


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της Τέχνης 
σήμερα είναι πολλές, ειδι-
κότερα της λογοτεχνίας, 

ανάμεσα στα μεγάλα πολιτικά και 
εθνικά γεγονότα που συμβαίνουν 
στον τόπο μας, Μας έχουν φέρει 
σε ακρότατη ένταση και πρέπει ν’ 
αντιμετωπιστούν αποφασιστικά 
στην εποχή μας. Χρέος των πνευ-
ματικών ανθρώπων είναι η προ-
σπάθεια να χαλυβδώσουν τις ελ-
ληνικές συνειδήσεις. Πρέπει ο λο-
γοτέχνης να πλησιάζει τον άν-
θρωπο στον άνθρωπο. Πέρασαν 
εφτά χρόνια – πολύς καιρός – που 
καταλάβαμε σε πόση πτώση έχει 
φτάσει η σημερινή ελληνική κοι-
νωνία. Το μόνο ανάχωμα σήμερα 
είναι ο Πολιτισμός. Γι’ αυτό πα-
λεύουμε εδώ στην Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών, μέσ’ απ’ τις εκ-
δηλώσεις που είναι καταχωρημέ-
νες στις επόμενες σελίδες. Αλλά 
θέλει και τη δική σας συμμετοχή, 
των μελών και φίλων μας. Καλή 
χρονιά το 2017.

Λ.Β.Τ.

Η φωτογραφία εξωφύλλου προέρχεται 
από τις εκδόσεις Καζαντζάκη,

που ευχαριστούμε πολύ.

Ο Πρόεδρος
και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται
στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης
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Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ

Για να δούμε σωστά κι αντικειμενικά ένα γεγονός ή την πορεία ενός ανθρώπου, που με το 
πέρασμά του σημάδεψε την εποχή του, πρέπει να μελετάμε κάθε πλευρά και κάθε σχέση. 
Πρωταρχικά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα πάντα στη ζωή και στην κοινωνία έχουν πολλές 

όψεις κι αν μας ξεφύγει κάποια απ’ αυτές, μπορεί να βρεθούμε έξω απ’ την πραγματικότητα κι 
εμείς να ισχυριζόμαστε, λαθεμένα, πως είμαστε μέσα στην απόλυτη αλήθεια.

Γι’ αυτό πρέπει να μελετάμε το κάθε τι στις μεταβολές του, στην ανάπτυξή του και στην αυ-
τόνομη κίνησή του. έχοντας στο νου μας πως η πραγματικότητα είναι ένα συνεχές γίγνεσθαι. 
Μόνο όταν ζητάμε τις αντιθέσεις και παρακολουθούμε την πάλη αυτών των αντιθέσεων ή τον 

τρόπο της δημιουργικής τους αντιμετώπισης, είναι δυνατό να χα-
ρακτηρίσουμε σωστά το νέο στοιχείο που προκύπτει. Μόνο με την 

παρακολούθηση του προτσές των κοινωνικών φαινομένων και με την ανθρώπινη πρακτική μπορούμε 
να προσδιορίσουμε μιαν αλήθεια, αφού κατά τη διαλεχτική η πρακτική είναι το κριτήριό της.

Ο Λένιν, που τόσο θαύμαζε ο Καζαντζάκης, προσαρμόζοντας τις πολλές έννοιες της διαλεχτι-
κής στα δεδομένα του εικοστού αιώνα, λέει πως κάθε νοητική σύλληψη πρέπει να βοηθιέται από 
την πράξη, μη ξεχνώντας πως δεν υπάρχει αφηρημένη αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο και πάντοτε 
συγκεκριμένη. Κι αν αυτή η αλήθεια μεταβάλλεται, αυτό γίνεται γιατί μεταβάλλεται και η πραγ-
ματικότητα.

Έτσι, κάτω απ’ αυτές τις βασικές αρχές, που, ως τώρα τουλάχιστο δεν αφαιρέθηκαν, μπορούμε 
να δούμε το Νίκο Καζαντζάκη με τις θέσεις και τις αντιθέσεις του, με τις φάσεις και τις αντιφά-
σεις του.

Μερικές απόψεις που είδαν ως τώρα το φως, τον αδικούν, παρόλο που αυτοί που τις εκφρά-
σανε πίστευαν στη διαλεχτική, που μας διδάσκει πως με τη μεταβολή της πραγματικότητας 
μεταβάλλεται και η αλήθεια. Γιατί λοιπόν να μην αντιμετωπίσουμε έτσι και τον Καζαντζάκη που, 
στο κάτω-κάτω, οραματιζόταν μια δικαιότερη, μ’ όποιο μέσο, κοινωνία, όπου η Ειρήνη θα ευλο-
γούσε όλους τους –όπου γης– ανθρώπους;

Το γεγονός, άλλωστε, πως το εκκλησιαστικό κατεστημένο και η ανερμάτιστη συγκεχυμένη 
αντίδραση τον πολέμησαν λυσσαλέα, θα πει πως βρισκότανε στο σωστό δρόμο κι αγωνιζότανε, 
με τον τρόπο του, για την αποτίναξη των τόσων ζυγών που βάραιναν τον άνθρωπο και την αν-
θρωπότητα. Κι ένας μεγάλος του Πνεύματος και της Επανάστασης, ο Γκόρκυ, αντιμετώπιζε τους 
συγγραφείς ανάλογα με την απάντηση που έπαιρνε στο βασικό ερώτημά του: «Ε, αφέντες της 
Τέχνης και του Πνεύματος. Με ποια μεριά ταχθήκατε; Με την πρόοδο ή την καθυστέρηση; 
Με το φως ή με το σκοτάδι; Με την Ειρήνη ή με τον πόλεμο; Με τους εργαζόμενους ανθρώ-
πους ή με τους καταπιεστές τους;».

Κι ο Καζαντζάκης, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αν είναι καλόπιστος, είχε ταχθεί 
με την πρόοδο, με το φως, με την Ειρήνη και με τους εργαζόμενους ανθρώπους. Αν ακολούθησε 
και ολότελα δικούς του κάποτε δρόμους, αυτό είναι ζήτημα χαρακτήρα και 
ιδιοσυστασίας. Άλλωστε, πολλοί ’ναι οι δρόμοι πόχει ο νους, είχε πει – πολύ 
σωστά – κι ο Σολωμός.

Περ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» (Εισαγωγικό Σημείωμα), τ. 25, Γενάρης-Φλεβάρης 1990

Μιχάλης Σταφυλάς
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ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Δεν βρίσκουμε για τη στιγμή αυτή άλλο τίποτε προσφορώτερο από 
τις ίδιες λέξεις που εξεφράσαμε παλαιότερα, ευχαριστίες προς 
τον εκλεκτό λογοτέχνη-ποιητή Κον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο 

(δώρος), μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, για ν’ ανταποκρι-
θούμε στο δείγμα της μεγάλης αγάπης του στο σωματείο μας. Η συ-
γκίνησή μας κάθε φορά θερμαίνει την ψυχή μας και ευτυχήσαμε με τις 
πράξεις του αυτές – κάθε τόσο – να εμφυσήσει πνοή ζωής στα οικονο-
μικά της Ένωσής μας. Μοιάζει πνοή ζώσα με το άνοιγμα ενός παραθύ-
ρου, που δροσίζει και αρωματίζει την ατμόσφαιρα… Η αλτρουιστική 
πράξη αυτή είναι ευχής έργο στην κατάλληλη ώρα για τη θεραπεία των 
ωραίων καλουμένων Γραμμάτων μας. Ένας σταθμός που μας υπαγο-
ρεύει κάποια ένταση δυνάμεων με τη διάνοιξη φωτεινότερων σημείων 
για να προχωρήσουμε στερεότερα. Κι όλα αυτά χάρη στην ευτυχή 
αρωγή του δώρου που εναποθέτουμε τις ελπίδες μας. Καλή κι ευτυχι-
σμένη δημιουργική χρονιά το 2017.

       είδα
στα μεσονύχτια τ’ ουρανού και στις αβλές
       με τ’ άστρα σα βγήκα αγέρα για να πιώ
   στο φως της χαραβγής να φύγουν τα
φαρμάκια τυχάρπαστες ελπίδες που ξώκειλαν στο
νου κι πέσαν σε πηγάδια κι οι μύθοι φίδια
           πνιγμένα στους φόβους και στη μουσική
που αφήνουνε τα νερά και τα εκκοκιστήρια που
       τυλίγουνε τις ιδέες βγήκε ο γήλιος νηστικός
κι έλαμψε της κόρης η χωρίστρα στις νερουλένιες
ρούγες κι ανθίσανε του έρωτα οι πεθυμιές
σε παιδικές τσουλήθρες

                        χωρίς μέτρο
	 	 	 	 	 	 	 •	δωρος
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Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΑΝ, απενεμήθη από την Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών στο περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» το Χρυσούν Μετάλλιον 

Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως: «ΟΤΙ, ΕΠΙ ΕΤΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΜΕΤ’ ΕΠΙ-
ΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΧΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΥΤΩ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΡΟΛΟΝ ΠΟΥ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».

Το Μετάλλιο παρέλαβαν ο Διευθυντής του περιοδικού Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. 
Ξενοφών Μαυρογιάννης και η Διευθύντρια Σύνταξης κ. Πολυξένη Χούση.

Από το Πολεμικό Ναυτικό παρευρέθησαν ο Αρχιπλοίαρχος Σ. Χαραλαμπό-
πουλος ΠΝ, Κυβερνήτης του Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ», ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη ΠN, και ο Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας 
ΠΝ, Διευθυντής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. 

Ο Διευθυντής του περιοδικού κ. Ξ. Μαυρογιάννης, στο σύντομο χαιρετισμό του, είπε:
Η «Ναυτική Ελλάς» εφέτος κλείνει τα 88 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά την 

Κατοχή, πάρα πολλά χρόνια για ένα ναυτικό περιοδικό. Είναι το αρχαιότερο μηνιαίο περιοδικό στον Ελληνικό χώρο και απευ-
θύνεται όχι μόνο στη ναυτική οικογένεια, αλλά και στο ευρύτερο Κοινό, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του γιατί πρέπει να 
ανταγωνιστεί τα πολλά και ποικίλα έντυπα του περιοδικού Τύπου. Το Φεβρουάριο του 2017 συμπληρώνει τα 1.000 τεύχη.

Στο διάστημα αυτό η «Ν.Ε.» πάλεψε για την ανάπτυξη της ναυτικής σκέψης, την ενίσχυση της έμφυτης ναυτικής συνεί-
δησης των Ελλήνων, και τη διάδοση της αντίληψης για τη μεγάλη αξία και χρησιμότητα του ναυτικού παράγοντα στη ζωή 
του Έθνους μας.

Με θέματα από τη ναυτική ιστορία (παγκόσμια και Ελληνική), την παράδοση, τη λογοτεχνία, την εμπορική ναυτιλία, το 
ναυταθλητισμό, την ιστορική και λαογνωστική έρευνα από τα πανάρχαια χρόνια, την καθημερινή ζωή, έδωσε στις σελίδες 
της το πνευματικό σφρίγος και στάθηκε σταθερά στο προγραμματικό της πλαίσιο μακριά από την παραπληροφόρηση, την 
πλάνη και την ασχετολογία, που μάστιζε και μαστίζει διάφορα άλλα δημοσιογραφικά έντυπα.

Μεγάλα ονόματα Ελλήνων και ξένων, Ακαδημαϊκών, Πανεπιστημιακών, Διπλωματών, Λογοτεχνών, Αξιωματικών του 
Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού, Ιστορικών, Στρατιωτικών Αναλυτών, τίμησαν και λάμπρυναν τις σελίδες της «Ν.Ε.» όλα 
αυτά τα χρόνια, και την κράτησαν, και συνεχίζουν να την κρατούν, σε υψηλότατο πνευματικό, ηθικό και πολιτιστικό επίπεδο. 
Παρουσίασαν τη θαλασσινή Ελλάδα, τη ναυτοσύνη της Ρωμιοσύνης, το μόχθο και το όραμα του Έλληνα, την αγάπη του για 
την Πατρίδα. Και έφθασε το 1979 που η Ακαδημαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζοντας την πολυσήμαντη προσφορά τίμησε τη 
«Ναυτική Ελλάδα» με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Σήμερα η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, η δική σας Ένωση κ. Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τιμά το περιοδικό με το Χρυσούν Μετάλλιον Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως.

Το ΓΕΝ ευχαριστεί την Ένωση για την τιμητική αυτή διάκριση, όπως, και όλοι εμείς –ομάδα σύνταξης και συνεργάτες– 
ευχόμενοι στην Ένωσή σας καλή συνέχεια στην πνευματική προσφορά σας στην Πατρίδα μας, τη θαλασσινή Ελλάδα».

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Περιοδικού
«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»

Ο Διευθυντής της Ν.Ε. Aντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης
 και η Διευθύντρια Σύνταξης της Ν.Ε. κ. Π. Χούση. 
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Από αριστερά: Ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών κ. Ελευθέριος 
Τζόκας, ο αρχιπλοίαρχος 

Σ. Χαραλαμπόπουλος ΠΝ, 
Κυβερνήτης του Θ/Κ Γ. 

ΑΒΕΡΩΦ, η κ. Π. Χούση, 
ο αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. 
Ξ. Μαυρογιάννης και ο 

Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας 
ΠΝ, Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Ιστορίας 

Ναυτικού. 

Η κ. Π. Χούση με τον σύζυγό
της, αρχιπλοίαρχο

Σ. Χαραλαμπόπουλο ΠΝ. 
Από την εκδήλωση βράβευσης της Ν.Ε.

Στην συνέχεια λαμβάνοντας το λόγο η Διευθύντρια Σύντα-
ξης του περιοδικού κ. Π. Χούση είπε: 

«Πατρίδα, άμωμη, λευκή μέσ΄ των καιρών τη δίνη
λαμπύρισμά σου ανέφελο στέκει η Ναυτοσύνη»

Για τη σημερινή βράβευση, ευχαριστώ την Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών, την αρχαιότερη ένωση Λογοτεχνών στην 
Ελλάδα, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος.  

Δημόσια, θέλω επίσης να ευχαριστήσω και το Πολεμικό 
Ναυτικό στο οποίο ανήκω, που μου εμπιστεύεται την έκδο-
ση του ιστορικού αυτού περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ως 
Διευθύντρια Σύνταξης. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του 
περιοδικού Αντιναύαρχο εν αποστρατεία Ξενοφώντα Μαυ-
ρογιάννη, για την καθοριστική, πολύχρονη και πολύπλευρη 
αρωγή του στο έργο μου, καθώς επίσης τον Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ Πλοίαρχο Α. Μιχέλη Π.Ν., την 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και τον Πρόε-
δρό της Αντιναύαρχο ε.α. Σπυρίδωνα Περβαινά για την αμέ-
ριστη υποστήριξη που παρέχουν στην έκδοση. Ευχαριστώ 

θερμά όλους τους συνεργάτες του περιοδικού, που με περισ-
σή αγάπη προς αυτό και διάθεση προσφοράς, συνεισφέρουν 
κάθε μήνα με την πολύτιμη συνεργασία τους.  

Με τη σημερινή βράβευση του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ:
Επιβραβεύεται ο πολιτισμός, ως η αδιαφιλονίκητη, προω-
θητική κοινωνική δύναμη και ειδικότερα ο θαλασσινός πο-
λιτισμός, ως προνόμιο ύπαρξης ενός λαού, στις μάχες των 
αιώνων.
Επιβραβεύεται η Δημοκρατική Συνείδηση, ως υποβολέας 
δημιουργικής συμπόρευσης στρατού και λαού.
Επιβραβεύεται το κάλλος των Ελλήνων, ως μια διαχρονική, 
αστείρευτη και ζωοποιός δύναμη της ανθρωπότητας.
Και ο ποιητής, ως καταγραφέας μιας υπέρκοσμης πνοής, με τη ση-
μερινή βράβευση, βλέπει την πατρίδα να χαίρει και να αναφωνεί:

«Έλλην, ο κραταιός λαός, του ήλιου πρεσβευτής
ηγήτορας της ομορφιάς, κτίστης της αρετής».
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Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΑΝ, απενεμήθη από την Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών στο περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» το Χρυσούν Μετάλλιον 

Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως: «ΟΤΙ, ΕΠΙ ΕΤΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΜΕΤ’ ΕΠΙ-
ΜΕΛΕΙΑΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΧΩΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΟΥΤΩ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΝ ΡΟΛΟΝ ΠΟΥ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ».

Το Μετάλλιο παρέλαβαν ο Διευθυντής του περιοδικού Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. 
Ξενοφών Μαυρογιάννης και η Διευθύντρια Σύνταξης κ. Πολυξένη Χούση.

Από το Πολεμικό Ναυτικό παρευρέθησαν ο Αρχιπλοίαρχος Σ. Χαραλαμπό-
πουλος ΠΝ, Κυβερνήτης του Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ», ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη ΠN, και ο Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας 
ΠΝ, Διευθυντής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. 

Ο Διευθυντής του περιοδικού κ. Ξ. Μαυρογιάννης, στο σύντομο χαιρετισμό του, είπε:
Η «Ναυτική Ελλάς» εφέτος κλείνει τα 88 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας εκτός από ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά την 

Κατοχή, πάρα πολλά χρόνια για ένα ναυτικό περιοδικό. Είναι το αρχαιότερο μηνιαίο περιοδικό στον Ελληνικό χώρο και απευ-
θύνεται όχι μόνο στη ναυτική οικογένεια, αλλά και στο ευρύτερο Κοινό, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του γιατί πρέπει να 
ανταγωνιστεί τα πολλά και ποικίλα έντυπα του περιοδικού Τύπου. Το Φεβρουάριο του 2017 συμπληρώνει τα 1.000 τεύχη.

Στο διάστημα αυτό η «Ν.Ε.» πάλεψε για την ανάπτυξη της ναυτικής σκέψης, την ενίσχυση της έμφυτης ναυτικής συνεί-
δησης των Ελλήνων, και τη διάδοση της αντίληψης για τη μεγάλη αξία και χρησιμότητα του ναυτικού παράγοντα στη ζωή 
του Έθνους μας.

Με θέματα από τη ναυτική ιστορία (παγκόσμια και Ελληνική), την παράδοση, τη λογοτεχνία, την εμπορική ναυτιλία, το 
ναυταθλητισμό, την ιστορική και λαογνωστική έρευνα από τα πανάρχαια χρόνια, την καθημερινή ζωή, έδωσε στις σελίδες 
της το πνευματικό σφρίγος και στάθηκε σταθερά στο προγραμματικό της πλαίσιο μακριά από την παραπληροφόρηση, την 
πλάνη και την ασχετολογία, που μάστιζε και μαστίζει διάφορα άλλα δημοσιογραφικά έντυπα.

Μεγάλα ονόματα Ελλήνων και ξένων, Ακαδημαϊκών, Πανεπιστημιακών, Διπλωματών, Λογοτεχνών, Αξιωματικών του 
Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού, Ιστορικών, Στρατιωτικών Αναλυτών, τίμησαν και λάμπρυναν τις σελίδες της «Ν.Ε.» όλα 
αυτά τα χρόνια, και την κράτησαν, και συνεχίζουν να την κρατούν, σε υψηλότατο πνευματικό, ηθικό και πολιτιστικό επίπεδο. 
Παρουσίασαν τη θαλασσινή Ελλάδα, τη ναυτοσύνη της Ρωμιοσύνης, το μόχθο και το όραμα του Έλληνα, την αγάπη του για 
την Πατρίδα. Και έφθασε το 1979 που η Ακαδημαϊκή Κοινότητα αναγνωρίζοντας την πολυσήμαντη προσφορά τίμησε τη 
«Ναυτική Ελλάδα» με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.

Σήμερα η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, η δική σας Ένωση κ. Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τιμά το περιοδικό με το Χρυσούν Μετάλλιον Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως.

Το ΓΕΝ ευχαριστεί την Ένωση για την τιμητική αυτή διάκριση, όπως, και όλοι εμείς –ομάδα σύνταξης και συνεργάτες– 
ευχόμενοι στην Ένωσή σας καλή συνέχεια στην πνευματική προσφορά σας στην Πατρίδα μας, τη θαλασσινή Ελλάδα».

ΒΡΑΒΕΥΣΗ Περιοδικού
«ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ»

Ο Διευθυντής της Ν.Ε. Aντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Ξ. Μαυρογιάννης
 και η Διευθύντρια Σύνταξης της Ν.Ε. κ. Π. Χούση. 
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Από αριστερά: Ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών κ. Ελευθέριος 
Τζόκας, ο αρχιπλοίαρχος 

Σ. Χαραλαμπόπουλος ΠΝ, 
Κυβερνήτης του Θ/Κ Γ. 

ΑΒΕΡΩΦ, η κ. Π. Χούση, 
ο αντιναύαρχος ΠΝ ε.α. 
Ξ. Μαυρογιάννης και ο 

Πλοίαρχος Λ. Τσιαντούλας 
ΠΝ, Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Ιστορίας 

Ναυτικού. 

Η κ. Π. Χούση με τον σύζυγό
της, αρχιπλοίαρχο

Σ. Χαραλαμπόπουλο ΠΝ. 
Από την εκδήλωση βράβευσης της Ν.Ε.

Στην συνέχεια λαμβάνοντας το λόγο η Διευθύντρια Σύντα-
ξης του περιοδικού κ. Π. Χούση είπε: 

«Πατρίδα, άμωμη, λευκή μέσ΄ των καιρών τη δίνη
λαμπύρισμά σου ανέφελο στέκει η Ναυτοσύνη»

Για τη σημερινή βράβευση, ευχαριστώ την Ένωση Ελλή-
νων Λογοτεχνών, την αρχαιότερη ένωση Λογοτεχνών στην 
Ελλάδα, της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος.  

Δημόσια, θέλω επίσης να ευχαριστήσω και το Πολεμικό 
Ναυτικό στο οποίο ανήκω, που μου εμπιστεύεται την έκδο-
ση του ιστορικού αυτού περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ως 
Διευθύντρια Σύνταξης. Να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του 
περιοδικού Αντιναύαρχο εν αποστρατεία Ξενοφώντα Μαυ-
ρογιάννη, για την καθοριστική, πολύχρονη και πολύπλευρη 
αρωγή του στο έργο μου, καθώς επίσης τον Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων του ΓΕΝ Πλοίαρχο Α. Μιχέλη Π.Ν., την 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και τον Πρόε-
δρό της Αντιναύαρχο ε.α. Σπυρίδωνα Περβαινά για την αμέ-
ριστη υποστήριξη που παρέχουν στην έκδοση. Ευχαριστώ 

θερμά όλους τους συνεργάτες του περιοδικού, που με περισ-
σή αγάπη προς αυτό και διάθεση προσφοράς, συνεισφέρουν 
κάθε μήνα με την πολύτιμη συνεργασία τους.  

Με τη σημερινή βράβευση του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΣ:
Επιβραβεύεται ο πολιτισμός, ως η αδιαφιλονίκητη, προω-
θητική κοινωνική δύναμη και ειδικότερα ο θαλασσινός πο-
λιτισμός, ως προνόμιο ύπαρξης ενός λαού, στις μάχες των 
αιώνων.
Επιβραβεύεται η Δημοκρατική Συνείδηση, ως υποβολέας 
δημιουργικής συμπόρευσης στρατού και λαού.
Επιβραβεύεται το κάλλος των Ελλήνων, ως μια διαχρονική, 
αστείρευτη και ζωοποιός δύναμη της ανθρωπότητας.
Και ο ποιητής, ως καταγραφέας μιας υπέρκοσμης πνοής, με τη ση-
μερινή βράβευση, βλέπει την πατρίδα να χαίρει και να αναφωνεί:

«Έλλην, ο κραταιός λαός, του ήλιου πρεσβευτής
ηγήτορας της ομορφιάς, κτίστης της αρετής».
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Λογοτεχνικά Βραβεία 2016

Συνεχίζοντας το πνευματικό της έργο η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, το βράδυ 
της 15ης Δεκεμ βρίου 2016 και σε μία λαμπρή τελετή στο φιλόξενο χώρο της 
Χ.Α.Ν Αθηνών, βράβευσε δύο έγκριτα περιοδικά καθώς και τους διακριθέντες 

στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνι σμό Ποίησης, Διηγήματος και 
Χρονικού-Μαρτυρίας, που είχε προκηρυχθεί για το έτος 2016.

Η ωραία αυτή εκδήλωση άρ χισε με το χαιρετισμό του προ έδρου της Ένωσης Ελ-
λήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, που αναφέρθηκε στο νόημα των βρα-
βεύσεων γενικά και ειδικά στους ετήσιους και πάντα επιτυχημένους, λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς, που διοργανώνει καθώς και τα δύο δια-
κεκριμένα περιοδικά «Ναυτική Ελλάς» και «Στερεά Ελλάς». 

Το πρώτο, βραβευμένο επίσης από την Ακαδημία Αθηνών, κυκλοφορεί αδιάλειπτα εδώ 
και 88 χρόνια και ασχολείται με τη ναυτική ιστορία, τη θάλασσα και τους ανθρώπους 
της. Το δεύτερο είναι λογοτεχνικό, ιστορικό και λαογραφικό και εκδί δεται μισό αιώνα 
συνέχεια! Και στα δύο αυτά περιοδικά απονεμήθηκαν Πλακέτες με το Χρυσό Με-
τάλλιο Πνευματικής Αξίας Ά  Τάξης που παραλάβανε ο διευθυντής του «Ναυτική 
Ελλάς» αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. κ. Ξενο φώντας Μαυρογιάννης και η διευ θύντρια 
σύνταξης κα Πολυξένη Χρ. Χούση, ενώ του «Στερεά Ελλάς» ο ιδρυτής-εκδότης κ. 
Ηλίας Γ. Ασημακόπουλος και η διευθύντριά του δρ. Φανή Ασημακοπούλου.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε, από τον κοσμήτορα κ. Λεωνίδα Χατζίρογλου, στον 
εισηγητή του δια γωνισμού κ. Τάκη Παπαδημητρίου, πρώην γενικό γραμματέα της 
Ένωσης, που αφού ανέφερε πως η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στα προσφυ-
γόπουλα της Συρίας, ανέγνωσε το πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής, που απαρτί-

Φρίξος Δήμου

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ.
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» ΜΕ 88 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ» ΜΕ 48 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

(Συνέχεια στην 8η σελίδα)
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ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΧΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ TOYΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Προεδρείο και η Κριτική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (αριστερά) και το μέλος 
της Κριτ. Επιτροπής κ. Χρήστος Γκόντζος, τ. Σχολικός Σύμβουλος, μέλος της Ένωσης, απονέμει 
το Β΄ βραβείο Ποίησης στον κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο και η Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
κα Πολυξένη Γιάχου, απονέμει το Β΄ βραβείο Ποίησης στην κα Μάρθα Δήμου.
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Αριστερά στην κα Νόρμα Παστελίδου το ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα, 
στην κα Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη το Α΄ Βραβείο Διηγήματος από την ταμία της Ένωσης κα Αγα-
πούλα Ευθυμιοπούλου και στον κ. Κωνσταντίνο Πάτσαλο, αντ/γο ε.α., το Α΄ Βραβείο Χρονικού-
Μαρτυρίας απονέμει  ο πλοίαρχος Π.Ν. Λεωνίδας Τσιαντούλας, Δ/ντής Υπηρεσίας Ιστορίας Π. Ναυτικού.

ζεται από τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Λευ τέρη Τζόκα, τον εισηγητή κ. Τάκη Παπα-
δημητρίου και το μέλος κ. Χρήστο Γκόντζο, και επακολουθήσανε οι βραβεύσεις:

Στη δρα. Νόρμα Παστελίδου που έλαβε, εκτός συναγωνισμού, μέρος στο Διαγω-
νισμό Διηγήματος με το ανέκδοτο βιβλίο της «Μικρασιατικά Παραμύθια 17ου αι-
ώνος», αλλά και για τη μεγάλη προσφορά της στα «Ελληνικά Γράμματα» τιμήθηκε 
με το Αριστείο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΠΟ.-Α. ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
ΕΙΧΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ γνωριμίας με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρ-
δου είχαν οι εκπρόσωποι από το ενεργό δυναμικό της πολιτισμικής μας ζωής και 
οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην άτυπη αυτή 

συνάντηση, που έγινε στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού, στον πεζόδρομο, 
ΗΣΑΠ Θησείο), τη Δευτέρα 20/2/2017 από τις 7.30 μ.μ. έως τις 23.00 μ.μ., ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Β. Τζόκας συνεχάρη την κα Υπουργό και 
ζήτησε να επαναφέρει την καταργηθείσα απόφαση για τη σφράγιση από το ΥΠ.ΠΟ.-Α. 
των λογοτεχνικών ταυτοτήτων, ώστε τα μέλη μας να επισκέπτονται ΔΩΡΕΑΝ τους αρ-
χαιολογικούς χώρους, μέτρο που ήταν ενεργό μέχρι πριν δύο χρόνια. Η Υπουργός 
ΥΠ.ΠΟ.-Α. υποσχέθηκε ότι θα εξετασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται 
με την υπόθεση αυτή.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ & ΠΡΩΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

(Συνέχεια από την 6η σελίδα)
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Έτσι είδα τη «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ φροντίδα του δραστήριου και πανάξιου Προ-
έδρου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ε.Ε.Λ.) κ. Λευτέρη Β. 
Τζόκα, έλαβα το επετειακό (200ό) τεύχος του περιοδικού που 

φέρει τον τίτλο «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».
Το αναφερθέν Περιοδικό είναι ένα καλαίσθητο έντυπο «...βήμα λεύτε-

ρων πνευματικών ανθρώπων» όπως ξεκάθαρα δηλώνεται στο οπισθό-
φυλλό του και εκδίδεται από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών.

Λιτά και απέριττα τα λίγα λόγια στο Σημείωμα του Εκδότη Λ.Β.Τ., που 
προσδιορίζει τις επιδιώξεις και τους στόχους της Ε.Ε.Λ. για την καινούρ-

για πνευματική χρονιά και στέλνει μηνύματα 
συγκρατημένης αισιοδοξίας «...γιατί τον πνευ-
ματικό άνθρωπο τον δια κρίνει κανείς από την 

φλόγα της ζωής, που λάμπει πυροφόρα ακόμη κι αν υπάρχει κά ποιο 
δράμα»... Και ολόκληρη η Ελληνική Κοινωνία ζει σήμερα ένα δράμα.

