
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΕΙΝΑΙ αναμφισβήτητο ότι το έθνος μας 
διέρχεται σήμερα δύσκολες στιγμές. 
Και το σημαντικότερο, μέσα σ’ αυτή 

την αποπνιχτική ατμόσφαιρα των σκανδά-
λων, της οικονομικής καχεξίας και της ηθι-
κής κατάπτωσης είναι ότι έλειψε από το 
λαό μας η ελπίδα. Δεν ήρθε ένα μήνυμα 
πίστης στη δυναμικότητα της φυλής μας 
και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Να 
μαρτυρεί ότι δεν έλειψαν από τον τόπο μας 
οι άνθρωποι που τον πονούν και ενδιαφέ-
ρονται για την προκοπή του. Ένα γεγονός 
που να προσλάβει κυριολεκτικά πανελλή-
νιο χαρακτήρα. Να υπάρξουν εθνικοί ευ-
εργέτες υψηλής πνευματικής στάθμης και 
εθνικού αλλά συνάμα πνευματικού προ-
σκλητηρίου. Ο λαός περιμένει από την 
Παιδεία και την Εκκλησία, όπως έχουν ευ-
θύνη, και τον Πνευματικό Κόσμο, να κατε-
βούν και να παλαίψουν, μαζί με την ηγεσία 
και να δώσουν ελπίδα στο λαό, όραμα, να 
περάσει η δύσκολη στιγμή που περνά το 
Έθνος. Δίκαιη επιβράβευση και ενθαρρυ-
ντικό γεγονός αποτελεί ο κόσμος των συ-
νταξιούχων, που μας γεμίζουν ελπίδα για 
το μέλλον και μας πείθουν ότι, εφ’ όσον 
υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι, το 
Γένος των Ελλήνων δεν θα χαθεί. Μας 
υπενθυμίζουν ότι όλοι πρέπει να τους ακο-
λουθήσουμε στον αγώνα τους!...

Λ.Β.Τ.
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Ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2019
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Ετσι είπε ο ίδιος ο Νικηφόρος Βρετ-
τάκος, ο ποιητής που μας αποχαι-
ρέτησε στις 4/8/1991.

Πριν όμως φύγει, πρόφτασε, όπως ονει-

ρευόταν, «να ’χει κάμει την καλύβα του εκ-
κλησιά για τους τσοπάνηδες της αγάπης».

0 Νικηφόρος Βρεττάκος, ο τρυφερός και 
πράος, μας άφησε να συλλογιόμαστε με πόσο 
φως ενίσχυσε την ελ ληνική ποίηση.

Θεοδόσης Κοντόζογλου

Ήταν ένας παρηγορητής του κόσμου. Η 
ζωή βεβαίως συνεχίζεται. Όμως γίνεται πια 
ολοένα και πιο πικρή, χωρίς τους ποιητές 
που αγαπήσαμε. 0 Ν. Βρεττάκος, ακαδημα-
ϊκός τιμημένος με κρατικά βραβεία, υποψή-
φιος για το Νόμπελ, παθιασμένος με τη δη-
μοκρατία, ήταν ένας ποιητής που υποστή-
ριζε μέχρις εσχάτων όλες τις αξίες που κά-
νουν τον άνθρωπο να λέγεται άνθρωπος. 
Ειπώθηκε γι’ αυτόν πως ήταν ο ποιητής της 
ειρήνης και της αγάπης, του φωτός και του 
Ταϋγέτου. Και ήταν.

Στην αγκαλιά του Ταϋγέτου μελέτησε, 
από την ηρεμία και τη σοφία του διδά-

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Ένας παρηγορητής του κόσμου

«Αν δε μούδινες την ποίηση Κύριε, 
δε θάχα τίποτα για να ζήσω».

χτηκε κι έγραφε γι’ αυτή τη διαρκή συνά-
ντηση.

«Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος: όπως 
ο κόρφος της μητέρας μου. Με πότισε 
γαλάζιο, αψύ αίμα, ήλιο και πράσινο ως 
να μου δέσει την ψυχή όπως την πέτρα 
του, ως να χαράξει στην καρδιά μου τις 
βαθιές χαράδρες του, να σχηματίσει μες 
στη ζωή μου δώδεκα κορφές να βγαίνουν 
απάνω με μοναδικό μου όνειρο τον 
ήλιο».

«Η μαμή που μ’ έφερε στον κόσμο 
πήρε γι’ ανταμοιβή της μια οκά λάδι και 
μια μπόλια πορτο κάλια».

Έτσι απλά ζωγράφισε την αυγή της 
ζωής του, αλλά και τον περίγυρο που τον 
συνόδευε ως το τέλος, ο αγνός, ο σεμνός 
και ευαίσθητος ποιητής που έφυγε από 
κοντά μας.

Ένα πρόσωπο χαρακωμένο από τις 
οδύνες του κόσμου, ψυχή τρυφερή, που 
έφυγε αντικρύζοντας τις κορφές του Τα-
ϋγέτου, κάνοντας μια σκληρή, βασανι-
στική και αγωνιστική πορεία μαζί.

Την πέτρα της γης που τον γέννησε, 
μεταβάλλει με τους στίχους του σε που-
λιά και λουλούδια.

«Όλο το φως της είχεν η ομορφιά πα-
ντού σκορπίσει κι όλα τα νιώθαμε σα φως 
ως την ψυχή να φτάνουν. Το καθετί με 
πάθος είχαμε αγαπήσει σαν ακριβούς δι-
κούς μας που σε λίγο θα πεθά νουν...»

Τ’ όνομά του Νικηφόρος Βρεττάκος. 
Πάθος του η ποίηση.

Ας τα θυμόμαστε πάντα, ελάχιστος φό-
ρος τιμής σ’ αυτόν που τόσο μας λείπει.
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης

• Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ., θα πραγματο-
ποιηθεί η Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε μέλη της Ένωσης και σ’ 
εκείνους που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό, Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού Μαρτυρίας, έτους 2018. 
Η Εκδήλωση θα γίνει στην ισόγεια αίθουσα MegArt Gallery, οδός Κα
σομούλη 102, Νέος Κόσμος (Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Αγ. Ιωάννης. 
Με τρόλεϊ Γραμμή 4 Άνω Κυψέλη – Αγ. Αρτέμιος. Στάση Μετρό Αγ. 
Ιωάννης).

• Στην ίδια αίθουσα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 
και ώρα 6.30 μ.μ., η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Κοπή Πρωτοχρονιά-
τικης Πίτας της Ένωσης.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης να μη λείψουν από τις 
δύο σημαντικές εκδηλώσεις, για να ευχηθούμε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ του 2019.

Νέα Χρονιά, Καλή Χρονιά
κι ένα σεμνό βραβείο,
ένα μεγάλο ευχαριστώ
φίλοι στο Προεδρείο.

Συλλογικά κι αθόρυβα
το κάθε τι φροντίζει,
τιμή και αναγνώριση
απ’ όλους μας αξίζει.

Όλα τα μέλη αγαπά
κι όλα τα προσέχει,

στις εκδηλώσεις είν’ εδώ
κανένας δεν απέχει.

Την κάθε μας προσπάθεια
στηρίζει και συγχαίρει,
στην κάθε επιτυχία μας,
σφίγγει θερμά το χέρι.

Συλλογικά κι αθόρυβα
το κάθε τι φροντίζει,
τιμή κι αναγνώριση
απ’ όλους μας αξίζει!...

Στο Προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Ένα μεγάλο ευχαριστώ

                        Χρυσάνθη Τίγγελη
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Υπάρχουν ευτυχώς ακόμη αξίες
Πρόσφατα έγινα αποδέκτης του περιοδικού ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Απρί-
λιος-Ιούνιος 2018, της Ενωσης Ελλήνων Λο γοτεχνών. Ενός περιοδικού, ιδιαίτερα 
καλαίσθητου στην εμφάνισή του, αρκετά επιμελημένου στην διάταξη της ύλης του 
και πλούσιου στη θεματογραφία.

Και επομένως εύκολα μπορεί ο κάθε μελετητής που θα προ σεγγίσει το τόσο προ-
σεγμένο πνευματικό αυτό δημιούργημα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκει-
ται για ένα αξιόλογο έργο που καλλιεργεί αξίες τις οποίες, δυστυχώς, δε βλέπουμε 
συχνά να αναδεικνύονται στη σημερινή εποχή. Γιατί με ευστοχία προβάλλει ένα 
τομέα όπως είναι ο πνευματικός και λογοτεχνικός, καταξιωμένος δε από τον πλού-
σιο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Αναδεικνύει πνευματικές αξίες, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων μας. Καλλιεργεί την 
άμιλλα και μάλιστα την ευγενή με την καθιέρωση λογοτεχνικών διαγωνισμών και 
αποτρέπει προπάντων τους νέους μας από φθοροποιές, ψυχικές συνήθειες, ιδιαίτερα 
για τη σημερινή μας εποχή.

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι άξιοι πολλών επαίνων οι δημιουργοί του 
ωραίου αυτού έργου που επιτελούν με την αμέριστη συμπαράσταση του ακούρα-
στου Προέδρου κ. Λευτέρη Β. Τζόκα.

Στυλιανός Μώκος, τ. Λυκειάρχης
Εφ. «Η ΣΕΛΛΙΑΝΗ», αρ. φ. 132/Απρίλιος-Ιούνιος 2018

* * * *

Η «Λογοτεχνική Δημιουργία»
Κυκλοφόρησε το τεύχος 208 (Ιούλιος Σεπτέμβριος 2018) της «Λογοτεχνικής Δη

μιουργίας». Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα περιοδικά τού είδους που κυκλο-
φορούν στον ελλαδικό χώρο με πλούσια όπως πάντα ύλη, η οποία δεν περιορίζεται 
μόνο σε ποιήματα και αφηγήματα συνεργατών της και άλλων, αλλά περιέχει και 
πολλή άλλη ενδιαφέρουσα ύλη.

Ιδιαίτερα για την επαρχία μας το τεύχος αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, διότι 
αναφέρεται σε θέματα που έχουν σχέση με τον τόπο μας, τους ανθρώπους του και 
κυρίως με την Σύναξη των Λογίων που πραγματοποιήθηκε στην Ανδρίτσαινα τον 
περασμένο Ιούλιο.

Για την εκδήλωση αυτή δημοσιεύει το περιοδικό την εισήγηση του Διευθυντού τής 
«Λ.Δ.» κ. Λευτέρη Τζόκα για την προσωπικότητα του κ. Αγαθοκλή Παναγούλια, 
ο οποίος ήταν και ο οικοδεσπότης της Σύναξης στην οποία τον ακτινογραφεί ως 
άνθρωπο με ήθος και αρετές τις οποίες δεν συναντάς εύκολα σε πολλούς άλλους. 

λ ογ ι α  α γαπ η ς . . .
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Προσέτι αναφέρεται στο συγγραφικό του έργο και την εν γένει καρποφόρα προ-
σπάθεια που κατέβαλε και καταβάλλει, αναφορικά με τους θαμμένους νεκρούς του 
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου στην αλύτρωτη Βόρειο Ήπειρο.

Στο περιοδικό δημοσιεύεται και η εισήγηση του Κοσμήτορα της Ε.Ε.Λ. κ. Τάκη 
Παν. Παπαδημητρίου, ο οποίος υπογραμμίζει τη συμβολή του κ. Παναγούλια, τόσο 
στην αναζήτηση εκείνων που δεν γύρισαν από το μέτωπο, αλλά και στην ταυτοποί-
ηση και στον ενταφιασμό άλλων στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου, στην Κλεισούρα 
και την Πρεμετή.

Επίσης το περιοδικό δημοσιεύει την εισήγηση του συμπατριώτη μας κ. Δημήτρη 
Πρίγγουρη με θέμα: «Η Ανδρίτσαινα, σύντομη αναδρομή στην ιστορία της», καθώς 
και το τακτικό, κατά έκδοση, ποίημα της συμπατριώτισσάς μας και Αντιπροέδρου 
της Ένωσης κας Πολυξένης Γιάχου.

Τέλος δημοσιεύει το ιστορικό τα ιδρύσεως της Σύναξης των Λογίων και της επί 
19 χρόνια διαδρομής της που υπογράφει ο κ. Παναγούλιας και το ρεπορτάζ αναφο-
ρικά με την φετινή Σύναξη.

Τέλος, το περιοδικό δημοσιεύει κι άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Κανατά, σχετικά με 
τον Επικούριο Απόλλωνα και διερωτάται είναι το πρώτο ή όγδοο θαύμα του κόσμου;

Στο τεύχος αυτό η «Λ.Δ.» δημοσιεύει και το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών κατά την περίοδο 2018-2019.

Εφ. «ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», αρ. φ. 228/Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018

* * * *

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ εκ βάθους καρδίας
Στον διακεκριμένο συγγραφέα, νοσταλγό Ποιητή της Ηπείρου και της Ευρυτανίας 
μας, στον υμνητή της αγάπης, της Πατρίδας και της οικογένειας (!), που στον εγγονό 
του Ορέστη δίνει αφειδώλευτα την ευχή του να διατηρήσει αέναη την ιστορική πο-
ρεία του τόπου μας, στον πρωτοπόρο που αγωνίζεται... «να ξεκολλήσει τον ήλιο 
από τη λάσπη...» Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Κύριον ΛΕΥΤΕΡΗ Β. 
ΤΖΟΚΑ ως δείγμα μεγάλου σεβασμού, θαυμασμού και αγάπης.
Αθήνα, 14/5/2018      Ηλίας Β. Ντζιώρας, Μαθηματικός-Πανεπιστημιακός (ΕΜ.Π.)

Πρόεδρος Πανευρυτανικής Ένωσης
Πρόεδρος Ιστορικού-Λαογραφικού «ΕΥΡΥΤΟΣ»

* * * *

Τιμής και αγάπης ένεκεν
Στον Ελευθέριο Β. Τζόκα, τον κατ’ αξίαν Πρόεδρο της Ε.Ε.Λ., που με τη γραφίδα 
αφήνει ανεξίτηλα ίχνη στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι της χώρας μας.
Αθήνα 15/7/2018            Α.Ε. Παπάς, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ.)
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Στον πρόεδρο Λευτέρη Β. Τζόκα
«Μεγάλη χαρά και επιβεβαίωση προήλθε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, όταν 
με το πρώτο μου βιβλίο και ένα προσχέδιο του παρόντος έγινα δεκτή ως Τακτικό 
Μέλος της. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της 
Ένωσης κύριο Λευτέρη Τζόκα για την ενθάρρυνση, τις πλούσιες μα και καταιγιστι-
κές διδαχές, καθώς και τους ορίζοντες που μου άνοιξε με τις πολύτιμες συμβουλές 
του».

Μαρία Χάλκου, τ. Σχ. Σύμβουλος-συγγραφέας 18 βιβλίων Μαθηματικών

* * * *
Αθήνα 10-11-2018

Προς το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
Αγαπητοί κύριοι,

Επιθυμώ και δημόσια να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών κ. Λευτέρη Τζόκα για τη μεγάλη συμβολή του στη συγγραφή του βιβλίου 
μου «Η Αλυσοδεμένη Βόρειος Ήπειρος» (εκδόσεις «Αίθρα», Αθήνα 2018).

Ο κ. Τζόκας, μόλις του ανακοίνωσα την απόφασή μου να γράψω το ως άνω ιστο-
ρικό βιβλίο, έσπευσε να με προμηθεύσει με φύλλα της εφημερίδας «Βορειοηπειρω-
τικό Βήμα», επισήμου οργάνου του Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικού 
Αγώνος, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, 
Πωγωνιανής και Κονίτσης, κ.κ. Ανδρέας, καθώς και με δύο βιβλία του μακαριστού 
Μητροπολίτου της ως άνω Μητροπόλεως Σεβαστιανού.

Με εκτίμηση,
Ευάγγελος Σπανδάγος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά Αίθουσα Διαλέξεων της Ένωσης, από 100-120 τ.μ., στον 
1ο, 2ο, 3ο όροφο, που θα βρίσκεται ανάμεσα στο τετράγωνο των οδών: Σόλω-
νος-Ομήρου-Σταδίου-Αιόλου-Πατησίων και Καποδιστριου. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο της Ένωσης, 210-3819571, καθημερινά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τον εμπλουτισμό με βιβλία μελών μας της Βιβλιοθήκης του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, όποιος επιθυμεί να προσφέρει στη βιβλιοθήκη, μπορεί 
να τα παραδώσει στο Γραφείο της Ένωσης (Ζ. Πηγής 2-4) μεταξύ των ωρών 
9.00-12.00 καθημερινώς και με την ευθύνη του μέλους μας λογοτέχνη-
αστυνόμου κ. Γιώργου Κλήμη θα δοθούν στη βιβλιοθήκη μέχρι τέλος Δεκεμ-
βρίου 2018.
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Με τις ευλογίες του παπα-Παύλου, 
αρχοντάρη ιερομόναχου, Κύ-
πριου στην καταγωγή, βρεθή-

καμε για λίγες ημέρες στην Ιερά Μονή 
Διονύσου, του Αγίου Όρους. Ο ίδιος με-

Λευτέρης Β. Τζόκας
ρίμνησε για την έκδοση του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟΥ και τύχαμε μιας απα-
ράμιλλης φιλοξενίας, που τον ευχαρι-
στούμε. Το φτάσιμό μας σημάδεψαν οι 
ηλιόλουστες φθινοπωρινές μέρες και η 
τακτοποίηση σ’ ένα δροσερό κελλί για 
να ξεκουραστούμε και να γαληνέψουμε 
το μικρό αυτό διάστημα ήταν αρκετό με 
προσευχή.

Το βράδυ της Κυριακής, ολονύχτιο τα-
ξίδι είχαμε με το λεωφορείο, από την 
Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη και βρεθή-
καμε στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής στις 5.30 το 
πρωί, για ν’ αναχωρήσουμε αμέσως για 
την Ουρανούπολη. Μετά την παραλαβή 
του Διαμονητηρίου στ’ όνομά μας, 
ήπιαμε έναν καφέ και στις 9.45 π.μ. με 
το φέρυ «Άξιον Εστί» ταξιδέψαμε για το 
επίνειο του Αγίου Όρους, τη Δάφνη, που 
φτάσαμε ύστερα από δύο ώρες.

Ακύμαντη η θάλασσα απ’ την αρχή 
και μας κάνουν συντροφιά οι γλάροι 
στο ταξίδι μας, που τους δίναμε ψωμιά 
και κουλούρια και τα έπαιρναν από τα 
χέρια μας. Αν τους ξέφευγαν, βουτού-
σαν στη θάλασσα για να τα πάρουν. Ο 
ήλιος πύρωνε στα μέσα του Οκτώβρη το 
κατάστρωμα του πλοίου, που επικρα-
τούσε το αδιαχώρητο και εμείς καταφέ-
ραμε από τους πρώτους, να βρούμε μια 

θέση, για ν’ απολαύσουμε το θαλασσινό 
ταξίδι μας...

Είμαστε στο «Περιβόλι της Παναγιάς». 
Το Άγιον Όρος είναι Κλήρος της Θεοτό-
κου Μαρίας, μητέρας του Χριστού. Ευ-
λογήθηκε από την ίδια, το Περιβόλι που 
ποτίζουν με την πίστη τους οι εκλεκτοί 
και αφοσιωμένοι στον Κύριο μοναχοί. Η 
φωνή που ακούστηκε απ’ ουρανού, είπε 
προς αυτήν: «Όσα προσαύξω Μήτερ μου, 
ούτως έσται σοι πάντα, εάν και αυτοί τα 

ΕΥΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
Στην Ιερά Μονή Διονύσου Αγίου ‘Ορους

Η Ι. Μονή Διονυσίου είναι ένα εννιαόροφο 
εκκλησιαστικό συγκρότημα για προσευχή.

Συντροφιά με το τελευταίο περιοδικό «Λογο-
τεχνική Δημιουργία» στη βεράντα της Μονής 
Διονυσίου.
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εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από του νυν 
και εξής έστω ο τόπος, ούτος κλήρος σος 
και περιβόλαιον σον και Παράδεισος, έτι 
δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σω-
θήναι, αλλά και προσφυγή και καταφύ-
γιον και λιμήν ατάραχος της μετανοίας 
των πεποφορτισμένων εν πολλαίς αμαρ-
τίαις».

Το Άγιον Όρος είναι μια από τις τρεις 
χερσονήσους της Χαλκιδικής, που απλώ-
νονται στα γαλανά νερά μεταξύ Θερμα-
ϊκού και Στρυμονικού κόλπου. Η χερσό-
νησος του Άθω έχει μήκος περίπου 60 
χιλιόμετρα, πλάτος 10-12 χιλιόμετρα 
και έκταση 332,5 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα. Το έτος 883 μ.Χ. θεωρείται η χρο-
νιά ορόσημο για τον μοναχισμό του 
Όρους, που ο αυτοκράτορας Βασίλειος 
ο Μακεδόνας, εξέδωσε σιγγίλιο, με το 
οποίο διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 
αίτημα. Με το αυτοκρατορικό έγγραφο 
απαγορεύτηκε η είσοδος όλων των λαϊ-
κών στο Όρος, ώστε να μπορούν με 
πάσα ησυχία ν’ αφιερωθούν στο Θεό οι 
μοναχοί. Αναγνωρίστηκε η ιερότητα του 
χώρου και ο Άθως απέκτησε σύνορα και 
έναν φύλακα των συνόρων του, τον Αυ-
τοκράτορα του Βυζαντίου, που το σιγ-

γίλιο αυτό σεβάστηκαν όλοι μέχρι σή-
μερα. Η ισχύς του αυτοκρατορικού εγ-
γράφου φθάνει μέχρι τις μέρες μας, 
αφού κανείς δεν μπορεί να επισκεφθεί 
το Άγιον Όρος, χωρίς να έχει άδεια πα-
ραμονής από την Ιερά Επιστασία, στην 
οποία πρέπει να παρουσιασθεί και να 
λάβει το ΔΙΑΜΟΝΗΤΗΡΙΟ.

Σήμερα το Άγιον Όρος συνεχίζει ν’ 
αποτελεί την «παρθένο νήσο» της Ορ-
θοδοξίας!... Οι είκοσι (20) μονές στολί-
ζουν την κατάφυτη χερσόνησο. Σύμ-
φωνα με το Καταστατικό απαγορεύεται 
η ίδρυση 21ης Μονής. Σε περίπτωση που 
ο αριθμός των μοναχών αυξηθεί σε τέ-

Ο Αεροπόταμος τώρα δαμάστηκε και δεν θα 
πλημμυρίσει πια. Μέχρι ψηλά οι τσιμέντινοι 
σχηματισμοί, που είναι έργο των πολιτικών μη-
χανικών, Μοναχών της Ι. Μονής Διονυσίου.

Η Μονή Διονυσίου από την ανατολική πλευρά 
με το δύσκολο ανηφόρι.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 209

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9

τοιο βαθμό, ώστε να μην επαρκούν οι 
Μονές, τότε αυτοί κατοικούν σε κελιά 
και σκήτες. Στο Άγιον Όρος σήμερα δεν 
υπάρχουν ιδιόρρυθμες μονές, αλλά, όλες 
είναι κοινόβιες. Η ζωή είναι αυστηρή και 
οργανωμένη. Πέραν από τις είκοσι μο-
νές υπάρχουν και άλλα μοναστικά κα-
θιδρύματα πάνω στην Αθωνική χερσό-
νησο. Τα καθιδρύματα αυτά λειτουρ-
γούν ως εξαρτήματα των μονών και εί-
ναι: Οι σκήτες, τα κελιά, οι καλύβες, τα 
καθίσματα και τα ησυχαστήρια ή ασκη-
ταριά, που βρίσκονται σε απόκρημνους 
και ερημικούς τόπους, κυρίως στο νότιο 
μέρος της Αθωνικής χερσονήσου, ο πε-
ρίφημος οικισμός «Καρούλια». Οι Μο-
ναχοί έχουν τη θεία χάρη και την ευλο-
γία της Παναγίας! Είναι οι «κυψέλες 
των ακούραστων μελισσών που προσφέ-
ρουν απλόχερα το μέλι τους». Μέλισσες 
είναι οι μοναχοί που εργάζονται και 
προσεύχονται ακατάπαυστα για τη θεία 
χάρη και την παγκόσμια ειρήνη στον 
κόσμο!...

Πέραν των Ιερών Μονών και τα καθι-
δρύματα που αναφέραμε παραπάνω, 
στις Καρυές σήμερα (πρωτεύουσα του 
Άθω), που είναι όλες οι αρχές, είναι η 
«Αθωνιάδα Ακαδημία», που παλιότερα 
ήταν στη Μονή Βατοπαιδίου και είχε 
ιδρυθεί το 1753. Πρώτος καλείται να τη 
διευθύνει, ο Μεγάλος Διδάσκαλος του 
Γένους Ευγένιος Βούλγαρης. Είχε προ-
σφέρει πολλά, αλλά στα 1772 τον βρί-
σκουμε στην αυλή της Μεγάλης Αικατε-
ρίνης της Ρωσίας, τιμημένο, βιβλιοθηκά-
ριο και συνεργάτη της. Θα μείνει κοντά 
της ως το τέλος του ρωσοτουρκικού πο-
λέμου. Μετά τον πόλεμο, υπακούοντας 
στη θέλησή της, δέχεται να χειροτονηθεί 

διαδοχικά ιερομόναχος και επίσκοπος, 
και παίρνει την Αρχιεπισκοπή Σλαβινίου 
και Χερσώνος, που ιδρύθηκε τότε στην 
Ουκρανία. Σ’ ένα γράμμα του περιγρά-
φει τη γοητεία του Αγίου Όρους· είναι, 
βέβαια, κι η μοναξιά και η απραξία της 
ψυχής· αλλά είναι ιδίως η φύση: «Εδώ 
και ύδατα καλλίρροα και αήρ ευκρατέ-
στερος, και αύρα ποντιάς, το περιέχον 
ημάς καταψύχουσα· άλση τε συνηρεφή 
και κατάσκια πανταχόθεν, και χλόη αει-
θαλής, την όρασιν κατατέρπουσα· φυτών 
δε είδη παντοία, ελαίαι, άμπελοι, δάφναι, 
μυρσίναι. Σιγώ τάλλα, τα μεν εις τροφήν, 
τα δε εις τρυφήν, γης υγιαινούσης βλα-
στήματα· και πτηνών στίφη καλλικελά-

Εικόνα της Παναγίας «του Ακαθίστου» από 
κηρομαστίχη είναι έργο του Αποστόλου 
Λουκά και βρίσκεται στην Ι. Μονή Διονύσου.
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δων· εν οις πολλή η αηδών και ο κόσσυ-
φος, και η χελιδών, ταις φωναίς των τήδε 
κακείσαι περιιόντων και επ’ αδείας με-
λετώντων μουσοτρόφων τούτων νεανί-
σκων συναμιλλώμενα. Λιμενίσκος τε κεί-
ται υπό τον λόφον μικρός, εν μέρει και 
ετέρωθεν άκρα προβλήτις... θάλασσά τε 
υπεστρωμένη κυκόθεν, νυν μεν γαλη-
νιώσα και κρυσταλλίζουσα· νυν δ’ υπο-
φρίσσουσα και προς το ούλον υποτραχυ-
νομένη· νυν δ’ επαφρίζουσα και εκ μυ-
χών αυτών ταρασσομένη, άλλοτε άλλως 
ποικίλον παρίσταται θέαμα».

Από τη Δάφνη αναχωρήσαμε αμέσως 
μόλις φτάσαμε με το φέρυ «Αγία Άννα» 
για την Ι. Μονή Διονύσου. Από μακριά 
βλέπουμε τη Μονή Σιμωνόπετρας με 
δέος, αφού είναι κτισμένη επιβλητικά 
σε υψόμετρο 230 μέτρων και προκαλεί 
το ρίγος, το φόβο, την έκπληξη και το 
θαυμασμό σ’ όλους. Τη βλέπουμε απ’ 
τον αρσανά να βρίσκεται μεταξύ ουρα-
νού και γης. Ένα τολμηρό επταόροφο 
οικοδόμημα σκαρφαλωμένο σε σκληρό 
πύργινο βράχο να έχει επιβλητική με-
γαλοπρέπεια. Στη συνέχεια το καράβι 
προσεγγίζει τον αρσανά της Ι. Μονής 

Οσίου Γρηγορίου. Φτάνουμε σε λίγο 
στην Ι. Μονή Διονυσίου. Κατεβαίνουμε 
απ’ το πλοίο οι προσκυνητές. Είναι 
κτισμένη η Μονή σε βράχο ογδόντα μέ-
τρων πάνω από τη θάλασσα και είναι 
ένα εννεαόροφο συγκρότημα. Η μονή 
είναι απόρθητη, καθώς βρίσκεται σε 
απόκρημνη τοποθεσία που ήταν δύ-
σκολο να την προσεγγίσουν οι πειρα-
τές. Αντικρύσαμε την ηρεμία της γαλά-
ζιας θάλασσας από τη μια και από την 
άλλη την άγρια ομορφιά της φύσης με 
τον χείμαρρο Αεροπόταμο, τις χαρά-
δρες και τα δέντρα γαντζωμένα πάνω 
στους σκόρπιους βράχους που ορθώνο-
νται τριγύρω. Τώρα, όλα αυτά τιθασεύ-
τηκαν και δεν θα πλημμυρίσουν ξανά 
όπως κάποτε. Οι πολιτικοί μηχανικοί, 
μοναχοί, που έχει πολλούς, έβαλαν το 
χεράκι τους. Εδώ και πολλά χρόνια δι-
αμορφώθηκαν όλα και συνεχίζουν, όσα 
βλέπει το μάτι μας, μέχρι ψηλά με τσι-
μέντινους σχηματισμούς και ο «ΤΙ-
ΤΑΝ» με τα τσιμέντα έχει εγκαταστα-
θεί για τα καλά, μέχρι πάνω που ανε-
βήκαμε στο όρος Άθω.

Παρά την ταλαιπωρία μας και την ολο-
νύχτια κούραση τη σωματική, συναισθή-
ματα ουράνιας γαλήνης μας συνεπαίρ-
νουν. Μια ώθηση ν’ ανεβείς ψηλά σε οδη-
γεί, φτερό στον άνεμο, να περπατήσεις 
το δύσκολο ανηφόρι κι ας είσαι φορτω-
μένος τη βαριά τσάντα σου με τα προ-
σωπικά είδη. Είσαι στην κορυφή με τη 
μεγάλη πόρτα που διαβαίνεις, για να 
βρεθείς στο απόρθητο φρούριο της Μο-
νής. Η στενή αυλή, το καθολικό που είναι 
σκεπασμένο με χυτό μολύβι, το ψηλό κα-
μπαναριό κ.ά. Είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη του Τιμίου Ιωάννου Προδρόμου 

Στο απέναντι κάθισμα από τη Μονή ήταν το 
κελί του γέροντα, με το πλούσιο πνευματικό 
και συγγραφικό έργο Θεόκλητου Διονυσιάτη, 
που έφυγε από τη ζωή.
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και γιορτάζει στις 24 Ιουνίου. Ανεβαίνεις 
δεξιά τη σκάλα και βρίσκεται στο Αρχο-
νταρίκι, για να σε περιμένει ο παπα-
Παύλος, να σε βάλει σ’ ένα κελί με το 
χαμόγελό του, ο Αρχοντάρης. Ακόμα, 
ένα τσίπουρο, το λουκούμι και το νερό, 
πρέπει να κεραστείς.

