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Κάθε Λογοτέχνης φέρει
την ευθύνη των κειμένων του

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

Κ

αλή κι ευτυχισμένη να είναι η
νέα πνευματική περίοδος (Οκτώ
βριος 2017 - Μάιος 2018) με τις
εκδηλώσεις που είναι πολλές στην
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Στο
πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας,
βλέπουμε το μέγεθος και τη διαφορά
απ’ τα προηγούμενα χρόνια. Εστιά
ζουμε με τους Λογοτεχνικούς και
Μουσικούς Διαγωνισμούς, για μι
κρούς και μεγάλους, που άλλοι λή
γουν στις 31/10/2017 και άλλοι στις
31/12/2017. Η συμμετοχή των μελών
μας πρέπει να είναι πρόθυμη. Όπως
είναι για τους μικρούς φίλους μας των
Σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου
(Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), που βγαί
νουν καινούργια βλαστάρια στη Λο
γοτεχνία και τη Μουσική. Εργάζονται
για τους Διαγωνισμούς, πάνω από πε
νήντα (50) εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων και λογοτέχνες στην κρίση
των γραφτών. Ευχαριστούμε όλοι αυ
τούς κι εσάς που συμμετέχετε. Πολύ
πλευροι και καλά συγκροτημένοι συ
νεχίζουμε κι επιμένουμε στις μορφές
από τις σημαντικότερες και χαρακτηρι
στικότερες στα Ελληνικά και Παγκό
σμια Γράμματα, όπως του Νίκου Καζα
ντζάκη. Διαβαζόταν τόσο πολύ και δια
βάζεται, θέλγει με το ύφος του, με τη
μοναδική ευαισθησία, την καταστα
λαγμένη σοφία, την πολυδουλεμένη,
την άρτια μορφή.
Με υγεία και δημιουργία σε όλους μας.
Συνεχίστε τον πνευματικό αγώνα Σας.
Λ.Β.Τ.
Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται
από τις εκδόσεις Καζαντζάκη,
που ευχαριστούμε πολύ.
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Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Περιόδου 2017 – 2018

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις της Ένωσης
σύμφωνα με το πρόγραμμα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
–ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Νέων Μελών της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, Παρασκευή 10/11/2017
–Παρουσίαση του έργου των παιδιών κι εφήβων, που βραβεύθηκαν στους πρόσφατους Λογοτεχνικούς
Διαγωνισμούς της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, Παρασκευή 15/12/2017
–Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων-Βραβείων και Επαίνων σε μέλη της Ένωσης και στους συμμετέχοντες στο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό έτους 2017 της ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, Δευτέρα 15/1/2018  
–ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
–Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2017.
–Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017.
–Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
–Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Ώρα έναρξης 5:00 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, Παρασκευή 2/2/2018
–Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εικαστικών Καλλιτεχνών  Ελλάδος «Ο ΑΠΕΛΛΗΣ»,
πραγματοποιούν εκδήλωση με θέμα: «Εικαστικά-Λογοτεχνία» και ομαδική έκθεση ζωγραφικής των μελών τους.
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
Παρασκευή 16/2/2018
–Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Λογοτεχνών (Ε.Ε.Ι.Λ),
πραγματοποιούν εκδήλωση με ομιλία της κας Ελευθερίας Τζιάλλα-Μάντζιου με θέμα: «Τέχνη-Πολιτισμός-Ιατρική».  
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΜΑΡΤΙΟΣ, Παρασκευή 2/3/2018
–Παρουσίαση  & Απονομή Διακρίσεων του Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίησης
έργων, ενορχήστρωσης και  μουσικής για  ταινίες σε παιδιά κι εφήβους, που συμμετείχαν το έτος 2017-2018.
Ώρα έναρξης 16:00-21:00 μ.μ. στην αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
Παρασκευή, 30/3/2018
–Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο
και Παγκύπριο  Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και  Διηγήματος του έτους 2017-2018.
Ο χώρος και η ώρα απονομής των τιμητικών διακρίσεων θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα μέσα απ την ιστοσελίδα μας
(ellineslogotexnes.gr).
ΑΠΡΙΛΙΟΣ, Παρασκευή 27/4/2018
–Μουσική βραδιά αφιερωμένη σε μελοποιημένα έργα βραβευμένων παιδιών και εφήβων σε Λογοτεχνικούς
Διαγωνισμούς  της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ώρα έναρξης 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
ΜΑΪΟΣ, Παρασκευή 18/5/2018
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μέλους μας.
Ώρα έναρξης 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 & Ομήρου (8ος όροφος).
Σε περίπτωση απεργίας των Μέσων Μεταφοράς κατά την ημέρα του Προγράμματος ή άλλης σοβαρής αιτίας, να
επικοινωνείτε το πρωί της επόμενης μέρας, από ώρα 09:00 έως 13:00 στο τηλέφωνο 210 3819571 για την ενημέρωσή σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ
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Ο Τελευταίος Πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη

Η

έμπνευση του Νίκου Καζαντζάκη
να ασχοληθεί με τη συγγραφή
μυθιστορηματικού βιβλίου για τη
ζωή του Χριστού μαρτυρείται τον καιρό
της γερμανικής κατοχής, τον Μάιο του

† Πάτροκλος Σταύρου*
1942, στην Αίγινα, όπου ο Κρητικός συγγραφέας έζησε περίπου είκοσι χρόνια,
από το 1926 έως το 1946. Θα το ονόμαζε
Τ’ Απομνημονεύματα τον Χριστού. Η
ιδέα του μυθιστορήματος εκυοφορείτο
μέσα του για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Αρχίζει τη γραφή του το 1950 και το τελειώνει τον Οκτώβριο του 1951, με τον
τίτλο: Ο Τελευταίος Πειρασμός.
Το μυθιστόρημα μεταφράστηκε αμέσως στα Σουηδικά και στα Νορβηγικά και
τον επόμενο χρόνο, 1952, εκδόθηκε στη
Στοκχόλμη και στο Όσλο. Η έκδοση στα
Ελληνικά έγινε τρία χρόνια αργότερα, το
1955. Το βιβλίο Ο Τελευταίος Πειρασμός
είναι έργο της ώριμης ηλικίας του Νίκου
Καζαντζάκη. Το τελείωσε στα 68 του χρόνια, έξι ακριβώς χρόνια πριν το θάνατό
του.
Από τα παιδικά του χρόνια ο Χριστός
ήταν πάντοτε μπροστά στα μάτια και
* Από τη Λευκωσία της Κύπρου εστάλη το
κείμενο του αείμνηστου Πάτροκλου Σταύρου, με
τα λόγια αγάπης της συζύγου του κας Μαίρης
Πατρ. Σταύρου, λογοτέχνιδας και ξεχωριστής φίλης μας, για το ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
«Με τις πιο θερμές μου ευχές για τον φίλο
και συνεργάτη και σωστό άνθρωπο,
Λευτέρη Β. Τζόκα
24/5/2017

Μαίρη Π. Σταύρου
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στην ψυχή του Νίκου Καζαντζάκη. Στο
αυτοβιογραφικό βιβλίο του Αναφορά στον
Γκρέκο γράφει πολλά σχετικά. Μικρός
τού άρεσε να διαβάζει Συναξάρια και
ήθελε να γράψει βίους αγίων, όπως το βίο
του παππού του, που πολεμούσε τους
Τούρκους για τη λευτεριά. Πήγαινε, λέει,
κάθε Κυριακή στην εκκλησία και έβλεπε
«τον Χριστό ν’ ανεβαίνει από το μνήμα,
να κρατάει μιαν άσπρη σημαία και να
μετεωρίζεται στον αέρα». Και ταύτιζε το
Χριστό με τον πολέμαρχο παππού του.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος συγγραφέας που να ταύτισε τόσο απλά και τόσο
υπέροχα και δοξαστικά τη θεότητα και
την αγιοσύνη με την ελευθερία και την
πατρίδα. Γεννήθηκε με το σπόρο της ηθικής μέσα του. «Είχα γεννηθεί, μαθές,
μέρα Παρασκευή, στις 18 του Φλεβάρη,
τη μέρα των ψυχών, κι η γριά μαμή με
φούχτωσε στα χέρια της, με πήγε στο
φως και με κοίταξε καλά καλά, σα να
‘βλεπε, λες, μυστικά σημάδια απάνω
μου, με σήκωσε αψηλά και είπε: «Ετούτο
το παιδί, να μου το θυμηθείτε, μια μέρα
θα γίνει δεσπότης. Όταν αργότερα έμαθα
την προφητεία ετούτη της μαμής, τόσο
καλά ταίριαζε με τις πιό κρυφές λαχτάρες μου, που την πίστεψα· μια μεγάλη
ευθύνη από τότε έπεσε απάνω μου και
3
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δεν ήθελα να κάνω πια τίποτα που να
μην το ‘κανε ένας δεσπότης. Πολύ αργότερα, όταν είδα τι κάνουν οι δεσποτάδες,
άλλαξα γνώμη· για ν’ αξιωθώ την αγιοσύνη που λαχτάριζα, δεν ήθελα να κάνω
τίποτα που να το κάνουν οι δεσποτάδες.» (Αναφορά στον Γκρέκο, κεφ. Η΄
«Συναξάρια»).
Όταν ήταν μικρό παιδί, αποπειράθηκε
να δραπετεύσει στο Άγιον Όρος για να
αγιάσει. Για να πληρώσει το καΐκι πούλησε
τα παιχνίδια του. Όμως, ο βαρκάρης στο
λιμάνι, τον οποίο πλησίασε για τούτο, τον
αποπήρε άγρια και περιπαικτικά. Λέγει
αλλού, στην Αναφορά στον Γκρέκο: «Και
μερικές άλλες λέξεις, για μας που ζούσαμε
παιδιά την εποχή εκείνη στην Κρήτη, στάζουν αίμα πολύ και δάκρυο, κι απάνου
τους είναι σταυρωμένος αλάκερος λαός· οι
λέξεις: ελευτερία, Άι-Μηνάς, Χριστός, επανάσταση».
Αργότερα, όταν θέλησε να γνωρίσει
τον κόσμο, άρχισε από την Ελλάδα. Γράφει ο ίδιος: «Τρεις μήνες βάσταξε το προσκύνημά μου στην Ελλάδα. Βουνά, νησιά,
χωριά, μοναστήρια, ακρογιάλια, και τώρα
ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, που τ’
αναθυμούμαι, η καρδιά μου χτυπάει ευτυχισμένη κι ανήσυχη· χαρά μεγάλη να
γυρνάς και να βλέπεις την Ελλάδα, χαρά
και μαρτύριο.»
Με ένα μεγάλο άλμα, χρονικό, βιωτικό
και ιδεολογικό, στη δεκαετία του 1950
τον συναντούμε ξενιτεμένο μόνιμα από
την Ελλάδα, στη νότια Γαλλία. Τον Μάιο
του 1957 ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του
Παρισιού σε έξι εκπομπές, μιαν ολόκληρη
εβδομάδα, μετέδωσε μια μακρά συνέντευξη του Νίκου Καζαντζάκη στον Πιέρ
Σιπριό. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση
του Σιπριό ο Καζαντζάκης, μεταξύ άλλων,
είπε: «Από μικρό παιδί με απασχολούσε
4
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η μορφή του Χριστού – αυτή η τόσο μυστηριώδης κι αληθινή ένωση του ανθρώπου με το Θεό, αυτή η τόσο ανθρώπινη
και τόσο υπεράνθρωπη έμπνευση μιας
συμφιλίωσης και μιας συγχώνευσης του
Θεού και του ανθρώπου. Θέλησα ν’ απολυτρωθώ από την έμμονη εκείνη ιδέα μ’
ένα έργο Τέχνης. Εγραψα για τη μορφή
του Χριστού λυρικά ποιήματα κι αργότερα μια τραγωδία. Τα έργα όμως εκείνα
δεν με ξαλάφρωσαν. Χρειάστηκε ν’ αντιμετωπίσω και πάλι αυτό το θέμα στο
έπος μου της Οδύσειας, αφιερώνοντάς
του ένα ολόκληρο άσμα. Αλλ’ ούτε κι
αυτό μου έφερε την απολύτρωση. Αργότερα προσπάθησα πάλι κι έγραψα ένα
μυθιστόρημα, που είναι πέρα για πέρα
αφιερωμένο στη ζωή του Χριστού, τον Τελευταίο Πειρασμό. Στο πρόσφατο βιβλίο
μου Ο Χριστός Ξαναστανρώνεται, το θεϊκό αυτό φάντασμα τριγυρνά γύρω από
το πρόσωπο του μυθιστορήματός μου και
διεισδύει στην ψυχή του ήρωα. Παρ’ όλες
όμως τις απεγνωσμένες αυτές προσπάθειες, το θέμα εξακολουθεί να παραμένει
για μένα ανεξάντλητο, γιατί ανεξάντλητο
είναι και το μυστήριο της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό, της σάρκας και του
πνεύματος, του θανάτου και της Αθανασίας».
Ο Χριστός ήταν και Θεός και άνθρωπος, Θεάνθρωπος, αυτό είναι η δογματική
θέση και παράδοση της Εκκλησίας. Στο
δυαδικό του προσώπου η ύλη αντιμάχεται
το πνεύμα («Κύριε, απελθέτω απ’ εμού το
ποτήριον τούτο»), και το πνεύμα αγωνίζεται να καθυποτάξει τον υλικό άνθρωπο
για να τον αναγάγει σε τελειότητα και
ομοιότητα προς το Θεόν. Αυτή η πάλη
πάντοτε συγκλόνιζε τον Καζαντζάκη, ο
οποίος είπε ότι η ζωή του υπήρξε ένας
κακοτράχαλος ανήφορος για να βρει το
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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σκοτεινό όγκο του Θεού και να ενωθεί
μαζί του. Η λέξη σκοτεινός σημαίνει το
μέγα, το απέραντο, το εντυπωσιακό, το
μυστηριώδες. Ο Νίκος Καζαντζάκης δεν
ήταν καθηγητής της δογματικής σε κάποια
Θεολογική Σχολή ή δάσκαλος σε κατηχητικό σχολείο. Ήταν ελεύθερος πνευματικός
αναζητητής, φιλόσοφος, λογοτέχνης ποιητής και πεζογράφος, ανατόμος της ψυχής
του ανθρώπου. Αλλ’ ήταν και μονίμως γοητευμένος από την πραότητα και τη γλυκύτητα του Ιησού, του ενανθρωπήσαντος
Υιού του Θεού. Το όραμά του είχε διεισδύσει μέσα στην όλη υπόστασή του. Μια μικρή εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου
ήταν συνταξιδιώτισσά του.
Τρομερός βιβλιοφάγος ο Καζαντζάκης,
είχε μοναδική ενημερότητα και παιδεία
περί τα θρησκευτικά θέματα και βιβλία.
Άλλωστε, στην ενδεκάμηνη θητεία του
στην ΟΥΝΕΣΚΟ (1 Μαΐου 1947 - 25 Μαρτίου 1948) εργάσθηκε ως Προϊστάμενος
του Τμήματος που θα επέλεγε τα καλύτερα βιβλία της παγκόσμιας διανόησης
για να μεταφρασθούν σε ξένες γλώσσες,
ώστε να καταστούν τμήμα της όλης ανθρωπότητος. Αλλά δεν παρουσιάστηκε
ποτέ ως θεωρητικός θρησκειολόγος, όπως
ίσως μερικοί θα τον ήθελαν.
Θεωρητικός του Χριστιανισμού, κατά
τη συμβατική έννοια του όρου, θεωρείται
ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο οποίος
γράφει στην επιστολή του προς τους
Εβραίους, κεφάλαιο δ΄, στίχοι 14 και 15,
για τους ανθρώπινους πειρασμούς του
Χριστού: «Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν
διεληλυθότα τους ουρανούς, Ιησούν τον
υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας,
ου γάρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθ’ ομοιότητα
και χωρίς αμαρτίας». Σε επίσημη εκκληΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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σιαστική μετάφραση, το χωρίον αυτό
αποδίδεται ως εξής και αντιγράφω κατά
λέξη από Ευαγγέλιο: «Αφού λοιπόν, σύμφωνα και με όσα είπομεν, έχομεν μεγάλον
αρχιερέα, ο οποίος έχει πλέον περάσει
από τους ουρανούς και εμβήκεν εις την
αιώνιαν κατάπαυσιν, όπου μας περιμένει,
τον Ιησούν δηλαδή, ο οποίος δεν είναι
απλούς άνθρωπος, αλλ’ είναι και ο Υιός
του Θεού, ας κρατώμεν καλά την ομολογίαν της πίστεώς μας προς αυτόν. Μη περάσει δε ποτέ από τον νουν μας ότι, αφού
αυτός είναι τώρα εις τους ουρανούς, δεν
θα δείξη ενδιαφέρον δι’ ημάς. Διότι δεν
έχομεν αρχιερέα, ο οποίος, επειδή δεν
γνωρίζει τα όσα μας συμβαίνουν ή επειδή
υψώθη τόσο πολύ, δεν είναι δυνατόν να
συμπαθήση εις τας ηθικάς και φυσικάς
αδυναμίας μας. Αλλ’ έχομεν αρχιερέα, ο
οποίος έχει πειρασθή καθ’ όλους τους
τρόπους, κατά τους οποίους η ανθρώπινη
φύσις δύναται να πειρασθή. Έχει πειρασθή εξ ολοκλήρου όμοια προς ημάς, χωρίς
όμως να υποπέση εις καμμίαν αμαρτίαν.»
Στον Καζαντζάκη παρουσιάζεται ο
Εσταυρωμένος Χριστός με τη δυαδική
φύση, τη θεία και την ανθρώπινη, ως άνθρωπος να υποφέρει και να βασανίζεται
φρικτά για να την υπερβεί προς τη θεό5

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

τητα. Σ’ αυτή την ανθρώπινη στιγμή του
απειροελάχιστου χρόνου, κατά τον Καζαντζάκη, ο Χριστός βυθίζεται στο λήθαργο
του απύθμενου πόνου και βλέπει ένα
φευγαλέο όνειρο, πως τάχατες ήταν ένας
άνθρωπος σαν όλους τους άλλους και
γευόταν τις μικρές και τις μεγάλες ανθρώπινες χαρές, μέσα στο σπιτικό του.
Και όλα αυτά τα «φαντάσματα του πονηρού» ήσαν σύντομα, σαν μια αστραπή.
Συνέρχεται, όμως, αμέσως από το υποσυνείδητο της ανθρώπινής του υπόστασης,
προσλαμβάνει πλήρη και ακέραιη τη θεότητα της διφυούς οντότητάς του και εισέρχεται στη θειότητα της αποστολής
του. Και αναφωνεί το συνταρακτικό «Ηλί!
Ηλί! Λαμά σαβαχθανί!». Και επιλέγει ο
Καζαντζάκης τελειώνοντας το μυθιστόρημιά του:
«Τα πάντα έγιναν όπως πρέπει, δόξα
σοι ο Θεός!
Έσυρε φωνή θριαμβευτικά:
–Τετέλεσται!
κι ήταν σα να ‘λεγε: Όλα αρχίζουν».
Αυτός είναι ο Χριστός του Νίκου Καζαντζάκη. Με το σταυρικό του τέλος αρχίζει να διαδίδεται η διδασκαλία και η
θρησκεία του. Ο τελευταίος πειρασμός
του εμφανίζεται στιγμιαίος και παροδικός κατά τις τελευταίες επιθανάτιες στιγμές του πάνω στο σταυρό. Εκεί προς
στιγμήν, μέσα στο μαρτύριό του, σκέφτεται σαν άνθρωπος. Πριν ειπεί το «Τετέλεσται», πειράζεται, αλλά δεν αμαρτάνει.
Και δεν απέχει εν προκειμένω από τη διδαχή του Αποστόλου Παύλου, «χωρίς
αμαρτίας». Αυτός ο πειρασμός του Χριστού ήταν και ο τελευταίος. Από την
Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε τους πειρασμούς του Χριστού στην έρημο. Τους εξιστορεί ο ευαγγελιστής Ματθαίος (Δ΄, 1-11).
Άρα, πειρασμοί υπήρχαν. Και προς αυ6
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τούς ο Χριστός αντιστάθηκε αποτελεσματικά.
Η Καθολική Εκκλησία κατεδίκασε αμέσως και απαγόρευσε τον Τελευταίο Πειρασμό αναγράφοντάς τον, τον Απρίλιο
του 1954, στον λεγόμενο Index, δηλαδή
τον Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων.
Διάφορα σπουδαία έργα της ανθρώπινης
διανόησης στη διάρκεια αιώνων είχαν την
ίδια τύχη. Όμως το Βατικανό κάποτε μετάνοιωσε γι’ αυτή την πρακτική του και
πριν μερικά χρόνια κατάργησε τον Index.
Επίμονες προσπάθειές μου προς το Βατικανό να με πληροφορήσουν για τις ημερομηνίες καθιέρωσης του Index και της
κατάργησής του καθώς και για την αιτιολογία της αναγραφής του Τελευταίου
Πειρασμού του Νίκου Καζαντζάκη σ’ αυτόν απέβησαν άκαρπες.
Η Εκκλησία της Ελλάδας, μιμούμενη
το Βατικανό, απεκήρυξε και κατεδίκασε
και αυτή τον Τελευταίο Πειρασμό, αλλά
και τον Καπετάν Μιχάλη και το Χριστός
Ξανασταυρώνεται, και εζήτησε την απαγόρευση κυκλοφορίας των βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη. Απεπειράθη ακόμα και
τον αφορισμό του. Έφτασαν στο τελευταίο
στάδιο της αποτρόπαιας πράξης, αλλά δεν
απετόλμησαν και η διαδικασία ετερματίσθη. Είπαν να τον δικάσει η Εκκλησία της
Κρήτης. Υπάρχει μια γενική αντίληψη, ότι
ο Καζαντζάκης αφορίσθηκε τότε από την
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Όχι, είναι λάθος, δεν έγινε αφορισμός.
Προσθέτω ότι το θέμα συζητήθηκε τότε
και στη Βουλή των Ελλήνων (Συνεδριάσεις
11.3.1955, 18.3.1955 και 4.5.1955). Κατά τη
συζήτηση ελέχθησαν πολλά κατά της Εκκλησίας και υπέρ του Καζαντζάκη. Σύμφωνα με τα Πρακτικά: «Ο Νίκος Καζαντζάκης... δεν είναι μόνον ένας μεγάλος
λογοτέχνης, είναι ταυτοχρόνως και ένας
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αληθινός πατριώτης... και ένας αληθινός
χριστιανός. Έχει βαθύ και πηγαίον θρησκευτικό συναίσθημα... τον θεωρώ περισσότερον χριστιανόν από μερικούς εκ των
διωκτών του...».
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής κατεδίκασε και αυτή τα
τρία έργα του Νίκου Καζαντζάκη και πολύ
τον Καπετάν Μιχάλη Μαυρίδη. Μαυρίδης
ήταν ο εκδότης και αναγραφόταν κάτω
χαμηλά στο εξώφυλλο καθώς και στον κύριο τίτλο του βιβλίου, ως συνήθως. Αλλ’
εξέλαβαν και το όνομα του εκδότη ως μέρος του τίτλου του βιβλίου και τον καταδίκασαν και αυτόν. Καλά να του κάνουν!
Όμως, ύστερα, από είκοσι οκτώ χρόνια
η Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικής έδειξε
κραυγαλέα μεταμέλεια. Το 1983, με την
ευκαιρία της εκατονταετηρίδος από τη
γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη, η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής εξέδωσε ένα κομψό τομίδιο 24 σελίδων, με τη φωτογραφία του Νίκου Καζαντζάκη στο εξώφυλλο και τρισέλιδη βιογραφία του εντός, με αποσπάσματα από
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ 204

τα δύο έργα του, τον Καπετάν Μιχάλη και
το Χριστός Ξανασταυρώνεται «για διδακτική χρήση» στα Ελληνικά Κοινοτικά
Σχολεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Αυτό αναγράφεται στο βιβλίο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής
υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,
το οποίο φαίνεται ότι είχε αποστασιοποιηθεί από την όλη καταφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά του Καζαντζάκη.
Αλλ’ υπάρχει και κάτι σαφέστερο: Κατά
το 1968 ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε
επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη. Η Εκκλησία της Κρήτης υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στο Ηράκλειο κάποιος
τον ερώτησε:
Τι γνώμην έχετε για τον άθεο Καζαντζάκη;
Τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, απάντησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας.
Όσον αφορά την Εκκλησία της Κύπρου,
αυτή δεν ενεπλάκη σε καταδίκες έργων
του Νίκου Καζαντζάκη. Προκαθήμενος
7
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της Εκκλησίας από το 1950 μέχρι το 1977
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος και Εθνάρχης Μακάριος, άνθρωπος φωτεινός και φωτισμένος. Αργότερα, για δέκα χρόνια, από το
1967 εως το 1974, ο Μακάριος, και ως
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
με πολλή συμπάθεια δεχόταν πάντοτε την
Ελένη Ν. Καζαντζάκη, όταν ερχόταν στην
Κύπρο, και ερχόταν τακτικά. Μάλιστα,
κατά την τουρκική εισβολή βρισκόταν
στην Κερύνεια και συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τούρκους.
Όταν το Βατικανό ανέγραψε τον Τελευταίο Πειρασμό στον Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων, ο Καζαντζάκης τους
έστειλε ένα τηλεγράφημα με την περίφημη φράση του Τερτυλλιανού: «Στο δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω έφεση».

Όταν η Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε
τη δίωξη του Καζαντζάκη, εκείνος τους
έστειλε, επίσης, τηλεγράφημα με την
ίδια φράση του Τερτυλλιανού και με την
προσθήκη: «...Μου δώσατε μιαν κατάρα,
Άγιοι πατέρες, σας δίνω εγώ μιαν ευχή.
Σας εύχομαι να ‘ναι η συνείδησή σας
τόσο καθαρή όσο είναι η δική μου. Και
να ‘στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ».
Τα πράγματα έκτοτε έχουν πολύ αλλάξει. Στην εποχή μας υπάρχουν Ιεράρχες
που μελετούν τον Καζαντζάκη, γράφουν
δοκίμια για το έργο του, μέχρι και ποιήματα γι’ αυτόν. Και σε φοιτητές θεολογίας ακόμη διδάσκεται. Αλλά μέγα μέρος
της μισαλλοδοξίας παραμένει εν ενεργεία. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!

