
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ αγαπητά μέλη και φί-
λοι της Ένωσης που πιστεύω να γί-
νει καλύτερη από τις προηγούμενες 

της οικονομικής κρίσης των Ελλήνων. Συ-
γκλονίζουν την ύπαρξή μας οι ειδήσεις 
από τα Μ.Μ.Ε. όταν σκεφτεί κανείς, πως 
άνθρωποι γύρω μας πεθαίνουν από ανα-
φαγιά και ασθένειες. Στερούνται το γάλα, 
τη ζωτική αυτή τροφή για τη νηπιακή ηλι-
κία. Ο λαός πεινάει, όταν άλλοι ρίχνονται 
με τα μούτρα στη διασκέδαση και στις άλ-
λες κοσμικές απολαύσεις. Λείπει η ανθρω-
πιά μας – δυστυχώς – σήμερα. Αδιαφο-
ρούμε για τον συνάνθρωπό μας. Ο λόγος 
του Κωστή Παλαμά είναι επίκαιρος: «Ντρέ-
πομαι για τη ζέστα μου και για την ανθρω-
πιά μου...» Λαός και άνθρωποι χρεοκοπή-
σαμε, ξεπεράσαμε: Ηθικά, ψυχικά, πενυ-
ματικά... Ξέφτισαν, οι συνειδήσεις μας. 
Πάψαμε να υπηρετούμε το καλό. Η ελπίδα 
έχει απομείνει, ιδιαίτερα για τα παιδιά και 
τους μεγάλους. Η ελπίδα που προέρχεται 
από μια πνευματική και όχι υλιστική ενα-
τένιση των πραγμάτων, αλλά της αλλη-
λεγγύης. Είναι η ώρα του πνεύματος, που 
αποτελεί την πίστη μας και την προσδοκία 
μας, για ένα καλύτερο αύριο. Για μι’ αν-
θρωπότητα λιγότερο, απάνθρωπη...

Λ.Β.Τ.
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Μήπως ξεχάσατε 
τη συνδρομή σας; 

Αν ναι, σπεύσατε!
Ετήσια συνδρομή 50 ευρώ.

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

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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Tο έτος 2019 συμπληρώθηκαν διακόσια 
είκοσι ένα χρόνια από το θάνατο του 
μεγάλου Οραματιστή και Κήρυκα της 

ελευθε ρίας Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου.
Ο πρωτομάρτυρας της ελευθερίας είναι 

μορφή Παμβαλκανικής ακτινοβολίας, που δεν

Λευτέρης Β. Τζόκας
ανήκει μόνο στην ιστορία των απελευθερωτι-
κών μας αγώνων, αλλά στους Προδρόμους της 
Νεοελληνι κής Λογοτεχνίας και στους Πρω-
τεργάτες του Νεοελληνικού Δια φωτισμού.

Πατρίδα του ήταν το Βελεστίνο (αρχαία 
πόλη Φεραί-Θεσσαλίας) που συνόδευε τ’ 
όνομά του με το δηλωτικό της καταγωγής του 
Βελεστινλής (Βελεστινιώτης). Γεννήθηκε το 
1757 και έζησε τα είκοσι περίπου χρόνια στη 
Θεσσαλία και τα υπόλοιπα στα ξέ να, που θα-
νατώθηκε το 1798 στο Βελιγράδι. Πήρε στην 
πατρίδα του την πρώτη μόρφωση, όση μπό-
ρεσαν να δώσουν τα Σχολεία της εποχής κι 
υστέρα ακολούθησε το συνηθισμένο δρόμο 
της αποδημίας, όπως στην Κων/πολη, τη Βλα-
χιά, τη Βιέννη κ.α., για να προκόψει. Όμως 
σπουδές συστηματικές και πανεπιστήμια δεν 
ευτύχησε να γνωρίσει ο Ρήγας. Η Πόλη και το 
Βουκουρέστι μαρ τυρούν πως σημαντικά 
πλούτισαν τα πνευματικά του εφόδια. Είχε τη 
δίψα της μάθησης. Απόκτησε προχωρημένη 
εξοικείωση με τις κυριώτερες ευρωπαϊκές 
γλώσσες (ιταλικά-γαλλικά-γερμανικά) και γύ-
μνασε τη φιλοπονία του σε λογοτεχνικές με-
ταφράσεις.

Πνευματικό ανάστημα υψηλού βεληνεκούς, 
κινήθηκε μέσα στο γενικότερο Κοραϊκό κλίμα 
και συνέβαλε, με ποικίλους τρόπους στην 
ανεξαρτησία της Ελλάδας και επιθυμοΰσε, τη 

συνεργασία των Βαλκανικών λαών κατά του 
τουρκικοΰ ζυγού.

Υπηρέτησε σαν «Γραμματικός» στην ηγε-
μονική αυλή του Βου κουρεστίου. Οραματι-
στής και πολιτικός νους για το πολυεθνικό 
κράτος που προετοίμαζε και θα περιλάμβανε 
την Αδριατική και το Ιόνιο ως τη Μικρασία, 
που θα διαδεχόταν τη σουλτανική Αυ-
τοκρατορία. Αυτά σχεδίαζε στην Παμβαλκα-
νική απελευθερωτική του «Χάρτα». Η οιστρη-
λατούσα ιδέα του Ρήγα Βελεστινλή θα είχε 
μια σύγκρουση από κάτω, όνειρο του κατα-
δυναστευόμενου λαού των Βαλκανίων, που θα 
μπορούσε να δώσει –ίσως– το αποτέλε σμα 
στη λαϊκή Επικράτεια. Η τακτική του ήταν με 
βίαιη ανατρο πή να καταλύσει την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Βαθιά ήταν η ιδέα του από 
την επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος πίστευε, ότι 
οι Έλληνες της εποχής του, περισσότερο απ’ 
τους άλλους βαλκανικούς λαούς, εί χαν αφομοι-
ώσει τις ιδέες των Γάλλων επαναστατών, γι’ 
αυτό και ήθελε, να τους αναθέσει ηγετικό ρόλο 
στο ανεξίθρησκο πολυεθνι κό πολίτευμά του, 
που του έδινε την προσωνυμία της «Ελληνικής 
Δημοκρατίας». Σχεδίαζε να μετασχηματίσει 
την Οθωμανική Αυ τοκρατορία σε μια Παμβαλ-
κανική Δημοκρατική Ομοσπονδία, με πρότυπο 
τον δημοκρατισμό του αστικού γαλλικού συ-
ντάγματος του 1793. Να υπάρχει απόλυτη αλ-
ληλεγγύη ανάμεσα στις διάφο ρες εθνότητες, η 
αδελφική τους συνεργασία σε περιπτώσεις 
εσω τερικής επιβουλής ή εξωτερικού κινδύνου. 
Η νέα σημαία-σύμβολο που προπαγάνδιζε, 
ήταν το ρόπαλο του Ηρακλή και οι τρεις σταυ-
ροί σε χρώμα μαύρο, λευκό και κόκκινο. Είναι 
συμβολικά όλα. Το ρόπαλο θα συντρίψει τη βία 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ-ΦΕΡΑΙΟΣ (1757-1798)
Ο διαφωτισμένος δεσποτισμός στις ηγεμονίες της Μολδοβλαχίας
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των τυράννων, ο σταυρός θα δώσει το θρησκευ-
τικό περιεχόμενο στον αγώνα κατά των αντίχρι-
στων. Το κόκκινο συμβολίζει την αυτοκρατο-
ρική πορφύρα του Βυζαντίου στην υπερεθνική 
ιδέα της Παμβαλκανικής Ομοσπον δίας, για ν’ 
ανακτήσει τη δόξα της, το λευκό την αθωότητα 
της δί καιης εξέγερσης κατά του σκληρού κα-
τακτητή και το μαύρο τον θάνατο για τη λευ-
τεριά. Όμως η ελληνική ήττα στο Δραγατσάνι 
εσήμαινε το τέλος του οικουμενικού πολυεθνι-
κού προσανατολι σμού των Ελλήνων.

Η συμβολή του Ρήγα Βελεστινλή στη λογοτε-
χνία είναι μικρή. Ο Κ. Παλαμάς σημειώνει, ότι: «Ο 
Ρήγας δεν είναι ρυθμών και αρμονιών ονειροπό-
λος, σφυροκόπος και δημιουργός... είναι ανήρ 
δράσεως». Όμως η λογοτεχνική προσφορά του 
σημαδεύε ται απ’ το νόημα που δίνει στο βαθύ-
τερο θέμα με την επίδραση του Διαφωτισμού.

Ο Ρήγας με τη βοήθεια του ορθού λόγου 
στα έργα του κηρύσ σει τα ατομικά δικαιώ-
ματα της ισότητας, ελευθερίας, ασφάλειας και 
ιδιοκτησίας. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων 
και εναντίον των κοινωνικών διακρίσεων. Γενι-
κότερα η προσπάθειά του εντάσσεται στην 
ιδεολογία του διαφωτισμένου δεσποτισμού, 
που τη διασταυρώνει με την ανατρεπτική τα-
κτική των ιδεών της Γαλ λικής Επανάστασης. 
Γράφει τον «Θούριο» που είναι ένα τραγούδι-
επαναστατική προκήρυξη και σάλπισμα ξεση-
κωμού, που δεν κηρύσσει, αλλά προεξαγγέλει 
την επανάσταση, εκδίδει τη δωδεκάφυλλη 
«Χάρτα της Ελλάδος», γεωγραφικό και ιστο-
ρικό πίνακα του αρχαίου και του νέου ελληνι-
σμού, μνημείο πολυμάθειας και φιλοπονίας, 
πατριδογνωστική εγκυκλοπαίδεια, προορι-
σμένη ν’ ανακαλέσει στη μνήμη των ραγιάδων, 
την προγονική ιστορία και δόξα. Ακόμα τύ-
πωσε μια χαλκογραφία με την εικόνα του 
Μεγα λέξανδρου, που ήταν πλαισιωμένη με 
πορτραίτα στρατηγών και εικονογραφικές πα-

ραστάσεις μαχών, μορφές, σκηνές, που ανα-
ζωπύρωναν την εθνική περηφάνεια των απο-
γόνων του θρυλικού στρατηλάτη.

Όλες οι ενέργειες του Ρήγα Βελεστινλή-
Φεραίου, ήταν εκδη λώσεις κοινωνικοπολιτι-
κών ανησυχιών, λογοτεχνικών αναζητήσε ων 
και φιλοδοξιών, που ανάμεσα στις άλλες απα-
σχολήσεις του, καλλιεργούσε τα Γράμματα με 
πάθος στην κατάκτηση και τη διά δοση των 
«φώτων». Αυτό διαφαίνεται περίτρανα μέσα 
απ’ τον μι σό στίχο «καλύτερα μιας ώρας 
ελεύθερης ζωής...» και χωρίς το υπόλοιπο του 
στίχου, δίνει τον πυρήνα μιας δραστικής 
προστα γής του Ρήγα: Ότι, ίσως, απ’ όλα 
πάνω, απ’ όλα πιο άξιο, είναι έστω μιας 
ώρας μόνο ελεύθερη ζωή. Στην «Ελληνική 
Νομαρχία», το περιοδικό το 1806, υπάρχει 
ένα αποκαλυπτικό κείμενο, που εκφράζει σ’ 
ένα προηγμένο βαθμό εθνικής συνείδησης και 
κοινω νικής παιδείας γραμμένο από άγνωστο 
συγγραφέα, θέλοντας, να διαλύσει την απο-
γοήτευση που σκόρπισε ο θάνατος του Ρήγα 
και συνιστά στους νεοέλληνες να φθάσουν σε 
αυτογνωσία, μη περιμέ νοντας την ελληνικη 
ελευθερία από τους ξένους αλλά από τις 
δικές τους και μόνο δυνάμεις.

Ο Ρήγας Βελεστινλής ήταν ένας οραματιστής 
Πανανθρώπινος, που ανάλωσε τα πάντα και την 
ίδια τη ζωή του, για τις ιδέες τέ τοιου διαμετρή-
ματος. Με χαρισματικό τρόπο κρατούσε το 
ενδια φέρον του λαού. Συγκινημένος ο Ρήγας 
μιλούσε, με θαυμασμό για τον Ηπειρώτικο χώρο 
γιατί χρωστούσε πολλά στους Ηπειρώ τες. Αφού 
στην εποχή του υπήρχαν πολλοί έμποροι Ηπει-
ρώτες που χρηματοδοτούσαν τις εκδόσεις του, 
αλλά και του έδωσαν χρήματα για τη μετέπειτα 
απελευθερωτική δράση του. Ένας από τους έξι 
στενούς συνεργάτες του ήταν ο Δημήτρης Νικο-
λίδης, το πιο φωτεινό τέκνο της Ζίτσας-Ηπείρου. 
Δόθηκε ολόψυχα στον αγώνα και δίπλα στο 
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μεγάλο Εθνομάρτυρα, από το ξεκίνημα του 
επαναστατικού κινήματος.

Μέσα στην ιστορική αναδρομή, τα ορά-
ματα και τη δράση του, ο Ρήγας Βελεστινλής 
αντλούσε τις ιδέες του, από τη Γαλλική Επα-
νάσταση που όπως προείπαμε, υπάρχουν 
ακόμη προς το τέλος του 19ου αιώνα, στον 
Θούριο και στα Κείμενα. Έτσι φαίνεται ο ρό-
λος των ξένων δυνάμεων και η επιρροή που 
είχαν, στους μετέ πειτα πολιτικούς της χώρας 
μας, όπως τους: Χαρίλαο Τρικούπη και Ελευ-
θέριο Βενιζέλο, που ενστερνίστηκαν τις ιδέες 
του, τονί ζοντας, πως ο θάνατος του Ρήγα Βε-

λεστινλή-Φεραίου, στέρησε από την Ελλάδα, 
ένα Ηγέτη που πιθανότητα, θα είχε επιβάλλει 
αυτό το επαναστατικό όραμά του και θα άλ-
λαζε το ρουν της μετέ πειτα Ελληνικής Ιστο-
ρίας. Σήμερα που τα Βαλκάνια φλέγονται 
από τις εντάσεις και παρά το αίμα που χύ-
θηκε, το όραμα του Ρή γα επανέρχεται. Εάν 
πράγματι θέλουμε, να λέμε, πως είμαστε πι-
στοί στα ιδεώδη του Ρήγα, τότε, δεν πρέπει 
να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και να μην επι-
διώκουμε αναμόχλευση των παθών, αλλά ν’ 
αγωνιζόμαστε, για την ειρήνη στα Βαλκάνια, 
στο Αιγαίο και σ’ όλο τον κόσμο!...

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗς ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Υπενθύμιση για τα μέλη και τους φίλους

1) Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα ΧΑΝ (Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος όροφος), η απονομή Διακρίσεων 
του Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίησης έργων, 
ενορχήστρωσης και μουσικής για ταινίες από παιδιά και εφήβους που συμμε-
τείχαν το έτος 2018-2019. Στον διακεκριμένο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Κατσαρό, 
η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών θ’ απονείμει το Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής 
Αξίας Α΄ Τάξεως για το έργο του.
2) Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο 
αμφιθέταρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσι-
γάντε-Πεντάγωνο-Παπάγου), η Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε μαθητές Δη-
μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύ-
πριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος του έτους 2018-2019.

3) Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019: Μουσική βραδιά αφιερωμένη σε μελο-
ποιημένα έργα βραβευμένων παιδιών και εφήβων στους μουσικούς Διαγωνισμούς  
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2018. Ώρα έναρξης 6:30 μ.μ. στην αί-
θουσα συναυλιών του Ωδείου Τέχνης  Φακανάς  - Art  Music School,  Λ. Ποσει-
δώνος 3- Παραλία Ν. Φαλήρου. (Με το λεωφορείο στάση «Σκάι» τον Ηλεκτρικό 
στάση «Ν. Φάληρο» και με το τράμ στάση «Μοσχάτο».

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης να μη λείψουν από 
τις τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για τα παιδιά μας.
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Φυλλομετρώντας  
τη «Λογοτεχνική Δημιουργία»

Ήρθε τον προηγούμενο μήνα (5.12.2018) το 2009 τεύχος (Οκτ. Δεκ. 2018) 
της Λογοτεχνικής Δημιουργίας και εγώ έπεσα αμέσως στις σελίδες του! 
Πολύ πλούσιο στο περιεχόμενο και πολύ περιποιημένο, όπως πάντοτε, στην 
εμφάνιση. Μου άρεσε πολύ. Εξώφυλλο: Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος. 
Τον είχα γνωρίσει στο χωριό του συζύγου μου (Λουκάς Κούσουλας, Πολύ-
δροσο Παρνασσίδος). Από την ωραία ποίησή του έχουν κολλήσει στο κεφάλι 
μου οι στίχοι: «Είμαι κι εγώ μια πικρή λεπτομέρεια στην τραγική ιστορία 
του Σύμπαντος...».

Και διαβάζω: Το ευαίσθητο σχετικό κείμενο του Θεοδόση Κοντόζογλου. 
Η θέση της Παιδείας (Λ. Τζόκας), τα αντάξια κείμενα – έπαινοι – για το 
έργο του κ. Τζόκα, το ολοζώντανο ταξίδι του στο Άγιον Όρος (και πόσα 
μαθαίνουμε γι’ αυτό!). «Ανθρώπινοι χαρακτήρες» του Τάκη Παπαδημητρίου: 
Διαφωτιστικό! Τα έχω δει στον κύκλο των γνωστών μου κι εγώ όλα αυτά...). 
Οι υπέροχες εκδηλώσεις Τέχνης της Ρίτας Μυστακοπούλου-Νάστου... Η 28η 
Οκτωβρίου 1940 (οι τραγικές φωτογραφίες) του Αγαθοκλή Παναγούλια... 
Εκπληκτικό το κείμενο – τιτάνια βιογραφία ενός παιδιού (γράφει ο Στ. 
Αβραμόπουλος)...

Ο Ελληνισμός: Μοναδικότητα: (Πολυξένη Χούση). Έτσι είναι! Και το θέμα 
αυτό το διακηρύσσει παντού και πάντοτε στις κουβέντες μου... Απίθανη η 
ιστορία του Λασθένους! (Ένα κορίτσι λαχταρά για παιδεία, μεταμφιέζεται)... 
Ο Σπεύσιππος, γαμπρός του Πλάτωνος, Ακαδημία, 4ος π.Χ. αιώνας! (Γράφει 
Ευάγγ. Σπανδάγος)... Έχουν θαυμάσια κείμενα: Φρίξος Δήμου, Βασ. Κα-
νατάς, Αθ. Παπαθανασίου, Δημ. Πρίγγουρης, Φρειδ. Τζόκα: Ο πρωταρχι-
κός ρόλος της Παιδείας, Αγωνιστές του 1821, η φρίκη του πολέμου, Έλληνες 
στη Νιγηρία, η απίθανη ιστορία του Κίμωνος Μπαρτζώκα, ο υπέροχος μύ-
θος του ήλιου...

Τέλος, σαράντα ποιήματα, όλα με σοβαρά θέματα, και γραμμένα με ευ-
αισθησία και γνώση...

Τεύχος Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2018: Πόσος πλούτος αγωνιστικότητας 
και πνευματικής δημιουργίας!

Συγχαίρω τον κ. Πρόεδρο της Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα, καθώς και 
όλους τους συμμετέχοντες!

Αγγελική Ζολώτα, Καθηγήτρια Φιλολογίας

λ ογ ι α  α γαπ η ς . . .
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Προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών  
κ. Ελευθέριο Τζόκα  και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.  

Αγαπητέ Πρόεδρε
Αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ουσιαστική και 
δυναμική δράση σας.

Σε μια εποχή που η μεγαλύτερη κρίση είναι εκείνη των αξιών και του πνεύματος, 
η δράση σας μέσα από τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, την προσπάθεια ανάδειξης 
υγιούς και ευγενούς πνεύματος ανάμεσα στους νέους μας, στα παιδιά μας αλλά και 
στους ενήλικες, οι οποίοι ακόμη επιμένουν, ρομαντικά ίσως, στην αλήθεια της ευγέ-
νειας που είναι η βάση και η αρχή κάθε έννοιας πολιτισμού, με υποχρεώνει να εκ-
φράσω δημόσια το θαυμασμό και την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας. 

Σας ευχαριστώ θερμά, για την απονομή του Α΄ Βραβείου στο σύνολο του έργου 
μου σε ποιητικό και πεζό, στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό για το 2018. 
Δυστυχώς ένα ταξίδι στο εξωτερικό μου στέρησε την δυνατότητα να παρευρεθώ 
ανάμεσα σε τόσους αξιόλογους ανθρώπους και να σας σφίξω το χέρι. Ειλικρινά  
όμως, σας λέγω, ανέκαθεν πίστευα πως τα βραβεία και τα μετάλλια, στους λοιπούς 
στίβους εκτός του αθλητικού, τα δίνει η Ιστορία και η διάρκεια του έργου του κάθε 
ενός. Με αυτή τη σκέψη και πεποίθηση πορεύομαι και θα συνεχίσω να γράφω και 
να εργάζομαι, σε όποιο τομέα, δίχως να αναμένω ένα βραβείο ή να κάθομαι αδρανής 
πάνω σε ένα κερδισμένο. 

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτόν ή σε άλλους διαγωνι-
σμούς λογοτεχνίας και ποίησης. Θα ήθελα να πω σε νέους ανθρώπους που τους 
ενδιαφέρει η γραφή και η τέχνη να ασχολούνται με αυτή, μελετώντας μεγάλους 
δασκάλους της Ελλάδας και του Κόσμου και να προσπαθούν να διευρύνουν τους 
ορίζοντες και την γνώση τους, γιατί η πραγματική εξουσία είναι η εξυπνάδα και η 
εξυπνάδα είναι και αποτέλεσμα γνώσης.

Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο κ. Τζόκα και εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά 
και να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του, αφού όπως έχω δι-
ακρίνει τον χαρακτηρίζει το στοιχείο της πρωτοπορίας και της νεανικότητας στη 
σκέψη. Άλλωστε το ευτύχημα σε όσους ηγούνται Συλλόγων, Σωματείων και Ενώσεων 
είναι η ηγεσία τους να βλέπει πέρα από τα τείχη και να σκέφτεται «έξω από το 
κουτί». (Τhink outside the box).

Εύχομαι Καλή, Δημιουργική Χρονιά με υγεία σε όλους.  Εύχομαι Πίστη σε ορά-
ματα και κυρίως σε ανέφικτα, που όλοι κραυγάζουν πως δεν είναι δυνατόν να συμ-
βούν. Τα θαύματα, ξέρετε, γίνονται όταν πιστεύεις σε αυτά!

Με εκτίμηση,  
Άννα Τσεκούρα
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Επί τη ελεύσει του νέου έτους
Έφυγε ο παλιός χρόνος. Σαν άνεμος βιαστικός, σαν κύμα ευλογημένο. Ένας 
δρόμος μακρύς τα πεπραγμένα και οι αναμνήσεις μας. Οι εποχές του χρόνου 
καθόριζαν το πρόγραμμα και τακτοποιούσαν τις προτεραιότητές μας.

Σε αυτή την πορεία ένας ολόκληρος οργανισμός, έδρασε με αποτέλεσμα την 
ανθηρή παρουσία του στο πανελλήνιο πολιτισμικό γίγνεσθαι... Ασφαλώς πρό-
κειται για την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρώτον τη τάξει, τον εξαίρετο πρόεδρό του 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΖΟΚΑ παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ένα πρόγραμμα θαυμαστό 
και επιτυχημένο που κατενθουσίασε το Πανελλήνιο, αγκαλιάζοντας την ΤΕΧΝΗ 
και τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ σε κάθε έκφραση και έκφανση.

Έγιναν οι απονομές Τιμητικών Διακρίσεων-Βραβείων και Επαίνων σε μέλη και 
στους μετασχόντες στο διαγωνισμό του έτους 2018, του Πανελληνίου και Πα-
γκύπριου  λογοτεχνικού διαγωνισμού. 

Στις 2 Φεβρουαρίου τιμήθηκε ο Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών  Ελλάδος 
«ΑΠΕΛΛΗΣ» με το ΧΡΥΣΌ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ. 
Την ημέρα εκείνη διακεκριμένοι Έλληνες ζωγράφοι, μέλη, εξέθεσαν έργα τους.

Τους ευχαριστώ από αυτή τη θέση γιατί μου έλαχε η τιμή να εκθέσω το έργο 
μου «ΓΗ και ΑΝΕΜΟΣ» και να μου απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα από την 
ΕΝΩΣΗ μας.

Και στις 18 Φεβρουαρίου έγινε η απονομή ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ-
ΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.

 Στη μεγαλειώδη εκείνη κοινή εκδήλωση είχα την τιμή να παρουσιάσω το θέμα 
«ΤΕΧΝΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ» στη μεγάλη αίθουσα της Χ.Α.Ν. με συμπα-
ρουσιαστή τον εκλεκτό γιατρό, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Στέλιο 
Αντωνιάδη, ο οποίος μίλησε με θέμα «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ».

Εκείνη την ημέρα οι λογοτέχνες γιατροί τιμήθηκαν με το ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ, το οποίο παρέλαβε ο πρόεδρος των Ια-
τρών λογοτεχνών κ. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ από τον πρόεδρό μας 
κο ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΖΟΚΑ.

Δόθηκαν επίσης τιμητικά διπλώματα στους δύο ομιλητές.
Αλλά, ο άνθρωπος της καλοσύνης, ο πρόεδρος της Ένωσης κ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

ΤΖΟΚΑΣ με το Διοικητικό του Συμβούλιο, γνώστες εκείνοι της αξίας της παι-
δικής ηλικίας που είναι το μέλλον της χώρας, τίμησαν και βράβευσαν τα νιάτα, 
τα ελληνόπουλα, στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποί-
ησης και Διηγήματος σε μεγάλη επίσης εκδήλωση.

Ακόμη, η  Μουσική Βραδιά αφιερωμένη σε βραβευμένα μελοποιημένα έργα 
νέων και εφήβων, στο Πολεμικό Μουσείο, άφησε θαυμάσιες εντυπώσεις για τα 
θαυμαστά έργα των νέων μας.
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Δραστηριότητες υψηλού επιπέδου και σε άλλες πόλεις της Χώρας μας  και 
όχι μόνον, δέχτηκαν τον Πρόεδρο με την ομάδα του, όχι απλά για την τιμητική 
τους παρουσία, αλλά για ουσιαστική συμμετοχή της ΕΝΩΣΗΣ στα προγράμ-
ματά τους.

Και με όλα τούτα, ο άοκνος πρόεδρος, συλλαμβάνει διαρκώς ιδέες που έχουν  
σημαντικό αποτέλεσμα για τον πολιτισμό μας.

Ο επιτυχημένος πρόεδρος της Ένωσης, Λευτέρης Τζόκας, διακρίνεται επίσης 
για την επιτυχημένη του οικογένεια: Δύο παιδιά επιστήμονες και τον ΟΡΕΣΤΗ 
του, το λατρεμένο του εγγονό, που φέτος πέτυχε μεταξύ των πρώτων, στο Πα-
νεπιστήμιο, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για να κατακτήσει επιστημο-
νικά τις ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ και να μεγαλουργήσει με το ταλέντο του.

