
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΠΛΟΥΣΙΟ σε θέματα και φωτο-
γραφικό υλικό το περιοδικό 
«ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

τεύχος 207 / Απρίλιιος - Ιούνιος 2018, 
παρουσιάζει τις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην Ένωση. Ακόμα 
καταχωρούνται οι Προκηρύξεις των 
Λογοτεχνικών Διαγωνισμών για μεγά-
λους, παιδιά και εφήβους έτους 2018. 
Επίσης οι Μουσικοί Διαγωνισμοί. Να 
έχετε καλή ανάγνωση για το καλο-
καίρι και ενημέρωση ώστε να λάβετε 
μέρος στους Πανελλήνιους και Πα-
γκύπριους  διαγωνισμούς. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ένωσης σας εύχετε 
να έχετε υγεία, προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία, ξεκούραση και δημι-
ουργία. Καλή αντάμωση το Φθινό-
πωρο που θ’ αρχίσει η πνευματική 
περίοδος (Οκτώβριος 2018 - Μάϊος 
2019), με μεγαλύτερη όρεξη. Κάνοντας 
έναν απολογισμό στις σημαντικές εκ-
δηλώσεις στην Ένωση, με το πολυ-
πληθές ακροατήριο κάθε φορά, βλέ-
πουμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι στον 
Πολιτισμό μας. Πολλοί μιλούν για πα-
ρακμή στην πνευματική ζωή μας, εμείς 
εδώ στην Ένωση Ελλήνων Λογοτε-
χνών, έχουμε να πούμε, ότι ανοίξαμε 
την αγκαλία μας στη Μαθητιώσσα 
Νεο λαία. Έχουμε περάσει την ιστορία 
και οι ευχές έρχονται από τα Σχολεία, 
όλων των βαθμίδων της χώρας μας 
και της Κύπρου. Μας φτάνει ο καλός ο 
λόγος τους, που είναι η φωνή της καρ-
δίας τους...

Λ.Β.Τ.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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Κάθε Λογοτέχνης φέρει
την ευθύνη των κειμένων του

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

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 207

2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

AΝΑΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ και χάνο-
νται οι λουλουδιασμένοι λό-
φοι και βυθιζόμαστε, στο 

καταγά λανο τ’ ουρανού και την ακύ-
μαντη θάλασσα του Αιγαίου. Γκρι-
ζώνει το τοπίο και σβήνει, καθώς

Λευτέρης Β, Τζόκας
οδηγεί, τον «Μεγάλο σιωπηλό» Οδυσ-
σέα Ελύτη, στο χώρο της Αθανασίας. 
Τα σύννεφα πυκνώνουν και στέ κονται 
μολυβένια στο στήθος, στις βουνοκορ-
φές και στέλ νουν την απειλή της τρι-
κυμίας. Οι θνητοί πρέπει να νιώθουν 
όλη τη σμικρότητά τους. Εκεί νος στέ-
κεται μεγαλόπρεπος. Η λατρεία άν-
θισε εντός μας και γύρω. Ο Θεός ζη-
τάει ν’ α γκαλιάσει τον ίσκιο του. Ένα 
ελαφρό πέπλο ομίχλης κι ο λόγυρα, 
άγριος Σιμούν κι ο κό σμος στάζει τον 
ανθρώπινο πόνο. Αντηχούν μελαγχο-
λικά τα βήματα και ακολουθεί το 
πνεύμα της σιωπής. Εμείς βυ θιζόμαστε 
στη στάχτη των πε ρασμένων. Τινά-
ζουμε ελαφρά και στοχαζόμαστε...

ΕΦΥΓΕ για μακρινό ταξίδι, Τρίτη 19 
Μαρτίου 1996, στις 13.30 ακριβώς, ο 
Νομπελί στας Ποιητής, που τίμησε τη 
χώρα μας, στα πέρατα της οι-
κουμένης. Τελευταία του επι θυμία: 
«Η σιωπή». Χωρίς βα ρύγδουπους 
λόγους, δίχως δημόσια δαπάνη η κη-
δεία του. «Να περιέλθει η εκδημία 
με α πέραντη χριστιανική σιωπή». 
Έτσι κι έγινε. «...Τίποτα δεν κα-
τάλαβε. Όλη την ώρα μου ’λεγε “θυ-

Ο «Μεγάλος σιωπηλός»
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

μάσαι;”. Τι να θυμηθώ; Μονάχα τα 
όνειρα θυμάμαι γιατί τα βλέπω νύ-
χτα...». Αυτά έγραψε στη «Μαρία 
Νεφέλη».Έσβησε το ελληνικό φως. 
Εμείς ταπεινά αποχαιρετήσαμε το 
«Μεγάλο Σιωπηλό», τον λυ ρικό, τον 
πηγαίο, που αντικα θίσταται από το 
τεχνικό, το κε νό περιεχόμενο, το 
εφήμερο.

Η ΠΟΙΗΣΗ με τον Οδυσσέα Ελύτη 
απόχτησε ένα νόημα. Και ο άνθρω-
πος, θα συνεχίσει η ψυχή του, νάχει 
ένα κέρδος, χωρίς τέλος: τη Σοφία 
της τα πεινοσύνης!... Οι άνθρωποι 
θαρρεμένοι απ’ τους στίχους, γεμά-
τοι θάλασσα και Αιγαίο (σήμερα γί-
νεται το επίκεντρο του κόσμου), 
παίρνουν τα πλούσια δώρα, απ’ τον 
αρχέ γονο κόσμο, τυλιγμένα στο λι-
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βανωτό θυμίαμα της ζωής. Συ-
νεχίζουν... Νιώθουν καλύτερα την 
ύπαρξή τους, καθώς με τεωρίζεται 
ανάμεσα Γης και Ουρανού. Η μνήμη 
ζωντανεύ ει και ξυπνάει ο μύθος του 
Αι γαίου. Η θεϊκή φωτιά της Ποί ησης 
του Οδυσσέα Ελύτη, πλασμένη από 
υψηλές ιδέες, φεγγίζει το δρόμο, κα-
τευθύνει την ανθρώπινη ευτυχία, κυ-
βερνά τη ζωή μας. 
Μας αγγί ζει και 
ε γ κ α θ ί σ τ α τ α ι 
εντός μας, κτίζο-
ντας Λαμπρό Οι-
κοδόμη μα και 
πλέκει με τα 
ωραιότε ρα νή-
ματα το υφαντό 
της ζω ής.

ΑΠΟ τα μακρινά 
βάθη των αιώνων 
έρχεται η πρωτο-
γενής Ποίηση του 
Οδ. Ελύτη, που δι-
αιωνίζει την αν-
θρώπινη νίκη και 
γονιμοποιεί τη δύ-
ναμη του υ γρού 
στοιχείου, τον 
Έρωτα, την Ει-
ρήνη, και κλώθο-
νται οι ψυχές, με 
απλά κι ανθρώπινα ερωτήματα και 
αναδεύονται από θεϊκές απαντήσεις. 
Η ηθι κή βαρύτητα απλώθηκε στο 
χώρο, σε μια καινούργια πίστη, σ’ 
ένα βαθύτερο νόημα.

ΣΥΝΔΕΕΙ την ιστορι κή μνήμη η Ποί-
ηση του Οδυσσέα Ελύτη και πάνω 

σε λιθοσωρούς, τη σκόνη, φως αρμο-
νίας κτίζει το κλασικό ανθρωπιστικό 
μέτρο, με Πίστη, Λόγο, Αισθητική 
και στήνει επιτύμβια, θεμελιωμέ να 
απ’ τα βάθη της ψυχής του Ελληνι-
σμού, για την ανθρώπι νη συγκίνησή 
μας και τη διαι ώνιση της Φυλής μας. 
Στη μυ στική ώρα ξυπνάει τη συνεί-
δηση χιλιετηρίδων, αποκτάει αίσθηση 

του παρελθόντος 
και του μέλλο-
ντος η προφητική 
φωνή του.

Ο ΟΥΡΑΝ0Σ αγ-
γίζει μια ολοφώ-
τεινη γλαυκότητα, 
τριγύρω γαλήνη 
κι όλα στο απρό-
σωπο της αιωνιό-
τητας. Δέχονται 
ειρηνικά το πε-
πρωμένο τους. 
Είναι η ώρα της 
σιωπής. Φαντά-
ζουν τόσο όμορφα 
στο αθόλωτο κρύ-
σταλλο της ψυ-
χής, καθώς εκτι-
νάχτηκαν μαζί 
του, στις πνευμα-
τικές κορυ φές, 
που έγιναν Σύμ-

βολο και ζέσταναν την παγωμένη 
ζωή μας. Ψυχή και φύση κλώθονται 
σε μαγική ενότητα ομορφιάς. Όλα 
είναι φως. Ο χρόνος κα ταχτήθηκε 
και στερεώθηκε και προμηνύεται 
καλύτερο, ελπι δοφόρο Αύριο...

Κύκλος με την κιμωλία
Μπέρλοτ Μπρεχτ

Μετάφραση: Οδυσσέα Ελύτη
Εγώ τ’ ανάθρεψα!
Πώς μπορώ να το ξεσκίσω τώρα;
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ!

Κανένα πράγμα δεν είναι κανενός
ή, αν όχι,
τότε είναι σίγουρο κεινού που το ’χει
μεράκι του, και τ’ αγαπάει και το γνωρίζει.

Ένα παιδάκι ανήκει σ’ όποιον το φροντίζει,
τ’ αμάξι ανήκει στον προσεχτικό οδηγό,
μην τύχει και το ρίξει στο γκρεμό...
Κι η γης με τους καρπούς που περισσεύουν,
σ’ αυτούς που την πονούν και τη δουλεύουν!...
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει, για το έτος 2018, τους πιο κάτω Πα-
νελλήνιους Διαγωνισμούς:
α) ΠΟΙΗΣΗΣ: Μέχρι είκοσι (20) στίχους έμμετρους ή ελεύθερους,
β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ:  Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4, 
γ) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,
δ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μέχρι 50 σελίδες, μεγέθους Α4.
ε) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Ποίηση ή Διηγήματα), τριών τυπογραφικών και άνω
    (Έκδοση 2017 - 2018) 
Όλα τα θέματα του διαγωνισμού είναι ελεύθερα και μέγεθος γραμματοσειράς ARIAL 12.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
2. Να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα 

αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματε-
πώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζομένου να κλεισθούν σε μικρό φά-
κελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα πέντε αντίτυπα και 
ο μικρός φάκελλος να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:

Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
Τ.Θ.8231 Τ.Κ.   102 10 Αθήνα

Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλλου αποστολής να αναγραφεί το ψευ-
δώνυμο.

3. Ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018. Θα λαμβάνεται υπόψη 
η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

4. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.
5. Ο χρόνος και ο χώρος της απονομής των βραβείων και επαίνων θα ανακοινω θεί 

έγκαιρα τηλεφωνικώς στους ενδιαφερόμενους και θ’ αναρτηθεί από τις 13 Δεκεμ-
βρίου 2018 στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.logotexnes.gr

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δεν μπορούν να συμμε τάσχουν, 
καθώς και οι τιμηθέντες με πρώτο βραβείο σε προηγούμενους δια γωνισμούς της 
Ένωσης.

7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 210-3819571, καθημερινώς.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2-4,106 78 ΑΘΗΝΑ

THΛ.-FAX210-3819571 – e-mail:eel1930@gmail.com – www.logotexnes.gr
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018
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μέλος Δ.Σ.
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ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΘΕΙ η βιβλιοθήκη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών με εκλεκτές εκδόσεις, ο 
φίλος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Γ. Παπαδημητρίου, προσέφερε τους σημαντικούς τόμους: α) 
«ΗΠΕΙΡΟΣ - 4.000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού» της Εκδοτικής Αθηνών, β) «ΑΠΑ-

ΝΤΑ Κ. Κρυστάλλη», Πρόλογος-Ανάλυση της Έλλης Αλεξίου, δερματόδετο, έκδοση ΜΕΡΜΥΓΚΑ, γ) Τη 
δίτομη «Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974» του Σόλωνα Νεοκλ. Γρηγοριάδη, έκδοση POLARIS 
και δ) «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ», συλλογή Δημωδών Ασμάτων, των εκδόσεων ΔΑΜΙΑΝΟΣ-ΔΩΔΩΝΗ 
Επίσης προσέφερε έναν Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης ευχαριστεί θερμά τον καλό φίλο κ. Παναγιώτη Γ. Παπαδημητρίου για τις ΔΩΡΕΕΣ του.

     σαρκώθηκα
                       με τη σκέψες (αρχές ζωής)
π’ανακατέβουνε τα γύρω
                                      μπλεγμένες μες τα σύγνεφα

κ’ έγειρα στης νυχτιάς το πετροχείλι

σαν έτοιμος από καιρό
       κε
φίλησα ’να δάκρυ στη
            διαφάνεια μιάς φέτας πορτοκάλι
του ήλιου θυγατέρας

κι ασήμωσε η θάλασσα
    πούταν αστέρια θύμησες
με πρόσωπο γιομάτο χαραξιές
    σαν σπασμένο παγόβουνο                        • δωρος

Μουρούτσος Μπάμπης (120)
Δημητρίου Αντώνιος (121)
Βουγιουκλάκης Γεώργιος (122)
  (έτη 2019, 2020, 2021)
Ζορμπάς Αλέξανδρος (123)
Τάνου-Ανδρειανού Μαρία (124)
Ποντίκης Θύμιος (125)
Αντωνίου-Μιαούλη Ξένια (126)
Παναγιωτακόπουλος Γιώργος (127)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για το έτος 2018. Ο εντός παρενθέσεως 
αριθμός είναι της διπλότυπης απόδειξης είσπραξης.

Χάλκου Μαρία (128)
Γαλάνη Ρούλα (129)
Ταλάντης Ευθύμιος (130)
Ρίζου Χαρίκλεια (131)
  (έτη 2015, 2016, 2017, 2018)
Πετρουλάς Κώστας (132)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ανώνυμος (133) 30 €
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ  ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ   ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2ας  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 
Ώρα έναρξης: 18:30 στην αίθουσα Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος όροφος) 

1. Χαιρετισμός του Προέδρου  Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών  Λευτέρη Β. Τζόκα 

2. Χαιρετισμός  Προέδρου  Κριτικής Επιτροπής  Νίκου Χριστοδουλή 

3. Αναφορά στο έργο του Γιώργου  Χατζηνάσιου από τον Κοσμήτορα  της Ένωσης  Τάκη Παπαδημητρίου   

4. Απονομή Χρυσού Μεταλλίου στον Γιώργο Χατζηνάσιο 

5. Μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο :  Μάθημα Σολφέζ, Τα Γαλάζια σου Γράμματα 

6. Απονομή Βραβείων Δημοτικού: Σαρωνικός,  Rain, O Γλάρος, Το τρυγόνι, Στο διαδίκτυο , Οι θεατρίνοι, 

Οι σύμμαχοι, Πού ’ναι πιο καλά, Ύμνος της ζωής,  Η κυρά στο παζάρι 

7. Απονομή Βραβείων Γυμνασίου: Κύπρος Νησί Αγαπημένο, Τελευταίο ταξίδι, Reflection, Johnny Cash – 

Hurt, Redemption, Προσπαθώ, Septetto, Ώρες, Θέλω να κτίσω ένα σπιτάκι, I see Fire, Ο Παλιάτσος και ο 

Ληστής, Δεν θα δακρύσω πια για σένα 

8. Απονομή Βραβείων Λυκείου: Λυπήσου, Magic Dispersing - Order over Chaos, Ύμνος και θρήνος για την 

Κύπρο, Το ασημένιο κύμα των αστεριών, As long as you love me, Νηνεμία, Παντούμ, Eλευθερία θα 

φωνάζω, Kuro Siwo, The last November, Birds of far, Take a chance on me, Αχ ξενιτιά  μου, Clouds from 

the past, Sunrise, If only it wasn't   a dream, You are not alone in the darkness, What I Never Told You, Τ'  

όνειρο, Long Path of Youth, Πέρα απ' τα μάτια μου, Autumn, The beggining of dreams 

9. Απονομή  Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

10.  Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες

 

ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

 

1. Μάθημα Σολφέζ: Φένια Άγγλου, Χρύσα Κουφού, Κολεζάκη Αναστασία, Εριέττα Σαούγκου Υπεύθυνος  

εκπαιδευτικός – πιάνο: Μιχάλης Ζέης 

2. Τα Γαλάζια σου Γράμματα: Μάρα Αρχοντάκη, Σοφία Μήλα, Εύα Λαψάνη, Τζίνα Λαψάνη 

Ίνα Αχβλεντιάνι, Φωτεινή Κομπορόζου     Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός – πιάνο: Άννα Καπόνε -Πάπας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ  Β.  ΤΖΟΚΑΣ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΦΟΡΛΙΔΑΣ 
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Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, 
στις 6:30 το απόγευμα, πραγματο-
ποιήθηκε, στην κατάμεστη αίθουσα 

Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος 
όροφος), η απονομή των Τιμητικών Δια-
κρίσεων του 3ου Πανελλήνιου και Παγκύ-
πριου Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίη-
σης έργων, Ενορχήστρωσης και Μουσικής 
για Ταινία (Soundtrack), για Παιδιά και 
Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, σχολικού έτους 2017-2018.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευ-
τέρης Β. Τζόκας απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό στους παρευρισκόμενους, τονί-
ζοντας πως η διοργάνωση του Μουσικού 
Διαγωνισμού αποτελεί έμπρακτη από-
δειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντος 
της Ένωσης για την αισθητική καλλιέρ-
γεια των παιδιών και  των εφήβων. Ευ-
χαρίστησε τον μαέστρο και  συνθέτη, 
μέλος της Ένωσης, Νίκο Χριστοδουλή, 
Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του 
Μουσικού Διαγωνισμού, τα μέλη της 
Κριτικής Επιτροπής και την εκπαιδευ-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

τικό Πολυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρο της 
Ένωσης, για τη σημαντική συνεισφορά 
τους στην πραγματοποίηση του Διαγω-
νισμού...  «Η Ένωση Ελλήνων Λογοτε-
χνών – τόνισε ο ομιλητής – τιμά σήμερα 
τον διακεκριμένο μουσικοσυνθέτη διε-
θνούς αναγνώρισης, Γιώργο Χατζηνάσιο, 
που σε λίγο θα του απονεμηθεί το Χρυσό 
Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως 
μετά Διπλώματος,  για την τεράστια 
προσφορά του στην Ελληνική Μουσική, 
το Ελληνικό Τραγούδι, την Επιθεώρηση, 
το Θέατρο, τον Ελληνικό Κινηματογράφο, 
τον Πολιτισμό και  το Διεθνές Πεντά-
γραμμο». 
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Αγαπητά μου παιδιά, αγόρια και κορίτσια,
κ. Γιώργο Χατζηνάσιο, μουσικοσυνθέτη, κυρίες, δε-
σποινίδες και κύριοι, γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, 
εκλεκτά μέλη της Κριτικής Επιτροπής, μουσικοί, κ. 
Πρόεδρε της Κριτικής Επιτροπής, Μαέστρο Νίκο Χρι-
στοδουλή, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.

Σας προσκαλέσαμε σήμερα ως Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, να παρευρεθείτε στην τελετή βράβευσης του 
3ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνι-
σμού Μαθητών που διακρίθηκαν, καθώς συμμετείχαν 
στη  μελοποίηση έργων, ενορχήστρωση και Μουσική για 
Ταινία. Σας καλέσαμε ακόμη να χαρείτε μαζί μας τη 
μουσική πανδαισία που πρωταγωνιστές είστε εσείς και 
στην Απονομή Χρυσού Μεταλλίου Πνευματικής Αξίας 
Α΄ Τάξεως,  με το οποίο θα τιμηθεί από την Ένωση Ελ-
λήνων Λογοτεχνών ο Γιώργος Χατζηνάσιος, διακεκρι-
μένος Έλληνας Μουσικοσυνθέτης διεθνούς αναγνώρι-
σης. «Αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην Ελλη-
νική Μουσική, το Ελληνικό τραγούδι, το Θέατρο, τον 
Κινηματογράφο, τον Πολιτισμό και το Διεθνές πεντά-
γραμμο».

Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε κ. Γιώργο Χατζη-
νάσιο στην ελληνική μας Μουσική. Άξιους συνεχιστές 
θα βρούμε σήμερα στα βλαστάρια μας που πήραν μέ-
ρος στον Μουσικό Διαγωνισμό μας και θα χαρείτε με 
τις επιτυχίες τους. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που 
πήραν μέρος και θα χειροκροτήσουμε τις επιτυχίες 
τους. Ακόμη, ξεχωριστά ευχαριστούμε τον Νίκο Χριστο-
δουλή, Μαέστρο-Μουσικό, που είναι ο Πρόεδρος της 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Κριτικής Επιτροπής, εκλεκτό μέλος της Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ευ-
χαριστούμε εγκάρδια, καθώς έσκυψαν με πολλή αγάπη, 
μεράκι και σεβασμό, στα έργα των παιδιών για να 
βγάλουν σε αίσιο πέρας έναν μεγάλο όγκο μουσικών 
έργων που εστάλησαν και είναι οι:  κ. Κυριάκος  Τσο-
λάκης-καθηγητής Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών, κ. 
Ειρήνη Τσολάκη-καθηγήτρια Πιάνου, κ. Γεωργία Τσο-
λάκη-καθηγήτρια Βιολιού, κ. Φρίξος-Διονύσιος  Μόρ-
τζος-Πιανίστας  ΕΛΣ, κ. Νικόλαος  Καζαμίας-
εκπαιδευτικός Μουσικής, κ. Θαλής Τριανταφύλλου-
συνθέτης, κ. Ιωάννης Καλογεράκης-εκπαιδευτικός 
Μουσικής, κ. Άννα Καπόνε-Πάπας-εκπαιδευτικό Φωνη-
τικής-Μουσικής και κ. Σταύρος  Τζιτάνος-Μουσικός. 
Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω, ως Πρόεδρος της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που προωθούν με τον δικό τους τρόπο τον 
Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό και 
ξεχωριστά την Αντιπρόεδρο της Ένωσης, κ. Πολυξένη 
Γιάχου, που είναι η άμεση συνεργάτιδα και σύζυγος 
του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, Νίκου Χριστο-
δουλή. Ευχαριστούμε τους Γονείς, Κηδεμόνες και κα-
θηγητές Μουσικής, που βοηθούν με το δικό τους τρόπο 
τα παιδιά και δεν φείδονται κόπων και οικονομικών, 
για να έρθουν εδώ από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ώστε να βρίσκονται σήμερα στη Μουσική πανδαισία 
που θ’ ακολουθήσει σε λίγο.

ΑΣ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ, να κάνω μια αναδρομή για 
τους Διαγωνισμούς της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
και ιδιαίτερα το Μουσικό Διαγωνισμό, καθώς αναδει-
κνύονται πολυσύνθετες μορφές στα παιδιά που παίρ-
νουν μέρος. Είναι τα ίδια στιχουργοί και μουσικοί.  
Έχουν μια ανησυχία στη δημιουργία και εισδύουν βα-
θιά. Η ζωντάνια τους είναι παλλόμενη και εκφράζουν 
ό,τι ανώτερο με τις ερμηνείες.  Φλόγες λαμπρές, νου και 
φαντασία διαθέτουν τα παιδιά. Τάλαντον. Αυτόν ας 
κρατήσουν για να πορευτούν στη ζωή τους. Αλλά να 
καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους: Μουσικές και λογοτε-
χνικές. Γιατί μόνο ο τάλαντος δεν φτάνει. Να βοηθή-
σουμε όλοι την προσπάθεια των παιδιών μας, για να 
τραβήξουν το δικό τους δρόμο. Εμείς θα είμαστε δίπλα 
τους να τα χειροκροτούμε και να ενισχύουμε την προ-
σπάθειά τους...
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρό-
εδρος της Κριτικής Επιτροπής 
του Διαγωνισμού, μαέστρος και 

συνθέτης-μέλος της Ένωσης Νίκος Χρι-
στοδουλής. Αφού καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους και εξέφρασε τη χαρά 
του για τη μεγάλη παρουσία παιδιών και 
εφήβων στην κατάμεστη αίθουσα, ανα-
φέρθηκε στην έμφυτη μουσικό-
τητα του  ανθρώπου και στη 
διαδικασία της σύνθεσης, που 
την παρομοίασε με ένα παζλ. 
Όπως είπε: « Οι νότες τοποθε-
τούνται η μία δίπλα στην άλλη 
και δημιουργείται η αρχική με-
λωδία. Όμως, το μουσικό έργο 
εξακολουθεί να φαίνεται άδειο. 
Με τη διαδικασία της ενορχή-
στρωσης χτίζουμε πάνω στο 
αρχικό έργο τοποθετώντας τα 
μουσικά όργανα. Σας ευχαρι-
στώ όλους για το χρόνο που 

αφιερώσατε για να δημιουργήσετε τα 
έργα σας. Στον φετινό διαγωνισμό συμ-
μετείχαν πολύ αξιόλογα έργα όχι μόνο 
μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου αλλά 
και μαθητών Δημοτικού. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τη δυσκολία της Κριτικής 
Επιτροπής κατά την επιλογή των καλύ-
τερων έργων και την απονομή των Βρα-
βείων.  Μην δώσετε καμία σημασία στη 
σειρά του βραβείου που σας απονεμή-
θηκε. Εκείνο που έχει αξία είναι το έργο 
σας που βγήκε από την καρδιά και το 
μυαλό σας, τις σπουδές και τη φαντασία 
σας. Πολλές φορές στη δισκογραφία 
ηχογραφήσαμε έργα που θεωρούσαμε 
ότι θα γίνουν μεγάλες επιτυχίες αλλά 
δεν επαληθευτήκαμε. Αντίθετα υπήρξαν 
έργα που αρχικά τα είχαμε θεωρήσει 
ασήμαντα αλλά στη συνέχεια έγιναν με-
γάλες επιτυχίες. Τελειώνοντας, θέλω να 
ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς που 
υποστήριξαν τη δημιουργική προσπά-
θεια των μαθητών και τους βοήθησαν να 
ολοκληρώσουν τα έργα τους.»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι,
Επιτρέψατέ μου να πω δυο λόγια με 

αυτοβιογραφικά στοιχεία για τον υψηλό 
τιμώμενό μας κ. Γεώργιο Χατζηνάσιο, 
για μια πληροφόρηση για όλους μας.

Φυσικά αυτά που θα πω δεν αποτελούν 
σε καμία περί-
πτωση πλήρες 
αυτοβιογρα-
φικό σημεί-
ωμα. Αν ισχυ-
ριζόμουν κάτι 
τέτοιο θα ήταν 
μεγάλη ασέ-
βεια και ανεπί-
τρεπτη απρέ-
πεια στο πρό-
σωπο του υψη-

λού τιμώμενου καλλιτέχνη, δημιουργού 
και πνευματικού ανθρώπου. Άλλωστε δεν 
διαθέτω το κατάλληλο «ένδυμα γάμου» 
για να το αποτολμήσω.

Λίγα λόγια, λοιπόν, θα αναφέρω, έχο-
ντας σταθερό πλοηγό μου τον δικό μας 
φίλο και τακτικό μας 
μέλος Νίκο Χριστο-
δουλή, μαέστρο μας 
και υπεύθυνο όλων 
των μουσικών μας 
εκδηλώσεων και μια 
μικρή αυτοβιογρα-
φία του, όπως την 
εξέθεσε ο ίδιος στο 
τηλεοπτικό Μονό-
γραμμα της ΕΡΤ:

Μακεδονίτικες οι 
ρίζες του συνθέτη 
και από τους δύο γο-

νείς. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη το 1942. Ο πατέρας 
του, καθηγητής Μουσικής σε Ωδείο της 
Θεσσαλονίκης, διείδε το ταλέντο του 
γιου του, σε πρώιμη ηλικία. Έφηβος 
ακόμα, μαζί με το Ωδείο και το Γυμνά-
σιο, ο Γιώργος Χατζηνάσιος άρχισε να 
παίζει και επαγγελματικά. Από 14 χρό-
νων, είναι ήδη ένας αξιόλογος πιανίστας 
με ιδιαίτερη κλήση στην τζαζ.

Άρχισε μαθήματα πιάνου από 6 χρό-
νων στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονί-
κης, συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο 
Αθηνών και στο Εθνικό Ωδείο. Στη συνέ-
χεια, έφυγε για το Παρίσι, όπου σπού-
δασε σύνθεση και ενορχήστρωση (θεω-
ρητικά, φούγκα, αντίστιξη) και διεύ-
θυνση ορχήστρας. Όμως ο νόστος δυνα-
τός και παρά τις σκέψεις για παράταση 
της παραμονής και τις προτάσεις που 
είχε, ακόμα και για Νέα Υόρκη, τον κάνει 
να επιστρέψει.

Η αναπόφευκτη κάθοδος από τη Θεσ-
σαλονίκη στην Αθήνα, είναι περιπετειώ-

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
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δης για να καταλήξει με δικιά του ορχή-
στρα στην περίφημη «Αθηναία», με τον 
Πινέλι, έναν δημοφιλή τραγουδιστή από 
την Ιταλία. Ακολουθεί ο Φέφε – κι αυτός 
Ιταλός – και μετά ο Κουιντόνε. Στην 
«Αθηναία» επίσης – καλοκαίρι κάτω 
από τ’ άστρα – έπαιξε με ορχήστρα τον 
Βαγγέλη Παπαθανασίου στα ντραμς, τον 
Σπανουδάκη στην κιθάρα, τον Ντέμη 
Ρούσο στο μπάσο και τον Αλέξη Παπα-
δημητρίου τραγούδι!

Παράλληλα, στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70, αρχίζει συνεργασία με τον Φίνο 
για να γράψει μουσική για τον κινημα-
τογράφο. Η γνωριμία του και η φιλία 
του με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και 
τον Κλέαρχο Κονιτσιώτη, μας δίνουν τις 
αξέχαστες μουσικές, που συνειρμικά μας 
συνδέουν αυτόματα με εκείνη την εποχή. 
Έγραψε μουσική για 38 συνολικά κινη-
ματογραφικές ταινίες όπως: «Γλυκιά 
Συμμορία», «Νοκ Άουτ», «Το Αγκίστρι», 
«Εσύ κι Εγώ», «Πρωινή Περίπολος» κ.ά. 
Σταμάτης Κόκοτας, Δήμητρα Γαλάνη, 
Στράτος Διονυσίου, είναι κάποιοι από 
τους τραγουδιστές με τους οποίους συ-
νεργάστηκε. Είχε την τύχη επίσης να συ-
νεργαστεί και με στιχουργούς και ποιη-

τές, οι οποίοι άφησαν εποχή στην ελλη-
νική δισκογραφία και στο ελληνικό τρα-
γούδι, όπως ο Νίκος Γκάτσος – με τον 
οποίο έκαναν τον δίσκο με τη Νανά 
Μούσχουρη «Ενδέκατη Εντολή» –, ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Σώτια Τσώ-
του, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Μιχάλης 
Μπουρμπούλης και ο Τριπολίτης.

Από τους 45 δίσκους που κυκλοφό-
ρησε πασίγνωστοι είναι: «Η Διαδρομή», 
«Λεύκωμα», «Σήμερα», «Συναξάρια», 
«Ενδεκάτη Εντολή», «Μάθημα Σολφέζ».

Η «Ωδή στο Μεγαλέξανδρο», σε 
μορφή συμφωνικής καντάτας, παίχτηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδειο και 
στις Πυραμίδες της Γκίζας, στην Αίγυ-
πτο. Ως ένδειξη τιμής για τη γενέθλια γη, 
κυκλοφορεί επίσης έναν δίσκο με παρα-
δοσιακά τραγούδια της Μακεδονίας με 
ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Επίσης, 
έγραψε μουσική για θεατρικά έργα, κα-
θώς και μουσική για την Τηλεόραση, 
όπως: «Μυστικοί Αρραβώνες», «Ακριβή 
μου Σοφία», «Μαύρη Χρυσαλλίδα», 
«Τμήμα Ηθών», «Το Γελοίον του Πράγ-
ματος», «Δρόμοι της Πόλης», «Άγγιγμα 
Ψυχής», «Σύνορα Αγάπης», «Τα Φτερά 
του Έρωτα», «Φιλί Ζωής».
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Μετά τη απονομή του Χρυσού 
Μεταλλίου, ο κ. Γιώργος Χα-
τζηνάσιος, κατασυγκινημένος 

από το ζεστό χειροκρότημα, απευθύν-
θηκε στους παρευρισκόμενους, λέγοντας: 

«Για μια ακόμα 
φορά επαληθεύ-
σατε την προφη-
τεία της σπιτονοι-
κοκυράς μου στη  
Θεσσαλονίκη. Μέ-
ναμε με ενοίκιο 
σε μια μονοκατοι-
κία στην οδό Βα-
σιλίσσης Όλγας 
255. Μοιραζόμα-

σταν το πάνω μέρος η μάνα μου, ο πα-
τέρας μου, τα αδέλφια μου κι εγώ με τη 
σπιτονοικοκυρά μας. Κάποια στιγμή, 
αφού πέρασαν τα χρόνια και άκουγε το 
πιάνο που έπαιζα είχε πει στη μάνα μου: 
“Αυτό το παιδί, ο Γιωργάκης, είναι ευλο-
γημένο. Όπου μπαίνει θα το χειροκρο-
τάνε”. Γι’ αυτό με συγκινήσατε μόλις 
μπήκα μέσα. Γι’ αυτή τη επαλήθευση. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους σκέ-
φτηκαν αυτή τη βράβευση. Εύχομαι να 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ

φανώ αντάξιος και στο μέλλον, όσο 
παίρνει αυτό το μέλλον που μας ανήκει, 
αυτού του βραβείου. Επίσης, θέλω να 
σας πω, όπως αναφέρθηκε και στο βιο-

γραφικό μου, ο πατέρας μου υπήρξε με-
γάλος δάσκαλος για εμένα. Αυτός ήταν 
ο πρώτος που διείδε το χάρισμά μου. 
Αυτό που μου έμεινε από τον πατέρα 
μου είναι η μεγάλη φράση, που οι μαθη-
τές ας την πάρουν για σημαία. Μου 
έλεγε: “Γιώργο, όταν δεν σε χειροκρο-
τάνε μελέτα. Όταν, όμως σε χειροκρο-
τάνε μελέτα περισσότερο”. Αυτό κρατή-
στε το». 
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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου 
παιδιά, σας καλωσορίζω και εγώ με τη 
σειρά μου.,

Πριν περάσουμε στην απονομή των βρα-
βείων, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κά-
ποια στοιχεία για την ταυτότητα των δια-
κριθέντων μαθητών και μαθητριών. Φέτος, 
για πρώτη χρονιά, είχαμε μεγάλη συμμε-
τοχή μαθητών και μαθητριών Δημοτικού. 
Καθώς τα περισσότερα έργα της κατηγο-
ρίας του Δημοτικού είναι ομαδικά, στα 10 
διακριθέντα έργα των φετινών διαγωνι-
σμών μελοποίησης ποίησης, ενορχήστρω-
σης και μουσικής για ταινία συμμετέχουν 
συνολικά 114 μαθητές και μαθήτριες. Στο 
Γυμνάσιο έχουμε 12 διακριθέντα έργα και 
στους 3 διαγωνισμούς και συμμετέχουν συ-
νολικά 41 μαθητές και μαθήτριες, ενώ στο 
Λύκειο έχουμε 24 διακριθέντα έργα, στα 
οποία συμμετέχουν συνολικά 40 μαθητές 
και μαθήτριες. Τα 10 από τα 24 διακριθέ-
ντα έργα του Λυκείου δημιουργήθηκαν 
από μαθητές και μαθήτριες Μουσικών Σχο-
λείων. Τέλος, 8 από τα διακριθέντα έργα 
του φετινού διαγωνισμού δημιουργήθηκαν 
από μαθητές και μαθήτριες που είχαν δια-

κριθεί και στους περσινούς μουσικούς δια-
γωνισμούς.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους δι-
ακριθέντες, ανεξάρτητα από τη σειρά διά-
κρισης. Για εμάς είστε όλοι νικητές, διότι 
εκφραστήκατε με τη μουσική σας και βιώ-
σατε τη χαρά της δημιουργίας. Σας ευχα-
ριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας τα 
έργα σας. Σε λίγο θα παραλάβετε τα βρα-
βεία σας. Χαρείτε με τη διάκριση, μακριά 
από κάθε έπαρση, και συνεχίστε να βαδί-
ζετε στα μαγικά μονοπάτια της μουσικής 
δημιουργίας, που θα σας χαρίσουν ακόμα 
καλύτερα έργα στο μέλλον.