Μικρή αναφορά κάνουμε για το μο-
ναστήρι. Κτίστηκε από τον Άγιο Διονύ-
σιο το 1366, από τον οποίο πήρε και τ’ 
όνομά του, με τη συνδρομή του Βυζα-
ντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου Γ΄ του 
Κομνηνού. Πολλοί προσέφεραν και χρη-
ματοδότησαν την Ι.Μ. Διονυσίου τα 
χρόνια εκείνα μέχρι σήμερα. Όπως ο 
Άγιος Νήφων, Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης και μετά Οικουμενικός Πατριάρ-
χης, που γύρισε σ’ αυτό, κοιμήθηκε και 
ενταφιάστηκε σε τάφο που βρίσκεται 
δίπλα στο Κοιμητήριο. Αν ανεβούμε τα 
εκατό περίπου πέτρινα σκαλοπάτια, θα 
βρεθούμε στη σπηλιά που φύλαγε κα-
ραούλι τη νύχτα από τον φόβο των πει-
ρατών. Δίπλα είναι το εκκλησάκι, που 
είναι αφιερωμένο στους έξι (6) μάρτυ-
ρες και τους έξι (6) Οσίους που αγία-
σαν στην Ι.Μ. Διονύσου. Στο καθολικό 

προσκυνούμε τα Άγια Λείψανά τους, 
μαζί με τον Σταυρό που έχει Τίμιο 
Ξύλο, το Δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννη 
Βαπτιστή, της Αγίας Παρασκευής, του 
Αγίου Ελευθερίου, του Στρατηλάτη Γε-
ωργίου Τροπαιοφόρου κ.ά. Στα πολύ-
τιμα κειμήλια του Καθολικού συγκατα-
λέγεται και η φορητή εικόνα της Πανα-
γίας «του Ακαθίστου», από κηρομα-
στίχη και αναδύει μύρο, του Αποστόλου 
Λουκά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο 
Πατριάρχης Σέργιος, το 626 μ.Χ., την 
εποχή του Αυτοκράτορα Ηρακλείου πε-
ριέφερε στα τείχη ανά την Πόλη, για να 
δώσει κουράγιο και θάρρος στους αγω-
νιστές κατά την πολιορκία της από τους 
Αβάρους, ψέλνοντας τον Ακάθιστο 
Ύμνο. Την εικόνα αυτή αφιέρωσε ο Αυ-
τοκράτορας Αλέξιος ο Κομνηνός στην Ι. 
Μονή Διονύσου. Από τη βεράντα της 
Μονής βλέπουμε απέναντι σ’ ένα κάθι-
σμα, το κελί που ζούσε μέχρι τελευ-
ταία, ο γνωστός σ’ ολόκληρη την Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό για την πνευ-
ματική και συγγραφική του δράση, γέ-
ροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης. Ήταν 
μία φωτεινή προσωπικότητα και για το 

Ανεβαίνοντας τα πέτρινα σκαλοπάτια, θα βρεθείς στη σπηλιά που έστηνε καραούλι από το φόβο 
των πειρατών, να μην προσεγγίσουν την Ι. Μονή Διονυσίου, ο Οικουμερνικός Πατριάρχης και 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άγιος Νήφων.
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έργο του έγινε σύμβολο. Πλήθος έργων 
εξέδωσε όσο ζούσε και βραβεύτηκε από 
την Ακαδημία Αθηνών...

Στη Μονή Διονύσου ο χρόνος κυλά 
όμορφα καθώς κινείσαι σ’ όλους τους 
χώρους και έξω της μεγάλης Πύλης να 
χαρείς τον ήλιο και ν’ ανηφορίσεις στον 
Αεροπόταμο, με τις δημιουργίες που συ-
νεχίζονται. Απερίσπαστος από κοσμι-

κούς κλυδωνισμούς, σε συνομιλία με τον 
εαυτό του, ζει κανείς όλο το μεγαλείο 
του ανθρώπου, ίδια κι απαράλλαχτα 
χρόνια τώρα. Αξίζει ένα ταξίδι για να 
χαρεί κάποιο τις φυσικές ομορφιές του 
Άθω. Έχεις την εντύπωση ότι η γη έχει 
ενωθεί με τον ουρανό κι έχουν γίνει ένα, 
αλλά και να ζήσεις ανεπανάληπτες στιγ-
μές στ’ Άγια τούτα χώματα!...

Άγιον Όρος

                               Λευτέρης Β. Τζόκας

Ανέβηκα ψηλά στους θεόρατους βράχους,
με την ψυχή και τα μάτια είδα,
τα πέτρινα Μοναστήρια και τα καμπαναριά,
τη γαλάζια θάλασσα στον Άθω ταξιδεύοντας.

Είχα ανάγκη να δρασκελίσω γι’ ανατάσεις,
τα πέτρινα σκαλοπάτια, στενές αυλές,
δρομάκια σκιερά με το θρόισμα οξυάς,
που βασιλεύει η γαλήνη του κόσμου...

Προσκυνητής ευλαβικός ασπάστηκα,
εικόνες Άγιες και της Παναγίας,
για ν’ ανοίξουν οι κλειδωμένες πόρτες
της ψυχής που καίει φλόγα ελπίδας.

Πορευόμενος εν δικαιοσύνη λαλών,
έλαβον ευλογία Κυρίου επί κεφαλή δικαίου,
τον ποιούντα μεγάλα και ανεξιχνίαστα,
λύτρωσαί με από συκοφαντίας ανθρώπων...
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Συνηθισμένος τύπος που τον συνα-
ντά κανείς περισσότερο στις μι-
κρές κλειστές επαρχιακές τοπικές 

κοινωνίες, όπου εκκολάπτεται, ευδοκιμεί 
και δραστηριοποιείται, ασκώντας όλα τα

Τάκης Παπαδημητρίου
φανερά και κρυφά του «χαρίσματα». Φυ-
σικά και δεν έχει καμιά σχέση με τον 
ώριμο, τον ενάρετο, τον ακέραιο άνθρωπο, 
για τον οποίο η αρετή δεν είναι συμβα-
τικό δημιούργημα της κοινωνίας, μια 
εφεύρεση ή ένα τέχνασμα του πολιτισμού, 
αλλά είναι στολίδι ανεκτίμητο και ζη-
λευτό, που ναι μεν είναι έμφυτη αλλά και 
καλλιεργείται με φροντίδα και κόπο.

Ο τύπος του φιλοκατήγορου και πικρό-
χολου κακολόγου είναι κατά κανόνα μικρο-
πρεπής, φθονερός, γεμάτος συμπλέγματα, 
ποταπός, ύπουλος και καταντά στον περί-
γυρό του ένας στυγνός συκοφάντης.

Δεν έχει και τόση σημασία ούτε η ηλι-
κία, ούτε τα γράμματα και η παίδευσή 
του. Αν είναι εγγράμματος, τόσο το χει-
ρότερο. Τότε γίνεται επικινδυνέστερος 
διότι ξέρει να κρύβεται, να ελλίσσεται, να 
«χτυπά» το ανυποψίαστο πολλές φορές 
θύμα και να αποσύρεται αμέσως, για... 
ξεκούραση και προετοιμασία της νέας 
του επιχείρησης, που δεν είναι τίποτ’ 
άλλο από το να φιλοκατηγορεί και πικρό-
χολα να κακολογεί, όποιον έχει βάλει 
στόχο και του κάθεται στο στομάχι!

Υποκριτής και φαρισαίος σε πρότυπη 
έκδοση, επιδείχνει μια φτιασιδωμένη ψευ-
δοεπίγραφη σεμνότητα και ταπεινότητα. 

Αν τον εξετάσεις βαθύτερα θα δεις μέσα 
του αλαζονεία, εξεζητημένη μεγαλορρημο-
σύνη και μισάνθρωπη κακουργία. Σκληρός 
και απότομος στη συμπεριφορά του προς 
τους άλλους, προσβλητικός στο λόγο του, 
περιφρονητικός τις πιο πολλές φορές για 
τους ανθρώπους με τους οποίους συγχρω-
τίζεται, κατακεραυνώνει κάθε «αντίπαλο» 
με τραβηγμένες υπερβολές, ηχηρές υπε-
ρεμφάσεις, εύκολες γενικεύσεις και σενα-
ριογραφικές φανταστικές κατασκευές, 
κλαδεύει εκ του ασφαλούς όποιον δεν 
γουστάρει και του μπαίνει στο μάτι, αδι-
αφορώντας αν τον αδικεί και τον εξουθε-
νώνει, αδυνατώντας ένας τρίτος να εξηγή-
σει την αιτία αυτής της σκαιότατης στά-
σης του κακολόγου.

Μονίμως εμφανίζεται «αδικημένος» από 
τους άλλους και «μειωμένος». Τότε παίρνει 
φόρα και εξεμεί με χυδαία ευτέλεια σκαι-
ότατους χαρακτηρισμούς, για τον άλλο. 
Ποιος; Αυτός ο «ευυπόληπτος», ο «σοφο-
λογιότατος», ο «σεμνός» και «ταπεινός», 
αλλά τόσο εμπαθέστατος θλιβερός κύριος! 
Που προκειμένου «να πάρει εκδίκηση» με 
απροσχημάτιστη ιταμότητα και ανατριχια-
στική αδιστακτικότητα, εξακοντίζει πρω-
τοφανείς ύβρεις εναντίον όποιου γουστάρει 
να σπιλώσει και να κατεδαφίσει!

Ειλικρινά, προσωπικά δεν μπορώ να 
ερμηνεύσω το θέλγητρο της σκαιότατης 
επίκρισης. Δεν μπορώ να εξηγήσω τον οί-
στρο, όχι της αρνητικής κριτικής, αλλά της 
απάνθρωπης κατεδαφιστικής εμπαθούς 
πρόθεσης. Επαναπαυόμενος ο θλιβερός 

Ανθρώπινοι χαρακτήρες
Ο φιλοκατήγορος, σπερμολόγος και πικρόχολος κακολόγος
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αυτός κύριος στην ανοχή (και τον φόβο;) 
των συνανθρώπων που τον πλησιάζουν και 
τον κάνουν παρέα, και την οποία ανοχή 
έντεχνα έχει... κατοχυρώσει με την υπο-
κριτική του συμπεριφορά, αποδύεται με 
διεστραμμένη ψυχική ικανοποίηση στην 
ιταμή φιλοκατήγορη τακτική του! Αλήθεια! 
Έχει ιερό και όσιο ένας τέτοιος άνθρωπος; 
Σε ποια κοινωνική, πολιτιστική και θεολο-
γική έννοια δικαιοσύνης πιστεύει;

Βλέποντας με φρικίαση τέτοιες επιδό-
σεις εμφιαλωμένης κακουργίας, δεν ξέρω 
αν πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον 
λυπηθούμε. Διότι μάλλον είναι βαριά ψυ-
χικά άρρωστος με αυτές τις βάναυσες 
εκφράσεις και ύβρεις που ξεστομίζει και, 
που φαίνεται να είναι απόρροια από τις 
άρρωστες προσωπικές ψυχώσεις που 
κουβαλά. Πώς αλλιώς να δικαιολογήσεις 
τις τόσες αυθαίρετες, αφηνιασμένες και 
δηλητηριώδεις αχρειότητές του στις 
οποίες καταναλίσκεται ηδονιζόμενος!

Κάτι πρέπει να γίνει με όλους αυτούς 
τους τύπους! Δεν μπορεί ατιμώρητα να 
συνεχιστεί αυτή η νοοτροπία και η πρα-
κτική. Δεν μπορεί να ανέχεται ο καθένας 
τη χωρίς λογική και ηθική ανασταλτική 
συμπεριφορά του κάθε ανισόρροπου και 
ασυνόρευτου τύπου και να δέχεται τον 
ψίθυρο, την υφέρπουσα καμουφλαρισμένη 
κακεντρέχεια, τη μισαλλόδοξη και γιγα-
ντωμένη μνησικακία, την καταστροφική 
ψυχωτική διαβολή και κατασυκοφάντηση 
κάθε συμπλεγματικού ψυχάκια! Όσο θα 
σιωπούμε εμείς τόσο οι φιλοκατήγοροι 
και πικρόχολοι κακολόγοι θα αποθρασύ-
νονται και θα οργιάζουν!

Υ.Γ. θλίψης: Βέβαια, πάντα θα μπορούσε 
κάποιος να τον ρωτήσει με ευθύνη: «Πού 
είναι αγαπητέ μου τα προσωπικά σας πα-
ραδείγματα ευθύτητας, η ακτινοβολία της 
προσωπικότητάς σας, η υψηλοφροσύνη 
σας, η προσωπική σας ανωτερότητα και το 
ατομικό σας ήθος;» n

Μόνο κοντά σου

                           Μαρία Χάλκου

Γλυκύτατη ζωή
Ατέρμονη γαλήνη
Μόνο κοντά σου

Τα λόγια σου άγγελοι προστασίας
Το χάδι σου φιλί ουράνιας παρουσίας

Γεμάτη χάρη η πλάση όλη
Μόνο κοντά σου

Σαν αεράκι τρυφερό γεννάς
το κύμα το απαλό

Και το όνειρο ξυπνάς σαν ντύνεσαι με φως
Μόνο κοντά σου
Μόνο κοντά σου

Μια ατέλειωτη ζωή
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1. «Το γλείψιμο είναι το όπλο του κο-
χλία. Απλά καταναλώνει σάλιο. Δε 
στοιχίζει ακριβά. Είναι ευφυές στρα-
τηγικό τέχνασμα».

Αθανάσιος Ε. Παπάς
2. Είναι δοκιμασμένο στον κοινωνικό 

στίβο. Είναι θα έλεγα η αντιγραφή 
του ζώου, από τον Homo sapiens.

3. Το ασπόνδυλο σαλιγκάρι κομπορρη-
μονεί: Στον Όλυμπο ανέβηκα: έρπο-
ντας, γλείφοντας και με τα κέρατά 
μου. Επιμύθιο: Το έρπειν, το γλείφειν 
και τα κέρατα είναι οι ωστικοί πύραυ-
λοι που εκσφεντονίζουν στον Όλυμπο 
τα πάσης φύσεως ασπόνδυλα ερπε-
τά-σαλιγκάρια».
Το γαστερόποδο: Ο κοχλίας, κοινώς 

σαλιγκάρι. Πορεύεται πάντα: Γλείφο
ντας, έρποντας και με τα κέρατά του.
Αγαπητοί αχάριστοι και αγνώμονες,

Ίσως προκαλέσω τη μήνη σας με την 
αναγωγή στο Χερσαίο Γαστερό ποδο, 
το κοινώς ονομαζόμενο και σαλιγκάρι. 
Γιατί ποια σχέση και συγ γένεια μπορεί 
να έχετε εσείς με τη συνομοταξία των 
μαλακίων; Ακόμα, αφού, εγκωμιάζω την 
αχαριστία και την αγνωμοσύνη, πώς 
μπορώ να ταυ τίσω ένα σαλιγκάρι με τέ-
τοιες σημαντικές ιδιότητες, που διαθέ-
τετε εσείς; Αυτό προσπαθώ να αναλύσω 

καταφεύγοντας φυσικά στη ζωολογία με 
καλές προ θέσεις και την ελπίδα να βρω 
τελικά ακλόνητα επιχειρήματα μέσα από 
τη βιοποικιλότητα για να τεκμηριώσω 
τις απόψεις μου. Δεν είναι φυσικά αμελη-
τέο το γεγονός ότι το σαλιγκάρι επι-
στρατεύει όλες τις βιολογικές αλλά και 
τις πνευματικές του δυνάμεις, ας πούμε 
καλύτερα τα ένστικτά του, μια και στε-
ρείται της περιβόητης πολιτισμικής 
«ώσμωσης» και στηρίζεται στις ενδογε-
νείς καταβολές του. Αυτές ενστικτωδώς 
εκδηλούμενες είναι πάντα αλάθητες 
και το βοηθούν να επιβιώσει, αλλά ταυ-
τόχρονα και να αυτοπραγματωθεί με 
στόχο την κατάκτηση του Ολύμπου. Ναι, 
και αυτό είναι εφικτό, ακόμα και σε ένα 
σαλιγκάρι που μπορεί να βρεθεί στην 
κορυφή και να δο κιμάσει την αμβροσία 
και το νέκταρ, που είναι προνόμιο των 
ολύμπιων Θεών και μάλιστα του Δία. 
Εδώ, αγαπητέ αχάριστε, βρίσκω κάποια 
ομοι ότητα με τις δικές σου στρατηγικές. 
Γιατί το πρώτο προσόν για να προσπε-
λάσει κανείς τα δυσθεώρητα ύψη και να 
συγχρωτιστεί με τους αθάνατους Θεούς 
του Δωδεκάθεου θα χρειαστεί αναστυ-
λώματα, δηλαδή «ξένα αναστυλώματα» 
όπως λέει ο ποιητής Γ. Δροσίνης.

Η κολακεία λοιπόν είναι, κατά τον Αί
σωπο, ένα ακαταμάχητο όπλο. Ποιος 

Ο αχάριστος, ο αγνώμων
και η συνομοταξία των μαλακίων-ασπόνδυλων-ερπετών που ανήκει και το 
χερσαίο γαστερόποδο: Το σαλιγκάρι: ο (κοχλίας) ή πώς το σαλιγκάρι κατα-
κτά ακόμα και τον Όλυμπο: Έρποντας, γλείφοντας και με τα τα κέρατά του. 
Δηλαδή: Ο κόσμος το ’χει τούμπανο και «εσείς» κρυφό καμάρι!!!
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μπορεί να αντέξει στην κολακεία; Ο κό
ρακας φυσικά απώλεσε την τροφή του 
για να αποδείξει, ότι εκτός από το σω-
ματικό του κάλλος, που αποδέχτηκε a 
priori, είχε και φωνή μελωδική, ήταν 
δηλαδή και καλλικέλαδος. Το σα
λιγκάρι όμως στερείται των προσό
ντων του κόρακα. Δεν έχει φωνή, έχει 
όμως γλώσσα και ακόμα εξασκημένη 
στο να γλείφει και να αφήνει πίσω του 
μάλιστα την κολλώδη ουσία από το σά-
λιο του. Γλείφει λοιπόν. Το γλείψιμο 
είναι ένα όπλο. Απλά καταναλώνει 
σάλιο. Δε στοιχίζει ακριβά. Είναι ευ
φυές στρατηγικό τέχνασμα. Είναι δο
κιμασμένο στον κοινωνικό στίβο. Εί
ναι, θα έλεγα, η αντιγραφή του ζώου, 
από τον Homo sapiens. Είναι ασφαλές 
εισιτήριο, ώστε με την αχαριστία και την 
αγνωμο σύνη να φτάσει κανείς στην κο-
ρυφή. Είναι, όπως λέμε, απλά μέσον 
προς σκοπόν. Ή αυτό που λέγεται συ-
νήθως ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 
Με το γλείψιμο το σαλιγκάρι θαυμα-
τουργεί. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι. 
Πήρε δη λαδή το πρώτο χαρτί από τη συ-
ντεχνία. Δε χρειάστηκε να κάνει εξεζη-
τημένες έρευνες. Απλά κινητοποίησε τη 
δεξιότητά του, δηλαδή το γλείφειν. Αυτό 
είναι μια διαδικασία, να σύρει τη γλώσσα 
του στο πέρασμά του επάνω στο κα
τάλληλο έδαφος και εν προκειμένω στον 
ευεργέτη του. Υγραίνεται έτσι στο πέρα-
σμά του ο δρόμος και γίνεται πιο προ
σβάσιμος. Δεν τον πληγώνει. Μεταφο-
ρικά δηλαδή το γλείψιμο είναι μια 
ασφαλής οδός για να αναρριχη θούν οι 
ανίκανοι και να φτάσουν στην κορυφή. 
Όμως είναι μάταιο. Γιατί το ύψος 
προκαλεί ίλιγγο. Αυτό που λέμε φέρνει 
ζαλάδα και αν πέσεις από ψηλά ελάχι-

στες ελπίδες έχεις να επιζήσεις. Αυτό 
φαίνεται χαρακτηριστικά στο τετράστιχο 
ενός σοφού που απευθύνεται σε όσους 
ζαλίζονται. Θα ήταν σωφρονέστερο να 
μείνει κανείς στα χαμηλά παρά να τσακι-
στεί πέφτοντας από τα δυσθεώρητα ύψη: 
«Όσοι ζαλίζονται πολύ, όταν ψηλά ανε
βαίνουν, θα ’καναν ίσως πιο καλά, στα 
χαμηλά να μένουν». Η κολακευτική δου-
λοπρέπεια των μετέπειτα αχάριστων επι-
διώκει την κατάκτηση της εύνοιας: «Γλεί-
φει συνέχεια το αφεντικό του μήπως και 
πάρει προαγωγή». Το γλείφειν επομένως 
είναι η τέχνη της ασφαλούς κατάκτησης 
της κορυφής. Κρίμα που δεν είναι γενι-
κευμένη ασθένεια. Αν ήταν επιδημία, τότε 
το σαλιγκάρι θα είχε πρόβλημα γιατί 
έπρεπε να επινοήσει άλλες στρατηγικές, 
που θα το δυσκό λευαν πολύ.

Το δεύτερο συστατικό στοιχείο της 
ανόδου είναι ότι το σαλιγκάρι έρπει. 
Το έρπειν αποτελεί γνώρισμα του σαλι-
γκαριού. Είναι δηλαδή, όπως τα ερπετά 
που σέρνονται στη γη. Το να σέρνεσαι 
είναι μια στρατη γική. Προκαλείς τον 
οίκτο. Για παράδειγμα είδατε τι κατά-
φερε ο όφις, πα ραπλάνησε και εξαπά-
τησε την Εύα και αυτή συνακόλουθα τον 
Αδάμ και χάσανε τον παράδεισο. Ελπί-
ζουμε το ερπετό αυτό, δηλαδή τον όφη 
να τον παρουσιάσουμε σε ειδικό κεφά-
λαιο στο μέλλον, αφού έχει περιληφθεί 
και σε διδακτορικές διατριβές Θεολό
γων, και μάλιστα προκάλεσε την κα
τάρα του Θεού. Έρπει λοιπόν και ο σα-
λίγκαρος και έρποντας διανύει μεγά λες 
αποστάσεις ανωφέρειες και κατωφέ
ρειες. Συνήθως όμως προτιμά τις ανω
φέρειες, τα ύψη, γιατί ελπίζει για καλύ-
τερη τροφή που δεν πρόλαβαν να τη 
λεηλατήσουν οι σαλίγκαροι συνάδελφοί 
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του, εκείνοι που δεν έρπουν! Έρποντας 
ανεβαίνει κανείς επί του ασφαλούς γιατί 
δεν μπορεί να σε απο σπάσει κανείς από 
το υπόστρωμα και τα υποστηλώματα. 
Έτσι επικράτησε και μεταφορικά να 
εννοούμε και τον χαμερπή άνθρωπο, 
που υιοθετεί μια δουλοπρεπή συμπε
ριφορά και με κολακείες και θωπεύ
ματα προ ωθείται στην κορυφή της ιε
ραρχικής κλίμακας, αφήνοντας τους 
ικανούς να διερωτώνται και να αγανα-
κτούν για την αναξιοκρατία, που επι-
κρατεί στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο σαλί-
γκαρος όμως μπορεί να είναι εντελώς 
αθώος, ως ζώον της κατηγορίας και της 
συνομοταξίας των μαλακίων, αφού δε 
διεκδικεί θώκους, ούτε γράφει διθυράμ-
βους για τους προϊσταμένους του.Έχουν 
βέβαια στόχους καθαρά βιολογικούς έρ
πουν και γλείφουν στο διηνεκές, χωρίς 
να αρπάζουν από τους ικανούς και τους 
«προικισμένους» τα officia και τον επι
ούσιον άρτον.

Το τρίτο σημαντικό όπλο του κοχλία 
είναι οι κεραίες του. Έχει δυο ζευγάρια 
κεραίες, που συστέλλονται και μπορούν 
να σμικρυνθούν, ώστε να αποκρυβούν 
στο κέλυφός του. Αυτές οι κεραίες είναι 
σημαντικές, γιατί μεταδίδουν στον κο-
χλία τα ερεθίσματα από το περιβάλλον 
του. Στις άκρες αυτών των κεραιών και 
μάλιστα σε εκείνες που είναι μακρύτε-
ρες στο πίσω μέρος, βρίσκονται τα μάτια 
του. Δεν θα μπορούσε φυσικά αυτό το 
άκακο ζώο να στερείται της όρασης. 
Εκείνο που είναι σημαντικό, αφορά το 
φύλο του. Ο  σαλίγκαρος λοιπόν είναι 
ερμαφρόδιτος. Πολλαπλασιάζεται με 
αβγά. Τέτοια αβγά αναφέρονται 6090 
και σε 1530 ημέρες γεννιούνται τα 
σαλιγκαράκια. Ζουν μέχρι 3 χρόνια 

και προτιμούν δροσερά μέρη. Εκεί  βρί-
σκουν άφθονη τροφή. Έξυπνα ζώα φαί
νονται, αφού ενστικτωδώς προτιμούν 
τα δροσερά και όχι τα άγονα μέρη, 
και ο νοών νοείτω.

Μια και αναφέρθηκα σε βιολογικά χα-
ρακτηριστικά του σαλιγκαριού και για να 
μη σας μείνουν πολλές απορίες, υπάρχουν 
διάφορα είδη σαλιγκαριών. Στα σαλι
γκάρια ανήκει και ο γυμνοσάλιαγκας. 
«Ως σαλιγκάρι αναφέρεται και ο γυμνο-
σάλιαγκας, που ανήκει στην οικογένεια 
των λειμακιδών αριωνιδών. Οι λειμακίδες 
έχουν ένα υποτυπώδες όστρακο σαν εξό-
γκωμα στη ράχη, που έχει σχήμα αβγοει-
δούς δίσκου. Οι αριωνίδες δεν έχουν κα-
θόλου όστρακο, αλλά κάτω από το ραχικό 
εξόγκωμα έχουν πολλούς ασβεστώδεις 
κόκκους. Οι γυμνοσάλιαγκοι εκκρίνουν 
μία βλεννώδη ουσία σαν σάλιο που χρη-
σιμεύει για να διατηρεί υγρή την επιφά-
νεια του σώματος τους και για να γλι
στρούν καλύτερα στις πέτρες και στα 
φυτά. Προτιμούν τα υγρά μέρη, το εύ-
κρατο και δροσερό κλίμα, αλλά είναι δι-
αδομένοι στα περισσότερα μέρη της Γης. 
Τα σπουδαιότερα είδη που απαντούν 
στην Ευρώπη είναι ο λείμαξ ο αγροδίαι-
τος (iimax agrestis) και από την οικογέ-
νεια των αριωνιδών ο αρίων ο πυρόχρους 
(arion rufus) και ο αρίων ο κηπαίος (arion 
hortensis)».

Οι κεραίες λοιπόν είναι όργανα ζωτι-
κής σημασίας για το σαλιγκάρι. Βέβαια 
μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι συ-
νειρμοί για τις κεραίες και τα κέρατα,. 
Τα κέρατα όμως του σαλιγκαριού δεν 
είναι όπως οι χαβλιόδοντες του ελέφα-
ντα, ούτε τα κέρατα του ρινόκερου κα-
θώς και άλλων ζώων. Οπωσδήποτε όμως 
μπορεί μεταφορικά να συνδυαστούν με 
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την ικανότητα που έχουν τα κέρατα κα-
θώς και τις συνέπειές τους! Η κοινωνία 
απαξιώνει τα κέρατα. Τι και αν βοά ο 
κόσμος όλος για το αμφίσημο των κερά-
των; Τι και αν τον απαξιώνουν οι πάντες, 
τον φέροντα κέρατα; Έτσι φτάνει στον 
Όλυμπο ο σαλίγκαρος. Δεν είναι απορίας 
άξιον; Δε διερωτάστε, πώς έφτασε στην 
υψηλότερη κο ρυφή; Η ερώτηση είναι εύ-
λογη. Ο καθένας περιμένει μια πειστική 
απάντηση. Πώς έφτασες σαλιγκάρι μου 
στον Όλυμπο; Φτερά δεν έχεις. Ελικό-
πτερο δεν έχεις. Ορειβάτης δεν είσαι. 
Νουν δεν έχεις. Πώς; πώς; πώς; Η απά-
ντηση είναι αποκαλυπτική. Τη δίνει το 
γλοιώδες γαστερόποδο. Ακούστε την για 
να θαυμάσετε τον τρόπο που ανεβαίνουν 
οι μετέπειτα πολύφερνοι και επιλή-
σμονες αχάριστοι και αγνώμονες: Στον 
Όλυμπο ανέβηκα: έρποντας, γλεί φοντας 

και με τα κέρατά μου. Επιμύθιο: Το έρ-
πειν, το γλείφειν και τα κέρατα είναι οι 
ωστικοί πύραυλοι που εκσφεντονίζουν 
στον Όλυμπο τά πάσης φύ σεως σαλιγκά-
ρια. Αλλά μην το καταδικάσετε. Δεν 
οφείλει τίποτε σε κανέναν. Γιατί και κέ-
ρατα διαθέτει. Και στο έρπειν είναι πα-
ντοδύναμος. Και στο γλείφειν αυτόνο-
μος. Ορισμένοι όμως αχάριστοι και 
αγνώμονες πώς θα δικαιολογή σουν τα 
κέρατα, το έρπειν και το γλείφειν; Μη 
θυμώσετε, γνωρίζουν όλοι οι περιοικού-
ντες στην Ιερουσαλήμ τις τρεις αυτές 
ιδιότητες, ποιος άλλος τις γνωρίζει; Εν 
κατακλείδι, θα ζητήσω συγγνώμη από το 
σαλιγκάρι ή σαλίγκαρο ή κοχλία ή γυ-
μνοσάλιαγκα της συνομοταξίας των μα-
λακίων-ασπόνδυλων- ερπετών, για τη 
μεταφορική του σημασία και την ανθρώ-
πινη ενσάρκωσή του!!! n

Αγαπώ το φως,
τον ήλιο, το φεγγάρι,
το χάραμα της ροδαυγής
που διαλύει το σκοτάδι.

Είναι η αγάπη ζεστασιά,
η ανθρωπιά πολύτιμο πετράδι.
ζεσταίνεται η καρδιά με φως
κι όλη η φύση λάμπει.

Φως είναι η ποίηση
και κάθε τέχνη υψηλή,

λουσμένη με θείο φως
γνώση και νους, είναι φως.

Αγαπώ το φως,
έχω ανάγκη από φως.
Το ψάχνω ψηλά στο άπειρο
στα βάθη της ψυχής.

Φως είναι η ζωή
η Ανάσταση·
που νίκησε το θάνατο
και γέμισε φως η πλάση.
Από το καινούργιο βιβλίο «Εμείς κι όχι εγώ»

Το φως

                                    Δήμητρα Παπαλιάκου
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Το 12ο Φεστιβάλ Αραχθείου Θεά-
τρου πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία από 7 έως 12 Αυγούστου 

στο Παλαιοχώρι Σκούπας Άρτας με 
ελεύθερη είσοδο.  Θα θέλαμε να κάνουμε 

Ρίτα Μυστακοπούλου-Νάστου
μνημόσυνο αναφορά στη Χρύσα Σπη-
λιώτη, μια καλλιτέχνιδα που έφυγε πρό-
ωρα από τη ζωή με τραγικό θάνατο στις 
καταστροφικές φωτιές στο Μάτι Αττι-
κής, η οποία θα ήταν μαζί μας στο Αρά-
χθειο Θέατρο με το έργο «Νικόλαος Μά-
ντζαρος».

Το φετινό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο 
σε δύο μεγάλες Κυρίες του ελληνικού 
πολιτισμού, στη συγγραφέα Πηνελόπη 
Δέλτα και στην τραγουδίστρια Σοφία 
Βέμπο.

