
Αγαπητοί αναγνώστες της ε-
φημερίδας μας «Λογοτεχνικό 
Βήμα» θα ήθελα να σας ευχα-
ριστήσω εκ μέρος όλων των 
μελών της συντακτικής ομάδας 
και των συνεργατών μας λογο-
τεχνών για την τόσο μεγάλη 
και θετική ανταπόκριση που 
δείχνετε στα φύλλα της εφημε-
ρίδας μας. Διπλασιάστηκαν 
τον τελευταίο μήνα τόσο οι 
αναγνώστες της εφημερίδας 
μας, όσο και οι συνδρομητές 
μας, οι οποίοι λαμβάνουν τα 
νέα φύλλα της εφημερίδας μας 
στο ηλεκτρονικό τους ταχυ-
δρομείο κάθε 15 ημέρες περί-
που.  

Είμαστε πολύ ικανοποιημέ-
νοι, αλλά και χαρούμενοι από 
τα θετικά και θερμά σας σχόλι-
α για την εφημερίδα μας. Προ-
σπαθούμε στους χαλεπούς και-
ρούς που ζούμε να προσφέρου-
με ένα ελεύθερο «βήμα» σε 
όλους τους ανθρώπους του 
πνεύματος που πιστεύουν πως 
η πνευματική καλλιέργεια και 
σκέψη στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη του 2020, δεν έχουν 
ακόμη εκλείψει.  

Πράγματι ζούμε σε πολύ δύ-
σκολους πνευματικούς, κοινω-
νικούς και οικονομικούς και-
ρούς. Βυθιζόμαστε όλο και πε-
ρισσότερο στο βούρκο της α-
πελπισίας και της κρίσης α-
ξιών. Όμως, πιστεύω ακράδα-
ντα πως μπορούμε αν το θελή-
σουμε, όλοι μαζί να κρατήσου-
με ψηλά το λάβαρο του ελεύ-
θερου πνεύματος και ν’ ανα-
στυλώσουμε ξανά τον Παρθε-
νώνα του πολιτισμού της Ελ-
λάδας μας, της Ευρώπης και 
ολόκληρου του κόσμου. Πριν 
χιλιάδες χρόνια το ίδιο έκαναν 
οι πρόγονοι μας οι αρχαίοι 
Έλληνες, τώρα η ιστορία και η 
μητέρα μας Ελλάδα μαζί με τις 
Μούσες του Ομήρου, μάς κα-
λούν να πράξουμε το ίδιο, ν’ 
ανάψουμε ξανά τον πυρσό του 
πνεύματος και του φιλοσοφείν, 
για να μεταλαμπαδεύσουμε το 
αγνό φως της ελλήνιας σοφίας 
σε όλες τις ψυχές και τις 
«σκεπτόμενες» καρδιές του 
μάταιου τούτου κόσμου. 

Με το βλέμμα στραμμένο 
στο μέλλον, ελάτε να συνεχί-
σουμε την πνευματική μας 
σταυροφορία για την αναγέν-
νηση της Ελλάδας, της Ευρώ-
πης και της υφηλίου! 

 
Πλούταρχος Πάστρας 

Με το βλέμμα στο 

μέλλον... 

Η στήλη των Αγωνιστών Ειρώνων  
Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στους συ-
ντρόφους αγωνιστές είρωνες του μάταιου τούτου 
κόσμου.  

Και να που ξαναβρεθήκαμε μετά από 13 ημέρες 
αγαπητοί μου φίλοι. Άκουσα από τη σύνταξη ότι 
το «Λογοτεχνικό Βήμα» πετάει και έχουν διπλασι-
αστεί τόσο οι συνδρομητές, όσο και οι απλοί ανα-
γνώστες. Με χαροποιεί κι εμένα αυτό το γεγονός, 
διότι ως Λόρδος Είρων, δεν θα μπορούσα να είχα 
βρει στέγη σε κάτι μη ποιοτικό και σε μία εφημερί-
δα που δεν προάγει το πολιτισμό και δεν έχει 
άποψη. 

Στα δικά μας τώρα. Βρε, βρε οι ευρωεκλογές 
και οι αυτοδιοικητικές εκλογές την έκαναν τη ζη-
μιά τους! Οι συντηρητικοί σάρωσαν στις εκλογές. 
Η «πατροπαράδοτη» -στα πολιτικά δρώμενα της 
χώρας- οικογένεια Μητσοτάκη τα πήρε όλα σβάρ-
να κι έφυγε. Τι «Casa de Papel», τι Ρένες και τι 
Κατερίνες έγιναν στάχτη και μπούρμπερη μπροστά 
στην φιλελεύθερη λαίλαπα. Βέβαια να πούμε και 
του στραβού το δίκιο, ο Αλέξης δεν έπεισε. Ότι και 

να προσπαθήσεις να δώσεις τελευταία στιγμή πριν 
τις εκλογές, όσο μεγάλες κι αν είναι οι παροχές, ότι 
και να υποσχεθείς, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κά-
ποιον που έλεγε σε όλα ναι και ας έλεγε ο λαός όχι. 
Όμως και ο λαός τον Σεπτέμβριο του 2015 ήξερε 
ποιον ψήφιζε, δεν είναι άμοιρος των ευθυνών του. 

Τώρα, τι βρήκε στον Κυριακό που δεν το έχει ο 
Κουτσούμπας ας πούμε δεν μπορώ να καταλάβω. 
Δοκιμάσαμε που δοκιμάσαμε τα τελευταία χρόνια 
τόσους και τόσους, τι χάνουμε να δοκιμάσουμε ένα 
ακόμη. Τουλάχιστον εκείνοι δεν έχουν κυβερνήσει 
ποτέ, αλλά παραμένουν σταθεροί στις απόψεις 
τους. Το ίδιο όμως και ο Κυριάκος. Επτά ημέρες 
εργασία την εβδομάδα, με πάνω από οχτώ ώρες 
την ημέρα… Να κάτι νέο που θα μας «προσφέρει» 
θα μου πείτε. 

Εγώ θα σας πω ένα: είμαστε άξιοι της μοίρας 
μας! Καλή αντάμωση στις 8 Ιουλίου στο Μεσαίω-
να.  

 
Λόρδος Είρων  
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ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ 

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙ-

ΗΣΗΣ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Σ. 3 

ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΑΓΩ-

ΝΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 2019 
Σ. 6 

Το Μεγάλο Τιμητικό 

Βραβείο του Αναγνώ-

στη στον Δημήτρη 

Νόλλα 

Σ. 9 

Τα λογοτεχνικά βρα-

β ε ί α  2 0 1 9  τ ο υ 

«Αναγνώστη» – Οι νι-

κητές 

Σ. 11 

Φεστιβάλ Συνοικισμός 

2019 
Σ. 13 

Ανακρίνοντας… τον 

Θεοφάνη Παναγιωτό-

πουλο 

Σ. 18 

Το Μουσείο Ακρόπολης κλεί-

νει δέκα χρόνια λειτουργίας και 

εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες 

του στα 14.500.000 επισκεπτών, 

Ελλήνων και ξένων, που πέρα-

σαν το κατώφλι του και χάρηκαν 

τα εκθέματά του. 

 
Έκθεση φωτογραφίας 

ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. Η συμβολή 
της μαρμαροτεχνίας στην αναστή-
λωση των μνημείων της Ακρόπολης 

Τρίτη, 11 Ιουνίου, 2019 - Πέμπτη, 31 
Οκτωβρίου, 2019 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2 

 

Ο εορτασμός των 10 χρόνων λειτουργίας 

του Μουσείου Ακρόπολης 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 

 

Πλούταρχος Σ. Πάστρας 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΟΣ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

logotexnikovima@gmail.com 

 

Το Μουσείο Ακρόπολης με το νέο του ξεκίνημα πριν από 10 χρόνια 

παρουσίασε με ποικίλους τρόπους τη στενή σχέση μεταξύ των περί-

φημων γλυπτών που εκθέτει και των αρχιτεκτονικών μνημείων από 

τα οποία προέρχονται. Για αυτό με πολλή χαρά ανέλαβε να εκθέσει 

στους χώρους του με νέο ύφος τη σπουδαία φωτογραφική έκθεση 

για το έργο των μαρμαροτεχνιτών της Ακρόπολης που έστησαν 

η Επιτροπή και η Υπηρεσία Συντήρησης των Μνημείων της Α-

κρόπολης. Η έκθεση παρουσιάζεται στην Αίθουσα Περιοδικών 

Εκθέσεων στο ισόγειο του Μουσείου με ελεύθερη είσοδο.  

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ: ΑΠΟ-

ΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΙΧΝΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗ-

ΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 

Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2019, 7 μ.μ. 

Την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019, στις 7 μ.μ., το Μουσείο Ακρόπολης 

θα φιλοξενήσει τον Ιταλό καθηγητή Giovanni Verri σε μια διάλε-

ξη για την πολυχρωμία των γλυπτών του Παρθενώνα που αποτε-

λεί αντικείμενο έντονης ακαδημαϊκής έρευνας και ο δημόσιος διά-

λογος πάνω στο θέμα αυτό συνεχίζεται εδώ και δύο αιώνες μέχρι 

σήμερα.  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ - ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ 

Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2019 

Την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, στις 9 μ.μ., οι επισκέπτες του 

Μουσείου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στον προαύλιο 

χώρο μια μοναδική ορχηστρική συναυλία υπό τη διεύθυνση του 

σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου με οκταμελή ορχή-

στρα από διακεκριμένους Έλληνες σολίστ. Θα ακουστούν γνωστά 

μουσικά έργα του ιδίου, καθώς και των Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη 

Τσιτσάνη, Μάρκου Βαμβακάρη και Μάνου Χατζηδάκη. Την συγκε-

κριμένη βραδιά το Μουσείο θα λειτουργήσει με εκτεταμένο ωρά-

ριο από τις 8 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη είσοδο 

τις συγκεκριμένες ώρες. 

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2019 

Από την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, η ανασκαφή θα είναι επι-

σκέψιμη με το εισιτήριο γενικής εισόδου. Πρόκειται για ανεσκαμ-

μένη έκταση 4.000 τ.μ. με σπίτια, εργαστήρια, λουτρά και δρόμους 

μιας αρχαίας αθηναϊκής γειτονιάς με διάρκεια ζωής από τα κλασσι-

κά έως τα βυζαντινά χρόνια, σε επάλληλες φάσεις. Το εντυπωσιακό 

αρχιτεκτονικό παλίμψηστο σύντομα θα εμπλουτιστεί με έκθεση των 

πιο αντιπροσωπευτικών κινητών ευρημάτων της ανασκαφής. Αρχι-

τεκτονικά ερείπια οργανώνονται σ’ ένα μοναδικό εκθεσιακό σύνολο 

που ρίχνει φως στην καθημερινότητα μιας αρχαίας γειτονιάς κά-

τω από την Ακρόπολη. Την συγκεκριμένη μέρα, οι εκθεσιακοί χώ-

ροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί από τις 8 π.μ. έως τις 10μ.μ. 

ΝΕΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ 

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του, το 

Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τις οικογένειες με παιδιά από 8 

ετών, να ανακαλύψουν νέα μονοπάτια εξερεύνησης στους εκθεσια-

κούς χώρους του, μέσα από δύο νέα φυλλάδια εξερεύνησης στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα: 

 10 χρόνια - Μια ξεχωριστή μέρα στο Μουσείο Ακρόπολης 

 ΣΜΙΛΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ. Η συμβολή της μαρμαροτεχνίας 

στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης. 
Οι οικογένειες παραλαμβάνουν τα φυλλάδια εξερεύνησης από το 
Γραφείο Πληροφοριών τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μου-
σείου. Τα φυλλάδια εξερεύνησης δημιουργήθηκαν σε συνεργασία 
με τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντή-
ρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης 
ξεκίνησε να αποσπά τα βλέμματα του καλλιτεχνικού χώρου με τον 
«Ανάδρομο» και το Φεστιβάλ Δράμας, ενώ η πορεία του συνεχίστη-
κε με το «Zero Star Hotel» που είχε διακριθεί μέσα στις 15 καλύτε-
ρες απ' όλον τον κόσμο στο διαγωνισμό Sundance Ignite.   
Διεθνώς αναγνωρίστηκε με την ταινία του «Η σιγή των ψαριών 
όταν πεθαίνουν», η οποία βραβεύτηκε διπλά στο Φεστιβάλ της Δρά-
μας (καλύτερη ταινία νοτιοανατολικής Ευρώπης, ειδικό βραβείο ε-
πιτροπής) και στις Νύχτες Πρεμιέρας (ανδρικής ερμηνείας για τον 
Ανδρέα Κωνσταντίνου, β' καλύτερη ταινία). 
Μετά την επιτυχημένη πορεία της ταινίας του «Η σιγή των ψαριών 
όταν πεθαίνουν» που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φε-
στιβάλ του Λοκάρνο και του Σάντανς, ο Βασίλης Κεκάτος έφτασε 
στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών όπου 
αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας.  
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1. Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες διαγωνι-

ζομένων:  

 

Α) Μαθητών μέχρι 18 ετών. 
 

Ποιητικά Είδη Κατηγορίας: 
 

α. Ποίημα με ελεύθερο στίχο. 

β. Ποίημα με έμμετρο στίχο. 

γ. Χαϊκού. 

δ. Σατιρικό ποίημα. 

ε. Σονέτο. 

στ. Μουσικός στίχος (τραγούδι). 

Β) Νέων από 18 έως 30 ετών. 
 

Ποιητικά Είδη Κατηγορίας: 
 

α. Ποίημα με ελεύθερο στίχο. 

β. Ποίημα με έμμετρο στίχο. 

γ. Χαϊκού. 

δ. Σατιρικό ποίημα. 

ε. Σονέτο. 

στ. Μουσικός στίχος (τραγούδι). 
 

 

 

2ΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΙΗΣΗΣ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 
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Γ) Ενηλίκων από 31 ετών και άνω. 
 

Ποιητικά Είδη Κατηγορίας: 
 

α. Ποίημα με ελεύθερο στίχο. 

β. Ποίημα με έμμετρο στίχο. 

γ. Χαϊκού. 

δ. Σατιρικό ποίημα. 

ε. Σονέτο. 

στ. Μουσικός στίχος (τραγούδι). 
 

2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σ’ ένα ή 

σε δύο ή σε όσα θέλουν ή και σε όλα τα ποιητικά εί-

δη της κατηγορίας που ανήκουν, όμως, με μόνο ένα έργο 

σε καθ' ένα είδος από αυτά. 

 

3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τα 

έργα τους θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να έχουν τις 

εξής προδιαγραφές-κανόνες: 

 

α. Τα ποιήματα όλων των κατηγοριών -εκτός των χαϊκού- 

να μην ξεπερνούν τους 35 στίχους. 

 

β. Τα ποιήματα χαϊκού θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή: 

ο πρώτος στίχος να είναι πεντασύλλαβος, ο δεύτερος στί-

χος επτασύλλαβος και ο τρίτος πεντασύλλαβος. Τα ποιήμα-

τα χαϊκού έχουν ακριβώς τρεις μόνο στίχους.  

 

4. Τα έργα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα όλα με το ίδιο 

ψευδώνυμο. 

 

5. Τα έργα πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο word μόνο μέ-

σω email στο: kefalos.diagonismoi@gmail.com με 

ένδειξη στο θέμα: «ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ» και την αντίστοιχη κατηγορία 

στην οποία συμμετέχουν: «Μαθητών έως 18 ε-

τών» ή «Νέων από 18 έως 30 ετών» ή «Ενηλίκων από 31 

ετών και άνω». Επίσης, να επισυνάψετε ένα δεύτερο αρ-

χείο word, με τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

(Ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός 

τηλεφώνου). Απαραίτητο είναι ν' αναφέρεται και το ποι-

ητικό είδος του κάθε ποιήματος. 

 

6. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 5η Ιουνίου 

2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

7. Τα έργα θα κριθούν από μία κριτική επιτροπή, η οποία 

θα είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες διαγωνιζομένων. Η 

κριτική επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 

-Μιλτιάδης Ντόβας - Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων, Λογοτέχνης 

-Σμαραγδή Μητροπούλου - Καθηγήτρια Μέσης Εκπαί-

δευσης, Λογοτέχνιδα 

-Έλενα Λιάτου - Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Ραδιοφωνι-

κός Παραγωγός, Εικονογράφος 

-Νίκη Σκουτέρη - Εκπαιδευτικός, Λογοτέχνιδα 

-Βασίλης Φλαμπουράρης - Ποιητής, Ιατρός 

-Χρίστος Τσιαήλης – Καθηγητής Αγγλικών, Λογοτέχνης 

-Μαρία Ανδρεαδέλλη – Καθηγήτρια Αγγλικών, Λογοτέ-

χνης, Μεταφράστρια 

-Ειρήνη Μαθιουδάκη - Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος 

Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης, Λογοτέχνιδα 

 

8. Στην Κατηγορία Μαθητών έως 18 ετών θα απονεμη-

θούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεία στους 

τρεις πρώτους, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις στους υ-

πόλοιπους διακριθέντες. Επίσης, όλοι οι μη διακριθέντες 

συμμετέχοντες θα λάβουν Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετο-

χής, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ως επιβράβευ-

ση για τη συμβολή τους στη λογοτεχνία, αρκεί το έργο ή 

τα έργα που θα μας στείλουν να τηρούν τους κανόνες-

προδιαγραφές που θέσαμε παραπάνω. 

 

9. Στην Κατηγορία Νέων από 18 έως 30 ετών θα απονε-

μηθούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεία 

στους τρεις πρώτους, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις 

στους υπόλοιπους διακριθέντες. Επίσης, όλοι οι μη διακρι-

θέντες συμμετέχοντες θα λάβουν Τιμητικό Δίπλωμα Συμ-

μετοχής, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ως επι-

βράβευση για τη συμβολή τους στη λογοτεχνία, αρκεί το 

έργο ή τα έργα που θα μας στείλουν να τηρούν τους κανό-

νες-προδιαγραφές που θέσαμε παραπάνω. 

 

10. Στην Κατηγορία Ενηλίκων από 31 ετών και άνω θα 

απονεμηθούν στους διακριθέντες του κάθε είδους: Βραβεί-

α στους τρεις πρώτους, Έπαινοι και Τιμητικές Διακρίσεις 

στους υπόλοιπους διακριθέντες. Επίσης, όλοι οι μη διακρι-

θέντες συμμετέχοντες θα λάβουν Τιμητικό Δίπλωμα Συμ-

μετοχής, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ως επι-

βράβευση για τη συμβολή τους στη λογοτεχνία, αρκεί το 

έργο ή τα έργα που θα μας στείλουν να τηρούν τους κανό-

νες-προδιαγραφές που θέσαμε παραπάνω. 

 

11. Τα αποτελέσματα του «2ου Πανελλήνιου Διαγωνι-

σμού Ποίησης ΚΕΦΑΛΟΣ» θ' ανακοινωθούν το Μάρτιο 

του 2020.  

 

12. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 

το Μάρτιο του 2020, σε ειδική εκδήλωση, όπου θα απονε-

μηθούν τα Βραβεία, οι Έπαινοι, οι Τιμητικές Διακρίσεις 

και τα Τιμητικά Διπλώματα Συμμετοχής. 