Ακολούθησε η  απονομή  Βραβείων και 
Επαίνων σε σαράντα πέντε (45) διακριθέ-
ντα έργα του Διαγωνισμού.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΓΙΑΧΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Κριτικής Επιτροπής

του 3ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίησης
Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά
και Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, μα-
έστρο-συνθέτη –μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και τα μέλη κ. Κυ-
ριάκο Τσολάκη - καθηγητή Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών, κ. Ειρήνη Τσο-

λάκη, καθηγήτρια Πιάνου, κ. Γεωργία Τσολάκη,καθηγήτρια Βιολιού, κ. Φρίξο -Διο-
νύσιο Μόρτζο, Πιανίστα ΕΛΣ, κ. Νικόλαο Καζαμία, εκπαιδευτικό Μουσικής, κ. Θαλή 
Τριανταφύλλου, συνθέτη, κ. Ιωάννη Καλογεράκη, εκπαιδευτικό Μουσικής, κ. Άννα 
Καπόνε-Πάπας, εκπαιδευτικό Φωνητικής-μουσικό και κ. Σταύρο Τζιτάνο, μουσικό, 
ύστερα από την ατομική ακρόαση και αξιολόγηση των υποβληθέντων προς κρίση 
μουσικών έργων Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για ταινία 
(soundtrack), που δημιουργήθηκαν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, συ-
νεδρίασε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της μαέστρου κ. Νίκου Χριστοδουλή  
μέλους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 για την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Άννα Καπόνε-Πάπας
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Σαρωνικός», που ανήκει στους/στις 

Νικόλαο Δρίτσα, Νικόλαο Καϊμενάκη, Γεώργιο Μαλτέζη, Ιούλιο Μπρέγκο, Ελένη 
Ντελέζου, Βασιλική-Ευαγγελία Πανάγου, Θεοδώρα Παρίση, Παντελή Πετρόπουλο,  
Κυριάκο Ρέτζεκα, Νικόλαο Ρετίκα, Αθηνά Σαρακανίδου, Βασιλική Σκεπαρνιά, Αχ-
μάντ Φαχέλ, Λαμπρινή Φραγκίσκου, Δανάη Χάλαρη, Παναγιώτη Ψαλτήρα, Ανα-
στασία Ανδρικοπούλου, Μαρία-Ελένη Αρχοντάκη, Δημήτρη Βέτσικα, Γεώργιο Βλα-
σίου, Βαρβάρα Δρίτσα, Ευαγγελία Ευαγγέλου, Μικαέλα Ηλιάδη, Κορνηλία-Ελένη  
Κατσικάρου, Καλλιόπη-Αναστασία Κελμπερίδη, Ευθυμία Κεχαγιά,  Βασίλειο Κου-
τρουμάνη, Παναγιώτα Μακρή, Άγγελο-Ταξιάρχη Μελά, Ελένη-Άννα-Μαρία Σιακα-
βάρα, Ιωάννη Φουρναράκη και Οδυσσέα Σιδεροκαστρίτη, μαθητές/τριες των εκ-
παιδευτηρίων «Παιδαγωγική».

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Ο Γλάρος», σε ποίηση Οδυσσέα 
Ελύτη, που ανήκει στους/στις Χρυσάνθη Αναργύρου, Αγγελική-Τσαμπίκα Ανδρί-
κου, Δήμητρα Ασπρή, Μαρκέλλα Βαγιανάκη, Σοφία Δεμερτζή, Σοφία Δημητριάδου, 
Κωνσταντίνα Διακογιάννη, Χριστίνα Διακοτσαμπή, Μιχαήλ-Άγγελο Ζαφείρη, Κα-
λογιάνα Ζλάτεβα, Εμμανουέλλα Καλαφάτη, Ελευθέριο Κατινιάρη, Ουρανία-
Σωτηρία Κουρούπα, Αντώνιο Μαρίνο, Λαμπρινή Μαρίνου, Άγγελο Μπολάνο, Γε-
ώργιο Πετρακίδη, Μιχαήλ-Άγγελο Πετρακίδη, Μπεσιέ Ρακίπαϊ, Σταματία Σαββίδη, 
Αλεξάνδρα-Αναστασία Σαββιού, Άγγελο Σαΐτη, Αριάδνη-Ντιάνα-Λουίζε Στεφάνου, 
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Βασίλειο Σφιάτκο, Ελευθερία-Νεφέλη Τζανουδάκη, Μαρία-Φρανς Φαλτσέτα, Αλε-
ξάνδρα Φελεκίδου και Αναστασία Φραγκούλη, μαθητές/τριες του 3ου Δημοτικού  
Σχολείου Ρόδου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Οι Θεατρίνοι»,  που  ανήκει  στους/
στις Ιωάννη - Θεόδωρο Διαμάντο, Κωνσταντίνο Θολιώτη, Ελένη-Μαρία Λιάνου, Δέ-
σποινα Ρίζου, Βασίλειο - Ταξιάρχη Σιμόπουλο, Κων/νο Σωτηρίου, Αθανάσιο Τσεκούρα,  
Αικατερίνη Τσούμαρη,  Εφραίμ Τσοχατζή, Χρήστο Φριλίγκο,  Φαίδρα Χριστοδουλάκη  
και Εμμανουέλα  Ζέμα μαθητές/τριες  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Το τρυγόνι», που ανήκει στις  
Βασιλική-Αναστασία Γιαννακοπούλου, Βασιλική Ηλιάδου, Βασιλική Κωστοπούλου 
και Αφροδίτη Πετρίδου, μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, που 
ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Πού ’ναι πιο καλά», που ανήκει στους Κωνστα-
ντίνο Κώσση, Παναγιώτη Κονιδάρη και Ευστάθιο Κοντό και ερμηνεύθηκε από τις  
Αγγελική Βούλα, Αικατερίνη Γιαννίκου και Αρμελίνα Χισενάι, μαθητές/τριες του 
162 Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ,  στο με τίτλο «Ο Ύμνος της ζωής», σε ποίηση Κωστή 
Παλαμά, που ανήκει στους Αλέξανδρο Αλαφογιάννη, Γεώργιο Ανδρεόπουλο, Κων-
σταντίνο Θανασά, Παναγιώτη Μάντζιο και Ευάγγελο Σπαθή και ερμηνεύτηκε από 
τις Ελπίδα Καραχάλιου, Γεωργία Καρκούλια, Γεωργία Κολλιοπούλου, Αρσινόη 
Μαρλαφέκα, Μαριλένα Παγούρα και Βαρβάρα Λαζανά, μαθητές/τριες των Εκπαι-
δευτηρίων «Αναγέννηση» στην Πάτρα, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Η 
κυρά στο παζάρι», που ανήκει στην Γαλατεία Μαθιουδάκη, μαθήτρια του Δημο-
τικού Σχολείου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ  ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο στο έργο με τίτλο «Οι σύμμαχοι», 
που ανήκει στη Μιράντα Γουρδουπάρη, μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου Ελ-
ληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών», που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Στο 
διαδίκτυο», που ανήκει στις Θάνια Κάιντα και Κατερίνα Μητρούση και ερμηνεύ-
τηκε από τις Μαριλού Πεταβατζή και Άρτεμις Αποστολίδου, μαθήτριες του Δημο-
τικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ειρήνη Τσολάκη
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Σαρωνικός», που ανήκει στους/

στις Νικόλαο Δρίτσα, Νικόλαο Καϊμενάκη, Γεώργιο Μαλτέζη, Ιούλιο Μπρέγκο,  
Ελένη Ντελέζου, Βασιλική-Ευαγγελία Πανάγου, Θεοδώρα Παρίση, Παντελή Πετρό-
πουλο, Κυριάκο Ρέτζεκα, Νικόλαο Ρετίκα, Αθηνά Σαρακανίδου, Βασιλική Σκεπαρ-
νιά, Αχμάντ Φαχέλ, Λαμπρινή Φραγκίσκου, Δανάη Χάλαρη, Παναγιώτη Ψαλτήρα, 
Αναστασία Ανδρικοπούλου, Μαρία-Ελένη Αρχοντάκη, Δημήτρη Βέτσικα,    Γεώργιο 
Βλασίου, Βαρβάρα Δρίτσα, Ευαγγελία Ευαγγέλου, Μικαέλα Ηλιάδη, Κορνηλία-
Ελένη Κατσικάρου, Καλλιόπη-Αναστασία Κελμπερίδη, Ευθυμία Κεχαγιά, Βασίλειο 
Κουτρουμάνη, Παναγιώτα Μακρή, Άγγελο-Ταξιάρχη Μελά, Ελένη- Άννα-Μαρία 
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Σιακαβάρα, Ιωάννη Φουρναράκη και Οδυσσέα Σιδεροκαστρίτη, μαθητές/τριες των 
εκπαιδευτηρίων «Παιδαγωγική».

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Το τρυγόνι», που ανήκει στις  
Βασιλική-Αναστασία Γιαννακοπούλου, Βασιλική Ηλιάδου, Βασιλική Κωστοπούλου  
και Αφροδίτη Πετρίδου, μαθήτριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Οι σύμμαχοι», που ανήκει στις  
Μιράντα Γουρδουπάρη, Κατερίνα Βουδούρη και Ειρήνη Κατσώνη, μαθήτριες του  
Δημοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  MΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Σταύρος Τζιτάνος
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK), στο έργο με τίτλο «Rain», 

που ανήκει στον Σπύρο Κυπριώτη, μαθητή του Δημοτικού Σχολείου «Ροδίων 
Παιδεία».

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ(SOUNDTRACK), στο έργο με τίτλο «Στο δια-
δίκτυο», που ανήκει στις Θάνια Κάιντα και Κατερίνα Μητρούση και ερμηνεύτηκε 
από τις Μαριλού Πεταβατζή και Άρτεμις Αποστολίδου. μαθήτριες του Δημοτικού  
Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ(SOUNDTRACK), στο έργο με τίτλο «Οι σύμ-
μαχοι», που ανήκει στη Μιράντα Γουρδουπάρη, μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου  
Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών».

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ειρήνη Τσολάκη
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Κύπρος Νησί Αγαπημένο», που 

ανήκει στον Κλεάνθη Σάββα, μαθητή του Γυμνασίου Αποστόλου Αντρέα Έμπας 
Πάφου στην Κύπρο. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Το τελευταίο ταξίδι», σε ποίηση  
Κώστα Καρυωτάκη, που ανήκει στους/στις Αθανάσιο Αγάκο, Αλεξάνδρα Αγρα-
φιώτη, Βασίλη Βαλάση, Γεώργιο Βρύσσα, Αθανασία Γιακουβή, Αικατερίνη Γκου-
τζουρέλα, Δήμητρα Ζαχαριάδη, Αθανάσιο Καλαμαρά, Δήμητρα Κουρδή, Βικτώρια 
Μακρή, Νικόλαο Μπαρτζιώλα, Δέσποινα Μπατρακούλη, Μαρία-Ραφαηλία Μπίλλη, 
Μαριάντα Νάνου, Ελεάνα-Κατερίνα Παπαευαγγέλου, Ιωάννα-Παρασκευή Σιωπή, 
Κυβέλη Σπάμου-Μπάρμπερο και Χρυσή Φαντάνα, μαθητές/τριες Γυμνασίου της 
Σχολής «Καραβανά».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Προσπαθώ», σε ποίηση Ειρήνης Κο-
τσαλή, που ανήκει στην Εριέττα Σαούγκου, μαθήτρια των εκπαιδευτηρίων «Δούκα».

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Ώρες»,  που ανήκει στους Αχιλλέα 
Δρακωτό και Γεώργιο Δρακωτό  μαθητές των   Εκπαιδευτηρίων « Ν. Μπακο-
γιάννη»  Λάρισας. 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Θέλω να κτίσω ένα σπιτάκι» σε 
ποίηση Κωστή Παλαμά που ανήκει στους/στις Μάριο Κατσαβριά, Μαρία Καμπά 
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και  Πεταλά Γεώργιο μαθητές/τριες του Γυμνασίου «Homo educandus – Αγωγή»  
Κορίνθου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ειρήνη Τσολάκη
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Κύπρος Νησί Αγαπημένο», που ανήκει στον Κλεάνθη 

Σάββα, μαθητή του Γυμνασίου Αποστόλου Αντρέα Έμπας Πάφου στην Κύ-
προ.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Προσπαθώ», σε ποίηση Ειρήνης Κοτσαλή, που ανή-
κει στην Εριέττα Σαούγκου, μαθήτρια των εκπαιδευτηρίων «Δούκα».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Johnny Cash-Hurt», που ανήκει στον Ιάσωνα Ζαφει-
ρόπουλο, μαθητή του 2ου Γυμνασίου Παιανίας. που ισοβαθμεί με το  έργο με 
τίτλο «Ώρες», που ανήκει στους Αχιλλέα Δρακωτό και Γεώργιο Δρακωτό, μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων «Ν. Μπακογιάννη» Λάρισας.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Septetto», που ανήκει στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, 
μαθητή της Ιονίου Σχολής Φιλοθέης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «I see Fire», που ανήκει στη Μαυρέτα Τσιρλιγκάνη, 
μαθήτρια του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, που ισο-
βαθμεί με το έργο με τίτλο «Ο Παλιάτσος και ο Ληστής», που ανήκει στους/στις 
Πέτρο Τζερνικούδη, Πετρίνα Καρρά, Ιωάννα Μπάλα, Ισιδώρα Στυφούδη και  Ελε-
ονώρα Κατιρτζόγλου, μαθητές/τριες του Γυμνασίου Πολυκάστρου. 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο έργο  με τίτλο «Δεν θα δακρύσω πια για σένα» που ανήκει στους 
Ορέστη Κωστακόπουλο, Ελευθέριο Λαζαρίνη και Σωτήριο  Μπλέτσα, μαθητές του  
4ου Γυμνασίου Αγρινίου. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK)  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Σταύρος Τζιτάνος
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Reflection», που ανήκει στον Ευριπίδη Σαμαρά, μα-

θητή του Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Redemption», που ανήκει στον Ιάσωνα Ζαφειρόπουλο, 

μαθητή του 2ου Γυμνασίου Παιανίας.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Septetto», που ανήκει στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, 

μαθητή της Ιονίου Σχολής Φιλοθέης. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Καλογεράκης Ιωάννης
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Λυπήσου», που ανήκει στους/στις Βάιο Κουκουλέτσο 

και Αναστάση Τσιακμάκη, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Ύμνος και Θρήνος για την Κύπρο», που ανήκει στη 

Μαρία Βαρδάκη, μαθήτρια του «Xenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «As long as you love me», που ανήκει στις Ελένη Κα-
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λέργη, Φωτεινή Άγγλου και Χρυσούλα Κουφού, μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων 
Δούκα. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ελευθερία θα φωνάζω», σε ποίηση Περικλή Αθα-
νασιάδη, που ανήκει στην Αγγελική Καραδαγλή, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου 
Πτολεμαΐδας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Παντούμ», σε ποίηση Γιώργου 
Σεφέρη, που ανήκει στον Ιάκωβο Μακρή και ερμηνεύει η Στυλιανή Πίτσιλλου, μα-
θητές/τριες  του Γενικού Λυκείου Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα Αμμοχώστου. 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Birds of Far», που ανήκει στη Βάσια Παππά, μαθή-
τρια του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Τ’ όνειρο», σε στίχους Αλεξίας Βίκτωρος, που ανή-
κει στην Νίκη Θρούμπαρη και στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι Στυλιανή Θεμι-
στοκλέους, Νίκη Θρούμπαρη, Κωνσταντίνος Κοτσαπάς, Αντρέα Φιλίππου και  Αλε-
ξία Βίκτωρος και στην ηχοληψία ο Γιώργος Ευαγγέλου, μαθητές/τριες του Λυκείου 
Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» Λευκωσίας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Κυριάκος Τσολάκης
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο  με τίτλο «Λυπήσου», που ανήκει στους Βάιο Κουκουλέτσο, 

Αναστάσιο Τσιακμάκη, Φίλιππο Παππά και στην εκτέλεσή του συμμετέχουν οι 
Ηλιάνα Νικολάου, Βάιος Κουκουλέτσος, Ροδάνθη Νικάκη, Δήμητρα Κωστίκα, Βλά-
σης Δούμας, Νικόλαος  Παππάς, Αλέξιος Τύμπας, Φίλιππος Παππάς, Αναστάσιος 
Τσιακμάκης και Εριέτα Στεφάνου μαθητές/τριες Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο  με τίτλο «Magic Dispersing-Order over Chaos», που ανήκει στον  
Μιχάλη Πιερή, μαθητή του «Χenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «As long as you love me», που ανήκει στις Ελένη Κα-
λέργη, Φωτεινή  Άγγλου και Χρυσούλα Κουφού, μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων 
Δούκα. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Kuro Siwo», που ανήκει στον ΣπυρίδωναßΒασίλειο  
Κατσούρη, μαθητή του 5ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας, που ισοβαθμεί με το έργο 
με τίτλο «Παντούμ», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, που ανήκει στον Ιάκωβο Μακρή 
και ερμηνεύει η Στυλιανή Πίτσιλλου μαθητές/τριες  του Λυκείου Κοκκινοχωρίων 
Φώτη Πίττα Αμμοχώστου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Αχ ξενιτιά  μου» που ανήκει στον Λάμπρο Ψωμά  
και την  Σοφία Μητρογιώργου μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Άρτας που 
ισοβαθμεί με το έργο «Clouds from the past» που ανήκει στη  Νεφέλη Βερυκίου 
και στον Σταύρο Πρέντζα  μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας που, 
επίσης,  ισοβαθμεί με το έργο «Take a chance on me» που ανήκει στην  Ελένη 
(Λένα)  Σέρρα μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Αλίμου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο   «The last November» μου ανήκει στον Γεώργιο 
Μανάκο, μαθητή των Εκπαιδευτηρίων  Τρικάλων «Αθηνά» που ισοβαθμεί με το 
έργο «Πέρα απ’ τα Μάτια μου» που ανήκει στη Νίκη - Μαρία Βάρσου μαθήτρια 
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του  1ου  Γενικού Λυκείου  Ελασσόνας που, επίσης ισοβαθμεί με το έργο «If only 
it wasn’t a dream» που ανήκει Απόστολο Βερύκιο και τον   Σταύρο Πρέντζα μα-
θητές του Μουσικού  Σχολείου Πρέβεζας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Νικόλαος Καζαμίας, ΦρίξοςßΔιονύσιος  

Μόρτζος, Γεωργία Τσολάκη
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο  με τίτλο  «Magic Dispersing-Order over Chaos», που ανήκει στον 

Μιχάλη Πιερή, μαθητή του «Χenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο  με τίτλο «Το ασημένιο κύμα των αστεριών», που ανήκει στον 

Θωμά Σπαρτινό, μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Νηνεμία», που ανήκει στην Άννα-Μαρία Αλεξίου, 

μαθήτρια του 4ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «The last November», που ανήκει στον Γεώργιο Μα-

νάκο, μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Τρικάλων «Αθηνά».
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «You are not alone in the darkness», που ανήκει στον 

Κωνσταντίνο Φωτίου, μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου Μενεμένης Θεσσαλονί-
κης, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Sunrise», που ανήκει στον Γεώργιο Κα-
ρούμπαλο, μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Πάτρας.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Long Path of Youth», που ανήκει στη Νίκη Μποζίκη,  
μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Κέρκυρας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο 
«Birds of Far», που ανήκει στη Βάσια Παππά, μαθήτρια του Πρότυπου Γενικού 
Λυκείου Βαρβακείου Σχολής, που, επίσης, ισοβαθμεί με στο έργο με τίτλο Autumn, 
που ανήκει στον Αντώνη Σκορδυλάκη, μαθητή του Γενικού Λυκείου Σούδας.

Εχοντας την πεποίθηση ότι φέραμε εις πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος 
στον 2ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό Μελοποίησης Ποίησης, Ενορ-
χήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά και Εφήβους μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 
2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπα-
θήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγ-
χαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα 
της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος: Νίκος Χριστοδουλής

Τα Μέλη: Κυριάκος Τσολάκης, Ιωάννης Καλογεράκης, Θαλής Τριανταφύλλου,
Φρίξος Μόρτζος, Νικόλαος Καζαμίας, Γεωργία Τσολάκη,
Ειρήνη Τσολάκη, Άννα Καπόνε-Πάπας, Σταύρος Τζιτάνος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας    Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 5ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ -
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18.

 1. Έναρξη της τελετής απονομής από τον Κοσμήτορα Δ. Παπαδημητρίου.
 2. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα.
 3. Αναφορά στην πορεία του Διαγωνισμού από τις συντονίστριες της τελετής 

Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου και Πολυξένη Γιάχου.
 4. Ομιλία της Κων/νας Αλουμανή - μέλος της Κριτικής Επιτροπής με θέμα: 

«Τέχνη του λόγου, η λογοτεχνία - Λόγος για τέχνη, η ελληνική 
γλώσσα».

 5. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Ποίησης 
- Διηγήματος τάξεων Α-́Β -́ Γ΄ Δημοτικού.

 6. Απονομή Βραβείων Ποίησης τάξεων Α-́Β -́ Γ΄ Δημοτικού.
 7. Απονομή Βραβείων Διηγήματος τάξεων Α-́Β -́ Γ΄ Δημοτικού.
 8. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Ποίησης 

τάξεων Δ-́Ε -́ ΣΤ΄ Δημοτικού.
 9. Απονομή Βραβείων Ποίησης τάξεων Δ-́ Ε -́ ΣΤ΄ Δημοτικού.
 10. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Διηγήμα-

τος τάξεων Δ-́Ε -́ ΣΤ΄ Δημοτικού.
 11. Απονομή Βραβείων Διηγήματος τάξεων Δ-́ Ε -́ ΣΤ΄ Δημοτικού.
 12. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Ποίησης  

Γυμνασίου.
 13. Απονομή Βραβείων Ποίησης Γυμνασίου.
 14. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Διηγήμα-

τος Γυμνασίου.
 15. Απονομή Βραβείων Διηγήματος Γυμνασίου.
 16. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Ποίησης 

Λυκείου.
 17. Απονομή Βραβείων Ποίησης Λυκείου.
 18. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Διηγήμα-

τος Λυκείου.
 19. Απονομή Βραβείων Διηγήματος Λυκείου.
 20. Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Αγγλικής 

Ποίησης.
 21. Απονομή Βραβείων Αγγλικής  Ποίησης.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 5ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ -

ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18.

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 
και ώρα 18.30, στο αμφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγά-
ντε, Παπάγου), η Ένωση Ελλήνων Λογο-

τεχνών απένειμε 
τις Τιμητικές δια-
κρίσεις σε παιδιά 
και εφήβους από 
την Ελλάδα και 
την Κύπρο του 5ου 
Πανελλήνιου και 
Παγκύπριου Λο-
γοτεχνικού Διαγω-
νισμού.

Η Εκδήλωση 
άρχισε με το καλωσόρισμα του Κοσμή-
τορα Τάκη Παπαδημητρίου. Μήνυμα του 
Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητι-

κού Εκπροσώπου 
κ. Δημήτρη Τζανα-
κόπουλου, διάβασε 
ο Γενικός Γραμμα-
τέας της Ένωσης 
Απόστολος Φορλί-
δας. Ο λόγος δό-
θηκε για έναν χαι-
ρετισμό στον Πρό-
εδρο της Ένωσης 
Λευτέρη Β. Τζόκα. 
Ακολούθως το λόγο πήρε η υπεύθυνη του 
λογοτεχνικού διαγωνισμού κυρία Αγάπη 
Ευθυμιοπούλου και στη συνέχεια η Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης κυρία Ξένια Γιά-
χου.  Η ομιλία της κυρίας Κωνσταντίνας 
Αλουμανή είχε θέμα «Τέχνη του λόγου, 
η λογοτεχνία - Λόγος για τέχνη, η ελλη-
νική γλώσσα». Το Αμφιθέατρο του 
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Υπουργείου γέμισε από παιδιά, συνο-
δευόμενα από τους γονείς τους, εκπαι-
δευτικούς από την Ελλάδα και την Κύ-
προ και από τα μέλη της Ένωσης. Παρα-
βρέθηκε η Βουλευτής της Νέας Δημοκρα-

τίας Καστοριάς κυρία Μαρία Αντωνίου, 
η οποία χαιρέτησε την Εκδήλωση και συ-
νεχάρη το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.
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Χαιρετισμός του Υπουργού Επικρατείας
και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Δημήτρη Τζανακόπουλου
στην εκδήλωση Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων σε μαθητές

Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου για τον Πανελλήνιο και Παγκύπριο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος 2017-2018

Φίλες και Φίλοι,
Ζητώ συγγνώμη που δεν κατά-

φερα να παρευρεθώ στην αποψινή 
σας εκδήλωση, αλλά ανειλημμένες 

υποχρεώσεις δεν μου το επέτρε-
ψαν. Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να 
συγχαρώ για αυτήν την πρωτο-
βουλία την Ένωσή σας, η οποία 
αποτελεί ένα μεγάλο πολιτιστικό 
κεφάλαιο του τόπου μας με την 
αδιάλειπτη δράση της τα τελευ-
ταία 80 και πλέον χρόνια. Κυρίως 
όμως θα ήθελα να απευθυνθώ 

στους μαθητές που συμμετείχαν 
στο λογοτεχνικό διαγωνισμό και 
να εκφράσω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια στους διακριθέντες. Να 
ξέρετε, όμως, ότι το σημαντικό 
δεν είναι η διάκριση, αλλά η συμ-
μετοχή σε αυτόν το διαγωνισμό. Η 
συμμετοχή σας σημαίνει ότι βά-
λατε τους εαυτούς σας σε μια δη-
μιουργική διαδικασία, προσπαθή-
σατε να αποτυπώσετε σκέψεις και 
συναισθήματα στο χαρτί, τα κατα-
φέρατε και αυτό είναι ανεκτίμητο. 
Είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτή 
την προσπάθεια έρχεστε πιο κο-
ντά στα γράμματα, στη λογοτε-
χνία, στην ποίηση όχι μόνο ως δη-
μιουργοί αλλά και ως αναγνώστες. 
Εύχομαι καλή συνέχεια στη δημι-
ουργική σας πορεία και καλή δύ-
ναμη στην Ένωση, ώστε να συνε-
χίσει το πολύτιμο έργο της.

Σας ευχαριστώ θερμά.
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–Αγαπητά μας παιδιά και έφηβοι,
αγόρια και κορίτσια,

–Γονείς, Κηδεμόνες κι εκαπαιδευτικοί,
από την Ελλάδα και την Κύπρο,

–Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
–Μέλη της Κριτικής Επιτροπής,
–Κυρίες, Δεσποινίδες και Κύριοι,
–Αγαπητοί και αγαπητές φίλοι και φίλες,
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Για 5η χρονιά διοργάνωσε η Ένωση 
τον Πανελλήνιο και Παγκύπριο 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης 

και Διηγήματος, για μαθητές των κατω-
τέρων τάξεων Δηοτικού, αλλά και Γυ-
μνασίου και εφήβους Λυκείου. Καλωσο-
ρίσατε όλοι, απ’ την Ελλάδα και την Κύ-
προ, μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικοί. Η 
συμβολή σας είναι μεγάλη, στη διαμόρ-
φωση της φυσιογνωμίας της αυραινής 
Παιδείας. Γιατί, το πρόβλημα της Παι-
δείας ταυτίζεται με το πρόβλημα του 
Πολιτισμού. Η ζωτικότητα και η δυνατό-
τητα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες 
κρίνεται από την ικανότητα, να ενεργο-
ποιεί κάποιος τα δυναμικά στοιχεία της 
πνευματικής παράδοσης και να σφυρη-
λατούνται στη συλλογική αυτογνωσία 
και συνοχή. Στην Ένωση Ελλήνων Λογο-
τεχνών αναδείξαμε τις ιδιαιτερότητες 
των παιδιών στη συγγραφή, που είναι ο 
στόχος άμεσης προτεραιότητας. Κατά 
την άποψή μας, μία από τις πιο αξιόπι-
στες πηγές είναι η Λογοτεχνία. Αφού η 
Λογοτεχνία, στο μέτρο που συνδέεται με 
τη γλώσσα, ενσωματώνει στους σημασι-
οδοτικούς της μηχανισμούς το κοινωνικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον. Μ’ αυτή την 

έννοια, η λογοτεχνία αποτελεί ένα προ-
νομιακό πεδίο ανίχνευσης και άσκησης. 
Ειδικότερα αποτελεί την κορυφαία έκ-
φραση της δημιουργικότητας και την 
αυθεντικότερη έκφραση του νεοελληνι-
κού πνευματικού πολιτισμού κι έχει αξία 
για τη σύγχρονη Νεολαία.

Την εμπράγματη εκδήλωση αυτή του 
Πνεύματος ενισχύουμε ως Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών και θα συνεχίσουμε την πρότυπη 
σύζευξη ατομικού και συλλογικού στο 
πεδίο της Μαθητιώσσας Νεολαίας μας. 
Είναι προϊόν ωριμότητας μιας μακράς 
εκλεπτυσμένης πνευματικής παράδοσης 
και είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα 
έναντι άλλων Πνευματικών Σωματείων, 
που είναι η οικουμενικότητα και η πει-
στικότητα των αξιών μας. Γνωρίζουν 
καλά οι εκπαιδευτικοί μας που πρότει-
ναν τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό πριν 
πέντε έτη στο Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
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Λογοτεχνών, ότι πάνω σ’ αυτό το πρό-
τυπο οφείλει η Ελληνική Παιδεία να οι-
κοδομήσει την αυτοσυνειδησία των παι-
διών μας, προκειμένου αυτά να γίνουν 
ζωντανοί και ενεργητικοί φορείς της αυ-
ριανής κοινωνίας. Εμείς ως Ένωση συμ-
βάλλομε στην Παιδεία μας την εθνική 
πολιτισμική μας ταυτότητα και αυτοσυ-
νειδησία.

Ευχαριστούμε τις Κυρίες, Αγαπούλα 
Ευθυμιοπούλου και Πολυξένη Γιάχου, 
για τη διενέργεια των Λογοτεχνικών Δι-
αγωνισμών, που έχουν την ξεχωριστή 
επιτυχία τους. Επίσης ολόκληρο το Δι-
οικητικό Συμβούλιο, που συμπαρίστα-
ται στην ομαλή διεξαγωγή. Πολλές ευ-
χαριστίες οφείλουμε στην Κριτική Επι-
τροπή των εκπαιδευτικών που με τον 
άψογο τρόπο τους φέρνουν σε αίσιο πέ-
ρας αυτούς!

Είναι οι: κ. Παναγιώτα Μπαλινάκου 
και Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση, εκπαιδευτι-
κοί-μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, η κ. Αναστασία Χατζηαλεξίου, δα-
σκάλα, ο κ. Κυριάκος Χαριδήμου, επιθε-
ωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου, 
η κ. Σωτηρία Παπαγεωργίου, Δασκάλα, 
Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος και η 

κ. Μαρίνα Πρωτοπαπά, Δασκάλα και 
Μουσειοπαιδαγωγός από την Κύπρο, ο 
Σχολικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπα-
γεωργίου, η Σχολική Σύμβουλος κ. Ιω-
άννα Καμπούρμαλη και ο δάσκαλος-
Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου κ. Χρή-
στος Βεσκούκης, ο κ. Δημήτριος Γκίκας, 
φιλόλογος, ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης, δά-
σκαλος και κ. Λύδια Μπαμπούση, φιλό-
λογος, η κ. Ιωάννα Χρήστου, φιλόλογος-
μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
η κ. Ευαγγελία Μπακλώρη, φιλόλογος 
και η κ. Κωνσταντίνα Αλουμανή, φιλόλο-
γος, η κ. Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου, η κ. 
Χρύσα Πούλου και ο κ. Νικόλαος Κακα-
ϊδής, η κ. Δέσποινα Παπαδιονυσίου, ο κ. 
Εμμανουήλ Μαθιουδάκης, φιλόλογοι-
μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
η κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, φιλόλο-
γος, ο κ. Λεωνίδας Χαζίρογλου, μέλος 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, η κ. Μαριάνθη 
Αναστασιάδου και κ. Αγγελική Μελίτσα, 
εκπαιδευτικοί αγγλικής φιλολογίας.

Το Δ.Σ. κι εγώ προσωπικά σας ευχα-
ριστούμε όλους.
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ΑΓΑΠΗ:
Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών, μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας 
παιδιά καλησπέρα σας. 

Ο Κωστής Παλαμάς στα «΄Απαντα» 
γράφει για τη νοημοσύνη του παιδιού: « 
Έχω για του παιδιού το νου μια ιδέα 
κάπως διαφορετική από τους άλλους. 
Πιστεύω πως το μυαλό του μπορεί να 
χωνέψει τροφή πιο λεπτή και πιο βαθιά 
απ’ όση συνηθίζουμε να του προσφέ-
ρουμε… Οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μου 
φαίνονται πως είν’ εκείνοι που από τα 
πρώτα χρόνια τους γρικούσανε κουβέ-
ντες και ανατρεφότανε με ιδέες πιο ψη-
λές από το παιδακίσιο μπόι τους».

ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΓΙΑΧΟΥ

ΞΕΝΙΑ:
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά 

μου παιδιά, σας καλωσορίζω και εγώ με 
τη σειρά μου και μοιράζομαι τη χαρά 
σας για την επιτυχία σας.

Σήμερα θα γίνει η απονομή των βρα-
βείων σε εσάς που διακριθήκατε στον 
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό για παιδιά και εφή-
βους. Δυστυχώς, ο χρόνος που έχουμε 
στη διάθεσή μας δεν επαρκεί για την 
παρουσίαση των έργων σας αλλά με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
κάθε φθινόπωρο διοργανώνεται εκδή-
λωση, στην οποία οι διακριθέντες μπο-
ρούν να παρουσιάσουν τα έργα τους. 
Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να σας 
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έχουμε κοντά μας και το φθινόπωρο. 
Για την ημερομηνία και το χώρο θα ενη-
μερωθείτε έγκαιρα

Στον φετινό διαγωνισμό είχαμε 62 δι-
ακρίσεις, 17 από τις οποίες ήταν από την 
Κύπρο. Δίνουμε τρία Βραβεία και τρεις 
Επαίνους σε κάθε κατηγορία. Υπάρχουν 
όμως και έργα που ισοβαθμούν και μοι-
ράζονται κάποια βραβεία. Οι περισσότε-
ροι από τους διακριθέντες βρίσκονται 

εδώ. Είναι ωστόσο και κάποιοι που μας 
ειδοποίησαν ότι είναι δύσκολο να παρευ-
ρεθούν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους 
κατάφεραν να είναι εδώ σήμερα. 

