
το τεύχος διανέμεται

δωρεάν

~ ❀ ~

Aυτά που διαπιστώσαμε τελευταία στην ζωή και την δράση
πνευματικών συλλόγων και φορέων μάς έχουν αφήσει άφω-
νους χωρίς και να μπορέσουμε ν’ αντιδράσουμε ουσιαστικά.
Στο όνομα της… δημοκρατικής λειτουργίας που ο καταστατι-
κός χάρτης συνταγμένος ανάλογα, πρόεδροι κάνουν ό,τι θέ-
λουν. 

Μιμούμενοι τους πιο αυταρχικούς αντιδραστικούς εκπρο-
σώπους της φύλαρχης ολιγαρχίας, αποφασίζουν για κάθε μέλος
των συλλόγων τους κατά το δοκούν προφασιζόμενοι μάλιστα
τις δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι σ΄ εκλογές δεν ψηφίζουν
τα μέλη αλλά οι ίδιοι… οι πρόεδροι, έχοντας στην τσέπη τους
εξουσιοδοτήσεις, όπως βέβαια το καταστατικό τους επιτρέπει,
για να ψηφίσουν τον… εαυτό τους. 

Άλλοι πάλι, όταν κάποιο μέλος δεν συμορφούται προς τας…
υποδείξεις εξορίζεται για 2-3 χρόνια, αν όχι για πάντα, από το
σύλλογο για να μη ταράζεται η γαλήνη των προέδρων προκει-
μένου να αφιερώσουν όλη τους την ενέργεια και σκέψη στην
εκπλήρωση των υψηλών καθηκόντων τους, που δεν είναι παρά
η εξασφάλιση δημιουργικής ευνομίας των συλλόγων τους, δη-
λαδή όλων των μελών, αυτών βέ-
βαια που υπακούουν προς τας υπο-
δείξεις. 

Αυτά όλα με ασύλληπτη έπαρση
και αυταρέσκεια, αλά Τραμπ, δεν
σταματούν ποτέ τους ν΄ αυτοδια-
φημίζονται από το βήμα, από τα έν-
τυπα, από τις αποφάσεις των Δ.Σ.
όπως ακριβώς οι  βασιλείς άλλων
εποχών, όταν μιμούμενοι τον βασι-
λιά Ήλιο της Γαλλίας ανακράζουν:
l’ etat c’ est moi. 

Σ΄ αυτή τους την πρακτική όσοι
πιστοί προσέρχονται, μοιράζονται
κι ένα ελάχιστο μέρος της… ουρά-
νιας εξουσίας των προέδρων τους.
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ΜΑΡΤΗΣ
Γεννιούνται
1553 (29.3) ο Κρητικός ποιητής Βιτσέν-
τζος Κορνάρος. 1851 (4.3) ο μεγάλος
Ελληνας λογοτέχνης Αλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης. 1868 (28.3) ο Μαξίμ Γκόρκι
(Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πεσκόφ). 1872 (13.3)
ο λογοτέχνης, ποιητής και μεταφραστής
Κωνσταντίνος Θεοτόκης. 1884 (15.3) ο
ποιητής Αγγελος Σικελιανός. 1888 (16.3)
ο λογοτέχνης Κοσμάς Πολίτης (Παρα-
σκευάς Ταβελούδης). 1904 (4.3) ο συγ-
γραφέας Ηλίας Βενέζης (Ηλίας Μέλ-
λος). 1904 (8.3) στη Χαλκίδα ο μουσουρ-
γός Νίκος Σκαλκώτας. 1913 (13.3) ο ηθο-
ποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας. 1920
(21.3) ο λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέ-
χνης του μπουζουκιού Μανώλης Χιώ-
της. 1925 (9.3) ο ποιητής Μανώλης Ανα-
γνωστάκης. 1929 (3.3) ο μουσικοσυνθέ-
της Νίκος Μαμαγκάκης. 1938 (12.3) ο
ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος
Μάνος Ελευθερίου. 1938 (14.2) ο συν-
θέτης Σταύρος Ξαρχάκος. 1939 (18.3) ο
συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος. 1952
(17.3) ο συνθέτης Νίκος Ξυδάκης. 

Αποβιωνουν
322 π.Χ. (7.3) ο μεγάλος Ελληνας φιλό-
σοφος Αριστοτέλης. 1827 (26.3) ο Γερ-
μανός συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετό-
βεν. 1934 (24.3) ο λαϊκός ζωγράφος Θε-
όφιλος (Θεόφιλος Χατζημιχαήλ).1958
(27.3) ο πεζογράφος Δημοσθένης Βου-
τυράς. 1964 (28.3) ο κομμουνιστής ποι-
ητής Φώτης Αγγουλές. 1967 10.3) ο ρεμ-
πέτης Γιώργος Μπάτης. 1970 (10.3) ο
ηθοποιός Βασίλης Αυλωνίτης. 1978
(11.3) η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σο-
φία Βέμπο. 1988 (17.3) ο τραγουδοποιός
Νικόλας Ασιμος. 1992 (10.3) ο λαϊκός
συνθέτης και τραγουδιστής Γιώργος
Ζαμπέτας. 1992 (30.3) ο Ελληνας αρχαι-
ολόγος Μανώλης Ανδρόνικος, 1994 (6.3)
η ηθοποιός και πολιτικός Μελίνα Μερ-
κούρη. 1996 (18.3) ο ποιητής Οδυσσέας
Ελύτης (Οδυσσέας Αλεπουδέλης), Νόμ-
πελ Λογοτεχνίας 1979. 2005 (12.3) ο λαϊ-
κός συνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής.
2005 (29.3) ο ποιητής Μίλτος Σαχτού-
ρης. 2011 (29.3) ο θεατρικός συγγραφέ-
ας Ιάκωβος Καμπανέλλης. 

ΑΠΡΙΛΗΣ
Γεννιούνται
1564 (26.4) ο Αγγλος δραματουργός
Ουίλιαμ Σαίξπηρ. 1798 (8.4) ο ποιητής
Διονύσιος Σολωμός. 1863 (29.4) ο μεγά-
λος Ελληνας ποιητής Κ.Π. Καβάφης.
1889 (16.4) ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Τσάρλι Τσάπλιν, ο γνωστός Σαρλό. 1889
(23.4) ο λογοτέχνης Βασίλης Ρώτας.
1902 (1.4) η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη.
1911 (30.4) ο ποιητής Νίκος Γκάτσος.
1915 (21.4) ο Αμερικανός ηθοποιός Αν-
τονι Κουίν. 1916 (23.4) ο ζωγράφος Γιάν-
νης Μόραλης. 1922 (20.4) ο ποιητής Τά-
σος Λειβαδίτης. 1922 (7.4) ο λαϊκός συν-
θέτης Απόστολος Καλδάρας. 1926 (13.4)
η ηθοποιός Ελλη Λαμπέτη (Ελένη Λού-

κου). 1947 (13.4) ο μουσικοσυνθέτης
Θάνος Μικρούτσικος. 

Αποβιωνουν
1614 (7.4) ο ζωγράφος Δομήνικος Θεο-
τοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). 1616 (22.4) στη
Μαδρίτη ο συγγραφέας του «Δον Κιχώ-
τη», Μιγκέλ Θερβάντες. 1616 (23.4) ο
μεγάλος Άγγλος δραματουργός Ουίλιαμ
Σαίξπηρ. 1894 (22.4) ο πεζογράφος και
ποιητής Κώστας Κρυστάλλης. 1896
(15.4) ο ποιητής και πεζογράφος Γεώρ-
γιος Βιζυηνός (Γεώργιος Μιχαηλίδης).
1910 (30.4) ο Έλληνας λογοτέχνης Ζαν
Μορεάς (Ιωάννης Παπαδιαμαντόπου-
λος). 1930 (29.4) Αυτοκτονεί η ποιήτρια
Μαρία Πολυδούρη. 1935 (18.4) ο Παναΐτ
Ιστράτι, (Παναγής Βαλσάμης). 1941
(27.4) Αυτοκτονεί η συγγραφέας Πηνε-
λόπη Δέλτα. 1959 (20.4) ο γλωσσολόγος
Μανώλης Τριανταφυλλίδης. 1962 (3.4)
ο πρωτεργάτης της ελληνικής μουσικής
Μανώλης Καλομοίρης. 1973 (8.4) ο Ισπα-
νός κομμουνιστής ζωγράφος Πάμπλο
Πικάσο. 1980 (29.4) ο Αλφρεντ Χίτσκοκ.
1984 (13.4) ο ηθοποιός Διονύσης Παπα-
γιαννόπουλος. 1990 (8.4) ο λαϊκός συν-
θέτης Απόστολος Καλδάρας. 1999 (20.4)
ο ηθοποιός Νίκος Ρίζος. 2000 (7.4) ο λαϊ-
κός συνθέτης Ακης Πάνου. 

ΜΑΗΣ 
Γεννιούνται
1811 (1.5) ο σατιρικός ποιητής και συγ-
γραφέας Ανδρέας Λασκαράτος. 1854
(15.5) ο δημοτικιστής, φιλόλογος και
συγγραφέας Ιωάννης Ψυχάρης. 1878
(10.5) ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρ-
θένης. 1887 (3.5) η ηθοποιός Μαρίκα Κο-
τοπούλη. 1894 (22.5) η κομμουνίστρια
λογοτέχνης Ελλη Αλεξίου. 1904 (10.5)
ο Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος Σαλ-
βαδόρ Νταλί. 1905 (10.5) ο λαϊκός συν-
θέτης Μάρκος Βαμβακάρης. 1907 (27.5)
ο ποιητής Νίκολας Κάλας (φιλολογικό
ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη).
1909 (1.5) ο κομμουνιστής ποιητής Γιάν-
νης Ρίτσος. 1922 (29.5) ο συνθέτης και
αρχιτέκτονας Ιάννης Ξενάκης. 

Αποβιωνουν
1519 (2.5) ο ζωγράφους, γλύπτης και
εφευρέτης, Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 1885
(22.5) ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ
Ουγκώ, 1965 (5.5) ο τραγουδιστής Νίκος
Γούναρης. 1977 (31.5) ο κομμουνιστής
λογοτέχνης, θεατρικός συγγραφέας και
μεταφραστής Βασίλης Ρώτας. 1990
(11.5) ο λαϊκός τραγουδιστής Στράτος
Διονυσίου. 1992 (12.5) ο ποιητής Νίκος
Γκάτσος. 1996 (3.5) ο διακεκριμένος Ελ-
ληνας κιθαρίστας Δημήτρης Φάμπας.
1999 (5.5) ο κομμουνιστής ηθοποιός Βα-
σίλης Διαμαντόπουλος.2001 (24.5) η πε-
ζογράφος και θεατρική συγγραφέας
Μαργαρίτα Λυμπεράκη. 2006 (4.5) ο σκη-
νοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας
Αλέξης Δαμιανός. 2009 (9.5) ο καλλιτέ-
χνης του Θεάτρου Σκιών Ευγένιος Σπα-
θάρης. 

Σαν ΤοΤε…
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αΡΘΡοΓΡαΦΙα 2018

Στη βιβλιοθήκη μου περίμενε καιρό η καλαίσθητη Ποι-
ητική Συλλογή του φίλου και συντρόφου Παν. Καρα-
βασίλη που άφηνα, προφητικά θάλεγα, για να βρεθώ
με όλες μου τις φυσικές και πνευματικές μου δυνάμεις
σ’ εγρήγορση, ικανός ν’ ανταποκριθώ στην ποιότητα
και το βάθος των στίχων που με ξάφνιασαν με συγκί-
νησαν και με εξόργησαν συνάμα. 

Τον ποιητή το περιοδικό μας τον γνωρίζει καλά και
ας μου επιτραπεί να τον καθορίσω σαν ένα πολύτιμο
συνεργάτη μας, αφού όχι μόνο σαν ποιητής αλλά και
σαν αρθρογράφος-στοχαστής έχει πλουτίσει με τους
θησαυρούς των γνώσεων του τις σελίδες του. Είναι
από τους σπάνιους διανοούμενους που συνδυάζει την
σύγχρονη τεχνολογική1 του επάρκεια μ΄ ένα λυρικό,
τρυφερό θα έλεγα, λόγο με πλέρια θεωρητικη συγ-
κρότηση. Στην ποίηση όμως αποθέτει πάντως μια σπά-
νια ευαισθησία, ντυμένη με φιλισοφικό στοχασμό και
προοδευτική μαχόμενη σκέψη. 

Στην ποίησή του ο Παναγιώτης Καραβασίλης υπο-
φέρει και ματώνει μπρος στο ακατανόητο της ιστορι-
κής και όχι μόνο απραξίας. Ο άνθρωπος στο λειβάδι
αυτής της ποίησης, πάνγυμνος αδυνατεί να ορθώσει
το ανάστημά του σ΄ έναν εχθρικό, αφιλόξενο κόσμο
που τον καταπιέζει, όπου το τραγούδι, το μόνο που
απέμεινε στην ομίχλη του αβέβαιου, αρθρώνεται ανυ-
πότακτο, αλλά αδύναμο ακόμα, απέναντι στους σιδε-
ρένιους μηχανισμούς που καταστρέφουν την ομορφιά
της ζωής σε τέτοιο σημείο που και «οι μνήμες δεν
απαντούν/ Απορρούν γιατί οι χρήστες δε τις θέλουν». 

Αυτή η γυμνοπεζοπορεία στο ζοφερό περιβάλλον
της σύγχρονης πραγματικότητας γίνεται οργή και «λιο-
κόκκι» της επανάστασης έτσι που ν΄ αλλάξουν οι δομές
και οι βασικές αξίες και να μην καθορίζει το μέλλον
της ανθρωπότητας η «τοκοφορία».» Τραγουδώ την
επανάσταση/ στα σοκάκια της άνοιξης των γαριφάλ-
λων». 

Το σπουδαίο αυτό βιβλίο αποτελεί την εξομολόγη-
ση ενός βαθύτερου λόγου που είναι πέρα και πάνω
από τα φαινόμενα της ιδιοτελούς καθημερινότητας
τη στιγμή που το όνειρο από τον αιμάτινο ιδρώτα ετοι-
μάζει την ομορφιά του τριαντάφυλλου και τότε η ποί-
ηση βγάζει νικήτρια κραυγή. «Ξυπνώντας τα εφιαλτικά
ρήγματα,/ δε διαφέρει το αίμα απ΄ τον ιδρώτα./ Με την
ίδια κίνηση του πηλού/ όπου φωτίζεται το ήλεκτρον,/
στο σαθρό σημείο της εποχής δεν υπάρχει η έξοδος./
Υποκινούν την ανταρσία των υδάτων μας/ όταν φρον-
τίζω την ομορφιά του τριαντάφυλλου». Το απόσπασμα
είναι από το ποίημα: «Η Ανταρσία των υδάτων»2 μια
έννοια που επαναλαμβάνει και σ΄ άλλους στίχους αφού
συμβολίζει τις νικητήριες δυνάμεις της ζωής για να
επιβιώσει η ομορφιά της ποίησης (τριαντάφυλλο). 

