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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΥΣΤΕΡΑ από τις Αρχαιρεσίες, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ια-
νουαρίου 2018, η πλειοψηφία 

των τακτικών μελών μας, εξέλεξε τα 
πρόσωπα, που θα τους εκπροσωπή-
σουν για το διάστημα 2018-2022. Είναι 
αυτά που συνθέτουν τα όργανα της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε και υπο-
σχόμεθα να δουλέψουμε με τον ίδιο 
ζήλο που είχαμε τα ποηγούμενα έτη. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αναγνωρί-
ζουμε τις πνευματικές προσπάθειες 
όλων σας και βοηθούμε για πλατύτε-
ρους ορίζοντες. Σχολιάζουμε με τον 
εγκωμιαστικό τρόπο μας τα έργα των 
συναδέλφων μας. Η πνευματική Στέγη 
μας είναι ανοικτή κάθε μέρα για κάθε 
κίνηση ή εκδήλωση συναδέλφων μας. 
Από τους κόλπους της Ένωσης ξεπη-
δούν δυναμικά φωτισμένα πνευματικά 
ανθρώπινα στοιχεία που είναι μέλη 
μας και καθιερώθηκαν με βραβεία 
πνευματικών Ιδρυμάτων της χώρας 
μας και του εξωτερικού. Έχουμε ανοί-
ξει περίοδο των ανανεώσεων με τα 
παιδιά και εφήβους, που παίρνουν μέ-
ρος στους Λογοτεχνικούς και Μουσι-
κούς Διαγωνισμούς της Ένωσης. Είναι 
ένα κύτταρο για παραπέρα πορεία και 
αμετακίνητο θεμέλιο. Εμείς θα είμαστε 
δίπλα σε όλους... Λ.Β.Τ.

Ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις εκλογές της 15ης Ιανουαρίου 2018 για την ανάδειξη Διοικητικών Οργάνων στην 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών για την περίοδο 2018-2022 εκλέχθηκαν:

Λευτέρης Β. Τζόκας

Ευθύμιος Κολιοκώτσης

Αγάπη Ευθυμιοπούλου

Πολυξένη Γιάχου

Τάκης Παπαδημητρίου

Κων/να Γεωργαντά

Απόστολος Φορλίδας

Κων/νος Ράμμος

Κων/νος Κανατάς

Πρόεδρος

Ταμίας

Μέλος

Αντιπρόεδρος

Κοσμήτορας

Μέλος

Γεν. Γραμματέας

Έφορος Βιβλιοθήκης

Μέλος
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1. Τύμης Αναστάσιος Πρόεδρος
2. Μωρόπουλος Λεωνίδας Αντιπρόεδρος
3. Χαζίρογλου Λεωνίδας Γραμματέας
4. Μπουρατζής Παναγιώτης Μέλος
5. Καραπιπέρης Χρήστος Μέλος

1. Κλήμης Γεώργιος
2. Παναγούλιας Αγαθοκλής
3. Τριάντος Δημήτριος

Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γ΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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«Ειρήνη»

                                  Γιάννης Ρίτσος

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,
είναι η ειρήνη.

Ο πατέρας που γυρνάει τ’ απόβραδο μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
μ’ ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα
κ’ οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,
είναι η ειρήνη.

Όταν οι ουλές απ’ τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου
και μες στους λάκκους που ‘σκαψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα
και στις καρδιές που ‘καψε η πυρκαϊά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα
κ’ οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο
ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι η ειρήνη.

Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδι,
τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος,
τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος, 
και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός
γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του,
είναι η ειρήνη.
.........................................................................................................................................

Πάνω στις ράγες των στίχων μου
το τραίνο που προχωρεί στο μέλλον
φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα
είναι η ειρήνη.

Αδέρφια μου,
μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει
όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του.
Δόστε τα χέρια, αδέρφια μου, 
αυτό ‘ναι η ειρήνη.
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Αγαπητέ μου Πρόεδρε κ. Τζόκα,
Εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και να είστε ισόβιος Πρόεδρος της Ενώσεως, γιατί με 

σας η Ένωση πηγαίνει πολύ καλά.
Με εκτίμηση, Πάνος Κοκκινόπουλος

* * * *
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Τζόκα, σας συγχαίρω θερμά για την υπέροχη δι-

οργάνωση του Πανελλήνιου και Παγκύπριου Διαγωνισμού της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών.

Το όλο έργο σας και η μεγάλη προσπάθεια είναι άξια συγχαρητηρίων. Η Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών είναι μια κρυσταλλένια πηγή που έρχεται ο κάθε διψασμένος 
δημιουργός να ξαποστάσει από το μακρύ του ταξίδι και να αναζωογονηθεί.

Η πηγή δροσιάς, κύριε Τζόκα, είναι μέγιστο αγαθό. Το να κατανοείς τον κάθε 
διψασμένο είναι θεάρεστο έργο. Ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει την αγάπη και 
τη συμπαράσταση, πολύ δε περισσότερο ένας ευαίσθητος ποιητής, που αντιλαμβά-
νεται την ουσία της ζωής.

Τιμή μου που από τα χέρια σας έλαβα δυο βραβεία. Όχι τόσο για την επιβράβευση 
όσο για την μεγάλη αγκαλιά σεβασμού. Η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι το μέσον 
ο άνθρωπος να μεγαλουργεί και να γίνεται τόσο δοτικός ωσάν γοργόφτερο πουλί, 
που θέλει να πετάξει, να ταΐσει με αγάπη τα παιδιά του στο στόμα.

Όμορφο να ενθαρρύνεις, κύριε Πρόεδρε. Θεσπέσιο να θέλγεσαι από συναισθήματα 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο το πολύ αξιόλογο έργο σας. 
Εμείς οι δημιουργοί το έχουμε ανάγκη. Ανάγκη επιβράβευσης για τον πνευματικό 
μας αγώνα. Εξάλλου ας μην ξεχνάμε πως τον αγώνα του Έθνους μας τον κέρδισε 
και θα τον κερδίζει πάντα το Ελληνικό μας Πνεύμα.

Εύχομαι να είστε πάντα υγιής και δυνατός για να μας χαρίζετε τη χαρά της αι-
σιοδοξίας.

Με βαθύτατη εκτίμηση, Χαρούλα Παρώνη
* * * *

Αγαπητέ Κύριε Λευτέρη Τζόκα,
Κάθε στιγμή μοναδική. Κάθε καινούρια μέρα, μια νέα αρχή. Θυμίστε στον εαυτό 

σας, πως το κάθε λεπτό, μετράει στην ιστορία που γράφετε με τα έργα της ζωής 
σας, μέσα στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, που έχει την αγάπη και την υπογραφή 
σας. Γιορτάστε την κάθε σας νίκη και δώστε βαρύτητα σε όσα έχετε πετύχει! Καλή 
προεδρία, με όνειρα που έχουνε χρώμα και φως!!!

Καλή δύναμη...
Με εκτίμηση, Αγγελική Σταματούκου

λ ογ ι α  α γαπ η ς . . .λ ογ ι α  α γαπ η ς . . .
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Το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου 2017, 
στη φιλόξενη αίθουσα της Χ.Α.Ν. 
Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η εκ-

δήλωση απονομής λογοτεχνικών βρα-

Φρίξος Δήμου
βείων Ολοκληρωμένου Έργου και βρα-
βείων επίσης του Πανελλήνιου και Παγκύ-
πριου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίη-
σης, Διηγήματος με θέμα «Διαβάζοντας 
Νίκο Καζαντζάκη», Μαρτυρίας-Χρονικού 
και Θεατρικού Έργου, της Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών έτους 2017. Η λαμπρή 
αυτή εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό 
του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών Λευτέρη Τζόκα στους πολυπλη-
θείς παριστάμενους, που από νωρίς είχαν 
κατακλύσει την αίθουσα και συνεχίστηκε 
με την απονομή των βραβείων.

«Οι λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί για 
εμάς στην Ένωση – τόνισε ο πρόεδρος 
Λευτέρης Β. Τζόκας – έχουν μακρά πα-
ράδοση και πορεία. Είναι ο “ΦΙΛΑΔΕΛ-
ΦΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ” από τον 18ο 
αιώνα που περιήλθε στην Ένωση από 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2017

τον εγγονό του οραματιστή, τον Αλέ-
ξανδο Φιλαδελφέα, Πρόεδρο της Ένω-
σης (1954-55) και συνεχίζεται επιτυχώς 
μέχρι σήμερα. Εμείς όμως, εδώ και πέ-
ντε χρόνια, έχουμε τους διαγωνισμούς 
για παιδιά κι εφήβους από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, καθώς και τον Μουσικό 
Διαγωνισμό, που με πολλή αγάπη, σεβα-
σμό και μεράκι, σκύβουν στα έργα Ποί-
ησης, Διηγήματος και Μουσικής, των 
βλασταριών μας, οι Κριτικές Επιτροπές. 
Είναι η ευγενής άμιλλα και η συμμετοχή 
μεγάλη, που μετράει στους Διαγωνι-
σμούς».
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ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ εκείνη, στην αρχή απενε-
μείθησαν δύο ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 
μετά Διπλώματος σε δύο σημαντικές 
προσωπικότητες:

1) Στον Γιώργο Τσούκαλη, αριστίνδην 
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
ερευνητή και Συγγραφέα: «Για τη μα-
κροχρόνια έρευνα και προσφορά του στη 
διαφύλαξη των αρχαιολογικών θησαυρών 
της χώρας μας και τη συνεχή προβολή 
του θέματος με τις αποκλειστικότητες 
και την ουσιαστική συμβολή του στην 
αποκάλυψη και πάταξη ολοκληρωτικά 
των κυκλωμάτων της αρχαιοκαπηλίας».

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ά  ΤΑΞΕΩΣ

2) Στον Γιάννη Γ. Γαϊτάνη (μετά θά-
νατον) Δημοσιογράφο - Συγγραφέα - 
Χρονογράφο, τακτικό μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών: «Για την πολύ-
χρονη προσφορά του στην ανάδειξη του 
Ελληνικού Πολιτισμού με τα δημοσιογρα-
φικά του κείμενα στην εφημερίδα του 
“Τα Νέα της Ρούμελης”, στην πορεία των 
πενήντα χρόνων και τα έργα του, που 
υπηρέτησε όσο ζούσε με ήθος, ύφος και 
συνέπεια για να μείνουν στους επίγονους 
παρακαταθήκη». Το Χρυσό Μετάλλιο και 
το Δίπλωμα παρέλαβαν η σύζυγός του κ. 
Πόπη Γαϊτάνη και οι θυγατέρες του Μάρω 
και Κατερίνα, κατασυγκινημένες.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ η ηθοποιός, ποιήτρια και 
θεατρική συγγραφέας, μέλος του Δ.Σ. 

της Ένωσης, Κων-
σταντίνα Γεωργα-
ντά, απάγγειλε τα 
δύο πρώτα ποιή-
ματα του Λογοτε-
χνικού Διαγωνι-
σμού 2017. Είναι 
το ποίημα «Οικο-

γενειακές υποθέσεις νυκτός», με το ψευ-
δώνυμο «Γιάννης Απαρθινός», που ανή-
κει στον κ. Γιάννη Πανούση, Καθηγητή 
Εγκληματολογίας, πρ. Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη και το ποίημα που ισο-
βάθμισε με τίτλο το «Παλιό Καρνάγιο», 
με το ψευδώνυμο «Χρύσιππος», που 
ανήκει στον κ. Θεοφάνη Παυλίδη, Ομότ. 
Καθηγητή Παν/μίου Θεσσαλονίκης.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ το λόγο πήρε ο κ. 
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Τάκης Παπαδημη-
τρίου, εισηγητής του 
Λογοτεχνικού Δια-
γωνισμού 2017, που 
διάβασε το ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΟ της Κριτικής 
Επιτροπής του Πα-
νελλήνιου και Πα-
γκύπριου Διαγωνι-

σμού, καλώντας τους βραβευθέντες να 
παραλάβουν τις Διακρίσεις τους, από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τους επισήμους που παραβρέθηκαν.

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια 

στον Λευτέρη Τζόκα, πρόεδρο της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, το διοικητικό 
συμβούλιο της Ένωσης και τα μέλη της 

κριτικής επιτροπής (Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου, πρώην γενικό γραμματέα, και 

Χρήστο Γκόντζο, συγγραφέα και πρώην 
σχολικό σύμβουλο) για την οργάνωση 
και πραγματοποίηση αυτού του επιτυ-
χημένου διαγωνισμού, που προάγει και 
προβάλλει τα ελληνικά γράμματα.
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες, Δεσποινίδες
και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αγαπητές φίλες
και Αγαπητοί φίλοι,
Η σημερινή κοπή της Βασιλόπιτας έχει 

στην ψυχή  των μελών μας και την ετή-
σια Γενική Συνέλευση με τις Αρχαιρε-
σίες, μετά μια τετραετία, για την ανά-
δειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Πειθαρχικού και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής στην Ένωση Ελλήνων Λογοτε-
χνών. Στην απολογιστική αυτή Γ.Σ. πρέ-
πει να εκλέξουμε Πρόεδρο και Γραμμα-
τέα, σύμφωνα με το Καταστατικό. Προ-
τείνουμε το τακτικό μέλος μας κ. 

Ο Πρόεδρος Λευτέρης Β. Τζόκας
έκανε Απολογισμό Δράσης Διοικ. Συμβουλίου
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το 2017

Σταμάτη Βασιλάκο ως Πρόεδρο, που εί-
ναι νομικός-συμβολαιογράφος.

Επίσης πρέπει να προτείνουμε την 
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που θα 
διενεργήσει τις εκλογές. Πρώτη η νομι-
κός, τακτικό μέλος μας κ. Ιωάννα Κα-

νατά και ο νομικός, τακτικό μέλος μας 
κ. Βασίλης Κανατάς, μαζί μ’ ένα άλλο 
μέλος μας την κ. Μαριάνα Λυμπέρη. Εί-
μαστε σύμφωνοι για όλους;

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
– Παρασκευή 30/3/2018: Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

πραγματοποιεί Εκδήλωση Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων σε μαθητές Δημοτικού 
Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο  Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος του έτους 2017-2018.

– Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο στο κτήριο 
του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγος 
(Στάση ΜΕΤΡΟ «Εθνική Άμυνα»).
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Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος Γεν. Συνέ-
λευσης κ. Σταμάτης Βασιλάκος και δίνει 
το λόγο στον Λευτέρη Τζόκα για τον 
Απολογισμό πεπραγμένων έτους 2017.
Απολογισμός πεπραγμένων 2014-2017
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Ε.
από τον πρόεδρο Λευτέρη Β. Τζόκα

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ χρονιά και δημιουρ-
γική να είναι αυτή που διανύουμε για 
όλους μας, σ’ εμάς στην Ένωση και στον 
τόπο μας. Μετά από εφτά (7) χρόνια 
ύφεσης για τον ελληνικό λαό, πρέπει το 
2018, να είναι χρόνος ανάκαμψης, βελτί-
ωσης και επάνοδος σε ομαλή πορεία. 
Στην Ένωση είχαμε ένα πολιτιστικό ανά-
χωμα, μια γέφυρα, για να ξεπερνούμε 
τις αντίξοες συνθήκες των καιρών. Εί-
χαμε τον Πολιτισμό που ανεβάσαμε τον 
πήχυ ψηλά. Δεν είναι δική μας διαπί-
στωση, αλλά τα μηνύματα έρχονται από 
παντού. Από φορείς και ανθρώπους που 
γνωρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε 
με πολύ κόπο, αλλά έχουμε σεβασμό, 
αγάπη και μεράκι. Έτσι θα συνεχίσουμε 
και τα επόμενα χρόνια, όταν σε λίγο θα 
δώσετε την ψήφο σ’ εμάς, στην ομάδα 
που θέλει να είναι οι υπηρέτες του Πο-
λιτισμού στην Ένωσή μας.

ΕΥΧΟΜΑΙ υγεία και προκοπή το 2018, 
σ’ εσάς και τις οικογένειές σας. Θέλω να 
ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ., που τρά-
βηξαν το Πολιτιστικό κουπί στη θάλασσά 
μας, να πάμε στην αντίπερα όχθη σώοι 
και αβλαβείς. Επίσης ευχαριστώ το Δ.Σ. 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα μέλη 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που είχαν 
θητεία τέσσερα (4) χρόνια. Τώρα έληξε 
αυτή η θητεία και καλούμαστε να κά-
νουμε τον Απολογισμό με το χέρι στην 

καρδιά. Τι κάναμε και τι αφήσαμε για 
τα επόμενα χρόνια. Αν διαχειριστήκαμε 
σωστά τα πολιτιστικά δρώμενα, αν δώ-
σαμε ένα βήμα προόδου στα μέλη μας 
και αν διαχειριστήκαμε σωστά τα χρή-
ματα που εσείς μας εμπιστευτήκατε. 
Πρώτα όμως πρέπει να ενθυμηθούμε 
τους δικούς μας ανθρώπους, που έφυγαν 
από τη ζωή τη χρονιά αυτή:

 1) Η μητέρα του Γεν. Γραμματέα Από-
στολου Φορλίδα.

 2) Ο ανεψιός από αδελφή του πρ. Γεν. 
Γραμματέα Τάκη Παπαδημητρίου.

 3) Η  αδελφή του μέλους Γιώργου 
Βουγιουκλάκη.

 4) Το μέλος μας Σταματέλα Φλοκάλη
 5) Το μέλος μας Πάνος Τζιόβας, στα 

Γιάννενα.
 6) Ο Κώστας Διονυσόπουλος, τακτικό 

μέλος μας.
 7) Ο φίλος και πολυβραβευμένος ποι-

ητής Γιάννης Γ. Γαϊτάνης, το Με-
γάλο Σάββατο, και ετάφη στη Ναύ-
πακτο.

 8) Η εκλεκτή φίλη ποιήτρια, τακτικό μέ-
λος μας Ελένη Μπουρίτσα-Μουζάκη.

 9) Η μητέρα της κ. Ελένης Πάτση.
 10) Η φίλη νομικός Νίκη Γκουντουβά.
 11) Ο Νίκος Μπακαφούκας, μέλος μας.
 12) Η Ελένη Σαργένη, μέλος μας.
 13) Ο Ηλίας Βρατσίστας, μέλος μας, 

στην Άρτα.
 14) Ο Κων/νος Βόγγας, μέλος μας.
 15) Ο Δημήτριος Κουτσουλέλος, μέλος 

μας.
 16) Η σύζυγος του μέλους Γιάννη Γα-

βαλά, Αλεξάνδρα και ετάφη στην 
Ύδρα.

 17) Ο σύζυγος και η μητέρα της κ. Ιω-
άννας Περατινού-Καλογιάννη.
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 18) Το μέλος μας Ευθυμιάδης Απόστο-
λος στην Αλεξανδρούπολη.

 19) Η σύζυγος του μέλους μας Αριστο-
τέλη Παππά.

 20) Το μέλος μας Γιάννης Μουρμούρης.
 21) Ο Ηρακλής Δανιήλ, μέλος μας.
 22) Κοιμήθηκε η μητέρα του μέλους 

μας Αρχιμανδρίτη πατέρα Μιλτι-
άδη Μίτσελλ.

Αιωνία η μνήμη τους. Ας κρατήσουμε 
ενός λεπτού σιγή.

Αγαπητά μέλη,

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πολύ καλά τι κάνουμε 
στην Ένωση και γι’ αυτό μας εμπιστεύ-
εστε αυτά τα χρόνια. Για την ταπεινό-
τητά μου είναι εννέα (9) χρόνια, από το 
Γενάρη του 2009, που είμαι στο τιμόνι 
της Ένωσης. Εσείς θα κρίνετε πόσο 
καλά τα πηγαίνουμε στο απάνεμο λι-
μάνι ή σε υφάλους. Σήμερα είναι η ώρα 
της κρίσης. Μαζί με τα υποψήφια μέλη 
για το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πει-
θαρχικό Συμβούλιο και την Εξελε-
γκτική Επιτροπή, σας ευχαριστούμε 
για την εμπιστοσύνη που θα επιδείξετε 
εκ των προτέρων στα πρόσωπά μας. 
Δοκιμασμένα να ανεβάσουμε το Πολι-
τιστικό επίπεδο στο μετερίζι της Ένω-
σης. Θέλετε να συνεχιστεί το αμείωτο 
ενδιαφέρον μας για τον Πολιτισμό; Στο 
χέρι σας είναι να μας τιμήσετε με την 
ψήφο σας.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ που πέρασαν έγιναν 
πολλά πράγματα. Για να τ’ απαριθμή-
σουμε θα θέλαμε πολλή ώρα. Όλα είναι 
καταγραμμένα στις σελίδες του περιο-
δικού μας «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡ-

ΓΙΑ», που είστε αποδέκτες και λαβαί-
νετε κάθε τρίμηνο. Γράφεται από εσάς 
και χωρίς παρέμβαση χαίρεσθε το απο-
τέλεσμα με τα αισιοόδοξα μηνύματα 
και τις ευχαριστίες, συγχαρητήρια που 
στέλνετε για το όργανο επικοινωνίας 
μας. Ακόμη συνεχίζουμε τους λογοτε-
χνικούς διαγωνισμούς για μεγάλους και 
τις βραβεύσεις των μελών μας. Επίσης 
οι κυρίες Πολυξένη Γιάχου και Αγα-
πούλα Ευθυμιοπούλου, συνεχίζουν για 
πέμπτη (5η) χρονιά τον επίπονο αγώνα 
των Λογοτεχνικων Διαγωνισμών για 
παιδιά και εφήβους, από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, καθώς και τον Μουσικό 
Διαγωνισμό, ο Μουσικός-μαέστρος Νί-
κος Χριστοδουλής με μεγάλη επιτυχία. 
Όπως θα είδατε στο Πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων περιόδου 2017-18, έχουμε 
πολλά να κάνουμε. Δώστε την ευχέρεια 
και τη δυνατότητα να πραγματοποιη-
θούν με επιτυχία. Κι εσείς να είστε δί-
πλα μας όλοι. Μας εμψυχώνετε με την 
παρουσία και τις ιδέες σας. Σας περιμέ-
νουμε. Υπάρχει ενωτικό πνεύμα εδώ 
στην Ένωση και γι’ αυτό καυχόμαστε. 
Συλλογικά δουλεύουμε τα μέλη του Δ.Σ. 
και των Κριτικών Επιτροπών για να ξε-
περάσουμε τους σκοπέλους που ελλο-
χεύουν δίπλα μας. Τα μέλη της Ένωσης 
έχουν ηθική και ουσιαστική υποχρέωση 
να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις.

Σας ευχαριστώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γενικής Συνέλευσης 
κ. Σταμάτης Βασιλάκος, αφού έδωσε το 
λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης Λευτέρη 
Β. Τζόκα για τον Απολογισμό Πεπραγ-
μένων έτους 2017, δίνει το λόγο στη συ-
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νέχεια στην Ταμία 
κα Αγαπούλα Ευθυ-
μιοπούλου για τον 
Οικονομικό Απολο-
γισμό 2017.

Το μέλος της Εξε-
λεγκτικής Επιτρο-
πής Γιώργος Κλή-
μης διάβασε την 
Έκθεση Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. Ζή-
τησε από τα μέλη 
της Ένωσης να μι-
λήσουν, ο Πρόεδρος 
της Γ.Σ., όποιος θέ-
λει και να διευκρι-
νίσει ανάλογα ο 
Πρόεδρος ή η Τα-
μίας. Δόθηκε ο λό-
γος στον επίτ. Πρό-
εδρο κ. Δημ. Τσου-
κνίδα και μίλησε 
εγκωμιαστικά για 

το έργο που γίνεται στην Ένωση και 
συγχάρηκε τον Πρόεδρο Λευτέρη Β. 
Τζόκα και τα μέλη του Δ.Σ.

Στη συνέχεια ρωτήθηκαν τα μέλη της 
Ένωσης από τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη 
Βασιλάκο:

–Εγκρίνεται ο Διοικητικός Απολογι-
σμός;

–Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογι-
σμός;

–Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη;

Παρατεταμένα χειροκροτήματα επι-
δολιμασίας και δι’ ανατάσεως της χειρός 
έκλεισε η Γεν. Συνέλευση.

Αμέσως αναλαμβάνει η Εφορευτική 
Επιτροπή για τη διεξαγωγή των Αρχαι-
ρεσιών και την καταμέτρηση ψήφων για 
το 2018-2022.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για τα έτη 2017 και 2018. Ο εντός παρενθέ-
σεως αριθμός είναι της διπλότυπης απόδειξης είσπραξης.

ΕΤΟΣ 2017
Κόκκα Θάλεια (114)
Παναγιωτακόπουλος Γιώργος (115)
Αντωνίου-Μιαούλη Ξένια (116)
Θωμάς Νικόλαος (117)
Φίντζος Κώστας (118)
Μοσχονίδου Άννα (119)
Τζαννή Δέσποινα (120)
Λυγίζου Χρυσώ (121)
Βίγλας Δημήτριος (122)
Παυλίδου Αλεξάνδρα (123)
Χαραλαμπόπουλος Παναγ. (έτος 2018) (124)
Μπρουκούμης Δημ. (έτος 2018) (125)
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης (έτος 2018) (126)
Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού Βάσω
 (έτος 2018) (127)
Κηπουρού Δέσποινα (έτος 2018) (128)
Κολιός Απόστολος (129)
Βογιατζή Άννα (έτος 2018) (130)
Κολιός Απόστολος (έτος 2018) (131)
Ανδρεοπούλου Ευθυμία (132)
Γαλάνη Ρούλα (133)

ΕΤΟΣ 2018
Τζόκας Λευτέρης (1)
Ζώρζου Σταυρούλα (2)
Παπαδημητρίου Δημήτριος (3)
Χαζίρογλου Λεωνίδας (4)
Τίγγελη-Βασιλική Χρυσάνθη (5)
Μαυραειδόπουλος Δημ. (6)
Τζόκα-Ζήση Φρειδερίκη (7)
Τσούτσιας Γιάννης (8)
Λαβδιώτης Δημ. (9)
Ραδίτσας Σπύρος (10)
Παπαθανασίου Αθαν. (11)
Καραπιπέρης Χρήστος (12)
Κοσμίδης Ιωάννης (13)
Ράμμος Κων/νος (14)

Αρβανίτης Αλέξανδρος (15)
Καρβελάς Ιωάννης (16)
Τύμης Τάσος (18)
Κολιάβρας Γεώργιος (19)
Νασιοπούλου-Παπαγεωργίου 
 Ντιάνα (έτη 2017 & 2018) (20)
Παπακωνσταντόπουλος Νίκος (22)
Βασιλάκος Σταμάτης (23)
Μικέλης Αντώνης (24)
Μανιάτη-Σίτα Ελπίδα (25)
Χρυσοχόος Μιχάλης (26)
Μπαρτζώκας Κίμωνας (27)
Νίκας Αλέξανδρος (28)
Σιέμος Τηλέμαχος (29)
Πρίγγουρης Δημήτριος (30)
Σφακιανάκη Χρυσούλα (31)
Μπανάβου Βάσω (32)
Μουσελίμης Γιώργος (33)
Παπατόλης Αριστείδης (34)
Γκούμας Χρήστος (35)
Σχισμένος Αριστείδης (36)
Ηλιόπουλος Ιωάννης (37)
Ντόβας Μιλτιάδης (38)
Πάτσαλος Κων/νος (39)
Μάρκου Τασούλα (Κύπρος) (40)
Δήμου Φρίξος (42)
Δήμου Μάρω (43)
Χαλκιάς Μιχάλης (44)
Κανατάς Κων/νος (45)
Καμπρή-Μπόμπολη Χρυσαυγή (46)
Ρηγόπουλος Ευάγγελος (47)
Καμπόση Νίκη (48)
Βακράκης Γεώργιος (49)
Σταματούκου Αγγελική (50)
Παπαδόπουλος Γεώργιος Φ. (51)
Τζαμπούρας Ιωάννης (52)
Ζορμπάς Αλέξανδρος (53)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 206

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Κράουζε Ευαγγελία-Μαρία (54)
Βερβέρη-Κράουζε Μαρία (55)
Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα (56)
Παναγούλιας Αγαθοκλής (57)
Παστελίδου Νόρμα (59)
Καράμπελας Παναγιώτης (60)
Γιάχου Πολυξένη (61)
Τριάντος Δημήτρης (62)
Μπουρατζής Παναγιώτης (63)
Αντωνάκη Ευλαμπία (64)
Σουρή-Κοσιώρη Μαρία (65)
Μπαριτάκη Μαρία (66)
Μασούρης Δημήτριος (67)
Μπαλινάκου Παναγιώτα (68)
Παπαφράγος Δημ. (69)
Θωμάς Νικόλαος (70)
Πατίλη-Ζαρανίκα Αργυρώ (71)
Γονατά-Μουστάκη Σωτηρούλα (72)
Βαρβαρέσσου Ειρήνη (73)
Παπαλεωνίδας Κων/νος (74)
Δημητρακάκη Χρυσούλα (75)
Γαβαλάς Ιωάννης (76)
Σπυρόπουλος Κων/νος (77)
Περατινού-Καλογιάννη Ιωάννα (78)
Μερκουριάδου Αρτεμησία (79)
Τσεκούρα Άννα (80)
Χρήστου Παύλος (81)
Σπανδάγος Ευάγγελος (82)
Σημαντήρη Ευαγγελία (83)
Χαροκόπος Γεώργιος (έτη 2017 & 2018) (85)
Κόκκα Θάλεια (85)
Γκούμας Γεώργιος (86)
Ντόβας Στέφανος (87)
Φορλίδας Απόστολος (88)
Φαλαγκά Ειρήνη (89)
Μπαστιάνου Λεμονιά (90)
Λυμπέρη Μαριάνα (91)
Καραγιαννάκος Γιώργος (92)
Δερδελής Δημήτριος (93)
Κανδηλάπτης Αριστείδης (94)

Μοσχονίδου Άννα (95)
Μπελούλη Παναγιώτα (Καναδάς) (96)
Παπαδημητρίου-Τζιράκη Ζωή (97)
Παπαδημητρόπουλος Αλέξ. (98)
Κουτσάκη Μαρία (99)
Νικολόπουλος Κων/νος (100)
Ρεμπή Νάντια (101)
Κλήμης Γιώργος (102)
Τύμη Καίτη (103)
Τζιάλλα-Μάντζιου Ελευθερία (104)
Βουγιουκλάκης Γεώργιος (105)
Ευαγγέλου Χρήστος (106)
Λέρτα-Αθανασέλλου Φιλίτσα (108)
Τέμπος Κων/νος (109)
Κοντός Σταύρος (110)
Κολιοκώτσης Ευθύμιος (112)
Βασιλειάδου Δέσποινα (114)
Σταθοπούλου - Βυτόγιαννη 
 Χαραλαμπία  (115)
Αβραμόπουλος Στέφανος  (116)
Θεοδωρόπουλος Κων/νος (δώρος) (117)
Καραγκούνης Χρήστος  (118)
Αρμελινός Ελευθέριος (119)

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Τίγγελη-Βασιλική Χρυσάνθη (21) 50€
στη μνήμη του γιου της Μαρκέλλου
(συμμετοχή στην αγορά Βασιλόπιτας)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τίγγελη-Βασιλική Χρυσάνθη (5) 50 €
Παπαθανασίου Αθαν. (11) 30 €
Ανώνυμος (αγορά αίθουσας) (17) 450 €
Μουσελίμης Γιώργος (33) 50 €
Κουλίδας Κων/νος (41) 30 €
Παπαλιάκου Δήμητρα (58) 25 €
Ζολώτα Αγγελική (107) 20 €
Παπαλεωνίδας Κων/νος (74) 20 €
Παπαϊωάννου Ιωάννης (113) 10 €
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τον εμπλουτισμό με βιβλία μελών μας της Βιβλιοθήκης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
όποιος επιθυμεί να προσφέρει στη βιβλιοθήκη, μπορεί να τα παραδώσει στο Γραφείο της Ένωσης 
(Ζ. Πηγής 2-4) μεταξύ των ωρών 9.00 - 12.00 καθημερινώς και με την ευθύνη του μέλους μας λογο-
τέχνη-αστυνόμου κ. Γιώργου Κλήμη θα δοθούν στη βιβλιοθήκη μέχρι τέλος Απριλίου 2018.

