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κι αυτούς 
που έχουν ανεμόδαρτη ψυχή. 
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Στα παιδιά μου 

και στα εγγόνια μου. 
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Η μοναξιά μας είναι απέραντη 

αλλά τα όνειρα  

είναι δικά μας! 
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ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 

πωσδήποτε ο καθένας βλέπει 

και νιώθει τη ζωή απ’ το δικό 

του αγνάντεμα, με τη δική του 

τυραννία. Έτσι κι εγώ, αθόρυβα αρχικά, 

«εξέθεσα το μέσα μου πλούτο». Δε γράφω για να 

γράψω.  

Ο 

Η έμπνευσή μου έρχεται από ένα μυστικό 

φως - το μέσα μου φως. Είμαι γνήσια, 

ανεπιτήδευτη, ατόφια, χωρίς πνευματικά 

αντερείσματα.  

Είμαι τόσο «μικρή» για να δώσω «μπράβο» 

σε μένα, όσο κι αν ασχολούνται μαζί μου 

«μεγάλοι» άνθρωποι του πνεύματος. Σεμνά τ’ 

ομολογώ. Δε μ’ αγγίζει το «κάπως φαίνεσθαι». 
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Όλα γύρω και μέσα μου ανεπαίσθητα, 

όμοια με ποτάμι που κυλάει, τρέχουν και 

μεταβάλλονται, αλλά χωρίς σκιές που 

τρομάζουν… 

Η τύχη μού έκλεψε τ’ ακριβά μου όνειρα, 

μ’ έβαλε στο δικό της δρόμο. Απ’ όταν 

γεννήθηκα, γνώρισα τη ζωή απ’ την ανάποδη 

πλευρά της.  

Είμαι χορτάτη από πόνο αλλά τον έκανα 

δημιουργία. Πληρώθηκα μαζί του. Μέσ’ από 

αυτόν, τη συναισθηματική στέρηση, τα παιδικά 

δακρυσμένα μάτια μου και σ’ όλα τα γλυκόπικρα 

μικρά και μεγάλα γεγονότα που βρέθηκα ως 

σήμερα, είχα μια αγαπημένη συνήθεια. Ένα 

κρυφό καταφύγιο. Το γράψιμο.  

Κυρίως έγραφα ποίηση. Με λιτούς, 

απέριττους στίχους έλεγα απλά, αισθησιακά, 

άφοβα και υπερήφανα για την ουσιαστική γεύση 

της ζωής, χωρίς προσωπείο.  
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Είναι πολύ οδυνηρό να πατάς και να πετάς. 

Αλλά η τέχνη εξωραΐζει τη θλίψη. Ό,τι 

τιμιότερο, ό,τι αληθινότερο ή όποια πλάνη 

ζούμε, τη χρωστάμε στον ονειρόκοσμο. Έτσι 

επαναστατούμε στον ορθολογισμό και τη μιζέρια 

της καθημερινότητας. Αναζητούμε τη χαρά.  

Είναι αναγκαίο να κλαίμε… χαμογελώντας.  

Λένε κάποιοι, πως η ποίηση πάει. Χάθηκε. 

Είναι σαν να λένε πως τα τριαντάφυλλα δε θα 

ξανανθίσουν, οι πεταλούδες δε θα ξαναπετάξουν 

και πως οι άνθρωποι θα πάψουν ν’ αγαπούν.  

Κι όμως, όσοι γνωρίζουμε τις μεγάλες 

αλήθειες ξέρουμε πως η μεγαλύτερη απ’ όλες 

είναι ν’ αφήσουμε τη φαντασία μας και την ψυχή 

μας - ελεύθερες να ταξιδέψουν. «Λίγες οι νύχτες 

με φεγγάρι που αρέσουν σε κάποιους!»         

(Γ. Σεφέρης) 

Να ζήσουμε τις δικές μας στιγμές. 

Άλλωστε, για μια στιγμή ξοδεύουμε όλη τη ζωή 
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μας. Κάποιος μας τις χάρισε, κάποιος μας τις 

πήρε. Τις ζήσαμε όμως δυνατά.  

Και πάντα αναζητούμε κάτι από το 

παρελθόν, δήθεν λησμονημένο, πολύτιμο, 

τραγικά αξεπέραστο όπως στο θάνατο και στην 

αγάπη τότε, που έφυγαν οι ακριβοί, οι 

ξεχωριστοί, οι αγαπημένοι μας!  

Σ’ αυτόν τον άξενο και βάρβαρο κόσμο, 

όλα γύρω μας αλλοτριώνονται στη συναλλαγή. 

Στο περιτύλιγμα βρίσκεται το μυστικό.  

Η ομορφιά μέσ’ από ένα ποίημα, μέσ’ από 

έναν Άνθρωπο που έχει λουλούδια στην ψυχή, 

έναν Άνθρωπο που κοιτάει ίσα στα μάτια, είναι η 

πληρότητα, η τελείωση!  

Γι’ αυτό θα γράφω λόγια, λόγια, λόγια, 

«αίματα και λουλούδια» για ψυχές σκόρπιες και 

συγκροτημένες, ατελείς και τέλειες, ψυχές του 

φευγιού και του ονείρου που μέσα τους 

σπαρταράει το συναίσθημα. 
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«Και ο δρόμος  εξακολουθεί   

σκληρός,  σκληρότερος  

παρά ποτέ  

και μαλακώνει μόνο  

στα βήματα των ποιητών  

εκείνων  

που οι ψυχές των  

ένα με τα κορμιά των είναι  

των ποιητών  

εκείνων  

των ακραιφνών και των αχράντων…» 

(Α. Εμπειρίκος) 
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Ν’ ανθίσουν τριαντάφυλλα 

στον ήλιο να ευωδιάζουν… 
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«ΟΙ ΑΔΟΞΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ» 

 

μείς οι «άδοξοι ποιητές» και 

συγγραφείς δεν υστερούμε σε 

έργο. Αγαπήστε μας. Δε 

φιλοδοξούμε, δε φλυαρούμε, εκφραζόμαστε 

μόνο για όλους εκείνους που αισθάνονται. 

Ε 

«Οι άνθρωποι χωρίζονται σαν τους 

αριθμούς σε δύο είδη, στους άρτιους και τους 

περιττούς. Οι άρτιοι είναι εκείνοι που τα 

βλέπουν όλα λεία, οι περιττοί είναι εκείνοι που 

έχουν “τσουγγριά” μέσα τους. Εγώ μόνο μ’ 

αυτούς έχω να πω κάτι» (Ν. Καζαντζάκης). 

Έτσι είμαστε εμείς. Όλο “τσουγγριά". 

Ανήσυχοι κι αβέβαιοι, αποζητούμε την 

πληρότητα, την τελείωση μέσ’ από τ’ 
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αναρωτήματα. Μία ανταύγεια ηχεί, μία σταγόνα 

πλημμυρίζει και μία φωνή ανθεί (…) 

Ένα απόσταγμα καθαρής γοητείας που δεν 

εξουσιάζει κανένα. Έχει μόνο λάμψη. Η αφορμή 

για να γράψεις ωραία πράγματα, με πληθώρα 

λεκτικών τύπων και συναισθημάτων είναι 

κάποια μυστική τάξη πραγμάτων, που δε θα 

μάθουμε ποτέ την πηγή της όσο παραμένουμε 

άνθρωποι. Δε θα  μάθουμε ποτέ γιατί γράφουμε 

ποίηση. 

Ως έμπνευση είναι κάτι άλλο. 

Αποκαλύπτεται στα μάτια μας κάποια 

ανεξιχνίαστη οικονομία με το ρήμα ΠΟΙΩ, για 

κάθε αγαθό.  

Ως πράξη δημιουργίας είναι μία έξοχη 

μορφή έκστασης, αγαλλίασης, προσευχής ή 

απόγνωσης. Είναι σαν όνειρο. Το ποίημα 

υπερβαίνει τον ποιητή και ο καλλιτέχνης είναι 

ένας μικρός Θεός.   
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Τη στιγμή που γράφουμε, αστράφτει ένα 

φως! Μία εικόνα άξαφνης επικοινωνίας με κάτι 

μυστηριακό που πάει πιο πέρα… Κάθε 

αυθεντικό ποίημα είναι φιλί με τη νύχτα. 

Αντιλαμβανόμαστε με ιδιαίτερη 

ευαισθησία τα γεγονότα που βλέπουμε. Τα 

παρατηρούμε προσγειωμένοι στην άσπλαχνη 

πραγματικότητα. Χρειάζεσαι αντοχές για να 

επιβιώσεις σ’ έναν κόσμο απρόσωπο. Λείπουν τα 

χαμόγελα, τα σφιχτά χέρια, οι ζεστές καρδιές.  

Η δόξα, το χρήμα και οι περιστασιακές 

απολαύσεις πρωταγωνιστούν, μα όλο 

περισσότερο οι ψυχές των ανθρώπων αδειάζουν. 

Έρημες! Έρημες! Μόνες.  

Οι αθλιότητες, οι κακίες και οι χειριστικές 

συμπεριφορές, μας απογυμνώνουν… Ο καθένας 

ζει τη δική του γυμνή μοναχικότητα. Εάν έχει το 

θάρρος, να κάνει μια βουτιά μέσα του, αποκτά 

αυτογνωσία.  
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Ο στόχος του, να βιώσει στιγμές μέσ’ από 

τα υψηλά κι όχι τα μίζερα και ευτελή 

συναισθήματα, είναι αρετή. Τα ανιδιοτελή 

συναισθήματα σε κάνουν να βλέπεις όλον τον 

κόσμο, με πιο δίκαιη ματιά.  

Εμείς λοιπόν «οι άδοξοι», προσπαθούμε ν’ 

αγγίξει η ψυχή μας την ψυχή σας. «… Είναι 

παράκαιρη εποχή να ’βρει το δίκιο του ένας 

στίχος…» 

Αλλά, ένα δικό σας χαμόγελο ή ένα δάκρυ, 

ένα σκίρτημα, μια ανατριχίλα, όλα αυτά μας 

αρκούν να αισθανόμαστε χαρά.  

«…Βαραίνει μια σταλίτσα αγάπη, κ’ 

είναι πιο πολύ  

κι απ’ ό,τι είναι της δόξας οι ωκεανοί…» 

(Κ. Παλαμάς) 
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Για να μη λιγοστέψει το γέλιο 

των μικρών παιδιών 

να μη στραγγίξουν οι καρδιές 

των ανθρώπων. 
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ΧΩΡΙΣ ΨΕΜΑ 

 

ουλάχιστον, όσοι μ’ αγάπησαν, 

ας μου το πουν χωρίς να μου το 

«πάρουν» πίσω. Ας με αφήσουν 

να κρατήσω έναν Άνθρωπο! 

 Τ
Κάθε φορά που σκύβω μέσα μου, για να 

οδηγηθώ όσο πιο βαθιά γίνεται στην αιτία, που 

γέννησε τον σπινθήρα να γράψω, όσο ψάχνω να 

βρω την πηγή των συναισθηματικών μου 

τριγμών, κοντοστέκομαι σε μία εικόνα, που 

ονειρεύτηκα… 

Ένας σοφός γέροντας εμφανίστηκε μπροστά 

μου, τυλιγμένος με την πλούσια μοναξιά του και 

τη δημιουργική εύγλωττη σιωπή του. Στο ένα 

του χέρι κρατούσε ένα κομμάτι χρυσάφι και στο 

άλλο ένα άγραφο χαρτί μ’ ένα μολύβι.  
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Κατάλαβα ότι έπρεπε να διαλέξω ένα από τα 

δύο δώρα. Η λάμψη του χρυσού δυνατή μα και η 

δίψα μου να γεμίζω το άγραφο χαρτί μ’ έκαναν 

να προβληματιστώ. Δεν άργησα κι αποφάσισα.  