 

13. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Θα 

εκδοθούν δύο έντυπες και καλαίσθητες Ανθολογίες του Δι-

αγωνισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΟΣ - ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
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.Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και 

Επιστημών Ελλάδος προκηρύσσει τον 8ο Διεθνή 

Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019, με λήξη την 30η 

Ιουνίου 2019. 

Ο διαγωνισμός για το τρέχον έτος, περιλαμβάνει 

τα εξής είδη του λόγου: Διήγημα, Νουβέλα, Ποί-

ηση, Παιδικό παραμύθι, Παιδικό – νεανικό διή-

γημα. 

Η κρίση των έργων θα γίνει από κριτική επιτρο-

πή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ομίλου και α-

ποτελείται από διακεκριμένους λογοτέχνες και 

συγγραφείς. Για λόγους διασφάλισης της αντι-

κειμενικότητας του διαγωνισμού, τα μέλη της 

επιτροπής θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση 

των αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοι-

νωθούν στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα του 

Ομίλου, καθώς και στις σελίδες του στο face-

book, μετά την τελετή απονομής των βραβείων, 

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Νοέμ-

βριο του 2019 και στην οποία θα αποδοθούν τα 

βραβεία στους διακριθέντες και τ’ αναμνηστικά 

διπλώματα στους λοιπούς συμμετέχοντες.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στη 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. Εξαιρούνται τα μέλη της 

κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους 

μέχρι και Β’ βαθμού. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος 

σε περισσότερες από μία (1) κατηγορίες, με ένα 

αδημοσίευτο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή 

(βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο) έργο 

ανά κατηγορία, τηρώντας για κάθε συμμετοχή 

ξεχωριστά, τους όρους που ακολουθούν και ανα-

φέρονται αναλυτικά στις κατηγορίες (π.χ. υπο-

ψηφιότητα σε 3 κατηγορίες, 3 φάκελλοι, 3 κατα-

θέσεις συμμετοχής). 

Τα έργα (όλων των κατηγοριών), θα είναι γραμ-

μένα απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα και όχι 

σε κάποια τοπική διάλεκτο ή άλλη ξένη γλώσσα. 

Επιτρέπεται να υπάρχουν λίγες λέξεις, τοπικής 

διαλέκτου ή ξένες, αν το απαιτεί το έργο, αλλά 

θα υπάρχει απαραίτητα και σημείωση με επεξή-

γησή τους. 

Με την αποστολή του έργου, ο διαγωνιζόμενος 

αποδέχεται πως το έργο του θα τεθεί υπό αξιο-

λόγηση. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους 

όρους του διαγωνισμού και αποδέχονται την α-

πόφαση της κριτικής επιτροπής, η οποία είναι 

οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Η βαθμολογία θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά 

(χωρίς από κοινού συζήτηση) από τα μέλη της 

κριτικής επιτροπής με πρώτη ιδιότητα, αυτή του 

αναγνώστη. Οι βαθμολογίες θα είναι ισότιμες, ο 

μέσος όρος θα υπολογιστεί με ίση συμμετοχή 

κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγο-

ρία συμμετοχής. Για να προκύψει βαθμολόγηση 

για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές να ξεπερ-

νούν τις 10 στη συγκεκριμένη κατηγορία. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο 

έπαινοι συμμετοχής. 

Τα έργα που θα διακριθούν, θα δημοσιευθούν 

στην εφημερίδα του Ομίλου, εφόσον το επιθυ-

μούν οι δημιουργοί, συνοδευόμενα από μία φω-

τογραφία τους και ένα μικρό βιογραφικό τους 

(αρχής γενομένης από το τεύχος Ιανουαρίου 

2020). 

Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληρεί όλους ανε-

ξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού (γενικούς 

και ειδικούς ανά κατηγορία), θα αποκλείεται, 

χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζομένου. 

Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, 

δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα 

θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμoύ. 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων 

ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύ-

εται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

  

Β. ΕΙΔIΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

Β.1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑ-

ΤΟΣ 2019  

 

Θέμα: ελεύθερο (περιλαμβάνεται και το ταξιδιω-

τικό διήγημα). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στην 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. 

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 

20 €. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με 

ένα μόνο αδημοσίευτο διήγημα. Η έκταση του 

διηγήματος δε θα υπερβαίνει τις έξι (6) τυπωμέ-

νες σελίδες Α4 Η/Υ, με σωστή ορθογραφία και 

σημεία στίξεως. Η γραμματοσειρά που θα χρη-

σιμοποιηθεί, θα είναι Arial με μέγεθος 12. 

Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλο-

γραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα με 

το ψευδώνυμο στο επάνω δεξί μέρος της σελί-

δας. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο 

φάκελο τα 5 αντίτυπα με φωτοτυπία της απόδει-

ξης κατάθεσης (στην οποία θα έχουν σβήσει τα 

στοιχεία καταθέτη και τηλέφωνο) και μαζί ένα 

μικρότερο ΚΛΕΙΣΤΟ φάκελο με γραμμένο απ’ 

έξω το ψευδώνυμό τους και μέσα θα υπάρχουν 

τα εξής προσωπικά τους στοιχεία 

(δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα): Ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομι-

κός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-

mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο. 

 

Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με α-

πλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυν-

ση: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟ-

ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 

 

176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ 

 

Με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό διηγήματος 

 

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το 

ψευδώνυμο. 

 

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώ-

σεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κλπ) 

συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον 

διαγωνισμό. 

 

Για τη συμμετοχή θα καταβληθεί το ποσό των 

20€ στον κάτωθι λογαριασμό: 

 

EUROBANK 

 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ:  0026.0400.14.0200210014 

 

ΙΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Στην αιτιολογία θα αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗ-

ΤΩΣ: το ψευδώνυμό σας – Διαγωνισμός διηγή-

ματος. 

 

Τυχόν τραπεζικά έξοδα, βαρύνουν τον αποστο-

λέα – καταθέτη και όχι τον Όμιλο. 

 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων 

ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύ-

εται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Β.2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΥΒΕΛΑΣ 

2019 

 

Θέμα: ελεύθερο. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στην 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. 

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 

20 €. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με 

μία μόνο αδημοσίευτη νουβέλα. Η έκταση της 

νουβέλας δε θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) τυπω-

μένες σελίδες Α4 Η/Υ με σωστή ορθογραφία και 

σημεία στίξεως. Η γραμματοσειρά που θα χρη-

σιμοποιηθεί, θα είναι Arial με μέγεθος 12. 

Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλο-

γραφημένα αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα με 

το ψευδώνυμο στο επάνω δεξί μέρος της σελί-

δας. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο 

φάκελο τα 5 αντίτυπα με φωτοτυπία της απόδει-

ξης κατάθεσης (στην οποία θα έχουν σβήσει τα 

στοιχεία καταθέτη και τηλέφωνο) και μαζί ένα 

μικρότερο ΚΛΕΙΣΤΟ φάκελο με γραμμένο απ’ 

έξω το ψευδώνυμό τους και μέσα θα υπάρχουν 

τα εξής προσωπικά τους στοιχεία 

(δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα):  Ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομι-

κός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-

mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο. 

Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με α-

πλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυν-

ση: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟ-

ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 

176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ 

Με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό  νουβέλας 

 

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το 

ψευδώνυμο. 

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώ-

σεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κλπ) 

συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον 

διαγωνισμό. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019 ΓΙΑ 

ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Για τη συμμετοχή θα καταβληθεί το ποσό των 

20€ στον κάτωθι λογαριασμό: 

 

EUROBANK 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ:  0026.0400.14.0200210014 

ΙΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Στην αιτιολογία θα αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗ-

ΤΩΣ: το ψευδώνυμό σας – Διαγωνισμός νουβέ-

λας. 

Τυχόν τραπεζικά έξοδα, βαρύνουν τον αποστο-

λέα – καταθέτη και όχι τον Όμιλο. 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων 

ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύ-

εται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Β.3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

2019 

 

Θέμα: ελεύθερο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στην 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. 

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 

20 €. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με 

ένα ποίημα, αδημοσίευτο, το οποίο δε θα υπερ-

βαίνει τους 40 στίχους. Κάθε έργο θα σταλεί σε 

πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με το 

ψευδώνυμο στο επάνω δεξί μέρος της σελίδας, 

γραμματοσειρά Arial μέγεθος 12, με σωστή ορ-

θογραφία και σημεία στίξεως. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο 

φάκελο τα 5 αντίτυπα με φωτοτυπία της απόδει-

ξης κατάθεσης (στην οποία θα έχουν σβήσει τα 

στοιχεία καταθέτη και τηλέφωνο) και μαζί ένα 

μικρότερο ΚΛΕΙΣΤΟ φάκελο με γραμμένο απ’ 

έξω το ψευδώνυμό τους και μέσα θα υπάρχουν 

τα εξής προσωπικά τους στοιχεία 

(δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα): Ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομι-

κός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-

mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο. 

Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με α-

πλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυν-

ση: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟ-

ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 

17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ 

Με την ένδειξη: Για το διαγωνισμό ποίησης 

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το 

ψευδώνυμο. 

 

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώ-

σεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κλπ) 

συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον 

διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή θα καταβληθεί το ποσό των 

20€ στον κάτωθι λογαριασμό: 

 

EUROBANK 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ:  0026.0400.14.0200210014 

ΙΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Στην αιτιολογία θα αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗ-

ΤΩΣ: το ψευδώνυμό σας – Διαγωνισμός ποίη-

σης. 

Τυχόν τραπεζικά έξοδα, βαρύνουν τον αποστο-

λέα – καταθέτη και όχι τον Όμιλο. 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων 

ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύ-

εται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Β.4.ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 2019 

Θέμα: ελεύθερο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στην 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. 

Ως δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 

20 €. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με 

ένα παραμύθι, αδημοσίευτο, το οποίο δε θα υ-

περβαίνει τις έξι (6) σελίδες. Κάθε έργο υποβάλ-

λεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, 

σελιδωμένα και δεμένα με το ψευδώνυμο στο 

επάνω δεξί μέρος της σελίδας, γραμματοσειρά 

Arial μέγεθος 12, με σωστή ορθογραφία και ση-

μεία στίξεως. Στην πρώτη σελίδα/εξώφυλλο του 

έργου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, το 

ψευδώνυμο του δημιουργού και η ηλικιακή ομά-

δα στην οποία απευθύνεται (π.χ 3-5 ετών, 5-7 

ετών κλπ). 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο 

φάκελο τα 5 αντίτυπα με φωτοτυπία της απόδει-

ξης κατάθεσης (στην οποία θα έχουν σβήσει τα 

στοιχεία καταθέτη και τηλέφωνο) και μαζί ένα 

μικρότερο ΚΛΕΙΣΤΟ φάκελο με γραμμένο απ’ 

έξω το ψευδώνυμό τους και μέσα θα υπάρχουν 

τα εξής προσωπικά τους στοιχεία 

(δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα): Ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομι-

κός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-

mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο. 

Τα έργα  θα υποβάλλονται ταχυδρομικώς  (με 

απλό ταχυδρομείο και όχι συστημένα) στην 

διεύθυνση 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟ-

ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 

17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ 

Με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό παραμυθιού 

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το 

ψευδώνυμο. 

 

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώ-

σεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κλπ) 

συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον 

διαγωνισμό. 

 

Για τη συμμετοχή θα καταβληθεί το ποσό των 

20€ στον κάτωθι λογαριασμό: 

 

EUROBANK 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ:  0026.0400.14.0200210014 

ΙΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Στην αιτιολογία θα αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗ-

ΤΩΣ: το ψευδώνυμό σας – Διαγωνισμός παιδι-

κού παραμυθιού. 

Τυχόν τραπεζικά έξοδα, βαρύνουν τον αποστο-

λέα – καταθέτη και όχι τον Όμιλο. 

Τελευταία μέρα υποβολής των έργων ορίζεται  η 

30η Ιουνίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυ-

δρομείου). 

 

Β.5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ – 

ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 2019 

Θέμα: ελεύθερο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

ενήλικες, άνω των 18 ετών, που γράφουν στην 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν στην Ελ-

λάδα ή το εξωτερικό. 

Σαν δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσόν 

των 20 €. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με 

ένα μόνο διήγημα αδημοσίευτο, η έκταση του 

οποίου δε θα υπερβαίνει τις έξι (6) τυπωμένες 

σελίδες Α4 Η/Υ, με σωστή ορθογραφία και ση-

μεία στίξεως. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμο-

ποιηθεί, θα είναι Arial με μέγεθος 12. Κάθε έργο 

υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα 

αντίτυπα, σελιδωμένα και δεμένα με το ψευδώ-

νυμο στο επάνω δεξί μέρος της σελίδας. Στην 

πρώτη σελίδα/εξώφυλλο του έργου θα αναγρά-

φεται ο τίτλος του έργου, το ψευδώνυμο του δη-

μιουργού και η ηλικιακή ομάδα στην οποία α-

πευθύνεται. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εσωκλείσουν σε μεγάλο 

φάκελο τα 5 αντίτυπα με φωτοτυπία της απόδει-

ξης κατάθεσης (στην οποία θα έχουν σβήσει τα 

στοιχεία καταθέτη και τηλέφωνο) και μαζί ένα 

μικρότερο ΚΛΕΙΣΤΟ φάκελο με γραμμένο απ’ 

έξω το ψευδώνυμό τους και μέσα θα υπάρχουν 

τα εξής προσωπικά τους στοιχεία 

(δακτυλογραφημένα και όχι χειρόγραφα): Ονο-

ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομι-

κός κώδικας, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), e-

mail, τίτλος του έργου και το ψευδώνυμο. 

Τα έργα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά, με α-

πλή επιστολή και όχι συστημένη, στη διεύθυν-

ση: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ, ΛΟ-

ΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156 

176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ 

Με την ένδειξη: Για τον διαγωνισμό παιδικού – 

νεανικού διηγήματος 

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το 

ψευδώνυμο. 

Οποιεσδήποτε ενδείξεις που αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα του συγγραφέα (χειρόγραφες σημειώ-

σεις, διορθώσεις, διεύθυνση αποστολέα κλπ) 

συνεπάγονται αποκλεισμό του έργου από τον 

διαγωνισμό. 

 

Για τη συμμετοχή θα καταβληθεί το ποσό των 

20€ στον κάτωθι λογαριασμό: 

EUROBANK 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ/ΜΟΥ:  0026.0400.14.0200210014 

ΙΒΑΝ: GR7202604000000140200210014 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΤΕΧΝΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Στην αιτιολογία θα αναφέρεται ΑΠΑΡΑΙΤΗ-

ΤΩΣ: το ψευδώνυμό σας – Διαγωνισμός παιδι-

κού διηγήματος. 

Τυχόν τραπεζικά έξοδα, βαρύνουν τον αποστο-

λέα – καταθέτη και όχι τον Όμιλο. 

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων 

ορίζεται η 30η Ιουνίου 2019, η οποία αποδεικνύ-

εται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

Για τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λό-

γου και Επιστημών Ελλάδος 

 

Η Πρόεδρος: Δέσποινα (Νίνα) Διακοβασίλη 

 

O Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Πολλάτος 
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Το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο του Αναγνώστη στον  

Δημήτρη Νόλλα 

Το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο του Αναγνώστη απονέμεται φέ-

τος στον συγγραφέα Δημήτρη Νόλλα  για το σύνολο του έργου 

του. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα το πρωί 

στην Athensvoice radio και στον δημοσιογράφο Μάκη Προβα-

τά  αισθάνεται χαρούμενος γι αυτή την τιμή αν και θεωρεί ποτέ 

κανένα βραβείο δεν του «πήρε τα μυαλά «. Αγαπάει εξίσου όλα 

του τα βιβλία, το καθένα σημαίνει κάτι ιδιαίτερο γι αυτόν. Ο 

ίδιος εξομολογήθηκε ότι θεωρεί κομβική στιγμή για την Ελλά-

δα το 1949, όταν απεφεύχθη μια τυραννία 40 ετών. Για την 

ταυτότητα του έλληνα δέχεται ότι είναι διαφέρει από αυτήν του 

μέσου δυτικού ευρωπαίου αλλά παραμένει ενδιαφέρουσα. Συ-

νεχίζει να γράφει και πρέπει να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο 

του. 

Ο Δημήτρης Α. Νόλλας γεννήθηκε το 1940 στην Αδριανή 

Δράμας από γονείς Ηπειρώτες. Η οικογένεια του εκτοπίστηκε 

από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής και εγκαταστάθηκαν 

στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε στην Αθήνα και την Φραν-

κφούρτη νομικά και κοινωνιολογία, χωρίς να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του καθώς η χρεοκοπία της οικογενειακής επιχείρη-

σης, απ’ την οποία αντλούσε το εισόδημά του, τον υποχρέωσε 

να οδηγηθεί αρκετά νωρίς στην βιοπάλη. Έκτοτε έζησε και ερ-

γάστηκε για μεγάλα διαστήματα στην πάλαι ποτέ Δ. Ευρώπη 

(1962-1975). Έγραψε και ραδιοσκηνοθέτησε παιδικές εκπο-

μπές για το ραδιόφωνο και σκηνοθέτησε για την κρατική τη-

λ εό ρασ η  εν η μερω τ ικ έ ς  ε κπο μπ έ ς  ( 1975 -97 ) . 

Δίδαξε τεχνική σεναρίου στο τμήμα επικοινωνίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου (1993-95). 

Στην δεκαετία του ’80 συνεργάστηκε σε σενάρια κινηματο-

γραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών με τους σκηνοθέτες 

Χατζή, Παναγιωτόπουλο, Αγγελόπουλο, Σμαραγδή, Λαμπρινό 

και Βούλγαρη. Μεταξύ 2004-2007 διετέλεσε πρόεδρος του 

Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. 

Τα τελευταία βιβλία του αποτελούν μια τριλογία (Ο κήπος 

στις φλόγες,  Μάρμαρα στη μέση, Ταξίδι στην Ελλάδα) που α-

φορούν την διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Με αφορμή 

της ολοκλήρωση της Τριλογίας με το «Ο κήπος στις φλόγες» 

ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου έχει γράψει χαρακτηριστικά : 

«Βασισμένος σε μιαν έκκεντρη πλοκή και σε έναν πολυμελή 

θίασο προσώπων τα οποία η αφήγηση φωτίζει μόνο για λίγο 

κάθε φορά, προλαβαίνοντας παρ’ όλα αυτά να μοιράσει ρόλους 

και να σκιαγραφήσει χαρακτήρες, ο Νόλλας ολοκληρώνει την 

τριλογία του με ένα ορατόριο για την κρίση. Ενα ορατόριο 

όπου τη θέση των παραδεδομένων θρησκευτικών αναφορών θα 

καταλάβει η αποκαλυψιακή σκηνή του τέλους με μια πελώρια 

φωτιά η οποία κατατρώγει δικαίους και αδίκους. Οπως και με 

τα δύο πρώτα βιβλία της τριλογίας του, ο Νόλλας δεν θέλει να 

ηθικολογήσει για τα κοινωνικά ημαρτημένα που βασανίζουν 

τους πρωταγωνιστές του. Ετσι, μολονότι γειωμένος στο καυτό 

παρόν, θα ανατρέξει, έστω και διαμέσου στιγμιαίων αναφορών, 

από τη μια μεριά στο ιστορικό παρελθόν που ζωντανεύει με 

το Ταξίδι στην Ελλάδα (ο διαιρεμένος μετεμφυλιακός κόσμος) 

και από την άλλη στην Ευρώπη του τέλους του 20ού αιώνα που 

εικονογραφεί με τα Μάρμαρα στη μέση (η εποχή του άκρατου 

πλουτισμού)». 