Συγχαίρουμε τον ΟΡΕΣΤΗ ευχόμενοι καλή πρόοδο στο παλικάρι. Και συγ-
χαίρουμε για  όσα αναφέραμε ,τον επιτυχημένο πρόεδρο, τον λαμπρό οικογε-
νειάρχη και εξαίρετο παππού, ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΖΟΚΑ για όλα όσα προσέφερε και 
προσφέρει στην ΕΝΩΣΗ.

Και ευχή όλων είναι να συνεχιστεί αυτή η ακμάζουσα πορεία.

Ελευθερία Τζιάλλα-Μάντζιου
Συγγραφέας, Ζωγράφος – Επί τιμή Σχολική Σύμβουλος

* * * *

Απ’ τ’ ασημένιο το φεγγάρι
θα πάρω απόψε δυο κλωστές
να σου κεντήσω μαξιλάρι
ποτέ να μη σε δω να κλαις.

Μια χούφτα φως από τον ήλιο
να σου φωτίζει τη ζωή
πάντα μακριά να σε πηγαίνει
από του κόσμου τη βοή.

Από της θάλασσας το χρώμα
θα φτιάξω χάντρα θαλασσιά

να τη φοράς και να γυρίζεις
τα καλοκαίρια στα νησιά.

Με της ελιάς το άγιο ξύλο
θα σου σκαλίσω ένα σκαρί
του νου να κάνεις τα ταξίδια
νάν’ η ψυχή σου καθαρή.

Ενός χαμόγελου τη γλύκα
από εικόνα Παναγιάς
θα κλείσω σ’ ένα φυλαχτό σου
να σε φυλάει όπου πας.

Νανούρισμα

                           Ειρήνη Σταυριανού
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Στο Λευτέρη Τζόκα
Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

αναφορά στο πόνημά του «Σφιγμένες γροθιές-Στέγη απ’ ουρανό»

                          Γιώργος Σπ. Μουσελίμης

Σαν Λόγιο σε γνώρισα, άνθρωπο πόχει κρίση,
γι’ αυτό και δεν απόρησα – στου έργου σου τη ρήση.
Φιλοσοφία οι γροθιές, γνώσης πραγματοσύνη,
ρίχνεις με νου τις μπαλοθιές και ο καθείς ας κρίνει.

Πλάτεμα είν’ ο λόγος σου, σκέψη τής μυαλοσύνης
το σύγγραμμα, ο ρόλος σου, είναι δουλειά ευθύνης
πραματευτής της σύνεσης, της τόλμης ένας δείκτης,
δέκτης της αποτίμησης και των δικαίων χτίστης.

Αλτρουιστής περήφανος, άνθρωπος πόχει βλέψη
για ιδανικά και πάτρια, τον κόσμο να προτρέψει,
αμείλικτος, με φρόνηση, τους άφρονες ζυγίζεις
κάνεις ωμή εκφώνηση και τους στρεβλούς μαυρίζεις.

Λεβεντογέννας γης παιδί, γέννημα είσαι θρέμμα
της διανόησης κλειδί, μαθητευόντων θέμα
ακούραστος μελετητής, μα και κριτής αχρείων
της γνώσης είσαι στυλωτής, προστάτης των λογίων.

Πάντα ως είσαι συνετός, τον άνθρωπο φουγκράσου
να περπατάς, μείνε ορθός και κάνε τη δουλειά σου
πέτα φτερούγισε παντού, γύρνα σε πολιτείες,
γίνε ο πρόδρομος καιρού και κέρνα τις αξίες.

Μαθήτευε τους άδικους κι άλλους με σωφροσύνη
της λογικής κατάδικους, χάριζε καλοσύνη
είναι βοριάς η πένα σου, λίβας όπου σαρώνει
τους ποταπούς, τα σκέλεθρα, διώχνει-κατατροπώνει.

Κράτα τον ίσο σου ψηλά λέγετα μπρος, σταράτα
με το στυλό σου στιβαρά, μέσα στη γης περπάτα
ν’ αλλάξει τούτη η φορά κι άνθρωπος να μεστώσει
κι άλλους καρπούς δίχως φθορά η λογική να δώσει.

Μείνε αγνός και καυτερός, όργωνε με την πένα
γίνε αγώνων προεστός, βάλσαμο στον καθένα
κοίταζε πέρα μακριά γνάντευε με το μάτι
και με της σκέψης τη χροιά, στήσε του νου παλάτι.
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΄Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ο Δημήτριος Πρίγγουρης, ιστορικός συγγραφέας 
και ερευνητής, τ. Δ/ντής της Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών και επ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, στις 8 Γενάρη 
2019. Στη νεκρώσιμη ακολουθία, που πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα, σε μια 
χιονισμένη πόλη,στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ανδρίτσαινας, που με πούλμαν συνόδευσαν 
πολλά μέλη της Ένωσης στην τελευταία του κατοικία, επικήδειους λόγους εκφώνησαν: 
Ο Αγαθοκλής Παναγούλιας, συντοπίτης του και μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της Ε.Ε.Λ., ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής Βύρων Πολύδωρας, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. 
Λευτέρης Β. Τζόκας, η Δ/ντρια της Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας κ. Αντωνία Βλαχούση 
και για τον ασθενούντα πρ. Πρόεδρο Ιστορικών Συγγραφέων Στάθη Παρασκευόπουλο 
το κείμενο διάβασε ο εγγονός του θανόντος, μαθητής Λυκείου, Δημήτριος Μποφίλιος.

Η απονομή του 
Χρυσού Μεταλλίου 
Πνευματικής  
Αξίας Α΄ Τάξεως 
στον αείμνηστο 
συγγραφέα 
Δημήτριο 
Πρίγγουρη  
για το έργο του, 
πραγματοποιήθηκε 
ενώπιον 
πολυπληθούς 
ακροατηρίου,  
τη Δευτέρα 
2/12/2013,  
στην Αθήνα.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΓΓΟΥΡΗΣ

Στη μέση ο 
Δημήτριος 

Πρίγγουρης,  
μετά την  

απονομή  
του Χρυσού 
Μεταλλίου,  

με τη σύζυγό του 
Αγγελική και τον 

Πρόεδρο  
της Ένωσης  

Λευτέρη Β. Τζόκα.
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Επικήδειος για το θάνατο του Μίμη Πρίγγουρη
από τον Αγαθοκλή Παναγούλια

Τακτικό μέλος της ΕΕΛ και της Σύναξης Λογίων

Αγαπημένε μας και αξέχαστε φίλε Μίμη, 
Η πέτρινη και κεραμιδοσκέπαστη Πολιτεία, η Ανδρίτσαινα, την οποία 

ύμνησες με τα γραφτά σου, θρηνεί σήμερα το διακεκριμένο τέκνο της, το 
φωτισμένο και επίπονο ιστορικό ερευνητή.

Περπάτησες πάνω στη γη σχεδόν ένα αιώνα. Η οικογενειακή σου ζωή ήταν 
ήρεμη και χαρούμενη.

Μαζί με τη σύζυγό σου Αγγελική αναθρέψατε με στοργή και φροντίδα τα 
αγαπημένα σας παιδιά που αξιώθηκες να τα καμαρώσεις και να χαρείς και 
εγγόνια.

Η επαγγελματική σου σταδιοδρομία ήταν λαμπρή και αξιοζήλευτη.
Ως διευθυντής της ιστορικής βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας επί 20 χρόνια 

φρόντιζες για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της με αξιόλογα βιβλία 
και ιστορικά αρχεία.

Παρέλαβες αξιόλογες δωρεές βιβλίων καθώς και το ιστορικό αρχείο του 
μεγάλου νομοθέτη Νικολάου Δημητρακόπουλου και όλα αυτά σήμερα κο-
σμούν τις προθήκες της ιστορικής βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας.

Τίμησες από διάφορες θέσεις τα ιστορικά και πολιτιστικά σωματεία, το 
Σύνδεσμο Ιστορικών Συγγραφέων, την Ενωση Ελλήνων Λογοτεχνών και την 
Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών.

Προικισμένος με το ταλέντο του χειρισμού της πέννας έγραφες συνεχώς 
και ανέβασες πολιτιστικά το γενέθλιο τόπο σου.

Το συγγραφικό σου έργο πλούσιο.
Ήσουν ένας από τους εμπνευστές της διοργάνωσης και της πραγματοποί-

ησης της «Σύναξης Λογίων», όπως επικράτησε να λέγεται.
Αξέχαστες θα μείνουν οι 18 συνάξεις που οργάνωσες τα τελευταία 18 χρό-

νια με θέματα την ιστορία την λαογραφία και τον πολιτισμό του τόπου.
Αξέχαστε φίλε Μίμη φεύγεις τώρα από κοντά μας τιμημένος και καταξι-

ωμένος.
Φεύγεις με τη συνείδηση ήρεμη γιατί εξεπλήρωσες τον καθήκον σου ως 

οικογενειάρχης, ως πατριώτης και ως φίλος.
Φεύγεις γιατί αυτή είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων, αλλά η μνήμη σου 

θα μείνει για πάντα άσβεστη και ανεξίτηλη στις καρδιές όσων σε γνώρισαν.
Καλό σου ταξίδι καλέ μας φίλε Μίμη και εύχομαι το χώμα του γενέθλιου 

τόπου να είναι ανάλαφρο.

Αιωνία σου η μνήμη.
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Επικήδειος για τον Δημήτρη Πρίγγουρη
από τον Λευτέρη Β. Τζόκα

Είμαστε όλοι εδώ, σεβαστέ φίλε μου Μίμη Πρίγγουρη. Η οικογένειά σου, συγγε-
νείς, φίλοι και οι συγχωριανοί σου, σε μια μπαμπακιασμένη-χιονισμένη Ανδρί-
τσαινα. Στην πατρίδα σου που εσύ ύμνησες, τόσο με λόγο όσο και με έργο, την 

πέτρινη και κεραμιδοσκεπασμένη πολιτεία σου!...
Ήσουν ένας Άρχοντας αυτού του τόπου!... Δεν παραλείπω ν’ αναφέρω την άξια 

σύντροφό σου Αγγελική, την Ηρωίδα, που μαζί κάνατε, κόρες, γαμπρούς κι εγγόνια, 
που σας τίμησαν με τη στάση τους.

Και τώρα στα δικά μας. Δεν ήσουν μαζί μας στην 19η «Σύναξη Λογίων» φέτος 
τον Ιούλιο 2018, στην Ανδρίτσαινα, που εσύ ήσουν ο εμπνευστής με άλλους φωτι-
σμένους και προήδρευσες από τον πρώτο χρόνο.

Επίτιμε Πρόεδρε του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων και εκλεκτό μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, θα μας λείψεις πολύ.

Είχαμε την τιμή και τη χαρά, τον Δεκέμβριο του έτους 2013 ως Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, να σ’ απονείμουμε το Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Ά  Τάξεως, για 
το ιστορικό και τεκμηριωμένο έργον και την έρευνα, με την ανάδειξη ως Δ/ντής της 
Ιστορικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, που υπηρέτησες επί μία εικοσαετία.

Αγαπητέ και αξιοσέβαστε Μίμη, πήγαινε στο καλό και εμείς θα σε θυμόμαστε. 
Συλλυπούμεθα την οικογένειά σου.

Στους νεκρούς του αλβανικού πολέμου

                                        Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Εκεί, κοντά στον όχτο, τους εθάψανε...
Στερνή τιμή τους μια βολή και κάτι
που μια άγνωστη μανούλα τους ψιθύρισε
και διάβηκε με δακρυσμένο μάτι.

Και πόσο λυπημένοι οι σύντροφοι τους φύγανε.
Τη λεβεντιά τους άρπαξε η μάχη,
στη γη παρατημένα τα ντουφέκια τους
κι οι σύντροφοι στ’ αντίσκηνα μονάχοι.

Θα τους θυμάται το χωριό τους.
Πένθιμη η ριπή του πολυβόλου θα τους κλαίει
στο «Προσκλητήριο των νεκρών»
κι ο σύντροφος το «έπεσαν ενδόξως» θα μας λέει.

Τιμή στους πεθαμένους που στη μνήμη μας θα ζήσουνε,
κάνει ένδοξο τον θάνατο η σφαίρα
κι αν κάπου εκεί στον όχτο τους εθάψανε,
εμείς θα τους τιμήσουμε μια μέρα.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης 1929-2012

Η Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΡΕΒΕΖΑ» διοργά-
νωσαν στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ., το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018, στις 6.30 
μ.μ., εκδήλωση μνήμης και τιμής με θέμα: «Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης, ο 

λαμπρός λειτουργός, ο λεπταίσθητος υμνογράφος, ο άοκνος ιστορικός μελετητής».
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η ευρύχωρη αίθουσα του Πνευματικού  Κέ-

ντρου της Μητρόπολης γέ-
μισε κόσμο, που ήρθαν να τι-

μήσουν τον αλησμόνητο Αρχιμανδρίτη Ιεροκήρυκα, Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Πρέβεζας 
και αείμνηστο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Οι ομιλητές, που μίλησαν, ήταν θαυμάσιοι στις ομιλίες του και παρέθεσαν τεκμηριω-
μένα στοιχεία από την περιπετειώδη δραστηριότητα του μακάριου Αρχιμανδρίτη, που 
αξίζει τον κόπο να δούμε στη συνέχεια αποσπάσματα από τις ομιλίες τους.

Πρώτος ομιλητής ο Αιδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Ντούσκας, Γενικός Αρ-
χιερ. Επίτροπος Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, με θέμα «Ο πνευματικός μου πατέρας 
Αρχιμ. Φιλάρετος Βιτάλης». «...Είναι χρέος και καθήκον ιερό να μνημονεύουμε και να τι-
μούμε προσωπικότητες, οι οποίες πέρασαν από τον χώρο της τοπικής εκκλησίας και άφησαν 
με το έργο τους και την προσφορά τους ανεξίτηλη τη σφραγίδα της διακονίας τους, αφού 
ωφέλησαν πνευματικά το λαό με την ολοζώντανη πίστη τους, με την αληθινή τους ευσέβεια 
και με την εργατικότητά τους και έγιναν, έτσι, τύπος των πιστών “εν λόγω και έργω”».

Τάκης Παπαδημητρίου - Κώστας Λογοθέτης
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Ο πνευματικός μου Πατέρας Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης

Μια τέτοια προσωπικότητα λαμπρού κληρικού στην Ιερά Μητρόπολη Νικο-
πόλεως και Πρεβέζης, που έζησε και διακόνησε την τοπική Εκκλησία επί 
28 ολόκληρα έτη, ήταν ο π. Φιλάρετος Βιτάλης, που γεννήθηκε και μεγά-

λωσε στη Σίφνο.
Είχα τη χαρά και την από Θεού ευλογία να τον γνωρίσω από κοντά και να συ-

νεργασθώ μαζί του και σαν λαϊκός και σαν κληρικός...
Οφείλω πολλά σ’ εκείνον. Αλλά και όταν έφυγε από την Πρέβεζα δεν διέκοψα την 

πνευματική μου επικοινωνία 
μαζί του. Και εφ’ όσον τον 

γνώρισα, έζησα και συνεργάσθηκα μαζί του, θα προσπαθήσω, όσο ο χρόνος μου 
επιτρέπει, να εκθέσω στην αγάπη σας μερικές σκέψεις γύρω από το πρόσωπό του 
και το έργο του. Όσα όμως εγκωμιαστικά λόγια και εάν πω δεν θα είναι αρκετά και 
σίγουρα θα είναι κατώτερα της πραγματικότητος...

Αφού έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκάρη 
μοναχός το 1952, από τον τότε Μητροπολίτη Σύρου Φιλάρετο και ακολούθησε ως 
ιεροδιάκονος τον νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Στυλιανό, στην Πρέβεζα.

Στις 29 Ιουνίου 1955, ανήμερα της εορτής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που 
είναι και ιδρυτής της Εκκλησίας Νικοπόλεως, χειροτονείται από τον Μητροπολίτη 
Στυλιανό πρεσβύτερος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 
και έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου και στη συνέχεια του ανατέθηκαν και τα 
καθήκοντα του πρωτοσυγκέλλου.

Νέος στην ηλικία, σεμνός και επιβλητικός· με ωραίο παράστημα· πράος, μειλίχιος 
και καλοσυνάτος. Όμως τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα.

Επισκοπείο πουθενά. Γκρεμισμένο από τον βομβαρδισμό του 1941. Παρ’ όλες τις 
δυσκολίες άρχισε να κηρύττει παντού: Στους Ναούς, στα Σχολεία, στις στρατιωτικές 
μονάδες, στη φυλακή. Θερμός και ενθουσιώδης κήρυκας, το κήρυγμά του στρεφόταν 
γύρω από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «κήρυξον, τον λόγον ευκαίρως ακαίρως, 
έλεγξον, επιτίμισον, παρακάλεσον εν πάση μακροθυμία και διδαχή, έργον ποίησον 
ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμόθεον 4,2, 5).

Λειτουργούσε σχεδόν καθημερινά. Δεν άφηνε ευκαιρία που να απουσιάζει από το 
Ιερό Θυσιαστήριο. Τον συνέπαιρνε βαθιά το «πάλιν και πολλάκις» του Ιερού Χρυ-
σοστόμου. Ήταν καλλίφωνος και γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής.

Ανέλαβε την γραμματεία της Ιεράς Μητρπόλεως. Κατέγραφε πρακτικά, δακτυ-
λογραφούσε εγκυκλίους, έγραφε επίσημα έγγραφα σε Πατριαρχεία, σε Μητροπόλεις 
και σε υπηρεσίες. Είχε πλήρη γνώση για όλα τα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας. 
Με όλες τις τοπικές υπηρεσίες είχε άριστη συνεργασία...

Ήταν ακούραστος στο διάβασμα και στο γράψιμο. Υπήρξε συγγραφέας πολλών 
βιβλίων. Θρησκευτικού, ιστορικού, εθνικού λαογραφικού, κηρυκτικού και ομιλητικού 
περιεχομένου. Τα βιβλία του ξεπερνούν τα 300...

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Ντούσκας
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Αναφορές στο συγγραφικό και ποιμαντικό έργο
του π. Φιλάρετου Βιτάλη

Από τα νεανικά του χρόνια ο π. Φιλάρετος Απ.Βιτάλης στάθηκε ιεραπόστολος 
και επιδόθηκε στη συγγραφή και έκδοση βιβλίων. Γνώμονας της ποιμαντικής 
του δράσης ήταν ότι ο γραπτός λόγος μετράει. Έτσι, έγινε σκοπός του βίου 

του η έντυπη διάδοση του Λόγου του Θεού. Πίστευε ότι η μετάδοση του Λόγου του 
Θεού είναι η μεγαλύ τερη προσφορά προς το συνάνθρωπο, το σπουδαιότερο έργο 

αγάπης προς τον πλησίον. Αυτό το απέδειξε 
σε όλη του τη ζωή, εφόσον πίστευε ότι 

πρώτα τα μέλη της Εκκλησίας οφείλουν να βιώνουν τις αλήθειες που εκφράζει η 
Ορθοδοξία μας. Η πορεία ενός συνεπούς Αρχιερέα δεν μπορεί να είναι διαφορετική 
από την πορεία του Μεγάλου Αρχιερέα, του Ιησού Χριστού, ο Οποίος ξεκίνησε από 
την φάτνη των ζώων για να καταλήξει μέσα από εξευτελιστικές ταπεινώσεις στην 
Άκρα Ταπείνωση του Γολγοθά, στο Σταυρικό θάνατο και στην Ανάσταση.

Εμείς οι Σιφνιοί, οι συμπατριώτες του, ακούσαμε το λόγο του, δεν εντρυφήσαμε 
όμως στα βιβλία του. Εύχομαι η στάση αυτή να αλλάξει. Γιατί προσφέρεται σε όλους 
μας η ευκαιρία να βρίσκομε τη διαρκή παρηγορία και να αντλούμε δύναμη Θεού. 
Γι’ αυτό θα παραμείνει για πάντα επίκαιρος....

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του που αξίζει να τονισθεί και να προβληθεί 
είναι το γεγονός ότι όλα του τα βιβλία δεν τα πούλαγε, αλλά τα προσέφερε τιμητικά. 
Για τον ιερό αυτό σκοπό ανάλωσε όλα του τα εισοδήματα και τη μικρή του περιου- 
σία. Μπορούμε να βεβαιώσομε ότι κοιμήθηκε ως γνήσιος και ταπεινός Λευίτης. Ο 
ίδιος είχε ξεκάθαρη συναίσθηση ότι τα θέματα των έργων του δεν ήταν κείμενα μιας 
αυθεντίας, αλλά καρπός του μόχθου και της προσπάθειας ενός κληρικού που αγωνί-
ζεται για τη σωτηρία του ποιμνίου του μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Ωστόσο, 
τα βιβλία του έχουν επιτελέσει τον προορισμό τους, είτε αυτά των προσωπικών του 
εκδόσεων [σχεδόν -80- για τη Σίφνο και -450 για ζητήματα της Ορθοδοξίας στην 
Ελλάδα και Κύπρο], είτε αυτά της σειράς του «Ιδρύματος Μογκού» [-43- σε αριθμό], 
στα περισσότερα των οποίων συγγραφέας και εκδότης είναι ο ίδιος. Κι έχουν 
επιτελέ σει τον προορισμό τους, διότι συχνά χρειαζόμαστε να ανατρέξομε στις σω-
τήριες διδαχές τους ή στις παντοειδείς πληροφορίες τους....

Πατέρα ΦΙΛΑΡΕΤΕ,την Ευχή σου νάχομε. Επιτέλους, εκπληρώνω κι εγώ, έστω και 
ελάχιστα, το χρέος μου απέναντί σου, μέσα από αυτές τις γραμμές. Ελπίδα μου 
είναι τα ταπεινά μου λόγια να συμβάλουν όσο είναι δυνατό στην ανακάλυψη του 
θησαυρού των βιβλίων σου. Η κληρονομιά σου δεν θα εξαφανιστεί, όχι μόνο γιατί 
δεν θα σε ξεχάσομε, αφού θα δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό μέσα από τους δικούς 
σου ύμνους και θα προσευχόμαστε στην Παναγιά μας τη Χρυσοπηγή μέσα από τη 
δική σου Παράκληση, αλλά επειδή θα παραμείνεις στην Αιώνια Μνήμη του Θεού, ως 
πιστός υπηρέτης του αμπελώνα Του.

Γιώργος Νίκου Θεοδώρου
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Φιλάρετος Απ. Βιτάλης
Διάκονος του ιστορικού αρχείου της Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης

Στις 23 Νοεμβρίου 1952, πριν 66 χρόνια, έφτασε στην Πρέβεζα ο νεαρός διά-
κονος Φιλάρετος Βιτάλης. Ακολουθούσε τον γέροντά του Στυλιανό, ο οποίος, 
μετά τον θάνατο του μητροπολίτη Νικοπόλεως & Πρεβέζης Ανδρέα Μαντούδη, 

εξελέγη μητροπολίτης της χηρεύουσας εκκλησιαστικής επαρχίας, χειροτονήθηκε επί-
σκοπος και έφτασε στην Πρέβεζα για την ενθρόνισή του, που έγινε στον ναό του 
αγίου Χαραλάμπους.

Λίγες ημέρες αργότερα, σαν σήμερα, θα γιόρταζε τα πρώτα του ονομαστήρια. 
Έτσι συνήθιζε να λέει τις ονομαστικές εορτές ο π. Φιλάρετος Βιτάλης. Τα πρώτα 

του ονομαστήρια ως Φιλαρέτου, αφού έλαβε το 
όνομα Φιλάρετος όταν εκάρη μοναχός, τον Οκτώ-

βριο του 1952 στη Σύρο, ξεχνώντας το βαπτιστικό του Γεώργιος. Η σημερινή σύ-
μπτωση της εορτής του αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος με την εκδήλωση στη μνήμη 
του π. Φιλαρέτου Βιτάλη, είναι εύστοχα και έξυπνα συνδυασμένη από τους διοργα-
νωτές της, την Ιερά Μητρόπολή μας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Πρέβεζα». Τους 
ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στο σημερινό «μνημόσυνο» 
του πρώτου μου πνευματικού πατέρα, ο οποίος με καθοδήγησε στα ευάλωτα εφη-
βικά μου χρόνια, μέχρι το 1980, όταν και οι δύο φύγαμε από την Πρέβεζα. Εκείνος 
μεν δεν επέστρεφε ποτέ, εγώ δε μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών μου 
σπουδών και την επάνοδο μου στα πάτρια, βρήκα μιας άλλης ποιότητας πνευματική 
ζωή, την οποία καθοδηγούσε ο επόμενος μητροπολίτης Μελέτιος, που νουθέτησε και 
«μετάλλαξε» όχι μόνο εμένα στο να συνειδητοποιήσω βαθύτερα τη σχέση μου με 
τον Χριστό, αλλά και πολλούς από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα αυτή, την 
οποία ο ίδιος έκτισε γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ας είναι οι ψυχές τους αναπαυ-
μένες, κοντά στον πατέρα μας Χριστό!...

Με ιδιαίτερη, όμως, ικανοποίηση έμαθα ότι, προ έτους περίπου, όσοι εκ των τόμων 
της βιβλιοθήκης του παρέμεναν ακόμη στο εν λόγω παλαιοπωλείο αγοράσθηκαν από 
την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου και Τιμίου Προδρόμου και αποτελούν τμήμα της 
βιβλιοθήκης του Μοναστηριού.

Το ιστορικό αρχείο της Μητροπόλεώς μας, το οποίο με υπομονή και πολύχρονη 
εργασία ταξινόμησε και μελέτησε ο π. Φιλάρετος Βιτάλης, έχει πλέον ψηφιοποιηθεί, 
σχεδόν πλήρως, χάριν της συνεργασίας της Μητροπόλεως με τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους το 2011. Καθίσταται έτσι ευκολότερη η μελέτη του, χωρίς ταυτόχρονα να 
ταλαιπωρούνται οι παλαιοί και φθαρμένοι κώδικες.

Ολοκληρώνοντας την τιμητική, στη μνήμη του π. Φιλαρέτου, σύντομη αναφορά 
μου, εκφράζω την ευχή όπως εκδοθούν τα, ιστορικού τουλάχιστον ενδιαφέροντος, 
δημοσιεύματά του, σε έναν τόμο, ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμα από τους 
ερευνητές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Νίκος Δ. Καράμπελας
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Κώστας Λογοθέτης

Ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Απ. Βιτάλης

Σε μια από τις γόνιμες συναντήσεις του Δ.Σ. του συλλόγου μας με τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας, η σοφή σκέψη του μας προέτρεψε και μας πρότεινε την 
συνδιοργάνωση μιας εκδήλωσης στη μνήμη του Αρχιμανδρίτη Φιλάρετου Βιτάλη.

Μας υπενθύμισε, με τη ευαισθησία του, ένα ξεχασμένο χρέος, όλων μας, για έναν χα-
ρισματικό εκκλησιαστικό άνδρα, που λάμπρυνε την τοπική Εκκλησία και άφησε πολύτιμο 
έργο στην τράπεζα μνήμης της Μητροπόλεώς μας.

