
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΤΩΡΑ που όλα αμφισβητούνται και οι πε-
ρισσότεροι έχουμε αμφιβολίες για τη 
στερεότητα των πιο βασικών ιδεών του 

πολιτισμού μας, θεωρώ χρέος μου να κάνω 
μιαν «ομολογία πίστεως», που νομίζω πως 
πρέπει να είνα στο κέντρο των προσπαθειών 
κάθε πνευματικού ανθρώπου. Ετοιμαζόμαστε 
από τώρα να ξεκινήσουμε για την οργάνωση 
και πραγματοποίηση της εκδήλωσης για τα 
ενενήντα (90) χρόνια της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών, καθώς από το 1930 μέχρι το 
2020, κλείνουν ακριβώς τα χρόνια αυτά. Συ-
σπειρωθείτε αγαπητά μέλη και φίλοι μας στο 
σωματείο, που είναι το αρχαιότερο της χώρας 
μας. Είναι μια πηγή κι έχει το κυριώτερο, το 
βασικό γνώρισμα της πνευματικής δραστηριό-
τητας. Μαζί θα πραγματοποιήσουμε τις ομι-
λίες, απονομές, σε όλα τα μέλη μας, τα μέσα 
Φεβρουαρίου 2020, σε μεγάλη αίθουσα της 
Αθήνας και πρέπει να είστε όλες και όλοι εκεί, 
να τα παραλάβετε. Η Ένωση είναι δύναμη και 
ορμή, ακτινοβολία μιας ιδέας, παλμός θερμής 
ενέργειας, αγάπη, που μας κρατάει όρθιους 
και καθορίζει την ηλικία και την ωριμότητα 
ενός λαού και μιας εποχής. Ο άνθρωπος βγαί-
νει από τα σύνορά του και τρέχει στον άν-
θρωπο. Η Ένωση έχει γίνει το πολύτιμο 
στήριγμα σε όλους. Έχει ομοιότητες και δια-
φορές από τ’ άλλα πνευματικά σωματεία. 
Καλό καλοκαίρι!...

Λ.Β.Τ.
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Κάθε Λογοτέχνης φέρει
την ευθύνη των κειμένων του

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 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Το έτος 2019 συμπληρώνονται δια-
κόσια είκοσι ένα (221) χρόνια, από 
τη γέννηση του Εθνικού μας ποι-

ητή ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ.
Αναδρομή στο χρόνο κάνουμε σήμερα 

Λευτέρης Β. Τζόκας
για τον Εθνικό ποιητή μας Διονύσιο 
Σολωμό, που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 
στις 8 Απριλίου του 1798. Πατέρας του 
ήταν ο Νικόλαος Σολωμός, πλούσιος κι 
ευγενής (κόμης) και μητέρα του ήταν η 
Αγγελική Νίκλη. Δούλευε σαν υπηρέ-
τρια στο σπίτι του Νικ. Σολωμού, ήταν 
πάρα πολύ ωραία και έπαιξε σπουδαίο 
ρόλο στη ζωή του ποιητή. Ο ποιητής 
είχε κι άλλον, μικρότερο αδελφό, τον 
Δημήτριο, που έμοιαζαν καταπλητικά 
στη μητέρα τους. Φαίνεται ότι αυτή 
είχε ξανθά μαλ λιά και γαλανά μάτια, 
αφού οι βιογράφοι του αναφέρουν, ότι 
ο Δ. Σολωμός έμοιαζε κατά το χρώμα 
των μαλλιών και των οφθαλμών, με τον 
Γκαίτε.

Η μητέρα του Αγγέλικα έζησε, στο 
σπίτι του Κόντε Νικ. Σολωμόν σαν 
ερωμένη του (μαντενούτα), από το 1796 
μέχρι το 1807, που πέθανε ο γέροντας 
Σολωμός. Από τη σχέση αυτή γεννήθη-
καν δύο παιδιά, ο Διονύσιος (1798) και 
ο Δημήτριος (1802). Την ημέρα του θα-
νάτου του, απο φάσισε ο Νικ. Σολωμός, 
να νομιμοποιήσει τα δύο αυτά νόθα 
παιδιά του, καθώς παντρεύτηκε την 
Αγγελική. Όσο, ο γέροντας Σολωμός δι-
ατήρησε τις σχέσεις του με την Αγγε-
λική Νίκλη, ζούσε η νόμιμος σύζυγός 

Διονύσιος Σολωμός (1798 - 1857)
Το ανθρώπινο στοιχείο στην Ποίησή του

του Μαρνέτα Κάκνη, γνωστή αρχοντο-
πούλα και όπως πρέ πει. Μετά της νο-
μίμου συζύγου του είχε αποκτήσει 
άλλα παιδιά, και ζούσαν δύο, ο Ροβέρ-
τος ηλικίας 31 ετών και η Ελένη 30 
ετών.

Η σύζυγός του Μαρνέτα πέθανε το 
1802. Από το χρόνο αυτό, ο Νικ. Σολω-
μός έμεινε παράλυτος μέχρι του θανά-
του του (1807). Εκτός τα πρόσωπα αυτά, 
μέσα στο σπίτι ζούσαν την εποχή εκείνη 
και ο Μανώλης Λεονταράκης, που είχε 
«Αργυραμοιβείο» στο ισό γειο του σπι-
τιού του Νικ. Σολωμού κι εσύχναζε τα-
κτικά στο σπίτι του προστάτου του. Σύ-
ναψε ερωτικές σχέσεις με τη νεαρή και 
ωραιοτάτη Αγγελική, η οποία μη ικανο-
ποιούμενη από τον γέρο ντα εραστή της, 
ζήτησε τον έρωτα στην αγκαλιά ενός 
νέου. Μετά το θάνατο του Νικ. Σολωμού, 
η Αγγελική εξαφανίσθηκε, πα ντρεύτηκε 
κρυφά τον Μανώλη Λεονταράκη, μετά 
του οποίου είχε συλλάβει και κατόπιν 
γέννησε, ένα άλλο παιδί, τον Ιωάννη.

Ευλογημένη η σχέση της Αγγελικής 
Νίκλη με τον Νικόλαο Σο λωμό! Η Ελ-
λάδα τους χρωστά τον Εθνικό ποιητή 
της. Ο μικρός Διονύσιος έζησε 9 χρόνια 
ως νόθο παιδί της υπηρέτριας. Όσο ιδι-
όρρυθμα κι αν δεχθούμε τα ήθη της 
εποχής εκείνης, πάλι τα νόθα παιδιά θα 
ζούσαν υπό κοινωνική ανυποληψία. Λίγο 
μετά την εποχή αυτή η κοινωνία της 
Ζακύνθου καταδίκασε την κόρη Μαρία 
Παπαγεωργοπούλου, γιατί είχε ερωτι-
κές σχέσεις με έγγα μο, μέχρι του ση-
μείου, ώστε ν’ αναγκασθεί η μεν κόρη 
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ν’ αυτο κτονήσει, ο δε ποιητής υπερα-
σπιζόμενος αυτή να γράψει τη «ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΜΕΝΗ»:
«...Συφορά! Σε θυμούμαι· εκαθόσουν
στο πλευρό μου με πρόσωπο αχνό·
–Τι έχεις; σου ’πα και συ μ’ αποκρίθης·
–Θα πεθάνω, φαρμάκι θα πιω...».

Κοινωνική περιφρόνηση προς την Αγ-
γελική και τα παιδιά της. Περισσότερο 
την εξέφραζε η νόμιμη σύζυγος Μαρνέτα 
και τα παιδιά της, που είχαν και συμφε-
ροντολογικούς λόγους να κατα φέρονται 
κατά της Αγγελικής και των νόθων της. 
Καμιά γυναίκα ευγενής δεν αφήνει να 
πάρει τη θέση της άλλης, και μάλιστα 
υπη ρέτρια.

Μέσα στο κλίμα αυτό ο Δ. Σολωμός 
τριετής και τετραετής ακόμη, κατάλαβε, 
όχι η γέννησής του έχει, κάτι το μυστη-
ριώδες, εξευτελιστικό, συνάμα και ευγε-
νές. Χωρίς αμφιβολία αντελήφθηκε από 
νωρίς, το παράπονο της μητέρας κατά 
του πατέρα της νό μιμης γυναίκας και 
των παιδιών και γενικά κατά της 
αριστοκρα τικής τάξης. Δοκίμασε την πε-
ριφρόνηση του περιβάλλοντος, αντελή-
φθηκε τις φιλονεικίες της μητέρας του με 
τη Μαρνέτα και τα μεγάλα παιδιά της, 
ως ένα συνεχή και αμείλικτο πόλεμο για 
την επικράτηση. Άκουσε πολλές φορές 
τη μητέρα του Αγγελική, να κατηγορεί 
τον απατεώνα γέροντα εραστή, που την 
περιόριζε, την κλείδωνε μέσα στο σπίτι. 
Αντελήφθηκε διάφορους υπαινιγ μούς 
των άλλων παιδιών, για τον πατέρα του 
και για τον τρόπον της γεννησεώς του.

Η αντίληψη της ταπεινοτικής κοινωνι-
κής θέσης του, διέγειρε σε αυτόν, το 
ισχυρό συναίσθημα της μειονεκτικότη-
τας. Νόμιζε τον εαυ τό του ως παιδί κα-

ταδιωκόμενο, μισούμενο, περιφρονού-
μενο, ότι δεν έχει ασφάλεια στη ζωή, ότι 
κινδυνεύει, ότι περιβάλλεται από εχ-
θρούς, ότι δικαιούται ανώτερης κοινωνι-
κής κατάστασης, την οποία άδικα του 
αρνούνται. Εμπιστοσύνη είχε μόνο στη 
μητέρα του.

Διαφαίνεται η προσήλωση του ποιητή 
Δ. Σολωμού μέσα απ’ τα ποιήματά του 
προς τη μητέρα του και η εχθρική στάση 
απέναντι των πιεζόντων αυτή. Η προτί-
μησή του ήταν στις ξανθές και τις γαλα-
νομάτες, όμοιες μ’ εκείνη. Η προτίμηση 
της λαϊκής γλώσ σας, η αγάπη προς την 
ελευθερία, είναι απόρροια της προσήλω-
σης προς τη μητέρα.

Στα πρώτα ποιήματά του κηρύσσεται 
υπερασπιστής της παρ θενίας:
«...Μοναστηρίσια μου όμορφη εδώ έλα

 [και στοχάσου
πως δεν θα κάμω να χαθεί, αθώα μου, 

[η παρθενιά σου».
Είναι σα να λέει: Κοντά μου έχεις 

πλήρη ασφάλεια τιμής, γιατί εγώ είμαι 
υπερασπιστής της παρθενίας:
«Α, ναι φυλάξου, αγάπη μου, του κό-
 [σμου από την πλάνη,
όπου με λόγια δολερά τόσα κορίτσια 
 [χάνει
πού πας μονάχη κι έρημη αθώα περιστε-
 [ρούλα
βρόχια πολλά σου στήνονται, έλα μαζί
 [μου Ανθούλα».

Εδώ ο ποιητής προσκαλεί την παρθένα 
Ανθούλα κοντά του, για να την προφυ-
λάξει από τα πολλά βρόχια της κακοή-
θειας.

Αφορμή προς σύνταξη του «Ύμνου 
προς την Ελευθερία», αναμ φισβήτητα 
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έδωσε η επανάσταση του 1821, αλλά η 
έμπνευση αυτού οφείλεται στη στάση 
του Σολωμού απέναντι της μητέρας, του 
πατέρα, του αδελφού και των άλλων αν-
θρώπων. Το συναίσθημα της μειονεκτι-
κότητας που δοκίμασε μετά της μητέρας 
του από την κοινωνική περιφρόνηση 
λόγω της νόθου γέννησής του, τα παρά-
πονα της μητέρας για την αποκατάσταση 
της οικογενειακής τι μής, η καταπίεση 
της μητέρας του, η στέρηση για εννέα (9) 
χρό νια των προγονικών δικαιωμάτων, 
φανέρωσε ζωηρά στον Ύμνο. Η αποκα-
τάσταση της Ελλάδας στην παλαιά δόξα 
ισοδυναμεί ή προήλθε από την αποκατά-
σταση του πατρικού ονόματος σ’ αυτόν 
και τη μητέρα του. Η πιεσθείσα ψυχή 
του βρίσκει αφορμή να εκ δηλώσει, όλον 
τον πόνο και το μίσος που δοκίμασε 
κατά τα χρόνια της δουλείας. Το μίσος 
αυτό που δοκίμασε κατά των τυράννων, 
που εκφράζει ο Ύμνος, είναι το ξεχείλι-
σμα της ψυχής του.

Μετά τη νίκη ο ποιητής εκφράζει στις 
τρεις στροφές τα αγαθά της ελευθερίας:

«Στη σκιά χεροπιασμένες
στη σκιά βλέπω κ’ εγώ
κρίνο δάκτυλες παρθένες
οπού κάνουνε χορό.
........................................
Η ψυχή μου αναγαλλιάζει
πως ο κόρφος καθεμιάς
γλυκοβύζαστο ετοιμάζει
γάλα ανδρείας και ελευθεριάς».

Φαίνεται μέσα από αυτούς τους στί-
χους, ότι τα καλά της ελευ θερίας είναι η 
προστασία των παρθένων. Να γυρίζουν 
ελεύθερα χωρίς φόβο μήπως ατιμασθούν 
από κάποιο κακοήθη. Να εκλέ γουν τον 
εκλεκτό της καρδιάς τους χωρίς πίεση. 

Τα αγαθά αυτά της ελευθερίας υπενθυ-
μίζουν την αντίθετη κατάσταση στην 
οποία βρέθηκε η μητέρα του, να βιασθεί 
και να δεχθεί τον έρωτα του γέ ροντα 
Νικ. Σολωμού. Την περιόριζε μέσα στο 
σπίτι χωρίς ν’ ανα γνωρίζεται ως νόμιμος 
σύζυγος για εννέα χρόνια. Ο ποιητής 
στον Ύμνο παλεύει εναντίον της κακοή-
θειας και του εκβιασμού.

Ο ΥΜΝΟΣ προς την Ελευθερία, είναι ο 
Εθνικός ύμνος της Ελλάδας και ο Σολω-
μός είναι ο εθνικός μας ποιητής. Ο Ύμνος 
που αποτελείται από 158 τετράστιχα 
ήταν το ξέ σπασμα του ποιητή, που αι-
σθανόταν τη σκλαβιά της ψυχής εντονό-
τερα, αφού, από μικρό παιδί η ζωή του 
ήταν γεμάτη πίκρα κι απογοήτευση. 
Στον Εθνικό ύμνο βρίσκει την ευκαιρία 
να ξε σπάσει, να τιμωρήσει και να εκδι-
κηθεί το δυνάστη κατακτητή που τόσο 
έκαμε να υποφέρει η πατρίδα του. Χω-
ρίς το Σολωμό ίσως δεν θα είχε η Ελ-
λάδα, ένα τόσο εμπνευσμένο εθνικό ύμνο 
που με τη δύναμη των στίχων του μεταρ-
σιώνει και συναρπάζει κάθε ψυχή και 
μάλιστα Ελληνική ψυχή του ’21. Μόνο 
εκείνος μπορούσε να συνθέσει και συνέ-
θεσε στίχους, σαν τους πρώτους ιδίως 
στίχους του ύμνου προς την ελευθερία, 
γιατί είχε βαθιά νιώ σει τη σκλαβιά και 
την καταφρόνια του δυνάστη, που σ’ αυ-
τόν εμ φανίστηκε υπό τη χειρότερη μορφή 
στην παιδική του ηλικία. Έτσι, μέσα απ’ 
τους στίχους, εξωτερικεύει τους καημούς 
του και ξεσπαθώνει ο ίδιος, εξωτερικεύει 
τους πόθους μιας φυλής ολό κληρης και 
ξεσπαθώνει για λογαριασμό του Έθνους. 
Ζωντανεύει και γύρω του ζωντανεύουν 
τα πάντα. Η ελευθερία απλώς μια ιδέα, 
για τον Σολωμό πέρνει σάρκα και οστά. 
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Τη βλέπει ολοζώ ντανη μπροστά του κι 
αναφωνεί:

«Σε γνωρίζω από την κόψη
του Σπαθιού την τρομερή.
Σε γνωρίζω από την όψη
που με βια μετράει τη γη.

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα Ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη
Χαίρε ω χαίρε Ελενθεριά!!!».

Τα Λυρικά ποιήματα του Σολωμού 
και τα διασωθέντα αποσπά σματα επικο-
λυρικών «Λάμπρος», «Ελεύθεροι πολι-
ορκημένοι», έδωσαν σ’ αυτόν, μία εκ των 

πρώτων θέσεων του Ελληνικού Παρ-
νασσού, δικαίως δε οι νεώτεροι τον θεω-
ρούν ως τον πατέρα του Λυρισμού.

Ο Σολωμός, τα τελευταία του χρόνια, 
αποκαρδιωμένος απ’ τους συμπατριώτες 
του Ζακυνθινούς, τα έζησε στην Κέρ-
κυρα, που πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου 
1857. Όλη η χώρα πένθησε τον Εθνικό 
ποιητή και του έδωσε την πρέπουσα 
θέση ανάμεσα στους Αθάνατους. Όλοι 
μπορεί να ξεχαστούν, ο Σολωμός ποτέ! 
Γιατί τ’ όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα 
με την Ελευθερία της Πατρίδας, που 
ήταν η λευτεριά της ψυχής και της δικής 
μας!...

Αρχάγγελος κάλλους
                                                              Στο Διονύσιο Σολωμό

                          Σπύρος Ζαχαράτος

Διονύσιε Σολωμέ
Στο Ιόνιο επτάστερο όνειρο
θαλασσοπούλι στον ουρανό
πεφταστέρι στο πέλαγος.

Εσύ άλμα ύπτιο δελφινιού
λυγμός ακατοίκητος
αναπνοής σταγόνα.
Ρόπτρο στην πόρτα του μέλλοντος.
Παφλασμός αίματος
εσπέρας κιονόκρανο
Σείριου συνιστώσα.
Εσύ ύμνος ακάθιστος.

Εσύ υπογραφή αστραπής
ήλιου ακροκέραμο
ίριδας έκρηξη.
Σμάλτο σε σκεύη κατάνυξης.

Κειμήλιο άφατο
μύθος αξεθώριαστος
μνήμης πρελούδιο.
Εσύ οίκου Ποιητών, θεμέλιο.

Εσύ ανάφλεξη λέξεων
φλόγα ανείδωτη
δάκρυ αμίλητο.
Όρκος στη νύχτα της θέλησης.
Μέλισσα χειλιών
μύχια λύτρωση
Οδυσσέας, Αλέξανδρος.
Εσύ οδοδείκτης, σηματωρός.

Διονύσιε Σολωμέ:
«Νυν και αεί» της Ποίησης
Ομήρου δισέγγονο
Αρχάγγελος κάλλους!...
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90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, λόγω συ-
μπληρὠσεως 90 χρόνων από την ίδρυσή της (1930-2020), θα λάβει χώρα εορ-
τασμός τον Φεβρουάριο του έτους 2020 με τις παρακάτω εκδηλώσεις:
1) Ομιλία με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της Ένωσής μας από το έτος 

1930 μέχρι το 2020.
2) Έκδοση και απονομή αναμνηστικών Διπλωμάτων σε όλα τα μέλη και τους 

φίλους, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (δωρεάν).
3) Κατασκευή και απονομή σημάτων της Ένωσης (καρφίτσα) σε όλα τα μέλη 

και τους φίλους κατά την ημέρα της εκδήλωσης (δωρεάν).
4) Έκδοση αναμνηστικών μεταλλίων, σύμφωνα με το παραπλεύρως σχέδιο, σε 

βελούδινη μπλε κασετίνα διαστάσεων 10Χ13 εκατοστά και ονομαστική πινα-
κίδα. Το μετἀλλιο έχει διάμετρο έξι εκατοστά και με περίμετρο χρυσό μαίαν-
δρο. Η συμμετοχή των μελών είναι προαιρετική. Όσοι επιθυμούν να το πά-
ρουν, να το δηλώσουν στην Επιτροπή, που απαρτίζεται από τους:

1) Λευτέρη Β. Τζόκα .
2) Πολυξένη Γιάχου
3) Απόσ τολο Φορλ ίδα
4) Ευθύμιο Κολ ιοκώτση

Η αξία του μεταλλίου είναι 20 ευρώ και η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής 
είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, καθημερινώς από ώρα 09.00 έως 13.00, στο 
τηλέφωνο 210-3819571 της Ένωσης.

Η αξία του μεταλλίου (20 ευρώ) θα καταβάλλεται στη Στέγη της Ένωσης ή 
με ταχυδρομική επιταγή (μόνο) στη διεύθυνση:

Ευθύμιο Κολιοκώτση
Τ.Θ. 8231 - Τ.Κ. 10210 - Αθήνα

με την ένδειξη στο πίσω μέρος της επιταγής, «για την αξία του μεταλλίου».
Τα μέλη μας και οι φίλοι της Ένωσης οφείλουν να παραβρίσκονται την ημέρα της 

εκδήλωσης-Επετείου των 90 χρόνων της Ε.Ε.Λ., για να παραλάβουν τα ονομαστικά 
αναμνηστικά Μετάλλια, Διπλώματα και Καρφίτσες. Διαφορετικά δεν θα σταλούν με 
ταχυδρομείο ούτε κούριερ, που απαιτούνται ταχυδρομικά έξοδα, μόνο σε εξαιρετι-
κές πιστοποιημένες περιπτώσεις ασθενών, με αντικαταβολή των ταχυδρομικών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

™HMA  8-05-09 10:10  ™ÂÏ›‰· 1
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1930-2020
90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ
ΣΤΟΝ
Γεώργιον...
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει, για το έτος 2019, τους πιο κάτω Πα-
νελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς:
α) ΠΟΙΗΣΗΣ: Μέχρι είκοσι (20) στίχους έμμετρους ή ελεύθερους,
β) ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ:  Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4, 
γ) ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: Μέχρι τέσσερις (4) σελίδες, μεγέθους Α4,
δ) ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ: Μέχρι διακόσιες (200) σελίδες, μεγέθους Α4,
ε) ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Μέχρι 50 σελίδες, μεγέθους Α4.
στ) ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: (Ποίηση ή Διηγήματα), τριών τυπογραφικών και άνω
    (Έκδοση 2018-2019) 
Όλα τα θέματα του διαγωνισμού είναι ελεύθερα και μέγεθος γραμματοσειράς ARIAL 12.

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

αναγράφεται στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματε-
πώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζομένου να κλεισθούν σε μικρό φά-
κελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο.

3. Για τις άλλες τρεις κατηγορίες να είναι έργα, που έχουν εκδοθεί σε βιβλία. Όλα να στα-
λούν σε πέντε αντίτυπα απλά και όχι συστημένα στη διεύθυνση:

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

Στο επάνω αριστερό μέρος του φακέλλου αποστολής να αναγραφεί το ψευ δώνυμο.
3. Ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Θα λαμβάνεται υπόψη 

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

έγκαιρα τηλεφωνικώς στους ενδιαφερόμενους και θ’ αναρτηθεί από τις 12 Δεκεμ-
βρίου 2019 στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.logotexnes.gr

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

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο τηλέφωνο 210-3819571, καθημερινώς.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ

™HMA  8-05-09 10:10  ™ÂÏ›‰· 1

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

THΛ.-FAX210-3819571 – e-mail:eel1930@gmail.com – www.logotexnes.gr
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019
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μέλος Δ.Σ.
   στο τη-
λέφωνο 6974240926 (ώρες 8-10 μ.μ.) και Πολυξένη Γιάχου στο τηλέφωνο 69499472787.
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ΕΦΥΓΕ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΗΡΩΑΣ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

ΕΦΥΓΕ απ’ τη ζωή, σε ηλικία 100 ετών, 
ο Γιώργος Χαροκόπος, στις 21/3/2019 
και στις 26 Μαρτίου 2019, έγινε η νεκρώ-
σιμη ακολουθία στην «Παναγίτσα» Πα-
λαιού Φαλήρου. Επικήδειους λόγους εκ-
φώνησαν εκλεκτοί και ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης 
Β. Τζόκας, καθώς ο αείμνηστος ήταν τα-
κτικό μέλος του Σωματείου. Παραβρέ-
θηκε αντιπροσωπεία των Δυνάμεων Κα-
ταδρομών, αφού ο αείμνηστος πολέμησε 
στη Μ. Ανατολή με τον Ιερό Λόχο και 
εκπρόσωποι Κρητικών Σωματείων. Στις 
13/4/19 πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο 
Μνημόσυνο.

Επικήδειος του Λευτέρη Β. Τζόκα στις 26-3-2019
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Γιώργη Χαροκόπο, για 
τη γενναία στάση και τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση της Μάχης της Κρή-
της και το μεγάλο εγχείρημα με την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Κράιπε. 
Την ελληνική και αγγλική ομάδα φιλοξένησε στην ιδιοκτησία της οικογένειάς του 
στη θέση «Πλάτες» στο χωριό του, Πατσός-Αμαρίου-Ρεθύμνου. Στη συνέχεια τον 
μετέφεραν στη Μέση Ανατολή.

Ο Συγγραφέας Γιώργος Ευθ. Χαροκόπος, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, τιμήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012 σε πανηγυρική εκδήλωση με το Χρυσό 
Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως μετά Διπλώματος, για το συγγραφικό 
του έργο και τη συμμετοχή του στη Μάχη της Κρήτης και τη μεταφορά του Γερ-
μανού στρατηγού Κράιπε στη Μ. Ανατολή. Ήταν τη νύχτα 26ης προς την 27ην 
Απριλίου 1944 που τον συνέλαβε η ομάδα των Άγγλων και Ελλήνων αγωνιστών και 
μέσα από τα κρητικά βουνά, κατέληξαν, τη νύχτα της 15ης Μαΐου 1944, ύστερα 
από 24 ώρες κοπιαστικού ταξιδιού στη θάλασσα, μετά τον απόπλου από τον όρμο 
της ακτής «Περιστερέ»-Ροδακίνου, κατέπλευσαν στο λιμάνι της Μάρσα-Ματρούχ-
Αιγύπτου. Συλλυπούμεθα τη σύζυγο, γιο, κόρες, γαμπρό κι εγγόνια του. Καλό 
ταξίδι μπαρμπα-Γιώργο εκεί που θα πας, να συναντήσεις τους συναγωνιστές σου 
κι εμείς θα θυμόμαστε τον Ήρωα Γιώργο Ευθ. Χαροκόπο, που γεννήθηκε το 1919, 
στην Πατσό-Αμαρίου-Ρεθύμνου.
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Στον βετεράνο πολεμιστή
 της μάχης της Κρήτης

 κυριότερο σύνδεσμο 
που συνετέλεσε στην

 απαγωγή του Γερμανού 
στρατηγού Κράιπε 

Ιερολοχίτη Γιώργο Χαροκόπο

Τώρα που η Πατρίδα ψυχορραγεί
αν μπορούσα να της φυτέψω ψυχή
θα διάλεγα τη δική σου
κι είμαι σίγουρος
πως θα είχε αναστηθεί.

       Εγκώμιο

Εσένα σου πρέπουνε τιμές
απαράμιλλης ανδρείας
αίνοι, παιάνες και ωδές
κι ύμνοι αθανασίας.

Όταν σε βλέπω χάνομαι
σαν σ’ αντικρύζω σβήνω
τη σκέψη μου ελεύθερη
λύω και την αφήνω.

Τρέχει μέσα σε ατραπούς
σε θολωμένες στράτες
απ’ όπου αχνοπερνούσατε
εσύ κι οι συνεργάτες.

Αθάνατος

                          Γιάννης Κ. Τσώλης

Κι είχατε λάφυρο ακριβό
της μάχης σμαραγδένιο,
τον Κράιπε τον στρατηγό
χλωμό και ντροπιασμένο.

Χαρίσατ’ αερόφτερα
στη δύστυχη Πατρίδα
και ξαναπέταξε μ’ αυτά
της νίκης η ελπίδα.

Ό,τι κι αν γράψ’ η πένα μου
για σένα είναι λίγο
το βλέπω πολύ δύσκολο
γι’ αυτό δε σας το κρύβω.

Ψάχνω επίθετα λαμπρά
να σ’ απαθανατίσω
και με της δόξας τα φτερά
να σ’ ακριβοστολίσω.

Αξιαγάπητε, καλέ,
μεγάλε πατριώτη,
ακούραστε αγωνιστή,
ένδοξε στρατιώτη.

Υποβάλλω τα σέβη μου
με θαυμασμό, λατρεία,
στ’ άφθαστο μεγαλείο σου
στην ψυχική σ’ αντρεία!...
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Ευχαριστώ!
Τρεις ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ 

Τρία Διαμάντια
Δεν τους ευχαριστώ μόνο, γιατί βράβευ-
σαν μαζί με άλλα και το δικό μου βιβλίο 
«Εμείς και όχι εγώ», αλλά και για τη δική 
τους ανθρωπιά, για το δκό τους έργο, που 
προσφέρουν χρόνια στην Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.). Το όνομά τους είναι: 
Λευτέρης Β. Τζόκας, Δημήτριος Παπα-
δημητρίου, Χρήστος Γκότζος. Είμαι μι-
κρή εγώ μπροστά στο δικό τους έργο, 
αλλά θα τολμήσω να τους στείλω αντί 
βραβείου το άρωμα από τα αγριολού-
λουδα του Παρνασσού και να τους δώσω 
την ευχή να είναι γεροί και δυνατοί να 
συνεχίσουν το έργο που επιτελούν στην 
Ένωση με μεγάλη επιτυχία.

Κύριοι, σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές και 
ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2019.

Η ανθρωπότητα ας ζήσει καλύτερες 
μέρες. Με μεγάλη αγάπη!

Δήμητρα Ευστ. Παπαλιάκου

εκέντησα τα φύλλα 
της καρδιάς

στ αργαλειού το δώμα
κι ο ουρανός βαθούλωσε
κι έγινε του ριάτσε σώμα

ήρθα μ’ ανάσα βαθειά
στο φως

με κεραβνό μεγάλο
μακριά ακόμα

απ’ τ’ αθρώπινα
άσπιλος

καθρέφτης το γέμα μου
τα μελούμενα

δείχνει σε διαθλάσεις
με τάξη

                      • δωρος

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου ποιημάτων «Ποιητικές Καταθέσεις» του μέλους μας Γιώργου Παναγιω-
τακόπουλου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλλιθέας στις 5 Μαϊου 2019 το βράδυ, από εκλεκτούς 
ομιλητές [βλ.φωτο], παρουσία πολυπληθούς κοινού, μεταξύ των οποίων και οι Υποψ. Δήμαρχο Π.Φαλήρου 
κα Ανδρικοπούλου Β., Κ. Ασκούνη Υποψ. Δήμαρχο Καλλιθέας, Κ. Πολυχρονίδη Αντιδήμ. Καλλιθέας, Δ. 
Κάρναβου Δημάρχου Καλλιθέας, Ν. Κοτσιώρη π. Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, τον γνωστό δημο-
σιογράφο κ. Πάνο Σόμπολο, των γνωστών καλλιτεχνών Γιάννη Πετρόπουλου και Γ. Γερολυμάτου, καθώς 
και του ιατρού της Τρίπολης κ. Παπαντωνίου Π., που ήρθε επί τούτου από την Αρκαδική πρωτεύουσα.

Στο πάνελ από αριστερά οι Γωγώ Φάκου θεατρ. συγγραφέας και ηθοποιός, που απήγγειλε ποιήματα 
του Γ. Π., ο τιμώμενος Γιώργος Παναγιωτακόπουλος και ο συγγραφέας Ντίνος Νικολαΐδης .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ
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Σελήνης θρόισμα

                               Γιάννης Τσούτσιας

Απόφαση ονείρου ανύποπτης ώρας,
τοπίου στιγμών έκρηξη δίνης,
συνόδου παλμών απάντηση αφής.

Σκόνη βροχής άυλου κήπου,
μισάνοιχτο φάσμα γύρης χρωμάτων,
δένδρου αλήθειας σταγόνες φιλιών.

Μετάλλαξης βήμα ήχων Σαββάτου,
ανάγλυφη σπίθα ρομφαίας συνόρων,
ορίζοντα νεύμα διαλόγων ακτής.

Την δύση αγγίζοντας,
μέρας σκιρτήματα κομματιών νύχτας,
τελευταίος καθρέφτης... τα μάτια σου.

Οδοιπορίας χρονικό

                              Μαίρη Τσούτσια

Φουσάτα παρελαύνουν
μπρος στα μάτια μας
των άοπλων στρατών
τα παλικάρια·
ζητώντας της ειρήνης
το απαύγασμα
κραυγάζοντας συνθήματα φευγάτα.

Ακολουθεί το πλήθος
συνοδεία οργάνων ασυντόνιστων
γιρλάντων πολυποίκιλων,
βουβό, απρόσωπο
σαν μια γροθιά ενωμένο.
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Παπαλεωνίδας Κων/νος (56)
Μανιάτη-Σίτα Ελπίδα (57)
Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού Βάσω (58)
Κηπουρού Δέσποινα (59)
Θωμάς Νικόλαος (60)
Μερκουριάδου Αρτεμησία (61)
Παναγοπούλου Μαρία (έτη 2018 και 19) (62)
Παπαλιάκου Δήμητρα (63)
Κολοβού-Ρουμελιώτη Μαρία (64)
Νίκα Αικατερίνη (65)
Ρίζος Ιωάννης (66)
Μπουρνέλη-Ρίζου Μαρία (67)
Μουρούτσος Μπάμπης (68)
Λέρτα-Αθανασέλου Φιλίτσα (69)
Τέμπος Κων/νος (70)
Γαβαλάς Ιωάννης (71)
Σημαντήρη Ευαγγελία (72)
Τροχόπουλος Γ. Ξάνθιππος (73)
Παπαποστόλου Κων. (74)

Καραγιαννάκος Γιώργος (75)
Σφακιανάκη Χρυσούλα (76)
Κανατάς Κων/νος (77)
Φορλίδας Απόστολος (78)
Μπακάλη Αικατερίνη (79)
Τσούτσια Μαίρη (80)
Τζόκα-Ζήση Φρειδερίκη (81)
Κοκκινόπουλος Πάνος (82)
Τσιρώνης Ελευθέριος (83)
Μαυραειδόπουλος Δημήτριος (84)
Σουρή-Κοσιώρη Μαρία (85)
Βογιατζή Άννα (86)
Σχισμένος Αριστείδης (87)
Βασιλείου Σωκράτης (88)
Μήτσης Φώτης (89)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Σφακιανάκη Χρυσούλα  (76) 50 ευρω
Σουρβίνου Εσπέρια  (90) 200 ευρω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για το έτος 2019. Ο εντός παρενθέσεως αριθ-
μός είναι της διπλότυπης απόδειξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Είναι αλήθεια ότι πολλά μέλη μας έχουν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους προς την 
Ένωση και λαβαίνουν το περιοδικό «Λογοτεχνική Δημιουργία» για ένα, δύο και περισσό-
τερα χρόνια. Ακόμα δημοσιεύουν τα κείμενά τους και τους αποστέλουμε τη «Λ.Δ.». Τώρα 

που οδηγούμαστε στα ενενήντα (90) χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης, αν θέλουν να είναι 
ενεργά μέλη αυτής, οφείλουν να τακτοποιήσουν το οικονομικό μέρος, ρωτώντας καθημερινώς 
από 9-13, στο τηλέφωνο 210-3819571 αν χρωστούν, ειδάλλως: «παύει να είναι μέλος όταν δεν 
καταβάλει επί ένα έτος αδικαιολόγητα τη συνδρομή του» (άρθρο 21, παράγραφος 2, του Κατα-
στατικού της Ένωσης). Για να λειτουργήσει το Σωματείο χρειάζεται την οικονομική ενίσχυση όλων 
μας, καθώς είναι το μοναδικό πνευματικό σωματείο που διατηρεί στους καιρούς αυτούς –της 
οικονομικής κρίσης – το περιοδικό «Λογοτεχνική Δημιουργία» και λαβαίνουν όλα τα μέλη μας 
και φίλοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά για να κυκλοφορήσει θέλει τυπογραφικά και 
ταχυδρομικά έξοδα.

Από το Δ.Σ. της Ένωσης
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«…μη με την σην δούλην παρίδης…»: 
Tα κοινωνικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά μηνύματα

του τροπαρίου της Κασσιανής

Το βράδυ της Μ. Τρίτης ψάλλεται 
στις χριστιανικές εκκλησίες το 
τροπάριο της υμνογράφου Κασ-

σιανής, του οποίου τα θρησκευτικά μη-
νύματα οι θεολόγοι έχουν αναδείξει με 

Βασιλική-Γκλόρια Παπά
πληρότητα. Στο παρόν πόνημα ωστόσο, 
θα συζητηθούν τα παιδαγωγικά, ψυχολο-
γικά και κοινωνικά του μηνύματα.

Τα προηγηθέντα της συγγραφής
του τροπαρίου της Κασσιανής1

Κατά την ιστορική παράδοση, ο αυτο-
κράτορας Θεόφιλος έπρεπε να διαλέξει 
τη σύζυγό του μεταξύ των δώδεκα επι-
κρατέστερων κοριτσιών που ήρθαν στο 
παλάτι. Μεταξύ αυτών ήταν και η Κασ-
σιανή ή Κασία ή Εικασία, που ήταν γό-
νος ευκατάστατης οικογένειας με αντί-
στοιχη αγωγή και παιδεία. Έζησε το 810-
865 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, στα 
πλαίσια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 
και στην ύστερη ενήλικη ζωή της εξελί-
χθηκε σε ποιήτρια, συνθέτρια και συγ-
γραφέας.

Σύμφωνα με το έθος, ο αυτοκράτορας, 
κρατώντας το χρυσό μήλο, απευθύνθηκε 
στην Κασσιανή, λέγοντας: «ως άρα εκ 
της γυναικός ερρύη τα φαύλα», δηλαδή: 
από τη γυναίκα έρχονται όλα τα δεινά, 
κάνοντας έμμεση αναφορά στην Εύα, 
που με την παρακοή της εντολής του 
Θεού απώλεσε τον παράδεισο. Η ετοιμό-

λογη Κασσιανή, με παρρησία, απάντησε: 
«αλλά και εκ της γυναικός πηγάζει τα 
κρείττω», δηλαδή από τη γυναίκα πηγά-
ζουν όλα τα καλά, κάνοντας και εκείνη 
έμμεση αναφορά στην γέννηση του Χρι-
στού από την Παναγία. Είναι κατανοητό, 
πως σε ένα θεοκρατικό περιβάλλον, στο 
οποίο η γυναίκα ήταν άμεσα συνδεδε-
μένη με το ρόλο της ως μητέρα και την 
αναπαραγωγική της λειτουργία, αλλά 
και με σκηνές όπως την παραπάνω κατά 
την οποία ο αυτοκράτορας έχει το δικαί-
ωμα να «διαλέξει» σύζυγο, σαν να πρό-
κειται για αγορά προϊόντων από κάποια 
βιτρίνα, η Κασσιανή έκανε επίκληση, για 
να υπερασπιστεί το φύλο της, στην κοι-
νώς αποδεκτή θρησκευτική παράδοση. 
Μετά την απόρριψή της τελικά έγινε μο-
ναχή, η πρώτη γυναίκα ηγουμένη, και ο 
Θεόφιλος παντρεύτηκε τη Θεοδώρα, μια 
άλλη γυναικεία ιστορική μορφή, δραστή-
ρια και δυναμική για την εποχή της, που 
αργότερα, όπως διατυπώνεται, έδωσε 
τέλος στην εικονομαχία και αναστύλωσε 
τις εικόνες 

Το τροπάριον της Κασσιανής

Εφόσον διερευνήθηκε ο βίος της υμνο-
γράφου, θα μελετηθεί το γνωστό τροπά-
ριο που συνέθεσε2, σύμφωνα με τη βυζα-
ντινή ιστορία, στη διάρκεια του μοναχι-
κού της βίου, και αφορά τη γνωστή 
σκηνή, κατά την οποία μια γυναίκα εξο-
μολογείται στον Ιησού τα κρίματά της:
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Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις- περιπεσούσα γυνή, 
την σην αισθομένη Θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξιν, 

οδυρομένη μύρα σοι προ του ενταφιασμού κομίζει. 
Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπάρχει, οίστρος ακολασίας, 

ζοφώδης τε και ασέληνος έρως της αμαρτίας.

Δέξαι μου τας πηγάς των δακρύων, 
ο νεφέλαις διεξάγων της θαλάσσης το ύδωρ, 

κάμφθητί μοι προς τους στεναγμούς της καρδίας, 
ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτω σου κενώσει.

Καταφιλήσω τους αχράντους σου πόδας, 
αποσμήξω τούτους δε πάλιν τοις της κεφαλής μου βοστρύχοις, 

ων εν τω Παραδείσω Εύα το δειλινόν κρότον τοις ώσιν ηχηθείσα, 
τω φόβω εκρύβη.

Αμαρτιών μου τα πλήθη 
και κριμάτων σου αβύσσους τις εξιχνιάσει, 

ψυχοσώστα Σωτήρ μου; 
Μη με την σήν δούλην παρίδης, 

Ο αμέτρητον έχων το έλεος.