Στο αφιέρωμα για το Επετειακό (200ό) τεύχος της «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ο αεικίνητος Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ. κ. Λευτέρης Β. Τζό-
κας, κάνει μια σύντομη αναδρομή της πορείας του Περιοδικού και με 
γενναιότητα καρδιάς αναγνωρίζει τις πολύτιμες προ σφορές όλων των 
προκατόχων του, τονίζοντας και την ξεχωριστή συμβολή στο Περιοδικού 
που ...«με την αδιάλειπτη παρουσία του αποτελεί σταθμό και η συμβολή 
του στην δια τήρηση, διαφύλαξη και διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων 
και στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών». Και ακόμη ο Ηπειρώτης Πρόε-
δρος της Ε.Ε.Λ. δεν παραλείπει να αναφέρει τιμητικά και ονομαστικά 
όλους εκείνους, που εθελοντικά συμβάλλουν στην έκδοση της «ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Είναι και αυτό μια γνήσια απόδειξη του με-
γαλείου της ψυχής του.

...Και καθώς «φεύγω» από το Αφιέρωμα του κ. Λ. Τζόκα «σκοντάφτω» 
στο κείμενο της συγγενούς μας Ελευθερίας Ευρ. Τζιάλλα-Μάντζιου, που 
επί δεκάδες χρόνια υπηρετεί με ιδιαίτερο ζήλο την εκπαίδευση, τη Λο-
γοτεχνία, τη Ζωγραφική. Στο επετειακό τεύχος σημειώνει η διακεκριμένη 
Γιαννιώτισσα: «...Εκδόσεις, δράσεις, γεγονότα, λογοτεχνικά κείμενα. Και 
όλα τούτα καταγράφηκαν στο Περιοδικό μας, που είναι, τελικά, η ιστορία 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Πλούσια δράση, διαγωνισμοί Λογοτε-
χνικοί, διαλέξεις, αφιερώματα Ο Πολιτισμός στο μεγαλείο του».

λ ογ ι α  α γαπ η ς . . .

Ηλίας Κ. Βεζδρεβάνης
τ. Βουλευτής
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Συνεχίζοντας την ανάγνωση της «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 
και εισπράττοντας αισθήματα, γνώση, σοφία, φθάνω στο τέλος του τεύ-
χους με το πνευματικό έργο 70 ποι ητών και 20 πεζογράφων.

Διαβάζοντας ένα-ένα τα ποιήματα και βυθίζοντας τη σκέψη και την 
καρδιά σε κάθε στίχο τους, μου ήρθαν στην μνήμη τα λόγια του Αργεντι-
νού συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που έλεγε: «Ποίηση είναι η έκ-
φραση του ωραίου δια μέσου λέξεων περίτεχνα υφασμένων». Αυτήν 
την περίτεχνη ύφανση των λέξεων έχουν επιτύχει οι ποιητές του 200ού 
τεύχους της «Λ.Δ.».

Ίδια είναι η παρουσία στο τεύχος των πεζογράφων, που με στοχασμούς, 
μηνύματα και γλώσσα, που σέβεται τους παραδεδεγμένους κανόνες, αντα-
ποκρίνονται στον ορισμό της Λογοτεχνίας. Της Λογοτεχνίας, που είναι τα 
γραπτά προϊόντα του έντεχνου λόγου. Ενός λόγου «φορτωμένου» από 
γλαφυρότητα και κομψότητα και γενικά με μια ξεχωριστή καλ λιέπεια.

Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης της «Λ.Δ.» με βρίσκει εκστασιασμένο 
με πλήθος ψυχο λογικών προβληματισμών και μου έρχεται στην μνήμη μου 
το κείμενο – στη σελίδα 10 – του Φρίξου Δήμου, που ονομάζει τη «ΛΟ-
ΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ως «Φρεγάτα κα λοτάξιδη».

Επικροτούμε αυτόν τον χαρακτηρισμό και προσθέτουμε τα ακόλουθα:
Αυτό το γοργοκίνητο καράβι με έμπειρο, λογικό και συνετό καπετάνιο 

και με πλήρωμα εργατικό και πειθαρχημένο, παρέπλευσε την εκ 15.020 
χιλιομέτρων της Στεργιανής και Νησιωτικής (9.385 νησιά και νησίδες) 
Ακτογραμμής της Ελλάδας και «φόρτωσε» την πνευματική σοδειά πλή-
θους πνευματικών ανθρώπων.

Κατάφορτο είναι το επετειακό 200ό τεύχος της «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με τους καρπούς του πνευματικού θερισμού. Ξεκίνησε 
τη «φόρτωσή» του από την Γη των Φαιάκων, έκανε στάση στις Ηπειρω-
τικές και Αιτωλο-ακαρνανικές ακτές, στην Ιτέα, στις ακτές της Πελοπον-
νήσου για να φθάσει στο Ρέθυμνο, στην Ικαρία, στη Σάμο, την Λέσβο 
μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τις Μακεδονο-θεσσαλικές ακτές και πήρε 
από παντού για την «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» τις πνευματικές 
δημιουργίες των μελών της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Αναμφίβολα πρόσθεσε μεγάλο «φορτίο» από τους πνευματικούς Δημι-
ουργούς του Αθη ναϊκού Λεκανοπεδίου.

...Και το πνευματικό φορτίο «του γοργοτάξιδου καραβιού» ξεφορτώθηκε 
στις ακτές τις Αττικής Γης, για να μεταφερθεί στα Γραφεία της Ε.Ε.Λ. στην 
Αθήνα (Ζωοδόχου Πηγής 2-4), ώστε να δοθεί αυτό το πνευματικό χρυσάφι 
στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδι κού και να τυπωθεί και να κυκλο-
φορήσει το 200ό τεύχος της «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΙΑΣ».

Δίκαιο είναι και ειλικρινής επιθυμία του γράφοντα είναι, να μπορούσε 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 11

να γράψει «δύο λόγια» για το έργο κάθε λογοτέχνη, που με την αξιόλογη 
πνευματική του δουλειά συνέ βαλε στην ολοκλήρωση του 200ού τεύχους 
της «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ». Ανα γνωρίζω όμως ότι αυτό εί-
ναι από δύσκολο ως αδύνατο.

Ας μου επιτραπεί, ως Ηπειρώτης, να κάνω μια απλή αναφορά στα ονό-
ματα των Ηπει ρωτών λογοτεχνών, που συμβαίνει να γνωρίζω, ζητώντας 
συγγνώμη από όσους αθέλητα παραλείπω, και τα έργο τους, που περι-
λαμβάνονται στο 200ό τεύχος της «Λ.Δ».

Ήτοι:
1. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ, από Πέτα-Άρτας: «Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗ-

ΜΙΟΥΡΓΊΑ στο χρόνο και χώρο».
2. ΤΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από Θεσπρωτικό Πρέβεζας: «Δια-

κόσια (!!!) τεύχη “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣ”».
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΙΑΛΛΑ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ, από Ιωάννινα: «Τιμή στην 

«Ένωση Ελ λήνων Λογοτεχνών με τη Λογοτεχνική Δημιουργία».
4. ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΩΛΗΣ, από Αρτα: «Λογοτεχνική Δημιουργία».
5. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΛΩΤΑ, από Άγναντα Άρτας: «Ξενιτεμένο Ελληνό-

πουλο της επο χής μας».
6. ΚΙΜΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ, από Κεντρικό Άρτας: «Μπαμπαλής ο τέ-

λειος εραστής».
7. ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΪΔΗΣ, από Δεσποτικό Ιωαννίνων: «Μελέαγρος και 

Αταλάντη, μια τραγωδία στις μέρες μας».
8. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΖΟΚΑ-ΖΗΣΗ, από Καμαρίνα Πρεβέζης: «Περσέας 

και Ανδρομέδα».
9. ΠΑΝΟΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, από Μελλιγγούς Ιωαννίνων: «Προσμονή».

10. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, από Κρυσταλλοπηγή Παραμυθιάς: «Ένα 
αστέρι πέφτει».
11. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ, από Πολύγυρο Ιωαννίνων: «Οι κληρο-

νόμοι».
12. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΦΑ, από Ιωάννινα: «Πού είναι η ευτυχία;». 
13. ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ, από Θεοδώριανα Άρτας: «Ξημερώνει».
14. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΤΟΒΑΣ, από Ιωάννινα: «Ειρήνη».
Κλείνοντας αυτό το Σημείωμα θα ήθελα μέσα από τα τρίσβαθα της καρ-

διάς μου να ευ χαριστήσω και να συγχαρώ όλους αυτούς, που μας πρόσφε-
ραν αυτή τη ζωηφόρο πνευ ματική τροφή σε χρόνους πνευματικής ανομβρίας 
και να ευχηθώ σ’ όλους υγεία και δύναμη για να μπορούν να συνεχίσουν να 
παράγουν πνευματικό έργο και να το προσφέ ρουν απλόχερα στην Ελληνική 
Κοινωνία. Και τούτο, διότι προσωπικά ανήκω, σε εκείνους, που πιστεύουν 
ότι οι Λογοτέχνες δεν γράφουν μόνο για τον εαυτό τους. Γράφουν και για 
την Κοινωνία, που σήμερα τους έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ!
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ΣΤΟ  ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

                                 Γιώργος Σπ. Μουσελίμης

Απλός είναι σαν άνθρωπος, στη νόηση, βιβλίο
που κρύβει μέσα θαλπωρή, της σκέψης μεγαλείο
βιβλιοθήκη μάθησης, γνώσης είναι σχολείο
πανεπιστήμιο μόρφωσης, και εύρεσης αρχείο.

Μελίρης κι ολιγόλογος, καθηγητού προσόντα
αποδεχτός φιλόλογος κι ο λόγος του Τζοκόντα,
φιλόσοφος στην έκφραση και ποιητής με ρήση,
διάνοια στην έκθεση, της τέχνης είναι βρύση.

Πολλά ’ναι τα χαρίσματα που σε διέπουν Τζόκα
είναι γραμμάτων κτίσματα, βγαίνουν μπροστά και πρώτα·
λεβέντης στο παράστημα, του Πνεύματος μπροστάρης,
της νόησης ανάστημα και της γραφής λυράρης.

Θαύμασα την απλότητα, τη σύνεση στη λέξη,
του ήθους την οντότητα της συλλαβής τη φέξη·
στέκεις ψηλά εις τη δομή, θέμελο είσαι γνώσης,
στης κόλλας τη διαδρομή, τ’ άγραφα να λυτρώσεις.

Γέννημα και κουνάρημα και της Ηπείρου θρέμμα
δώριζε σ’ όλους άρωμα και δυόσμο στον καθένα,
ανέβα σε βουνοκορφές και σε λαγκάδια πέρνα
της επινόησης μορφές με το ρακί σου κέρνα.

Σε σένα πρέπουν εύσχημα, λουλούδια να χαρίσουν
ευγνωμοσύνης έπαινοι και τύμβο να σου στήσουν
για να θυμούνται οι τωρινοί κι άλλοι που θα περάσουν,
πως αν οργώνουν με γυνί, κάτι μπορούν να φκιάσουν.

Ν’ αφήσουν πίσω μια σποριά για παρακαταθήκη
κληρονομιά όμως βαριά, κάτι σαν διαθήκη.
Λευτέρη μου σε διάβασα, για λίγο ίσως χρόνο
κι είδα πως για τον άνθρωπο έχεις μεγάλο πόνο.

Να ’σαι καλά και να ’χεις γεια, να ’χεις δικούς κοντά σου,
να ’χεις του κόσμου τα καλά κι ό,τι ποθεί η καρδιά σου,
ζήσαι τη ζήση παστρικιά, έχει το ξέρω κόπους
της διανόησης προικιά, μοίραζε στους ανθρώπους!...
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ»

Το θεατρικό έργο «Η κρίση του Ορέστη», γραμμένο από το μέλος της Ένωσης, 
νομικό και θεατρικό συγγραφέα Σταμάτη Βασιλάκο, ετοιμάζεται ν’ ανέβει στο 
θεατρικό σανίδι της αίθουσας ΧΑΝ (Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος όροφος), 
την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 7 μ.μ. Συνεργάστηκαν με την Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών για τη ΔΩΡΕΑΝ αυτή θεατρική παράσταση, οι σπουδα-
στές-Ηθοποιοί της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Μαίρης Τράγκα και ο εγγονός 
της, Σκηνοθέτης και Ηθοποιός Θάνος Περιστέρης. Καλούνται τα μέλη μας να 
την παρακολουθήσουν.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά Αίθουσα Διαλέξεων της Ένωσης, από 100-120 τ.μ.,  
στον 1ο, 2ο, 3ο όροφο, που θα βρίσκεται ανάμεσα στο τετράγωνο των οδών:  
Σόλωνος-Ομήρου-Σταδίου-Αιόλου-Πατησίων και Καποδιστρίου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Ένωσης, 210-3819571, καθημερινά.
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Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και οι εκδόσεις «ΑΓΓΕΛΑΚΗ», την Τετάρτη 14/12/2016 το βράδυ, 
στην αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» (Γενναδίου 8), παρουσίασαν τα δύο μυθιστορήματα «ΟΙ 
ΑΡΤΙΟΙ», «Και η καμπάνα συνέχισε πένθιμα» του Γιάννη Κ. Τσώλη, μέλους της Ένωσης και της 
Εταιρίας. Χαιρέτισε ο Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος της Εταιρίας, και μίλησαν ο Λευτέρης Β. 
Τζόκας, Πρόεδρος της Ένωσης και η Ελένη Συκά-Κοντόζογλου, μέλος της Εταιρίας. Οι κυρίες 
Αλεξάνδρα Βαϊτση-Βάκρου και Κατερίνα Ντούγκα-Κοντοπούλου, μέλη της Εταιρίας, διάβασαν 
κείμενα. Συντόνισε ο Σπύρος Αυλωνίτης, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας και στο πιάνο ο Γ. Μαρι-
νάκης, Γεν. Γραμματέας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι εκδόσεις «ΑΓΓΕΛΑΚΗ» σε συνεργασία με την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, τη Δευτέρα 
21/11/2016 το βράδυ, στην αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» (Γενναδίου 8) παρουσίασαν τα έργα 
«Για πάντα εδώ» και «Άλυκες παπαρούνες» της ποιήτριας Βαλεντίνας Μπατσάλ, μέλος της Ένω-
σης. Χαιρέτησε ο Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, και μίλησαν 
ο Λευτέρης Β. Τζόκας, Πρόεδρος της Ένωσης, Ιωάννα Αντωνοπούλου, Φιλόλογος, μέλος της 
Ένωσης, και Τάκης Παπαδημητρίου, πρ. Γεν. Γραμματέας της Ένωσης. Απαγγελίες έκαναν οι 
ηθοποιοί: Ζωή Τριανταφυλλίδη και Βαλεντίνα Φυλακτού. Την εκδήλωση συντόνισε η Άννα 
Μπουρατζή, Ειδ. Γραμματέας της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, και πιάνο έπαιξε ο Γιώργος 
Μαρινάκης, Γεν. Γραμματέας της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες, Δεσποινίδες
και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αγαπητές φίλες
και αγαπητοί φίλοι,

Ευτυχισμένη και δημιουργική η χρο-
νιά το 2017 με υγεία και προκοπή σ’ 
όλους. Απολογισμό πεπραγμένων κά-
νουμε σήμερα για το 2016, Οικονομικό 
Απολογισμό για την ίδια χρονιά.

Θα διαβαστεί η Έκθεση της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια θα 
δώσουμε τις ευχές μας και θα κόψουμε 
την Πίτα μας.
Κυρίες και κύριοι,

Αρχίζουμε πρώτα απ’ αυτούς που έφυ-
γαν από τη ζωή τη χρονιά αυτή. Ο Δρ. Δρ. 
Παθολογίας-Πυρηνικής Ιατρικής Απόστο-
λος Ιωάννου Πάσχος. Η σύζυγος του Άρη 
Κανδηλάπτη και ο αδερφός του μέλους 
μας κ. Αθανασίου Παπαθανασίου.

Αιωνία η μνήμη τους. Να κρατήσουμε 
ενός λεπτού σιγή.

Αγαπητά μέλη,

Το 2016 πραγματοποίησε η Ένωση 
πολλές εκδηλώσεις, τόσο στην Ατ-
τική όσο και στην επαρχία με τη 

συνεργασία Πολιτιστικών Φορέων μ’ επι-
τυχία. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι κα-
ταχωρημένες στο περιοδικό μας «Λογο-
τεχνική Δημιουργία» του έτους 2016.

Ευχαριστούμε τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης που είναι πάντα 
παρόντα να βοηθήσουν, για να πάει το 
Σωματείο ένα βήμα μπροστά. Από την 
Αντιπρόεδρο κα Πολυξένη Γιάχου, τον 
Γεν. Γραμματέα Απόστολο Φορλίδα, την 

Ο Πρόεδρος Λευτέρης Β. Τζόκας
έκανε τον Απολογισμό Δράσης Διοικ. Συμβουλίου

της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ για το 2016

Ταμία κα Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, τον 
Κοσμήτορα Λεωνίδα Χαζίρογλου, την 
Έφορο Βιβλιοθήκης κα Άννα Μοσχονίδου 
και τον Γιάννη Τσούτσια, που είναι σε 
κάθε Δ.Σ. Ευχαριστούμε το Πειθαρχ. Συμ-
βούλιο, τον Πρόεδρο Τάσο Τύμη και τα 
μέλη. Ακόμα την τριμελή Εξελεγκτική 
Επιτροπή, από τους Αγαθοκλή Παναγού-
λια, Γιώργο Τύμη και Δημήτρη Τριάντο. 
Οι εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματί-
σει, πραγματοποιήθηκαν. Το περιοδικό 
«Λ.Δ.», με σύμβουλο έκδοσης τον πρ. Γεν. 
Γραμματέα Τάκη Παπαδημητρίου και τη 
Συντακτική Επιτροπή, παίρνουμε σε κάθε 
τεύχος τα εύσημα των αναγνωστών μας. 
Το περιοδικό έγινε σύγχρονο και λειτουρ-
γικό με τις αναφορές στις δραστηριότη-
τες του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
μελών της Ένωσης. Τη χρονιά του 2017 θα 
πραγματοποιηθούν οι Μουσικοί Διαγωνι-
σμοί με υπεύθυνο τον μουσικό-μαέστρο, 
μέλος μας Νίκο Χριστοδουλή, με υψηλής 
στάθμης Μουσική Επιτροπή από Καθηγη-
τές της Μουσικής, στις 17/2, στο θέατρο 
Άννα-Μαρία Καλουτά. Και οι Λογοτεχνικοί 
Διαγωνισμοί Παιδιών και Εφήβων με υπεύ-
θυνη την ταμία Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου 
και άμεση βοηθός και στους δύο διαγωνι-
σμούς (Μουσικός και Λογοτεχνικός) θα εί-
ναι η αντιπρόεδρος κ. Πολυξένη Γιάχου. 
Αυτός θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2017 στις 
6.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού 
Μουσείου, με Κριτική Επιτροπή, εκπαιδευ-
τικούς από την Ελλάδα και Κύπρο.

Τα περισσότερα μέλη μας, τη χρονιά 
που πέρασε, έκαναν παρουσιάσεις έργων 
τους που κυκλοφόρησαν, σε διάφορες αί-
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θουσες και παραβρέθηκαν μέλη μας. Οι 
εκδηλώσεις αυτές είναι γραμμένες στις 
σελίδες του περιοδικού. Ονομαστικά ανα-
φέρουμε: Η Κωνσταντίνα Ρεμπή, Γιάννης 
Τσούτσιας, Βαλεντίνα Μπατσάλ, Κων-
σταντία Φαγαδάκη, Μιχάλης Χρυσοχόου, 
Γιάννης Τσώλης, Θύμιος Ποντίκης, Άννα 
Τσεκούρα, Αριστογείτων Χαραλαμπάκης 
κ.ά. Ο Ευάγγελος Σπανδάγος συνεχίζει 
κάθε μήνα τις σπουδαίες ομιλίες του στο 
Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Ευριπίδου 12) και 
τις εβδομαδιαίες (κάθε Πέμπτη) ωριαίες 
τηλεοπτικές εκπομπές στον Η.Τ.V. Στην 
Παιανία Αττικής ο φιλόλογος-συγγραφέας 
Νίκος Κακαϊδής μίλησε με θέμα: «Θυμού-
μαστε και τιμούμε τους Ηπειρώτες Ευερ-
γέτες» σε κοινή εκδήλωση της Ένωσης με 
τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο 
Ηπειρωτών.

• Η αρχαία τραγωδία «Προμηθέας 
Δεσμώτης» του Αισχύλου σε θεατρική 
απόδοση-μετάφραση από τον Γιώργο 
Κλήμη, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής, ανεβάστηκε στο θέατρο Κολωνού 
και στο κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερ-
κούρη» Γλυφάδας με τη συμμετοχή του 
Κων/νου Παπαλεωνίδα, ερασιτέχνη ηθο-
ποιού, μέλους της Ένωσης.

• Στη Σίφνο, στα 24α ΓΡΥΠΑΡΕΙΑ, που 
διοργανώνει η κ. Ουρανία Καλογήρου, εκ-
δότης της αρχαιότερης ελληνικής εφημε-
ρίδας «ΣΙΦΝΟΣ», στο Ταξιαρχάκι Απολ-
λωνίας, μίλησε η κ. Λεμονιά Αντ. Μπα-
στιάνου, αρχαιολόγος, φιλόλογος, λογοτέ-
χνης με θέμα: «Σίφνος: Κυκλάς Μινωική 
Πελασγομυκηναϊκή» μ’ επιτυχία.

• Ξεχωριστή επιτυχία είχε η παρουσί-
αση των δύο βιβλίων «Σάμος Αγαπη-
μένη» και «Πάτμος Ευλογημένη» στη 
Στοά του Βιβλίου (27/5/2016) του ιατρού 
καρδιολόγου, αντ/γου ε.α. Άρη Χαραλα-
μπάκη, Προέδρου της Εταιρίας Ιατρών-
Λογοτεχνών, από εκλεκτούς ομιλητές.

• Oι εκδηλώσεις στο ΑΡΑΧΘΕΙΟ ΘΕ-
ΑΤΡΟ Παλαιοχώρι-Σκούπας-Τζουμέρκων, 
για δέκατη χρονιά, έχουν εδραιωθεί στη 
συνείδηση των φαν θαυμαστών, του ζεύ-
γους Ηλία Νάστου, αντιναυάρχου ε.α., 
ιατρού-γαστρεντερολόγου και της κας 
Ρίτας Μυστακοπούλου, από 7-12/8/2016, 
με τα υψηλού επιπέδου δρώμενα που 
παρουσιάζουν. Εύγε!...

• Ο Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτε-
χνών Ελλάδος «Ο ΑΠΕΛΛΗΣ», με πρό-
εδρο το μέλος της Ένωσης κα Καίτη 
Τύμη, το 2016, παρουσίασαν ομαδικά τα 
έργα τους σε πολλά Αθηναϊκά Στέκια κι 
εμείς τις θαυμάζουμε και τις ζηλεύουμε, 
για τα υψηλά επιτεύγματά τους, όλες τις 
κυρίες καλλιτέχνες-ζωγράφοι-ποιήτριες, 
μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

• Στη Β. Ήπειρο ταξιδεύει κατ’ έτος 
από το 2002 ο Αγαθοκλής Παναγούλιας, 
μέλος μας, ιστορικός συγγραφέας κι ερευ-
νητής, που ανέδειξε το Νεκροταφείο Βου-
λιαρατίου. Έτσι, στις 26-28 Οκτωβρίου 
και φέτος, μαζί με συγγενείς νεκρών 
στρατιωτών του έπους 1940, που συμμε-
τείχαν, εκπροσώπησε την Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών και κατέθεσε στεφάνι.

• Στο Ναυτικό Φιλολογικό Μνημόσυνο 
που έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2016, από 
τη «Λέσχη Αρχιπλοιάρχων» και την 
Ένωση, μίλησαν για τον Νικόλα Κωστάρα 
(η έφορος της βιβλιοθήκης κα Άννα Μο-
σχονίδου), για τον Ιωάννη Παπαδόπουλο 
(ο κάπταιν Φρίξος Δήμου) και για τον 
Αριστείδη Πετρόπουλο (ο κάπταιν Πάνος 
Μηνόγιαννης). Υπενθυμίζουμε ότι οι θα-
νόντες ήταν μέλη και των δύο σωματείων. 
Χαιρετισμό έκαναν οι Πρόεδροι (Λέσχης) 
κάπταιν Μαρίνος Τσάμης και της (Ένω-
σης) Λευτέρης Β. Τζόκας.

• Στη γενέτειρά του (Αυλώνα-Κυπαρισ-
σίας) τίμησαν τον λαογράφο-λογοτέχνη 
Δημήτρη Ι. Κολέτσο, σε ειδική εκδήλωση 
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οι πολιτιστικοί φορείς της Τριφυλίας. 
Εκλεκτοί ομιλητές έκαναν αναφορές στο 
σημαντικό έργο του τιμώμενου, μέλος της 
Ένωσης, που είναι συγκεντρωμένο σε έξι 
(6) τόμους. Συγχαρητήρια!...

• Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 7 Αυγούστου 2016 στο Θεσπρωτικό-
Πρέβεζας, σε κοινή εκδήλωση του Περι-
βαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου και 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, είχε 
θέμα: «Συγγραφείς από τη Λάκκα 
Σούλι και τα βιβλία τους», που ομιλη-
τής και ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο πρ. 
Γεν. Γραμματέας Τάκης Παπαδημητρίου. 
Ήταν εκεί πολλά μέλη της Ένωσης από 
τις γύρω περιοχές και ο έμπειρος και 
ικανότατος, ταλαντούχος συνεργάτης 
του περιοδικού «Λογοτεχνική Δημιουρ-
γία» (σύμβουλος έκδοσης), ανέδειξε την 
Ένωση στην περιφέρεια.

Στη Στοά Βιβλίου με την έναρξη του 8ου 
Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαί-
δευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), που είχε θέμα: 
«Το “τι” και το “πώς” στην Αγωγή, στη 
Διδασκαλία, στην Έρευνα και στη Μά-
θηση: Ακούω και ξεχνώ-βλέπω και θυμά-
μαι-κάνω και καταλαβαίνω», ενώπιον της 
Πανεπιστημιακής, Εκκλησιαστικής Κοι-
νότητας, βραβεύτηκαν δύο μέλη της Ένω-
σης την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, κ. Αθα-
νάσιος Ε. Παπάς, Ομότ. Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Αθηνών, απένειμε στον Πρόε-
δρο της Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα και τον 
Σχ. Σύμβουλο Χρήστο Γκόντζο. Μεστά πε-
ριεχομένου ήταν τα ευχαριστήρια των με-
λών. Την επόμενη μέρα 19/11/2016, από τις 
8 π.μ. – 8 μ.μ., στις αίθουσες του ξενοδο-
χείου ΤΙΤΑΝΙΑ έγιναν εκατόν πενήντα 
(150) εισηγήσεις από ισάριθμους ομιλητές. 
Ήταν ένα άκρως επιτυχημένο Συνέδριο.

• Στην Καρύταινα μεταφέρθηκε το 
Καλοκαίρι η 17η Σύναξη των «Λογίων» 
της περιοχής. Οικοδεσπότης ήταν το μέ-
λος της Ένωσης, Καρυτινός συγγραφέας 
Γιάννης Αντωνόπουλος, συν/χος εκπαι-
δευτικός. Δίπλα του ο αειθαλής και 
ακούραστος Μίμης Πρίγγουρης, συγγρα-
φέας, τ. Δ/ντής της Ιστορικής Βιβλιοθή-
κης Ανδρίτσαινας. Εισηγήσεις έκαναν τα 
μέλη της Ένωσης: Στάθης Παρασκευό-
πουλος, Ευάγγελος Γιαννικόπουλος, Πα-
ναγιώτης Χαραλαμπόπουλος κ.ά.

• Η εκδήλωση της Ένωσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 25/11/2016, στη ΧΑΝ, 
είχε επιτυχία, καθώς ανταποκρίθηκαν μα-
θητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου, που συμμετείχαν στο 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό έτους 2014 και 
διάβασαν τα κείμενά τους. Αναμνηστικά 
Διπλώματα της Ένωσης απένειμαν η κ. 
Ιωάννα Χρήστου, αναπληρώτρια Γεν. Δ/
ντρια Υπουργείου Παιδείας και μέλος της 
Ένωσης και άλλα μέλη της Ένωσης.Συγ-
χαρητήρια στις υπεύθυνες του Διαγωνι-
σμού, αντ/δρο κα Πολυξένη Γιάχου και 
ταμία κα Αγάπη Ευθυμιοπούλου.

Η ταμίας της Ένωσης κα Αγαπούλα Ευ-
θυμιοπούλου παρακαλείται να κάνει τον 
οικονομικό απολογισμό για το 2016.

–Από την Εξελεγκτική Επιτροπή να 
διαβάσει την Έκθεση για το 2016 ο Γιώρ-
γος Κλήμης.

–Εγκρίνεται ο Διοικητικός Απολογι-
σμός;

–Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογι-
σμός;

–Απαλλάσσονται τα μέλη του Δ.Σ. 
από κάθε ευθύνη;

Η έγκριση δόθηκε με χειροκροτήματα 
και ανάταση των χεριών.