Oanagnostis.gr 
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4ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης "Κ. Π. Καβάφης" 2019: 

Αποτελέσματα Προκριματικής Φάσης 

(Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη) 

 

Μέχρι στιγμής στην τελική φάση του διαγωνισμού προκρί-

θηκαν οι ποιητές: 

 

Χρίστος Tσιαήλης (Λευκωσία, Κύπρος) 

 

Απόστολος Παπαδημητρίου (Ν. Πέραμος) 

Ιουλία Βασιλέα - Παχνιώτου (Λεμεσός, Κύπρος) 

 

Ελένη Οικονόμου (Βόλος) 

 

Παντελής Τσιμπισκάκης (Θεσσαλονίκη) 

  

Αποτελέσματα 24ου πανελλήνιου 

ποιητικού διαγωνισμού της “Τέχνης” 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Πρώτο Βραβείο: Ελένη Βελέντζα από την Χαλκίδα 

Δεύτερο Βραβείο: Αλέξανδρος Βαναργιώτης από τα Τρί-

καλα 

Τρίτο Βραβείο: Κώστας Αγοράκης από την Θεσσαλονίκη 

 

ΕΠΑΙΝΟΙ 

Ισότιμα αποφασίσθηκε να δοθούν και δύο έπαινοι 

1. Ελευθέριος Κορυφίδης από την Βέροια 

2. Γιάννος Λαμπής από την Κύπρο 

19η ποιητική 

αγρυπνία, Λιλή 

Ντίνα, Κωστής 

Τριανταφύλλου, 

ΠΥΛΗ 82 

Η ομάδα "ποίηση στην εποχή της 

εκποίησης" συνεχίζει και αυτή την 

Τετάρτη τις ποιητικές αγρυπνίες, 

ένα θεσμό που διανύει τον τέταρτο 

χρόνο του. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, 

στις 9:00μμ, θα γίνει η 19η φετινή 

ποιητική αγρυπνία στη δροσερή αυ-

λή της "Πύλης 82", Κεραμεικού 82, 

στον Κεραμεικό. Θα παρουσιάσουν 

ποιήματά τους η Λιλή Ντίνα και ο 

Κωστής Τριανταφύλλου. Στον 

άμβωνα ο Αλέξης Δάρας. Στο υπε-

ρώο των ακουστικών μέσων και στα 

καύσιμα ο Αλβέρτος. Όσοι πιστοί 

και άπιστοι προσέλθετε. Μπορείτε 

να φέρετε και ποιήματα μαζί σας, 

δικά σας ή άλλων, γιατί όσο βαθύτε-

ρα μπαίνουμε στην ποίηση τόσο το 

πράγμα ανοίγει...  

Η Εκδήλωση του EARTH PLT 

FESTIVAL ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

►Με αφορμή τον εορτασμό της ``Παγκόσμιας Ημέρας Περι-

βάλλοντος``,το EARTH PLT Festival, πραγματοποιήθηκε στον 

αριστοκρατικό χώρο της Gallery ΕΛ. - Παύλου Μελά 22, 1ος 

όροφος, (10μέτρα από Τσιμισκή - Διαγώνιος) -Θεσσαλονίκη 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ, όπου απολαύσαμε Απαγγελίες Ποιη-

μάτων και κείμενα από τους βραβευμένους Ποιητές: Όλγα Αχει-

μάστου,\ 

Λευτέρης Μουφτόγλου, Ειρήνη Σουλούνια, Lena Kyropoulos, 

κ.ά. 

● Τιμητική παρουσίαση των εκδόσεων ΓΡΑΦΗΜΑ, με τη προ-

σωπική παρουσία του εκδότη Γιάννη Τσαχουρίδη  
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Τα λογοτεχνικά βραβεία 2019 του «Αναγνώστη» – Οι νικητές 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Γιώργος Συμπάρδης, Αδέλφια, Μεταίχμιο 

 ΔΙΗΓΗΜΑ – ΝΟΥΒΕΛΑ 

Δήμητρα Κολλιάκου, Αλφαβητάρι εντόμων, Πατάκης 

 ΠΟΙΗΣΗ 

Χάρης Βλαβιανός, Αυτοπροσωπογραφία του λευκού, Πατάκης 

 ΔΟΚΙΜΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ   

Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Ρωμαίικος Συβολι-

σμός»,Διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης και ευρωπαϊ-

κής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο ή Θέατρο και εθνική 

ταυτότητα στην Ελλάδα, ΠΕΚ 

 ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

Άκης Παραφέλας , Παρασημαντική, Θράκα 

 ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ 

Νατάσα Σίδερη, Κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί, Μωβ Σκίουρος 

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 Βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση 

 Αγαθή Δημητρούκα, Αν, εικονογράφηση Tassies, Καλειδο-

σκόπιο. 

 Λογοτεχνικό Βιβλίο για παιδιά 

 Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Σαλιγκάρι και φεγγά-

ρι, εικονογράφηση Μαριλένα Μελισσηνού, Καλειδοσκόπιο. 

 Λογοτεχνικό Βιβλίο για εφήβους 

  

Βασίλης Παπαθεοδώρου, Τη νύχτα που έσβησαν τ’ αστέρια, 

Καστανιώτης. 

 Βιβλίο Γνώσεων 

 Ελένη Γερουλάνου, Ένας αρκούδος μια φορά, εικονογράφηση 

Ίρις Σαμαρτζή, Πατάκης. 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 Γιάννης Κόκκωνας, Έγρεο, φίλα μάτερ, Προσωποποιήσεις της 

Ελλάδας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ΜΙΕΤ 

 Αναλυτικά οι βραχείες λίστες με τα υποψήφια βιβλία ήταν: 

 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Κώστας Ακρίβος, Γάλα μαγνησίας, Μεταίχμιο 

Μαρία Γαβαλά, Κόκκινος σταυρός, Πόλις 

Τάκης Θεοδωρόπουλος, Σελάνα, Μεταίχμιο 

Κώστας Κατσουλάρης, Στο στήθος μέσα χάλκινη καρδιά,  Με-

ταίχμιο 

Αμάντα Μιχαλοπούλου, Μπαρόκ, Καστανιώτης 

Μιχάλης Μοδινός, Το πλέγμα,  Καστανιώτης 

Αλέξης Πανσέληνος, Ελαφρά ελληνικά τραγούδια, Μεταίχμιο 

Γιάννης Παπαγιάννης, Ο άνδρας  που γεννήθηκε με τον Ελευ-

θέριο Βενιζέλο,Διάπλαση 

Βασιλική Πέτσα, Το δέντρο της υπακοής, Πόλις 

Γιώργος Συμπαρδης, Αδέλφια, Μεταίχμιο 

 ΔΙΗΓΗΜΑ – ΝΟΥΒΕΛΑ 

Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου, Πα-

τάκης 

Σταύρος Ζουμπουλάκης, Στ’ αμπέλια, Πόλις 

Δήμητρα Κολλιάκου, Αλφαβητάρι εντόμων, Πατάκης 

Δημήτρης Κανελλόπουλος, Ο θάνατος του Αστρίτη και άλλες 

ιστορίες, Κίχλη 

Αρετή Καράμπελα, Μελανά όπως τα μούρα, Θράκα 

Αχιλλέας Κυριακίδης, Το μουσείο των τύψεων, Πατάκης 

Αντώνης Νικολής, Το γυμναστήριο, Ποταμός 

Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Λεωφορείο 19 στάσεις, Πατάκης 

Μαρία Στασινοπούλου, Χαμηλή βλάστηση Θάμνοι, πόες και 

μπονζάι, Κίχλη 

Βίκυ Τσελεπίδου, Φιλελλήνων, Νεφέλη 

 ΠΟΙΗΣΗ 

Κατερίνα Αυγέρη, Μονά παπούτσια περιπάτου, Γκοβόστης 

Γιώργος Βέλτσος, Λευκή Ελλάδα, Περισπωμένη 

Χάρης Βλαβιανός, Αυτοπροσωπογραφία του λευκού, Πατάκης 

Ηλίας Γκρης, Σαν άλλος Οιδίποδας, Γκοβόστης 

Ιωάννης Ιωαννίδης, Μετά τα αφύσικα. Κέδρος 

Κώστας Καναβούρης, Αποθήκη καταλοίπων ηδονής, Μελάνι 

Δημήτρης Κοσμόπουλος, Θέριστρον, Κέδρος 

Όλγα Παπακώστα, Μεταμορφώ(θ)εις, Πατάκης 

Αγγελική Πεχλιβάνη, Πεζή οχούμενη, Κίχλη 

Μαρία Τοπάλη, Μαζί τ΄ακούγαμε, Πατάκης 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ   

Πέρσα Αποστολή, Το πικαρικό μυθιστόρημα και η παρουσία 

του στον ελληνικό 19ο αιώνα: Από τον “Ερμήλο” (1817) ώς την 

“Πάπισσα Ιωάννα” (1866), Άρτεμις 

Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κά-

λας, Αρμός 

Θάλεια Ιερωνυμάκη, Η νεοελληνική ωδή έως το 1880: Ιστορι-

κή διαμόρφωση και θεωρία του είδους, Σμίλη 

Γιάννης Κοκκωνάς, Έγρεο, Φίλα Μάτερ, Προσωποποιήσεις 

της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ΜΙΕΤ 

Γιάννης Ξούριας, Ανεβαίνοντας τον Ελικώνα, Για την ποίηση 

του γένους την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού, Gutenberg 

Βάλτερ Πούχνερ, Ο Κόμπος και το νήμα: Στα δίχτυα της ιστο-

ρικής αναζήτησης: Μελέτες για το θέατρο και τη λογοτεχνία, Η-

ρόδοτος 

Αλεξάνδρα Σαμουήλ, “Πάντα αριθμώ διέταξας”: Αναλογία, 

αριθμολογία και ποίηση, Μελάνι 

Νικήτας Σινιόσογλου, Μαύρες διαθήκες: Δοκίμιο για τα όρια 

της ημερολογιακής γραφής, Κίχλη 

Πόλυ Χατζημανωλάκη, “Βωβόν ξύλον”, Αλέξανδρος Παπαδι-

αμάντης, Κατάθεση ερευνητικής ανάγνωσης, Εύμαρος 

Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Ρωμαίικος Συβολι-

σμός»,Διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης και ευρωπαϊ-

κής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο ή Θέατρο και εθνική 

ταυτότητα στην Ελλάδα, ΠΕΚ 

  

ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

Βικτωρία Γεροντάσιου, Μικρές καταιγίδες, Θράκα 

Νάντια Δουλαβέρα, Μεσοτοιχία, Μελάνι 
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Χρήστος Μαρτίνης, Το ξένο φως, Υποκείμενο 

Εύη Μαυρομμάτη, Όχι τα λόγια, Ροές 

Έλια Οικονομίδου, Κήπος οριστικά, Περισπωμένη 

Άκης Παραφέλας , Παρασημαντική, Θράκα 

Χρήστος Σιορίκης, Η πρώτη φορά, Αντίποδες 

 ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ 

Σοφία Αλεξανιάν, Η ζωή αύριο, η ζωή χθες, Κέδρος 

Ελένη Γιαννάτου, Κύριος Πηνελόπη, Κίχλη 

Έλενα Γκιβίση, Ρήγματα, Κέδρος 

Νικήτας Παπακώστας, Καληνύχτα καλούδια μου, Δώμα 

Μαριαλένα Σεμιτέκολου, Οι Κυριακές, το καλοκαίρι, Ίκαρος 

Κώστας Σιαφάκας, Αντανάκλαση, Σμίλη 

Νατάσα Σίδερη, Κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί, Μωβ Σκίουρος 

Ηρώ Σκάρου, Μια χαρά είναι, Γκοβόστης 

Αλίκη Στελλάτου, Γάτα στον κήπο, Κίχλη 

Ελένη Στελλάτου, Το κόκκινο και το άσπρο, Πόλις 

ΒΡΑΧΕΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  2019 

 

Βραβείο Παιδικού Βιβλίου με εικονογράφηση 

Αγαθή Δημητρούκα, Αν, εικονογράφηση Tassies, Καλειδοσκό-

πιο. 

Πέρσα Ζαχαριά, Η φάλαινα, το αγόρι και η θάλασσα ανάμεσά 

τους,Καλειδοσκόπιο. 

Ξένια Καλογεροπούλου, Αγγελίνα, εικονογράφηση Daniel 

Egneus, Μάρτης. 

Σοφία Πανίδου, Ζαχρά και Νικόλας: οι ιστορίες 

τους, εικονογράφηση Mariona Cabassa, Παπαδόπουλος. 

Αντώνης Παπαθεοδούλου, Στα κύματα της Έλλης, εικονογρά-

φηση Ίρις Σαμαρτζή, Παπαδόπουλος. 

  

Λογοτεχνικό Βιβλίο για παιδιά 

Άντρη Αντωνίου, Πού πήγε το γέλιο σου Ορσαλία;, Πατάκης. 

Γεωργία Γαλανοπούλου, Οι ψηλοκάραβοι, εικονογράφηση 

Κατερίνα Χαδουλού, Πατάκης. 

Φώτης Δούσος, Παβ, ο φάλτσος τζίτζικας και η περιπέτεια με 

τα τυφλά μυρμήγκια,εικονογράφηση Αγγελική Μπόζου, Μικρή 

Σελήνη. 

Γιώργος Χατζόπουλος, Νι Πι ο τελευταίος πειρατής του Αιγαί-

ου και το νερό της ζωής, Πατάκης. 

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Σαλιγκάρι και φεγγά-

ρι, εικονογράφηση Μαριλένα Μελισσηνού, Καλειδοσκόπιο. 

  

Λογοτεχνικό Βιβλίο για εφήβους 

Μαρούλα Κλιάφα, Η ιστορία ενός νεαρού gamer, Πατάκης. 

Θοδωρής Κούκιας, Ο πυροβάτης των αστεριών, Κέδρος. 

Γιώργος Παναγιωτάκης, Λέσχη αλλόκοτων πλασμάτων, Η δο-

κιμασία, Πατάκης. 

Βασίλης Παπαθεοδώρου, Τη νύχτα που έσβησαν τ’ αστέρια, 

Καστανιώτης. 

Τούλα Τίγκα, Τ’ άλλο μισό του κόσμου, Πατάκης 

  

Βιβλίο Γνώσεων 

Ελένη Γερουλάνου, Ένας αρκούδος μια φορά, εικονογράφηση 

Ίρις Σαμαρτζή, Πατάκης. 

Κατερίνα Λαγού, Χαρίλαος; Τι όνομα είναι αυτό; Εικονογρά-

φηση Πετρούλα Κρίγκου, Ψυχογιός. 

Ροδούλα Παππά, Όταν μεγαλώσω, εικονογράφηση Φίκος, Νε-

φέλη. 

Αντώνης Παπαθεοδούλου, Το μυστικό βιβλίο του μπλε κύκλου, 

εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή, Παπαδόπουλος. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Μιχαήλ Άγγελος, Σονέτα, μτφρ: Αιμιλία Εμμανουήλ, Guten-

berg 

Νίκος Θέμελης, Η Τριλογία,Η Αναζήτηση, Η Ανατροπή, Η Α-

ναλαμπή, Μεταίχμιο 

Γιάννης Κόκκωνας, Έγρεο, φίλα μάτερ, Προσωποποιήσεις της 

Ελλάδας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ΜΙΕΤ 

Λάζα Λαζάρεβιτς, Στις όχθες του Σάβου, μτφρ:Βλάνταν Τζόρ-

τζεβιτς, Ενύπνιο 

Paul Celan, Καμπή πνοής, μτφρ:Μιχάλης Καρδαμίτσης, Κίχλη 
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Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019, διοργανώνεται για δεύτερη 

συνεχή χρονιά από την #Ελευσίνα2021 Πολιτιστική Πρωτεύ-

ουσα της Ευρώπης!  

Από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου το Φεστιβάλ μετατρέπει την ι-

διαίτερη γειτονιά του Συνοικισμού σε μια εφήμερη καλλιτεχνι-

κή σκηνή και παρουσιάζει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που 

δημιουργεί δυνατές βιωματικές εμπειρίες, εστιάζει στις σύγ-

χρονες παραστατικές τέχνες και θεματικά αφιερώνεται στην 

έννοια της Ιστορίας.  

Οι προσωπικές μαρτυρίες των ανθρώπων του Συνοικισμού 

λειτουργούν σαν καθρέφτης της ιστορίας και συνθέτουν ένα 

δεκαήμερο φεστιβάλ με έντονο βιωματικό χαρακτήρα μέσα α-

πό καλλιτεχνικά έργα της διεθνούς και ελληνικής κοινότητας.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιπατητικές παραστάσεις, βιω-

ματικές εγκαταστάσεις, θέατρο ντοκουμέντο και performances.  

Ταυτόχρονα ενισχύει την τομέα του πολιτισμού με προγράμ-

ματα κατάρτισης και δικτύωσης για επαγγελματίες του πολιτι-

σμού αλλά και ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών και 

πρόσβασή τους στην τέχνη.  

 

Κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

• Διαδρομές στις Ρίζες #3 της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου 

• Οι Κήποι Μιλούν, της Τάνια Ελ Χούρι 

• Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω, της Τάνια Ελ Χούρι 

• Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου, του Αλέξανδρου Μιστριώτη 

• Ιστορία, Ιστορία,Ιστορία, της Ντέμπορα Πίρσον 

• Ε- ΦΥΓΑ Μικρασία- Ελευσίνα, της Γιολάντα Μαρκοπούλου 

• Αϊτή, μία περφόρμανς για την Ιστορία, των Hatari Group 

• Ουδέν Προς Δήλωση, των Dictaphone Group 

• Οι Ελευσίνιοι Αφηγούνται, του Φίλιππου Κουτσαφτή  

• ΜotorWay 6, της Εύης Καλογηροπούλου 

 

Παράλληλο πρόγραμμα 

Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους Επαγγελματίες 

του Καλλιτεχνικού Χώρου 

o Εργαστήριο Κριτικής 

o Αναγνώσεις Φεστιβάλ 

o IETM Campus 

 

Δράσεις Δικτύωσης 

o Προορισμός Ελευσίνα – Αθήνα 

 

Προγράμματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

o Καφενείο Η Β(β)ουλή 

o Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά 

o Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής 

o Ο Περίπατος της EUphoria  
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Ως άνθρωπος  και ως εκπαιδευτικός πιστεύω  στη νέα γενιά. Με 

τα κατάλληλα ερεθίσματα, οι νέοι μας μπορούν –σε πολλούς το-

μείς- να αφήσουν έντονο το στίγμα τους και-γιατί όχι;- να διακρι-

θούν και να μεγαλουργήσουν.  

  Στο χώρο της λογοτεχνίας, ξεχωρίζει ιδιαίτερα ένας νέος 

άνθρωπος,  ο Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος.  

Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα. Τι λέτε; Πάμε λοιπόν. 

