαντζάκη
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Παρουσίαση του έργου της ποιήτριας Γιώγιας Σιώκου στο δήμο Βύρωνος, την Πέμπτη 9 Μαρτίου
2017 και ώρα 7.00 μ.μ., από τους Λευτέρη Β. Τζόκα πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
(δεξιά) τη Δήμητρα Νούση νομικό-συγγραφέα, την Ελένη Βασιλοπούλου αντιδήμαρχο παιδείας
και πολιτισμού Δήμου Βύρωνα, τον Πέτρο Ζουμπουλάκη ζωγράφο και τη Γιώγια Σιώκου.

άπληστα τα γεννήματα όλα της γης
ο θάνατος τα σκεπάζει κι ο κύκλος δεν
έχει τέλος πια
το γύρισμα θεριέβει και χάνεται
πήραν φωτιά τα όνειρα κι οι
πεφκοβελόνες
θρονιάστηκαν στ’ αβγερινού το σώμα
κι ο αγέρας ολόγυρα μύρισε αίμα κι αρώματα
απ’ τις ανάσες της καρδιάς π’ αγωνίζεται
να ισορροπίσει του κόσμου τη ζωή
χωρισμένα τ’ άπειρα αστέρια γεμίζουνε
έναν ουρανό φως
η αγάπη ενώνει ζωή και θάνατο
με παρουσία και θύμηση
• δωρος
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Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξης από την Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών στο περιοδικό «Στερεά Ελλάς»

Τ

ην Πέμπτη το βράδυ, 15η Δεκεμβρίου 2016, στην
αίθουσα της ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 και Ομήρου), με την ευκαιρία της Απονομής των Τιμητικών
Διακρίσεων (Βραβεία και Έπαινοι) στους συμμετέχοντες
και διακριθέντες λογοτέχνες στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης-ΔιηγήματοςΧρονικού και Μαρτυρίας, έτους 2016, η Ένωση Ελλήνων
Λογοτεχνών, διά του Προέδρου της κου Λευτέρη Β. Τζόκα,
σε σεμνή τελετή, απένειμε ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ–ΠΛΑΚΕΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ, σε δύο αξιολογότατα περιοδικά: στο μηνιαίο περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ», «ό,τι επί έτη ογδόντα οκτώ μετ’ επιμελείας εκδιδόμενο πολλαχώς συμβάλλει στη μάθηση της Ναυτικής
Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Παράδοσης και Ναυταθλητισμού»
και στο περιοδικό «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ», με τη συμπλήρωση 48 χρόνων από την έκδοσή του, «ως αναγνώριση
της μακρόχρονης πολύτιμης προσφοράς του στον Τύπο,
την Λογοτεχνία, την Ιστορία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνία
και την Παράδοση της Ρούμελης και όχι μόνο».
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Ειδικότερα για τη βράβευση του περιοδικού «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ», ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ κ. Λευτέρης
Β. Τζόκας, εισηγητικά, αναφέρθηκε με λακωνική συντομία στην ίδρυση, τη λειτουργία και την εκδοτική πορεία
του περιοδικού, που από το 1969 κυκλοφορεί ανελλιπώς, την πληθωρική, κατά τεύχος, ύλη του με κείμενα
αξιοπρόσεχτα που δεν πληροφορούν μόνο, αλλά επιπλέον διακρίνονται για τον παραστατικό και λαμπερό
λόγο, την αμεσότητα της έκφρασης, την εγκρατή γνώση
και τη γλωσσική τους πληρότητα που κάνουν το περιοδικό να κατέχει περίοπτη θέση στο πάνθεο των περιοδικών όλης της Ελλάδας.
Στη συνέχεια, κάλεσε στο βήμα για την απονομή,
τον καλό φίλο της Ένωσης, τον πνευματικό άνθρωπο κ.
Ηλία Ασημακόπουλο, άοκνο δημιουργό του περιοδικού
«ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ» και την κόρη του κα Φανή Ασημακοπούλου, Δρ. ΕΜΠ (που συνεχίζει επάξια το έργο του
πατέρα της και διευθύνει το περιοδικό με επιτυχία και
ευθύνη, ως ιδιοκτήτρια και εκδότριά του) να παραλά-
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βουν το ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ. Φανερά κατασυγκινημένος, παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Ηλίας Ασημακόπουλος, αντιφωνώντας εμπνευσμένα, είπε με παλλόμενη απ’ τη συγκίνηση φωνή:
«Κύριε Πρόεδρε
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
Κυρίες και Κύριοι του ΔΣ
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
Κυρίες και Κύριοι,
Πρώτα-πρώτα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για
την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε να γίνουμε κι εμείς
μέτοχοι της μεγάλης χαράς και συγκίνησης που ένα
Ιστορικό Εθνικό “Ίδρυμα”, θα έλεγα, η Ένωση Ελλήνων
Λογοτεχνών, συμπληρώνει 86 ολόκληρα χρόνια προσφοράς στα Γράμματα και συνεχίζει με πιο έντονους
ρυθμούς, στους σημερινούς μάλιστα χαλεπούς χρόνους,
την προσφορά του.
Μπορεί να περάσαμε από τη Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα στη σημερινή, εκπληκτική ηλεκτρονική πρόοδο του 21ου, δεν βλέπουμε, όμως, αναγέννηση και διαφωτισμό για εμάς τους Έλληνες στον
πολιτιστικό τομέα. Αντίθετα, βλέπουμε καθημερινή οπισθοδρόμηση, βλέπουμε να μεγαλώνει το πολιτιστικό
κενό στη σκέψη και στη συμπεριφορά μας και να ξεχνούμε τις ανεπανάληπτες πνευματικές αξίες του
έθνους μας, που μας κληροδότησαν οι μεγάλοι κλασικοί φιλόσοφοι: ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης
και πολλοί άλλοι.
Εδώ θα μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, να τολμήσω κάτι και αυτό το κάτι προέρχεται από την εμπειρία, πρώτα τη δημοσιογραφική, την οποία απέκτησα
από την επί 60 και πλέον έτη άσκηση του λειτουργήματος και ύστερα από τη συμμετοχή μου εις τον υπό
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την ευρείαν έννοιαν χώρο των Γραμμάτων και της Λογοτεχνίας, αφού η καθημερινή επί 50 και πλέον χρόνια
σχέση μου με τους στην κυριολεξία λογοτέχνες, όπως
εσείς εδώ, ήταν τόπος και τρόπος πορείας ζωής.
Το ιστορικό, λογοτεχνικό, λαογραφικό περιοδικό
που εκδίδουμε επί μισό αιώνα συνεχώς, από το έτος
1969, υπήρξε η δεξαμενή και το βήμα, από το οποίο
πέρασαν εκατοντάδες πραγματικοί, όπως κι εσείς,
λογοτέχνες και έχουν αποτυπώσει τα βήματά τους
στις 20 και πλέον χιλιάδες σελίδες μέσα στους 48
βιβλιοδετημένους ετήσιους τόμους του περιοδικού
και, μάλιστα, με το πιστοποιητικό της υγιούς πνευματικότητος, με το πιστοποιητικό της καθαράς σκέψεως ως προς τις προτεραιότητες και τις αληθινές
ανθρώπινες αξίες, μακριά από την πρωτόγνωρη χαλάρωση των ηθών.
Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να τολμήσω να πω ότι
εσείς, εμείς όλοι, για το καλό του Έθνους μας, για το
καλό του Πιστεύω του Έλληνα, για το καλό των παιδιών μας, πρέπει να εντείνουμε τη δράση των πνευματικών ανθρώπων και να ωθήσουμε όλους τους προβληματισμένους στη ροή της Ιστορίας και του Πολιτισμού
για μια ισορροπημένη και υγιή κοινωνία. Πρέπει εμείς
όλοι να ανατρέψουμε τα αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα
του σημερινού βάρβαρου πολιτισμού.
Με την ευχή, λοιπόν, η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών,
το ιστορικό αυτό σωματείο, να μακροημερεύει για το
καλό του ελληνικού Έθνους, σας ευχαριστούμε για την
τιμή που μας προσφέρατε – δείγμα αγάπης και αλληλοεκτίμησης – και ευχόμαστε η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών να καλύπτει συνεχώς και ευρύτερα και μαζικότερα τον λογοτεχνικό χώρο γιατί το αξίζει.
Σας ευχαριστούμε.»
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THΛ.-FAX210-3819571 – e-mail:eel1930@gmail.com – www.logotexnes.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει, για το έτος 2017, τους πιο κάτω Πανελλήνιους Διαγωνισμούς:
α) ΠΟΙΗΣΗΣ:
Μέχρι είκοσι (20) στίχους έμμετρους ή ελεύθερους,
β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ:
Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,
				
με θέμα: «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη».
γ) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,
δ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Μέχρι 50 σελίδες, μεγέθους Α4.
ε) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
(Ποίηση ή Διηγήματα), τριών τυπογραφικών και άνω
				
(Έκδοση 2016 - 2017)
Όλα τα θέματα του διαγωνισμού είναι ελεύθερα και μέγεθος γραμματοσειράς ARIAL 12.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
2. Να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα
αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζομένου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα πέντε αντίτυπα και
ο μικρός φάκελλος να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
Τ.Θ.8231 Τ.Κ. 102 10 Αθήνα
Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλλου αποστολής να αναγραφεί το ψευ
δώνυμο.
3. Ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. Θα λαμβάνεται υπόψη
η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
4. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.
5. Ο χρόνος και ο χώρος της απονομής των βραβείων και επαίνων θα ανακοινωθεί
έγκαιρα τηλεφωνικώς στους ενδιαφερόμενους και θ’ αναρτηθεί από τις 14 Δεκεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.logotexnes.gr
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν,
καθώς και οι τιμηθέντες με πρώτο βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς της
Ένωσης.
7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 210-3819571, καθημερινώς.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
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Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων Παιδικού και Εφηβικού
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2017

Τ

ην Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017
στις 6:30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου η απονομή
των Τιμητικών Διακρίσεων του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού για Παιδιά και Εφήβους, της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού
έτους 2016-2017.
Η τελετή συντονίστηκε με επιτυχία
από την υπεύθυνη του ΔιαγωνισμούΤαμία της Ένωσης κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, την Αντιπρόεδρο κ. Πολυξένη Γιάχου, τον Κοσμήτορα κ. Λεωνίδα
Χαζίρογλου και τον Γενικό Γραμματέα
κ. Απόστολο Φορλίδα.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Β. Τζόκας, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους είπε χαρακτηριστικά: « Ένα ποτάμι από παιδιά λαμπροφορεμένα από Ελλάδα και

10

Κύπρο ήρθαν εδώ για να ποτίσουν το
δέντρο της Λογοτεχνίας και τις ψυχές
μας. Τα ευχαριστούμε. Θα ταξιδέψουμε
μαζί τους σε κήπους ειδυλλιακούς με τ’
αστραφτερά τους φτερουγίσματα. Θα
δείξουν τη στοχαστική τους διάθεση και
εξέλιξη. Εδώ ο Πήγασος πετιέται ανάερος και από τα ύψη οραματίζεται τους
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πολιτισμούς αρχαίους και νεώτερους,
σε ό,τι ωραίο και αθάνατο, μέσα σ’ αυτούς που δημιούργησε η τέχνη. Με δύναμη και ζωή συνεχίστε το ταξίδι και τ’
όνειρο για τον εαυτό σας, εμάς και τον
κόσμο. Εδώ στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών σας περιμένουμε για να σας
τιμήσουμε, να σας θαυμάσουμε, να σας
συμβουλεύσουμε και να σας χειροκρο-
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τήσουμε. Έτσι θα περάσουν τα έργα
σας στην αιωνιότητα».
Στη συνέχεια, η κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και την
Κύπρο, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ένωσης, τόνισε πως το σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας του
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διαγωνισμού είναι η χαρά της δημιουργίας που βίωσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες γράφοντας τα έργα τους και
παρουσίασε αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την απονομή των βραβείων, ενώ
η κ. Πολυξένη Γιάχου έκανε τη σύνδεση

12
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του φετινού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
με τους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς
των προηγούμενων ετών και με τον
Μουσικό Διαγωνισμό της Ένωσης. Όπως
είπαν: «Φέτος είχαμε 72 συνολικά διακρίσεις μαθητών και μαθητριών. Από
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αυτές 20 είναι από την Κύπρο. Όσον
αφορά το φύλο, είχαμε 48 διακρίσεις
κοριτσιών και 24 αγοριών. Από αυτά,
τεχνών αποκαλύπτει πως υπάρχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και σχολεία με συνεχή παρουσία στους διαγωνισμούς
μας. Αρκετοί από τους φετινούς διακριθέντες συμμετείχαν στους διαγωνισμούς
προηγούμενων ετών και κάποιοι είχαν
στην ποίηση τα 14 ήταν αγόρια και τα
30 κορίτσια. Στο διήγημα 10 ήταν τα
αγόρια και 18 τα κορίτσια. Μια ματιά
στο αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
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διακριθεί και σε χαμηλότερες ηλικιακές
κατηγορίες. Παράλληλα συμμετέχοντες
στους μαθητικούς διαγωνισμούς μετά
την αποφοίτησή τους από τη βασική
εκπαίδευση επανέρχονται στους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς Ενηλίκων και
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ποιήματα βραβευμένα στους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς μαθητών και ενηλίκων μελοποιούνται από μαθητές και
μαθήτριες και παρουσιάζονται στο
Μουσικό Διαγωνισμό της Ένωσης».
Αφού ευχαρίστησαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για την υποστήριξή τους
στο έργο της Ένωσης, τη συνέπειά τους,
το πνεύμα συνεργασίας και την ευαι-
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σθησία με την οποία μελέτησαν τα μαθητικά έργα, αναφέρθηκαν στις απαρχές της ποίησης, που ήταν πάντα μελοποιημένη, και στην τάση που επικράτησε από τη δεκαετία του ’60 και
ύστερα να μελοποιούνται ποιήματα καταξιωμένων ποιητών από έλληνες συνθέτες, παρουσίασαν σύντομο βιογρα-

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

15

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

φικό του συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου
και κάλεσαν στη σκηνή μαέστρο κ. Νίκο
Χριστοδουλή για την παρουσίαση μουσικού αφιερώματος στη μελοποιημένη
ποίηση.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος από το
δίσκο «Η εντεκάτη εντολή» σε ποίηση
Νίκου Γκάτσου και μουσική Γιώργου
Χατζηνάσιου ακούστηκαν τα τραγούδια
«Το παιδί με το ταμπούρλο», «Η εντεκάτη εντολή», «Πέφτει βροχή» και

16

ΤΕΥΧΟΣ 203

«Γιαρέμ-γιαρέμ», ενώ από το δίσκο
«Πλησιάζοντας τον Καβάφη» σε ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη και μουσική Γιάννη Σπανού το τραγούδι
«Ομνύει». Τραγούδησαν οι Έντμοντ
Κόνα, Γιάννης Καρατζάς, Κέλυ Ντούλια και Σταύρος Τζιτάνος συνοδευόμενοι από τους Θαλή Τριανταφύλλου στο
πιάνο, Κωνσταντίνο Γαλατούδη στο
μπουζούκι και Νίκο Χριστοδουλή στα
κρουστά. Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε
στην κ. Δέσποινα Παπαδιονυσίου, μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία αναπτύσσοντας το
θέμα: «Ταξιδεύοντας με όχημα την
ποίηση», τόνισε πως: «Οι δημιουργίες
των παιδιών μας αποτελούν για εμάς
τους ενήλικες, πηγές έντονου προβλη-
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ματισμού, περισυλλογής, ανάληψης ευθύνης, απολογισμού αλλά και επαναπροσδιορισμού των αρχών και των θέσεων που ορίσαμε για να ζούμε αλλά
και να ζούνε». Ακολούθησαν οι απονομές των Βραβείων κατά ηλικιακή κατηγορία και λογοτεχνικό είδος.
Τους διακριθέντες μαθητές τίμησαν με
την παρουσία τους μέλη της Κριτικής
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Επιτροπής του Διαγωνισμού και μέλη της
Ένωσης που απένειμαν τα Βραβεία, φίλοι
της Ένωσης καθώς και εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες από όλη την Ελλάδα
και την Κύπρο που ταξίδεψαν ειδικά για
να παρευρεθούν στην εκδήλωση.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΩΝ

Ε

να ποτάμι σήμερα από παιδιά
λαμπροφορεμένα ξεχύθηκαν
από τα σπίτια τους και ήρθαν
εδώ, για να ποτίσουν το δέντρο της
Λογοτεχνίας και τις ψυχές μας, απ’
την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι αυτά
τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όλων
των βαθμίδων της Μάθησης, που έλαβαν μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
(Ποίησης και Διηγήματος), της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών το 2016, που καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε και
σας ευγνωμονούμε για τη συμμετοχή
και τη δύναμή σας, που φτερώνι με τη
γραφή σας. Μας συγκινήσατε εδώ
στην Ένωση και η Κριτική Επιτροπή
του Διαγωνισμού, έσκυψε με πολλή
αγάπη, μεράκι και σεβασμό στα γραφτά σας ν’ αξιολογήσει. Κατάφερε να
κάνει το καλύτερο. Την ευχαριστούμε.
Εσείς, με ψυχή και μάτια ανοιχτά,
τραβήξατε για πιο ψηλά, σε πλατύτερους και καθαρότερους ουρανούς.
Έτσι, η πατρίδα μας κι Εσείς, μεταμορφωθήκατε και γιγαντωθήκατε.
Πλατύνατε τη γραφή σας σε νέους ορίζοντες. Εμείς σας ευχαριστούμε...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με αντικει-

μενικότητα, είδε τα κείμενά σας. Σ’
αυτή ήταν εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων της σχολικής ζωής, Φιλόλογοι, Σχολικοί Σύμβουλοι, Δάσκαλοι
και λογοτέχνες. Με ξεχωριστή έγνοια
και ιδιαίτερα αισθήματα για τον καθένα σας, μπήκαν στους μοσκοβολι18

στούς κήπους των γραφτών σας, για
να αποθησαυρίσουν όλα αυτά που
γράψατε. Τους ταξιδέψατε σε κήπους
ειδυλλιακούς, με τ’ αστραφτερά σας
φτερουγίσματα. Δείξατε τη στοχαστική διάθεση και εξέλιξη. Εκεί που ο
Πήγασος πετιέται ανάερος και από
τα ύψη του οραματίζεται τους Πολιτισμούς, αρχαίους και νεότερους, σε
ό,τι ωραίο και αθάνατο, μέσα σ’ αυτούς που δημιούργησε η Τέχνη. Με
δύναμη και ζωή συνεχίστε το ταξίδι
και τ’ όνειρο για τον εαυτό σας, εμάς
και τον κόσμο. Εδώ, στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σας περιμένουμε.
Θα μας βρείτε δίπλα σας, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, ακλόνητοι και δίκαιοι, να σας τιμήσουμε,
να σας θαυμάσουμε και να σας συμβουλέψουμε, να σας χειροκροτήσουμε.
Αυτή είναι η αρμονία των πάντων, για
να περάσουν τα έργα σας στην αιωνιότητα!...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τις υπεύθυνες του
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μία κα Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου και
για τη Διοργάνωση-Συντονισμό-Πα
ρουσίαση την Αντιπρόεδρο κα Πολυξένη Γιάχου και Κοσμήτορα της Ένωσης Λεωνίδα Χαζίρογλου. Ακόμη ευχαριστίες πρέπουν στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ένωσης, τον Γεν. Γραμματέα Απόστολο Φορλίδα, την Έφορο
Βιβλιοθήκης κα Άννα Μοσχονίδου και
το εκλεκτό μέλος μας Γιάννη Τσούτσια, που με τον Μαέστρο-Μουσικό
Νίκο Χριστοδουλή στέκονται αρωγοί
στην προσπάθεια που κάνουμε με τις
εκδηλώσεις της Ένωσης και όλα τα
μέλη μας.
– Ευχαριστώ από καρδιάς την Κριτική Επιτροπή του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, από την Ελλάδα και την
Κύπρο, που θ’ αναφερθούν παρακάτω, για την ξεχωριστή επιμέλεια,
την ευθύνη που επωμίσθηκαν, για να
φέρουν σε αίσιο πέρας τον όγκο των
γραφτών, που χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζεται κι ευρύνεται στις δύο
χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρο, που
συμμετέχουν.
– Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της χώρας και της
Κύπρου, των τριών βαθμίδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), που οδήγησαν
υπεύθυνα τα λογοτεχνικά φτερουγίσματα των μαθητών κι έχουμε σήμερα
το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα που
είναι ζηλευτό απ’ όλους μας.
– Ευχαριστούμε τους Γονείς και
Κηδεμόνες των παιδιών που στέκονται δίπλα τους και τα ενισχύουν
πνευματικά, ηθικά και οικονομικά,
στην προσπάθεια που κάνουν τα βλαΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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στάρια τους και χαίρονται κι αυτοί
μαζί τους για τις επιτυχίες τους.
– Ευχαριστούμε από καρδιάς τον
Μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο, που σε λίγο θα μας ταξιδέψει με
τις μελωδίες του και τους ερμηνευτές, τον 12ετή μαθητή, πολυβραβευμένο Έντμοντ Κόνα, τον Γιάννη Καρατζά, την Κέλλυ Ντούλια και τον
Σταύρο Τζιτάνο, που θ’ ακουστούν
σε λίγο.
– Την εκπαιδευτικό, φιλόλογο, μέλος της Ένωσης και της Κριτικής
Επιτροπής του Διαγωνισμού Δέσποινα Παπαδιονυσίου, που θ’ αναπτύξει το θέμα της: «Ταξιδεύοντας
με όχημα την Ποίηση». Ένα θέμακίνητρο για τα παιδιά στα μονοπάτια
της Ποίησης.
– Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνεςμουσικούς: Θαλή Τριανταφύλλου
(πιάνο), Κωνσταντίνο Γαλατούδη
(μπουζούκι), Σταύρο Τζιτάνο (κιθάρα)
και το μαέστρο-μουσικό μας, μέλος
της Ένωσης και Πρόεδρο του Μουσκού Διαγωνισμού, που είχε τεράστια
επιτυχία πριν ένα μήνα (17/2/2017)
Νίκο Χριστοδουλή, που συνοδεύει την
ορχήστρα με τακρουστά του.
– Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που
βρίσκεστε ανάμεσά μας, από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, την
Ήπειρο μέχρι τα νησιά του Αρχιπελάους μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για
τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια), Γονείς
και Κηδεμόνες, Εκπαιδευτικοί, που
συνοδέψατε τα παιδιά, από την Κύπρο, κι ήρθατε ειδικά για την αποψινή
εκδήλωση. Σας ευχαριστώ.
19
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«Ταξιδεύοντας με όχημα την Ποίηση»
Αξιότιμε
κύριε
πρόεδρε της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, μέλη της κριτικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί, γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, κάποτε, ο ποιητής

Δέσποινα Παπαδιονυσίου
Οδυσσέας Ελύτης, έγραψε πως «η ποίηση
πάντοτε είναι μία, όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από που βλέπει
κανείς τον ουρανό. Εγώ, είχε πει, τον έχω
δει από καταμεσής της θάλασσας».
Διαβάζοντας τα ποιήματά σας, αυτά τα λόγια του ποιητή ξεδιπλώθηκαν μπροστά μας
μέσα από τις λέξεις σας, μέσα από τα νοήματά
σας, μέσα από τις σκέψεις σας. Συναντήσαμε
μικρούς ηλικιακά αλλά μεγάλους πνευματικά
δημιουργούς της ζωής, που με όχημα την ποίηση ταξιδεύουν αναζητώντας να ξεκλειδώσουν
τα πιο επηρμένα μυστήρια, να προσεγγίσουν
τα πιο άβατα σημεία του αιώνιου και του εφήμερου, να εξηγήσουν το διαχρονικό γιατί της
θνητής μας φύσης.
Παιδιά που σηκώνουν τα μάτια τους προς
τον ουρανό αλλά τον αντικρίζουν με γκρίζο
χρώμα, σκοτεινό, ομιχλώδη και αυτό τα πληγώνει και τα πονά.
Κάνουν τις πληγές τους λέξεις και σα ζωγράφοι ψυχής τις αποτυπώνουν σε ένα χαρτί, κραυγάζοντας με το δικό τους υπέροχο και αγνό τρόπο
για όλα όσα τα προβληματίζουν αλλά και τα στιγματίζουν στο ταξίδι της ζωής τους. Ακροβατώντας
ανάμεσα στο αναλλοίωτο και στο μεταβαλλόμενο
προσπαθούν να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν
τα ανερμήνευτα, τα άφατα κοσμικά μυστήρια, να
20

μεταγγίσουν τις προσωπικές τους συγκινήσεις
αλλά και να καυτηριάσουν ανελέητα τις προδοσίες που βιώνουν γύρω τους. Ένας άδικος κόσμος
στο χώρο του πραγματικού με πολέμους, προσφυγιά, αδικίες, στιγματισμούς, ρατσισμούς
αλλά και νεκρούς έρωτες, γίνεται το υλικό μέσα
από το οποίο αντλούν πτυχές του, μετασχηματίζοντάς το σε ποιητικές λέξεις και φράσεις.
Έτσι, καταθέτουν το δικό τους δυναμικό γυρεύοντας να του προσδώσουν ένα προσωπικό
στίγμα, μια δικιά τους πινελιά που θα το αφορίσει από τον κόσμο του φθαρτού και θα το
οδηγήσει στον κόσμο της ποιητικής αφθαρσίας
Κάτω από το πέπλο μια βαθιάς ερωτικής
διάδρασης με την ποίηση, ακόμα βαθύτερης
επιθυμίας εκμυστήρευσης αλλά και αδήριτης
ανάγκης εξωτερίκευσης, κοινωνούν τις σκέψεις,
τους δισταγμούς τους, τις αγωνίες τους, τα
ερωτηματικά τους, επιχειρώντας να επιτύχουν
ένα είδος ευθανασίας των πραγμάτων που
υποφέρουν μέσα τους.
Οι δημιουργίες των παιδιών μας, είτε σύντομες είτε μακροσκελείς, αποτελούν για όλους
εμάς τους ενήλικες, πηγές έντονου προβληματισμού, περισυλλογής, ανάληψης ευθύνης, απολογισμού αλλά και επαναπροσδιορισμού των
αρχών και των θέσεων που ορίσαμε για να
ζούμε αλλά και να ζούνε.
Συνάμα, όμως, αποτελούν και την αναντίρρητη διαβεβαίωση πως όσο θα υπάρχουν και
θα κυοφορούνται τέτοιες ποιητικές προσπάθειες που εξυψώνουν την αλήθεια, την αγάπη,
τον έρωτα, την ειρήνη μέσα από τις ποιητικές
φωνές των παιδιών μας, θα υπάρξει και η ελπίδα πως ο ουρανός που θα αντικρίσουν κάποτε θα είναι γαλάζιος και καθαρός.
Γιατί καταμεσής της θάλασσας γράφτηκαν
όλα αυτά τα ποιήματα του φετινού μας διαγωνισμού…
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Θεατρική Παράσταση «Η κρίση του Ορέστη»
Απονομή Χρυσών Μεταλλίων

ην Παρασκευή 5 Απριλίου 2017 και
ώρα 19:00 στην αίθουσα της Χ.Α.Ν.
(Ακαδημίας 36 και Ομήρου) πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή εκδήλωση
για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης.
Η θεατρική ομάδα της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα, σε
συνεργασία με την Ένωση, παρουσίασε
την θεατρική παράσταση «Η Κρίση του
Ορέστη» σε κείμενα Σταμάτη Βασιλάκου,
μέλους της Ένωσης και σκηνοθεσία Θάνου
Περιστέρη.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Β. Τζόκας,
τόνισε πως αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ένωση η συνεργασία με την Ανωτέρα
Σχολή Δραματικής
Τέχνης Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα και
ευχαρίστησε
τον
σκηνοθέτη της παράστασης Θάνο Περιστέρη, τους ηθοποιούς Βασίλη Μαστρογιάννη, Ευθυμία Κωστόπαππα,
Λεμονιά Κοχειλά
και Πάνο Κούλη
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και τον συγγραφέα Σταμάτη Βασιλάκο.
Ακολούθησε σύντομη αναφορά στο
ιστορικό της υπόθεσης από τον συγγραφέα. Όπως είπε, η αθώωση του Ορέστη
από τον Άρειο Πάγο για το αδίκημα της
μητροκτονίας, με παρέμβαση της Αθηνάς λόγω ισοψηφίας των δικαστών, δεν
τον λυτρώνει από τις ηθικές και κοινωνικές του ευθύνες. Στην προσέγγιση του
αρχαίου μύθου στην «Κρίση του Ορέστη», ο Ορέστης δεν παρουσιάζεται ως
δέσμιος του πεπρωμένου του, που προχωρά στο αδίκημα της μητροκτονίας,
αλλά ως άτομο με ελεύθερη βούληση
και η λύση της τραγωδίας δεν έρχεται
με τη μητροκτονία αλλά με τη δική του
αυτοκτονία.