Την Τρίτη 7 Αυγούστου η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στο θρυλικό Γεφύρι 
της Άρτας. Τα πέτρινα γεφύρια, φτιαγ-
μένα με την σοφία των παλιών μαστό-
ρων αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο 

της ιστορίας της πατρίδας μας.  Ήταν 
τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων που 
ζούσαν απόμακρα εκατέρωθεν των πο-
ταμών. Θέλοντας να αποτίσουμε φόρο 
τιμής στην παράδοσή μας, που αφορά σε 
παλιά κτίσματα, και εν προκειμένω στα 
γεφύρια, παρουσιάσαμε στο Αράχθειο 
Θέατρο την ιστορία του μεγάλου πολύ-
τοξου γεφυριού του Αράχθου ποταμού, 
που βρίσκεται στην Άρτα. Όταν έπεσε 
το γεφύρι της Πλάκας, η κοινή γνώμη 
συγκλονίστηκε. Όταν κατέρρευσε το Θε-
ογέφυρο, η είδηση έκανε το γύρο του 
διαδικτύου. Ακολούθησαν δεκάδες συ-

12ο Φεστιβάλ Αραχθείου Θεάτρου
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γκινητικές δηλώσεις και παρεμβάσεις. 
Τα υπεραιωνόβια γεφύρια αξίζουν όμως 
κάτι περισσότερο από επικήδειους μετά 
την καταστροφή: χρειάζονται μέριμνα 
και προστασία, διότι εάν καταστραφούν 
δεν θα μπορέσουν να ξαναστηθούν με 
τον ίδιο παραδοσιακό και μουσειακό 
τρόπο. Νιώθουμε όλοι μας χαρούμενοι 
γιατί ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες αποκα-
τάστασης του γεφυριού της Πλάκας.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ντοκυμα-
ντέρ του καταξιωμένου συμπατριώτη 
μας Βασιλείου Γκανιάτσα, που αφορά 
στην προαιώνια ιστορία του γεφυριού 
της Άρτας μέχρι τις μέρες μας. Στη συ-
νέχεια ο διακεκριμένος δημοσιογράφος 
κύριος Χρήστος Μέγας απήγγειλε το 
ποίημα που ο ίδιος έγραψε για το Γε-
φύρι της Άρτας.  Η βραδιά πλαισιώθηκε 
από παραδοσιακή μουσική, τραγούδι 
και χορό. Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες 
Σταύρος Καψάλης και Βασίλης Παπα
γεωργίου με το συγκρότημά τους, ο 
Κώστας Κωσταγιώργος στο βιολί, ο 
Σπύρος Αλεύορντας στο ντέφι, ο τρα-
γουδιστής Μάκης Κιάμος, το πολυφω-
νικό συγκρότημα υπό τη διεύθυνση του 
διακεκριμένου καλλιτέχνη Βαγγέλη Κώ
τσου με συμμετοχή της Σταυρούλας 

Αηδόνη, το χορευτικό των Μερακλήδων 
με χοροδιδάσκαλο το Βασίλη Γκαρ
τζώνη και η χορευτική ομάδα του Γυ-
μνοτόπου με χοροδιδάσκαλο το Νίκο 
Τόλη.

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το εργα-
στήρι θεατρικών σπουδών Λαμπιόνι 
Θεσσαλονίκης της Αννίτας Γκαϊτατζή 
παρουσίασε την θεατρική παράσταση 
για μικρούς και μεγάλους «Το Παρα
μύθι δίχως όνομα» της Ελληνίδας συγ-
γραφέως Πηνελόπης Δέλτα. Το έργο μας 
διδάσκει όλα αυτά που οφείλουμε να 
γνωρίζουμε. Είναι μια αλληγορική ιστο-
ρία με πάντα επίκαιρα μηνύματα. Είναι 
ένα πολιτικό παραμύθι, είναι μια Πλα-
τωνική Πολιτεία για παιδιά, είναι η ιστο-
ρία μιας παραμυθένιας πατρίδας, της 
Ελλάδας.

Η Πηνελόπη Δέλτα είναι πιστή, όπως 
το όνομά της, στις ιδέες της μέσα στο 
βιβλίο, πιστή μέχρι το θάνατο σε όλα 
όσα επέλεξε και σε αυτά που τόσο με-
θοδικά προτείνει.

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου, επ’ ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από το 
θάνατο της εθνικής μας τραγουδίστριας, 
πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση 
ΚΑΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, 
αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο, η οποία 
με τα τραγούδια της εμψύχωνε το λαό 
και τους στρατιώτες μας κατά τον πό-
λεμο του ’40 και τα θέατρα της εποχής 
έσφυζαν από κοινό, που πήγαινε να 
αντλήσει ελπίδα. Εκτός από αυτά, τρα-
γούδησε και τραγούδια του έρωτα και 
ψυχαγωγίας. Είχαμε την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουμε τα τραγούδια της από 
την γνωστή και καταξιωμένη τραγουδί-
στρια Νάντια Καραγιάννη πλαισιωμένη 
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από τους Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί, 
Θάνο Θάνου στο πιάνο και Σπύρο Νίκο 
στο ακορντεόν.

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου πα-
ρουσιάστηκε η παράσταση «Τα αστέρια 
του Χθες» με τους Γιάννη Τσιτουρίδη 
και Τίσσα Βασιλάκη. Πρόκειται για ένα 
μουσικοθεατρικό νοσταλγικό ταξίδι στη 
χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματο-
γράφου, μέσα από τις μιμήσεις μεγάλων 
μας ηθοποιών και τραγουδιστών σε κεί-
μενα Κ. Παπαπέτρου, Τ. Βασιλάκη και Γ. 
Τσιτουρίδη.

Το Σάββατο 11 Αυγούστου δόθηκε η 
θεατρική παράσταση Το μυστικό Κλειδί, 
βασισμένο στο μυθιστόρημα της Πηνελό-
πης Δέλτα «Η καρδιά της Βασιλοπού
λας».  Πρόκειται για ένα υπέροχο έργο, 
της συγγραφέως που σημάδεψε με την 
πένα της την Ελλάδα του 20ού αιώνα 
και όχι μόνο. Με σεβασμό, αγάπη, σύγ-
χρονη ματιά και μεράκι μεταφέρεται 
αυτό το μοναδικό διήγημα στη σκηνή, 
πλαισιωμένο με ζωντανή μουσική, ευρη-
ματικά σκηνικά-κοστούμια και μαγικούς 
φωτισμούς... 

Είναι ένα κλασικό έργο που προσεγ-
γίζει την σύγχρονη πραγματικότητα της 

έλλειψης συναισθημάτων. Μια ατμο-
σφαιρική παράσταση γεμάτη έντονες 
στιγμές, γρήγορες εναλλαγές και όμορφη 
μουσική που θα αγγίξει την ψυχή 
όλων...

Οι ηθοποιοί, ζωντανεύοντας τους ρό-
λους με μαεστρία, προκαλούν μικρούς 
και μεγάλους να ταξιδέψουν στο παρα-
μύθι και να αναζητήσουν το νόημα της 
ζωής... την αγάπη.

Λίγα λόγια για το έργο: Μια φορά κι 
έναν καιρό σ’ ένα μεγάλο νησί ήταν ένας 
Βασιλιάς καλός. Ένα πρωί λοιπόν, έμαθε 
με χαρά ο λαός όλος πως γεννήθηκε στο 
παλάτι μια Βασιλοπούλα. Όλοι εύχονταν 
στη μικρή. Πρώτη ήρθε η Μοίρα και ευ-
χήθηκε στη μικρή να μην έχει καρδιά, να 
μην νιώθει. Όλοι λυπήθηκαν, όμως μετά 
ήρθε η Ζωή συμπληρώνοντας πως αν η 
Βασιλοπούλα ήθελε, μπορούσε να βρει 
ξανά την καρδιά της. Και της έδωσε ένα 
κλειδί. Μεγαλώνοντας και μη νιώθοντας 
ακόμα χαρά, λύπη ή αγάπη, παίρνει την 
απόφαση ακολουθώντας αυτό το κλει-
δάκι, να αναζητήσει την καρδιά της. Ένα 
ταξίδι γεμάτο δοκιμασίες ξεκινά κι η δι-
καίωση δεν αργεί να έρθει.
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Σκηνοθεσία: Νίκος Χρηστίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Φώτης Σπύρος, 

Φιλίτσα Καλογεράκου, Μελίνα Σπε-
τσιέρη, Νίκη Λειβαδάρη, Γιάννης Παπα-
θανασίου, Νίκος Χρηστίδης 

Την Κυριακή 12 Αυγούστου ο Σύλ-
λογος Αστρονομίας και Διαστήματος 
Άρτας Αστρολάβος μας μετέφερε σε ένα 
ταξίδι στον καλοκαιρινό έναστρο νυχτε-
ρινό ουρανό, με θέα τα υπέροχα Τζου-
μέρκα.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η διακεκρι-
μένη Δόκτωρ Αστροφυσικός κυρία Φιό
ριΑναστασία Μεταλληνού με θέμα 
«Περίπατος στο Διάστημα». Η κυρία 
Μεταλληνού παρουσίασε τη Σελήνη με 
τους κρατήρες της, το Πλανητικό Σύ-
στημα, με την πανέμορφη Αφροδίτη, το 
γίγαντα Δία, τον Κρόνο με τους δακτυ-
λίους του, τον απόμακρο Πλούτωνα και 
πολλούς ακόμη αστερισμούς. 

Ο Σύλλογος Αστρονομίας και Διαστή-
ματος Άρτας Αστρολάβος, πριν την ομι-
λία της διακεκριμένης Αστροφυσικού 
παρουσίασε βίντεο που έχουν επιμεληθεί 
μέλη του συλλόγου, ενώ μετά το πέρας 
της εκδήλωσης στήθηκαν τηλεσκόπια και 
το κοινό είχε την ευκαιρία να παρατηρή-
σει τον έναστρο ουρανό και τους πλανή-
τες του ηλιακού μας συστήματος.

Η βραδιά ήταν μαγευτική, ο ουρανός 
καθαρός και το θέαμα από το πέσιμο 
των περσίδων που συνέπεσε εκείνο το 
βράδυ, φανταστικό.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα-
ρουσία τους η υπουργός κυρία Όλγα Γε-
ροβασίλη, ο βουλευτής κύριος Βασίλης 
Τσίρκας, ο αντιπεριφερειάρχης κύριος 
Βασίλης Ψαθάς, ο τέως βουλευτής Άρτας 
κύριος Χρήστος Γκόκας, ο αντιδήμαρχος 

Παλλήνης κύριος Ιωάννης Μπάρπας, ο 
τέως δήμαρχος Ξηροβουνίου κύριος Λε-
ωνίδας Τσιάπαλης, ο περιφερειακός 
σύμβουλος Άρτας κύριος Παπαδημη-
τρίου, το μέλος της Πανηπειρωτικής 
Ομοσπονδίας κύριος Αντώνης Κοντός, το 
μέλος της Τζουμερκιώτικης Ομοσπον-
δίας κύριος Ανδρέας Ζιανίκας και πολ-
λοί πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτιστι-
κών συλλόγων της περιοχή, μεταξύ των 
οποίων και ο πρόεδρος της Νέας Κερα-
σούντας κύριος Τζίμης Καραβασιλείου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσοι βοήθησαν για την πραγματοποίηση 
του φετινού φεστιβάλ. Ευχαριστούμε 
πολύ όλους τους καλλιτέχνες που συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις του Αραχθείου 
για την προσφορά τους στον πολιτισμό. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Άρτας, 
στους πολιτιστικούς συλλόγους Σκούπας 
και Αγίας Μαρίνας και στην Αδελφό-
τητα, στον κύριο Γιάννη Μπάρπα, στον 
επιχειρηματία Ευάγγελο Χήτα, στο ζεύ-
γος Αθανασίου και Δώρας Νάκου, στο 
ζεύγος Σπυρίδωνος και Αργυρώς Κατσι-
ανά, στον κύριο Θεοφάνη Παπαιωάννου 
και στον Κύριο Στέφανο Κορτέσα, από-
στρατο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυ-
τικού. n
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Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και 
φέτος η 78η επέτειος του ΟΧΙ 
στην Αλβανία, στα δύο ανα-

γνωρισμένα στρατιωτικά κοιμητήρια πε-
σόντων του ’40, της Κλεισούρας και του 
Βουλιαρατίου Αργυροκάστρου.

Οι εκδηλώσεις τελέστηκαν υπό την αι-

Αγαθοκλής Παναγούλιας
γίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τί-
ρανα σε συνεργασία με τις αρχές της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας, όπως άλλω-
στε προβλέπεται από τη διμερή Διακρα-
τική συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας για 
τους πεσόντες του ΒΠΠ.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι Ελληνικών 
και Ομογενειακών φορέων, Συλλόγων, 
συγγενείς πεσόντων και πλήθος κόσμου 
από την Ελληνική μειονότητα της Αλβα-
νίας και από την Ελλάδα.

Το επίκεντρο των επετειακών εκδηλώ-
σεων ήταν το χωριό Βουλιαράτι ή Βου-
λιαράτες εκεί που βρίσκεται το μονα-

δικό με αναγνωρισμένους πεσόντες 
στρατιωτικό κοιμητήριο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων στις 10 το πρωί της 28ης Οκτω-
βρίου στο στρατιωτικό κοιμητήριο της 
Κλεισούρας έγινε επιμνημόσυνη δέηση 
στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου και κα-
τάθεση στεφάνου από τους επίσημους.

Το κοιμητήριο αυτό (για πρώτη φορά) 
από τις 12 Οκτωβρίου του τρέχοντος 
έτους φιλοξενεί στο χώρο του τα οστά 
573 Ελλήνων πεσόντων που προέρχονται 
από τις πρόσφατες εκταφές στο Ντρα-
γκότι Τεπελενίου.

Εκεί βρέθηκαν τα οστά 694 Ελλήνων 
πεσόντων και ένα μέρος των εκταφών 
αυτών (συγκεκριμένα 100) μεταφέρθη-
καν στο Βουλιαράτι και σε θρησκευτική 
τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 13 
Ιουλίου 2018 τάφηκαν στα οστεοφυλά-
κια του στρατιωτικού κοιμητηρίου.

Ακολούθως, στις 12.00 (τοπική ώρα), 
στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Βουλια-

Ο εορτασμός της 78ης επετείου του ΟΧΙ πέρα από τα σύνορα

Μερική άποψη του Στρατιωτικού  
κοιμητηρίου Κλεισούρας.

Στρατιωτικό κοιμητήριο  
Βουλιαρατίου-χώρος εκδήλωσης
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ρατίου, έγινε επίσημη δοξολογία και 
μετά από μία ώρα στο στρατιωτικό κοι-
μητήριο έγινε επιμνημόσυνη δέηση.

Ακολούθησε προσκλητήριο  πεσόντων, 
ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια εκ-
φώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας 
από την Πρέσβειρα της Ελλάδος στα Τί-
ρανα κυρία Ελένη Σουρανή.

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφά-
νων από εκπροσώπους της Κυβέρνησης 
της Ελλάδος και της Αλβανίας, των Ελ-
ληνικών και Ομογενειακών φορέων, των 
συγγενών πεσόντων και από Συλλόγους.

Το στεφάνι της Ενωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών κατέθεσε το τακτικό μέλος της 
Ενωσης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Αγαθοκλής Παναγούλιας.

Ο ίδιος, το πρωί της ίδιας ημέρας, 
έβαλε λουλούδια στους τάφους των πε-
σόντων και στα οστεοφυλάκια.

Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώ-
πησε η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μυρσίνη 
Ζορμπά.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη μαθητική 
εκδήλωση και την ανάκρουση των εθνι-
κών ύμνων Ελλάδος και Αλβανίας.

Προς το τέλος της εκδήλωσης ένα θλι-
βερό γεγονός διαδραματίστηκε μακριά 
από το χώρο της εκδήλωσης  (στα υψώ-
ματα του Βουλιαρατίου) και δεν έγινε 
αντιληπτό από τους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση.

Το μάθαμε πολύ αργότερα όταν πή-
ραμε το δρόμο της επιστροφής για τη 
Ελλάδα και μέχρι αυτή τη στιγμή που 
γράφεται το κείμενο αυτό οι συνθήκες 
θανάτου είναι αδιευκρίνιστες.

Ευχόμαστε το γεγονός αυτό να μην 
διαταράξει τις σχέσεις της Ελλάδος με 
τη γειτονική χώρα και να συνεχιστούν οι 
αναζητήσεις και οι εκταφές στις περιο-
χές του Αλβανικού χώρου, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων. n

Λουλούδια στους τάφους και τα οστεοφυλάκια των πεσόντων.

Κατάθεση στεφάνου από  
τον εκπρόσωπο της Ε.Ε,Λ.
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Γεννήθηκε στο χωριό Ποταμός 
Λευκίμης της Κέρκυρας το 1774. 
Γονείς του ήταν ο Αλέξανδρος 

Βούλγαρης και η Λουκία Πανδή. Σε 
ηλικία 7 χρονών, θα πάει στο σχολείο 

Στέφανος Αβραμόπουλος

της Αγίας Ιουστίνης στη Γαρίτσα, 
όπου μαθαίνει τα πρώτα γράμματα.

Κατά την πολιορκία της Κέρκυρας 
από τους Ρωσοτούρκους το 1799 θα 
εξουδετερώσει βλήμα που είχε πέσει 
δίπλα από τη λέσχη των ευγενών και 
δεν θα εκραγεί.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις άρχισαν 
στις 20 Νοεμβρίου 1798, όταν έφτα-
σαν στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα 
πλοία του ρωσοτουρκικού συμμαχι-
κού στόλου, που ως τότε ήταν απα-
σχολημένα στη Λευκάδα. Οι πρώτες 
επιθέσεις αποκρούστηκαν.

Η πολιορκία συνεχιζόταν με τον 
συμμαχικό στόλο να βομβαρδίζει το 
κάστρο της Κέρκυρας. Κοντά στο κά-
στρο του Σαν Τζιάκομο, ένα καφενείο 
ήταν γεμάτο κόσμο.

Έξω Γάλλοι, έσπρωχναν μια χειρο-
κίνητη άμαξα γεμάτη πυρομαχικά. Ο 
νεαρός σερβιτόρος Σταμάτης Βούλ-
γαρης, εκείνη την ώρα μετέφερε ένα 
δίσκο γεμάτο ποτά. Ξαφνικά μια 
οβίδα έπεσε ανάμεσα σε αυτόν και 
τους Γάλλους. Η θρυαλλίδα της οβί-

δας ήταν αναμμένη. Θα έσκαγε προ-
καλώντας έκρηξη των πυρομαχικών 
που βρίσκονταν στην άμαξα και θα 
τίναζε στον αέρα το μαγαζί, το θέα-
τρο και όλους όσοι ήσαν εκεί δίπλα. 
Ο Βούλγαρης, χωρίς να χάσει χρόνο, 
πέταξε το δίσκο, έκανε βουτιά πάνω 
στην οβίδα και με τα χέρια του έσβησε 
την θρυαλλίδα. Τη γλίτωσε με ελαφρά 
τραύματα στη χούφτα του. Το κατόρ-
θωμά του έκανε το γύρο του νησιού 
και έφτασε και στα αφτιά του στρα-
τηγού Σαμπό. Ζήτησε να φέρουν 
μπροστά του το νεαρό σερβιτόρο. 
Έκανε εκδήλωση προς τιμήν του, του 
έδωσε  δημόσια συγχαρητήρια και 
τον ονόμασε υπολοχαγό των εθελο-
ντών, με ανάλογο μισθό. Από σερβι-
τόρος ο Βούλγαρης βρέθηκε πολεμι-
στής.

Του βγήκε σε καλό, άνοιξε η τύχη 
του. Επέζησε ολόκληρη την περίοδο 
της πολιορκίας πολεμώντας στο 
πλευρό των Γάλλων και, μετά την 
αποχώρησή τους από την Κέρκυρα, 
τους ακολούθησε στη Γαλλία.

Ο προσωπικός φίλος του Ναπολέο-
ντα θα τον έχει υπό την προστασία 
του και θα τον βοηθήσει να σπουδά-
σει μηχανικός σε στρατιωτική σχολή 
σο Παρίσι. Το 1808 θα ονομασθεί 
υπολοχαγός του μηχανικού.

Το 1817 πολιτογραφείται Γάλλος. 

Σταμάτης Βούλγαρης
Από σερβιτόρος, Στρατιωτικός Μηχανικός
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Ταυτόχρονα σπουδάζει στο κολέγιο 
των «τεσσάρων Εθνών» και στην 
ιστορική και γεωγραφική υπηρεσία 
του γαλλικού στρατού, ενώ παίρνει 
αρκετά μαθήματα ζωγραφικής. Ένας 
πίνακάς του, που παρίστανε τον 
Οδυσσέα μπροστά στον βασιλιά των 
Φαιάκων Αλκίνοο, κοσμούσε κάποτε 
το ανάκτορο «Mon Repos».

Θα μαθητεύσει κοντά στον ονομα-
στό δάσκαλο της εποχής εκείνης στο 
Παρίσι Δαβίδ.

Ανέλαβε αποστολές στρατιωτικές, 
μεταξύ άλλων στα Ιόνια νησιά, όπου 
συνελήφθη από τους Άγγλους και φυ-
λακίστηκε στη Μάλτα. Όταν αποφυ-
λακίστηκε ανέλαβε νέα ειδική απο-
στολή για την Ήπειρο και την Αλβα-
νία και επιστρέφει στη Γαλλία για να 
πολεμήσει στο Βατερλώ. Μετά την 
ήττα του Ναπολέοντα αποσύρεται 
από το στράτευμα και επανέρχεται 
αργότερα με το βαθμό του ταγμα-
τάρχη. Πολεμά το 1823 στην Ισπανία 
και αργότερα στις Αντίλλες και στη 
Μαρτινίκα.

Η ελληνική επανάσταση του 1821 
δεν τον αφήνει ασυγκίνητο, ανήκο-
ντας στο επιτελείο του Μαιζών, έρχε-
ται στην Ελλάδα στις 8 Ιανουαρίου 
του 1828. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Κα-
ποδίστριας, εκτιμώντας την τεχνο-
γνωσία του, αναθέτει σ’ αυτόν να 
πραγματοποιήσει μελέτη σχετικά με 
την ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας 
στο Ναύπλιο και στη συνέχεια της 
ανέγερσης εκεί οικισμού για τους 
πρόσφυγες του πολέμου.

Ακολουθεί η ανάθεση και άλλων 
πολεοδομικών σχεδίων και η διαρρύθ-

μιση των πόλεων: Ναυπλίου, Τρίπο-
λης, Άργους, Ναυπάκτου, Ιτέας, Κο-
ρίνθου, Λιδωρικίου, Αιγίου, Πύλου και 
Αμαλιάδας.

Η κορυφαία όμως πολεοδομική ερ-
γασία του Βούλγαρη είναι ο σχεδια-
σμός της πόλης των Πατρέων. Προτεί-
νει συγκεκριμένα να ανεγερθεί στην 
παραλία, η οποία είναι πιο ελεύθερη 
και εκτεταμένη περιοχή, έχει σχήμα 
μεγάλου τετράπλευρου παραλληλό-
γραμου. Ξεκινά από την παραλιακή 
ζώνη και καταλήγει στις παρυφές της 
παλιάς Πάτρας. Δεκαεπτά (17) κάθε-
τοι ευρύτατοι ανηφορικοί δρόμοι δι-
σταυρώνονται με οκτώ (8) οριζόντι-
ους, διαιρώντας την πόλη σε εκατό 
(100) μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα.

Αν και το αρχικό σχέδιο δεν εφαρ-
μόστηκε πλήρως, η Πάτρα έγινε πο-
λεοδομικά μια σύγχρονη πόλη. Κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι οι ομοιό-
μορφες στοές που προστατεύουν τους 
πεζούς από τον ήλιο και τη βροχή, 
προοπτική που έδωσε στο σχεδιασμό 
του ο Σταμάτης Βούλγαρης. Παρ’ 
όλες, όπως είπαμε. τις τροποποιήσεις 
στο αρχικό σχέδιο, υπάρχουν σήμερα 
στην Πάτρα, στοές μήκους 14.000 μέ-
τρων. Πιθανότατα το μεγαλύτερο μή-
κος στοών στην Ευρώπη.

Την κάλυψη της οικονομικής δαπά-
νης για την δενδροφύτευση της Πά-
τρας θέλησε να την καλύψει οικονο-
μικά ο ίδιος ο Βούλγαρης.

Το 1836 αποσύρεται στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του την Κέρκυρα και στο 
χωριό Ποταμός, όπου πέθανε το 
1842. n
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Πού υπάρχει και πώς εκδηλώνεται η 
άφθαρτη εκείνη δύναμη που προ-
στατεύει το Ελληνικό Έθνος από τον 

αφανισμό του, χιλιάδες χρόνια τώρα; Οι Έλ-
ληνες, λαός γεννημένος στο ξημέρωμα 

Πολυξένη Χούση
της ανθρωπότητας και στη χαραυγή του 
πολιτισμού, δε σώνονται και δε λυγούν στο 
χρόνο απ’ τους ανέμους.

Ο αρχαίος Έλληνας, ο Έλληνας των Ρω-
μαϊκών και Βυζαντινών χρόνων, ο νεώτε-
ρος, ο σημερινός Έλληνας, είναι δεμένοι 
μεταξύ τους, σε μια αναπόσπαστη ακολου-
θία του «ζειν» και κατ’ επέκταση του «ευ 
ζειν», έτσι όπως αυτό ορίζεται από την 
άφθαρτη, φλογισμένη και μυστηριώδη 
ενέργεια του Ελληνικού πνεύματος. Του 
πνεύματος αυτού που καθοδηγεί τον τυφλό 
Όμηρο να χρωματίσει φωτεινά τον κόσμο, 
που ορμίζει το Μεγαλέξανδρο να σταθεί 
ηγέτης-φωτοδότης της Οικουμένης, που 
ωθεί το χέρι του Φειδία να σμιλέψει με φως 
την ελληνική πέτρα, που γεννά την Πλατω-
νική σοφία, το Αριστοτελικό φως, τη Σω-
κρατική ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, που 
προστάζει σε συγγραφή της μνήμης, τον 
Ηρόδοτο, το Θουκιδίδη, που χαρίζει υπερ-
βατική πνοή στον Αισχύλο, στο Σοφοκλή. 
Είναι το ίδιο ελληνικό πνεύμα που ξεχύνε-

ται πανταχόθεν στην Αθήνα, στο Μαρα-
θώνα, στη Σαλαμίνα, στην Ολυμπία, στους 
Δελφούς, στο Μυστρά, στην Κωνσταντινού-
πολη. Που πυρακτώνει τις ψυχές του Περι-
κλή, του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή, που 
φέγγει ακτινοβόλος δύναμη στο Μέγα 
Κωνσταντίνο, στην αυτοκράτειρα Θεο-
δώρα, στον Ηράκλειο, στον Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο, που εμπνέει τη διδαχή στον 
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, στον Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο, στον Μέγα Βασίλειο, στον 
Κοσμά τον Αιτωλό, στον Παπαφλέσσα· που 
σφαλίζει με γενναιότητα τον Κολοκοτρώνη, 
το Μιαούλη, τη Μπουμπουλίνα, τον Αν-
δρούτσο, το Διάκο, που πυρώνει την καρ-
διά και την πένα του Κοραή, του Ροΐδη, του 
Σολωμού, του Παλαμά, του Σεφέρη, του 
Ελύτη, του Ρίτσου. Το πνεύμα που υπαγο-
ρεύει αντρειωσύνη και τόλμη στον Παύλο 
Μελά, στον Παύλο Κουντουριώτη, στο Νι-
κόλαο Βότση. Το πνεύμα που επαναπροσ-
διορίζοντας την ισχύ του, δημιουργεί το 
έπος του 1940 και δηλώνοντας τη θαλασ-
σινή του επιβολή, κρατά διαχρονικά αδού-
λωτο και ισχυρό το ναυτικό των Ελλήνων.

Στη συνείδηση της Οικουμένης, το 
πνεύμα αυτό επιτάσει σεβασμό και παρα-
δοχή της υπεροχής του. Έτσι, ο Γκαίτε δι-
απιστώνει, ότι «η Ελλάδα για την ανθρω-
πότητα είναι ό,τι η καρδιά και ο νους για 

Ελληνική Παράδοση
Καταφυγή και Κατεύθυνση

«Ακατάλυτη και τρομερή δύναμη, Ελλάδα! Χωρίς το δικό σου πνεύμα, τίποτα δε γίνεται 
στον κόσμο. Όλα τα γονιμοποιείς εσύ. Για μια στιγμή φαίνεται πως πεθαίνεις, κι άξαφνα 
παρουσιάζεσαι πάλι ολοζώντανη και δροσερή εκεί που δε σε περίμενε κανείς!»

Τζόκομο Λεοπάρντι, Ιταλός ποιητής (19° αι.)
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τον άνθρωπο», η εκτίμηση του Καρλ Μαρξ 
είναι, ότι «κάθε μέρα που περνάει γινόμα-
στε όλο και περισσότερο Έλληνες» και ο 
Βολταίρος ομολογεί, ότι «στην Ελλάδα 
οφείλουμε το πνεύμα μας και το σύνολο 
των αρετών μας».

Ο Έλληνας, «φυτρωμένος» στη γη της αρ-
μονίας, όπου ισοζυγιάζονται το χώμα με το 
νερό και ο αέρας με τον ήλιο, πλάθει ζωή και 
πλάθεται η ζωή του, με δύναμη και ισορρο-
πία. Αυτή η συμπαντική εύνοια, δίνει στον 
Ελληνα, προβάδισμα ισχύος πνευματικής 
που τον παρακινεί εξαρχής να αντιληφθεί 
την οικουμενική ανθρωπιστική αποστολή του 
και να την κάνει πράξη ζωής. Η γεωγραφική 
του θέση, στο σταυροδρόμι Ανατολής και 
Δύσης, τον «προικίζει» με τη δυνατότητα να 
επιλέγει και ν’ αφομοιώνει, στοιχεία άλλων 
πολιτισμών, που εμπλουτίζουν και ανανεώ-
νουν την αυτοσυνειδησία του.

Καθιερώνει όμως τους δικούς του ξεχω-
ριστούς υπαρξιακούς κώδικες, που του 
επιτρέπουν την αντοχή και τη διάρκεια στο 
χρόνο. «Είμαστε οι μνηστήρες του χρόνου 
και οι καταδικασμένοι του χώρου» λέει ο 
Ζήσιμος Λορεντζάτος.

Ο λαός των Ελλήνων, ως αυτόχθων σε 
μια γη που τον θέλει δικό της και συνέχεια, 
διαμορφώνει τη γλώσσα του, στοχάζεται, 
γράφει, φιλοσοφεί, εφευρίσκει, θρησκεύε-
ται, μάχεται, τραγουδά, χορεύει, και είναι 
αυτά, ο τρόπος που ζει στην πορεία των 
χρόνων, είτε ζει ελεύθερος, είτε αγωνίζεται 
για την ελευθερία του. Αυτό είναι το «ζειν», 
αλλά και το «ευ ζειν» που αποτελεί και 
την παράδοσή μας. Την παράδοση των Ελ-
λήνων. Μια παράδοση, που με απαρέγκλιτη 
συνέπεια, και μυσταγωγική τελετουργία 
τροφοδοτεί την ύπαρξή μας ανά τους αιώ-
νες, που σχηματοποιεί τη μεγαλοσύνη μας, 

που φανερώνει την ομορφιά μας, που πι-
στοποιεί την πνευματική μας δύναμη.

Μια παράδοση ασπίδα του Έθνους μας, 
που δεν μπορούν να μας πάρουν αν εμείς 
δεν την παραδώσουμε και μάλιστα σ’ έναν 
πόλεμο διαρκή και από έναν εχθρό πότε 
ορατό και πότε αόρατο, «αρχή και τέλος, 
παλιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πο-
λεμούν να μας φάνε τους Έλληνες και δεν 
μπορούνε· τρώνε από μας και μένει και 
μαγιά» λέει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, 
τον 19° αιώνα. Αυτή η «μαγιά» που μας 
επιτρέπει να υπάρχουμε και να συνεχί-
ζουμε ως λαός, ανιχνεύεται στη γλώσσα 
μας, στα ήθη, στα έθιμά μας, και είναι η 
δύναμή τους το ζωτικό συστατικό, που δί-
νει την αδιάσπαστη συνέχειά μας.

Ας πιαστούμε από τη δύναμη αυτή, να 
μεγαλώσουμε τις αντοχές μας. Οι παλαιότε-
ρες γενιές πειθαρχώντας στο εθνικό τους 
χρέος, ας μεταγγίσουν στους νεότερους, την 
«κραταιά» δύναμη, που επιτρέπει τη συνέ-
χεια του λαού μας, γνωρίζοντάς τους τη 
σπουδαιότητα, την ιδιαιτερότητα και την 
ομορφιά της ελληνικής παράδοσης. Παλαιό-
τεροι και νεότεροι, σε έναν κοινό τόπο, αντί-
στασης και δράσης για τη διαφύλαξη της 
ελληνικής μας συνέχειας, ας καταστήσουμε 
την παράδοσή μας καταφυγή των ελπίδων 
μας και κατεύθυνση των οραμάτων μας.