Ο πλούτος μου ήταν το χαρτί και το μολύβι. 

Γιατί εγώ δεν είμαι σχεδόν ποτέ παρούσα 

στα συμβάντα. Όσα γίνονται άθελά μου, γεννούν 

δάκρυα διαμαρτυρίας που ποτίζουν κήπους.  

Κάνω προσευχές με ποιήματα και παρατηρώ 

σε βάθος το γύρω “μικρό” και “μέγα” κόσμο, με 

συνειδητότητα.  

Πατάω γερά. Κραυγάζω και καταγγέλλω. 

Είμαι και το λουλούδι, που η σκόνη από 

θειάφι το πνίγει.  

Είμαι το ζώο, που δε μπορεί να βαδίσει πια, 

γιατί οφείλει να βαραίνει για να “πουληθεί” 

ακριβότερα.  

Είμαι ο κόσμος των αθώων αλλά και των 

παραπλανημένων.  
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Της γης ατόφιος και αληθινός πολίτης, 

δημιουργούμενος και δημιουργός… 

Υπάρχω για κάποιους νικημένους και 

ασήμαντους.  

Υπάρχω να ερμηνεύω τ’ ανερμήνευτα, που 

φωνάζουν την αλήθεια.   

Υπάρχω για να προτρέπω τους πολλούς να 

μη μισούνται.  

Υπάρχω για να Είμαι, όταν όλα δείχνουν να 

χάνονται στη λήθη και την ταπείνωση.  

Υπάρχω για να βλέπω την αλήθεια 

γραμμένη γύρω από τον Ήλιο, που τυφλώνει 

τους αχάριστους.  

Είμαι η σταγόνα, είμαι η ζωή.  

Ψηλαφώ μέσα μου, απλώνω τα χέρια στο 

Σύμπαν.  

Είμαι Άνθρωπος! Μένω Άνθρωπος! 

Έτσι ανάλαφρη και σιωπηλή ηρέμησα 

επιτέλους κι ακούμπησα τούτο το ξεχείλισμα 
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πάνω στο άγραφο χαρτί, όπως θ’ ακουμπήσω μ’ 

εμπιστοσύνη τούτο το κορμί πάνω στο χώμα, 

που προσάναμμα με θέλει για νέο φύτρο της 

ζωής... 

«Μην κρατάς τίποτα για υστερνή, μπορεί 

να χαθούμε, μπορεί να σωθούμε. Μη ρωτάς. 

Απίθωνε κάθε στιγμή στα χέρια του κίντυνου 

τον κόσμον όλο» (Ν. Καζαντζάκης) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26



 

 

Σ’ όποιο γκρεμό 

στάσου ψηλά 

αλύγιστα σαν κυπαρίσσι. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

εν έχω το δικαίωμα να υποταχτώ 

μα ούτε να λιποταχτήσω. Πάντα 

κάποιοι με χρειάζονται! 

Με το να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό, 

να βλέπεις με τα δικά σου μάτια, να μιλάς με τη 

δική σου γλώσσα, να έχεις ελεύθερη βούληση, 

χωρίς επικίνδυνες εκτροπές, σημαίνει ότι είσαι 

ελεύθερος.  

Δ 

Ο άνθρωπος, αν και δε διάλεξε την 

παρουσία του σ’ αυτόν τον κόσμο, αποφάσισε να 

τον ανακαλύψει ακόμα και μέσ’ από τα σίδερα 

μιας φυλακής.  

Εκφράζει τη θέση του, ως αυθεντική 

ύπαρξη και η ελευθερία του βεβαιώνει, ότι 

μπορεί ν’ αποδέχεται και ν’ απορρίπτει μια 
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κατάσταση. Δε θέλει να εξαρτάται ούτε από τη 

μοίρα, ούτε από αόρατες δυνάμεις, παρά μόνο 

από εκείνον τον ίδιο. Μπορεί να δημιουργεί. 

«Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να 

είναι ελεύθερος» αλλά πάντα υπάρχει ο αγώνας 

κι ο καθένας μας έχει τον πόλεμο που του 

αξίζει…  

Κι όταν χάσει τον πόλεμο, αυτός πάλι έχει 

την ελευθερία να αντισταθεί στο νικητή. 

Μα κάποτε - κάποτε υπάρχει αδιέξοδη 

κατάσταση. Αυτή προκύπτει, όταν αντιστέκεται 

κι αποτυγχάνει και δεν του προσφέρεται καμιά 

δυνατότητα, να κάνει ελεύθερες πράξεις.  

Εδώ, ο άνθρωπος, περιφρονημένος από το 

εγώ του και καταπιεσμένος από τους ισχυρούς 

ηθικούς κανόνες της κοινωνίας, γίνεται δούλος 

«αντικείμενο».  

Στην πορεία της εξέλιξης έχασε τις 

αισθαντικές δυνάμεις του κι έγινε από κύριος, 
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υποχείριο του εαυτού του. Βιώνουμε γεγονότα, 

κατασκευάζουμε συνειδήσεις, το άτομο 

χρησιμοποιείται και δυστυχώς χωρίς να το 

αντιλαμβάνεται, γίνεται εξαρτημένο και 

υποδουλώνεται.  

Τα καθημερινά γεγονότα επισκιάζονται από 

τα άλυτα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται 

από διάφορες αιτίες. 

Αλλά παραδόξως συμβαίνει, η υπαρξιακή 

του ανάγκη, καθώς διαστέλλεται, συστέλλεται 

και πολλαπλασιάζεται με ολοένα οξύτερα 

προβλήματα, ανάλογα διατηρεί την κυριαρχία 

του.  

Ακριβώς αυτή του η αρετή είναι η δύναμη 

που θ’ αντέξει να ψάξει να ’βρει νέους δρόμους, 

για να επιβιώσει. 

Με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνεί 

θεληματικά με τους συνανθρώπους και το 

περιβάλλον του.  
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Δραστηριοποιείται ευεργετικά. Και 

δραστηριοποιείται όχι στο «πολύ» της 

ελευθερίας, το ανεξέλεγκτο, μα σε ό,τι 

προσφέρει ισορροπία μέσα του και γύρω του. 

«Ω, ερημία όλων εκείνων που δίνουν.  

»Ω, σιωπή όλων εκείνων που λάμπουν» 

(Φ. Νίτσε).  
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Στις νυχτωμένες μέρες 

το φως του Ήλιου 

πιο αληθινό από την αλήθεια! 
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ΜΗ ΔΥΣΠΙΣΤΕΙΤΕ 

 

ι άνθρωποι δημιουργούμε 

σχέσεις με την ελπίδα να 

καλυτερέψουμε τον εαυτό μας.  

Και πόσο βαθιά, αλήθεια, πρέπει να διεισδύσει 

κάποιος στο εγώ του για να ανακαλύψει τον 

κόσμο του; 

Ο 

Όταν έρχεται η διαπίστωση και γίνεται 

βεβαιότητα για το πόσα στερήθηκες θεληματικά 

ή αθέλητα, τότε μέσα σου  μαλώνεις. Θυμώνεις.  

Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να προσπαθείς 

να πνίξεις τον πόνο σου, να φανείς δυνατός, 

ψύχραιμος, τολμηρός.  

Αλλά η ζωή, είναι έρωτας και πόλεμος 

μαζί. Είναι όμορφη και γλυκιά. Θέλει αγώνα να 

κατακτηθεί. Δεν επιτρέπεται η δειλία. Αρκεί να 
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μάθεις να κρατάς το δαδί σωστά για ν’ ανάψεις 

τη φωτιά. Ύστερα, μη φοβάσαι.  

Ο άνθρωπος είναι δυαδικός. Γεννήθηκε να 

βλέπει τον κόσμο, την ομορφιά του ή την 

ασχήμια του, με κάποιον σύντροφο. Να 

μοιράζεται πράγματα.  

Οπωσδήποτε, πρέπει να επιλέξουμε τον 

άνθρωπό μας γι’ αυτό που είναι και όχι τις 

προσδοκίες που έχουμε.  

Όταν μέσα στη σχέση μας συλλειτουργούν 

κορμί, ψυχή και πνεύμα, σεβασμός και 

κατανόηση, όλα τα δύσκολα ισορροπούν κι όλα 

κυλούν ευχάριστα και δημιουργικά. 

Η φωλιά μας είναι έτοιμη να ζεστάνει τα 

παιδιά μας. Για να μεγαλώσουν σωστά, 

χρειάζονται πάνω απ’ όλα αγάπη.  

Και τι πιο απλόχερο προσφέρεται σ’ αυτά, 

παρά μόνο η άδολη, ανυστερόβουλη, χωρίς 

προσωπικές επιθυμίες, φροντίδα και αγάπη μαζί, 
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γι’ αυτά τα πλάσματα που είναι ξεχωριστά για 

μας, με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Τ’ αποδεχόμαστε με τα προτερήματα και 

τις αδυναμίες τους κι αν για δικούς τους λόγους, 

γίνονται αυστηροί κριτές για τους γονείς κι 

αισθάνονται θύματα, όσο μεγαλώνουν κι 

αποκτούν εμπειρίες, διαπιστώνουν ότι υπήρξαν 

θύτες και μετανοούν. 

Όσο για τις ρίζες μας, το γενεαλογικό μας 

δένδρο, οι πρόγονοί μας σημαίνουν το παρελθόν 

που πέρασε, το παρελθόν που θα ’ρθει αύριο, 

που θα ζει για πάντα.  

Σημαίνουν τη δική μας ύπαρξη και 

βεβαιότητα. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι 

συγγενείς είναι οι αρχές μας. Είναι οι αξίες μας. 

Όσα βιώσαμε, όσα διδαχτήκαμε θα τα 

μεταφέρουμε στις γενεές που θα ’ρθουν, να 

καταλάβουν τι θα πει συγκρότηση, τι θα πει 

οικογένεια.  
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Έτσι μόνο θα αναπολούμε στιγμές από 

μνήμες άλλων προγόνων και θα υπάρχουμε ο 

ένας μέσ’ απ’ τον άλλον, δημιουργικά κι 

αθάνατα. 

«Οσάκις αποφασίσουμε με τα σωστά 

μας, ξέρουμε πώς να γίνουμε ευτυχείς» 

(Πολύβιος Δημητρακόπουλος). 
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Και στη ματιά η φωτιά 

και το τραγούδι τ’ αηδονιού 

στα χείλη… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40



 

 

ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ - ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ 
 

 

 υγεία μας είναι τύχη και 

αναγκαιότης. Η ύπαρξή μας 

προκύπτει από πολύ λεπτές 

ισορροπίες, οι οποίες έχουν σκοπιμότητα και 

δείχνουν ότι δεν μπορεί να είναι τυχαία τούτη η 

νομοτέλεια, παρά ακόμα ένα θείο δημιούργημα.  

 Η
Οφείλουμε και είναι αναγκαίο να την 

προστατεύουμε από τις καθημερινές δοκιμασίες.  

Η ευτυχία μας ορίζεται, όπως ο καθένας 

βέβαια την αντιλαμβάνεται και με όποια 

προσπάθεια καταφέρνει να της δίνει έμφαση και 

περιεχόμενο.  

Η σύγχρονη ζωή μας φθείρεται στο παρόν 

της, βιώνει τον κύκλο της και σχηματοποιείται. 

Ένα καθολικό μήνυμα ελπίδας για το αύριο. 
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Υπάρχει πάντα ένα αύριο κι έχουμε πολλές 

ευκαιρίες, για να κάνουμε τα πράγματα όπως 

πρέπει.  

Σε περίπτωση που κάνουμε λάθος, ας 

δούμε τα γεγονότα όχι γι’ αυτό που αξίζουν 

όπως πιστεύουμε, αλλά γι’ αυτό που σημαίνουν 

στ’ αλήθεια. Υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα 

που λέγεται «ζωή».  

Ανοίξτε τα παράθυρα, ανοίξτε τις ψυχές. 