Οι διακριθέντες μαθητές Λυκείου 
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν, 
σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένω-
σης, να γίνουν μέλη της Ένωσης. ΄Οσοι 
από εσάς ενδιαφέρεστε μπορείτε να μας 
το δηλώσετε είτε σήμερα, είτε στο εμαιλ 
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της Ένωσης, ώστε να σας αποσταλεί η 
σχετική αίτηση. Παράλληλα θα έχουμε 
και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για 
να σας στέλνουμε το περιοδικό μας «Λο-
γοτεχνική Δημιουργία», στο οποίο θα 
δημοσιευθούν και τα δικά σας έργα. Θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια 
φορά τα μέλη των κριτικών επιτροπών 
από την Ελλάδα και την Κύπρο για τη 
βοήθεια που προσφέρουν κάθε χρόνο. Ας 

μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή τους είναι 
εθελοντική. Ο αριθμός των έργων είναι 
μεγάλος και δεν θα μπορούσαμε να ολο-
κληρώσουμε τη διαδικασία του Διαγωνι-
σμού χωρίς τη βοήθειά τους.

Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης, αλλά και 
τους λογοτέχνες, μέλη της Ένωσης, για 
την στήριξη και τη βοήθεια στην προ-
σπάθεια αυτή.
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Πέντε χρόνια πριν, στις 19 Μαρτίου 
του 2013, στις 6.30 το απόγευμα, στην 
αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, έγινε η 
πρώτη εκδήλωση για την απονομή των 
τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές 
που συμμετείχαν τότε στο διαγωνισμό 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Παι-
διά από την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν 
εκεί και όλοι μας νιώθαμε περήφανοι για 
την προσπάθεια αυτή.

Την 21η Μαρτίου 2014 η απονομή 
έγινε στην αίθουσα του φιλολογικού 
συλλόγου «Παρνασσός». Εκεί ανακοινώ-
θηκε και η έναρξη του Μουσικού διαγω-
νισμού της Ένωσης.

Στις 20 Μαρτίου του 2015 η απονομή 
των τιμητικών διακρίσεων έγινε στο Μέ-
γαρο της Παλαιάς Βουλής.

Στις 17 Μαρτίου του 2017 η απονομή 
έγινε στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Πο-
λεμικού Μουσείου.
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ΑΓΑΠΗ:
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την πρώτη 

εκδήλωση, χαιρόμαστε το ίδιο για τα 
παιδιά που βρίσκονται κοντά μας, που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό της Ένω-
σης και που έρχονται στις εκδηλώσεις 
της. Η σκέψη μας από την αρχή ήταν να 
τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφρα-
στούν και να δημιουργήσουν, να επιβρα-
βεύσουμε την προσπάθειά τους και να τα 
παροτρύνουμε να ασχολούνται με την λο-
γοτεχνία. Γιατί η ενασχόληση με τη λογο-
τεχνία μπορεί να τα βοηθήσει να αποκτή-
σουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Το δυσκολότερο κατόρθωμα του αν-
θρώπου, αλλά και η μεγαλύτερη ανάγκη 
του είναι να βρει το νόημα της ζωής του. 
Η διαδικασία αυτή συνήθως κρατάει μια 
ολόκληρη ζωή. Η γνώση του νοήματος της 
ζωής μας κατακτάται σιγά-σιγά, με την 
πάροδο των ετών και την απόκτηση εμπει-
ριών της ζωής. Τη γνώση αυτή δεν μπο-
ρούμε να την επιβάλουμε σε κανέναν γιατί 
καθένας έχει τη δική του μοναδική πορεία 
ζωής. Το ίδιο και τα παιδιά. Εμείς, οι ενή-
λικες μπορούμε μόνον να τα βοηθήσουμε 
να βρουν το δικό τους νόημα ζωής.

Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη 
συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε να 

συνεχίσουν να γράφουν, να λαμβάνουν 
μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, 
να ελπίζουν και να προσπαθούν για έναν 
καλύτερο κόσμο. 

Το 2014 και το 2015 διακρίθηκαν με-
ταξύ άλλων και οι μαθητές Εφραίμ Σπυ-
ρόπουλος, Νικόλαος Γκίνης, Γκίκας Στυ-
λιανός και Αικατερίνη Γκίκα.
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Αξιότιμε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών κ. Ελευθέριε Τζόκα,

Αξιότιμε Κοσμήτορα κ.Δημήτριε Παπα-
δημητρίου,

Αξιότιμη Αντιπρόεδρε κ. Πολυξένη Γιάχου,
Αξιότιμο μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου,
Αξιότιμά μέλη τη Ένωσης Ελλήνων Λο-

γοτεχνών,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί Γονείς και Εκπαιδευτικοί,
Αγαπημένα μας παιδιά,

Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά να βρί-
σκομαι σήμερα μπροστά σας, μπροστά 
στη νέα γενιά που γεμίζει αυτή την αί-
θουσα με αισιοδοξία και φως. Τα σπιν-
θηροβόλα μάτια των νεαρών λογοτεχνών 
είναι η υπόσχεση ότι το μέλλον δεν μπο-
ρεί να είναι σκαιό, αλλά ελπιδοφόρο. 
Προσήλθαμε σήμερα εδώ για να ζήσουμε 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΛΟΥΜΑΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Τέχνη του λόγου, η λογοτεχνία - Λόγος για τέχνη, η ελληνική γλώσσα»

μαζί μια γιορτή 
που την έχει πολύ 
μεγάλη ανάγκη η 
σύγχρονη εποχή, 
μια γιορτή πνεύ-
ματος, πολιτισμού, 
ανθρωπισμού, μια 
γιορτή δυνατοτή-
των, αυτών που θα 
μπορούσαμε να 
γίνουμε αν ξεφεύγαμε από την πεζή 
πραγματικότητα και δινόμασταν με πί-
στη στο Αύριο. Αυτό έκαναν τα παιδιά 
μας σήμερα, αυτό κάνει κατ’ επανάλη-
ψιν η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Επι-
τρέψτε μου λοιπόν πριν απευθυνθώ σε 
εσάς τους μικρούς ή μεγαλύτερους πρω-
ταγωνιστές της λαμπρής αυτής πνευμα-
τικής συνάντησης, να απευθυνθώ στους 
διοργανωτές της. Στον Πρόεδρο, την 
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Αντιπρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ., τον Κο-
σμήτορα της Ένωσης Ελλήνων λογοτε-
χνών, θέλοντας να εκφράσω τη βαθύτατη 
ευγνωμοσύνη, που σίγουρα νιώθουμε 
όλοι οι γονείς, καθώς με τους λογοτεχνι-
κούς διαγωνισμούς και τις εργώδεις 
προσπάθειές τους στρέφουν τη νεολαία 
μας στην τέχνη του λόγου, ως πηγή 
έμπνευσης, ως μέσο έκφρασης. Ανοίγετε 
το πνεύμα των παιδιών μας, πλησιάζετε 
στους προβληματισμούς τους, οπτικο-
ποιείτε τα όνειρά τους, αγγίζετε τα συ-
ναισθήματά τους, καθοδηγείτε με ασφά-
λεια τα βήματά τους στο πέρασμα προς 
την ενηλικίωση. Σας ευχαριστούμε από 

βάθους καρδιάς. Για όσους δε δεν γνω-
ρίζουν η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
ιδρύθηκε στα τέλη του 1928, με σκοπό 
τη διάδοση της αγάπης προς τη λογοτε-
χνία. Το ιδρυτικό έγγραφο έχει υπογρα-
φές του Άγγελου Σικελιανού, του Γεώρ-
γιου Βιζυηνού, του Γιάννη Σκαρίμπα, 
του Γεωργίου Δροσίνη, του Νίκου Καζα-
ντζάκη, του Κώστα Ουράνη, του Κωστή 
Παλαμά, συνολικά 92 πνευματικών δη-
μιουργών.
Αγαπητά μου παιδιά,

Συγχαρητήρια για τη σημερινή σας 
διάκριση. Εύχομαι να είναι μία από τις 
πολλές διακρίσεις αριστείας που θα επι-
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τύχετε στη ζωή σας. Εσείς είστε το μέλ-
λον του τόπου ετούτου, που μικρός γε-
ωγραφικά και φτωχικός υλικά είναι ο 
πλουσιότερος στην πνευματική παρα-
γωγή και στην ιστορική διαδρομή. Και 
ποια είναι η λογοτεχνική προσφορά της 
χώρας μας στους αιώνες; Αν κάποιος με-
λετήσει τα ομηρικά έπη σίγουρα θα μα-
γευτεί από το μυθικό κόσμο που αριστο-
τεχνικά έπλασε ο ποιητής. Μα καθώς θα 
ταξιδεύει με τις λέξεις θα συλλάβει την 
έννοια της ευθύνης, όπως την ανέλαβε ο 
Οδυσσέας, θα συναισθανθεί την επί-
πτωση της αλαζονείας όπως την έζησε ο 

Αγαμέμνονας ή του ολέθριου διχασμού, 
όπως τον βίωσε ο Αχιλλέας. Κι αν κά-
ποιος σταθεί στις κερκίδες του αρχαίου 
θεάτρου θα αφουγκραστεί την αρμονία 
του ίαμβου. Πώς όμως δε θα νιώσει τον 
ηρωισμό των τραγικών ηρώων να επιλέ-
γουν κάθε φορά το ηθικά σωστό με κάθε 
κόστος. Και τι παρουσιάζει στο σύγ-
χρονο Έλληνα η ιστοριογραφία του Θου-
κυδίδη ή η φιλοσοφία του Πλάτωνα και 
του Αριστοτέλη; Μήπως όμορφες λέξεις 
ριγμένες στο κείμενο με ένα ταιριαστό 
πάντρεμα; Ή μήπως εκεί βρίσκεις τις έν-
νοιες της αξιοκρατίας, της δημοκρατίας, 
ακόμα και της θυσίας; Η Κρητική λογο-
τεχνία πλέκει το ιδίωμα με την ιδιότητα 
και παράγει αριστουργήματα ρομαντι-
κής εποχής. Ποιος αλήθεια μέσα στην 
αγωνία του δε στράφηκε στον ηδυσμένο 
λόγο του Ακαθίστου Ύμνου και δεν 
ένιωσε θερμή την προστασία της Υπερ-
μάχου Στρατηγού; Ακούστε, τέλος, το 
θούριο του Ρήγα, που βοά για ελευθερία, 
και το περιοδικό Λόγιος Ερμής του Κο-
ραή, που αποζητά την παιδεία του γέ-
νους. Ακούστε τον Παλαμά, τον Βαλαω-
ρίτη, τον Ελύτη, τον Πολέμη. Ακούστε τη 
γλώσσα της θεολογίας, της φιλοσοφίας, 
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της επιστήμης, της τέχνης και θα βρείτε 
ένα όργανο που ατσαλώνει συνειδήσεις, 
διαμορφώνει χαρακτήρες, γεννά Άγιους, 
Ήρωες. Η ελληνική γλώσσα είναι η Ελ-
λάδα. Η γλώσσα μας δεν είναι το όργανο 
έκφρασης, είναι η έκφραση της ψυχής 
και της συλλογικής μας συνείδησης. Ο 
Λούντβιχ Βιτγκενστάιν αναφέρει, τα 
όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του 
κόσμου μου. Ποια τα όρια του ελληνικού 
κόσμου λοιπόν; Το Πανεπιστήμιο Ιρβάιν 
της Καλιφόρνια έχει αναλάβει την απο-
θησαύριση του πλούτου της ελληνικής 
γλώσσας. Στο πρόγραμμα Ιβύκος έχουν 
καταγραφεί 6.000.000 λεκτικοί τύποι 
της ελληνικής, όταν η αγγλική έχει συνο-
λικά 490.000 και 300.000 τεχνικούς 
όρους. Όταν ερωτήθηκε σχετικά ο καθη-
γητής Μπρούνερ απάντησε: η ελληνική 
είναι η γλώσσα των προγόνων μας. Μά-
λιστα εκτιμάται ότι οι ελληνικοί λεκτικοί 
τύποι θα φτάσουν τα 72.000.000 έναντι 
9.000.000 της λατινικής. Ο ίδιος ο Τζον 
Σκάλι, πρόεδρος της Apple, είχε ομολο-
γήσει ότι η ελληνική είναι η πιο κατάλ-
ληλη υπολογιστική γλώσσα. Μάλιστα η/υ 
προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως 

νοηματική μόνο την ελληνική. Ας ακού-
σουμε όμως τους αιώνες. 

Κικέρων: αν μιλούσαν οι θεοί, θα χρη-
σιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα.

Γκαίτε: ακούγοντας το Ευαγγέλιο στη 
ελληνική αντήχησε άστρο λαμπρό μέσα 
στη νύχτα.

Κλαύδιος Φωριέλ: η ελληνική γλώσσα 
συγκεντρώνει τον πλούτο και την ομοι-
ογένεια της γερμανικής, τη σαφήνεια της 
γαλλικής, τη λυγεράδα της ιταλικής και 
τη μουσικότητα της ισπανικής. Έχει δη-
λαδή ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η 
ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης.

Μάρτιν Χάιντεγκερ: για τους Έλληνες 
ύψιστη προίκα τους είναι η γλώσσα 
τους.

Φρίντριχ Σίλερ: Καταραμένε Έλληνα, 
τα βρήκες όλα, τη φιλοσοφία, γεωμετρία, 
φυσική αστρονομία, τίποτα δεν άφησες 
για εμάς.

Η ελληνική γλώσσα ήταν η πρώτη δι-
εθνής γλώσσα με τη διάδοσή της από τον 
Έλληνα Μέγα Αλέξανδρο και η εκείνη 
που θα μετέφερε το Λόγο του Θεού μέσω 
των Ευαγγελίων.

Τέχνη του λόγου, η λογοτεχνία. Λό-
γος για τέχνη, η ελληνική γλώσσα. Και 
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μην ξεχνάτε τη ρήση του Ισοκράτη: Το 
των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι 
του γένους αλλά της διανοίας δοκείν 
είναι, και μάλλον Έλληνας καλείσθαι 
των της παιδεύσεως της ημετερας η των 
της κοινης φύσεως μετέχοντας (�Το 
όνομα των Ελλήνων είναι σύμβολο όχι 
πλέον της καταγωγής αλλά της πνευμα-
τικής ανυψώσεως και να ονομάζονται 
Έλληνες εκείνοι που παίρνουν τη δική 
μας μόρφωση και όχι εκείνοι που έχουν 
την ίδια καταγωγή.) Άρα η γλώσσα εί-
ναι η Πατρίδα μας.

Τέλος,  θα ήθελα να αναφερθώ στη 
δική σας λογοτεχνία, μικροί μου συγ-
γραφείς.ανοίξατε την ψυχή σας σαν τρι-
αντάφυλλο και σκορπίσατε τις λέξεις 
σας ροδοπέταλα που άγγιξαν κάθε 
αναγνώστη. Η αμεσότητα του ύφους 

σας, η καθαρότητα των νοημάτων σας, 
η ευαισθησία των θεμάτων σας η ενάρ-
γεια των προθέσεών σας, η ωριμότητα 
και η αθωότητα των θέσεών σας, η μου-
σικότητα των λέξεων αδράχνουν τον 
αναγνώστη σ’ ένα ιστό συναισθημάτων 
παρουσιάζοντας αναπάντεχα για την 
ηλικία σας ένα αριστοτεχνικό υφάδι λό-
γου και πνεύματος. Αφήσατε κάτω τις 
υπολογιστικές μηχανές που εγκλωβί-
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ζουν τα νιάτα και πιάσατε τη γραφίδα 
σας, που γίνεται όπλο πολιτισμού και 
προόδου. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των 
λέξεων. Ο Σολωμός με όπλο τη γραφίδα 
του νίκησε όσες νίκες οι αρματωμένοι 
με τα άρματά τους. Κι ο Ελύτης με το 
στίχο του περιφρόνησε τη χιτλερική δύ-
ναμη περισσότερο από το συμμαχικό 
στρατό. Γίνετε και εσείς στρατιώτες του 
πνεύματος. Και οδηγείστε την Πατρίδα 
μας σε μια νέα αναγέννηση πνευματική. 
Δώστε της με την πέννα σας άλλη μια 
χιλιετηρίδα ζωής.

Στους γονείς και τους δασκάλους σας 
μόνο συγχαρητήρια μπορώ να εκφράσω, 
γιατί ενδιαφέρθηκαν για την σωστή 
ανατροφή σας κι όχι μόνο για το μεγά-
λωμά σας. 

Κλείνοντας ήθελα να θυμίσω πως σαν 
σήμερα, 30 Μαρτίου 1822, 42.000 Χρι-
στιανοί Χιώτες σφαγιάζονται από το 
στρατό του Σουλτάνου. Και επειδή η τέ-
χνη του λόγου τιμάται εδώ επιτρέψτε 
μου να σας διαβάσω το ποίημα του Βί-
κτωρος Ουγκώ σε μετάφραση Κωστή 
Παλαμά «Το ελληνόπουλο»:

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως
πέρα

Η Χίος τ’ ολόμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά

τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και
λαγκάδια

και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια
καθρέφτιζε μέσ’ στα νερά.

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνουεκει στο
βράχο,

στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί
μονάχο

κάθεται σκύβει θλιβερά,

το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό

ξεχασμένη
μέσ’ στην αφάνταστη φθορά.

–Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλητο στις
ράχες για να μην κλαις λυπητερά,

τ’ ήθελες τάχα να
’χες

για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν

πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι

με τα μαλλάκια τα χρυσά;
Μήπως το κρίνο απ’ το Ιράν που του ματιού

σου μοιάζει
Μην ο καρπος απ’ το δεντρί

που μέσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο
φυτρώνει,

κ’ εν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πηλαλάει, δε
σώνει

μέσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγη;
Μη το πουλί που κελαϊδάει στο δάσος νύκτα

μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και

φλογέρα;
Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά

τούτα; Πες. Τ’ άνθος, τον καρπό θες το πουλί;
–Διαβάτη

μου κράζει το ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:
Βόλια, μπαρούτι θέλω, να!

Για σας παιδιά μου βόλια, μπαρούτι 
στις σύγχρονες προκλήσεις είναι ο λόγος 
σας, είναι η γραφίδα σας. Έχετε ανεκτί-
μητη κληρονομιά. Νιώσετε πλούσιοι, ευ-
λογημένοι και με ψηλά το κεφάλι ορθώ-
στε ξανά ψηλά την Πατρίδα μας. Ο Θεός 
να σας ευλογεί. Καλή σας πρόοδο και 
καλή επιτυχία στις πνευματικές σας 
προσπάθειες!
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Την Παρασκευή 27 Απριλίου, 2018 
και ώρα 18:00, στην κατάμεστη 
αίθουσα της Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 

36 και Ομήρου 8ος όροφος), πραγμα-
τοποιήθηκε η 
π α ρ ο υ σ ί α σ η 
β ρ α β ε υμ έ νων 
έργων του μαθη-
τικού Μουσικού 
Διαγωνισμού της 
Ένωσης σχολι-
κού έτους 2017-
2018. 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Κο-
σμήτορας κ. Τάκης Παπαδημητρίου, 
αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
μέλη και φίλους της Ένωσης, κάλεσε στο 
βήμα τον Πρόεδρο της Ένωσης Λευτέρη 
Β. Τζόκα και τον Υπεύθυνο του Διαγω-
νισμού, μέλος της Ένωσης, μαέστρο Νίκο 
Χριστοδουλή, οι οποίοι απηύθυναν σύ-
ντομους χαιρετισμούς.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα, το 
οποίο επιμελήθηκαν και παρουσίασαν η 
εκπαιδευτικός φωνητικής και μουσικής 
Άννα Καπόνε-Πάπας, μέλος της Κριτικής 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και 
οι μαθήτριές της 
Χριστίνα Τσου-
καλά, Μάρα Αρ-
χοντάκη, Φωτεινή 
Κομπορόζου και 
Ίνα Αχβλεντιάνι.

Η παρουσίαση 
των βραβευμένων έργων συντονίστηκε 
με επιτυχία από την Αντιπρόεδρο κ. Πο-
λυξένη Γιάχου, τον Γενικό Γραμματέα 
Απόστολο Φορλίδα και το μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου Αγαπούλα Ευθυ-
μιοπούλου. 

Αρχικά πα-
ρουσιάστηκαν τα 
βραβευμένα έργα 
μαθητών και μα-
θητριών Γυμνα-
σίων και Λυκείων 
και ακολούθησαν 
τα έργα μαθητών 
Δημοτικού, σύμφωνα με το πρόγραμμα:
1. «Προσπαθώ» (3o Βραβείο Μελοποίη-

σης, 2ο Βραβείο Ενορχήστρωσης Γυ-
μνασίου). Το έργο ανήκει στην Ερι-
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έττα Σαούγκου μαθήτρια των εκπαι-
δευτηρίων Δούκα.

2. «Ώρες» (4o Βραβείο Μελοποίησης, 3ο 
Βραβείο Ενορχήστρωσης Γυμνασίου). 
Το έργο ανήκει στους Αχιλλέα Δρα-
κωτό και Γεώργιο Δρακωτό μαθητές 
των Εκπαιδευτηρίων Ν. Μπακο-
γιάννη από τη Λάρισα

3. «Θέλω να κτίσω ένα σπιτάκι» (2ος 
Έπαινος Μελοποίησης Γυμνασίου). Το 
έργο ανήκει στους/στις Μάριο Κατσα-
βριά, Μαρία Καμπά και Γεώργιο Πε-
ταλά, μαθητές/τριες του Γυμνασίου 
«Homoeducandus-Αγωγή» Κορίνθου.

4. «Το ασημένιο κύμα των αστεριών» 
(2ο Βραβείο Μουσικής για Ταινία Λυ-
κείου). Το έργο ανήκει στον Θωμά 

Σπαρτινό, μαθητή του 2ου Γενικού 
Λυκείου Ναυπλίου.

5. «Νηνεμία» ( 3ο Βραβείο Μουσικής για 
Ταινία Λυκείου). Το έργο ανήκει στην 
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στάση Τσιακμάκη, μαθητές του Μουσι-
κού Σχολείου Τρικάλων και παρουσιά-
στηκε από τις μαθήτριες Ηλιάνα Νικο-
λάου και Εριέττα Στεφάνου.

7. «Birdsoffar» (2ος Έπαινος Μελοποίη-
σης, 3ος Έπαινος Μουσικής για Ταινία 
Λυκείου). Το 
έργο ανήκει 
στην Βάσια 
Παππά, μαθή-
τρια του Πρό-
τυπου Γενι-
κού Λυκείου 
Βαρβακείου 
Σχολής. 
Ακολούθησε 

το δεύτερο μέρος 

Άννα-Μαρία Αλεξίου, μαθήτρια του 
4ου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.

 «Thebegginingofdeams» (Ειδικό Βρα-
βείο Μουσικής για Ταινία Λυκείου). 
Το έργο ανήκει στην Χαρίκλεια-
Παρασκευή Δαρδιώτη, μαθήτρια του 

Μουσικού Σχο-
λείου Ξάνθης.
6. «Λυπήσου»(1ο 
Βραβείο Μελο-
ποίησης, 1ο Βρα-
βείο Ενορχήστρω-
σης ενορχήστρω-
σης Λυκείου). Το 
έργο ανήκει στους 
Βάιο Κουκουλέ-
τσο, και Ανα-
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του Μουσικού προγράμματος, το οποίο 
επιμελήθηκαν και παρουσίασαν η εκπαι-
δευτικός φωνητικής και μουσικής Άννα 
Καπόνε-Πάπας και οι μαθήτριές της. 

Μετά την ολοκλήρωση του μουσικού 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση βραβευμένων έργων μαθητών 
και μαθητριών Δημοτικού ως εξής:
1. Στο διαδίκτυο (2o Βραβείο Μουσικής 

για Ταινία, 3ος Έπαινος Μελοποίησης 
Δημοτικού). Το έργο ανήκει στις Θάνια 
Κάιντα και Κατερίνα Μητρούση, μα-

θήτριες του Δημοτικού Σχολείου Ελ-
ληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.
Στην παρουσίασή του συμμετείχαν οι 
μαθητές/τριες: Ελένη-Φιλοθέη Πολυ-
δώρου, Άρτεμις Αποστολίδου, Αθηνά 
Πάιτα, Αλίκη Σακοπούλου Μάριος 
Παδουβάς, Δημήτρης Χριστοδούλου, 
Εριέττα Χαλδαίου, Αλέξης Νικολάου-
Δημητρίου, Ρωμανός-Κωνσταντίνος Ρι-
τενάουερ, Αλεξάνδρα Χατζηπαναγιώ-
του, Ιάσονας Κοτίνης και φυσικά οι 
δημιουργοί του ΘάνιαΚάιντα και Κα-
τερίνα Μητρούση.
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2. «Οι θεατρίνοι»  (3o Βραβείο Μελοποί-
ησης). Το έργο παρουσιάστηκε από 
τους δημιουργούς του Ιωάννη-Θεόδωρο 
Διαμάντο, Κωνσταντίνο Θολιώτη, Ελέ-
νη-Μαρία Λιάνου, Δέσποινα Ρίζου, 
Βασίλειο-Ταξιάρχη Σιμόπουλο, Κων/
νο Σωτηρίου, Αθανάσιο Τσεκούρα, Αι-

κατερίνη Τσούμαρη, Εφραίμ Τσοχατζή, 
Χρήστο Φριλίγκο, Φαίδρα Χριστοδου-
λάκη και Εμμανουέλα Ζέμα μαθητές/
τριες του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λά-
ρισας και την εκπαιδευτικό μουσικής 
του σχολείου Άννα Δαοπούλου. 

3. «Πού ’ναι πιο καλά» (1ος Έπαινος 
Μελοποίησης  Δημοτικού). Στην πα-
ρουσίαση του έργου συμμετέχουν οι 
δημιουργοί του Κωνσταντίνος Κώσ-
σης, Παναγιώτης Κονιδάρης και Ευ-
στάθιος Κοντός που έπαιξαν φλογέρα 
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και τραγούδησαν οι μαθήτριες Αγγε-
λική Βούλα, Αικατερίνη Γιαννίκου και 
Αρμελίνα Χισενάι.

4. «Οι σύμμαχοι» (3ο Βραβείο Ενορχή-
στρωσης, 3o Βραβείο Μουσικής για 
Ταινία, 3ος Έπαινος Μελοποίησης Δη-
μοτικού). Το έργο ανήκει στην Μιρά-
ντα Γουρδουπάρη, μαθήτρια του Δη-
μοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής 
Σχολής Ουρσουλινών. Στην παρουσί-
αση συμμετείχαν η δημιουργός Μιρά-
ντα Γουρδουπάρη, οι μαθήτριες Ειρήνη 
Κατσώνη και Κατερίνα Βουδούρη και 
οι εκπαιδευτικός Άννα Κουνάδη.

5. «Σαρωνικός» (1ο Βραβείο Μελοποίη-
σης, 1ο Βραβείο Ενορχήστρωσης). Το 
έργο παρουσιάστηκε από τους δημι-
ουργούς του Δρίτσα Νικόλαο, Καϊμε-

νάκη Νικόλαο, Μαλτέζη Γεώργιο, 
Μπρέγκο Ιούλιο, Ντελέζου Ελένη, Πα-
νάγου Βασιλική-Ευαγγελία, Παρίση 
Θεοδώρα, Πετρόπουλο Παντελή, Ρέ-
τζεκα Κυριάκο, Ρετίκα Νικόλαο, Σα-
ρακανίδου Αθηνά, Σκεπαρνιά Βασι-
λική, Φαχέλ Αχμάντ, Φραγκίσκου Λα-
μπρινή, Χάλαρη Δανάη, Ψαλτήρα Πα-
ναγιώτη, Ανδρικοπούλου Αναστασία, 
Αρχοντάκη Μαρία-Ελένη, Βέτσικα Δη-
μήτρη, Βλασίου Γεώργιο, Δρίτσα Βαρ-
βάρα, Ευαγγέλου Ευαγγελία, Ηλιάδη 
Μικαέλα, Κατσικάρου Κορνηλία-Ελένη, 

Κελμπερίδη Καλλιόπη-Αναστασία, Κε-
χαγιά Ευθυμία, Κουτρουμάνη Βασίλειο, 
Μακρή Παναγιώτα, Μελά Άγγελο-
Ταξιάρχη, Σιακαβάρα Ελένη-Άννα-
Μαρία, Φουρναράκη Ιωάννη και Σιδε-
ροκαστρίτη Οδυσσέα,  μαθητές και μα-
θήτριες των Εκπαιδευτηρίων «Παιδα-
γωγική», και την εκπαιδευτικό μουσικής 
του σχολείου Όλυα Ελευθερίου.

Την εκδήλωση έκλεισαν οι ταλαντού-
χοι νεαροί καλλιτέχνες Άρτεμη Κυριακο-
πούλου και Νίκος Σούκουλης, που πα-
ρουσίασαν τα τραγούδια «Όταν», σε 
στίχους Αγαμέμνονος Μητροβγένη και 
μουσική Νίκου Σούκουλη και «Stay», σε 
στίχους και μουσική Άρτεμης Κυριακο-
πούλου. 
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ εκδήλωση για 
την Περίοδο Οκτώβριος 2017 – 
Μάιος 2018 της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών, την Παρασκευή 18 Μαΐου 

2018 και ώρα 7 μ.μ., παρουσιάσθηκαν δυο 
θεατρικά έργα μελών, με την ανάγνωση 
αποσπασμάτων τους και προβολή τους. 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Πρόκειται για τη μετάφραση και ελεύ-

θερη απόδοση της τραγωδίας «Ανδρο-

μάχη» του Ευριπίδη από τον συγγραφέα 
Κωνσταντίνο Λ. Μπουραντά, καθηγητή 
Παθολογίας-Αιματολογίας στο Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. 

Στην αρχή της εκδήλωσης, που πα-
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ρουσίασε η Κωνσταντίνα Γεωργαντά, 
ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας, μέ-
λος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών, καλωσόρισε τον κόσμο που πα-
ραβρίσκονταν στην κατάμεστη αίθουσα 
της ΧΑΝ Αθηνών. Κάλεσε για ένα σύ-
ντομο χαιρετισμό, τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. 
Τζόκα. Στη συνέχεια το λόγο έδωσε στην 
κ. Εύη Ντούσια, Δρ. Φιλόλογο, που ανα-
φέρθηκε διεξοδικώς στο έργο και την 
προσωπικότητα του τιμώμενου καθη-
γητή κ. Μπουραντά. Ακολούθως ο λόγος 
δόθηκε στον Τάσο Λέρτα, βραβευμένο 
Σκηνοθέτη-Διδάκτορα Πολιτικών Επι-
στημών Παντείου Πανεπιστημίου και 
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογο-

τεχνών. Ο ομιλητής γνώστης του Θεά-
τρου και Κινηματογράφου μίλησε εγκω-
μιαστικώς και έκανε καίριες επισημάν-
σεις στη μορφή και στο περιεχόμενο του 
έργου. Δίνοντας το λόγο η Κωνσταντίνα 
Γεωργαντά στον Καθηγητή – Συγγρα-
φέα Κωνσταντίνο Λ. Μπουραντά, ανα-
φέρθηκε, πότε μετέφρασε την τραγωδία 
«Ανδρομάχη» του Ευριπίδη και ποιες 
ήταν οι αφορμές της συγγραφής του. Μί-
λησε ο κ. Μπουραντάς για την παιδική 
ηλικία και τις καταβολές του και κατα-
χειροκροτήθηκε από τους Ηπειρώτες 
που προσήλθαν να παρακολουθήσουν το 
έργο του. Η ηθοποιός Κωνσταντίνα Γε-
ωργαντά απέδωσε θαυμάσια αποσπά-
σματα από το έργο του κ. Μπουραντά, 
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αφήνοντας άριστες εντυπώσεις στους 
παραβρισκόμενους.

Το έργο αυτό ήταν ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών και γι’ αυτό, 
με το τέλος του θεατρικού δρώμενου, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Β. Τζό-
κας, απένειμε τέσσερα τιμητικά Διπλώ-
ματα για τη συμμετοχή τους, ενώ το μέ-
λος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Χρή-
στος Καραπιπέρης τους χάρισε από μια 
ανθοδέσμη. 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ο Φιλόλογος Νίκος 

Κακαϊδής, μέλος της Ένωσης, παρουσί-
ασε το θεατρικό έργο του, «Σουλιώτικη 
Ραψωδία», με ανάγνωση αποσπασμάτων 
από τον ίδιο, την Αντιδήμαρχο Δήμου 
Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη, την 
Αικατερίνη Παπαδιώτη και ο Χρήστος 
Τσούκας απέδωσε θαυμάσια Σουλιώτικα 
τραγούδια. 

Οι δυο εκδηλώσεις αυτές, δίνουν τη 
δυνατότητα να συνεχισθούν όλα όσα 
προγραμματίζονται στη νέα περίοδο και 
τα επόμενα χρόνια, επιτυχώς, στην 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών!
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος για μαθητές των τάξεων Ά-Β́-Γ΄ Δημοτικού
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-18

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από  τους κ. Παναγιώτα Μπαλινάκου και 
κ. Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση, εκπαιδευτικούς-μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών και  κ. Αναστασία Χατζηαλεξίου, εκπαιδευτικό, αφού μελέτησαν 

και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς 
κρίση έργα ποίησης και διηγήματος, που γράφτηκαν από παιδιά των τάξεων Α-́ 
Β -́Γ΄ Δημοτικού, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και 
Γραμματέα των κριτικών επιτροπών, το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
12:00, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4 , β΄ όρο-
φος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψη-
φεί τα παρακάτω:

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Χτίσε μια καρδιά», με το ψευδώνυμο «Μαθητο-

ποιητάδες», που ανήκει στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Βελβεντού Κοζάνης.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το μοναχικό κοριτσάκι», με το ψευδώνυμο «Κα-
ραμελίτσα», που ανήκει στην Έλενα Γκίνη, από το 14o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 
Αττικής.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Η Άνοιξη», με το ψευδώνυμο «Εύγε», που ανήκει 
στην Ευγενία Κοντοπούλου, από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτας.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Οικογένεια», με το ψευδώνυμο «Βαμπιρίνα», 
που ανήκει στη Λαμπρινή Παπανδρέου, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περάμα-
τος Πειραιά.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Η μαμά», με το ψευδώνυμο «Small Grazy», που 
ανήκει στον Αναστάση Μιχόπουλο, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος 
Πειραιά.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Μια σταλιά ειρήνη», με το  ψευδώνυμο «Ειρήνη», 
που ανήκει στη Μαρία Τζουράκη, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλή-
ρου.
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια παράξενη φιλία», με το ψευδώνυμο «Πε-

ταλούδα», που ανήκει στη Μαρία Τσώνη, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπε-
νησίου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια κούκλα χωρίς σπιτάκι», με το ψευδώνυμο 
«Μαλίβ», που ανήκει στην Αθηνά-Νικόλ Κολοβού, από το Δημοτικό Σχολείο 
Δροσιάς Λάρνακας Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η σπίθα», με το ψευδώνυμο «Snowhite», που 
ανήκει στην Ελένη Σταμούλη, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η αλεπού επιστήμονας», με το ψευδώνυμο 
«Χιονάτη», που ανήκει στη Σοφία Φιλίππου, από το 22ο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Πανικός για ένα ρομπότ», με το ψευδώνυμο 
«Μπλε ντομάτα», που ανήκει στη Μαρίζα Πασπαλή, από το Δημοτικό Σχολείο 
Αγίων Ομολογητών, Λευκωσίας.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Τα άγρια ζώα της Αφρικής επαναστατούν», με 
το ψευδώνυμο «Αχιλλέας», που ανήκει στον Σταύρο-Αρσένιο Αθανασόπουλο, 
από τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Θεσσαλονίκης.

EXONTAΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία 
και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν 
μέρος στον 5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και 
Διηγήματος για Παιδιά  Α-́ Β -́Γ΄ Τάξεων Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπα-
θλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιό-
τερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε 
συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Π. Μπαλινάκου, Φ. Τζόκα-Ζήση, Α. Χατζηαλεξίου

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 207

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 51

Χτίσε μια καρδιά

                                 

Μαθητές Γ΄ τάξης Δημοτικού
Σχολείου Βελβεντού Κοζάνης

Πάρε τo κομμάτι της αγάπης
κι έλα για να χτίσεις μια καρδιά,
πάρε το κομμάτι της ειρήνης,
νά ’βγουν περιστέρια στη στεριά.

Βάλε τώρα τη συνεργασία
για να φτιάξεις μια αγκαλιά,
βάλε τώρα τη δημιουργία,
δώσε πάλι στ’ όνειρα φτερά.

Πάρε το κομμάτι της ελπίδας
κι έλα για να χτίσεις μια καρδιά,

πάρε το κομμάτι της παιδείας
μόρφωση για όλα τα παιδιά.

Βάλε τώρα την ελευθερία
φλόγα για να γίνει στη ζωή,
και να μην ξεχάσεις τη φιλία
πέπλο να ’ναι μέσα στη βροχή.

Βγάλε απ’ την καρδιά σου όλα τα’ αστέρια,
στη γη να τ’ απλώσεις με τα δυο σου τα χέρια,
τροφή και ειρήνη, παιδεία παντού,
ουράνιο τόξο, γιορτή του παιδιού.

Μια σταλιά ειρήνη

                                   Μαρία Τζουράκη

Μια σταλιά ειρήνη
υπάρχει στη γη.
Οι άνθρωποι μαλώνουνε
και τα χαμόγελα λιώνουνε.

Η γη πλημμυρίζει από δάκρυακ
κι όλοι κλείνουν τα παράθυρα.
Κανείς πια δεν γελάει
κι η χαρά πάει.

Όμως εγώ δεν θα τα παρατήσω
γιατί αλλιώς πώς θα μπορέσω να ζήσω;
Την ειρήνη θα σκορπίσωκ
και τον πόλεμο θα σταματήσω.

Τελικά τα καταφέρνω!
Κι όπου πηγαίνω βλέπω
λουλούδια όμορφα, καμαρωτά
κι έναν ήλιο να ζεσταίνει την ακρογιαλιά!
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Το μοναχικό κοριτσάκι

                                    Έλενα Γκίνη

Όταν ήμουνα πρωτάκι
ήξερα ένα κοριτσάκι
που το λέγανε Μαρθούλα
και καθόταν μοναχούλα
στη γωνιά σ’ ένα παγκάκι.

Κάθε ώρα και στιγμή
στο προαύλιο εκεί
στο σχολείο μοναχή
στη γωνία καθισμένη
και σχεδόν πάντα κλαμένη.

Κι εγώ την κοίταζα με λύπη
κι έλεγα «τι να της λείπει;».

Την πλησίασα μια μέρα
στη γωνίτσα εκεί πέρα

και της είπα «καλημέρα»,
Έλενα με λένε εμένα.
Ψάχνω για καινούργια φίλη, 
θες να κάνουμε παρέα;

Και αυτή χάρηκε πολύ
αλλά ρώτησε «γιατί;».
Όλοι βλέπουν τα γυαλιά μου
κι όχι την καλή καρδιά μου!
Εσύ, μήπως δεν τα βλέπεις
ή κι εσύ με κοροϊδεύεις;

Και να βγάλεις τα γυαλιά σου
δε θα αλλάξει η καρδιά σου!
Θέλω φίλη σου να γίνω
και σε όλους θα το πω
έτσι όπως είσαι σ’ αγαπώ!!!

Η μαμά

                                 Αναστάσης Μιχόπουλος

Ποιος μας προσέχει
όταν είμαστε μικρά;
Ποιος χαμογελά πάντα,
όταν κάνουμε ζημιά;
Η μανούλα η καλή!

Τα μαλλιά μας ποιος χτενίζει;
Ποιος μας λέει παραμύθια
και μας παίρνει αγκαλιά;
Μα ποιός άλλος,
η μαμά μας η γλυκιά!
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Η Άνοιξη

                                       Ευγενία Κοντοπούλου

Ο ήλιος φίλησε δειλά-δειλά
τ’ ανατολίτικα ψηλά βουνά
πλατύ χαμόγελο, χρυσά μαλλιά
στην πλάση άνοιξε μια αγκαλιά.

Το ηλιοτρόπιο, σαν αγγελούδι
λέει χαρούμενα γλυκό τραγούδι:
«Ξυπνήστε δέντρα, ξυπνήστε άνθη
κι εσύ του Άγιου Σταυρού τ’ αγκάθι».

Στις φυλλωσιές δροσοσταλίδες
διαμάντια γίνονται από ηλιαχτίδες,

παλαιό θυμίζουν καλό καιρό
παραμυθένιο, φανταστικό.

Βγαίνουν στο φως τα σκιουράκια
χορεύουν στα δέντρα με τα πουλάκια
χορό χαρούμενο ρομαντικό
σ’ ένα τοπίο μαγευτικό.

Πάρ’ το απόφαση κι έλα τώρα
κοντά στη φύση που δίνει δώρα
δώσε γι’ αντάλλαγμα αγάπη μόνο,
σκήπτρο να πάρεις μαζί με θρόνο.

Οικογένεια

                                   Λαμπρινή Παπανδρέου

Ο μπαμπάς μου μ’ αγαπάει
και με κάνει να γελώ.
Και είναι δίπλα μου συνέχεια,
σε ό,τι και να του ζητώ.

Η μαμά μου με φροντίζει
και στα λάθη με στηρίζει.
Μ’ έχει στην καρδιά μικρό
αγαπημένο φυλαχτό.

Και στο τέλος η μικρή,
αγαπημένη μου αδερφή
η καλύτερη παρέα
γιατί περνάμε πάντα ωραία.

Και το βράδυ απ’ τον Θεό
μόνο ένα του ζητώ.
Να ’ναι όλοι τους καλά,
να μ’ έχουν αγκαλιά!
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Μια παράξενη φιλία

Ηρθε το καλοκαίρι! Επιτέλους ήρθε 
η ώρα να πάω διακοπές στο χω-
ριό μου. Μόλις φτάσαμε αγκά-

λιασα τον παππού και τη γιαγιά και 
έτρεξα να δω τον Καφετούλη. Ο Καφε-

Μαρία Τσώνη
τούλης είναι ένα όμορφο γάϊδουράκι που 
έχει ο παππούς στο κτήμα. Είναι ο κα-
λύτερος φίλος μου και τον σκέφτομαι 
συνέχεια όταν λείπω από το χωριό.

Ο θείος Νίκος μας φώναξε με τ’ αδέρφια 
μου να πάμε μια βόλτα με το γάϊδουράκι.

Τι ωραία που είστε πάνω στη ράχη του! 
Ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία!

Είπε ο θείος μας.
Εντάξει θείε αλλά πρόσεξε να μας 

βγάλεις ωραία όλους μας! Του είπα.
Μετά ξεκινήσαμε τη βόλτα μας, είμα-

σταν όλοι χαρούμενοι και λέγαμε διά-
φορα τραγούδια. Ο Καφετούλης ήταν κι 
αυτός ευχαριστημένος, του χαϊδεύαμε το 
λαιμό και τα αφτιά του και του λέγαμε 
γλυκά λογάκια. Δεν τον φοβόμασταν κα-
θόλου αν και ήταν δυνατός και μας πή-
γαινε όπου θέλαμε. Στο δρόμο του δίναμε 
ψωμάκι και του φωνάζαμε πόσο κάλος 
και ατρόμητος είναι. Μετά από αρκετή 
ώρα γυρίσαμε στο κτήμα για το μεσημε-
ριανό φαγητό με την οικογένειά μας.

Εγώ όμως έτρεξα να δώσω στο φίλο 
μου καθαρό νεράκι από την πηγή και 
κριθάρι. Για να μου ανταποδώσει το 
καλό που του έκανα χοροπηδούσε στα 
πισινά του πόδια.

Μια άλλη μέρα, που πηγαίναμε στα 
περιβόλια, ανέβηκαν στο γάϊδουράκι μας 
τα ξαδερφάκια μου. Όμως δεν του φέρ-
θηκαν καθόλου καλά. Τον χτυπούσαν με 
κάτι βέργες και ο Καφετούλης θύμωσε 
τόσο πολύ που σταμάτησε στη μέση του 
δρόμου. Έπειτα ξάπλωσε και δεν σηκω-
νόταν με τίποτα. Εγώ τότε πήγα κοντά 
του και του χάιδεψα το κεφάλι και το 
λαιμό. Του έδωσα ψωμάκι που του άρεσε 
και έτσι σηκώθηκε. Τα ξαδέρφια μου κα-
τάλαβαν το λάθος και ζήτησαν συγνώμη. 
Όλο το καλοκαίρι περάσαμε περίφημα.
..........................................................................

Αφού είχε φάει ήθελα να τον πάω μια 
βόλτα όπως παλιά και τον έλυσα από το 
δένδρο. Από τη μεγάλη χαρά του χοροπη-
δούσε. Ανέβηκα στη ράχη του και κάναμε 
ένα μεγάλο γύρο στο κτήμα. Έτσι περά-
σαμε αρκετές μέρες με το φίλο μου.

Όταν ήρθε η ώρα να φύγω είπα στον 
παππού μου:

–Παππούλη θέλω να προσέχεις τον Κα-
φετούλη. Ξέρω ότι είσαι ηλικιωμένος και 
δεν μπορείς. Γι’ αυτό πες στο θείο να τον 
φροντίζει. Να του δίνουν το φαγητό του 
και να τον βάζουν να κάνει καμια δουλειά 
για να μην νιώθει ανίκανος.

Ο παππούς με δάκρυα στα μάτια μου 
υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Έτσι και 
έγινε. Τον φρόντιζαν όλα τα χρόνια. Και 
εγώ κάθε καλοκαίρι πήγαινα να τον 
βλέπω και να κάνω διάφορες βόλτες 
μαζί του. Θα τον αγαπώ για πάντα.
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Μια κούκλα χωρίς σπιτάκι

Εκείνο το βράδυ, η Αράμ δεν έκλεισε 
μάτι. Στριφογύριζε συνέχεια στο 
άβολο κρεβάτι του καταυλισμού. 

Στο μυαλό της είχε κολλήσει η κούκλα 

Αθηνά-Νικόλ Κολοβού
που είχε δει το πρωί σε μια μεγάλη, στο-
λισμένη βιτρίνα.

Σηκώθηκε από το κρεβάτι της και 
βγήκε έξω. Κοίταξε τον ξάστερο ουρανό. 
Έψαχνε να βρει το δικό της αστέρι. Ήταν 
τ’ αστέρι που είχε καληνυχτίσει λίγο πριν 
φύγει από την πατρίδα. Θυμήθηκε ότι 
εκείνο το βράδυ της είχε κλείσει το μάτι 
σαν να ’θελε να της πει: «Θα τα καταφέ-
ρεις». Μα το αστέρι δε φαινόταν που-
θενά. Ήθελε τόσο να του πει πόσο μόνη 
ένιωθε. Κι ήθελε τόσο πολύ την κούκλα 
να της κρατά συντροφιά. Στον καταυλι-
σμό δεν είχε παιχνίδια και η μοναδική 
κούκλα που είχε, έπεσε στη θάλασσα κα-
θώς έφευγαν από την πατρίδα.

Η Μάρα καληνύχτισε τη μαμά της χα-
ρούμενη. Το επόμενο πρωί θα πήγαιναν να 
της πάρει, επιτέλους, το χριστουγεννιά-
τικο της δώρο. Για μέρες προσπαθούσε να 
την πείσει να της αγοράσει την κούκλα 
που είχαν δει στη βιτρίνα του παιχνιδάδι-
κου. Ήταν πανέμορφη, ολόιδια με την ηρω-
ίδα της αγαπημένης της σειράς. Η μαμά, 
από τότε που έχασε τη δουλειά της, έλεγε 
πως δεν είχαν λεφτά για περιττά έξοδα. 
Κι η Μάρα έκανε πως καταλάβαινε, έστω 
κι αν δεν μπορούσε να το χωρέσει το 
μυαλό της... Μα πώς ήταν δυνατόν μια 

τόσο υπέροχη κούκλα να είναι... περιττό 
έξοδο; Την έπεισε όμως. Ήταν που έρχο-
νταν κι οι γιορτές... είχε άλλωστε καιρό να 
αγοράσει κάποιο καινούριο παιχνίδι...
..........................................................................

Η Μάρα περπατούσε λυπημένη στο 
πάρκο κρατώντας την κούκλα της αγκα-
λιά. Η Αράμ έτρεχε ενθουσιασμένη στο 
πάρκο κρατώντας την υπέροχη κούκλα 
της αγκαλιά. Η Μάρα κοίταξε στα μάτια 
την Αράμ. Η Αράμ της χαμογέλασε. Κι 
έτσι απρόσμενα κι εντελώς αναπάντεχα 
τα δύο κορίτσια άρχισαν να παίζουν. Κι 
έπαιζαν για ώρες. «Αυτό το παιδί παίζει 
με το προσφυγάκι; Μα πώς συνεννοού-
νται μεταξύ τους; Αφού δε μιλούν την 
ίδια γλώσσα...», απόρησε η κυρία που το 
πρωί είχε συναντήσει η Αράμ στο δρόμο 
για το σχολείο.

Τα κορίτσια την κοίταξαν, μα δεν μπή-
καν στον κόπο να της απαντήσουν. Πώς να 
της εξηγησούν τη γλώσσα των παιδιών; Τη 
γλώσσα της αγάπης και της ειρήνης; Που 
είναι όμορφη κι αγαθή σαν την ψυχή τους;

Η Μάρα κι η Αράμ έπαιζαν κι όλο 
έπαιζαν. Και χαμογελούσαν και περνού-
σαν υπέροχα. Κι έπαιζαν για μέρες για 
βδομάδες... η Μάρα κι Αράμ και δυο κού-
κλες χωρίς σπιτάκι.

Κάθε βράδυ η Αράμ βρίσκει στον ξά-
στερο ουρανό το δικό της αστέρι. «Καλη-
νύχτα, αστέρι», του λέει με χαμόγελο.

«Καληνύχτα, Αράμ», της λέει και της 
κλείνει το μάτι σαν να θέλει να της πει: 
«Τα κατάφερες»!!! 
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Οπαππούς μου ο Δημήτρης, 
έμενε στο Καρπενήσι και 
επειδή ήταν κυνηγός ήθελε 

να αγοράσει ένα σκυλάκι για να το 
παίρνει στο κυνήγι.

Ελένη Σταμούλη

Μια μέρα του είπε ένας φίλος του 
ότι έχει ένα έξυπνο σκυλάκι που εί-
ναι καλός κυνηγός. Τελικά το σκυ-
λάκι που αγόρασε ο παππούς ήταν 
θηλυκό και επειδή ήταν μικρό 
ακόμα, δεν το έπαιρνε ο παππούς 
για κυνήγι.

Έτσι, όλο τον καιρό που την είχε 
έξω στην αυλή, έπαιζαν διάφορα 
παιχνίδια, όπως παιχνίδια με μπά-
λες, της πετούσε ένα ξυλάκι και 
του το πήγαινε πάλι. Τότε ο παπ-
πούς κατάλαβε ότι πρέπει να την 
ονομάσει Σπίθα, επειδή ήταν πολύ 
έξυπνη.

Μετά από λίγους μήνες η Σπίθα 
μεγάλωσε και ο παππούς την πήρε 
μαζί του στο κυνήγι. Η Σπίθα απέ-
δειξε ότι ήταν καλή και στο κυνήγι, 
επειδή έβρισκε πολλούς λαγούς, 
πολλά αγριογούρουνα και πολλές 
μπεκάτσες. Έτσι ο παππούς και η 
Σπίθα χαίρονταν πολύ επειδή ήταν 
και οι πρώτοι κυνηγοί.

Η Σπίθα αγαπούσε πολύ τον παπ-
πού μου. Ο παππούς ήταν ιδιοκτή-
της λεωφορείου και η Σπίθα ξεχώ-

ριζε το λεωφορείο του από μακριά, 
απ’ όλα τα άλλα λεωφορεία, από το 
θόρυβο, κι άρχιζε να γαβγίζει όταν 
γύριζε από τη δουλειά, γιατί ήξερε 
πως θα παίξουν πολλά παιχνίδια.

Μετά από καιρό, ο παππούς αρ-
ρώστησε και δεν μπορούσε να φρο-
ντίσει τη Σπίθα και αποφάσισε να 
την πάει στον αδερφό του, στην 
Αθήνα. Τη μέρα που την πήγε στην 
Αθήνα, ο παππούς ήταν πολύ λυπη-
μένος και κάτι κατάλαβε η Σπίθα 
γιατί ήταν πολύ έξυπνη.

Ο παππούς αποχαιρέτισε την 
Σπίθα πολύ στενοχωρημένος. Και η 
Σπίθα έδειχνε πολύ λυπημένη. Όταν 
ο παππούς μπήκε στο λεωφορείο να 
φύγει και κατάλαβε η Σπίθα πως θα 
την αφήσει εκεί και θα φύγει άρχισε 
να γαβγίζει δυνατά. Όταν έφυγε ο 
παππούς, η Σπίθα ξέφυγε, ακολού-
θησε το λεωφορείο και δυστυχώς χά-
θηκε.

Όταν έφτασε στο Καρπενήσι 
έμαθε ο παππούς τι είχε γίνει, όταν 
τον πήρε ο αδερφός του τηλέφωνο. 
Στενοχωρήθηκε πολύ που άφησε 
εκεί τη Σπίθα και χάθηκε, γιατί 
έχασε για πάντα την αγαπημένη του 
σκυλίτσα.

 

Η Σπίθα
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Η αλεπού επιστήμονας

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε 
μια αλεπού που την έλεγαν Φα-
νταστική. Γιατί την έλεγαν Φα-

νταστική; Εδώ ξεκινάει η ιστορία μας 
για μια Φανταστική που είχε πολύ ταλέ-

Σοφία Φιλίππου

ντο στην επιστήμη. Λοιπόν ξεκινάμε:
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μι-

κρή αλεπού. Αυτή η αλεπού ήθελε να 
γίνει επιστήμονας! Όμως η μαμά αλεπού 
της έλεγε συνέχεια:

Μα, κοριτσάκι μου δεν γίνεται αυτό 
που λες. Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να 
γίνουν επιστήμονες.

Η καημένη η Φανταστική έβλεπε τους 
ανθρώπους να περνάνε και αναστέναζε: 
«Αχ, θα ’θελα και εγώ να ήμουν άνθρω-
πος για να μπορώ να γίνω ό,τι θέλω....».

Τότε την άκουσε η Βάγια η κουκου-
βάγια που ζούσε κι αυτή στο δάσος. Κά-
ποτε η Φανταστική την είχε σώσει από 
πέσιμο σε γκρεμό. Ήταν τότε μικρή και 
δεν ήξερε ακόμη να πετάει. Ακούγοντάς 
την να αναστενάζει σκέφτηκε ότι ήρθε η 
ώρα να της ανταποδώσει τη βοήθεια 
χρησιμοποιώντας το σοφό μυαλό της.

Κάλεσε τότε όλα τα ζώα του δάσους 
για να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν 
για να μεταμορφώσουν την Φανταστική 
σε άνθρωπο για να την πάρει μια εται-
ρεία που την έλεγαν «ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΑ 
ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ». Όλοι όσοι δούλευαν εκεί 
ήταν επιστήμονες και έκαναν έρευνες. 

Αμέσως τα ζώα άρχισαν να λένε τις ιδέες 
τους:

–Να φτιάξουμε έναν ρομποτικό άν-
θρωπο να φωνάζει σε όλη την εταιρεία. 
«Η Φανταστική είναι η καλύτερη! Πάρτε 
την για επιστήμονα»», είπε η αρκούδα. 
Δεν γίνεται, είμαστε ζώα δεν μπορούμε, 
να φτιάξουμε ένα ρομποτάκι άνθρωπο! 
είπε ο σκίουρος, το ελάφι και η πάπια.
..........................................................................

Αυτό είναι καταπληκτικό! Συγχαρητή-
ρια! Σε ανακηρύσσω επιστήμονα!

Βγάζει τότε η Φανταστική τη στολή 
και τη βλέπει το αφεντικό και μένει με 
ανοιχτό το στόμα διότι δεν ήταν άνθρω-
πος αλλά μία αλεπού!

–Μα πώς γίνεται μία αλεπού να είναι 
τόσο καλή στην επιστήμη; ρώτησε με 
απορία το αφεντικό. Τελικά είναι λάθος 
να αποκλείουμε κάποιους από την επι-
στήμη. Όλοι πρέπει να είναι ίσοι και να 
προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα 
όνειρά τους.. Από εδώ και πέρα θα δου-
λεύουμε όλοι ζώα και άνθρωποι και θα 
είμαστε όλοι ίσοι.

Έτσι από μία αλεπού κάθε ζώο απέ-
κτησε το δικαίωμα να δουλεύει. Από 
τότε πολλά ζώα πραγματοποίησαν τα 
όνειρά τους. Η πάπια έγινε ναυαγοσώ-
στης, το πουλί οδηγούσε αεροπλάνο, η 
αρκούδα πουλούσε λούτρινα παιχνίδια... 
Και η αλεπού, η Φανταστική; Η αλεπού 
έγινε επιστήμονας και κάθε ζώο και άν-
θρωπος γνώριζε την ιστορία της.
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Πανικός για ένα ρομπότ

Πρώτα-πρώτα να συστηθώ. Είμαι ο 
Αντρέας. Όλοι λένε ότι είμαι φωνα-
κλάς. Το πιο σημαντικό όμως στην 

ιστορία που θα σας πω είναι ότι θέλω όλα 
να γίνονται μόνα τους. Έχω μια αδελφή, 

Μαρίζα Πασπαλή
την Άννα, η οποία είναι λίγο ντροπαλή. 
Λοιπόν και η ιστορία..

Πάντα προσπαθούσα να φτιάξω ένα ρο-
μπότ για τις δουλειές μέχρι που... Αυτό θα 
το μάθετε στη συνέχεια. Προχωράμε όμως. 
Δεν θα προλάβω να σας πω την ιστορία! 
Έχω και κολύμπι μετά ξέρετε.

Ήταν ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωινό. 
Ένα τσιριχτρομελοδικό κελάιδισμα ακου-
γόταν. Οι αγκαθοτσουχτερές τσουκνίδες 
στον κήπο ήταν πεντάμορφες. Μετά το πε-
ντανόστιμό μας πρωινό άκουσα ξαφνικά 
ένα τραγουδιστοκοφτό ήχο ρομπότ! Δεν 
μπόρεσα να φάω άλλο εκείνη τη μέρα.

Λίγο πριν το μπάνιο το είδα! Ένα απαί-
σιο ρομπότ! Δεν ήξερα αν ήταν φάντασμα 
ή πνεύμα. Μα σας λέω ήταν εφιαλτικό! 
Ήταν φρικτό! Βγήκε από μια κρύπτη ή 
μπουντρούμι ή σπηλιά! Ξαφνικά το άκουσα, 
είπε «ΜΗΝ ΜΕ ΦΟ-ΒΑ-ΣΑΙ! ΘΑ ΚΑ-ΝΩ 
ΤΙΣ ΔΟΥ-ΔΕΙΕΣ».

«ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑΑ!!! ΒΟΗΘΕΙΑ!!!» 
άρχισα να φωνάζω. Αχ! Δέκα φορές το 
είπα! Πόνεσα το λαιμό μου, μα κανείς δεν 
ερχόταν. Φώναξα πέντε φορές ακόμα και..

«Τι συμβαίνει γλυκοαντρεούλη;» με ρώ-
τησε η μαμά. Α, ναι! Ξέχασα να σας πω. Οι 
γονείς μου με αποκαλούν γλυκοαντρεούλη 
και την Αννα καραμελοαννούλα.

Εγώ δεν απάντησα στην ερώτηση της 
μαμάς. Ήμουν πολύ τρομαγμένος και δεν 
ήξερα τι να πω.

Όταν με έβαλε για ύπνο η μαμά, περί-
μενα λίγο να φύγει. Έπειτα είπα στο ρο-
μπότ: «Να μου κάνεις μια παράσταση σε 
παρακαλώ πολύ; Μια παράσταση!».

«Ε-ΝΤΑ-ΞΕΙ», είπε το ρομπότ.
Μέχρι να τελειώσει η παράσταση εγώ 

κοιμήθηκα.
Το βράδυ, είδα ένα πολύ παράξενο 

όνειρο: ήμουνα σε μια κρύπτη με εκατο-
ντάδες ρομπότ με όπλα που μου πετούσαν 
συνέχεια μπαλίτσες. Ξαφνικά ένα μου πέ-
ταξε μια πιο μεγάλη και από εμένα! Ξύ-
πνησα. Το ρομπότ κοιμόταν ανέμελο δίπλα 
στο κρεβάτι της μεγάλης μου αδερφής που 
είχε ήδη σηκωθεί. Σημείωση: Τα ρομπότ-
υπηρέτες δεν κοιμούνται ποτέ ανέμελα!!!

«Ξύπνα!» του φώναξα πολύ πολύ-πολύ 
θυμωμένος. «Θα κατεβώ για το πρωινό. 
Εσύ συγύρισε το δωμάτιο», συμπλήρωσα.

Όταν γύρισα, το δωμάτιο ήταν συγυρι-
σμένο.

«Έφερα μερικές μπαταρίες για να φας» 
είπα αφήνοντας το πιατάκι της κούκλας μας, 
το οποίο ήταν γεμάτο μπαταρίες, μπροστά 
στην κουρτίνα όπου ήταν το ρομπότ.

«ΔΕΝ ΧΡΕΙ-Α-ΖΕ-ΤΑΙ» είπε το ρομπότ, 
που καθόταν, και αναποδογύρισε το πιατάκι. 
«ΘΑ ΦΑ-Ω Ε-ΣΕ-ΝΑ!!!», συμπλήρωσε.

Αρχισα να τρέχω όσο πιο γρήγορα μπο-
ρούσα. Κόντευα στην πόρτα, όταν είδα κάτι 
πολύ παράξενο! Η κουρτίνα είχε πόδια!!!
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Τα άγρια ζώα της Αφρικής επαναστατούν...

Κάποτε στη Μοζαμβίκη της Αφρι-
κής ζούσε ο Χάγκριτ. Ήταν ένας 
ευτυχισμένος ρινόκερος που ζούσε 

με την οικογένειά του στη σαβάνα του 
Μαπούτο (πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης).

Σταύρος-Αρσένιος Αθανασόπουλος
Μια μέρα, καθώς έβοσκε με το μικρό 

του γιο, ήρθε ένας παχουλός αλλά γρήγο-
ρος γορίλας που πουλούσε εφημερίδες. 
Ήταν ο περιπτεράς της περιοχής. Ο Χά-
γκριτ αγόρασε μία εφημερίδα και κάθισε 
δίπλα σε ένα ποτάμι για να τη διαβάσει. 
Ταράχτηκε πολύ μόλις είδε το κείμενο με 
τίτλο: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΛΑΘΡΟΚΥΝΗ-
ΓΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΡΙΝΟΚΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΖΕΒΡΕΣ ΤΗΣ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗΣ». Αποφά-
σισε να καλέσει όλους τους ρινόκερους 
του Μαπούτο για να τους πει την ιδέα 
που είχε. Μαζί του έφτασαν και άλλα ζώα 
ελέφαντες, ζέβρες, γαζέλες , αντιλόπες... 
που κινδύνευαν και αυτά να εξαφανι-
στούν για να βοηθήσουν τους φίλους τους. 
Ο Χάγκριτ τους ανακοινώσε πως ήρθε η 
ώρα να κάνουν τη δική τους επανάσταση 
ενάντια στους λαθροκυνηγούς. Όλοι μαζί 
συμφώνησαν να κατευθυνθούν προς το 
Τέτε την περιοχή όπου είχαν τα καταφύ-
γιά τους οι λαθροκυνηγοί. Έπρεπε να 
σταματήσουν το παράνομο κυνήγι των 
άγριων ζώων, να προστατέψουν την περι-
οχή οπού ζούσαν, να μπορούν να τρέχουν 
ελεύθεροι στη σαβάνα και να μη κινδυ-
νεύουν αυτοί και τα μικρά τους από τις 
σφαίρες των όπλων.

.........................................................................
Οι άνθρωποι στην αρχή ξαφνιάστηκαν, 

τρόμαξαν, φοβήθηκαν βλέποντας αυτά τα 
άγρια ζώα να καταφτάνουν στην πόλη 
αλλά τελικά κατάλαβαν πως έπρεπε να 
τους βοηθήσουν. Δεν έπρεπε να σκέφτο-
νται μόνο τον εαυτό τους και να μεγαλώ-
νουν τις πόλεις τους μικραίνοντας τις πε-
ριοχές όπου ζουν τα άγρια αυτά ζώα. 
Ούτε να τα κυνηγούν για το κρέας τους, 
το δέρμα τους, τα κέρατά τους, τα δόντια 
τους και άλλα μέρη του σώματος τους, 
που πουλώντας τα θα τους έκαναν πλού-
σιους. Μέσα σε λίγες μέρες οι άνθρωποι, 
που τώρα ήταν φίλοι με τα άγρια ζώα, 
έφτιαξαν μια τεράστια, σιδερένια περί-
φραξη γύρω από τη σαβάνα της Αφρικής 
για να εμποδίσουν τους λαθροκυνηγούς 
να μπουν μέσα. Α! ξέχασα να σας πω πως 
η περίφραξη αυτή στην είσοδό της είχε 
μια ξύλινη πόρτα που ήταν πάντα ανοι-
χτή για τους φίλους και προστάτες των 
ζώων. Όσο για τους λαθροκυνηγούς ποτέ 
δε ξαναφάνηκαν... άκουσα να λένε πως 
κυνηγούν μπεκάτσες στην Αίγυπτο.

Την αρχή έκαναν οι δεινόσαυροι πριν 
εκατομμύρια χρόνια! Εξαφανίστηκαν! 
Αλλά τότε δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δυ-
στυχώς, για τα είδη των ζώων που κινδυ-
νεύουν να χαθούν στις μέρες μας, φταίμε 
εμείς! Και πρέπει να κάνουμε κάτι πριν 
να είναι αργά! Σκεφτείε το!
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Ποίησης για μαθητές των τάξεων Δ́-Ε΄-Στ́ Δημοτικού με θέμα 
ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική  Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Κυριάκο Χαριδήμου, επιθεωρητή Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης, κ. Σωτηρία Παπαγεωργίου, Δασκάλα-Σύμβουλο Γλωσσικού Μαθήματος, 
κ. Μαρίνα Πρωτοπαπά, Δασκάλα και Μουσειοπαιδαγωγό, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν 

αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γρά-
φτηκαν από μαθητές των τάξεων Δ-́Ε -́Στ΄ Δημοτικού, απέστειλαν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία στην 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Στη συνέχεια, κατόπιν προσκλήσεως της Εισηγήτριας και Γραμματέως 
των κριτικών επιτροπών κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, την Εισηγήτρια και την Αντι-
πρόεδρο κ. Πολυξένη Γιάχου, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30 στη στέγη της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μετά τον υπολογισμό των μέσων 
όρων  η απονομή των διακρίσεων στους/στις μαθητές/τριες έγινε ως εξής:  
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ομαδικό ποίημα με τίτλο «Στη μέση του πουθενά», με το ψευδώνυμο «Βάγια», 

που ανήκει στους μαθητές Βασιλική Αποστολίδου, Άκη Κακουλίδη, Γιάννη Καραγιάννη, Πα-
ναγιώτη Κεσόπουλο, Χρήστο Μεσιακάρη, Σμαρώ Ξυγκάρη, Μαριαλένα Πασχαλίδου, Ζωή 
Τσαμεσίδου, Λάμπρο Τσιβιλίκο, της  ΣΤ΄ τάξης, των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη Ωραιοκά-
στρου Θεσσαλονίκης.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το δάκρυ», με το ψευδώνυμο «Ροζ Πάνθηρας», που ανήκει στην 
Ιωάννα Αρβανιτάκη, από το Byron College Αθηνών.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Λάκης Βατραχάκης», με το ψευδώνυμο «Φελπς», που ανήκει 
στη Βασιλική Μαργαρίτη, από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, που ισοβαθμεί με το ποί-
ημα με τίτλο «Δεν ξεχνώ», με το ψευδώνυμο «Νεφέλη», που ανήκει στην Πέτρια Χατζηχαρα-
λάμπους, από το Δημοτικό Σχολείο Άλσους Αχνάς «Φώτης Πίττας» Κύπρου.   

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Το  αστεράκι», με το ψευδώνυμο «Λίζα», που ανήκει στην 
Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Γαλέρα», με το ψευδώνυμο «Χρήστος  Σαρρής», που ανήκει 
στον Εμμανουήλ Χναράκη, από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Μάνα», με το ψευδώνυμο «Ηλέκτρα», που ανήκει στην 
Χρισtιάννα Αντωνοπούλου-Τεσσέρη, από τα Εκπαιδευτήρια Στέγκα Κερατσινίου Πειραιά.

EXONTAΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρι-
σία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 5ο Πανελλήνιο και 
Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για μαθητές/τριες Δ-́ Ε -́Στ τάξεων Δημοτικού της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε 
το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή 
κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της 
δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα Μέλη:

Κ. Χαρίδημου, Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Πρωτόπαπα
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Ο Πρόεδρος: Λευτέρη Β. Τζόκας     Η Αντιπρόεδρος: Π. Γιάχου
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας   Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Αφιερωμένο από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη
στα προσφυγόπουλα που ξέβρασε το κύμα το Αιγαίου...

Στη μέση του πουθενά
Βασιλική Αποστολίδου, Άκης Κακουλίδης, Γιάννης Καραγιάννης,
Παναγιώτης Κεσόπουλος, Χρήστος Μεσιακάρης, Σμαρώ Ξυγκάρη,
Μαριαλένα Πασχαλίδου, Ζωή Τσαμεσίδου, Λάμπρος Τσιβιλίκος

Ταξίδι στο άγνωστο η ζωή μου.
Άλλη πατρίδα δεν υπάρχει.
Προς τα πού να βαδίσω;
Χωρίς προορισμό, χωρίς όνειρο,
δίχως σπίτι, δίχως δέντρα, δίχως ρίζες.

Οι άνεμοι φυσούν, ο ανελέητος βοριάς
χτυπά τα παράθυρα των ματιών μου.
Τυφλός μέσα στο πλήθος τόσων ανθρώπων
και εγώ βαρκούλα μικρή μέσα στις άγριες θάλασσες.
Κυνηγημένος από φλόγες και από στάχτες από καπνούς
δίχως καπετάνιο, δίχως νερό, δίχως ψυχή.

Σβήστηκε ο ήλιος, χάθηκε το φεγγάρι
ψάχνω για λίγο φως στη χαραμάδα του μυαλού μου,
ψάχνω τη ζέστη της καρδιάς μου.
Παγωμένο αίμα στις φλέβες μου κυλά.
Το πρόσωπο μου διάφανο δεν υπάρχω
δίχως πυξίδα, δίχως κατεύθυνση, δίχως σκέψη.