Παράλληγλα και σε προσωπικό επίπεδο, στο άκουσμα του ονόματος του π. Φιλάρετου, 
φωτίστηκε μέσα μου μια εποχή και ξεδιπλώθηκε ένας ξε-
χασμένος κόσμος. Ήταν μέσα της δεκαετίας του 1950 και 

στο χώρο τούτο της αποψινής μας συνάθροισης, ευδοκιμούσε ένας καταπράσινος, δροσε-
ρός κήπος.

Ένας φράχτης χώριζε το πατρικό μου περιβόλι, καταφύγιο των παιδικών μου αποδρά-
σεων, από την αυλή του «Δεσποτικού». Έτσι είχε ονομασθεί από τους γείτονες, τα χρόνια 
εκείνα, η κατοικία του Μητροπολίτη... Μέσα σ’ αυτόν τον επίγειο παράδεισο, της οθόνης 
του παιδικού μου νου, πρωτοαντίκρυσα την ασκητική σιλουέτα του Αρχιμανδρίτη Φιλά-
ρετου Βιτάλη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο σεμνός λειτουργός, με μοναδικά εφόδια την αφοσίωσή 
του στο καθήκον και στην εργατικότητά του, έχτισε μια προσωπικότητα που λάμπρυνε 
με το έργο της την Μητρόπολη της Πρέβεζας.

Για την προσωπικότητα τού αφοσιωμένου, αφιερωμένου και ακούραστου δουλευτή 
της Εκκλησίας, ο μετά μεγάλης λύπης σημαντικότατος απών της αποψινής εκδήλωσης, 
συνταξιούχος δάσκαλος Τάκης Παπαδημητρίου πρ. Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελ-
λήνων Λογοτεχνών, ο οποίος είχε μια μακροχρόνια και άριστη πνευματική σχέση μαζί 
του, γράφει:

«Νομίζω ότι ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης από τη Σίφνο ήταν ένας ικανότατος 
εκκλησιαστικός ηγέτης, ένας αθόρυβος πνευματικός λευίτης, ένας υπέροχος συνάνθρωπος, 
με σύνεση, ταπεινότητα, πραότητα, που πορεύτηκε με ευθύνη το δρόμο της πίστης και 
διακόνησε με ευλάβεια την Ορθόδοξη Ομολογία. Μια εξαίρετη εκκλησιαστική μορφή, στην 
οποία εύρισκε τέλεια απήχηση η πανσθενουργός εύνοια και ουσία της Ορθοδοξίας.

Μέσα σ’ αυτό το ιερό  είκασμα ας έχουμε τον Αρχιμανδρίτη Φιλάρετο Βιτάλη σε υψηλή 
θέση και βαθμίδα, διότι η ζωή του, η προσφορά του, το ιερατικό θυσιαστικό του ήθος, 
που ανεδείχθη κατά την έκβαση των μεγάλων προβλημάτων, που συγκλόνισαν τη Μητρό-
πολη, τα έργα του συνολικά, διακονούσαν πέρα από το φοβερό θυσιαστήριο, αδύναμους 
ανθρώπους, στήριζαν καρδιές και τις κατεύθυναν στα υψηλά: δηλαδή στο ΦΩΣ, στο 
ΧΡΙΣΤΟ, στην ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ».

Τη μνήμη αυτού του ακούραστου Ιερωμένου και Δάσκαλου, που δεν ήξερε τι θα πει 
κούραση και ακινησία, που κοσμούσε την Ιερή Μητρόπολή μας και χρωμάτιζε το περί-
γραμμα της τοπικής μας Εκκλησίας, τιμούμε απόψε, ημέρα της γιορτής του...
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«Η Ήπειρος της Αντίστασης και της θυσίας»
Τα ολοκαυτώματα στην Ήπειρο.
Η σφαγή του Κομμένου Άρτας

Μία άκρως συγκινητική εκδήλωση 
μνήμης και τιμής με το παρα-
πάνω θέμα διοργάνωσε Ο ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, στον 

Τάκης Παπαδημητρίου
υπέροχο και άνετο πολυχώρο «ΕΥΠΟ-
ΛΙΣ» (Λαυρίου 158) στην Παιανία, την 
Κυριακή 25 Νοεμβρίου το πρωί.

Η 25η Νοεμβρίου είναι σημαδιακή και 
συμβολική, αφού θυμίζει το μεγαλούρ-
γημα των αγωνιστών της εθνικής αντί-
στασης, τον Γοργοπόταμο.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, 
από την πρώτη στιγμή, αγκάλιασε την 
εκδήλωση, όπως έκανε κι άλλες φορές 
και βοήθησε έμπρακτα για την επιτυχία 
της, αφού επίλεκτα μέλη της ανέλαβαν 
ευχαρίστως καίριους ρόλους: Έτσι ο κ. 
Τάκης Παπαδημητρίου ανέλαβε συντονι-

στής και ο κ. Παύλος Χρήστου πρώτος 
ομιλητής της εκδήλωσης.

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα του Συλλόγου. Η πολύ πετυχημένη 
έγχρωμη πρόσκληση έπαιξε κι εκείνη θε-
τικό ρόλο. Έτσι γέμισε ασφυκτικά η πολύ 
μεγάλη και καλαίσθητη αίθουσα από νω-
ρίς. Εμπνευσμένα και πολύ συγκινητικά 
τα λόγια της πρόσκλησης που υπογρά-
φτηκε από την αεικίνητη και δραστήρια 
πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Γεωρ-
γία Κατσαντούλα και την αθόρυβη Γραμ-
ματέα κ. Σταυρούλα Παππά: «Τιμούμε 
σήμερα τους Ηπειρώτες που υπήρξαν τα 
τραγικά θύματα των εκκαθαριστικών επι-
χειρήσεων της διαβόητης 1ης Μεραρχίας 
ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ, η οποία, σε λιγότερο από 
ένα χρόνο, μετέτρεψε τη γη πατέρων μας 
σε λουτρό αίματος: ΚΟΜΜΕΝΟ-
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ-ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-
ΦΑΝΑΡΙ-ΣΥΚ ΙΕΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ-
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ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ και δεκάδες άλλα χωριά 
παραδόθηκαν στις φλόγες της γερμανι-
κής Βέρμαχτ και ισοπεδώθηκαν. «Η 
ΜΝΗΜΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΓΓΙΖΕΙΣ 
ΠΟΝΕΙ» (Γ. Σεφέρης). Με χαρά Σας προ-
σκαλούμε στην παρούσα εκδήλωση...».

Παραβρέθηκαν και άλλα Μέλη της 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, 
όπως ο ταμίας κ. Ευθύμιος Κολιοκώτσης, 
ο κ. Χρήστος Χρήστου, ο κ. Παναγιώτης 
Παπαδημητρίου και φυσικά ο πρόεδρος 

της ΕΝΩΣΗΣ κ. Λευτέρης Β. Τζόκας, ο 
οποίος απηύθυνε συγκινητικό χαιρετι-
σμό και έδωσε εγκάρδια συγχαρητήρια 
στον δραστήριο Σύλλογο Ηπειρωτών 
Παιανίας, με τον οποίο τόσο άριστα συ-
νεργάζεται η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟ-
ΤΕΧΝΩΝ.

Επίσης σύντομους χαιρετισμούς απηύ-
θυνε ο Δήμαρχος Παιανίας κ. Σπύρος 
Στάμου, ο οποίος ως Δήμος Παιανίας 
έθεσε υπό την αιγίδα του την όλη εκδή-

λωση και βοήθησε ηθικά και οικονομικά 
τονΣύλλογο Ηπειρωτών Παιανίας, ο πρό-
εδρος της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Γιώργος 
Δόσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου, πρόεδροι 
αδελφοτήτων χωριών με σφαγιασθέντες 
από τους Γερμανούς.

Το πρόγραμμα της εκδήλωση, μετά το 
θερμό καλωσόρισμα από την πρόεδρο 
του Συλλόγου κ. Γεωργία Κατσαντούλα 
και τους χαιρετισμούς, είχε ως εξής:
1. Προβολή βίντεο με τους σφαγιασμούς 

στην Ήπειρο.
2. Ομιλία από τον κ. Παύλο Χρήστου με 

θέμα «Η Εντελβάϊς στην Ήπειρο και 
τα εγκλήματα πολέμου». (Λόγω του 
ότι θεωρούμε την ομιλία βαρυσήμα-
ντο κείμενο με αδιάσειστη τεκμηρί-
ωση τη δημοσιεύουμε ξεχωριστά και 
λόγω χώρου).
Μετά την ομιλία του κ. Χρήστου 

προβλήθηκε βίντεο με μαρτυρίες για τη 
σφαγή του Κομμένου της Άρτας με 
σχολιαστή και γλαφυρό ομιλητή τον φι-
λόλογο, συγγραφέα και λογοτέχνη κ. 
Δημήτρη Βλαχοπάνο. Ομιλίες και σχό-
λια στο βίντεο, καθήλωσαν το ακροα-
τήριο στις θέσεις τους κατασυγκινη-
μένο. Δεν ακουγόταν στην αίθουσα 
ούτε ψίθυρος.

Ως ψυχική χαλάρωση στη συνέχεια η 
χορωδία της «Πανηπειρωτικής» υπό τη 
διεύθυνση του κ. Βαγγέλη Κώτσου τρα-
γούδησε τέσσερα τραγούδια επίκαιρα 
και αμέσως μετά το χορευτικό τμήμα 
του Συλλόγου των Ηπειρωτών Παιανίας 
χόρεψαν αθάνατους εθνικούς δημοτικούς 
χορούς, υπό τις υποδείξεις του χοροδι-
δασκάλου και πρωτοχορευτή κ. Νίκου 
Τριανταφύλλου.
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Τραγούδια και χοροί σκόρπισαν θλίψη 
και συγκίνηση στο ακροατήριο και συ-
μπλήρωσαν την επιτυχία όλης της εκδή-
λωσης. Προσφέρθηκαν αναψυκτικά, 
γλυκά, ποτά και γευστικές χειροποίητες 
πίτες από τις κυρίες-Μέλη του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Παιανίας.

Κλείνοντας σημειώνουμε: Ένα μπράβο 
στο Σύλλογο Ηπειρωτών Παιανίας και 
σε όλους τους συντελεστές της εκδήλω-
σης που άφησε σε όλους άριστες εντυ-

Δεκάδες πέρασαν χρόνοι,
στιγμή δε νιώσαμε όμως, μόνοι.

Μας δώσαν συντροφιά το αίμα,
αγκυλωτό, μας ’βάλαν στέμμα,
μέσ’ στη σημαία τη Γαλανή,
κατακτητές, οι Γερμανοί.

Τα σπίτια μας, τα κάψανε,
τους συγγενείς μας, σφάξανε
και στο φευγιό ακόμα,
πυρπόλησαν το χώμα.

Του τόπου, χάλασαν τα ωραία,
και πριν να πέσει η αυλαία,
στα χέρια τους, είχαν λαθραία,
της Ιστορίας τα Αρχαία.

Τώρα σπρώχνουν με βία,
την πόρτα απ’ την πρεσβεία.
Σπάνε για το καλό μου,
την άκρη, απ’ τον καρπό μου.

Για τις αποζημιώσεις

                              Βασίλης Καπράλος

Χέρι να μη σηκώσω,
φωτιά, αφού έχει σβήσει,
αποζημίωση, μη ζητώ,
στα ερείπια, που ’χει αφήσει.

Κι όμως αυτοί που ζήσανε,
την ίδια την ωμότητα,
δικαίωση γυρεύουνε,
να μάθει η ανθρωπότητα:

Πώς ό,τι έγινε εδώ,
λάθος δεν είναι,
κι άμα συγγνώμη δε δοθεί,
θα βγάλει κι άλλο κλώνο...

Ας είναι να ’ρθει μια βροχή
κι ο επόμενος ο Μάης,
«Ρόδο Λευκό, να βρει ν’ ανθεί,
στη θέση του «Εντελβάις».

πώσεις. Συγχαρητήρια στο Δήμο Παια-
νίας και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο κ. Σπύρο 
Στάμου για την έμπρακτη και ουσια-
στική γενναιόφρονη συνδρομή του στον 
εν λόγω Σύλλογο. Τέτοιες εκδηλώσεις 
χαλυβδώνουν τον γνήσιο πατριωτισμό 
μας και τονώνουν το ήθος κι ανεβάζουν 
κάθε ελληνική ψυχή στο επίπεδο του Έλ-
ληνα μαχητή και αγωνιστή της Ελευθε-
ρίας, της Αντίστασης και της γνήσιας 
Δημοκρατίας.
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Η ελίτ της Βέρμαχτ στην Ήπειρο

Στα μέσα Ιουνίου 1943 δόθηκε στην 
1η γερμανική μεραρχία ορεινών 
κα ταδρομών η διαταγή για την 

«πορεία προς την Ελλάδα». Οι πληρο-
φορίες περί επικείμενης συμμαχικής 

Παύλος Γ. Χρήστου
απόβασης στη νοτιοδυτική Ελλάδα και 
η δράση των αντάρτικων οργανώσεων 
στην περιοχή της Ηπείρου, οι οποίες 
προφανώς θα υποστήριζαν την από-
βαση, δημιουργούσαν σοβαρές ανησυ-
χίες στη χιτλερική Γερμανία για την τε-
λική έκβαση του πολέμου. Η Ήπειρος 
είχε την τύχη να δεχτεί στα φτωχικά της 
μέρη 24.000 στρατιώτες, την ελίτ της 
γερμανικής πολεμικής μηχανής, οι 
οποίοι στρατοπεδεύουν σε στρατη γικά 
σημεία, με κυριότερο την κοιλάδα του 
Λούρου.

Η διοίκηση της 1ης μεραρχίας κατε-
βαίνει αποφασισμένη να κάνει τη δια-
φορά με τους Ιταλούς, οι οποίοι τίθενται 
πλέον σε δεύτερη μοίρα, και να σπείρει 
τον τρόμο τόσο μεταξύ των ανταρτών 
όσο και μεταξύ των άμαχων πληθυσμών, 
στους οποίους δεν προτίθεται ν’ αφήσει 
κανένα περιθώριο διαφυγής.

Οι γερμανικές αρχές και τα επιτελικά 
γραφεία έχουν ήδη φροντίσει να εμφυ-
σήσουν στους Γερμανούς στρατιώτες μια 
ψυχολογία περιφρόνησης και μίσους 
εναντίον των Ελλήνων, έτσι που να απε-
νοχοποιήσουν οποιαδή ποτε εγκληματική 
τους πράξη, καθώς οι άνθρωποι που 
εκτελούσαν ανήκαν στα κατώτερα είδη.

Η 1η μεραρχία Εντελβάις στην Ήπειρο

Γενικώς βέβαια οι Γερμανοί έτρεφαν 
σεβασμό προς τον ελληνικό πολιτι σμό, ο 
οποίος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το 
στοχασμό μεγάλων διανοη τών της γερ-
μανικής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, 
όπως ο Γκέτε, ο Χέγκελ, ο Μαρξ, ο Νίτσε 
κλπ. Και δεν παρέλειπαν να εκδηλώνουν 
το θαυμασμό τους προς την αρχαία 
Σπάρτη για το πνεύμα πειθαρχίας που 
χαρακτήριζε τους στρατιώτες-πολίτες, 
αλλά και την Αθήνα για τα εκπληκτικά 
και διαχρονι κά προϊόντα του πολιτισμού 
της, ιδίως την Ακρόπολη. Μεταξύ, μάλι-
στα, των Ελλήνων οπαδών του Χίτλερ 
δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που επιχείρη-
σαν να ταυτίσουν τη μορφή του με τη 
μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φλυα-
ρώντας πως στους γερμανούς «έλαχε ο 
κλήρος να αναλάβουν την ι στορική απο-
στολή να ξαναζωντανέψουν την αρχέ-
γονη πολιτιστική κληρο νομιά που είχε 
θαφτεί κάτω από τα χαλάσματα τόσων 
αιώνων».

Από τις πρώτες προτεραιότητες της 
γερμανικής προπαγάνδας, πριν ακό μη η 
Γερμανία επιτεθεί στην Ελλάδα, ήταν 
να κερδίσει τη συμπάθεια των Ελλήνων 
προς το χιτλερικό καθεστώς. Με βασικό 
μέσο το ραδιόφωνο, οι Γερμανοί επιχει-
ρούσαν να κερδίσουν την κοινή γνώμη 
αλλά και να τρομο κρατήσουν όσους 
στρέφονταν εναντίον τους. Μετά την 
κατάληψη, μάλι στα, της Αθήνας, ήρθε 
στις αρχές Μαΐου του 1941 ο αρχηγός 
των SS και της Γκεστάπο Χίμλερ με 
πρόφαση να επισκεφτεί την Ακρόπολη, 
αλλά με πραγ ματικό σκοπό «να καθο-
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δηγήσει τη γερμανική προπαγάνδα και 
να δημι ουργήσει ναζιστικές οργανώ-
σεις, με στόχο να σχηματιστεί από Έλ-
ληνες πολίτες ειδική λεγεώνα η οποία 
θα αποστελλόταν στο Ανατολικό Μέ-
τωπο για να πολεμήσει εναντίον της Σο-
βιετικής Ένωσης ή στρατό κατοχής για 
άλλη χώρα». Μπορεί να απέτυχε η προ-
σπάθειά του αυτή, αλλά εντέλει κα-
τόρθωσαν να ιδρύσουν στην Ελλάδα 
πάνω από 20 ναζιστικές οργανώσεις, με 
κορυφαία βέβαια τα διαβόητα Τάγματα 
Ασφαλείας.

Οι Γερμανοί που υπηρετούσαν στην 
Ελλάδα δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με 
τις μάχες και τον πόλεμο γενικώς. Θεω-
ρούσαν την Ελλάδα ειρηνική χώ ρα και 
τον εαυτό τους τυχερό που βρίσκονταν 
σε μια χώρα που ήταν πα ράδεισος για 
διακοπές. Ωστόσο, μετά το κατέβασμα 
της σβάστικας, τις πρώτες αντιδράσεις 
των Ελλήνων στα αστικά κυρίως κέντρα 
και, ακόμη περισσότερο, την ίδρυση των 
αντιστασιακών οργανώσεων και την 
ανατί ναξη της γέφυρας του Γοργοποτά-
μου, το σύντομο αυτό ειδύλλιο έλαβε 
τέ λος, με τρόπο μάλιστα δραματικό και 
για τις δύο πλευρές, ιδίως όμως για την 
πλευρά των Ελλήνων.

Η ανθελληνική προπαγάνδα
Προκειμένου, λοιπόν, να κάμψουν τυ-

χόν συναισθήματα συμπάθειας και ανα-
στολές Γερμανών αξιωματικών και 
στρατιωτών προς τους Έλληνες, ανέσυ-
ραν τη θεωρία του συμπατριώτη τους 
Φαλμεράγιερ, κατά τον οποίο το γένος 
των Ελλήνων έχει εξαφανιστεί από την 
Ευρώπη, καθώς η φυλετι κή κοινότητα 

με τους αρχαίους είχε διακοπεί από τις 
σλαβικές επιδρομές του 7ου αιώνα και, 
συνεπώς, στις φλέβες του χριστιανικού 
πληθυσμού της Ελλάδας δε ρέει ούτε 
μία σταγόνα γνήσιου και καθαρού αί-
ματος Ελλήνων. Κι έτσι προέκυψε με 
μεγάλη ευκολία η διαχωριστική γραμμή, 
σύμφωνα με την οποία είναι άλλο 
πράγμα η Ελλάδα και άλλο οι σημερι-
νοί της κάτοικοι, δηλαδή οι σημερινοί 
Έλληνες, «για τους οποίους τώρα τόνι-
ζαν ότι ελάχι στα διέφεραν από τους 
Σλάβους – πράγμα που συνεπαγόταν, 
κατά τη ναζι στική αντίληψη, άκρως 
μειωμένη εκτίμηση της ζωής τους».

Η ιδέα γενικώς του παγγερμανισμού 
και της άριας φυλής που καλλιέργη σε 
ο χιτλερισμός και η μεθοδική προπα-
γάνδα του σε βάρος των άλλων φυ λών 
και λαών, ιδιαιτέρως κατά των Ελλή-
νων, αφαίρεσε από τους στρατιώ τες 
κάθε αίσθημα ενοχής και φόβου για κα-
ταστροφές και εγκλήματα ενα ντίον 
αμάχων, αφού τα θύματά τους δεν ανή-
καν σε πολιτισμένες και εξε λιγμένες 
κοινωνίες, αλλά σε κοινωνίες ληστών 
και καθαρμάτων.

Η ανθελληνική συμπεριφορά και η 
αγριότητα των Γερμανών καλλιεργεί ται 
και κορυφώνεται ύστερα από τις μαζικές 
εκδηλώσεις αμφισβήτησης της γερμανι-
κής υπεροχής και κατοχής, τις απεργίες 
και τις διαδηλώσεις του πληθυσμού ενά-
ντια στην πείνα, τη μαύρη αγορά, την 
αναγκαστική ε πιστράτευση εργατών και 
τις εκτελέσεις, την εμφάνιση των αντι-
στασιακών οργανώσεων και την ένοπλη 
πάλη του ελληνικού λαού για την απε-
λευθέ- ρωσή του.

Η γερμανική προπαγάνδα ξεκινά μια 
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ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον της 
Ελλάδας και φιλοτεχνεί το πορτρέτο του 
Έλληνα με χαρακτηριστικά που συνι-
στούν προσβολή στην ιστορία και τον 
πολιτισμό του ελληνικού έθνους. Στις δι-
άφορες εκθέσεις των γερμανικών αρχών 
και επιχειρήσεων γίνεται λόγος για τον 
Έλληνα εργάτη ως συνώνυμο της κοπά-
νας, της απρο θυμίας για δουλειά, της 
απειθαρχίας, της χαρτοπαιξίας και της 
τεμπελιάς. Γενικεύοντας άλλες εκθέσεις 
παρουσιάζουν τους Έλληνες ως αχαΐρευ-
τους, που ζητιανεύουν, κλέβουν και στή-
νουν καυγάδες με τους Γερμανούς. Αξι-
ωματικός, μάλιστα, της γκεστάπο ξε-
περνά κάθε άλλη έκθεση και αποφαί-
νεται πως ο γερμανικός πληθυσμός 
«παρομοιάζει συχνά τους Έλληνες με 
τους Τσιγγάνους, εξαιτίας των αμφίβο-
λων ηθικών και πολιτικών τους ιδιο-
τήτων».

Η γερμανική προπαγάνδα ανέτρεψε 
ολοκληρωτικά τα μέχρι τότε δεδομέ να. 
«Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο φιλελ-
ληνισμός και η αρχαιολατρία της ναζι-
στικής ιδεολογίας έδωσαν τη θέση τους 
σε φυλετικά στερεότυπα, σύμφωνα με 
τα οποία οι αντάρτες ήταν ληστές που 
ενδημούσαν στην πε ριοχή, προέρχονταν 
από ένα πρωτόγονο πληθυσμό και δεν 
είχαν κάποιο κώδικα στρατιωτικής τι-
μής».

Οι εγκληματικές πράξεις
του γερμανικού στρατού
Οι διαταγές αυτές που διαδέχονται η 
μία την άλλη απαιτούν από τους α ξιωμ-
ατικούς και τους στρατιώτες να δρουν 
χωρίς ίχνος συναισθηματισμού. Όχι μόνο 

οι αιχμάλωτοι επαναστάτες και όποιοι 
τους υποστηρίζουν, αλλά και χωριά κο-
ντά στα οποία έλαβαν χώρα επιθέσεις 
των ανταρτών, καθώς και χωριά με κο-
μουνιστική διοίκηση θα καταστρέφο-
νται. Για κάθε νεκρό Γερμανό θα πρέ-
πει να εκτελούνται 100 και για κάθε 
τραυματία 50.

Το σύνολο των στρατιωτών της Βέρ-
μαχτ εκτελεί με επαγγελματική απά-
θεια και ψυχρότητα το καθήκον του, 
φτάνοντας σε απίστευτες πράξεις βί ας 
και φανατισμού, που απορρέουν, 
ωστόσο, από την επίσημη πολιτική του 
Χίτλερ. Άκουγε και δεν πίστευε ο κό-
σμος. Κανένας οίκτος, καμιά διά κριση, 
λέγανε οι διαταγές των Γερμανών επι-
τελικών. Χωριά που ήταν ενδε χόμενο να 
γίνουν καταφύγια των ανταρτών, πολί-
τες που τους θεωρούσαν ύποπτους ως 
αντάρτες, πληθυσμοί που, κατά τις πλη-
ροφορίες τους, τους προμήθευαν τρό-
φιμα, καθετί που έμπαινε εμπόδιο στους 
σκοπούς τους περνούσε από φωτιά και 
λεπίδι. Καλόβρυση, Μάζι, Αετόπετρα, 
Αηδονοχώρι, Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο 
παίρνουν πρώτα το βάπτισμα του πυ-
ρός. Δεν έμεινε όρθιο τίποτα! Κι ακο-
λουθούν Ασπράγγελοι, Ελάτη, Μονοδέ-
ντρι και Βίτσα. Και παίρνουν σειρά τα 
Δωδωνοχώρια. Νεκροί, όμηροι, αιχμά-
λωτοι. Απ’ όλα έχει το σχέδιο του τρό-
μου. Καταδώστε ή σας σκοτώνουμε και 
σας καίμε.

Στις 25 Ιουλίου καίνε το χωριό Μου-
σιωτίτσα και δολοφονούν 135 άμα χους, 
άοπλους και ανυπεράσπιστους κατοί-
κους του. Ένα μήνα μετά οι Γερ μανοί 
ξανάρχονται στη Μουσιωτίτσα και δολο-
φονούν άλλους 17.
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Τη Δευτέρα 16 Αυγούστου, μια μέρα 
μετά το πανηγύρι, εξοντώσανε το Κομ-
μένο και μέσα σε λίγες ώρες δολοφόνη-
σαν 317 αθώους, άοπλους και ανυπερά-
σπιστους κατοίκους, αφού πυρπολήσανε 
όλα τα σπίτια κι αφήσα νε να καούν ζω-
ντανοί όσοι έτυχε να βρίσκονται ακόμα 
μέσα σ’ αυτά. 36 νήπια και βρέφη, άλλα 
μόλις μερικών μηνών κι άλλα δύο, τριών 
και τεσ σάρων χρόνων, κάηκαν ζω-
ντανά.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, λίγο έξω από 
την Παραμυθιά, ένα γερμανικό από-
σπασμα (περί τα εικοσιπέντε άτομα) 
γύρναγε από ανιχνευτική αποστολή. Οι 
αντάρτες του ΕΔΕΣ, τους έστησαν ενέ-
δρα και 5 Γερμανοί σκοτώθηκαν. Στις 
27 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν τα αντίποινα. 
Πυρπόλησαν τα χωριά Ελευθεροχώρι, 
Σέλλινα, Σεμέλικα, Αγιος Νικόλαος 
γιατί θεωρήθηκαν άντρο ανταρτών.

Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας ο αρ-
χηγός των Τσάμηδων Μαζάρ Ντίνο κρα-
τώντας μια λίστα με ονόματα χτένιζε την 
Παραμυθιά για να συλλάβει μαζί με ένα 
Γερμανό αξιωματικό τους προκρίτους 
της Παραμυθιάς. Τους έκλεισαν στο δη-
μοτικό σχολείο και μετά από 2 μέρες 
τους εκτέλεσαν. 49 στον αριθμό, εκ των 
οποίων και 2 έφηβοι.