Στην Αγία Ελαιούσα
εις το Ιερό μπροστά
είν’ αμίλητος με χέρια
πά’ στο στήθος σταυρωτά.
Έκλαιγα σαν τον κοιτούσα
κι εσκεφτόμουνα τα περασμένα
του σιγανομόλαγα.
Μα ο Γιάννης σιωπά.

Στα χέρια δεν εκράταγε μολύβι,
ούτε σβιστήρα και χαρτί,
σταμάτησε να γράφει; Απορούσα,
ψιθυριστά τον ερωτούσα,
μα γύρω νεκρική σιγή.
Όμως σκεφτόμουν κείνη τη στιγμή:

«Τ’ Αρχάγγελου το χέρι θα τον πάρει
στον Πλάστη μας για ν’ απολογηθεί
τα τάλαντα που του ’δωσε τι τάχει κάνει,
αν τα σπατάλησε,
αν τα ’κρυψε ή τα αξιοποίησε
όσο βρισκόταν εν ζωή στη Γη.

Τότε τα έργα του θα σιγήσουν
κι όλα τα τάλαντα θε να μιλήσουν
“Κύριε μπροστά σου βρίσκονται
όσα του χάρισες·

Αφιέρωμα στον αείμνηστο Γιάννη Καρβελά*
                                                     Κων/νος Πάτσαλος

Αυτός τα καλλιέργησε,
τα πολλαπλασίασε,
έγραψε χρονικά, πονήματα,
μελέτες, διηγήματα,
χιλιάδες ποί(η)ματα.

Όργωσε σαν σπορέας,
σαν ποιητής, σαν συγγραφέας,
με το αλέτρι της γραφής,
κι έσπειρε στων ανθρώπων τις καρδιές
σπόρους για Ηθικές Αξίες και Αρχές
για τα Ιδανικά, για Αρετές.
Ύμνησε το Χριστό, την Παναγία,
τίμησε τη βασανισμένη μας Πατρίδα”...

Κι Αυτός σκυφτός
θα ψιθυρίσει ταπεινά,
Κύριε από τα Σα εκ των Σων
δικά Σου είναι τα τάλαντα.
Συγχώρεσέ με αν δεν τ’ αύξησα πολύ,
προσπάθησα όσο μπορούσα στη ζωή».

Φίλε, Αξέχαστε, Γιάννη,
εύχομαι από τα βάθη της ψυχής
ανάπαυση να βρεις
σε τόπον χλοερόν της Παραδείσου.
Αυτή να είν’ η αμοιβή σου:
ΑΙΩΝΙΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ.

* Κοιμήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου και ετάφη στη Χαλκίδα στις 4 Φεβρουαρίου 2018
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Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ «ΑΠΕΛΛΗ»

ΗΈνωση Ελλήνων Λογοτεχνών και ο Σύλλογος 
Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος «Ο ΑΠΕΛ-
ΛΗΣ» πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση, την 

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ., 
στη ΧΑΝ. Θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση 
ζωγραφικών έργων των μελών του στην ομαδική έκ-
θεση που συμμετείχαν είκοσι δύο (22) μέλη του και 
ομιλία της Προέδρου του «ΑΠΕΛΛΗ» κ. Καίτης 
Τύμη, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Ύστερα από σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου της 
Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα, η ομιλήτρια διαχειρίστηκε με ευφράδεια το θέμα της: «Εικαστικά-Λογοτεχνία» 
και ήταν σύντομη, η ποιήτρια-ζωγράφος, Πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ένωσης απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως στο 
Σύλλογο Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος «Ο ΑΠΕΛΛΗΣ» «για τη μακροχρόνια παρουσία του (1985-2018) 
στο χώρο των Εικαστικών Τεχνών με την Πρόεδρό του, μέλους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Ποιήτρια-
Ζωγράφο κ. Καίτη Τύμη και τη συνεργασία που πραγματοποιήθηκε με θέμα: “ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ” 
στην αίθουσα ΧΑΝ, στις 2/2/2018».

Αναμνηστικά Διπλώματα ο Πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Β. Τζόκας απένειμε στην Πρόεδρο κ. Καίτη 
Τύμη και σε είκοσι ένα (21) ακόμη μέλη του «ΑΠΕΛΛΗ», που πολλά είναι και μέλη της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών. Αυτά είναι οι Θάλεια Αλιφραγκή, Ματίνα Βαρλάμου, Κατερίνα Ζαδέλη, Χ.Κ. Θαλασινός, Γιώρ-
γος Καραγιαννάκος, Μυρώ Τζωρτζή-Αμαργιαννάκη, Ευγενία Λέλα, Ελπίδα Μανιάτη-Σίτα, Μαρία Μηλιώνη, 
Γιώργος Μπαρτζιώκας, Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη, Καίτη Πανάγου, Φωτεινή Παππά, Ρουμπίνη Παπαλε-
ξοπούλου, Μαρία Παπαμιχαήλ, Ιωάννα Πτώχη, Άντα Παπαντωνίου-Σολωμάκου, Ματίνα Σώκη, Ελευθερία 
Τζιάλλα-Μάντζιου, Χριστίνα Χαλιορή και Μαρία Βερβέρη-Κράουζε.

Η Πρόεδρος κ. Καίτη Τύμη απένειμε Τιμητική Διάκριση στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, «Για την προ-
σφορά και το έργο της στα Ελληνικά Γράμματα, τη Λογοτεχνία και τον Ελληνικό Πολιτισμό». Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος του «ΑΠΕΛΛΗ» κ. Καίτη Τύμη, ΔΩΡΙΣΕ πίνακα ελαιογραφία που αναπαριστά τον «Άγιο των 
Γραμμάτων» μας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έργο του μέλους Εικαστικών Καλλιτεχνών κ. Κατερίνας Ζαδέλη-
Πολυμενάκου, ώστε ν’ αναρτηθεί στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Οι επισκέπτες θαύμασαν τα 
έργα των καλλιτεχνών ζωγράφων και λογοτεχνών, που είχαν αναρτηθεί από πολύ νωρίς στη μεγάλη αίθουσα 
της ΧΑΝ (Ακαδημίας 36).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε για την προσφορά στην ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ του πολυμηχανήματος  
(φωτοτυπικού, σκάνερ, φαξ, εκτυπωτή) από τον κ. Γιάννη Καραπιπέρη, γιο του μέλους του Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Χρήστου Καραπιπέρη, που είναι χρήσιμο για 
τις ανάγκες του Γραφείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
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Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 
2018 στις 18:30, η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών, σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρών Λογοτεχνών, πραγ-
ματοποίησαν κοινή εκ-
δήλωση, στην ΧΑΝ Αθη-
νών. Ο κοσμήτορας της 
Ένωσης Τάκης Παπα-
δημητρίου, αφού καλω-

σόρισε τους επισήμους, μέλη και φίλους, 
που παραβρίσκονταν, αναφέρθηκε στο 

Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη
σκοπό της κοινής εκδήλωσης. Ακολούθως 
κάλεσε για έναν χαιρετισμό τον Πρόεδρο 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Δή-

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΤΙΜΗΣΕ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Απένειμε Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Ά  Τάξεως

μαρχο Αμαρου-
σίου Αττικής και 
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ 
κ. Γιώργο Πατούλη, 
που τιμούσε με την 
παρουσία του την 
εκδήλωση. Μιλώ-
ντας ο κ. Πατού-
λης είπε: «Τα δυο 
σωματεία είναι πυρήνες πολιτισμού και 
ανεβάζουν το πνευματικό επίπεδο του 
τόπου μας. Εμείς θα είμαστε συμπαρα-
στάτες και αρωγοί  για ότι ζητήσουν 
στους καιρούς που ζούμε». Συγχάρηκε 
για την πρωτοβουλία αυτή «που πρέπει 
να συνεχίσουν τα δυο πνευματικά Σω-
ματεία την κοινή προσπάθεια που έχουν 
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αρχίσει». Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε 
στον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών Λευτέρη Β. Τζόκα, να χαιρε-
τήσει στην εκδήλωση τους παρισταμέ-

νους, που τιμούσαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση, μεταξύ αυτών πολ-
λοί ιατροί, καθώς και η βουλευτής της 
Ν.Δ. κα Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου. 
Είπε  ο Λ. Τζόκας: «Σήμερα είναι μια 
σημαντική μέρα για την Ένωση με τη 
συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας 
Ιατρών Λογοτεχνών και τις διαλέξεις 
που θα γίνουν. Βραβεύουμε με το Χρυσό 
Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως 
την Ε.Ε.Ι.Λ., για τη μακρόχρονη πορεία 
της (1956), που στα ιδρυτικά μέλη της 
ήταν μέλη, ιατροί-λογοτέχνες και Πρόε-
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δρος ταυτόχρονα ο Στέλιος Σπεράντσας 
(1955-1962) της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών και της Ελληνικής Εταιρείας Ια-
τρών Λογοτεχνών. Ακόμα μέλη, ο Άγγε-
λος Τανάγρας, Γ. Τσουκαντάς κ.ά. Σή-
μερα (από το 2015) Πρόεδρός της είναι 
ο πολυβραβευμένος και με Χρυσό Με-
τάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως, 
από την Ένωση μέλος της, αντιστράτη-
γος ε.α. ιατρός-καρδιολόγος κ. Αριστο-
γείτων Χαραλαμπάκης. Ευχαριστούμε 
κύριοι επιστήμονες-ιατροί και λογοτέ-
χνες, που είστε ανάμεσά μας σ’ αυτή 
την κοινή εκδήλωση. Μας τιμάτε με την 
αγάπη και την παρουσία σας και σας 
τιμούμε με τον σεβασμό μας».         

Ο λόγος δόθηκε από τον κοσμήτορα 
Τάκη Παπαδημητρίου στον Πρόεδρο της 
Ε.Ε.Ι.Λ. κ. Άρη Χαραλαμπάκη που είπε 
ανάμεσα στ’ άλλα σημαντικά και τις 
ευχαριστίες: «Το ότι δυο ιστορικές Λο-
γοτεχνικές εταιρείες ανταμώνουν σή-
μερα για ν’ ανταλλάξουν απόψεις με 
ενδιαφέρουσες ομιλίες, αποτελεί σημα-
ντικό γεγονός στα λογοτεχνικά δρώ-
μενα. Ιδιαίτερα όμως για την Εταιρεία 
Ιατρών Λογοτεχνών, αποτελεί σταθμό 
στη μακρά της ιστορική διαδρομή η 
απονομή από την Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών του Χρυσού Μεταλλίου Πνευ-
ματικής Αξίας Α΄ Τάξεως». 

Αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης, 
τους σκοπούς και τα επιτεύγματα, με 
την έκδοση του περιοδικού «ΚΑ-
ΣΤΑΛΙΑ», (1960), τη διαδικτυακή προ-
βολή με την ιστοσελίδα στο όνομα της 
Εταιρείας και την καθημερινή ενημέ-
ρωση από τον αντιπρόεδρο κ. Αντωνιάδη 
Στέλιο και τα Συνέδρια που κάνουν συ-

χνά-πυκνά, τα οποία έχουν την ανταπό-
κριση του κόσμου και των επιστημόνων.

Είπε στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 
Ε.Ε.Ι.Λ. κ. Αριστογείτων Χαραλαμπά-
κης: «Θέλω να σας αναφέρω για την 
υπόσταση του γιατρού λογοτέχνη. Ο 
λογοτέχνης γιατρός καλείται να συνται-
ριάξει δυο κατ’ εξοχήν ανθρωπιστικές 
τέχνες. Με την ιατρική κατέκτησε το 
θείο δώρο της απάλυνσης του πόνου 
και της αγωνίας των ασθενών του, ενώ 
παράλληλα, με τη Λογοτεχνία εξασκεί 
το πνεύμα και την ψυχή του υψώνοντάς 
τα σε σφαίρες υψηλών δονήσεων».

Αναδρομή στο χώρο και το χρόνο 
έκανε ο ομιλητής Άρης Χαραλαμπάκης 
με την ιατρική επιστήμη και τον Θεό της 
ιατρικής Ασκληπιό, τον πατέρα της Ια-
τρικής Ιπποκράτη που υπήρξε μέσα 
από τα κείμενα του και κορυφαίος λο-
γοτέχνης. Καταλήγει την προσφώνηση 
του ο ομιλητής Χαραλαμπάκης: «Πολ-
λές προσωπικότητες των Γραμμάτων 
προήλθαν από τον ιατρικό χώρο. Θα 
σας αναφέρω μερικά κορυφαία ονό-
ματα εκλιπόντων λογοτεχνών που ίσως 
δεν γνωρίζετε ότι είχαν και την ιδιότητα 
του γιατρού: Αδαμάντιος Κοραής, Ιω-
άννης Καποδίστριας, Ανδρέας Καρκα-
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βίτσας, Παύλος Νιρβάνας, Άγγελος Τα-
νάγρας, Στέλιος Σπεράντσας, Κωνστα-
ντίνος Μέρμηγκας, Μάρκος Αυγέρης, 
Πέτρος Κόκκαλης, Τάκης Σινόπουλος, 
Μανόλης Αναγνωστάκης κ.ά. Ο Στέλιος 
Σπεράντσας μάλιστα διετέλεσε Πρόε-
δρος και των δυο Σωματείων και συ-
γκεκριμένα στην Ένωση Ελλήνων Λο-

γοτεχνών ήταν Πρόεδρος από το 1955 
μέχρι το 1962. 

Θέλω να βραβεύσω το Δ.Σ. της Ένω-
σης για την τακτική που έχει υιοθετήσει 
στη μακρά θητεία να βραβεύσει φορείς 
και άτομα (και κυρίως παιδιά) που είτε 
λογοτεχνικά, είτε με άλλον τρόπο προ-
σφέρουν τη συμβολή τους στα πνευμα-
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τικά δρώμενα της χώρας μας. Και το 
τονίζω αυτό με έμφαση γιατί πρέπει να 
παραδεχθούμε πως την Ελλάδα τα 
μπράβο τα έχουμε τσιγκουνευτεί. Εύχο-
μαι σε όλους υγεία και ευτυχία, προ-
σωπική και οικογενειακή. Στους λογο-
τέχνες εύχομαι να συνεχίσουν να έχουν 
εμπνεύσεις ώστε να πλάθουν όμορφα 
όνειρα και ελπίδες που θα ρίχνουν φως 
στη ζωή μας, μια και το έχει ιδιαίτερα 
ανάγκη μέσα στις συννεφιασμένες μέ-
ρες που ζούμε».

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών, διά του Προέδρου της 
Λευτέρη Β. Τζόκα, πλαισιωμένος από το 
Δ.Σ., απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο 
Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως μετά Δι-
πλώματος, στην Ελληνική Εταιρεία Ια-
τρών Λογοτεχνών και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο που παραβρίσκονταν με τη 

συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και Προέδρου της 
ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη. 

Ακολούθησε η ομιλία του Αντιπροέ-
δρου της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Λογοτεχνών κ. Στέλιου Αντωνιάδη, Ια-
τρού-Παιδοκαρδιολόγου, με τίτλο: «Το 
παιδί στο θέατρο και την τέχνη», που 
άφησε άριστες εντυπώσεις. Στο βήμα 
ανέβηκε στη συνέχεια η κα Ελευθερία 
Τζιάλλα-Μάντζιου, λογοτέχνιδα, εκπαι-
δευτικός και ζωγράφος, που μίλησε με 
θέμα: «Τέχνη – Πολιτισμός – Ιατρική».

Στους δυο ομιλητές η Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών, διά των Προέδρων 
τους Λευτέρη Β. Τζόκα και Αριστογεί-
τονα Χαραλαμπάκη, απένειμαν Τιμη-
τικά Διπλώματα για τη συμμετοχή τους 
στην κοινή εκδήλωση, με τις εξαιρετικές 
διαλέξεις.                    
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Ποίησης, Διηγήματος με θέμα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», 
Χρονικού-Μαρτυρίας, Θεατρικού και Παιδικού Έργου με ελεύθερο θέμα

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2017

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Ένωσης 
κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον τ. Σχ. Σύμβουλο και Συγγραφέα κ. Χρή-

στο Γκόντζο, τακτικό μέλος της Ένωσης, συγχαίρει όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό αυτό. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, αφού μελέτησαν και αξιολόγη-
σαν αντικειμενικά και ο καθένας χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα Ποίησης, 
Διηγήματος, Χρονικού-Μαρτυρίας, Θεατρικού και Παιδικού Έργου, με πρόσκληση 
του Προέδρου της Ένωσης κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, συνήλθαν την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 12η στη Στέγη της Ένωσης (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 2ος όροφος), για 
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

ΣΥΜΦΩΝΑ με την προκήρυξη και τις δεσμεύσεις της, αναδείχτηκαν ομόφωνα και 
παμψηφεί περισσότερα βραβεία γιατί ισοβάθμισαν και τα μοιράζονται οι δημιουρ-
γοί. Όλα τα κείμενα των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να τύχουν διάκρισης, αλλά 
αυτό είναι αδύνατο, γι’ αυτό η Κριτική Επιτροπή, με σύμφωνη γνώμη, θέσπισε τα 
Ειδικά Βραβεία που θα δοθούν σε ξεχωριστές περιπτώσεις συμμετασχόντων. Ήταν 
οι δεσμεύσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού που δεν επέτρεψαν να δοθούν πε-
ρισσότερες διακρίσεις.

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Οικογενειακές υποθέσεις νυκτός», με το ψευδώνυμο 

«Γιάννης Απαρθινός», που ανήκει στον κ. Γιάννη Πανούση, και ισοβαθμεί με το 
ποίημα «Παλαιό καρνάγιο», με το ψευδώνυμο «Χρύσιππος», που ανήκει στον κ. 
Θεοφάνη Παυλίδη.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Κάλεσμα», με το ψευδώνυμο «Άρτεμις», που ανήκει στην 
κ. Μάρθα Δήμου, και ισοβαθμούν, το ποίημα «Ό,τι αγάπησα…», με το ψευδώνυμο 
«Φαέθων», που ανήκει στον κ. Δημήτρη Λούκα, και το ποίημα «Εξομολόγηση του 
ποιητή», με το ψευδώνυμο «Οδοιπόρος», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Γερό-
σταθο.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Ο Δάσκαλος και η Κρήτη», με το ψευδώνυμο «Αρεθου-
σιάς», που ανήκει στην κ. Αγγελική Σταματούκου, και ισοβαθμούν, το ποίημα «Ο 
γιος του Ήλιου», με το ψευδώνυμο «Πόντιος», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Κο-
σμίδη, και το ποίημα «Το χάρτινο βαρκάκι», με το ψευδώνυμο «Χάρις», που 
ανήκει στην κ. Χαρούλα Παρώνη. Επίσης το ποίημα «Μάνα του κόσμου», με το 
ψευδώνυμο «Μήτηρ», που ανήκει στην κ. Ελένη Καμπά.
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Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Ποτάμι ανθρώπων», με το ψευδώνυμο «Ariel», που ανή-
κει στην κ. Βασιλική Β. Παππά, και ισοβαθμούν, το ποίημα «Η σαϊτιά», με το 
ψευδώνυμο «Σαπφώ», που ανήκει στην κ. Χρυσάνθη Τίγγελη-Βασιλική, και το 
ποίημα «Στης θάλασσας την αγκαλιά», με το ψευδώνυμο «Φυγάς», που ανήκει 
στον κ. Γεώργιο Κ. Καραγιαννάκο.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Μετουσίωση», με το ψευδώνυμο «Περσεφόνη», που ανήκει 
στην κ. Μαριάνα Λυμπέρη, και ισοβαθμούν, το ποίημα «Η αλήθεια», με το ψευ-
δώνυμο «Η Δίρφυς», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Καρβελά, και το ποίημα «Η βία», 
με το ψευδώνυμο «Αυγερινός», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Χρ. Σιδηρόπουλο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Η ελπίδα μου, η ζωή μου», με το ψευδώνυμο «Διαβάτης», 
που ανήκει στη Μοναχή Μαριάμ (Αικατερίνη  Αεράκη), και ισοβαθμούν, το ποί-
ημα «Αληθινό όνειρο…», με το ψευδώνυμο «Ονειρευτής», που ανήκει στον κ. 
Λευτέρη Χ. Αρμελινό, και το ποίημα «Για μια νέα πορεία», με το ψευδώνυμο 
«Μύρων», που ανήκει στον κ. Νικόλαο Θωμά και το ποίημα «Διαβάζοντας τον 
Νίκο Καζαντζάκη», με το ψευδώνυμο «Ταξιάρχης Σπυρίδων», που ανήκει στην κ. 
Ειρήνη Σταυριανού.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», με το ψευδώνυμο «Ελαία», 

που ανήκει στην κ. Ρούλα Γαλάνη, και ισοβαθμούν, το διήγημα «Λογοκλέβοντας 
τον καπετάν-Νίκο», με ψευδώνυμο «Μιμόζα», που ανήκει στην κ. Μαριαλίνα 
Γκανά (Φίσκυλη Οδυσσεία), και το διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», με 
το ψευδώνυμο «Πριγκιπέσα», που ανήκει στην κ. Έλενα Χατζηγιάννη.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ , στο διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», με το ψευδώνυμο «Αλέ-
ξης Ζήτα», που ανήκει στον κ. Αλέξανδρο Νίκα, και ισοβαθμούν, το διήγημα 
«Γράμματα που δεν έστειλα ποτέ», με το ψευδώνυμο «Μαρία Παύλου», που 
ανήκει στην κ. Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη, και το διήγημα «Το δώρο», με το 
ψευδώνυμο «Ο τυχερός παππούς», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Χ. Αρμελινό.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ , στο διήγημα «Ο ταξιδιώτης Νίκος Καζαντζάκης», με το ψευδώνυμο 
«Ελευθέριος Μικροσπηλιώτης», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Τσιρώνη, και ισο-
βαθμούν, το διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», με το ψευδώνυμο «Αυτό-
λυκος», που ανήκει στον κ. Χρήστο Γκούμα, και το διήγημα «Ο γιος του Μάγου», 
με το ψευδώνυμο «Ροδινήλ», που ανήκει στην κ. Χαρούλα Παρώνη.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», με το ψευδώνυμο 
«SAMOS», που ανήκει στην κ. Μάριαμ (Μαρία) Συρεγγέλα, και ισοβαθμούν, το 
διήγημα «Πρώιμο ταξίδι», με το ψευδώνυμο «Βασιλική Μοιροπούλου», που ανή-
κει στην κ. Μαρία Διαμαντοπούλου, και το διήγημα «Επιτύμβια στήλη», με το 
ψευδώνυμο «Κρητικός», που ανήκει στον κ. Αριστείδη Γ. Αρχοντάκη.
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Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο διήγημα «Άτιτλο», με το ψευδώνυμο «Καστρινή», που ανήκει στην 
κ. Ελένη Λιόση, και ισοβαθμούν, το διήγημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη», 
με το ψευδώνυμο «Αέλιος», που ανήκει στον κ. Κων/νο Βρέντα, και το διήγημα 
«Ο Παύλος του Γιώργη τ’ Αντώνη», με το ψευδώνυμο «Πρωταγόρας», που ανήκει 
στην κ. Αγγελική Χυτήρη.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο διήγημα «Σελεστίνα», με το ψευδώνυμο «Χασεπσούτ», που ανή-
κει στην κ. Αναστασία Μιχοπούλου, και ισοβαθμούν, το διήγημα «Η αθανασία 
της ψυχής», με το ψευδώνυμο «Εύριπος», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Καρβελά, 
και το διήγημα «9 μήνες», με το ψευδώνυμο «Φρειδερίκη», που ανήκει στην κ. 
Πολυξένη Ζαρκαδούλα.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Επανεκδοχή ιστορικής μαρτυρίας» (που είναι σε ποιητικό 

αφηγηματικό λόγο), με το ψευδώνυμο «Παλαίμων», που ανήκει στον κ. Θεοφάνη 
Παυλίδη, και ισοβαθμεί με το πόνημα «Την ίδια εκείνη στιγμή», με το ψευδώνυμο 
«Διαβάτης», που ανήκει στην κ. Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη, και το πόνημα 
«Οι φωτογραφίες», με το ψευδώνυμο «Ένας φωτογράφος», που ανήκει στον κ. 
Νίκο Μπαρμπάτση-Ασανσερίτη.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ,  στο πόνημα «Βακούφικα Θεοτικά στοιχειωμένα μελίσσια», με το ψευ-
δώνυμο «Άρης Ελατιώτης», που ανήκει στον κ. Αριστείδη Σχισμένο, και ισοβαθ-
μεί με το πόνημα «Τα μάτια της Μάνας του», με το ψευδώνυμο «Μαργαρίτα», 
που ανήκει στην κ. Αλεξάνδρα Παυλίδου-Θωμά, και το πόνημα «Στα κράσπεδα 
του ουρανού», με το ψευδώνυμο «Σαμουήλ Κουγκιώτης», που ανήκει στον πα-
τέρα Ηλία Μάκο.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ , στο πόνημα «Δύο ιστορικά γεγονότα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», 
με το ψευδώνυμο «Οδοδείκτης», που ανήκει στον κ. Δημήτρη Η. Λούκα, και ισο-
βαθμούν, το πόνημα «Ελευθερία», με το ψευδώνυμο «Εφύρος Θεσπρωτεύς», που 
ανήκει στον κ. Σωτήρη Λ. Δημητρίου, και το πόνημα «Η μνήμη που εκδικείται», 
με το ψευδώνυμο «Σείριος Πάλλος», που ανήκει στην κ. Χρυσαυγή Κολιού.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο πόνημα «350.000-3000… Μια χούφτα χιονιού που λιώνει…», με 
το ψευδώνυμο «Τελέσιλλα», που ανήκει στην κ. Φυλλίτσα Αθηναΐδα-Αναπνιώτου, 
και ισοβαθμούν το πόνημα «Από την Κρήτη ως την Κύπρο με πλοηγό τον Νίκο 
Καζαντζάκη και πυξίδα τον ποιητικό λόγο», με το ψευδώνυμο «Ελενίκη», που 
ανήκει στην κ. Σωτηρούλα Βασιλείου, και το πόνημα «Χρονικό Τεχεράνης (Αγά 
Ναμπύ)», με το ψευδώνυμο «SAMOS», που ανήκει στην κ. Μάριαμ (Μαρία) Συ-
ρεγγέλα.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο πόνημα «Η επιστροφή του τραυματία», με το ψευδώνυμο «Ο μα-
θητής του 1948», που ανήκει στον κ. Αντώνιο Μικέλη, και ισοβαθμούν, το πόνημα 
«Εκλιπαρώντας για μια σταγόνα οίκτο», με το ψευδώνυμο «Μάτης», που ανήκει 
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στον κ. Σταμάτιο Μπεκιάρη, και το πόνημα «Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ναυσι-
πλοΐας», με το ψευδώνυμο «Αλεξάνδρα», που ανήκει στην κ. Βάσω Τριανταφυλ-
λίδου-Κηπουρού.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ , στο πόνημα «Μαρτυρία χρονικού του Μυρρινούντος-Φρασίκλεια κόρη 
κεκλήσομαι αεί», με το ψευδώνυμο «Χρονικογράφος», που ανήκει στην κ. Βασι-
λική Παρασκευοπούλου, και ισοβαθμεί με το πόνημα «Το χρονικό μιας συναυ-
λίας», με το ψευδώνυμο «Αλβέρτος», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Λαιμοδέτη.