Δώσε μου το χέρι σου και βοήθησέ με να ξεχάσω
το σκληρό πρόσωπο που με κοιτά.
Τρομάζω, φοβάμαι το αύριο.
Ψάχνω ανθρώπους και δεν τους βρίσκω
δίχως έλεος, δίχως αδερφούς, δίχως αγάπη.

Πώς να ζήσω;
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To δάκρυ

                          Ιωάννα Αρβανιτάκη

Στου σκοτεινού ματιού την άκρη
αργά προβάλει ένα δάκρυ,

μα σα φανερωθεί, αποκαλύπτεται
η θλίψη και η σιωπή...

Είναι ελαφρύ σα μια σταγόνα,
το δάκρυ που κυλά.

Μα μεσά του, η δύναμη
ενός κυκλώνα, σε παίρνει και σε στριφογυρνά...

Μην το φοβάσαι όταν δακρύζεις,
δείχνει ομορφιά μοναδική...

Δείχνει και δύναμη και πάθος,
είν’ η αγάπη για τη ΖΩΗ!

Λάκης ο βατραχάκης

                           Βασιλική Μαργαρίτη

Ήταν μια φορά ένα βατραχάκι
που το έλεγαν Λάκη.
Είχε πολλά προβλήματα
που του έδιναν δυσαραισθήματα.
Τότε γνώρισε ένα φίλο
που ήταν από τον Νείλο.
Αυτός ήταν ένας σαλίγκαρος
με μούσι και μουστάκι,
περίπου σα του Λάκη.
Έπαιζαν κάθε Κυριακή
παιχνίδια με μουσική.
Το βράδυ στον χορό

μαζί με άλλους δύο,
τρώγαν, πίναν και γλεντούσαν
και μαζί ονειροπολούσαν.
Όνειρα είχαν για ταξίδι
μαζί με ένα κρεμμύδι.
Να πάνε στη Μαδρίτη
να φαν ένα σκουλήκι.
Η ζωή του Λάκη είχε αποκτήσει
πια χαρά και τύχη.
Βρήκε φάρμακο ισχυρό
που το λέγαν φίλο καρδιακό!
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Δεν ξεχνώ

                                              Πέτρια Χατζηχαραλάμπους

Δεν ξεχνώ, στην Κύπρο μας την όμορφη
που ’ναι ονειρεμένη
την άκρη της με τη γωνιά
που ’ναι κατακτημένη...
Δεν ξεχνώ, την όμορφη την Κύπρο μας
με τις ακρογιαλιές της,
τους όμορφους τους κήπους της
με τις πορτοκαλιές της...
Δεν ξεχνώ, ανθρώπους που εχάθηκαν
κι έχασαν την ζωή τους
που πριν εβασανίστηκαν

για κείνους και το νησί τους...
Δεν ξεχνώ, τις ομορφιές σου Κύπρος μου
θυμάμαι και θαυμάζω
και με μια πίκρα στην καρδιά
κλαίω κι αναστενάζω.

Τα σπίτια ακατοίκητα τα βλέπω όταν περνώ
και με ελπίδα στην καρδιά
το Θεό παρακαλώ
να πάω να τα ξαναδώ.

Η γαλέρα

                                       Εμμανουήλ Χναράκης

Μέσ’ στη θάλασσα αρμενίζω,
Τα νησιά καλημερίζω.

Δρόμους παίρνω και αφήνω
και τα κύματα θερίζω.

Χαρωπά τη σημαιούλα μου ανεμίζω
και το πέλαγος διασχίζω.

Οι αγέρες με φυσάνε
κι όπου στρίβω αυτοί με πάνε.

Στις φουρτούνες δεν διστάζω
τους κινδύνους αψηφάω.

Όλο το κόσμο θα γυρίσω,
άλλα μέρη θα γνωρίσω.

Σ’ άλλες θάλασσες θα πλεύσω,
μ’ άλλα κύματα θα παίξω.

Μ’ άλλους ανθρώπους θα δουλέψω
κι άλλο κόσμο θα παιδέψω.

Μα όταν βάλω πλώρη για Αθήνα
την αγαπημένη μου πατρίδα
τα πανιά μου θα φουντώσω

στο λιμάνι ν’ ανταμώσω.
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Το αστεράκι

                                      Εμμανουέλα Ανδρεαδάκη

Όταν χειμωνιάσει στο σπίτι θα κλειστώ
να κάθομαι στο τζάκι μ’ εκείνους π’ αγαπώ.

Να λέει παραμύθια όμορφα η γιαγιά
και να κυλά ωραία η καθεμιά βραδιά.

Ύστερα στο κρεβάτι καλά θα σκεπαστώ
και τ’ όμορφο αστέρι θα το ονειρευτώ.

Ένα αστέρι τ’ ουρανού πιο λαμπερό από άλλα
φέγγει και κάνει όμορφα τη σκοτεινιά τα βράδια.

Αυτό τ’ αστέρι πάντοτε το έχω στην καρδιά μου
γιατί φωτίζει συνεχώς όλα τα όνειρά μου.

Ποτέ αστέρι μου γλυκό δε θέλω εγώ να σβήσεις
για να μπορείς τα όνειρα που κάνω να φωτίζεις.

Θα σε λατρεύω μια ζωή όμορφο αστεράκι
και με τα χέρια μου τα δυο σου στέλνω ένα φιλάκι.

Μάνα

                                         Χριστιάννα Αντωνοπούλου-Τεσσέρη

Τρομάζω στην ιδέα πως θα φύγεις,
πως πια δε θα ’σαι εδώ.
Τα μάτια μου θ’ ανοίξω

και ένα θα σου πω!

Εσύ με έφερες εδώ,
εσύ που πόνεσες γι’ αυτό,
εσύ που μ’ έμαθες να ζω
σε κάθε βήμα είσαι δω.

Και τ’ άγγιγμά σου αναζητώ
και ένα όνομα θα πω!

Γλυκιά μου μάνα σ’ αγαπώ!

Και όταν δε θα είσαι πια εδώ
εγώ να ξέρεις μόνο εγώ

τη λύτρωσή μου θα ζητώ.
Μάνα, μανούλα ευχαριστώ!
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Διηγήματος για μαθητές των τάξεων Δ́-Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον  Σχολικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, 
τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Καμπούρμαλη και τον δάσκαλο-Διευθυντή Δημοτικού Σχο-
λείου κ. Χρήστο Βεσκούκη, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/

μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση διηγήματα, που γράφτηκαν από παιδιά Δ-́ Ε -́ Στ΄ τά-
ξεων Δημοτικού, συνήλθαν  από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών, 
την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
(Ζωοδόχου Πηγής 2-4 , β΄ όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα 
και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Επιστημονοπεριπέτειες στο Κάιρο», με το ψευδώνυμο «Λόρδος», που 

ανήκει στον Ανδρέα Κλαδούχο, από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού Κορίνθου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Το μπαούλο», με το ψευδώνυμο «Τριανταφυλλάκι», που ανήκει 

στη Σοφία Σιεκκερή, από το Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄ Λευκωσίας,  που ισοβαθμεί 
με το έργο με τίτλο «Οι περιπέτειες των παραπονιάρικων παραμυθοηρώων», με το ψευδώνυμο 
«Ηλιαχτίδα», που ανήκει στην Ειρήνη Πτωχοπούλου, από το Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας 
Γ΄ «Στυλιανός Λένας» Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η ιστορία  της μικρής Ελένης», με το ψευδώνυμο «Αλκμήνη», που 
ανήκει στην Κονδηλία-Νεκταρία Πολίτη, από τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου Πε-
ριστερίου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Ο Τάκης που έγινε στυλάκης», με το ψευδώνυμο 
«Αρετούσα», που ανήκει στην ΄Ολγα Γάτσου, από το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ο Τζιμ Μπλου “Στη Ροζ Πόλη”», με το ψευδώνυμο «Τζιμ Μπλου», 
που ανήκει στον Δημήτρη Κεναμέα, από τα  Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού Κορίνθου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ο Νταής και ο σπασίκλας», με το ψευδώνυμο «Ξωτικό», που 
ανήκει στον Ορφέα Πιτσίκο, από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού Κορίνθου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Τα μαγικά ταξίδια», με το ψευδώνυμο «Μίνι», που ανήκει στην 
Αικατερίνη Χατζηθεοδωρίδου-Σιδηροπούλου, από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που 
ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Μάθημα ζωής», με το ψευδώνυμο «Severus snape», που ανήκει 
στο Νικόλα Μαυρωνά, από το Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου.

EXONTAΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρι-
σία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 5ο  Πανελλήνιο και 
Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Παιδιά Δ-́ Ε -́ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το 
έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή 
κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της 
δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Χ. Βεσκούκης, Γ. Παπαγεωργίου. Ι. Καμπουρμάλη
ΓΙΑ ΤΟ  Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας   Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Επιστημονο-περιπέτειες στο Κάιρο

Είναι Δευτέρα απόγευμα στο πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου. Τρεις άγγλοι 
φοιτητές, ο Ντέιβιντ, ο Γουίλιαμ και 

ο Έντουαρντ, που σπουδάζουν στο τμήμα 
παγκόσμιας ιστορίας λαμβάνουν μια επι-

Ανδρέας Κλαδούχος
στολή από το πανεπιστημιακό νοσοκο-
μείο του Λονδίνου που λέει πως διάλε-
ξαν αυτούς για ένα ταξίδι στην Αίγυπτο. 
Σκοπός του ταξιδιού ήταν η ανακάλυψη 
των συστατικών του αντίδοτου μιας 
σπάνιας νόσου, που μεταδίδεται από το 
τσίμπημα της πράσινης σφήκας. Τα συ-
στατικά για αυτό το αντίδοτο, σύμφωνα 
με παλαιοντολόγους, είναι γραμμένο με 
σύμβολα σε έναν πάπυρο σε κάποια πυ-
ραμίδα στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Όταν οι τρεις φοιτητές διάβασαν αυτό 
το γράμμα, για λίγο σώπασαν και σκέφτη-
καν: Γιατί άραγε να διαλέξουν αυτούς γι’ 
αυτήν την αποστολή και, αν τελικά πάνε, 
πώς θα καταφέρουν να βρουν αυτόν τον 
πάπυρο, ανάμεσα σε τόσες πυραμίδες;

–Γιατί άραγε διάλεξαν εμάς γι’ αυτό το 
πολύ σημαντικό, απ’ ό,τι κατάλαβα, ταξίδι; 
είπε με απορία ο Ντέιβιντ.

–Εγώ πάντως δεν εκπλήσσομαι. Δεν θυ-
μάστε στο διαγωνισμό για το Φαραώ που 
είχαμε πάρει μέρος ομαδικώς; Είχαμε κα-
τακτήσει την πρώτη θέση και το έμαθε πο-
λύς κόσμος, είπε με αυτοπεποίθηση ο Γου-
ίλιαμ. Μετά από λίγο οι τρεις σπουδαστές 
συμφώνησαν να στείλουν μια επιστολή στο 
νοσοκομείο που θα λέει πως τελικά οι τρείς 

φίλοι θα πραγματοποιήσουν αυτήν την επι-
κίνδυνη αποστολή.

Την επόμενη μέρα, κιόλας, μια ηλιόλου-
στη Τρίτη, εξερευνητές-σπουδαστές-φίλοι 
ετοίμαζαν τα πράγματά τους για το ραξίδι. 
Με το που συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο 
άρχισαν να συζητούν για το ταξίδι.
..........................................................................

Ο Έντουαρντ, ο Γουίλιαμ και ο Ντέιβιντ 
ξεκινούν το ταξίδι της αποκρυπτογράφη-
σης. Η αλήθεια είναι ότι ο πάπυρος είχε 
αποκρυπτογραφηθεί στο σύνολό του, όμως 
η έρευνα των φίλων μας επικεντρώνεται 
στην ερμηνεία κάποιος συμβολισμών και 
κάποιο)ν στοιχείων που επαναλαμβάνονται 
στη μέση και στο τέλος του κειμένου. Τα 
στοιχεία είναι ελαφρώς αλλοιωμένα και 
σβησμένα και αυτή η δυσκολία προβλημα-
τίζει τους ήρωες. Με έναν μεγεθυντικό 
φακό που κρατά ο Ντέιβιντ, με λυχνία μπλε 
ακτίνας που τον χειρίζεται ο Έντουαρντ 
καταλαβαίνουν πως ήταν στην αρχική τους 
μορφή ιχνογραφημένα τα στοιχεία και πως 
εναλλάσσονται με αλληλουχία στον πά-
πυρο, παρότι κάποια είναι μισοσβησμένα ή 
κάποια και εντελώς σβησμένα.

Είναι αλήθεια. Ο πάπυρος αποκρυπτο-
γραφήθηκε σε όλα του τα σημεία. Δάκρυα 
χαράς και συγκίνησης κυλούν στα μάτια 
των ηρώων μας. Δεν εγκατέλειψαν ούτε για 
μια στιγμή το στόχο τους παρά τα εμπόδια 
που συνάντησαν. Και τώρα ανακουφισμέ-
νοι προσφέρουν γενναιόδωρα στην ανθρω-
πότητα ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας.
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To μπαούλο

Θυμάμαι παλιά όταν ήμουν σε κείνο 
το μπαούλο... Με άλλα πολλά παι-
χνίδια ήμασταν εκεί μέρες ολόκλη-

ρες, ώρες αμέτρητες. Ποτέ κανείς δεν άνοιγε 
το μπαούλο. Όλα τα παιχνίδια ήμασταν 

Σοφία Σιεκκερή
σπασμένα. Τα στρατιωτάκια δεν κρα-
τούσαν πια τα σπαθιά τους. Η μεγάλη 
κουκουβάγια ήταν ξεπουπουλιασμένη. 
Το πλοίο δεν είχε πανιά και η κατακόκ-
κινη πυροσβεστική είχε ξεθωριάσει. Εγώ 
πάλι έχασα το αριστερό μου χέρι, ένιωθα 
ανήμπορη και υπέφερα από μοναξιά. 
Φτιαχτήκαμε όλα για να είμαστε σε παι-
δικά δωμάτια και αγαπησιάρες αγκα-
λιές, κι όχι για να υποφέρουμε σε σκο-
τεινά κουτιά γεμάτα υγρασία και σκόνη. 
Θέλαμε να φύγουμε από κει μέσα, αλλά 
δεν μπορούσαμε.

Μια μέρα, καθώς ψάχναμε στο βάθος του 
μπαούλου να βρούμε ένα μικρούτσικο στρατι-
ωτάκι που είχε χαθεί, ακούσαμε ένα ΜΠΑΜ 
και μετά το μπαούλο άρχισε να τραντάζεται.

«Σεισμός, σεισμός!», φώναζε η κουκου-
βάγια. «Βοήθεια, βυθιζόμαστε», ξεφώνιζε 
το πλοίο.

«Φωτιά, τρέξτε», ούρλιαζε η πυροσβε-
στική και η σειρήνα της ακούστηκε αδύναμη 
για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό.

Οταν το μπαούλο σταμάτησε να τραντά-
ζεται, νιώσαμε κάτι να μας σπρώχνει και μετά, 
εντελώς ξαφνικά, το ξύλινο καπάκι του άνοιξε. 
Τα μάτια μου θαμπώθηκαν από το φως του 
ήλιου και ανοιγόκλεισαν πολλές φορές.

..............................................................................
Ξαφνικά το κορίτσι σταμάτησε το παι-

χνίδι και με έβαλε στα πόδια της. Με το 
τροχοκάθισμά της τράβηξε ως την σκηνή 
και άνοιξε βιαστικά ένα παλιό χαρτονένιο 
κουτί. Έβγαλε από μέσα ένα κουκλίστικο 
φόρεμα, από όμορφο, γυαλιστερό ύφασμα. 
Το τύλιξε βιαστικά, το έκανε ένα μακρουλό, 
στενόμακρο ρολό και μου το εφάρμοσε 
προσεχτικά στην άκρη του αριστερού μου 
ώμου, εκεί όπου κάποτε ξεκινούσε το κομ-
μένο μου χέρι.

«Ταιριάζει μια χαρά», μονολόγησε. 
«Μαμά, έλα που σε θέλω λίγο», φώναξε 
έπειτα δυνατά. «Φέρε βελόνι και κλωστή. 
Θα μας χρειαστεί...».

Προτού το καταλάβω, το γυαλιστερό 
φόρεμα είχε γίνει μέρος του σώματος μου. 
Δεν το πίστευα. Είχα και πάλι χέρι Και το 
πιο σημαντικό ήταν πως ένα παιδί με κρα-
τούσε στην αγκαλιά του, με φρόντιζε και 
με αγαπούσε...

Τώρα πια δεν ήμουν ένα ανάπηρο παι-
χνίδι. Και το κορίτσι είχε τόσο χαρεί. Δεν 
έμοιαζε να έχει τόσο πόνο στην καρδιά.

«Θα σε κρατώ για πάντα», μου ψιθύ-
ρισε. «Μέχρι να πατώ γερά στη γη. Και 
τότε θα σε πάρω και θα ταξιδέψουμε μαζί 
ως την άκρη του ουρανού»...

Τώρα είμαι και πάλι σε ένα μπαούλο. 
Όχι σε ένα σκονισμένο μπαούλο κλεισμένο 
σε ένα παλιό δωμάτιο, αλλά ένα μπαούλο 
φυλαγμένο στην καρδιά ενός κοριτσιού. 
Ενός κοριτσιού που θέλει να γίνει ευτυχι-
σμένο! 
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Οι περιπέτειες των παραπονιάρικων παραμυθοηρώων

Μια φορά και δυο καιρούς, σε μια 
χώρα μακρινή, την Παραμυθοχώρα, 
ζούσαν οι ήρωες των παραμυθιών, 

που είχαν πάντα παράπονα. Όλοι, συνεχώς 
παραπονιούνταν.

Ειρήνη Πτωχοπούλου
Οι κυρίες με τα μακριά φορέματα έλεγαν: 

«Θέλω κοντό φόρεμα». Οι άντρες φώναζαν: 
«Γιατί πρέπει κάθε μέρα να πηγαίνω δου-
λειά;». Τα παιδιά έλεγαν ρυθμικά δύο προ-
τάσεις: «Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σχο-
λείο» και «γιατί πρέπει να φορούμε στολή;». 
Έτσι ζούσαν καθημερινά τη ζωή τους.

Ένα όμορφο φθινοπωριάτικο πρωινό, κά-
ποιοι ήρωες από τα παραμύθια, αποφάσισαν 
να μαζευτούν στην πλατεία και να πούνε με τη 
σειρά τα παράπονά τους. Πρώτος εμφανίστηκε 
ο πονηρός παπουτσωμένος γάτος, που φορούσε 
ένα πανύψηλο καπέλο, άσπρο παπιγιόν, γαλά-
ζιο γιλέκο, μαύρες μπότες και κρατούσε σπαθί. 
Μετά η πανέμορφη Σταχτοπούτα, που φορούσε 
ένα όμορφο φόρεμα φτιαγμένο από μωβ λου-
λούδια και ξύλινα παπούτσια. Ακολουθούσε η 
ξανθιά Κοκκινοσκουφίτσα που κρατούσε ένα 
καλάθι με νόστιμα κέικ, αλλά δεν φορούσε τον 
κόκκινο σκούφο της.

Πρώτη ξεκίνησε να μιλά η Σταχτοπούτα: 
« Ήρθα εδώ να σας πω ότι η ζωή μου δεν μου 
αρέσει. Όλα άρχισαν όταν με παντρεύτηκε ο 
πρίγκιπας. Με πήρε στο παλάτι και με έκανε 
υπηρέτριά του, επειδή οι άλλες υπηρέτριες 
είχαν φύγει από την πολλή ακαθαρσία. Ο πρί-
γκιπας μου έδειξε το πρόγραμμα: τη Δευτέρα 
θα σφουγγάριζα, την Τρίτη θα ξεσκόνιζα, την 

Τετάρτη θα έπλενα, την Πέμπτη θα σιδέρωνα, 
την Παρασκευή θα έραβα, το Σάββατο και 
την Κυριακή θα καθάριζα τον κήπο από τα 
αγριόχορτα. Περνούσαν τα χρόνια κι εγώ 
κουραζόμουνα πολύ. Ρωτούσα κάθε μέρα τον 
πρίγκιπα αν γίνεται να κάνω ένα διάλειμμα, 
αλλά η απάντηση ήταν όχι.
..........................................................................

Αντί όμως για την έξοδο βρήκαν μπροστά 
τους ένα εξαγριωμένο αστυνομικό που μόλις 
τους είδε ξανάρχισε να τους κυνηγά φωνά-
ζοντας: «Έλα εδώ παλιοκλέφτρα, από τα 
χέρια μου δεν γλυτώνει κανείς».

Ξαφνικά μπροστά τους εμφανίστηκε ένα 
τρένο και την ώρα που αυτό σταμάτησε, 
βρήκαν την ευκαιρία και μπούκαραν μέσα. 
Κρύφτηκαν πίσω από ένα χοντρό κύριο που 
κρατούσε εφημερίδα, με την ελπίδα ότι εκεί 
δεν θα τους έβρισκε κανένας, ούτε για να 
τους συλλάβει αλλά ούτε να κοροϊδέψει την 
ενδυμασία τους. Έτσι ανακουφισμένοι, ταξί-
δεψαν με το τρένο, μέχρι που έφτασαν στην 
έξοδο της πόλης.

Όταν επιτέλους είδαν μπροστά τους την 
έξοδο, πήδηξαν από το τρένο, μπήκαν αμέσως 
στην ιπτάμενη άμαξα που την είχαν παρκάρει 
κόντα σε ένα ποτάμι και χωρίς να χάσουν 
λεπτό επέστρεψαν στην Παραμυθοχώρα. 
Πλέον είχαν πάρει το μάθημά τους. «Δεν θα 
ξαναπαραπονεθούμε, ποτέ για τη ζωή μας», 
είπαν όλοι μαζί. Κι έζησαν αυτοί χωρίς πα-
ράπονα, κι εμείς με την αγωνία για το ποιες 
θα είναι οι νέες τους περιπέτειες, γιατί είμα-
στε σίγουροι ότι δεν θα τηρήσουν την υπό-
σχεσή τους κι άντε πάλι απ’ την αρχή... 
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Η ιστορία της μικρής Ελένης

Αλλη μια συνηθισμένη μέρα ξημέ-
ρωσε στην πολύβουη πόλη, όπου 
ζούσε η 12χρονη Ελένη, η οποία 

ακόμη κοιμόταν ατάραχη στο μικρό ξύ-
λινο κρεβατάκι της. Η ώρα πέρασε και το 

Κονδηλία-Νεκταρία Πολίτη
κοκκινωπό ξυπνητήρι της άρχισε να 
χτυπά δίχως σταματημό. Όταν η Ελένη 
σηκώθηκε από το κρεβάτι, άνοιξε την 
κάτασπρη γεμάτη με πολύχρωμα αυτο-
κόλλητα πόρτα της και κίνησε προς τις 
μαρμάρινες σκάλες που διέθετε το επι-
βλητικό σπίτι της, όπως το έλεγαν ορι-
σμένοι. Άρχισε να περπατά αλλά σταμά-
τησε μόλις στα αυτιά της ήχησε ένας 
έντονος ήχος. Δεν δίστασε και πήγε να 
δει τι συνέβη. Κατέβηκε τρέχοντας γρή-
γορα τα σκαλοπάτια. Τότε, αντίκρισε 
μια πολύ δυσάρεστη για εκείνη πλέον 
εικόνα. Οι γονείς της βρίσκονταν σε μια 
τεράστια αντιπαράθεση για άλλη μια 
φορά, την οποία, όπως και τις άλλες, δεν 
μπορούσαν να τη λύσουν με ήρεμο και 
ήπιο τρόπο.

Η Ελένη δεν έτρεξε στο δωμάτιό της να 
ξεσπάσει σε λυγμούς, όπως συνήθιζε, αλλά 
αντιθέτως, αγνοώντας τα δυσάρεστα γε-
γονότα, έφτιαξε ένα θρεπτικότατο πρωινό 
για να το απολαύσει στον αναπαυτικό 
καναπέ του σαλονιού της. Ανενόχλητη 
άνοιξε την τηλεόραση κι άρχισε να παρα-
κολουθεί τα διάφορα προγράμματα που 
προβάλλονταν τη δεδομένη στιγμή.

Περασμένες πλέον επτά, το μικρό κο-

ρίτσι ανέβηκε στο δωμάτιό της για να 
ετοιμαστεί για το σχολείο. Ξάφνου εμφα-
νίστηκε η μητέρα της χτυπώντας διστα-
κτικά την πόρτα του δωματίου.
..........................................................................

Αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία δεν 
απαντήθηκαν, καθώς το εξιτήριο της Ελέ-
νης βγήκε μετά από τρεις ημέρες.

Μία εβδομάδα αργότερα η Ελένη είχε 
επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Κα-
θόταν κι έβλεπε μία ταινία στον καναπέ 
του σαλονιού απολαμβάνοντας ένα μπολ με 
πατατάκια. Κάποια στιγμή το μπολ 
άδειασε, δεν έμεινε ούτε ένα ίχνος από τα 
πατατάκια που έτρωγε, οπότε πήγε προς 
την κουζίνα για ανεφοδιασμό! Εκεί αντί-
κρισε τους γονείς της καθισμένους στο τρα-
πέζι να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο 
θα της ανακοίνωναν πως είχε κάτι σοβαρό. 
Περίμενε πίσω από την πόρτα και τα 
άκουσε όλα. Το μπολ που κρατούσε, έπεσε 
από τα χέρια της κι έσπασε δίπλα στα 
τρεμάμενα πόδια της. Δάκρυα σαν ένα πο-
ταμάκι άρχισαν να κυλούν από τα μάτια 
της. Θα ήταν αναγκασμένη να κάθεται σε 
ένα καροτσάκι μέχρι να βρισκόταν κά-
ποιος ή κάτι που θα την έσωζε. Έτρεξε 
στην αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά 
της. Τους αγκάλιασε σφιχτά και τους είπε 
με βραχνή και θλιμμένη φωνή πως....

«Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευ-
ταία».

Κι έτσι πλέον είχε αρχίσει να αποδέ-
χεται την πραγματικότητα... Σκληρή μεν 
αλλά αληθινή και στενάχωρη... 
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Ο Τάκης που έγινε... Στιλάκης

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια χώρα 
μακρινή, τη χώρα της Παχυσαρ-
κίας, ζούσε ένας πρίγκιπας, ο Τά-

κης ο Σοκολατάκης. Κάθε πρωί, με το που 
ξυπνούσε, άρπαζε το«μαγικό» του κλειδί, 

Όλγα Γάτσου
όπως το αποκαλούσε, άνοιγε την πόρτα του 
τεράστιου Σοκολατοεργοστασίου του, έβαζε 
μπρος τα μηχανήματα και ολημερίς έφτιαχνε 
τις υπέροχες και λαχταριστές σοκολάτες 
του, τις οποίες μοίραζε στους κατοίκους της 
χώρας του, τους Σοκολατίνους. Είχε σκοπό 
βέβαια μια μέρα να του δώσουν τον θρόνο 
του βασιλιά της Παχυσαρκίας! Εμ, τι; Τζά-
μπα παιδευόταν κάθε μέρα;

Ένα πρωινό όμως, που κρατούσε μια νέα 
συνταγή στα χέρια του για σοκολάτα, διαπί-
στωσε ότι το κλειδί έλειπε από τη θέση του! 
Δε χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβει 
ποιος το πήρε... Άλλωστε και στο παρελθόν 
το ίδιο πρόσωπο αρκετές φορές έμπαινε 
κρυφά στη χώρα και έπαιρνε το κλειδί του...

–Πώς τόλμησε να το κάνει πάλι αυτό; φώ-
ναξε έξαλλος ο Τάκης. Με ποιο δικαίωμα 
μπήκε πάλι στο βασίλειό μου, τη χώρα της 
Παχυσαρκίας, η Μίνη η Βιταμίνη και έκλεψε 
το στέμμα μου; Δεν καταλαβαίνει ότι σε αυτήν 
τη χώρα κυρίαρχος είμαι εγώ και οι πολίτες 
μου θα τρώνε ό,τι τους λέω; έκανε θυμωμένος.

Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα που ζούσε ο 
Τάκης, στην πασίγνωστη χώρα της Παχυσαρ-
κίας, οι κάτοικοι έτρωγαν, εκτός από σοκολά-
τες, κι άλλες ανθυγιεινές τροφές. Καθόλου 
πρόγραμμα! Γι’ αυτό και όλοι τους είχαν γίνει 

χοντροί σαν γιουβαρλάκια! Τυχαία νομίζετε 
ότι τον πρίγκιπα τον έλεγαν Σοκολατάκη; 
Μην κοιτάτε που το ’κανε Τάκης για να ακού-
γεται πιo ωραίο... Όλα αυτά τα έβλεπε από 
την απέναντι χώρα των Βιταμινών η Μίνη η 
Βιταμίνη και μεταμορφωμένη σε νεράιδα 
έκλεψε το κλειδί του Τάκη, αφήνοντάς του κι 
ένα γράμμα με το όνομά της στο τέλος.
..........................................................................

Η αήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό ο 
Τάκης ένιωθε άσχημα με τα πολλά κιλά του, 
που τον δυσκόλευαν να ανεβεί τα σκαλιά 
του παλατιού του και να παίξει ποδόσφαιρο 
5X5 με τους άλλους βασιλιάδες. Όλα αυτά 
τα σκεφτόταν και γι’ αυτό χωρίς δεύτερη 
σκέψη φώναξε στον παχουλοστρατό του να 
πάει προς την πυραμίδα, που στην είσοδό 
της υπήρχε μια μεγάλη επιγραφή που 
έγραφε: «Με σωστή διατροφή... χτίζεις τέ-
λειο κορμί!».

Πράγματι, μετά από έναν μήνα, ο Τάκης 
και η παρέα του βγήκαν από την πυραμίδα 
αγνώριστοι: αδυνατισμένοι και πιο όμορφοι! 
Τελευταίος βγήκε ο Τάκης, ο οποίος πραγμα-
τικά είχε γίνει... Στιλάκης! Πλησίασε τη βασί-
λισσα Μίνη Βιταμίνη για να την ευχαριστήσει 
για το καλό που έκανε σ’ αυτόν και τη χώρα 
του. Την κάλεσε μάλιστα να τον επισκεφτεί, 
κάτι που εκείνη έκανε λίγες μέρες αργότερα. 
Άλλωστε δεν μπορούσε πλέον να αντισταθεί 
στη γοητεία... του Στιλάκη! Έγινε τότε και ο 
γάμος τους, με ένα γλέντι τρικούβερτο, με 
γεύματα πλούσια αλλά υγιεινά!

Και έτσι... έζησαν αυτοί ΥΓΙΕΙΝΑ και 
εμείς ΥΓΙΕΙΝΟΤΕΡΑ!!! 
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O Τζιμ Μπλου στη «Ροζ Πόλη»

Hταν 6:30 το πρωί στο Λονδίνο, όταν ο 
Τζιμ Μπλου, καθηγητής Αστρονομίας 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, πή-

γαινε στο αεροδρόμιο Χίθροου με το λεωφο-
ρείο. Του άρεσε καθημερινά να χρησιμοποιεί 

Δημήτρης Κεναμέας
τα μέσα μεταφοράς, γιατί ένιωθε ότι έτσι βοη-
θούσε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο, αφού πέ-
ρασε τους απαραίτητους εξονυχιστι κούς 
ελέγχους, επιβιβάστηκε στο Airbus 380 rav 
Βρετανικών Αερογραμμών για το Τζαϊπούρ. 
Αποστολή του ήταν να μελετήσει έναν και-
νούριο αστεροειδή που, σύμφω να με τους 
υπολογισμούς του, θα εμφανιζόταν στον ου-
ρανό του Τζαϊπούρ σε οχτώ νύχτες. Καθώς 
απολάμβανε αμέριμνος τη σαμπάνιa του στο 
αναπαυτικό κάθισμα της business class, τέσ-
σερα ζευγάρια μάτια παρακολουθούσαν 
κάθε του κίνηση.

Μετά από μια πτήση δέκα ωρών, προσγει-
ώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νέου 
Δελχί. Ο Τζιμ Μπλου δεν ήθελε να χάσει κα-
θόλου χρόνο. Στην έξοδο του αε ροδρομίου 
τον περίμενε ο συνοδός του που θα τον μετέ-
φερε στο Τζαϊπούρ. Μετά από ταξίδι τριών 
περίπου ωρών στον αυτοκινητόδρομο που συ-
νέδεε την ινδική πρωτεύ ουσα με το Τζαϊπούρ. 
έφτασε στο ιστορικό Τζαντάρ Μαντάρ. Ήταν 
ένα αστρονομικό παρατηρητήριο που είχε 
χτίσει ο μαχαραγιάς Τζάι Σινγκ Β’ το 1730 
και που κατά έ ναν περίεργο τρόπο ο αστε-
ροειδής θα ήταν ορατός από αυτό το σημείο.
.........................................................................

Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα ο Αρχηγός 
της Αστυνομίας του Τζαϊπούρ. Όπως τον 
ενημέριοσε, οι δύο κατάσκοποι ήταν Ινδοί. 
Μια ινδική εταιρεία πληροφοριακοί συστη-
μάτvν τους είχε βάλει να τον παρακολου-
θούν γιατί πίστευαν ότι είχε επινοήσει έναν 
κώδικα επικοινωνίας με εξωγήινους και προ-
σπαθούσε να διαρρεύσει απόρρητες πληρο-
φορίες. Είχαν εντοπίσει τυχαία τον Τζιμ 
Μπλου από τα ηλεκτρονικά του μηνύ ματα 
και τον είχαν θεωρήσει ως «άκρως επικίν-
δυνο». Οι άλλοι δύο ήταν φιλόδοξοι Γάλλοι, 
δήθεν αστρονόμοι, που ήθελαν να κλέψουν 
τον υπολογιστή με τις πολύτιμες σημειώσεις 
του Τζιμ Μπλου. Σκόπευαν να τις δημοσιεύ-
σουν ως δικές τους έρευνες και να παρουσι-
άσουν τον καινούριο αστεροειδή ως δικό 
τους επιστημονικό επίτευγ μα.

Ο Τζιμ Μπλου είχε μείνει άφωνος από τις 
αποκαλύψεις του αρχηγού. Ποτέ του δεν φα-
νταζόταν ότι θα ζούσε μια τέτοια περιπέ-
τεια. Παρ’ όλ’ αυτά, ήταν ένας επιστήμονας 
απόλυτα αφιερωμένος στην Αστρονομία και 
δεν θέλησε να εγκαταλεί ψει την αποστολή 
του. Έμεινε μέχρι το τέλος, αφού ήξερε ότι 
αυτή ήταν η μοναδική του ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει τον αστεροειδή του και να πα-
ρουσιάσει τις μελέτες του στους συναδέλ-
φους του στο Λονδίνο. Εννιά μέρες αργό-
τερα άνοιγε τον προτζέ- κτορα της αίθουσας 
που συνήθιζε να διδάσκει και, αφού χαιρέ-
τησε το ακροατήριό του, άρχισε να παρου-
σιάζει με ενθουσιασμό όσα είχε ανακαλύψει 
για τον αστεροειδή του στο περιπετειώδες 
του ταξίδι στη Ροζ Πόλη. 
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Ο νταής και ο σπασίκλας

Ηταν ένα ηλιόλουστο πρωινό του 
Μαρτίου. Ο Κοτομπουκιάς περπα-
τούσε στον κεντρικό διάδρομο του 

σχολείου, μασουλώντας τις αγαπημένες 
του κοτομπουκιές, όταν, άκουσε έναν με-

Ορφέας Πιτσίκος
ταλλικό ήχο που προερχόταν από τα 
ντουλάπια στα δεξιά του. Κοντοστάθηκε, 
καθώς κατάλαβε πως ο ήχος ερχόταν 
μέσα από το ντουλάπι του Γουόλτερ, του 
πιο έξυπνου μαθητή της τάξης.