 

Θεοφάνη, καλησπέρα και να σε καλωσορίσω κοντά μας. Πες 

μας κάποια πράγματα για σένα, ώστε να σε γνωρίσουμε καλύτε-

ρα. 
Με λένε Θεοφάνη Παναγιωτόπουλο και κατάγομαι από τον ορεινό 

νομό της Ευρυτανίας, στην καρδιά της φύσης και των γιγαντιαίων 

βουνών. Αν και ορεινός, αγαπώ πολύ και τη θάλασσα.  Γεννήθηκα 

και μεγάλωσα στο Καρπενήσι, αργότερα βρέθηκα στην Αθήνα, λό-

γω των σπουδών μου στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Γνωρίζω Λατινικά και Εβραϊ-

κά. Έχω μαθητεύσει σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με περιεχόμενο την Δημοσιογραφία & ΜΜΕ, την 

Πολιτισμική Διπλωματία και τον Πολιτισμό & Ιστορική μνήμη. 

Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια Θεολογικού, Ιστορικού, Φιλοσοφι-

κού, Παιδαγωγικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα. Απέκτησα πτυχίο 

Ζωγραφικής & Αγιογραφίας. Ακόμη, συμμετείχα σε σεμινάρια εκ-

μάθησης Νοηματικής γλώσσας.  Επίσης, παρακολούθησα και μαθή-

ματα θεάτρου και σκηνοθεσίας. 

 

Σύστησε μας με λίγα λόγια το νέο σου βιβλίο. 
Το νέο μου βιβλίο είναι ποιητική συλλογή και ονομάζεται “μπλάκ 

νόμπελ”.  Κυκλοφορεί από τις σπουδαίες εκδόσεις Οδός Πανός και 

νιώθω μεγάλη τιμή. Είναι η πιο ιδιαίτερη ποιητική μου συλλογή ως 

τώρα. Δεν γράφτηκε καθόλου εύκολα και τα νοήματα είναι κυρίως 

κοινωνικά, ακόμη και μέσα στους ερωτικούς μου στίχους. 

 

Πώς περνάς το χρόνο σου όταν δεν ασχολείσαι με τη συγγραφή 

βιβλίων; 
Τις περισσότερες φορές διαβάζω, ακούω ραδιόφωνο,  άλλοτε παίρ-

νω το ποδήλατο  και χάνομαι  στο δάσος. Επίσης παρακολουθώ ται-

νίες και ντοκιμαντέρ. Μου αρέσουν πολύ και οι θεατρικές παραστά-

σεις. 

 

 Όταν ήσουν παιδί, ποιο βιβλίο είχες αγαπήσει πολύ και ποιόν 

συγγραφέα; 

Μου άρεσε να διαβάζω τους Μύθους του Αισώπου. Ήταν από τα 

πιο αγαπημένα μου βιβλία. 

Έχεις έντονη και δραστήρια παρουσία στο Διαδίκτυο. Διατηρείς 

λογαριασμό στο facebook, όπου έχεις δημιουργήσει και τη δική 

σου σελίδα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε έναν συγ-

γραφέα αλλά κι έναν αναγνώστη; 
Δεν ξέρω αν έχω έντονη δραστηριότητα, πάντως βρίσκομαι κι εγώ 

σε αυτή την διαδικτυακή  ‘’κοινωνία’’. Φαντάζομαι πως βοηθούν 

αρκετά και συγγραφείς και αναγνώστες. Υπάρχει επικοινωνία, ερω-

τήσεις και συζητήσεις. 

 

Εκτός  από το νέο σου βιβλίο, πες μας λίγα λόγια για τη λογοτε-

χνική σου πορεία  μέχρι σήμερα. 

 

Το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο μου ‘’ Αειθαλές 

Σκίρτημα’’ (ποιήματα)  από τις εκδόσεις Όστρια (βρίσκεται σε τρί-

τη επανέκδοση) 

 Ποιήματα μου έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περι-

οδικά, κάποια ενδεικτικά είναι: ''Ποιείν'', ''Vakxikon.gr'', 

''Συμπαντικές διαδρομές'', ''Ατέχνως'', ''Fractal'', ''βιβλίο.net'',  

“Poiimata.gr”, “DIFERNEWS” και ΑΝΕΜΟΣ Magazine κι έχουν 

μεταφραστεί και κυκλο-

φορήσει στα ισπανικά στο 

περιοδικό κριτικής Λογο-

τεχνίας “Cratera”, με την 

αρωγή της μεταφράστριας 

Νατάσας Λάμπρου. 

Έχω συμμετάσχει στο 

Καλλιτεχνικό ημερολόγιο 

2017 - αφιερωμένο στον 

Νίκο Καζαντζάκη-  και 

στο Καλλιτεχνικό ημερο-

λόγιο του 2018 από 

το vivlio.net ανάμεσα σε 

σπουδαίους ομότεχνους, 

ζωγράφους και φωτογρά-

φους. Συμμετέχω σε διάφορα τεύχη του περιοδικού  Iamvos art. 

Ποιήματα μου έχουν διαβαστεί στο Ραδιοφωνικό σταθμό la vita ra-

dio στην εκπομπή ''Ρωγμή του Λόγου'' και κάποια 

έχουν  μελοποιηθεί.  

Είχα τη χαρά να διακριθώ και σε ποιητικό  λογοτεχνικό διαγωνι-

σμό  του blog Koalakia 

Το 2017 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο μου ‘’ Ο Τελευταίος 

Ασπασμός’’  (διηγήματα)  από τις εκδόσεις Όστρια (Β Έκδοση).  

Το 2018 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή “ Η εκπλήρωση του 

ανεκπλήρωτου” , σε συνεργασία με την ποιήτρια Στέλλα Σουραφή, 

από τις εκδόσεις ΑΝΕΜΟΣ. 

Φέτος (2019) κυκλοφόρησε το τέταρτο βιβλίο μου “μπλάκ νό-

μπελ”, ποιητική συλλογή, από τις εκδόσεις Οδός Πανός. 

Αρθρογραφώ στις «Λογοτεχνικές Διαδρομές» της εφημερίδας 

«Ευρυτανικά Νέα».  

Είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός της εκπομπής “Book Traveller” 

στους 97.5 FM Ράδιο Καρπενήσι. 

Είμαι μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και στην Εθνι-

κή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 

 

Θεοφάνη,  θέλω ολόψυχα να σου ευχηθώ τα καλύτερα για την 

πορεία σου.  Έχεις πολλά να δώσεις σε μία κοινωνία που ψάχνει 

να βρει τα πατήματά της. Καλοτάξιδα να είναι τα βιβλία σου και 

πάντα να μας ταξιδεύεις με τα γραπτά σου. 

 

Κι εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για τη φιλοξενία. 

 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ανακρίνοντας… τον Θεοφάνη Παναγιωτόπουλο 
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Ο Δήμος Καρπενησίου,  ο Δήμος Λαμιέων και ο Όμιλος Φθιωτών 

λογοτεχνών και συγγραφέων  τίμησαν το  δάσκαλο, ζωγράφο και 

Ο Δήμος Καρπενησίου διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση- α-

φιέρωμα στο έργο του Ευρυτάνα δάσκαλου, ζωγράφου και 

λογοτέχνη κ. Μπάμπη Τσέλου, το Σάββατο 6 Απριλίου, στο 

Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου. Στην εκδήλωση συμμετεί-

χαν ο Σύνδεσμος Ευρυτάνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων 

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και η χορωδία 

του Πνευματικού Κέντρου Σταυρού του Δήμου Λαμιέων ... 

( Από το δελτίο τύπου Δήμου Καρπενησίου) 

O Δήμος Λαμιέων τίμησε σήμερα 21-4-19 τον δάσκαλο, ζω-

γράφο και λογοτέχνη Μπάμπη Τσέλο, τον συμπατριώτη μας 

με πολυεπίπεδη πολιτιστική προσφορά στον τόπο μας. Ζει 

και δημιουργεί στη Νέα Βράχα Σταυρού, του Δήμου Λαμιέ-

ων, αφήνοντας ανεξίτηλο το εικαστικό και λογοτεχνικό του 

στίγμα... (Από το δελτίο τύπου του  Δήμου Λαμιέων) 

Πλημμύρισε κόσμο το Δημοτικό Θέατρο Λαμίας την Κυρια-

κή 21 Απριλίου 2019 στην εκδήλωση προς τιμήν του δασκά-

λου, ζωγράφου και λογοτέχνη Μπάμπη Τσέλου που συνδιορ-

γάνωσε ο Δήμος  Λαμιέων, με τον Όμιλο Φθιωτών Λογοτε-

χνών και Συγγραφέων, το Πνευματικό Κέντρο Σταυρού και 

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Σταυρού, Σ.Σ. Λιανοκλαδίου 

και Ν. Βράχας. (Από το το δελτίο τύπου. του Όμιλου  Φθιω-

τών Λογοτεχνών και Συγγραφέων) 
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Γιώργος Μπαμπινιώτης: ”Οι Έλληνες μαθητές μπαίνουν στο 

Γυμνάσιο με προβλήματα σε ορθογραφία κι ανάγνωση 

Οδηγούμαστε σε μια κυβερνητική αλλαγή, όπως δεί-

χνουν τα εκλογικά δεδομένα. Ποια μπορεί και πρέπει 

να είναι η πρόκληση για μια νέα κυβέρνηση; Φυσικά, η 

οικονομία. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Βεβαίως, η υ-

γεία και η ασφάλεια. Ο κόσμος υποφέρει. Ανυπερθέτως 

όμως, η Παιδεία.  

Σε τι αποσκοπεί να εξασφαλίσει για τους πολίτες της 

μια σοβαρή χώρα; Να τους εξασφαλίσει μια Εκπαίδευ-

ση που να μορφώνει τους νέους ώστε να γίνονται πολί-

τες υπεύθυνοι, σκεπτόμενοι, ευαίσθητοι και καλλιεργη-

μένοι. Σε τι αποβλέπει και κάθε ελληνική οικογένεια; 

Στη μόρφωση των παιδιών της πάνω απ’ όλα και, κατά 

κανόνα, στη φοίτησή τους σε κάποιο ελληνικό πανεπι-

στήμιο. Σ’ αυτή, λοιπόν, την ανάγκη και την προοπτική 

τής Ελλάδας η παρούσα διακυβέρνηση της χώρας με τα 

λίγα εφαρμοσθέντα και τα πολλά επαπειλούμενα μέτρα 

της σε όλες τις βαθμίδες τής Εκπαίδευσης, από το Νη-

πιαγωγείο μέχρι τα Ανώτατα Ιδρύματα, έχει επιφέρει 

σύγχυση, σοβαρά αστοχήματα, υποβάθμιση του επιπέ-

δου, γενικότερη εκπαιδευτική και μορφωτική φθορά η 

οποία χρειάζεται άμεση ανάταξη. 

Ποια ελληνική οικογένεια, που αγωνίζεται δραματικά 

να φοιτήσει το παιδί της σ’ ένα σωστό πανεπιστήμιο, 

θα εμπιστευθεί τη «μυστηριακή μείξη» Πανεπιστημια-

κών Τμημάτων και ΤΕΙ που συνελήφθη και τέθηκε σε 

εφαρμογή από τους «μάγους» τού Υπουργείου Παιδεί-

ας; Ποιον έχει πείσει η πολιτική να υπεραυξηθεί η ει-

σαγωγή φοιτητών στα ΑΕΙ τεχνηέντως και απατηλά 

(στα δημιουργηθέντα 345 πλασματικά πανεπιστημιακά 

τμήματα!) σε μια δήθεν εφαρμογή της ψευδούς προε-

κλογικής υποσχέσεως περί ελεύθερης εισαγωγής των 

υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ, ευκαίρως ακαίρως επα-

ναλαμβανομένης από το κυβερνών κόμμα; Και σε ποι-

ας πλέον μορφής και καταστάσεως Πανεπιστήμια; Σ’ 

αυτά που μπαινοβγαίνουν ναρκέμποροι, χρήστες ου-

σιών, παράνομοι πωλητές εμπορευμάτων, αναρχοαυτό-

νομοι, περαστικοί, διωκόμενοι, ύποπτοι και κάθε εί-

δους μη πανεπιστημιακά άτομα; 

Ας ρίξουμε μια γενική ματιά στην Εκπαίδευσή μας: 

Τι θα γίνει με τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς; 

Υπάρχουν δημόσιοι παιδικοί σταθμοί για όλα τα παιδιά 

του οδυνηρά φορολογούμενου έλληνα πολίτη; Πού να 

εμπιστευθούν τα παιδιά τους οι ελληνίδες εργαζόμενες 

μητέρες; 

Η διετής προσχολική εκπαίδευση εφαρμόζεται σωστά; 

Εφαρμόζεται η θεσπισμένη διετής υποχρεωτική προ-

σχολική εκπαίδευση, η φοίτηση προνηπίων και νηπίων 

σε κατάλληλα δημόσια νηπιαγωγεία; 

Γιατί έχει υποβαθμιστεί το Δημοτικό Σχολείο 

Τι γίνεται με τα δημοτικά μας σχολεία; Μαθαίνουν 

γράμματα τα Ελληνόπουλα στα Δημοτικά σχολεία μας, 

σε μια υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με α-

νεπιμόρφωτους, ανυποστήρικτους και αναξιολόγητους 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξεις (στις μεγάλες 

πόλεις και όχι μόνον) όπου συμφοιτούν μεταναστόπου-

λα τα οποία δεν γνωρίζουν Ελληνικά, χωρίς ειδική μέ-

ριμνα και προγραμματισμό να καλυφθούν οι γλωσσικές 

ελλείψεις τους που καθιστούν προβληματική τη λει-



τουργία τής τάξης; Πώς συμβαίνει πια να φθάνουν Ελ-

ληνόπουλα στις πρώτες τάξεις τού Γυμνασίου χωρίς 

ευχέρεια ανάγνωσης και με ανεπίτρεπτα περιορισμένη 

δυνατότητα ορθής γραφής των λέξεων και σύνταξης 

στοιχειωδών κειμένων στη μητρική τους γλώσσα; Το 

ίδιο και για την ευχέρεια και ικανότητά τους στην απλή 

αριθμητική. 

Οι μαθητές παρακολουθούν πολλά μαθήματα αλλά δεν 

μαθαίνουν τίποτα 

Μήπως τα πράγματα έγιναν καλύτερα στο Γυμνάσιο; 

Βαίνει καλώς η εκμάθηση τής γλώσσας και των μαθη-

ματικών, των θεμελιωδών αυτών μαθημάτων; Ή μετα-

φέρεται εν πολλοίς το πρόβλημα κι επαφίεται στην οι-

κογένεια να το λύσει με ιδιωτικά μέσα; Δημιουργείται 

στους μαθητές συνείδηση συνέχειας τής ελληνικής 

γλώσσας διά τής επαφής με τα «παλαιότερα Ελληνικά 

μας»; Μήπως μαθαίνουν καλά Αγγλικά ή μιαν άλλη 

γλώσσα, Γαλλικά ή Γερμανικά; Είναι γνωστό ότι οι γο-

νείς —ελλείψει οργάνωσης και εξασφάλισης μέσων 

στο διδακτικό προσωπικό των ξένων γλωσσών εκ μέ-

ρους τής Πολιτείας, η οποία περί άλλα τυρβάζεται— 

πηγαινοφέρνουν τα παιδιά τους στα Φροντιστήρια Ξέ-

νων Γλωσσών, επιβαρυνόμενοι παρά τη βαριά φορολό-

γησή τους να μάθουν τα παιδιά τους ιδίοις εξόδοις την 

ξένη γλώσσα που υποτίθεται ότι θα μάθαιναν στο σχο-

λείο τους! Πώς, αλήθεια, τα παιδιά στα ιδιωτικά σχο-

λεία μαθαίνουν στο σχολείο τους την ξένη γλώσσα και 

παίρνουν κατά τη σχολική φοίτησή τους ήδη στις πρώ-

τες τάξεις τού Γυμνασίου όλα τα προβλεπόμενα ξένα 

διπλώματα; Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να εξα-

σφαλίσει ανάλογες δυνατότητες για τα παιδιά των δη-

μοσίων σχολείων; Να μη μιλήσω για Πληροφορική, για 

Θετικές επιστήμες, για Φυσική αγωγή, για Εργαστήρια, 

Σχολική Βιβλιοθήκη, για καλλιτεχνικά ή για μουσική. 

Τα τελευταία αποτελούν περιττή πολυτέλεια για τους 

υπευθύνους της Παιδείας μας. Η πρότασή μας (στον 

«Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία» τού 2009, πραγματι-

κά δημοκρατικό και ουσιαστικά παιδευτικό) για μια 

«ζώνη πολιτισμού» από την πρώτη Δημοτικού μέχρι 

την Τρίτη Λυκείου (λογοτεχνία, μουσική, εικαστικά, 

θέατρο, κινηματογράφο, αθλητισμό κ.ά.), ώστε να αγα-

πήσουν τα παιδιά το σχολείο και να αξιοποιηθούν υ-

πάρχουσες κλίσεις, αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός» 

για τους τεχνοκράτες τού αρμόδιου Υπουργείου, αν δεν 

μάς μυκτηρίζουν κιόλας διάβαζοντας τις γραμμές αυ-

τές. Και υπάρχει, αλήθεια, κανένας διαγνωστικός 

έλεγχος στο τέλος τής υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

(τρίτη Γυμνασίου) για κάθε σχολείο και ολόκληρη την 

Παιδεία μας, αν έχουν επιτευχθεί οι μαθησιακοί στόχοι 

τής εννεάχρονης υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ώστε να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις; 

Η κατάσταση στο Λύκειο 

Φθάνοντας στο Λύκειο, κύριο πολιτικό μέλημα του κυ-

βερνώντος κόμματος ήταν να εξασφαλίσει τις ψήφους 

των δεκαεφτάρηδων (έτσι υπολόγιζε εσφαλμένα) και 

όχι να τους εξασφαλίσει μια ποιότητα μόρφωσης στην 

πιο δημιουργική σε ικανότητα πρόσληψης ηλικία των 

15-18 ετών. Αντί γι’ αυτό ίσχυσε το λαϊκίστικο 

«εκπαιδευτικό χάιδεμα» : κατάργηση τής γενικής παι-

δείας, λιγότερα μαθήματα, συσσώρευση ύλης, Λύκειο-

Φροντιστήριο —και λύσαμε έτσι το πρόβλημα τής λυ-

κειακής εκπαίδευσης! Με εισαγωγικές εξετάσεις εισα-

γωγής στα ΑΕΙ, βεβαίως (οι οποίες δεν καταργήθηκαν 

όπως ευαγγελίζονταν επί τέσσερα χρόνια…), και δεύτε-

ρες —ακούτε καλά— περιφερειακές εξετάσεις για να 

εξασφαλισθεί δήθεν στοιχειώδης αντικειμενικότητα τής 

βαθμολογίας τού απολυτηρίου (που θα καταντήσει 

«περιφερειακή υποκειμενικότητα», αφού κάθε περιφέ-

ρεια θα εξετάζει με τα πιο εύκολα θέματα τα δικά της 

παιδιά!) 

Γιώργος Μπαμπινιώτης 

καθηγητής Γλωσσολογίας, πρώην πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 

Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν και με την επιστη-

μονική πλευρά της μουσικής, ανοίγοντας έτσι ορίζο-

ντες για την μελέτη του ήχου η οποία συνεχίζεται μέχρι 

και τις μέρες μας. Πρώτος ο Πυθαγόρας μελέτησε την 

μουσική με το μονόχορδο ή όπως είναι γνωστό στις μέ-

ρες μας το Πυθαγόρειο μονόχορδο. 