Και συμπορευόμενοι με τον Φώτη Κό-
ντογλου: «Όσοι απομείναμε πιστοί στην 
παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το γάλα 
που βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε, άλλος εδώ, 
άλλος εκεί, καταπάνω στην ψευτιά. Κατα-
πάνω σ’ αυτούς που θέλουνε την Ελλάδα 
ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χω-
ρίς μυρουδιά. Κουράγιο! Ο καιρός θα δεί-
ξει ποιος έχει δίκιο, αν και δεν χρειάζεται 
ολότελα αυτή η απόδειξη». n
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Οόμορφος νέος με τον φαρδύ λευκό 
χιτώνα διάβασε με θαυμασμό την 
επιγραφή στο υπέρθυρο της ξύλινης 

πόρτας: «Μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω».* 
Χτύπησε το σήμαντρο και πε ρίμενε με αγω-

Ευάγγελος Σπανδάγος
νία, παρά το γεγονός ότι η προαίσθησή 
του, του έλεγε ότι η μεγάλη πόρτα δεν 
θα ξανάκλεινε γι’ αυτόν. Ένας υπηρέ-
της του άνοιξε και τον οδήγησε στην 
αίθουσα των επισκεπτών. Δυο-τρεις 
άλλοι άνδρες κάθονταν σε έδρανα και 
περίμεναν να συναντήσουν τον φιλό-
σοφο. Μετά από λίγη ώρα ο νέος με το 
ωραίο πρόσωπο ειδοποιήθηκε να περά-
σει από το κατάλυμα του Σπευσίππου. 
Ο φιλόσοφος με την έντονα αρρενωπή 
εμφάνιση καθόταν πίσω από ένα τρα-
πέζι, κρυμμένος ανάμεσα σε κυλίν-
δρους από πάπυρο. Κοίταξε κατάματα 
τον επισκέπτη του. Η πρώτη εντύπωση 
ήταν καλή.

«Κάθισε», του είπε ευγενικά.
«Πώς λέγεσαι και από πού είσαι;».
«Ονομάζομαι Λασθένης και έρχομαι από 

την Αρκαδία», απάντησε με φωνή τρεμά-
μενη ο νεαρός.

Μετά από διάφορες ερωτήσεις, που 
σκοπό είχαν τη δημιουργία κατάλληλου κλί-
ματος, ο Σπεύσιππος του έδωσε ένα κομ-
μάτι πάπυρο, στο οποίο είχε χαραγμένο ένα 
ισοσκελές τρίγωνο.

«Μπορείς να αποδείξεις ότι το ύψος του 

τριγώνου χωρίζει το τρίγωνο σε δύο άλλα 
ίσα μεταξύ τους;».

Ο Λασθένης, με άνεση και χωρίς να σκε-
φτεί, διατύπωσε την απόδειξη. Θα έλεγε κα-
νείς ότι ήταν προετοιμασμένος ειδικά γι’ 
αυτήν. Ο Σπεύσιππος θαύμασε την ικανό-
τητα του υποψήφιου σπουδαστή και χωρίς 
χρονοτριβή, του είπε:

«Εύγε! Εισέρχεσαι στη Σχολή διότι έχεις 
και τις απαιτούμενες γνώσεις και την κρίση 
για να σπουδάσεις φιλοσοφία».

Ο νεαρός κοκκίνισε. Τρέμοντας υποκλί-
θηκε μπροστά στον Σπεύσιππο και κατευ-
θύνθηκε προς την πόρτα.

«Μια στιγμή», του είπε ο φιλόσοφος. 
«Νομίζω ότι κάπου σε έχω δει...».

«Δάσκαλε, κανείς λάθος», είπε με μεγάλη 
ταραχή ο νεαρός. «Χθες μόλις έφτασα από 
την Αρκαδία».

* * *
Ο Λασθένης από την επόμενη ημέρα άρ-

χισε να φοιτά στην Ακαδημία. Παρακολου-
θούσε τα μαθήματα των φυσικών φιλόσο-
φων της Σχολής και ήταν τέτοια η επίδοσή 
του, ώστε ο ίδιος ο μεγάλος Πλάτων ζήτησε 
να τον γνωρίσει.

Η συζήτηση του Λασθένους με τον με-
γάλο φιλόσοφο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 
διότι οδηγήθηκε στα στενά μονοπάτια της 
κοσμολογίας και της μεταφυσικής. Ο Πλά-
των έμεινε ενθουσιασμένος από την γνωρι-
μία του νεαρού σπουδαστή της Σχολής του. 
Κάτι όμως τον απασχόλησε μετά την ανα-
χώρηση του νεαρού. Η διαίσθησή του, άναψε 

Η εξαφάνιση του Λασθένους 

* Να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει γεωμετρία.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 209

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

μια μικρή φλόγα στη σκέψη, αλλά οι πολλές 
ασχολίες του, την έσβησαν γρήγορα. 

Η συμπεριφορά τού νέου σπουδαστή από 
την Αρκαδία ήταν λίγο περίεργη όταν βρι-
σκόταν μεταξύ των σπουδαστών της Ακα-
δημίας. Απέφευγε τις διάφορες ιδιωτικές 
συζητήσεις, ειδικά αυτές που αναφέρονταν 
σε ανδρικά θέματα, δεν πήγαινε ποτέ περι-
πάτους με τους συσπουδαστές του, ούτε 
επισκεπτόταν τα καπηλειά της αγοράς. Απ’ 
όλους τους φιλόσοφους της Σχολής προτι-
μούσε τον Σπεύσιππο, τον οποίο κοίταζε μ’ 
έναν τρόπο περίεργο και απροσδιόριστο. Σ’ 
αυτό συντελούσε κατά κάποιο τρόπο, η αφη-
γηματικότητα και η χροιά της φωνής του, 
που έκανε τους μαθητές του να τον ακούν 
αδιαμαρτύρητα για ώρες ολόκληρες... Μόλις 
ο Σπεύσιππος πρότεινε στο ακροατήριό του 
κάποια εργασία, ο Λασθένης έσπευδε να την 
αναλάβει και να τη φέρει σε πέρας.

Ο Σπεύσιππος δεν είχε ιδιωτική ζωή. Το 
σπίτι του ήταν κοντά στην Ακαδημία και, 
κατά σύμπτωση, απέναντι από το σπίτι του 
Λασθένους. Απέφευγε τις κοινωνικές σχέ-
σεις και τον ενδιέφερε μόνο η Ακαδημία. 
Δεν ήταν παντρεμένος και φαίνεται ότι στο 
σημείο αυτό ακολουθούσε τα ίχνη του θείου 
του, του Πλάτωνος.

* * *
Ένα χειμωνιάτικο βράδυ του έτους 367 π.Χ. 

ο Σπεύσιππος ζήτησε από τον Λασθένη να τον 
βοηθήσει στην ταξινόμηση διαφόρων κυλίν-
δρων. (Βλέπετε όλα τα περίεργα της ζωής γί-
νονται τα χειμωνιάτικα βράδια...) Ανεβασμένος 
σε μια σκά λα ο Λασθένης παραπάτησε και 
έπεσε. Πέφτοντας όμως, ο χιτώνας του σχί-
στηκε ακριβώς στο στήθος. Ο Σπεύσιππος βλέ-
ποντας την απρόσμενη εικόνα κραύγασε:

«Είσαι γυναίκα; Δεν είναι δυνατόν. Είσαι 
γυναίκα! Μας ξεγέλασες όλους... Μια γυ-
ναίκα στην Ακαδημία. Οποία ιεροσυλία...».

Η Λασθένια από την Αρκαδία κλαίγοντας 
εξομολογήθηκε στο φιλόσοφο ότι η αγάπη 
της για τη σπουδή, την ανάγκασε να κρύψει 
το φύλο της. Παρακάλεσε τον Σπεύσιππο να 
μην αποκαλύψει το μυστικό της. Το όνειρό 
της ήταν να ολοκληρώσει τη φοίτησή της 
στην Ακαδημία.

«Το ότι είμαι γυναίκα δάσκαλε», του 
είπε, «δεν σημαίνει ότι δεν έχω πνευματική 
συγκρότηση και υπόσταση. Μην ξεχνάς ότι 
η έκφραση της Σοφίας της Δημιουργού Δύ-
ναμης ταυτίζεται με γυναίκα».

Αμίλητος ο Σπεύσιππος τη βοήθησε να 
σηκωθεί, σκούπισε τα αίματα από μια μικρή 
πληγή του ώμου της κι άρχισε να βηματίζει 
νευρικά στην προσπάθειά του να τακτοποι-
ήσει τις σκέψεις του.

«Πήγαινε τώρα», της είπε με ύφος συ-
γκαταβατικό μετά από αρκετούς βηματι-
σμούς, και τη χτύπησε στην πλάτη φιλικά.

* * *
Ο Λασθένης φοίτησε κανονικά στην Ακα-

δημία. Μετά όμως την αποφοίτησή του χά-
θηκε. Κανείς δεν έμαθε τι έγινε. Ο πολυγρα-
φότατος φιλόσοφος Σπεύσιππος, ο αγαπη-
μένος ανιψιός και διάδοχος του Πλάτωνος, 
είπε αόριστα, όταν ρωτήθηκε, ότι επέστρεψε 
στην πατρίδα του την Αρκαδία.

Ο ίδιος μετά από λίγους μήνες από την 
εξαφάνιση του Λασθένους ανακοίνωσε το 
γάμο του με μια κοπέλα από την Αρκαδία 
που ονομαζόταν Λασθένια. Η Λασθένια 
έμοιαζε στον Λασθένη, αλλά αυτό κανείς 
δεν το πρόσεχε. Και γιατί να το προσέξει; 
Η Λασθένια είχε πλούσια κόμη και φορούσε 
έναν ωραίο εφαρμοστό χιτώνα που τόνιζε το 
ωραίο κορμί της. Ήταν γεμάτη από άδολη 
χάρη, ενώ η καλλιέργεια και η μόρφωσή της, 
έκαναν εντύπωση και προκαλούσαν αμέσως 
τη συμπάθεια σε όσους την γνώριζαν.

 n
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Εχει διατυπωθεί το ερώτημα: Το 
σχολείο είναι διδακτικό καθί-
δρυμα πρωτίστως και ακολού-

θως παιδαγωγικό ή αντιστρόφως παι-
δαγωγικό και, επομένως, και διδα-
κτικό;

Το ερώτημα φαίνεται απλοϊκό και

Αθανάσιος Παπαθανασίου

επουσιώδες, αλλά είναι βαθύ και ου-
σιαστικό. Έχει απασχολήσει και προ-
βληματίσει τους εκπαιδευτικούς, κυ-
ρίως τους δασκάλους της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, συνεπώς και τους 
γονείς.

Α΄ Απόψεις υπέρ του διδακτικού 
σχολείου
Χωρίς γνώση δεν μπορεί να κτιστεί ο 
κόσμος των ελπίδων μας.

Δεν πιστεύω, λέει Μ. Ράσσελλ, είναι 
δυνατόν ν’ ασκείται η νοημοσύνη χωρίς 
τη μετάδοση πληροφοριών ή οπωσδή-
ποτε την απόκτηση γνώσεων και χωρίς 
νοημοσύνη ο περίπλοκος σύγχρονος κό-
σμος μας δεν μπορεί να υπάρξει και 
ακόμη λιγότερο να προοδεύει.

Ο σπουδαίος ψυχολόγος, κοινωνιολό-
γος και παιδαγωγός Α. Νηλ, σημειώνει: 
Τα διπλώματα, δυστυχώς, υπάρχουν 
ακόμα για να αποδείχνουν τις ικανότη-
τές μας και πρέπει να έχουμε το κου-
ράγιο να τα παίρνουμε.

Β΄ Απόψεις υπέρ του παιδαγωγικού 
σχολείου
Πρώτα πρέπει να φροντίσουμε για την 
αληθινή ανατροφή και διάπλαση του 
παιδιού και την ψυχική του υγεία και 
έπειτα για τον πλουτισμό του με γνώ-
σεις. Δεν ταυτίζεται η μόρφωση με την 
πολυγνωσία. Σκοπός της εκπαίδευσης 
δεν είναι η μάθηση αχρήστων γνώσεων, 
αλλά η μόρφωση της ψυχής και η αγωγή 
του παιδιού σε χαρακτήρα.

Ο δάσκαλος, γράφει ο παιδαγωγός 
Π. Ξυντάρης, δεν είναι εκπαιδευτής, 
αλλά παιδαγωγός, γιατί έχει απέναντι 
του ζέουσες ψυχές, δυνάμεις ζώσες. Η 
μαθητική καρδιά, τα αγγελικά ζευγά-
ρια μάτια φωνάζουν: «Δάσκαλε, δεν εί-
μαι δοχείο, για να με γεμίσεις. Είμαι 
σπίρτο και φωτιά, για να με ανάψεις». 
Φωνάζει ο μαθητής: «Δάσκαλε.... τον 
ήρωά μου!» Χωρίς καμία αμφιβολία, 
έχουμε ανάγκη καλών προτύπων.

Γ΄ Σύνθεση των δύο απόψεων
Με την παραδοχή ότι παράγοντες της 
παιδαγωγίας είναι η διδασκαλία, η 
αγωγή και η παιδονομία, καθίσταται 
και εφικτή και ευκταία η σύνθεση των 
δύο απόψεων.

Από τον τεράστιο όγκο των γνώσεων 
υπάρχουν μερικές ουσιώδεις, που ο κα-
θένας πρέπει να ξέρει για να είναι χρή-
σιμο μέλος της κοινωνίας. Με αυτές είναι 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ TOT
Γνώση ή χαρακτήρα;
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καθήκον του σχολείου να εφοδιάσει τα 
παιδιά. Όμως, η άποψη ότι η δουλειά του 
δασκάλου είναι να συμπιέσει στα μυαλά 
των παιδιών συγκεκριμένα γεγονότα, συ-
νταγές και ιδέες είναι παράλογη και βλα-
βερή. Αυτή η μάθηση δεν είναι πραγμα-
τική, δεν είναι πλήρης, δεν είναι ορθή. Και 
πάνω απ’ όλα δεν είναι χρήσιμη.

Η αποθέωση της ύλης οδηγεί σε 
ακρότητες εις βάρος των μαθητών, 
ακρότητες και καταπίεση εις βάρος και 
των δασκάλων.

Ο δάσκαλος δεν μεταδίδει μόνο γνώ-
σεις. Εμπνέει διαθέσεις, υποβάλλει 
μορφές συμπεριφοράς. Εμφυτεύει 
αξίες. Αγωνίζεται να εφοδιάσει τους 
μαθητές του με γνώσεις απαραίτητες, 
όχι μόνο για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους ανάπτυξη αλλά 
αναγκαίες και για το χτίσιμο μιας στέ-
ρεης προσωπικότητας, χρηστού ήθους, 
ώστε να γίνουν πρότυπα φλεργίας, 
υπευθυνότητας, συνεργατικότητας.

Το σχολείο πρέπει να μάθει στους 
μαθητές μεθόδους εργασίας και μάθη-
σης, και συγχρόνως να ενσταλάξει στις 
ψυχές τους έφεση για μόρφωση και 
πνευματική καλλιέργεια.

Ο μεγάλος παιδαγωγός Πεσταλότσι 
παροτρύνει: Ας φροντίζουμε για μία 
ολοκληρωμένη αγωγή, που θα διαμορ-
φώνει την καρδιά, το νου και το χέρι. 
Και ο καθηγητής του Διδασκαλείου 
Αθηνών Δημήτρης Ιω. Ολυμπίου διδά-
σκει: «Η αγωγή θεμελιώνεται επί της 
διδασκαλίας, η οποία εμπεριέχει παι-
δαγωγικά στοιχεία. Η φύση της διδα-
σκαλίας απαγορεύει να χωρίζεται αυτή 
από την αγωγή και την παιδονομία. Δι-
δασκαλία μάλιστα μη συνοδευομένη 

από αγωγής και πειθαρχίας αναφέρεται 
σε αγέλη παιδιών».

Ο Μπερ. Ράσσελ τονίζει: «Θεωρώ την 
αγωγή και τη γνώση ότι είναι τα δύο 
κύρια απαιτούμενα στοιχεία για ορθή 
ενέργεια». Πράγματι, ένα από αυτά αν 
λείπει, αν είναι λειψό, είναι σαν να 
έχουμε ένα βαρέλι που η μία σανίδα 
είναι κοντύτερη από τις άλλες. Το νερό 
θα χύνεται από την κοντή σανίδα και το 
βαρέλι δεν θα γεμίσει ποτέ.

Στον τομέα της παιδείας δεν ακού-
γεται σήμερα ούτε ένα σύνθημα που να 
μαρτυρεί ειλικρινή επιθυμία αυξήσεως 
του μόχθου για τη μόρφωση και την 
επιστημονική πρόοδο. Όλα αποβλέπουν 
στην άκοπη εξασφάλιση τίτλων και 
προνομίων – ακόμα και δια της νοθεύ-
σεως.

Αν θυμηθούμε το Ελληνικό Σύνταγμα, 
θα θυμηθούμε πως η Παιδεία έχει ως 
στόχο τη διάπλαση των νέων ανθρώπων, 
να μεταλαμπαδεύσει Αρχές και Αξίες 
ζωής και να διαμορφώσει άτομα με ήθος. 
Και διερωτάται ο καλόπιστος πολίτης: 
Ποιοι είναι αυτοί, σήμερα, οι οποίοι θα 
πραγματοποιήσουν αυτή την αποστολή; 
Και ποιοι θα προβληθούν, στα παιδιά 
και στους νέους, ως πρότυπα; Οι γονείς 
της ημιδιαλυμένης οικογένειας; Oι δά-
σκαλοι της ήσσονος προσπάθειας, που 
έχουν μπερδέψει την αποστολή τους με 
αλλότριες δραστηριότητες; Οι πολιτικοί, 
πολλοί από τους οποίους είναι επαγγελ-
ματίες της καρέκλας, άβουλοι χειροκρο-
τητές, δίχως όραμα;

Και γίνεται επίκαιρος ο Ν. Πόστμαν, 
που είπε: Το ερώτημα δεν είναι αν θα 
φάμε τα μούτρα μας έτσι όπως πάμε, 
αλλά πότε. n
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Οι Μποζικαίοι

Στο χωριό Σκληρού υπήρχε 
μια οικογένεια κλεφτoκαπε-
ταναίων των Μποζινακαίων, 

που όπως μας πληροφορεί ο Κο-
σμόπουλος στο βιβλίο του με τίτλο 

Δημήτριος Μιλτ. Πρίγγουρης
«Ιστορία της Ολυμπίας», είχε προσλη-
φθεί ως σωματοφύλακας του Αγά του 
Φαναριού για να τον προφυλάσσει από 
τους κλέφτες των γειτονικών χωριών και 
της Ανδρίτσαινας.

Όταν κάποτε πήγε με τον Αγά 
στου Ζάχα, έμαθε από την γυναίκα 
του ότι ο Αγάς την είχε βιάσει. Τότε 
έγινε θηρίο και το μυαλό του πήγε 
πώς να εκδικηθεί τον Αγά. Καιρο-
φύλαξε κρυμμένος στους θάμνους 
και τον εφόνευσε.

Όταν γύρισε στο Φανάρι άρχισε 
να κλαίει και ρωτούσε τους χωρι-
κούς μην είδατε τον αφέντη μου; 
Κακό πού ’παθα τι έγινε ο αφέντης 
μου και το κλάμα συνεχιζότανε και 
τραβούσε τα μαγουλά του και τα 
μαλλιά του.

Οι Τούρκοι δεν υποπτεύθηκαν τί-
ποτα και άρχισαν να τον αναζη-
τούνε. Ηύραν το πτώμα του αγά στο 
δρόμο τουμπανιασμένο. Τον έθαψαν 
στη θέση που τον ηύραν και η τοπο-
θεσία αυτή λέγετε του «Αγά το 
Μνήμα» στο δρόμο Ανδριτσαίνης-
Φαναρίου-Ζάχα,

Ο Μποζινάκης γύρισε στη στάνη 

του και είπε στη γυναίκα του τον 
φόνο του Αγά και της επέβαλε με-
γάλη μυστικότητα και κήρυξε άγριο 
πόλεμο κατά των Τούρκων, τους 
οποίους τρομοκρατούσε.

Βρίσκουμε στον ξεσηκωμό το 
1821 τον Νικολό Μποζινάκη να συμ-
μετέχει στην ύψωση της σημαίας 
στην Αγία Βαρβάρα, που τους όρ-
κισε ο Παπασακελάριος.

Επροτάθη η αρχηγία των όπλων 
των Φαναριτών στον καπετάν Νι-
κολό Μποζινάκη, αλλά αυτός δεν 
την αποδέχτη, ισχυριζόμενος ότι γι’ 
αυτό το υψηλό αξίωμα «Χρειάζο-
νται γράμματα».

Πολέμησε ηρωικά στην πρώτη 
μάχη του αγώνα στα στενά του 
Αγιοθανάση, στις 27 Μαρτίου 1821, 
που αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο 
Κολοκοτρώνης και των Τούρκων ο 
Νουμάναγας, Έλαβε μέρος σε πολ-
λές μάχες του Αγώνος. Για τις εκ-
δουλεύσεις του ανεγνωρίσθη ως 
Αξιωματικός ζ΄ τάξεως.

Αλλά και ο γιός του Θανάσης, 
οπλαρχηγός του 1821, έλαβε μέρος 
σε όλες τις μάχες του Εθνικού 
Αγώνα. Πρόκειται για υπέροχο 
ήρωα της Εθνεγερσίας. Το 1825 
ανεγνωρίσθη υπό της προσωρινής 
Κυβερνήσεως ως Χιλίαρχος. Κατε-
τάγη στην στ΄ τάξη των Αξιωματι-
κών.

 n
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Θυμόσοφος λαός μας λέει μια πα-
ροιμία: «Είναι βαριά η καλογε-
ρική». Όπως όλες οι παροιμίες 

που μένουν στον χρόνο και διαπερνούν 
τις γενεές κρύβουν πάντα μια αλήθεια 

Κίμων Μπαρτζώκας
που δύσκολα αμφι σβητείται. Θυμάμαι 
πριν από λίγα χρόνια, ένας φίλος και 
συνάδελφος μου, κοντόφθανε τα εξήντα, 
έμεινε μόνος στη ζωή, απομονωμένος 
από συγγενείς, φίλους, συνα δέλφους, 
που ας τονιστεί, είχε αρκετούς όσο ήταν 
στην ενεργό δράση, μου εξομολογήθηκε 
ότι σκέφτεται να μονάσει!

–Έλα βρε Μανώλη, είναι δυνατόν να 
το λες σοβα ρά αυτό το πράγμα;

–Ειλικρινά ναι, σου απαντώ. Και αν 
δεν είχα κάποι ες επιφυλάξεις, ως προς 
τις δοκιμασίες που πρέπει να περάσω, 
θα το αποφάσιζα αυτή τη στιγμή!

Και εγώ για να τον πειράξω: Τι φο-
βάσαι δηλαδή, τον πάγκο;...

–Δεν αστειεύομαι φίλε μου, μ’ έκοψε 
κάπως απότομα, και συνέχισε: Όσο και 
αν φαίνεται αστείο, μου φαντάζει σαν 
μια σωστή λύση! Μία διέξοδος από το 
άγχος!

Εγώ, σαν ειλικρινής και αγαπημένος 
φίλος, του αρά διασα αυτή τη σοφή πα-
ροιμία και του εξήγησα πως η μοναχική 
ζωή στο Μοναστήρι δεν είναι καθόλου 
εύκολη ιστορία. Δεν είναι μόνο νηστεία 
και προσευχή! Εκτός δηλαδή από τα 
θρησκευτικά και ποιμαντικά σου καθή-

κοντα, που αρχίζουν από τα άγρια χα-
ράματα και τελειώ νουν αργά το βράδυ 
με τους εσπερινούς, τις προσευχές και 
τα συνακόλουθα, επιφορτίζεσαι με ένα 
σωρό πράγ ματα και ευθύνες όπως γί-
νεται σε μια αγροτική οικογέ νεια. Καλ-
λιέργεια χωραφιών, περιποίηση οικόσι-
των ζώων, συγκομιδή καρπών, παρα-
σκευή φαγητού και γενικά όλες τις ερ-
γασίες που κάνει ένα νοικοκυριό σε 
μια απομα κρυσμένη αγροτική περιοχή! 
Και συνέχισα:

Για να κάνουν όλες αυτές τις εργα-
σίες, προμηθεύο νται όλα τα κατάλληλα 
εργαλεία και τα ζώα που βοη θούν ση-
μαντικά στις γεωργικές εργασίες, όπως 
είναι τα γαϊδουράκια που προσφέρουν 
στο όργωμα των χωρα φιών, στη μετα-
φορά των καρπών, των καυσοξύλων για 
τη θέρμανση, μεταφορά της παραγω-
γής στους τόπους αποθήκευσης, μετα-
φορά και μετακίνηση των ίδιων των μο-
ναχών όταν χρειάζεται στα αστικά κέ-
ντρα, στους τόπους επεξεργασίας των 
προϊόντων, στα αλώνια, λιαστήρια, 
στους νερόμυλους για άλεσμα και γε-
νικά στους χώρους αγοράς και πώλη-
σης προϊόντων και αγαθών. Για θυμη-
θείτε εκείνη την πανέξυπνη διαφήμιση: 
«Ακάκιε τα μακαρόνια να ’ναι Μίσκο!» 
που διαφήμιζε τα προϊόντα του συμπα-
τριώτη μας βιομηχάνου και που ίσως 
χάρη σ’ αυτή τη διαφήμιση η βιομηχα-
νία διατηρείται και ανα πτύσσεται πε-
ρισσότερα από εξήντα χρόνια! Μέσα 

Ο Μοναχός και η γαϊδούρα του...
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από την ίδια τη διαφήμιση φαίνεται 
καθαρά πως και οι μονα χοί έχουν τις 
προτιμήσεις τους: «τα μακαρόνια να 
’ναι Μίσκο!». Το ίδιο έχουν προτιμή-
σεις και στα ζώα που προμηθεύονται, 
όπως το γαϊδούρι να ’ναι γάιδαρος! 
Μην πάει ο νους σας πουθενά αλλού... 
Έχει πρακτική σημα σία το ζώο να ’ναι 
αρσενικό γιατί το θηλυκό γεννοβολάει 
και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
του απαγο ρεύεται να το φορτώνουν, 
γιατί μπορεί να απορρίξει (αποβάλλει), 
με κίνδυνο και για την ίδια τη ζωή του 
ζωντανού. Οπότε σκεφτείτε ένα απο-
μακρυσμένο και αποκομμένο μονα-
στήρι να μην έχει στη διάθεση του το 
μοναδικό αυτό μεταφορικό μέσο!

Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στην ιστορία 
μας που εσείς θα αξιολογήσετε αν έχει 
ενδιαφέρον:

Από κάποιο ορεινό Μοναστήρι, των 
Τζουμέρκων κατέφθανε στην ακροποτα-
μιά του Άραχθου, στο μύλο του Αναγνω-
στάκη στα Πολύτσιανα, μια γαϊδούρα 
κατά φορτη με τρία φορτώματα στάρια 
και καλαμπόκια! (Από ένα στα πλάγια 
και ένα τρίτο πάνω στο σαμάρι.) Στο 
μύλο που δουλεύει νύχτα-μέρα, παίρ-
νουν σειρά τα φορ τώματα για το άλε-
σμα, οι δε νοικοκυραίοι μέχρι να ’ρθει η 
σειρά τους, δένουν τα ζώα στο προαύλιο 
του μύλου, κάτω απ’ τα σκιερά πλατά-
νια, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν και τα αφή-
νουν να ξεκουραστούν. Πιο εκεί ξαπλώ-
νουν σε κανένα ίσκιο και οι νοικοκυραίοι 
για κανέναν υπνάκο μέχρι να ’ρθει η 
σειρά τους. Τη γαϊδούρα του ο μοναχός 
την έδεσε κοντά-κοντά σ’ έναν γάιδαρο 
άλλου νοικοκύ ρη που και αυτός περί-
μενε για τον ίδιο σκοπό.

Σε κάποια στιγμή, κάτω απ’ τον 
ίσκιο του πλάτανου, όπως είπαμε, ήρθε 
η όρεξη στον γάιδαρο για ερωτικά παι-
χνίδια και εκδήλωσε την διάθεσή του 
αυτή στη συγκάτοικό του γαϊδούρα, η 
οποία ανταποκρίθηκε με ένα γλυκό ου-
γκάνισμα και παρατεταμένο χλιμίντρι-
σμα, κουνώντας την ουρά της! Δεν 
έχασε ευκαιρία ο γάιδα ρος, ανέβασε 
τα εργαλεία του... και την καβαλίκεψε 
στο άψε-σβήσε! Παίρνει είδηση των γε-
γονότων ο μοναχός, που κοιμόταν πιο 
πέρα, αρπάζει μια βίτσα (βέργα) από 
κρανιά με ρόζους και άρχισε να χτυ-
πάει με μανία το μόριο του γαϊδάρου 
που ήταν και ανεβασμένο... από τη συ-
γκίνηση!...

Ξυπνάει απ’ τον βαθύ ύπνο του και ο 
παρακείμενος νοικοκύρης του γαϊδάρου 
και τρέχει καταπάνω στον μοναχό!

–Τι κάνεις χριστιανέ μου; Θα μου σα-
κατέψεις το ζώο! Δεν έχεις καθόλου 
ντροπή; Απωθημένο το ’χεις;

Σάστισε λίγο ο μοναχός και πάει να 
του εξηγήσει ότι η γαϊδούρα δεν πρέπει 
να μείνει έγκυος!

–Πάρτο το ζώο σου πιο πέρα να λήξει 
η ιστορία! Τι πράγματα είναι αυτά που 
κάνεις; Ξέρεις ότι διαπράτ τεις αδίκημα 
με το να χτυπάς το ζώο στα πιο ευαί-
σθητα σημεία; Θα σε πάω στον αγρο-
νόμο! Εγώ το ζωντανό το ’χω για ράτσα 
να μου φέρνουν οι χωρια νοί τα θηλυκά 
τους να πιάσουν σόι από το μανάρι μου 
τον Κίτσο!

Ομολογώ ότι αντάλλαξαν κάποιες 
βρισιές μεταξύ τους αλλά τελικά λύθηκε 
η διαφορά με ειρηνικό τρόπο, μετά και 
την παρέμβαση τρίτων. Ειρήνη υμίν! Ζω-
όφιλοι και αθεόφοβοι χριστιανοί! n
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Πόλεμος και ειρήνη

Αν και κάθε χρόνο την 21η Σεπτεμ-
βρίου γιορτάζεται η «Ημέρα της 
Ειρήνης» δεν έπαψε δυστυχώς 

μέχρι σήμερα να χορεύεται, σε κάποιο 
σημείο της γης, ο πυρρίχιος!

Η ιστορία μας, πέρα για πέρα, αλη-

Φρίξος Δήμου

θινή και μια από τις πολλές που συνέβη-
σαν εκείνη τη ζοφερή εποχή.

Η σκηνή σε προάστιο του Βερολίνου, τέλη 
Απριλίου 1945, που ο πόλεμος έπνεε τα λοί-
σθια και τα ρωσικά στρατεύματα κατα-
ταλαι πωρημένα αλλά και γεμάτα ενθουσι-
ασμό, από τις αλλεπάληλες νίκες τους, δί-
νανε τις τελευταίες τους μάχες για να κα-
ταλάβουν την πρωτεύουσα του Γ΄ Ράιχ.

Η πρωταγωνίστρια αυτής της ιστο-
ρίας, ένα δίχρονο κοριτσάκι τότε, «ζούσε» 
με τη μεγαλύτερη αδελφούλα του και τη 
μητέρα τους στα απο μεινάρια του βομ-
βαρδισμένου σπιτιού τους. Τα μοναδικά 
τους έπιπλα ήταν μια μακρόστενη κα-
σέλα που τη χρησιμοποιούσαν για να κά-
θονται και να κοιμούνται και μια μικρό-
τερη, μπροστά της, που έπαιζε το ρόλο 
του τραπεζιού. Την είσοδο του καταλύ-
ματός τους την έφραζε, αντί για πόρτα, 
μια παλιοκουβέρτα. Ηλεκτρικό και θέρ-
μανση ήταν προ πολλού καταστραμμένα. 
Νερό όμως μπορούσαν να προμηθευτούν 
από μια σπασμένη σωλήνα της αυλής, 
που έτρεχε, ευτυχώς, ασταμάτητα. Φα-
γητό; Αυτό ήταν το πολύ σοβαρό κι άλυτο 
πρόβλημα της μάνας.