Απορημένος, πλησίασε το άνοιξε και 
ξαφνικά, ο Γουόλτερ πετάχτηκε έξω.

–Τριακόσια εβδομήντα δύο δευτερόλε-
πτα! Ευχαριστώ ρε φίλε! Κόντεψα να σκάσω!, 
είπε παίρνοντας βαθιές ανάσες ο Γουόλτερ.

–Μπαλόνι είσαι για να σπάσεις; αποκρί-
θηκε ο Κοτομπουκιάς, ο οποίος δεν φημι-
ζόταν για την εξυπνάδα του. Τι κάνεις εκεί 
μέσα, κρυφτό παίζεις;

–Δουλειά του Μπίλι πάλι.
–Α! Εμένα μην με ανακατεύεις με αυτόν. 

Μπάι!
Ο Μπίλι ήταν ο νταής της τάξης. Η αγα-

πημένη του ασχολία ήταν ο Γουόλτερ. Του 
έριχνε αγκωνιές όταν έμπαιναν στην τάξη 
και τρικλοποδιές όταν κατέβαιναν τις σκά-
λες. Μια φορά είχε πετάξει λάσπες στο 
αγαπημένο του καρό πουλόβερ. Το κλεί-
δωμα στο ντουλάπι ήταν σπέσιαλ περιποί-
ηση, για τα γενέθλια του Γουόλτερ. Κάθε 
φορά γελούσε με σατανικά λέγοντας: 
«Αυτό δεν το υπολόγισες! Σπασίκλα!»
..........................................................................

Ο Μπίλι, άσπρος σαν το πανί από τον 
φόβο του, ανάσαινε βαριά χωρίς να έχει 
καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί.

–Σε έσωσε! Θα σε χτύπαγε το αυτοκί-
νητο! του είπε ο Τζέισον που έφτασε τρέ-
χοντας κοντά τους.

–Σε ευχαριστώ! Μου έσο)σες την ζωή! 
ψιθύρισε ο Μπίλι σαστισμένος ακόμα.

–Υπολόγισα την ταχύτητα του αυτοκινή-
του και την απόσταση μέχρι να σε φτάσει 
και είχα μόνο 6 δευτερόλεπτα για να αντι-
δράσω.

–Τελικά κάπου χρησιμεύει και ο σπασί-
κλας, είπε γελώντας ο Μπίλι. Τα δύο παι-
διά αγκαλιάστηκαν κι ο Μπίλι ευχαρίστησε 
για ακόμα μια φορά τον Γουόλτερ.

–Τελικά, πάντα είναι χρήσιμο να έχεις 
φίλους, και ας είναι διαφορετικοί από 
εσένα. Ελπίζω να πήρες το μάθημά σου, 
είπε ο Τζέισον στο Γουόλτερ, ο οποίος κού-
νησε καταφατικά το κεφάλι του.

Όπως καταλαβαίνετε η επόμενη μέρα 
στο σχολείο ήταν για όλους διαφορετική. Ο 
Μπίλι κάθε πρωί χαιρετούσε τον Γουόλτερ. 
Μάλιστα, ο Μπίλι του ζήτησε βοήθεια σε 
κάποια διαγωνίσματα κι έτσι αποφάσισαν 
να μελετούν μαζί στον ελεύθερο χρόνο 
τους στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Όσο για 
τον Τζέισον... Δεν χρειάστηκε να αλλάξει 
πάλι σχολείο. Ο πατέρας του είχε πλέον 
μόνιμη θέση στην περιοχή και ένιωθε πλέον 
ανακουφισμένος που δεν χρειάστηκε να 
ξαναχάσει τους φίλους του. Αλλωστε είχε 
πλέον βρει πολύ καλούς συντρόφους!
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Μαγικά ταξίδια

Ηταν μια ηλιόλουστη, ανοιξιάτικη 
μέρα, όταν πήγα με την οικογένειά 
μου για πικ-νικ στο δάσος. Ήμουν 

πραγματικά πολύ ενθουσιασμένη, γιατί μό-
λις είχε τελειώσει ένας βαρύς χειμώνας και 

Aικατερίνη Χατζηθεοδώρου-Σιδηροπούλου
μου είχε λείψει πολύ η επαφή με τη φύση 
και η ανεμελιά, που αυτή προσφέρει!

Μέσα στο αυτοκίνητο τραγουδούσαμε 
και γελούσαμε όλη η οικογένεια χαζεύοντας 
παράλληλα έξω από το παράθυρο του αυ-
τοκινήτου το θαυμάσιο τοπίο: ψηλά δέντρα, 
ευωδιαστά λουλούδια και ρυάκια που κε-
λάρυζαν στις καταπράσινες πεδιάδες.

Μετά από δύο ώρες περίπου φτάσαμε 
στον προορισμό μας και, αφού ξεφορτώ-
σαμε το αυτοκίνητο, ψάχναμε ένα σκιερό 
μέρος για να καθίσουμε. Είδαμε πως λίγο 
πιο πέρα υψώνονταν δύο μεγάλα δέντρα 
με χονδρούς κορμούς και πλατιά φύλλα 
περιτριγυρισμένα από χρυσοκίτρινα ηλιο-
τρόπια και μοναδικές πολύχρωμες πετού-
νιες. Χωρίς δεύτερη σκέψη τρέξαμε μέχρι 
εκεί και ξαπλώσαμε λαχανιασμένοι πάνω 
στο χλωρό χορτάρι αυτού του υπέροχου 
δάσους.

Ρώτησα τους γονείς μου αν μπορούσα 
να εξερευνήσω το τοπίο γύρω μου, μέχρι 
να ετοιμαστεί το πικ-νικ μας! Περπάτησα 
ανέμελα για λίγη ώρα και είδα ένα σκιου-
ράκι να ψάχνει για τροφή. Πλησίασα και 
του έδωσα λίγο από το ψωμί που είχα μαζί 
μου. Έτσι όπως το χάιδευα, πρόσεξα στο 
βάθος έναν άντρα που κολλούσε κάτι σαν 

αφίσα στον κορμό ενός δέντρου. Ήταν αρ-
κετά μακριά και δεν μπορούσα να δια-
κρίνω τι ακριβώς ήταν, αλλά μου κίνησε 
την περιέργεια, καθώς δεν μου φαινόταν 
για διαφημιστικό, οπότε αποφάσισα να το 
δω από κοντά.
..........................................................................

Έφυγαν τρέχοντας, αφού πρώτα άκουσα 
τον έναν από τους δύο να τηλεφωνεί στο 
αφεντικό του και να του λέει πώς το δάσος 
είναι στοιχειωμένοκαι πως δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση να μείνουν λεπτό περισσότερο σ’ 
εκείνο το μέρος. Πρότειναν μάλιστα να 
εγκαταλείψουν το σχέδιο για τον δρόμο 
και πως θα έπρεπε ίσως να ψάξει να βρει 
κάποιο άλλο μέρος για να τον κατασκευά-
σουν.

Η αποστολή μας είχε απόλυτη επιτυχία, 
οπότε μπορούσα πια να επιστρέψω στους 
γονείς μου οι οποίοι σίγουρα θα είχαν αρ-
χίσει να ανησυχούν, αφού είχε περάσει αρ-
κετή ώρα από τη στιγμή που ξεκίνησα για 
να εξερευνήσω την περιοχή. Σκέφτηκα όμως 
πως δεν θα ήταν ευγενικό μετά από τόσες 
περιπέτειες που πέρασα με το ξωτικό μου 
να μην του προτείνω τουλάχιστον να του 
προσφέρω ένα γεύμα στον αληθινό κόσμο, 
για να το ευχαριστήσω για τις πρωτόγνω-
ρες περιπέτειες που περάσαμε μαζί.

Ξαφνικά, ένιωσα το χάδι της μαμάς μου 
στην πλάτη μου και τη φωνή της να μου 
λέει ψυθιριστά: «Ξύπνα, αγάπη μου, θα 
αργήσεις για το σχολείο». Όλα αυτά δη-
λαδή ήταν ένα όνειρο, ένα υπέροχο 
όνειρο! 
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Μάθημα ζωής

Τα καλοκαίρια μου τα περνώ πά-
ντοτε, απ’ όσο θυμάμαι όσα χρόνια 
ζω, σ’ ένα μικρό χωριό, στους πρό-

ποδες του βουνού Σμόλικα, που λέγεται 
Σαμαρίνα.

Νικόλας Μαυρωνάς
Εκεί μένει η θεία μου, αδελφή της μη-

τέρας μου, Ιουλία. Με λαχτάρα πάντοτε 
περιμένω τις καλοκαιρινές μου διακοπές 
γιατί περνάω τέλεια εκεί. Έχω κάνει πολ-
λούς φίλους και σαν μοναχοπαίδι που εί-
μαι μου αρέσει πολύ γιατί όσο να ’ναι 
μου λείπει αφάνταστα η συντροφιά.

Αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε 
όμως ήταν πολύ διαφορετικό από τ’άλλα...
Κάτι είχε αλλάξει και δεν μπορούσα να 
καταλάβω τι ήταν αυτό, το μόνο που κα-
τάλαβα ήταν ότι είχαν έρθει πολλοί ξένοι 
στο χωριό, «πολιτικοί πρόσφυγες από την 
Συρία», έλεγε η θεία μου και το χωριό 
ήταν ανάστατο. Οι περισσότεροι κάτοικοι 
έτρεχαν να βοηθήσουν να τους βρούνε σπί-
τια να μείνουν, ρούχα και φαγητό. Παντού 
στους δρόμους άκουγες φωνές παιδιών να 
μιλάνε σε μια γλώσσα βγαλμένη από τον 
Άρη, δεν καταλάβαινα τίποτα. Όμως αυτό 
το γεγονός δεν μου άλλαξε καθόλου την 
διάθεση ούτε και τις καθημερινές μου δρα-
στηριότητες. Μετά το πρωινό πήγαινα 
στην πλατεία του χωριού όπου μαζευό-
ντουσαν πολλά παιδιά της ηλικίας μου ο 
Χάρης, ο Προκοπής, ο Αντρέας, η Μαρία, 
η Ευτυχία και παίζαμε διάφορα παιχνίδια, 
ποδόσφαιρο, κρυφτό, μήλα, σχοινάκι και 

διάφορα άλλα. Έτσι η ώρα περνούσε τόσο 
ευχάριστα που νύχτωνε για να πάμε στα 
σπίτια μας. Οι μέρες κυλούσαν γρήγορα 
όπως άλλωστε γινόταν κάθε καλοκαίρι 
όμως κάθε φορά που πηγαίναμε στην πλα-
τεία έβλεπα σε μια γωνιά ένα παιδί λίγο 
μεγαλύτερο από εμένα που μας κοιτούσε.
..........................................................................

Ο Αμάτ καθόταν στην άκρη του στρώ-
ματος και δίπλα του ξάπλωνε μια γυναίκα 
φανερά ταλαιπωρημένη και άρρωστη. 
Ήταν η μητέρα του που απ’ ό,τι μάθαμε 
μετά από την κακουχία του πολέμου και 
το χαμό του μικρότερου του αδελφού δεν 
κατάφερε ποτέ να σταθεί στα πόδια της. 
Ο πατέρας του δούλευε στις οικοδομές 
και έτσι ο Αμάτ ήταν υπεύθυνος για να 
προσέχει την άρρωστη μητέρα του.

Ένα παιδί δώδεκα χρονών που έχει ίσα 
δικαιώματα με όλα τα παιδιά του κόσμου 
όμως που τόσο άδικα του τα στέρησε η 
ζωή και αναγκάστηκε να ζήσει την φτώ-
χια, την εξαθλίωση, τον ρατσισμό, τον 
φόβο, τον θάνατο, να στέκει εκεί ψηλά 
περήφανος και να παίρνει την ζωή από 
τόσο μικρός στα χέρια του χωρίς καν να 
το έχει ζητήσει.

Φανερά ταραγμένος γύρισα στο σπίτι 
και σκέφτηκα πως αν οι άνθρωποι δεν 
έσπερναν το μίσος την κακία και την δι-
χόνοια ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και 
εμείς τα παιδιά πολύ πιο ευτυχισμένα. Ο 
Αμάτ και εγώ, αν και ποτέ δεν καταφέ-
ραμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, θα 
είμαστε για πάντα φίλοι.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Ιωάννα Χρήστου, μέλος της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Μπακλώρη Ευαγγελία,  φιλόλογο και Αλουμανή 
Κωνσtαντίνα, φιλόλογο, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και η κα-

θεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν από εφήβους, 
μαθητές Γυμνασίου, ύστερα από πρόσκληση της κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτριας και Γραμματέως 
των Κριτικών Επιτροπών, συνεδρίασε το Σάββατο, 17  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30, 
στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος), για την 
εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Πάντα θα προσμένουμε εσένα λευτεριά», με το 

ψευδώνυμο «Θουκυδίδης», που ανήκει στον Νικόλα Μιλτιάδους, από το Γυμνάσιο 
Αγίου Στυλιανού Στροβόλου Λευκωσίας Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Ίχνη από όνειρα», με το ψευδώνυμο «Νεφέλη», που 
ανήκει στην Ευτυχία Παπασσάβα, από το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Η Οδύσσεια ενός πρόσφυγα», με το ψευδώνυμο «Ελπίς», 
που ανήκει στη Μαρία Κέσκο, από το Xenion High School Παραλιμνίου Κύπρου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Ολόλευκη χιονόσφαιρα», με το ψευδώνυμο «Αννιώ», 
που ανήκει στην Άννα Κουνελάκη, από το 1ο Γυμνάσιο Σητείας Κρήτης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Η μάνα του αγνοούμενου», με το ψευδώνυμο «Ηλια-
χτίδα», που ανήκει στη Λένη Μιχαήλ, από το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου στην Κύπρο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Ο δρόμος της ξενιτιάς», με το ψευδώνυμο «Απο-
χωρισμός», που ανήκει στους Σπύρο Χριστοφόρου και Αλεξία Λυσάνδρου, από το 
Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου στην Κύπρο.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για Εφήβους μαθητές 
Γυμνασίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική 
Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά 
όλους σας και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Ι. Χρήστου, Ε. Μπακλώρη, Αικ. Αλουμανή
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας    Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Πάντα θα προσμένουμε εσένα Λευτεριά

                                           Νικόλας Μιλτιάδους

Άκουσα να λένε
για ένα θρυμματισμένο καλοκαίρι
γεμάτο θλίψη, πόνο, δάκρυ...
Εικόνες αγνοουμένων, εικόνες φόβου,
αντίσκηνων, καπνών, κατακτητών.
Μυρίζω τη σκόνη από τα θρύψαλα...
Περπατώ σε μοιρασμένη γη,
σε μια πατρίδα κουρσεμένη...
Μίσεψαν για το άγνωστο πρόσωπα αγαπημένα,
έμεινε το όνειρο μαρμαρωμένο...
Μερόνυχτα που πέρασαν...
Μόνο ο νόστος υπάρχει,
τον κάνουμε πίστη, τον κάνουμε ελπίδα.
Και προσμένουμε...
να ποθούμε τη δική μας γη,
να ποθούμε το δικό μας σπίτι
να ξεθυμαίνει το φως της ζωής,
το όνειρο να σαστίζει και να βυθίζεται,
στο πέλαγος της οδύνης.
Γιατί τους έφερες Κερύνεια;
Αυτοί θέλουν να κρύψουν τον ήλιο...
Αυτοί θέλουν να μας στερήσουν το φως...
Εμείς θα προσμένουμε τα κυκλάμινα ν’ ανθίσουν,
θα περιμένουμε τους λεμονανθούς της λευτεριάς,
θα περιμένουμε τη δαφνοστεφανωμένη ειρήνη,
γιατί θέλουμε να περπατήσουμε σε όλη τη γη μας,
να ανεβούμε στις απάτητες κορφές,
να ζήσουμε τ’ όνειρο, μαζί με τη λευτεριά!
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Ίχνη από όνειρα

                         Ευτυχία Παπασσάβα

Πέφτει η στιγμή από ψηλά σαν κλειδί
ήχοι μεταλλικοί χαϊδεύουν το χώρο.
Φυλακισμένες λέξεις στασιάζουν,
σπάζουν τα τείχη της σιωπής.
Η μέρα έρχεται ντυμένη τα ρούχα του ανέγγιχτου χρόνου,
χρώματα πλήρη και άυλα που ανύποπτα αυτοπαγιδεύθηκαν
ξεφεύγουν από δω και από εκεί
σαν σημάδια στο λευκό πουκάμισο του ουρανού.
Όλα φεύγουν βιαστικά
κανείς τίποτα δεν προλαβαίνει.
Έψαξα για μια ακτή αφήνοντας τον ίσκιο μου στο σπίτι.
Αλήθεια πόσο πιο εύκολα ορίζουμε τον εαυτό μας
χωρίς σκιές δίχως όρια,
αλατισμένα φύκια και δυο μικρές πεταλίδες
σαν ίχνη από όνειρα
δίνουν ένα τόνο αυθεντικού στη σκηνή.
Τέτοια είναι η ευτυχία ανέλπιστη.
Η ώρα πήγε δώδεκα και δεν λέει να καταλάβει ότι νυστάζω
ότι αύριο πρωί-πρωί ξεκινάω για το μέλλον μου,
με αποσκευές μια προσδοκία και μια κατάφαση.
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Η Οδύσσεια ενός πρόσφυγα

                            Μαρία Κέσκο

Η θάλασσα είναι πάντα παγωμένη, πάντα νεκρή,
ακόμα και όταν είσαι μόνος μέσα σε μία βάρκα που τρίζει
και η μόνη σου ανάγκη είναι λίγη ζεστασιά.
Τότε βλέπεις πως αυτή η θάλασσα μένει απαθής μπροστά σου
και ούτε καν νοιάζεται αν πριν λίγο αποχαιρέτησες την οικογένειά σου
και πως το μόνο σου ενθύμιο από αυτήν είναι το παλτό του αδελφού σου
με το οποίο σκεπάζεσαι για να μην πεθάνεις από το κρύο.

Όμως δεν κάνει καλή δουλειά, αφού δεν ζεσταίνει την καρδιά σου
που παγώνει όταν σκέφτεται το μέλλον
όταν κοιτάζει γύρω της το μόνο που βλέπει είναι ένα απρόσωπο πλήθος,
ένα πλήθος ανούσιων ανθρώπων γι’ αυτή.
Γιατί τα πρόσωπα που τη ζέσταιναν είναι πλέον μακριά.
Μα αυτή νομίζει πως την εγκατέλειψαν
όμως η λογική που είναι πιο ψυχρή και αντικειμενική
αυτή νομίζει πως την έσωσαν.
Γιατί ξέφυγε,
γιατί λυτρώθηκε,
γιατί τώρα πλέον το μέλλον είναι εφικτό,
όμως η καρδιά κι η λογική είναι δύο γραμμές που δεν τέμνονται πουθενά. 
Οπότε ποιαν θα εμπιστευτείς; Δεν ξέρω.
Αυτό που ξέρω είναι πως είμαι πολύ μικρό ακόμα,
είμαι ένα πουλάκι που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του,
ένα πουλάκι που είναι εύκολη λεία για τα αρπακτικά του κόσμου,
ένα πουλάκι που είναι ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του,
ένα πουλάκι που πρέπει να καταφέρει να επιβιώσει μόνο του,
όσο γίνεται περισσότερο
χωρίς να μολυνθεί η καρδούλα του,
χωρίς να υπερισχύσει η λογική
και να νεκρώσει κι αυτό, όπως ακριβώς η θάλασσα.
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Ολόλευκη χιονόσφαιρα

                        Άννα Κουνελάκη

Κλείνω τα βλέφαρα και χάνομαι,
χάνομαι στη μικρή μου χιονόσφαιρα.
Βυθίζομαι στην εύθραυστη ψυχή της,
στο παγωμένο γέλιο της,
στα μαραμένα χείλη της,
στα βουρκωμένα μάτια της
...αλλά θυμώνω...
Θυμώνω και αγανακτώ.
Θέλω να τη σπάσω. Γυρεύω μια καινούργια.

Να τη βαστώ και να χορταίνει η ψυχή μου,
να την κοιτώ και να με ταξιδεύει στα όνειρά της,
να αφουγκράζομαι το πάθος της καρδιάς της,
να γεύομαι τη γλύκα της αλήθειας της,
να μυρίζω την ευωδιά της δημιουργικότητας,
να ξεδιψώ με τις σταγόνες της δικαιοσύνης.
Ένα δροσερό, ανέμελο αεράκι φύσηξε... γαλήνεψα...
Το γάργαρο γέλιο των παιδιών,
– που μένει άγρυπνο τα μεσημέρια του καλοκαιριού –
θα ξυπνήσει το Χάος και θα γεννηθεί ξανά στη Γη ο κόσμος.
Κι εγώ πια, θα κρατώ στα χέρια την καινούργια μου χιονόσφαιρα.
Ολόλευκη.
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Η μάνα του αγνοούμενου

                       Λένη Μιχαήλ

Μη σας λέω μη,
ο γιος μου όχι και να λέτε ζει.
Το λέν’ οι πέτρες, το λέν’ τα δέντρα, το λέει η γη,
στο χώμα δεν κείτεται χαμένος
νεκρός δεν είναι σε καμία γη.

Γι’α υτό σας λέω πως ο γιος μου ζει,
τον κρατούν εκεί, στα πέρατα της γης,
πέρα απ’ τις στεριές σε θάλασσες μακρινές.
Για να μην τον αγγίζω, για να μην τον βρω,
για να μην του πω, πόσο πολύ τον αγαπώ!

Η καρδιά μου πέτρα έγινε χωρίς αυτόν,
η ζωή μου μάταιη, χωρίς παλμό,
το σπλάχνο μου μακριά μου και εγώ να ζω;
Η ψυχή μου δεν μπορεί να αντέξει το μαρτύριο αυτό.

Γι’ αυτό σας λέω πως ο γιος μου ζει,
θαμμένος δεν είναι σε καμιά γη.
Απλώς είναι μακριά
κι όπου να ’ναι θα σημάνει ελευθεριά!
Γι’ αυτό η δικαιοσύνη δεν αργεί, θα’ ρθει ξανά!

Σκέψου γιε μου, πως θα ατένιζες τη λευτεριά
κι ο κόσμος γύρω σου πολύς, μαζί με σένα θα ζει ξανά!
Δεν θα πονάς, δεν θα ’σαι πληγωμένος,
δε θα ’χεις σπασμένα τα φτερά.
Οι φτερούγες σου ορθάνοιχτες θα σκορπάνε μόνο τη χαρά!
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Ο δρόμος της ξενιτιάς

                      Σπύρος Χριστοφόρου - Αλεξία Λυσάνδρου

Γεννήθηκα σε ένα σπίτι,
που ’χε κοντά του θάλασσα,
έμοιαζε πολύ στον ουρανό

κι έβλεπε κατάματα τον ήλιο,
αλλά είναι κρίμα που η ζωή είναι τόσο άδικη

και σκοτώνει τα όνειρά μας
από τη μια στιγμή στην άλλη.

Μια μέρα μαύρη σκοτεινή
ο πόλεμος ξημέρωσε σε τούτη την πατρίδα.

Βόμβες έριξαν το σπίτι μου,
σκότωσαν τους δικούς μου,
φίλους, αδέλφια, συγγενείς.

Κι εγώ μαζί με άλλους πολλούς
πήρα τον δρόμο της ξενιτιάς.

Πόσα βουνά περάσαμε και πόσες δυσκολίες...
Μεγάλο ταξίδι κάναμε με ένα φουσκωτό,

πνίγηκαν πολλοί μαζί με τόσα όνειρα,
με τόσες προσδοκίες,

παιδιά ορφανά, μάνες χωρίς παιδιά.

Βγάλτε την Ειρήνη απ’ τη φυλακή
διώξτε την καταστροφή,

θέλω πίσω την πατρίδα μου
και τους δικούς μου ανθρώπους.

Σε τίποτα δεν έφταιξα
σε τίποτα δε φταίω.

Φέρτε μου πίσω τη χαρά, το γέλιο, την ευτυχία
να ξαναδώ τον Ήλιο μου,

να ζήσω τη μαγεία.
Να γίνουν όλα γύρω μου ξανά όπως παλιά

για να μπορώ να τραγουδώ
ελεύθερα σαν πρώτα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους Λυκείου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική  Επιτροπή. αποτελούμενη  από  τους φιλολόγους και μέλη της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Δέσποινα  Παπαδιονυσίου, κ. Εμμανουήλ Μαθιουδάκη και 
κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και 

ο/η καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν από 
εφήβους μαθητές Λυκείου, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,  Εισηγήτρια και Γραμ-
ματέα των κριτικών επιτροπών το Σάββατο  17  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:30, στη 
Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος), για την εξα-
γωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Δέησις», με το ψευδώνυμο «Κόνστανς», που ανήκει στην 

Κωνσταντίνα Εφαπλωματά, από το 3ο Λύκειο Ιωαννίνων «Επιφάνειος Σχολή».
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Πυρακτωμένη πένα», με το ψευδώνυμο «Ανεμώνη», που 

ανήκει στη Γιασεμή Τρίχου, από το Γενικό Λύκειο Πέτρας Λέσβου, που ισοβαθμεί με 
το ποίημα με τίτλο «Η ζωή, ο θάνατος και άλλες παρεξηγήσεις», με το ψευδώνυμο «Ω.Υ. 
Πιερότου», που ανήκει στη Μελίνα-Ανθή Ντουχανιάρη, από το 1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ,  στο ποίημα με τίτλο «Αφαιρεσίες», με το ψευδώνυμο «Λέανδρος», που ανή-
κει στον Παναγιώτη Νικολίτσα, από το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας Άργους.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Εγώ-εαυτός», με το ψευδώνυμο «Φωτόσπαθο», που 
ανήκει στον Αλέξανδρο Σαγρή, από το Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ελπίδα ζωοδότης», με το ψευδώνυμο «Αλιζαφάρ», 
που ανήκει στον Sharifi Elias, από το 6ο ΕΠΑΛ Πάτρας.              

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Στη μονή», με το ψευδώνυμο «Απόστολος», που ανή-
κει στον Απόστολο Μετικαρίδη, από το 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για Εφήβους Λυκείου της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν 
διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με  όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε 
τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμα-
στε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Δ. Παπαδιονυσίου, Μ. Μαθιουδάκης, Μ. Παναγιωτοπούλου
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματεύς: Απόστολος Φορλίδας
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Δέησις

                                             Κωνσταντίνα Εφαπλωματά

Ποτέ ξανά μην ευλογήσεις τους θνητούς με την γεύση των χειλιών σου,
γιατί προσεύχονται στη μέθη, αλλά την υποτιμούνε κιόλας·
και θα τους δεις να αψηφούν ιδεώδη
και να εκμαυλίζουν τους θεούς τους,
καθώς η έκστασή τους ανυψώνει στιγμαία,
για να τους καταβαραθρώσει αμέσως μετά.
Και Μαινάδες που οργίασαν
και Σειληνοί
κλαδεύουνε κακότεχνα το όνειδος
αυταπατώμενοι
πως χάνανε στον κότταβο
από απροσεξία.

Στη μονή

                           Απόστολος Μετικαρίδης

Κι έπνιξε μέσα της όλες αυτές τις άρρωστες σκέψεις,
αυτές που παραλίγο να τη στέλνανε στα δέντρα.

Και είχε στο νου της, ακόμα εκείνη την υφή
που μες την κανονικότητά της,

ήρθε να την ταράξει και να τη βυθίσει στην αρρώστια
ακόμα πιο βαθιά.

Μα ήταν εκείνη η υφή, που πρωτόγνωρη σαν ήταν,
αν άρρωστη από παλιά,

ήθελε σ’ αυτές τις σκέψεις να τη ρίξει,
που τώρα πια είχαν γίνει κτήμα της

και μακριά την οδηγούσαν
απ’ το δρόμο που είχε διαλέξει να διαβεί, τον υγιή,

τον αλάνθαστο.
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Πυρακτωμένη πένα

                                     Γιασεμή Τρίχου

«Καῖνε στά χέρια μου οἱ φλόγες οἱ γραφτές... κι ἀπόμειναν μονάχα
οἱ θεοκρουσμένες στάχτες ν’ ἀνασκαλεύουν τήν πληγή...

Κενό μου ἀπέραντο, τοῦ ἀπέραντου κενοῦ μου χαμένη μου ύπαρξη!»
Πόθος στην υγρή σκέψη του πόνου να κινώ αόρατα νήματα·

λευκά χαρτιά θα πω πανοπλία μου αφού τα λόγια πέταξαν μακριά κι ύστερα
γύρισαν ωσάν ακόντια που πέφτουνε στη μάχη για να ξεσκίσουν τον εχθρό.

Ακόμα κρατώ το γράψιμο ταξίδι στην πλώρη ενός ξεβαμμένου καταστρώματος

σα με παίρνει από εδώ· στο φως μιας νεόκοπης ασημιάς σελήνης·
στον πάταγο της σιγαλιάς που στο διάβα της λαθεύει
το μυστήριο ανάκατο μ’ αργυρώνητη αγάπη.
Πώς έγινε έτσι ο κόσμος μας; Θαρρώ ξένη την τωρινή μορφή του!

Αχ αιθέρα, πάρε την μόνη μου αλήθεια μαζί σου.

Παρ’ την, εσύ, αιθέρα π’ αποδήμησες μες τις ογρές αντανακλάσεις μιας
πληγιασμένης ζήσης. Κι εγώ ας χαθώ στην πλάνη μέσα,
πιασμένη σε θεϊκή παγίδα· στην πύλη χάσκοντος στόματος
διψασμένου για πορφυρή ζωή.
Πόσο μας πρόδωσαν οι μνήμες;
Γκρεμίζονται τα ονείράτα· τα πλασμένα παλάτια αλλοτινών δοξών.
Τα στάχυα πέφτουν ξανά, η γης αλέθεται· αλλάζει!

Δεν πιστεύω πια. Δεν φαντάζομαι. Δεν ελπίζω!
Μόνο ντύνομαι Ίκαρος με τα πέτρινα φτερά που μου δώρισαν
και πετώ... πετώ στο γαλανό τ’ ονείρου. Μα ο ήλιος φθονεί. Φοβάται.
Δεν αντέχει ένας βασιλιάς να στέκει στις σκιές των άσημων·
των αστόχαστων γραφιάδων που ανάξια σμιλεύουν το χαρτί με χαλασμέ-
νους γραφίτες και ούτε γροικούν πως να παρασύρουν την υπέρτατη Πένα
στα βήματα του ρου της Ιστορίας που καλπάζει μ’ ασταμάτητους ρυθμούς.
Τα αίματα κυλούν. Οι γραφές πληθαίνουν, μα είναι νωρίς να καταφτάσει
η αλήθεια. Γι’ αυτό πάρε την, αιθέρα. Πάρε την μακριά.
Προτού να φύγεις, όμως... δος μου κι εμένα λίγη νιότη· δος μου κι εμένα λίγη ζωή
πριν έρθει η στερνή μου ανάσα· η πληρωμή του βαρκάρη που θα με γυρίσει 
πίσω στη σκοτεινή σήραγγα που με γέννησε...
Ένα με την υπέρτατη γη· το μόνο θαύμα που υπήρξε ποτέ στ’ αλήθεια.
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Η ζωή, ο θάνατος και άλλες παρεξηγήσεις

                                                  Μελίνα-Ανθή Ντουχανιάρη

Ελπίδας Ζωοδότης

                           Sharifi Elias

Μαύρος καπνός με κόκκινες
φλέβες· αρνήθηκες
γιος μητέρας σε
πράσινο χαλί
σιώπησες
όπλο στο
χαμόγελο του κλόουν· προσποιήθηκες
                             είδες τη διάφανη
                ντροπή που σε κοίταξε όταν
                        απέστρεψες το
                       βλέμμα; Πού είμαι;...χάνεσαι
μαρτύρησα πού έκρυψες το
  «Αν» όταν φοβήθηκες, θα
        ανοίξεις επιτέλους την καταπακτή να
           βγει ο

Άνθρωπος; τι πενθείς ακόμα; πεθαίνουμε
σε αργή κίνηση
Κι
μαύρο υγρό κάλυψε την πλάση
Κι
αποσυντίθεται το πρόσωπο
Κι
ξεκούρδισαν τις χορδές κι σε
φίμωσαν κι πλέκεις κισσό στα
πόδια μου. Οι ανθρώπινες αναμνήσεις
στο χιόνι
που έλιωσε
Αγαπημένη διεφθαρμένη ζωή
                                       Κλείνει η αυλαία.
                                       Δεν έχεις μάτια.

Μέρες και νύχτες είκοσι
μ’ ελπίδα στο τιμόνι,

το παρελθόν στην πρύμη μας
τα όνειρα στην πλώρη.

Σκέπη τ’ αστέρια τ’ ουρανού,
γαλήνια η ματιά μας,

μα σαν εφούσκωνε ο καιρός,
ανάστατη η καρδιά μας.

Τα πρωινά σαν έβγαιναν
οι πρώτες ηλιαχτίδες,

μας έπλεναν τα όνειρα
κι άνθιζαν οι ελπίδες.

Στο βάθος φάνηκε στεριά.
Να ’ναι η νέα πατρίδα;

Τα μάτια μας πλημμύρισαν
το σώμα με αλμύρα.

Σκληρό του ξένου το πετσί,
από το άθλιο ταξίδι,

δεν ήταν όμως ικανό,
τα αισθήματα να σβήσει.

Δώστε μου χώρο κι ουρανό,
καμβά των ονειρών μου,

ο χώρος είναι το άπειρο Νέε φίλε,
έλα κοντά μου.

Τα όνειρα να ενώσουμ
 με φλόγα από τη νιότη,

με χρώματα από τη σάρκα μας,
Ελπίδας Ζωοδότη.
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Αφαιρεσίες

                           Παναγιώτης Νικολίτσας

Με μεγάλωσαν πολύ οι αριθμοί για να με λέω άλυτο,
για να ονομάζω τα πράγματα με τόση σιγουριά:
αυτό σωστό αυτό λάθος,
αυτό σωστό αυτό λάθος,
αυτό χάνει, αυτό κερδίζει, αυτό ζημιώνει.
Στα εύκολα προβλήματα νίκαγα τους αριθμούς
τα δύσκολα με ζημίωναν·
μα πού πραγματικά τους έχανα;
Αυτοί με αρίστευσαν στο αυτονόητο να μην το επικροτώ
στην εις άτοπον συμβίωση
μα πάνω απ’ όλα στην αυτοδίδακτη τέχνη της αφαίρεσης,
αφαίρεσης του Όλου.

Ό,τι αφαιρέσεις μ’ έμαθαν,
σε προσθέσεις έτρεπα· προσθέσεις πόνου
αυτού που τις απώλειες του δοκιμάζει
γιατί όσο και να την ελεήσει η ζωή
η απώλεια δε δανείζεται.
Λίγα έδινα, λίγα έπαιρνα,
πολλά έδινα, πάλι λίγα έπαιρνα.
Τίποτε
τα μαθηματικά εκλείπουν της ανούσιας
ευστροφίας μας.

Κι από την πράξη της ζωής
ούτε πρόσημο δεν εννόησα.
Τι ντροπή
γιατί τα μαθηματικά που έμαθα
έλεγαν πως θα λύνω τα πάντα.