Τι είναι λοιπόν το μονόχορδο. 

Το μονόχορδο υπήρξε αρχαίο μουσικό και επιστημονι-

κό όργανο, το οποίο συνδέθηκε άρρηκτα με το έργο 

του αρχαίου φιλοσόφου και θεωρητικού της μουσικής 

Πυθαγόρα. 

Φτιάχτηκε ώστε ο Πυθαγόρας να μπορεί να μελετήσει 

τα μουσικά διαστήματα έτσι το μουσικό διάστημα, που 

εκφραζόταν ως «σχέση δύο αριθμών προς αλλήλους» 

στη θεωρία της Μουσικής του Πυθαγόρα ονομαζόταν 

αρχικά διάστημα = απόσταση δυο σημείων απ’ αλλή-

λων. 

Σε αυτόν τον νόμο βασίστηκε η Ευρωπαϊκή μουσική 

μέχρι να διαιρεθεί η κλίμακα σε 12 μέρη. 

 

ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΓΕΛΗΣ 
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Του  Πάνου Κουμπούρα - Φιλολόγου-Λογοτέχνη 

                                   

    Η Διαλεχτή , φιλόλογος δασκάλα των τελειοφοίτων , 

σταμάτησε να τα υπογράφει τα απολυτήρια Λυκείου . Ούτε 

και τα σταυρώνει… Τα μυρώνει με το δάκρυ της και τα κά-

νει βαρκούλες ή σαΐτες κατά περίσταση : τα στεριανά και 

του πελάγους . Τα κοιτάζει ίσια στα μάτια να τους δώσει 

έναυσμα και μ’ ένα χάδι τα ωθεί ελαφρά στο νερό και στον 

άνεμο : Καλοτάξιδα , παιδιά μου , Κωνσταντίνε , Άννα , 

Γιάννη , Μάρω , Φώτη , Χρυσούλα , Αλέξη , Ρένια , στα 

όνειρά σας έσταξα μολύβι να υπακούν στο νόμο της βαρύ-

τητας μην χάνονται στα ύψη , τα νύχια μας μπηγμένα μες 

στο χώμα ξεθάβουν τους ορίζοντες , σαν είν’ βαριά τα σύν-

νεφα δεν τεμπελιάζει ο ήλιος … Στα μπόσικα και στην α-

χίλλειο τρωτή σας πτέρνα προσάρτησα της σύνεσης το πέ-

ταγμα για να μην σέρνονται τα λάθη και βαλτώνουν . Το 

κάθε τέλμα διψά τον χείμαρρό του !Το χάος μην το φοβη-

θείτε . Να το ερευνάτε με το μικροσκόπιο του νου σας . 

Κλείστε του όλα τα κενά με φως της γνώσης , να μην μπο-

ρεί να διυλίζει η άβυσσος σκοτάδι . Την τάξη σας , Πανα-

γιώτη , Κυριακή , Ισίδωρε , Γιούλη , Άρη , Μάρθα , Δημή-

τρη , Κατερίνα , να συντηρείτε σε απαρτία αγάπης . Να 

μην σας βάζουν απουσία τα προβλήματα κι ανεπαρκή χα-

ρακτηρίσει η ζωή τη φοίτησή σας . Εν αταξία άφετε τα συ-

ναισθήματά σας , ελεύθερα να κοινωνούν μια στις χαρές 

και δυο στις λύπες . Στον γάμο των ελπίδων σας να μην 

φοράτε τα καλά σας , με σκαλιστήρι και σανδάλια να σκά-

βετε φυτώριο να φυτρώσουν . Μα μόλις ξεψυχάνε στον 

ίδιο λάκκο με φιλιά να τις σκεπάζετε μ’ ένα λευκό στεφάνι 

στο κεφάλι . Πολίτης να είσαι στην πολιτεία του βίου σου , 

όχι πωλητής των ανεκπλήρωτων προσδοκιών σου . Ποιη-

τής να είσαι στον χρωστήρα του ήθους σου , όχι εκποιητής 

των όποιων εφοδίων κατέκτησες με μόχθο . 

   Πατρίδα σου , καλέ μου νέε , η Γλώσσα και η Σκέψη που 

εδιδάχθης . Τα ρήματά της να λαλούν τα χείλη σου όπου 

βρεθείς , σε ωκεανούς και όρη . Στην κιβωτό του νου σου , 

σαν αγριεύουν μέσα σου από τα αχ μέχρι τα ωχ οι τρικυμί-

ες , φύλαγε ως πυξίδα στο άγνωστο την Αρμονία . Με μέ-

τρο τη Διαλεχτή διαλεκτική αναμετρήσου με τις συγκρού-

σεις των παθών σου . Με ένα ποίημα από καρδιάς , με 12 

τρίστιχες ομοιοκαταληξίες , τερτσίνες όπως λέγονται στη 

λογοτεχνική μας γλώσσα , αποχαιρετώ καλοτάξιδους στον 

ωκεανό των ονείρων τους , μαζί με τους 15 τελειοφοίτους 

του Λυκείου Ακράτας και τους 80.000 περίπου μαθητές 

Γ΄Λυκείου σε όλη την Ελλάδα , που η τρικυμία των και-

ρών έλαχε σ’ αυτούς να ξανοίγονται στο φουρτουνιασμένο 

πέλαγος της ζωής κάνοντας το χαρτί της αποφοίτησής τους 

σχεδία για το ταξίδι των σχεδίων τους προς το μέλλον . 

   Με τη σοφία της Διαλεχτής , της διαλεκτικής σκέψης του 

πανάρχαιου και πάντα ζωντανού Ελληνικού μας Πολιτι-

σμού , έχω να τους χαρίσω , ως ταπεινός και μοναχικός δά-

σκαλος , το φυλαχτό του πείσματος , το μύρο της αντοχής 

και την ευχή της ηλιαχτίδας . Καλό δρόμο , οδοιπόροι της 

ερημίας  μας . Στη δίψα σας , στάξτε δροσιά από το γέλιο 

της ψυχής σας και προχωρήστε μπροστά . Βήμα – βήμα , 

στιγμή – στιγμή ζήστε το παρόν σας . Το δικό σας παρόν , 

που σας αξίζει και σας ανήκει . Καλό δρόμο ! 

 

 

Απολυτήριον Λυκείου , 2019 μετά Χάος … 

12 τρίστιχα , ενθύμιον αγάπης . 

 

Απολυτήριο Λυκείου … τι γκαντεμιά 

κι αυτή … Σε ρίχνουν στο κλουβί το 19 

το νούμερό σου για να παίξεις , με θεριά … 

Στη θέση υπογραφής μια μαύρη βούλα 

δάκρυ από της Διαλεχτής δασκάλας την καρδούλα , 

μου λέει : μην το περάσεις για χαρτί . Είναι βαρκούλα ! 

Σε άλλη του παραλλαγή κάν’ το σαΐτα 

να ταξιδεύεις στ’ Όνειρο . Να , κοίτα 

με των ελπίδων τα φτερά πετά η προβλήτα ! 

Τα « λίαν καλώς » , τα « άριστα » , πέταξ’ τα , πνίχτα 

μέσα στου χάους το κενό , στην άβυσσο  όλα  ρίχτα 

και  βγες  γυμνός  στου  ήλιου  το  φως . Πες στο σκοτάδι : 

Καληνύχτα . 

Το εφηβικό σου πρόσωπο καθρέφτης στο είδωλό σου 

μες στη φωτογραφία σου η Αλήθεια στο μυαλό σου 

δώσ’ της ζωή , πνοή κι ορμή , πλάσ’ την πηλό σου … 

Και σβήσε όσα απ’ τα ψέμματά σου βρεις εκεί που λέ-

ει :ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ , 

η διαγωγή δεν είναι λέξη , είναι άσπρο άτι , 

είναι μια χίμαιρα φτωχή , ψυχής παλάτι !  

Σκέψη και Γλώσσα Διαλεχτή εδιδάχθης . Αυτή σού ετάχθη 

μάνα και πατρίδα . 

Τα ρήματά της φύλαγε στο άγνωστο πυξίδα . 

Πολλά πελάγη έχει η ζωή , μα μόνον μια κοιτίδα . 

Δεσμός αγάπης νά’ ναι ο κόσμος σου , μιας αλυσίδας ρότα 

… 

Χίλιες ακτίνες συγκροτούν κύκλο ηλιαχτίδας πρώτα , 

μέλη φιλίας μελωδούν μία προς μία νότα … 

Τα λάθη σου να τα θωρείς ως βάλτο . Και το άλμα σου να 

ψάχνει το φτερό του . 

Το κύμα για να μετρηθεί θέλει και τον καιρό του . 

Το κάθε τέλμα , αχ πώς διψά τον χείμαρρό του ! 

Τους στόχους των ονείρων του όποιος ψηλά τους βάζει , 

βαρύς , μολύβι ο ορίζοντας στη γη να τον βαστάζει . 

Σαν είν’ βαριά τα σύννεφα … ήλιος δεν τεμπελιάζει !... 

Έχει ψυχή το άψυχο χαρτί , σαν κιβωτός του νου σου 

όλα τα αχ μέχρι τα ωχ χωράνε εδώ του άγριου ωκεανού 

σου . 

Καλός πολίτης νέε μου . Μα πρόσεχε . Το νου σου ! 

Κάμε το καλοτάξιδο το απολυτήριό σου , 

με Αρμονία δάμασε το ανήμερο θεριό σου . 

Κει που νικάς τα πάθη σου , φυτρώνει τ’ Όνειρό σου !  
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 Απολυτήριον Λυκείου εν έτει 2019 μετά Χάος… 
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ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σας προσκαλούμε στις Καλοκαιρινές Δραστηριότητες με 

κεντρικό θέμα το “Περιβάλλον”, που η Ιακωβάτειος Βιβλι-

οθήκη με την πολύτιμη βοήθεια άξιων Εθελοντριών κα-

ταρτίζει για τους/τις μαθητές/τριες της πόλης μας!!. Συγκε-

κριμένα, κάθε Σάββατο (11 π.μ. - 1 μ.μ.) από τις 15 Ιουνί-

ου μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2019 με την παρουσία και 

καθοδήγηση εθελοντριών θα πραγματοποιείται στο χώρο 

του Μουσείου Ληξουριού δραστηριότητα σχετική με το 

περιβάλλον. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και η 

λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου κάθε ημέρα από τις 9 

έως και τις 13 Ιουλίου με υπεύθυνη τη θεατρολόγο κ. Σο-

φία Δελλαπόρτα.  

. Θα είναι για όλους μας ένα συναρπαστικό καλοκαί-

ρι!!!!!Σας περιμένουμε!!  

Πληροφορίες : 26710-91325 από Τρίτη έως και Σάββατο 

8π.μ-3μ.μ 

Η Βιβλιοθήκη Σπάρτου σας καλεί 

σε Γενική Συνέλευση, λόγω της συ-

μπλήρωσης (5) πέντε χρόνων λειτουρ-

γίας της. 

Κυριακή 16 Ιουνίου και ώρα 20.30 

Θέματα: 

1) Ενημέρωση για τις δραστηριότη-

τ ε ς  τ η ς  β ι β λ ι ο θ ή κ η ς . 

2) Προγραμματισμός νέων δραστηριο-

τήτων. 

Θα ακολουθήσει Ελεύθερη Συζήτη-

ση για τα θέματα της βιβλιοθήκης. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΠΑΡΤΟΥ 
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Περισσότερη ανάγνωση για όλους 

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ  

 

Το 2017, πριν από τη μετάβαση της Εθνικής Βι-

βλιοθήκης της Ελλάδος από το Βαλλιάνειο κτί-

ριο της Πανεπιστημίου στο Κέντρο Πολιτισμού 

Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μου είχε μιλήσει για 

τις δυνατότητες που θα παρείχαν οι υπερσύγχρο-

νες εγκαταστάσεις των 22.000 τ.μ., τονίζοντας 

ότι η μετεγκατάσταση δεν θα ήταν απλώς μετα-

κόμιση βιβλίων αλλά και μετάβαση σε μια νέα 

εποχή καινοτομίας και εξωστρέφειας. Δυο χρό-

νια μετά, συναντώ τον δρα Φίλιππο Τσιμπόγλου, 

γενικό διευθυντή της ΕΒΕ, με αφορμή τη διεύ-

ρυνση του ωραρίου της, που θα ισχύσει οσονού-

πω. 

Τι έχει αλλάξει στη «ζωή» του κορυφαίου 

πνευματικού οργανισμού της χώρας μετά τη με-

τεγκατάσταση στο ΚΠΙΣΝ; «Είναι εντελώς δια-

φορετική η κατάσταση. Αυτά που προηγουμέ-

νως ήταν ιδέες, επιθυμίες, οράματα, τώρα σε με-

γάλο βαθμό έχουν υλοποιηθεί, έστω κι αν κάποι-

α δεν έχουν ακόμα “βγει” στο κοινό, το οποίο 

βλέπει το 10%-20% όσων έχουν συντελεστεί. Ας 

πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: η ΕΒΕ έχει 

πλέον ένα νομοθετικό πλαίσιο που την καλύπτει 

πλήρως. Εχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη 

λειτουργία της: οι επισκέπτες μας, για παράδειγ-

μα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εκ των προ-

τέρων κράτηση των βιβλίων που χρειάζονται, 

ώστε να τα παραλαμβάνουν μόλις έρχονται και 

να μη χάνουν ούτε λεπτό· αυτό δεν ήταν εφικτό 

στο Βαλλιάνειο. Και ο προϋπολογισμός έχει αλ-

λάξει: μέχρι το 2014 ήταν της τάξης των 240.000-700.000 ευρώ. Σήμερα έχει φτάσει τα 6 εκατ. ευρώ και έτσι μπορούμε να κα-

λύπτουμε και ανάγκες που “αναδύονται” με τη χρήση του κτιρίου. 

Τέλος, έχει προχωρήσει ο οργανισμός διοίκησης και λειτουργίας, που θα κατατεθεί σε λίγες μέρες στο υπουργείο Παιδείας. Εί-

χαμε προαναγγείλει ότι αυτό θα γινόταν πέρυσι, αλλά ήταν προτιμότερο να περιμένουμε λίγο, για να δούμε τι επιτρέπει και τι 

επιβάλλει ο χώρος, να μας γίνει βίωμα», εξηγεί ο κ. Τσιμπόγλου. «Ενα μόνο λείπει για να λειτουργήσει όπως θέλουμε η βιβλιο-

θήκη: το προσωπικό. Το ωράριο 09.00-14.00 ήταν αποτρεπτικό, δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του κοινού. Αλλά ήταν 

αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού, όχι επιλογή μας». 

Χάρη στη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος –51 άτομα, συνολικά– από τις 18 Ιουνίου, η Εθνική Βιβλιοθήκη θα λει-

τουργεί με διευρυμένο ωράριο: 09.00-20.00 (Δευτέρα - Παρασκευή) και 09:00-14:00 (Σάββατο) το Τμήμα Γενικής Συλλογής· 

09.00-14.00 το Τμήμα Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών (Δευτέρα - Παρασκευή)· 09.00-20.00 οι στελεχωμένες 

υπηρεσίες του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής (Δευτέρα - Κυριακή). Ενώ το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής, τα Ανοιχτά Ανα-

γνωστήρια και οι υπολογιστές για δημόσια χρήση θα είναι διαθέσιμα καθημερινά και στις επίσημες αργίες από τις 6 το πρωί μέ-

χρι τα μεσάνυχτα. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν τέσσερα μηχανήματα αυτόματου δανεισμού, που θα εξυπηρετούν τους εγγεγραμ-

μένους χρήστες. 

«Πέρυσι περιμέναμε 100 αποσπασμένους. Ηρθαν 53. Η εθνική βιβλιοθήκη των Σκοπίων διαθέτει 128 μόνιμους υπαλλήλους 

και εμείς 78. Εχουμε 12 καταλογογράφους όταν το αντίστοιχο τμήμα στη Σερβία έχει 57. Χωρίς τη δωρεά του ΙΣΝ οι αλλαγές 

στο ωράριο δεν θα ήταν εφικτές». Θα συνοδευτούν και από την εφαρμογή ενός πιο αυστηρού κανονισμού λειτουργίας; «Θα γί-

νει και αυτό. Η βιβλιοθήκη δεν είναι ίντερνετ καφέ. Ούτε το παιδικό μας τμήμα πάρκινγκ για παιδιά. Οφείλουμε να σεβαστούμε 

τους αναγνώστες και θα το κάνουμε». 

Το συνέδριο 
Ο γενικός διευθυντής της ΕΒΕ δεν κρύβει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Αύγουστο η Αθήνα θα φιλοξενήσει το 

85ο συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (IFLA), που θα προσελκύσει 4.000 συνέ-

δρους από 120 χώρες και θα συνεισφέρει 6-7 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει και 

ένα «ευχαριστώ» στους ανθρώπους της ΕΒΕ «που μετέφεραν χιλιάδες τόμους χωρίς να πέσει μια σελίδα κάτω και δεν πήραν 

ούτε ένα ευρώ παραπάνω». 

«Αν στις εκλογές της 7ης Ιουλίου προκύψει νέα κυβέρνηση, τι θα πείτε στον επόμενο υπουργό Παιδείας;» ρωτώ τον κ. Τσι-

μπόγλου πριν αποχαιρετιστούμε. «Φέρτε μας προσωπικό, κύριε υπουργέ! Τι άλλο;» 

 

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
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Απόσπασμα και την εισαγωγή από το βιβλίο της Σοφίας Κιόρογλου ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ που κυκλοφό-

ρησε τον φετινό Μάρτιο. Το βιβλίο διατίθεται  στο Βιβλιοπωλείο στο Μαρούσι στην Βασ. Σοφίας 14.  από 29 Μαρτίου 2019, απέ-

ναντι από το Δημαρχείο Αμαρουσίου.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

...καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς 

ἀποφθέγγεσθαι…. ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν…. ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον….πῶς ἡμεῖς 

ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν….ἐξίσταντο δὲ πάντες 

καὶ διηπόρουν… 

 

Πόσοι από τους συμπροσκυνητές, φίλους, μοναχούς, πατέρες, α-

σκητές και ανθρώπους της διπλανής πόρτας που 

τους νομίζεις μακριά πάνω σε κάποια βουνά, μέσα σε σπήλαιαέζη-

σαν και ζουν το θαύμα της πίστεως μας! 