22
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Στη συνέχεια, οι μοναδικές ερμηνείες
των ηθοποιών και η εμπνευσμένη σκηνοθεσία του Θάνου Περιστέρη, παρά το
λιτό σκηνικό και τα ελάχιστα μέσα που
είχαν στη διάθεσή τους, μας μετέφεραν
το κλίμα της τραγικότητας, των εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων και
της αγωνίας του ανθρώπου που προσπαθεί να κυριαρχήσει στη μοίρα του.
Μετά το τέλος της παράστασης ο
Πρόεδρος της Ένωσης κ. Λευτέρης Τζόκας απένειμε Χρυσό Μετάλλιο Πνευμα-
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τικής Αξίας Α΄ Τάξεως στην Ανωτέρα
Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Βογιατζή-Τράγκα, για τη συμβολή της στην
ανέλιξη του ελληνικού Θεάτρου από το
1926 έως σήμερα και τη συνεργασία της
με την Ένωση στο ανέβασμα των θεατρικών παραστάσεων «Η Δίκη του Σωκράτη» (20-10-2014) και «Η Κρίση του
Ορέστη» (5-4-2017), σε κείμενα Σταμάτη
Βασιλάκου. Το μετάλλιο παρέλαβε η Διευθύντρια της Σχολής κα Χριστίνα Τράγκα. Ακολούθησε απονομή Χρυσού Με-
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ταλλίου Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως
στον θεατρικό συγγραφέα-Νομικό-μέλος
της Ένωσης κ. Σταμάτη Βασιλάκο.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στον σκηνοθέτη Θάνο Περιστέρη και τους ηθοποιούς
Βασίλη Μαστρογιάννη (Ορέστης), Ευθυμία Κωστόπαππα (Ηλέκτρα), Λεμονιά
Κοχειλά (Κλυταιμνήστρα) και Πάνο
Κούλη (Πυλάδης), ως ελάχιστη ένδειξη
αναγνώρισης της προσφοράς τους στην
Ένωση και στον Πολιτισμό γενικότερα.
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Παρουσίαση Βραβευμένων Μουσικών Έργων

ο απόγευμα της Παρασκευής, 28
Απριλίου 2017, η αίθουσα της
Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 36 και Ομήρου) πλημμύρισε από ρυθμούς και μελωδίες, καθώς μαθητές και μαθήτριες,
που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο και
Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό της
Ένωσης, σχολικού έτους 2016 -2017, συνοδευόμενοι από γονείς και εκπαιδευτικούς, κουβαλώντας τα μουσικά τους
όργανα, ταξίδεψαν από Ελλάδα και
Κύπρο για να παρευρεθούν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση και να
παρουσιάσουν τα βραβευμένα έργα
τους.
Όλοι και όλες βρίσκονταν στο χώρο
από πολύ νωρίς, ώστε να γίνει η απαραίτητη για την επιτυχία της εκδήλωσης
ηχοληψία, υπό την καθοδήγηση του
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υπεύθυνου της διοργάνωσης μαέστρου
και συνθέτη-μέλους της Ένωσης Νίκου
Χριστοδουλή.
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Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης
τους προσκεκλημένους υποδέχονταν
μελωδικά, παίζοντας πιάνο, οι βραβευ-
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μένες μαθήτριες Μαρία Γιατράκη και
Μυρσίνη Καλλέ.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Β. Τζό-

εκδήλωσης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλής
ευχαρίστησε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους και τους
υποσχέθηκε ότι θα είναι δίπλα τους και

κας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε τον Νίκο Χριστοδουλή και την Αντιπρόεδρο της Ένωσης
Πολυξένη Γιάχου για τη διοργάνωση της
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θα τους στηρίζει σε κάθε δημιουργική
τους προσπάθεια.
Την εκδήλωση άνοιξε ο βραβευμένος
μαθητής Έντμοντ Κόνα με το τραγούδι
«Αλληλούια» σε στίχους Νίκου Γκάτσου
και μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και
συνέχισαν οι Βασιλική Γιατράκη (τραγούδι-μπουζούκι), Μαρία Γιατράκη
(πιάνο) και Μιχάλης Γιατράκης (μπουζούκι) με το τραγούδι «Πες μου μια
λέξη» σε στίχους Αλέκου Σακελλάριου
και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.
Ακολούθησε η παρουσίαση των βραβευμένων έργων από τους δημιουργούς
τους:
1. Ο μαθητής Δημοτικού Δρακωτός
Αχιλλέας, από Εκπαιδευτήρια τα «Ν.
Μπακογιάννη», τραγούδησε παίζο-
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ντας κλασική κιθάρα το έργο του «Ο
καιρός και ο χρόνος».
2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το
1ο Γενικό Λύκειο Πάτρας: Αθηνά Οικονομίδου, Δέσποινα Σακκούλη, Μαρία Αυγέρου, Νικολίνα Μπαρλή, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Μυρσίνη
Καλλέ, Αλκυόνη Βαλουξή, Ισμήνη
Βαλμά, Γεώργιος Τούμπλαρης και
Αλέξανδρος Λιάτσος τραγούδησαν
και ενορχήστρωσαν, παίζοντας πιάνο,
μπουζούκια, βιολί και σάζι, το έργο
τους «Γυναίκες του ξεριζωμού, αρχαίες και νέες Τρωάδες».
3. Ο διακεκριμένος και στον Μουσικό Διαγωνισμού της Ένωσης, έτους 2014, μαθητής Γεώργιος Μανάκος από Εκπαι-
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δευτήρια Τρικάλων «Αθηνά», έπαιξε
στο πιάνο το έργο του «First Trip».
Η μαθήτρια Κωνσταντίνα Κατσαφάνα, από το 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης,
έπαιξε στο πιάνο το έργο της «Χρωματοπωλείο».
Ο μαθητής Ιάσων Ζαφειρόπουλος
από 2ο Γυμνάσιο Παιανίας παρουσίασε ηχογραφημένο το έργο του
«Absence».
Ο μαθητής Αλέξης Χαραλάμπους,
από Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας,
Κάτω Πολεμιδιών Λεμεσού, έπαιξε
στο πιάνο το έργο του «Ερωτικό κάλεσμα», σε ποίηση Μενέλαου Λουντέμη, συνοδευόμενος από τη μαθήτρια Βικτώρια Μπογκντάνοβιτς στο
συνθεσάιζερ. Τραγούδησε η μαθήτρια Αντωνία Κωνσταντίνου.
Ο μαθητής Ανδρόνικος Μαλτέζος,
από 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης,
παρουσίασε, παίζοντας μπάσο και
ντραμς, το έργο του «Είπα ξείπα»,
συνοδευόμενος από τον Γιάννη Παναγόπουλο στην ηλεκτρική κιθάρα.
Τραγούδησε η Μαριαλένα Καπέκκη.
Ο μαθητής Σοφιανός Παπαευθυμίου,
από 5ο Λύκειο Τρικάλων, τραγούδησε, παίζοντας κιθάρα, το βραβευμένο έργο του «Το λουλούδι», συνοδευόμενος από τη Λαμπρινή Γαλάνη
στο πιάνο και την Ηλιάνα Γούλα στο
βιολί.
Η μαθήτρια Μαρία Γιατράκη, από το
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης,
έπαιξε στο πιάνο τα έργα της «The
curious» και «Η φυγή». Τραγούδησε
η Ανδριάνα Κόλλια.
Ο μαθητής Θωμάς Σπαρτινός, από το
2ο Γενικό Λύκειο Ναυπλίου, παρου-
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σίασε ηχογραφημένο το έργο του
«Epic Soundtrack».
11. Η διακεκριμένη και στο Μουσικό Διαγωνισμό της Ένωσης έτους 2014,
μαθήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου,
από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, έπαιξε στο πιάνο το έργο της
«Somnambulist».
12. Η μαθήτρια Σοφία Αλεξάνδρου, από
το Λύκειο Παπάγου, έπαιξε στο
πιάνο το έργα της «Mare Nostrum»
και «Πλούτος», συνοδευόμενη από
την Ίλια Τηλιακού στο βιολοντσέλο.
Τραγούδησε η Χαραλαμπία Πνευματικού.
13. Ο μαθητής του 90ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Έντμοντ Κόνα, τραγούδησε παίζοντας πιάνο το έργο
του «Τα παιδιά», σε ποίηση Άκη
Σταμούλη και Βάλιας Γκλούσκου.
Στους συμμετέχοντες μαθητές και
μαθήτριες απονεμήθηκαν αναμνηστικά
διπλώματα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Ένωσης,
που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Τη
διαδικασία της απονομής συντόνισαν με
επιτυχία η Ταμίας της Ένωσης Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, ο Κοσμήτορας
Λεωνίδας Χαζίρογλου και ο Γενικός
Γραμματέας Απόστολος Φορλίδας.
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Εκδήλωση βράβευσης της Ε.Ε.Λ. σε μέλη της Κληρικούς
& Ιεροψάλτες. Αφιέρωμα στον Ηπειρώτη ποιητή,
δημοσιογράφο, πολιτικό Χρήστο Χρηστοβασίλη

Μ

ια ξεχωριστή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, τη
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, από
την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, στην
αίθουσα της ΧΑΝ στην Αθήνα. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, που τυγχάνει
να είναι κληρικοί και ψάλτες και το δεύτερο μέρος της, ήταν αφιερωμένο στον
ηπειρώτη ποιητή, δημοσιογράφο, πολιτικό, Χρήστο Χρηστοβασίλη.
Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών στους
κόλπους της, διαθέτει κληρικούς και ιεροψάλτες που έχουν ενδιαφέρον λογοτεχνικό έργο ή έχουν βραβευθεί σε Λο-
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γοτεχνικούς Διαγωνισμούς. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση προσεκλήθησαν και
βραβεύθηκαν με Τιμητικό Δίπλωμα, για
τη σπουδή και προσφορά τους στην
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καθ’ ημάς Ανατολική Ορθόδοξο Εκκλησία, τη διατήρηση της Εκκλησιαστικής
Παράδοσης και της Βυζαντινής Μουσικής, διά του Υπουργήματος της Ιεροσύνης και της Ψαλτικής Τέχνης.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός
Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Απόστολος Φορλίδας, που
με περιεκτικό τρόπο και πλήρη νοημάτων ομιλία, προσέδωσε τα χαρακτηριστικά του κληρικού και του ψάλτου,
που συνυπάρχουν στην τέλεση των Ακολουθιών στο ναό. Αναφέρθηκε στους
πρώτους κληρικούς-αρχιερείς που ήταν
οι ένδεκα Απόστολοι, όπως το κατά
Ματθαίον αναφέρει : «…πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το Όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα
ενετειλάμην υμίν και ιδού εγώ μεθ’
υμών είμι πάσας τας ημέρας έως της
συντελείας του αιώνος. Αμήν.». Στην
ομιλία του, ανέπτυξε την πλούσια σε
θρησκευτικά νοήματα και συναισθήματα ξεχωριστή ποιητική δημιουργία,
που είναι η Υμνογραφία και πώς οι μελωδοί-υμνογράφοι διαμόρφωσαν ανά
περίσταση στο τυπικό των Ακολουθιών
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και Μυστηρίων, το σχετικό ψαλτικό
υλικό, που αναλλοίωτο υφίσταται λειτουργικά στους αιώνες. Μια σύνθεση
που συνυπάρχει με τις θείες Λειτουργίες, του αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Ιακώβου Αδελφοθέου,
Αποστόλου κι Ευαγγελιστού Μάρκου.
Στην θρησκευτική παράδοση και στη
λατρεία και έτσι όπως διαμορφώνονταν
το τυπικό της Λειτουργικής, συντάχθηκαν ποιητικά κείμενα που εναρμονίστηκαν με το λατρευτικό στοιχείο και τους
πιστούς.
Απ’ την ωδή, τον ύμνο, τον παιάνα,
οδηγηθήκαμε στη θρησκευτική ποίηση,
ειδικά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Ο κ. Φορλίδας ανέφερε πως η Βυζαντινή Μουσική, στηρίζεται στις δικές
της νότες. Έτσι όπως τις προσδιόρισαν
οι πρώτοι χοράρχες. Δεν έχει σχέση με
τη μουσική της δύσης και δε διαθέτει το
κλασικό πεντάγραμμο. Διαθέτει τη δική
της σημειογραφία που εμπλουτίσθηκε
στο πέρασμα των αιώνων και ανάλογα
διαμορφώνει την ερμηνεία και το ύφος
ψαλσίματος.
Όμως ο κληρικός, όπως ανέφερε, συνοδεύεται στα λειτουργικά καθήκοντα
31
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απ’ τους ψάλτες. Το χορό. Αναπόσπαστη σχέση και αναγκαία συνύπαρξη μεταξύ τους. Ο χορός στην ουσία, αντιπροσωπεύει το λαό. Τον πιστό.
Ο χορός, η παρουσία πιστών, οι ψάλτες σε μια θεία Λειτουργία, είναι αναπόσπαστο μέρος τους. Δε μπορεί να τελεστεί θεία λειτουργία, αν δεν υπάρχει
έστω κι ένας μόνο πιστός.
Στη συνέχεια της ομιλίας του, ανέφερε πως στους πρώτους αιώνες, έχουμε
τροπάρια, που είναι ύμνοι απλοί, για
την Αγία Τριάδα (Τριαδικά), τη Θεοτόκο
(Θεοτοκία), τους Μάρτυρες (Μαρτυρικά), καθώς και άλλα πρόσωπα και γεγονότα. Αργότερα, δημιουργούνται
ομάδες τροπαρίων (κοντάκια, κανόνες),
για να τονιστεί η σημασία των γιορτών
της Εκκλησίας και να εμπλουτιστεί η
λατρεία.
Η εκκλησιαστική υμνολογία, προσέθεσε, επηρέασε το έργο αρκετών λογοτεχνών, τόσο πεζογράφων όσο και ποιητών.
Διαθέτουμε, τόνισε, πεφωτισμένους
και σπουδαγμένους κληρικούς, αλλά
και κληρικούς, που εμπειρικά και με
μεγάλη αφοσίωση μεταδίδουν το Λόγο
του Κυρίου με ταπείνωση και αφοσίωση. Ομοίως υπάρχουν Ιεροψάλτες με
πτυχία και πολυετή φοίτηση σε ωδεία
και σχολές, αλλά έχουμε και εμπειρικούς ψάλτες, που και χωρίς αυτούς σε
μικρές πόλεις και χωριά δε θα είχαν οι
πιστοί τη θρησκευτική ζωή και παρουσία στις θείες Λειτουργίες και τα Μυστήρια.
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο πρώην
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Τάκης Παπαδημη32
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τρίου, λογοτέχνης, δάσκαλος αλλά και
από ετών ψάλτης με μουσικές γνώσεις
και κατάρτιση. Στην ομιλία του τόνισε
την σπουδαιότητα της προσφοράς στη
ζωή της Εκκλησίας των πρακτικών ιεροψαλτών, αλλά και όσων έχουν κάνει
σπουδές κι έχουν αποκτήσει κατάρτιση,
που δε τους περιορίζει απλά στο να συνυπάρχουν στην ψαλτική τέχνη, αλλά
αποκτούν και καλλιτεχνική οντότητα
μέσα από αυτήν.
Ακολούθησε η ομιλία του μέλους μας
θεολόγου κι εκπαιδευτικού κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος
αναφέρθηκε στην ιστορία και διαδρομή
της ψαλτικής τέχνης, την προσφορά των
ψαλτών στην Εκκλησία, το τυπικό και
όσα συνθέτουν την Υμνολογία και το
υλικό των Ακολουθιών.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών είχαν κληθεί να
παραλάβουν Τιμητικό Δίπλωμα για την
προσφορά τους ως κληρικοί ή ιεροψάλτες τα μέλη μας: π. Μιλτιάδης Μίτσελλ,
π. Σπυρίδωνας Λόντος, Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος, Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά, Απόστολος Καλδάνης,
Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Τάκης Παπαδημητρίου, Απόστολος Φορλίδας. Επίσης Τιμητικό Δίπλωμα εκλήθησαν να
παραλάβουν οι : π. Γεώργιος Κόκκινος,
π. Ηλίας Μάκος, π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος, π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης,
π. Παναγιώτης Πρελιάς, μοναχή Αικατερίνα (Κανέλλου), Ιωάννης Τσώλης,
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Αρτεμησία
Μερκουριάδου.
Την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση στην
αίθουσα της ΧΑΝ, που διαθέτει και παΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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ρεκκλήσιο, ομόρφυναν πασχαλινά τροπάρια, ύμνοι κι απολυτίκια που μελωδικά ερμήνευσαν δημιουργώντας μια
κατανυκτική ατμόσφαιρα βυζαντινού
κάλλους, τα μέλη μας: Τάκης Παπαδημητρίου, Κώστας Σπυρόπουλος, Παρα-
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σκευή Τσουπαροπούλου- Καμπά, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Απόστολος
Καλδάνης. Το αφιερωματικό μέρος της
εκδήλωσης έκλεισε με το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών…», που χορός και παριστάμενοι έψαλαν με συγκίνηση.

Αφιέρωμα στον Χρήστο Χρηστοβασίλη
Η βραδιά, στο δεύτερο μέρος της, ήταν
αφιερωμένη στον ποιητή, δημοσιογράφο,
πολιτικό της Ηπείρου, Χρήστο Χρηστοβασίλη (1861-1937). Ο πρόεδρος της ΕΕΛ
κ. Λευτέρης Β. Τζόκας αναφέρθηκε εκτε-

νώς στο έργο και την προσωπικότητα του
Χρηστοβασίλη, το εκδοτικό έργο μέσα
απ΄ την εφημερίδα «Ελευθερία» (19231937) και το πολιτισμικό περιοδικό «Ηπειρώτικα Φύλλα» (1936). Ο πρ. Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Τάκης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε συνοπτικά στο λογοτεχνικό και αγωνιστικό έργο του Χρ.
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Χρηστοβασίλη. Στη συνέχεια, ο καθηγητής και λογοτέχνης μέλος μας κ. Νίκος
Κακαϊδής, ανέπτυξε εκτενώς την πορεία,
το λογοτεχνικό και δημοσιογραφικό έργο
του Χρηστοβασίλη, την ανάμειξή του στην
πολιτική, αλλά και στον απελευθερωτικό
αγώνα και δη στην Ηπειρώτικη Επανάσταση του 1878 και στα αντάρτικα σώματα κατά των τούρκων, οι οποίοι δυο
φορές τον συνέλαβαν, αλλά κατόρθωσε
να διαφύγει. Αναφέρθηκε δε στην ιδιαίτερη λογοτεχνική του διαδρομή και το
ύφος της γραφής του. Απαγγελία έργου
του Χρήστου Χρηστοβασίλη έκανε με ιδιαίτερη απόδοση η Ειδ. Γραμματέας της
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Άννα
Μπουρατζή-Θώδα.
Κλείνοντας η όμορφη αυτή βραδιά,
που ήταν η τελευταία της περιόδου για
το Α΄ εξάμηνο του 2017, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρης Β. Τζόκας, ευχήθηκε σε όλους καλό
Καλοκαίρι, υγεία και δημιουργική λογοτεχνική διάθεση-έργο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος
για μαθητές των τάξεων Α΄ -Β΄ -Γ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2016-17

Η

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ. Παναγιώτα Μπαλινάκου και κ. Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση, εκπαιδευτικούς-μέλη της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και κ. Αναστασία Χατζηαλεξίου,
εκπαιδευτικό, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης και διηγήματος που γράφτηκαν από παιδιά των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού,
συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των κριτικών
επιτροπών το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 στη Στέγη της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα
παρακάτω:
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Μια εικόνα χίλιες λέξεις», με το ψευδώνυμο «Παιδί», που ανήκει στην Εφραίμ Σπυρόπουλο, από το Δημοτικό
Σχολείο Αργύρη Λαιμού, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Δυο
μάτια», με το ψευδώνυμο «Κυάνια», που ανήκει στην Στυλιανή Κελίρη,
από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Γλυκιά Πατρίδα», με το ψευδώνυμο
«Αμέλεια», που ανήκει στη Βασιλική Καρκατσέλα, από το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Λιτόχωρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Ο δρόμος για
το σχολείο», με το ψευδώνυμο «Άλεξ», που ανήκει στην Αλεξάνδρα Χριστοφόρου, από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων Λάρνακας.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας», με το ψευδώνυμο
«Ερμής», που ανήκει στον Γιάννη Μόσχοβα, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ένα άγνωστο παιδί», με το ψευδώνυμο
«Σπαρτιάτης», που ανήκει στον Κωνσταντίνο Αντωνάκο, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Όταν έχει Πανσέληνο», με το ψευδώνυμο
«Αριστοφάνης», που ανήκει στον Χρήστο Κούκουλη, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου.
34
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Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ένα ταξίδι», με το ψευδώνυμο «Μάγια»,
που ανήκει στην Καλλιόπη Δαβιώτη, από το από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτόχωρου.
2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Το πιο μακρινό ταξίδι», με το ψευδώνυμο «Μινώταυρος», που ανήκει στην Παΐσιο Ρεΐζη, από τα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Το όνομά μου… Ειρήνη», με το ψευδώνυμο «Κυάνια», που ανήκει στην Στυλιανή Κελίρη, από το Γ΄ Δημοτικό
Σχολείο Δερύνειας.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια χαρούμενη στιγμή», με το ψευδώνυμο «Πεταλούδα», που ανήκει στην Μαρία-Ελένη Αϊβάτογλου, από την
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc στον Πειραιά.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο τρελός βασιλιάς», με το ψευδώνυμο
«Φεφέη», που ανήκει στην Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα, από τα εκπαιδευτήρια Μάνεση.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο μικρός μου αδελφός», με το ψευδώνυμο «Ανδρομέδα», που ανήκει στην Χριστίνα Δασκαλάκη, από την
Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc στον Πειραιά.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια της
Άννας», με το ψευδώνυμο «Χαρίζω δύναμη», που ανήκει στην ΕυσταθίαΑναστασία Τσασιλίδου, από τα εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος»
Θεσσαλονίκης.
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε
όλους όσους έλαβαν μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά Α΄- Β΄-Γ΄ Τάξεων Δημοτικού
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική
Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες
μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε
όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της
δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Π. Μπαλινάκου, Φ. Τζόκα-Ζήση, Α. Χατζηαλεξίου
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Μια εικόνα, χίλιες λέξεις
Εφραίμ Σπυρόπουλος
Είδα πέρυσι στις ειδήσεις τούτη τη φωτογραφία.
Νόμιζα πως κολυμπούσε ένα μωρό στην παραλία
με τα πόδια βουτηγμένα μες την άμμο και
τα χέρια του απλωμένα σαν φτερά αγγέλου επάνω.
Σκέφτομαι πως θα κοιμάται από το παιχνίδι εξαντλημένο.
Δεν φαντάζομαι καθόλου πως δεν είναι κουρασμένο.
Είναι ένα παιδί διωγμένο, ένα πλάσμα κυνηγημένο
δίχως μάνα και πατρίδα, δίχως φως και δίχως ελπίδα.
Είναι ένα παιδί πεσμένο, στην αλμύρα παγωμένο,
Αϊλάν το όνομά του, χωρίς σύνορα η καρδιά του.
Θα ήθελα να τον είχα φίλο, να του έδειχνα παιχνίδια
για να είναι ευτυχισμένος και πολύ προστατευμένος.

Δυο μάτια
Στυλιανή Κελίρη
Δυο μάτια σκυθρωπά, δυο μάτια δακρυσμένα, μάτια θρύψαλα.
Πόλεμος... Σκότος... Προσφυγιά.
Φωνές ανθρώπων, φωνές απόγνωσης!
Μια μουχλιασμένη βάρκα, άγρια κύματα, εκατό ψυχές.
Κρύο τσουχτερό, πείνα ανυπόφορη, κλάμα... φόβος... τρόμος!
Το πρώτο φως της αυγής, πύρινος ήλιος, ασημένια σελήνη.
Απέραντη θάλασσα, απέραντο πέλαγος, απέραντη μοναξιά.
Μάτια που βουλιάζουν, μάτια που πονούν, μάτια κουρέλια.
Χέρι Ελπίδας, χέρι Ανθρωπιάς, χέρι Στοργής!
Τέλος η βροχή, μια νέα αρχή! Είναι όμορφη η ζωή!
Δυο μάτια χαρωπά, δυο μάτια γελαστά, γεννάνε την ελπίδα.
Όνειρα... Χρυσόσκονη... Ζωή!
36
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Ο δρόμος για το σxολείο
Αλεξάνδρα Χριστοφόρου
Για κάποια παιδιά,
ο δρόμος για το σχολείο είναι μια μεγάλη περιπέτεια...
Κάποιες φορές είναι μοναχικός,
άλλοτε συντροφικός,
όμως ακόμη τρομακτικός...
Μα είναι και δύσκολος, κουραστικός.
Πολλές στιγμές αβέβαιος ή επικίνδυνος,
δύσβατος, πολύωρος...
Για κάποια παιδιά,
ο δρόμος για το σχολείο είναι το πέρασμα από παγωμένα ποτάμια,
είναι η αναρρίχηση στα απότομα βράχια,
είναι η ισορροπία στις ετοιμόρροπες γέφυρες,
είναι το τράβηγμα των γιγάντιων κουπιών,
είναι το κολύμπι διαμέσου μολυσμένων νερών...
Στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, στην Αιθιοπία,
στην Υεμένη, στην Κολομβία, στη Βραζιλία...
Αυτά τα παιδιά έμαθαν από μικρά,
της ζωής την ασχημιά!
Αυτά τα παιδιά έχουν μόνο την καρδιά τους
για να ταΐσουν τα όνειρά τους...

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Γλυκιά πατρίδα

Η δύναμη της φιλίας

Βασιλική Καρκατσέλα

Γιάννης Μόσχοβας

Ελλάδα μου, πατρίδα μου,
μητέρα των ηρώων,
χώρα του φωτός
και των Ολύμπιων θεών σου.

Η φιλία βρίσκεται παντού
και όλους τους ενώνει,
τα πάντα πολεμάει
και την κακία νικάει.

Γέννησες Μέγα Αλέξανδρο,
Πλάτωνα και Σωκράτη
που έφτασε η χάρη τους
στου κόσμου όλα τα κράτη.

Η μοναξιά και ο εγωισμός
φεύγουν πέρα από τη γη,
ενώ η αγάπη και η συνεργασία
κυριαρχούν στη ψυχή.

Δίδαξες την Οδύσσεια
μήνυμα της ελπίδας,
μήνυμα υπομονής
και αγάπη της πατρίδας.

Γεμάτοι χαρά
οι κάτοικοι της γης,
ενώνουν τις δυνάμεις τους
και είναι ευτυχείς.

Καμιά σαν εσένανε
τόσο γλυκιά πατρίδα.
Ελλάδα μου πανέμορφη
του κόσμου η κοιτίδα!

Η φιλία είναι λέξη δυνατή
που φωτίζει την ψυχή,
και είναι το κλειδί
για ειρήνη παντοτινή.

Ένα άγνωστο παιδί
Κωνσταντίνος Αντωνάκος
Είδα στις ειδήσεις ένα παιδί,
που δεν ήταν σαν εμένα.
Δεν έτρεχε, δεν έπαιζε, δεν είχε σπίτι.
Ήταν όλα χαμένα.
Ερχόταν με μια βάρκα
για να ζήσει πιο ευτυχισμένα.