–Παραμερίστε με λίγο να περάσω
μήπως και λύσω αυτό το ύστατο πρόβλημα θανάτου
που με τόση ευκολία μας προστέθηκε.
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Εγώ - εαυτός

                           Αλέξανδρος Σαγρής

Οι μέρες ήταν τόσο όμορφες
που τα σύννεφα έπαψαν να ατενίζουν τον κόσμο.

Λες και τα κορμιά που ίδρωνε ο ήλιος,
να μην έμαθαν να νυχτώνουν.

Έσταζαν σαν εκείνες τις στιγμές
που άργησαν να γίνουν αιώνες.

Σ’ έναν κόσμο γεμάτο ποιητές...

Κι όταν η ζωή μου τυλιγόταν,
μέσ’ τις λέξεις που δεν χώρεσε ο στίχος
οι σκέψεις μας μάτωναν
να πάρουν τη χαμένη τους μορφή.

Μα το αίμα που κυλά στις φλέβες σου,
και σε φωτίζει,
είναι εκείνη η φλόγα του κάθε πρωινού
που σβήνει καθώς την επιθυμούμε...

Θαμμένη στους δρόμους που πήραν οι στροφές
και σταματημένη σ’ εποχές
που οι ποιητές άργησαν να έρθουν.

Αφού πια οι πένες τους,
έφραξαν το χαρτί σαν συμπληγάδες
και η πορεία τους στα πέλαγα έμεινε κρυμμένη.

Ίσως και ν’ άργησαν να χυθούν
οι λέξεις μας στους στίχους,
θρηνούσαν τις σκιές γύρω απ’τις ρίμες
περιμένοντας να γίνουν ένα ποίημα
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

 Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους, μαθητές Γυμνασίου με θέμα
ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-2018

HΚριτική  Επιτροπή, αποτελούμενη από τις/τους  κ. Δημήτριο Γκίκα, φιλόλογο, κ. 
Ιωάννη Στεφανίδη, δάσκαλο και κ. Λύδια Μπαμπούση, φιλόλογο, αφού μελέτη-
σαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/καθεμία ξεχωριστά τα υπο-

βληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος, που γράφτηκαν από μαθητές/τριες  Γυμνασίου, 
συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών 
Επιτροπών, την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στη Στέγη της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4,  β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελε-
σμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο  διήγημα με τίτλο «Το μυστήριο των πυγολαμπίδων», με το ψευδώνυμο 

«Άλκηστη», που ανήκει στην Αριάδνη-Μαρία Αγγελοπούλου, από το 13ο Γυμνάσιο 
Αθηνών. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια ζωγραφιά, ένα μενταγιόν, ένα γράμμα και 
εγώ», με το ψευδώνυμο «Σαπφώ», που ανήκει στη Φωτεινή Αντωνίου, από το 4ο 
Γυμνάσιο Λαγκαδά.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ματωμένα χρόνια», με το ψευδώνυμο «Αυγή», που 
ανήκει στη Δαμιανή Κουμενή, από το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού Λάρνακας 
Κύπρου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Δεκαεφτά γεροντάκια κι ένα παιδί», με το ψευδώ-
νυμο «Καλλίστρατος», που ανήκει στον Γεώργιο Κορδαλή, από το Γυμνάσιο Μεγά-
λης Παναγιάς Χαλκιδικής. 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Της μπάμπως το γιατί», με το ψευδώνυμο «Σάμμυ», 
που ανήκει στη Μαρία Τσάμη, από το Γυμνάσιο Καστοριάς.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ρελεβέ στην καρδιά μου», με το ψευδώνυμο «Ελ-
δίνα», που ανήκει στην Ελένη Νάκου, από το Τσίρειο Γυμνάσιο Λεμεσού.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον  
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθη-
τές Γυμνασίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως 
Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας 
τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά 
όλους και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Δ. Γκίκας, Ι. Στεφανίδης, Λ. Μπαμπούση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Ηταν ένα ηλιόλουστο πρωινό του Απρι-
λίου του 1944. Από νωρίς στη γειτο-
νιά τα παιδιά είχαν ξεχυθεί στις 

αλάνες και τους δρόμους, όχι για να πάνε 
στο σχολείο, ούτε για να παίξουν, αλλά

Αριάδνη-Μαρία Αγγελοπούλου

για να βρουν κάτι να φάνε. Έχουν ήδη πε-
ράσει τέσσερα χρόνια από την αρχή του φο-
βερού εκείνου πολέμου ενάντια στους Ιτα-
λούς και τους Γερμανούς φασίστες. Καμιό-
νια, συνοδευόμενα από πλήθος Γερμανών 
πεζικάριων, κάνουν συνεχείς επιδρομές στα 
προσφυγικά προάστια του Βύρωνα, της 
Καισαριανής και του Υμηττού, τα οποία ελέγ-
χονται από αντάρτικα σώματα του Ε.ΛΑ.Σ.

Ένα έντονο συναίσθημα ανησυχίας έχει 
κυριεύσει τη μικρή προσφυγική γειτονιά 
της Γούβας. Νομίζοντας ότι ο γερμανικός 
στρατός αποχωρεί, δειλά-δειλά αρχίζουν 
να ξεμυτίζουν κάποιοι τολμηροί που θέ-
λουν να προλάβουν να αγοράσουν τρόφιμα 
για να αντέξουν την πείνα. Μαζί τους και 
η τριαντάχρονη τότε χωριατοπούλα Καλ-
λιόπη. Η μικρή της κόρη Μαρία ταλαιπω-
ρείται από ελονοσία. Ο άντρας της ο Κώ-
στας, νεαρός εφημεριδοπώλης, βρίσκεται 
από τα ξημερώματα στον πάγκο του στο 
κέντρο της Αθήνας. Η Καλλιόπη αγωνι-
ούσε. Ήθελε οπωσδήποτε να λείψει για 
λίγο από το σπίτι για να αναζητήσει φάρ-
μακα για το παιδί. Ζήτησε λοιπόν, φωνά-
ζοντας από την γειτόνισσα της, Ουρανία 
Αυγέρη, να της κρατήσει για λίγο το άρρω-
στο παιδί. Η καλόκαρδη γειτόνισσα προ-
σπαθούσε να μαζέψει τα κουτσούβελ;a της 

Το μυστήριο των Πυγολαμπίδων
στην αυλή. Έστειλε το καμάρι της, το πρω-
τότοκο δεκαεπτάχρονο γιο της Δημήτρη, να 
προσέχει τη Μαρία όσο η Καλλιόπη θα 
απουσίαζε από το σπίτι της.
..........................................................................

Έτρεξε πίσω στο σπίτι όσο πιο γρήγορα 
μπορούσε. Ο Κώστας και το παιδί εξακο-
λουθούσαν να κοιμούνται, παρά το ότι τα 
πολυβόλα κροτάλιζαν δαιμονισμένα. Κατά 
το ξημέρωμα όλα πλέον είχαν τελειώσει. Οι 
Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους 
τραβούσαν έξω από το σπίτι της οδού 
Αγραίων, που αργότερα ονομάστηκε «Το 
Κάστρο του Υμηττού», τα άψυχα κορμιά 
τριών παλικαριών. Αυγέρης Δημήτρης, Φωλ-
τόπουλος Κωνσταντίνος και Κιοκμενίδης 
Θάνος ήταν τα ονόματά τους. Όλοι τους 
ήταν παιδιά της γειτονιάς.

Η Μαρία τέλειωσε εδώ τη διήγησή της. 
Η εγγονή της, η επτάχρονη Άλκηστη, είχε 
μόλις αποκοιμηθεί. Ένα δάκρυ έτρεξε στο 
ρυτιδιασμένο της πρόσωπο. Η Καλλιόπη, η 
μάνα της, είχε από χρόνια πεθάνει, το ίδιο 
και ο Κώστας, ο μπαμπάς της. Στη θέση που 
βρισκόταν το μικρό πλινθόκτιστο σπίτι των 
γονιών της, στην οδό Αστυάνακτος, στεκό-
ταν τώρα μια πενταόροφη γκρίζα και βουβή 
πολυκατοικία. Η Ουρανία είχε από χρόνια 
φύγει κι αυτή. Όπως ήταν φυσικό, το Δημή-
τρη της δεν τον ξέχασε ποτέ. Ούτε όμως και 
κανένας άλλος στη γειτονιά τον ξέχασε, 
παρά το ότι είχαν περάσει τουλάχιστον 
εβδομήντα χρόνια από τότε. Η Καλλιόπη 
δεν έπαψε ποτέ να διηγείται το πάθημά της 
με ης μυστηριώδεις πυγολαμπίδες! 
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Μια ζωγραφιά, ένα μενταγιόν, ένα γράμμα κι εγώ

Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, 
πώς γίνεται μόνο τρία αντικεί-
μενα να περιγράφουν πλήρως 

την εξέλιξη του χαρακτήρα ενός ανθρώ-
που, ενώ υπάρχουν και άνθρωποι, οι 

Φωτεινή Αντωνίου
οποίοι, υπάρχει περίπτωση να μην ανα-
καλύψουν ποτέ πλήρως το δικό τους. Κι 
όμως, όταν ένας άνθρωπος βρεθεί κάτω 
από ορισμένες, μάλλον δύσκολες, θα λέ-
γαμε, συνθήκες ο χαρακτήρας του απο-
καλύπτεται από μόνος του. Έτσι κι εγώ, 
βρέθηκα στη μέση ενός πολέμου. Δεν έχει 
σημασία ποιου, ούτε το πότε και το πού. 
Απλά θέλω κάποιος να μάθει την ιστορία 
μου προτού πεθάνω, τώρα που πλησιάζω 
τα ογδόντα μου χρόνια και έχω σώας τας 
φρένας ή έστω να βρίσκεται γραμμένη, 
με την ελπίδα πως κάποιος θα τη βρει.

Προτού όμως αρχίσουμε, θα ήθελα να 
συστηθώ: είμαι ένας συνηθισμένος άνθρω-
πος, που όταν ήταν νέος, ήταν κι αυτός 
αφελής, όπως όλοι μας άλλωστε. Ήμουν 
κι ανίδεος επίσης, για πολλά πράγματα, 
αλλά κυρίως για τον πόλεμο. Πρέπει να 
καταλάβετε πως μεγάλωσα σε ένα χω-
ριουδάκι, με μια μεγάλη οικογένεια και οι 
μόνες γνώσεις που είχα, ήταν πώς να ορ-
γώνω το χωράφι. Όταν λοιπόν, επιστρα-
τεύτηκα και βρέθηκα στο μέτωπο, δεν είχα 
ιδέα τι σημαίνει πόλεμος, αλλά ήθελα να 
κάνω την πατρίδα μου περήφανη, πράγμα 
που ήρθε με μεγάλο προσωπικό κόστος.
..........................................................................

Μπορεί να μην κατάφερα πολλά στη 
ζωή μου, αλλά κάποτε έσωσα τους αν-
θρώπους ενός ολόκληρου χωριού από το 
θάνατο, βρίσκοντας ξανά το σωστό 
δρόμο, επανακτώντας την ηθική μου, την 
οποία πίστευα πως είχα χάσει για πάντα 
και αυτό μου είναι υπεραρκετό. Ποτέ 
δεν είχα μεγάλες επιδιώξεις και δεν θα 
ήμουν περισσότερο περήφανος για οτι-
δήποτε άλλο, ακόμα κι αν έκανα δική 
μου οικογένεια, ακόμα κι αν δε με είχαν 
αποκληρώσει οι γονείς μου, ακόμα κι αν 
γινόμουν διάσημος ζωγράφος.

Και με το γράμμα τι έγινε, θα αναρω-
τιέστε. Λοιπόν, ακολούθησα τη διεύθυνσή 
του, πολλά χρόνια μετά τη λήξη του πο-
λέμου και ανακάλυψα ότι, κατά τη διάρ-
κειά του, οι κάτοικοι εκείνου του χωριού 
όπου άνηκε η διεύθυνση, είχαν όλοι σκο-
τωθεί από τη χώρα μου, για εκφοβισμό. 
Έτσι, κατέληξαν στην κατοχή μου η κα-
λύτερη ζωγραφιά που έχω δημιουργήσει, 
το μενταγιόν του καλύτερου φίλου που 
είχα ποτέ και το γράμμα του πιο γεν-
ναίου εχθρού που γνώρισα.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία μου. Το 
ξέρω, δεν είναι σπουδαία και υπάρχουν 
πολλές άλλες σπουδαιότερες. Απλά, θε-
ώρησα ότι κάποιος, ίσως ήθελε να τη μά-
θει. Συγγνώμη αν σας κούρασα, έχω την 
τάση να γράφω πολύ, αλλά ήθελα να κα-
ταλάβετε ότι δεν είμαι κακός άνθρωπος. 
Σας λέω αλήθεια, μετάνιωσα για όλα τα 
κακά που έκανα. Ελπίζω, εσείς τουλάχι-
στον, να με συγχωρέσετε... 
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Ματωμένα χρόνια

Γνώριζα μόνο πως είναι Ιούλιος. Δε 
μετρούσα πια τις μέρες. Όλες οι 
ίδιες μου φαίνονταν, όλες τους 

μαύρες, σκοτεινές και ματωμένες.
Ήταν πρωί, δεν είχε ακόμη χαράξει ο 

Δαμιανή Κουμενή
ήλιος. Μέσα στη λυκαυγή ο πατέρας φόρ-
τωνε τα πιο σημαντικά μας αντικείμενα 
στην οροφή του μικρού του λεωφορείου. 
Συγγενείς και συγχωριανοί ήταν μαζεμέ-
νοι τριγύρω με μπόγους στην πλάτη, έτοι-
μοι για τη φυγή προς τ’ άγνωστο. Κατα-
τρεγμένοι, να φεύγουμε απ’ τον ίδιο μας 
τον τόπο, απ’ όπου έζησαν και μεγάλω-
σαν γενεές και γενεές οι πρόγονοί μας.

Πλέον το λεωφορείο ήταν έτοιμο. 
Στριμωχτήκαμε όλοι μέσα. Είχαν γεμίσει 
οι θέσεις. Εγώ θα στεκόμουνα μαζί με τη 
μαμά στη μέση του διαδρόμου κι ας 
ήταν αυτό επικίνδυνο. Δε με ένοιαζε. 
Είχα τόσα ζήσει και δει τον τελευταίο 
καιρό, που δε φοβόμουνα τίποτα πλέον.

Ήμουν έτοιμη να μπω στο λεωφορείο 
όταν άκουσα μια αντρίκεια φωνή να φω-
νάζει στα ελληνικά. Γύρισα και είδα τέσ-
σερις άνδρες, ντυμένους στα χακί, με τα 
όπλα στο χέρι και άδειες τις φυσιγγιο-
θήκες να κρέμονται από το πολυβασανι-
σμένο κορμί τους. Τρέχοντας έφτασαν 
προς το μέρος μας.

«Αδέλφια, σταθείτε! Δώστε μας λίγο 
φαΐ, νερό και ρούχα, να σωθούμε κι 
εμείς.. Έπειτα πηγαίνετε, αδέλφια, στο 
σκέπος του Θεού!»
..........................................................................

«Πληρώσαμε πολλά!» άκουσα ένα 
παιδί να λέει μια μέρα στον καταυλισμό. 
Στον καταυλισμό! Ναι, μετά από 43 χρό-
νια βρισκόμουν πάλι σ’ αυτό το απαίσιο 
μέρος. Οι θύμησες πολλές. Δεν άλλαξε 
τίποτα: ίδια τ’ αντίσκηνα, στριμωγμένα 
και παρατεταγμένα σε σειρές και εκατο-
ντάδες οι άμοιροι ξεριζωμένοι απ’ τα πα-
τρώα εδάφη, μακριά απ’ την πατρίδα.

«Δε λες ευτυχώς που ζούμε!» το μά-
λωσε η μητέρα του. Το παιδί το πήρε το 
παράπονο. Έκλαιγε λέγοντας: «Γιατί να 
θέλουν να κάνουν κακό στον κόσμο, μαμά; 
Ποιος είναι αυτός ο κακός άνθρωπος, 
στον οποίο αρέσει η προσφυγιά κι ο θά-
νατος;». Αυτές του οι ερωτήσεις μου θύ-
μισαν εμένα, μικρό παιδί όταν ήμουνα 
και ζούσα στο δικό μας προσφυγικό κα-
ταυλισμό. Το φώναξα κοντά μου. Καθί-
σαμε πλάι-πλάι και του διηγήθηκα τη 
δική μου ιστορία. Στο τέλος καταλήξαμε 
να κλαίμε μαζί. Με κοίταξε σκουπίζοντας 
τις χοντρές στάλες των δακρύων του: «Θ’ 
αλλάξει ποτέ ο κόσμος; Θα γίνει καλύτε-
ρος;». Δεν απάντησα. Κοίταξα ίσια μπρο-
στά τον ήλιο που έδυε και φώτιζε γύρω 
του την πλάση με γλυκά χρώματα. Με 
τράβηξε απ’ το χέρι. «Πέστε μου! Θ’ αλ-
λάξει;». Δίστασα. Όσα θα έλεγα ούτε εγώ 
τα πίστευα. Γι’ αυτό του μίλησα ειλι-
κρινά: «Δε ξέρω... Εξαρτάται απ’ τους 
“μεγάλους”... Ελπίζω πως... ναι...».

«Θα κάνω το παν!» είπε, κοιτάζοντας κι 
αυτός τον ήλιο μαζί μου, λες και υποσχόταν 
ενώπιον του τη σωτηρία του κόσμου.
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17 Γεροντάκια κι ένα παιδί

Oταν μας ανακοίνωσε η φιλόλογ;oς 
μας, η καθηγήτρια της νεοελληνι-
κής γλώσσας, ότι θα γίνει ένας 

λογοτεχνικός διαγωνισμός, αποφάσισα 
αυθόρμητα να λάβω μέρος. Στο σπίτι το 

Γεώργιος Κορδαλής
ανακοίνωσα στη μητέρα μου και από 
τότε άρχισα να σκέφτομαι τι θέλω να 
γράψω, χωρίς όμως κάτι να με ικανο-
ποιεί ιδιαίτερα. Και είναι αλήθεια ότι 
μετάνιωσα κάποιες φορές για την από-
φασή μου αλλά ήθελα να λάβω μέρος 
και υπερίσχυσε το δεύτερο. Οι δικές μου 
εικόνες μέχρι την ηλικία των δεκατριών 
ετών, έχουν να κάνουν με το ιντερνέτ, με 
ήρωες κινουμένων σχεδίων, με την αγα-
πημένη μου ταινία Star wars. Όμως γι’ 
αυτό έχουν γράψει άλλοι! Οι σκέψεις 
μου έπεφταν στο κενό.

Κάποια στιγμή ανάμεσα στα πολλές 
συζητήσεις που έχω με τη μαμά μου, μι-
λήσαμε πάλι, όπως πολλές φορές, για τα 
παιδικά μου χρόνια. Έτσι, αποφάσισα να 
σας γράψω για εκείνα. Χρόνια που για 
άλλα παιδιά, οι φίλοι τους και οι παρέες 
τους είναι συνομήλικοί τους. Για μένα 
όμως ήταν διαφορετικά. Οι δικοί μου 
ήταν 17 παππούδες και γιαγιάδες σε ένα 
μικρό γηροκομείο. Αφήστε με να σας τα 
διηγηθώ μέσα από τα δικά μου μάτια 
και με τη βοήθεια της μαμάς μου. Μιας 
και στη δική μου μνήμη κάποια πράγ-
ματα είναι λίγο θολά.
..........................................................................

Τώρα όμως από αυτούς έμειναν μόνο 
οι γλυκές αναμνήσεις και οι φωτογραφίες 
τους σε ένα άλμπουμ για να μην τους 
ξεχάσω. Δεν ξεχνάμε, λέει η μαμά μου, 
ανθρώπους που σε αγάπησαν χωρίς να 
είσαι αίμα τους, που σε φρόνησαν χωρίς 
αντάλλαγμα, που σε προστάτευσαν στη 
ζεστή αγκαλιά. Έπαιξαν με μένα, γέλα-
σαν, έκλαψαν και ας τους κούραζα, αλλά 
δεν παραπονέθηκαν και ας ήταν κουρα-
σμένοι από τα χρόνια που κουβαλούσαν 
και ης δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Ήμουν η ηλιαχτίδα τους που φώτισε 
για λίγο το δειλινό της ζωής τους. Ήμουν 
η ζωή που ανταγωνίστηκε για λίγο το 
θάνατο και νίκησε. Τους μετάδωσα τη 
χαρά της ζωής. Θέλω να πιστεύω ότι εί-
ναι όλοι μαζί ευτυχισμένοι σε ένα ουρά-
νιο γηροκομείο και με βλέπουν να μεγα-
λώνω και με προστατεύουν από εκεί. Ο 
παππούς Νίκος, η γιαγιά Θωμαή, ο παπ-
πούς Νεοκλής με το παλτό του. Η γιαγιά 
Παναγιώτα να πλέκει πουλοβεράκια στα 
αγγελάκια του ουρανού. Η Μαρίτσα με 
το τσιφτετέλι της. Ο παππούς Κώστας ο 
κιμπάρης « οτελευταίος των Μοϊκανών». 
Τους το χρωστούσα να γίνουν γνωστοί, 
να τους αγαπήσουν και άλλοι εκτός από 
εμένα. Λίγες λέξεις...Στα ιδρύματα ζουν 
υπέροχοι άνθρωποι, ευτυχισμένοι με 
αποθέματα αγάπης. Παρακαλώ κάντε 
τον κόπο και γνωρίστε τους. Σε ένα από 
αυτά, σε ένα μικρό γηροκομείο είχε 
όμορφα χρόνια και ένα παιδί. Εγώ 

Τους ευχαριστώ!!! 
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Της Μπάμπως το «γιατί»

Ηρθε πάλι στη θύμησή μου ένα 
βροχερό πρωινό του Απρίλη με 
γκρίζο ουρανό. Σεργιανούσαμε 

με τη μητέρα μου στα παλαιοπωλεία 
μιας πλατείας. Ξάφνου η νεροποντή δυ-

Μαρία Τσάμη
νάμωσε. Ξεγλιστρήσαμε σ’ ένα υπόγειο, 
να φυλαχτούμε από τις χοντρές ψιχάλες 
και τον αέρα που λυσσομανούσε. Η 
έντονη μυρωδιά του παλιατζίδικου σαν 
ναφθαλίνη ανάκατη με μούχλα και σκου-
ριά σε ζάλιζε. Χάιδευα με τα ακροδά-
χτυλά μου ένα σκαλιστό ρολόι τσέπης με 
ασημιά καδένα. Θαρρείς και άγγιξα μα-
γικό λυχνάρι, μεμιάς πρόβαλε απέναντί 
μου η όψη της μέσα σε χρυσή κορνίζα. 
Ίδια η μπάμπω! Ο δυνατός κρότος του 
κεραυνού χτύπησε την καρδιά μου και η 
καταιγίδα έστησε χορό στην ψυχή μου. 
Μεθυσμένη από τις οσμές σφάλισα τα 
μάτια μου και από τη λήθη του γιουσου-
ρούμ αναδύθηκε ολοζώντανη η μνήμη 
κείνης της μέρας.

Και τότε Απρίλης ήταν. Σαν ξανθό 
τρελοκόριτσο μια σκοτείνιαζε και μια 
χαιρόταν! Απόγιομα Μεγάλης Παρα-
σκευής. Τα δρομάκια μοσχοβολούσαν 
απ’ τα λούλουδα που βαστούσαν οι λευ-
κοφορεμένες κοπέλες. Ο ουρανός κατά-
μαυρος θρηνούσε και τα δάκρυα της Πα-
ναγίας γιόμιζαν τις καρδιές μας πόνο. Οι 
καμπάνες βαρούσαν θολά, πένθιμα θαρ-
ρείς και έψαλλαν ελεγεία για το χαμό 
Του. Καθόμουν σιμά στη λίμνη σ’ ένα 

ξύλινο παγκάκι. Εκεί φωλιάζαμε να ξο-
μολογηθούμε τα παράπονά μας, ν’ ακού-
σει το νερό να τα ξεπλύνει όλα. Τότε 
φάνηκε κατακίτρινη σαν να την ποτίσανε 
θειάφι. Ένα τόσο δα πράμα ήταν, έμοιαζε 
με πουλάκι. Τα μάτια της καταγάλανα, 
λες και τα μπόλιασε η θάλασσα. Από το 
πρώτο κλάμα ήμασταν αχώριστες! Αλ-
κυόνη τη φώναζα.
..........................................................................

Δεν την άφησα ποτέ από κοντά μου. 
Στεκόμουν πλάι της σαν φύλακας άγγε-
λος να ξορκίζω τα παιδικά της δαιμόνια, 
που όσο μεγάλωνε τόσο θέριευαν. Μια 
μέρα, έφηβες πια στο Γυμνάσιο, η κ. 
Μάρθα, η φιλόλογος, απήγγειλε την 
«Ελένη» του Σεφέρη. Μόλις ξεστόμισε 
τους τελευταίους στίχους «για ένα που-
κάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη», η Αλ-
κυόνη κοίταξε σαν χαμένη. Ύστερα σταύ-
ρωσε στο θρανίο τα χέρια της, έριξε 
μέσα το πρόσωπό της κι άρχισε να κλαίει 
βουβά, δίχως παρηγοριά. Στην αρχή 
έμεινα άφωνη. Έπειτα άρχισα να κατα-
λαβαίνω. Της έσφιξα το χέρι και δά-
γκωσα τα χείλη μου, μην τυχόν μου φύ-
γει ο λυγμός. Η κ. Μάρθα την αγκάλιασε 
με τη ματιά της. Ύστερα πλησίασε, 
άνοιξε την αγκαλιά της και μας έκλεισε 
μέσα. Μια αγκάλη ζεστή σαν εκκλησιά, 
που όλα τα γνωρίζει και όλα τα συγχω-
ράει. Μια αγκάλη που θύμισε την μπά-
μπω. Ναι, σίγουρα ήξερε κι αυτή κι ο 
ποιητής και η πλάση όλη την απάντηση 
στης μπάμπως το «γιατί»... 
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Ρελεβέ στην καρδιά μου

Κόσμος... Φασαρία... Αναστάτωση 
επικρατεί... τόσο στη μεγάλη, ευ-
ρύχωρη αίθουσα του θεάτρου, όσο 

και στα παρασκήνια, όπου ανάστατοι, 
όπως σε κάθε παράσταση, περιφέρονται 

Ελένη Νάκου
τριγύρω οι μακιγιέρ, οι ενδυματολόγοι, 
οι τεχνικοί φωτισμού της σκηνής και 
κάθε λογής εργαζόμενοι στο θέατρο. Η 
παράσταση θα άρχιζε σε λίγο και έπρεπε 
ως τότε να είναι όλοι πανέτοιμοι...

Εκείνη στέκεται κρυμμένη πίσω από 
την ξύλινη, μαύρη πόρτα προς τα παρα-
σκήνια (εκείνη την πόρτα που χωρίζει 
τους δύο κόσμους των παρασκηνίων και 
της κύριας αίθουσας). Σκεφτόταν ότι πα-
ντού υπάρχουν πόρτες. Πόρτες που ορι-
οθετούν πράγματα. Οριοθετούν το κάθε 
τι. Κάποτε είναι ανοικτές, κάποτε είναι 
κλειστές. Και αυτές οι κλειστές είναι ερ-
μητικά κλειστές, αδικαιολόγητα, ερμη-
τικά κλειστές. Την ψάχνει ανάμεσα στο 
πλήθος... Της είχε πει ότι θα κάθεται στις 
πίσω θέσεις της αριστερής πτέρυγας και 
θα φοράει κόκκινα. «Το κόκκινο» έλεγε, 
«φωτίζει, είναι ζεστό ακόμα και στο σκο-
τάδι». Βλέπει... Κοιτάζει... Ψάχνει... Ανα-
ζητά... και το μυαλό της ταξιδεύει.

Ήταν χαράματα Σαββάτου. Μία ακόμα 
βδομάδα τελείωνε. Λιγοστές ακτίνες φω-
τός, διαθλασμένες στα αχνά χρώματα του 
ουράνιου τόξου ξεπρόβαλλαν από το 
βουνό. Φώτιζαν ελάχιστα τον ορίζοντα και 
σκορπούσαν μια νότα αισιοδοξίας στην 

ψυχή της. Ακτίνες λιγοστού φωτός που 
δίνει ελπίδα στις απελπισμένες ψυχές και 
τους φωνάζει «Άντε ξύπνα, έχεις άλλη μια 
ευκαιρία, κάτι μπορεί ν’ αλλάξει».
..........................................................................

Σήμερα, στην τελική παράσταση της 
Σχολής η Αγάπη (στα δεκαεπτά της) 
ήταν η πρωταγωνίστρια. «Σήμερα θα 
σας παρουσιάσουμε τη Λίμνη των Κύ-
κνων. Η πρωταγωνίστριά μας Αγάπη Ιω-
αννίδου έχει ήδη γίνει δεκτή στην Ανω-
τάτη (Royal) Ακαδημία Μπαλέτου με 
πλήρη υποτροφία, για να σπουδάσει 
χορό. Η Αγάπη είναι υπόδειγμα παιδιού 
και χορεύτριας και έχει δουλέψει σκληρά 
πολλά έτη για να το πετύχει. Απολαύστε 
την μαζί με την παράστασή μας». Ένιωσε 
ότι κοκκίνησε η Αγάπη. Από συστολή; 
Από χαρά; Από περηφάνια; Από χαρά 
κυρίως. Είχε καιρό να το νιώσει αυτό το 
συναίσθημα. Σηκώθηκε ψηλά, τέντωσε 
το λαιμό της ψηλά, ψηλά σαν κύκνος. 
Σηκώθηκε ψηλά στα point shoes – σαν να 
είχε νικήσει τη βαρύτητα – πήρε ανάσα, 
ρελεβέ στην καρδιά της – στο ραγισμένο 
κρύσταλλο της καρδιάς της. «Υπάρχουν 
και καλά όνειρα στη ζωή».

Το χειροκρότημα δε σταματούσε. Την 
είδε πάλι εκεί ανάμεσα στο πλήθος, με 
το κόκκινο ζεστό φόρεμά της, με τα μά-
τια της να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 
από τα δάκρυα περηφάνιας και να στέλ-
λουν σπίθες χαράς, για να φωτίσουν την 
ιπτάμενη καρδιά της Αγάπης της.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Λυκείου με θέμα ελεύθερο 

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2017-2018

ΗΚριτική  Επιτροπή, αποτελούμενη από τις κυρίες Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου,  και 
Χρύσα Πούλου και τον κύριο Κακαίδή Νικόλαο, φιλολόγους-μέλη της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/μία ξε-

χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές 
Λυκείου, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Kριτικών Eπι-
τροπών την Τετάρτη,  21  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και απο-
φάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια μέρα στην Αριστοτέλους», με το ψευδώνυμο «Ιου-

λία», που ανήκει στη Ρεββέκα Γιαννακίδου, από το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Το σκήνωμα της ψυχής», με το ψευδώνυμο «Ήρως», που 
ανήκει στον Δημήτριο Ράπτη, από τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Σεληνόφως», με το ψευδώνυμο «Σεμέλη», που ανήκει 
στη Βασιλική Κάτσιου, από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Μια αγκαλιά αστέρια», με το ψευδώνυμο «Μπου», που ανή-
κει στη Δέσποινα-Λαμπρινή Πάτρα, από το Γενικό Λύκειο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Σημείο Ζωής», με το ψευδώνυμο «Kate Dark», που ανήκει 
στην Αικατερίνη Σκούρα, από το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που ισοβαθμεί με το διήγημα 
με τίτλο «Τώρα που είδα τα όνειρά σου», με το ψευδώνυμο «Μελαχρινό χαμόγελο», που 
ανήκει στην Ευτυχία Φιλίππου, από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Λούνα Πιένα», με το ψευδώνυμο «Λούνα», που ανήκει 
στην Ξένια Σπανάχη, από το Xenion High School Παραλιμνίου Κύπρου,   που ισοβαθμεί 
με το διήγημα με τίτλο «Το χαντάκι», με το ψευδώνυμο «Αντώνης Βελγός», που ανήκει 
στο Μάρκο Γιαπάνη, από το Λύκειο Κύκκου Πάφου. 

EXONTAΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δι-
καιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 5ο 
Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Λυ-
κείου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή 
δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε 
τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχό-
μαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Ν. Κακαϊδής, Χ. Πούλου. Λ. Μπατσιάνου
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Σήκωσε το κεφάλι της από το βιβλίο 
με μια απελπισμένη έκφραση. Τα 
γράμματα και οι λέξεις εδώ και 

ώρα είχαν χάσει τη συνήθη σημασία τους; 
σχηματίζοντας ένα κείμενο ακατανόητο. 

Ρεβέκκα Γιαννακίδου
Όσο πλησίαζε ο καιρός των εξετάσεων, το 
διάβασμα έμοιαζε όλο και πιο δύσκολο, 
δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο άγχους. 
Όσο αγχωνόταν, καθυστερούσε και όσο 
καθυστερούσε, αγχωνόταν περισσότερο. 
Πήρε μια βαθιά ανάσα, έκλεισε αποφασι-
στικά το βιβλίο και φόρεσε τη ζακέτα της. 
Προχώρησε στο χολ, έβαλε στην τσέπη 
της λίγα κέρματα και δύο εισιτήρια και 
έκλεισε μαλακά πίσω της την εξώπορτα.

Η άνοιξη είχε μπει για τα καλά και ο 
καιρός είχε ζεστάνει. Ο κόσμος, αυτό το 
ανέφελο απομεσήμερο, χαιρόταν τις τε-
λευταίες αχτίδες του ήλιου. Η οικονομική 
κρίση που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια 
κρατούσε γερά, εξαντλώντας και τις τε-
λευταίες αντοχές των ανθρώπων. Έπειτα 
από μια αδιάλειπτη πορεία 5.000 χρόνων 
στις ποτισμένες από την αλμύρα πέτρες 
της ελληνικής γης, κάτω από τον δυνατό 
ήλιο, ο απλός άνθρωπος σταμάτησε να μά-
χεται. Η ανεργία, η ανασφάλεια σε όσους 
είχαν ακόμα δουλειά και οι χαμηλοί μι-
σθοί, δεν προοιώνιζαν κανένα ευτυχισμένο 
μέλλον. Αυτά σκεφτόταν η Ιουλία καθώς 
κατηφόριζε προς το κέντρο της πόλης. 
Έφτασε στη Ρωμαϊκή Αγορά και ακού-
μπησε στο πεζούλι για να ξεκουραστεί. 

Μια μέρα στην Αριστοτέλους
Κοίταξε με λύπη τις αρχαίες κολώνες και 
σκέφτηκε: «περασμένα μεγαλεία».
..........................................................................

Με τόση θάλασσα γύρω της δεν θα 
μπορούσε να είναι ούτε Σφίγγα, ούτε Κέ-
νταυρος, ούτε και κανένα άλλο μυθικό 
τέρας, μισός άνθρωπος, μισό ζώο. Και η 
πόλη αυτή ήταν ένα καράβι που η πορεία 
του είχε χαραχτεί πάνω στον άξονα του 
χρόνου, με μακρινό προορισμό, μιας και 
το ταξίδι δεν είχε τελειώσει μέχρι σή-
μερα. Σκέφτηκε πως η μητέρα της ίσως 
να είχε ανησυχήσει και σηκώθηκε γεμάτη 
δύναμη και αισιοδοξία πως όλα θα βρουν 
το δρόμο τους, όπως άλλωστε συνέβαινε 
πάντα. Τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα 
δεν σταματά, αρκεί να παλέψει. Αυτό το 
«μάθημα» της έδωσε η πόλη και συνειδη-
τοποιώντας το προχωρημένο της ώρας, 
έτρεξε αλαφιασμένη να προλάβει το τε-
λευταίο λεωφορείο.