0 πατέρας, γιατρός στον πολιτικό του 
βίο, είχε στρατευτεί στη Βέρμαχτ ως 
έφεδρος υπίατρος και πολεμούσε τον 
Κόκκινο Στρατό στις παγωμέ νες ρωσι-
κές στέπες... Η τελευταία και για λίγες 
μόνο ώρες, συνάντηση με την οικογένεια, 
εκτός από το στερνοπαίδι που δεν είχε 
γεννηθεί ακόμη, ήταν πριν τρία χρόνια 
κατά τη μετάθεση του από την κατε-
χόμενη Γαλλία στο Ανατολικό Μέτωπο.
Και ξανασμίξανε, οριστικά πια, πέντε 
χρόνια αργότερα, μετά τη λήξη του πο-
λέμου και την απελευθέρω σή του από 
την αιχμαλωσία. Και ήταν πολύ τυχερός 
γιατί πολλοί από τους συμπολεμιστές 
του αλλά και από τους αντιπάλους τους 
δεν αντά μωσαν ποτέ τ’ αγαπημένα τους 
πρόσωπα και την πολυπόθητη ειρήνη τη 
βρήκανε μόνο στον ουρανό...

Η μητέρα ανησυχούσε πάρα πολύ 
ακούγοντας τις εκρήξεις, τους πυροβολι-
σμούς και το βουητό των μηχανοκίνητων 
να πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά στο 
καταφύγιό τους. Αγωνιούσε και προσευ-
χόταν για τη ζωή των δύο μικρών κορι-
τσιών της. Σε κάποια στιγμή και μέσα 
στην αντάρα της μάχης ξεχώρισε τα βα-
ριά βήματα κάποιου που ζήγωνε οτο 
«σπίτι» τους. Από ένστικτο μάλλον 
άπλωσε τα μπράτσα της κι αγκάλιασε 
τα δυο παιδιά για να τα προστατεύσει. 
Μια κάννη όπλου τότε παραμέρισε βιαία 
το παραπέτασμα της εισόδου κι εμφανί-
στηκε ένας αγριεμένος, αξύριστος και 
βλοσυρός πο λεμιστής του σοβιετικού 
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στρατού. Κοίταξε προς το μέρος της και 
μούγ κρισε: «Ζόλατο, γκολτ». Χρυσό, δη-
λαδή, στα ρωσικά και γερμανικά. Η γυ-
ναίκα, που στην αρχή τα ’χε χαμένα, ξε-
θάρρεψε και με λόγια και νοήμα τα προ-
σπάθησε να του δώσει να καταλάβει πως 
όχι χρυσό αλλά ούτε γά λα για τα πεινα-
σμένα και τρομοκρατημένα παιδάκια 
της, δεν είχε. Τό τε αυτός, με μια κίνηση 
του τουφεκιού του της έδειξε τη βέρα 
που φορούσε στο χέρι της! Εκείνη με 
λόγια και παντομίμα του απήντησε πως 
ποτέ δεν θα αποχωριζότανε το μοναδικό 
κρίκο που την ένωνε με τον άντρα της 
που χρόνια έλειπε στον πόλεμο! Ο στρα-
τιώτης αγρίεψε και την απείλησε πως θα 
την σκοτώσει! Αυτή τότε, απελπισμένη 
αλλά και έξαλλη από θυμό, του πρότεινε 
το στήθος της λέγοντας: «Ρίξε μου ή 
προτιμάς ν’ αρχίσεις. πρώτα, απ’το μωρό 
μου» και πιάνοντας το κοριτσάκι με τα 
δυο της χέρια το «έστησε» στο κασόνι-
τραπέζι, μπροστά του. Ο Ρώσος πολεμι-
στής, στη θέα του κατατρομαγμένου 
βρέφους που τον κοιτούσε μ’ ορθάνοιχτα 
τα ματάκια του, του γοερού κλάματος 

της αδελφούλας του και του αποφασι-
στικού αλλά και ικετευτικού βλέμμα τος 
της μάνας έμεινε προς στιγμήν άναυδος! 
Άφησε, στη συνέχεια, το όπλο του να 
κρεμαστεί στον αορτήρα και σαν ήρωας 
αρχαίας ελληνικής τρα γωδίας, αφού σή-
κωσε τα χέρια του ψηλά κι ύψωσε το 
βλέμμα του στον ουρανό, έβγανε από τα 
τρίσβαθα της ψυχής του, μια κραυγή-
αναστεναγμός: «Αχ Μπόζε μόι στο για 
να ντέλαλ!». Δηλαδή: «Αχ θεέ μου τι 
έκανα!». Το σοκ από το θέαμα των πα-
ραλίγο θυμάτων του, ξύπνησε μέσα του 
την ανθρωπιά που ’χε χαθεί στη φρίκη 
του πολέμου. Έκανε αμέσως μεταβο λή 
και σαν υπνωτισμένος με βήμα ταχύ χά-
θηκε στα χαλάσματα της πό λης.

Και κλείνοντας, η «δίχρονη μικρούλα 
του πολέμου», τη διήγηση όπως της την 
είχαν ψιθυρίσει άπειρες φορές τα μη-
τρικά χείλη, χάιδεψε με περισσή στοργή 
κι ανείπωτο σεβασμό τη βέρα της, ανε-
κτίμητο ενθύμιο και πολύτιμο φυλακτό 
(μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων θα λέ-
γαμε) της αγαπημένης της μητέρας!

 n

Πόθος
Θετός ο πόθος
όσο η ηλικία
με ωριμάζει.

Οι σοφοί
Οι λίγοι σοφοί

μόνο για τα χρήσιμα
ενδιαφέρονται.

Στις μπόρες με στιλ

                                     Σπύρος Π. Ραδίτσας

Οι νύχτες
Τις νύχτες σε ζω

πιο έντονα. Αγγίζει
πολλά ο πόθος.

Ο εαυτός μας
Ώρα να βρούμε

ξανά τον παλιόφιλο
τον εαυτό μας.
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Οταν έγινε η μοιρασιά του κόσμου από 
τους θεούς, ο Ήλιος δεν ήταν παρών. 
Πιστός στο καθήκον της καθημερινής 

του διαδρομής στον ουρανό, έλειπε από το 
συμβούλιο των θεών που έγινε στον Όλυμπο. 

Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση
Κι έτσι, τον ξέχα σαν οι θεοί και δεν του 
έδωσαν μερίδιο.

Όταν επέστρεψε ο Ήλιος και έμαθε τι έγινε, 
θύ μωσε πολύ. Πάει λοιπόν στο Δία και του 
λέει:

«Αν δε μου δώσεις κι εμένα μερίδιο, θα 
αφήσω το άρμα μου να πέσει στη γη. Και τότε 
ξέρεις τι θα γίνει».

Ο Δίας, δίκαιος όπως πάντα, είπε να ξα-
ναγίνει από την αρχή η μοιρασιά του κό-
σμου. Ο Ήλιος όμως δεν ήθελε να βάλει τους 
θεούς σε καινούριο κόπο. Είπε λοιπόν στο 
Δία ότι του έφτανε να του δώ σει ένα μεγάλο 
νησί.

«Διάλεξε όποιο θέλεις», του είπε ο Δίας.
«Ξέρω ένα νησί που βγαίνει σιγά-σιγά από 

τα βά θη της θάλασσας και που ακόμα άνθρω-
ποι δεν το έχουν κατοικήσει. Αυτό θέλω», είπε 
ο Ήλιος.

Όλοι οι θεοί συμφώνησαν.
«Από σήμερα θα είναι δικό σου. Και για 

πάντα», του είπαν.
Κάποτε λοιπόν ο Ήλιος, που όλα τα βλέπει 

από ψηλά στην ακούραστη διαδρομή του στον 
ουρανό, είδε την όμορφη κόρη της Αμφιτρίτης, 
τη Ρόδο. Την είδε και την αγάπησε. Και μια 
μέρα, που τη βρήκε μόνη της, κατέβηκε από 
τον ουρανό, την πλησίασε και της μίλησε με 
πύρινα λόγια για την αγάπη του. Την τύλιξε 

στη θερμή αγκαλιά του. Έμειναν έτσι για ώρα 
πολλή και ορκίστηκαν αιώνια αγάπη.

«Να με περιμένεις. Θα γυρίσω να σε πάρω», 
της είπε ο Ήλιος και ανέβηκε στον ουρανό.

Μα πού θα πήγαιναν να μείνουν; Μαζί του 
βέβαια ο Ήλιος δεν μπορούσε να πάρει την 
αγαπημένη του. Πώς θα χωρούσε πάνω στο 
άρμα του; Αλλά, και να χωρούσε, πώς θα μπο-
ρούσαν να κάνουν οικογένεια, αφού έπρεπε με 
το άρμα να γυρίζουν στον ουρανό;

Αυτά τα ερωτήματα κλωθογύριζαν στο 
μυαλό του Ήλιου και τον έκαναν πολύ σκε-
φτικό. Ώσπου κάποια στιγμή σκέφτηκε το νησί 
που είχε πάρει στη μοιρασιά του κόσμου.

Μόλις λοιπόν συνάντησε την όμορφη Ρόδο, 
την αγκάλιασε με αγάπη και της μίλησε για 
το νησί του. Εκείνη χάρηκε.

«Πολύ χαίρομαι που θα έχουμε έναν τόπο 
να μεί νουμε», του είπε κοιτάζοντάς τον στα 
μάτια.

Κι έτσι, όταν το νησί βγήκε τελείως στην 
επιφάνεια της θάλασσας και σταθεροποιήθηκε, 
ο Ήλιος πήρε την αγαπημένη του Ρόδο και 
πήγαν να το δουν.

Σαν έφτασαν, το νησί για χάρη τους γέμισε 
τρια ντάφυλλα. Το άρωμά τους τους μέθυσε. 
Έκλεισαν τα μάτια και έμειναν αγκαλιασμένοι 
για ώρα πολλή. Ύστερα ο Ήλιος, κοιτάζοντας 
την όμορφη νέα, είπε:

«Αυτό το νησί είναι όμορφο σαν εσένα. Γι’ 
αυτό, από σήμερα και για πάντα θα λέγεται 
Ρόδος».

Κι έπειτα παντρεύτηκαν και έζησαν ευτυ-
χισμένοι.

Από τον Ήλιο και τη Ρόδο γεννήθηκαν εφτά 
σοφά παιδιά. n

Ήλιος και Ρόδος
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Βρέθηκα σήμερα, 7-9-2013 και ώρα 
10.30 π.μ., στο προαύλιο του Δημαρ-
χείου Θεσπρωτικού, περιμένοντας 

τους επισήμους να έρθουν για τα αποκαλυ-
πτήρια της προτομής του αείμνηστου Εισαγ-

Απόστολος Στ. Κολιός
γελέα του Αρ. Πάγου, του δικαστή της 
Νυρεμβέργης των Ναζί εγκληματιών πο-
λέμου, του πρώτου Νομικού της περιο-
χής μας, του Ανδρέα Χρ. Τούση, που ο 
σύλλογος Λελοβιτών της Αθήνας τίμησε 
με τη θεμελίωση της προτομής του. Πλή-
θος κόσμου συνέρρεε από τους κατοίκους 
του Θεσπρωτικού. αλλά και απ’ τα γύρω 
χωριά της περιοχής μας. Κάθισα στα κα-
θίσματα που ήταν λιγοστοί. Ήμουν με τον 
Μιχάλη Χρ. Σιγιαννή. Δίπλα μου ήρθε και 
κάθησε ο συμπαθής καθηγητής μαθημα-
τικών από το Ριζοβούνι κ. Βασίλειος Ιωάν. 
Παπαγιάννης, που υπηρέτησε για αρκετά 
χρόνια στο Λύκειο Θεσπρωτικού και σή-
μερα είναι συνταξιούχος.

Αρχίσαμε τη συζήτηση για διάφορα θέ-
ματα και συγκεκριμένα για τις προτομές. Η 
συζήτηση γενικεύτηκε όταν είδε ο κ. Παπα-
γιάννης την προτομή του μακαριστού Δωρό-
θεου. Νόμισε πως ήταν του Παπανικόλα, που 
τόσα πολλά καλά άκουσε. Πλατιάσαμε τη 
συζήτηση και φέραμε στη μνήμη μας την 6η 
Δεκεμβρίου 1944, που ο Αλέκος Παπαδόπου-
λος, ταγματάρχης του Ζέρβα, ήρθε με σκοπό 
να επιβληθεί στα Λέλοβα με όλο του το 
τάγμα, με ένοπλή επίθεση. Έμαθε ο Παπανι-
κόλας και ο Στρατόγιαννος και ξεκίνησαν για 
να τον συναντήσουν στέλνοντας έναν αγγελι-

οφόρο.Είχαν ειδοποιήσει και τον Χρήστο 
Καινούργιο από μέρους του ΕΑΜ. Η συνά-
ντηση θα γινόταν στο καφενείο του Νίκου 
Ευθυμίου. Δεν θέλαν να γίνει χαλασμός. Όμως 
η συνάντηση δεν έγινε, γιατί, προτού επι-
στρέψει ο αγγελιοφόρος, άρχισαν οι εχθρο-
πραξίες.

Συνεχίσαμε την κουβέντα μας και μου 
είπε τα εξής: Απόστολε, εσύ που ασχολείσαι 
με γραπτά, ξέρεις πως η μάνα μου, ηλικίας 
17 χρονών το 1942, που όλος ο κάτω μαχαλάς, 
από τα Καρτέρια, Ροζιανά, Πλάκες και 
Σούρο, ήταν κατασκηνωμένα γερμανικά και 
ιταλικά στρατεύματα, πέρασε εξ επαφής 
ανάμεσα σε σκηνές, δεξιά κι αριστερά του 
δρόμου, φέρνοντας ένα πολύτιμο αντικείμενο 
στο χωριό; Όχι, του απάντησα!

Η δίψα για απελευθέρωση της πατρίδας 
μας έκανε πολλούς νέους και νέες, καθένας 
με τον τρόπο του, να προσφέρει ό,τι μπο-
ρούσε. Άλλοι στα σαμποτάζ, άλλοι στις δολι-
οφθορές, άλλοι που κρατούσαν όπλα, κάναν 
συγκρούσεις σε αποστολές Γερμανών και 
Ιταλών στρατιωτών. Όταν όμως οι πιο θαρ-
ραλέοι πατριώτες ξεσηκωθήκαν και σχημάτι-
σαν ομάδες και μετά ομάδες λόχους, τάγ-
ματα, αδελφωμένοι ΕΑΜ-ΕΔΕΣ, μέχρι και 
συντάγματα, άρχισε η σκληρή πάλη, προσφέ-
ροντας καθένας απ’ το δικό του μετερίζι.

Μέσα σε όλους αυτούς τους χιλιάδες αγω-
νιστές για τη Λευτεριά της πατρίδας μας ένα 
δεκαεπτάχρονο κορίτσι, τολμηρή και γενναία, 
φορτώθηκε στον αργαλίσιο τροβά της, κάτι! 
αδειάζοντας  την ξεροψημένη καλαμποκίσια 
κουλούρα και τα λιγοστά κρεμμύδια για προ-
σφάι. Το αντικείμενο άγνωστο για τη χρήση 

Μικρή ηρωίδα
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του στην κοπέλα. Ήταν απόγευμα, όταν ο 
ήλιος πήγε να βασιλέψει, και παρουσιάστη-
καν στο χωράφι τρεις άντρες. Χαιρέτησαν 
τον πατέρα μου Κώστα, που μόλις είχε ξεζέ-
ψει τα άλογα από τις λαιμαριές και άρχισαν 
την κουβέντα. Οι δύο άντρες ήταν άγνωστοι 
στην κοπέλα, ο τρίτος ήταν από το χωριό μας, 
ο Σωτήρης Πάνος Ευθυμίου. Μετά από λίγο 
φώναξε ο πατέρας την Παρασκευή και της 
είπε: Φέρε μας τον τροβά κάτι να βάλει μέσα 
ο Σωτήρης. Τον πήγε η Παρασκευή και της 
είπε ο Σωτήρης: Αυτό θα το πας στο σπίτι 
του Χρήστου Δ. Καινούργιου, του μετέπειτα 
Βρασίδα. Οι ξένοι, μαζί και ο Σωτήρης, έφυ-
γαν. Ο πατέρας φόρτωσε το άλογο ξύλα από 
το ξερόγγιασμα του χωραφιού, που είχαν κά-
νει για να αβγατίσουν, «μεγαλώσει» το χω-
ράφι. Βλέπεται φοβερή πείνα υπήρχε και μια 
σπιθαμή γης ήταν πολύτιμη, γιατί το 1942 η 
πείνα θέριζε παντού. Έβαλε και μεσοσάμαρα 
μερικά και τα έδεσε. Η Παρασκευή ήταν 
έτοιμη για να ξεκινήσει για το χωριό, 8 χιλιό-
μετρα πεζοπορία. Η Τσεβή χαιρέτησε τον πα-
τέρα της. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. ο 
πατέρας τής θύμισε πως το πρωί να μην ξε-
χάσει να του πάει ένα βαντάκι καπνό και 
φυλλάδιο (ειδικό χαρτί). Ο πατέρας θα κοι-
μόταν εκεί αρκετά βράδια. Η Παρασκευή 
ανεβοκατέβαινε για πολλές μέρες. Ξεκίνησε, 
έβαλε τον τροβά στην πλάτη της και πήρε το 
δρόμο. Δεν ήξερε τι ακριβώς κουβαλούσε, 
γιατί δεν της είπαν απολύτως τίποτα κανείς. 
Ούτε ίχνος υποψίας πως αν κάτι πήγαινε 
στραβά, σε τυχόν έρευνα των Γερμανών, οι 
συνέπειες θα ήταν μεγάλες. Αμέριμνη πήρε 
το δρόμο για το χωριό, πέρασε ανάμεσα από 
σκηνές που ήταν σε απόσταση αναπνοής, 
αφού δεξιά κι αριστερά υπήρχαν σκηνές και 
σκοπιές.

Σιμά στο σούρουπο έφτασε στο χωριό. 
Ανηφορίζοντας το δρόμο του Αγίου Γεωργίου 
έφτασε στο σπίτι το Δημήτρη Καινούργιου. 

Φώναξε στο όνομα τη μάνα του Χρήστου: 
Θεία Βασίλω, είναι ο Χρήστος αυτού; Ναι, 
παιδί μου. Άκουσε ο Χρήστος και βγήκε έξω. 
Έλα, Παρασκευή, της είπε. Περπάτησε το 
γκαλντεριμωτό προαύλιο και ανέβηκε τη 
σκάλα, στάθηκε στη λόντζια και μπήκε στην 
κάτω πόρτα. Καλώς την την Παρασκευή, είπε 
ο Χρήστος. Ξεφόρτωσε τον τροβά της και 
είπε στον Χρήστο: Αυτό μου το έδωσε ο Σω-
τήρης Ευθυμίου. Το έβγαλε ο Χρήστος και ο 
τροβάς είχε μέσα έναν ασύρματο. Τεράστια 
προσφορά, γιατί το εργαλείο αυτό ήταν δέ-
κτης πολλών μηνυμάτων της Εθνικής Αντί-
στασης. Από πού ήρθες Παρασκευή από τα 
Καρτέρια; Μα!.. Μπράβο Παρασκευή, είσαι 
μια αληθινή Τζαβέλαινα,

Η Παρασκευή ήταν κόρη του Κωνσταντί-
νου Παπακώστα, από το Θεσπρωτικό. Το 
1989, όταν η κυβέρνηση άρχισε και έδινε συ-
ντάξεις σε αντιστασιακούς της κατοχής, 
έδωσε εντολή σε όλες τις Νομαρχίες και σύ-
νταξε πίνακες με τους αντιστασιακούς δικαι-
ούχους σε κάθε χωριό και υπήρχαν επιτροπές 
που συντάσσανε τα απαραίτητα στοιχεία. 
Μια μέρα ήρθε στο σπίτι μας στο Ριζοβούνι 
ο Σωτήρης Πάνος απ’ το Θεσπρωτικό και στα 
χέρια του κρατούσε ένα χαρτί. Γιάννη, πάρε 
αυτό το χαρτί και να το καταθέσεις στη Νο-
μαρχία για να πάρει η γυναίκα σου σύνταξη, 
γιατί είναι μια αγωνίστρια της Κατοχής και 
της αξίζει. Ο πατέρας μου δεν το δέχτηκε.

Η Παρασκευή κ. Παπακώστα είχει πα-
ντρευτεί τον Γιάννη Παπαγιάννη από το Ρι-
ζοβούνι, όταν έγινε κορίτσι της παντριάς, 
κάπου το 1945. Ωστόσο δεν είχε αναφέρει 
στον άντρα της για τον ασύρματο, που είχε 
μεταφέρει στην πλάτη από την Μαυρή. Αυτό 
το αποκάλυψε ο Σωτήρης Ευθυμίου. Ο πα-
τέρας μου, ακούγοντας όλα αυτά, παραξε-
νεύτηκε. Δεν μου χρειάζεται, του είπε. Η 
γυναίκα μου έκανε το καθήκον της σαν 
πραγματική Ελληνίδα. n
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Ηδιήγηση, που θα αφιερώσουμε σή-
μερα στους ήρωες Αρκάδες μαχη-
τές, οι οποίοι έγραψαν άλλη μία 

λαμπρή σελίδα ιστορίας, θα μπορούσε να 
είναι και φανταστική, αλλά δεν είναι.

Ο φαντάρος έχει τελειώσει τη θη-

Βασίλης Μι.χ. Κανατάς
τεία του στον στρατό και εργάζεται ως 
πολίτης στο Καλυκοποιείο του Μαλεσι-
νιώτη, όπως το έλεγαν, στον Υμηττό. 
Υπάρχει και σήμερα. Η ειδικότητά του 
είναι συνοδηγός, δηλαδή ο διπλανός του 
οδηγού. Δεν ήξερε βέβαια να οδηγεί. Όλα 
φαίνονται εντάξει. Ξαφνικά όμως η Ιτα-
λία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ελ-

λάδος και αρχίζει να γράφει πάλι πιο 
έντονα την Ιστορία της.

Αμέσως μετά το μεγάλο ΟΧΙ ο φαντά-
ρος μας επιστρατεύεται στο εργοστάσιο 
που εργάζεται, το οποίο κηρύσσεται 
στρατιωτική ζώνη. Μιας και είναι συνο-
δηγός σε αυτοκίνητο μάλλον δεν κινδυ-
νεύει καθόλου από κάποιο βομβαρδισμό, 
βρισκόμενος τον περισσότερο χρόνο 
εκτός. Τότε δεν υπήρχαν δορυφόροι και 
τα χειρουργικά κτυπήματα από τα αε-
ροπλάνα. Ο αθεόφοβος όμως πατριώτης 
το θεωρεί προσβολή να κάνει «λούφα» 
και παραιτείται, για να πάει στο μέτωπο 
να πολεμήσει! Δεν έφτανε όμως αυτό, 
πήγε μπροστά-μπροστά ως οπλοπολυβο-

Οι Αρκάδες του έπους του 1940 μπροστά από την πρώτη γραμμή

Ο 2ος Λόχος του 11ου Συντάγματος Πεζικού της Τρίπολης
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λητής! Αλλοίμονο, να καθόταν δεύτερος; 
Στο μέτωπο της Αλβανίας φυσικά επέ-
λεξε να κάνει επίθεση πρώτος και να 
φεύγει τελευταίος κρατώντας άμυνα, 
όταν γινόταν οπισθοχώρηση. Όσοι είχαν 
γλιτώσει-επιβιώσει και γύριζαν πίσω, 
έκαναν προσκλητήριο. Όσοι έλειπαν δί-
δονταν «αγνοούμενοι», αν και όλοι γνώ-
ριζαν τι είχε συμβεί.

Έτσι, αγνοούμενος ήταν και ο φαντά-
ρος μας πολυβολητής· Μιχάλης ήταν το 
όνομά του. Το ξέρω καλά· μόνο που αυτό 
είχε γίνει πολλές φορές για τον Μιχάλη 
και λίγους ακόμη, που κατόρθωναν να 
επιβιώσουν και να γυρίσουν πίσω καθυ-
στερημένοι, τραυματισμένοι, αλλά ζω-
ντανοί. Ο Μιχάλης γύριζε με το πολυβόλο 
στην πλάτη, όταν είχαν τελειώσει οι σφαί-
ρες. Κρατούσε άμυνα, μέχρι να τελειώ-
σουν οι σφαίρες, όχι μόνο οι δικές του. 
Μου είχε διηγηθεί μια φορά: «Ήμασταν 
πολύ δύσκολα· έπρεπε να κρατήσουμε. 
Ακούω τον αριστερό μου πολυβολητή να 
λέει: “Ωχ μάνα μου” και να πέφτει πάνω 
στο πολυβόλο του. Σε λίγο ο δεξιός μου 
πολυβολητής φωνάζει: “Ωχ ρε, άσε με”. 
Νόμιζε ότι κάποιος τον κρατούσε. Έπρεπε 
να κρατήσω μόνος μου, όσο γινόταν. Έρι-
χνα πιο αραιά, για να δώσω χρόνο, αλλά 
τελείωσαν και οι δικές μου σφαίρες. Τι 
να κάνω... Θυμήθηκα το λοχαγό  που μας 
είχε φωνάξει: “Κρατάτε, όσο μπορείτε”. 
Σέρνομαι σιγά-σιγά, παίρνω τις σφαίρες 
που είχαν μείνει από τον ένα νεκρό ήρωα. 
Σε λίγο τελειώνουν και αυτές. Όμως είχα 
χάσει το χρόνο που είχε περάσει και τρέ-
χοντας επιστρέφω με το πολυβόλο στην 
πλάτη. Όταν μετά από αρκετή ώρα βρήκα 
τους συναδέλφους μου σε ασφαλές μέ-
ρος, θυμάμαι ακόμη, σαν να είναι τώρα, 
πώς έκαναν, όταν με είδαν. Χαρά μεγάλη 

και αγκαλιές, γιατί πρώτον ήμουνα ζω-
ντανός και δεύτερον, κάτι που εγώ δεν 
είχα καταλάβει, ότι χάρις στο χρόνο που 
τους είχα δώσει, κατόρθωσαν να διαφύ-
γουν με τις σφαίρες των δύο νεκρών 
ηρώων πολυβολητών».

Η συνέχεια του φαντάρου μας Μιχάλη 
μοιάζει βέβαια με κάθε άλλου ήρωα στο 
μέτωπο και όχι μόνον. Ας μην ξεχνάμε 
όμως το έργο εφοδιασμού των Ελληνί-
δων γυναικών, που έφτιαχναν και μετέ-
φεραν στους φαντάρους μας στο μέτωπο 
μάλλινα ρούχα, για να αντιμετωπίσουν 
το βαρύ χειμώνα που είχε ενσκήψει. Δυ-
στυχώς όμως αρκετοί φαντάροι δεν απέ-
φυγαν ούτε τις κακουχίες ούτε τα κρυ-
οπαγήματα και η μεγάλη πολεμική μη-
χανή των Γερμανών, αφού οι Ιταλοί δεν 
μπόρεσαν να περάσουν, τους γύρισαν 
πίσω. Έτσι και ο φαντάρος Μιχάλης χει-
ρουργήθηκε στα κάτω άκρα λόγω κρυο-
παγημάτων. Δεν καταδέχτηκε όμως να 
βγει «ανάπηρος πολέμου», λέγοντας: 
«Έχασα δύο δάχτυλα, άλλοι έχασαν τα 
πόδια τους. Όλοι μας πρέπει να βοηθή-
σουμε, για να φτιάξουμε τον καμένο 
τόπο μας, την Πατρίδα μας». Πήρε 
έπαινο και φωτογραφία του Πρωθυ-
πουργού Ιωάννη Μεταξά με την υπο-
γραφή του που έγραφε: «Εις τον ηρωι-
κόν τραυματίαν Μιχαήλ Κανατάν, 7-1-41, 
Ιωάννης Μεταξάς», ακολουθούμενη από 
τη σφραγίδα του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Πειραιά, όπου έγινε η επέμβαση.

Χιλιάδες ακόμη Αρκάδες, αλλά και 
από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι οι 
γνωστοί μας Έλληνες πολεμιστές. ΓΝΩΣ-
ΤΟΙ και όχι Άγνωστοι, όπως τους λένε.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙ-
ΩΤΗ και όχι Του αγνώστου στρατιώτη, 
όπως το λένε. ΑΘΑΝΑΤΟΙ. n
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Χριστούγεννα στην καρδιά της ζούγκλας

Ολο το σπίτι γιορτινό κεριά, λου-
λούδια, στρωμένο το τραπέζι μ’ 
άσπρο τραπεζομάντηλο από νωρίς 

κι ένα πικάπ που έπαιζε συνέχεια ένα 
δίσκο με τη λειτουργία των Χριστουγέν-

Μάρω Δήμου
νων «Χριστός γεννάται σήμερον...». Και 
μυρωδιές πολλές, ψωμί ζεστό Χριστό-
ψωμο το έλεγαν και κουλουράκια, κου-
ραμπιέδες και μελομακάρονα. Μυρωδιές 
που έφθαναν μέχρι την ακτή του μεγά-
λου ποταμού Μπενίν, στη μέση του πο-
ταμού είχε ρίξει τις άγκυρές του το Sielt 
Logger ακριβώς απέναντι από το χωριό 
Sapele, που βρισκόταν στα βάθη της Νι-
γηριανής ζούγκλας. Οι μυρωδιές έφθα-
ναν και πάνω στο καράβι και όλο το 
πλήρωμα χαμογελούσε, ήταν παραμονή 
Χριστουγέννων του 1966. Σ’ αυτή την 
άκρη του κόσμου υπήρχαν πέντε οικογέ-
νειες ελληνικές ορθόδοξες όλες κι όλες, 
φυσικά δεν υπήρχε εκκλησία, έτσι το πι-
κάπ έπαιζε συνέχεια εκκλησιαστικούς 
ύμνους και τα κάλαντα των Χριστουγέν-
νων... για ώρες, για μέρες! Και οι πέντε 
οικογένειες ασχολούνταν με την καλλι-
έργεια και το εμπόριο του καουτσούκ. 
Τα καουτσουκόδεντρα ήταν αυτοφυή δέ-
ντρα μέσα στη ζούγκλα, εκεί κοντά είχαν 
κτίσει τα σπίτια τους οι πέντε οικογέ-
νειες κοντά το ένα με τ’ άλλο, φυσικά 
ήταν σπίτια φρούρια ικανά να τους προ-
στατεύσουν απ’ τ’ άγρια θηρία της παρ-
θένου Νιγηριανής ζούγκλας. Ο κύριος 

Νίκος ήταν ο πιο παλιός επιχειρηματίας, 
ήταν πρώην ναυτικός, πρώτος μηχανικός 
στα καράβια και είχαν γίνει φίλοι με τον 
καπετάνιο, στο σπίτι του γινόταν όλα τα 
καλέσματα και τα κεράσματα. Όταν το 
Sielt Logger αγκυροβολούσε στη μέση 
του ποταμού Μπενίν ο κύριος Νίκος στην 
ακτή του χωριού Sapele μαζί με τον λι-
μενάρχη και τον γιατρό, ήταν οι πρώτοι 
που θα ανέβαιναν πάνω στο καράβι. Ο 
κύριος Νίκος ήταν ένας καλός φίλος, 
ένας αδελφικός φίλος, στο δικό του σπίτι 
γινόταν όλες οι συγκεντρώσεις στη σαλο-
τραπεζαρία του καθόταν όλοι γύρω-γύρω 
και το τραπέζι της τραπεζαρίας του δί-
πλα τους δεν άδειαζε ποτέ, υπήρχαν όλα 
τα καλούδια του κόσμου. Σ’ αυτό το με-
γάλο δωμάτιο γίνονταν και οι μεγάλες 
συζητήσεις, ό,τι μπορούσες να φαντα-
στείς εκεί το συζητούσαν, για επιχειρή-
σεις, καράβια, ταξίδια, για την πολιτική, 
τους πολιτικούς, ώρες ατέλειωτες... ακόμα 
και το ανατολικό ζήτημα εκεί το... έλυ-
ναν... τρώγοντας, πίνοντας, τραγουδώ-
ντας και χορεύοντας... καλαματιανό.