4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
α) ΠΟΙΗΣΗ 

 1. Α΄ Βραβείο Ποιητικού Έργου στο Δημήτρη Γ. Τριάντο, για το έργο του «Χελι-
δονάκια χωρίς φτερά», που αναφέρεται στα προσφυγόπουλα, με μακέτα εξω-
φύλλου, του καλλιτέχνη ζωγράφου Αλέκου Φασιανού και η σύνθεση στο οπισθό-
φυλλο είναι του Ορέστη Λαδένη.

 2. Α΄ Βραβείο Εικονογράφησης στον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό, για την εικονογρά-
φηση με πίνακές του να κοσμούν το εξώφυλλο και τις σελίδες του βιβλίου «Χε-
λιδονάκια χωρίς φτερά», του Δημήτρη Γ. Τριάντου.

 3. Στον Δημήτρη Λαβδιώτη, για το τρίτομο έργο με 720 ποιήματα-δοκίμια, με τίτλο 
«Κοσμοπλοΐα» και τα «Απειροψηλαφήματα-Ιχνηλασίες Κενού».

 4. Στον Κώστα Ράμμο, για το συνολικό έργο του δεκαεπτά (17) βιβλίων.

 5. Στον Αντώνιο Δημητρίου, για τον ισόβιο πνευματικό του αγώνα των είκοσι (20) 
ποιητικών συλλογών.

 6. Στην Κωνσταντία Φαγαδάκη, για την ποιητική συλλογή «Αθάνατη σπορά» και 
την εικονογράφηση του βιβλίου από την ίδια.

 7. Στο Αθλητικό-Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σωματείο (ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.), καθώς με 
την εκδοτική ομάδα ΠΕΝΤΑΔΡΟΝ στέκονται δίπλα στους Δημιουργούς και εκ-
δίδουν ΔΩΡΕΑΝ τα έργα τους, που αναρτούν στο Διαδίκτυο, για να διαβαστούν 
ελευθέρως από το αναγνωστικό κοινό.

 8. Στον Σπύρο Π. Ραδίτσα, για το συνολικό έργο των οχτώ (8) ποιητικών συλλογών, 
που έχει εκδόσει.

 9. Βραβείο Ποιητικού έργου στον Γιώργο Βουγιουκλάκη, για τα ποιητικά έργα 
του «Αφροδίτης επόμενα» και «Διάλογοι-Επισημάνσεις-Ποίηση».

 10. Στον Ντίνο Μακρυγιάννη, για την ποιητική συλλογή «Τραγούδια του Επά-
χτου».

 11. Στη Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ, για τις ποιητικές συλλογές της «Για πάντα εδώ» 
και «Άλικες παπαρούνες», που είναι γραμμένες σε τρεις (3) γλώσσες (Ελληνικά-
Ρωσικά-Ουκρανικά).
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β) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 1. Στη Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου, για το ιστορικό μυθιστόρημα «Το αγόρι με τη 

Ρόκα».
 2. Στον Αθανάσιο Στ. Παπαθανασίου, για το έργο «Ταξίδι στον εθνικό μας 

εαυτό».

 3. Στον Κωστή Μιχ. Σιώζη, για τα έργα του «Μνήμες-Μορφές-Διηγήματα» και 
«Προβληματισμοί».

 4. Στον Κωνσταντίνο Μαργώνη, για την 18χρονη ενασχόλησή του με το ετήσιο 
περιοδικό Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας - Τέχνης - Παράδοσης - Πολι-
τισμός - Βιβλιοπαρουσίαση κ.λπ. «ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» που επιμε-
λείται την έκδοση ως Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζου-
μέρκων-Ηπείρου  (Ι.Λ.Ε.Τ.).

 5. Στον Σωτήρη Π. Τουφίδη, για το έργο του «Από την Εθνική Αντίσταση στην 
Ήπειρο» και το περιοδικό ποικίλης ύλης «ΚΟΝΙΤΣΑ», που επιμελείται πολλά 
χρόνια.

 6. Στον Άγγελο Παπασπύρου, για το έργο του «Κείμενα για το Πέτα».

 7. Στη Νόρμα Παστελίδου, για το έργο της «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΑΜ-
ΨΑΚΟΥ». 

 8. Στον Παύλο Χρήστου, για το έργο του «Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των 
Ασιωτών».

 9. Στην Σταυρούλα Ζώρζου, για το έργο της «Γ. Καραϊσκάκης – Το λιοντάρι της 
Ρούμελης».

 10. Στην Ελένη Μπέλλα-Πένη, για το έργο της «Κατάθεση ψυχής» (Θύμησες).

 11. Στην Άννα Μπουρατζή-Θώδα, για το έργο της «Νισάφι τα βάσανα».

 12. Στον Μιχάλη Παγούνη, για τα έργα του «Η πίκρα της ελιάς» και «Οι Πλειάδες 
της Οδύσσειας» (Ευδοξία).

 13. Στον Αλέξανδρο Παπαδημητρόπουλο, για το συνολικό έργο των εφτά βι-
βλίων.

 14. Στον Σάββα Τσαρτίνογλου, για τα έργα του «Το δάκρυ του Όστρακου» και 
«Ένα απόσταγμα φιλοσοφίας».

 15. Στη Δέσποινα Τζαννή, για το έργο της χρονικό «Δεύτερη ευκαιρία».

 16. Στον Τάσο Τύμη, για το έργο του «ΗΠΕΙΡΟΣ».

 17. Στη Ρούλα Ζαρανίκα-Πατίλη, για το έργο της-μυθιστόρημα «Από τα χρόνια της 
αθωότητας στα χρόνια της θύελλας», που όλα τα έσοδα από την πώληση του 
βιβλίου διέθεσε στα συσσίτια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλα-
δελφείας.
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 18. Στον Παναγιώτη Δημ. Μπουρατζή, για το έργο του «Αδελφότητα Βασιλοπου-
λιωτών Ηπείρου», που αναφέρεται στην ίδρυσή της από το 1931 και την πορεία 
της μέχρι σήμερα.

 19. Στον Απόστολο Στ. Κολιό, για τα έργα του «Ένας παππούς θυμάται» και «Απ’ 
τα Λέλοβα στο Θεσπρωτικό».

 20. Στον Αλέξανδρο Δημ. Ζορμπά, για το έργο του «Επαγγέλματα και Επαγγελ-
ματίες στο Θεσπρωτικό (από το 1860 έως σήμερα)».

5. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
α) ΠΟΙΗΣΗ 
 1. Στον Αριστογείτωνα (Άρη) Χαραλαμπάκη, για την ποιητική συλλογή «Η μελω-

δία των ζώων» με 131 ποιήματα για τα ζώα, σχήματος 22x22 εκατ., που έχει 288 
σελίδες και με ζωγραφιές του καλλιτέχνη-ζωγράφου Γιώργου Σταθόπουλου.

 2. Βραβείο εικονογράφησης στο Γιώργο Σταθόπουλο, για την εμπνευσμένη εικονο-
γράφηση του έργου «Η μελωδία των ζώων», του ποιητή Αριστογείτωνα (Άρη) 
Χαραλαμπάκη.

 3. Στη Σταυρούλα Ζώρζου, για το έργο της με πεζά κείμενα και ποιήματα που με-
λοποιήθηκαν με τίτλο «Μου ’πες», που συνοδεύεται από CD κι έχει 111 σελίδες.

β) ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
 1. Στην Ευαγγελία Σημαντήρη, για το έργο της παραμυθιών με τίτλο «Η Πορφυ-

ρένια Πολιτεία των Χταποδιών».

 2. Στην Αλεξάνδρα Παυλίδου-Θωμά, για το έργο της με παραμύθι με τίτλο «Το 
πράσσινο κουνελάκι».

 3. Στο Σέργιο Σοφικίτη, για το έργο του παραμυθιών με τίτλο «Το βουβουζέλι, το 
κορίτσι με τη μαγική φωνή».

 4. Στη Στυλιανή Τσίγγου, για το έργο της παραμυθιών με τίτλο «Η φραντζόλα κι 
ο σπουργίτης».

 5. Στη Γιώτα Κοτσαύτη, για το έργο της με τίτλο «Των παιδιών και της ελπί-
δας».

 6. Στην Ευαγγελία-Μαρία Κράουζε, για το έργο της με τίτλο «Το αυγερινάκι».

γ) ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 1. Στην Κατερίνα Νίκα-Μάνου, για το παιδικό θεατρικό έργο της με τίτλο «Όταν 

η σκηνή πλημμυρίζει με φως», που περιέχει 2 CD.
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 2. Στη Λία (Ευαγγελία) Καραγιαννοπούλου, για το παιδικό θεατρικό έργο της με 
τίτλο «Τα 4 παιδιά».

 3. Στον Δημήτριο Κύρου, για το παιδικό θεατρικό έργο του με τίτλο «Η κάθοδος 
του Οδυσσέα στον Άδη».

 4. Στον Χρίστο Τσιαήλη, για το παιδικό θεατρικό έργο του «Δοχεία».

 5. Στον Αντώνιο Ευθυμίου, για το παιδικό θεατρικό έργο του «Δημότες Σελήνης».

6. ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 1. Στο Σταμάτη Βασιλάκο, για τα δύο θεατρικά έργα του «Η δίκη του Σωκράτη» 

και «Το δίλημμα του Ορέστη», που ανέβηκαν μ’ επιτυχία από την Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης της Μαίρης Βογια-
τζή-Τράγκα.

 2. Στον Κώστα Λ. Μπουραντά, για το θεατρικό έργο του «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ».

 3. Στην Κωνσταντίνα Γεωργαντά, για το πρωτοεμφανιζόμενο έργο της ηθοποιού 
και συγγραφέως, με τίτλο «Μετά την Καταστροφή».

 4. Στον Ιωάννη Χ. Κοσμίδη, για την κωμωδία του σε ποντιακή διάλεκτο με τίτλο 
«Τη γειτονίας τα παλαλά».

 5. Στον Άθω Χατζηματθαίου, για το θεατρικό έργο του «Έκτη αίσθηση».

 6. Στην Καλλιόπη Κοντόντου, για το θεατρικό έργο της «Ένα τέλος».

 7. Στο Γιάννη Στεφανίδη, για το θεατρικό έργο του «Λουκιανού – Ικαρομένιπ-
πος».

 8. Στον Ελευθέριο Καβαλιέρο, για το θεατρικό έργο του «Το βαθύ κράτος».

 9. Στην Ειρήνη Βεληβασάκη, για το θεατρικό έργο της «Αναζητώντας τον Φοίβο 
– Ένα αγόρι που αγαπούσε τη Φιλοσοφία».

 10. Στη Μάριαμ (Μαρία) Συρεγγέλα, για το θεατρικό της έργο «Σκεπτόμενος».

 11. Στην Ευγενία Μαραγκού, για το θεατρικό έργο της «Όλα πάνε καλά».

 12. Στην Αμαλία Πικρίδου-Λούκα, για το θεατρικό έργο της «Η κρίση».

 13. Στο Μάνο Κουνουγάκη, για το θεατρικό έργο του «Εδέμ».

 14. Στην Ευαγγελία Στρατή, για το θεατρικό έργο της «Η οπτασία ενός θαύμα-
τος».

 15. Στη Δέσποινα Βασιλειάδου, για το θεατρικό έργο της «Πέρασμα».

 16. Στη Σοφία Νικολιδάκη, για το θεατρικό έργο της «Πρώτη συνάντηση».

 17. Στη Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου, για το θεατρικό έργο της «Μία σχεδόν 
ερωτική ιστορία…».

 18. Στον Αναστάσιο Κυρτασόγλου, για το θεατρικό έργο του «Το μπορντώ κασκόλ».
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 19. Στη Ντόρα Λεονταρίδου, για το θεατρικό έργο της «Η στάση στην οποία οι 
Γυναίκες απολαμβάνουν, απαγορεύεται».

7. ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
α) ΠΟΙΗΣΗ 
 1. Στην κ. Χαρίκλεια Ρίζου, με το ψευδώνυμο «Μαρίλια», για το ποίημα «Απουσία».
 2. Στον κ. Αντώνιο Μικέλη, με το ψευδώνυμο «Ταξιδευτής», για το ποίημα «Λε-

ρωματιές της ψυχής».
 3. Στον κ. Δημήτρη Π. Πετρέλη, με το ψευδώνυμο «Θεόκριτος», για το ποίημα 

«Μαύρη τρύπα».
 4. Στην κ. Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά, με το ψευδώνυμο «Ηλέκτρα», 

για το ποίημα «Επιστροφή των Μαρμάρων».
 5. Στην κ. Δέσποινα Τζαννή, με το ψευδώνυμο «Η δύναμη της ψυχής», για το ποί-

ημα «Το απέραντο».
 6. Στον κ. Κώστα Σώκο, με το ψευδώνυμο «POLUX», για το ποίημα «Παγό-

βουνα».
 7. Στην κ. Φυλλίτσα Αθηναΐς-Αναπνιώτου, με το ψευδώνυμο «Τελέσιλλα», για το 

ποίημα «Το αρχέγονο μειδίαμα».
 8. Στην κ. Μαρία Σουρή-Κοσιώρη, με το ψευδώνυμο «Μυρτώ», για το ποίημα 

«Μάνα».
 9. Στον κ. Λάμπρο Βρεττό, με το ψευδώνυμο «Εσπέριος», για το ποίημα «Νύχτα».
 10. Στην κ. Δάφνη Πιτερού, με το ψευδώνυμο «Αλκυόνη», για το ποίημα «Αποξέ-

νωσης άρνηση».
 11. Στον κ. Βασίλη Κ. Παππά, με το ψευδώνυμο «Βρίβα Κόπα», για το ποίημα 

«Άτιτλο».
 12. Στον κ. Λεωνίδα Γιανναράκο, με το ψευδώνυμο «Αρίων», για το ποίημα «Γη-

ράσκω (Εξομολόγηση)».
 13. Στην κ. Πολυξένη Ζαρκαδούλα, με το ψευδώνυμο «Φρειδερίκη», για το ποίημα 

«Γιατί δεν είχα δικαίωμα!».
 14. Στην κ, Ιωάννα Περατικού, με το ψευδώνυμο «Τζοάννα», για το ποίημα «Το 

μπουκέτο».
 15. Στην κ. Μπογιάνκα Κονσταντίνοβα-Γάκη, με το ψευδώνυμο «Σπουργίτι», για 

το ποίημα «Μοναχικός δρόμος».
 16. Στον κ. Άγγελο Μητσόπουλο, με το ψευδώνυμο «Ελατοχωρίτης», για το ποίημα 

«Σκοτάδι».
 17. Στην κ. Μάριαμ (Μαρία) Συρεγγέλα, με το ψευδώνυμο «SAMOS», για το ποίημα 

«Μια βόλτα».
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 18. Στον κ. Τέλη Μακρή, με το ψευδώνυμο «Άρης Κρούβαθης», για το ποίημα «Δο-
κιμασία».

 19. Στον κ. Νικόλαο Αθανασάκο, με το ψευδώνυμο «Ίσκα», για το ποίημα «Γέ-
νεση».

 20. Στην κ. Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού, με το ψευδώνυμο «Αλεξάνδρα», 
για το ποίημα «Αυτά τα παιδιά».

 21. Στην κ. Αγλαΐα Σεργίου, με το ψευδώνυμο «Αρσινόη», για το ποίημα «Ανθρω-
πία».

 22. Στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα, με το ψευδώνυμο «Ιουλιανός», για το ποίημα «Στο 
Νίκο Καζαντζάκη».

β) ΔΙΗΓΗΜΑ
 1. Στον κ. Ιωάννη Χρ. Σιδηρόπουλο, με το ψευδώνυμο «Αυγερινός», για το διήγημα 

«Εκείνος που πληγώσαμε» (Ν. Καζαντζάκης).
 2. Στην κ. Αποστολία Βουλτσίδου, με το ψευδώνυμο «Λίλα», για το διήγημα «Δια-

βάζοντας Νίκο Καζαντζάκη».
 3. Στην κ. Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά, με το ψευδώνυμο «Μισέλ», για 

το διήγημα «Μια βραδιά στο χωριό».
 4. Στην κ. Δέσποινα Τζαννή, με το ψευδώνυμο «Τρέλα απάλευτη», για το διήγημα 

«Αυταπάτη».
 5. Στην κ. Δεληγιάννη Μαρίνα, με το ψευδώνυμο «Ευρυάλη», για το διήγημα «Κρά-

τησέ με».
 6. Στον κ. Χρήστο Αθανασόπουλο, με το ψευδώνυμο «Εύελπις», για το διήγημα 

«Τα ρούχα τα καλογερικά».
 7. Στην κ. Αικατερίνη Σβύνου, με το ψευδώνυμο «Ανδρέας Φωτεινός», για το διή-

γημα «Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη».

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ακράδαντα ότι η Κριτική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, που είχε αναλάβει να κρίνει τα κείμενα σε όλες τις κατηγορίες, Ποίησης-
Διηγήματος, Χρονικού-Μαρτυρίας, Θεατρικού και Παιδικού Έργου, έφερε σε αίσιο 
πέρας την αποστολή της, ευσυνείδητα και με δικαιοκρισία. Δεν διεκδικεί το έπαθλο 
του αλάθητου. Εκφράζει από καρδιάς τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμ-
μετείχαν σ’ αυτή την ευγενή άμιλλα κι έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο και Παγκύ-
πριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης, Διηγήματος, Χρονικού-Μαρτυρίας, Θεατρι-
κού και Παιδικού Έργου για το 2017.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας

Ο Εισηγητής: Τ. Παπαδημητρίου       Το Μέλος: Χρήστος Γκόντζος
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας      Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Οικογενειακές υποθέσεις νυκτός

                                     Γιάννης Πανούσης

Ο πατέρας αναρωτιέται, με μισάνοιχτα μάτια,

πού έχει κρύψει τη βαλίτσα με τα χαμένα όνειρά του
και δεν θυμάται πια τι ήθελε να κάνει και να γίνει στη ζωή του.

Η μητέρα ξενυχτάει, κοιτώντας με απορία την αράχνη στο ταβάνι του δωματίου,

η οποία κάθεται ώρες ολόκληρες ακίνητη
χωρίς κανείς να την ενοχοποιεί για τη ζωή της.

Το αγόρι ταξιδεύει με τη φαντασία του σε μυθικά βασιλικά κάστρα, άδεια από παιδιά,
αφού όλα τρέχουν στην αγορά
για να μάθουν από περιπλανώμενους τροβαδούρους
πώς είναι η ζωή εκεί έξω.

Μόνον ο παππούς που λαγοκοιμάται στην πολυθρόνα, πλάι στο σβησμένο τζάκι,
με το σκύλο κουλουριασμένο στα πόδια του,
μετράει το χρόνο της νύχτας με τους αργούς χτύπους της καρδιάς του,

αγνοώντας το ξεκουρντισμένο ρολόι του τοίχου με τον ξύλινο κούκο,
γιατί είναι βέβαιος ότι μόλις φέξει,

ξυπνήσουν οι δικοί του και σηκωθούν από τα κρεβάτια τους,
κανείς δεν θα θυμάται τίποτα,
μολονότι και την επόμενη νύχτα όλη η οικογένεια θα ονειρευτεί

κάτι το εξαιρετικό που ελπίζει να συμβεί στην άχαρη ζωή τους.
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Παλαιό Καρνάγιο

                          Θεοφάνης Παυλίδης

Παλαιό καρνάγιο,
σάπια, γερασμένα καράβια,
αλμυρωμένα νεκρά κουφάρια,
στέκουν χωρίς τάφου σταυρό στο μνήμα τους.

Αραδιασμένα σε λήθη χρόνου,
με πρόσμεναν, με καρτέρεαν,
να είπουν, να αφηγηθούν,
της ζωής το παραμύθι.

Ώρες άκουγα λαλιά σαπισμένων ξύλων,
να ιστορεί ιστορίες παράξενες, αλλόκοτες,
γραμμένες σε θύμησες θαλασσοπόρων ταξιδευτών,
να με καλούν να ταξιδέψω μαζί τους, στ’ονείρου τα μέρη.

Και ένιωθα στο παραμύθι τους,
το μαγνήτη του άγνωστου,
να με καλεί να παλέψω,
με ξωτικά, νεράιδες, θεριά θάλασσας,
που τα πανιά τους κατάκτησαν, χωρίς εμένα.

Μα ’γω δειλό παιδί,
χωρίς παραμυθιού τόλμη
ταξιδεύω μόνο στα όνειρά μου...
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Κάλεσμα

                  Μάρθα Δήμου

Κάτω απ’ τον πολύπτυχο ιωνικό χιτώνα σου
πάλλεται η λευκή μαρμάρινη καρδιά σου.
Στης Δύσης το ταξίδι αναζητάς
νούμερα και σιντέφια,
το ξύλινο το άλογο, κουφάρι σαπισμένο.
Τώρα, που η Σκύλλα και η Χάρυβδη ζωντάνεψαν,
αναζητάς τον Οδυσσέα,
να σ’ οδηγήσει στην Ιθάκη.
Μα ο ’Δυσσέας έφυγε για τόπους μακρινούς
και τούτη τη φορά αποζητά τη λησμονιά:
οι κόλποι, οι όρμοι,
τα ακρογιάλια τα δαντελωτά,
τα ιστορικά βουνά,
τα... κρίματα,
όλα στη λήθη.
Παλεύει τα στοιχειά χωρίς συντρόφους,
μάχεται στη ζωή με κρατημένη αναπνοή, σαν μακροβούτι,
ώσπου να βγει και να πατήσει στη στεριά.
Κι εσύ, θλιμμένη, αφήνεις ένα δάκρυ να κυλά,
να μπλέκεται με τους περίτεχνους βοστρύχους σου,
να λάμπει, αστέρι φωτεινό,
να τον καλεί να ξαναρθεί,
σε μια πατρίδα, που πάντα τον προσμένει.
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Ό,τι αγάπησα...

                                        Δημήτρης Η. Λούκας

Ό,τι αγάπησα είναι η θάλασσα
το κύμα της το μπλε χρώμα της,
οι απλωμένες φτερούγες ενός γλάρου
και η άσπρη γραμμή που αφήνει
πίσω του το καράβι που φεύγει...

Ό,τι αγάπησα είναι οι εποχές
η Άνοιξη, το Καλοκαίρι,
τα λουλούδια, τα άνθη
τα πουλιά τ’ ουρανού, το ψωμί
και τα φρούτα πάνω οτο τραπέζι.

Ό,τι αγάπησα είναι το Φθινόπωρο,
ο Χειμώνας. Αφουγκράζομαι
τους αγέρηδες, βλέπω τα φύλλα
να πέφτουν και το χαμόγελο σου
που ανθίζει, όταν το χιόνι παγώνει.

Ό,τι αγάπησα είναι οι άνθρωποι
η ζωή και ο αγώνας της επιβίωσης,
η καθημερινότητα, το καλημέρα,
το καληνύχτα, όλα όσα αγάπησα
είναι ο κόσμος ο μικρός ο μέγας...

Εξομολόγηση  του ποιητή

                            Λευτέρης Κ. Γερόσταθος
Δεν νανούρισα τη σκέψη μου στη μακρινή μου πορεία,
να μείνει ακοίμητη, γύρευα, στ’ ανήφορα μονοπάτια,
ν’ αναμερίζει των θεριών τις κραυγές, της νύχτας το αγιάζι
και κάθε αναλογισμός να γίνεται καινούριος δρόμος.
Αναμόχλευα αυγές και δειλινά, τις θύμησες που δεν σβήσαν,
να γεμίσω, έλεγα, την ψυχή μου με το δικό της φορτίο.

Αναρρίπιζα τη φλόγα της άδολης ψυχής μου ολημερίς,
κι είχα άσβηστους δαυλούς τους στίχους που έκαιαν ολόμοια,
όπως τους οδηγούσε ανίκητο του ποιητή το άφωνο πρόσταγμα,
εκεί που φώλιαζε απρόσκλητη της νύχτας η αγρύπνια.
Κι όταν ένιωθα το χάραμα τον ερχομό της ολόφωτης αυγής,
μεθούσε ο νους μου ολόχαρος στην προσμονή της ελπίδας.

Κι ύστερα, ύστερα άφηνα την ψυχή μου να μείνει λεύτερη,
ν’ αγκαλιάσει όλα τα παιδιά του πολέμου που έκλαιαν,
ν’ αλείψει με λάδι τις πληγές τους απ’ της παράνοιας τα βόλια.
Να γείρω τ’ αποδείλινο στο γαλήνιο προσκεφάλι μόνος,
της άλλης ημέρας την αυγή ν’ αντικρίσω τον κόσμο αλλιώτικο,
σαν ένα δώρημα της ψυχής μου στα λαβωμένα παιδιά!
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Ο δάσκαλος και η Κρήτη

                                               Αγγελική Σταματούκου

Παιδί σαν ήμουνα μικρό, στην πρώτη τάξη στο σχολειό,
είχα περίσσια τύχη. Γιατί ο δάσκαλός μου ήτανε απ’ την

Λεβεντογέννα Κρήτη. Πρώτη φορά που άκουσα με θαυμασμό πολύ,
το δάσκαλο να εξηγεί τι ήταν ο Μινωικός πολιτισμός. Τι ήταν

ο Μινώταυρος; Τι ήταν ο μίτος της Αριάδνης; Τι ήταν όλη η Κρήτη;

Με μάτια που αστράφτανε, έτοιμα να δακρύσουν, μιλούσε ασταματητα
για ένα Ψηλορείτη! Για ένα Σπήλαιο ξακουστό του Δία λέει το σπίτι!

Και όταν τραγούδι άρχιζε με πόνο με λαχτάρα, μιλούσε για έναν ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ

και μία ΑΡΕΤΟΥΣΑ, που ο πατέρας της έδιωχνε μακριά από την Κρήτη.

Λεβέντης ήταν Κρητικός, που ήθελε να μάθει, στα παιδιά που δίδασκε 
ποια ήτανε η Κρήτη. Μιλούσε για μυθικούς στρατούς, τους έλεγε

«Δροσουλίτες». Για ιστορίες με πολιτικούς, «Ηγέτες» τους ονόμαζε,
για ανθρώπους των γραμμάτων...

Να μη φοβάστε για τη γνώμη σας
και να παλεύετε για να κερδίσετε τις γνώσεις και τα όνειρά σας,

όπως ο συμπατριώτης μου ο Νίκος Καζαντζάκης.
Δάσκαλε σπόρο έριξες σε άγονο τότε χώμα, μα όσες φορές

και αν Σταυρώθηκε ο Χριστός, στου ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ τις γραφές
γυρνάμε ακόμα...
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Ο γιος του ήλιου

                           Ιωάννης Κοσμίδης

Περίσσεψε και πάλι της αγνωσίας το βαθύ σκοτάδι
θαμπό το φως και γέρνει μπρός της αρνησιάς το χάδι
έπαψε ο ήλιος να φωτάει, και τρεμοπαίζει σαν κεράκι
θρηνεί το γιο του που έχασε, τον Νίκο Καζαντζάκη.

Στην ερημιά του σκοταδιού, η προσμονή μετρά τα άστρα
με τη ματιά της άλωσε, του ουρανού όλα τα κάστρα
ποιος θα τα κάνει όνειρα, σε λογισμό ποιος θα τα φέρει
αφού την πένα δεν κρατά, του Καζαντζάκη πια το χέρι.