38

Όμως η βάρκα βούλιαξε
και τα όνειρά του ήταν πάλι χαμένα.
Θα ’θελα αυτό το παιδί
να ήταν σαν κι εμένα,
με παιχνίδια, με σπίτι,
φίλους και γονείς,
όλα φροντισμένα.
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Ένα ταξίδι
Καλλιόπη Δαβιώτη
Θέλω να πάω ένα ταξίδι, όχι τόσο για να διασκεδάσω
αλλά για να δω τα αξιοθέατα, να δοκιμάσω καινούριες γεύσεις.
Να μάθω μια καινούρια γλώσσα, να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους.
Άραγε τι ρούχα να φοράνε; Έχουν τις ίδιες συνήθειες με εμάς;
Πώς να είναι τα σπίτια τους, έχουν αυλές, έχουν μπαλκόνια;
Αναρωτιέμαι τι ζώα να υπάρχουν εκεί;
Θα ήθελα ν’ ανεβώ σ’ έναν ελέφαντα, άραγε πόσο ψηλός να είναι;
Τουλάχιστον πέντε μέτρα. Πόσο μεγάλη προβοσκίδα να έχει;
Τι λουλούδια να υπάρχουν εκεί;
Φαντάζομαι να είναι πολύχρωμα με πράσινα φύλλα.
Θα ήθελα να τα γνωρίσω όλα.
Τα πάντα να δω, ν’ ακούσω, να μυρίσω και να τα γευτώ!
Θα ήθελα να έρθουν και στη δικιά μας χώρα
για να γνωρίσουν και αυτοί τα δικά μας αξιοθέατα,
τις ομορφιές, τις γεύσεις, τα έθιμα και τον πολιτισμό!

Όταν έχει πανσέληνο
Χρήστος Κούκουλης
Σήμερα έχει πανσέληνο.
Το φεγγάρι το λαμπερό
γέμισε όλο το δωμάτιο φως.

μαθαίνουμε της μουσικής τα μυστικά.
Σαν παιδιά αγαπάμε αληθινά,
κι όλα είναι δυνατά.

Χαρούμενος είμαι πια
κι ας μου λείπει η μοναξιά.
Μια κιθάρα χαϊδεύω απαλά
και σου χτενίζω τα μαλλιά.
Γράφω μαζί σου τραγούδια μελωδικά
που μας ταξιδεύουν σε μέρη μαγικά.
Με τις νότες αγκαλιά

Μόνο που αν το φεγγάρι σβήσει,
το όνειρο μας θα σκορπίσει.
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Σήμερα που έχει πανσέληνο.
κλείσε τα μάτια και νιώσε το φως,
άκου τη μουσική και προχώρα πάντα
[εμπρός.
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To πιo μακρινό ταξίδι

άποτε ζούσε ένα αγοράκι που το
έλεγαν Ζήνων. Ήταν πολύ φτωχό
παιδάκι, αλλά πολύ αισιόδοξο
και δεν έχανε το κουράγιο του. Μόλις
έγινε 9 χρονών, οι οικονομικές δυσκο-

Παΐσιος Ρεΐζης
λίες που αντιμετώπιζε ο πατέρας του
θα του άλλαζαν τη ζωή σε μια νύχια. Ο
Ζήνων, αγαπούσε τα γράμματα και ήταν
άριστος μαθητής. Εκείνο το πρωί, κατάλαβε πως επικρατούσε βαριά ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ο πατέρας του τους
ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα χρέη του και θα τους έπαιρναν
το σπίτι.
– Λυπάμαι, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν τα κατάφερα. Ο εχθρός ήταν
πιο δυνατός... Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε. Από τότε που με έδιωξαν από τη
δουλειά όλα πήραν την κάτω βόλτα.
Ο Ζήνων πέταξε το πρωινό του και
άρχισε να τρέχει. Η μητέρα έβαλε τα
κλάματα και έτρεξε από πίσω του.
– Γιε μου θα μαζέψω λεφτά, δεν θ’
αφήσω να χάσουμε το σπίτι μας. Μ’
ακούς; Το σχολείο σου θα το συνεχίσεις.
Δεν θα μείνουμε στο δρόμο.
..........................................................................
Ένα χαμόγελο έσκασε στο προσωπάκι του Ζήνωνα. Όταν μπήκαν μέσα,
όλα τα παιδιά της έτρεξαν κοντά στους
δύο ξένους. Το ένα έφερε σοκολατάκια.
Το μικρό έφερε τα παιχνιδάκια του κοιτώντας τον Ζήνωνα σαν να τον προσκαλούσε να παίξουνε. Η Αννούλα με τα
40
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κατάξανθα μαλλιά έφερε έναν φάκελο,
κοιτώντας τη μητέρα της, η οποία της
έγνεψε καταφατικά σαν να της έλεγε,
συνέχισε.
– Ορίστε, αυτές είναι οι οικονομίες
μας. Τις μαζεύαμε όλα τα χρόνια από τα
κάλαντα, τα χαρτζιλίκια μας και κάποιες
γενναιοδωρίες των παππούδων μας. Α,
ξέχασα, είναι και από τα έργα που κατασκευάζαμε όλοι μαζί και τα πουλήσαμε στο παζάρι του σχολείου. Η μητέρα
του Ζήνωνα, αρνήθηκε, ενώ δεν μπόρεσε
να συγκρατήσει ένα δάκρυ που πρόδωσε
την αμηχανία της.
-Όχι, αγάπη μου, δεν μπορώ να πάρω
τους κόπους σας, κι έδωσε το φάκελο
πίσω. Η κα Αργυρώ, δυναμική όπως
ήταν, μπήκε μπροστά και είπε:
– Πάρτε τα, τα μαζεύαμε για να
τους πάμε ένα ταξίδι στην Disneyland,
αλλά έτσι κι αλλιώς με χίλια ευρώ,
έχουμε πολύ μέλλον για να τα καταφέρουμε με οχτώ παιδιά. Έτσι, θα πληρώσετε το χρέος σας και θα σωθεί μια
οικογένεια από το να μείνετε άστεγοι.
Υπάρχει μεγαλύτερο ταξίδι, από αυτό
που ενώνει τους ανθρώπους; Όλοι χαμογέλασαν και ο Ζήνωνας έλαμψε από
χαρά. Η μητέρα του έπεσε στην αγκαλιά της κας Αργυρώς και της φιλούσε
τα χέρια. Ευλογημένη γυναίκα. Ευλογημένη οικογένεια. Έξω είχε κρύο, μα
μέσα είχε πολλή ζέστη, ανάμεσα σε
πραγματικούς ανθρώπους, σε πραγματικούς χριστιανούς. Εκεί, που νιώθεις
άνθρωπος.
n
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Το όνομά μου... Ειρήνη

Μ

αμά μου μ’ ακούς; Εγώ σου μιλάω.
Γνωρίζεις τη φωνή μου; Νομίζεις πως
ζω στο σκοτάδι; Κι όμως βλέπω! Βλέπω
τη μικρή μας βάρκα να χορεύει στη φουρτου-

Στυλιανή Κελίρη
νιασμένη θάλασσα. Βλέπω ανθρώπους στριμωγμένους. Βλέπω ανθρώπους φοβισμένους.
Φοβάμαι, μανούλα μου. Μπορείς να με αγκαλιάσεις; Σε νιώθω να χαϊδεύεις την κοιλιά σου.
Θέλω να με κρατήσεις κοντά σου. Κρυώνω! Σε
βλέπω να είσαι τυλιγμένη με την κουβέρτα,
αλλά τρέμεις! Ο αέρας είναι τόσο παγωμένος,
μα εσύ προσπαθείς να με κρατήσεις ζεστή.
Νιώθω πόσο πολύ μ’ αγαπάς, παρόλο που δε
με έχεις αντικρύσει ακόμα, δε με έχεις σφίξει
ακόμα στην αγκαλιά σου.
Πόσο θα κρατήσει αυτό το ταξίδι; Η θάλασσα αγριεύει. Θα αντέξει αυτή η βάρκα; Ο

Η

Μια χαρούμενη στιγμή

μουν μόνη ώσπου μου ήρθε και δεν μου
ήρθε έτσι απλά, αλλά πάντοτε ήθελα μία
αδερφή. Γι’ αυτό μια μέρα προσευχήθηκα και με άκουσε η Παναγίτσα. Ένα Σάββατο,
τότε γεννήθηκε!

Μαρία-Ελένη Αϊβάτογλου
Η μαμά γύρισε μαζί με ένα πλασματάκι.
Εγώ, η γιαγιά και ο θείος μου πήγαμε σπίτι από
το σπίτι της γιαγιάς που βρισκόμασταν.
Μπαλόνια πέταγαν ψηλά στον ουρανό και με
περίμεναν πολλά δώρα. Αλλά το πιο μεγάλο
δώρο ήταν η αδερφή μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου.
Όλοι ήταν εκεί. Οι γιαγιάδες, ο παππούς, οι
θείοι, η θεία, τα ξαδέρφια μου και φυσικά η
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

μπαμπάς πού είναι; Γιατί δεν μπορούσε να έρθει μαζί μας; Βλέπω ρανίδες να κυλάνε στα
μάγουλά σου. Φοβάσαι κι εσύ μαμάκα μου;
Τι συμβαίνει; Βοήθεια, μαμά! Ακούω φωνές!
Βουλιάζουμε...
–Άνθρωποι στη θάλασσα! Πρόσφυγες!
–Στείλτε κι άλλες βάρκες!
–Χρειαζόμαστε νοσοκόμους!
Αντίκρυσα το πρώτο φως της αυγής. Ευχαριστώ, μαμά, που μ’ έφερες στον κόσμο. Εύχομαι
σε αυτή τη γη να βλέπω μονάχα ουράνια τόξα.
Εύχομαι αυτή η γη να μυρίζει ευωδιαστά άνθη.
Εύχομαι ν’ ακούω πουλιά να κελαηδούν μελωδικούς σκοπούς. Εύχομαι σε τούτη τη γη οι άνθρωποι να χαμογελούν, να χορεύουν, να αγαπούν!
Θα σε ονομάσω ΕΙΡΗΝΗ, μου είπες μόλις με
κράτησες στην αγκαλιά σου. Προσεύχομαι να
μη φωλιάσει ποτέ ο φόβος στην καρδιά σου. Θα
σ’ αγαπώ για πάντα!
n

μαμά κι ο μπαμπάς. Όμως ο πιο σημαντικός
καλεσμένος, ήταν ένα κοριτσάκι, μια μπέμπα, η
αδερφή μου. Δυστυχώς κοιμόταν. Δεν την είχα
φανταστεί έτσι όπως την είδα, πάντως φαινόταν καλό παιδάκι.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένιωθα ενθουσιασμό, χαρά, περιέργεια.
Όσο μεγάλωνε καταλάβαινε πιο πολύ το παιχνίδι, γιατί μέχρι τότε έπαιζε με κουδουνίστρες.
Το πρώτο παιχνίδι μαζί το παίξαμε στη γιαγιά.
Όσο μεγάλωνε το παιχνίδι γινόταν πιο κανονικό,
μέχρι και τα συναισθήματα και οι κινήσεις.
Τώρα πια τα ελέγχει όλα αυτά. Το θέμα δεν
είναι αυτά. Το θέμα είναι πως την αγαπώ και
με αγαπά. Γιατί το να έχει κάποιος ένα αδερn
φάκι είναι κάτι μοναδικό.
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Ο τρελός βασιλιάς

ην πρώτη μέρα στο σχολείο, η κυρία μας καλωσόρισε στη Δευτέρα
Δημοτικού. Μας είπε ότι για να
γνωριστούμε, θα λέει ο καθένας το όνομά
του και το επάγγελμα που θέλει να κά-

Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα
νει όταν μεγαλώσει. Η Μαρία είπε ότι
θέλει να γίνει μοδίστρα, γιατί της αρέσουν τα φορέματα. Ο Νίκος, που είναι ο
φασαριόζος, είπε μηχανικός, γιατί του
αρέσουν τα αυτοκίνητα. Η Ελένη, είπε
δασκάλα, σαν τη θεία της. Ο Θανάσης
είπε ότι θέλει να γίνει γιατρός, για να
κάνει καλά τους αρρώστους. Τότε πετάχτηκε ο Μάριος και είπε ότι θέλει να
γίνει πλούσιος! Αμέσως η κυρία του είπε
πως αυτό δεν είναι επάγγελμα.
«Για να το καταλάβετε παιδιά μου
καλύτερα θα σας πω μια ιστορία: Μια
φορά και έναν καιρό ήταν ένας τρελός
βασιλιάς. Ήθελε όλοι να του λένε συνέχεια μπράβο! Ήθελε να τον κολακεύουν
και να του λένε ότι είναι σπουδαίος.
Μια μέρα του ήρθε μια ιδέα. Διέταξε
να φτιάξουν ένα χρυσό άγαλμά του και
να το βάλουν έξω από το παλάτι για να
το προσκυνούν όλοι!
Κάθε πρωί έβγαινε στο μπαλκόνι του
παλατιού για να δει όλους τους υπηρέτες του παλατιού κι όλους τους στρατιώτες να προσκυνούν γονατιστοί το
άγαλμά του. Του φάνηκαν όμως λίγοι.
Σκέφτηκε ότι θα γίνουν πολλοί, αν κάθε
μέρα βρίσκει τέσσερις νέους πιστούς.
Έδωσε λοιπόν διαταγή να πάνε στην
αγορά οι φρουροί του και να του φέρουν
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τέσσερις ανθρώπους για να προσκυνήσουν το τεράστιο άγαλμά του. Και οι
τέσσερις έκαναν ό,τι τους είπαν.
..........................................................................
–“Τόλμησες να με προσβάλεις και να
μην προσκυνήσεις το άγαλμά μου; Δεν ξέρεις ότι σε περιμένει μεγάλη τιμωρία;”
–“Βασιλιά μου, δεν έχω χρήματα, ούτε
περιουσία για να μου τα πάρεις. Όσοι με
συναντούν στο δρόμο με διώχνουν και
κάποιοι με χτυπούν, νομίζοντας ότι δεν
έχει αξία η ζωή μου. Άρα το μόνο που
μου έχει απομείνει είναι η τιμή μου. Δεν
θα τη χάσω λοιπόν προσκυνώντας το
ψεύτικο άγαλμά σου”.
Ο βασιλιάς ακούγοντας αυτά τα λόγια ντράπηκε πολύ. Κατάλαβε το φοβερό λάθος του. Κατάλαβε ότι είχε χάσει
την αξιοπρέπειά του. Είχε ρεζιλευτεί.
Έδωσε αμέσως διαταγή να γκρεμίσουν
το άγαλμα, να λιώσουν το χρυσάφι και
να το κάνουν νομίσματα. Όλα τα νομίσματα τα μοίρασε στο λαό του. Έτσι ο
βασιλιάς ήταν πολύ χαρούμενος. Και οι
πολίτες ήταν πολύ χαρούμενοι που είχαν
έναν τόσο δίκαιο βασιλιά δεν τους ζητούσε πια φόρους.
Μετά από χρόνια ο βασιλιάς έπαψε
να είναι πλούσιος, αλλά ήταν πλούσιος
σε φίλους. Κάθε σπίτι στο βασίλειο του
είχε στο σαλόνι μια φωτογραφία του βασιλιά!»
Άρα παιδιά μου, καταλάβατε, μας
είπε η δασκάλα μας, ότι δεν έχει σημασία να είναι κανείς πλούσιος. Σημασία
έχει να είναι αγαπητός. Να τον αγαπάνε
όλοι οι άνθρωποι.
n
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Ο μικρός μου αδερφός

Ε

χω ένα μικρό αδερφάκι, τον
Νικόλα! Είναι τεσσάρων χρονών, έχει καστανά μάτια και
μαλλιά, είναι πολύ λεπτός, λίγο κοντούλης αλλά είναι και δυνατός.
Γεννήθηκε το 2013. Όταν τον έφεραν οι γονείς μου στο σπίτι, συγκι-

Χριστίνα Δασκαλάκη
νήθηκα πολύ! Ηταν πολύ γλυκός! Οι
γονείς μου με άφησαν να τον ακουμπήσω. Θυμάμαι πως ήταν μαλακός
σαν πούπουλο!
Είμαστε πολύ αγαπημένοι! Χαίρομαι που δεν είμαι μόνη μου και
έχω ένα αδερφάκι. Κάνουμε πολλά
πράγματα μαζί. Παίζουμε έξω στην
αυλή, κάνουμε ποδήλατο, ζωγραφίζουμε και παίζουμε τα παιχνίδια στα
δωμάτιά μας. Εχει μερικούς σούπερ
ήρωες και τους έχει βάλει σε μια
σακούλα! Τους πηγαινοφέρνει παντού. Ακόμα και όταν ξαπλώνει για
ύπνο τους βάζει να «κοιμηθούν» δίπλα του. Μια μέρα έφερε όλη την
αρκουδοπαρέα του στον καναπέ και
έδινε στο κάθε αρκουδάκι ένα όνομα!
Φωνάζει συνέχεια «μαμά» και εκείνη
δεν προλαβαίνει να απαντήσει στις
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ερωτήσεις του. Θέλει να τρώει συνέχεια γλυκά και οι γονείς μου τον μαλώνουν.
Το παιχνίδι που μου αρέσει περισσότερο να παίζω μαζί του είναι το
«σχολείο». Εγώ κάνω τη δασκάλα
και εκείνος το μαθητή. Του έχω μάθει πολλά πράγματα. Έχουμε ένα
τετράδιο που κάνουμε πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις, προσθέσεις,
αφαιρέσεις. Του έχω μάθει να συλλαβίζει, τον τόνο, το ερωτηματικό, το
θαυμαστικό, μερικά γράμματα από
την άλφα-βήτα. Μου αρέσει επίσης
να του διαβάζω παραμύθια.
Ο Νικόλας μαθαίνει ενόργανη. Του
αρέσει να τρέχει και να κάνει κύκλους γύρω από το τραπέζι της κουζίνας! Κάνει τόσους πολλούς που ζαλιζόμαστε να τον κοιτάμε. Κάνουμε
και μαζί γυμναστική στο χαλί του
σαλονιού.
Είμαι όμως πολύ στενοχωρημένη
γιατί αρρώστησε και τον πονάει ο
λαιμός του. Όλο αρρωσταίνει τώρα
που πάει στον παιδικό σταθμό! Τώρα
κοιμάται στην αγκαλιά του μπαμπά.
Ελπίζω να αξίζω για εκείνον όσο
αξίζει και εκείνος για εμένα!
n
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Ε

Η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια της Άννας

να πρωί, λίγο πριν από την
Άγια μέρα των Χριστουγέννων, που τα παιδιά δεν είχαν
σχολείο, η Άννα ξύπνησε πολύ σκεφτική. Είχε δει ένα παράξενο όνειρο

Ευσταθία-Αναστασία Τσασιλίδου
και δεν μπορούσε να το εξηγήσει στους
γονείς της. Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκε
ότι ήταν κι αυτή ένα από τα παιδάκια
εκείνα που δεν είχαν λεφτά για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Τότε η Άννα
σκέφτηκε κάτι! Να οργανώσει ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι, ώστε να μαζέψει χρήματα για τους φτωχούς.
Όταν συμφώνησαν και οι γονείς
της, άρχισε τη δουλειά. Το παζάρι
είχε σκοπό να το στήσει στην πλατεία, αλλά είδε πως δεν ήταν και
τόσο εύκολο. Τότε φώναξε και μερικές φίλες της να τη βοηθήσουν.
Έπρεπε να στήσουν τους πάγκους,
να τοποθετήσουν τα πράγματα που
θα πουλούσαν κι άλλα τόσα... Βέβαια, με τη συνεργασία τα κατάφεραν! Έτσι ήταν έτοιμες να ξεπουλήσουν.
Η ώρα περνούσε, αλλά κανείς δεν
πλησίαζε στον πάγκο τους. Φαίνεται πως κανείς δεν είχε χρόνο να
ρίξει έστω μια ματιά ή, ίσως, κανείς
δεν είχε την περιέργεια μάθει, γιατί
μερικά καλοντυμένα κορίτσια να
στέκονται πίσω από έναν πάγκο
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μέσα στο κρύο. Η Άννα ένιωθε πολύ
λυπημένη, γιατί τα χρήματα τα
ήθελε για καλό σκοπό.
Αφού είχε περάσει πολλή ώρα και
τα κορίτσια είχαν πάρει απόφαση
ότι δε θα κατάφερναν τίποτα και
ετοιμάζονταν να φύγουν, πλησίασε
ένας κύριος που έδειχνε ενδιαφέρον
για τα πράγματα που πουλούσαν.
Έπειτα τις ρώτησε για ποιο λόγο
ήθελαν τα χρήματα. Η Άννα απάντησε: «Κύριε, τα λεφτά τα θέλουμε
για να τα δώσουμε σε κάποια παιδάκια που δεν έχουν...». Ο κύριος
μόλις το άκουσε, συγκινήθηκε και
τα αγόρασε σχεδόν όλα!
Όταν γύρισε στο σπίτι της η Αννούλα, διηγήθηκε στους γονείς της
την περιπέτειά της κι εκείνοι ένιωσαν πολύ περήφανοι για την κόρη
τους. Την Κυριακή η Άννα πήγε όσα
λεφτά μάζεψε στην εκκλησία και τα
έδωσε στις κυρίες του φιλόπτωχου
ταμείου. «Να τα δώσετε στα φτωχά
παιδάκια» είπε κι εκείνες χαμογέλασαν και της χάιδεψαν το κεφαλάκι.
Τελικά, αυτά τα Χριστούγεννα
ήταν τα πιο ευτυχισμένα για την
Άννα, γιατί η χαρά έρχεται όταν δίνεις! Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, άλλα ποτέ δεν ξέχασε εκείνον
τον ευλογημένο άνθρωπο...

n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης για μαθητές
των τάξεων Δ΄ - Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2016-2017

Η

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Κυριάκο Χαριδήμου, επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Σωτηρία Παπαγεωργίου, Δασκάλα, Σύμβουλο Γλωσσικού Μαθήματος, κ. Μαρίνα Φιλίππου, Δασκάλα, Σύμβουλο
Γλωσσικού Μαθήματος, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν
από μαθητές των τάξεων Δ΄-Ε΄-Στ΄ Δημοτικού, απέστειλαν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Στη συνέχεια, κατόπιν προσκλήσεως της
Εισηγήτριας και Γραμματέως των κριτικών επιτροπών κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, την Εισηγήτρια και την Αντιπρόεδρο κ. Πολυξένη
Γιάχου, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 στη στέγη της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μετά τον υπολογισμό
των μέσων όρων η απονομή των διακρίσεων στους/στις μαθητές/τριες έγινε ως
εξής:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το όνειρό μου» με το ψευδώνυμο «Άννα-Μαρία»,
που ανήκει στην Δανάη Λάμπρου από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Παιδαγωγική.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Για το παιδάκι από τη Συρία», με το ψευδώνυμο
«Νικολός» και «Ελένη», που ανήκει στους/στις Μάρκο-Ιωάννη Δημητρίου και
Πέγκυ Τσιλιμιδού, από το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, Λάρνακας Κύπρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Κάπου καλύτερα» με το ψευδώνυμο «Το Ησυχούλι», που ανήκει στην Μαρία-Χριστίνα Βελισσαροπούλου, από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ήταν κάποτε μια γάτα», με το ψευδώνυμο «Ο
γάτος», που ανήκει στον Παντελή Πετρόπουλο, από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Παιδαγωγική, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Το προσφυγόπουλο»,
με το ψευδώνυμο «Άννυ», που ανήκει στην Φανή Κωστοπούλου, από το Ιδιωτικό
Δημοτικό Σχολείο Παιδαγωγική, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Αγνοούμενος», με το ψευδώνυμο «Αντέλ», που ανήκει στην Ελένη Αποστόλου, από το
Δημοτικό Σχολείο Καμάρων Λάρνακας Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα
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με τίτλο «Στη μητέρα μου», με το ψευδώνυμο «Έλληνας», που ανήκει στον Νικόλαο Γκίνη, από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Στιγμές», με το ψευδώνυμο «Πέτρος», που ανήκει στον Πέτρο-Παναγιώτη Βαρβατάκο, από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Παιδαγωγική, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Ο πόνος της καρδιάς», με
το ψευδώνυμο «΄Ιριδα», που ανήκει στην Ελεάνα Παπαδάκη, από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Ειρήνη», με το
ψευδώνυμο «Μαριλένα», που ανήκει στην Μαρία-Ελένη Τσιρέκη, από 90ό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Αγάπες και αλμύρα», με το ψευδώνυμο «Μωβ
Ανεμώνη», που ανήκει στην Μαρία-Νεφέλη Καρβούνη, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Πρωινό ξύπνημα», με το
ψευδώνυμο «Γκράντε», που ανήκει στην Αδριανή Συριανού, από το 123ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία
και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν
μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για
μαθητές/τριες Δ΄- Ε΄-Στ΄ τάξεων Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το
σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή
κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας ευχόμαστε συνέχιση και
δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Κ. Χαριδήμου, Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Φιλίππου
Ο Πρόεδρος: Λ.Β. Τζόκας
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας
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Η Αντιπρόεδρος: Π. Γιάχου
Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Το όνειρό μου
Δανάη Λάμπρου
Ανοίνω το παράθυρο της μέρας.
Βλέπω τον ήλιο καυτό να καίει.
Κάπου εκεί ψηλά σαν γυάλινο εύθραυστο πουλί
να κάνει κύκλους φτερωτούς γύρω απ’ την τροχιά του
εκεί σ’ αυτό το φτεροκόπημα, βρίσκεται τ’ όνειρό μου.
Κλείνω το παράθυρο της μέρας.
Κι εδώ μες το μικρό δωμάτιο σαν ήλιος λαμπερός,
στήνει χορό τρελό γύρω απ’ την τροχιά του
το ίδιο εύθραυστο πουλί, το όνειρό μου.
Κι όταν στου ύπνου τη φωλιά παραδοθώ,
πίσω απ’ τα βλέφαρα στο βάθος του μυαλό μου
νάτο το αγαπημένο μου, είναι εκεί
πιο ζωηρό κι από μικρό παιδί.
Κι έτσι όπως κάθομαι και κοιτάζω το τρελό μου όνειρο,
έτσι να στροβιλίζεται, να κάνει κύκλους, να χορεύει.
Απλώνει το χέρι του, απλώνω το χέρι μου,
κι αρχίζουμε μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι,
σ’ ένα ρυθμό, μ’ ένα τραγούδι με το ίδιο χαμόγελο,
ν’ ανεβαίνουμε ψηλά, να φτάνουμε μακριά.
Να αγαπάμε τον κόσμο.
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Για το παιδάκι από τη Συρία
Μάρκος-Ιωάννης Δημητρίου
Πέγκυ Τσιλιμιδού
Κάθομαι, καμιά φορά και συλλογίζομαι.
Είναι, ξέρεις, πράγματα που δεν μπορώ να κρατάω πια για μένα
και που θέλω να μοιραστώ με σένα,
με σας,
Μ’ όλο τον κόσμο.
Κάθομαι, καμιά φορά και σκέφτομαι
και σταματώ
μπροστά σε πράγματα που βλέπω και πονώ
κι απέναντι σε άλλα που σαν μαχαίρι με πληγώνουν.
Πότε;
Πού; Ζητάς να μάθεις
ποια είν’αυτά;
Μπροστά σου,
μπροστά σας,
μπροστά σ’ όλο τον κόσμο.
Είναι εκείνο το παιδάκι, το αδελφάκι μου
που κρυώνει στη γωνιά του δρόμου
και τ’ άλλο που τρέμει σαν η ψυχρή κάννη του όπλου το σημαδεύει.
Είναι αυτό που μοναχό στενάζει μες στη βαρκούλα
μη ξέροντας πού θα πάει, αν θα πάει πουθενά.
Είναι κι εκείνα τα φοβισμένα μάτια
τα γεμάτα αγωνία και γιατί.
Είναι κι εκείνο το σκυθρωπό προσωπάκι
που επίμονα ρωτάει:
«Ποιο χέρι θα με χαϊδέψει;
ποια αγκαλιά θα με ζεστάνει;»
Κάθομαι, καμιά φορά κι αναρωτιέμαι
γιατί συμβαίνουν όλα τούτα.
48
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Σε τι να φταίνε τα παιδιά;
Πού είναι το σπίτι;
Πού είναι η γη;
Πού είναι η ειρήνη;
Πού είναι η αγάπη;
Πού είν’ όλα αυτά;
Έχεις απάντηση;
Μπορείς να μου πεις;
εσύ;
εσείς;
Όλος ο κόσμος;
Τέρμα να κάθομαι! Αρκετά!
Τώρα στέκομαι όρθιος και σου μιλώ.
Έλα, παιδάκι, μη φοβάσαι
πάρε το δικό μου χέρι και πάμε μαζί
Η ζωή σε περιμένει,
είμαι εδώ!