Σ΄ όλα τα ποιήματα της συλλογικής με συμβολικά
ονόματα κι αιχμηρά επίθετα αντιπαρατάσσονται δύο
κόσμοι: ο κόσμος της δουλειάς κι ο χάρτινος της εκ-
μετάλλευσης κόσμος: «Πίσω απ’ τα ψευδώνυμα κρύ-
βονται/ οι εραστές του θανάτου./ Κοιμάμαι με το όπλο
τα άγρια μεσάνυχτα/ όταν ρέει το αίμα κι αγοράζουν/
τα μετόχια του αγίου εργάτη.» Αυτή η μοναχική εξε-
γερμένη φωνή με αυτογνωσία και πείσμα μάχεται για

ν΄ αφυπνίσει συνειδήσεις για τον
αυριανό στρατό της επανάστα-
σης: «Μόνος. Το να είσαι μόνος
δε σημαίνει/ ότι δεν έχεις δίκιο».
Μ΄ αυτή την σιδερένια λογική με
συμβολισμούς που δεν ντύνουν,
δεν ωραιοποιούν την αλήθεια του
κοινωνικού είναι, αλλά ξεγυμνώ-
νει, τέμνει με υπεριώδεις ακτίνες
το σύγχρονο άλγος της ταξικής
υποκρισίας: «Συλλαμβάνω τη σιω-
πή με τις κεραίες/ την ώρα που κόβονται τα δέντρα/
και φτιάχνεται η νέα οδός με τα συρματοπλέγματα./
Ένας ένας με βήμα σταθερό αλλάζουμε/ ονόματα κατά
περίσταση για φυγή./ Στο τέλος του τραγουδιού πα-
γώνουν/ τα δικά μας δάκρυα και φωτίζονται/ με τις
προσευχές των αετών.» 

Κάποιες φορές ο λόγος γίνεται τραγικά φορτισμένη
κραυγή της ατομικής μα και της συμπαντικής υπόστα-
σης, όπου ακόμα και τα πιο ζωοποιά στοιχεία (ήλιος-
λιοκόκκι) καταρρέουν σ΄ έναν εφήμερο κόσμο παρά
το στεναγμό του ήλιου τα «παράθυρα τ΄ ουρανού έγι-
ναν/ οι φλόγες της κόλασης»/, αφού «καβαλάρηδες
της καταιγίδας/ οι φονιάδες είναι στους δρόμους». 

Σ΄ αυτή την κόλαση μας καλεί ο Παναγιώτης Καρα-
βασίλης σε μια ξενάγηση χωρίς Βιργίλιο και Βεατρίκη:
«κόλαση μπορώ να σε ξεναγήσω./ Ο Θεός δεν παίζει
με τα ζάρια./ Ένας παράδεισος κι ένας ουρανός υπάρ-
χει/ κι ύστερα το έρεβος διαρκώς κάθεται στα ναυά-
για». Σ΄ αυτή την κόλαση οι αξίες είναι αντεστραμένες.
Δεν είναι οι αμαρτωλοί που τιμωρούνται αλλά οι αθώοι:
«Με το θάνατο ενός συναισθήματος,/ τα νέα οικονο-
μικά SS αναλαμβάνουν/ τη φύλαξη των σπιτιών μας».
«Με τρομάζουν οι στολές καθώς επεξεργάζονται/ στα
νέα κομπιούτερ τους ήχους απ΄ τα κλάματα/ και τα βε-
λάσματα των προβάτων όταν πεινούν». Από τον ζοφε-
ρό αυτό τόπο δεν θα λυτρωθούμε στο καθαρτήριο αλ-
λά στη συνειδητή εξέγερση: «Στη ράχη του αλόγου
γεννημένος/ κρατώ το χαλινάρι, μέχρι να φτάσω/ στη
μάχη και πυροβολώ τους εφιάλτες». «Από τα μύγδαλα
κάνω ευχές/ κι απ’ τα μυστικά βράχια/ ανακαλύπτω τα
μηνύματα του ήχου, τη φωνή/ των εργατών, την αυ-
λακιά του χωρικού». Η υπέρβαση πραγματοποιείται
από δυνάμεις του ανθρώπου: «Το καλύτερο κομπιού-
τερ είναι τα / δυο βλέμματα». 

Ποίηση αποκάλυψης στη τραγικότερη στιγμή της
ανθρώπινης ιστορίας λίγο πριν τα ουράνια τόξα που
ακολουθούν την θύελλα. Σ’ αυτή την μεταίωρη στιγμή
χωρίς «μπάντες για ήρωες» μ’ ένα αδιέξοδο οδοιπορικό
στον κόσμο του θανάτου και της συμφοράς, όπου στά-
χτες «κοράκια και σκυλιά» αποτελούν την έμβια δη-
μιουργία, ο ποιητής δεν χάνει το θάρρος και την αι-
σιοδοξία του. Δεν στέκεται στον καταγγελτήριο λόγο
αλλά «κρατάει το λαίμαργο κλαδί της ελιάς μου»./ «φύ-
τρωσε και πάλι το ελευθερία ή θάνατος./ Δίχως όρια
οι σελίδες της Ιστορίας./ Η ανάγνωση να παίρνει το
διαβατήριο/ απ΄ τις διαδηλώσεις και τα συναξάρια».
Αυτά τα μόνα διαβατήρια των σύγχρονων αγίων που
ξέρουν ν’ ανάβουν τα σπίρτα της εξέγερσης: «Ανάβω

ΑΠΕΙΡΟΒΑΘΕΙΣ ΥΛΕΣ TOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 
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τα σπίρτα. Εσύ έχεις την τιμή,/ μέχρι να αισθανθείς
τη δίψα στα χείλη». «Να ορίζεις τις σάλπιγγες/ και το
νερό για την έφοδο»/. Μ΄ αυτά τα όπλα «σύγχρονη
κραυγή είναι το αγκομαχητό/ των νέων προλεταρίων». 

Με το ζοφερό περιγραφόμενο περιβάλλον, και πώς
θα μπορούσε νάναι αλλιώς στην κοινωνία της άκρατης
εκμετάλλευσης του ιδρώτα» του άγιου εργάτη, θα
έλεγε κανείς ότι ο Παναγιώτης Καραβασίλης οδηγεί
τον σύγχρονο άνθρωπο σε μαύρους, τυφλούς τοί-
χους3. 

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι μαύροι τοίχοι και οι
χτίστες τους που πνίγουν τη ζωή και σπέρνουν όλεθρο
και θάνατο θα σαρωθούν από τις δυνάμεις της ζωής:
«Δώρο της ημέρας είναι η σοφία./ του σύννεφου και
η δροσοσταλίδα του πρωινού». Ο ποιητής δεν κρύβει
τίποτε: «ύστερα μιλώ για τις κρυψώνες μας./ Παίζω μ΄
ένα αηδόνι κι ένα γεράκι» Αυτές οι δυο αμφίρροπες
κι αντίρροπες έννοιες που καθορίζουν την πορεία της
οικουμένης: Το κρώξιμο του γερακιού, η αρπακτική
δύναμη που βιάζει τον άνθρωπο και η ομορφιά της ποί-
ησης, ο λυρισμός που θα φέρει ελευθερία και δημι-
ουργική γαλήνη, θ΄ αντιμάχονται ως την τελική ειρήνη,
την ιστορία του ανθρώπου4. 

Το περιορισμένο του έντυπου χώρου μας εμποδίζει
να επεκταθούμε περισσότερο, αλλά μένουμε με την
υπόσχεση μιας ουσιαστικότερης μελέτης αυτής της
ποίησης που, δανειζόμενη όλα τα εκφραστικά μέσα
της σύγχρονης τέχνης (σουρεαλισμός, εξπρεσιονι-
σμός, αλλά και παράδοση) μας οδηγεί σε ξέφωτα λιο-

στάσια μακριά από το «σκοτεινό δάσος» της προϊστο-
ρίας μας. 

Σημειώσεις
1) Έχει σπουδάσει πληροφορική κι εργάζεται ως

Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής εξ ου και η
μνεία συχνά στην ποίηση του της καθοριστικής εισβο-
λής των νέων τεχνολογιών στο κόσμο της εκμετάλ-
λευσης της εργασίας. Ασχολήθηκε επίσης με την δη-
μοσιογραφία και εκπόνησε μελέτες και δοκίμια: «Πλη-
ροφορική και άνθρωπος προς το 2000 μ.Χ.», «Ισότητα
μέχρι το έτος 1000 μ.Χ.», «Ο εθνικισμός του 1821»,
«έγκλημα χωρίς τιμωρία». Του οφείλουμε επίσης την
ύστατη συνέντευξη του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού με
τον τίτλο «Η Αποκάλυψη γεννάει ονόματα», που δη-
μοσιεύουμε σε άλλη σελίδα. 

2) Βλ. σελ. 15: «Μέσα απ΄ τη σιωπή του στρατοπέ-
δου/ να ορίζεις τις σάλπιγγες/ και το νερό για την έφο-
δο». 

3) Βλ. σελ. 29: «Ως Μακαβαίος δε θριαμβολογώ/βρί-
σκω με το παραμύθι το παίγνιο του νερού/. Δεν δέχομαι
τους πρίγκιπες να είναι επαίτες./ Στο σκοτάδι πέφτουν
αυτοί που αρνούνται/ να το κοιτάζουν». 

4) Γνωρίζει καλά ο ποιητής την νομοτέλεια των και-
ρών και δε την κρύβει: «Πίσω απ΄ τα πολύχρωμα μπου-
κέτα σαν νυχτοφύλακες/ ακροβατούν οι κόκκινες μπο-
γιές/ του χρηματιστηρίου και τα παλαιά/ φανάρια της
ιστορίας γίνονται στόχαστρο». 

Γιάννης Παπαοικονόμου
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Στα τόσα που έχουν ειπωθεί και γραφτεί για την ποίηση
του αλεξανδρινού ποιητή1 η δική μας φωνή μπορεί ν΄
ακούγεται άκαιρη και προκλητική, αφού όπως φαίνεται,
δεν έχει πια να προστεθεί σχεδόν τίποτε στο θέμα .
Είναι όμως, πιστεύουμε, ενισχυτικό αυτής της διαπί-
στωσης να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τα μέ-
χρι τώρα δεδομένα της Καβαφικής περιπέτειας στην
σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν διεκδικούμε βέβαια
μ΄ αυτό το απλό σημείωμα ν΄ απαντήσουμε συνολικά
στα ζητήματα-και είναι πολλά-της ποίησης του Αλε-
ξανδρινού γέροντα2. Θα σταθούμε μόνο σ΄ ένα μικρό
φαινομενικά θέμα που είτε αγνοήθηκε είτε αντιμετω-
πίστηκε μερικά ή και τυπικά μόνο. Αναφερόμαστε στην
πολιτική του Καβάφη για την οποία έχουν γραφεί άρ-
θρα και βιβλία3. 

Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική του Καβάφη μη
φανταστείτε ότι αυτή εκφράστηκε με κάποια ένταξη
ουσιαστική και την έκδοση στ΄όνομα του οποιασδήποτε
κομματικής ταυτότητας. Ο ποιητής έμενε απόμακρος,
ελιτίστας και υπέρμετρα εγωκεντρικός μακριά από την
κοσμική τύρβη της Αλεξάνδρειας, χωρίς όμως και ν΄
αφήνει την θέση του «πρωτοκλασάτου» που είχε κα-
τακτήσει η οικογένεια του από τις δραστηριότητες
των παππούδων του και κυρίως του πατέρα του Πέ-
τρου4. Η ποίηση του εξάλλου επηρεάστηκε έντονα από
τις αλλαγές που επέφερε μετά το 1882 η αγγλική κα-
τοχή5. 

Για το Καβάφη συμφωνούν όλοι οι αναλυτές της
ζωής και του έργου του πως ήταν Κωνσταντινικός στον

ελληνικό διχασμό πριν και μετά το Α΄ παγκόσμιο πό-
λεμο6. 

Αυτό δεν τον εμπόδισε κάτω από πίεση βενιζελικών
φίλων του να υπογράψει δήλωση στήριξης στον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο παρά την αντιαγγλική του τοποθέτηση7.
Αυτή η πράξη δείχνει πόσο λίγο σταθερός υπήρξε στις
πολιτικές του προτιμήσεις και πόσοτο στενό του πε-
ριβάλλον ασκούσε μιαν έντονη επιρροή. Βέβαια η πρώ-
τη αυτή του υπογραφή έντονου πολιτικού χαρακτήρα
δεν συνοδεύτηκε, μη φανταστείτε, από συμμετοχή
του σε βενιζελικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις
στήριξης του κινήματος των δημοκρατικών αντιβασι-
λικών δυνάμεων, που δεν έλειψαν από την πόλη της
Αλεξάνδρειας. 

Σε τίποτα δεν άλλαξε η καθημερινότητα του ποιητή
με την μοναχική του συμπεριφορά. Παρέμεινε παρ΄
όλα αυτά θιασώτης της μεγάλης ιδέας και Κωνσταν-
τινικός.

Εκείνο όμως που δεν μπορούσε να διανοηθεί κα-
νείς ήταν η δεύτερη υπογραφή του Καβάφη που τον
συντάσσει με το φασιστικό κίνημα του Θ.Υψηλάντη,
φίλου του Μεταξά και θερμό οπαδό του Μπενίτο Μου-
σολίνι8. 

Πράγματι στο φύλλο της 26ης Απριλίου του 1928
της εφημερίδας «Σκριπ» του Γρηγορίου Ευστρατιάδη
μεταξύ άλλων υπογραφών βρίσκουμε και την υπογρα-
φή του ποιητή «εξ Αλεξανδρείας» χαιρετίζοντας μ΄
αυτό τον τρόπο το φασιστικό κίνημα. 

Μια εύκολη εξήγηση αυτή τη φορά είναι ο αντιαγ-
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γλισμός του Καβάφη που όπως είδαμε δεν τον εμπό-
δισε να συνταχθεί με τον Βενιζέλο, τον κατ΄ εξοχή φι-
λοάγγλο της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ο κ. Σ.Ι. Καρ-
γάκος υποστηρίζει ότι ο Καβάφης οδηγήθηκε σ΄ αυτή
την πράξη όχι μόνο ταυτιζόμενος με τον Θ.Πάγκαλο
θαυμαστή του Μουσολίνι, (ο δικτάτορας της Ελλάδας
είχε απονείμει το παράσημο του Φοίνικα στον ποιητή),
αλλά κυρίως στην επίδραση του φουτουριστή Φιλίππου
Μαρινέττι, γεννημένου στην Αλεξάνδρεια, που χαρα-
κτηρίζει και τον Καβάφη ως φουτουριστή, αφού όπως
σημείωνε «όποιος προηγείται της εποχής του στην τέ-
χνη στη ζωή είναι φουτουριστής».9 Βέβαια η άποψη
αυτή για τον Καβάφη φαίνεται όχι μόνον υπερβολική
αλλά τίποτε δεν μπορεί να ταυτίσει την ποίηση του με
το κίνημα του φουτουρισμού, αφού η τέχνη του ποιητή
μας αποτελεί μια σπαρακτική τραγική αποτύπωση της
δικής του προσωπικής απελπισίας10, μα και τον κόσμο
της παρακμής που αποτελούσε το άμεσο περιβάλλον
αυτής της ιδιόμορφης ποίησης. Εξάλλου ο ίδιος ο Κα-
βάφης αποποιήθηκε την ιδιότητα αυτή. 

Επιστρέφουμε λοιπόν στην προηγούμενή μας θέση,
ότι δηλαδή ο Καβάφης δεχόταν έντονα την επίδραση
του άμεσου περιβάλλοντος του και είχε μια πολιτική
συνείδηση αρκετά ρευστή κι επίπλαστη που τον οδή-
γησε σ΄ αυτές τις αντιφατικές του ενέργειες. Μήπως
σ΄ όλη του τη ζωή δεν χαρακτηρίζονταν από αυτές τις
προσωπικές αντιθέσεις του που αποτελούν και την
γοητεία της ποίησής του. 

Συμπέρασμα και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
του Στρ. Τσίρκα να του αποδοθεί ένας κούφιος προ-
οδευτισμός11, ο Καβάφης παρέμεινε ένας μοναχικός
συντηρητικός έως αντιδραστικός άνθρωπος, που τις
αντιφάσεις της ζωής του έκανε τέχνη, άσχετα αν η
τέχνη αυτή έκφρασε και τον παρακμιακό του περίγυρο
μ΄ έντονο συμβολικό τρόπο για έναν χαμένο ελληνι-
σμό. 

