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Ε

ΞΑΝΤΛΟΥΜΕΝΗΣ της 4ετίας (20142018), στις 15 Ιανουαρίου, στο Δικοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, καλούμεθα ν’ αναδείξουμε νέο. Πρέπει να
δοκιμασθούν πρόσωπα που έχουν αγάπη,
σεβασμό και μεράκι για το Σωματείο και τα
μέλη. Με υπομονή κι επιμονή, οργανωμένα και μεθοδικά, να πορευτούν αυτόνομα και αποτελεσματικά. Να σταθούν στη
Στέγη και στις εκληλώσεις, στα νέα βλαστάρια που ανοίξαμε δρόμο, από την Ελλάδα
και την Κύπρο, με τους Διαγωνισμούς και
στους νέους δημιουργούς. Ν’ ανοιγεί η
θύρα διάπλατα και με χαμόγελο να μπάζει
στη λειουργία. Κυριαρχικά να δίνουν κίνηση, ψυχή και μορφή. Ποιος μπορεί να
στέκεται ορθός σ’ ένα ουρανό γεμάτο σύννεφα και η μπόρα να περάσει και ο ουρανός να ξαστερώσει; Ν’ απορροφούν τη
δραστηριότητα και να δίνουν διαλεγμένο
ένα σύνολο μιας εκθετικής περισυλλογής
και τα βλέμματα να είναι στραμμένα σ’ εμάς
στην Ένωση; Τούτο είναι το σπουδαιότερο:
Τα πρόσωπα!... Αυτά εμπιστευόμαστε. Ως
Πρόεδρος, αυτά τα χρόνια, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Ένωσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού
και της Εξελεγκτικής Επιστροπής, που ανεβάσαμε το κύρος της Ένωσης. Εύχομαι
καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά
2018, να είναι δημιουργικότατη όπως των
περασμένων χρόνων. Στις Αρχαιρεσίες
(15/1/2018) πρέπει να δώσετε το παρόν...
Λ.Β.Τ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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Κάθε Λογοτέχνης φέρει
την ευθύνη των κειμένων του

Ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2018
Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται
από τις εκδόσεις Καζαντζάκη,
που ευχαριστούμε πολύ.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣ: Άπαντα τα τακτικά Μέλη της Ένωσης
Εξαντλουμένης εντός του έτους 2018 της 4ετούς θητείας των Διοικητικών Οργάνων της Ένωσής μας,
προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων, σύμφωνα με το άρθρο (7) του ισχύοντος Καταστατικού, οι οποίες θα γίνουν στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. (ΧΑΝ Αθηνών, Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος όροφος). Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνουν στις 22 Ιανουαρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με θέματα της ημερησίας διατάξεως.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Ενημέρωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης για τα πεπραγμένα από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία και ανάγνωση της Έκθεσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
3) Κρίσεις επί των πεπραγμένων από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου με έγκριση των πεπραγμένων.
5) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων.
Ζητούμε  να επιλέξετε τα όργανα που αποτελούν: 1) Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 2) Το 5μελές
Πειθαρχικό Συμβούλιο και 3) Την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η θητεία των οργάνων της Ένωσης είναι τετραετής (2018-2022) σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική για όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους θα επισύρει τη διαγραφή του, σύμφωνα με το άρθρο (19) του Καταστατικού
μας. Μπορεί να εφαρμοσθεί η αντιπροσώπευση μέλους, από ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος μας,
το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με εξουσιοδότηση να ψηφίσει αντί αυτού. Σύμφωνα με το ίδιο
άρθρο θα πρέπει τα μέλη να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και για
το 2018. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά, το συντομότερο δυνατόν, για να
συμπεριληφθούν στον εκλογικό κατάλογο. Για να είναι ευχερέστερη η διαπίστωση της αποστολής των
οφειλών μας προς την Ένωση, θα πρέπει να αποσταλούν τα εμβάσματα μόνο ταχυδρομικώς:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου
Τ.Θ. 8231 ΤΚ 10210 Αθήνα
Εάν μετά τη λήψη του παρόντος, έχετε τακτοποιηθεί οικονομικά παρακαλούμε να μη ληφθεί
υπόψη.
2. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα υποχρεούνται όπως υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα
8 Ιανουαρίου 2018, σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Ένωσης για να υπάρξει χρόνος εκτύπωσης των
ψηφοδελτίων. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Γραφείο της Ένωσης καθημερινώς και από ώρα 09.00
έως 13.00.
Αθήνα 1η Δεκεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 205

Αναδρομές-Χριστούγεννα 1921

Τα βαφτίσια της «Αβερωφίνας» στο Θωρηκτό της Νίκης
Αφιέρωμα στην ηρωίδα Ελληνίδα γυναίκα
της θάλασσας και της στεριάς

Δ

ιαβάσαμε με χαρά στο 204 τεύχος
του καλού περιοδικού «Λογοτεχνική Δημιουργία» την επίσκεψη
(20- 7-2017) του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Χ. Χαραλαμπόπουλος
της « Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών» κ.ά.,
με επικεφαλής τον ακαταπόνητο Πρόεδρό της κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, εθιμοτυπικά και για πολιτιστικούς λόγους, του
θρυλικού πλοίου του πολεμικού Ναυτικού-Θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ».
Το γεγονός, καθόλα αξιοπρόσεκτο για
τα χρονικά του πνευματικού Σωματείου
δίνει την αφορμή ν’ ανατρέξουμε στα

βαφτίσια επί του ταχύπλοου ιστορικού
αυτού πλοίου μιας Ελληνοπούλας, «θήλεος τέκνου» των Μικρασιατικών παραλίων από το πλήρωμα του εύδρομου καταδρομικού με τελετάρχη του μυστηρίου
ένα διακεκριμένο κληρικό, εφημέριο του
ως άνω τετιμημένου σκάφους «Γ. Αβέρωφ» το έτος 1921.
Είναι ο λόγιος Αρχιμανδρίτης τότε,
και ακολούθως εξαίρετος Μητροπολίτης
της ιστορικής Μητρόπολης Τριφυλίας και
Ολυμπίας (1922-1938), ο αοίδιμος Ανδρέας Τριανταφύλλου, από την ιστορική
νήσο του Αργοσαρωνικού Σπέτσες, «το
νησί των αρωμάτων», που ξεχωρίζει με

Ο Κυβερνήτης του Θωρηκτού «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» Αρχιπλοίαρχος Σωτήριος Χαραλαμπόπουλος
Π.Ν. ξεναγεί τα μέλη του Δ. Σ. της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών στους χώρους του πλοίου.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Το Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» επισκευαζόταν στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά το Καλοκαίρι του 2017,
που το επισκέφτηκαν κι ενημερώθηκαν από τον Κυβερνήτη του, Αρχιπλοίαρχο Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο Π.Ν., τα μέλη του Δοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

τη διακονία του στο αήττητο αυτό καράβι, το οποίο μεταφέρει την ιστορία
δύο παγκοσμίων πολέμων, και στην πλειάδα των ιεραρχών επίσης διαχρονικά
τόσο για τη θεολογική και θύραθεν πνευματική του κατάρτιση και συγκρότηση,
όσο παράλληλα στο άμεμπτο ήθος και
τα ανθρωπιστικά του αισθήματα, την
κοινωνική ποιμαντική, ως επιβεβαιώνει η
«έξωθεν καλή μαρτυρία», η ιστορία και
παράδοση του τόπου.
Το κοριτσάκι είχε νονούς όλους τους
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες του εμβληματικού πλοίου που δώσανε στη νεοφώτιστη το όνομα «Αβερωφίνα!». Επειδή όμως, ήταν 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, πήρε
και το πρόσθετο όνομα Ευγενία, εορτή
της οσιομάρτυρας.
Το «Αβέρωφ» κατά το δεκαήμερο
16-26 Δεκεμβρίου 1921 ακολουθούσε το
4

δρομολόγιο: Κωνσταντινούπολη-ΚίοςΜουδανιά-Πάνορμος-Αλώνη-Κωνσταντινούπολη. Είναι το θωρηκτό της Νίκης
για τους Έλληνες και «διαβολοβάπορο»
(σεϊτάν παπόρ) για τους «αθαλάσσωτους
εξ ανατολών γείτονας», όπως ο γλαφυρός κάλαμος του εν λόγω Επισκόπου
συγγραφέα Ανδρέα Τριανταφύλλου χαράσσει στο δικό του ημερολόγιο (περ.
«Οι Τρεις Ιεράρχαι») των χρόνων εκείνων και του πλοίου ομοίως, πάνω στο
οποίο διακονεί. Αρμένιζε στο ήρεμο πέλαγος της Βασιλεύουσας «ανά την Πόλιν
των ονείρων», καθώς σημειώνει, εκτελώντας περιπολίες στην Προποντίδα και
στη Μαύρη θάλασσα.
Είχε αγκυροβολήσει στον τελικό προορισμό του στην πάγκαλη μικρή και συμπαθή νησίδα της Αλώνης, μπροστά στο
χωριό ονομαζόμενο επίσης Αλώνη (Πασά-Λιμάν) κατάφυτης από αμπέλια και
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ελιές και που είχε ορισθεί να κάνει Χριστούγεννα το «Γ. Αβέρωφ» με ολόκληρο
το πλήρωμά του.
Στην πρύμνη κάθονται περήφανοι οι
σύντροφοι Οδυσσέας και Όμηρος αψηφώντας τ’ ανεμοταράγματα και τα πελώρια κύματα του πελάγους, ενώ πλήθος
αγγέλων φτερουγίζουν στο δρόμο του.
Τραγουδούν όλοι την Ιστορία των Αχαιών,
τις περιπέτειες και τους ηρωισμούς του
Τρωικού πολέμου, τα συμβάντα Ελλήνων
και Τρωαδιτών, τη βάση εκείνης της σύρραξης με θάρρος και τόλμη προς τα
μπρος, προς το Σπήλαιο της Βηθλεέμ
που πάνε τώρα για να γιορτάσουν τη
θεία Γέννηση στον Άγιο Νικόλα του επικού πλοίου τους.
Συγκεκριμένα, δέκα ημέρες ενωρίτερα της μεγάλης εορτής Γενεθλίων του
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Θεανθρώπου Κυρίου, το «θωρηκτό της
νίκης» που δεν αφήνει αδιάφορο κανένα
Έλληνα για τη δράση του στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Β΄ Παγκόσμιο,
έπρεπε να αποπλεύσει από το λιμάνι της
Βασιλεύουσας και τα «Χριστούγεννα»
να γιορτασθούν έξω αυτής. Σύμφωνα,
λοιπόν, με την εντολή των προϊσταμένων
το καταδρομικό «Γ. Αβέρωφ» ξεκίνησε
προς τα γραφικά νότια παράλια της
Προποντίδας με ενδιάμεσες ανακοπές
της πορείας στην Κίο, στα Μουδανιά και
στην Πάνορμο.
Οι Έλληνες κάτοικοι των πόλεων αυτών ακράτητοι και ενθουσιώδεις τρέχανε να ιδούν και να θαυμάσουν το θωρακισμένο ιστορικό και θρυλικό Καράβι
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Κατέκλυζαν τον περίκαλλο μικρό ναό

Στο σαλόνι του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» από δεξιά ο Πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Β. Τζόκας,
η ταμίας κα Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, ο Γεν. Γραμματέας Απόστολος Φορλίδας και η αντιπρόεδρος κα Πολυξένη Γιάχου.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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του σκάφους, την ομορφοκκλησιά του
Αγιοθαλασσίτη Νικόλαου για ν’ ανάψουν το κεράκι της προσευχής και της
ευγνωμοσύνης τους στο Θεό, όπως και
στον ίδιο τον Άγιο των Μύρων της Λυκίας, που είναι «Κανόνας πίστεως και
εικόνα πραότητος», κατά το Απολυτίκιό
του.
Γράφει ο εν λόγω εφημέριος με τη
δική του συγκίνηση και παρατηρητικότητα: «Ω ευσέβεια του Έλληνος, ω πατροπαράδοτος αυτού θρησκευτικότης
(...) Ω ιερά χώρα της Μικράς Ασίας πού
και αν προς σε στραφώ δεν θα συναντήσω σωρείαν εθνικών και θρησκευτικών αναμνήσεων; Είσαι η κοιτίς του
Χριστιανικού Ελληνισμού, είσαι η χώρα
εκείνη, εν η μεγάλα στοιχεία κεκοίμηται».
Το «Αβέρωφ» αγκυροβόλησε στον τελικό προορισμό του και ο συγγραφέας
μάς δίνει ευκαιριακώς βραχείες εκκλησιαστικές ειδήσεις: «εις την μικρά και συμπαθή νησίδα της Αλώνης προ του χωρίου αυτής Πασά-Λιμάν ορίσθη όπως
τελεσθώσιν τα Χριστούγεννα. Η νήσος
έχει πολλά μοναστηριακά κτήματα ανήκοντα εις την Μονήν Κουτλουμουσίου εν
Αγίω Όρει και εις τον Πανάγιον Τάφον.
Έχει όμως και ιδίαν Μονήν, το “Παραδείσιον” επ’ ονόματι της Αγίας Παρασκευής
τιμωμένην. Πλησίον δε του Πασά-Λιμάν
υπάρχει και ο τάφος των λειψάνων της
Αγίας Μάρτυρος Βάσσης κ.λα.».
Μετά από λίγο, μια «πενιχρά λέμβος» πλεύρισε το θωρηκτό, αποβίβασε
δύο άνδρες, οι οποίοι ήθελαν να δουν
τον ιερέα Ανδρέα Τριανταφύλλου και
να τον παρακαλέσουν «όπως το θυγάτριον του ενός εξ αυτών βαπτισθεί την
6
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Η εικόνα του Αγίου Νικολάου, που προσέφεραν στο Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ» η Λέσχη Αρχιπλοιάρχων και βρίσκεται αναρτημένη στο πλοίο.

επιούσαν επί του «ΑΒΕΡΩΦ». Ο αρχιμανδρίτης μετέφερε το αίτημα στον κυβερνήτη του πλοίου «όστις πάνυ προθύμως επέτρεψε τούτο και προσεφέρθη
όπως αυτός μετά των αξιωματικών παραστεί ως ανάδοχος».
Την επομένη, εορτή της οσιομάρτυρας
Ευγενίας, προσήλθε όλο σχεδόν το χωριό
για να παρευρεθεί στο μυστήριο του βαπτίσματος μαζί με τον εφημέριο της
Ενορίας ιερομόναχο Αρκάδιο (...) «Ετελέσθη το μυστήριον και εδόθη εις το κοράσιον το διπλούν όνομα “ΑβερωφίναΕυγενία”, το μεν δια το θωρηκτόν, το δε
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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διά την τιμωμένην αγίαν. Μετά ταύτα οι
πάντες προσήλθον εις την αίθουσα των
δεξιώσεων, ίνα λάβωσι διάφορα αναψυκτικά...».
Η «Αβερωφίνα», ήταν· κόρη του Ζαφείρη Ν. Μαρίνου και της Βαρβάρας το
γένος I. Ευδοξιάδη. Παρά τους δύσκολους καιρούς και τις σφοδρές αντιξοότητες το θαρραλέο, ηρωικό και χριστιανικό αυτό ζευγάρι επέλεξε να αποκτήσει
σ’ αυτά τα άγια χώματα της Αλώνης εννέα παιδιά! (Άννα, Γιάννης, Νίκος, Όλγα,
«Αβερωφίνα-Ευγενία», Φωτεινή, Στέλλα,
Μαριγώ, Ευδόξιος).
Σε μερικούς μήνες το μέτωπο κατέρρευσε, η μικρασιατική ήττα έλαβε διαστάσεις. Χιλιάδες Έλληνες Χριστιανοί,
ως γνωστόν, εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους. Τα καραβάνια
της προσφυγιάς συμπαρέσυραν στο
διάβα τους «τας αθώας ψυχάς» από τις
καταγάλανες ακτές της Βιθυνίας και
την περιοχή της Προικοννήσου. Έτσι,
εξανδραποδίσθηκαν και οι κάτοικοι από
«την μικράν και συμπαθή νησίδα της
Αλώνης» παίρνοντας μαζί μες την καρδιά τους την πίστη στο Χριστό και στην
Πατρίδα και στους κόρφους τους την
εικόνα της Αγίας Βάσσας από το ομώνυμο εκκλησάκι που είχαν κτίσει το
1911. Τραγικός ο ξεριζωμός. Δυσκολότατο και το ριζοβόλημα στα νέα χώματα, εδώ στην ιστορική, φιλόξενη και
εύκαρπη Αχαΐα.
Η «Αβερωφίνα», λοιπόν, με τους συγγενείς της και δεκάδες άλλες οικογένειες Αλωνιστών βρέθηκαν κατόπιν πολλών ταλαιπωριών, στην ευλογημένη γη
της Αιγιαλείας. Στον εκεί δημιουργηθέντα προσφυγικό συνοικισμό, η αναδεξιΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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μνιά του «Αβέρωφ», μεγάλωσε, πήγε
στο Σχολείο, έγινε στη συνέχεια υποδειγματική σύζυγος και μάνα κατάφορτη
με τις αρετές των Ιώνων Μ. Ασίας,
έφθασε ως τα γεράματα με μια λαμπρή
και ευγενική, επώνυμη της Ευγενίας, οικογένεια και θαυμαστή προκοπή. Η
μνήμη όλων των προσώπων του παρελθόντος εδώ ας είναι αιώνια!
Ασφαλώς θα ανέτρεξε και στην Τριφυλία και Ολυμπία για να γνωρίσει τον
ιερέα, Επίσκοπο εκεί Τριφυλίας και Ολυμπίας που την είχε βαφτίσει. Ακόμα και
σήμερα όταν ο ανώνυμος διαβάτης, σαν
άλλος Ανδρέας Τριανταφύλλου, περπατήσει στους δρόμους της γειτονιάς της
«Αβερωφίνας», θα αφουγκραστεί τα
οδωνύμια εκείνων των ιερών τόπων της
πατρίδας της, τη βαθύτερη και απόκοσμη ηχώ τους, όπως οδός Ελλησπόντου,
Προποντίδας, Κυζίκου, Μαρμαρά, Προικοννήσου, Κούταλης κ.ά. Θα ακούσει την
Αγία Βάσσα, που οι Ολύμπιοι ύψωσαν
την ιερή Εικόνα της στο λόφο των «Βασσών» Φιγαλίας (οροσειρά Λυκαίου
όρους), εκεί που φαντάζει αγέρωχα ο
αρχαίος Ναός «Βασσίτας Απόλλων» –
γνωστός Επικούριος Απόλλωνας (κτίσμα
του 430 π.Χ. περίπου).
Το γεγονός γεμίζει την ψυχή μας με
ιερές σκέψεις, πατριωτικές και θρησκευτικές ανασκιρτήσεις, άγια αισθήματα
και περηφάνια, μάλιστα σ’ αυξητική
τάση πατώντας τα δάπεδα του «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ποντοπόρου εσχάτως στα αγιασμένα νερά της νύμφης του Θερμαϊκού
και πόλης του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, μεγάλη και ευρύχωρη θάλασσα
της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας.
Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

7
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Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»
Πολυξένη Χούση
Των Ελλήνων τα σπλάχνα ριγούνε
στης μορφής σου το κλέος εμπρός
δακρυσμένα τα μάτια ποθούνε
ν’ αντικρύσουν της δόξας το φως.

Στο σκαρί σου ανασαίνει η ανδρεία
με Θεού και ανθρώπων βουλή
Έλλη, Λήμνος προστάζουν τις δάφνες
να ευωδιάσουν ψυχής την αλκή.

Να πυρσώσεις ξανά την ελπίδα,
να ατσαλώσεις ξανά την ορμή
κραταιά να ορίσεις τη ρότα
για της νίκης τη νέα πνοή.

Έλλην ναύτης κρατά τη ζωή σου
αξιοσύνης σηματωρό.
Φέγγε, φάρος πατρίδας αδούλωτης
Ω! ΑΒΕΡΩΦ καράβι ιερό.

8
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λ ογ ια αγαπ η ς . . .
κ. Λευτέρη Β. Τζόκα
Πρόεδρο Ε Ε Λ
Δόρδου 35
104 43 Αθήνα
Αγαπητέ Λευτέρη,
Σ’ ευχαριστώ για
τη φιλοξενία στη
«Δημιουργία» σου.
Κάνεις ωραία δουλειά
και προσέχεις τους
νέους, που είναι το
αύριο της Λογοτεχνίας μας.
Κάτι τέτοιο κάνω κι εγώ
με τα «ένθετα» Ανθολογία
και ΔΙ.Ν.Λ.
Να είσαι καλά και
να δημιουργείς.
Μιχάλης Σταφυλάς
Ένα βιβλίο με γράμματα του
Κοτζιούλα στον αρχιτέκτονα
Πάνο Τζελέπη σου το έχω
στείλει; Έκδοση προ 4ετίας.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Ο ύμνος του καλλιτέχνη

Λευτέρη Τζόκα,
Και εκεί που θεωρείσαι απών ΕΣΥ, ακτινοβολείς το υπερκόσμιο φως, έτσι καθώς η πένα
σου χαράζει στο χαρτί, νοητικούς δρόμους, εκπέμποντας φως και ζωή σε άπειρα, και ανύποπτα
υπαρξιακά «ΕΙΝΑΙ», που είναι τόσα, όσα και τα ανοίγματα της ιδεολογικής ορμής σου, βασανιζόμενος από το ίδιο σου το πόνημα σαν ασυνείδητος μαζοχιστής.
Μέτρησες ποτέ πόσους δύσβατους δρόμους έχεις φωτίσει; Δεν μπορείς, όπως δεν μπορείς
να μετρήσεις τ’ αστέρια.
Πόσες ψυχές γονατισμένες έχεις σώσει; Δεν μπορείς να ξέρεις, όπως δεν μπορείς να ξέρεις
πόσα άστρα πέφτουν στο σύμπαν...
Δεν είσαι ένα απαλό φως, ούτε μια λάμψη, που δεν πρόλαβε να φωτίσει τα σκοτάδια... Είσαι το μοναδικό φως, που τα όνειρα φουντώνουν και σπέρνουν στο νου απέραντα λιβάδια
ιδεών, που διώχνουν τα σκοτάδια... Είσαι η αόρατη φωτιά, αναγνωρίσιμη, από εκείνα τα πνεύματα που ακολουθούν τις διαδρομές της αναζήτησης. Και στάχτη να γίνεις, αν το μικρόβιο της
γραφής σε κατέχει, την άλλη στιγμή, από της νύχτας τους ήλιους, θα ξεπροβάλλουν στο πνεύμα
σου φρέσκα βλαστάρια, έτοιμα, με τα μπουμπούκια τους που θα σου ψιθυρίζουν ύμνους στ’
αυτί ολονυκτίς κι ολημερίς και ησυχασμό δεν θάχεις, αν δεν δώσεις όλο σου το αίμα, αλλά και
το νου, τις αποθήκες αν δεν σκορπίσεις όλες στο χαρτί... Και ακόμα, αν την ίδια σου τη ζήση
πρόσφορο δεν κάνεις, ησυχασμό δεν θάχεις. Απο σένα τον ίδιο είσαι καταδικασμένος...
Ρηνούλα Τόδουλου

Δύο μπουκέτα άνθη
Λευτέρης Β. Τζόκας
Στη Νίνα
Πάνω στο τραπεζάκι είναι νοτισμένα,
δύο μπουκέτα που ’βαλες το βράδυ,
είναι ανθάκια απ’ τα τόσο χαϊδεμένα,
κυκλάμινα και κίτρινα ζουμπούλια στο σκοτάδι.
Είχα μαζέψει ένα-ένα με το χέρι,
ψηλά εκεί στο βουνό, στα νέφη,
που ο βοριάς, ο ήλιος, τ’ αγριοκαίρι,
ολοχρονίς με περισσή αγάπη τρέφει,
για να στολίσουν του σπιτιού μας το σαλόνι,
να φύγει η παγωνιά που ’μαστε μόνοι.
Μεταλαβιά θείου λυρισμού!
Πέμπτη, 5-10-2017, ώρα 5.10 πρωί
10
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Στη ΧΑΝ διαβάστηκαν βραβευμένα κείμενα μαθητών
που συμμετείχαν στους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2016-2017

Τ

ην Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, στις
6:30 μ.μ., στην αίθουσα της ΧΑΝ (Ακαδημίας 36 και Ομήρου) η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, κάλεσε μαθητές και μαθήτριες
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, που συμμε-

Επιτροπών, μέλη και φίλοι της Ένωσης. Μετά
την ανάγνωση των έργων τους, οι μαθητές
και οι μαθήτριες, τιμήθηκαν με Αναμνηστικά

τείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό σχολικού έτους 2016-2017, να διαβάσουν
τα βραβευμένα ποιήματα και διηγήματά τους
ενώπιον των μελών και φίλων της Ένωσης.
Στην πρόσκληση της Ένωσης ανταποκρίθηκαν πολλοί μαθητές, μαθήτριες, γονείς και
κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί μέλη των Κριτικών

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

11

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 205

Διπλώματα, που απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Ήταν ο Σπύρος Ραδίτσας, Αναστάσιος

Ύστερα από τον σύντομο χαιρετισμό του
Προέδρου της Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα, ο
λόγος δόθηκε στην Ταμία και υπεύθυνη του
λογοτεχνικού διαγωνισμού για παιδιά και

Τύμης, Χρυσάνθη Τίγγελη, Νίκος Κακαϊδής,
Αντώνης Μικέλης, Χρήστος Καραπιπέρης,
Κώστας Ράμμος και Βαλεντίνα Μπατσάλ.

εφήβους κυρία Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, η
οποία, αφού ευχαρίστησε τα μέλη των κριτικών επιτροπών για τη βοήθεια που προσέφε-

12
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ραν, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, τα τελευταία πέντε χρόνια, να ωθήσει τα παιδιά να εκφραστούν και να δημιουργήσουν, και να τα

τους φόβους και τις ανησυχίες μας, για να
απολαύσουμε τη στιγμή εκείνη αλλά και
πολλές στιγμές αργότερα όταν ξαναδιαβάζουμε το έργο μας. Το γράψιμο μας ηρεμεί,

παροτρύνει να ασχολούνται με τη λογοτεχνία, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους.
«Όλοι μας όταν γράφουμε, γράφουμε –είπε–
για να αποφορτιστούμε, για να εκτονώσουμε

μας βοηθά πολλές φορές να οργανώσουμε
τις σκέψεις μας, ενισχύει το αυτοσυναίσθημά
μας, είναι δημιουργία και έχουμε ανάγκη
να δημιουργούμε».
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, που συμμετείχαν και παρουσίασαν τα έργα τους, ποιητικά και πεζά, είναι: Εφραίμ Σπυρόπουλος,
Νίκος Γκίνης, Στυλιανός Γκίκας, Αικατερίνη
Γκίκα, Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα, Μελίνα
Λαμπράκη, Δήμητρα Νικητέα, Πέτρος Φωκιανός, Αδριανή Συριανού, Κωνσταντίνος
Αντωνάκος, Μαρία-Ελένη Τσιρέκη, Αγγελική-Ευφημία Παπαγεωργιάδου και Μιχάλης
Σαρρής.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Ο εορτασμός της 77ης επετείου του ΟΧΙ πέρα από τα σύνορα

Μ

ε λαμπρότητα γιορτάστηκε και
φέτος η 77η επέτειος του «ΟΧΙ»
πέρα από τα σύνορα στα δύο
αναγνωρισμένα στρατιωτικά κοιμητήρια

Αγαθοκλής Παναγούλιας
πεσόντων στην Αλβανία, του Βουλιαρατίου και της Κλεισούρας.
Το επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων ήταν το χωριό Βουλιαράτι ή Βουλιαράτες, εκεί που βρίσκεται το μοναδικό με αναγνωρισμένους πεσόντες
στρατιωτικό κοιμητήριο.
Οι εκδηλώσεις τελούνται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου και συμμετέχουν εκπρόσωποι ελληνικών και ομογενειακών φορέων, συλλόγων, συγγενών πεσόντων καθώς και

πλήθος κόσμου από την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και την Ελλάδα.
Στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) στην
ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κλεισούρας
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων παρουσία της Πρέσβειρας της Ελλάδος στα Τίρανα κ. Ελένης Σουρανή, του ακολούθου Αμύνης
στα Τίρανα και άλλων φορέων.
Ακολούθως, στις 12 το μεσημέρι, στο
χωριό Βουλιαράτι, τελέστηκε δοξολοξία
στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος.
Μετά το τέλος της δοξολογίας σχηματίστηκε πομπή και με επικεφαλής τους μαθητές των σχολείων του Βουλιαρατίου όλοι κατευθύνθηκαν στο στρατιωτικό κοιμητήριο.

Μερική άποψη του στρατιωτικού κοιμητηρίου Βουλιαρατίου

14
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Η πρώτη επίσκεψη συγγενών πεσόντων μετά από 77 χρόνια όπου απελευθερώνονται κρυμμένα
συναισθήματα οκτώ δεκαετιών (περίπου).