Ο Κωστής Παλαμάς3 αποδίδει τους στίχους της Κασσιανής στη δημοτική 
γλώσσα:

Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά 
πολλά, θολά, βαριά τα κρίματά μου. 
Μα Κύριε, πως η θεότης Σου μιλά, 

μέσ’ στην καρδιά μου! 
Κύριε, προτού σε κρύψ’ η εντάφια γη 

από τη δροσαυγή λουλούδια πήρα 
κι απ’ της λατρείας την τρίσβαθη πηγή 

σου φέρνω μύρα. 
Οίστρος με σέρνει ακολασίας... Νυχτιά 

σκοτάδι, αφέγγαρο, ανάστερο με 
ζώνει, 

το σκοτάδι της αμαρτίας, φωτιά 
με καίει, με λιώνει. 

Εσύ που από τα πέλαα τα νερά 
τα υψώνεις νέφη, πάρε τα Έρωτά μου, 

κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά 
τα δάκρυά μου. 

Γείρε σ’ εμέ. Η ψυχή μου πως πονεί! 
Δέξου με Εσύ που δέχτηκες και γείραν 

άφραστα ως εδώ κάτου οι ουρανοί 
και σάρκα επήραν. 

Στ’ άχραντά Σου πόδια, βασιλιά 
μου Εσύ, θα πέσω και θα στα φιλήσω 
και με της κεφαλής μου τα μαλλιά 

θα στα σφουγγίσω. 
Τ’ άκουσεν η Εύα μέσ’ στο αποσπερνό 
της παράδεισος φως ν’ αντιχτυπάνε, 
κι αλαφιασμένη κρύφτηκε... Πονώ, 

σώσε, έλεος κάνε. 
Ψυχοσώστ’ οι αμαρτίες μου λαός 

τ’ αξεδιάλυτα ποιος θα ξεδιαλύσει; 
Αμέτρητό Σου το έλεος, ο Θεός!
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«Ο αναμάρτητος υμών,
πρώτος τον λίθον βαλέτω»

Όπως ανακαλύπτουμε στις γραφές, η 
περίπτωση της γυναίκας που περιγρά-
φεται στο τροπάριο, δεν ήταν ένα με-
μονωμένο γεγονός στο οποίο ο Ιησούς 
κλήθηκε να πάρει θέση, βρισκόμενος 
μπροστά στα επιλήψιμα σφάλματα 
των πιστών, κατά τον Μωσαϊκό νόμο. 
Σε αντίστοιχη περίπτωση, που λόγω 
μοιχείας τιμωρείται με λιθοβολισμό, 
μια άλλη γυναίκα είναι αντιμέτωπη με 
τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, 
οι οποίοι την έχουν σύρει στην πλα-
τεία και μαζί με τον όχλο είναι έτοιμοι 
να την λιθοβολήσουν, ώστε να ικανο-
ποιηθεί η οργή του πλήθους, και η ίδια 
να εξαγνιστεί από τις αμαρτίες της.

Οι ταγοί του νόμου, θέτουν λοιπόν 
στον Ιησού το δίλλημα: είτε να εφαρ-
μόσει τον Μωσαϊκό νόμο, κατά τον 
οποίον οι μοιχαλίδες λιθοβολούνται, 
είτε με την εναντίωσή του να παραβεί 
τον νόμο, κρινόμενος ένοχος. Η γνωστή 
σε όλους μας συνέχεια, θέλει τον Ιησού 
απευθυνόμενο με ήπιο τρόπο προς τους 
κατήγορους της γυναίκας, να τους προ-
καλεί λέγοντας: «ο αναμάρτητος υμών, 
πρώτος τον λίθον βαλέτω», όποιος 
ανάμεσά μας δεν έχει διαπράξει καμία 
αμαρτία, ας ρίξει την πρώτη πέτρα, 
δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα σε σχέση 
με την αυτοκριτική. Μετά από αυτό ο 
όχλος και οι οργισμένοι κατήγοροι της 
γυναίκας διαλύθηκαν.

Τα Παιδαγωγικά, Ψυχολογικά
και Κοινωνικά μηνύματα

Περνώντας στα αναλυτικά εργαλεία 

μας γνωρίζουμε πως η παιδαγωγική 
και η ψυχολογία κατατάσσονται στην 
κατηγορία των ανθρωπιστικών επι-
στημών ενώ η κοινωνιολογία στο πεδίο 
των κοινωνικών επιστημών. Στο κέντρο 
των αναζητήσεών τους βρίσκεται ο άν-
θρωπος και η αλληλεπίδρασή του μέσα 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Προεξάρχουσα η παιδαγωγική, έχει 
την δυνατότητα να βοηθήσει τον άν-
θρωπο ως προς την αγωγή του, την 
προσαρμογή του, την ευελιξία του 
αλλά και την σύμπλευσή του με την 
κρατούσα ηθική. Η ψυχολογία ανακα-
λύπτει, αναλύει και ερμηνεύει τα ψυ-
χικά φαινόμενα και η κοινωνιολογία 
ασχολείται, εκτός των άλλων, με τον 
άνθρωπο ως δρων κοινωνικό υποκεί-
μενο, τη συμπεριφορά του, και την 
επικοινωνία του με τους συνανθρώ-
πους του αλλά και την αλληλεπί-
δρασή τους με τους θεσμούς και την 
οργάνωσή του σε κοινωνικές διαδικα-
σίες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η ευ-
θύνη για τις ανισότητες που οδηγούν 
τα άτομα στην εξαθλίωση και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, βαραίνει ένα με-
γάλο κομμάτι της έλλειψης ανθρωπι-
στικής παιδείας και των ιδεοληψιών 
των ατόμων που απαρτίζουν την εκά-
στοτε κοινωνία. Στο τροπάριο που εί-
δαμε παραπάνω, εμφανίζεται μια γυ-
ναίκα ως «αμαρτωλή» αποκλεισμένη, 
και ηθικά πληγμένη από τις νόρμες 
της κοινωνίας που ζούσε. Παρουσιάζε-
ται γονατιστή στα πόδια του Ιησού, 
συντετριμμένη. Σε μια θρησκευτική 
ανάγνωση, το δημιούργημα (άνθρω-
πος) παρουσιάζεται μπροστά στο δη-
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μιουργό (Θεός), εξομολογείται τα κρί-
ματά του χωρίς δειλία και φόβο, κα-
θώς συνειδητοποιεί την πεπερασμένη 
φύση του, αυτό που ο Ιερός Χρυσό-
στομος εξέφρασε ως: «…Ενδεής ημίν 
η φύσις παρά του πεποιηκότος εγέ-
νετο και ουκ αυτάρκης …».4

Μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε

Τόσο στα κείμενα όσο και στην προ-
φορική παράδοση, ο Ιησούς έχει επι-
κρατήσει ως ο Θεός της αγάπης, με 
την Αγία Γραφή να αναφέρει: Ο Θεός 
αγάπη εστί. Προτρέπει όλους να μην 
κρίνουν για να μην κριθούν, ιδιαίτερα 
τους υποκριτές, που «κομπάζουν για 
το αλάθητο». Συγκεκριμένα:

«…μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε· εν ω 
γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν 
ω μέτρω μετρείτε μετρήθησεται υμίν. τι 
δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ 
του αδελφού σου, την δε εν τω σω 
οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς; η πως 
έρεις τω αδελφώ σου, αφες εκβάλω το 
κάρφος από του οφθαλμού σου, και 
ιδού η δοκός εν τω οφθαλμώ σου; υπο-
κριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ 
του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέ-
ψεις εκβάλειν το κάρφος εκ του οφθαλ-
μού του αδελφού σου.» (μτ. 7, 1-5).

 Σημαντική στη διδασκαλία του Ιη-
σού καθίσταται η έννοια της συγχώρε-
σης του ατόμου από τον ίδιο του τον 
εαυτό, αλλά και από τους γύρω του, 
αναλογιζόμενος ο καθένας ξεχωριστά 
τα δικά του ατοπήματα, με οδηγό 
αυτό που θα λέγαμε στην ψυχολογία 
ενσυναίσθηση. Η «αμαρτωλή γυναίκα» 
του τροπαρίου είναι το παράδειγμα 
που ενσαρκώνει ουσιαστικά τον κάθε 

άνθρωπο που σφάλλει, και όπως κα-
ταγράφεται το σφάλλειν είναι ανθρώ-
πινο.

Λαμβάνοντας αφορμή από το περι-
εχόμενο του τροπαρίου αυτού, μπο-
ρούμε να αναλογιστούμε εύκολα ανά-
λογες περιπτώσεις συγκρούσεων στην 
οικογένεια, στο σχολικό χώρο, στις αν-
θρώπινες σχέσεις και στην κοινωνία 
γενικότερα. Στο χώρο της εκπαίδευ-
σης, δεν έχουμε βέβαια λιθοβολισμό(!) 
όταν ένας μαθητής αδυνατεί να προ-
σαρμοστεί στη σχολική αίθουσα, συ-
χνά όμως αποβάλλεται από τον καθη-
γητή, ώστε να μη δημιουργεί πρόβλημα 
στον ίδιο και στην υπόλοιπη ομάδα. 
Στην οικογένεια ως προσπάθεια οριο-
θέτησης του παιδιού, συχνά επικρα-
τούν λεκτικές και σωματικές ποινές με 
ανυπολόγιστο κόστος στην εξέλιξη της 
προσωπικότητας, της συμπεριφοράς 
και της ομαλής κοινωνικοποίησης του 
ανηλίκου. Σε μια ολιστική ανάγνωση, 
θα λέγαμε πως το ίδιο ισχύει και για 
τις γυναίκες, τις ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες, τα ζώα και εν πάση περι-
πτώσει για όποιον, ιστορικά ανατρέ-
χοντας, θεωρείται από την πλειοψηφία 
της κοινωνίας αδύναμος να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του ή άνθρωπος δεύτε-
ρης διαλογής.

Ερμηνεύοντας τη στάση της γυναί-
κας του τροπαρίου, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως έχοντας αποκλειστεί και 
κινδυνεύοντας από το σύνολο της κοι-
νωνίας στην οποία ζούσε, στράφηκε 
προς τον Ιησού, ο οποίος αντιπροσώ-
πευε την αγάπη και τη συγχώρεση, 
στην προσπάθεια να βρει έναν σύμ-
μαχο, μια κατανόηση και ένα καταφύ-
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γιο, απέναντι στην αδιαλλαξία, τον 
πουριτανισμό και τη σκληρότητα του 
περίγυρού της.

Η στάση και η αντιμετώπιση του 
Ιησού ως δημιουργού/πατέρα (όπως 
τον αποκαλεί η γυναίκα), μας ανάγει 
συνειρμικά στους δημιουργούς μιας 
οικογένειας, τη μητέρα και τον πατέρα 
και την πρόκλησή τους να αντιμετωπί-
σουν την εκάστοτε αποκλίνουσα συ-
μπεριφορά του. Αξίζει να σημειωθεί 
στο σημείο αυτό, όπως έχει αναφέρει 
και ο Α.S.Neil5 ωστόσο, πως δυσλει-
τουργικοί γονείς, διαμορφώνουν δυ-
σλειτουργικές παιδικές προσωπικότη-
τες. Απομακρυνόμενοι λοιπόν από τη 
θεολογική παράδοση που δεν επιρρί-
πτει καμία ευθύνη στο δημιουργό και 
μιλώντας με όρους παιδαγωγικούς και 
κοινωνιοψυχολογικούς, οι γονείς κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν ουσια-
στικά τα δικά τους σφάλματα, που 
καθρεφτίζονται στο παιδί. Όπως έχουν 
αναφέρει παιδαγωγοί της αντιαυταρ-
χικής εκπαίδευσης, σχετικά με τις 
σκληρές μεθόδους πειθάρχησης: «Κάτω 
τα χέρια απ’ το παιδί!». 

Ως δημιουργός μπορεί να λειτουρ-
γήσει και ο εκπαιδευτικός καθώς σμι-
λεύει τη γνωστική και αξιακή πορεία 
του παιδιού, και ο καλύτερος τρόπος 
για να αναπτύξει ο μαθητής τις δυνα-
τότητές του και να αξιοποιήσει τις 
κλίσεις του, είναι η ισότητα και η αμοι-
βαιότητα μεταξύ παιδαγωγού και παι-
δαγωγούμενου, αλλά και η τοποθέ-
τηση του παιδιού σε πρώτο πλάνο 
στην διαδικασία της διδασκαλίας, 
αυτό που οι Γερμανοί παιδαγωγοί πε-
ριέγραψαν ως: «aus dem Kinde aus», 

δηλαδή: ξεκινάμε πάντα από το 
παιδί.

Φυσικά, τόσο η οικογένεια όσο και 
η εκπαίδευση αποτελούν υποσύνολα 
και δομές της εκάστοτε κοινωνίας. Σε 
κάθε μήκος και πλάτος της γης, από 
την αρχή της δημιουργίας των κοινω-
νικών τάξεων και της εκμετάλλευσης 
των ανθρώπων και των ζώων από άλ-
λους ανθρώπους, έχει επικρατήσει η 
ρήση του Hobbes: «homo, homini, lupus», 
δηλαδή ο άνθρωπος για τον άνθρωπο 
λύκος. Η τοποθέτηση των αναρχικών, 
υπό την ευγενή έννοια του όρου, φιλο-
σόφων L. Tolstoy και H. Ibsen, πως ο 
άνθρωπος διαθέτει αφ’ εαυτού κανό-
νες ευπρέπειας και καλής συμπεριφο-
ράς που τον βοηθούν να λειτουργεί 
αυτόνομα και ως εκ τούτου δεν χρει-
άζεται δικαστές, χωροφύλακες, κρά-
τος με φυλακές και «δημίους», βρί-
σκει εφαρμογή σε ελάχιστες περι-
πτώσεις ανθρώπων και δυστυχώς 
αποτελεί προμετωπίδα μιας ουτοπι-
κής κοινωνίας.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, κατά 
κοινή ομολογία, επικρατεί ο ατομικι-
σμός, η μη ενασχόληση με τα κοινά, η 
διάσπαση, η καχυποψία προς τον δι-
πλανό, η έλλειψη υποστηρικτικών δο-
μών για όσους πάσχουν, η εντατικο-
ποίηση των ρυθμών ζωής και ένα ανε-
λέητο κυνήγι προς το χρήμα και την 
απόκτηση όλο και περισσότερων, συ-
χνά αχρείαστων αγαθών για την κά-
λυψη επίπλαστων αναγκών, με όλα 
αυτά τελικά να αλλοτριώνουν και να 
πλήττουν τα άτομα, οδηγώντας σε μια 
ευρύτερη κοινωνική παθογένεια.
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Η παιδεία του νου και της ψυχής

Όπως διατυπώνεται, μέσα από την αν-
θρωπιστική παιδεία, με εργαλεία την 
αγωγή και την εκπαίδευση, οι κοινω-
νίες έχουν μια καλή ευκαιρία να δια-
μορφωθούν προς την καλύτερη εκδοχή 
τους. Με την ψυχική ευρυχωρία που 
προσφέρει η παιδεία: ως γονείς δεν 
κακοποιούμε τα παιδιά μας επειδή θε-
ωρούμε πως έκαναν λάθος, ως δάσκα-
λοι δεν αποβάλλουμε τους «απείθαρ-
χους» μαθητές μας, καθότι αποτελούν, 
εκτός των άλλων, ευκαιρία για τον 
έλεγχο της αυθεντίας, ως πολίτες δεν 
αποκλείουμε τις διαφορετικές ταυτό-
τητες ατόμων αλλά τις συμπεριλαμβά-
νουμε και τις υποστηρίζουμε. Δεχόμα-
στε τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες και τασσόμαστε κατά των φυλε-
τικών διακρίσεων με ασπίδα τον 
αντιρατσισμό.

Τα μηνύματα που αναδεικνύονται 
μέσα από το τροπάριο της υμνογρά-
φου Κασσιανής, αφορούν κάθε άν-
θρωπο και σε μια ψυχολογική ανά-
γνωση, έχουν να κάνουν με το παιδί 
μας, το μαθητή μας, τον συνάνθρωπό 
μας, που ζητούν υποστήριξη και κατα-
νόηση. Όταν ο ίδιος θεωρεί πως έχει 
σφάλλει και έρχεται μεταμελημένος, 
προς εμάς, αντί να τον «λιθοβολή-
σουμε» λεκτικά, υπερτονίζοντάς του 
τα λάθη και τις ανεπάρκειές του, αυτό 
που βρίσκει καλύτερη εφαρμογή είναι 
να τον ακούσουμε με υπομονή, να τον 
αντιμετωπίσουμε με ισοτιμία και να 
τον καθησυχάσουμε6, καθώς λαμβάνο-
ντας αφορμή από την επιστήμη της 
παιδαγωγικής αυτή τη φορά, θα πρέ-
πει να πούμε πως όλοι οι άνθρωποι 

λειτουργούν άλλες φορές ως παιδαγω-
γοί και άλλες ως παιδαγωγούμενοι, με 
τους ρόλους αυτούς να εναλλάσσονται 
και να αλληλεπιδρούν. 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο άν-
θρωπος είναι ένα ον κοινωνικό και πο-
λιτικό και όποιος ζει απομονωμένος 
είναι είτε θηρίο είτε θεός. Όλα τα όντα 
ανθρώπινα και μη, έχουν ανάγκη και 
επιζητούν την αλληλεπίδραση. Η κα-
τακραυγή, η απόρριψη και η περιθω-
ριοποίηση των ανθρώπων που υποπί-
πτουν σε μη βαριά επιλήψιμα σφάλ-
ματα, θα λέγαμε πως είναι τόσο αντί-
θετη με τη φύση του ατόμου, που είναι 
στην θέση του κριτή, όσο και επίπονη 
και άδικη για τον κρινόμενο, όταν ο 
ίδιος αποδέχεται την ευθύνη των πρά-
ξεών του, αλλά και οδεύει προς την 
αποκατάσταση των μελανών σημείων 
τους. 
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Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, 
στις 6:30 το απόγευμα, πραγμα-
τοποιήθηκε, στην κατάμεστη αί-

θουσα Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 36 και Ομή-
ρου, 8ος όροφος), η απονομή των Τιμη-
τικών Διακρίσεων του 4ου Πανελλήνιου 

και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνισμού 
Μελοποίησης έργων, Ενορχήστρωσης και 
Μουσικής για Ταινία (Soundtrack), για 
Παιδιά και Εφήβους, της Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

2019 και η απονομή από την Ένωση Χρυ-
σού Μεταλλίου Πνευματικής Αξίας Α΄ 
Τάξεως μετά Διπλώματος στον μουσικο-

συνθέτη κ. Γεώργιο Κατσαρό. Η τελετή 
συνδιοργανώθηκε από την Ένωση και τη 
Χ.Α.Ν.              

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Κοσμήτο-
ρας της Ένωσης Τάκης Παπαδημητρίου, 
αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους, κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρη 
Β. Τζόκα.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 25

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, όπως θα 
διαβάζουμε στην ομιλία του που παρα-
τίθεται στο τέλος του κειμένου, χαιρέ-
τησε τους παρευρισκόμενους, τόνισε τη 
μεγάλη καλλιτεχνική προσφορά του τι-
μώμενου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Κα-
τσαρού στη μουσική και το τραγούδι και 
προέτρεψε τα βραβευμένα αγόρια και 
κορίτσια να του μοιάσουν.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός 
από τον Πρόεδρο της Χ.Α.Ν. κύριο Γε-

ώργιο Παπαδάκη, ο οποίος, αφού συνε-
χάρη τους διακριθέντες μαθητές, ανέ-
φερε πως η υποστήριξη της Χ.Α.Ν. στην 
οργάνωση της τελετής απονομής και η 
δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας απο-
τελεί υλοποίηση παλαιότερης υπόσχε-

σής του. Όπως είπε,  κατά την παρου-
σίαση των μουσικών έργων προηγούμε-
νου μουσικού διαγωνισμού είχε δηλώσει 
πως η Χ.Α.Ν. θα παραχωρεί δωρεάν 
τους χώρους της για την διοργάνωση 
εκδηλώσεων που έχουν σχέση με παι-
διά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο 
της Χ.Α.Ν. σχετικά με την παιδική ηλι-
κία, τις δραστηριότητες για παιδιά που 
διοργανώνονται αλλά και τη δωρεάν 
συμμετοχή σε αυτές των ορφανών παι-
διών του Λύρειου Ιδρύματος. Υπενθυμί-
ζουμε ότι οι εγκαταστάσεις του Λύρειου 
Ιδρύματος στο Νέο Βουτζά καταστρά-
φηκαν από την πυρκαγιά του περασμέ-
νου καλοκαιριού. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόε-
δρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγω-
νισμού, μαέστρος και συνθέτης-μέλος 

της Ένωσης, Νίκος Χριστοδουλής. Αφού 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και 
εξέφρασε τη χαρά του για τη μεγάλη 
παρουσία παιδιών και εφήβων στην κα-
τάμεστη αίθουσα, ευχαρίστησε τον Πρό-
εδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
Λευτέρη Β. Τζόκα για την εμπιστοσύνη 
που του έδειξε όταν του ανέθεσε την 
διοργάνωση του Μουσικού Διαγωνισμού 
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αλλά και για τη γνωριμία του με τον 
Πρόεδρο της Χ.Α.Ν. Γεώργιο Παπαδάκη, 
η οποία έγινε στο πλαίσιο του Διαγωνι-
σμού. Όπως ανέφερε οι φετινές συμμε-
τοχές ήταν περισσότερες από αυτές των 
προηγούμενων ετών και τα έργα ήταν 
πολύ καλά με αποτέλεσμα οι Κριτικές 
Επιτροπές να δυσκολευτούν κατά την 
αξιολόγηση. Παρότρυνε τους διακριθέ-
ντες να συνεχίσουν το δημιουργικό τους 
έργο και τόνισε πως η διαδικασία της 
δημιουργίας εκτονώνει και απελευθερώ-
νει, καθώς εξωτερικεύονται σκέψεις και 
συναισθήματα. Τελειώνοντας, εξέφρασε 
τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κριτι-
κής Επιτροπής αλλά και στους εκπαι-
δευτικούς που υποστήριξαν τη δημιουρ-
γική προσπάθεια των μαθητών και τους 

βοήθησαν να ολοκληρώσουν τα έργα 
τους.

Επόμενη ομιλήτρια ήταν η Αγαπούλα 
Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
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τεχνών που, όπως θα διαβάσουμε και 
στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην καλλιτε-
χνική πορεία και στο πλούσιο έργο του 
τιμώμενου μουσικοσυνθέτη κ. Γεώργιου 
Κατσαρού από τα καντούνια της Κέρκυ-
ρας και τα μαθήματα βιολιού στη Φιλαρ-
μονική Εταιρεία ως τη φετινή του συνερ-
γασία με τον Μίμη Πλέσσα στο Γυάλινο 
Μουσικό Θέατρο.

Στην αντιφώνησή του, μετά την απο-
νομή του Χρυσού Μεταλλίου, ο Γιώργος 
Κατσαρός, αφού ευχαρίστησε την Ένωση 
για την βράβευσή του, τόνισε πως ένα 
από τα σημαντικότερα έργα του ήταν η 
ίδρυση των Μουσικών Σχολείων, καθώς, 
ύστερα από δικές του ενέργειες δημι-
ουργήθηκαν τα 12 πρώτα Μουσικά Σχο-
λεία. Στα σχολεία αυτά οι μαθητές διδά-
σκονται στοιχεία της μουσικής μας πα-
ράδοσης και πάνω σε αυτά οικοδομούν 
την μουσική τους παιδεία.

Ακολούθησε σύντομο μουσικό αφιέ-
ρωμα στον Γιώργο Κατσαρό με τη συμ-
μετοχή των καλλιτεχνικών συνεργατών 

της Χ.Α.Ν. Ζαννέτας Καλοσκάμη, Νίκου 
Κουλούρη και Ανδρέα Πριονά, του Εφη-
βικού Χορωδιακού Εργαστηρίου της 
Χ.Α.Ν. Νίκαιας, της Τζωρτζίνας Αντωνα-

κάκη και του Νίκου Χριστοδουλή, ο 
οποίος είχε και την καλλιτεχνική επιμέ-
λεια.

Μετά την απονομή των Τιμητικών Δι-
πλωμάτων στους συμμετέχοντες καλλι-
τέχνες, η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πο-
λυξένη Γιάχου, όπως θα διαβάσουμε στη 

συνέχεια, παρουσίασε κάποια στοιχεία 
για την ταυτότητα των διακριθέντων μα-
θητών και ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους για τη διαδικασία της απονομής 
των τιμητικών διακρίσεων.

Ακολούθησε η απονομή Βραβείων και 
Επαίνων στα σαράντα δύο διακριθέντα 
έργα του Διαγωνισμού.
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Αγαπητά μου παιδιά, αγόρια και κορί-
τσια, απ’ την Ελλάδα και την Κύπρο, 
διακεκριμένε μουσικοσυνθέτη κ. Γιώργο 
Κατσαρέ, κυρίες, δεσποινίδες και κύ-
ριοι, γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, 
εκλεκτά μέλη της Ένωσης και της Κρι-
τικής Επιτροπής του 4ου Μουσικού Δι-
αγωνισμού, Μαέστρο κ. Νίκο Χριστο-
δουλή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας 
καλωσορίζουμε.

Χαρισματικά παιδιά, αγόρια και κο-
ρίτσια, τιμούμε σήμερα, στη Μουσική 
και στο τραγούδι, προσηλωμένα ενσυ-
νειδήτως στη στιχουργική, με έμπνευση, 
που έχει καλλιέπεια, ρυθμό και δεν στε-
ρεί τη γνήσια αισθητική συγκίνηση, που 
αναδύεται από «εσωτερική ανάγκη» και 
«μυστηριώδεις δυνάμεις». 

Τιμούμε πρώτα τον διακεκριμένο Έλ-
ληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργο Κατσαρό 
για την πολύχρονη πορεία του στο ελλη-

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

νικό τραγούδι, με το Χρυσό Μετάλλιο 
Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως, που 
γνωρίζει πολύ καλά τα μυστικά της 
Μουσικής και του στίχου. Γενέτειρα γη 
η Κέρκυρα που έδωσε όλα τα ερεθί-
σματα, από πολύ μικρός, να συνεχίσει το 
δύσκολο ανηφόρι του. Σημαντική πηγή 
έμπνευσης είναι οι ισχυροί δεσμοί με τη 
γενέθλια γη, η νοσταλγία της ζωής του 
νησιού του, οι ειδυλλιακές εικόνες, η ευ-
αισθησία και η αγάπη των ανθρώπων, το 
εκλεπτυσμένο ερωτικό αίσθημα. Η Αρετή 
και το χρέος του…

Προτρέπω τα νέα βλαστάρια της 
Μουσικής και του στίχου να μοιάσουν 
στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιώργο 
Κατσαρό. Ν’ αναζητήσουν τις μυστικές 
μουσικές σχέσεις των λέξεων, την κα-
ταλληλότερη διάταξη του στίχου, του 
ρυθμού και του τονισμού και να υλοποι-
ήσουν μια αρμονική και οργανική παν-
δαισία στο ελληνικό τραγούδι και τη 
Μουσική. Το διάστημα αυτό της ενα-
σχόλησής μας, διαφάνηκαν γνήσιες μου-
σικές και στιχουργικές εκφράσεις, πλη-
θωρικές στη διατύπωση και στοιχεία 
νεωτερικής γραφής. 

Όλα αυτά αξιολογήθηκαν από την 
Κριτική Επιτροπή του Μουσικού Διαγω-
νισμού και σήμερα γίνεται απόδοση δι-
καιοσύνης στο πάντα δυσχερές έργο, 
που κινδυνεύει να αδικήσει τους δημι-
ουργούς. Βγήκαν οι προικισμένοι με το 
πηγαίο ταλέντο. 

Συγχαρητήρια κι ευχαριστώ σε 
όλους…
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Σήμερα τιμούμε τον σπουδαίο Έλληνα 
συνθέτη Γιώργο Κατσαρό για την 
προσφορά του στην ελληνική μουσική, 
το τραγούδι, το θέατρο και τον κινη-
ματογράφο.

Σαξοφωνίστας με διεθνή αναγνώ-
ριση, μαέστρος, συνθέτης, ενορχη-
στρωτής, αλλά κυρίως μουσικός δά-
σκαλος με μοναδικό αισθητήριο να 
εντοπίζει ταλέντα, ο Γιώργος Κατσα-
ρός έχει γράψει τη δική του ιστορία 
στο ελληνικό πεντάγραμμο. Συνολικά 
έχει συνθέσει περίπου 1.500 τραγού-
δια, ενώ υπογράφει τη μουσική σε 100 
θεατρικά και 117 κινηματογραφικά 
έργα, με τον τελευταίο αριθμό να απο-
τελεί ρεκόρ μεταξύ όλων των συνθετών 
που έγραψαν μουσική για τον ελλη-
νικό κινηματογράφο.

Η μεγάλη του καλλιτεχνική δια-
δρομή αρχίζει στη γενέτειρά του την 
Κέρκυρα, σε ηλικία 7 ετών. Όπως ανα-
φέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του, από 
πολύ μικρός άκουγε τις πρόβες της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

έτσι του δημιουργήθηκε η επιθυμία να 
ασχοληθεί με τη μουσική. Η αρχή έγινε 
με μαθήματα βιολιού και όταν έγινε 
δώδεκα ετών ξεκίνησε να μαθαίνει σα-
ξόφωνο παίζοντας όπερες και κυρίως 
έργα του αγαπημένου του  δημιουρ-
γού, Βάγκνερ. Ολοκληρώνοντας τη 
φοίτησή του στο γυμνάσιο έρχεται 
στην Αθήνα, όπου περνά με εξετάσεις 
στην Πάντειο. Παράλληλα με τις σπου-
δές του εργάζεται ως μουσικός δίπλα 
σε μεγάλους συνθέτες της εποχής, 
όπως ο Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο 
Λυκούργος Μαρκέας και καλλιτέχνες 
όπως ο Τώνης Μαρούδας, η Μάγια 
Μελάγια και η Ρένα Βλαχοπούλου σε 
καμπαρέ και επιθεωρήσεις πίστας. 
Πολύ σύντομα τον κερδίζει η μουσική. 
Το 1960, με ερμηνεύτρια τη Νάνα Μού-
σχουρη  σε δύο τραγούδια δικής του 
ενορχήστρωσης, περνά τις εξετάσεις 
του Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφω-
νίας και γίνεται μαέστρος της Ορχή-
στρας Ποικίλης Μουσικής. Την επό-
μενη χρονιά κάνει το ντεμπούτο του 
στο θέατρο με πρωταγωνιστές όπως ο 
Ορέστης Μακρής, ο Βασίλης Αυλωνί-
της και ο Νίκος Σταυρίδης. Από εκεί 
και έπειτα ξεκινά μια μεγάλη πορεία 
με συνεργάτες το στιχουργό Πυθα-
γόρα και τα μεγαλύτερα ονόματα του 
ελληνικού τραγουδιού: Μαρινέλλα, 
Γιάννης Πάριος, Τζένη Βάνου, Τόλης 
Βοσκόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος, 
Πάνος Γαβαλάς, Δούκισσα, Βίκυ Μο-
σχολιού, Δημήτρης Μητροπάνος κ.ά. 
Περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και το εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες, 
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Ρωσία, Γερμανία, Αγγλία, Καναδά, Αυ-
στρία).

Το 1974 συμμετέχει ως συνθέτης και 
διευθυντής ορχήστρας στη Eurovision με 
το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ 
Αγόρι μου», σε στίχους Πυθαγόρα και ερ-
μηνεύτρια τη Μαρινέλλα. Είναι η πρώτη 
συμμετοχή της χώρα μας στο διαγωνισμό 
και κατά την παρουσίαση του τραγου-
διού διευθύνει την ορχήστρα του BBC.

Για περίπου 10 χρόνια (από 1977-1983 
στην ΕΡΤ και από 1989-1990 MEGA) 
αποτελεί την ψυχή της τηλεοπτικής εκπο-
μπής ανάδειξης ταλέντων «Να, η Ευκαι-
ρία!». Κάνει ακροάσεις, ενορχηστρώνει 
και συμμετέχει στην κριτική επιτροπή. 
Από αυτή την εκπομπή αναδείχτηκαν 
σπουδαίοι ερμηνευτές όπως ο Θέμης 
Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λι-
δάκης, η Νένα Βενετσάνου, ο Μιχάλης Δη-
μητριάδης κ.ά.

Το 1989, μελοποιεί αφρικανούς ποιη-
τές στο έργο του «Αφρική Τώρα», που 
αφιερώνει στον αγώνα του νοτια-
φρικανικού λαού και για το οποίο 
τιμάται από την επιτροπή του 
Απαρτχάιντ του ΟΗΕ.

Το 1998 κυκλοφορεί από τη 
«Philips» Αμερικής, που τον συ-
μπεριλαμβάνει, με δύο έργα του, 
στους δέκα καλύτερους σαξοφωνί-
στες του κόσμου. Τα έργα ήταν τα 
«Abrazame» («Αγάπα με») και το 
«Woman Ιn Love» («Το ξέρω θα 
’ρθεις ξανά»).

Από το 2007 μέχρι το 2010, δια-
τελεί Πρόεδρος των Μουσικών Συ-
νόλων του Δήμου Αθηναίων συ-

γκροτώντας συμφωνική ορχήστρα, 
ορχήστρα τζαζ, δημοτική ορχήστρα, 
χορωδία και πραγματοποιώντας 
συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό.

Επίσης, είναι μέλος της Εταιρίας 
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, 
της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στι-
χουργών Ελλάδος και του Πανελλή-
νιου Μουσικού Συλλόγου. 

Η μακρά καλλιτεχνική πορεία, οι 
συνεργασίες και το πολυδιάστατο 
έργο του Γιώργου Κατσαρού είναι 
αδύνατον να χωρέσουν σε λίγες 
γραμμές. Εμείς απλά επιχειρήσαμε 
να φωτίσουμε κάποιες πτυχές που 
θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίσουν 
οι νεώτερες γενιές. Όπως έχει δη-
λώσει σε συνέντευξή του είναι ερω-
τευμένος με τη μουσική και αν δεν 
αισθάνεται έτσι, δεν μπορεί να παί-
ξει. Του ευχόμαστε να συνεχίσει να 
αισθάνεται έτσι για πολλά χρόνια 
ακόμη και να μοιράζεται τις δημι-
ουργίες του μαζί μας, όπως κάνει 
με μεγάλη επιτυχία κάθε Κυριακή 
στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Εκεί 
συναντώνται δύο θρύλοι του ελλη-
νικού πενταγράμμου, ο Γιώργος 
Κατσαρός στο σαξόφωνο και ο Μί-
μης Πλέσσας στο πιάνο και ταξι-
δεύουν τους θεατές σε κορυφαίες 
στιγμές της καλλιτεχνικής τους δη-
μιουργίας. 
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Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά 
μου παιδιά, σας καλωσορίζουμε και 
εμείς με τη σειρά μας στην αποψινή εκ-
δήλωση.

Πριν περάσουμε στην απονομή των 
βραβείων θα ήθελα να σας παρουσιάσω 
κάποια στοιχεία για την ταυτότητα των 
διακριθέντων μαθητών και μαθητριών. 
Φέτος είχαμε μεγάλη συμμετοχή μαθη-
τών και μαθητριών Δημοτικού. Καθώς τα 
περισσότερα έργα της κατηγορίας του 
Δημοτικού είναι ομαδικά, στα 10 διακρι-
θέντα έργα των φετινών διαγωνισμών 
μελοποίησης ποίησης, ενορχήστρωσης 
και μουσικής για ταινία συμμετέχουν 
συνολικά 90 μαθητές και μαθήτριες. Στο 
Γυμνάσιο έχουμε 12 διακριθέντα έργα 
και στους 3 διαγωνισμούς και συμμετέ-
χουν συνολικά 37 μαθητές και μαθήτριες, 
ενώ στο Λύκειο έχουμε 23 διακριθέντα 
έργα, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 
30 μαθητές και μαθήτριες. Τα 5 από τα 
23 διακριθέντα έργα του Λυκείου δημι-
ουργήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες 
Μουσικών Σχολείων, ενώ τα 14 από τα 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΓΙΑΧΟΥ
42 συνολικά διακριθέντα έργα δημιουρ-
γήθηκαν από μαθητές και μαθήτριες Ιδι-
ωτικών Σχολείων. 

Τέλος, τα 20 από τα 42 διακριθέντα 
έργα του φετινού διαγωνισμού δημιουρ-
γήθηκαν με τη συμμετοχή μαθητών και 
μαθητριών που έχουν διακριθεί και σε 
Μουσικούς Διαγωνισμούς της Ένωσης 
προηγούμενων ετών. Σήμερα βρίσκο-
νται ή θα βρεθούν αργότερα κοντά μας 
για να παραλάβουν τα βραβεία τους 27 
από τους 42 διακριθέντες μαθητές/μα-
θήτριες ή ομάδες μαθητών. Αφού ολο-
κληρωθεί η απονομή στους παρόντες θα 
αναφέρουμε τα ονόματα και τα βραβεία 
των μαθητών και μαθητριών που δεν 
παρευρίσκονται. 

Καθώς αρκετά από τα βραβευμένα 
έργα έχουν διακριθεί σε περισσότερους 
από έναν διαγωνισμό, για να μην σας 
κουράσουμε, οι απονομές θα γίνουν κατά 
έργο και όχι κατά διαγωνισμό, που θα 
χρειαζόταν οι ίδιοι μαθητές να ανέβουν 
στη σκηνή δύο ή και τρεις φορές.

Επίσης, λόγω της μεγάλης προσέλευ-
σης βραβευθέντων μαθητών, εκπαιδευ-
τικών, φίλων και συγγενών τους, η απο-
νομή χωρίστηκε σε δύο μέρη σύμφωνα 
με το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο και έχει τοιχοκολληθεί στον 
προθάλαμο και εντός της αίθουσας. 

Αν κατά τη διάρκεια της τελετής χρει-
αστεί να αποχωρήσετε παρακαλώ να το 
κάνετε διακριτικά από την πίσω έξοδο, 
ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός 
και αναστάτωση μπροστά από το χώρο 
που γίνεται η απονομή των βραβείων. 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων… 

Πριν περάσουμε στις απονομές θα 
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ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαρι-
στίες της Ένωσης στα μέλη της Κριτικής 
Επιτροπής. Ξεκινάω με τον κ. Νίκο Χρι-
στοδουλή, μαέστρο-συνθέτη, μέλος της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και τα 
μέλη κ. Κυριάκο Τσολάκη, καθηγητή 
Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών, κ. Αν-
δρέα Πριονά, εκπαιδευτικό Μουσικής, 
καλλιτεχνικό συνεργάτη του Ωδείου 
Χ.Α.Ν. Νίκαιας, κ. Γεώργιο Φακανά, 
συνθέτη, ενορχηστρωτή, Συγγραφέα, 
και εκπαιδευτικό μουσικής, κ. Φρίξο-
Διονύσιο Μόρτζο, Πιανίστα ΕΛΣ, κ. Νι-
κόλαο Καζαμία, εκπαιδευτικό Μουσι-
κής, κ. Θαλή Τριανταφύλλου, συνθέτη 
και κ. Κρητικού Ευανθία, εκπαιδευτικό 
Μουσικής.