Αγνοούμενος
Ελένη Αποστόλου
Μαύρο, άσπρο
άσπρο, μαύρο
ξεθώριασε πια
ξεθώριασα και ’γω.

Μες της νύκτας το σκοτάδι
σε κάθε κτύπο αναπηδώ
στην πρώτη του ηλίου την αχτίδα
ξανά σε καρτερώ.

Με τη φωτογραφία σου στο χέρι
παντού σ’ αναζητώ
πού να ’σαι αναρωτιέμαι
που να ’σαι σε ζητώ.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα
γλυκιά ζεστή η φωνή σου
στ’ αυτιά μου αντηχεί
όσο ζω και ‘συ θα ζεις!
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Κάπου καλύτερα...
Μαρία-Χριστίνα Βελισσαροπούλου
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Στη μητέρα μου
Νικόλαος Γκίνης

Μες στα στενά του Παραδείσου
άλλο μην κυκλοφορείς,
έλα εδώ κάτω, γιατί
στη γη θέλω να ζεις.

Μανούλα όταν φοβόμουνα
μικρός μες στο σκοτάδι
μου κράταγες το χέρι μου
να κοιμηθώ το βράδυ.

Έρχεσαι μες τα όνειρά μου
και μου ζεσταίνεις την καρδιά μου.
Δυο λόγια γλυκά να μου πεις
και να με αγκαλιάσεις στη στιγμή.

Είσαι πάντα στο πλάι μου
σ’ έχω πάντα κοντά μου
κι εσύ κρυφά μοιράζεσαι
τη λύπη τη χαρά μου.

Τόσο πολύ με αγαπούσες
και σε όλα με βοηθούσες.
Σπάραζε η καρδιά μου ξανά και ξανά
όταν σε έβλεπα να πονάς...

Να ξέρεις πως όταν πονάς
κι εγώ διπλά πονάω
και όταν πάλι χαίρεσαι
χαίρομαι και γελάω.

Σε μια πλάκα από μάρμαρο
είσαι εκεί κρυμμένος.
Ένα χρόνο έχεις να φανείς
το φως του ήλιου να χαρείς.

Κι αν πάλι μερικές φορές
φωνάζω, νευριάζω
εγώ μανούλα μου καλή
με άλλη δε σ’ αλλάζω.

Κάθε φορά που κοιτάω ψηλά
βλέπω αστέρια λαμπερά, πολλά...
Εσύ παππού μου είσαι ένα απ’αυτά,
δεν θα σε ξεχάσω όσο σε έχω
μες την καρδιά...

Καλά να είσαι πάντοτε
και να ’χεις την υγειά σου
στο πλάι σου θα στέκομαι
θα είμαι στήριγμά σου.

Στον παππού μου τον γλυκό
που πολύ τον αγαπώ
βρίσκεται κάπου καλύτερα πια...
με λουλούδια και πολλά φυτά.

Αφού είσαι μια για εμένανε
κι εγώ ένας για σένα
γίνεται να μην σ’ αγαπώ
όπως εσύ εμένα;

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ...
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Ειρήνη
Μαρία-Ελένη Τσιρέκη
Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι...
Τα δάκρυα των μαυροντυμένων μανάδων
ποτάμια που ξεπλένουν την οργή του πολέμου.
Χιλιάδες λευκά περιστέρια
πετούν μέσα από τις φλόγες!
Ο ήλιος ανατέλει στον σκοτεινό ουρανό!
Κλείνω τα μάτια κι ονειρεύομαι...
Χρωματιστές πεταλούδες πετούν
πάνω από τις ρημαγμένες πολιτείες
και μιλούν για την ειρήνη!
Τα πουλιά κελαηδούν στα λιβάδια που ανθίζουν.
Τ’ αστέρια λούζουν την έρημο με χρυσόσκονη
και η πανσέληνος σιγοτραγουδάει με το κύμα!
Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι...
Ένα κλαδί ελιάς ενώνει όλες τις χώρες του χάρτη!
Η ειρήνη, λουλούδι που ανθίζει στα χαλάσματα...

Ο πόνος της καρδιάς
Ελεάνα Παπαδάκη
Λύπη, σκότος, πόνος
δεν έχει τίποτα άλλο εδώ,
νιώθω μόνη αυτόν τον καιρό
και δεν μπορώ.
Ο ήλιος δεν λάμπει εκεί ψηλά
και είναι όλα τόσο σκοτεινά.
Βράδυ, πρωί η ίδια ευχή
η ζωή να είναι φωτεινή.
Πονάω τόσο πολύ
όταν νιώθω μοναχή.
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Στο σκοτάδι η καρδιά μου
τρέχει να κρυφτεί.
Ο ήλιος έχει δύσει
και η καρδιά μου έχει μαδήσει
σαν μαργαρίτα που την πατάνε
και μόνο πόνο σκορπάνε.
Δεν είμαι τώρα όπως παλιά
έχω αλλάξει, κοίτα καλά.
Μες στο σκοτάδι είμαι αλλιώς
δεν με γεμίζει πια το φως.
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Στιγμές
Πέτρος-Παναγιώτης Βαρβατάκος
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Ήταν κάποτε μια γάτα...
Παντελής Πετρόπουλος

Η ζωή μας είν’ στιγμές
κυλάνε μες στα χέρια σαν σταγόνες
άλλες καλές, άλλες πικρές
γεμάτες με χαρές αλλά κι αγώνες.

Ήταν κάποτε μια γάτα
και φορούσε μια γραβάτα
και της άρεσε η σαλάτα
και έτρωγε και παγωτό.

Μέσα στο πέλαγο της ζωής
για βάρκα να ’χεις την ελπίδα
εφόδιο τη δύναμη της ψυχής
και την αγάπη των φίλων για πυξίδα.

Ώσπου κάποτε μια μέρα,
με πολύ-πολύ αέρα,
μπόρα τη φύσηξε πιο πέρα
και είχε πόνο στο λαιμό.

Κι αν οι δυσκολίες είναι πολλές
με Κύκλωπες και με θεριά γεμάτες
σαν Οδυσσέας πολέμησε και πες
«δεν σας φοβάμαι» και κέρδισε τις μάχες.

Πήγε στο γιατρό με νόσο,
είχε στο πόδι ένα τσιρότο,
την πονούσε τρομερά,
κατά λάθος της είχαν δώσει μια κλωτσιά.

Πρέπει τις χαρές σου να τις ζεις
να είσ’ ευτυχισμένος και να ξέρεις
εκεί που θα κοιτάς θα πορευτείς
τους στόχους σου αν δε βλέπεις, θα υποφέρεις.

Πήρε φάρμακα πολλά,
για να γίνει αυτή καλά,
δεν της άρεσε η γεύση,
έπρεπε όμως να τ’ αντέξει.

Τις όμορφες στιγμές σου να κρατάς
μες στο μυαλό, μες την καρδιά σου
είναι πολύτιμες αποσκευές
που δίνουν ομορφιά στα όνειρα σου.
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Τέλος γιατρεύτηκε αυτός
ο πόνος της ο τρομερός,
χάρηκε αυτή πολύ
ήταν πάλι ένα συνηθισμένο γατί.
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Το προσφυγόπουλο
Φανή Κωστοπούλου
Ήμουνα ανέμελο και ξένοιαστο παιδάκι
έπαιζα πετροπόλεμο σε κάθε μικρό σοκάκι.
Ολημερίς τριγύριζα με φίλους, πανηγύριζα
τη νύχτα αποκοιμιόμουνα στα σύννεφα βρισκόμουνα.
Μεγάλωνα με όνειρα να φτάσω το φεγγάρι
να φτιάξω οικογένεια σαν γίνω και εγώ αντράκι.
Τίποτα δεν με φόβιζε, τίποτα δεν μ’ εμπόδιζε
προχώραγα ασταμάτητα τα αστέρια ν’ αγγίξω.
Ώσπου χάθηκε το όνειρο, έσβησε η ελπίδα
ξεκίνησε ο πόλεμος στην γλυκιά μου την πατρίδα.
Τα πάντα τώρα άλλαξαν, ολόκληρη η ζωή μας
τα σπίτια μας γκρεμίστηκαν, μαζί και τα όνειρά μας.
Οι βόμβες ανελέητα χτυπούσαν την καρδιά μας
σημάδεψαν τη μοίρα μας, το μέλλον μας αλλάξαν.
Αδέλφια, φίλοι, γείτονες χαθήκαν στο σκοτάδι.
Γονείς-παιδιά χωρίστηκαν, μεμιάς εξαφανίστηκαν.
Ο φόβος δεν μας νίκησε, αλλά μας καθοδήγησε.
Ο πόνος μας μεγάλωσε, αλλά και μας δυνάμωσε.
Φορτώσαμε τη βάρκα μας με νέες πια ελπίδες
στον κόσμο ταξιδέψαμε για νέες πια πατρίδες.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος
για μαθητές των τάξεων Δ΄ -Ε΄ -ΣΤ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2016-2017

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Καμπούρμαλη και τον δάσκαλο-Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου κ. Χρήστο Βεσκούκη, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση διηγήματα, που γράφτηκαν
από παιδιά Δ΄-Ε΄-Στ΄ τάξεων Δημοτικού, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών
Επιτροπών την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων
και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Ο Φιφίνος, ένα αλλιώτικο πουλί», με το ψευδώνυμο «Μίκι»,
που ανήκει στον Αλέξανδρο-Μάριο Κακουλλή, από το G.C. School of Careers, Ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Ήρωας επί 88 χρόνια», με το ψευδώνυμο «Στέλιος», που ανήκει στον Στυλιανό Γκίκα, από τα Εκπαιδευτήρια «Μάνεση».
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η σκυτάλη», με το ψευδώνυμο «Γλαύκη», που ανήκει στην
Αγγελική-Ευφημία Παπαγεωργιάδου, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Δικαίωμα στο όνειρο», με το ψευδώνυμο «Νιλού», που ανήκει
στη Νικολέτα Λουκά, από το Δημοτικό Σχολείο Καμαρών Κύπρου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Η περιπέτεια του μικρού Χουάν», με το ψευδώνυμο «Λεονάρτο», που ανήκει στον Αιμίλιο Ρωσσίδη, από τo G.C. School of Careers, Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Μανουήλ», με το ψευδώνυμο «Εγώ και συ μαζί», που ανήκει στον Σπύρο Μαυρατζώτη, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και ισοβαθμεί με
το έργο με τίτλο «Φλούδες λεμονιού», με το ψευδώνυμο «Λούκη», που ανήκει στη Μαρία-Ελένη Παρασκευοπούλου, από το 55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Οι γυπαετοί», με το ψευδώνυμο «Κιόγια», που ανήκει στον
Άγγελο Κουτσή, από το 29ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Παιδιά Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων
Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να
έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Χ. Βεσκούκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Καμπουρμάλη
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Ο Φιφίνος, ένα αλλιώτικο πουλί

ια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό, πολύ μικρό χωριουδάκι, εκεί
που οι κάτοικοι είναι αποκομμένοι
από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, ζούσε ένα
ζευγάρι που δεν είχε αποκτήσει παιδιά. Τον

Αλέξανδρος-Μάριος Κακουλλής
άντρα τον έλεγαν Φοίβο, ήταν καλόκαρδος και πολύ εργατικός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εργαζόταν στο μικρό λιμανάκι στην άκρη του χωριού. Μη φανταστείτε κανένα λιμάνι τεράστιο, όπως
αυτά στις μεγάλες πόλεις. Όλο κι όλο δύο
μεγάλες πέτρες από τη μια μεριά και από
την άλλη. Ίσα που μπορούσε να δέσει το
μικρό πλοιάριο, που ερχόταν μια φορά το
μήνα και, όταν ο καιρός το επέτρεπε για
τις προμήθειες του αποκομμένου χωριού
και για να φέρει το γιατρό. Τη γυναίκα
του την έλεγαν Ερατώ, δε δούλευε, γιατί
τις πιο πολλές μέρες του χρόνου ήταν
άρρωστη. Συνέχεια και με το παραμικρό
κρυολογούσε, ίσως να ήταν και αυτός ο
λόγος που το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει
παιδιά. Η Ερατώ όλη τη μέρα ασχολιόταν
με τα λουλούδια του βουνού, μιας και το
σπίτι τους ήταν κτισμένο στις πλαγιές
του βουνού Σισμίκ, που ήταν τεράστιο
και γεμάτο με όλα τα είδη των ζώων και
των εντόμων, η δεύτερη μεγάλη αδυναμία της Ερατώς μετά τα λουλούδια.
Ήξερε όλα τα έντομα που πετούσαν
γύρω της, τα μάζευε, τα εξερευνούσε, τα
φωτογράφιζε και μετά τα άφηνε ελεύθερα να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα, ο αέρας
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φυσούσε με μανία και έπαιρνε στο πέρασμα
του ό,τι έβρισκε, ο Φοίβος ετοιμαζόταν να
ξεκινήσει για τη δουλειά του.
–Πού θα πας με αυτόν τον καιρό; του είπε
η Ερατώ.
–Πρέπει να πάω, απάντησε αυτός, έχω
αφήσει τα εργαλεία έξω από την αποθήκη
και φοβάμαι ότι θα τα πάρει και αυτά ο
αέρας. Δε θα αργήσω, μη βγεις έξω με τέτοιο χιονιά, της είπε και έφυγε.
................................................................................
Έτσι, συνέχισε κάθε ημέρα τους να κυλά
όμορφα και ομαλά, όπως και πριν. Αρκετό
καιρό μετά, ένα πρωινό, βρίσκονταν στο
τραπέζι της κουζινούλας τους και καθώς
έπαιρναν το πρωινό τους, η Ερατώ δεν
ένιωθε καλά. Ο Φιφίνος αμέριμνος τριγύριζε,
έτσι δεν τον άφησαν να καταλάβει κάτι, να
μην ανησυχήσει. Αμέσως ο Φοίβος πήρε την
Ερατώ στον γιατρό του χωριού. Εκεί, μια
μεγάλη έκπληξη τους περίμενε. Ανακαλύπτουν με χαρά, ότι περιμένουν παιδί.
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα λοιπόν, ήρθε
αυτό το δώρο στην οικογένεια του Φοίβου
και της Ερατώς. Ο Φιφίνος πλέον είναι ο
προστάτης του νέου συγκάτοικου στο σπίτι.
Το αλλόκοτο και μοναδικό πουλί που τους
άλλαξε την ζωή, στέκεται τώρα μαζί με τους
γονείς να φροντίζει το νεογέννητο. Ό,τι έδωσαν στον Φιφίνο, τα χάδια και την αγάπη,
τα δίνει με τη σειρά του και αυτός στο μικρό
βρέφος της Ερατώς και του Φοίβου. Με αυτό
τον τρόπο έδειχναν την ευτυχία τους, μόνο
με την αγάπη τους. Όλοι μαζί πια, βυθισμένοι στο χαμόγελο, αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, δε ζητούσαν τίποτα άλλο. Είχαν
τον παράδεισό τους, την οικογένειά τους.
Και έζησαν αυτοί καλά και μείς..
n
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Ήρωας... επί 88 χρόνια!

ην προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια
καινούργια μετακόμιση στην πολυκατοικία μας, στα Σεπόλια. Ήρθε ένα
φορτηγό που στο πάνω μέρος του είχε γερανό για να φτάνει στον τέταρτο όροφο

Στυλιανός Γκίκας
και να μπορεί να ανεβάζει τα βαριά
αντικείμενα. Όλα τα παιδιά μαζευτήκαμε για να δούμε το τεράστιο μηχάνημα! Ανέβαζε στον τέταρτο όροφο το
ψυγείο και την κουζίνα σαν να ήταν
από πούπουλο. Ο χειριστής του γερανού τον κουνούσε επιδέξια με δύο μεγάλους μοχλούς. Επιπλέον, το φορτηγό
είχε κατεβάσει δύο σιδερένια στηρίγματα για να το συγκρατούν στον κατηφορικό δρόμο.
Όλα τα παιδιά της γειτονιάς είχαν μαζευτεί και για ένα άλλο λόγο. Είχαμε αγωνία για το ποιος μετακομίζει για το αν έχει
παιδιά ώστε να παίζουμε και να βρούμε
καινούργιους φίλους, για το αν θα τον ενοχλεί η μπάλα που παίζουμε τα απογεύματα
κάτω στο δρόμο. Ο ένοικος ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος που φορούσε κουστούμι
και γραβάτα και περπατούσε αργά. Οι ελπίδες μας να βρούμε καινούργιους φίλους
μάλλον εξανεμίζονταν!
Την επόμενη μέρα μάθαμε το όνομα του
νέου μας συγκάτοικου. Ήταν ο κυρ-Τάσος.
Πάντα χαμογελαστός, μ’ έναν καλό λόγο
για όλους. Μέσα σε μια εβδομάδα τον γνώρισε όλη η πολυκατοικία, αλλά και εκείνος
είχε μάθει όλους τους ενοίκους όλων των
ορόφων. Η ανωνυμία και ο φόβος των με56
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γαλουπόλεων δεν είχαν αγγίξει τον κυρΤάσο. Η μητέρα μου έλεγε ότι πρόκειται
για σπάνιο άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά
είχε αρχίσει να γίνεται η «ψυχή της πολυκατοικίας».
..............................................................................
Είχα δακρύσει. Μου φαινόταν απίστευτο.
Κατάλαβα τι αξία είχε αυτό το μετάλλιο
στο κάδρο απέναντί μου. Βρισκόμουν στο
σπίτι ενός ήρωα! Αληθινού ήρωα. Ήρωα, όχι
για μια φορά. Ο ήρωας είναι – λένε – ένας
συνηθισμένος άνθρωπος που δείχνει μια
ασυνήθιστη επιμονή στο να πράττει το σωστό. Ο κυρ-Τάσος έκανε ηρωικές πράξεις σ’
όλη του τη ζωή. Τόσα χρόνια προσφέρει
στους άλλους χωρίς αντάλλαγμα.
Ξαφνικά, η πόρτα άνοιξε και ο κυρΤάσος μπήκε. Ακούμπησε την φουσκωμένη
μπάλα κάτω και την κλώτσησε προς το
μέρος μου χαρούμενος. Εγώ άφησα την
μπάλα να κυλίσει και έτρεξα να τον αγκαλιάσω. Εκείνος κατάλαβε αμέσως, βλέποντας την εφημερίδα ανοιχτή στον καναπέ.
«Κύριε Τάσο είστε ήρωας!» του είπα. Εκείνος δεν απάντησε. Με αγκάλιασε χαμογελώντας με αμηχανία. Τότε μου ήρθε μια
ιδέα. «Κύριε Τάσο, θα μου υπογράψετε την
μπάλα;» Αρνήθηκε. Τον παρακάλεσα. Κατάφερα να τον πείσω!
Κατέβηκα γρήγορα τις σκάλες, χαρούμενος. Μπήκα στο σαλόνι και τοποθέτησα την
μπάλα σε περίοπτη θέση στο δικό μας
μπουφέ. Κάτω από την υπογραφή του κυρΤάσου έγραψα με τα πιο όμορφα και καλλιγραφικά γράμματα που είχα κάνεποτέ: Αναστάσιος Χαραλαμπόπουλος, ήρωας επί 88
χρόνια!
n
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Η σκυτάλη

χουμε μπει πια στην τελική ευθεία.
Τα χειροκροτήματα και οι φωνές
των φίλων μας στις κερκίδες δυναμώνουν. Μας ενθαρρύνουν και ξεχνάμε την
κούραση και τη ζέστη του Ιούνη. Τρέχουμε

Αγγελική-Ευφημία Παπαγεωργιάδου
πλάι-πλάι με τον ίδιο ρυθμό. Και πριν
καλά-καλά το καταλάβουμε έχουμε περάσει τη γραμμή του τερματισμού!
Κοιτάμε η μια την άλλη και χαμογελάμε. Είμαστε ευτυχισμένες! Κρατάμε
μαζί τη σκυτάλη. Η Αλεξάνδρα κι
εγώ...
Γνωριστήκαμε στην παιδική χαρά της
γειτονιάς μου πριν από τρία χρόνια. Πήγαινα τότε στην τρίτη τάξη. Τα σχολεία
ήταν κλειστά για τις διακοπές του Πάσχα
και τα απογεύματα έβγαινα με τα ξαδερφάκια μου για παιχνίδι.
Στεκόμουν δίπλα στη μεγάλη κούνια
περιμένοντας τη σειρά μου ν’ ανέβω. Η
Μαριέττα και η Νάνση, δυο μαθήτριες της
Πέμπτης από το σχολείο μου, με κοιτούσαν και γελούσαν κοροϊδευτικά.. Ήξεραν
καλά ότι ντρεπόμουν να τους ζητήσω να
κατέβουν. Κι όσο με έβλεπαν να περιμένω, τόσο πιo ψηλά ανεβαίνανε με τις
κούνιες τους, για να με κάνουνε να ζηλεύω.
«Αλεξάνδρα, έλα αγάπη μου, κατέβα
από την κούνια, για να κάνει και το κοριτσάκι».
Η φωνή ακούστηκε από την άλλη άκρη.
Εκεί έκανε κούνια ένα κορίτσι που έμοιαζε
συνομήλικό μου. Δεν το είχα ξαναδεί. Η
κυρία που της μίλησε πρέπει να ήταν η
μαμά της.
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............................................................................
Και τότε σκέφτομαι ότι από μια στιγμή
και μετά, την ώρα που τρέχαμε, έπαψε να
με απασχολεί η νίκη. Και όταν τερματίσαμε, αν και δεν ήμασταν πρώτες, ένιωθα
σαν να είχαμε κερδίσει τον πιο σπουδαίο
αγώνα του κόσμου. Η Αλεξάνδρα τα κατάφερε. Και ήμουν κοντά της. Και επιπλέον, βλέποντας την προσπάθεια και τη
θέληση εκείνων των παιδιών που οι κινήσεις τους δεν είναι τόσο εύκολες όσο σε
μας τους υπόλοιπους, κατάλαβα πόσο
εγωιστικό ήταν που σε κάθε μου αγώνα
μέχρι τώρα ήθελα μόνο τις πρωτιές.
Έχω φυλάξει το μετάλλιο που μοιραστήκαμε με τη Αλεξάνδρα στην πιο ξεχωριστή θέση της βιβλιοθήκης μου. Και είναι
το αγαπημένο μου!
Πριν από λίγο καιρό, στη γιορτή μου, η
«συναθλήτριά μου» μου χάρισε ένα υπέροχο δώρο: τα δύο κορίτσια στη ζωγραφιά
της είμαστε εκείνη και εγώ. Η Αλεξάνδρα
με τα κατάμαυρα σγουρά μαλλιά της και
εγώ με τη μακριά αλογοουρά μου. Στα
πρόσωπά μας λάμπει το πιο πλατύ χαμόγελο. Τα χέρια μας ενώνει η σκυτάλη, μια
τεράστια σκυτάλη που απλώνεται από τη
μια μέχρι την άλλη άκρη της εικόνας. Είναι ζωγραφισμένη με μια μεγάλη κόκκινη
καρδιά και με πολύχρωμα λουλουδάκια
γύρω-γύρω.
«Τη φτιάξαμε μαζί με την κυρία
Στέλλα», μου λέει και καμαρώνει.
Κάτω-κάτω, με χρυσαφιά γράμματα
έχει γράψει:
Η ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΙ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!
n
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Δικαίωμα στο όνειρο

ίγο πιο πέρα απ’ εδώ υπάρχει μια
γειτονιά που δεν μοιάζει καθόλου
με τις άλλες, τις συνηθισμένες γειτονιές, που είναι γεμάτες με χαρούμενες
φωνές και με αθώα χαριτωμένα παιδικά

Νικολέτα Λουκά
προσωπάκια. Σ’ αυτή τη γειτονιά δεν
υπάρχουν πάρκα με καταπράσινα δέντρα και λουλούδια όλων των ειδών και
χρωμάτων, δεν υπάρχουν παιχνίδια και
διασκέδαση. Σ’ αυτή τη γειτονιά είναι
όλα σκοτεινά και μελαγχολικά, ενώ στα
πρόσωπα των παιδιών είναι μόνιμα χαραγμένος ο πόνος και η απελπισία.
Σ’ ένα μικρό σπιτάκι με σπασμένα τζάμια, με τοίχους ζωγραφισμένους με άνοστα γκράφιτι και με μια φθαρμένη πόρτα
να δεσπόζει στη μέση του κτιρίου, ζει
μαζί με τη μητέρα της και την αδελφή της
ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι, η Ράνια. Ο
πατέρας της Ράνιας έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή πριν από 6 χρόνια. Η Ράνια δεν
κατάλαβε ποτέ το γιατί. Η μητέρα της
Ράνιας είναι άνεργη, κάνει δουλειές του
ποδαριού, όπου τη φωνάξουν, για να μπορέσει να μεγαλώσει τη Ράνια και τη δεκαεξάχρονη αδελφή της. Παρόλη τη δυστυχία της, η Ράνια δεν έπαψε ποτέ να
ελπίζει και να ονειρεύεται. Το μεγαλύτερό της όνειρο είναι να γίνει σπουδαία
χορεύτρια, ξακουστή σ’ όλο τον κόσμο.
Η μέρα της Ράνιας αρχίζει σχεδόν πάντοτε με ένα μικρό απελπιστικό καυγά με
την μητέρα της. Αιτία είναι η δυσκολία
της Ράνιας να ξυπνήσει το πρωί.
–Ράνια, ξύπνα, ακούγεται η βροντερή
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φωνή της μητέρα της. Η Ράνια βαριανασαίνοντας με διστακτικότητα σηκώνεται
από το κρεβάτι της και με μισάνοιχτα
μάτια, κατευθύνεται προς την κουζίνα.
Νιώθει ότι ο ύπνος δεν την ξεκούρασε.
–Μετά το σχολείο θα πας να καθαρίσεις το σπίτι της κυρίας Λάνμορν, αποκρίθηκε η μητέρα της καθώς της χτένιζε τα
μακριά καστανά μαλλιά της.
............................................................................
Στην αριστερή γωνιά της αίθουσας κάτω
από την κεντρική κερκίδα κάθονταν οι κριτές. Τα πρόσωπά τους αυστηρά και παγωμένα. Ξαφνικά από τα μεγάφωνα άρχισε
να ακούγεται ένα γνώριμο τραγούδι. Η
ανησυχία της Ράνιας, εξαφανίστηκε. Άρχισε να χορεύει με πάθος και δύναμη. Η
καρδία της φτερούγιζε από χαρά, το απολάμβανε. Η μητέρα της και η αδελφή της
ζητωκραύγαζαν μέσα στο πλήθος. Όταν
τέλειωσε το χορό, τα βλέμματα των κριτών
έλαμψαν από ενθουσιασμό. Σηκώθηκαν
και καταχειροκροτούσαν την προσπάθεια
του δεκαπεντάχρονου κοριτσιού.
-Ώρα για την απονομή των βραβείων,
είπε με ενθουσιασμό ο παρουσιαστής. Νικήτρια του διαγωνισμού είναι η Ράνια.
Χάρηκε τόσο πολύ το κορίτσι που άρχισε
να χοροπηδάει σχεδόν μέχρι τον ουρανό.
Στάθηκε γεμάτη περηφάνια στο ψηλό
σκαλοπάτι και απολάμβανε την επιτυχία
της. Μπροστά της περνούσαν η φιγούρα
της Σόφη Κάρνμπιλ και τα λόγια της κυρίας Λάνμορν. Χαμογελούσε και τις ευχαριστούσε από μέσα της, για την απίστευτη
δύναμη που της χάρισαν με τη συμπεριn
φορά τους απέναντί της.
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Η περιπέτεια του μικρού Χουάν

ια φορά κι έναν καιρό, πριν πολλά
μα πάρα πολλά χρόνια, σε μια μακρινή χώρα υπήρχε ένα μικρό, πανέμορφο, ορεινό χωριουδάκι. Ήταν χτισμένο
μέσα στα βουνά και ήταν περιτριγυσμένο