Αυτούς τους ανθρώπους που δεν φαντάζεσαι ότι μπορεί να τους 

συναντήσεις μέσα στην ανυποψίαστη καθημερινότητα των πόλεων 

και πουτυχαία συνάντησες σε κάποιο φιλικό σπίτι, νοσοκομείο, αε-

ροπλάνο ή κοινωνικό δίκτυοφαίνεται να έχουν να σου πουν κάτι 

σημαντικό. Αυτοί οι απαρατήρητοι άνθρωποι φαίνεται να εκπέ-

μπουν στην ίδια ουράνια συχνότητα και να 

έζησαν συγκλονιστικές στιγμές της καθόδου του Αγίου Πνεύματος 

και αυτού του υπερφυούς, του υπερλόγου σημείου, τις οποίες θέ-

λουν να μοιραστούν με άλλους. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι με 

την χάρη του Παναγίου Δωρεοδότη Θεού, ο απλός άνθρωπος μπο-

ρεί να βιώνει συνεχώς αυτό το ασύλληπτο θαύμα μέσα στον χώρο 

της Αγίας μας Εκκλησίας σαν εκείνους τους Αγίους Μαθητές και 

Αποστόλους του Χριστού μας! Τους επομένους τοις Αγίοις Πατρά-

σι. Σε μια άλλη διάσταση μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην ελεεινότη-

τα του να βιώσει μια προσωπική Πεντηκοστή. Να πλησθεί Πνεύ-

ματος Αγίου και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος όπως εκείνοι οι 

απλοί και άσημοι ψαράδες ή να συνομιλήσει με τον Κύριο μας σαν 

άλλος Μωυσής στο όρος Χωρήβ. Τη ιδία διαλέκτω ! Ελάτε αδελ-

φοί να κάνουμε γιορτάσι γιατί ΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 
 

Τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης στο Φρέαρ του Ιακώβ 
 

Στο τελευταίο προσκύνημα στους Άγιους Τόπους, μαζί 

με τον γλυκύτατο αείμνηστο ΠατέραΜάρκο, ένα απόγευμα μια κο-

πέλα από το γκρούπ μας του ζήτησε να εξομολογηθεί. Αφότου η εν 

Χριστώ αδελφή μας του είπε αυτά που ήθελε, ο Πατέρας Μάρκος 

της είπεχαμογελώντας, έχουμε και παιδάκι και θα είναι πολύ ευλο-

γημένο...Η αδελφή μας δεν τογνώριζε και μάλιστα περίμενε 

να αδιαθετήσει. Το είπε στον σύζυγο και πήγε να φέρει τεστ εγκυ-

μοσύνης. Το έκανε και βγήκε θετικό!!!! Αργότερα όταν γεννήθηκε 

το κοριτσάκι τους, τηνονόμασαν ΦΩΤΕΙΝΉ. Το διάλε-

ξαν μαζί με τον Πατέρα Μάρκο γιατί την ημέρα που έγινε η εξομο-

λόγηση βρίσκονταν στο Φρέαρ του Ιακώβ εκεί που συνάντησε ο 

Κύριος ημών Ιησούς Χριστός την Αγία Φωτεινή την Σαμαρείτιδα. 
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ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ   ΣΕΛ. 30 | 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 | ΒΙΒΛΙΟ 



Η Ιστορία της Ψυχιατρικής: Νοσηλευτικά ιδρύματα στην 

οθωμανική κυριαρχία(1471-1878)  
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Πριν από το 19ον αιώνα τα ιδρύματα που φρόντιζαν 

για την δημόσια υγεία στην περίοδο της οθωμανικής 

κατοχής, βασίζονταν στον θεσμό των «βακουφίων» τα 

οποία ήταν ευαγή ιδρύματα που δημιουργούνταν με 

την μόνιμη δωρεά προσωπικής περιούσιας για συντή-

ρηση δραστηριοτήτων οι οποίες θεωρούνταν φιλαν-

θρωπικές ή δημόσιου συμφέροντος. 2. Τον 19ο αιώνα 

έγινε η άνθηση των ιατρικών και νοσηλευτικών ιδρυ-

μάτων με την έναρξή της  περιόδου των οθωμανικών 

μεταρρυθμίσεων. Η περίοδος αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

την ίδρυση νέων σύγχρονων νοσοκομείων κυρίως για 

χρήση από τον εκσυγχρονισμένο οθωμανικό στρατό. 3. 

Ιδρύθηκε λεπροκομείο στην Λευκωσία και η εκκλησία 

ανέλαβε τα έξοδα για την διατροφή και ένδυση των α-

σθενών, ενώ η οθωμανική κυβέρνηση πλήρωσε για την 

ανέγερση των κατάλληλων κτηρίων.4. Το 1844 άρχισε 

να λειτουργεί νοσοκομείο στην περιοχή της εκκλησίας 

Χρυσοπολιτίσσας στην Λάρνακα. 

Νοσηλευτικά ιδρύματα κατά την περίοδο της Αγγλο-

κρατίας(1878-1960) 

Σε όλες τις πόλεις διορίστηκαν ιατροί στην κυβερνητι-

κή υπηρεσία και λειτούργησαν τα πρώτα νοσοκομεία 

ενώ σε κεντρικούς χώρους ιδρύθηκαν τα πρώτα φαρμα-

κεία που συνδυαστήκαν με εξωτερικά ιατρεία.2. Το 

1880 λειτούργησε το λεπροκομείο σε ένα τεράστιο 

κτήμα έξω από την Λευκωσία στην Αγία Παρασκευή. 

3. Το 1955 η Αγγλική διοίκηση αποφάσισε τη μετακί-

νηση του λεπροκομείου από την Λευκωσία στην Λάρ-

νακα. Το νέο ίδρυμα ονομάστηκε «Στέγη Άγιος Χαρά-

λαμπος».4. Το 1888 τέθηκαν τα θεμέλια για την ανέ-

γερσή νέου νοσοκομείου εκτός των τειχών Λευκωσίας 

το οποίο λειτούργησε τον Ιούλιο του 1890 με 49 κλί-

νες. 5. Διέθετε οφθαλμολογική κλινική, χειρουργείο και 

τμήμα πρώτων βοηθειών. Το 1936 άρχισε η ανέγερση 

του νέου νοσοκομείου Λευκωσίας που λειτούργησε το 

1940 έως το 2006. Το 1878-1893 ιδρύονται και λει-

τουργούν νοσοκομεία και σε άλλες πόλεις. Το 1898 δι-

ορίστηκαν οι πρώτοι αγροτικοί ιατρικοί λειτουργοί. Α-

πό το 1891 εργάζονται στα κυπριακά νοσοκομεία Ελ-

ληνοκύπριες και Τουρκοκύπριες νοσηλεύτριες. Το 1909 

λειτουργεί παρά τις όχθες του Πεδιαίου ποταμού μικρό 

φθισιατρείο με τρία κρεβάτια για την περίθαλψη 

άπορων ασθενών με φυματίωση οι οποίοι δέχονταν δω-

ρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το 1926 ιδρύεται 

το σανατόριο Αθαλάσσας διέθετε τέσσερα συμπλέγμα-

τα για νοσηλεία 50 ασθενών. Το σανατόριο Κυπερού-

ντας λειτούργησε το 1940 και ήταν δυναμικότητας 100 

κλινών. Το 1957 λειτουργούσαν γενικά νοσοκομεία σε 

όλες τις πόλεις ένα νοσοκομείο για λοιμώδη νοσήματα 

δυο σανατόρια ένα ίδρυμα για ψυχικές παθήσεις και 

δυο νοσοκομεία στα ορυχεία. Στα γενικά νοσοκομεία 

ήταν διαθέσιμες 787 κλίνες .Ταυτόχρονα 19 κέντρα υ-

γείας ήταν κατανεμημένα στους μικρότερους δήμους 

και στα μεγάλα χωρία του νησιού. Ήταν στελεχωμένα 

από ιατρό, φαρμακοποιό, υγειονομικό επιθεωρητή, μαί-

α ή επισκέπτρια υγείας.  

Το 1945 ιδρύεται η Νοσηλευτική Σχολή η οποία απο-

τέλεσε για περισσότερο από 60 χρόνια το μοναδικό εκ-

παιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρείχε 

μετεκπαίδευση στο νοσηλευτικό προσωπικό του δημο-

σίου τομέα. Η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η Αγγλική μέ-

χρι και το 1991 και έκτοτε οι σπουδές γίνονταν στα Ελ-

ληνικά. 

 

Φίλιππος Φιλίππου  
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Η Ελλάδα υιοθέτησε εξωπλανήτη κι όλοι μπορούμε να 

προτείνουμε ένα όνομα 

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση (IAU) ξεκίνησε μια διεθνή 

εκστρατεία, η οποία δίνει το δικαίωμα σε πολλές χώρες να δώ-

σουν όνομα σε ένα επιλεγμένο εξωπλανήτη και στο μητρικό 

άστρο του.  

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που συμμετέχει στην 

«υιοθεσία» και στα «βαφτίσια». 

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση της 

το 1919 (η Ελλάδα ήταν ένα από τα πέντε πρώτα ιδρυτικά μέλη 

της), η IAU -η οποία έχει ως μέλη της περισσότερους από 

13.500 επαγγελματίες αστρονόμους σε πάνω από 100 χώρες- 

οργάνωσε την πρωτοβουλία "NameExoWorlds" (Ονομάστε 

τους Εξω-Κόσμους).  

Σχεδόν 100 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- έχουν 

ήδη αποφασίσει να οργανώσουν μια εθνική καμπάνια που θα 

δώσει στο κοινό την ευκαιρία να ψηφίσει. Απώτερος στόχος 

της IAU είναι να ανοίξουν οι ορίζοντες των ανθρώπων για τη 

θέση μας στο σύμπαν και για την πιθανότητα άλλων πολιτι-

σμών σε άλλους πλανήτες. 

Οι αστρονόμοι -24 χρόνια μετά την ανακάλυψη του πρώτου 

εξωπλανήτη- έχουν πλέον ανακαλύψει περίπου 4.000 εξωπλα-

νήτες και πλανητικά συστήματα γύρω από κοντινά και πιο μα-

κρινά άστρα. Μερικοί πλανήτες είναι μικροί και βραχώδεις σαν 

τη Γη, ενώ άλλοι είναι αέριοι γίγαντες σαν το Δία. 

Οι επιστήμονες εκτιμούν πλέον ότι τα περισσότερα άστρα στο 

σύμπαν έχουν πλανήτες γύρω τους. Το γεγονός αυτό σημαίνει 

ότι υπάρχει ένας…αστρονομικός αριθμός πλανητών, κάτι που 

καθιστά πιθανή την ύπαρξη εξωγήινης ζωής (ίσως και νοήμο-

νος). 

Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση είναι ο αρμόδιος διεθνής φο-

ρέας για την επίσημη ονοματοδοσία των ουρανίων σωμάτων. 

Η πρώτη καμπάνια NameExoWorlds, που είχε πραγματοποιη-

θεί το 2015, είχε «βαφτίσει» 31 εξωπλανήτες σε 19 πλανητικά 

συστήματα.  

Τώρα, για δεύτερη φορά, η Ένωση προσφέρει σε κάθε ενδια-

φερόμενη χώρα την ευκαιρία να ονομάσει το «δικό της» πλα-

νητικό σύστημα, που θα αποτελείται από ένα άστρο και ένα 

συνοδό εξωπλανήτη.  

Η αρμόδια επιτροπή της IAU μοίρασε ένα σύστημα άστρου-

εξωπλανήτη σε κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, φροντίζοντας το 

άστρο κάθε χώρας να είναι ορατό από τη συγκεκριμένη χώρα 

και επαρκώς φωτεινό για να μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά 

τηλεσκόπια.  

Έχουν επιλεχθεί για ονοματοδοσία επιβεβαιωμένοι εξωπλα-

νήτες, οι περισσότεροι των οποίων ανακαλύφθηκαν από επίγει-

α τηλεσκόπια έως το 2012, ώστε να έχουν μεσολαβήσει αρκετά 

χρόνια για τη μελέτη τους. Είναι πιθανό ότι πολλά από αυτά τα 

πλανητικά συστήματα έχουν και άλλους εξωπλανήτες, που θα 

ανακαλυφθούν στο μέλλον. 

Σε κάθε χώρα έχει δημιουργηθεί μια εθνική επιτροπή για να 

αναλάβει τη διαδικασία της ονοματοδοσίας σε εθνικό επίπεδο, 

φροντίζοντας για τη συμμετοχή του κοινού.  

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 

και η επισημοποίηση κάθε ονόματος που θα επιλεγεί από κάθε 

χώρα, καθώς και ο τελικός κατάλογος με τα νέα ονόματα των 

εξωπλανητών και των άστρων τους, θα γνωστοποιηθεί από την 

IAU φέτος το Δεκέμβριο.  

Τα επιλεχθέντα ονόματα θα χρησιμοποιούνται πλέον παράλ-

ληλα με τα υφιστάμενα επιστημονικά. 

Στην Ελλάδα έχουν «κληρωθεί» το άστρο ΗΑΤ-Ρ-42, ένας κί-

τρινος νάνος αστέρας της Κύριας Ακολουθίας, φασματικού τύ-

που G (όπως και ο Ήλιος), ο οποίος είναι ορατός από το ημι-

σφαίριο μας στον αστερισμό της Ύδρας, σε απόσταση 1.458 

ετών φωτός από τη Γη (ένα έτος φωτός ισούται με 9,5 τρισεκα-

τομμύρια χιλιόμετρα περίπου), καθώς και ο εξωπλανήτης του 

ΗΑΤ-Ρ-42b, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2012.  

Πρόκειται για ένα αέριο γίγαντα πλανήτη με μάζα παρόμοια 

του Δία, ο οποίος χρειάζεται 4,64 μέρες (η διάρκεια του έτους 

του) για να κάνει μια κυκλική πλήρη περιφορά γύρω από το 

μητρικό άστρο του, από το οποίο απέχει 0,057 αστρονομικές 

μονάδες. 

Πρόεδρος της δεκαμελούς εθνικής επιτροπής της πρωτοβου-

λίας Name ExoWorlds στην Ελλάδα είναι ο ομότιμος καθηγη-

τής αστροφυσικής Κανάρης Τσίγκανος του Τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυ-

ντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2011-16) και είναι 

σήμερα υπεύθυνος επικοινωνίας της IAU στην Ελλάδα για τα 

100 χρόνια από την ίδρυσή της. 

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η ευκαιρία να ‘υιοθετήσουμε' 

και να ‘βαφτίσουμε' στην Ελλάδα ένα νέο πλανητικό σύστημα, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή ο Ελληνικός πολιτισμός, η 

Ελληνική γλώσσα και η Ελληνική μυθολογία έχουν χρησιμο-

ποιηθεί κατά κόρον από την Διεθνή Επιστημονική Ένωση για 

την ονοματοδοσία των ουρανίων σωμάτων, όπως όλων των 

πλανητών και των μεγαλύτερων αστεροειδών του πλανητικού 

μας συστήματος». 

Ο κ.Τσίγκανος τόνισε ότι «υπολογίζοντας, με τις πλέον συ-

ντηρητικές προβλέψεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

στον Γαλαξία μας πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον περί τα 50 

δισεκατομμύρια πλανήτες. 

Έστω ότι στο ένα χιλιοστό εξ αυτών, δηλαδή σε 50 εκατομμύ-

ρια κόσμους, μπορεί να υπάρχουν συνθήκες παρόμοιες με αυ-

τές της Γης.  

Επομένως, ακόμη και με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις, 

στο Σύμπαν των περίπου 100 δισεκατομμυρίων γαλαξιών θα 

πρέπει να υπάρχουν πολλά δισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων 

παρόμοιοι της Γης πλανήτες. Κάποιοι θα φιλοξενούν περισσό-

τερο αναπτυγμένους πολιτισμούς από εμάς και κάποιοι λιγότε-

ρο. Τυχόν επικοινωνία με ένα τέτοιο ανεπτυγμένο πολιτισμό θα 

είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που θα έχει γίνει ποτέ εδώ στη 

Γη - ίσως με απρόβλεπτες συνέπειες..!» 

Η Ελληνική Επιτροπή προτρέπει να γίνουν προτάσεις με ονό-

ματα από την πλούσια ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτι-

σμό και την μυθολογία μας. Από τα ονόματα που θα προτα-

θούν, θα επιλεγεί με ψηφοφορία το τελικό, το οποίο και θα 

σταλεί στην IAU για να αποτελέσει την επίσημη ονομασία του 

νέου αυτού πλανητικού συστήματος από την Ελλάδα. 

Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα είναι ανοικτός από σήμερα 

και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ  
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(Μύθος του Αισώπου, με μιά 

μικρή αλλαγή) 

 

Μιά μικρή χελώνα 

περπάταγε σιγά-σιγά, 

στην όχθη μίας λίμνης 

με ήρεμα νερά. 

χαρούμενη κοιτούσε 

την ανοιξιάτικη ομορφιά, 

την πράσινη τη χλόη, 

τα λουλούδια τ’ ανθιστά, 

τις πεταλούδες να χορεύουν, 

τις μέλισσες να τριγυρνούν, 

και τα άνθη να φιλούν 

Έβλεπε τα πουλιά, 

να πετάνε χαρωπά, 

και να τιττυβίζουν 

στα τρυφερά κλαδιά. 

Άχ, να μπορούσα και εγώ 

σαν τα πουλάκια να πετώ, 

έλεγε στον εαυτόν της 

με αναστεναγμό. 

Σε λίγο είδε έναν αετό, 

μεγάλο, δυνατό, 

να κάθεται σ’ ένα κλαδί 

με μία όψη αρχοντική. 

- Λέγε μου καλέ μου αετέ, 

πως τα βλέπεις όλα, 

όταν πετάς πολύ ψηλά; 

- Φαίνονται όλα ωραία, 

δένδρα, λουλούδια και νερά, 

ζώα, ανθρώποι και λοιπά. 

- Μάθε με και μένα να πετώ, 

λέγει η χελώνα, 

με ύφος παρακλητικό. 

θέλω τόσο πολύ να ειδώ 

αυτή την ομορφιά και’ γώ. 

- Μα χελώνα μου, της λέει ο αε-

τός, 

δεν έχεις φτερά γιά να πετάς. 

Μην ζητάς να κάνεις κάτι, 

που δεν είναι δυνατόν. 

-Πάρε με μαζί σου σαν πετάξεις, 

κι’ όταν φτάσουμε ψηλά, 

άφησέ με ελεύθερη. 

Θα τεντώσω εγώ τα πόδια, 

και την μικρή μου την ουρά, 

θα βγάλω το κεφάλι μου, 

όσο μπορώ μπροστά, 

θα τα κουνάω γρήγορα 

 

και νομίζω θα μπορέσω, 

να πετάξω όπως εσύ. 

- Αφού δεν παίρνεις συμβουλή 

θα κάνω αυτό που θέλεις. 

Θα πιάσω το κέλυφό σου 

με τα πόδια μου τα δυό, 

και θα πετάξουμε μαζύ, 

όσο ψηλά θέλεις εσύ. 

Στερέωσε ο αετός 

τα πόδια του στο κέλυφος, 

της βιαστικής χελώνας, 

κι’άρχισε να πετά, 

από τα δένδρα πιό ψηλά. 

Χαιρότανε η χελώνα 

και θαύμαζε την ομορφιά 

του ανθισμένου κάμπου. 

-Άφησέ με ελεύθερη 

και θα πετάξω μοναχή, 

είπε η χελώνα με σίγουρη φωνή. 

- Λυπάμαι που δέν άλλαξες 

γνώμη, μικρή χελώνα, 

πολύ θα μετανιώσεις 

γιά την απόφασή σου αυτή, 

είπε ο αετός και άφησε 

την χελώνα μοναχή. 

Το καημένο το ζωάκι, 

δεν μπόρεσε ν’ αντισταθεί, 

στον νόμο της βαρύτητας, 

και της δικής της φύσης 

που ήτανε φτιαχμένη 

γιά να περπατά, 

και όχι να πετά. 

Έπεσε κατ’ ευθείαν, 

στης λίμνης τα νερά, 

κι’ αγωνίστηκε να βγεί 

στην ακρολιμνιά. 

Απ’ τον αγώνα κουρασμένη 

και λίγο ντροπιασμένη, 

πήρε βαθειά αναπνοή, 

και είπε σκεφτική: 

Δεν είμαι φτιαγμένη να πετώ. 

