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Καθώς το 2013 μας αποχαιρετάει, ας θυμηθούμε ορισμένους σημαντικούς δημιουργούς στο χώρο της 
μουσικής και της λογοτεχνίας, που ήρθαν και έφυγαν από τον κόσμο μας πριν από κάποιες δεκαετίες: 

Πριν από 200 χρόνια: 
-Γεννιέται ο Γερμανός μουσικοσυνθέτης Ρίχαρντ Βάγκνερ  (1813-1883) 
-Γεννιέται ο Ιταλός μουσικοσυνθέτης Τζουζέπε Βέρντι (1813-1901) 

Πριν από 190 χρόνια: 
-Πεθαίνει ο ποιητής Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823) 

Πριν από 180 χρόνια: 
-Γεννιέται  ο Γερμανός  μουσικοσυνθέτης Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897) 

Πριν από 160 χρόνια: 
-Γεννιέται ο ποιητής Γιώργος Σουρής  (1853-1919) 

Πριν από 150 χρόνια: 
-Γεννιέται  ο ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης (1863-1933) 
-Πεθαίνει ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος  (1803-1863) 

Πριν από 130 χρόνια: 
-Γεννιέται  ο  συγγραφέας  Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) 
-Γεννιέται  ο  μουσικοσυνθέτης  Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962) 
-Γεννιέται ο μουσικοσυνθέτης Θεόφραστος Σακελλαρίδης (1883-1950) 

Πριν από 120 χρόνια: 
-Γεννιέται ο ποιητής Γιώργος Αθάνας  (1893-1987) 
-Γεννιέται  ο ποιητής Γιάννης Σκαρίμπας (1893-1984) 

Πριν από 90 χρόνια: 
-Πεθαίνει ο ποιητής  Αργύρης Εφταλιώτης (1849-1923) 
-Γεννιέται  ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός (1923-1998) 

Πριν από 70 χρόνια: 
-Πεθαίνει ο ποιητής Κωστής Παλαμάς (1859-1943) 
-Πεθαίνει  ο  ποιητής  Μιλτιάδης Μαλακάσης (1869-1943) 

Πριν από 60 χρόνια: 
-Πεθαίνει ο ποιητής  Κώστας Ουράνης (1890-1953) 
-Πεθαίνει ο Ρώσος μουσικοσυνθέτης Σεργκέι Προκόφιεφ  (1891-1953) 

 
 
 
 

Ο πίνακας του εξωφύλλου ανήκει στην 
συλλογή της οικογένειας του Σωτήρη 
Νικολακόπουλου 

Ήταν δραστήριοι δημιουργοί, με φωτεινές πορείες 

που εμφανίστηκαν στη γη πριν κάποιες δεκαετίες, 

περαστικοί ήταν κι αυτοί από τον κόσμο ετούτο 
μα έμειναν τα έργα τους μες στων τεχνών τον πλούτο. 
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ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΛΟΓΟΥ 
 

 

 
ίναι γνωστό ότι οι αρχαίοι μας πρόγο- 
νοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη «λόγος» 

με μία διττή έννοια, η οποία σήμαινε τόσο 
τη γλώσσα όσο και τη σκέψη. Πρώτος ο 
Πλάτων είχε πει ότι «Διάνοια και λόγος 
ταυτόν». Δηλαδή, ο λόγος ταυτίζεται με 
τη σκέψη. Και κατόπιν ο Aριστοτέλης είπε 
ότι «Γλώσσα νόησις νοήσεως». Δηλαδή, 
με τη γλώσσα όχι μόνο εκφράζουμε, 
αλλά και συνειδητοποιούμε τη σκέψη 
μας. Επομένως, ο Ελληνικός Λόγος δεν 
είναι μόνο η ελληνική γλώσσα, αλλά και 
η ελληνική σκέψη. Και επειδή η γλώσσα 
και η σκέψη είναι τα βασικά εργαλεία 
ανάπτυξης του πολιτισμού, τελικά ο Ελ- 
ληνικός Λόγος αντιπροσωπεύει τον Ελ- 
ληνικό Πολιτισμό. 

Δυστυχώς όμως σήμερα, ο Ελληνι- 
κός Λόγος, έχει μπει σε μία σταδιακή 
πορεία συρρίκνωσης. Η παγκοσμιο- 
ποίηση, έχοντας σαν όπλα της την οι- 
κονομική υπεροχή και τις τεχνολογικές 
ευκολίες, έχει διεισδύσει στις τοπικές 
κοινωνίες αλλοιώνοντας πολλές πα- 
ραδοσιακές πολιτισμικές συνήθειες. 
Επί πλέον, η μετακίνηση και η ανάμιξη 
των κοινωνιών συμβάλλει στην εισβο- 
λή πολλών ξένων στοιχείων στον πο- 
λιτισμό μας. Επίσης, πολλοί νέοι λόγω 
έλλειψης γλωσσικής παιδείας και λόγω 
υπερβολικής χρήσης των υπολογι- 
στών, του Διαδικτύου και των κινητών 

τηλεφώνων, δεν μιλάνε σωστά την ελ- 
ληνική γλώσσα, έχουν αναπτύξει μία 
συνθηματική διάλεκτο με πολλές ξένες 



 

Γιώργος  Μαρινάκης 

 
λέξεις και έχουν μία έντονη 
λεξιπενία και αδυναμία έκφρασης. 

Όμως, εκτός από τους 
εξωτερικούς κινδύνους για τον 
Ελληνικό Λόγο, ελ- λοχεύουν και 
κάποιοι πιο σοβαροί εσω- τερικοί 
κίνδυνοι, κρυμμένοι πίσω από 
προσχήματα προοδευτικότητας και 
επι- στημοσύνης. Έτσι, 
κάποιοιπαρουσιάζουν τις εθνικές 
γενοκτονίες ως συνωστι- σμούς, 
αναγορεύουν τις θρησκευτικές 
μειονότητες σε εθνικές, 
υποστηρίζουν την ψευδεπίγραφη 
ονομασία των γειτό- νων μας και 
προτιμούν τις ταπεινωτικές 
υποχωρήσεις αντί των εθνικών 
διεκδι- κήσεων. Ενώ κάποιοι άλλοι, 
επιθυμούν την κατάργηση της 
διδασκαλίας των αρ- χαίων και των 
θρησκευτικών, αλλά και 

προσπαθούν να εκμηδενίσουν τα εθνι- 
κά σύμβολα, τις εθνικές εορτές και τους 
εθνικούς ήρωες. Και όταν η σημαία μας 
καίγεται από ανεγκέφαλους ή ο εθνικός 
μας ύμνος γίνεται υπόκρουση σε χυδαία 
«εικαστικά» βίντεο, κάποιοι σιωπούν 
φοβούμενοι μήπως τους πουν οπισθο- 
δρομικούς. Και βέβαια, είναι γνωστές 
και οι συνεχείς αποκαλύψεις για την 
υποβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης 
στον ευαίσθητο χώρο της Ανατολικής 
Θράκης, για την οποία τεράστια ευθύνη 
φέρει το Υπουργείο Παιδείας. 

Και δυστυχώς εκτός από τους γείτο- 
νές μας που λένε ότι κατάγονται από τον 
Μέγα Αλέξανδρο, υπάρχουν και κάποιοι 
«συμπατριώτες» μας που λένε μεταξύ 
άλλων, ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
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ήταν Αλβανός και ο Οδυσσέας Ανδρού- 
τσος ήταν Μωαμεθανός. Και κάποια αρ- 
χαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, 
είπε ότι οι αρχαίοι Μινωΐτες δεν ήταν 
Ελληνικής αλλά Σημιτικής καταγωγής. 
Και την άποψή της τη στήριξε σε μία 
υποτιθέμενη εξέταση DNA, χωρίς να 
αναφέρει από ποιον και πότε έγινε. 

Σε όλες βέβαια αυτές τις ανιστόρη- 
τες, αντιεπιστημονικές και ανθελληνικές 
απόψεις, έχουν δοθεί οι κατάλληλες 
απαντήσεις από τους διάφορους ειδι- 
κούς. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι εάν 
αφήσουμε τέτοιου είδους απαράδεκτες 
και κατευθυνόμενες φωνές να πληθαί- 
νουν, τότε αυτές θα αποτελέσουν τους 
σύγχρονους Δούρειους Ίππους, οι οποίοι 
σταδιακά θα αλώσουν τον ήδη συρρι- 
κνωμένο Ελληνικό Λόγο. Και είναι γε- 
γονός ότι εάν θέλουμε να αποφύγουμε 
κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις στο εγγύς 
μέλλον, θα πρέπει όλοι μας -κράτος και 
πολίτες- να βρισκόμαστε σε μια διαρκή 
πολιτισμική επαγρύπνηση. Δηλαδή να 
προσπαθούμε να διασώσουμε και να δι- 
αδώσουμε όλα εκείνα τα διαχρονικά και 
αναλλοίωτα στοιχεία του πολιτισμού μας, 
στα οποία δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι οφείλουμε την εθνική αλλά και την 
προσωπική μας ύπαρξη. Γιατί όπως είπε 
και ο Διονύσιος Σολωμός, εάν κλείσουμε 
στην ψυχή μας την Ελλάδα θα νοιώσου- 
με μέσα μας κάθε είδους μεγαλείο. 

Κάθε λαός θα πρέπει να προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να διατηρεί τον πολιτι- 
σμό του και την εθνική του ταυτότητα. 
Δηλαδή δεν θα πρέπει να εφησυχάζει 
στις επιθέσεις του μοντερνισμού και του 
καταναλωτισμού, αλλά πρέπει να δρα- 
στηριοποιείται και να αγωνίζεται για να 
διατηρήσει τις παραδοσιακές του αξίες 
όπως είναι η γλώσσα, η τέχνη, η θρη- 
σκεία και τα διάφορα τοπικά ήθη    και 
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έθιμα. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι αν 
επιτρέψουμε την ισοπέδωση των πολι- 
τισμών, θα οδηγηθούμε σίγουρα στην 
εκμετάλλευση των λαών και στην επι- 
κράτηση του δίκαιου του ισχυρότερου. 
Εκτός αυτού, μόνο η πολυμορφία της 
πολιτιστικής και πολιτισμικής έκφρασης 
είναι αυτή που δίνει στην ύπαρξη του 
ανθρώπου ομορφιά και νόημα. 

Στο σημείο αυτό, θα επικαλεστώ πάλι 
τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος είπε ότι: 
«Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί 
εθνικό ό,τι είναι αληθινό». Η φράση 
αυτή έχει μεγάλη σημασία για τη σημε- 
ρινή εποχή. Γιατί θα πρέπει ο κάθε ένας 
από εμάς, αφού μελετήσει την ιστορία 
μας από έγκυρες και διασταυρωμένες 
πηγές, να απομονώνει και να αποστο- 
μώνει όσους προσπαθούν προκλητικά 
να επιβάλλουν την πολιτισμική ισοπέδω- 
ση και την ιστορική διαστρέβλωση, αλλά 
και όσους προσπαθούν να εισάγουν 
ξένες νοοτροπίες και μοντέρνες συμπε- 
ριφορές που δεν ταιριάζουν με την ιδιο- 
συγκρασία μας και με την ιστορική μας 
πορεία. Και είναι βέβαιο ότι εάν είμαστε 
όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, 
τότε κανένας εξωτερικός ή εσωτερικός 
κίνδυνος δεν θα μπορέσει να συρρικνώ- 
σει τον Ελληνικό Λόγο και επομένως τον 
Ελληνικό  Πολιτισμό. 

Και ένα από τα βασικότερα όπλα μας 
στην προσπάθεια της διάσωσης και διά- 
δοσης του πολιτισμού μας, είναι η τέχνη, 
και ειδικότερα η τέχνη του λόγου. Γιατί 
μέσα από τη μελέτη της λογοτεχνίας μας 
μπορούμε να γνωρίσουμε και να διατη- 
ρήσουμε όχι μόνο τη γλώσσα μας, αλλά 
και τα ήθη και τα έθιμά μας, την ιστορία 
μας και όλη την πολιτισμική μας παρά- 
δοση. Θα πρέπει λοιπόν να ανασύρουμε 
από την αφάνεια και να φέρουμε ξανά 
στο φως όλους τους σημαντικούς Έλλη- 



 

 

 
 
 

 

νες λογοτέχνες και τα έργα τους και να 
τα γνωρίσουμε στις νέες γενιές. Αλλά 
για να τελεσφορήσει μια τέτοια προσπά- 
θεια, δεν θα πρέπει να αρκεστούμε μόνο 
στις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας 
και των εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι 
τουλάχιστον ανεπαρκείς. Θα πρέπει να 
αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες 
και οι λογοτέχνες, οι λογοτεχνικές ενώ- 
σεις και λογοτεχνικά περιοδικά.  Μέσα 

από τη διοργάνωση ειδικών αφιερω- 
μάτων, παρουσιάσεων και συνεδρίων 
για τη μελέτη και προβολή της εθνικής 
μας λογοτεχνίας, ο Ελληνικός Λόγος όχι 
μόνο θα μπορέσει να διασωθεί και να 
διαδοθεί, αλλά και να εμπλουτιστεί. Και 
αυτό γιατί, αφού οι νέοι μας θα έχουν 
γνωρίσει τον παλαιό, θα έχουν όλες τις 
προϋποθέσεις για να δημιουργήσουν 
ένα νέο Ελληνικό Λόγο. 
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Κβαντική συνάντηση 

Συνήθως δεν απέχεις παρά λίγα μέτρα 
 
Μα οι αλήθειες σου με επισκέπτονται από τα βάθη του ουρανού 

Σαν μικρά ψέματα θεών 

σαν αμαρτίες άστρων 

 
Ρεμπώ 



 

 

Tαξιδιωτικό Δοκίμιο 

 
 
 
 
 
 

 

ΙΘΩΜΗ,  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
 

Σωτήρης Νικολακόπουλος 
 

 

Στο δρόμο Τριπόλεως Καλαμάτας, έχουμε το πανόραμα του δεύτερου Μεσσηνιακού 
κάμπου, που απλώνεται καταπράσινος ως το Μεσσηνιακό κόλπο. 