Αυτή τη χρονιά η συμμετοχή επισήμων, ομογενών και επισκεπτών από την
Ελλάδα ήταν αρκετά μεγάλη. Μεγάλη
ήταν και η συμμετοχή φορέων του αλβανικού κράτους.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, το
προσκλητήριο πεσόντων και την ενός λεπτού σιγή, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων εκπροσώπων ελληνικών και ομογενειακών φορέων, συγγενών πεσόντων
και Συλλόγων.
Το στεφάνι της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κατέθεσε το τακτικό μέλος της
Ενωσης και της Εξελεκτικής Επιτροπής
Αγαθοκλής Παναγούλιας.
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός
της πρέσβειρας της Ελλάδος κ. Ελένης
Σουρανή.
Συγκινητική ήταν και η παρουσία των
συγγενών των πεσόντων, που αναπαύονται στο στρατιωτικό κοιμητήριο.
Φέτος δύο οικογένειες συγγενών πεΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

σόντων μετά από 77 χρόνια στο στρατιωτικό κοιμητήριο Βουλιαρατίου αντίκρυσαν τους τάφους των ηρώων συγγενών τους, που έμειναν για πάντα εκτός
των συνόρων.
Πρόκειται για τους πεσόντες, λοχία
Γεώργιο Καρβούνη του Δημητρίου από
την Αναβρυτή Ναυπακτίας και το στρατιώτη Τσιώκο Κων/νο του Δημητρίου από
την Καστανιά Ευρυτανίας.
Τους συνόδευσε το μέλος μας Αγαθοκλής Παναγούλιας, ο οποίος, μετά από
μακρόχρονη και κοπιαστική έρευνα, τους
εντόπισε και τους ενημέρωσε.
Οι σκηνές ήταν συγκινητικές και για
τις δύο οικογένειες.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, στην
κεντρική πλατεία του χωριού, έγινε η δεξίωση για τους επισκέπτες και τους συγγενείς των πεσόντων και όλοι έφυγαν
ενθουσιασμένοι και αναβαπτισμένοι.
Οι συγγενείς των πεσόντων ανανέωσαν
το ραντεβού για τον επόμενο χρόνο.
15
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Πολεμικά πλάνα του ’40
Δημήτρης Μασούρης
Δίπλα απ’ τα σπίτια στο Βουλιαράτι της Β. Ηπείρου βρέθηχαν δύο νεκρά σώματα
αντίπαλων φαντάρων, ενός Ιταλού και ενός Έλληνα, τρυπημένοι από τις ξιφολόγχες τους, καθώς εφορμούσαν ο ένας ενάντια στον άλλον (εφημερίδες του 1940).

Λεβέντες τα όπλα άδραξαν, πετάχτηκαν στα όρη
να συναντήσουν τον εχθρό, που κούρσευε τη γη τους.
Σειρήνες πανδαιμόνιο, βομβαρδισμοί, αντάρα
ξεχύθη ο κόσμος στις αυλές, στους δρόμους, τις πλατείες,
πόλεμος, έλεγαν πνιχτά με ρίγος και με κλάμα.
Τ’ αηδόνια στα βάτα σίγησαν και τα πουλιά κρυφτήκαν
κι οι ουρανοί εγέμισαν με πλήθος αεροπλάνα.
Η γη στην Ήπειρο βογγά, σπίθες οι ξιφολόγχες
αγγέλλουν την εφόρμηση, βρυκόλακας το χιόνι
παγώνουν κι αχρηστεύονται τα πόδια και τα χέρια.
Φαντάροι με πείσμα μάχονται να σώσουνε τη γη τους
απ’ τη σκλαβιά, που μια νυχτιά οι ξένοι σκαρφιστήκαν.
Γυναίκες μάνες κι αδελφές στα σπίτια μόνες μείναν
με τους αμάχους γέροντες και τα παιδιά στην κούνια.
Κι εκείνες στη συσκότιση κάτω απ’ το λυχνάρι
κουβάρια μαλλιά απλώσανε κι αρχίσαν με βελόνες
να πλέκουν γάντια και κασκόλ, φανέλες στους φαντάρους
και οι βελόνες άστραφταν ψηλαφητά στην πλέξη
σα ξιφολόγχες μοιάζανε, που το μαλλί σπαθίζαν.
Πολέμησαν πόλεμο βαρύ έγινε αυτός πνοή τους
χωρίς ψωμί κι εφόδια σ’ ανέτοιμη πατρίδα.
Στην Κορυτσά, το Δέλβινο, Ιβάν και Τρεμπεσίνα,
σελίδες γράφτηκαν λαμπρές της ιστορίας τους τόμους,
εχθροί ρωμαίοι και γραικοί σφαγιάστηκαν, χαθήκαν
σώμα με σώμα αγκαλιά με λόγχη τρυπημένα
ατόφια μείναν άθελκτα της θλίψης τα συντρίμμια
πολέμου ευθύνη αρχηγών να πιάσουν ένα αστέρι
νίκης, τη Νίκη ρώτησαν, αν τέτοια πλάνα θέλει;
16
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H 28η Οκτωβρίου 1940
Λευτέρης Β. Τζόκας
Απ’ τα βουνά, τις θάλασσες, βγήκανε αιθέρια Νιάτα,
στην άγρια θύελλα Λευτεριάς κι η σπάθη γυμνωμένη,
η Ελλάδα ύμνους έπλεξε και λάμψανε, δες νάτα,
σαν άστρα μες στον ουρανό, ζηλεύει η Οικουμένη.
Το χώμα τούτο το πατούν, την πανοπλία ζωσμένοι,
κρατούν τα φλάμπουρα ψηλά μ’ αμάραντο στεφάνι,
σαν βλέπουνε τη χώρα τους με Δάδα αναστημένη,
στο πεπρωμένο Θεία πνοή και μαντική χοάνη!
Τραβούν μπροστά στον πόλεμο, μοιάζουνε με ζαρκάδια
και οι γυναίκες κουβαλούν με τη δική τους χάρη,
σαν αντριωμένες λέαινες με τα λαμπρά πετράδια·
δεν βρίσκεις άλλους Ήρωες, νάχουνε αυτά τα θάρρη
κι ας γέμισαν οι τόποι τους κι οι λόγγοι με κουφάρια,
φέγγει στη νύχτα η Δόξα τους σαν αυγινά φεγγάρια!...

28-10-2017

Προ των πυλών
Χρυσάνθη Τίγγελη

Λ

υθήκανε τα όρια και τα περιθώρια. Στους δρόμους κείτονται πλέον οι αρμοί
της ψυχής. Προδομένοι παραστάτες οι θεματοφύλακες των οσίων, των ανύπαρκτων ήδη ιδανικών, των κατακερματισμένων αξιών.
Σε στράτες ζόφου και σκότους περιδιαβαίνουν περίλυποι οι στόχοι κι οι πόθοι μας.
Τα όνειρά μας σημαδεμένα σαν πληγωμένα πουλιά αναδιπλώνονται αδύναμα να
πετάξουν στον δηλητηριασμένο ουρανό θανάτου που μας επιφύλαξαν οι ταγοί και
προστάτες μας.
Το αύριο σκοτεινό και αβέβαιο δίχως ελπίδα, δίχως προσμονή.
Οι προσδοκίες μας πλέον ορατές σε δρόμους εξαθλίωσης και προγραμματισμένης
εξόντωσης. Σκοτάδι πηχτό, μαύρη νύχτα κι ανέλπιδη. Τα κοράκια της απληστίας
κρώζουν ανατριχιαστικά, έτοιμα να κατασπαράξουν τους συνετούς, τους αδύναμους,
τους μάρτυρες της καθημερινότητας, τους άγιους των αγίων.
Το νέο ολοκαύτωμα της ανθρωπότητας είναι ήδη προ των πυλών.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Το έπος της μνήμης
Μιχάλης Παγούνης
Δεν ήταν μέρα γιορτινή ούτε καμιά χρονιάρα,
για να χτυπούν τα σήμαντρα και να βοούν ουράνια
μα ήταν μια καματερή, μαύρη πυκνή αντάρα
που βάραινε τους χωριανούς στη βραδυνή αφάνεια.
Εξαφνιασμένοι κι άφωνοι βγήκαν στο μεσοχώρι,
στον Άι-Δημήτρη αμπροστά μελίσσι η πλατέα
και ξάφνου, απ’ την εκκλησιά, κάποιοι μαντατοφόροι
μ’ αρματωμένο τον παπά προβάλανε γενναία.
Κι ένας με χέρι φασκιωτό, ψηλός σαν κυπαρίσι,
το βλέμμα του φως αστέρινο και μ’ όψη φλογισμένη,
σαν τις καρδιές μαγνήτισε του λόγου του η πτύση,
στου μπαρμπα-Ντούλα το βιολί ήχησε φτερωμένη
Κι αντίκρυ αναφάνηκε, σαν πνεύμα του Σαράντα,
ο Μίχος με φθαρτό χακί και με τριμμένη χλαίνη,
γεμάτη θρόμβους, διαμπερή, σάμπως στα επουράνια
να ανεμίζει στο χιονιά χιλιοσημαδεμένη.
Και δίπλα η Βασιλική με το μωρό στο στήθος
και μ’ ένα τσούρμο νιούτσικα να φτάνουνε κλαμένα
τον βάσταξε για μια στιγμή, προτού χαθεί στο πλήθος
και του σιγοψιθύρισε με λόγια τσακισμένα:
–Πού με αφήνεις μοναχή μ’ ένα κλωνί μπουμπούκια,
να βλέπω να τα δέρνουνε μπουρίνια και δρολάπια
και να τα σέρνουν χείμαρροι σε βάραθρα και λούκια
κι εμέ να τρέμει η καρδιά, να γίνεται κομμάτια;
Για σας φυλάγω και τα δυο ακέραια βαθιά μου,
μα τώρα μου κράζει η τιμή τον όρκο να τηρήσω,
για τη γλυκιά τη λευτεριά να ζώσω τ’ άρματά μου
κι αν είναι, δεν θα λυπηθώ, το αίμα μου να χύσω.
18
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...«Επιστροφή». Επιτάφιος
Τάκης Παπαδημητρίου
Σκέψεις που σαν νερό κυλούν, σαν τους χαμένους κρίκους
μιας αλυσίδας όμορφης, μιας φιλόστοργης μνήμης
που με γυρνούν στο παρελθόν, με κάνουν να θυμάμαι
«Επιστροφή» στα πάτρια στα καταγωγικά μου μέρη
στην ηλικία την παιδική, στα σχολικά μου χρόνια!
Τότε που τρέχοντας κρυβόμουν, στην αγκαλιά της μάνας.
Βλέπω την παλιά γειτονιά, το πατρικό μου σπίτι,
τους φίλους μου τους παιδικούς, γονέους και δασκάλους,
μ’ αγάπη όλους χαιρετώ, όλους τους αγκαλιάζω.
Θυμάμαι τι κάνανε, τι λέγανε, το γέλιο τους, το κλάμα.
Μου φεύγει δάκρυ στα κλεφτά η μνήμη με πληγώνει.
Η «επιστροφή» μου φαίνεται, οδυνηρό ταξίδι.
Μαχαίρι μαυρομάνικο μες στην καρδιά μπηγμένο,
όχι θωπεία απαλή δεν είν’ απαλό χάδι.
«Επιστροφή» Επιτάφιος! Απόδραση χαμένη
και ουτοπία μάταιη, όνειρο προδομένο,
στερνός αποχαιρετισμός, σαν νεκρικό ξόδι!
		

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Αθήνα, 5/10/2017

19

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 205

Σύναξη
Τάκης Παναγ. Παπαδημητρίου
Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία «ΓΚΛΟΡΙΑ»
κρατώντας πανό με συνθήματα γραμμένα
άνεργα κορίτσια και αγόρια
με δυο και τρία πτυχία το καθένα!
Η Μίνα, η Ελένη, η Μαρία,
ο Ορέστης, ο Κώστας, ο Βαγγέλης,
η Γιώτα, η Βούλα, η Λυδία,
ο Γιώργος, ο Αντώνης, ο Μιχέλης.
Άνεργοι όλοι, δυστυχώς κι απελπισμένοι
στη μπροστινή γραμμή νιάτα θυμωμένα
και πίσω ακολουθούν πληθώρα απολυμένοι
κορμιά κουρασμένα, τσακισμένα.
ΕΛΛΑΔΑ μου! Πατρίδα λατρεμένη
πώς καταντήσαν τα ιερά, τα όσιά σου!
Εσύ, χώρα χρεωκοπημένη, πουλημένη
κι εμείς θλιβερά απομεινάρια: Τα παιδιά σου!

20
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«Αὐτόχθων Ἕλλην Λόγος»
Γράμματα Πελασγικά Πρωτοελληνικά·
ἀπό τά Ἱερογλυφικά τῆς Κρήτης στήν Μινωϊκή
Γραμμική Γραφή Α΄ και στήν Μυκηναϊκή Γραφή Β΄*

Π

αλαιγενής γλῶσσα καί γραφή ἡ
Ἑλληνική, κληροδότησε γραπτά
μνημεῖα μεγαλωσύνης, τά ὁποῖα
συνέβαλαν στήν ἀνάπτυξη τῆς Παιδείας,

Λεμονιά Ἀντ. Μπαστιάνου
στήν ἄνθηση τῶν Γραμμάτων, στήν ἀκμή
τῶν Τεχνῶν· ἀνέβλυσε ἀθάνατον τό
ἀρχαῖον πνεῦμα Ἑλληνικόν.
«Παιδεία δέ τῶν ἐν ἡμῖν μόνον ἐστίν
ἀθάνατον καί θεῖον».
Πλούταρχος, Ἠθικά 5 Ε

Πρότερον τῶν Τρωϊκῶν γεγονότων
ὑπάρχει Γραφή στήν Ἑλλανία γῆ τῶν
Πελασγῶν Συμπανελλήνων Παναχαιῶν.
«Ἔχειν δέ τούς Ὑπερβορέους ἰδίαν
τινά διάλεκτον καί πρός τούς Ἕλληνας
οἰκειότητα διακεῖσθαι... καί τῶν Ἑλλήνων
τινάς μυθολογοῦσι παραβαλεῖν (παραβάλλω: ὑπάγω διά θαλάσσης, διέρχομαι,
διαπλέω ἀμετάβ.) εἰς Ὑπερβορέους, καί
ἀναθήματα πολυτελῆ καταλιπεῖν γράμμασιν Ἑλληνικοῖς ἐπιγεγραμμέναι.»
Διόδωρος Σικελιώτης Β 47

Κατά τήν Ἀργοναυτική Ἐκστρατεία
Ἀπολλωνίου Ροδίου Ἀργοναυτικά. Ὀρφι* Εἰσήγηση στα 25α ΓΡΥΠΑΡΕΙΑ 2017 της
ἐφημερίδας «ΣΙΦΝΟΣ» της Οὐρανίας Καλογήρου, στό Ταξιαρχάκι Ἀπολλωνία-Σίφνος, στίς 19
Αὐγούστου 2017.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 ά Ἀργοναυτικά - τό πλήρωμα τῆς «Ἀρ
κ
γοῦς» ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ βασιλέως τῆς
Ἰωλκοῦ Ἰάσονος, συνάντησε τόν θεόν
Ἀπόλλωνα κατευθυνόμενον πρός τήν χώραν τῶν Ὑπερβορείων, γενέτειρα τῆς μητέρας του «Λητοῦς» κατά τήν ἀρχαιοτάτην παράδοση. Οἱ φιλέλληνες κάτοικοι
τῆς ἱερᾶς πόλεως του θεοῦ εἶχαν δική
τους διάλεκτο καί στήν πλειονότητα ἦταν
κιθαριστές... Παραδίδεται ἐπίσης ὅτι μερικοί ἐκ τῶν Ἑλλήνων διέπλευσαν στούς
Ὑπερβορείους. Παρέθεσαν, προσέφεραν
πολυτελῆ ἀναθήματα «ἐπιγραγραμμέναι μέ γράμματα Ἑλληνικά.»
Ἡ περιώνυμος ἐκ Τεγέας ποιήτρια
Ἀνύτη, ἡ ἐπιλεγομένη «θῆλυς Ὅμηρος»,
ἐκφράζει σέ ἀρχαία Ἑλληνική ἐπιγραφή
– ΕΛΛΗΝ. ΑΝΘΟΛΟΓ. 16, 292-293 TLG
– μέγιστο θαυμασμό πρός τόν θεῖον
Ὅμηρον, ὁ ὁποῖος «ἔγραψε», «ἐχάραξε»
τά δύο ἔτη, τόν Ἰλιακόν Πόλεμο καί τόν
Νόστο τοῦ Ὀδυσσέως.
(Ἡ ἀποθέωση τοῦ Ὁμήρου. Πίνακας
τοῦ Ἔνγκρ. Παρίσι, Μουσεῖο Λούβρου).
«Υἱέ Μέλητος, Ὅμηρε, σύ γάρ κλέος
ἐν Ἑλλάδι πάσῃ... δισσάς ἐκ στηθέων
γραψάμενος σελίδας· ὑμνεῖ δ’ ἡ μέν νόστον Ὀδυσσῆος πολύπλαγκτον, ἡ δέ τόν
Ἰλιακόν Δαρδανιδῶν πόλεμον,
Τίς ποτ’ ὁ τόν Τροίης πόλεμον σελίδεσσιν χαράξας;
21
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...Οὐράνιε Ζεῦ, μήποτε σῶν ἐπέων δόξαν Ὅμηρος ἔχει;»
[Υἱέ τοῦ Μέλητος, Ὅμηρε, δόξασμα
ἔχεις ἐσύ σέ ἅπασα τήν Ἑλλάδα... ἔγραψες ἐκ στήθους δύο εἰδῶν βιβλία (=«σελίδας»). Ποιός εἶναι αὐτός πού κάποτε
τόν πόλεμο τῆς Τροίας χάραξε σέ σελίδες;] σελίς· ὕλη=δάσος, ξυλεία: σανίδωμα.
Εἶναι, δηλαδή, ξύλινη πινακίδα ἐπί τῆς
ὁποίας χάραζαν, ἔγραφαν γράμματα.
«Γράμματα δέ λέγεται, διά τό γραμμαῖς καί ξυσμοῖς τυποῦσθαι γρᾶψαι γάρ
τό ξῦσαι παρά τοῖς πελεκοῖς, ὡς καί
παρ’ Ὁμήρῳ».
Διονύσιος ὁ Θρᾶξ

«Γράμματα οἱ χαρακτῆρες τῶν στοιχείων. Οἷον, γράμματα δ’ ἐν φλοιῷ γέγραπται· παρά τό γράφεσθαι ὅ ἐστί καταξέεσθαι».

Ἐτυμολογικόν Μέγα
(Άννα Τζιροπούλου-Ευσταθίου
«Ἕλλην Λόγος», εκδόσεις Γεωργιάδη)

Σέ χρησμόν τοῦ Μιλησίου Διδυμέως
Ἀπόλλωνος – Χρησμοί 123, TLG – διασώζεται ἡ ἑξῆς σημαντική μαρτυρία: «Ἤειδον
μέν ἐγώ, ὁδ’ ἀνέγραψε θεῖος Ὅμηρος».
(Ὁ Ἀπόλλων θεός γνώριζε ὅσα ἀνέγραψε) [ἀναγράφω=γράφω διεξοδικῶς,
περιγράφω, ἀναλύω], ὁ θεῖος Ὅμηρος.
Στόν Διόδωρον Σικελιώτη ἀπαντᾶται
ἡ πληροφορία: «...χρήσασθαι τοῖς Πελασγικοῖς γράμμασι τόν Ὀρφέα καί Προναπίδην τόν ὁμήρου διδάσκαλον...».
(Ὁ Προναπίδης ὁ Ἀθηναῖος, ὁ διδάσκαλος τοῦ Ὁμήρου, ἔγραφε μέ Πελασγικά γράμματα, δηλαδή Πρωτοελληνικά). Τήν ἀρχαιοτάτην Ἑλληνική
Γραφή, ὅμως, τήν χρησιμοποιοῦσε καί ὁ
Ὅμηρος. Τά Πελασγικά γράμματα συνυπῆρχαν πιθανόν μέ τίς Γραμμικές
22
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Γραφές Α (Μινωϊκή) και Β (Μυκηναϊκή). Οἱ Γραμμικές Γραφές ἐπινοήθηκαν
πρός ἐμπορικήν ἐπί τό πλεῖστον καί θρησκευτική χρήση. Ἐπιγραφές τῆς Γραμμικῆς Γραφῆς Β σέ Μυκηναϊκά ἀνάκτορα τῆς Πελοποννήσου, τῆς Κρήτης,
τῆς Βοιωτίας καί ἀλλαχοῦ ἀναφέρονται
σέ προσφορές θνητῶν πρός τούς θεούς,
σέ καταγραφή προϊόντων, σέ συναλλαγές χρηματο-οἰκονομικές ἤ ἐπίσης σέ
ἀνταλλαγές εἰς εἶδος. Ἡ λέξη ποιμήν,
χαραγμένη σέ ἐπιγραφές της Γραμμικῆς
Β, ξεχώρισε πρώτη κατά τήν διαδικασία
τῆς ἀποκρυπτογραφήσεως. Ἐπισημάνθηκαν ἐπίσης σημαντικές ἀρχαῖες Ἑλληνίδες λέξεις, ἀντιπροσωπευτικές τοῦ καθημερινοῦ βίου, τῆς ἐργασίας, τῆς λατρείας, τοῦ διακόσμου καί τῆς διατροφῆς·
χρυσός, χαλκός, ἱερεύς, σησάμι, ἔλαιFον,
Fοἶνος μέ τό δίγαμμαF ἀρχαιότατον
Ἑλληνικόν, προφερόμενον σέ ἐλαφρύ
βῆτα νά γονιμοποιεῖ τήν Λατινική
γλῶσσα καί γραφή, δίνοντας τό «vinum»
καί τίς ὁμόρριζες λέξεις «wine», «vin»
τῶν λοιπῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν.
Τά Πελασγομυκηναϊκά τοπωνύμια τῆς
Κνωσσοῦ, τῆς Ἀμνισοῦ καί τῆς Ταρμησσοῦ
(Ἰβηρία) κεῖνται ἀθάνατα, εἰρηνικά μεταξύ τῶν κυρίων ὀνομάτων Ἕκτωρ, Διόνυσος, Πρωτεύς, Γλαῦκος, Ξοῦθος, Λατώ,
Ὀρέστας, Ἀθάνα, τοῦ ἐπιθέτου πότνια,
ἀλλά καί μεταξύ τῶν προθέσεων ἀμφύ,
πρό καθώς ἐπίσης τῶν παλαιοτάτων γραμματικῶν τύπων «τά δεδομένα», «τά δεδεμένα ξίφη», ὅπως καί τῶν ἀριθμητικῶν
ΚΕ-ΤΟ-ΡΟ τέσσαρα, ΤΙ-ΡΙ-ΠΟ τρίπους,
Ε-ΝΕ-FΟ ἐννέα, FΙ-ΚΑ-ΤΙ εἴκοσι-βείκατι
δωρικά (στήν δωρική διάλεκτον).
Ἀποσαφηνισμένες, ὡστόσο, καί οἱ
πτώσεις τῆς συλλαβικῆς Γραμμικῆς
Γραφῆς Β ἐγχάρακτης σέ πήλινες πιναΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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κίδες, ἀνάγουν στήν πρωτογένεια τῶν
Γραμματικῶν τύπων τοῦ Ἕλληνος λόγου μέσῳ τῶν ἐνδεικτικῶνπαραδειγμάτων Ε-ρέ-πα, Ε-ρέ-πα-το ἐλέφας, ἐλέφαντος, πό-με, πο-μέ-νο, πο-μέ-νε ποιμήν,
ποιμένος, ποιμένες· σημεῖα σύμβολα γιά
διφθόγγους δέν ὑπῆρχαν, ἐνῷ, ἕνα κοινό
σύμβολο ὑπῆρχε γιά τό Α καί τό Ρ.
Ἑλληνική Γραφή ἡ Μυκηναϊκή, θεωρήθηκε προφανῶς ἡ Γραφή τῆς Λογιστικῆς,
ἡ Γραφή τῆς καθημερινῆς χρήσεως, τῶν
ἐμπορικῶν συναλλαγῶν καί τῶν χρηματοοἰκονομικῶν διαπραγματεύσεων, ἡ Γραφή
τῆς ἀρχειοθετήσεως τῶν προσφορῶν σέ
θρησκευτικές τελετές, ἡ Γραφή τοῦ τυπικοῦ τῆς λατρείας, ἡ Γραφή τῶν βιοτικῶν
μεριμνῶν, ἀλλά και τῆς ἐπικοινωνίας.
Πρωτοελληνικά Πελασγικά Γράμματα ἡ Λόγια Γραφή τοῦ Ὀρφέως, τοῦ
Μουσαίου, καθόσον «Μουσαῖος Θηβαῖος
Θαμύρα υἱός, γεγονός πολλῷ πρό τῶν
Τρωϊκῶν, ἔγραψε μέλη καί ἄσματα»,
τοῦ Προναπίδου βεβαίως ἀλλά καί τοῦ
Ὁμήρου. Ὁ Προναπίδης ὁ Ἀθηναῖος ἦταν
ὁ πανεύφημος διδάσκαλος τοῦ ἀρχαίου
ἐθνικοῦ ποιητοῦ μας Ὁμήρου. Στήν δέ
περίφημη ἐπιστολήν τοῦ Προίτου ὁ ἐπικός συνθέτης καί δημιουργὀς τῆς Ἰλιά-

δος καί τῆς Ὀδυσσείας, χρησιμοποιεῖ τό
δυναμοκρατικό ρῆμα «γράφω»: «...γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα
πολλά..» (Ζ 167, 169) (Άννα Τζιροπούλου-Ευσταθίου «Ἕλλην Λόγος», εκδόσεις Γεωργιάδη): ἔγραψε καί περιέγραψε
ἔντονες ψυχικές καταστάσεις, θυμοφθόρα
πολλά· ἐξελιγμένη Γραφή ἀπαιτεῖται
σαφῶς ὑπέρ μίας ἐνδελεχοῦς ἀναλύσεως
τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κόσμου
τῆς ψυχῆς.
Σύμφωνος πρός τήν τεκμηριωμένη
αὐτήν θέση καί ὁ Elpidio Mioni, καθηγητής Κωδικολόγος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Πάδοβας, συντάκτης τοῦ ἐπιστημονικοῦ
καταλόγου τῶν Ἑλληνικῶν χειρογράφων τῆς Μαρικανῆς Βιβλιοθήκης χειρογράφων τῆς Βενετίας, ὑποστηρίζει
στήν ἐξέχουσα μοναγραφία του
«Introduzione alla Paleografia greca», τήν
χρήση παλαιοτάτης Λόγιας Γραφῆς
κατά τούς λαμπρούς αἰῶνες τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ καί πρότερον.
«Μετά δέ τόν ἐπί Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, οὐδείς τῶν ὑπολειφθέντων Ἑλλήνων ἐφύλαξε τήν μνήμην τῶν γραμμάτων, πλήν τῶν Πελασγῶν, τῶν ἀφ’ Ἑλλάδος εἰς βαρβάρους πλανηθέντων...».
n

Η τάξη
Λεωνίδας Χαζίρογλου
Μόνος απέμεινα στην τάξη
συντροφιά με τα θρανία,
η μάθηση δεν πέρασε στην πράξη
πώς θα τιθασεύσω τα ηνία;
Κάθομαι και περιμένω
τούτο το πρωί Σαββάτου
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ατενίζοντας τη λεωφόρο
που ’ναι από κάτου.
Άκουσμα βροχής μόνο
τώρα με μαγεύει
με τη δίψα της ζωής
ολοένα να θεριεύει.
23
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Η

Βηθλεέμ ἑτοιμάσου, ἦλθεν ἡ ἀλήθεια

ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ
Χριστός ἦταν ἐποχή ἠθικῆς
παρακμῆς καί ἀπελπισίας.
Πῶς ὅμως μποροῦμε νά χαρακτη-

Ἑλένη Παπαθεοδώρου
ρίσουμε καί τήν δική μας ἐποχή;
Πόσο ὅμοια εἶναι τό χθές μέ τό σήμερα;
Τά φετεινά Χριστούγεννα, βρίσκουν πάλι τόν κόσμο ὁλόκληρο
δυστυχῶς φοβισμένο καί ἀπελπισμένο. Τά διάφορα συστήματα πού
εἶχαν ὑποσχεθεῖ στούς λαούς τόν
ἐπίγειο παράδεισο, με τίς πολλαπλές μεγαλοστομίες, γιά δικαιοσύνη, ἰσότητα, εὐημερία, εἰρήνη
κατέρρευσαν ὡς σκεύη κεραμέως.
Οἱ ἁλματώδεις ἐξελίξεις τῆς ἐπιστήμης στούς τομεῖς ὑγείας, τεχνολογίας, ἡ κατάκτηση τοῦ διαστήματος καί οἱ περίπατοι στό φεγγάρι, δέν στέρεψαν τό δάκρυ στούς
λαούς, δέν τούς χόρτασαν ψωμί,
δέν τούς βοήθησαν στήν ἀναζήτηση
μιᾶς ἀνθρώπινης μεταχείρισης, πού
εἶναι δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου ἐπί
τῆς γῆς. Καί δέν τούς βοήθησαν
στήν ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας
τους.
Ἄφθονο αἷμα χύνεται σέ πολλά
μέρη τοῦ κόσμου καί ἄς μιλοῦν
ὅλοι οἱ αὐτοδιοριζόμενοι ἐξουσια24

ΤΕΥΧΟΣ 205

σταί γιά εἰρήνη... Ἀλλά γιά ποιά
εἰρήνη;
Ἡ παγκόσμια εἰκόνα τῆς ἀνθρωπότητας παρουσιάζει ὄψη θανάτου, φρίκης καί ὀδύνης. Ἑκατοντάδες κορμιά νέων ἀνθρώπων βρίσκονται ἄψυχα στό πεδίο τῆς μάχης. Νέοι βλαστοί, παραδομένοι
στά ναρκωτικά, σταματοῦν τό νῆμα
τῆς ζωῆς τους. Οἱ ἀρρώστιες τοῦ
αἰῶνα μας ΕΪΤΖ, ΚΑΡΚΙΝΟΙ κλπ.
θερίζουν ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Κυρίως νέους. Ἐρωτᾶται κανείς, ὑπάρχει διέξοδος; Καί ἡ ἀπάντηση
εἶναι: ΥΠΑΡΧΕΙ: Ἡ μοναδική διέξοδος ὡς προσωπικός Σωτήρας καί
ὁδηγός γιά τόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι
ὁ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού σέ
λίγες ἡμέρες θά γιορτάσουμε, εἶναι
μήνυμα κατά τοῦ φόβου, τῆς ἀπελπισίας, τοῦ ἀδιεξόδου. Ἐάν βέβαια
ἡ κάθε καρδιά γίνει φάτνη, πού θά
δεχθεῖ νά γεννηθεῖ καί νά κατοικήσει ἐντός μας ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς
Εἰρήνης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τότε
τά πάθη παραμερίζονται καί στή
θέση τους ἔχεται ἡ ἀγάπη καί ἡ
ΕΛΠΙΔΑ.
Καλά και εὐλογημένα Χριστούγεννα.