Φόβος ανομολόγητος, κλείνει του νου το μονοπάτι
μ’ ένα καλάμι ποταμιού, για αυτόν φλογέρα παίξε κάτι
παίξε του κάτι νάν’ γνωστό, μα να το ξέρουν μόνο λίγοι
κάτι κρυφό από το χτες, τις σκοτεινιάς ψυχές π’ ανοίγει.

Να γίνει ο ήχος σου βοή, σαν να μουγκρίζει ένα καμίνι
στου σιδερά την προσμονή, μορφή στο σίδερο σαν δίνει
σαν το βουτάει στο νερό, κι αφρούς από το στόμα βγάζει
του Ψηλορείτη ο καημός, ψυχή ελεύθερη προστάζει.

Χρυσό να είναι το σφυρί, μα το στειλιάρι να είναι μαύρο
το αμόνι να ’ναι χάλκινο, πάνω την σκέψη σου να απλώσω
γιατί εσύ είσαι ο σιδεράς, που καρτερώ να με ξυπνήσει
και από τον ύπνο μου τον βαθύ, ιδανικά να μου χαρίσει...
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Το χάρτινο βαρκάκι

                                    Χαρούλα Παρώνη

Μια φορά και ένα καιρό ένα όμορφο παιδάκι με ένα χάρτινο βαρκάκι,
πήγαινε κοντά στη λίμνη οδηγώντας απ’ την πρύμνη.

Ήτανε λέει του κόσμου τιμονιέρης πήγαινε καρδιά μου όπου εσύ θέλεις,
του μιλούσε και το οδηγούσε σε όλα τα λιμάνια το γυρνούσε.

Δεν τον παίζανε τα άλλα τα παιδιά σαν ξωτικό τον κρατούσαν μακριά.
Μα ο Αστέρης διόλου δεν πονούσε με λατρεία το βαρκάκι του κρατούσε.

Πάντα άλλαζε της κακίας τα πανιά, χρώματα έβαζε αστραφτερά.
Πήγαινε βαρκάκι άμε στο καλό να απαλύνεις τον πόνο τον κακό.

Πήγαινε όπου υπάρχει δυστυχία και ξεφόρτωσε μονάχα ευτυχία.
Δώσε σε όλα τα παιδάκια που πεινάνε λίγα ψίχουλα αγάπης που ζητάνε.

Μα μια μέρα δυστυχώς πικρή η αμάθεια φούντωσε πολύ.
Σαν τον ρίξανε τα άλλα τα παιδιά μες στης λίμνης τα νερά.

Ο Αστέρης τότε έμεινε τυφλός το βαρκάκι χάθηκε από μπρος,
που του έβαζε όνειρα γλυκά και ζητούσε μόνο ανθρωπιά.

Η κακία ζήλεψε την αγνή του την ψυχή δεν μπορούσε άλλο να μην της
αντισταθεί.
Δεν το άντεχε να τα έχουνε όλα αυτά μήτε στη φαντασία της
τα βασανισμένα παιδιά.

Έψαξε, θρήνησε πολύ, όμως το βαρκάκι του δεν είχε πια βρεθεί.
Βαρκάκι μου καλοτάξιδο άμε στο καλό μες τα πέλαγα εσύ να ταξιδεύεις
για σκοπό.
Σου έβαλα μέσα σου του κόσμου τα καλά καλοσύνη,συμπόνια, αγάπη και χαρά!
Σου υπόσχομαι μια μέρα θα με δεις τα καράβια της αγάπης μου εσύ θα τα οδηγείς.
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Μάνα του κόσμου

                                   Ελένη Καμπά

Αείδω την μειλίχια μορφή σου και την ακτινοβολούσα όψη σου.
Κι αυτό το χάδι... που όταν αγγίζει τ’ αγκύλο μου κορμί,
όρθιο με κάνει να σηκώνομαι·
ιστίο που πλέει το καράβι μέσα σε θάλασσες ατρύητες.

Όταν ο γιος της Νύχτας και του Ερέβους αρνείται να με επισκεφτεί,
κι εγώ σαν στρόβιλος ταράσσομαι, εσύ τότε γλυκιά μανούλα,
που είναι τα χέρια σου από μετάξι χρυσοκεντημένο,
που είναι η καρδιά σου χρυσοφόρα, που είναι το βλέμμα σου τ’ αντίθετο
της Μέδουσας, και η αγκαλιά σου χωρεί τον κόσμο σε δυο χέρια,
φυσάς λες κι είναι η τελευταία σου πνοή μέσα απ’ τον κτύπο της καρδιάς σου.
Κι εγώ ευθύς ελαύνω σε νηνεμία και γαλήνη.

Ξέρω ότι σε πονάω με τα λόγια μου. Ξέρω ότι σε πονάω με τα έργα μου.
Όμως εσύ καρπούς δεν σταματάς να δίνεις! Τους πιο γλυκούς, τους πιο αγνούς.

Δεν θα σε λέω μάνα. Σθενώ θα σ’ ονομάσω!
Μονάχα εσύ αντέχεις όσο κανένας άλλος.
Εσύ κι ο Άτλας κουβαλάτε το φορτίο. Εκείνος τιμωρία κι εσύ από αγάπη.
Το στόμα μου εχόρτασε από την βρώση όχι όμως από το φιλί σου.

Έκκληση κάνω στο δάκρυ του ματιού σου, που για με πονά και δεν μιλά,
να μην μ’ αφήσει μοναχό σαν άγκιστρο για να κρεμάν οι άλλοι τα παλτά τους.

Χωρίς εσένα μάνα, χιονάνθρωπος στη λάβα!
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Ποτάμι ανθρώπων

                                Βασιλική Β. Παππά

Το ποτάμι των ανθρώπων αφρίζει
από τη ζέστη και το καυσαέριο

κι εγώ φρενάρω απότομα
να πετάξω τους ρυθμούς της ημέρας.

Έτοιμη από καιρό
να γλιστρήσω σε κάτι άχρονο...

βουβό συναίσθημα...
Από πού πάνε για τον Παράδεισο;

Η σαϊτιά

                            Χρυσάνθη Τίγγελη

Όπως λαφίνα νιόβγαλτη στο ξέφωτο περνούσε,
μ’ ολόξανθα λυτά μαλλιά, όλη λαμποκοπούσε.
Έτσι την είδα ξαφνικά στην εξοχή μια μέρα,
μέσα στα λούλουδα τ’ αγρού, στο λιόφωτο αέρα.

Στα χρυσαφένια της μαλλιά παιχνίδιζε τ’ αγέρι
κι ο αλαβάστρινος λαιμός, κάτασπρο περιστέρι.
Στα σμαραγδένια μάτια της τα τσίνορα μεγάλα,
στα άλυκα τα χείλια της άσπρα μαργαριτάρια.

Στο στέρνο της, στο μπούστο της, δυό στήθια σμιλεμένα,
στης άνοιξης τ’ αρώματα πάλλονταν μεθυσμένα.
Πρόβαλε έτσι απρόσμενα όπως το πεπρωμένο.
Με λάβωσε, με σκλάβωσε της μοίρας το γραμμένο.

Έρωτας, έτσι ξαφνικός, σαΐτα στην καρδιά μου,
αγάπη που με τρέλανε κι έφυγε μακριά μου.
Δέρνομαι, ο νους δεν το χωρά, η μάνα μου με κλαίει.
Κι η σαϊτιά στα σωθικά, σαν τη φωτιά με καίει.
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Στης θάλασσας την αγκαλιά

                      Γεώργιος Κ. Καραγιαννάκος

Θάλασσα, πώς σε θωρω έτσι αγριεμένη;
Ποιος τάχα να σ’ αγρίεψε, τι τάχα να σου είπε
και το θυμό σου με ορμή πάνω στο βράχο ρίχνεις
γυρεύοντας ακράτητη κομμάτια να τον κάνεις;

Κείνο το κύμα το γλυκό, που θώπευε την άμμο
τη χρυσαφένια του γιαλού και παιχνιδογελούσε
πώς θολωμένο κι άγριο επάνω του το ρίχνεις;
Τι τάχα να σου μήνυσαν και ο θυμός σε πήρε;

Μην είναι κείνα τα κορμιά τα ταλαιπωρημένα
π’ απάνθρωπα τα πέταξαν σαν να ’τανε σκουπίδια
στη θάλασσα για να πνιγούν κορμιά μαζί κι ελπίδες
π’ απελπισιά τους έριξε σε χέρια δουλεμπόρων;

Νανούρισέ τα τώρα πιο γλυκά με τα φιλιά σου
και το θυμό σου τράβηξε, χάιδεψε τα κορμιά τους
σα μάνα που τους γέννησε κλάψ’ τους στην αγκαλιά σου
μπας και γλυκάνεις τον καημό που χάσαν τα όνειρά τους.

Σαν το λουλούδι τρυφερά
κρατάω ένα μονόλογο,
χωρίς δειλία τ’ όνειρο
με πρόθεση να ντύσω.

Σαν προχωρήσω μουσική
θα μπει στο σκηνικό,
με ταίρι την ανάσα μου
που θα κρατάει το ίσο.

Μετουσίωση

                           Μαριάνα Λυμπέρη

Με μια σταγόνα θύμησης
κάνω το πρώτο βήμα,
μα μια στροφή με πέταξε
στου δρόμου τα μισά.

Ευχή μου η ανάμνηση
να γίνει μια κηλίδα,
χρώμα ν’ αλλάξει
και το πριν να ζήσει στο μετά.
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Η αλήθεια

                                  Ιωάννης Καρβελάς

Αρετή είν’ η αλήθεια και η ρότα των θεσμών
και ο λόγος ευπιστίας, φυλακτό των αξιών.

Είναι σάλπισμα ελπίδας, πίστης, λόγου και τιμής
κι ο φανός της εξουσίας κάθε μνείας θεσμικής.

Είν’ αξίωμα ευθύνης, προστασίας της ζωής
κι η πορεία του δικαίου κάθ’ απόφασης σωστής.
Είν’ του νόμου ευδοκία και της Θέμιδας ισχύς

και απαύγασμα του κάλλους, της παιδείας κι αγωγής.

Είναι πύρωμα αγώνων και ψυχής ο τιμητής
κι αγιασμένη είν’ αξία στη ζωή μας ευκλεής.

Είναι χρέος παρρησίας και η αίγλη ηθικής,
μα και κλέος μαρτυρίας, ψυχικής υπεροχής.

Ευνομίας είναι όπλο παρανόμου εμπλοκής,
ως και φάρος ευθαρσίας της καρδιάς και της ψυχής.

Οχυρό αλλά κι ασπίδα κι ένα δόρυ ισχυρό,
το λαό μας προστατεύει απ’ το κάθε ταπεινό.

Υμνωδός αλλά και νότα μιας στεντόρειας φωνής
δίνει λύση μα και φώτα ευκρισίας και αλκής.
Είναι σπάθη κι αποκόπτει κάθε γόρδιο δεσμό

και ρομφαία των Αγγέλων κι αποτρέπει το οικτρό.
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Η βία

                           Ιωάννης Χρ. Σιδηρόπουλος

Ματωβαμμένο στέκεται ακόμα τ’ αγκωνάρι
κι ο κήπος έρημος και σκοτεινός.
Οι πολιτείες σαν νεκρές κι ορφανεμένες είναι
κι οι κούνιες χρόνια τώρα αδειανές.

Στη Χιροσίμα αδιάκοπα στενάζουν πληγιασμένοι,
στο Ναγκασάκι σώπασαν για πάντα τα πουλιά.
Οι πέτρες, τα βουνά, σκληρά σε πολεμάνε
πελάγη, θάλασσες το βλέμμα σου μισούν.

Στα πόδια σου μπροστά τα λάφυρα σωροί
σκύψε να δεις τη συμφορά, μαζί και τη ντροπή.
Σαν φύλλα σκορπισμένα χιλιάδες είναι οι νεκροί
και πίσω ακολουθούν στα καροτσάκια οι ζωντανοί.

Δεν μας γελούν τα χάλκινα παράσημά σου
ούτε το μένος σου το ψεύτικο το μοχθηρό
τα μάτια σου τα φοβερά κανείς πια δεν τρομάζει
και ας αστράφτουν σαν φωτιά και σαν τον κεραυνό.

Και άκου βία μισητή, οι ζωντανοί
αντάμα και οι νεκροί μας σου φωνάζουν.
Δε θα περάσεις απ’ τη Γη μας, τα στήθια μας σε φράζουν
κι ας αγαπούν και ας σε λατρεύουν οι τρανοί.
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Η ελπίδα μου, η ζωή μου

                   Μοναχή Μαριάμ (Αεράκη Αικατερίνη)

Ήλθες σαν χρυσαυγής ροδόγελο
από του ουρανού τα μέρη
χτύπησες απαλά την πόρτα μου
σαν τ’ ανοιξιάτικο τ’ άγέρι.

Ήλθες γεμάτη κρινολούλουδα
από τον κήπο του πατέρα
σ’ έστειλ’ εκείνος με το όχημα
του ήλιου μιας λαμπρής ημέρας.

Ήλθες μ’ ατίμητα αρώματα
απ’ τη λιοφώτιστη τη χώρα
να μου αλείψεις συ τα τραύματα
σαν του Χριστού τη μυροφόρα.

Ήλθες σαν αηδονιού ψαλμός
και μου ’φερες χαράς τραγούδια
και σαν ουράνιος θησαυρός
κι ανθίσαν μέσα μου λουλούδια.

Σ’ έστειλε εκείνος που μας δίνει τη ζωή
και τέτοια δώρα τ’ ουρανού μας κάνει
για να ξυπνάνε οι αδύναμες ψυχές
γαλήνιο έχει πάντοτε λιμάνι.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 206

46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Αληθινό όνειρο...

                             Λευτέρης Χ. Αρμελινός

Σαν Παναγιά  μου φάνταζε ολοζώντανη εμπρός μου, διαβάζοντας περγα-
[μηνή, που θάμπωσε το φως μου.

Με μια φωνή τρεμάμενη βγαλμένη από τα στήθια, λιτά τα λόγια άυλα, μα
[με περίσσια αλήθεια...

...«ΑΝΘΡΩΠΟΙ...» ...«Βαθύ είναι το δράμα σας...

...Διάτρητη η υπερηφάνειά σας...

...ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ... Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑΣ!...».

Αυτή η εικόνα ξεκάθαρη μέσα στο όνειρο μου. Βίωμα που αντικατόπτριζε
[το μέλλον το... δικό μου;

Πορεία μιας ζωής ζωγράφισε εμπρός μου. Αγώνες λάθη ομορφιές, το σκότος
[και το φως μου...

Γιατί ο άνθρωπος που αγωνίζεται να φτάσει ως το τέρμα, περνώντας τον 
[λαβύρινθο να πέφτει μες το τέλμα;

Σαν δε μπορεί το σώμα του να πάρει εντολή, να νιώθει πια ανήμπορος, σε
[κάθε αποστολή...

Και όταν ο εγκέφαλος δεν έχει συνοχή, και με το δόλιο το σαρκίο του
[καθόλου επαφή,

μια ζωντανή εικόνα του, τάχατες υπαρκτή, με βλέμμα απλανές στο άπειρο 
[χωρίς επιστροφή...

Ξυπνώντας επροσπάθησα, το όνειρο να σβήσω, αλλά την κατάληξη του
[καθενός μας, να μην υποτιμήσω.

Είναι ο νόμος παμπάλαιος, ας τον σκεφτούμε πάλι. Τη μοίρα περιμένουμε 
[με ανοιχτή αγκάλη!...

Στον Πλάστη κάνω αίτημα, με καθαρή καρδιά... Να είμαι πάντα όρθιος κι
[ας έρθει μια βραδιά,

να φύγω για «το ταξίδι μου» τα πάντα εκπληρών, να χαίρονται όσοι αγά-
[πησα... ποιος ήταν ο εκλιπών.
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Το καθήκον μας να γίνει
η πρώτη έγνοια και τιμή

στήριγμα για την πατρίδα
περηφάνια, προκοπή.

Ο τόπος μας ο ιερός
μιλά για φρόνηση κι ελπίδα
και ο βαθύς του στοχασμός

για σταθερή φροντίδα.

Γέροντες έγραφαν σοφά
άνδρες φρόντιζαν, πολεμούσαν

Για μια νέα πορεία

                            Νικόλαος Θωμάς

Διαβάζοντας το Νίκο Καζαντζάκη

                                   Ειρήνη Σταυριανού

Τη λεύτερη ψυχή σου
δεν έδεσες ποτέ
και πέταγε κι ανέβαινε τ’ αψήλου
κι εμείς όλοι μαζί σου
της Κρήτης αητέ
μύστες εγίναμε κάθε δικού σου ζήλου.

Αγγίξαμε κοντά σου
την άκρη τ’ ουρανού
και μεταλάβαμε νερό αθανασίας
σε βήματα δικά σου
ωθήσαμε το νου
σε δρόμους να πορεύεται θείας δημιουργίας.

ψηλά κρατούσαν τη ζωή
τιμή κι ελευθερία ποθούσαν.

Και τώρα μ’ ελπίδα στην ενότητα
και πίστη στην ψυχή μας
να διορθώσουμε όλοι μας

τα λάθη της ζωής μας.

Όλοι ας δείξουμε ψυχή
μαζί λαός και εξουσία

με φως, αγώνες και τιμή
για μα νέα πορεία.
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Υπάρχουν πράγματα, που δεν 
συμβαίνουν καθημερινά και 
καταστάσεις, που όσες φορές 

κι αν ευχήθηκες να ξαναζήσεις, ποτέ 
δεν φανερώθηκαν στο ξέφωτο, έτσι

Ρούλα Γαλάνη
εύκολα κι απροκάλυπτα... Μόν’ 
παίρνουν σάρκα και οστά οι αναμνή-
σεις και στήνεται το θάμα σαν κυ-
παρίσσι εμπρός σου κι εξηγιέται, σα 
να ’πιασες λάχνες από σύγνεφο, ψη-
λώνοντας ίσαμε τ’ αστέρια και σα να 
ξακτιδώθηκες πρωτόγεννη με τις 
λιόχαρες αυγές.

Η φύση έξω σήμερα, μια αείροη 
κίνηση μορίων πνευματικής επικονί-
ασης κι εγώ μια ατίθαση, τρομαγ-
μένη μέλισσα, μακριά απ’ το συγ-
γραφικό κιβούρι των υμενόπτερων 
εντόμων, ψιλοτρέχω στο αισθητικό 
μου δάσος, με ισχυρά κίνητρα απο-
δράσεων από το πληκτικό μου συνε-
χές. Θαρρώ πως εδώ κάτω, στο κάλ-
λος μιας απόκοσμης σύλληψης, το 
παιχνίδι των φωτοσκιάσεων συνθέ-
τει το ολόγραμμα των αγίων του, 
έτσι όπως θροΐζει η απλότητα στις 
ανασηκωμένες μοβ καμπανέλες του 
αγρού της γνώσης.

Δεν ήμουν σίγουρη, πως ήταν αυ-
τός... μα όμως λίγο το μελαχρινό του, 
λίγο το βήμα του, λίγο ο τρόπος που 
χωρούσε τον κόσμο γύρω του, με 
σκανδάλισε να σιγανέψω το τρέξιμο 

πίσω του, κρυφοματιάζοντας ένα 
κομμάτι χαρτί στο χέρι του, που μό-
λις και κατορθώνω να διαβάσω φευ-
γαλέα: «...Νιρβάμη».
...................................................................

Ξανακοιτάζω πολλές φορές το 
όνομα του μυστήριου αποστολέα και 
τους τελευταίους δύο στίχους του 
ποιήματος, δανεισμένους από το 
έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Οι 
αδερφοφάδες».

Όχι! Τ’ ορκίζομαι! Δεν θα ’μουν 
ποτέ διχασμένη για ανθρώπους σαν 
αυτόν. Δεν θα ’μουν ποτέ επιφυλα-
κτική για τις μεγάλες δυνατές ψυχές 
τους, την ευαισθησία, την καθαρό-
τητα, το εύρος της σκέψης τους. Δεν 
θα γινόμουν ανάξια για κείνο, που 
απ’ τις μνήμες των λόγων τους, παίρ-
νει πανανθρώπινες διαστάσεις, ζυ-
μωμένο με τη λάμψη μιας αλήθειας, 
που πονάει.

Δάκρυα μετάνοιας, αλμυρές βρο-
χές, προσφέρω σπονδή σ’ εξιλέωση 
παθών της εκλιπαρούσας συνείδησης 
του κόσμου μου... κι η καρδιά μου 
κόκκινο μαντήλι μ’ ένα γαρύφαλλο 
στο στερνό «Χαίρε!» αφημένο στο 
μνήμα του.

Ναι, φιλόσοφε Νίκο, αγαπημένε... 
Είχες δίκιο! «Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, 
είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά». Σ’ 
ευχαριστώ για τ’ ακριβά σου λό-
για.
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...ο Θεός μου; Στριγμώνεται ο Θεός στο 
κάθε μόριο σάρκας. Ο Θεός μάχεται στο 
κάθε πράμα. Φυτά, ζώα, άνθρωποι, είναι τα 
σκαλοπάτια που δημιουργάει ο Θεός για να 
πατήσει και ν’ ανέβει. Ο Θεός, ο Μέγας Εκ-

Μαριαλίνα Γκανά
στατικός. Το μυστήριο αγρίεψε, πλήθυνε ο 
Θεός. Ο Θεός μοχτάει... να της δώσει ... το 
πρόσωπο του. Ο πόνος η ουσία του Θεού 
μας. Δουλεύοντας τα φαινόμενα ... πλαταί-
νουμε την ουσία.

Η ουσία του Θεού μας είναι ο ΑΓΩΝΑΣ. 
Η ζωή είναι στρατιωτική θητεία στην υπη-
ρεσία του Θεού. Ο Έρωτας .... είναι η πνοή 
του Θεού, η αναπνοή του, απάνω στη γης!

Η ζωή ... είναι όργανο ... του Θεού. Η φω-
τιά είναι η πρώτη κι η στερνή προσωπίδα 
του Θεού μου. Πολέμα ... να δημιουργήσεις 
Θεό. Η προσιτή στις ανθρώπινες αίστησες, 
όλο Θεό συμπύκνωση των δυό τεράστιων δυ-
νάμεων του Σύμπαντου.

Τι θα πει σώζεται; Λευτερώνει το μέσα 
του Θεό.

Κι αν πίσω από την ορατή ακατάπαυστη 
ροή του κόσμου κρύβεται μια αόρατη ασά-
λευτη παρουσία. Να πώς πορεύεται στη γης 
ετούτη ο Αόρατος. Όλα είναι ένα. Είμαι χώμα 
από το χώμα του και πνοή από την πνοή του. 
Δίνω πρόσωπο, το πρόσωπο μου, στο χάος.

Το πρόσωπο το αρχέγονο που μάχεται 
δημιουργώντας. Κηρύχνει σε όλο το Σύ-
μπαντο επιστράτεψη. Μη ζητάς φίλους να 
ζητάς συντρόφους!
...................................................................

Λογοκλέβοντας τον καπετάν-Νίκο
Δεν είσαι ένα είσαι ένα σώμα στρατού. 

Όπως μάχεσαι για το μικρό σου σώμα, πΑς 
δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μιαν 
καρδιά στη Γης. Τον καρπό της φωτιάς, το 
Φως. Η Γης ... τρώει τα παιδιά της. Το 
άστρο πεθαίνει, μα το φως ποτέ του. Τι θα 
πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα 
τα σκοτάδια. Η Αδικία, η Σκληρότητα, η 
Λαχτάρα, η Πείνα είναι οι τέσσερεις φορά-
δες που οδηγούν το άρμα του απάνω στην 
κακοτράχαλή μας τούτη γης. Μα μέσα από 
τη χαρά κι από τον πόνο αναπηδάει αιώνια 
η ελπίδα να ξεφύγουμε από τον πόνο, να 
πλατύνουμε τη χαρά,-Νίκησε το στερνό, 
τον πιο μεγάλο πειρασμό, την ελπίδα. Τι 
θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις δυστυχίες. 
Ένας κύκλος είναι η λύτρωση. Κύματα ... 
οι αιώνες ανεβοκατεβαίνουν. Από τις δυό 
στράτες, διαλέγω τον ανήφορο. Είμαι ο μέ-
γας Αλήτης. Όξω από μένα τίποτα δεν 
υπάρχει. Είμαι η νύχτα που την τρώει το 
φως.

Αν δεν ακούσεις την Κραυγή τούτη να 
σκίζει τα σωθικά σου, μην ξεκινήσεις! Είναι 
το σύνθημα της Πορείας. Αρχίζει ... η μυ-
στική Πορεία. Είναι ένας στρόβιλος ... Είναι 
το Ρόδο των ανέμων! Η αρχέγονη Πνοή ... 
Την Πνοή τούτη μαχόμαστε να κάμουμε 
ορατή .... να μη μας φύγει ... είναι πάλι μια 
νέα μάσκα που κρύβει την Άβυσσο. Η κάθε 
στιγμή είναι μια άβυσσο που ανοίγει. Μη 
λες: «Αναμέρισε το παραπέτασμα, να δω 
την εικόνα!». Το παραπέτασμα, αυτό είναι 
η εικόνα.  
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Εξέτασε για ώρα μέσα της τα λόγια 
του μεγάλου ποιητή Νίκου Καζα-
ντζάκη: «Μην ντραπείς που έπαιξες 

καλά και έχασες. Να ντραπείς που έπαιξες 
κακά και κέρδισες»... Αναρωτήθηκε αυτή

Έλενα Χατζηγιάννη
για πόσες φορές στο πέρασμα της ζήσης 
της έπρεπε να ντραπεί που έπαιξε αυτή 
κακά και κέρδισε.

Αλήθεια κέρδισε; Πού είναι τώρα αυτά 
τα κέρδη; Τα γεύεται η ψυχή της; Πόσες οι 
φορές άραγε που θυμάται πως μάτωσε 
πολύ ή λίγο σαν έπαιξε καλά και έχασε; 
Αλήθεια μάτωσε; Πού είναι τώρα αυτά τα 
αίματα; Σκουπίστηκαν και καθαρίστηκαν 
τότε κι εξαφανίστηκαν στο διάβα του πολύ 
του χρόνου;... ή μήπως έχουν αφήσει ανεξί-
τηλα τα σημάδια τους απάνω στην άμορφη 
μάζα της όμορφης καρδιάς της;

Στα άξαφνα σκέφτηκε κάποιους ανθρώ-
πους που θέλουν και προξενούν τα αίματα. 
Γνωρίζουν πολύ καλά πόσο δύσκολα ξε-
πλένονται οι άλικοι αυτοί λεκέδες. Κι όμως 
αυτοί εκεί! Να λεκιάσουν! Τους πολλούς 
δεν τους μέλλει τι θα τραβήξει ο δίπλα για 
να τους καθαρίσει. Το μόνο που τους μέλ-
λει είναι να μην χάσουν αυτοί τους καλο-
καθισμένους τους στόχους...

Τότε, που πίστευε πως μάτωσε, ήτανε 
άραγε αίματα ή μία απλή κόκκινη γρατζου-
νιά; Είχαν πια ξεθωριάσει τόσο... ή με τα 
πολλά πλυσίματα μέσα στα πολλά τα χρό-
νια καθάρισαν ολότελα; Όμως η αμετανό-
ητα άδολη της καρδιά είχε αποδειχθεί αλό-

γιστη στους λεκέδες. Όσα πολλά κι αν τα 
χρόνια που είχαν περάσει, αυτή εξακολου-
θούσε δυστυχώς να μην μπορεί να διακρί-
νει τους καλοκαθισμένους στόχους των δί-
πλα και μετά πονούσε μουτζουρωμένη από 
τα αίματα και τις άλικες γρατζουνιές. Μι-
σός αιώνας κι αν είχε περάσει κι ολάκερος 
ακόμα... αχ... αυτής, όπως οι ως τα σήμερα 
πράξεις της μαρτυρούσαν, ποτέ της δεν 
της έμελλε να μάθει!
..........................................................................

Κάθε φορά πιότερο ευωδιαστά! Θαρρείς 
φορές... πως θέλουν να κατακτήσουν τα 
απάτητα ύψη. Κάθε φορά πιότερο αψηλά! 
Θαρρείς φορές... πως θέλουν να μαρτυρή-
σουν, πως μπορεί και από τη γη να κατορ-
θώσουν κάποια στιγμή στη ζήση τους ν’ αγ-
γίξουν με αξιοσύνη τ’ ανέγγιχτα ουράνια».

«Ειλικρινά θα πίστευε ο κάθε απλός άν-
θρωπος... πως θα μπορούσε να αξιωθεί η 
ψυχή του σ’ ετούτη εδώ την ζήση να ανθίσει 
τόσο πολύ, να καταφέρει να χρωματίσει ολά-
κερη τη φύση, να ευωδιάσει ολάκερη την 
πλάση, να αγγίξει τα ανέγγιχτα ουράνια;»... 
τόλμησα και ρώτησα αυτήν εγώ στα φανερά.