Χαμογελάστε με επιείκεια και μεγαλοθυμία. 

Είναι δύσκολο να ονειρεύεστε όταν πονάτε. Μα 

ονειρευτείτε για να μην πονάτε.  

Μη θαυμάζετε παρά μόνο το πνεύμα. 

Εκτιμήστε ανθρώπους… Οι πολύ «μεγάλοι» 

είναι «μικροί». Ακούστε τη φωνή της σιωπής. 

Έχει ήχο! Είναι μεγαλείο! Αγαπήστε το χρόνο. 

Θέλει υπομονή, ηρεμία και σκέψη. 

Θέλω να σας κάνω πιο αισιόδοξους, πιο 

δυνατούς, πιο ευτυχείς και σας μεταφέρω 
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φιλοσοφικά μηνύματα με ρεαλιστικό στοχασμό 

κάποιων ανθρώπων, που τα μεγέθη τους 

διαρκούν και μεγαλώνουν ολοζωής. Είπαν: 

- Αγώνας είναι η ζωή κι εμείς πολεμιστές 

στο πιο αψηλό μετερίζι. Αγώνας για να 

ξεπεράσει ο άνθρωπος τον εαυτό του και να 

κάνει τη σάρκινη ύλη του, πνεύμα.  

- Ν’ αδειάσει ολάκερος και ν’ αφήσει στο 

Χάρο μονάχα κόκκαλα. Πολέμα! Μη ρωτάς 

γιατί. Σημασία έχει ο αγώνας κι όχι η νίκη. 

- Να πεθαίνεις κάθε μέρα, να γεννιέσαι 

κάθε μέρα, να θυμάσαι πως η ζωή, σου ανήκει 

και μπορείς να τ’ αλλάξεις όλα κι αν πάλι, δεν 

μπορείς ν’ αλλάξεις την πραγματικότητα, τότε 

ν’ αλλάξεις τα μάτια που τη βλέπουν             

(Ν. Καζαντζάκης). 

- Πρέπει να πάρει κανείς μια θέση σ’ 

αυτή τη ζωή κι αυτή η θέση δεν είναι καθόλου 

η μοναξιά. Η μοναξιά είναι χρήσιμη 
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προσωρινά για να μπορέσει να ισορροπήσει 

κάποιος την ψυχή του και να ξεκαθαρίσει το 

μυαλό του από τις συννεφιές και τα μπλεγμένα 

πράγματα που βλέπει στον κόσμο                  

(Ν. Βρεττάκος). 

- Επιτυχία είναι το να γελάς πολύ και 

συχνά. Το να αξίζεις το σεβασμό των έξυπνων 

ανθρώπων και την αγάπη των μικρών 

παιδιών. Να μπορείς ν’ αντιμετωπίζεις 

ψύχραιμα την προδοσία των ανειλικρινών 

φίλων σου.  

- Ν’ απολαμβάνεις την ομορφιά, ν’ 

αποδέχεσαι τις πίκρες και να εγκαταλείπεις 

τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ ότι τον βρήκες, 

είτε αφήνοντας ένα παιδί, ένα βιβλίο, είτε έναν 

πίνακα ακόμα κι έναν ωραίο κήπο. Αλλά 

επιτυχία… και ευτυχία μαζί είναι το να ξέρεις 

ότι μία ζωή – έστω μία και μόνη – αναπνέει 

καλύτερα γιατί εσύ υπήρξες (Έμερσον). 
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- Θεέ μου, αν μπορούσα, θα έγραφα το 

μίσος μου πάνω στον πάγο και θα περίμενα να 

βγει ο ήλιος. Θα πότιζα με τα δάκρυά μου τα 

τριαντάφυλλα, για να μοσχοβολούν 

περισσότερο. Θα κοίταζα τον άλλον από ψηλά, 

μόνο σαν έπρεπε να τον βοηθήσω να σηκωθεί. 

- Θεέ μου, άφησέ μου λίγο χρόνο, να 

ζήσω, για να μπορέσω να δώσω ένα χαμόγελο, 

μια αγκαλιά, ένα φιλί. Ακόμα να πω 

«Συγνώμη», «Σε παρακαλώ», «Σ’ 

ευχαριστώ», «Σ’ αγαπώ». 

(Γ. Γκαρσία, Μάρκες) 
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Εδώ είχαμε καθίσει  

και ονειρευόμαστε… 

Νύχτα ήταν 

χωρίς φεγγάρι... 
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Η ΙΘΑΚΗ ΜΟΥ 

 

ν μ’ αυτή τη δίψα, το χάρισμα 

που έχεις να γράφεις 

«εκθέτεις» την ψυχή σου, ε… 

ναι αυτό το μυστήριο, το παντελώς άγνωστο, 

όσο γεμίζει με φως, τόσο βαραίνει.  

Α 

Κάνεις μια βουτιά, πότε στον Παράδεισο 

και πότε στην Κόλαση. Σαφώς θέλεις και μια 

«κλωτσιά» να εκφραστείς, αγνοώντας τον 

κίνδυνο, πως μπορεί να μη σε αποδεχτούν 

κάποιοι.  

Η κοινωνία σε κρίνει και σε κατακρίνει από 

τις πράξεις, που ορίζει εκείνη τι είναι σωστό, 

ηθικό ή ανήθικο. Αυτή η πραγματικότητα σε 

οδηγεί σ’ έναν συναισθηματικό αναρχισμό και 

οφείλεις να ελέγχεις τα όριά σου.  
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Αλλά αυτές οι μικρές, οι ελάχιστες 

«λεπτομέρειες» είναι, που υπογράφουν και 

σφραγίζουν το «παρών» του ανθρώπου, του 

μικρού ή του μεγάλου.  

Αυτές οι λεπτομέρειες, σου κρατούν σφιχτά 

το χέρι και νοσταλγικά σε οδηγούν με βήμα 

σίγουρο, στάση, στάση, σταθμό, σταθμό, στο 

ξεκίνημά σου, την απλωσιά σου…  

Αφήνεις χνάρια στο δρόμο σου… 

- Μα, μια στιγμή… Το σούρουπο 

πλησιάζει. Ακούγεται το κλάμα του Γκιώνη… 

Σφυρίζει πάλι ο Μουντζούρης στο διάβα του… 

Και να… Εγώ… επιστρέφω… Επιστρέφω στην 

Ιθάκη μου! 

Μια φορά κι έναν καιρό, γεννήθηκα σε μια 

μεγάλη κωμόπολη που δεν ξεχνώ…  

Βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, 

στο Νομό Μεσσηνίας, Επαρχία Τριφυλίας.  

Το Κοπανάκι! Ο τόπος που αγαπώ.  
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Μεγάλο εμπορικό κέντρο της περιοχής. 

Δίνει τόση ζωή, κάθε Κυριακή με το «παζάρι».  

Λαϊκή αγορά, που γίνεται από ντόπιους και 

ξένους μικροπωλητές. Προσφέρει πάρα πολλά 

στον οικονομικό και πολιτισμικό τομέα του, από 

τα παλιά χρόνια.  

Εκεί άνοιξα για πρώτη φορά τα μάτια μου 

και είδα τον ήλιο - το μεγαλόπρεπο. Εκεί 

μεγάλωσα, πόνεσα, χάρηκα. Στο σταθμό του, 

ερωτεύτηκα, ονειρεύτηκα.  

Α! ο σταθμός!... Το στέκι μας! 

Μοσχοβολούσε ο ευκάλυπτος.  Από εκεί περνάει 

η σιδηροδρομική αμαξοστοιχία Αθηνών – 

Πατρών. Σφύριζε ο Μουντζούρης κι έταζε 

ταξίδια κι όνειρα. Η φωνή του Καζαντζίδη στη 

διαπασών: «Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα 

υπάρχω…» 

Ο συμπολίτης μας, Θανάσης Σπυρόπουλος, 

ο υπέροχος στο είδος του καραγκιοζοπαίχτης, 
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εκεί έστηνε το υπαίθριο θεατράκι του. Ο 

Καραγκιόζης, η Αγλαΐα και το «Ξυπόλητο 

Τάγμα» του, ο Χατζηαϊβάτης, ο μπάρμπα-

Γιώργος, ο Μορφονιός κι όλοι οι ήρωές του 

έκαναν ευχάριστη τη μίζερη ζωή του χωριού 

μας. Η ξεγνοιασιά και το γέλιο ήταν χαρούμενες 

νότες μέσα σ’ αυτά που αγαπούσαμε και 

μισούσαμε. Κάπως έτσι η ζωή μας γινόταν 

«περισσότερη», πλούσια και ωραία. 

Περισσότερο «Ζωή», έτοιμη ν’ ανοιχτεί στην 

ελπίδα του αύριο.  

Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, 

απλώνεται το Ιόνιο. Τα καλοκαίρια, πηγαίναμε 

στις ολοκάθαρες κι ατέλειωτες παραλίες με το 

τρένο, για μπάνιο, αγόρια και κορίτσια.  

Πολλά, πολλά παιδιά τα χρόνια εκείνα. 

Φτωχά, δύσκολα χρόνια…  

Όλοι κρύβαμε την καταχνιά της ψυχής μας 

- με αξιοπρέπεια. Είναι αρχοντιά να είσαι 
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υπερήφανος. Μένεις μεγαλόψυχος. Μένεις 

πάντα πρόσωπο.  

Ο εμφύλιος πόλεμος είχε σπείρει τον πόνο 

σε πολλές οικογένειες. Ξεχνούσαμε τα βιώματά 

μας, τις πίκρες μας και μπολιάζαμε τις ψυχές μας 

με ανθρωπιά. Προσπαθούσαμε να υπάρξουμε 

πάλι, ο ένας μέσ’ απ’ τον άλλον. Κάναμε μιαν 

άλλη αρχή και η γενιά μας πάσχιζε να 

προχωρήσει.  

Να σηκωθούμε ψηλότερα!  

Θέλαμε… Θέλαμε…  

Άλλοτε κλαίγαμε κι άλλοτε γελούσαμε, 

αθώα κι απονήρευτα αποζητούσαμε όχι τη 

σωτηρία του εαυτού μας, αλλά τη σωτηρία της 

αλήθειας. Κι εκείνη ήταν η ομορφιά της ζωής 

που βρισκόταν μπροστά μας. Βόλτες, βόλτες κι 

όνειρα, στις γραμμές του τρένου… Νιόβγαλτα κι 

ολόγιομα φεγγάρια… 
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Εικόνες, εικόνες, εικόνες! Ένας κόσμος 

μεταμορφώθηκε μέσ’ από το βλέμμα μου εκείνο.  

Ζω και ξαναζώ και είναι ευτύχημα, όταν οι 

μυστικοί των ονείρων μου δρόμοι κι ο κόσμος 

των αισθήσεων μπορούν κι αγγίζουν τα 

αισθήματά μου και ζωντανεύουν τις βαθιές 

ανθρώπινες αξίες μου και τις αναφορές μου.  

Τις σταθερές αναφορές, εκείνες που μας 

γεννούν και μας σκοτώνουν… 
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Ό,τι μου πεις  

είναι καημός 

ό,τι  μου ψιθυρίσεις  

έρωτας. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΜΟΣΧΟΜΥΡΙΣΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ! 

 

 «επόμενη» μέρα έρχεται 

τόσο γρήγορα… Μη φθάσετε 

πεθαίνοντας ν’ αντιληφθείτε 

ότι δε ζήσατε… 

 Η
Είναι αλήθεια ότι με κάποιους ρόλους 

άντρες και γυναίκες τελειώνουμε. Κάνουμε τους 

απολογισμούς και προχωράμε ο καθένας με τα 

όπλα του. Νωρίτερα φυσικά, τελειώνει η γυναίκα 

κι αυτοί οι ρόλοι έχουν ένα κοινό. Τη ζωή της. 