Ένας επίγειος παράδεισος, ένας αληθινός κήπος Εδέμ, μια δεύτερη Γη της Επαγ- 
γελίας. Και τι δεν παράγει! Όλα τ’ αγαθά βγαίνουν από το ευλογημένο του χώμα… 
Ανατολικά του κάμπου προβάλλει η οροσειρά του Ταϋγέτου και δυτικά το βουνό της 
Ιθώμης. 

Είναι ένα βουνό χαμηλό μα απότομο, με πελώριους κοφτούς βράχους. Η κορυφή 
του λέγεται Βουρκάνος, που σημαίνει ηφαίστειο με ύψος τα 800 μ. 

Εδώ λατρεύτηκε ο Ιθωμάτας Δίας. Ονομάστηκε Ιθώμη από την παραμάνα του 
θεού Ιθώμη, που, μαζί με τη Νέδα, φρόντισαν τον νεογέννητο βασιλιά. 

Και σήμερα ο Ιθωμάτας Δίας αστράφτει και βροντάει μεσοκαλόκαιρο και φέρνει 
μεγάλες καταστροφές στην παραγωγή της Μεσσηνίας. Καθώς ο ουρανός είναι κατα- 
ξάστερος, ξαφνικά γεμίζει από σύγνεφα κατάμαυρα κι όλα σκοτεινιάζουν. 

Φίδια οι αστραπές και κανόνια οι βροντές κάνουν τους Μεσσήνιους παραγωγούς 
να τρέχουν έξαλλοι στ’ αλώνια τους ή στα λιοστάσια, να προστατέψουν την απλωμέ- 
νη σταφίδα ή τα ξερά σύκα, για να μην τα παρασύρει η νεροποντή. 

Όλη η περιοχή είναι κατάφυτη, νερά τρέχουν από παντού και στο χωριό, Μαυρο- 
μάτι μετά την Βαλύρα, μια βρυσομάνα ξεχύνει τα νερά της από τα σπλάχνα της γης, 
κάτω από ένα αιωνόβιο πλατάνι. 

Είναι Καλλιρρόη Κρήνη, η «Κλεψύδρα». Από το νερό της πηγής σχηματίζεται το 
«ρέμα της Καλλιρρόης» που, μαζί με τ’ άλλα νερά των βροχών, γίνεται το ποτάμι της 
«Μαυροζούμενας» με το ωραίο βυζαντινό γεφύρι. 

Το Μαυρομάτι έχει χτιστεί στη θέση όπου υπήρχε, στα παλιά χρόνια, η αρχαία 
Μεσσήνη με το ισχυρό κάστρο. 

Οι «Μεσσηνιακοί πόλεμοι», όπως ονομάστηκαν οι κατακτητικοί πόλεμοι των 
Σπαρτιατών με τους Μεσσηνίους, άρχισαν το 743 π.Χ. και τελείωσαν το 454 π.Χ. 
βάστηξαν 300 χρόνια. Οι Μεσσήνιοι αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν, μα στο τέλος 
αναγκάστηκαν να υποκύψουν και να υποταχθούνε στους Σπαρτιάτες που μπήκαν και 
κυρίεψαν την Ιθώμη, που για να εκδικηθούν τους προαιώνιους εχθρούς κατάστρε- 
ψαν το φρούριο και την πόλη από τα θεμέλια. 

Οι Μεσσήνιοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την ιερή γη των πατέρων τους και να 
πάνε στη Ναύπακτο, στην Ιταλία και σ’ άλλα μέρη. Στη Σικελία έχτισαν τη νέα πατρίδα 
τους, που έχει και σήμερα το όνομα Μεσσήνη… 

Κάθομαι στη πλατεία και αναλογίζομαι την ιστορία του τόπου. Στα ερείπια της Ιθώ- 
μης χτίστηκε το 396 π.Χ. η αρχαία Μεσσήνη. Η πόλη ήταν όμορφη κι είχε καινούρια 
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ακρόπολη στην κορυφή της Ιθώμης. Τα τείχη της είχαν περίμετρο εννιά χιλιόμετρα 
και το πάχος τους, 2,5 μέτρα. Ήσαν καμωμένα από τιτανόλιθο, που τον κουβαλούσαν 
από το βουνό της Ιθώμης. 

Με τον έξω κόσμο η Μεσσήνη επικοινωνούσε με δυο μεγάλες πόρτες. Η μια 
βορινά η «Αρκαδική», επειδή έβλεπε προς την Αρκαδία, η άλλη ανατολικά η «Λακω- 
νική», έβλεπε προς τη Λακωνία… 

Ο Παυσανίας, που επισκέφθηκε τη Μεσσήνη στα 170 π.Χ. μας λέει πως, στην αγο- 
ρά της, υπήρχε το άγαλμα του Δία και μια πηγή, που λεγόταν Αρσινόη. Η πηγή χρω- 
στούσε τ’ όνομά της στην κόρη του μυθικού Μεσσήνιου βασιλιά Λεύκιππου. Υπήρχαν 
ακόμη τα ιερά του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης, των Κουρητών, που φύλαγαν τον 
Δία, της Δήμητρας και αγάλματα της Ρέας, της Λαφρίας Αρτέμιδας, των Διοσκούρων, 
του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, των Μουσών, του Ηρακλή, του Επαμεινώνδα και της 
θεάς Τύχης. Στην Αγορά βρισκόταν κι ένας χώρος που λεγόταν «ιεροθέσιο». Ήταν 
στολισμένο με αγάλματα θεών. Στο στάδιο βρισκόταν αγάλματα, είχε θέατρο και λίγο 
πιο πέρα απ’ αυτό τα «ιερά» των ξένων θεών, κυρίως της Αιγύπτου. 

Στην Ακρόπολη βρισκόταν η πηγή της Κλεψύδρας και ο βωμός του Ιθωματα Δία 
με το άγαλμά του. Προς τιμήν του θεού γίνονταν μεγάλες γιορτές και αγώνες,   τα 
«Ιθωμαία», όπως λέγονταν. 

Τα ερείπια της αρχαίας Μεσσήνης, που έφεραν στο φως οι ανασκαφές, βλέπω να 
βρίσκονται σκόρπια στην περιοχή του σημερινού χωριού, άλλα είναι ακόμα θαμμένα 
στο χώμα και αρκετά κλάπησαν…. 

Πριν φτάσουμε στο χωριό, συναντούμε ερείπια από το τείχος. Αριστερά των ερει- 
πίων του τείχους βρισκόταν η πηγή της Αρσινόης. Λίγο αριστερότερα από το δρόμο 
μας, διακρίνονται τα ερείπια του «Συνεδρίου», του Βουλευτηρίου δηλαδή, που έχει 
αναστηλωθεί. Δεξιά της Αγοράς φαντάζει το αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης. Έχει κι 
αυτό αναστηλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του και χρησιμοποιείται για παραστάσεις. 
Κάθομαι για λίγο να ξεκουραστώ στα εδώλια των κερκίδων του και νομίζω πως ακούω 
το χορό να τραγουδά κάτω στην ορχήστρα, στις παραστάσεις των «Ιθωμαίων». 

Στη βορειοδυτική πλευρά του Θεάτρου είναι τα ερείπια του «Πρυτανείου». Πέρα 
από το Πρυτανείο, κυλά τα νερά του το ρέμα της Καλλιρρόης. Στην απέναντι όχθη 
του και κοντά στο σημερινό κοιμητήριο του χωριού, βρισκόταν άλλοτε ο ναός του 
Ποσειδώνα… 

Είκοσι λεπτά από το Μαυρομάτι, φτάνουμε στις θέση Πόρτες. Βρισκόμαστε στην 
περίφημη «Αρκαδική Πύλη», που διατηρείται σε καλή κατάσταση κι έχει δυο εισό- 
δους: η βόρεια βλέπει τη Μεγαλόπολη και η νότια την πόλη της αρχαίας Μεσσή- 
νης. 

Βγαίνοντας από την Αρκαδική Πύλη, αντικρίζουμε μια πέτρινη σαρκοφάγο. Σ’ 
αυτή, κατά τη μεσσηνιακή παράδοση, είχε αποτεθεί η στάχτη του Αριστομένη. Ο Αρι- 
στομένης ήταν Βασιλιάς και ήρωας των αγώνων με τους Σπαρτιάτες… 

Ανεβαίνοντας το βουνό έφτασα στο «Διάσελο», όπου βρίσκεται το νέο μοναστή- 
ρι του Βουρκάνου, που χτίστηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Εκεί υπήρχε και το ιερό της Λαφρίας Αρτέμιδας, που τη λατρεία της έφεραν στη 
Μεσσηνία οι επιστρέψαντες πρόσφυγες της  Ναυπάκτου. 
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Το νέο μοναστήρι ήταν «ασύδοτο», με σουλτανική διαταγή και κανένας Τούρκος 
δεν είχε το δικαίωμα να το πειράξει. 

Καθώς περιεργάζομαι τους χώρους του μοναστηριού, παντού βλέπω εντοιχισμέ- 
να διάφορα θραύσματα από παλιά μάρμαρα, που κουβαλήθηκαν από τον αρχαϊκό 
ναό της Αρτέμιδας, για να χτιστεί το μοναστήρι. Στη βόρεια είσοδο του, είναι εντοι- 
χισμένος κι ένας θυρεός του «Ιπποτικού Τάγματος του Αγίου Ιωάννου», που πρωτο- 
συστάθηκε στα Ιεροσόλυμα από τους Σταυροφόρους και ευδοκίμησε στη Ρόδο ως 
το 1522. 

Αφού ξεκουράστηκα κάτω από τη σκιά των μεγάλων δέντρων, που περιζώνουν 
το μοναστήρι, ξεκίνησα για την κορυφή της Ιθώμης. Φτάνω στην κορυφή, όπου και 
το παλιό μοναστήρι. 

Το μοναστήρι της «Κορυφής» ή «Καθολικό», χτίστηκε στον ίδιο τόπο όπου άλλοτε 
βρισκόταν ο υπαίθριος βωμός του Ιθωματά Δία. Άγριοι και κοφτοί βράχοι, βγαλμένοι 
λες από ηφαίστειο, μας δίνει το χρώμα τους μια υπέροχη και σπάνια θέα… 

Σ’ αυτόν τον ιερό τόπο των αρχαίων, χτίστηκε το μοναστήρι της Κορυφής, που 
είναι αφιερωμένο στην Παναγία. 

Το χτίσανε μερικοί εικονολάτρες καλόγεροι από το γειτονικό βουνό της Εύας. 
Οι καλόγεροι είδαν, από τις σκήτες τους, μια θυελλώδη νύχτα, την εικόνα της 

Παναγίας, να κρέμεται στα κλαριά ενός δέντρου φωτισμένη από ένα καντήλι. Όσο 
κι αν η θύελλα λυσσομανούσε, το καντήλι δεν έσβηνε. Συγκινημένοι από το θαύμα 
ανέβηκαν την άλλη μέρα στο βουνό κι αφού βρήκαν την εικόνα και το καντήλι, απο- 
φάσισαν να χτίσουν, στο ίδιο μέρος, μοναστήρι. 

Το Καθολικό χτίστηκε με οικοδομικό υλικό που πάρθηκε από την αρχαία Μεσσή- 
νη. Στα θεμέλιά του βλέπει κανείς κομμάτια από αρχαίες κολόνες δωρικού ρυθμού 
και ρωμαϊκές επιγραφές. 

Από τα κειμήλια του μοναστηριού της Κορυφής το πολυτιμότερο είναι η μικρή ει- 
κόνα της Παναγίας. Θεωρείται μια από τις πέντε εικόνες που έφτιαξε ο Ευαγγελιστής 
Λουκάς με κερί και μαστίχα. 

Το Καθολικό έχει εγκαταλειφθεί από το 1950.Το πανηγύρι του γίνεται το Δεκα- 
πενταύγουστο Η εικόνα λιτανεύεται και μεταφέρεται στη γειτονική πόλη του Νησιού 
(Νέα Μεσσήνη)… 

Η περιήγηση τελείωσε και εγώ κρατάω στα χέρια μου δάφνη και ακακία, νερό, 
λάδι και σιτάρι της περιοχής. Κρατάω στη σκέψη μου την κύκνεια ιαχή της παρακμής 
τόσων ωραίων πραγμάτων των παλαιών ημερών. Σκέφτομαι την σκύλευση εκείνης 
της εποχής, τα πεδία των μαχών από θρεμμένα όρνια… Ακούω της καρδιάς μου τις 
φωνές και πορεύομαι. Οι γραμμές των βουνών σε ελλειπτικούς κύκλους, σε ανοιχτό 
πεδίο γεμάτο ζωή. Μικρό βουνό αλλά γεμάτο μυρουδιές, χρώματα και ήχους πολ- 
λούς, όπου πάνω τους ακουμπά η ηρεμία. Άγιο χώμα, θέλγητρα, φως ελπίδας… 

Σερνοδίπλωσε η μέρα με έναν αχό σα χάδι και ο ήλιος τον χώρο έσβησε ανεβά- 
ζοντας τον αποσπερίτη. Είναι πλέον νύχτα , εγώ φυλάω τα χρώματα, τις μυρουδιές 
αυτού του υπέροχου μικρού βουνού γυρνώντας σε μια πόλη ρημαγμένη… 
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Ποίηση: Βίκτωρ Ουγκώ 
Μετάφραση στα ελληνικά: Κωστής Παλαμάς 

 

 

 

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. 
Η Χίο, τ’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, 
με τα κρασιά, με τα δεντρά 
τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια 
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια 
καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά. 