Σας ευχαριστούμε.
Καλή χρονιά σε όλους το 2017.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πήραμε τις συνδρομές των μελών μας για τα έτη 2016 και 2017. Ο εντός παρεν-
θέσεως αριθμός είναι της διπλότυπης απόδειξης είσπραξης.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2016
Χαραλαμπόπουλος Παν. (169)
Τζαννή Δέσποινα (170)
Αθανασιάδης Νικ. (έτος 2017) (174)
Παπακωνσταντίνου Ιωάν. (έτος 2017) (175)
Παπαδόπουλος Γ.Φ. (έτος 2017) (176)
Τσεκούρα Άννα (έτος 2017) (177)
Γαλάνη Ρούλα (έτος 2017) (178)
Μπρουκούμης Δημ. (έτος 2017) (179)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2017
Τζόκας Λευτέρης (1)
Λαβδιώτης Δημήτριος (2)
Παπαδημητρίου Τάκης (3)
Καραπιπέρης Χρήστος (4)
Μπουρατζής Παναγιώτης (5)
Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα (6)
Κοσμίδης Ιωάννης (7)
Μανιάτη-Σίτα Ελπίδα (8)
Τζιόβας Πάνος (9)
Κολιάβρας Γεώργιος (10)
Ραδίτσας Σπύρος (11)
Δερδελής Δημήτριος (12)
Τσώλης Γιάννης (13)
Καλογιάννη-Περατινού Ιωάννα (14)
Χαζίρογλου Λεωνίδας (15)
Μαυραειδόπουλος Δημ. (16)
Βερβέρη-Κράουζε Μαρία (Γερμανία) (17)
Σβάλμα Τζένη (18)
Βασιλάκος Σταμάτης (19)
Καραγιαννάκος Γιώργος  (20)
Δήμου Φρίξος (21)
Δήμου Μάρω (22)

Χαλκιάς Μιχάλης (23)
Κοντός Σταύρος (24)
Μπανάβου Βάσω (25)
Γιάχου Πολυξένη (26)
Ζολώτα Αγγελική (27)
Παπαλιάκου Δήμητρα (28)
Μασούρης Δημήτρης (29)
Παπαλεωνίδας Κων/νος (30)
Κοκκινόπουλος Πάνος (31)
Γαβαλάς Γιάννης (32)
Μικέλης Αντώνης (33)
Μπαστιάνου Λεμονιά (34)
Νικολόπουλος Κων/νος (35)
Σταθοπούλου-Βυτόγιαννη Χαρα-

λαμπία (36)
Σπανδάγος Ευάγγελος (37)
Τέμπος Κων/νος (38)
Μπαρτζώκας Κίμωνας (39)
Βουγιουκλάκης Γιώργος (40)
Αντωνόπουλος Γιάννης (41)
Μπουρίτσα-Μουζάκη Ελένη (42)
Παπαζώη Λούλα (Αυστραλία) (43)
Φαλαγκά Ειρήνη (44)
Τριάντος Δημήτρης (45)
Κανδηλάπτης Αριστείδης (46)
Αρμελινός Ελευθέριος (47)
Νίκας Αλέξανδρος (48)
Παπαδημητρίου-Τζιράκη Ζωή (49)
Μπελούλη Παναγιώτα (Καναδάς) (51)
Μίτσελλ Μιλτιάδης (52)
Σουρή-Κοσιώρη Μαρία (53)
Σφακιανάκη Χρυσούλα (54)
Λέρτα-Αθανασέλλου Φιλίτσα (55)
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Αντωνακάκη Ευλαμπία (56)
Παπατόλης Αριστείδης (57)
Τζόκα-Ζήση Φρειδερίκη (58)
Μπαλινάκου Παναγιώτα (έτη 2016 

και 2017) (59)
Θεοδώρου Ιωάννης (60)
Παπαφράγκος Δημ. (61)
Παλαμιανάκης Γιώργης (62)
Ράμμος Κων. (63)
Μερκουριάδου Αρτεμησία (64)
Ρηγόπουλος Ευάγγελος (65)
Κυρδήμος Ιωάννης (66)
Βαρβαρέσσου Ειρήνη (67)
Βογιατζή Άννα (68)
Κηπουρού Δέσποινα (69)
Κηπουρού-Τριανταφυλλίδου Βάσω (70)
Ντόβας Μιλτιάδης (71)
Μπαριτάκη Μαρία (73)
Τζιτζής Βασίλης (74)

Δώρος (Κων. Θεοδωρόπουλος) (75)
Μουσελίμης Γιώργος (76)

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Η κα Ελένη Μπουρίτσα-Μουζάκη κατέ-
θεσε στη μνήμη της κόρης της Ντέμις, 
το ποσό των 50 €. για την ενίσχυση του 
ταμείου της Ένωσης (42)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Πάτσαλος Κων/νος (αγορά αίθου-

σας) (171) 100 €
Θεοδωρόπουλος Κων, (δώρος) 

(172, 173 και 75) 
Μπανάβου Βάσω (25) 50 € 
Παπαλεωνίδας Κων/νος (30) 20 € 
Ανώνυμη (50) 50 €
Μπελούλη Παναγιώτα (51) 50 €
Παπαϊωάννου Ιωάννης (72) 10 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
  χρόνια πολλά
 και καλή χρονιά το 2017,
   ευτυχισμένα

Η προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διατήρηση και διάσωση της πνευ-
ματικής ιδέας της Ένωσής μας, που μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο από το 1930 
έως σήμερα είναι η παρακαταθήκη μας. Η ανταπόκριση όλων μας θεωρείται ανε-
κτίμητη με την παρουσία σας. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η μοναδική πηγή εσό-
δων μας είναι η ετήσια συνδρομή των μελών μας κι απ’ αυτή τη συνεισφορά εξαρ-
τάται, η έκδοση του περιοδικού, οι λειτουργικές ανάγκες κ.λπ., η συνέχιση γενικώς 
του έργου μας. Η στήριξη όλων μας είναι πολύτιμη, ανεξάρτητα από το ύψος της.

Το Δ.Σ. της Ένωσης
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Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 
2017 στις 6:30 το απόγευμα πραγ-
ματοποιήθηκε, στην κατάμεστη 

αίθουσα Θεάτρου του Πολυχώρου του 
Δήμου Αθηναίων, «Άννα και Μαρία Κα-
λουτά» (Τιμοκρέοντος 6α, Ν. Κόσμος),  η  
απονομή των Τιμητικών Διακρίσεων του 
2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μου-
σικού Διαγωνισμού Μελοποίησης έργων, 
Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία 
(Soundtrack), για Παιδιά και  Εφήβους, 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχο-
λικού έτους 2016-2017.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Λευ-
τέρης Β. Τζόκας απηύθυνε σύντομο χαι-
ρετισμό στους παρευρισκόμενους, τονί-
ζοντας πως η διοργάνωση του Μουσικού 
Διαγωνισμού αποτελεί έμπρακτη από-
δειξη της αγάπης και του ενδιαφέροντος 

Απονομή Τιμητικών Διακρίσεων Μουσικού Διαγωνισμού 2017

της Ένωσης για την αισθητική καλλιέρ-
γεια των παιδιών και  των εφήβων. Ευ-
χαρίστησε τον Οργανισμό Πολιτισμού-
Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθη-
ναίων (ΟΠΑΝΔΑ), και ιδιαίτερα τον τέως 
Πρόεδρο κύριο Χρήστο Τεντόμα και τον 
νυν κύριο Κωνσταντίνο Μπιτζάνη για τη 
δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας Θεά-

Ο Μίμης Πλέσσας στο πιάνο.
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τρου του Πολυχώρου «Άννα και Μαρία 
Καλουτά». Στη συνέχεια, ευχαρίστησε 
τον μαέστρο και συνθέτη, μέλος της 
Ένωσης, Νίκο Χριστοδουλή, Πρόεδρο 
της Κριτικής Επιτροπής του Μουσικού 
Διαγωνισμού και την εκπαιδευτικό Πο-
λυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρο της Ένω-
σης, για τη σημαντική συνεισφορά τους 
στην πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. 
«Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών – τόνισε 
ο ομιλητής – τιμά σήμερα τον διακεκρι-
μένο μουσικοσυνθέτη διεθνούς αναγνώ-
ρισης, Μίμη Πλέσσα, που σε λίγο θα του 
απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο Πνευμα-
τικής Αξίας Α΄ Τάξεως μετά Διπλώματος, 
για την τεράστια προσφορά του στην 
Ελληνική Μουσική, το Ελληνικό Τρα-
γούδι, την Επιθεώρηση, το Θέατρο, τον 

Ελληνικό Κινηματογράφο, τον Πολιτισμό 
και  το Διεθνές Πεντάγραμμο».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόε-
δρος της Κριτικής Επιτροπής του Διαγω-
νισμού, μαέστρος και συνθέτης-μέλος 
της Ένωσης  Νίκος Χριστοδουλής, ο 
οποίος ευχαρίστησε όλους τους μαθητές 
που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό για 
το χρόνο που αφιέρωσαν στις μουσικές 
τους δημιουργίες. Ζήτησε από τους πα-
ρευρισκόμενους να τους χειροκροτήσουν 
για τις ιδέες τους και εξέφρασε το θαυ-
μασμό του για το κάθε έργο ξεχωριστά. 

Όπως επισήμανε: «Κάθε μαθητής και 
κάθε μαθήτρια, ψάχνοντας στο σακου-
λάκι με τις δώδεκα νότες, συμπλήρωσε 
το δικό του μοναδικό παζλ»! Επιπλέον, 
εστίασε στην προσωπικότητα και το τε-
ράστιο έργο του Μίμη Πλέσσα και ανα-
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φέρθηκε σε παλαιότερες συνεργασίες 
τους. Ακολούθησε σύντομη αναφορά στη 
ζωή και στο έργο του Μίμη Πλέσσα από 

το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Από-
στολο Φορλίδα, ο οποίος τελειώνοντας 
κάλεσε στη σκηνή το μουσικοσυνθέτη 

Μίμη Πλέσσα για την απονομή του Χρυ-
σού Μεταλλίου.

Την απονομή έκανε ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Λευτέρης Β. Τζόκας μαζί με τον 
Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του Δι-
αγωνισμού μαέστρο Νίκο Χριστοδουλή. 
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Μετά την απονομή, κατασυγκινημένος ο 
Μίμης Πλέσσας, ευχαρίστησε το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ένωσης για την από-
φασή τους να τιμηθεί με το Χρυσό Με-

τάλλιο και έπαιξε στο πιάνο  το τρα-
γούδι «Άγαλμα» από το θρυλικό «Δρόμο» 
των Μίμη Πλέσσα - Λευτέρη Παπαδό-
πουλου, το οποίο αφιέρωσε στον παρευ-
ρισκόμενο Γιώργο Τσούκαλη.

Ακολούθησε αφιέρωμα με τραγούδια 
του Μίμη Πλέσσα που επιμελήθηκε ο Νί-
κος Χριστοδουλής και ερμήνευσαν ο 
Γιάννης Καρατζάς, η Χριστιάνα Σιόκα, η 

Άννα Καπόνε-Πάπας και η μαθητική χο-
ρωδία  του 90ού Δημοτικού Σχολείου 
Αθηνών. Το τραγούδι «Θαλασσιές χά-
ντρες», του Μίμη Πλέσσα χόρεψαν μαθή-
τριες της σχολής χορού «Εν χορώ» της 
Δέσποινας Λαμπρινίδου, ενώ η ίδια χό-
ρεψε το τραγούδι «Άνοιξε πέτρα».

Κατά την έναρξη της Τελετής Απονο-
μής των Βραβείων, που συντονίστηκε 
από την Αντιπρόεδρο της Ένωσης Πολυ-
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ξένη Γιάχου, την Ταμία Αγαπούλα Ευθυ-
μιοπούλου και τον Κοσμήτορα Λεωνίδα 
Χαζίρογλου, η αντιπρόεδρος ευχαρί-
στησε τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

που έφεραν εις πέρας το δύσκολο έργο 
της αξιολόγησης αλλά και τους συμμε-
τέχοντες μαθητές, διακριθέντες και μη, 
ανεξάρτητα από σειρά διάκρισης, διότι 

εκφράστηκαν με τη μουσική τους και 
μοιράστηκαν μαζί μας τα έργα τους. Τέ-
λος, προέτρεψε τους διακριθέντες να χα-
ρούν με τη διάκριση, μακριά από κάθε 

έπαρση και να συνεχίσουν να δημιουρ-
γούν. Τελειώνοντας κάλεσε τον Πέτρο 
Αυγερινό, διακριθέντα του Μουσικού Δι-
αγωνισμού σχολικού έτους 2014-2015 να 
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ερμηνεύσει δύο δικά του τραγούδια. 
Επίσης, δικά του τραγούδια ερμήνευσε 
ο τραγουδοποιός Γιάννης Νικολάου. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πα-

ρουσίασαν τα βραβευμένα έργα τους ο 
μαθητής της Στ΄ τάξεως Δημοτικού 
Έντμοντ Κόνα «Τα παιδιά» και ο μαθη-
τής Γυμνασίου Γιώργος Μιχαηλίδης «Πό-

λεμος είναι…», που είναι μελοποιημένο 
ποίημά του, βραβευμένο στο Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό της Ένωσης, σχολικού 
έτους 2014-2015.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μουσι-
κοί: Δημήτρης Γαλατίδης, (κιθάρα), Σω-
κράτης Μπέμπης (καχόν), Θαλής Τρια-
νταφύλλου (πιάνο), Γιώργος Ντάρας 
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(πιάνο), Σταύρος Τζιτάνος (κιθάρα), 
Παύλος Μαστρογιαννόπουλος (κιθάρα) 
Κωνσταντίνος Γαλατούδης (μπουζούκι) 
και ο μαέστρος Νίκος Χριστοδουλής 
(κρουστά). 

Ακολούθησε η  απονομή Βραβείων και 
Επαίνων στα είκοσι οκτώ (28) διακριθέ-
ντα έργα του Διαγωνισμού και των τριών 

ειδικών βραβείων 
στους μαθητές και 
τις μαθήτριες που 
συμμετείχαν στην 
εκτέλεση έργων με-
λοποιημένων και 
ενορχηστρωμένων 
από εκπαιδευτι-
κούς.

Στην τελετή τί-
μησαν με την πα-
ρουσία τους οι: 
Λουκίλα Καρρέρ-
Πλέσσα, κύριος 
Γιώργος Τσούκα-
λης  με τη σύζυγό 
του, ο κύριος Γ.  
Μιχαηλίδης, ο τέως 
Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Κοινότητας 
Αλεξανδρείας κύ-
ριος Ιωάννης Σιό-

κας μετά της συζύγου του, ο Δήμαρχος 
Θάσου κύριος Κώστας Χατζηεμμανουήλ, 
μέλη της Ένωσης που απένειμαν Τιμη-
τικά Διπλώματα στους διακριθέντες, φί-
λοι της Ένωσης, εκπαιδευτικοί,  γονείς 
και κηδεμόνες από όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο που ταξίδεψαν ειδικά για να 
παρευρεθούν στην εκδήλωση.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη μας, Ιερωμένοι, Ιεροψάλτες, ερμηνευτές κ.λπ., που 
ασχολούνται συστηματικά κι έχουν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΩΔΕΙΩΝ της Βυζαντινής, 
Ευρωπαϊκής, Κλασικής, Λαϊκής και Δημοτικής Μουσικής μας, να επικοινω-

νήσουν με το Γραφείο της Ένωσης στο τηλέφωνο 210-3819571. Στην εκδήλωση, που 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα 
της ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 και Ομήρου, 8ος όροφος), η Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών θα τους τιμήσει με Διπλώματα για την προσφορά τους.
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δίνουν δύναμη να 
συνεχίσουμε τους 
Διαγωνισμούς.
• Τους γονείς και 
κηδεμόνες σας που 
έκαναν νόημα της 
ζωής τους την πρό-
οδό σας και σή-
μερα  σας καμαρώνουν με τον τάλαντον 
της μουσικής που αναδεικνύεται από τα 
έργα σας που θα διακριθούν.
• Τους εκπαιδευτικούς σας που οδήγησαν 
τα βήματά σας για το μουσικό ανέβασμά 
σας και εκπλήρωσαν το καθήκον τους, σε 
μια εποχή όπου αμφισβητούνται οι αξίες 
και τα ιδανικά, εσείς να βάζετε ένα μαξι-
λάρι, ένα ανάχωμα για τον Πολιτισμό μας.
• Για την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών η 
επιτυχία σας μάς γεμίζει ελπίδα και πε-
ρηφάνεια. Δίνει τη δυνατότητα να σας 
συγχαρούμε και να θυμίσουμε σ’ όλους 
ότι έχετε τόλμη κι αυτοπεποίθηση για να 
φτάσετε έως εδώ. Ο Πολιτισμός είναι 
ελευθερία, δημιουργική φιλοδοξία και ευ-
γενής άμιλλα. Εμπνεόμεθα από εσάς και 
τον αγώνα σας γιατί είστε ένα ανεκτί-
μητο κεφάλαιο. Σας ευχόμαστε καλή τύχη 
στη ζωή σας.
• Άφησα τελευταίο τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανι-
σμό Πολιτισμού-Άθλησης και Νεολαίας), του 
Δήμου Αθηναίων, που με την υποστήριξή 
του γίνεται αυτή η εκδήλωση, με την παρα-
χώρηση του Πολυχώρου «Άννα και Μαρία 
Καλουτά». Τον προηγούμενο Πρόεδρό του, 
φίλο, Χρήστο Τεντόμα και τον νυν κ. Κων. 
Μπιτζάκη, που ευχαριστώ από καρδιάς.

Σας ευχαριστώ όλους σας.

Αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι.

Ησημερινή εκδήλωση είναι αφιε-
ρωμέση στα παιδιά και εφήβους 
που συμμετείχαν με μουσικά 

κομμάτια στο Διαγωνισμό της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών, απ’ την Ελλάδα 
και Κύπρο το έτος 2016-2017. Με ιδιαί-
τερη χαρά σας καλωσορίζουμε! Τιμάτε 
την Ένωση με την επιτυχία σας αυτή. 
Θέλω να σας ευχαριστήσω ως Πρόεδρος. 
Επίσης ευχαριστώ τον διακεκριμένο 
Μουσικοσυνθέτη διεθνούς αναγνώρισης 
Μίμη Πλέσσα, που σε λίγο θα του απο-
νεμηθεί από την Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, το Χρυσό Μετάλλιο Πνευ-
ματικής Αξίας Α΄ Τάξεως μετά Διπλώ-
ματος, για την τεράστια προσφορά του 
στην ελληνική μουσική, το ελληνικό τρα-
γούδι, την επιθεώρηση, το θέατρο, τον 
ελληνικό κινηματογράφο, τον πολιτισμό 
και το διεθνές πεντάγραμμο. Οι ευχαρι-
στίες αυτές, μαζί με τις ευχές μας για 
υγεία, δύναμη, προσωπική και οικογενει-
ακή, είναι γιατί αγαπήσαμε περισσότερο 
μαζί του την Ελληνική Μουσική, μας τα-
ξίδεψε και ονειρευτήκαμε.
• Ευχαριστούμε το μέλος μας, Μουσικό 
και Μαέστρο Νίκο Χριστοδουλή, που με 
την Αντιπρόεδρο της Ένωσης, σύζυγό του, 
Πολυξένη Γιάχου, επωμίσθηκαν όλο το 
βάρος και την επιμέλεια της σημερινής 
εκδήλωσης, που θ’ αρχίσει σε λίγο.
• Το σημαντικό επιτελείο των Μουσικών 
μας, που απαρτίζουν την Κριτική Επι-
τροπή, για τη σημερινή επιβράβευση που 
έχει μεγάλη αξία για εμάς, ώστε να στη-
ρίξουν τα όνειρα στα παιδιά και σ’ εμάς 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ Β. ΤΖΟΚΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Κριτικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μουσικού

Διαγωνισμού Μελοποίησης Έργων, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία
(Soundtrack) για Παιδιά και Εφήβους, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

σχολικού έτους 2016-2017

ΗΚριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Χριστοδουλή, 
μαέστρο-συνθέτη-μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και τα μέλη κ. 
Γιάννη Φίνα - Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ, κ. Τάκη Φίνα - Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ, 

κ. Αλέξανδρο Καψοκαβάδη εκπαιδευτικό-μουσικό, κ. Νικόλαο Καζαμία εκπαι-
δευτικό-μουσικό, κ. Θαλή Τριανταφύλλου συνθέτη, κ. Άννα Καπόνε-Πάπας μου-
σικό και κ. Αριστοτέλη Φέστα μουσικό, ύστερα από την ατομική ακρόαση και 
αξιολόγηση των υποβληθέντων προς κρίση μουσικών έργων μελοποίησης ποίησης, 
ενορχήστρωσης και μουσικής για ταινία (soundtrack), που δημιουργήθηκαν μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, συνεδρίασε κατόπιν προσκλήσεως του Προέ-
δρου της μαέστρου κ. Νίκου Χριστοδουλή μέλους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, τη Δευτέρα 23  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ., στη Στέγη της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4,  β΄ όροφος) για την εξαγωγή των απο-
τελεσμάτων και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Άννα Καπόνε-Πάπας
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο  με τίτλο «Τα παιδιά», σε ποίηση Άλκη 
Σταμούλη-Βάλιας Γκλούσκο, που ανήκει στον Έντμοντ Κόνα, μαθητή του 90ού 
Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Ο καιρός και ο 
χρόνος», που ανήκει στον Αχιλλέα Δρακωτό, μαθητή των εκπαιδευτηρίων «Ν. Μπα-
κογιάννη».
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Τα παιδιά», που ανήκει στον 

Έντμοντ  Κόνα, μαθητή του 90ού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Άννα Καπόνε Πάπας
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, στο έργο  με τίτλο «Πόλεμος είναι…», που ανήκει 

στον Γιώργο Μιχαηλίδη, μαθητή της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, για 
τη μελοποίηση του διακεκριμένου ποιήματός του με τον ίδιο τίτλο στον Λογοτε-
χνικό Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2014.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ στο έργο με τίτλο «Ερωτικό κάλεσμα», σε ποίηση 
Μενέλαου Λουντέμη, που ανήκει στον Αλέξη Χαραλάμπους, μαθητή του Γυμνα-
σίου Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών  Λεμεσού.
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Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «A Fairy’s Lullaby», που ανήκει 
στη Νίκη Μποζίκη,   μαθήτρια του Γυμνασίου Λιαπάδων Κέρκυρας. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Είπα-ξείπα», που ανήκει στον 
Ανδρόνικο Μαλτέζο,  μαθητή του 2ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ στο έργο με τίτλο «Πόλεμος είναι…», που ανήκει 
στον Γιώργο Μιχαηλίδη, μαθητή της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Κλείνω τα μάτια κι ονειρεύ-
ομαι», που ανήκει στον Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μαθητή του Γυμνασίου Πρίνου 
Θάσου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Η μελωδία της ζωής», που 
ανήκει στον Δημήτριο  Παναγιωτόπουλο, μαθητή του 2ου Γυμνασίου Μεταμόρ-
φωσης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ, στο έργο με τίτλο «Ερωτικό Κάλεσμα», που ανή-
κει στον Αλέξη Χαραλάμπους, μαθητή του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας Κάτω 
Πολεμιδιών Λεμεσού, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Φωνή», που ανήκει 
στον Γεώργιο Παπαγιαννακόπουλο, μαθητή του Γυμνασίου Ανδραβίδας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK)  ΓΥΜΝΑΣΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νικόλαος Χριστοδουλής, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Νικό-
λαος Καζαμίας, Αριστοτέλης Φέστας

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «A Fairy’s Lullaby», που ανήκει στη Νίκη Μποζίκη, 
μαθήτρια του Γυμνασίου Λιαπάδων Κέρκυρας.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «First Trip», που ανήκει στον Γεώργιο Μανάκο, μα-
θητή των Εκπαιδευτηρίων Τρικάλων «Αθηνά».

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Absence», που ανήκει στον Ιάσωνα Ζαφειρόπουλο, 
μαθητή του 2ου  Γυμνασίου Παιανίας.  

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Κλείνω τα μάτια κι ονειρεύομαι», που ανήκει στον 
Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μαθητή του Γυμνασίου Πρίνου Θάσου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Χρωματοπωλείο», που ανήκει στην Κωνσταντίνα 
Γ. Κατσαφάνα, μαθήτρια του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Φωνή», που ανήκει στον Γεώργιο Παπαγιαννα-
κόπουλο, μαθητή του Γυμνασίου Ανδραβίδας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MEΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Τάκης Φίνας, Γιάννης Φίνας, Άννα Καπόνε-Πάπας

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Πλούτος», που ανήκει στη Σοφία Αλεξάνδρου, 
μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Παπάγου.
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Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Gala», σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη, που ανήκει στον 
Αθανάσιο Παπαδημητρίου, μαθητή του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Σ’ έναν νέο που αυτοκτόνησε», σε ποίηση Μα-
ρίας Πολυδούρη, που ανήκει στους/στις Βάιο Κουκουλέτσο, Αναστάση Τσι-
ακμάκη, Κωνσταντίνα-Όλγα Κωτούλα, Νικόλαο Παππά,  Παρασκευή Γρη-
γορίου,  Δήμητρα Κωστίκα και Χρυσοβαλάντια Δρούγκα, μαθητές/τριες του 
Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Η φυγή», 
που ανήκει στη Μαρία Γιατράκη, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρα-
κλείου Κρήτης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Το λουλούδι», που ανήκει στον Σοφιανό Παπα-
ευθυμίου, μαθητή του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Το πολύ», σε ποίηση Ανδρομάχης Διαμαντοπούλου, 
που ανήκει στους/στις Αντωνέλλη Βασίλειο, Ευαγγελίδη Θεοδώρα, Ζωπίδου 
Μαλαματένια-Αικατερίνη, Μαδεμλή Κωνσταντίνα, μαθητές/τριες του Γενικού 
Λυκείου Λιμένα Θάσου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Εφήμεροι», σε ποί-
ηση Πινδάρου, που ανήκει στην Καλλιόπη Ζάχαρη, μαθήτρια του 8ου Γενικού 
Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης. 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Γυναίκες του ξεριζωμού, αρχαίες και νέες Τρωά-
δες», που ανήκει στους/στις Αυγέρου Μαρία, Οικονομίδου Αθηνά, Βαλμά Ισμή-
νη-Σωτηρία, Βαλουξή Αλκυόνη-Γαρυφαλιά, Ζήση Δήμητρα, Σακκούλη Δέσποι-
να-Βασιλική, Παπαμήτρου Ελεωνόρα, Αναστασοπούλου Ιωάννα, Καλλέ Μυρ-
σίνη, Λιάτσο Αλέξανδρο, Τούμπλαρη Γεώργιο, Κωνσταντινοπούλου Μιχαηλία, 
Παπαλεξάτου Ανθή, Γκιώνη Σοφία, μαθητές/τριες του 1ου Γενικού Λυκείου 
Πατρών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κριτική Επιτροπή: Νίκος Χριστοδουλής, Θαλής Τριανταφύλλου, Άννα Καπόνε-Πάπας

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Πλούτος», που ανήκει στη Σοφία Αλεξάνδρου, 
μαθήτρια του Λυκείου Παπάγου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Cryptic 
Royale», που ανήκει στον Μιχάλη Πιερή, μαθητή του «Χenion High School» Πα-
ραλιμνίου Κύπρου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο  με τίτλο «Το λουλούδι», που ανήκει στον Σοφιανό Παπα-
ευθυμίου, μαθητή του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Σ’ έναν νέο που αυτοκτόνησε», σε ποίηση Μαρίας 
Πολυδούρη, που ανήκει στους/στις Βάιο Κουκουλέτσο, Αναστάση Τσιακμάκη, 
Κωνσταντίνα-Όλγα Κωτούλα, Νικόλαο  Παππά, Παρασκευή Γρηγορίου, Δή-
μητρα Κωστίκα και Χρυσοβαλάντια Δρούγκα, μαθητές/τριες του Μουσικού 
Σχολείου Τρικάλων.
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Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Η ελπίδα», που ανήκει στον Νικόλαο Σπηλιό-
πουλο, μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Το πολύ», που ανήκει στους/στις Αντωνέλλη Βα-
σίλειο, Ευαγγελίδη Θεοδώρα, Ζωπίδου Μαλαματένια-Αικατερίνη, Μαδεμλή 
Κωνσταντίνα, μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου, που ισοβαθ-
μεί με στο έργο με τίτλο «Somnambulist», που ανήκει στη Δήμητρα Παπαδοπού-
λου, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Δέδυκε μὲν ἀ Σελάννα», που ανήκει στην Καλ-
λιόπη Ζάχαρη, μαθήτρια του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης, που 
ισοβαθμεί με στο έργο με τίτλο «Jurney to Middle Ages», που ανήκει στον Θεόδωρο 
Ζερβούλια, μαθητή του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης.

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

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η ελπίδα», που ανήκει στον Νικόλαο Σπηλιόπουλο, 
μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Mare Nostrum», που ανήκει στη Σοφία Αλεξάνδρου, 
μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Παπάγου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Cryptic Royale», που ανήκει στον Μιχάλη Πιερή, 
μαθητή του «Χenion High School» Παραλιμνίου Κύπρου. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο  με τίτλο «Epic Soundtrack», που ανήκει στον Θωμά Σπαρτινό, 
μαθητή του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Το πολύ», που ανήκει στους/στις Αντωνέλλη Βα-
σίλειο, Ευαγγελίδη Θεοδώρα, Ζωπίδου Μαλαματένια-Αικατερίνη, Μαδεμλή 
Κωνσταντίνα, μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου Λιμένα Θάσου, που ισοβαθ-
μεί με το έργο με τίτλο «Jurney to Middle Ages», που ανήκει στον Θεόδωρο Ζερ-
βούλια, μαθητή του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο έργο  με τίτλο «The curious», που ανήκει στη Μαρία Γιατράκη, 
μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που ισοβαθμεί με στο 
έργο με τίτλο «Somnambulist», που ανήκει στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, μαθήτρια 
του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, στους μαθητές και τις μαθήτριες της χορωδίας και της ορχήστρας 

του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΔΕΛΑΣΑΛ» για τη συμμετοχή τους 
στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάψτε το κοιμητήρι της (χαμένης) Πατρίδας», 
σε ποίηση Θωμά Ακριτίδη, μελοποίηση και ενορχήστρωση Μπάμπη Τραπεζαν-
λίδη, εκπαιδευτικού του σχολείου.
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, στους μαθητές και τις μαθήτριες της ορχήστρας του Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου «Ι.Μ. ΔΕΛΑΣΑΛ» για τη συμμετοχή τους στην εκτέλεση 
του έργου με «The Game of Thrones», σε ενορχήστρωση Μπάμπη Τραπεζανλίδη, 
εκπαιδευτικού του σχολείου.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, στους μαθητές και τις μαθήτριες της χορωδίας και της ορχήστρας 
του Ιδιωτικού Γυμνασίου  «Ι.Μ. ΔΕΛΑΣΑΛ» για τη συμμετοχή τους στην εκτέ-
λεση του έργου με τίτλο «Ανάψτε το κοιμητήρι της (χαμένης) Πατρίδας», σε ποί-
ηση Θωμά Ακριτίδη, μελοποίηση και ενορχήστρωση Μπάμπη Τραπεζανλίδη, 
εκπαιδευτικού του σχολείου.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, στους μαθητές και τις μαθήτριες της ορχήστρας του Ιδιωτικού 
Γυμνασίου «Ι.Μ. ΔΕΛΑΣΑΛ» για τη συμμετοχή τους στην εκτέλεση του έργου 
με «The Game of Thrones», σε ενορχήστρωση Μπάμπη Τραπεζανλίδη, εκπαιδευ-
τικού του σχολείου.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στους μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης Πτολεμαΐδας Καρατέρπο Δημήτρη, Χαζαρίδη Βα-
σίλη, Αμαραντίδη Κωνσταντίνο, Πολιτίδη Χρήστο, Πασχάλη Χρήστο, για τη 
συμμετοχή τους στο μουσικό έργο με τίτλο «Μουσική Ηλιαχτίδα», σε ποίηση και 
μελοποίηση Τσισμαλίδου Αναστασίας, εκπαιδευτικού του σχολείου και ενορχή-
στρωση Ρουμελιώτη Μαρίας. 