Σήμερα έχει την πολυτέλεια, να μη λέει ψέμματα 

στον εαυτόν της. Δεν πυροβολεί κανέναν και δε 

ζητά ευθύνες από τρίτους. Οι «κοινωνικοί 

ρόλοι» έπεσαν κι έχει την ελευθερία ν’ 

ανακαλύπτει την αξία της, να παίρνει την 
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ανταμοιβή της. Η προσωπική της ολοκλήρωση 

έρχεται μέσ’ από την εκπλήρωση κι επιβεβαίωση 

των δικών της στόχων. Καταφέρνει να συνδυάζει 

την επαγγελματική καριέρα και την επιτυχημένη 

οικογένεια, όταν το θέλει.  

Μ’ έναν καλό σύντροφο δίπλα της, εφ’ 

όσον είναι αφοσιωμένη σύζυγος κι ερωμένη, 

εισπράττει πάντα την επιβράβευση. Εφ’ όσον 

είναι μια καλή μητέρα, εισπράττει την αγάπη 

των παιδιών της. Αυτές είναι οι αρχές της 

προσωπικής της Βίβλου στη νεότητα. 

Όμως τα χρόνια περνάνε. Ανακαλύπτει 

σιγά – σιγά με αυτογνωσία, το ανεπανάληπτο 

της κάθε στιγμής και συνειδητοποιεί ότι δεν 

είναι ο «ήλιος» στη ζωή των γύρω της. 

Παροπλίζεται σ’ αυτήν τη διαπίστωση, 

ταλαντεύεται και ψάχνει τη δικαίωση μέσ’ από 

άλλες λειτουργίες, έξω από εκείνη. Φυσικά 

βλέπει το λάθος της και σκύβει πάλι μέσα της να 
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ιδεί το φως που βγάζει. Ενώπιος – ενωπίω… Δε 

μηδενίζει τίποτα και η τελική αναμέτρηση με τον 

εαυτόν της είναι ό,τι καλύτερο! 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός 

πανικός. Τον παραμερίζει κι αποδέχεται την 

εικόνα της. Αγαπά αυτό που είναι πραγματικά 

και πρέπει να το αξιοποιήσει. Βρίσκει περιθώρια 

για προσωπικές στιγμές και αντιδρά γνήσια. 

Αναλαμβάνει την ηρεμία της σε νέους δρόμους 

επικοινωνίας με τη ζωή, που είναι εξίσου 

γοητευτικοί και χρήσιμοι, αρκεί να φυλάγεται 

από τα όρια της έπαρσης και του γελοίου, που 

είναι πολύ κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. Έχει 

να δώσει πολλά μέσ’ από άλλες δραστηριότητες 

και με συνείδηση πλέον, ξέρει ν’ απολαμβάνει 

τη ζωή και σιγουρεύεται ότι αυτό που δίνει είναι 

εκείνο που τη γεμίζει προσωπική χαρά. Είναι 

καταλαγιασμένη, ολοκληρωμένη, χωρίς 

απωθημένα. Μια όμορφη γυναίκα… 
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Αγαπάει τις ικανότητές της, τις απόψεις 

της, επιβάλλει τα θέλω της κι εισπράττει όλα 

εκείνα που την οπλίζουν ξανά, να κάνει 

ουσιαστικά ακόμα πράγματα ενδιαφέροντα. 

Φυσικά δε μένει ποτέ έξω από την εποχή της. 

Έτσι ανακαλύπτει την ομορφιά του κόσμου, πάλι 

και πάλι και παίρνει μεγαλύτερη αξία, όταν 

ωριμάζει. 

Γίνεται μια προσωπικότητα χαρούμενη, 

έξυπνη, δημιουργική κι έχει αυτοπεποίθηση. 

Ανεπηρέαστη μα όχι ανυποψίαστη, δε διστάζει 

να υπερασπίζεται την ύπαρξή της, κάνοντάς την 

πιο όμορφη, πιο πλούσια και πιο βαθιά. Είναι 

τολμηρή, γενναιόδωρη και σίγουρη για τη σοφία 

της ωριμότητάς της. Γίνεται ο «ήλιος» της δικής 

της ζωής!  

«Ηύρε η ψυχή παράδεισο  

κι ο λογισμός Απρίλη… 

Άλικα ρόδα να κρατώ!» 
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Τα πιο ωραία σχήματα 

- στου έρωτα - τα δίχτυα… 
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«ΕΡΩΤΟΣ ΑΚΟΥΣΜΑ» 
 

έκα μυριάδες ορισμούς μπορείς 

να δώσεις στον έρωτα.  

ο ως 

Και οι ποιητές όλοι, από τον 

Όμηρ τον Καβάφη κι άλλοι λιγότερο 

γνωστοί, μας δείχνουν κάθε φορά κι από μία του 

όψη. Ο καθένας με τον τρόπο του. Όλοι όμως 

τον διατύπωσαν αισθαντικά και αισθησιακά.  

Δ 

Έρωτας είναι η τέχνη, του να φεύγεις. Να 

φεύγεις έτσι, που η σφαγή που θα νιώθεις, να 

είναι πολύ πιο σφαγερή από τη σφαγή που νιώθει 

ο σύντροφος που αφήνεις…  

Αν εκείνος πονάει μία, εσύ να πονέσεις 

εννιά.  

Ο έρωτας είναι γνώση, είναι ευγένεια και 

αρχοντιά. Αν και η αγάπη είναι έμπλεη… 
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Η φύση ορίζει το αρσενικό να γίνεται 

ατέλειωτη προσφορά και θεία στέρηση για το 

θηλυκό.  

Στον έρωτα όλα γίνονται για το θηλυκό. Η 

μάχη και η σφαγή του έρωτα έχει το νόημα, να 

πεθάνεις το θηλυκό και να το αναστήσεις, πάντα 

σου, μελαγχολικός και ακατάδεχτος.  

Στου θηλυκού το μυριστικό ξεχείλισμα και 

την αχόρταγη «δοχή», ο άντρας ανταποκρίνεται 

με φαντασία και ποίηση.  

Κι όταν το θηλυκό, ξεδιπλωθεί σαν σημαία 

κι όταν ταραχτούν «τα φύκια» στο βυθό, τότε ο 

άντρας ξεβράζεται σα ναυαγός.  

Σέρνεται ζωντανός ακόμα, σε μια φωλιά 

για να κοιμηθεί ανεξύπνητος, ωσότου χρειαστεί 

πάλι να φτερουγίσει.  

Να ψάξει να ’βρει το θηλυκό, να νιώσει το 

ερωτικό σμίξιμο στης γυναίκας το κορμί, το 

πρόσωπο, την ψυχή.  
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Για μια ακόμα φορά «εκεί μέσα» σ’ εκείνη 

την παράξενη «γωνιά», σε ’κείνη τη ζεστή 

«φωλιά», θέλει ν’ ανακαλύψει ξανά την 

παρουσία του. 

Της γυναίκας το σώμα είναι μουσικό 

όργανο. Η «θωριά» του αρσενικού, 

οργανοπαίχτης.  

Η γυναίκα ανακαλύπτει την αξία του 

κορμιού της μόνο από τη στιγμή που αγαπά. Και 

τότε της είναι ιερό. Και δεν το χαρίζει. Το καίει 

και το θυσιάζει για το αρσενικό. 

Όταν το θηλυκό είναι θηλυκό, την ευθύνη, 

ναι, την ευθύνη, για να γίνει και να μείνει ως το 

τέλος θηλυκό, την έχει ο άντρας.  

Επιβλητικός κυριαρχεί πάνω της κι εκείνη 

σαγηνευτική, εκρηκτική κι απόλυτη τον κρατά 

στην ερωτική αιχμαλωσία της.  

Έτσι ζουν το πιο θαυμαστό μυστικό του 

κόσμου! Ερωτικές αλχημείες, συναισθηματικά 
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ξεχειλίσματα… Τόσο σπάνια και τόσο ακριβά 

χαρίσματα. Μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την 

υπέροχη ύπαρξή μας! 

«… Και είναι σκοτάδι…  

Πού είναι ο τόπος κι η γύμνια σου  

ως τη μέση, 

Θεέ μου, κι η πιο ακριβή μου θέση 

και της ψυχής σου ο τρόπος!»         

(Γ. Σεφέρης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66



 

 

Κι αν το μπορείς  

ν’ αγαπηθείς 

ο ήλιος ας μη βασιλέψει… 
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ΕΡΩΤΑΣ – ΑΓΑΠΗ – ΖΩΗ 
 
 

λήθεια! Πόσοι άνθρωποι 

ξέρουν σήμερα, τι θα ήταν η 

ζωή μας χωρίς έρωτα, χωρίς 

αγάπη;  

Α 

Πόσο άνθρωπος νιώθει κανείς χωρίς αυτό 

το αναγκαίο καλό; Ποιός σκέφτηκε, ότι 

άνθρωπος παραμένεις μόνο, όταν ερωτεύεσαι 

και αγαπάς έναν άλλον άνθρωπο; 

Ότι σήμερα προσπαθείς, να διασώσεις την 

έννοια της λέξης ΑΝΘΡΩΠΟΣ μέσ’ από κάποια 

δύσκολα περάσματα; Τότε μόνο δημιουργείς και 

γίνεσαι ΘΕΪΚΟΣ. Εκπληρώνεις την αποστολή 

σου. Αισθάνεσαι την πληρότητα. 

Αλλά ας μην κρυβόμαστε. Σήμερα, ναι 

σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όλα 
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είναι επιφανειακά στην κοινωνία μας. Ας 

σαρκάσουμε κάποιους… 

Γιατί λοιπόν τους ξυπνάμε; Για ποιά 

αισθήματα και αξίες τους λέμε; 

Αυτοί, κρύβονται στα κομψά τους 

ενδύματα, στα πολυτελή τους αυτοκίνητα και 

στους επιστημονικούς ή όχι τίτλους τους. 

Ανάλογο, το «μπόϊ τους» βέβαια! 

Ανώριμοι, ανασφαλείς, κενοί, χωρίς ψυχή, 

ψάχνουν να επιβεβαιώσουν την αξία τους και τη 

δύναμή τους στο κρυφό κυνήγι της σάρκας του 

περιστασιακού έρωτα.  

Άνδρες και γυναίκες, υπερισχύουν μόνο επί 

πληρωμή και κοροϊδεύουν τον εαυτούλη τους. 

Περνούν καλά… Είναι κάποιοι… Δε σπαταλούν 

τη «θλιβερή» ζωούλα τους σε έρωτες και 

αγάπες. 

Έχουν πόνο, έχουν μεγαλείο αυτά τα δύο. 

Θέλουν ψυχή κι εκείνοι την έχασαν.  
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Είναι τόσο μόνοι, χωρίς ούτε καν τον ίσκιο 

τους… Έγιναν ψευτοευγενείς, κουλτουριάρηδες 

και ό,τι άλλο απαιτεί η εποχή μας. Έτσι… 

εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο σήμερα. 

Δείχνουν… ισορροπημένοι. 

Το να ξεχωρίζεις, πιστεύοντας σε αξίες, γι’ 

αυτούς ναι, είναι τριτεύον θέμα. Είσαι 

προβληματικός. Αδυναμία το συναίσθημα…  

Γι’ αυτούς ψυχή, πνεύμα και κορμί 

συλλειτουργούντα στα σεντόνια της συνουσίας, 

είναι άγνωστα. 

Όσο για τους άλλους, τους σεμνότυφους, 

ε… αυτοί ντρέπονται, έχουν… και άγνοια!  

Αλλά ας τους ρωτήσουμε όλους αυτούς. 