Στις 3 Οκτωβρίου του 1943 χτυπάνε 
το χωριό Λιγκιάδες των Ιωαννίνων, 
αφού πρώτα το περικύκλωσαν και δο-
λοφόνησαν 92 κατοίκους, μεταξύ των 
οποίων 34 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 
11 ετών.

Και το μακελειό της Βέρμαχτ στην 
Ήπειρο δεν έχει τέλος. Θα έφτανε η πα-
ρουσία και μόνο της Βέρμαχτ στην 
Ήπειρο να ενώσει αδελφικά τα χωριά 

της και να σφυρηλατήσει στους σημερι-
νούς κατοίκους της την ενότητα και την 
αλληλεγγύη.

Οι αποζημιώσεις
Όσοι σήμερα γνωρίζουν καλά, ούτε 

ξεχνούν ούτε συγχωρούν το κακό και 
κείνους που το ’πραξαν. Γιατί «η μνήμη 
όπου και να την αγγίξεις πονά». Και 
γυρεύει δικαίωση. Συμπληρώνονται φέ-
τος 73 χρόνια από την αντιφα σιστική-
αντιναζιστική νίκη του λαού μας. 73 χρό-
νια οι Έλληνες μνημο νεύουν τα θύματα 
της ναζιστικής θηριωδίας. 73 χρόνια κα-
ταγγέλλουν τα στυγερά εγκλήματα πο-
λέμου. Η Ελλάδα δεν ξεχνά και δε συγ-
χωρεί τους σφαγείς της.

Αλλά σήμερα ο πόνος και η θυσία των 
Ελλήνων δε συμβιβάζεται, δεν μπορεί να 
συμβιβαστεί, με το καθεστώς μιας νέας 
κατοχής που επιδιώ κουν να επιβάλουν 
στη χώρα μας οι σύμμαχοι μας και εταί-
ροι μας Γερμα νοί. Δεν είναι η Ελλάδα 
χρεωμένη στη Γερμανία.

Η Γερμανία είναι χρεωμένη στην Ελ-
λάδα. Και τα χρέη της δεν παραγρά-
φονται όσα χρόνια κι αν περάσουν. Εί-
ναι, πάνω απ’ όλα, ζήτημα αξιοπρέ πειας 
και τιμής προς την ιστορία μας και όσους 
μάτωσαν γι’ αυτή να θυμίζουμε στους 
φίλους μας Γερμανούς πως δεν τους επι-
τρέπουμε ούτε να λησμονούν ούτε να 
συμψη φίζουν ούτε να υποτιμούν τις 
οφειλές τους προς τη χώρα μας. Η Γερ-
μανία πρέπει να πληρώσει τις αποζημι-
ώσεις που οφείλει στη χώρα μας. Αυτό 
απαιτεί η δικαιοσύνη, αυτό απαιτεί ο 
ευρωπαϊκός πολιτισμός.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΠΝΕΥΜ. ΑΞΙΑΣ Ά  ΤΑΞΕΩΣ

Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, το βράδυ, η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, 
στην αίθουσα MegArt Gallery, οδός Κοσομούλη 102, Ν. Κόσμος, ενώπιον πολυ-
πληθούς ακροατηρίου, πραγματοποίησε την Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων σε 

μέλη της και σ’ εκείνους που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού Μαρτυρίας για το έτος 2018. Η εκδή-
λωση άρχισε με την Απονομή Χρυσού Μεταλλίου Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως στο 
μέλος της, λογοτέχνη ποιητή Γιάννη Τσούτσια, «για την πρωτότυπη εμπνευσμένη ποι-
ητική γραφή του και τη συμβολή του στα Ελληνικά Γράμματα και τη Λογοτεχνία».

Ακολούθως έγινε απονομή του Α΄ Βρα-
βείου Ποίησης στην κ. Λεμονιά Αντ. 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2018

Μπαστιάνου, που συμμετείχε στο Διαγω-
νισμό Ποίησης με το ποίημα «Υπερύψηλα 
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Κομνηνά» και το ψευδώνυμο «Θεοδώρα 
η Βασίλισσα».

Στη συνέχεια δόθηκαν τα πρώτα Βρα-

έργο του, Αθανάσιο Παπά, Καθηγητή 
Παν/μίου Αθηνών, για το έργο του «Αχα-
ριστίας και Αγνωμοσύνης Εγκώμιον», 

βεία Ολοκληρωμένου έργου «Χρονικού 
Μαρτυρίας» στον κ. Ευστάθιο Πελεκάνο, 
Στέφανο Αβραμόπουλο, για το συνολικό 

στον ερευνητή-συγγραφέα Γιώργο Τσού-
καλη για το έργο του «Λαθρέμποροι 
Ιστορίας - Επιστροφή των Θησαυρών», 
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στον Ηλία Ντζιώρα, Πανεπιστημιακό-
Μαθηματικό (Ε.Μ.Π.), στον πατέρα 
Ελευθέριο Απ. Καρακίτσιο, Δρ. Θεολο-

γίας, τον Ευάγγελο Σπανδάγο για το 
έργο του «Αλυσοδεμένη Βόρειος Ήπει-
ρος», στον Απόστολο Κολιό και την κ. 

Νόρμα Παστελίδου.
ΠΡΩΤΑ βραβεία στην Ποίηση απενε-

μήθησαν στον Γιάννη Πανούση, Καθη-

γητή Εγκληματολογίας Παν/μίου Αθη-
νών, τ. Υπουργό, στις κυρίες Μαρία Χάλ-
κου, Γιώγια Σιώκου, Άννα Τσεκούρα και 
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Βαλεντίνα Μπατσάλ. Πρώτα βραβεία ει-
νογράφησης απενεμήθησαν στον ζω-
γράφο Πέτρο Ζουμπουλάκη και αρχιτέ-
κτονα Σταύρο Ζώτο. Ακολούθως δόθη-

καν τα βρεβεία ολοκληρωμένου ποιητι-
κού έργου, Διηγημάτων, Παιδικού έργου 
(Χρονικό Μαρτυρία), Ποίησης και Θεα-
τρικών έργων. Ακολούθως δόθηκαν τα 

υπόλοιπα βραβεία των τριών κατηγοριών 
Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού Μαρ-
τυρίας, που συμμετείχαν με ένα έργο 
τους. Στο τέλος δόθηκαν Ειδικά Βραβεία 

Ποίησης και Διηγήματος. (Περισσότερες 
πληροφορίες υπάρχουν στο Πρακτικό 
Κριτικής Επιτροπής Λογοτεχνικού Δια-
γωνισμού έτους 2018).
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες, Δεσποινίδες
και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αγαπητές Φίλες
και Αγαπητοί Φίλοι

Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε, ήταν 
21/1/2009 μέχρι σήμερα, αφ’ ότου 
πήρα υπεύθυνα τα ηνία της Ένωσης 

Ελλήνων Λογοτεχνών. Καλά τα πήγαμε 
μέσα σ’ αυτά τα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης, που εγώ πιστεύω ότι είναι κρίση 
Πολιτισμού. Δέκα χρόνια αντέξαμε και 
προχωρούμε με καλύτερες προοπτικές. 
Ευχαριστώ όλους μαζί και τον καθένα χω-
ριστά, τα μέλη του Δ.Σ. και της Ένωσης, 
τους φίλους που συμπαρίστανται, να πε-
ράσουμε αναιμάκτως τον σκόπελο που τα-
λανίζει τη χώρα μας. Εφιστώ την προσοχή 
σας: Να έχουμε αγάπη, αλληλεγγύη, σεβα-
σμό και σύνεση, ώστε να προασπίζουμε τα 
συμφέροντά μας, υλικά και ηθικά.

Ευτυχισμένος και δημιουργικός, με 
υγεία να είναι ο χρόνος του 2019. Έχουμε 
κάνει πολλά στην Ένωση και μέλλει να κά-
νουμε περισσότερα τα επόμενα χρόνια, αρ-
κεί να σας έχουμε συμπαραστάτες σ’ αυτά 
που κάνουμε.

Η χρονιά που πέρασε του 2018, έφυγαν 
πολλά μέλη μας και συγγενείς τους, από 
τη ζωή. Είναι:
 1) Η Μαργαρίτα Κασάπογλου, πρ. Γενική 

Γραμματέας της Ένωσής μας, στην 
Αγγλία.

 2) Ο Δημήτριος Ξανθόπουλος, πρ. Ταμίας 
της Ένωσής μας, στα Ιλίσσια.

Ο Πρόεδρος Λευτέρης Β. Τζόκας
έκανε απολογισμό Δράσης Διοικ. Συμβουλίου

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το 2018
 3) Το μέλος μας Αντώνης Δημητρίου, στα 

Μελίσσια.
 4) Το μέλος Γιάννης Καρβελάς, στη Χαλ-

κίδα.
 5) Το μέλος Κων/νος Τραϊανός, στην Αλε-

ξανδρούπολη.
 6) Το μέλος Γιώργος Καραγιαννίδης, 

στην Κηφισιά.
 7) Το μέλος Γιώργος Βακράκης, στην 

Άμφισσα.
 8) Το μέλος Μιχαήλ Χαλκιάς, στη Γλυ-

φάδα.
 9) Ο αδελφός του μέλους Δημ. Πρίγγουρη 

στην Αμερική και στις 8 Γενάρη 2019 
ο ίδιος και ετάφη στην Ανδρίτσαινα.

 10) Η σύζυγος του μέλους μας Χρήστου 
Καραγκούνη, Ανδρονίκη, στην Αθήνα.

 11) Ο πατέρας του μέλους μας Κωνστα-
ντίας Φαγαδάκη, στη Λαμία.

 12) Ο γαμπρός από αδερφή Γεώργιος 
Ακρίβος, του μέλους του Δ.Σ. (έφορου 
βιβλιοθήκης) Κων. Ράμμου.

 13) Ο αδελφός του μέλους μας Γιώργου 
Κλήμη, Σωτήρης.

  Αιωνία η μνήμη τους. Να κρατήσουμε 
ενός λεπτού σιγή.

Αγαπητά μέλη της Ένωσης,

Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας τι κάνουμε 
από χρόνια στην Ένωση. Μέσα από τις σε-
λίδες του περιοδικού μας «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», γίνεσθε κοινωνοί των επι-
διώξεών μας για το ανέβασμα του σωμα-
τείου. Οι εκδηλώσεις, οι Λογοτεχνικοί Δια-
γωνισμοί για μεγάλους και μικρούς, οι 
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Μουσικοί Διαγωνισμοί, που έχουν επωμι-
σθεί στις πλάτες τους τα μέλη του Δ.Σ. και 
μέλη της Ένωσης. Όπως η αντιπρόεδρος κ. 
Πολυξένη Γιάχου, η Αγαπούλα Ευθυμιο-
πούλου, που είναι υπεύθυνες, εκπαιδευτι-
κοί με κύρος στις Κριτικές Επιτροπές κι 
ανεβάζουν την Ένωσή μας. Ακόμη και ο 
Μουσικός Διαγωνισμός με τον μαέστρο-
μουσικό Νίκο Χριστοδουλή. Δεν μπορώ να 
παραλείψω τα μέλη της Κριτικής Επιτρο-
πής στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τους 
μεγάλους, τον τ. Σχολικό Σύμβουλο, συγ-
γραφέα και μέλος μας κ. Χρήστο Γκόντζο, 
αλλά και τον πρ. Γεν. Γραμματέα, εκπαι-
δευτικό, σήμερα Κοσμήτορα και Σύμβουλο 
της «Λογοτεχνικής Δημιουργίας» Τάκη Πα-
παδημητρίου, που σε καθημερινή βάση 
συμβουλεύει τον Πρόεδρο της Ένωσης. 
Μας εμψυχώνει με τις ιδέες του. Όπως και 
τα μέλη του Δ.Σ., που είναι ένα σύνολο με 
υψηλά νοήματα και έχουν υπεύθυνο έργο 
να προσφέρουν μεγάλο.

Οι νομικοί της Ένωσης, όπως ο κ. Στα-
μάτης Βασιλάκος και ο κ. Βασίλης Κανα-
τάς, έχουν άλλο σοβαρό έργο. Και εξηγού-
μαι: Προσανατολιζόμεθα μαζί με τα άλλα 
πνευματικά σωματεία, την Εταιρία Ελλή-
νων Λογοτεχνών, την Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών και τον Σύνδεσμο Ιστορικών 
Συγγραφέων, με την επωνυμία «Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Λογοτεχνών και Συγ-
γραφέων» και συντομογραφικά «Π.Ο.ΛΟ.Σ.», 
να ιδρύσουμε Ομοσπονδία με έδρα την 
Αθήνα. Η Ένωση, ως αρχαιότερο λογοτε-
χνικό σωματείο, είναι στα ιδρυτικά μέλη. 
Το Καταστατικό της Ομοσπονδίας έχει συ-
ντάξει το μέλος μας, νομικός (συμβολαιο-
γράφος) κ. Σταμάτης Βασιλάκος, που δεν 
έχει λείψει από καμία συνεδρίαση που 
έχουμε κάνει. Το Καταστατικό θα υποβλη-

θεί στο Πρωτοδικείο προς έγκριση και θ’ 
ακολουθήσει ψηφοφορία εκλογής του Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας. Όποια από τα μέλη της 
Ένωσης θέλουν να είναι υποψήφιοι για να 
εκλεγούν εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία 
πρέπει να το δηλώσουν στην Ένωση. Εμείς 
ως Ένωση υποχρεούμεθα να καταθέσουμε, 
για κάθε μέλος ενεργό της Ένωσης, 10 
ευρώ για να προχωρήσει η Ομοσπονδία οι-
κονομικά. (Περισσότερα θ’ ακούσομε από 
τον κ. Σταμάτη Βασιλάκο, που τον κα-
λούμε να μας πει. Το κείμενο στο τέλος 
του Απολογισμού).

Επίσης ο νομικός κ. Βασίλης Κανατάς, 
έχει προχωρήσει στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους (Γ.Α.Κ.) και βρήκε σπουδαία στοι-
χεία για την Ένωση, από προ την ίδρυσή της 
το 1930. Ακόμα από το 1925 με υπογραφές 
κλπ., να τεκμηριώνεται η ημερομηνία ίδρυ-
σης της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
που είναι ογδόντα εννέα έτη και άνω.
Κυρίες και Κύριοι Στνάδελφοι,

Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας 
στον αγώνα που κάνουμε για την ανέλιξη 
της Ένωσης, ηθικά, πνευματικά και οικο-
νομικά. Το έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή. 
Πρέπει να έχουμε μία πνευματική συσπεί-
ρωση για το καλό όλων μας. Γιατί καθώς 
λέει ο Κωστής Παλαμάς: «Ο ποιητής είναι 
το πλάσμα των πολλών, το όνειρο των ολί-
γων, το εναρμόνιο όργανο ολοκλήρου λαού 
ή κάποιων αριστοκρατικών πνευμάτων ή 
μόνο η πλέον υψηλή έκφραση;». Εμείς λέμε 
ότι είναι όλα τ’ ανωτέρω, για το χθες, το 
σήμερα και τους αιώνες... Ο καθένας «να 
λάμπει με καθάριο το μέτωπο και να διώ-
χνει τ’ άγρια σκότη!...». Να γίνει ο κόσμος 
καλύτερος... Να βάλουμε από ένα λιθαράκι 
στον Πολιτισμό!

Σας ευχαριστώ.
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– Τον οικονομικό Απολογισμό του 2018, θα 
διαβάσει ο ταμίας κ. Ευθύμιος Κολιοκώ-
τσης.

– Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. 
Γιώργος Κλήμης, θα διαβάσει την Έκ-
θεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

– Εγκρίνεται ο Διοικητικός Απολογισμός;
– Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός;
– Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου από κάθε ευθύνη;
– Εγκρίνεται η ίδρυση της Ομοσπονδίας 

Λογοτεχνών;
(Με παρατεταμένα χειροκροτήμα ενέκρι-
ναν τον διοικητικό και οικονομικό απολο-
γισμό και την ίδρυση της Ομοσπονδίας, 
απαλλάσσοντας τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου από κάθε ευθύνη.)

Η ενημέρωση του νομικού-
μέλους της Ένωσης Σταμάτη Βασιλάκου
Αγαπητοί φίλοι, φίλες και μέλη
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
καλησμπέρα σας,

Σας εύχομαι κι εγώ προσωπική και οι-
κογενειακή ευτυχία, για το διανυόμενο 
έτος 2019. Επίσης εύχομαι και καλή συνέ-
χεια της μακράς και ευδόκιμης πορείας του 
Σωματείου μας.

Μα θα κάνω και μια τρίτη ευχή· όπως το 
Γενάρη του επόμενου έτους να είμαστε όλοι 
ξανά παρόντες και υγιείς. ‘Οχι μόνο για να 
κόψουμε πάλι της ετήσια πίτα της Ένωσης, 
αλλά και την πρώτη πίτα, εκείνη της υπό 
ίδρυση Ομοσπονδίας, που επιδιώκουμε να 
συστήσουμε μαζί με τα άλλα αδελφά Σω-
ματεία και της οποίας Ομοσπονδίας, οψέ-
ποτε αυτή γίνει, η Ένωσή μας θ’ αποτελεί 
το πιο βασικό ιδρυτικό μέλος αυτής.

Θεωρώ ότι είμαστε ενήμεροι των προ-
σπαθειών, που εδώ κι ένα περίπου χρόνο, 

καταβάλλονται από τα προεδρεία των Σω-
ματείων, που είναι υποψήφια για την ίδρυση 
ενός δευτεροβάθμιου πολυσωματείου με το 
νομικό τύπο της Ομοσπονδίας.

Τούτο κρίθηκε αναγκαίο να γίνει για την 
καλύτερη και αποτελεσματικώτερη αντι-
μετώπιση των προκλήσεων και αιτημάτων 
της νέας παγκοσμιοποιημένης εποχής που 
διανύουμε. Γιατί όλα πια είναι διεθνοποι-
ημένα και συλλογικά. Κι εμείς δεν πρέπει 
να μείνουμε πίσω και έξω από τις γύρω 
μας συντελούμενες εξελίξεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσπάθειές μας 
για την ίδρυση μιας Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων, βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο. Το δε Καταστατικό, 
που θα διέπει τη λειτουργία της, μαζί με το 
προοίμιο, ως διακήρυξη αρχών, των οποίων, τη 
σύνταξη, είχα την τιμή να ανατεθούν σ’ εμένα, 
έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Και μόλις αυτά τυπωθούν, θα διανεμη-
θούν σε όλα τα Σωματεία-μέλη της Ομο-
σπονδίας, ώστε αυτά με τη σειρά τους να 
τα θέσουν υπόψιν των Γενικών μας Συνε-
λεύσεων για ενημέρωση και έγκριση.

Όταν δε και τούτο συντελεστεί, όλος ο 
σχετικός φάκελος, μαζί με τις νομικές μας 
προτάσεις και την περίληψη, που θέλει ο 
νόμος, θα κατατεθούν στο αρμόδιο Τμήμα 
του Πρωτοδικείου, ώστε η Ομοσμποδνία να 
λάβει και νομική υποσταση, σύμφωνα με 
τις περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, ως και την εγγραφή της στα οι-
κεία Βιβλία Σωματείων.

Και τότε που θα έχουν όλα αυτά ολο-
κληρωθεί, εμείς που εργαστήκαμε γι’ αυ-
τόν το σκοπό, αληθώς, θα είμαστε πολύ 
ευτυχείς που φέραμε σε πέρας την απο-
στολή μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και 
χρόνια σας πολλά.
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Φωτογραφικό ρεπορτάζ από την κοπή της Βασιλόπιτας

Η εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, προσφορά από 
την Ένωση, κέρδισε το μέλος μας κ. Χρήστος 
Γκόντζος, ο οποίος, ο ίδιος τράβηξε το λαχνό.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για τα έτη 2018 και 2019. Ο εντός παρενθέ-
σεως αριθμός είναι της διπλότυπης απόδειξης 

ΕΤΟΣ 2018
π. Πρελιάς Παναγιώτης (134)
Τσώλης Ιωάννης (136)
Σαμαρτζής Δημήτριος (137)
Τζαννή Δέσποινα (138)
Τσιρώνης Ελευθέριος (139)
Γκούμας Γεώργιος (έτος 2019) (140)
Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος  
   (έτος 2019) (141)
Ρήγα Βαλεντίνη-Αναστασία (142)
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης-Χαρ.     
(έτος 2019)  (143)
Μπρουκούμης Δημ. (έτος 2019) (144)
Βίγλας Δημήτριος (145)

ΕΤΟΣ 2019
Τζόκας Λευτέρης (1)
Παπαδημητρίου Τάκης (2)
Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα (3)
Λαβδιώτης Δημήτριος (4)
Τσιώλης Γιάννης (5)
Ζώρζου Σταυρούλα (6)
Ραδίτσας Σπύρος (7)
Μουσελίμης Γεώργιος (8)
Γκόρου Ξένια (9)
Νομικού-Χαρίτου Μαρία (10)
Ρηγόπουλος Άγγελος-Ευάγγελος (12)
Κοσμίδης Ιωάννης (13)
Σταματούκου Αγγελική (14)
Δημητρίου Λ. Σωτήρης (15)
Δήμου Φρίξος (16)
Δήμου Μάρω (17)
Ράμμος Κων/νος (18)
Καραπιπέρης Χρήστος (19)
Ασλανίδης Ιωάννης (20)
Μπαριτάκη Μαρία (21)
Ντόβας Μιλτιάδης (22)
Βασιλειάδου Δέσποινα (23)

Βασιλάκος Σταμάτης (24)
Αναγνωστόπουλος Γιώργος (25)
Κολιάβρας Γεώργιος (26)
Καπράλος Βασίλειος (27)
Μασούρης Δημήτριος (28)
Δερδελής Δημήτριος (29)
Κολιοκώτσης Ευθύμιος (30)
Παπαδημητρίου-Τζιράκη Ζωή (31)
Αντωνόπουλος Ιωάννης (33)
Χάλκου Μαρία (34)
Τύμης Τάσος (35)
Τσούκαλης Γεώργιος (36)
Μικέλης Αντώνιος (37)
Κλήμης Γιώργος (38)
Νίκας Αλέξανδρος (39)
Ντζιώρας Ηλίας (40)
Παπαθανασίου Αθαν. (41)
Παπακωνσταντόπουλος Νίκος (42)
Αρμελινός Ελευθέριος (43)
Αντωνίου-Μιαούλη Ξένια (44)
Νικολόπουλος Κώστας (45)
Γιάχου Πολυξένη (46)
Θεοδωρόπουλος Κων. (δώρος) (47)
Γεωργαντζόγλου Βασιλική (49)
Χαζίρογλου Λεωνίδας (50)
Σιέμος Τηλέμαχος (51)
Σπανδάγος Ευάγγελος (52)
Παπατόλης Αριστείδης (53)
Χρυσοχόος Μιχάλης (54)
Τσούτσιας Γιάννης (55)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σιώζης Κωστής για το 2018 (135) 20 €
Ανώνυμος για το 2019         (32) 50 €
Ζολώτα Αγγελική για το 2019 (48) 20 €

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Χρυσάνθη Τίγγελη-Βασιλική, στη μνήμη 
του γιου της Μαρκέλλου (συμμετοχή 
αγορά Βασιλόπιτας 2019) (11) 50€.
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ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη 

Β. Τζόκα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα 
της Ένωσης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου 
και τον τ. Σχ. Σύμβουλο και Συγγραφέα 
κ. Χρήστο Γκόντζο, τακτικό μέλος της 
Ένωσης, συγχαίρει όλους όσοι έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό αυτό. Τα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής, αφού μελέτη-
σαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και 
ο καθένας χωριστά τα υποβληθέντα προς 
κρίση έργα Ποίησης, Διηγήματος και 
Χρονικού-Μαρτυρίας, με πρόσκληση του 
Προέδρου της Ένωσης κ. Λευτέρη Β. 
Τζόκα, συνήλθαν την Τετάρτη 12 Δεκεμ-
βρίου 2018 και ώρα 12η στη Στέγη της 
Ένωσης (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 2ος όρο-
φος), για την εξαγωγή των αποτελεσμά-
των και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Ποίησης, Διηγήματος, Χρονικού-Μαρτυρίας, Θεατρικού και
Παιδικού έργου με ελεύθερο θέμα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2018

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Υπερύψηλα 

Κομνηνά», με το ψευδώνυμο «Θεο-
δώρα η Βασίλισσα», που ανήκει στην 
Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Χαρά ή Οί-
κτος», με το ψευδώνυμο «Ηλέκτρα», 
που ανήκει στην κ. Αργυρώ Πατίλη-
Ζαρανίκα και ισοβαθμούν, το ποίημα 
«Οι πέτρινες Γυναίκες», με το ψευδώ-
νυμο «Γιαννιά», που ανήκει στην κ. 
Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη και το 
ποίημα «Μη φοβάσαι», με το ψευδώ-
νυμο «Αρεθουσιά», που ανήκει στην 
κ. Αγγελική Σταματούκου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Πέρασμα», με 
το ψευδώνυμο «Περσεφόνη», που 
ανήκει στην κ. Μαριάνα Λυμπέρη και 
ισοβαθμούν, το ποίημα «Παραγγελιά 
στ’ άστρα», με το ψευδώνυμο «Πό-
ντιος», που ανήκει στον κ. Ιωάννη 
Κοσμίδη και το ποίημα «Έτοιμη από 
καιρό», με το ψευδώνυμο «Alice», και 
ανήκει στην κ. Βασιλική Β. Παππά.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Τρέμουν πα-
τρίδα μου οι αρμοί σου», με το ψευ-
δώνυμο «Ανεμώνη», που ανήκει στην 
κ. Χρυσάνθη Τίγγελη-Βασιλική και 
ισοβαθμούν, το ποίημα «Σκληρή αλή-
θεια...», με το ψευδώνυμο «Ελεύθε-
ρος», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Χ. 
Αρμελινό και το ποίημα «Για τη δικιά 
μου Νίκη», με το ψευδώνυμο «Κριά-
κουρας», που ανήκει τον κ. Χρήστο 
Καραγκούνη.
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Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Αφιέρωμα 
στον αδελφό μου που υπηρετεί στον 
Έβρο»,με το ψευδώνυμο «Τεύκρος», 
που ανήκει στον κ. Σιλουανό Πά-
τσαλο και ισοβαθμούν, το ποίημα 
«Χωρισμός», με το ψευδώνυμο «Τα-
ξιδευτής», που ανήκει στον κ. Αντώ-
νιο Μικέλη και το ποίημα «Αν…», με 
το ψευδώνυμο «Ερατώ», που ανήκει 
στην κ. Ελένη Καμπά.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Πατημασιές», 
με το ψευδώνυμο «Ανεμώνα», που 
ανήκει στην κ. Αγλαΐα Σεργίου, από 
την Κύπρο και ισοβαθμούν, το ποίημα 
«Στους νεκρούς του Αλβανικού πολέ-
μου», με το ψευδώνυμο «Επίκουρος», 
που ανήκει στον κ. Γεώργιο Δ. Ανα-
γνωστόπουλο και το ποίημα «Ανά-
μνηση», με το ψευδώνυμο «Ιάσων», 
και ανήκει στον κ. Γεώργιο Καρα-
γιαννάκο.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα «Ευπρόσδε-