Τελειώνοντας, εκφράζω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια σε όλους τους διακριθέ-
ντες μαθητές και τις διακριθείσες μαθή-
τριες ανεξάρτητα από τη σειρά διάκρι-
σης αλλά και σε όσους και όσες δεν δι-
ακρίθηκαν. Για εμάς είστε όλοι και όλες 
νικητές και νικήτριες, διότι εκφραστή-
κατε με τη μουσική σας, εκτονωθήκατε 
και βιώσατε τη χαρά της δημιουργίας.  
Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς το ότι μοι-

ραστήκατε μαζί μας τα έργα σας. Σε 
λίγο θα παραλάβετε τα βραβεία σας. 
Χαρείτε με τη διάκριση, μακριά από 
κάθε έπαρση, και συνεχίστε να βαδίζετε 
στα μαγικά μονοπάτια της μουσικής δη-
μιουργίας που θα σας χαρίσουν ακόμα 
καλύτερα έργα και μεγαλύτερες στο 
μέλλον.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Κριτικής Επιτροπής

του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού Διαγωνισμού Μελοποίησης
Ποίησης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά
και Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, 
μαέστρο-συνθέτη - μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και τα μέλη κ. 
Κυριάκο Τσολάκη - καθηγητή Θεωρητικών του Ωδείου Αθηνών, κ. Ανδρέα 

Πριονά - εκπαιδευτικό Μουσικής - καλλιτεχνικό συνεργάτη του Ωδείου Χ.Α.Ν. Νί-
καιας, κ. Γεώργιο Φακανά - συνθέτη, ενορχηστρωτή, συγγραφέα, και εκπαιδευτικό 
μουσικής, κ. Φρίξο-Διονύσιο Μόρτζο - Πιανίστα ΕΛΣ, κ. Νικόλαο Καζαμία - εκ-
παιδευτικό Μουσικής, κ. Θαλή Τριανταφύλλου - συνθέτη και κ. Κρητικού Ευανθία 
- εκπαιδευτικό Μουσικής, ύστερα από την ατομική ακρόαση και αξιολόγηση των 
υποβληθέντων προς κρίση μουσικών έργων Μελοποίησης Ποίησης, Ενορχήστρωσης 
και Μουσικής για ταινία (soundtrack), που δημιουργήθηκαν από μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου, συνεδρίασε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της μαέ-
στρου κ. Νίκου Χριστοδουλή, μέλους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου 2019 για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακό-
λουθα:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο το «Ερημονήσι», σε ποί ηση Οδυσσέα Ελύτη, που ανήκει στους/

στις Αγγελοσοπούλου Ελένη, Γλιούμπα Μαρίνα, Ευαγγε λακόπουλο Χρήστο, Θε-
λούρα Γαβριήλ-Κωνσταντίνο, Κατσάκο Γεώργιο, Κιτσούλη Λουίζα-Μαρία, Κορδίλα 
Άννα-Μαρία, Κουμπαράκη Ζωή, Κουμπαράκη Χάιδω, Κούνου Ηλιάνα, Κουτάλο 
Αθανάσιο, Λούσκα Άγγελο, Με λαχροινούδη Παναγιώτη, Μπουρίτα Ευ στάθιο, Ντί-
κου Αναστασία, Παλάκα Δημήτριο-Θεόδωρο, Τζινάλα Βασίλειο, Τριά νου Ναταλία 
και Ψωμά Θεοδώρα, μαθητές/τριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λά ρι σας.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο «Της κοπέλας το νερό», σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη, που 
ανήκει στην Κυριακή Μαυροβουνιώτη και ερμηνεύτηκε από τους/τις Κυριακή 
Μαυροβουνιώτη, Αντρέα Σάββα, Πέτρο Χατζηχριστοδουλου, Μαριάμ Αργυροπού-
λου, Έλενα Κάιζερ, Ήριδα Βανέζη , Ελένα-Χαρά Δημητρίου και Βικτώρια Πιτσιολή 
και Σοφιανό Παπαγεωργίου, μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Έμπας Κύ-
πρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Ξανθούλα», σε ποίηση Διονύ σιου Σολωμού που 
ανήκει στους Στέφανο Πολυ χρονίδη και Απόστολο Τόλη, μα θητές του Δημοτικού 
Σχολείου Νεο χωρούδας Θεσσαλονίκης. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό», σε ποίηση Νίκου Γκά-
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τσου, που ανήκει στους/στις Δροσουλάκη Αμαλία, Θεοδοσίου Ειρήνη, Παρούτσα 
Αντονέτα, Μπαρμπάνη Ελένη-Μαρία και Κώσση Κωνσταντίνο και ερμηνεύτηκε 
από τους ίδιους/ες σε συνεργασία με τους/τις Μοναστηριώτη Γρηγόριο, Αναμα-
τερού Ευαγγελία, Βαΐτση Λεονάρδο, Γιουντίτσκι Ντάβιντ, Κιδέρη Ανδριάνα, Κο-
ξένογλου Μαρία-Ζαφείρω, Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο-Άνθιμο, Λιατσή Βασί-
λειο, Λιατσή Μάξιμο, Μιχαήλ Ηρακλή, Μπελάι Σουζάνα, Μπέσκου Κωνσταντίνα, 
Ξύδη Νικόλαο, Παλαμάρη Θεοδώρα, Πανταζοπούλου Αικατερίνη-Μαρία, Ρεβήσιο 
Λεωνίδα, Ρούκο Κλαούντια, Σκουμπάκη Κωνσταντίνο- Φοίβο και Χάννα Αλεξάν-
δρα, μαθητές/τριες του 162ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Αν δίναμε τα χέρια», που ανήκει στους/στις Γουρ-
δουπάρη Μιράντα, Λαμπρινό Φίλιππο και Μπιλλήρη Ειρήνη, ενορχηστρώθηκε από 
τους/τις Λαμπρινό Φίλιππο και Γουρδουπάρη Μιράντα και ερμηνεύτηκε από τους/
τις Μπιλλήρη Ειρήνη, Βογιατζόπουλο Ιπποκλείδη, Κατσώνη Ειρήνη, Βουδούρη 
Κατερίνα, Γουρδουπάρη Μιράντα και Λαμπρινό Φίλιππο μαθητές/τριες του Δη-
μοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών» Αμαρουσίου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο στο έργο με τίτλο «Τέστ Φυ σικής», που ανήκει στις 
Φένια Μητρούση, Μαρι στέλλα Τσαπράνη και Κατερίνα Χαλα ζιά, μαθήτριες του 
Δημοτι κού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλι νών» Αμαρουσίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο «Της κοπέλας το νερό», σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη, που 

ανήκει στην Κυριακή Μαυροβουνιώτη και ερμηνεύτηκε από τους/τις Κυριακή 
Μαυροβουνιώτη, Αντρέα Σάββα, Πέτρο Χατζηχριστοδουλου, Έλενα Κάιζερ, Σο-
φιανό Παπαγεωργίου Μαριάμ Αργυροπούλου, Ήριδα Βανέζη, Ελένα-Χαρά Δημη-
τρίου, Βικτώρια, μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Έμπας Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Ξανθούλα», σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού που 
ανήκει στους Στέφανο Πολυχρονίδη και Απόστολο Τόλη μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο στο έργο με τίτλο «Όταν έρχονται τα σύννεφα-
Χαρταετοί», που ανήκει στους/στις Μάνο Ρούτο, Βασιλική Παπανικολάου, Στε-
φανία Σαράφη, Σταύρο Κουνατίδη, Ελισάβετ Πέπελα, Αθηνά Ωραιοπούλου, Κα-
τερίνα Φωτιάδου, Αλέξανδρο Γιαχανατζή-Γραμματικόπουλο, Στέφανο Ευστρα-
τίου, Βασιλική Σαπουνά, Άλκη Σκλαβούνο, Γιώργο Οικονομίδη, Μίκελ Ανδρώνη-
Βελάσκο, Ελεάνα Σουσούρα, Ειρήνη Μπάμνιατζη, Ανδριάννα Μαυροπούλου και 
Ντάρια Κοβάνοβα, μαθητές/τριες του Κολεγίου Δελασάλ Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «The end of love», που ανήκει στους Χριστίνα Δε-
λαβόγια, Μάριο Παδουβά, Αλεξάνδρα Χατζηπαναγιώτου, Αλίκη Σακοπούλου, 
Κατερίνα Μητρούση, Αθηνά Πάιτα και Ιάσονα Κοτίνη και ερμηνεύτηκε από τους/
τις Κατερίνα Μητρούση, Αλεξάνδρα Χατζηπαναγιώτου, Αθηνά Πάιτα, Ιάσονα Κο-
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τίνη, Χριστίνα Δελαβόγια, Αλίκη Σακοπούλου και Mάριο Παδουβά, μαθητές/τριες 
του Δημοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών» Αμαρουσίου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο με τίτλο «Αν δίναμε τα χέρια» που ανήκει στους/στις Γουρδου-
πάρη Μιράντα, Λαμπρινό Φίλιππο και Μπιλλήρη Ειρήνη, ενορχηστρώθηκε από 
τους/τις Λαμπρινό Φίλιππο και Γουρδουπάρη Μιράντα και ερμηνεύτηκε από τους/
τις Μπιλλήρη Ειρήνη,  Βογιατζόπουλο Ιπποκλείδη, Κατσώνη Ειρήνη, Βουδούρη 
Κατερίνα,  Γουρδουπάρη Μιράντα και Λαμπρινό Φίλιππο μαθητές/τριες του Δη-
μοτικού Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών» Αμαρουσίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Warstuff», που ανήκει στον Σπύρο Κυπριώτη, μα-

θητή του Δημοτικού Σχολείου «Ροδίων Παιδεία» Ρόδου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο «Της κοπέλας το νερό», σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη, που 

ανήκει στην Κυριακή Μαυροβουνιώτη και ερμηνεύτηκε από τους/τις Κυριακή 
Μαυροβουνιώτη, Αντρέα Σάββα, Πέτρο Χατζηχριστοδουλου, Μαριάμ Αργυροπού-
λου, Έλενα Κάιζερ, Ήριδα Βανέζη, Ελένα-Χαρά Δημητρίου και Βικτώρια Πιτσιολή, 
μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Έμπας Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο με τίτλο «Αν δίναμε τα χέρια», που ανήκει στους/στις Γουρδουπάρη 
Μιράντα, Λαμπρινό Φίλιππο και Μπιλλήρη Ειρήνη, ενορχηστρώθηκε από τους/τις 
Λαμπρινό Φίλιππο και Γουρδουπάρη Μιράντα και ερμηνεύτηκε από τους/τις 
Μπιλλήρη Ειρήνη, Βογιατζόπουλο Ιπποκλείδη, Κατσώνη Ειρήνη, Βουδούρη Κατε-
ρίνα, Γουρδουπάρη Μιράντα και Λαμπρινό Φίλιππο μαθητές/τριες του Δημοτικού 
Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών» Αμαρουσίου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Mon amie», σε στίχους Μαντέλου Μαρίας-Λουκίας, 
που ανήκει στην Ριφιώτη Κωνσταντίνα-Ειρήνη, ενορχηστρώθηκε από την Ριφιώτη 
Νικόλ και ερμηνεύτηκε από τις Ριφιώτη Κωνσταντίνα-Ειρήνη, Ριφιώτη Νικόλ, Μα-
ντέλου Μαρία-Λουκία και Χρυσοφάκη Βασιλική, μαθήτριες του Δημοτικού Σχο-
λείου Ελληνογαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών» Αμαρουσίου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό», σε ποίηση Νίκου Γκά-
τσου, που ανήκει στους/στις Δροσουλάκη Αμαλία, Θεοδοσίου Ειρήνη, Παρούτσα 
Αντονέτα, Μπαρμπάνη Ελένη-Μαρία, και Κώσση Κωνσταντίνο και ερμηνεύτηκε 
από τους ίδιους/ες σε συνεργασία με τους/τις Μοναστηριώτη Γρηγόριο, Αναμα-
τερού Ευαγγελία, Βαΐτση Λεονάρδο, Γιουντίτσκι Ντάβιντ, Κιδέρη Ανδριάνα, Κο-
ξένογλου Μαρία-Ζαφείρω, Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο-Άνθιμο, Λιατσή Βασί-
λειο, Λιατσή Μάξιμο, Μιχαήλ Ηρακλή, Μπελάι Σουζάνα, Μπέσκου Κωνσταντίνα, 
Ξύδη Νικόλαο, Παλαμάρη Θεοδώρα, Πανταζοπούλου Αικατερίνη-Μαρία, Ρεβήσιο 
Λεωνίδα, Ρούκο Κλαούντια, Σκουμπάκη Κωνσταντίνο-Φοίβο και Χάννα Αλεξάν-
δρα, μαθητές/τριες του 162ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η φτώσια», σε ποίηση του Ελληνοκύπριου ποιητή 

Δημήτρη Λιπέρτη, που ανήκει στις Μαρία Κωνσταντινίδου, Δαμιανή Κουμενή, 
Νικολίνα Αυξεντίου και Άννα Λαμπή και ερμηνεύτηκε από τους/ τις Ναταλία 
Μαυροψή, Λουίζα Κόκκινου, Στέφανο Κυριάκου, Ερνέστο-Θεόδωρο Χριστοδου-
λίδη, Άνδρεα Βοσκού, Γεωργία Βροντή, Λόρα Γκάντσεβα, Ανδρούλα Δημητρίου, 
Μύρια Δημητρίου, Αλεξάνδρα Θεοδούλου, Λουίζα Κόκκινου, Ιφιγένεια Κονναρή, 
Θάλεια Κουζαλή και Αλτζάα Αμπού Σάφα, μαθητές/τριες του Γυμνασίου «Πε-
τράκη Κυπριανού» Λάρνακας Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Του πολέμου το παιδί» στον Κλεάνθη Σάββα, μα-
θητή του Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας Πάφου Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Το ξανθό παιδί», που ανήκει στον Θωμά Μπου-
λούση, μαθητή του 1ου Γυμνασίου Πεύκων Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ελληνικό», σε στίχους Χρήστου Δαλαμάγκα, που 
ανήκει στους Αχιλλέα Δρακωτό και Γεώργιο Δρακωτό, μαθητές των Εκπαιδευ-
τηρίων «Ν. Μπακογιάννη» Λάρισας.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Τα χαραγμένα όνειρα», που ανήκει στις Μαγδα-
ληνή-Μαρία Καννά και Ασπασία-Ραφαηλία Μουζακίτη, μαθήτριες των Εκπαιδευ-
τηρίων «Αναγέννηση» Πάτρας. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η φτώσια», σε ποίηση του Ελληνοκύπριου ποιητή 

Δημήτρη Λιπέρτη, που ανήκει στις Μαρία Κωνσταντινίδου, Δαμιανή Κουμενή, 
Νικολίνα Αυξεντίου και Άννα Λαμπή και ερμηνεύτηκε από τους/τις Ναταλία Μαυ-
ροψή, Λουίζα Κόκκινου, Στέφανο Κυριακού, Ερνέστο-Θεόδωρο Χριστοδουλίδη, 
Άνδρεα Βοσκού, Γεωργία Βροντή, Λόρα Γκάντσεβα, Ανδρούλα Δημητρίου, Μύρια 
Δημητρίου, Αλεξάνδρα Θεοδούλου, Ιφιγένεια Κονναρή, Θάλεια Κουζαλή και Αλ-
τζάα Αμπού Σάφα, μαθητές/τριες του Γυμνασίου «Πετράκη Κυπριανού» Λάρ-
νακας Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Του πολέμου το παιδί» στον Κλεάνθη Σάββα, μα-
θητή του Γυμνασίου Αποστόλου Ανδρέα Έμπας Πάφου Κύπρου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο στο έργο με τίτλο «Όταν έρχονται τα σύννεφα-
Χαρταετοί», που ανήκει στους/στις Μάνο Ρούτο, Βασιλική Παπανικολάου, Στε-
φανία Σαράφη, Σταύρο Κουνατίδη, Ελισάβετ Πέπελα, Αθηνά Ωραιοπούλου, Κα-
τερίνα Φωτιάδου, Αλέξανδρο Γιαχανατζή- Γραμματικόπουλο, Στέφανο Ευστρα-
τίου, Βασιλική Σαπουνά, Άλκη Σκλαβούνο, Γιώργο Οικονομίδη, Μίκελ Ανδρώνη-
Βελάσκο, Ελεάνα Σουσούρα, Ειρήνη Μπάμνιατζη, Ανδριάννα Μαυροπούλου και 
Ντάρια Κοβάνοβα, μαθητές/τριες του Κολεγίου Δελασάλ Θεσσαλονίκης.
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Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Το ξανθό παιδί», που ανήκει στο Θωμά Μπουλούση, 
μαθητή του 1ου Γυμνασίου Πεύκων Θεσσαλονίκης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Καλοκαιρινά ραντεβού», που ανήκει στους/στις 
Ορέστη Κωστακόπουλο, Ελευθέριο Λαζαρίνη, Σωτήριο Μπλέτσα και Ραφαέλα 
Μαρκαντωνάτου, μαθητές/τριες του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Τα χαραγμένα όνειρα», που ανήκει στις Μαγδα-
ληνή-Μαρία Καννά και Ασπασία-Ραφαηλία Μουζακίτη, μαθήτριες των Εκπαιδευ-
τηρίων «Αναγέννηση» Πάτρας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Ευανθία Κρητικού 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Nightmare», που ανήκει στον Γεώργιο Ζαφειράκη, 

μαθητή του Μουσικού Σχολείου Ρόδου. 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Anima», που ανήκει στην Νιόβη Παπακωνσταντίνου, 

μαθήτρια του Γυμνασίου «Σχολή Ξενόπουλου» Παλαιού Φαλήρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «The Rising Sun», που ανήκει στον Ευριπίδη Σαμαρά, 

μαθητή του Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «In vivo», που ανήκει στον Ιωάννη Τζιάστα, μαθητή 

του 1ου Γυμνασίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Supernova», που ανήκει στον Αθανάσιο Κωνστα-

ντίνου, μαθητή του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Ανδρέας Πριονάς, Γεώργιος Φακανάς
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Voices In My Head», σε ποίηση Έλενας Καλέργη, 

που ανήκει στις Εριέττα Σαούγκου, Ζένια Μουνδρέα και Μελίνα Τσιλήρα, μαθή-
τριες των εκπαιδευτηρίων Δούκα Αττικής.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Be your own hero», που ανήκει στον Γεώργιο Μι-
χαηλίδη, μαθητή της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, που ισοβαθμεί με το 
έργο με τίτλο «Ιστορία», που ανήκει στις Παρασκευή Χαλκίδη και Μαρία Σιρα-
νίδου, μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Μενεμένης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Οι στίχοι μου», σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη, που 
ανήκει στην Ευγενία Πισκοπάνη, μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Αγρινίου, που 
ισοβαθμεί με έργο με τίτλο «Αποχωρισμός», σε ποίηση Γεώργιου Βιζυηνού, που 
ανήκει στον Νικόλαο Βιτουλαδίτη, μαθητή των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική 
Παιδεία» Αμαρουσίου. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ύμνος και θρήνος για την Κύπρο», σε ποίηση 
Γιάννη Ρίτσου, που ανήκει στην Κωνσταντίνα Γ. Κατσαφάνα, μαθήτρια του Μου-
σικού Σχολείου Σπάρτης, που ισοβαθμεί με το έργο «Τι είναι αγάπη», που ανή-
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κει στην Έμιλη Πάιπερ, μαθήτρια του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
Δασούπολης Λευκωσίας Κύπρου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Να μ’ αρνηθείς χίλιες φορές», σε ποίηση Ρωμανού 
Πετρίδη, που ανήκει στον Δημήτριο Μπαλάτο και ερμηνεύτηκε από τις Βασιλεία 
Σπαϊδιώτη και Μαρία-Σπυριδούλα Στεφανάκη, μαθητές/τριες του Πρότυπου Λυ-
κείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Πανσέληνος», που ανήκει στη Νεφέλη Βερυκίου, 
μαθήτρια του 2ου Γενικού Λυκείου Πρέβεζας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Κυριάκος Τσολάκης
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο στο έργο με τίτλο «Voices In My Head», σε ποίηση 

Έλενας Καλέργη, που ανήκει στις Εριέττα Σαούγκου, Ζένια Μουνδρέα και Μελίνα 
Τσιλήρα, μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων Δούκα, που ισοβαθμεί με το έργο με 
τίτλο «Όσ’ άστρα γύρω βρίσκονται», που ανήκει στους/στις Ευθυμία Σεμερτσίδου, 
Θεόδωρο Καρυπίδη και Αλέξανδρο Μητσκόπουλο, μαθητές/τριες του Γενικού 
Λυκείου Σκύδρας Πέλλας.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Οι στίχοι μου» σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη, που 
ανήκει στην Ευγενία Πισκοπάνη, μαθήτρια του Μουσικού Λυκείου Αγρινίου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Όταν έρχονται τα σύννεφα-Χαρταετοί». που ανήκει 
στους/στις Μάνο Ρούτο, Βασιλική Παπανικολάου, Στεφανία Σαράφη, Σταύρο 
Κουνατίδη, Ελισάβετ Πέπελα, Αθηνά Ωραιοπούλου, Κατερίνα Φωτιάδου, Αλέξαν-
δρο Γιαχανατζή-Γραμματικόπουλο, Στέφανο Ευστρατίου, Βασιλική Σαπουνά, 
Άλκη Σκλαβούνο, Γιώργο Οικονομίδη, Μίκελ Ανδρώνη-Βελάσκο, Ελεάνα Σου-
σούρα, Ειρήνη Μπάμνιατζη, Ανδριάννα Μαυροπούλου και Ντάρια Κοβάνοβα, 
μαθητές/τριες του Κολεγίου Δελασάλ Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «The Rise of Telesilla», που ανήκει στη Νίκη Μποζίκη, 
μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο 
«Ελληνικό», σε στίχους Χρήστου Δαλαμάγκα, που ανήκει στους Αχιλλέα Δρακωτό 
και Γεώργιο Δρακωτό, μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «Ν. Μπακογιάννη» Λάρι-
σας.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Longhorn Valley», που ανήκει στον Γεώργιο Μα-
νάκο, μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Τρικάλων «Αθηνά».

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Σε μαγικά νησιά», που ανήκει στον Κωνσταντίνο 
Αγγελίδη, μαθητή του Γενικού Λυκείου Αιγινίου Πιερίας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK) ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Νικόλαος Καζαμίας, Φρίξος-Διονύσιος Μόρτζος
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «The Battle for Freedom», που ανήκει στον Οδυσσέα 

Λιάκο, μαθητή του 9ου Λυκείου Ιωαννίνων.
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Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Longhorn Valley», που ανήκει στον Γεώργιο Μανάκο, 
μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Τρικάλων «Αθηνά».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «The rain», που ανήκει στους/στις Ευγενία Πισκο-
πάνη, Μαρία Μπάδα, Χριστίνα Μαλάμου και Βασίλειο Τσέλιο, μαθητές/τριες του 
Μουσικού Λυκείου Αγρινίου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «The Rise of 
Telesilla», που ανήκει στη Νίκη Μποζίκη, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Κέρ-
κυρας.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ramble», που ανήκει στον Ιάσονα Ζαφειρόπουλο, 
μαθητή του Δημοσθένειου Λυκείου Παιανίας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο 
«The Fall», που ανήκει στον Πλάτωνα Σταμπουλίδη, μαθητή του Λυκείου «O Από-
στολος Παύλος» Θεσσαλονίκης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Νοσταλγία», που ανήκει στην Άννα-Μαρία Αλεξίου, 
μαθήτρια του 4ου Λυκείου Κερκύρας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Να 
μ’ αρνηθείς χίλιες φορές», σε ποίηση Ρωμανού Πετρίδη, που ανήκει στον Δημήτριο 
Μπαλάτο και ερμηνεύτηκε από τις Βασιλεία Σπαϊδιώτη και Μαρία-Σπυριδούλα 
Στεφανάκη, μαθητές/τριες του Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ-
νης, που, επίσης, ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «The battle for Erebor», που ανή-
κει στον Αλέξανδρο Μάντη, μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου Θέρμης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Sound touch», που ανήκει στον Κωνσταντίνο Φω-
τίου, μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου Μενεμένης Θεσσαλονίκης, που ισοβαθμεί 
με το έργο με τίτλο «Αποχαιρετισμός», που ανήκει στον Νικόλαο Ευθυμίου, μα-
θητή του 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε εις πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία 
και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν 
μέρος στον 4ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό Μελοποίησης Ποίη-
σης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά και Εφήβους 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχο-
λικού έτους 2018-2019. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλά-
θητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή 
κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχόμαστε συνέχιση 
και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.    

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος: Νίκος Χριστοδουλής

Τα Μέλη: Γεώργιος Φακανάς, Ανδρέας Πριονάς, Θαλής Τριανταφύλλου,
Κυριάκος Τσολάκης, Νίκος Καζαμίας, Φρίξος Μόρτζος, Ευανθία Κρητικού

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας    Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 
και ώρα 18.30, στο Αμφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγά-
ντε, Παπάγου) η Ένωση Ελλήνων Λογο-
τεχνών απένειμε τις τιμητικές διακρίσεις 
σε παιδιά και εφήβους από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, του 6ου Πανελλήνιου και 
Παγκύπριου Λογοτεχνικού διαγωνισμού. 
Η Εκδήλωση άρχισε με το καλωσόρισμα 
του Κοσμήτορα Τάκη Παπαδημητρίου. Ο 
λόγος δόθηκε για έναν χαιρετισμό στον 
Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών Λευτέρη Β. Τζόκα. Χαιρετισμό 
έκανε ο Πανοσιολογιότατος αρχιμανδρί-
της π. Αρίσταρχος Γκρέκας, εκπροσω-
πώντας τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώ-
νυμο, ο οποίος συνεχάρη την Ένωση Ελ-
λήνων Λογοτεχνών για την προσφορά 
της στη λογοτεχνία, στη μαθητιώσσα νε-
ολαία και στα Ελληνικά Γράμματα. Στην 
αρχή απονεμήθηκε Τιμητικό Δίπλωμα 

στον κύριο Παναγιώτη Μηνόγιαννη, Γε-
νικό Γραμματέα της Λέσχης Αρχιπλοιάρ-
χων, για την ουσιαστική συμβολή του 
στην έκδοση του Περιοδικού της Λέσχης 
Αρχιπλοιάρχων «Νέος Εξάντας» και την 
πολύχρονη προσφορά του στην ανάδειξη 
της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων. Λόγω κωλύ-
ματος, το δίπλωμα παρέλαβε ο Πλοίαρ-
χος Σπύρος Ραδίτσας, μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της λέσχης και μέλος 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Ακολούθως το λόγο πήρε η υπεύθυνη 
του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού κ. Αγάπη 
Ευθυμιοπούλου και στη συνέχεια η Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης κ. Ξένια Γιάχου.

Η ομιλία του κ. Γεωργίου Παπαγεωρ-
γίου είχε θέμα: «Δημιουργική συγγραφή 
στο Δημοτικό». Το Αμφιθέατρο του Υπουρ-
γείου γέμισε από παιδιά, συνοδευόμενα 
από τους γονείς και κηδεμόνες τους, Εκ-
παιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύ-
προ και από τα μέλη της Ένωσης.
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Πανοσιολογιώτατε π. Αρίσταρχε Γκρέκα.
«Η Παιδεία οφείλει να είναι προσανα-

τολισμένη στο Θεό και στο συνάνθρωπο 
και ν’ αποκτήσει μόρφωση όχι μόνο θε-
ολογική, αλλά βασισμένη στα αρχαία ελ-
ληνικά κείμενα» ήταν το μήνυμα προς 
τους μαθητές, από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. ΙΕΡΩ-

ΝΥΜΟ, στην εορτή των Τριών Ιεραρχών 
για τα Σχολεία. Έτσι το μέλλον θα είναι 
καλύτερο αν φωτισθούν με τα νάματα 
και τον τρόπο ζωής τους. 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητά μας παιδιά,
Αγόρια και κορίτσια,
Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου, 

από την Ελλάδα και την Κύπρο,
Γονείς και Κηδεμόνες,
Κριτικές Επιτροπές των Διαγωνισμών,
Ποίησης και Διηγήματος,
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης και μέλη της, 
Καλωσορίσατε.

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, 
έχει λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα, κα-
θώς σας καλέσαμε να παραβρεθείτε οι 
μαθητές, Γονείς και Εκπαιδευτικοί στην 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
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τελετή βράβευσης του 6ου Πανελλήνιου 
και Παγκύπριου Λογοτεχνικού Διαγωνι-
σμού (Ποίησης και Διηγήματος) του σχο-
λικού έτους 2018 και 2019. Θα τιμηθούν 
σήμερα οι διακριθέντες μαθητές από την 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, το αρχαιό-
τερο λογοτεχνικό σωματείο της χώρας 
μας, καθώς το 2020 κλείνει ενενήντα χρό-
νια από την Ίδρυσή της. Η καθιέρωση των 
Λογοτεχνικών Διαγωνισμών για εμάς στην 
Ένωση είναι από παλαιά. Άρχισαν οι με-
γάλοι όλα αυτά τα χρόνια με την Ποίηση 
και Διήγημα και επεκτάθηκε τελευταία, 
στο Χρονικό Μαρτυρίας, Θεατρικά έργα, 
Ποιητικά και Πεζά ολοκληρωμένα έργα με 
μεγάλη επιτυχία. Εμείς σεμνυνόμεθα για 
αυτή την προσπάθεια που γίνεται και 
αγκαλιάστηκε απ’ όλους, απ’ την Ελλάδα 
και την Κύπρο. Τελευταία έχουμε, πριν έξι 
(6) χρόνια, τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 

(ποίησης και Διηγήματος) που τιμούμε σή-
μερα και τον Μουσικό Διαγωνισμό που 
όλοι γνωρίζετε και συμμετέχετε οι περισ-
σότεροι. Συνεχίστε έτσι, μαθητές όλων των 
σχολικών βαθμίδων και στους δύο Διαγω-
νισμούς, καθώς έχουμε εκλεκτές Κριτικές 
Επιτροπές Φιλολόγων και Εκπαιδευτικούς 
δασκάλους αλλά και Μουσικούς για τον 
προηγούμενο διαγωνισμό. Όλους αυτούς 
τους ευχαριστούμε, εγώ προσωπικά και 
τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης. Σήμερα 
Υπεύθυνη του Διαγωνισμού είναι η κ. Αγα-
πούλα Ευθυμιοπούλου και έχει άμεσο βο-
ηθό της, την αντιπρόεδρο κα Πολυξένη 
Γιάχου και συμπαραστάτες τους σύσσωμο 
το Δ.Σ. της Ένωσης.

Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους 
εφήβους, από την Ελλάδα και την Κύ-
προ, που συμμετείχαν στο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό και τους Εκπαιδευτικούς 
των σχολείων που τους προέτρεψαν να 
λάβουν μέρος σ’ αυτόν. Ακόμα ευχαρι-
στούμε τους Γονείς και Κηδεμόνες, απ’ 
την Ελλάδα και την Κύπρο, που δεν φεί-
δονται κόπου, χρόνου και οικονομικών, 
να οδηγήσουν τα παιδιά τους, από τη 
Θράκη ως την Κρήτη, τα Αιγαιοπελαγί-
τικα νησιά και την Ήπειρο, στη σημερινή 
τιμητική εκδήλωση με την Απονομή των 
Βραβείων και να γίνει αυτή η πανήγυρις, 
που δεν έχει προηγούμενο.

Συνεχίστε παιδιά μας με τον απαρά-
μιλλο ζήλο κι εμείς θα είμαστε εδώ να 
σας τιμήσουμε. Πάντα έχουμε μια πόρτα 
ανοιχτή στο Πνεύμα που υφαίνεται με το 
κουβάρι του Νου σας. Εσείς θα είστε τα 
αυριανά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών και θα πρέπει ν’ αγκαλιάσετε 
τους επίγονους που θα έρθουν. Συγχα-
ρητήρια σε όλους σας!
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Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης, αξιότιμα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη 
των κριτικών επιτροπών και μέλη της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Η Ένωση 
φέρνει σήμερα εις πέρας τον εξαιρετικό 
αυτό διαγωνισμό και εμείς ως μέλη της 
κριτικής επιτροπής είμαστε ιδιαίτερα 
ευτυχείς που συμβάλλαμε σε αυτό.

Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, μια 
κρίση οικονομική, αλλά πρωτίστως κοι-
νωνική.

Για πολλούς το βιβλίο μέσα στην 
κρίση θεωρείται πολυτέλεια. Το βιβλίο, 
όμως, είναι φάρμακο για την ψυχή και 
το μυαλό του παιδιού.

Σε παιδαγωγικό επίπεδο το βιβλίο 
αναπτύσσει το λεξιλόγιο του παιδιού, 
διευρύνει τους ορίζοντές του. 

Διαβάζω σημαίνει έχω άποψη. 
Το μέλλον ενός παιδιού 10 χρονών που, 

ζει, συμμετέχει στην κοινωνία, εμπνέεται, 
μεταφέρει τις ανησυχίες του, γράφει διη-
γήματα, προδιαγράφεται λαμπρό. 

Αυτό που επιδιώκει η Ένωση είναι η 
ανάδειξη της νέας γενιάς δημιουργών 
λογοτεχνικών κειμένων.

Η δημιουργική διαδικασία κατά την 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ»
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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οποία ο συγγραφέας μετουσιώνει τον 
κόσμο σε λέξεις είναι υποκειμενική. 
Μέσα από αυτή παρουσιάζει τα κλειδιά 
που ξεκλειδώνουν το μυθιστορηματικό 
λόγο αλλά και τα αντικλείδια που τον 
καθιστούν κομμάτι του αναγνώστη. Στη 
διαδικασία αυτή ο συγγραφέας έρχεται 
αντιμέτωπος με τον γραπτό λόγο αλλά 
και με τον εσωτερικό και εξωτερικό κό-
σμο του, προσπαθώντας να κατανοήσει 
τόσο τις λέξεις όσο και τις ιδέες. Οι λέ-
ξεις κατά βάση έχουν να κάνουν με τους 
λεπτεπίλεπτους συγγραφικούς χειρι-
σμούς με τους οποίους θα αποδοθούν οι 
περιγραφές, η θεματική και οι αφηγή-
σεις, ενώ οι ιδέες πρέπει κατά βάση να 
αποτυπωθούν με μια «φόρμα», απλή 
αλλά και κατανοητή από το ευρύ κοινό. 

Η δημιουργική συγγραφή δεν αναπα-
ριστά απλώς την πραγματικότητα – την 
επαναδημιουργεί. Έτσι, αλλάζει και τον 
αναγνώστη αλλά και τον συγγραφέα – 

είτε παρουσιάζοντας μία πρωτότυπη, δι-
αφορετική, ή πιο βαθιά και ουσιαστική 
οπτική γωνία, είτε επινοώντας ιστορίες 
και πλοκές που εκφράζουν με παραστα-
τικό, ζωντανό τρόπο, την κοινή ανθρώ-
πινη μοίρα. Η αξία ενός μυθιστορήματος 
ή μιας συλλογής διηγημάτων φαίνεται 
από το κατά πόσο ο αναγνώστης γοη-
τεύεται από την πλοκή, ανυπομονεί να 
μάθει την εξέλιξη και δυσκολεύεται να 
αφήσει το βιβλίο από τα χέρια του.

Οι προσπάθειες της Ένωσης με τη δι-
ενέργεια των διαγωνισμών αποσκοπούν 
στο να κινητροδοτήσουν τους μαθητές 
στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουρ-
γικής σκέψης, στην κινητοποίηση της φα-
ντασίας και της συγγραφικής επινοητι-
κότητας, στην καλλιέργεια της δεξιότη-
τας αφήγησης ιστοριών, συναισθημάτων 
ή καταστάσεων και της περιγραφής προ-
σώπων, τόπων και αντικειμένων με βιω-
ματικό τρόπο, στη γλωσσική καλλιέργεια, 
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στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικα-
νότητας και στη δημιουργία κλίματος συ-
ντροφικότητας και δημιουργικότητας.

Αυτά τα στοιχεία και άλλα τόσα διακρί-
ναμε στα έργα όλων των συμμετεχόντων.

Τα περισσότερα από τα θέματα, με τα 
οποία πραγματεύτηκαν τα παιδιά, είναι 
σχετικά με τα Χριστούγεννα προφανώς 
γιατί συμπίπτει η προκήρυξη του διαγω-
νισμού χρονικά με τις εορτές των Χρι-
στουγέννων.

Θέματα σε σχέση με τη διαφορετικό-
τητα, την αγάπη για τα ζώα, την αγάπη 
προς τους γονείς, τον αγώνα για τη ζωή 
κόντρα στο θάνατο, την παιδική εργασία 
και την εκμετάλλευσή τους από τους 
ισχυρούς, η διάκριση και η μοναδικό-
τητα κατέχουν κυρίαρχη θέση.

Οι μικροί συγγραφείς επίσης φαίνεται 
να είναι έντονα επηρεασμένοι από ένα από 
τα μείζονα θέματα της εποχής, από το προ-
σφυγικό. Οι λεπτομέρειες της συγγραφής 
αποδεικνύουν τις έντονα χαραγμένες εικό-
νες που τους έχουν στιγματίσει.

Τα θέματα που πραγματεύθηκαν τα 

χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία, η φαντα-
σία, η δημιουργικότητα, η ζωντάνια του 
λόγου, το πλούσιο λεξιλόγιο λογοτεχνι-
κής έκφρασης, η σύνδεση με τις ανθρώ-
πινες αξίες, το περιβάλλον, η προαγωγή 
των αξιών, η αισιοδοξία για λύση στο 
πρόβλημα, τα μηνύματα ελπίδας και πα-
ρότρυνση σε δράση.
Κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τι-
μήσουμε παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Μαθητές του Δημοτικού, του 
Γυμνασίου και του Λυκείου, που διακρί-
θηκαν στην ποίηση, το διήγημα και την 
αγγλική ποίηση.

Αγαπητοί νέοι, θα θέλαμε να σας συγ-
χαρούμε και να σας υποσχεθούμε ότι θα 
σας δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες 
και δημιουργικές διεξόδους.

  Θέλω επίσης ξανά να σας ευχαρι-
στήσω θερμά που τιμήσατε με τη συμ-
μετοχή σας το διαγωνισμό και που τι-
μάτε την αποψινή μας εκδήλωσή μας με 
την παρουσία σας.
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Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγα-
πητά μας παιδιά καλησπέρα σας. 

Θεωρούμε ότι όλους μάς ενώνει η 
αγάπη για τη Λογοτεχνία. Στην τηλε-
φωνική μας επικοινωνία διαπιστώ-
σαμε, ότι οι περισσότεροι με προθυμία 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να 
παρευρεθείτε στην εκδήλωση, αν και 
γνωρίζουμε ότι η μετακίνηση δεν είναι 
πάντοτε εύκολη. Είναι εμφανές ότι οι 
γονείς στηρίζουν την προσπάθεια που 
τα παιδιά καταβάλλουν. 

Σήμερα θα γίνει η απονομή των 
βραβείων στους μαθητές που διακρί-
θηκαν στον 6ο Πανελλήνιο και Παγκύ-
πριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για παι-
διά και εφήβους του τρέχοντος σχολι-
κού έτους 2018-2019.

Στο φετινό διαγωνισμό είχαμε 66 
διακρίσεις, 45 ήταν από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας και 21 από την Κύπρο. 
Από τους διακριθέντες μαθητές στο 
φετινό διαγωνισμό 55 ήταν κορίτσια 
και 27 αγόρια.

Στην Εκδήλωση που έγινε την προ-

ηγούμενη χρονιά δόθηκαν 62 βραβεία 
και έπαινοι. Από τους 62 μαθητές που 
διακρίθηκαν, 17 ήταν από την Κύπρο.

Στην Εκδήλωση της 17ης Μαρτίου 
2017 είχαμε 72 συνολικά διακρίσεις 
μαθητών. Από αυτούς 20 ήταν από την 
Κύπρο.

Δίνουμε τρία Βραβεία και τρεις 
Επαίνους για κάθε κατηγορία, υπάρ-
χουν όμως και κάποια έργα που ισο-
βαθμούν. Οι περισσότεροι από τους 
διακριθέντες βρίσκονται εδώ. Είναι 
ωστόσο και κάποιοι που μας ειδοποί-
ησαν ότι είναι δύσκολο να παρευρε-
θούν. Στους μαθητές που για διάφο-
ρους λόγους δεν κατάφεραν να έλθουν 
στην Εκδήλωση θα σταλούν τα βρα-
βεία τους ταχυδρομικά. Ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα όλους εσάς που είστε μαζί 
μας σήμερα.

Η σκέψη μας από την αρχή ήταν να 
τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφρα-
στούν και να δημιουργήσουν, να επι-
βραβεύσουμε την προσπάθειά τους 
και να τα παροτρύνουμε να ασχολού-
νται με την λογοτεχνία. Γιατί η ενα-
σχόληση με τη λογοτεχνία μπορεί να 
τα βοηθήσει να αποκτήσουν εμπιστο-
σύνη στον εαυτό τους.

Μια ματιά στο αρχείο της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών αποκαλύπτει 
πως υπάρχουν μαθητές, εκπαιδευτι-
κοί και σχολεία με συνεχή παρουσία 
στους διαγωνισμούς μας. Αρκετοί 
από τους φετινούς διακριθέντες συμ-
μετείχαν στους διαγωνισμούς προη-
γούμενων ετών. Κάποιοι, μάλιστα, εί-
χαν διακριθεί και σε χαμηλότερες ηλι-
κιακές κατηγορίες. Παράλληλα συμ-

Καλωσόρισμα της κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου
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μετέχοντες στους μαθητικούς μας 
διαγωνισμούς μετά την αποφοίτησή 
τους από τη βασική εκπαίδευση επα-
νέρχονται στους Λογοτεχνικούς Δια-
γωνισμούς Ενηλίκων.

Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη 
συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε 
να συνεχίσουν να γράφουν, να λαμβά-
νουν μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνι-
σμούς, να ελπίζουν και να προσπαθούν 
για έναν καλύτερο κόσμο.