n
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Ναυτικό ονοματολόγιο

ον 18ο αιώνα όταν ξανάρχισε η
αναγέννηση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, η ναυτική γλώσσα
που επικρατούσε στην Ανατολική Μεσό-

Φρίξος Δήμου
γειο, ήταν η λεγομένη “λίγκουα φράνκα”.
Ένα κράμα δηλαδή από βενετσιάνικους
και ισπανικούς όρους με αρκετά αραβικά και λίγα δαλματικά και τουρκικά
στοιχεία.Στα τετρακόσα ζοφερά χρόνια
της οθωμανικής σκλαβιάς χάθηκε η ελληνική ναυτική ορολογία που είχε πλουτίσει τη λατινική και μέσω του Βυζαντίου και τη βενετσιάνικη που σαν αντιδάνειο μας κληρονόμησε αυτόν το γλωσσικό αχταρμά.
Με την αναδιοργάνωση στο μεταξύ
του πολεμικού μας Ναυτικού ανέκυψε
και το πρόβλημα, όπως ήταν επόμενο,
της ναυτικής ορολογίας. Έτσι, με αφορμή
της υποβολής ενός εγγράφου του διοικητή του ναυστάθμου, το Σεπτέμβριο
του 1840, προς το Υπουργείο των Ναυτικών, που ανέφερε: «...τα πλείστα είδη
του υλικού υπάρχουν γεγραμμένα εις τα
βιβλία μας με ιταλικάς, τουρκικάς και
άλλας... διεφθαρμένας ονομασίας...»
ανάγκασε τον υπουργό Αθανάσιο Μιαούλη, γιο του ένδοξου ναυάρχου της
επανάστασης, να λάβει αποφάσεις για
τη θεραπεία της... «διεφθαρμένης» αυτής γλώσσας, που μιλάγανε οι ναυτικοί
κατά την επανάσταση! Σύστησε λοιπόν,
την 19ην Ιουνίου 1856, μία επιτροπή, από
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

τους πλωτάρχες Λεωνίδα Παλάσκα και
Αλέξανδρο Κουμελά, καθώς και από τον
καθηγητή πανεπιστημίου και σοφό ελληνιστή Φίλιππο Ιωάννου, με σκοπό τη σύνταξη του επίσημου Ναυτικού Ονοματολόγιου. Το κακό όμως με αυτή την επιτροπή ήταν πως ο καθηγητής γνώριζε τη
ναυτική ορολογία μόνο από τα ομηρικά
έργα και οι δύο λαμπροί και μορφωμένοι αξιωματικοί είχαν σπουδάσει και εργαστεί στο εξωτερικό. Ο πρώτος στη
Γαλλία και ο δεύτερος στη Γερμανία και
Αγγλία με ελάχιστη επομένως εμπειρία
της ελληνικής ναυτικής ζωής αφού καταταχθήκανε με το βαθμό του υποπλοίαρχου μόλις το 1845! Η πρώτη έκδοση του
Ναυτικού Ονοματολογίου έγινε το 1858
και σε 72 σελίδες περιείχε 1882 όρους,
στους οποίους περιλαμβανόντουσαν και
171 «κελεύσματα», στα αρχαία όμως ελληνικά! Στην κατάταξη ήταν πρώτος επίσημος όρος, έπειτα ο γαλλικός, μετά ο
κοινοβαρβαρικός και τελευταίος ο αγγλικός. Τα πληρώματα όμως, αλβα
νόφωνοι οι περισσότεροι, δεν μπόρεσαν
να κατανοήσουν και να αποστηθήσουν
αυτό το νέο Ονοματολόγιο. Π.χ. τον “ανέκτην”, ένα από τα σχοινιά της εξαρτίας,
τον ονόμαζαν “ανέστη”, τον “στηθιούχον”
ένα άλλο σχοινί των τετράγωνων πανιών
“στηθούχον”. Τον “κέλην”, την ελαφριά
και ταχεία βάρκα “γκέλη”, τον “πτυχιούχον” ναύτη “πετυχιούρχο”, τον “οιακιστήν” «τσαπιστή», τον «έκφορον» «έμφορα και τον “ύπαρχο” «έπαρχο»! Από
25
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τις υπηρεσίες τώρα και κυρίως από τους
γραμματικούς στον οίστρο του λογιοτατισμού αγγίζανε πολλές φορές την υπερβολή όπως ο αξιωματικός φυλακής ενός
πολεμικού που παραπλέοντας το Γαϊδουρονήσι σημείωσε στο ημερολόγιο καταστρώματος: «Παράλλαξις Ονονήσου».
Χαρακτηριστική επίσης είναι η ιστορία
με το Μιαούλη που είπε στο γραμματικό
του να ζητήσει πίστωση από την κυβέρνηση για να προμηθευτούν μία γούμενα
και αυτός έγραψε: «Παρακαλούμε να
εγκριθεί πίστωσις προς αγοράν καμίλου». Και ο Μιαούλης του είπε: «Όχι
γκαμήλα, παιδί μου, σκοινί χοντρό, γούμενα γράψε»! Κι ένα τελευταίο από τις
ημέρες μας: Όταν ένας πρωτόμπαρκος
πτυχιούχος (1953) της Σχολής Εμπορικής
Ναυτιλίας της Ύδρας, που είχε διδαχθεί
από τον υποπλοίαρχο λιμενικό Ζήνωνα
Σδούγκο το μάθημα του Ναυτικού Ονοματολόγιου δ την πρώτη τάξη, ζήτησε
από ένα ναύτη: «Να παρεάσει την αναβάθρα από το περιτόναιο», να λασκάρει
δηλαδή την ανεμόσκαλα από την κουπαστή, το γέλιο, πήγε σύννεφο!
Κι έφθασε ο καιρός να γίνει η δοκιμή
του Ναυτικού Ονοματολόγιου στην
πράξη στον ατμοδρόμωνα «Αμαλία»
(κατά τον ακαδημαϊκό και ναύαρχο
Στυλ. Λυκούδη στο δρόμωνα «Λουδοβίκος»). Το «Αμαλία» θεωρούνταν το καμάρι του πολεμικού μας στόλου και ήταν
ξύλινο με εξαρτία και ιστιοφορία δρόμωνα και με έλικα που κινούνταν με
ατμομηχανή. Είχε άρισ το επιτελείο, με
κυβερνήτη τον κύριο συντάκτη του Ναυτικού Ονοματολόγιου Λεωνίδα Παλάσκα,
ύπαρχο, τον σπουδαίο Υδραίο ναυτικό
Βητσακτσή και ναύκληρο το θαλασσό26
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λυκο Ποριώτη αρχικελευστή αρμενιστή
Γεώργιο Πίπα. Κυκλοφορούσε μάλιστα
στα υποφράγματα και το παρακάτω τετράστιχο: Καπετάνιος ο Μπαλάσκας /
Ύπαρχος ο Μπατσακτσής / κι ο κυρΓιώργης ο βίρα -λάσκας / εταιριάξανε κι
οι τρεις. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με
το ναύαρχο Αλέξανδρο Σακελλαρίου,
στο βιβλίο του «Ένας Ναύαρχος θυμάται», από την ανεξαρτησία μας μέχρι
σήμερα, δύο κορυφαίοι αξιωματικοί πέρασαν από το Π. Ναυτικό. Ο πλοίαρχος
Λεωνίδας Παλάσκας, κατά τον 19ον αιώνα, και ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης τον 20όν!
Κατά τον πλουν του «Αμαλία» «πάσιν ιστίοις» στον Σαρωνικό, εκτελώντας
διάφορους ελιγμούς, ο Παλάσκας αποφάσισε να συνεχίσει εφαρμόζοντας το
νέο Ναυτικό Ονοματολόγιο. Έδωσε λοιπόν το πρώτο «κέλευσμα»: «Έτοιμοι
προς αναστροφήν», που σήμαινε πως το
πλήρωμα έπρεπε να καταλάβει τις θέσεις, που είχε διαιρεθεί για την εκτέλεση
του χειρισμού της αναστροφής. Σε λίγο
ακολούθησε και το δεύτερο παράγγελμα,
το «άγε δη», που διέταζε την εκτέλεση
των προβλεπομένων χειρισμών για την
επίτευξη της αναστροφής και για να
τους βοηθήσει συνέχισε με τις επεξηγήσεις του «άγε δη» με τα παραγγέλματα:
«Αρτέμονας έα», «Κάτω τον οίακα» και
«Την κέρκον αντίβαλε». Αλλά αυτά τα
παραγγέλματα θα ήσαν κατανοητά
στους... αργοναύτες, αν φυσικά το
«Αργώ» είχε εξαρτισμό και ιστιοφορία
δρόμωνα. Για το πλήρωμα όμως του
ατμοδρόμωνα με τους αλβανόφωνους,
που δεν είχαν κατορθώσει ακόμη να μάθουν τους νέους όρους του ΟνοματολόΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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γιου και κυρίως τα... κελεύσματά του,
ήσαν όλα ακαταλαβίστικα. Έτσι μένανε
άπραγοι και κουνώντας με απορία το
κεφάλι τους σιγοψιθυρίζανε: «Τσε θοτ
ρε» (Τι λέει ρε). Ο ύπαρχος κι όχι έπαρχος τότε, ευρισκόμενος στο καμπούνι και
επιθυμώντας την ταχεία εκτέλεση της
εντολής του κυβερνήτη, ώστε να συνεχίσει το καράβι την πορεία του, απευθύνθηκε στη γέφυρα λέγοντας: «Σύγχυσις
γλωσσών και ιδεών, κύριε κυβερνήτα.Ερμηνεύω ουν αυτοίς αλβανιστί»! Και επανέβαλε τα παραγγέλματα στην προ του
Ναυτικού Ονοματολόγιου γλώσσα, αυτή
που θα χρησιμοποιούσε και σήμερα: «Όρτσα λα μπάντα” και επεξηγηματικά στη
συνέχεια: «Λάσκα το φλόκο», «Τιμόνι δεξιά» ή «αριστερά» (ανάλογα ώστε να
στρέφει το καράβι στη σοφράνο πλευρά)
και «Φέρμα τη σκότα της ράντας».
Κι ενώ το «Αμαλία» ορτσάροντας δέχτηκε τον άνεμο από την αντίθετη
πλευρά η ναυτική ορολογία εξακολουθεί
ακόμη να στροβιλίζεται στον κυκλώνα
της πολυγλωσσίας!
Εκτός από τους όρους τώρα του Ν.
Ονοματολόγιου (επίσημους και κοινοβαρβαρικούς) εξακολουθούν και σήμερα
να εισβάλουν και οι αγγλικοί σε τρεις
μορφές:
α) Με πρόχειρη «ελληνοποίηση», όπως
π.χ. ο όρος «μαγαζί» (του ξυλουργού,
λοστρόμου) από το «MAGAZIΝΕ» (πυριτιδαποθήκη) των λίμπερτυ και των άλλων εξοπλισμένων πλοίων κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ακολουθούν ενδεικτικά
και παρόμοιοι όροι: διάδρομος, αλουές,
ALLEΥ-WAY/μετζανί, μπίμι, BEΑΜ/αν
τλιωρός, μπόμπμαν, ΡUΜPMAΝ/πορεία,
ρότα, ROUTE/προμηθευτής, σιψάντης,
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SHIPCHANDLER/πράκτορας, αντζέ-ντης,
AGENT/εφόδια, στόρια; STORES/φρακτή, μπουλμές, BULKHEAD/επάρτης,
ρόναρης, RUNNER/δεξαμενή, τάνκι,
ΤΑΝΚ/εσωτερικές δεξαμενές (ποσίμου),
δεμέστιχα, DOMESTICS/. Όροι που αν
και υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο οι αγγλικοί: SPECIAL SURVEY, (ειδική επιθεώρηση), SURVEYOR (Επιθεωρητής), CANCELLING (ακυρωτικός), OFF HIRE
(εκτός ναύλωσης), REDELIVERY (επαναπαράδοση), DEADWEIGHT (νεκρό
βάρος), DΕΕΡ ΤΑΝΚ (αμπάρι και για
καύσιμα) και ULLAGE (κενό δεξαμενής),
γ) και αγγλικοί όροι που πιθανόν να μην
υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί.
Ατυχώς όμως το σπουδαίο αυτό έργο
της σύνταξης του Ν. Ονοματολόγιου δεν
μπόρεσε να αφομοιωθεί από τους τότε
αλλά και τους σημερινούςναυτικούς.
Βλέπετε η γλώσσα είναι ένας ζωντανός
οργανισμός και δεν υπακούει σε προσταγές και βασιλικά διατάγματα.
Ευελπιστούμε λοιπόν πως η ναυτική
ορολογία της πρώτης ναυτιλιακής δύναμης στην υδρόγειο, σύντομα θα βγει από
το επικίνδυνο τεταρτημόριο του κυκλώνα
και θα ταξιδεύει επιτέλους στις μπουνάτσες.
Βιβλιογραφία:
1. Περιοδικό «Ναυτική Ελλάς», Μαΐου 1938,
Πρωτεσιλάου «Αι Απορίαι του Παλάσκα».
2. Αλεξ. Σακελλαρίου , «Ένας Ναύαρχος θυμάται».
3. Η.Φ. Κανελλοπούλου, «Το Ονοματολόγιον
Ιστιοφόρων 1890» (Ανατύπωση 1988).
4. Α.I. Τζαμτζή, «Ναυτική Γνώση και Παιδεία
στη Νεότερη Ελλάδα 16ος-19ος αιώνας»
(2007).
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Ένα ταξίδι στον «Εθνικό μας Εαυτό»
[Το να μιλήσεις σε μια εποχή γεμάτη παρακμή για «Εθνικό Εαυτό» και μάλιστα
να επιχειρείς σ’ αυτόν «ταξίδι», χρειάζεται τόλμη, θάρρος κι αποφασιστικότητα. Κι
όμως ένας άξιος πνευματικός δημιουργός, ο Θανάσης Παπαθανασίου, το τόλμησε
και το πραγματοποίησε. Το «Ταξίδι στον Εθνικό μας Εαυτό» είναι ο πυρήνας των
σκέψεών του και η πεμπτουσία των στοχασμών του, εναρμονισμένο με τον ψυχισμό
του, τον εσώτατο δυναμισμό των πιστεύω του, και ως δοκίμιο πληρέστατο πατριωτισμού, αποτελεί αποτύπωμα αγνής και αμόλυντης πατριδολατρίας και όχι φτηνής
πατριδοκαπηλείας, σε χώρους και χρόνους του παρελθόντος και πραγματικό θησαύρισμα υλικού, πολύτιμου για κάθε ενδιαφερόμενο, που η προσέγγισή του αφήνει λυτρωτικό κι αισιόδοξο μήνυμα. Πάνω στο θέμα αυτό το μέλος μας, ο κ. Χρήστος Γκόντζος, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., με τη μαγική του γλώσσα και
πένα διατυπώνει με ενάργεια τη δική του θέαση και δική του προβληματική για το
«Ταξίδι στον Εθνικό μας Εαυτό» του Θανάση Παπαθανασίου.
(Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ)]

Ο

δοκιμιακός λόγος του Θανάση
Παπαθανασίου είναι γνήσια, εύστοχη και πηγαία έμπνευση, που
διεισδύει στην ουσία του θέματος. Λόγος

Χρήστος Γκόντζος*
διψασμένος για υψηλές ανατάσεις, που
χαρίζουν συναισθηματικές εξάρσεις, εκφραζόμενες με στόχαση, υψηλό και λαγαρό λογισμό, που προβάλλει μεγάλες
ιδέες και αιώνιες αξίες.
Ο κάθε τεχνίτης του λόγου διαλέγει
τις λέξεις εκείνες, που αποδίδουν υψηλά
νοήματα και έτσι πραγματώνεται η ρήση
του Αισχύλου «ανάγκη μεγάλων γνωμών
και διανοιών ίσα και τα ρήματα τίκτει»
(=για να κατορθώσει κανείς ν’ αποδώσει
μεγάλες έννοιες, έχει ανάγκη από τις
ανάλογες λέξεις).
Η έκφρασι των διανοημάτων του Θανάση Παπαθανασίου, γίνεται ολοκληρω28

μένη τόσο από νοηματική άποψη όσο και
από αισθητική. Κι όταν το περιεχόμενο
βρει την έκφραση που ταιριάζει, βρήκε
και τη μορφή του.
Διαβάζοντας το σχετικό κείμενο του
Θανάση Παπαθανασίου, νιώθεις τη σπιρτάδα της έκφρασης του διανοητή, που
ξεκινάει από τη γνώση με συγκινησιακή
φόρτιση και κριτική διάθεση. Σύντομα κι
αποφθεγματικά, πετυχαίνει την αμεσότητα, κεντρίζει την προσοχή και μεγαλώνει το ενδιαφέρον του ενδιαφερόμενου. Ωραΐζει, απαλύνει κι εξευμενίζει με
λόγο που μαγνητίζει και κάνει καθένα
μας συνοδοιπόρο στο ωραίο ταξίδι, αφού
δεν παλινδρομεί, αλλά με σφυρηλατημένο
νου συνθέτει πλήθος ιδεών και αξιών.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, ύστερα από
τόσα πολλά χρόνια καρποφόρας συνεργασίας, πνευματικής και κοινωνικής, να
πω φωναχτά: Η σεβαστή ντρεττοσύνη
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του Θανάση Παπαθανασίου αποτελεί
κύριο γνώρισμα του χαρακτήρα του. Είναι η ευθύτητα που κοσμεί το αψεγάδιαστο Είναι του και του αξίζει κάθε
τιμή κι έπαινος.
Αυτή, όμως, για να ενσωματωθει στον
ψυχισμό του και να γίνει βίωμα, χρειάζεται διαδικασία ανθρωποσύνης και βαθιάς μόρφωσης, που συνθέτουν προσωπικότητα διαρκούς κύρους.
Στα κείμενα του Θανάση Παπαθανασίου αυτό γίνεται με πλήρη ενάργεια και
τα δημιουργήματά του αποτελούν πνευματική προσφορά. Ό,τι θα πω στη συνέχεια, ακολουθώντας τη σκέψη του, είναι
απόσταγμα και απαύγασμα από ένα
όμορφό και διαδακτικό ταξίδι, οι ζωντανές εικόνες του οποίου προβάλλονται,
κάνουν τις ψυχές μας να στέκουν όρθιες
και περήφανες. Ακόμα κι αν στη διαδρομή παρουσιάσουν κάποια ζοφερή,
γρήγορα λησμονείται, γιατί προηγούνται
εικόνες γεμάτες λεβεντιά και πατριωτισμό.
Ως διανοητής, αλλά κι ερευνητής ο
Θ.Π. γνωρίζει πολύ καλά ότι η τέχνη και
η λογοτεχνία μας, έχουν απορροφήσει
ό,τι είχε να μας διδάξει η Ελλάδα και
πως οι ρίζες μας έχουν απλωθεί, μέσα
στο έδαφος της ελληνικής παιδείας και
του πολιτισμού και δεν πρόκειται να ξεχαστούν και ξεριζωθούν. Η Ελλάδα έχει
ανεξάντλητο πολιτιστικό απόθεμα κι
αποτελεί διαχρονική ανατρεπτική δύναμη στις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της.
Ως διανοητής ο Θ.Π. γνωρίζει πολύ
καλά το πνεύμα της εποχής μας και καθαρά το παρουσιάζει. Ανησυχεί πολύ με
το νέο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης
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και είναι κύριος λόγος που τον έσπρωξε
ν’ αποφασίσει να κάνει το ταξίδι στον
«Εθνικό Εαυτό». Πικράθηκε, πόνεσε και
φώναξε πως ο λαός μου έχει ανάγκη να
ξαναβρεί το πρόσωπό του όπως αποτυπώθηκε από τη μακρόχρονη ένδοξη ιστορία του. Συρρικνώνεται η εθνική του συνείδηση και σαρακιάζει η κοινωνία μας.
Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην ομαδοποίηση ως έκφραση του κοσμοπολιτισμού. Η υποκολτούρα του πολιτισμού
λιγοστεύει την ανθρωπιστική παιδεία. Ο
λαός οδηγείται στην αποχαύνωση, γίνεται απαισιόδοξος, άβουλος και υποτακτικός.
Από την κλασική εποχή στηλιτεύθηκε
η αδιαφορία για τέτοια σοβαρά πράγματα και ο απόηχος του σοφότατου Αισχύλου είναι πολύ χρήσιμος ακόμη και
τώρα: «Αισχρόν εστί το σιγάν, της Ελλάδος πάσης αδικουμένης».
Το παρελθόν μας γεμίζει με αισιοδοξία, η λευτεριά δρασκέλισε περήφανη το
θάνατο και επιβεβαιώνεται ότι οι Έλληνες «δουλείαν προ θανάτου περόβηται»
(=οι Έλληνες φοβούνται τη δουλεία περισσότερο από το θάνατο).
Η κλασική Ελλάδα αποτελεί μεγάλο
ορόσημο στην εξέλιξη του πολιτισμού
της ανθρώπινης νόησης ανάμεσα στην
προλογική ή την άλογη και στη λογική
εποχή της ανθρωπότητας. Μπροστά στην
παλιά μυθική αντίληψη της ζωής η λογική είναι μια νέα κατάκτηση του ελληνικού νου. Αυτό αποκτάει μεγαλύτερη
σημασία γιατί η ιστορία μας δένει με
ισχυρούς συνεκτικούς κρίκους, στην εξελεκτική πορεία του Ελληνισμού, με ενιαίο πνεύμα με την μυθική εποχή χωρίς
να λείπει ούτε ένας κρίκος.
29
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Οι Ολύμπιοι θεοί παρουσιάζονται παντού και πάντοτε στην πίστη και τη λογοτεχνία και δυναμώνουν τα ελληνικά
ιδεώδη χωρίς οίηση και μεγαλοψυχία,
χωρίς στείρα προγονολατρία και αλαζονεία, ότι οι Έλληνες είμαστε ο μοναδικός
περιούσιος λαός, χωρίς σοβινιστικό
πνεύμα, με γνώμονα το χρέος προς την
πατρίδα, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε στοιχεία που δικαιώνουν την
προσφορά του ελληνικού προφορικού
λόγου στην ανθρωπότητα. Κι ο στοχασμός του Θ. Παπαθανασίου τα αρμαθιάζει εύστοχα και καταλυτικά στο ταξίδι
στον «Εθνικό μας Εαυτό»
Ότι η ιδέα, η μορφή άνθρωπος και η
ιδέα της μόρφωσης είναι καθαρά ελληνική επινόηση. Είναι η ιδέα που δημιουργεί εσωτερικό άνθρωπο και στοχεύει στη
διεύρυνση της συνείδησης και τον έκανε
πολίτη πέραν του τόπου, του χρόνου, του
έθνους και των ατόμων, χωρίς δογματισμό και φανατισμό, οι Έλληνες αναφωνούν με πίστη τη ρήση του Σοφοκλή ότι:
Το τήσδε χώρας ου γεγήρακε σθένος.
Να διατηρήσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έθνους με τον
Ηροδότειο ορισμό: «Εόν το όμαιμον, εόν
όμαιμον, το ομότροπον, το ομόγλωσσον
και θεών ιδρύματά τε κοινά και θυσίαι
ήθεά τε ομότροπα» (Ηροδ. 8.144).
Είναι αξίες που σφυρηλατούν την
εθνοφυλετική και πολιτισ τική υπόσταση
του Ελληνισμού.
Ο Ελληνισμός θα ζήσει τότε μόνον αν
μείνει άπαρτο το κάσ τρο της μνήμης
που συντηρείται με την πίστη, την
ιστορία και τη γλώσσα, την ελληνική
γλώσσα.
Να μην επαληθεύσει η ρήση του Κω30
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στή Παλαμά: Η πατρίδα λωλάθηκε και
απόπαιδα τα κάνει το νου, το λόγο,
την καρδιά, τον ψάλτη, τον προφήτη.
Το ταξίδι είναι πολύμορφο και μεγάλο
και ο ταξιδιώτης δεν αγ κομαχάει. Δροσίζεται από τη μαγευτική πορεία και δυναμώνει ο ψυχισμός του. Δρασκελίζει
βουνά και κάμπους και στέκεται μπροστά στα μνημεία με απέριττη συλλογή
και σεβασμό προς τους νεκρούς της λευτεριάς, γονατίζει και στοχάζεται.
Θα γνωρίσει πρόσωπα που έπαιξαν
πρωτεύοντα ρόλο αλλά και τους ανώνυμους που μετριούνται με τους ξύλινους
σταυρούς αλλά κι αυτούς που τα κόκαλά τους σπάρθηκαν στις πλαγιές και
τις κορυφές και τις κοιλάδες.
Όπου να πας κι όπου σταθείς την
ιστορία μας θα βρεις.
Όμηρος: «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» [=Ένας είναι ο άριστος οιωνός (σημάδι, μήνυμα), το να
αμύνεσαι για την πατρίδα].
«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν» (=Να είμαι πάντα πρώτος και να
ξεπερνώ τους άλλους και ούτε να ντροπιάζω τη γενιά των προγόνων).
«Αιδώς Αργείοι...» (Ντροπή Αργείοι...)
(Ιλ. Ο 502-505).
Σπάρτη: «Άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ
κάρρονες» (=Εμείς όμως θα γίνουμε πιο
καλύτεροι).
«Ή ταν ή επί τας» (=Ή αυτήν την
ασπίδα νικητής ή επ’ αυτής της ασπίδας
νεκρός).
Μαραθώνας: Επίγραμμα στον τύμβο
του Μαραθώνα 490 π.Χ.: «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν» (=ΑμυΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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νόμενοι υπέρ των Ελλήνων, οι Αθηναίοι
στο Μαραθώνα κατέστρεψαν τη δύναμη
των χρυσοντυμένων Μήδων) (Σιμωνίδης).
Θερμοπύλες: (480 π.Χ.) «Μολών
λαβέ» (=Έλα να τα πάρεις). Το νόημα
είναι: Αν τολμάς, εάν σου κοτάει, έλα να
τα πάρεις (απάν τηση του βασιλιά της
Σπάρτης Λεωνίδα στον Ξέρξη).
«Ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι
τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» (=Ω ξένε διαβάτη που περνάς πες
στους Λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε
θαμμένοι, υπακούοντες πιστά στα προ
στάγματα) (Ο τάφος των 300 Σπαρτιατών).
Σαλαμίνα: «Ω παίδες Ελλήνων ίτε...»
(Αιχ. Περσ. 396-399).
Τριτανταίχμης (αξιωματούχος Πέρσης
προς τον Μαρδόνιο): «Παπαί Μαρδόνιε,
κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησόμενους
ημέας, οι ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιούνται, αλλά περί αρετής».
Το ταξίδι συνεχίζεται και στα μέρη
της πρόσφατης ιστορίας μας: Στο Σούλι,
στο Κούγκι, στο Μεσολόγγι, στα Ψαρά,
στο Αρκάδι, στην Αραπίτσα, στη Μονή
Σέλτσου, στην Αλαμάνα, στο Καρπενήσι,
στο Δραγατσάνι και τα ολοκαυτώματα
τελειωμό δεν έχουν.
Ιδιαίτερα ο συγγραφέας τονίζει την
Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αρχίζει
με τον διάλογο του Μ. Αλεξάνδρου με
τον Δημάρατο στην πανελλήνια συγκέντρωση που έγινε στην Κόρινθο:
Δημάρατος: «Χαίρε ουν η τε Ελλάς
άπασα και η Μακεδονία».
Μ. Αλέξανδρος: «Αλλ’ ω μάκαρ, εστί
δ’ουν Ελλάς και η Μακεδονία».
Είναι ανιστόρητο να επιχειρήσουμε να
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αποδείξουμε ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική.
Ο λόγος του Θανάση Παπαθανασίου
τεκμηριώνει ιστορικά την ελληνικότητα
και δίνει απάντηση στους ανθέλληνες
για την παραχάραξη της ιστορίας. ΠΕΛΛΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ-ΑΜΦΙΠΟΛΗ.
Χύθηκε ποτάμι το αίμα για τη Μακεδονία. Ο τόπος είναι ιερός γιατί είναι
Ελληνικός. Περπατάτε σιγά, μιλήστε
σιγά. Κάθε πέτρα είναι αιματοβαμμένη
και κάθε σπιθαμή γης από κόκαλα σπαρμένη. Είναι νωπός ακόμη ο τάφος του
ήρωα Παύλου Μελά. Ο Καπετάν Μίκης
Ζέζας που έπεσε στα Στάτιστα της Κοζάνης 13 Οκτώβρη 1904.
Ο Κωστής Παλαμάς θρήνησε με τα
παρακάτω λόγια:
Σε κλαίει ο λαός, πάντα χλωρό να
σειέται το χορτάρι \ Στον τόπο που
σε πλάγιασε το βόλι ω παλικάρι...
Ο Θανάσης Παπαθανασίου, χάρη της
αλήθειας, είναι σκληρός και καυστικός
στην κριτική του και με παρρησία στηλιτεύει και καυτηριάζει τα ελαττώματα της
φυλής μας: Τη διχόνοια που μάτωσε και
γονάτισε την πατρίδα μας και έφερε πολλές καταστροφές. Ο Σοφοκλής στην
«Αντιγόνη» λέει: «Ούτοι συνέχθειν, αλλά
συμφιλείν έφυν» (=Δε γεννήθηκα με άλλους να μισώ μα με άλλους να αγαπώ).
Την αχαλίνωτη αλαζονεία και την υπέρμετρη απληστία. Άδικοι, φιλοχρήματοι
και υπερφίαλοι φάνηκαν στις κρίσιμες
στιγμές του αγώνα. Με θεμιτά και αθέμιτα μέσα έπρατταν τα πάντα για να κορέσουν τα πάθη τους. Θλίβεται για την
κατάντια του Θεμιστοκλή, του Δημάρατου, του Λεωτυχίδη, του Λυκίδη, του Αγησίλαου. Είναι αξιοπρόσεκτο πως στα δι31
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ανοήματά του τονίζει την αξία της αρετής. Η αρετή είναι βασική έννοια της Ηθικής. Η σημασία του όρου αρετή όπως και
η σύσταση της έννοιας αρετή παρουσιάζει εξέλιξη αντίστοιχα με την εξέλιξη ή τις
διαφορές της Ηθικής στη συνείδηση.
Οι φιλόσοφοι, οι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι ασ χολήθηκαν με
την αρετή και από την αρχαία σήμερα
εποχή μέχρι υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Ο Θανάσης Παπαθανασίου φαίνεται
ότι υπήρξε καλός μαθητής τους και ιδιαίτερα άριστος μαθητής του Αριστοτέλη.
Ο Αριστοτέλης αναφέρει τις Ηθικές
που αναφέρονται στην πρακτική ενεργητικότητα του ανθρώπου με το χαρακτηρισμό της αρετής ως «μεσότης» και
για τις «διανοητικές» αρετές που
αναφέρον ται στην ενεργητικότητα του
νου και του λόγου. Τέτοιες διανοητικές
αρετές είναι η σοφία, η σύνεση και η
φρόνηση (Ηθικ. Νικ. 11030.5).
Σ’ αυτές δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός
της μεσότητας. Υπάρχει βέβαια αξιολογική διαφορά. Π.χ. ο Σοφοκλής είναι σοφός, σοφότερος ο Ευριπίδης, ανδρών δε
πάντων σοφότατος ο Σωκράτης.
Ο Αριστοτέλης μας έχει δώσει πίνακα
δώδεκα Ηθικών αρετών: ανδρεία, σωφροσύνη, ελευθεριότης, μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία, φιλοτιμία, πραότης, αλήθεια, ευτραπελία, φιλία, αιδώς, Νέμεσις. Για την κατανόηση κάθε
αρετής χρησιμοποιεί τρεις έννοιες, η μία
είναι θετική ενώ οι δύο άλλες είναι αρνητικές. Η θετική έννοια αφορά την ΜΕΣΟΤΗΤΑ και την προσδιορίζει στο μέσον μιας ευθείας γραμμής. Τις δύο αρνητικές έννοιες τις τοποθετεί στα δύο
32
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άκρα με γεωμετρική παράσταση. Η ορθή
γωνία 90° αποτελεί τη μοναδική ορθή
συμπεριφορά που μπορεί να έχουμε.
«ΤΕΧΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΥ». Π.χ.:

Ο λόγος του Θανάση Παπαθανασίου
μετη διακειμενική μέθοδο και με την
ερευνητική διασταύρωση και επαλήθευση
του
ιστορικού
γεγονότος
ολοκληρώνεται όχι μόνο με την αποτύπωσή του αλλά και με την προσωπική
εκτιμητική αποτίμησή του.
Η αναφορά του στα «Μικρά και ασήμαντα του Ηρόδοτου» θεωρώ ότι είναι
κατάλληλη και σωστά ερμηνεύει την απόφασή του να τη γράψει. Τα μικρά και
ασήμαντα παρουσιάζονται στο ιστορικό
γεγονός και μεγαλώνει το ενδιαφέρον του
αναγνώστη και παρακινείται να ερευνήσει την αλήθεια. Έχουν δημοσιευτεί κείμενα που αναφέρουν ότι ο Ηρόδοτος παρουσιάζει ένα αφηγηματικό κόσμο πολλαπλών και αντιφατικών όψεων πλασμένο
με αλλεπάλληλες παραλλαγές.
Η διάκριση μεταξύ μύθου και πραγματικότητας δεν είναι πάν τοτε εύκολη
ακόμα και σε διήγηση γνωστών περιστατικών. Όταν μεγαλώνει η ιστορική χρονική απόσταση εύκολα γίνεται η καταχνιά σκοτάδι. Τις καταχνιές κάποτε προνομιούχες αστραπές τις διαπερνούν, τις
αμφισβητούν και τις παραποιούν. Βέβαια
η αμφισβήτηση είναι η αξιοπρέπεια της
σκέψης. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο ότι
το ιστορικό έργο του Ηροδότου είναι τεΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ράστιο και θεμελίωσε την ιστορική πραγματικότητα του ελληνισμού και δίκαια
χαρακτηρίστηκε ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ από Έλληνες και ξένους. Από τον
ρήτορα ΚΙΚΕΡΩΝΑ αποκλήθηκε «ο κατ’
εξοχήν πατέρας της ιστορίας».
Μ’ αυτόν τον τρόπο πραγματοποιεί
το «Ταξίδι στον Εθνικό μας Εαυτό» ο
Θανάσης Παπαθανασίου, κρατώντας
άσβηστη την πατριωτική θρυαλλίδα του
Ελληνισμού. Τραγουδά τη λεβεντιά και
την αντρειοσύνη του. Προβάλλει εικόνες
στο χώρο και το χρόνο, αστράφτουν οι
ουρανοί και σκορπούν το φως στην Οικουμένη. Το αφιέρωμα του Παυσανία
για τους μαχητές της Ελευθερίας είναι
διαχρονικό:

«Εμάχοντο νωλεμέως αεί
αιχμηταί ημετέρων πατέρων».
Ο Όμηρος προτρέπει: «Ημείς των πατέρων μεγ’ αμύνοντες ευχόμεθα είναι».
Έτσι, ταξιδεύουμε και παρά τα εμπόδια φθάνουμε στην Ιθάκη. Το «Ταξίδι
στον Εθνικό μας Εαυτό» του Θανάση
Παπαθανασίου είναι εγκόλπιο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ως τέτοιο προσφέρει
ύψιστη υπηρεσία στην ΠΑΤΡΙΔΑ, στους
Γονείς, στους Παιδαγωγούς και στους
Μαθητές της ΕΛΛΑΔΑΣ.
n
* Ο κ. Χρήστος Γκόντζος είναι πρ. Σχολικός
Σύμβουλος Π.Ε., Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ κι Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Στενάζει η Ακρόπολη
Ελένη Μπέλλα-Πένη
Στενάζει η Ακρόπολη.
Βαριά είναι η σβάτικα
που πάνω της κυματίζει.
Φυσάει αέρας δυνατός,
θέλει να την ξεσκίσει.
Μα εκείνη αντιστέκεται
και όλο κυματίζει.
Των Γερμανών την κατοχή
θέλει να μας θυμίζει.
Μα μια νύχτα άφεγγη
ατρόμητοι δυο νέοι
φτερά ανοίξαν σαν αετοί
και κούρνιασαν στο βράχο.
Με τις καρδιές τους να χτυπούν
μήπως και δεν προλάβουν
την ώρα που ορίσανε
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

τη σβάστικα να κατεβάσουν.
Ήταν αμούστακα παιδιά,
ο Γλέζος και ο Σάντας,
μα είχαν λεονταριού καρδιά
κι ανέβηκαν στο βράχο.
Σείστηκε ο βράχος το πρωί
και ξύπνησε η Αθήνα
τη γαλανή θωρούν ξανά
πάνω στον Παρθενώνα.
Χαιρότανε οι Έλληνες,
μα οι Γερμανοί λυσσάζουν,
γιατί, αυτό δεν ήταν όνειρο
μα η τόλμη δύο νέων
που δεν ανεχόταν κατοχή
και θέλανε ελεύθερη
Πατρίδα πάντα να ’χουν...
33
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Αν. Στερεά Ελλάς: Μοναδική στον κόσμο

Σ

τις 13 Σεπτεμβρίου 2002, μέρα Παρασκευή, ταξίδεψα με το Intercity,
πρώτη θέση, Αθήνα - Αλεξανδρούπολη, οχτώ το πρωί μέχρι οχτώ το

Αγγελική Ζολώτα
βράδυ. Ήμουν καλεσμένη από ένα αντρόγυνο συναδέλφων, που τους γνώρισα στη
Γερμανία (1987-1990). Ήταν μια μέρα
δροσερή, ηλιόλουστη, αλησμόνητη! Είδαν τα μάτια μου τόση Ελλάδα, τόση
ομορφιά! Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Δοϊράνη - Σιδηρόκαστρο - Σέρρες - Δράμα
- Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη!
Με αφορμή αυτά, θέλω εδώ να γράψω
για το κομμάτι Αττική - Βοιωτία - Φθιώτιδα - Φωκίδα (Ανατολική Στερεά Ελλάς), που είναι γεωγραφικά το πιο προνομιούχο μέσα στον ελληνικό χώρο. Τόπος ήμερος, καλλιεργήσιμος. Από εδώ
όμορφα ευκολοπάτητα βουνά: Πάρνηθα,
Κιθαιρώνας, Ελικώνας, Παρνασσός,
Γκιώνα... Χωράφια και πόλεις.. Και δίπλα σαν ασπίδα η μακρόσυρτη Εύβοια
και κλειστές γαλανόλευκες θάλασσες
και η πανέμορφη Χαλκίδα.
Δεν είναι τυχαίο, ότι εδώ γράφτηκαν
οι πρώτες λαμπρές σελίδες του Ελληνικού Πνεύματος: Η αρχαία Αθήνα, στην
μοναδική στον κόσμο χερσόνησο της Αττικής: Χαμηλά δασωμένα βουνά, χωράφια, ποτάμια, ελιές, θάλασσες ήμερες
ολόγυρα καράβια, επικοινωνία εύκολη...
Φιλόσοφοι, ποιητές, βιβλία! (Η Αθήνα: Ο
άξονας προς όλη την Ευρώπη, τώρα). ,,
34

Προχωρούμε: Πλαταιές (479 π.Χ. ο
Παυσανίας τσάκισε τους Πέρσες)... Πίνδαρος: μέγας λυρικός ποιητής. Ελικώνας: Εδώ κατοικούσαν οι εννέα Μούσες.
Θήβαι: Πηγή τόσων μύθων για τους τραγικούς ποιητές μας! Η Χαιρώνεια, πατρίδα του Πλουτάρχου (46-127 μ.Χ.), του
οποίου οι Παράλληλοι Βίοι διαβάζονταν
σε όλη την Ευρώπη και έφτασαν ως τις
μέρες μας. Άσκρα της Βοιωτίας (Ησίοδος, 750-700 π.Χ.). Πατήρ του διδακτικού έπους. Φθιώτιδα (Φθίη Ερίβωλος=καρποφόρος), η πατρίδα τίνος; Από
εδώ ο ήρωας των ηρώων στον Όμηρο, ο
ημίθεος ξανθός Αχιλλέας!... Η Αυλίδα:
Από εδώ ξεκινούν για την Τροία ο Αγαμέμνων και τόσοι άλλοι ήρωες για την
Τροία (γεγονότα, πηγή για την πρωταρχή του παγκόσμιου πνευματικού πολιτισμού: Τα Ομηρικά Έπη!)
Παρνασσός: Ο Οδυσσέας κυνηγούσε
τον αγριόχοιρο.. Ελάτεια (την κατέστρεψε ο Φίλιππος ο Μακεδών 338
π.Χ.)... Αμφίκλεια, η αρχαία Λίλαια, οι
Δελφοί (όπου έρχονταν για χρησμό από
όλα τα μέρη της Μεσογείου...), οι Θερμοπύλες...
Αχ, δεν έχουν τέλος αυτά. Ανατολική
Στερεά Ελλάς, προνομιούχο κομμάτι γεωγραφικά (εύφοροι τόποι, επικοινωνία,
ευφυείς άνθρωποι, θάλασσες ολόγυρα),
γι’ αυτό και οι πανάρχαιες, οι πρώτες
και ανυπέρβλητες εστίες του Παγκόσμιου Πολιτισμού: εδώ! Αχ πατρίδα μου!
Μοναδική στον κόσμο!
n
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Οικολογικές ευαισθησίες

Εικόνες από την «Κακή Ράχη» Θεσπρωτικού
(πριν και μετά τη δενδροφύτευση)

Ο

ταν λέμε ράχη εννοούμε το
πίσω μέρος ενός αντικειμένου,
που χρησιμεύει για τη στήριξή
του ή για την προστασία του. Το λέμε

Αθανάσιος Παπαθανασίου
και ραχιά. Έχει και το Θεσπρωτικό τη
δική του ράχη. Παλιά την έλεγαν
«Κακή Ράχη». Και η τοπωνυμία είχε
την εξήγησή της. Ήταν μια πλαγιά
άδεντρη και άχλωρη με μόνη καχεκτική βλάστηση ασφάκες. άχαρη σταχτιά ασφακιά κι ανάμεσα γκρίζες
ασβεστολιθικές πλάκες (πλακανήθρες).
Μια ράχη αφυδατωμένη, εντελώς ξερή,
μια ξεραΐλα. Και στο μεσόφρυδό της
η «τρύπα του Δαμιανού», από την
αποτυχημένη απόπειρα του πρακτικού υδροσκόπου από το Ριζοβούνι, για
τον προσδιορισμό της θέσης υπόγειων
αποθεμάτων νερού και την κατασκευή
φρέατος για την άντλησή του. Μόνο
που το υδατοστατικό όργανο – η ράβδος του Δαμιανού –, αντί να μας χαρίσει μια νερομάνα, απ’ όπου θα ανάβλυζε άφθονο πόσιμο νερό, μας άφησε
μια τρύπα, όπου κούρνιαζαν τ’ αγριοπούλια. Στο σκληρό και μονότονο σταχτί τοπίο, μοναδική πράσινη πινελιά
ήταν η πουρναροσκεπής, με αυτοφυή
πουρνάρια, βόρεια κλιτύς, όπου το
ξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου.
Τα καλοκαίρια ενέσκηπτε καύσωΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

νας στο χωριό. Στη ράχη αχνότρεμε
ζεστός ο αέρας, ενώ οι γυμνές πλάκες,
πυρωμένες από τον καυτερό ήλιο,
αντανακλούσαν τυραννικά το λιοπύρι
στο χωριό. Λάβρα! Ο τόπος άναβε.
Πνιγηρή ατμόσφαιρα. Ο κάμπος άχνιζε
από το κάμα και ριπές λίβα ζημίωναν
τα λιγοστά σπαρτά.
Εκείνο το αυχμηρό τοπίο, ο ξερότοπος, ήταν το προσκέφαλο, όπου το χωριό έγερνε το κεφάλι του και, αντί για
ευχαρίστηση, ένιωθε δυσαρέσκεια.
Ήταν το ερεισίνωτο, όπου ακουμπούσε
τις πλάτες του και, αντί για ξεκούραση,
υποβάλλονταν σε ταλαιπωρία. Για τους
αποκαμωμένους από τον κάματο της
ημέρας χωρικούς, το κρεβάτι γινόταν
κουραστικό κι ο ύπνος βάσανο.
Το σκηνικό άλλαζε με την έλευση
του χειμώνα. Ψυχρός, βαρύς και άγριος
ερχόταν. Ακραία καιρικά φαινόμενα
έπλητταν την περιοχή. Συχνά, σφοδρός άνεμος και ξαφνικές καταιγίδες
μαστίγωναν αλύπητα την ανεμόδαρτη
Ράχη. Στην κατωφέρεια τα ρυάκια μεταβάλλονταν σε χειμάρρους, οι οποίοι
εκχωμάτωναν και κατέτρωγαν την
πλαγιά, προκαλώντας στο ισχνό κορμί
της, νεροσυρμές, νεροφαγώματα, νερόλακκους, κοίτες χειμάρρων, όλα
τραύματα άσχημα στην εμφάνιση και
δυσθεράπευτα.
Στο πέρασμα των ορμητικών χει35
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μάρρων μέσα από το χωριό, φράχτες
και νεροδεσιές ξυλώνονταν, εμπόδια
παρασέρνονταν, δρόμοι μεταβάλλονταν σε λαγκάδια. Το χαμηλό προς τον
κάμπο τμήμα του χωριού και η αγορά
πλημμύριζε, γέμιζε από πέτρες και χώματα· έμενε για μέρες αδιάβατη λασπουριά. Τ’ αμπελάκια λίμνες και ο
κάμπος βαλτοτόπι. Κι οι χείμαρροι νερού γίνονταν για τους ανθρώπους χείμαρροι οργής.
Όταν ψηλά στη Ράχη ξεσπούσε ανεμοθύελλα, ήταν αναπόφευκτες oι συνέπειες. Κατέβαινε γρήγορα, σαρώνοντας την πλαγιά, εισέβαλλε με πάταγο
στο ανυπεράσπιστο χωριό και το αναστάτωνε. Τσίγκοι αρπάζονταν και γίνονταν ιπτάμενος κίνδυνος. Εκκωφαντικός θόρυβος, ζημιές. Τραυματισμένες κεραμοσκεπές, ξεσκέπαστα φουρναριά, κουζίνες, καλύβια, μαντριά.
Ωστόσο, στο κάδρο δεν ήταν όλες οι
εικόνες μαύρες, εικόνες βαρυθυμίας·
υπήρχαν και σκηνές ημίμαυρες, μέτριας έστω φωτεινότητας και ευδιαθεσίας.
Τον Απριλομάη, η Κακή Ράχη, ομορφοντυμένη με το κατακίτρινο φόρεμα
που της έφτιαχνε η άνοιξη, κέρδιζε τη
συμπάθεια όλων. Εντυπωσιακή, ολάνθιστη η ασφακιά καμάρωνε κι έκανε
ζήλιες στην ποδογορίτικη βουνοπλαγιά για το μουντό μονοφόρι της.
Καλοκαίρι ή χειμώνα με στέγνια,
Λελοβίτισσες, αυθεντικές αγρότισσες,
ιέρειες της δουλειάς και της νοικοκυροσύνης, ανέβαιναν στη ράχη για
ασφάκες, με εργαλεία το χεροκάσαρο
– προέκταση του τιμημένου τους χεριού - και τη ριγανέλα. Έκοβαν και τις
36
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έκαναν ζαλίγκι. Και τις φορτώνονταν
αδιαμαρτύρητα. Εκείνοι οι αυλακωμένοι απ’ την τριχιά ώμοι, εκείνα τ’ αργασμένα από το φόρτωμα κορμιά είχαν κουβαλήσει... και τι δεν είχαν κουβαλήσει!!! Τώρα θα λιποψυχούσαν;
Κυρτωμένες, διπλωμένες σχεδόν στα
δύο, κατέβαιναν ζαλιγκωμένες τη ράχη,
μία-μία ή παρέα, προσέχοντας βήμα
το βήμα πού πατάνε, για να μην πέσουν και χτυπήσουν. Ύψωναν στην
αυλή την ασφακοθημωνιά, που εξασφάλιζε το άναμμα του φούρνου, τη
φωτιά για το μαγείρεμα, το πλύσιμο
των ρούχων και ζεστό νερό.
Γνώριμη στους Λελοβίτες και τούτη
η εικόνα: Τ’ απόβροχο, αν ξάνοιγε ο
ουρανός, ο ήλιος ξεπρόβαλλε λαμπρός
και έλουζε τη ράχη με έντονο φως· την
περιέχυνε, για λίγο χρόνο, με ιλαρότητα και γλύκα. Ήταν η κατάλληλη
ώρα για κάποιους μεζεκλήδες, λάτρεις
των εκλεκτών μεζέδων, τους «μπορμπουλοκυνηγούς». Έπαιρναν παγανιά
τη ράχη για να μαζέψουν σαλιγκάρια,
τα οποία ψητά γίνονταν νοστιμότατη
λιχουδιά. Κι ύστερα περιαυτολογούσαν, όπως όλοι οι κυνηγοί.
Ήταν κι ένα φτωχό μεν, αλλά κοντινό, βολικό βοσκοτόπι, στο οποίο,
όταν χορτάριαζε ο τόπος, οι γειτνιάζοντες «βάραγαν» κάποια από τα οικόσιτα ζώα τους για βοσκή.
Όμως, το φκιασίδωμα δεν αλλάζει
τη γενική εικόνα. Η ευθυμία ήταν εξαίρεση. Και η παράσταση ξανάρχιζε. Οι
εικόνες αθυμίας επανέρχονταν. Ψύχος,
δρόλαπες και πλημμύρες το χειμώνα,
καύσωνας και ξηρασία το καλοκαίρι,
συνέθεταν τις ετήσιες κλιματικές συνΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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θήκες του χωριού. Και, προφανώς, γι’
αυτό το δυσάρεστο μικροκλίμα δεν
ήταν άμοιρη η γυμνή Ράχη. Εκείνη,
λοιπόν, η Ράχη φέρει μέχρι σήμερα βαρέως το άχθος του κακού της παρελθόντος, και μένει στη μνήμη και στην
καθημερινή ζωή των Λελοβιτών τοπωνυμικά ως «Κακή Ράχη».
Τώρα η Ράχη είναι κατάφυτη με
πεύκα, κυπαρίσσια και πουρνάρια.
Πεύκα καλλίμορφα, πυκνόφυλλα και
φουντωτά σαν του ελληνικού τσαρουχιού η φούντα· σύμβολα της στερεότητας και της σταθερότητας. Κυπαρίσσια καλλίκορμα, ψηλά κι ευθυτενή,
που διαθέτουν λεπτότητα και λυγεράδα· που λογχίζουν τον ουρανό κι
αγναντεύοντας από ’κει το κοιμητήριο
του χωριού, λοιδωρούν τη λαϊκή αντίληψη, που τα θέλει δέντρα των νεκρών.
Καλοδεχούμενα όλα στην Κακή Ράχη,
συνυπάρχουν, προκόβουν και θεριεύουν, και καλογειτονεύουν με τον ελαιώνα, που σκεπάζει τις άνω παρυφές
του χωριού και φτάνει μέχρι τον δασικό δρόμο, χώρισμα μεταξύ δάσους
και χωριού. Πευκιάς, κυπαρισσώνας,
πουρναρώνας κι ελαιώνας, πρασινοθάλασσα ακύμαντη στην άπνοια, κυματιστή στο φύσημα του αγέρα. Ακινητούν ευχαριστημένα στη νηνεμία, θροΐζουν και χαριεντίζονται στην πνοή
του ανέμου.
Ο χωματόδρομος, που χρησιμεύει
και για αντιπυρική ζώνη, προσφέρεται
για πεζοπορία και πανοραμική θέα
του κάμπου, που απλώνεται ανατολικά του χωριού. Με το ηλιόγερμα, περιπατητές κάνουν τον αγαπημένο τους
περίπατο για ευδιαθεσία και αναψυχή.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Άλλοι γυμνάζονται και άλλοι διανύουν
την απόσταση εποχούμενοι. Για όλους
είναι θαυμάσια και ειδυλλιακή διαδρομή. Και το οξυγόνο άφθονο. Στην
ασθενή κίνηση του αέρα, ακούγεται το
ελαφρό τρίψιμο των λιανόκλαδων και
το θρόισμα των φύλλων, ενώ αναδίδεται ευχάριστη η μυρωδιά από το ξύλο
του κυπαρισσιού και από το ρετσίνι
του πεύκου. Απολαυστικές ώρες, όμορφες εικόνες.
Τώρα η Ράχη είναι καλλονή· καμαρώνει δασοσκέπαστη και επιδεικνύει
την ομορφιά της. Έχει το δάσος ζεστό
πανωφόρι το χειμώνα, δροσερό σκιάδι
το καλοκαίρι.
Την ποθητή άνοιξη σύναυγα τα λιανοπούλια προβάρουν την πρωινή συναυλία, κι ο κούκος «το λέει» κούκου...
κούκου! Και στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας.
Απρίλη με Μάη μήνα, όταν η άνοιξη
θάλπει την πευκόφυτη Ράχη, συμβαίνει το εντυπωσιακό θέαμα των φαντασμαγορικών εκρήξεων. Παφ!... Παφ!...
εκρήγνυνται μ’ έναν υπόκωφο συριγμό
και κρότο τα λουλούδια των πεύκων,
και δημιουργούνται εδώ-εκεί μέσα στο
δάσος χρυσοκίτρινα σύννεφα γύρης,
μοναδικά έγχρωμα καπνογόνα της φύσης που εκπλήσσουν τον τυχερό θεατή.
Αμέτρητοι κόκκοι ζωής απλώνονται
στον πευκώνα και περιλούζουν τα δέντρα, στη γιορτή δημιουργίας νέας
ζωής, στο πανηγύρι της επικονίασης.
Και καθώς παρατηρείς εκστατικός, γίνονται και μέσα σου εκρήξεις χαράς,
ενθουσιασμού και θαυμασμού. Και αισθάνεσαι τυχερός κι ευλογημένος που
απολαμβάνεις την πανέμορφη εικόνα.
37
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Η εικόνα του χωριού από τον κάμπο
ή από την απέναντι βουνοπλαγιά είναι
μια ζωγραφιά με ποικίλες αποχρώσεις
του πράσινου: το ανοιχτό του πεύκου,
το βαθύ του κυπαρισσιού, το βαθύτερο
του πουρναριού, το ασημί της ελιάς. Η
κάθετη άδεντρη λωρίδα στη Ράχη, τιράντα στο πράσινο φόρεμά της. Χωριό
μινιατούρα, αισθητική απόλαυση.
Ζωντανός οργανισμός το δάσος, αλλάζει πρόσωπο! Τη μία, πνιγμένο στην
υγρή αντάρα, σκυθρωπιάζει και παίρνει όψη συνοφρυωμένη· την άλλη, ηλιολουσμένο, ευθυμεί και λάμπει το
πρόσωπό του. Αλλά πάντοτε ωραίο
και ευεργετικό.
Μαζί με το δάσος πλατύφυλλων δέντρων της Φιλιππιάδας και το μεγάλο
δάσος του Βαλαωρίτη, αποτελούν τους
πνεύμονες της περιοχής, πηγές ζωοδότρες. Όχι αμελητέο και το ότι ντύθηκε
με άγρια βλάστηση και το απέναντι
βουνό της Ποδογόρας, καθώς και ο κάμπος βόρεια του χωριού φυτεύτηκε με
ακτινιδιές και πολλά οπωροφόρα δέντρα. Πρασίνισε ο τόπος.
Το καλοκαίρι το χωριό δροσερεύει
και ο κόσμος δροσολογιέται στο σπίτι,
στη βεράντα, στην αυλή, στο χώρο της
δουλειάς. Χαίρεται το δροσερό αεράκι
που «τραβάει» ο λάκκος του Πάτση,
του Γκόντζου, του Γιάτση κι οι άλλες
δασοσκεπείς πτυχώσεις της Ράχης. Τ’
απόγευμα, στο Μεσοχώρι με τον πλατύφυλλο πλάτανο, οι ραχατλούδες γειτόνισσες βγάζουν τις πλαστικές καρέκλες και με κουβεντολόι απολαμβάνουν τη δροσιά.
Με εξαίρεση τον χειμώνα – που και
αυτός είναι ηπιότερος –, το περιβάλ38
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λον προκαλεί έντονα συναισθήματα
χαράς, τέρψης και ευφροσύνης. Τώρα
το χωριό είναι τόπος πανέμορφος κι
ευφραντικός, περιπόθητος τόπος.
Το δάσος, πολύτιμο απόκτημα του
χωριού, είναι έργο της προοδευτικότητας, της συναντίληψης και της συνεργασίας των Λελοβιτών. Τα αξιόλογα
και ωραία πράγματα είναι δύσκολα.
Χαλεπά τα καλά. Και η δεντροφύτευση της Κακής Ράχης εμπεριείχε
πολλές δυσχέρειες και δυσκολίες.
Ήταν μια χίμαιρα. Και όμως υπήρξε ο
Βελλερεφόντης που σκότωσε το μυθικό τέρας. Με πρωτοπόρο, μπροστάρη, ξεσηκωτή τον ρέκτη, ενθουσιώδη τότε δήμαρχον Θανάση Καλδάνη
το θαύμα έγινε! Και με συνεχιστές άλλους δημάρχους και δημοτικά συμβούλια, προέκυψε το σημερινό λαμπρό
αποτέλεσμα της δημιουργίας του δάσους.
Η προστασία του εναπόκειται στη
φροντίδα όλων μας, κυρίως όμως είναι
καθήκον και βαριά ευθύνη της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Αλγεινή η θύμηση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε
τμήμα του δάσους. Ο κίνδυνος ενεδρεύει.
Για να μην ξαναζήσουμε τον εφιαλτικό Ιούλιο του 2001, ας έχουμε πάντοτε κατά νου τα λόγια του φιλόσοφου Μπέρτναρ Ράσσελ: «Μια κακή
μηχανή μπορεί να πεταχτεί σαν άχρηστη και μια άλλη να πάρει τη θέση
της. Αλλά αν κοπεί – αν καεί – ένα
δέντρο, χρειάζεται πολύς χρόνος πριν
ένα νέο δέντρο αποκτήσει τήν ίδια δύναμη και μέγεθος».

n
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ΠΑΝ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ και ο ΗΧΟΣ

Ε

ίναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με,
αγαπητοί αναγνώστες, να σας
απαριθμήσω αυτά που πρέπει και
οφείλουμε στο θεό Πάνα, το θεό με τα
χίλια ονόματα, το σύνολο του κόσμου,

Κωνσταντίνος Μ. Κανατάς
τον ουρανό, τη θάλασσα, τη γη, το πυρ·
τον απόλυτο κυρίαρχο του κόσμου, που
γεννά τα πάντα, όπως μας ομολογεί ο Ορφικός ύμνος. Αλλά και ο Ομηρικός ύμνος
περιγράφει την καθημερινή του ανθρώπινη
μορφή, δηλαδή να χορεύει και να τραγουδά στα ιερά βουνά και δάση της ΑΡΚΑΔΙΑΣ μέσα στην ανθισμένη και ευωδιάζουσα φύση. Και μαζί του οι Νύμφες: Η
ΣΥΡΙΓΞ, η ΗΧΩ, η ΠΙΤΥΣ, η ΕΡΑΤΩ, η
ΣΕΛΗΝΗ και πολλές ακόμη. Σύμφωνα με
τον ίδιο ύμνο, είναι γιoς του ΕΡΜΗ και της
Νύμφης ΔΡΥΟΠΗΣ. Άλλες πηγές δίδουν
πολλούς γονείς του: Δίας-Καλλιστώ, ΔίαςΘύμβρις,
Ερμής-Καλλιστώ,
ΕρμήςΠηνελόπη, Απήρ-μία Νηρηίς, ΑπόλλωνΟινόη. Όλη η έρευνά μου δείχνει τους τελευταίους και πιο πιθανούς γονείς του:
ΟΥΡΑΝΟ-ΓΑΙΑ. Η εικόνα που παραθέτουμε δείχνει την παιδική ηλικία και ανατροφή του ΔΙΟΣ – πού αλλού; – στο ΛΥΚΑΙΟ ΟΡΟΣ της ΑΡΚΑΔΙΑΣ, την τροφό,
την αμάλθεια και φυσικά τον ΠΑΝΑ να
τραγουδά προς τέρψη του μικρότερου
αδελφού του, του ΔΙΑ. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες ήταν ο αρχαιότερος των
θεών, προγενέστερος και του Διός, όπως
γράφει και ο Victor Berard.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η παιδική ηλικία του Διός.
(Πίνακας του Jordaens, Μουσείο Λούβρου)