Νίκος Καζαντζάκης
Δημήτρης Μασούρης
Αντρειωμένος γίγαντας, ο γιος του Ψηλορείτη,
χαράζει δρόμο ολόστητος, τι κι αν ο κόσμος σειέται,
ασφάκες κρύβουν τη φωλιά του δυνατού αστρίτη,
που μόνος μες στη μοναξιά ασύντροφος βρυχιέται.
Θετή στοργή περίθαλψε της έμνευσης το σπίτι
άσχετη, αναπάντεχη, κραυγή παντού πετιέται
το άχθος κυριάρχησε, σαν το φτωχό σπουργίτι
σε άφτουρη χούφτα – ένας αετός – πεισματικά κρατιέται.
Μύστη μεγάλε της ψυχής, περιηγητή του κόσμου
τις χώρες αφουγράστηκες, μέτρησες το σφυγμό τους
απαντοχή στον κάματο, σθένος αγριοδυόσμου.
Με συνωρίδα λόγιασες τα κείμενα του Ομήρου
λάτρεμα στους κατοπινούς, άναψες τον πυρσό τους
πλην κλώθει η μοίρα αλόγιστα, αλάβαστρο του μύρου.
8
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ»
ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

α μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Β. Τζόκας (Πρόεδρος), Πολυξένη Γιάχου (Αντιπρόεδρος), Απόστολος
Φορλίδας (Γεν. Γραμματέας), Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου (Ταμίας) και το μέλος της Ένωσης Νίκος Χριστοδουλής (Μαέστρος-Μουσικοσυνθέτης), στις 20-7-2017,
πραγματοποίησαν επίσκεψη στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου επισκευαζόταν το
Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Εκεί ξεναγήθηκαν στους χώρους του και ενημερώθηκαν για
την πορεία των εργασιών από τον Κυβερνήτη του Αντιπλοίαρχο Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο Π.Ν.
Η επίσκεψη είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της βράβευσης με το
Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως μετά Διπλώματος από την
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών του ΠΝΜ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, που αποτελεί πλοίο έδρας
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2017 σε ειδική τελετή στο
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης υπό την παρουσία του Αρχηγού του ΓΕΝ Αντιναυάρχου
Νικολάου Τσούνη Π.Ν. και Επιτελών.
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Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»
Προχωρεί μες στους αιώνες,
με μια δύναμη κι ορμή,
είναι πρώτο στους αγώνες
κι η ψυχή αναριγεί.
Θωρηκτό «Αβέρωφ» λάμψη-Νίκη
και εθνική μεγαλοσύνη,
Ναύαρχου Κουντουριώτη κρίκοι
προγόνων δόξα, ναυτοσύνη.
Τρεις πολέμους πήρε μέρος
κι είναι ο πρωταγωνιστής,
20-7-2017
10

δεν φοβάται είναι βέρος,
του Αιγαίου ο νικητής.
Με υψωμένη τη Σημαία-Φάρος
είχε πάντα επιτυχίες,
από κείνο παίρναν θάρρος,
για νικηφόρες ναυμαχίες.
Άξιο μέσα στο χρόνο,
στέκεται αναγεννημένο,
στις Γενιές να μείνει μόνο
και στον κόσμο δοξασμένο!..
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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λ ογ ια αγαπ η ς . . .
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Συμπληρώσαμε 200 τεύχη!!!
Η Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών, στην
έκδοση του περιοδικού της ΙουλίουΣεπτεμβρίου 2016 «Λογοτεχ νική Δημιουργία», έφτασε στον αριθ. τεύχους
200!
Με εξώφυλλο φωτογραφίες των κατά
καιρούς Προέδρων της, καθώς και του
Ιδρυτικού Μέλους της, του συμπατριώτη μας Ιωάννη Γρυπάρη (1930-1931)
και πρώτου προέδρου της Ενωσης. Με
όμορφες συνεργασίες, αφιερωμένες σ’
αυτή την επέτειο, μελών της. Στη σελ.
6, στη στήλη «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΜΑΣ», γράφει με τίτλο: «Εικοστά τέταρτα (24) ΓΡΥΠΑΡΕΙΑ 2016 στη
Σίφνο», για τα φετεινά (2016) Λογοτεχνικά Σαββατόβραδα της Εφημ. «ΣΙΦΝΟΣ», Μέλους της Ενωσης η κ. Ουρ. Απ.
Καλογήρου, στις 27 Αυγούστου 2016
και την εξαιρετική ομιλία της επίσης
Μέλους της Έν. Ελλ. Λογοτεχνών, αρχαιολόγου, φιλολόγου, λογοτέχνου κ.
Λεμονιάς Αντ. Μπαστιάνου, που είχε
πάρει μέρος στα «Γρυπάρεια 2016», με
την ομιλία της: «Σίφνος, Κυκλάς Μινωική Πελασγομηκυναϊκή». Με φωτογρ.
από τα «Γρυπάρεια 2016». Πανηγυρικό
το 200ό τεύχος της Ένωσης. Με αφιέρωμα ιστορικό του νυν Προέδρου της
κ. Λευτέρη Τζόκα για τους απελθόντες
στο παρελθόν Προέδρους της. Ένας εκ
των οποίων, ο αξιόλογος αείμνηστος
Πρόεδρος Νίκος Α. Στασινόπουλος, που
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

από τότε μέλος της Ενωσης (το 1976)
εκλέχτηκα κι εγώ, ύστερα από επιτυχία
μου σε λογοτεχνικό διαγωνισμό της,
άγνωστη μεταξύ αγνώστων, που μ’ ετίμησαν έπειτα και μ’ έκαναν αμέσως μέλος της, και της Επιτροπής Έκδοσης του
περιοδικού της Ένωσης, μετά και μάλιστα κατόπιν και Ειδική Γραμματέα, και
για πολλές εκλογικές συνέχειες με ψήφιζαν μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου, μαζί με εκλεκτούς
συναδέλφους λογοτέχνες. Να ’ναι όλοι
καλά, τα μέλη του Δ.Σ. και ο δραστήριος Πρόεδρος της κ. Λευτέρης Τζόκας.
Και να φτάσει η Ενωση και το περιοδικό της, πολύ πέρα από τα σαράντα
χρόνια της κι ακόμη πέρα κι από τα 138
χρόνια της Εφημ. μας της «ΣΙΦΝΟΣ».
Κι ευχαριστούμε για την δημοσίευσ η
για τα «ΓΡΥΠΑΡΕΙΑ 2016». Εμείς σας
προσκαλούμε, και να είμαστε όλοι καλά,
στα «ΓΡΥΠΑΡΕΙΑ 2017» τον Αύγουστο
στη Σίφνο!
NINA Κ. (Ο.Λ.Κ.)
Eφ. «ΣΙΦΝΟΣ». έτος 137, Δεκέμβριος 2016

*****
Γιάννενα 27-8-2017
Λευτέρη σ’ ευχαριστώ για τη δημοσίευση και την τιμητική θέση που δώσατε
στο πρόσφατο πόνημά μου με τον τίτλο
«Στο Λευτέρη Β. Τζόκα, Πρόεδρο της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών». Είναι
μεγάλη τιμή για μένα κι αυτό μου δίνει
11
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δύναμη και κουράγιο και με κάνει να
πιστεύω, ότι μπορώ ακόμη να γράφω. Η
μούσα μου δεν αδράνησε και για μια
φορά ακόμη ξύπνησε και ταπεινά κι
αθόρυβα τίμησε κι ανέβασε εκεί που
πρέπει ψηλά έναν διανοούμενο άνθρωπο
των γραμμάτων. Την ευχαριστώ γιατί
Λευτέρη «σε τούτον τον κόσμο της
φθοράς, που γίναν όλα πάστρα / έγινε
ο άνθρωπος ψαράς και κυνηγάει τ’
άστρα (ζουρλάθηκε)».
Πρώτα να σου ευχηθώ να ’χεις υγεία
εσύ κι όλη η οικογένειά σου και να σ’
ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς γιατί

με την άδολη προτροπή σου μ’ έβγαλες
στο «μαϊντάνι», στην επιφάνεια. Έχω
δεκάξι χρόνια που γράφω ποιήματα
αθόρυβα χωρίς να διαταράξω τη γαλήνη
κανενός,
Σε χαιρετώ και σε φιλώ,
Γιώργος Σπ. Μουσελίνης
Να μου στείλεις ακόμη ένα έντυπο της «Λογοτεχνικής Δημιουργίας». Το θέλω να το ενσωματώσω στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου, στην Παραμυθιά. Τεύχος 202 (Ιανουάριος-Μάρτιος
2017).

Τα δέοντα στην Άννα Μπουρατζή,
Ηπειρώτισσα, την Τζαβέλαινα της ποίησης.

Μέσω της Ένωσης!
Λ.Χ. Αρμελινός
Μέσα στον πνευματικό χώρο της Ένωσης
ένοιωσα την ομορφιά της συνένωσης
της σκέψης με την έκφραση.
Το πνεύμα σε τέλεια έκταση.
Είχα την τύχη να βρεθώ στης Ένωσης το χώρο
δίχως να νομίζω ότι μπορεί να έχω πνευματικό πόρο,
απλά από καρδιάς αγωνίστηκα.
Ότι έκανα κάτι όμως, ποτέ μου δεν επείστηκα.
Μέσα στα χρόνια όμως οι προσπάθειες ευωδόθηκαν.
Ανέλπιστες διακρίσεις σε ’με, δόθηκαν.
Γνώρισα ανθρώπους με έργο και ουσία,
ενώ εγώ αισθανόμουνα πάντα μια απλή παρουσία.
Σαν δείγμα του χώρου σε έναν άνθρωπο θα σταματήσω.
Ουσιαστικό, αθόρυβο, ταπεινά θα τιμήσω.
Για τον ακούραστο ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΖΟΚΑ εκφράζω
υγεία, χαρές να ’χει, και μαζί του ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ να εορτάζω.
12
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Στο Λευτέρη Β. Τζόκα
Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Άξιος!...

Χρυσάνθη Τίγγελη
Σαν ήλιος είσαι φωτεινός με γνώση και σοφία.
Το πάθος, η αγάπη σου είναι η λογοτεχνία.
Η Ένωση στα χέρια σου μελίσσι πια μεγάλο,
να είσαι πάντα άξιος να την ψηλώνεις κι άλλο.
Νέες κυψέλες θαλερές με ποιητές βλαστάρια,
νέοι, παιδιά κι έφηβοι, μες στα δικά σου αχνάρια.
Ορίζοντες άνοιξες πολλούς για να πλαταίνει η γνώση,
το πνεύμα να δοκιμαστεί κι ωραίους καρπούς να δώσει.
Όλα τα μέλη γύρω σου, μικροί, μεγάλοι, όσοι,
τρεις γενεές συνταίριαξες κι οι ζηλωτές σου τόσοι.
Όλοι αγάπη έχουνε για τη λογοτεχνία
το ποίημα, τη διήγηση, τη μυθιστοριογραφία.
Το νου τους ακονίζουνε και το μυαλό σμιλεύουν
στο περιοδικό μας γράφουνε με ζήλο και πρωτεύουν.
Με τούτα τ’ ανεκτίμητα την Ένωση αξίωσες
κι ακόμη με τη μουσική, την ποίηση πλαισίωσες.
Με πανελλήνιους διαγωνισμούς μεγάλους και σπουδαίους
πόσους δεν καθιέρωσες ως λογοτέχνες νέους.
Η δράση σου πολυσύνθετη, ατέλειωτη, μεγάλη,
την Ένωση κρατάς ψηλά: πρώτη δεν είναι άλλη!
Και νέα μέλη έρχονται, την Ένωση πλαταίνεις
άξιε κ. Πρόεδρε, να ζήσεις να υγιαίνεις.
Να γεύεσαι τους κόπους σου, το μέλι να συλλέγεις,
την Ένωση μην αρνηθείς, σε θέλει και τη θέλεις.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Στον Πρόεδρο Λευτέρη Β. Τζόκα
Χρήστος Ν. Καραγκούνης
Σαν πρόεδρο σε εκτιμώ, σαν φίλο σε θαυμάζω,
τη γνώμη μου για εσένανε εγώ δεν την αλλάζω.
Χαίρομαι που σε γνώρισα πριν από λίγα χρόνια
μες της Νεράιδας το χωριό, της Πίνδου τα σαλόνια.
Στον πλάτανο καθόσουνα εκεί στο καραούλι
τα τσιπουράκια έπινες πατώντας στο πεζούλι.
Ο Σπύρος σου είπε στο χωριό ποιήματα πως γράφω
αμέσως με αναζήτησες, του είπες πες του να έρθω.
Για εσένα αυτός ο άγνωστος ήταν η αφεντιά μου
παράξενα αισθήματα γεννιόταν στην καρδιά μου.
Σου έδωσα τα βιβλία μου να τους ρίξεις μια ματιά,
θα πρέπει να σου άρεσαν, δεν μου είπες άντε γεια.
Μου έκανες και κριτική, αυτή που εσύ γνωρίζεις
με τη δική σου απλοχεριά που ξέρεις να χαρίζεις.
Πάντα με το χαμόγελο μας αντιμετωπίζεις
όλα μας τα μελλούμενα ξέρεις να τα ζυγίζεις.
Εγώ θα σε ευγνωμονώ, το σεβασμό μου θα έχεις,
να είσαι πάντα δυνατός και να κερδίζεις μάχες.
Με βράβεψες δυο-τρεις φορές στο διαγωνισμό
και εγώ με την αράδα μου πολύ σε ευχαριστώ.

14
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Παντού εσύ

Ειρήνη Βαρβαρέσσου

Σε βρίσκω στάλα της βροχής, στου πεύκου την βελόνα.
Να στραφταλίζεις μαγικά, στου ήλιου τις αχτίδες.
Στο πέταγμα του σταυραετού, σε μια πνοή του αγέρα.
Στου παγωνιού τα χρώματα, στου φύλλου τους νευρώνες.
Σε βρίσκω νύφη αμυγδαλιά, του Φλεβαριού ζουμπούλι.
Σ’ αχνάρια ελαφιών σαν κέντημα, στο χιόνι αραδιασμένα.
Σαν το φιλί της θάλασσας, σ’ έναν κυματοθραύστη.
Σ’ άνθη ενάντια στον βοριά, στολίδια στο παρτέρι.
Σε βρίσκω μέσ’ την χειμωνιά, καπνό να αργοανεβαίνεις.
Ξύλο ελιάς που καίγεται, σφένδαμο που μυρίζει.
Φωλιά που ορφάνεψε καιρό και άνοιξη περιμένει.
Πέπλο αραχνοΰφαντο, σε νύχτα ασημένια.
Σε βρίσκω σ’ ακροκέραμο, πουλί που κελαϊδάει.
Σύννεφο γκρίζο απαλό, στου ουρανού το θόλο.
Σταγόνα του κατακλυσμού, ποτάμι φουσκωμένο.
Κορφή βουνού ολόασπρη, κάμπο και ερημοκλήσι.
Σε βρίσκω στην ανάσα μου, άζωτο και οξυγόνο.
Χτύπο και αίμα της καρδιάς και ύλη των ματιών μου.
Γεύση γλυκιά στα χείλη μου και δέρμα του κορμιού μου.
Έρωτά μου εσύ και όνειρο κι απαντοχή μου αιώνια.
****

Νοσταλγία

Δημήτρης Γ. Τριάντος

Ήθελα να ’μουνα παιδί
να πήγαινα σχολείο,
να κάθομαι στην αίθουσα
στο πρώτο το θρανίο.

Να έρχεται κάθε πρωί
με το άσπρο του το άτι,
να με διδάσκει ιατρική
σαν άλλον Ιπποκράτη.

Κι απέναντι στα έδρανα
να στέκονται οι μεγάλοι,
της εποχής μας οι σοφοί,
οι δάσκαλοι και οι άλλοι.

Το μάθημα να άρχιζε
με όλους τους δασκάλους,
να τους ανάβω το κερί
με τους σοφούς τους άλλους.

Πρώτο να έχω δάσκαλο
τον Πάτση τον Μεγάλο,
με το ραβδί στο χέρι του
δε θέλω τίποτε άλλο.

Και τα γραπτά του φίλου μου
του Τζόκα του Λευτέρη,
να ’χω για επιδόρπιο
γραμμένα με το χέρι.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μας στις εκλογικές διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλα τα τακτικά
μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους θα επι
σύρει τη διαγραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού μας. Σύμφωνα
με το ίδιο άρθρο θα πρέπει τα μέλη να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και για το έτος 2018, που θα πραγματοποιηθούν οι Αρχαιρεσίες. Και το
άρθρο 21 του Καταστατικού συμπληρώνει: «Παύει να είναι μέλος της Ένωσης όποιος
δεν καταβάλλει επί ένα έτος αδικαιολόγητα τη συνδρομή του».
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά τα μέλη μας, το συντομό
τερο δυνατόν, για να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και τις διαδικασίες
των Αρχαιρεσιών μας.
Για να είναι ευχερέστερη η διαπίστωση της αποστολής των οφειλών μας προς την
Ένωση, θα πρέπει να σταλούν τα εμβάσματα μόνο ταχυδρομικώς:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου
Τ,Θ, 8231 - Τ.Κ. 10210 - ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για το έτος 2017. Ο εντός παρενθέσεως
αριθμός είναι της διπλότυπης απόδειξης είσπραξης.
Τύμης Τάσος
(77)
Τύμη Καίτη
(78)
Χρυσοχόος Μιχάλης (έτη 2016 και 2017) (79)
Ποντίκης Θύμιος
(80)
Μουρούτσος Μπάμπης
(81)
Σαργένη Ελένη
(82)
Καραγκούνης Χρήστος
(83)
Τζιάλλα-Μάντζιου Ελευθερία
(84)
Παπαθανασίου Αθανάσιος
(85)
Κλήμης Γεώργιος
(86)
Σπυρόπουλος Γεώργιος
(87)
Σπυρόπουλος Κώστας
(88)
Κολιοκώτσης Ευθύμιος
(89)
Ρεμπή Νάντια
(92)
Πάτσαλος Κων/νος
(93)
Μάρκου Τασούλα (Κύπρος)
(94)
Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη
(έτη 2016 και 2017)
(95)
Τίγγελη-Βασιλική Χρυσάνθη
(96)
Αρβανίτης Αλέξανδρος
(97)
Αβραμόπουλος Στέφ.
(98)
Σιέμος Τηλέμαχος
(99)
Παπακωνσταντόπουλος Νίκος
(100)
Σαμαρτζής Δημήτριος
(101)
16

Σημαντήρη Ευαγγελία
Δημητρίου Αντώνιος
Μελέτη Χριστίνα
Παρώνη Χαρούλα
Ζώρζου Σταυρούλα
Παπαδημητρόπουλος Αλέξ.
Σχισμένος Αριστείδης
Γκούμας Γεώργιος
Καμπόση Νίκη
π. Πρελιάς Παναγιώτης

(102)
(103)
(104)
(105)
(107)
(108)
(109)
(110)
(112)
(113)

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
• Ο κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου κατέθεσε στη μνήμη του αδερφού του Βασίλη, το ποσό των 50 €, για την ενίσχυση του ταμείου της Ένωσης (85)
• Η κα Χρυσάνθη Τίγγελη-Βασιλική
κατέθεσε στη μνήμη του γιου της Μαρκέλλου, το ποσό των 100 €, γι’ αγορά
αίθουσας (96).
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Κολιοκώτσης Ευθύμιος (90)
Μουσελίμης Γιώργος (91)
Ζάκκας Κων/νος (111)

50€
20€
25€
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Συγγραφέα - Δημοσιογράφο

Τρεις βασιλικοί

Στο Γιάννη Γ. Γαϊτάνη

έφυγε απ’ τη ζωή στις 12/4/2017

Λευτέρης Β. Τζόκας
Δερβέκιστα είχες τη Γενιά,
Λεπάντο σ’ έχει γεννήσει,
Καστριώτισσα Γυναικοφωλιά
κι η Ρούμελη σ’ έχει υμνήσει.
Στο διάβα σου κελαηδούν αηδόνια
κι είχες ψυχή μοσχοβολιά,
τιμούσες τον τόπο αυτά τα χρόνια
και χόρταινες μ’ αγάπη και φιλιά.
Γνήσιος πατριώτης, λεβέντης, θρέμμα
κι είχες πάρει θέση ψηλά σε καραούλι,
βοηθούσες να ’μπει καινούργιο αίμα
κι απ’ την αγάπη σε θυμούνται ούλοι.
Η φήμη σου έφτασε στ’ άστρα,
ήσουν από καλή Γέννα,
ανέβηκες στα βουνά, στα κάστρα
και δεν φοβόσουνα κανένα!...
Μα τώρα έσβησε η πηγή,
μια κρουσταλλένια βρύση
και η ψυχή αναριγεί,
πότε θε να γυρίσει!...
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Μες στου γραφείου τη σιγή,
σαν γλυκοφέγγει η αυγή
και αναβλύζει λαγαρό,
στίχος σαν γάργαρο νερό,
φύτρωσαν τρεις βασιλικοί,
λευκά ανθάκια προσευχή.
Είναι ο κήπος μια βραγιά,
που το ζηλεύουν τα παιδιά,
με κάνει τόσο ευτυχή
και μ’ ανεβάζει την ψυχή,
μοιάζει με το Ολύμπιο Φως
και γίνομαι έτσι Σοφός.
Στεφάνι ρόδα που ανθίζει,
χρυσάνθεμα που καμαρώνω,
χαρούμενος τόσο κι ελπίζει,
να ζήσουνε μέσα στο χρόνο
και νιώθω φλόγα, ανατριχίλα,
βαθιά μες στης καρδιάς τα φύλλα.
Σήμερα ένα παιδί θ’ αφήσει,
στης εκκλησιάς μας το Σταυρό
και γύρω θα μοσχοβολήσει,
απ’ το βοτάνι το Ιερό,
στον Τάφο θ’ ανάψει το καντήλι
και θα σφραγίσει με φιλί τα χείλη…
14-9-2017, ώρα 8 π.μ.
† Η Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
17
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Πώς περνάει ο χρόνος!
Τάκης Παπαδημητρίου

Μουντές οι μέρες και βαριές.
Δεν ξέρω πού μας πάνε
κι ούτε μπορώ να φανταστώ
τι νέα... «καλούδια» κουβαλάνε!
Όλοι περπατούνε βιαστικοί
οι άνθρωποι στους δρόμους,
αμίλητα στεγνοί και σκυθρωποί
με κυρτωμένους ώμους.
Στις αμέτρητες οθόνες τις φωτεινές
κάποιοι μαλώνουνε και βρίζουν
για ολέθριες «υπογραφές» μιλούν
και όσους υπογράφανε αφορίζουν.
Αφρόντιστο το χωράφι της ζωής
κοιτάζουν με... «υπογραφές» να
[σώσουν
και την Ελλάδα μας μισοτιμής
να ξεπουλήσουν και στον τάφο να τη
[χώσουν!
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Πώς περνάει, αλήθεια, ο καιρός!
Πώς περνάει και βιάζεται ο χρόνος!
Πόσο γρήγορα κυλούν οι όμορφες
[στιγμές,
οι ώρες, οι μέρες και τα χρόνια!
Πόσο ταχύτατα ξοδεύεται η ζωή
και χάνεται – δυστυχώς – για πάντα!
Πόσο γρήγορα φεύγουν τα καλά
και πόσο αργοσέρνονται
τα όποια κακά, οι απογοητεύσεις
[και οι πίκρες!
Αλλά, φίλε μου, αγαπητέ
αυτό κι έτσι είναι το ταξίδι της ζωής!
Τι κι αν στη λίστα της ακόμα
υπάρχουν ξεθωριασμένα όνειρα,
[ανεκπλήρωτα,
επιθυμίες, στόχοι και κάποια «θέλω»!
Έπαψαν όλα αυτά οριστικά
να χωράνε στη στενή
και δεν, περνούνε, στη σχισμή
του χρόνου την κλεψύδρα.
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Νικηφόρος Βρεττάκος
Μέλος της ακαδημίας
τα νερά του Ταΰγετου κυλάνε
στ’ ανοίγματα που ’σκαψαν οι αγωνίες
της ύπαρξης στο πρόσωπό σου
για ζωή καθάρια κι ειρηνική
θα σε θυμάμαι Άθρωπε ποιητή επέτρεψε
φίλε όσο θάχω μνήμη
έλεγες: να σκύβεις και στο κλαράκι
δυό βάσανα

*

κατέβαιναν από τα πέρα ξένα
και σε ποτάμια πού ’πλεναν τ’ ασπρόρουχα της νύφης
οι μανάδες ακούμπησαν το θέαμα να δούνε
κι ο γήλιος έστειλε φωτιά και σβήσανε
οι στεναγμοί κι έπιασε μιά μεταμόρφωση
κύκνου σ’ αγκάλιασμα μ’ αστέρι
δεμένα σ’ ένα όνειρο
με πόνο κεντημένο
να ’χα τις ματιές όλες που στο Μυστρά
ρουφήξανε της ζωής οι ψυχές
πέτρες πιά αφώτιστες
μοναχικιές

• δώρος
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Εργαστήρι Τέχνης και Λόγου «ΘΕΣΠΙΣ»

Τ

ο Εργαστήρι Τέχνης και Λόγου
«ΘΕΣΠΙΣ», με την ευγενική υποστήριξη των Δήμων Αλίμου, Γαλατσίου και Αγ. Ι. Ρέντη-Νίκαιας, παρουσί-

Γιώργος Κλήμης
ασε την κωμωδία του Αριστοφάνη «ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ», με ελεύθερη είσοδο
για το κοινό, σε απόδοση και θεατρικούς
διαλόγους του Γιώργου Κλήμη (Ιστορικού-Πολιτισμολόγου-Συγγραφέα) και σε
σκηνοθεσία του Νίκου Τουρνάκη, συμμετέχοντας παράλληλα και στο 10ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ.
Οι παραστάσεις μας πραγματοποιήθηκαν κατά σειρά:
α) Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν»
21-6-2017 και ώρα 20:30΄ (υπό την αιγίδα του Θ.Ο.Π.Α.Α. του Δήμου Αλίμου, συλλέγοντας τρόφιμα και για το
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου).
β) Πολιτιστικός Χώρος το «Καμίνι»
30-6-2017 και ώρα 21:00΄ (με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλα-
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τσίου, όπου το Εργαστήριό μας βραβεύθηκε με ΕΠΑΙΝΟ).
γ) Ανοικτό Θέατρο
«Μίκης Θεοδωράκης»
8-7-2017 και ώρα
21:00΄ (με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη-Νίκαιας. στα πλαίσια του 10ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ).
Τα μέλη και οι συντελεστές του Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου ‘’ΘΕΣΠΙΣ’’ ευχαριστούν όλους όσοι μας στήριξαν αλλά και αυτούς οι οποίοι προσήλθαν στις παραστάσεις μας. Επίσης,
ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του
Θ.Ο.Π.Α.Α. του Δήμου Αλίμου κ. Καραμολέγκο, τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων του Δήμου Γαλατσίου κ. Ελευθερίου, καθώς
και τον Δήμαρχο Αγ. Ι. Ρέντη-Νίκαιας κ.
Ιωακειμίδη.
Επίσης, ευχαριστούμε την Σχολή
AVANT GARDE (Εθνικής Αντιστάσεως
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29, Πειραιάς) για την πολύτιμη βοήθεια
που μας πρόσφεραν στα χτενίσματα και
στο μακιγιάζ. Τον κ. Αντώνη Χουρή
(ATELIER, Μικράς Ασίας 29, Τ.Κ. 11527
Αθήνα) για τη δημιουργία των θεατρικών
κουστουμιών. Τον κ. Σπύρο Πετρόπουλο,
Νικόλαο Τσίτσο και Κάρολο Καρύδη για
τις φωτογραφίες και τα video των παραστάσεων αλλά και τους χορηγούς επικοινωνίας μας: PASSION THEATER - ΘΕΑΤΡΟΜΑΝΙΑ - THEATER STAGE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΙΘΡΑ - EPOCA CAFFE
- ALBEDO 14 Διαδικτυακός σταθμός
Διανομή: Μιχάλης Κουτρούλης (Μνησίλοχος), Πάνος Καλογρίδης (Ευριπίδης),
Ανδρέας Σκούρας (Αγάθων & Κλεισθένης & Τοξότης Σκύθης), Κωνσταντίνος
Παπαλεωνίδας (Πρύτανης), Γιώργος
Κλήμης (Χορός του Αγάθωνα & Τερηδών), Βασίλης Γιαννάκος (Θεράπων A΄
του Αγάθωνα), Oscar Cernuda (Θεράπων
Β΄ του Αγάθωνα)
Χορός: Λία Δαλιάνη (Κορυφαία του
Χορού), Μαρία Μεραμπελιώτη (Γυναίκα
Α΄ & Συνοδός της Κορυφαίας του Χορού), Αγγελική Ρεβεζούλη (Γυναίκα Β΄ &
Συνοδός της Κορυφαίας του Χορού),
Beatrice Andreotti (Γυναίκα Γ΄ & Συνοδός της Κορυφαίας του Χορού), Αιμιλία
Ματθέ (Συνοδός της Κορυφαίας του Χορού), Tina Grieco (Συνοδός της Κορυφαίας του Χορού), Μαρία Δαύρη (ΣυνοΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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δός της Κορυφαίας του Χορού), Ελεάνα
Γαρδικιώτου (Κηρύκαινα & Συνοδός της
Κορυφαίας του Χορού), Μιρέλα Σδούκου
(Ελάφιον & Συνοδός της Κορυφαίας του
Χορού)
Φιλική συμμετοχή: Παναγιώτης Κακκάβας (Ιερέας του θεού Διονύσου)
Συντελεστές: (Απόδοση-Θεατρικοί
Διάλογοι: Γιώργος Κλήμης), (Σκηνοθεσία: Νίκος Τουρνάκης), (Κατασκευή Σκηνικών, Εικαστική Παρέμβαση: Βασίλης
Γιαννάκος), (Μουσική Επένδυση: Πάνος
Καλογρίδης), (Δημιουργία Θεατρικών
Κουστουμιών: Αντώνης Χουρής ATELIER
Μικράς Ασίας 29, περιοχή Γουδή, Αθήνα),
(Γραφικά-Ψηφιακή Επεξεργασία video:
Γιώργος Κλήμης-Σπύρος Πετρόπουλος),
(Φωτογραφίες: Νικόλαος Τσίτσος-Oscar
Cernuda)
Κομμώσεις-Μακιγιάζ: Σχολή AVANT
GARDE (Εθνικής Αντιστάσεως 29, Πειραιάς) Καθηγήτρια-Σύμβουλος: Κατερίνα
Βολτή Εκπαιδευόμενοι: Εύα Παγώνη,
Έλενα Λιγνού, Στέλλα Ξηρακιά, Ελένη
Καλλιγιάννη. Θεόδωρος Αποστόλου
Ιστοσελίδα του θεατρικού εργαστηρίου: http://theatrical-thespis.emyspot.com
Email: theatrical.thespis@gmail.com
Twitter: ΘΕΣΠΙΣ @Thespis2015
Κανάλι YouTube: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
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11ο Αράχθειο Φεστιβάλ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποίηθηκε και φέτος το 11ο Φεστιβάλ Αραχθείου Θεάτρου από
7 έως 12 Αυγούστου στο Παλαιοχώρι
Σκούπας Άρτας. Το φετινό Φεστιβάλ

Ρίτα Νάστου-Μυστακοπούλου

τρική παράσταση παιδικής σκηνής για
μικρούς και μεγάλους «Μετά το γάμο
της Χιονάτης» από το θεατρικό εργαστήρι Λαμπιόνι Θεσσαλονίκης.
Την Πέμπτη 10/08/2017 ο Οργανισμός
Ελληνικού Θεάτρου Αιχμή παρουσίασε

ήταν αφιερωμένο στον επαναπατρισμό
των Μαρμάρων-Γλυπτών του Παρθενώνα.
Την Δευτέρα 07/08/2017 παρουσιάστηκε η κωμωδία του Αριστοφάνη
«Αχαρνής» από το Λαϊκό Θέατρο Γιώργου Βούρου.
Την Τρίτη 08/08/2017 παρουσιάστηκε
το αριστούργημα του Α.Στρίντμπεργκ

την «Κλυταιμνήστρα-Ο χορός της Εξουσίας», μια θεατρική σύνθεση του Κ.Πολιτόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη.
Την Παρασκευή 11/08/2017 παρουσιάστηκε η παράσταση «Φόνισσα» του Α.