Ήταν όλοι τους νέοι και τ’ άντεχαν όλα 
με γέλια και πειράγματα. Σ’ ένα από τα 
ταξίδια του Sielt Logger στο Sapele στη 
Νιγηρία, το βραδάκι εκεί που έτρωγαν 
όλοι οι φίλοι μαζί, φυσικά στο σπίτι του 
κυρίου Νίκου, ο καπετάνιος είπε: «Φίλοι 
μου, υπολογίζω ότι το επόμενο ταξίδι μας 
εδώ στο Sapele θα είναι περίπου παραμο-
νές Χριστουγέννων. Λοιπόν να μας πείτε 
τι δώρο θέλετε να σας φέρουμε από την 
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Genova, από εκεί θα ξεκινήσουμε το τα-
ξίδι μας. Εσείς κάθε φορά που ερχόμαστε 
μας φέρεστε σαν... βασιλιάδες. Θέλουμε 
κι εμείς να σας κάνουμε ένα δώρο... από 
καρδιάς». Ο κύριος Νίκος ενθουσιάστηκε 
και είπε: «Η παρουσία σας και μόνο είναι 
δώρο Θεού για μας που ζούμε σ’ αυτήν 
εδώ την άκρη του κόσμου». Ο καπετάνιος 
επέμενε: «Ίσως για τα παιδιά κάτι να 
φέρουμε κι εμείς από την Ιταλία. Δεν 
μπορεί, κάτι θα σας λείπει». Ξαφνικά ο 
κύριος Νίκος σκοτείνιασε και ψιθύρισε 
λυπημένα: «Μας λείπει η Πατρίδα μας, η 
μάνα μας και ο πατέρας μας!». Η ατμό-
σφαιρα είχε φορτιστεί, η κυρία Ερασμία, 
η γυναίκα του κυρίου Νίκου, είχε δακρύ-
σει, ευτυχώς εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε 
όρθια η μικρή κόρη του φίλου μας, η 
Μαρκέλα, ένα κοριτσάκι δώδεκα χρονών 
και έτρεξε στην καπετάνισσα και της 
είπε: «Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο, σε παρακαλώ πες 
μου, πως είναι; Θέλω να μου το περιγρά-
ψεις!». Η γυναίκα του καπετάνιου αγκά-
λιασε και φίλησε το χαριτωμένο κορίτσι 
και της είπε: «Γλυκιά μου, δεν θα σου πω 
τίποτα, τα Χριστούγεννα που θα έρθουμε 
θα το... δεις!».

Είχαμε σκοπό να σας κάνουμε έκπληξη, 
να σας φέρουμε για Χριστουγεννιάτικο 
δώρο ένα αληθινό δέντρο, ένα έλατο και 
μάλιστα στολισμένο χριστουγεννιάτικα. 
Έτσι δεν είναι καπετάνιε; Μετά ξαναγύ-
ρισε στην Μαρκέλα και της είπε: «Πονη-
ρούλα, με κατάφερες και στα είπα όλα!».

Όλοι έμειναν έκπληκτοι και ενθουσια-
σμένοι και οι μικροί και οι μεγάλοι. Από 
κείνη τη στιγμή και μετά έκαναν σαν τρε-
λοί να μας ευχαριστήσουν ακόμα περισ-
σότερο. Σε δυο μέρες το Sielt Logger 

έφυγε από το Sapele, ξεκίνησε το ταξίδι 
της επιστροφής. Πρώτα πέρασε από το 
Λάγος, είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας, 
εκεί τελείωσε την φόρτωση των περίφη-
μων Logs, των πανάκριβων κορμών δέ-
ντρων έβενο, ομπότσε, μαόνι και ιρόκο. 
Το καράβι συνέχισε τη θαλάσσια πορεία 
του προς την Genova, στην Ιταλία. To Sielt 
Logger ήταν τυχερό καράβι παρ’ όλο που 
ήταν χειμώνας, συνάντησε καλές θάλασ-
σες, έκανε βέβαια πολύ κρύο. Η Genova, 
στολισμένη χριστουγεννιάτικα, πολύ-
χρωμα φώτα στους δρόμους, άνθρωποι 
χαρούμενοι να πηγαινοέρχονται... όμορφη 
Ευρώπη, όλα όμορφα, όλα λαμπερά, μόνο 
που έκανε πολύ κρύο, συνέχεια συννεφιά 
και ο ουρανός έτοιμος να χιονίσει. Σε λι-
γότερο από είκοσι ημέρες θα είχαμε Χρι-
στούγεννα. Στη Genova οι μέρες πέρασαν 
πολύ γρήγορα και πολλή δουλειά για τον 
καπετάνιο. Την παραμονή του ταξιδιού 
μας για τη Νιγηρία πήγαμε και αγορά-
σαμε το χριστουγεννιάτικο έλατο που εί-
χαμε υποσχεθεί στους εκεί φίλους μας. 
Ήταν ένα έλατο μεγάλο, περισσότερο από 
δύο μέτρα, πήραμε και μπάλες να το στο-
λίσουμε μπλε, άσπρες, ασημί και χρυ-
σαφί, τα χρώματα ήταν παραγγελία της 
μικρής Μαρκέλας, πήραμε και πολλές πο-
λύχρωμες κορδέλες, για να ομορφύνουμε 
ακόμα περισσότερο το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Στο καράβι ο καμαρότος ο Γιάν-
νης και ο λοστρόμος τοποθέτησαν το 
έλατο με προσοχή μέσα στο ψυγείο... των 
λαχανικών για να διατηρηθεί φρέσκο. 
Εξάλλου μόνο μια βδομάδα θα διαρκούσε 
το ταξίδι για την Νιγηρία.

Σ’ αυτό το ταξίδι όλα μας ήρθαν πολύ 
καλά, ο καιρός ήταν ανέλπιστα καλός και 
το καράβι αγκυροβόλησε αργά το απο-
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γευματάκι στη μέση του ποταμού Μπένιν, 
ακριβώς απέναντι από το Sapele, η ζέστη 
ήταν αφόρητη, έφθανε τους 48 βαθμούς 
Κελσίου, ήταν παραμονή Χριστουγέννων 
του 1966!

Φυσικά είχε αρχίσει η αργία των Χρι-
στουγέννων, κανονίστηκαν οι βάρδιες και 
όλοι οι άλλοι από το πλήρωμα ήταν ελεύ-
θεροι να κάνουν ό,τι θέλουν... Κανένας 
δεν έφυγε, μαζεύτηκαν στο μεγάλο κατά-
στρωμα και περίμεναν να βγάλουν από 
το ψυγείο των λαχανικών το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, ήθελαν και οι ναύτες να 
βοηθήσουν στο στόλισμα. Λοιπόν, έβγα-
λαν με μεγάλη προσοχή το έλατο από το 
ψυγείο και το ανέβασαν στο κατάστρωμα 
που περίμενε όλο το πλήρωμα και αμέ-
σως άρχισε ο στολισμός του δέντρου, πε-
ριττό να σας πω ότι το έλατο ήταν έτοιμο 
και στολισμένο και φωτισμένο σε λιγό-
τερο από μία ώρα. Οι μηχανικοί είχαν 
βάλει στη βάση του ένα μικρό μηχανισμό 
με μπαταρίες και αναβόσβηναν φωτάκια, 
ήταν πανέμορφο. Αξιωματικοί και ναύτες 
έκαναν σαν μικρά παιδιά. Τότε ήρθε ο 
καπετάνιος και τους είπε ότι ο κύριος 

Νίκος παρήγγειλε ότι θα στείλει ένα... 
φορτηγάκι και ένα τζιπ για το δέντρο το 
χριστουγεννιάτικο και για όλους όσους 
ήθελαν να γιορτάσουν μαζί τους. Η ανα-
χώρηση ήταν για τις οκτώ η ώρα το βρα-
δάκι, ξεκίνησαν στην ώρα τους, μπροστά 
τους πήγαινε το φορτηγάκι με το χρι-
στουγεννιάτικο έλατο, φωτισμένο, λα-
μπερό, πανέμορφο. Το κρατούσε με προ-
σοχή το πλήρωμα και ακολουθούσε το 
τζιπ με τον καπετάνιο και τη γυναίκα του 
και άλλους πέντε αξιωματικούς από το 
Sielt Logger.

Η διαδρομή ήταν το λιγότερο... παρά-
ξενη. Μέσα στην παρθένα Νιγηριανή ζού-
γκλα... ένα τσούρμο ναυτικών μετέφερε 
ένα χριστουγεννιάτικο έλατο για πέντε 
Ελληνικές Ορθόδοξες οικογένειες. Ήταν 
Χριστούγεννα το 1966. Αξιωματικοί και 
ναύτες του Sielt Logger ένιωσαν ότι δεν 
είναι μόνοι τις Άγιες αυτές μέρες, ένιω-
σαν πως η αγάπη ήταν δίπλα τους.

Η καπετάνισσα δεν θα ξεχάσει ποτέ τα 
μάτια της μικρής Μαρκέλας. Η χαρά και 
η ευτυχία ήταν ζωγραφισμένες μέσα σ’ 
αυτά. n

Δρόμος χωρίς γυρισμό

                                    Μαρία Κουτσάκη

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος!
Μόνο να συνεχίσουμε την ανηφόρα,
με βαριά μουδιασμένα πόδια
και τις ψυχές μας φορτωμένες
με σακίδια γεμάτα, από την αρμύρα
της ζωής, που μαζέψαμε στο πλάτωμα
των πρώτων μας χρόνων.
Δεν υπάρχει γυρισμός!
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Ολοι γνωρίζουμε την σημασία των 
έργων του Σαίξπηρ στην παγκό-
σμια λογοτεχνία. Το θεωρητικά 

τελευταίο έργο του Σαίξπηρ είναι «η Τρι-
κυμία», που τα ονόματα των πρωταγωνι-

Λιβέρης Λιβεριάτος
στών είναι φανταστικά. Τα ιστορικά όμως 
γεγονότα που βρίσκουμε μέσα στην «Τρι-
κυμία» είναι πραγματικά! Ελέγετο πά-
ντα από τους ερευνητές ότι μέσα στην 
«Τρικυμία» ο Σαίξπηρ έκρυβε επιμελώς 
και το όνομα του πληροφοριοδότη του 
για τα γεγονότα που διαδραματίζοντο 
στην τότε Ιταλία. Επί 400 χρόνια όμως, 
παρ’ όλες τις προσπάθειες των ερευνητών 
να αντιστοιχίσουν τα πρόσωπα της Τρι-
κυμίας με τα πραγματικά, όπως και να 
βρουν τον πληροφοριοδότη, στάθηκε ακα-
τόρθωτο! Έτσι δεν μπορούσαν να αντι-
στοιχίσουν και τα γεγονότα...

Η εργασία άρχισε τον Αύγουστο του 
2003. Το 2009 έγινε η πρώτη δημοσίευση 
στο φιλολογικό περιοδικό «ΚΥΜΟΘΟΗ» 
με τίτλο: Από τη Λομβαρδία στην Κεφα-
λονιά. Ο Μαρτίνος των Τορριάνι και η 
Αγία Θέκλα της Παλλικής.

Αρχικά η εργασία ξεκίνησε με την προ-
σπάθεια ανεύρεσης του προσώπου που 
είναι ο γενάρχης της οικογένειας Λοβέρ-
δου και των κλάδων της. Απεκαλύφθη ότι 
το επίθετο Λοβέρδος είναι ψευδώνυμο και 
είναι επίθετο προέλευσης («Λομβαρδός»-
παραφθορά). Ο γενάρχης της οικογένειας, 
ο πρώτος Λοβέρδος, ήταν ο Δούκας (Πρί-

γκιπας) Μαρτίνος ντελλα Τόρρε ή Τορρι-
άνι που κυβερνούσε το Μιλάνο. Ο λόγος 
που παραιτήθηκε έφυγε από το Μιλάνο 
είναι ότι εναντιώθηκε στην απόφαση του 
Πάπα Ουρβανού Δ΄ να διορίσει (παρά-
νομο) στο Μιλάνο σαν Αρχιεπίσκοπο τον 
Οττόνε Βισκόντι, που ήταν εχθρός του. 
Αυτό προκάλεσε τον αφορισμό του 
πράγμα που προφανώς δεν απεδέχθη η 
υπόλοιπη οικογένεια των ντελλα Τόρρε 
που ήταν φιλαπαπική (Γουέλφοι). Έτσι, 
μετά από τετράμηνη εξαφάνιση του Μαρ-
τίνου ντελλα Τόρρε στην Βίλλα Τορριάνι 
στο Λόντι, η οικογένειά του με επικεφα-
λής τον αδελφό του Φίλιππο ανακοινώνει 
ότι ο Μαρτίνος «πέθανε» και ότι ο Φίλιπ-
πος παίρνει την εξουσία. Στην πραγματι-
κότητα ο Μαρτίνος εξεδιώχθη («εξορία») 
κρυφά και με απόλυτη μυστικότητα από 
την οικογένεια γιατί φοβόταν ότι ο Λαός 
που τον αγαπούσε θα επαναστατούσε. 
Για να γίνουν λοιπόν και πιστευτοί οργά-
νωσαν και ψεύτικη κηδεία αλλά τάφος 
του στο Μιλάνο δεν υπάρχει, όταν όλοι 
οι υπόλοιποι έχουν, ούτε μπορούν έστω 
να υποδείξει κάποιος αρμόδιος το σημείο 
ταφής του! Έτσι ο Μαρτίνος ντελλα Τόρρε 
έφυγε κρυφά από το Μιλάνο και ήλθε 
στην Κεφαλονιά, όπου παντρεύτηκε την 
κόρη του Έλληνα φεουδάρχη Ματσακά, 
απογόνου του Βυζαντινού στρατηγού και 
Κατεπάνο Κοντολέοντα Τορνίκιου (οικο-
γένεια Αβάσταγου), πρώτου εξαδέλφου 
του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνστα-
ντίνου του Ε΄ Μονομάχου. Η απόδειξη της 

Ο μύθοςιστορία πίσω από την τρικυμία του Σαίξπηρ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 209

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 47

διαφυγής του έγινε μέσα από την μελέτη 
των ιστορικών ντοκουμέντων Ελλάδας 
-Ιταλίας (Λομβαρδίας), την καταγεγραμ-
μένη ιστορική παράδοση των Λοβέρδων 
και αυτής, αυτών που τον συνόδευσαν 
αλλά και την «μεταφορά» ιστορίας που 
έγινε από Λομβαρδία σε Κεφαλονιά. Έτσι 
ενδεικτικά:

1. Οι Εκκλησίες: Α) Η Μητρόπολη του 
Μιλάνου, ως την εποχή που το κυβερνούσε, 
λεγόταν Αγία Θέκλα αλλά και η Μητρό-
πολη των χωριών μας Αγία Θέκλα λέγεται. 
Από την Αγία Θέκλα του Μιλάνου ξεκί-
νησε η πρώτη Σταυροφορία και ο Βέρντι 
έγραφε για το γεγονός την όπερα «Οι 
Λομβαρδοί στην Α΄ Σταυροφορία» όπου 
πρωταγωνιστεί ο Παγάνο ντελλα Τόρρε.

Β) Η Παναγία Σιενεμπάστρα: Η Πανα-
γία της Σιένα η υμνούμενη με μπάστρες 
(σονέτα). Αναφέρεται στη μεγάλη μάχη 
του Μονταπέρτι το 1260. Ήρωες της μά-
χης αναφέρονται στην Κόλαση του Δάντη. 
Αναφέρει επίσης ο Δάντης και την Κερία 
(πηγή) κοντά στο πεδίο της μάχης, που η 
αντίστοιχή της υπάρχει (τα Κέρια) παρα-
δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας 
Σιενεμπάστρας στην Αγία Θέκλα της Κε-
φαλονιάς. Ο Δάντης αναφέρει στην Κό-
λαση έμμεσα την οικογένεια ντελλα 
Τόρρε, όπως στην περίπτωση της μάχης 
της Γκουεσσάρας, του αιμοσταγούς τύ-
ραννου Ετζελίνο ντα Ρομάνο, του Αυτο-
κράτορα Μανφρέδο Β .́ Επίσης στο ταξίδι 
του Δάντη στον Παράδεισο, ο Δάντης βλέ-
πει και τον Κάρολο Μαρτέλο...

Γ) Η Παναγία η Μαγκονάρντι (του Μά-
γου με τους Νάρδους) έχει άμεση σχέση 
με την Μητρόπολη της Κολονίας στη Γερ-
μανία, μια και οι δύο στο ίδιο ιστορικό 
γεγονός αναφέρονται όταν ο Μιλάνο κυ-

ριεύτηκε από τον Γερμανό Αυτοκράτορα 
Φρειδερίκο Βαρβαρόσσα.

2. Υπάρχει η Βίλλα Τορριάνι (το Παλάτι 
τους) στο Λόντι (ΝΑ του Μιλάνου) αλλά 
και οι κάτοικοι του διπλανού χωριού 
(Βιλλατόρρια) από την Αγία Θέκλα λέγο-
νται Βιλλατορριάνοι (Βίλλα Τορριάνι) 
ενώ ενός δεύτερου κοντινού χωριού Δε-
ματορρά, Δεματορριάνοι (Δεματορριά-
νοι=ΤέμαΤορριάνι=Θέμα Τορριάνι)

3. Στο Μιλάνο διέμεναν στη συνοικία 
Ισάρα αλλά και οι Βιλλατορριάνοι στην 
Κεφαλονιά μένουν δίπλα στο Ισάρι.

4. Το όνομά του βρίσκεται γραμμένο 
στο ισχυρό ιστορικό ντοκουμέντο: Το 
Πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής Κε-
φαλονιάς τις 12 Ιουλίου του 1264, οκτώ-
μισι μήνες μετά τον υποτιθέμενο «θά-
νατο» του στο Λόντι. Το ντοκουμέντο εί-
ναι υπογεγραμένο από τον διοικητή της 
Κεφαλονιάς κόμητα Ρικκάρντο Ορσίνι και 
τον Λατίνο Επίσκοπο Ενρίκο από της Πά-
ντοβα. Το Πρακτικό απεστάλη και στον 
Πάπα Ουρβανό Δ΄ κι έτσι ο Πάπας βεβαι-
ώθηκε ότι ο Μαρτίνος ντελλα Τόρρε ήταν 
η Κεφαλονιά. Μετά από αυτό ο Πάπας 
κάλεσε τον Κάρολο τον Ανδεγαυό στην 
Νάπολη και άρχισε επίσημα η περίοδος 
της Φραγκοκρατίας.

5. Βρέθηκε το αυθεντικό οικόσημο 
καθ’ όλα όμοιο με αυτό των Ντελλα 
Τόρρε! Οι δύο Πύργοι (Τόρρε) και οι δύο 
Λέοντες (σύμβολο της Βαλσάσσινας-
περιοχή καταγωγής του).

6. Βρέθηκε ο τάφος του που βρίσκεται 
μέσα στην εκκλησία του Αρχάγγελου στην 
Αγία Θέκλα και η οποία κτίστηκε από αυ-
τούς που τον συνόδευσαν πριν το 1300 
προκειμένου να είναι θαμμένος μέσα.

7. Ανέλπιστος σύμμαχος στην όλη 
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έρευνα ήταν ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με το 
έργο του (διαθήκη του) «Η Τρικυμία». 
Έτσι το ως τώρα (400 χρόνια) ανερμή-
νευτο έργο του ερμηνεύτηκε πλήρως! 
Αντιστοιχίθηκαν πλήρως όλοι οι ήρωες 
και τα γεγονότα που γράφει «Η Τρικυ
μία» με τα πραγματικά ιστορικά πρό
σωπα και γεγονότα. Ο Σαίξπηρ περι-
γράφει ακριβώς όμοια γεγονότα με τα 
ιστορικά, με αποκορύφωμα την αναφορά 
του για ψεύτικο θάνατο στο Μιλάνο που 
είναι και το «κλειδί» της «Τρικυμίας»: Το 
«κλειδί» της «Τρικυμίας» βρίσκεται στην 
Πράξη Β΄ και σκηνή Α΄ στο διάλογο μεταξύ 
Σεβαστιανού (Βασιλιάς της Γαλλίας Λου-
δοβίκος ο Αγιος) και του Αντωνίου (Φίλιπ-
που Ντελλα Τόρρε αδελφού του Μαρτίνου 
Ντελλα Τόρρε) όταν όλοι οι υπόλοιποι 
ναυαγοί γύρω τους κοιμόνται βαθιά. Εκεί 
ακριβώς υπάρχει σαφέστατος υπαινιγμός 
για ψεύτικο θάνατο του Πρόσπερο (Μαρ-
τίνου Ντελλα Τόρρε) στο Μιλάνο.

Η αντιστοίχιση των Προσώπων:
ΠΡΟΣΠΕΡΟ: Μαρτίνος ντελλα Τόρρε 

είναι ο πρώτος Λοβέρδος. Και οι τρεις 
είναι το ίδιο ακριβώς πρόσωπο!!

ANTONIO: Φίλιππος Ντελλα Τόρρε ο 
αδελφός του που τον έδιωξε.

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ: ο Βασιλιάς της Γαλ-
λίας Λουδοβίκος Άγιος που πέθανε στην 
Τυνησία.

ΑΛΟΝΣΟΣ: ο Βασιλιάς της Νάπολης 
Κάρολος Ανζού ή Ανδεγαυός, αδελφός 
του Βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου 
Άγιου.

ΓΚΟΝΖΑΛΟΣ: Ο πρώτος της οικογέ-
νειας Αναλυτή (Αγία Θέκλα) που ήλθε 
μαζί του από το Μιλάνο. Το όνομά του 
αναφέρεται στο Πρακτικό της Λατινικής 
Επισκοπής τις 12/7/1264.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ο πρώτος της οικογένειας 
Καραντινού (Αγία Θέκλα) που ήλθε μαζί 
του από το Μιλάνο. Το όνομά του αναφέ-
ρεται στο Πρακτικό της Λατινικής Επι-
σκοπής τις 12/7/1264.

ΜΙΡΑΝΤΑ: «Η κόρη του Πρόσπερο» 
είναι η κόρη του «πληροφοριοδότη» του 
Σαίξπηρ Σερ Οράτιο Πελαβιτσίνο (ή Πα-
λαβιτσίνο ή Παραβιτσίνο), η Μπαττίνα ή 
Μπαπτίνα ή Μπεττίνα Πελαβιτσίνο. Έτσι 
ο Σαίξπηρ «έκρυψε» τον «πληροφοριο-
δότη» του...

ΦΕΡΔΙΝΑΡΔΟΣ: Είναι ο άνδρας της 
Μπαττίνα Πελαβιτσίνο ο Χένρυ Κρόμβελ, 
πρώτος ξάδελφος του Κυβερνήτη της Με-
γάλης Βρεττανίας σερ Ολιβερ Κρόμβελ.

ΚΑΛΙΜΠΑΝ: Οπως γράφεται και στην 
«Τρικυμία» ήταν κατεργάρης στο κά-
τεργο του Αργοστολίου. Η λέξη Αργο-
στόλι είναι η ρωμαϊκή λέξη Εργάστολο 
που σημαίνει φυλακή για θανατοποινίτες. 
Εκεί ζούσαν οι φυλακισμένοι και τους 
χρησιμοποιούσαν για να τραβούν αλυσο-
δεμένοι (κάτεργα) κουπί στα πλοία. Ο 
Κάλιμπαν βρωμούσε σαν παστωμένο 
ψάρι γιατί στο κάτεργο στο Αργοστόλι 
(Κούταβος) υπήρχαν αλυκές που οι φυ-
λακισμένοι πάστωναν και ψάρια.

8. Μέσα στον Αρχάγγελο υπάρχει ο 
Σταυρός του Πρόσπερο (άρα του Μαρτί-
νου Ντελλα Τόρρε ή του πρώτου Λοβέρ-
δου) καθώς και εικόνες του, οι οποίες εί-
ναι «η οπτική απεικόνιση τμημάτων της 
Τρικυμίας του Σαίξπηρ» αλλά και της 
«πίεσης» που δέχτηκε στο Μιλάνο προ-
κειμένου να σηκωθεί να φύγει!

Πως το έμαθε ο Σαίξπηρ. Ο Μαρτίνος 
Ντελλα Τόρρε στο Μιλάνο είχε έναν αδελ-
φικό φίλο: Τον μαρκήσιο Ουμπέρτο Πελα-
βιτσίνο. Όταν ο Μαρτίνος διώχτηκε και ο 
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Ουμπέρτο Πελαβιτσίνο λίγο μετά διώχτηκε 
και από τον Φίλιππο ντελλα Τόρρε. Ο Ου-
μπέρτο Πελαβιτσίνο αργότερα είχε έναν 
απόγονο τον Σερ Οράτιο Πελαβιτσίνο που 
ήταν φίλος του Σαίξπηρ! Προφανέστατα 
αυτός του είπε τις ιστορίες που σχετιζό-
ταν με την Ιταλία. Ο Σερ Οράτιο Πελαβι-
τσίνο ήταν Έμπορος από την Βενετία(!). Το 
όνομα του Οράτιου υπάρχει και στον Άμ-
λετ. Είναι αλήθεια άξιο λόγου ότι όλες «οι 
Ιταλικές ιστορίες» του Σαίξπηρ διαδρα-
ματίζονται από την εποχή του Ουμπέρτο 
Πελαβιτσίνο και μετά...

Η οικογένεια Ντελλα Τόρρε (ή Τορρι-
άνι ή Τουρν και Τάξις ή Τάσσο – τα άλλα 
ονόματα τους) είναι εξ αίματος απόγονοι 
του Κάρολου Μαρτέλου (που νίκησε στο 
Πουατιέ τους Άραβες και σταμάτησε την 
εισβολή τους στην Ευρώπη και του εγγο-
νού του του Καρλομάγνου που είναι ο 
«πατέρας της Ευρώπης» καθώς και άλ-
λων βασιλέων των Φράγκων. Η μυθική κα-
ταγωγή της οικογένειας είναι από το 
Έκτορα της Τροίας.

Έτσι λοιπόν το άγνωστο νησί της «Τρι-
κυμίας» του Σαίξπηρ είναι η Κεφαλονιά 
και ειδικά η παραλία των Πετανών που 
γεωγραφικά συμφωνεί και ο Χάρτης του 
Πανεπιστημίου Austin του Τέξας, ο οποίος 
όχι μόνο δείχνει τις σπηλιές του Πρό-
σπερο, το Μεσαιωνικό λιμάνι που αποβι-
βάστηκε ο Μαρτίνος Ντελλα Τόρρε (12 
νησιά), τη λίμνη στο Γιούτι με το ποτα-
μάκι, την περιοχή πρασίνου πίσω από την 
ακτή που είναι αλλά και τους Βαρδιάνους 
(νησάκι), τις «λίμνες» στο Λιβάδι και το 
Ξι (κίτρινη άμμος)! Τη Γεωγραφία της πε-
ριοχής του νησιού της «Τρικυμίας» ο 
Σαίξπηρ την έμαθε από το γεγονός ότι το 
καλοκαίρι του 1228 και για είκοσι μέρες 

περίπου κατά τη διάρκεια της έκτης 
Σταυροφορίας, οι Σταυροφόροι με επικε-
φαλής τον Γερμανό Βασιλιά Φρειδερίκο 
Β΄ «το Θαύμα της Οικουμένης», έμειναν 
στην Κεφαλονιά και ειδικά στην Παλλική, 
στην Ανωγή που δίπλα είναι οι Πετανοί. 
Στη Σταυροφορία συμμετείχαν και φίλοι 
του Ουμπέρτο Πελαβιτσίνο (φίλου του 
Μαρτίνου Ντελλα Τόρρε) που του είπαν 
την γεωγραφία της περιοχής. Η Κεφαλο-
νιά πλέον είναι το μοναδικό απ’ όλα τα 
νησιά που διατείνονται ότι είναι τα νησιά 
της «Τρικυμίας» που έχει και την ιστορία 
της Τρικυμίας και τη Γεωγραφία!

Μετά την πλήρη αποδοχή της εργα-
σίας και από τον μεγαλύτερο οργανισμό 
Σαίξπηρ παγκοσμίως, «την Βιβλιοθήκη 
Σαίξπηρ-Folger”, που βρίσκεται στην Ου-
άσιγκτων αποφασίσαμε τη δημιουργία 
στην πατρίδα μας της «Ελληνικής Σαιξ-
πηρικής Εταιρείας», μη κερδοσκοπικής, 
που θα ασχολείται με τα «Ελληνορωμα-
ϊκά έργα» του Σαίξπηρ όπως Ιούλιος 
Καίσαρας, Κοριολανός, Τρικυμία, Οθέλ-
λος, Τίμων ο Αθηναίος προβάλοντάς τα 
είτε θεατρικά είτε κάνοντας συνέδρια. 
Παράλληλα η ίδια εταιρεία θα αναλάβει 
«Απαγγελίες» Δάντη και να ανεβάζει 
Μεσαιωνικό, Αναγεννησιακό Θέατρο 
(Τορκουάτο Τάσσο, Βοκκάκιο κλπ.) αλλά 
και αργότερα Βέρντι σε κατάλληλους 
χώρους. Επίσης θα διοργανώνει κάθε 
χρόνο στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς μία 
Μεσαιωνική εβδομάδα με αναπαρά-
σταση της Μεσαιωνικής ζωής, κάτι πρω-
τόγνωρο για την πατρίδα μας.

Όποιοι από σας ενδιαφέρεστε να γί-
νετε μέλη μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία 
σας στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. n
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Προψές, της Αγίας Αικατερίνης, 
ρώτησα το μπάρμπα-Νίκο, μετά 
τη θεία λειτουργία στην εκκλη-

σούλα του χωριού μας, με την ευκαιρία 
του εορτασμού της Αγίας Αικατερίνης, 

Γιάννης Ηλιόπουλος
γιατί οι περισσότερες γυναίκες του Κού-
κουρου έχουν το όνομα της Αγίας.

Είναι παλιά συνήθεια, να ειπούμε, μου 
είπε! Τα πρώτα κορίτσια κάθε φαμελιάς 
ακόμα και τώρα παίρνουν τ’ όνομα της 
γιαγιάς τους, της μάνας του πατέρα τους... 
Τα δεύτερα της γιαγιάς απ’ τη μάνα τους 
κι ύστερα των κοντινότερων συγγενών 
τους... Το ίδιο γίνεται και με τ’ αγόρια, με 
τους δικούς τους παππούληδες...

–Σωστή είναι αυτή η κουβέντα, μπάρ-
μπα-Νίκο, αλλά γιατί περισσεύουν στο 
χωριό μας οι Κατερίνες, οι Ρίνες, οι Κα-
τέρες κι άλλα χαϊδευτικά ονόματα του 
βαπτιστικού ονόματος της Αικατερίνης;

–Δεν ξέρω να σου πω το αίτιο... Αλλά 
εκείνα τα χρόνια, απ’ τον καιρό του 
Τούρκου, όπως μας μολόγαγαν οι γέρο-
ντες, το χωριό ήταν ψηλότερα, κοντά στα 
ερείπια του αρχαίου κάστρου της Ποτι-
δανείας, σκόρπιο, μέσα σε ανθρωποτά-
ρατσες και είχε μια εκκλησούλα της 
Αγίας Αικατερίνης, που μάζευε τους αν-
θρώπους... Τον καιρό του ’21, οι Τούρκοι 
την έκαψαν κι έμειναν στον τόπο της 
αρμακάδες... Αυτοί που είναι και σή-
μερα στην «Αι-Κατερίν»), πανοκέφαλα 
στο Παλιό-ζεύγαρο;

–Ναι, εκεί... Έχνε εκεί κι ένα σταυρό 
κι ο μακαρίτσ’ ο Κώστας ο Φασουλάς 
ήθελε να την ξαναχτίσει, για το χατήρ’ 
τς μάνας τ’, που την έλεγαν Κατερίν, τη 
γνωστή μας (Φασλου-Ρίνα))... Ίσως αυτές 
οι ιερές μνήμες, να έγιναν αιτίες για τα 
πολλά γυναικεία ονόματα του χωριού 
μας, στη μνήμη της άλλοτε Αγίας Αικα-
τερίνης, της εκκλησούλας του χωριού 
μας...

Πολύ ενδιαφέρουσες οι ιστορικές μνή-
μες του καλού μας χωριανού και πολύ 
διδακτικές... Γενικότερα στον τόπο μας 
σεβόμαστε τη μνήμη της Αγίας Αικατε-
ρίνης και πολλές είναι οι εκκλησίες μας 
οι αφιερωμένες στο όνομα και τα θαύ-
ματα της Αγίας.