  Η Κριτική Επιτροπή, που αξιολό-
γησε τα έργα των μαθητών και των 
μαθητριών, αποτελείται από τους εκ-
παιδευτικούς-μέλη της Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών Παναγιώτα Μπαλι-
νάκου, Φρειδερίκη Τζόκα-Ζήση, Ανα-
στασία Χατζηαλεξίου (Α΄- Β΄-Γ΄ Δημο-

τικού), Κυριάκο Χαριδήμου, Σωτηρία 
Παπαγεωργίου, Πολυξένη Γιάχου 
(Ποίηση Δ΄ -Ε΄-Στ΄), Καμπούρμαλη Ιω-
άννα, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Γιάννη 
Στεφανίδη (Διήγημα Δ΄-Ε΄-Στ΄), Ιω-
άννα Χρήστου, Μπακλώρη Ευαγγε-
λία, Αλουμανή Κωνσταντίνα (Ποίηση 
Γυμνασίου), Λύδια Μπαμπούση, Δη-
μήτριο Γκίκα, Ιωάννη Στεφανίδη (Δι-
ήγημα Γυμνασίου), Δέσποινα Παπα-
διονυσίου, Εμμανουήλ Μαθιουδάκη, 
Μαρία Παναγιωτοπούλου (Ποίηση 
Λυκείου), Λεμονιά Μπαστιάνου, 
Χρύσα Πούλου, Νικόλαο Κακαϊδή 
(Διήγημα Λυκείου), Λεωνίδα Χαζίρο-
γλου, Μαριάνθη Αναστασιάδου, Αγ-
γελική Μελίτσα (Αγγλική Ποίηση).
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   Πέρα από τον λογοτεχνικό διαγωνισμό 
η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών διοργα-
νώνει κάθε χρόνο και Μουσικό Διαγωνι-
σμό, όπου παιδιά και έφηβοι καλούνται 
να μελοποιήσουν ποίηση. Έχουν τη δυνα-
τότητα να επιλέξουν από το πλούσιο 
έργο καταξιωμένων ποιητών, παλαιότε-
ρων και σύγχρονων, αλλά και ποιήματα 
διακεκριμένα στους λογοτεχνικούς δια-
γωνισμούς της Ένωσης. Στην απαρχή της 
η ποίηση ήταν πάντα μελοποιημένη. Ιδι-
αίτερα η λυρική, που όπως λέει και η 
λέξη, τραγουδιόταν με την λύρα, γεννιό-
ταν με τη μελωδία της. Η παράδοση συ-
νεχίζεται με τα δημοτικά μας τραγούδια. 
Οι δημιουργοί τους τα έφτιαξαν τραγου-
δώντας.

Αλλά και σήμερα, ο πιο αποτελεσμα-
τικός τρόπος για την διάδοση της ποίη-
σης είναι η μελοποίηση. Από τη δεκαετία 
του ’60 και ύστερα σπουδαίοι Έλληνες 
συνθέτες μελοποιούν ποιήματα καταξι-
ωμένων ποιητών. Μουσική και στίχος, σε 
ισότιμη διάταξη, δημιουργούν νέα αισθη-

Χαιρετισμός της Αντιπροέδρου κ. Πολυξένης Γιάχου

τικά επιτεύγματα, που αποτελούν σημα-
ντικό κομμάτι του πολιτισμού μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη 
μια φορά τα μέλη των κριτικών επιτρο-
πών από την Ελλάδα και την Κύπρο για 
τη βοήθεια που προσφέρουν κάθε χρόνο, 
ας μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή τους 
είναι εθελοντική, γιατί ο αριθμός των έρ-
γων είναι μεγάλος και δεν θα μπορού-
σαμε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό 
χωρίς τη βοήθειά τους.

Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης, αλλά και 
τους λογοτέχνες, μέλη της Ένωσης, για 
τη στήριξη και τη βοήθεια στην προσπά-
θεια αυτή.

Έξι χρόνια πριν, στις 19 Μαρτίου του 
2013, στις 6.30 το απόγευμα, στην αί-
θουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, έγινε η 
πρώτη εκδήλωση για την απονομή των 
τιμητικών διακρίσεων στους μαθητές 
που συμμετείχαν τότε στο διαγωνισμό 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Παι-
διά από την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν 
εκεί και όλοι μας νιώθαμε περήφανοι για 
την προσπάθεια αυτή.

Ακολούθησε η απονομή στις 21 Μαρ-
τίου 2014, στην αίθουσα του φιλολογικού 
συλλόγου «Παρνασσός».

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

Στις 17 Μαρτίου του 2017, η απονομή 
έγινε στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Πο-
λεμικού Μουσείου.

  Στις 30 Μαρτίου του 2018, η απο-
νομή έγινε στην αίθουσα που βρισκόμα-
στε σήμερα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος για μαθητές των τάξεων Ά-Β́-Γ΄ Δημοτικού
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-19

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ. Παναγιώτα Μπαλινάκου και κ. Φρειδερίκη 
Τζόκα-Ζήση, εκπαιδευτικούς - μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και κ. Αναστασία 
Χατζηαλεξίου, εκπαιδευτικό, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθέ-

νας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης και διηγήματος που γράφτηκαν από 
παιδιά των τάξεων Α-́Β -́Γ΄ Δημοτικού, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα 
των κριτικών επιτροπών την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφά-
σισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το όνειρό μου», με το ψευδώνυμο «Courtios», που ανήκει στον 

Γεώργιο-Άγγελο Τζιγκιτζέλα, από τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Τα παιδιά της γης», με το ψευδώνυμο «Απόλλωνας», που 

ανήκει στον Ιάσωνα Πογιατζή, από το Pascal Primary School Larnaca.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ο παράξενος καιρός», με το ψευδώνυμο «Νεράιδα», που 

ανήκει στους/στις Κρίστι Παπαζαχαρίου Τριανταφυλλίδου, Παναγιώτα Πλούμη, Νικόλαο-
Ταξιάρχη Ευστρατιάδη, Ελένη-Ελισάβετ Πανουργιά, Χρήστο Βέργο, από το Neue Schule 
Athen, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Από την παγωνιά στη ζεστή αγκαλιά», με το 
ψευδώνυμο «Η λευκή γάτα», που ανήκει στην Άννα Ανθοπούλου, από τα Εκπαιδευτήρια 
Κωστέα-Γείτονα.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Θαλασσινή περιπέτεια», με το ψευδώνυμο «Τζίμης», που ανή-

κει στον Δημήτριο Μαρδά, από τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Θεσσαλονίκης.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η πιστή φύλακας», με το ψευδώνυμο «Ονειροπόλα», που 

ανήκει στη Νικολίτσα Σαμίκου, από το Δημοτικό Σχολείο Τέμενης.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ο ΧΙΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ» με το ψευδώνυμο «Ζώρζη» που ανήκει 

στην Γεωργία Κωνσταντινίδου από το Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος».
ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιο-
κρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 6ο Πανελλή-
νιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά Α-́Β -́Γ΄ Τάξεων 
Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως Κριτική Επιτροπή 
δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη 
δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση 
και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασία.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Π. Μπαλινάκου, Φ. Τζόκα-Ζήση, Α. Χατζηαλεξίου
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας       Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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To όνειρό μου

                                 Γεώργιος-Άγγελος Τζιγκιτζέλας

Τα όνειρα κρυμμένα στην καρδιά μας
γίνονται αληθινά μόνο από την προσπάθειά μας.

Τι θα ήθελα να γίνω στη ζωή μου;
Κλείνω τα μάτια, το φαντάζομαι
και χαμογελάει η ψυχή μου.

Πώς όμως θα τα καταφέρω;
Πώς τα όνειρά μου στην πραγματικότητα θα φέρω;

Αγάπη και πίστη στον εαυτό μου,
επιμονή και υπομονή για να πετύχω τον σκοπό μου.

Ονειρεύομαι τώρα που είμαι στα οκτώ μου
και θέλω να συνεχίσω να ονειρεύομαι μέχρι τα εκατό μου!!!

Τα παιδιά της γης

                                Ιάσωνας Πογιατζής

Όλα τα παιδιά της γης ας μαζευτούμε
και με μια φωνή να τραγουδούμε.
Να ’χουμε ορχήστρα την αγάπη
και μαέστρο το φεγγάρι.

Ειρήνης ήχος ν’ αντηχεί,
στα τέσσερα σημεία όλης της γης.
Τα αστέρια να στήνουνε χορό
κι ευτυχία να δίνει τον ρυθμό.

Κανένα παιδάκι να μην πονεί
κι ούτε να μένει χωρίς φαΐ.

Δάκρυ από τα μάτια του να μην τρέχει
και στο περιθώριο να μην μένει.

Η προσφυγιά να μην υπάρχει
και κακοποίηση να πάψει·
για να συνεχίσει το όνειρο να ζει
και να υπάρχει ελπίδα σ’ αυτή τη γη.

Εμείς είμαστε το μέλλον της ζωής,
κι η χαρά αυτής της γης.
Είμαστε ο φάρος στο σκοτάδι
το πιο πολύτιμο πετράδι!
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Ο παράξενος καιρός

                 

Κρίστι Παπαζαχαρίου-Τριανταφυλλίδου,  
Παναγιώτα Πλούμη, Νικόλαος-Ταξιάρχης Ευστρατιάδης, 

Ελένη-Ελισάβετ Πανουργιά, Χρήστος Βέργος

Στάλα στάλα πέφτει το νερό της βροχής
που δροσίζει τα φυτά και τα λουλούδια.

Τα παιδιά με την ομπρέλα και οι γονείς με τις γαλότσες,
να φωνάζουν δυνατά:

«Ας φύγουμε, παιδιά, έρχεται μπόρα από μακριά!».

Κι ύστερα... σταματάει η βροχή
και ένας ήλιος λαμπερός βγαίνει στη στιγμή.
Και όταν η νύχτα της μέρας πάρει τη σειρά,

τα αστέρια ξυπνούν,
το φεγγάρι φωτίζει τον ουρανό

κι ένα πεφταστέρι λαμπερό το μικρό παιδί καλεί
να κάνει μια ευχή.

Τι ευχή; Φανταστική.
Και σαν πούνε την ευχή,

λάμψεις φωτεινές και αστραφτερές εμφανίζονται στον ουρανό.
Τα παιδιά φωνάζουν τους γονείς:

«Ελάτε να δείτε κι εσείς!».

Τι όμορφο στ’αλήθεια
που τα παιδιά μπορούν όλα τα άσχημα να αλλάξουν

και τον κόσμο με χρυσόσκονη μαγείας να σκεπάσουν;

Ένα αδέσποτο ζωάκι ξέρω εγώ
μες στο κρύο, στην παγωνιά ζει αυτό!

Απ’ το παράθυρό μου το βλέπω να πεινά
και να παρακαλάει για λίγη συντροφιά.

Αφήνω τη ζεστή μου τη γωνιά
και τρέχω να το πάρω αγκαλιά.

Από την παγωνιά στη ζεστή αγκαλιά

                               Άννα Ανθοπούλου

Στα χέρια μου νιώθει σιγουριά
και απόλυτη χαρά.

Το όνειρό του θα πραγματοποιήσω
και ένα σπιτικό θα του χαρίσω.

Τη θλίψη του θα διώξω μακριά
και με αγάπη θα του γεμίσω την καρδιά!
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Αύγουστος 2017! Σάββατο βράδυ 
και επιτέλους έφτασε η μέρα που 
περίμενα τόσο καιρό. Θα έκανα 

το πρώτο μου ταξίδι στη θάλασσα με 
ένα κατακόκκινο μεγάλο καράβι. Από το 

Δημήτριος Μαρδάς

απόγευμα ετοίμαζα την τσάντα μου που 
όπως κάθε φορά που πηγαίνουμε ταξίδι 
την αναλαμβάνω εγώ. Φυσικά το πρώτο 
που φροντίζω να πάρω μαζί μου είναι οι 
μαρκαδόροι και το μπλοκ ζωγραφικής 
μου, αμέσως μετά μια μπάλα ποδοσφαί-
ρου και φυσικά... οι τάπες μου. Η μαμά 
φώναζε, τι περίεργο για τη μαμά να φω-
νάζει!

–Δημήτρη, πήρες το μαγιό σου; Δημή-
τρη πήρες τα γυαλιά σου; Δημήτρη δεν 
πιστεύω να παίζεις με το tablet και να 
μην ετοιμάζεις την τσάντα σου!

–Όχι μαμά, δεν παίζω, προς Θεού! 
Γιατί να παίζω; Παιδί είμαι;;; Η τελευ-
ταία κουβέντα που άκουσα ήταν:

–Δημήτρη, αν δεν πάρεις το αντηλιακό 
σου, θα γίνεις σαν ξεροψημένη χριστου-
γεννιάτικη γαλοπούλα.

Κάπως έτσι πέρασε το βράδυ πριν το 
ταξίδι. Αν πω ότι κοιμήθηκα σαν που-
λάκι, θα είναι ψέμα. Όλη τη νύχτα φα-
νταζόμουνα πώς θα ήταν το καράβι, αν 
θα έβρισκα εκεί άλλα παιδιά για να πε-
ράσει η ώρα, αν θα ήμουν τυχερός να δω 
δελφίνια να μας ακολουθούν ή αν ήμουν 
ακόμα τυχερότερος και κατάφερνα να 

γνωρίσω τον καπετάνιο και να δω πώς 
οδηγεί ένα τέτοιο θηρίο.
..........................................................................

Η γιαγιά έβαλε στην τσάντα της το 
βιβλίο με τις συνταγές και έβγαλε ένα 
άλλο με προσευχές. Μόνο ο παππούς συ-
νέχισε το Sudoku του σαν να μην έγινε 
τίποτα. Ύστερα λένε για εμάς τα παιδιά 
ότι κολλάμε στα tablet...

Μέσα σε όλη αυτή την αγωνία άρχισε 
να ανακατεύεται και το στομάχι μου. 
Πολύ ωραία περνάω, σκέφτηκα. Όπως 
ακριβώς το είχα φανταστεί. Ας φτά-
σουμε, έλεγα, Θεούλη μου και αν ξανα-
νέβω σε καράβι να μη με λένε Δημήτρη. 
Ύστερα θυμήθηκα και τον Άγιο Δημήτριο 
και του έλεγα τα ίδια. Τελειώνοντας τις 
προσευχές μου, άρχισα να αισθάνομαι 
λίγο καλύτερα. Το καράβι σταμάτησε να 
κουνάει και ο καπετάνιος ακούστηκε 
στα μεγάφωνα να λέει ότι το ταξίδι μας 
συνεχίζεται κανονικά.

Η αλήθεια είναι ότι σε μισή ώρα τα 
είχα ξεχάσει όλα. Σε ένα από τα τραπέ-
ζια του σαλονιού μαζευτήκαμε 5 παιδιά 
και παίζαμε UNO και τάπες, η γιαγιά 
ξαναέβγαλε από την τσάντα της το βι-
βλίο με τις συνταγές, η μαμά συνέχισε 
να φωτογραφίζει κάθε γωνιά του πλοίου 
και εμένα φυσικά και ο παππούς να παί-
ζει το Sudoku του.

Πραγματικά ένα αξέχαστο ταξίδι, μια 
περιπέτεια θαλασσινή που δε θα ξεχάσω 
ποτέ. Α, και σε καράβι θα ξανανέβω σί-
γουρα!!! n

Θαλασσινή περιπέτεια
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Μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο κο-
ντά στη θάλασσα, βρισκόταν ένα 
όμορφο χωριό, που το έλεγαν Γα-

λήνη. Εκεί ζούσε μια ήσυχη οικογένεια με 
δυο μικρά παιδιά. Ένα αγοράκι, που το

Νικολίτσα Σαμίκου

έλεγαν Αντρίκο και ένα κοριτσάκι που το 
φώναζαν Ροδούλα. Την έλεγαν έτσι γιατί 
είχε δυο ροδαλά μαγουλάκια. Τα παιδάκια 
αγαπούσαν πολύ τα ζώα γι’ αυτό και οι 
γονείς τους, τους χάρισαν ένα σκυλάκι. Τη 
μικρή Λούση. Μόλις την αντίκρισαν τρελά-
θηκαν από τη χαρά τους. Αμέσως την 
αγκάλιασαν και έπαιξαν μαζί της. Τι 
όμορφο σκυλάκι που ήταν! Είχε δυο γαλα-
ζοπράσινα ματάκια και μια φουντωτή 
ουρά. Το τρίχωμά της ήταν καφετί με 
άσπρες βούλες κι η μυτούλα της μυτερή. 
Αυτό όμως που την έκανε ξεχωριστή ήταν 
τα παιχνίδια της. Συνέχεια έτρεχε και κου-
νούσε την ουρά της. Όταν σταματούσε γύ-
ριζε γύρω γύρω από τα παιδιά και έγλειφε 
τα πόδια τους.

Το επόμενο πρωινό η μικρή Ροδούλα ξύ-
πνησε πολύ πρωί πριν βγει ο ήλιος για να 
φροντίσει τη Λούση. Έτρεξε στην αυλή μά-
ζεψε μικρά ξύλα και άρχισε να φτιάχνει το 
σπιτάκι της. Χώθηκε στην κουζίνα της μαμά 
της βρήκε ένα βαθύ πιάτο και έβαλε φαγητό 
στη Λούση. Τι χαρούμενη που ήταν! Είχε 
επιτέλους ένα δικό της σκυλάκι.
..........................................................................

Λίγη ώρα κράτησε η φωτιά όμως η Γα-
λήνη κάηκε. Έγιναν όλα στάχτη. Τίποτα 

δεν θύμιζε το πανέμορφο καταπράσινο χω-
ριό. Ευτυχώς όμως οι άνθρωποι σώθηκαν. 
Τους έσωσαν όλους οι πυροσβέστες.

Η φωτιά έσβησε. Τα παιδιά γύρισαν στο 
καμένο σπίτι τους. Ήταν όμως πολύ λυπη-
μένα. Όλα είχαν καεί. Παντού υπήρχαν στά-
χτες. Κοιτούσαν γύρω και δεν έβλεπαν που-
θενά χορτάρι, λουλούδια και δέντρα. Όλα 
ήταν γκρι. Μύριζε όλος ο τόπος καπνό. Η 
μικρή Ροδούλα άφησε το χέρι της μητέρα 
της και έτρεξε προς την αυλή του σπιτιού.

–Αντρίκο, πάει το πεύκο κάηκε... Πού 
είναι η Λούση;

–Ροδούλα, μάλλον κάηκε...
Τα παιδιά αγκαλιάστηκαν και δάκρυα 

έτρεξαν από τα μάτια τους.
–Λούση! Λούση! Πού είσαι; Πού κρύφτη-

κες; φώναξε ο Αντρικός.
Η Λούση πουθενά. Παντού σιωπή.
–Πάμε να φύγουμε, κάηκαν όλα, είπε ο 

μπαμπάς στα παιδιά.
Ξαφνικά ενώ απομακρύνονταν ακού-

στηκε το κλάμα ενός σκυλιού. Γυρίζουν 
πίσω και τι να δουν! Κάτω στο πεύκο 
υπήρχε ένας λάκκος. Εκεί είχε κρυφτεί η 
Λούση. Μόνο η ουρίτσα της φαινόταν που 
την κουνούσε συνέχεια. Τι έξυπνη που ήταν! 
Όταν ξέσπασε η φωτιά, για να γλιτώσει, 
έσκαψε με τα ποδαράκια της μια γούβα και 
χώθηκε μέσα. Η φωτιά πέρασε από πάνω 
της. Μόνο λίγο την πλάτη της έκαψε.

Τα παιδιά γεμάτα χαρά την έβγαλαν 
από το λάκκο και τη φρόντισαν. Ήταν τόσο 
ευτυχισμένα που βρήκαν ξανά τη φίλη 
τους. Μια φίλη πιστή φύλακας! n

Η πιστή φύλακας
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Ηταν μια κρύα νύχτα, Παραμονή 
Χριστουγέννων, όταν τα πρώτα μου 
κομμάτια, οι χιονονιφάδες άρχισαν 

να πέφτουν απαλά στην αυλή του μικρού 

Γεωργία Κωνσταντινίδου
Γιωργάκη. Ως το πρωί τα πάντα είχαν ντυ-
θεί στα λευκά.

Μόλις ξύπνησε ο Γιωργάκης και είδε από 
το παράθυρο του πως όλα ήταν σκεπασμένα 
με χιόνι, χάρηκε πάρα μα πάρα πολύ! Αμέ-
σως φόρεσε μπουφάν, μπότες, γάντια, κα-
σκόλ και τον αγαπημένο του μπλε σκούφο 
κι έτρεξε στην αυλή για να με δημιουργήσει. 
Μέσα σε μισή ώρα το κάτασπρο, στρου-
μπουλό σώμα μου ήταν ολοκληρωμένο.

Για μάτια μου έβαλε δύο υπέροχα, 
μαύρα γυαλιστερά κουμπιά. Η μύτη μου 
ήταν ένα μακρόστενο πορτοκαλί πράγμα, 
που δε μου άρεσε και πολύ... Μετά έμαθα 
πως το έλεγαν «καρότο» και οι άνθρωποι 
το τρώνε! Στη συνέχεια κάρφωσε στο ολο-
στρόγγυλο σώμα μου δύο μικροσκοπικά, 
καφετιά, σκληρά ξυλαράκια. Πλέον ήμουν 
αρτιμελής!

Μετά άρχισε να με ντύνει με όμορφα 
πράγματα. Πρώτα μου φόρεσε ένα ψηλό, 
μαλακό, μαύρο καπέλο στο κεφάλι. Έπειτα, 
τύλιξε γύρω από τον λαιμό μου ένα χνου-
δωτό, βαμβακερό γκρι κασκόλ. Επίσης 
έβαλε σε αυτά τα ξυλαράκια που είχα για 
χέρια ένα ζευγάρι ολόμαλλα γκρι γάντια. 
Τέλος μου φόρεσε ένα πανέμορφο, αόρατο 
σακάκι με τρία ασημένια κουμπιά.

Αφού με έφτιαξε ο Γιωργάκης μπήκε στο 

σπίτι του για να φάει και να ζεσταθεί. Μου 
είχε υποσχεθεί ότι θα ερχόταν να παίξει 
μαζί μου σε μια ώρα. Ήταν η ευκαιρία μου 
να κοιτάξω τον κόσμο και τους άλλους χιο-
νανθρώπους πιο προσεκτικά. Ο ουρανός 
φαινόταν άσπρος κι έκανε ωραίο, δροσερό 
κρύο. Ο καιρός που με κρατάει στη ζωή!

Ένιωθα πολύ όμορφα και ήμουν ο πιο 
όμορφος χιονάνθρωπος της γειτονιάς. Ο φί-
λος μου, ο Γιωργάκης με είχε κάνει πολύ 
σικ! Όλοι οι άλλοι χιονάνθρωποι ήταν πολύ 
συνηθισμένοι. Μόνο εγώ ξεχώριζα, γιατί 
φορούσα αυτό το πανέμορφο, αόρατο σα-
κάκι με τα τρία ασημένια κουμπιά.

Ύστερα από λίγο εμφανίστηκε ξανά ο 
φίλος μου. Έπαιζε μαζί μου ως το βράδυ. 
Όλο μου πετούσε χιονόμπαλες κι εγώ στε-
κόμουν εκεί, ακούνητος και δροσιζόμουν. 
Αισθανόμουν γεμάτος χαρά, μακάρι να 
μπορούσαν να του μιλήσω και αν του πω τι 
σήμαινε για μένα και πόσο τον αγαπώ.

Αυτή ήταν η καθημερινότητά μου, ο χιο-
νοπόλεμος με τον Γιωργάκη. Δυστυχώς η 
ζωή μου ήταν σύντομη. Κράτησε μόνο τρεις 
μέρες. Το τελευταίο πρωινό εμφανίστηκε 
στον ουρανό ο ήλιος και άρχισα να αρρω-
σταίνω. Ένιωθα να μικραίνει η καρδιά μου. 
Όταν είδε ο φίλος μου ότι άρχισα να λιώνω 
μου έβαλε αμέσως παγάκια για να με κρα-
τήσει στη ζωή.

Ο κόπος του δεν είχε αποτέλεσμα και 
ήταν στεναχωρημένος. Εγώ όμως ενώ 
έλιωνα, έλεγα στον εαυτό μου: «Είσαι τυ-
χερός Χιονούλη, που έκανες έναν τόσο ξε-
χωριστό φίλο!». n

Ο χιον-άνθρωπος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού Ποίησης για μαθητές των τάξεων Δ́-Ε΄-Στ́ Δημοτικού με θέμα

ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Κυριάκο Χαριδήμου, 
επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Σωτηρία Παπαγεωργίου, Δα-
σκάλα, Μουσειοπαιδαγωγό, κ. Πολυξένη Γιάχου, Διευθύντρια Δημοτι-

κού Σχολείου και Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, αφού μελέ-
τησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υπο-
βληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν από μαθητές των τάξεων 
Δ-́Ε -́Στ΄ Δημοτικού, απέστειλαν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία στην Ένωση Ελ-
λήνων Λογοτεχνών. Στη συνέχεια, κατόπιν προσκλήσεως της Εισηγήτριας και 
Γραμματέως των κριτικών επιτροπών κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, συγκρο-
τήθηκε επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, την Εισηγήτρια και την Αντιπρόεδρο κ. Πολυξένη 
Γιάχου, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στη στέγη της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Μετά τον 
υπολογισμό των μέσων όρων η απονομή των διακρίσεων στους/στις μαθητές/
τριες έγινε ως εξής: 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Η βαλίτσα», με το ψευδώνυμο «Μαλέβα», 
που ανήκει στη Λένα Νικολάου, από το Δημοτικό Σχολείο Καμάρων Λάρ-
νακας Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ανώνυμοι μικροί ήρωες», με το ψευδώνυμο 
«Αλέξα», που ανήκει στην Αλεξάνδρα Χριστοφόρου, από το Δημοτικό Σχο-
λείο Καμάρων Λάρνακας Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο 
«Ένα μυρμήγκι στο ψυγείο», με το ψευδώνυμο «Τριαντάφυλλο-Τουλίπα», που 
ανήκει στις Άννα Χριστοφόρου και Αννίτα Σταύρου, από το Δημοτικό σχο-
λείο Αγλατζιάς, Λευκωσίας, Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο 
«Το αστεράκι το ξεχωριστό», με το ψευδώνυμο «Μελωδία», που ανήκει στη 
Σεσίλια Ανταλή, από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ζώη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ομαδικό ποίημα με τίτλο «Θυμάσαι;», με το ψευδώνυμο «Ελ-
πίδα», που ανήκει στους/στις Θωμά Αλαφοδήμο, Αλνάσρ Αλλάχ Μοχάμετ, 
Μάριο Ηροδότου, Αθηνά Θεμιστοκλέους, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Αν-
δρούλα Ιωάννου, Μαριάννα Καρώ, Μιχάλη Κασσινά, Απτο Μουντιάνο, 
Αλίν, Μοχάμετ Μίρα, Χρυσοβαλάντω Οδυσσέως, Άγγελο Παρασκευά, 
Χρυστάλλα Χαραλάμπους, Μαρία Χουσεΐν, από το Περιφερειακό Δημο-
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τικό Σχολείο Χρυσοχούς, Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο 

«Σιάτιστα», με το ψευδώνυμο «Σιατιστινός», που ανήκει στο Νικόλαο Τσιό-
τσιο, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας.

A΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με, τίτλο «Αγκαλιά με την ελπίδα», με το ψευδώνυμο 

«Στέλλα», που ανήκει στην Μαρία Κυριακού, από το Δημοτικό Σχολείο 
Δάσους Άχνας «Φώτης Πίττας» Κύπρου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Το αντίσκηνο της προσφυγιάς», με το ψευ-

δώνυμο «Δροσοσταλίδα», που ανήκει στη Μαρία Θεοχάρους, από το Δημο-
τικό Σχολείο Καμάρων, Λάρνακας Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με 

τίτλο «Η ζωή στο χωριό», με το ψευδώνυμο «Μαγισσούλα», που ανήκει στη 

Νίκη Ζωγράφου, από τα Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Κρυφή Ελπίδα», με το ψευδώνυμο «Ελ-

πίδα», που ανήκει στην Ξένια Γιώργαλλου, από το Δημοτικό Σχολείο Δά-
σους Άχνας «Φώτης Πίττας» Κύπρου.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνει-

δησία και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι 

έλαβαν μέρος στον 6ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποί-

ησης για μαθητές/τριες Δ-́ Ε -́Στ΄ τάξεων Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογο-

τεχνών για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το 

έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη 

δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας 

ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας. 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Τα Μέλη: Κ. Χαρίδημου, Σ. Παπαγεωργίου, Π. Γιάχου

Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου  Ο Πρόεδρος: Λ.Β. Τζόκας   Η Αντιπρόεδρος: Π. Γιάχου

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

                                Λένα Νικολάου

Μια βαλίτσα στο παράθυρο... περιμένει.
Μια κόκκινη βαλίτσα στο παράθυρο... περιμένει.

Κόκκινη;
Ναι! Κάποτε ήταν κόκκινη.

Πέρασαν άλλωστε 44 καλοκαίρια...
Ξεθώριασε! Μόνο στο χρώμα!

Άνοιξε παππού μου τη βαλίτσα σου
να ταξιδέψουμε... να θυμηθείς...

Να! Το καλό σου το ρολόι...
Η εκδρομή στο βουνό... τα γενέθλια... θύμησες...
Γέλια... δάκρυα... χαρά... λύπη... Ξεπετάγονται!

Και γίνονται ελπίδες... φτερωτές.
Γεμίζουν τον ουρανό χαμογελώντας στην καταγάλανη θάλασσα.
Εκεί... στην πόλη τη χωσμένη στην άμμο... την πόλη τη χρυσή.

Εκεί όπου άφησες μέσα την ψυχή σου...
Ναι, παππού μου... Άνοιξε τη βαλίτσα!

Πάρε την από το παράθυρο και άνοιξέ την!
Να ταξιδέψουμε... να θυμηθείς...
Είναι η δική σου... Η κόκκινη!

Η βαλίτσα στο δικό σου παράθυρο που σε περιμένει!
Αφιερωμένο στον παππού μου, τον οποίο έχασα πρόσφατα. Με το άνοιγμα

των οδοφραγμάτων επισκέφτηκε το σπίτι στο οποίο έμενε πριν την εισβολή του 1974
και πρόσεξε μια βαλίτσα να βρίσκεται στο παράθυρο. Δεν μπόρεσε να την πάρει,

αφού το σπίτι βρίσκεται στην κλειστή περιοχή, ακριβώς πίσω από τα κιγκλιδώματα.

Τα μαύρα μαντάτα
ήρθαν νωρίς.
Αρπάζει το μωρό
και τρέχει για τ’ απρόδοτα.
Τα δικά της έχουν πια πατηθεί.

Αφήνει το δάκρυ να κυλήσει,
μουσκεύει το χώμα.

Κρυφή Ελπίδα

                                Ξένια Γιώργαλλου

Με δαγκωμένη την ψυχή
ξεκινάει να βρει καταφύγιο.
Σφίγγει το μαντήλι στο πιγούνι
και κινάει.

Να κρατάει μια ελπίδα;
Πού ξέρεις, μπορεί...
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Ανώνυμοι μικροί ήρωες

                                Αλεξάνδρα Χριστοφόρου

Ανώνυμοι μικροί ήρωες γεννιούνται με χαμόγελο που κόβεται πρόωρα... 
Επιβιβάζουν τα όνειρά τους σε κάποιο σαπιοκάραβο,
με ελπίδες που φυτρώνουν μέσα στη θάλασσα.

Χειμώνας ψυχής στα βαθιά παγωμένα νερά,
άδικη η μοιρασιά με τον υγρό Παράδεισο.
Τρύπια η γεμάτη με προσδοκίες βαλίτσα... αδειάζει...
Μόνο ένα χέρι φαίνεται κι αυτό βουλιάζει,
χάνεται στην μαύρη απεραντοσύνη...
Δεν περισσεύει Θεός για τα παιδιά αυτά...

Στο ταξίδι της προσμονής δεν καταφέρνουν πολλά να φτάσουν.
Κάποια παλεύουν από ένα σωσίβιο να κρατηθούν.
Η μόνη δύναμη που μπορούν να στηρίζονται είναι μες στα χέρια τους,
στους μικρούς, αδύναμους, δυνατούς τους εαυτούς!
Κανείς άλλος δεν υπάρχει για αυτούς!
Παρηγοριά τους στο πηκτό βράδυ οι λαμπάδες του ουρανού.
Δίχως ύπνο, γιατί ο ύπνος τους θα είναι μαζί κι ο θάνατός τους.

Κι ξημερώνει... Έπρεπε να γνωρίσουν το σκοτάδι για να λάμψουν!
Το μερτικό στον ήλιο είναι για όλους!
Κάποιος όμως το έκλεψε... από τα ασυνόδευτα πια, παιδιά.
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Ξάφνου, βλέπεις ένα αστέρι,
απορείς, μα δεν το ξέρεις...
Μα, αν το δεις πιο καθαρά,
τότε, θα το θυμηθείς ξανά.

Κάθε μέρα σε φωτίζει,
μα, ποτέ δε σε φοβίζει.

Με χρυσόσκονη σε ντύνει
και γαλήνη σου χαρίζει.

Σκύβει τότε τρυφερά
και σου τραγουδά κρυφά...

ελπίδες και χαμόγελα,
σου προσφέρει απλόχερα.

Το χρώμα του μεσημεριού

σου φέρνει η μορφή του
και οι ακτίνες του φωλιάζουνε

μέσα στην ψυχή σου.

Σε μέρη μαγικά σε ταξιδεύει
και όλο με όνειρα σε χαϊδεύει.

Για ευτυχία και χαρά σου τραγουδά
και σε κεντάει στην καρδιά.

Κείνο τ’ αστεράκι εγώ,
θαρρώ πως πολύ το αγαπώ!
Ας μπορούσα να το φτάσω,

στην καρδιά να το κρεμάσω...

που με φέγγει, με φωτίζει
και το βράδυ με κοιμίζει...

Τ’ αστεράκι το ξεχωριστό

                                Σεσίλια Ανταλή

Αγκαλιά με την ελπίδα

                                Μαρία Κυριακού

Μαύρη μέρα.
Πασκίζω να κλείσω το μάτι.
Φωλιά μας τα ελιόδεντρα πια.
Η κούραση
τσακίζει τα κόκαλα
κι η ψυχή κουβάρι.

Μαύρος ουρανός.
Μήπως είδες τον γιό μου;

Αβέβαιες απαντήσεις.
Φαρμακερά υπονοούμενα.
Κρύβω στην αγκαλιά μου
τη φωτογραφία.
Και την ελπίδα μέσα μου
τη σφαλίζω στοργικά,
μη μου φύγει,
μη μου χαθεί.
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Θυμάσαι όταν ήμουνα μωρό
πώς μου έδινες το γάλα μου να πιω;

Θυμάσαι όταν ήμουνα μικρός
πώς το χέρι μου κρατούσες για να περπατώ;

Θυμάσαι;

Θυμάσαι όταν αταξίες έκανα πολλές
και στο σπίτι ένα σωρό ζημιές
πώς εσύ μου μίλαγες τρυφερά

και συμβουλές μου έδινες και γλυκά φιλιά;
Θυμάσαι;

Θυμάσαι όταν ερωτήσεις έκανα πολλές
κι ήταν για όλους εκνευριστικές,
πώς εσύ είχες πάντα την υπομονή

και απαντούσες στο κάθε μου «γιατί»;
Θυμάσαι;

Θυμάσαι όταν είχα πυρετό
και φάρμακο έπρεπε να πιω πικρό

πώς εσύ με υπομονή πολλή

Θυμάσαι;...

Θωμάς Αλαφοδήμος, Αλνάσρ Αλλάχ Μοχάμετ, Μάριος Ηροδότου, 
Αθηνά Θεμιστοκλέους, Ανδρέας Θεμιστοκλέους,  

Ανδρούλα Ιωάννου, Μαριάννα Καρώ, Μιχάλης Κουσσινάς,  
Άπτο Μουντιάνο, Αλίν Μοχάμετ Μίρα, Χρυσοβαλάντω Οδυσσέως,  
Άγγελος Παρασκευάς, Χρυστάλλα Χαραλάμπους, Μαρία Χουσεΐν

καθόσουνα στο πλάι μου βράδυ και πρωί;
Θυμάσαι;

Το βλέμμα σου τώρα σαν κοιτώ
αντικρύζω το κενό!

Το «θυμάσαι» που ρωτώ
λέξη που πέφτει σε γκρεμό!

Θυμάσαι σε ρωτώ; Δε θυμάσαι... Και πονώ!

Ήρθε η ώρα, η στιγμή, ρόλο να αλλάξουμε
μιας κι έγινες παιδί.

Το χέρι σου σφιχτά θα το κρατώ
και στου μυαλού σου τον λαβύρινθο

θα μ’ έχεις οδηγό!

Δεν πειράζει που το πρόσωπο μου δε 
θυμάσαι.

Δεν πειράζει που το όνομά μου το ξεχνάς...
Αφού ξέρω καλά πως κατά βάθος

στην καρδιά σου μέσα, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΣ!
ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΩΣ ΜΕ ΑΓΑΠΑΣ!
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Περήφανή μας Σιάτιστα με τ’ αρχοντικά,
είσαι χτισμένη όμορφα ψηλά, πολύ ψηλά

και στέκεσαι καμαρωτή σε μια αετοφωλιά!

Έχεις τους ευεργέτες σου,
τα άξια παιδιά σου

που βοηθούν τον τόπο τους
προσέχουν τη φωλιά τους!

Έχεις το ηλιαστό κρασί
τους νόστιμους μεζέδες,

τα έθιμα τα όμορφα
και τους πολλούς γλεντζέδες!

Είσαι στον κόσμο ξακουστή
για τον πολιτισμό σου,

τους λόγιους, τους δάσκαλους
και τον ηρωισμό σου!

Σιάτιστα εσύ πατρίδα μας
με την σπάνια ομορφιά σου

θα σ’ αγαπάμε πάντοτε
όλα τα παιδιά σου!

Αχ, να ζούσα στο χωριό
με κάμπους και πεδιάδες

να περπατώ και στο βουνό,
να λέω και μαντινάδες.

Να παίζω μέσα στη βροχή,
αλλά και στον αγέρα
μα και την Κυριακή
να τρέχω όλη μέρα.

Και τα καλοκαιράκια
να παίζω με λαχτάρα
με τ’ άτακτα παιδάκια
χωρίς καμιά τρομάρα.

Στο κάθε σπίτι ένας γνωστός
στη γειτονιά είν’ όλοι φίλοι

να και δίπλα ο γιατρός
που τρώει ξινό σταφύλι.

Αχ και να ’μουν στο χωριό
για μια φορά ακόμα

να τρέχω πάνω στο βουνό
τη νύχτα να ’μαι λιώμα

Σιάτιστα
Νικόλαος Τσιότσιος

Η ζωή στο χωριό
Νίκη Ζωγράφου
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Το αντίσκηνο της προσφυγιάς

                                Μαρία Θεοχάρους

Σ’ ένα αντίσκηνο,
μάθαμε την ορθογραφία μας
πάνω στα γόνατά μας.
Σ’ ένα αντίσκηνο,
διαβάσαμε την ανάγνωσή μας
με το κλάμα ενός μωρού.
Σ’ ένα αντίσκηνο,
μοιραστήκαμε τα βιβλία,
τις χαρές, μα και τις λύπες μας.
Σ’ ένα αντίσκηνο
παίξαμε με τις πέτρες και το χώμα,
κλάψαμε για τον πικρό ξεριζωμό.
Σ’ ένα αντίσκηνο,
κοιμόμαστε και ξυπνούσαμε
με τον καημό του γυρισμού.
Σ’ ένα αντίσκηνο,
ανάψαμε το καντήλι
και κάναμε τον πόνο προσευχή.
Σ’ ένα αντίσκηνο, το αντίσκηνο της προσφυγιάς,
χτίσαμε όνειρα κι ελπίδες.

Ήταν χαράματα πρωί.
Ξύπνησα σ’ ένα ψυγειάκι,

παρέα μ’ ένα στρουμπουλό παγάκι.

Προχώρησα κι άλλο πιο μέσα.
Βρήκα κοτόπουλο ψητό!

Έπαθα πανικό!

Ένα βήμα αριστερά, μια κούπα παγωτό.

Ένα μυρμήγκι στο ψυγείο

                                Άννα Χριστοφόρου, Αννίτα Σταύρου

Ένα βήμα δεξιά, ένα σάντουιτς σολομό.

Τι να κάνω;
Πώς να βγω;

Έψαξα την έξοδο, όμως δεν την βρήκα
και αντί γι’ αυτό, βρήκα τούρτα παγωτό!

Πλέον το φεγγαράκι έχει βγει στον ουρανό
κι εγώ βρήκα την έξοδο απ’ το ψυγειάκι το μικρό.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού Διηγήματος για μαθητές των τάξεων Δ́-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού με θέμα

ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο  Παπαγε-
ωργίου, τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Καμπούρμαλη και τον δάσκαλο κ. Ιωάννη 
Στεφανίδη, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξε-

χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση διηγήματα, που γράφτηκαν από παιδιά Δ-́ Ε -́ Στ΄ 
τάξεων Δημοτικού, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των 
Κριτικών Επιτροπών, τo Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00, στη Στέγη της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος), για την εξαγωγή των αποτε-
λεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η δεύτερη ευκαιρία», με το ψευδώνυμο «Νόλε», που ανή-

κει στον Ανδρέα Κλαδούχο, από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού Κορίν-
θου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Μια λέξη», με το ψευδώνυμο «Μαίρη Πόπινς», 
που ανήκει στη Βασιλική Βελέμη, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Με λένε Μαξ», με το ψευδώνυμο «Σοφία», που ανήκει στη 
Σοφία Ανδριοπούλου, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, που ισοβαθμεί με το 
έργο με τίτλο «Ένα μοναδικό άνθος», με το ψευδώνυμο «Χουιντάκι», που ανήκει στην 
Μάρθα Βερβεράκη, από το 4ο Δημοτικό σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η πίκρα της σοκολάτας», με το ψευδώνυμο «Μαλαμπά», 
που ανήκει στον Δημήτριο Κεναμέα, από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου, που ισοβαθμεί 
με το έργο με τίτλο «Βουτιά με τα ρούχα», με το ψευδώνυμο «Φεφέη», που ανήκει στην 
Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα, από τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Στο αντίκρυ νησί», με το ψευδώνυμο «Τίτις», που ανήκει 
στην Αρίστη Πέτρου, από το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, που ισοβαθμεί 
με το έργο με τίτλο «Το δέντρο της ευτυχίας», με το ψευδώνυμο «Χιονονιφάδα», που 
ανήκει στην Ειρήνη Πτωχόπουλου, από το Δημοτικό Σχολείο Γ. Μακεδονίτισσας-
Στυλιανός Λένας, Κύπρος.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ένα λουλούδι χωρίς χρώμα», με το ψευδώνυμο «Κρυ-
σταλλένια», που ανήκει στην Αικατερίνη Σταθοπούλου, από το Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο Παιδαγωγική, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Άτιτλο», με το ψευδώνυμο 
«Χρήστος», που ανήκει στο Χρήστο Ψειμάδα, από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ζώη.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Το τραγούδι της γοργόνας», με το ψευδώνυμο «Άριελ», που 
ανήκει στην στην Αθανασία Κλεμπεσάνη-Charles, από το Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου, που 
ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Η Άννα και το τέρας», με το ψευδώνυμο «Power girl», που 
ανήκει στην Ευγενία Ζιώγου, από το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Ι. Στεφανίδης, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Καμπουρμαλή
ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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...Παραμονή Δεκαπενταύγουστου. Έντονο 
το φως από το αυγουστιάτικο φεγγάρι. 
Στον κόλπο της Καλλονής επικρατεί θα-
λασσοταραχή.