 

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο, 

στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο 
κάθεται, σκύβει θλιβερά 
το κεφαλάκι στήριγμα και σκέπη του απομένει 
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη 
μεσ’ την αφάνταστη φθορά. 

 

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες 

για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες 
για να τα ιδώ τα θαλασσά 
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι 
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι 
με τα μαλλάκια τα χρυσά; 

 

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω 

για να τα πλέξεις ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω 
ριχτά στους ώμους σου πλατιά 
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη 
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη 
και σαν την κλαίουσα την ιτιά; 
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Η Ποίηση τότε 

Το  Ελληνόπουλο (1828) 



 

 

 
 
 

 

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι; 
Μήπως το κρίνο απ` το Ιράν, που του ματιού σου μοιάζει; 
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί 
που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει, 
κ’ έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, Δεν σώνει 
μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει; 

 
Μην το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύκτα μέρα 
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα; 
Τι θες κι απ’ όλα τούτα τα αγαθά; 
Πες. Τ’ άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί; 
-Διαβάτη, 
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι: 
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Νά. 

 
 
 

 

Νικηφόρος  Βρεττάκος 
 

 

 

Μαζεύω τὰ πεσμένα στάχυα νὰ σοῦ στείλω λίγω ψωμί, 

μαζεύω μὲ τὸ σπασμένο χέρι μου ὅ,τι ἔμεινε ἀπ᾿ τὸν ἥλιο 

νὰ σοῦ τὸ στείλω νὰ ντυθεῖς. Ἔμαθα πὼς κρυώνεις. 

Τὴν πράσινή σου φορεσιὰ νὰ τὴν φορέσεις τὴν Λαμπρή! 

Θὰ τρέξουν μ᾿ ἄνθη τὰ παιδιά.Θὰ βγοῦν τὰ περιστέρια, 

κ᾿ ἡ μάνα σου μὲ μιὰ ποδιά, πλατιά, γεμάτη ἀγάπη! 

Πάρε ὅποιο δρόμο, ὅποια κορφή, ρώτα ὅποιο δένδρο θέλεις 

Μ᾿ ἀκοῦς; Οἱ δρόμοι ὅλης της γῆς βγαίνουνε στὴν καρδιά μου! 

Μὴν ξεχαστεῖς κοιτάζοντας τὸ φῶς. Τ᾿ ἀκοῦς;... Νἀρθεῖς! 
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Κ. Π. Καβάφης 

(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993) 

 
[α] 

 

Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ. 
Πάθη, πλεονεξία, και φιλοδοξία, 
και η ιπποτική υπερηφάνεια εκ των ψυχών αυτών απεδιώχθησαν. 
Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ. 
Εν τη εκστάσει των και εν τη κατανύξει εξέχασαν 
τας έριδας με τους Γραικούς, 
εξέχασαν το μίσος των δια τους Τούρκους. 
Έφθασαν τώρα προ της Ιερουσαλήμ 
Οι Σταυροφόροι οι ακαταμάχητοι, 
οι άλλοτε απτόητοι και τολμηροί, 
είναι δειλοί και νευρικοί, δεν ημπορούν να προχωρήσουν, 
τρέμουν ως μικρά παιδία και ως μικρά παιδία κλαίουν, 
κλαίουν όλοι, τα τείχη βλέποντες της Ιερουσαλήμ. 

 

[β’] 
 

Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. 
Πάθη, πλεονεξία, και φιλοδοξία, 
ως κ’ η υπερηφάνεια η ιπποτική των, 
ευθύς απ’ τες ψυχές των απεβλήθησαν. 
Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. 
Στην έκστασι και στην κατάνυξί των 
εξέχασαν τες έριδες με τους Γραικούς, 
εξέχασαν το μίσος για τους Τούρκους. 
Έφθασαν τώρα εμπρός στην Ιερουσαλήμ. 
Κ’ οι Σταυροφόροι οι τολμηροί κ’ ακαταμάχητοι 
οι ορμητικοί σε κάθε των πορεία κ’ έφοδο, 
είναι δειλοί και νευρικοί και δεν μπορούν να προχωρήσουν 
τρέμουν σαν μικρά παιδιά, και σαν μικρά παιδιά κλαιν, 
κλαίνε όλοι, τα τείχη βλέποντας της Ιερουσαλήμ. 
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Μτφ.  Κωστής Παλαμάς 

 

 

 

Σβήσε τα μάτια μου, μπορώ να σε κοιτάζω 

Τ’ αυτιά μου σφράγισε, να σ’ ακούω μπορώ. 

Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να ‘ρθω σ’ εσένα, 

Και δίχως στόμα, θα μπορώ να σε παρακαλώ. 

Κόψε τα χέρια μου, θα σε σφιχταγκαλιάζω, 

Σαν να ήταν χέρια, όμοια καλά, με την καρδιά. 

Σταμάτησέ μου την καρδιά 

Και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι 

Κι αν κάμεις το κεφάλι μου συντρίμμια, στάχτη 

Εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ’ έχω πάλι. 

 

 
 

Κώστας Ουράνης 
 

 

 

Θὰ πεθάνω ἕνα πένθιμο τοῦ φθινόπωρου δείλι 

μέσ᾿ στὴν κρύα μου κάμαρα, ὅπως ἔζησα μόνος· 

στὴ στερνὴ ἀγωνία μου τὴ βροχὴ θὲ ν᾿ ἀκούω 

καὶ τὸν κούφιο τὸν θόρυβο ποὺ ἀνεβάζει ὁ δρόμος. 

Θὰ πεθάνω ἕνα πένθιμο τοῦ φθινόπωρου δείλι 

μέσα σ᾿ ἔπιπλα ξένα καὶ σὲ σκόρπια βιβλία, 

θὰ μὲ βροῦν στὸ κρεββάτι μου. Θὲ νἀρθεῖ ὁ ἀστυνόμος 

θὰ μὲ θάψουν σὰν ἄνθρωπο ποὺ δὲν εἶχε ἱστορία. 

Ἀπ᾿ τοὺς φίλους ποὺ παίζαμε πότε-πότε χαρτιὰ 

θὰ ρωτήσει κανένας τους ἔτσι ἁπλά: «-Τὸν Οὐράνη 
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Ράινερ Μαρία ΡΙΛΚΕ 



 

 

 
 
 

 

μὴν τὸν εἶδε κανείς; Ἔχει μέρες ποὺ χάθηκε!...» 

Θ᾿ ἀπαντήσει ἄλλος παίζοντας: «-Μ᾿ αὐτὸς ἔχει πεθάνει». 

Μιὰ στιγμὴ θὰ κοιτάξουνε ὁ καθένας τὸν ἄλλον, 

θὰ κουνήσουν περίλυπα καὶ σιγὰ τὸ κεφάλι, 

θὲ νὰ ποῦν: «Τ᾿ εἶν᾿ ὁ ἄνθρωπος!... Χτὲς ἀκόμα ζοῦσε!» 

Καὶ βουβὰ τὸ παιγνίδι τους θ᾿ ἀρχινήσουνε πάλι. 

Κάποιος θἆναι συνάδελφος στὰ «ψιλὰ» ποὺ θὰ γράψει 

πὼς «προώρως ἀπέθανεν ὁ Οὐράνης στὴν ξένη, 

νέος γνωστὸς εἰς τοὺς κύκλους μας, ποὖχε κάποτ᾿ ἐκδώσει 

συλλογὴν μὲ ποιήματα πολλὰ ὑποσχομένην». 

Κι αὐτὸς θἆναι ὁ στερνός της ζωῆς μου ἐπιτάφιος. 

Θὰ μὲ κλάψουνε βέβαια μόνο οἱ γέροι γονιοί μου 

καὶ θὰ κάνουν μνημόσυνο μὲ περίσιους παπάδες 

ὅπου θἆναι ὅλοι οἱ φίλοι μου κι ἴσως-ἴσως οἱ ὀχτροί μου. 

Θὰ πεθάνω ἕνα πένθιμο τοῦ φθινόπωρου δείλι 

σὲ μία κάμαρα ξένη στὸ πολύβοο Παρίσι, 

καὶ μία Κίττυ θαρώντας πὼς τὴν ξέχασα γι᾿ ἄλλην 

θὰ μοῦ γράψει ἕνα γράμμα -καὶ νεκρὸ θὰ μὲ βρίσει. 

 

 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου 

Στῆς γειτονιᾶς τῆς φτωχικῆς 

γυρίζει ὁ νοῦς μου τὰ στενά, 

τὰ λυπημένα δειλινὰ 

στοχάζομαι τῆς Κυριακῆς. 

Μέσα στὴν κόκκινη ἀντηλιὰ 

τὸ μαραμένο θηλυκὸ 

δίχως ἐλπίδα καὶ μιλιὰ 

ποτίζει τὸ βασιλικό. 

Κανεὶς διαβάτης δὲν περνᾷ, 

κανένα αὐτὴ δὲν καρτερεῖ 

ποὺ στὸ μπαλκόνι ὀρθὴ φορεῖ 

τὸ γιορτινό της τὸ γκρενᾶ. 

 

Σὰ μοῖρα κάθεται μία γριά. 

Στὸ φῶς μιᾶς πόρτας ρημαδιοῦ 

μακραίνει ὁ ἴσκιος τοῦ παιδιοῦ… 

Καμπάνα ἀκούγεται μακριά… 

Στὸ σύννεφο τὸ βυσσινὶ 

θὰ πέσει ὁ ἥλιος νὰ κρυφτεῖ. 

Ψαλμὸς ἀκούγεται ἡ φωνὴ 

τοῦ τελευταίου πραματευτῆ. 

Ὅλα σταμάτησαν ἐκεῖ. 

Ἀργεῖ πολὺ νὰ ῾ρθεῖ ἡ βραδιά… 

Πῶς ἔχω τὴν ψυχὴ βαριά, 

Τὸ δειλινὸ τὴν Κυριακή! 
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Λυπημένα δειλινά 



 

 

 
 
 

 

 
Κωστής Παλαμάς 

 
Ἀκοῦστε. Ἐγὼ εἶμαι ὁ γκρεμιστής, γιατί εἶμ᾿ ἐγὼ κι ὁ κτίστης, 

ὁ διαλεχτὸς τῆς ἄρνησης κι ὁ ἀκριβογιὸς τῆς πίστης. 

Καὶ θέλει καὶ τὸ γκρέμισμα νοῦ καὶ καρδιὰ καὶ χέρι. 

Στοῦ μίσους τὰ μεσάνυχτα τρέμει ἑνὸς πόθου ἀστέρι. 

Κι ἂν εἶμαι τῆς νυχτιᾶς βλαστός, τοῦ χαλασμοῦ πατέρας, 

πάντα κοιτάζω πρὸς τὸ φῶς τὸ ἀπόμακρο τῆς μέρας. ἐγὼ 

ὁ σεισμὸς ὁ ἀλύπητος, ἐγὼ κι ὁ ἀνοιχτομάτης· 

τοῦ μακρεμένου ἀγναντευτής, κι ὁ κλέφτης κι ὁ ἀπελάτης 

καὶ μὲ τὸ καριοφίλι μου καὶ μὲ τ᾿ ἀπελατίκι 

τὴν πολιτεία τὴν κάνω ἐρμιά, γῆ χέρσα τὸ χωράφι. 

Κάλλιο φυτρῶστε, ἀγκριαγκαθιές, καὶ κάλλιο οὐρλιάστε, λύκοι, 

κάλλιο φουσκῶστε, πόταμοι καὶ κάλλιο ἀνοῖχτε τάφοι, 

καί, δυναμίτη, βρόντηξε καὶ σιγοστάλαξε αἷμα, 

παρὰ σὲ πύργους ἄρχοντας καὶ σὲ ναοὺς τὸ Ψέμα. 

Τῶν πρωτογέννητων καιρῶν ἡ πλάση μὲ τ᾿ ἀγρίμια 

ξανάρχεται. Καλῶς νὰ ῾ρθῆ. Γκρεμίζω τὴν ἀσκήμια. 

Εἶμ᾿ ἕνα ἀνήμπορο παιδὶ ποὺ σκλαβωμένο τό ̔ χει 

τὸ δείλιασμα κι ὅλο ρωτᾷ καὶ μήτε ναὶ μήτε ὄχι 

δὲν τοῦ ἀποκρίνεται κανείς, καὶ πάει κι ὅλο προσμένει 

τὸ λόγο ποὺ δὲν ἔρχεται, καὶ μία ντροπὴ τὸ δένει 

Μὰ τὸ τσεκοῦρι μοναχὰ στὸ χέρι σὰν κρατήσω, 

καὶ τὸ τσεκοῦρι μου ψυχὴ μ᾿ ἕνα θυμὸ περίσσο. 