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι φέραμε εις πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία 
και δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν 
μέρος στον 2ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Μουσικό Διαγωνισμό Μελοποίησης Ποίη-
σης, Ενορχήστρωσης και Μουσικής για Ταινία (Soundtrack) για Παιδιά και Εφήβους 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχο-
λικού έτους 2016- 2017. 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.

H KΡITIKH EΠITΡOΠH
Ο Πρόεδρος: Νίκος Χριστοδουλής

Τα Μέλη: Γιάννης Φίνας, Τάκης Φίνας, Θαλής Τριανταφύλλου, 
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Νικόλαος Καζαμίας, 

Αριστοτέλης Φέστας, Άννα Καπόνε-Πάπας

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας
Ο Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής Πανελλήνιου και Παγκύπριου

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης, Διηγήματος
και Χρονικού-Μαρτυρίας με ελεύθερο θέμα 

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2016

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

στο Γκόντζο, τακτικό μέλος της Ένωσης, συγχαίρει όλους όσοι έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό αυτό. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αφού μελέτησαν και αξιολόγη-
σαν αντικειμενικά και ο καθένας χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα Ποίησης, 
Διηγήματος και Χρονικού-Μαρτυρίας. Με πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. 
Λευτέρη Β. Τζόκα συνήλθαν τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12η στη Στέγη 
της Ένωσης (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 2ος όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμά-
των και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

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

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Μαλαματένια περιστέρια», με το ψευδώνυμο «ΠΥΓΟΛΑ-
ΜΠΙΔΑ», που ανήκει στην κα Μαρία Μπαριτάκη-Τσίκουλου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Πρώτη βροχή», με το ψευδώνυμο «ΑΡΤΕΜΙΣ», που ανή-
κει στην κα Μάρθα Δήμου και ισοβαθμούν, το ποίημα «Θέλω», με το ψευδώνυμο 
«Πέτρος Λαμπαδάριος», που ανήκει στον κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο και 
το ποίημα «Σήμα κινδύνου», με το ψευδώνυμο «Σειρήνα», που ανήκει στην κα 
Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Αόρατες γέφυρες», με το ψευδώνυμο «Κωνσταντία Ζέ-
φυρου», που ανήκει στην κα Κωνσταντία Φαγαδάκη και ισοβαθμούν, το ποίημα 
«Έρεισμα», με το ψευδώνυμο «ΝΑΣΟΣ», που ανήκει στον κ. Αθανάσιο Αγγέλου 
και το ποίημα «Προσδοκία», με το ψευδώνυμο «Αρεθουσίας», που ανήκει στην 
κα Αγγελική Σταματούκου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Σε βρήκα», με το ψευδώνυμο «Αητός», που ανήκει στον 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 35

Αρχιμανδρίτη π. Μιλτιάδη Μίτσελλ και ισοβαθμούν, το ποίημα «Νέμεσις», με το 
ψευδώνυμο «Περσεφόνη», που ανήκει στην κα Μαριάνα Λυμπέρη και το ποίημα 
«Προσφυγιά», με το ψευδώνυμο «Ο ΕΛΛΗΝΑΣ…», που ανήκει στον κ. Λευτέρη 
Χ. Αρμελινό.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Ω ανθρωπίσκε γίνε ανθρώπιον», με το ψευδώνυμο «Αθά-
νατη Μέδουσα», που ανήκει στην κα Ελένη Καμπά και ισοβαθμούν, το ποίημα 
«Συμπόσιο Πνεύματος», με το ψευδώνυμο «Νικηφόρος», που ανήκει στον κ. Δη-
μήτρη Κολιδάκη και το ποίημα «Τα σήμαντρα θε να γενούν καμπάνες», με το 
ψευδώνυμο «ΑΓΕΡΟΧΡΩΜΟΣ», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Παναγάκο.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Μαρμάρινα αγάλματα», με το ψευδώνυμο «ΙΣΜΗΝΗ», 
που ανήκει στην κα Χρυσή Κωνσταντίνου και ισοβαθμούν, το ποίημα «Τα κο-
νάκια», με το ψευδώνυμο «ΚΡΙΑΚΟΥΡΑΣ», που ανήκει στον κ. Χρήστο Καρα-
γκούνη και το ποίημα «Πώς αντέχεις», με το ψευδώνυμο «Αλέξανδρος Διομήδης», 
που ανήκει στον κ. Γεώργιο Γεωργάκη.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διήγημα «Ένα περιστατικό αλληλεγγύης», με το ψευδώνυμο «Λω-
ξάνδρα», που ανήκει στην κα Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη και ισοβαθμεί, με 
το διήγημα «Ποντίκια», με ψευδώνυμο «Αθάνατη Μέδουσα», που ανήκει στην κα 
Ελένη Καμπά.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διήγημα «Αιδώς Γομοραΐτες αρσενοκοίτες διεφθαρμένοι», με το 
ψευδώνυμο «Παράσχος», που ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Πάτσαλο και ισοβαθ-
μούν, το διήγημα «Η Γη των ονείρων», με το ψευδώνυμο «Ταξιδιώτης», που ανή-
κει στον κ. Γεώργιο Κ. Καραγιαννάκο και το διήγημα «Φ», με το ψευδώνυμο 
«Ισίδωρος», που ανήκει στον κ. Δημήτρη Κολιδάκη.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα «Χορεύοντας οι νεράιδες» με το ψευδώνυμο «Λεωνίδας 
Δαγκλής», που ανήκει στον κ. Σωτήρη Λ. Δημητρίου και ισοβαθμούν, το διήγημα 
«ΑΠΕΙΛΗ», με το ψευδώνυμο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Χ. 
Αρμελινό και το διήγημα «Φάρμακο για τη Μέλπω», με το ψευδώνυμο «Πελέ», 
που ανήκει στον κ. Αλέξανδρο Νίκα.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Το 4ο ΠΤΥΧΙΟ», με το ψευδώνυμο «ΑΥΤΟΛΥΚΟΣ», που 
ανήκει στον κ. Χρήστο Γκούμα και ισοβαθμούν, το διήγημα «Η συνάντηση», με 
το ψευδώνυμο «Μικροσπηλιώτης», που ανήκει στον κ. Λευτέρη Α. Τσιρώνη, το 
διήγημα «Μελίνα και Αχιλλέας», με το ψευδώνυμο «Λία», που ανήκει στην κα 
Αποστολία Βουλτσίδου και το διήγημα «Ένα ψέμμα που δεν ειπώθηκε ποτέ», 
με το ψευδώνυμο «Ναταλία», που ανήκει στην κα Βάσω Τριανταφυλλίδου-
Κηπουρού.
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Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Στου ήλιου τη χάση», με το ψευδώνυμο «Γεώργιος Λα-
μπρινός», που ανήκει στον κ. Γεώργιο Ηλ. Γκούμα και ισοβαθμούν, το διήγημα 
«Της φτώχιας η χαρά», με το ψευδώνυμο «Δεσποσύνη», που ανήκει στην κα Δέ-
σποινα Τζαννή και το διήγημα «Ο Μακεδόνας», με το ψευδώνυμο «Ιωάννα Πα-
λαιολόγου», που ανήκει στην κα Τασούλα Μάρκου.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα «Η ξενιτιά», με το ψευδώνυμο «Ήλιος», που ανήκει στην 
κα Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά και ισοβαθμούν, το διήγημα «ΑΣΠΑ-
ΣΙΑ», με το ψευδώνυμο «Βάια Μπετχαβά», που ανήκει στην κα Αθανασία Λα-
ζαρίδου και το διήγημα «Όταν το βλέμμα μιλά», με το ψευδώνυμο «Μίκα», που 
ανήκει στην κα Μαρία Σουρή-Κοσιώρη.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Αναμνήσεις από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στο 

Παραλίμνι της Κύπρου το 1955 (περίοδος Αγγλικής Κατοχής»), με το ψευδώνυμο 
«ΕΥΑΓΟΡΑΣ», που ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Πάτσαλο και ισοβαθμεί με το 
πόνημα «Ο παπαστάθης», με το ψευδώνυμο «Ο κανείς», που ανήκει στον κ. Γε-
ώργιο Καραγιαννάκο.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «Ο κλεφταρματολικός Αθλητισμός», με το ψευδώνυμο 
«Εύριπος», που ανήκει στον κ. Ιωάννη Καρβελά και ισοβαθμεί με το πόνημα 
«Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά», με το ψευδώνυμο «Βασίλειος Ηλιάδης», 
που ανήκει στον πατέρα Ηλία Μάκο.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο πόνημα «ΑΓΩΝΑΣ», με το ψευδώνυμο «ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ», που ανήκει 
στον κ. Λευτέρη Χ. Αρμελινό. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Το ιστορικό του Ελληνικού Πυροβολικού (Περίοδος 1821-
1914)», με το ψευδώνυμο «ΕΛΛΗΝΙΔΑ», που ανήκει στην κα Δέσποινα Τζαννή.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Τα παιχνίδια της Κατοχής», με το ψευδώνυμο «Ο παπ-
πούς», που ανήκει στον κ. Αντώνιο Μικέλη.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο πόνημα «Στην έρημο Ντέλ Ελ Ζορ», με το ψευδώνυμο «Ναταλία», 
που ανήκει στην κα Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

 1. Στον κ. Ιωάννη Καρβελά, με το ψευδώνυμο «Πίνδαρος», για το ποίημα «Σαν 
μπορούσα».

 2. Στον κ. Δημήτρη Π. Πετρέλη, με το ψευδώνυμο «ΔΙΟΤΙΜΟΣ», για το ποίημα 
«Στους ουράνιους κήπους σου».

 3. Στον κ. Ευθύμιο Ποντίκη, με το ψευδώνυμο «ΙΤΙΩΤΗΣ», για το ποίημα «Ηπει-
ρώτικα τραγούδια».
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 4. Στον κ. Αντώνιο Μικέλη, με το ψευδώνυμο «Θαλασσινός», για το ποίημα «Δάκρυ 
καυτό».

 5. Στον κ. Νικόλαο Αλεξ. Θωμά, με το ψευδώνυμο «Νέστωρ», για το ποίημα «Ασί-
γαστο το φως των Ποιητών μας».

 6. Στον κ. Αλέξανδρο Νίκα, με το ψευδώνυμο «Αλωνάρης», για το ποίημα «Χιονι-
σμένη Κυριακή».

 7. Στην κα Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά, με το ψευδώνυμο «ΦΩΣ», για 
το ποίημα «Ελλάδα, σήκω ψυχή μου!».

 8. Στην κα Ιωάννα Περατινού-Καλογιάννη, με το ψευδώνυμο «Τζοάνα», για το 
ποίημα «Άγνωστες πτυχές».

 9. Στην κα Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού, με το ψευδώνυμο «Ναταλία», για 
το ποίημα «Πατρίδα μου».

 10. Στην κα Σταυρούλα Μυλωνά, με το ψευδώνυμο «Βούλα», για το ποίημα 
«ΟΝΕΙΡΑ».

 11. Στον κ. Μιλτιάδη Ντόβα, με το ψευδώνυμο «ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ», για το ποίημα 
«ΔΩΣΕ».

 12. Στην κα Δέσποινα Τζαννή, με το ψευδώνυμο «Διγενής», για το ποίημα «ΑΚΡΙ-
ΤΑΣ».

 13. Στον κ. Δημήτριο Γιαννακό, με το ψευδώνυμο «Μαγκούφης», για το ποίημα 
«Λακεδαίμονες».

 14. Στον κ. Γιώργο Σπ. Μουσελίμη, με το ψευδώνυμο «Παραμυθιώτης», για το ποί-
ημα «Η γνώση λέει στη νόηση».

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ακράδαντα ότι η Κριτική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, 
που είχε αναλάβει να κρίνει τα κείμενα σε όλες τις κατηγορίες, Ποίησης – Διηγήμα-
τος και Χρονικού-Μαρτυρίας, έφερε σε αίσιο πέρας την αποστολή της, ευσυνείδητα 
και με δικαιοκρισία. Δεν διεκδικεί το έπαθλο του αλάθητου. Εκφράζει από καρδιάς 
τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την ευγενή άμιλλα κι 
έλαβαν μέρος στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης, 
Διηγήματος και Χρονικού-Μαρτυρίας για το 2016.

Αθήνα,12-12-2016

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας     Ο Εισηγητής: Δημ. Παπαδημητρίου

Το Μέλος: Χρήστος Γκόντζος
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Μια φορά και έναν καιρό ζούσε 
ένας βασιλιάς και μια βασί-
λισσα σε ένα παραμυθένιο βα-

σίλειο. Ο βασιλιάς είχε έναν ωραίο γιο, 
που μεγάλωνε μέσα σε πολλούς δασκά-

Νόρμα Παστελίδου
λους, για να μάθει γράμματα και να γί-
νει έξυπνος για να κυβερνήσει το βασί-
λειο.

Στον κήπο του παλατιού ήταν ένα 
σπιτάκι που ζούσε ο κηπουρός με την 
πανέμορφη κόρη του, την οποία έλεγαν 
Αρετή. Η Αρετή ήταν ορφανή από μη-
τέρα και έκανε όλες τις δουλειές του 
σπιτιού, ήταν προικισμένη με πολλά χα-
ρίσματα, ήταν έξυπνη, καλή, ευγενική, 
εργατική και πονόψυχη. Είχε πολλές 
αρετές και σπάνιες χάρες. Η Αρετή κα-
θόταν στο κήπο της και κεντούσε με 
χρυσή κλωστή λουλούδια, πουλιά, πετα-
λούδες και διάφορα άλλα πράγματα 
που της άρεσαν.

Στον κήπο που καθόταν την έβλεπε ο 
γιος του βασιλιά, ο οποίος ήξερε γράμ-
ματα και είχε και αυτός πολλές αρετές. 
Ήταν ευγενικός, εργατικός, έξυπνος και 
φιλότιμος. Έβλεπε κάθε μέρα την Αρετή 
να σκουπίζει, να σιδερώνει, να μαζεύει 
λουλούδια και να στολίζει το μικρό σπι-
τάκι που κατοικούσε με τον πατέρα της. 
Ήταν πάντα χαρούμενη και γελαστή, 
σαν να μην της έλειπε τίποτα. Αυτή η 
συμπεριφορά της  κοπέλας έκανε καλή 
εντύπωση στο βασιλόπουλο, γιατί έβλεπε 
ένα κορίτσι που στερείτο τα πάντα και 

Η Αρετή
εν τούτοις ήταν χαρούμενη και ευτυχι-
σμένη,
.........................................................................

Μετά από λίγο άκουσε το βασιλό-
πουλο να λέει «εσύ είσαι εκείνη που 
ήθελες να με ταπεινώνεις και να φαί-
νεσαι ανώτερη από μένα, εγώ από μα-
ταιοδοξία ήθελα να σε εντυπωσιάσω 
και να φανώ καλλίτερος». Τραβάει ένα 
μαχαίρι από την ζώνη του και μαχαιρώ-
νει το ομοίωμα στο μέρος της καρδιάς.

Τότε ένιωσε μια γεύση από μέλι στο 
στόμα του και συνειδητοποίησε ότι την 
είχε σκοτώσει. Αμέσως άρχισε να κλαίει 
και να οδύρεται, της έλεγε με σπαραγμό, 
εσύ «ήσουν γλυκιά σαν μέλι και εγώ 
τόσο εγωιστής που δεν μπόρεσα να σε 
νιώσω, χωρίς εσένα η ζωή δεν έχει 
αξία». Η Αρετή τον παρακολουθούσε 
πίσω από τις κουρτίνες και όταν κατά-
λαβε ότι θα έκανε κακό στην ζωή του 
τώρα που την έχασε άπλωσε το χέρι της 
και του άρπαξε το μαχαίρι.

Το βασιλόπουλο πετάχτηκε επάνω έκ-
πληκτος και την αγκάλιασε και της είπε, 
χαλάλι σου δεν με άφησες μια φορά να 
βγω ανώτερος από σένα, ας είμαι άρχο-
ντας και μορφωμένος, αλλά επειδή είσαι 
καλή δεν θα σ’ αφήσω, φαίνεται ότι μου 
άξιζε μια καλή και όχι πλούσια γυναίκα, 
τουλάχιστον θα κάνω καλά και έξυπνα 
παιδιά.

Η Αρετή συγκινημένη τον αγκάλιασε 
και του είπε ότι θα έκανε τον παν να 
φανεί αντάξιά του. Το βασιλόπουλο με 
την Αρετή έζησαν καλά και εμείς καλύ-
τερα. n
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Μαλαματένια περιστέρια

                                   Μαρία Μπαριτάκη-Τσίκουλου

Πού είναι η καλομοίρα σου χλωμό μου περιστέρι, βασίλισσα της νιότης, πριγκίπισσα γιορτής;
Πού είναι και λησμόνησε ν’ αλλάξει έως το τώρα την γραμμή, στο χώμα της πνοής;

Μπορούσε να προλάβαινε να την απαλύνει, το τέλος να μην έδειχνε τόσο πολύ νωρίς.
Μπορούσε να είχε το νου να έφτιαχνε μια άλλη, που θα ’φτάνε στην φύση της ζωής.

Μα και η γλυκιά σου Μάνα και αυτή δεν είναι εδώ, τώρα που σε σηκώνουν μέσα από το νερό. 
Λείπει πηγοζωή μου και έτσι δεν θα το δει, το στέρεμα σου τώρα την ώρα την στερνή.
Αυτή που σε κρατούσε και ανάσαινε βαθιά, μέσα από το λαιμό σου τη βρεφομυρωδιά,

μονάχα αυτή την τέχνη έχει και το μπορεί, σαν γέρνουν οι σταλαγματιές από το νεκρό κορμί, 
να νιώσει πως μυρώσανε τη θάλασσα παντού, χαρίζοντάς της ευωδία με άρωμα Θεού.

Άγια μου μάτια δείξτε μου πού να λιθοβολήσω, τις πέτρες του ανάθεμα εγώ πού να τις ρίξω; 
για εσάς που στάξατε σταλιές κοκκινοδακρυσμένες, που τσουχτερά κυλήσανε και γίνανε 

αφρισμένες, μεσ’ στην αλμύρα την πικρή από το δικό σας πόνο,
που απλώθηκε να γλυκαθεί στον στεριανό τον θρόνο.

Έτσι θα τον απάλυνε, έτσι θα το μπορούσε, αγάντα να τον κράταγε, το θρήνο να χωρούσε, 
ξερνώντας να τον έβγαζε σε κάθε ακρογιάλι, που θα ’ταν σαν ν’ αλμύριζε απ’ τα δικά σας κάλλη.

Μαλαματένια μου φτερά, χάρτινα, μουλιασμένα, λαβωματιά σας έτυχε και γείρατε σπασμένα,
σαν βάφατε με ποταμό ρουμπίνια μαζωμένα, που ρίχτηκαν στα δροσερά τα νερολυπημένα. 

Η μπλε κυρά σας δέχτηκε, μα ντράπηκε και ‘κείνη, αφού δεν σας καμάρωσε έτσι παραδομένα,
αφύσικα μετέωρα και βίαια αφημένα.

Και τότε μοσχομύρισε η θεία μυρουδιά της, που βγήκε απ’ το μούσκεμα στην νεροαγκαλιά της,
σαν βούτηξε η όμορφη ψυχή σας η πουπουλένια και σφραγιστούν τα χείλη σας τα θεοφιλη μένα.

Πόσο πολύ θα ήθελα να σου βροντοφωνάξω, όνομα σαν το Λάζαρος και ’συ να σηκωθείς
κι όσο κάμουν τα βλέφαρα ν’ ανοιγοκλείσουν πάλι, για λίγο να ερχόσουνα να σ’ έβλεπα να ζεις.
Στην έγνοια μου θα σ’ έλιαζα, γλυκά να μου στεγνώσεις και σαν γέννας μου θα ’σουνα δικό μου

εσύ παιδί, θα σε σφιχταγκάλιαζα και ’συ για να μου δώσεις,
με ορμή ζωής το χάδι σου και να ‘σαι δυνατή.

Ολόλευκο φτερούγισμα το θρόισμα σου πνέει, στ’ αμμόχρυσα δαντελωτά πορτραίτα της ακτής,
λουσμένο είσαι ασπρόφωτο, περιτριγυρισμένο, μ’ αθανασίας στέφανο που σώζει την ψυχή!...
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Πρώτη βροχή

                                  Μάρθα Δήμου

Τούτη η πρώτη βροχή,
που πέφτει δυνατά
στην πολύπαθη πρωτεύουσα,
ξεπλένει τα ασκούπιστα πεζοδρόμια,
τους βρώμικους δρόμους,
τις παραμελημένες πλατείες,
τα άπλυτα αυτοκίνητα.
Ξεπλένει τις προσόψεις των σπιτιών.

Τούτη η πρώτη βροχή
ξεπλένει την αμέλεια,
την αδιαφορία,
την ασυνειδησία,
τη φυγοπονία.
Ξεπλένει τη φιλαυτία μας.

Τούτη η πρώτη βροχή
δυσκολεύει την καλοπέρασή μας,
μουσκεύει τα παγκάκια των πάρκων,
όπου τα βράδια κοιμούνται οι άστεγοι
και το πρωί διπλώνουν τις κουβέρτες τους,
σαν τις καλές νοικοκυρές.

Τούτη η πρώτη βροχή
ήρθε για να μουσκέψει
τις σκληρές καρδιές μας,
ήρθε να φέρει πόνο στο μεδούλι,
ήρθε να ρίξει κεραυνούς
στην αιθρία της ευμάρειας.
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Θ έ λ ω

                                   Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος

Θέλω ν’ ανέβω στις κορυφές των Άλπεων κι ακόμα,
κάνω απ’ εκείνων ομορφιές και τ’ ουρανού το χρώμα.
Ερμής στο θείο Όλυμπο, θέα στη Δωδεκάδα,
απόμακρα ή κοντινά στου Φοίβου τη λαμπράδα!
Θέλω Αφαίας Αθηνάς, το δόρυ της ν’ αγγίξω,
να το χτυπήσω και σ’ ελιές τον κόσμο όλο να πνίξω,
στεφάνια από κότινο, ειρήνη κι ευδοκία,
να νεκρωθεί ο πόλεμος, του Άρη η κακία.
Θέλω στο θεοβάδιστο Σινά του Μωυσέα
καπνό αποθρώσκοντα να ’δω, Ομηρικού Οδυσσέα.
Ωσάν εκείνο του σεισμού που δίνονταν ο Νόμος,
το πώς να πολιτεύεται στη γη πάροικος κόσμος.
Με μια αχτίδα θα ’θελα μαζί να περπατήσω,
σκάζοντας απ’ ανατολή και συντροφιά να δύσω.
Θέλω «του Σταύλου έν’ άχυρο», αν ήτανε να γίνω,
όπως το γράφει ο ποιητής, για πάντα ’κει να μείνω.
Αν τούτο μόνο μπορετό..., φτάνει και περισσεύει,
σκιρτάει η ψυχή, φτεροκοπάει στα νέφη ταξιδεύει!
Και τώρα, πλάι στη θέληση, απόχτησε τα εφόδια,
παρ’ όση δύναμη καρδιά μ’, καλά σου κατευόδια.
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Σήμα κινδύνου

                                Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη

Χρέη και δάνεια οι πρόγονοι ελόγιαζαν κατάρα.
Αυτό το ήθος πέταξε. Στον πλάνο δυνατό
μετά το μάτι κλείσαμε, με νόημα... τραγικό,
ναρκωτικό τι επρόσφερε σε ξοδευτή... αφελή,
χρεώστη σ’ ανελαστικό κι άσπλαχνο δανειστή.
Ρίξαμε τις αξίες μας σε κάλαθο αχρήστων.
Τη γλώσσα, τους Αγίους μας, τους ήρωες της τιμής
για τίποτα πουλήσαμε, ούτε μισοτιμής.
Φάγαμε και τα δανεικά, περάσαμε καλά,
τρώγοντας και τις σάρκες μας, κορμί και σωθικά.
Μα εταίρος είν’ ο δανειστής, όχι και αδελφός μας.
Το έλεός του είν’ χωλό. Στον εξευτελισμό
του Έλληνα απέβλεψε και στο διασυρμό...
Είμαστε υπό κατάρρευση, μας παίρνει το ποτάμι.
Κύμα ψύχους εξέσπασε. Πιστόλι στο λαιμό
ο δήμιος μας έβαλε κι εμείς... σκυλί πιστό,
μέχρι που περιήλθαμε σε τέλειο ξεπεσμό.
Ποια είν’ λοιπόν, Συνέλληνες, η συλλογιστική μας;
...Ας κινηθούμε δραστικά για πρόοδο, για τιμή.
Ολοταχώς ας πέσομε σε δούλεψ’ ιερή,
γιατ’ «οι καιροί», Συνέλληνες, «ου μενετοί».
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Αόρατες γέφυρες

                                  Κωνσταντία Φαγαδάκη

Δρασκελίζουν θεριά και θάλασσες
κρεμασμένες
στα όρια μισοφαγωμένων εποχών
οι ελπίδες των στεριών
παγώνουν στο μελανιασμένο ξέφωτο της νέας μέρας
κάπου ακούγονται αποπροσανατολισμένες φωνές
στο λιάνισμα μετέωρων βημάτων αστεριών
είναι...
Τα μάτια Ημίθεων σε επίγεια πτώση
επιπλέοντας χρόνια στα «Λιχαδονήσια».
Είναι...
το επιτάφιο μνημείο από το καιόμενο σώμα τους
με μοναδικά όντα τη μνήμη των κοχυλιών
ίσως... σχήματα μικρών τραγικών χεριών
που στοιχειώνουν τις αμμουδιές
ίσως είναι
το ματωμένο κύμα...
η ροπή της αλήθειας που χάνεται στον υγρό παλμό...
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Έ ρ ε ι σ μ α

                                  Θανάσης Αγγέλου

Ποιο το έρεισμα της λάμψης του ήλιου;
Το ζόφος, ο άνθρωπος, η γη, για ο ουρανός που την κρατά
σφιχτά στην αγκαλιά δίχως να καίγεται;

Ποιοι τολμούν να διεκδικούν το άπλετο
δίχως η κάθαρση να εισχωρεί από το νου
στην πράξη για εξιλέωση;
Ποια ακτίνα μπορεί δίχως την άνωθεν να φωτίσει,
να κάψει, να γαληνέψει, ακόμα και να κόψει τη διαδρομή;

Σοφά η στράτα κρατά τα σταυροδρόμια ελεύθερα,
να ξεδιαλέγει η γνώση την ήρα απ’ το ενάρετο.
Μακρύς ο δρόμος, ζεύει τα άτια να δώσει απάντηση σιγής.
Το δίλημμα κρέμεται στην ξώπορτα πελέκι,
με βλέψη την πρόθεση απαίδευτου προσκυνητή.

Ο πειρασμός γλυκός, το πρέπον άνοστο
και η συνείδηση σπιούνα τσιγκλά Ερινύες
στο χορό της άγνοιας, τραβά λουριά των σπλάχνων.

Ανθόσπαρτος ανασασμός η ενδοπηγή,
αλκή ενισχύει τη φλόγα καντηλιού, πέρα λογικής και ενστίκτου,
φουντώνει κελαϊδίσματα στο μετερίζι της ψυχής.
Ο φόβος ποια δε σκιάζει, βράχος η πίστη, σύμμαχος καλά κρατεί.
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Προσδοκία

                                  Αγγελική Σταματούκου

Τσαλακωμένο ύφασμα,
σε ξεχασμένο συρτάρι

τα όνειρά σου,
που τώρα προσπαθείς

πανό διαμαρτυρίας
ψηλά να σηκώσεις.

Διαμαρτυρία άραγε γιατί;
για ποιο; το χθες; το σήμερα;

ή για ό,τι προσδοκάς
το αύριο να σου δώσει.

Σαν μεταποιημένο ρούχο, που προσπαθείς
να κρύψεις τη φθορά του χρόνου,

και να του δώσεις τον αέρα
και το χρώμα της νιότης...

 
Μα σαν δεν μπορείς να αγαπάς

τη ζωή που έζησες,
με τα λάθη που έκανες,

δεν μπορείς να δεις,
τον εαυτό σου με φτερά

και να ονειρεύεσαι!
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To καλοκαίρι πέρασε αρκετά επει-
σοδιακό. Υπήρξαν πολλά και δυ-
σεπίλυτα προβλήματα. Το φθινό-

πωρο ήρθε πολύ επιεικές, μαλακό, συ-
γκαταβατικό, γεμάτο υποσχέσεις. Είμαι 

Ζωή Παπαδημητρίου-Τζιράκη
σε μία καφετέρια της γειτονιάς μου. 
Απλά και αθόρυβα απολαμβάνω τον 
καφέ μου. Στη γωνία στέκει ένας αλλο-
δαπός. Δεν είναι μελαμψός ούτε και 
απόλυτα λευκός. Δε φαίνεται να είναι 
Ινδός ούτε Αλβανός, πάντως από κάπου 
πέρα απ’ την Τουρκία, υποθέτω. Μάλλον 
είναι Πακιστανός. Ένας θαμώνας της κα-
φετέριας έλυσε την απορία μου, επαλη-
θεύοντας την υπόνοιά μου, ότι κατάγε-
ται απ’ το Πακιστάν.

Μέσα στο μυαλό μου έφερα την ει-
κόνα του μικρού Πακιστανού και της 
αδερφής του, που έσκασε δίπλα τους 
βόμβα και αυτόν μεν διαμέλισε, τη δε 
αδερφή του τραυμάτισε βαριά, αφού δεν 
πέθανε, αλλά έχασε ολοσχερώς το ένα 
της μάτι, ενώ το άλλο, έπαθε ισχυρή 
βλάβη με κίνδυνο να απολεσθεί εντελώς 
η όρασή της. Προκαθορισμένη, εσκεμ-
μένη ενέργεια, τρομοκρατική ίσως, ή ρα-
τσισμός σ’ όλο του το μεγαλείο.