Τα ιστορικά-μυθολογικά στοιχεία που
ακολουθούν – ναι μεν είναι ΠΑ(Ν) – σίγνωστα, αλλά πρέπει να τα φρεσκάρουμε στη μνήμη μας – είναι μια μικρή
περίληψη των πεπραγμένων του Πανός.
Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, είχε
λάβει μέρος στη μάχη του Μαραθώνα,
καθορίζοντας την έκβασή της υπέρ των
Ελλήνων, αφού προκάλεσε πανικό στους
Πέρσες πολεμιστές. Στη συνέχεια έκανε
το ίδιο στα πληρώματα των περσικών
πλοίων, προκαλώντας και εκεί ΠΑΝολεθρία στην ΠΑ(Ν)σίγνωστη ναυμαχία της
Σαλαμίνας. Οι Αθηναίοι αφιέρωσαν στο
θεό ιερό κάτω από την Ακρόπολη και
τοποθέτησαν το άγαλμά του, φτιαγμένο
από μάρμαρο Πάρου. Τον τιμούσαν κάθε
χρόνο με λαμπαδηδρομίες για την καθοριστική βοήθειά του. Ήταν επίσης ο «μόνιμος» υπερασπιστής, όπως και ο Αρκάδες, του ιερού των Δελφών. «Σκόρπιζε»
τους επιβουλείς και κλέφτες των θησαυ39
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ρών του φημισμένου Μαντείου. Σύμφωνα
με τον Παυσανία, σε ένα από τα πολλά
ιερά του, αυτό της Δεσποίνης, υπήρχε
και το ιερό του, στο οποίο έκανε αενάως
το πυρ και όπου η προφήτης του θεού
Νύμφη Ερατώ, η συζευχθείσα βραδύτερον
τον Αρκάδα, έδιδε σε ΠΑΝάρχαιους χρόνους χρησμούς στους συμβουλευομένους
τον Πάνα, ο οποίος είχε τη δύναμη και τις
ευχές των δικαίων να εκπληροί και τους
κακούς να τιμωρεί. Εδίδαξε δε και στον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ τη μαντική-προφητική επιστήμη.
Με την ομάδα των: Διονύσου, Ηρακλή,
Σειληνών, Μαινάδων έκανε – σύμφωνα
με τον Παυσανία – ταξίδια στις Ινδίες,
την Ασία, την Αφρική (Λυδία, Φρυγία,
Βακτριανή, Αίγυπτο, Λιβύη, Αιθιοπία).
Πρώτος έζευξε με γέφυρα τον ποταμό
Ευφράτη. Τα ταξίδια αυτά με τα τραγούδια, τους χορούς, τα «γλέντια» μνημονεύονται από τους κατοίκους τους
ανά τους αιώνες.
Οι γλύπτες Πραξιτέλης, Σκόπας, Νικόμαχος, Πάναινος και Μίκωνας έχουν
φτιάξει έργα τους για το θεό ΠΑΝΑ.
Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε, ότι εκτός
από την επικρατούσα μορφή του θεού
(τραγοπόδαρος), απεικονίζεται και με
άλλη μορφή: Με περικεφαλαία, θώρακα
και ασπίδα και με ένα από τα όπλα του,
το «λαγωβόλο». Το χρησιμοποιούσε, για
να επαναφέρει τα πρόβατα που απομακρύνονταν από το μαντρί. Πάντως σήμερα το λαγωβόλο θα ήταν το πιο πολύτιμο απόκτημα-εργαλείο, που θα ήθελαν
να έχουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων για τους βουλευτές τους. Κανείς
δεν θα απομακρυνόταν!
Αυτά είναι η πολύ μικρή περίληψη για
40
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την ιστορία του θεού ΠΑΝΑ των Αρκαδικών ορέων και ποταμών, δηλαδή η λατρεία του ως προστάτη της φύσης, των
ποιμνίων, των δασών, αλλά και της αλιείας.
Οι δικές μου τώρα διαπιστώσεις (κατά
την ταπεινή μου πάντοτε γνώμη) για τις
γνώσεις τις επιστημονικές των αρχαίων
Ελλήνων θεών ή μη (όπως αναφέραμε και
για το ΛΥΚ-ΦΩΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣ,
ΗΡΑΚΛΗΣ) είναι, ότι εκτός των άλλων
έχουμε στον ΠΑΝΑ την εκπροσώπηση
του ήχου του φυσικού φαινομένου του
ΗΧΟΥ. Το τραγούδι, τα μουσικά του όργανα και τα ονόματα ΣΥΡΙΓΞ, ΗΧΩ δείχνουν τις γνώσεις αυτές.
Η ΣΥΡΙΓΞ, αποτελούμενη από διαφορετικού μήκους αυλούς, παράγει ήχους
διαφορετικού μήκους κύματος.
Ο ΑΥΛΟΣ (φλογέρα), με τις κατά μήκος του οπές δίδει, ανάλογα με το κλείσιμο δια των δακτύλων, διαφορετικούς
επίσης ήχους. Αναφέρονται και τα άλλα
μουσικά όργανα του Πανός: ΛΥΡΑ, ΑΣΚΟΣ, ΤΥΜΠΑΝΟ.
Το τραγούδι και ο συνδυαζόμενος με
αυτό χορός είναι επίσης χαρακτηριστικά
του θεού.*
Η ΗΧΩ, δηλαδή η δι’ ανακλάσεως σε
κάποια επιφάνεια επανάληψη του ήχου,
* Η ένταση, το ύψος, η χροιά. η μουσική κλίμακα είναι γνωστά στο θεό για την παραγωγή
μουσικών ήχων. Όπως και οι τόνοι, οι φθόγγοι,
οι θόρυβοι, οι κρότοι και η ανάκλαση του ήχου.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη των
17 μέτρων (17+17=34 μέτρα), καλείται και
σήμερα ΗΧΩ και παγκοσμίως ECO.
Συνοψίζοντας τα ως άνω συμπεραίνω
τα κάτωθι:
1. Κανείς δεν αμφισβητεί την ΑΡΚΑΔΙΚΗ του καταγωγή.
2. Ήταν ο αρχαιότερος των θεών, σύμφωνα με τους Αιγυπτίους.
3. Το όνομά του ΠΑΝ-ΡΑΝ είναι μία
ακόμη παγκόσμια ελληνική λέξη.
4. Διέσπειρε τον πανικό μόνο στους
εχθρούς!!
5. Ευρίσκετο ΠΑΝταχού-Παρών.
6. Δεν γνωρίζουμε τίποτε για το ΛΑΓΩΒΟΛΟ.
7. Εδίδαξε τον Απόλλωνα την μαντική-προφητική επιστήμη.
8. Είχε εφεύρει πλείστα μουσικά όργανα. Εκτός των ανωτέρω αναφερθέντων και τις ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ.

9. Κατά τον Πλάτωνα, είναι ο ΕΛΛΗΝ
ΛΟΓΟΣ, που συνεχώς ψάχνει και
ψάχνεται για την παρουσία του ανθρώπου και του σκοπού του πάνω
στη γη. Είναι ο ερευνητής, ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
10. Στο νόμισμα, που απεικονίζεται ο
θεός, βλέπουμε τον θεό ΠΑΝΑ καθήμενο, το AR των ΑΡΚΑΔΩΝ, το
λαγωβόλο, την περικεφαλαία και
στη βάση διάφορα μουσικά όργανα
n
και τα γράμματα ΟΛ.
Βιβλιογραφία
– «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ»
Παύλου Δρανδάκη.
– «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ» Ιωάννου Ρισπέν,
επιμέλεια Σπύρου Μαρινάτου, εκδ. «ΠΕΡΓΑΜΗΝΑΙ».
– «ΑΡΚΑΔΙΑ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» Παναγιώτη Ι. Κυριακόπουλου και Γιάννη Π. Κυριακόπουλου,
εκδ. ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ.

Φως ψυχής
Νικόλαος Αλεξ. Θωμάς
Μέσα μου μια έμφυτη πνοή
στο είναι μου θρονιάζει
μ’ ελεύθερο το φρόνημα
και με φροντίδα μοιάζει.
Σαν θεϊκό λευκό πουλί
μ’ αγγίζει, με φτερώνει
το νιώθω πως με οδηγεί
και πως με διορθώνει.
Το δρόμο κάθε αρετής
φωτίζει κι αληθεύει
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

μήνυμα στέλνει της ζωής
τ’ αγκάθια ν’ αποφύγει.
Αθάνατη φύση η ψυχή
κι αστέρι της ζωής μας
με το μεγάλο όνειρο
σαν φεύγουμε απ’ τη γη μας.
Κάθε ψυχή έχει και φως
και πόθο να σχεδιάζει
τι πρέπει για τον άνθρωπο
και πόσο του ταιριάζει.
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Ομορφοκκλησιά Καστοριάς – Ναός Αγίου Γεωργίου

Η

Ομορφοκκλησιά είναι ένα γραφικό χωριό, νότια της Καστοριάς,
κοντά το Άργος Ορεστικό. Πήρε
το όνομά της από τον αξιόλογο βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου. Πρόκει-

Στέφανος Αβραμόπουλος
ται για σταυροειδή ναό με τρούλο, που
κτίστηκε τον 12ο αιώνα περίπου και
αποτελούσε το καθολικό μονής, που δεν
σώζεται σήμερα. Πολλοί θεωρούν τον ΑϊΓιώργη, μικρογραφία της Αγίας Σοφίας.
Είναι κτισμένος με πέτρα που δεν συναντάται στην περιοχή και οι τοιχογραφίες
του σε δύο στρώσεις, είναι του 13ου και
15ου αιώνα.
Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας
υπέστησαν σοβαρές ζημιές από χτυπήματα, που διακρίνονται σε όλο το ναό,
ενώ από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό, κάηκε σημαντικό μέρος των στρώσεων, χωρίς όμως ευτυχώς να πληγεί το
ξυλόγλυπτο, που αναπαριστά τον Άγιο.
Εκτός από τις θαυμάσιες τοιχογραφίες, μεταξύ των οποίων και εξαιρετικά
αγιογραφικά έργα των μοναχών Βαρλαάμ και Ιωασάφ, το ναό κοσμεί ένα
μοναδικό ολόσωμο ξύλινο ανάγλυφο
άγαλαμα (ξόανο) του Αγίου Γεωργίου με
ύψος κοντά στα 3 μέτρα.
Η υπέρθυρη κτητορική επιγραφή του
ναού αναφέρει έτος 1286/87, που οι Άρχοντες Νετζάδες «Ανδρόνικος, Νικηφόρος και Ιωάννης» ανέλαβαν τα έξοδα της
ανοικοδόμησης στα χρόνια του αυτοκρά42

τορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου. Το
1684, μαζί με τη Μονή Τσούκας Καστοριάς, είχε ενταχθεί στο μοναστήρι της
Μαυριώτισσας.
Έχει ανακηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το 1924. Σύμφωνα
με τοπικό θρύλο, μια ομάδα Ρωμαιοκαθολικών καλογραιών μετέφερε το ανάγλυφο άγαλμα του Αγίου από την Κωνσταντινούπολη προς τη Δύση με ένα
φορείο. Καθώς περνούσαν έξω από το
ναό, το φορείο ανεξήγητα σταμάτησε
να κινείται, παρά τις προσπάθειες των
καλογραιών. Έτσι θεώρησαν ότι ήταν
επιθυμία του Αγίου να μείνει η ανάγλυφη εικόνα του στο ναό της Ομορφοκκλησιάς.
Σύμφωνα, όμως, με τους ερευνητές είναι πολύ πιθανό κάποιος αυτοκράτορας
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας να θέλησε να δωρίσει στους καλόγερους του
μοναστηριού την ανάγλυφη εικόνα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το ξόανο του
Αγίου Γεωργίου είναι έργο Ηπειρωτών,
μαστόρων της ξυλογλυπτικής τέχνης.
Στον Κώδικα της Ιεράς Μητροπόλεως
Καστοριάς το χωριό γράφεται Κάλλιστα
και μνημονεύεται από τον 17ο αιώνα
(1684).
Το χωριό Ομορφοκκλησιά και το ναό
του Αγίου Γεωργίου επισκέφθηκα το
1991.
n
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Ξένα τα δαμάλια, δικά μας τα μουσκάρια

Ξ

ένα τα δαμάλια, δικά μας τα
μουσκάρια, έλεγε με ειρωνική
αριστοφάνειο έκφραση ο μακαρίτης Βαγγέλης Παπαχρήστος, πατέ-

Κωστής Σιώζης
ρας του Καλλίμαχου και παππούς του
πρώην βουλευτή Βαγγέλη Παπαχρήστου, στο κεντρικό καφενείο του Ντόβα
(τω καιρώ εκείνω) ενώπιον των θαμώνων. Έτσι χαρακτήριζε τα εξώγαμα τέκνα όποιας χωριανής που θα πατούσε
το στεφάνι, με το συμπέρασμα πως
μόνο η γυναίκα ξέρει τίνος είναι τα
παιδιά και το διασκέδαζαν. Την εποχή
εκείνη όλες σχεδόν οι οικογένειες του
χωριού είχαν από μία ή δύο αγελάδες
για να εξασφαλίζουν το γάλα των παιδιών τους και αυτές τις αγελάδες τις
έπαιρνε κάθε πρωί ο βούκολας (κοινοτικός βοσκός) και τις πήγαινε για βοσκή και τις έφερνε το βράδυ στο σπίτι.
Για να ζευγαρώσουν οι αγελάδες νοίκιαζαν ένα δαμάλι (ταύρο), το οποίο
επίσης φρόντιζε ο βούκολας. Έτσι το

δαμάλι ήταν ξένο, αλλά τα μοσχάρια
των ιδιοκτητών των αγελάδων. Αυτά
την εποχή εκείνη. Οι εξώγαμες σχέσεις
ήταν φυσικά απαράδεκτες και τα εξώγαμα εχαρακτηρίζοντο μούλικα (προϊόντα αμαρτίας). Είναι γνωστά αυτά.
Τέτοια περιστατικά επέσυραν τη γενική χλεύη. Τη σημερινή ημέρα είδα στην
τηλεόραση πως κάποια κυρία, επειδή
δεν μπόρεσε να παντρευτεί και ήθελε
να γίνει μητέρα, κατέφυγε σε μια τράπεζα σπέρματος και τεκνοποίησε προς
μεγάλη χαρά της ιδίας και της οικογένειάς της, που την στήριξε ολόψυχα
και μπράβο και σ’ αυτή και σε όλους
τους γύρω της. Η κυρία αυτή είχε την
ευχέρεια της επιλογής του δότου και
προς τιμήν της για μένα εζήτησε να
είναι Έλληνας ο δότης. Με τη σημερινή
υπογεννητικότητα κινδυνεύουμε να
αφανιστούμε και η στήριξη των πο
λυτέκνων αλλά και των μονογονεϊκών
οικογενειών είναι εθνική ανάγκη. Η
εποχή της χλεύης «πέρασε ανεπιστρεπτί».
n

Τόπο για τα όνειρα
Αρτεμησία Π. Μερκουριάδου
Τα παραθύρια ανοίξετε,
για ν’ αλαργέψει ο πόνος,
σαν έρθουνε τα όνειρα
να βρούνε λίγο τόπο.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Φωλιά μικρή να χτίσουνε.
να κάτσουν να κλωσσάσουν.
ελπίδες να γεννήσουνε.
χαρά για να μοιράσουν.
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Οι Αγάδες και οι Νεράιδες

ατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (στην πατρίδα μας) μερικοί
τούρκοι Βαλήδες (έπαρχοι) σε
ελληνικά χωριά, που ευρίσκοντο σε κόμ-

Αθανάσιος Π. Χριστοφιλάκης
βους (σταυροδρόμια, διαβάσεις από γεφύρια, πηγές κ.λ.π.) και είχαν κάποια
στρατιωτική σημασία, εγκαθιστούσαν μερικές τούρκικες οικογένειες και στον (συνήθως αγράμματο) αρχηγό τους έδιναν
τον τίτλο του Αγά (Αγάς ίσον κύριος).
Κάθε Αγάς διατηρούσε στρατιωτική
δύναμη (περίπου ομάδος), εδήμευε τα
εύφορα χωράφια των ραγιάδων και
έχτιζε το κονάκι του στην κορυφή κάποιου λόφου, τον οποίο περιτείχιζε καταλλήλως για λόγους ασφαλείας του.
Κατά φυσικό κανόνα σε κάποια πλευρά
του λόφου υπήρχε κάποιο ρυάκι με ανάλογο πλάτος, βάθος και σχετική βλάστηση από χόρτα, θάμνους και κάποια
δένδρα (συνήθως πλάτανους).
Περίπου από την έναρξη της άνοιξης
μέχρι το τέλος του φθινοπώρου περιοδικά ομάδα από 5-6 νέους και καλούς
πατριώτες Έλληνες παρακολουθούσαν
διακριτικά τον δρόμο προς και από το
κονάκι του Αγά και όταν εντόπιζαν συντοπίτη τους προδότη να εξέρχεται (από
το κονάκι του δυνάστη τους) τον αιφνιδίαζαν, του έκλειναν τα μάτια, τον φίμωναν, του έδεναν τα χέρια πισθάγκωνα
και σηκωτό τον μετέφεραν στο ρυάκι.
Εκεί ακολουθούσε ανελέητος ξυλοδαρ44
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μός, του προδότη. Κατόπιν περιτύλιγαν
στο στήθος του χονδρό σχοινί, το περνούσαν κάτω από τις μασχάλες του και
τον κρεμούσαν στον πλάτανο κατά τρόπο
που να μην κινδυνεύσει η ζωή του.
Εν συνεχεία οι τιμωροί κάλυπταν τις
κεφαλές τους με κάποια τεμάχια λευκού
υφάσματος (συνήθως χειρομάντηλο, πουκάμισο, πετσέτα κ.λ.π.) ελευθέρωναν τα
μάτια του προδότη και αποχωρούσαν,
κοντοχορεύοντας. Καθ’ όλη την διαδικασία των ανωτέρω πράξεων οι τιμωροί
του-πατριώτες δεν μιλούσαν γιά να μην
αναγνωρισθούν, να θολώσουν κάπως τα
νερά, να δημιουργηθεί κάποιου είδους
μυστήριο στο χωριό και στα διπλανά χωριά, εάν τον γεγονός γινόταν ευρύτερα
γνωστό.
Κατά κανόνα ο προδότης όταν ηρεμούσε κατάφερνε να ξεκρεμαστεί και
αποσιωπούσε το συμβάν.
Εάν ο Αγάς επληροφορείτο την περίπτωση και καλούσε τον προδότη, αυτός
επιβεβαίωνε την πράξη και δήλωνε ότι
δεν ήταν βέβαιος εάν έγινε από ανθρώπους ή από νεράιδες.
Ο Αγάς, είτε πίστευε το θύμα είτε όχι,
καλούσε τις κεφαλές του χωριού (συνήθως τον παπά και τον πρόκριτο), τους
έκανε ερωτήσεις σχετικές με το συγκεκριμένο περιστατικό και ζητούσε την
γνώμη τους. Ο παπάς. που συνήθως ήταν
υποψιασμένος, ήρεμα και με απόλυτη
πειστικότητα απαντούσε: «Αγά μου σύμφωνα με μιά παράδοση της θρησκείας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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μας οι ψυχές των γυναικών που πεθαίνουν νέες και ανύπαντρες κάποια βράδια
βγαίνουν από τους τάφους τους, συχνάζουν σε δροσερούς τόπους, χαριεντίζονται με άνδρες που νυχτοπερπατούν, χορεύουν και πριν τα μεσάνυχτα γυρίζουν
στους τάφους τους, αμίλητες». Περίπου τα
ίδια υποστηρίζει και ο πρόκριτος του χωριού. Επειδή τέτοια περιστατικά εγένοντο σε όλα τα χωριά που υπήρχε ο θεσμός
του Αγά, επί πολλούς αιώνες και σχεδόν
κατά τον ίδιο τρόπο, πολλοί μουσουλμά-

νοι της εποχής αυτής αλλά και Έλληνες
πίστευαν ότι οι νεράιδες, η δράση τους
κ.λ.π. ήταν πραγματικότητα.
Οι ανωτέρω απόψεις είχαν ριζώσει
στις αντιλήψεις των προγόνων μας και
περίπου μέχρι την 10ετία του 1950 σε
αρκετά χωριά της ελληνικής υπαίθρου
μερικοί ηλικιωμένοι υποστήριζαν ότι οι
νεράιδες υπήρχαν ακόμη και δεν ενοχλούσαν τους νυχτοπερπάτες εάν αυτοί
οπλοφορούσαν ή βαστούσαν στο χέρι
τους αναμμένο τσιγάρο.
n

Σαντορίνη
Αγάπη Ευθυμιοπούλου
Η χώρα τούτη γνώρισε βροχές και καταιγίδες
και στέγασε πολιτισμούς κι ανθρώπινες ελπίδες.
Οι κάτοικοί της ζήσανε στ’ ατέλειωτα νησιά της
και με τραγούδια υμνήσανε τη σπάνια ομορφιά της.
Ένα νησί που σήμερα το λένε Σαντορίνη
κάποτε αντιμετώπισε απέραντη οδύνη,
λες και η γη εζήλεψε το στρογγυλό του σχήμα
και με θυμό στον ουρανό πέταξε λάβας κύμα.
Η φήμη τούτου του νησιού σαν τον αγέρα τρέχει
σ’ όλα τα πέρατα της γης ξέχωρη θέση έχει
τουρίστες επισκέπτονται τ’ απόκρημνά του μέρη
του ηφαίστειου τα πετρώματα να πιάσουνε στο χέρι.
Να δοκιμάσουν το κρασί που από σταφύλια βγαίνει
Σαντορινιό, ολόγλυκο, που την καρδιά ευφραίνει,
να φαν χταπόδι ολόφρεσκο και του πελάγου ψάρι
και σε σεντόνια ολόλευκα ο ύπνος να τους πάρει.
Να δουν το ηλιοβασίλεμα από την όμορφη Οία,
να κολυμπήσουν, να λιαστούν σε κάποια παραλία,
να περπατήσουν γελαστοί μες στα στενά σοκάκια,
να φωτογραφηθούν μπροστά στ’ άσπρα της σπιτάκια.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Αντισώματα στην ακινησία

τη χώρα που γέννησε το
«αιέν αριστεύειν» εις πείσμα καιρών και υπουργών,
κάποια δέντρα ορθώνονται ακολουθώντας τη φυσική τους νομοΔημήτρης Μαυραειδόπουλος
τέλεια, παρά την επιμονή των θάμνων που παλεύουν να τα κρατήσουν όλα στο ίδιο μπόι. Πρόσφατα,
Ελληνόπουλα της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που συμμετείχαν σε
παγκόσμιο διαγωνισμό Μαθηματικών, πρώτευσαν και επέστρεψαν
στη χώρα με χρυσά, αργυρά και
χάλκινα μετάλλια κρεμασμένα στο
λαιμό τους και μας γέμισαν υπερηφάνεια και ελπίδα ότι υπάρχουμε και αγωνιζόμαστε για το
καλύτερο. Σ’ αυτό το γεγονός τα
μέσα έδωσαν κάποια δημοσιότητα, αλλά η πολιτεία φιδωλή στην
προβολή τους. Ο λόγος φυσικά
προφανής, αφού επουδενί λόγο
δεν θέλουν να.,. κομπλάρουν τις
μετριότητες, τους αυριανούς μπαχαλάκηδες και γιατί όχι μελλοντικούς κυβερνήτες. Καλό είναι να
γνωρίζει ο υπουργός Παιδείας και
οι ομοϊδεάτες του ότι η άμιλλα και
το «αιέν αριστεύειν» («αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων» συμβουλεύει ο Πηλέας το γιο
46
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του Αχιλλέα, αλλά και ο Ιππόμαχος στο γιο του Γλαύκο στην Ιλιάδα του Ομήρου) έβγαλαν τον άνθρωπο από τις σπηλιές για να κατακτήσει στις μέρες μας και άλλους πλανήτες. Πρόσφατα, μετά
την επιτυχία των Ελληνόπουλων
στα Μαθηματικά, ήρθε και μια
άλλη είδηση που ανέβασε το ηθικό
μας και μας γέμισε με ελπίδα.
Η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών
κατατάχθηκε μεταξύ των 100 καλύτερων του κόσμου από την Ακαδημαϊκή Παγκόσμια Αξιολόγηση
των Πανεπιστημίων, συγκεντρώνοντας μάλιστα υψηλή βαθμολογία,
που θα τη ζήλευαν αναπτυγμένες
χώρες, που δεν στερούνται χρημάτων. Στο γεγονός αυτό, αντί να
χτυπήσουμε καμπάνες για να ενθαρύνουμε και άλλους, τηρήθηκε
σιγή ιχθύος από την κυβέρνηση,
ούτε μια δήλωση από τον αρμόδιο
υπουργό, ούτε καν ένα τηλεγράφημα, φοβούμενοι ίσως μήπως
αναταράξουν τα νερά της απόλυτης ακινησίας.
* Για την ιστορία αναφέρω ότι στην
κρίσιμη μάχη του Μαραθώνα το 490π.Χ.
ο στρατηγός Αριστείδης παραχωρεί τη
θέση του στον στρατηγό Μιλτιάδη, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητά του.
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«Τῷ ἀγνώστῳ μαθηματικῷ»

Μνησίδημος ο μαρμαράς, αφού
τοποθέτησε και το τελευταίο
κομμάτι, κοίταξε με ικανοποίηση
και θαυμασμό το κατασκεύασμά του.

Ευάγγελος Σπανδάγος
Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πάνω
στο οποίο είχε τοποθετηθεί ένας κύλινδρος ύψους περίπου ενός μέτρου. Στην
πάνω βάση του κυλίνδρου είχε τοποθετηθεί με κλίση, μια μεγάλη λευκή πλάκα
που έγραφε με χρυσά γράμματα:
«Τῷ ἀγνώστῳ μαθηματικῷ».
Αριστερά και δεξιά της πλάκας είχαν
κατασκευασθεί δύο βάσεις για ισάριθμους δαυλούς.
«Δάσκαλε Πρόκλε», φώναξε δυνατά.
«Τελείωσα, έλα να δεις».
Ο Διάδοχος σηκώθηκε από τη θέση
του και βγήκε στον κήπο της ανασυσταμένης Ακαδημίας του Πλάτωνος. Περιεργάστηκε τον βωμό και είπε με θαυμασμό στον λιθοξόο:
«Εύγε! Αυτό ακριβώς ήθελα! Είσαι
άξιος συγχαρητηρίων!».
Ο Μνησίδημος μειδίασε από ευχαρίστηση.
***
Μερικές ημέρες μετά την παράδοση
του βωμού, ένα καλοκαιρινό πρωινό του
έτους 484, πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία μια πρωτότυπη τελετή. Μια κλειστή τελετή μεταξύ των διδασκόντων και
των διδασκομένων. Οι φιλόσοφοι της
Σχολής με τους άσπρους χιτώνες είχαν
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

συγκεντρωθεί στον κήπο μπροστά από
την είσοδο του κτιρίου και πίσω από τον
βωμό. Αριστερά και δεξιά του βωμού,
είχαν συγκεντρωθεί οι μαθητές της.
Ο Πρόκλος ο Διευθυντής, ανεβασμένος σ’ ένα βάθρο, κήρυξε την έναρξη της
τελετής:
«Σεβάσμιοι φιλόσοφοι και φιλομαθείς
μαθητές, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τριάντα περίπου βασικά γεωμετρικά θεωρήματα και βασικές γεωμετρικές κατασκευές, που αγνοούμε τους επινοητές
τους. Αυτούς λοιπόν τους άγνωστους
μαθηματικούς μαζευτήκαμε για να τιμήσουμε σήμερα. Σ’ αυτούς τους μαθηματικούς είναι αφιερωμένος ο βωμός γύρω
από τον οποίο έχουμε συγκεντρωθεί».
Μετά τον σύντομο λόγο του Διευθυντή
της Ακαδημίας δύο νεαροί μαθητές ανέβηκαν στο βάθρο κι άρχισαν να διαβάζουν διαδοχικά και με αργή φωνή, τις
εκφωνήσεις των «αγνώστου πατρότητας» προτάσεων και προβλημάτων. Τα
δύο τελευταία θεωρήματα απήγγειλε με
τη γλυκιά φωνή της η Κτιμένη, η ιέρεια
του ναού του Απόλλωνος:
«Ἡ τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου πενταγώνου γωνία ὀρθὴ ἐστὶ καὶ πέμπτου».
«Ἐὰν δύο εὐθεῖαι ὑπὸ παραλλήλων
ἐπιπέδων τέμνονται, εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγους τμηθήσονται».
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση και
η απαγγελία των θεωρημάτων, οι παριστάμενοι μαθητές έψαλλαν έναν ύμνο
47
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αφιερωμένο στη μνήμη των άγνωστων
πνευματικών δημιουργών. Η τελετή
έληξε με την αφή των δύο δαυλών του
βωμού από την ιέρεια.
Την επόμενη ημέρα, κατόπιν εντολής
του Πρόκλου, ο λιθοξόος χάραξε στην
κεκλιμένη πλάκα του βωμού, τις εκφωνήσεις των δύο θεωρημάτων που είχε
απαγγείλει η ιέρεια. Ήταν όμως δύο
«ματωμένα» θεωρήματα διότι ο μαρμαράς κτύπησε άθελά του με τη σμίλη το
αριστερό του χέρι μόλις είχε τελειώσει
τη χάραξη της τελευταίας φράσης του
δεύτερου θεωρήματος «...εἰς τοὺς αὐτοὺς
λόγους τμηθήσονται» και το αίμα του
έβαψε την πλάκα και τα χαραγμένα σ’
αυτή γράμματα.
***
Ιδού και το προχρονολογημένο επιμύ-

θιο: Πριν χίλια περίπου χρόνια από την
τελετή αυτή στην Ακαδημία, η δελφική
ιέρεια Θεμιστόκλεια, η δασκάλα του
Πυθαγόρου, είχε δώσει εντολή να χαραχθούν οι εκφωνήσεις των δύο αυτών θεωρημάτων στο βωμό του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς.
Ιστορική σύμπτωση; Ή μήπως τα μαθηματικά ήταν θρησκεία;
n
1. Ο Πρόκλος ονομάσθηκε «Διάδοχος» επειδή
διαδέχθηκε τον δάσκαλό του Συριανό στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2. Η κάθε γωνία του κανονικού πενταγώνου
είναι +1 ορθή + 15 της ορθής (=10800).
3. Αν δύο ευθείες τμηθούν από παράλληλα
επίπεδα, τότε θα τμηθούν κατά ίσους λόγους.
Παρατήρηση: Εκτός από τον Πρόκλο και τη
Θεμιστόκλεια, τα άλλα πρόσωπα είναι φανταστικά. Η διήγηση είναι φανταστική.