Τάχα ποιὸς μάγος, ποιὸ στοιχειὸ τοῦ δούλεψε τ᾿ ἀτσάλι 

καὶ νιώθω φλόγα τὴν καρδιὰ καὶ βράχο τὸ κεφάλι, 

καὶ θέλω νὰ τραβήξω ἐμπρὸς καὶ πλατωσιὲς ν᾿ ἀνοίξω, 

καὶ μ᾿ ἕνα Ναὶ νὰ τιναχτῶ, μ᾿ ἕνα Ὄχι νὰ βροντήξω; 

Καβάλα στὸ νοητάκι μου, δὲν τρέμω σας ὅποιοι εἶστε 

γκρικάω, βγαίνει ἀπὸ μέσα του μιὰ προσταγή: Γκρεμίστε! 
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Μίλτος  Σαχτούρης 

 

 

Ἡ πληγωμένη Ἄνοιξη τεντώνει τὰ λουλούδια της 

οἱ βραδινὲς καμπάνες τὴν κραυγή τους 

κι ἡ κάτασπρη κοπέλα μέσα στὰ γαρίφαλα 

συνάζει στάλα-στάλα τὸ αἷμα 

ἀπ᾿ ὅλες τὶς σημαῖες ποὺ πονέσανε 

ἀπὸ τὰ κυπαρίσσια ποὺ σφάχτηκαν 

γιὰ νὰ χτιστεῖ ἕνα πύργος κατακόκκινος 

μ᾿ ἕνα ρολόγι καὶ δυὸ μαύρους δεῖχτες 

κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ̔ ρχεται ἕνα σύννεφο 

κι οἱ δεῖχτες σὰ σταυρώνουν θά ̔ ρχεται ἕνα ξίφος 

τὸ σύννεφο θ᾿ ἀνάβει τὰ γαρίφαλα 

τὸ ξίφος θὰ θερίζει τὸ κορμί της 

 

 

Κώστας Καριωτάκης 
 

 
 

Καλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου, στου απείρου 

και στης νυχτός την αγκαλιά, με τα χρυσά σου φώτα! 

Να ‘μουν στην πλώρη σου ήθελα, για να κοιτάζω γύρου 

σε λιτανεία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα. 

Η τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει, 

μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω, 

να μου λικνίζεις την αιώνια θλίψη μου, καράβι, 

δίχως να ξέρω πού με πας και δίχως να γυρίσω! 
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Τάσος  Λειβαδίτης 

 

 

……Φτεροῦγες σάλευαν κάτω ἀπ᾿ τὰ ἔπιπλα, καὶ στὸ βάθος ὁ σκοτεινὸς 
καθρέφτης ἔκανε τὰ παιδιὰ ν᾿ ἀρρωσταίνουν συχνά, γιατί δὲν ἤθελαν νὰ 
μεγαλώσουν. 

……ἡ μητέρα ἔκλαιγε καὶ μὲ παρακαλοῦσε νὰ κατέβω, μὰ εμένα ἦταν ἡ μοῖρα μου 
νὰ περπατάω στὸ ταβάνι, μιὰ μάχη δική μου, μητέρα, ὅπου πάντα ὁ νεκρὸς ἤμουν 
ἐγώ. 

……Γι᾿ αὐτὸ ἤξερα καὶ τῶν οὐρανῶν τὴ μυστικὴ ὑπόγεια πύλη. 
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Μυστική πύλη 



 

 

Άρθρο 

 
 
 
 
 
 

 

Ζαν Πωλ Σαρτρ 

 

 

 

 
 

Στις 21 Ιουνίου του 1905, γεννήθηκε ο Γάλλος φι- 
λόσοφος και συγγραφέας Ζαν Πωλ Σαρτρ. «Ο άν- 
θρωπος είναι καταδικασμένος να ζει ελεύθερος», 
υποστήριζε και ίσως, τελικά, ο μόνος «περιορισμός» 
που είχε ο ίδιος στη ζωή του ήταν η απεγνωσμένη 
ανάγκη να πράττει και να σκέφτεται χωρίς συμβιβα- 
σμούς και όρια. 

Ο Σαρτρ γεννήθηκε στο Παρίσι. Ο πρόωρος χα- 
μός του πατέρα του και η αδυναμία της μάνας του να 
τον μεγαλώσει, τον οδήγησαν στο σπίτι του συντη- 
ρητικού παππού του, ο οποίος τον μύησε στο κόσμο 
του βιβλίου. Σύντομα, ο Σαρτρ μετατρέπεται σε ένα 

παιδί- βιβλιοφάγο. Αποφοίτησε από το Ecole Normale Superieure του Παρισιού και 
συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Fribourg, στην Ελβετία, καθώς και 
στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Βερολίνου. 

Με την ενηλικίωσή του ο Σαρτρ εξελίσσεται σε έναν γοητευτικό νεαρό, με φιλο- 
σοφικούς στοχασμούς και «εμβρυακές» πολιτικές ανησυχίες. Σύντομα θα γνωρίσει 
τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, τη γυναίκα που θα τον συντροφέψει σε όλη του τη ζωή. Η 
σχέση τους προσδιορίστηκε μέσα από τις ελευθεριακές αντιλήψεις του Σαρτρ, με 
αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πλήθος παράλληλων ερωτικών σχέσεων και να προ- 
καλέσουν τη συντηρητική κοινωνία της εποχής τους. 

Η φρίκη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, με εγκλεισμό σε στρατόπεδο συγκέ- 
ντρωσης και συμμετοχή στον Γαλλικό αντιστασιακό αγώνα, μετατρέπουν τον φιλόλο- 
γο Σαρτρ, σε οραματιστή φιλόσοφο και βαθιά πολιτικοποιημένο διανοούμενο. Με την 
απελευθέρωση της Γαλλίας, ο Σαρτ κερδίζει την εθνική αναγνώριση καταγράφοντας 
τα γεγονότα σε πρωτοσέλιδο της αντιστασιακής εφημερίδας «Combat». 

Ο Ζαν Πωλ Σαρτρ γίνεται ο βασικός εκπρόσωπος του υπαρξισμού του 20ου αι- 
ώνα, ιδρύει, μαζί με τον Μορίς Mερλό Ποντί, το λογοτεχνικό περιοδικό «Μοντέρνοι 
Καιροί», από όπου δημοσιοποιεί τις αριστερές πολιτικές του θέσεις και τις φιλοσο- 
φικές του αναλύσεις. Στο έργο του, ο άνθρωπος εμφανίζεται ως απελευθερωμένος 
από την επιρροή κάποιας ανώτερης ηθικής τάξης ή δύναμης, που θα μπορούσε να 
ορίσει τη ζωή του, και ο ίδιος γίνεται κύριος των επιλογών. 

Ο Σαρτρ, ασπάζεται τον Μαρξισμό και καταδικάζει τον Σταλινισμό. Παράλληλα 
δηλώνει φανατικά άθεος. «Ο υπαρξισμός δεν είναι τόσο αθεϊστικός που να αναλώ- 

17 



 

 

 
 
 

 

νεται προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αντιθέτως, δηλώνει ότι, 
ακόμη και αν υπήρχε Θεός, το γεγονός αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα», δήλωνε. 

Καιρό αργότερα, ο Σαρτρ θα κάνει στροφή στην πολιτική του σκέψη και θα εντα- 
χθεί στο Κομουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, μία απόφαση που θα τον φέρει σε αντίθεση 
με το παρελθόν του αλλά και με τον άλλοτε σύντροφό του Αλμπέρ Καμύ. Μάλιστα 
θα προεδρεύσει και της Γαλλοσοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, η σοβιετική στρατιωτική 
επέμβαση στην Ουγγαρία το 1956, που οδήγησε στο θάνατο περίπου 2.500 εξεγερ- 
μένους Ούγγρους, προκάλεσε την «οργισμένη» αντίδραση του Σαρτρ, ο οποίος θα 
αποχωρήσει από το ΚΚΓ, γράφοντας το άρθρο «Το φάντασμα του Στάλιν». 

Το 1964, ο Σαρτρ στρέφει τα βλέμματα της δημοσιότητας πάνω του, καθώς αρ- 
νείται το βραβείο Νόμπελ. Το ανήσυχο πνεύμα του, τον οδηγεί σε μία σειρά από 
Μπέρτραντ Ράσελ, προεδρεύει στο «δικαστήριο Ράσσελ», ένα φανταστικό δικαστή- 
ριο που αποτελούνταν από ανθρώπους της διανόησης, καταδικάζοντας τον Αμερικα- 
νικό ιμπεριαλισμό στο Βιετνάμ. Το Μάη του ’68, παίρνει συνέντευξη από τον Ντάνιελ 
Κον Μπενίτ, ηγετική φυσιογνωμία του φοιτητικού κινήματος, με στόχο να αναδείξει 
την ιδεολογική βάση της εξέγερσης. 

Ταξιδεύει στη Γερμανία για να συναντήσει τον Αντρέας Μπάαντερ, ηγέτη της R.A.F, 
στην Πορτογαλία για να ζήσει από κοντά την επανάσταση των Γαρίφαλων, συμμετέχει 
στο κίνημα για την απελευθέρωση Σοβιετικών αντιφρονούντων και τάσσεται ανοιχτά 
υπέρ της Ισλαμικής επανάστασης και τον Αγιατολάχ Χομεϊνί. 

Ο ευφυής και αντιδραστικός, Ζαν Πωλ Σαρτρ, θα αφήσει την τελευταία του πνοή 
στις 15 Απριλίου του 1980. Την 19η Απριλίου, περίπου 50.000 άνθρωποι θα πουν 
το στερνό αντίο, στον άνθρωπο που σημάδεψε με τις θέσεις του τη φιλοσοφία του 
20ου αιώνα. 
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Είπε: 

Νάμαστε απροσάρμοστοι, να η μεγάλη αρετή μας. Να μη βολευ- 
όμαστε, νάμαστε ανυπόμονοι, σκληροί, γιομάτοι ανησυχία και πί- 
στη, να θέμε το αδύνατο -σαν τους ερωτευμένους. Να ξέρουμε πως 
ότι λένε σήμερα δικαιοσύνη είναι οργανωμένη αδικία κι ότι λένε 
ηθική είναι η βολική, ταπεινή συνεννόηση των  άναντρων...... 
Και να μην το ανεχόμαστε. 
Ποιοι θα νικήσουν; Οι πιο σοφοί; Οι πιο πολλοί; Οι πιο ξυπνοί; Οι 
πιο σήμερα δυνατοί; Θα νικήσουν όσοι  πιστεύουν. 
Αχ, πότε θα συνεργαστούμε, όλοι μαζί, σε μιαν επίθεση! 

 

Νίκος Καζαντζάκης 



 

 

 

 
 

Πωλ Ελυαρ 
 

Από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα, γαλλικής καταγωγής. Ιδρυτής 
και από τους πρωτεργάτες του σουρεαλισμού. Ο Εζέν-Εμίλ-Πωλ Γκρεντέλ γεννήθηκε 
το 1895. Το 1913 δημοσίευσε την πρώτη ποιητική του συλλογή. Με το ξέσπασμα του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τοποθετήθηκε στη θέση του βοηθητικού στην υγειονομική 
υπηρεσία. Η φυματίωση που τον ταλαιπωρούσε, όμως για χρόνια, δεν του επέτρεψε 
να υπηρετήσει ως μάχιμος όπως επιθυμούσε. Παρόλα αυτά, η φρίκη του πολέμου 
τον ενέπνευσε και στρατιώτης ακόμα έγραψε το Καθήκον και ανησυχία καθώς και 
ποιήματα για την ειρήνη. Ο Ελυάρ ήταν μέλος του κινήματος «Νταντά» και πήρε 
μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις του κινήματος. Το 1923 εγκατέλειψε το κίνημα ακο- 
λουθώντας τον Μπρετόν και τον Αραγκόν. Τα βιβλία του, Να πεθαίνεις από το να μην 
πεθαίνεις, Πρωτεύουσα της οδύνης, ο έρωτας η ποίηση, η άμεση ζωή, το Δημόσιο 
ρόδο θεωρούνται έργα-σταθμοί για τη γαλλική ποίηση. Το 1926 ο Ελυάρ προσχώ- 
ρησε μαζί με άλλους σουρεαλιστές ποιητές στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα από 
το οποίο αποχώρησε 7 χρόνια αργότερα. Με τα αντιστασιακά του ποιήματα έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην αντίσταση των Γάλλων συγγραφέων στην κατοχή ενώ το 1942 
επανήλθε στο κομμουνιστικό κόμμα. Εκτός από τα ποιήματα ο Ελυάρ έγραψε κείμε- 
να για την ποίηση και την ζωγραφική. Πολλά από τα ποιήματα του έχουν μεταφραστεί 
στα ελληνικά. 

 

Σωτήρης   Νικολακόπουλος 

Σκέψεις-Στίχοι 

Ο έρωτας η ποίηση-1929 

 
Δεν ξέρει να στήνει παγίδες 

Έχει μάτια μόνο για την ομορφιά της 

Τόσο απλή τόσο απλή  γοητεύει 

Και είναι τα μάτια της που την αλυσοδένουν 

Και είναι που σε μένα στηρίζεται 

Και είναι πάνω της που ρίχνει 

Το ιπτάμενο δίχτυ των χαδιών. 
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Λίγα γαρούφαλλα απομένουνε στις γλάστρες, 

στον κάμπο θα ‘χουν κιόλας οργώσει τη γης. 

Ρίχνουν το σπόρο, 

έχουν μαζέψει τις ελιές. 

Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα. 

Κι εγώ, γεμάτος απ’ την απουσία σου, 

φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών, 

περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό 

μέσα στην Προύσα. 