κτος ο… από μηχανής θεός», με το 
ψευδώνυμο «Βλαδίμηρος», που ανή-
κει στον κ. Κων/νο Γ. Τσάμη, και ισο-
βαθμεί με το διήγημα «Ένα ευγενές 
είδος», με το ψευδώνυμο «Ορφέας 
Πάρης», που ανήκει στον κ. Κων/νο 
Σιώζη.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ,  στο διήγημα «Ο θεραπευ-
τής», με το ψευδώνυμο «Θεραπευ-
τής», που ανήκει στην κ. Μαρία Κο-
λοβού-Ρουμελιώτη, και ισοβαθμούν, 
το διήγημα «Θα αλλάξω διαδρομή», 
με το ψευδώνυμο «Πόντιος», που ανή-
κει στον κ. Ιωάννη Κοσμίδη και το 
διήγημα «Ο κήπος έμπαινε στη θά-
λασσα», με το ψευδώνυμο «Ελευθέ-

ριος Μικροσπηλιώτης», που ανήκει 
στον κ. Ελευθέριο Τσιρώνη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα «Το ταξίδι 
στους Δελφούς, στην πόλη των ονεί-
ρων μου», με το ψευδώνυμο «Φάρ-
νας», που ανήκει στον κ. Χρήστο Θ. 
Γκούμα και ισοβαθμούν, το διήγημα 
«Εγώ και η φύση…» με το ψευδώνυμο 
«Ζέφυρος», που ανήκει στον κ. Γεώρ-
γιο Γκούμα και το διήγημα «Ποια… 
ελευθερία;», με το ψευδώνυμο «Ο 
ανήσυχος», που ανήκει στον κ. Λευ-
τέρη Χ. Αρμελινό.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Η μικρή πα-
ραμυθού», με το ψευδώνυμο «Κλημε-
ντίνη», που ανήκει στην κ. Ελένη Κα-
μπά και ισοβαθμούν, το διήγημα «Μια 
αληθινή ιστορία», με το ψευδώνυμο 
«Ανεμώνη», που ανήκει στην κ. Χρυ-
σάνθη Τίγγελη-Βασιλική και το διή-
γημα «Αμαλί», με το ψευδώνυμο «ΠΑΠ», 
που ανήκει στον κ. Αλέξανδρο Νίκα.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Το εφετεινό 
προσκύνημα της 8ης Σεπτεμβρίου του 
2018», με το ψευδώνυμο «Προσκυνη-
τής», που ανήκει στον κ. Ιωάννη 
Ηλιόπουλο και ισοβαθμούν, το διή-
γημα «Ο γλύπτης του Καστελλόρι-
ζου», με το ψευδώνυμο «Σμίλη», που 
ανήκει στην κ. Φυλλίτσα Αθηναΐς 
Αναπνιώτου και το διήγημα «Το βρω-
μόσκυλο», με το ψευδώνυμο «Ευαί-
σθητος», που ανήκει στον κ. Νίκο Χρ. 
Παπακωνσταντόπουλο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Γιατί γράφω», 
με το ψευδώνυμο «Αλίκη», που ανή-
κει στην κ. Μαρία Σουρή-Κοσιώρη 
και ισοβαθμούν, το διήγημα «Στο 
ντουκιάνι του Βασιλάκη», με το ψευ-
δώνυμο «Κωνσταντίνος Κυζικηνός», 
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που ανήκει στον κ. Ιωάννη Ρίζο και 
το διήγημα «Στιγμές αδυναμίας», με 
το ψευδώνυμο «Υπνοβάτης», που ανή-
κει στον κ. Άθω Χατζηματθαίου.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟY-
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Προσκύνημα-
Ύμνος στα ύψη του Σουλίου», με το 
ψευδώνυμο «Ηρακλής Κουγκιώτης», 
που ανήκει στον πατέρα Ηλία Μάκο.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Παιδιά του 
πολέμου», με το ψευδώνυμο «Θε-
σπρωτών Πολυποίτης», που ανήκει 
στον κ. Σωτήρη Λ. Δημητρίου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Το τάμα της 
κατοχής-1941», με το ψευδώνυμο 
«Έλατος», που ανήκει στον κ. Δημή-
τριο Γ. Παπαφράγκο.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Η Μοναχή 
του Προφήτη Ηλία», με το ψευδώνυμο 
«Ο μαθητής του Δημοτικού», που ανή-
κει στον κ. Αντώνιο Μικέλη.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Μια Πασχα-
λιά στον Μακεδονικό Αγώνα», με το 
ψευδώνυμο «Αυτόπτης Μάρτυρας», 
που ανήκει στον κ. Γεώργιο Δ. Ανα-
γνωστόπουλο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Στη μακρινή 
Τασκένδη», με το ψευδώνυμο 
«Αγάπη», που ανήκει στην κ. Βάσω 
Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού και 
ισοβαθμεί, με το πόνημα «Χωρίς δι-
καίωση στη ζωή», με το ψευδώνυμο 
«Η τρέλα της νιότης», που ανήκει 
στην κ. Δέσποινα Τζαννή.

4. ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 1) Στον κ. Ευστάθιο Πελεκάνο, για το 

έργο του «Ζει δίπλα μας… Το απί-
στευτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου 
στη Ρουμανία» το Α΄ Βραβείο Χρονι-
κού-Μαρτυρίας.

 2) Στον κ. Στέφανο Ν. Αβραμόπουλο, 
για το σύνολο του έργου του, που 
περιλαμβάνει τις «Προεπαναστατι-
κές Ηρωικές Μορφές 1453-1821», 
Α+Β+Γ τόμοι (1.500 σελίδες) και τα 
έργα: «Κολυβάδες-Οι στυλοβάτες 
της Ορθοδοξίας και του Γένους» και 
το ιστορικολαογραφικό «Αμπελόκα-
μπος (Καραγκιούζι) Ηλείας», βρα-
βεύεται με το Α΄ Βραβείο.

 3) Στον κ. Αθανάσιο Ε. Παπά, Καθη-
γητή Παν/μίου για το έργο του «ΑΧΑ-
ΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
ΕΓΚΩΜΙΟΝ», απονέμεται το Α΄ Βρα-
βείο.

 4) Στον Γιώργο Τσούκαλη, Ερευνητή-
συγγραφέα, για το έργο του «Λαθρέ-
μποροι Ιστορίας-Επιστροφή των 20 
Θησαυρών», που απέσπασε Διεθνή 
Βραβεία στην πολύχρονη ερευνητική 
πορεία του, απονέμεται το Α΄ Βρα-
βείο Χρονικού-Μαρτυρίας.

 5) Στον κ. Ηλία Ντζιώρα, Μαθηματικό-
Πανεπιστημιακό (ΕΜΠ), για το έργο 
του «Οι εκ Β.Α. Ευρυτανίας απόδη-
μοι από το τέλος του 16ου έως την 
αυγή του 21ου αιώνα, που διακρίθη-
καν ως Διδάσκαλοι του γένους, επι-
στήμονες και επιχειρηματίες».

 6) Στον π. Ελευθέριο Απ. Καρακίτσιο, 
Πρωτοπρεσβύτερο-Καθηγητή Δρ. Θε-
ολογίας, για το έργο του «Ο ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ» (Εκδό-
σεις Ελίκρανον 2018), απονέμεται το 
Α΄ Βραβείο.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 210

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 39

 7) Στον κ. Ευάγγελο Σπανδάγο, για το 
έργο του «Η ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΗ ΒΟ-
ΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ» (εκδόσεις Αίθρα), 
απονέμεται το Α΄ Βραβείο Χρονικού-
Μαρτυρίας.

 8) Α΄ Βραβείο Εκδόσεων απονέμεται 
στις Εκδόσεις ΕΛΙΚΡΑΝΟΝ (Κ.Σ. 
Ζαφειράτη - Π.Μ. Λέζου), για τις επι-
μελημένες εκδόσεις Ηπειρωτικής Πα-
τριδογνωσίας του Βορειοηπειρωτι-
κού και Ελλαδικού χώρου.

 9) Στον κ. Απόστολο Στ. Κολιό, για το 
βιβλίο 500 σελίδων με τίτλο «ΣΤΟ-
ΧΟΣ», απονέμεται το Α΄ Βραβείο 
Χρονικού-Μαρτυρίας.

 10) Στην κ. Νόρμα Παστελίδου, για τα 
έργα της «Παλαιά Λάμψακος» και 
«Λάμψακος πονεμένη πατρίδα», 
απονέμεται το Α΄ Βραβείο Χρονικού-
Μαρτυρίας.

Β) ΠΟΙΗΣΗ 
1) Στον κ. Γιάννη Πανούση, Καθηγητή 

Πανεπιστημίου, πρ. Υπουργό, απονέ-
μεται το Α΄ Βραβείο Ποίησης, για την 
ποιητική συλλογή του «Μοιρόγρα-
φτο» (εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ 2018).

2) Στην κ. Μαρία Χάλκου, απονέμεται το 
Α΄ Βραβείο Ποίησης, για την ποιητική 
συλλογή της «Σαν νιώσεις τον άνεμο».

3) Στην κ. Γιώγια Σιώκου, απονέμεται 
το Α΄ Βραβείο Ποίησης, για την ποιη-
τική συλλογή της «Στα δένδρα μιλώ 
με τ’ όνομά τους».

4) Στην κ. Άννα Τσεκούρα, για το σύ-
νολο του ποιητικού και πεζού έργου 
της, το Α΄ Βραβείο.

5) Στην κ. Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ, απο-
νέμεται το Α΄ Βραβείο ποίησης, για 
την ποιητική συλλογή της «Ερωτικός 
Αντίλογος».

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
α) Στον καλλιτέχνη ζωγράφο Πέτρο 

Ζουμπουλάκη, για την εικονογρά-
φηση με πίνακές του να κοσμούν το 
εξώφυλλο και τις σελίδες της ποιη-
τικής συλλογής «Στα δένδρα μιλώ 
με τ’ όνομά τους» της Γιώγιας Σι-
ώκου.

β) Στον αρχιτέκτονα Σταύρο Ζώτο, για 
τη σύνθεση του εξωφύλλου της ποιη-
τικής συλλογής «Ερωτικός Αντίλο-
γος» της Βαλεντίνας Ε. Μπατσάλ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Στον κ. Αντώνη Μικέλη, για τις δύο 

ποιητικές συλλογές του «Μονάχος 
στη Βαρδιόλα» και «360 θαλασσινές 
πορείες».

2) Στον κ. Ιωάννη Κοσμίδη, για τα ποι-
ητικά του πονήματα με τίτλο «Καλη-
νύχτα όνειρά μου».

3) Στην κ. Φυλλίτσα Αθηναΐς Αναπνιώ-
του, για την ποιητική συλλογή της 
«Ελπιδοφόρος Ήλιος».

3) ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
1) Στην κ. Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη, 

για τη νουβέλα με τίτλο «Η απολογία 
των πρωτόπλαστων».

2) Στην κ. Δήμητρα Παπαλιάκου-Δηώ-
Δημοπούλου, για το έργο της «Εμείς 
κι όχι εγώ».

3) Στην κ. Βάσω Τριανταφυλλίδου-
Κηπουρού, για τ’ αφηγήματα «Τη 
ζωή μας τη ζήσαμε».

5. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
α) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ
1) Στην κ. Σταυρούλα Ζώρζου, για το 

παιδικό έργο της με τίτλο «Κρυφό 
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Σχολειό-Το μυστικό χωριό του βρά-
χου», απονέμεται το Α΄ Βραβείο.

2) Στην κ. Ιωάννα Σκαρλάτου, για το 
παιδικό έργο της με τίτλο «Παπού-
τσια στο φεγγάρι», απονέμεται το Α΄ 
Βραβείο.

β) ΠΟΙΗΣΗ
1) Στην κ. Κατερίνα Νίκα-Μάνου, για 

το παιδικό ποιητικό έργο «Το Άγιο 
Πάσχα περιμένω, μ’ ένα ποίημα κε-
ντημένο!», απονέμεται το Α΄ Βρα-
βείο.

2) Στον κ. Θεοφάνη Θεοφάνους, για την 
παιδική ποιητική συλλογή «Έχει ο 
καιρός γυρίσματα, σκανταλιές και 
τιτιβίσματα»

3) Ειδικό βραβείο Ποίησης και Παιδικού 
Έργου, στην κ. Ευφροσύνη Χα-
ντζούλη, για την ποιητική συλλογή 
της «Γλυκόπικρες νότες» και το παι-
δικό έργο «Μαθήματα στο δάσος». 

γ) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Στον κ. Άθω Χατζηματθαίου, για το 

παιδικό θεατρικό έργο «Καληνύχτα 
μαμά».

2) Στον κ. Ιωάννη Κοσμίδη, για το Πο-
ντιακό παιδικό θεατρικό έργο με τίτλο 
«Το Μαεμένον Λαήν».

6. ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Στην κ. Δέσποινα Βασιλειάδου για το 

θεατρικό έργο της «Το παιχνίδι της 
Αλίκης».

7. ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
α) ΠΟΙΗΣΗ
 1) Στην κ. Ειρήνη Σταυριανού, το ψευ-

δώνυμαο «Ναξιώτισσα», για το ποί-

ημα «Νανούρισμα», απονέμεται το 
Α΄ Ειδικό Βραβείο.

 2) Στον κ. Δημήτρη Π. Πετρέλη, με το 
ψευδώνυμο «Ιβυκός» για το ποίημα 
«Πύρινος κλοιός», απονέμεται το Α΄ 
Ειδικό Βραβείο Ποίησης.

 3) Στον κ. Νικόλαο Θωμά, με το ψευ-
δώνυμο «Τρύφων», για το ποίημα 
«Με τα χέρια ενωμένα».

 4) Στην κ. Ιωάννα Αγγελή, με το ψευ-
δώνυμο «Κόριννα», για το ποίημα 
«Όγδοη μέρα αναδημιουργίας».

 5) Στην κ. Αμαλία Βούρτση, με το 
ψευδώνυμο «Ειρήνη», για το ποίημα 
«Ψάχνω τη λέξη».

 6) Στην κ. Χρυσούλα Αγογλωσσάκη, 
με το ψευδώνυμο «Ρέα», για το ποί-
ημα «Θαλασσινή φιλία».

 7) Στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα, με το ψευ-
δώνυμο «Ιουλιανός», για το ποίημα 
«Ανάγκη».

 8) Στον κ. Θεοφάνη Θεοφάνους, με το 
ψευδώνυμο «Μολυβένιος», για το 
ποίημα «Ανάπλαση».

 9) Στον κ. Άθω Χατζηματθαίου, με το 
ψευδώνυμο «Μαραμένα κρίνα», για 
το ποίημα «Εξάρτηση».

 10) Στην κ. Φυλλίτσα Αθηναΐς Ανα-
πνιώτου, με το ψευδώνυμο «Τελέ-
σιλλα», για το ποίημα «Με φωτι-
σμένη θέληση και θάρρος».

 11) Στην κ. Θεοδοσία Μπόνου, με το 
ψευδώνυμο «Κυβέλη», για το ποίημα 
«Απόγνωση».

 12) Στην κ. Μαρία Αλεξάνδρου, με το 
ψευδώνυμο «Μαριτίνα Σταυράκου», 
για το ποίημα «Η νεράιδα και το 
μαντήλι».

 13) Στην κ. Μαρία Μπουρνέλη-Ρίζου, 
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με το ψευδώνυμο «Μαρίζ», για το 
ποίημα «Αναμνήσεις».

 14) Στην κ. Παναγιώτα Τετίμη, με το 
ψευδώνυμο «Στεφανία», για το ποί-
ημα «Τα όνειρα της καρδιάς».

 15) Στην κ. Κατερίνα Πατρωνίδου-
Παπαευσταθίου, με το ψευδώνυμο 
«Θάλασσα», για το ποίημα «Γιε 
μου».

 16) Στην κ. Βάσω Τριανταφυλλίδου-
Κηπουρού, με το ψευδώνυμο 
«Αγάπη», για το ποίημα «Η γνωρι-
μία μας».

 17) Στην κ. Ευαγγελία Οικονομάκου, 
με το ψευδώνυμο «Κλεάνθη», για το 
ποίημα «Ψαράκια».

 18) Στην κ. Δέσποινα Τζαννή, με το 
ψευδώνυμο «Ελληνίδα», για το ποί-
ημα «Ελλάδα».

β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
1) Στην κ. Ιωάννα Σκαρλάτου, με το 

ψευδώνυμο «Σεπρεβίβα», για το διή-
γημα «Συγκατάβαση».

2) Στην κ. Βάσω Τριανταφυλλίδου-
Κηπουρού, με το ψευδώνυμο 
«Αγάπη», για το διήγημα «Τότε στην 
Ύδρα».

3) Στην κ. Παρασκευή Τσουπαροπού-
λου, με το ψευδώνυμο «Λάμψη», για 
το διήγημα «Η πυρκαγιά στο Μάτι».

4) Στην κ. Αποστολία Βουλτσίδου, με 
το ψευδώνυμο «Λυδία», για το διή-
γημα «Β΄ Νεκροταφείο Αθηνών».

5) Στην κ. Χρυσούλα Αγογλωσσάκη, με 
το ψευδώνυμο «Κρήσσα», για το διή-
γημα «Μια χαχαλιά φακή».

6) Στην κ. Δέσποινα Τζαννή, με το ψευ-
δώνυμο «Μάνα», για το «Αφιέρωμα 
στη Μάνα».

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ακράδαντα ότι η Κρι-
τική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, που είχε αναλάβει να κρίνει τα 
κείμενα σε όλες τις κατηγορίες, Ποίησης-
Διηγήματος και Χρονικού-Μαρτυρίας, 
έφερε σε αίσιο πέρας την αποστολή της, 
ευσυνείδητα και με δικαιοκρισία. Δεν δι-
εκδικεί το έπαθλο του αλάθητου. Εκφρά-
ζει από καρδιάς τα θερμά συγχαρητήρια 
σε όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την 
ευγενή άμιλλα κι έλαβαν μέρος στον Πα-
νελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Δι-
αγωνισμό Ποίησης, Διηγήματος και Χρο-
νικού-Μαρτυρίας για το 2018.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας

Το Μέλος: Χρήστος Γκόντζος     Ο Εισηγητής: Δ. Παπαδημητρίου

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Στα Καστρινά της Παναγιάς
καθεύδει βασιλέας·

μάλαμα, φίλντισι, σπαθί
δοξαστικόν ελαίας!

Δρέπει η Βλαχερνίτισσα
μυρσίνη και μαστίχη·

Μυρέλαιον της Πόλεως,
της Χίου Μυρσινίδι.

Λύτρωση και ελευθερία
Σταυρό κι Ορθοδοξία·

Υπερύψηλα Κομνηνά
(Βυζαντινό Νανούρισμα)

                                   Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου

Αναγεννάται η Πατρίς,
Κλειώ η Ιστορία!

Πλέκει η Καλλιστέφανος
άγιους Καιρούς και Χρόνους·

εγηγερμένος βασιλεύς
λυτρώνει από πόνους...

Πόνους, βασάνους και δεινά
Στυγός, Αχερουσίας·

Χαίρε, Δέσποινα Παναγιά,
Σκέπη Ορθοδοξίας!

Χαρά ή οίκτος

                                  Αργυρώ Πατίλη-Ζαρανίκα

Η χαρά μεταμορφώνεται σε οίκτο
όταν τα χέρια αγκαλιάζουν το είδωλο της νιότης
μέσα από φωτογραφίες, σκέψεις
είναι δύσκολο να αλλάξεις το πολύ με λίγο
όταν χειροπιαστές αποδείξεις
σε οδηγούν στης ύπαρξής σου το αέναο ταξίδι
μιας λύτρωσης που κοιτάζοντας τον ήλιο
ζεσταίνεις τα χέρια σου μα και τα όνειρά σου.

Και ξαφνικά τρως και εσύ το μήλο
καλύτερα έξοδο από τον παράδεισο του μυελού σου δότης
για να αναπνεύσουν και άλλοι αλύτρωτοι
που δεν έχουν τη δύναμη του έρωτα να ζήσουν
ακόμα και στων φιλιών τις ενδείξεις
γένους αρσενικού, γένους θηλυκού αγάπης στολίδι
πριν ο οίκτος του ανθρώπινου γένους φέρει σκοτάδι
πλύνε το φόβο με αγώνα ύπαρξης, ζεις, υπάρχεις.
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Μη φοβάσαι

                                  Αγγελική Σταματούκου

Μη φοβάσαι, να περπατήσεις στο σκοτάδι, όταν
o νούς σου, φωτίζεται από σκέψεις
σαν ήλιου ακτίνες.

Μη φοβάσαι τα άγρια πουλιά, γιατί αυτά έμαθαν
να ζούνε ελεύθερα, σαν τη δική σου σκέψη.

Μη φοβάσαι το άγνωστο, γιατί θα μάθεις να ζεις
την κάθε στιγμή με θάρρος.

Μη φοβάσαι το αύριο, γιατί είναι τα όνειρα
που κάνεις κάθε μέρα....

Μη φοβάσαι να κλάψεις, γιατί είναι συναίσθημα
πόνου μα και χαράς.

Μη φοβάσαι τον έρωτα, γιατί θα ταξιδέψεις
στα σύννεφα και τα αστέρια της ηδονής...

Μη φοβάσαι τον Δούρειο Ίππο που κάνει κύκλους γύρω σου,
όταν οι γνώσεις που έχεις, είναι φτερά αετού για τα δικά σου θέλω,
τα δικά σου όνειρα.

Μάθε να αγαπάς τους φόβους της καρδιάς σου.
Γιατί έτσι θα είσαι πάντα γεμάτος από Όνειρα, Έρωτα και Αγάπη!
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Οι πέτρινες Γυναίκες

                                 Μαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη

Οι πέτρινες γυναίκες ψηλά στον θεόρατο βράχο
επιβλητικές στέκουν.
Σκαλώνει το μάτι απορημένο. Εκστασιασμένο.
Υποπτεύεσαι πως τις ξέρεις.
Σε κάθε στροφή αναζητάς να τις αναγνωρίσεις.
Τις συναντάς στο Ζάλογγο.

Στέκονται στο εκτυφλωτικό φως με την περηφάνια
του λεύτερου ανθρώπου· το αλύγιστο της υψηλοφροσύνης·
με την ομορφιά της θυσίας· οι Σουλιώτισσες.
Μετέωρες πάνω από το χάος χορεύουν περήφανα
πιασμένες χέρι χέρι.

Κάθε τους βήμα οδηγεί απ’ το σκοτάδι στο φως·
απ’ τη σκλαβιά στην Ελευθερία· στην Αθανασία.

Έχουν ψυχή οι πέτρινες γυναίκες!
Δεν τις τρομάζει ο χιονιάς και το χαλάζι.
Πέτρωσαν ’κει χορεύοντας τη γλυκιά ζωή· το αντρίκειο χάδι·
το άγγιγμα του βρέφους στο στήθος τους
κάνοντας χορευτικό βήμα την πορεία τους προς τη Δόξα.

Στις πέτρινες γυναίκες, προσκυνητής στα πόδια τους γίνομαι.

Πέρασμα

                                Μαριάνα Λυμπέρη

Θυμάσαι τη σιωπή την πρώτη;
Σιωπή αγνή.
Πνοή που έπεσε απ’ τον ουρανό.
Θυμάσαι τη φυγή μετά;
Βροχή γεμάτη.
Δάκρυα έκρυψαν τη μόνη αλήθεια.
Κι ύστερα το απόλυτο σκοτάδι.

Σιωπή, βροχή και ερημιά.
Βουβή η φύση στέκεται και αναμένει.
Και ο άνθρωπος
άσοφος χρόνος προχωρά,
νικητής ή νικημένος
– ποιος ξέρει,
ν’ απλωθεί σε ήσυχους κήπους.
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Παραγγελιά στ’ άστρα

                               Ιωάννης Κοσμίδης

Φίλους είχε κάποιες δεκάδες, μα εχθρό μόνο τον εαυτόν του
γιατί δεν ήθελε κανένας να ακούσει τον κρυφό καημό του
στην αποθήκη της καρδιάς του, όλα τα ράφια είχε γεμίσει
ανάκατα και μπερδεμένα, και δίχως να τάχει αριθμήσει.

Παραγγελιά κάνει στα άστρα, να τον ακούσουνε το βράδυ
που είναι η ώρα της αλήθειας, κι όλα γυαλίζουν στο σκοτάδι
βάζει στο είδωλο του λόγια, να κάνει πως δεν τον γνωρίζει
να σπάσει όλα τα ρολόγια, με μια βουβή κραυγή αρχίζει.

Λέει στα λουλούδια να ανθίσουν, να νευριάσει το φεγγάρι
που βασιλεύει πάντα νύχτα, δίχως να έχει αυτή τη χάρη
να πάψει ψέματα να λέει, και όταν το κάνει δεν μιλάει

γιατί απ’ όλους παίρνει κάτι, γι’ αυτό ποτέ του δεν γελάει.

Να κάνει φίλο τη σκιά του, που αποξενώθηκε τελείως
και δεν τολμά να την κοιτάξει, μη και τον πει, είσαι γελοίος
απ’ την αρχή να ζωγραφίσει, τις παιδικές του προσδοκίες

τις παλαιές όλες να σβήσει, που είχαν κολλήσει στις γωνίες.

Τέλος στα λάθη του να σκύψει, και μια συγγνώμη να ζητήσει
για να μπορέσει τον εαυτό του, πραγματικά να αγαπήσει
τότε θα έχει καταφέρει, απ’ τον καθρέφτη του να αρπάξει

απ’ τον λαιμό κάποιες ρυτίδες, το πρόσωπό του σαν κοιτάξει.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 210

46 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Έτοιμη από καιρό
Στην κόρη μου

                               Βασιλική Β. Παππά

Έτοιμη από καιρό,
δεν θέλω να μιλάω για το τότε όλη μέρα,
άδικο να σε θεωρούν γρανιτένιο πλάσμα
κι εσύ να αισθάνεσαι εύθραυστο γυαλί

έτοιμο να καταρρεύσει.

Έξω οι άσχημοι και τα άσχημα από παντού
το παρόν είναι πιο εξωτικό από το παρελθόν.

Καιρός να αφεθούμε προς μια νέα πορεία
προς ένα φωτεινό μέλλον.

Προσεύχομαι για σένα
μη γνωρίζοντας πώς ν’ αντιδράσω.

Ανάμνηση

                               Γεώργιος Καραγιαννάκος

Δύο παιδικές φιγούρες
κάτω απ’ το χλωμό φεγγάρι
σφιχτά δεμένα χέρια
να λένε πολλά
χωρίς μιλιά.

Γλυκιά ανάμνηση των περασμένων χρόνων
κι έπειτα σιωπή.
Φεύγει και χάνεται μες στο απέραντο αύριο...