Ο Αναστάσης έχει και πάλι βάρδια στην

Ανδρέας Κλαδούχος
ακτοφυλακή του λιμενικού. «Αχ, αυτός ο 
Αύγουστος με τα μελτέμια του», μουρμού-
ρισε ο Αναστάσης, έτοιμος για την καθιε-
ρωμένη νυχτερινή περίπολο με την ακται-
ωρό του λιμενικού.

Λιμενικός στο επάγγελμα, όπως ο παπ-
πούς του και ο πατέρας του. Φαίνεται ότι 
το μικρόβιο του λιμενικού ρέει στο αίμα 
της οικογένειάς του Αναστάση. «Χρυσή 
καρδιά», όπως λένε και οι συνάδελφοί του, 
μα πάνω απ’ όλα φιλάνθρωπος. Από το 
υστέρημά του δίνει, όπου δει και υπάρχει 
ανάγκη μα πόσο θυμώνει όταν κάποια από 
τις φιλανθρωπίες του μαθεύεται. Παντρε-
μένος με τη Μυρσίνη τη νοσοκόμα – άγ-
γελο, όπως την αποκαλούν στο Κέντρο 
Υγείας βρέθηκαν να υπηρετούν στο νησί 
της Σαπφούς, τη Μυτιλήνη, αν και έχουν 
καταγωγή από την Άνδρο. Ευτυχισμένο 
ζευγάρι, μα λίγο άτυχο καθώς δεν κατάφε-
ραν να αποκτήσουν παιδιά, που τόσο πολύ 
αγαπούν.

Η ακταιωρός διασχίζει με, αρκετή δυ-
σκολία τα κύματα. «Τι φουρτούνα είναι 
πάλι και αυτή» σκέφτηκε ο Αναστάσης και 
το βλέμμα του σε μια προσπάθεια να ξε-
χωρίσει στο βάθος καρφώθηκε σε φιγούρες 
που, ναι μεν, φωτίζονταν από το φως της 

πανσελήνου, πλην όμως αναταράσσονταν 
από το ύψος των κυμάτων.
..........................................................................

Ώσπου, σε μία συνέλευση του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, αφού ακούστηκαν 
όλες οι απόψεις και υπέρ και κατά, τον 
λόγο πήρε ο Αναστάσης και μίλησε από 
καρδιάς. «Μην στερείτε σ’ αυτά τα παιδιά 
την δεύτερη ευκαιρία που τους έδωσε η 
ίδια η ζωή. Ναι, είναι προσφυγόπουλα, ξε-
ριζώθηκαν από την πατρίδα τους χωρίς να 
ρωτηθούν, έχασαν τους γονείς τους, είναι 
τελείως απροστάτευτα. Έχουν δικαίωμα 
στη ζωή. στη μόρφωση, ποιοι είμαστε εμείς 
να τους το στερήσουμε. Θυμηθείτε ότι στο 
νησί μας οι παππούδες των περισσότερων 
από εμάς ήρθαν πρόσφυγες από τη Σμύρνη. 
Την προσφυγιά την έζησαν. Εδώ, τους φώ-
ναζαν Τούρκους. Εκεί πίσω τους φώναζαν 
Έλληνες. Και όμως, έζησαν έντιμα, πρόκο-
ψαν, δημιουργήθηκαν. Μην καλλιεργείτε 
τον ρατσισμό στις ψυχές των ίδιων σας των 
παιδιών. Αφήστε τα παιδιά να φοιτήσουν 
στα σχολεία του νησιού μας, να αποδείξουν 
τι καλό μπορούν να προσφέρουν στον τό-
που που βρέθηκαν ΑΚΟΥΣΙΑ».

Τα λόγια του άγγιξαν και τους πιο 
σκληρούς. Σταμάτησαν οι διαμαρτυρίες 
για την εγγραφή των δίδυμων προσφυγό-
πουλων στο νηπιαγωγείο.

Η δεύτερη ευκαιρία κέρδισε έδαφος. 
Εξάλλου, όλοι δικαιούμαστε μια δεύτερη 
ευκαιρία. Τα προσφυγόπουλα έχουν τώρα 
μια δεύτερη ευκαιρία για οικογένεια, για 
αγάπη, για μόρφωση... ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!!! n

Η δεύτερη ευκαιρία
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Μια λέξη

Ασπρο! Άσπρο το χρώμα που θυμά-
μαι απ’ τη γέννησή μου. Άσπρα τα 
σεντόνια της μαμάς στο μαιευτή-

ριο, άσπρα τα ρούχα της, άσπρες οι στο-
λές των νοσοκόμων, άσπρα τα πάντα. 

Βασιλική Βελέμη
Άσπροι οι τοίχοι του σπιτιού, άσπροι οι 
τοίχοι ενός άδειου δωματίου, άσπρα τα 
πουκάμισα του μπαμπά και μετά όλα 
αυτά άλλαξαν. Έγιναν μαύρα. Μαύρα τα 
ρούχα της μαμάς, μαύρα τα σεντόνια 
στο δωμάτιό της και τα σακάκια του 
μπαμπά μόνο αναμνήσεις που σκοτείνια-
σαν κι αυτές. Μια λέξη: ΘΑΝΑΤΟΣ, μια 
λέξη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος, 
ακόμα κι ένας γίγαντας, μια λέξη που 
μόνο ο Θεός ελέγχει, μία λέξη.

Σπούδασα ιατρική, κάτι που το ήθελα 
και το χρωστάω στον πατέρα! Αν δεν 
ήταν αυτή η τελευταία του επιθυμία, να 
διαβάζω και να προσπαθώ γι’ αυτό που 
θέλω, δε θα το έκανα, διότι ο θάνατος του 
θα με είχε συντρίψει για πάντα.

«Διάβαζε, διάβαζε γιε μου, να προσπα-
θείς γι’ αυτά που θέλεις, να σπουδάσεις ό,τι 
θέλεις αλλά να ξέρεις ότι τίποτα δε γίνεται 
χωρίς προσπάθεια, χωρίς κόπο. Πιστεύω σε 
σένα, κάνε με περήφανο γιε μου. Να προ-
σέχεις τη μητέρα σου, να ξέρεις ότι θα είσαι 
εσύ ο άντρας του σπιτιού πλέον.»

Αυτό έκανα, μόνο αυτό. Βοήθησα κό-
σμο αλλά τώρα αντιμετωπίζω το δικό μου 
Γολγοθά. Καρκίνος, μια λέξη ίση με το 
θάνατο, ΚΑΡΚΙΝΟΣ.

Ψάχνω μια λύση, μια λέξη πιο δυνατή 
απ’ αυτές τις δύο, μια λέξη ίση με το Θεό, 
μια λέξη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, πόσα 
μπορεί να αλλάξει μια λέξη: ειρήνη, ελευ-
θερία, ζωή, μα όμως καμιά δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το θάνατο. Για να έρθει η ει-
ρήνη και η ελευθερία προηγείται ένας πό-
λεμος. Το ίδιο και για τη ζωή. Για να μπο-
ρέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος προηγή-
θηκαν πολλοί σκοτωμοί.

Περνάει ο καιρός, η προθεσμία τελειώ-
νει, πόσο ακόμα ένας άνθρωπος μπορεί 
να πολεμά τον θάνατο, τον καρκίνο, το 
δικό του Γολγοθά;

Το μόνο που με παρηγορεί πλέον είναι 
τα τραγούδια από τις κόρες μου. Το μόνο 
που με καθησυχάζει. Αχ! Τι δε θα έδινα 
για να μπορέσω να τις δω μεγάλες, να 
παίρνουν το πτυχίο τους, να παντρεύο-
νται, να κάνουν κι αυτές παιδιά. Αχ!

–Αααααααα!
–Πατέρα! Μαμά, έλα γρήγορα, ο μπα-

μπάς σωριάστηκε κάτω.
–Πονάω, πονάω πολύ. Πεθαίνω!
–Ασθενοφόρο, ασθενοφόρο γρήγορα.
–Όχι! Δεν θέλω να περάσω τις τελευ-

ταίες μου στιγμές, μέσα σε ένα ασθενο-
φόρο. Ελάτε κοντά μου.

–Αχ πατέρα, σου υποσχόμαστε ότι θα 
ψάχνουμε αυτήν τη λέξη μέχρι να τη 
βρούμε. Αυτή τη λέξη που τα ξεπερνάει 
όλα, το θάνατο, τον καρκίνο, κάθε κακό 
πάνω σε αυτόν τον κόσμο.

–Δε χρειάζεται κόρες μου, γιατί την 
έχω βρει ήδη, είναι η ΑΓΑΠΗ!

Είπε και άφησε την τελευταία του 
πνοή πάνω στη γη. n
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Οπρωινός ήλιος με ξύπνησε. Βγήκα 
έξω από το χαρτόκουτο που κοι-
μόμουν και χασμουρήθηκα δυ-

νατά. Κοίταξα τριγύρω μπας και περ-
νούσε καμιά γάτα ή τίποτα από εκείνα 

Σοφία Ανδριοπούλου
τα παράξενα κουτιά με τα παράθυρα 
και τις ρόδες. Αφού δεν είδα τίποτα από 
τα δύο, πέρασα απέναντι πάνω σε αυτές 
τις άσπρες λουρίδες, όπως έχω δει να 
κάνουν οι άνθρωποι. Ανέβηκα στο πεζο-
δρόμιο και ξεκίνησα για το χασάπικο του 
κυρ-Μηνά, μήπως και με φιλέψει λίγο 
κρεατάκι.

Καθώς προχωρούσα, ένας παλιάνθρω-
πος με κλώτσησε. Θύμωσα, αλλά το έχω 
συνηθίσει σαν αδέσποτο που είμαι. Όταν 
έφτασα, ο κυρ-Μηνάς μου έδωσε μια 
μπριζόλα και μου είπε χαμογελώντας:

–Έλα φίλε μου, φάε να χορτάσεις!
Εγώ του έγλειψα τα παπούτσια, όπως 

κάνω όταν θέλω να ευχαριστήσω κά-
ποιον, και έφυγα με τη μπριζόλα στο 
στόμα για να γυρίσω στο σπίτι μου να 
τη φάω. Δυστυχώς όμως, έπεσα πάνω 
στη συμμορία των Χάσκυ.

–Μπα, τι έχουμε εδώ; είπε ο Τζόννυ, ο 
αρχηγός τους. Μοσχομυριστή μπριζολί-
τσα; Καλά θα κάνεις να μου τη δώσεις!

Του την έδωσα χωρίς πολλά-πολλά 
και όπου φύγει-φύγει!
..........................................................................

Οργισμένος εγώ του όρμισα με λύσσα. 
Παλεύαμε ώρα πολύ και μου κατάφερε 

μια γρατζουνιά στο μάτι. Τότε μου όρ-
μισαν όλοι. Τους δειλούς! Θα με είχαν 
νικήσει αν δεν ερχόταν ο Λάμπης, ο γιος 
του κυρ-Μηνά, που με έναν πλάστη τους 
έδιωξε όλους. Μας πήρε και τους δυο 
αγκαλιά και μας πήγε μέσα. Μας κέ-
ρασε από ένα λουκάνικο και ξεκόλλησε 
από μια κολώνα ένα περίεργο χαρτί με 
τη φωτογραφία της Νταίζης επάνω. Εί-
χαμε δει πολλά τέτοια στο δρόμο. Κοι-
τώντας το πάτησε κάτι κουμπιά σ’ ένα 
αλλόκοτο μαραφέτι και άρχισε να του 
μιλάει. Σε λίγα λεπτά ήρθε η Σοφία τρέ-
χοντας. Η Νταίζη έτρεξε προς το μέρος 
της κι εκείνη την αγκάλιασε.

–Πώς να σας ευχαριστήσω, κύριε Λά-
μπη; είπε η Σοφία.

–Μην ευχαριστείτε εμένα. Τον Μαξ να 
ευχαριστήσετε. Πάλεψε με άγρια σκυ-
λιά, χωρίς δισταγμό για να προστατεύ-
σει τη Νταίζη.

–Αλήθεια; Θα χρειαστώ έναν τέτοιο 
φύλακα. Τι λες κι εσύ, Μαξ;

Κούνησα την ουρά μου χαρούμενα και 
πήδηξα στην αγκαλιά της.

–Ήσουν πολύ γενναίος, Μαξ! Είπε η 
Νταίζη και μου έγλειψε τη μουσούδα. 
Εγώ κοκκίνισα σαν παντζάρι.

Η Σοφία το ’πε και το ’κανε: με υιο-
θέτησε. Μάλιστα σύντομα εγώ και η 
Νταίζη αποκτήσαμε τρία κουταβάκια. 
Επίσης η Σοφία και ο Λάμπης παντρεύ-
τηκαν και απέκτησαν κι αυτοί δύο μικρά 
τερατάκια! . n

Με λένε Μαξ
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Ένα μοναδικό άνθος

Ενα ανοιξιάτικο πρωινό, κάπου σε 
μια όμορφη και γραφική ελληνική 
κωμόπολη, υπήρχε ένας ολάνθι-

στος κήπος. Πολλών ειδών φυτά και άνθη 
συνυπήρχαν μέσα στον ευωδιαστό αυτό 

Μάρθα Βερβεράκη
κήπο: γιασεμιά, τριαντάφυλλα, μαργαρί-
τες, παπαρούνες, χαμομήλια, αλλά και 
ανθισμένες αμυγδαλιές, πασχαλιές και 
πολλών ειδών καρποφόρα δέντρα.

Σε μια καταπράσινη γωνία του κήπου 
όμως, υπήρχε και ένα μοναχικό, μα τόσο 
μοναδικό λουλούδι, το μόνο του είδους 
του σε ολόκληρο το ανθισμένο τοπίο... 
μια πανέμορφη άσπρη ορχιδέα!!!

Τα υπόλοιπα λουλούδια δεν ήθελαν 
καθόλου αυτή την ορχιδέα στον κήπο 
τους! Καθόλου όμως! Γυρνούσαν επίτη-
δες τα πέταλά τους από την άλλη μεριά, 
κάθε φορά που η όμορφη ορχιδέα κοι-
τούσε δειλά προς το μέρος τους. Την 
κορόιδευαν πολλές φορές χωρίς λόγο και 
δεν κάνανε παρέα μαζί της.

Η πασχαλιά μάλιστα, μια φορά που 
έπαιζε με την φίλη της την ελιά, συνω-
μότησαν με τον άνεμο και φυσώντας αυ-
τός δυνατά στο πρόσωπο της ελιάς, αυτή 
χτύπησε με τα κλαδιά της την εύθραυ-
στη και ευαίσθητη ορχιδέα! Τη χτύπησε 
τόσο δυνατά, που παραλίγο να σκορπί-
σουν όλα τα ολόλευκα άνθη της. Η καη-
μένη η ορχιδέα στεναχωριόταν τόσο 
πολύ, αλλά δε το έδειχνε. Τόσο περή-
φανη ήταν! Και τόσο υπομονετική! Κα-

θόταν πάντα στη γωνιά της σκεφτική και 
κοιτούσε με μια βαθιά μελαγχολία τα 
άλλα λουλούδια. Πόση μοναξιά έκρυβε 
και πόσο πόνο!
..........................................................................

Τα περισσότερα δέντρα και φυτά μα-
ράζωσαν από τη ζέστη, έπεσαν τα φύλλα 
τους, σχεδόν ξεράθηκαν. Κοιτάχτηκαν 
μεταξύ τους και μη μπορώντας να πιστέ-
ψουν αυτό που τους συνέβαινε, άρχισαν 
να κοροϊδεύουν το ένα το άλλο. Έδει-
χναν τόσο τρομαγμένα, αλλά η απαίσια 
συμπεριφορά τους τα έκανε να μοιάζουν 
τόσο, μα τόσο άσχημα!

Η ορχιδέα απόρησε και με φοβισμένο 
σχεδόν βλέμμα, κοίταξε τον εαυτό της, 
που δεν είχε αλλάξει όμως καθόλου! Τα 
πράσινα φύλλα της γυάλιζαν στο φως της 
μέρας και τα κάτασπρα άνθη της σκορ-
πούσαν την ευωδιά τους στον αέρα!

–«Μα είναι ποτέ δυνατόν να έχω ΕΓΩ 
τέτοια αντοχή και ανεκτικότητα; Είναι 
δυνατόν να είμαι τόσο ιδιαίτερη, τόσο 
ξεχωριστή... τόσο δυνατή και τόσο μα 
τόσο...όμορφη!»; αναρωτιόταν ξανά και 
ξανά.

Για μια στιγμή, κοίταξε προς τον ου-
ρανό, στο σημείο εκείνο που πάντα έβρι-
σκε τους μοναδικούς της φίλους, την οι-
κογένειά της, όπως συνήθιζε να τους 
αποκαλεί. Τον ήλιο, τα σύννεφα και το 
φεγγάρι.

Με έκπληξη τότε διαπίστωσε πως 
ξαφνικά, χαμογέλασαν και της έκλει-
σαν με νόημα το μάτι! n



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

68 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Οι ακτίνες του καυτού μεσημεριάτι-
κου ήλιου διαπερνούσαν όλο του το 
σώμα. Είχε πιάσει δουλειά από τις 

έξι το πρωί, αλλά τώρα κόντευε τρεις. Κι 
είχε ακόμα ένα πεντάωρο μπροστά του. 

Δημήτρης Κεναμέας
Ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκατα-
λείπουν. Στάθηκε για λίγο και κοίταξε 
γύρω του. Κανείς δεν βρισκόταν κοντά 
του. Μάλλον οι εργάτες θα είχαν σταμα-
τήσει για διάλειμμα.

«Μα κανείς δεν με ειδοποίησε;» σκέφτηκε 
ο Μαλαμπά με παράπονο. Το σακί του κό-
ντευε να γεμίσει. Σε λίγο θα το φορτωνόταν 
στην πλάτη του και θα το πήγαινε στο φορ-
τηγό, δύο χιλιόμετρα μακριά από εκεί.

«Ας ξεκουραστώ μια στιγμή» μονολό-
γησε. Κι έκατσε στη ρίζα ενός κακαόδε-
ντρου. Δεν είχαν περάσει πέντε λεπτά, 
όταν άκουσε ψιθύρους. Τέντωσε τα αυτιά 
του για να ακούσει καλύτερα. Τότε ανα-
γνώρισε τις φωνές του Λαφαγιέτ και του 
Λεπέχστ. Ήταν οι επιστάτες του, ένας 
Γάλλος κι ένας Γερμανός, που το μόνο 
κοινό που είχαν μεταξύ τους ήταν το μίσος 
τους για τους ιθαγενείς.

«Δε μου λες, Λεπέχστ, πόσα πληρώ-
νουμε τους παλιοχωριάτες;».

«Ένα καρβέλι ψωμί τη μέρα» απάντησε 
ο Λεπέχστ.

«Όμως, για να τους ταΐσουμε, σπαταλάμε 
μια περιουσία και τα μεγάλα αφεντικά μεί-
ωσαν τους δικούς μας μισθούς, λες και 
φταίμε εμείς που φέτος δεν είχαμε καλή 
σοδειά» γκρίνιαξε ο Λαφαγιέτ.

..........................................................................
»Χάρη στον Ρίτσαρντ Γουόλτερ η ζωή 

μου άλλαξε από εκείνη τη στιγμή. Γιατί 
δεν με είδε σαν ένα φαντασιόπληκτο 
αγόρι, όπως οι άλλοι. Πίστεψε την ιστορία 
μου, με αγάπησε και με φρόντισε σαν να 
ήταν ο αληθινός μου πατέρας. Και δεν 
ήταν μόνο αυτό. Με τη δημοσιογραφική 
του πένα με έστειλε στα πέρατα της γης. 
Με έκανε να μπορώ σήμερα να έχω φωνή 
και να στέκομαι εδώ, μπροστά σας. Μου 
έδωσε τη δύναμη να φωνάζω για τους φί-
λους μου και να ψάχνω τους δικούς μου 
ανθρώπους κάπου εκεί ανάμεσα στα κα-
καόδεντρα της Ακτής του Ελεφαντοστού, 
του Εκουαδόρ κι όπου αλλού τα παιδιά 
κραυγάζουν για βοήθεια.

»Κυρίες και Κύριοι,
»Αν η ζωή μου σας φαίνεται σενάριο 

κινηματογράφου, θα πρέπει να αρχίσετε 
να γράφετε ταινίες με αμέτρητους μικρούς 
ήρωες, όλοι τους πρωταγωνιστές μιας απί-
στευτης κτηνωδίας. Εγώ κατάφερα να ξε-
φύγω και ευχαριστώ το Θεό γι’ αυτό. Αλλά 
εκατοντάδες παιδιά λιώνουν σαν τη σοκο-
λάτα κάτω από τον καυτό ήλιο στις κακα-
οφυτείες».

Κάπως έτσι συνηθίζει ο Μαλαμπά να 
κλείνει τις διαλέξεις του, αφήνοντας ένα 
δάκρυ να κυλήσει στο μάγουλο του. Τώρα 
πια δεν είναι ένας μικρός εργάτης στις 
κακαοφυτείες της Ακτής Ελεφαντοστού. 
Έχει γίνει πολίτης του κόσμου και ταξι-
δεύει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καταγ-
γέλλοντας τα εγκλήματα της ανθρωπότη-
τας σε βάρος των παιδιών. n

Η πίκρα της σοκολάτας
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Βουτιά με τα ρούχα

Ηκολύμβηση είναι το αγαπημένο 
μου άθλημα. Όταν βρίσκομαι στο 
νερό ξεχνιέμαι και δεν βγαίνω. 

Μου αρέσει να κολυμπώ στη θάλασσα και 
να εξερευνώ τις όμορφες παραλίες του 

Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα
νησιού μου. Κολυμπώ χειμώνα καλο-
καίρι. Η θάλασσα είναι όμορφη όλες τις 
εποχές του χρόνου.

Όμως, η μητέρα μου με έγραψε στο 
κολυμβητήριο, γιατί φοβάται τη θάλασσα 
το χειμώνα, αφού έχει δυνατά ρεύματα 
στο νησί μας, τη Χίο. Όμως, κάθε Σάβ-
βατο πηγαίνω με τον αδερφό μου για μια 
βουτιά στην θάλασσα, ό,τι καιρό κι αν 
κάνει. Με συναρπάζουν τα ψηλά κύματα. 
Μάλιστα, αποφασίσαμε με τον αδερφό 
μου, τον Στέλιο, να συγκεντρώσουμε χρή-
ματα από τα κάλαντα και το χαρτζιλίκι 
μας για να αγοράσουμε μία ιστιοσανίδα! 
Φαντάζομαι τον εαυτό μου να πετάω 
πάνω στα κύματα. Μέχρι τότε όμως θα 
χαίρομαι τις βουτιές στο κλειστό μας κο-
λυμβητήριο.

Σχεδόν κάθε μέρα έχω προπόνηση. Η 
προπονήτριά μας με έβαλε στο αγωνι-
στικό τμήμα, γιατί κολυμπάω πολύ γρή-
γορα. Μου έβγαλε και παρατσούκλι! Με 
λέει «δελφίνι»! Έτσι με λέει για πλάκα 
και ο αδερφός μου, όταν με πηγαίνει μέ-
χρι το κολυμβητήριο για προπόνηση, ενώ 
εκείνος συνεχίζει το περπάτημα, γιατί 
λίγο πιο κάτω είναι το κλειστό γήπεδο 
μπάσκετ, όπου εκείνος κάνει προπόνηση 
με την ομάδα του.

..........................................................................
Ανεβήκαμε στην εξέδρα. Εγώ χοροπή-

δησα για να ανέβω. Πίσω από τα σκαλιά 
της εξέδρας ήταν ο Ίγκνατ. Είχε έρθει για 
να μας κρατήσει τις τσάντες και τα ρούχα. 
Γι’ αυτό είναι οι φίλοι μας είπε και 
άπλωσε τα χέρια του για να τα πάρει, 
κοιτώντας όμως αλλού γιατί ντρεπόταν 
να μας δει με το μαγιό!

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Ο αδελφός 
μου, αντί να του δώσει τα ρούχα μας, τον 
τράβηξε απότομα από το χέρι πάνω στην 
εξέδρα. Ο παπα-Δημήτρης είχε ξεκινήσει 
το «εν Ιορδάνη» και έριξε το Σταυρό στη 
θάλασσα. Ο Στέλιος με το ένα χέρι 
έσπρωξε τον Ίγκνατ στη θάλασσα και με 
το άλλο χέρι, μας έκανε νόημα να περι-
μένουμε λίγο. Ο Ίγκνατ με μια βουτιά 
κινήθηκε προς το Σταυρό. Εμείς πέσαμε 
στην θάλασσα αλλά...

Οι καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα. Ο 
παπα- Δημήτρης από τη χαρά του, ξέχασε 
να αφήσει το άσπρο περιστέρι που είχε 
στην κούτα. Βγήκαμε από το νερό. Ο 
Ίγκνατ κρατούσε δακρυσμένος και περή-
φανος το Σταυρό. Εμείς, δίπλα του, χα-
ρούμενοι. Ο παπα-Δημήτρης ξέσπασε σε 
κλάματα, γιατί κατάλαβε τι έγινε. Αγκά-
λιασε τον αδερφό μου σφιχτά και του 
φίλησε το χέρι! Προσπάθησε όλους να μας 
κλείσει στην αγκαλιά του. «Παιδιά μου, 
κάνατε πράξη αυτό που λέει η πίστη 
μας». Ο Ίγκνατ δακρυσμένος πετάχτηκε 
«βούτηξα με τα ρούχα στην αγάπη των 
Ελλήνων». n
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Στο αντίκρυ νησί

ΟΖαχαρίας αυτό το βράδυ άργησε να 
κοιμηθεί. Στριφογύριζε στο κρεβάτι 
του που έτριζε στο παλιό εξοχικό 

της μαμάς του στην Κρήτη. Σκεφτόταν την 
εκδρομή που πήγε στο απέναντι νησί με το 

Αρίστη Πέτρου
καράβι, στο νησί αυτό που όποιος πή-
γαινε δεν ξαναγυρνούσε. Μιλάω για το 
νησί αυτό με τους ανθρώπους με τα πα-
ραμορφωμένα πρόσωπα, για την πολι-
τεία των απομακρυσμένων ανθρώπων 
απ’ την κοινωνία.

Πρέπει να ’χε πάει πολύ αργά, γιατί ο 
Ζαχαρίας είχε κλείσει τα βλέφαρά του και 
κοιμόταν βαθιά, πολύ βαθιά. Απ’ το ανοιχτό 
παράθυρο με τις λευκές κεντητές κουρτίνες 
εκτός απ’ τον δροσερό αέρα πέρασε μέσα 
στο δωμάτιο ένα κλάμα μωρού. Ο Ζαχαρίας 
ξύπνησε αλλά έμεινε στο κρεβάτι. Αυτό το 
κλάμα το ήξερε, ήταν της μικρής του αδελ-
φής που είχε φτάσει σε ηλικία για να βα-
φτιστεί. Το κλάμα δυνάμωσε μέχρι που μια 
γλυκιά φωνή ηρέμησε το κοριτσάκι.

–Σσσσς, μην κλαις, εγώ είμαι εδώ, είπε η 
ήρεμη φωνή. Το κλάμα σταμάτησε, σχεδόν.

Ο Ζαχαρίας κοίταξε έξω απ’ το παρά-
θυρο. Έμεινε έκπληκτος. Δε βρισκόταν πια 
στη γειτονιά του. Γύρω, αντί για τα παλιά 
σπίτια του εξοχικού του υπήρχαν πέτρινα 
σαν... τις σκέψεις του διέκοψε η γαλήνια 
γυναικεία φωνή.
.........................................................................

Ευτυχώς αυτό ήταν μόνο ένα όνειρο και 
απλά βρισκόταν στο κρεβάτι του, σπίτι του 

με την οικογένειά του. Σκεφτόταν το όνειρό 
του, ότι δεν ήταν και τόσο άσχημο, αφού 
περιπλανήθκε ξανά στο νησί αυτό, που αν 
και όμορφο κρύβει πολλά δάκρυα. Σκέφτηκε 
πολλή ώρα το όνειρο αυτό και ήταν ώρα να 
ντυθεί για τη βάφτιση της αδερφής του. Πώς 
ξεχάστηκε έτσι; Πώς πέρασε έτσι η ώρα; 
Ντύθηκε, χτενίστηκε και περιποιήθηκε. Όταν 
κοιτάχτηκε στον καθρέπτη ήταν έτοιμος για 
την βάφτιση της αδερφούλας του. Αλλά 
αφού τελικά ετοιμάστηκε γρήγορα, το πρώτο 
πράγμα που έκανε ήταν να βγάλει χαρτί και 
μολύβι. Ήθελε να γράψει το όνειρό του, τη 
μέρα που συνάντησε το νησί αυτό έτσι όπως 
ήταν στις μέρες του. Ήθελε να εφράσει τα 
συναισθήματά του αλλά δεν ήθελε να τα πει, 
μόνο να τα γράψει. Έγραφε, έγραφε ό,τι 
ένιωθε κι όταν τελείωσε τύλιξε το χαρτί λε-
πτό ώστε να χωράει στο στόμιο του μπου-
καλιού και έγραψε πάνω αυτή τη φορά με 
πένα: «Στο αντίκρυ ΝΗΣΙ».

Η μητέρα του τού φώναξε να είναι έτοι-
μος σε πέντε λεπτά, κι αυτός βιαστικά 
έβαλε μέσα το χαρτί με όλες του τις σκέ-
ψεις και τα συναισθήματα στο γυάλινο 
μπουκάλι και το έκλεισε με το φελλό. Κοί-
ταξε έξω απ’ τ’ ανοιχτό του παραθύρι που 
έμπαινε ήλιος, τέντωσε το χέρι του έξω απ’ 
το παράθυρο με το μπουκάλι για να δει 
μέχρι πού μπορούσε να το πετάξει, το ξα-
ναμάζεψε και το τέντωσε απότομα έξω απ’ 
το παράθυρο και το μπουκάλι βρέθηκε δε-
καπέντε μέτρα μακριά, μέσα στη θάλασσα. 
Και ποιος ξέρει μέχρι πού θα φτάσει με τα 
κύματα να τ’ αλωνίζουν... n
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Το δέντρο της ευτυχίας

Μια φορά κι ένα καιρό, ζούσε ένα δέ-
ντρο και πιο συγκεκριμένα ένα 
έλατο. Το δέντρο αυτό βρισκόταν 

στη μέση μιας τεράστιας πλατείας, πέρα μα-
κριά σε μια όμορφη πολιτεία. Κάθε φορά που 

Ειρήνη Πτωχόπουλου
έφταναν τα Χριστούγεννα το στόλιζαν 
με λαμπάκια, εντυπωσιακές γιρλάντες 
και πολύχρωμα στολίδια. Γέμιζαν κιόλας 
το χώρο κάτω απ’ τα κλαδιά του με αμέ-
τρητα δώρα, για μικρούς και μεγάλους.

Στο δέντρο άρεσαν πάρα πολύ τα Χρι-
στούγεννα, γιατί πέρα από το ότι το στόλιζαν 
και γινόταν τόσο μεγαλοπρεπές, μπορούσε 
κιόλας να δει τόσα πολλά πράγματα από το 
σημείο στο οποίο βρισκόταν. Έβλεπε τις για-
γιάδες να φτιάχνουν κουραμπιέδες και μελο-
μακάρονα, τις οικογένειες να στολίζουν τα 
δέντρα τους, τον κόσμο να κάνει τα χριστου-
γεννιάτικά του ψώνια και τα παιδιά να παί-
ζουν ξέγνοιαστα με το χιόνι.

Αυτή τη χρονιά όμως, κάτι είχε αλλάξει. 
Για τον κόσμο ήταν ένα απλό στολίδι, τίποτα 
το ιδιαίτερο. Για να καταλάβετε οι κυρίες που 
περνούσαν από το δρόμο, του έριχαν μια βια-
στική ματιά πριν εξαφανιστούν μέσα στο και-
νούριο πολυκατάστημα που είχε πρόσφατα 
ξεφυτρώσει δίπλα του. Όσο για τα παιδιά 
ούτε που καταδέχονταν να του ρίξουν μια 
ματιά, αφού το μυαλό τους ήταν ήταν απα-
σχολημένο με το τι δώρα να διαλέξουν από 
το κοντινό παιχνιδάδικο.
...................................................................................

Άκουσε διάφορες περίεργες κουβέντες 

που δεν είχε ξανακούσει ποτέ στον τόπο που 
έμενε παλιά. Έλεγαν κάποιες παράξενες λέ-
ξεις: «ανεργία» «φτώχια» και «πείνα» και 
μερικές κουβέντες όπως: «τα Χριστούγεννα 
δεν θα ’χουμε δώρα» και ότι «θα κρυώνουμε 
το βράδυ». Το δέντρο δεν κατάλαβε και 
πολλά πράγματα. Αυτό που σίγουρα κατά-
λαβε είναι ότι τα παιδιά θα είχαν δύσκολα 
Χριστούγεννα.

Το βράδυ, το δέντρο-χιονονιφάδα προβλη-
ματίστηκε για το τι θα μπορούσε να κάνει γαι 
να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Τότε του ήρθε 
μια ιδέα και έτρεξε γρήγορα να βρει ξανά τη 
νεράιδα. Όταν επιτέλους τη βρήκε της ζήτησε 
να το μεταμορφώσει ξανά σε δέντρο και να 
το στήσει στη μέση του χωριού. Η νεράιδα 
του έκανε το χατήρι και έτσι το επόμενο πρω-
ινό, το βρήκε στη μέση της πλατείας του μι-
κρού χωριού.

Μόλις ξημέρωσε η καινούρια μέρα τα παι-
διά του χωριού άνοιξαν τα μάτια τους και 
αντίκρυσαν ένα εκπληκτικό θέαμα. Ένα πα-
νέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο που όμοιο 
του δεν είχαν ξαναδεί. Αμέσως έτρεξαν όλα 
κάτω από τα κλαδιά του και άρχισαν να τρα-
γουδάνε τα κάλαντα. Ήταν τόσο χαρούμενα. 
Δεν είχαν ανάγκη ούτε φανταχτερά παιχνίδια, 
ούτε βαλίτσες γεμάτες δώρα. Τους αρκούσε 
που είχαν το ένα το άλλο και τη ζεστή αγκα-
λιά της οικογένειάς τους.

Τότε το δέντρο ένιωσε τόσο ευτυχισμένο 
που αποφάσισε να μείνει εκεί για πάντα για 
να δίνει την ευτυχία και τη χαρά στα φτωχά 
παιδάκια που τόσο την είχαν ανάγκη!

 n
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Μια φορά και δυο καιρούς, σε 
ένα καταπράσινο λιβάδι, με 
λουλούδια ευωδιαστά, με πολύ 

φως και πολλή ζωή, ζούσαν πεταλούδες, 
λιβελούλες, μέλισσες, πυγολαμπίδες και 

Αικατερίνη Σταθοπούλου
χίλια δυο άλλα φτερωτά. Πλάι από το 
λιβάδι υπήρχε ένα όμορφο δάσος. Ψηλά 
δέντρα έφταναν στον ουρανό και ζώα 
κάθε είδους έπαιζαν στη σκιά τους. Το 
μεγάλο ποτάμι που περνούσε από το 
δάσος χάριζε δροσιά και ζωή. Και στο 
λιβάδι και στο δάσος οι μέρες, οι εποχές 
και τα χρόνια κυλούσαν όμορφα.

Πέρα από το λιβάδι και το δάσος, 
πέρα μακριά, συνέβαινε κάτι αλλιώτικο. 
Εκεί δεν υπήρχε ζωή. Μόνο γκρίζα βρά-
χια, ξερά χόρτα και σκοτεινές σπηλιές 
συναντούσες. Κανείς δεν υπήρχε εκεί 
και κανείς δεν πήγαινε εκεί...

Μια ηλιόλουστη μέρα, όλοι οι φτερω-
τοί φίλοι έπαιζαν ανέμελα στο καταπρά-
σινο λιβάδι. Πετούσαν εδώ κι εκεί. Ανέ-
βαιναν ψηλά και βουτούσαν με φόρα 
πάνω στα πολύχρωμα λουλούδια. Ζου-
ζούνισμα και βουητό σκέτη συναυλία!...

–Εγώ θα βουτήξω στο μωβ λουλούδι, 
είπε η μικρούλα μέλισσα.

–Εγώ στο κόκκινο που είναι πιο μα-
κριά, είπε μια άλλη πολύ πιο μεγάλη.

–Εγώ πάλι θα κλείσω τα μάτια μου 
και θα βουτήξω όπου να ’ναι, είπε η 
στρουμπουλή.
..........................................................................

Τα μικρά φτερωτά είχαν καταφέρει 
το πρώτο βήμα. Το νερό του μεγάλου 
ποταμού άλλαξε το δρόμο του. Έφυγε 
με μεγάλη ορμή και φόρα. Κατευθυνό-
ταν προς τις γκρίζες σπηλιές. Τα ζώα 
ακολουθούσαν το ποτάμι, το ίδιο και 
οι μικροί τους φτερωτοί φίλοι κοιτάζο-
ντας δεξιά και αριστερά με αγωνία. Το 
νερό έφτασε στον προορισμό του. 
Πρώτα παρασύρθηκαν τα ξερά χόρτα, 
μετά λίγο-λίγο οι γκρίζες πέτρες, μέ-
χρι που χάθηκαν όλα τα ξερά και τα 
άσχημα...

Οι ακτίνες του ήλιου έφτασαν στα δι-
άφανα πέταλα της Κρυσταλλένιας. Φως 
και χρώματα γέμισαν παντού και όλοι 
ήταν ενθουσιασμένοι. Καμάρωναν την 
καινούρια τους φίλη. Το σκοτάδι δεν 
υπήρχε πια. Τίποτα δε θύμιζε το ξερό 
και γκρίζο μέρος. Το όμορφο λουλούδι 
έγινε το στολίδι ενός τόπου τόσο φωτει-
νού όσο κανένας άλλος στον κόσμο!

Μεγάλη γιορτή στήθηκε στον τόπο της 
Κρυσταλλένιας. Τα ζώα χόρευαν και 
τραγουδούσαν. Οι αρκούδες κρατούσαν 
το ρυθμό, οι κάστορες τραγουδούσαν 
και τα ελάφια χόρευαν. Οι μέλισσες και 
οι λιβελούλες έφτιαχναν γιρλάντες από 
λουλούδια. Οι πεταλούδες σερβίριζαν 
νέκταρ σε όλη την παρέα. Η μικρή πυ-
γολαμπίδα καθόταν πλάι στην Κρυσταλ-
λένια. Είχαν πολλά να πουν...

Κι έζησαν αυτοί καλά και φωτεινά... 
κι εμείς γλυκύτατα!!!

 n

Ένα λουλούδι χωρίς χρώμα
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Άτιτλο

ΟΓιάννης είναι 9 χρονών, πάει Τε-
τάρτη δημοτικού, ζει στην Ηλιού-
πολη με τη μαμά και τη γιαγιά του 

και έχει μια ήπια περίπτωση συνδρόμου 
Ντάουν. Η ζωή του είναι χαρούμενη και 

Χρήστος Ψειμάδας
φυσιολογική, όμως ο Γιάννης άρχισε να 
έχει προβλήματα στο σχολείο. Ένα άλλο 
αγόρι τον κοροϊδεύει λόγω της ιδιαιτε-
ρότητάς του. Ο Γιάννης το έχει πει στη 
μαμά του αλλά το παιδί συνεχίζει να του 
κάνει τη ζωή δύσκολη. Η κάθε μέρα στο 
σχολείο είναι και χειρότερη για το 
Γιάννη.

Μια μέρα ο Γιάννης καθόταν μόνος 
του, απομονωμένος από τα υπόλοιπα 
παιδιά. Ξαφνικά ένα παιδί που πήγαινε 
έκτη δημοτικού τον πλησιάζει. Το παιδί 
κρατούσε μια πρωτόγνωρη για το Γιάννη 
θήκη. Το παιδί τότε του λέει:

–Θέλεις να γίνουμε φίλοι;
–Φυσικά! Πρώτη φορά μου προτείνουν 

κάτι τέτοιο. Πες μου όμως πώς σε λένε; 
Και τι έχει μέσα αυτή η θήκη; Εμένα με 
λένε Γιάννη.