«Πατέρας» από το Λαϊκό Θέατρο σε
μετάφραση Νίκου Γκάτσου και σκηνοθεσία Γιώργου Βούρου.
Την Τετάρτη 09/08/2017 παρουσιάστηκε μια κεφάτη, θελξικάρδια θεαΠαπαδιαμάντη από τον Οργανισμό Ελληνικού Θεάτρου Αιχμή σε σκηνοθεσία
Γιάννη Νικολαΐδη.
Το Σάββατο 12/08/2017 ο Νίκος Παπακώστας παρουσίασε δύο πονήματα
22
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δικής του παραγωγής με θέμα Τα γλυπτά του Παρθενώνα, «Τα Μάρμαρά
μας», όπως συνήθιζε να λέει η Μελίνα
Μερκούρη, και τα Βυζαντινά μνημεία
της Άρτας. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ηπειρώτης και παγκοσμίου φήμης γλύπτης κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης, καθηγητής της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη, ο
βουλευτής Άρτας κ. Γ. Στύλιος, ο Δήμαρχος Άρτας κ. Χ. Τσιρογιάννης, οι
Αντιδήμαρχοι Άρτας κ.κ. Ν. Πανέτας
και Κ. Χαρακλιάς, ο Αντιδήμαρχος Παλλήνης κ. Γιάννης Μπάρμπας, ο τέως Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Ιωάννης Μυστακόπουλος, ο τέως Δήμαρχος Ξηροβουνίου
κ. Λεωνίδας Τσιάπαλης, ο Πρόεδρος της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας κ. Γ.
Δόσης, ο Πρόεδρος της Τζουμερκιώτικης
Ομοσπονδίας κ. Χ. Λαναράς και πολλοί
πρόεδροι και μέλη πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
όσοι, ο καθένας με τον τρόπο του, βοήθησαν στην πραγματοποίηση του φετινού Φεστιβάλ. Ειδικά, την Περιφέρεια
Άρτας, το Δήμο Άρτας, τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Αγία Μαρίνα και τον Πρόεδρό
του κ. Κώστα Τσιάπαλη, τον Πρόεδρο
του Διαμερίσματος Σκούπας κ. Κ. Καλλέργη, το ζεύγος Αθανασίου και Δώρας
Νάκου, το ζεύγος Σπύρου και Αργυρώς
Κατσιανά, το δάσκαλο κ. Φάνη Παπαϊ-
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ωάννου, τον ηλεκτρολόγο κ. Χρήστο
Μπαλατσώνη, τα Παιδιά της Σκούπας
που διέθεσαν το ποσό από το έθιμο «τα
Πάθη» της Μεγάλης Παρασκευής, τον
επιχειρηματία κ. Γιάννη Μπάρμπα από
τα Άγναντα για τη χορηγία του, τον
απόστρατο αξιωματικό του Π.Ν. κ. Στέφανο Κουρτέσα από την Άρτα για τη
χορηγία του, την κ. Χαρούλα Ζαρμακούπη-Δρόσου, ξενοδόχο του Ξενοδοχείου «Καλλιόπης Μέλαθρον» στο χωριό Δαφνωτή, για τη χορηγία της με την
έκπτωση για τη διαμονή των θιάσων.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ κ. Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις και κάλυψε το
φεστιβάλ με εκτενές ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στην
δημοσιογράφο της ΕΡΤ κ. Έφη Ζέρβα,
με τη μεσολάβηση των οποίων κατέστη
το Αράχθειο Θέατρο και το Φεστιβάλ
γνωστά ανά το Πανελλήνιο. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες και στον κ. Ηλία Γκανιάτσα ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ART TV, στη δημοσιογράφο του
σταθμού κ. Βίκυ Ευαγγελίου και στο
δημοσιογράφο κ. Γ. Παπασωτηρίου, ο
οποίος παρακολούθησε τις εκδηλώσεις
και αναφέρθηκε εκτενώς στο site
Artinews στην θεατρική παράσταση
«Φόνισσα».
Την τηλεοπτική κάλυψη της ΕΡΤ
πραγματοποίησαν στο χώρο του θεάτρου, οι συμπατριώτες μας κκ Βασίλης
Λώλος και Βασίλης Σιώμος.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Η

Έλληνες Ιατροί Λογοτέχνες

σχέση μεταξύ Λογοτεχνίας και
Ιατρικής είναι ένας στέρεος δεσμός που ανάγει την ιστορική
του διαδρομή στην Αρχαία Ελλάδα.
Από την ελληνική μυθολογία ακόμα έχει

Αριστογείτων Γ. Χαραλαμπάκης
συνδυαστεί η Ιατρική με την τέχνη, την
ποίηση και τη φιλοσοφία.
Ο θεός Απόλλωνας ελατρεύετο ως
θεός της Ιατρικής και της ποίησης.
Αλλά και στον Ασκληπιό συναντάμε
την ίδια σύνδεση. Ήταν γιός του Απόλλωνα και μιας θνητής, της Αρσινόης,
και διδάχθηκε όχι μονάχα την ιατρική
αλλά και τη φιλοσοφία από τον κένταυρο Χείρωνα στο Πήλιο. Ο θεός Ορφέας με την ποίησή του είχε την ικανότητα να θεραπεύει και την ψυχή.
Στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής
πολλοί από τους αρχαίους ιατρούς διέπρεψαν και σαν ιατροφιλόσοφοι:
Ο Γαληνός, εκτός από άριστος γιατρός με γνώσεις, εμπειρίες και ορθή
κρίση, ήταν και μεγάλος συγγραφέας.
Ο Γαληνός θεωρούσε τη φιλοσοφία
αναγκαίο στοιχείο της ιατρικής γνώσης, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια
γιατρών και φιλοσόφων είναι «σύνορος».
Στον Όμηρο συναντάμε πολλές περιγραφές πολεμικών τραυμάτων και
λεπτομερή παράθεση θεραπευτικών
χειρισμών για την ίασή τους. Να ήταν
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ο μέγας ποιητής στρατιωτικός ιατρός;
αναρωτιούνται μερικοί περιώνυμοι
γιατροί, όπως ο Froelich και ο Κούζης.
Με τον στίχο του «ιητρός ανήρ πολλών
αντάξιος άλλων» εξέφρασε την πεποίθησή του για την βαρυσήμαντη αποστολή τού ιερού λειτουργήματος των
ιατρών.
Αναμφίβολα όμως, το ορόσημο στην
ιστορία της σύγχρονης ιατρικής αλλά
και της ιατρικής λογοτεχνίας ταυτίζεται με τον Ιπποκράτη. Θα μπορούσαμε
να τον αποκαλέσουμε εκτός από πατέρα της Ιατρικής και πατέρα της Ιατρικής Λογοτεχνίας, αφού στα πάμπολλα συγγράμματά του και στον
ιατρικό του όρκο εκφράζεται με άριστο
λογοτεχνικό τρόπο. Τα θεμελιώδη στην
ιστορία της ιατρικής επιστήμης έργα
του «περί Αέρων, Υδάτων και Τόπων»
και «περί ιεράς νόσου» είναι μνημεία
λογοτεχνικού λόγου. Ο Ιπποκράτης πηγαίνει πάντα πέραν των καθαρά ιατρικών γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο
γιατρός και τονίζει ότι «ο γιατρός
οφείλει να ανάγει τη σοφία στην ιατρική και την ιατρική στη σοφία». Συνδέει δηλαδή την ιατρική με τη φιλοσοφία με την χαρακτηριστική ρήση του
«Ιητρός φιλόσοφος ισόθεος». Άλλωστε
ο Ιπποκράτης ονόμασε την Ιατρική επιστήμη «Τέχνη». Προφανώς γιατί ο εν
γένει χειρισμός του αρρώστου και των
οικείων του είναι πολύ λεπτή και συΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ναισθηματική υπόθεση, καθιστώντας
εμπράκτως όλους τους γιατρούς θεράποντες της τέχνης.
Στη νεώτερη ιστορία μας, μεγάλα
ονόματα Ελλήνων ιατρών με τη ζωή και
την συγγραφή τους τίμησαν ιδιαίτερα
την αποστολή τους και συνέβαλαν στα
ελληνικά γράμματα σε ύψιστο βαθμό.
Δύο από τους διαπρεπείς Έλληνες γιατρούς, πέραν της ιατροφιλοσοφικής
τους διάστασης, ξεχωρίζουν ιδιαίτερα
και για την μεγάλη εθνική τους συμβολή προς το νεοσύστατο ελληνικό
κράτος:
Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833)
αποτελεί την πλέον εξέχουσα ίσως
μορφή ιατρού που εντρύφησε στο φιλολογικό χώρο και αναδείχτηκε σε μεγάλο Διδάσκαλο του γένους. Κύριος
εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, στη διατριβή του με θέμα «Ο
καθ’ Ιπποκράτην ιατρός» (Medicus
Ippocraticus), χρησιμοποιεί πολύ συχνά
το περί ευσχημοσύνης έργο τού Ιπποκράτη, το οποίο θεωρεί κατ’ εξοχήν κατάλληλο για τη δημιουργία στάσεων
ζωής και επαγγέλματος.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831)
σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο
της Πάδουας και δημιούργησε το ελληνικό κράτος εκ του μηδενός. Συγγραφέας ο ίδιος, μερίμνησε ιδιαίτερα για
την παιδεία και ίδρυσε τον πρώτο ιατρικό σύλλογο Κερκύρας. Το γεγονός
ότι ξεγέννησε πεντάδυμα στην Κέρκυρα τον έκανε διάσημο και ως ιατρό.
Αλλά και άλλοι σύγρονοι με αυτούς
ιατροί, καθώς και στις νεώτερες περιόδους, συνεδύασαν την ιατρική με την
ιατροφιλοσοφία και τη λογοτεχνία γεΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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νικώτερα, τιμώντας τον κλάδο τους με
εξαιρετικές επιδόσεις στα γράμματα.
Θα αναφερθώ σε διακεκριμένους ιατρούς λογοτέχνες με σειρά ανάλογα με
την ημερομηνία γεννησής τους:
Ανδρέας Καρκαβίτσας, 1865 - 1922,
από τα Λεχαινά της Ηλείας. Στρατιωτικός ιατρός. Ένας από τους τρεις μεγάλους εκπροσώπους της ηθογραφίας,
μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Γεώργιο Βιζυηνό. Ασχολήθηκε
με όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Τα
πιο διάσημα έργα του, «Ο ζητιάνος»
και η συλλογή διηγημάτων «Λόγια της
πλώρης». Ο Κωστής Παλαμάς συγκρίνοντας τον Καρκαβίτσα με τον Παπαδιαμάντη, θα πει: «...κι αν κάποιος παράξενος των αξιών ζυγιστής με πειθανάγκαζε να διαλέξω, αποκλειστικά μεταξύ Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα,
θα έστεκα ευλαβικά ξέσκεπος μπροστά στον Παπαδιαμάντη, θα του φιλούσα το χέρι και θα ψήφιζα για τον
Καρκαβίτσα»...
Παύλος Νιρβάνας, 1866-1937. Το
πραγματικό του όνομα, Πέτρος Αποστολίδης. Στρατιωτικός γιατρός, υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό. Σπουδαίος ποιητής και δοκιμιογράφος. Λογοτεχνικά τοποθετείται στον κύκλο του
Κωστή Παλαμά. Στα έργα του επικρατεί ο συμβολισμός και ο ρομαντισμός.
Το 1928 έγινε μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών και το 1923 βραβεύτηκε με το
Αριστείο Γραμμάτων και τεχνών.
Άγγελος
Τανάγρας, 1877-1971.
Πραγματικό όνομα Άγγελος Ευαγγελίδης. Στρατιωτικός ιατρός. Ψυχοφυσιολόγος, ιδρυτής της πρώτης Εταιρίας
Ψυχικών ερευνών στην Ελλάδα , το
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1923. Θεωρείται ο πατέρας της Ελληνικής παραψυχολογίας. Εμφανίστηκε
στα Γράμματα με το μυθιστόρημα
«Σπογγαλιείς του Αιγαίου» και στη
συνέχεια έγραψε πάνω από 15 έργα
και πολλές μελέτες. Το 1956, υπήρξε ο
πρωτεργάτης στην ίδρυση της Εταιρείας ιατρών λογοτεχνών, αλλά λόγω
ασθενείας του παρεχώρησε την πρώτη
προεδρία στον Στέλιο Σπεράντζα.
Ο Στέλιος Σπεράντζας (1888 -1962)
στη μελέτη του «Έλληνες λογοτέχνες
της τουρκοκρατίας», το 1961, απαριθμεί περί τους 100 γιατρούς λόγιους
κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας,
με πρώτο τον Ηπειρώτη γιατρό Ιωάννη
Βηλαρά, από τους θεμελιωτές της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κυρίως από
τους πρωτοπόρους της γλωσσικής μεταρρύθμησης.
Ο Σπεράντζας κατήγετο από τη
Σίφνο, γεννημένος στη Σμύρνη. Περισσότερο γνωστός για τα παιδικά του
ποιήματα που περιλαμβάνονται στα
σχολικά Αναγνωστικά. Πρώτη του ειδικότητα η ακτινολογία και αργότερα
ειδικεύθηκε στην οδοντιατρική. Διετέλεσε καθηγητής ορθοδοντικής ως το
1952. Στα γράμματα εμφανίστηκε από
τα εφηβικά του χρόνια, γράφοντας στίχους και δημοσιεύοντας χρονογραφήματα. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές,
παιδικά βιβλία, συλλογές ομιλιών και
εντυπώσεων. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών
από το 1956 μέχρι και το θάνατό του
το 1962.
Θεόδωρος Αφεντούλης (1824-1893),
Καθηγητής Παθολογικής Ανατομίας
και Φαρμακολογίας και παράλληλα
26
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ένας τρυφερός ερωτικός ποιητής και
μάλιστα πολύ τολμηρός στην ερωτική
φόρμα. Η προτομή του κοσμεί τον Πειραιά, στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Μαρίνος Γερουλάνος (1867-1960).
Γεννήθηκε στην Πάτρα. Διακεκριμένος
χειρουργός, πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός, ανέπτυξε εξαιρετική κοινωνική, επιστημονική και λογοτεχνική δράση. Μέγας δωρητής σε
απόρους, στην εκκλησία και στο κράτος.
Κωνσταντίνος Μέρμηγκας (18741942), Καθηγητής Χειρουργικής. Υπηρέτησε στο στρατό επί πολλά χρόνια.
Διαπρεπής ιατροφιλόσοφος, διακρινόταν για την τεράστια επιστημονική
μόρφωση, την ανήσυχη ερευνητική ιδιοσυγκρασία και την απαράμιλλη λογοτεχνική ικανότητα σε συνδυασμό με
την απέραντη μνήμη του.
Μάρκος Αυγέρης (1884-1973). Πραγματικό όνομα Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εμφανίστηκε στα γράμματα σε
ηλικία 20 ετών και έγινε δεκτός στους
καλλιτεχνικούς και λογοτεχνικούς κύκλους της Αθήνας με διθυραμβικές κριτικές. Έγραψε ποιήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα.
Κωνσταντίνος Μουρίκης (18951976). Γεννήθηκε στη Λειβαδιά. Ανέπτυξε μεγάλη επιστημονική και πνευματική δράση. Ξεχωριστός εργάτης
του ποιητικού λόγου. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών
Λογοτεχνών (1963-1967) και ιδρυτής
του περιοδικού Κασταλία (1960).
Πέτρος Κόκκαλης (1896-1962). Θεμελιωτής της σύγχρονης εξειδικευμένης χειρουργικής, κατέχει περίοπτη
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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θέση στην ιστορία της ιατρικής του
20ού αιώνα. Ανήκε σε κείνους που
έγραφαν όταν είχαν κάτι να πουν. Χαρακτηριστική η φράση του (1957):
«Όταν ζητάς να μιλήσεις θα πρέπει
αυτό που θα πεις να είναι κάτι περισσότερο από τη σιωπή». Πολυγραφότατος και πνευματώδης διώχθηκε στην
κατοχή από τους Γερμανούς και μετοίκησε ως πολιτικός πρόσφυγας στην
Ανατολική Γερμανία.
Νικόλαος Λούρος (1898-1986). Πρωτοπόρος ερευνητής, ρηξικέλευστος χειρουργός, πολυγραφότατος ιατροφιλόσοφος, ικανότατος οργανωτής των
υπηρεσιών υγείας και μία εξέχουσα
προσωπικότητα του πνευματικού, κοινωνικού και πολιτικού βίου του τόπου.
Διετέλεσε υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Καραμανλή και το 1976 εξελέγη πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Η λογοτεχνική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλά έργα ιατρολογοτεχνικά, ιατροϊστορικά και ιατροφιλοσοφικά. (Μερικοί τίτλοι: Αναδρομές - Η
δύναμη της αδυναμίας - Χτες - Ανησυχίες κ.ά.)
Ιωάννης Μουτάφης (1917-1989).
Εξαίρετος ποιητής, ο μακροβιότερος
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών, επί 19 συναπτά έτη
(1970-1989) με μεγάλη προσφορά στην
εταιρεία τόσον αυτός, όσο και η σύζυγός του. Προτομή του βρίσκεται στον
κήπο της πλατείας Βουνακίου στη
Χίο.
Νικόλαος Ζακόπουλος (1917-1997).
Γεννήθηκε στη Μεσσήνη της Πελοποννήσου. Δημοσίευσε και εξέδωσε ιατρικές και λογοτεχνικές μελέτες, ενώ συΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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νεργάστηκε ως επιφυλλιδογράφος και
χρονικογράφος με έντυπα όπως η
Ελευθεροτυπία, τα Νέα, η Βραδυνή και
λογοτεχνικά περιοδικά. Ασχολήθηκε
κυρίως με το διήγημα και το θέατρο,
για τα οποία τιμήθηκε με πολλά βραβεία. Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών (1990
-1993).
Τάκης Σινόπουλος (1922-1987). Γεννήθηκε στον Πύργο. Πρωτοεμφανίστηκε
στα γράμματα με το ποίημα «Προδοσία» και το διήγημα «Η εκδίκηση των
ταπεινών». Ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά. Επηρεάστηκε από τον
Έλιοτ, Σεφέρη και Εζρα Πάουντ. Γενικά η ποίησή του είναι λυρική, επιγραμματική και κυριαρχείται από τραγική αυτογνωσία και απαισιοδοξία.
Δημήτρης Παπαδίτσας (1923-1957),
Ορθοπεδικός, από τη Σάμο. Ποιητής
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Η
ποίησή του διαπνέεται από το μεσογειακό φως και το ειδυλλιακό και γραφικό τοπίο των νησιών. Η ποίησή του
μαγεύει παράξενα με τη γλωσσοπλαστική της δύναμη και τη θαυματουργική ηχητική της. Η αρχαία Ελλάδα
πάντα κυοφορείται μέσα στο παροντικό όραμα του Παπαδίτσα.
Μανόλης Αναγνωστάκης (19252005). Ακτινολόγος, άσκησε το επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 1978.
Ένας από τους κορυφαίους ποιητές της
πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1942 από το
περιοδικό «Πειραϊκά Γράμματα». Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης
(1986) και το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας (2002). Η ποίηση του Μανόλη
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Αναγνωστάκη δεν είναι απαισιόδοξη.
Όσο κι αν οι στίχοι του φτάνουν κάποτε στην απελπισία, στο βάθος του
ορίζοντα διακρίνεται ένα φως που
μοιάζει περισσότερο με την αναλαμπή
της αυγής και λιγώτερο με το λυκόφως.
Ποιήματά του μελοποιήθηκαν από Μίκη
Θεοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη
Μαρκόπουλο, Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Γιάννης-Μάριος Κολιόπουλος (19312010). Γεννήθηκε στην Τρίπολη. Είχε
επιτυχημένη πανεπιστημιακή καριέρα
ως οφθαλμίατρος πρώτα σε διάφορες
διευθυντικές θέσεις του κλάδου και στο
τέλος ως καθηγητής Οφθαλμολογίας
στην Ιατρική Σχολή Πατρών. Μέγας ιατροφιλόσοφος. Διετέλεσε Πρόεδρος της
Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών (19992005). Το πλούσιο λογοτεχνικό του
έργο περιλαμβάνει άρθρα του σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά, εξαιρετικές διαλέξεις και εκδόσεις βιβλίων.
Γιώργος Χειμωνάς (1936-2000).
Γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε
στη Θεσ/νίκη. Ψυχίατρος, ειδικευθείς
στη νευρογλωσσολογία. Πολυγραφότατος πεζογράφος. Τα γραπτά του διερευνούν ψυχαναλυτικά τις εσωτερικές
πτυχές της συνείδησης και διακρίνονται για τη νεωτερική τους γραφή.
Αναφέρθηκα μόνο στους εκλιπόντας,
διακεκριμένους και περισσότερο γνωστούς ιατρούς λογοτέχνες. Υπάρχουν
στις μέρες μας αρκετοί γιατροί, που
τιμώντας κατά πρώτιστο λόγο το ιατρικό τους λειτούργημα, διακρίνονται
παράλληλα και για τις λογοτεχνικές
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τους ανησυχίες και επιδόσεις: στην
ποίηση, στον πεζό λόγο, στην ιατροφιλοσοφία, στο θέατρο.
Οι Έλληνες λογοτέχνες άλλωστε,
έχουμε το προνόμιο να δημιουργούμε
τα έργα μας στην πιο πλούσια και μελωδική γλώσσα του κόσμου, η οποία
προσφέρεται τα μέγιστα για λογοτεχνική έξαρση και συναίσθημα. Αλλά
έχουμε παράλληλα και το μειονέκτημα
να γράφουμε και να δημοσιεύουμε τις
εργασίες μας σε μια γλώσσα που ομιλείται και διαβάζεται από μερικά μόνο
εκατομμύρια ανθρώπους.
Σχετικά με την μουσικότητα, την
πλαστικότητα και το πλούσιο της ελληνικής γλώσσας έχουν μιλήσει πολλοί
διάσημοι του πνεύματος. Σταχυολογώ
τέσσερες από τις πολλές τέτοιες ρήσεις:
Είπαν για την Ελληνική Γλώσσα :
Κικέρων: Αν μιλούσαν οι θεοί θα
χρησιμοποιούσαν
την
Ελληνική
γλώσσα.
Γκαίτε: Άκουσα το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες, όμως όταν το άκουσα
στην Ελληνική μου φάνηκε πως παρουσιάστηκε το φεγγάρι στον έναστρο ουρανό.
Νικηφόρος Βρεττάκος: Όταν πεθάνω
και πάω στους ουρανούς θα μιλήσω
στους αγγέλους ελληνικά, γιατί αυτοί
δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα από τη
γλώσσα της μουσικής.
Schiller: Καταραμένε Έλληνα, τα
βρήκες όλα: Γλώσσα, φιλοσοφία, ιατρική, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία –
τίποτε δεν άφησες για μας!
n
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Η Μαργαρίτα (μια αληθινή ιστορία)

Η

Μαργαρίτα, είκοσι χρονών, ο Παύλος
εικοσιτρία, γνωρίζονται ως φοιτητές
(εκείνη Φιλοσοφική, αυτός Νομική).
Έτυχε να κάθονται σ’ ένα παγκάκι στο προ