Πώς νιώθουν, κοιτάζοντας τον εαυτό τους στον 

καθρέφτη; Είναι κάποιοι ή τάχα φαίνονται; 

Αλήθεια, αναρωτήθηκαν; 

Όχι. Φοβούνται. Ναι φοβούνται, δεν έχουν 

κότσια. Πλανιώνται ότι επιβιώνουν.  
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Ό,τι ωραίο, το βρωμίζουν, το θυσιάζουν, το 

συνθλίβουν… Οι αχάριστοι… Είναι αδύναμοι, 

φτωχοί, κομπλεξικοί, ανθρωπάκια, όπως γράφει 

και ο συγγραφέας Βίλχελμ Ράϊχ. 

Ας τους αφήσουμε στον ύπνο τους… Είναι 

δειλοί. Είναι  νεκροί. Αυτή είναι η τιμωρία τους! 

«… Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες…»         

(Γ. Σεφέρης) 
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Έρωτες, φιλιά, αγάπες 

σε θύμησες… 

σε βελούδινες αγκαλιές 

έχουν κουρνιάσει. 
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Η ΑΓΑΠΗ 
 

 
λκεσαι και ζευγαρώνεις και δεν 

έλκεσαι από οποιονδήποτε 

άνθρωπο.  

Εξαρτάσαι από την απολυτότητα αυτής της 

σχέσης που γεννιέται, βιώνεις μια ομορφιά, μια 

άλλη διάσταση των πραγμάτων γύρω σου και 

δημιουργείς ή καταστρέφεις. Φέρνεις τα πάνω 

κάτω. Κάνεις την «έσω επανάσταση».  

 Έ

Ποιός όμως μπορεί να βεβαιώσει, αν 

κάποια γεγονότα είναι τυχαία ή μοιραία, αν το 

να παραδεχτείς ότι έζησες δυνατές συγκινήσεις 

μέσα σε στιγμές αληθινές, καθημερινές, είναι 

ψευδαίσθηση ή είναι πραγματικότητα;  

Ένα… είναι σίγουρο! Αυτή η 

συναισθηματική φόρτιση, αυτό το δέσιμο, το 
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δόσιμο μιας μεγάλης χρονικής περιόδου, λέγεται 

Αγάπη.  

Όλοι ξέρουμε ότι αναμφίβολα οι μόνες 

αληθινές επαναστάσεις είναι και θα είναι εκείνες 

οι οποίες ξεκίνησαν και φτερώθηκαν μέσ’ από 

την αγάπη. Αναίμακτες ή όχι, βέβαια μετράει, 

αλλά είναι κάτι πολύ δυνατό για τον άνθρωπο. 

Είναι μια στράτευση σ’ έναν αγώνα, χωρίς 

νικητές και νικημένους…  

Μαχαίρι κράτησαν όλοι… και… οι 

αναμνήσεις είναι τα σημάδια… Στοιχεία που 

βεβαιώνουν ότι έζησες μια πραγματικότητα, η 

οποία καταγράφεται στο βιβλίο της ζωής σου.  

Αυτό το βιβλίο πρέπει να γεμίσει σελίδες. 

Τότε μόνο θα έχει αξία, διαφορετικά για ποιό 

σκοπό, για ποιά ουσία έρχεται κάποιος στον 

κόσμο;  

Ο κύκλος πρέπει να κλείσει με μια 

μοναδικότητα. 
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Είναι δύσκολο να εκφράσεις με λόγια όλα 

τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν όταν 

αγαπάς. Είναι ανεξέλεγκτα και απρόβλεπτα όσα 

μας συμβαίνουν.  

Και… Ευλογημένοι, είναι δύο άνθρωποι, οι 

οποίοι ένιωσαν τ’ ανεξερεύνητα βάθη της χαράς 

και του πόνου της αγάπης!  

Μόνο λίγοι, ελάχιστοι, οι διαλεχτοί 

ευτύχησαν μέσ’ από το κορμί και την ψυχή μαζί, 

όμοια και ίδια, να νιώσουν το Θείο πέταγμα.  

Και… διαλεχτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι 

έζησαν μαζί τ’ άγρια πάθη, τις άγριες θύελλες, σ’ 

ένα ταξίδι ονειρικό πάνω στη γη, πατώντας 

σταθερά. 

Ένιωσαν παραισθήσεις, βρέθηκαν σε 

κόσμους άλλους, ουράνιους, μαγικούς, ένιωσαν 

την πληρότητα, την έκσταση, αφέθηκαν. 

Εξαϋλώθηκαν. Έγιναν μεταφυσικοί κι εκεί είναι 

η βεβαιότητα της αγάπης.  
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Το εγώ γίνεται εμείς, το δώσε – πάρε είναι 

αμοιβαία θυσία. Δίνονται χωρίς να ζητούν και 

ζουν έξω από όρια και λογική, λογικά και 

παράλογα. Εξαγνίζονται μέσ’ από την πλήρη 

ανταπόκριση και γίνονται θεϊκοί.  

Είναι τόσο αληθινοί για να είναι ψεύτικοι. 

Ζουν τ’ άπιαστα. 

Μα κάποτε – κάποτε, ο χρόνος, οι 

αδυναμίες, η καθημερινότητα και οι 

ανεξέλεγκτες μικρές λεπτομέρειες, οι 

αστάθμητοι παράγοντες επιδρούν και 

αλλοτριώνουν το χαρακτήρα των ανθρώπων.  

Όσο δυνατή είναι η αγάπη, τόσο πιο 

ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες της. 

Δεν αντέχουμε την απολυτότητά της, την 

αλληλοκαταπίεσή της και σιγά – σιγά μας 

πληγώνει, γιατί τη σκοτώνουμε. Φεύγει όπως 

Ήρθε. Εκείνη δεν πεθαίνει ποτέ.  

Είναι μέσα μας. Είναι Πηγή.  
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Εμείς δυστυχώς, πληρώνουμε το ανάλογο 

τίμημα αργότερα. Είναι πολύ οδυνηρή η απώλειά 

της. Χωρίζουμε λοιπόν και πάντα υποφέρουμε 

γιατί δεν ξεχνάμε. 

Οι φράσεις «προδόθηκα», «διαψεύσθηκα», 

είναι λάθος εκτιμήσεις. Δεν είναι προδοσία, ούτε 

διάψευση, ή αλλοτρίωση. Απλά βλέπουμε και 

αντιλαμβανόμαστε από άλλη συναισθηματική 

σφαίρα τα γεγονότα. Οι αντοχές κάμφθηκαν.  

Δεν είναι για πολύ το πέταγμα…  

Και παραδινόμαστε άοπλοι. 

Ωστόσο… η υποταγή στη ζωή είναι θυσία, 

είναι αρετή. Και η πιο μεγάλη αρετή είναι να 

έχεις καρδιά και η πιο μεγάλη ακόμα είναι να 

παραμερίζεις την καρδιά, όταν η ζωή προστάζει.  

Ίσως νιώσουμε τη θηλιά της απελπισίας, 

της μοναξιάς, να μας σφίγγει δυνατά το λαιμό. 

Όμως, μέσ’ από αυτή τη μοναξιά θ’ αντλήσουμε 

δύναμη, να προχωρήσουμε και να κρατήσουμε 
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στην ψυχή μας σαν φυλαχτό αυτό που ζήσαμε. 

Τη Σπάνια Αγάπη, τη Θύμηση και τη Νοσταλγία 

εκείνου του ανθρώπου που μαζί του δέσαμε και 

τη ζωή μας και το θάνατό μας. 

Ναι, να κρατήσουμε φυλαχτό, γιατί λίγοι, 

μόνο λίγοι κρατούν φυλαχτά. Οι Ευλογημένοι, 

οι Διαλεχτοί! 

Ναι, εκείνοι που έμειναν εκστατικοί 

μπροστά σε μια Ανατολή και τώρα στέκουν 

περίλυποι αλλά  υπερήφανοι μπροστά σε μία 

Δύση. 

«… Να τo φωνάξω τόσο δυνατά, που να 

μην ξανακοιμηθεί κανένα όνειρο στον κόσμο, 

καμιά ελπίδα πια να μην πεθάνει…»             

(Τ. Λειβαδίτης) 
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Ένα χαμόγελο… 

κρεμασμένο για πάντα 

στα εικονίσματα! 
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ΒΑΘΙΕΣ ΠΛΗΓΕΣ  
 

τις 22 Απριλίου 1989, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 7 το 

απόγευμα, άνοιξα την 

τηλεόραση. Η ΕΤ 2 παρουσίαζε μία συζήτηση 

που παρακολούθησα.  

 Σ
Κάποιες κοπέλες διηγούνταν παιδικές 

μνήμες από τα χρόνια της δικτατορίας.  

Έλεγαν, ότι ήσαν οι γονείς τους διωγμένοι 

και φυλακισμένοι. Μιά δε από αυτές, έκλαιγε 

ασταμάτητα στην αναμόχλευση αυτών των 

τραυματικών εμπειριών και είπε κάτι που με 

συγκλόνισε. 

«Ήμουν παιδί και είπε η μητέρα μου να 

πάμε στην Κρήτη να δούμε τον πατέρα μου. Εγώ 

όμως φοβόμουν το αεροπλάνο, μη σκοτωθώ. Θ’ 

ακουμπούσε τ’ άστρα και δεν πήγα». 
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Ξέσπασε σε λυγμούς, ταράχτηκα κι εγώ, 

έκλαψα και θυμήθηκα τη φράση και της δικής 

μου μητέρας, όταν τη ρωτούσα «πού είναι ο 

πατέρας;» και μου απαντούσε «Να, εκεί στ’ 

άστρα, ψηλά στον ουρανό». 

Αλήθεια, τι σύμπτωση! Δυό όμοιες λέξεις, 

«άστρα», τι δυνατός πόνος!  

Ένιωσα τότε να πονάνε και τα δικά μου 

τραύματα που είναι χειρότερα… νεκροταφεία, 

μοιρολόγια, μαύρα ρούχα, κλάματα, θάνατος 

παντού γύρω μου…  

Έτσι μεγάλωσα.  

Το 1944 και το 1948 οι αριστεροί Έλληνες 

σκότωσαν 7 άτομα από την οικογένειά μου, μαζί 

και τον πατέρα μου. Άφησαν τη μητέρα μου, 

πάμπτωχη 22 χρονών με δύο παιδιά 18 και 3 

μηνών στην κούνια. 

Θέλω να φωνάξω πως λυπήθηκα αυτή την 

κοπέλα, μα θέλω να της πω κιόλας ότι αυτή 
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μπορούσε να τον δει τον πατέρα της, τον χάρηκε 

μετά, ίσως, τον έχει ακόμα στη ζωή.  

Εγώ όμως, δεν έπεσα ποτέ στην αγκαλιά 

του, δε γνώρισα το χάδι του. Θέλω ακόμα να της 

πω, πως λυπήθηκα που δέχθηκε να παίξει το 

αισχρό παιχνίδι κάποιων.  

Και λέω αυτό, γιατί αν και αυτή με άκουγε 

θα οργιζόταν το ίδιο και θα συμπέραινε πόσο 

κακό μας κάνουν, όταν μας ξύνουν μια βαθιά 

πληγή που πονάει.  

Σπέρνουν μίσος, μίσος. Είναι δόλιοι! Το 

κατάλαβε κανείς; 

Σας ερωτώ: Μήπως οι κύριοι αυτοί που μας 

κυβερνάνε θα έπρεπε να βοηθήσουν να 

ξεχάσουμε τα μίση και τα πολιτικά πάθη;  

Μήπως θα έπρεπε να μη γυρίζουμε πίσω σε 

καμιά μνήμη Εθνικής ντροπής;  

Υπάρχουν τόσες καλές και ένδοξες στιγμές 

που η ομοψυχία και η υπερηφάνεια έκαναν τους 
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Έλληνες να μεγαλουργήσουν και τους 

εξύψωσαν. 

Θέλω να πιστεύω πως δικαιούμεθα να 

έχουμε δίπλα μας πολιτικούς με Εθνική 

συνείδηση και υπευθυνότητα.  