–Εμένα Διονύση. Η θήκη μέσα έχει ένα 
βιολί. Θέλεις να με ακούσεις να παίζω;

–Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ.
Τότε ο Διονύσης άρχισε να παίζει. Ο 

ήχος που βγάζει είναι θεσπέσιος. Πολύ 
πιο μελωδικός από τον ήχο των Σειρήνων. 
Τόσο μαγευτικός είναι αυτός ο ήχος. Αυ-
τοί οι δύο έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Έτσι 
ο Γιάννης απέκτησε τον πρώτο και μονα-

δικό του φίλο. Από τότε που γνωρίστηκαν 
κανένας δεν ξαναπείραξε τον Γιάννη, 
αφού ο Διονύσης είχε γίνει ο «σωματοφύ-
λακάς» του.
.........................................................................

–Ζητώ ειλικρινά να με συγχωρέσετε. Η 
αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου ποτέ δε 
με σεβάστηκαν. Μου «είπαν» ότι το δια-
φορετικό αποτελεί έναν κίνδυνο και μου 
δίδαξαν πώς να το σταματήσω. Αλλά 
τώρα βλέπω πως το διαφορετικό είναι 
κάτι το ωραίο και θέλω να επανορθώσω!

Τότε όλα τα παιδιά είπαν με μια 
φωνή.

–Και σε ’μένα το ίδιο.
Εκείνη τη στιγμή κατάλαβαν ότι η μου-

σική αυτού του βιολιού ήταν μαγική. Τους 
είχε ανοίξει τα μάτια. Όλοι έγιναν μια 
παρέα που κανείς δεν αμφισβητούσε. 
Αυτό γιατί όλους τους, τους ένωνε το ίδιο 
πράγμα. Το ισχυρότερο όλων των πραγ-
μάτων. Η φιλία. Όποτε έβλεπαν ένα παιδί 
να κοροϊδεύει, να χτυπά ή και να τσακώ-
νεται με ένα άλλο τότε ο Διονύσης έβγαζε 
το βιολί από τη θήκη του και έπαιζε. Τότε 
οι τσακωμοί σταματούσαν. Με αυτόν τον 
τρόπο όλο και περισσότερα παιδιά 
«έμπαιναν» στην παρέα. Όλο και περισ-
σότερο μεγάλωνε αυτή η παρέα. Πρέπει 
όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτήν την 
παρέα ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, 
εθνικότητας ή ιδιαιτερότητας. Όταν όλοι 
μας ενωθούμε σε αυτή την παρέα, τότε ο 
κόσμος θα γίνει καλύτερος.

 n
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Το τραγούδι της γοργόνας

Μέσα στο μαγευτικό βυθό ζούσε κά-
ποτε μια λυπημένη αλλά ταυτόχρονα 
πανέμορφη γοργόνα. Το όνομά της 

ήταν παρμένο από μια θεότητα. Ηρώ την έλε-
γαν. Φίλοι της ήταν οι μαγευτικοί ιππόκαμποι 

Αθανασία Κλεμπεσάνη-Charles
και οι φιλικοί αστερίες. Τα χρυσαφένια 
μαλλιά της στόλιζαν πανέμορφα κοχύλια 
και στο λαιμό της φόραγε ένα μαργαρι-
ταρένιο κολιέ. Ωστόσο ήταν πάντα λυ-
πημένη επειδή ο θαλάσσιος βυθός είχε 
μολυνθεί από τα απόβλητα των πλοίων.

Όλα άρχισαν ένα πρωινό του Μάη όταν η 
γοργόνα επισκέφθηκε το σπίτι της ξαδέρφης 
της Αφροδίτης. Την ώρα που έπιναν το τσάι 
τους, άκουσαν έναν δυνατό και παράξενο θό-
ρυβο. Κοιτάζοντας από το μικρό παράθυρο 
του κοραλλένιου σπιτιού, διέκριναν έναν χεί-
μαρρο από γκρίζο υγρό με απαίσια οσμή. 
Τότε κατάλαβαν ότι και πάλι οι ασυνείδητοι 
άνθρωποι είχαν μολύνει τον υπέροχο υδάτινο 
κόσμο τους.

Αυτή τη φορά όμως όλα τα πλάσματα της 
θάλασσας με αρχηγό τη δυναμική γοργόνα 
Ηρώ θέλησαν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους 
προς τους υπεύθυνους αυτής της απαίσιας 
κατάστασης. Ζήτησαν λοιπόν την πολύτιμη 
βοήθεια του θεού Ποσειδώνα, ο οποίος χτυ-
πώντας την τρίαινά του δυνατά συγκάλεσε 
έκτακτο συμβούλιο.Κοχύλια, αστερίες, ψάρια 
μεγάλα μα και μικρά μαζεύτηκαν όλα στην 
κεντρική πλατεία των Φυκιών, έτοιμοι να κά-
νουν ό,τι καλύτερο για να προστατεύσουν το 
κόσμο τόσο όμορφο και μαγικό.
..........................................................................

Η Ηρώ του είπε σχετικά με την μαγική 
σκόνη και την αλλαγή στη συμπεριφορά των 
ανθρώπων. Επίσης του ανέφερε το φόβο της 
για το ότι οι άνθρωποι εύκολα μπορούν να 
πουν ψέματα. Εκείνος την καθησύχασε λέγο-
ντάς της ότι κάποιες φορές θα πρέπει να εί-
μαστε καλοπροαίρετοι και να σκεφτόμαστε 
θετικά. Να δείχνουμε πίστη στα λόγια των 
άλλων. Άλλωστε όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευ-
καιρία στη ζωή.

Έτσι κι έγινε. Την επόμενη μέρα ο βυθός 
ήταν πιο όμορφος, πιο καθαρός. Τα φύκια οι 
αστερίες, τα κοράλλια και τα κοχύλια άρχι-
σαν να νιώθουν πιο όμορφα, πιο χαρούμενα. 
Ο βυθός είχε μια διαφορετική λάμψη, όλα 
έδειχναν τόσο ήρεμα και αρμονικά. Τα ψάρια 
κολυμπούσαν πιο γρήγορα, τα καβούρια αρ-
χισαν και πάλι να περπατούν ανάποδα, τα 
δελφίνια δοκίμαζαν καινούργια κόλπα με τις 
ουρές τους. Όλα έγιναν όπως πριν. Τελικά ο 
Ποσειδώνας είχε δίκιο. Τελικά οι άνθρωποι 
έγιναν πιο ανθρώπινοι. Η μαγεία του βυθού 
δεν είχε χαθεί. Η αγάπη για ακόμη μια φορά 
νίκησε. Τα θαλάσσια πλάσματα είχαν την ευ-
καιρία να ζήσουν μέσα σε καθαρά πάλι νερά. 
Άνθρωποι και θαλάσσιοι οργανισμοί μπορού-
σαν να συνυπάρχουν αρμονικά. Τα καράβια 
δεν ήταν πια εχθρός. Θα συνέχιζαν τα ταξίδια 
τους χωρίς να μολύνουν τα κρυστάλλινα νερά 
της θάλασσας. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να 
κολυμπούν σε καθαρά νερά. Οι γοργόνες θα 
συνέχιζαν να ακολουθούν τα καράβια στα μα-
κρινά ταξίδια τους. Έτσι θα πρέπει άλλωστε 
να είναι ο βυθός. Το τραγούδι της γοργόνας 
θα συνεχιστεί... n
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Η Άννα και το τέρας

Ολοι είμαστε διαφορετικοί είτε ως 
προς την εξωτερική εμφάνιση 
είτε ως προς το χαρακτήρα... 

Αλλά όλοι είμαστε ίσοι. Καθένας έχει 
διαφορετικές γνώσεις, διαφορετικά αξι-

Ευγενία Ζιώγου
ώματα, διαφορετικές συνήθειες με λίγα 
λόγια διαφορετικό τρόπο ζωής.

Τι σημασία έχει αν κάποιος είναι ψη-
λός ή κοντός, αδύνατος ή παχύσαρκος, 
λευκός ή μελαμψός, ντόπιος ή αλλοδα-
πός, έξυπνος ή αφελής; Τι σημασία έχει 
αν κάποιος δεν μιλάει καθαρά ή έχει 
κάποιο πρόβλημα υγείας;

Πολλά παιδιά που δέχονται bulling 
στο σχολείο ή σε εξωσχολικές δραστηρι-
ότητες, δεν μιλάνε σε κανέναν για το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, επειδή 
φοβούνται τις συνέπειες. Υπάρχουν παι-
διά που δεν ξέρουν πώς να ανταποκρι-
θούν σε τέτοιου είδους ανάρμοστες συ-
μπεριφορές και ίσως άθελά τους βάζουν 
σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Τα παι-
διά αυτά γυρίζουν σπίτι στενοχωρημένα, 
επειδή νιώθουν διαφορετικά από τα 
άλλα παιδιά.

Ένα τέτοιο περιστατικό έχει συμβεί 
και πριν λίγα χρόνια σε ένα σχολείο στην 
πόλη μου. Το θύμα εκείνη τη φορά ήταν 
η Άννα, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι της 
έκτης δημοτικού.

Ήταν καλοκαίρι, όταν οι γονείς της 
αποφάσισαν να της πουν ότι θα έπρεπε 
να αλλάξει σχολείο, επειδή θα μετακόμι-

ζαν. Η Άννα, προφανώς, στενοχωρήθηκε 
που από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη δε θα 
ξανάβλεπε τις φίλες της στο ίδιο προαύ-
λιο, στην ίδια τάξη. Αλλά δεν την πήρε 
τόσο από κάτω.
..........................................................................

Έτσι κι έγινε. Την άλλη μέρα, η Άννα, 
όπως είχε συνεννοηθεί με τους γονείς 
της, στο πρώτο διάλειμμα μίλησε στη 
δασκάλα της για το ζήτημα που την 
απασχολούσε. Ύστερα από τη συζήτησή 
τους, η δασκάλα, η κυρία Εύη απευθύν-
θηκε στον διευθυντή.

Αφού τελείωσε το διάλειμμα και τα 
παιδιά μπήκαν στην τάξη, τους περίμενε 
μία έκπληξη. Η δασκάλα τους ήθελε να 
τους μιλήσει για τη συμμαθήτριά τους. 
Τους μίλησε με σοφά λόγια και τους 
έκανε να μπουν στη θέση της μικρόσω-
μης αλλά έξυπνης Άννας και να νιώσουν, 
όπως και εκείνη.

Το απόγευμα όλα τα παιδιά σκέφτη-
καν τα λόγια της δασκάλας τους και με-
τάνιωσαν για τις πράξεις τους. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που όλα τα παιδιά την 
επόμενη μέρα ζήτησαν συγγνώμη από 
την Άννα και όλοι μαζί έπαιξαν σαν αλη-
θινοί φίλοι.

Ευτυχώς, η ιστορία της Άννας είχε αί-
σιο τέλος, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλες 
οι περιπτώσεις ίδιες. Ακόμα και στις μέ-
ρες μας το bulling συνεχίζεται και είναι 
πιο έντονο από παλιά.

 n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου με θέμα ελεύθερο 

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους/τις κ. Ιωάννα Χρήστου, μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών, κ. Ευαγγελία Μπακλώρη, φιλόλογο και Κωνσαντίνα Αλουμανή, φιλόλογο, αφού 
μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και η καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς 

κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές Γυμνασίου, ύστερα από πρόσκληση της 
κ. Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
Εισηγήτριας και Γραμματέως των Κριτικών Επιτροπών, συνεδρίασε την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 19:00 στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) 
για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Μια λέξη μόνο», με το ψευδώνυμο «Panos/Geo», που ανήκει 

στον Παναγιώτη Γεωργίου, από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ενός λεπτού σιγή», με το ψευδώνυμο «Λεωνίδας», που ανήκει 

στον Νικόλα Μιλτιάδους, από το Γυμνάσιο Στυλιανού Στροβόλου Κύπρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Μικρές αλήθειες», με το ψευδώνυμο «Αερούσα», που ανήκει 

στην Ιωάννα Μιχαηλίδου, από το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου, που ισοβαθμεί 
με το ποίημα με τίτλο «Μόνο εκεί, μόνο για σένα», με το ψευδώνυμο «Μικαέλα», που ανήκει 
στην Νεφέλη-Βενετία Ντίντα, από το Γυμνάσιο Αγλαντζιά, Λευκωσίας Κύπρου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Η σκοτεινή στροφή», με το ψευδώνυμο «Αετιδεύς», που ανήκει 
στον Σταμάτιο Θεοφιλόπουλο, από το Γυμνάσιο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης, που ισοβαθμεί με το ποίημα 
με τίτλο «Ιδανικός ο κόσμος μας», με το ψευδώνυμο «Επαναστάτρια», που ανήκει στη Θεοδώρα 
Αναγνωστοπούλου, από το Γυμνάσιο Αιγίου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «ΤΟ ΠΛΗ-
ΓΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ», με το ψευδώνυμο «SadQueen», που ανήκει στη Χριστιάνα Τόλε, από το Δαφ-
νώνα Ξάνθης, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Η λαβή της ζωής», με το ψευδώνυμο 
«Νινέτ», που ανήκει στην Αικατερίνη Σιάτη, από το Γυμνάσιο Σχηματαρίου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ», με το ψευδώνυμο «ΑΣΤΡΟ», που ανήκει στην 
Παναγιώτα Φούρλη, από τα Εκπαιδευτήρια Στέγκα, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο 
«Χαρτοπαίκτης της ζωής», με το ψευδώνυμο «Δανάη», που ανήκει στη Μαρία-Χριστίνα Μουρ-
λίδη, από το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ένα ροζ γαρύφαλλο», με το ψευδώνυμο «Πταλούδα», που 
ανήκει στην Άννα-Μαρία Χατζηπαναγιώτου, από το Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας, 
Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Εσωτερικός μονόλογος», με το ψευδώνυμο 
«Αστερόεσσα», που ανήκει στην Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης, που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Τα σκούρα σύννεφα», με το ψευδώνυμο 
«ΗΡΑ», που ανήκει στη Δέσποινα Κούτρα, από τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

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

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας      Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 77

Μια λέξη μόνο

                                              Παναγιώτης Γεωργίου

Στα μάτια σου. όλα τ’ ουρανού τα άστρα έβλεπα.
Αρμένιζα στις θάλασσες του κόσμου
κι έβρισκα απάνεμο λιμάνι, φωτεινό
στην αγκαλιά σου. στο στέρνο το ζεστό.
Περπάτησα μαζί σου σε λιβάδια μ’ ανεμώνες
και κάρφωνα στα ξέπλεκά σου τα μαλλιά,
του δειλινού τα γιασεμιά.
Βαδίσαμε στους δρόμους του χιονιού, της προσφυγιάς
το χέρι και η ανάσα σου, ο σύντροφος της μοναξιάς.
Τα πόδια μας γυμνά, έγιναν ένα με τη γη,
μα εμείς εκεί. στο δρόμο μας. στην προσμονή.
Και τώρα στέκομαι εδώ, σε τούτο τ’ ακρονήσι
και αγναντεύω το πέλαγος, τη θάλασσα τη λαδένια
παρέα με τα στάχυα του απομεσήμερου
που μου χαϊδεύουν τα μαλλιά σαν χτένια.
Μα το μελτέμι του καλοκαιριού σηκώνει ξάφνου κύμα,
αυτό το κύμα. που μόνο εμένα κράτησε απ’ της ζωής το νήμα
κι εσένα σε πήρε σ’ απύθμενα νερά
εκεί που ήλιου φως δεν φτάνει,
εκεί που η μορφή σου χάνεται και αχνοσβήνει
και μόνο η ανάμνηση στο νου και την καρδιά θα μείνει.
Και είμαι ακόμα εδώ
στον άνεμο αντάμα
και ξέρω πως τα χείλη μου
μια μόνο λέξη δε θα πουν ξανά
μια λέξη μόνο,
Μάνα.
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Ενός λεπτού σιγή

                                              Νικόλας Μιλτιάδους

Τα φώτα έσβησαν στην Αττική,
ο ήλιος κατηφόρισε στη θάλασσα,
η φωτιά θέριεψε πιο πολύ, πιo πολύ
στη Ραφήνα, στο Μάτι, στο Βουτζά
μιλάει μόνο η σιωπή.
Η στάχτη κατακάθισε στις ψυχές μας
το πλήθος σπαράζει, χάνεται, φεύγει.
Οργή, απώλεια, όλεθρος, τρόμος
γκρίζα σύννεφα μαζεύονται καλοκαίρι.
Βλέπω τα μάτια σου να μου ψιθυρίζουν
μα δε μπορώ να σ’ ακούσω, δε μπορώ να σε σώσω
εσένα, εσάς τα μικρά παιδιά,
πριν μιλήσετε για τα όνειρά σας, τα τόσα όνειρα
που έπεσαν νεκρά, οι καρδιές που έγιναν συντρίμμια,
πριν δώσετε λόγο για όσα είδατε να χάνονται.
Εγκλεισμός, εγκλεισμός στο πλέγμα της απομόνωσης.
Το αίσθημα πάγωσε, η ψυχή ναρκώνεται,
η ανάσα ανακόπτεται.
Η νυχτερινή άπνοια στήνει καρτέρι.
Τώρα είστε με το Θεό, μέθεξη με το αιώνιο,
σκίρτημα ανερμήνευτο, απάνθισμα ξέχωρο
υμνολογία υπερβατική.
Μίσεψαν για το άγνωστο οι παιδικές ψυχές
άγγελοι γίνατε τ’ ουρανού.
Χέρι με χέρι αντάμα ενός λεπτού σιγή
απ’ την Κύπρο στην Ελλάδα...
Με την προσδοκία της αντάμωσης
στο εωθινό εγκώμιο του παιδικού παραδείσου
εκεί που είναι οι ψυχές και μας βλέπουν, μας ακούν, μας νιώθουν
Ενός λεπτού σιγή...
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Ψάχνεις αλήθειες για να βρεις
μες σε κρυμμένους κόσμους

κι όμως ποτέ δε μύρισες
βασιλικούς και δυόσμους.

Αφήνεις πίσω θάλασσες
κι ωκεανούς γυρεύεις

σκορπάς μέσ’ απ’ τη φούχτα σου
αυτά που ζητιανεύεις.

Γιατί κοιτάς τον ουρανό
όταν στη γη οι αγγέλοι

απ’ τα φτερά τους τίναξαν
σταγόνες από μέλι;

Μην προσπερνάς και μη βαστάς
το χέρι σου γι’ αντίηλιο
ξάστερα όλα τα θαμπά
θα γίνουν απ’ τον ήλιο.

Κοιτάς στα φώτα, στη βουή,
στα γέλια που σκορπούνε
κι όμως ποτέ δεν χάρηκες

χαμόγελα ανθούνε..

Διώχνεις μακριά σου τις στιγμές
γυρεύεις τον αιώνα

κρύβεσαι από τη βροχή
μα βγαίνεις στον τυφώνα.

Μόνο εκεί, μόνο για σένα

                                              Νεφέλη-Βενετία Ντίντα

Γαλάζιο χρώμα, στην ουράνια παλέτα σου
λευκές σταγόνες, πάνω στο κύμα της Μεσογείου
κόκκινες στάλες, από το λιοπύρι της Κύπρου.

Γαλάζιο χρώμα, πριν τη στιγμή εκείνη,
λευκά τα αλεξίπτωτα, που θόλωσαν τον τόπο ούλο,
κόκκινο καυτό, το αίμα που βάφτηκε το χώμα σου.

Γαλάζια η σημαία, που θα κυματίσει πάλι
λευκά διάφανα, τα κρίνα της λευτεριάς.
Κόκκινα τα πετροκέρασα που θα μασώ στη Μόρφου.

Γαλάζια τα μάτια σου, δυο θάλασσες απέραντες
λευκές δαντέλες, το παρθενικό σου νυφικό.
Κόκκινα άλικα, τα χείλια σου που με προσμένουν να ’ρθω.

Πάντα τα μάτια μου θα ξαποσταίνουν στη θωριά σου.

Κύπρο μου ΕΓΩ δεν σε ΞΕΧΝΩ.

Μικρές αλήθειες

                                              Ιωάννα Μιχαηλίδου
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Τι κάνεις εκεί έξω άγνωστε φίλε;
Ποιος είσαι; Τι γυρεύεις στη στροφή
που όλο λοξά κι όλο στραβά σε πάει
και ψιθυρίζει «μείνε μαζί μου, μείνε».
Η νύχτα η μαύρη, η αφέγγαρη,
τι τάχα περιμένεις να σου φέρει;
Είναι χειμώνας και βροχή
και μ’ ένα επίχρυσο καρφί
έστησες στον τοίχο τη ζωή σου.
Πήρες μια μέρα τη στροφή
κι απόμεινες το σούρουπο
δεσμώτης του σπηλαίου.
Άραγε ξέρεις το γιατί;

Το πληγωμένο αίμα

                                              Χριστιάνα Τόλε

Ο ουρανός ξέχασε το χρώμα του κι έγινε μαύρος,
η θάλασσα δεν νιώθει άλλο την εικόνα της,
νιώθει κόκκινη και καυτή σαν αίμα άγριου ζώου,
η άμμος δεν ονειρεύεται πλέον μέλλον παρά μόνο παρόν,
ο ήλιος εκεί ξέχασε να ρίξει τις ακτίνες του και
τα δέντρα έχουν γίνει τόσο ψυχρά και στεγνά διότι ουδεμία
ακτίνα δεν τα διαπερνά.
Τα αδέρφια μας σκορπισμένα δάκρυα φωτιάς που από αυτά γυμνώνεται, 
ο παγωμένος θάνατος και τα πληγωμένα λόγια σαν σπασμένες μηχανές,
τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά και άχρωμα,
οι δαγκωμένες πληγές και το σκοτεινό μονοπάτι της φωτιάς,
γδέρνουν και σχίζουν οτιδήποτε πάνω στο ματωμένο χώμα,
η ανάσα έχει κοπεί μα όλα τα έχει πει,
το μαύρο και το κόκκινο έχουν γίνει το δηλητήριο της καρδιάς,
πρόσωπα κόκκινα και μαύρα να ξαναφωτίσουν
ο ήλιος με τη γλώσσα του να αφρίσει
τις ακτίνες του και να δροσίσει την καυτή θάλασσα.
Η χωματένια θάλασσα στο τρέξιμό της να συγκρούεται
με τα άγρια βράχια για να ξαναβρεί ζωή.

Η σκοτεινή στροφή

                                              Σταμάτιος Θεοφιλόπουλος

Δε βλέπεις; Δεν ακούς;
Θάνατος που καλπάζει.

Μα η στροφή με τις σκιές, αν θες, σε βγάζει
στην ισιάδα της αλήθειας και στο φως.
Κάν’ ένα βήμα και θα λάμψει
μια ηλιαχτίδα, η ελπίδα, ο ουρανός.
Η αγκαλιά της μάνας περιμένει,
οι φίλοι σου οι παιδικοί,
ο έρωτας, η ύπαρξή σου.
Κάν’ ένα βήμα και θ’ ακούσεις
νότες, τη μελωδία της ζωής.
Εμπρός! Προχώρα και θα δεις!
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Ιδανικός ο κόσμος μας

                                              Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου

Ζούμε σε έναν κόσμο ανιδιοτελή, ειρηνικό, δίκαιο!
Ιδανικός ο κόσμος μας!
Στο βωμό του χρήματος εκατόμβη νεκρών η Μεσόγειος
«Ιδανικός ο κόσμος μας!».
Οι ελάχιστοι κατέχουν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα
«Ιδανικός ο κόσμος μας!».
Σίγουρο το μέλλον μας με τους άξιους ηγέτες
που όμοιούς τους δεν έχει γνωρίσει ο κόσμος
«Ιδανικός ο κόσμος μας!».
Απρόκλητα φασίστες δίνουν καθημερινά μάχες
με κατώτερα γένη ανθρώπων
για να διατηρηθεί η Άρια φυλή τους.
Τι τύχη!
«Ιδανικός ο κόσμος μας!».
Με περίσσια σοφία δημιουργούν πολέμους
διατηρώντας την ισορροπία
στη Γη
«Ιδανικός ο κόσμος μας!».
Οι λαοί σας χειροκροτούν.
Εγώ...
δεν μπορώ,
Δεν θέλω τον κόσμο σας
σας τον χαρίζω.
Τρέμετε.
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Η λαβή της ζωής

                                              Αικατερίνη Σιάτη

Ξένε,
κράτα γερά τη λαβή της ζωής, μην την αφήσεις.

Μες τη θολούρα της
προσπέρνα το νησί της Καλυψώς,

όμηρος κανενός μην γίνεις.
Στο τραγούδι των Σειρήνων, δέσου γερά στο κατάρτι.

Έχε το νου σου, μην ξεγελαστείς.
Κοίτα ψηλά, να βλέπεις αετούς

και μην σκεφτείς να κλέψεις τα φτερά τους.
Μονάχα με πλώρη τον ουρανό φτιάξε δικά σου.
Μα να θυμάσαι· τον ήλιο κοντά μην πλησιάσεις.

Μην ξεθαρρέψουν τα κέρινα φτερά σου
και σ’ άγνωστες θάλασσες βυθιστείς.

Εκεί ψηλά θα συναντήσεις αγγέλους και δαιμόνους,
μα εσύ σταλαγματιά-σταλαγματιά το μπρούσικο κρασί σου,

μες στο ποτήρι θα κρατάς και θα πίνεις.
Έχε το νου σου· μην πέσει στο θαλασσινό νερό και αχρηστευτεί.

Τη γεύση μην χαλάσεις.
Φορτωμένος με μια ξύλινη κιθάρα και ένα ψάθινο καπέλο,

πήγαινε εκεί που τα κοράκια γλάροι γίνονται,
και τα χαμένα όνειρα τραγούδια.
Το σκοπό σου τραγούδα δυνατά,

να ακουστεί σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολιτεία.
Και σαν ημερωθούν οι δαίμονες, οι κόρακες,

τα κάθε λογής αγκάθια,
τότε άσε πια εκείνη τη δυσβάσταχτη λαβή

και ξεκουράσου.
Ο στόχος επετεύχθη, γύρισες νικητής.

Έφτασες πια στο ημέρωμα της ψυχής, και μπορείς να πεις:
«κράτα γερά διάδοχέ μου».



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 83

Θάλασσα καταγάλανη,
βουνά, κάμποι, ποτάμια.

Ήλιος που μοιάζει με χρυσό,
φεγγάρι με ασήμι.

Είναι στ’ αλήθεια όνειρο
πως με όλα αυτά τα δώρα

απλόχερα ο Θεός επροίκησε
την όμορφή μας χώρα.

Η χώρα αυτή εδίδαξε
πρώτη μέσα στον κόσμο

την καλλιέργεια του μυαλού
την πίστη στις αξίες,

το σεβασμό στα ιδανικά
με κόπο και θυσίες.

Πολλοί την εζηλέψανε
πολλοί την εποθήσαν

χίλιες φορές δοκίμασαν
στρατοί και λεγεώνες

κι αμέτρητοι ήρθαν βασιλείς
βαθιά μες στους αιώνες.

Άδικα... όλοι μάθαν
πως η χώρα αυτή
γεννάει Λεωνίδες

και χτίζει Παρθενώνες.
Είμαι περήφανη πολύ

που ζω σ’ αυτή τη χώρα.
Στον τόπο αυτό, όπου βρεθώ,

όπου κι αν ακουμπήσω
μετρώ στιγμές ηρωικές

με αίμα ποτισμένες.
Μετρώ μνήμες αθάνατες
και μέρες δοξασμένες.

Πλάτων, Σωκράτης, Περικλής,
Αχιλλέας, Λεωνίδας,

Μέγας Αλέξανδρος, Ηρακλής,
Θησέας, Πελοπίδας.

Αχ, τι φορτίο ασήκωτο
μου φόρτωσες πατρίδα.

Να κουβαλάω στους ώμους μου
τη λέξη «ΕΛΛΗΝΙΔΑ».

Η Ελλάδα

                                              Παναγιώτα Φούρλη



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

84 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Χαρτοπαίκτης της ζωής!

                                              Μαρία-Χριστίνα Μουρλίδη

Ένα άστρο του ουρανού χάρισε το φως του και έσβησε
για να δεις τούτο τον κόσμο και να γεννηθείς εσύ.

Ένας άγγελος φύσηξε καυτή ανάσα στοργικά να σου δώσει πνοή.
Μια αχτίδα απ’ του ήλιου το στεφάνι, ξέφυγε

να ζεστάνει, να γεμίσει θαλπωρή το δικό σου κορμί.

Σαν άσμα παιδικό, αθωότητα λουσμένο, νανούρισμα γλυκό
μπλέκεται αφελώς μες στα χείλη της μαμάς σου

που όταν σκοτείνιαζε ο ουρανός, σιγά σου τραγουδούσε,
να παλέψει με τους φόβους σου, για σένα, μεριμνούσε.

Ατσάλινος φρουρός, στεκόταν αγέρωχη στην πύλη της καρδιάς σου.

Χόρεψε η ψυχή της, στην πρώτη σου λέξη,
έλαμψε ο κόσμος της στο πρώτο χαμόγελο σου.

Γρήγορα να τρέξει όταν το δάκρυ πύρωνε το παιδικό πρόσωπό σου.
Ο πόνος της μάνας και η αγάπη για το παιδί της

εμποτίζεται σε κάθε κύτταρό της, σε κάθε σπιθαμή της.

Και συ, αναίσχυντε, παίζεις στα ζάρια τη ζωή.
Δεν σου ανήκει, είναι θείο δώρο, ένα θαύμα, μια ευλογία μοναδική.
Κι όμως με πόση ευκολία ευτελίζεις και το σώμα και την ψυχή σου;

Με πόσο θράσος κοιτάς στα μάτια την μαμά σου;
Αυτά τα μάτια που πλημμυρίζεις πόνο με τα σφάλματά σου;

Πώς δικαιολογείται τόση ανοησία, να ρισκάρεις την ύπαρξή σου;
Στα πεδία των μαχών να αφήνεις την στερνή πνοή σου.

Και πάντα γίνεσαι υποχείριο, όργανο για συμφέροντα μεγάλων.
Αν δεν λυπάσαι τη δική σου μάνα που σπαράζει στον χαμό σου

πώς να λυπηθείς τις μάνες όσων χάθηκαν απ’ το χέρι το δικό σου;

Μες το παιχνίδι εξουσίας, τη σκοτεινή ρουλέτα του πολέμου
μπαλάκια οι άμαχοι στις βουλήσεις του ανέμου,

σαν γνήσιος τζογαδόρος δεν τους αφήνεις σε ησυχία.
Η έλλειψη ενσυναίσθησης για το πόσο άθλιος γίνεσαι

σε οδηγεί σε Άτη, θολώνει το μυαλό σου και εκτίθεσαι!
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Ένα ροζ γαρύφαλλο

                                              Άννα-Μαρία Χατζηπαναγιώτου

Καθώς μια πεταλούδα θροΐζει της ομορφιάς την προσκαιρότητα
πάνω από μια γαρυφαλλιά
– σε βλέπω άνθρωπε.
Σαστίζω και σε βλέπω να κόβεις ένα ανθός της
τ’ απλώνεις σε μιας γυναίκας την ανοιχτή αγκαλιά
ένα υπέροχο ροζ γαρύφαλλο – ένα απαράμιλλο ροζ –
ήταν ακριβώς η στιγμή εκείνη που το χαμόγελο
είχε λησμονήσει από τα χείλια της
μα χαμογέλασε
βλέπω την γυναίκα, μια κατάμονη ροζ απλωσιά
έχοντας το άνθος στωικά αφημένο στην παλάμη της
κι ένα παιδί μονάχο
απτής αθωότητας τα μαγούλα δάκρυα γυάλιζαν
σαν τις σταγόνες της βροχής που έλουζαν την κρύα εκείνη νύκτα
– μα σε βλέπω γυναίκα.
Προσφέροντάς του το γαρύφαλλο
δίνοντας στο ροζ την ευκαιρία να συνεχίζει να σκορπά ανόθευτη χαρά
– σε βλέπω παιδί.
Σαν απροστάτευτο να γυρνάς στης μάνας σου την καταπονημένη αγκαλιά
ροδίζει και πάλι η ελπίδα
– Ναι, σε βλέπω ακούραστη μανά –
σε ένα κομμάτι λευκό χαρτί να πλάθεις τον κόσμο όλο.
Μπλέκεις χρώματα και γραμμές
και να η ζωγραφιά εκείνου του γνωστού γαρύφαλλου.
Η ζωγραφιά της ψυχής να κρέμεται πια
από το ατσάλινο καρφί της αγάπης σε έναν τοίχο κενό,
ο ήλιος να γέρνει τόσα δειλινά και το γαρύφαλλο εκεί,
να χρωματίζει τον άδειο τοίχο
για μια ελπίδα που ξαναβρέθηκε στο απαράμιλλο ροζ
και κάθε φορά που καθήλωνε τα μάτια των περαστικών
έλαμπε στον κόσμο εκείνη η χαρά
ευωδιάζοντας την πλάση όλη
και αναπολώντας κάθε φορά την ίδια, ροζ ελπίδα
– γιατί μία καλή πράξη μπορεί να φτάσει μακριά.
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Τα σκούρα σύννεφα

                                              Δέσποινα Κούτρα
Το γκρι χρώμα στον ουρανό δεν είναι προμήνυμα βροχής.
Είναι η σκόνη που υψώνεται από τα ερείπια
που αφήνουν οι βόμβες στο πέρασμά τους.

Ο θόρυβος που ακούγεται δεν είναι το βουητό της πόλης.
Είναι τα άρματα που εισβάλουν μέσα σ’ αυτήν.

Τα παιδιά δεν κλαίνε γιατί κάποιος τους πήρε το παιχνίδι.
Σπαράζουν, γιατί τα μάτια τους καίγονται από τη φωτιά.

Η γη σ’ αυτά τα μέρη θα κάνει χρόνια να πρασινίσει
και οι άνθρωποι θα κάνουν χρόνια να χαρούν.

Ο ήλιος δεν φαίνεται, όχι γιατί τον κρύβουν τα σύννεφα,
αλλά γιατί τον έχει σκεπάσει η σκόνη του πολέμου.

Φωνάζω, αλλά η φωνή μου δε φτάνει στα αυτιά τους.
Φοβάμαι, γιατί αυτοί που θέλουν τον πόλεμο λένε
ότι είναι για το καλό της ανθρωπότητας.

Ποιο καλό θέλει τον σπαραγμό;
Ποιο καλό προκαλεί το θάνατο;

Εσωτερικός μονόλογος

                                              Αλεξάναδρα Βασιλοπούλου
Συνεπαρμένη από το πορφυρό χρώμα του ανένδοτου ουρανού
αναλογίζομαι την αβεβαιότητα των δεκατριών μου χρόνων.
Πόσα, άραγε, εφηβικά όνειρα προορίζονται να εκπληρωθούν
και πόσα στην αδιόρατη γραμμή του ορίζοντα θα χαθούν;

Στο γκρίζο των καιρών μας επιμένω σ’ έναν άλλον κόσμο
όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσουν αλληλέγγυα βλέμματα.
Υψώνουν τη σημαία της ελπίδας εκεί που οι άνεμοι εναντιώνονται
κι απροσδόκητα οι στίχοι των ονειροπόλων ποιητών δικαιώνονται.

Και τα θλιμμένα παιδιά με τα πεφταστέρια στις χούφτες;
Ό,τι τους απέμεινε από τη μακρινή πατρίδα που χάθηκε...
Κάτω από ένα αμείλικτο ουράνιο στερέωμα μετρούν τις σιωπές.
Ας πορευθούμε μαζί για να ‘ρθουνε μέρες φωτεινές.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους, μαθητές Γυμνασίου με θέμα ελεύθερο

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-2019

HΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τις/τους κ. Γεωργατζόγλου Βασιλική, 
φιλόλογο, κ. Αγαμέμνονα Κατσίκα, φιλόλογο και κ. Λύδια Μπαμπούση, φι-
λόλογο, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/ 

καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος που γράφτηκαν 
από μαθητές/τριες Γυμνασίου, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιο-
πούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Ειση-
γήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών, την  Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 17:00, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 
2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και 
παμψηφεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ο χορός του Σήφακα», με το ψευδώνυμο «Ερω-

φίλη», που ανήκει στη Δαμιανή Κουμενή, από το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού 
Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Αστροφεγγαρούλης», με το ψευδώνυμο «Ηλιο-
στάλακτη», που ανήκει στη Μαρία-Μαρίνα Μοναχού, από το 2ο Γυμνάσιο Ρε-
θύμνου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ρέκβιεμ», με το ψευδώνυμο «Μάιρα», που ανή-
κει στη Μαρία-Ειρήνη Παπαγιάννη, από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονί-
κης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Το δέντρο της καρδιάς», με το ψευδώνυμο 
«Λία», που ανήκει στην Ναταλία Νεοφύτου, από το Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Κιτίου Κύπρου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η προσευχή του λαού», με το ψευδώνυμο 
«Κωνσταντίνος», που ανήκει στον Ταρόκ Γκοράβ Μάλλ, από το Γυμνάσιο Σχη-
ματαρίου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο τόπος των σκιών», με το ψευδώνυμο «Καλ-
λίστρατος», που ανήκει στον Γεώργιο Κορδαλή, από το Γυμνάσιο Μεγάλης 
Παναγιάς Χαλκιδικής.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

Τα Μέλη: Β. Γεωργατζόγλου, Α. Κατσίκας, Λ. Μπαμπούση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Ο χορός του Σήφακα

Κοιτούσε το ταβάνι του δωματίου 
του, ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Πά-
ντα συνήθιζε να ξυπνά πριν να χα-

ράξει το φως. Έτσι και τώρα, ξάπλωνε στη 
λυκαυγή. Αυτός, ο Σήφακας. Με το ψαρό 

Δαμιανή Κουμενή
εβένινο, το γυριστό μουστάκι, τα πυκνά 
κορακάτα γένια. Ο γνωστός λυράρης, ο λε-
βέντης. Που έκανε τη λύρα να κελαηδά 
καθώς έπαιρνε το δοξάρι, τη λεπτή εκείνη 
βέργα μέσα στα χοντρά, δυνατά του δά-
κτυλα. Απορούσαν πολλοί πώς και δεν 
έσπαγε, αναμεσώ μιας παλάμης που και 
σίδερα τσακίζει. Τα γερακοκούδουνα του 
δοξαριού, το καμάρι του. Επτά γερακοκού-
δουνα. Ένα για κάθε γιο που αποκτούσε ο 
μακαρίτης ο κύρης του. Εκείνος ήταν ο τε-
λευταίος και στον δικό του τελευταίο γιο 
θα πήγαινε η λύρα, σαν παρακαταθήκη. Μα 
ξυπνούσε και κοιμόταν με τον ίδιο καημό: 
να αποκτήσει σερνικό παιδί. Η γυναίκα του 
δεν έπαιρνε παιδιά, ένα πήρε και με χίλια 
βάσανα το γέννησε. Ήταν κόρη. Ποτέ δεν 
την είδε ως ήταν παιδί ο Σήφακας. Δεν 
ήθελε να τη δει. Οργιζόταν και με το κλάμα 
της μονάχα. Όποτε ήξερε η Ρηνιώ πως ο 
Σήφακας θα γυρνούσε σπίτι, έδινε στο μι-
κρό κρασί νερομένο ν’ αποκοιμιέται. Τόσο 
θύμωνε το θεριό εκείνο με το κλάμα του 
ίδιου του παιδιού του. Όλοι στο χωριό τον 
περιγελούσαν, πως ο πατέρας του αξιώ-
θηκε τόσους γιους, τ’ αδέλφια του άλλους 
τόσους κι αυτός δεν θα μεγαλώσει τη φα-
μίλια. Αλλοι, οι γηραιότεροι, λυπόντουσαν 
που δεν βρέθηκε γιος να κληρονομήσει τέ-
τοια λεβεντιά.

Εκείνη τη μέρα κοιτούσε στο προσκυνη-
τάρι μια εικόνα του Ιωσήφ που κρατούσε τον 
Χριστό βρέφος. Δίπλα η λύρα. «Θεέ μου, 
δώσ’ μου ένα γιο. Χάρισέ μου ένα γιο, να του 
μάθω πώς να βαστά τη λύρα, πώς να βαστά 
την όμορφη τούτη πατρώνα. πώς να βαστάει 
το γιαταγάνι μου, τη κατσούνα μου. Χάρισέ 
μου ένα γιο...». Η ώρα πέρασε.
..........................................................................