Αιμίλιος Ρωσσίδης
από δάση, γεμάτο λίμνες και καταρράχτες.
Την άνοιξη ήταν γεμάτο πολύχρωμα λουλούδια και ο τόπος μοσχοβολούσε. Οι άνθρωποι
που ζούσαν σ’ αυτό το χωριό ήταν πολύ λίγοι. Γύρω στα εκατό άτομα. Το χωριό ήταν
πολύ μακριά και από την πιο κοντινή πόλη,
και γι’ αυτό το λόγο οι κάτοικοι του το καλοκαίρι έκοβαν ξύλα από τα δάση και μια
φορά το χρόνο τα κουβαλούσαν με τις άμαξές τους κάτω στην πόλη και τα πουλούσαν.
Επίσης, είχαν τα δικά τους μικρά χωράφια
και εκεί καλλιεγούσαν όλων των ειδών τα
χόρτα και φρούτα. Όσο για το φαγητό τους,
όλα τα σπίτια είχαν τα δικά τους ζώα. Κότες,
γουρούνια, πρόβατα, αγελάδες, άλογα και
πολλά άλλα.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το χωριό ζούσε μια πολύ
αγαπημένη οικογένεια. Ο κύριος Χοσέ, η γυναίκα του η κυρία Μέλανη και τα τρία τους
παιδιά. Ο Μάρκος, ο Κάρλος και ο μικρός
Χουάν. Ο κύριος Χοσέ ήταν ένας ψηλός και
δυνατός άντρας με ένα μεγάλο μουστάκι και
είχε ένα χαμόγελο γεμάτο καλωσύνη. Αγαπούσε πολύ την γυναίκα του και τα παιδιά
του και έκανε τα πάντα για να μην τους λείπει τίποτα. Η γυναίκα του η κυρία Μέλανη
ήταν κοντούλα και αδύνατη, αλλά γεμάτη θέληση και είχε μια παράξενη δύναμη. Έκανε
όλες τις δουλειές ακούραστα. Τα δύο μεγάλα
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παιδιά, ο Μάρκος και ο Κάρλος ήταν ψηλοί
και δυνατοί σαν τον πατέρα τους και βοηθούσαν τους γονείς τους σε όλες τις δουλειές. Στο
κόψιμο των ξύλων, στα χωράφια και στην περιποίηση των ζώων. Ο μικρός Χουάν όμως
ήταν διαφορετικός. Είχε δυο μάτια πανέξυπνα, ήταν κοντούλης και ονειροπόλος. Δεν
έκανε καμιά δουλειά και όλη μέρα έτρεχε στο
δάσος και στους καταρράχτες, ξάπλωνε κάτω
από τα δέντρα και ονειρευόταν άλλους κόσμους, άλλες πολιτείες.
...................................................................................
Χουάν, Χουάν, Χουάν. Άνοιξε τα μάτια του
και τι να δει!!! Πάνω από το κεφάλι του στέκονταν τα δυο του αδέλφια. Ο Μάρκος και ο
Κάρλος. Ο Χουάν δεν πίστευε στα μάτια του.
Του πήρε αρκετή ώρα να καταλάβει τι γίνεται. Πετάχτηκε πάνω γεμάτος χαρά, αγκάλιασε τα αδέλφια του και τα φιλούσε συνέχεια. Εκείνα τον έβλεπαν με απορία και δεν
ήξεραν τι του συμβαίνει. Ο μικρός Χουάν
όμοις ήξερε. Ήξερε πως όλο αυτό που έζησε
ήταν ένα κακό όνειρο. Δεν είπε όμως σε κανένα τίποτα. Το κράτησε σαν εφτασφράγιστο
μυστικό. Από εκείνη όμως τη μέρα η ζωή του
άλλαξε. Κάθε πρωί, σηκωνόταν νωρίς και ξεκινούσε με τον πατέρα του και τ’ αδέλφια του
για δουλειά. Βοηθούσε σε όλες τις δουλειές
με μεγάλη χαρά. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχει
καλύτερο πράγμα στη ζωή μας από την αγάπη
της οικογένειας μας και από το να βοηθούμε
ο ένας τον άλλο.
Η οικογένειαά του δεν κατάλαβε ποτέ τι
έγινε και άλλαξε ξαφνικά ο μικρός Χουάν.
Ούτε τον ρώτησαν ποτέ. Και έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα...
n
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Εγώ και συ μαζί

ολλές ιστορίες έχουν γραφτεί για
τα ζώα και την αφοσίωσή τους
στον άνθρωπο. Από μικρός
άκουγα συγκινητικές ιστορίες για ζωάκια,κυρίως σκύλους, που δεν αποχωρίζο-

Σπύρος Μαυρατζώτης
νταν το αφεντικό τους ούτε στο θάνατο.
Αλλά όμως, όπως θα δείτε και οι γάτες
φανερώνουν την αγάπη τους και τη
στοργή τους.
Πήγαινα θυμάμαι στην πρώτη δημοτικού. Από τότε συνήθιζα να φέρνω στο
σπίτι μας μικρά γατάκια που έβρισκα
στο δρόμο ή στο γειτονικό μας πάρκο,
πεινασμένα και παρατημένα. Τα λυπόμουν και φοβόμουν να μην πεθάνουν κάποιο παγωμένο βράδυ. Πονόψυχοι και
φιλόζωοι οι γονείς μου τα δέχονταν, τα
τάιζαν μερικές ημέρες, κρατούσαν μέχρι
δύο και τα άλλα τα έδιναν σε γνωστούς
και φίλους.
Κάποτε μείναμε χωρίς γάτα στο
σπίτι, όμως για πολύ λίγο, γιατί μια γειτόνισσα μας έφερε ένα κατάμαυρο γατί,
σωστό αγρίμι. Ούτε μια άσπρη τρίχα δε
φύτρωνε πάνω του. Νιαούριζε διαρκώς
και δυνατά, κρεμόταν στις κουρτίνες να
τις ξεσκίσει για να βρει παράθυρο ανοιχτό να διαφύγει, πηδούσε δεξιάαριστερά.
Εμείς προσπαθούσαμε να το ημερέψουμε, αλλά τίποτα δεν πετύχαμε. Το
ένστικτο του αίλουρου βλέπετε. Την
τρίτη η μέρα, κμεταλλευόμενο την ευκαιρία που του δόθηκε, βρίσκοντας την
60

πόρτα ανοιχτή ,ρίχθηκε σαν σίφουνας
στο δρόμο και χάθηκε.Οι μέρες περνούσαν χωρίς αυτό να επιστρέφει. Σιγά-σιγά
το πήραμε απόφαση πως το μαύρο μας
γατάκι δεν θα επιστρέφει κοντά μας.
Λυπήθηκα πολύ, αλλά μέσα μου ήλπιζα
πως ίσως γυρίσει.
..........................................................................
Όταν ήρθαν οι καλοκαιρινές διακοπές
έφυγα για λίγο διάστημα μακριά. Ο
Μαυρούκος έπρεπε να μείνει δυστυχώς
πίσω. Η επιστροφή μου ήταν γι’ αυτόν
γιορτή μεγάλη. Πηδούσε ψηλά, κυλιόταν
στο πάτωμα, καμπούρωνε, φούντωνε την
ουρά του, έτρεχε σαν τρελός και πάλι
διπλωνόταν στα πόδια μου για να τριφτεί πάνω μου με το λαστιχένιο του
κορμί. Πόσο αλήθεια μου είχε λείψει κι
εμένα!
Για αρκετές ημέρες δεν με άφηνε να
βγω ούτε έξω από την πόρτα μόνος μου.
Με ακολουθούσε μέχρι τη γωνία στη
στροφή του δρόμου κι εκεί καθόταν και
με κοιτούσε ώσπου να με χάσει από τα
μάτια του και κάτι μουρμούριζε σαν να
μου έλεγε: μην αργήσεις Μανουήλ, θα σε
περιμένω.
Από τότε έχουν περάσει κάποια χρόνια... Αληθινά κάποια υπέροχα χρόνια.
Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου
χωρίς τον αγαπημένο μου φίλο! Συχνά
σκέφτομαι πόσα μου μαθαίνει για να
γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος φίλος, με ευαισθησίες, αγάπη και
συμπόνοια, στη μεγάλη περιπέτεια της
n
ζωής.
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Φλούδες λεμονιού

αλημέρα! Δεν έχω καφέ να σε
κεράσω, όμως μπορούμε να
πούμε τόσα πολλά... Κάπως έτσι
ξεκινούσε η μέρα της κυρίας Έλσας, χρόνια
τώρα. Κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι ή και

Μαρία-Ελένη Παρασκευοπούλου
βράδυ η ίδια φράση. Βλέπεις η κυρία
Έλσα δεν έχει τις κλασικές φιλενάδες.
Δεν έχει παιδιά, ούτε άντρα πια. Επίσης
έχει ένα ξεχωριστό γνώρισμα, δεν θυμάται. Ίσως είναι ασθένεια... Δεν ξέρω πώς
λέγεται, εγώ εξάλλου δεν ξέρω να
γράφω, ούτε να διαβάζω. Το μόνο που
μπορώ είναι να αισθάνομαι και ν’ ακούω.
Βέβαια η κυρία Έλσα μου υποσχέθηκε
ότι κάποια μέρα θα μιλήσω, μετά από
τόσα που έχω ακούσει από εκείνη. Τι να
πω... όσο ζει κανείς, τόσο μαθαίνει και
ελπίζει. Α! η κυρία Έλσα με φωνάζει
«Παρέα». Μάλλον έτσι με λένε...
Δεν έχω καφέ, στο είπα. Έψαξα στην κουζίνα. Μα ποιος άλλαξε πάλι τη θέση στα
έπιπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω... Τι με
νοιάζει, έχω εσένα... Λοιπόν Παρέα, λέγε...
Πού θα ταξιδέψουμε σήμερα; Αχ! Δεν είναι
αυτό το κουμπί. Α! Το βρήκα! Καταπράσινο
το λιβάδι... Απέραντο... Ο Τόμας! Ξέρεις Παρέα, τον αγάπησα πολύ. Είχαμε γυρίσει όλο
τον κόσμο μαζί. Εκείνος έφυγε, αλλά πού θα
πάει; Θα γυρίσει... Μήπως να πάω εγώ να τον
βρω; Μα δεν ξέρω πού είναι. Για στάσου βρε
Παρέα! Αυτή η φωτογραφία είναι από το
Λονδίνο, κάποια Χριστούγεννα, όταν ήμουν
νέα! Δες τον Τόμας! Πάντα με πρόσεχε, με
κρατούσε σφιχτά, γιατί εγώ κρύωνα πολύ. Δε
θυμάμαι πολλά, μη με ρωτάς κι εσύ... Αφού
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στα έχω ξαναπεί. Νύσταξα Παρέα! Πρέπει να
είναι αργά! Βγήκε ο ήλιος... Ποπό... τα φώτα
είναι ανοιχτά... θα τα πούμε αύριο...
Καλημέρα! Δεν έχω καφέ να σε κεράσω,
όμως μπορούμε να πούμε τόσα πολλά... Ξημέρωσε πάλι... Παρέα, βλέπεις; Μα πόσο μικρή αυτή η νύχτα... Έλα, άνοιξέ μου την
καρδιά σου. Θα σε βοηθήσω εγώ...
................................................................................
Γιατί το έλεγε αυτό; Στο πίσω μέρος του
σημειώματος είχε μια ζωγραφιά. Ένα σπίτι,
μια μαργαρίτα και μια λεμονιά. Από κάτω
έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «ΤΖΑΚ».
Όταν έφυγε από τη ζωή το σημείωμα βρέθηκε ανάποδα, από την πλευρά δηλαδή της
ζωγραφιάς. «Τζακ θυμάσαι;»
Αυτή ήταν και η τελευταία φράση της
κυρίας Έλσας. Από τότε δεν ξαναμίλησε.
Ίσως αναζητούσε την ταυτότητα του κυρίου
Τόμας ή ίσως ταξίδεψε για λίγο στην Πάτρα
προκειμένου να ξαναζήσει το παραμύθι...
Εγώ τελικά δεν μίλησα ποτέ. Αναρωτήθηκα
πολλές φορές, αν τελικά ένα άψυχο αντικείμενο μπορεί να γίνει η παρέα ενός ανθρώπου που είναι μόνος. Δυστυχώς, δεν μπορεί
κανείς να μου απαντήσει. Η κυρία Έλσα
πάντως δε με κέρασε ποτέ καφέ, ίσως γιατί
ήξερε βαθιά μέσα της, πως είμαι απλά μια
φωτογραφική μηχανή που βρέθηκε μπροστά
της τυχαία καθώς έψαχνε τη μάλλινη ζακέτα
της εκείνο το παγωμένο βράδυ του Δεκέμβρη... Πλέον το σπίτι ερήμωσε, η κυρία Έλσα
πήγε να βρει τον κύριο Τζακ που τόσο αγαπούσε κι εγώ βρίσκομαι ακόμα στο σαλόνι,
άψυχη πια, χωρίς μπαταρία... Στο βάζο δίπλα στο λαμπατέρ υπάρχει μια μαραμένη
μαργαρίτα, ενώ κάτω από τον καναπέ έρχεται πού και πού μυρωδιά από λεμόνι... n
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Οι γυπαετοί

Μ

ια φορά κι έναν καιρό, σε ένα
μακρινό δάσος, ζούσαν δύο
άγριοι γυπαετοί, ο Τσιν-τσιν
και ο Φιν-φιν. Μοναδικό μέλημά τους
ήταν ο καβγάς τους για το χώρο του

Άγγελος Κούτσης
αέρα που κυνηγούσαν και για το πόσα
θηράματα έπεφταν στα χέρια τους. Μισούσαν θανάσιμα ο ένας τον άλλο.
Ήταν οι μοναδικοί γυπαετοί που είχαν
μείνει στο δάσος αλλά δεν έκαναν τίποτα μαζί. Ούτε μια καλημέρα δεν
αντάλλασαν, ούτε στα μάτια κοιτάζονταν. Μάλιστα πολλές φορές κάποιος
από τους δύο έκανε πράγματα που ενοχλούσαν τον άλλο. Για παράδειγμα έκαναν φάρσες, χτυπιόνταν, κοροϊδεύονταν,
ειρωνευόταν ο ένας τον άλλο, περηφανεύονταν και διάφορα τέτοια.
Μια μέρα λοιπόν και ενώ ο Τσιν-τσιν
κυνηγούσε, ο Φιν-φιν αποφάσισε να σαμποτάρει το κυνήγι του. Την ώρα που ο
Τσιν-τσιν πήγε να αρπάξει τον ποντικό
που κυνηγούσε, ο Φιν-φιν τον έσπρωξε
με τη δεξιά του φτερούγα και του άλλαξε την πορεία. Το κακόμοιρο τρωκτικό
κρύφτηκε και γλίτωσε, μα η μάχη που
ακολούθησε ανάμεσα στους δύο γυπαετούς ήταν απερίγραπτη. Ο Τσιν-τσιν
έχασε την ισορροπία του από το σπρώξιμο που δέχτηκε και έπεσε φαρδύς
πλατύς στο έδαφος. Σηκώθηκε αμέσως
πολύ θυμωμένος και ανοίγοντας τις τεράστιες φτερούγες του πέταξε γρήγορα
προς το μέρος του Φιν-φιν. Τον άρπαξε
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με τα πόδια, τον γύρισε δυο στροφές
στον αέρα και τον πέταξε χιλιόμετρα
μακριά. Όταν ο Φιν-φιν συνήλθε, κούνησε δυο φορές το κεφάλι του, κοίταξε
δεξιά και αριστερά και μόλις είδε τον
Τσιν-τσιν ετοιμάστηκε για δράση.
..........................................................................
Ο Τσιν-τσιν τη γρατσούνησε και ο Φινφιν προσπάθησε να ελευθερώσει τα
φτερά του για να πετάξει ψηλά. Κοιτάζονταν συνέχεια στα μάτια με απορία.
Αυτοί οι δύο οι δυνατοί και γενναίοι βρίσκονταν τώρα ανυπεράσπιστοι στα νύχια μιας ανόητης αγριόγατας. Ε, αυτό
πάει πολύ. Πρέπει να αναλάβουν δράση
και πρέπει να είναι ενωμένοι αλλιώς είναι χαμένοι. Ο Τσιν-τσιν γρατσούνησε
την αγριόγατα με το ράμφος του, η
οποία ενοχλημένη πήρε τα πόδια της
από τα φτερά του Φιν-φιν, που τελικά
ελευθερώθηκε. Άνοιξε τα φτερά του και
έκανε να φύγει αλλά το μετάνιωσε. Γύρισε και έδωσε με όση δύναμη του είχε
απομείνει, μια γρατσουνιά στην αγριόγατα και την τύφλωσε. Έπειτα άπλωσε
το πόδι του στον Τσιν-τσιν. Εκείνος το
έπιασε και πέταξαν μαζί ψηλά. Από
εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν πως μαζί
μπορούσαν να κάνουν πράγματα που
μόνος του ο καθένας δεν θα κατάφερνε
ποτέ. Από εκείνη τη μέρα έπαψαν να
τσακώνονται και σέβονταν και εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο.
Με τη συνεργασία και την αδελφοσύνη μπορούμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να κάνουμε φίλους και να ζούμε
ειρηνικά.
n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους
μαθητές Γυμνασίου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2016-2017

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Ιωάννα Χρήστου, μέλος της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών, κ. Φρόσω Βαρδουνιώτη, φιλόλογο και Εμμανουέλα Κοντούλη, δασκάλα, αφού
μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και η καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση
έργα ποίησης που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές Γυμνασίου, ύστερα από πρόσκληση της κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτριας και Γραμματέως των
Κριτικών Επιτροπών, συνεδρίασε τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και
αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το ερώτημα», με το ψευδώνυμο «Μερίντα», που ανήκει στην Μελίνα Λαμπράκη, από το Γυμνάσιο Πτελεού Μαγνησίας.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Άτιτλο», με το ψευδώνυμο «Γιώτα», που ανήκει στην Παναγιώτα
Καλογεροπούλου, από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Υπέρλαμπρος βυζαντινός ναός», με το ψευδώνυμο «Άλεξ», που
ανήκει στον Αλέξανδρο Κατέρη, από το 3ο Γυμνάσιο Καρδίτσας, που ισοβαθμεί με το ποίημα
με τίτλο «Απλοί θεατές», με το ψευδώνυμο «Μελετία», που ανήκει στην Ευτυχία Παπασσάβα,
από το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Εφηβικές σκέψεις», με το ψευδώνυμο «Σίμος», που ανήκει στον
Εμμανουήλ Συντέτα, από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Ώθηση» στον Άγιο Στέφανο.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Και ίσως δεν ήταν γραφτό», με το ψευδώνυμο «Πάρις», που ανήκει στην Παναγιώτα Μάστορα, από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο «Ώθηση», που ισοβαθμεί με το ποίημα
με τίτλο «Μάνα γη», με το ψευδώνυμο «Καπετάνιος», που ανήκει στον Παντελή Βούργια, από το
Pascal English School Lefkosia, Κύπρος.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ταξιδιώτης στο όνειρο», με το ψευδώνυμο «Ορχιδέα», που ανήκει
στην Ειρήνη Σκίτσα, από το Γυμνάσιο Παραλιμνίου, Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο
«Ιθάκης ήθος», με το ψευδώνυμο «Κατερίνα», που ανήκει στην Κατερίνα Γκίκα, από τα εκπαιδευτήρια Μάνεση, που, επίσης, ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Πρόσφυγες λέξεις», με το ψευδώνυμο
«Diti», που ανήκει στην Αφερντίτα Βελίαϊ, από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Κρήτης.
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για
το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε
με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε, για άλλη μια φορά,
όλους σας και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Ι. Χρήστου, Φ. Βαρδουνιώτη, Ε. Κοντούλη
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Το ερώτημα
Μελίνα Λαμπράκη
To παιχνίδι είναι στημένο απ’την αρχή,
πρόβατα μες το μαντρί,
στρατιώτης δίχως λογική,
οι άνθρωποι πρέπει ν’ απέχουν απο τη ζωή.
Πες μου ρε φίλε,
ποιος την έχει δώσει τέτοια εντολή;
Σχολεία που λείπει η παιδεία,
άρρωστοι χωρίς νοσοκομεία,
εργάτες δίχως εργασία.
Πες μου ρε φίλε,
ποιος έστησε μια τέτοια μηχανή;
Οι δρόμοι γέμισαν με άδεια καφενεία,
όλος ο κόσμος στέκεται σε μία πλατεία,
κυβέρνηση χωρίς πολιτική.
Πες μου ρε φίλε,
έχει η θυσία μου αξία;
Παλιά εμείς που γράφαμε ιστορία,
τώρα να σκύβουμε χωρίς διαμαρτυρία
και να ανεχόμαστε την κάθε λάθος τακτική.
Πές μου ρε φίλε το γιατί;
Πώς θα παλέψω μόνος μου την κρίση αυτή;
Αφού ρε φίλε δεν τα φάγαμε μαζί.
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Άτιτλο
Παναγιώτα Καλογεροπούλου
Όλα μπορούν να αλλάξουν από ένα σχόλιο μιας κυρίας στον δρόμο.
Από το κορίτσι με την κόκκινη μπλούζα που του αρέσει να χορεύει
όλα μπορούν να αλλάξουν από την σκόνη που υπάρχει στον αέρα
από το βροχερό καιρό μιας πόλης κοντά στην θάλασσα.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από το χτύπημα του κουδουνιού στο σχολείο,
από αυτόν τον ήχο που μερικές φορές σου ραγίζει την καρδιά.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από το αγόρι με τη γκρι ζακέτα,
από ένα θρανίο που κάποτε κάθονταν δυο κολλητές φίλες.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από μια υπέροχη μητέρα αλλά αγανακτισμένη,
από έναν αδελφό που δε μετανιώνει για τις πράξεις που έκανε,
από μια κοπέλα που σε παραπλανεί εύκολα με τα λόγια της και μόνο.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από μια ψευδαίσθηση μισής ζωής.
από την τύφλωση του έρωτα που σε κάνει να πράττεις δίχως λογική.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από ένα όνειρο μιας καλοκαιρινής νύχτας,
από μια αληθινή αγάπη και ατελείωτη που δημιουργήθηκε με την πρώτη ματιά.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από το αγόρι που ζει μέσα στα όνειρα μου,
από αυτό το αγόρι με τα όμορφα καστανά μαλλιά και μάτια.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από ένα ζευγάρι γυαλιά,
από το υπέροχο χαμόγελο ενός αστείου αγοριού που σε κάνει να ζαλίζεσαι.
Όλα μπορούν να αλλάξουν από ένα μπλε βιβλίο μιας φίλης,
από μια ιστορία με ελπίδα ενός κοριτσιού χωρίς ελπίδα.
Όλα αλλάζουν τίποτα δε είναι όπως φαίνεται τελικάκ
αι όπως λέει ο Ηράκλειτος «Τα πάντα ρει».
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Η μάνα γη
Παντελής Βούργιας
Αιώνες, χρόνια αμέτρητα, σας τρέφω, σας ποτίζω
τι έχω φταίξει η δύσμοιρη και τώρα όλο δακρύζω;
Παιδιά μου και εγγόνια μου, το σώμα μου πατάτε,
τι έχω κάνει η δύσμοιρη κι όλο με πολεμάτε;
Τις θάλασσες μολύνατε με τα πετρέλαιά σας,
πόσο σκληρή εγίνηκε η δόλια η καρδιά σας;
Τα δέντρα εσείς τα κόβετε κι έρημη έχω μείνει,
δροσιά δεν βρίσκω, καίγομαι, το σώμα μου καμίνι.
Τι να σας πω για πυρκαγιές, τα δάση εσείς τα καίτε,
τελείως είστε απρόσεκτοι και λέτε πως δεν φταίτε!
Τα ζώα τα σκοτώνετε, τα ψάρια έχουν πεθάνει
και τα κακόμοιρα πουλιά, γυρεύουν δέντρο για φωλιά λίγο να τα ζεστάνει.
Ακόμα και τα τρόφιμα, δεν παίρνετε από μένα.
Φρούτα ακούω και τροφές, τρώτε μεταλλαγμένα.
Καθένας θέλετε να’ χετε το αυτοκίνητο του,
για να πηγαίνει στη δουλειά και στον προορισμό του.
Τα καυσαέρια όμως πνίξανε ολόκληρη την πλάση:
τον ουρανό, το έδαφος, τις θάλασσες, τα δάση.
Το όζον το τρυπήσατε, η ζέστη μεγαλώνει.
Καθόλου εσείς δεν σκέφτεστε, η καρδιά σας δεν ματώνει;
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Πάρτε καλέ ποδήλατο, το σώμα να γυμνάσει
και ν’ αναπνεύσει αφήστε την, τη δύσμοιρη την πλάση.
Άνθρωπε, η γη είμαι η μάνα σου κι εσύ’ σαι το παιδί μου
μαχαίρι μην μου βάζεις στην καρδιά, ματώνει η ψυχή μου.
Κοίταξε λίγο πίσω σου, κοίταξε λίγο εμπρός σου.
Τούτη η κατάντια που θωρείς, είν’ το μέλλον των παιδιών σου.
Αυτά που σου ’πα βάλε τα, καλά μέσα στον νου σου
και άλλαξε τρόπο ζωής, εσύ να σώσεις αν ποθείς παιδιά κι απόγονούς σου.
Άλλαξε, άνθρωπε, άλλαξε, αργά ποτέ δεν είναι,
ξανά τη φύση αγάπησε και ήσυχος πια μείνε !!!