Ο νεαρός μάς πουλάει ομπρέλες. Εκμε-
ταλλεύεται, ο δύστυχος, την εποχή. Το 
φθινόπωρο είναι βροχερό. Η γη διψάει, πε-
ριμένει τη βροχή σαν θείο δώρο, να ξεδι-
ψάσει, να πιει νεράκι να χορτάσει. Oι μι-
κροί και μεγάλοι σπόροι να ξεπηδήσουν 
απ’ το χώμα στον αέρα και στον ήλιο, να 
ζωντανέψουν απ’ το λήθαργό τους, να 

Ένα περιστατικό αλληλεγγύης
βλαστήσουν και να καρποφορήσουν. Ζώα 
και άνθρωποι να πάρουν τροφή.
..........................................................................
«Αγαπημένε μου κ. Χαρίλαε,» διαβάζει 
ο παραλήπτης, «η Σέρα κι εγώ είμαστε 
ζευγάρι. Μαζί αγωνιζόμαστε, βρισκόμα-
στε στη Μάλτα, γιατί εδώ βρήκαμε δου-
λειά. Σκοπό έχουμε να καταλήξουμε 
στην Ιταλία. Οι δυσκολίες είναι πολλές, 
αλλά είμαστε δύο, είμαστε μαζί. Και η 
Σέρα ευχαριστεί για την αγάπη και τη 
φροντίδα σου για μένα. Χαιρετίσματα 
και σε όλους τους αγαπημένους φίλους. 
Σε λίγο θα γιορτάζεις, από τώρα ευχές. 
Θυμάμαι πέρυσι πόσα πράγματα μου 
έφερες, τη μέρα της γιορτής σου. Σου 
στέλνω μια φωτογραφία να δεις και τη 
Σέρα. Όταν αλλάξει η ζωή μας προς το 
καλύτερο, θα σε ενημερώσω. Ξέρω, θα 
χαρείς. Ευχαριστώ όλους σας. Προσευ-
χηθείτε για μένα και τη Σέρα. Ευχαρι-
στώ. Ραμίρ».

Ο κ. Χαρίλαος, δεν πιστεύει ό,τι βλέ-
πει στα μάτια του. Τα έχει χάσει... Σαν 
συνήρθε: Ευτυχώς το παιδί αρχίζει να 
τακτοποιείται, μονολογεί, να βρίσκει το 
δρόμο του, αφού βρήκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του και ξεκινάνε μαζί τον αγώνα 
σ’ αυτό το μεγάλο ταξίδι, που λέγεται 
ζωή. Και «Θεέ μου, Εσύ που φωτίζεις 
και βρέχεις για δικαίους και αδίκους, 
για όλους τους ανθρώπους όλων των 
χρωμάτων και των θρησκειών και τους 
αγαπάς όλους, μην ξεχνάς το Ραμίρ και 
τη Σέρα. Δίνε τους υγεία και δύναμη, να 
πραγματοποιήσουν τα αθώα και ωραία 
όνειρά τους. n
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Οταν ήμουν παιδί αγαπούσα τα 
ζώα. Όταν μεγάλωσα αγαπούσα 
και τα ζώα και τους ανθρώπους. 

Τώρα που ωρίμασα έχω μπερδευτεί. Δεν 
ξέρω αν τα ζώα έχουν γίνει άνθρωποι

Ελένη Καμπά
και οι άνθρωποι ζώα. Όμως εξακολουθώ να 
αγαπώ και τα ζώα και τους ανθρώπους.

Ζήτησα ένα σπίτι! Όχι ότι δεν είχα, 
αλλά είχα παιδιά. Και ήθελα να ζήσουν 
κάπου καλύτερα. Οι γονείς θέλουν το κα-
λύτερο για τα παιδιά τους, αλλά καμιά 
φορά η μεγάλη αγωνία για το καλύτερο, 
μάλλον φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Και το πήρα το σπίτι! Ωραίο και μεγάλο. 
Από αυτά που πολλοί θα θέλανε να έχουν. 
Πολλές φορές όμως ό,τι λάμπει δεν είναι 
χρυσός. Μοιάζει με ένα γλυκό που εξωτε-
ρικά έχει ωραίο περιτύλιγμα και όταν το 
ανοίξεις η γεύση του σου προκαλεί απέ-
χθεια ακόμη και εμετό. Με μια ματιά κοί-
ταξα όλο το σπίτι. Δεν χρειαζότανε να το 
παρατηρήσω για πολύ για να καταλάβω 
ότι κάτι μου προκαλούσε αρνητισμό και 
το χειρότερο μού δημιουργούσε φόβο. 
Ήθελα να τρέξω στις σκάλες και να εξα-
φανιστώ. Όμως είναι δυνατόν ο νηστικός 
να έχει και επιλογή στο φαγητό; Δεν 
ήθελα να πάρω τα κλειδιά. Ευχόμουν να 
εξαφανιζόντουσαν, μαζί κι εγώ! Όμως η 
μαγεία είναι μόνο στα παραμύθια. Και 
στη ζωή φυσικά, αλλά άλλου είδους μα-
γεία! Τελικά το κλειδί ήρθε στο χέρι μου. 
Δεν το αγάπησα! Ένιωσα όμως, ότι κάτι 
για πρώτη φορά στη ζωή, μού ανήκε. 
Ένιωσα ότι κάτι ήταν δικό μου. Περιπλα-

Ποντίκια
νήθηκα στο χώρο. Τα βαριά αλλά πολυ-
τελέστατα παλιά έπιπλα αλλοτινών και-
ρών, προδίδανε την παρουσία ανθρώπων 
σημαντικών στην κοινωνία. Τα πολλά και 
εξαιρετικά βιβλία δηλώνανε ανθρώπους 
με καλλιεργημένη μόρφωση και ήθος. Βέ-
βαια τα μεγαλύτερα εγκλήματα της αν-
θρωπότητας έχουν γίνει στο όνομα της 
μόρφωσης και του ήθους! 
..........................................................................

Εμείς όμως οι άνθρωποι δεν μπορούμε 
να ζήσουμε μαζί σας. Σας φοβόμαστε. 
Είστε επικίνδυνα για μας. Δεν γίνεται να 
συμφιλιωθούμε. Το δάγκωμά σας είναι 
δηλητήριο και το πέρασμά σας αργός 
θάνατος. Ή και γρήγορος. Για μένα το 
πέρασμά σας ήταν αργός θάνατος. Με 
νικήσατε. Αρχισα να μεταφέρω ξανά τα 
πράγματά μου. Λίγα λίγα. Το βασανι-
στήριό σου κράτησε μέχρι την τελευταία 
στιγμή. Θυμάμαι τον εαυτό μου με μια 
βαλίτσα. Πότε επιτέλους θα ριζώσω; Εί-
μαι πάλι στο ξερίζωμα. Τσιγγάνος νο-
μάς. Δεν με νίκησες μόνο στη ζωή, με 
νίκησες και στο μυαλό. Ποτέ δεν θα σε 
ξεχάσω. Η μνήμη σου θα είναι ορατή στη 
σκέψη μου ακόμα και αν με τα χρόνια 
λησμονηθείς. Γιατί δεν είναι λίγο το κακό 
που μου έκανες. Πήρες τους στόχους 
μου. Πήρες τα όνειρά μου. Και με τοπο-
θετείς πάλι στο μηδέν. Να ψάχνω πάλι 
καινούριο πλοίο. Καινούρια ρότα. Αλλά 
εγώ δεν θα σταματήσω μέχρι να νικήσω. 
Θα βάλω καινούριους στόχους και και-
νούρια όνειρα. Κι αν με έδιωξες εσύ σε 
ευχαριστώ. Γιατί με έβαλες σε καλύτερη 
πορεία. n



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

48 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Στο Δημαρχείο της Γομορούπολης, 
ένα μεσημέρι, δύο πλάσματα που 
φαινομενικά τουλάχιστον ήσαν 

αρσενικά τέλεσαν το γάμο τους ενώπιον 
ενός παράξενου ακροατηρίου. Ήσαν

Κωνσταντίνος Πάτσαλος
κουρεμένοι κι οι δυο με κεφάλια σαν 
γλόμπους, πασαλειμμένοι με διάφορες 
μπογιές κι αρώματα. Το ίδιο και οι πα-
ρευρισκόμενοι θεατές από τους οποίους 
άκουγες ρυθμικά κατά διαστήματα κά-
ποιες ευχές σαν συνθήματα-κραυγές.

Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι κατά-
φερε να υιοθετήσει ένα αγοράκι πολύ 
μικρό στην ηλικία. Το καημένο είχε μεί-
νει πεντάρφανο πρωτού καλά-καλά 
περπατήσει. Ο πατέρας του είχε πεθά-
νει από ανίατη ασθένεια, η δε μητέρα 
του οδηγώντας μια μέρα το αυτοκίνητο 
της στο ύψος της Σοδομούπολης συ-
γκρούσθηκε με μια νταλίκα και άφησε 
την τελευταία της πνοή επί τόπου. Το 
ίδιο, ευρισκόμενο στο πίσω κάθισμα του 
αυτοκινήτου, δεν έπαθε τίποτα. Η Πυ-
ροσβεστική που το απεγκλώβισε μέσα 
από το στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο, 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προστα-
σίας Παιδιών, το παρέδωσε στο Ορφα-
νοτροφείο της πόλης. Οι θετοί του γο-
νείς το μωρό το ονόμασαν Ντέμη και το 
μεγάλωναν με μεγάλη φροντίδα. Δεν 
του ’λειπε κανένα υλικό αγαθό. Φαγητά, 
παιχνίδια, ντύσιμο, όλα τα είχε πλουσι-
οπάροχα.

Ο Ντέμης μεγαλώνοντας πήγε Δημο-
τικό Σχολείο. Οι τρεις πρώτες τάξης κύ-

Αιδώς γομοραΐτες αρσενοκοίτες διαθαρμένοι
λισαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήταν 
έξυπνο παιδί και οι δυο δασκάλοι που 
έτυχε να έχει ήσαν πολύ ευχαριστημένοι 
από τις επιδόσεις του. Στην τετάρτη 
τάξη, αντί για δάσκαλο, είχε δασκάλα. 
Στην αρχή της χρονιάς όλα πήγαιναν 
καλά ώσπου μια μέρα έγινε κάτι αναπά-
ντεχο για τον Ντέμη.
..........................................................................

Μετά από λίγο άνοιγαν την πόρτα της 
τάξης τους, όπου ακολούθησαν στιγμές 
ανεπανάληπτης χαράς. Εκείνη την ώρα 
γινόταν μια γιορτούλα για τη Μητέρα. 
Την παρακολούθησαν με μεγάλη συγκί-
νηση. Κάποτε η γιορτούλα τελείωσε, 
κτύπησε το κουδούνι και τα παιδιά, 
αφού τα κέρασαν, έφυγαν για τα σπίτια 
τους. Τότε ο Ντέμης συγκινημένος, κοι-
τώντας μια τη Μαρία και μια τη δα-
σκάλα, λέει: «Κυρία εγώ δεν έχω γονείς. 
Σκέφτηκα: “Ποιος θα με συνοδεύσει 
στην Εκκλησία την ημέρα του γάμου μου 
με την Μαρία;;; Θα θέλατε να με συνο-
δεύσετε σαν μητέρα μου;;;”».

Αυτή με μεγάλη χαρά αποδέκτηκε την 
πρόταση λέγοντας, μεταξύ των άλλων: 
«...Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στη δίκη 
σου γιατί είχα μάθημα στο Σχολείο. 
Όμως παρακολουθούσα όλο αυτό το δι-
άστημα τις αρθρογραφίες και τα σχόλια 
των εφημερίδων και είμαι σίγουρη ότι η 
σχετική νομοθεσία θα τροποποιηθεί. Έχω 
γράψει σχετικά και ένα άρθρο σε εφη-
μερίδα της πρωτεύουσας με τίτλο “ΑΙ-
ΔΩΣ ΓΟΜΟΡΑΪΤΕΣ ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΕΣ 
ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ”. Είδομεν!!!».

 n
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Οπως μουγκρίζει το θεριό, μέσ’ 
από τα σπλάχνα του, έτσι μού-
γκρισε το υπερωκεάνιο καθώς 

πλησίαζε να δέσει στο λιμάνι του Χάλι-
φαξ. Κι όταν έδεσε, ένα δεύτερο μού

Γιώργος Καραγιαννάκος
γκρισμα, λες κ’ ήταν αναστεναγμός ανακού-
φισης, που τέλειωσε το δεκαήμερο ταξίδι 
στον ωκεανό, βγήκε πάλι από τα μέσα του.

Όλοι οι ταξιδιώτες, μετανάστες στο 
σύνολό τους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, 
κάθε ηλικίας, βγήκαν στο κατάστρωμα να 
δουν την είσοδο της νέας τους πατρίδας, 
που ήταν τούτο το λιμάνι.

Μέσα σ’ όλο αυτό το πλήθος, έως δύο 
χιλιάδες, Έλληνες και Ιταλοί, ήταν και ο 
Αλέξανδρος με το Γιάννη, που γνωρί-
στηκαν στο πλοίο και συνδέθηκαν με φι-
λία, που κράτησε μέχρι που τους χώρισε 
ο θάνατος, πολλά χρόνια αργότερα.

Ακουμπώντας και οι δύο στην κουπα-
στή, κοιτούσαν την προκυμαία και τα 
χτίρια πίσω από αυτή, όπου το πιο ψηλό 
δεν ήταν πάνω από τρεις ορόφους.

Καθώς κοιτούσαν την κίνηση στην προ-
κυμαία, με τους ανθρώπους του λιμανιού 
να πηγαινοέρχονται, γύρισε ο Αλέξαν-
δρος να πει κάτι στο Γιάννη και τον είδε 
με βουρκωμένα μάτια, που λαμπίριζαν 
στον ήλιο, που πήγαινε να δύσει.

–Τι έπαθες, Γιάννη; τον ρώτησε ο Αλέ-
ξανδρος, παραξενεμένος.

–Να, σκέφτηκα, εδώ που ήρθαμε, 
ποιος ξέρει πότε θα ξαναγυρίσουμε, κι 
αν γυρίσουμε στην πατρίδα, να δούμε 
τους δικούς μας.

Η γη των ονείρων
Δεν πρόλαβε να του απαντήσει ο Αλέ-

ξανδρος. Εκείνη τη στιγμή, ακούστηκε 
από τα μεγάφωνα να ετοιμαστούν οι επι-
βάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο.
..........................................................................

Κατάπληκτος ο Αλέξανδρος, γύρισε 
και βγήκε από το γραφείο τού απαίσιου 
εκείνου χοντρού. Μετά την κατάπληξή 
του, ένιωσε θυμό. Για δυο φέτες μήλο, 
στους εκατοντάδες τόνους! Του ερχόταν 
να μπει μέσα και να τον φτύσει. Ήξερε 
όμως, πως μπορούσε να τον στείλει πίσω 
στην Ελλάδα. Του είχαν πει, πως αν κά-
νει κάποιο παράπτωμα, μαλώσει, κλέ-
ψει, βρίσει ή δημιουργήσει καυγά με τον 
εργοδότη του, τότε, αν τον καταγγείλει 
στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τον απε-
λαύνουν αμέσως ως ανεπιθύμητο. Έπρεπε 
να δείξει καλή διαγωγή έως ότου πάρει 
την καναδική υπηκοότητα. Και αυτό θα 
έπαιρνε πέντε χρόνια!

Έφυγε, σαν δαρμένος σκύλος, από το 
εργοστάσιο.

Όταν το είπε στο σπίτι, δεν πίστευαν 
στ’ αυτιά τους.

–Βρε τον κερατά το παλιόγερο! είπε 
ο Δημήτρης. Έλληνας κιόλας, ο κερατάς! 
Για δυο-τρεις φέτες μήλο! Πόσο στοίχι-
ζαν; Εκατομμυριούχος είναι!. Θα πάω 
αύριο να τον βρίσω!

–Άστον βρε Τζίμη. Του είπε η γυναίκα 
του· δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει...

Ναι! Για λίγες φέτες μήλου, έμεινε 
άνεργος ο Αλέξανδρος, στη γη της επαγ-
γελίας! Στη χώρα των ονείρων, για δυο 
μήνες, ώσπου να βρει άλλη δουλειά.

 n
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Κάτσανε αντικριστά. Σιωπηλός 
και από τη μέσα μεριά ο ένας. Ο 
Μηνάς. Σκυφτός, αδιαμαρτύρη-

τος, έτοιμος να ακουμπήσει τα ειπωμένα 
κι αυτά που γίνανε. Κάτι τής είχε πει

Δημήτρης Κολιδάκης
πάνω στο κάλεσμα. Όχι πολλά, απλά το 
θέμα επιγραμματικά ανέφερε με κάπως 
παραπάνω λόγια ίσα να μην την ανησυ-
χήσει μέχρι τη συνάντηση. Απέναντι η 
άλλη. Η Αντιγόνη. Αγχωμένη, από τη 
φύση της, για να μάθει περισσότερα, 
ανησύχησε κι ας ήξερε το περίπου. Χρό-
νια φίλοι από κάποια δουλειά που λόγω 
καιρών, εποχών δύσκολων και αλλαγών 
του «φύγε-μείνε», χρειαζότανε σκέψη 
για τον ακριβή προσδιορισμό τής γνω-
ριμίας. Το πρώτο αντάμωμα γίνηκε εκεί 
και τότε, αλλά ήτανε σα να την ήξερε 
χρόνια πίσω. Οι αύρες. Και όμως! Μόνο 
φίλοι. «Φίλοι» λέμε! Με το «Φ» κεφα-
λαίο. Όπως στην αρχή έτσι και στα μέσα 
της ζωής, της κάποιας ηλικίας και εκεί 
βρίσκεις ανταμωτούς, ψιλοκολλητούς, 
πιστούς ίσως –ποιος σε ποιον και γιατί;– 
και ’κεί. Για λίγο. Σπάνια «για πολύ». 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο πρόσκαιρο από 
τους φίλους. Πάνε, έρχονται, κάθονται, 
σηκώνονται και κάποια στιγμή χάνο-
νται. Κάνανε τη δουλειά τους, έκανες τη 
δουλειά σου. Τέλος! Τέλος και η πιστό-
τητα! Δουλειά όμως καρδιάς, ψυχής. 
Έτσι πάει. Πού και πού μπαίνει το αν-
θρώπινο, η καρμιριά, η μικροπρέπεια, η 
προδοσία. Και μετά άντε πάλι η αναζή-
τηση άλλων, των ίδιων. Οι συγνώμες. 

«Φ»
Έτσι προχωράει κι όλο πάει. Ασταμά-
τητα, απρόσκοπτα.
..........................................................................

Σχημάτισε κι ένα χαμόγελο στα χείλη 
της από ’κείνα της κατανόησης, τα ζε-
στά.

–Θέλεις να παραγγείλουμε ένα γλυκό; 
τον ρώτησε σηκώνοντας συγχρόνως το 
χέρι της και δίχως να περιμένει απά-
ντηση. Από την αρχή που κάτσανε, κανείς 
του μαγαζιού δεν είχε πλησιάσει για πα-
ραγγελία λες και ένιωθε το άκαιρο. Με 
το άλλο, το δεξί, ξανάβαλε το πιάτο το 
παρμένο μπροστά του σα να του ’λεγε... 
«Κανένα κενό δεν είναι ανεκπλήρωτο και 
παντοτινό. Κανένα! Ακόμη και το ίδιο, το 
φευγάτο, μπορεί να ξαναγυρίσει, φτάνει 
εσύ να το θέλεις, φτάνει εσύ να το ζητή-
σεις και να μην έχει προλάβει να ’ξαφα-
νιστεί. Ακόμη και το ίδιο!».

Πλησίασε ο σερβιτόρος διακριτικά, ευ-
γενικά. Στη μπλούζα του, στο μέρος της 
καρδιάς, κεντημένο ένα τεράστιο «Φ». 
Συναντηθήκανε τα βλέμματα όλων «από» 
και «προς». Απορία, έκπληξη, αναζήτηση 
του «γιατί». Κατάλαβε ο άνθρωπος και 
τους πρόλαβε στην ερώτηση...

Το όνομα του μαγαζιού. Καμία σχέση 
με ονοματεπώνυμα. Τα παιδιά που το 
’χουνε είναι φίλοι. Από χρόνια. Μαζί και 
στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Στα 
πολύ δύσκολα. Φίλοι. Με το «Φ» κεφα-
λαίο... Αυτό είναι!

Και γέρνοντας ελαφρά το κεφάλι του, 
έριξε τη ματιά του στο «Φ» που έστεκε 
αγέρωχο και καμαρωτό στο μέρος τ’ αρι-
στερό... Στης καρδιάς το μέρος. n
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Μη σας γελάσει κανένας! Όπως 
σας το λέω έγινε και πήγε από 
στόμα σε στόμα στα γύρω χω-

ριά από τους τσοπάνηδες και ακόμη μα-
κρύτερα από τους αγωγιάτες, οικειοποι

Σωτήρης Λ. Δημητρίου
ήθηκε και από άλλους κι έγινε θρύλος!

Το αλώνι ήταν και είναι ακόμη στην 
θέση: «Κούιθι».

Μια καλοκαιρινή μέρα του 1860 ήταν 
και τούτη. Προτού να ξημερώσει, ο Λι-
ούλης από το χωριό Κουσιοβίτσα (Αγία 
Μαρίνα το λένε τώρα), άρμεξε το κοπάδι 
κι ολημερίς θέριζε με τους δικούς του. 
Θερίζανε και τέλος της μέρας ανεβάζανε 
τα δεμάτια το σιτάρι, πάνω στο ύψωμα 
που ήταν το αλώνι. Ολόγυρα από το 
αλώνι ξαπλωμένα και όμορφα στην 
σειρά τα δεμάτια. Την άλλη μέρα πηγαί-
νει και τι να δει, πολλά δεμάτια χαλα-
σμένα και διαλυμένο το στάρι. Κάποια 
δεμάτια σκορπισμένα και τα ξανθά στά-
χια ολόγυρα ανακατεμένα σαν τα μαλ-
λιά της τρελής.

Έκανε το κοπάδι στην παρακάτω 
πλαγιά, χούγιαξε τα σκυλιά να πάνε 
μαζί, μην ξεχαστούν εκεί γύρω και πάει 
κανένα ζουλάπιστο κοπάδι. Κάθισε, μά-
ζεψε ξανά τα δεμάτια ενώ είχε το νου 
στην περιοχή και τα ζώα.

«Α...! κάποιος μου χαλάει τα δεμάτια 
τη νύχτα. Θα κρυφτώ να τον πιάσω...», 
σκέφτηκε.

Αφού νοικοκύρεψε ξανά σε δεμάτια 
το στάρι, σκέφτηκε να κάνει μια κρυ-
ψώνα ανάμεσά τους εκεί κάπου δίπλα 

 Χορεύοντας oι νεράιδες
στο αλώνι... Πρέπει να τον πιάσει αυτόν 
που του χαλάει τη σοδειά.
..........................................................................
Από την κόρη του γιου της νεράιδας oι 
απόγονοι, κάνουν από ένα αρσενικό παιδί 
ως και σήμερα. Υπάρχει ένα νεραϊδόπαιδο 
και σήμερα κι έχει δύο αδερφές. Στο χωριό 
είναι κάμποσοι που το ξέρουν. Φίλος είναι, 
του το είπα, Λίγο-πολύ κάτι ήξερε από τον 
παππού του, μα κάνει πως δεν θέλει να το 
γράψω. Σιγά μην τον ακούσω!

Είναι δω κοντά μας ο αόρατος τοίχος; 
Αυτός που μας χωρίζει και μας ενώνει με 
έναν κόσμο που ζούμε και φανταζόμαστε 
μαζί; Και αν ναι πώς μπορούμε να τον 
περάσουμε και να πάμε στο άγνωστο; Μια 
βόλτα ως το Αλώνι της Νεράιδας μπορεί 
και να μας πείσει ότι δεν είμαστε μόνοι.

Γι’ αυτό μη καταστρέψετε ένα βιβλίο, 
μην το κάψετε. Μπορεί και να γράφει μια 
ιστορία που έζησαν οι πρόγονοί σου ή 
ζυμώθηκε με τους θρύλους και τα παρα-
μύθια των γιαγιάδων. Δεν σκέφτηκες 
ποτέ σου, πως κοιτάζοντας δίπλα σου 
ίσως δεις ένα όμορφο γλυκό πλασματάκι, 
να σου ψιθυρίζει στο αυτί ή να σε προ-
σκαλεί κοντά του; Δεν σκέφτηκες ότι νέος 
θα σου χαμογέλασε κλεφτά στον ύπνο ή 
στο ξύπνιο σου (δεν έχει σημασία) μια 
γλυκιά ύπαρξη, μια οπτασία, μια... «νε-
ράιδα» και έμεινε μέσα σου να την θυμά-
σαι και να μένεις με ένα χαμόγελο καν 
κλειστά μάτια ως να σε πάρει ο ύπνος;

Όμως κι αν ποτέ σου δεν το δεις, να 
μην πεις ποτέ, πως δεν υπάρχουν νεράι-
δες. Γιατί τότε, στα αλήθεια θα πεθά-
νουν, μαζί με την παράδοση. n
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Πέντε η ώρα το πρωί, όταν οι πρώ-
τες πυρόξανθες ανταύγειες της 
ανατολής φάνταζαν σαν μακρινός 

προβολέας, φωτίζοντας αμυδρά τον 
γκριζωπό ουράνιο θόλο. Από το Πόρτο

Λευτέρης Χ. Αρμελινός
Ράφτη στο «Ελ. Βενιζέλος» – τόπος προ-
ορισμού μας – μικρή απόσταση, αλλά η 
μαγεία της φύσης δέσποζε ολόγυρά μας 
και επηρεασμένοι συγχρόνως από την 
ψυχική αγαλλίαση για το λόγο της μετά-
βασής μας στον αερολιμένα.

Για τα αγαπημένα μας πρόσωπα 
πρόκειται που από το Κάιρο έρχονται 
στην Ελλάδα για διακοπές. Το ζεύγος 
τα παιδιά μας, με τα τρία εγγόνια μας, 
θέλουμε να τους κάνουμε έκπληξη – με 
τη γιαγιά – με την παρουσία μας αυτό 
το όμορφο πρωινό. Στην ευθεία της Ατ-
τικής οδού προς βορά, δεξιά το λυκαυ-
γές της αναμενόμενης ανατολής, φώτιζε 
ένα τεράστιο ατσάλινο πουλί που πε-
τούσε από πάνω μας και κατευθυνόταν 
προ του αερολιμένα για την προσγεί-
ωση με τον σχετικό εκκωφαντικό βόμβο 
των μηχανών. Ξάφνου, όλη η ομορφιά 
του πρωινού, σκιάστηκε από κάποιες 
σκέψεις που είναι ανομολόγητες, αλλά 
υπαρκτές.

Ο νους μου έτρεξε άθελα, στο τραγικό 
γεγονός του αεροδρομίου του Κεμάλ 
Ατατούρκ στη Άγκυρα πριν λίγες μέρες. 
Αθώα θύματα δεκάδες παιδιά, νέοι και 
μεστοί άνθρωποι, ανυποψίαστοι πηγαί-
νοντας στους προορισμούς τους, έπε-
φταν θύματα μιας τρομοκρατικής επιδη-

Απειλή
μίας της «σύγχρονης» εποχής της πα-
γκοσμιοποίησης.
..........................................................................

Καταργείτε, δολοφονείτε την έννοια 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! Από την άλλη πλευρά έχω 
μια ταπεινή άποψη.

Χωρίς την απόλυτη γνώση όλων των 
θρησκευτικών θεωριών στον πλανήτη. 
Με την απλή λογική, υπάρχει Θεός που 
να δέχεται αυτές τις πράξεις και να ευ-
λογεί τους «πιστούς του» για τα κατορ-
θώματα τους, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος 
είναι δημιούργημά του; Αν ναι τότε εκ-
θέτουν τον ΙΔΙΟΝ...

Άρχισαν να βγαίνουν από την έξοδο οι 
πρώτοι επιβάτες της πτήσης. Από τα 
παράθυρα της αίθουσας των αφίξεων, 
έμπαιναν οι πρωινές ηλιαχτίδες που η 
θαλπωρή τους έδιωξαν τις ανήσυχες 
σκέψεις μου.

Άλλωστε με την εμφάνιση των δικών 
μου ήλιων που έκπληκτοι μας αντίκρι-
ζαν, έσβησε εντελώς κάθε φόβος μου, 
αντικαθιστώντας τον με ανείπωτη χαρά 
και αισιοδοξία! Στα μάτια τους έβλεπα 
την ΕΛΠΙΔΑ, ότι οι άνθρωποι θα δούνε 
κάποτε με άλλο μάτι, το πώς μπορούν 
να είναι αλλά και αισθάνονται ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΙ και όχι καθοδηγούμενοι από τα γνω-
στά εξαρτώμενα κέντρα που διακυβεύ-
ουν την ίδια μας τη ζωή. Θα εξαλειφθεί 
κάποια στιγμή αυτή ή απειλή που μαστί-
ζει την ανθρωπότητα ή όχι; Θα απονεμη-
θεί στον κόσμο περισσότερη ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗ; Μόνο ΕΚΕΙΝΟΣ το ξέρει.

 n



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 53

ΗΜέλπω ήταν δεν ήταν δέκα χρονών. 
Σχολείο δεν είχε πάει ποτέ της. 
Λίγο η ανέχεια της οικογένειας, 

λίγο η κατάσταση που δεν υποχρέωνε τα 
κορίτσια να πηγαίνουν στο Σχολείο,

Αλέξανδρος Νίκας
η Μέλπω δεν είχε μπει στην αίθουσα ούτε 
μια μέρα. Περισσότερο βέβαια από τα πα-
ραπάνω, συντέλεσε και το γεγονός πως 
αυτή η σχετικά κοντή, με κατσαρά μαύρα 
μαλλιά, μαύρα μάτια και πολύ λευκή επι-
δερμίδα ήταν ιδιαίτερα φιλάσθενη.

Γεννήθηκε σε ένα ορεινό χωριό του 
Σουλίου λίγο, μετά τη λήξη του εμφυλίου 
πολέμου, στα τέλη της δεκαετίας του ’40 
και ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας 
του μπαρμπα-Φώτη. Η οικογένεια ζούσε 
πολύ φτωχικά από τα λίγα γιδοπρόβατα, 
όπως άλλωστε και οι περισσότεροι σε 
αυτά τα κακοτράχαλα βουνά. Τα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του ’50, τα περισ-
σότερα προβλήματα υγείας στα γύρω 
ορεινά χωριά αντιμετωπίζονταν από τον 
Αργύρη. Εκείνος ήταν πρακτικός για-
τρός, μια τέχνη που την είχε κληρονομή-
σει από τη μάνα του. Για να ξεχωρίζει 
από τους άλλους συγχωριανούς, είχε 
αφήσει μακριά τα σγουρά μάλλιά του, 
τα οποία έδενε με κότσι στο πίσω μέρος 
της κεφαλής του, ενώ άφηνε και μια μι-
κρή ουρά να πέφτει πάνω στο σβέρκο 
του. Είχε μεγάλη και γαμψή μύτη, ήταν 
πάντα φρεσκοξυρισμένος και τα γαλανά 
του μάτια δεν ήταν για να τον κάνουν 
συμπαθή. Μερικές φορές παρευρίσκο-
νταν ακόμη και στις δύσκολες γέννες 

Φάρμακο για τη Μέλπω
των ζώων για να δώσει τα φώτα του, 
άσχετα αν δεν μπορούσε να προσφέρει 
βοήθεια με τις γνώσεις του. 
..........................................................................