Το σκοτάδι απλώνει τη σκιά του
κι εγώ
χαμένη κάτω απ’ τ’ αστέρια τα θαμπά
βλέπω να χάνεται σιγά σιγά μέσα στη νύχτα.
Κλαίω
         δεν κλαίω
                        ψιθυρίζω
                                      ο κόσμος τελειώνει εδώ.
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Τρέμουν πατρίδα μου οι αρμοί σου

                                Χρυσάνθη Τίγγελη-Βασιλική

Πλανεύτηκα πλάνη πικρή, πανάρχαια,
της ψυχής μου λάτρεψα τ’ αγνά τ’ άμφια.
Μα ο κόσμος πλέον γυμνός από όσια
φριχτά μου δείχνει, πικρά συμπόσια.

Οι ανεμοδείχτες του λέει φθαρμένοι
ξεπερασμένοι τώρα απ’ τον καιρό
λάθος τη σκούνα γυροφέρνουν
μες στων ανέμων τον άγριο χορό.

Φυλές, ανθρώπινα ποτάμια
ως θάλασσες κυριεύουν τις στεριές
ξεπλένοντας από τους χάρτες των αιώνων
όσια κι αξίες, ως φωτιές.

Τρέμουν συθέμελα πατρίδα μου οι αρμοί σου.
Το ξέρεις πως «αλώνεσαι» σιωπάς.
Το βλέμμα σου στο μέλλον έχεις στραμμένο,
τ’ οραματίζεσαι κι αχνά χαμογελάς.

Το αιώνιο χωνευτήρι είσαι συ
που όσους χωρέσει ειρηνικά θα εκπολιτίσει.
Στο πνεύμα σου σαν ποιος ν’ αντισταθεί;
Υπομονή απεργάζεσαι κι ο χρόνος θα γυρίσει.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 210

48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Για τη δική μου Νίκη

                              Χρήστος Ν. Καραγκούνης

Τρεις εβδομάδες πάλεψε ο χάρος πριν σε πάρει
αυτός δεν σε λυπήθηκε, δεν σου έκανε τη χάρη.

Από καιρό σε έψαχνε τα χνάρια σου είχε χάσει
πήρε παγανιά τα βουνά κοντά σου για να φτάσει.
 
Μες τον Ισθμό σταμάτησε λίγο να ξαποστάσει
στην Κόρινθο σε έμαθε και τρέχει να προφτάσει.

Εκεί σε βρήκε ανήμπορη στου πόνου το κρεβάτι
αυτός ο σκληροτράχηλος που το είχε βάλει άχτι.

Σαν τα θεριά παλέψατε με τους δικούς του ορούς
στο καναβάτσο σε έριξε που ήταν στενός ο χώρος.

Το χέρι εγώ σου κράταγα για να μη νιώθεις μόνη
τα δάκριά μου έτρεχαν επάνω στο σεντόνι.

Ούτε λεπτό δεν σε άφησα να φύγω από κοντά σου
γι’ αυτό πληγώθηκα βαριά που είμαι μακριά σου.

Βασανισμένη έφυγες χωρίς πολλές αισθήσεις
δώδεκα χρόνια δίσεκτα σου έδινα εγώ τις λύσεις.

Εμείς που σε αγαπούσαμε ποτέ δεν σε ξεχνάμε
όπου και να βρισκόμαστε για εσένα θα μιλάμε.

Να είναι το χώμα σου ελαφρύ αυτό που σε σκεπάζει
το θέλω να είναι ανάλαφρο το σώμα σου να αγιάζει.
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Αφιέρωμα στον αδελφό μου που υπηρετεί στον Έβρο
                                               Σιλουανός Πάτσαλος

Ψηλά πάνω στη γέφυρα, στη γέφυρα του Έβρου,
υπάρχει πάντ’ ένας σκοπός με τ’ όπλο του στο χέρι,
για να κοιμούνται οι Έλληνες χωρίς ν’ ανησυχούνε,
να βλέπουν όνειρα καλά, δίχως στρατούς και μάχες.
Είν’ ό στρατιώτης άγρυπνος, φύλακας των συνόρων
και μοιάζει των Άγιων μας κι’ όλων των Αρχαγγέλων,
που με φροντίδα περισσή φυλάσσουν τά παιδιά τους,
απ’ των εχθρών τά σχέδια που θέλουν την Ελλάδα.
Είν’ ο σκοπός ακοίμητος, προστάτης των συνόρων,
προστάτης της Πατρίδας μας της χιλιοδοξασμένης.
Κοίτα δεξιά, κοίτα ζερβά, κοίτα γύρω τριγύρω,
κοίτα προς την Αγιά Σοφιά τα μέρη τα δικά μας.
Ψηλά πάνω στη γέφυρα, παρέα με τη νύχτα,
παρέα με τη μοναξιά, του φεγγαριού τη λάμψη,
ένας στρατιώτης εύχεται κι αυτός για την Ελλάδα
και η ευχή του γίνεται των τσακαλιών ο ύμνος.
...........................................................................................
Νά τόν άκούσει ό εχθρός και νά πισωπατήσει.

Πατημασιές
                                  Αγλαΐα Σεργίου

Στες δυσκολίες της ζωής, στην άμμο περπατούσα
τζι’ άμα εγύρνουν πίσω μου, πατημασιές θωρούσα.
Ενόμιζα πως ο Σταυρός, ήταν ολόδικός μου
τζιαί πως με εγκατέλειψεν ο πλάστης τζιαι Θεός μου.
Απόρουν ποιος μ’ ακολουθεί, κάθε που επροχώρουν
τζιαι τέσσερεις πατημασιές, που πίσω μου εθώρουν.
Σε μιαν στιγμήν μου δύσκολην που ’σβήννεν η ελπίδα
έψαχνα τες πατημασιές, αλλ’ όμως δεν τες είδα.
Στον φόβον μου ελύγισα τζιαι φώναξα «Θεέ μου!»
γιατί με εγκατέλειψες, να σε ρωτήσω πε μου;
Τζιαι τότε άκουσα φωνήν τζιει που’ν το καρτερούσα
τζι είπεν μου: «Που κινδύνευες, στους ώμους σε κρατούσα.
Δίπλα σου πάντα βρίσκουμουν, γιατί εαπελπίστης;
Τζι αμέσως αντιλήφθηκα, την δύναμην της ΠΙΣΤΗΣ!
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Χωρισμός

                              Αντώνιος Μικέλης

Απ’ τους γονιούς μου έφυγα κοντά σου για να ζήσω,
γυναίκα σου και σύντροφος πολύ να σ’ αγαπήσω,
τη μάνα που με γέννησε για χάρη σου ξεχνάω,
μα ζω συνέχεια μόνη μου και πάντοτε πονάω.

Γιατί με εγκατέλειψες σε πλάνεψε μια άλλη,
τη ’μέρα που σε δρόσισε εκεί στο ακρογιάλι,
σαν χάιδεψε το σώμα σου το άσπρο της το κύμα
και στο μυαλό σου πέρασε των ταξιδιών το σήμα.

Σε μέθυσε, σε μάγεψε, δεν το πιστεύω ακόμα,
σε πλάνεψε το γαλανό και τ’ άσπρο της το χρώμα
και συ την πίστεψες, θαρρείς, πως ήταν πριγκιπέσα.
Αχ! ξελογιάστρα θάλασσα και θάλασσα μπαμπέσα.

Κι ένα μαγιάτικο πουρνό μού έφυγες χαρά μου,
φαρμάκι πέφτει στην καρδιά, φρίκη στα όνειρά μου,
με τον καημό της απονιάς της μοναξιάς μαράζι,
μια νοσταλγία γυρισμού το στήθος μου σπαράζει.

Δεν φθάνει αυτός ο χωρισμός μα προχωρεί ακόμα,
αλλού η σκέψη, η ψυχή, κι αλλού είναι το σώμα,
στο σπίτι είν’ το σώμα μου κι ο νους μου στο καράβι
και μες στα μάτια της ψυχής χρυσή ελπίς ανάβει.
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Σκληρή αλήθεια...

                             Λευτέρης Χ. Αρμελινός

Η ιστορία ποτέ δε λαθεύει παρελθόν με παρόν σίγουρα δένει, απ’ αυτήν παίρνεις μαθήματα 
[για ν’ αποφεύγεις στη ζωή τα... παθήματα.

Σαν νεοέλληνες συχνά κομπάζουμε για το ένδοξο παρελθόν και ελάχιστα σήμερα κάνουμε
[για το έρημο το παρόν.

Τα φώτα που δώσαμε κάποτε στον πολιτισμό, τα αντιστρέψαμε σε σκοταδισμό.
Για Αναγέννηση πάσχιζαν τα ευρωπαϊκά κράτη και εμείς με της τουρκιάς το βάρος στην πλάτη...

Μετά από τέσσερις αιώνες τάχα ξυπνήσαμε, ενώ βολεμένοι στο “δοβλέτι” καθίσαμε...
Στους αγώνες του ’21 και μετά άρχισε το “φάγωμα”, για πολλά χρόνια μείναμε στης προόδου
 [το “πάγωμα”.
Η Ελλάδα όμως όπως λένε ποτέ δεν πεθαίνει... και στους δύο πολέμους μπαίνει, θέλει δε θέλει.
Και πληρώνει το τίμημα της επαίσχυντης μάχης, γράφοντας ιστορίες... έτσι για να ’χεις.

Μετά τον “απείρου κάλους” αχαρακτήριστο “σπαραγμό”, μπαίνουμε στον Βασιλο-Δημοκρατικό-
[Σοσιαλισμό

αποκομίζοντας μια 7χρονη “φτιαχτή” δικτατορία, ώσπου ήρθε η ανατολή του κράτους απ’ τη
[δύση της Ευρωπαιοκρατίας.

Την ωραιότερη χώρα στο μάτι βάλανε οι δυτικοαστοί μακρόχρονα να κατακτήσουνε δανείζο-
[ντας, πτωχεύοντας την... χαμογελαστοί.

Βάζοντας τους ταγούς μας που απλόχερα δώρα μας δώσανε, τάχα πως μας αγαπάνε, στα
[μνημόνια μας κατάντησαν και στη φτώχεια... και άστα να πάνε...

Μετά βαΐων και κλάδων στην ευρωπαϊκή ένωση μας έριξαν, σε πέλαγα χωρίς να ξέρουμε
[μπάνιο μας... έπνιξαν...

Είχαν τον τρόπο τους όμως με το ΔΝΤ εμπλεκόμενοι, τοκογλυφικά όλοι μαζί, πίσω να πά-
[ρουν το δάνειο συνεργαζόμενοι.

Η Ελλάδα όπως είπαμε ποτέ δεν πεθαίνει... έχουμε όμως μνήμη κοντή και ποτέ δε μαθαίνει... 
Απ’ τα λάθη που κάναμε πρέπει να δούμε, στα παιδιά μας πόσο φταίξαμε πρέπει να... πούμε.

Έρχονται όπως πάντα σαν “καινούριοι προστάτες”, και ζητούν εναγώνια... “ψηφοπαραστάτες”... 
Να μας σώσουν “αυτή τη δύσκολη ώρα”, απ’ τη ανίατη πάθηση που έβαλαν δυστυχώς αυτή

[τη χώρα.
Η ελπίδα όμως ποτέ δεν πεθαίνει. Και τη μνήμη μας σβήνει, έτσι το θέλει...
Και στο άγνωστο πέλαγος τον πολίτη θέλγει η μνήμη, στα φτερά θέτει, των κοράκων ταγών

[μας τα... σμήνη
Υ.Γ. Άποψη απλού πολίτη... Θα επιθυμούσα ΟΜΩΣ... να έχω ΛΑΘΟΣ!!!
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Αν έπαιρνα άλλο τρένο...
Αν κατέβαινα σε άλλο σταθμό...
Αν είχα άλλη βαλίτσα...
τώρα δεν θα ήμουν εδώ.

Αν έπαιρνα άλλο λεωφορείο...
Αν κατέβαινα στην προηγούμενη στάση...
Αν είχα ξεχάσει να πάρω εισιτήριο...
τώρα θα βρισκόμουν αλλού.

Αν έπαιρνα άλλο αεροπλάνο...
Αν έχανα την πτήση...

Αν ξέχναγα τις βαλίτσες...
τώρα θα ήμουν σε άλλους ουρανούς.

Αν ακολουθούσα άλλο μονοπάτι...
Αν έκανα άλλη διαδρομή...
Αν άλλαζα πορεία... 
ώρα θα ήταν όλα διαφορετικά.

Ποτέ όμως δεν θα το μάθω το τέλος.
Αν, Αν, Αν... Αν είχα άλλο δρόμο... 
Ποιος το ξέρει;
Σημασία έχει ότι τώρα είμαι εδώ!

Αν...

                             Ελένη Καμπά

Μια βόλτα

                            Μάριαμ Συρεγγέλα

Πάμε λοιπόν εμείς οι δύο
μια βόλτα μέσ’ τον κήπο τώρα 
που ’πεσε το βράδυ:
Στου τοίχου τη σκιά πήζει το σκοτάδι
και ψάχνω το στόμα σου γυμνό.
Ένα χάδι –
γονάτισε στα πόδια μου να πιεις
κι έλα αργά,
            δίχως να βιαστείς,
έλα ψυχή μου,
            μέσα μου να βυθιστείς.

Το φεγγάρι ξεμέθυσε,
βαρέθηκε
και έδυσε.

Έλα, σήκω,
να κατέβεις τα μαρμαρένια σκαλοπάτια,
βόλτα να σε πάω μέσ’ τα υπόγεια
                                       και μονοπάτια,
εκεί που νυχτοπερπατούν δαιμόνοι
και μυστικά πουλούν,
εκεί όπου γερασμένοι οι θεοί 
πεθαίνουν μόνοι.
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Ένα παιδί της Κατοχής μιλάει για τον Ε.Ε.Σ.

Δεν εκπλαγήκαμε, γιατί τον 
τελευ ταίο καιρό οι δυσάρε-
στες εκπλή ξεις κατάντησαν 

καθημερινό φαινόμενο στην Ελλάδα, 
διαβάζοντας πως ο Διεθνής Ερυθρός 
Σταυρός (ΔΕΣ) έδωσε τελεσίγραφο 

Φρίξος Δήμου
στον ελληνικό να τακτοποιήσει τις 
εκκρεμότητές του (αλλαγή κατα-
στατικού και άνοιγ μα για νέα στε-
λέχη) και στη συνέχεια τον απέβαλε 
από τη Διεθνή Ομοσπον δία Ερυθρών 
Σταυρών! Έτσι, εκτός από το ηθικό 
ράπισμα, θα διακοπεί και η τόσο 
αναγκαία, γι’ αυτό τον καιρό, χρη-
ματοδότηση!

Και να σκεφθεί κανείς πως ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) 
από την ίδρυσή του το 1877 προσέ-
φερε πλείστες και άριστες υπηρε-
σίες στη χώρα, στον πόλεμο και στην 
ει ρήνη, ήταν πάρα πολύ κοντά στον 
ελβετικό, που πάντοτε βοηθάει την 
πατρίδα μας.

Εμείς οι παλιοί, τα παιδιά της Κα-
τοχής δηλαδή, δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ με τι πείνα και λαχτάρα περι-
μέναμε (τη ζοφερή εκείνη εποχή που 
«...τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλά-
κωνε η σκλαβιά») στο συσσίτιο του 
ΕΕΣ τα μπιζέλια ή το χυλό από κα-
λαμποκάλευρο. Βλέπαμε τις εθελό-
ντριες αδελφές και τους ανθρώπους 
του ΕΕΣ σαν φύλακες αγγέλους! 

Και ήταν γιατί φύλαγαν κυριολε-
κτικά το καζάνι από τους «επιτήδει-
ους» που έκλεβαν τα μισοβρασμένα 
όσπρια, τα στεγνώνανε στον ήλιο 
και τα πουλούσαν στη μαύ ρη αγορά! 
Υπήρχε μάλιστα και σχετικό τρα-
γουδάκι: «Θα πάω να το πω / στον 
Ερυθρό Σταυρό / πως είσαστε συνέ-
ταιροι κι δυο / Εσύ με το ρολό που 
κλέβεις το χυλό / και κάνεις παπου-
τσάκι με φελλό».

Υπενθυμίζεται πως παλιότερα 
πρώτες βοήθειες στην Αθήνα παρέ-
χονταν από το μοναδικό σταθμό του 
ΕΕΣ, που βρισκόταν στην οδό 3ης 
Σε πτεμβρίου, και τα αυτοκίνητά του 
μεταφοράς ασθενών τα ονομάζουμε... 
«πρωτο-βοηθειά!».

Και κλείνοντας υπογραμμίζεται 
ότι οι Έλληνες ναυτικοί θα είναι 
πάντα ευγνώμονεε στον ΕΕΣ για 
την ιατρική βοήθεια που τους πα-
ρείχε, παρά τις πενιχρές τηλεπικοι-
νωνιακές συνθήκες της εποχής εκεί-
νης, όταν ταξίδευαν στους ωκεα-
νούς.

Ευελπιστούμε πως οι «δύο Ερυ-
θροί Σταυροί» θα τα βρουν τελικά 
μεταξύτους κι ακόμη θα ξεκαθαρί-
σει ο δικός μας από τα δικαστήρια 
και μέσα από τους κόλπους του 
ΔΕΣ και δικαιωμένος από την ελλη-
νική δι καιοσύνη θα συνεχίσει αλλά 
επαυ ξημένα το ανθρωπιστικό του 
έργο. 
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Σε κάποια εποχή όχι και πολύ παρωχη-
μένη, γύρω στο 63-64, σ’ ένα χωριό της 
ακριτικής Αλεξανδρούπολης έκανε τη 

θητεία του ο γιος της κας Αραχθινού. Σε μια 
από τις εξόδους του στο χωριό και ενώ

Κίμων Μπαρτζώκας
χάζευε μαζί με τους συναδέλφους του ξεπε-
τάχτηκε από μια μάντρα ένα μαντρόσκυλο, 
τον άρπαξε από το μπατζάκι του παντελο-
νιού, του ξέσκισε το παντελόνι και του γρα-
τζούνισε λίγο το καλάμι του ποδιού του. Πέ-
ρασαν τα λίγα λεπτά της σαστιμάρας και της 
σύγχυσης και εκτός από λίγες βρισιές που 
εκτόνωσαν την κατάσταση στην ιστο ρία δεν 
δόθηκε συνέχεια. Επιστρέφοντας το βράδυ 
στο στρατόπεδο ο στρατιώτης, ο νοσοκόμος 
του Τάγματος του επέστησε την προσοχή μή-
πως ο σκύλος ήταν λυσσασμένος, οπότε θα 
έπρεπε να γίνει ανάλογη θεραπεία. Προς 
στιγμή θορυβήθηκε με τα λεγόμενα του νοσο-
κόμου, αλλά δεν έδωσε και μεγάλη σημασία. 
Έγραψε στη μάνα του στην Αθήνα τα καθέ-
καστα και της ξεφούρνισε και το ενδε χόμενο 
ότι μπορεί να λυσσάξει!

Απ’ τη στιγμή που διάβασε το γράμμα η 
κα Αραχθινού ένιωσε τη φωτιά στα δικά της 
μπατζάκια. Μια και δυο ξεκίνησε για την 
Αλεξανδρούπολη και με την άφιξή της εκεί τα 
πράγματα έγιναν σοβαρά. Η ανησυχία επιτά-
θηκε, ο χρόνος μέσα στον οποίο έπρεπε να 
γίνει η θεραπεία είχε περάσει, οπότε όλες οι 
ελπίδες αφέθηκαν στο Θεό. Ο γιος μέσα στη 
μονάδα, η μάνα βολεύτηκε σε κάποια οικογέ-
νεια στο χωριό. Όλες τώρα οι προσπάθει ες 
στράφηκαν στο να βρεθεί ο σκύλος για να 
διαπιστω θεί αν ήταν άρρωστος, αλλά οι προ-
σπάθειες αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλε-
σμα. Οι ημέρες πέρναγαν, ο κρίσι μος χρόνος 
εκδήλωσης της λύσσας πλησίαζε, η αγωνία 

μεγάλωνε και ο φόβος αποκορυφώθηκε όταν 
τον γιο τον έπιασαν κάτι κοψίματα, χλώμιασε, 
έκανε και λίγο πυρετό και ένιωθε και πολλές 
κομάρες. Το πράγμα ανη σύχησε όλους και 
πρώτα απ’ όλα το γιο της Αραχθινού:

–Μάνα, θα λυσσάξω, μην αμφιβάλεις καθό-
λου.

–Φουρτούνα που μου άναψες, γιόκα μου.
Κατέφυγαν στο γιατρό του Τάγματος για 

πολλοστή φορά αλλά και εκείνος παρ’ όλο 
που τους είχε διαβε βαιώσει ότι δεν πρέπει ν’ 
ανησυχούν, αυτή τη φορά τα συμπτώματα του 
στρατιώτη θορύβησαν και τον ίδιο.

–Κάντε κάτι, γιατρέ, χάνω το παιδί μου, 
δεν το βλέπετε;

–Κάνω ό,τι μπορώ, κυρία μου. Πάρτε ένα 
εισιτή ριο για το Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Μια και δυο στη Θεσσαλονίκη αυθημερόν.
–Γιατρέ, το παιδί μου λύσσαξε, ήταν τα 

πρώτα λόγια της μάνας στον καινούργιο για-
τρό που τον εξέτασε.

–Έχει καμιά μανία να θέλει να δαγκώσει; 
είπε κάπως ειρωνικά ο γιατρός.

–Όχι, αλλά να...
–Ηρεμήστε, κυρία μου, δεν έχει τίποτα ο 

γιος σας. Το σύνδρομο του φόβου έχει και με 
μια ηρεμιστική ένεση θα συνέλθει αμέσως.

Άστραψε από χαρά η μάνα και όρμησε να 
φιλήσει τα χέρια του γιατρού.

–Πεθάναμε από το φόβο μας, γιατρέ. Νιώσαμε 
κοσμοχαλασιά, καταλαβαίνετε τη θέση μας;

Ο κρίσιμος χρόνος είχε περάσει. Ο γιος 
συνήλθε με την ένεση, αλλά επέμενε ότι 
ένιωσε και λίγο λυσσασμέ νος... και για να το 
ξεχάσει πήρε και μια αδειούλα να συνοδεύσει 
και τη μάνα στην Αθήνα.

Την υπερβολική αγάπη και την υπερπρο-
στασία την πλήρωσε για καλά η κυρία Αρα-
χθινού, όπως θα μπορού σε να την πληρώσει 
και ο καθένας μας. 

Μάνα, λύσσαξα!...
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Απουσία

                           Χαρίκλεια Ρίζου

To σώμα μου τυλίγω στο παλτό σου
κι η νοσταλγία απλώνει γύρω σαν φωτιά.
Ψηλά να φτάσω, ήταν πάντα τ’ όνειρό σου
κι είναι τα λόγια σου στη σκέψη μου καρφιά.

Το σχήμα σου σκαλίζω στον αέρα.
Κι ύστερα, αγκαλιάζω το... κενό!
Αχ! και να σ’ έβλεπα για μια στιγμή, πατέρα!
Πόσα πολλά θα είχα, τώρα, να σου πω.

Στο βλέμμα σου έβλεπα, πάντα, το ουράνιο τόξο
και ξάνοιγε ο σκοτεινός μου... εαυτός.
Με μάθαινες να είμαι αετός! Και να προκόψω.
Μα, τώρα, νιώθω σαν σχισμένος... χαρταετός!

Στης άνοιξης την αγκαλιά κοιμάσαι.
Ήπιες της λήθης το αμίλητο νερό.
Αστέρι έγινες και πια, δεν με θυμάσαι.
Μα, εγώ ακούω της φωνής σου την ηχώ!

Και δεν φοβάμαι πια, μπαμπά, μήπως σε χάσω,
όπως φοβόμουν, όταν ήμουνα μικρή.
Μα, αλήθεια, τρέμω, αλήθεια, μήπως σε... ξεχάσω
και σβήσει μέσα μου η γαλήνια σου μορφή.
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Εξόριστου μύθου άφατη γέννα,
λάμψης ποτήρι διάφανου γρίφου,
στιγμής εννιάμηνης λέξη μικρή.

Κομμάτια βημάτων έκρηξης κόσμου,
επτάζυμου πόθου άφωνη πύλη,
ήχων κλειδί μοιρασμένης σιωπής.

Κόκκινο σάλι άγνωστου κύκλου,
ίχνος χορού σάρκας ανέμου,
πάμφωτο κράμα πρόβας παλμών.

Χρυσάνθεμο ήλιων

                             Γιάννης Τσούτσιας

Ορθόστηθη γύμνια ασάλευτου κρίνου,
Έσπερου γράμμα ανίκητης μνήμης,
πρώιμου ονείρου προσπέρασμα αφής.

Δίχτυ ουρανού νύχτας αρχαίας,
όαση φλόγας ώρας δεμένης,
ρίγους Αυγούστου χάδι χρησμού.

Κόρη της ανατολής,
αγκάλιασέ με, κόψε με,
πάρε με μέσα σου και ένωσέ με...

Πορεία στο χρόνο και χώρο

                             Μαίρη Τσούτσια

Τραγικών ποιητών το απάνθισμα
ζωοφόρων ηχούν οι παιάνες.

Στη γιορτή των ονείρων παρασύρομαι
σέρνοντας πρώτη εγώ το χορό.

Στης αυγής του ήλιου
λαμπυρίζουν τα μάρμαρα,
στραφταλίζουν στα νερά του Αιγαίου.

Σημαία μας η Νίκη της Σαμοθράκης
ξεπηδά απ’ των κυμάτων τον αφρό
περήφανα, γενναία, ωραία.

Των προγόνων τα χαμόγελα
είναι πάντα εδώ.
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Κάποτε, στα χρόνια τα περασμένα, 
ξεκίνησαν από το χωριό δύο χω-
ριανοί, για να πάνε σε ένα δι-

πλανό χωριό για ένα συμπεθεριό. Ο προ-
ξενητής ήταν ηλικιωμένος, γύρω στα 

Κων. Δ. Ράμμος
εβδομήντα χρονών, και ο ενδιαφερόμε-
νος για νύφη, ο ανεψιός του προξενητή, 
γύρω στα πενήντα, μπορεί και παρα-
πάνω, ζωντοχήρος. Τον είχε παρατήσει η 
γυναίκα του.

Στο δρόμο από το χωριό μέχρι να 
φτάσουνε στο άλλο χωριό που ήτανε η 
υποψήφια νύφη, συνεννοήθηκαν και κα-
νόνισαν τι θα έκανε ο υποψήφιος γα-
μπρός σε περίπτωση που δεν θα έβρισκε 
τη νύφη της αρεσιάς του και δεν θα 
ήθελε να γίνει το συνοικέσιο.

Είπαν λοιπόν να συνεννοηθούνε συν-
θηματικά και κανόνισαν:

Αν η νύφη άρεσε του υποψηφίου γα-
μπρού, δεν θα ζητούσε τσιγάρο από τον 
προξενητή, θα κάπνιζε από τα δικά του, 
οπότε ο προξενητής με τη σειρά του θα 
κανόνιζε να γίνει το συνοικέσιο.