Να έχουν Ελληνική ψυχή! 

«… Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη…» 

«…Κάποιος ήθελε ερωτήση. / Του θυμού 

του είσαι αδελφή; / ποίος είν’ άξιος να 

νικήση;…» 

«Ποίος ‘ς τον σύντροφον απλώνει / χέρι, 

ωσάν να βοηθηθή. / ποίος την σάρκα του 

δαγκώνει, / όσο οπού να νεκρωθή…» 

«Κάθε πέτρα μνήμα ας γένη. / και η 

θρησκεία, κ’ η Ελευθερία. / Μ’ αργοπάτημα 

ας πηγαίνει / μεταξύ τους, και ας μετρά…»  

(Δ. Σολωμός) 
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Κύματα -  κύματα 

κυλάει το σκοτάδι 

μόνο  

να ’μερέψει η καρδιά… 
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Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α 

 

ι καλλιτεχνικές φωνές, όλες τις 

εποχές παρηγόρησαν τον 

άνθρωπο και πέτυχαν να 

κρατήσουν την πνευματική 

ομορφιά. 

 Ο
Καλλιτεχνική φωνή είναι και η φωνή της 

μουσικής. Αναγκαία και ευεργετική, εφ’ όσον 

καλλιεργεί τα ευγενικά αισθήματα των 

ανθρώπων.  

Δεν μπορείς μ’ ένα τραγούδι βέβαια να 

αλλάξεις τον κόσμο, σίγουρα, όχι σε μία ημέρα ή 

μία νύχτα, αλλά μπορείς να φυτέψεις 

οπωσδήποτε, ιδέες στο χαρακτήρα κάποιου.  

Ίσως σε μερικά χρόνια, ν’ αποδώσουν 

καρπούς και αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, 
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να γίνει ιδιαίτερα ισχυρός, ενδεχομένως με 

δυνατότητα επιρροής.  

Έτσι, ακριβώς, διαπαιδαγωγούνται 

άνθρωποι και περισσότερο έφηβοι, νέοι, οι 

οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους 

ποικιλοτρόπως.  

Όταν κάποιοι, είμαστε κομμάτια 

δημιουργίας με τη σωστή συνειδητότητα, 

μπορούμε να πετύχουμε καταπληκτικά 

αποτελέσματα. 

Ο καθένας, ενίοτε, κάνει τους κρυφούς 

απολογισμούς του, ψάχνει να κρατηθεί από 

κάπου…  

Ψάχνει «κάτι αγιασμένα φυλαχτά», να μη 

χαθεί στο δρόμο… 

Ας τολμήσει λοιπόν να σαρκάζει, να 

καυτηριάζει τα ευτελή, τα μίζερα.  

Ας μην εξυψώνει και ωραιοποιεί έναν 

άσχημο και σκληρό κόσμο.  
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Ας αντιστέκεται μέσ’ από την επανάσταση 

εκείνη, εκείνη που να πιστεύει και να οδηγεί 

στην ειρήνη, στην πρόοδο, βαθιά δεμένος με την 

υπόσταση και την εξιδανίκευσή τους.  

Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το 

φαινόμενο, όταν ο Άνθρωπος παύει να είναι 

πρόσωπο και γίνεται «μπουλούκι». Χάνει το 

συναισθηματικό του κόσμο, φοβάται ν’ αγαπάει 

και ν’ αγαπιέται και ταυτίζεται με τα προσωπεία 

και μάλιστα, όταν τα προσωπεία αυτά, 

εκφράζουν εξωγήϊνες ή δαιμονικές καταστάσεις. 

Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι μία 

ταραχώδης περίοδος και γι’ αυτό δεν πρέπει να 

τη φορτίζουμε με αρνητικές έννοιες.  

Μάγοι, τέρατα, υπερφυσικά όντα, ακραίες, 

εκκεντρικές παρουσίες, ούτως ή άλλως, 

δημιουργούν εσωτερικά τραύματα στα νέα 

παιδιά και τα γεμίζουν με φοβίες και 

ανασφάλειες.  
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Ψυχολογικά προβλήματα, που τελευταία 

συχνά εμφανίζονται στους νέους μας, δεν είναι 

άσχετα από τη νοοτροπία, που δημιουργούν 

ορισμένοι κύκλοι αποκρυφισμού. 

Μόνο σε ταινίες τρόμου μπορούσαν να σε 

παραπέμψουν οι μάσκες και η εκκεντρικότητα 

των μουσικών Φιλανδών.  

Προς Θεού, όχι όλων, γιατί η Φιλανδία 

αναμφίβολα είναι μια χώρα με πολιτιστική αξία 

και παράδοση.  

Αυτό όμως το θέαμα της Eurovision, που 

όλοι εμείς είδαμε να υπερψηφίζεται, πρέπει να 

μας προβληματίσει.  

Να δούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 

τους νέους μας, προσφέροντάς τους νόημα ζωής 

και ύπαρξης.  

Να τους εμπνεύσουμε να μην ξεφεύγουν 

από το Ανθρώπινο και το Γήϊνο, αλλά να 

αγωνίζονται, για να μετατρέπονται οι ίδιοι, από 
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άτομα (νούμερα) σε πρόσωπα και να βελτιώνουν 

το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι.  

…Η μόνη αλήθεια που ανασαίνει ο 

κόσμος είναι η Αγάπη! 

Όλοι μας, αναμφισβήτητα, αυτήν 

αποζητάμε μέσ’ απ’ όλες τις εκφάνσεις της ζωής 

μας. Δυστυχώς, τ’ αγόρια αποποιήθηκαν το φύλο 

τους και τα κορίτσια ευτέλισαν τη θηλυκότητά 

τους. Χάθηκαν οι ισορροπίες.  

Ε…! Ναι, ήταν μια κραυγή απόγνωσης, 

απόγνωσης αυτό το θέαμα που αντικρίσαμε.  

Μια πείνα, μια δίψα για αίσθημα, για 

ρομαντισμό, για αξίες… 

Αλλά… 

Σε όλους τους τομείς της ύπαρξής  μας 

υπάρχει η πίστη και η ελπίδα. Μόνον έτσι 

θεμελιώνεται ζωή. Αυτά είναι σαφώς ένστικτα κι 

εκφράζονται από ένα Θεόπνευστο πνεύμα, 

λατρευτικά. Κάτι ανώτερο παραστέκει. Αυτό μας 
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αναγεννά εσωτερικά. Μας δίνει φώτιση να 

κατευνάσουμε τις βαθύτερες ανησυχίες μας και 

να ενδυναμώσουμε τη δημιουργικότητά μας με 

στόχους ευεργετικούς. Καταξιωνόμαστε! 

«Γενεά έρχεται, Γενεά παρέρχεται.  

Η δε γη, στέκει στους αιώνες». (Ησαΐας) 
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Κι αν συνηθίζεις τον πόνο 

πάλι…  

ο χρόνος είναι πικρός. 
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«Η ΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» 

 

εκέμβρης μήνας. Βράδυ. Έξω 

χιονίζει. Καθισμένη κοντά στο 

τζάκι, σκαλίζω τη βιβλιοθήκη.  

Κρατώ 

 

στα χέρια μου ένα μικρό βιβλίο με 

τίτλο: «Η πικρή γεύση της αλήθειας». 

Συγγραφέας ένας «αριστερός» ομότεχνος.  

Δ
Έχει σταλεί το Φεβρουάριο του 2000. Ίσως 

απουσίαζα και φαίνεται ξέχασαν οι δικοί μου να 

μ’ ενημερώσουν, να μου το δώσουν.  

Μ’ εντυπωσίασε η όψη του. Το κεφάλι του 

Εσταυρωμένου Χριστού με τ’ ακάνθινο στεφάνι.  

Όταν το άνοιξα, συγκινήθηκα από την τόσο 

ζεστή και γενναιόδωρη αφιέρωση: «Στην 

ξεχωριστή λογοτέχνιδα με την ανθρωπιά και 

τις ευαισθησίες». 
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Το διάβασα με πολλή προσοχή και 

κατάλαβα ότι όσα γράφονταν, ήταν απόσταγμα 

πόνου, ενός πόνου που ξεκινάει από πατριωτικά 

αισθήματα. Με άγγιξαν πάρα πολύ κι έκλαψα με 

λυγμούς. Ομολογώ ότι μου ξύσαν’ βαθιές πληγές 

που με πόνεσαν. Στάθηκα σε μία σελίδα.  
 

Εμφύλιος 

«Γιατί φοράς μαύρα; / Σκοτώθηκε ο γιος 

μου. / Κι εμένα τον σκότωσαν». 

Αγκαλιάστηκαν κι έκλαψαν μαζί. Ούτε που 

ρώτησαν σε ποια μεριά πολεμούσαν τα παιδιά 

τους. Ήταν μανάδες, βλέπετε… 
 

Το Παιδί 

«Αυτοί είναι κακούργοι!» είπε ο 

δάσκαλος αναλύοντας την πρόσφατη ιστορία. 

Ένα παιδί άρχισε να κλαίει. Ο πατέρας του 

ήταν με τους «κακούργους». Και τον 

αγαπούσε τόσο πολύ…  
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Διάβαζα, ξαναδιάβαζα κι έκλαιγα 

ασταμάτητα. Θέλησα όμως να γράψω. Μη με 

ρωτήσετε κανείς: «Σε ποια μεριά πολέμησαν» 

οι δικοί μου. Τι σημασία έχει; Αδέλφια όλοι 

ήσαν. Χαμένοι από χέρι άδικο…  

Κουβαλάω μια ταυτότητα, απ’ όταν 

γεννήθηκα. Έχω μια πληγή που αιμορραγεί 

συχνά… Αλλά μέσ’ από τον πόνο μου, τον πόνο 

κι άλλων ανθρώπων, έμαθα ν’ αγαπώ, να 

συγχωρώ, ν’ αναρωτιέμαι:  

«Θέ μου και τι να γίνηκαν του κόσμου οι 

Αντρειωμένοι;» 

Και ήσαν οι πιο πολλοί… αντρειωμένοι, 

παρά τα λάθη τους! Ω, τι ντροπή! Αμαυρώθηκαν 

τόσες ένδοξες στιγμές του γένους μας!  

Όμως εγώ κι ο συγγραφέας στεκόμαστε σ’ 

ένα δάκρυ. Έχουμε ανθρωπιά, ευαισθησίες, 

ξεχείλισμα. Πονάμε για όσους χάθηκαν… 

Πονάμε για όσους βασανίστηκαν…  
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Αλλά επέζησαν. Επέζησαν όμως… 

Χάρηκαν τις οικογένειές τους.  

Όπως και να ’γινε, εμείς στεκόμαστε και 

γράφουμε, άλλος για την «Αγάπη»… άλλος για 

τους «Αντρειωμένους»...  

Αντιστεκόμαστε μέσ’ από τις αράδες μας, 

στον πόλεμο, στη συμφορά του. Γράφουμε μ’ 

ένα τρόπο που ενέχει πνευματική και ψυχική 

ευρύτητα. Ανωτερότητα!  

Αυτός είναι ο αγώνας μας! Να μείνουμε 

αδέλφια. Όλοι μπορούμε, όλοι πληρώσαμε. 

Φορέσαμε τ’ ακάνθινο στεφάνι… Τέλος τα 

λάθη, τέλος το μίσος. Ως εδώ.  

Δε γνωρίζω για τα βιώματά του συγγραφέα, 

τις τραυματικές εμπειρίες του. Υποψιάζομαι 

όμως… Είναι το παιδί του «κακούργου»…  

Όσο για τα δικά μου, είναι εγκληματικά… 

Είμαι «το κακόμοιρο τ’ αρφανό»… Αλαφρύνω 

τον πόνο μου, τον ακουμπάω πάνω σας. Μου 
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χρωστάτε αγάπη, αγάπη. Ζωή! Ζωή! Είμαι 

σίγουρη ότι θα καταλάβετε τι νιώθω… Κατανοώ 

και κατανοείτε.  