Ναζίμ Χικμέτ 
 
 

 

Τοπία βροχερά του φθινοπώρου, με απώλειαν των νηπενθών 

ανθέων, με ακαριαίας πτώσεις φύλλων και βαθμιαίαν σβέσιν 

των φωνών του υψηλού καλοκαιριού, εις παραλίας και αιγια- 

λούς, όπου το κύμα, ηπίως επελαύνον, εδρόσιζε τα σώματα 

με ιριδίζοντας αφρούς, πριν χαμηλώσει η εποχή πάσης ευθα- 

λασσίας, πριν πέσει εις την αφάνειαν ο ύψιστος του θέρους μην.. 

 

Ανδρέας Εμπειρίκος 
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Λίγα γαρούφαλλα 

Εποχές  (απόσπασμα) 



 

 

 

 
 

Στο μεταίχμιο της ήττας 
αγόγγυστα υπομένεις 
ό,τι η μοίρα προσφέρει 
συμπράττεις με το σκοτάδι 
κάτι ψελλίζεις χαμηλόφωνα 
πεθαίνοντας κάθε μέρα. 
Θαυμάζεις όσους μπόρεσαν 
τ’ ανάστημα να σηκώσουν 
πιο πάνω απ’ τον ορίζοντα 
της καθημερινότητας 
δίχως ν’ ανεχθούν τα «πρέπει» 
ετοιμάζονται για την ανάσταση 
ζώντας την ώρα που έρχεται. 

σαν να ’ναι η τελευταία. 
Θέλεις μα δεν μπορείς 
δίπλα τους να σταθείς 
μα στην παρόρμησή σου 
δείχνεις να επιβάλλεσαι 
κι ας είναι ψευδαίσθηση 
ο έλεγχος της θέλησης. 
Αυτό που σε χωρίζει 
απ’ όλους εκείνους είναι 
μόνο ο καθρέφτη σου. 
Όσο υπάρχει χρόνος 
πέρασε στην αντίπερα όχθη. 
Σε περιμένουν. 

 

Σπύρος Αυλωνίτης 

 

 
Σ’ έχασα, Χουσεΐν, κι αναζητώ 
δυο φωτεινές γαλάζιες χάντρες, 
τα μάτια σου. 
Το ρυθμικό ήχο της ανάσας σου. Πραϋντικό. 
Ψυχούλα, ζωούλα, αγκαλιά  μου. 
Ώρες μπροστά στο τζάμι να ονειρεύεσαι 
αυτό που φοβόμουν. Παιχνίδι στο δρόμο. 
Πόσα πολλά μου στέρησες, 
πόσο ακριβή η ελευθερία. 

Ψιτ, ψιτ, μικρέ μου δραπέτη 
φωνάζω, σε ψάχνω στη γειτονιά. 
Κάτω από αμάξια γονατίζω και προσεύχομαι. 
Σε μια κηλίδα καταμεσής του δρόμου αναγνώρισα 
το αποτύπωμα του κορμιού σου, Χουσεΐν. 

Χους ην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δήμητρα  Καραφύλλη 
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Χους Ην 

Η Ποίηση Σήμερα 

Σε περιμένουν 



 

 

 
 
 

 

 
 

Μας ταλανίζουν θύελλες και μας χτυπούν χειμώνες, 
στερεύουνε οι αντοχές, θεριεύουνε οι φόβοι 
και βυθιζόμαστε σε οργή, θλίψη κι απελπισία. 
Κι αναρωτιούνται οι ποιητές με περισσή αγωνία 
αν με τους στίχους τους μπορούν ν’αλλάξουνε τον κόσμο. 

 

Τι να γυρεύει η ποίηση σ’αυτό το γκρίζο αιώνα; 
Τι να γυρεύει ο ποιητής στις εποχές της κρίσης; 
Τι θα γιατρέψει των ψυχών το αβυσσαλέο χάος; 
Μπορεί ένα ποίημα σήμερα ν’αγγίξει τις καρδιές μας; 
Μπορεί ένας λόγος έντεχνος τα σύννεφα να διώξει; 

 

Κι όμως μπορούν οι στίχοι μας ν’αλλάξουνε τον κόσμο! 
Όταν ανθίζει η θέληση, όλα μπορούν να αλλάξουν 
κι οι μελωδίες της ψυχής να μας ξαναμαγέψουν. 
Αρκεί να’μαστε ευαίσθητοι δέκτες των γεγονότων 
και να’χουμε όπλο εκρηκτικό τον έντεχνό μας λόγο. 
Αρκεί να στηλιτεύουμε την κάθε αδικία, 
να στέλνουμε ολόγυρα, αγάπη, φως και εικόνες, 
που θα ξορκίζουν τα δεινά, θα δείχνουνε τους δρόμους, 
θα αρμενίζουν το μυαλό σε νέους γαλαξίες 
και θα λυτρώνουν τις ψυχές απ΄τις πληγές του σκότους. 

 

Κι όμως μπορούν οι στίχοι μας ν’αλλάξουνε τον κόσμο! 
Τι κι αν μας ταλανίζουνε θύελλες και χειμώνες; 
Όταν μιλάνε οι ποιητές, με μαγεμένο τρόπο 
μέσα απ’τα βάθη των ψυχών και τις κορφές της τέχνης 
όλα μπορούν να αναστηθούν κι όλα μπορούν να αλλάξουν! 

 

Γιώργος  Μαρινάκης 
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Κι όμως μπορούμε 



Οι Συμπαίκτες 

 

 

 

Τα βράδια υποδέχομαι στο σπίτι 

τους ήρωες των παιδικών μου χρόνων. 

Πρώτος προσέρχεται ο Κόμης Μοντεχρήστος 

ακολουθεί ο Σερ Ρομπέν του Λόξλεϊ 

και τελευταίος ο Δον Ντιέγκο Ντε Λα Βέγκα. 

Μην φανταστείτε συζητήσεις περισπούδαστες. 

Η τράπουλα. Οι μάρκες. Η παρτίδα. 

Κερδίζουν φυσικά οι καλεσμένοι μου. 

Χειρίζονται με τέχνη τα σπαθιά 

ξεκλέβουν το φιλί της Ντάμας Κούπα. 

Εντούτοις, δεν βαρυγκωμώ. Ο νικητής 

αφήνει πάντα κάτι για τους άστεγους 

και τα φτωχά παιδιά της ενορίας. 

Συνήθως φεύγουν με λαντό - καμιά φορά 

ειδοποιούν την Μερσεντές να τους μαζέψει. 

Ωραίοι χαρακτήρες, συλλογίζομαι 

τακτοποιώντας τις καρέκλες στο τραπέζι. 

Φιλεύσπλαχνοι.  Ενάρετοι. Γενναίοι. 

Και προπαντός αριστοκράτες. Αρχοντάνθρωποι. 

Τιμή μου που με βάζουν στο παιχνίδι. 
 

Χάρης Μελιτάς 
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Ήρθα και φεύγω 

 
 
 
 
 
 

 

Ήρθα μόνη. 
Σκιασμένη, ξέφυλλη ανεμώνη. 
Με την ελπίδα στην καρδιά, 
για μια συγγνώμη. 
Εγώ, η άλλοτε περήφανη γαζέλα, 
ξέχασα δίκοπα μαχαίρια. 
Μακριά σου πιο κοντά στην τρέλα. 
Μου ’πες να δώσουμε τα χέρια. 
Μα η ανάσά σου δεν φούντωσε φτερά. 
Αγάπησα  γλυκόπνοα  καλοκαίρια. 
Πόθησα λόγια τρυφερά. 
Στ΄ αντίκρισμά σου πέτρωσα! 
Τα  χέρια παγωμένα. 
Η αγάπη σου χωρίς οσμή. 
Τα  λόγια πληγωμένα. 
Πέταξε ο έρωτας μ’ ορμή. 
Περίμενα μια έκρηξη να νιώσω. 
Μια ένδειξη αγάπης… απελπισμένα. 
Παγόβουνο έμεινες! 
Φεύγω μόνη. 
Ξεριζωμένη,  περήφανη ανεμώνη. 

 

Ελένη Μουζάκη - Μπουρίτσα 
 

Χρώμα χλωμό του φεγγαριού 
τα σύνορα της ανοχής μου διαπερνά, 
της γύμνιας μου φαντάσματα αντρειώνει. 

 

Βραδιά γλυκιά, φιλήδονη, 
μάτια ερωτικά, 
των άστρων παιχνιδίσματα. 

 

Κάνει η ελπίδα δρασκελιά 
καθώς καλπάζει η σκέψη, 
τραβάει δοξάρι η καρδιά, 
αντίλαλο στον άνεμο, 
τραγούδι να σου φέρει. 
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Σμίξαν τα χείλη στα φιλιά 
εσώπασε ο λόγος, 
και στο κορμί σου επάνω οδοιπορώ, 
γεννιέμαι και πεθαίνω. 

 

Να ’ναι ετούτο λογισμός 
ή όνειρο της νύχτας; 
Είναι ανταρσία της ψυχής. 

 

Σ’ αναζητώ, αποσπερνά 
αύριο δεν ξέρω. 
«Καληνύχτα». 

 

Κατερίνα   Ντούγκα-Κοτοπούλου 

Καληνύχτα 



 

 

Η Κηδεία 

 

 

 

 

 

 

Κηδεία σήμερα, αργά το μεσημέρι 
Ο εκλιπών φίλος παλιός, όχι πολύ μεγάλος σε ηλικία 
πάλεψε με τη μοίρα του γενναία, μέχρι να ηττηθεί 
Στο παρεκκλήσι άπαντες παρόντες 
Η οικογένεια, οι φίλοι, οι συγγενείς 
Στα πρόσωπα αμείλικτη η θλίψη 
Μετά τη λειτουργία στοιχηθήκαμε 
Με βήμα ρυθμικό ο εκλιπών μάς οδηγούσε 
στης τελευταίας κατοικίας του το κατώφλι 
Εκεί κοντοσταθήκαμε 
Λουλούδια, δάκρυα, κραυγές 
όλα στριμώχτηκαν σ’ ένα τσουβάλι χώμα 
Μέχρι που ο νεκρός μάς έκλεισε την πόρτα 
Ήταν καιρός να μείνει μόνος 

 

Λίγο μετά καθόμαστε στο κυλικείο 
Αμήχανοι και μουδιασμένοι στην αρχή 
Σιγά-σιγά τα βλέμματα ζωήρεψαν, οι ομιλίες δυνάμωσαν 
κι οι συζητήσεις άναψαν, εντός κι εκτός του θέματος 
Οι περισσότεροι είχαμε χρόνια να ιδωθούμε 
Αφού ανταλλάξαμε τα νέα μας ρωτώντας κι απαντώντας 
πλέξαμε το εγκώμιο του εκλιπόντος 
Προσφέραμε απλόχερα λόγια παρηγοριάς στην οικογένεια 
δηλώνοντας αμέριστη τη συμπαράστασή μας 
Ήταν καιρός η τελετή να πάρει τέλος 

 

Βγαίνοντας απ’ το κοιμητήριο λες κι είχε κάτι αλλάξει 
Στο πρόσωπο η θλίψη αδιόρατη 
Πολλοί από μας κοιτούσαν το ρολόι τους 
κάποια δουλειά περίμενε, είχανε ήδη αργήσει 
Φιλιά, τηλέφωνα, υποσχέσεις 
Ήταν καιρός ν’ αποχαιρετιστούμε 

 

Παρήγορο 
Μετά από κάμποσα χρόνια ζωής 
και κάμποσους αιώνες ιστορίας 
έχουμε πια εξοικειωθεί στο θάνατο 
των άλλων 

 

Τζένη Σκλαβούνου-Φουντέα 
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Μια ζωή γεμάτη 

 
 
 
 
 
 

 

Στη Μαρία 13.1.2011 
 

Πουλί απλώνει τις φτερούγες 
φωτίζοντας το σήμερα. 
Πετά σε χρυσές 
και αγκαθωμένες ρούγες, 
αίμα κρυφοσταλάζει, μα τις πληγές τις κλείνει. 

Κόκκινο ρόδο στα κλαριά, 
άνθισε στην αρχή 
η ωρίμανση το επανθίζει, 
πάντα γεύεται καρπούς. 
Δεν κουράστηκε και όλο μεγαλώνει. 
…………………………………………….. 
Ο ήλιος πάντα φωτεινός αντάμα με το πάθος 
και μοναχή και καθαρή ανάμνηση θα είναι, 
μια ζωή γεμάτη 
που σε στερνό προσκύνημα, 
νοσταλγικά και ακούραστα φτερά θα ξαναπλώσει! 

Σωτήρης  Νικολακόπουλος 
 

 

 
 

Κρυφά σταματάμε σαν πέφτει το δείλι, 
οκνοί στρατοκόποι στη μέση του δρόμου. 
Στεκόμαστ’ εδώ, με σφιγμένα τα χείλη, 
εκπρόσωποι σάπιοι ασήμαντου νόμου. 
Οκνοί στρατοκόποι, στη μέση του δρόμου... 
Κι’ οι άλλοι περνούν με γερμένο κεφάλι 
(εκπρόσωποι - σάπιοι - ασήμαντου νόμου)˙ 
μα είμαστε ίδιοι κι’ εμείς και οι άλλοι. 
Κι’ οι άλλοι περνούν με γερμένο κεφάλι, 
διαβάτες σκυφτοί σε στρυφνό μονοπάτι - 
μα είμαστε ίδιοι κι’ εμείς και οι άλλοι: 
χαμένες ψυχές σ’ αχυρένιο παλάτι. 
Διαβάτες σκυφτοί, σε στρυφνό μονοπάτι, 
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Σαν Πέφτει το Δείλι 



 

 

 
 
 

 

και βήμα στο βήμα ένας ένας τραβάμε˙ 
χαμένες ψυχές, σ’ αχυρένιο παλάτι 
που φοβόμαστε τόσο: γι’ αυτό προχωράμε. 
Και βήμα στο βήμα ένας ένας τραβάμε 
- άσωτοι γιοι της Μεγάλης Μητέρας - 
που φοβόμαστε, τόσο, γι’ αυτό προχωράμε 
τη δειλή μας πορεία στο φέγγος της μέρας. 
Άσωτοι γιοι της Μεγάλης Μητέρας, 
σκιαγμένοι απ’τα δώρα που η νύχτα θα στείλει, 
τη δειλή μας πορεία στο φέγγος της μέρας, 
κρυφά σταματάμε σαν πέφτει το δείλι... 