Αγγελική Ζολώτα
αύλιο της Σχολής, κάποιον ολοφώτεινο αθηναϊκό Νοέμβριο,
–Σ’ έχω «επισημάνει» εδώ και πολύν
καιρό! της λέει. Μ’ αρέσες πάρα πολύ.
Η Μαργαρίτα, από κάποιο μακρινό χωριό
της επαρχίας, είναι επιφυλακτική και μάλλον φοβισμένη.
–Σ’ ευχαριστώ! λέει μόνο.
Το παιδικό της πρόσωπο με το λευκό
δέρμα, τα όμορα γαλανά της μάτια τού ρίχνουν μια σοβαρή ματιά. «Ωραίος είναι!»
σκέφτεται. «Σώμα λυγερό, πυκνά σγουρά
μαλλιά... Ήρεμη έκφραση...»
Ύστερα από πολλές προσπάθειες, εκείνος
την κατάφερε και πήγαν στο σινεμά 3-4 φορές. Τη φίλησε, την ξαναφίλησε και έτερον
ουδέν.
Κατά τον Μάιο, σε μια βιβλιοθήκη όπου
διάβαζαν για τις εξετάσεις, σκύβει στο
αυτί της.
–Σε έχω ερωτευτεί! της είπε. Αλλά εγώ
δεν σκοπεύω να παντρευτώ, έχω φοβηθεί τη
φτώχεια... Είμαστε πέντε παιδιά, η μάνα
μου καθαρίστρια, ο πατέρας μου φιλάσθενος, σπίτι δικό μας δεν έχουμε... Είναι
έγκλημα να κάνεις παιδιά μέσα στην ανέχεια...
Η Μαργαρίτα, που δεν την είχε χτυπήσει
ο έρωτας, όπως εκείνον:
–Σ’ ευχαριστώ για τα αισθήματά σου!
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Καλή τύχη! του είπε. (Αυτός έπαιρνε το
πτυχίο του).
Αυτά δεκαετία 1990.
***
Ύστερα από δεκαπέντε χρόνια, σε μια
πολιτιστική εκδήλωση, αναγνωρίζουν ο ένας
τον άλλον, αγκαλιάζονται.
–Εγώ έχω σύζυγο κι ένα κοριτσάκι! η
Μαργαρίτα. Καλά είμαι, εργάζομαι.
–Εγώ άνοιξα φροντιστήριο Αγγλικών!
εκείνος. Πλούτησα, τριανταπέντε χρονών
παντρεύτηκα, απόχτησα ένα αγοράκι...
Αλλά η γυναίκα μου – το εξατάξιο είχε τελειώσει, δεν εργάζεται –αποδείχτηκε τσιγκούνα, ανισόρροπη. Μαρτύρησα μαζί της.
Πέρυσι όμως πήραμε διαζύγιο. Είναι μεγάλο
κρίμα που σε έχασα και έφταιγε η φτώχεια.
Λες και θα μέναμε παντοτινά φτωχοί, εσύ
κι εγώ, δυο νέοι και σπουδασμένοι!...
–Τώρα χαμένα λόγια! η Μαργαρίτα. Αφού
ποτέ δεν μπορούμε να γυρίσουμε στα περασμένα, να τα πάρουμε πάλι απ’ την αρχή...
Κάτι ν’ αλλάξουμε, να διορθώσουμε. Αυτός
είναι δυστυχώς ο «νόμος» της ύπαρξης:
Ζούμε τις μέρες μας μια κι έξω, βγαίνοντας
στη σκηνή της ζωής κατευθείαν, μόνο μία
φορά, χωρίς πρόβες, χωρίς πρόχειρο τετράδιο και διορθωμένο μετά, χωρίς επανάληψη...
Λόγια χαμένα λοιπόν.
Οὐκ ἄν τις ἐμβαίῃ δὶς εἰς τὸν αὐτὸν ποταμόν! Δεν μπορεί να μπει κανείς δυο φορές
στο ποτα΄μι της ζωής! Είπε ο αρχαίος φιλόσοφος.
Γέλασαν και οι δύο, από τότε τηλεφωνιούνται πότε-πότε, λένε τα νέα τους... Σοβαροί, αξιοπρεπείς, εργατικοί, φρόνιμοι. n
29
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Η «Ναυμαχία» του Αγίου Ιωάννη της Μεδούης

Μ

ια από τις πιο ένδοξες σελίδες, αλλά και λιγότερο γνωστές, του Εμπορικού μας Ναυτικού είναι η αναχαίτηση, κατά τους
Βαλκανικούς Πολέμους,του τουρκικού

Φρίξος Δήμου
καταδρομικού «Χαμιδιέ» (HAMIDIΕΗ)
από το ελληνικό φορτηγό «Τριφυλία»!
Και συγκεκριμένα: Μετά τη νικηφόρα ναυμαχία,την 3/12/1912, της Έλλης, οι Τούρκοι επιτελείς αντιληφθήκανε την αδυναμία του στόλου τους
να αντιμετωπίσει τον ελληνικό και
μάλιστα το θρυλικό «Αβέρωφ». Έτσι
αποφασίσανε να στείλουν το καταδρομικό τους «Χαμιδιέ», με κυβερ
νήτη τον πλοίαρχο Ρεούφ Μπέη, στο
Αιγαίο για επιχειρήσεις αντιπερισπασμού και κυρίως να παρασύρει τη
ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου μακριά από το θέατρο των επιχειρήοεων.
Τη νύχτα της πρωτοχρονιάς του 1913
λοιπόν κι αφού το τούρκικο πολεμικό,
παραλλαγμένο και με την κάλυψη της
νύχτας και της κακοκαιρίας, κατόρθωσε να διαπλεύσει απαρατήρητο τα
Δαρδανέλλια, σημείωσε την πρώτη
του επιτυχία με τον απρόσμενο κανονιοβολισμό στις 11.30 της 2/1/1913 του
λιμένα της Ερμούπολης. Δημιούργησε
μεγάλη αναστάτωση στο λαό, σοβαρή
ανησυχία στην κυβέρνηση και πρόκληση σοβαρών ζημιών στο εξοπλι30

σμένο επιβατηγό «Μακεδονία», που
επισκευαζότανε εκεί και που για να
μην καταστραφεί ολοσχερώς αυτοβυθίστηκε!
Δεν κράτησε όμως για πολύ η ευδαιμονία των Τούρκων, γιατί η νικηφόρα
ναυμαχία της Λήμνου την 5/1/1913 που
επηκολούθησε και συνετή επίσης απόφαση του ένδοξου και πανέξυπνου
Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη να μην το
καταδιώξει διά του «Αβέρωφ» τους
ανάγκασε να το ανακαλ έσουν στη
βάση του. Τελικά έπειτα από πολλές
περιπλανήσεις του «Χαμιδιέ» στη
Μεσόγειο αλλά και στην Ερυθρά θάλασσα ακόμη, διατάχθηκε να επιστρέψει, αφού προσεγγίσει πρώτα στον
όρμο της Ζεμένης για την παράδοση
χρημάτων (10.000 χρυσών λιρών) και
πυρομαχικών στη φρουρά της Σκόδρας. Την 27η Φεβρουαρίου στις 7 το
πρωί όμως και ενώ παρέπλεε τις βορειοηπειρωτικές ακτές, συνάντησε το
ελληνικό φορτηγό «Λέρος», που μόλις
είχε αποβιβάσει Σέρβους στρατιώτες
στον Άγιο Ιωάννη της Μεδούης, το σημερινό SHENGJIΝ. Ακινητοποίησε το
πλοίο τότε, αιχμαλώτησε τον πλοίαρχό του Κωστή και το 20μελές πλή
ρωμα και στη συνέχεια το βύθισε δι
εμβολισμού!
Λίγα λεπτά όμως αργότερα και
κατά τη διάρκεια του πλού του είχε κι
άλλη απροσδόκητη συνάντηση, εντο-
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πίζοντας αντιπλέον, και σε απόσταση
4.500 μέτρων, το ελληνικό αντιτορπιλικό «Λόγχη», που επέστρεφε από το
Δυρράχιο στο Ιόνιο.Επειδή εμπλοκή
του εχθρικού καταδρομικού με το πολεμικό μας μπορούισε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες στις καταδρομικές
του επιχειρήσεις ή και καταστροφή
του ακόμη από τη μοίρα του Ιονίου
που ερευνούσε γι’αυτό αποφάσισε να
απομακρυνθεί.Δυστυχώς όμως και το
αντιτορπιλικό «Λόγχη» όχι μόνο δεν
του επιτέθηκε, όπως είχε καθήκον,
αφού και αποτελούσε και μονάδα της
μοίρας που το καταδίωκε, αλλά ούτε
και το παρακολούθησε, παρά αρκέστηκε μόνο να τηλεγραφήσει στην
προϊσταμένη του αρχή για την εμφάνισή του!!! Στο μεταξύ από την ανάκριση των αιχμαλώτων είχε προκύψει
πως στο Άγιο Ιωάννη της Μεδούης
επτά ελληνικά φορτηγά πλοία, χωρίς
προστασία πολεμικών, αποβίβαζαν
μια σερβική μεραχία που είχαν μεταφέρει από τη Θεσαλονίκη. Ο Τούρκος
κυβερνήτης τότε, όπως ήταν φυσικό,
αποφάσισε να τα προσβάλλει και κατευθύνθηκε ολοταχώς προς το στόχο
του. Κατά τη διέλευσή του μάλιστα
από το Δυρράχιο καννονιοβόλησε,με
20 βολές και παρακείμενο σερβικό
στρατόπεδο.
Από τα επτά τώρα κατάφορτα, με
Σέρβους οτρατιώτες, πολεμικό υλικό
και στρατιωτικά εφόδια, μεταγωγικά
το «Τριφυλία» ήταν στο εσωτερικό του
όρμου και αποβίβαζε κατευθείαν στην
ακτή, τα «Χρυσομάλλη Σιφναίου»,
«Βερβενιώτης» και «Ελπίς» ήταν στα
ανοιχτά αποβιβάζοντας κι αυτά αλλά
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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με βάρκες ενώ τα «Ζευς», «Ζάννος
Σιφναίος» και «Μαρίκα» δεν είχαν
αρχίσει ακόμη την αποβίβαση. Ο βομβαρδισμός όμως του Δυρραχίου έθεσε
ευτυχώς σε συναγερμό το λιμενάρχη
που, φοβούμενος καταδρομή του τούρκικου πολεμικού και στην περιοχή του,
ειδοποίησε μέσω του πλοιάρχου του
«Τριφυλία» όλους τους πλοιάρχους
για την άμεση προσέγγιση όλων των
πλοίων στην ακτή και την ταχεία αποβίβαση των στρατευμάτων.
Έτσι τα «Ζάννος Σιφναίος» και
«Μαρίκα» εισπλεύσανε ολοταχώς στο
εσωτερικό του όρμου, ενώ στην προσπάθειά του το «Βερβενιώτης» προσά
ραξε στην είσοδο. Τ’ άλλα τρία επειδή
δεν ήταν «υπ ατμόν» παραμείνανε
στα αγκυροβόλιά τους.
Λίγο αργότερα, στις 11 το πρωί της
27ης Φεβρουαρίου 1913, έκανε την εμφάνισή του το «Χαμιδιέ» και από
απόσταση 3.500 μέτρων άνοιξε σφο
δρό πυρ στα τελείως απροστάτευτα
εμπορικά πλοία. Επικράτησε, όπως
ήταν επόμενο, πανικός, με αποτέλεσμα να πνιγούν 70 Σέρβοι στρατιώτες! Στο κατάστρωμα όμως του «Τριφυλία», ως εκ θαύματος, είχαν εναπομείνει τρία ορειβατικά πυροβόλα. Ο
πλοίαρχός του Γρηγόριος Νομικός
τότε, συνεννοούμενος με το Σέρβο λοχία του πυροβολικού Μπίμπος Άκοβιτς και αφού το πλήρωμα μετέφερε
12 κιβώτια πυρομαχικά, απαντήσανε
με 98 βολές κατά του εχθρικού καταδρομικού!!!
Το καταδρομικό «Χαμιδιέ» μετά
από 40λεπτο βομβαρδισμό, 150 οβίδων, απομακρύνθηκε στη Μεσόγειο κι
31
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ακόμη παραπέρα στην... Ερυθρά θάλασσα πάλι!
Αποτέλεσμα της άνισης αυτής μάχης ήταν η απώλεια του Ιωάννη Παπαδημητρίου, πρώτου μηχανικού, και
των Βασ. Παπαδημητρίου, Γ. Τσαγκαράκη και Αυγ. Φραγγίτη, μελών και
των τεσσάρων του πληρώματος του
«Τριφυλία»! Χάθηκαν ακόμη 119 Σέρβοι στρατιωτικοί, υπέστησαν πολύ
σοβαρές ζημίες το «Χρυσομάλλη Σιφναίου» γι’ αυτό και κάποιες πηγές το
αναφέρουν, λανθασμένα, πως βυθίστηκε, σοβαρές το «Τριφυλία» και
ελαφρές τα «Ελπίς» και «Βερβενιώτης». Νεώτερες έρευνες (βιβλίο ναυάρχου Λ.Σ. Χρήστου Ντούνη «Εν
Καιρώ Πολέμου») επιβεβαιώνουν ότι
το «Χρυσομάλλη Σιφναίου» δεν βυθίστηκε αλλά, αφού επισκευάσθηκε,ξαναταξίδεψε και τελικά μετά από,,.
τέσσερα χρόνια, στις 17/4/1917, βυθίστηκε αλλά από γερμανικό υποβρύχιο
ανοικτά του Αλγερίου! Αντίθετα οι
τουρκικές πηγές, ακολουθώντας την
πάγια τακτική τους, ισχυρίζονται πως
βυθιστήκανε και τα... επτά!!!
Κατά την κηδεία των πεσόντων ναυτικών μας σερβικό άγ ημα απέδωσε τις
κεκανονισμένες στρατιωτικές τιμές,
ενώ ο αρχηγός του σερβικού στρατού.
στρατηγός Βόζοβιτς. επέβη, με το επιτελείο του, στο «Τριφυλία» και συγχάρηκε τον πλοίαρχο Γρηγ. Νομικό και το
πλήρωμα για την επιτυχή άμυνα που
αντιτάξανε, αναγκάζοντας το τουρκικό
καταδρομικό «Χαμιδιέ» να τραπεί σε
φυγή. Η σωστή και ηρωική αυτή ενέρ
γεια του πλοιάρχου και του πληρώματος αλλά και του Σέρβου λοχία φυ32
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σικά, έσωσε από βέβαιο χαμό ολόκληρη
τη σερβική μεραρχία και τα άοπλα και
ασυνόδευτα εμπορικά μας πλοία!
Ήταν μια σπουδαία ελληνική μάχη
και μια μεγαλειώδης νίκη! Ένα μικρό
και παλιό φορτηγό μεταφορικής ικανότητας 1880 τόνων και ναυπήγησης
1879, ελλιμενισμένο μάλιστα κι «εξοπλισμένο» με τρία ορειβατικά πυροβόλα, προερχόμενα από το... φορτίο
του, κατόρθωσε να αναχαιτίσει και να
εξαναγκάσει να «ανακρούσει πρύμναν» ένα υπερσύγχρονο, ναυπήγησης
1903, καταδρομικό που, εκτός του άλλου οπλισμού του, διέθετε και δύο κανόνια διαμετρήματος 150 χιλιοστών!
Να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι για να
τιμήσουν τη... «νικηφόρα» έξοδο του
πολεμικού τους κόψανε ειδικό μετάλλιο, που το επιδόσανε στα 394 μέλη
του πληρώματος του «Χαμιδιέ» κι
εκδόσανε αναμνηστικό γραμματόσημο
με την εικόνα του καταδρομικού, ενώ
εμείς καταχωνιάσαμε την ηρωική
πράξη και θυσία των ναυτικών μας
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας...

n
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Ο ερωτιάρης περατάρος...

ερατάρο, λέμε αυτόν που έχει
στην ιδιοκτησία του κάποιο μονόξυλο (κανό), με το οποίο διαπερνάει-μεταφέρει από τη μια όχθη του ποταμού Άραχθου στην άλλη όχθη ανθρώ-

Κίμωνας Μπαρτζώκας
πους, ζώα και γεννήματα (προϊόντα). Το
μονόξυλο, συνήθως, χρησιμοποιείται όταν
το ποτάμι είναι κατεβασμένο και γίνεται
δύσκολο το πέρασμά του με τα πόδια ή
με ζώα (μουλάρια, γαϊδουράκια κ.λπ.).
Σχεδόν πάντοτε ο περατάρος είναι
παρόχθιος κάτοικος και μάλιστα σε περιοχή, που η κοίτη του ποταμού έχει
πλάτωμα, περαταριά, πέρασμα. Οι χωριανοί, τις θέσεις αυτές, τις λένε και
πόρους. Παλιότερα, μεταξύ των κοινοτήτων αλλά και των ιδιωτών που είχαν
ανάγκη συχνών περασμάτων στο ποτάμι, υπογράφονταν συμφωνητικά με
τον περατάρο και καθόριζαν και την
αμοιβή του, που ήταν συνήθως ποσοστό
στα γεννήματα (στάρια, καλαμπόκια,
τριφύλλια κ.λπ.).
Το μονόξυλο πάλι ήταν μια μακρόστενη βάρκα, που με τη βοήθεια ενός
κονταριού ο περατάρος το καθοδηγούσε
στο νερό και σχεδόν διαγώνια και ποτέ
κάθετα το έφτανε στην απέναντι όχθη.
Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος για ανατροπή
του μονόξυλου από τα ορμητικά νερά
του ποταμού. Έχουν αναφερθεί πολλές
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τέτοιες ανατροπές, μέχρι και πνιγμοί
στα πολύ παλιά χρόνια.
Το μονόξυλο, όπως λέει και το όνομά
του, κατασκευάζεται από έναν μεγάλο
κορμό δέντρου, συνήθως πλάτανου, το
πριονίζουν εξωτερικά με μεγάλα χειροκίνητα πριόνια στο σχήμα της βάρκας,
άλλοτε με καρίνα, άλλοτε χωρίς. Στη συνέχεια, αφού το σημαδέψουν με κάρ
βουνο, το σκάβουν με σκεπάρνια ή ειδικά κυρτά τσεκούρια και έτσι παίρνει
τη μορφή μιας μακρόστενης σκάφης.
Ακολούθως στα πλαϊνά καρφώνουν κάποιες λεπτές σανίδες, ώστε ν’ αποκτήσει
μεγαλύτερη χωρητικότητα. Σήμερα, παρατήρησα ότι το επενδύουν με τσίγκο ή
πάφλα (τενεκέ) ίσως για να μη σαπίζει.
Πολλές φορές το πέρασμα του ποταμού
ο περατάρος το κάνει με τα πόδια διασχίζοντας το ποτάμι, φέρνοντας στην πλάτη
ή στη ράχη του (συνήθως παιδιά και γυναίκες) για περισσότερη... ασφάλεια.
Σε κάποια τέτοια περίπτωση, σε κάποιο από τα περάσματα, ας μη το προσδιορίσουμε ακριβώς, η ροή του ποταμού
μοιράζονταν σε δυο ή περισσότερες
σούδες αφήνοντας στη μέση του γιαλού
μια νησίδα. Όταν τύχαινε να μεταφέρει
καμιά ομορφούλα γυναίκα ο πονηρός
περατάρος έκανε την πρόταση:
–Τι το θέλεις το μονόξυλο; Έλα να σε
πάρω γκότσι (καβάλα στην πλάτη ή
στην ράχη) και να σε περάσω στο άψεσβήσε και χωρίς κανένα κίνδυνο !
–Όπως νομίζεις, Νικόλα!
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Έβγαζε αμέσως, τα παπούτσια και το
παντελόνι, την έσκαζε στον ώμο ή την
ράχη (ιππαστί) και τη διαπερνούσε στην
πρώτη σούδα. Μόλις έφτανε στο νησάκι
και ξεκαβαλίκευε η γυναίκα, ο πονηρός
περατάρος έκανε την εκβιαστική πρόταση:
–Για να σε περάσω και στην άλλη
σούδα, θέλω να μου δώσεις δυο ερωτικά
φιλάκια!
–Τι είπες, βρε παλιάνθρωπε; Σα δεν
ντρέπεσαι; Για ποια με πέρασες; Θα
σου σπάσω το κεφάλι με τις πέτρες παλιογουρούνι. Θα σε κάνω να μη μπορείς
να κρυφτείς ούτε στη μαύρη γη!
–Έλα καλέ, αστεία το ’πα, για να σε
δοκιμάσω! Το πήρες στα σοβαρά; Κάνω
εγώ τέτοια πράγματα; Αφού με ξέρεις!
Σε άλλη περίπτωση και στην ίδια εκβιαστική πρότασ η του περατάρου η
αντίδραση δεν ήταν η ίδια:
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–Άμα είναι για δυο φιλάκια, ξύκι να
γίνει!
Τα δυο φιλάκια, γίνονταν σαράντα
δυο και η συνέχεια στην καλύβα απέναντι, στην αγροτική «γκαρσονιέρα» ή σε
καμιά δασιά, που παρείχε προστασία
στα αδιάκριτα μάτια!
Οι πληροφορίες μου λένε, πως στην
δεύτερη αυτή περίπτωση, η γλυκαμένη
ερωτική σύντροφος, έβρισκε συχνά δικαιολογίες, να την περνάει απέναντι ο
περατάρος και μάλλον στο τζάμπα. Έχω
και άλλη πληροφορία που λέει πως όταν
με ακριτομύθιες, μαθεύτηκαν τα τυχερά
του περατάρου, έτρεξαν κι άλλοι να
φτιάξουν μονόξυλα... κι έτσι μπήκαν
στη διαδικασία του ανταγωνισμού.
Σήμερα, μετά το στήσιμο της γέφυρας στου Τζαρή, η χρήση του μονόξυλου
περιορίστηκε αρκετά σε βάρος των πονηρών περατάρων...
n

Η ανάσταση του Μινώταυρου
Ελένη Μπέλλα-Πένη
Είν’ η ιστορία της παλιά
και ξέρει ο κόσμος όλος
κοιτίς των φώτων ήτανε,
του πνεύματος ο τροφός.
Και είχε πάντα ήρωες
άξιους γιους και κόρες
που ρίχνονταν μέσ’ τη φωτιά,
τη σώζαν απ’ τις μπόρες.
Περνούνε, φεύγουν οι καιροί
και γράφουν ιστορίες
για θαύματα, για ήρωες, Θησέους,
[Ηρακλειδείς.
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Τη Λερναία Ύδρα σκότωσε,
το Λέων απ’ τη Νεμέα ο Ηρακλής
και έσπευσε να σώσει ατρόμητος
τον αλυσσοδεμένο Προμηθέα.
Η Κρήτη φόρο έβαλε
η Αθήνα να της φέρνει
τροφή για το Μινώταυρο
νέους και νέες να στέλνει.
Ώσπου μια μέρα πένθιμη
ο Θησέας όρκο βάζει,
τη χώρα από το φόρο της
για πάντα απαλλάσσει...
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Τρύγος - Θέρος - Πόλεμος

ργωμα, σπορά και σβάρνισμα είναι η
πρώτη τελετουργία των αγροτών·
ακολουθεί το θέρισμα, το αλώνισμα
και το λίχνισμα, για να συλλέξουν τη σοδειά

Ευδοκία Θ. Βλάχου
τους. Ευλογημένος ο άνθρωπος που σκύβει
και αυλακώνει τη γη ήσυχος και γαλήνιος,
ενώ ο ιδρώτας του κυλάει στο πρόσωπό του.
Σπέρνει καρπούς αλλά και μόχθο, περιμένοντας να δει το μεστωμένο στάχυ· και τότε
αγρυπνεί, γιατί η ώρα του θερισμού φτάνει.
Κατά τη διάρκεια της τελετουργίας του
θερισμού, παλιότερα, ακολουθούσαν στιγμές χαμηλότονες, πολύ απλές, που κυλούσαν
ανάμεσα στη γη και στους ανθρώπους των
χωριών. Πρόσωπα που μοιράζονταν τους