Σημειώσεις 
1. Για μια πρώτη προσέγγιση του εύρους των με-

λετών της Καβαφικής τέχνης και ζωής βλ. Κ.Π. Καβά-
φης, Κριτικές Μελέτες, εκδόσεις Γιάννης Παπαοικο-
νόμου, Αθήνα, σελ. 217-225 όπου η βιβλιογραφία του
Γ.Κ. Κατσίμπαζη έως το 1933 χρόνο θανάτου του ποι-
ητή. Για την μετέπειτα βιβλιογραφία βλ. Στρ. Τσίρκα,
ο πολιτικός Καβάφης, εκδ. Κέδρος, 4η έκδοση, Αθήνα
1982. Επίσης Στ. Τσίρκας, ο Καβάφης και η εποχή του,
εκδ. Κέδρος, 8η έκδοση, Αθήνα 1987. Σημαντικό συμ-
πλήρωμα αποτελεί το πανηγυρικό τεύχος της Επιθε-
ώρησης Τέχνης (ΕΤ) του 1963. 

2. Βλ. την εισαγωγή του Στρ. Τσίρκα, ο Καβάφης
και η εποχή του, ο.π., σελ. 13. 

3. Στρ. Τσίρκα, ο Καβάφης και η εποχή του,, ο.π.,
σελ. 449. 

4. Στρ. Τσίρκα, ο πολιτικός Καβάφης, ο.π., σελ 136. 
5. Βλ. Στρ. Τσίρκα, ο Καβάφης και η αγγλική πολι-

τική, ο πιλιτικός Καβάφης, ο.π., σελ. 141-150. 
6. Ο πολιτικός Καβάφης, ο.π. σελ. 146. 
7. δ. σελ 146. 
8. Βλ. Σ.Ι. Καργάκος, Η φασιστικότητα του ποιητή

Κ.Π.Καβάφη, περιοδ. Νέμεσις, Απρίλης 2010. 
9. Πληροφορίες του Σ.Ι. Καργάκου στο ίδιο άρθρο. 
10. Για τον χαρακτήρα της ποίησης του Καβάφη

βλ. Μ.Μ. Παπαιωάννου, επιθεώρηση Τέχνης, Φλεβάρης
1955, σελ. 83-92, όπου αναφέρεται ότι «χωρίς αμφι-
βολία ο Καβάφης κατόρθωσε να κλείσει μέσα στην
ποίησή του κάτι το καθολικότερο απ΄ την ατομική του
περίπτωση, την ατμόσφαιρα της παρακμής και να τη
δώσει με μια θαυμαστή και επιγραμματική πληρότητα». 

11. Κ.Τσίκρας, ο πολιτικός Καβάφης, ο.π., σελ. 90,
όπου ταυτίζει τον Καβάφη με αφορμή το ποίημά του
«27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ., με το Γιάννη Ρίτσο (επιτάφιος)
και το Κ. Βάρναλη (Η μάνα του Χριστού). Βέβαια απο-
ρούμε πως ο Στρ. Τσίρκας δεν αναφέρει τίποτε για
την υπογραφή ένταξης στο φασιστικό κίνημα του κα-
βάφη. Μήπως θα αμφισβητούσε αυτή η υπογραφή την
“προοδευτικότητα” του Αλεξαντρινού;»  

Γιάννης Παπαοικονόμου
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Από τα εφηβικά μου χρόνια, που άρχισα να μελετώ την
ιστορία της νεοελληνικής τέχνης, αναζητώντας προ-
σωπικότητες ικανές να φωτίσουν αλλά και να προσ-
διορίσουν την δική μου καλλιτεχνική στάση και ταυ-
τότητα, με έθελξαν με το έργο τους και την ζωή τους
(η απόλυτη σχέση έργου-ζωής κριτήριο αξίας) οι νε-
οέλληνες που θεωρητικά και πρακτικά αναζήτησαν και
εξέφρασαν, σε διαφορετικό τομέα ο καθένας, την ου-
σιαστική ελληνικότητα (όχι την τουριστική και γραφική
ελληνικότητα που ανακάλυψαν και έκφρασαν με αι-
σιοδοξία, διακοσμητικότητα και εμφανή δάνεια από
τον Ευρωπαικό μοντερνισμό, αρκετοί γνωστοί καλλι-
τέχνες της γενιάς του 1930). Όπως γράφει ο Βιτσώρης
στο δοκίμιό του "Τέχνη και εποχή" τα γνωρίσματα της
ελληνικότητας είναι εσωτερικότερα… Ρυθμός, με την
έννοια της ισορροπίας των στοιχείων, διαύγεια, όχι

απαραίτητα ατμοσφαιρική, αλλά σκέψεως, πνευματι-
κότητα στην ανώτερη βαθμίδα της. 

Ο Μίμης Βιτσώρης γεννήθηκε το 1902 στη Θεσσα-
λονίκη. Μετά τον θάνατο του πατέρα του η οικογένειά
του έρχεται στην Αθήνα. Ο Βιτσώρης άρχισε να ζω-
γραφίζει σε ηλικία 16 χρόνων και στα 17 του γράφτηκε
στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η εκρηκτική φύση του όμως
δεν προσαρμόστηκε στο αυστηρό ακαδημαϊκό σύστη-
μα εκπαίδευσης και την εγκατέλειψε σχεδόν αμέσως.
Τι άραγε μπορούσε να προσφέρει η Σχολή στην ιδιο-
φυία του Βιτσώρη, εκτός ίσως από την στοιχειώδη
γνώση του "χαράσσειν το σχήμα και του ανακατώνειν
το χρώμα", όπως είχε γράψει ο Περικλής Γιαννόπουλος
στην "Ελληνική Γραμμή"; 

Ο Βιτσώρης ζωγραφίζει εντατικά και στα 18 του
χρόνια εκθέτει τα έργα του στην Αθήνα. Κατόπιν επι-

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΜΙΜΗ ΒΙΤΣΩΡΗ (1902-1945) 
του Κώστα Ευαγγελάτου 
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σκέφτηκε την Ιταλία, τη Γερμανία
και τη Γαλλία, που γνώρισε από κον-
τά τα πρωτοποριακά και ανατρεπτικά
εικαστικά κινήματα της εποχής. Στα
κινήματα αυτά ο Βιτσώρης διατήρη-
σε μια εκλεκτική απόσταση, γιατί
τον ενδιέφερε μετά από την ανάλο-
γη αφομοίωση να εκφράσει την καλ-
λιτεχνική του ύπαρξη, που δυστυ-
χώς από πολύ νωρίς υπέστη ψυχικές
διαταράξεις. Πάντως το εικαστικό
και θεωρητικό έργο του φανερώνει
έναν δημιουργό κύριο των μέσων
του, που προσπαθεί μέσα σε δύσκο-
λες συνθήκες να υλοποιήσει το αι-
σθητικό του πιστεύω στα ευρύτερα
πεδία του εξπρεσσσιονισμού. Η φι-
λάσθενη φύση του και η οικονομικές
δυσχέρειες, παρόλο που συνεργά-
στηκε στο Παρίσι με την εφημερίδα
Petit Parisien σαν σκιτσογράφος με
σημαντική ανταπόκριση, τον αναγ-
κάζει από το 1927 να εγκατασταθεί οριστικά στην Αθή-
να. 

Στην Αθήνα εντάθηκε για τον Βιτσώρη ο αγώνας
της επιβίωσης και επιδίδεται με επιτυχία στην εικονο-
γράφηση εφημερίδων και περιοδικών, συνεχίζοντας
βέβαια τις εικαστικές του αναζητήσεις. Ζωγραφίζει
πολλά λιμάνια, προσωπογραφίες οικείων του, θρησκευ-
τικά θέματα με κοσμική και αγιογραφική προσέγγιση,
που καθρεφτίζουν την μεσοπολεμική ατμόσφαιρα,
φορτισμένη από την ταραχή και την μελαγχολία του,
κατορθώνοντας να δώσει με καθαρά ζωγραφικά μέσα
αληθινά ψυχογραφήματα. Ζωγραφίζει επίσης και σκι-
τσάρει ανθρώπους του θεάτρου (ο πρώτος του αδελ-
φός Γιώργος Βιτσώρης ήταν γνωστός ηθοποιός και
εκπρόσωπος των Ελλήνων Τροτσκιστών) καθώς και
θέματα της νυχτερινής ζωής. 

Το 1930 γίνεται ιδρυτικό μέλος της αντιακαδημαϊ-
κής «Ομάδας Τέχνης» και συμμετέχει σε όλες τις εκ-
θέσεις της. Ταυτόχρονα κάνει διεθνείς παρουσίες στις
Biennale της Βενετίας το 1935 και 1940 και του San
Francisco το 1939. Οι παρουσίες αυτές δεν έμειναν
απαρατήρητες και υπάρχουν κριτικές σε ιταλικές και
γερμανικές εφημερίδες της εποχής που αναγνωρίζουν
την ιδιαιτερότητα του Βιτσώρη. Επίσης έλαβε βραβεία
σε σημαντικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα και έγκρι-
τοι τεχνοκριτικοί αναγνώρισαν την ποιότητα της δου-
λειάς του. Αναφορές και κριτικές στα έργα του έχουν
γίνει από τον Άγγελο Γ. Προκοπίου, τον Παντελή Πρε-
βελάκη, τον Δημήτρη Ευαγγελίδη, τον Σωτήρη Σκίπη,
τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο, τον Στέλιο Λυδάκη κ.α.  

Ο Βιτσώρης ασχολήθηκε επίσης και με την γλυπτι-
κή, με αξιοσημείωτα πλαστικά αποτελέσματα. Στα εγ-
καίνια της αναδρομικής του έκθεσης στην Gallery DA-
DA το 1987, της οποίας είχα την επιμέλεια, ο διακε-
κριμένος γλύπτης Μέμος Μακρής (1913-1993) ανέφερε

βλέποντας την προτομή του Γκρέκο,
ότι στον τότε διαγωνισμό της Εθνι-
κής Πινακοθήκης βραβεύτηκε το έρ-
γο του Βιτσώρη, αλλά όταν η επι-
τροπή διαπίστωσε ότι είναι έργο ζω-
γράφου, ματαίωσε την βράβευση…

Ο Βιτσώρης διατύπωσε και θε-
ωρητικά τις απόψεις του σε άρθρα
και μελέτες. Το 1940 δημοσίευσε
την μελέτη του "Τέχνη και εποχή",
καλλιτεχνικοκοινωνικού περιεχομέ-
νου, και στη συνέχεια τις μελέτες
"Έρευνα και διδασκαλία", "Προβλή-
ματα δημόσιας αισθητικής", "Καλλι-
τεχνική αγορά", οι οποίες εκφρά-
ζουν τις προχωρημένες αισθητικές
του απόψεις. Απόψεις για τη διεθνή
καλλιτεχνική σκηνή και την Ελληνι-
κή πραγματικότητα της εποχής του,
που δεν έγιναν κατανοητές σε βά-
θος και θα ήταν ωφέλιμη η επανέκ-
δοση τους.

Όμως τα χρόνια που πολέμου και η κατοχή, οι θά-
νατοι μελών της οικογένειάς του, ιδιαίτερα του μικρού
του αδελφού Τίμου Βιτσώρη, ποιητή και ιδεολόγου
κομμουνιστή καθώς και η έντονη και ακατάσχετη
υπαρξιακή αγωνία που τον δυνάστευε, έπληξαν θανά-
σιμα το ταλανισμένο πνεύμα του. Αφού πέρασε ένα
χρόνο ψυχικών κρίσεων έδωσε τέλος στη ζωή του,
ενώ νοσηλευόταν σε κλινική, τον Ιανουάριο του 1945.

Δώδεκα χρόνια μετά το θάνατό του έγινε μια ανα-
δρομική έκθεση στη μεγάλη Αίθουσα του Παρνασσού,
το 1973 μια δεύτερη έκθεση στη Γκαλερί "Άστορ" και
το 1987 στην Gallery "DADA", η τελευταία  έκθεση στην
Αθήνα, με έργα που ανήκαν στη συλλογή της οικογέ-
νειάς του. Σε καμία όμως έκθεση  δεν παρουσιάστηκε
το συνολικό φάσμα από το πολύμορφο έργο του. Αυτό
ήταν και παραμένει υποχρέωση της Εθνικής Πινακο-
θήκης, που ήδη κατέχει αρκετά έργα του, ζωγραφικά
και γλυπτά. Σε συνεργασία με την Πινακοθήκη Δήμου
Αθηναίων και άλλες δημόσιες και ιδιω- τικές συλλογές
που κατέχουν έργα του θα άξιζε να πραγματοποιηθεί
μια μεγάλη αφιερωματική έκθεση. 

Το αξιοθαύμαστο στα έργα του Βιτσώρη, με το πυ-
κνό και αδρό τους χρώμα και το ντελικάτο σχέδιο,
είναι ότι συγκινούν τον σύγχρονο θεατή και το εν δυ-
νάμει εξασκημένο μάτι μπορεί να διεισδύσει και να
πλησιάσει την εκφραστική ουσία της τέχνης του. Μιας
πηγαίας και ιδιότυπης εικαστικής κατάθεσης που δεν
φέρνει λυρική γαλήνη, ρωπογραφικό ή η νατουραλι-
στικό αισθησιασμό με δόσεις λαϊκοφανών απλοποι-
ήσεων, όμως εγείρει χωρίς να είναι ανατρεπτική αλλά
βαθιά νεωτεριστική, έντονη  αναμόχλευση της συνεί-
δησης και της τραγικής μας φύσης. 

Κώστας Ευαγγελάτος
Ζωγράφος, Λογοτέχνης, Θεωρητικός Τέχνης 

Μίμης Βιτσώρης
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Η φωνή των εργαζομένων θα ακούγεται καθημερινά
μέσα από το webradio, στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, αλ-
λά και σε εφαρμογή για κινητά (όπως είναι για παρά-
δειγμα η εφαρμογή «tunein», η οποία διατίθεται δω-
ρεάν). Παράλληλα, όπως ενημερώνει το ΠΑΜΕ, θα
υπάρχει δυνατότητα ακρόασης των εκπομπών οποι-
αδήποτε στιγμή (οn demand), καθώς και αποθήκευσής
τους στον υπολογιστή, στο κινητό ή σε άλλη ηλεκτρο-
νική συσκευή αναπαραγωγής αρχείων ήχου. 

Ο σύνδεσμος για το ραδιόφωνο στην ιστοσελίδα
του ΠΑΜΕ, στον οποίο μπορούν να μπαίνουν οι επι-
σκέπτες και μέσω της αρχικής σελίδας, είναι: 
http:// www.pamehellas.gr/modules/mod_radioplayer-

joomla-free/pame_radio2.php.
Το αρχικό πρόγραμμα του webradio περιλαμβάνει

εκπομπές συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλη τη
χώρα αλλά και το εξωτερικό, σε εβδομαδιαία, 15ήμερη
και μηνιαία συχνότητα. Το πρόγραμμα θα είναι εμ-
πλουτισμένο με θεματικές εκπομπές για διάφορα ζη-
τήματα που απασχολούν την εργατική - λαϊκή οικογέ-
νεια, αφιερώματα και δραστηριότητες που αφορούν
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη μουσική.

Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μέσα από τις δικές τους
εκπομπές θα αναδεικνύουν τις δράσεις τους, τις πα-
ρεμβάσεις τους στους χώρους δουλειάς, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, καθώς και
το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης που προτάσσουν οι τα-
ξικές δυνάμεις. 

Το ΠΑΜΕ εξάλλου απευθύνει κάλεσμα επικοινωνίας
για παρατηρήσεις, προτάσεις και ανταποκρίσεις στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

webradio@pamehellas.gr. 

Οι εκπομπές του προγράμματος θα μεταδίδονται ζων-
τανά όλες τις καθημερινές, από τις 6 μ.μ. έως τις 9
μ.μ., και σε επανάληψη την επόμενη μέρα, από τις 12
μ. έως τις 3 μ.μ. 

Όλες τις υπόλοιπες ώρες, το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ
θα μεταδίδει μουσικές επιλογές.