Σήμερα στην ιερή της Μνήμη ακού-
σαμε από τον ιεροψάλτη μας πολλούς 
«Χαιρετισμούς κι Εγκώμια» των κατά 
καιρούς εκκλησιαστικών μας υμνωδών, 
όπως:

«Μολούσα ευθαρσώς, προς αγώνας 
τρισμάκαρ, ανδρείως του Χριστού, ωμο-
λόγησας Μάρτυς, και τύραννον ήλεγξας, 
δυσσεβή και παράφρονα, και κατήσχυ-
νας, ρητορευόντων τα στίφη, και ανέ-
δραμες, εις ουράνιους σκηνώσεις, διό σε 
δοξάζομεν». Και το επόμενο, το ωραίο 
και ιστορικό:

«Η παρθένος και σεμνή, Αικατερίνα η 
σοφή, τη δυνάμει του Χριστού, επιρρω-
θείσα αληθώς, αγαλλομένη εισέρχεται εν 
σταδίω, και τύρρανον ωμόν, καταβα-
λούσα στερρώς, και πάσαν την πληθύν, 

Ιεροψάλτου – Της Αγίας Αικατερίνης
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δυσσεβούντων εχθρών, μετ’ ευφροσύνης 
έψαλλεν, ακαταπαύστως μεγάλη φωνή. 
Χριστέ μου δόξα, Σωτήρ και ρύστα, συ 
ουν δέξαι το πνεύμα μου». Η ομολογία 
της Πίστεως της Αγίας Αικατερίνης, 
μέσα σε λίγους στίχους.

Επίκαιρη η αναφορά στον εορτασμό 
της ιεράς μνήμης της Αγίας Αικατερίνης 
και το Ιερό της Μοναστήρι, το ανιδρυ-
μένο από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό (527-545), «Επί της φλεγο-
μένης βάτου του Θεοβαδίστου Όρους 
Σινά», Σεβαστό και Ιερό προσκύνημα 
για Χριστιανούς, Εβραίους και Μου-
σουλμάνους, ύστερα από τη Διαθήκη του 
Μωάμεθ και την εγγύηση της προστα-
σίας του.,. Μνημείο παγκόσμιας κληρο-

νομιάς κι αρχαιότατος μοναστικός χώρος 
με ανεκτίμητους Κώδικες και χειρό-
γραφα, είναι χώρος διαρκών επισκέψεων 
και προσκυνημάτων πιστών και των δι-
κών μας εδώ διαμερισμάτων... Ένα 
Εγκώμιο της Αγίας, μας θυμίζει:

«Την εκ Θεού σοφίαν λαβούσα παιδι-
όθεν η Μάρτυς, και την έξω καλώς σο-
φίαν πάσαν μεμάθηκας, γνούσα δε εκ 
ταύτης την των στοιχείων κίνησίν τε και 
ποίησιν κατά λόγον, και τον αυτά εξ αρ-
χής δια λόγου ποιήσαντα, αυτώ την ευ-
χαριστίαν εν νυκτί και ημέρα προσέφερε. 
Τα δε είδωλα καθείλε, και τους ταύτα 
αφρόνως λατρεύοντας, Ρητόρων την 
γνώσιν καταπτύσασα». 

 n

Μνήμες

                                          Πάνος Κοκκινόπουλος

Έγειρα απόψε ανάερα στης ζερβαδιάς τις μνήμες
κι αντάμωσα μέσ’ στις πλαγιές της Γκιώνας, στα Βαρδούσια,
στην Οίτη και στον Κόρακα της νιότης μου τη λύρα.
Άκουσα αχό από σάλαγο και κύπρο και κουδούνια
κι απ’ τον αγέρα φύσημα στου έλατου τα λατσούδια.
Και γύρισα χαράματα από το νύχτιο σκάρο
και «βάρεσα» για τ’ άρμεγμα στη στρούγγα το κοπάδι.
Κι άκουσα και την Άνοιξη να κελαηδάει ο κούκος
και φόρεσα κοντόκαπο σαν έπιασαν τα κρύα
και ξάπλωσα μέσ’ στο δροσό στον έλατο από κάτω
σαν πιάναν κάψες κι ίδρωνα μέσα στο καλοκαίρι.
Όι, πώς με πάνε οι θύμησες στα περασμένα χρόνια
κι ένα γλυκό συναίσθημα κυλάει στα στήθια μέσα
και μου ματώνει την καρδιά κι υγραίνονται τα μάτια.
Πάνε τα χρόνια, πέρασαν και ξέμενα στην ξέρα.
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Φαινόμενα παρακμής

«Το κακό», λέει μια λαϊκή σο-
φία, «δεν πάει μοναχό του, 
συνοδεύεται από τη μάνα 

του και τον αδελφό του». Σαν να 
μην μας έφταναν τα δεινά της επτά-
χρονης οικονομικής ξηρασίας και με

Δημήτρης Μαυροειδόπουλος
άδηλο το αύριο των Ελλήνων παρα-
τηρούνται φαινόμενα παρακμής και 
αλλοτροίωσης ολόκληρης της κοινω-
νίας. Ενώ η χώρα φλέγεται από 
άλυτα χρόνια προβλήματα, οι κυβερ-
νώντες περί άλλα τυρβάζουν. Σαν να 
είχαν λύσει όλα τα άλλα προβλή-
ματά τους έπιασε η βιασύνη να λύ-
σουν την αδειοδότηση των τηλεοπτι-
κών σταθμών. Μια αψυχολόγητη βια-
σύνη για ένα θέμα που μοιάζει πα-
ρωνυχίδα μπροστά στα άλλα που 
ταλανίζουν τον τόπο. Αντί να εφαρ-
μόσει η κυβέρνηση την υπάρχουσα 
νομοθεσία και να φέρει ζεστό χρήμα 
στα ταμεία και όσοι δεν πειθαρχούν 
να βάλουν αναγκαστικά λουκέτο, 
προτίμησε την τακτική του «πονάει 
μάτι, βγάζει μάτι», ή σαν εκείνο τον 
οκνό βοσκό που δεν μπορούσε να 
πιάσει τα ατίθασα κατσίκια και τους 
έκοβε το μπροστινό πόδι.

Εάν ακόμη θέλουμε να ονομά-
ζουμε το πολίτευμά μας δημοκρατία 
και όχι αναρχία δεν επιτρέπεται το 
ένα δέκατο να φυλακίζει τα υπό-
λοιπα εκατομμύρια των πολιτών. 

Αναφέρομαι στα μπλόκα των αγροτών 
που με δημοκρατικές διαδικασίες 
φράζουν όλες τις οδικές αρτηρίες της 
χώρας. Ούτε εικόνα για μειδίαμα ήταν 
η τροπή σε φυγή ένστολων από αγρι-
εμένους ροπαλοφόρους αγρότες, χω-
ρίς να μπορούν να αντιδράσουν, θυμί-
ζοντας φαινόμενα Ζωνιανών. Αύριο 
τέτοια φαινόμενα μπορεί να τα δούμε 
εναντίον στρατιωτών που εργάζονται 
για τα hotspots. Χάριν της ακροαμα-
τικότητας ο κωμικός Λάκης Λαζόπου-
λος, στοχεύοντας την αναπηρία του 
Σόιμπλε, σπιλώνει μια ολόκληρη κοι-
νωνία, που είχε την ατυχία μιας ανα-
πηρίας, με το πόπολο να χαχανίζει 
ανεβάζοντας την ακροαματικότητα 
στα ύψη. Εάν πάλι ο εθνικός μας ποι-
ητής Διονύσιος Σολωμός, χάριν της τη-
λεθέασης, εκ του μη όντος χαρακτηρί-
ζεται σήμερα Εβραιομασόνος, αλκοο-
λικός και ομοφυλόφιλος χωρίς ιστο-
ρικά στοιχεία, είναι εκ του πονηρού. 
Τέκτονες ήταν όλοι οι Φιλικοί αλλά 
και οι μεγάλοι οπλαρχηγοί της επα-
νάστασης. Ως χρήσιμο εργαλείο από-
κρυψης του μυστικού της Επανάστα-
σης χρησιμοποιήθηκε ο τεκτονισμός. 
Εάν ο ρομαντικός Δ. Σολωμός δεν επι-
διδόταν στο σπορ του γυναικοκατα-
κτητή δεν είναι απόδειξη ομοφυλοφυ-
λίας» χωρίς να έχει δώσει ποτέ 
αφορμή. Εάν πάλι έπινε το κρασάκι 
του δεν είναι απόδειξη αλκοολισμού, 
με την ίδια λογική μπορούμε να ενο-
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χοποιήσουμε και τον Αλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη και άλλους. Εάν πάλι ο 
ποιητής, γεμάτος Ελλάδα, ήταν 
Εβραίος στην καταγωγή, τότε είναι 
δύο φορές πιο Έλληνας από τους Ελ-
ληναράδες που κάνουν ό,τι θεμιτό και 
αθέμιτο μήπως και ψηλώσουν.

Στα φαινόμενα παρακμής σκοπί-

μως δεν αναφερθήκαμε στο άλυτο 
πρόβλημα της εισβολής προσφύγων 
και λαθρομεταναστών, που ατυχώς 
θυμίζει εποχές Αλάριχου, όταν η Ελ-
λάδα ήταν ξέφραγο αμπέλι, προ-
σπαθώντας έτσι να το ξορκίσουμε, 
όπως έκαναν οι παλιοί με τα καρκι-
νώματα. n

Μονοκοτυλήδονα συμφωνικά στη γενική

                                  Γιάννης Τσούτσιας

Τα ημερολόγια
Χάρτες πατρίδων εξόριστης μνήμης,
μαυσωλείου γραμμών λέξεις δεμένες,
κλεψύδρας ειρμών λεπίδες κάστρου ψιθύρων.
Δαίμονες πυρωμένοι παγωμένου ιστού.

Τα ήσυχα ποιήματα
Αγήματα τίτλων έκπτωτης μνήμης,
φωτιάς φιμωμένης αθόρυβες λέξεις,
σελίδων χείλη ασάλευτα ντυμένα μελάνη...
καπνού λιτανεία τοπίου γραμμών.

Όταν οι λέξεις παγώνουν
Φθόγγων νιφάδες καιρού σωριασμένου,
βροχής τυλιγμένης βρέφη σταγόνων,
κλειδωμένου ορίζοντα γεύμα φωτιάς κουρασμένης...
φτωχόχιονου κόρες ενοίκων σιγής.

Σε σπηλιές λωτοφάγων
Διψασμένου μύθου διάλογοι ενστίκτων,
συστάσεις κραυγών βυθισμένης σάρκας,
καθρέφτη ντυμένου σώματα ταξίδια αρωμάτων...
κορύφωσης νεύμα ταμείου στιγμών.
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Ζητούν ψωμί, σπέρνουν μπα-
ρούτι. Στυγνοί οι φονιάδες. 
Δεν θέλουν παιδιά, ούτε χα-

μόγελα. Εκλιπαρούν τα αθώα.
«Είμαστε άγουρα, παιδιά ακό- 

μα».

Χρυσούλα Σφακιανάκη

«Ε και; Κλαίτε όσο θέλετε. Σας 
περιμένει ο θάνατος» με στεντόρεια 
φωνή, παραγγέλνουν οι ισχυροί.

Κρατούν ένα βώλο, τους κλω-
τσούν τα χεράκια. Η χούφτα αδειά-
ζει. Εκλιπαρούν και πάλι τα αθώα.

«Είμαστε άγουρα, παιδιά ακόμα. 
ν’ αγαλλιάσουμε θέλουμε τη ζωή, 
μόνο».

«Ε και; Γιατί γεννηθήκατε; Θα 
σας προλάβει ο θάνατος» τρομο-
κρατούν οι δόλιοι.

Ακόμα δεν χόρτασαν αίμα. Εντολή 
πολέμου εδόθη. Άρξατε πυρ. Τους 
ρίχνουν μια σφαίρα κι άλλη... κι 
άλλη. Καταχνιά και μαυρίλα κατα-
κλύζει τα δαιμονικά. σπουδαγμένα 
μυαλά τους.

Παιδιά της Παλαιστίνης. Παιδιά 
θύματα ενός άδικου πολέμου. Πα-
ραδομένα ενός ειδικού πολέμου. 
Παραδομένα στο παράπονο, στα 
τρυφερά τους χρόνια. Πατρίδα, γη 
δεν έχουν. Ζητούν με θάρρος, σεβα-

σμό, να ζήσουν ελεύθερα, στη δική 
τους αρχέγονη γη της επαγγελίας. 
Να ζήσουν αξιοπρεπώς, να μην 
έχουν πικρή ζωή. Πίσω από το σκι-
ερό βλέμμα τους, είναι κρυμμένο το 
αύριο. Έχουν κουράγιο στην καρ-
διά, ελπίζουν, απαιτούν.

Άμοιρα παιδιά, αφανείς ήρωες 
του κόσμου τούτου, του αδίστα-
κτου. Κοιμηθείτε στη γη της βιβλι-
κής χώρας Χαναάν και μη σκέφτε-
στε πόσο οι άνθρωποι είναι μοχθη-
ροί. Οικτίρετε την κατάντια τους, 
γιατί σας θέρισαν τη ζωή. Κοιμη-
θείτε αγγελούδια, παιδιά ενός κα-
τώτερου θεού. Μικροί μάρτυρες.

Εμείς, όλες οι μανάδες του κό-
σμου, βυθισμένες στο πένθος. Τα 
αναφιλητά μας φθάνουν ως τα με-
σούρανα, τραντάζουν το στερέωμα. 
Πάντα κοντά σας. Απροστάτευτα 
νιάτα, δεν αφήνουμε εμείς. Όσο για 
τους εντολείς του άτιμου θανάτου 
σας, μια προδομένη συνείδηση, 
καυτή σαν φωτιά και λάβα, πέπρω-
ται να τους κρίνει. Ποιος θα τους 
ξεδιψάσει, τότε, από τη φλόγα τους, 
όταν στα κάτω στρώματα της κόλα-
σης του Δάντη θα καίγονται; Εκεί, 
που ούτε η φωνή του... κυρίου τους 
δεν θ’ ακούγεται, για να τους πα-
ρηγορήσει. n

Μικροί μάρτυρες
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Το άσπρο σπίτι.

                            Αγάπη Ευθυμιοπούλου

Το άσπρο σπίτι μοναχό στην άκρη στέκει
με τα  γαλάζια του παράθυρα κλειστά  
η Παναγιά Φανερωμένη παραστέκει              
όλη τη νύχτα που τα φώτα είναι σβηστά.

Μπρος του η θάλασσα θαρρείς πως το χαϊδεύει
κι είναι κοντά του η απέναντι ακτή
όταν βρεθείς εκεί θα δεις πως σε μαγεύει
της πέτρας της υγρής το χρώμα το σταχτί.

Το φως του ήλιου των Κυκλάδων στις γραμμές του
και το λιτό που ξεκουράζει τη ματιά
στον τοίχο ρίχνει το μπαλκόνι τις σκιές του
και μπρος του η θάλασσα  γαλήνια, πλατιά.

Κει στο πεζούλι,  λες πως είναι κι όλο γράφει  
του ωραίου  λάτρης,  της γραφής ταξιδευτής
και μπρος του πλέουν στο γαλάζιο μικρά σκάφη.
Εδώ την αύρα του έχει αφήσει ο ποιητής.

Μακριά

                           Χρύσα Πούλου

Ένα κενό μετά την κοφτερή μαχαιριά.
Ένας πόνος βαρύς του χωρισμού το βέλος.
Πού είσαι να σε μυρίσω Υάκινθε;
Να δω τη λαμπερή μορφή μες το σκότος,
να δω αυτό που ονειρεύτηκα, μα δε βγήκε
αληθινό. Να παλέψω και να προσμένω.
Μια γλυκιά μελωδία, ένα λουλούδι όμορφα ανέγγιχτο.
Αυτό λαχταρώ πια...
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Σκύλος στο κοτέτσι

                           Πολυξένη Γιάχου

Ένας σκύλος, μα τι σκύλος, φωνακλάς και σκανταλιάρης,
κόντεψε σχεδόν να γίνει στο κοτέτσι μακελάρης!
Για την κότα τη Σκουφάτη, έλεγε καρδιοχτυπούσε
κι από έρωτα τη νύχτα να κλείσει μάτι δε μπορούσε.
Χθες εκεί που ξαγρυπνούσε του  ήρθε μια καλή  ιδέα!
Τρόπο  βρήκε να κερδίσει τη Σκουφάτη την ωραία!

Ξεκινάει να γαβγίζει, πριν ο κόκορας λαλήσει,
την πανέμορφη Σκουφάτη εκείνος πρώτος να ξυπνήσει.
Καλαμπόκι να της δώσει και να την καλημερίσει
και εκείνη χορτασμένη να του γλυκοκακαρίσει.
Μα σκληρόκαρδη η κότα άρχισε να τον σνομπάρει 
και κουνούσε  την ουρά της σ’ ένα νέο πετεινάρι.

Λύσσα έπιασε το σκύλο κι άρχισε να του τη δίνει!
Στο σκυλίσιο του κεφάλι άγριο ξέσπασε μπουρίνι!
Σκύλα κότα, της φωνάζει, για να κλάψεις ετοιμάσου.
Αύριο το πρωί θα χάσεις τον ωραίο κόκορά σου.
Τώρα δα θα τον καλέσω να ’ρθει σε μονομαχία
κι όταν τον ξεπουπουλιάσω θα μου δώσεις σημασία.

Κάκα κά σκυλί μου στάσου, μια γερόκοτα φωνάζει.
Ποιος τη μάχη θα κερδίσει εμέ καθόλου δε με νοιάζει.
Χρόνια τώρα μελετάω  πουλιών και σκύλων ιστορίες,
όμως πουθενά δε βρήκα  κοκοροσκυλομαχίες.
Τα σκυλιά με τα κοκόρια δεν μαλώναν μέχρι τώρα.
Κάτσε, σκέψου το λιγάκι και τα λέμε άλλη ώρα…

Τόσο όμορφα μιλούσε κι όλοι οι συγκεντρωμένοι
την ακούγανε για ώρες σιωπηλοί και μαγεμένοι.
Για το σκύλο μας, βεβαίως, πια δεν είχε σημασία. 
Ήταν ήδη μπερδεμένος σε καινούρια ιστορία. 
Δεν περίμενε καθόλου τη γερόκοτα ν’ ακούσει
και τον είδα να φλερτάρει με τη γάτα μου τη Λούση!!!
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Δεν βγήκα ποτέ χαράματα
να συναντήσω τη ζωή.

Αυτή ήρθε απροειδοποίητα
ένα πρωί στο σχολείο,

ένα μεσημέρι στην αλάνα,
ένα βράδυ στον έρωτα.

Με ξελόγιασε
τάζοντάς μου

ένα πανέρι με άστρα
και μι’ αγκαλιά

μ’ έμπειρη γνώση.
Κι ύστερα, ξαφνικά,

μπήκε απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο
πολιτικό αγεράκι

που παρ’ ολίγον ν’ αναποδογυρίσει
τις κόκκινες γλάστρες

με τα κατάλευκα λουλούδια,
τα διαβασμένα χαρτιά

και τα ώριμα άγραφτα ποιήματα.
Ευτυχώς

μια ζαλισμένη μέλισσα
χτύπησε μετωπικά στο τζάμι 

της κουζίνας
και μου θύμισε

πόσο επικίνδυνη είναι η πτώση
όταν η ορατότητα είναι χαμηλή.

Αυτοβιογραφικό
Γιάννης Πανούσης

Δεν γνώρισα τους Διάσημους.
Δεν με σύστησαν στους Μεγάλους.

Κι όμως δεν ζούσα αλλού.
Στην ίδια πόλη μ’ αυτούς

αλλά σε άλλους «κόσμους».
Αναρωτιέμαι αν το ίδιο θα συμβεί

και στον Άλλο Κόσμο.
Ίσως ούτε εκεί να συναντηθούμε.

Ομολογία ζωής
Θέλω να κλείσω τους λογαριασμούς μου

με τους άλλους
χωρίς να μηδενίσω

τα αποθεματικά της ζωής μου.
Δάνεια φιλίας

και ομόλογα ομοτράπεζων
δεν γίνονται δεκτά.
Το μόνο αξιό-γραφο

που μετράει
είναι οι κατα-θέσεις τους

πριν κινδυνεύσω.
Γιατί μετά,

ξοφλούσα μόνος μου
τα χρέη μου,

σε φίλους και εχθρούς.

Άλλος κόσμος
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Προσμονή

                          Θεοφάνης Παυλίδης

Άνθρωπε τι θωρείς στες σκέψεις σου;
ποιες έγνοιες σε σαρακώνουν,
ποιες πεθυμιές λαχταρείς,
να βρεις στο δρόμο σου;

Άνθρωπε ο χρόνος της προσμονής διάβηκε,
τέλειωσε,
χωρίς να σε συναντήσει,
χωρίς να τον συναντήσεις.

Μα εσύ ακόμη,
προσμένεις το θάμα,
που θα σ’αδράξει

Θα σε πάει στο δρόμο,
που ονειρεύθηκες.

Μα της προσμονής οι σκέψεις,
όνειρο ήταν,
όνειρο είναι
και όνειρο έμειναν.

Και συ ονειρεύεσαι,
κυνηγάς
την άπιαστη σκιά τους,
χωρίς να βλέπεις τη στρόφιγγα,
που κλείνει το όνειρο,
χωρίς να βλέπεις,
τον κλειδούχο,
εσένα,
να σφραγίζεις την πόρτα σου.
ονειροβατώντας στην παθητικότητά σου.
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Ψηφίσαμε τον βούρκο

                         Άννα Μπουρατζή-Θώδα

Με στεφάνια τον Μάη
προσμένω τον Ιούλη τις φωτιές,
τ’ αη-Γιαννιού
ν’ αρχίσει ο λαός με ντέφια
και κλαρίνα να ξυπνάει.

Οι λύκοι γλεντούν, ξεδιψούν με το αίμα του κόσμου
που τ’ ονοματίζουν κρασί.
Άφθονα παϊδάκια στα τραπέζια τους,
παϊδάκια, όνειρο στο τραπέζι του λαού
και τα παιδιά περιμένουν το Πάσχα,
οι γέροι στέκουν παράμερα με πείσμα.
Κοκαλιάρικα χέρια πεταμένα στ’ απόνερα,
χέρια που κράταγαν τουφέκι και λευτέρωσαν την Πατρίδα.
Όμως οι λύκοι λύκους δεν τρών’, ο άνθρωπος είναι η κατάρα.
Ψηφίσαμε τον βούρκο ηγέτη να τρώει τ’ αγέννητα
που κουρνιάζουν στις μήτρες των μανάδων.
Απ’ τα σπλάχνα της γης τα μαύρα μαντάτα,
βροντούν τα βουνά με κεραυνούς και λάβα,
ψυχές μου, πληγές μου, μήτε τ’ όνειρο δε χωρά στο λυγμό σας.
Οι πρόγονοι ντύθηκαν μαύρα κι ανάβουν θυμίαμα,
τα ξόρκια και οι κατάρες των μανάδων
φθάσαν στην πόρτα του Θεού.
Πετάν’ λουλούδια στα ξόδια των αυτόχειρων.
Ξανά οι αγχόνες με δήμιους, ντόπιους και ξένους,
ούτε μια νύχτα ύπνου, ούτε νερό να ξεδιψάσουν οι άγγελοι,
ούτε κρασί να κάνουν τη μεταλαβιά
στα δισκοπότηρα οι παπάδες.
Δεν φτάνει το δάκρυ μας να σώσει τη θάλασσα
και κατεβαίνει ο Θεός και κλαίει στους κόρφους της γης μας.
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Mε πίστη!

                        † Μιχάλης Γ. Χαλκιάς

Ωρίμασαν τα χρόνια της ζωής μου
τις μπόρες τις θυμάμαι σαν λουλούδια,
τις πίκρες μου τις έκαμα τραγούδια
πιστά τα βήματα κ’ οι δρόμοι της λογής μου.

Ξεπέρασα τους φράχτες των ανθρώπων,
τη φθήνια, την πεζότητα, το πάθος
πόσο την νιώθω την ατέλεια των προσώπων
που σου ζητούν και σε κοιτούν χωρίς κανένα βάθος.

Δυνάμωσα τον έσω άνθρωπό μου.
Στηρίχτηκα και στάθηκα με πίστη στο Θεό μου.
Του ζήτησα και μ’ άκουσε μ’ αγάπη
και Του ζητώ και θα ζητώ το θεϊκό Του μάτι
τον κόσμο ν’ αγαπώ, να βλέπει κι ας πικραίνομαι
αφού μια μέρα όλοι μας εκεί οδεύουμε.

(Από το έργο του: «Της θάλασσας και τ’ ουρανού»)

Αέναη σύγκρουση

                       Βασιλική Β. Παππά

«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία
ότι αυτοί τον θεόν όψονται» Ματθ. 5:8

Αιώνια η σύγκρουση
Διαφθορά εναντίον αγνότητας
Αγνότητα εναντίον διαφθοράς

Διαστροφή νου και καρδιάς
Πρόκληση η αντίσταση κάθε μορφής

«Εάν μη στραφήτε και γένησθε
ως τα παιδία ου μη εισέλθητε

εις την Βασιλείαν των ουρανών (Μαρκ.10:14)
το αίτημα του Λυτρωτή του κόσμου

Καθαρότητα του βάθους της υπάρξεως.
Ιδού ο δρόμος...
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Ο κρυψώνας μας

                      Άρης Κανδηλάπτης

Όταν ο χρόνος δεν είχε διαστάσεις
κι ο χώρος απλωνόταν ασύνορος,
με τη σκέψη ανέπαφη κι αλώβητη
από κάθε λογής υπολογισμούς,
μετρήσεις και ζυγίσματα,
με τις αισθήσεις μας ολάνοιχτες
στο συγκλονιστικό κάλεσμα της φύσης,
σ’ ένα κρυψώνα – θυμάσαι; –
φιλοξενούσαμε τα οράματά μας
στο απυρόβλητο των ιερόσυλων ματιών.

Εκεί εναποθέταμε τις ελπίδες μας
για τη δικαίωση των προσδοκιών μας.

Στο μικρό του χώρο
χωρέσαμε όλο το σύμπαν
με τις άπειρες διαστάσεις του,
μ’ ένα αίσθημα και μια γεύση
μοναδικής πληρότητας.

Στον απόηχο αυτής της... αποκάλυψης
μας χαρακτήρισαν «αχτύπητο δίδυμο».
Κι ήταν αλήθεια.

Μετά υποτάχτηκες,
με πλαστογραφημένη ταυτότητα,
στην ομοιομορφιά της ισοπέδωσης
και στη ματαιοδοξία του τίποτα.
Χάθηκες στο συρφετό του κόσμου.

Τώρα
ο κρυψώνας μας χορτάριασε
στο έλεος της εγκατάλειψης,
έρμαιο στους πέντε ανέμους
της συμβατικής καθημερινότητας...

Κι εμείς βολοδέρνουμε απ’ έξω
για να μη χάσει ο ωκεανός τη σταγόνα μας.

(Για τα Α.Μ.Ε.Α.) Γίνε ανυπάκουος

                     Άννα Μοσχονίδου

Δεν καταλαβαίνω,
γιατί η μοίρα σε καθήλωσε σε καροτσάκι να ζεις!
Και συ όνειρα δεν είχες;
Αυτό το καροτσάκι είναι όλο σου το βιος;
Μην εγκλωβίσεις τα όνειρά σου,
Σε δύο πόδια που δεν υπακούν.
Γίνε ανυπάκουος και μην αφήνεις,
Την ελπίδα σου να σβήσει.
Κάνε το μυαλό σου πόδια και,
«κούνησε» τα όποια όνειρά σου.
Δεν ξέρω αν στα λέω καλά.
Αυτά μου βγαίνουν, βλέποντάς σε.
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Άτιτλο

                     Άννα Τσεκούρα

Αγόρι,
θέλω, να μου δώσεις το βλέμμα σου,
τη ζεστή σου αφή,
τη χροιά της φωνής σου.
Στη θηλιά τούτου του έρωτα,
να γενώ το σκοινί,
να γενείς το σκαμνί,
να ακυρώσουμε όλους τους δήμιους,
στους Αιώνες.

Αγόρι!
Είμαι εδώ.
Μην αναρωτιέσαι.
Μην αμφιβάλλεις επειδή ώρες-ώρες σε αποφεύγω.
Είναι που είσαι η απειλή μου.
Μην αμφιβάλεις επειδή κοντά σου σιωπώ.
Όταν είμαι εκεί,
με εσένα,
είμαι όλη, Έσύ.
Απλά, με ξέρω.
Θα σε πληγώσω.
Θα ματώσουμε.

Αγόρι!
Σε αναζητώ συχνά
Ας αιμορραγήσουμε από έρωτα!
Ας κοκκινίσουμε την θάλασσα.
Ηδονή στη Νιοστή!
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Τα χρόνια

                                Κωνσταντίνος Δ. Ράμμος

Πάνε τα χρόνια πέρασαν, φύγανε ένα-ένα,
όπως τα γάργαρα νερά, σιγά-σιγά κυλήσαν
και οι χαρές τους οι λιγοστές δεν γράφτηκαν με πένα,
να τις διαβάσω για να δω, το τι πληγές αφήσαν.

Να δω ακόμα μια φορά, να κάνω μια αναφορά,
από τα χρόνια τα παλιά, όλα τα περασμένα
και από τη νιότη μέχρι εδώ, να θυμηθώ, απ’ τα παλιά
κι απ΄ τη ζωή που πέρασα, εδώ κι αλλού στα ξένα...

Να δω την παιδική ζωή, τα χρόνια μου πώς ήταν,
που πέρασαν σαν τη βροχή, γρήγορα τα καημένα,
τι έγινε!... τι έμεινε!... ποια όνειρά μου σβήσαν!...
ποια όνειρά μου έγιναν και ποια πήγαν χαμένα.

Της θύμησης δεν χάθηκε, το ξέραφο δεφτέρι,
βρίσκεται ακόμα κάπου εδώ, θυμίζει περασμένα,
γράφει αυτά απ’ τη ζωή, λέγει αυτά που ξέρει,
για χρόνια που περάσανε, σε αυτή είναι γραμμένα!...

Ο βράχος

                                Ευθύμιος Κολιοκώτσης

Είσαι ένας δυνατός βράχος
ο άγρυπνος φύλακας,
είσαι στην άκρη της θάλασσας
αντιπαλεύεις το κύμα,
το κύμα που δεν σταματά ποτέ
άλλοτε είναι μικρό και ήσυχο,
άλλοτε ορμητικό και δυνατό,
το κύμα θέλει να σε νικήσει
όμως εσύ δεν υποχωρείς, αγωνίζεσαι
έχεις στήθια από γρανίτη,

τα κύματα σπάνε απάνω σου
θέλουν να σε χαλάσουν,
όμως δεν φοβάσαι τις απειλές
συνεχίζεις τον αγώνα
είσαι ο φρουρός της γης
ο γενναίος στρατιώτης,
τα κύματα των εχθρών δεν σε φοβίζουν
είσαι ένας σταθερός αγωνιστής,
θα κρατάς πάντα τη θέση σου
για να νικάς τα χτυπήματα του μίσους.
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Η πολύ εξυπνάδα

        Ευθύμιος Ν. Ποντίκης

Μια πολιτισμένη χώρα
η περήφανη Ελλάδα
είναι τόσο χρεωμένη
από την πολλή εξυπνάδα.

Και στους τοκογλύφους τώρα
όλα θε να τους τα δώσει,
αφού τα δάνεια που πήρε
δεν μπορεί να τα πληρώσει.

Ή με σπίτια ή χωράφια
ή από λογαριασμούς
και προπάντων θα τα πάρουν
όλα από τους φτωχούς.

Γιατί αυτούς που τα ’χουν φάει
δεν τους βρίσκει πουθενά.
Έχουν φύγει με το Σιώρα
σ’ άλλα μέρη μακρινά.

Και το δεκαεννιά σαν έρθει
θα ’ναι η τελειωτική.
Με τον κόφτη θα θερίσουν
μισθό και σύνταξη μαζί.