κρύους χειμώνες, τα υγρά σπίτια, τους ανύπαρκτους δρόμους και ζούσαν την απουσία
αγαθών. Πρόσωπα βαθιά χαραγμένα σαν τα
ολόγυρα βουνά, μάτια σιωπηλά, αυτάρκη,
μοναχικά αλλά γεμάτα αισιοδοξία, έτοιμα
να αντιμετωπίσουν την αλήθεια. Παρ’ όλο
που ήταν χαραγμένος στο πρόσωπο τους ο
κόπος του οργώματος και της σποράς, έλαμπε το χαμόγελο του θερισμού και η χαρά
τής συντροφικότητας.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η κυριότερη ασχολία των αγροτών το
μήνα Ιούνιο ήταν το θέρισμα, γι’ αυτό ο μήνας πήρε και το όνομα Θεριστής (Θερτής).
Άρχιζε όταν πια είχανε ξεραθεί τα στάχυα
κι είχε ωριμάσει ο καρπός. Το έμπειρο μάτι
του αγρότη δεν ξεγελιόταν, αν και ορισμένοι
ήθελαν να δοκιμάζουν, βάζοντας σπόρο στο
στόμα τους και μασουλώντας τον, για να
δουν αν είχε μεσ τώσει. Το στάχυ όταν παραγίνει δεν περιμένει, πέφτει στη γη, οπότε
κινδυνεύει να γίνει βορά των πουλιών και
των μυρμηγκιών.
Τα μυρμήγκια λένε κατά τον λαϊκό ποι
ητή: «Θερίστε, αλωνίστε και μένα το κουλικάκι μου θέλω να μου τ’ αφήσετε».
Αλλά ενώ στη σπορά ο ζευγολάτης δούλευε μόνος, βοηθώντας τον καμιά φορ ά η
γυναίκα του, στο θέρος επιστρατεύο νταν
όλα τα μέλη της οικογένειας και όχ ι μόνο.
Αν τα σπαρτά ήταν πολλά, βοηθούσαν και
άλλοι συγχωριανοί και όταν τα δικά τους
ήταν έτοιμα για θερισμό, καλούσαν για να
τους βοηθήσουν και αυτ οί. Οι οικογένειες
τότε ήταν κατά κανόν α πολύτεκνες και
μεταξύ τους υπήρχε μεγάλη αλληλοβοήθεια.
35
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Όταν όμως δούλευαν πολλοί μαζί, έκαναν
κέφι, τραγουδούσαν ή λέγανε πολλά αστεία
και μαντινάδες. Έτσι ξεγελούσαν το λιοπύρι
και την κούραση. Το μεσημέρι τρώγανε με
κέφι στη σκιά κάποιου κοντινού δέντρου.
Και περίμεναν μετά το φαγ ητό κάμποση
ώρα, να καταλαγιάσει η δυνατή ζέστη, για
να συνεχίσουν μέχρι αργά το βράδυ. Καμιά
φορά, για να τελειώσει το χωράφι, θέριζαν
και με το φεγγάρι. Τα σκολιαρούδια, όταν
τελείωναν το σχολείο, δεν πήγαιναν στο
σπίτι αλλά στο χωράφι, να φάνε και να
βοηθήσουν κι αυτά.
Ο θέρος θέλει χέρια, χέρια δυνατά και
έμπειρα. Να ξέρει ο θεριστής ή η θερί- στρια
να χειρίζεται το οδοντωτό δρεπάνι με τέχνη
και δεξιοτεχνία, να κάνει χερό- βουλα· και
αυτά τα χερόβουλα να ξέρει πώς και πού θα
τα τοποθετήσει για να γίνουν δεμάτια. Οι
γυναίκες θερίστρες ήταν πιο σβέλτες και
έμπειρες και πολλές φορές συναγωνίζονταν
τους άντρες.
Τρεις με τέσσερις χεριές αποτελούσαν
ένα χειρόβουλο σταριού, που το λέγαν
σκλίδα. Οι σκλίδες δένονταν με το ίδιο το
στάρι κι απλώνονταν στη σειρά μερικές μέρες, για να ξεραθούν περισσότερο. Ύστερα
συγκεντρώνονταν 2.530 σκλίδες και δένονταν σε πιο μεγάλα δέματα, που τα ονόμαζαν δεμάτια.
36
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Χαράματα έπιαναν δουλειά να προκάμουν, προτού πιάσει η δυνατή ζέστη. Όλη
τη μέρα οι γυναίκες, σκυφτές, με τα μα
ντίλια και τα τσεμπέρια στο κεφάλι και με
το δρεπάνι στο δεξί, θέριζαν τον ευλο
γημένο καρπό και συναγωνίζονταν ποια θα
βγει πρώτη στην άλλη άκρη. Ύστερα περνούσε ο δέτης, άνδρας αυτός, που αγ κάλιαζε κάμποσα χερόβολα και τα έδενε με λεπτές βεργούλες (βίτσες) λυγαριάς ή αγριελιάς και έφτιαχνε τα δεμάτια. Αυτά τα
βιτσοδέματα τα ετοίμαζαν μέρες πιο πριν
και αποβραδίς τα έβαζαν στο νερό να μαλακώσουν.
Αν δεν ήταν εύκολο να βρεθούνε βερ
γούλες, δένανε τα δεμάτια με αυτοφυή
αγριόσταχα πολλά μαζί, που τα βρίσκανε
στις άκρες και στις παραβολές του χω
ραφιού. Ένας ακόμη άνδρας, ο κουβαλη
τής, φόρτωνε τα δέματα στο γάιδαρο και
στη φοράδα, για να τα μεταφέρει δίπλα
στο αλώνι, όπου τα ξεφόρτωνε κι έκανε
θημωνιά.
Αλώνισμα
Αφού τελείωναν το θέρισμα, έπαιρναν το
δρόμο της επιστροφής για το χωριό και μετά
από λίγες μέρες ακολουθούσε το αλώνισμα.
Να πώς μάς περιέγραψε το αλώνισμα η
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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γιαγιά Θεοδώρα Παπαστάθη, από το χω
ριό Φλωριάδα, τον Ιούλιο του 2009:
«Του μήνα Αλωνάρη1 γιάνουνταν του
αλώνισμα. Το αλώνισμα παλιότερα γιάνουταν μι τ’ άλογα. Έφκιαναν συνήθους
ένα στρουγγυλό αλών’ σε μέρος που το
έπιαναν οι αέρηδες. Στοιβάζανε τους
καρπούς κοντά στο αλώνι σε σωρούς.
Στη μέσ η τοποθετούσαν ένα χουντρό
στύλου. Έφκιαναν δυο σανίδες μι διαστάσεις 1,5 μ. και 0,90 πόντς και κάτ’
από κάθε σανίδα κάρφουναν πρόγκες.
Τς σανίδες τς έζeυαν στ’ άλογα μετά
από συγκερασμό2 και χτυπώντάς τα τα
ανάγκαζαν να τρέχνε γύρα απ’ του
αλώνι και τς στέριωναν στουν κιντρικό
στύλου τ’ αλωνιού, έτσι ώστε γυρίζοντας
γύρα γύρα τ’ άλογα οι σανίδες ακουμπάγανε πάν’ στη σκληρή επιφάνεια τ’
σταριού και χτυπάαν του στάρι σα μαχαίρια, χωρίζοντας έτσι τουν καρπό απ’
τα άχυρα.
Όταν δεν είχαμαν άλογα, χρησιμοποι
ούσαμε. τα γαϊδουράκια και στο αλώνσμα τ’ σταριού και τ’ καλαμπουκιού.
Πουλλές φουρές κάθονταν και τα πιδιά
απάνου στις σανίδες για να βαραίνε και
να βγαίνει πιο εύκουλα ου καρπός, ινώ
ικείνοι έριχναν όλο και περισσότερο στάρι
καθώς γυρίζανε τα ζώα κυκλικά. Μας
τραγούδησε και το τραγούδι “Ήλιε μ’
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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γιατί άργησες να βγεις”, που τραγουδούσαν όταν κάθονταν στον ίσκιο για να
ξεκουραστούν».
Επίσης ο εφημέριος των Βρουβιανών
Ροΐδης Σωκράτης, μας είπε τον Αύγουσ το
του 2003 για το πώς γινόταν το αλώ
νισμα:
«Οι γεωργοί κουβαλούσαν τα δέματα
του σταριού στα υπάρχοντα πετράλωνα,
που ήταν κατασκευασμένα με μεγάλη τέ
χνη. Καμιά από τις πέτρινες πλάκες δε
σάλευε από τη θέση της. Είχαν σχήμα
κυκλικού δίσκου και στην περίμετρό τους
υπήρχε χτισμένο πέτρινο υπερυψωμένο
πεζούλι, το οποίο οι χωριανοί ονόμαζαν
“σφενδόνα” για να κρατάει και να μη
σκορπάει το σιτάρι εκτός αλωνιού. Ακρι
βώς στο κέντρο του αλωνιού, υπήρχε πολύ γερά στερεωμένος ένας πάρα πολύ
δυνατός πάσσαλος, που τον ονόμαζαν
“στύερο”.3
Από τον στύερο έδεναν τα άλογα που
θα αλώνιζαν, ενώ έπρεπε να είναι τουλά
χιστον δύο και αυξάνονταν ανάλογα με
την ποσότητα του σταριού. Κατά προτί
μηση αλώνιζαν με άλογα ή φοράδες,
επειδή τα ζώα αυτά ήταν ευκίνητα,
προσαρμόζονταν εύκολα στο αλώνισμα
και δεν ήθελαν, όπως τα μουλάρια, συνεχώς χτύπημα στα οπίσθια με το “βουρδούλι”. Το απόγευμα τελείωνε το αλώνισμα και τα άλογα καταϊδρωμένα και
κατακουρασμένα ελευθερώνονταν για να
βοσκήσουν και να ξεδιψάσουν».
Παλιό πέτρινο αλώνι
Σήμερα δεν υπάρχουν αλώνια και όσοι
θερίζουν τη σοδειά τους τη φορτώνουν σε
μηχανήματα για να την μεταφέρουν σε
άλλο χωριό, όπου υπάρχει αλωνιστική μηχανή και να πάρουν τον καρπό.
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Το λίχνισμα
Αφού τελείωνε το αλώνισμα, άρχιζε η τελευ
ταία φάση του αλωνίσματος, το λίχνισμα.4
Με συντονισμένες και γρήγορες κινή
σεις, χρησιμοποιώντας τα δικράνια,5 ανε
βοκατέβαζαν τα άχυρα που ήταν πάνωπάνω στο αλώνι – «τα χοντρά» – και δεν
υπήρχαν ανάμεσά τους σπόροι σταριού.
Τα σώριαζαν εκτός αλωνιού, διότι αργό
τερα θα τα μετέφεραν με τσουβάλια σε
αποθήκες για να ταίζουν το χειμώνα τα
«χοντρικά».6 Στη συνέχεια άρχιζε το ξανέμισμα του σταριού με τα ξυλόφτυαρα.7
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Πετούσαν επάνω το στάρι, και καθώς
φυσούσε ελαφρό αεράκι (απαραίτητη
προϋπόθεση άλλωστε), απομάκρυνε εκτός
αλωνιού και το «ψιλό» άχυρο, ενώ το
στάρι ξανάπεφτε μέσα στο αλώνι πε
ντακάθαρο. Τέλος, χρησιμοποιούσαν τα
κόσκινα για να ξεχωρίσουν πλήρως τον
καρπό και γέμιζαν τα σακιά μ’ αυτόν.
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βλέποντας
το στάρι σωριασμένο στο αλώνι, μπορού
σαν να εκτιμήσουν και να προβλέψουν
πόσα κιλά ήταν. Πρέπει να επισημάνουμε,
ότι λέγοντας «ένα κιλό», εννοούσαν 20
οκάδες. Οπότε, αν εκτιμούσαν ότι η παραγωγή ήταν 40 κιλά. αυτό σήμαινε ότι
είχαν παράγει 800 οκάδες στάρι (μια
οκά=1.200 γραμμάρια).
Πολλές φορές, αν η παραγωγή ήταν
μεγαλύτερη από 50 κιλά, δηλαδή μεγαλύτερη από 1.000 οκάδες, συνηθιζόταν η χα-
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ρούμευη φράση: «Α! έχουμε παλιόστιαρο φέτος»!
Όταν τέλειωνε όλη η διαδικασία, όλοι
μαζί κάθονταν για να φάνε και να απο
λαύσουν τον κόπο τους
Να και μερικά τραγούδια που τραγου
δούσαν όταν θέριζαν ή λίχνιζαν:
Γεννήκαν τα γεννήματα
γεννήκαν τα γεννήματα
αχ και πάμε για το θέρο
γεια σου Ελένη ντερμπεντέρω
Παίρνω το δρεπανάκι μου
αχ και πάω να θερίσω
μαύρα μάτια να αντικρύσω
Παίρνω τον όργο το φαρδύ
το φαρδύ το μονοπάτι
βάσανα που ’χει η αγάπη
Το μονοπάτι μ’ έβγαλε
μες στης Ελενιώς την πόρτα
όπως ήξερα και πρώτα
Τραγούδι: Το τραγούδησαν την ώρα που
θέριζαν η Ουρανία Βλάχου, ο Κώστας Νεοχωρίτης και η Ευδοκία Βλάχου (Ιούλιος
2016).
Στην άμμο ρύζι έσπερνα
Στην άμμο ρύζι έσπερνα να μην δασοφυτρώσει
κι εκείνο δασοφύτρωσε και θερισμούς δεν έχει
Πασάδες το θερίζανε, Τούρκοι το κουβαλούνε
κι ο βασιλιάς τ’ αλώνιζε με τη χρυσή τη μούλα.
Και η Μάρω με τη μάνα της τριγύρω της τηράει.
Φεύγα Μαριώ απ’ τον κουρνιακτό
φεύγα Μαριώ από τον ήλιο.
Εγώ τον ήλιο αγαπώ
τον κουρνιαχτό ζηλεύω
κι αυτόν τον πρωτοθεριστή
άντρα για να τον πάρω
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Χαλεύει μύλους δώδεκα,
μ’ όλους τους μυλωνάδες.
Σαν τα χαλεύει δώστε τα
καλό συνοικέσιο θα πάρει
Τραγούδι: Μας το τραγούδησε η Παρασκευούλα Ζαχαρή το 2008 στο χωριό Βρουβιανά του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας
«Γύρω στου χωριού τ’ αλώνια» και «Πουλάκιν»
Πουλάκιν εκελάηδαγε
τ’ αηδόνι τ’ αηδόνι.
Τ’ αηδόνι τ’ αηδονάκι
σε πέτρινο αλωνάκι.
Μια αρχοντοπούλα τ’ άκουσε
τ’ αηδόνι τ’ αηδόνι.
Τ’ αηδόνι τ’ αηδονάκι από το μπαλκονάκι
Να ’χα πουλί μ’ τη χάρη σου
και το κελάηδημά σου.
Πώς να ’χεις εσύ τη χάρη μου
και το κελάηδημά μου;
Που εσύ πίνεις γλυκό κρασί
• Η παραπάνω εργασία έγινε από την βαλ
τινή Ευδοκία Βλάχου. Διευθύντρια Δημο
τικού Σχολείου Αθηνών και υποψήφια Δι
δάκτορα Λαογραφίας, στο πλαίσιο Πολιτι
στικού Προγράμματος που υλοποιούν οι
μαθητές της στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. με θέμα «Στάρι Ζέα». Η διαδικασία
του οργώματος και του θερισμού βι
ντεοσκοπήθηκε και εικονοσκοπήθηκε για
τις ανάγκες του προγράμματος, ώστε οι
μαθητές να μάθουν και να συγκρίνουν πώς
γίνονταν παλιά αυτές οι αγροτικές εργα
σίες και πώς σήμερα και να εκτιμήσουν όλα
όσα αποκτούν με εύκολο τρόπο.
Ο σπόρος του Ζέα ήταν βιολογικός,
δεν χρησιμοποιήθηκαν φάρμακα ούτε
λιπάσματα, γι’ αυτό και η ποσότητα
συγκομιδής ήταν μικρή.
39
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Οι μικροί μαθητές θα καθαρίσουν οι
ίδιοι το Ζέα, θα σταλεί σε νερόμυλο και
με το αλεύρι θα φτιάξουν με τις δασκάλες τους χριστόψωμο και κουλούρες για
τα Χριστούγεννα, αλλά και κάποια καρβέλια ψωμιού.
Το ψωμί: στημόνι για εκείνους που το
στερήθηκαν στο μεγάλο υφαντό της ζωής:
«Όλα ’ναι φάδια της κοιλιάς και το ψωμί
στημόνι. Είναι θεμέλιο του σπιτιού στην
υπέροχη διατροφική τριλογία που συμπε
ριλαμβάνει το λάδι της ελιάς και τον οίνον: “πρώτα θεμέλια του σπιτιού ψωμί
κρασί και λάδι...”».
Είναι εκείνο που θα δοθεί ως αντίδωρο
στο εκκλησίασμα, εκείνο που ως πρόσφορο θα πεταχτεί στη θάλασσα, σπονδή
στον Αϊ-Νικόλα για να γαληνέψει το πέλαγος. Είναι εκείνο που θα προσφερθεί
ως δώρο στο νικητή των εθιμικών ιππικών
αγώνων, ακόμα και στον πρώτο ιππέα
που θα φτάσει στο σπίτι της νύφης.
Είναι εκείνο που θα ορίσει τη σφυρηλατημένη φιλία (εφάγαμε μαζί ψωμί και

αλάτι). αλλά και τον άπιστο φίλο. Αυτός
λέγεται ψωμοπάτης. Και ο Κρυστάλλης.
ανιχνευτής του παλμού της ελληνικής ψυχής, θα μιλήσει για τον ψωμοπάτη, λέγοντας ότι ο Θεός τον μεταμόρφωσε σε
πουλί.
Ο ποιητής σκύβει και το προσκυνά, θε
ωρώντας το όχι μόνο θεμέλιο του σπιτιού,
αλλά και θεμέλιο του νου και του κόσμου! «Σκύβω και προσκυνώ τις τέσσερις
γωνιές του απάνου κόσμου, τα τετραθέμελα του νου: ψωμί, κρασί, φωτιά, γυναίκα...». (Νίκος Καζαντζάκης, Οδύσσεια
I 664665).
Υ.Γ.: To project είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του πατέρα της Λόλη Βλάχου και
της μητέρας της Βασιλικής Θ. Βλάχου, οι
οποίοι. πιστοί στις παραδόσεις και στις
ανάγκες της οικογένειάς τους. όργωναν
αντάμα και έσπερναν τα λιγοστά χωράφια που είχαν, θέριζαν, αλώνιζαν, λίχνιζαν
με πολύ μόχθο, αλλά πάντα με το τραγούδι στο στόμα για να αναθρέψουν τα
παιδιά τους.
n

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Αλωνάρης: Ο μήνας Ιούλιος (λαϊκ=διάλεκ.)
[ΕΤΥΜ. <μεσν. Αλωνάρης <αλώνι. Η ονομασία
δόθηκε στο μήνα Ιούλιο επειδή τότε είναι η
περίοδος αλωνίσματος των δημητριακών].
(Λεξ. της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη. Αθήνα 1998. σελ. 132).
2. Συγκερασμός: (ο) λογ. (μετφ.) η σύνθεση
κυρ. ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων
(εδώ η ένωση των ζώων με σκοινί). ΣΥΝ.
Ανακάτεμα συγκέρασμα (ό.π.. σελ. 1693).
3. Ο Καρκαβίτσας σ’ ένα διήγημά του., το
στύερο το αποκαλεί στυγερό.
4. Λίχνισμα: Μέθοδος διαχωρισμού των
σπερμάτων του σταριού ή και άλλων φυτών
από το ξερό τους περίβλημα ή των κενών κόκκων με τη βοήθεια του αέρα (διαφορά ειδικού
βάρους). (Γεωπονικό Λεξικό, εκδ. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ, σελ. 248).
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5. Δικράνι (το) (δικρανιού/ιών): Γεωργικό
εργαλείο που αποτελείται από ξύλινο στέλεχος που απολήγει σε διχαλωτό άκρο και
χρησιμοποιείται σε διάφορες γεωργικές εργασίες (μάζεμα χορταριών, παλαιότερα στο λίχνισμα σιτηρών). ΣΥΝ. δίκρανο, διχάλα,
φούρκα, ο.π., σελ. 515.
6. Χοντρικά: Τα μεγάλα ζώα.
7. Ξυλόφτυαρα: Ξύλινα φτυάρια. Φτυάρι κ.
(λαϊκ.) φκυάρι (το) εργαλείο που αποτελείται
από ένα στειλιάρι, στην άκρη του οποίου είναι
προσαρμοσμένη πλατιά μεταλλική επιφάνεια
και χρησιμοποιείται στο σκάψιμο, στη μεταφορά και το ανακάτωμα στερεών υλικών.
[ΕΤΥΜ. όψιμο μεσν. <μετγν. πτυάριον υποκ.
του αρχ. πτύον» φτυάρι». (Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη, Αθήνα
1998, σελ. 1931)].
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Το ίνδαλμα

Τ

ο όνομα και μόνο Μπετόβεν του
δημιουργούσε μια αίσθηση μαγική. Αισθανότανε θαρρείς σαν
απόηχο να απολαμβάνει την πιο γλυκιά

Χαρούλα Παρώνη
μουσική βιολοντσέλου κάτω από το σεληνόφως.
Σαν να ερωτοτροπούσαν μπρος στους
οφθαλμούς του δελφίνια κόντρα στον
λαμπυρισμό του ηλιοβασιλέματος πάνω
στην θάλασσα. Σαν να διάβαινε μαζί με
τον Χριστό το Όρος των Ελαιών. Λάτρευε την μουσική του. Ζούσε μέσα από
τις νότες του. Ήταν το ίνδαλμά του. Διάβαζε τις παρτιτούρες του και οι αισθήσεις του τον πήγαιναν σε έναν άλλο κόσμο, που δεν έχει αρχή και τέλος. Μέσα
από καντάτες, μουσική δωματίου, κονσέρτα για πιάνο βιολί και βιολοντσέλο.
Μέσα από πρωτότυπες παραλλαγές θεμάτων.
Πόσο φοβερά συναρπαστικό η ψυχή
σου να αγγίζει μιαν άλλη ψυχή! Πόσο
ιδεώδη να μπορείς να βλέπεις τη ζωή με
τα μάτια της ψυχής!
Ο Απόλλωνας ήταν ένα ρωμαλέο
αγόρι, Έλληνας στην καταγωγή του,
αλλά με περγαμηνές μιας άλλης χώρας
και κουλτούρας. Μιας πασίγνωστης πόλης, τη Βιέννη, όπου τον ανάθρεψε και
τον δίδαξε την κλασική μουσική. Ίσως η
μητέρα του να έπαιξε και σε εκείνον
σπουδαίο ρόλο, μιας που ήτανε σοπράνο
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

και από τα γεννοφάσκια του τον έβαζε
να ακούει κλασική μουσική. Ο Απόλλωνας της ήτανε βαθιά ευγνώμων. Δεν θα
μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή
του, παρά να είναι ένας σπουδαίος χορευτής. Αυτό βέβαια δεν τον εμπόδισε
να σπουδάσει και την κλασική μουσική
και να εναρμονιστεί απόλυτα η ψυχή
του με την χάρη και την έκφραση.
Πίστευε πως το κλασικό δεν μπορεί
να το εκφράσει κανείς σήμερα όπως
εκείνα τα ιερά τέρατα της εποχής τους.
Όλα τα θεωρούσε ημίμετρα. Προσπάθεια για το τίποτα. Τίποτα δεν μπορούσε να αγγίζει την τελειότητα του
χθες, το σήμερα. Τίποτα πιο σπουδαίο
δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από
εκείνον. Τη μουσική του Μπετόβεν. Συναισθανόταν απόλυτα τον Μπετόβεν
σαν έγινε, όπως ισχυριζόταν και ο ίδιος,
μισάνθρωπος χάνοντας την ακοή του.
Πόσο οδυνηρό ! Πόσο φοβερά ασύλληπτο για έναν δοτικό άνθρωπο σαν το
ίνδαλμά του, να ζήσει μέσα σε αυτή την
κόλαση!
Η απομόνωση είναι το λιγότερο που
μπορεί να κάνει κάποιος για να μαζέψει
τα κομμάτια της θλιμμένης του καρδιάς. Κάπως δύσκολο να τα καταφέρει,
αλλά εμείς οι άνθρωποι συνειδητά η
ασυνείδητα λέμε κάποιον παρήγορο
λόγο. Όμως για τον Απόλλωνα ο έρωτας, αχ αυτός ο έρωτας! Που σαν έρχεται και σου χτυπά την πόρτα της καρ41
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διάς χωρίς καν να σε ρωτήσει, τότε όλα
αλλάζουν, γίνονται διαφορετικά. Ή δυναμώνεις και σε συναρπάζουν ή σε κάνουν δυστυχή.
Στην περίπτωση του Απόλλωνα ο
έρωτας ήταν η διαφάνεια της δικής του
ψυχής. Ήρθε στη ζωή του η Μερόπη, μια
μπαλαρίνα αξεπέραστη και τότε είδε
τον εαυτό του να χάνεται μαζί της μέσα
σε ασύλληπτους σκοπούς. Τα δύο σώματα να γίνονται ένα. Σαν δύο πουλιά
που χορεύουν ελεύθερα χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς στον αέρα.
Γιατί το ίνδαλμά του αυτό πίστευε
στην ελευθερία και στο έντονο δημοκρατικό πνεύμα και ότι η μουσική δεν
απευθύνεται σε μια ανώτερη κοινωνική
τάξη, αλλά στο σύνολο της ανθρωπότη-

τας. Έτσι λοιπόν άξιζε να ακούσει τον
δρόμο της καρδιάς του. Γιατί η καρδιά
είναι πάντα εκείνη που δεν σε ξεγελά.
Το ίνδαλμά του ασφαλώς και είχε
εμπνευστεί από την ένδοξη ιστορική και
μυθολογική πατρίδα του. Όσο από τα
πλάσματα του Προμηθέα, μέχρι τα ερείπια των Αθηνών. Άρα η ψυχή του ανέπνεε φως! Άπλετο φως ελληνικό! Αλλά
και η μούσα του, η Μερόπη, του ήταν
ψυχή και σώμα ελληνική. Τι σημασία
έχει η χώρα; Σημασία έχει η αντίληψη
και η καλλιεργημένη συνείδηση .
Μπορεί αστέρι μου να σ’ αγάπησα σε
ξένη χώρα. Μα εμείς ήτανε να βρεθούμε
σ’ αυτή τη ζωή. Σκέψου, λίγο αγάπη
μου! Πόσο δοτική μουσική είναι η δική
μας σύνθεση!
n

Αχ αυτή η άνοιξη
Χρυσούλα Δημητρακάκη
Ακόμα κι αν το χάος αξεδιάλυτο,
ακόμα κι αν η λήθη στιγμιαία,
ακόμα κι αν το μαρτύριο αβάστακτο,
αχ αυτή η άνοιξη!
Ακόμα κι αν στερεμένοι ποταμοί
αόρατων δακρύων αυλακώνουν το πρόσωπο,
ακόμα και αν επιβάλλουμε στις ενδόμυχες φυλακές
τη βουβή κραυγή,
ακόμα κι αν δεν υπάρχει καμία ένδειξη,
ακόμα κι αν δε βλέπουμε τις μυγδαλιές ανθισμένες,
αχ αυτή η άνοιξη
κάποτε θα ’ρθει!
42
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Δίας και Ευρώπη

Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλιά Φοίνικα. Ήταν τόση η
ομορφιά της, που ακόμα
και ο ίδιος ο Δίας την ερωτεύτηκε.

Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση
Έβαλε λοιπόν ένα τολμηρό σχέδιο
με το νου του για να κατακτήσει
την όμορφη βασιλοπούλα.
Ένα ηλιόλουστο πρωινό λοιπόν, η
Ευρώπη μάζευε αγριολούλουδα σ’
ένα καταπράσινο λιβάδι κι έπαιζε
χαρούμενα και ξέγνοιαστα με τις
φίλες της.
Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα,
σκέφτηκε ο Δίας μόλις την είδε
εκεί, περνώντας πάνω από τη Φοινίκη.
Κατεβαίνει τότε στη γη και στέκεται στην άκρη του λιβαδιού. Και
αμέσως μεταμορφώνεται σ’ έναν
ολόασπρο ταύρο. Ύστερα πλησιάζει
τις κοπέλες, περνάει από δίπλα
τους τάχα τυχαία και ξαπλώνει
μπροστά στα πόδια της Ευρώπης.
Τα κορίτσια σταμάτησαν να
παίζουν, κοιτάζοντας με θαυμασμό τον ωραίο και ήμερο ταύρο. Η
Ευρώπη άπλωσε τα χέρια της και
άρχισε να τον χαϊδεύει δειλά-δειλά
στο κεφάλι. Ο ταύρος δεν κουνιόταν καθόλου. Είχε τα μάτια του
κλειστά και απολάμβανε τα χάδια της.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η Ευρώπη παίρνει θάρρος. Ανεβαίνει στη ράχη του ταύρου. Και
τότε σηκώνεται εκείνος μονομιάς
και ορμάει κατά το πέλαγος. Η
κόρη τον αγκαλιάζει. Κρατιέται
καλά, για να μην πέσει. Ξεφωνίζει
απελπισμένα. Μα κανένας δεν την
ακούει. Πετάνε χαμηλά πάνω από
τη θάλασσα. Για χατίρι του θεού τα
κύματα γαληνεύουν, οι Νηρηίδες
χορεύουν, ο Ποσειδώνας βγαίνει
από τα βάθη της θάλασσας.
Ο Δίας τελικά πήγε την Ευρώπη
στην Κρήτη. Γιατί εκεί είχε γεννηθεί ο μεγάλος θεός και εκεί είχε
μεγαλώσει. Εκεί, λένε, έζησε μαζί
της χαρούμενες μέρες κι ευτυχισμένες νύχτες. Έφευγε από τον
Όλυμπο τις σκοτεινές νύχτες, κρυφά
από την Ήρα, και πήγαινε στην
Κρήτη για να συναντήσει την αγαπημένη του.
Ύστερα από καιρό η Ευρώπη
γέννησε τρεις γιους. Το Μίνωα, το
Ραδάμανθη και το Σαρπηδόνα.
Μα ο Δίας δεν μπορούσε να μείνει για πάντα κοντά στην Ευρώπη.
Κι επειδή την αγαπούσε, δεν ήθελε
να την αφήσει να ζει μόνη της. Γι’
αυτό, την πάντρεψε με το βασιλιά
Αστέριο. Ο Αστέριος δεν έκανε
δικά του παιδιά και αγάπησε τα
παιδιά του Δία σαν δικά του.

n
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Μάϊος 1821: Τὰ πρῶτα θεμέλια τῆς διοικητικῆς
ὀργάνωσης τοῦ ἐπαναστατημένου Γένους μας

Ἀφιέρωμα συμβολικὸ στὸ ἔργο τῆς «Πελοποννησιαῆς Γερουσίας»

Η

«Πελοποννησιακή Γερουσία» συγκροτήθηκε στὴν Ἱερὰν Μονὴν
Καλτεζῶν Μαντεινείας τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας τὴν 26ην Μαΐου 1821 καὶ
«ἀπετέλεσε τὴν πρώτην τῆς Ἑλλάδος

Ἰωάννα Β. Κανατᾶ
Πολιτικὴν Ὀργάνωσιν» ὡς, ἐπὶ λέξει,
ἀναφέρει τὸ ψήφισμα τῆς Γ΄ ἐν Ἀθήναις
Συντακτικῆς Συνελεύσεως τῆς 28ης Μαΐου 1921 (ΦΕΚ 119/Α΄/19-7-1921), τὸ ὁποῖον
καὶ καταχωρεῖται στὸ παρὸν πόνημα.
Στὸ μικρὸ αὐτὸ Ἀφιέρωμα καὶ στὸν
λιγοστὸ διατιθέμενον χῶρο θὰ ἐκτεθοῦν
ἐλάχιστα στοιχεῖα – γιὰ τὸ ἔργο ποὺ
ἐπετέλεσε ἡ «Πελοποννησιακὴ Γερουσία» στὶς δύσκολες ἐκεῖνες ἡμέρες τῆς
ἔναρξης τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 –,
τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται καὶ στὰ ἔργα διακεκριμένων ἱστορικῶν καὶ σὲ πολιτειακές Πράξες τῶν νομοθετικῶν καὶ ἐκτελεστικῶν Ἀρχῶν τῆς Πατρίδος μας, φυλάσσονται δὲ στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, στὴ Βιβιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν
Ἑλλήνων καὶ ἀλλαχοῦ.
Ἐκτίθενται ὅλως περιληπτικὰ τὰ
ἑξῆς:
Α) Ἡ ὑπογραφεῖσα τὴν 26ην Μαΐου 1821
«Πράξη τῶν Καλτεζῶν» ἀναφερομένη
μὲ τὸν τίτλον «ΠΑΤΡΙΣ» καὶ ἀποτελεῖ
τὸ πρῶτον ἐπίσημον Δημοσίου Δικαίου
ἔγγραφον τοῦ ἀναγεννωμένου Κράτους μας, τὸν πρῶτον πολιτειακὸν
44

αὐτοῦ θεσμόν, χαρακτηρίζεται δὲ ὡς
τὸ «πρῶτον Ἑλληνικὸν Πολίτευμα».
(Γεώργιος Φιλήμων, Κωνσταντῖνος
Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Τρικούπης, Γεώργιος Φιλάρετος κ.ἄ.).
Β) Ἐξέδωκεν ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Στεμνίτσας, ὅπου
συνεδρίαζε, τρεῖς νομοθετικῆς φύσεως
ἐγκυκλίους, τὴν 30ὴν Μαΐου 1821 καὶ
τὴν 1ην καὶ 12ην Ἰουνίου 1821, μὲ σαφεῖς διατάξεις καὶ δεσμεύσεις (Ἀμβρόσιος Φραντζῆς).
Γ) Ἵδρυσε τὸ πρῶτον Σχολεῖον στὴν Τρίπολη τὴν 16ην Μαρτίου 1822 μὲ ἀπόΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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φασίν της, φέρουσα ἀριθμὸν 721, μὲ
δωρεὰν παρεχομένην τὴν μόρφωσιν
(Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας).
Δ) Κατήργησε τὴν δουλείαν μὲ ἀπόφασίν
της, ληφθεῖσαν εἰς Τρίπολιν τὴν 21ην
Μαρτίου 1822, φέρουσα ἀριθμὸν 133.
Ε) Συνεργάσθηκε μὲ τοὺς Προκρίτους
τῆς νήσου Ὕδρας, μὲ σκοπὸ νὰ ὑπάρχη
συνεχὴς ἐνημέρωσις γιὰ τὶς ἐκστρα-

ΤΕΥΧΟΣ 204

τευτικὲς προετοιμασίες τοῦ Ίμπραήμ,
ὥστε νὰ ὀργανωθῆ, κατὰ τὸ δυνατόν,
ἡ καλύτερη ἄμυνα.
Τὸ ἔργο τῆς «Πελοποννησιακῆς Γερουσίας» δὲν ἔχει ἀκόμη δικαιωθῆ ἀπὸ
τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα.
Πρέπει νὰ ἐκτιμηθῆ στὸ σύνολόν της
ἡ τότε κατάστασις καὶ οἱ ἀνυπέρβλητες
δυσκολίες, γιὰ νὰ ἀποδοθῆ ἡ «ἱστορικὴ
n
δικαιοσύνη».