Και ίσως δεν ήταν γραφτό
Παναγιώτα Μάστορα
Κι ίσως δεν ήταν γραφτό
να δρασκελίσω σύννεφα.
Πάντα ήθελα να σημαδεύω με την καρδιά
και με έκαναν να σημαδεύω με το νου.
Πίνω γνώσεις και πληροφορίες
πλέον μόνο μηχανικά.
Μήπως πρέπει να σκίσω την συνήθεια;
Κι ίσως, μήπως να ξεκινήσω να διαβάζω
τους ανθρώπους, κι όχι να μιλάω γι’ αυτούς;
Πάντα ήθελα να διαβάζω θάλασσες
και να δρασκελίζω ηπείρους.
Κι ίσως δεν ήταν γραφτό.
Μήπως πρέπει να σκίσω τα συναισθήματα;
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Ιθάκης ήθος
Κατερίνα Γκίκα
Σχολείο μου, μου μάθανε να ψάχνω την Ιθάκη
το απάνεμο λιμάνι της να έχω για μεράκι,
να έχω δύναμη ψυχής, υπομονή και ανδρεία,
να ψάχνω σύμβουλο καλό, με πίστη και σοφία.
Έτσι κι εγώ αναζήτησα Ιθάκη τι σημαίνει.
Την βρήκα στα Επτάνησα νότια της Λευκάδας,
την βρήκα και στον Όμηρο, σύμβολο της Ελλάδας.
Την είδα και στον ποιητή, τον Αλεξανδρινό,
φτωχή κι απέριττη εκεί, με όνομα αγνό.
Ιθάκη σύμβολο ανθρωπιάς, αγάπης και θυσίας
ίμερος οικογένειας, πίστης και αυτοθυσίας,
νόστος πνευματικής ζωής, ταξίδι ευτυχίας
με προορισμό το Αγαθό, ζωής υπεραιωνίας.
Μα το καράβι λόξευσε σε ύφαλο μεγάλο!
Κακία, μίσος, ρατσισμός, πόλεμος δίχως άλλο.
Πολιτικοί ανεύθυνοι του πλοίου κυβερνήτες,
μύωπες και τυφλοί οδηγοί συνήθισαν στις ήττες.
Με τόσα χρόνια Μύκονο ξέχασαν την Ιθάκη
και με την καλοπέραση σήκωσαν μπαϊράκι!
Έτσι κι εγώ αποφάσισα ν’ αλλάξω κυβερνήτη,
να βάλω έμπειρο οδηγό που θα με φέρει σπίτι:
Σεφέρη, Ελύτη οδηγούς στην ποίηση μαστόρους
που θα νικήσουν εύκολα της κρίσης τους εμπόρους.
Και το καράβι έπαψε να ’χει κακή πορεία.
Αλλά τα κύματα, άγρια, μαίνονταν με μανία.
Τότε τα χέρια ύψωσα ψηλά στον ουρανό.
Πηδαλιούχο έκανα και πάλι τον Χριστό
κι η τρικυμία κόπασε, τα κύματα χαθήκαν.
Η Ιθάκη πρόβαλλε μπροστά και στο λιμάνι βγήκα.
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Ταξιδιώτης στο όνειρο
Ειρήνη Σκίτσα
Στοιβαγμένος σε μια τρύπια βάρκα
ο μικρός Αϊλάν
χωρίς αποσκευές,
χωρίς πατρίδα,
χωρίς οικογένεια.
Ταξιδεύει στο Αιγαίοτ
ταξιδιώτης χωρίς προορισμό...
Γυρεύει μια θέση στον ήλιο,
στο όνειρο, στην ελπίδα,
στην ελευθερία, στη ζωή...
Θαρρώ πως το ’χει αυτό το δικαίωμα.
Βλέπεις είναι ένα ακόμα παιδί
που έζησε τη φρίκη του πολέμου...
Στοιβαγμένα σε μια βάρκα τα όνειρά του
μαζί με κείνα δεκάδων προσφύγων...
Όνειρα για μια όμορφη, ήσυχη ζωή...
Όμως λογαριάζει μόνος του.
Χωρίς τη μοίρα, χωρίς τους δυνατούς
τους πολεμοκάπηλους,
τους εμπόρους του πολέμου...
Η τρύπια βάρκα χάνεται στο βυθό
μαζί και τα όνειρα του Αϊλάν
του μικρού παιδιού
που τόλμησε να ξεφύγει από τον πόλεμο,
που τόλμησε να ονειρευτεί...
Ρίχνω άσπρα κρίνα στον υγρό του τάφο.
Ταξιδιώτης χωρίς προορισμό, ο Αϊλάν
χωρίς όνειρο ...
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ Αϊλάν Κουρντί, ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ,
ΠΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΡΚΑ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΒΡΑΣΕ Η ΟΑΛΑΣΣΑ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
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Απλοί θεατές
Ευτυχία Παπασσάβα
Περιδιαβαίνουμε το κενό μας
και οι σκέψεις ανταλλάζουν κουβέντες.
Πάντα αναβάλλουμε την ώρα της δράσης
ενώ όλα μαρτυρούν το βυθό και το ναυάγιο.
Το μέλλον ρίχνει μάταιες ματιές αναμονής
προς το μέρος μας, και εμείς εκεί απλοί θεατές,
αμέτοχοι, περιφερόμαστε στων οδών το κάλεσμα
σαν πίδακες θολών νερών.
Στου χρόνου την μυλόπετρα συνθλιβόμαστε,
παντού παράπονο βαθύ και αλαλαγμοί
και εμείς εκεί απλοί θεατές με ανεξακρίβωτα γιατί
τσίλιες να κρατάμε στα σταυροδρόμια της ανθρωπότητας.
Ίχνη που άνηκαν σε προηγούμενους ακολουθούμε πιστά,
κουράζει ξέρετε το ψάξιμο.
Λέξεις αραδιάζω στο χαρτί, ανόητα χωρίς ειρμό
και το αύριο με προσμένει.
Αυτό που με τρομάζει πιο πολύ είναι το βόλεμα μην συνηθίσω,
καθηλωμένη να χάσω και εγώ τον στόχο.
Να μπλεχτώ στα δίκτυα μια άπονης συμβατικότητας
μη μπορώντας να ξεφύγω από τον εξώστη.
Παραμένοντας απλός θεατής.
υποθηκεύοντας οράματα σε ποσοστά και αριθμούς,
ακολουθώντας την πεπατημένη.
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Εφηβικές σκέψεις
Εμμανουήλ Συντέτας
Ο ήλιος αλητεύει από το χάραμα στους γύρω λόφους.
Ο μπάτης περπατά ξυπόλητος πάνω στο ξανθό ακρογιάλι
κι απλώνει το χέρι ταράζοντας
τα όνειρα της θαλασσιάς κόρης.
Μια ψυχή πλημμυρισμένη φως,
γεμάτη δύναμη και θέληση για ζωή,
με μάτια κόκκινα από το αλάτι
αγναντεύει τον ορίζοντα χωρίς μιζέρια.
Το μυαλό αλαργεύει πέρα στο ανοικτό πέλαγος.
Ψάχνει απεγνωσμένα το δικό του μονοπάτι.
Ένας δράκος ξεπηδά από το άντρο του,
καίγοντας με πύρινη φλόγα τ’ άσπρα φτερά των αγγέλων.
Παίρνω ανάσα, σκουπίζω τον ιδρώτα.
Ζωγραφίζω με το πινέλο τον κόσμο από την αρχή.
Φυτεύω ένα βιβλίο
και τ’ αγάλματα ξεπαγώνουν.
Ζεστά χέρια σφίγγουν το λαιμό του θεριού
και τα πινέλα χοροπηδούν.
Ζωγραφίζουν χαμόγελα,
χαμόγελα παιδιών.
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Πρόσφυγες λέξεις
Αφερντίνα Βελίαϊ
Δυο μάτια ουρανού ψηλάφιζαν τα λόγια,
τα λόγια που σαν άσμα έφταναν στα αφτιά του.
Ένα τραγούδι άγνωστο έπαιζαν οι φωνές τους
μα εκείνος λέξεις δεν έβλεπε, δεν άκουγε, δεν μιλούσε.
Μόνο τα είδωλά τους μπορούσε να διακρίνει
σε μια πατρίδα μακρυνή που η γλώσσα μιλιά δεν είχε.
Για εκείνονε που «γεια» τους έλεγε στην διάλεκτό του
κι εκείνοι γελάγανε σαν μοχθηρά ιχνογραφήματα στο άτυχο αγόρι.
Θαρρείς πως ήταν φίλοι,
θαρρείς πως ήταν ίδιοι,
θαρρείς πως το αγόρι θα έπαιζε ποτέ με τις λέξεις τους.

Υπέρλαμπρος υστεροβυζαντινός ναός
Αλέξανδρος Κατέρης
Στο μακρινό, απόκρημνο ετούτο το χωριό
απάνω σε λόφο δύσβατο, θαμνώδη
πολύ παλιά ήσαν οι χρόνοι
που εχτίσθη ο υπέρλαμπρος υστεροβυ[ζαντινός ναός.
Δένδρα φουντωτά,
κυπαρίσσια υψηλά
τον οίκο του Θεού
περιβάλλουν έκαστη φορά.
Η λάμψη του ήλιου εισέρχεται εντός
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απ’ τα μικρά και πολλαπλά ανοίγματα
της σαρωτής απλοϊκής στέγης.
Τα απαλά των πουλιών τιτιβίσματα
γλυκύτατη συνθέτουν μελωδία,
το ναό κρατώντας συντροφιά
εγκαταλελειμμένος ως είναι πλέον.
Τοιχογραφίες αξιομνημόνευτες
υψίστης περιωπής,
φθαρμένες παλαιοτάτων χρόνων
αιγλιωδώς κοσμούν
την κόγχη του ιερού!
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους,
μαθητές Γυμνασίου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2016-2017

H

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τις/τους κ. Βασιλική Γεωργατζόγλου, φιλόλογομέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και κ. Ιωάννη Στεφανίδη, δάσκαλο-Διευθυντή
Δημοτικού Σχολείου και κ. Λύδια Μπαμπούση, φιλόλογο, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/ καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα
διηγήματος που γράφτηκαν από μαθητές/τριες Γυμνασίου, συνήλθαν από κοινού με την κ.
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών, την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:00 στη Στέγη
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο άτιτλο διήγημα, με το ψευδώνυμο «New Eve», που ανήκει στην Ήβη Πατρικίου, από το GC School of Careers.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ξεχωριστή και ανίατη περίπτωση», με το ψευδώνυμο
«Μαρίνα», που ανήκει στη Μαρία-Μαρίνα Μοναχού, από το 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ένα δάκρυ», με το ψευδώνυμο «Μικρό», που ανήκει στην
Μαρία Κατσούλη, από το 1ο Γυμνάσιο Αιγίου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Στάσου», με το ψευδώνυμο «Ξανθιά πριγκίπισσα», που
ανήκει στην Μαρία Κωστή, από την Ελληνική Σχολή Πασκάλ, Λευκωσία.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Μια απρόσμενη συνάντηση και μια αγνή…» με το ψευδώνυμο «Φειδίας», που ανήκει στον Ανδρέα Αγγελή, από το Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Πάφου.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Μικρός άξεστος κόσμος», με το ψευδώνυμο «Τζέιν Έϋρ»,
που ανήκει στη Δήμητρα Βαλάση, από το Μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ισοβαθμεί με το διήγημα «Bahar», με το ψευδώνυμο «Iris», που ανήκει στην Ειρήνη Διαλυνά,
από το Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου.
EXONTAΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον 4ο
Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να
έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Β. Γεωργατζόγλου, Ι. Στεφανίδης, Λ. Μπαμπούση
Ο Πόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Άτιτλο

Ο

ι χιονονιφάδες έχουν σκεπάσει το
δρόμο. Ο μόνος ήχος που ξεπερνά
το χαρωπό γέλιο των παιδιών που
παίζουν στο χιόνι είναι οι μελωδικές φωνές που τραγουδούν κάλαντα. Το πνεύμα

Ήβη Πατρικίου
των Χριστουγέννων είναι δυνατό μέσα
τους και μεταδοτικό, καθώς περαστικοί,
ενήλικοι και ανήλικοι μοιράζονται τα
λαμπερά τους χαμόγελα.
Ταξιδεύει το μυαλό μου στη χθεσινή
μέρα. Ο πατέρας μου πέρασε το πρωί
και μεσημέρι κοιμισμένος στον καναπέ,
φεύγοντας μόνο το βράδυ για να πάει
στο μπαρ της γειτονιάς. Η μητέρα μου
πήγε στην υπεραγορά να πάρει τα
«απαραίτητα», τα οποία συνήθως συμπεριλαμβάνουν μπουκάλες που περιέχουν ένα υγρό με μια δυνατή μυρωδιά.
Σκέφτηκα πως ήταν η μοναδική μου ευκαιρία να βγω έξω για να αναπνεύσω
αέρα καθαρό, όπου η οσμή του ποτού
δε θα εισβάλλει τα ρουθούνια μου με
κάθε εισπνοή. Παίρνω το κινητό μου,
για το οποίο πλήρωσα εγώ, και τηλεφωνώ στο Ρωμαίο, ένα αγόρι της ηλικίας μου που γνώρισα όταν αναγκάστηκα να πάω στη θέση της μητέρας
μου για ψώνια, επειδή δεν μπορούσε
ούτε καλά-καλά να σταθεί, φώναζε πως
η γη κουνιόταν κάτω από τα πόδια της.
Απαντά το τηλέφωνο μετά από δυο χτυπήματα και ακούω μια γλυκιά φωνή να
μου μιλά: «Νόμισα πως θα κοιμόσουνα
έτσι ώρα... όχι πως δε χαίρομαι που με
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πήρες, απλά δεν το περίμενα και ...Τέλος πάντων, τι γίνεται;». Ένα πλατύ χαμόγελο απλώνεται στο πρόσωπό μου,
καθώς φαντάζομαι τα μάγουλά του να
κοκκινίζουν, μη μπορώντας να σχηματίσει μία μοναδική φράση.
.........................................................................
Αίγες ώρες αργότερα, είμαι ελεύθερος να επιστρέψω στο σπίτι. Οι γονείς
μου αρχίζουν να μου λένε για μια έκπληξη που με περιμένει και δεν έβλεπα
την ώρα να φτάσω. Μόλις σταματούν το
αυτοκίνητο εκσφενδονίζομαι στην κατεύθυνση της πόρτας και σχεδόν σταματά η καρδιά μου όταν βλέπω το ψηλό
αγόρι με τα πράσινα μάτια να στέκεται
αμήχανα στο σαλόνι. Δε διστάζω να
τρέξω στο Ρωμαίο, ο οποίος με καλωσορίζει με ανοιχτές αγκάλες. Το χτύπημα
της καρδιάς μου είναι δυνατό, τόσο δυνατό που αναρωτιέμαι πώς δεν το ακούει
κανένας άλλος... ακούγεται σαν να χτυπά
κάποιος μανιακά στην πόρτα...
Είναι εποχή Χριστουγέννων. Έξω παιδιά παίζουν στο χιόνι και άνθρωποι τραγουδούν. Στην πόρτα ενός φτωχού σπιτιού, όπου η δυσοσμία του ποτού κυριαρχεί, χτυπά με όλη του τη δύναμη ένα
δεκαετττάχρονο αγόρι με πράσινα μάτια, προσπαθώντας απεγνωσμένα να
μπει. Ένας άντρας και μια γυναίκα με
κόκκινα μάτια στέκονται στην πόρτα
του δωματίου του γιου τους. «Τόσο
πολύ την ήθελε αυτός την προσοχή; Τι
αξιολύπητος», λένε μεταξύ τους, βλέποντας το σώμα του στη μέση μιας κόκκιn
νης λίμνης.
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Ξεχωριστή και ανίατη περίπτωση
–«Κατερίνα;! Ελα μαζί μας!».
–«Έλα εδώ, θα παίξουμε!».
Δεν θα παίξουμε. Η μια δασκάλα έχει
μάτια γαλανά, ξεθωριασμένα, στο χρώμα
της ποδιάς μου που έχει πλυθεί τόσες

Μαρία-Μαρίνα Μοναχού
αμέτρητες φορές, τώρα είναι σχεδόν
λευκή. Η άλλη έχει μαλλιά ξανθά πλατινέ, λίγο ξεβγαλμένα κι αυτά, σαν την
ποδιά μου και τα μάτια της πρώτης...
Αυτό το χρώμα το ψεύτικο, το-κάποτεσωστό-τώρα-λάθος γαλάζιο είναι τρομακτικό. Πιο τρομακτικό από τ’ άσχημα
όνειρα και τους κεραυνούς. Δεν ξέρω
γιατί. Δεν θα μάθω ποτέ, νομίζω. Οι δασκάλες χτυπούν με τις παλάμες τα γόνατά τους και βγαίνει ήχος. Έτσι καλεί
ο Κωστής το σκυλί του, έτσι φωνάζουν
κι εμένα. Γιατί εγώ λένε είμαι, αχ πώς
το λένε... «ξεχωριστή και ανίατη περίπτωση» και γι’ αυτό μ’ αφήνουν να μένω
μέσα στα διαλείμματα, να κοιτώ έξω απ’
το παράθυρο στην τάξη, να μην τραγουδώ στην χορωδία τις γιορτές. Τ’ άλλα
παιδιά στην χορωδία τσιρίζουν τους στίχους και βγαίνουν λέξεις και λέξεις και
γράμματα απ’ τα στόματά τους που
ανοιγοκλείνουν. Εμένα, λοιπόν, καθόλου
δεν μ’ αρέσουν οι λέξεις. Ούτε να τις
βλέπω, ούτε να τις διαβάζω από μέσα
μου έχω πρόβλημα. Όταν, όμως, πάω να
τις πω δυνατά τα γράμματα κολλούν στο
λαιμό μου, δεν αφήνουν τη φωνή να περάσει. Γιατί, παρ’ όλο που η δική μου
φωνή δεν ακούγεται, υπάρχει μια άλλη,
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κλεισμένη στο μυαλό μου που λέει: «θα
τα πεις λάθος! θα μιλήσεις παράξενα!
Και όλοι θα γελάνε συνέχεια ΜΑΖΙ
ΣΟΥ!». Κι έτσι εγώ το ’χω πάρει απόφαση πως είμαι «ξεχωριστή και ανίατη
περίπτωση» και δεν προσπαθώ άλλο να
μιλήσω, έχω σταματήσει καιρό τώρα.
Αλλά δεν τους αφήνω ούτε να με σέρνουν από ’δω κι από ’κει, όπως σέρνει το
σκυλάκι του ο Κωστής. Αν με αγγίξουν
θα τους χτυπήσω δυνατά. Γιατί σαν σε
ακουμπούν πονάς, διότι σε τραβούν. Γι’
αυτό και μόνο γι’ αυτό μέχρι και η ποδιά
μου, σκληρή απ’ το σιδέρωμα, είναι ξεχωριστή περίπτωση. Πίσω στην πλάτη
μου έχει δύο τρυπούλες που μου γυρνούν τα χέρια σαν χτυπάω, για να μένω
ακίνητη.
..........................................................................
Από τότε δεν την ξανάδα. Δεν ήξερα
πώς μπορεί να σου λείπει κάποιος τόσο.
Χθες που καθόμουν με τα χέρια δεμένα
στην πλάτη μου, η κυρία με τα ξεθωριασμένα μάτια είπε σ’ αυτήν με τα ξεθωριασμένα μαλλιά: «Άντε να ’ρθει κι η
Τριανταφυλλιά”, μα η άλλη απάντησε
«Είπε έχει σημαντικές δουλειές». Σήμερα στη μέση του μαθήματος με σήκωσαν και με πήγαν έξω. Κι εκεί με περίμενε η Φιλία! Με τα γελαστά της καστανά μάτια, την μπλούζα με τις πεταλούδες και κίτρινες γαλότσες. Κρατούσε
μια τσάντα που μου την έδωσε. Είχε
μέσα ένα ζευγάρι κίτρινα μποτάκια. Κίτρινα στο χρώμα του ήλιου. Κίτρινα σαν
και τα δικά της.
n
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Ένα δάκρυ...

Ε

να δάκρυ κύλησε στο πρόσωπό
της. Ένα μόνο δάκρυ. Κύλησε,
μα ποτέ δεν το σκούπισε. Της
θύμιζε χάδι, γι’ αυτό. Της θύμιζε εκείνο
το απαλό, ζεστό χάδι του ήλιου. Κύ-

Μαρία Κατσούλη
λησε και σχημάτισε μια γραμμή μες
τη βρωμιά του προσώπου της. Μια
γραμμή που έκανε αντίθεση. Θα περίμενε κανείς πως δεν θα ήταν βρώμικη.
Πως με τόσο νερό γύρω της, δεν θα
ήταν. Μα όχι, όχι. Ήταν βρώμικη. Κουβαλούσε αλμύρα, αλμύρα στα μαλλιά, αλμύρα στο στόμα, αλμύρα στα
μάτια. Κουβαλούσε νερό της θάλασσας που είχε στεγνώσει πάνω της,
νερό βρώμικο. Κουβαλούσε τόνους
ιδρώτα.
Και ναι! Θυμάται εκείνες τις μέρες,
τις καυτές. Τις μέρες που ο ήλιος ήταν
τόσο δυνατός που στράγγιζε τη ζωή
από μέσα της. Θυμάται όμως και εκείνες τις νύχτες, τις παγωμένες. Τις νύχτες που ο άνεμος ήταν κρύος σαν τον
χειμώνα. Θυμάται... Θυμάται τις μέρες
που νόμιζε πως η βάρκα θα βουλιάξει.
Τις νύχτες που νόμιζε πως θα πέθαινε.
Θυμάται τις μέρες που ευχόταν να πεθάνει, να τελειώσει το μαρτύριο της.
Θυμάται λοιπόν, και αναρωτιέται.
Γιατί; Γιατί θα έπρεπε να έχει τέτοιες
αναμνήσεις; Γιατί θα έπρεπε να νιώθει
τέτοια ανασφάλεια στη χώρα της,
ώστε να χρειαστεί να φύγει; Γιατί δεν
μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει ΕΛΕΥ76

ΘΕΡΑ; Γιατί; Γιατί δεν μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι να ΣΕΒΟΝΤΑΙ; Γιατί
δεν μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι
να ΑΓΑΠΟΥΝ; Γιατί ο κόσμος είναι
τόσο βάναυσος και σκληρός και ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΣ; Γιατί; Είναι χιλιάδες τα
ερωτήματά της. Και είναι σίγουρη πως
θα εμφανιστούν και άλλα.
......................................................................
Περίεργο, το ήξερε. Αλλά μερικές
φορές ακόμη και τα πιo μικρά και
ασήμαντα πράγματα μπορούν να κάνουν την διαφορά, μπορούν να σε γεμίσουν ελπίδα. Σαν τον αέρα. Ίσως
λοιπόν και να υπάρξουν χαρούμενες
μέρες ξανά. Ίσως και να καταφέρει να
ξαναχαμογελάσει. Ίσως και να ξαναβρεί τους δικούς της. Το σίγουρο ήταν
πως την περίμεναν δύκολα, το είχε καταλάβει. Μα είχε σφίξει τα δόντια, είχε
αποφασίσει. Ο μόνος τρόπος να γίνουν
οι άνθρωποι ΑΝΘΡΩΠΟΙ είναι αν ο καθένας προσπαθήσει να κάνει τον εαυτό
του ΑΝΘΡΩΠΟ, και αυτή το ίδιο. Βρισκόταν σε μια καινούρια χώρα, αυτό
σήμαινε μια νέα αρχή.
Μπήκε στο λεωφορείο, οι πόρτες
έκλεισαν. Ένα δάκρυ κύλησε, ένα μόνο
δάκρυ... Ένα δάκρυ που σχημάτισε
μια γραμμή που ξεχώριζε στη βρωμιά
του προσώπου της. Ήξερε τι δάκρυ
ήταν αυτή τη φορά. Ήταν ένα δάκρυ
αποφασιστικότητας, ένα δάκρυ φλογερού πείσματος, ένα δάκρυ φρέσκιας
ελπίδας. Ένα δάκρυ... Ένα δάκρυ που
n
ποτέ δεν σκούπισε...
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Στασού

Τ

ο σπίτι της κυρα-Μαρίτσας ήταν
στη μέση του χωριού. Ένα πέτρινο
σπίτι με κεραμίδια, με μια μεγάλη
αυλή μπροστά του που έκλεινε με μια
ξύλινη πόρτα. Δίπλα στο σπίτι ήταν η

Μαρία Κωστή
αποθήκη που έβαζε η κυρα-Μαρίτσα τα
εισοδήματα, τους καρπούς, σιτάρι, το
λάδι και το κρασί που έβγαζε η γη της,
οι κόποι κι ο ιδρώτας της. Πίσω από την
αποθήκη, ήταν κι ένα άλλο μικρό σπιτάκι που έβαζε τα ζώα της, δύο κατσίκες, δυο προβατίνες και τη γαϊδουρίτσα
της. Πίσω από το σπίτι ήταν ο κήπος της
που φύτευε λαχανικά, αλλά και οι τριανταφυλλιές, τα γιασεμιά και τα φούλια της, που αγαπούσε.
Η κυρα-Μαρίτσα εκεί έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. Πήγε εκεί,
όταν ήταν είκοσι χρονών, νυφούλα, μαζί
με τον τριαντάχρονο σύντροφό της, τον
κύριο Θεμή, γεμάτη όνειρα κι ελπίδες
για μια ευτυχισμένη ζωή. Ένα χρόνο
ήταν παντρεμένοι όταν γεννήθηκε η μικρή Αναστασία. Ήταν και οι δυο τρισευτυχισμένοι. Μα το κακό δεν άργησε να
έρθει.... Ο καλός της αρρώστησε... φυματίωση είπε ο γιατρός. Έφυγε μακριά της
στο σανατόριο της Κυπερούντας και 6
μήνες αργότερα, πήγε κοντά στο Θεό.
..........................................................................
Τα χρόνια έφευγαν, το ένα μετά το
άλλο, έφευγαν γρήγορα, τα παιδιά της
Στασούς μεγάλωναν, γίνονταν έφηβοι,
τέλειωσαν το σχολείο, τέλειωσαν και το
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στρατό και παντρεύτηκαν. Ο Θεόδωρος
βρήκε δουλειά σε τράπεζα, ο Κώστας
αστυνομικός και ο Μάριος δάσκαλος.
Της χάρισαν εγγονάκια, ο Θεόδωρος δύο
κορίτσια και ένα αγόρι, ο Κώστας και ο
Μάριος από ένα κορίτσι. Η χαρά της
Στασούς δεν περιγραφόταν. Κάθε Σάββατο μαζεύονταν όλοι στο σπίτι της και
το πρόσωπό της έλαμπε από χαρά. Αλλά
πάντα στο τραπέζι ήταν και το πιάτο
του Βάσου της.
Μια μέρα δεν ένιωθε καλά, πονούσε
πολύ το στομάχι της. Τα παιδιά της την
πήραν στο νοσοκομείο και αμέσως χειρουργήθηκε. Οι γιατροί είπαν πως είχε
κοίλη. Η εγχείρηση πέτυχε και σε λίγες
μέρες θα έβγαινε από το νοσοκομείο.
Αλλά η καρδιά της δεν άντεξε. Η ανάσα
της βάραινε... Και οι γιατροί ειδοποίησαν τα παιδιά της.
Η Στασού έφυγε... Ο Θεός την πήρε
κοντά του... Ήθελε να την ξεκουράσει.
Την πήρε κοντά στον άνθρωπό της, το
Βάσο της. Σίγουρα ξανασυναντήθηκαν οι
ματιές τους και φτερούγισαν και πάλι οι
ψυχές τους. Και εκείνος θα της είπε ένα
μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί η Αναστασία, η
Στασού του, στάθηκε άξια. Μεγάλωσε
τα παιδιά τους, τους έκανε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία και ποτέ δε ξέχασε τον άνθρωπο της!!!
Η καμπάνα νταν... νταν...Νταν... λυπημένα, ακουγόταν στην εκκλησία.... Όλοι
έκλαιγαν για την καλή τη Στασού, την
ηρωίδα της ζωής, την αγαπημένη μου
γιαγιά.
n
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Μια απρόσμενη συνάντηση και μια αγνή φιλία

Γιώργος είναι ένα δωδεκάχρονο
αγόρι, που πηγαίνει στην πρώτη
τάξη του γυμνασίου. Ζει με την
οικογένειά του, τον πατέρα, τη μητέρα

Ανδρέας Αγγελής
και την αδελφή του, σε μια πολυκατοικία στο κέντρο μιας μεγαλούπολης.
Η ζωή του κυλούσε ήσυχα και ανέμελα, μέχρι την ανοιξιάτικη εκείνη
μέρα που είδε έξω από την πολυκατοικία που μένει, μεγάλα φορτηγά και
ανθρώπους να μεταφέρουν διάφορα
μικρά και μεγάλα, κιβώτια, πορτατίφ,
στρώματα, κατσαρόλες, καρέκλες και
αρκετά άλλα μικροπράγματα.
–Μαμά, τι είναι όλα αυτά; ρώτησε ο
Γιώργος που χάζευε τη στιγμή εκείνη
από το παράθυρο του καθιστικού
τους.
–Από ό,τι φαίνεται, μια νέα οικογένεια μετακομίζει στην πολυκατοικία
μας και από ό,τι έμαθα από τον διαχειριστή μας θα μένει στο απέναντι
διαμέρισμα, απάντησε η μητέρα του
αμέσως.
–Μα, μαμά απέναντι δεν μένει ο κ.
Κώστας; την ξαναρώτησε.
–Ο κ. Κώστας έφυγε πριν δυο βδομάδες, πήγε να ζήσει στο πατρικό του
στο χωριό την υπόλοιπη ζωή του, δεν
αντέχει πια την πολυκοσμία και τη
φασαρία της...πόλης, απάντησε η μητέρα του.
–Μαμά, μήπως ξέρεις αν είναι νεαρή
οικογένεια με παιδιά; Πολύ θα ήθελα
78
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να είχαν έναν γιο στην ηλικία μου, για
να έχω κι εγώ κάποιον να μιλώ ή να
παίζω ποδόσφαιρο στο πάρκο της γειτονιάς μας!
......................................................................
Το σίγουρο είναι πως και ο Γιάννης
άρχισε πλέον να προσπαθεί περισσότερο και να πιέζει πιο πολύ τον εαυτό
του να ανακτήσει όσο το δυνατό περισσότερες δυνάμεις. Ζητούσε από μόνος του πλέον πιο πολλές ώρες φυσιοθεραπείας και ακολουθούσε τις εντολές των γιατρών του κατά γράμμα χωρίς διαμαρτυρίες.
Αυτό το παρατήρησε και η μητέρα
του. Πρώτη φορά, μετά το ατύχημα,
έβλεπε το γιο της να έχει περισσότερη
όρεξη για ζωή κι αυτό την έκανε πολύ
ευτυχισμένη. Είχε καταλάβει πόσο
καλό έκανε στην ψυχολογία του η παρέα με το Γιώργο και ευχόταν να συνεχίσει η φιλία τους, γιατί φαινόταν να
είναι μια αγνή, αθώα φιλία.
Για το Γιώργο, η μέρα της γνωριμίας του με τον Γιάννη, έμεινε βαθια
χαραγμένη στην καρδιά του. Κατάλαβε πως η ζωή είναι απρόβλεπτη, γεμάτη εκπλήξεις. Τίποτα πια δεν θύμιζε
τον ανέμελο Γιώργο. Ο φίλος του σήμαινε πολλά γι’ αυτόν, γι’ αυτό δεν
ήθελε να τον χάσει ή να τον στεναχωρήσει. Το ίδιο όμως ένιωθε και ο Γιάννης, νιώθοντας έναν άνθρωπο δίπλα
του, φίλο του, ήθελε να ζήσει και να
χαρεί όσο το δυνατό περισσότερο τη
ζωή, ζώντας το κάθε λεπτό της.

n
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Μικρός άξεστος κόσμος

Τ

ο νέο που έφερνε πλάνη, μέχρι και οι βράχοι κάτω από τη
γη το κρυφακούσανε. Ο χρόνος σταματούσε για πάντα. Αν το
πάντα μπορούσε να προσδιοριστεί.