Αν όμως ο γαμπρός είχε αντίρρηση 
και δεν συμφωνούσε, τότε και μόνο θα 
ζητούσε τσιγάρο από τον μπάρμπα τον 
προξενητή και ο προξενητής με τον 
τρόπο θα χαλούσε το συνοικέσιο, ζητώ-
ντας προίκα ασήκωτη και χωράφια 
πολλά, εκτός από τα γιδοπρόβατα και 
έτσι η δουλειά θα χάλαγε από μόνη της. 
«Έτσι ανιψιέ θα κάνουμε! Κατάλαβες;» 

«Το κατάλαβα μπάρμπα! Τι χαζός είμαι; 
Για χαζό με έχεις». «Έτσι θα συνεννοη-
θούμε και δεν θα μας πάρουνε είδηση».

Τα είπαν, τα ξαναείπαν στο δρόμο και 
δεν άργησαν να φτάσουν στο χωριό της 
νύφης.

Πήγαν, είδαν, κάθισαν, έφαγαν και 
ήπιαν, όσο ήθελαν και ήρθε η ώρα να τα 
συζητήσουν για το συνοικέσιο. Του κάνει 
νόημα ο προξενητής και ο υποψήφιος 
γαμπρός με νόημα του είπε ότι του 
άρεσε η υποψήφια νύφη, του άρεσε γιατί 
εκτός από τα άλλα προσόντα της ήτανε 
και ομορφούλα.

Πάνω στο μεράκι του ο γαμπρός και 
ενώ ο προξενητής άρχισε να κάνει λόγο 
και για συμπεθεριά για το κορίτσι, σηκώ-
νεται ο γαμπρός και ζητάει τσιγάρο. Ξέ-
χασε ο έρμος τι είχανε κανονίσει στο 
δρόμο όταν πηγαίνανε. Ο θείος του τα 
έχασε!... Έμεινε με το στόμα ανοιχτό!... 
Δεν περίμενε τέτοια αντίδραση από τον 
υποψήφιο γαμπρό, αφού του έκανε νόημα 
νωρίτερα και του είπε ότι την θέλει την 
κοπέλα. Τι στην ευχή να είδε απότομα 
και το μετάνιωσε τόσο γρήγορα; Είπε 
από μέσα του!... Δεν ήξερε τι να κάνει!...

Τον κοίταξε καλά, τον ξανακοίταξε, τον 
ρώτησε αν πράγματι θέλει τσιγάρο, του 
είπε γιατί δεν καπνίζει από τα δικά του, 
αφού ο καπνός στην καπνοσακούλα του 
είναι ο ίδιος με τον δικό του, αλλά πού... 
ο ανεψιός να θυμηθεί αυτά που είχανε 
συνεννοηθεί στο δρόμο!... αυτός το βιολί 
του, και εξακολουθούσε να ζητάει τσιγάρο 

Το τσιγάρο και το συμπεθεριό
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από τον μπάρμπα του τον προξενητή. 
Πάνω στον ενθουσιασμό και το μεράκι 
του για την νύφη, τα ξέχασε όλα και δεν 
θυμήθηκε τη συμφωνία, ξέχασε το σύν-
θημα και το παρασύνθημα. Τότε ο καημέ-
νος ο μπάρμπας, βλέποντας την επιμονή 
του για το τσιγάρο, άλλαξε κουβέντα και 
με τον τρόπο του χάλασε το συνοικέσιο. 
Έτσι για ένα τσιγάρο και επειδή ο γα-
μπρός ξέχασε το παρασύνθημα και το 
σύνθημα, έμεινε χωρίς γυναίκα.

Τον έφαγε το μεράκι και το έρμο το 
τσιγάρο.

Βλέπετε το τσιγάρο δεν χαλάει μόνο 
την υγεία, αλλά και τα συμπεθεριά, από 
την κακιά συνεννόηση μεταξύ των αν-
θρώπων. Ανεψιός και μπάρμπας γύρισαν 
στο χωριό άπρακτοι.

Στο δρόμο της επιστροφής, το τι 
άκουσε ο ανεψιός από τον μπάρμπα, δεν 
λέγεται, άκουσε τον αναβαλλόμενο, 
τώρα μάλιστα που ο μπάρμπας είχε και 
δίκιο, αφού ο μπάρμπας και τον καλό 
καιρό χωρίς αιτία κατέβαζε τα Άγια από 
τη θέση τους. Τι να πούμε τώρα που είχε 
δίκαιο ο άνθρωπος και τον έφερε σε 
τόσο δύσκολη θέση.

Μόνο που δεν τον έδειρε, όχι γιατί δεν 
το ήθελε, αλλά γιατί δεν μπορούσε, 
επειδή τα χρόνια του ήτανε πολλά και 
τα κουράγια του λίγα.

Η ιστορία αυτή είναι πραγματική και 
τώρα οι πρωταγωνιστές της δεν υπάρ-
χουν.

Ας τους συγχωρήσει ο Θεός και οι άν-
θρωποι. 

Σαν τρεχαντήρι που γλυστρά
          στης θάλασσας τη ράχη
κι αγάλι-αγάλι χάνεται
          στ’ ορίζοντα τον κύκλο.
Έτσι κι εσύ αποθυμιά
          ολόιδια μου μοιάζεις
που απ’ τα μάτια μου περνάς
          στης λησμονιάς τον ίσκιο.

Κ’ ενώ θαρρώ πως πέρασες
          και χάθηκες για πάντα
μέσ’ της ψυχής το πέλαο
          και πάλι ξεπροβάρεις

κι από σκιούλα άφαντη
          τρεχαντηράκι πάλι
στο λιμανάκι της ψυχής
          έρχεσαι και φουντάρεις.

Και τότ’ εσύ επιθυμείς
          αυτά που σε προστάζει
και σε μεγάλο βάσανο
          το λογισμό σου βάζει.

Τρεχαντηράκι ολόιδιο
          αποθυμιά μου μοιάζεις
π’άλλοτε χάνεσαι μακριά
          κι άλλοτε δίπλα αράζεις.

Αποθυμιά

                             Γιάννης Γαβαλάς
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Στην ορεινή Αρκαδία ζούσε κά-
ποτε η νύμφη Καλλιστώ. Ήταν 
πανέμορφη και πολύ περή-

φανη. Δεν ήθελε να παντρευ τεί κα-
νέναν νέο από αυτούς που τη ζητού-

Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση
σαν σε γά μο. Βασιλόπουλα από όλη την 
Πελοπόννησο την ήθελαν για γυναίκα 
τους. Ακόμα και θεοί την ήθε λαν. Μα η 
Καλλιστώ προτιμούσε να μείνει αγνή, 
σαν τη θεά Άρτεμη. Γι’ αυτό, πήγε στην 
ακολουθία της θεάς και γύριζε στα 
δάση μαζί της κυνηγώντας άγρια θη-
ρία.

Μια μέρα όμως την είδε ο Δίας, 
που τα βλέπει όλα ψηλά από τον 
Όλυμπο. Και κατεβαίνει στην Αρκα-
δία. Κρύβεται πίσω από μια καστα-
νιά και τη στιγμή που περνούσε η 
Καλλιστώ την αρπάζει στην αγκα-
λιά του. Εκείνη προσπαθεί να του 
ξεφύγει, μα ο Δίας είναι πιο δυνατός 
και η αγάπη του μεγάλη για την πε-
ρήφανη νύμφη.

Από κείνη τη μέρα ο Δίας κατέ-
βαινε συχνά στην Αρκαδία και συ-
ναντούσε την αγαπημένη του. Η 
Ήρα, σαν το ’μαθε, οργίστηκε. Και 
ήθελε να κάνει κακό στην Καλλιστώ. 
Και ο Δίας, για να προφυλάξει την 
Καλλιστώ από την οργή της γυναί-
κας του, τη μετα μόρφωσε σε αρ-
κούδα.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και η 

Καλλιστώ γέννησε το παιδί του Δία, 
το μικρό Αρκτούρο. Μα, μόλις γεν-
νήθηκε, ξαφνικά έγινε άφαντος.

Η Καλλιστώ δεν έπαψε ούτε 
στιγμή να ψάχνει να βρει το παιδί 
της. Μέρα και νύχτα γύριζε στα 
βουνά και στα λαγκάδια ψάχνοντας. 
Μα τίποτα. Η Ήρα τη βασάνιζε. 
Γιατί εκείνη είχε πάρει το παιδί από 
κοντά της. Η Καλλιστώ έκλαιγε με 
δάκρυα πικρά. Παρακα λούσε τους 
θεούς να τη λυπηθούν και να τη 
βοηθή σουν να βρει το μοναχοπαίδι 
της. Μα τίποτα.

Μέρα με τη μέρα, τα χρόνια πέ-
ρασαν. Η Ήρα μα λάκωσε. Και απο-
φάσισε να φανερώσει τον Αρ-
κτούρο.

Έτσι, μια μέρα η Καλλιστώ αντά-
μωσε το παιδί της. Πήγε να το αγκα-
λιάσει με τρυφερότητα. Μα ο Αρ-
κτούρος δεν τη γνώρισε. Και, μην 
ξέροντας πως είναι η μητέρα του, 
φοβήθηκε. Πήρε λοιπόν το τόξο του, 
τη σημάδεψε και ήταν έτοιμος να 
ρίξει το βέλος.

Την ίδια στιγμή όμως παρουσιά-
ζεται ο Δίας και φανερώνει στον Αρ-
κτούρο το μυστικό. Κι έπειτα παίρ-
νει μάνα και γιο κοντά του, στον ου-
ρανό. Η Καλλιστώ έγινε αστερισμός, 
η Μεγάλη Άρκτος, και ο Αρκτούρος 
ένα αστέρι κοντά της. 

Δίας και Καλλιστώ
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ΗΘέτις ως θεά γνώριζε από πριν 
πως θα σκοτωνόταν ο μονάκρι-
βος γιος της, Αχιλλέας, αν συμ-

μετείχε σε πόλεμο. Για να αποφύγει ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο, τον έστειλε ντυμένον 

Νίκος Κακαϊδής
κοριτσίστικα στη Σκύρο, στο βασιλιά 
του νησιού Λυκομήδη, για να ανακατευ-
τεί με τις επτά κόρες του και να χαθούν 
τα ίχνη του. Εκεί, ο Αχιλλέας ερωτεύ-
τηκε μια από τις κόρες του Λυκομήδη, τη 
Δηιδάμεια ή Πύρρα που πήρε την προ-
σωνυμία αυτή από τα ξανθοκόκκινα, σαν 
το χρώμα της φωτιάς, μαλλιά της.

Καρπός αυτής της σχέσης υπήρξε ο 
γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος ή Πύρ-
ρος, που κληρονόμησε το χρώμα των 
μαλλιών της μητέρας του.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο πα-
νούργος βασιλιάς της Ιθάκης, Οδυσσέας, 
όταν έκανε τη στρατολογία για τον τρω-
ικό πόλεμο, έφθασε στη Σκύρο και επι-
σκέφθηκε τις κόρες του βασιλιά Λυκο-
μήδη, μεταμφιεσμένος σε πραματευτή. 
Στην πραμάτεια του υπήρχαν αντικεί-
μενα γυναικείου καλλωπισμού (χτένες, 
καθρεφτάκια κ.λπ. και ένα σπαθί που 
κέντρισε το ενδιαφέρον του Αχιλλέα και 
τον πρόδωσε. 

Με τον τρόπο αυτό ο Αχιλλέας στρα-
τολογήθηκε στον Τρωικό πόλεμο και τον 
ακολούθησε και ο γιος του, Νεοπτόλεμος 
ή Πύρρος, που τότε ήταν μόλις 13 ετών.

Δηιδάμεια ή Πύρρα, 
η κοκκινομάλλα προγιαγιά των Ηπειρωτών από τη Σκύρο

Μετά  τη λήξη του 10ετους τρωικού 
πολέμου, που υπήρξε μοιραίος και για 
τον Έκτορα και για τον Αχιλλέα, στο 
Νεοπτόλεμο δόθηκε ως σκλάβα η χήρα 
γυναίκα του Έκτορα, Ανδρομάχη. Καρ-
πός της σχέσης αυτής υπήρξε ο γενάρ-
χης των Ηπειρωτών, ο Μολοσσός.

Όπως παρακολουθούμε στην τραγω-
δία του Ευριπίδη, «Ανδρομάχη», μετά τη 
δολοφονία του Νεοπτόλεμου από τον 
Ορέστη, το γιο του Αγαμέμνονα, η Θέτις, 
ως «από μηχανής θεά», δίνει εντολή στον 
Πηλέα να επιτρέψει στην Ανδρομάχη και 
τον μικρό γιο της, Μολοσσό, να μεταβούν 
στην Ήπειρο και να ιδρύσουν ένα  νέο 
βασίλειο, ένα νέο Ίλιον, σε ανάμνηση της 
καμένης από τους Αχαιούς πόλης.

Στο ταξίδι αυτό τους ακολουθούν ο 
αδελφός του Έκτορα, μάντης Έλενος και 
η μητέρα του Νεοπτόλεμου, Δηιδάμεια, 
που τον είχε στο μεταξύ παντρευτεί.

Στο Δεσποτικό Ιωαννίνων, λοιπόν, στη 
θέση Παλιόκαστρο, ιδρύουν το νέο Ίλιον 
που θα αποτελέσει και την αρχική κοι-
τίδα του βασιλείου των Μολοσσών στην 
Ήπειρο. Από εκεί θα επεκταθούν αργό-
τερα, στους ιστορικούς χρόνους, στην 
Πασσαρώνα, το Όρραον και την Αμβρα-
κία. 

Είναι αξιοσημείωτο το πώς οι Μολοσ-
σοί, κατά ένα θαυμαστό τρόπο, συνένω-
σαν τις αξίες και τις παραδόσεις των 
Αχαιών και των Τρώων και καμάρωναν 
για την καταγωγή τους. 
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Έτσι λοιπόν, οι βασιλείς και οι γόνοι 
της βασιλικής οικογένειας συνήθιζαν να 
έχουν τα ονόματα Νεοπτόλεμος, Δηιδά-
μεια, Πύρρος, Αιακίδης (από τη γενιά 
του παππού του Αχιλλέα), Αλέξανδρος ή 
(Πάρις), αλλά και Άδμητος, Θαρύπας, 
Αλκέτας,  Φθία κ.λπ.  

Η βασίλισσα Ολυμπιάδα είχε αρχικά 
το όνομα Πολυξένη, μιας από τις κόρες 
του Πριάμου. Φρόντισε να γαλουχήσει το 
γιο της Μεγάλο Αλέξανδρο (356-323 
π.Χ.) με όλες τις αξίες των ηρώων του 
Τρωϊκού πολέμου. Δεν είναι τυχαίο πως 
ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πάντα στις 
εκστρατείες, στο προσκέφαλό του, την 
Ιλιάδα του Ομήρου και πως όταν πά-
τησε το πόδι του στην Ασία πήγε πρώτα 
να κάνει θυσίες στην Τροία έχοντας 
πρότυπό του τον μακρινό πρόγονό του 
Αχιλλέα.

Αλλά και ο άλλος κορυφαίος στρατη-

γικός νους βασιλιάς των Μολοσσών, Πύρ-
ρος ο Α΄ (318-272 π.Χ.), που έφερε την 
προσωνυμία της μακρινής μας προγια-
γιάς Δηιδάμειας και που συμπλήρωσε 
τις πολεμικές εκστρατείες στη Δύση, 
υπήρξε πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφού η για-
γιά του Πύρρου, Τρωάδα, ήταν αδελφή 
της  μητέρας του Ολυμπιάδας.

Πράγματι, οι Μολοσσοί της Ηπείρου 
τηρούσαν με ευλάβεια τις πατρογονικές 
αρχές και αξίες, αυτές που τους έδωσαν 
ξεχωριστή θέση στην αρχαία ελληνική 
ιστορία και που εξακολουθούν, και στα 
νεότερα χρόνια, να τους καθοδηγούν 
στο δρόμο του καθήκοντος και της τι-
μής, της φιλοπατρίας, του ηρωισμού, 
της ευγενικής προσπάθειας και της αξι-
οπρέπειας. 

 

Καλημέρα λένε και
τα πουλιά πρωί
σαν κελαηδούν.
Το ανθισμένο γιασεμί
στη γλάστρα που μυρίζει.
Ο ήλιος στην ανατολή
το φως της ψυχής
που λάμπει μέσα μας.
Καμιά φορά κι η σιωπή
φωνάζει καλημέρα!

Να θυμάσαι όμως ότι
ο άνθρωπος απ’ τον συνάνθρωπο
καρτερεί αυτό το κάτι,
τη δύναμη που έχει η δική του
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
Φίλε, καλημέρα αναφωνεί.
Πες την και συ απλόχερα.
Χαρά θα δώσεις και,
ο ίδιος χαρά θα πλημμυρίσεις.

Η δύναμη της καλημέρας

                             Δήμητρα Παπαλιάκου
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Εμείς δε μιλήσαμε
με φευγαλέες ματιές
μισόλογα και γρίφους.
Το είπαμε καθαρά.
Μιλήσαμε αλήθειες
και γίναμε πιστευτοί,
με ονόματα
Αγάπη
Ειρήνη
Λευτεριά
Έρωτας
Ομορφιά
Ξεγυμνωθήκαμε
ενώπιος-ενωπίω.
Το πιο θαυμαστό γυμνό
παραμέν’ η αλήθεια.
Είν’ εκτός συναγωνισμού.
Μιλήσαμε φλογερά
με φλόγα που δεν ήταν
προσωρινή.
Με την άφθαρτη και λαμπερή,
της ψυχής μας, εικόνα.
Γι’ αυτό κωπηλάτησαν δυνατά
τα φτερά μας στις μεγάλες 
φορτούνες.

Μετά την κόπωση
αρκεσθήκαμε σε μι’ αγκαλιά
γυρμένοι στο βράχο.
Ημίγυμνοι μιλήσαμε
ξεγυμνώνοντας όλες τις λέξεις
τις ερωτικές.
Τις αφήσαμε να τις
πάρει το κύμα
για να μυρωθεί τ’ αγέρι
και να μοσχοβοληθούν
οι ερωτικοί.
Τίποτε δεν είχαμε.
Μόνο την Αλήθεια μας.
Κρίνα και ρόδα δρέψαμε
για στολισμό.
Ντυθήκαμε αγριολούλουδα
κι ομορφύναμε τον κόσμο.
Δεν επιδιώξαμε μεγαλοσύνες.
Περπατήσαμε μιλώντας.
Τ’ αγκάθια που φύτρωσαν στο
διάβα μας
τα ξεριζώσαμε
κι ανοίξαμε το δρόμο
και συναντήσαμε τη ζωή.

Πορεία στο φως
                      Γιάννης Κ. Τσώλης

Δύσβατο μονοπάτι
                      Μαίρη Νομικού-Χαρίτου

Ταλαιπωρημένη ψυχή, πονεμένη καρδιά
μαύρα μάτια από τη φλόγα της θλίψης.
Στο πρόσωπο αυλακιές μαρτυρούν τον κόπο
κάθε ρυτίδα και στεναγμός, μαρασμός και δάκρυ.
Τις δυσκολίες της ζωής μετράει η αγάπη.
Μονοπάτι δύσβατο, με αγκάθια στρωμένο
αιχμηρές πέτρες τα πόδια πονούν...
Δεν υπάρχει ξαπόσταμα...
Τρέχω να προκάνω το σκότος...
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Ο λόγος στο δρόμο

                          Σπύρος Π. Ραδίτσας

Ο χρόνος
Σκοπιά αποφάσισε να κρατήσει

η σκέψη μου.
Είναι έτοιμη να σταματήσει

τις βιασύνες των καιρών.
Όταν θυμήθηκε την ιεραρχία

του χρόνου
παρελθόν, παρόν, μέλλον,

χαιρέτησε με ιδιαίτερο σεβασμό
τις διαδρομές τους

για να επαγρυπνεί στο εξής
μ’ ένα σύνθημα που έγραψε

να μην ξεχάσει.
«Το παρόν έχει αξιοπρέπεια
όταν θυμάται το παρελθόν

και σέβεται το μέλλον».

Η συνάντηση
Θυμάσαι;

Συστηθήκαμε
σαν κοιταχθήκαμε
ολόισια στα μάτια

και πρόλαβαν τα βλέμματά μας
ν’ αγκαλιαστούν.

Οι έρωτες
Αυτό πάλι το καπρίτσιο

με τους έρωτες
ν’ απομακρύνονται

για να έλθουν
πιο πολύ κοντά σου

τι είναι αυτό;
Δεν είναι μια παραξενιά

παράξενη;

Η συνείδηση
Δεν αγρυπνούν οι συνειδήσεις

στους ανεύθυνους
ούτε μένουν ξύπνιες

στους ανυποψίαστους.
Αυτοί κοιμούνται

όπως έκαναν και χθες.
Όπως κάνουν κι απόψε.

Αν κάποια φορά οι συνειδήσεις
επιμένουν

να τους ξυπνήσουν
εκείνοι τις διώχνουν μακριά

και συνεχίσουν
ήσυχα τον ύπνο τους.
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Πρωταγωνίστρια

                          Έφη Χαντζούλη

–«Δεν κάνεις για το ρόλο της μάνας.
Δεν έχεις αποκτήσει ακόμη πείρα.
Δεν ξέρεις πώς να κινηθείς, πού να σταθείς.
Θα μιλάς ξύλινα, θα παίζεις ψεύτικα».

–«Και πότε θα γίνω κατάλληλη;
Πρωταγωνίστρια πότε θα γίνω κι εγώ;
Έφτασα αισίως τα σαράντα».

–«Να προτιμάς τους δεύτερους ρόλους,
τους τρίτους, τους τέταρτους.
Οι πρώτοι ρόλοι ταιριάζουν σε άλλους.
Εσύ είσαι πολύ αληθινή για να ’σαι η πρώτη».

Πόρνη

Βογκούσε γλυκά,
ξανά και ξανά.
Με όλους φώναζε το ίδιο.
Έφτανε στα πιο ψηλά πατώματα της ηδονής.
Τουλάχιστον κατάφερνε να τους πείσει.
Ήταν μεγάλη καλλιτέχνιδα.
Είχε ταλέντο στη δουλειά της.
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Καμιά φορά είσαι,
ένα κρύο βράδυ σκοτεινό.

Όταν μου μιλάς λάμπεις
και γεμίζει αστέρια ο ουρανός.

Τότε γίνεται η αυγή μου
ωραία με ηλιοφώς
και καλή η μέρα μου!

Μοιάζεις

                             Βαλεντίνα Ε. Μπατσάλ

Λάμπει ο ήλιος \
και η ωραία φωνή σου,
έρχεται απαλά, καθάρια,
κύμα πάνω στο δάσος.

Είσαι μια ήρεμη,
γαληνεμένη λίμνη.
Γι’ αυτό σ’ αναζητώ!...

Σε νοιώθω κοντά μου

                     Πάνος Αθ. Κοκκινόπουλος

Μάννα,
Όνειρο πέλαο η ζωή κι η σκέψη μου
δεν άντεξε το χρυσοφίλημα του ήλιου,
όταν από τον όρθρο ως το βασίλεμα
σ’ ένοιωθε ζαλωμένη τη «μεριά»
απ’ το μύλο να υψώνεις το «γέννημα»
σ’ άφατο ονειροβόλημα.
Ασβόλη στη ματιά σου δεν είχες
και ξάστερη απλωσιά της ψυχής σου το μέσα
ξάνοιγε καλοσύνη ως τα μεσούρανα
να προικίσει του νου την αξιάδα.
Κι ως θωρώ στης ψυχής μου το ξάγναντο,
νοιώθω το χάδι σου ζεστό
και με ζεσταίνει η ανάσα σου.
Πάνε χρόνοι που ’σαι «φευγάτη»·
κι όμως σ’ έχω στο πλάι μου
και σε νοιώθω κοντά μου.
Κι έτσι
κι αν τα μάτια υγραίνονται
είναι χαρά
που σε νοιώθω.
Κι ας πονάω.
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Καρούτες
Στον Ηλία Ασημακόπουλο

                     Ευθύμιος Ποντίκης

Στα χίλια μέτρα εκεί ψηλά μες στην πλαγιά, στη Γκιώνα
υπάρχει ένα μικρό χωριό απ’ τα παλιά τα χρόνια.

Χτισμένο μες στο πράσινο πίσω απ’ το Κοκκινάρι
και το στολίζουν έλατα. Σωστό μαργαριτάρι.

Νοικοκυραίοι μες στη χαρά και τη φιλοξενία.
Απ’ τα χωράφια ζούσανε κι απ’ την κτηνοτροφία.

Καρούτες λένε το χωριό που έγραψε ιστορία
για την πατρίδα, με χρυσά γράμματα και ανδρεία.

Σ’ εκείνα γύρω τα βουνά, νύχτες και μεσημέρια
στην Κατοχή, των ανταρτών υπήρχαν τα λημέρια.

Εκεί στον κάμπο τον μικρό και στην Άγια-Τριάδα
έριχναν όπλα και χρυσό Άγγλων αεροπλάνα.

Και μια μέρα που θέλησαν οι Γερμανοί να πάνε
δεν ’ξέραν το κεφάλι τους πως σίγουρα θα φάνε.

Με την αλαζονεία τους και τα θολά μυαλά τους
μες στις Καρούτες άφησαν τότε τα κόκαλά τους.

Έγινε η μάχη Αύγουστο, μέσα στο φως της μέρας
κι απ’ τους διακόσιους Γερμανούς δεν γλύτωσε κανένας.

Σώμα με σώμα πάλεψαν οι αντάρτες ΕΛΑσίτες
με τον Φεραίο αρχηγό νίκησαν τους φασίστες.

Την άλλη μέρα οι Γερμανοί πήγανε με μανία
τα σπίτια ξανακάψανε, εκτός την εκκλησία.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 210

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 67

Τα είχαν τέσσερες φορές κάψει και αφανίσει
και τις ανθρώπινες ζωές στο αίμα είχαν πνίξει.

Τότε με πόνο οι χωριανοί απ’ τις Καρούτες φύγαν.
Στον τόπο τους οι πιο πολλοί ποτέ δεν ξαναπήγαν.

Έμειναν δέκα κάτοικοι με αγάπη να φυλάνε
τα χώματα τα ιερά που όλοι προσκυνάνε.

Κι εκεί στην άκρη του χωριού όποιος διαβάτης φτάσει 
δυο λέξεις «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» μονάχα θα διαβάσει.

Εδώ κι εγώ τελείωσα με τις γραφές μου ετούτες
που λεν τη δόξα του χωριού με τ’ όνομα Καρούτες.

Δρόμοι κλειστοί
πόσο κανείς ν’ αντέξει
στον ήλιο, στη βροχή;
Δρόμοι κλειστοί, δίαυλοι δεν υπάρχουν
να μπεις μέσ’ του ανθρώπου την ψυχή
κι αυτή μάταια αναζητεί
τον όποιο Άνθρωπο
τον πόνο της να μοιραστεί.
Δρόμοι κλειστοί,
άλλοτε δεν ήταν έτσι η ζωή.
Τα πάντα μεταλλάχτηκαν,
τα αισθήματα ξεχάστηκαν
κι ό,τι παλιό
εφθάρη με τον καιρό,

Δρόμοι κλειστοί

                     Ξένια Αντωνίου-Μιαούλη

παράτερο, αναξιοποίητο
αφού δεν έχει λόγο και λογαριασμό
ερμηνεύεται αλλοιώτικα μόνο με το ευρώ.
Των αρχαίων η μνας
σήμερα λέγεται παράς,
δραχμούλα δεν κυκλοφορεί
είναι μ’ ανάμνηση που τη θυμούνται οι παλιοί,
γέροι κι αυτοί.
Δρόμοι κλειστοί
με οδοφράγματα, κάδους απορριμμάτων,
των πάσης φύσεως πραγμάτων.
Δρόμοι κλειστοί 
κι οι Νόμοι 
αυτοφυλακίστηκαν κι αυτοί.
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Αιώνιοι Δελφοί

                     Χρήστος Γκούμας

Στης «Ροδινής» τ’ απόκρημνα τα βράχια
αετός βεργολυγίζει τα φτερά του
ισορροπώντας πάνω απ’ τα βαθιά φαράγγια
σαν τότε που οι βοσκοί ερμήνευαν το πέταγμά του.