Η δύναμη του λόγου
Αγγελική Σταματούκου
Όταν ο λόγος γίνεται κρυφή γραφή
σαν τo κελάιδισμα του αηδονιού,
στης ρεματιάς τα δέντρα, ερωτευμένοι
αλλάζουνε φιλιά και όρκους παθιασμένους,
στου φεγγαριού το φως, στων αστεριών τη λάμψη.
Οταν ο λόγος γίνεται τραγούδι τρυφερό,
με κανακέματα και ευχές, μανούλα νανουρίζει
το αγγελούδι της.
Οταν ο λόγος γίνεται αναστεναγμός της ξενιτιάς,
είναι σαν κέντημα μαστιχόδεντρου πoυ στάζει
τα δάκρυά του.
Όταν ο λόγος γίνεται προσευχή ασκητική,
ανοίγει ο ουρανός και στη γη γίνονται θαύματα.
Πυρσός φωτεινός, ο λόγος του καθενός,
στα χρόνια που κυλάνε σαν νερό,
στου χρόνου το ατέλειωτο μονοπάτι.
Ατίμητη κληρονομιά, ο λόγος φωνάζει στην κάθε γενιά,
σαν μαγικός της ψυχής καθρέφτης, που αντανακλά
τις σκέψεις και τα όνειρα που έστρωσε το παρελθόν
για να χορέψει το άγνωστο μέλλον....
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Εικόνες καθημερινότητας

Στη λαϊκή της γειτονιάς μου

Η

μικρή οδός με το μεγάλο όνομα στη
γειτονιά μου δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό, το ενδιαφέρον. Δίχως καταστήματα, χωρίς δημοτικό φωτισμό είναι
μια οδός άχρωμη, ατονική, σχεδόν ολικής

Αθανάσιος Παπαθανασίου
στασιμότητας. Ώρες-ώρες τα μόνα αυτοκίνητα είναι τα σταθμευμένα στη μία πλευρά
του οδοστρώματος. Την Κυριακή τ’ απόβραδο απομακρύνονται κι αυτά άρον-άρον
σε άλλους δρόμους, επειδή την επομένη
έχει λαϊκή αγορά. Ευτυχώς! Η λάϊκή, σαν
άλλη Κίρκη, μεταμορφώνει τον ερημικό
δρόμο σε ζωντανό, πολύβουο κηπόδρομο,
σε πλούσια αίθρια αγορά, όπου πωλούνται
σε χαμηλές τιμές οπωρολαχανικά, είδη διατροφής και ένδυσης, καθώς και είδη για
το σπίτι. Αυτές είναι και οι ενότητες που
την αποτελούν, με κύρια και βασική εκείνη
στην οποία εκτίθεται η εξατομικευμένη
πρωτογενής γεωργική παραγωγή.
Είναι η αγορά του απλού λαού. Εκεί
μπορεί να ψωνίσει κανείς για όλη την εβδομάδα, επειδή τα προϊόντα είναι φρέσκα και
διατηρούνται περισσότερες μέρες, ιδιαίτερα δημοφιλής θεσμός, κοσμαγάπητη
δραστηριότητα που διοργανώνεται όχι μονάχα στα προάστια, αλλά και στο κέντρο
της πόλης. Δώρο για τα λαϊκά στρώματα,
μικρό πορτρέτο παραδείσου για όλους –
κυρίως για τους χορτοφάγους.
Τη Δευτέρα, προτού ροδίσει η αυγή, τα
46

άδεια πεζοδρόμια θα καταλάβουν τελάρα
και καφάσια γεμάτα προϊόντα, και επιμήκεις ξύλινες κατασκευές, αποτελούμενες
από μακριά σανίδια και υποστηρίγματα,
οι πάγκοι των πωλητών-παραγωγών και
επαγγελματιών.
Πάγκοι κατάφορτοι με πολυειδή αγροτικά προϊόντα απ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα.
Από το ηλιοφώτιστο περιβόλι της Ελλάδας, τη χώρα της ευφορίας, του μοναδικού
στον κόσμο κλίματος.
Πλημμύρα ποιοτικών προϊόντων, αφθονία απολαυστικών απολαύσιμων αγαθών.
Ολόδροσα, φρεσκοκομμένα εποχικά
φρούτα και κηπευτικά. Μάταιη η προσπάθεια να ξεχωρίσεις ποια να αναφέρεις και
ποια ν’ αφήσεις. Ζουμερά, γλυκά πορτοκάλια, μυρωδάτα κυδώνια, νόστιμα βερίκοκα, αρωματικές βανίλιες και γλυκά δαμάσκηνα. Κόκκινες αρωματικές φράουλες,
μήλα και ροδάκινα σε χρωματικές και
γευστικές ποικιλίες, ντόπιες νόστιμες ντομάτες και ποικίλα ντοματίνια, κατάλληλα
για φαγητό ή για πλουμίδια. Πολύσπερμα
τριανταφυλλένια ρόδια, γλυκόχυμα επιτραπέζια σταφύλια. Μοσχομύριστα πεπόνια και χυμώδη καρπούζια.
Κουνουπίδια και μπρόκολα με τις
αφρογέννητες και μωβ ανθοκεφαλιές τους
συγκατοικούν στον πάγκο με πλατύφυλλα
ανοιχτοπράσινα και κόκκινα λάχανα.
Οι ποικιλόσχημες και ποικιλόχρωμες
πιπεριές εντυπωσιάζουν όλους. ΣτρογγυΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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λόμορφες ή κερατοειδείς, απαλές ή καυτερές, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, ξανθές,
πορτοκαλί κερδίζουν με τα λαμπερά χρώματα το θαυμασμό των αγοραστών.
Αυτά και η πληθώρα άλλων, όσα φύει η
ευλογημένη ελληνική γη, όλα λιμπιστικά
για κατανάλωση, για μαγειρική, για παρασκευή σπιτικών γλυκών.
Τα χόρτα, καλλιεργημένα ή αυτοφυή,
στις πάμπολλες αποχρώσεις του φυσικού
πράσινου, προσφέρονται σε επάρκεια και
ποικιλία ολόφρεσκα. Έχουν ακόμα την αυγινή δροσοσταλίδα. Κι όσο προχωράει η
ώρα, τόσο ο έμπειρος καλλιεργητής φροντίζει να δροσερεύουν, ραντίζοντάς τα με
δροσερό νεράκι, ώστε να φτάσουν στον
καταναλωτή νωπά και τρυφερά.
Aπό το παγκάκι του ερασιτέχνη βοτανολόγου, τα αρωματικά φυτά αναδίδουν
το λεπτό άρωμά τους. Ο συλλέκτης τους
διαφημίζει τις ιαματικές ιδιότητές τους
και, με τον δικό του τρόπο και τη διαλαλημένη «εχεμύθεια», συνιστά και σπάνια
μαγικά βοτάνια για σεβνταλήδες.
Το μεθυστικό άρωμα των ανθισμένων
λουλουδιών προδίδει τον πάγκο του ανθοπώλη. Τέρψη οφθαλμών, απόλαυση οσμής
για τους διερχόμενους. Δεξιοτέχνης στην
ανθοδετική ο ανθοπώλης ανθοδετεί, με ευαισθησία και γούστο, ανθισμένη ρεζεντά
και εύοσμα ζουμπούλια με διακοσμητική
φτέρη, άλικα τριαντάφυλλα και λευκά γαρύφαλλα με καρπισμένης ρεικιάς κλαδάκια, και κατασκευάζει ανθοδέσμες μικρά
έργα τέχνης.
Κάποιοι πάγκοι μοιάζουν πολύχρωμα
άλμπουμ με έντονο χρώμα και άρωμα Ελλάδας. Είναι όμορφα διακομισμένοι σαν
πίνακες ζωγραφικής. Οι μερακλήδες πωλητές τοποθετούν τα προϊόντα, που προΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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σφέρονται για στολισμό, σε φανταχτερούς
συνδυασμούς σχεδίων και χρωμάτων. Αιχμαλωτίζουν την προσοχή του κόσμου και
προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα.
Η πινακίδα, σε εμφανή θέση, ενημερώνει τον πελάτη αν ο πωλητής είναι παραγωγός-καλλιεργητής ή επαγγελματίαςμεταπωλητής. Χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού και οι δύο. (Προσωπικά τρέφω
ιδιαίτερη συμπάθεια στον παραγωγό.
Θαυμάζω τον ξωμάχο περιβολάρη, με τις
ροζιασμένες παλάμες, και τη ροδομάγουλη περιβολάρισσα, τη χαμογελαστή κι
αυθόρμητα εκδηλωτική. Στις συναλλαγές
τους έντιμοι και στην κουβέντα τους
σπαθί. Σ’ αυτούς φρούτο χαλασμένο μπορεί να βρει κανείς, λόγο σκουληκιάρικο
ποτέ). Ανοιχτοί, ωραίοι άνθρωποι! Κάποιοι
πληθωρικοί χαρακτήρες, με ανεπτυγμένο
και καλλιεργημένο χιούμορ, εξαιρετικοί
επικοινωνιακοί, με πρόθεση να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, διαλαλούν την πραμάτεια τους με χωρατά
και αστεία και δημιουργούν ευχάριστη διάθεση. Τα φαιδρολογήματά τους προκαλούν γέλια και χαρά. Δειγματικά αναφέρω
μερικά τέτοια διαλαλήμτα.
• Εδώ ο ντοματάρχης.
• Ντομάτες χωρίς... νεύρα.
• Ντομάτες αλανιάρες,
• Αγγούρια για περίφραξη/αγγούρια ρόπαλα.
• Αγκινάρες γατοκέφαλα.
• Κολοκυθάκια με φουρό.
• Αυγά από παρθένες κότες, το αυγό τις
ξεπαρθένεψε.
• Τέτοια έφαγε η Βουγιουκλάκη κι έκανε
το Γιαννάκη.
• Βερίκοκα Αργοναυπλίας· κουβαλάν
ιστορία αιώνων,
47
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• Μετά από μένα το χάος ...στα χόρτα.
• Ελάτε τώρα που... τα κατεβάσαμε.
• Παρακαλώ, βοηθήστε με να πάρω ...μια
μερσεντές.
• Κάντε ένα γιουρούσι στον πάγκο μου.
• Εγώ τα ’φερα, δουλειά δική σας τώρα.
• Με συγχωρείτε που έχω ζουμερά πορτοκάλια.
• Αν είσαι μόνη, φάε πεπόνι.
• Εδώ ο γάβρος σπάει καράβι.
Η λαϊκή αγορά για τον κοσμάκη είναι
μια πηγή απόλαυσης. Έχει σβηστεί από
αυτήν το γκρίζο· έχει εξοριστεί η στέρηση.
Κυριαρχεί αίσθημα ευφορίας και αισιοδοξίας. Βλέπει κανείς τόσο πολλές εικόνες
και του έρχονται τόσο πολλές ιδέες! Πανέμορφο μέρος που, για λίγες ώρες, πλημμυρίζει από φυσική ομορφιά και σφύζει
από κοινωνική ζωή. Χρώματα και αρώματα μαγεύουν τον κόσμο. Γιορτινό κάλεσμα, ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Και μόνο
η επίσκεψη σε αυτήν είναι ψυχαγωγία,
χαρά, ευφραντικό σεργιάνι.
Είναι εκπληκτικό – και δεν έχει δόση
υπερβολής – ότι, στους Έλληνες δόθηκε η
πιο όμορφη χώρα για να ζήσουν.
Στη λαϊκή αγορά η ομορφιά είναι διαρκώς παρούσα και δοξαστική για τον μεγάλο Δωρητή.
Δυστυχώς, τώρα δεν την χαίρεται ο κόσμος. Δεν μπορεί να την απολαύσει.
Στη σημερινή εποχή της ένδειας για
τους πολλούς, στη λαϊκή το κλίμα είναι
ολοφάνερα βαρύ. Λείπει το κέφι, η εύθυμη διάθεση. Αντιπαλεύει η επιθυμία με
την ανάγκη, η ευχαρίστηση με τη δυσαρέσκεια, η χαρά με τη μελαγχολία. Τον
κόσμο τον απασχολεί πολύ αυτή η δυσάρεστη κατάσταση· έχει κακή ψυχική διάθεση. Και δεν είναι μόνο οι αγοραστές· το
48
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ίδιο και χειρότερα βιώνουν και οι πωλητές. Δεν έχουν όρεξη για ενθουσιαστικά
διαλαλήματα, για αστεϊσμούς, χαρούμενες διαφημίσεις και εντυπωσιασμούς.
Όλοι είναι μουδιασμένοι και ανασφαλείς·
προβληματισμένοι κι ανόρεχτοι. Είναι έκδηλη η αλληλεπίδραση αγοραστών και
πωλητών, και συμπεριφέρονται με αλληλοκατανόηση.
Με αυτή τη μουντή εικόνα της αμφιθυμίας, η λαϊκή αγορά λήγει τις μεταμεσημβρινές ώρες. Οι άδειοι πάγκοι και τα κενά
καφάσια φορτώνονται στα αγροτικά αυτοκίνητα και ο δρόμος ανοίγει πάλι.
Διαδραματίζονται τότε σκηνές που ραγίζουν την καρδιά, Στο οδόστρωμα και
στα πεζοδρόμια φτωχοί βιοπαλαιστές, μεροκαματιάρηδες χωρίς δουλειά, πάμπτωχοι άνθρωποι ψάχνουν για κηπαία απορρίμματα. Ψάχνουν την επιβίωσή τους, τα
απομεινάρια της αξιοπρέπειάς τους. Ψυχοφθόρες εικόνες! Ντροπιαστικές!
Θα ακολουθήσει το απορριμματοφόρο
και η μάνικα. Και το μικρό αυλάκι στο
ρείθρο θα παρασύρει, σε αξεδιάλυτη μάζα,
υλικά και κάποια ψυχικά υπολείμματα.
Ψάχνεις και συ το ισοζύγιο των συναισθημάτων σου ανάμεσα στις πρώτες και
στις τελευταίες εικόνες της λαϊκής αγοράς. Ενεργητικό ή παθητικό; Δυσδιάκριτο!
Το απόγευμα εφορμούν και πάλι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, για να προλάβουν μια
θέση στάθμευσης, και η οδός επανέρχεται
στους καθημερινούς ρυθμούς της νωθρότητας και της βαρετής σιωπής.
Μια ακόμα λαϊκή έληξε και ο κόσμος
θα πορεύεται και τούτη τη βδομάδα με
την προσμονή της επόμενης Δευτέρας.

n
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Οι Τζαβελλαίοι

πάρχουν πολλές παραδόσεις για
την τιμή την οικογενειακή, τη συζυγική, την αδελφική και εγίνοντο
πολλά εγκλήματα, ιδιαίτερα όταν προ-

Δημήτριος Μιλτ. Πρίγγουρης
ήρχοντο από τους Τούρκους την εποχή
της δουλείας.
Δεν έμενε ατιμώρητος ο βιαστής εάν
τολμούσε να προσβάλει ή να κακοποιήσει Ελληνόπουλα. Πλήρωνε την πράξη
του με τη ζωή του.
Μια παράδοση αναφέρει ότι, όπως
μας πληροφορεί ο Κοσμόπουλος, στο
χωριό Δραγώγι ήταν μια πολυμελής οικογένεια των Τζαβελλαίων. Ήσαντε έξι
αδέλφια και είχαν μια αδερφή, που ήταν
πεντάμορφη.
Όλοι τη θαυμάζανε για την ομορφιά
της, την κορμοστασιά της και τη λεβεντιά της. Ήταν το καμάρι του χωριού
και των αδελφών.
Μια μέρα που είχαν συγκεντρωθεί
στο προαύλιο της εκκλησίας και διασκέδαζαν τα κορίτσια με τις κυράδες,
είδε ο Αγάς του χωριού την Τζαβελλοπούλα, του άρεσε πολύ και θέλησε να
την κάνει δική του.
Πράγμα πολύ δύσκολο. Ο Αγάς παρεκάλεσε, έταξε πολλά μπαξίσια, πολλά
μεγάλα ρεγάλα και μεγάλες τιμές θα
είχε αυτός που θα έφερνε στον οντά του
την πανέμορφη Τζαβελλοπούλα. Αλλά
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ποιος θα τολμούσε να τα βάλει με τους
Τζαβελλαίους;
Μια μέρα, όταν τα αδέρφια είχαν
πάει οτα λημέρια των Μποζινακαίων,
γιατί είχαν ανοίξει πόλεμο με την τουρκιά, η κοπέλα ήταν με μόνη συντροφιά
το μικρότερο αδελφάκι της, το Βασίλη,
που ακόμη ήταν βυζανιάρικο. Έκαναν
γιουρούσι που παραφύλαγαν οι Τουρκαλάδες, την άρπαξαν και την πήγαν
στον οντά του Αγά.
Γνήσια Τζαβελλοπούλα εκείνη σαν τα
αδέλφια της, πρόφτασε και πήρε από
το σπίτι της ένα μαχαίρι και τόκρυψε
στον κόρφο της. Όταν ο Αγάς προσπάθησε να την κάνει δική του, τόχωσε το
μαχαίρι στην καρδιά της. Κι έτσι δεν
την χάρηκε ο Αγάς.
Τα αδέρφια της, όταν έμαθαν τι είχε
γίνει, του το φύλαξαν του Αγά. Ανήμερα
του Αγίου Δημητρίου, όπως μας πληροφορεί ο Γιάννης Φλιάσκος στην Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά του 1960,
έμαθαν οι Τζαβελλαίοι ότι ο Αγάς θα
πήγαινε στο Μαυροματέϊκο πανηγύρι.
Φύλαξαν στη θέση βάλτα στο χωριό
Μποϊκά. Ο Αγάς, εκτός από τους σωματοφύλακές του, είχε και καμιά σαρανταριά τσοπανόσκυλα για να τον φυλάνε.
Πέταξαν στα σκυλιά κομμάτια κρέας
και κομμάτια έκαναν τον ίδιο τον Αγά.
Σήμερα την τοποθεσία αυτή την λένε
του «Αγά τα αχούρια».
49
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Οι Τούρκοι ξεκίνησαν λεφούσι να πιάσουνε τους Τζαβελλαίους. Αυτοί έφυγαν
μακριά. Ο Φλιάσκος υποστηρίζει ότι χώρισαν τα αδέρφια. Άλλος έφτασε στη
Μεσσηνία, άλλος στη Λακωνία, άλλος
στην Αρκαδία, άλλος στην Κόρινθο κι
ένας πήγε στο Σούλι. Ο Κοσμόπουλος
υποστηρίζει ότι και τα πέντε αδέρφια
πήγαν στο Σούλι και από αυτούς θέλει
η ιστορία την περιβόητη γενιά των Τζαβελλαίων που έδρασε στο Σούλι.
Το έκτο από τα αδέρφια, ο μικρός
Βασίλης, γλίτωσε γιατί μια πονόψυχη
Τουρκάλα τον έκρυψε και έμεινε στο
Δραγώγι.
Από τον 17ο αιώνα φαίνονται στο

Δραγώγι οι Τζαβελλαίοι. Τον Βασίλη
τον βρίσκουμε κλεφτοκαπετάνιο στην
περιοχή Φυγαλίας, Αρκαδίας, Τριφυλλίας και Λυκόσουρας. Ο Βασίλης Τζαβέλλας διακρίθηκε για την παλληκαριά
του σαν κλεφτοκαπετάνιος γι’ αυτό οι
Τούρκοι πολλές φορές προσπάθησαν να
τον εξοντώσουν αλλά μάταια πήγαν οι
προσπάθειές τους.
Παιδιά του Βασίλη είναι ο Δημάκης,
ο Μήτρος και ο Τάσης. Ο Δημάκης ορίζεται οπλαρχηγός της περιοχής και
παίρνει μέρος στην πρώτη μάχη της
επανάστασης. Παίρνει επίσης μέρος με
δικό του σώμα στη μάχη κατά του Δράμαλη, δίπλα στον Κολοκοτρώνη.

Η λαϊκή Μούσα απαθανάτισε τον Τζαβέλλα:
«Ποιος είναι κείνος πούρχεται στα Μέγαρα, στον κάμπο;
Δήμος Τζαβέλλας έρχεται με ούλο του τ’ ασκέρι.
Φέρνει τους χίλιους τσάμηδες, τους χίλιους Δραγωγίτες.
Κολοκοτρώνης φώναξε και στον Τζαβέλλα κράζει:
Στήστε ταμπούρια δυνατά, βάλτε τη δύναμή σας
να καρτερέστε την Τουρκιά, του Δράμαλη τ’ ασκέρι».

n

Ζήστε μαζί μου
Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ
Ω διαθεσή μου και επιθυμία!
Μη φεύγετε,
μη μ’ αφήνετε!
Ας τ’ αλλάζει όλα η ώρα,
η ζωή είναι αυτή που θα βάλει τις τελείες.
Ζήστε μαζί μου·
μελωδία και τρυφερότητα.
Μούσα, ω μούσα, βασάνισε με,
σ’ οποιαδήποτε στιγμή μέρας ή νύχτας.
50
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Η αξία του διαλόγου

Δ

ιάλογος είναι η συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων πάνω σε κάποιο θέμα,
που τους απασχολεί. Στοχεύει στη
διερεύνηση της αλήθειας με τη βοή-

Νίκος Κακαϊδής
θεια λογικών επιχειρημάτων, στα
πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης
των ιδεών μιας πολυφωνικής κοινωνίας. Βασική του προϋπόθεση είναι
το δικαίωμα της διαφωνίας και ο
αντίλογος. Αποκλείει λοιπόν το μονόλογο, το δογματισμό, την ισχυρογνωμοσύνη, τη μισαλλοδοξία, το
φανατισμό, τις σοφιστείες, τη βία
και γενικά μεθόδους που υποβιβάζουν τον άνθρωπο.
Από τους πρώτους που διέγνωσαν
την αξία του διαλόγου υπήρξε ο Σωκράτης. Με εύστοχες ερωτήσεις προσπαθούσε από το συνομιλητή του να
εκμαιεύσει την αλήθεια.
Ο υπεύθυνος και ειλικρινής διάλογος επιβάλλεται να κυριαρχεί
στις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Είναι εκείνος που συμφιλιώνει, προλαβαίνει τις οικογενειακές
κρίσεις και γεφυρώνει το χάσμα των
γενεών. Αρκεί οι διαλεγόμενοι να
προσέρχονται σ’ αυτόν χωρίς οίηση
και με διάθεση να φωτιστούν.
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Αλλά και στο σχολείο ο διάλογος
πρέπει να αποτελεί κύρια μέθοδο
διδασκαλίας. Με τον κατάλληλο
χειρισμό από το δάσκαλο μπορεί να
ενεργοποιήσει όλους τους μαθητές
και να τους οδηγήσει σε αφομοιωμένες γνώσεις με τη δική τους συμβολή. Δεν είναι ντροπή να αναθεωρούμε τις απόψεις μας, όταν μας
πείθουν τα επιχειρήματα των άλλων. Αντίθετα αυτό μας δείχνει πιο
υπεύθυνα άτομα.
Κυρίως ο διάλογος είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Κορυφαία έκφρασή του η συζήτηση των
εκπροσώπων διαφόρων πολιτικών
κομμάτων στο κοινοβούλιο. Μέσα
από αντεγκλίσεις και αντιπαραθέσεις επιχειρείται η εξεύρεση ορθολογικών λύσεων για τα μεγάλα ή τα
μικρά προβλήματα, που ταλανίζουν
την καθημερινή ζωή.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να
υποστηρίξουμε πως ο διάλογος καταπολεμά την πνευματική ακαμψία
και χαρίζει στους συνομιλητές μια
σφαιρικότητα στις οπτικές τους
θεωρήσεις. Δεν επιτρέπει τη μονοπώληση του λόγου και μας οδηγεί
μέσα από την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία στην ατραπό της αλήθειας.
n
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Δούρειος ίππος
Πολυξένη Γιάχου
Πέρα από την ιστορία, μες στου μύθου τη ζωή,
την καστρόπολη της Τροίας πολιορκούν οι Αχαιοί.
Για μιαν όμορφη Ελένη χρόνους δέκα πολεμούν.
Τα πανύψηλα τα τείχη να περάσουν δε μπορούν.
Απ’ τα πάθη των ανθρώπων έχθρα ανάβει στους θεούς.
Οι σοφοί και οι προφήτες βλέπουν μαύρους οιωνούς.
Ένα άλογο από ξύλο, δώρο λέει στους θεούς,
κρύβει μέσα στην κοιλιά του πέντε άντρες τολμηρούς.
Μπαίνει τ’ άλογο στην Τροία κι όλοι έχουνε χαρά
μα στην ξύλινη κοιλιά του κουβαλάει τη συμφορά.
Πέντε άντρες στο σκοτάδι μες στην πόλη περπατούν,
τις καστρόπορτες ανοίγουν περισσότεροι να μπουν.
Όπου η δύναμη δε φτάνει το μυαλό παίρνει φωτιά
και γκρεμίζει χίλια κάστρα μοναχά σε μια νυχτιά.
Βασιλιάδες προσκυνούνε και σιωπούνε οι θεοί,
γράφεται η ιστορία και αλλάζει η ζωή.

Σημεία των καιρών
Χρυσάνθη Τίγγελη
Αγρίεψε ο τόπος κι ο ντουνιάς,
σκοτείνιασε η μέρα.
Έρημο πουλί τώρα ο καθείς,
φευγάτη η καλημέρα.

Σιώπησε ο κόσμος κι ο ντουνιάς.
Μόνος την αντοχή του
μετράει τώρα ο καθείς
μέσα στην προσευχή του.

Αγρίεψε ο τόπος κι ο ντουνιάς.
Κοπάδια αλαφιασμένα
ξεμάκρυναν οι άνθρωποι
με χείλια σφραγισμένα.