«Άραγε θα αξιωνόμουν ποτέ κι εγώ, άν-
θρωπος καθημερινός, που στα χρόνια τα 
πολλά επέτρεψα ή ακόμα και προσκάλεσα 
να μπουν στη ζωή μου και άγγελοι και δαί-
μονες, τώρα στα μετέπειτα να καλλιερ-
γήσω τόσο ποθητά άξια τη δική μου άδολη 
ψυχή, ως να πλημμυριστεί αυτή κάποτε 
από ονειρικούς άσπιλους παραδείσους;»... 
τόλμησα και ρώτησα το μέσα μου εγώ στα 
κρυφά... 
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Σε λίγες ώρες η κοινή ζωή με την 
Ελπίδα θα έφτανε στο τέλος. Ει-
κοσιτέσσερα χρόνια παντρεμένοι 

κι όμως οι υποψίες μου πως είχε εραστή 
είχαν δηλητηριάσει τη σκέψη μου έτσι

Αλέξανδρος Νίκας
που να μην μπορώ να συνεχίσω άλλο 
μαζί της. Φτάνοντας στην αίθουσα του 
δικαστηρίου που θα συζητούνταν η υπό-
θεση του διαζυγίου μας διαπίστωσα πως 
αυτό θα γίνονταν πολύ αργά, εάν δεν 
αναβάλλονταν, αφού ήταν μόλις προτε-
λευταία στο πινάκιο. Συμφωνήσαμε με τη 
δικηγόρο μου να συναντηθούμε κατά τη 
μία το μεσημέρι έξω από τη δικαστική 
αίθουσα. Τόσες ώρες δεν είχα καμία διά-
θεση να παρακολουθήσω τις υποθέσεις 
των άλλων, οπότε ψάχνοντας για ήσυχο 
μέρος προκειμένου να βάλω σε μια τάξη 
τις σκέψεις μου βρέθηκα σ’ ένα καφενείο 
σε κάποιο στενό δρομάκι της Κυψέλης. 
Μόλις μπήκα στο χώρο, μου έκανε ιδιαί-
τερη εντύπωση ο διάκοσμος τόσο στα 
τραπεζοκαθίσματα όσο και στους τοί-
χους. Στη μια πλευρά υπήρχαν τα ψυγεία 
και ο πάγκος του καφετζή, στην άλλη η 
τζαμαρία που έβλεπε στο δρόμο, ενώ δί-
πλα από την τζαμαρία ο τοίχος ήταν δι-
ακοσμημένος με φωτογραφίες ηθοποιών 
περασμένων δεκαετιών. Ακριβώς απένα-
ντι από τη τζαμαρία δέσποζε στο κέντρο 
του τοίχου και σε μεγάλη κορνίζα μια 
φωτογραφία του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ 
δεξιά της υπήρχε μια φωτογραφία του 

Άντονι Κουήν να χορεύει συρτάκι από την 
ταινία «Ζορμπάς» και αριστερά μια φω-
τογραφία με τον Αλέξη Γκόλφη κι άλλους 
ηθοποιούς από το σήριαλ της τηλεόρασης 
«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται». Κάθισα 
στο γωνιακό τραπέζι και παράγγειλα τον 
καφέ μου. Ένα αχνό χαμόγελο διαγρά-
φηκε στα χείλη μου σκεφτόμενος πως τον 
αυριανό καφέ θα τον πίνω απαλλαγμένος 
από την Ελπίδα.

Στη μέση του καφενείου υπήρχε μια 
παρέα από τέσσερα άτομα, τρεις άντρες 
και μία γυναίκα, που συζητούσε φωνα-
χτά και με ενοχλούσε αλλά μετά από 
λίγο κέντρισε το ενδιαφέρον μου η συ-
ζήτηση τους.
..........................................................................

Κοίταξα τη δικηγόρο μου που συνέ-
χιζε να χαμογελάει, ξανακοίταξα την Ελ-
πίδα στα γαλαζοπράσινα μελαγχολικά 
μάτια της, είδα σε αυτά την υπερηφά-
νεια της, την πλησίασα με σταθερό βήμα, 
την αγκάλιασα σφικτά, τη φίλησα και 
είπα «Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και 
λιτοδίαιτο - ένα ποτήρι κρασί, ένα κά-
στανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή 
της θάλασσας. Τίποτα άλλο». Της χάι-
δευα τα μαλλιά όταν την άκουσα να 
λέει: «Μια αστραπή η ζωή μας... μα προ-
λαβαίνουμε».

Χαμογέλασα ικανοποιημένος και την 
έπιασα από το χέρι όπως παλιά, αφήνο-
ντας τους δικηγόρους μας να κοιτάνε 
άφωνοι την ώρα που φεύγαμε... για να 
προλάβουμε! 
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Γράμματα που δεν έστειλα ποτέ
(Οι επιστολές που ακολουθούν είναι 
ανεπίδοτες επιστολές αφιερωμένες 
στο Νίκο Καζαντζάκη, σταχυολογημέ-
νες απ’ το εφηβικό μου ημερολόγιο 
1980-1981).

Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη
1η επιστολή
Αγαπημένε μου παππού!
Νιώθω μεγάλη χαρά που κινώ για ένα 
δύσκολο σκοπό κι έχω γύρα μου συ-
νεργάτη φλογερό και τίμιο· να με κα-
θοδηγεί και να γαληνεύει τις φουρτού-
νες μου να μη με καταπνίξουν· να με 
κρατά στο δρόμο σπιρουνίζοντας κάθε 
τόσο το μυαλό να μη το αποβλακώνει 
η σιγουριά και η βεβαιότητα.

Με σπιρουνίζεις, παππού. Με σπι-
ρουνίζεις να ανακαλύπτω τα μονοπά-
τια του Θεού που δεν αφήνουν τη ψυχή 
να σαπίσει. Μου κρατάς το χέρι. Προ-
χωρούμε. Δε σταματάς καθόλου να με 
καθοδηγείς. «Μη φοβάσαι τη φτώχια, 
τη γύμνια, φτάνει να ’χεις καλό συ-
ντρόφι» μου λες. Κι εγώ σ’ ακούω και 
ραγίζω από συγκίνηση. Καταλαβαίνω 
πως με τα δάκρυα δεν μπορώ να γυ-
ρίσω τους νερόμυλους του Θεού, να 
σπάσει το στάρι και να ζυμώσω ψωμί. 
Έτσι, σταμάτησα πια να κλαίω. Τα δά-
κρυα μούλιασαν τις πληγές μου· άνοι-
ξαν το καύκαλό τους κι αφόρμισαν το 
«είναι» μου. Εκείνο που προσπαθώ: εί-
ναι να κρατήσω κατάκαρπο το δέντρο 
της εφηβικής μου άνθησης. Κι ας βλέπω 

το βαθύσκιωτο κι αγέλαστο πρόσωπο 
της κοινωνίας... Κι ας παίρνω την ακα-
ταλαβίστικη απάντηση του πατέρα 
«γιατί είναι μαύρη η καρδιά της κου-
τσουπιάς...» στο ερώτημά μου: «Γιατί 
δεν γελάει τ’ αχείλι σου, πατέρα;».

Τότε, θυμάμαι τα λόγια σου: «Τρέξε 
να προφτάσεις την αρχή της τελε-
τής...» κι αφήνομαι να σου εμπιστεύο-
μαι όλα τα μυστικά μου!..

26 Οκτώβρη 1980
...................................................................

Θα κάνω οικονομίες από το λιγοστό 
χαρτζιλίκι μου. Θα ζωγραφίσω το πορ-
τρέτο σου. Θα το τοποθετήσω σε πε-
ρίοπτη θέση. Θα τακτοποιήσω ονει-
ρικά πλάι του τις επιστολές και θα 
στις αναγνώσω. Θα πάρω θαρρετά τα 
χειρόγραφά σου, θα καθίσω στο παρα-
γώνι μαζί με τον πατέρα. Θα του μι-
λήσω σταράτα για τον μεγάλο μου 
σεβντά κι έπειτα θα του τραγουδήσω 
το αγαπημένο σου τραγούδι για να 
του γαληνέψω την ψυχή:
Σπυρί πιπέρι έσπειρα
στης Μαργαρώς τα χείλη
κι εκείνο πυκνοφύτρωσε
δεντρί μεγάλο.

Ρωμαίοι το θερίζουνε,
Τούρκοι το κουβαλούνε
και η Μαργαρώ τ’ αλώνιζε
στο άλογο καβάλα.

Μάιος 1981
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Το δώρο!

Πώς είναι δυνατόν, ένα παιδικό 
χεράκι να εκφράσει με μια 
κίνηση την ψυχούλα του!... 

προσφέροντας ένα δωράκι στους γο 
νείς του πατέρα του! Που γι’ αυτούς,

Λευτέρης Χ. Αρμελινός
είναι το επιστέγασμα, η έκφραση, η 
παρουσία τους, στους αγώνες της 
ζωής...

Αφού περνώντας διαδοχικά από 
γενεά σε γενεά, τα μηνύματα που 
σφυρηλατούνται απ’ τους εκάστο τε 
κτήτορες, δημιουργούν τις πνευμα-
τικές αξίες στις οικογένειες, στην 
κοινωνία.

Αλλά ας κάνουμε μια μικρή αλλά 
τόσο ευχάριστη αναδρομή των τριών 
εικοσιτετραώρων... Το αεροπλάνο 
αποκολλάται από τον αεροδιάδρομο 
της μυστηριακής χώρας της Αιγύ-
πτου στο Κάιρο, με την εκκωφαντική 
φασαρία της πίεσης των μηχανών 
για την απογείωση.

Με αναταράξεις για λίγο, περνά 
την πυκνή γκριζωπή νέφωση και σε 
λίγα λεπτά οριζοντιώνεται στα 
35.000 πόδια ήρεμα.

Πάνω μας ο γαλάζιος ουράνιος 
θόλος φωτισμένος απ’ την ανατολή, 
ένα σκηνικό απείρου κάλλους, που 
παρατηρούμε απ’ το φινιστρίνι του 
αεροσκάφους, μας μεταφέρει σε πί-
νακες της αναγέννησης, αφού από 
κάτω μας τα αιωρούμενα λευκά 

σύννεφα, φωτισμένα και αυτά από 
τον μέγιστο φωτεινό, πλανήτη. Νο-
μίζεις ότι πετάς πάνω από τις άπει-
ρες κορφές των χιονισμένων Ιμαλα-
ΐων. Η Αίγυπτος είναι η νέα “προ-
σωρινή” χώρα παραμονής της οικο-
γένειας του παιδιού μας μετά τη 
Ρου μανία, συνέχεια αποστολής της 
πολυεθνικής που εργάζεται ο γιος 
μας.
...................................................................

Το συναίσθημα αγόρι μου στον 
άνθρωπο, δεν είναι μόνο σ’ αυτόν 
που το εκφράζει. Αλλά και σ’ αυτόν 
που δεν το εκφράζει, αλλά το νιώθει. 
Αν όμως αυτός που το εκφράζει 
αλλά και το νιώθει βρίσκει ανταπό-
κριση και το πηγαίνει πάρα πέρα 
σαν παράδειγμα, είναι το τέλειο!

Παίρνεις τη σκυτάλη ας πούμε απ’ 
τους προγόνους σου, την δίνεις στα 
παιδιά σου, αυτά με τη σειρά τους 
στα εγγόνια σου... αυτά στα παιδιά 
τους κ.τ.λ. κ.τ.λ. Και συνεχίζεται!

Τότε δημιουργείται η παράδοση, 
η κληρονομιά! Και για μας η ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΑ είναι η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ 
που αισθανόμαστε για τα παιδιά και 
εγγόνια μας...
Να είστε ΟΛΟΙ καλά.
Με αγάπη, χαρά και ευχαριστίες.
Η γιαγιά Ευφροσύνη και ο παππούς 
Λευτέρης.
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Ο ταξιδιώτης Νίκος Καζαντζάκης

Το τεράστιο υπερωκεάνιο με την 
πλανεύτρα ονομασία «Νέα Γη», 
αχνοφάνηκε στον πεντακάθαρο 

αχαϊκό ορίζοντα, που έφτανε μέχρι απέ-
ναντι στις ακτές του Μεσολογγίου, αφή

Λευτέρης Τσιρώνης
νοντας πίσω του ένα κατάμαυρο, πυκνό 
σύννεφο καπνού, που έβγαινε από τα 
έγκατα του ελπιδοφόρου σκάφους και 
μετέφερε χιλιάδες μαυρισμένες από τη 
με γάλη φτώχια, νεανικές ψυχές, αρχές 
του 1920, λίγο πριν τη μεγάλη εθνική 
καταστροφή του ’22, προερχόμενο από 
το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, προς τη 
«Γη της Επαγγελίας», που δεν ήταν 
άλλη από τη Νέα Υόρκη και τις γύρω 
περιοχές. Έπιανε δε και στο λιμάνι της 
αχαϊκής μεγαλούπολης, στην Πάτρα, στο 
μώλο του Αγίου Νικολάου, όπου εκατο-
ντάδες υποψήφιοι μετανάστες, κυρίως 
Ηπειρώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι, εί-
χαν από την προ ηγουμένη ξεπεζέψει με 
τα μπαγκάζια τους και τους τεράστιους 
υφασμάτινους μπόγους τους, που ήταν 
γι’ αυτούς ολόκληρη η περιουσία τους, 
πέρα από τα βαριά ολόμαλλα ρούχα που 
φορούσαν. Πολλοί απ’ αυτούς είχαν έρ-
θει με το ατμόπλοιο από την Κόπραινα 
της Άρτας ή και από τη Σαλαώρα του 
Αμβρακικού κόλπου και είχαν ήδη τα-
λαιπωρηθεί αφάνταστα μέχρι να φτά-
σουν στην Πάτρα, με πρώτο τους προο-
ρισμό, τη Γένοβα στην Ιταλία και μετά 
τη Μασσαλία, στη Γαλλία, πρν ξανοι-

χτούν στον Ατλαντικό ωκεανό και πιά-
σουν στο Λίβερ πουλ, στην Αγγλία.
..........................................................................

Όταν τελικά το καράβι έπιασε στο λι-
μάνι της Μασσαλίας, ο κυρ-Νίκος κρατώ-
ντας στο ένα του χέρι τη βαλίτσα του και 
στο άλλο το τσιμπούκι του, κινήθηκε 
προς το μέρος των συνταξιδιωτών του, 
που τους είχε κιόλας συμπαθήσει όλες 
αυτές τις μέρες της συγκατοίκησης στην 
καμπίνα του, και εκείνοι όταν τον πρό-
σεξαν να πηγαίνει προς αυτούς, όρμησαν 
πάνω του και τον αγκάλιασαν με δά-
κρυα στα μάτια, αφού ένιωθαν ότι έχα-
ναν έναν θεόσταλτο άνθρωπο, που ήταν 
το στήριγμά τους αυτό το διάστημα, και 
με δάκρυα ευγνωμοσύνης τον αποχαιρέ-
τισαν, αφού νωρίτερα του είχαν ετοιμά-
σει ένα μικρό και αληθινό δώρο. Ένα 
τυλιγμένο άσπρο μαντήλι, με λιγοστά 
καρύδια και σύκα από το απόθεμά τους, 
με τα οποία ανταπέδιδαν το μεγάλο 
καλό που τους έκανε, χωρίς να έχει υπο-
χρέωση και αποχωρίζονταν πιό πλούσιοι, 
από όταν ξεκίνησαν, γιατί άκουσαν και 
έβαλαν στο φτωχό τους το μυαλό, πράγ-
ματα που κανένας μέχρι τότε δεν μπό-
ρεσε να τους πει και με τον τρόπο που 
τα ’λεγε ο κυρ-Νίκος ο Καζαντζάκης. 
Αυτός ο σπόρος ήταν που έσπει ρε ο Νί-
κος Καζαντζάκης στις ψυχές όλων μας 
και άνθισαν τα γράμματα και οι τέχνες 
στην πατρίδα μας και δίκαια αποκλή-
θηκε «Ο Μεγάλος Έλληνας».
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Αξημέρωτα φτάσαμε στο λιμάνι της 
Σούδας, τέλος Νοεμβρίου. Σε λίγο 
ένα μαβύ πρωινό υποδεχόταν το 

σκοτάδι της νύχτας. Η κακοκαιρία χτυ-
πούσε αλύπητα όλη τη νύχτα το καράβι.

Χρήστος Θ. Γκούμας
Τα τεράστια κύματα το κοίταζαν και ήθε-
λαν να το καταπιούν με τις τεράστιες 
γλώσσες τους, όμως εκείνο έφτασε με 
ασφάλεια στο λιμάνι. Έφτασα στην Κρήτη 
να προσκυνήσω τα χώματα που έζησε και 
μεγαλούργησε ένας από τους νεότερους 
και πλέον αξιόλογους συγγραφείς όλων 
των εποχών, Νίκος Καζαντζάκης.

Γέννημα της Κρήτης εμβάθυνε με τον πιο 
δυνατό τρόπο στις αδικίες που χτυπάνε 
κάθε αδύναμο άνθρωπο και μεγαλούργησε 
με τη διορατικότητά του στα θέματα που 
απασχολούνε τον άνθρωπο, τον τότε και τον 
τώρα. Έσκυψε με τόλμη στους αγώνες που 
δίνει ο κάθε άνθρωπος για να κερδίσει τις 
χαμένες ευκαιρίες που του στερούν οι κυ-
βερνήσεις, σε συνδυασμό με την μονόπλευρη 
πλευρά της Εκκλησίας που ζητά να έχει το 
μονοπώλιο στις ζωές των απλών ανθρώπων, 
καταδυναστεύοντας με απειλητικές τιμω-
ρίες κάποιες ξεχωριστές αντιλήψεις που 
μπορεί να έχουν κάποιοι πέρα από αυτές 
που πρεσβεύει η Εκκλησία. Η θρησκεία γι’ 
αυτούς που γνωρίζουν, είναι η αγάπη και η 
δοτικότητα προς όλους εκείνους που έχουν 
ανάγκη. Η απειλή του αφορισμού κυνη-
γούσε τον Καζαντζάκη σε όλη του τη ζωή 
και αν υπήρχε ο παλιός μεσαίωνας θα κιν-

δύνευε να έχει την ίδια τύχη με τον εξίσου 
ανατρεπτικό Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, το 
ζωγράφο, όταν βρισκόμενος στο Τολέδο της 
Ισπανίας κινδύνεψε να καεί στην πυρά και 
αυτός για τις προοδευτικές του ιδέες.
..........................................................................

Ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να προ-
χωρήσουν πέρα από την εποχή τους όπως 
την είχε ο Καζαντζάκης, ο οποίος νωρίς, με 
τη διορατικότητά του και τη διαύγεια του 
πνεύματός του, εντόπισε τη μελλοντική 
παγκοσμιοποίηση και ότι αυτή θα ανέ-
τρεπε το μέχρι τότε κατεστημένο. Οι προ-
οδευτικές δημοκρατικές του ιδέες είχαν 
αντιληφθεί την αδικία που ερχόταν καλπά-
ζοντας στην ανθρωπότητα και θα έφερναν 
τα πάνω κάτω στις τάξεις των ανθρώπων 
και των θρησκειών. Πολλές φορές χρειάζο-
νται άνθρωποι με σωφροσύνη και διορατι-
κότητα για να νιώσουν ό,τι πρόκειται να 
γίνει σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο πλανήτη.

Ο Καζαντζάκης κατόρθωσε να δημιουργή-
σει μία λογοτεχνική προσωπικότητα, η οποία 
παραμένει αναλλοίωτη και ανόθευτη μετά 
από αρκετές δεκαετίες. Ο λόγος του αναγεν-
νιέται στον 21ο αιώνα, ένας βαθιά στοχαστι-
κός φιλοσοφικός λόγος με έντονο θεολογικά 
υπαρξιακό υπόβαθρο. Είναι άλλωστε και ο 
μόνος που ασχολήθηκε με όλα τα λογοτεχνικά 
είδη, μυθιστόρημα, ποίηση, δοκίμιο, ταξιδιω-
τική διήγηση, θέατρο, παιδικά βιβλία, μετα-
φράσεις. Ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας 
και έγινε ένας συγγραφέας με οικουμενικό 
χαρακτήρα, ξεδιπλώνοντας ένα συγγραφικό 
ταλέντο παγκόσμιας εμβέλειας. 
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Ο γιος του μάγου

Κάποτε, ένας θρυλικός μάγος, θύ-
μωσε πολύ με το γιο του βλέπο-
ντας φανερά πως δεν είχε ενδια-

φέρον για την κληρονομιά του. Αρνιόταν 
τα διάφορα τεχνάσματα της μαγείας.

Χαρούλα Παρώνη
Εκείνος ήθελε να ζει σαν απλός άνθρω-
πος. Αυτό εξαγρίωνε φοβερά το μάγο 
και μέχρι να αλλάξει γνώμη, τον τιμώ-
ρησε κλείνοντάς τον σε ένα τεράστιο πέ-
τρινο πυθάρι, διατάζοντας τα ξωτικά να 
του πετάνε τις πιο αηδιαστικές τροφές 
για να ζήσει.

Η κακία του μάγου απλώθηκε παντού, 
κατασπαράζοντας κάθε φορά τους αν-
θρώπους και παίρνοντας εκδίκηση για 
το γιο του. Οι άνθρωποι είχαν πανικο-
βληθεί, τους τρόμαζε η ιδέα πως ο γιος 
του θα τον απαρνιόταν ξανά.

Πέρασαν είκοσι ολόκληρα χρόνια και 
ο γιος του, ο Μαρκ, δεν άλλαζε. Όσο κα-
ταλάβαινε ο μάγος ότι γερνούσε και 
έχανε τη δύναμή του, τόσο πιο μεγαλύ-
τερο κακό προκαλούσε.

Απελπισμένος ξανά πήγε να τον πα-
ρακαλέσει, μα ο Μαρκ ήταν όπως πάντα 
αδιάφορος. Ο μάγος, μουγκρίζοντας από 
θυμό, έφυγε, αλλά την ώρα που άνοιγε 
το τεράστιο καπάκι του πυθαριού, ακού-
μπησε η θήκη πάνω και έπεσε το τερά-
στιο μαχαίρι.

Το παλικάρι όλον αυτόν τον καιρό δεν 
έχανε το κουράγιο και γυμναζόταν στο 
τεράστιο πυθάρι. Ονειρευόταν τη στιγμή 

που θα βγει έξω. Έσκυψε να πάρει από 
χάμω το μαχαίρι καταβάλλοντας τερά-
στιες προσπάθειες, δίνοντας με δύναμη 
ένα χτύπημα στο τεράστιο τοίχωμα του 
πυθαριού. Τότε με μεγάλη έκπληξη είδε 
πως έφυγε ένα μικρό κομματάκι. Αρχισε 
να πανηγυρίζει από τη χαρά του, ώσπου 
στο τέλος κατάφερε να κάνει μια μικρή 
τρύπα να μπορεί να βλέπει το πράσινο 
λιβάδι με τα πολύχρωμα λουλούδια που 
απλωνόταν μπροστά του.

Κουρασμένος και καταϊδρωμένος, κά-
θισε να ξεκουραστεί, αλλά ξάφνου στα 
αυτιά του ερχόταν μια γλυκιά γυναικεία 
φωνή. Σηκώθηκε να δει αν ερχόταν από 
έξω ή αν ήταν γέννημα της μοναξιάς του.
«Έλα αγάπη μου απ’τη χώρα σου την 
μακρινή
εσένα περιμένω πάντα από παιδί.
Έλα αγάπη μου στη ζωή μου
ένα πρωινό το όνειρο μου αληθινό θα βγει».
..........................................................................

Με μια γρήγορη κίνηση της αφαιρεί το 
χρυσό δόντι σε κλάσματα δευτερολέπτου 
φορώντας το εκείνος. Αποκτώντας την 
ίδια στιγμή όλες τις μαγικές ικανότητες, 
ρίχνοντας αλύπητα τη Ραχήλ και όλους 
τους μάγους σε τεράστιες φλόγες. Κρα-
τώντας τη μαγική του δύναμη τόσο ώστε 
να ελευθερώσει την Κάθριν και όλους 
εκείνους τους πονεμένους ανθρώπους.

Επιτέλους τώρα έτρεχαν χέρι-χέρι 
μέσα στα καταπράσινα λιβάδια ευτυχι-
σμένοι, ζώντας αυτοί καλά και εμείς κα-
λύτερα. 
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Μέσα, λίγο μετά, εκεί κατά τις 20 
Αυγούστου, σχεδόν τελη καλο-
καιριού, τότε που ο καιρός αλ-

λάζει ανεπαίσθητα, χάνει τη βαριά ζέστη 
κι η θαλασσα αλλαζει χρώμα απ’ το δι-

Μάριαμ Συρεγγέλα
άφανο κυανό προς το πιο βαθύ και λίγο 
μουντό μπλε, σα να την σκιάζει ο ουρα-
νός, σαν κάτι να βαραίνει πάνω της παρ’ 
ολο που ο ήλιος λάμπει το ίδιο, εκτος κι 
αν είναι πάντα η ιδέα μας ότι σκουραίνει 
κι η άμμος, ότι οι σκιές μακραίνουν πιο 
σύντομα.

Πάντως ο κόσμος είναι λιγότερος στην 
παραλία, είναι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα 
ακόμη και τα πιτσιρίκια δεν σκούζουν 
λες και διαισθάνονται ότι πλησιάζει 
εκείνο το απεχθές σχολείο μαζί με όλες 
τια απαγορεύσεις που φέρει παρέα του. 
Αυτό το «προς το τέλος» έχει μια κρυφή 
μελαγχολία, είναι εκείνο το ενδιάμεσο, 
το μεταξύ εκείνου που δεν έχει τελειώ-
σει κι εκείνου που δεν έχει αρχίσει, μια 
αδρανής αναμονή, διότι ξέρεις τι πρόκει-
ται να συμβεί κι άρα δεν έχεις να περι-
μένεις τίποτα.

Η παραλία είναι σίγουρα πιο ήσυχη, 
ακόμη και το κύμα πάει κι έρχεται πιο 
σιγά, γλείφει την άμμο πιο γλυκά, ίσως 
και λιγάκι διστακτικά; Κι ο κόσμος μέσα 
στη θάλασσα είναι λιγότερος και πιο ήρε-
μος. Δεν πλατσουρίζουν σαν τρελοί, δεν 
φωνάζουν, ειδικά εάν είναι μετά το μεση-
μερι. Μπαίνουν και όρθιοι μες το νερό, 

συζητούν μεταξύ τους με χαμηλές φωνές. 
Βλέπεις τους ώμους και την πλάτη και το 
κεφάλι να εξέχει απ’ το νερό και τα χέρια 
που κινούνται να συνοδέψουν τα λόγια.
..........................................................................

Θέλει δύναμη όλο αυτό, θέλει να ξε-
περάσεις τον εαυτό σου και κάθε τι 
γύρω σου ώστε ν’ αντέξεις τον πόνο σου 
και του άλλου συνάμα, κυρίως του άλ-
λου... Μου ήρθε μια φράση του Καπετάν 
Μιχάλη: «Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι 
δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει». 
Αντέχει διότι θελει, δεν είναι τίποτα 
αλλο εκτός απ’ τη θέλησή του.

Ο νεαρός βούτηξε κι εξαφανίστηκε 
κάτω απ’ το νερό, το κύμα έκλεισε πάνω 
του, σηκώθηκε σ’ ένα μικρό λοφίο αφρού 
και τον κατάπιε για λίγο πριν αναδυθεί 
ξανά αυτός με φόρα, το πρόσωπό του 
στραμμένο προς τον ουρανό, κοντά στην 
μητέρα του. Κι αυτή απομακρύνθηκε να 
του κάνει χώρο ώστε να μπορέσει να 
πάρει ανάσα, να μείνει μόνος μες το 
βαθύ μπλε που τον υποβάσταζε, να μεί-
νει μόνος όσο χρειαζόταν χωρίς το βάρος 
της δικής της σκιάς μέσα στη δική του.

Η αγάπη, που είναι τόσο βαθιά, τόσο 
ανείπωτη, μπορεί να εκφραστεί τόσο 
απλά, με τόσο λίγα, μ’ έναν τόσο αδιό-
ρατο τρόπο, ώστε να γίνεται σχεδόν αό-
ρατη, να περνάει, δίχως να είναι κρυφή, 
απαρατήρητη όμως κι αθωρητη αν δεν 
κοιτάξουμε κάπως πιο προσεκτικά.

Έμεινα να κοιτάω με το μισάνοικτο 
βιβλίο στα χέρια.... 
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Πρώιμο ταξίδι

Να τονέ πας στο λιμάνι της Νάξου, 
κυρα-Αρετή, εκεί θα τονε παρα-
λάβουνε οι Φράγκοι μοναχοί της 

σχολής, είπε και μου έτεινε τα πράγματα 
του παιδιού ο κυρ-Μιχάλης! Το ταξίδι

Μαρία Διαμαντοπούλου
δεν είν’ μεγάλο!

Έτσι βρέθηκα να κρατώ στο ένα μου 
χέρι τη βαλίτσα του Νίκου και στο άλλο 
το μπαξίσι που μου έδωσε κρυφά ο κύ-
ρης του, έτσι όπως όταν μάθαινα τα 
πρώτα γράμματα στο γιο του!