Ακρόπολη ’88
Φώτης Παυλάτος
Το μάρμαρο σου
λευκό περιστέρι της Ειρήνης.
Οι αρμοί σου
στεριωμένοι μ’ ανθρώπινη αλυσίδα.
Το πνεύμα σου
σύμβολο ακατάλυτο της ύπαρξής μας.
Και η κραυγή σου
προσταγή στη φωτιά και στον άνεμο.
Ύμνος στον ύμνο το τραγούδι μας
Ωδή στην Ωδή η προσευχή μας.
Το ποίημα «Ακρόπολη ’88» το απήγγειλε στις 8 Αυγούστου 1988,
από το βράχο της Ακρόπολης, η αξέχαστη ηθοποιός Αλέκα Κατσέλη,
στην παγκόσμια εκδήλωση που έγινε για την Ειρήνη, «Έκκληση στην Ακρόπολη».
48
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Λαθραία απόσταξη...

ετά από κάθε επίσκεψη, που
εγώ τη λέω επισ τροφή, στην
ιδιαίτερη και αγαπημένη μου
πατρίδα, μέσα μου ζωντανεύει ένα

Κίμωνας Μπαρτζώκας
όνειρο, μια νοσταλγία για το πότε θα
ξαναβρεθώ εκεί. Όταν πάλι έρχεται
εκείνη η στιγμή, νομίζω ότι βρίσκομαι
κοντά της για πρώτη φορά... Γιατί,
άραγε, να συμβαίνει αυτό; Εγώ, ως αιθεροβάμων που είμαι, το αποδίδω στην
αγάπη που τρέφω για τον τόπο που
πρωτοείδα το φως του ήλιου, αλλά και
στις απανωτές συγκινήσεις που δοκιμάζω με το αντίκρισμα του πανέμορφου
τοπίου, το γαλήνιο πέρασμα του ποταμού με τη χαρακτηριστική βουή του και
προπαντός κατά τις νύχτες, που βασιλεύει απόλυτη σιγαλιά! Συνεπαίρνομαι
με τη μυρωδιά των άγριων λουλουδιών
του βουνού και την αύρα της ποταμιάς.
Ζεις μ’ άλλα λόγια την αέναη και απόλυτη αρμονία των στοιχείων της φύσης!...
Η ευαισθησία κορυφώνεται, τα δάκρυα
χαράς πλημμυρίζουν όταν τυχαίνει να συναντάς παιδικούς φίλους, όσους απόμειναν φυσικά, όπως την από καρδιάς φιλόξενη ντερμπεντέρισσα Παρθενία Κοντού,
τον αδελφικό μου φίλο, απ’ τα γυμνασιακά χρόνια, Θάνο Νάτσικα, τον παιδικό
μου φίλο και συμμαθητή μου στο δημοτικό, αλλά νομίζω και συντραγουδιστή
μου στα κάλαντα του Λαζάρου και των
Μεγάλων Παθών, Φανάκη Μπόμπολη...
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ο Φανάκης τόλμησε και έκανε το μεγάλο βήμα και εγκαταστάθηκε μόνιμα
στο υπέροχο, πανοραμικό πατρικό του
σπίτι, στο μπαλκόνι τ’ ουρανού, όπως το
λέω εγώ, να χαρεί μαζί με την οικογένειά
του την σύνταξή του και το όμορφο φυσικό περιβάλλον...
Ο Φανάκης μας έκανε την έκπληξη και
μας σέρβιρε ένα δροσερό καρπούζι απ’
τον κήπο του 18 κιλών. Η χαρά μας, όπως
καταλαβαίνετε, απερίγραπτη! Απίστευτ η! Αξίζει να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι,
για να ζήσεις μια τέτοια στιγμή! Τα
όποια ευχαριστώ, τα δικά μου και της
συγγενικής μου παρέας είναι λίγα! Μια
ευχή μόνο: Φανάκη, να ζήσεις χίλια χρόνια εσύ και η οικογένειά σου, να μας
δίνεις τέτοιες συγκινήσεις κάθε φορά
που ο Θεός θα μας δίνει τη δύναμη να
συναντιόμαστε...
Αλλά ας πούμε και κάτι που παρατήρησα σχετικά με τις συνήθειες και τις
παραδόσεις των συμπατριωτών μας στο
διάβα των χρόνων. Πίστευα πως με τη
πάροδο μισού και παραπάνω αιώνα από
τότε που ξενιτεύτηκα, θα είχαν αλλάξει
πολλά πράγματα στις συνήθειες και τις
συμπεριφορές των χωριανών μας. Νόμιζα
πως οι εξελίξεις, που ακολούθησαν μετά
τον πόλεμο, θα άλλαζαν τις συνήθειες και
τις παραδόσεις των αδελφών μας εκεί,
ύστερα μάλιστα από τις ραγδαίες εξελίξεις στις επικοινωνίες (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά
πριν από καναδυό χρόνια, όταν περιδιά49
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βαινα, εγώ με τη συγγενική μου παρέα, τα
χωριά των Τζουμέρκων, σ’ ένα απ’ αυτά,
στα Λεπιανά, κατά τις δέκα το πρωί, με
το σχόλασμα της εκκλησίας, συναντήσαμε
στην πλατεία τον συμπατριώτη μας, γνωστό απ’ την Αθήνα, Λάκη Παππά, που
έκανε τις διακοπές του εκεί.
–Γειά και χαρά σου Λάκη! Τι μεγάλη
χαρά που σε βρίσκομε εδώ στα άγια χώματα της πατρίδας!
–Καλώς ορίσατε, ρε παιδιά, μεγάλη
και η δική μου χαρά που σας βλέπω. Για
μένα πλέον έγινε μόνιμη η κατάσταση
από τότε που πήρα τη σύνταξη. Τρειςτέσσερις μήνες κάνω μόνιμα τις διακοπές μου εδώ και με μεγάλη ευχαρίστηση,
πρέπει να σας πω!
–Για πάμε δίπλα στον καφενέ, να κεραστούμε από κανένα τσίπουρο, να
πούμε και καναδυό κουβέντες...
–Με χαρά και τα κεράσματα δικά
μου, αποκρίθηκα.
Πιάσαμε θέσεις στα πέτρινα πεζούλια
του καφενείου και σε κάτι πλαστικές
καρέκλες και δώσαμε παραγγελιά στην
κυρά Αφροδίτη, την καφετζού, να μας
τρατάρει από κανένα τσίπουρο.
–Άιντε, καλώς ανταμώσαμε, πάντα με
υγεία και χαρά να σας βλέπουμε στο
χωριό μας, ευχήθηκαν όλοι τσουγκρίζοντας τα ρακοπότηρα!
–Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό! Μοσχοβολάει το κερατένιο και είναι πολύ δυνατό, έκανα τη διάγνωσή μου με την
πρώτη γουλιά.
–Α, είναι ντόπιο, αγνό, από μαύρη μυρωδάτη ζαμπέλα, απάντησε ο Λάκης.
–Τι μου λες! Μπορούμε ν’ αγοράσουμε καμιά τριανταριά κιλά να ’χουμε
για ξαρρωστικό το χειμώνα και να φιλέψουμε κάποιους φίλους και συγγενείς;
50
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–Θα σε φέρω σε επαφή με κάποιον
παραγωγό, είπε ο Λάκης χαμηλόφωνα
στ’ αυτί μου...
–Γιατί; Θα κάνουμε τίποτε παράνομο;
ρώτησα με απορία.
–Όχι! Να, η απόσταξη γίνεται λαθραία, δεν υπάρχουν άδειες, τιμολόγια,
φόροι και καταλαβαίνεις...
–Μη το συζητάς, αδελφέ μου! Τι με
ενδιαφέρουν αυτά εμένα;
Αφού κατεβάσαμε από καναδυό-τρία
τσιπουράκια, ο Λάκης έγνεψε σε κάποιο
χωριανό, του εξήγησε με κάθε μυστικότητα την επιθυμία μου και τον έφερε
κοντά μας.
–Γειά σας!
–Γεια και χαρά και σ’ εσένα, πατριώτη!
–Πόσο θέλεις;
–Καμιά τριανταριά κιλά, αν γίνεται.
–Αμ, θέλ’ς πουλύ εσύ! Που να το βρω
τόσο;
–Πάρε κι απ’ τον Θύμιο, σιγουντάρισε
και ο Λάκης, ο οποίος ήξερε ότι είχε
κρυμμένο σε καμιά καλύβα ή θαμμένο
μέσα στο χώμα ολόκληρο τόνο!
–Πού θα το βαλ’ς;
–Δεν έχετε τίποτε νταμιτζάνες, να βολευτούμε;
–Δεν έχουμε τέτοια πράματα ιδώ. Ρωτήστε στο καφενείο, μήπως μπορέσει να
σας βολέψ’.
–Αλλά, για στάσου, έχω ένα πλαστικό
μπιτόνι από νερό για δεκαπέντε κιλά. Ας
βρούμε και καμιά νταμιτζάνα να βολευτούμε...
Κι εκεί που αναζητούσαμε από την
κυρά Αφροδίτη καμιά νταμιτζάνα, πετάει την ατάκα της, σαν να ήταν μιλημένη, απευθυνόμενη στον παραγωγό:
–Κοίταξε μη μ’ αφήσεις το μαγαζί χωρίς τσίπουρο!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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Γύρισε προς εμένα ο παραγωγός και
λέει:
–Τα βλέπ’ς; Φέρε τώρα και τα λεφτά
να πάω να στο φέρω!
–Αμέσως, αλλά έτσι το ’χουμε εδώ;
Μπροστά τα λεφτά κι ύστερα το εμπόρευμα; Όμως, εντάξει, κανένα πρόβλημα,
σέβομαι τις συνήθειές σας.
Όλα αυτά που διαδραματίστηκαν έγιναν η αφορμή να θυμηθώ, απ’ τα παιδικά
μου χρόνια, τον τρόπο που κάναν τη λαθραία απόσταξη, δίπλα απ’ το σπίτι μου,
σ’ ένα λαγκάδι που είχε τρεχούμενο
νερό. Στην άκρη του κάμπου, στο λαγκάδι που κατέβαινε απ’ τα Μπομπολέικα, κουβαλούσαν ένα μεγάλο καζάνι με
διπλά σιδερένια χερούλια, κατάλληλα
κατασκευασμένο να δέχεται αεροστεγώς ένα τρούλινο καπάκι, σαν ένας μεγάλος σαλίγκαρος, με μόνη διέξοδο για
τους υδρατμούς ένα σωλήνα που έβγαινε
στο πλάι σαν προβοσκίδα. Σε κάποια
κατωφέρεια του λαγκαδιού στήναν την
πυροστιά με μεγάλες πέτρες, άναβαν
δυνατή φωτιά και έβαζαν το καζάνι

επάνω γεμάτο με το υλικό για απόσταξη.
Συνήθως ήταν σταφύλια, κυρίως ζαμπέλια, σκάμνα ή κούμαρα. Ποτέ όμως ανάμικτα. Με μια ξύλινη κάνουλα, φέρναν το
νερό να τρέχει συνεχώς πάνω στην προβοσκίδα, ώστε να υγροποιούνται οι
υδρατμοί που πήγαιναν προς την έξοδο
και έτσι έπεφτε σε κάποιο αγγειό το
τσίπουρο ή ρακί, όπως το λέμε.
Πρέπει να σας πω, πως η δουλειά
αυτή γινόταν με πλήρη μυστικότητα τα
βράδια με το λιγοστό φως των αστεριών
με όλο το συνεργείο να συζητά χαμηλόφωνα για να μη γίνονται αντιληπτοί από
αστυνομία και από πιθανούς σπιούνους.
Πολλές φορές όμως τα άτομα του συνεργείου, απ’ τις πολλές δοκιμές που έκαναν στο απόσ ταγμα, μεθοκοπούσαν και
πάνω στο μεθύσι τους λυνόταν και η
γλώσσα τους και το γύριζαν στο τραγούδι με τα υπέροχα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας μας!
— Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα, και ας είστε λερωμένα...

n

Ένα κλαρίνο κλαίει
Γιώγια Σιώκου
Μετά τη βροχή
ένα κλαρίνο κλαίει σπαραχτικά.
Στρατιές πεινασμένων, λεηλατημένων,
ανέργων,
σκελετωμένα παιδιά
διασχίζουν
σιωπηλά
την έρημο
και κατευθύνονται
στη θάλασσα.
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Χριστούγεννα του ’68

Η

ταν εκείνα τα μαγικά παιδικά
Χριστούγεννα που μένουν βαθιά
χαραγμένα στη μνήμη, στο διάβα
του χρόνου, λες και έχουν γραφτεί με
ανεξίτηλο μελάνι για να αντέχουν.

Λευτέρης Τσιρώνης
Η κυρία Σοφία Πεταλά-Παππά, η δασκάλα του 5ου Δημ. Σχολείου Άρτας, με
τη χρυσή φωνή και το ακορντεόν, που
δεν την έφτανε καμία δασκάλα της εποχής στο μεράκι και το κέφι για να μας
μάθει γράμματα και μουσική, μέσα στις
παγωμένες αίθουσες-δωμάτια ενός νοικιασμένου σπιτιού στη συνοικία Φανερωμένη της Άρτας, αποφάσισε τη χρονιά
εκείνη, να γίνει η χριστουγεννιάτικη
γιορτή του σχολείου, στο στρατόπεδο
της πόλης, στο μεγάλο ΚΨΜ, που ήταν
σαν ενα μεγάλο τούνελ από τσίγκο. Θα
παρουσιάζαμε μια ομάδα δέκα αγοριών,
το θεατρικό έργο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ
ΜΕΤΩΠΟ, που αφορούσε κάποια Χριστούγεννα των Ελλήνων στρατιωτών στο
μέτωπο της Αλβανίας, το 1940 ή το
1941.
Η κυρία Σοφία μας εκπαίδευσε ώρες
ατέλειωτες για να είναι όσο γινόταν
άψογη η παρουσίαση του έργου και την
τελευταία στιγμή, με όρισε... λοχία της
διμοιρίας και αποφάσισε να μας ντύσει
με πραγματικές στολές στρατιωτών,
οπότε και άρχισε ένας αγώνας δρόμου,
για να βρούμε από γνωστούς στρατιώτες
της περιοχής, τις στολές που έπρεπε και
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να τις κοντύνουμε, για να μας κάνουν
στο μπόι μας. Ήμασταν όλοι τότε 11
πρός 12 χρονών.
Καταφέραμε τελικά να δανειστούμε
τις δεύτερες στολές των στρατιωτών και
να τις φορέσουμε στη γιορτή, την ημέρα
των Χριστουγέννων. Η γιορτή ήταν όλο
επισημότητα και το τρακ όλων πρωτόγνωρο. Δεν ξέραμε τι θα γινόταν την
ώρα της παρουσίασης του έργου, με
αληθινό ακροατήριο και όλους τους επίσημους της πόλης, που για μας φάνταζαν σαν φόβητρα. Για καλή μας τύχη, η
γιορτή και το παίξιμό μας, πήγαν μια
χαρά και ο μακαριστός Μητροπολίτης
Ιγνάτιος Τσίγκρης, μας κάλεσε κοντά
του για μια αναμνηστική φυτογραφία,
που ακόμα την έχω στο σπίτι μου και
πολλές φορές συλλαμβάνω τον εαυτό
μου να την ανασύρει από το ντουλάπι με
νοσταλγία.
Η... διμοιρία των μικρών φαντάρων
που κλήθηκαν να ζωντανέψουν τότε τα
Χριστούγεννα στο Μέτωπο, ήταν εκτός
από τον υπογράφοντα, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Βασίλης Σπύρου, ο Λάμπρος Νάκης, ο Χρήστου Τραγουδάρας, ο Κώστας
Κίτσης, ο Ηρακλής Μήτσης και ο Χρήστος Κουλτούκης. Αν ξεχνάω κάποιον, θα
του ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη,
αφού δεν είναι και τόσο εύκολο μετά
από 31 χρόνια να τους θυμηθώ όλους.
Πάντως, ήταν αξιόλογοι και αυθεντικοί
και η ερμηνεία τους και η όλη παρουσία
τους, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Με
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κάποιους από αυτούς συνεχίσαμε και
στο Γυμνάσιο μαζί, μέχρι και το 1974,
που χωρίσαμε. Πολλοί από μας σήμερα
ακολουθήσαμε το δρόμο της επιστήμης,
που μας έμαθε με πάθος και επιμονή η
δασκάλα μας η κυρία Σοφία Πεταλά. Σ’
αυτή σήμερα αφιερώνω τις γραμμές αυτές στο Παλαιοκάτουνο της Άρτας, όπου
μαθαίνω πως ζει και εύχομαι σ’ αυτή και
στον σεβαστό δάσκαλο και σύζυγο της,
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κ. Χρήστο Παππά, που μου έκανε και
μαθήματα βυζαντινής μουσικής στο σπίτι
του, δωρεάν, να έχουν ευτυχισμένα γεράματα και θέλω να τους πω ότι πρέπει
να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους, αφού
έκαναν στο ακέραιο το καθήκον τους
σαν ΔΑΣΚΑΛΟΙ, μέσα σε πολύ δύσκολες
εποχές και βοήθησαν τα φτωχά παιδιά
της Άρτας να προκόψουν, χάρη σ’ αυτούς.
n

Μετρώντας τη στίλβη των άστρων...
Σταύρος Ι. Κοντός
Μετρώντας
τη στίλβη των άστρων
και τη φωτεινότητα
λησμονήσαμε τους εαυτούς μας
σε μαύρο
παγερό
πυκνό σκοτάδι.
Ντύσαμε το σώμα μας
με μπετόν και σίδερο
κι απογυμνώσαμε την ψυχή μας
που
τυλίγοντάς τη σε άσπρο σεντόνι-νεκροσάβανο
– ματωμένη – τη ρίξαμε στη... ναφθαλίνη.
Κι όλα τούτα
στ’ όνομα
μιας προόδου,
αμφίβολης ωφελιμότητας,
της «τεχνολογίας».
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Δίαs και Ήρα

Ο

Δίας δεν ήταν μόνο ο πατέρας
των θεών και των ανθρώπων.
Ήταν και το φως και ο αιθέρας,
ήταν η γη και ο ουρανός. Ήταν τα πάντα,

Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση
ακόμα και ό,τι υπάρχει πάνω από τα
πάντα.
Όταν στέριωσε την κυριαρχία του
στον κόσμο, παν τρεύτηκε τη θεά Ήρα.
Και η Ήρα έγινε η νόμιμη και παντοτινή
γυναίκα του Δία.
Λένε πως ο Δίας και η Ήρα γνωρίζονταν και πριν από το γάμο τους. Από
μικρά παιδιά έτρεχαν στα δάσ η κρυφά
απ’ όλους και περνούσαν ώρες ατέλειωτες μαζί. Πολλές φορές η Ήρα εξαφανιζόταν για μέρες. Τότε ο Δίας γύριζε όλο
τον κόσμο μέχρι να τη βρει. Άλλες φορές
την έβλεπε να λούζεται στις πηγές.
Κάποτε την είδε να ανεβαίνει ολομόναχη σ’ ένα βουνό της Ερμιόνης, τον
Κόκκυγα. Τότε μάζεψε τα σύννεφα και
προκάλεσε μια δυνατή μπόρα. Μετα
μορφώθηκε σε κούκο και πήγε τρέμοντας
κοντά στην Ήρα. Εκείνη λυπήθηκε το φοβισμένο πουλί και το σκέπασε με την
άκρη του φορέματός της για να το ζεστάνει. Και τότε ο Δίας μονομιάς πήρε την
αληθινή του μορφή και την έσφιξε στην
αγκαλιά του. Λένε πως τότε, εκεί στη
βουνοπλαγιά, της είπε για πρώτη φορά
πως θα την πάρει γυναίκα του με όλους
τους τύπους και με όλες τις τιμές.
Και πράγματι, ο γάμος έγινε με λα54

μπρότητα πάνω στον Όλυμπο, μπροστά
σε όλους τους θεούς. Έπιναν όλοι σε
ασημένιες κούπες, που τις είχε φτιάξει ο
ίδιος ο θεός Ήφαιστος. Την κάμαρα της
Ήρας την είχε φτιάξει κι αυτήν ο Ήφαιστος, από καθαρό χρυσάφι. Την κλειδαριά της πόρτας της την άνοιγε μόνο ο
Δίας, με χρυσό κλειδί.
Η ζωή του θεϊκού ζευγαριού ήταν
πότε ηλιόλουστη και πότε συννεφιασμένη. Μα πάντα ευτυχισμένη. Λίγοπολύ έμοιαζε με τη ζωή ενός ζευγαριού
θνητών. Γελούσαν συχνά, μα και καβγάδιζαν συχνά. Ακόμα και μπροστά στα
παιδιά τους. Εκείνα πότε προσπαθούσαν
να τους συμφιλιώσουν και πότε τους
άφηναν να τα βγάλουν πέρα μόνοι
τους.
Η Ήρα γέννησε από το γάμο της με το
Δία το θεό Άρη και τη θεά Ήβη.
Ο Δίας πολλές φορές ήταν σκληρός με
τη γυναίκα του. Και συχνά την άφηνε να
κοιμάται κι έτρεχε να συναντήσει πότε
Νηρηίδες και πότε νύμφες. Μα είχε τον
τρόπο του να την κάνει να τον συγχωρεί
και να συνεχίζει να τον αγαπάει. Πολλές
φορές τον άκουγαν οι θεοί να οργίζεται
και να απειλεί την Ήρα ότι θα την αλυσοδέσει και θα τη δείρει. Μα το βράδυ
όλα τα ξεχνούσε το θεϊκό ζευγάρι και
πλάγιαζαν μαζί.
Ο Δίας αγάπησε και αγαπήθηκε από
πολλές θεές και θνητές. Μα μόνο την
Ήρα αγάπησε αληθινά και για πάντα.

n
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Ιεροψάλτου έπη

Τ

ο Ιερό μας Μεγαλομονάστηρο
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ»,
χτισμένο στα νοτιοδυτικά αντερείσματα των Βαρδουσίων ορέων, εκεί

Γιάννης Ηλιόπουλος
που Δωρίδα και Ναυπακτία «δίνουν τα
χέρια», από τον Ασκητή-Όσιο Αρσένιο,
«Τον εκ Καρυών», στο 1077 μ.Χ., λαμπρή είχε τη θρησκευτική-κοινωνική
και πατριωτική του αποστολή, για εννιακόσια σαράντα χρόνια…
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Πολλές οι περιπέτειές του όλα αυτά
τα χρόνια.
Μεγάλοι σταθμοί στη χιλιόχρονη
ιστορία του, τα πρώτα μαύρα χρόνια
της τουρκικής σκλαβιάς… Ύστερα το
γιγάντωμα της προσφοράς στη διατήρηση της ορθόδοξης πίστης, της ελληνικής γλώσσας, των ελληνιστικών ηθών
κι εθίμων, της κοινωνικής κι οικονομικής ενίσχυσης των γύρω της αγροτικών
οικήσεων… Της ακτινοβόλου λειτουργίας των περίφημων Σχολείων της, της
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τονώσεως του πατριωτισμού και του
απελευθερωτικού
κλεφταρματωλισμού…
Της συμμετοχής στον αγώνα της
λευτεριάς των Ελλήνων (1821-1829), με
την οργάνωση του αγώνα και τη διάθεση όλων της των οικονομικών δυνατοτήτων.
Άφησε λαμπρά και ηρωική ιστορία
το Βαρνακοβίτικο πολεμικό σώμα των
εκατό ανδρείων αγωνιστών, υπό τη διοίκηση του καλογερόπαπα καπετάνιου
του Παρθένιου Ζωγράφου, που δίκαια
ονομάστηκε «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΤΗΣ
ΔΩΡΙΔΑΣ», μετά τους ηρωικούς του
αγώνες και θυσίες σε Έπαχτο, Αντίρριο, Βαρνάκοβα, Καλλιακούδα, Αράχοβα κ.λ.π…
Εξαιρετικής σημασίας ήταν η αποστολή του Μοναστηριού της Βαρνάκοβας, σαν κέντρο ανεφοδιασμού του
Μεσολογγίου, σ’ όλες του τις πολιορκίες, με τρόφιμα και κυρίως πολεμιστές, κάτω απ τις οργανωτικές ικανότητες του αγωνιστή Γεώργιου Βαλτινού και του Δωριέα καπετάνιου του
αγώνα Δήμου Σκαλτσά…
Και ύστερα το ολοκαύτωμά του στις
22 Μαΐου του 1826 και τους εκεί αγώνες και θυσίες… Κι ύστερα το ξαναχτίσιμο του Μοναστηριού, με την οικονομική ενίσχυση του κυβερνήτη Ιωάννη
Καποδίστρια…
Και ύστερα η κοινωνική του προσφορά, με τη διάθεση των αγροκτημάτων του προς τους ακτήμονες αγρότες
της ευρύτατης περιοχής του…
Τα χιλιόχρονα και πολυτιμότατα
56
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Αρχαία του, που διασώθηκαν κατά τον
Αγώνα του 1821, καταχωμένα με ασφάλεια στο έδαφος, από τον τότε ηγούμενό του Κοσμά Θεοχάρη, κατά το
1967, ομάδα φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον
καθηγητή Γεώργιο Κόλια, ύστερα από
επίσκεψή τους στο ιερό και ιστορικό
Μοναστήρι της «Παναγίας Προυσιώτισσας», ήρθε και στο Μοναστήρι της
Βαρνάκοβας και κατέγραψε σε «μικροφίλμ» δέκα χιλιάδες (10.000) αρχειακά της Βαρνάκοβας έγγραφα, από
της ιδρύσεως του Μοναστηριού κι έως
το έτος 1856.
Τα έγγραφα κατετέθησαν στο Ιστορικό Αρχείο του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προς φύλαξη και
μελέτη ευρύτερη…
Αλλ’ ήρθε η πυρκαγιά του Μοναστηριού και κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει…
Μία ακόμα θλιβερή και δραματική
ιστορία του Μοναστηριού της («Παναγίας της Βαρνάκοβας»)…
Γενική κι αληθινή η λύπη, αλλά δυνατή και καθολική η προσπάθεια αναστύλωσης του Ιερού της Ρούμελης
Θρησκευτικού Κέντρου…
«Μητέρα σε Θεού, επιστάμεθα πάντες, Παρθένον αληθώς, και μετά τόκον
φανείσαν, οι πόθω καταφεύγοντες,
προς την σην αγαθότητα σε γαρ έχομεν, αμαρτωλοί προστασίαν, σε κεκτήμεθα, εν πειρασμοίς σωτηρίαν την μόνην Πανάμωμον». (Ύμνος της Κυριακής
του Ασώτου).
n
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Η σκίλλα

Η

σκίλλα λέγεται καί κρεμμυδόσκιλλα ή σκιλλοκρεμμύδα ή κουτσούπα ή ασκέλλα ή αρκόσκιλλα.
Δέν είναι τίποτα άλλο απ’ τό δικό μας
«Μπότσ’κο».