Το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ 
Εκπέμπει ξανά από την 1η Μάρτη 

www.pamehellas.gr 

Για επτά κακουργήματα για κακοδιαχείριση και υπε-
ξαίρεση που φθάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, κατη-
γορούνται οι υπεύθυνοι της Ανώνυμης Εταιρίας Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) σύμφωνα με την ποινική
δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιάννης
Παναγόπουλος.  

Σύμφωνα με τη δικογραφία, βασικός κατηγορού-
μενος είναι ο επί χρόνια επικεφαλής της εταιρείας,

Πέτρος Ξανθόπουλος, επίσης μέλη της οικο-
γένειας του  αλλά και εκπρόσωποι του ΔΣ για
ανά περίπτωση πράξεις που τους αποδίδονται,
μεταξύ του 2003 και του 2017. 

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες αφορούν
στη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματικής
οργάνωση, υπεξαίρεση από κοινού από εντο-
λοδόχο, απάτη από κοινού και κατ' επάγγελμα,
απιστία από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγ-
γελμα, ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και φοροδια-
φυγή δια ανακριβούς απόδοσης φόρου εισο-
δήματος. 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το πόρισμα,
υπήρχαν υψηλότατοι μισθοί για τον διευθύνων σύμ-
βουλο της εταιρείας και μέλος του ΔΣ και πως η ΑΕΠΙ
το 2014, εμφάνιζε αδιανέμητα δικαιώματα 42,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ που είχαν τιμολογηθεί και εισπραχθεί
από χρήστες μουσικής. 

Λογοτέχνες - Καλλιτέχνες 
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΕΠΙ 
Επτά κακουργήματα βαραίνουν τους υπεύθυνους της εταιρείας 
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Τον μάρτυρα του κινήματος Ειρή-
νης, τον Νίκο Νικηφορίδη, που σε
ηλικία 23 χρόνων, στις 5 Μάρτη του
1951, εκτελέστηκε από το μετεμφυ-
λιακό αστικό κράτος, στον συνήθη
τόπο εκτέλεσης των λαϊκών αγωνι-
στών πίσω από το Επταπύργιο, τίμη-
σε η Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση
και Ειρήνη Θεσσαλονίκης, την Κυ-
ριακή 4 Μάρτη, με εκδήλωση που
πραγματοποίησε στο Μνημείο στο
Πάρκο Ειρήνης στις Συκιές. Στην εκ-
δήλωση συμμετείχαν με απόφασή
τους και οι φοιτητικοί σύλλογοι
Ιστορικού - Αρχαιολογικού, Φιλολο-
γίας και Πολιτικού του ΑΠΘ. 

Στην εκδήλωση μίλησε η Α.Πα-
παδοπούλου από το προεδρείο της
ΕΔΥΕΘ. Αναφέρθηκε στη σύντομη
ζωή και τη σημαντική δράση του Νίκου Νικηφορίδη.
Θύμισε ότι μαζί με τον Ν.Νικηφορίδη, εκτελέστηκαν
και άλλοι 6 αγωνιστές, που είχαν καταδικαστεί σε άλλη
δίκη γιατί ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας: Οι Θόδωρος Ορφανίδης, Μόσχος Στογιάν-
νης, Κώστας Σπρίντζος, Μήτσος Κωνσταντίνου, Μπάμ-
πης Παπαδόπουλος και Ρήγας Παραθυράς. 

Και σημείωσε: «Στο πρόσωπό του τιμάμε όλους
εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές
της αντιφασιστικής κι αντιιμπεριαλιστικής πάλης του

λαού μας, που αντίκρισαν το θάνατο
μπροστά στα εκτελεστικά αποσπά-
σματα, αλλά δεν δείλιασαν. Στάθη-
καν όρθιοι, φάροι φωτεινοί στους
αγώνες του λαού και της νεολαίας
μας! 

Σήμερα η καλύτερη τιμή στον Νί-
κο Νικηφορίδη και στους χιλιάδες άλ-
λους λαϊκούς αγωνιστές είναι η συ-
νέχιση του αγώνα τους, για να γίνουν
πραγματικότητα τα ιδανικά για τα
οποία θυσιάστηκαν. Καλούμε την ερ-
γατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις
γυναίκες και τη νεολαία της χώρας
μας να πυκνώσουν μαζικά τις γραμ-
μές του αντιιμπεριαλιστικού - αντι-
πολεμικού κινήματος.

Ο λαός μας, οι νέες και οι νέοι
χρειάζεται να δυναμώσουν την πάλη

ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά
πολεμικά σχέδια, για έξοδο τώρα από τους ιμπεριαλι-
στικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ. Για να μην μετα-
τραπούν τα παιδιά του λαού μας σε κρέας για τα ιμ-
περιαλιστικά κανόνια. Χρειάζεται επαγρύπνηση, έντα-
ση της πάλης του αντιιμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού
κινήματος».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε
κατάθεση στεφάνων, ενώ ακολούθησε μαχητική πο-
ρεία. 

ΕΔΥΕΘ
Τίμησε τον Νίκο Νικηφορίδη 

Η 8η Μάρτη είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με το εργατι-
κό κίνημα, με τους αγώνες
των εργατριών και την ιστο-
ρία τους. 

Στις 8 Μάρτη 1857, οι ερ-
γαζόμενες στα ραφτάδικα
της Νέας Υόρκης κατέβη-
καν σε απεργία, διεκδικών-
τας ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς και μείωση των
ωρών εργασίας. Οι γυναίκες
εκείνη την εποχή δούλευαν
στα εργοστάσια ακόμα και
16 ώρες τη μέρα, ενώ οι μι-
σθοί τους ήταν σημαντικά μικρότεροι από των αντρών
συναδέλφων τους. Ετσι, στα αιτήματα περιλαμβάνον-
ταν η μείωση των ωρών εργασίας στις 10 και η εξίσωση
των μισθών αντρών και γυναικών. Η απεργία και οι δια-
δηλώσεις αντιμετωπίστηκαν από τους καπιταλιστές

και την κυβέρνηση με την
αστυνομία και τα όπλα και
τελικά βάφτηκαν στο αίμα
των εργατριών. 

Η απεργία της 8ης Μάρ-
τη 1857 αναδείχθηκε σε μια
από τις πιο σημαντικές στιγ-
μές του παγκόσμιου εργα-
τικού κινήματος, καθώς
έθεσε στην πρώτη γραμμή
το ζήτημα της πάλης κατά
των φυλετικών διακρίσεων,
κατά της ανισοτιμίας των
γυναικών, σε συνδυασμό με
τον αγώνα ενάντια στην εκ-

μετάλλευση. 
Το 1910, η Κλάρα Τσέτκιν, μια από τις μεγαλύτερες

γυναικείες φυσιογνωμίες του παγκόσμιου εργατικού
επαναστατικού κινήματος, πρότεινε στη Β' Διεθνή Συν-
διάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών την καθιέρωση

8η ΜΑΡΤΗ 
Μέρα άρρηκτα δεμένη άρρηκτα με τους αγώνες των εργατριών
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της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας
Μέρας της Γυναίκας, πρόταση
που έγινε αποδεκτή. 
Ο καπιταλισμός, βάζοντας μαζικά
τις γυναίκες στην παραγωγή, δη-
μιούργησε τις προϋποθέσεις για
να αναπτυχθούν η πάλη και οι
αγώνες τους. Εξάλλου, η ανάπτυ-
ξη της βιομηχανίας επιφύλαξε
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας,
τόσο για τις γυναίκες όσο και για
τα παιδιά. Σε Ευρώπη και Αμερική,
γυναίκες της εργατικής τάξης
δούλευαν μαζί με ανήλικα παιδιά
σε εργοστάσια και ορυχεία, από
τα χαράματα μέχρι το βράδυ, χω-
ρίς καμία ώρα ξεκούρασης. 
Οι πρώτες απεργίες εργατριών 

Η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε
στην αγγλική πόλη Γουόρτσεστερ
το 1804, από τις εργάτριες που
κατασκεύαζαν γάντια. Στις ΗΠΑ,
η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία
απεργία έγινε το 1820 στις βιοτε-
χνίες ενδυμάτων του Νιου Ινγ-
κλαντ, με αιτήματα για καλύτερες
συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς
μισθούς και μικρότερα ωράρια.
Το 1828 απήργησαν οι υφάντριες
στο Ντόβερ. Το 1831 τις ακολού-
θησαν οι Γαλλίδες καπελούδες.
Το 1834 και το 1836 έγιναν δύο
ακόμη μεγάλες απεργίες από τις
βαμβακεργάτριες της βιομηχα-
νίας Λόουελ στη Μασαχουσέτη.
Το 1844 οι εργάτριες της συγκε-
κριμένης βαμβακοβιομηχανίας ίδρυσαν το πρώτο γυ-
ναικείο εργατικό σωματείο. Η έντονη δραστηριότητά
του είχε ως αποτέλεσμα τις πρώτες μεταρρυθμίσεις
στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία. 

Οι συνθήκες εργασίας στα κέντρα του εμπορίου
ενδυμάτων στις μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη,
ήταν μεσαιωνικές. Συχνά εκδηλώνονταν πυρκαγιές
που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, ο
φωτισμός κάτω από τον οποίο δούλευαν ήταν ανεπαρ-
κής, ο ήχος των μηχανημάτων εκκωφαντικός και το
περιβάλλον ανθυγιεινό. Στις εργάτριες επιβάλλονταν
πρόστιμα επειδή μιλούσαν, γελούσαν ή τραγουδούσαν,
για τους λεκέδες από τα λάδια των μηχανών πάνω στα
υφάσματα, για τα γαζιά που ήταν πολύ σφιχτά ή πολύ
χαλαρά. 

Το Φλεβάρη του 1910 έγινε στη Νέα Υόρκη μια με-
γάλη απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος
πάνω από 20.000 εργάτριες. Για 13 βδομάδες, γυναίκες
μεταξύ 16 και 25 ετών πραγματοποιούσαν πικετοφο-

ρίες σε καθημερινή βάση. Σε αυ-
τές δέχονταν συχνά την επίθεση
των αστυνομικών. Ωστόσο η
απεργία δεν διαλύθηκε, παρά μό-
νο όταν έγιναν συμβιβασμοί στις
περισσότερες επιχειρήσεις. 

Το Μάρτη του 1911, ένα χρό-
νο μετά την καθιέρωση της 8ης
Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της
Γυναίκας, 1.000.000 άντρες και
γυναίκες τίμησαν την επέτειο με
μαζικές συγκεντρώσεις. 

Στις 8/3/1912, 23.000 εργά-
τριες στην κλωστοϋφαντουργία
της Νέας Υόρκης απήργησαν και
ζήτησαν για μια ακόμη φορά
10ωρο, καλύτερες συνθήκες, ίσο
μισθό με τους άντρες, κατάργηση
της παιδικής εργασίας και δικαίω-
μα ψήφου, διαδηλώνοντας με το
σύνθημα «ψωμί και τριαντάφυλ-
λα». 

Στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία
εργατριών έγινε στις 13/4/1892,
από τις υφάντριες του εργοστα-
σίου των Αδελφών Ρετσίνα, στον
Πειραιά. Εκείνη τη χρονιά, οι ερ-
γοδότες αποφάσισαν να μει-
ώσουν την αμοιβή των εργατριών
από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφά-
σματος. 

Τα επόμενα χρόνια, οι γυναί-
κες της εργατικής τάξης έλαβαν
μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις,
δίνοντας και θύματα στον αγώνα,

κάνοντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη χειραφέ-
τηση και την ισοτιμία τους. 

Το 1924 οι καπνεργάτες κατεβαίνουν σε απεργία.
Οι συνθήκες εργασίας τους ήταν άσχημες, τα μερο-
κάματά τους μικρά, ενώ η αξιοποίηση των μηχανών
έφερνε ανεργία. Στην απεργία των καπνεργατών της
Καβάλας σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Μαρία Χουσιά-
δου. 

Το 1926, στην απεργία στο εργοστάσιο «Παπαστρά-
τος» στο Αγρίνιο, στην ομάδα περιφρούρησης της
απεργίας και στις συγκεντρώσεις συμμετείχε και η ερ-
γάτρια Βασιλική Γεωργαντζέλη, μητέρα δύο παιδιών
και 6 μηνών έγκυος. Σκοτώθηκε στις 8/8/1926, κατά
τη διάρκεια πορείας των απεργών, από τα πυρά της
αστυνομίας. 

Το 1927 σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Κωνσταντέλλη,
επίσης από το Αγρίνιο. Αλλά και η Αναστασία Καρανι-
κόλα, στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις των κα-
πνεργατών της Θεσσαλονίκης, στις 9/5/1936.
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Το ταξικό κίνημα της Ελλάδας τίμησε την Παγκόσμια
Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας μαζί με τα συνδικάτα
και τις αγωνιζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου. 

Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ συμμετείχε στο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Εργαζομένων Γυναικών της ΠΣΟ που
ξεκίνησε ανήμερα της 8ης Μάρτη. στον Παναμά. 

Εκφράζοντας την ταξική του αλληλεγγύη στις αγω-

νιζόμενες εργάτριες της Τουρκίας, αντιπροσωπεία του
ΠΑΜΕ βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να συμ-
μετάσχει σε κινητοποίηση μαζί με τις απολυμένες ερ-
γάτριες της επιχείρησης «REAL». Το απόγευμα το ΠΑ-
ΜΕ απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση του συνδικάτου
NAKLYAT Is, αφιερωμένη στη Μέρα της Εργαζόμενης
Γυναίκας, στην Κωνσταντινούπολη. 

ΟΓΕ Αθήνας, Υπ. Εργασίας ΓΕ Θεσσαλονίκης, Υπ. Μακεδονίας - Θράκης 

Σύλλογος Γυναικών ΚαρδίτσαςΕργαζόμενες στα  «LIDL» Αττικής 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  8/3 κινητοποίηση απολυμένων εργατριών της «REAL» στην Τουρκία ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας την 8η Μάρτη 
Τίμησαν την Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αρ. 1 
Για τη συγκρότηση σε σώμα του νέ-

ου Δ.Σ. 
το οποίο εκλέχτηκε στις αρχαιρε-

σίες της 4.3.2018 
http://sele1.webnode.gr –

sele.lpdg@gmail.com 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Για τη διετία 2018-2020, μετά από ψη-
φοφορία των εκλεγμένων συμβού-
λων, το νέο πενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίστηκε να έχει την
εξής σύνθεση: 

Τακτικά μέλη: 
Καραγιάννης Θανάσης, 

Πρόεδρος, τηλ.: 6977972991
Δημούλας Χρήστος, 

Αντιπρόεδρος, τηλ.: 6946710450
Μαυρέα Γεωργία, 

Γραμματέας, τηλ.: 6936090112
Βεντούρας Γιάννης, 

Ταμίας, τηλ.: 6936035203 
Ζαμπέλη Ελένη, 

Μέλος, τηλ.: 69772119780 
Αναπληρωματικά μέλη: 

Παπαδόδημα Βούλα 
Σιούλας Δημήτρης 
Γεωργούλη Μαρία 
Μπεμπόνη Γιαννούλα (Ζάνα) 

Ευχόμαστε καλή συνεργασία με όλα τα μέλη μας, πε-
ριμένουμε την εθελοντική προσφορά τους, την τακτι-
κή παρακολούθηση των σεμιναρίων και τις προτάσεις
τους για να επιτυγχάνεται όλο και καλύτερα ο κοινός
μας στόχος, η εργατική και λαϊκή επιμόρφωση. 