Ήμουν δασκάλα στην Κρήτη, πήγαινα 
να δω τους γονείς μου στη Νάξο, όταν ο 
καπετάν Μιχάλης μου πρότεινε να ταξι-
δέψω προσέχοντας το δεκατετράχρονο 
κοπέλι του. Ανεβαίνοντας στο καράβι 
είχα ήδη μετανιώσει γι’ αυτό που ανέ-
λαβα, μα ντρεπόμουν να φωνάξω πίσω 
εκείνον τον άγριο, αγέλαστο, ψηλό κρη-
τικό, που χαιρέτισε και τους δυο μας διά 
χειραψίας.

Εγώ κοίταζα το παιδί που προπορεύ-
ονταν κι έβλεπα δυο κόσμους, έναν ολό-
κληρο την Κρήτη, περήφανη, με την πρε-
πιά παραμάσχαλα κι έναν άλλο, όλα τα 
εφηβικά, τα ορμητικά, τα παθιασμένα, 
τα λεύτερα. Παρέα η μια οικουμένη με 
την άλλη, άλλοτε ταιριαστές, άλλοτε 
εμπόλεμες και το αγόρι κατ’ εικόνα και 
καθ’ ομοίωση πότε της μιας, πότε της 
άλλης και πότε και των δυο μαζί.

Οι επιβάτες με προσπερνούσαν χωρίς 
εγώ να τους βλέπω, άκουγα μονάχα το 

ναύτη να φωνάζει διάφορα ονόματα ξε-
κομμένα Αλέξης... Χριστόφορος, Κων-
σταντίνος..., Ιωάννης..., Οδυσσέας..., Αλέ-
ξανδρος και σχόλια γύρω μου: «Μα 
ποιος είν’ τούτος;», «Δεν βλέπει...», «Πα-
τάτες λέει να φυτέψουμε», «Ήταν στου 
Ρωμανού την πύλη...», « Φραγκίσκος...». 
Δεν είχα νου μελλοντικό να καταλάβω, 
μόνο άκουγα.
..........................................................................

Δεν μιλούσα με κανέναν, λόγιαζα μό-
νος μου τους δικούς μου ήρωες, το Χρι-
στό να μου μιλεί σα φίλος, τον Κυβερ-
νήτη Καποδίστρια να μου δίνει τον οβολό 
του, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να 
’τοιμάζεται να πολεμήσει, ξέροντας πως 
θα πεθάνει, τον Χριστόφορο Κολόμβο να 
μου ’ξηγεί καινούριους δρόμους. Γροι-
κούσα τον Όμηρο να μου μιλεί για τον 
Οδυσσέα που θέλει λέει να κάμει κι 
άλλα ταξίδια, τον Αλέξανδρο το Μέγα 
να μιλεί στα παιδιά... Μόνος ήμουν κυ-
ρα-Αρετή, μα όλοι αυτοί που είδες θα 
γίνουν βιβλία μου και τώρα μάχονται με-
ταξύ τους, ποιος θα φτάσει πρώτος στον 
προορισμό μου.

Εγώ έμεινα άφωνη, μάζεψα τους πα-
πύρους στη βαλίτσα, σκέφτηκα και του 
είπα θαρρετά:

Είναι νωρίς ακόμη, πες τους να κά-
μουν υπομονή!. Ακούγεται τότε η φωνή 
του καπετάνιου από ψηλά:

Η Νάξος μπροστά, ετοιμαστείτε φτά-
σαμε στον προορισμό μας!
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Επιτύμβια στήλη

Δεκαετία του ’90, στις αρχές θα 
ήταν, κι εγώ πια ώριμος φοιτητής 
στην πόλη του Ηρακλείου, περι-

πλανιέμαι απόγευμα στους δρόμους, μα-
κριά από το κέντρο, πού και πού μπαίνω 

Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης
σε αποκεντρωμένα βιβλιοπωλεία για να 
πάρω τροφή για τις αναζητήσεις εκείνης 
της εποχής. Ο καιρός καλός, θα ήταν 
τέλη Ανοιξης, και γω πήρα να ανηφορίζω 
ένα δρομάκι, που έβγαζε σε ένα ύψωμα 
κοντά στο γήπεδο του Εργοτέλη, ιστο-
ρική ομάδα της πόλης, που όμως εκείνη 
την περίοδο παρήκμαζε. Αναζητούσα 
λίγη ελευθερία στον ορίζοντα κερδίζο-
ντάς τη, με τη πανοραμική θέα του υψώ-
ματος. Φτάνοντας αντίκρισα να ορθώνε-
ται ένας μεγάλος μεταλλικός σταυρός 
και πλησιάζοντας διέκρινα το μνήμα. 
«Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, 
είμαι ελεύθερος». Εκεί ήταν η τελευταία 
κατοικία ενός ελεύθερου, εξόριστου για 
τα τότε ήθη.

Τον θαύμασα για άλλη μια φορά, πι-
στός στις αξίες που πρέσβευε μέχρι το 
τέλος. Αυτός που αγαπήθηκε και μισή-
θηκε όσο λίγοι, που αναμετρήθηκε με 
τους πειρασμούς, με το πνεύμα αδού-
λωτο, δεν έσκυψε το κεφάλι, ούτε λογά-
ριασε το κόστος, μια ζωή παλεύοντας να 
φανεί άξιος των προγόνων και να μετα-
λαμπαδεύσει στους επόμενους την σπίθα 
της σκέψης του. Ταξίδεψε και μελέτησε 
όσο μπορούσε, δείχνοντας το δρόμο. Για 

πολλούς έγινε δάσκαλος, πνευματικός, 
πατέρας.
..........................................................................

Σα συμφιλιωθείς με τον εαυτό, έρχε-
ται η γαλήνη. Και δε μιλάμε για την 
ασυνειδησία. Είναι όταν μπορεί να σε 
πάρει ύπνος γλυκύς και τα όνειρα να 
είναι αμόλευτα και καλά. Τότε που τί-
ποτε δε θα σε τυραννάει, μήτε στον ύπνο 
μήτε στον ξύπνιο.

«Και στο πιο αψηλό κλαδί μου, για 
χατίρι σου, θα βάλω την καρδιά μου να 
κελαδήσει, με το κεφάλι απάνου προς το 
φως, να κελαδήσει σαν το αηδόνι που 
πέφτει κάτω απ’ το πολύ τραγούδι κι 
είναι το ραμφί του αιματωμένο».

Τότε θα έχεις επιτελέσει το έργο σου, 
οι ρίζες σου βαθιά χωμένες θα είναι ευ-
χαριστημένες, και η ζωή θα έχει αποκτή-
σει το νόημά της.

Και σαν έρθει η πολυπόθητη γαλήνη, 
κοπάσουν τα ανταριασμένα κύματα της 
ψυχής και οι δυνάμεις δε με έχουν εγκα-
ταλείψει, θέλω να αφεθώ σε ούριους 
ανέμους, να ανοίξω πανιά και να ταξι-
δέψω στα πέρατα της γης, να βγάλω 
φτερά και να σχίσω τους αιθέρες ακού-
ραστα, μεταναστεύοντας από τόπο σε 
τόπο. Να γνωρίσω την απεραντοσύνη, να 
προσκυνήσω χώματα απάτητα. Να χαθώ 
στο άπειρο, ήρεμα και γαλήνια, σα τη 
πιο φυσική κατάληξη ενός διάττοντος 
αστέρος. Το αίμα μου θα συνεχίσει να 
κυλάει στις επόμενες γενιές και η ανά-
μνηση θα ’ναι αεί ον. 
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Άτιτλο

Στην αρχοντική έπαυλη με τη 
μαρμάρινη σκάλα και την επι-
βλητική είσοδο, έναν παράδεισο 

αρχιτεκτονικής δεξιοτεχνίας ιδιοκτη-
σία κάποιου τσιφλικά μιας άλλης επο-

Ελένη Λιόση
χής, στεγαζόταν τον τελευταίο μισό αι-
ώνα η τοπική βιβλιοθήκη μιας ήσυχης 
συνοικίας των Αθηνών, καμάρι των ντό-
πιων κατοίκων και ας φάνταζε για κά-
ποιους παράταιρη δίπλα στις νεόχτιστες 
κατοικίες. Οι επισκέπτες της βιβλιοθή-
κης, είχαν την ευκαιρία να γίνουν μάρ-
τυρες της παλαιότερης ιστορίας, θαυμά-
ζοντας τόσο τον διάκοσμο του κτιρίου 
όσο και την τεράστια συλλογή βιβλίων, 
πολλά από τα οποία ήταν πραγματικοί 
θησαυροί, αφού επρόκειτο για πρωτό-
τυπα κείμενα συγγραφέων της προπολε-
μικής περιόδου.

Εκεί, η Καστρινή Παπαδάκη που, το 
όνομα της παρέπεμπε σε χορό της 
Κρήτης, του τόπου όπου είχε γεννηθεί, 
αποζητούσε καθημερινά την ηρεμία 
και τη χαλάρωση, μακριά από το πο-
λύβουο πλήθος, απολαμβάνοντας τη 
συντροφιά του αγαπημένου της θείου 
και καθοδηγητή της τόσο στην τέχνη 
της ανάγνωσης και της κατανόησης 
των αρχαίων κειμένων, όσο και στη 
γνωριμία της με μεγάλους συγγραφείς 
που ζούσαν πια στην αιωνιότητα μέσα 
από τα συγγράμματά τους.
......................................................................

Ο Δάσκαλος της χαμογέλασε παρή-
γορα στρώνοντας τα ατίθασα μαλλιά 
του για να χωρέσουν στο ψάθινο πλα-
τύγυρο καπέλο. Ο Ζορμπάς στάθηκε 
στο πλευρό του και ξεμάκρυναν γοργά 
από κοντά της. Θα έπαιρνε όρκο πως 
είδε τους δύο άντρες να απομακρύνο-
νται πιασμένοι από τους ώμους, χο-
ρεύοντας συρτάκι με πόδια που δεν 
πατούσαν πια στη γη.

«Φτάσε...» της είπε γυρίζοντας για 
τελευταία φορά το κεφάλι του προς το 
μέρος της «...όπου δεν μπορείς!».

«Σ’ ευχαριστώ, Δάσκαλε» του απο-
κρίθηκε με μάτια που ξεχείλιζαν ευ-
γνωμοσύνη.

Δεν θα εξηγούσε ποτέ, τι είχε συμβεί 
εκείνη την ημέρα στην άδεια πλατεία, 
με μοναδικό μάρτυρα τον μεγάλο πλά-
τανο και δεν θα τολμούσε να αμφισβη-
τήσει στο βάθος των χρόνων αυτό που 
εκείνο το πρωινό της είχε υπαγορέψει 
το μυαλό και η καρδιά της. Της αρ-
κούσε η κρητικιά προσταγή και ήταν 
έτοιμη να πορευτεί πια με αυτή.

«Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, 
και καθεζόμενον, εκ δεξιών του Πα-
τρός» ψιθύρισε το κορίτσι και η ματιά 
της έπεσε στο σιδερένιο τραπεζάκι.

«Καλή αντάμωση, Δάσκαλε. Δώσε 
μου την ευχή» ψέλλισε σαν προσευχή 
σφίγγοντας στα χέρια της ένα μασούρι 
κανέλλας και δύο μοσχοκάρυδα.
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Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη

Ηρθε η ώρα να ξαποστάσει. Ν’ 
αναπαυθεί το βασανισμένο σαρ-
κίο του, να γαληνέψει η ψυχή του. 

Η γη άνοιξε το σώμα της να τον δεχτεί, 
να πλαγιάσει θαρρείς για λίγο κι έτοιμος 

Κων/νος Βρέντας
μεμιάς ξανά, για νέες μάχες, νέους κιν-
δύνους. Θα χωριστεί για λίγο με το 
πνεύμα του, με το Είναι του το ίδιο, που 
για το Θείο τραβάει. Για την ποθεινή 
συνάντηση χρόνια ετοιμάστηκε και πε-
ρίμενε. Ίσως από όταν γεννήθηκε, σαν οι 
μοίρες να όρισαν πως τη στιγμή του γυ-
ρισμού για μια ζωή να ζούσε. Και τώρα 
εμπρός στέκει σαν ίσος, αντίκρυ στον 
Πλαστουργό, σαν άγιος άσωτος που εξέ-
πεσε και την πατρική αγάπη αποζητά...

–Κύριε, σε νίκησα; Μπόρεσα να σε λο-
γίσω; Ξέρω πλάι μου πάντα ήσουν Πα-
τέρας κι όλα δικά μου, τα σα εκ των σων. 
Δε σε φοβάμαι, τιμωρός δεν είσαι κι εγώ 
δούλος δε γεννήθηκα. Δεν ελπίζω, γιατί 
νίκησα το φόβο και δεν αγωνιώ. Μισθό 
δεν περιμένω από Σένα. Για την αγάπη 
σου τα πάθια σταύρωσα. Τρέμω να μ’ 
αγαπάς. Το Χρέος μου να σε σώσω, να 
πολεμήσω μαζί σου. Να δεις πως το πλά-
σμα σου, ο υιός σου, άξιος με Σένα γί-
νηκε. Λεύτερος, με τα φτερά ανοιγμένα 
στην άκρη του γκρεμού, να κάνω το 
αχίλλειο πήδημα και στο κενό να κολυ-
μπήσω, στον Αιθέρα. Είμαι ύλη και 
πνεύμα, δέσμιος των πέντε φρουρών, μα 
για σένα τα στενά κι ανήλια περάσματα 

βάδισα. Σύρθηκα σε αισθήσεις και Ιδέες 
για να σε λευτερώσω και να λευτερωθώ. 
Άναρχε Λόγε απέναντί σου στάθηκα σαν 
ίσος, όχι από περηφάνια, μα σ’ αντί-
κρυσα όταν με τράβηξες από τον Άδη
..........................................................................

....Κι εδώ αγρίμι Κύριε με θέλεις; Άνω 
κάτω τη γη κατάφερα και ήλπιζα ή Πα-
ράδεισο ή Κόλαση... Τα επίγεια και τα 
καταχθόνια εσύ διαφεντεύεις και μολο-
γάς, πως γι’ αυτό με έπλασες. Ρίζες να 
βγάλω και ήσυχα σε μερί να στεριώσω 
δεν βαστώ, ούτε ταξιδευτής να αντέξω 
δίχως ν’ αποκάμω ...Σα να έκανες την 
Κόλαση αδύναμη να με βασανίσει και 
τον Παράδεισο μικρό να μ’ αναπαύσει... 
Ας είναι, Συ γνωρίζεις...Αρκεί που όρ-
γανό σου γίνηκα και υποτάχτηκα στη 
δύναμή σου... Μ’ αφήνεις το αυτεξούσιο 
κι ελεύθερα να επισκέπτομαι και τα 
δυο... Να νιώθω την αγάπη σου, άλλοτε 
χάδι κι άλλοτε μάστιγα, πότε δρόσο και 
πότε φλόγωση... Δώρο ή κατάρα δε γνω-
ρίζω μα δε μου αρμόζει μέρος κανένα 
για πάντα να σταθώ... Θα πηγαίνω λίγο 
αγέρι και νερό δροσάτο, σ’ όποιον τα 
πάθη τον τυραννούν στα τάρταρα και 
προσφορά λίγη αντάρα και φωτιά θερμή 
στον κήπο σου, σε εκείνους τους αγίους 
σου, που να ζήσουν με ένα όνειρο, ένα 
πόθο θέλησαν κι ας ήξεραν πως ίσως 
φωτιά τους κατακάψει... Ευλογημένος 
είμαι που με έμαθες το μυστικό, τ’ από-
κρυφο που πόθησα και τώρα γνωρίζω! 
Εν οίδα... Για πάντα Λέφτερος! 
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Ο Παύλος του Γιώργη τ’ Αντώνη
Το ’ξερα εγώ, δε χάνουνται ποτέ τους

οι στεναγμοί· δεν είν’ μαθές αγέρας
να σκορπιστούν· ψυχή ’ναι, και γυρίζουν
με ορμή της Μοίρας τον τροχό κι αλέθει.

Δεν άργησε να κυκλοφορήσει 
ότι ο Γιώργης τ’ Αντώνη βρέ-
θηκε πάλι φυλακή. Οι πιο νέοι 

δεν ξέρανε και πολλά για τον Γιώργη 
όμως όλοι σχεδόν είχαν ακούσει κά-

Αγγελική Χυτήρη
ποια ιστορία για τον Αντώνη το σι-
δερά. Οι καυγάδες και νταηλίκια 
ήταν το μικρότερο κακό, πιο πολύ 
απ’ όλα κι ας μη το ομολογούσε κα-
νείς ήταν το βλέμμα του, που τρό-
μαζε όποιον τύχαινε να τον συναντή-
σει. Τα παιδιά, αν βρίσκονταν μπρο-
στά του, τρέχανε να φύγουν και οι 
μεγάλοι έκαναν πως δεν τον έβλε-
παν και βιάζονταν κι αυτοί να εξα-
φανιστούν. Φήμες κυκλοφορούσαν, 
για πράγματα φριχτά, που έκανε 
στην κατοχή, αλλά κανείς δεν ήξερε 
αν ήταν αληθινές, οι πιο καλοπροαί-
ρετοι λέγανε πως δε μπορεί. Ήταν 
νεαρός, σχεδόν παιδί, τότε.

Τη γυναίκα του, τη Ρήνη την κου-
τσή, την έβλεπαν κάθε πρωί που 
έβγαινε ν’ αγοράσει ψωμί. Μίλαγε 
ψιθυριστά, σα να φοβόνταν μη την 
ακούσουν και χαμήλωνε το κεφάλι

όταν της μιλούσαν. Δε κοίταζε κα-
νένα στα μάτια, ποιος ξέρει, μπο-
ρεί από ντροπή ή μπορεί να νόμιζε 
εάν δεν τους κοιτάζει θα γίνει αό-
ρατη και κανείς δε θα προσέξει τα 
σημάδια.
..................................................................
Μιλώ με θλίψι, δέ φαρομανάω,
γιατί πλεια δε μισώ, σαν τότε πριν 
με κόμη
σοφόν η συμφορά,

Το νησί είναι μικρό και τα νέα 
μαθεύονται. Τρεις μήνες μετά το 
θάνατο του Κώστα, μια γριά, σημα-
δεμένη από μαχαίρι, βρήκε το πρωί 
το εγγόνι της, δεκαοχτώ χρονών, να 
κρέμεται απ’ το ταβάνι με χοντρό 
σκοινί. Ο Γιώργης, βγήκε με άδεια 
απ’ τη φυλακή για να παραβρεθεί 
στην κηδεία. Έκλαιγε, λένε και χτυ-
πιόνταν η γριά, μα του άντρα τα 
χείλη είχανε γίνει μια γραμμή, δε τα 
’βλεπες. Σαν πήγαν να τον συλλυ-
πηθούν κούναγε το κεφάλι. Πάνω-
κάτω πήγαινε το κεφάλι, σαν από 
μόνο του. Πήγανε οι αστυνομικοί να 
τον γυρίσουνε μέσα, να φύγουνε κι 
αυτοί, να πάνε στις δουλειές τους. 
Ούρλιαζε η γριά και καταριόνταν, 
μα αυτουνού το κεφάλι, σα χαλα-
σμένο από καιρό, πήγαινε πάνω-
κάτω.
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Σελεστίνα

Στον ύπνο της, η γριά Σελε-
στίνα έβλεπε και με τα δυο 
τα μάτια. Τίποτα δεν υπήρχε 

που να της ξεφεύγει – μα δεν κου-
νούσε τη γραμμή στο στόμα της. 

Αναστασία Μιχοπούλου
Ήταν περήφανο το γαλάζιο της κεφάλι. 
Και πιο περήφανο το μπλε μαργαριτάρι 
που κρεμόταν από τ’ αυτί της. Δεν ξέρω 
αν φορούσε κι άλλο, γιατί ποτέ από την 
άλλη δε γυρνούσε. Ακίνητη η Σελεστίνα 
παρατηρούσε τον κόσμο κι έβλεπε στον 
ύπνο της και με τα δυο τα μάτια. Στο 
πεζοδρόμιο έναν ζητιάνο, σωριασμένο με 
το χέρι του απλωμένο. Κάποια πουκά-
μισα ήταν πολύ κολλαριστά για ελεημο-
σύνη. Μέσ’ από τους τοίχους έβλεπε η 
Σελεστίνα στον ύπνο της. Μια γυναίκα 
να καίει τα μπράτσα της πάνω από κα-

τσαρόλες. Στην μια έβραζε πατάτες, 
στην άλλη καρότα και στην τρίτη τα νυ-
φικά της στέφανα. Γύριζε ο σύζυγος στο 
σπίτι και της έδειχνε πόσο εύκολα σπάει 
η μύτη. Καταστροφή έβλεπε με τα δυο 
τα μάτια στον ύπνο της η Σελεστίνα. 
Σπίτια γκρεμισμένα και αρχαιότητες δι-
αλυμένες στο χώμα, δίπλα σε σάρκινα 
ερείπια. Πράγματα αόρατα στον ύπνο 
της έβλεπε η Σελεστίνα, με τα δυο τα 
μάτια ακέραια. Κι όταν ήρθε γι’ αυτήν 
ο θάνατος, τον είδε και τον κέρασε τσάι 
και αμυγδαλωτά. Κι έτσι όπως τώρα 
κοιμάται τον αιώνιο τον ύπνο, η Σελε-
στίνα, φοβάμαι πως όλους μας παρατη-
ρεί με τα δυο της μάτια, αλλά τι θα συμ-
βεί δεν φανερώνει.

Γιατί η Σελεστίνα δε μιλάει 
ποτέ.

 

Άτιτλο

                                      Βασίλης Κ. Παππάς

Αυτό το σκοτάδι, λίγο έλειψε να μας τυφλώσει. 
Έπεφτε πάνω στους ελαιώνες των γονέων μας.
Έτρεφε τα αμπέλια των αστεριών,
ακουμπούσε στο πατρικό μας σπίτι
και άγγιζε στις φωλιές τις ψυχές των πουλιών.
Περπατούσαμε και αντρειωνόμασταν στη ράχη της μοίρας.
Αυτό το σκοτάδι, λίγο έλειψε να μας τυλίξει.
Αλλά εμείς στα παλιά κουφώματα 
βλέπαμε με τις σκορπισμένες πυγολαμπίδες.
Δίπλα στα μνήματα των προγόνων, 
σφίγγοντας στα δόντια μας τα δαγκωμένα πρωινά 
και τον ασκό του Αιόλου.
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Η αθανασία της ψυχής

Ολοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 
το θάνατο, ιδιαίτερα οι μεγαλύτε-
ροι. Όσο δε είναι κάποιος πιο έτοι-

μος για το ταξίδι χωρίς γυρισμό, τόσο πιο 
ήρεμος αισθάνεται, αφού υπάρχει και η 

Ιωάννης Καρβελάς
αθανασία. Πάντως, κανένας δεν έχει το δι-
καίωμα να πει, ότι δεν είναι έτοιμος. Αλλά, 
αλήθεια, πόσοι μπορούν να πουν ότι είναι 
άξιοι να μιλήσουν για το μεγάλο μάθημα; 
Το πόσο εγώ είμαι ανέτοιμος, το δοκίμασα 
σ’ ένα πικρό περιστατικό, που μου συνέβη 
πριν από λίγες ημέρες σ’ ένα βράδυ στο 
σπίτι μου. Κρατούσα στο χέρι μου ένα χει-
ρόγραφό μου, στο οποίο είχα εναποθέσει 
ένα κομμάτι της ψυχής μου, κάτι πολύ δικό 
μου, κάτι που το θεωρούσα από τα πιο ση-
μαντικά γραπτά μου. Άλλωστε, κάθε φορά 
το έργο – πρόκειται για κάποια συγγραφή 
– που αρχίζω να γράφω, έχω την ψευδαί-
σθηση ότι είναι, αν όχι το καλύτερο, ένα από 
τα καλύτερά μου. Αυτή η πλάνη(;) με βοη-
θάει στη συγγραφή. Εκεί, λοιπόν, που έτσι 
καμάρωνα και διόρθωνα τις σελίδες του, 
ξαφνικά η μύτη μου, και με τους δύο ρώθω-
νες, άρχισε να αιμορραγεί ακατάσχετα. 
Αυτό ήταν όλο. Έκανα τότε μια σύγκριση 
χωρίς να το θέλω. Τη μύτη με τη ροή του 
αίματος και το κείμενο, στο οποίο είχα ενα-
ποθέσει ένα κομμάτι της ψυχής μου. Και 
συγκρίνοντας, παρατήρησα ότι πιο πολύ μ’ 
ενδιέφερε η αιμορραγούσα μύτη μου, από 
το κείμενο. Είδα ότι η αιμορραγία είναι πιο 
κοντά από το πολύτιμο χαρτί, ότι ήταν η 

μύτη μου πιο δική μου από τα νοήματά μου, 
που περιέχονταν στο χαρτί. Και αισθάνθηκα 
τότε μια ταπείνωση. Είπα στον εαυτό μου: 
δεν έχεις αρκετά αποπροσωποποιηθεί, δεν 
έχει γίνει συνείδησή σου ότι το είναι σου, το 
πιο ουσιαστικό, αποτελείται από αυτά που 
είναι αποσυνδεδεμένα από το υλικό και το 
ψυχικό σου είναι. 
..........................................................................

Πάντως προσπαθώ ν’ αποτινάξω το ΕΓΩ, 
που είναι σκεπασμένο μ’ ένα κάλυμμα 
πάνω στην ύλη, και ν’ ατενίσω την ουράνια 
ζωή, την αθανασία της σκέψης, του πνεύ-
ματος, της αγάπης, της ειρήνης, του έρωτα, 
της ανανέωσης, της προσδοκίας. Τοποθετώ 
την ύπαρξή μου, στην ψυχή μου, στον κήπο 
των αγγέλων, όπου «ουκ έστι πόνος, ούτε 
στεναγμός, αλλά ζωή αιώνια». Αλήθεια, τι 
ωραία θα ήταν να ζούσε κανείς δύο επί-
γειες ζωές, για να προλάβει να γίνει «άν-
θρωπος» και ν’ αποκτήσει την αθανασία 
και το ΕΓΩ του. Είμαι αισιόδοξος πως κά-
ποτε, όταν ο κόσμος θ’ αλλάξει το ΕΓΩ του 
με τη μνήμη, την ιδέα, την πνευματικότητα, 
την αγάπη και τον έρωτα, τη γαλήνη και 
την καρτερία, που εμπεριέχουν λίγες υλικές 
απολαύσεις, η ΑΘΑΝΑΣΙΑ της ψυχής το... 
εισιτήριο της, «εν ζωή» και όχι «εν θα-
νάτω» για τον παράδεισο. Αυτή η ακατά-
σχετη αιμορραγία της μύτης μου, το αίμα 
στο πρόσωπό μου και πάνω στο χειρό-
γραφό μου, μετράει ακόμη περισσότερο 
από τους στοχασμούς τους γραμμένους στο 
χαρτί. Είναι τρομερά ισχυρή ακόμη μέσα 
μου η φωνή του αίματος. 
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9 μήνες

ΗΜαρίνα, διάσημη δημοσιογρά-
φος, είναι εδώ και χρόνια πα-
ντρεμένη με τον Αντώνη, υποδι-

ευθυντή στο Λύκειο Πειραιά! Αποτελούν 
ένα ευτυχισμένο ζευγάρι! Φοιτητές 

Πολυξένη Ζαρκαδούλα
ακόμα ερωτεύτηκαν, αγαπήθηκαν και 
μόλις τελείωσαν τις φοιτητικές τους 
υποχρεώσεις και την στρατιωτική του 
θητεία ο Αντώνης, παντρεύτηκαν γύρω 
στα 24. Έχουν τα πάντα: υγεία, ομορφιά, 
χρήμα, δόξα αλλά... δεν έχουν το πιο 
ωραίο δώρο για να ολοκληρωθεί η ευτυ-
χία τους: ένα μωρό! Αυτό ήταν και το 
μεγάλο τους παράπονο: για χρόνια ολό-
κληρα προσπαθούσαν να κάνουν ένα 
παιδί αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα 
δεν το κατόρθωσαν! Η Μαρίνα δεν μπο-
ρούσε να τεκνοποιήσει λόγω ενός γυναι-
κολογικού προβλήματος. Γι’ αυτό προ-
σπαθούσε απεγνωσμένα να πείσει τον 
Αντώνη να υιοθετήσουν, αλλά δεν τα κα-
τάφερνε! Μετά από καιρό μπήκαν σε μία 
άλλη περιπέτεια τεχνητών γονιμοποιή-
σεων αλλά και πάλι οι προσπάθειές του 
αποδόθηκαν άκαρπες! Η τελευταία τους 
επιλογή λοιπόν ήταν η εξωσωματική! Ο 
Αντώνης καταλαβαίνοντας την μελαγχο-
λία της Μαρίνας δέχτηκε τελικά, έπειτα 
από αγώνα που έδωσε η Μαρίνα να τον 
πείσει, και μία μέρα έγινε το θαύμα....

Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί για τον Μύ-
τικα, ένα χωριό κοντά στην Λευκάδα, 
και κατά τις δύο το μεσημέρι έφθασαν... 