Πρώτη φορά ο μπάρμπα Φώτης άκουγε 
τέτοιους όρους και ο γιατρός δυσκολεύ-
τηκε να του εξηγήσει πως δεν είχε πει 
κανένας δαίμονας στη ψυχή του κορι-
στιού. Χορήγησε θεραπεία τόσο για τα 
χρόνια βρογχικά που είχε η μικρή, όσο 
και για τη μανία στην οποία είχε περιέλ-
θει από τα χάπια της Δέσπως. Σύστησε 
να τα παίρνει σε συγκριμένη δοσολοφία 
καθημερινά για ένα μήνα. Μετά το μήνα 
ο γιατρός ζήτησε να ξαναδεί το κορίτσι.

Όταν ο Σταμούλης ξαναείδε τη Μέλπω 
χάρηκε από την εικόνα που αντίκρισε, την 
ακροάστηκε και γυρνώντας προς τον 
μπαρμπα--Φώτη ανακοίνωσε τη διάγνωση: 
«Στα βρογχικά έχουμε σημαντική βελτί-
ωση, ενώ η μανία έφυγε!» και συνέχισε 
δίνοντας συμβουλή, πως είναι καιρός πλέον 
να πάει το κορίτσι και στο Σχολείο.

Η Μέλπω έλαμπε από τη χαρά και η 
βόλτα μετά μέσα στην πόλη της Παρα-
μυθιάς ήταν το καλύτερο της ταξίδι. Ο 
αμόρφωτος μπαρμπα-Φώτης πήρε καλά 
το μάθημά του από το γιατρό και δεν 
έδωσε ποτέ φάρμακο της Μέλπως σε κά-
ποιον ασθενή πάνω στο χωριό, αλλά ούτε 
ξαναπήρε από άλλον συγχωριανό για να 
το δώσει στο κορίτσι του. Κάθε που 
χρειάστηκε φαρμακευτική βοήθεια, τον 
Αγύρτη τον είχε στείλει στον αγύριστο, 
ενώ ο Σταμούλης ήταν πάντα παρών για 
να δίνει το κατάλληλο φάρμακο για την 
κάθε ασθένεια. n
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Τα νέα έφτασαν γρήγορα στο 
ορεινό χωριό που περίμενε ένα 
κορίτσι είκοσι χρονών να ξεκινή-

σει την ουσιαστική ζωή του, διορισμένη 
σαν δασκάλα, στα σύνορα με τη Βουλ-

Χρήστος Γκούμας
γαρία. Λιγοστά τα πράγματα μέσα στη 
βαλίτσα. Στο τέλος μπήκε η εικόνα της 
Παναγίας και του Χριστού και ο πνευ-
ματικός της φίλος ο Άρτσιμπαλντ Κρό-
νιν, Σκωτσέζος γιατρός και συγγραφέας, 
για συντροφιά και πνευματική τροφή.

Όταν έφτασε στο χωριό την υποδέχτη-
καν πολύ καλά οι συνάδελφοι, άλλωστε 
ήταν η μικρότερη. Το χωριό, κεφαλοχώρι 
με χίλιες ομορφιές, παραδοσιακό με πλα-
κόστρωτα δρομάκια, με πηγές που κυ-
λούσαν γάργαρα νερά και μέσα στο χω-
ριό, σε μια μουσική υπέροχη υμνώντας το 
δημιουργό και τη φύση. Τίποτα δεν 
έλειπε. Τα βράδια άκουγε τα άλογα που 
κατέβαιναν για τον κάμπο, για να μαζέ-
ψουν οι κάτοικοι αξημέρωτα τον καπνό. 
Τα πέταλα των αλόγων είχαν μια μελω-
δία λυρική. Κορίτσι της πόλης η δασκάλα 
δεν γνώριζε από αυτά. Εκεί σε μια γωνιά, 
στο κέντρο της πλατείας, ένα μικρό βιβλι-
οπωλείο τραβούσε το βλέμμα της κάθε 
φορά που ανηφόριζε για το σχολείο. Είχε 
πολύ στρατό το χωριό και ό,τι μαγαζί 
υπήρχε ήταν καλοδεχούμενο.

Οι πρώτες ημέρες ήταν ευχάριστες με 
τους συναδέλφους της, όμως τα πρόσωπά 
τους ξαφνικά άρχισαν να χάνουν την ανε-
μελιά τους, αναρωτήθηκε γιατί, αν και 
την αλλαγή δεν άργησε να τη μάθει. Πε-

Το 4ο πτυχίο
ρίμεναν τον Επιθεωρητή που θα ερχόταν 
το συντομότερο για επιθεώρηση. 
..........................................................................

Ο Διευθυντής τελείωσε και σκούπισε τα 
μάτια του που έτρεχαν πικρά δάκρυα.

Αυτά μου διηγήθηκε κατασυγκινημένη 
η γηραιά, τώρα, κυρία καθώς συχνά συ-
ζητούσαμε και ανταλλάσσαμε ιδέες. 
Εδώ και ένα περίπου χρόνο, όταν συνα-
ντιόμαστε στο ξύλινο παγκάκι της πλα-
τείας της συνοικίας μας, ενώ με το σπιν-
θηροβόλο βλέμμα της προστατευτικά 
επιτηρούσε το εγγονάκι της που έπαιζε 
στις κούνιες. Και παίρνοντας μια βαθιά 
ανάσα συνέχισε, αφού ήδη είχαμε εξοι-
κειωθεί αρκετά.

Η ζωή της συνεχίστηκε, κυλούσε άλ-
λοτε με χαρές και άλλοτε με λύπες, 
όμως μέσα στο μυαλό της υπάρχουν οι 
συμβουλές και τα όσα τις έμαθε. Ας εί-
ναι ευλογημένος ο ουρανός που τον δέ-
χτηκε.

Και συνέχισε: Καλέ πνευματικέ μου 
φίλε, τρία πτυχία πήρα της δασκάλας, 
της ψυχολόγου και από τη σοφία του. 
Τώρα ελπίζω να πάρω το τέταρτο και 
μάλιστα το πιο δυνατό από ένα λόγιο 
άνθρωπο, που είναι και παράλληλα βου-
τηγμένος στην πρακτικότητα της ζωής. 
Είπε και πολλά άλλα κολακευτικά λόγια 
για το άτομό μου, τα οποία όμως δεν θα 
ήταν φρόνιμο να αναφέρω. Και προτού 
με καληνυχτίσει πρόφερε με στόμφο, πί-
νοντας νέκταρ από τη φωτεινή πηγή των 
γνώσεών σου, ολοκλήρωσα την πνευμα-
τική μου προσωπικότητα. Καλή σου 
μέρα ηλιαχτίδα της ζωής μου. n



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 55

Λένε καμιά φορά πως για να συμ-
βούν κάποια πράγματα στη ζωή, 
πρέπει να συνωμοτήσει... το σύ-

μπαν. Κι όμως, αυτό βλέπουμε όλοι μας 
να επιβεβαιώνεται με πολλούς τρόπους

Λευτέρης Α. Τσιρώνης
στη ζωή του καθενός, σαν τους μαθημα-
τικούς κανόνες που δεν χωρούν αμφι-
σβήτηση.

Έτσι και φέτος, στις βουλευτικές 
εκλογές του 2015, είπα να ζητήσω μια 
προτίμηση στο διορισμό μου σαν δικα-
στικού αντιπροσώπου και να πάω στον 
τόπο κατ αγωγής μου, όπου και το πα-
τρικό μου και να ξαναβρώ για λίγο τους 
παλιούς συμμαθητές και φίλους, που δυ-
στυχώς, τόσο σπάνια τους βλέπουμε απ’ 
όσο θα θέλαμε.

Παρόλο που δεν έτρεφα και σοβαρές 
ελπίδες να διοριστώ στο δήμο που γεν-
νήθηκα, κι όμως, το σύμπαν συνωμότησε 
και διορίστηκα εκεί. Και δεν έφτανε 
αυτό. Το εκλογικό τμήμα που διορίστηκα 
ήταν η αίθουσα της πρώτης τάξης στο 
γυμνάσιο που φοίτησα το 1969!!! Αυτό 
ούτε και με σφαίρες δεν το πίστευα όταν 
το είδα. Η χαρά μου βέβαια ήταν απερί-
γραπτη και μέχρι να έρθει ημέρα του 
ταξιδιού, δεν μπορούσα να το χωνέψω 
ότι συμβαίνουν και τέτοιες συμπτώσεις 
και μάλιστα σήμερα που έχουν δυσκολέ-
ψει όλα στη ζωή. Κι όμως, συνέβη κι 
αυτό. Άρχισα τότε να πιστεύω ότι καλά 
θα έκανα να έπαιρνα και κανένα λαχείο, 
γιατί οι πιθανότητες και οι νόμοι τους 
είναι για να επιβεβαιώνονται.

Η συνάντηση
Ήρθε τελικά το Σάββατο πριν από την 

Κυριακή των εκλογών και πήγα στο 
εκλογικό τμήμα στο γυμνάσιο για να πα-
ραλάβω το εκλογικό υλικό.
..........................................................................

Μάλιστα ο φιλόλογος του γυμνασίου 
στην Αθήνα, όπου είχα μετακομίσει για 
να τελειώσω εκεί το εξατάξιο γυμνά-
σιο, μου τόνιζε πολλές φορές με θαυ-
μασμό ότι «εσύ ρε παιδάκι μου πρέπει 
να είχες πολύ καλό φιλόλογο, είσαι 
τόσο πολύ προχωρημένος». Και εγώ 
φυσικά καμάρωνα για τον καθηγητή 
μου και αποκάλυπτα το όνομά του 
στον Αθηναίο φιλόλογο, αφού ήταν 
πολύ μεγάλη ικανοποί ηση για μένα να 
το αναφέρω.

Επιστρέφοντας λοιπόν μετά από την 
μικρή αυτή περιπέτεια της συγκίνησης 
στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, ψάχνοντας 
με νοσταλγία τις παλιές φωτογραφίες 
στο οικογενεια κό άλμπουμ, βρήκα με 
μεγάλη χαρά, τη μοναδική μεγάλη ομα-
δική φωτογραφία που εί χε το τμήμα της 
τάξης μας του 1973 στο γυμνάσιο, μπρο-
στά στο μεγάλο προαύλιο με τα σκαλο-
πάτια, όπου φυσικά στη μέση είναι ο 
αγαπημένος καθηγητής, κύριος Σύγκε-
λος και η πρώτη μου φροντίδα ήταν να 
κάνω ένα αντίγραφό της, για να το πα-
ραδώσω ο ίδιος σ’ αυτόν, στην επόμενη 
επισκεψή μου στη γενέθλια πόλη. Είναι 
ένα χρέος τιμής και ευγνω μοσύνης προς 
αυτόν, που το παροιμιώδες χαμόγελο 
του είναι ακόμα το ίδιο που είχε και το 
1973. Του το χρωστάω.

 n
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Χειμώνας του ’79. Η Μελίνα τελεί-
ωσε την απογευματινή δουλειά 
της στο σχολείο, χαιρέτησε τους 

μαθητές της και τους συναδέλφους της 
και έφυγε με γρήγορα βήματα. Βγήκε

Αποστολία Βουλτσίδου
στον κεντρικό δρόμο, σταμάτησε το 
πρώτο ταξί που συνάντησε:

«Στη Νομική παρακαλώ».
«Περάστε».
Δεν είχε πολλή κίνηση και σκέφτηκε 

ότι δε θα αργήσει.
«Φοιτήτρια;» ρώτησε ο οδηγός σου 

αυτοκινήτου.
«Όχι· πάω να συναντήσω το σύζυγό 

μου».
«Βλέπω βέρα στο δεξί· παντρεμένη 

τόσο μικρή;»
«Ναι· το πώς και το γιατί δε σας 

αφορά».
Η συζήτηση σταμάτησε δίνοντας τη 

σειρά της στη σιωπή.
Έφτασαν σύντομα στη Σχολή, η Με-

λίνα τον ευχαρίστησε και κατέβηκε γρή-
γορα. Τρέχοντας ανέβηκε τα σκαλοπά-
τια, ψάχνοντας ταυτοχρόνως να βρει τον 
Αχιλλέα. Πολλοί φοιτητές ήταν συγκε-
ντρωμένοι συζητώντας δυνατά. Το Γ΄ 
έτος είχε εξεταστική. Έγραφαν εκείνη 
την ημέρα ένα δύσκολο μάθημα: 
«Εμπράγματο Δίκαιο».

Η έκφραση των ματιών της αφηρη-
μένη. Όσο δεν τον έβλεπε, η αγωνία της 
μεγάλωνε. Χρειάστηκε να περιμένει αρ-
κετή ώρα, ακούγοντας άθελά της τις δι-

Μελίνα και Αχιλλέας
άφορες απαντήσεις των θεμάτων, που 
έδιναν οι άλλοι φοιτητές.
..........................................................................

Ο πατέρας αρχικά φοιτητής, έπειτα φα-
ντάρος και η μητέρα μόνη με το Χρήστο 
δυο χρονών. Δεν είχαν βοήθεια από συγγε-
νείς και το παιδί μεγάλωνε με νταντάδες, 
τις ώρες που η Μελίνα ήταν στο σχολείο.

Η Μελίνα είχε σπουδάσει δασκάλα. 
Δούλευε από τότε που πήρε το πτυχίο 
της και γνώριζε πολύ καλά, πόσα έχανε 
απ’ το γιο της, όταν έλειπε απ’ το σπίτι. 
Δίδασκε μικρά παιδιά· με στόχο να δώ-
σει στους μαθητές γνώσεις, μα περισσό-
τερο να τους παιδαγωγήσει, αφού βρί-
σκονται σε μια ηλικία, που η ψυχή τους 
είναι πιο ευκολόπλαστη.

Ο Πεσταλότσι έλεγε πως, «η αγωγή 
αρχίζει από την κούνια».

Η οικογένεια είναι το πρώτο κοινω-
νικό περιβάλλον, που μέσα σ’ αυτό αρ-
χίζει ο άνθρωπος τη ζωή του.

Έτσι και ο Χρήστος τους. Η οικογέ-
νειά του και το σχολείο του, τον ετοίμα-
σαν, τον συγκρότησαν, τον εφοδίασαν με 
τις απαραίτητες γνώσεις για να φτιάξει 
τη ζωή του.

Και το πέτυχε. Σπούδασε, εργάζεται, 
παντρεύτηκε και μαζί με τη γυναίκα του 
απέκτησαν πριν λίγους μήνες το δικό 
τους παιδί.

Κατάφερε να κάνει τη δική του πυρη-
νική οικογένεια.

Οι ευχές των γονιών του: «Υγεία, δου-
λειά και να έχουν δίπλα τους ανθρώπους 
που ν’ αγαπούν και να τους αγαπούν».

 n
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ΟΚωνσταντής μεγάλωσε στη φτώ-
χεια. Μια αγκαλιά παιδιά. Ποιον 
να πρωτοθρέψει!.. Καθημερινά 

πάλευε με τη γη μα ποτέ δεν έβλεπε η

Βάσω Τρανταφυλλίδου-Κηπουρού
τύχη του ν’ αλλάζει αφού οι μεσάζοντες 
μαίνονταν τον κόπο και τα προϊόντα του.

Κάποια μεροκάματα από δω κι από 
κει δεν έλυναν το πρόβλημα της επιβίω-
σης. Έτσι το αποφάσισε θα έφευγε στη 
Γερμανία... Θα γινόταν εργάτης αρκεί να 
είχε σίγουρο το μεροκάματο. Τους Γερ-
μανούς δεν τους πολυσυμπαθούσε. Ήταν 
παλικάρι όταν κάποτε μπήκαν στο χωριό 
του και δεν άφησαν τίποτε όρθιο... Τώρα 
το πώς γλύτωσαν εκείνοι ήταν ένα 
θαύμα. Τη νύχτα είχαν κρυφτεί οικογε-
νειακώς στο φούρνο της αυλής, εκεί που 
έψηνε ψωμί η μάνα του... Ευτυχώς δεν 
τους αντιλήφθηκαν και έτσι γλύτωσαν. 
Άλλοι είχαν φύγει στα βουνά. Το θέμα 
τώρα ήταν πως έπρεπε να κλειδώσει 
όλες αυτές τις εμπειρίες του στο ντου-
λαπάκι του μυαλού του και να τις ξεχά-
σει... Διαφορετικά δεν υπήρχε προκοπή. 
Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο 
χειρότερο...

Έφτασε στο Νταχάο έξω από το Μό-
ναχο μαζί με άλλους Έλληνες πατριώτες. 
Όλοι πήγαιναν με σύμβαση. Το μεροκά-
ματο ήταν συγκεκριμένο από το ίδιο το 
Γερμανικό Συνδικάτο. Αλλά για να σε 
προσλάβει τότε ο γερμανός έπρεπε πάνω 
απ’ όλα να είσαι υγιής. Έτσι όλοι αυτοί 
που θα αναλάμβαναν υπηρεσία σε κείνο 
το εργοστάσιο παραγωγής και μεταποί-

Ένα ψέμα που δεν ειπώθηκε ποτέ
ησης προϊόντων κρέατος είχαν κάνει τις 
ανάλογες εξετάσεις είχαν ελέγξει και 
σφραγίσει το κάθε προβληματικό ή κα-
τεστραμμένο δόντι.
..........................................................................

Ο Νίκος έκλαιγε τώρα με λυγμούς και 
επαναλάμβανε πως η μάνα του τον ψά-
χνει χρόνια!... Ήταν λέει τότε στα χρόνια 
της προσφυγιάς όταν χάθηκε ο Κωστής 
της. Δύο χρονών παιδάκι με ένα σταυρό 
στο λαιμό και ένα σημείωμα με τα στοι-
χεία του, ραμμένο σε πανί, κρεμασμένα 
στο λαιμό του. Μπερδεύτηκαν μέσα στο 
πλήθος και εκεί τον έχασε. Μάταια τον 
αναζήτησε, ήταν αδύνατο να τον εντοπί-
σει.... Όταν πέρασαν στην ελεύθερη πα-
τρίδα και απέκτησε άλλα παιδιά τους 
μίλησε για το χαμένο της παιδί. «Αν ποτέ 
βρείτε τον αδελφό σας, να ξέρετε πως 
έχει δεξιά στην πλάτη μια κρεατοελιά».

Ο Κωνσταντής τώρα συγκινημένος του 
εξήγησε πως δεν έχει σχέση με το χαμένο 
του αδελφό. Του μίλησε μάλιστα για τους 
δικούς του, το χωριό του και πως όλα εί-
ναι μια σύμπτωση. Τότε ο Νίκος τον πα-
ρακάλεσε. «Έλα στην Αθήνα μαζί μου να 
σε πάω στη μάνα μου, να της πεις πως 
είσαι ο χαμένος της Κωστής, να λυτρωθεί 
από τον καημό αυτό και θα σου δώσω ό,τι 
ζητήσεις γιατί είμαστε ευκατάστατοι, να 
σε κάνω αδελφό μου». Ο Κωνσταντής αρ-
νήθηκε λέγοντας πως δεν θα μπορούσε 
ποτέ να πει ένα τέτοιο ψέμα... Ο Νίκος 
απομακρύνθηκε κλαίγοντας και ο Κων-
σταντής προτίμησε να εργαστεί τίμια και 
ας βίωνε τις άθλιες συνθήκες του γερμα-
νικού εργοστασίου!.. n
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Αποσταμένος και μπαϊλντισμένος 
με τα όσα συμβαίνουν σήμερα 
στην πατρίδα, αλ λά και σε όλους 

εμάς τους Έλληνες, βγήκα στη δροσερή 
αυλή μου να ξεκουραστώ και να ξεδώσω. 

Γεώργιος Γκούμας
Το περιβάλλον της είναι μαγευτικό και 
η χαλάρωση βρίσκει εύκολα το δρόμο να 
με πλησιάσει και ν’ απλωθεί νωχελικά 
στη σάρκα μου, στο νου και στην ψυχή 
μου. Έδώ δεν είμαι μόνος. Έχω συντρο-
φιά τα Παρνασσίσια έλατά μου. Δώρο 
«ξενιτιάς» του Γερο-Παρνασσού μου σε 
μένα. Μικρά τα πήρα από τη μήτρα της 
μά νας τους, της Παρνασσίδας. Τα φύ-
τεψα, τα φρόντισα και τα μεγάλωσα σαν 
παιδιά μου. Είπα να τα ’χω σαν πατρι-
δοπαρηγοριά στα γηρατειά μου τα 
έρημα γιατί, γερά ματα και ξενιτιά φέρ-
νουν φουρτούνες στην καρδιά κι αυτά, 
σήμερα, ποιος μπορεί να τ’ αντέξει μαζί 
με τα τόσα άλλα!...

Ανάμεσα τους δυο ερωτιάρες πηλιο-
ρείτικες καστανιές λικνίζουν, λάγνα, τα 
κλαδιά τους. Τα ελατόκλαρα, θαρρείς 
αντρίκεια χέρια, χαϊδεύουν τις φυλλωσιές 
τους και τις κάνουν ν’ αναρριγούν ποθο-
πλανταγμένες. Μοιάζουν σαν δυο ομορ-
φοκοπελιές ανά μεσα σεβαλαντωμένα ψη-
λόκορμα Παρνασσοπαλικάρια!...
..........................................................................

Έπεσα ξερός, σαν κομμένος γεροέλα-
τος!... Πόσο κοιμήθηκα δεν ξέρω. Αυτή τη 
στράτα του ύπνου δεν τη μέτρησα, ούτε 
είδα αν ήταν εύκολη ή δύσκολη. Παραδό-
θηκα κυριολεκτικά «άοπλος» στα χέρια 

Στου ήλιου τη χάση
του Μορφέα!... Βυθισμένος στο χάος της 
κούρασής μου και του βαριού ύπνου, άρ-
γησα να καταλάβω την καλή μου που μου 
τραβούσε το χέρι χαμογελώντας και λέ-
γοντας: Σήκω, καλέ μου. Πού ταξιδεύεις 
πάλι;... Ο ΗΛΙΟΣ βγήκε ένα καλάμι και 
μας περιμένει να μας δει ξανά αντάμα 
στην αυλή!... Αυτή η τελευταία φράση της 
τρύπησε την πόρτα των αυτιών μου και 
μπήκε τρεχάτη στο νου και στην καρδιά 
μου! Μισάνοιξα τα μάτια μου ξαφνιασμέ-
νος και είδα μια λαμπερή λιαχτίδα να 
διαπερνά το τζάμι και να μου χαϊδεύει τα 
μαλλιά, τα φρύδια και το πρόσωπο μου. 
Ήταν το «χέρι» του φίλου μου του ΗΛΙΟΥ, 
που μου ’κανε τα τσαλίμια της «τρελο-
γιαγιάς», που σκύβει πάνω στο αγαπη-
σιάρικο εγγονάκι της και του γαργαλεύει 
τη μυτούλα, τα μαγουλάκια, το λαιμου-
δάκι και τις μασχαλίτσες του, κάνοντάς 
το να ξεκαρδίζεται στα γέλια!... Ο φίλος 
μου ζει. Ναι, ζει!... Γιατρεύτηκε και ήρθε 
να με δει... Να με παρηγορήσει. Να ξε-
φορτώσει την καρδιά μου από τη χθεσινή 
της μαύρη στενοχώρια... Αχ, τι φί λος είναι 
αυτός!... Πόσο με σκέφτεται!.. Δυο χοντρά 
δάκρυα ξεχείλισαν στα μάτια μου. Δεν τα 
σκούπισα. Τ’ άφησα να κυλήσουν στα 
μάγουλά μου. Να σύρουν στο λαιμό μου 
. Να κατεβούν στο στήθος μου, εκεί στο 
μέρος της καρδιάς μου, που σκίρτησε, 
ξύπνησε και τα περιμένει να τα χαϊδέψει 
με τους χτύπους της και να τα στεγνώσει 
με τα ζεστά φιλιά της!... Αχ, βρε Παρ-
νασσέ μου, τι καρδούλες πλάθεις στα 
παιδιά σου... Τι «καρδιομάστορας» είσαι 
συ, πανάθεμά σε... n
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Το 1930 η ανθρωπότητα στην Ελ-
λάδα ζούσε σε άθλια κατάσταση 
στην καθημερινή ζωή τους. Πολύ 

φτώχεια. Μόνο λίγοι μεγιστάνες υπήρ-
χαν που όλος ο λαός δούλευε για εκεί-
νους για ένα ξεροκόμματο.

Δέσποινα Τζαννή
Ένας μεγιστάνας, που ήταν ο πιο με-

γαλύτερος στην κτηματική έκταση, ήταν 
ένας άνθρωπος χωρίς έλεος, τα ήθελε 
όλα δικά του. Παντρεύτηκε μια αρχοντο-
κόρη πολύ όμορφη, που τον έδωσε πιο 
πολύ δύναμη στον πλούτο. Η αρχοντο-
κόρη είχε το όνομα Ελένη.

Όταν παντρεύτηκαν, ήταν ο γάμος της 
χρονιάς, με όλα τα μεγαλεία του. Η 
Ελένη από δεσποινίς έγινε κυρία. Το 
χρόνο της τον περνούσε με τις κυρίες της 
δικής της τάξης, για τσάι για κανένα 
χαρτάκι πού και πού με τον κυρ. της για 
κάποιο ταξιδάκι. Κάποιον περίπατο στο 
πάρκο με τις κυρίες της ανώτερης κοι-
νωνίας.

Οι γονείς από τις δυο μεριές τους ρω-
τούσαμε πότε θα δουν εγγονάκια. Ο 
Αντώνης αυτό το έβλεπε εμπόδιο, ήθελε 
σε κάποιες συναντήσεις του για τις δου-
λειές του να τον συνοδεύει η Ελένη.

Η Ελένη στην αρχή που παντρεύτηκε 
δεν την ένοιαξε που δεν είχε φέρει στον 
κόσμο ένα παιδάκι.

Έτσι περνούσανε τα χρόνια και η 
Ελένη έμεινε μόνη της. 
..........................................................................

Η κ. Βούλα είδε εγγονάκια και δυο 
δισέγγονα άλλοι η οικογένειά της πρό-

Της φτώχειας η χαρά
σεχαν, τη φώναζαν τα εγγόνια της η με-
γάλη ΜΑΝΑ.

Έφυγε από την ζωή κάπου στα 85 χρό-
νια της, γνώρισε τη φτώχεια από τότε 
που γεννήθηκε, αλλά όταν μεγάλωσαν τα 
παιδιά της γνώρισε πολύ-πολύ αγάπη και 
τα μεγαλεία που ποτέ της δεν τα πόθησε, 
όμως η ζωή της τα χρωστούσε.

Εκείνη ήταν ευτυχισμένη μέσα από 
την φτώχεια της, με το χαμόγελο των 
παιδιών της.
Της φτώχειας η χαρά
Στους δρόμους διαβαίνω
παιδιού κλάμα αντηχεί.
Γυναίκα την πόρτα ανοίγει
την φτώχεια είδα μπροστά μου.

Σκληρή της γυναίκας η ζωή
μικρά τα παιδιά της.
Μα το κεφάλι καμαρωτό
το χαμόγελο γλυκό.

Τότε συλλογιέμαι κρίμα
υπάρχει τόσο δυστυχία.
Η γυναίκα τη σκέψη μου διαβάζει
μου χαμογέλασε τρυφερά.

Στο σπίτι μέσα με φωνάζει
ο άνδρας παίζει με τα παιδιά.
Στα χείλη τραγούδι έχουν
εκεί είναι όλη η χαρά.

Πολύ σκληρή η ζωή του φτωχού
μα γλυκό το ψωμί του.
Το χαμόγελο το γέλιο χαρωπό
εκεί είναι όλη η χαρά της ζωής τους.

 n
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Ογερο-Αντρέας καθόταν, όπως 
κάθε μέρα, στη βεράντα του σπι-
τιού του και απολάμβανε το ζε-

στό χειμωνιάτικο ήλιο. Ένα αδύνατο γε-
ροντάκι 104 χρόνων, που χαίρει της αγά-

Τασούλα Μάρκου (Κύπρος)
πης και της εκτίμησης όλων, μικρών και 
μεγάλων. Πολλοί είν’ αυτοί που περνούν 
καθημερινά από το σπίτι του, για να του 
κρατήσουν λίγη συντροφιά και ν’ ακού-
σουν τις ατέλειωτες ιστορίες του. Παρά 
το προχωρημένο της ηλικίας του έχει με-
γάλη ευφράδεια λόγου και διαύγεια 
μυαλού και όλοι απολαμβάνουν να τον 
ακούν. Απ’ όλες όμως τις ιστορίες του 
μία είναι που του αρέσει περισσότερο να 
διηγείται, αυτήν που αναφέρεται στη 
μακεδονική του καταγωγή. «Είμαι περή-
φανος για την καταγωγή μου», συνήθιζε 
να λέει, «και τούτο το αίμα που ρέει 
ακόμα στις φλέβες μου είναι μακεδονικό, 
κι οι Μακεδόνες ποτέ δε λύγισαν». Γιατί 
ναι, ο γερο-Αντρέας είναι ένας γνήσιος 
Μακεδόνας.

Όλα άρχισαν ένα μουντό φθινοπωρινό 
απόγευμα. 0 ήλιος μόλις είχε αποχαιρε-
τήσει τον κυπριακό ορίζοντα. Τούτη τη 
φορά έφευγε χωρίς την πορφυρή του 
χλαμύδα. 
..........................................................................

–Ένας Κύριος ήρθε και με πήρε από το 
χέρι και με έφερε εδώ που είμαι τώρα, λέ-
γοντάς μου: «Εγώ θα σε γιατρέψω», είπε ο 
μικρός, κοιτάζοντας στα μάτια τον Άγιο.

Οι γονείς του τα είχαν χαμένα. Δεν 
πίστευαν στα μάτια τους. Ο μικρός είχε 

Ο Μακεδόνας
γίνει εντελώς καλά! Φώναξαν αμέσως 
τον ιερέα του ναού.

–Μεγάλο θαύμα έγινε κόρη μου. Από 
σήμερα η χάρη του Κυρίου με τις πρε-
σβείες του Αποστόλου Ανδρέα θα συ-
ντροφεύει τον Κωνσταντή σου, είπε ο 
ιερέας σηκώνοντας τα μάτια ψηλά.