Άδειασ’ ο τόπος κι η ψυχή
έρημη στη γωνία
κλαίει σιωπηλά κι οδύρεται
γεμάτη αγωνία.
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Γράφω...
Γιάννης Τσούτσιας
Χάρτινης σάρκας κύματα φθόγγων,
ανόθευτες λέξεις ληστείας ψιθύρων,
δανεικό καραβάνι στιγμών κυψέλης δαιμόνων...
Ξεραμένη μελάνη κηλίδων σιωπής.
Ανατολικά της ψυχής
Τάνυσμα αετού ρεμπέτισσας πόλης,
λυμένα μαλλιά απόκληρων ήχων,
ήλιου αστόλιστης φωτιάς μάτια σφαλισμένα...
Ζυγισμένη απώλεια στροφών μοναξιάς.
Μάτια του ήλιου
Νοτισμένα φτερά γραμμών εφηβείας,
γαλάζιας σιωπής σελίδες κυμάτων,
ένοχου χρόνου φεγγαριών νησιά αδιάβαστα...
Νημάτων απείρου δίχτυα πηγής.
Οι μικροί έρωτες
Τελώνια σταθμών παλιών αρωμάτων,
διπλωμένου ουρανού δικασμένες σταγόνες,
ποντισμένα φύλλα απόβροχου αυλής ονείρων...
χρωμάτων τελείες αρχείου λωτών.
Σε λευκό παλιωμένο
Ραψωδίες μνήμης ακίνητου χρόνου,
μαρμαρωμένης σιωπής ομόλογα άχραντα,
αιχμάλωτης τέχνης μάρτυρες ουράνιας μήτρας...
Ηλιόσπαρτης χώρας ερείπια θεών.
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Ακρίτας
Δέσποινα Τζαννή
Έλληνας ακρίτας είμαι
με καμάρι το λέω.
Τα σύνορα φυλάγω
την Ελλάδα προστατεύω.
Πάντα στην πρώτη τη γραμμή
είμαι κάθε βράδυ και πρωί.
Στην κάθε πολέμου κραυγή
από κάποιον κατακτητή.
Έλληνας ακρίτας είμαι.
Μες της μάχης τη φωτιά
το πρώτο αίμα θα χυθεί
είναι το δικό μου το κορμί.

Το βάλσαμο...
Σπύρος Ραδίτσας
Η ζωή πορεύεται
μ’ ένα γιατρικό
που βάζει ο άνθρωπος
κάθε μέρα
πάνω στη πληγή
του θανάτου του.
Ψευδαίσθηση αθανασίας
είναι το βάλσαμο αυτό.
Έτσι, βαδίζει η ζωή.
Αφήνει τον άνθρωπο
να κάνει όνειρα αιώνια
και δικούς του
τους ρόλους
που έγραψε εκείνη...
54
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Ήπειρος
Φώτης Παυλάτος
Στην Ήπειρο σαν πας να περπατήσεις
στ’ άγρια τα φαράγγια, τα γεφύρια
της φύσης θαύματα θα βρεις τα μύρια
με σμιλεμένες πέτρες θα μιλήσεις.
Χέρι Θεού παντού θε ν’ αντικρίσεις
μεγάλοι βράχοι μοιάζουν μοναστήρια
μ’ αγγέλων τους ψαλμούς και πανηγύρια
για τη δόξα της πλάσης και της ζήσης.
Στο πέρασμα τ’ ανέμου στα πλατάνια
της πέτρας θε ν’ ακούς την ιστορία
ν’ απλώνεται μπροστά σου με ζωντάνια
άθικτη στην ανθρώπινη πορεία.
Κιβωτός ομορφιάς και πλάσης μένει
και με το πνεύμα της ζωής δεμένη.

Αναμέτρηση
Δημήτρης Ι. Καραμβάλης
Τα δόρατα που κρύψανε τον ήλιο
η Γλώσσα των προγόνων
Τα τσακίζει
Κατακόμβες κι εκατόμβες
Των αθώων
Μνήμες και μνήματα
και Γολγοθάς αντάρτης!

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 204

Ένα τραγούδι για τη Γυναίκα
Μάρω Δήμου
Όσο του χρόνου ο δρόμος προχωρεί
η γυναίκα βαδίζει τον ανήφορο της ζωής
κουβαλώντας φροντίδες, έγνοιες, θύμησες
αγάπες και νοσταλγίες πολλές.
Οσο το σφιχταγκάλιασμα της ζωής
μερικές φορές τη θέλει χώρια
η γυναίκα εκεί μένει γυναίκα και άντρας μαζί
στέκει όρθια γεμάτη ελπίδες
θα περάσει γρήγορα ο καιρός, ψιθυρίζει.
Ψιθυρίζει, αναπολεί, οραματίζεται
μένει ψύχραιμη σ’ όλες τις δυσκολίες
αγέρωχη στ’ άγρια κύματα
και στους κρύους βοριάδες της ζωής.
Και περιμένει και περιμένει...
να φύγουν οι αλυσίδες οι βαριές
η γυναίκα πάντα περιμένει με υπομονή
μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη
και με μια αγκαλιά ανοιχτή.

Νυχτώνει...
Βιβή Αντωνάκη
Βήματα ακούστηκαν στην πόρτα,
μα εσύ δεν γύρισες ποτέ,
το βουητό της πόλης σε μέθυσε...
Κίτρινα φώτα, που φέγγουν θαμπά,
στολίδια φθηνά, σε άδεια αγκαλιά...
Με τι αντίτιμο; Σε λίγο νυχτώνει...
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Έρωτας
Κωστής Ι.-Γ. Καλλέργης (Κ.Ι.-Γ.Κ.)
Σαν το πουλί ο Έρωτας, στα μάθια στεγαδίζει.
Μέσ’ την καρδιά, στένει χορό και γλυκοφτερουγίζει!
Σ’ ένα καινούριο Έρωτα, άνθρωπος ξανανιώνει
κι ας είναι κι εκατό χρονώ και τα μαλλιά ντου’ χιόνι!
Ο Έρωτας είναι φωθιά, με στεναγμούς δε σβήνει,
μα ’ναι κι η φλόγα, στη ζωή, την ομορφιά που δίνει!
Πόλεμος είν’ ο Έρωτας και μ’ έχει περιζώσει!
Περίστροφα τα μάθια τζη και μ’ έχουνε γαζώσει...
Ο Έρωτας είναι δεντρό, τη νύχτα λουλουδίζει!
Μα πρέπει, χάδια και φιλιά, κανείς να το ποτίζει!
Δεν είν’ ο Έρωτας πουλί, να φοβηθεί τη νόσο...
Είναι λουλούδι όμορφο π’ ανθίζει κάθε τόσο!
Του Ερωτά τζη η φωθιά μ’ έχει περικυκλώσει
και λέω Παναγία μου! Μέσα τζη, να με χώσει..
.
Ο Έρωτά σου κοπελιά, το νου μου συνεπαίρνει
και το κορμί μου αζωντανό, εις τη φωθιά το σέρνει!
Ω! τον παντέρμο το σεβντά, μα με την τρέλα μοιάζει!
Με δίχως φλόγα, σε κεντά, δίχως μαχαίρι σφάζει!
Δεν είναι ο Έρωτας φωθιά, κι όμως καρδιές πυρώνει!
Με μια μαθιά, μιαν εμιλιά, πάντα ο νους φουντώνει.
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Είμαστε
Άρης Κανδηλάπτης
Είμαστε φορείς των αντιθέσεων,
ένα κράμα μαύρου και άσπρου,
ουρανού και γης.
Τα πάντα στο Σύμπαν διαγράφουν
την τροχιά των αντιθέσεων
για να τροφοδοτήσουν
την ύπαρξη δηλαδή τη ζωή.
Είμαστε μια αναλαμπή ανάμεσα
στο χθες και το αύριο.
Ταλανιζόμαστε ανάμεσα
στο μηδέν και το άπειρο
χωρίς σημείο στήριξης.
Είμαστε ένα μπαλάκι του πιγκ-πογκ
στο ανελέητο παιχνίδι των αντιθέσεων
της ζωής και του θανάτου,
της ομορφιάς και της ασκήμιας,
της ηδονής και της οδύνης.
Μας διώχνει το χθες
για να μας εξαφανίσει το αύριο.
Η κακία αποτελεί το λιβάδι
για να βοσκήσει η αγάπη μας.
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Θυματάρια
Πάνος Αθ. Κοκκινόπουλος
Φύλαξέ τα αυτά·
θα ’ρθει να θυμίζουνε
έρωτες παλιούς
και φιλιά και χάδια
σαν μέσ’ στα στενά
μόρτες τριγυρίζαμε
με τις συντροφιές
ξένοιαστα τα βράδια.
Κείνα τα παλιά
για να μην ξεχάσουμε
φύλαξέ τα αυτά
για να μας θυμίζουν
κάτι απλό κι αγνό
σαν ποτέ γεράσουμε
και τα μάτια απλά
τότε θα δακρύζουν.

Ζεστασιά
Λεωνίδας Χαζίρογλου
Μια ζεστασιά πηγάζει
απ’ της πνοής σου τα φιλιά
καθώς η νύχτα στάζει
απ’ της γιορτής σου τη χαρά.

Καμουφλάροντας αυτή την αλήθεια
πλαστογραφούμε τη ζωή μας.
Γινόμαστε το φάντασμα του εαυτού μας.
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Οι Πλειάδες

Στην Ευδοξία

Μιχάλης Παγούνης
Βρόντηξε ο Ζέφυρος, φύσηξαν βοριάδες
σε χώρες τις παρασύραν μακρινές.
Του Μάη λιόλουστες Πλειάδες
έθαλψαν τις πληγωμένες τους ψυχές.

Στα βράχια σου μ’ ανέβασε το άτι
και λάμπαν οι οπλές του, τα καπούλια.
Είχε μεσούρανα στητό το μάτι,
θα θάμπωνε η λάμψη του την Πούλια.

Κρυφά κρατούν τα μυστικά τους
στα φυλλοκάρδια τους βαθιά
κι αστροβολούν απ’ τη χαρά τους
και πλάθουν ονείρατα γλυκά.

Φλόγισε η χαίτη του, χρυσή αχτίδα
και πλούτισε θαυματουργά το φως μου.
Ω, χαρά! Απλώνοντας το βλέμμα είδα
την πλάση ομορφότερη εμπρός μου.

Θα ’θελα να πιάσω τη θωριά τους
που βιγλαρίζει πλανερά,
για ποιον σκιρτάει η καρδιά τους
και ψιθυρίζει τρυφερά;

Με σήκωσε γελώντας ο αέρας,
στον έβδομο ουρανό να μ’ ανεβάσει
και τον ορίζοντα σκουντούσε ο αιθέρας,
κοντά Σου το μάτι μου να φτάσει.

Θα ’θελα την πόρτα σου ν’ ανοίξω
σαν ίσκιος κοντά Σου να σταθώ,
μήπως φιλώντας σε ξυπνήσω
και μου τρομάξεις με λυγμό.

Λαχανιασμένα έψαχνα στα βάθη
κι ένιωθα στα χείλη την πνοή Σου.
(Θα σε γεμίσω όνειρα και πάθη),
μα πουθενά δεν είδα τη μορφή Σου.

Κι άμα την όψη σου χορτάσω,
θλιμμένος πίσω θα γυρνώ,
τραγούδια τις χάρες Σου να κάνω
και τ’ όνειρο της νιότης το γλυκό.

Έψαξα τα πλάτη όλα κουρασμένος,
κάθε γωνιά, αστέρι κι ακρογιάλι
και ξαναδάκρυσε θλιμμένο
χαμηλά κρατώντας το κεφάλι.
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Αεροπορική Φαντασία
† Ελένη Σαργένη
Στης ξεκούρασης τις ώρες
μας κερνούν αιθέριες κόρες
την θεόγευστη αμβροσία
ουράνιο δώρο, θεία ουσία.
Μα, γλυκά πριν μας ζαλίσει
έχουμε τον εχθρό λοκάρεί*
τ’αεροπλάνα έχουν οπλίσει
κι έτσι κρυφά κάτ’ απ’ τα δέντρα
αγκαλιά κάθε ζευγάρι,
με φανάρι το φεγγάρι,
όλοι οι Ίκαροι εν πτήσει.
* λοκάρω=κλειδώνω στο ραντάρ.

Ξενιτεμένη έγερση
Γεώργιος Κ. Παπαδημητρίου
Στον αντεστραμμένο κόσμο μας
τα όνειρα αναδύονται ανακατεμένα
και στου χρόνου το πέρασμα
οι εποχές, δίχως στρωσίδια,
παραμένουν ατελείωτα χειμερινές,
οι αισθήσεις σε νάρκη υποθερμικές
κι oι σπόροι της ζωής παγόπληκτοι
σε χώμα ερωτικό
thv ξενιτεμένη έγερση
της άνοιξης το παθιασμένο αγκάλιασμα
από συνήθεια καρτερούν.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Το καταράχι
Νίκος Χρ. Παπακωνσταντόπουλος
To καταράχι νοσταλγώ, κείνο, τ’ αγαπημένο,
εκεί που εκαθόμουνα παιδί συλλογισμένο.
Τότε, που τσοπανόπουλο έντυνα με στολίδια
τα θέλω και τα πρέπει μου στης ζήσης τα ταξίδια.
Κι έβλεπα που χανότανε ο δρόμος μακριά μου,
σαν πόρτα φάνταζε να βγω, να βρω τα όνειρά μου.
Δεν είχα πλούτη στο μυαλό, ούτε και μεγαλεία
κι ούτε παλάτια για να ζω, ούτ’ υπηρέτες χρεία.
Κι όταν η δόξα μου ’γνεφε να της χαμογελάσω,
προσπέρασα αδιάφορα, χωρίς να την κοιτάξω.
Μου ’φτανε κόσμους για να δω, τόπους να περπατήσω,
συνήθειες και πολιτισμούς να βρω και να γνωρίσω.
Ήθελα κι απ’ τους δάσκαλους, που θα ’μουν στα σχολεία,
με δίψα και με φρόνηση να ’παιρνα τη σοφία.
Εκείνα, όσα ζήτησα απ’ τη ζωή να φέρει,
δεν τα ’δωσε’ με προθυμία και μ’ ανοιχτό το χέρι.
Μα είναι όμως όλ’ αυτά που μ’ έκαναν να μείνω
ολόρθος στα πιστεύω μου και μου ’δωσαν εκείνο
που κάνει τη συνείδηση καθάρια, κρυσταλλένια
και την ψυχή στον άνθρωπο κάνει μαλαματένια.
Και τώρα που περάσανε τα χρόνια με βιασύνη,
μα το μυαλό τις θύμησες εύκολα δεν τις σβήνει,
στο καταράχι π’ αγαπώ για λίγο θενά μείνω,
οι μνήμες να ξυπνήσουνε, παιδί να ξαναγίνω!
Και να ’ταν, λέει, να μπορώ με τη ζωή να τα ’βρω,
τον ίδιο δρόμο απ’ την αρχή, για να μου πει να πάρω!
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Η πένα
Ιωάννης Χ. Κοσμίδης
Πήρε την πένα του σαν να κρατούσε φτυάρι
πάνω στην κόλλα τη λευκή, ψυχές να σκάψει
κι’ ό,τι το στόμα του δεν μπορεί να ξεστομίσει
τολμάει η πένα του, ξεδιάντροπα να γράψει.
Θέλει να γράψει αυτά που χρόνια δεν τολμούσε
γιατί του λέγανε πως πρέπει όλα να ταιριάζουν
αυτά που γράφει, με αυτά που θέλει ο κόσμος
και να προσέχει ψυχές αγνές να μην ταράζουν.
Μια συγγνώμη να ζητήσει θέλει από τα αστέρια
και από τα όνειρά του που παράτησε στην άκρη
και από την άκαρδη του πένα συμπόνια ζητάει
μα αυτή η άτιμη γελά και δεν γνωρίζει από δάκρυ.
Θέλει συγγνώμη να ζητήσει και απ’ τα λουλούδια
που οι άνθρωποι πια πλαστική μορφή τους δίνουν
κι’ αν καλημέρα το πρωί, αυτά με αγάπη τους λένε
αυτοί απότιστες τις ρίζες τους, πάντα αφήνουν.
Θέλει συγγνώμη να ζητήσει και απ’ το μαύρο μελάνι
που άθελά του κι αυτό σαν συνένοχο χρεώνει
την πένα του βούταγε βαθιά μες στο ζουμί του
μα αυτό κοιτούσε σε αράδες πάνω να ξαπλώνει.
Τέλος, συγγνώμη θέλει να ζητήσει και απ’ την συγγνώμη
που στ’ όνομά της άλλοθι, σ’ όλα τα λάθη του δίνει
παίρνει την κόλλα και σε χίλια κομματάκια σκίζει
σπάει και την πένα του που αυστηρά τώρα τον κρίνει.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Άγνωστες πτυχές
Ιωάννα Περατινού-Καλογιάννη
Άγνωστες πτυχές, άγνωστες σε ένα αμφίρροπο
σκοτάδι λογικής και αισθήματος.
Θέλω να σας ψιλαφήσω να γνωρίσω το σχήμα σας
μέσα από την ενσυναίσθηση των πράξεων.
Άγνωστες πτυχές ανάμεσα σε κιτρινισμένα
φύλλα λευκωμάτων δεμένων με τον φλοιό
της γέρικης κληματαριάς. Αναμνήσεις....
Άγνωστες πτυχές της καθημερινότητας που
μάταια προσπαθώ να σας σχεδιάσω επάνω
στη σκέψη, επάνω σε μιαν ανάσα σκορπισμένη
στον ατμό του φαγητού, στις φωνές των παιδιών,
ανάμεσα στις γραμμές του προσώπου μου.
Άγνωστες πτυχές, προσφορά να σας κάνω το φως, την
λάμψη της ψυχής, την ελευθερία των λέξεων, την
ύπαρξή μου.
Άγνωστες πτυχές σκλάβα θα είμαι ανάμεσά σας...

Πικρό βέλος
Χρύσα Πούλου
Ακτίνες, φλόγες σαρκικές τα χέρια σου,
σα μαχαίρι μαροκινό τρυπούν
και στάζει το αίμα πορφυρό...
Και τα λόγια δηλητήριο έχιδνας
κύλησε ολούθε και παρέλυσε
το πονεμένο κι άδειο σώμα.
Πόνος λέγεται, πίκρα, θλίψη,
για ό,τι δεν έζησε καθένας
και τον πλήγωσε σα βέλος θανάτου...
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Άχρονο
Κωνσταντία Φαγαδάκη
Πόσο περίεργα χορεύει το μυαλό
τις πράξεις της λογικής 1, 2, 3…
και η σελίδα σταματά
στη Θεία Κωμωδία του Δάντη
Σημείωση : Υπενθύμιση διπλωμένη
[στη μέση
σήμερα να μη λησμονήσω να ξεχάσω
«την άθλια τούτη ζήση…»
μαζί κι εκείνο το αγριολούλουδο
που έπεσε απ’τη δεξιά μου μεριά
σαν κάπαλο
ωριμάζει
το φθινόπωρο στο βλέμμα σου
και γοητεύει
την εμπειρία
στα φυλλώματα της αβύσσου

θέλω στο επιστέγασμα
των γενεθλίων μου
να δωρίσω τον έρωτά μου
με την έλευση της αριστερής μου
[θύελλας
καθώς
«ελπίδα αυτοί για θάνατο δεν έχουν…»
Μόνο χάιδεψέ με δειλά στα μαλλιά
των αντικριστών ποιημάτων μου
μη φοβηθούν κι εκείνα…
τη μικρή ζωή μου
μιας και…
σήμερα με αντίστροφη μέτρηση
βρήκες ξανά τη χρυσή κλωστή
που έδενα την αρχή μου.

Άφησέ με
Γιώργης Παλαμιανάκης
(Παλαμιανός)
Άσε να μπω στο λοϊσμό σου και εκειά μέσα να χωστώ
τσι ώρες τση αμοναξάς σου να σου φωνιάζω σ’ αγαπώ.
Άσε να γίνω ο ασκιανός σου και όπου πας να σου κλουθώ
στα λάθη σου εγώ να φταίω μα δε θα στεναχωρηθώ.
Άσε να γίνω ο έρωντάς σου μέσα στα φύλλα τση καρδιάς.
Να είμαι εγώ μοναδικό σου όνειρο φεγγαροβραδιάς
και να γενείς ο άγγελος μου δροσούλα κάθε ταχινής
και να ’μαι γω το γιατρικό σου μικιό μου ώρες που πονείς.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Πατρίδα μου
Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού
Πατρίδα μου καθόσουνα σε βάθρο ζηλεμένο
άλλα όμως οι φίλοι σου για σε είχαν γραμμένο.
Σε φόρτωσαν με δάνεια σε μπλέξανε στα χρέη,
άδικα αγωνίζεσαι να δεις τώρα ποιος φταίει.
Σε βάλαν στα μνημόνια, σου κόψαν τον αέρα,
τις τράπεζες σου κλείσανε μια αποφράδα μέρα.
Στα Έι Τι Έμ γίναν ουρές για ένα εξηντάρη
κι οι Γερμανοί μηνύουνε ότι μας κάνουν χάρη.
Τα χρήματά τους μερικοί τα στείλαν Ελβετία,
για να πεινάσει ο λαός γίναν κι αυτοί αιτία.
Κλαίει στην άκρη ο παππούς για τ’ άνεργο εγγόνι,
η μάνα αποχαιρετά το γιο και μένει μόνη.
Ξύπνα κι έλα οπλαρχηγέ, μέγα Κολοκοτρώνη,
η Ελλάδα βασανίζεται κι έχει μείνει μόνη.
Μάζεψε τα κλεφτόπουλα, φέρε τη Μπουμπουλίνα,
να θυμηθεί ο Έλληνας τα ένδοξα χρόνια κείνα.
Δέστε τώρα οι φίλοι μας, μας πίνουνε το αίμα
όλα όσα μας τάξανε ήτανε ένα ψέμα.
Ότι θα μπούμε ξέρουμε σε δύσκολο αγώνα
μεις όμως θα κρατήσουμε ΠΙΣΤΗ και ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.

Φεγγάρια
Γιάννης Γαβαλάς
Θυμάμαι κάτι κόκκινα
φεγγάρια πυρωμένα
μα πιο πολύ με συγκινούν
εκείνα τ’ ασημένια
τις φεγγαρόλουστες βραδιές
θαλάσσιων περιπάτων
που μες τη μνήμη ανθίζουνε
έρωτες των θαυμάτων.
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Τα γκρι φεγγάρια τα λευκά
τα λαμπερά ή σβησμένα
που ολημερίς μας έλκουνε
κοντά τους μεθυσμένα
του φεγγαριού η δύναμη
όλη την γη κυκλώνει
δίνει χυμούς στον έρωτα
τους πόθους χαρακώνει.
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Ω ανθρωπίσκε γίνε ανθρώπιον
Ελένη Καμπά
Νάνος εγώ στηρίζομαι στις πλάτες του Ιαπετού
να δω τους κάραβους με τα μικρά μου
μάτια ν’ ανοίγουν δρόμο προς τη Ζέφυρο.
Ομίχλη όμως...
Μονάχα ψίθυροι από τα ύδατα·
δεν λησμονούν ότι έχεις μείνει εσύ μόνο
από το γένος Homo.
Εσύ άνθρωπε πρωτόγονε ακόμα, Δίμορφε,
που πλανεύεις και πλανάσαι,
που κάστρα δίνεις σε ψεύτικες οάσεις.
Μέλισσα, που θέλεις το νέκταρ για σε μονάχα,
που με τα φτερά σου με μαστιγώνεις
ως παράσιτο στην κοινωνία
να τρέξω γρήγορα για τη δική σου αλαζονεία.
Κάλτσες από χρυσή κλωστή στα πόδια σου φοράς
να νιώθεις σίγουρος όταν στη γη πατάς.
Οργίλος, που με βία και φόβο την καρδιά σου κυριεύεις.
Γελάς ένοπλος
και κλαις ωσάν γυμνός απ’ εργαλεία.
Το βίο σου βεβήλωσες με σχέδια τυραννίας.
Ο πλούτος μεγάλη πρόφαση τον βάναυσο να κάνεις,
αλίμονο θεατρινίστικες αρετές σαν πράττεις!
Κρίμα είναι όταν σε ρωτάν για τη ζωή
με το δάκτυλο στον ουρανό να δείχνεις.
Καθόλου δεν τη χαίρεσαι στη γη
σε δυστυχία την έχεις περιορίσει.
Πριν χτυπήσεις, άκου τη ζωή του άλλου!
Μη δήθεν συντρίμμια ζωντανεύεις!
Ντύσε τη ζωή σου μ’ ανθρωπιά
γιατί αυτή είναι μια όμορφη θνητή!
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Homo Sapiens
Νίκος Νόκας
Κάθισε η ανθρωπότητα και σκέφτηκε
χιλιάδες χρόνια εκπαιδεύτηκε.
Και είδε την εικόνα της σε καθρέφτη αληθινό
κι όχι μέσα σε κάποιον άλλον, απατηλό.
Μα καθώς στο αιώνιο το γίγνεσθαι, πορεύτηκε,
στον εξωτικό το δρόμο του φαίνεσθαι βρέθηκε.
Κουράστηκε, πόνεσε με τη σκέψη της εξέλιξης
και αμέσως, κανόνες έθεσε μιας νέας αναγέννησης.
Και κινήθηκε σε χώρους ενδελέχειας, ευάρεστους
και ο νους του απλώθηκε να καλύψει τόπους ευχάριστους,
γιατί ο χρόνος τρέχει με ταχύτητα γαλαξιών,
γιατί το παρόν βαραίνει περισσότερο από το παρελθόν.
Και καλλιεργεί ένα νέο θερμοκήπιο ελπίδων,
έξω από δόγματα και θεωρίες αναρμόδιων.
Και ξαναεπενδύει τον εαυτό της σε ωραία αποστολή
και αγωνιά και καρτερεί τη νέα της ανατολή.

Συμπόσιο Πνεύματος
Δημήτρης Κολιδάκης
Συμπόσιο Πνεύματος... σπεύσατε!
Δίχως αυλούς, δίχως χορούς,
δίχως στεφάνια δάφνινα
κι αρώματα, που το νου
σ’ ομίχλη τον τυλίγουν.
Δίχως εταίρες και κρασί και παίγνια,
ας περιμένει ο κότταβος
κι ο νικητής αντάμα.
Τροφή, ως ύλη, ανύπαρκτη,
απόψε στέρημα
δίχως ο πόθος να ’ρθει.
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Συμπόσιο Πνεύματος κι ως αρχή,
ποίησης λόγια για τους Πυθιονίκες
και ομιλία αδελφική για τούτη την
[πάτρια γη,
για τους Ολυμπιονίκες.
Ο Σταγειρίτης θα ’ναι ’κει
αυτός ο Αριστοτέλης.
Κι ο Πλάτωνας, ο Ερμείας, ο Ξενο[κράτης ίσως.
Πρώτοι και δεύτεροι μαζί... Εσείς;
Χρυσός τ’ ακούσματα!
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Όνειρα
Σταυρούλα Μυλωνά
Ένα συννεφάκι, ψηλά στον ουρανό
τρελά παιχνίδια παίζει με τον άνεμο.

να καταπιεί γυρεύει όλον τον ουρανό.

Νάτη μια μπαλίτσα, κυλά στη θάλασσα,
τώρα προβατάκια, τρέχουν στα βουνά.
Να ένα ελάφι, στο δάσος τριγυρνά
κ’ ύστερα λιοντάρι γίνεται μεμιάς.
Κυματάκι γίνεται στη θάλασσα θαρρώ,
καραβάκι σπρώχνει γοργά προς το γιαλό.
Τώρα ένας δράκος, άγριος, σκληρός

Να ένα αλογάκι, περήφανο, στητό
κι εγώ καβάλα επάνω το δράκο κυνηγώ.
Κάπου τον εφτάνω, σηκώνω το σπαθί
το δράκο να σκοτώσω, να λυτρωθεί η γη.
Ξάφνου τον εχάνω, το σύννεφο σκορπά
πάνε τα όνειρά μου σκορπάνε κι αυτά.
Τότε κι εγώ γυρνάω στη θέση μου ξανά
και γι άλλα τώρα πάω, ταξίδια μακρινά.