Κατ’ αντικρύ, ζαστανομένο ένα κοπάδι άγρια γίδια
μεσ’ στου «Φλαμπούκου» τα στενά τα μονοπάτια
όπου αιώνες τώρα, φύτρα και λούλουδα τα ίδια,
στης Κασταλλίας την πηγή στυλώνουν τ’ αγριωπά τους μάτια.

Κι ενώ παντού τριγύρω απλώνεται απέραντη γαλήνη,
απ’ τ’ Άντρο τ’ Αλαφόκαστρο, Βεργότσα, Τουμπανάρια
ως το ναό του Απόλλωνα και «Κασωτίδα» Κρήνη,
ξάφνου προγκούν και χάνονται τ’ αγρίμια στα πουρνάρια.

Μην είν’ αιτία ο θόρυβος που κάνουν τα χαλίκια,
όταν με πάταγο κυλούν μεσ’ τη στενή τη Νάπη
απ’ τον πολύ το σάλαγκο που κάνουν τα κατσίκια,
καθώς προβάλλει η κεφαλή του τσάκαλου στην άκρη;

Μην είν’ κραυγές της «Σίβυλλας» όταν χρισμοδοτούσε
μέσ’ του ναού το ιερό, ανέμελα ντυμένη
με κριθαράλευρο κι αρώματα φτιαγμένη, δαφνομασούσε
σαν ήτανε στον τρίποδα, απ’ τον προφήτη ανεβασμένη;

Μην ακαθόριστες σκιές, τα παίρνουν στο κατόπι
του Πυθαγόρα η Θεόκλεια όταν «το γνώθι σ’ αυτόν»
έγραφε ανεξίτηλα, στου ναού τη μετώπη
κι ο «Ακήρατος» στους ιερείς, από τους Πέρσες «σώστε τον ναόν»;

Μην είν’ αντίλαλος αρχαίου δράματος
από τις «Φαιδριάδες» πέτρες,
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αγώνων σταδίου θεάματος
οχλαγωγία του χρηστηρίου τους ικέτες;

Σκιές βουβές «οπτάματα» πλανώνται στον αέρα
από την «Ανεμώλεια» έως τους «Κάτω Μύλους»
ίπτανται διαχρονικά και χάνονται σα σφαίρα
δίχως να είν’ αντιληπτά από εχθρούς και φίλους.

Ίσως αφυπνηστήκανε απ’ το κροτάλισμα του πολυβόλου
στο Κρόκι, – όπου η Ήρα μετά του Διός έτεκε Παρνασσόν – και «Σφάλα»
των γενναίων υπερασπιστών Διαμαντή και Νικηφόρου
που έδιωξαν οριστικά τους Γερμανούς απ’ την Ελλάδα.

Κι εκεί που εύκολα πίστεψαν «των Δευκαλιωνιδών ανάκτων» οι γόνοι
πως επιτέλους ήλθε στους λαούς, Λευτεριά, Δικαιοσύνη
ξάφνου αναδεύτηκε στη λόχμη το «πυθώνι»
που το νεκρό υποκρίνουνταν – απ’ τη θεϊκή σαΐτα – στη χρονοαπεραντοσύνη.
Έτσι το «ιερατικό κατεστημένο»
γρήγορα μεταλλάχτηκε σε «σύγχρονη ολιγαρχία»
που δόλια εδέσμευσε την πόλη στη «Σκαφίδα» σα νάταν πεπρωμένο
αιώνια, οι Παρνάσσιοι, να κατατρέχονται χωρίς στον ήλιο μοίρα.

Νύχτα

                     Λάμπρος Βρεττός

Νύχτα πλημμυρισμένη
με θολούς λογισμούς,
δέος, πίκρα, αγωνία.
Απ’ τα σύννεφα της ψυχής μου
στάλαζαν δάκρυα.
Ξαφνικά στην ανεμοδαρμένη

καρδιά μου
φτερούγησε η ελπίδα
μ’ ένα κάνιστρο γεμάτο
ύπνο και όνειρα.
Το πρωί ο καθρέφτης
μου χαμογέλασε...
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Ισιδώρα

                     Σωτήρης Λ. Δημητρίου

Ζωγράφισες με μονοκοντυλιά
τον όμορφο τον κόσμο της ψυχής σου,
χαράχτηκε στο νου και στην καρδιά
το γέλιο κι ο χορός της ύπαρξής σου.

Μια δροσερή βραδιά τ’ Aπρίλη,
μία ζεστή αγκαλιά πονάει,
χαμόγελο λάμπουν τα χείλη
ο νους μου δεν το ξεπερνάει.

Στις φλέβες σου κυλάει αγάπη
στους φίλους όλους χαμογελάς,
στον πόνο σου άγνωστο το δάκρυ
αγάπη σε ζώνει όπου κι αν πας.

Λουλούδια άνοιξης ο κόσμος σου όλος,
γαλάζιο της θάλασσας που το λατρεύεις,
αγάπη μοιράζεις, σε τρέμει ο πόνος,
γαλάζιος έναστρος σε παίρνει, δεν επιλέγεις.

Θεοί ζηλιάρηδες και απερίσκεπτοι, σε θέλαν μαζί τους,
δικούς σου δεν ρώτησαν και σε ανέβασαν σε Ιλίσια Πεδία.
Η μάχη άνιση, άδεια η φαρέτρα σου, γυμνό σπαθί τους
κι αυτοί σου χάραξαν ό,τι δεν ήθελες: Άλλη πορεία.

Πίνακες όμορφοι που η ψυχή σου τους έχει στολίσει,
έμειναν ορφανοί, να μας θυμίζουν τα θεία δώρα
κι εμείς όλοι, που σ’ έχουμε πολύ αγαπήσει,
στα Ιλίσια Πεδία θα σε ξανάβρουμε γλυκιά Ισιδώρα!
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Έλλην και Ελλάς
(Επίσκεψη μου, στην Αθήνα, την καρδιά της Ελλάδας, 7-3-12)

                     Δημήτριος Π. Σαμαρτζής

1.
Έλλην:
Αθήνα μας, πόλη των πόλεων, και πόλη της σοφίας,
πώς άλλαξες τη φορεσιά, σε γκρίζα της μαφίας;
2.
Τι μαρασμός είναι αυτός, ποιας μάγισσας το βλέμμα,
ποιας βασκανιάς τ’ απόχυμα, σου μόλυνε το αίμα;
3.
Κι έγινες έτσι πώς, χλωμή, Αθήνα;
Και ποια εποχή μιζέρια,
έζωσε, έτσι, τη μέση σου, σου χαύνωσε τα χέρια;
4.
Μπας και παγίδα σού έστησαν, σε μάντρωσαν με ψέμα;
Και δείχνεις άχρωμη, σκιά;
Της Ιστορίας στέμμα!
5.
Ποιος μόλυνέ σου τη ζωή, ποιες σ’ αγκαλιάσαν χείρες;
Ποιον τόσο αηδίασες, φαρμάκι λες και πήρες;
6.
Ελλάς:
«Δος μου άξιο αίμα να σταθώ, στα πόδια μου και πάλι,
άσε το παρακάλι, και σπάσε τούτα τα δεσμά,
νιώθω ναζιστική αγκαλιά, σε ευρωκόμπρας τη φωλιά,
είμαι σε παραζάλη,
σκύψε και πάρε μ’ αγκαλιά,
ζωής να δώσεις μου φιλί, ανάστησέ με πάλι
και ύψωσε τις δάφνες μου, που μου πατήσαν άλλοι»!...
«Επίστευσα διό ελάλησα» (Β΄ Κορ. δ΄ 13)
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Οι Ευρωπαίοι περιηγητές ταξί-
δευαν τον 18o αιώνα σε όλη την 
επικράτεια της Οθωμανικής αυτο-

κρατορίας με την επιθυμία να μελετή-
σουν και να γνωρίσουν το χαμένο μεγα-

Βασιλική Παρασκευουλάκου
λείο της υπόδουλης Ελλάδα μέσα από τα 
μνημεία της. Κάποιοι από αυτούς με την 
υποστήριξη των Οθωμανών κατακτητών 
και μερικών υποδούλων κατοίκων που 
είχαν χάσει την εθνική συνείδηση δεν πε-
ριορίστηκαν στη μελέτη και τον θαυμα-
σμό αλλά επιδόθηκαν σε ασύδοτη αρχαι-
οκαπηλία, αποσπώντας τους πολιτιστι-
κούς θησαυρούς της κατεχόμενης γης.

Ένας από αυτούς ήταν ο Γάλλος κλη-
ρικός Μισέλ Φουρμόντ, μέλος της Γαλλι-
κής Ακαδημίας Επιγραφών και Καλών 
Τεχνών. Το 1729 έφθασε στην Πόλη σαν 
απεσταλμένος του βασιλιά της Γαλλίας 
Λουδοβίκου ΙΕ .́ Ο Σουλτάνος Αχμέτ ο Γ΄ 
του παρεχώρησε φιρμάνι το οποίο του 
έδινε το δικαίωμα της εξερεύνησης και 
μελέτης των αρχαιολογικών χώρων της 
οθωμανικής επικράτειας. Κάνοντας 
χρήση αυτού του δικαιώματος για δύο 
περίπου έτη, στη διάρκεια των περιπλα-
νήσεών του έγινε υπαίτιος της κατα-
στροφής πολλών επιγραφών, αναθημά-
των και μικροτεχνημάτων που δεν μπο-
ρούσαν να μεταφερθούν στα μουσεία 
της Γαλλίας.
..........................................................................

Τα δύο αγάλματα μεταφέρθηκαν για 
συντήρηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Αθήνας. Στη συνέχεια, αναζητώντας 
τη βάση που στηριζόταν η κόρη, δοκίμα-
σαν εκείνη του Φουρμόντ που είχε βρεθεί 
στον ίδιο χώρο. Η οπή της ταίριαξε από-
λυτα με το μολύβδινο υλικό με το οποίο 
το άγαλμα της κόρης συνδεόταν με τη 
βάση. Η μαρμάρινη κόρη στάθηκε ξανά 
στη βάση της και παρέα με τον κούρο 
που τη συντρόφεψε στα χρόνια της σιω-
πής κάτω από την Αττική γη, διαλαλούν 
ανά τους αιώνες τα επιτεύγματα του αρ-
χαίου Ελληνικού πολιτισμού. Οι επιδρο-
μείς από την Ανατολή και τη Δύση προ-
σπάθησαν συστηματικά να τα εξαφανί-
σουν, ο καθένας με τον τρόπο του, με τη 
φωτιά και την καταστροφή ή με την αρ-
παγή από τα χώματά τους και την οικει-
οποίηση από ξένες χώρες.

Επειδή η επιγραφή της Φρασίκλειας 
έγινε ένα με τον τοίχο της εκκλησίας της 
Παναγίας της Μερέντας, γλίτωσε από τη 
μανία του Γάλλου κληρικού που θα την 
κατέστρεφε ή θα τη φόρτωνε στα πλοία 
για την πατρίδα του. Αυτό είχε κάνει με 
τις άλλες 300 επιγραφές που έπεσαν 
στα χέρια του καθώς και με διάφορα 
μικροτεχνήματα από αρχαία μνημεία σε 
όλη την υπόδουλη Ελλάδα. Ο αρχαίος 
Ελληνικός πολιτισμός και η Χριστιανική 
πίστη μαζί εμπόδισαν την απώλεια της 
Εθνικής συνείδησης αλλά και της Πολι-
τιστικής μας κληρονομιάς για να θυμό-
μαστε την ιστορία μας και να θαυμά-
ζουμε την τέχνη και τα ταλέντα της φυ-
λής μας. 

Μαρτυρία χρονικού του Μυρρινούντος
«Φρασίκλεια “κόρη κεκλήσομαι αεί»”»
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Ηπρόσληψη της πραγματικότητας, 
ακολουθεί της αρχές της φαινο-
μενολογίας, ως εκ τούτου κάθε 

γεγονός, μπορεί να βιωθεί με έναν ξεχω-
ριστό, μοναδικό τρόπο, από κάθε παρα-

Ιωάννης Λαιμοδέτης
τηρητή. Η παρούσα μαρτυρία, αφορά 
την δική μου οπτική, για τα γεγονότα 
στις 3-4 Σεπτεμβρίου 1988, κατά την δι-
άρκεια της πρώτης μεγάλης Ροκ συναυ-
λίας, που διοργάνωνε ο δήμος Αθη-
ναίων.

Ήταν μια εποχή μεγάλων διεθνών εξε-
λίξεων και η Ροκ μουσική αποτελούσε 
ένα βασικό όχημα έκφρασης της νεο-
λαίας, στη χώρα μας. Ήμουν ανάμεσα σε 
αυτούς. Μοιράζαμε τον ελεύθερο χρόνο 
μας σε πρόβες, μαθήματα στο ωδείο και 
σε συναυλίες.

Ο δήμος Αθηναίων, αποφάσισε με 
προτροπή του αντιδημάρχου ο οποίος 
τύγχανε κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, να 
διοργανώσει ένα διήμερο συναυλιών για 
τους νέους της πόλης, προσκαλώντας τα 
μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής και 
διεθνούς Ροκ σκηνής,

Πέραν των μεγάλων ονομάτων, από 
πλευράς συμμετοχής, η διοργάνωση είχε 
δυο μεγάλες πρωτοπορίες : α) Ήταν 
δωρεάν για το κοινό και β) δεν θα 
υπήρχε ίχνος αστυνόμευσης, μιας και « 
η νεολαία ήταν αρκετά ώριμη», ώστε να 
φροντίσει για την αποφυγή κάθε παρε-
κτροπής.

Σαν χώρος διεξαγωγής, επιλέχτηκε 
το πεδίον του Άρεως και σαν προσκε-
κλημένα συγκροτήματα, την 1η ημέρα: 
Οι τρύπες, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, οι 
Αυστραλιανοί Triffids, ενώ τη βραδιά 
θα έκλεινε, ο πρωτεργάτης tου πανκ, 
τραγουδιστής των Sex Pistols, ο θρυλι-
κός Johnny Rotten με το συγκρότημα 
του PIL.
........................................................................

Δεν έτυχε να ξαναδώ το Βαγγέλη, 
αλλά έκτοτε έχω δει (όπως οι περισσό-
τεροι εξ υμών), πνευματικά παιδιά του, 
τα οποία πίσω από την πιο αστεία και 
ανάλαφρη αφορμή, εκτονώνουν τα κατα-
στροφικά τους ένστικτα, όπου και όταν 
το έδαφος είαι πρόσφορο.

Αντιμαχόμενοι κατ’ επίφαση την κα-
ταπίεση και τον φασισμό, ασυναίσθητα 
τα στηρίζουν, τον υποθάλπουν και τον 
καλλιεργούν πάνω στο έδαφος, κάτι 
αφηρημένου όπως είναι μια ιδεολογία 
και βάζοντας σαν στηρίγματα σε αυτό, 
οφθαλμοφανή και ακραία ψέματα.

Ο μόνος αρμόζων χαρακτηρισμός για 
τα γεγονότα, είναι να τα ονομάσουμε 
γνήσιο δημιούργημα του μηδενισμού. Ο 
Αλμπέρ Καμύ έλεγε ότι, ο μηδενιστής 
δεν είναι αυτός που δεν πιστεύει σε τί-
ποτα, αλλά αυτός που δεν πιστεύει σε 
αυτό που υπάρχει. Οι ανωτέρω ήρωες 
της καταστροφής, ήταν γνήσια τέκνα 
του μηδενισμού και εμείς οι υπόλοιποι 
εν μέρει, σιωπηλοί συνένοχοι.

 

Το χρονικό μιας συναυλίας
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Επιστροφή των μαρμάρων

                    Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά

Ελάτε να στυλώσουμε και πάλι
τα αρχαία και μεγάλα ιδανικά.
Μας καλεί και μας κράζει
η φωνή των προγόνων
που αντηχεί απ’ τα βάθη
πολλών τόσων χρόνων.

Είναι αυτά τα μεγάλα και λαμπρά ιδανικά μας
που είναι αρχαία και αιώνια και είναι πάντα δικά μας.

Τρισένδοξη κληρονομιά μες τους αιώνες που κυλούν
τούτες οι πλάκες για κάποιο μεγαλείο μάς μιλούν.
Είναι πανάρχαιο και ιερό
να επιστραφούν τα μάρμαρα
στον τόπο τον ιδανικό.

Μεγάλοι και τρανοί, πνευματικοί ηγέτες, κύριοι διανοούμενοι,
κατεβείτε λίγο απ’ τη μεγαλοσύνη σας άρχοντες και πλούσιοι.
Δείξτε συμπόνια κι ανθρωπιά,
της πατρίδας μας τα μεγάλα ιδανικά.

Ο αγώνας είναι δίκαιος, για μας παρηγοριά,
γαλήνη ουράνια, τιμή του Γένους μας ελπίδα και χαρά.
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Μοναχικός ο δρόμος.
Αυτόν διάλεξε η μοίρα
με λιγοστούς ανθρώπους
σε κάποια γωνία.
Δεν ήταν ένας ο σεισμός.
Στην καταστροφή
άλλαξαν θέσεις
ο ουρανός με τη γη.
Οδηγός έγινε ο αέρας.
Εγώ ο τελευταίος τυφλός

που βρήκε μια ρίζα και ανεβαίνει
στην κορυφή της μνήμης
με ένα κάρο αναμνήσεις.
Στον κύκλο της ζωής
ο προορισμός στον ίδιο δρόμο.
Έκοψα τις αλυσίδες.
Απελευθέρωσα τα πόδια.
Κάτω από τον νέο ουρανό
μια περιουσία πιστών ανθρώπων
να με περιμένουν.

Μοναχικός δρόμος

                     Μπογιάκα Κοσταντίνοβα-Γάκη

Μαύρη τρύπα

                     Δημήτρης Π. Πετρέλης

Διεισδύοντας στο αστρονομικό άβατο
σπειροειδείς μαύρες οπτασίες ενεδρεύουν
γύρω από τα πεπλοφόρα συμπλέγματα των άστρων.
Τεράστια μαύρη τρύπα σκοτεινών δυνάμεων
απορροφά ένα άστρο, όπως αποκολλάται
το ρουμπίνι από το διάδημα λαβωμένου άνακτα.
Το αστέρι αρχίζει να διαλύεται.
Από το κέντρο του απόκοσμου γαλαξία,
μέρος της ύλης εκτοξεύεται
ακτινοβολεί έντονο φως στις ακτίνες Χ,
την ώρα που κομμάτι συνόλου της αστρικής μάζας διαφεύγει
από το έντονο βαρυντικό πεδίο της μαύρης τρύπας,
εκτοξεύεται με μορφή πίδακα σωματιδίων,
διανύοντας την ταχύτητα του φωτός...
Στο μικρόκοσμο του γήινου συμβατικού,
η περιδίνηση του σαθρού ισολογισμού
και οι αναταράξεις του κρατικού μηχανισμού
επέφεραν τη μαύρη τρύπα.
Η απονεύρωση του κοινωνικού ιστού την διεύρυνε.
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Το μπουκέτο...

                      Ιωάννα Περατινού

Ένας χειμώνας ένα μπουκέτο καλοκαίρια , είπες.
Συλλαβιστά, ψιθύρισέ μου ουρανέ, γράψε μου
καταγής εκεί στα ρείθρα τα χωμάτινα τους κτύπους
της σιωπής μου. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

Ένας χειμώνας, ένα μπουκέτο καλοκαίρια, είπες.
Σημάδεψε μ’ αυτά, χρώματα των δειλινών
την άνοιξη σημάδεψε, μ’ αστρόσκονη τον έρωτα
μη μου χαθεί, μη μου τον κλέψεις..

Ένας χειμώνας ένα μπουκέτο καλοκαίρια, είπες.
Άγρυπνη ζωή που καρτερείς λικνίζεσαι μες τον αφρό
της θαλασσάς μου, αγκάλιασε το όνειρο, ταξίδεψέ με
πάρε με, μίλα μου μέσα απ’ τις στάλες της βροχής
τις άυλες νυφαδες.

Ένας χειμώνας ένα μπουκέτο καλοκαίρια, είπες.
Ένα λουλούδι απ’ το μπουκέτο πήρες
αγάπη το ονόμασες, σαν βέλος στην καρδία
τ’ απόθεσες και χάθηκες και πήγες...

Αν και μακριά σου βρίσκομαι
με την καρδιά σφιγμένη
σε νιώθω πλάι μου καλή
μάνα μου αγαπημένη.

Τον δρόμο μου η σκέψη σου
φωτίζει καί βαδίζω
τα βήματά μου φέγγουνε
σκιά σε αντικρίζω.

Ο άνεμος ψιθυριστά
το όνομά σου λέει

τ’ ακούει η βροχή απο ψηλά
και αρχινά να κλαίει.

Σαν όραμα κάθε στιγμή
εσένανε θωρώ
και μες τα φυλλοκάρδια μου
βαθιά σαι φυλακτό.

Κοιμάμαι με την σκέψη σου
ξυπνώ με την πνοή σου
αχ... μάνα μου ας έβλεπα
τη θεία τη μορφή σου.

Μάνα

                      Μαρία Σουρή-Κοσιώρη
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Αποξένωσης άρνηση
                      Δάφνη Πιτερού

Γύρω μου πρόσωπα βουβά, άνθρωποι μόνοι,
που ο καθένας άλλη διαδρομή ακολουθάει·
τόσο ξεχωριστοί όσο και όμοιοι
μες στη ροή του χρόνου που κυλάει.

Πόσοι απ’ αυτούς να ’χουν επιθυμία
ο ένας τους τον άλλο να γνωρίσει
και για ό,τι τον απασχολεί μες στο μυαλό του
αλλά και στην καρδιά του να μιλήσει.

Η μοναξιά, η μάστιγα του τώρα
μας έχει όλους πια αιχμαλωτίσει·
μοιάζει να είναι ανίκητη, ωστόσο
μ’ ένα ζεστό χαμόγελο θα δύσει.

Αν έχει κάτι απομείνει στους ανθρώπους
δεν είναι παρά η αγάπη, η βοήθεια,
η καλοσύνη, το φιλότιμό τους.
Μ’ αυτά τα όπλα ο καθείς ας πολεμήσει!

Σκοτάδι
                      Άγγελος Μητσόπουλος

Θλιμμένα πρόσωπα. Βυθισμένα,
πνιγμένα στο γιατί.
Άλλο ένα δάκρυ εξαϋλώθηκε.
Μα ο πόνος τα μάτια γεμίζει.
Οι αισθήσεις λιγοστεύουν. Σκοτάδι.
Μαύρος ο δρόμος. Τα βήματα βαραίνουν.

Μείναν απότιστα τα λουλούδια. Βουβά
και τα πουλιά σωπάσαν.
Πάγωσαν τα βουνά κι οι κάμποι
ανατριχιάσαν.
Κάποιος ακόμη ελπίζει.
Μα τα χρώματα δεν είναι όπως πριν.
Κι η μουσική έχασε μια νότα.
Το δάκρυ βρήκε νότα.
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Γιατί να κρύψω τη ζωή
που ο χρόνος με ευνόησε;
Είδα πολλά και πέρασα
και όλα τα προσπέρασα
και διάβηκα
τα εύκολα τα δύσκολα
τα δίκια και τα άδικα
τα φανερά και τ’ άδυτα
ασθένειες, δυσκολίες
τις έννοιες και τις εύνοιες
και τώρα μες το γήρας
λέξεις ξεχνώ κι ονόματα
κι επαναλαμβάνω ιστορίες
και συχνά μιλώ γι’ αξίες
κι ανατρέχω στα παλιά
πάντα κοιτώντας τ’ άστρα

μια νύχτα ξελογιάστρα
που τραγούδησα με πόνο
για τον έρωτα στο δρόμο
για δυο μάτια καστανά
που θυμάμαι και δακρύζω
κι όλο εκεί ξαναγυρίζω
που το διάβα της ζωής
έρχεται μα και τελειώνει
κι όταν έρθει ετούτη η ώρα
θ’ αφήσω την αγάπη μου
που πάντοτε την έδινα, γιατί
ψηλά στο Θείο στων ψυχών
βόμβες, όπλα και κανόνια
περνάνε μες της κόλασης
τα νοσηρά μπαλκόνια.

Γηράσκω
(Εξομολόγηση)

                      Λεωνίδας Γιανναράκος

Ξέρεις...
Έρχεσαι στη ζωή

χωρίς να ξέρεις το γιατί.

Γεννιέσαι και αγνοείς
αιώνα και εποχή.

Μα όταν ερωτευθείς
τότε ερωτεύεσαι και τη ζωή.

Γένεση

                      Νικόλαος Αθανασάκος

Ανακαλύπτεις τον αιώνα
μαθαίνεις και την εποχή.

Όταν ερωτευθείς,
μετράει ο χρόνος
αρχίζει και η ζωή.

Όταν ερωτευθείς...
ευλογημένη, εκείνη, η στιγμή.
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Στο Νίκο Καζαντζάκη

                      Μιλτιάδης Ντόβας

Οδύσσεια του Κόσμου του Καζαντζάκη φως!
Σταυρώνεται ο Χριστός μου, βοά Λαού ο αχός!

Θλιμμένο περιστέρι, στα άδυτα της γης!
Χαίρεται οργής ξεφτέρι της δεύτερης αυγής!

Ο καπετάν Μιχάλης γεμάτος με θυμό!
Χορός ο πεντοζάλης με τ’ άστρου τον αμνό!

Ο ήλιος ταξιδεύει! Γέλιο τρανής φωτιάς!
Πεφτάστερο που φεύγει στ’ άσπιλα της μυρτιάς!

Δάκρυ της ικεσίας, σημάδι, φως Χριστού!
Ευγενικής θυσίας λευκού ονειρεμού!

Ονειρεμού της νιότης μ’ εσέ δάσκαλο οργής!
Κι ο Νίκος στρατιώτης πανίερης χαραυγής!

Της χαραυγής που κλαίει, γελάει και πονεί!
Κι ο Καζαντζάκης χαίρει κι ευθύνη διακονεί!

Χαίρεται να προσφέρει στο πνεύμα και στο νου!
Πάλλευκο περιστέρι ’νός άναστρου ουρανού!

Του ουρανού τ’ αγύρτη, πατέρα της φωτιάς!
Χαμόγελο στα μήκη, αυγή της ανθρωπιάς!

Της ανθρωπιάς τ’ απείρου με το εδικό σου, φως!
Μαζί με την ψυχή σου, σταυρώνεται ο Χριστός!
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