Αλλά θα ’θελα να ρωτήσω, να κοιτάξω ίσια 

στα μάτια έναν «Αντρειωμένο» του χθες, του 

σήμερα, του αύριο…  

Το δίκαιο ποιανού είναι;  

Είμαι το παιδί – θύμα ενός πολέμου – «το 

κακόμοιρο τ’ αρφανό». 

Αυτή είναι «η πικρή γεύση της αλήθειας». 

 

 

«Σαν περιστέρι το ’σφαξες  

το Ωραίο. – Δε θα το κλάψω.  

Σε κοιμητήρι λησμονιάς  

άκλαυτο θα το θάψω» (Γ. Δροσίνης). 
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Ερωτήσεις… 

Κραυγές απορίας 

να μη λιώσει η πανοπλία 

της λογικής! 
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«ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ, ΥΨΙΣΤΕ» 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ο πιο κάτω κείμενο είναι ίσως 

ένα από τα πιο πρωτότυπα 

θεατρικά έργα του κόσμου. Σας 

μεταφέρω αποσπάσματα από το «Κριτήριο», 

του Πολύβιου Δημητρακόπουλου (Pol Arkas), 

έργο του 1901, το οποίο μερικώς διασκεύασα. 

Αναφέρεται στον μετά θάνατο κρινόμενο 

άνθρωπο από το Θεό και το Σατανά. Υπερβαίνει 

τη μεγαλοφυΐα της απολογίας του, η οποία 

αφορά την αγάπη και το φόνο της γυναίκας του, 

την αυτοκτονία του και τα παράπονά του, για τον 

Ύψιστο!...  

Τ 

ΥΠΟΔΙΚΟΣ. Καταλαβαίνω… πέθανα… 

μα κάτι μου ’χει μείνει… κάτι που μέσα μου 
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ερωτά: πού πάει και τι θα γίνει; Θα γίνω αέρας… 

σύγνεφο… θα γίνω ανεμοβρόχι;… είμαι Μηδέν 

ή Αριθμός;… είμαι το «Ναι» ή το «Όχι»; … Να, 

η πληγή της πιστολιάς μέσ’ στην καρδιά εδώ 

πέρα. Μπά!... δε σταμάτησε η καρδιά, με τη ζωή 

πού πάει;… κι όμως εγώ απέθανα… κι όμως 

αυτή χτυπάει!... Δε φθάνει αυτό το βάσανο στον 

άνθρωπο που ζει, πηγαίνει και στο θάνατο με την 

καρδιά μαζί;… Γιατί δε θέλεις Ύψιστε, τη 

γλώσσα μου να λύσω;… Είπες πως είμαι 

Υπόδικος;… Ε, πρέπει να μιλήσω.  

… Ήμουν παιδάκι τόσο δά, χαριτωμένο 

αγόρι, και πριν γνωρίσω τη ζωή, εγνώρισα μια 

κόρη. …Αγαπηθήκαμε κι οι δυό από την πρώτη 

ώρα; δεν ξέρω. τι αισθάνθηκα, πώς να το κρίνω 

τώρα; Δε χωριζόμαστε ποτέ. κι οι δυό σαν 

αγγελούδια, μέσ’ στους αγρούς επαίζαμε… 

αμέτρητα λουλούδια, μάς εμεθούσαν μ’ ευωδιές, 

ποτάμια, καταρράχτες… Και σε βαθύτερη γωνιά, 
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να μη το βλέπει μάτι, εστήσαμε κι οι δυό μαζί 

ένα διπλό κρεβάτι… Φτιάσαμε το σπιτάκι μας 

ολόανθο περιβόλι. Παλάτι, ναι, δεν ήτανε, μα το 

ζηλεύαν όλοι… Το μυστικό του στόλισμα 

είμαστε εγώ κι εκείνη…είχε τις δυό μας τις 

ψυχές ο έρωτας πλατύνει, και το περιτριγύριζαν 

σαν σκέπη φωτισμένη… καμιά φωλιά δεν ήτανε 

πιο πλούσια στολισμένη!... Αντίκρυ στο κρεβάτι 

μας ένα μικρό καντήλι που με φιλιά, μάς έκανε 

τις νύχτες να μεθούμε… τι ελέγαμε!... τι όνειρα 

προτού να κοιμηθούμε!... Αν ξέρατε τι 

αισθάνονται δυό ενωμένα χείλια, και σεις – Θεός 

και Δαίμονας – θα σκάζατε απ’ τη ζήλεια!... 

(Προς το Σατανά:) Σ’ ακούω να γελάς! 

εσύ τα ξέρεις, βέβαια, γι’ αυτό και τα χαλάς! 

(Προς το Θεό:) Κι εσύ γιατί τα έδωσες, να 

τα χαλάει εκείνος; ατέλειωτα ν’ αντιλαλεί στο 

θρόνο σου ένας θρήνος, σ’ αρέσει;… θέλεις τη 

ζωή λουλούδι με το αγκάθι, τις ευτυχίες με 
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θάνατο, και τις χαρές με πάθη;…Ήταν γαλήνη 

γύρω μας για κάμποσο καιρό. Ο χρόνος μπρος 

μας έτρεχε σαν γάργαρο νερό… Μα πέρασε κι 

από κοντά αυτός, της ευτυχίας ο κλέφτης… 

Τούτο το τέρας… Ύψιστε. 

Δεν είχε άλλο τίποτα στο νου από τα 

λούσα, κι όλο εκείνη εγύρευε, κι όλο εγώ 

πουλούσα… Μια μέρα ήταν ανήσυχη… μ’ 

ετρέλανε απ’ τη γκρίνια.  

Της παίρνω κάποιο κόσμημα. Διαμάντια 

και ρουμπίνια είχαν στολίσει μιά καρδιά 

μικρούλα, τόση δά…  

Της λέω: τα ρουμπίνια αυτά, τα κόκκινα 

σαν αίμα, που ρίχνεις τώρα απάνω τους 

χαρούμενες ματιές… είν’ απ’ το ίδιο αίμα μου 

κρυφές σταλαγματιές… Και μ’ απαντά: - Απ’ το 

λαιμό ποτέ δε θα το βγάλω. Κι ύστερα λέει 

σκεπτική;: - Αν ήταν πιο μεγάλο!  

ΘΕΟΣ: Τι έκαμες στο λόγο της εκείνο! 
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ΥΠΟΔΙΚΟΣ: Εσκέφτηκα ένα φίλο μου, 

παλιό συμμαθητή μου. ήταν από μικρό παιδί 

τύπος ανθρώπου ατίμου, είχ’ ένα χέρι τρομερό… 

με πόση ευκολία μου ’κλεβε τα τετράδια, τις 

πέννες, τα βιβλία! Αλήθεια, πού τους έχετε 

αυτούς τοποθετήσει, που γεννηθήκαν’ για μικροί 

και πέθαναν μεγάλοι; θέλω να ιδώ τι φτιάνουνε 

και στη ζωή την άλλη!... Τον βρήκα και του 

εξήγησα το μυστικό μου πόνο. δε ζήτησα 

βοήθημα, να με δανείσει μόνο… Πραγματικώς, 

με δάνεισε ποσά πολύ μεγάλα και μου είπε, αν 

μου χρειασθούν, μπορεί να δώσει κι άλλα… Να 

μη σας λέω πράγματα που ο Σατανάς δω πέρα τα 

ξέρει όλα, - γιατί αυτός τα φτιάχνει νύχτα μέρα, 

και συ δε σκύβεις να τα ιδείς και να τα 

καταλάβεις, μα τα δικάζεις μοναχά χωρίς να τα 

προλάβεις -, ο φίλος μου εκόλλησε στο σπίτι μου 

προστάτης, και μου ’δινε επιδειχτικά τα χρήματα 

μπροστά της… Κι εκεί ο σκύλος μου ο Πιστός, 
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που ήταν μαζί μου χρόνια, έκλαιγε, σαν να μου 

’λεγε: «Τρελέ, σοφέ πού πας; Εχάθηκε για 

σένα πια εκείνη που αγαπάς…»  

Πού να τις νοιώσει ο τίμιος τις τέχνες του 

ατίμου! …Έσκέφθηκα, εσκέφθηκα… λίγες 

στιγμές, μα πήρα την απόφαση στην κάμαρα και 

φθάνω… Νάτοι!... τους βρήκα έτσι αγκαλιά… 

τη σκότωσα… τη σκότωσα… χωρίς στιγμή να 

χάνω…  

Η εικόνα της αιώνια θα μείνει, και θα ’ναι 

εδώ μπροστά μου αυτός… κι εδώ μπροστά μου 

εκείνη… Εκόλλησα τα χείλια μου στο πεθαμένο 

στόμα, που απ’ τα ξένα τα φιλιά ήταν ζεστό 

ακόμα, κι έτσι βρεθήκαμε κοντά τόνα με το άλλο 

θύμα… αφού δεν είχε πια ψυχή ήταν δικό μου 

κτήμα και θα είχα το δικαίωμα να εσάπιζα μαζί 

της… Αφήστε με… αφήστε με να μείνω έτσι 

αιώνες… να κλαίω, για να γίνουνε τα δάκρυα 

μου σταγόνες και μέσ’ από τα σύγνεφα να 
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πέφτουνε βροχή, σαν βάλσαμο για τις πληγές 

του κάθε δυστυχή… 

…Σε ικετεύω, Ύψιστε, άλλαξε τώρα γνώμη 

γιατί δε στέκονται καλά οι θεϊκοί σου νόμοι. Αν 

θέλεις αμερόληπτα και δίκαια να δικάσεις, 

χάλασε αυτόν τον κόσμο σου για να τον 

ξαναφτιάσεις, και κάλεσε τους δυστυχείς κάθε 

καιρού και τόπου για να σου φτιάσουν σχέδιο 

ενός καινούργιου ανθρώπου, που να μην έχει την 

καρδιά πλημμυρισμένη πάθη, - για να δικάζεις 

διαρκώς όλο δικά σου λάθη!... Ανέβα πιο 

ψηλότερα τη δύναμή μου να ’βρω, να σβήσει το 

σκοτάδι αυτό το κόκκινο και μαύρο. Ψηλότερα! 

Συ είσαι Θεός, ο Ύψιστος, στα κάτω τι γυρεύεις; 

Δεν εκατάλαβες κι εσύ, πως χαμηλά… εκατέβης; 

Ψηλότερα! Το τέρας να μικρύνει. Να, βλέπεις; 

Λίγο ανέβηκες κι όλο το φως του σβήνει. Ανέβα 

πιο ψηλότερα, το τέρας να ημερώσει… Ανέβα, 

θέλει ο κόσμος φως… 
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(Προς το Σατανά:) Τέρας!... Έσβυσες!... 

Ημέρα!... Ημέρα!... 

(Προς το Θεό:) Ανέβα, Θεέ μου, ανέβα, να 

μη σε βρει στα χαμηλά η Αλήθεια, όταν θ’ 

αρχίσει μια φορά στον κόσμο φως να δίνει – 

γιατί έφαγε πολλούς Θεούς και Δαίμονες 

εκείνη!... 
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Με τη φωτιά  

του έρωτα και του θανάτου 

στη ματιά… 
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Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

 

 εποχή μας είναι ανάλγητη και 

δύσθυμη. Είναι μία 

πραγματικότητα, η οποία 

απαιτεί κυρίως μια διαφορετική αντιμετώπιση 

του «άλλου». Εάν αποδεχτούμε την ετερότητα, η 

οποία από καταβολής του ανθρώπινου γένους 

υπάρχει, εάν παντρέψουμε το ατομικό και το 

συλλογικό, βοηθάμε αυτό το «άλλο» ν’ 

αποκτήσει αυτογνωσία, αφού οι συνθήκες οι 

κοινωνικές και ιστορικές το έφεραν σε άλλη 

βαθμίδα πολιτισμού.  