–Τζούλια; Πού είσαι παιδί μου;
–Ήρθα, είπε χαμογελώντας εκείνη. 

Πήρα τσάι, αυτό που άρεσε στη γιαγιά. 
Ένα χαμόγελο φάνηκε και στα χείλη της 
μαμάς της.

–Θυμάσαι; είπε η μητέρα της.
–Να φτιάξω από μια κούπα όπως πα-

λιά; Σε παρακαλώ μαμά.
-Τελείωσες με το διάβασμά σου;
–Όχι, όμως πρέπει να σου μιλήσω. Σή-

μερα είχα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, 
ένιωσα να συνδέομαι με την πόλη σε ένα 
τελείως διαφορετικό επίπεδο... 
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Το σκήνωμα της ψυχής

Τι πάει να πει, τελικά, φως; Είναι ο 
θεός; Είναι μήπως ό,τι απέμεινε από 
το θεό; Είναι τα προπύλαια κάποιου 

ξεχασμένου παραδείσου; Κάποιας ξεστρα-
τισμένης αρετής το εκτυφλωτικό χαμόγελο; 

Δημήτρης Ράπτης
Γιατί ένας είναι ο θεός και πολλά τα 
μαυλισμένα άλογά του. Γιατί κανένας 
δεν νοιάστηκε ποτέ του αληθινά να 
φτύσει τον αλύτρωτο από τα φίδια πα-
ράδεισο. Γιατί όλοι λασπώσαμε τα μά-
τια μας, όχι γιατί ντραπήκαμε τον Χρι-
στό, αλλά γιατί αυτό το σκοτάδι θε-
ριεύει την ανάγκη για φως επίπλαστο, 
βλάσφημο.

Αυτά συλλογιζόταν μέσα στο ξωκλήσι 
και έσκιζε την ψυχή του. Γιατί τα ρούχα 
του πια δεν μπορεί να τα κομματιάσει – 
είναι το τελευταίο καραβόπανο του αν-
θρώπου για να κρύψει την αθεΐα, την ασέ-
βειά του. Με αυτά δείχνει εμπρός στα ει-
κονίσματα ότι του περίσσεψε κάπου μια 
στάλα ντροπής. Δεν μένει άλλο στον 
αμαρτωλό παρά ν’ ανάψει κερί, έστω για 
να φωτιστεί το κρύο πρόσωπο του καντη-
λανάφτη και όχι η ψυχή του. Ποιο φως 
όμως θα φωτίσει ξανά τον Παντοκράτορα 
στον κατασκότεινο τρούλο της Μητρόπο-
λης; Ποια τάματα θα γυαλίσουν κοντά στη 
ματιά της Παναγίας και δεν θα είναι από 
ασήμι, αλλά από τόνους καράτια αμόλευ-
της ανθρωπιάς; Πότε το ανθρώπινο γένος 
θα σταματήσει να σταυρώνεται χειρότερα 
κι από σκλάβο, στη σκιά του Ιούδα; Να 

κάνει επιτέλους, σκεφτόταν, ο σατανάς 
την κατάβαση από τους ουρανούς εμπρός 
τους και να πει «Πολεμήστε με, επιτέ-
λους!». Αλλά δεν θα ’ρθει από ψηλά· από 
τα σωθικά μας θα ξεπηδήσει και γελώντας 
θα χλευάσει ξανά τους σκλάβους του.
..........................................................................

Ξαφνικά, άκουσε πίσω από τα θαλασ-
σοδαρμένα βράχια, πίσω απο τον Αη Κο-
σμά έναν θόρυβο αλλόκοτο. Τα μάτια του 
μες το σκοτάδι με βία ξεχώριζαν τη σκιά 
ενός γεράκου με σκισμένα ρούχα, βρωμι-
σμένα από την απλυσιά και ποτισμένα θα-
λασσινή υγρασία και αρμύρα. «Δώσε όσα 
έχεις αλλιώς θα δεις τον Αη Κοσμά από 
κοντά» είπε με βραχνάδα χρόνων και 
ύψωσε μπρος του μια σκουριασμένη σπάθα 
– το πρόσωπο του δεν το είδε ποτέ.

Αμέσως έμπηξε τα βρώμικα χέρια του 
στο λεκιασμένο του πουκάμισο και το ξέ-
σκισε. Ξεγύμνωσε τη σάρκα του και χαμο-
γέλασε στο σκοτάδι μια τελευταία φορά, 
λέγοντας «Βάρα, γέρο». Ο γέρος τραβή-
χτηκε πίσω και ύστερα τον ρώτησε «Σαλός 
είσαι και χάνω την ώρα μου;». «Σάλεψα 
γέρο μου. Και ξέρεις γιατί; Γιατί πόνεσα. 
Και ξέρεις γιατί πόνεσα; Γιατί δεν έψαξα 
ποτέ μου και αληθινά το φως», είπε ο Πα-
ράσχος. Ο γέρος κοντοστάθηκε και ύστερα 
είπε: «Τι είναι φως;». Ο Παράσχος άρπαξε 
το μαχαίρι και ουρλιάζοντας να φύγει το 
κακό, το κάρφωσε στα σωθικά του· λίγο 
πριν ξεψυχήσει είπε: “Ό,τι σε κάνει άν-
θρωπο και ό,τι σε λυτρώνει από την αμαρ-
τία. Αυτό είναι φως, γέρο”». 
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Το σεληνόφως

Το τελευταίο φως της ημέρας χάνε-
ται. Τα βουνά κρύβονται πίσω από 
τη σκιά τους. Οι κοιλάδες σκεπάζο-

νται από ένα θρηνητικό μαύρο πέπλο. Το 
καθαρό νερό των ποταμών θολώνει, ενώ 

Βασιλική Κάτσιου
μικρά διαμαντάκια στραφταλίζουν στην 
επιφάνεια της λίμνης. Οι ελιγμοί των ψα-
ριών και τα φτερουγίσματα των πουλιών 
παύουν, ενώ μια τρίφωνη μελωδία αρχί-
ζει να διαχέεται από το θρόισμα των 
φυλλωσιών. Ακούγεται κάπως έτσι...

Ένα στρώμα σκοτεινής και αργόσυρτης 
μαγείας ρέει στα έγκατα της γης, αφήνο-
ντας στο πέρασμά της μια λάμψη βαθιάς 
δυστυχίας, που όμως χάνεται απ’ το χορό 
της χλόης. Τρία βήματα κάθε φορά και μετά 
άλλα τρία, μέχρι να συμπληρωθούν τα δώ-
δεκα και να αλλάξει η λάμψη της σκοτεινής 
μαγείας. Έπειτα άλλα τρία, τρία, τρία... 
ώσπου ξαφνικά το μοιρολόγι των νυχτόβιων 
πλασμάτων σχίζει την αρμονία της νύχτας 
με ένα πρωτόγνωρο και μυστηριώδες μο-
τίβο, αποτελούμενο από παρεστιγμένα, που 
εκφράζουν την αντίρρησή τους στην ομοιο-
μορφία των κατώτερων στρωμάτων.

Ξαφνικά μια κίτρινη λάμψη εμφανίζεται 
πίσω από τις παρυφές των μακρινών βουνών. 
Υψώνεται στον έναστρο ουρανό και διανέμει 
το λιγοστό φως της σε όσους είναι έτοιμοι να 
ταξιδέψουν μαζί της σε μέρη πολυπόθητα 
και απομακρυσμένα και σε στιγμές εύθραυ-
στες και μοναδικές. Μα δεν πρόκειται μόνο 
για μια λάμψη, αλλά για μια γυναίκα με 

λευκή σάρκα και ασημόξανθα μαλλιά, που 
ανεμίζουν στον κεντητό ουρανό και αγκα-
λιάζουν τις ψυχές των ανθρώπων, ξυπνώ-
ντας μέσα τους αναμνήσεις. Δεν είναι άλλη 
από τη Σελήνη, η οποία είναι πάντα εκεί 
μαζί σου και σε περιμένει εχέμυθη να της 
αφηγηθείς την ιστορία σου για να τη φυλά-
ξει και να στη θυμίσει όποτε το κρίνει αυτή 
αναγκαίο. Και μάλλον σήμερα το έκρινε.
..........................................................................

Έξαφνα όλα γκρεμίστηκαν και σωριά-
στηκαν με πάταγο στο έδαφος. Τα παρε-
στιγμένα της μελωδίας απέκτησαν βάθος, 
σαν να υπέκυψαν στις απειλές της σκοτει-
νής μαγείας. Τα τρίηχα κατακερματίστη-
καν και πέταξαν σαν ελεύθερα πουλιά 
προς το νότο. Παντού σκοτείνιασε. Τέσσε-
ρις τοίχοι σκέπασαν τη λάμψη του σεληνό-
φωτος, καθώς ένας βαθύς αναστεναγμός 
ύπνου σήμανε τον ερχομό της τελευταίας 
συγχορδίας και άρα το τέλος της μελωδίας 
και την αρχή μιας καινούριας.

Αυτή ήταν η ανάμνηση ενός δούλου με 
το όνομα Όσιρις και με καταγωγή από την 
Αίγυπτο. Αυτή ήταν η επιθυμία αυτού του 
ανθρώπου να ζήσει εκείνες τις στιγμές. Μα 
αν τελικά τις έζησε ή όχι αυτό δεν το μά-
θαμε ποτέ. Το μόνο που μάθαμε ήταν ότι 
την επόμενη μέρα πέταξε χαρούμενος στα 
ουράνια ψάχνοντας τη σύζυγό του και το 
παιδί του μακριά απ’ τις ανθρώπινες σκο-
τούρες, μακριά από την ίδια τη ζωή. Έφυγε 
με θέληση δική του και δεν ξανά επέστρεψε 
ποτέ... αυτό είναι άλλοτε και το νόημα της 
ζωής. 
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Μια αγκαλιά αστέρια...

Κάτι τέτοιες νύχτες, που φυσάει πα-
γωμένη μοναξιά και βρέχει δάκρυα, 
ο ποιητής ετοιμάζεται για το βρα-

δινό μακελειό. Πεδίο μάχης η καρδιά του, 
εχθροί του εβένινες σκιές που απορροφούν 

Δέσποινα-Λαμπρινή Πάτρα
κάθε τι φωτεινό, στρατός του οι αξίες, οι 
λέξεις, η σκέψη της... Κάτι τέτοιες νύχτες 
θαρρείς ότι μυρίζεται ο αντίπαλος την 
αδυναμία του και εξαπολύει αδυσώπητη 
επίθεση. Παρόλα αυτά, εκείνος πολεμάει 
με αυτά τα λιγοστά του όπλα για να σώ-
σει τη φλεγόμενη ψυχή του. Δίνει τη μάχη 
του, για να κρατήσει την αγάπη του ανέ-
παφη, ώστε σαν τρόπαιο να αξίζει, όταν 
θα καταφέρει να απονεμηθεί. Και ο πόλε-
μος συνεχίζεται...

Μα κάποια νύχτα όλα θα είναι αλλιώς. 
Οι εχθροπραξίες θα έχουν τελειώσει με μια 
πύρρειο νίκη. Και αυτός, υπό την κάλυψη 
των αστεριών, θα μπορεί να ξαναγίνει ο 
οποιοσδήποτε. Να γίνει ένας ρομαντικός 
ανόητος, που τρέχει από την αυγή ως το 
σούρουπο, με μόνο λόγο να βρει το μέρος 
πού κρύβονται τ’ αστέρια. Και όταν τα 
καταφέρει, θα βάλει όσα αστέρια μπορεί 
στο μπουκάλι που κρατούσε, για να το ρί-
ξει με ένα χαζό μήνυμα στη θάλασσα. Πά-
ντα ήθελε η αγάπη του να είναι σαν δώρο. 
να χαρίζεται με δύναμη σαν του ήλιου και 
να σκοτώνει όλες τις σκιές και τα σκοτά-
δια. Αλλά... μερικές φορές η μάχη τον εξα-
ντλεί τόσο πολύ, που αισθάνεται ότι δεν 
μπορεί να φανεί αντάξιος των προσδοκιών. 

Τότε επιστρέφει σπίτι με το μπουκάλι του 
και το σπάει, για να γεμίσει αυτό με αστέ-
ρια και αστερόσκονη.
..........................................................................

Κάθε βράδυ που ο ήλιος φεύγει, οι άν-
θρωποι κρύβονται στις ντροπές τους. Βλέ-
πεις μεγαλώνουν τότε οι φόβοι που ακόμη 
και η νύχτα αδυνατεί να τους κρύψει. Γιατί 
όλοι έχουν κάτι να φοβούνται, αλλά στο 
φεγγάρι, που κυβερνά τη νύχτα, δεν αρέσει 
ο φόβος και δεν τον θέλει στα λημέρια του. 
Έτσι συνωμοτεί με τ’ αστέρια και εκείνα 
γεμίζουν όνειρα που κατεβαίνουν και τα 
ψιθυρίζουν στις ευαίσθητες ψυχές σαν την 
δική σου, ώστε να ξεχνάνε το φόβο. Έτσι 
όμορφη μου πριγκίπισσα, όταν πέφτει η 
νύχτα και το σκοτάδι απλώνεται μην κλαις. 
Μη φοβάσαι! Ξάπλωσε και κοιμήσου ήρεμη 
στην αγκαλιά μου. Σκέψου ότι έχεις εμένα, 
σκέψου τα αστέρια και το φεγγάρι, σκέ-
ψου τα όμορφα όνειρα που θα σου στεί-
λουν και θα μπορείς μετά να μου τα διη-
γείσαι, σκέψου, ότι, αν δεν υπήρχε η νύχτα, 
δε θα υπήρχαν και αυτά...

Έτσι, λοιπόν, η όμορφη πριγκίπισσα είχε 
ήδη κοιμηθεί με ένα χαμόγελο στην αγκα-
λιά του αγαπημένου της και ο φόβος της 
είχε πια χαθεί παρέα με το δικό του. Πλέον 
ήταν σίγουρος πως δεν ήταν όνειρο, ήταν 
πραγματικότητα. Την κρατούσε και πάλι 
στην αγκαλιά του.

Υ.Γ.: Μείνε κι εσύ σε μια αγκαλιά μ’ 
αστέρια και άφησε στην άκρη όλους σου 
τους φόβους... 
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Σημείο ζωής

Ομικρόσωμος Ηρακλειώτης ζωγρά-
φος άνοιξε τα μάτια του. Οι σκιές 
του δωματίου έγιναν πιο πυκνές, 

θάμπωσαν τα περιγράμματα των επί-
πλων. Έγινε και η σκέψη του θαμπή. Μα-

Αικατερίνη Σκούρα
πού βρισκόταν; Ονειρευόταν το σπίτι του 
τραυματία, ονειρευόταν τα παιδιά του να 
παίζουν στη τεράστια σάλα ενός άσπρου 
και άχαρου σπιτιού, που το μόνο που του 
έδινε ζωή ήταν τα γέλια αυτών των φαι-
νομενικά χαρούμενων παιδιών. Τη γυ-
ναίκα του να πλέκει μηχανικά πράσινες 
κάλτσες για να τις στείλει στο μέτωπο, 
εκεί, στα μακρινά βουνά της Κρήτης. 
Έπλεκε με δύναμη, να προλάβει, να τις 
τελειώσει, γιατί.... ποιος ξέρει ίσως κά-
ποια απ’ αυτές τις κάλτσες να ζέσταινε 
και τα πόδια του άντρα της. Το όνειρο 
έμοιαζε σαν αληθινό. Όλα τα έβλεπε από 
ψηλά. Λες και τον είχαν καρφώσει στον 
τοίχο σαν πίνακα ζωγραφιστό και τον 
ίδιο. Πίσω του υπήρχε ένα άσπρο καράβι 
στολισμένο υπέροχα. Ζωγραφιά του 
τραυματία, δώρο ακριβό στην οικογένειά 
του. Τι όνειρο κι αυτό! Γύρισε και κοίταξε 
το ξαπλωμένο κορμί στο διπλανό ράντζο. 
Ο τραυματίας βρισκόταν σε κώμα. Κοι-
τάζοντάς τον ένιωσε την τεράστια ανά-
γκη να κάνει κάτι τόσο εκθαμβωτικό που 
θα χαροποιούσε τη γυναίκα και τα παι-
διά του τραυματία. Γιατί θα έβλεπαν τη 
ζωγραφιά σαν σημάδι ζωής από τον πα-
τέρα τους. Αλλά θα χαροποιούσε και τον 

εαυτό του καθώς ένιωθε πια υπεύθυνος 
για αυτό το έργο που θα φώτιζε με χα-
μόγελα τα αθώα πρόσωπα των δύο μι-
κρών παιδιών και της ταλαιπωρημένης 
γυναίκας του τραυματία.
..........................................................................

Τότε είπε με θαυμασμό «Είναι υπέ-
ροχο» και συνέχισε «εκθαμβωτικό, κατα-
πληκτικό, θεσπέσιο!» Τότε το δωμάτιο 
πλημμύρισε από τη χαρά, τόσο του στρα-
τηγού που χάρηκε που η οικογένεια του 
φίλου του θα λάμβανε αυτό το ελάχιστο 
σημείο ζωής, όσο και του ζωγράφου που 
θα έκανε χαρούμενη μια οικογένεια. Ο 
στρατηγός συνέχισε «Μπράβο σου. Το 
έργο σου θα σταλεί απευθείας στο σπίτι 
του τραυματία. Τώρα, πες μου τι θέλεις; 
Λεφτά; Φαγητό; Ο,τι θέλεις θα σου δώσω». 
Τότε ο ζωγράφος απάντησε ταπεινά: 
«Δεν θέλω τίποτα. Μόνο μια μικρή χάρη. 
Άμα δεν ξυπνήσει ο τραυματίας, να με 
φωνάξετε να ξαναζωγραφίσω για να 
κάνω πάλι χαρούμενη αυτή την δυστυχι-
σμένη οικογένεια». Αυτά είπε ο ζωγρά-
φος και έφυγε κλείνοντας με δύναμη την 
πόρτα πίσω του. Έφυγε με την ελπίδα ότι 
θα ξαναγύριζε για να ζωγραφίσει.

Όμως εκείνη τη στιγμή του ήρθε στο 
μυαλό ο τραυματίας. Τόσο καιρό στο ίδιο 
δωμάτιο με τον άγνωστο τραυματία πήρε 
το κομμάτι από την κοιμισμένη συνείδηση 
του αρρώστου, το κομμάτι της Αγάπης 
που δεν κοιμάται ποτέ. Τι κι αν ήθελε να 
ξαναγυρίσει πίσω... Ίσως δεν έφυγε ποτέ 
από το δωμάτιο αυτό. 
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Τώρα που είδα τα όνειρά σου!

Οκάθε πόλεμος μάς φέρνει αντιμέ-
τωπους με χιλιάδες κακά, αδικίες 
και αφόρητη ταλαιπωρία. Άνθρω-

ποι τραυματίζονται ανεπανόρθωτα, σωμα-
τικά και ψυχικά, και πολλοί χάνουν τη ζωή 

Ευτυχία Φιλίππου
τους. Κι ένα επίμονο «γιατί» πλανάται 
παντού. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν ο 
ένας τον άλλο; Κι όμως υπάρχει μια απά-
ντηση. Οι άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν 
θύματα αυτών που από τον πόλεμο έχουν 
συμφέροντα, αυτών που δεν σκέφτονται 
τις ολέθριες συνέπειες ενός πολέμου.

Στα πλαίσια του Β΄ παγκοσμίου πολέ-
μου συνέβησαν πολλά. Κι ένα πλήθος 
ερωτήματα των ανθρώπων που έχασαν 
ένα παιδί, έναν αδελφό, το γονιό τους 
μένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα. Οι 
άνθρωποι αυτοί, ανίκανοι να γυρίσουν το 
χρόνο πίσω, συνεχίζουν να ζουν με αυτή 
την ανοιχτή πληγή στην ψυχή τους.

Στο δικό μου μυαλό όμως στριφογυρί-
ζει πολλές φορές μια σκέψη, που ίσως για 
πολλούς να ακούεται παράξενη. «Το 
θύμα χάνεται, οι δικοί του άνθρωποι πο-
νούν, υποφέρουν και περιμένουν το χρόνο 
να απαλύνει τις πληγές τους. Τι γίνεται 
όμως με τον «θύτη»; Αυτόν που σήκωσε 
το όπλο και σκότωσε έναν συνάνθρωπό 
του, επειδή κάποιοι άλλοι το θέλησαν; 
Αυτόν τον σκέφτεται κανείς; Μπήκε κα-
νείς στη θέση του; Ή στα μάτια όλων είναι 
απλά ένας φανατισμένος εγκληματίας, 
που αφαιρεί άδικα ζωές; Κι όμως σε πολ-

λές περιπτώσεις η ψυχή αυτού του αν-
θρώπου πληγώνεται ανεπανόρθωτα.
..........................................................................

Σε συγχωρώ μέσα από τα βάθη της 
καρδιάς μου. Ξέρω ότι δεν το ήθελες. Ο 
πόλεμος. Αυτός ο παραλογισμός φταίει 
για όλα και αυτοί που τον προκαλούν. 
Ξέρω ότι, όποιος ανεβαίνει στο μέτωπο, 
μετατρέπεται σε κτήνος και το μόνο έν-
στικτο που επικρατεί είναι αυτό της επι-
βίωσης. Η κόρη μου ευτυχώς είναι καλά. 
Θυμάται τον πατέρα της με περηφάνια. 
Γι’ αυτόν έγινε ό,τι είναι σήμερα. Μια 
πετυχημένη επιστήμονας. Ό,τι έκανε, το 
έκανε για να είναι περήφανος εκείνος 
από ψηλά. Εγώ ανέλαβα να εκπληρώσω 
τα όνειρά μας και να κάνω ό,τι καλύτερο 
για την οικογένειά μας. Αποφάσισα να 
αναλάβω τα ηνία του τυπογραφείου. Και 
τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό 
και σίγουρα και κείνος θα χαίρεται εκεί 
που βρίσκεται. Όλα συμβαίνουν για κά-
ποιο λόγο... Σημασία έχει πως είμαστε 
καλά και αυτό θέλουμε και για σένα!»

Δίπλωσα στο γράμμα και ένα αδιό-
ρατο χαμόγελο ένιωσα να σχηματίζεται 
στο πρόσωπό μου. Μια ανακούφιση 
πλημμύρισε την ψυχή μου. «Τώρα που 
είδα τα όνειρά σου να γίνονται πραγμα-
τικότητα, έστω και έτσι, μπορώ να συ-
νεχίσω με λιγότερες τύψεις», σκέφτηκα. 
«Θέλω να τις ξαναδώ και να τους πω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ που ελάφρυναν 
την ψυχή μου», μονολόγησα, και έχωσα 
το γράμμα στην τσέπη μου. 
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Λούνα Πιένα

Είχες ποτέ λαχταρήσει κάτι τόσο 
πολύ στη ζωή σου, για το οποίο 
θα ξεπερνούσες τα ίδια σου τα 

όρια για να το αποκτήσεις; Αυτός ο λα-
μπερός και μαγευτικός κύκλος που χα-

Ξένια Σπανάχη
ζεύεις κάθε βράδυ από το παράθυρό 
σου, το είχε κάποτε προσπαθήσει. Το 
φεγγάρι, ναι, το φεγγάρι!

Όλα ξεκίνησαν, τη μέρα που το φεγ-
γάρι είδε από το βάθος να ξεπροβάλλει 
ένα υπέρλαμπρο φως. Όλη του τη ζωή, 
το φεγγάρι, περιστρεφόταν γύρω από 
τη γη ασταμάτητα. Ήταν μοναχό του. 
Δεν είχε κανένα για συντροφιά. Μόνο τα 
αστέρια, που αναφαίνονταν στο απέρα-
ντο σκοτάδι, έδιναν λίγη ζεστασιά στη 
μοναχική ζωή του. Προσπάθησε αμέτρη-
τες φορές να τα φτάσει, μάταια όμως, 
αφού η μητέρα φύση δεν το επέτρεπε. 
Η βαρεμάρα, η μοναξιά και η στεναχώ-
ρια κυριαρχούσαν στην μίζερη ζωή του. 
Εκείνη τη μέρα λοιπόν, όταν αντίκρισε 
το υπέρλαμπρο φως θαμβώθηκε από 
την ομορφιά του. Ένα αίσθημα ζεστα-
σιάς διαπέρασε την παγωμένη του 
ψυχή. Όταν όμως το φεγγάρι αποπειρά-
θηκε να το πλησιάσει, αυτό είχε ήδη 
εξαφανιστεί. Τότε αποφάσισε να ψάξει 
να το βρει. Ένιωθε τη βαθιά ανάγκη να 
το κυνηγήσει. Έτσι λοιπόν, το ταξίδι για 
κάτι καινούργιο, για κάτι διαφορετικό 
ξεκίνησε.

Για μέρες ταξίδευε, έτρεχε όσο πιο 

γρήγορα μπορούσε για να ’βρει το μυ-
στηριώδες φως που έφερε ελπίδα και 
ενθουσιασμό στη ζωή του. Κάποια στιγμή 
οι δυνάμεις του άρχισαν να το εγκατα-
λείπουν, το βάδισμά του γινόταν όλο και 
πιο αργό, μέχρι που σταμάτησε.

«Γιατί σταμάτησες;», ψιθύρισε κά-
ποιος.
..........................................................................

«Πρέπει να φύγεις;» ρώτησε.
Η Ανόρα έσκυψε το κεφάλι. Παρα-

δέχτηκε πως και η ίδια ένιωθε μοναξιά. 
Το μόνο πράγμα που έκανε όλη μέρα 
ήταν να παρακολουθεί τα άλλα αστέ-
ρια και τους πλανήτες να αιωρούνται 
γύρω της.

«Μπορείς να με επισκέπτεσαι μια 
φορά το μήνα!» είπε ακτινοβολώντας 
χαρά και ξεκίνησε να κινείτε προς τα 
πάνω.

Το φεγγάρι της φώναξε: «Θα σε λέω 
Λούνα Πιένα!»

Η δική του Λούνα Πιένα τον έκανε να 
νιώθει ολοκληρωμένο και χαρούμενο. 
Σκέφτηκε πως δεν θα ήταν μόνο του 
πλέον. Έχει κάποιον να μοιραστεί τις 
σκέψεις του. Αυτό λαχταρούσε, αυτό 
ονειρευόταν.

Μια φορά το μήνα το φεγγάρι και ο 
ήλιος συναντούν ο ένας τον άλλο και 
συζητούν. Το φεγγάρι διανύει αυτή την 
τεράστια απόσταση ξανά και ξανά αλλά 
αναγνωρίζει πως το ταξίδι του αξίζει τον 
κόπο.
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Κι ο θάνατος δε θα ‘χει πια εξουσία.
Γυμνοί οι νεκροί θα γίνουν ένα,
Με τον άνθρωπο του ανέμου και του δυτικού φεγγαριού·
Όταν ασπρίσουν τα κόκαλά τους και τριφτούν τ’ άσπρα κόκαλα,
Θα ’χουν αστέρια στον αγκώνα και στο πόδι·
Αν τρελαθήκαν, η γνώση τους θα ξαναρθεί,
Αν βούλιαξαν στο πέλαγος, θ’ αναδυθούν·
Αν χάθηκαν οι εραστές, δε θα χαθεί η αγάπη·
Κι ο θάνατος δεν θα’ ‘χει πια εξουσία.

Κι ο θάνατος δε θα ’χει πια εξουσία.
Όσους βαθιά σκεπάζουν οι στροφάδες των νερών
Δεν θ’ αφανίσει ανεμοστρόβιλος·
Κι αν στρίβει ο τροχαλίας κι οι κλειδώσεις ξεφτίζουν
Στον τροχό αν τους παιδεύουν δε θα τους συντρίψουν
Στα σπασμένα τα χέρια τους θα ’ναι η πίστη διπλή,
Κι οι μονόκεροι δαίμονες ας τρυπούν το κορμί·
Χίλια κομμάτια θρύψαλα κι αράγιστοι θα μείνουν·
Κι ο θάνατος δεν θα ’χει πια εξουσία.

                                                          Dylan Thomas

Το χαντάκι

..........................................................................
Ο πόλεμος τους είχε διαχωρίσει, όμως 

αυτό το ταπεινό και βρώμικο χαντάκι τους 
είχε συνδέσει ξανά· έστω κι αν ο ένας απ’ 
αυτούς δεν ζούσε για να το δει. Θαρρεί κα-

Μάρκος Γιαπάνης
νείς πως γινήκανε φίλοι, έτσι αγκαλιασμένοι 
που είναι, ο ένας μες τα χέρια του άλλου.

Και ο στρατιώτης γελάει. Γελάει με τον 
εαυτό του, τον πόλεμο, τους ανθρώπους. 
Με την ειρωνεία όλων. Με το ότι πριν από 
τον πόλεμο δεν είχε ξαναδεί όπλο και τώρα 
είχε σκοτώσει και πληγώσει. Με το ότι 
υπηρετεί στο βωμό του πολέμου χωρίς να 
γνωρίζει το γιατί, πιστός υπηρέτης όλων 

όσων είχε διδαχθεί να μισεί. Το θάνατο, το 
μίσος, τη βία, το πόλεμο. Και γελάει, και 
γελάει.

Καθώς η χαραυγή φτάνει, ο νεαρός έχει 
πάρει την απόφασή του. Δεν θα υπηρετήσει 
πλέον σ’ αυτόν τον πόλεμο. Με δάκρυα στα 
μάτια αποχαιρετάει το φίλο του και προ-
σεύχεται στο Θεό για λύτρωση. Ανεβαίνει 
με κόπο το στόμιο του χαντακιού και στρέ-
φει το βλέμμα του προς τον ήλιο που ανα-
τέλλει, χωρίς φόβο. Και η απάντηση στην 
προσευχή του έρχεται με έναν εκκωφαντικό 
κρότο. Και πέφτει δίπλα στο νεκρό του φί-
λου, όντας κι αυτός ελεύθερος τώρα.

Κι ο θάνατος δεν θα ’χει πια εξουσία.
 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 207

104 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2017-2018

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Λεωνίδα Χαζίρογλου, Μέλος του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Μαριάνθη Αναστα-
σιάδου και κ. Αγγελική Μελίτσα, εκπαιδευτικούς Αγγλικής  Φιλολογίας, αφού 

μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα 
προς κρίση έργα αγγλικής ποίησης, που γράφτηκαν από εφήβους μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κρι-
τικών Επιτροπών, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ 
όροφος), το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30, για την εξαγωγή των αποτε-
λεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Be your own hero», με το ψευδώνυμο «George Pianistas», 

που ανήκει στον Γιώργο Μιχαηλίδη, από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Temtation», με το ψευδώνυμο «Douglas», που ανήκει 

στο Σάββα Καραγιώργο, από το ΓΕΛ Σερβίων Κοζάνης.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο άτιτλο ποίημα με το ψευδώνυμο «Thirteen», που ανήκει στον Αντρέα 

Ουρμπανίσκι, από το 1ο ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Reflecting on life», με το ψευδώνυμο «Introvert», που 

ανήκει στον Διονύση Ευαγγέλου, από το Γυμνάσιο Aγίου Στυλιανού Στρόβολου 
Κύπρου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «The Rose in the flame», με το ψευδώνυμο «Lola»,  που 
ανήκει στην Έλλη Παπά, από το Byron College Αθηνών.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Newborn Soul», με το ψευδώνυμο «Γιώργος Β2», που 
ανήκειστον Γιώργο Καραδημητρίου, από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2017-2018. Ως Κριτική Επιτροπή 
δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με  όλες μας τις δυνάμεις να 
έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας 
ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
H Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Λ. Χαζίρογλου, Μ. Αναστασιάδου, Α. Μελίτσα
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας    Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Be your own hero

                          Γιώργος Μιχαηλίδης

Take a breath
Look around

Focus on
What life is all about

Go out and walk
Let your spirit fly

Chase any given chance
Don’t face it with deny

And when you fail
Stand up again

Learn from your mistakes
And let everything be gained

Follow your heart
Follow your dreams
Once you have one

Never stop, never quit

Be your own hero
Seize the day as you want

Make everything seem easy
Do all the things you’ve been taught

Be brave enough to loose
Be brave enough to fall

Stand up again and win the fight
Win your doubts, find your hidden light

Be your own hero
Sweep your worries away

Chase your dreams
Make a new start today
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«Temptation»

                         Σάββας Καραγιώργος

A head full of dreams
Lost in a sea of mermaids

Smoke and fire,
Coming from the dark

Songs and melodies from the past.

Just a touch away
A beautiful disaster waits

Reaching your hand and breath in your ear
Sweetly messing with your thoughts
Telling you to do it perfectly wrong.

Fighting your way to the light
You define your moral ground

Sailing your ships around darkness
Trying to break on through the storm
Will your spirits ever free themselves?

Awake now.
Shake your head from your blue dreams

Come closer to the sun
The light won’t be here long

Free your mind free your soul.
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Άτιτλο

                        Αντρέας Ουρμπανίσκι

But would you like to be,
as clever as the moon
whose surface got so beaten
by millions of stars,
yet is so dearly loved
by millions of eyes.

Or would you like to be,
as bright as the sun
whose surface’s scorching red,
yet without which
life could not be made.

And if you can’t decide
then maybe you’re a star,
who shines alone in the night sky,
leaving us to wonder,
if we’ll ever reach you in time.

However, if you still cannot relate
then you must be the empty space,
so vast, unformed and very dark
yet you surround everything with a graceful black,
that with its wrath, puts the light in place.
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The Rose in a Flame

                        Έλλη Παπά

It was a rainy spring day
In the month of May
And the rose bloomed in the lush green grass
Its petals as red as flames
As red as flames of a scattering fire.

Until the start of sunny July
The rose bloomed and bloomed and bloomed
While gazing at the bright blue sky.

But then the rose spotted something
Was it a wild animal? Was it a wave?
No, it was a fire,
Rushing through the lush green grass
Leaving ashes just ashes behind it.

Autumn, September,
The wind whistled a sweet song
And while going along, swirling in the air.

It spread the ashes around leaving them anyware
Winter came with the first snowflake
Snow covered the burned field
Burying ashes, the roses ashes
Under its frozen coat.

But look! Look closely near the buried field
A spark from July,
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Reflecting on life

                        Διονύσης Ευαγγέλου

The fate of those around you
Matter not to me

I do not care for the demise of the world
Because I have more important things

I need to be dealing with.

Society reeks of intolerance and social stigmas
Norms, biased process, blinded laws
Bound to stereotypes, you lose hope

That it’ll never change You mustn’t differ...

Yet we are not sculptures
That are formed by others

We are rock formations
That form ourselves

Based on time and material.

Yes July, on a little rose,
But no, not any rose,
A rose with petals as red as flames
From the scattering fire of July.

And from the same fire that killed it
Was born the rose,
Was born the rose once again.
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Newborn Soul

               Γιώργος Καραδημητρίου

Old cities full of new people
Big houses with empty halls
Strong boolies with no soul.
People running for the fame
and for money to be made
Running endlessly in these halls
like they are blindfold.

They are running all alone
With no doubts and no trying to get out
following the same path untill they are
gone and realize it was all a fraud.

And its too late to understand the things
they ’ve lost and the time that is gone.
So they stay by their self feeling
alone with a newborn soul crying for all
the unmade memories.
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