 

Γιώργος  Νικολόπουλος 
 

 
 

 

Πόρτες κλειστές. 
Μάταια χτυπάς να σου ανοίξουν. 
Έξω χιονιάς και παγωνιά, 
μέσα το τζάκι να ζεσταίνει. 
Κι ούτε κατάλαβες, 
πώς και γιατί σε κλείδωσαν απέξω. 
Χτυπάς γερά ,φωνάζεις, δεν σ’ ακούνε. 
Μην περιμένεις, πάρε τη βαριά. 
Πόρτες που δεν ανοίγουνε τις σπάνε. 

 

Θεοχάρης  Παπαδόπουλος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Πόρτες κλειστές 
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Μνήμη 
 

 
Κάποιες φορές 
Μπαίνω στον πειρασμό 
Να κατατάξω 
Πρώτη στα φονικά όπλα ανάμεσα 
Τη μνήμη. 
Σκοτώνει 
Πιο ύπουλα απ’ όλα 
Και τότε που κανείς δεν θα περίμενε 
... Και δεν ξεχνάει ποτέ. 

 

Γιάννης Τζανής 

Αύριο 
 

 
Τίποτα δε θυμίζει χθες 
Όλα φαντάζουν σα μαραμένες γεροντοκόρες 
Βαμμένες πλαστικό να κρύψουν την ασχήμια 
Στοιχισμένες όπως τα λούτρινα σε παζάρι 
Περιμένοντας μιαν ακόμη απόρριψη 
Αύριο θα κλείσω τα μάτια και θα βγω στην πλατεία 

 

Γεσθημανή Σιδερίδη 



 

 

 
 
 

 

 
 

Ναός λαμπρός της λευτεριάς 
εγίνηκες, Αρκάδι, 
κι οι φλόγες σου διαλύσανε 
βαριάς σκλαβιάς σκοτάδι. 

 

Μέσα στις αποθήκες σου 
και στων κελιών τα τόξα, 
φιλήθηκε η λευτεριά 
με των Κρητών τη δόξα. 

 

Η λάμψη σου εφώτισε 
όλη την οικουμένη 
κι έδειξε πως η Κρήτη μας 
ελεύθερη πεθαίνει. 

 

Ο κόσμος έμεινε βουβός 
στο ολοκαύτωμά σου 

κι ένα κερί ευλαβικά 
άναψε στ’ όνομά σου. 

Εσύ δεν είσαι ένα κοινό, 
σαν τ’ άλλα Μοναστήρι. 
Εσύ ‘σαι των ηρώων μας, 
το άγιο, κοιμητήρι. 

 

Ο Γιαμπουδάκης σ’ έκαμε, 
της Λευτεριάς λαμπάδα, 
που έφτασε η λάμψη της 
σε όλη την Ελλάδα. 

 

Μπροστά σου στάθηκε βουβή 
όλη η Οικουμένη 
κι από τότε αθάνατο 
το όνομα σου μένει. 

 

Θα μείνεις πάντα σύμβολο, 
σ’ όλης της Γης τα μέρη, 
σ’ όποιον να ζήσει με τιμή 

και να πεθαίνει ξέρει. 

Γιάννης  Σμυρνιωτάκης 
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Το Αρκάδι 



 

 

Διήγημα 

 
 
 
 
 
 

 

ΤΟ  ΜΥΣΤΙΚΟ  ΤΗΣ  ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
 

Χάρης Μελιτάς 
 

 
 

Αν ποτέ δείτε μια μαύρη πεταλούδα να σουλατσάρει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου 
σας, κλείστε καλού κακού τα παράθυρα. Σας μιλάω εκ πείρας. 

………………………………………………………………………….……………………….. 
Στην αρχή νόμιζα ότι ζούσα. Ότι βρισκόμουνα σ’ ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Λευκά 

σεντόνια, λευκές κουρτίνες, λευκές πολυθρόνες. 
- Τυχερέ, μονολόγησα, τα κατάφερες μετά από τέτοιο τράκο. 
Πλησίασα το παράθυρο. Μπροστά μου, ένας απέραντος κήπος. Ένα απόκοσμο 

λευκότατο τοπίο ταξίδευε ως τα σύνορα του ορίζοντα. Άσπρο το χώμα, άσπρα τα 
δέντρα, άσπρα τα λουλούδια. Και τότε πρόσεξα τις μαύρες πιτσιλιές. Όχι, δεν  
ήταν πιτσιλιές, μα πεταλούδες. Χαλκομανίες άστατες στα στήθια των λουλουδιών, 
πετούσαν κάθε τόσο σ’ άλλο στέκι. Κάποιες ανέβαιναν δειλά ως το παράθυρό μου, 
σαν κάτι να ‘θελαν να μου μηνύσουν. 

- Κύριε, άκουσα πίσω μου μια άγνωστη φωνή, το πιστοποιητικό του θανάτου σας 
είναι έτοιμο. 

Γύρισα τρομοκρατημένος το κεφάλι μου. Ένας ψηλός με κάτασπρη λιβρέα, μου 
παρέδωσε τον σχετικό φάκελο. Ώστε είχα πεθάνει αμετακλήτως. Και πώς να επιζήσω 
δηλαδή μετά την έφοδο της νταλίκας; 

- Ευχαριστώ, ψέλλισα μηχανικά, προσπαθώντας ν’ ανακαλύψω μια τσέπη. 
- Παρακαλώ ακολουθήστε με, είπε ψυχρά ο μπάτλερ του άλλου κόσμου. Σας 

περιμένει στο γραφείο του ο ανακριτής. 
Στη μέση του λευκού λαβυρίνθου με τις άδειες κορνίζες, αποτόλμησα μια πρώτη 

ερώτηση. Πρώτη και τελευταία. 
- Μήπως γνωρίζετε πού ακριβώς βρισκόμαστε; Στην Κόλαση; Στον Παράδεισο; 

Κάπου ενδιαμέσως; 
Δεν καταδέχτηκε να μου απαντήσει … 
Ο ανακριτής είχε μια έφεση στον μονόλογο. 
- Ακούστε με καλά αγαπητέ, δήλωσε με ύφος που δεν σήκωνε αντιρρήσεις. Εδώ 

δεν έχει προβολέα και μαστίγια. Μόνο αυτόματους ανιχνευτές του ψεύδους. Το 
πρώτο ψέμα είναι δωρεάν - ένα μικρό ηλεκτροσόκ, ίσα να ζεσταθείτε. Από το δεύτερο 
αρχίζουνε οι πόνοι. Μα δεν υπάρχει λόγος πανικού. Το μόνο που ζητάμε από σας, 
είναι η καθημερινή ομολογία. Θα μας τα λέτε όλα, όπως έγιναν. Τις αμαρτίες σας, τα 
λάθη, τα εγκλήματα. Όχι αόριστα και συγκεκαλυμμένα. Με ζωντανή περιγραφή, σαν 
να συμβαίνουν τώρα. Χρονολογίες, διευθύνσεις και ονόματα. Δεν θα τα πείτε μόνο 
μια φορά. Θέλουμε να τ’ ακούμε διαρκώς. Η επανάληψις, μήτηρ μαθήσεως. 
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Παρατηρώντας ότι ήμουν ασορτί με το περιβάλλον, φόρεσε μια σχεδόν ανθρώπινη 
μάσκα. 

- Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε ν’ απολαύσετε όλες τις προσφερόμενες 
ανέσεις. Να γυμναστείτε, να δείτε τηλεόραση, να ρίξετε μια ματιά στη γη μέσω των 
υπολογιστών μας, ή να κρεμάσετε το σώμα σας στην ντουλάπα και να βολτάρετε 
στον κήπο σαν ψυχή. Όπως αυτές οι μαύρες πεταλούδες που είδατε προηγουμένως 
στο παράθυρο. Προσοχή όμως. Μη δοκιμάσετε να βγείτε έξω φορώντας το σώμα 
σας. Παραμονεύουν δυσάρεστες εκπλήξεις. 

Έκλεισε μ’ ένα προβλέψιμο φινάλε. 
- Αν δεν υπάρχουν απορίες, μπορείτε ν’ αποσυρθείτε. 
Οι απορίες ακατάσχετη βροχή, από κουράγιο δυστυχώς, ούτε σταγόνα. 
Έσκυψα το κεφάλι μου και βγήκα. Σωριάστηκα στον λευκόκαναπέ του προθάλαμου 

και βάλθηκα να ξετυλίγω το κουβάρι των γεγονότων. 
………...…………………………………………………………………………………………            Χτες 

βράδυ είχα πιει πολύ, το παραδέχομαι. Πρέπει να άδειασα ένα μπουκάλι ούζο. 
Βάδιζα πάνω κάτω στο σαλόνι, κοιτώντας παρακλητικά τα αντικείμενα, λες και 
μπορούσαν να μου βρούνε κάποια λύση. Η Πηνελόπη έλειπε, όπως συνήθως. 

Αυτός ο σύλλογος κυριών για την επάνοδο της δαντέλας, της είχε πάρει τα μυαλά 
τελευταία. Δεν ξέρω τι έπαθα ξαφνικά. Άρχισα να σπάω ό,τι βρισκόταν μπροστά μου. 
Στο τέλος μ’ έπιασε το παράπονο. 

- Άνθρωπος είμαι, απολογήθηκα, στις καρέκλες της τραπεζαρίας. Μη μου 
λερώσετε το ποινικό μητρώο. 

Στάθηκα όρθιος μπροστά στον καθρέφτη περιμένοντας την ετυμηγορία. 
- Ένοχος, αποφάνθηκε με βλέμμα σκοτεινό. 
Σήκωσα το μπουκάλι και τον χτύπησα - πάλι καλά που δεν τον άφησα στον τόπο. 
- Φύγε μου φώναξε με μάτια ραγισμένα. Βαλ’ το στα πόδια να γλυτώσεις. Θα σε 

γδάρουν. 
Άρπαξα ένα δεύτερο μπουκάλι και κατέβηκα. Μπήκα παραπατώντας στο αμάξι 

μου κι ανοίχτηκα στις λάσπες της ζωής μου … 
Οι ταυτότητες λένε συνήθως την αλήθεια. Χαράλαμπος Βλαστός. Ίσως μπορούσαν 

να λείπουν τα πρώτα γράμματα του επιθέτου μου - μπα, δεν βαριέσαι καμιά 
διαφορά. Από παιδί ταξίδευα χωρίς προορισμό. Κάθε σταθμός μια πολιτεία αδειανή, 
εγκαταλελειμμένη. Κι ότι φορούσα, ένα νούμερο μικρότερο. Ασφυξία. 

Η οικογένεια. Το σχολείο. Το γραφείο. Ο γάμος με την Πηνελόπη. Ποιος γάμος 
δηλαδή, ο πόλεμος των Ρόουζ σε ριμέικ. Της άρεσε ό,τι απεχθανόμουν. Με τράβαγε 
ό,τι την απωθούσε. Πιάσαμε θέση στην σκακιέρα και αρχίσαμε. Μόνο να τρώμε 
ξέραμε. Χοντρύναμε κι εμείς και το παιχνίδι. Πάνε οι πύργοι. Πάνε τ’ άλογα. Πάνε 
οι στρατιώτες. Σαν τους τρελούς μέρα τη μέρα εξολοθρεύαμε, όσα μας είχε μείνει. 
Παιδιά δεν κάναμε. Για το καλό τους. 

Ούτε κατάλαβα κι εγώ πώς λοξοδρόμησα. Η Εύα μπήκε στο γραφείο ξαφνικά. 
Ασφάλειες ζωής και τα τοιαύτα. Σαν ζωντοχήρα είχε χρόνο. Σαν ασφαλίστρια πειθώ. 
Μα πάνω απ’ όλα, ένα τρόπο να φιλά, ακαταμάχητο. Μια Κυριακή την σύστησα στην 
Πηνελόπη. 
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- Πρέπει να κάνω μια ασφάλεια ζωής, δεν εμπιστεύομαι το μέλλον, φιλοσόφησα 
και παραδόξως δεν με έστειλε στο διάβολο. Αντίθετα μας σέρβιρε κοτόπουλο με 
μπάμιες. 

Ανέκαθεν με μάγευαν τα τρίγωνα. Το μόνο εικοσάρι στο γυμνάσιο, στην τριγω- 
νομετρία. Έκανα πάρτι στην κουζίνα που τα βρήκαμε. Δεν ήξερα πως ήμουνα 
οφσάιντ. 