–Τον Ανδρέα μου θέλεις να πεις δά-
σκαλε, γιατί από τούτη τη στιγμή ο γιος 
μου θα ονομάζεται Ανδρέας, αποκρίθηκε 
η μάνα.

Μετά από το θαύμα αυτό γύρισαν στο 
χωριό τους χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι. 
Ο μικρός Αντρέας μεγάλωνε κοντά στους 
γονείς του, απολαμβάνοντας συγχρόνως 
τις γνώσεις και τις διδασκαλίες της Μα-
κεδονίτισσας γιαγιάς.

Σε ηλικία δώδεκα χρονών επέστρεψε 
στο Μοναστήρι κι έμεινε εκεί μερικούς 
μήνες προσφέροντας τις υπηρεσίες του, 
τηρώντας την υπόσχεση που είχαν δώσει 
οι γονείς του στον Άγιο. Εκεί ανακάλυψε 
για πρώτη φορά ότι είχε καλή φωνή και 
του άρεσε να ψάλλει.

Οι γονείς του είχαν ήδη μετακομίσει 
από την Αγία Νάπα στο Παραλίμνι. Έτσι 
του δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθή-
σει μαθήματα βυζαντινής μουσικής κο-
ντά σε δάσκαλο. Έγινε ένας πολύ καλός 
ψάλτης και από τα δεκαέξι του μέχρι 
πρόσφατα, σε πολύ μεγάλη ηλικία, 
έψαλλε στην εκκλησία της ενορίας του.

Σήμερα, γέρος πια 104 χρόνων, συνη-
θίζει να κάθεται, όπως κάθε μέρα, στη 
βεράντα του σπιτιού του και να απολαμ-
βάνει τον ζεστό χειμωνιάτικο ήλιο, μέχρι 
τη δύση του. n
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Μπαίνω στο ελληνικό αεροδρόμιο. 
Εγκαταλείπω την Ελλάδα για 
λόγους οικονομικούς. Μπαίνω 

στο αεροπλάνο για πρώτη φορά. Φτάνω 
στο εξωτερικό. Ο ουρανός κατα θλιπτι-

Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά
κός. Ψιλόβρεχε. Ήρθαν και με πήραν έλ-
ληνες ξενιτεμένοι. Με πήγαν στο σπίτι 
τους. Την επόμενη κιόλας ημέρα πήγα να 
φτιάξω τα χαρτιά μου για την παραμονή 
μου εκεί. Άρχισα να ψάχνω για δουλειά. 
Μετά από πολλές προσπάθειες βρήκα. 
Την επόμενη μέρα ξεκίνησα την εργασία. 
Η διαδρομή ήταν μεγάλη. Έπαιρνα το λε-
ωφορείο. Περνούσα πέντε χωριά για να 
φτάσω στον προορισμό μου. Δούλεψα 
πρώτα ως καθαρίστρια, έπειτα ως προϊ-
σταμένη και αργότερα ως νοσοκόμα. 
Μέσα σε τέσσερις ώρες έπρεπε να βγάλω 
τέσσερα κτίρια. Ιδρωκοπούσα. Έσταζα 
νερό. Έπρεπε να τελειώσω τα κτίρια αλλά 
συνάμα να προλάβω και το λεωφορείο. 
Δεν υπήρχε άλλο, ήταν το τελευταίο. Δού-
λευα πάντα απόγευμα. Μια βραδιά το 
έχασα. Έξω χιόνιζε. Είχε και πολύ κρύο. 
Πήγα μέχρι το κέντρο της πόλης μήπως 
βρω κάτι να φύγω αλλά μάταια. Πήγα και 
κάθισα σε ένα εμπορικό κέντρο να προφυ-
λαχτώ από το κρύο αλλά εκεί απαγορευ-
ότανε να κάτσεις κοντά. Κάτι σε απω-
θούσε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα παγώ-
σει. Άρχισαν να μουδιάζουν το πρόσωπό 
μου και τα πόδια μου. Σκέφτηκα ότι θα 
πέθαινα. Ευτυχώς λειτούργησε γρήγορα 
το μυαλό μου και πήρα την αστυνομία. 
Πράγματι ήρθε και με πήγε σπίτι.

Η ξενιτιά
..........................................................................

Η ζωή κυλούσε με τα καλά της και τα 
κακά της. Όμως ένα τηλεφώνημα απ’ την 
Ελλάδα άλλαξε όλη τη ροή των πραγμά-
των. Με ειδοποίησαν ότι πρέπει να γυ-
ρίσω στην Ελλάδα. Βρισκόμουν στα γε-
νέθλια μιας φίλης μου. Τα παράτησα 
όλα. Πήρα το ποδήλατο και έφυγα για 
το σπίτι. Κατάλαβα ότι έγινε κάτι κακό. 
Πέρασα το δάσος, τα σιτάρια και τα κα-
λαμπόκια που ήταν πάνω από ένα μέτρο 
– ήταν Μάης τότε – χωρίς φόβο για να 
πάω γρήγορα στο σπίτι. Τα νέα δυσάρε-
στα. Πέθανε ο πατέρας μου. Έπρεπε να 
φύγω για Ελλάδα. Έφυγα το πρωί με το 
πρώτο αεροπλάνο. Δυστυχώς δεν πρό-
λαβα να πάω στην κηδεία του. Τουλάχι-
στον να τον αποχεραιτήσω. Η ξενιτιά 
μας χώρισε ζωντανούς. Και δεν μπόρεσα 
ούτε να τον δω πεθαμένο.

Αυτή είναι η ξενιτιά. Ο πόνος δυσβά-
στακτος. Όλοι οι ξενιτιμένοι τραβούν το 
Γολγοθά τους. Η ανάγκη να δημιουργή-
σουν κάνει την ψυχή τους ράκος. Αποχω-
ρίζονται γονείς, μάνες και παιδιά. Για μια 
καλύτερη ζωή. Κάτω από αντίξοες συν-
θήκες. Ο πόνος της ψυχής είναι βουβός. 
Άλλοι ξενιτεύονται για μια καλύτερη ζωή 
και άλλοι λόγω πολέμων που είναι και ο 
πιο βάρβαρος ξενιτεμός. Άπονη ξενιτιά 
μου στέρησες τον πατέρα μου! Τη γλυκιά 
μου πατρίδα! Έσβησε κάθε μου ελπίδα. 
Χάθηκαν τα όνειρά μου. Έτσι αποφάσισα 
ένα πρωί να γυρίσω πίσω στην πατρίδα 
μου που τόσο λαχταρούσα να με πάρει 
στην αγκαλιά της και να μείνουμε για 
πάντα μαζί. n
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Γυρνώ γυμνή μέσα στους δρόμους. 
Το σώμα μου δεν επικοινωνεί με 
την ψυχή μου και ο εγκέφαλός 

μου σταμάτησε σχεδόν να λειτουργεί. 
Σε αναζητώ! Μου λείπεις πολύ! 

Αθανασία Λαζαρίδου
Ήξερες ότι δεν μπορώ να σε ακολου-

θήσω!
Γίνομαι ολόκληρη μια λαύρα όταν 

φιλώ την φωτογραφία σου.
Όταν περπατώ στον πεζόδρομο του 

Φλοίσβου όλοι με κοιτούν παράξενα. 
Το σώμα μου αναβλύζει μια λέξη συ-

νεχώς ΑΓΑΠΗ και τα χείλη μου, τα μου-
τζουρωμένα χείλη μου σταματούν τα 
μαύρα δάκρυά μου. 

Νιώθω τόσο καθαρή στην ψυχή μου 
που δεν με ενοχλεί το γεγονός ότι όλα 
τα βλέμματα πέσανε πάνω μου.

Το μυαλό μου ταξιδεύει, συνεχώς τα-
ξιδεύει.

Φωνάζω το όνομά σου ΣΑΚΗΣ, από 
Αθανασάκης.

Τα ζώδια μου είπανε δεν ότι δεν θα 
σε ξαναδώ. 

Δεν το βάζω κάτω.
Θα πάρω το αεροπλάνο Αθήνα-

Αυστρία και θα κάνω τον τόπο άνω κάτω 
άλλα θα σε βρω.

Το ρολόι σταμάτησε στις εφτά η ώρα 
το απόγευμα, γυρνώ ολάκερη την Αθήνα 
με μοναδικό εσώρουχο την αγάπη. 

Δεν θέλω να πάω στο σπίτι μου, εκεί 
όλα είναι σκοτεινά.

...Και εσύ δεν λες να έρθεις.

Ασπασία
Περνάς ωραία, μάλλον με έχεις αντι-

καταστήσει κιόλας. 
Αλίμονο σε εμένα που σε αγαπώ 

ακόμη. Έχεις κάνει delete στις όμορφες 
στιγμές μας. Και εγώ ακόμη σε ΛΑ-
ΤΡΕΥΩ!.

Μετά από τα πολλά ήρθε και η αστυ-
νομία.

–Υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρία 
μου

–Όχι, ευχαριστώ πολύ, απαντώ εγώ.
–Τότε γιατί κυκλοφορείτε γυμνή 

στους δρόμους, σας παρακολουθούμε 
πολύ ώρα.

–Απλά νιώθω την ψυχή μου καθαρή, 
ελεύθερη και γεμάτη αγάπη.

–Ακολουθήστε μας στο αυτοκίνητο, 
παρακαλώ.

–Μα γιατί τι έκανα;
–Είστε κίνδυνος του εαυτού σας, κυ-

ρία μου, ακολουθήστε μας, σας παρα-
καλώ. Θα νοσηλευτείτε σε ψυχιατρική 
κλινική.

–Όχι, σας παρακαλώ πολύ.
–Για το·καλό σας, κυρία μου, ακολου-

θήστε μας.
Τους ακολούθησα, έμεινα πέντε μήνες 

στην ψυχιατρική κλινική Στην αρχή 
έκλαιγα, μετά ακολούθησα τις δραστη-
ριότητές τους και κατάφερα να βγω.

Δεν με περίμενε κανένας, αλλά δεν 
πειράζει, ενώ συνέχιζα να νοιώθω 
όμορφα .

Τώρα πια ντυμένη με ρούχα .
Οι λέξεις στις σκέψεις μου και οι σκέψεις 

μου στην ψυχή μου και το μυαλό μου.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! n



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 202

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 63

Εκείνη τη νύχτα η βροχή κτυπούσε 
τα τζάμια με δύναμη. Τα κτυ-
πούσε τόσο δυνατά σαν να ήθελε 

να τα σπάσει και να μπει μέσα και να 
τρυπώσει κάπου να μην τη δει κανείς,

Μαρία Σουρή-Κοσιώρη
ούτε ο άνεμος που ανελέητα την έσπρω-
χνε να πέφτει πότε εδώ και πότε εκεί.

Ήταν οι πρώτες ημέρες του φθινοπώ-
ρου μα όχι γλυκές απαλές όπως πολλές 
φορές το φθινόπωρο μας φέρνει.

Ήταν ένα φθινόπωρο σκοτεινό, μου-
ντό, με ένα αεράκι τσουχτερό, που την 
ψυχή σου γέμιζε μελαγχολία. Μια με-
λαγχολία που προσπαθείς να την πετά-
ξεις μακριά μα δεν το μπορείς. Είναι σαν 
κάποιο χέρι να την κρατά πάνω σου, 
μέσα στην ψυχή σου και το είναι σου 
ολόκληρο προσπαθεί να αντιδράσει μα 
εκείνο αντιστέκεται.

Έτσι κι εγώ εκείνο το πρωινό. Ο θόρυ-
βος από την δυνατή βροχή με έκανε να 
ξυπνήσω ενωρίτερα και να αναρωτηθώ 
τι ήταν αυτό που τον ύπνο μου εμπόδισε 
να συνεχίσει το έργο του.

Και να... τα παραθυρόφυλλα είχαν 
μείνει ανοικτά και η βροχή έπαιζε τον 
τρελό χορό της με τυμπανοκρουσίες στα 
τζάμια και τη ρυθμική ορχήστρα από το 
λούκι που έσταζε στην αυλή. Τικ τικ.... 
τακ τακ πάνω στο δοχείο του σκύλου, 
που τώρα κι αυτό ορφανό περίμενε.

Σηκώθηκα κάπως ενοχλημένη, μη μπο-
ρώντας να συνεχίσω το χουζούρι μου στα 
ποθητά μαξιλάρια.

Το μαυρισμένο πρωινό έδωσε σε λίγο 

Όταν το βλέμμα μιλά
το αληθινό του πρόσωπο στη βροχή, που 
κουρασμένη πια σταμάτησε και το θυμό 
της έσβησε στον ήλιο που χαρούμενος 
ερχόταν. Ήταν όμως πρωί ακόμα και δεν 
είχε απλωθεί παρά τον καρτερούσε.
..........................................................................

Και ο μάρτυρας της ευτυχίας τους μό-
νος μεγαλώνει και πότε η μία γειτόνισσα 
και πότε η άλλη το φροντίζουν. Μα τα 
χάδια της μάνας πύ είναι; Το φιλί της που 
ηχεί να τρέξει και το νέκταρ του να γευτεί; 
Η ζεστή αγκαλιά της πού βρίσκεται να 
κουλουριαστεί και στην ευτυχία να παρα-
δοθεί; Πού είναι τα φτερά της να το ση-
κώσουν και μαζί να φτερουγίσουν ψηλά 
στον ήλιο στην ευτυχία...στην ελπίδα;

Και το βλέμμα υψώνει στον ουρανό να 
τα βρει όλα αυτά να τη δει, όπως οι γει-
τόνισσες του λένε, και εκείνο καρτερεί.

Καρτερεί την αυγή, καρτερεί το δείλι. 
Και το βράδυ έρχεται και βαρύ πέφτει 
στην ψυχή του και το χάδι μόνο στο 
όνειρο νιώθει να το σκεπάζει και να το 
προστατεύει. Μα η μέρα πάλι θλιβερή 
ξημερώνει και το βράδυ καρτερεί να του 
δώσει χαρά, μα η αναμονή μεγάλη.

Αναμονή μιας ζωής και το χάδι δεν έρ-
χεται, η ανάσα σβήνει, τα χείλη δεν γελούν 
και το βλέμμα θλιμμένο μένει εκεί να 
κοιτά τον ουρανό στα κρύα πρωινά, στα 
τσουχτερά βράδια, μήπως και κάποια σι-
λουέτα φανεί με ανοικτή αγκαλιά να πη-
δήξει, να φθάσει ψηλά κι εκεί να κλείσει 
τα μάτια και να ονειρευτεί την ευτυχία. 
Μια ευτυχία που λίγο κράτησε, που για 
λίγο ήρθε και να φύγει να πετάξει στ’ 
αστέρια και να μην φανεί ποτέ ξανά. n
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Το 1955 ο Άγγλος Κυβερνήτης της 
Κύπρου Στρατάρχης Σερ ΤΖΩΝ 
ΧΑΡΤΙΓΚ είχε απαγορεύσει τις 

εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο 
της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, 

Κωνσταντίνος Πάτσαλος
ημέρα κηρύξεως του Ελληνοιταλικού πο-
λέμου το 1940. Με την απαγόρευση αυτή 
που θα ετιμάτο η επέτειος ενός ενδόξου 
γεγονότος που συνέτεινε στα μέγιστα 
εις στο να σωθούν οι Σύμμαχοι κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εθίγη η περηφά-
νια του Ελληνισμού της Κύπρου που πά-
ντα εόρταζε τις εθνικές επετείους της 
25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 
με δοξολογίες, πανηγυρικούς, απαγγε-
λίες και εθνικά τραγούδια.

Μ’ αυτή του την απόφαση νόμιζε ο 
Χάρτιγκ ότι θα στερούσε από το λαό μια 
ευκαιρία εθνικής αναβάπτισης και θα έκα-
μπτε το ηθικό του. Προς τούτο επέλεξε την 
ημέρα αυτή για να εκδώσει την πρώτη 
απόφαση θανατικής καταδίκης εναντίον 
του νεαρού ήρωα Μιχαήλ Καραολή. Πα-
ράλληλα απαγόρευσε την ανάρτηση Ελλη-
νικών Σημαιών, δημιουργούσε στρατιω-
τικά φυλάκια στους Αστυνομικούς Σταθ-
μούς, και διενεργούσε ευρύτατες εκκαθα-
ριστικές επιχειρήσεις. Ήταν ολοφάνερο ότι 
ο Χάρτιγκ στόχευε να καταπνίξει στο 
αίμα τυχόν εθνικό εορτασμό.

Από πλευράς του αρχηγού της ΕΟΚΑ 
η εντολή ήτο σαφής: «Να εορτασθεί η 
Εθνική Επέτειος».

Αναμνήσεις από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
στο Παραλίμνι της Κύπρου το 1955 (περίοδος Αγγλικής Κατοχής)

..........................................................................
...Για τις πιο πάνω εκδηλώσεις οι Άγ-

γλοι παρέπεμψαν στο δικαστήριο 14 
άτομα. Μεταξύ αυτών ήτο και ο νεαρός 
Πρόσκοπος.

Έτσι γιόρτασαν οι κάτοικοι του Πα-
ραλιμνίου την επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου το 1955. Έτσι και ακόμα πιο 
έντονα και με μεγάλη ψυχική ανάταση 
γιορτάσθηκε και στα άλλα χωριά και τις 
πόλεις της Κύπρου, όπου έγιναν αιματη-
ρές συγκρούσεις και συνελήφθησαν πολ-
λοί διαδηλωτές. ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΧΝΩ.

Η 28η Οκτωβρίου 1955 πρέπει να θε-
ωρείται ως η ημέρα της πρώτης ήττας 
του Στρατάρχη Χάρτιγκ, που αφιχθείς 
εις Κύπρον στις 3 Οκτωβρίου, εδήλωνε 
«θα διαλύσω την ΕΟΚΑ μέσα σε λίγες 
μόνο μέρες». Αυτός παρέταξε 40.000 
στρατιώτες, εμείς αντιτάξαμε τις ηθικές 
μας δυνάμεις. Παρά τη σκληρότητα των 
αγγλικών μέτρων το ηθικό των Ελλήνων 
της Κύπρου παρέμεινε ακμαιότατο, ενώ 
ο Βρετανικός Στρατός εδείκνυε σημεία 
κάμψεως. (Στα Πολεμίδια της Λεμεσού 
στασίασαν 600 κομάντος. Επίσης κρού-
σματα απειθαρχίας στρατιωτών παρου-
σιάστηκαν και στον Ξερό περιοχής Μόρ-
φου).

–Αθάνατη Ελλάδα, μάνα μας γλυκιά, 
μάνα που γέννησες θεούς, εσύ μας δί-
δαξες την αγάπη για την ελευθερία, 
εσένα είχαμε στα οράματά μας από μι-
κρά παιδιά. ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΧΝΩ ΚΙ ΑΓΩ-
ΝΙΖΟΜΑΙ. n
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Ε εντάξει. Δεν είχε μεγάλες θεολο-
γικές περγαμηνές ή πανεπιστημι-
ακές σπουδές ο παπα-Στάθης. 

Είχε όμως σπουδάσει την κοινωνία. Άλ-
λωστε, στα σχολικά εκείνα χρόνια, μες

Γεώργιος Καραγιαννάκος
στον εμφύλιο, κάθε τρεις και μια πήγαινε 
σχολείο, μαζί με τα τρία του αδέρφια. Κι 
αν έγινε παπάς, έγινε από την αγάπη 
του στο Χριστό, όπως έλεγε και από 
καλή του τύχη. Ψάχνοντας ο πατέρας 
τους για δουλειά, τον έφερε ο δρόμος 
του σ’ ένα χωριό, κοντά στην Ξάνθη, 
όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Ήταν οι 
πρώτες ημέρες του φθινοπώρου μα όχι 
γλυκές απαλές όπως πολλές φορές το 
φθινόπωρο μας φέρνει.

Πήγαινε στην πέμπτη δημοτικού τότε 
και στο χωριό εκείνο, όπως και στο δικό 
του, πριν, ήταν αυτός που έλεγε την 
πρωινή προσευχή στο σχολείο. Του άρεσε 
τόσο πολύ! Άρεσε όμως και στους δα-
σκάλους να τον ακούνε, γιατί είχε γλυκιά 
φωνή και με την κατάνυξη που την έλεγε, 
γινόταν ακόμη πιο γλυκιά!

Τώρα, αν μερικά παιδιά τον κορόιδευαν 
στο σχολείο... ε, και ποιος νοιαζότανε; 
Αυτό που αισθανότανε όταν έλεγε την 
προσευχή, άξιζε τους χλευασμούς τους.

Στο χωριό, που ήρθαν, ο πατέρας τους 
ήταν επιστάτης σε ένα μεγάλο κτήμα με 
φρουτόδεντρα, όπου δούλευαν πολλές 
οικογένειες την εποχή της συγκομιδής. 
Τον υπόλοιπο χρόνο, περιποιόταν το 
κτήμα, όπου τον βοηθούσε και η μητέρα 
τους. Τα καλοκαίρια, που σταματούσαν 

Ο παπα-Στάθης
τα σχολειά, πήγαινε μαζί με τα αδέρφια 
του, που ήταν μεγαλύτερα και βοηθού-
σαν στο φύτεμα των καλοκαιρινών ζαρ-
ζαβατικών.
..........................................................................

–Σιωπή! Που θα με κάνεις και μαθή-
ματα θεολογίας. Εμείς έχουμε το Χριστό· 
άσπιλο, αμόλυντο, αναμάρτητο. Αυτοί 
έχουν το Μωάμεθ, που δεν ήταν αγνός σαν 
το Χριστό. Αυτός έκανε πολέμους και παι-
διά! Παντρεμένος και με μικρό κορίτσι 
όπως λένε. Την Αϊσά. Και άλλες πολλές 
γυναίκες! Που θα με πεις εμένα...

Σταμάτησε να μιλάει και έδειχνε να 
σκέπτεται. Καθισμένος πίσω από το 
γραφείο του και με τον παπα-Ευστάθιο 
όρθιο απέναντι του σιωπηλό, με το κε-
φάλι γυρτό και τα χέρια πλεγμένα μπρο-
στά, χαμηλά, έμοιαζε σαν το Χριστό, 
μπρος στον Πόντιο Πιλάτο που τον κοι-
τούσε, σκεπτόμενος τι να κάνει μ’ αυτόν. 
Έμεινε έτσι για λίγο· και μετά, άστραψε 
το μάτι του Δεσπότη.

–Ας είναι, είπε. Τούτη τη φορά, θα σε 
συγχωρήσω! Αλλά, με έναν όρο.

Βγήκε από τη δίνη των μαύρων σκέ-
ψεων ο ιερέας. Υπήρχε ελπίδα! Όποιον 
όρο ήθελε ο Άγιος! Οι φτωχοί! Οι φτω-
χοί.... Αυτό μόνο τον ένοιαζε.

–Θα δίνεις λογαριασμό του ταμείου 
σας στον επίτροπο, συνέχισε· έσοδα-
έξοδα. Μόνο έτσι! Μπορείς να φύγεις 
τώρα, του είπε.

Στον ιμάμη, το φίλο του, δεν είπε τί-
ποτε για τα όσα έγιναν με το Δεσπότη. 
Ευτυχισμένος, συνέχισαν μαζί το φιλαν-
θρωπικό τους έργο. n
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Στην αθλητική ιστορία της Ελλά-
δας αναφέρεται, ότι τον αρχαίο 
αθλητισμό, διαδέχθηκε ο Βυζαντι-

νός και αυτόν ο κλεφταρματολικός αθλη-
τισμός, όπου 400 χρόνια σκλαβιάς, οι

Ιωάννης Καρβελάς
Έλληνες πολεμούσαν και γυμνάζονταν. 
Λένε δε, ότι η αιτία της μη ύπαρξης πολ-
λών ιστορικών πηγών για τη ζωή των 
κλεφτών και αρματολών, είναι πως οι 
Έλληνες συνεχώς πολεμούσαν και δεν 
είχαν καιρό να συγγράφουν!

Το Έθνος όμως υπήρχε, γιατί ο λαός 
διατηρούσε στην ψυχή του, τη βαθιά Ελ-
ληνική και Θρησκευτική του συνείδηση, 
τις παραδόσεις, τα ήθη του και την βιο-
λογική του αντοχή. Περισσότερες δε από 
τις παραδόσεις, που κρατούσε κάτω από 
το πέλμα του τυράννου κατακτητή, ήταν 
η αγωνιστική παράδοση που κληρονομή-
θηκε από τους αιώνες, από γενιά σε γε-
νιά, από περιόδους φωτεινές, από χρό-
νους σκοτεινούς, από δόξες, νίκες, κι 
από ατυχίες και καταστροφές. Μέσα 
στην ψυχή του λαού, των απλών ανθρώ-
πων, των βοσκών, των ψαράδων, των 
αγροτών, έκαιγε η φλόγα του αγώνα και 
συντηριόταν ο πόθος της Λευτεριάς, το 
ιδανικό της ζωής και του αιώνιου Ελλη-
νικού Πνεύματος.

Πρέπει, εμφαντικά να αναφερθεί, πως οι 
Έλληνες κλεφταρματολοί διέπονταν από 
ένα τεράστιο ορμέμφυτο, προερχόμενο από 
το ένστικτό τους, χωρίς επιτήδευση, αλλά 
αυθόρμητο, με ορμή κι ηρωισμό. 
..........................................................................

Ο κλεφταρματολικός αθλητισμός
Υπήρχαν και γυναίκες στ’ αθλήματα

Και «αθλήτριες» σε μια ιδιότυπη πε-
ρίπτωση ηρωικού «φεμινισμού» κοντά 
στους κλεφταρματολούς. Η λαϊκή μούσα 
αποφαίνεται: «και μίαν αυλή και μια 
λαμπρή, μια ’πίσημη ημέρα, βγήκαν να 
παίξουν τα σπαθιά, να ρίξουν το λι-
θάρι, κι από το πείσμα το πολύ και 
από τη λεβεντιά της, εκόπη τ’ ασημό-
κουμπο κι εφάνη το βυζί της!». Αυτές 
οι καλλιπάτειρες της λευτεριάς, όπου 
στις γιορτές ασκούνταν στο ΛΙΘΑΡΙ και 
στο ΠΗΔΗΜΑ, μετά το τέλος της δου-
λειάς, αγωνίζονταν μεταξύ τους στα 
όπλα, στη ρίψη ενός φυσικού ακατέργα-
στου λίθου, αλλά και στα άλματα, όπως 
στο μήκος και στο τριπλούν!

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τ’ αθλητικά 
αγωνίσματα το πήδημα, το τρέξιμο, το 
ρίξιμο του Λιθαριού, το πέταμα της πέ-
τρας σε μήκος και σε στόχο, το πέταμα 
της γκλίτσας του βοσκού, το πέρασμα 
του ποταμού με κοντάρι, το πήδημα 
πάνω από το φράχτη κλ.π., που ήταν τα 
κλασικά αγωνίσματα των κλεφτών και 
αρματολών, εκπαιδεύτηκε η τότε γενιά, 
η οποία κατόρθωσε ν’ αποτινάξει το 
ζυγό της σκλαβιάς 400 χρόνων και να 
χαρίσει την Ελευθερία στην Ελλάδα.

Έπρεπε να γραφτούν αυτά τα λίγα, 
για τον αθλητισμό της κλεφταρματολι-
κής περιόδου, για να δειχθεί, για άλλη 
μια φορά, ότι η Εθνική Φυσική Αγωγή, 
για εμάς τους Έλληνες, είναι ιστορία 
και ιδέα, είναι παράδοση και βίωμα 
ζωής, είναι χαρά και ευτυχία του λαού.

 n
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Κοιτώ, εδώ, στον τόσο γνώριμο και 
αγαπημένο χώρο του σπιτιού 
τους, ψάχνοντας τον παππού μου 

και τη γιαγιά μου. Κι μερικές φορές νο-
μίζω (ψευδαίσθηση να ’ναι;) πως τους 

πατέρας Ηλίας Μάκος
βλέπω με τα μάτια μου. Λεπτούς, με 
ρυτιδιασμένα πρόσωπα και άσπρα μαλ-
λιά. Άλλες φορές μου έρχονται στο 
μυαλό οι ατέλειωτες εκείνες ώρες, που 
έζησα μαζί τους. Πόσο μου λείπουν αυ-
τές οι στιγμές...
 Ας ξεκινήσω από τον παππού μου, με 
αφορμή ένα προσκύνημά μου στον τάφο 
του, μια ημέρα, που η βροχή είχε υγρά-
νει τη γη και ανασάλευαν τα σκουλήκια 
πάνω στο χώμα. Νοτισμένο ανέδινε τη 
γνώριμη μυρωδιά, που μεθάει τους θνη-
τούς.
Συλλογίζομαι τη μορφή του παππού μου 
και λυγίζω. Αναλογίζομαι τις τελευταίες 
μαρτυρικές στιγμές του, όταν μου 
έσφιγγε το χέρι και με κοίταζε στοργικά 
στα μάτια και βουρκώνω.

Άκουγα με προσοχή τις ώριμες σκέ-
ψεις του, δεχόμουν ακίνητος την αυστηρή 
κριτική του, ένιωθα την ευαισθησία του, 
με καθήλωνε και με συνάρπαζε το φω-
τεινό βλέμμα του, που με αχόρταγο πά-
θος έκλεβε ζωή μέχρι λίγο πριν ξεψυχή-
σει, θαύμαζα τη στάση του απέναντι στη 
ζωή και στους ανθρώπους. Την ευθύτητα 
και την ειλικρίνειά του. Τη δύναμη και 
τη λεβεντιά του.
..........................................................................

Θυμήθηκα, που με περίμενες ευδιά-

Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά
θετη και με στρωμένο το τραπέζι, όταν 
γύριζα από το σχολείο. Σε κοίταζα και 
έβλεπα σε σένα κάτι από την αγιοσύνη 
της Παναγιάς.

Θυμήθηκα πως μου έδινες με χαρά, 
όχι χωρίς προβλήματα από το οικογε-
νειακό περιβάλλον, ολόκληρη την αγρο-
τική σου σύνταξη, που τόσο τη χρειαζό-
ταν το σπιτικό, για να εκδίδω, όταν 
ήμουν μαθητής στο Γυμνάσιο, μια εφη-
μεριδούλα.

Θυμήθηκα τις καθημερινές ανθρώπι-
νες περιπέτειές σου. Την αντίστασή σου 
στις αντιξοότητες. Τη γενναιότητά σου, 
μέσα στη φουρτούνα της ένδειας και της 
αγωνίας. Τα βάσανα, αντί να σε σκλη-
ραίνουν, σε έκαναν όλο και πιο ισχυρή 
όλο και πιο ευαίσθητη.