Γεώργιος Ν. Κουτσοκλένης
Τούτο το φυτό το θεωρούν σαν μεγάλο όπλο κατά της βασκανίας και για
τούτο θα το δούμε κρεμασμένο συχνά
στις πόρτες των σπιτών. Και δω πάλι
τούτη η συνήθεια είναι πολύ παλιά, απ’
την εποχή του Πυθαγόρα ακόμα.
Η αντίληψη αυτή οφείλεται στην πολύ
μεγάλη ζωτικότητα του βολβού της, που
μπορεί να διατηρηθεί και να βλαστήσει
ακόμα και έξω απ’ το χώμα πάνω από
ένα χρόνο.
Για το λόγο τούτο τώρα τελευταία
έχει καθιερωθεί, κυρίως στα αστικά κέντρα, το έθιμο να κρεμούν την Πρωτοχρονιά μπότσικα απ’ την πόρτα γιατί
πισ τεύουν ότι θα τους φέρει υγεία, ευρωστία και ευημερία για όλο το χρόνο.
Απ’ τα λίγα που αναφέραμε πιο πάνω
βγαίνουν δύο συμπεράσματα:
Το πρώτο είναι ότι ενώ η επιστήμη
προοδεύει, η κοινωνία εξελίσσεται και το
πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου ανεβαίνει, οι προλήψεις παραμένουν!
Είναι ριζωμένες βαθιά στην ψυχή μας
και μας υποχ ρεώνουν να ακολουθούμε
το δρόμο τους, τουλάχισ τον στις κυριώτερες εκδηλώσεις της ζωής μας, έστω και
αν είναι εξευγενισμένες.
Τό δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο
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λαός που ζει στο μέρος της γης που λέγεται Ελλάδα είναι ο ίδιος από τον
Όμηρο και δώθε χωρίς καμιά διακοπή.
Δεν κάνουν τίποτα οι σημερινοί Έλληνες
που δεν το έκαναν οι πρόγονοί τους. Μήπως το σφάξιμο της κότας, σαν λαλήσει,
στο παράσταθο της πόρτας ή στο τζάκι και
το σφάξιμο του κόκορα στα θεμέλια του
σπιτιού δεν είναι η θυσία που έκαναν αρχαίοι στη θεά Εστία; Και σήμερα στο νεκρό δεν βάζουμε κέρματα για να... πληρώσει τα «πορθμεία» του; Δεν βάζουμε
κοντά του τα αγαπημένα του αντικείμενα
όπως έκαναν οι πρόγονοί μας;
Αλλά μία προς μία αν εξετασθούν οι
προλήψεις και δεισιδαιμονίες το ίδιο
πράγμα μαρτυρούν! Ότι οι Έλληνες παραμένουν... Έλληνες.
n
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«Η σταχτομαζώχτρα της Πλαταριάς»

πό τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη το αγαπημένο μου είναι «Η σταχομαζώχτρα». Και έχω τους λόγους μου. Όταν

Χρήστος Στεφ. Ευαγγέλου
το διάβασα για πρώτη φορά, μαθητής
της Α΄ τάξεως Γυμνασίου Ηγουμενίτσας,
συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θυμήθηκα αμέσως την ιστορία της «Αντώνλιας». Ακαριαία ταύτισα την σταχομαζώχτρα της
Σκιάθου του Παπαδιαμάντη με την
«Ιστορία της Αντώνλιας» και από τότε
για μένα ήταν η «Σταχομαζώχτρα της
Πλαταριάς». Χρόνια τώρα το κρατώ το
μυστικό αυτό στην ψυχή μου...
Ας διαβάσουμε πρώτα ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από την «Σταχομαζώχτρα» του Παπαδιαμάντη, γραμμένο το
1889, και συνεχίζω με την «Σταχομαζώχτρα της Πλαταριάς».
«Αλλά το πρώτιστον εισόδημα της
θείας Αχτίτσας [άνδρας της ο μπαρμπα
–Μιχαλιός χωρίς να ίδη τα δεινά τα επικείμενα μετά το θανατό του] προήρχετο
εκ του σταχομαζώματος. Τον Ιούνιον,
κατ’ έτος, επιβιβάζετο εις πλοίον, έπλεεν
υπερπόντιος και διεπεραιούντο εις Εύβοιαν. Περιφρόνισε το ονειδιστικόν επίθετον της “καραβωμένης”, όπερ εκσφενδόνιζον άλλα γύναια κατ’ αυτής, διότι
ακόμη εθεωρείτο υποτιμητικόν το να πλέη
γυνή εις τα πελάγη. Εκεί, μετ’ άλλων
πτωχών γυναικών, ησχολείτο συλλέγουσα
τους αστάχεις, τους πίπτοντας από των
58
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δραχμάτων των θεριστών, από των φορτωμάτων των κάρων. Κατ’ έτος οι χωρικοί της Ευβοίας και τα χωριατόπουλα
έρριπτον κατά πρόσωπον αυτών το
σκώμμα: “να οι φουστάνες μας ήλθαν,
πάλι οι φουστάνες”. Αλλ’ αυτή έκυπτεν
υπομονητική, σιωπηρή, συνέλεγε τρεις ή
τέσσερας σάκκους, ολόκληρον ενιαύσιον
εσοδείαν δι’ αυτήν και τα δύο ορφανά τα
οποία είχεν εμπιστευθεί εν τω μεταξύ εις
τας φροντίδας της Ζωμπινιώς [γειτόνισσα] και αποπλέουσα επέστρεφεν εις
το παραθαλάσσιον χωρίον της».
Την «Ιστορία της Αντώνλιας» μας την
είχε πει ο πατέρας μου μία από τις
κρύες νύχτες του χειμώνα δίπλα στο
τζάκι. Γεωργός ο ίδιος είχε ζήσει προσωπικά, από «πρώτο χέρι» την ιστορία. «Η
Αντώνλια είναι ηρωίδα, έλεγε. Ήταν
άντρας και γυναίκα. Έμεινε χήρα με δύο
μικρά παιδιά τον Παναγιώτη και τον Γρηγόρη. Τον Παναγιώτη τον σκότωσε ο αλβα
νοτσάμης αγάς της περιοχής. Το παιδί
έπαιζε στο ποτάμι της Στρούγκας και ο...
παλικαράς ο τούρκος πήρε το όπλο και
αναρωτήθηκε αν θα πετύχει το παιδί από
το καφενείο όπου καθόταν. Το σημάδεψε,
λες, και ήταν πουλί που έστεκε πάνω στο
δέντρο. Δυστυχώς το πέτυχε. Ο Παναγιώτης ήταν μόνο οκτώ χρονών αγγελούδι. Η
σφαίρα πέρασε το κορμάκι του και
έγειρε. Το αίμα του έβαψε κόκκινο το
ποτάμι. Και είχε το θράσος ο κύριος αυτός να συλλυπηθεί την δόλια την μάνα
του την Αντώνλια. Της απόμεινε ο ΓρηγόΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ρης. Η μοναδική φύτρα.Κτήματα, βοήθεια
δεν είχε από κανέναν. Δεν δείλιασε όμως.
Δεν το έβαλε κάτω. Άντρας, σου λέω,
αντρογυναίκα. Πού τη βρήκε τόση δύναμη. Και ήταν αδύναμη, βασανισμένη
από την φτώχεια και τις κακουχίες. Μετά
το θέρισμα των χωραφιών μάζευε τα
στάχυα που είχαν ξεφύγει από τα δρεπάνια, που είχαν πέσει στο δέσιμο σε δεμάτια ή στο φόρτωμα στα άλογα από τους
αγωγιάτες. Ντυμένη στα μαύρα, μικροκαμωμένη, ευγενική ακολουθούσε αμίλητη, με σκυμμένο κεφάλι μάζευε στάχυ
το στάχυ. Σε πόναγε η ψυχή σου, αλλά
και την θαύμαζες κιόλας γιατί δεν ζητιάνευε, δεν παρακαλούσε, ήταν περήφανη.
Αισθανόμουν κι εγώ ντροπή γιατί θα
μπορούσαμε να τη βοηθήσουμε, να δώσουμε από ένα-δύο-τρία δεμάτια ή στάρι
μετά το αλώνισμα. Όποιος έδωσε, έδωσε,
δεν είναι ανάγκη να το λέμε. Ο Θεός ξέρει.
Τα στάχυα που μάζευε λοιπόν τα κοπανούσε η ίδια με ένα μπαστούνι χοντρό και
έτσι είχε αλεύρι για το ψωμί της χρονιάς.
Αν δεν έφτανε δανειζόταν και όλοι έδιναν.
Είχε και μία γίδα σιούτα για το γάλα, το
τυρί το γιαούρτι, αλλά και κότες για τα
αυγά και το κρέας. Είχε και τον κήπο της
με σπανάκια, σέσκουλα, κρεμμύδια κ.λ.π.
Νοικοκυρά γυναίκα. Έτσι μπόρεσε με χίλιες δύο στερήσεις να μεγαλώσει το μονάκριβο παιδί της τον Ληγόρη [Γρηγόρη].
Αυτή μόνο ξέρει και ο Ληγόρης με τι στερήσεις τα φέρνουν βόλτα. Άστα Χρήστο
μεγάλη φτώχεια, ανέχεια. Αλλά άντεξε,
κράτησε γερά. Ντούρα γυναίκα και ας
ήταν αδύνατη. Σωστή Τζαβέλενα, σου
λέω. Και ο Θεός δεν την έχασε. Δεν χάνει
κανέναν η χάρη του. Τα δύσκολα χρόνια
πέρασαν. Ο Ληγόρης βγήκε καλό παιδί
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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και εκτίμησε τη μάνα του. Πηγαίνει Γυμνάσιο με τα άλλα παιδιά του χωριού.
Μένουν με τον Νίκο μας στην ίδια παράγκα της Βαρβάρας. Δεν θα την αφήσει
την μάνα του, να μου το θυμάσαι».
Αυτά μας έλεγε ο πατέρας σε ανύποπτο χρόνο, πριν πολλά χρόνια... Από το
βράδυ που άκουσα την ιστορία αυτή
αγαπούσα και σεβόμουν ακόμη περισσότερο την «Αντώνλια». Τη θαύμαζα και
κρυφά την καμάρωνα. Δεν ξέχασα ποτέ
αυτή την ιστορία. Πώς να την ξεχάσω.
Σημάδεψε την παιδική μου ψυχή. Θεωρούσα πως ήμουν τυχερός που γνώριζα
μια τέτοια μάνα, μια τέτοια γυναίκα. Ο
πατέρας είχε δίκιο. Ήταν μάνα με όλη τη
σημασία της λέξεως, από αυτές τις παλιές μάνες που τα πρόσωπά τους, η ζωή
τους, θυμίζουν αρχαίες τραγωδίες. Άντεξε
και νίκησε. Λιγομίλητη, καλόβολη, «στόμα είχε και μιλιά δεν είχε». Αλλά και τι
να πει. Πώς να «γελάσει το χείλι της» με
τόσα βάσανα, στερήσεις, πίκρες και
πόνο. Της είχε απομείνει ο Γρηγόρης. Με
τις γειτόνισσες είχε πολύ καλές σχέσεις.
Ανοικτό πάντα το σπίτι για τα παιδιά.
Θυμάμαι πως, όταν παίζαμε στη μικρή
μας πλατεία στο Γκούρι, που ήταν απέναντι και πολύ κοντά στο σπίτι της, ερχόταν με ανασηκωμένη την ποδιά και
όλο κάτι μας φίλευε.. Θυμάμαι τις ροδιές που είχε και πάντα μας έδινε, τα
μοίραζε στα παιδιά... «Χάιντε του γιάπ
σέγκ» [ελάτε να σας δώσω ρόδια]. έλεγε
με τη σιγανή φωνή της. Ο πατέρας επαληθεύτηκε, δεν έπεσε έξω. Ο Γρηγόρης
τελείωσε το Γυμνάσιο, έγινε δάσκαλος.
Η Μαρία, η γυναίκα του, την αγάπησε
και τίμησε τη μάνα του.. Την είχαν μαζί
τους σε όποιο χωριό και αν υπηρέτησε ο
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Γρηγόρης [Πηγαδούλια, Σίτενα, Πλαιόκαστρο Φιλιατών, Βρύση, Πλαταριά,
Αθήνα]. Πέρασε καλά γεράματα και τις
χάρισαν εγγόνια. Της το χρώσταγε ο
Θεός, της άξιζε. Η κ. Φωτεινή, η Αντώνλια «έφυγε» ευχαριστημένη.
Η θεία Αχτίτσα λοιπόν είναι η Αντώνλια. Ο άνδρας της ο Μιχαλιός που πέθανε είναι ο άντρας της ο Αντώνης που
τον έχασε σχετικά νέο. Τα συναισθήματα της θείας Αχτίτσας είναι φυσικά τα
ίδια με της Αντώνλιας. Η μόνη διαφορά
είναι ότι δεν «επεβιβάζετο εις πλοίον...
συλλέγουσα τους αστάχεις», όπως η θεία
Αχτίτσα και δεν την κορόιδευαν, δεν την
έλεγαν «φουστάνα», αφού ήταν στο χωριό της... Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη αναφέρεται ακόμη ότι η θεία Αχτίτσα είχε δύο παιδιά. Είχε χάσει το ένα
παιδί όπως η «Αντώνλια» και το άλλο
είχε μπαρκάρει και είχε χρόνια να μάθει
νέα του. Γύρισε όμως και για αυτό ήταν
ντυμένη με καινούργια ρούχα η θεία
Αχτίτσα... Η Αντώνλια είχε και αυτή δύο
παιδιά. Έχασε τον Παναγιώτη, μόλις
οκτώ χρονών, και το άλλο παιδί, ο « Ληγόρης», δεν έφυγε από κοντά της μέχρι
τέλους. Όσο για την γειτόνισσα την Ζωμπινιώ η «Αντώνλια» είχε πολλές γειτό-

νισσες. Την Λιόνλια, την Σάνα, την Στέφλια, την Τάσενα, την Κίτσενα, την Θωμέσια, την Ναν-Πήλενα, την Μπάτζενα,
την Μιχάλενα, την Γκέργκιλια, την
Μπούτζενα, την Νάνλια. Την αγαπούσαν
και τις αγαπούσε όλες. Τάσενα, την Κίτσενα και την Μπάτζενα. Όλες!
Χρόνια στριφογύριζε στο μυαλό μου
η ιστορία της Αντώνλιας. Ήθελα να την
γράψω έτσι σαν ελάχιστο δείγμα αγάπης
και σεβασμού, για να μείνει κάτι γραπτό
στη μνήμη της. Αυτές τις ημέρες διάβαζα
Παπαδιαμάντη. Διάβασα και την Σταχομαζώχτρα.
Θέλω ακόμη να ζητήσω συγγνώμη από
τον Γρηγόρη και την Μαρία για το σημείωμά μου αυτό. Ελπίζω να μη τους
απογοητεύσω. Το ήθελα όμως πολύ .
Ήταν ένα τάμα. Όλα είναι γραμμένα από
καρδιάς. Γιατί η μάνα τού Γρηγόρη, η
Αντώνλια, και η μάνα μου και οι άλλες
μανάδες ήταν στην κυριολεξία και «λίγο
μανάδες όλων των παιδιών της γειτονιάς
μας στο παλιό χωριό». Ή όχι ΛηγόρΔήμα; Τότε δεν κλείδωναν τα σπίτια.
Απλά ήταν πάνω στην κλειδαριά. Οι
πόρτες ήταν ανοικτές για όλους, από
όλους. Αχ χρόνια που διαβήκατε… Αχ
μανάδες εκείνου του καιρού..
n

Οι αγάπες...
Σπύρος Π. Ραδίτσας
Κάποιες αγάπες
αποφάσισαν να φύγουν μακριά
για να ζήσουν
πιο έντονα.
Κάποιες αγάπες
πολύ μπροστά από τους καιρούς
χάνουν τους ανθρώπους...
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Η ληστοκρατία κατά τα μέσα του 19ου αιώνα
στην Αττικοβοιωτία και Φθιωτιδοφωκίδα

τα μέσα του 19ου αιώνα η ληστοκρατία στην Ελλάδα βρισκόταν
στην ακμή της. Η Αττικοβοιωτία
αλλά και η Φθιωτιδοφωκίδα, υπέφεραν

Νίκος Κ. Τατσιόπουλος
από τη δράση των ληστών και ληστάρχων. Ο Χρήστος Νταβέλης, ο οποίος είχε
ηγετικές αρετές και ικανότητες αλλά
και αξιοθαύμαστη πειθώ, δεν άργησε να
συστήσει μια συμμορία, η οποία αποτελείτο από τους πιο γνωστούς σκληρούς
λήσταρχους και ληστές της εποχής εκείνης. Ανάμεσά τους ήταν οι λήσταρχοι
Βασίλης Καλαμπαλίκης, Κακαράπης
(Λουκάς Μπελούλιας), Λουκάς Φουντούκης, καθώς και άλλοι, όπως οι Θανάσης
Χορταριάς, Γιάννης Τσιμπουκλάρας,
Μήτρος Λυκουρέσης, Νικόλαος Τσόπας
(Ρουπακιάς), Νταλής, Ζαφείρης, Γιάννης
Πάλλας, Δήμος Καραδήμος.
Η νέα αυτή συμμορία άρχισε αμέσως
τη δράση της, αναπτύσσοντας εκτενή ληστρική δράση, κυρίως στην Αττικοβοιωτία, την Φθιωτιδοφωκίδα και την Εύβοια.

Διατηρούσε κρησφύγετα στον Παρνασσό,
στον Ελικώνα και στην Πεντέλη. Γενικά
η αριθμητική δύναμη της συμμορίας αυτής ήταν κάτι το ασαφές, πότε ενωνόταν
και πότε έσπαγε. Η μεγάλη και τρομερή
συμμορία του Χρήστου Νταβέλη, στα
τέλη του μηνός Νοεμβρίου του 1855,
ύστερα από μια συγκλονιστική ληστεία,1
σκόρπισε σε τρεις μικρότερες συμμορίες: του Κακαράπη (Λουκά Μπελούλια),
του Βασίλη Καλαμπαλίκη και του Χρήστου Νταβέλη.
n
1. Πρόκειται για τη ληστεία του σπιτού του
βουλευτή Ευβοίας Νικολάου Βουδούρη και την
αιχμαλωσία της κόρης του Παρασκευής, του δωδεκάχρονου γιου του, και του ιατρού γαμπρού
του Π. Καλογερόπουλου. Το γεγονός αυτό έλαβε
χώρα στις 28 Νοεμβρίου 1855 στη Χαλκίδα. Οι
συμμορίες των ληστών είχαν αποβιβαστεί με
βάρκες από τις ακτές της Βοιωτίας στη Χαλκίδα.
Οι ληστές απελευθέρωσαν τα δύο παιδιά και το
γαμπρό του Βουδούρη, αφού προηγουμένως
τους καταβλήθηκε ως λύτρα το ποσό των 40.000
δραχμών και δόθηκε η υπόσχεση του βουλευτή
ότι θα ενεργούσε για την αμνήστευσή τους.

Ο αητός
Κων/νος Αλ. Αρβανίτης
Τα χελιδόνια πάν’ μαζί,
τ’ αηδόνι μοναχό του,
μοναχικός κι ο αητός
κανένα δεν φοβάται.
Αν θες να είσαι αητός,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

άνοιξε τα φτερά σου,
αλλιώς να πας με τους πολλούς,
αυτοί σ’ έχουν ανάγκη
και τότε μόνος δεν μπορείς.
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Ο Γεράσιμος

Μ

ε τρεμάμενη ψυχή άνοιξε το παλιό ξύλινο μπαούλο. Τα μάτια
του καρφωθήκαν στην ομορφιά
των παλιών αντικειμένων, όπου η αύρα

Χαρούλα Παρώνη
τους απλώθηκε ευωδιαστά ξυπνώντας
συνειδητά την ύπαρξη μιας άλλης εποχής. Σαν ξωτικά που κατακλύζουν τη
φαντασία και φτιάχνουν εικόνες πραγματικής ζωής. Και τότε η καρδιά και το
μυαλό ζει στο ρυθμό που ποθεί. Εκεί που
θα ήθελε να ήταν σε μιαν άκρη, έστω και
σαν θεατής. Μονάχα να ζούσε, να ξαναζούσε κάποια αγαπημένη του στιγμή. Να
έβλεπε να μιλά και να κοιτά στην περασμένη του ζωή. Θεέ μου αλήθεια τι αδυναμία ανθρώπου είναι πάλι κι αυτή! Να θέλεις να ζήσεις λέει, κάτι από την αρχή,
ακριβώς τα ίδια, τις ίδιες στιγμές.
Μα αν ζήσεις ξανά τις ίδιες στιγμές,
που δεν γίνεται στον ίδιο χρόνο, αλλά
λέμε γιατί η ψυχοσύνθεση κάποιων ανθρώπων είναι αυτή. Πιστεύουν πως το
παρελθόν ήταν καλύτερο από το σήμερα.
Μα αν ακόμα και γινόταν η μαγεία του
ωραίου που έχεις σαν εικόνα μες στην
ψυχή σου θα χαθεί, τίποτα δεν μπορεί να
είναι ή να γίνει το ίδιο. Ευτυχώς, γιατί
αλλιώς δεν θα ήξερες να εκτιμήσεις. Φυσικά εμείς ας πάμε στον Γεράσιμο που
βρισκόταν σε μια ηλικία ώριμη.
Ο Γεράσιμος ποτέ του δεν μπόρεσε να
απαγκιστρωθεί από τις εμμονές του.
Ήθελε να ζει έντονα στη σκιά των περασμένων χρόνων. Τότε που ζούσαν όλα τα
αγαπημένα πρόσωπα. Καταδίκαζε την
62

καρδούλα του να πονά απεγνωσμένα
για κάτι που έφυγε και έζησε.
Κι όμως ναι. Ναι, θα μπορούσε απλά
να χαίρεται ό,τι το έζησε, αλλά εκείνος
πού μυαλό; Ταλαιπωρούσε την ύπαρξή
του για τα περασμένα. Ό,τι φεύγει, φεύγει κι ό,τι περνά, περνά. Ας πάει στο
καλό. Σημασία έχει τι έρχεται. Αυτό που
έρχεται, ό,τι κι αν είναι αυτό.
Η ζωή, στην κάθε της μέρα, στην κάθε
στιγμή της, έχει την δική της ομορφιά.
Στον ήλιο που λάμπει, στα πουλιά που
πετούνε ελεύθερα, στα λουλούδια, στη
βροχή, στο χιόνι, στο φως των ματιών
σου. Κι όμως ο Γεράσιμος ήταν εκεί κολλημένος, εκεί που πονούσε το μυαλό και
η ψυχή του. Μετά από αρκετές ώρες και
κλάμα ψυχής, βγαίνει έξω και κάθεται
στο πεζούλι της αυλής του. Εκείνη τη
στιγμή, να ’σου και η κυρία Παρασκευή
να περνά. Καλή σου μέρα κύριε Γεράσιμε. Καλημέρα και σε σένα Παρασκευή.
Για πού το ’βαλές πρωί-πρωί; Α σήμερα
κύριε Γεράσιμε πάω να στείλω στα παιδιά
μου και στα εγγόνια μου πίτα που έφτιαξα
με τα χεράκια μου. Τι ήταν να το ξεστομίσει η κυρία Παρασκευή αυτό, πού σε
πονά και πού σε σφάζουν. Ο Γεράσιμος
άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Τότε
αμέσως η κυρία Παρασκευή πηγαίνει κοντά του να δει τι του συμβαίνει.
Τι επάθατε κύριε Γεράσιμε; Για το
Θεό τι σας συμβαίνει; Πέστε μου
πώς μπορώ να σας βοηθήσω; Αχ, κυρία μου Παρασκευή, εμένα δεν μπορεί
να με βοηθήσει κανείς πια.
Μα τι είναι αυτά που λέτε κύριε ΓεΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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ράσιμε, έχετε από εμένα εσείς κάποιο
παράπονο; Από εσένα όχι δεν έχω κανένα παράπονο αλλά από την ζωή, κυρία
Παρασκευή μου, όμως έχω και μάλιστα
πολύ μεγάλο.
Τι παράπονο έχετε από τη ζωή εσείς
κύριε Γεράσιμε; Δόξα το Θεό, από ό,τι
ξέρω είστε πολύ καλά. Καλά είμαι δεν
λέω, αλλά ποια ζω μόνος μου χωρίς τα
αγαπημένα μου πρόσωπα.
Ε, αν, είναι αυτό που σε στεναχωρά,
κύριε Γεράσιμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι
η ζωή. Αλλά φταίτε όμως κι εσείς που
δεν προσπαθείτε να φτιάξετε τη δική
σας ζωή. Τη δική μου ζωή; Ποια ζωή κυρία Παρασκευή μου; Η δική μου ζωή
ήταν τότε στα περασμένα, τώρα πάει
τελείωσε η δική μου ζωή.
Ο Γεράσιμος συνέχισε να της μιλά για
τα περασμένα και κυρία Παρασκευή ευαίσθητη καθώς ήταν κι εκείνη, απόμεινε
να τον παρηγοράει, ώσπου τέλος του
άφησε και την πίτα να την φάει, μιας
που αυτή η κίνηση του θύμισε την αγαπημένη του μάνα. Ασφαλώς και η κυρία
Παρασκευή μπόρεσε να κάνει άλλη πίτα
και μέχρι το μεσημέρι να στείλει με το

άλλο λεωφορείο την πίτα στα παιδιά της
και τα εγγόνια της γιατί είχε πάρει την
ζωή στα χέρια της.
Ο Γεράσιμος θα ήταν και πάλι κολλημένος στην ίδια κατάσταση και με ένα
μόνιμο παράπονο για τη ζωή. Να ανοίγει
ξανά και ξανά το μπαούλο με τα παλιά
αντικείμενα και να μην παίρνει δυναμική
θέση απέναντι στη ζωή. Να την πιάσει
στα χέρια του και να τη στύψει. Γιατί τι
είναι η ζωή; Ένα ωραίο ταξίδι που πρέπει προς όφελός σου τον προορισμό να
διαλέξεις. Που στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να κρέμεσαι από τους άλλους όποιοι
και αν είναι εκείνοι, ακόμα και οι γονείς
σου. Εμπρός λοιπόν ξεκίνα. Η ζωή σε
περιμένει με χαρά εκεί έξω. Τι κι αν
ακόμα ματώσεις, σημασία έχει ότι θα
επιλέξεις να ζήσεις. Η απαξίωση και η
μοναξιά δεν λέει Γεράσιμε. Το παρελθόν
είναι παρελθόν, μη μένεις μόνος με τις
αναμνήσεις. Χαμογέλασε στη ζωή, να σε
προσπεράσει μην την αφήσεις.
Κι αν ακόμα έκανες λάθος υπολογισμό, όλα μπορείς να τα διορθώσεις. Φτάνει να πεις ζωή σ’ αγαπώ και το Χριστό
κοντά σου θα νιώσεις.
n

Τα γιασεμιά
Βασίλης Τζιτζής
Τώρα που φεύγω μανούλα
μου στα ξένα
δυο γιασεμιά σ’ αφήνω
μαραμένα
να σε κρατούνε μανούλα
συντροφιά
τις ώρες που σκέφτεσαι
εμένα.
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Λίγο νεράκι αν τα δίνεις
θα ’χεις την ευωδιά τους
δίχως ελπίδα δεν θα μείνεις
και την συντροφιά τους
θα ’χεις για παρηγοριά,
τις ώρες που σκέφτεσαι
εμένα.
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Στον Άγιο Βασίλη
Άρης Κανδηλάπτης
Άγιε Βασίλη, ξεκινάς από την Καισαρεία
μέσα σε τόση παγωνιά, στα χιόνια και στα κρύα.
Σε περιμένουν τα παιδιά για να τους φέρεις δώρα
σε κάθε πόλη και χωριό, μα και σε κάθε χώρα.
Πάνω στο ίδιο έλκηθρο, αγέραστος στο χρόνο,
ντυμένος μες στα κόκκινα και μ’ ένα σάκο μόνο
γεμάτο δώρα που ποτέ, ποτέ του δεν αδειάζει,
που σ’ όλα τα παιδιά της γης το χέρι σου μοιράζει.
Έτσι νιώθουν οι μικροί και με χαρά μεγάλη
προσμένουν το ξημέρωμα να βρουν στο προσκεφάλι,
εκεί που τους συνήθισες – κάθε παιδί το ξέρει,
το δώρο που η χάρη σου θα ’ρθει να τους προσφέρει.
Όμως, Άγιε Βασίλη μου, θα σου τα ψάλλω τώρα.
Δίνεις στα πλουσιόπαιδα τα πιο ακριβά τα δώρα
και στα παιδάκια τα φτωχά μικρής αξίας δίνεις,
και κάποια άλλα τα ξεχνάς τελείως και τ’ αφήνεις.
Φέτος που θα μας ξαναρθείς φέρνοντας τα παιχνίδια
ξέρεις πως όλα τα παιδιά του κόσμου είναι ίδια
και ας μην έχουν όλα τους τις ίδιες τις ανέσεις,
εσύ, σαν άγιος του Θεού, μην κάνεις εξαιρέσεις.
Κι όπως προσφέρεις τα παιδιά δωράκια να χαρούνε,
δες τους μεγάλους που άσωτα πορεύονται και ζούνε.
Για χρήμα και υλικά αγαθά όλη τη μέρα τρέχουν
κι οι πόλεμοι πάνω στη γη σταματημό δεν έχουν.
Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, περνάει μεγάλη κρίση
και προσπαθεί με δανεισμούς για να ορθοποδήσει.
Φώτισε τους πολιτικούς να βρούνε κάποιο τρόπο
και με αξιοπρέπεια να σώσουνε τον τόπο.
64
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Γέμισε η πατρίδα μας αδίστακτα λαμόγια.
Ένα μαστίγιο να κρατάς, δεν παίρνουν από λόγια.
Να καθαρίσεις τους ληστές απ’ της Βουλής τους χώρους,
όπως και στο Ναό ο Χριστός έδιωξε τους εμπόρους.
Φέτος που θα ’ρθεις όλα αυτά, Άγιε Βασίλη, σκέψου
και στην Ευρώπη που θα πας τη Μέρκελ επισκέψου,
την Τρόικα, το Δου Νου Του κι όλη την ηγεσία
και πες τους δεν αντέχουμε περισσότερη θυσία.
Αν έρθεις τούτη τη χρονιά με τέτοιες διαθέσεις
και πείσεις τους εταίρους μας να ’χουν καλές προθέσεις,
του χρέους το μαρτύριο ανώδυνα θα λήξει
και των παιδιών που αγαπάς, το μέλλον τους θ’ ανοίξει.