«Πάρε ωρέ Γιώργη τη λύρα. Πάρ’ τηνε 
και παίξε, ν’ ανατρανίσουν τα βουνά. Παίξε 
ωρέ, να κλάψουνε οι πέτρες! Στο αίμα των 
πατέρων κοπέλια!». Έσφιξε το κεφαλομά-
ντηλο, έριξε το κεντητό απ’ τους ώμους 
του και σήκωσε το βλέμμα στους ουρα-
νούς. Ένα χοντρό δάκρυ κύλησε και χάθηκε 
στα πυκνά του γένια. Τα γερακοκούδουνα 
α,ντηχήσανε, η λύρα άρχισε το πονεμένο 
της κλάμα, για πρώτη φορά σε ξένο γό-
νατο. Ο Σήφακας γέμισε τα πνευμόνια του 
με το νυχτερινό αγέρι και άρχισε να χο-
ρεύει λεβέντικα, περήφανα μα πονεμένα. 
Κάτω απ’ τα μαύρα του στιβάνια σπάζανε 
κλαράκια, γλιστρούσαν πέτρες. Λες και 
σειόταν η γης στα πατήματά του. Οι άν-
δρες τον θαύμαζαν, ο Γιώργης κατέθετε 
ψυχή στη λύρα, της έδινε φωνή και λόγο να 
πει τα βάσανα ολονών, σ’ ένα σκοπό μο-
νάχα. Απάνου στο τέλος του σκοπού το 
πληγωμένο κείνο θεριό ξαπλώθηκε χάμω. 
Έτρεξε ένας άνδρας κοντά, του σήκωσε το 
πρόσωπο. Τα μάτια του ήταν θολά, τα φρύ-
δια του σμιχτά από πόνο, τα γένια του 
ποτισμένα αίμα και δάκρυ.

«Πάψτε κοπέλια το σκοπό. Τέλεψε ο χο-
ρός. Τέλεψε ο χορός του Σήφακα». n
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Αστροφεγγαρούλης

Οουρανός ζεματάει σα φλιτζάνα του 
τσαγιού, θαρρείς ο τόπος όλος είν’ 
ολόγιομος μυριάδες τόσα δα χαμο-

μηλάκια. Ωσάν έφταν’ ο χειμώνας και πιά-
ναμε χιονονιφάδες με τις γλώσσες μας, τα 

Μαρία-Μαρίνα Μοναχού
βράζαμε σε κατσαρόλια αχνιστό νερό 
φορτωμένα. Θαμπώναν τα τζαμάκια των 
γυαλιών μου καθώς έγερνα μια γουλιά 
να πιω κι εγώ τα σκούπιζα στη λεκια-
σμένη πουκαμίσα μου. Μου λείπουν. 
Όπως εφύγαμε κι η μαύρη νύχτα μας 
κατάπιε, δεν απόκαμα να τ’ αρπάξω. 
Ανακάτωσα τον κόσμο στα ψηλαφιστά, 
ανάποδα τον γύρισα, τον έπλεξα βρα-
χιόλι για να ’χω να θυμάμαι.

Τα φώτα του δρόμου φαντάζουνε στομά-
χια από πυγολαμπίδες έτσι όπως, μια μου 
φωτίζουνε το πρόσωπο, μια μπιρμπιλίζουνε 
και σβήνουν. Σφουγγίζω τα βλέφαρα στον 
ώμο μου κι αγγίζω το μέτωπο απάνω στο 
παράθυρο, έτσι που να μοιάζουνε τα δά-
κρυα με σταγόνες της βροχής. Έχουνε γεύση 
από θαλασσινή αρμύρα, σαν τον αγέρα που 
φυσά πριν φτάσουνε τα χελιδόνια.

Το κεφάλι μου σβουρίζει. Χιλιάδες κορ-
δέλες μεταξένιες γιομίζουνε τ’ αυτιά μου 
τούτα κουδουνίζουν σα καμπάνες πασχα-
λιάτικες. Η Λενιώ μας έκανε κάποτε μαθή-
ματα χορού. Τύλιγε τριγύρω από τους 
αστραγάλους της τα βελουδένια παπου-
τσάκια, τι παπουτσάκια τι σανδάλια φτε-
ρωτά και πετούσε, πετούσε, πετούσε...
..........................................................................

«Αστροφεγγαρούλη μου, τι χρώμα να 
τις φτιάξω;».

«Κίτρινες σαν τη λεμονάδα που ρου-
φούν με καλαμάκια!».

«Κίτρινες σαν το λεμόνι, κίτρινες σαν το 
καναρίνι!».

Γελούσε κι άκουγα άλογα να καλπάζουν 
πίσω απ’ την κλούβα των πλευρών της. Θα 
‘δινα πέντε από τα δάχτυλα μου να ξανα-
ηχήσει τούτη η φωνή. Μια φωνή σαν το 
μέλι μες το τσάι γλυκιά, σαν το χαχανητό 
σε μια κηδεία. Η κυρία με τα μολυβένια 
ματόκλαδα τυλίγει μια κουβέρτα καταγά-
λανη γύρω-τριγύρω απ’ το κορμί μου.

«Άουτς!»
Σφίγγω τα πόδια μου και τα κολλώ στο 

στέρνο μου, ώσπου να θάψω το σαγόνι μου 
ανάμεσα σ’ εκείνα. Ο νους μου ταξιδεύει 
σε χάρτινο καράβι σ’ όλες εκείνες τις φορές 
που η μάνα μου σκούπισε τα λάδια από τα 
χείλια μου, σαν ήμουνα μικρός σαν το χα-
λάζι, μια πιθαμή.

«Πού χτύπησες;».
«Κοιμόμουν κάτω από ’να δέντρο και 

σκάσανε δυο μήλα στην κοιλιά μου».
Μετρώ τα δόντια με τη γλώσσα μου, μα 

ανακατώνω όλους τους αριθμούς, η γλώσσα 
μου δένεται κόμπος ναυτικός, πνίγομαι μες 
τη σούπα μου. Γίνομαι μια σταλιά, σα δε-
κάρα, σα βοτσαλάκι, σα μέλισσας φτε-
ρούγα, σα ψίχουλο. Η θέρμη της ανάσας 
μου θολώνει το καλειδοσκόπιο που ’χουμε 
για παράθυρο.

Φτάνουμε, θαρρώ. n
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Ρέκβιεμ

Ξημέρωμα μιας ανήσυχης νύ-
χτας. Η αγωνία δε με άφηνε να 
κοιμηθώ, ίσως η εξάντληση να 

έκλεινε τα μάτια μου για λίγο. Κάθε 
χτύπος της καρδιάς μου μετρούσε τα 

Μαρία-Ειρήνη Παπαγιάννη
λεπτά ανάποδα. Η σκέψη μου πετούσε 
από το καλό στο κακό. Πώς θα είναι; 
Θα γίνει καλά; Θα μπορεί να μιλήσει; 
Θεέ μου, πόσα θα έλεγε. Αν αυτοί οι 
φημισμένοι γιατροί δεν έκαναν το 
θαύμα; Θα αντέξουν οι γονείς μου 
τόσο πόνο, τόση απογοήτευση;

Βγήκα στο μπαλκόνι. Η πόλη απλώ-
νονταν στα πόδια μου πολύχρωμο 
χαλί. Υφασμένο με χιλιάδες όνειρα, 
απογοητεύσεις και ελπίδες ανθρώπων 
που πάλευαν για το καλύτερο. Από 
ψηλά απρόσωπα κτίρια σχημάτιζαν το 
γκρίζο περίγραμμα της πόλης. Η ομί-
χλη, αραχνοΰφαντο πέπλο που σκέ-
παζε την πόλη διαλύονταν, οι κορυφές 
των κτιρίων αναδύονταν σιγά-σιγά 
σαν αποκάλυψη μιας χαμένης Ατλα-
ντίδας. Πέμπτη μέρα σήμερα στο σπίτι 
της γιαγιάς στην Άνω Πόλη.

Καθόταν στο σαλόνι με ξέπλεκα 
μαλλιά, πρόσωπο κουρασμένο από την 
αϋπνία γεμάτο ρυτίδες, λες και ο χρό-
νος θυμήθηκε να αφήσει μαζεμένα όσα 
σημάδια της χρωστούσε. Μάτια υγρά 
βιαστικά σκουπισμένα, φωνή βραχνια-
σμένη από το κλάμα, λόγια κουρα-
σμένα από τις αγρύπνιες. «Έρχονται 

αύριο το απόγευμα» είπε. Η καρδιά 
μου έσπασε χίλια κομμάτια.

«Πες μου, πες μου τι έγινε; Πέτυχε η 
εγχείριση; Πως είναι ο Κωστής; Θα γί-
νει καλά;» Ερωτήματα αγωνίας, λέξεις 
ποταμός. «Δεν είπανε λεπτομέρειες, 
μόνο αυτό παιδί μου. Έρχονται.»
......................................................................

Κάθε χρόνο μια μέρα κάνουν το πέ-
ρασμα τους στη γη. Να χαιρετίσουν 
αγαπημένους, να μαζέψουν τις ευχές 
τους, να ης έχουν συντροφιά ως το 
επόμενο πέρασμά τους.

Με βαριά βήματα και τη θλίψη να 
βαραίνει τις καρδιές πλησιάσαμε το 
μνήμα. Στο κατάλευκο μάρμαρο, χα-
ραγμένα τα λόγια που είπα να γρά-
ψουν. Τα δάκρυά μου έπεφταν μπερ-
δεμένα στη βροχή και έπλεναν ης χα-
ρακιές σης λέξεις.

Έτρεξα με τα ακροδάχτυλα την επι-
φάνειά τους ψιθυρίζοντας με όλη τη 
δύναμη της ψυχής μου το τελευταίο 
μου ΑΝΤΙΟ.
Μαράθηκε το κρίνο της καρδιάς μου.
Τα δάκρια μια λίμνη δυο μάτια βουρ-
κωμένα καθρεφτίζει.
Τ’ αηδόνια τραγουδούν μια άνοιξη 
που άλλο δε θα ανθίσει.
Και η λεύκα από τη θλίψη της
διπλώθηκε στο μνήμα και ελπίζει να 
κάμνει ίσκιο ελαφρύ να σε σκεπάζει.

«Κοιμήσου γαλήνια, ψυχή μου. 
Έχουν γιορτή οι άγγελοι στην προ-
σμονή σου». n
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Το δέντρο της καρδιάς

Οταν το πρωτοάκουσα ξεκίνησα να 
γελάω. Δεν περίμενα πως το θέμα 
ήταν σοβαρό. Κανείς δεν μου εξη-

γούσε, μέχρι που αποφάσισα να ρωτήσω 
εγώ. Η γιαγιά μου δεν κατάφερε να σταυ-

Ναταλία Νεοφύτου
ρώσει λέξη... Σαν το πείσμα να σφάλισε 
ξαφνικά τα χείλια της ή μήπως ο πόνος; 
Τα δάκρυα έκαναν τα καταγάλανα της 
μάτια να λάμπουν στο φως και να τονί-
ζουν ακόμη περισσότερο την αγνότητα 
και την πίκρα που έκρυβε μέσα της! Και 
όλα αυτά για μια αφελή απορία μου. 
Πέρασε πολύς καιρός να αναφέρει και 
πάλι το δέντρο της καρδιάς... κι ούτε κι 
εγώ τόλμησα να ξαναρωτήσω!

Πίστευα πως όλο αυτό πήγαζε από ένα 
παραμύθι ή μια ιστορία, σαν τις πολλές 
που μας διηγείτο απ’ την παιδική της ηλι-
κία ή κάτι παρόμοιο. Σαν τη Ρήγαινα των 
κάστρων, που κάθε φορά που μας την εξι-
στορούσε, έπλαθα εικόνες και δεν ήμουν 
σίγουρη αν βρισκόμουν στον κόσμο της φα-
ντασίας ή της πραγματικότητας.
.........................................................................

Λίγο καιρό μετά, τα μάτια της έκλεισαν... 
όπως κάθε βράδυ που κοιμόταν, όμως αυτή 
τη φορά δεν άνοιξαν το πρωί! Το σπίτι ήταν 
πιο άδειο από ποτέ. Η χειρότερη μέρα της 
ζωής μου! Όλη η οικογένεια ζούσε ένα με-
γάλο πένθος, μια μεγάλη ορφάνια. Εγώ 
έκλαιγα με λυγμούς, νιώθοντας βαθύτατη 
θλίψη! Πόσο θα ήθελα να ήταν απλά ένα 
όνειρο· ένας απαίσιος εφιάλτης! Μα οι ψεύ-

τικες ελπίδες μου χάθηκαν στην ομίχλη της 
απόγνωσης. Η μόνη σκέψη που κάπως με 
παρηγορούσε ήταν πως τουλάχιστον πρό-
λαβε να πραγματοποιήσει μια από τις τε-
λευταίες της μεγάλες επιθυμίες: να ξαναδεί 
το σπίτι της και το δέντρο της καρδιάς!

Κλείστηκα στο δωμάτιό μου και έκλαψα· 
για ώρες. Άνοιξα το άλμπουμ με τις φωτο-
γραφίες... σε άλλες ήταν ο παππούς και η 
γιαγιά, σε άλλες ο θείος και η μαμά, σε 
άλλες όλη η οικογένεια. Στιγμές χαράς πά-
ντα με φόντο την αγάπη τους και το δέντρο 
της καρδιάς! «Θα σ’ αγαπώ πάντα γιαγιά 
μου!», ψιθύρισα. Και μετά πήρα το κλειδί 
στα χέρια μου. Το χάιδεψα και το έσφιξα 
με μια δύναμη σιωπηλής υπόσχεσης πως 
ποτέ δε θα τ’ αφήσω! Και πως μια μέρα 
θα ξεκλειδώσω την πόρτα του σπιτιού, του 
δικού μας σπιτιού. Γιατί η ελπίδα του γυ-
ρισμού ποτέ δε θα χαθεί!

Η μεγάλη μέρα της κηδείας είχε φτάσει! 
Ο τάφος της ήταν γεμάτος με στεφάνια 
από γαρίφαλα και λουλούδια! Ήθελα κι 
εγώ να της προσφέρω κάτι... κάτι σημα-
ντικό για εκείνην. Το κλαδάκι αμυγδαλιάς 
που βρισκόταν στο νωτισμένο χώμα, ήταν 
από εμένα!

Από τότε, κάθε χρόνο στα τέλη του Γε-
νάρη επισκέπτομαι το σπίτι μας έχοντας 
στην τσάντα μου το κλειδί. Το δέντρο της 
καρδιάς σαν να το ξέρει και να με περιμέ-
νει φορώντας τα καλά του! Μου φαίνεται 
πως όταν το πλησιάσω σκύβει για να μπο-
ρέσω να κόψω το πιο πλούσιο και ολάνθι-
στο κλαδί για τον τάφο της γιαγιάς! n
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Η προσευχή του λαού

Ετος 626 μ.Χ. Ημέρα; Ιερή. Ο ήλιος είχε 
μόλις ανατείλει κι έλαμπε στον γαλά-
ζιο ουρανό, μα οι κάτοικοι της Κων-

σταντινουπόλεως δεν πίστευαν στα μάτια 
τους. Η Πόλη είχε περικυκλωθεί από τους 

Ταρόκ Γκοράβ Μαλλ
Αβάρους και τους Πέρσες. Αναρωτιό-
μουν – νεαρός ακόμη τότε – πώς γινόταν 
αυτό; Αφού ο Ηράκλειος, ως θριαμβευ-
τής αυτοκράτορας που ήταν, είχε συνά-
ψει ειρήνη με τους Αβάρους, δεν υπήρχε 
περίπτωση να γίνει επίθεση απ’ αυτήν 
την πλευρά. Μαζί με τον Πατριάρχη 
Σέργιο και τον μάγιστρο Βώνο είχε επι-
στρέψει στην Πόλη θριαμβευτής. Αφού 
εμψυχωμένος εκείνος είχε στραφεί ενα-
ντίον των Περσών, σημειώνοντας νίκες 
που έφταναν ακόμη και το μεγαλείο των 
νικών του Ιουστινιανού, του σωτήρα της 
αυτοκρατορίας και του Μέγα Κωνστα-
ντίνου, ο πλάστης της αυτοκρατορίας 
μας. Μα πώς; Κι ενώ ήμουν απασχολη-
μένος προσπαθώντας να λύσω την απο-
ρία μου, μια κακιά είδηση διατρέχει τα 
τείχη που παγώνει τους στρατιώτες. Ο 
Πατριάρχης Σέργιος, που πρόσφερε κι 
άλλα χρήματα, ελπίζοντας αυτός ο αβά-
σταχτος κι άδικος λαός να συμφωνήσει 
για σύναψη ειρήνης, επέστρεψε με άδεια 
χέρια κι οι προσπάθειές του αποδείχτη-
καν άκαρπες. Και τώρα; Ο αυτοκράτο-
ρας Ηράκλειος βρισκόταν με το μεγαλύ-
τερο μέρος του στρατού στο άλλο άκρο 
της αυτοκρατορίας, ενώ η Πόλη είχε μό-
λις δέκα χιλιάδες υπερασπιστές.

..........................................................................
Αγάπη και σεβασμός: δύο πράγματα που 

κυριαρχούν στον Ακάθιστο Ύμνο. Αγάπη και 
σεβασμός που πηγάζουν και εμπνέονται από 
το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η 
Ακολουθία, από την εκφραστικότητα και τον 
πλούτο των κειμένων, από το μελωδικό έν-
δυμα των λόγων. Πόσο ευγνώμονες ήμασταν 
στη Θεοτόκο Μαρία, εκείνη η οποία συνδύ-
ασε την ανθρώπινη με τη θεία φύση, αφού 
γέννησε τον Χριστό; Για να εκφράσουμε 
αυτή την ίδια ευγνωμοσύνη ψάλλαμε, εκείνη 
την νύχτα, αυτόν τον Ύμνο. Ο Ακάθιστος 
Ύμνος είναι ένα αριστούργημα της βυζαντι-
νής υμνογραφίας. Δε υπήρξε ούτε θα υπάρ-
ξει ένα ολόκληρο κοντάκιο σαν κι αυτό. Μα 
κάτι που δείχνει ιδιαίτερα την ταπείνωση 
και την ευγνωμοσύνη μας ήταν πως εκείνος 
που είχε συνθέσει τον ύμνο έμεινε άγνωστος. 
Δεν έγραψε το όνομά του πάνω κάπου ούτε 
έδωσε κάποιο σημάδι για το ποιος ήταν. Αυ-
τός ο ταπεινός υμνογράφος, μα ξέρω, ήταν 
εκεί. Δε γίνεται να μην ήταν εκεί. Όμως, 
εκείνη τη στιγμή ήμουν ακόμη στη σκέψη 
πώς είχε σωθεί η Πόλη και δεν μπορούσα να 
σκεφτώ για αυτά τα «παράλογα», όπως μου 
φαινόταν, πράγματα. Μα, τώρα, σε μεγάλη 
πια ηλικία, δάσκαλος και ένας από τους σο-
φούς, όταν σκέφτομαι για τη νίκη μας, σκέ-
φτομαι και για εκείνη την τελευταία νύχτα 
που κάποιος είπε: «Χαίρε βάθος αμέτρητο 
για τη νίκη». Λογίζοντας τώρα πια πως κα-
νένας δε ήξερε απ’ έξω τον Ύμνο, εκείνος 
που μου το είπε πρέπει να ήταν ο υμνογρά-
φος. Τώρα, όμως, απορώ και εξιστάμαι για 
το ποιος ήταν εκείνος. n
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Ο τόπος των σκιών

Ενας ακόμη λογοτεχνικός διαγωνι-
σμός θα ξεκινήσει και αποφάσισα 
να λάβω πάλι μέρος, αρχίζοντας να 

γράφω από το καλοκαίρι, για να έχω το 
χρόνο να σβήνω και να γράφω μέχρι να 

Γεώργιος Κορδαλής
αποφασίσω. Τίποτε δε μου άρεσε. Μου 
άρεσαν όμως οι εμπειρίες που αποκό-
μισα στον περσινό διαγωνισμό, οι άν-
θρωποι που γνώρισα, η περηφάνια στα 
μάτια των συμμαθητών μου, όλο το τα-
ξίδι! Γιατί το γράψιμο είναι ένα ταξίδι 
που το κάνεις μόνος σου και αν τα κα-
ταφέρεις, παρασέρνεις σε αυτό και τους 
υπόλοιπους που θα σε διαβάσουν. Το φε-
τινό ταξίδι το αφιερώνω στους δεκαέξι 
συμμαθητές μου, που για δέκα χρόνια 
συνταξιδεύουμε για να κατακτήσουμε 
μικρές και μεγάλες κορυφές, άλλοτε χω-
ριστά και άλλοτε μαζί σαν μια γροθιά. 
Έτσι, όταν αποφάσισα για το τι θα 
γράψω, άρχισα να συλλέγω πληροφορίες 
από τους παλιότερους. Δε δυσκολεύτηκα 
καθόλου στην προσπάθειά μου να τους 
πείσω να μου μιλήσουν και τους ευχαρι-
στώ. Λοιπόν, πάρτε μαξιλάρια και καρέ-
κλες, καθίστε αναπαυτικά. Η ιστορία... 
αρχίζει!!!

Ήταν παραμονή του Άι-Γιαννιού, αρχές 
του καλοκαιριού. Η ζέστη στο αποκορύ-
φωμά της, αν και απογευματάκι. Καθό-
μουν στο πιάνο μου και προσπαθούσα να 
μελετήσω. Από έξω ερχόταν ποικιλία ήχων 
και μυρωδιών. Η γειτονιά προετοιμαζόταν 

να γιορτάσει το έθιμο του Κλήδονα. Έπρεπε 
να γίνουν τα στεφάνια, να μαζευτούν τα 
ξύλα για τη φωτιά, να ετοιμαστούν οι με-
ζέδες για το μικρό γλέντι που θα ακολου-
θήσει. Η φωτιά από το φυτό του Άι-Γιάννη 
που είχε την τιμητική του, συναγωνιζόταν 
με το μελωδικό κελάιδισμα του αηδονιού, 
που εδώ και χρόνια κάθε βράδυ κελαηδά 
έξω από το παράθυρο μου.
..........................................................................

Πήρα βαθιά αναπνοή και μύρισα τον κα-
θαρό και δροσερό νυχτερινό αέρα. «Σε ευ-
χαριστώ γι’ αυτή την όμορφη βόλτα. Δε θα 
σε ξεχάσω ποτέ». «Μα δε χαθούμε», απά-
ντησε. «Θα σε συντροφεύει πάντα το με-
λωδικό μου τραγούδι». Σηκωθήκαμε και με 
ένα φρουπ πετάξαμε ψηλά, πάνω από το 
χωριό μου που αυτή την ώρα κοιμόταν. Με 
άφησε στο δωμάτιό μου τελευταία φορά 
και η κυρα-Ιστορία μου χαμογέλασε και με 
θάμπωσε με την ομορφιά της!

Με ξύπνησε η γλυκιά φωνή της μητέρας 
μου, που μου έλεγε να ετοιμαστώ. Έτριψα 
τα μάτια μου. Ήταν παραμονή του Άι-
Γιαννιού. Η γειτονιά ετοιμαζόταν για το 
έθιμο του Κλήδονα. Μπα! Φαίνεται με πήρε 
ο ύπνος και ονειρεύτηκα. Άρχισα να ντύ-
νομαι, όταν πάνω στο κρεβάτι μου είδα 
ένα μαύρο φτερό κι ένα κομμάτι χρυσό 
φιδοπουκάμισο. Έξω στον ουρανό η Μα-
γεία μου έκλεινε το μάτι κι εγώ χαμογέ-
λασα!!!

Ποιος ξέρει; Ίσως να κλείσει και σε εσάς 
το μάτι, αν επισκεφτείτε κάποτε τον τόπο 
μου, τον τόπο των Σκιών... n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης για Εφήβους Λυκείου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους φιλολόγους και μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, κ. Δέσποινα Παπαδιονυσίου, κ. Δ. Γκίκα, κ. Εμμανουήλ Μαθιουδάκη και κ. Μαρία 
Παναγιωτοπούλου, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/μια 

ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης που γράφτηκαν από εφήβους μαθητές Λυκείου, 
συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των κριτικών επιτροπών, την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 
2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα 
παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ποια σκιά ν’ αποΚαλυψώ», με το ψευδώνυμο «Αέροπος», 

που ανήκει στον Παναγιώτη Νικολίτσα, από το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας, Λάλουκας 
Άργους.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Γωνίας Αχέρων-Τσιμισκής», με το ψευδώνυμο «Λοχνημηρώς», 
που ανήκει στον Μιχαήλ Λαζαρίδη, από το 1ο ΓΕλ Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Παρα-λήθη», με το ψευδώνυμο «Ηφαιστίωνας», που ανήκει 
στον Γεώργιο Πούλο, από το 1ο ΓΕλ Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Παρα θιν’ αλός», με το ψευδώνυμο «Θέμιδα», που ανήκει 
στην Αλεξία Βίκτωρος, από το Λύκειο Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος», Λακατάμεια, 
Λευκωσία, Κύπρος.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ο θρήνος του Κάιν», με το ψευδώνυμο «Ηλίας Μυριανθό-
πουλος», που ανήκει στον Μάρκο Γιαπάνη, από το Λύκειο Κύκκου Πάφου στην Κύπρο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Γιατί», με το ψευδώνυμο «Ελπίδα», που ανήκει στον Ασα-
τριάν Χάσμικ, από το Λύκειο Κύκκου Πάφου στην Κύπρο.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιο-
κρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 6ο Πανελ-
λήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για Εφήβους Λυκείου της Ένωσης Ελ-
λήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το 
έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή 
κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα 
της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
H Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

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

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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Ποια σκιά ν’ αποΚαλυψώ

                                       Παναγιώτης Νικολίτσας

Πάνω στο ξερό κρημνώδες ύφασμα
που υπάκουα έραψε η φύση
χλωρό αναγράφεται παντού το όνομά σου
και οι βράχοι βοηθούν μόνο να σε θυμάμαι.

Πώς παρασύρθηκα σ’ αυτό το ερημονήσι αναψυχής
με απέλασε η σκέψη σου νεοφερμένο στα πάτρια εδάφη ξένου;

Η θάλασσα μειδιά και με λυπεί.
Όχι δεν έχει λόγο ν’ αποκρίνεται η φύση
καλύτερα να σιωπά η πρόθεση.
Έχω πνιγεί εγώ πολλές φορές σε τέτοιες φορτικές προθέσεις
σφιχτά καθώς η σκέψη μου σ’ έβρισκε μακρινή.

Προς τι η τόση θάλασσα
(σε τι βαθιά ερώτηση μ’ έσπρωξε πάλι το αναπάντητο);

Αδιάλλακτη πάντως η απουσία σου και πιο πολύ οι σκέψεις σου
που ξέβρασαν τόσο μισοπνιγμένο σώμα ελπίδας στης άμμου τον ατρύγητο αχό
– ποια παρηγοριά ανέκυψε ποτέ βοήθεια να ‘δινε τώρα το φιλί της ζωής.

Τρέμει ασθενικά αφρισμένη της αφάνειας η διαύγεια
και είναι βαθιά απορία ο λόγος
ούτε ψυχή που τη ξερίζωσες ολόκληρη από το χώμα του ενδόμυχου
δεν έχει να κρατηθεί σε ακύμαντη επιφάνεια.
Εξάλλου με εξωλέμβια ψυχή τι πνιγμένο να διασώσεις και από τι;
Έχουν και τα ερωτηματικά τα άπατά τους.

Κωπηλατεί η δροσιά – φέρνει μεγάλα κύματα αέρα –
με πιάνει απ’ το χέρι να πάω να δω
πώς σκάνε απόκρημνα σε κύματα στεριάς.
Παχιά ακτή έστρωσε η λύση σου να λείπεις
κι όνειρο πνιγερό ράθυμα τεντώνεται
λίγο να ξεπιαστεί το σβέρκο της ελπίδας.
Και σ’ ό,τι γνέφω κατά ’δώ βαπόρι γίνεται και φεύγει
ως φέρνει η θάλασσα σε φλέβα κούρασης, σε λύπη.
Λύπη ή λείπει;
Δε βαριέσαι και τα δυο με δάκρυα ξεσπάνε.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

96 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Γωνίας Αχέρων-Τσιμισκής

                          Μιχαήλ Λαζαρίδης

Σαρξ εκ της σαρκός, ο καιρός που φύλαξε ο ειρμός
εκών άκων, ήπια από την πηγή, έφτασα εκεί.
Θάρσεινχρη για τον ιστό της Πηνελόπης την κλωστή.
Ήταν γη επαγγελίας ως πρόβατον επί σφαγήν, αθώο με ενοχή.

Ύδωρ ταξίδευε ανάποδα, πικρό, μακαρία τη λήξει.
Επί θύραις, γυνή έπινε ύδωρ σε κρύσταλλο ποτήρι και είχε πήξει.
Ήταν σκυθρωπό και ωχρό το ποτάμι αυτό, γάμος άγαμος.
Εκτός νυμφώνος, σαν κέρας Αμαλθείας μια φιγούρα μυστική.

Ψιθύριζε στην διαπασών μια προσευχή, αγναντεύοντας την λύτρωση.
Πάνω σύννεφα κίβδηλα έβαιναν κατ’ ευχήν σαν φληναφήματα.
Φύσηξε γλαφυρό αεράκι, και τα φύλλα αιωρούνταν σαν ψυχή,
που εν ριπή οφθαλμού έγιναν άλας της πολυγωνικής γης.

Είναι ωραία εδώ σαν ουτοπία, έχει δάση πυκνά με δέντρα στιλπνά, λεπτά.
Έχουν μεγάλο κορμό και ρίζες μικρές, γέρνουν δια πυρός και σιδήρου.
Μια σταγόνα βροχής, έπεφτε στο χώμα από το κλαδί, πετριχώρ, φύλλον συκής. 
Αιδήμων σιγή η περιοχή, μη θύμιζε άφθαρτο κερίστο ξεχασμένο μνήμα.

Κλάδος ελαίας σε κλεινόν άστυ, και της Πανδώρας ανοικτό το κουτί.
Τα σπίτια αρχοντικά, καινά δαιμόνια με πόρτες ξύλινες που φθάρθηκαν απ’ τη βροχή.
Στάχυ πάνω στα ελαφρά, πολύμορφα πετρώματα, σοκάκια βατά.
Καθ’ έξιν, περπάτησα με αδαμιαία περιβολή, αγνή φυγή.

Κροκοδείλια δάκρυα ξεσπούν, από την γυναίκα στην πηγή και ο Δίας ξένος. 
Το νερό είχε αφρίσει και η φιγούρα, Αφροδίτη, σε έναν λίθο ξαπλωμένη. 
Λυδία λίθος επιχρυσωμένη, με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια γυρισμένα.
Και άσμα σαν κραυγή «Δεύτε λάβετε φώς» και πληγώθηκε με βελόνι σαν σακί.

Το γυαλί θρύψαλα, γέενα του τόπου και η γυναίκα ζαλισμένη.
Ο τόπος θελκτικός και τα δέντρα μαραμένα,
Το θρύψαλο αμμουδιά, και η ζάλη της γλυκιά, έπεσε σε ρόδα ξημερώματα. 
Εδώ στη πλάση Αχέρων-Τσιμισκής γωνία, οι πύλες ανοιχτές,
δούλοι στα προπύλαια, μοιράζουν μύρο από αλάτι, μέσα σε χούφτα δυόσμο 
που κόπηκε από κόγχη, μαζί με κρίνο λευκό και βλέμμα χαρωπό.
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Παρα-λήθη

                          Γεώργιος Πούλος

Μα στο κρεβάτι της πριγκίπισσας ετούτη πια δεν είναι
κι ο πρίγκιπας ο καγαθός, λύκος κακός εγίνε...
Κορίτσια πια δε μασουλά μήτε τα καταπίνει
μόνο μονάχα τα κρατά και τα φιλά με δίνη.
Τα νύχια κάνει κρεμαστό, τα δόντια του κορόνα
και ξελεπιάζει βιαστικά τη νεαρή γοργόνα.
Στο διαμαντένιο κάστρο της αυγής
ο βασιλιάς υπνοβατεί κι ο κυνηγός κοιμάται
κι η νεράιδα με τα τσαλακωτά φτερά να περπατά φοβάται...
δε θα μάθει αγάπη τι θα πει και ίσως δε γελάσει,
καθώς βατράχους δε φιλά και κρύβεται στα δάση...
Θα ’ναι που με στανιό εθέλησε κάποιος να της στερήσει
εκείνο που της χάρισε η μάνα, μητέρα φύση.
Σύνθετη λέξη έμαθε πως είναι η αλήθεια
με α-στερητικό λοιπόν λήγουν τα παραμύθια...

Παρά θιν’ αλός

                          Αλεξία Βίκτωρος

Μύριζα την αλμύρα που έσπρωχνε προς τα έξω το καμένο μου σώμα,
που τάραζε και ξυπνούσε την άπραγη ορμή.
Η θάλασσα μου σκέπαζε τα πόδια,
να μην κρυώσω.
Τα κύματα ξεφώνιζαν κραυγές νανουρίσματος σε θεατές.
Έπαιζε ο άνεμος με τη μοίρα.
Μου έγνεφε ο ορίζοντας να τον επισκεφτώ.
Εν πλω το πτώμα μου μπροστά από το φως που τρεμόπαιζε.
Ο Αρχάγγελος θυμάμαι ότι έσκυβε πάνω από του ονείρου τη λήξη
και στη στεριά του ουρανού προσπαθούσε να μπει μέσα από τα σύνορα,
να με αγγίξει,
να μείνει μαζί μου.
Όλα μπροστά από τη θάλασσα που
έθαβε,
φρόντιζε,
έφτυνε,
έσπρωχνε.
Να πεθαίνεις με την άμμο αγκαλιά,
με τον ουρανό ως ένα απόβρασμα της μνήμης,
με το αίμα για σεντόνι, Με τον αφρό για ανάσα.

Παρανάλωμα του πυρός,
πάρα θιν’ αλός.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

98 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Ο θρήνος του Κάιν

                          Μάρκος Γιαπάνης

Εγώ είμαι άνθρωπος, που είδα θλίψεις απ’ τα ίδια μου τα χέρια.

Κραυγάζει η σάρκα μου απ’ τις πληγές
και το αιώνιο αλάτι του πόνου
Τρίζουν τα κόκαλά μου απ’ τη λευκή τη φλόγα
και τους καπνούς τους μαύρους
κι από ’κείνο το έναστρο ολοκαύτωμα, που ως
κι η στάχτη έγινε ύελος.

Οδύνη τ’ απόσταγμα των πράξεών μου.

Αυτή η πορεία, από σπυρί σε άνθος,
μ’ οδήγησε στ’ απόλυτο σκοτάδι.
Μ’ έθεσα στα σκοτεινά τα μέρη,
ωσάν τους νεκρούς.
Μες σε σκοτάδι άθραυστο μπήκα,
όπου κραυγές δεν δύνανται να το θρυμματίσουν.

Και πού είναι η λύσις;

ΑΝΘΡΩΠΟΣ τ’ όνομά μου· εγώ, η λύση τ’ αινίγματος της Σφίγγας.

Κι όμως·

Οι Θήβες
δεν
’λευθερώθησαν
ποτέ.

Εγώ ήμουν το θανατερό αίνιγμα ετούτο.Εγώ ήμουν το τέρας της Σφίγγας.

Εγώ τέντωσα το τόξο. Εγώ ξεθήκωσα τη μάχαιρα.

Εγώ
έγινα
θάνατος.

Κι αυτή η βροντή εκ των ουρανών να με ρωτά, όλο μένος και θλίψη:
Κάιν
Κάιν
πού είναι
ο αδελφός σου;
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Γιατί

                          Ασατριάν Χάσμικ

Πώς να ζεστάνω τα παγωμένα χεράκια σου ψυχή μου,
πώς να τολμήσω να σε κοιτάξω στα μάτια που το βλέμμα μου θάμπωσε
πώς ν’ απαντήσω τα γιατί που πνίξαν την ψυχή σου, μικρούλι μου
πώς να γυρίσω τα μάτια μου στη μάνα σου που πάγωσε η αγκάλη της
κ’ ένας πατέρας αλλοπαρμένος
να σε σφίγγει στον τσακισμένο του στέρνο.
Να κοιτά μια τη θάλασσα μια τη στεριά σκύλα και χάρυβδη μπροστά και πίσω
δεν βρήκε την πατρίδα που του τάξανε
ψεύτικη η ελπίδα που ακριβοπλήρωσε
και τι να την κάνει πια την πατρίδα μετά το τέλος
                      που τον στοίχειωσε.

Και ξαναφεύγει η βάρκα αδειανή να ξαναγεμίσει με κατάδικες ψυχές,
ψυχές που στριμώχνονται στην καυτερή και ματωμένη άμμο της ερήμου, 
ψυχές που παρακαλάν με βαθουλωμένα μάτια
                για μια υπόσχεση
για ένα αύριο μακριά από την φλόγα της καταστροφής.

Εκείνο το βράδυ ο χρόνος πάγωσε γερμένος στην κουπαστή,
εκείνο το βράδυ η μαντηλοδεμένη Παναγιά ορφάνεψε χωρίς Χριστό,
εκείνο το βράδυ η οικουμένη έπαιζε αμέριμνη στα ζάρια τη μοίρα σου,
εκείνο το βράδυ μικρέ Αϊλάν
γίναμε όλοι τόσο μικροί μπροστά στο κορμάκι σου.

Ήταν εκείνο το σκοτεινό βράδυ
που στο κύμα ναυάγησε η ελπίδα της οικουμένης.
Εκείνο το βράδυ χάσαμε όλοι μας το προνόμιο
            να λεγόμαστε άνθρωποι.
Εκείνο το βράδυ αλάλαξε η Αλικαρνασσός ξανά από φρίκη
αθώς οι μνήμες θέριεψαν
κι ήρθαν μικρέ Αϊλάν χίλιες μικρές ψυχές με άδεια μάτια
και λούφαξε η γη μπροστά στο ΓΙΑΤΙ
που αιωρείται αναπάντητο πάνω απ’ το κεφάλι μας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Λυκείου με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-2019

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τις κυρίες Λεμονιά Αντ. Μπαστιάνου, και 
Χρύσα Πούλου και τον κύριο Κακαϊδή Νικόλαο, φιλολόγους-μέλη της Ένωσης Ελ-
λήνων Λογοτεχνών, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθέ-

νας/μία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος, που γράφτηκαν από 
εφήβους, μαθητές Λυκείου, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμ-
ματέα των Kριτικών Eπιτροπών την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00, στη Στέγη 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ελπίδα», με το ψευδώνυμο «Καλίση», που ανήκει στην 

Αγγελική Κοτζαμάνη, από το 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Νόστιμον ήμαρ», με το ψευδώνυμο «Όμηρος της αγά-

πης», που ανήκει στην Φαίδρα-Μαρία Καλογεροπούλου, από τα Εκπαιδευτήρια Δια-
μαντόπουλου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Τα δάκρυα της μνήμης», με το ψευδώνυμο «Υπερμα-
χία», που ανήκει στην Άνθια Κουργιαλή, από τα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος 
στην Κόρινθο.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Απομνημονεύματα από την απόβαση», με το ψευδώ-
νυμο «Ηλίας Θωμόπουλος», που ανήκει στον Μάρκο Γιαπάνη, από το Λύκειο Κύκκου 
Πάφου στην Κύπρο.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Τα γλυκά ψωμιά της πίστης μας», με το ψευδώνυμο 
«Αγάπη», που ανήκει στην Αικατερίνη Γκίκα, από τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο στρατιώτης», με το ψευδώνυμο «Μπέττυ», που 
ανήκει στην Παναγιώτα Χριστοφή, από το 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
6ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθητές 
Λυκείου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως Κριτική Επι-
τροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις 
να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας 
και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

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

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 101

Ελπίδα

–Σήμερα, αγαπημένη μου Μαριώ, είναι 
μέρα γιορτινή. Η Δέσποινα με τον Αντωνάκη 
παντρεύονται. Καταλαβαίνεις θαρρώ πόσο 
σπουδαίες είναι οι μέρες αυτές για το νησί 
μας. Περιμένουμε πως και τι κάποια χαρά 

Αγγελική Κοτζαμάνη
για να πάρουμε μια ανάσα. Έπλεξα και τα 
μαλλιά μου. Είμαι σίγουρη πως θα σου 
άρεσαν πολύ Μαριώ μου! Αλήθεια σου λέω! 
Θα πλέξω και της Δέσποινας μετά. Θα εί-
ναι πολύ όμορφη νύφη! Το νυφικό της φό-
ρεμα είναι λευκό, καθαρό, καλοσιδερωμένο, 
με τελειώματα από δαντέλα στα μανίκια. 
Αφαιρέσαμε και την λαιμόκοψη, για να δεί-
χνει λέει πιο μοδάτο. Δεν ξέρω από μόδα 
βρε Μαριώ μου, αυτά είναι για την Αθήνα. 
Όταν πάω θα σου πω πώς είναι, στο υπό-
σχομαι!

Η Ελπίδα άφησε κάτω το μολύβι και το 
ημερολόγιό της και έτρεξε προς την πόρτα, 
την άνοιξε και βγήκε έξω στον μικρό της 
κήπο. Το πρωινό εκείνο ήταν χλωμό: στη 
δύση, πίσω από τα σύννεφα, που έμοιαζαν 
με γαριασμένο μαλλί, βρίσκονταν ροδαλές 
θάλασσες που σιγομουρμούριζαν συντρο-
φιά με τους παφλασμούς των κυμάτων. Η 
δροσιά είχε σκεπάσει όλο το νησί. Η Ελ-
πίδα έσκυψε, έπιασε το γρασίδι και ύστερα 
ακούμπησε το πρόσωπό της κάνοντας μια 
κίνηση, λες και έπλενε το πρόσωπό της με 
καθαρό νερό.
..........................................................................