 Η

Η ιστορία των τσιγγάνων, των γύφτων 

κοινώς, ξεκίνησε από την Ινδία και την Περσία. 

Η λέξη «γύφτος», προέρχεται από το Αιγύπτιος 

και εξαπλώθηκε σ’ όλα τα μέρη του κόσμου. 
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Έχει έναν σπουδαίο πολιτισμό, τον οποίον 

συνθέτουν οι παραδόσεις, τα έθιμα και η 

ελευθερία.  

Αυτό είναι εκείνο το «άλλο» που είναι 

ανάγκη να γίνει γνωστό στην εποχή μας, για να 

μπολιάσει και να μπολιαστεί, να γκρεμιστούν 

προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και στοιχεία 

παρωχημένα για το σημερινό άνθρωπο.  

Μέσ’ από ειλικρινή διάθεση, επιστημονική 

γνώση και κατανόηση, είναι ανάγκη όλοι μας να 

δούμε θετικά τα κοινωνικά δικαιώματα των 

τσιγγάνων. 

«Και να και οι γύφτοι, στερνολείψανα 

μιας αρχοντιάς πόχει πεθάνει» (Κ. Παλαμάς). 
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Και το φεγγάρι… 

κρεμασμένο, χάρτινο… 
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Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ 
 

ήμερα, περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά, περνάμε ηθική και 

κοινωνική κρίση. Οι 

ανθρώπινες αξίες αλλοτριώνονται στη 

συναλλαγή. Η κοινωνία χάνει τον 

προσανατολισμό της, οι αδυναμίες συνεχώς 

αυξάνονται και οι άνθρωποι παραδίδονται στην 

κοινωνική παρακμή. Οι περισσότεροι έχουν 

ξεπέσει και η ηθική κατάπτωση έχει διαβρώσει 

τα πάντα. 

 Σ

Γι’ αυτό, τώρα, χρειάζονται κάποιες φωνές 

δυνατές. Αυτές είναι οι καλλιτεχνικές φωνές. 

Εκείνες, που όλες τις εποχές παρηγόρησαν τον 

άνθρωπο και κατάφεραν να κρατήσουν την 

πνευματική ομορφιά. 
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Η ανάγκη της κοινωνίας για την τέχνη 

είναι, ότι μέσ’ από αυτή διασώζεται η ομορφιά 

της ψυχής. Είναι αφιλοκερδής, γιατί εκφράζεται 

η ελευθερία του ανθρώπου - η ύψιστη. Εκείνη 

ορθώνει πολιτισμούς, αφού παρηγορήσει, αφού 

ελευθερώσει, αφού εξευγενίσει και 

μεταμορφώσει τον άνθρωπο.  

Επηρεάζει τη συμπεριφορά του σώματος 

στον έρωτα, στον ύπνο, στη στάση, στη ζωή. 

Τον εξανθρωπίζει και αυτή η διεργασία 

αποβλέπει μόνο στο ηθικό πρόσωπο του 

ανθρώπου, στο μεγαλείο που κρύβει μέσα του.  

Ένα άγαλμα, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα 

βιβλίο, ένα ποίημα, μια μουσική σύνθεση 

φέγγουν πάντα δημιουργικά και αθάνατα. 

Ο καλλιτέχνης μπροστά στο γεγονός του 

θανάτου, κεραυνωμένος από τη ματαιότητα της 

ύπαρξής του, αντιστέκεται με τις ευαισθησίες 

του. Ξέρει πως το σώμα του είναι θνητό, όμως το 
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πνεύμα του μέσ’ από την τέχνη αθάνατο. Είναι ο 

μόνος άνθρωπος που δημιουργικά, αρνείται να 

πεθάνει. Και δεν πεθαίνει. 

Απ’ όλες τις μορφές της τέχνης όμως από 

τον Όμηρο, τον Αισχύλο και το Σοφοκλή ως 

τον Αριστοτέλη, κατά την άποψή μου και την 

έκφρασή μου, υπερέχει ο ποιητικός λόγος.  

Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι «η ποίηση είναι 

φιλοσοφικότερη και σπουδαιότερη από την 

ιστορία». Μια στάση ζωής που ακολουθεί και 

παρακολουθεί την ανθρωπότητα, πιστεύει στην 

ειρήνη, σέβεται το δίκαιο, την ελευθερία και 

γαλουχεί υπάρξεις.  

Η ποίηση είναι Απολλώνιος δωρεά, 

χάρισμα. Είναι έμπνευση! Δεν είναι ακριβώς 

τέχνη, διότι δε φτάνουν η διάνοια και ο νους 

αλλά το αίσθημα, το συναίσθημα, η έκφραση, η 

υψηλή υπέρβαση, η συγκίνηση και η ηθική 

ποιότητα. 
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«Η ποίηση δεν έχει επίθετο που να της 

είναι απαραίτητο. Απλά και στρογγυλά, χωρίς 

διακοσμητικά, αράδα, αράδα στα πρωτεϊκά 

της μορφώματα, υπάρχει μόνο ποίηση» 

(Κωστής Παλαμάς).  

Είναι πράξη ερωτική του ανθρώπου και του 

κόσμου. Είναι δεμένη με την υπόσταση και την 

εξιδανίκευσή του. Είναι υποταχτική και σε 

καθηλώνει. 

Πολλές φορές απλή και άμεση, 

ακατέργαστη, επιγραμματική ακόμη, εκφράζει 

ρεαλισμό και λεπτές καταστάσεις της ζωής. 

Όταν είναι αυθεντικό το βίωμα, είναι αυθεντική 

και η μορφοποίησή του.  

 «Άμα η ποίηση δε βγαίνει από την ψυχή 

σου, ποτέ δεν αγγίζει την ψυχή του άλλου»  

(Β. Ουγκώ). 

Τι πιο γενναίο, γενναίο να είσαι ποιητής. 

“Άξιον εστί το φως του…” Αγγίζει τις 
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άγρυπνες ψυχές, τις απειθάρχητες. Ένας 

ρεαλιστής επαναστάτης, ένας αμφισβητίας, που 

χρειάζεται να έχει γεννηθεί με τη μυστηριώδη 

δημιουργική δύναμη που λέγεται ταλέντο.  

Η δύναμη αυτή τον οδηγεί να πλάσει έργο 

υψηλό.  

Θεματολογικά βέβαια η ποίηση έχει 

εξαντληθεί από τους αρχαίους και τους 

νεότερους ποιητές. Όλοι έγραψαν για τη ζωή, 

την αγάπη, τον έρωτα, το θάνατο, τη φύση, την 

ειρήνη κλπ.  

Η ιδιαιτερότητα όμως του καθενός είναι μία 

έκφραση ξεχωριστή και εκεί είναι η ποιότητα και 

το μέτρο σύγκρισης. 

Οπωσδήποτε, δε φτάνουν όλοι στο 

τελευταίο σκαλί, αλλά και «το πρώτο αν 

αγγίξεις, είσαι πολίτης εις των ιδεών την 

πόλιν. Κι εκεί είναι σπάνιο να σε 

πολιτογραφήσουν» (Κ. Καβάφης). 
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Ο ποιητής προσπαθεί στην απρόσωπη 

κοινωνία του χθες και του σήμερα, να διασώσει 

την έννοια της λέξης ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

Κλαίει χαμογελώντας και χαμογελά 

κλαίγοντας με ελπίδα, για όλα τα όμορφα και τ’ 

ακριβά του κόσμου. Αναπνοή του ποιητή είναι η 

πνοή της πλάσης. Ξέρει ότι η ζωή είναι ένα 

υπέροχο μηδενικό, αλλά νιώθει το μεγαλείο του 

ανθρώπου και της δημιουργίας σε άλλη 

διάσταση.  

Στο κυνήγι των εφήμερων περιστασιακών 

απολαύσεων, στην επιβεβαίωση της αγχωμένης 

και καταπιεσμένης προσωπικότητάς του, ο 

ποιητής, κατά καιρούς, προσπαθεί και 

αγωνίζεται να κρατήσει τις αξίες εκείνες, που 

δείχνουν το πλάτος και το βάθος της ψυχής. Εκεί 

μόνο είναι η ομορφιά, εκεί μόνο εξαϋλώνεται ο 

άνθρωπος. Κάνει τις κρυφές, αθόρυβες 

διαδρομές του. Επιβιώνει με δυνατές αντοχές. 
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Ζει τις δικές του στιγμές και έχει μέσα του 

μια γλυκιά μελαγχολία, γιατί πονάει στη θύμηση 

ή την προσμονή τους.  

Ο ποιητής γράφει «για τα ξομολογήματα 

στιγμή, για τις αγάπες, για της ψυχής τα 

ιδανικά και του κορμιού τις δίψες, για το 

τραγούδι του καημού… για της ζωής τις 

έγνοιες» (K. Παλαμάς). 

Κρατάει φυλαχτά, γιατί ξέρει ότι όλα γύρω 

του είναι τόσο φτηνά, μα και τόσο ακριβά, 

αλήθεια.  

Ψάχνει πάντα μέσα στη ζωή, το ιδανικό, το 

τέλειο!  

Ο ποιητής ξέρει ότι η πιο μεγάλη χαρά και 

η πιο μεγάλη πίκρα μέσα στη ζωή είναι ή ένας 

άνθρωπος, ή μια αλήθεια, ή μια αγάπη, ή μια 

ομορφιά. Είναι ένας μάρτυρας. Ζει βαθύτερα 

όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης, την οδύνη και 

τη χαρά των πραγμάτων γύρω του. 
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Χάρη σ’ αυτό το ονείρεμα, πλάθει 

πολιτισμό, πλάθει ψυχή, συνείδηση, νόηση. 

Στόχος του ο άνθρωπος, μέσ’ από ’κείνον τον 

ίδιο. Μέσα στις σιωπηλές στάχτες των αιώνων, 

όπου όλοι οι άνθρωποι βυθίζονται καθημερινά, 

διάσημοι και άσημοι, μόνο ο ποιητής αρνείται να 

υποταγεί στη φθορά. Το πνεύμα του δίνει ένα 

νόημα στο σκληρό αίνιγμα της ζωής, της αξίας 

της μα και της ομορφιάς της, από πολιτισμό σε 

πολιτισμό. Έτσι επιπλέει στην Αθανασία! 

«Ο ποιητής ποτέ του δεν πεθαίνει. Το 

μέρος του το κάλλιστο, οπίσω του θα μένει» 

(Φ. Λόρκα). 

 

 

 

 

 

 

 126



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 128



Περιεχόμενα 
 

Αθόρυβες διαδρομές   σελ.  7 

Οι άδοξοι ποιητές    σελ. 15 

Χωρίς ψέμα     σελ. 21 

Ελεύθερος άνθρωπος   σελ. 27 

Μη δυσπιστείτε    σελ. 33 

Υγιαίνετε - Ευτυχείτε   σελ. 39 

Η Ιθάκη μου     σελ. 47 

Γυναίκα. Μοσχομύριστο λουλούδι! σελ. 55 

«Έρωτος άκουσμα»   σελ. 61 

Έρωτας – Αγάπη – Ζωή   σελ. 67 

Η Αγάπη     σελ. 73 

Βαθιές πληγές    σελ. 81 

Προσωπεία     σελ. 87 

«Η πικρή γεύση της αλήθειας»  σελ. 95 

Σε ικετεύω, Ύψιστε (Το κριτήριο) σελ. 103 

Η φυλή των τσιγγάνων   σελ. 113 

Η ποίηση και ο ποιητής   σελ. 117 

 129



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 130



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση – Εκτύπωση 
Τροχαλιά Γεωργία – τηλ.: 2710-242093 
 
 

 131



 
 
 

 132


	 
	Η ΑΓΑΠΗ 