Αναμένουμε την εγγραφή νέων μελών. 
Πληροφορίες: κ. Γεωργία Μαυρέα, Γραμματέας, 

τηλ.: 6936035203 
Αθήνα, 9.3.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Θανάσης Ν. Καραγιάννης Γεωργία Μαυρέα 

Άρθρο 3 – ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ 
ΣΚΟΠΟΙ: 

Αναλυτικά οι σκοποί του συλλόγου είναι: 
1. Η διαρκής δωρεάν λαϊκή επιμόρφωση και καλλιέρ-
γεια της αγάπης και της εμπιστοσύνης στις επιστήμες
και στην επιστημονική έρευνα, με παροχή εκλαϊκευ-
μένης επιστημονικής γνώσης, σε θεωρητικό και βιω-
ματικό επίπεδο.

2. Η ανάπτυξη και εξέλιξη της λογικής, κριτικής,
διαλεκτικής και επιστημονικής κρίσης και σκέψης.

3. Η επιστημονική ενημέρωση και θωράκιση για την
αντιμετώπιση οικογενειακών, κοινωνικών και επαγ-
γελματικών στόχων και προβλημάτων. Ανάδειξη της
χρησιμότητας των επιστημών στην καθημερινή ζωή.

4. Η διαμόρφωση κοινωνικής ηθικής και συνείδη-
σης.

5. Η αυστηρά επιστημονική ερμηνεία της φύσης,

της κοινωνίας και της ανθρώπινης συ-
νείδησης. 

6. Η μελέτη της αέναης και διαρ-
κούς σύγκρουσης και πάλης των αν-
τίθετων (από την Αρχαιότητα μέχρι
σήμερα) και των φιλοσοφικών θεω-
ριών του Ιδεαλισμού και του Υλισμού.

7. Η συνεύρεση και η συνεργασία
των εργαζομένων, με θεωρητικές και
βιωματικές προσεγγίσεις των επιστη-
μών και των τεχνών, η διαρκής ανα-
ζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας,
η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων
και ο διαρκής κοινωνικός και επιστη-
μονικός προβληματισμός.

8. Η ενίσχυση της πρόσβασης στη
γνώση και στη μόρφωση, καθώς και η
ηθική κι υλική υποστήριξη προς αδύ-
ναμα μέλη της κοινωνίας με την ανά-
πτυξη δράσεων αλληλεγγύης.

9. Η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, η
καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος
αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, αγω-
νιστικότητας και συλλογικής δράσης
και ευθύνης μεταξύ των μελών του.

10. Η καλλιέργεια των ιδανικών της
ελευθερίας, ισότητας, δημοκρατίας
και φυσικά των δημοκρατικών και των
πολιτιστικών παραδόσεων του λαού
μας.

ΜΕΣΑ: 
Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι: 

1. Η δημιουργία διαφόρων Τμημάτων και Εργαστη-
ρίων για επιστημονική μελέτη και βιωματική προσέγ-
γιση θεμάτων της επιστήμης και της τέχνης.

2. Η οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους
εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, μα-
θημάτων, παρουσιάσεων βιβλίων, συνεστιάσεων, κι-
νηματογραφικών προβολών, συναυλιών, εκδρομών,
εκθέσεων, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.

3. Η έκδοση και πώληση βιβλίων, περιοδικών, εφη-
μερίδων, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμά-
των, εντύπων, η παραγωγή και πώληση cd και video,
καθώς και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

4. Η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, και κέν-
τρου  πληροφόρησης, καθώς και η δημιουργία και λει-
τουργία εντευκτηρίου-αναψυκτηρίου για τα μέλη και
τους φίλους του Συλλόγου.

5. Η δημιουργία φόρουμ και θεματικής πύλης στο
διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal),
η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλε-
κτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού,
επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου και
ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6. Η παροχή κάθε υπηρεσίας στα πλαίσια της πραγ-
μάτωσης των σκοπών του Συλλόγου.

7. Για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να προσ-
λαμβάνει προσωπικό, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου με τρίτους και να συνεργάζεται με
ειδικούς επιστήμονες. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»
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Μετά την αναδρομική έκθεση του
Κώστα Ευαγγελάτου - Costantinos
Evangelatos στον σημαντικό εκθε-
σιακό χώρο Espace JANO του CEN-
TRE DE SEVRES στο Παρίσι, που
ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του
2017 με μεγάλη επιτυχία και επαι-
νετικές κριτικές, τόσο από Γάλλους
ιστορικούς τέχνης, όσο και από Ελ-
ληνογάλλους συγγραφείς και φιλό-
τεχνους, η εκθεσιακή του δραστη-
ριότητα συνεχίζεται και φέτος όλη
την Άνοιξη στην πόλη του φωτός! 

Η Galerie d' art LOC -ART- PARIS, AU FIL DU CANAL,
22 Rue Eugene Varlin, Paris εκθέτει έργα του σε μεγάλη
ομαδική έκθεση διεθνών συνεργατών της που θα διαρ-
κέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018. 

Πρόκειται για συνθέσεις του με μορφές που ανα-
δύονται αφαιρετικά μέσα από χρωματικές αρμονίες
και συνειρμούς ιδιαίτερης πνευματικότητας και ομορ-
φιάς. Έργα φιλοτεχνημένα σε καμβά, ύφασμα και ξύλο
με λάδια και ακρυλικά, χαρακτηριστικά της προσωπικής
τεχνοτροπίας του, με σύμβολα, χαράξεις, στίγματα
και αρχαϊκά μοτίβα σύγχρονης εννοιακής ανάπλασης. 

Όπως επισημαίνει ο ιστορικός τέχνης Λεόντιος Πε-
τμεζάς: «Η τεχνική της γραφής του Κώστα Ευαγγελά-
του είναι πολυδιάστατη ενώ το θέμα των απεικονίσεων
στις καταθέσεις του  πολυκύμαντο. Στηρίζεται σε μια
ποικιλία ανάπλασης που δρα παράλληλα με την συγ-
κροτημένη χρήση του χρώματος και του σχήματος.
Ενέχει την ενέργεια που βρίσκεται στην κοσμογονική
κίνηση της εξέλιξης. 

Στις εύληπτες αναζητήσεις του με μυθοπλαστικές
ποικίλες αποχρώσεις επικεντρώνει συνθετικά την δρά-
ση του στην αναπαραστατική τάση μιας ατμόσφαιρας
με εκφάνσεις εικονογραφημένης  πλαστικότητας  που

της επιτρέπει να λειτουργεί ως αν-
τίδοτο στην υφή της  φυσικής  και
ρυθμικής κατάστασης. Χρησιμοποι-
ώντας την χρόνια εμπειρία αλλά και
τη δυνατότητα  του να ελίσσεται
και να εξελίσσεται ευρηματικά,
επεμβατικά  και πολυσήμαντα επεμ-
βαίνει δυναμικά με προτάσεις για
το υπάρχον υλικό που κινεί αντίθε-
τα προς τη διαδικασία ανασύνθε-
σης που μοιραία επιφέρει ο χρόνος
για όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις.
Ενισχύει και σημαδεύει τη θεματο-

γραφία του τελεολογικά  με στιγμές  ζωής. Τις  απο-
τυπώνει στις φιγούρες  δίνοντας τους αφ' ενός ύφος
ιχνηλασίας και αφομοίωσης και αφ' ετέρου  ταυτότητα
σύζευξης και  διάρκεια κινητικότητας. 

Ακολουθώντας την περιδιάβαση και την περιήγηση
φιλοτεχνεί πολυχρωματικές μορφές άλλοτε  με σιβυλ-
λική έκφραση, άλλοτε ως πλάσματα που άφησαν το
αποτύπωμα τους σε κάθε τι που άγγιξαν η και σε άλλες
πολυποίκιλες και ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. 

Με ένα σχέδιο πυκνό και περίπλοκο δημιουργεί λε-
πτότατα πεδία και επίπεδα, λεπτομερή πλέγματα γραμ-
μών που διατρέχουν την επιφάνεια και οργανώνουν
ευπρόσδεκτα τις φυσικές πυκνώσεις. Με διαπεραστι-
κούς τρόπους και επεξεργασίες στις οποίες παίζουν
κύριο ρόλο οι σχεδιαστικές αξίες ο καλλιτέχνης προ-
χωρεί στην επιμεριστική προσθήκη. Σμιλεύει με δε-
ξιοτεχνία  τα εκθέματα οδηγώντας τα σταδιακά και
βαθμιαία σε μια κατεύθυνση που συνδυάζει καίρια την
ρεαλιστική διαπραγμάτευση με τα γενικευτικά χαρα-
κτηριστικά  της περίσσιας ακτινοβολίας και της εσω-
τερικότητας. Εμπλουτίζει και αναπαράγει  εκφραστικά
τους διατονικούς ιστούς κάθε  ζωγραφικού επιτεύγ-
ματος του.» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 
ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ. 

Αρχαϊκό Ζευγάρι

Το 1ο ΕΠΑΛ Ζωγράφου πραγματοποίησε δράση με φω-
τογραφίες στήριξης του Παλαιστινιακού λαού και της
16χρονης Αχέντ Ταμίμι, στο πλαίσιο της μέρας δράσης
που κήρυξαν δεκάδες Κομμουνιστικές Νεολαίες σε
όλο τον κόσμο στις 12 Μάρτη. 

Το 15μελές και μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ζωγράφου
δήλωσαν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας: «Με-
ταξύ άλλων οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ζωγράφου εκ-
φράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστα-
σή μας στον δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού
καθώς και την πλήρη απέχθειά μας στη φυλάκιση της
16χρονης συμμαθήτριάς μας Αχέντ Ταμίμι. 

Ο Παλαιστινιακός λαός αγωνίζεται κατά της ισραη-
λινής κατοχής, που διαιωνίζεται με τη στήριξη των
ΗΠΑ και της ΕΕ. Καταδικάζουμε τη βία, τον αυταρχι-
σμό, τις δολοφονίες αγωνιστών, τις φυλακίσεις. Κα-
ταγγέλλουμε την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική
συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, που είναι ένας ακόμα
μοχλός της ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στους
Παλαιστίνιους. Καταδικάζουμε την υποκρισία της κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ απέναντι στο λαό της Πα-
λαιστίνης. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λευτεριά στην
Αχέντ Ταμίμι».

1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διήμερες πολιτιστικές
εκδηλώσεις (14 & 15 Μάρτη σε Μάραθο και Γλαρέδο
αντίστοιχα) της Τομεακής Επιτροπής Ικαρίας - Φούρ-
νων του ΚΚΕ και του Τομεακού Συμβουλίου Ικαρίας
της ΚΝΕ,  για το Ρεμπέτικο Τραγούδι στην Κατοχή και
στον Εμφύλιο.

Οι εκδηλώσεις ήταν ενταγμένες στα πλαίσια των
πολύμορφων δραστηριοτήτων εντός του 2018, χρονιά
που το ΚΚΕ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αγώνων
και θυσιών. 

Το μουσικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε από το συγ-
κρότημα με τους Κώστα Δουμουλιάκα, Λήδα Δουμου-
λιάκα, Γιάννη Καλαφατέλη, Χρήστο Μανιφάβα αλλά
και τον Βαγγέλη Φάμπα, με χαρακτηριστικά ρεμπέτικα

της Κατοχής, της περιόδου του αγώνα του ΔΣΕ, αλλά
και από την 10ετία του 1950 λόγω φυλακών, εξορίας,
εκτελέσεων. 

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τραγούδια όπως:
«Να' ναι γλυκό το βόλι» του Μπαγιαντέρα, «Στέλιος
Καρδάρας» και «Σαλταδόρος» του Μ. Γενίτσαρη, «Νύ-
χτωσε και στο γλέντι» και «Σε ένα βράχο φαγωμένο»
του Αποστ. Καλδάρα, «Μπρος το ρημαγμένο σπίτι»,
«Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα» και «Ως πότε πια τέ-
τοια ζωή» του Βασ. Τσιτσάνη, «Σαν τον εξόριστο περ-
νώ» και «Συρματοπλέγματα βαριά» του Μπ. Μπακάλη
καθώς και μια σειρά τραγουδιών των συγκεκριμένων
περιόδων που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των
θεατών που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις. 

Εκθεση ζωγραφικής του Νάσου Χαλ-
κίδη «Ανθρώπινες Γεωγραφίες», που
είναι αφιερωμένη στην προσφυγιά και
στον πόλεμο, έγινε στη Στοά Βιβλίου,
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου. 

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Δευ-
τέρα 19 Μάρτη, όπου μαζί με τα έργα
του ζωγράφου παρουσιάστηκε το
ντοκιμαντέρ της Αριάδνης Κουτσαύ-
τη «Μη με φωνάζεις ξένο», και συ-
νεχίστηκε ως την Παρασκευή 23
Μάρτη. 

Ο Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης Νά-
σος Χαλκίδης αναφέρει: «Η εργασία
έχει αφορμή και αφετηρία τα όσα δια-
δραματίζονται κατά τα τελευταία
χρόνια στη λεκάνη της Μεσογείου και
προκαλούν μετακινήσεις πληθυσμών από παραμεσογει-
ακές χώρες που έχουν εμπλακεί ή έχουν οδηγηθεί σε
πόλεμο προς χώρες της Ευρώπης. Πόλεμος που εξυπη-
ρετεί συγκεκριμένα γεωστρατηγικά συμφέροντα και
έχει στόχο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και ό,τι επιδέ-
χεται εκμετάλλευσης στα εδάφη των χωρών-θυμάτων,
αλλά που στοχεύει επίσης την ίδια την εργατική δύναμη
σε όλες της τις εκφάνσεις: Επίμοχθη εργασία, επιστήμη,
πολιτισμός. 

Η παρούσα εργασία αποπειράται να αναδειχθεί και

καταγραφεί η καταστροφή στον κάθε
τόπο όπου υφίσταται ο πόλεμος μέσα
από την εξαναγκασμένη μετατόπιση
των ανθρώπινων πόρων. Προσεγγίζε-
ται, δηλαδή, αυτό που μένει πίσω σαν
τόπος-πατρίδα-πολιτισμός (τα φωτο-
γραφικά ντοκουμέντα από την εμπό-
λεμη ζώνη σοκάρουν και δεν
αφήνουν περιθώρια διαφορετικής αι-
σθητικής) και η μεταφορά στον και-
νούργιο χώρο - πολιτισμό, στις χώρες
όπου αναζητείται η νέα πατρίδα. 

Οι ανθρώπινες ροές από το νότο
στο βορρά με τις μετακινήσεις και
την παραμονή τους (μόνιμη ή προσω-
ρινή) σχηματίζουν στους τόπους απ'
όπου περνούν προσφυγικά μονοπά-

τια, δρόμοι και λεωφόροι, αποτυπώνοντας ανθρώπινες
γεωγραφίες. 

Η προσέγγιση που επιχειρείται επικεντρώνεται στα
ίδια τα βιώματα του καλλιτέχνη από τη νέα ανθρωπογε-
ωγραφία του πολέμου. Διαπραγματεύεται τη θέ(α)ση
που αυτός εκλαμβάνει καταγράφοντας τα γεγονότα
στον ιστορικό τους χρόνο με φόντο τον πολιτισμό που
μένει πίσω και τον πολιτισμό που βρίσκεται μπροστά, μέ-
σα από πορτρέτα και την αποτύπωση χώρων, τόπων, πα-
τρίδων στον καμβά». 

Όμορφες εκδηλώσεις για το ρεμπέτικο στην Κατοχή 
Οργανώσεις Ικαρίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Οι «Ανθρώπινες Γεωγραφίες» του Ν. Χαλκίδη στη Στοά Βιβλίου
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Σημαντικός σταθμός στη μάχη 
για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 

Ενας σημαντικός σταθμός στην πολύμηνη μάχη που
δίνουν το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και ο Πανελ-
λήνιος Μουσικός Σύλλογος για την υπογραφή Συλλο-
γικής Σύμβασης στα θέατρα των μεγάλων επιχειρη-
ματιών, ήταν η απεργία σε πολλά μεγάλα θέατρα της
Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μάρτη. Είναι
σημαντικό ότι μέχρι και χτες πάρθηκαν νέες αποφά-
σεις για συμμετοχή στην απεργία, η οποία κρίνεται πε-
τυχημένη, ενώ και στα θέατρα όπου έχει υπογραφεί
Συλλογική Σύμβαση (Εθνικό, ΚΘΒΕ) που δεν απεργού-
σαν χτες, διαβαζόταν το κάλεσμα των σωματείων ως
ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία. 

Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στον πεζόδρομο
της οδού Βουκουρεστίου, με τη συμμετοχή ηθοποιών,
μουσικών, αλλά και πλήθους άλλων καλλιτεχνών και
εργαζομένων. Από τα μεγάφωνα ανακοινώνονταν τα
μηνύματα συμπαράστασης που έστειλαν οι ηθοποιοί
του ΚΘΒΕ, του Εθνικού Θεάτρου –δύο θέατρα που
μετά από αγώνες του ΣΕΗ υπογράφηκε πέρσι Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας– η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ηθοποιών, καθώς και το κείμενο στήριξης στον αγώνα
που δίνουν τα σωματεία, με τις υπογραφές στήριξης
από ανθρώπους στο χώρο της Τέχνης να έχουν φτάσει
τις 300. Στον κόσμο που συμμετείχε, αλλά και σε αυ-
τούς που περνούσαν, κοντοστέκονταν, μέλη των Σω-
ματείων μοίραζαν ανακοινώσεις, όπου εξηγούσαν τους
λόγους που απεργούσαν: 

«Σήμερα οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί
και μουσικοί που απασχολούμαστε στα μεγάλα θέατρα
της Αθήνας, απεργούμε διεκδικώντας να μπορούμε
να ζήσουμε από τη δουλειά μας...». 

Τις εντυπώσεις έκλεψε το δρώμενο που ετοίμασαν
μέλη του ΣΕΗ και του ΠΜΣ, όπου με λόγια και με τρα-

γούδι απευθύνονταν στους συναδέλφους τους, αλλά
και στο κοινό: 

«Κυρίες και κύριοι! Δεν πρόκειται να σηκώσουμε
αυλαία για να διασκεδάσουμε τον κόσμο, το κοινό, με
λογοπαίγνια, τραγούδια και ατάκες... 

Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσουμε ένα μικρό
κομματάκι πραγματικότητας! 

Αποφάσισα σήμερα να μην ανέβει το έργο. Να ανέ-
βει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αρχίζει
επειδή εγώ, ο συγγραφέας, δε σας θέλω καθισμένους
στο θέατρο... παρά στη μέση του δρόμου! Θεατές και
ηθοποιοί να ’ναι στους δρόμους. Ιδού! Όλα τα φώτα
πάνω μας!». 

«Η αυλαία παρέμεινε κλειστή» 

Στη συγκέντρωση μίλησαν η Λίλα Καφαντάρη, πρό-
εδρος του ΣΕΗ και ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρό-
εδρος του ΠΜΣ. Οι ομιλητές μεταξύ άλλων σημείωσαν: 

Η Λ.Καφαντάρη, ότι σε μέρα απεργίας «η τιμή ανή-
κει σε εκείνους που δεν ανέβηκαν στο σανίδι. Σε εκεί-
νους που έκαναν το βήμα και είπαν ότι η αυλαία θα
παραμείνει κλειστή…» 

Ο Β.Παρασκευόπουλος, ότι η απόφαση για την
απεργία «Ήρθε σαν συνέχεια μιας μεγάλης προσπά-
θειας που έχουν ανοίξει Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέν-
τρα και δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ…» 

Παράλληλα, έγινε σαφές πως ο αγώνας συνεχίζεται
και κλιμακώνεται με τις εκλογές του ΣΕΗ στις 2 Απρίλη,
για ένα μαζικότερο Σωματείο, που θα είναι στίγμα για
τη δυναμικότητα του κλάδου. 

Επίσης, στην εκδήλωση μοιράστηκαν οι αφισέτες
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη, Λευτεριά στην Άχεντ Τα-
μίμι», που έχει κυκλοφορήσει η Αγωνιστική Παράταξη
Ελλήνων Λογοτεχνών - Συνεργαζόμενοι (ΑΠΕΛ-Σ). 

Λίλα Καφαντάρη και Βασίλης Παρασκευόπουλος 

Από την απεργιακή συγκέντρωση 
και τα δρώμενα επί σκηνής 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΑ 
Μεγάλων επιχειρηματιών της Αθήνας 
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Στην πορεία στο λιμάνι του Πειραιά, οι
διαδηλωτές ξήλωσαν τους φράκτες που

έχει τοποθετήσει η COSCO. 

Στη συγκέντρωση της Ομόνοιας χαιρέ-
τισε ο Δημήτρης Αντωνιάδης, μέλος του
ΔΣ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. 

Αγαπητοί Λογοτέχνες - Καλλιτέχνες
Οι συμπολίτες μας αγωνίζονται για τη ζωή τους.

Μαζί τους κι εμείς… 
Στις 20 Μάρτη χιλιάδες διαδηλωτές, με τη συμ-
μετοχή τους στις συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Πει-
ραιά και άλλες πόλεις, έστειλαν αποφασιστικό
μήνυμα ενίσχυσης της μάχης για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας που δίνουν Ομοσπονδίες,
Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα, ανταποκρινό-
μενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. 

Στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια
συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη
Κουτσούμπα. και πραγματοποιήθηκε πορεία μέ-
χρι τη Βουλή, με τη συμμετοχή σωματείων, Ομο-
σπονδιών, εργαζομένων από διαφορετικούς κλά-
δους και χώρους δουλειάς. 

«Συμβάσεις κλαδικές - αυξήσεις των μισθών,
είναι η απαίτηση των εργατών», διαδήλωσαν με
τα πανό και τις πικέτες των σωματείων τους οι
εργαζόμενοι. «Εργάτη μη μειώνεις τις απαιτή-
σεις, στους ταξικούς αγώνες για νέες κατακτή-
σεις», ήταν το κάλεσμα που απηύθυναν στους
συναδέλφους τους, ενόψει της συνέχειας και
κλιμάκωσης της μάχης για τις Συμβάσεις. 

Οι ομιλίες στη συγκέντρωση στην Ομόνοια
έγιναν από εκπροσώπους κλάδων που πραγμα-

τοποίησαν απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις
για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Συγκεκριμένα,
μίλησαν ο Γιάννης Αναγνώστου, γραμματέας
του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ο Δημήτρης
Αντωνιάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και ο Μα-
νώλης Καραντούσας, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. 

Οι συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις 
Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλ-
λες πόλεις της χώρας και ακολουθούσαν πορεί-
ες στους δρόμους και μοίρασμα υλικού. 

Στην Ελευσίνα, έγινε συγκέντρωση στην πλα-
τεία Ηρώων Ελευσίνας. Στην Αλεξανδρούπολη,
συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο, και στην
Ξάνθη, στην πλατεία Ελευθερίας. Τις επόμενες
μέρες οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και σε
άλλες πόλεις. 

Στη συγκέτρωση της Ομόνοιας μοιράστηκαν
και οι αφισέτες «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, Λευτεριά
στην Άχεντ Ταμίμι», που έχει τυπώσει και κυκλοφο-
ρήσει η Αγωνιστική Παράταξη Ελλήνων Λογοτεχνών
- Συνεργαζόμενοι (ΑΠΕΛ-Σ).
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Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 1η Απρίλη μια ξεχωριστή
έκθεση κολάζ με γραμματόσημα του Θοδωρή Νικολά-
κη. Η έκθεση φιλοξενείθηκε στην γκαλερί «Black Duck»
(Χρήστου Λαδά 9α, 2103234760) και η είσοδος ήταν
δωρεάν. 

Η έκθεση είχε περισσότερα από 30 έργα, για τη δη-
μιουργία των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί χιλιάδες
κομματάκια γραμματόσημα. Με μια θεματογραφία στη-
ριγμένη στην ελληνική ποίηση, τη φύση και την Ιστο-
ρία, η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει και τις πολλές
δυνατότητες της τεχνικής αυτής.

Η τεχνική του κολάζ με γραμματόσημα στην ελλη-
νική τέχνη έκανε την εμφάνισή της στα μέσα της δε-
καετίας του 1960, από τον ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο,
που δημιούργησε και παρουσίασε τα πρώτα σχετικά
έργα. Από τότε τα γραμματόσημα, με το μικρό τους
μέγεθος, με τα άπειρα θέματα και χρώματά τους, χρη-
σιμοποιούνται σε διάφορες παραγωγικές τεχνικές. Τα
συναντάμε στη διακόσμηση διαφόρων αντικειμένων,
όπως έργων τέχνης, μικρών επίπλων και κουτιών συ-
σκευασίας δώρων, αλλά και στη δημιουργία εικόνων.
Πότε ανάμεσα σε άλλα ετερόκλητα υλικά και πότε μό-
να τους, σε διάφορους συνδυασμούς.

Κυρίως χρησιμοποιούνται ως μοναδικό υλικό σε
κάποιο έργο, συνήθως χρησιμοποιούνται ως χρώμα,
είτε ολόκληρα είτε τεμαχισμένα. 

Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, το έργο είναι πιο
κοντά στη ζωγραφική, δεδομένου ότι από την τεχνική
του κολάζ κρατάει μόνο την πρακτική διαδικασία, δη-
λαδή την κόλληση των γραμματοσήμων, ενώ από τη
ζωγραφική κρατάει το σχέδιο και τη συγκεκριμένη
χρήση χρώματος για κάθε ξεχωριστή φόρμα. 

Ψηλαφώντας στιγμές της 100χρονης 
ηρωικής δράσης του ΚΚΕ 

Μερικές μόνο από τις στιγμές της 100χρονης ηρωικής
ζωής και δράσης του Κόμματός μας μπορεί κανείς να
ψηλαφήσει στην έκθεση της ΚΕ του ΚΚΕ που έχει στη-
θεί στην Εδρα της στον Περισσό και είναι αφιερωμένη
στα 100 χρόνια του Κόμματος και τα 50 χρόνια της
ΚΝΕ, που συμπληρώνονται το 2018. 

Η έκθεση εντάσσεται στις πολύμορφες εκδηλώσεις
και δραστηριότητες που θα ξεδιπλωθούν σε όλο το
έτος και θα κορυφωθούν στις 25 Νοέμβρη με μεγάλη
πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση. Επίσης, τον Οκτώβρη
θα πραγματοποιηθεί μεγάλη έκθεση αρχειακού υλικού
σε δημόσιο χώρο.

Έργα τέχνης - σπουδαίας αισθητικής αξίας και
πνοής - μεγάλων εικαστικών δημιουργών που εμπνεύ-
στηκαν από την ιδεολογία και τους αγώνες του Κόμ-
ματός μας και στρατεύτηκαν πλάι του.

Έργα συντρόφων, που βρέθηκαν στα ξερονήσια
και τις φυλακές, που κάτω απ' αυτές τις απίστευτα
σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες συνέχισαν την
προσπάθεια για ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτι-
στικού επιπέδου - ως επιβεβαίωση της υπεροχής του
σκοπού του Κόμματός μας να ανυψώνει τον άνθρωπο
σε όλο και πιο πολύπλευρη προσωπικότητα.

Μοναδικά και σπάνια ντοκουμέντα από όλη τη νό-
μιμη και την παράνομη δράση του Κόμματος. Χαρα-
κτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε τα δεκάδες έν-
τυπα, τα υλικά από τη δράση του Κόμματος στην πα-
ρανομία, τα δελτάρια, τις αφίσες, τα τρικάκια, τα όπλα
και τόσα άλλα, που διασώθηκαν με κάθε τρόπο και
κόπο και φυλάσσονται πλέον στο Αρχείο του ΚΚΕ, κρα-
τώντας ζωντανή την Ιστορία 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Μια ξεχωριστή έκθεση... 
Κολάζ με γραμματόσημα του Θοδωρή Νικολάκη

Από την ξενάγηση στην έκθεσηΤο θωρηκτό «Αβρόρα»
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Πρώτη, αυτοδύναμη και με μεγάλη αύξηση των δυνά-
μεών της σε ψήφους και ποσοστά αναδείχτηκε η «Δη-
μοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» (ΔΕΗ - στηρίχτηκε από
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ), στις εκλογές του Σωματείου
Ελλήνων Ηθοποιών που έγιναν τη Δευτέρα 2 Απρίλη.
Η ΔΕΗ σημείωσε σημαντική αύξηση σε ψήφους και πο-
σοστά.

Συγκεκριμένα, στις εκλογές για το ΔΣ του ΣΕΗ ψή-
φισαν 539 (450 το 2016), έγκυρα ήταν τα 531, 15 ήταν
τα λευκά και 8 τα άκυρα.

Η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» (που βρισκό-
ταν στη Διοίκηση και στηρίχτηκε από τις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ) πήρε 392 και 73,82% (από 293 το 2016).

Οι άλλες παρατάξεις έλαβαν: «Εκκίνηση Ηθοποιών»
(ένα τμήμα των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ) 79 ψήφους,
«Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 36
ψήφους, «ΣΕΗ - Ανεξάρτητος» 9 ψήφους.

Αντίστοιχα, για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΟ-
ΘΑ και το ΕΚΑ τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ψή-
φισαν 539, έγκυρα ήταν τα 525, 21 ήταν τα λευκά και
14 τα άκυρα. Η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» έλα-
βε 367 (από 293 το 2016), η «Εκκίνηση Ηθοποιών» 79
ψήφους, η «Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών» 50
ψήφους και «ΣΕΗ - Ανεξάρτητος» 8 ψήφους.

Οι ηθοποιοί, με την παρουσία τους, την αύξηση της
συμμετοχής ουσιαστικά γύρισαν την πλάτη στο κλίμα
της αποχής και της απαξίωσης που καλλιεργούσε το
κύριο τμήμα των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο. Δό-
θηκε απάντηση στην προσπάθεια από τον εργοδοτικό
και κυβερνητικό συνδικαλισμό στον κλάδο για υπονό-
μευση της συμμετοχής στις εκλογές.

Ο κλάδος, με τη συμμετοχή του και την ψήφο του,
επιβράβευσε τη συνεπή και αγωνιστική δράση του
ΣΕΗ. Τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από την ενεργη-
τική συμμετοχή των ηθοποιών στις Γενικές Συνελεύ-
σεις, την πλατιά πληροφόρηση και ενημέρωση για όσα

τους αφορούν, τις εξορμήσεις και τις συσκέψεις μέσα
και έξω από τα θέατρα, τις κινητοποιήσεις και τις απερ-
γίες, τη συμπόρευση του σωματείου με τους υπόλοι-
πους εργαζόμενους και το ταξικό εργατικό κίνημα, ο
κλάδος έχει αντιληφθεί ότι το Σωματείο μπορεί και
πρέπει να είναι ο οργανωτής της πάλης για όλα τα ζη-
τήματα που απασχολούν τους ηθοποιούς και το θέα-
τρο.

Τα αποτελέσματα των εκλογών αποτελούν μια δυ-
ναμική απάντηση ότι το ΣΕΗ θα συνεχίσει τη μάχη για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ηθοποιών μέσα
και έξω από τα θέατρα. Στέλνει μήνυμα στους μεγά-
λους θεατρικούς επιχειρηματίες, την κυβέρνηση, την
πλειοψηφία της ΠΟΘΑ ότι οι ηθοποιοί θα συνεχίσουν
τον αγώνα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας στα θέατρα των μεγάλων επιχειρηματιών.
Αλλωστε, και οι ίδιες οι εκλογές έγιναν σε συνθήκες
μάχης και αποτέλεσαν ένα σημαντικό σταθμό στην πά-
λη για τη σύμβαση. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 
Πρώτη και αυτοδύναμη με αύξηση ψήφων η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»

Από την απεργία που είχε πραγματοποιήσει 
το ΣΕΗ στις 15 Μάρτη 

Ένα ρεσιτάλ κιθάρας αφιερωμένο
στους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες αυτού του κόσμου έδωσε
η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Εύα
Φάμπα το βράδυ της Τρίτης 3 Απρί-
λη, στο θέατρο «Radar». Παρουσιά-
στηκαν έργα σύγχρονα, δεξιοτεχνι-
κά και για πρώτη φορά παίχτηκε
στην Ελλάδα το έργο «Αϊλάν» του
Ιταλού Ευγένιου Κάτινα.