Δήμητρα Βαλάση
Δεν θα υπήρχε η ώρα της Ανατολής. Η ώρα όπου ο κατάξανθος ήλιος,
αναδυόμενος από τα βάθη των αστεριών, θα ανέτειλε ένδοξα. Η ώρα που
ένα μπουμπούκι θα μεταμορφωνόταν σε τριαντάφυλλο δε θα ήταν
ποτέ πια προκαθορισμένη. Ο κόσμος
θα ήταν ένα αναδιοργάνωτο χάος, οι
μέρες και οι νύχτες ανάξιες και η
ζωή ασήμαντη. Θα ήταν ένας μικρός
άξεστος κόσμος.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, που
ένα κρίνο χασμουρήθηκε, όλα τα ρολόγια της πλάσης, σβήσανε μεμιάς.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, για ένα
τρυφερό δευτερόλεπτο, όλα τα όντα
στο σύμπαν ανακουφίστηκαν. Ένιω-
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σαν την καρδιά τους λεύτερη και ας
μην το παραδεχτούν ποτέ.
Το μικρό τερατάκι που ακούει στο
όνομα «άγχος», που ροκάνιζε το
μυαλό και τα σωθικά των ανθρώπων,
δεν ξαναπλησίασε κανέναν. Τότε, τη
μέρα εκείνη που σταμάτησε ο χρόνος δηλαδή, ήταν συνάμα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, χειμώνας,
ακμή, παρακμή.
Οι άνθρωποι τότε, αν και χαμένοι
στον ίδιο τους τον κόσμο, ένιωθαν
αληθινή χαρά. Οι τηλεοράσεις, αυτά
τα θρασύτατα κουτιά που σαλεύουν
τον κόσμο, είχαν όλες καταργηθεί
λόγω της έλλειψης της ώρας. Η πρόοδος της τεχνολογίας, άρχισε να
προοδεύει... Αντίστροφα. Αν το σκεφτούμε, η αξία της τεχνολογίας είναι
μηδενική χωρίς τον χρόνο. Τα πλάσματα ολάκερου του κόσμου, ήταν
πλάσματα αγνά, αγαθά όπως
πρώτα.

n
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Bahar

Κ

άποτε σε μια πόλη που μύριζε
μπαχάρια και έμοιαζε λες και
βγήκε απ’ τα παραμύθια, ένα ζεστό και λουσμένο με ήλιο και μυρωδιές
μεσημέρι γεννήθηκε ένα μικρό κορι-

Ειρήνη Διαλυνά
τσάκι. Το κλάμα του γλυκό σαν μέλι
ξεσήκωσε τους πάντες, το όνομά του
Bahar... που θα πει άνοιξη. Ναι, αυτό
είναι... η άνοιξη, η σπίθα, η ζεστασιά και
η αρχή μιας νέας ιστορίας, εκείνης με
πρωταγωνίστρια... τη γιαγιά μου.
Μέχρι τα δεκατρία μου χρόνια δεν
γνώριζα τίποτα για τη γιαγιά μου, τη
φώναζα Άννη, γιαγιά Άννη. Ήσυχος άνθρωπος, με παιδική ψυχή, που δεν άντεχε
την πίκρα – και την ανθρώπινη δυστυχία. Συχνά έκλαιγε, μάτωνε η ψυχή της
σαν έβλεπε τους άλλους να στεναχωριούνται. Χαμογελούσε και έλαμπε, απέπνεε ένα αίσθημα καλοσύνης, όμορφης
ψυχής και... και κάτι άλλο, μα δεν ξέρω
τι... Θυμάμαι... αισθανόμουν ότι ήμουν
μικροσκοπική μπροστά της κι αυτό την
καθιστούσε είδωλό μου.
Από μικρή τα μεσημέρια, όταν όλοι
εκτός από εμένα και τη γιαγιά μου κοιμούνταν, προσεκτικά και πατώντας στις
μύτες των ποδιών μου, κατέβαινα τις ξύλινες σκάλες και έφτανα στο δωμάτιό της.
Σκύβοντας, κοιτούσα από τη σκουριασμένη κλειδαρότρυπα. Κάθε μεσημέρι την
έβλεπα σκεπτική να κρατάει με ευλάβεια,
να φέρνει κοντά στο πρόσωπό της και να
φιλάει κάτι μικρά, χρωματιστά φορέματα
που ίσα-ίσα χωρούσαν μέσα στις γέρικες
80

χούφτες της. Την παρατηρούσα και καταλάβαινα ό,τι ένιωθε, ένιωθε... δεν ήταν μαγικό... ένιωθε με την αφή, τα μάτια, το
μυαλό... θυμόταν το παιδικό της σώμα που
φορούσε αυτά τα μικροσκοπικά, παραμυθένια φορέματα... φορέματα άσπρα, κόκκινα, μπλε, με ρίγες, με βούλες ή χωρίς, με
χρωματιστούς γιακάδες και δαντέλες..
..........................................................................
Η γιαγιά ξαφνικά, πήρε θάρρος και
του απάντησε, «Δεν με θυμάσαι, Αli;».
Μεμιάς το πρόσωπό του φωτίστηκε,
έκανε στην άκρη και μας ζήτησε να περάσουμε μέσα. Προχωρήσαμε και καθίσαμε σε ένα παλιό, καλοδιατηρημένο σαλόνι, εκείνος χάθηκε στο βάθος του σπιτιού και εμείς μείναμε να τον περιμένουμε. Όταν επέστρεψε στα χέρια του
κρατούσε μια φωτογραφία και μια γυάλα
με χώμα. «Αυτή είσαι εσύ και οι γονείς
σου και εδώ, δίπλα σου είμαι εγώ με τους
δικούς μου γονείς και τούτο εδώ είναι
λίγο χώμα της πατρίδας... της πατρίδας
μου, της πατρίδας σου, της πατρίδας
όλων αυτών που χάθηκαν». Ένα δάκρυ
άρχισε να κυλάει στο μάγουλο της Bahar,
μα δεν ήταν δάκρυ λύπης, ήταν χαράς
και ελπίδας. Από εκείνη τη συνάντηση
και έπειτα δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει
η Bahar τον Ali, ήταν και πάλι μαζί οι δύο
αγαπημένοι παιδικοί φίλοι. Φύτεψαν μάλιστα στο χώμα της Σμύρνης μια λευκή
τριανταφυλλιά. Διάλεξαν να είναι λευκή,
όπως η όμορφη παιδική ψυχή τους και
τριανταφυλλιά, γιατί σαν τα αγκάθια της
πονούσε ο καημός του ξεριζωμού των δύο
καλών φίλων.
n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους Λυκείου με θέμα
ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2016-2017

Η

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους φιλολόγους και μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Νικόλαο Κακαϊδή, κ. Δέσποινα Παπαδιονυσίου, κ. Εμμανουήλ Μαθιουδάκη και κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα
ποίησης, που γράφτηκαν από εφήβους μαθητές Λυκείου, συνήλθαν από κοινού με την κ.
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και
Γραμματέα των κριτικών επιτροπών το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00, στη
Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Requiem για μια ονείρωξη», με το ψευδώνυμο «Αμφίχειρας», που ανήκει στη Δήμητρα Νικητέα, από το 49ο Γενικό Λύκειο Αθηνών.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Λυδία Λίθος», με το ψευδώνυμο «Άλκης», που ανήκει
στον Πέτρο Φωκιανό, από το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Υπερμέγεθες σακάκι», με το ψευδώνυμο «Ιάσονας»,
που ανήκει στον Παναγιώτη Νικολίτσα, από το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας, που
ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Αεί Ων», με το ψευδώνυμο «Αέναη», που ανήκει
στην Ομηρόλη-Μαρία Μπάλτου, από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Χωρίς ταυτότητα», με το ψευδώνυμο «Ακροατής»,
που ανήκει στην Κέλλυ Μπουρλή, από το 3ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ανούσια σύρραξη», με το ψευδώνυμο «Θεαφίλ», που
ανήκει στη Νικολέττα Κουμπαρή, από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Εξόριστοι», με το ψευδώνυμο «Καλλιπάτειρα», που
ανήκει στη Γερασιμούλα Μαντά, από το Βαλλιάνειο Γενικό Λύκειο Κεραμειών.
Έχοντας την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος
στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για Εφήβους Λυκείου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις
να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους, για άλλη μια φορά, και
σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Ν. Κακαϊδής, Δ. Παπαδιονυσίου, Μ. Μαθιουδάκης, Μ. Παναγιωτοπούλου
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας
Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Requiem για μία ονείρωξη
Δήμητρα Νικητέα
Αν όντως το πέταγμα της πεταλούδας προκαλεί τυφώνα
τότε αυτές που έχω στο στομάχι μου καθώς σε παρατηρώ
προκαλούν ανημέρευτους κλυδωνισμούς τεφρών
μα τα ματόκλαδα σου αποτελματωμένα.
Γυρνάς την πλάτη σου που κουβαλάει έναν ολόσωμο καθρέπτη.
«Καθρέπτη, καθρεπτάκι μου γιατί απομακρύνεται;»
Και τότε ανάλγητα υπογραμμίζει κάθε γραμμάριο ενοχής.
Καθρέπτες παντού.
Στο σπίτι, στο ασανσέρ, στο αυτοκίνητο.
Μα ο κυνικότερος είναι αυτός του μπάνιου που με ξερογλείφει αδαμιαία.
Το ντουζ με ξεπλένει μόνο όταν κρύψει το καθρέπτη αυτό με υδρατμούς.
Το σώμα μου, μάλλον δεν πλάστηκε για να σε διεγείρει.
Το σώμα μου, απλώς είναι Μ.Μ.Μ. των νευροδιαβιβαστών, μαιευτήριο των ιδεών,
άντρο των ονείρων
μα τα αποτρέπει να ζυγώσουν το σταθμό, οι ελέγκτες των επιδερμικών επιταγών.
Το ελεύθερο έχουν τα σκεύη ηδονής, τα σκεύη μαγειρικής,
οι προφητείες των «Σκεύος εκλογής».
Το σώμα μου είναι μια τουμπανιασμένη ημιτονοειδής περισπωμένη,
που θέλει να την καταργήσει η κοινωνία
γιατί αποφανθηκε πως δυσκολεύει τις ζωές μας,
γιατί νείρεται να την αντικαταστήσει με οξεία
που ’ναι ψηλόλιγνη, αδιάτρητη, μάλλον ξεκούραστη.
Η κοινωνία, η κοινωνία που ζούμε πια καταδικάζει την Εύα γιατί έφαγε.
Το πρόσωπό μου, οστεοφυλάκιο ρυτίδων,
αποικία με πυώδη σπυριά,
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φουντώνουν όταν τα καλύπτω με καλλυντικά
τις ρευστές πανοπλίες προσβολών.
Αδημονώ για την έλευση της νηνεμίας, τη νύχτα.
Μέχρι την αμφιλύκη, βιολογικός καθαρισμός.
Αφοδεύει το πρόσωπο το προσωπείο.
Στην προσπάθεια μου να γίνω οξεία, ο υδρολογικός κύκλος τελειώνει με ένα
«ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ»
και γίνομαι πνεύμα – ίσως αντιλογίας –
μια κουλουριασμένη φιγούρα στο βαλανείο, ο Πόλοκ της ψυχής
που ζωγραφίζει με μέικαπ της λήθης, αλκόολ με άρωμα, αλκόολ κερασμένο
από άντρες, φουλάρια-θηλιές, στιλέτα πελμάτων τα σεντόνια
ενώ αυτό που ήθελα πραγματικά να τα λερώνει είναι μια ονείρωξη.

Ακροατής
Κέλλυ Μπουρλή
Μερικές φορές προσπαθώ.
Άλλες είμαι ο απαραίτητος θεατής
σε μια παράσταση με άδειο ακροατήριο,
η σιωπή ένα άψυχο εμβατήριο
εις μνήμην των νεκρών μου πράξεων.
Του ψεύτικου ηρωισμού,
της δήθεν γενναιότητας.
Εις μνήμην του αγνώστου,
όλων αυτών που δεν τόλμησα
των σκέψεων που αγνόησα
ή τουλάχιστον προσπάθησα.
Εις μνήμην του τίποτα.
Του μηδέν και της απώλειας,
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

της προσποιητής άγνοιας,
της κόλασης, του κρυφού,
της πλημμύρας του μυαλού
που με πήρε παραμάζωμα.
Εις μνήμην του έρωτα.
Των κενών λέξεων,
λόγων που δεν κράτησα,
της επανάστασης που δεν έκανα.
Εις μνήμην του κόσμου που θα είχα αλλάξει.
Του κόσμου που δεν θα αλλάξει
για τον εγωισμό και την ησυχία μου.
Εις μνήμην της δειλίας μας
όλων αυτών που μας στοίχειωσαν.
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Υπερμέγεθες σακάκι
Παναγιώτης Νικολίτσας
Φωνή απροσδιόριστη ορίζει την σκηνή.
Πηγαίνω ευθεία, προχωρώ
κι έπειτα κάπου στρίβω,
αριστερά, δεξιά... θολή ανάμνηση.
Αντικρίζω μια εικόνα που ορίζει το τέλος
και ξάφνου πέφτω σε λαθεμένα μονοπάτια,
εναντιώνομαι σε πειρασμούς, τέρψεις ακολάκευτες
και φορώ έναν μανδύα χρυσόφτωχο.
Μαλλιά ριγμένα στο ακλόνητο, προσεκτικά ριγμένα.
Κάποτε είχα δυο μάτια, δυο χέρια,
όλα από δυο, πιστή αντιγραφή.
Κόλλαγα τις πολυθρόνες στον τοίχο,
στοίβαζα βρώμικες εφημερίδες πάνω τους,
ξεσκόνιζα την αλήθεια
και περίμενα.
Και ήταν γκρι, και ήταν σαν ησυχία,
αιώνια μοιρασμένη θέωση.
Και ’γω δίχως πονεμένα χείλη πια,
περίμενα.
Αυτά που κάνουν οι άλλοι,
ποτέ εσύ δεν θα κάνεις.
Και ό,τι κάνεις εσύ,
οι άλλοι δεν θα ονειρευτούν ποτέ.
Δεν με ενδιαφέρει το καθαρό νέο, αρκεί να ’ναι νέο!
Φλέγεται λίγο το πάνω μέρος της γραβάτας.
Μα το σακάκι είναι ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει!
Ας φορεθούν από ουρανούς και ανθρώπους που ξαφνικά μεγάλωσαν.
Εγώ γέρασα δίχως καν να μεγαλώσω πρώτα.
Ο ήλιος γέρασε και αυτός, σκορπίζοντας ολότελα τον πάγο.
Ώστε εν τέλει ερημώθηκαν τα ερημωμένα όντα.
84
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«Αεί ων»
Ομηρόλη-Μαρία Μπάλτου
Η απλότητα της ροής, της ύπαρξης
το σώμα γερνά.
Το πνεύμα εξελίσσεται,
η ψυχή υπήρχε, υπάρχει
συνεχίζει τη σωτήρια αναζήτησή της
εντός του λαβυρίνθου που περνά η ζωή εις τον θάνατον.
Θήτα θεϊκό θήτα
καταχθόνιο.
Σύμπαν επιεικώς ολοκληρωμένο.
Με τόσες μυριάδες περιπλανώμενες ψυχές
δε στερείται αριθμού.
Με τόσα δισεκατομμύρια επιτηδευμένα αεί υλικά όντα
στερείται αποτελέσματος.
Και γιατί να θέλεις το αιώνιο;
Αποτυχία παροντική
ανέλπιστη ακολουθία μελλοντική
Τούτος ο αποπροσανατολισμός·
θαρρείς φέρνει εις την φαντασίαν τη μόλυνση μιας αμυγδαλιάς στα φύλλα
σιγανά μεθίσταται παντού...
Λανθασμένως επιδιώκεται η αθάνατη ζωή.
Η ύπαρξή της αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνες·
αυτές τις γαλήνιες, αφυπνισμένες ψυχές.
Φθάνουν εις την τελειότητα.
Κι έπειτα·
αγνός γυρισμός εις την απαρχήν
συμβαδίζει με σώμα και πνεύμα.
Ο κύκλος αυτός, μυστήριον παντοτινόν.
Θεού μόνο αντιληφθέν
ανθρώπου ακατόρθωτο πραχθέν.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

85

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 203

Ανούσια σύρραξη
Νικολέττα Κουμπαρή
Άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους·
σώματα πέφτουν και χάνονται αμάχητα, κομματιασμένα
στην αμμουδιά της φρίκης
και ο χρόνος κυλάει γοργά
σαν θάλασσα
μα οι εποχές μένουν ακίνητες
σαν βουλιαγμένα κοχύλια στην άμμο·
τα μαύρα σύννεφα ταράζουν τη θάλασσα
φουρτούνες και μπόρες
ανασηκώνει στο πέρασμα της.
Και κάπου ανάμεσά της
αχνοφαίνεται το κόκκινο
– αυτό το βαθύ κόκκινο.
Και από μέσα; Ο μικρός Αλιάν.
Ποιο κύμα να τον έσπρωξε στη στεριά
ή ποια ανθρωπινή δίνη να τον πέταξε εκεί;
Ταχύτερα και αγριότερα τώρα τα κύματα
αναζητούν μονάχα λίγο θόρυβο
κάπου στο βάθος της θάλασσας
και όταν αιφνίδια ο άνεμος
τον απομακρύνει
το γαλάζιο ξαναζωντανεύει.
Μα τι κρίμα – γιατί η ανθρωπότητα
συνεχίζει – ή μόλις άρχισε; – να κοιμάται.
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Λυδία Λίθος
Πέτρος Φωκιανός
Παράταξις κιόνων η στάση των ονείρων μου,
που στέκονται σαν θραύσματα καιρών λησμονημένων.
Θαρρείς κρατούν τη γη στα λίθινά τους σκέλη,
μα δεν κρατούν πια κ’ ουρανό, μ’ αβρότητα παιδίσκης.
Ειρμός κορμιών, γυμνών και ξασπρισμένων,
λιόπαρτα πείσματα ενός φαφούτη ήλιου.
Θυμηδίες δαιμόνων κάτω από τζίφρες θεατρίνων,
σημάδια μιας παράτολμης μελάνης σ’ ένα χαρτί αλλοπαρμένο.
Τι άλλο να ’ναι τ’ ονειρο παρά συλφίδος χάρη,
με σμιλεμένο φόρεμα και πόρπη στα μαλλιά της.
Κι όταν ροδίσει ο ουρανός, κι όταν τα πέπλα φύγουν,
καιρός μου θα ’ ναι να σκεφτώ πώς ταχα τ’ όνειρο ζωή θα γίνει;

Εξόριστοι
Γερασιμούλα Μαντά
Θάλασσα βαμμένη κόκκινη από το αίμα τους.
Χώμα που το έπνιξαν τα δάκρυα τους.
Πόδια κομματιασμένα σε κόσμους γεμάτους αγκάθια.
Φωνές παιδικές που ζητούν μάνα σε ένα κόσμο ξένο.
Αστέρια που έσβησαν στο πέρασμα του πόνου.
Καραβάνια με ανθρώπους που κλαίνε μια πατρίδα.
Ο βασιλιάς γονάτισε στη μνήμη της ελευθερίας
και το τριαντάφυλλο ζητά πίσω την ομορφιά του.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Λυκείου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2016-2017

Η

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τις Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου, Ευαγγελία
Μπακλώρη και Χρύσα Πούλου φιλολόγους - μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και η καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος, που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές Λυκείου,
συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Kριτικών Eπιτροπών την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 16:30, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής
2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η συμφωνία της νυχτιάς», με το ψευδώνυμο «Ισμήνη»,
που ανήκει στη Γιασεμή Τρίχου, από το Γενικό Λύκειο Πέτρας Λέσβου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Παραμυθομπερδέματα», με το ψευδώνυμο «Εδουάρδος», που ανήκει στον Μάριο Βούργια, από το Pascal English School, Lefkosia.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ανεμόεσσα», με το ψευδώνυμο «Αρσινόη», που ανήκει
στην Εφραιμία-Ελένη Αθανασοπούλου, από το Εκπαιδευτήριο Άλφα, Εύβοια.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Εξομολόγηση», με το ψευδώνυμο «Ωρίων», που ανήκει
στον Μιχάλη Σαρρή, από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Όνειρο AB OVO», με το ψευδώνυμο «Πανδώρα», που
ανήκει στην Ειρήνη-Μαρία Τσέρμπου, από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Το αρκούδι», με το ψευδώνυμο «Αλίκη», που ανήκει
στην Αλίσια Ιορδάνου, από το Γυμνάσιο-Λύκειο Ολύμπιον, που ισοβαθμεί με το διήγημα με τίτλο «Ιστορία διάσωσης», με το ψευδώνυμο «Διόσκουροι», που ανήκει στον
Δημητρίου Δημήτρη, από το ΓΕΛ Μελισσίων.
Έχοντας την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον
4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθητές
Λυκείου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2016-2017. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις
να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας και
σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Ε. Μπακλώρη, Χ. Πούλου, Λ. Μπαστιάνου
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας
Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Η συμφωνία της νυχτιάς

Ο

κάμπος σκεπάστηκε απ’ την πάχνη
κι όλα ηρέμησαν, σα να ήξεραν
πως κάτι θα συμβεί, κάτι τόσο
τρομερό που να του πρέπει η σιγή ολόκληρης της πλάσης... Έπειτα, η νυχτιά

Γιασεμή Τρίχου
στάθηκε πηχτή στον ουρανό κι ένα αόρατο χέρι βάλθηκε να κρεμνά ένα-ένα τ’
απαστράπτοντα κρύσταλλα.
Ο φλοίσβος του νερού έγλειφε αργά,
σπασμωδικά, μ’ ευλαβικές κινήσεις τα βότσαλα της ατελεύτητης χρυσαφιάς όασης.
Κλεφτά θροΐσματα και κοφτή η πνοή τ’
αιθέρα που τρεμόπαιζε, κρύβονταν στη σιωπή. Και κάθε τι άλλο σώπαινε... σώπαινε
κι απολάμβανε βουβά την άηχη μελωδία.
Ήταν η ώρα γενέσεως των πεταλούδων η
στιγμή που εκστασιάζονταν οι άδολες ψυχές· τα ζώα ζευγάρωναν· μάγια και θαύματα, κρυμμένα στης σελήνης τη σκιά, ανθοβολούσαν στην ευωδιά της σκαμμένης,
ογρής γης, όπου δέσποζαν τα νυχτολούλουδα, που σαν άκουγαν το κάλεσμα της
νυχτιάς, σήκωναν τα βλέφαρα κι άρχιζαν
τα χασμουρητά, ώσπου η βραδινή αύρα να
δροσίσει τις ρόδινες παρειές, διώχνοντας
τη νύστα· κι οι άνθρωποι... οι άνθρωποι
έβαναν πλώρη για κόσμους ουτοπικούς,
κουρσεύοντας τα οδοστρώματα τ’ ονείρου.
Στιγμές γαλήνης και ηρεμίας, τις οποίες
όλοι γεύονταν σαν καθάριο νέκταρ, που
έχει την ικανότητα να αναδημιουργεί...
Άραγε να ήμουν η μόνη που δεν είχα
ρίξει ακόμα τις αυλαίες; Υπήρχε καμιά
άλλη ξάγρυπνη ψυχή στον κάμπο, που να
ζυμώνει τη σκέψη της, σα να παλεύει κάτι
να βρει, ίσως κάτι να πλάσει;
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

..........................................................................
Αφού πότισα την ψυχή μου μ’ όσα
θραύσματα ελπίδας μου απέμειναν κι
επέτρεψα σε μια ασημένια, λαμπυρίζουσα
αύρα να μ’ αγκαλιάσει, έδιωξα το σκοτάδι απ’ τα μάτια μου, στρεφόμενη στο
καθάριο φως κι αντίκρισα τον έναστρο
ουρανό.
Ήταν εκεί. Υπήρχε. Το πιο λαμπρό. Το
πιο δικό μου. Το άστρο του παππού μου,
ολοκάθαρα εναργές και ευδιάκριτο στα
μάτια μου. Έτοιμο να γίνει η πυξίδα μου
σε τούτο τ’ ατέλειωτο ταξίδι, ο χάρτης που
θα μου υποδείξει την πηγαία δύναμη.
Όλα φώτισαν. Όλα έρρεαν σαν το γάργαρο γέλιο, που κυλά ανάμεσα στη χλόη
της κοιλάδας, απηχώντας ζωή. Έκανε επιτέλους την εμφάνισή της η σπίθα που θα
συνδαύλιζε τη ξεφτισμένη φωτιά μέσα
μου. Τώρα ήταν σειρά μου να γελάσω, να
χαρώ για τη νίκη μου και να προφέρω
περήφανα: «Είναι ακόμα μαζί μου!».
Έκλεισα και πάλι τα μάτια κι άφησα
τον ζωοδότη αιθέρα να μ’ οδηγήσει.
Άξαφνα, τα χείλη μου κινήθηκαν στο
ρυθμό ενός παιδικού τραγουδιού, που συνήθιζα να απαγγέλλω στον παππού, όταν
ακόμη δεν είχα απολέσει την παιδική μου
αθωότητα. Ευτυχισμένη απ’ την νέα μου
ανακάλυψη, στράφηκα προς τ’ άστρο μου
και μπρος στο σεληνόφως, άρχισα σαν
προσευχή μ’ ευλάβεια να προφέρω:
«Μπορεί να ’φυγς, παππού, μα μη
θαρρείς πως θα πάψω να σ’ ενοχλώ. Δίνω
όρκο ιερό πως τ’ όνειρο θα βάνω για γεφύρι και θα ’ρχομαι τις νύχτες στα κλεφτά για να σ’ ακούω να μουρμουρίζεις
n
παραμύθια και να γελάς...».
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Παραμυθομπερδέματα

Σταχτοπούτα είναι η γυναίκα
του Σπανού. Είναι πολύ κακιά.
Έχει δέσει τη μητριά της στο
υπόγειο και μαζί με τον Σπανό διατά

Μάριος Βούργιας
ζουν τους δράκους να χαλάσουν τον υπό
ανέγερση πύργο τους.
Η Χιονάτη ζηλεύει τη Σταχτοπούτα,
γι’ αυτό συνεργάζεται με τους εφτά
νάνους για να την σκοτώσουν και να
παντρευτεί εκείνη τον Σπανό. Η μάγισσα Θία ζωντανεύει τον Αίσωπο, που
έρχεται σε ρήξη με τον Χαμπή τον Χαράκτη...
Σταχτοπούτα: Άντε, κάνε γρήγορα,
Σπανέ μου. Οι δράκοι έχουν προχωρήσει αρκετά τον πύργο τους.
Σπανός: Μην ανησυχείς, καλή μου.
Μήπως ξεχνάς ότι είμαι το πρωτοπαλίκαρο της περιοχής;
Σταχτοπούτα: Όχι, βέβαια. Γι’ αυτό
νιώθω κοντά σου τόσο ασφαλισμένη.
Σπανός: Μόνο κοίταξε τι θα κάνεις με
τη μητριά σου. Αυτή μπαίνει συνέχεια στα πόδια μας και μας χαλάει
τα σχέδια.
Σταχτοπούτα: Ας την αυτήν. Εκεί
που βρίσκεται δεν μπορεί ούτε να
περπατήσει ούτε να κινηθεί. Χα!
Χα! Χα!
Σπανός: Δηλαδή;
Σταχτοπούτα: Την έχω δέσει σε μια
καρέκλα στο υπόγειο. Γι’ αυτό μη
σε απασχολεί η μητριά μου.
Σπανός: Μπράβο, αγάπη μου. Είμαι
90
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πραγματικά τόσο περήφανος για
σένα!
......................................................................
Μέσα στην κούπα βρέθηκαν και δυο
χιλιάδες γιαρώ. Ήταν τα λεφτά που
πήρε η Θία από τη μητριά, για να ζωντανέψει τον Αίσωπο. Τους έβλεπε
όλους ευτυχισμένους και φύτρωσε
στην καρδιά της η αγάπη.
Όλοι τα είχανε χαμένα. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Η μητριά όμως που καταλάβαινε, τους τα διηγήθηκε όλα.
Τότε ο Σπανός βρήκε τη λύση.
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα
μας λέει παραμύθια ο Χαμπής. Τρίτη,
Πέμπτη, Σάββατο, θα μας λέει παραμύθια ο Αίσωπος.
Και Κυριακή; φώναξαν όλοι.
Κυριακή, θα μας λέει παραμύθια ο
Τριβιζάς, είπαν αγκαλιασμένοι ο Αίσωπος κι ο Χαμπής. Για να μάθει να
ανατρέπει τις ιστορίες μας.
Συμφώνησαν όλοι. Έτρωγαν κι
έπιναν για σαράντα μέρες – επειδή
οι δράτζοι ήταν 40 – και για εφτά
νύχτες – επειδή οι νάνοι ήταν εφτά.
Μάγειροι και σερβιτόροι ήταν οι σαράντα δράτζοι. Αυτή άλλωστε ήταν
η διαταγή του Σπανού!!! Χρήματα
δεν χρειάστηκαν καθόλου για το γλέντι, αφού τα δυο χιλιάδες γιαρώ της
Θίας τους έφταναν και τους περίσσευαν.
Κι έζησαν και ζουν αυτοί καλά στα
Πλατανίσκια κι εμείς καλύτερα με τα
n
δικά τους παραμύθια.
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Ανεμόεσσα