Νέμεσις
Μαριάνα Λυμπέρη
Βούτα την πένα στην ψυχή μου
κι ελευθέρωσε τους ποιητές
εκεί που ο χρόνος δεν κυλάει.

Βούτα την πένα στην ψυχή μου
και σταμάτησε, μαύρο μελάνι
που τη θλίψη ζωγραφίζει.

Σαν μια ευχή σκότος αιώνων
που ξημέρωσε κι άνοιξε δρόμο
εκεί που ο πόνος δεν πονάει.

Σε μια μπαλάντα που η καρδιά μου
αιμορράγησε, σαν το νεκρό
που τη ζωή του ατενίζει.

Νύχτα μου καθώς φθάνεις
καθοδήγησε, τα μονοπάτια
του μυαλού στη σωτηρία.

Έλα ζωή μου και τη νέμεση
ξελόγιασε, ποτάμι η λάβα
που στις φλέβες μου κυλάει.

Με μια ανάσα σου ζωή μου
εξημέρωσε, όλων των φόβων μου
τα άγρια θηρία!

Για χάρη σου ο έρωτας τη μοναξιά του
γιόρτασε, ρίχνει αυλαία
και το βέλος του το σπάει.
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Σε βρήκα...
Αρχιμ. π. Μιλτιάδης Μίτσελλ
Σε βρήκα μέσα στης αυγής
την τόση αισιοδοξία,
στου φεγγαριού το φως, μια θερινή
[βραδιά.
Στου κύματος τον παφλασμό,
στο φύσημα του ανέμου,
στο πώς σκιρτά μ’ απαντοχή μια
[παιδική καρδιά.
Σε βρήκα στου νιογέννητου
την άδολη ματιά,
στο λιόγερμα· στης άνοιξης, τα ρόδα
[και τα κρίνα.
Σε βρήκα ακόμα στου παιδιού

την άμετρη χαρά,
σαν παίζει όλο ξεγνοιασιά, στην
[άμμο με το κύμα.
Σε βρήκα μες της ποίησης
το μέτρο και τη ρίμα,
στο πέταγμα της μέλισσας,
στην συναναστροφή.
Κι αν θές ακόμα θα στο πω,
μην το νομίσεις κρίμα,
σε βρήκα στης αγάπης, την τόση
[ηλιοβολή.

Τα σήμαντρα θα γενούν καμπάνες
Ιωάννης Παναγάκος
Σαν ’ρθουν τα λευτερόφτερα θροΐσματα του ανέμου
μες στης καρδιάς τις φυλλωσιές τραγούδισμα αργυρό
θ’ αστράψει ο ήλιος στις ματιές μπαρούτι του πολέμου
και θ’ ανασάνει ο καημός στης μνήμης το φτερό.
Απ’ την ψυχή κατάβαθα θα βγουν τ’ άτια του ωραίου
χλιμίντρισμα του αιώνα μας σε καίρια εποχή
για ν’ αρμενίσει τ’ όνειρο στις αμμουδιές του Αιγαίου
και να κουρνιάσει η αχολογή κι η σήψη που ηχεί.
Λευκόστεφη θε ν’ απλωθεί φωτάστερη ευωδία
κι ανάκουστα αχτιδόπνοα τραγούδια θ’ ακουστούνε
και με τ’ αλφάδι της καρδιάς γλυκά σαν φλογιστούν
θ’ ανθίσει πάλι η πασχαλιά του νου τη μελωδία,
οι πόθοι οι σημαντρόηχοι, καμπάνες θ’ αντηχούνε
κι οι δρόμοι της Ανάστασης στο φως θε να λουστούν.
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Δώσε
Μιλτιάδης Ντόβας
Χαμόγελο το ύψωμα στης Άνοιξης το φως, κοινωνία η θεία στης ψυχής το ανάγνωσμα!
Ανάγνωσμα με μύρο λευτεριάς και ξαστεριάς τα σήμαντρα π’ αγιάζουν τη μυρσίνη!
Μυρσίνη της Αγάπης αδερφή και τ’ Είλωτα η δεύτερη φωτιά τ’ Αποσπερίτη!
Τ’ Αποσπερίτη που ’ναι φάρος και Αυγή, εκείνων που θε ’να ’ρθουνε στου Αιώνα την Αιώρα!
Αιώρα με τα πάνδεινα της Γης, που η δυστυχία ολόχαρη απολαμβάνει τ’ άστρα!
Τα άστρα και τους δώδεκα θεούς, απολαμβάνει δόρατα με λάμψεις και θυμήσεις!
Θυμήσεις του ψωμιού της ξαστεριάς, εκείνο που μπαγιάτικο ακόμα περιμένει!
Ναι! Περιμένει το Αστέρι της Οργής, το θάνατο του είλωτα, τη γέννηση της πλάσης!
Προσμένει μύρο με φωτιές του κεραυνού, ακολουθία ιταμών να ’ρθει να ξεψυχήσει!
Δώρο της ζήσης κι ακρολίμανο οργής, ονειρεμένα πέρατα, παραμυθιού οι κόρες!
Ξεχάστηκε ο χορός επί σκηνής και γδύνεται απερίσκεπτα μπρος στις μορφές του Άδη!
Του Πλούτωνα τις άφωνες σκιές, που άσπιλο νομίζουνε, εκείνο που σιωπάει!
Ω! Υψωθείτε ’σεις νεράιδες στη φωτιά κι αδράξετε τα τύμπανα, του ήλιου τα ταμπούρλα!
Ηχούνε με Αυγής αρματωσιά, μ’ ένα καράβι έρχονται πορεία στην Αυλίδα!
Αυλίδα μ’ Ιφιγένειας τη μορφή!
Ψυχή θλιμμένη ύψωσης, τα δόρατα σου, δώσε!!!

Πώς αντέχεις
Γιώργος Γεωργάκης
Ωχ ωρέ ψεύτη ντουνιά και μασκοφορεμένε,
πότε θα σταματήσεις να σκοτώνεις, να σφάζεις,
να σταυρώνεις, να βγάζεις δόντια, να βγάζεις νύχια,
να βγάζεις μάτια, να βασανίζεις.
Πότε θα σταματήσεις να στερείς το γάλα του μωρού
μέσα στην κούνια, να αφαιρείς το γλυκό ψωμί απ’ τους ανθρώπους.
Κι εγώ που σε παρακολουθώ αδύναμος, ψεύτη ντουνιά,
και σε διαβάζω στα βιβλία πώς αντέχω
και ζω και υπάρχω και δε χάθηκα
απ’ την οργή κι από τον πόνο.
Καλύτερα είναι να μη ζω, να μη σε βλέπω
ή εσύ, ψεύτη ντουνιά, τέτοιος που είσαι,
να φύγεις, να χαθείς.
Να γίνει σκότος και σεισμός, να γίνει αρμαγεδόνας
κι η Γη να φάει μία και να εξαφανισθεί στο υπερπέραν χάος...
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

69

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 204

Χωριό μου λατρεία μου
Γιώργος Σπυρόπουλος
Λευκά σπιτάκια σκορπισμένα
αντίκρυ στη βουνοπλαγιά.
Αγριοπερίστερα σκιαγμένα,
ή το καθέν’ αετοφωλιά,
φαντάζουν τα μικρά σου σπίτια
φτωχό, πανώριο μου χωριό.
Σε σφίγγω στα ζεστά μου στήθια
ν’ ακούσεις πόσο σ’ αγαπώ.
Μέσα σε φυλλωσιές κρυμμένα
κι άλλα προβάλλουν δώθε-’κει
λευκά, καθάρια μυρωμένα.
Κι όποιος για πρώτη τα θωρεί,
κοπάδι αρνάκια που βοσκούνε
μέσ’ σε λειβάδια χλοερά.
Μικρό χωριό μ’ όπου βρεθούμε
είσαι για όλους μας χαρά.
Τριγύρω γιγαντοελάτια,
πιστοί σου ακοίμητοι φρουροί,
λογχίζουν τ’ ουρανού τα πλάτια,
απτόητα στην αστραπή.
Καθάρια χύνει τα νερά της
κάθε σου κρυσταλλοπηγή,
δροσοξεδίψασμα ο διαβάτης,
ο γεωργός, οι μπιστικοί.
Φανταχτερή στο κέντρο πάντα,
μικρή, πανώρια εκκλησιά
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με τη γλυκόλαλη καμπάνα,
π’ αχολογεί σ’ αναβραχιά.
Μες τον απέριττο ναό της
ευλαβικά, ορθοί, σκυφτοί,
το μεγαλείο του Θεού μας
το αισθανόμασταν, πιστοί.
Και στον αυλόγυρο τριγύρω
σε γλεντοκόπι ή Πασχαλιά
στήναμε τον λεβεντοχορό μας.
Κόκκιν’ αυγά, κι αγνά φιλιά.
Δεν θα ξεχάσω τα ξενύχτια
στ’ αλώνια, την “παρακαλιά”,
τον τρυγητό, πώς χτίζουν σπίτια,
δίνοντας χέρια και καρδιά.
–Κράτησ’ ορθάνοιχτ’ όπως πάντα
την πόρτα στον περαστικό.
Στο ’κονοστάσι σου λιβάνι.
Στην πυροστιά φαΐ ζεστό.
Τη φλόγα μέσα στην καρδιά σου,
για την Πατρίδα, την τιμή,
το πνεύμα, την παληκαριά σου.
Πώς πάντα Κείνη μας καλεί!
Γονατιστός σκύβω μπροστά σου,
την άγια σου θωριά φιλώ.
Να με δεχτείς στα χώματά σου
χωριό μου, για ν’ αναπαυθώ.
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Λακεδαίμονες

Ψωροκώσταινα μαγκούφω, σάλιο δεν υπάρχει... σάλιο!
Αν σε κυβερνούσαν ούφο, σίγουρα θα ήταν κάλλιο...

Δημήτρης Γιαννακός
Λακεδαίμονες τρακόσιοι έπεσαν για την πατρίδα
– η πιο ένδοξη θανή!
Τώρα δαίμονες τρακόσιοι* πέφτουνε σαν την ακρίδα
κι είναι πάντα ζωντανοί!
Ωσάν άλλες Στυμφαλίδες τη σπορά αφάνισαν
και το μέλλον των παιδιών σου, όλο το ροκάνισαν.
Το παρόν, μα και το μέλλον, ήταν όνειρα του χτες...
Τα πουλήσαν οι ξεφτίλες! Δεν υπάρχουν «Θερμοπύλες»...
τις αφήσαν ανοιχτές!...
(Ψωροκώσταινα μαγκούφω!
Αν σε κυβερνούσαν ούφο,
μυθικό θα παίρναν τόξο,
για να τις πετάξουν όξω
«τις ακρίδες και τις κότες,
συνωμότες και προδότες».
Κι ας γέμιζε το ρέμα,
του Αχέροντα, με αίμα!)
* Αδίστακτοι. χωρίς αιδώ και ίχνος τσίπας, οικειοποιήθηκαν τον αριθμό 300 για να παραπέμπει
στην αυταπάρνηση και στη θυσία... (το κατάφεραν οι κατ’ επίφαση εθνοσωτήρες... Κι εμείς εδώ...
στον καναπέ...)
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Μαρμάρινα αγάλματα
Χρυσή Κωνσταντίνου
Ακίνητες να στέκεστε με περισσή ζωντάνια
αμείωτες αναμνήσεις μου και βάσανο κρυφό!
Νιώθω άξαφνα ταξίδεψα ανάμεσα στα ουράνια
και στις δικής μου της ψυχής το γνώριμο βυθό...
Πώς είστε τόσο ζωντανές; Κι ας έχετε πεθάνει!
Τι παραστατικότητα και χάρη είναι αυτή;
Δεν βρήκα την απάντηση κι ο νους μου δεν το βάνει
πως είστε εσείς εφόδιο, σκιά μου και φυγή.
Και πια δεν αναπνέετε, σας πάγωσε ο νόμος,
σαν λάβα σας φυλάκισε σε μόνο μια στιγμή!
Να στέκεστε έτσι γνώριμες, να αντέχετε στον χρόνο,
σαν ένα αστέρι που νεκρό το φώτισε η σιγή!
Στάθηκα. Συγκινήθηκα. Ακίνητες, μοιραίες
δεσπόζετε ανόθευτες σε θρόνους της ψυχής
και σήκωσα τα χέρια μου που τρέχουνε στις μέρες
κι αγκάλιασα ολόψυχα την κάβε σας πληγή!

Θα σε μισήσω
Χαρούλα Παρώνη
Τα καράβια αρμενίζω ονείρων.
Την χαμένη μου ζωή διεκδικώ.
Κολασμένη στην αμαρτία μεθώ.
Δίχτυα απλώνω στων ανέμων φύλλων.
Ποιος ξεκλειδώνει την καρδιά απαλά.
Ποιος δίνει δύναμη στα όνειρά μου.
Στον ορίζοντα φεύγει η ματιά μου.
Σ’ αναζητώ όπου και να ’σαι τρυφερά.
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Αν είσαι αστέρι στον ουρανό μου.
Πάρε το κύμα συναισθηματισμού.
Πάρε την αστραπή, τον κεραυνό μου.
Μην προσπαθείς να μ’ αλλάξεις. Όχι, μη,
Ναι, θα σε μισήσω πριν σε γνωρίσω.
Στην έμπνευσή μου δεν θα χωράς εσύ.
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Τα κονάκια
Χρήστος Καραγκούνης
Τα μαντριά σαρίστηκαν, κονάκια δεν καπνίζουν,
οι στρούγκες χορταριάσανε, κοράκια εκεί γυρίζουν.
Οι σταυραετοί και οι πέρδικες αντάμα περπατάνε,
επάνω στις βουνοπλαγιές κάτι να βρουν να φάνε.
Οι κορυφές ορφάνεψαν, πρόβατα δεν υπάρχουν,
ούτε κονάκια ξύλινα οι βλάχοι πια να τα έχουν.
Τις κάπες, τα τσαρούχια τους, οι βλάχοι δεν φοράνε,
σκούφια στραβά δεν βάζουνε στα πρόβατα να πάνε.
Έχουν αλλάξει οι καιροί, ήρθαν τα πάνω κάτω,
μες το βαρέλι μπήκαμε και ψάχνουμε τον πάτο.
Οι τσελιγκάδες τώρα, σχεδόν χαθήκαν ούλοι,
τώρα γιατάκια αδειανά θα βρεις στο καραούλι.
Τα γρέκια στις βουνοκορφές χορτάρια τα σκεπάσαν,
οι φούρκες που τα στήριζαν και αυτές εκεί ρημάξαν.
Οι λύκοι πια ανενόχλητοι στα διάσελα διαβαίνουν,
στα γκρεμισμένα μαντριά συνήθως μπαινοβγαίνουν.
Φλογέρες δεν ακούγονται, τον ήχο τους δεν βγάζουν,
το κινητό στην τσέπη τους οι βλάχοι πάντα βάζουν.
Γιατί όλα τα βλαχόπουλα ξέρουν για να σερφάρουν
στο στάλο όταν ξαπλώνουνε μηνύματα να πάρουν.
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Είμαι δικός σου Θεέ μου
Χρυσαυγή Μπόμπολη-Καμπρή
Είμαι δικός Σου Θεέ μου
κομμάτι απ’ τη θεία λάμψη Σου
κινούμαι μεσ’ στην αέναη φλόγα Σου.
Δικό μου, το γλυκό θρόισμα της ζωής,
χρίζομαι μεσ’ στην ομορφιά της,
παρασύρομαι μεσ’ στον παλμό της
και μεθώ με τους γλυκούς χυμούς της.
Όμως σιγά-σιγά μεταβάλλομαι σε άγριο θηρίο
και βυθίζομαι αχόρταγα στην άβυσσο των παθών μου
χάνομαι στα γρανάζια της ανυπαρξίας
και τώρα απελπισμένα σε ψάχνω απεγνωσμένα...
Όμως πώς να με αναγνωρίσεις;
Αφού καμία σχέση δεν έχω με το δικό Σου θείο πλάσμα;
Ξεχνώ ότι μόνος μου δημιούργησα
την πάχνη της απόστασης,
ότι μόνος μου ρύπανα το θεϊκό Σου έργο.
Κι όμως τολμώ να Σ’ αναζητώ μένοντας πάντα ίδιος,
μακριά από το φως της αλήθειας και της υπέρτατης αγάπης.

Και ήρθες να με βρεις
Άννα Μοσχονίδου
Σηκώθηκες νωρίς
ήρθες να με βρεις.
Στενάχωρή μου εσύ καρδιά
έλα με αγάπη, με καρδιά.
Στην πόρτα μου σ’ αντίκρισα.
Φλόγες αγάπης πετάχτηκαν έξω.
Σ’ αγκάλιασα σφιχτά
ζεστάθηκε η καρδιά.
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Μα το άδειο σου φιλί, μ’ έκοψε σαν
[γυαλί.
Σβήστηκαν οι φλόγες,
στέρεψαν τα λόγια.
Μίλησαν τα μάτια, αμέσως στη σιωπή.
Τελικά γιατί ήρθες να με βρεις;
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Μητρικά χέρια
Φιλίτσα Λέρτα-Αθανασέλλου
Δυο χέρια τόσο ιερά βρέφος που με κρατούσαν
μέρα και νύχτα πλάι μου τον κόπο αψηφούσαν
χέρια, που σκόρπιζαν στοργή μ’ έν’ απαλό τους χάδι
σαν ουρανοί μου έστελναν ακτίδες στο σκοτάδι.
Τα χέρια που με κράταγαν στα μυροβόλα στήθη
το βάλσαμο μου πρόσφεραν και η ζωή ανεστήθη
τα χέρια που με ζέσταιναν στο κρύο του χειμώνα
με τη στοργή τους ένιωθα ολάνθιστο λειμώνα.
Τότε που απ’ τα χέρια της τα τρυφερά κρατιόμουν
πάντα με δέος και στοργή από αυτά κρεμόμουν,
εφάνταζαν στα μάτια μου υπέρτατη μαγεία
και στην ψυχή μου έσταζαν μια θεία ευλογία.
Σ’ αυτά τα χέρια έβρισκα απάνεμο λιμάνι
μα όποιον ύμνο κι αν τους πω, εμένα δε μου φθάνει
τα χέρια αυτά που μου ’δειχναν το δρόμο πάντα ίσο
όταν βρεθώ στο πλάι τους σκύβω να προσκυνήσω.
Χέρια που δε θα ξεχαστούν όσο υπάρχει ζήση
δε θα μπορέσ’ από το νου τίποτα να τα σβήσει.
Πάντα θα γέρνω ευλαβικά στης μάνας μου τα χέρια
και θα τα νιώθω πλάι μου σαν άγια καντηλέρια.
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Βυτίνα
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

Κατάφυτο από πλάτανους

Ανάσα είναι του Θεού,

Οπου κοιτάξεις θε να βρεις

Ζαλίζεσαι απ’ το πράσινο

Ντόμπροι μα και ρομαντικοί

Αν τύχει και βρεθείς εκεί

Τέλος δεν έχουν οι χοροί,

Ισως και να παρακαλάς

Ορόσημο στην αρχοντιά

Να γιατί τούτο το χωριό,

Βάλσαμο μέσα στις ψυχές

Αφού εκεί γεννήθηκε

που ζούνε νιοι και γέροι,
από τα πιο ’μορφα χωριά
χειμώνα-καλοκαίρι.

χαρές και γιορτινάδες
και άν το θέλεις, θα γευτείς
νόστιμους καγιανάδες..

και με περίσσιες χάρες,
από το βράδυ ως το πρωί
δουλειά, μα και καντάδες..

στα συχνοπανηγύρια,
μ ενδυμασία τοπική,
με κράσο και καρύδια!

και στη φιλοξενία,
αυτή η καθάρια λεβεντιά,
των «εν τη Γορτυνία»!

των μόνιμων κατοίκων,
οι θύμησες από το χτες,
των λουλουδιών, των βίκων.
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του Παραδείσου κόρη,
έγχρωμο τόξο τ’ ουρανού
...παλιοελλήνων δόρυ.

ομορφιάς πουρναροτοπίο
και τις καθάριες τις πηγές,
με το νερό το κρύο.

σ’ αυτόν τον θείο τόπο,
ποτέ σου δε θα βαρεθείς
και δε θα νιώσεις κόπο.

εκεί ν’ αποθάνεις,
στα χώματα τα ιερά,
στων Άγιων το ...λιμάνι.

είναι ευλογημένο
και από τ’ άλλα τα χωριά
το πιο προοδευμένο!

κι ο Κώστας ο Καλύβας,
όπου «αδεία ποιητική»
αποκαλείται ...Λίβας!...

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 204

Προσφυγιά...
Λευτέρης Χ. Αρμελινός
Μαύρες σελίδες γράφτηκαν, με μάρτυρα τη Σμύρνη...
Χιλιάδες ήταν τα θύματα, αγέλες κατά σμήνη.
Θύτες και θεατές κόμπαζαν, όλοι αλλού κοιτούσαν,
«συνωστισμό» τον βάφτισαν, τα θύματα εκλιπαρούσαν.
Η πατρίδα τους αγκάλιασε, με μύριες δυσκολίες,
τα τραύματά τους επούλωσε, τους έδωσε ευκαιρίες.
Τα χρόνια πέρασαν γοργά, η μοίρα μάς θυμήθηκε
και η μαύρη προσφυγιά για μας δεν κοιμήθηκε.
Οι μεγάλοι ηγέτες βάλθηκαν τη Συρία να ισοπεδώσουνε
και για το συμφέρον τους ένα λαό να ξεσπιτώσουνε.
Οι δουλέμποροι γείτονες, από πόνο τους λυπήθηκαν
και για τη λαθρομεταφορά, τα χέρια τους ελύθηκαν.
Σαπιόβαρκες από ανατολή, με πρόσωπα όλο φρίκη,
μέσ’ του Αιγαίου τα νερά, πνιγμοί, στης θάλασσας την κοίτη.
Στα δικά μας τα νησιά, νύχτα και μέρα βάλθηκαν
τους πονεμένους να κουβαλούν, εκατοντάδες όμως χάθηκαν.
Μάνες με μωρά στην αγκαλιά, πνιγμένους τους συνέλεγαν
και όσοι στα παράλια έφταναν, για τους χαμένους έκλαιγαν...
Φρίκη! Η λέξη είναι φτωχιά! Η δυστυχία καλπάζει,
ο Δάντης έστησε χορό, το θάνατο προστάζει.
Οι Έλληνες γνώστες του ξενιτεμού, στον κόσμο σκορπισμένοι.
Και πώς το βιώνουν διαχρονικά, είναι καλά πεισμένοι.
Μέσα σ’ αυτή τη συμφορά, χέρι βοηθείας έδωσε,
κι απ’ του Αιγαίου μας τα νησιά, όσους μπορούσε έσωσε.\
Η Ελλάδα εκβιαζόμενη, στρατόπεδο πονεμένων ψυχών κατάντησε.
Παρ’ όλη την οικονομική της συμφορά, πάλι θετικά απάντησε.
Η λύση μία. Είναι απλή, την ΕΙΡΗΝΗ να προτάξουνε.
Αυτή θέλουν οι λαοί! Και οι γνωστοί πολέμιοι, άλλους τρόπους ας ψάξουνε...
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Αμμόχωστος - Η περδικλωμένη πόλη
Κωνσταντίνος Πάτσαλος
Με τα πόδια στην άμμο χωσμένα,
ως τα γόνατα πεδικλωμένη,
στον Αττίλα την κάνουν θυσία
σ’ ένα άγριο βράχο δεμένη.

“Εγώ είμαι η Κύπρια η Αρσινόη.
Εγώ είμαι του Τεύκρου μικροεγγονή”.
Το φωνάζει με δύναμη ίσως ακούσουν
στην Ευρώπη της δύσης ταγοί
και προστρέξουν να την λευτερώσουν
...μα το παίζουνε όλοι κουφοί.

Τάχα ποια νάν’ αυτή η κοπέλλα
και ποιανών αμαρτίες πληρώνει
κι υπομένει, το σώμα ματώνει,
μα ελπίζει σαν την Ανδρομέδα
να φανεί απ’ τη Δύση έν’ άλογο,
φτερωτό σαν τον Πήγασσο
κουβαλώντας μαζί τον Περσέα.
Κι όταν βλέπει στο πέλαγος να ’ρχεται
[κάποιο καράβι
κι όταν δει στον ορίζοντα κάποιο πουλί
[να πετάει,
κάνει σήμα και μπήζει φωνή:

Και περνούνε οι μέρες, περνούνε τα χρόνια
η Αμμόχωστος υπομένει ακόμα,
η Κυπρίς Αρσινόη
υποφέρει στο βράχο δεμένη
μα ελπίζει σαν την Ανδρομέδα
να ’νεφάνη ο Πήγασσος
φτερωτός γοργοπόδαρος
κουβαλώντας μαζί τον Περσέα
.................................................................
φέρνοντάς της την ελευθεριά.

Ταινία τρόμου
Έφη Ανδρεοπούλου-Παχού
Τυφλή πορεία
η ζωή που προσπερνά
και φόβος άδηλος το βράδυ,
που πολεμούν τα ξωτικά
κι όλο βρυχιώνται στο σκοτάδι,
Ο Κρούγκερ μ’ άγριες νυχιές
τα όνειρα κατασπαράζει
βρυκόλακες ή λάμιες γλιστερές
κι ο τρόμος άγριος ουρλιάζει.
Η τηλεόραση έχει ταινία
αμερικάνου σκηνοθέτη
που με παράξενη μανία
τη φρίκη έτσι καταθέτει.
78

Κι εσύ βουβός, καθηλωμένος
ρίγη να σε διαπερνούν
όμοιος καθρέφτης ραγισμένος,
που οι δολοφόνοι θα σε βρουν
το είδωλό σου όταν δουν.
Κι όσο κι αν κρύβεσαι στο σκότος
πώς περιμένεις την αυγή;
Ο φόνος στην εφημερίδα
κι ο δολοφόνος στη βροχή
ύπουλα πως καραδοκεί,
κάποιας εξάτμισης ο κρότος
με μια ριπή σε εκτελεί.
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Αετόπουλο
Γιάννης Τζαμπούρας
Διπλώσαμε τις σημαίες μας,
κρυώσαμε τις καπνισμένες κάνες των ντουφεκιών μας.
Σηκώσαμε το τελευταίο λάβαρο, σηκώσαμε τον σκοτωμένο αρχηγό.
Πήραμε τον ανήφορο για τα απάτητα βουνά.
Εκεί φτάσαμε λαχανιασμένοι,
μετά από χωρίς στιγμή τρεχαλητό.
Μπήκαμε στα τελευταία οχυρά μας,
μέχρι να ’ρθει η επόμενη επανάσταση,
για να μας αναστήσει.
Ένας βαθύς κι ανήλιαγος λήθαργος άρχιζε.
Τα φύλλα του φθινοπώρου άρχισαν να μας σκεπάζουν.
Ο χειμώνας θα ’ναι βαρύς και πολύς κόσμος,
θα πεθάνει απ’ το χιονιά της πόλης.
Τώρα οι ουρανοί μας, οι θάλασσές μας
και τα λιβάδια μας ματώνουνε,
από τα βουβά δάκρυα των προγόνων μας.
Η βροχή μας συνοδεύει μέρα-νύχτα
και πίνουμε το νερό από τις φυλλωσιές.
Κάποια παλληκάρια κούρνιασαν στα φυλάκια,
σαν αετόπουλα, να μας φυλάνε...
με τα κόκκινα φτερά τους απλωμένα.
Μακάρι να ξαναπετάξουν οι αετοί μας,
να πετάξουν και να φέρουνε ελεύθερους ανέμους,
να πετάξουν και να φέρουνε πάλι ξαστεριά,
στα αγριεμένα πρόσωπά μας.
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