Τραπέζια, εξορμήσεις, σινεμά. Κι εγώ στη μέση να φουσκώνω σαν πασάς. Μέχρι 
τη μέρα που η Εύα μ’ εξαπάτησε. Έμεινε έγκυος. Έτσι μου είπε … 

Ποτέ δεν είχα οδηγήσει τόσο ριψοκίνδυνα. Μπήκα σαν σίφουνας στην Εθνική, 
ελπίζοντας εκτός απ’ τις γουλιές να κατεβάσω και καμιά καλή ιδέα. Κοίταξα το ρολόι 
μου. Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα κι εγώ για την πλεκτάνη. Έπρεπε τάχιστα να πάρω μιαν 
απόφαση. Κανένα περιθώριο για τρίπλες. Ή θα τα έλεγα όλα στην Πηνελόπη, ή θα 
κανόνιζε το ζήτημα η Εύα. Και τότε, κλάφτα Χαράλαμπε … 

Αν ξαναοδηγούσα μεθυσμένος, δεν θ’ άνοιγα ποτέ το ραδιόφωνο. Υποθετικός 
λόγος. Τι ήθελα ν’ ακούσω Μητροπάνο; Το ’πε και το ’κανα : «Θα κάνω στάση στη 
διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου;» 

Πολύ ακριβά σας διαβεβαιώ. Ούτε που πρόφτασα να δω την άσπλαχνη νταλίκα. 
Ούτε που άκουσα καλά-καλά το μπαμ. 

………………………………………………………………………………………………….. 
Η ζωή μου στον άλλο κόσμο, έχει πολλά κοινά με την προηγούμενη. Μόνο που 

είναι πιο οδυνηρή. Κάθε πρωί, οι ίδιες ερωτήσεις. Κάθε φορά οι ίδιες απαντήσεις. 
Με βάζουν κάθε μέρα να ξεράσω, εκείνα που παλεύω να ξεχάσω. Ό,τι με πνίγει. Ό,τι 
με βασανίζει. Ό,τι με ταπεινώνει. Κι ύστερα από πλάσμα, να γίνομαι εκτόπλασμα, μια 
μαύρη πεταλούδα που γλιστρά στο πένθος της λευκής ανυπαρξίας. Ώσπου μετά από 
έναν ύπνο χωρίς όνειρα να ψιθυρίζω «καλημέρα τύψεις». 

Οι περισσότεροι μόλις σχολάνε, ανοίγουνε τους υπολογιστές να μάθουνε τι 
γίνεται στον κόσμο. Όμως εγώ, πώς να κοιτάξω προς τα κάτω; Πώς ν’ αντικρίσω τα 
ερείπια που άφησα; 

Τις άλλες έσβησα το πρώτο μου κερί στην εξορία. Μη φανταστείτε τούρτες και 
κεράσματα. Ο ανακριτής κουράστηκε να γράφει. Ατέλειωτα κατεβατά με σφάλματα, 
με μνήμες οχληρές, με παραλείψεις. 

Η περιέργεια όμως, έφαγε τη γάτα σύμφωνα με τη λαϊκή παροιμία. Εγώ θα 
γλύτωνα; 

- Τέρμα τ’ αστεία, έβαλα τις φωνές στον εαυτό μου. Πρέπει να μάθεις. 
Όλη τη νύχτα φύλαγα σκοπιά σαν νεοσύλλεκτος φαντάρος στο κρεβάτι μου. Πάλι 

καλά που κάποτε ξημέρωσε. 
Ο δικαστής απηύδησε με την αφηρημάδα μου. Με ξεφορτώθηκε μια ώρα 

νωρίτερα. 
Μπήκα φουριόζος στην βιβλιοθήκη και κάθισα μπροστά στον υπολογιστή. 
- Ας δω τι γίνεται εκεί κάτω κι ας ξαναπεθάνω, συλλογίστηκα, πατώντας το 

κατάλληλο  πλήκτρο. 
Απορίας άξιο πως δεν λιποθύμησα. Ένα κόκκινο μίνι στην παραλιακή φιλοξενούσε 

τις γυναίκες της ζωής μου. 
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- Πάτα γκάζι, πετάχτηκε η Εύα. Τα παιδιά θα μας περιμένουν στο Σούνιο. 
- Περίεργο, σκέφτηκα, ταραγμένος, δίδυμα της έκανα; 
- Τι βιάζεσαι; Την έκοψε η Πηνελόπη. Μήπως θα μας μαλώσει ο σουλτάνος; 

Συστημένο τον έστειλες τον φουκαρά. Άκου να παραστήσεις τη γκαστρωμένη! 
- Σου το ‘χω πει χίλιες φορές, για σένα το ’κανα ξεσπάθωσε η άλλη. Μήπως σε 

παρατήσει και δούμε άσπρη μέρα. Στο κάτω-κάτω, πού να φανταστώ ότι θα πάρκαρε 
στη μέση της ασφάλτου; Μετά θα του ’λεγα ότι απέβαλα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. 

- Είσαι μεγάλη μάρκα, έβγαλε το συμπέρασμα η κυρία μου. 
Γύρισε και της έσκασε ένα φιλί. Στο στόμα. 
- Ούτε λόγος, συμφώνησε η ζωντοχήρα. Εγώ τον έπεισα για την ασφάλεια. Και τι 

ασφάλεια. Λαχείο υπέρ ατάκτων  κορασίδων! 
Δεν άντεξα ν’ ακούσω άλλα χάχανα. Όρμησα έξαλλος στο γραφείο του ανακριτή. 

Ούτε θυμάμαι αν χτύπησα την πόρτα. 
- Δώστε μου μισή ώρα, τον ικέτεψα. Αν ξέρατε. 
- Ξέρουμε, ξέρουμε, με διέκοψε. Άσε το σώμα σου στο κρεμαστάρι και 

ξεμπέρδευε. 
Έσκυψε σ’ ένα θηριώδες πληκτρολόγιο και πάτησε το στρογγυλό κουμπί … 
Το κόκκινο μίνι πλησίαζε στα λιμανάκια της Βάρκιζας. 
- Έχουμε μουσαφίρη, ανακοίνωσε η Εύα. Μια μαύρη πεταλούδα στην παρέα μας. 

Τι όμορφη που είναι! 
Ιδού το μέγα μειονέκτημα των ζώντων. Πολλά βλέπουν, λίγα καταλαβαίνουν. Εν 

αντιθέσει προς τους τεθνεώτας. 
- Πάρ’ την από μπροστά μου, στρίγγλισε η γυναίκα μου. Μου κόβει την 

ορατότητα. 
Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω πίσω. Το σχέδιό μου ήταν ανεπανάληπτο. Άρχισα 

να στριφογυρίζω μπροστά στα μάτια της σαν δαιμονισμένος. Η Εύα έγειρε ολόκληρη 
στο κάθισμα. Μάταια προσπαθούσε να με διώξει. 

- Δεν βλέπω τίποτα σου λέω, ούρλιαξε η Πηνελόπη. Θα σκοτωθούμε. 
Ήταν οι τελευταίες της λέξεις. Το άτυχο μίνι ξέφυγε από την πορεία του, γκελάρησε 

δυο τρεις φορές στα βράχια και καταδύθηκε άδοξα στον Σαρωνικό. 
- Φαινόταν τόσο τσαλακωμένο πριν βυθιστεί, δήλωσε κάποιος αυτόπτης μάρτυς. 

Καμιά πιθανότητα για επιζώντες. Μόνο μια μαύρη πεταλούδα πετάχτηκε απ’ το 
παράθυρο την τελευταία στιγμή … 

Φόρεσα γρήγορα το σώμα μου και ξεκίνησα την αναφορά. 
- Ξέρουμε, ξέρουμε, γρύλισε ο ανακριτής. Μπορείς να πηγαίνεις. Α, μην ξεχάσω, 

αύριο έχεις υπερωρία. 
Την ίδια στιγμή, η πόρτα χτύπησε διακριτικά. Ήταν ο μπάτλερ με τις μοιραίες 

γυναίκες της ζωής μου. Έτσι που πάγωσαν μόλις με είδαν, αναρωτήθηκα αν ο Λωτ 
ήταν δίγαμος. 

Κατευθυνόμενος προς την έξοδο, διαπίστωσα ότι ο θάνατος ουδόλως είχε 
επηρεάσει το υποκριτικό μου ταλέντο. 

- Αγάπες μου, είπα, εντελώς φυσικά. Πώς από δω; 
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Κωστής Παλαμάς 

 

Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι 
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι. 

 

Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του, 
το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του. 

 

Να λάμψω από τη λάμψη του κι’ εγώ σαν διαμαντάκι 
κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι. 

 

Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία, 
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία. 

 

Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο ένα φτωχό κομμάτι 
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι. 

 

 

 

 

 

Γ. Δροσίνης 

 

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη 
λυγούν τα πόδια 
και προσκυνούν γονατιστά στη φάτνη τους 
τα άδολα βόδια. 

 

Κι ο ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα 
σταυροκοπιέται 
και λέει με πίστη απ’ της ψυχής τ’ απόβαθα 
Χριστός  γεννιέται! 

 

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη 
κάποιοι ποιμένες 
ξυπνούν από φωνές ύμνων μεσούρανες 
στη γη σταλμένες. 
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Κι ακούοντας τα Ωσαννά απ΄ αγγέλων στόματα 
στον σκόρπιο αέρα 
τα διαλαλούν σε χειμαδιά λιοφώτιστα 
με την φλογέρα. 

 

Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη 
ποιος δεν το ξέρει 
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα 
λάμπει το αστέρι. 

 

Κι όποιος το βρει μες στ΄ άλλα αστέρια ανάμεσα 
και δεν το χάσει, 
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το 
μπορεί να φτάσει. 

Xριστουγενιάτικα ποιήματα 



 

 

 

 

 

 

 

 
Τέλλος Άγρας 

 

Όξω πέφτει αδιάκοπα και πυκνό το χιόνι, 
κρύα και κατασκότεινη κι αγριωπή η νυχτιά. 
Είναι η στέγη ολόλευκη, γέρνουν άσπροι κλώνοι, 
μες το τζάκι απόμερα ξεψυχά η φωτιά. 

 

Τρέμει στα εικονίσματα το καντήλι πλάγι 
και φωτάει στη σκυθρωπή, στη θαμπή εμορφιά. 
Να η φάτνη, οι άγγελοι κι ο Χριστός κι οι Μάγοι 
και το αστέρι ολόλαμπρο μες στη συννεφιά! 

 

Κι οι ποιμένες, που έρχονται γύρω από τη στάνη 
κι η μητέρα του Χριστού στο Χριστό μπροστά. 
Το μικρό το εικόνισμα όλ’ αυτά τα φτάνει, 
μαζεμένα όλα μαζί και σφιχτά-σφιχτά. 

 

Πέφτει ακόμη αδιάκοπο κι άφθονο το χιόνι, 
όλα ξημερώνονται μ’ άσπρη φορεσιά 
στον αγέρα αντιλαλούν του σημάντρου οι στόνοι, 
κάτασπρη, γιορτάσιμη λάμπει η εκκλησιά. 

 

Τέλλος Άγρας 
 

 

Είδα χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου, 
το γεννημένο μας Χριστό, 
τα βόδια επάνω του εφυσούσαν, 
όλο το χνώτο τους ζεστό. 

 

Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος, 
και μέσα η φάτνη η φτωχική, 
άστραφτε πιο καλά από μέρα, 
με κάποια λάμψη μαγική. 

 

Στα πόδια του έσκυβαν οι Μάγοι, 
κι’ έμοιαζε τ’ άστρο από ψηλά, 
πως θα καθίσει σαν κορώνα, 
στης Παναγίτσας τα μαλλιά. 

Βοσκοί πολλοί και βοσκοπούλες, 
τον προσκυνούσαν ταπεινά, 
ξανθόμαλλοι άγγελοι εστεκόνταν, 
κι’ έψελναν γύρω του «ωσαννά». 

 

Μα κι’ από αγγέλους κι’ από μάγους, 
δεν ζήλεψα άλλο πιο πολύ, 
όσο της Μάνας Του το στόμα, 
και το ζεστό - ζεστό φιλί. 
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Κωνσταντίνος Χατζόπουλος 

 

Μες την αχνόφεγγη βραδιά 
πέφτει ψιλό-ψιλό το χιόνι, 
γύρω στην έρμη λαγκαδιά 
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι. 

 

Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά, 
ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου, 
λες κι απλωμένη σιγαλιά 
είναι κει ολόγυρα θανάτου. 

Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό 
γλυκός σημάντρου ήχος γροικιέται, 
ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό 
μέσα στη νύχτα να σκορπιέται. 

 

Κι αντιλαλεί τερπνά-τερπνά 
γύρω στην άφωνη την πλάση, 
και το χωριό γλυκοξυπνά 
την Άγια μέρα να γιορτάσει. 

 

 
 

Γ. Βερίτης 
 

 

Ω συ μεγάλε Αναμενόμενε 
του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου! 
Για Σε ψαλμοί κι’ ωδές και σίβυλλες, 
για σένα οι θρύλοι κάθε τόπου. 

 

Για Σε ο Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε, 
κι’ ο μεγαλόπνοος Ησαΐας, 
πού διασκελίζοντας τα σύνορα 
της Ιουδαίας και της Ασίας, 

 

στης γης τα πέρατα το κήρυξε, 
πώς θείο Παιδί για μας εδόθη, 
π’ όλοι θα βρουν σ’ Αυτό την πλήρωση 
οι πανανθρώπινοι μας πόθοι. 

Τον ερχομό Σου, ώ! πώς τον πρόσμενε 
του βράχου ο τραγικός Δεσμώτης, 
όσο τα σπλάγχνα τ’ όρνιο εσπάραζε 
της αδαπάνητης του νιότης! 

 

Κι ήρθες! Δεν ήρθες μ’ αστροπέλεκα 
και με βροντές και καταιγίδα. 
Ήρθες σαν αύρα, σαν πνοή, σαν φως, 
σαν  ορθρινή δροσοσταλίδα. 