Αξέχαστη είσαι, αγαπημένη μου για-
γιά, γιατί, ζώντας δίπλα σου, βρήκα τον 
αλύγιστο στυλοβάτη στα δύσβατα μονο-
πάτια της ζωής.

Αξέχαστη είσαι, γιατί σήκωσες αδια-
μαρτύρητα το φορτίο των παθών και των 
ιδιοτροπιών μου. Πληγώθηκες από τα 
λάθη μου. Έκλαψες για τις πτώσεις μου. 
Έγινες μάρτυρας των αναστεναγμών 
μου. Άκουσες τους πόθους μου και συμ-
μερίστηκες τα όνειρά μου. Έσταξες το 
βάλσαμο της παρηγοριάς μέσα μου.

Η αναπόληση της γλυκιάς θωριάς σου 
κάνει μια νοσταλγία να αργοκυλάει στο 
αίμα μου και το είναι μου να σπαράσσει. 
Δυναμώνει το πνεύμα μου και με βυθίζει 
στο βάθος του ατέρμονος κόσμου σου, 
όπου ακτινοβολεί η φεγγοβολή της αθα-
νασίας n
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Ηλαϊκή ρήση που συχνά ακούμε 
αλλά και επαναλαμβάνουμε... «η 
ζωή είναι ένας αγώνας»... Η λέξη 

αγώνας έχει πολλαπλές έννοιες που εκ-
φράζονται σε αμέτρητες στιγμές της αν

Λευτέρης Χ. Αρμελινός
θρώπινης ύπαρξης. Από την ώρα που εμ-
φανίζεται ο άνθρωπος στη ζωή, κάνει – 
και μαζί μ’ αυτόν και κάποιοι άλλοι – 
τον αγώνα του για την παρουσία του, 
και στη συνέχεια σε όλους τους τομείς 
της πορείας του, προσπαθεί επιτυχώς ή 
όχι, για την έννοια αυτή.

Για το θεμιτό ή αθέμιτο του αγώνα, του 
καθενός, δεν είναι της στιγμής και της 
πρόθεσής μου να αναφερθώ, γιατί μπορεί 
να χάσω την ουσία της πρόχειρης σκέψης 
μου. Εξ άλλου ο καθένας μας έχει τη δική 
του κρίση ή τα δικά του μέσα.

Εγώ θα εστιάσω σήμερα, σε μια ει-
δική κατηγορία αγώνων, που γεννήθηκε 
στην πατρίδα μας πριν εκατόν είκοσι 
χρόνια ακριβώς! Στους μοναδικούς ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, που όλα αυτά τα 
χρόνια επαναλαμβάνονται σε όλον τον 
κόσμο, μεταλαμπαδεύοντας το Ολυμπι-
ακό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα, μια 
παγκόσμια ελληνική αναγνώριση, με 
αμέτρητες τιμητικές εκδηλώσεις. Π.Χ. 
Μαραθώνιος κ.τ.λ.

Κάθε τέσσερα χρόνια λοιπόν από τότε, 
θαυμάζονται παγκοσμίως οι οργανώσεις 
των φαντασμαγορικών ενάρξεων και λή-
ξεων των αγώνων, πρωτίστως οι επιδόσεις 
των συμμετεχόντων αθλητών που προέρ-
χονται από όλον τον κόσμο, επισφραγίζο-

Αγώνας
ντας και δικαιώνοντας τις προσπάθειες με 
τα ρεκόρ και τις τιμητικές διακρίσεις.

Εφέτος στο Ρίο, με τη σπουδαία εκ-
προσώπηση της ελληνικής αποστολής, 
εκτός των «τυχερών» θεατών των αγώ-
νων που πραγματώνονται στη χώρα τους, 
με τα σημερινά σύγχρονα μέσα, δίνεται 
η ευκαιρία σε εκατομμύρια τηλεθεατές 
στον πλανήτη να παρακολουθούν...
..........................................................................

Αυτοί είναι γνωστοί από τα ΜΜΕ. Εί-
ναι ΟΛΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ! Όμως οι συμμετέ-
χοντες σε αυτούς τους Αγώνες, είναι όλοι 
τους νικητές, γιατί μας δίδαξαν το ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΤΕ με τον δικό τους τρόπο, 
άγνωστα για εμάς συναισθήματα, και 
προ πάντων να μη τους βλέπουμε όλοι, 
σαν αθλητές ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ...

Εδώ να μου επιτραπεί μια γνώμη-
παρέμβαση στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ (σαν ταπεινό απλό μέλος του 
πνευματικού γίγνεσθαι της πατρίδας μας 
Ε.Ε.Λ.) ανώνυμα, σαν πρόταση πνευμα-
τικής τιμής προς το ΑΫΛΟ ΠΝΕΥΜΑ. Οι 
αγώνες αυτοί, ει δυνατόν να μετονομα-
στούν ως... «ΥΠΕΡΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩ-
ΝΕΣ!»... Ή τουλάχιστον έτσι να τους βλέ-
πουμε εμείς οι κοινοί θνητοί...

Αυτοί οι αθλητές έχουν κάτι παρα-
πάνω από τους αγωνιζόμενους στα κλα-
σικά Ολυμπιακά πλαίσια. Είναι νικητές, 
διότι αγωνίζονται καθημερινά (μαζί με 
άλλους αθέατους αγωνιστές) στο μεγάλο 
στίβο της ζωής για την ίδια την ύπαρξή 
τους, συχνά σε αντίξοες συνθήκες...

ΕΥΓΕ ΣΑΣ! Σας ευχαριστούμε για το 
συναίσθημα που μας χαρίσατε.. n
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Οταν κατά το 1821 κηρύχθηκε η Ελ-
ληνική Επανάσταση, δεν υπήρχε 
κανένα οργανωμένο στρατιωτικό 

τμήμα στην Ελλάδα. Ο αγώνας διεξάγετο 
με τμήματα ατάκτων και τα πρώτα πυρο-

Δέσποινα Τζαννή
βόλα προέρχονταν από λάφυρα των δια-
φόρων μαχών του αγώνα της ανεξαρτη-
σίας. Ο Δημήτριος Υψηλάντης τον Ιούνιο 
του 1821 συγκρότησε στην Καλαμάτα 
ένα Ημιτάγμα Πεζικού, το οποίο υπο-
στήριζε τμήμα πυροβολικού με δύο (2) 
ορεινά πυροβόλα αγορασμένα στην Τερ-
γέστη με δαπάνη των εκεί ομογενών. Το 
πρώτο αυτό Τακτικό Σώμα κατεστράφη 
εξ ολοκλήρου στη μάχη του Πέτα του 
1822. Με την άφιξη του Καποδίστρια το 
1828 οργανώνεται το πρώτο Τάγμα Πυ-
ροβολικού (για πρώτη φορά στις 4 Δεκ. 
1829 γιορτάζεται η γιορτή της Αγίας 
Βαρβάρας), διαθέτοντας 24 μικρά πυρο-
βόλα, 36 πολιορκητικά και 24 όλμους.

Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν 
Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός. Διε-
τέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρωσι-
κής Αυτοκρατορίας και αργότερα πρώ-
τος κυβερνήτης της Ελλάδας κατά τη 
μεταβατική περίοδο και ενώ τελούσε 
υπό την προστασία των Μεγάλων Δυνά-
μεων. Αναμείχθηκε με την πολιτική ήδη 
από το 1803, οπότε και διορίστηκε γραμ-
ματέας της επικράτειας της Ιονίου Πολι-
τείας. 
..........................................................................

Το ιστορικό του Ελληνικού Πυροβολικού 
(Περίοδος 1821-1914)

Η Αγία Βαρβάρα
προστάτισα του Πυροβολικού

Η Αγία Βαρβάρα έζησε και μαρτύρησε 
επί Αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Η μνήμη 
της τιμάται στις 4 Δεκεμβρίου από την 
Ορθόδοξη Ανατολική και τη Ρωμαιοκαθο-
λική Εκκλησία, καθώς και το Πυροβολικό 
πολλών χωρών, ανεξαρτήτως θρησκείας. 
Η Αγία Βαρβάρα ήταν μονογενής θυγα-
τέρα του πλούσιου Έλληνα ειδωλολάτρη 
Διόσκουρου, Σατράπη της Νικομήδειας. 
Το περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε, το 
αποτελούσαν φανατικοί ειδωλολάτρες, η 
Αγία ασπάσθηκε το Χριστιανισμό. Αυτό 
προκάλεσε την οργή του πατέρα της, που 
μεταχειρίσθηκε κάθε μέσο, ακόμα και βα-
σανισμούς, για να την μεταπείσει. Όταν 
όμως βρέθηκε εμπρός στην υπερήφανη 
και σταθερή στάση της την παρέδωσε 
στο διοικητή της επαρχίας, για να την 
τιμωρήσει. Ο Έπαρχος εντυπωσιάσθηκε 
από την έξοχη ομορφιά της νέας και 
προσπάθησε να την επαναφέρει στην ει-
δωλολατρία. Εμπρός όμως στην αμετά-
κλητη απόφασή της να μην απαρνηθεί το 
Χριστό, την υπέβαλλε σε φρικτά μαρτύ-
ρια, γι’ αυτό και ονομάσθηκε Μεγαλο-
μάρτυρας. Τελικά αποκεφαλίσθηκε με 
το ξίφος του ιδίου του πατέρα της. Και 
κατά την παράδοση, καθώς απομακρύ-
νονταν από την σφαγή της θυγατέρας 
του, η Θεία Δίκη , με μορφή κεραυνού, 
κατέκαψε το δήμιο-πατέρα. Τον τιμωρό 
αυτό κεραυνό συμβολίζουν τα πυρά του 
Πυροβολικού. n
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-Έ! παππού, ξύπνα, η ώρα είναι επτά 
και εγώ είμαι έτοιμος να φύγουμε.

Δίπλα στο κρεβάτι μου στεκόταν ο εγ-
γονός μου ντυμένος με την εκδρομική του 
στολή και ένα μικρό σακίδιο, που έβαζε

Αντώνιος Mικέλης
ένα μπουκάλι νερό, ένα σάντουιτς και ένα 
φρούτο.

Καλοκαίρι, μήνας Ιούλιος.
Τα σχολεία έχουν κλείσει. Έτσι κατεβή-

καμε στο χωριό με τον εγγονό μου.
Θα πάει στην Δ΄ τάξη τη νέα χρονιά.
Όταν φθάσαμε στο χωριό κάναμε ένα 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Δηλαδή, πότε θα 
πηγαίνουμε για μπάνιο, πότε παιχνίδι, πο-
δήλατο, πότε θα λέμε διάφορες ιστορίες 
τού χωριού και της περιοχής κλπ.

Δύο φορές την εβδομάδα θα πηγαίναμε 
πρωινή εκδρομή και στις επτά ώρα πρωινή 
θα έπρεπε να φεύγαμε για το βουνό και τις 
γύρω περιοχές. Του άρεσε πολύ.

Ήθελε να μάθει τα πάντα για τη ζωή του 
χωριού. Να μάθει και να δει όσο περισσό-
τερα μπορούσε, ονομασία δέντρων, ζώα, 
πτηνά, διάφορα αγροτικά εργαλεία κλπ.

Μόνος του, για την εκδρομή έλεγε: 
«Πάμε για εξερευνήσεις».

Έτσι τις καθορισμένες ημέρες παίρναμε 
και διαφορετικό δρόμο, διαφορετικό μονο-
πάτι προς το βουνό κλπ.

Μαζί του είχε και ένα μπλοκάκι για να 
σημειώνει διάφορες ερωτήσεις που θα τις 
συζητούσαμε το βράδυ.

Με αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν με 
βρήκε ανέτοιμο στο κρεβάτι το συγκεκρι-
μένο πρωινό, και του απαντώ.

–Σήμερα, αγόρι μου, δεν θα πάμε στο 
βουνό για εξερευνήσεις.

Τα παιχνίδια της κατοχής
Τον βλ’επω να σκύβει το κεφάλι έτοιμος 

να δακρύσει και του λέω:
–Σήμερα, αντί για το βουνό, θα κάνουμε 

ξερευνήσεις εδώ στην αυλή μας, σε μια 
παλιά αποθήκη...
..........................................................................

Η σκέψη μου γυρίζει πολλά χρόνια πίσω 
και βάζω ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Ήταν 
πιο ελεύθερα, πιο ξέγνοιαστα τα παιδιά τότε 
ή σήμερα, ή μήπως σήμερα με την πρόοδο 
τα έχουμε φορτώσει με όλα τα «αγαθά» της 
νέας τεχνολογίας;

Οι ώρες περνούν γρήγορα. Ανάβουν τα 
φώτα αλλά όλα τα παιδιά δεν θέλουν να 
σταματήσουν.

Κάποια στιγμή βέβαια επιστρέψαμε στο 
σπίτι.

Ο ήλιος έχει δύσει. Ο εγγονός μου πήγε να 
κάνει το μπάνιο του και εγώ εκάθησα στη 
βεράντα ατενίζοντας στο βάθος τη θάλασσα.

Σε λίγη ώρα έρχεται ο εγγονός μου τρεχά-
τος, ανοίγει τα χέρια του, με αγκαλιάζει, μου 
δίνει ένα φιλί στο μάγουλο και μου λέει.

-Παππού μου σ’ αγαπώ πολύ. Εχθές 
στενοχωρήθηκα λίγο που δεν πήγαμε για 
τις εξερευνήσεις μας στο βουνό, αλλά τώρα 
νιώθω ότι σήμερα και εχθές ήσαν οι πιο 
ευτυχισμένες ημέρες μου. Σε ευχαριστώ 
πολύ και δεν αισθάνομαι κουρασμένος 
αλλά πολύ ευχαριστημένος αφού έμαθα 
και σε μερικά παιδιά το καινούργιο μου 
παιχνίδι. Απόψε δεν θα πούμε ιστορίες, 
Πάω για ύπνο και να πάρω δυνάμεις για 
την επόμενη εξερεύνηση. Καλή σου νύχτα.

Με αγκάλιασε και πάλι, μου έδωσε το 
φιλί της καληνύχτας και εξαφανίστηκε 
πίσω από την πόρτα. n
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Ηταν το 1919 στην Κιουτάχεια, 
όταν τα σύννεφα του πολέμου 
άρχισαν να αιωρούνται επικίν-

δυνα στις γύρω περιοχές. Οι εκκαθαρί-
σεις των μειονοτήτων συνεχίζονταν ήδη

Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού
με γρήγορο ρυθμό. Ο λόγος γνωστός. Θέ-
λανε να αφανίσουν τη χριστιανική τους 
πίστη και παράλληλα να αρπάξουν τα 
πλούτη τους.

Εκείνη την αποφράδα Δευτέρα, φόρ-
τωσαν στο τρένο όλα τα γυναικόπαιδα, 
κρατώντας στην πόλη όλους τους άντρες 
από 12 έως 50 χρονών. Αυτούς τους προ-
όριζαν για τα Αμελέ Ταμπουρού (Τάγ-
ματα εργασίας) και κάποιοι απ’ αυτούς 
προκειμένου να γλιτώσουν θα αναγκάζο-
νταν να εξισλαμισθούν.

Η Ευδοκία, κρατώντας στην αγκαλιά 
το μόλις έξι μηνών κοριτσάκι της, τρύ-
πωσε σε μια γωνία. Εδώ και καιρό είχαν 
πάρει τον άντρα της στο Καρακόλι 
(τουρκικό στρατό). Ποτέ δεν έμαθε αν ζει 
ή αν πέθανε. Γέννησε μόνη και αβοή-
θητη. Κάποια στιγμή πίστεψε πως όλα 
θα πήγαιναν καλά, έτσι τουλάχιστον 
ακουγόταν, πως η Ελλάδα δεν θα τους 
άφηνε αβοήθητους. Η διαταγή όμως που 
δόθηκε από τον τούρκο διοικητή, της 
έκοψε τα πόδια.

«Πάρτε σ’ ένα μπόγο τα απαραίτητα 
και κατεβείτε όλοι στο σιδηροδρομικό 
σταθμό. Θα απομακρυνθείτε για λίγο 
από το μέρος αυτό. Όταν ηρεμήσει η κα-
τάσταση θα επιστρέψετε...».
..........................................................................

Στην έρημο Ντελ Ελ Ζορ
Η Αναστασία ακολούθησε το Σαΐτ που 

ήταν έμπορος, ο οποίος την έφερε στο Χα-
λέπι στο σπίτι του. Εκεί όλοι την αγάπη-
σαν και τη συμπόνεσαν. Είχε μεγάλη οικο-
γένεια, παιδιά και εγγόνια. Έμεινε μαζί 
τους για να βοηθάει στις δουλειές, άλλω-
στε δεν είχε πού αλλού να πάει. Σιγά-σιγά 
έμαθε τη γλώσσα και πήγαινε για ψώνια. 
Τα χρόνια περνούσαν και η Αναστασία 
μεγάλωσε. Μια μέρα σε ένα κατάστημα 
άκουσε να μιλούν ελληνικά. Ανατρίχιασε. 
Πήρε το θάρρος και τους μίλησε. Ύστερα 
τους διηγήθηκε την ιστορία της. Της έδει-
ξαν κατανόηση και την πήραν μαζί τους. 
Μετά από καιρό έκανε προσπάθειες μέσω 
του Ερυθρού Σταυρού να βρει τον αδελφό 
της. Τον εντόπισαν στη Γαλλία.

Κάποια μέρα η Αναστασία πέταξε για 
τη Γαλλία να ανταμώσει τον αδελφό της 
και να μάθει και τη δική του ιστορία. Είχαν 
τόσα πολλά να πουν και να θυμηθούν...

Πράγματι ο Χρήστος είχε σωθεί και είχε 
παραδοθεί στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος 
τον έστειλε στη Γαλλία. Εκεί φιλοξενή-
θηκε από μια άκληρη οικογένεια, που τον 
φρόντισε με μεγάλη αγάπη. Τώρα ήταν 
καταξιωμένος καθηγητής και συγγρα-
φέας. Ήδη, όταν βρήκε την αδελφή του, 
είχε ξεκινήσει μια έρευνα για το Χαλέπι 
της Συρίας. Είχε βρει πως πολλοί κάτοι-
κοί του είχαν ρίζες ελληνικές. Έτσι άρχισε 
να μαζεύει τις ιστορίες όσων επέζησαν 
από το φριχτό εκείνο μέρος της ερήμου 
Ντέλ Ελ Ζορ, που θύμιζε κόλαση, για να 
θυμούνται οι σύγχρονοι Έλληνες και να 
μαθαίνουν οι νέες γενιές ότι πολλοί από 
τους Σύρους είναι αδέλφια μας. n
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Σαν μπορούσα...

                                  Ιωάννης Καρβελάς

Αν μπορούσα να ενώσω των ανθρώπων τις καρδιές,
τις ψυχές να στεφανώσω ποτισμένες με ευχές
και να σπείρω την αγάπη, να την κάνω καρπερή,
στων ανθρώπων την αγκάλη στη γλυκιά τη θαλπωρή.

Σαν μπορέσω να εμπνεύσω και την πίστη στο λαό,
τούτ’ αυτόν θα συμβουλεύσω να κρατάει το Σταυρό.
Τις αξίες σαν μπορέσω να τις κάνω πειστικές,
το κακό θα αποτρέψω και τις τόσες συμφορές.

Τις φιλίες σαν υψώσω να παράγουν αγαθά,
ομορφιά θε να προσδώσω στην ψυχή και στην καρδιά,
Κιβωτό ζητώ να εύρω, η αλήθεια μη χαθεί,
κι ένα τύμβο ν’ αναγείρω το στεφάνι να φορεί.

Λογική θε να προτείνω η ζωή να εκφραστεί,
τα μυαλά να τα αμβλύνω δίχως σκέψ’ απατηλή.
Ηθική θα συνιστούσα και παιδεία λαμπερή,
τούτ’ αυτή σαν ανθοφόρα ν’ ευωδιάζει την ψυχή.

Με το πνεύμα ν’ αποκτήσουν σκέψη, γνώση κι αρετές,
τούτ’ αυτά και να κρατύνουν με ευχές και προσευχές.
Τα πιστεύω τους ν’ αυξήσουν, να ’χουν πίστη στο Θεό,
και με νάμα να ποτίσουν της ψυχής τους το ναό.
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Στους ουράνιους κήπους σου

                                  Δημήτρης Π. Πετρέλης

Ας υφωθεί η φωνή μου Κύριε μέχρι τα βάθη
των λευκών ατέρμονων παλατινών Σου μεγαλείων,
κει που ο θρόνος της αγιοσύνης Σου
αναβλύζει το αειθαλές θάρρος
της μεγαλοπρεπούς δόξας,
κει που αναβλύζοντα μύρα
καταυγάζουν το ανέσπερο φως της λαμπρότητάς Σου,
συνθέτοντας το άπειρο της παντοδυναμίας Σου.
Επιθύμησα τις ουράνιες αυλές,
τους χυμώδεις κήπους,
την αέναη αύρα των αρωμάτων να με διαποτίζει...
Τη δροσιά της πνοής Σου να διαχέεται στην ψυχή μου.
Πλημμύρισέ με Κύριε
με σταλαγματιές που ενωμένες
θ’ αποτελέσουν χείμαρρο ευλογιών
προς έπαινο της χάρης Σου.
Στον αμπελώνα Σου δώσε μου Κύριε
τους ώριμους καρπούς, που τρυγώντας τους,
θα γίνει απόλαυση το μεθυστικό κρασί
στο εορταστικό συμπόσιο των εκλεκτών καλεσμένων Σου.
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Ηπειρώτικα τραγούδια

                            Ευθύμιος Ποντίκης

Tns Ηπείρου τα τραγούδια κι όλη τους η μουσική
μοιάζουν με μωρού το κλάμα που ζητάει την τροφή.
Αν βρεθείς σε πανηγύρι και ακούσεις τον Χαλκιά
σίγουρα θα τρέξει δάκρυ που σου καίει την καρδιά.

Είναι σκέτο μοιρολόι, σαν να κλαίνε τους νεκρούς.
Μα ’ναι για αυτούς που ζούνε σ’ άλλους τόπους, μακρινούς.
Όλα όσα τραγουδάνε βγαίνουνε απ’ την καρδιά 
έχουν φύγει τα παιδιά τους για τη μαύρη ξενιτιά.

Τα τραγούδια αυτά που λένε έχουνε κι άλλους σκοπούς,
μα όλα στάζουνε το δάκρυ που δροσίζει τους καημούς.
Όσοι είναι μερακλήδες ηπειρώτικα ακούν
γιατί ξέρουν τι σημαίνουν και μαζί τους τραγουδούν.

Όλοι αυτοί οι ηπειρώτες που ’χουν φύγει από κει
σπρώχτηκαν από τη φτώχεια, τη βαριά την κατοχή.
Μα στα ξένα όπου πήγαν έχουν κάνει προκοπή.
Όνειρό τους και λαχτάρα είχαν την επιστροφή.

Πώς θα το ’θελε η καρδιά μου ένα βράδυ να βρεθώ
στης Ηπείρου τα παγκύρια, να μπορώ να τραγουδώ!
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Η γνώση λέει στη νόηση

                            Γιώργος Σπ. Μουσελίμης

Εσείς όλοι που σέρνεστε σε πόλεις και σοκάκια
και βραδυξημερώνεστε πίνοντας ποτηράκια
ελάτε εδώ να ζήσετε στον καθαρό αγέρα
σ’ αμαλαγιές να κάθεστε και σε πλαγιές πιο πέρα
τη μούχλα να μη γεύεστε με τοστ να την περνάτε
φτιάξτε κουλούρα πεταχτή, τρίψτε ψωμί με γάλα
από κλειδό φάτε τυρί, φάτε σπαράγγια φρέσκα
χωρίς τις σάλτσες φαγητού, φάτε ντομάτα κήπου
μάγουλα να ’χει κόκκινα και να’ ναι ποτισμένη
με το νεράκι του βουνού να ’ναι δροσολουσμένη
κι όχι από θερμοκήπιο και ζόρικα βγαλμένη.

Φάτε ντομάτα μ’ άρωμα κι όχι μεταλλαγμένη
από φουσκί και κοπριά, στο χώμα γεννημένη
φάτε φακές από πλαγιά, φάτε κι αυγά βρασμένα
κι όχι καρπούς με λίπασμα και παραφουσκωμένα
λάχανα φάτε άγρια και γκόρτσα γινωμένα
φάτε χειρόμυλου κοφτό, βλάντας βουνίσιο βούτρο
να ’χετε φρέσκο μάγουλο και λάγαρο το μούτρο.
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Δάκρυ καυτό

                               Αντώνιος Μικέλης

Γράμματα σου ’γραψα πολλά, μα ’σώθη το μελάνι,
να γράψω κι άλλο θέλησα πριν φθάσω στο λιμάνι·
η ξενιτιά κι ο χωρισμός τα στήθη μου ξεσκίζουν,
με πήρε το παράπονο, τα μάτια μου δακρύζουν.

Δάκρυ καυτό στην παγωνιά
τρέχει στο μάγουλό μου,
η προσμονή του γυρισμού
παιδεύει το μυαλό μου.

Βουτώ την πένα απαλά στου πόνου μου το δάκρυ,
το δάκρυ καίει το χαρτί την πένα την ξεραίνει,
και μένω πάλι μόνος μου στης θάλασσας τα μάκρη,
χρόνος βαρύς, ατέλειωτος, την πλάτη μου βαραίνει.

Το σύννεφο της μοναξιάς
τα μάτια μου θολώνει,
πότε Χριστέ μου και για ’με
γαλήνη ξημερώνει;
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Ασίγαστο το φως των Ποιητών μας

                                        Νικόλαος Αλεξ. Θωμάς

Άνθρωποι απλοί που τραγουδούν
και τα όνειρα με δύναμη στολίζουν
με στίχους που πάντα συγκινούν

και τις αλήθειες της ζωής φωτίζουν.

Πνεύματα που τον άνθρωπο οδηγούν
σε αληθινές χαρές και φωτεινές ελπίδες

και πάντα προβληματίζονται κι αναζητούν
δρόμους καλύτερης ζωής και άξιες φροντίδες.

Τους νιώθεις άγρυπνους, βαθιά στοχαστικούς
ως του ουρανού τις ακριβές εκείνες χάρες
να δέονται για τους ανθρώπινους καημούς

και με αγάπη να χτυπούν ειρηνικές καμπάνες.

Δεν άφησαν ποτέ το φως του κόσμου να χαθεί
με τόλμη πάντα πολεμούν το μαύρο φίδι

θέλουν του ανθρώπου να στεριώνουν την ψυχή
να βρίσκει χαρά αληθινή και θεϊκό στολίδι.

Αυτή του ελληνικού πνεύματος η φλόγα
που δίνει δύναμη στην ανθρώπινη πνοή

θα ξαναφέρει με το ιερό το φως και τώρα
ελπίδα στην πατρίδα και λάμψη στη ζωή.
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Χιονισμένη Κυριακή

                                   Αλέξανδρος Νίκας

Κυριακή. Ξημέρωνε. Η νύχτα έφευγε. Εκείνη είχε φύγει πριν έρθει η νύχτα.
Μόνος στο παράθυρο και κοιτάζω έξω. Έκανα συντροφιά στη νύχτα. Τη μισή χιόνιζε.
Παρατηρούσα τις νιφάδες. Αρχικά χάιδευαν τα πάντα. Λίγο αργότερα σκέπασαν τη φύση.
Κλωνάρια πάγου γέμισαν το οπτικό μου πεδίο. Ένιωθα πως έτσι ήταν κι οι αρτηρίες της καρδιάς μου.
Όμως έβλεπα. Έβλεπα αλλά δεν αισθανόμουν. Πρώτη νύχτα χωρίς Εκείνη. Μετά από χρόνια.
Πολλά χρόνια. Πώς θα είναι πλέον ζωή μου; Παράπονα για τη φυγή της. Διαρκή παράπονα. 
Δάκρυα. Πολλά δάκρυα όλη τη νύχτα που πάγωναν στο πρόσωπο μου.
Εκείνα με κράτησαν άυπνο. Τη ζωή της δεν τη σκέφτηκα. Μόνο τη δική μου.
Από εδώ και πέρα. Μόνος! Μόνος;
Ο ήλιος έκανε δειλά την εμφάνισή του. Σταμάτησε να χιονίζει.

Η ατμόσφαιρα καθάριζε. Οι αχτίδες του ήλιου, καρφιά στα μάτια μου.
Ασυναίσθητα τα έκλεισα. Ασυναίσθητα τα προστάτεψα.
Τα παγωμένα κλωνάρια άρχισαν να λιώνουν. Σε λίγο εξαφανίστηκαν.
Ο ήλιος ακόμη πιο δυνατός. Τα μάτια συνήθισαν το εκτυφλωτικό φως.
Τα χιόνια έλιωναν παντού. Κόσμος άρχισε να πηγαινοέρχεται.
Η ζωή ξανά σε δράση. Εγώ; Γύρισα το βλέμμα πίσω. Όλα ίδια. Τίποτα δεν είχε αλλάξει.
Μόνο εκείνη έλειπε. Έξω η ζωή έμπαινε στο ρυθμό της.
Ξανακοίταξα πίσω. Τα ίδια. Κοίταξα πάλι έξω. Ακόμη περισσότερη ζωή.
Πού πρέπει να είμαι; Που θέλω να είμαι; Πίσω; Ή έξω;
Πήρα αμέσως την απόφαση. Τα πίσω δεν θα αλλάξουν. Η ζωή είναι έξω!
Ξεκλείδωσα την πόρτα και βγήκα στο δρόμο.
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Ελλάδα, σήκω ψυχή μου!

                                   Παρασκευή Τσουπαροπούλου-Καμπά

Πάντα σε όνειρα ταξίδευες,
σκεφτόσουν το αύριο
σαν Εδέμ του Παραδείσου.
Τώρα σκέφτεσαι το χτες
πηγή των αναμνήσεων.

Ό,τι έκαμες ήταν καρφιά στην άμμο.
Ό,τι έγραφες ήταν μια σιωπηλή κραυγή.
Μηδένισαν τα κάλλη σου.
Νίκησαν την ανδριωσύνη σου.
Σου πήραν τα αγαθά σου.
Τα ιδανικά, τις παραδόσεις. Σε ξόφλησαν!

Αφήνεις πίσω σου έναν κόσμο με ερείπια.
Μπροστά σου ένα πεδίο με νάρκες.

Πού να μείνεις;
Πού να πορευτείς;
Σήμερα για αυτούς είσαι μια άγνωστη
ακυβέρνητη βαρκούλα.
Της μοίρας το πεπρωμένο.
Αδυσώπητα απελπισμένη.

Είσαι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
Δεν είναι πια αργά!
Μια προτροπή: ο θρίαμβος
Και το μεγάλο θαύμα!
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