αταμεσής του πελάγους μια
πεταλούδα λευκή-ολόλευκη,
στεκόταν ασάλευτη πάνω στον
αφρό των κυμάτων. Φυσούσε δυνατά
στην Ανεμόεσσα και τα φτερά της

Εφραιμία-Ελένη Αθανασοπούλου
βράχηκαν, τότε το πέταγμά της έγινε
όλο και πιο δύσκολο. Στάθηκε λοιπόν
εκεί, ρίζωσε κι έγινε νησί...
Σ’ αυτές τις μαύρες γραμμές, τις
καμωμένες, θα δει κανείς στάλες από
μαύρο μελάνι, μαύρο όμως είναι και
το αίμα μου. Αυτό είναι που σημαδεύει την πορεία ανάμεσα στους ανθρώπους, στα πάθη και τις ιδέες τους.
Είμαι άνθρωπος μα είμαι ανάξιος να
λέγομαι άνθρωπος. Δεν το άντεξα το
βάρος της ανθρωπιάς μου και κάπου
στο δεύτερο σκαλοπάτι λαχάνιασα και
σωριάστηκα στη μέση της πορείας. Λιποψύχησα, φοβήθηκα. Αυτή την αιματηρή πορεία μου τώρα μάχομαι, μάχομαι εμένα που αρνούμαι να ανέβω το
βουνό της μοίρας.
Μια λέξη πάντα σ’ όλη μου τη ζωή
με τυραννούσε και με μαστίγωνε αλύπητα. Η λέξη πατέρας. Πόσο θα ήθελα
λοιπόν να παραστήσω με μαύρες απ’
το μελάνι τις πατημασιές που άφησα
στο δρόμο μου. Τα μόνα χνάρια που
άφησα. Όλα τ’ άλλα, ό,τι άγγιξα και
κοίταξα, λες και ήταν σταγόνα επάνω
σε νερό και χάθηκε απ’ τα μάτια μου.
Όλα το νερό μου τα πήρε και μάνα
και πατέρα. Μαζεύω τις αισθήσεις
μου σ’ ένα μυαλό... ακοή, γεύση,
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

όραση, όσφρηση, αφή, διαίσθηση και
ενώ το φως στις κορυφές πλακώνει τη
νύχτα, ανεβαίνει από γης, εγώ ρίχνω
στερνή ματιά στην όψη του πατέρα
μου σε μια παλιά φωτογραφία.
......................................................................
Το τέλος όμως είναι το τραγικότερο
όλων. Βλέπω γέρους να περιμένουν
ανήμποροι το θάνατο γιατί μια ζωή
αγωνίζονταν για να ζήσουν στο μέλλον. Εγώ ταξίδεψα με το νου, είδα
ανάκτορα ανυπέρβλητα στο χρόνο, τεμένη σπουδαίων ανδρών, ναούς, μουσεία και ποτάμια, καταρράκτες και
θάλασσες. Εγώ ταξίδεψα, εγώ δεν
έζησα για να πεθάνω. Γεννήθηκα για
να ζήσω.
Κι αν μ’ ακούς τώρα τρανέ πατέρα,
απάντησέ μου. Την τήρησα άραγε την
προσταγή σου; Την ερμήνευσα άραγε
σωστά την πατρική συμβουλή; Ακόμα
κτυπάει η καρδιά μου, ο πόνος δεν τη
σκότωσε. Η ζωή είναι πόνος και ο πόνος είναι ζωή. Από τη ζωή εγώ δεν έχω
σκοπό να κρυφτώ, μαζί συνοδοιπόροι
ξεκινήσαμε κι έτσι θα συνεχίσουμε. Είναι άραγε εφιάλτης; Πότε θα ξυπνήσω;
Αδυνατώ να ξεφύγω από τις σκέψεις
και μόλις τις βάλω σε σειρά ξεπηδά
μια άλλη και το μυαλό μου γυρίζει και
γυρίζει. Δε βρίσκω άκρη κι όμως δεν
εγκαταλείπω, θα συνεχίσω κι όπου με
βγάλει... Αν δεν αντισταθείς στα παιχνίδια του μυαλού χάνεσαι και ο χαμός αυτός είναι άδικος, παρασέρνει
μαζί ψυχή και σώμα...

n
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Εξομολόγηση

Σ

ε παρακαλώ, κοίταξέ με! Μίλα
μου. Μη φεύγεις. Μη μου γυρίζεις τη πλάτη. Εγώ είμαι η πιστή σου φίλη. Αυτή που το μισό χρόνο
αποστρέφεσαι και αγνοείς πάντα όμως

Μιχάλης Σαρρής
γυρίζοντας στην αγκαλιά της. Κι εκείνη
πάντα σε δέχεται πίσω. Μήπως είσαι
θυμωμένος;; Τη τελευταία φορά σου
πήρα το ρολόι. Ελπίζω να μη μου κρατάς κακία. Κάπου στα βάθη μου θα είναι. Μια μέρα ίσως να το βρεις. Μέχρι
τότε θα κρατήσει συντροφιά σε ένα
αθώο παιδί που κατέληξε στην άβυσσο
χωρίς ποτέ να φταίει. Και ας ήταν τουλάχιστον το τελευταίο. Την τελευταία
φορά που με επισκέφτηκες ήσουν έξω
φρενών μαζί μου κατηγορώντας με για
την απώλεια τόσο πολλών αθώων ψυχών. Έφυγες μουρμουρίζοντας αυτό που
άκουσες από ένα κοχύλι. Και πάλι
«όρώμεν άνθοίJv πέλαγος Αιγαίον νεκροις». Δεν έφταιγα δεν μίλησα. Ή μάλλον έφταιγα επειδή δεν μίλησα. Όλοι
μας για την απάθειά μας φταίμε. Σήμερα αυτοί, αύριο εμείς. Αυτοί φρίκη
και εμείς φρίκη. Και κάπου παραφυλάει
ο τελευταίος επιζών που με λύκου δόντι
και λιονταριού προβιά είναι έτοιμος να
σπείρει τον όλεθρο στο διάβα του. Δυστυχώς ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις.
Παρασύρει σπίτια, πόλεις έως τις αξίες,
την ανθρωπιά και την ανθρώπινη ζωή.
Μια ανθρώπινη ζωή, ένα εύθραυστο
γυάλινο όνειρο που μπορείς μόνο να το
92

ψιθυρίσεις ειδάλλως θα χαθεί. Ένα παιδί
είναι έξω απ’ το σπίτι σου και κανείς
δεν του έδιοσε σημασία. Ξέχασε τα
αυτά όμως τώρα ή μάλλον μη τα ξεχάσεις κράτησε τα σε ένα κέλυφος, σε ένα
κουκούλι από ατόφιο μετάξι στο βάθος
του μυαλού σου.
......................................................................
Κάτι δαίμονες που το όνομά τους
δεν προφέρεται. Αυτά τα στοιχεία που
πάνε κόντρα σε κάθε λογική και σε
κάθε κατεστημένο. Κινητήριος δύναμη
η αγάπη. Στη σημερινή εποχή φαίνεται
ότι στα λεξικά η πιο σκονισμένη σελίδα
είναι αυτή με τη λέξη «αγαπώ». Αέξη
που στη πάροδο του χρόνου όλο και
πιο δύσκολα εκφέρεται από τους ανθρώπους, τουλάχιστον με το πραγματικό νόημα της. 11 λέξη χάθηκε την
ημέρα που κοιτάξαμε εμάς. Και ναι
εδώ μπορεί κανείς να γίνει ρατσιστής.
Όχι για αυτούς με το μαύρο χρώμα
αλλά με τη μαύρη καρδιά. Γιατί για να
ζεις όμως πρέπει να αγαπάς. Πρέπει να
αγαπάς με όλη σου τη ψυχή και τη δύναμη. Γιατί αν η αγάπη είναι ανάμνηση
τότε το συναίσθημα αλλά και η ζωή μια
μνήμη. Για αυτό μην αγνοείς αυτούς
που σε αγαπάνε και νοιάζονται για
σένα. Και να αγαπάς και να νοιάζεσαι
για αυτούς που αγνοούν την ύπαρξη
σου. Επειδή μια μέρα ίσοχ ξυπνήσεις
και συνειδητοποιήσεις ότι έχασες το
φεγγάρι ενώ μέτραγες τα άστρα...
Με αγάπη, η φίλη σου, θάλασσα

n
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Όνειρο ab ovo

νέβαινε τη ξύλινη σκάλα στο
σκοτάδι. Δεν ήθελε να ξυπνήσει κανέναν. Έφτασε στη σοφίτα, ξάπλωσε στο κρεβάτι. Το στρώμα
ήταν μικρό, όπως και όλα τα άλλα από

Ειρήνη-Μαρία Τσέρμπου
τα οποία χρειάστηκε να περάσει για
να φτάσει το όνειρο του. Σοφίτες, αποθήκες, κάπου τον έβαζαν πάντα να
κοιμάται, όμως όλα αυτά τα δωμάτια
«χλιδής» είχαν ένα κοινό απαραίτητο
στοιχείο, ένα μικρό φεγγίτη. Ούτε τα
ρούχα του τον χωρούσαν, πήρε καινούργια. Κοίταξε έξω από τον μικρό
φεγγίτη, όπως τότε. Έκλεισε τα μάτια
του και θυμήθηκε.
Έβρεχε. Οι σταγόνες της πρωινής
βροχούλας χτυπούσαν το παράθυρό
του, σαν μικρές νεραϊδούλες που τον
παρακινούσαν να ξυπνήσει, με τα
γλυκά κουδουνάκια τους. Στο δρόμο,
ησυχία. Δεν είχε ακόμα σηκωθεί ο
ήλιος από τους πανύψηλους, επιβλητικούς, αλλά την ίδια στιγμή σιδερένιους, ψυχρούς και αφιλόξενους ουρανοξύστες που φαίνονταν να αγγίζουν
τα σύννεφα το χειμώνα... τον καταγάλανο αλλά και λίγο μολυσμένο ουρανό
την άνοιξη, τα άπειρα μικροσκοπικά
φωτάκια του ουρανού τα βράδια του
καλοκαιριού και την ενέργεια των κεραυνών τα κρύα απογεύματα του Σεπτέμβρη. «Μακάρι να ζούσα και εγώ
σε μια τέτοια κορυφή» σκεφτόταν κάθε
πρωί ανοίγοντας το παραθύρι του.
Έβλεπε τους κρύους και μυστήριους
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

γίγαντες να τον κοιτάζουν. «Δέσποζαν
στην πόλη και όμως τόσο μόνοι....» σκέφτηκε...
......................................................................
Πάντα είχε όμως στη σκέψη του το
λάθος του Ικάρου και δίσταζε. Έκατσε
στο γραφείο του και άρχισε να εξετάζει υποθέσεις. Έγινε δικηγόρος, με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
και ζητήματα. Με την πένα και το
λόγο του είχε καταφέρει να κάνει τον
κόσμο καλύτερο. Με ένα γράμμα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή πολέμων και καταστροφών. Τώρα ήταν ο
ήρωας που βοηθούσε όποιον το ζητούσε ή και όποιον ήθελε στήριξη αλλά
δεν τη ζητούσε από ευγένεια. Για άλλους πάλι προνοούσε ώστε να μην
χρειαστούν βοήθεια. Έτσι θα έκανε και
ένας Άνθρωπος σκεφτόταν. Διοικούσε
τη μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία
στον κόσμο. Όμως η μεγαλύτερη χαρά
που του δινόταν, δεν ήταν τα χρήματα,
αλλά το χαμόγελο των ανακουφισμένων ανθρώπων που είχε βοηθήσει. Είχε
σώσει τόσες ζωές. Είχε φτιάξει τόσα
σπίτια και είχε χτίσει τόσα όνειρα.
Κοίταξε κατάματα τον ουρανό... Η
βροχή σταμάτησε και ήταν ο πρώτος
που είδε το πολύχρωμο χαμόγελο του
ουρανού. «Άλλο ένα έργο του ίδιου
ταλαντούχου δημιουργού», σκέφτηκε.
Τότε ακούστηκε το κουδούνι διαλείμματος των υπαλλήλων. Αυτό ήταν
ακόμα άγριο για εκείνον. Χαμογέλασε
και απόλαυσε τη γλύκα μιας καραμέλας.
n
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Το αρκούδι

Ε

δώ, καθισμένη στο παράθυρο, μ’
ένα απλανές βλέμμα να βλέπω
τα αυτοκίνητα να περνάνε γρήγορα, μαζί τους να περνάνε διαδοχικά
και οι σκέψεις μου, η μία μετά την

Αλίσια Ιορδάνου
άλλη, ακολουθώντας τους ρυθμικούς
χτύπους των σταγόνων της βροχής. Μάλιστα, ένα κόκκινο απ’ αυτά με παρέσυρε πάλι, σε εκείνες τις σκέψεις με τα
αίματα. Σε εκείνες τις εφιαλτικές μνήμες που πλέον θα με στοιχειώνουν ισόβια. Σε εκείνες τις φλεγόμενες εικόνες,
μαρτύριο η ζωή. Όλη μου η ζωή προβάλλεται τώρα, μέσα στο μυαλό μου,
την παρακολουθώ, μέσα από την ψυχή
μου. Ήτανε όνειρο έτσι; Ένα πραγματικό όνειρο. Ένα πραγματικά εφιαλτικό
όνειρο. Μακάρι ποτέ να μην έκλεινα τα
18. Και να που τώρα πάω πίσω πάλι.
Μία εβδομάδα πριν.
Σάββατο μας ξημερώνει στη Συρία,
πάλι με το άγριο κλίμα του πολέμου.
Σήμερα γίνομαι δεκαοκτώ, είμαι πιο
μεγάλη κατά ένα χρόνο, τίποτα όμως
δεν αλλάζει στην πραγματικότητα.
Κρυμμένοι όλοι μας στο υπόγειο, ο πατέρας, η μητέρα και ο Αχμέτ, ο εφτάχρονος μου αδελφός, μαζί με άλλους
κατοίκους της περιοχής, ελπίζουμε για
καλύτερες μέρες. Όλοι τους μου εύχονται για τα γενέθλιά μου, οι δικοί μου
με αγκαλιάζουν... «Χρόνια πολλά χρυσό
μου, σου εύχομαι μια θετική αλλαγή
στη ζωή σου, σύντομα», λέει η μαμά με
δάκρυα στα μάτια. Ο πατέρας, «εύχο94

μαι να χαμογελάσεις ξανά... πραγματικά, αυτή η κατάσταση που επικρατεί
μας στέρησε το γέλιο, είναι απάνθρωπο».
........................................................................
Παρατήρησα τα δύο αρκούδια έκπληκτη... η μοίρα ήτανε, η μοίρα το
έκανε... δεν υπάρχουνε συμπτώσεις.
Τοποθέτησα τον Μπούφο δίπλα από το
αρκουδάκι του Αχμέτ. Αχμέτ θα το
φωνάζω... πήρα και τα δύο και τα
αγκάλιασα σφιχτά. Η θλίψη μαχαίρωνε
την καρδιά μου και οι μνήμες την έκοβαν στα δύο. Τελικά αυτή η καρδιά,
πονάει τόσο; Όντως, μέσα στην ατυχία
μου φάνηκα τυχερή. Για πόσο όμως; Η
ψυχή μου δεν πλάστηκε για να συναντήσει την ηρεμία εδώ, δεν είναι κατασκεύασμα γλυκού περιεχομένου. Οι
εμπειρίες μου, λεμόνι πικρό, σταγόνες
εκατομμύρια διασκορπισμένες στο
πνεύμα μου... οι βομβαρδισμοί το έκαναν! Οι τυφλοί το έκαναν! Οι δολοφόνοι το έκαναν! Οι οπλοφόροι, οι σαλεμένοι, όλοι οι νεκροί στην καρδιά! Την
καταδίκη μου έχουν όλοι οι πόλεμοι,
που σπείρουν το κακό και θερίζουν τη
διχόνοια, σκοτώνουν τον αθώο για τον
παράφρων και σφάζουν την πολυπόθητη δικαιοσύνη. Χάνομαι πάλι. Εδώ,
καθισμένη στο παράθυρο, μ’ ένα απλανές βλέμμα να βλέπω τα αυτοκίνητα
να περνάνε γρήγορα, μαζί τους να
περνάνε διαδοχικά και οι σκέψεις μου,
η μία μετά την άλλη, ακολουθώντας
τους ρυθμικούς χτύπους των σταγόνων
της βροχής.
n
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Ιστορία... διάσωσης

Β

ρίσκομαι πάνω σε μία λέμβο,
όπου εγώ και άλλα 150 άτομα
διασχίζουμε την Μεσόγειο. Πια
έχει βραδιάσει και ο ήλιος έχει δώσει τη
θέση του στο φεγγάρι, που λαμπυρίζει

Δημήτρης Δημητρίου
φωτίζοντας έτσι το σκότος που επικρατεί στον ουρανό. Το θαλασσινό άρωμα
σε συνδυασμό με το φεγγάρι που έχει
σχήμα ημισελήνου, δημιουργεί στο πλήθος που ταξιδεύει στη θάλασσα μια
αύρα νοσταλγίας και ηρεμίας. Ξαφνικά
ο αδερφός μου με ρωτάει κάπως στεναχωρημένα και κουρασμένα: «Αδερφή, σε
πόση ώρα φτάνουμε;». Εγώ εκείνη τη
στιγμή που μου μιλάει ο αδερφός μου
ακουμπάω με το χέρι μου το φυλακτό
που μου είχε δώσει η μητέρα μου. Τινάσσομαι προς τα πίσω και χτυπάω έναν
νιγηριανό συνταξιδιώτη μου με την
πλάτη μου και τον αγκώνα μου. «Συγνώμη», αναφωνώ με ένα ήχο στη φωνή
μου μεταμέλειας και λύπης, ακούγοντας
τις βρισιές του συνταξιδιώτη άντρα. Δεν
ξέρω τι να του απαντήσω. Έχουν περάσει τρεις μέρες από τότε που εγώ και ο
Aku με πλαστά διαβατήρια και χρήματα
καταφέραμε να επιβιβαστούμε πάνω σε
μια λέμβο από την Τουρκία. Η λέμβος
έχει τερματικό σταθμό τη Μυτιλήνη.
Κοιτάζω το φεγγάρι στον ουρανό και
προσπαθώ να σκεφτώ κάτι να του απαντήσω. Όμως τελικά δεν καταφέρνω τίποτα παρά να βουρκώσω και να ανησυχήσω περισσότερο τον μικρό μου αδερφό.
«Δεν ξέρω, Αku» αποκρίθηκα. Ο αδερΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

φός μου τότε έχοντας στο πρόσωπο μια
έκφραση λύπης, γέρνει το κεφάλι του
στη λέμβο και προσπαθεί να κοιμηθεί.
..........................................................................
Εκείνος αντίθετα μου μιλούσε για ταξίδια σε μακρινές πόλεις που είχε πια, για
τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωπο εκεί.
Τον άκουγα ενθουσιασμένη και ονειρευόμουν να μπορούσα κάποτε στη ζωή μου
να επισκεφτώ αυτά τα μακρινά μέρη. Συμπαθούσα τόσο πολύ τον Ανδρέα που
προσευχόμουν να ήταν ο πατέρας μου.
Και τότε ο Θεός μου με άκουσε και ικανοποίησε την θέλησή μου.
Εδώ και έξι μήνες βρίσκομαι στον Καναδά και η ζωή μου έχει αλλάξει προς
το καλύτερο. Η διαδικασία της υιοθεσίας μου ήταν δύσκολη αλλά τελικά
μετά από τις άπειρες προσπάθειες του
Αντρέα και την επίμονη θέληση του τα
κατάφερε. Πηγαίνω σε κανονικό σχολείο,
στο οποίο φοιτούν παιδιά διαφόρων
εθνικοτήτων και έχω μάθει πολλά καινούργια πράγματα για τους πολιτισμούς
τους, καθώς και έχω αποκτήσει πολλούς
καινούριους φίλους. Μετά από παρότρυνση του Ανδρέα επισκέφθηκα ψυχολόγο και έχω σταματήσει πλέον να
βλέπω εφιάλτες. Συχνά σκέφτομαι την
αδικοχαμένη οικογένειά μου, την πατρίδα
μου, τον πόλεμο. Ελπίζω να με βλέπουν
από ψηλά και να χαίρονται που είμαι ευτυχισμένη, που είμαι καλά. Και τότε
βγάζω από την τσέπη μου το φυλακτό
που μου είχε δώσει η μητέρα μου και το
κρεμάω στο λαιμό μου. Είμαι πια ήρεμη,
ασφαλής. Είμαι πια ευτυχισμένη.
n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους, με θέμα
ελεύθερο, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2016-2017

Η

Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Λεωνίδα Χαζίρογλου, Κοσμήτορα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Μαριάνθη Αναστασιάδου και
κ. Αγγελική Μελίτσα, εκπαιδευτικούς Αγγλικής Φιλολογίας, αφού μελέτησαν
και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς
κρίση έργα αγγλικής ποίησης, που γράφτηκαν από εφήβους μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Ταμία της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών, στη
Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30 για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και
αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Time has frozen there», με το ψευδώνυμο «Hope»,
που ανήκει στη Thea Kallasidou, από το Makarios School Paphos.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Sound of silence», με το ψευδώνυμο «Άλισον», που
ανήκει στη Σούλα Γερίνα, από το 13ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «The gun and the rose», με το ψευδώνυμο «ΣΤΑΛΩ»,
που ανήκει στην Χρυστάλλα Χατζητοφή, από το Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Beware», με το ψευδώνυμο «ΠΑΡΑΞΕΝΗ», που
ανήκει στην Δήμητρα Δεμερτζή, από το 7ο ΓΕΛ Ιωαννίνων.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «The dream», με το ψευδώνυμο «ΝΑΤΑΛΙΑ», που
ανήκει στην Νεφέλη Μελεσσανάκη, από το 13ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Inner Wish», με το ψευδώνυμο «Lovett», που
ανήκει στον Μάριο Φιλομανιώτη, από το 2ο ΓΕΛ Βόλου.
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία
και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν
μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με
όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για
άλλη μια φορά όλους και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής
σας εργασίας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου
Τα Μέλη: Λ. Χαζίρογλου, Μ. Αναστασιάδου, Α. Μελίτσα
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας
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Time has frozen there
Thea Kallasidou
Under a sky full of stars,
There is no hope
A small floating boat is ready to sink in the chaos of despair.
The sound of silence can be heard
And the children? How could their sweet voice be shattered?
They used to laugh loudly, to sing melodically.
Everything has been replaced by their tears.
Children, innocent children are asking why with their misty eyes
They will never get an answer....
Everything happened so violently...
What happened in the past, what happens now, what will happen
later?
They are all victims
Everything happened for illusory ideals
For a false pretext
This is a sequel of a lie
Back in time, 43 years ago
In 1974 the same story was written in my country
For the same false pretext
For the same illusory ideals
Refugees without homes, leading future unknown
Time has frozen there
Will this situation ever change?
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Sound of Silence
Γερίνα Σούλα
There’s a room I have been in,
since my mother gave birth to me.
It consists of seven billion people,
people that are afraid to look out of the window.
They fear the green, they fear the light,
they even fear the birds who fly
and for the people around, they don’t mind.
Seven billion in a room
but no one dares to make a sound
No single words come out of their mouth.
Each one of them dealing with their own kind of violence,
But everyone is enjoying the sound of silence.
Get me out of this hole I can’t breathe.
This is not how we are supposed to live.
Nobody is saying a word,
but I can feel their pain in my soul.
I feel as their tears are gonna drown me.
This is not what they promised me it was gonna be.
We are making this world an inappropriate place to live in.
We need to wake up.
My voice isn’t enough to have everyone hear me.
We need to speak up.
Selfishness and arrogance won’t lead us anywhere
Darkness in this room, how can we not care?
Seven billion are dealing with their own kind of violence,
but everyone is enjoying the sound of silence.
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Beware
Δήμητρα Δεμερτζή
Hold me in your arms so no one can see,
No one can see the truth lying beneath...
Can you see the cruelty and kindness combined?
The monster is hiding and it’s yours to find.
Hold me in your arms so no one can feel,
No one can feel the presence lying still...
Can you feel the hope that’s given at birth?
The laugh and the cry, the baby’s upset.
Hold me in your arms so no one can hear,
No one can hear the song sang out of fear...
Can you hear the anguish of it that is dead?
Who are you and why must you be so afraid?
Beware of the monster that’s lying underneath,
The baby that’s crying above in the lit,
The one that shall pay should but is not here,
Take care of the helpless, the drowning in fear.
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The gun and the rose
Χρυστάλλα Χατζητοφή
Waking up to the morning sun
Caressing my skin,
Wondering how can this be
A modern day morn?
So soft yet so rough
How can this be real enough?
In this world of loneliness and doubt
How can you be heard, how can you believe
Without standing out
Holding a gun in one hand
A deep red rose in the other
To March to our destinies
Like we can have no other
Truth to be told
I’ve wondered a lot
If our doomed destiny we can change
To drop the gun and smell the flower
Before it’s too late
But how can a flower
So delicate and pure
Take the pain, take the night
And transform them to a sunlit morn?
How can a stubborn hand
Used more to taking, than giving
Give away its lucky charm
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Become vulnerable
A source of pity
If only, if only we could only see
That both hands could lead as one
To a mutual cause, their first demand
To liberate the world from this uncertainty
So maybe then and only then,
A bright dawn wouldn’t be that strange,
After all.

Inner Wish...
Mάριο Φιλομανιώτη
Written «I Love You» is on every drop of
fatting rains,
Written «I Love You» is on every blood
drop of my veins.
I feel you my soulmate in my lonely heart,
Even if your ignorance is doing me apart...
And as the life is without you,
I would prefer my hours to be quite few...
Cause my heart is lire a bird· singing for an
Inner Wish,
Cause my heart is lire a bird· screaming for
your rare kiss.
...Always living chained in this malicious
sorrow.
Waiting to see you lire there is no
tomorrow.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

101

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 203

The Dream
Νεφέλη Μελεσσανάκη
I’m asking my brain all day,
Why everybody wants me to pain?
Why people are racists and laugh at me
And the truth in front of them, they don’t believe?
Why children look down on their brothers,
And slander them to all the others
Why they don’t see their inside,
But care about what’s in their mind?
And as I’m thinking all of these, my eyes close
And suddenly I’m dreaming those...
I see a garden, not as all the others
It is unique, the garden of summer.
A big garden with houses,
Everywhere kids, roses and noises.
They are all tied together,
And that is gonna last forever.
Their defects have no attention
And they play with great affection.
There is only a rule,that commits them all
Love to be the highest of all.
They feel me like a brother, a real brother
And nothing could change it or bother.
This is the world I want to be in,
And the repulsion for the different, not to live.
This world has to be built from all,
Help me please, this is my call.
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