Πώς να είμαστε Ευρωπαίοι
δίχως να ’χουμε δουλειά;
Και να βλέπουμε στο μέλλον
στο λαιμό μας μια θηλιά;

Ωμέγα φάσεις

       Δημήτρης Λαβδιώτης

Χωρόχρονου Ροή
Κενού και Χάους Στροφορμή

Αέναη Κβαντική Ροπή

Πεδίων Εναλλαγές
Πλέγμα Χωροχρονικό το Αχανές

Συσχετισμένο Συνεχές

Ενέργειας Διελεύσεις
Εντροπίας Συσσωρεύσεις

Κοσμικές Συζεύξεις

Στου Χωρόχρονου τη Δίνη
Αστρόσκονης Πλήμμη

Γαλαξιών Σμήνη

Στου Τίποτε την Απροσδιοριστία
Ροής Αιτιοκρατία

Χωρόχρονου Πανσυμμετρία

Εξάρτησης Ιστός
Πάντων Δεσμός

Ακολουθίας Ρυθμός

Χωρόχρονου Εναλλαγές
Κοσμικές Αναλαμπές
Συμπάντων Εποχές

Ενέργειας Ρευστότητα
Χωρόχρονου Ενότητα

Μιας Εξίσωσης Οντότητα

Χωροχρονική Κυματοσυνάρτηση
στο Κενό και Χάος Εξάρτηση

Ισοδυναμία με Απειρη Διάσταση!!!
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Φωτιά στην Αττική

                        Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ

Φλογάτη μέρα γελαστή και στο γιαλό μια λαύρα,
η καταιγίδα έφτασε κι υψώσανε τα χέρια
τον ήλιο ικετεύουνε πυκνοί καπνοί ανάβρα,
η θεία γαλήνη στο πέλαγος, τη γη και στα αιθέρια.

Καταμεσής δέρνονται άνεμοι, σαν τόξα τεντωμένα,
φωτιά μες στα πευκόφυτα που ακέραια κλωνίζουν,
άγριες φωνές, αλαλαγμοί, τα σπίτια γυμνωμένα
χάθηκαν έτσι μονομιάς, στην άβυσο βυθίζουν.

Κινέτα, Μάτι-Αττικής, πληγές π’ άνοιξε η Μοίρα,
σημάδι, δρόμος της ψυχής, κοντόθαμνο θυμάρι,
αγκαλιασμένοι βρέθηκαν σε ανθρώπινη πλημμύρα,
είκοσι έξι που καρτερούν, το Χάρο να τους πάρει.

Πύρινη φλόγα απλώθηκε στης Γης τα μονοπάτια
και τα πουλιά χαθήκανε απ’ τ’ ουρανού το δίσκο,
αλαφιασμένοι οι άνθρωποι με δακρυσμένα μάτια,
μαύρος καπνός τους έπνιξε βαθιά στον ουρανίσκο.

Συντρίμμια γίνανε με μιας κι άγνοια σύννεφο θαμπό,
ο πυρετός καίει το κορμί σ’ ένα χορό μακάβριο,
η απόγνωση με τύλιξε, ζητώ λαγούμι για να μπώ,
χάσμα τριγύρω στη ζωή, μ’ όλο το χτες και τ’ αύριο.

Γυναίκα, κλάψε τους νεκρούς, γίνε η μοιρολογήτρα,
στο εθνικό πένθος, την τρανή θεϊκή δοκιμασία,
για να ’βγουν ρόδα άλικα και η καινούργια φύτρα,
σημάδι ήτανε αυτό, πόνος βουβός, ρίγος του Νου, Θυσία!...



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 209

66 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Βηθλεέμ

       Αγγελική Σταματούκου

Βηθλεέμ, πόλη Ιερή
πόλη ευλογημένη.
Το όνομά σου έμεινε
να είσαι στον κόσμο ξακουσμένη.

Στα χώματα τα ιερά,
σε φάτνη ταπεινή,
γεννήθηκε ο Βασιλιάς
του Ουρανού στη γη!

Βηθλεέμ, εσένα επέλεξε
ο Θεός, από τη πλάση όλη!
Ο Υιός του για να γεννηθεί
από Παρθένα κόρη.
Την ηλιοφώτιστη
την Παναγιά την Υπερευλογημένη!

Βηθλεέμ, οι Άγγελοι που έψαλλαν,
πάνω από τη φάτνη εκείνη,
με δόξα και τιμή
το «Επί γης Ειρήνη»
με ουράνια μελωδία
την Προφητεία του,
Ησαΐα έψαλλαν.

Πως ήρθε ο καιρός
την αμαρτία του κόσμου
στους ώμους Του,
τους τρυφερούς, ένα μικρούλη
βρέφος, να φορτωθεί
για όλους εμάς...

Για να μας οδηγήσει,
στο ουράνιο φως της Αγάπης
της συγχώρησης και της
Ανάστασης του ανθρώπου.
Βηθλεέμ, Βηθλεέμ
ευλογημένη πόλη!!!

Το πεθαμένο μου χωριό

           Γιώργος Σπυρόπουλος

Τα σπίτια, έρημες ψυχές
κι εγκαταλειμμένες.
Στις γειτονιές εδώθε-κει
μορφές αφανισμένες.

Έρημοι δρόμοι από παιδιά
ολημερίς και βράδια.
Παντού θωρείς την ερημιά,
σε πνίγουν τα σκοτάδια.

Δεν αγρικάς γλυκοφωνές
και παιδικά παιχνίδια
σβήσανε κι η ζωή κυλά,
μεροβραδιάζει ίδια.

Καμπάνας ήχο δεν ακούς
ούτε σε πανηγύρι·
έσβησε κι ο λιβανωτός
από το θυμιατήρι.

Στη νεκρική τη σιγαλιά,
όταν η νύχτ’ απλώνει
τα πένθιμά της τα φτερά,
ακούς κλάμα του Γκιόνη.

Παντέρημα τ’ αρχοντικά
ορθά, στητά, θλιμμένα
την ιστορία τους θλιβά
σου λέν’ αραχνιασμένα.

Κι αν κάποιοι ζουν στην ξενιτιά,
νοσταλγικά θυμούνται
τ’ αγαπημένο τους χωριό
κρυβοθρηνούν, λυπούνται...
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Μοίρες κι ανθρώποι

                       Μαρία Κολοβού - Ρουμελιώτη)

Κρατούσαν στα χέρια τους τα δώρα της ζωής:
Ωκεανούς δακρύων. Μια στάλα γέλιο.
Ένα τρύπιο ασκί με αγέρα. Ένα καράβι πόνο.
Ένα ποτήρι πάθος κι ένα ρόδο τρυφερό
κομμένο απ’ την αγκαλιά της μάνας.
Τ’ ακούμπησαν σ’ ένα πεσκίρι μπαλωμένο
μαζί με οιμωγές ανδρείων πολεμιστών
κι έγραψαν με ανεξίτηλο μελάνι
την ιστορία των θνητών.
Το προσκλητήριο για το βραδινό δείπνο
ήταν κρυπτογραφία.
Αδιόρατη απ’ τα μάτια των ανθρώπων.
Ατραπός δύσβατος σε βάλτους αγκάθινους!...
Γέμισαν στάμνες με ηδύποτο ακριτόμυθο,
μπόλικη τρέλα και φειδωλή λογική
και κάλεσαν τον καθένα να γευματίσει
σε ξέστρωτο τραπέζι δίνοντας του μαγιά
για την ανάπλαση της προζύμης.
Έπειτα, έριξαν πίσω τους αστερόσκονη
να βλέπουν και να ακολουθούν τα βήματα
όσοι με ατέρμονο πάθος τις επιζητούν!...
Και οι άνθρωποι, έπιασαν τα βιολιά και τα νταούλια
ξεχνώντας πάνω στη γλύκα του γλεντιού
πως είναι κοινή η μοίρα των θνητών
κι όσο κι αν αντιμάχονται τον βάρβαρο χάροντα,
ποτέ τους δεν θα τον δαμάσουν!...
Πως μόνο το δικό τους επιτάφιο μπορούν να στολίσουν
μ’ αγάπης άνθη, να ευωδιάζει η σέρα της γης.
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Έτσι τη θέλω τη ζωή

                      Γιώργος Σπ. Μουσελίμης

Ήθελα να ’μουν πιστικός, να φύλαγα κοπάδια,
να γιόμιζα τη ζήση μου τη μούσα μου την άδεια
μ’ ένα μπουκέτο λούλουδα με ζωγραφιές πετράδια
στίχους παραληρήματα να γιόμιζα τετράδια.

Τι να χαρώ ο καψερός μες τον ντουνιά που ζάω
που απ’ το πρωί χαράματα τη μέρα πολεμάω
πώς να διαβώ μεσήμερο τ’ απόσκια ν’ αντικρίσω
κι αποβραδίς μες το μαντρί τα γίδια μου να κλείσω.

Πώς να παλέψω τη ζωή να ζήσω δίχως άχτια
τα πλούτη δεν τα θέλω εγώ κότερα και παλάτια
μου φτάνει να ’χω τον κλειδό φίσκα με γαλοτύρι
κι ας μένω σε φτωχόσπιτο, σε τέντα και τσαντίρι.

Χορταίνω εγώ με μιαν ελιά και λιγοστό μασούλι
κι ας έχουν άλλοι τσουμποτό γιομάτο το σακούλι
εγώ θέλω να χαίρομαι να τραγουδώ πηδώντας
και τη ζωή μου να διαβώ χορεύοντας, γελώντας.

Φλογέρα θέλω να λαλώ, κλαρίνο και κιθάρα
και να διαβώ τη στράτα μου με λιγοστήν αντάρα
χαρά θέλω στη ζήση μου, γέλιο πολύ να σκάω
να περπατώ μες τα βουνά, πέτρες να δρασκελάω.

Εγώ δε θέλω τα πολλά γρόσια για να χαλάω
μες τη ζωή συνήθισα με λίγα να περνάω
κι όσοι πιστέψαν στον παρά στον πλούτο αναθρεμμένοι
όταν ο χάρος τους καλεί, φεύγουν μετανιωμένοι.
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Μια γυναίκα

                           Φιλίτσα Λέρτα-Αθανασέλου

Μία γυναίκα στάθηκε στο φράκτη του καημού,
τον τόνο αφουγκράστηκε του κάθε στεναγμού.
Μία γυναίκα ζέσταινε δυο χέρια παγωμένα
και στα δικά της νιώσανε ζεστά, αδελφωμένα.

Μία γυναίκα φώτισε της μοναξιάς τη στράτα
πάνω στο χείλος του γκρεμού, εφώναζε σταμάτα.
Μία γυναίκα στάθηκε στ’ άρρωστο προσκεφάλι
και στοργικά το ζέστανε στη μητρική αγκάλη.

Μία γυναίκα έδωσε θάρρος στην καταφρόνια
και με αγάπη κύλησαν τα απαλένια χρόνια.
Μία γυναίκα έψαλλε τον ύμνο της γαλήνης,
δρόμους καλούς τους άνοιγε στοργής και καλοσύνης.

Μία γυναίκα σκούπισε δυο μάτια βουρκωμένα
και γέλασαν για χάρη της, δυο χείλη πικραμένα
Μία γυναίκα έσκυψε επάνω στην ορφάνια,
σ’ αυτήν αρμόζει σίγουρα, μια θέση στα ουράνια.

Αν δεν ήσουν εσύ
δεν θα ήμουν κι’ εγώ εκεί!
Θα την είχα κάνει!
γιατί θα ’λεγα, φτάνει!

Αν δεν ήσουν εσύ!
κάποιο θα’ ψαχνα νησί.
Έτσι, για απομόνωση
για κάποια εκτόνωση.

Αν δεν ήσουν εσύ!
Αλλά μιας άλλης η μισή,
κάποτε θα ’βλεπα και την άλλη
θα ’βγαινα τότε απ’ τη ζάλη.

Αν δεν ήσουν εσύ,
η άλλη που εύκολα μισεί
θα είχε το πάνω χέρι
και θα ’μενα, δίχως ταίρι!...

Αν!...

                                Τηλέμαχος Σιέμος
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Η αθώωση
Κων/νος-Ι.Γ. Καλλέργης (Κ.Ι.Γ.Κ.)

Μ’ έβαλαν δυο πολισμάνοι,
σ’ ένα περιπολικό
και στο τμήμα μάνι-μάνι,
που ’ναι δίπλα στο λιμάνι
μου ’σπασαν το ηθικό!

Μου ’παν βάλε δικηγόρο,
να σου βγάλει σχέδιο!
Φέρανε λιμοκοντόρο!
Φίλε μου ’πε, κόψε χώρο!
Σκέτο ναρκοπέδιο!

Γι’ αυτό άφησε τα σάπια,
κι άκου με τι θα σου πω:
Αφού είδε τα κιτάπια,
μου ’πε να τους πω, πως τα ’πια,
επειδή σε αγαπώ!

Τι κι αν είπα τα μεράκια,
που ’χα αυτή την Κυριακή!
Αγνοήσαν τους νταλκάδες
και μου πέρασαν χαλκάδες!
Μ’ έστειλαν στη φυλακή!

Ήρθ’ η μέρα για τη δίκη
και μου είπαν να πλυθώ! 
Σίγουρη η καταδίκη
θα ’ναι απ’ τον Πρωτοδίκη...
άμα δεν καλοντυθώ...

Μου ’φεραν το μπλε σακάκι
και γραβάτα θαλασσιά
και στον Πρόεδρο καπάκι,
του ’πα για το καραφάκι
και πως ήπια δυο κρασιά!

Του ’πα Πρόεδρε συγνώμη!
Μια αγάπη έχασα...
Και για ’κείνης το χατήρι,
ένα βράδυ στο ποτήρι,
είπα πως την ξέχασα!

Εις την μύτη τα γυαλιά του,
τα ’δα να θαμπώνουνε!
Κάτι είδε απ’ τα παλιά του...
Κι άμα βρήκε τη λαλιά του,
είπε, μ’ αθωώνουνε!

* * *
Ελλάδα

Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Λεβεντογέννα, ηρωική,
μητέρα τ’ Αλεξάνδρου,
των Λεωνίδα, Περικλή,
Μιαούλη, Περιάνδρου.

Πολλές φορές έχεις συρθεί
σ’ ανήλιαγα μπουντρούμια,
από το πρώτο σου παιδί
και απ’ άλλα, στερνοπούλια.

Όμως, παρέμεινες ορθή
και πάντα συγχωρούσες,
σα μάνα άγια, στοργική,
με την ελπίδα ζούσες.

Λεβεντογέννα, ηρωική,
τόσοι σ’ έχουν φθονήσει
και τόσοι ξενικοί λαοί
σε έχουνε μισήσει.

Κι εσύ να αντιστέκεσαι
μ’ αγέρωχο το βλέμμα
και να διδάσκεις τη στοργή
με της καρδιάς σου το αίμα.
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Φθινοπωρινή μπαλάντα

                        Παύλος Ψαρράκης

Φθινόπωρο σ’ αγάπησα πολύ στο πρωτοβρόχι
μες στο χλωμό σου ουρανό και στο μαβιό σου χρώμα
όταν από τα νέφη σου ακούγονταν σαν ντέφι
το ελπιδοφόρο σου άγγελμα στο φλογισμένο χώμα.

Σ’ αγάπησα έτσι καθώς τ’ αργό ψιχάλισμά σου
το αιθέριο τραγούδι του αρχίναε να λέγει
σαν κάποιου άγνωστου πουλιού πρωτόγνωρη φωνούλα
στου ρημαγμένου μου σπιτιού τη γκρεμισμένη στέγη.

Μα πιο πολύ σ’ αγάπησα φθινόπωρο στο δείλι
όταν δροσόλουστη βροχή εμούσκεψε το χώμα
κ’ ήλθες εσύ και θώπευες με δάκρυα την καρδιά μου
φθινόπωρο της πρώτης μου ζωής, που σ’ αγαπώ ακόμα.

To σπίτι πού γεννήθηκα
ένα σωρό με πέτρες
κατάντησ’ ο σεισμός.
Τα δέντρα, τα λουλούδια του
κι όλα τα πράγματά του
τα πήρ’ ο χαλασμός.

Τίποτε δεν απόμεινε
να με γυρίζει πίσω
στα παιδικά παλάτια
κι απελπισμένη προσπαθώ
ψάχνοντας το κουφάρι
να βρω τα σκαλοπάτια.

Στην κάμαρά μου τη μικρή
πάντοτε θα γυρεύω
στους τοίχους της να βρω
το πρώτο γράμμα που ’γραψα,
όλο χαρά γεμάτη,
σαν πήγα στο Σκολειό.

Το σπίτι μου το πατρικό
κι αν μου το πήρ’ η μπόρα
στη φέξη μιας αυγής
θά μου το φέρνουν πάντοτε
ομορφοστολισμένο
τα μάτια της ψυχής.

Το σπίτι μου το πατρικό

                       Κάτια Σαρλή-Μακατούνη
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Τελετή κηδείας της Μαρίας Σοφικίτη
(στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  

στη Μαλακάσα Ωρωπού στις 23/6/2018)

                      Κωνσταντίνος Πάτσαλος

Με το Ναό κατάμεστο, μαζί δυο Δεσποτάδες,
ο Γούμενος και Μοναχοί κι εξήντα τρεις παπάδες,
κι ο Άγιος Πορφύριος παρόν ανάμεσά τους
κι ο Παντοκράτορας Θεός τους βλέπει κι’ ευλογά τους.

Ο σύζυγος αμίλητος στέκει στο προσκεφάλι
και της χαϊδεύει τρυφερά το άψυχο κεφάλι
και δίπλα τους και πλάι τους τα δέκα τα παιδιά τους
στέκουνε όλα ταπεινά φορούν τα γιορτινά τους.

Ντυμένα πασχαλιάτικα κι όχι μαυροντυμένα.
Έψαλλαν αναστάσιμα δεν έκλαιγε κανένα.
«Μάνα καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη Μάνα»
το ’λεγαν το ξανάλεγαν όλα μαζί αντάμα.

Ο πιο μεγάλος τους ο γιος στο δεξειό ψαλτήρι
σαν είπε τον Απόστολο τα πλάσματα εκλαίγαν.
Κλαίγαν από συγκίνηση και όχι από λύπη
και την εμακαρίζανε όλοι ευχές ελέγαν.

Αυτά τα δέκα τα παιδιά
που ψάλλανε τροπάρια,
λες κι ήταν ’μέρα Πάσχα,
διδάσκαν όλους γύρω τους
όλους μικρούς μεγάλους.
Τα άκουγε κι η μάνα τους, η Δεκατόκος Μάνα
και με ψυχή χαρούμενη και σταθερή πορεία,
ανέβηκε στους Ουρανούς μ’ Αγγέλους συνοδεία.
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Ανεκπλήρωτη επιθυμία

                     Γιώργος Παπαδημητρίου

Στους δρόμους της πόλης,
κουβαλώντας στη μνήμη το βάρος
ανεκπλήρωτης επιθυμίας για δικαιότερο κόσμο,
ψάχνω με ευθύβολη ματιά
να βρω μέσα στα πρόσωπα
τη διάθεση συνέργειας να σηκώσουν ψηλά
των παιδιών τους χαρταετούς.

Αποφεύγοντας κατά συνήθεια
τον διεκδικητικό συλλογικό αγώνα
η ατομικότητα τη σκέψη κατευθύνει
και φράζοντας τους δρόμους συναλληλίας
σπαταλούμε χρόνο αλόγιστα.

Νιώθω ν’ ασφυκτιώ και προσπαθώ
να σχίσω τον αόρατο πνιγηρό μανδύα.

Πιεσμένοι και εξουθενωμένοι κοινωνικά,
για να ξαναποκτηθεί των ανθρώπων η συνοχή
να ορίζουμε μόνοι μας τη ζωή,
να χαιρόμαστε πράγματα απλά τα καθημερινά,
ας αποφασίσουμε, επισκευάζοντας τις ρωγμές,
να κάψουμε όλα τα στερεότυπα
και να κρατήσουμε στη δράση
τη συνεργατική δυνατότητα.
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Η καλαισθησία

                            Αριστείδης Παπατόλης

Την καλαισθησία, την ευαισθησία
και την ευγενική χορηγία.
Της κρατάει η άρχουσα τάξη
και η υψηλή κοινωνία.

Καλοσυνάτοι μπροστά στο φακό,
ήρεμα αντιμετωπίζουν το κοινό.
Με καλαισθησία το ντύσιμό τους,
με ματιά αγάπης το φέρσιμό τους.

Όλα όμως γίνονται αλλιώς,
όταν σβήνει ο φωτισμός.
Ο μισθός με τα κακά του
και ακούστε παρακάτω.

Στους πύργους, στα γραφεία,
να επικρατεί η βία.
Αφεντικά και διευθυντές,
να βγάζουνε φωτιές.

Τα απογεύματα στον ψυχαναλυτή
να επουλωθεί το κακό στην πηγή.
Μεσήλικες και γκιόσες στα ινστιτούτα
με βιταμίνες, χυμούς και φρούτα.

Για λάμψη και ομορφιά στα σαλόνια,
με διεφθαρμένους, φευγάτους και λαμόγια.
Την καλαισθησία όμως την κρατούν γιαγιάδες στα μπαλκόνια,
εκεί που ακούγονται φωνές από εγγόνια.
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Η πένα

                   Ιωάνης Χ. Κοσμίδης

Πήρε την πένα του σαν να κρατούσε φτυάρι
πάνω στην κόλλα τη λευκή, ψυχές να σκάψει
κι ό,τι το στόμα του δεν μπορεί να ξεστομίσει
τολμάει η πένα του, ξεδιάντροπα να γράψει.

Θέλει να γράψει αυτά που χρόνια δεν τολμούσε
γιατί του λέγανε πως πρέπει όλα να ταιριάζουν
αυτά που γράφει, με αυτά που θέλει ο κόσμος
και να προσέχει ψυχές αγνές να μην ταράζουν.

Μια συγνώμη να ζητήσει θέλει από τα αστέρια
και από τα όνειρά του που παράτησε στην άκρη
και από την άκαρδη του πένα συμπόνοια ζητάει
μα αυτή η άτιμη γελά και δεν γνωρίζει από δάκρυ.

Θέλει συγνώμη να ζητήσει και απ’ τα λουλούδια
που οι άνθρωποι πια πλαστική μορφή τους δίνουν
κι αν καλημέρα το πρωί, αυτά με αγάπη τους λένε
αυτοί απότιστες τις ρίζες τους, πάντα αφήνουν.

Θέλει συγνώμη να ζητήσει και απ’ το μαύρο μελάνι \
που άθελά του και αυτό σαν συνένοχο χρεώνει
την πένα του βούταγε βαθιά μες στο ζουμί του
μα αυτό κοιτούσε σε αράδες πάνω να ξαπλώνει.

Τέλος συγνώμη θέλει να ζητήσει και απ’ την συγνώμη
που στ’ όνομά της άλλοθι, σ’ όλα τα λάθη του δίνει
παίρνει την κόλλα, και σε χίλια κομματάκια σκίζει
σπάει και την πένα του που αυστηρά τώρα τον κρίνει.
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Η νεράιδα του Ζερβού

                                         Δημήτρης Μπρουκούμης

Ζητώ νερό απ’ το Ζερβό, κρασί απ’ το Προσήλιο,
λουλούδι απ’ τ’ αφρόντιστο του τόπου μου δενδρύλλιο
και μες στα μύρα του Μαγιού ν’ ακώ γλυκιές καμπάνες,
φλογέρες, κουδουνίσματα, βελάσματα στις στάνες.

Να βλέπω, θέλω, τον Αϊ-Λιά και την Αγιά Τριάδα,
το στολισμένο Τύμπανο, μ’ ανθούς και πρασινάδα,
ν’ ακώ βουή μες στο χωριό, από κοσμοπλημμύρα
και να θαυμάζω τα βουνά που τ’ αγκαλιάζουν γύρα.

Να είμαι νιος, στις φλέβες μου το αίμα ν’ ανεβαίνει,
να παίρνω δύναμη κι ορμή απ’ τους παλιούς κλεμένη,
να δρασκελάω το Ζυγό κι αυτή την Καραβούλα,
μαζεύοντας αμάραντο για μια ξανθιά μικρούλα.

Απ’ τις Μηλιές και Νικαγιά νεράιδα δροσάτη,
αέρινη, σγουρόμαλλη και μαγουλοκρασάτη,
κρυμμένη μες στον έλατο, στην καστανιά, στη φτέρη,
στα μέρη τα βαθύσκιωτα, που ήλιος δεν την ξέρει.

Αγνό λουλούδι του Ζερβού, με τη δροσιά θρεμμένο,
με τα λαλήματα πουλιών του δάσους μαθημένο,
με την αμόλυντη πνοή και με νερά καθάρια,
απ’ τα ριζά, πηγάζοντα, του έλατου ανάρια.

Η νύχτα όταν χάνεται και τ’ ανθισμένα πλάγια
στολίζονται με της αυγής τα πορφυρένια μάγια,
ν’ αντανακλάται η χαρά στα ρόδινά της χείλη
και να λαξεύει το κορμί του Πλάστη μας η σμίλη.

Στ’ απόσκια σαν δροσίζεται, στ’ Αυγούστου το λιοπύρι,
απ’ το μπαλκόνι μου ψηλά κι από το παραθύρι,
τον ήλιο τον ολόλαμπρο να στέλνω με καθρέφτη
και να της παίρνω τα φιλιά, σαν τον πανούργο κλέφτη.
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Το πανηγύρι

                              Βιβή Αντωνάκη

Το καλντερίμι βούιζε γεμάτο από κόσμο,
μαντίλια ανεμίζανε πολύχρωμα,
βρεγμένα από τη θάλασσα, στεγνά από τον αέρα...
Και τα βιολιά ακούγονταν χαρούμενα ως πέρα...
Τα αγόρια σέρναν το χορό, ελύγιζαν τη μέση,
οι κοπελιές ξεφάντωναν, ξέστηθες αμαζόνες,
και φέρνανε γυροβολιά, το μπάλο και τη σούστα
και με γυμνά τα πόδια τους, σηκώνοντας τη φούστα,
με μάτια όλο φωτιά και με υγρό το στόμα,
επρόσμεναν, τον άρχοντα και τον αφέντη ακόμα...
Οι δυο τσιγγάνες στα σκαλιά εμέτραγαν τα γρόσια,
το ριζικό πήγε καλά, μεγάλη πελατεία,
οι άνθρωποι πλημμύριζαν κεί κάτω στην πλατεία...
Και το ταμπούρλο ρυθμικά, κρατούσε το χορό,
τα σώματα επύρωναν, ο ίδρωτας κυλούσε
και η ανάσα γίνονταν όλο και πιο βαριά...
Και το λαούτο ξέπνοα, εμάκρυνε ως τα πέλαγα
και μέθαγε κι αντάρευε τα βιολετιά βουνά,
που η σκιά τους έπεφτε κι αγκάλιαζε το πλήθος...
Το μούχρωμα ερχότανε χρυσό και πορφυρένιο,
το δειλινό ασημόπαιζε μαβί, μενεξεδένιο!

Δύσβατοι καιροί

                             Ελπίδα Σίτα-Μανιάτη

Δύσβατοι καιροί για μας.
Η μοίρα όρισε το πεπρωμένο
χαμένοι στον αδυσώπητο καιρό.
Μια ηλιαχτίδα σιγόφεγγε,
μέσα από γκρίζο ουρανό.

Με τον άνεμο ταξιδευτή
σου στέλνω την ανάσα μου.
Δονήσεις συγκλονίζουν
τη σκέψη, αιώνια ύπαρξή μου!

Σ’ άνυδρα μονοπάτια
η σιωπή μας τρόμαξε.
Βούλιαξε η φωνή κι
ο φόβος μας θρυμμάτισε.

Αντίλαλος να γίνεται
η ιαχή εκεί, που
η νύχτα, διαπερνά
το σκοτάδι.
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Καπετάνιε

                              Θάλεια Κόκκα

Καπετάνιε μου έχεις χάρη
και μαγεία περρισή.
Από καθένα λιμάνι 
τριγυρνάς όλη τη Γη!

Έχεις δύναμη μεγάλη
στην καρδιά και το κορμί
Το κορμί σου είν’ απ’ ατσάλι
κ’ η ψυχή σου δυνατή.

Στέκεις πάντα με καμάρι
γιατί ζεις κάθε στιγμή.

Μες την πλάνα της αγκάλη
που σε πήρε από παιδί.

Μες τις θάλασσες γυρνάς
και τα κύματα αψηφάς.
Δίχως να βαρυγκομάς
το τιμόνι σου κρατάς.

Τη στολή σου σαν φοράς
είσαι ένας βασιλιάς.
Το καράβι κυβερνάς
τους κινδύνους ξεπερνάς.

Σύμπαν

                             Μιλτιάδης Ντόβας

Ψυχή τ’ ονείρου, φωτός διάθλαση, του Έρωτα οι θυμωμένες αποκρίσεις!
Σκιές και φλόγες στήσαν στ’ Άπειρο χορό, Νεράιδες και Ονείρατα με ξωτικά από χώμα!
Γέλασε το σημάδι της μυρτιάς, φωτιές τα άστρα ξύπνησαν ευγενικής Πυθίας!
Ντύθηκε ο Ουρανός στη χαραυγή, κρασί Οργής απ’ τ’ άσπιλα του Σύμπαντος πηγάδια!
Ειρήνης κάστρο η καλύβα του βοσκού κι ο μπούφος είν’ ο υπασπιστής έντιμης Οικουμένης!
Γέλιο και δάκρυ, χλαλοή της ξαστεριάς, τα σήμαντρα στέλνουν φιλιά σ’ ούλες της Γης τις άκρες!
Τις άκρες της θαλάσσης, τις κορφές και τις πηγές της σύνεσης μα και της αντρειοσύνης!
Γεννήθηκε η ελπίδα ξαφνικά, στου Προμηθέα τη φωτιά που καίει στα λαγκάδια!
Γυρεύουνε τα άστρα λευτεριά, γυρεύουνε θυμίαμα για το αίμα των ηρώων!
Εκείνων που μοιράσαν την Αυγή, στα πέρατα του Ψεύτη Νου και στης καρδιάς τα μήκη!
Ντύθηκε ο αγέρας τη βροχή, εκείνη που ‘χει κόκκινες, σταλίδες που γελάνε!
Περπάτησε μαζί με το Χριστό, της γης τα άσπρα μνήματα τρομάξαν και γελάνε!
Χαμόγελο κι Ειρήνευσης καρφιά!!!
Ελπίδα, Αγάπη τ’ άσπιλα ορίζουνε το Σύμπαν!!!
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Σε ψάχνω
                    Χαραλαμπία Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη

Απόψε σε ψάχνω κάτω από έναν
αφώτιστο ουρανό.
Παγιδεύτηκαν οι αισθήσεις μου.
Τις νέκρωσε η σιωπή σου.
Ολάνοιχτη ξεχνώ τη θύρα της ψυχής μου.
Αφουγκράζομαι.
Θλιβερός αντίλαλος το παραμιλητό το κλάμα μου,
οιμωγές του σπαραγμού κλείνουν τ’ αυτιά μου.

Πού είσαι, λοιπόν, αδελφικό μου όραμα,
ήλιος, θάλασσα, ζωή;
Σε ποιο φευγάτο σύννεφο θέλησες να κρυφτείς;
Σε ποια θεϊκά ενδιαιτήματα,
σκορπάς νερό και αίμα
ν’ ανοίξεις μια πύλη χαρά και ανανέωση;

Κι εκλιπαρώ έν’ αστεράκι ξέχωρο της νύχτας
να εστιάσει μια σταγόνα φως η ψυχή σου
λάβα της δικής μου
τ’ ουρανού πικρό παράπονο
όλο σκοτεινιάζει δίχως να θαμπώνεται
ρυτιδιασμένο μέτωπο
χλωμό θλιμμένο πρόσωπο.

Γαλήνη
                            Μαρία Βερβέρη-Κράουζε

Γαλήνη ήσυχη μορφή, γλυκιά και ποθητή.
Ω! πόσοι σε αναζητούν σ’ αυτή εδώ τη γη!

Τη μέρα, μέσ’ τα πέλαγα, σίφουνες για να διώξεις,
τις νύχτες κάθε άρρωστο, βάλσαμο να του δώσεις.

Και στου πολέμου τη βουή, στη βράση, στην αντάρα,
μανάδες κλαιν και καρτερούν, εσένα με λαχτάρα.

Εις την πολεμοθύελλα ακούγεται φωνή.
Είναι του κόσμου η κραυγή, που σε καλεί να ρθείς.
Γαλήνη, θεόσταλτη, αγγελική, ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΡΓΕΊΣ.
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