Ποιήτρια
Άννα Μπουρατζή
Άγριο το βλέμμα της μνήμης
σε κάθε γωνιά μ’ έναν Ναό ή μ’ έναν τύμβο,
με τη γλώσσα οδηγό ταμένη σ’ αριθμούς και σοφία,
Εγώ, στων Πελασγών τα κορφοβούνια
κομπολογιάζω τα όνειρα
μέσ’ από ποτάμια γελούμενα και λαλούμενα δέντρα.
Λίθινα πρόσωπα προβάλλουν στις φτέρες
μ’ αινίγματα μύρια και γραφές
και οι φλέβες των νερών χορευτικές τινάζουν οπτασίες
κι αέρινα σύγνεφα σ’ ένα χρησμό,
σ’ ένα χαίρε.
Με την πέτρα αναστήθηκα,
μ’ ασήμι, ίασπη και χαλκό, εξαϋλώθηκα
σε βουνά ζωντανά που μιλάν κι απαγγέλουν
μες στις θεόρατες βελανιδιές
που στρέφουν τα φύλλα του στη Δωδώνη
και με την κίνηση τ’ ανέμου την αστραφτερή
έρχεται δίπλα μου ο Δίας κι η Διώνη.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
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άπληστα τα γεννήματα όλα της γης
ο θάνατος τα σκεπάζει κι ο κύκλος δεν
έχει τέλος πιά
το γύρισμα και χάνεται
πήραν φωτιά τα όνειρα κι οι
πεφκοβελόνες
θρονιάστηκαν στ’ αβγερινού το σώμα
κι ο αγέρας ολόγυρα μύρισε αίμα κι αρώματα
απ’ τις ανάσες της καρδιάς που αγωνίζεται
να ισορροπίσει του κόσμου τη ζωή
χωρισμένα τ’ άπειρα αστέρια γεμίζουνε
έναν ουρανό φως
η αγάπη ενώνει ζωή και θάνατο
με παρουσία και θύμηση

• δώρος

Περπατώ μονάχη
Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ
Περπατώ στο μονοπάτι,
η ζωή μου είναι απάτη,
τα τηλέφωνα μού κλείνεις
και τον έρωτα μού σβήνεις.
Περπατώ στο μονοπάτι,
μπερδεμένη μου Αγάπη,
βλέπω γύρω μου λουλούδια
κι όμως δεν ακούω τραγούδια.
Μου λες να προχωράς
και ψηλά αν θες να πας,
ρωτάω την ψυχούλα μου,
66

αν θέλει ψηλά να πάει μ’ εμένα,
αφού δεν ζω χωρίς εσένα...
Ναι! Διαβάζω Καζαντζάκη,
περπατώ στο μονοπάτι,
άφησέ με μόνη σαν πουλάκι
κι η αγάπη είναι μεγάλη απάτη.
Κλαίω, πίνω, μεθώ
και πονώ σαν σηκωθώ,
μόνο μ’ εσένανε ζητώ,
το μονοπάτι να περπατώ!...

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 205

Χριστούγεννα
Κων. Δ. Ράμμος
Αλήθεια πώς την καρτερούν, τρανή γιορτή πότε να ξημερώσει!...
Τους λείπει όμως το ψωμί, η θερμασιά, το σπίτι κι η χαρά
και λυπημένοι οι φτωχοί, για την κατάντια τους την τόση,
Χριστούγεννα, τρανή γιορτή, πώς θα περάσουνε κι αυτά!...
Βοριάς φυσάει δυνατός κι η γη έχει παγώσει
και άνοιξαν οι ουρανοί και άρχισε πολλή βροχή,
μα ο φτωχός σε μια γωνιά, δεν έχει σπίτι να τρυπώσει
κι ούτε τα χείλη του γελούν, απόψε που ο Θεός θα γεννηθεί.
Γεννιέται απόψε ο Χριστός, φτωχός κι Αυτός εδώ στη γή,
μέσα. σε φάτνη απλοϊκή, απ’ την πολύ φτωχή του Μάνα,
κατέβηκε εδώ στη Γη κι αυτός να ζήσει και να δει,
τόσες καρδιές που λαχταρούν, αυτή την μέρα νάναι αντάμα.
Ήρθαν φτωχοί για να τον δουν, ήρθαν κι από μακριά οι Μάγοι,
να προσκυνήσουν το Μωρό, τη Μάνα του την Παναγία,
είδαν το άστρο εκεί ψηλά, που φώτιζε και έδειχνε τη Χάρη
και ξεκινήσανε κι αυτοί, να ρθούν από πολύ μακριά.
Στο τζάκι εκεί, καίει η φωτιά, μέσα στο παραγώνι
και δίπλα με τη ρόκα της που κάθεται η γιαγιά,
ρίχνει τα ξύλα στη φωτιά κι η φλόγα μεγαλώνει
και γύρω-γύρω κάθονται, αγγόνια και παιδιά.
Πες μας απόψε τη ρωτούν, γιαγιά, θα ρθούν τα παγανά;...
πες μας γιαγιά να μάθουμε, να ξέρουμε, της λέει ο μικρός,
εμείς γονείς δεν έχουμε, είμαστε ορφανά!...
πώς ζούνε οι καλικάντζαροι; Τις νύχτες χωρίς φώς!...
–Τα παγανά, εγγονάκια μου, ας έρθουν μην φοβάστε,
είναι ψυχές μικρών παιδιών, τους λέει η Γιαγιά,
τους ισχυρούς που διοικούν τη γη κι όπου στον κόσμο πάτε,
αυτούς να τους προσέχετε, μέχρι τα γηρατειά.
Χριστούγεννα, τρανή γιορτή, μέρα θα ξημερώσει,
πόσοι φτωχοί πάνω στη γη, απόψε να πεινάνε!...
απόψε πούρχεται ο Θεός, που όλα θα τα ημερώσει
κι όμως πολεμοκάπηλοι, στη γη μας κυβερνάνε.
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Για τον καινούριο χρόνο
Δημήτρης Γ. Τριάντος
Βαράν νταούλια και βιολιά,
βαράνε και ζουρνάδες
και ψέλνουνε χαρούμενα,
στην εκκλησιά οι παπάδες.

Να φέρει υγεία και χαρά
και δωράκια στα παιδιά.
Των Φώτων θα φωτιστούμε
απ’ τον παπά θα αγιαστούμε,
να ’χει τούτη η χρονιά
ευτυχία και δουλειά.

Ακούγονται στις γειτονιές
χαρούμενες γλυκές φωνές.
Καλωσορίζουν το Γενάρη,
με το χιόνι ως το ζωνάρι.

Φεύγει ο χρόνος ο παλιός,
δύσκολος κι αμαρτωλός.
Καινούργια μέρα θα ροδίσει,
η ελπίδα δε θα σβήσει.

Πέφτουν και βεγγαλικά
σαν αστέρια λαμπερά,
ως τον ουρανό φωτίζουν,
τον Άϊ Βασίλη χαιρετίζουν.

Δύο χιλιάδες δέκα οχτώ
να ’ρθει δίχως βογγητό,
ο κόσμος ν’ ανασάνει
και ποτέ να μην πεθάνει!...

Του ζητάνε όλοι χάρη,
νύχτα να ‘ρθει με φεγγάρι.

Θα γίνεις πάλι έντεκα
Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη
Στ’ αγαπημένο ακρογιάλι,
εκεί, που ζεστή ηλιαχτίδα
ξεκουράζεται στα μάτια σου,
σαν η νοσταλγία
πατήσει το κουμπί,
που τα βήματά σου
εκεί θα σταματήσει,
χαιρετισμούς και αγκαλιάσματα,
θα βρεις,
γλυκό στην κούπα,
κυκλάμινα και μελισσάκια στο βουνό.
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Θα γίνεις
πάλι έντεκα
και θα ξεφαντώσεις στο στενοσόκακο.
Πάνω απ’ το δρόμο
ολοζώντανο,
ανέγγιχτ’ απ’ του χρόνου τη φθορά,
το σχολειό σου σε θυμάται.
Σε περιμένει. Σου χάρισε αναμνήσεις,
του χάρισες χαρές,
πρωτιές το χόρτασες,
περηφάνια.
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Ηπειρώτισσα
Μάρω Δήμου
Ήταν μια λυγερή όμορφη κοπελιά
μάνα με τρία μικρά παιδιά
και άντρα παλικάρι.

Πάνω στο χιόνι κορμιά απλωμένα
νιάτα ξεψυχισμένα
μια ματιά και το παλικάρι της βλέπει.

Όταν του πολέμου τα τύμπανα χτύπησαν
το παλικάρι στα σύνορα βρέθηκε
σκληρά να τα υπερασπίζει.

Σταματά
η καρδιά της λιώνει
κι αρχίζει το μοιρολόι.

Η κοπελιά στη Παναγιά έκανε προσευχή
κι έδωσε όρκο
την Πατρίδα να βοηθήσει.

Σταματά για μια στιγμή μόνο
πρέπει τον ανήφορο να συνεχίσει
πρέπει τα βόλια να παραδώσει.

Ο άγριος βοριάς μουγκρίζει
το παγωμένο της κορμί ξεσχίζει
το χιόνι είναι πολύ μα κείνη προχωρεί.

Δυο βήματα μπρος, ένα πίσω
προχωρεί και μοιρολόγια σιγοψιθυρίζει
στέρεψαν τα δάκρυα, στέρεψαν τα μοιρο[λόγια.]

Η μέση της πονά το λεπτό κορμί λυγίζει
τα βόλια είναι βαριά μα κείνη συνεχίζει
να φθάσει πρέπει της Πίνδου τη κορυφή.

Εκείνη συνεχίζει να σιγοψιθυρίζει
...απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων
[τα ιερά...]
αντί για μοιρολόγια.

Πρόσμενα
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Ολάκερη ζωή τον ερχομό σου πρόσμενα!
Πώς θα με λύτρωνες πίστευα από το τακτικό μου μπάρκο
στον πόνο του άγνωστου.
Σ’ άγριες θάλασσες τα ταξίδια μου στον χρόνο.
Σε ξέφρενους, μυστήριους χορούς πάνω,
οι αφίξεις, στον... σύγχρονο Νέρωνα
αυτοπαρουσιάζονται
Όμως δεν ήρθες...
Μα θα ελπίζω...
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Το λιοντάρι και ο αγριόχοιρος
Πολυξένη Γιάχου
Στην πηγή που χρόνια τώρα τρέχει δροσερό νερό
μάχη έγινε μεγάλη μια φορά κι έναν καιρό.
Αγριογούρουνο γενναίο και λιοντάρι δυνατό
χτυπηθήκαν με μανία μες στον ήλιο τον καυτό.
Ήθελαν οι δυο τους πρώτοι στην πηγή να δροσιστούν
με σειρά να περιμένουν ούτε καν να το σκεφτούν.
Τραβηχτήκαν τα μαχαίρια και αστράψαν τα σπαθιά
και τις σάρκες τους πληγώσαν ως το κόκαλο βαθιά.
Τα τζιτζίκια τραγουδούσαν, θεέ μου τι αποκοτιά.
Δύο θέλουν να ’ναι πρώτοι, δύο χάνουν την πρωτιά.
Ώρα ψήνονται στη δίψα, ώρα βράζουν στην οργή.
Λες και είναι ο καθένας μοναχός σ’ αυτή τη γη.
Κρώζει ο κόρακας στο γύπα και γελάει πονηρά.
Φίλε μου, του λέει, εμένα δε με νοιάζει η σειρά.
Σαν θα γίνουν μεζεδάκι θα χαρείς και θα χαρώ.
Κρεατάκι θα προσφέρω αν κεράσεις το νερό.
Τους ακούει το λιοντάρι και τη χαίτη του τραβά.
Παραλίγο το θυμό τους να πληρώσουν ακριβά.
Αγκαλιάζονται και πάνε μονιασμένοι στην πηγή
και μοιράζονται τα δώρα που χαρίζει η μάνα γη.

Αυτή
Χρύσα Πούλου
Φύση-Μάνα,
ανήμπορη όταν σε κοιτώ
δυνατή και μικρή μαζί.
Φόβος, δέος, αγάπη.
Μια ανάσα, μα αγωνία
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και περιμένω το άπειρο,
το απέραντο και τρομαχτικό,
αυτό που μας κρατά τελικά
ζωντανούς...
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Αποσπερνές ευαισθησίες
Γιώργος Σπυρόπουλος
Επάνω η σκέπη τ’ ουρανού
και μπρος μου του πελάου η άπλα,
μου συνεπαίρνουνε το νου
’κειδά στου μπαλκονιού την ξάπλα.
Ξοπίσω ο τζίτζικας κεφάτος
την ακοή μου τέρπει ακόμη
κι ο δουλευτής αντίκρυ, νάτος,
σ’ ανηφοριά, στο σταυροδρόμι...

Καρδιά και νους πώς αναβράζει
μέσ’ απ’ αμίλητη σιωπή!...
Τερπνά της μέρας ο δεσπότης
ανάλαφρα ακουμπάει τη Δύση.
Σε σκέψεις φλογισμένης νιότης
ο νους και πάλι θα γυρίσει.
Φεγγοβολιές αναψυχής
γενήκαν τώρα νοσταλγία,
ηλιοβασίλεμα ζωής.
Σβήνει η κάθε επιθυμία.

Σ’ αυτό το θρόισμα των φύλλων,
στο φλοίσβο της ακρογιαλιάς
πιο κείθε γαύγισμα των σκύλων
ώρα χρυσής ανασεμιάς.

Το θάμπωμα της νύχτας φθάνει,
καθώς τ’ ανύσταχτο φεγγάρι
αναδρομεί, λες πυροφάνι,
ολόφωτ’ ασημί μαργαριτάρι.

Μ’ ανασκιρτά, μ’ ανατριχιάζει,
φωνή του αγρύπνου ποιητή.

Αναπνέω Έπαχτο
Ντίνος Ν. Μακρυγιάννης
Όταν οδοιπορώ στη στεριά
η ανάσα μου μυρώνει τον ουρανό
κι ο ουρανός ραντίζει τη γη
με ροδοπέταλα...

Μαγευτικό όραμα...
Ιδεώδες περιβάλλον...
Αιθέριο πέταγμα...
Θείο μεγαλείο...

Όταν ανοίγουμαι στο πέλαγος,
η θάλασσα μυρώνει τη στεριά
και η στεριά στεφανώνει τη θάλασσα,
με κότινο ελιάς...

Οδοιπορώντας στις κορφές του Ριγανιού,
ρουφάω Ελλάδα,
γροικάω Ρούμελη,
αναπνέω Έπαχτο...
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Στις σελίδες τοίχων
Γιάννης Τσούτσιας
Νύχτας γραμμές ανένταχτων τρένων,
αδιάλλακτων χρόνων ρόδια σπασμένα,
μάχης σφραγίδες άοπλες κόκκινης τόλμης...
τετράδιου πόλης δώρα κραυγής.
Στο μωβ παραλίας
Ιδρωμένου καφέ ράγες εικόνων,
στιγμών καθισμένων δάκτυλα μνήμης,
αφρούρητου λόγου εκκρεμές σέρτικου φάρου...
ρυτίδες τσιγάρου καπνού σκεφτικού.
Κουβάρι από χάδια
Εικόνων νήμα αφόρετης λήθης,
τυλιγμένα αγγίγματα γύρης σωμάτων,
άγιας κραιπάλης ουρανών πεφταστέρια αγγέλων...
χρόνου προδότη μνήμες αφής.

Χριστὸς τοῦ Σινᾶ
Ὄλγα Μ. Μαυρουδῆ
«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον
ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»
(Ἑβρ. ιγ΄ 8)

Τί μοῦ χαρίζει ὀμορφιά, συμπόνοια καὶ εὐσπλαχνία
καὶ μοῦ ὑφαίνει ὑπομονή, παρηγοριὰ τὸ βράδυ;
Δεμένη ἀπ’ τὸν οὐρανὸ ἡ σκάλα μου ἀνεβαίνει
πόρτα καρδίας ἀνοιχτὴ τῶν νοερῶν μου σπλάχνων.
Ἡ εἰκόνα εἶναι τοῦ Χριστοῦ Σινᾶ ποὺ μὲ μαγεύει
μάτια ἀμετακίνητα σὲ θεωρεῖα, σὲ πράξη.
Πέρασαν χρόνια κι εἶν’ καιρὸς εἰκοστοῦ πρώτου αἰώνα,
χαμογελάει τὸ πρωΐ,
λάμπει τὸ μεσημέρι,
ἡ νύχτα γίνεται ἐκκλησιὰ μ’ ἀστέρια τοὺς ἀγίους...
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Οραματιστής
Ανδρέας Κάππας
Ήθελα να ήμουν δυνατός
τον κόσμο μας να κυβερνούσα
στην αγάπη να ήμουνα πιστός,
το μίσος να το καταργούσα.

Να ξύπναγα όλους τους νεκρούς
φάλαγγα ειρήνης να κινήσουν
και μαζί με τους λαούς
τους τρανούς να αφοπλίσουν.

Να έπαιρνα από την Αφρική
τους πεινασμένους μαύρους
και να έστελνα εκεί
Ρώσους... και Αμερικάνους...

Στους αδύναμους και στους φτωχούς
να τους μεγάλωνα τα χέρια,
εύκολα να φτάνουν τους εχθρούς
και να φιλιώνουν με τ’ αστέρια!!!

Για την προσφυγιά
Ευθύμιος Ποντίκης
Πόσες προσευχές να κάνω στον Χριστό, στην Παναγιά
και να τους παρακαλέσω για τη μαύρη προσφυγιά;
Για να δώσουν το κουράγιο και τη δύναμη μαζί
σ’ όσους πρόσφυγες αφήνουν της πατρίδας τους τη γη.
Νύχτα φεύγουν να γλιτώσουν του πολέμου το κακό
και παλεύουν με το κύμα μέσα στον ωκεανό.
Πνίγονται πολλές μανάδες με παιδιά στην αγκαλιά.
Φρίκη, πτώματα να βγαίνουν ξάφνου στην ακρογιαλιά.
Σ’ όσους απ’ αυτούς γλιτώνουν και μας έρχονται εδώ
ας δώσουμε λίγη αγάπη κι ένα πιάτο φαγητό.
Φιλοξενία και κουράγιο, ελπίδα και παρηγοριά,
κι ένα ρούχο να ντυθούνε στη μεγάλη παγωνιά.
Μια στιγμή ας το σκεφτούμε πως... διαβάτες της ζωής,
πρόσφυγες και μετανάστες όλοι είμαστε κι εμείς.
Στα γυρίσματα της τύχης και στους άγριους καιρούς...
ας μη δούμε τα παιδιά μας μετανάστες σαν αυτούς.
Στη σκέψη αυτή, μικροί-μεγάλοι, Έλληνες κι αλλοδαποί
θα προσφέρουμε από κάτι ό,τι κάθε ένας μπορεί.
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Πιστέψτε το
Χαρούλα Παρώνη
Δεν μ’ αγαπάς ατέρμονη ψυχή θυελλώδη.
Με σεβασμό στέκω στον κραδασμό των φύλλων σου.
Σαν το άγριο αγέρι με πνίγει ογκώδη.
Όχι, δεν γίνομαι σκιά μπροστά στο Νείλο σου.
Στην αμαρτία, εγώ, δεν βουλιάζω όνειρα.
Ξέχνα τον εγωισμό σου δεν ικανοποιώ.
Ήθος, ύφος κραυγάζουν τα δικά μου δρώμενα.
Όσο κι αν πονούν τα μέσα μου, δεν σε ακολουθώ.
Τι κι αν δεν μ’ αγαπάς! Δεν φοβάμαι την άρνηση.
Αρκεί στα σπλάχνα μου το ιδεώδεις να κρατώ.
Αν το χθες σου προσπερνάς με χυδαία πλάνευση.
Για τη βίαια διδασκαλία σ’ ευχαριστώ.
Η αγάπη ορίζοντες ατενίζει χαράς.
Μην ζητάς την ωραιότητα να απαρνηθώ.
Δεν κελαηδούν τα αηδόνια με ανταλλάγματα.
Έτσι ήμουν και έτσι θα μείνω, πίστεψέ το.

Καινούριο ξεκίνημα
Βασιλική Β. Παππά
Καινούριο ξεκίνημα,
καθαρό οξυγόνο.
Προοπτική για μια νέα αρχή.
Αδήριτη ανάγκη για επανεκκίνηση
αλλαγή πλεύσης και οπτικής γωνίας.
Μπορείς ν’ αλλάξεις τις καταστάσεις
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αρκεί ν’ αλλάξεις τον εαυτό σου.
Αν θέλεις, μπορείς.
Οπλίσου με δύναμη,
βεβαιώσου πού πηγαίνεις.
Αλλιώς θα φτάσεις
στη χώρα του ποτέ,
στη χώρα που δεν θα σ’ αρέσει.
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Ωμέγα Υπερθέσεις
Δημήτρης Λαβδιώτης
Μέσα από την Επιστημονική Έρευνα οι στίχοι μου αποτελούν «Δοκίμια και όχι Ποιήματα». Είναι μια
«Ιδιόρρυθμη Έκφραση» στο δέος απέναντι στη Φύση και στην Ανθρώπινη Υπόσταση μέσα στο Χάος.

Κοσμική Απροσδιοριστία
Χάους Πιθανοκρατία
Κενού Αιτιοκρατία
Κοσμικά Κύματα
Ενέργειας Ορύγματα
Αστρογένεσης Ποιήματα
Κοσμική Πολυπλοκότητα
Χαώδης Συμπλεκτικότητα
Ιδιοστροφορμών Αρμονικότητα
Κοσμική Επαλληλία
Από την Κοσμογονία
Στην Πανσυμμετρία
Κοσμικός Λογισμός
Μαθηματικών Ειρμός

Απειρογεωμετρίας Ρυθμός
Κοσμικός Παλμός
Κάθε Οργασμός
Επάλληλος στο Φως
Κοσμική μου Εξάρτηση
Το Σώμα σε Συνάρτηση
Με του Σύμπαντος τη Διάπλαση
Κοσμική μου Υπέρθεση
Στα Σωθικά μου Διέγερση
Αριθμών και Ήχων Έμπνευση
Κοσμική Υφή
Επαφή Δίχως Αφή
Αισθητήτιο η Ψυχή!!!
* Ψυχή: Αισθητήριο Χαοτικής Υπέρθεσης

«Καλημέρα, Αφροδίτη!»
Γιώργος Βουγιουκλάκης
Μισός και πλέον αιώνας...
Σκληρός ήταν ο αγώνας!!!
Μ’ έχει τραυματίσει.
Πληγές μου ’χει αφήσει...

Ο ύπνος με παίρνει το πρωί.
Σκέπτομαι! Διαλογίζομαι! Βασανίζομαι!
Γιατί, λέω! Γιατί;...
Απάντηση όμως δεν παίρνω.

Προσπαθώ να τις επουλώσω!
Ό,τι μπορώ να περισώσω.
Λείπουν οι φωνές σου,
όταν ήσουν στις κακές σου.

Βγαίνοντας ο ήλιος τελικά
να κοιμηθώ καταφέρνω...
Στο μυαλό μου έχω κάποιον αλήτη.
«Καλημέρα, Αφροδίτη!»
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Φουρτούνα είναι η ζωή
Αντώνιος Χρ. Δημητρίου
Φουρτούνα είναι η ζωή κι η τύχη επιπλέει,
σβήνουν μια ώρα ενωρίς όσοι πεθαίνουν νέοι.
–Ο κόσμος είναι μι’ ομορφιά μα είν’ αλήθεια ψεύτης
γιατί ’ναι ψεύτικη η ζωή, μεγάλος πλεονέκτης.
–Τα θέλει όλα μονομιάς τα δίνει και τα παίρνει
στο τέλος πάντα επισφαλή στο θάνατο σε σαίρνει.
–Παλάτια τάζει η ζωή σ’ ένα της φύσης μέρος
που πάνω απ’ όλα επικρατεί πανίσχυρος ο έρως.
–Κι όταν νομίζεις πως κρατείς την μοίρα στο ’να χέρι
έρχεται ο θάνατος τραχύς στο τέλος να σε φέρει.
–Πρόσκαιρη είναι η ζωή και εάν δεν την γλεντίσεις
θα φύγεις, άνθρωπε καλέ, με δίχως αναμνήσεις.
–Σε τυραννάει η ζωή, μην την υπολογίζεις
θα στέλνει βάσανα αυτή και συ θα την γλεντίζεις.
–Θα πρέπει ο άνθρωπος καλός να είναι ωραίος παίχτης
στ’ αισθήματά του τα καλά τρανός πομπός και δέκτης.
–Λένε ορίζουν τη ζωή ο θάνατος κι η γέννα
μα η δική μου δες κρατεί λίγες στιγμές με σένα.
–Όραση και αναπνοή είν’ της ζωής ο κύκλος
θα ’σαι για μένα στην καρδιά ο τελευταίος χτύπος.

Επανάσταση με αιτία
Ρούλα Ζαρανίκα-Πατίλη
Γενιά του Πολυτεχνείου
δώσε
στη γενιά του μνημονίου
δύναμη μυθική
για ψωμί-παιδεία-ελευθερία.
Τότε και τώρα η ίδια αρχή.
Πίσω από την κολώνα
ακούω ένα βιολί
γλαστρούλες με βασιλικό
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κι ασβέστη
αφήνω πίσω μου ζητώντας
στην ξενιτιά ψωμί.
Το φως αυτού του βραβείου
σώσε
στο μπαλκόνι Πρυτανείου
λέξη μαγική
για ψωμί-παιδεία-ελευθερία
τότε και τώρα η ίδια αρχή.
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Ημέρα των Αναπήρων, 3η Δεκεμβρίου
Κώστας Τραϊανός
Θεέ μου Σύ που από ψηλά
βλέπεις τα πλάσματά σου.
Υγεία χάρισε, χαρά
σε όλα τα παιδιά σου.
Πάρε τον πόνο απ’ τους γονείς
και μην τους φαρμακώνεις.
Σαν τον γλυκό σου τον Χριστό
Θεέ μην τους σταυρώνεις.
Κι εσύ Μητέρα Παναγιά
τον πόνο που ’χεις νιώσει
μεσίτεψε εις το Θεό
λύπη μην ξαναδώσει.
Παιδιά γεννιούνται έχοντας
κάποια αναπηρία
ή τους συμβαίνει ατύχημα
στης ζήσης την πορεία.
Πόνος βαρύς κι αβάσταχτος
στους ίδιους στους γονείς τους
κι ελπίδα πια μοναδική
η αντοχή ψυχής τους.
Μα ευτυχώς που σήμερα
σ’ όλη την κοινωνία
μέριμνα δείχνουν περισσή
κράτος και σωματεία.
Τώρα πια οργανώνονται
χιλιάδες εκδηλώσεις
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και ξεχωρίζουν πάμπολλοι
μπροστά στις επιδόσεις.
Κι έτσι προβάλλονται αρετές
σε όλα τα χορεία
σ’ αγώνες και στη δύναμη
στους στίβους, στα σχολεία.
Όλοι τους είναι ειδικών
μορφών, ικανοτήτων
και αν λίγο προσπαθήσουνε
πολλών Δυνατοτήτων.
Τα στήθη όλων τους κοσμούν
πλήθος με αριστεία
κι απολαμβάνουνε παντού
βραβεία και πρωτεία.
Χαρίσματα απ’ το Θεό
όλοι τους προικισμένοι
με ευφυία λογική
και ρώμη πλουτισμένοι.
Εφέτος εορτάζοντας
των Αναπήρων μέρα
να στρατευθούμε όλοι μας
από εδώ και πέρα.
Αγάπη να τους δώσουμε,
προοπτική, ελπίδα,
ν’ ανοίξουμε καρδιές,ψυχές
ν’ αλλάξουνε σελίδα.
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Το τζάκι
Ευθύμιος Γ. Κολιοκώτσης
Χειμώνας, ο αγέρας φυσάει μανιασμένα
στο σπίτι οι άνθρωποι καθισμένοι συζητούν
το τζάκι σκορπίζει θερμότητα.
Ξύλα είναι στο τζάκι και καίγονται
ένας ωραίος θόρυβος
οι φλόγες χαϊδεύουν τα ξύλα.
Υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα,
ατμόσφαιρα γαλήνης κι αγάπης,
αυτές οι στιγμές να κρατούν για πάντα.
Κάθονται γύρω από τη φωτιά
σκέφτονται το χειμώνα, το κρύο,
συζητούν, όλα είναι ωραία,
όλα αυτά δε διαρκούν πολύ, η ώρα περνά
ήρθε η ώρα της ξεκούρασης και του ύπνου.

Μονόλογος
Τηλέμαχος Ν. Σιέμος
Ίσα που σε είδα,
γιατί εσύ δεν με πρόσεξες
και πώς θα συναντιόμασταν
χωρίς άλλα στοιχεία;
Εδώ είναι ζούγκλα...
Μου ξέφυγες; ...πάει!...
Άλλον γυρεύεις κι αλλού σε πάει,
θα χανόμασταν πάλι!
Πάλι καλά, τι άλλο...
Δεν το ήλπιζα...
Είναι πιο καλό το ξαφνικό,
τι να πω γι’ αυτό!
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Αλλά ακόμα πώς από δω;
Δεν ήξερες ότι εδώ μένω,
πού να το ξέρεις!
Αφού μετακόμισα πρόσφατα!
Βαρέθηκα το μονότονο,
εδώ το είδα ενδιαφέρον.
Έχει κίνηση και πέρασμα!
Ήταν για να βρεθούμε!
Δεν πιστεύω στο τυχερό...
Αλλά δεν απορρίπτω το τυχαίο!
Επιτέλους βρεθήκαμε...
...θα μείνεις;
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Ταξίδι στη γεννήτορα πατρίδα
Θεοφάνης Παυλίδης
Πηγαίνοντας με χιονισμένο κεφάλι,
στα εδάφη σου πατρίδα,
σφίγγεται η καρδιά,
σαν πρωτόγνωρη εξομολόγηση έρωτα.
Κόμπος συγκίνησης με συνεπαίρνει,
αμφισήμαντα συναισθήματα με κυριεύουν,
χαρά, θυμός, λαχτάρα, λύπη,
προσδοκία και αδήλωτη προσμονή,
να συναντήσω αυτά που άφησα,
αυτά που ξέχασα, αυτά που έχασα.
Ψάχνω το σπίτι,
που αντήχησε το πρώτο μου κλάμα,
ψάχνω – αναπολώ τους γονείς, τη γιαγιά, τον παππού,
ψάχνω το σχολιό, τους δασκάλους.

Όταν συμβεί
Έφη Ανδρεοπούλου-Παχού
Στο σπίτι μας,
φέρνεις μόνο το σώμα σου.
Το μυαλό σου,
Φευγάτο Πουλί,
ταξιδεύει φυλακισμένο
σ’ ένα μαύρο
φτερωτό καπέλο,
που έκλεψες
απ’ τον Κερδώο Ερμή.
Πού πετάς άραγε
και πηγαίνεις;
Κάπου κρυφά,
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κατοικοεδρεύεις στα μάτια
Αγνώστων Προσώπων.
Και φεύγεις και φεύγεις
ανεπιστρεπτί...
πότε θα σε ακολουθήσει
και το σώμα σου;
Όταν συμβεί,
οι μέρες θα ’ναι
ερμητικά κλειστές
και τα παράθυρα
του σπιτιού ολάνοιχτα.
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