Η μητέρα του Αντώνη, η κυρα-Τασία, κι 
ο πατέρας του, ο κυρ-Μένιος, τους φίλε-
ψαν κάτι από τους μεζέδες του χωριού... 
Το μεσημέρι ξεκουράστηκαν και το από-
γευμα άρχισε να καταφθάνει κόσμος στο 
σπίτι να δει το ζευγάρι από κοντά! Ανά-
μεσα στον κόσμο που τους επισκέφτηκε 
βρισκόταν και η καλύτερη φίλη της κυρα-
Τασίας, η Κατίνα με την κόρη της, τη 
Σμαράγδα. Η Σμαράγδα ήταν ένα όμορφο 
κορίτσι και πρόθυμο! Ήθελε να φύγει από 
το χωριό να πάει στην Αθήνα...
..........................................................................

Τελειώνοντας, τα δύο ζευγάρια μόνο 
όταν χώρισαν κατάλαβαν πόσο αγαπιό-
ντουσαν! Η Σμαράγδα και ο Αναστάσης 
έζησαν στον Κολωνό! Η Μάγδα κατάλαβε 
το κακό που είχε προκαλέσει στη Μαρίνα, 
τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό 
της, και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να 
την ανταμείψει... Εξάλλου αυτή ήταν που 
είχε προσφερθεί! Χρήματα δεν δέχτηκε 
να πάρει. Από ’δω και μπρος είχε να κοι-
τάξει τη δική της οικογένεια! Παντρεύ-
τηκε τον Αναστάση και μετακόμισαν στον 
Κολωνό και τα καλοκαίρια πήγαιναν στο 
Μύτικα! Από την άλλη, ο Αντώνης έφτιαξε 
από την αρχή την οικογένειά του παρέα 
με τη Μαρίνα και τη μικρή Φανή! Μετά 
από ένα χρόνο ετοιμάζονταν όλοι μαζί να 
φύγουν για καλοκαιρινές διακοπές για 
την Πάρο μέχρι την στιγμή που επιβιβά-
στηκαν στο πλοίο....

-Στέλιο...
-Φανή... 
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Επανεκδοχή ιστορικής μαρτυρίας

Φωτεινές χορεύτριες οι φλόγες 
τζακιού τύλιγαν, με ζεστασιάς 
πυρά ροδισμένα μάγουλα, με 

τον πατρώο αφηγηματικό λόγο, να 
σταλάζει στη μνήμη ιστορίες ζωής, 

Θεοφάνης Παυλίδης
ανάκατες με μύθων αφηγήματα.

Αργός γλυκύς, παιδευτικός ο λόγος 
σου πατέρα, στορούσε αλήθειες, ση-
ματοδοτώντας ζωής βαδίσματα, αρε-
τής προστάγματα, ζωής δρόμους.

Σπανιότερα με λόγια σιγής, αυτοξο-
μολογιόσουν ακουμπώντας στην ψυχή 
σου, διηγούμενος ζωής περάσματα, 
δακρυσμένες αλήθειες, βουτηγμένες 
στον πόνο, στη θλίψη.

Κείνες τις κρύες χειμωνιάτικες μέ-
ρες, στο μαγικό φως του τζακιού, η 
καρδιά μου λαχταρούσε να ακούσει, 
να ακουμπήσει, στα λόγια σου πα-
τέρα, λόγια πούφτιαχναν ζωής αρμο-
λόγημα.

Τα λόγια σου σπάρθηκαν, φύτρω-
σαν, μεγάλωσαν μέσα μου, το δικό μου 
Ηρακλή, Θησέα, Αχιλλέα, Θεμιστοκλή, 
Αλέξανδρο, Ηράκλειο, Βουργαροκτόνο, 
Σκυλόσοφο, Βελεστινλή, Κοσμακαλό-
γερο, Γέρο του Μωριά, Μπουμπουλίνα, 
Κουντουριώτη, Δαβάκη.

Μα πιότερο μπόλιασαν το είναι μου, 
οι στορημένες θυσίες ανώνυμων Ελλή-
νων, που κουβάλησαν στους ώμους 
τους την ψυχή της πατρίδας, πατέρα.
......................................................................

Πατέρα σήκω ανάστησε το λόγο 
σου, κράδαινε το σπαθί του, σ’ αυτούς, 
που σήμερα σκοτώνουν ψυχές παιδιών, 
κλέβοντάς τους την Ελλάδα. Γι’ αυ-
τούς, που δεν αρκεί ο θάνατος μας, 
πάρεξ, αν την Ελλάδα παύσουν οι Έλ-
ληνες, στες πλάτες τους να κουβα-
λούν.

Σήκω πατέρα και όρθωσε λόγο αλή-
θειας, όπως εκείνον, που τραγουδού-
σες, στη βρύση στα Τσερίτσανα, για τα 
ζωσμένα φουσέκια τηςΤζαβέλαινας. 
Σήκω και ξαναγράψε την κραυγή 
αέρα, στα βουνά της Πίνδου, εκεί όπου 
εσύ, ο πάππος μου, οι Έλληνες με πρη-
σμένα πόδια, η γυναίκα, η μάνα, η 
αδελφή, ζαλίκωνε την ατρομιά, ζαλί-
κωνε ευχή λευθεριάς, χτίζοντας τον 
Έλληνα του σαράντα και όχι αυτόν, 
που οι φέροντες Δούρεια δώρα Τροϊ-
κανοί και οι εγχώριοι φίλοι τους φοβι-
σμένο ρίψασπι θέλουν.

Ευτυχώς πατέρα, που με γέλασες 
με την αλήθεια σου, ευτυχώς που δεν 
μ’ άφησες, με κείνα τα στορήματα να 
συνωστίσω στο θάνατο του νου, το θά-
νατο της Ελλάδας μας, όπου μ’ έμαθες 
να αγαπώ.

Ευτυχώς που μου ’δειξες, με τη ζωή 
σου, ότι ο Έλληνας ιδέα, όσο και αν 
καεί, στο αίμα του θα παιανίζει ο Θού-
ριος του Ρήγα, θα κερδίζει, ο λεύθερος 
θάνατος, την υποταγμένη σκλαβιά και 
ο φοίνικας θα ξαναγεννηθεί.
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Την ίδια εκείνη στιγμή

ΩΠαναγιά μου! Ω Αγία μου Φω-
τεινή! Τι κακό μας βρήκε! Παιδί 
μου, Παύλο μου, φεύγομε. Φεύ-

γομε όσο μπορούμε γρηγορότερα. 
Βαγγελίστρα μου, δώσε μας κουράγιο. 

Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη
Συνόδεψέ μας στο φευγιό μας. Κατά 
πού να πάμε, Μεγαλόχαρη; Ποια κατεύ-
θυνση να πάρουμε, πού θα βρούμε απο-
κούμπι; Πού θα ριζώσουμε;

–Στην πατρίδα μας, στη μεγάλη μας 
πατρίδα, την Ελλάδα μάνα. Έλληνες 
δεν είμαστε;

–Ναι, παιδί μου, στην πατρίδα μας. 
Πού αλλού να πάμε; Εκεί θα πάμε, 
στην πατρίδα μας. Και φεύγομε τώρα 
αμέσως. Τώρα. Τώρα, παιδί μου. Πάρε 
τις δύο μεγάλες εικόνες του Χριστού 
και της Παναγιάς και την εικόνα του 
Σταυρού. Πάρε και τις φωτογραφίες 
των παππούδων σου. Μαζί και τη νυ-
φική μου. Πάρε και μια δική σου. 
Εκείνη που είσαι τριών ετών με τον 
πατέρα σου. Μου φαίνεται καλή. Άλ-
λωστε σου αρέσει κι εσένα. Τύλιξέ τα 
όλα σε ένα σεντόνι πολλές φορές, για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και βάλε τα 
όλα σ’ ένα τσουβάλι. Βάλε πρώτα 
άλλα ρούχα μέσα, δύο κουβέρτες, δύο 
σεντόνια, εσώρουχα, το γκρι σακάκι 
και και το μπλε παντελόνι. Μετά τις 
εικόνες και τις φωτογραφίες. Τα δικά 
μου ρούχα είναι πάνω στο κρεβάτι 
μου. Βάλε τα και αυτά μέσα και ό,τι 
άλλο νομίζεις.

-Μαμά, τη σάκα μου, τα βιβλία μου 
και μόνο δύο παιχνίδια θα πάρω. Τα 
πιο αγαπημένα μου, για να παίζω μ’ 
αυτά, όταν θα έχω χρόνο.
......................................................................

Ένας συμπαίκτης και φίλος του 
έγινε δικαστής. Κρατούσε χρόνια μέσα 
του ένα μυστικό, για το οποίο δεν ήταν 
καθόλου περήφανος κι ένιωθε τύψεις. 
Ήθελε να το εξομολογηθεί, να λυτρω-
θεί, αλλά τα χρόνια περνούσαν και η 
λύτρωση δεν ερχόταν ούτε με βήματα 
χελώνας. Δεν ήθελε να φύγει από τούτη 
τη ζωή, παίρνοντας μαζί και το μυ-
στικό του. Τον βάραινε πολύ. Ήρθε, 
όμως, η πολυπόθητη λύτρωση με τα 
βήματα του Παύλου. «Πάρε, Παύλο, 
5.000 δραχμές και δώσε τες σε μια 
εκκλησιά, στην Ελλάδα, μήπως και με 
συγχωρήσει ο Θεός για την αδικία, την 
ατιμία που έκανα, να “φάω” το σπίτι 
ενός φτωχού, αθώου Έλληνα σε μια 
δίκη. Έχω φρικτά μετανιώσει. Συχώρα 
με κι εσύ γι’ αυτό που έκανα στον συ-
μπατριώτη σου...». Το παγκάρι στο 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, στον 
Καρέα, δέχτηκε το εξιλαστήριο πεντο-
χίλιαρο.

Ο Παύλος, πριν φύγει από τούτον 
τον κόσμο, άφησε τα απομνημονεύ-
ματά του, για το ταξίδι του στην αλη-
σμόνητη Σμύρνη. Νομίζω «Αλύτρωτες 
πατρίδες» τιτλοφόρησε το βιβλίο που 
έγραψε.
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Οι φωτογραφίες

Οταν ο Δημήτρης ξεπαίδισε κι 
έπαψε να τα κάνει πάνω του τον 
πήραμε ταξιδάκι στο Τσελ αμ 

Ζέε της Αυστρίας. Ήταν ο τέταρτος χει-
μώνας της ζωής του, και της μαμάς του 

Νίκος Μπαρμπάτσης-Ασανσερίτης
ο αντι-προτελευταίος. Η κωμόπολη πλημ-
μυρισμένη χιονοδρόμους. Τα δέντρα γυ-
μνά, να φαντάζουν γκρίζα μέσ’ στην κα-
ταχνιά και μέσ’ στα χιόνια. Μπρος στα 
πόδια μας μια λίμνη παγωμένη, μια 
λευκή πίστα που την περπάταγες πέρα 
ως πέρα, ως την αρχή του χάους. Τούτη 
η ασπρίλα του χιονιού, της λίμνης και τ’ 
ουρανού έμεινε αλησμόνητη στο παιδί. 
Πέρασαν από τότε εφτά χρόνια· τη 
Σμάρω θα την είχαμε ξεθάψει πια αν δεν 
ήτανε το κορμί της κατατρυπημένο από 
τη χημειοθεραπεία. Ο Δημήτρης κοντεύει 
στην εφηβεία. Όμως δε λέει να ξεχάσει 
κι ούτε, εγώ λέω, θα ξεχάσει ποτέ το 
λευκό αυστριακό του όνειρο.

Σάμπως εγώ είχα ξεχάσει, στον καιρό 
μου; Τώρα που τα λογαριάζω γυρνάω 
στο πέμπτο μου φθινόπωρο. Η μάνα μου 
ήτανε γραφτό να ζήσει άλλα πέντε. Λοι-
πόν, είχαμε, θυμάμαι, σφαλισμένα τα 
παντζούρια της μπαλκονό πορτας και 
κρυφοκοιτάζαμε μέσ’ απ’ τις γρίλιες. 
Ζητούσα να μου ζωγραφίσει τις σημαίες 
των Συμμάχων κι ύστερα τις ζωγράφιζα 
κι εγώ σ’ ένα παλιόχαρτο. Υπήρχε, πα-
ρόλη την πείνα και την κακομοιριά μας, 
μια ευφορία, μια γλυκιά αναμονή στην 
ατμόσφαιρα. Οι φουκαράδες οι μεγάλοι! 

Ποιος ξέρει από ποιο λαθραίο ραδιό-
φωνο αντλούσανε το ελπιδοφόρο μήνυμα 
για την αποχώρηση – τα ξεκουμπίδια – 
τω Γερμανώνε! Ίσως κι απ’ το χωνί! 
Τώρα, γιατί να χαραχτεί μέσα μου η 
σκηνή με τα σημαιάκια, είναι ν’ απορείς. 
Εκτός κι αν η χαρούμενη προσμονή είχε 
ανοίξει διάπλατο το διάφραγμα που 
τραβάει τις καλές φωτογραφίες, αυτές 
που μένουν και μας κυβερνάνε μια ζωή.

Η επόμενη φωτογραφία είν’ από το 
μπαλκόνι μας. Τα παντζούρια ορθάνοι-
χτα, φως, πολύ φως, ανοιχτωσιά, η Υμητ-
τού γιομάτη κόσμο -όχι κόσμο’ λαό, έχει 
διαφορά- κι από το Βύρωνα να κατεβαί-
νουνε στρατιώτες με τα δίκωχα, Έλλη-
νες, ήταν κι ο κυρ Βαγγέλης ο τραμβα-
γιέρης μαζί τους. Μου ‘χανε δώσει ν’ 
ανεμίζω μια σημαιούλα ελληνική – η 
μάνα μου την είχε καμωμένη, ήταν μοδί-
στρα – που ’γραφε μέσ’ στο σταυρό, με 
ένα λάμδα: «ΕΛΑΣ».
..........................................................................

Κι ανάμεσό τους να ξεπεζεύει αντί-
κρυ στην Αμερικάνικη Πρεσβεία ένας 
ταξιτζής, ν’ απλώνει αισιόδοξη τη μού-
ντζα κατά το Τούρκικο το Προξενείο, την 
ώρα που μας έσκιαζε η φοβέρα, και:

–Ελάτε τώρα, κουφάλες, αν σας βα-
στάει!!!

Κι ύστερα να συνεχίζουν οι φωτογρα-
φίες να διαψεύδουνε η μια την άλλη και 
να τραβά η ζωή το δρόμο της πάνω στις 
ράγες: ένα βήμα μπρος – δυο βήματα 
πίσω· δυο βήματα μπρος· ένα βήμα πίσω· 
ένα βήμα μπρος... 
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Βακούφικα - Θεοτικά - Στοιχειωμένα μελίσσια
Α. Εισαγωγή: Από την αρχαία εποχή, 
σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, αλλά περισ-
σότερο οι Έλληνες, επιδείκνυαν μεγάλο 
σεβασμό και προστάτευαν ό,τι είχε 
σχέση με τους εκάστοτε θεούς: (βω-

Αριστείδης Σχισμένος
μούς, αγάλματα, κτίσματα, τμήματα 
γης, φυτά, ζώα κλπ).

Κατά τη περίοδο, όμως, της τουρκο-
κρατίας στην Ελλάδα παρατηρήθηκε 
αύξηση των αφιερωμάτων (Wakfzαφιέ-
ρωμα) κυρίως κτισμάτων και κτημάτων 
για εξυπηρέτηση ευαγών και κοινωφε-
λών σκοπών.

Βακούφιο μπορούσε να συστήσει τε-
λείως ελεύθερα ο σουλτάνος, αλλά και 
κάθε πολίτης που είχε στην κατοχή του 
το αφιέρωμα (κτίσμα, κτήμα, δέντρα, 
βοσκοτόπια κ.ά).

Βακούφια μπορούσαν να συστήσουν 
και οι υπόδουλοι Έλληνες υπέρ των χρι-
στιανικών μοναστηριών κι εκκλησιών.

Μέσα στο κλίμα της αφιέρωσης περι-
ουσίας σε ευαγή ιδρύματα, κυρίως σε 
μοναστήρια και εκκλησίες, προκειμένου 
να προστατευθούν από σφεριστικές και 
ληστρικές διαθέσεις ασεβών ατόμων και 
Τούρκων κατακτητών, εντάχθηκαν αργό-
τερα στα Βακούφια και τα απροστά-
τευτα (χωρίς ιδιοκτήτη) ζώα, μελίσσια, 
νερόμυλοι, αλσύλλια, βοσκότοποι κ.ά.

Μεγάλο σεβασμό και προστασία είχαν 
τα μελίσσια που διέφευγαν κατά τη δι-
άρκεια του πολλαπλασιασμού τους από 

τις κυψέλες των μελισσοτρόφων και προ-
σάραζαν σε σπηλιές απότομων και απλη-
σίαστων γκρεμών, καθώς και σε κουφά-
λες γέρικων κορμών δέντρων, όπου και 
φώλιαζαν μόνιμα. Πολλές φορές το μέλι 
των αδέσποτων μελλισιών κατά τη περί-
οδο του καλοκαιριού γινόταν παχύρρευ-
στο από τη ζέστη κι έρρεε στους βρά-
χους ή τους κορμούς των δέντρων.
..........................................................................

Η παράδοση της προστασίας της Βα-
κούφικης (εκκλησιαστικής-μοναστηρια-
κής) περιουσίας δεν σταματάει στο μύθο 
αυτό, αλλά συνεχίζεται σύμφωνα με τις 
αφηγήσεις των κατοίκων της περιοχής και 
με νέο ιερόσυλο, στην προσπάθειά του να 
τριγύσει το ίδιο μελίσσι. Ένας Κακιώνης 
από το υπερήφανο και γενναίο ταράφι 
των Κακιωναίων, κατοίκων του Διχομοι-
ρίου, ο οποίος προσπάθησε να τρυγήσει, 
πολύ αργότερα από τον ασεβή καλόγερο, 
το θεοτικό μελίσσι, είχε την ίδια ποινή, 
σκοτώθηκε στην προσπάθειά του αυτή.

Ως μαθητής γυμνασίου πέρασα πολλές 
φορές από την επικίνδυνη αυτή περιοχή, 
είδα με τα μάτια μου στο μεγάλο αυτό 
φοβόφερτο χάσμα χιλιάδες μέλισσες νε 
πετούν στη περιοχή και αντίκρισα επίσης 
πολλές φορές τη σπηλιά (κατοικία) του 
στοιχειωμένου μελισσιού και τα εμφανή 
αποτυπώματα του μελιού και των κερη-
θρών στον απλησίαστο γκρεμό της Τούρ-
λας Διχομοιρίου. Ακόμη διαπίστωσα ότι η 
προστατευτική αυτή δύναμη των Βακου-
φιών στον τόπο μας είχε αρκετά θετικά 
αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο. 
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Τα μάτια της μάνας του

Οκτώβρης 1978 Νοσοκομείο Λαϊκό. 
Το Σωκράτη τον γνώρισα στο Λα-
ϊκό νοσοκομείο. Ήταν στο κρεβάτι 

πολύ καιρό. Στο διπλανό κρεβάτι του 
δίκλινου δωματίου ήταν ο Χρήστος μου. 

Αλεξάνδρα Παυλίδου-Θωμά
Εμείς δυο μέρες ήταν που είχαμε μπει.

Έμενα εγώ στο νοσοκομείο. Έμενε και 
η γυναίκα του Σωκράτη, τον φρόντιζε 
μετά από χειρουργείο που δεν πήγε 
καλά. Εκεί δίπλα στο Σωκράτη η Χρυ-
σάνθη, φρόντιζε, έκλαιγε μουγκά, μα πά-
ντα εκεί δίπλα του να τον φροντίζει και 
να κοιμάται σε μια καρέκλα. κάθε πρωί, 
περνούσε ο γιατρός. Τον κοίταγε με τα 
μάτια της προσμένοντας να ακούσει δυο 
λέξεις. Πάμε καλύτερα. Μα οι λέξεις αυ-
τές δεν ακούγονταν. Ο γιατρός σιωπηλός 
έλεγε άντε βρε θα λειτουργήσει το στο-
μάχι και σε λίγες μέρες θα φύγετε για το 
σπίτι σας. Ο Σωκράτης κούναγε το κε-
φάλι του.

–Γιατί αργεί γιατρέ;
–Μας έκανε τάμπικ.
Τι να τον ρώταγαν άλλο, μήπως κατα-

λάβαιναν;
Και από το πρωί ως τα βράδυ η Χρυ-

σάνθη μαγείρευε τη μια και μοναδική 
σούπα που της έλεγαν οι γιατροί. Τον τά-
ιζε, τον σήκωνε να καθήσει. Τον ξύριζε και 
του φόραγε τη μεταξωτή του ρόμπα.

–Έλα, κουράγιο, σε λίγο θα πάμε 
σπίτι μας.

Από το νοσοκομείο της έφερναν ένα 

δίσκο με φαγητό. Το έτρωγε. Έπρεπε να 
ζήσουν. Στο σπίτι τους υπήρχαν τρία παι-
διά που τους χρειάζονταν... τη δεύτερη 
μέρα,την ώρα που είχε πάει ο δικός μου 
ασθενής στα εργαστήρια και γω περί-
μενα στο  θάλαμο να έρθουν οι δικοί μου 
να δώσουν αίμα για να γίνει το χειρουρ-
γείο, άκουσα το Σωκράτη να μου λέει: 

–Να μην φοβάσαι. Ο Χρήστος θα γίνει 
καλά, εγώ θα πεθάνω και θα πεθάνω με 
βάσανα. Έχω ένα ασήκωτο βάρος μέσα 
μου.
......................................................................

Τούτη την ώρα που σου ξομολογιού-
μαι, σου ορκίζουμαι, πως πάλι θα τον 
σκότωνα, μα αλλού, να μην τον έβλεπε η 
μάνα του.

Αν δεν πεθάνω δεν θα ησυχάσω. Μα 
κι αν πεθάνω θα βρω ησυχία στον άλλο 
κόσμο; Αν ζήσω έστω και λίγο θα κάνω 
μια εκκλησιά για τους δικούς μου και 
για το δάσκαλο.

Θύματα ήταν όλοι, ενός αισχρού πολέ-
μου. Αν τον συγχώρησα;;; ΟΧΙ αυτόν ΟΧΙ 
όμως τα μάτια της μάνας του, όταν τον 
πήρε σκοτωμένο αγκαλιά, με τα χέρια της 
βαμμένα στο αίμα, αυτά τα μάτια θα με 
κυνηγάν μέχρι την κόλαση.

Θα πω, πως το μόνο έγκλημα αντεκ-
δίκησης στα χωριά μας,ήταν αυτό, το 
δικό μου. Και ήμουν τότε παιδί.

Γύρισαν στην Άρτα. Δεν έζησε πολύ. 
Έμαθα πως την εκκλησία την έκανε.
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Στα κράσπεδα του ουρανού

Το ευλόγησε ο Θεός και βρεθή-
καμε στον «αρχαιότερο ιερό 
τόπο της γης», στο Θεοβάδιστο 

Όρος Σινά. Και από το κάνιστρο της 
καρδιάς, ξεπηδάει το εκχύλισμα των 

π. Ηλίας Μάκος
προσωπικών εντυπώσεων και η συγκο-
μιδή των πνευματικών καρπών.

Εδώ, στο Όρος Σινά, σου δημιουρ-
γείται η αίσθηση, που μάλλον είναι βε-
βαιότητα, ότι η αγιασμένη αυτή γη 
αγγίζει τα κράσπεδα του ουρανού. 
Για αιώνες διατηρείται άσβεστη η λα-
μπάδα της Ορθοδοξίας, με αποτέλε-
σμα από το μυαλό του πιστού να 
περνά η εικόνα του εκστατικού Μω-
υσή. Να βλέπει με τα μάτια της ψυχής 
του τη «φλεγομένη και μη καιομένη» 
βάτο, εισπνέοντας θερμό αέρα πίστης. 
Να ακούει μυστικά και μυστηριακά 
τους βηματισμούς και τους παλμούς 
της καρδιάς του Ιωάννη, καθώς ανε-
βαίνει τις βαθμίδες της «Κλίμακας» 
των αρετών.

Μέσα στο ναό της Μονής, ψηλαφείς 
την Αγία Αικατερίνη να παραμονεύει 
εκεί, που σβήνουν οι δρόμοι σου, για 
να σου δώσει νέο προσανατολισμό.

Το μάτι «κεντράρει» αρχικά στις 
πύλες, που διατηρούνται από τον 6ο 
μ.Χ. αιώνα και κατασκευάστηκαν από 
κέδρο λιβάνου. Και ξαφνικά προβάλ-
λει μπροστά σου μια φιγούρα, που κι-
νείται με ευελιξία και ταχύτητα, ανά-

μεσα στους 12 γρανιτένιους κίονες. 
Είναι ο μοναχός Ιωάννης, που διακονεί 
ως καντηλανάφτης, ενώ την ίδια στιγμή 
μουρμουρίζει τα ψαλτικά. Ένας «αναρ-
χικός» μοναχός, που σου μεταδίδει 
αβίαστα Ορθόδοξο ήθος ζωής αναπά-
ντεχα νέο, αν και θεωρείται παλαιό.
......................................................................

Το προσκύνημά μας στη Μονή Σινά 
τελείωσε, ωστόσο οι στοχασμοί τώρα 
άρχισαν να σχηματοποιούνται. Στον 
τόπο τούτο, όποιος βρεθεί προσκυνη-
τής ή απλός επισκέπτης, υποχρεώνεται 
έμμεσα να συλλάβει το πύρινο τόξο της 
εποχής του και να ταυτιστεί με τις δύο 
κορυφαίες αρετές, την ευθύνη και τη 
θυσία. Τότε ο νους, με μια σωστή ερ-
μηνεία της ζωής, και η ψυχή με ένα 
πύρωμα ανέσπερο, σκύβοντας πάνω 
από την άβυσσο του καιρού, χαράζουν 
τον αιώνιο λόγο, πως αξίζει μακριά απ’ 
το μύθο και το εγώ να αγωνιζόμαστε 
για τη λύτρωση του ανθρώπου με τις 
φωτεινές δυνάμεις της θυσίας.

Πόσο ορθός ήταν ο λόγος του π. Μι-
χαήλ, που ξεπροβοδίζοντάς μας υπο-
γράμμισε: «Δεν ξεχνιέται αυτός ο τό-
πος». Η καρδιά μας έμεινε σκυμμένη 
εκεί, πιο αχόρταστη ύστερα από τις 
στιγμές, που έζησε και τις οποίες 
αδιάκοπα νοσταλγεί. Λαχταρά το φτε-
ρούγισμα της ανόδου, τη διάρκεια, την 
απόλαυση, το άνθος μιας μελλούμενης 
καρποφορίας. 
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Με τα φτερά της Νίκης

ΟΝικήτας γεννήθηκε και μεγάλωσε 
σε μια γωνία της όμορφης Πελοπον-
νησιακής γης, που λούζεται από τη 

γαλανή θάλασσα. Από μικρός όμως, ο Νι

Δημήτρης Η. Λούκας
κήτας αγαπούσε πιο πολύ τα πλάτια τ’ 
ουρανού.

Ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας, 
ανάμεσα στα έξι αδέλφια. Η απλότητά του 
και η ειλικρίνειά του, ξεχώριζαν από τα 
παιδικά του χρόνια. Μεγάλωσε ορφανός 
από μητέρα. Η αδελφή του, που δεν ήταν 
και εκείνη παρά ένα παιδί, έγινε η δεύτερη 
μητέρα του. Όσο για το «λεβέντη πατέρα 
του», όπως ο ίδιος τον αποκαλούσε, στά-
θηκε για το μικρό αγόρι, το πρότυπο του.

Όσο μεγάλωνε ο Νικήτας, τόσο γιγά-
ντωνε και η αγάπη του για την Ελλάδα. Η 
καρδιά του ήταν γεμάτη ενθουσιασμό γι’ 
αυτήν. Γι’ αυτό, όταν τελείωσε το Σχολείο, 
είχε κιόλας διαλέξει το δρόμο του. Θα γι-
νόταν πιλότος στην Πολεμική Αεροπορία.

Η Σχολή Ικάρων δέχτηκε το δεκαοχτά-
χρονο αγόρι. Μα δεν πρόλαβε καλά-καλά να 
χαρεί την εκπλήρωση του μεγάλου του ονεί-
ρου και να, τον ίδιο κιόλας χρόνο, κηρύ-
χτηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940!

Το ιστορικό «ΟΧΙ» έγινε παιάνας! Έγινε 
θούριο! Το τραγούδησαν οι ρεματιές και οι 
πανύψηλες κορυφές των βουνών! Πώς, λοι-
πόν, δεν θα έφθανε και στους πρωτοετείς 
φοιτητές της Σχολής Ικάρων; Στο άκουσμά 
του λαχτάρησαν να πάνε να πολεμήσουν! 
Να δείξουν ακόμα μια φορά στους εχθρούς, 
τι αξίζουν τα Ελληνικά φτερά!