Μα έχω άλλες χάρες 

στην ζωή μου εγώ. 

Ο αετός πετά ψηλά, 

μα εγώ μπορώ να ζήσω 

στο νερό και στην στεριά. 

«καθένας με την χάρη του 

κι’εγώ με την δική μου» 

 

Σημ:  Ο Αίσωπος στον μύθο του 

        λέει πως η χελώνα 

        έπεσε πάνω σε βράχια 

        και πως έγινε κομάτια. 

        Μα εγώ έχω συμπόνια 

        στο καημένο το ζωάκι. 

        Δεν ήθελα να σκοτωθεί 

        μόνο να γίνει λογική, 

        και να ζήσει την ζωή της, 

        με την χάρη τη δική της.       

 

Αμφιτρίτη Κωνσταντέλου-

Εμμανουήλ 

    

 

 

Η Χελώνα και ο Αετός 

 

Οι μαύρες σου μέρες, οι κινητές σου 

εορτές 

Τα άγρια ξεσπάσματα, τα άγρια χαμόγε-

λα 

Τα αθώα ξεκαρδίσματα, τα πρωινά τα 

ξεσκεπάσματα  

Και όλα τα νάζια τα κρυφά, κάτω απ’τα 

σκεπάσματα  

Συνθέτουν, παίζουν και δημιουργούν  

 

Την τελειότητα σου 

 

Μέσα σε χάλκινους, χαλύβδινους αιώ-

νες,  

μέσα από πύρινες ηλιαχτίδες και ανεμώ-

νες 

«Θα τα καταφέρουμε» μου λες στα σκο-

τεινά,  

και ας έρθουν για μείνουν οι χειμώνες 

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ – από το 

ποιητική συλλογή «ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΘΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ», 2016 

«ΘΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ» 

Οι. Εκλογές τελειώνουμε 

Μα ένα το αγκάθι 

Τούτος ο κόσμος άδικα 

Ετσι που επλάθη. 

 

Αντί να του δωρίσουν ε 

Αγάπη και ομόνοια 

Το συνέτριψαν με μιας 

Της εκδίκησης τα χρόνια. 

 

Πάππου προς πάππου γί-

νεται 

Το θέλουν και πορεύουν 

Ζωές που τις εφέρανε 

Τα τζάκια περισσεύουν. 

 

Κι αν γεννιέσαι με χαρά 

Κι αλήθεια σου κερνούνε 

Γονείς που ηγήθηκαν 

Χαρά. Σου για να δούνε. 

 

Κι αυτή τους τη ριμάζου-

νε 

Σα βλέπουν πως γυρίζεις 

Σελίδα στη ζωή 

Και θα πανηγυρίζεις. 

 

Εφυγα ξεσηκώθηκαν 

Ανάμεσα. Στο πλήθος 

Τη ρότα μου θα διοικώ 

Και κανενός το ήθος. 

 

Δε θέλω δίπλα μου 

Για εμέ να επιλέγει 

Παρά με λάθη συντροφιά 

Ο νους μου ταξιδεύει. 

 

Σκοπός είχε και έπραξε 

Ανάπαυση. Να ζήσει 

Στης καρδιάς το σταθμό 

Λημέρι να το στήσει. 

 

Να ναι λιμάνι απάνεμο 

Μακριά από φουρτούνες 

Τα μανιασμένα κύματα  

Να οδηγούν τις σκούπες. 

 

Αλάργα από μας 

Απόμακρα σε μέρη 

Που θα τολμήσει ένας πια 

Να πάει το χαμπέρι. 

 

Σαν κυλήσει η ζωή 

Και το γοργό ποτάμι 

Χείμαρρος σα θα γεννεί 

Να τρέξει και να πάει. 

 

Να πει πως έσβησε 

Αγαπη τρανή μεγάλη 

Σαν ο Δημιουργός 

Ζήτησε για να πάρει. 

 

Ψυχές που αγαπήθηκαν 

Καρδιές γιομάτες πόνο 

Αυτές το αντιλήφθηκαν 

Κατήργησαν τον πόνο. 

 

Παρά ριζώσανε με μιας 

Απ τηνπρώτη τη ματιά 

τους 

Ορκο και συμβόλαιο 

Ως την ύστατη. Αναπνοιά. 

Τους. 

 

Μαζί να το. Οδεύουν 

Ζωής τους μονοπάτι 

Τι κι αν βίωσαν 

Μίσος μα και το δάκρυ. 

 

Αυτά. Τους δυναμώσανε 

Τους κάνανε. Και λύκους 

Πρόβατα πια δε γενηκαν 

Παρά σ αυτούς τους χτύ-

πους. 

 

Καρδιά. Είναι και λυγά 

Μοιρολογά και κλαίει 

Αφήνει. Πίσω παρελθόν 

Παρόν και αντιλέγει. 

 

Το μέλλον θα ναι διάφανο 

Σαν την αιθέρια αύρα 

Φλογοβολά και καίγεται 

Κορμιού ψυχής τους λά-

βα. 

 

ΑΝΝΑ ΖΑΝΙΔΑΚΗ 

Το αγκάθι. 

Την μοναξιά, την παίζεις στα δά-

χτυλα 

Την έμαθες όταν ήσουν στα δύσκο-

λα 

Κρατάς μια χαραμαδρα στο τόσο 

μεγάλο σκοτάδι.. 

Είναι η σύντροφος σου.. 

Είναι η δύναμη σου 

Στη μοναξιά ανακάλυψες τα όρια 

σου, τα χρώματα των άλλων 

Είναι ανθρώπινη η μοναξιά 

Είναι αυθεντική 

Κοιτάς μέσα της.. Και βλέπεις α-

κριβώς αυτό που είσαι... 

 

 

Εύα Πετροπουλου Λιανου  

Συγγραφέας Παιδικής  

λογοτεχνίας  

 

 

ΑΤΙΤΛΟ 
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Με  επιλεκτικές  αναφορές, δογμα-

τισμούς  και  αποποιήσεις, 

ευσχήμονες  ρήτορες , επίδο-

ξοι  ταγοί  και εύδιοι  προφήτες, 

ακραιφ-

νείς  κι  αυτοί  διάδοχοι  υψιπετών 

προκαθημένων, 

δαιμονοποίησαν  εποχές, σχηματι-

σμούς  και  ιδεολογίες, 

στιγμάτι-

σαν  φιλοδοξίες,  ερμηνείες  και  πρ

ακτικές, 

ακύρωσαν  γραφές  και ρήσεις, δι-

δαχές και  προσεγγίσεις 

κι αποκαθήλωσαν  αρχές  κι  αξίες, 

σύμβολα  και  αντιλήψεις. 

Και  η  επηρμένη  κουστωδία  τους, 

προτροπή και επιστασία,  

να  εντέλλεται  δόγματα  συνοχής 

και άσπιλης  δικαιοσύνης,  

αυθεντίες  κι  αυτοί  της ανάλυ-

σης  και  της ψυχογραφίας  

και πί-

σω  τους  συνοδοιπόροι  υψίφωνοι, 

ομόθυμοι  προσωπολάτρες, 

να πομπεύουν  ιδιοτέλειες, αφηγή-

ματα  και  διαθήκες,  

να  παραληρούν  σε  επιτήδειους  δι

κασμούς  και  προσφωνήσεις  

και  να  δικαιώνουν  επιβουλές, α-

ναθέματα  και  μεθοδεύσεις. 

Και  οι θιασώτες  της ευθύνης, ανε-

πιτήδευτοι  κι  ανένταχτοι , 

αναδρομάρη-

δες  γραφείς  χρονικών  και  επιγρα

μμάτων,  

εραστές  κατά συνείδηση  της αλή-

θειας  και  του έναρθρου λόγου, 

αποδοκίμα-

σαν  τις  ασύστολες  προβολές  και 

μεγαλοστομίες,  

αντιφώνη-

σαν  στις  ανώνυμες  αναγνώσεις  κ

αι  αδόκιμες  προσποιήσεις, 

εγκάλεσαν  τους αψίκο-

ρους  διαδρομιστές  και  επίκλητους

  πρωτοστάτες 

και  συντάχτηκαν  εχέφρονες  επικρ

ιτές  της  αθωότητας  της  σύγχυσης

.  

                                               

Γιώργος Αλεξανδρής 

ΕΥΘΥΝΕΣ 

Ώρες αλάνθαστών εποχών, 

αντιμιλώντας στρέφοντας 

στα αριστερά το πρόσωπο 

της αμαρτίας. 

Αναλύοντας τους μύθους 

των Αισώπειων μαθητικών 

αναμνήσεων μπροστά στην 

πρόσοψη ενός ονείρου. 

Ώρες βραδυνές που τα 

όνειρα απογειώνονται 

σαν νεράιδες ενός δάσους 

έχοντας τα δέντρα του χαραγμένα 

την επιγραφή΄΄ώρες και συνθήματα 

εφήμερα...΄΄,προσδοκώντας να με-

τουσιωθούν 

σε οράματα εξουσίας διαδραματι-

ζόμενα σε 

θεατρικά σανίδια... 

Μεθυσμένες ώρες 

αποστάγματα ήμερης 

αλήθειας,αφού με πίκρα 

γυρίζουν οι δείκτες του ηλίου 

σ'ένα ατείλειωτο μεσημέρι 

ανεμίζοντας με πάθος τη 

σημαία μιας ουράνιας 

αποθέωσης!... 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  

ΒΕΛΟΥΔΑΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ ,ΣΥΓΓΡ

ΑΦΕΑΣ 

ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΩΡΕΣ  

Ρακένδυτο 

χαρτί εναγωνίως 

ζητάει στίχους. 

-- 

Βλέποντας τ' αμάξια 

που περνούν - ο πατέρας 

κι η άνοιά του. 

--- 

Σούρουπο στο δάσος -  

λαμπυρίδες και σκιές  

αναμνήσεων. 

--- 

Ίσκιος του δέντρου -  

πασχαλίτσες κι ανθάκια 

προσευχής. 

-- 

Χιόνι πάνω στο χιόνι -  

μες στα έλατα ήχοι  

ανθρώπων πουθενά. 

--- 

Τέλος της πρόβας -  

τη μάσκα συνεχίζει  

να τη φοράει. 

--- 

'Γύρω γύρω όλοι' -  

περνώντας απ' τα ίδια όνειρα 

ξανά και ξανά. 

--- 

Δεν κατάφερα  

να ταιριάξω στον κόσμο σας - 

κατά κόσμον τρελός. 

--- 

Διελκυνστίδα -  

απ' τη μια μεριά ο χρόνος 

κι απ' την άλλη εγώ. 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 

Αγγελία 

Σ έβλεπα να μεγαλώνεις 

Σαν ανθάκι ανεμώνης 

Να μυρίζεις, να μοσχοβολάς 

Σ έβλεπα να μεγαλώνεις 

Σαν δεντράκι να ψηλώνεις 

Να φιλιώνεις με τη μέρα, να γελάς 

  

Σ έβλεπα μικρό μου κρίνο 

Σαν μετάξι απ το Πεκίνο 

Σαν χρυσάφι της Ανατολής 

Κι έλιωνα σαν σε κοιτούσα 

Μια  ματιά σου λαχταρούσα 

Σαν το Τάμα το φιλί σου μιας φυλής 

  

Τώρα το βλέμμα σου παγώνει 

Σαν να του χουν ‘ρήξει  χιόνι 

Και τα χέρια σου  είναι άψυχα πουλιά 

Δεν μπορούν να αγκαλιάσουν 

Λίγο να με αγαλλιάσουν 

Κι αίμα στάζουν   τα φιλιά σου στα φιλιά 

 

Νινα ΝΑΧΜΙΑ 

Σ  ΕΒΛΕΠΑ 



Ζωγραφίζω πάνω στον αδειανό καμβά 

με τα πινέλα της ποιήσεως. 

Χρωματίζω το λευκό κενό 

με τα χρώματα της ιριδίζουσας ψυχής, 

που θέλει να πετάξει μακριά 

από την ύλη της υλιστικής λογικής, 

πάνω στον έναστρο ουρανό 

της άυλης εμπνεύσεως, 

εκείνον που κρατά ακούραστα 

ο Άτλαντας του εύχυμου λόγου, 

όπως το καβαλέτο τις δημιουργικές αισθήσεις 

του ανθρωπιστή ζωγράφου-λογοτέχνη. 

 

Η γραφίδα χαϊδεύει ανάλαφρα 

το μουσαμά της ψευδής πραγματικότητας 

και σχηματίζει τ' ακρυλικά αγάλματα, 

τους Θεούς και τους ημίθεους ήρωες 

της ουτοπικής τέμπερας, 

που αναμιγνύουν τις άχρωμες σκέψεις 

με τις σπάτουλες των πολύχρωμων συναισθημάτων, 

δημιουργώντας ένα νέο κόσμο 

από τις ηλιόχρωμες ρανίδες της παλέτας τους. 

 

 

Μαυρίζω τώρα με τους στίχους μου 

την γκρίζα τούτη μας ζωή 

και με τη γόμα σβήνω τις ατέλειες, 

τον πόλεμο και την κτηνωδία. 

Τη μισαλλοδοξία, μα και τον άπληστο φόβο 

από τα δακρύβρεχτα μάτια των παιδιών, 

ζωγραφίζοντας ξανά με το μολύβι μου 

το αειθαλές δέντρο της Αδελφοσύνης. 

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 

ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ 
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(το παρόν ποίημα διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίη-

σης του περιοδικού ΚΕΦΑΛΟΣ) 

 

Σφαγιασμένη ζωντανή 

και η ρυτίδα κείνη που πονά, 

να στάζει δηλητήριο 

στα ποτηράκια του καφέ, τα πορσελάνινα. 

Όπως το τσόφλι του αυγού, το δέρμα της που ράγισε, 

με κρότο έσπασε το πρωινό εκείνο, 

τ’ αμελητέο και τ’ ασήμαντο. 

 

Διαβασμένα τα παιδιά 

κι ο κάδος χάσκει με τα άπλυτα, 

στο αποχωρητήριο, 

μα δεν κυλούν οι ώρες μέσα στη φυλακή της. 

Σαν μηχανή που θέρισε τα νιάτα της, 

ο χρόνος έσκαψε τις φλέβες μες στα μάτια της, 

μα μη μιλάς, μην αποκρίνεσαι. 

 

Μέσος όρος δανεικός, 

το πάθος χάθηκε, μια σκοτεινή στιγμή, 

και το πιστόλι έτοιμο, 

το δείπνο της το τελευταίο προετοίμασε. 

Γλώσσα μουγκή, Τετάρτη βράδυ, στέκεται ακίνητη, 

σαν πλοίο τη στιγμή της καθελκύσεως, 

πριν το νερό αγγίξει λεύτερο. 

 

Πεταλούδα φωτεινή, 

που τα φτερά της έκαψε στην πρώτη της 

και τελευταία πτήση, 

μ’ ένα χαμόγελο στο πάτωμα πεσμένη. 

Το πλοίο χάθηκε, βυθίστηκε μες στον ορίζοντα, 

καθώς η αυγή, πορτοκαλί προσθέτει 

και κόκκινο, στο άδειο της το βλέμμα. 

 

ΤΑΣΟΣ ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ 

ΟΙΚΟΚΛΕΙΣΤΗ 

Σου δίνω αν θέλεις, Χάροντα, λίρες, φλουριά και γρόσια, 

τριάκοντα αργύρια και πες ακόμα πόσα; 

Πόσα ζητάς, βρε Χάροντα, άπονε και μπαμπέση, 

για να μην κάνεις άλλη πια μανούλα να πονέσει; 

 

Αν δεν πουλιέσαι, Χάροντα, αν δεν μαζεύεις δώρα, 

έρχομ’ εγώ ξοπίσω σου κι εμπρός εσύ προχώρα 

και αν ψυχήν εγύρευες, έπαρε τη δική μου 

κι άσ’ το να ζήσει, Χάροντα, τ’ αμέστωτο παιδί μου. 

 

Άσ’ το να ζήσει και να ιδεί χαρές τ’ Απάνω Κόσμου, 

με την οργή σου ολάκερη τη μαχαιριά έλα δώσ’ μου, 

σ’ εμένα εδώ την άτυχη που διάλεξε η μοίρα, 

μέσα στην τόση μου χαρά να με ποτίσει αλμύρα. 

Δεν θέλω ’γώ ορδινιάσματα. Δεν νιώθω, δεν ραΐζω 

και τις ψυχές δεν έμαθα ποτέ να ξεχωρίζω, 

ούτε λυπούμε, ούτε μετρώ, εκείνον που θα πάρω,  

εγώ είμαι πάντα απόκοτος, ’μένα με λένε Χάρο!  

 

Αίγινα, 16/8/2016               

Γιώργος Ν. Κανάκης 

Η μάνα και ο Χάροντας 
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Της Μαρίας Μίγκλη 

 

Το μυαλό μου τρέχει . Σε εκείνη τη γειτονιά , στη γραφική πολυκα-

τοικία που ξεχώριζε , από τις φιγούρες στις σιδερένιες μαύρες πόρ-

τες . Ήταν απόγευμα . Φόρεσα το μπλε μου ζιβάγκο και τυλίχτηκα 

στο γκρίζο τσόχινο κοστούμι μου . Έφτασα απέξω κρατώντας το 

χαρτοφύλακα μου παραμάσχαλα . Οι φιγούρες της πόρτας , λεπτο-

καμωμένοι και ολοζώντανοι πελαργοί που στέκονταν κάτω από λυ-

γερές καλαμιές . Σιγή ιχθύος επικρατούσε στα μπαλκόνια ... το μόνο 

που αφουγκράστηκα ήταν η βέσπα που περνούσε το μικρό δρομάκι. 

Ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί μου , ωστόσο ανέβηκα το κεφαλό-

σκαλο και έστριψα το πόμολο . 

Έφτασα στον τρίτο όροφο , όπου επεκτεινόταν ένα ολόκληρο σπίτι 

– η τουλάχιστον έτσι μου είχαν πει . Στάθηκα μπροστά στη ξεφτι-

σμένη πόρτα -που περίεργος για το έτος 1990 - δεν διέθετε κουδού-

νι . Χτύπησα διακριτικά , ελπίζοντας ότι σήμερα θα έκανα μια ενδι-

αφέρουσα συναλλαγή... 

Και αυτή μου άνοιξε , ύστερα μου έγνεψε να περάσω σαν να ήμουν 

κάποιος γνωστός . 

Η Άννα Μυροφόρου ήταν μια νέα γυναίκα που ζούσε μόνη , και ε-

γώ ένας άντρας που σήμερα θα αγόραζα τα κοσμήματα της . 

- Είστε ο Ιωάννης Σταματάκος ; 

- Αντώνης. Ο πατέρας μου , με έστειλε να σας εξυπηρετήσω . Βλέ-

πετε , είχε πολύ δουλειά ... 

Εκείνη έκλεισε την πόρτα αδιάφορη ,τα μάτια της γελούσαν όπως 

με κοίταζαν. Γιατί να απολογούμαι; 

 

- Περάστε στην κουζίνα . 

Το σπίτι ήταν άδειο , όλα έδειχναν ότι σύντομα θα έφευγε από εδώ. 

Κάθισα στο γυμνό τραπέζι και άδειασα το χαρτοφύλακα μου . Μέ-

σα του έκρυβα τα άκρος απαραίτητα . Μια κασετίνα με τα μικροερ-

γαλεία ,ένα βελούδινο πουγκί με όλα τα πρωτότυπα από βέρες και 

αλυσίδες , μετρητές δαχτύλων και ένα καινούργιο δειγματολόγιο . 