 

Ήρθες! Μπροστά σου γονατίζουμε 
-Μάγοι φτασμένοι από τα ξένα, 
και ταπεινά σε χαιρετίζουμε 
τον λατρευτό μας και τον Ένα. 
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Δεύτε Ίδωμεν Πιστοί 



Παραμονή Χριστουγέννων 

 

 

 
 

Αχιλλέας Παράσχος 

Στὸν οὐρανὸ ὁποῦ ἀρχὴ καὶ τελειωμὸ δὲν ἔχει, 
μέσ’ στὸν Παράδεισο ποὺ φῶς, δροσιὰ κι’ ἀγάπη τρέχει, 
τὸ διαμαντένιο κι’ ἅγιο ρολόγι θὰ σημάνῃ 
τὰ ἱερὰ μεσάνυκτα. τὴ βλογημένη ὥρα, 
ποὺ βρέφος μέσα σὲ σπηλιὰ ὁ Λυτρωτὴς ἐφάνη 
καὶ τ’ ἀσημένιου οὐρανοῦ ἔγιν’ ὁ κόσμος χώρα... 
Φῶς δροσερὸ σ’ ἀθάναταις ματιαὶς φεγγοβολοῦσε. 
μοσχομυρίζαν ἄπειρα αἰώνια λουλούδια, 
τ’ ἀγέρι ὁλόχρυσα φτερὰ ἀγγελικὰ ἐκινοῦσε 
κ’ ἕνα τραγοῦδι ἐγίνουνταν τ’ ἀθάνατα τραγούδια. 
Ἀρχάγγελοι καὶ Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ κι’ ἀηδόνια, 
- Ὄχι τῆς γῆς! - ἐψέλνανε μπροστὰ εἰς τὴν Παρθένο 
καὶ τῆς θυμίζανε μικρὰ κι’ ἀγαπημένα χρόνια, 
πότε στὴν κούνια τὸ Χριστὸ καὶ πότε Ἐσταυρωμένο... 
Σ’ ὀλίγο τὰ Χριστούγεννα τοῦ οὐρανοῦ θὰ εἰποῦνε 
κι’ ὅλα τὰ χείλη τ’ ἅγια μὲ μιᾶς θὰ φιληθοῦνε. 
τὸ Χερουβεὶμ τὸ Σεραφεὶμ θὰ σκύψει νὰ φιλήσῃ, 
ὁ Ἄγγελος τὸν Ἄγγελο, Ἁγία τὴν Ἁγία, 
ὁ οὐρανὸς ἀπὸ χαρὰ καὶ δόξα θ’ ἀντηχήσῃ 
καὶ θὰ διπλιάσῃ ἀθάνατο φιλὶ τὴν ἁρμονία! 
Χαμόγελο τῆς Παναγιᾶς ἐφώτιζε τὸ στόμα 
κ’ ἔφεγγε περισσότερο τοῦ οὐρανοῦ τὸ δῶμα. 
γλυκύτερα ἐγείνουνταν τ’ ἀγγελικὰ τραγούδια, 
κ’ ἔχυναν μυρωδιὰ διπλῆ τ’ ἀθάνατα λουλούδια! 
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Σουηδία 

Στην Καναδή συγγραφέα Άλις Μονρό, μία 
από τις πιο γνωστές και σημαντικές διηγη- 
ματογράφους παγκοσμίως, απονεμήθηκε 
την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Η ανακοίνωση του ονόματός της διέ- 
ψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν για 
φαβορί τον Ιάπωνα Χαρούκι Μουρακά- 
μι. «Πολύ ενθουσιασμένη και τρομερά 
έκπληκτη» δήλωσε η νομπελίστρια σε 
τηλεφωνική επικοινωνία της με το ειδη- 
σεογραφικό πρακτορείο CTV του Τορό- 
ντο. «Ήξερα ότι ήμουν υποψήφια, ναι, 
αλλά δεν μου είχε περάσει ποτέ από  
το μυαλό ότι θα μπορούσα να πάρω το 
βραβείο», είπε χαρακτηριστικά. 

Η αιτιολογία της βράβευσης ήταν σύ- 
ντομη. Το βραβείο τής απονέμεται «για 
τη δεξιοτεχνία της στη μικρή φόρμα του 
σύγχρονου διηγήματος», όπως ανακοί- 
νωσε ο μόνιμος γραμματέας της Σουη- 
δικής Ακαδημίας Πέτερ Ένγκλουντ. 

Είναι η 13η γυναίκα που τιμάται με 
το Βραβείο Νομπέλ από την ίδρυση του 
θεσμού και η πρώτη Καναδή που φέρνει 
το Νομπέλ στη χώρα της. 

Η Άλις Μονρό γεννήθηκε το 1931 και 
μεγάλωσε στο Οντάριο του Καναδά. Έχει 
διακριθεί τρεις φορές με την υψηλότερη 
λογοτεχνική διάκριση στον Καναδά, το 
Governor General’s Literary Award. 

Έχει επίσης βραβευτεί από την Ένωση 
Κριτικών των ΗΠΑ κι έχει λάβει το βραβείο 
Rea για την προσφορά της στο διήγημα. 

Το 2009 τιμήθηκε με το βραβείο Man 
Booker International για το σύνολο του 
έργου της. 

Από τα πιο γνωστά βιβλία της  είναι 

το «Μ’ αγαπάει δεν μ’ αγαπάει» και το 
«Πάρα πολλή ευτυχία». 

Ωστόσο, σε συνέντευξή της τον πε- 
ρασμένο Ιούνιο στο Τορόντο, η νική- 
τρια του Βραβείου Νομπέλ Λογοτεχνίας 
2013 είχε πει πως «πιθανότατα δεν θα 
συνεχίσω να γράφω». 
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Eιδήσεις από τον Διεθνή Λογοτεχνικό χώρο 

Νέα Ζηλανδία 

Η 28χρονη Νεοζηλανδή συγγραφέας 
Έλινορ Κάτον απέσπασε το λογοτεχνικό 
βραβείο Man Booker Prize για το μυθι- 
στόρημά της «The Luminaries» και έγινε 
η νεώτερη λογοτέχνιδα που τιμάται με το 
βραβείο αυτό, μία από τις σπουδαιότερες 
λογοτεχνικές διακρίσεις στον κόσμο. 

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Κάτον 
στη διάρκεια τελετής στο Λονδίνο. Πρό- 
κειται για τη δεύτερη φορά που συγγρα- 
φέας από τη Νέα Ζηλανδία τιμάται με το 
βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε χρό- 
νο για ένα μυθιστόρημα γραμμένο στην 
αγγλική γλώσσα από συγγραφέα της 
Κοινοπολιτείας, από την Ιρλανδία έως 
τη Ζιμπάμπουε. 

Το μυθιστόρημα αφηγείται τις περι- 
πέτειες του Ουόλτερ Μούντι, ο οποίος 
επεδίωξε να κάνει περιουσία στη διάρ- 
κεια της αναζήτησης χρυσού στη Νέα 
Ζηλανδία, στα μέσα του 19ου αιώνα. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής του βρα- 
βείου, Ρόμπερτ  Μακφάρλαν, χαρακτήρισε 
«υπέροχο» το 832σέλιδο μυθιστόρημα, το 
οποίο είναι το μακροσκελέστερο που έχει 
ποτέ τιμηθεί με το βραβείο Μπούκερ. «Εί- 
ναι ένα υπέροχο μυθιστόρημα, εντυπωσι- 
ακό χάρη στη δομική πολυπλοκότητά του, 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρωσία 

Το ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
με τα περισσότερα μέλη VKontakte, το 
οποίο επανειλημμένα έχει κατηγορηθεί 
για διάδοση πειρατικού περιεχομένου, 
ξεκίνησε τη δημοσίευση του νέου μυθι- 
στορήματος του συγγραφέα επιστημο- 
νικής φαντασίας,  Ντμίτρι  Γκλουχόβσκι, 
ο οποίος έχει γράψει τα βιβλία «Metro- 
33» και «Metro-34» (http://vk.com/ 
futurebook). Ο Ντμίτρι Γκλουχόβσκι δεν 
φοβάται την ελεύθερη διάδοση του έρ- 
γου του στο Διαδίκτυο, μιας και ο παγκό- 
σμιος ιστός ήταν αυτός που του χάρισε 
τη φήμη του. Το δημοφιλές μυθιστόρημα 
«Metro», ο συγγραφέας το αναρτούσε 
κατά κεφάλαια στο «ζωντανό περιοδικό» 
του και στην ιστοσελίδα m-e-t-r-o.ru. Και 
το έργο του τυπώθηκε σε βιβλίο, μετά τη 
δημοσίευσή του στο Ίντερνετ (!). 

«Δεν θεωρώ ότι στηρίζω το κοινω- 
νικό δίκτυο VKontakte, αλλά ότι χρησι- 
μοποιώ τις δυνατότητές του», ανέφερε 
ο Γκλουχόβσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 
κοινωνικό δίκτυο είναι βολικό από την 
άποψη ότι σε οποιοδήποτε post μπορεί 
να ανεβάσει το επόμενο κομμάτι του μυ- 
θιστορήματος. Το μυθιστόρημα ονομά- 
ζεται «Μέλλον» και το νόημά του δικαι- 
ολογεί πλήρως τον τίτλο. Πρόκειται  να 

είναι ένα multimedia και διαδραστικό 
έργο. Ο συγγραφέας δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο να αλλάξει το κείμενο του 
μυθιστορήματος, ανάλογα, όπως λέγει, 
με τις γνώμες και τα σχόλια των ανα- 
γνωστών. «Εξαρτώμαι από το πως αξιο- 
λογεί ο κόσμος τη δουλειά μου, από την 
ανταπόκρισή του», απάντησε ο Γκλου- 
χόβσκι στην ερώτηση γιατί έχει ανάγκη 
ένα σύγχρονος συγγραφέας αυτή τη 
διαδραστική δημοσιότητα. «Έρχεται μια 
νέα εποχή, και θα πρέπει να συμβαδί- 
ζουμε με το χρόνο», επεσήμανε. 

Είναι η πρώτη φορά στη Ρωσία που 
ένας ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιω- 
μάτων ενώνεται με μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης.   Το  μυθιστόρημα-ουτοπία 
«Μέλλον» αποφασίστηκε να αναρτηθεί 
στο VKontakte εν μέσω της σσκκλλήήρρυυνν- 
σης των μέτρων καταπολέμησης των 
πειρατικών δημοσιεύσεων στο ρωσικό 
Διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα 
το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο, 
σύμφωνα με το οποίο για την παράνομη 
ανάρτηση υλικού προβλέπεται διακοπή 
λειτουργίας της ιστοσελίδας. 

Ο γραμματέας Τύπου του VKontakte, 
Γκεόργκι Λομπούσκιν, επεσήμανε ότι, 
λόγω των γεγονότων αυτών, για τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης απέκτησε κρίσιμη 
σημασία το ζήτημα της νομιμότητας των 
δημοσιεύσεων. Επομένως, η δωρεάν δι- 
άδοση ενός έργου και μάλιστα με πρω- 
τοβουλία του ίδιου του συγγραφέα, είναι 
ένα βήμα προσέγγισης προς τον χρήστη. 
Το αν θα αποφέρει κάποια κέρδη το σχέ- 
διο αυτό, δεν θα φανεί πριν από το Φθινό- 
πωρο. Μετά την επίσημη δημοσίευση του 
μυθιστορήματος στο Ίντερνετ, ο εκδοτικός 
οίκος «ΑCΤ» θα κυκλοφορήσει το βιβλίο. 

«Ο θάνατος του έντυπου βιβλίου, δεν 
σημαίνει το θάνατο της λογοτεχνίας», δηλώ- 
νει με βεβαιότητα ο Ντμίτρι Γκλουχόβσκι. 
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συναρπαστικό χάρη στον τρόπο αφήγη- 
σης και μαγικό χάρη στην αναφορά του σ” 
έναν κόσμο απληστίας» δήλωσε ο Μακ- 
φάρλαν, προσθέτοντας: «Η ωριμότητα 
αυτού του έργου είναι παρούσα σε κάθε 
φράση, αληθινά σε κάθε φράση». 

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλαν- 
δίας, Τζον Κι, χαρακτήρισε «πραγματι- 
κά εξαιρετική» τη βράβευση της Κάτον. 
«Είναι μια παγκόσμια επιτυχία εξόχως 
σημαντική για έναν Νεοζηλανδό» υπο- 
γράμμισε σε ανακοίνωσή του. 

http://vk.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αέναο ταξίδι 
 

Είμαι σίγουρος 

σας το λέω δεν θα φύγω, 

περιμένω να ‘ρθει η στιγμή 

να πάρω μια αγκαλιά ρόδια 

να τα δέσω στα πόδια μου. 

Μετά θα δείτε 

πως με δεμένα και βαριά πόδια 

θα πετάξω, 

πάνω από σύννεφα 

πέρα από σκότη 

έξω από καταιγίδες. 

 

 
Και ενώ ο κόσμος θα μικραίνει 

μέσα σε ατέλειωτο φως 

o ήλιος αγκαλιά θα με πάρει 

και με οδηγό την πούλια 

σ’ ένα ταξίδι αέναο 

χωρίς  προορισμό, 

μιας  θεωρίας εραστής, 

όπου θα ‘θελα να νοιώσω 

μέσα στο είναι μου 

πως πραγματώθηκε 

στη γη 

η αδελφοσύνη. 
 
 

 
Σωτήρης Νικολακόπουλος 
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