..........................................................................
Ήρθε επιτέλους η μεγάλη ιστορική μέρα! 

Οκτώβριος του 1944! Η γερμανική σημαία 
της ντροπής κατέβηκε από την Ακρόπολη 
και η γαλανόλευκη ελληνική κυματίζει και 
πάλι περήφανη πάνω στον ιστορικό Ιερό 
μας Βράχο. Ένα πλήθος κόσμου συγκε-
ντρώνεται στο λιμάνι του Πειραιά, να υπο-
δεχτεί τους ήρωές του. «Έρχονται!!! Έρχο-
νται!!!» φωνάζει ο κόσμος γιομάτος από 
χαρά κι ευτυχία.

Σε λίγο φαίνονται καθαρά. Σχίζουν τα 
γαλανά νερά τα καράβια μας μεγαλό-
πρεπα, με επικεφαλής το ένδοξο πολε-
μικό μας, τον «Αβέρωφ», φτάνουν και 
αγκυροβολούν στο λιμάνι του Πειραιά, 
σφυρίζοντας.

Μέσα στις επευφημίες και στις ζητω-
κραυγές, ανάμεσα στο πλήθος των παλι-
καριών, είναι και οι δύο φίλοι, ο Δημήτρης 
και ο Γιάννης, που βρίσκουν δύο αγκα-
λιές ανοιχτές να τους περιμένουν... Είχαν 
κρατήσει την υπόσχεσή τους πως θα γύ-
ριζαν στην Πατρίδα μόνο αν πατούσαν το 
ελεύθερο χώμα της. Και πάτησαν το ελεύ-
θερο χώμα.

Πολέμησαν με τον ηρωισμό της καρδιάς 
τους. Έβαλαν κι αυτοί τη δική τους σφρα-
γίδα, για να ξανάρθει η λευτεριά στην αγα-
πημένη και ένδοξη Πατρίδα μας, στην Ελ-
λάδα, που θα μένει για πάντα Ανίκητη!

Ο Εθνικός Ύμνος παιανίζει τώρα στην 
προκυμαία του Πειραιά και όλοι τον 
τραγου δούν. 
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Ελευθερία

ΟΣτέφανος ποτέ δεν αγάπησε αυτό 
το βρεφικό μουσουλμανικό όνομα. 
Ήθελε Ελληνικό όνομα και να είναι 

Χριστιανικό. Του άρεσε το όνομα Στέφα

Σωτήρης Λ. Δημητρίου
νος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό 
της Μαλάτια, της Ν.Α. Τουρκίας.

–«Κουρδιστάν γεννήθηκα και μεγά-
λωσα» μου είπε.

Το χωριό του ξεφυτρώνει αναπάντεχα 
για τον επισκέπτη, εκεί όπου ενώνονται 
με πολύ αμβλεία γωνία και γίνονται ένας 
γεωφυσικός αυχένας, οι πρόποδες δύο 
βουνών. Οι κάτοικοι, φτωχοί και φιλήσυ-
χοι, όμως του Στέφανου δεν του άρεσε 
καθόλου αυτό. Η ελευθερία δεν κερδίζε-
ται με «φιλήσυχους ανθρώπους», πρέπει 
να βράζει το αίμα σου, να έχεις φλόγα 
μέσα σου, να θέλεις να κερδίσεις την 
ελευθερία και μετά να είσαι ένας φιλή-
συχος και εργατικός πολίτης στην δική 
σου πατρίδα, αυτό που για όλον τον κό-
σμο θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο 
είναι η ελευθερία και η αυτοδιάθεση.

Ο αδερφός του ο μεγαλύτερος – Νοήμ 
είναι το όνομά του – ήταν ήδη στην ορ-
γάνωση και ήταν το παράδειγμα για τον 
Στέφανο που βιαζόταν να μεγαλώσει και 
να προσφέρει κι αυτός από όποιον τομέα 
του όριζαν. Ήθελε να φύγει, δεν άντεχε 
να κάθεται σε ένα «ήσυχο χωριό» που το 
διαφεντεύει ο αιώνιος κατακτητής, και 
έφυγε. Ο Νοήμ, πρόσφερε και στην οργά-
νωση ό,τι μπορούσε, έφυγε όμως κάποια 

στιγμή να πάει να δουλέψει στα κατεχό-
μενα εδάφη της Κύπρου.
..........................................................................

Μεγάλος αγώνας για να είναι αυτός ο 
πατέρας και η μάνα μαζί για τα δυο 
τους παιδάκια, ενώ γνώριζαν παντού, 
από φίλους και γείτονες, την τρυφερό-
τητα και την αγάπη, όχι την λύπη!

Τον βοήθησε πολύ κι ο Ερυθρός Σταυ-
ρός στην Ηγουμενίτσα, που έμεινε με τα 
παιδιά του και εργαζόταν. Απασχολή-
θηκε ως διερμηνέας σε Κούρδους και 
Τούρκους και έμεινε ως τον Αύγουστο 
του 2015. Ζει για να μεγαλώνει τα παι-
διά του στην Ελλάδα, σαν υπερήφανα 
και τίμια Ελληνόπουλα που έχουν και 
κουρδική καταγωγή, ενώ δηλώνει πια 
Έλληνας ο ίδιος και αποδειγμένα αγα-
πάει πολύ την πατρίδα της Ελευθερίας 
και των παιδιών του, την Πατρίδα του!

–«Όλους τους αγαπάω...», μου είπε ο 
Στέφανος, καθώς έκανε πως καθάριζε ένα 
«σκουπιδάκι» που μπήκε στα μάτια του, 
λες κι αυτό ήταν η αιτία που βούρκωσε.

Ο Στέφανος ταγμένος να μεγαλώσει 
σωστά τα παιδιά τους, τον Ερνέστο και 
την Κλάρα, που τώρα είναι πια στην 
εφηβεία. Δύο αξιόλογα πλάσματα που 
δεν θυμούνται καθόλου την μάνα τους 
την Ελευθερία, αλλά που είναι πολύ πε-
ρήφανα γι’ αυτήν. Όσο αγάπησε η Ελευ-
θερία Φουρτουλάκη το Κουρδιστάν, για 
το οποίο θυσιάστηκε, άλλο τόσο αγα-
πάει και ο Στέφανος την Ελλάδα.
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Η μνήμη που εκδικείται
(Η θύμησή μου, που ’ναι το μόνο που 
μου έχει μείνει πια από κείνη την εποχή, 
επιστρέφει πότε πότε στα χρόνια της 
Κατοχής και κυρίως, σε εκείνο το φο-
βερό καλοκαίρι του 1943 που, το ακο-

Χρυσαυγή Κολιού
λούθησε ένα ακόμη φοβερότερο φθινό-
πωρο. Τώρα πια, στα ογδόντα τέσσερα 
μου χρόνια, έχοντας χάσει γονείς, αδελ-
φούς, αγαπημένους φίλους και συγγενείς 
και που, μόνο το καντήλι στο εικονοστάσι 
καίει εις ανάμησίν τους, θαρρώ, πως τα 
θυμάμαι όλα πιο καθαρά, – κι ας ήμουν 
τότε μόνο δέκα χρονών –, ό,τι δηλαδή 
έζησε η οικογένεια μου και οι συγχωρια-
νοί μου της περιοχής άνω Κερασιά της 
Ηπείρου κι οι κυνηγημένοι κάτοικοι των 
κοντινών από εμάς χωριών).

26η Ιουλίου 1943. Ξημέρωνε της Αγίας 
Παρασκευής. Με ξύπνησαν οι φωνές του 
αδελφού μου, Δημήτρη.

«Αυτός ο πόλεμος δε θα σταματήσει 
ποτέ. Σκότωσαν τον Αντώνη! Ξύπνα!!! 
Πάει ο Αντώνης... Πότε θα πάψει αυτός 
ο πόλεμος;» και βγήκε αλαφιασμένος 
από την καλύβα.

Σηκώθηκα έντρομη. Πώς είναι δυνατόν; 
Ο Αντώνης, ο Αντώνης μου, σκοτωμένος; 
Ήταν ο αγαπημένος μας ξάδελφος. Όμορ-
φος, ψηλός, ένα παλικάρι ίσαμε δεκάξι 
χρονών, με μεγάλα γαλαζοπράσινα μάτια 
με κίτρινες πιτσιλιές γύρω απ’ τις κόρες, 
που όταν χαμογελούσε, νόμιζες πως σά-
λευαν σα χρυσές σαύρες.
..........................................................................

Κι οι γυναίκες δίπλα μου να τους ικε-
τεύουν:

«Εμάς, εμείς θα ’ρθούμε μη χαλάσετε 
τις κοπέλες. Μη χαλάσετε τις κοπέλες...

Και κράτησε για ώρα αυτή η τραγω-
δία κι έκλεινα με τα χέρια μου τα αυτιά 
μου κι η μάνα μου σαλεμένη σχεδόν πα-
ραμιλούσε και μου ψιθύριζε:

«Ευτυχώς σας κούρεψα, ευτυχώς σας 
κούρεψα, θα σας έπαιρναν κι εσάς».

(Ήταν το μόνο που έλεγε για κείνη τη 
μέρα μέχρι το τέλος της ζωής της.)

Τους άντρες εκείνο το απόγευμα τους 
είχαν συγκεντρώσει οι Γερμανοί έξω απ’ 
τις καλύβες και απειλούσαν ότι θα ανοί-
ξουν πυρ αν έκαναν την παραμικρή κί-
νηση. Εκτέλεσαν μόνο δυο νέους άντρες, 
ο ένας αρραβωνιασμένος, «προς παρα-
δειγματισμόν»! Η Δέσπω, δεν άντεξε την 
τόση μανία του πολέμου στο κορμί της. 
Ξεψύχησε από ακατάσχετη αιμορραγία 
δύο μέρες μετά...

(18 Ιούνη 1964. Οικονομικοί μετανά-
στες με τον άνδρα μου στο Μόναχο κι η 
πρώτη μέρα της δουλειάς μας στο εργο-
στάσιο. Περάσαμε έξω από μια μπυρα-
ρία. Στη μαρκίζα έγραφε με μεγάλα 
γράμματα «Edelweiss». Μου είπε πως 
πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό άνθος. 
Όμως εγώ, κάθε φορά και για τα επό-
μενα έντεκα χρόνια, που περνούσα από 
κει, αηδιασμένη γύριζα από την άλλη επι-
δεικτικά το κεφάλι. Το κοντοκουρεμένο 
μέσα μου παιδί της Κατοχής, δεν έμαθε 
ποτέ για σπάνια λουλούδια...). 
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350.000-3.000
«...Μια χούφτα χιονιού που λειώνει...»

Οάνθρωπος ήταν και είναι ικανός 
να ζήσει σ’ έναν κόσμο, όπου 
υπάρχουν δίπλα-δίπλα πολλές 

θεωρίες και τρόποι ζωής, χωρίς να προ-
καλούν αισθήματα μίσους και καταστρο

Φυλλίτσα Αθηναΐς-Αναπνιώτου
Αυτά τα καταστρεπτικά αισθήματα 

καλλιεργούνται στον άνθρωπο τε-
χνητά, ώστε αυτός να μην αντιλαμβά-
νεται τις δυσμενείς κοινωνικές συνθή-
κες. Κι αυτό γίνεται με την δηλητηρί-
αση του πνεύματος και της ψυχής του 
ανθρώπου.

Μου δόθηκε, δυστυχώς, η ευκαιρία 
να ζήσω έντονα κι από πολύ κοντά, 
για ένα διάστημα, και να καταλάβω 
πως, αν οι άνθρωποι δεν αποπροσανα-
τολίζονταν επίτηδες και δεν φανατίζο-
νταν ύπουλα, για να εξυπηρετήσουν 
καταχθόνια σχέδια κάποιων «ανωτέ-
ρων δυνάμεων», θα μπορούσαν κάλλι-
στα να συνυπάρξουν έστω και με δια-
φορετική γλώσσα, διαφορετική θρη-
σκεία, ήθη και έθιμα.

Είχα την τύχη και την ατυχία μαζί, 
να γεννηθώ στην Κωνσταντινούπολη, 
στην Πόλη, την άλλοτε «Βασιλίδα 
των Πόλεων». Στην Πόλη, που ακόμα 
και όταν έπεσε, το 1453, στα χέρια 
των Τούρκων, εξακολουθούσε, για 
χρόνια ολόκληρα, να παίζει το ρόλο 
της με το τόσο ενεργητικό και δημι-
ουργικό ελληνικό στοιχείο, που αν 

και βρέθηκε υπό κατοχή, προέβαλε 
έντονη δράση κοινωνική και οικονο-
μική, μετά τα πρώτα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας και μέχρι το 1955, 
αλλά και το 1964, με αποτέλεσμα οι 
Έλληνες της Πόλης να κρατούν ακόμα 
στα χέρια τους την οικονομία του 
τουρκικού κράτους.
......................................................................

Πρέπει να ξυπνήσει ο καθένας μας, 
μόνος του. Τρεις χιλιάδες (3.000) πε-
ριουσία έχει απομείνει στην Πόλη για 
την Ελλάδα.

Ένας γηραλέος Πολίτης ακρίτας δι-
αμήνυσε, πριν λίγο καιρό, σ’ ένα δημο-
σιογράφο: «...Είμαστε μια χούφτα χιο-
νιού που λιώνει...».

Όταν πριν λίγα χρόνια επισκέφτηκα 
την Κωνσταντινούπολη – για πρώτη 
φορά από τότε που είχα φύγει μι-
κρούλα με τους γονείς μου μαζί, κυνη-
γημένοι – επίσκεψη προσκύνημα για 
μένα περισσότερο, πολλά είναι τα 
πράγματα που θα θυμάμαι από εκείνο 
το ταξίδι, σίγουρα όμως ένα πράγμα 
δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω, τον 
ηλικιωμένο ιερέα του ελληνικού νε-
κροταφείου στην Πόλη, στο Σισλί, ο 
οποίος με βουρκωμένα μάτια μου είχε 
πει: «είμαι Θεοσεβούμενος άνθρωπος, 
παιδί μου, δεν πάει η ψυχή μου να 
εγκαταλείψω τις επάλξεις, που μου 
όρισε ο Θεός να φυλάω...».
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Από την Κρήτη ως την Κύπρο·
με πλοηγό τον Νίκο Καζαντζάκη και πυ ξίδα τον ποιητικό λόγο

Σκέφτομαι τι αγώνας θα χρειάστηκε
για να κατορθώσουν να εξασφαλίσουν

μια θέση στη Μεσόγειο.
Κώστας Μάντης, «Τα νησιά της Μεσογείου»

Α .́ 1. Πρόλογος

Ηεπιλογή του Νίκου Καζαντζάκη 
(1883-1957) και του βιβλίου του 
Ο Καπετάν Μιχά λης (Ελευτερία 

ή Θάνατος) (1953) ως σημείο αναφοράς 
για την διά της παραβολής με τον ποι-

Σωτηρούλα Βασιλείου
ητικό λόγο εξαγωγής συμπερασμάτων 
ως προς το μέλλον του κυπριακού ελλη-
νισμού υπήρξε απόρροια δύο παραγό-
ντων κυρίως: αφενός της ομοιότητας της 
κρητικής ιστορίας με την κυπριακή ως 
προς τη διαδρομή, τα πάθη και τα ήθη, 
αφετέρου των μηνυμάτων και των ιδεών 
που βαίνουν μέσα από το έργο ιδεών 
υπό εξαφάνιση όπως αξιοπρέπεια, ελευ-
θερία, θάρρος, αποφασιστικότητα, αν-
δρεία, αυτοθυσία και πατριωτισμός.

Δηλαδή μέσα από την αποτύπωση 
της «αλληλουχίας των κρυφών νοημά-
των» ανα δεικνύεται η αδιάλειπτη επι-
καιρότητα του καζαντζακικού λόγου 
καθώς και η διαλεκτική σχέ ση του με 
την ποίηση. Διά των ιδιόμορφα συνδια-
λεγόμενων μηνυμάτων αναδεικνύεται η 
ευ θύνη του ανθρώπου και δη του Έλ-
ληνα έναντι της κοινωνίας και της ιστο-
ρίας. Σαν να δη μιουργείται μέσα από 
τα μηνύματα αυτά μια μελωδία, αντίρ-

ροπη εκείνης των σειρήνων, ένα τρα-
γούδι σαν απάντηση σε ετερόκλητες 
προκλήσεις. Ή αλλιώς ο Νίκος Καζα-
ντζάκης, ο Ο δυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος 
Σεφέρης, ο Κώστας Μόντης, ο Νίκος 
Κρανιδιώτης, ο Κυριάκος Χαραλαμπί-
δης, ο Παντελής Μηχανικός προσφέ-
ρουν, όπως και πλήθος άλλοι θεράπο-
ντες των μουσών ατόφια νήματα που 
ως μίτος οδηγεί τον σημερινό Έλληνα 
στην έξοδο από τους λαβύρινθους.
........................................................................

Άλλωστε, το προοικονόμησε και ο 
Θοδόσης Πιερίδης:
Κι εκείνα τα σκυλιά που φέρανε μαζί 
τους[...]
θα τα πάρουνε και θα φύγουνε.
Κι εδώ θα μείνει ετούτο το καράβι
το σκαρωμένο από πέτρα κι ανθρώ-
πους.
Θα μείνει – και τριγύρω του ερωτιά-
ρικα
της Κύπριδας θ’ αφροκοπά η ανάλαφρη 
άφρη.
Θα μείνει απάνω του το μέγα ετούτο φως
πιο αψύ κι απ’ το κρασί – πιο μαλακό
κι απ’ το ψωμί – πιο αράγιστο κι απ’ 
το διαμάντι,
πιο διάφανο κι απ’ τη σταγόνα της δρο-
σιάς.
Χαράματα στα πέταλα του ρόδου.
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Χρονικό Τεχεράνης (Αγά Ναμπύ)

Καθόταν στο σκαλοπάτι έξω 
απ’ την κουζίνα. Έδειξα τον 
λιγοστό χώρο του δίχως λέξη: 

«Να κάτσω;» ένευσε ένα μισό «ναι» 
με το κεφάλι κι έκατσα μην ξέρο-

Μαριάμ Συρεγγέλα
ντας τι να πω έκτος από:

–Καλημέρα Αγά Ναμπύ, κι αυτό, 
κόλλησε στη γλωσσά μου. Τι καλη-
μέρα του ’λεγα του άνθρωπου;

-Καλημέρα Μάριαμ. Αχνά χαμο-
γελασε, δεν το ’θελε, πιότερο από 
συνήθεια, από ευγένια και έσκυψε 
πάλι το κεφάλι.

–Θα πάμε στον κήπο σήμερα; ρώ-
τησα άτολμα.

–Σε λίγο.... που θ’ ανοίξουν.
Ήταν το καθημερινό μας αστείο 

διότι το όνομά μου σημαίνει κάποιο 
λουλούδι στη γλώσσα μας και έως 
προχθές τα λουλούδια ήταν χαρού-
μενα, ξέγνοιστα, χρωματιστά πλα-
σματάκια που δεν τα πιάναμε μην 
χαλάσουν τα πέταλά τους. Τώρα 
και δυο μέρες δεν υπήρχε πια τί-
ποτα το ξέγνοιστο. Τα μαλλιά του 
Ναμπύ που ήταν μαύρα και ασήμι, 
που γυάλιζαν στον ήλιο καταμεσής 
στα λουλούδια, δίνοντας στο ηλιο-
καμμένο πρόσωπό του μια σοβαρή 
και σίγουρη αρχοντιά, σε δυο μέρες 
είχαν γίνει γκρίζα, άσπρα, πετού-
σαν άτακτα πάνω απ’ το πρόσωπό 

του που ήταν χλωμό, σαν παλιό 
χαρτί.
..................................................................

«Μάριαμ», η φωνή του ήταν αργή, 
προσεκτική, «τότε που είχε σπάσει 
εκείνο το μαραφέτι του πλυντηρίου, 
μαζί δεν παίζατε;».

«Ναι», με το κεφάλι μου ενώ τον 
κοιτούσα κατάματα.

«Όταν σας ρώτησε ο πατέρας σου 
ποιος το ’σπασε, είπες ο Μπαχόρ, 
έτσι δεν είναι;».

«Ναι» πάλι με το κεφάλι.
«Είπες αλήθεια;»
Κούνησα το κεφάλι μου: «Όχι».
«Είπες ψέματα δηλαδή ακόμη κι 

όταν επέμενε ο Μπαχόρ;».
«Ναι» με το κεφάλι.
«Επειδή φοβόσουν τον πατέρα 

σου;».
«Ναι», με το κεφάλι και το σή-

κωσα να τον κοιτάξω διότι δεν 
άντεχα πια την δική μου κακόμοιρη 
δειλία.

Κοιτούσε τον κήπο κι όταν γύρισε 
πάλι σε μένα τα μάτια του ήταν μέ-
λανα, υγρά σα λίμνες των βουνών 
και σαν χαλασμένο αίμα.

«Όλα τα παιδιά λένε ψέματα. Κι 
εμένα ψέματα μου ’πε ότι θα μείνει 
μέσα. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, 
το ψέμα μας σκοτώνει».

Βούιζαν οι μέλισσες τριγύρω.
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Η επιστροφή του τραυματία

Το σπίτι μου και το χωριό μου 
απέχει από την κωμόπολη της 
περιοχής 3 χιλιόμ. περίπου. Περ-

νώντας την πόρτα της μάντρας του κοι-
μητηρίου της κωμόπολης, στην αρχή και 

Αντώνης Μικέλης
δεξιά τούτου, υπάρχει ένας ειδικά δια-
μορφωμένος χώρος 25μ.χ15μ., γύρω-
γύρω μαρμάρινες κολώνες που συνδέο-
νται με μια αλυσίδα περιμετρικά.

Εις τον χώρο αυτόν υπάρχουν 36 
ομοιόμορφοι σταυροί και σε κάθε 
σταυρό είναι γραμμένο το όνομα, τόπος 
καταγωγής, και ημερομηνία θανάτου 
των πεσόντων κατά τη διάρκεια των το-
πικών μαχών. Είναι τα ονόματα ανδρών 
της Χωροφυλακής αλλά και πολιτών 
(άνδρες και γυναίκες) που έπεσαν μα-
χόμενοι, υπερασπιζόμενοι την πόλη τους 
κατά τον εμφύλιο σπαραγμό, κοινώς 
ανταρτοπόλεμο.

Τρεις φορές επεχείρησαν να καταλά-
βουν την πόλη οι αντάρτες, αλλά απέ-
τυχαν χάριν της άρτιας οργάνωσης του 
«αποσπασματάρχου» της Χωροφυλα-
κής (με τους 30 Χωροφύλακες), καθώς 
και την γενναιότητα των πολιτών, αν-
δρών και γυναικών. «Γυναίκες με τ’ αυ-
τόματα κι ο Ζάρας με του όλμους...» 
έλεγε το τραγούδι.

Αιματοβαμμένα χώματα από τον 
αδελφοκτόνο διχασμό στις τρεις μά-
χες:

1) 21 Οκτωβρίου 1947.

2) 24 Ιουνίου 1948, ώρα 0300. Ημέρα 
σημαδιακή, του «Αϊ-Γιαννιού του Ρι-
γανά».

3) 13 Οκτωβρίου 1948.
........................................................................

Το κράτησα μέχρι σήμερα για να μου 
θυμίζει πού και πού την υποχρέωσή μου 
απέναντί σας. Λυπάμαι όμως που δεν 
μπόρεσα να καθαρίσω ένα λεκέ που 
υπάρχει και σας ζητώ ένα συγγνώμη 
αλλά και χίλια ευχαριστώ. Εννοούσε το 
στίγμα από το αίμα της πληγής του.

Ανοίγοντας το δέμα η μητέρα μου, 
έμεινε έκπληκτη και δεν μπορούσε να 
μιλήσει. Τα χέρια της έτρεμαν. Ήταν η 
πετσέτα προσώπου που είχε γίνει ο επί-
δεσμος στο τραύμα του. Κανένας δεν 
μπορούσε να πει μια λέξη.

Με δάκρυα στα μάτια είπε στη μη-
τέρα μου. «Αυτή η πετσέτα και το λίγο 
νερό που μου έδωσε ο σύζυγός σας με 
κράτησαν ζωντανό. Έδωσα μια υπό-
σχεση και όρκο στον εαυτό μου να με 
αξιώσει ο Θεός να επιστρέψω αυτήν την 
πετσέτα στον δικαιούχο με ένα μεγάλο 
ευχαριστώ.

Την επομένη αποχαιρέτησε τους γο-
νείς μου με σκηνές συγκίνησης και από 
τα δύο μέρη.

Η επικοινωνία τους κράτησε αρκετά 
χρόνια μετά, ανταλλάσοντας κυρίως 
ευχητήριες κάρτες κάθε νέο χρόνο ή και 
στις ονομαστικές εορτές.
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Εκλιπαρώντας για μια σταγόνα οίκτο

Κανένας δεν έλειπε απ’ την εκκλη-
σία εκείνο το Ψυχοσάββατο. Η 
ιδέα της υποχρέωσης των ζωντα-

νών στη μνήμη των πεθαμένων, κυρίαρχη 
στη συνείδηση των χωρικών κάθε Ψυχο

Σταμάτιος Μπεκιάρης
σάββατο, τους είχε φέρει όλους εκείνο το 
βράδυ στη μονάκριβη εκκλησία τους.

Κόντευε ν’ απλωθεί το σκοτάδι, τε-
λευταίος βγήκε από την εκκλησία ο 
μπαρμπα- Λάζαρος, έσβησε τους πολυε-
λαίους, τις καντήλες και τα κεριά κι 
αφού έφερε μια βόλτα στο εσωτερικό 
και βεβαιώθηκε πως όλα ήταν σε τάξη 
κλείδωσε τη βαριά ξύλινη πόρτα της εκ-
κλησίας με το χοντρό κλειδί.

Χρόνια τώρα ο μπαρμπα-Λάζαρος 
υπηρετούσε με πίστη και αφοσίωση τον 
οίκο του Θεού. Κανένας δεν είχε υπηρε-
τήσει την εκκλησία τόσο πρόθυμα όσο 
αυτός. Πριν σημάνει ο εσπερινός νάτος 
και ξεπρόβαλε απ’ το στενοσόκακο σκυ-
φτός-σκυφτός. Το πρωί στη λειτουργία 
πάλι τα ίδια. Γι’ αυτό λοιπόν με το δίκιο 
του είχε πάρει τον τίτλο του αγιότερου 
του χωριού. Ήταν κι οι ελεημοσύνες πού 
’δινε κι οι βοήθειες που μοίραζε. Θα πεις 
δεν τα έδινε απ’ την τσέπη του. Αδιά-
φορο. Τα λόγια του Δαυίδ, που χρόνια 
τώρα τα άκουγε απ’ το στόμα του Πα-
πανικόλα «δίκαιος ανήρ ο ελεών όλην 
την ημέραν» τα είχε χαράξει βαθιά στο 
νου του και δεν άφηνε ευκαιρία που να 
μην τα πραγματοποιεί.

..........................................................................
Σχεδόν άδεια η εκκλησία ξεπροβοδάει 

τον άγνωστο στο τελευταίο ξεκούραστο 
ταξίδι του. Οι λιγοστές κοκαλιάρες γριές 
συχνά ανάβουν κεριά και κάνουν εδαφι-
αίους σταυρούς, μαντηλωμένες και σκυ-
φτές απ’ την αυστηρή συναίσθηση της 
θρησκευτικής πίστης. Δύο γέροι σκυφτοί 
από το βάρος των γηρατειών παρακο-
λουθούν με κατάνυξη τα λόγια του 
παπά.

Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο πό-
λεμος ανάγκασε τα δύο ορφανά να 
εγκαταλείψουν την αντίπερα όχθη του 
Αιγαίου. Η διαδρομή του ξεριζωμού ήταν 
σκληρή: μπήκαν με πολλούς άλλους σ’ 
ένα σαπιοκάραβο και μέχρι να φτάσουνε 
στην Ελλάδα κάνανε εννιά μέρες, χωρίς 
νερό και φαγητό, μα είχανε κουράγιο κι 
αντέξανε. Φτάσανε στη Θεσσαλονίκη και 
πήγαν στον καταυλισμό της Σταυρούπο-
λης. Ήταν πολλές οικογένειες μαζί. Τους 
χτύπησαν αρρώστιες. Κάθε μέρα πέθαι-
ναν δέκα έως δεκαπέντε άτομα. Ακολου-
θώντας μια ομάδα προσφύγων πήραν το 
δρόμο των Σερρών και σταμάτησαν στη 
Λιγκοβάνη.

Στο χωριό αυτό δεν δυσκολεύτηκαν 
πολύ αφού βρήκαν στέγη και τροφή. 
Αλλά τους καλοδέχτηκαν και οι ντόπιοι. 
Στην αρχή βοηθώντας τον μπαρμπα-
Λάζαρο, στη συνέχεια όμως κληρονομώ-
ντας τη μεγάλη περιουσία του έγιναν 
πρότυπα νοικοκυραίων.
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