Έμεινα μόνος για ένα λεπτό , έπειτα την είδα να έρχεται με την υφα-

σμάτινη θήκη του σετ που επρόκειτο να αγοράσω. 

Κάθισε δίπλα μου περιμένοντας καρτερικά την κρίση μου . 

Με το μικρό μου φακό εξέτασα το ασημένιο βραχιόλι. Μια βαριά 

αλυσίδα , σχεδόν αφόρετη με δύο αρχικά χαραγμένα στο κούμπωμα 

της .Ένιωθα σφιγμένος , ήθελα να κρύψω κάθε μου συναίσθημα για 

αυτό που έβλεπα. Μια γυναίκα που δεν είχε τίποτα να αποδείξει , 

έτοιμη να μου αφηγηθεί την ιστορία εκείνου που την εγκατέλειψε . 

Σήκωσα τα μάτια μου από το κόσμημα και της χαμογέλασα. 

-Δίνω 50.000. 

Κάπως έτσι άρχιζα κάθε μου παζάρι. Οι χρυσοχόοι ευελπιστούν να 

δίνουν το ελάχιστο. Όμως ακόμα και μια άμαθη κοπέλα γνώριζε την 

πραγματική αξία . 

- Σύμφωνη , έγνεψε δίχως άλλη σκέψη. 

Κατάλαβα πως το ζητούμενο δεν ήταν τα λεφτά , αλλά να ξεφορτω-

θεί την καδένα και το σταυρό . Και το έκανε τόσο άπιστα και αδιά-

φορα που μου προκάλεσε έκπληξη. 

- Γιατί με κοιτάτε έτσι ; 

Είπε καθώς έπιανε τη ματιά μου . Όμως εγώ ένιωθα να μου προσφέ-

ρει τη σαγήνη της σε πολλές μικρές δώσεις. Χωρίς να απαντήσω 

έβγαλα από τη τσέπη μου το μπλοκ με τις επιταγές . 

Ο χρόνος μου έμοιαζε να είναι πολύ λίγος. . Αφού με συνόδεψε μέ-

χρι την πόρτα στάθηκα ευάλωτος απέναντι της. Ήθελα να την ξανα-

δώ , και αυτή μου η επιθυμία ενδύθηκε με ένα παράξενο τρόπο. 

- Υπάρχει κάτι επιπλέον που θέλετε να μου δείξετε ... 

- Περάστε όποτε θέλετε . 

Τότε, γνέφοντας της ένα αντίο , απομακρύνθηκα και πήρα τη στρο-

φή προς τη σκάλα. 

Από την ώρα εκείνη δεν έπαψα λεπτό να τη σκέφτομαι . Αναρωτιό-

μουν . Θα την ξαναέβλεπα ; Θα είχα το θάρρος να χτυπήσω ξανά 

αυτή την πόρτα; 

Η μέρα κύλησε και εγώ κατέληξα βαθιά συλλογισμένος στο οικογε-

νειακό τραπέζι. 

Ο πατέρας μου τράβηξε την προσοχή ξεροβήχοντας. 

- Πήγες σήμερα στην Μυροφόρου ; 

Τα μάτια μου τρεμόπαιξαν από αμηχανία. Σκάλισα το φαγητό με τα 

μαχαιροπίρουνα και ψέλλισα απλά ένα “ναι”. 

Η μητέρα μου έφερε κρασί στο τραπέζι και κάθισε δίπλα του. 

- Άκουσα πως τα έχει πουλήσει όλα. Το σπίτι που μένει ανήκει σε 

μια θεία της. 

Τότε πρόσεξα στα καθαρό της πρόσωπο την συμπόνια που έκρυβε 

για αυτήν. Με λύπη γέμισε τα ποτήρια μας . 

Ο πατέρας κάγχασε καθώς κατάπινε μια μπουκιά από το κοκκινι-

στό. 

- Ποιος φταίει που την κάνανε έτσι; Αν δε διέλυε τον αρραβώνα , 

δεν θα την είχαν αποκληρώσει. 

 

Η φράση αυτή με σταμάτησε προτού γευτώ την πρώτη μου γουλιά. 

Ναι , τέτοιες στιγμές ο πατέρας μου δεν μπορούσε να νιώσει. Όμως 

εγώ , ένας άγνωστος που την κοίταξε στα μάτια , είδα από μόνος 

μου την ασυμβίβαστη ψυχή της. Ποτέ στο λίγο . Ποτέ στο περιθώρι-

ο ... Έπρεπε να την αγαπήσεις ή απλά να φύγεις. 

- Ας μην κρίνουμε . Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε . 

Παρασύρθηκα με τα λόγια αυτά , και αφού τα ξεστόμισα άρχισα να 

κομματιάζω νευρικός το φαΐ μου. 

Ένιωθα τα μάτια του πατέρα πάνω μου . Δεν έβλεπε ένα ξένο . 

Ήμουν ένας ρομαντικός υπερασπιστής , ένας ιππότης αλλιώτικος 

από τόσους άλλους. 

 

Μετά το πέρας λίγων ημερών βρέθηκα πάλι στη γειτονιά της . Στά-

θηκα στο πεζοδρόμιο πίσω από ένα αυτοκίνητο και αμέσως διέκρι-

να το πρόσωπο της μέσα από τις σιδερένιες φιγούρες. Η πόρτα 

έκλεισε πίσω της και εκείνη αέρινη ξεχύθηκε στους δρόμους. Την 

ακολούθησα παραφυλώντας από την απέναντι πλευρά του δρόμου. 

Τα βήματα της με έφεραν σε ένα μικρό καφέ που τα τραπεζάκια του 

είχαν θέα το δρόμο . Κάθισα παράμερα και ζήτησα ένα φλιτζάνι 

γαλλικό καφέ . Αναρωτιόμουν... είχε κάποιον να περιμένει; Η ώρα 

πέρασε χωρίς να με υποπτευθεί . Κάλεσα με ένα νόημα το σερβιτό-

ρο και ζήτησα να πληρώσω και για τους δυο μας . Θυμάμαι ακόμα 

την έκπληξη της όταν τον κάλεσε εκείνη . Με ένα ξαφνιασμένο 

βλέμμα έστρεψε προς το μέρος μου ολόκληρο το κορμί της . Σήκω-

σα απλά το χέρι μου για να την χαιρετήσω . 

 

Η ζωή μου άλλαζε το υλικό της . Όποιο και να ήταν , τα ψήγματα 

της ενώνονταν πολύ όμορφα. 

Τη συνόδευσα μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας. Αυτή που κο-

σμούσαν οι μεγάλοι και πελώριοι πελαργοί . Για λίγο στάθηκε και 

μετά από αρκετή σκέψη ρώτησε δισταχτική 

- Θέλεις να περάσεις μέσα ; 

Πόσα θα έδινα να τα φέρω όλα πίσω , να σύρω αυτή την πόρτα και 

να αναδυθώ ξωπίσω της στις σκάλες . Το σπίτι έμοιαζε να μην είναι 

πλέον άδειο . Ένας καινούργιος καναπές και ένα ραδιόφωνο στο 

τρίποδο τραπεζάκι του , κοσμούσαν το μικρό καθιστικό . Σήκωσε 

αδέξια το χέρι της και μου έγνεψε ντροπαλή. 

-Θα καθίσεις ... 

Δίχως άλλα λόγια δέχτηκα. Τότε εκείνη ξερόβηξε και μου πρότεινε 

να μείνω για φαγητό . 

Έπειτα έσκυψε πάνω από το ραδιόφωνο και το άνοιξε σε ένα λατινι-

κό σταθμό . Έμεινα μόνος , όμως περίεργος για μια γυναίκα που 

άντεξε να ζήσει μόνη . Μα τώρα ήμουν καλεσμένος σε ένα σπίτι 

που ζωντάνευε με τη μουσική. Έβγαλα χωρίς σκέψη το σακάκι 

μου , βάδισα περίεργος προς την κουζίνα . Πρώτη φορά είδα τους 

φαρδιούς της ώμους και το μακρύ της λαιμό καθώς έσκυβε πάνω 

από το τραπέζι. Παρασύρθηκα , έτσι λέω , αφού θυμάμαι να της δί-

νω ένα φιλί στο λαιμό . Έτσι θυμάμαι , τον εαυτό μου να την παρα-

σέρνει . Έκτοτε την συναντούσα καθημερινά. Κρυφά 

από τον κόσμο , κρυφά από τον πατέρα μου... Κάποιες βραδιές κλει-

νόμουνα στο εργαστήρι μόνος. Όχι , δεν ήξερα που θα φτάσει η σχέ-

Έρωτος Ψήγματα 



ση αυτή ,όμως άξιζε να τη θυμίζει ένα ακριβό δώρο. Ώσπου μια μέρα 

σύρθηκα μισόγυμνος δίπλα της και κρέμασα ένα κολιέ με κόκκινη πέτρα 

στο λαιμό της. 

- Πότε το έφτιαξες; 

- Είναι οι αλυσίδες σου ... 

Δίχως να μου δώσει μιαν απάντηση τυλίχτηκε στο πουκάμισο της . Ήταν 

ξέγνοιαστη , περπάτησε ως το παράθυρο με το αναμμένο της τσιγάρο και 

έριξε μια γρήγορη ματιά στο δρόμο . 

Δεν της είχα υποσχεθεί τίποτα. Όμως το βλέμμα της ρώταγε αν έστω λίγο 

την αγαπούσα . Τελειώνουν και αρχίζουν με τόσο περίεργο τρόπο τα 

πράγματα. 

 

Τελειώσανε όταν μια μέρα βρήκα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού. Μπήκα 

στο σπίτι ανήσυχος , όταν αντίκρισα έναν άλλο άντρα να στέκεται απένα-

ντι της . Αμέσως κατάλαβα ποιος είναι . Τότε είδα πόση ήταν στα αλήθεια 

η αγάπη μου . Έφυγα θυμωμένος ,χωρίς να ακούω τις φωνές πίσω μου. 

Πέρασα άυπνος δυο νύχτες . Την τρίτη μέρα ξεκίνησα για το σπίτι της 

θέλοντας μια εξήγηση . 

Η μπαλκονόπορτα που κοίταζε στο δρόμο είχε κλείσει. Μια ηλικιωμένη 

γυναίκα στην είσοδο μου είπε ότι έφυγες . Ποτέ δεν σε ξέχασα . Περνού-

σα κάτω από το μπαλκόνι σου και αδημονούσα δυο ολόκληρα χρόνια . 

Μου είπαν πως γύρισες , είσαι μόνη . 

Σύντομα θα σε ξαναδώ . Θα είμαι αυτός που θα αγοράσει το κολιέ σου. 
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     Από το δωμάτιο του δεν έλειπε τίποτα! Στην μια πλευρά υπήρχαν διά-

φορες φωτογραφίες σε περίοπτη θέα του ίδιου, άλλοτε μόνου και άλλοτε 

μαζί με τους γονείς του. Όλες ξεκινούσαν από την σχολική του ηλικία και 

έφταναν μέχρι το σήμερα. Πάντα στις φωτογραφίες χαμογελαστός! Το 

χαμόγελό του συμπληρωνόταν από την εκάστοτε διάκριση που παραλάμ-

βανε. 

     Άριστος μαθητής ο Άριστος, μοναχοπαίδι της οικογένειας. Το ταλέντο 

του για τα γράμματα φάνηκε από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού 

κάτι το οποίο διαπίστωσαν πρώτα οι παιδαγωγοί του και στη συνέχεια και 

οι γονείς του! Σε κάθε τάξη διακρινόταν και βραβευόταν! Οι βαθμοί του 

πάντα άριστοι. «Άριστα  Άριστε» ήταν αυτό που ηχούσε στα αυτιά του, 

τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του. Τα βραβεία και τα αριστεία 

σιγά-σιγά είχαν γίνει μέρος της ζωή του ο ίδιος συνέχιζε με ζήλο και αγά-

πη να προσπαθεί έχοντας πάντα στο πλευρό του τη στήριξη των γονέων 

του. Ανεβαίνοντας τάξεις ανέβαινε και το επίπεδο των αριστείων του. 

Στην αρχή ήταν τοπικά, στην πορεία έγιναν πανελλήνια, συνέχισε σε πα-

νευρωπαϊκά μέχρι που πριν ένα χρόνο έφτασε σε παγκόσμιο βραβείο. 

     Πάντα η αγάπη και η κλίση του ήταν στα μαθηματικά και τη φυσική 

«άπιαστος ο Άριστος μπορεί να πιάσει όποιο όνειρο θέλει» έλεγαν πάντα 

οι δάσκαλοί του «ζήσε το όνειρο σου μπορείς» τον επιβεβαίωνε και ο λυ-

κειάρχης. 

     Οι γονείς του έκαναν και αυτοί όνειρα! Καμάρωναν το μονάκριβο 

τους γιο βλέποντας τον να διακρίνεται στα γράμματα. Καλλιεργημένοι 

γονείς με συναισθήματα και αγάπη! Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο το γεγονός 

ότι ο πατέρας ήταν επιφανής γιατρός της πόλης με αρκετό κοινωνικό έργο 

και δραστηριότητες ενώ η μητέρα του θεωρείτο μια από τις καλύτερες 

αρχιτέκτονες που είχε να επιδείξει ολόκληρη η χώρα, άλλωστε τα έργα 

και οι δημιουργίες της μιλούσαν από μόνα τους. 

     Στο σπίτι η οικογένεια αμφιταλαντευόταν μεταξύ ιατρικής και αρχιτε-

κτονικής για το που μπορεί να καταλήξει ο Άριστος. Αιτήσεις είχαν κάνει 

και για τους δυο κλάδους και μάλιστα στα καλύτερα και ακριβότερα πα-

νεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου, τα οποία τους άνοιγαν διάπλα-

τα τις πόρτες τους και προσπαθούσαν να τους δελεάσουν με διάφορες 

προσφορές για να έχουν κοντά τους το νέο αστέρι που φαινόταν ότι ανέ-

τελλε. Πράγματι έτσι τον είχαν ονομάσει όχι μόνο οι καθηγητές του αλλά 

και οι δημοσιογράφοι για τα επιτεύγματα του τόσο στον ηλεκτρονικό όσο 

και στον έντυπο τύπο. Το νέο αστέρι!  

     Μόνο που μια μέρα ξαφνικά και εντελώς απροειδοποίητα το αστέρι 

έσβησε, έπεσε για την ακρίβεια από τον ουρανό όπως έπεσαν και οι γο-

νείς του στο άκουσμα της λέξης «ηβηφρενία» μορφή σχιζοφρένιας. 

     Τον τελευταίο μήνα ξαφνικά και απροειδοποίητα οι γονείς του πρόσε-

ξαν διάφορες αλλαγές να συμβαίνουν στον Άριστο. Άρχισε να παραμελεί 

τον εαυτό του, να κλείνεται σε αυτόν να γίνεται ευερέθιστος, καχύποπτος 

με το παραμικρό, να συμπεριφέρεται και αν κάνει αλλόκοτα πράγματα 

ανεξήγητα και επικίνδυνα και το ποιο σημαντικό παραμέλησε και δεν εν-

διαφερόταν καθόλου για τα μαθήματά του! Εκεί που η οικογένεια ετοίμα-

ζε βαλίτσες και τον επόμενο μήνα θα ταξίδευε για να επιλέξει μεταξύ Οξ-

φόρδης και Κέιμπριτζ βρέθηκε με τις βαλίτσες μεταξύ ψυχιατρικής κλινι-

κής και ψυχιατρικών νοσοκομείων. 

     Πρώτος ο πατέρας γνώστης κάποιων κλινικών ευρημάτων και συ-

μπτωμάτων που εντόπισε στο γιο του άρχισε να ψάχνει σε ψυχιατρικά 

βιβλία και ζήτησε τη βοήθεια του φίλου του, του Θανάση επιφανή ψυχία-

τρου και επιμελητή στο πανεπιστήμιο. Τα πρώτα μαύρα σύννεφα άρχισαν 

να μαζεύονται στον ουρανό και να κρύβουν το λαμπρό αστέρι. Οι ανησυ-

χίες του Θανάση επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο τρόπο. Οι κλινικές εξε-

τάσεις και τα ευρήματα όταν συνάντησε τον Άριστο τον άφησαν άφωνο. 

«Θεέ μου πώς να πω στους γονείς του ότι δυστυχώς ο γιός τους πάσχει 

από ηβηφρενία μορφή σχιζοφρένειας» ψέλλισε πιάνοντας με τα χέρια του 

το κεφάλι του «πώς να τους πω ότι δυστυχώς τα όνειρα τους για το γιό 

τους πρέπει να τα αναβάλουν και ίσως να μην μπορέσουν να τα πραγμα-

τοποιήσουν ποτέ».  

     Στο άκουσμα της διάγνωσης οι γονείς κόντεψαν να πεθάνουν, μόνο ο 

Άριστος δεν φάνηκε να ταράσσεται ή να εκφράζει έστω ένα συναίσθημα. 

     ‘Έχουν περάσει από τότε 3 μήνες  και ο Άριστος μόλις έχει τελείωση 

μια ενδονοσοκομειακή θεραπεία σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική! Σε αυ-

τούς τους 3 μήνες πέρασαν για να τον εξετάσουν και να του πάρουν συνέ-

ντευξη πολλοί επιφανείς ψυχίατροι από όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους και 

ψυχίατροι των πανεπιστημιακών σχολών της ιατρικής των πανεπιστημίων 

της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ. Έτυχε της πιο δαπανηρής και σύγχρο-

νης μορφής φαρμακευτικής αγωγής. 

     Σήμερα βρίσκεται στο σπίτι του μαζί με τους γονείς του. Είναι όμως 

εντελώς διαφορετικός! Δεν είναι ο Άριστος που ήξερε και ο ίδιος! Η μη-

τέρα του σταμάτησε να εργάζεται για να είναι συνεχώς διπλά του και να 

τον φροντίζει. Ο πατέρας του αν και συνεχίζει να εργάζεται, τα απογεύ-

ματα αφού κλείσει το γραφείο του περνά από τη ψυχολόγο του για να 

κουβεντιάσει και να πάρει στηρίξει! 

     Για πρώτη φορά ο Άριστος κάθισε στο γραφείο του και πήρε ένα χαρτί 

και ένα στυλό  και άρχισε να γράφει. Η μητέρα του που τον παρακολούθα 

διακριτικά! Μόλις διαπιστώνει ότι έχει τελειώσει αυτό που γράφει τρέχει 

να το διαβάσει. Το χαρτί γράφει με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα ΣΧΙ-

ΖΟΦΡΕΝΙΑ=ΚΛΕΦΤΗΣ ΟΝΕΙΡΩΝ. Ενώ από τα μάτια του αρχίζουν να 

κυλάνε τα πρώτα δάκρια. Η μητέρα του τον αγκαλιάζει όσο σφικτά μπο-

ρεί, με όση δύναμη της έχει μείνει τόσο σωματική όσο και ψυχική και του 

ψελλίζει στο αυτί χαϊδεύοντας του τα μαλλιά « Σε αγαπώ πολύ».  

 

-ΤΕΛΟΣ- 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΚΛΕΦΤΗΣ ΟΝΕΙΡΩΝ 