Το άψυχο κορμί του μικρού Αϊ-
λάν από τη Συρία, που η εικόνα του
είχε συγκλονίσει τον κόσμο, εξα-
κολουθεί να αποτελεί την πικρή
υπενθύμιση του συνεχιζόμενου
προσφυγικού δράματος. 

Τα έργα που ερμήνευσε η Εύα
Φάμπα διαμόρφωσαν ένα πρόγραμ-

μα πολύ πλούσιο ηχοχρωματικά και
υφολογικά με πολλά σύγχρονα
στοιχεία, κυρίως στο  έργο «Αϊλάν»
του Ευγένιου Κάτινα, δεξιοτεχνικά
με έντονα στοιχεία της ισπανικής
παράδοσης στη Σονάτα του Τουρί-
να, αργεντίνικων μελοδραματικών
χρωμάτων και χορευτικών στοιχεί-
ων στο έργο του Μάξιμου Ντιέγο
Πουχόλ, ρώσικο ρομαντισμό και πά-
θος στα έργα του Σμιρνόφ και πολ-
λή ελληνικότητα με τα έργα Χατζι-
δάκι, Θεοδωράκη και Φάμπα.

Το ρεσιτάλ παρακολούθησε ο ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κου-
τσούμπας καθώς και τα μέλη του
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Λουΐζα Ράζου
και Νίκος Σοφιανός. 

ΕΥΑ ΦΑΜΠΑ 
Ρεσιτάλ κιθάρας για το προσφυγικό δράμα 
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Με μια πανέμορφη εκδήλωση, το Σάββατο 31 Μάρτη,
η Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών (μέλος της ΟΓΕ) τίμησε
την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μέρα
που έχει βαθιά τις ρίζες της στην ιστορία του εργατι-
κού κινήματος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της Ομάδας Γυ-
ναικών Γιαννιτσών και του Συλλόγου Γυναικών Κιλκίς
που με μεράκι δημιούργησαν ένα υπέροχο μουσικο-
θεατρικό σκετσάκι και το παρουσίασαν από κοινού
στον πεζόδρομο της πόλης.

Με αφορμή την ιστορική επέτειο της 8ης Μάρτη,
οι οργανώσεις απηύθυναν θερμό, αισιόδοξο, αγωνι-
στικό κάλεσμα στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου. 

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Καθημερινά, οι γυ-
ναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ πα-
νελλαδικά, όπως και εδώ στα Γιαννιτσά, απλώνουμε
το χέρι στις μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες, τις
άνεργες, τις γυναίκες αγρότισσες, τις συνταξιούχους,
τις μετανάστριες και πρόσφυγες. Απλώνουμε το χέρι
και τις καλούμε να ενώσουμε τις φωνές μας στο δρόμο

της αγωνιστικής διεκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώ-
ματά μας.

Καλούμε τις νέες γυναίκες, τις φοιτήτριες και
σπουδάστριες, τις νέες μητέρες να βγουν μπροστά
στον αγώνα για το μέλλον που μας αξίζει σε εμάς και
τα παιδιά μας, για μόρφωση, εργασία με δικαιώματα,
δημιουργική και ευτυχισμένη ζωή. 

Θεατρικό δρώμενο 
της Ομάδας Γυναικών Γιαννιτσών και του Συλλόγου Γυναικών Κιλκίς

Το Σάββατο 21 Απρίλη προβλήθηκε στην ΕΡΤ 1 το ντο-
κιμαντέρ «Τόποι Πολιτικής Εξορίας και Ιστορικής Μνή-
μης - Γυάρος», σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Βαρδαρού.

Στον τόπο μαρτυρίου της Γυάρου είναι αφιερωμένο
το ντοκιμαντέρ από την κρατική τηλεόραση. Διατρέ-
χοντας τις τρεις δεκαετίες από τη στιγμή που «άνοιξε»
το κάτεργο το 1947 ως το οριστικό του κλείσιμο τον
Ιούλιο του 1974, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει το χρο-
νικό του κολαστηρίου. 

Οι γραπτές μαρτυρίες και το οπτικό υλικό του ντο-
κιμαντέρ διανθίζονται από αφηγήσεις εργαζομένων
και ανθρώπων της Τέχνης, οι οποίοι βίωσαν προσωπικά
την καταδίωξη της εποχής για την πολιτική τους δρα-
στηριότητα και τις ιδέες τους. 

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Βαρδαρός. Αφήγηση: Βασί-
λης Κολοβός, Χάρης Ραφτογιάννης. Δ/νση φωτογρα-
φίας: Προκόπης Δάφνος, Σωτήρης Περρέας. Κείμενα:
Άγης Μαραγκουδάκης. Μουσική: Ορέστης Χατζηνά-
κης. 

Επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία μια ακέραια κύλικα
(το κατεξοχήν αγγείο που χρησιμοποιούταν για να πί-
νουν) Κλασικής περιόδου. 

Την κύλικα παρέδωσε οικειοθελώς στην Ελληνική
Πρεσβεία στο Βερολίνο ένας Γερμανός πολίτης. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος, το αγγείο
βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφών για την κατα-
σκευή καταφυγίου από τη Βέρμαχτ την περίοδο της
Κατοχής. Διευκρίνισε ότι το αγγείο αυτό είχε δοθεί
ως δώρο στον παππού του, επειδή συνέβαλε στη δια-
κοπή των εκσκαφικών εργασιών μόλις αντιλήφθηκε
την ύπαρξη αρχαιοτήτων στο έδαφος. 

Η κύλικα παραδόθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. 

Ντοκιμαντέρ για τη Γυάρο στην ΕΡΤ 1

Επαναπατρισμός κύλικα 
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018 
Μαζικές οι απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα 

Με το σύνθημα «Ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την τελική νίκη των λα-
ών», οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, πραγματοποίησαν Πρωτομαγιάτικες

απεργιακές συγκεντρώσεις σε πάνω από 75 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Στο Σύνταγμα Χαιρετισμός εργατικών συνδικάτων 
Τουρκίας

Ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
«Sloga», Ζέλικο Βεσελίνοβιτς 

Δημήτρης Κουτσούμπας 
στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα,

Ο πρέσβης της Παλαιστίνης, 
Μπουράν Τουμπάσι

Το άρμα του ΠΑΜΕ Η πορεία  Στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου 

ΟΙ Απόστρατοι Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας Στην αμερικάνικη πρεσβεία 

Πειραιάς Γιάννενα  Ηράκλειο  

Πάτρα  Βόλος Αλεξανδρούπολη  

Απο τη συγκέντρωση στ Σύνταγμα  
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Την ημέρα της Πρωτομαγιάς επέλεξαν φασιστοειδή
να εισέλθουν μέσα στο σχολικό συγκρότημα του Αγί-
ου Νικολάου στην Καλλιθέα και να μαγαρίσουν τους
τοίχους με τα συνθήματα και τα εμβλήματά τους.
Να λερώσουν ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο με
ενέργειες των συλλόγων, των εκπαιδευτικών, των
διευθυντών και των μαθητών είχε γίνει μια σημαν-
τική εικαστική παρέμβαση», αναφέρει σε ανακοίνω-
ση της η ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Μο-
σχάτου. 

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «προφανώς δεν
είναι τυχαία η ενέργεια αυτή των φασιστοειδών ούτε
στην Καλλιθέα ούτε στο συγκεκριμένο συγκρότημα.
Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου ομάδα φασιστών
επιτέθηκε και χτύπησε αντιφασίστες/τριες που μοί-
ραζαν αντιφασιστικό υλικό κοντά στην πλατεία Κύ-
πρου. 

Ως γνωστόν στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου
Νικολάου, στον ίδιο χώρο, ήταν φυλακές όπου ανά-
μεσα σε πολλούς είχε φυλακιστεί και ο Νίκος Μπε-
λογιάννης πριν από την εκτέλεσή του». 

Μια ιδιαίτερη έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του
ΚΣ της ΚΝΕ, με τίτλο «Στιγμές από τη ζωή και δράση
της ΚΝΕ στην παρανομία», που αφορά τα πρώτα βή-
ματα της ΚΝΕ, από την ίδρυσή της το 1968 έως το
1974, κυκλοφόρησε μαζί με τον «Οδηγητή» το Σάββατο
21 Απρίλη. 

Με αφορμή αυτήν την πρωτοβουλία, ο «Ριζοσπά-
στης» μίλησε με την Στέλλα Παπαοικονόμου και τον
Νίκο Αξυπολιτίδη, μέλη της Ιδεολογικής Επιτροπής
του ΚΣ της ΚΝΕ. 

Η Στέλλα Παπαοικονόμου μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι η έκδοση «είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του
Κόμματος και τα 50 χρόνια της ΚΝΕ. Αφορά την ίδρυση
της ΚΝΕ το 1968, μέσα στη δικτατορία, τα πρώτα βή-
ματα της Οργάνωσής μας στο πλάι του Κόμματος, σε
συνθήκες διώξεων, φυλακίσεων κ.λπ. Φωτίζει μια πε-
ρίοδο που μοιάζει μακρινή και είναι λιγότερο γνωστή
στα μέλη και τους φίλους της Οργάνωσης, στους νέ-
ους στους οποίους απευθυνόμαστε. 

Η έκδοση αυτή, χωρίς φυσικά να εξαντλεί την ιστο-
ρική πείρα εκείνης της περιόδου, μπορεί να δώσει πο-
λύτιμα συμπεράσματα. Για την ανάγκη ύπαρξης επα-
ναστατικής Οργάνωσης Νεολαίας στο πλευρό του ΚΚΕ,
κάτω από όλες ανεξαιρέτως τις συνθήκες. Για το ρόλο
της ΚΝΕ στη διαμόρφωση επαναστατών, νέων αγωνι-
στών, με αντοχή και πίστη στο δίκιο του αγώνα. 

Νίκος Αξυπολιτίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων
στην εισαγωγή της έκδοσης «που δείχνει τη διαδρομή
της πλειοψηφίας των πρώτων μελών και στελεχών της
ΚΝΕ. Ακολουθούν κεφάλαια για την ίδρυση της ΚΝΕ
και για το ρόλο του «Οδηγητή». Στη συνέχεια διαβά-
ζουμε για την καθημερινή δράση της Οργάνωσης σε
όλα τα τμήματα νεολαίας και στις μαζικές οργανώσεις,
με ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων συνωμοτικότη-
τας. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτυπώνει τη ζωή και δράση
των εξόριστων και φυλακισμένων συντρόφων μας,
όπως των κρατούμενων φοιτητών που η χούντα είχε
επιστρατεύσει. Η έκδοση κλείνει με τους μεγάλους
φοιτητικούς αγώνες του '73, στους οποίους πρωτο-
στάτησε η ΚΝΕ και οι οποίοι οδήγησαν στον ξεσηκωμό
του Πολυτεχνείου. 

ΝΕΟΛΑΙΑ
Μια ιδιαίτερη έκδοση για τα πρώτα χρόνια ζωής και δράσης της ΚΝΕ 

Στην Καλλιθέα φασίστες βανδάλισαν 
το σχολείο που είχε φυλακιστεί και ο Ν. Μπελογιάννης 
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Δυνατά ακούστηκαν την Κυριακή 13 Μάη σε όλη τη χώρα τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα
της ΕΕΔΥΕ με τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης. 

Η απαίτηση για απεμπλοκή της Ελλάδας από τις δολοφονικές ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις
διατρανώθηκε από χιλιάδες διαδηλωτές, στην Αττική, όπου πραγματοποιήθηκε η 38η Μαραθώνια
Πορεία Ειρήνης, και σε άλλες πόλεις, με κινητοποιήσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν ευρωατ-
λαντικές βάσεις, στρατηγεία και υποδομές. 

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν τη  Δευτέρα 14 Μάη, με την παράσταση διαμαρτυρίας που
πραγματοποιήθηκε από την ΕΕΔΥΕ, το ΠΑΜΕ, την ΟΓΕ στην ισραηλινή πρεσβεία, ενάντια στο
νέο δολοφονικό όργιο του Ισραήλ σε βάρος της Παλαιστίνης και τις συνεχείς επιθέσεις του στο
συριακό έδαφος.

~ ~ ~ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΡΑ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  ~ ~ ~
ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 

Μαραθώνια πορεία - Υπ. Εθνικής Άμυνας  

Θεσσαλονίκη Ο Δημήτρης Κουτσούμπας 
καταγγέλει Κρήτη 

Μαραθώνια πορεία - Υπ. Εθνικής Άμυνας  Στην πορεία  

ΗΠΑ - Ισραήλ δολοφονούν! Αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό 
Μαζική διαδήλωση την Δευτέρα 14 Μάη στην πρεσβεία του Ισραήλ από την ΕΕΔΥΕ, το ΠΑΜΕ, 

δεκάδες σωματεία και φορείς του κινήματος. Διαδηλώσεις και σε άλλες πόλεις. 
Δ. Κουτσούμπας: Η κατάπτυστη απόφαση Τραμπ για μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ και η

αποχώρηση από τη συμφωνία με το Ιράν συνιστούν παραπέρα κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Οταν έχει αρπάξει φωτιά το σπίτι του γείτονα, γρήγορα θα φτάσει και στο δικό μας. Γι’ αυτό, επαγρύ-

πνηση, αγώνας, κάθε μέρα στους δρόμους…

Στην Αθήνα 
εξω από την ισραηλινή πρεσβεία

Στη Λάρισα Στα Χανιά  Στο Άκτιο  

Στην Αλεξανδρούπολη Στη Θεσσαλονίκη 
η σημαία της Παλαιστίνης σε πρώτο πλάνο 
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Ομορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες
Μάη - Ιούνη 

Το Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της
ΚΝΕ συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας και το γιορ-
τάζει, ανοίγοντας την όμορφη αυλή του, προσφέρον-
τας όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις... 

Το πρόγραμμα 
Σάββατο 19 Μάη, στις 20.00: Βρα-

διά κιθάρας με την σολίστ Εύα Φάμπα. 
Μαζί της δύο νεαροί κιθαρίστες, ο Πα-
ναγιώτης Λέων και ο Στράτος Καραγ-
κούνης. Πρόκειται για μία παράσταση
- ταξίδι σε διαφορετικές εποχές, διά-
φορες χώρες και είδη μουσικής, μέσα
από τον ήχο της κιθάρας.

Πέμπτη 24 Μάη, στις 21.00: Αλέκος
Βρέτος Project.
Παίζουν οι μουσικοί: Αλέκος Βρέτος,
Δημήτρης Σεβδαλής, Ντίνος Μάνος,
Δημήτρης Κλωνής.

Τρίτη 29 Μάη, στις 20.30: «Αλοζαν-
φάν» των Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι. 

Κυριακή 3 Ιούνη, στις 19.00: Μου-
σική παράσταση «Τα Μάγια της Πετα-
λούδας».
«Τα Μάγια της Πεταλούδας» είναι μια
μουσική παράσταση - αναφορά στην
ιστορία της σχέσης της χώρας μας με
τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Ερμηνεύουν τρεις νέοι ταλαντούχοι ερμηνευτές: ο
Δημήτρης Βουτσάς, η Πολυξένη Καράκογλου και ο
Βασίλης Κούρτης. Ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου έχει
την ευθύνη της ενορχήστρωσης και της μουσικής επι-
μέλειας της εκδήλωσης. 