–Απίστευτη ιστορία! Και εσείς πώς τα 
μάθατε όλα αυτά;

–Τα περισσότερα ήταν γραμμένα στο 
ημερολόγιό της, γιατί το είχε μαζί της και 
έγραφε συνέχεια, για την παραμικρή της 
εμπειρία, για το παραμικρό συναίσθημα 
που της προκαλούσαν τα πάντα. Σύμφωνα 
με όσα έγραφε στο ημερολόγιό της ήξερε 
ότι δεν της απέμενε πολύς χρόνος, αλλά 
ποτέ δεν το έδειξε σε κανέναν. Κάποια 
πράγματα τα υπέθεσα μόνη μου και άλλα 
μου τα είπαν οι άνθρωποι στο νησί. Έπρεπε 
να γράψω αυτό το βιβλίο γιατί η ιστορία 
της έπρεπε να ακουστεί και να πάρουν 
όλοι κουράγιο. Να δουν ότι υπάρχουν σο-
βαρά πράγματα στην ζωή, αλλά ακόμα και 
αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουν με αι-
σιοδοξία και δύναμη ψυχής.

–Πρέπει να ήταν μεγάλη έκπληξη, για 
εσάς όταν το μάθατε από τους γονείς σας. 

–Ναι ήταν, το ομολογώ. Όμως το έμαθα 
αρκετά αργά, αφού είχε πεθάνει. Είχα 
πολλά προβλήματα και δεν μπορούσα να 
ασχοληθώ με δαύτα. Με συγχωρείτε πρέ-
πει όμως να σας κλείσω, πρέπει να τε-
λειώσω ένα γράμμα.

–Επομένως σας αφήνω να τελειώσετε το 
γράμμα σας. Καλό σας βράδυ.

–Καλό βράδυ.
«...Μαριώ μου δεν ξέρω ακριβώς ποια εί-

σαι ή αν θα φτάσει στα χέρια σου ποτέ αυτό 
το γράμμα αλλά θα ήθελα να ξέρεις πως 
είχες μια υπέροχη φίλη... και εγώ είχα μια 
σπουδαία αδερφή, που ποτέ δεν γνώρισα».

        Με εκτίμηση, Γ. Γιαννακάκη
 n
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Ωρα 12:30 π.μ. Το κύμα χτυπά με αναί-
δεια τη σωσίβια λέμβο, καθώς περι-
πλανιόμαστε στη θάλασσα του Αι-

γαίου. Είμαστε πολύ τρομαγμένοι, ταλαιπω-
ρημένοι και εξουθενωμένοι, Δυστυχώς βρεθή-

Φαίδρα-Μαρία Καλογεροπούλου
καμε σε αδιέξοδο και ο μόνος δρόμος ανοι-
γόταν στη θάλασσα... Αν μέναμε πίσω στην 
πατρίδα θα ήμασταν αιώνια σκλάβοι, υπο-
ταγμένοι σε έναν λαό που υπηρετεί το μί-
σος και την αδικία. Διαλέξαμε, όσο πικρό κι 
αν είναι αυτό, να αποδράσουμε από την 
πατρίδα μας, για να ξεφύγουμε από έναν 
ανελέητο και αιματηρό πόλεμο, με την ελ-
πίδα ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε τις 
οικογένειές μας, τις ζωές μας και, το σημα-
ντικότερο, την ταυτότητά μας.

Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα πατήσω 
το πόδι μου στη στεριά! Περιπλανιέμαι τό-
σες ώρες στο πέλαγος, μα, ευτυχώς, εμείς 
ήμαστε από τους τυχερούς. Η θάλασσα 
εκείνη την ημέρα ήταν αγριεμένη και τα κυ-
ματάκια της χάιδευαν τη βάρκα μας, λες κι 
ήθελαν να χορέψουν απαλά με τα όνειρά 
μας. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευα στη 
θάλασσα κι αυτό ήταν ταυτόχρονα δέος, 
αλλά και προσμονή για τη λύτρωση. Και είχα 
ακούσει τόσες θλιβερές ιστορίες... Για κύ-
ματα που καταπίνουν παιδιά, για βάρκες 
που καταπίνουν όνειρα. Λες και το Αιγαίο, 
με τόσο καθαρά νερά, διψούσε για πόνο. 
Όμως, εγώ έβλεπα μέσα του μόνο το αντι-
φέγγισμα της ελπίδας μου και τα δάκρυα 
της μάνας μου, να πλημμυρίζουν τη θάλασσα 
την ώρα του αποχωρισμού.
..........................................................................

Ώρα 7.52 π.μ. Είχαν και οι δύο ξυπνήσει 

από νωρίς και φορούσαν τα καλά τους. Μετά 
το πρωινό, μου είπαν ότι θα πάμε μια βόλτα 
στην πόλη. Μπήκαμε σε ένα μεγάλο, άσπρο 
κτήριο και το πρώτο που θυμάμαι ήταν τον 
μπαρμπα-Λευτέρη να συζητά με μια κυρία με 
ταγέρ κι εκείνη μετά να μου χαμογελά όλο 
νόημα. Μετά από λίγο, η συνωμοσία της αγά-
πης αποκαλύφθηκε: Οι δυο καλοκάγαθοι άν-
θρωποι έκαναν τα χαρτιά για να γίνουν ανά-
δοχοι γονείς μου, για όσον καιρό θα μείνω 
στην Ελλάδα! Η χαρά μου ήταν απερίγρα-
πτη! Ήταν το καλύτερο δώρο που μου είχαν 
κάνει ποτέ! Χωρίς να το σκεφτώ, τους ζή-
τησα, στη νέα μας αυτή οικογένεια της καρ-
διάς, να μιε φωνάζουν με ελληνικό όνομα. 
Διάλεξαν το Οδυσσέας! Για να μου θυμίζει 
πάντα να συνεχίζω, κόντρα σε θεούς, ανθρώ-
πους και πολέμους, με, τη δύναμη της ψυχής. 
Κι όταν θα φτάσω στον προορισμό μου να 
θυμάμαι τις εμπειρίες που μάζεψα κι όχι τα 
βάσανα που πέρασα. Και να μην ξεχάσω 
ποτέ ότι πάνω από λαούς και δόγμιατα, στέ-
κεται πάντα ο θεός της αγάπης... Που όλοι 
μπορούμε να τον ενσαρκώνουμε καθημερινά, 
με μικρές πράξεις που δείχνουν το μεγαλείο 
της προσφοράς!

Η δική μου Ιθάκη δε θα είναι καταπράσινη, 
αλλά χαροκαμένη. Κι ο καπνός που θα δω 
φτάνοντας, δε θα είναι από αναμμένα τζάκια, 
αλλά από αποκαΐδια. Και η δική μου Πηνε-
λόπη δε θα φορά πέπλο, αλλά χιτζάμπ. Ένα 
μαντήλι τόσο μακρύ, που θα μπορεί να ενώσει 
την Ελλάδα με τη Συρία και να γεφυρώσει 
κουλτούρες κι έθιμα. Επειδή υπάρχει μία πα-
νανθρώπινη γλώσσα, που δεν επικοινωνεί με 
σύμβολα, αλλά με τους χτύπους της καρδιάς: 
Η αγάπη! n

Νόστιμον ήμαρ
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Τα δάκρυα της μνήμης

Ενα φθινοπωρινό πρωινό η τάξη 
του Φίλιππου, της Μυρσίνης, του 
Κωνσταντίνου, του Αλέξανδρου 

και των υπόλοιπων εννέα παιδιών της 
τάξης επισκέφτηκαν το Πο ντιακό Μου-

Άνθια Κουργιαλή
σείο της πόλης τους. Εκείνη την εβδο-
μάδα θα ολοκλήρωναν το κεφάλαιο της 
Μικρασιατικής Καταστροφής και η κα-
θηγήτριά τους, η κυρία Μαρίτζα Ιωαν-
νίδη, ήθελε «να βγουν τα παιδιά για λίγο 
έξω από τα βιβλία και να αντικρίσουν 
από κοντά τις μνήμες της Γενοκτονίας». 
Ναι, έτσι τους είχε πει μέσα στην τάξη 
κι εκείνα συμφώ νησαν αμέσως. Γιατί η 
κυρία Μαρίτζα Ιωαννίδη ήταν Πόντια. 
Και κάθε φορά που έ φτανε σ’ αυτό το 
κεφάλαιο μεταμορφωνόταν σε μια ψηφι-
ακή εγκυκλοπαίδεια που είχε καταχωρί-
σει όλη την βιβλιογραφία και μιλούσε, 
μιλούσε με πολύ ενθουσιασμό και συγκί-
νηση γι’ αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. 
Μόνο έτσι, όπως ανέφερε και η ίδια, 
«μπορώ να έρθω κοντά στην οικογένειά 
μου, στο παρελθόν της και στην παρά-
δοση μας».

Θα πήγαιναν με τα πόδια, μέσα από 
τα σοκάκια της παλιάς συνοικίας, για να 
γευ τούν την ατμόσφαιρα, τους έλεγε, 
μιας άλλης, παλιάς εποχής. Μόλις μπή-
καν στο μου σείο, η κυρία Μαρίτζα δεν 
έχασε λεπτό. Με ένα νεύμα του χεριού 
της χαιρέτησε την υπεύθυνη του μου-
σείου που βρισκόταν στη μέσα αίθουσα 

κι αμέσως ξεκίνησε την ξε νάγηση. Ήξερε 
να τους πει για κάθε έκθεμα την ιστορία 
του. Αλλά αυτή τη φορά δεν έκανε μά-
θημα. Ήταν διαφορετική. Τα μάτια της 
έλαμπαν και τα μάγουλά της είχαν μια 
αψάδα που δεν την είχαν ξαναδεί. Ζούσε 
κάθε λέξη που κατέβαινε από το μυαλό 
της και τα παιδιά ρουφούσαν κάθε κου-
βέντα που έβγαινε από τα χείλη της. 
.........................................................................

Η Μυρσίνη έκτοτε αφιέρωσε τη ζωή 
της στην υπεράσπιση κάθε αδύναμου 
πλά σματος σ’ αυτή τη γη. Δεν υπάρχει 
γωνιά του πλανήτη που να μην μίλησε 
για τα αν θρώπινα δικαιώματα, να μη βο-
ήθησε παιδιά εγκαταλειμμένα, να μην 
ύψωσε τη φωνή της στους άντρες που 
εκμεταλλεύτηκαν γυναίκες. Έδωσε φωνή 
και δύναμη σε κάθε κατατρεγμένο. Κι ας 
εκδιώχθηκε πολλές φορές για την επιθυ-
μία της να αναζητά την αλήθεια και το 
δίκαιο. Κι ας φυλακίστηκε γιατί ενο-
χλούσε αυταρχικές και κακόβουλες κυ-
βερνήσεις. Ούτε για μια στιγμή δεν κάμ-
φθηκε. Υπέμεινε, βασανίστηκε, αλλά 
αγω νίστηκε και συνεχίζει μέχρι τώρα να 
αγωνίζεται.

Η Μυρσίνη Φωτιάδη βρίσκεται σή-
μερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
προασπίζο ντας τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.

Είναι η ομιλήτρια αυτή που εδώ και 
τόση ώρα σας αφηγείται ιστορίες ανή-
κουστες, αλλά αληθινές.

Σας ευχαριστώ πολύ. n
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Χοντρές στάλες βροχής έβρεχαν 
τα πρόσωπά μας. Η θάλασσα 
ήταν άστατη κι αφρισμένη και 

τα κύματα κτυπούσαν άγρια πάνω στις 
πλεύρες του πλοίου μας. Κάθε χτύπος 

Μάρκος Γιαπάνης

τους ήταν σαν ένα ρολόι, που κτυπούσε, 
αργά κι ανελέητα, την ώρα ως τον προ-
ορισμό μας.

Συχνά μάλιστα, τα κύματα ανέβαιναν 
ως τα πρόσωπά μας, προσδίδοντας μια 
γεύση άλατος στα χείλια μας, αναγκά-
ζοντάς μας να φτύνουμε συνεχώς χάμω 
ή στη θάλασσα, σε μια ανέλπιστη προ-
σπάθεια να φύγει η αλμύρα.

Ο ουρανός ήτο βαμμένος ένα ψυχρό 
γκρί και η βροχή μάς έλουζε αδιάκοπα, 
κάνοντας τα ρούχα μας ένα με τη σάρκα 
μας. 5 Ιουνίου το ’44.

Το πλοίο κινόταν άχαρα μες τη θά-
λασσα, κάνοντας κάθε τόσο βαρύγδουπα 
άλματα πάνω απ’ τα αφρισμένα κύματα. 
Πολλές φορές φοβήθηκα πως το πλοίο θα 
έγερνε, τόσο άτσαλα που προσγειωνό-
ταν πάνω στα νερά. Η κίνηση του πλοίου 
δεν βοηθούσε την όλη κατάστασή μας. 
Το κατάστρωμα ήταν πασαλειμμένο με 
εμετούς και μια έντονη δυσωδία εμετού 
κι άλατος γέμιζε τον αέρα.

*
Πλέαμε για τρεις μέρες υπό τις ίδιες 

εφιαλτικές συνθήκες. Το συνεχές χτύ-
πημα των κυμάτων, το σφύριγμα τ’ ανέ-
μου και η σύγχυση των ανθρωπίνων 

ήχων, συνέθεταν μια μουσική τρομα-
κτική, μια συμφωνία από εφιάλτες, που 
σ’ έκανε να νομίζεις πως θα συνεχιζόταν 
αιώνια. Είμαι σίγουρος πως αν η πλεύση 
του πλοίου διαρκούσε για ακόμη λίγες 
μέρες, θα τρελαινόμασταν. Τέτοιου εί-
δους καταστάσεις δεν είναι πλασμένες 
για ανθρώπους.
.........................................................................

Σκεφτόμενος όλα αυτά, το μάτι μου 
έπεσε πας σε κάτι που ξεχώριζε μες στο 
σκοτάδι. Όλος περιέργεια, πλησίασα. 
Προσέχοντας μπας και σκοντάψω και 
πέσω μες σε κανά χαντάκι, γονάτισα 
κάτω να βλέπω καλύτερα.

Ένα ματωμένο παλτό, μ’ ένα άστρο 
στην πλάτη. «Δαβίδ».

Σφίγγοντάς το στα χέρια μου, άρχισα 
να σιγοκλαίω γι’ αυτό τον χαμένο άν-
θρωπο και για ’κείνη τη μάνα που τον 
περίμενε να επιστρέψει στην αγκαλιά 
της. Για εκείνο το γαλανόματο παιδί, 
που ήμουν τόσο δειλός, τόσο τιποτένιος, 
ώστε να μην μπορέσω να το σώσω. Για 
όλους όσους έδωσαν την τελευταία τους 
πνοή γι’ αυτό το χώμα.

Και τότε κραύγασα στους ουρανούς:
«Γιατί; Γιατί τόσος θάνατος; Γιατί τό-

σοι νεκροί; Γιατί τόσος πόνος;».
*

Σιωπή.
Η θάλασσα και οι φωτιές συνεχίζουν 

το γνώριμο τραγούδι τους.
 n

Απομνημονεύματα από την απόβαση



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 105

Τα γλυκά ψωμιά της... πίστης μας

Ημάνα μου έφτιαχνε το ωραιότερο 
ψωμί που υπάρχει στον κόσμο. Το 
ζύμωνε σε μια μεγάλη σκάφη. Από 

μικρή παρακολουθούσα με θαυμασμό τη 
μεγάλη ιεροτελεστία του ζυμώματος. Η μη-

Αικατερίνη Γκίκα

τέρα μου πρώτα έκανε το σταυρό της 
και έλεγε το «πάτερ ημών» και μετά 
έψελνε το «πλούσιοι επτώχευσαν καί 
επείνασαν», έπειτα ξεκινούσε να βάζει 
τα υλικά, να ανακατεύει με λίγο νερό και 
να ζυμώνει. Πριν το ζύμωμα, κοσκίνιζε το 
αλεύρι τρεις φορές σε τρία διαφορετικά 
τουλπάνια για να γίνει αφράτο. Το φούρ-
νισμα μάλλον τη δυσκόλευε περισσό-
τερο, γιατί ήταν κοντή και μόλις που 
μπορούσε να χειριστεί το ξύλινο φτυάρι, 
με το οποίο έβγαζε και έβαζε τα ψωμιά 
στον ξυλόφουρνο της αυλής μας.

Ανυπομονούσα να μεγαλώσω, για να τη 
βοηθάω εγώ στο φούρνισμα. Αλλά και μι-
κρή που ήμουν, έκανα ό,τι μπορούσα. Μά-
ζευα ξύλα και πουρνάρια, για να μπορεί να 
βάλει γρήγορα τη φωτιά. Σκούπιζα τη στά-
χτη όταν κρύωνε ο φούρνος.

«Κυρα-Λένη, κάνεις το καλύτερο ψωμί 
στον μαχαλά», της έλεγαν οι γειτόνισσες. 
«Γεια στα χέρια σου. Όταν φουρνίζεις το 
ψωμί σου και μόνο απ’ την μυρωδιά του, 
όλο το χωριό καταλαβαίνει ότι είναι δικό 
σου! Πώς καταφέρνεις και το κρατάς φρέ-
σκο για μια ολόκληρη εβδομάδα; Εμείς ανά 
δυο μέρες φουρνίζουμε. Αλλά το δικό σου 
πιο φρέσκο και πιο κρατσανιστό από το 

δικό μας φαίνεται!». Η μητέρα μου τους 
έλεγε ότι η πιο μεγάλη δύναμη είναι η ανά-
γκη. Αναγκαστικά πρέπει να φουρνίσει 
πολύ ψωμί, γιατί όλη την μέρα δουλεύει 
στα χωράφια και δεν προλαβαίνει. Εξάλ-
λου, έχει τόσα στόματα να θρέψει...
.........................................................................

Μετά από δύο εβδομάδες, η Τουρκάλα 
ξανάρθε χαρούμενη, όσο ποτέ άλλοτε. 
«Χάρη σε σένα το ψωμί μου κράτησε πάνω 
από εβδομάδα και ήταν το πιο γευστικό 
ψωμί που έχω φάει». Η μάνα μου σταυρο-
κοπήθηκε. Γονάτισε δακρυσμένη και ανα-
φώνησε: «δόξα Σοι Κύριε που μοιράζεις 
πλουσιοπάροχα τα αγαθά σου σε όλους και 
δεν ξεχωρίζεις ποτέ τα παιδιά σου. Εγώ 
απλό νερό της έδωσα, αλλά η καλοσύνη της 
και το άγιο θέλημά σου έκαναν το θαύμα 
τους»!

Η Τουρκάλα τα κατάλαβε όλα. Συγκλο-
νίστηκε. Ρώτησε να μάθει τι σημαίνει αγια-
σμός. Η μητέρα μου της χάρισε την Αγία 
Γραφή και δύο θεολογικά βιβλία που είχε 
από τον παππού της. Από την επόμενη Κυ-
ριακή πλέον την Τουρκάλα δεν την έλεγαν 
Αγκιούλ! Ζήτησε από τη μητέρα μου να την 
βαφτίσει στην εκκλησία του χωριού μας. 
Την παρακάλεσε να της δώσει το δικό της 
όνομα, «Ελένη». Η μητέρα μου της φόρεσε 
το δικό της χρυσό σταυρό και την φίλησε. 
Μετά τη βάφτισή της, η Ελένη, είχε φτιάξει 
μικρά ψωμάκια και τα μοίραζε σε όποιον 
συναντούσε στο δρόμο, Έλληνα ή Τούρκο 
αδιάκριτα. Ήταν τα πιο γλυκά ψωμάκια 
που ’χω φάει ποτέ μου!  n
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Ηταν ξύλο απελέκητο. Ξυπνούσε και 
σιγοτραγουδούσε το σύνθημα του 
κόμματος κάτω απ’ την ανάσα του. 

Κοιμόταν και ζωήρευαν στο υποσυνείδητό 
του εικόνες ακμαίες, προσδοκίες για το 

Παναγιώτα Χριστοφή
πολλά υποσχόμενο μέλλον, που το κόμμα 
του είχε εγγυηθεί. Είχε βρει επιτέλους το 
σκοπό του. Βάσταγε στην πλάτη του ευ-
θύνη απέναντι στον υπέρλαμπρο ηγέτη 
του και στο χέρι ένα ξύλο, να χαράζει 
την πορεία του. Να χαράζει την πορεία 
του, όπως το κόμμα του την υπαγό-
ρευε.

Ήταν τυραννισμένος, άνθρωπος με χέ-
ρια φαγωμένα απ’ τη χειρωνακτική δου-
λειά, μια ολόλαμπρη φαλάκρα που μαρτυ-
ρούσε τα χρόνια του και ένα πρόσωπο 
ανεμοδαρμένο, με χαρακτηριστικά τραχιά 
και καταπονημένα. Το ανάστημα και το 
παρουσιαστικό του ήταν αρκετά για να 
εμπνεύσουν δέος σε όποιον τύχαινε να 
βρεθεί στο διάβα του.

Πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, ολημε-
ρίς στους δρόμους. Ξεχυνόταν απ’ την αυγή 
κιόλας και σεργιάνιζε την πολιτεία ολάκερη 
τρεις και τέσσερις φορές, ώσπου να τον πά-
ρει το βράδυ. Διατυμπάνιζε το ένδοξο μή-
νυμα του κόμματος. Βροντοφώναζε ώσπου 
να τον εγκαταλείψει η φωνή του.

«ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.»
«Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ.»
«Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.»

..........................................................................

Ο στρατιώτης
Δυστυχώς για ’κείνον, όμως, η συνειδη-

τοποίηση δεν κράτησε πολύ. Ίσα που πρό-
λαβε να χαμογελάσει αχνά, ένα μειδίαμα 
απ’ το οποίο ανέβλυζαν τόσα ανείπωτα ευ-
χαριστώ στο κοριτσάκι που τον έλουσε μ’ 
αλήθεια και συμπαράσταση. Τότε ήταν 
που άκουσε βροντερές διαταγές στον αέρα, 
παρατήρησε την έκφραση του κοριτσιού να 
μεταβάλλεται, να σκοτεινιάζει, τα διαχυ-
τικά του μάτια να γουρλώνουν, το παιδί να 
κάνει ένα τρεμάμενο βήμα πίσω...

Το ’ξερε ότι θα γινόταν αυτό. Είχε δείξει 
δισταγμό, είχε ακούσει καρτερικά κάθε 
λέξη που έβγαινε απ’ το σοφό κοριτσάκι, 
δεν είχε πατήσει τη σκανδάλη όταν έπρεπε. 
Ποια ήταν η χρησιμότητά του στο κόμμα 
αν δεν ήταν ικανός ούτε να εκτελεί εντο-
λές, να εκτελεί ανθρώπους;

Το κοριτσάκι έκανε να πιάσει το χέρι 
του, να τον τραβήξει και να τον προστα-
τεύσει, αλλά ο στρατιώτης έμεινε ασάλευ-
τος, το μειδίαμα ακόμη φώτιζε τα τραχιά 
του χαρακτηριστικά. Δεν τον ένοιαζε πλέον. 
Αν ήταν να πεθάνει, τουλάχιστον θα πέ-
θαινε με την αλήθεια του, κανείς δε θα 
μπορούσε να του το στερήσει αυτό...

«Ο κόσμος θα πάει μπροστά μ’ ανθρώ-
πους σαν και εσάς», είπε στο κοριτσάκι και 
πάνω που γεύτηκε την επαναπροσδιορι-
σμένη προσωπικότητά του και βρήκε το 
σκοπό του, τον γάζωσαν οι «συνέταιροί» 
του με σφαίρες.

Δεν πειράζει. Τουλάχιστον τα τελευταία 
του λόγια τον κατέστησαν προφήτη.

 n
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού

Διαγωνισμού Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους με θέμα ελεύθερο 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-2019

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

μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα 
προς κρίση έργα αγγλικής ποίησης, που γράφτηκαν από εφήβους μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων, συνήλθαν από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κρι-
τικών Επιτροπών, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ 
όροφος), το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00, για την εξαγωγή των αποτελεσμά-
των και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Fearless», με το ψευδώνυμο «Ηλέκτρα», που ανήκει 
στην Ευαγγελία Ραγκούση, από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Second Chance», με το ψευδώνυμο «Γαρυφαλιά», που 
ανήκει στην Άννα Θεοδοσιάδου, από το 2ο Γενικό Λύκειο Θέρμης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Nefelibata», με το ψευδώνυμο «Ζακ», που ανήκει στο 
Γιάννη Δουλγέρη, από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «The Words», με το ψευδώνυμο «Χλόη», που ανήκει 
στην Χρυσάνθη Μεχίλη, από το 2ο ΓΕΛ Χολαργού.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «ΑΤΙΤΛΟ», με το ψευδώνυμο «Διαμάντω Θαλασινού», 
που ανήκει στη Σταύρη Τοτού, από το Λύκειο Αγίας Φύλας Λεμεσού.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «The road of life», με το ψευδώνυμο «Γαλάζιο Ρόδο», 
που ανήκει στην Άννα-Μαρία Παυλίδου, από το 2ο Γενικό Λύκειο Βέροιας.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και 
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
6ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Αγγλικής Ποίησης για Εφήβους 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, για το σχολικό έτος 2018-2019. Ως Κριτική Επιτροπή 
δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να 
έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους και σας 
ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εισηγήτρια: Α. Ευθυμιοπούλου

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

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 211

108 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

The leaves are falling,
The flowers are withering,

And she is laying down.

Spring has come and passed,
Autumn has now begun,

And she is laying on the cold ground.

Beautiful colours,
Haven’t faded yet,

What thoughts are passing through her mind?

The sun is now hiding,
Ready for a long sleep,

But she is still wide awake.

Second Chance

                                       Άννα Θεοδοσιάδου

Life gives you every time a second chance.
If you didn’t make it today,
If you didn’t try hard enough,
If you failed to succeed,
Life will always give you a second chance,
Life will always give you a tomorrow.
But we fail to take these chances,
We fail to exploit them,
Sometimes we even fail to notice them.
And the problem is,
How many second times can you afford to lose?

Fearless

                                       Ευαγγελία Ραγκούση

The sky has turned grey,
And the clouds are an ominous sign,

Feels like she doesn ’t live here.

The wind is blowing,
Raindrops are falling,

She doesn’t seem to care.

Everything is now a little darker,
The warmth has gone away,

But her eyes still shine.

Isn’t it fascinating?
The fearless youth.
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Nefelibata

                                       Γιάννης Δουλγέρης

You will find me there:
Where the moon’s mist
And the mountains’ peak
Kiss each other
On the blue-pink cheek.

You will find me there:
At the glistening, yellow
Memories that soar the skies,
When my once still corpse
Now, like a pigeon, flies.

You will find me there:
At the gigantic theater
Of travelling souls,
That came by to rest
At the dimly lit halls.

You will find me there:
Where once I was lost,
Facing my erased marks,
Upon the dirty humid soil
Of the paper sniffing sharks.

1 will find me
Through a riff of your guitar.
Through your kiss and your regrets.
Through your voice,
That makes me wonder if 1 have a choice.

After so many years that time did not pass by
I look beyond the reflection of the sun.
It finally moves...
Who?
The same dried sand!

The Words
                                       Χρυσάνθη Μεχίλη

Words dripping like blood from a wound
Like a waterfall falling from the steep cliff
Words struggling to come out
Out of this tortured soul
Because the words know
They know the struggle
And they know the pain
They know the torture
And they know the flame
that burns like crazy in the depths of her soul
And a mind travelling in lands
you couldn’t even imagine
And a heart beating for the ones she loves
Beating like a mad man for love
And the words
They know about all of this
They know about the heart and the mind and the soul
So the drip and drip and drip
Trying to save her
Failing almost every time
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Άτιτλο

                         Σταύρη Τοτού

Over the nine worlds,
Among the oldest souls,
The skies are endless corridors,
And I keep breathing cosmos,
Inhale galactic collisions,
Exhale colored auroras,
Inhale the magical eternity by exhaling
the cosmic hourglass.
I keep breathing cosmos,
As I keep listening to that sound,
Eternity’s a sweet melody,
Redeems anyone when being found.
Then I suddenly become the stars,
Planets, comets, dimensions,
Life-giving dust,
A cosmic train’s stations.
However, cosmos is a mess,
It feeds on its children,
It tears them apart,
It knows that true wars,
Are found in stardust.
Life’s a scenario,
Written carefully by maths,
Physics are our lines,
But in the end we’re just dust.
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The Road of life

                                       Άννα-Μαρία Παυλίδου

The story I chose to follow,
The one with the bittersweet plot.
How did I make it?
The end is still raw.
The path I was in was destroyed and cold,
the stones were tattered and the trees grew to be tall...
in the middle of the street, inside the hair
of a beautiful lady lying there.
Where once stood a gorgeous girl,
with eyes burning like the sun, her sweet glare,
now stood nothing, a pale corpse
slowly melting by nature’s law.
Gold and grey now have blended
and all the splendour has again faded.
Golden hair, old gray stone
Makes your heartbeat raise its’ pulse.
Black dead eyes, awful beast,
always guarding up the path.
Fearful look, dreaded scene,
How did I come up to that?
Slowly understanding what this road might of giving
my small, fragile breaths started hitching.
Slowly walking towards «freedom» my mind lingers over those figures.
A brave look, a strong frown walks me back to that place worn out.
Confident defiance, angry sigh, I come again before the sight.
It all has changed, the morbid scene,
now there’s nothing, just the trees.
As I continue, I start to think: Nothing is always as it seems.
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Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 
και ώρα 18:30, στην αίθουσα τε-
λετών των 90ού και 123ου Δημο-

τικών Σχολείων Αθηνών, πραγματοποιή-
θηκε η παρουσίαση βραβευμένων έργων 
του μαθητικού Μουσικού Διαγωνισμού 
της Ένωσης σχολικού έτους 2018-2019. Η 
εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την 
Ένωση και τους  Συλλόγους Διδασκό-
ντων και Γονέων των  δύο σχολείων.

Κατά την  έναρξη της εκδήλωσης, η 
Αντιπρόεδρος κ. Πολυξένη Γιάχου, Διευ-
θύντρια του 90ού Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών, ως εκπρόσωπος των Συλλόγων 
Διδασκόντων και Γονέων, ευχαρίστησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την 
τιμή που έγινε στη σχολική της κοινότητα 
να συμμετέχει στη διοργάνωση της τελε-
τής παρουσίασης βραβευμένων έργων 
του 4ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου 
Μουσικού Διαγωνισμού της Ένωσης.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον 
Πρόεδρο της Ένωσης κ. Λευτέρη Β. 
Τζόκα, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και συνεχάρη τους 
βραβευμένους μαθητές για το έργο τους, 
ευχαρίστησε τη σχολική κοινότητα για 
την υποστήριξή της στη διοργάνωση της 
τελετής και τόνισε τη σημαντική συνει-
σφορά του μαέστρου κ. Νίκου Χριστο-
δουλή στο έργο της Ένωσης για τα παι-
διά και τους εφήβους. Ακολούθησε σύ-
ντομος χαιρετισμός του μαέστρου κ. Νί-
κου Χριστοδουλή. Όπως είπε, τα έργα 
που συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό 
ήταν εξαιρετικά και αυτό δυσκόλεψε την 
κριτική επιτροπή στο έργο της αξιολόγη-
σης. Παρότρυνε τους βραβευμένους μα-
θητές και τις βραβευμένες μαθήτριες να 
συνεχίσουν το δημιουργικό τους έργο 
και υποσχέθηκε πως θα είναι δίπλα τους 
σε αυτή τους την προσπάθεια.

Παρουσίαση Βραβευμένων Έργων Μουσικού Διαγωνισμού 
σχολικού έτους 2018-2019
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Αγαπητά μας παιδιά, αγόρια και κορί-
τσια, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μέλη 
του Δ. Σ. και της Ένωσης, μέλη της Κρι-
τικής Επιτροπής του Μαθητικού Μουσι-
κού Διαγωνισμού, κυρίες και κύριοι, φί-
λες και φίλοι καλησπέρα σας.

Η τελετή που θ’ ακολουθήσει, πραγ-
ματοποιείται, με τη συνδιοργάνωση της 
Ένωσης και των Συλλόγων Διδασκόντων 
και Γονέων των 90ού και 123ου Δημοτι-
κών Σχολείων Αθηνών. Ευχαριστούμε εκ 
μέρους της Ένωσης, τη Διευθύντρια του 

90ού Δημοτικού Σχολείου κ. Πολυξένη 
Γιάχου, που τυγχάνει να είναι η Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης και το Διευθυντή 
του 123ου Δημοτικού Σχολείου κ. Γιώργο 
Παπαγεωργίου. Ακόμα, ευχαριστώ τα 
Προεδρεία των Γονέων και Κηδεμόνων 
των δύο Σχολείων. Πολλές ευχαριστίες 
πρέπουν στον Πρόεδρο της Κριτικής 
Επιτροπής του Μουσικού Διαγωνισμού, 
Μαέστρο-Μουσικό κ. Νίκο Χριστοδουλή 
και τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επι-
τροπής. Επίσης, τους εκπαιδευτικούς 
των δύο σχολείων και τους καθηγητές 
Μουσικής που συνόδεψαν τα παιδιά μέ-
χρι εδώ. 

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η 
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πολυξένη Γιά-
χου  και το μέλος του Δ. Σ. της Ένωσης 
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, που τις ευχα-
ριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους, 
παιδιά και εκπαιδευτικούς. Συνεχίστε 
τον τίμιο αγώνα της Μάθησης κι εμείς θα 
είμαστε δίπλα σας και σύμμαχοί Σας.
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Η τελετή συνεχίστηκε με την πα-
ρουσίαση βραβευμένων έργων 
αλλά και πλούσιο καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα, στο οποίο τραγούδησαν ο 
Γιώργος Χουβαρδάς, η Τζωρτζίνα Αντω-
νακάκη και η Μυρτώ Κυρίτση, μπουζούκι 
έπαιξε ο Κωνσταντίνος Γαλατούδης και 

κρουστά ο Νίκος Χριστοδουλής. Επίσης, 
συμμετείχαν και παρουσίασαν δικά τους 
έργα ο βραβευμένος μαθητής στο διαγω-
νισμό του σχολικού έτους 2016-2017 
Έντμοντ Κόνα και ομάδα μαθητών από 
το Μουσικό σχολείο Ιλίου. σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που ακολουθεί: 
 1. «Ερημονήσι», (Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ-

ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ), σε 
ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, που ανήκει 
στους/στις Αγγελοσοπούλου Ελένη, 
Γλιούμπα Μαρίνα, Ευαγγελακό-
πουλο Χρήστο, Θελούρα Γαβριήλ-
Κωνσταντίνο, Κατσάκο Γεώργιο, 
Κιτσούλη Λουίζα-Μαρία, Κορδίλα 
Άννα-Μαρία, Κουμπαράκη Ζωή, 
Κουμπαράκη Χάιδω, Κούνου 
Ηλιάνα, Κουτάλο Αθανάσιο, Λού-
σκα Άγγελο, Μελαχροινούδη Πανα-
γιώτη, Μπουρίτα Ευστάθιο, Ντίκου 

Αναστασία, Παλάκα Δημήτριο-
Θεόδωρο, Τζινάλα Βασίλειο, Τριά-
νου Ναταλία και Ψωμά Θεοδώρα, 
μαθητές/τριες του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Λάρισας.

 2. «Voices In My Head» (Ά  ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & Ά  ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ), σε 
ποίηση Έλενας Καλέργη, που ανήκει 
στις Εριέττα Σαούγκου, Ζένια Μουν-
δρέα και Μελίνα Τσιλήρα, μαθήτριες 
των εκπαιδευτηρίων Δούκα.

 3. «Το Βάλς της Άνοιξης», έργο του 
Έντμοντ Κόνα, μαθητή του Μουσι-
κού Σχολείου Αλίμου.

 4. «Supernova» (Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ), που ανήκει στον Αθανάσιο 
Κωνσταντίνου, μαθητή του 1ου Γυ-
μνασίου Καστοριάς.

 5. «Να μ’ αρνηθείς χίλιες φορές» (Β΄ 
ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & Β΄ 
ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
ΛΥΚΕΙΟΥ), σε ποίηση Ρωμανού Πε-
τρίδη, που ανήκει στον Δημήτριο Μπα-
λάτο, μαθητή του Πρότυπου Λυκείου 
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

 6. «Τα χαραγμένα όνειρα» (Β΄ ΕΠΑΙ-
ΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & Γ΄ ΕΠΑΙ-
ΝΟΣ  ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ), που ανήκει στις  αγδα-
ληνή-Μαρία Καννά και Ασπασία-
Ραφαηλία Μουζακίτη, μαθήτριες 
των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέν-
νηση» Πάτρας.

 7. «Αν δίναμε τα χέρια» (Γ΄ ΒΡΑ-
ΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, 
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ 

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ), που ανήκει στους/
στις Γουρδουπάρη Μιράντα, Λα-
μπρινό Φίλιππο και Μπιλλήρη Ει-
ρήνη, ενορχηστρώθηκε από τους/τις 
Λαμπρινό Φίλιππο και  Γουρδου-
πάρη Μιράντα και ερμηνεύτηκε από 
τους/τις Μπιλλήρη Ειρήνη, Βογια-
τζόπουλο Ιπποκλείδη, Κατσώνη Ει-
ρήνη, Βουδούρη Κατερίνα, Γουρ-
δουπάρη Μιράντα και Λαμπρινό 
Φίλιππο, μαθητές/τριες του Δημοτι-
κού Σχολείου Ελληνογαλλικής 
Σχολής «Ουρσουλινών».

 8. «The end of love» (Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ 
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ), που ανήκει στους/στις Ενορ-
χήστρωση: Χριστίνα Δελαβόγια, 
Μάριο Παδουβά, Αλεξάνδρα Χα-
τζηπαναγιώτου, Αλίκη Σακοπού-
λου, Κατερίνα Μητρούση, Αθηνά 
Πάιτα και Ιάσονα Κοτίνη και ερμη-
νεύτηκε από τους/τις Κατερίνα 
Μητρούση, Αλεξάνδρα Χατζηπανα-
γιώτου, Αθηνά Πάιτα, Ιάσονα Κο-
τίνη,  Χριστίνα Δελαβόγια, Αλίκη 
Σακοπούλου και Mάριο  Παδουβά, 
μαθητές/τριες του  Δημοτικού Σχο-
λείου Ελληνογαλλικής Σχολής 
«Ουρσουλινών».

 9. «Τέστ Φυσικής (Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ  ΜΕ-
ΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ), που 
ανήκει στις Φένια Μητρούση, Μαρι-
στέλλα Τσαπράνη και  Κατερίνα 
Χαλαζιά, μαθήτριες του Δημοτικού 
Σχολείου Ελληνογαλλικής Σχολής 
«Ουρσουλινών».

 10. «Mon amie» (Α΄ ΈΠΑΙΝΟΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ), σε στίχους Μαντέλου Μαρί-
ας-Λουκίας που ανήκει στην Ρι-

φιώτη Κωνσταντίνα-Ειρήνη ενορχη-
στρώθηκε από την Ριφιώτη Νικόλ 
και ερμηνεύτηκε από τις Ριφιώτη 
Κωνσταντίνα-Ειρήνη, Ριφιώτη Νι-
κόλ, Μαντέλου Μαρία-Λουκία και 
Χρυσοφάκη Βασιλική, μαθήτριες 
του Δημοτικού Σχολείου Ελληνο-
γαλλικής Σχολής «Ουρσουλινών». 
Εκπαιδευτικός Άννα Κουνάδη.

 11. «Τα παιδιά» (Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2016-
2017), σε ποίηση Άκη Σταμούλη-
Βάλιας Γκλούσκο, που  ανήκει στον 

Έντμοντ Κόνα, μαθητή τότε του 
90ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών 
και σήμερα του Μουσικού Σχο-
λείου Αλίμου.

 12. «Να είσαι ο εαυτός σου», σε ποίηση 
Νίκου Χατζητριακόσια και μουσική 
Γιάννη Μεγαλούδη και Παναγιώτη 
Γεωργίου, που παρουσιάστηκε από 
τους μαθητές του Μουσικού Σχο-
λείου Ιλίου Παναγιώτη Γεωργίου 
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στη ντραμς και Αντώνη Ρηγόπουλο 
στην κιθάρα. Τραγούδησαν η Μαρί-
α-Ειρήνη Γεωργίου η Φωτεινή Κο-
μπορόζου.

 13. «Του πολέμου το παιδί» (Β΄ ΒΡΑ-
ΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & Β΄ ΒΡΑ-
ΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΟΥ), που ανήκει στον Κλε-
άνθη Σάββα, μαθητή του Γυμνάσιο 
Αποστόλου Ανδρέα Έμπας Πάφου 
Κύπρου. Το έργο παρουσιάστηκε 
από βίντεο που έστειλε ο μαθητής.

Η απονομή των τιμητικών διπλωμάτων 
των μαθητών και καλλιτεχνών έγινε από 
τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών που παρευρέθηκαν παρά τις δυ-
σχερείς καιρικές συνθήκες που επικρα-
τούσαν στην Αττική.

Η  παρουσίαση των βραβευμένων έρ-
γων συντονίστηκε με επιτυχία από την 
Αντιπρόεδρο  Πολυξένη Γιάχου, τον Γε-
νικό Γραμματέα Απόστολο Φορλίδα  και  
το μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου 
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου.
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