Πέμπτη 7 Ιούνη, στις 20.30: Παρουσίαση του δίσκου
«Δοκιμασία», του Θοδωρή Καρέλλα 

Παίζουν οι μουσικοί: Δημήτρης
Ανδρονιάδης. Φαγκότο/φυσαρμόνικα:
Δημήτρης Κουφαλάκος. Τρομπέτα:
Γιώργος Καλτσούνης 
Τραγουδούν οι: Αμέρισσα Φτούλη,
Γιώργος Γεωργακάκης, Θανάσης Χου-
λιαράς, Πολυξένη Καράκογλου.

Κυριακή 10 Ιούνη: Παράσταση του
Τμήματος Φωνητικής: «Μάνος Χατζι-
δάκις: Ματωμένος Γάμος του Λόρκα
και Παραμύθι Χωρίς Ονομα του Ι. Καμ-
πανέλλη» 
Μαζί τους θα εμφανιστεί και η παιδική
χορωδία, που συστήθηκε φέτος. 

Κυριακή 17 Ιούνη, στις 20.30: «Χά-
ος» των Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις τα
στοιχεία επικοινωνίας του Στεκιού εί-
ναι: e-mail: steki@kne.gr και τηλέφωνο:
210.8823.674 (από τις 10.00 έως τις
21.00). 

Με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που βρίσκεται
στο χώρο όπου πριν 55 χρόνια δολοφονήθηκε ο Γρη-
γόρης Λαμπράκης, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 22 Μάη
οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΕΔΥΕΘ στη μνήμη
του. Στεφάνια κατέθεσαν η ΕΔΥΕΘ, οι Οργανώσεις
Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και η ΟΓΕ. 

Στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ερμού, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις 22 Μάη του 1963, ο
Γρηγόρης Λαμπράκης δέχθηκε δολοφονική επίθεση
στη διάρκεια συγκέντρωσης για την Ειρήνη. Χτυπή-
θηκε με λοστό στο κεφάλι από τον Μανώλη Εμμανουη-
λίδη, που επέβαινε σε τρίκυκλο που το οδηγούσε ο
Σπύρος Γκοτζαμάνης. Και οι δύο ήταν άνθρωποι του
υποκόσμου και μέλη της αντικομμουνιστικής οργάνω-
σης Καρφίτσα, την οποία καθοδηγούσε η χωροφυλακή
και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. 

Η δολοφονία του προερχόταν από τους παρακρα-
τικούς μηχανισμούς του αστικού μετεμφυλιακού κρά-
τους και το Παλάτι, γιατί αγωνιζόταν ενάντια στον ιμ-
περιαλισμό και τον πόλεμο, για τον αφοπλισμό, την ει-
ρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία των λαών. Πέντε μέ-
ρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, στο νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ. 

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν παλιός βαλκανιονί-
κης, υφηγητής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας, συνεργαζόμενος βουλευτής με την ΕΔΑ
και ηγετική μορφή του κινήματος της Ειρήνης (αντι-
πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ και ιδρυτικό μέλος της Ελληνι-

κής Επιτροπής για τη Βαλκανική Συνεννόηση). 
Εκεί, μπροστά στο μνημείο που έχει στηθεί για τον

Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Μπάμπης Βέλλης, γραμματέας
της ΕΔΥΕΘ, σημείωσε στη χτεσινή εκδήλωση ότι «σή-
μερα, 55 χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία του, ο κίν-
δυνος ενός γενικευμένου και καταστρεπτικού πολέ-
μου βρίσκεται ακόμη πιο απειλητικός όχι μόνο για το
λαό μας, αλλά για τους λαούς όλου του κόσμου. Η φω-
τιά των ιμπεριαλιστικών πολέμων μαίνεται και ο κίν-
δυνος κλιμάκωσής τους είναι άμεσος. Οι ιμπεριαλιστές
συνεχίζουν, ακόμη πιο λυσσασμένα, να ξαναμοιράζουν
τη Γη για τα αμύθητα κέρδη τους και να χαράζουν νέα
σύνορα με των λαών το αίμα». 

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ 

Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη
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~ ~ ~ Χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ  ~ ~ ~
στις 30 Μάη 

Δεκάδες χιλιάδες απεργοί από διάφορους κλάδους και χώρους δουλειάς, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτο-
απασχολούμενοι, μικρομεσαίοι αγρότες και νέοι, έδωσαν αποφασιστικό μήνυμα συνέχισης του αγώνα με
το «παρών» τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε πάνω από 65 πόλεις σε όλη τη χώρα, που διοργάνω-
σαν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Αυτές οι μαζικές συγ-
κεντρώσεις είναι έμπρακτη απάντηση στην εντεινόμενη επίθεση του κεφαλαίου και της κυβέρνησης. 

Από την άλλη, ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, παρουσίασε ξανά τη «γύμνια» του με
άμαζες συνάξεις, κατά βάση ορισμένων εργατοπατέρων, που έστησαν οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
μαζί με τις ηγεσίες  ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Επιμελητήρια και με αιτήματα κομμένα και ραμμένα στις αξιώσεις
των μονοπωλίων. Στην Αθήνα, οϋτε μισό τετράγωνο της Σταδίου –και πολύ αραιά– δεν κάλυπταν η κάθε
μιά από αυτές. Ανάλογα και τα μπλόκα κάποιων άλλων «αριστερούλιδων» - βοήθειά μας!… 

Ομόνοια  

Στο Ικονιο - Πειραιά

Θεσσαλονίκη  

Χαλκίδα  

Πάτρα  

Σταδίου  

Στη Ζώνη Περάματος 

Τρίκαλα 

Λαμία  

Και μια εικόνα 
χαρακτηριστική 
από τη «γύμνια» 

των εργατοπατέρων 
και των λοιπών 

«συμμάχων» τους 
στην Αθήνα 

Συνταγμα 

Ελευσίνα  

Αγρίνιο  

Μυτιλήνη  

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

~ 
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1ο ΨΗΦΙΣΜΑ 
Για τις συντάξεις 

Λογοτεχνών – Καλλιτεχνών 

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, που συνήλθε στις 11.03.2018 στην
έδρα της στην Αθήνα, Γενναδίου 8, διαμαρτύ-
ρεται με τον εντονότερο τρόπο για τις περικοπές
των τιμητικών κύριων συντάξεων των μελών της
και γενικά των Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών,
παρά τις διαρκείς κυβερνητικές διακηρύξεις πως
δεν θίγονται οι κύριες συντάξεις. 

Με την ενεργοποίηση νόμου του Σαμαρά του
2013, που έγινε από τη σημερινή κυβέρνηση το
Δεκέμβρη του 2015 και κοινοποιήθηκε στους εν-
διαφερόμενους το Γενάρη του 2016, περικόπτον-
ται αυτές οι συντάξεις και ζητούν από τους δι-
καιούχους την επιστροφή αναδρομικά μεγάλων
ποσών ως «αχρεωστήτως καταβληθέντων»,
πράγμα ως τώρα αδιανόητο.

Λαμβανομένου δε υπ’ όψη, πως πρόκειται για
ανθρώπους μεγάλης (τρίτης) ηλικίας, που έχουν
ζήσει τις φρικαλεότητες του δεύτερου παγκό-
σμιου πολέμου και του εμφύλιου, και μόνο η λή-
ψη τέτοιων εγγράφων είναι αρκετή για να τους
προκαλέσει εγκεφαλικά, εμφράγματα, ανακοπές
και όλα τα συναφή. 

Η απόφαση αυτή είναι ταυτόσημη της κοινω-
νικής αναλγησίας και της σκληρότητας. 

Το νέο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
Κράτους από 14.02.2017, που έχει τον τίτλο
«Απόφαση παρακράτησης», χρεώνει τους συν-
ταξιούχους ποσά όπως 2.592 ευρώ για εκείνους
που έχουνε συνολικά συντάξεις κάτω των 1.000
ευρώ και 11.383,19 ή 12.239,51 ευρώ για άλλους
που αυτές ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, μειώνοντας
την καθοριζόμενη από το νόμο του Σαμαρά του
2013 και διαρκώς μειωνόμενη σύνταξη των 720
ευρώ στο μισό, με μηνιαία παρακράτηση 1/10 ως
τα 1.000 ευρώ και 1/6 πάνω από τα 1.000. 

Η ρήση προηγούμενου υπουργού Υγείας, πως
«δεν πεθαίνουν κιόλας» οι ηλικιωμένοι συντα-
ξιούχοι, βλέπουμε να ικανοποιείται στην πράξη. 

Κάτω τα χέρια από τις τιμητικές συντάξεις
όλων των δημιουργών του Πολιτισμού! 

Πλήρης αποκατάστασή τους και αύξησή τους! 
~ ~ * ~ ~ 

2ο ΨΗΦΙΣΜΑ 
Για την κατάσταση στη χώρα μας 

και την εγγύς περιοχή 

Η ΕΕΛ εκπροσωπώντας τα μέλη της, κομμάτι ανα-
πόσπαστο του Ελληνικού Λαού, ειδικά το τελευ-
ταίο διάστημα, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και ανησυχία, τα ζητήματα που αφορούν
στην Ελλάδα, την Κύπρο, την περιοχή γενικότε-
ρα, την οικονομία και την εξέλιξη της οικονομι-
κής κρίσης στην Ελλάδα. Τις δυσκολίες που εξα-
κολουθούν να βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι επαγ-
γελματίες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες στη χώρα
μας και βεβαίως τα νέα –δυσβάσταχτα για το λαό
μας– μέτρα, με νέα προαπαιτούμενα μπροστά
στην 4η "αξιολόγηση”. 

Εκφράζουμε την ανησυχία μας, για τις εξελί-
ξεις και την κατάσταση συνολικά στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου,
των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, την όξυνση
των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή. Και βεβαίως
την όξυνση και την ένταση της τουρκικής επιθετι-
κότητας και προκλητικότητας, εκ μέρους του κ.
Ερντογάν και της κυβέρνησής του, τόσο ως προς
την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων και διε-
θνών συνθηκών, που ισχύουν σήμερα για την Ελ-
λάδα και το Αιγαίο, δηλαδή την αμφισβήτηση
νησιών, εδαφικών λωρίδων, χωρικών υδάτων αλλά
και του εναέριου χώρου της πατρίδας μας, ξεκι-
νώντας από τη Θράκη και φτάνοντας έως την Κύ-
προ, όσο και ως προς την παρεμπόδιση των
εργασιών στην κυπριακή ΑΟΖ. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις και η κατάσταση στην
ευρύτερη περιοχή κάνουν ακόμα πιο επείγουσα
και αναγκαία την οργάνωση της λαϊκής πάλης,
της αλληλεγγύης και της φιλίας των λαών καθώς
και την αύξηση  της ετοιμότητας και της επαγρύ-
πνησης, χωρίς κανέναν εφησυχασμό κι επανά-
παυση. 

Η ΕΕΛ καλεί τα μέλη της, ως πνευματικούς
ανθρώπους και διανοητές, να δώσουν πρώτοι το
καλό παράδειγμα της συσπείρωσης και του αγώ-
να, της ενημέρωσης του λαού και της αποκάλυ-
ψης όλης της αλήθειας περί «ασφάλειας» και «ει-
ρήνης» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΥΡΩΠΑΙ-
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 
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Από το πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών της περιόδου Απριλίου - Μαΐου
ξεχωρίσαμε: 

1. Ποίηση αφιερωμένη στον Νίκο Μπελογιάννη
όπου, μετά την εισαγωγή από το Δ.Σ., ακούστηκαν ποι-
ήματα που ενέπνευσε η θυσία του λαϊκού αγωνιστή
και μέλους της Κ.Ε. του ΚΚΕ σε όλη την Ευρώπη. 

2. Παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου «Ρωγμές»
της ποιήτριας και επί σειρά ετών Γραμματέας της ΕΕΛ
Φαίδρας Ζαμπαθά-Παγουλάτου με ομιλητές: Δ.Φαφού-
της ποιητής, Βασ. Τσακίρογλου ποιητής, Θαν. Φρον-
τιστής συγγραφέας - ποιητής. Ιδιαίτερη εντύπωση έκα-
νε, όπως πάντα, η αισθαντική απαγγελία της Μάρθας
Παπαδοπούλου ηθοποιού, φιλολόγου, ποιήτριας. 

3. Άγγελος Σικελιανός - Αμφικτιονική φιλοσοφία -
Δελφική Ιδέα. Ομιλητής ο νομικός και συγγραφέας
Γιάννης Καρακώστας. 

4. Παρουσίαση του ποιητικού βιβλίου του Λεωνίδα

Γιανναράκου «Αλαργινά Θροΐσματα», με πρόλογο της
γνωστής συγγραφέας Ντίνα Δούκα και κύρια ομιλήτρια
την εκπαιδευτικό και λογοτέχνη Νέλλη Λαγάκου. Ο
ποιητής Χάρης Μελιτάς απήγγειλε ποιήματα από το
βιβλίο. Μελοποιημένα ποιήματα τραγούδησε με το
ακορντεόν του ο Αντώνης Ηλίας. 

5. Παρουσίαση του βιβλίου «Με τον κόμπο στο λαι-
μό και άλλα διηγήματα» του Γιώργου Κοτζιούλα. Για
το έργο μίλησαν: Σωτηρία Μελετίου φιλόλογος, Στέ-
λιος Φώκος φιλόλογος - συγγραφέας, Κώστας Κοτζι-
ούλας φιλόλογος. 

6. Παρουσίαση των δύο ποιητικών βιβλίων της Ελέ-
νης Συκά-Κοντόζογλου «Ωδή στον Έρωτα» και «Είναι
και γίγνεσθαι». Ομιλητές: Δημήτρης Καραμβάλης, Νο-
μικός, λογοτέχνης, επίτιμο μέλος της ΕΕΛ και ο πρό-
εδρος της ΕΕΛ Κ.Καρούσος. Απήγγειλαν η Μαριάννα
Βλάχου-Καραμβάλη, ποιήτια και η Αριστέα Κοντόζο-
γλου, ραδιοφωνικός παραγωγός. 

~ ~ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ~ ~ 

Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών παρουσίασε με την
Πειραματική Σκηνή «Ιοβάκχος» την κωμωδία "Ειρήνη"
του Αριστοφάνη, στις 19 Μάη στην έδρα της. Επίσης
η κωμωδία παρουσιάστηκε στις 24 Μάη στο Θέατρο
Πέτρας και σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου πα-
ρουσιάστηκε στις 26 Μάη στη Στέγη Πολιτισμού
(πρώην ΝΕΛΕ, Κολοκοτρώνη 36). 

Όπως σημειώνεται, «η ΕΕΛ πιστή στους σκοπούς
της ύπαρξής της, όσο δε και του προορισμού της, πα-
ρουσιάζει με την ερασιτεχνική της ομάδα, "Ιόβακχος",
την "Ειρήνη" του Αριστοφάνη με σκοπό να φέρει τον
ελληνικό πολιτισμό κοντά στο λαό και κύρια να δια-
παιδαγωγήσει τους νέους ανθρώπους με εκείνη την
πνευματική τροφή που ανδρώνει τα ιδανικά της νεο-
λαίας για ζωή και δημιουργία». 

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Τιτίκα
Σαριγκούλη, ενώ παίρνουν μέρος (με σειρά εμφάνισης)
οι: Αλέξης Μαρτζούκος, Δημήτρης Τσοϊδάκης, Θανά-
σης Παπαστάθης, Ανδρέας Μοντέζ, Τιτίκα Σαριγκούλη,

Νίκος Ιωσήπου, Τίμος Ζάτσεφ, Δημήτρης Παπαηλιού,
Στέλλα Θανοπούλου, Κατερίνα Καλλέργη, Χρυσούλα
Μπαλατσούρα, Κατερίνα Ροδίτη και Κωνσταντίνα Στε-
φανίδου. 

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη 
από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών
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Το όραμα του ποιητή και το «Αντισταθείτε» 
«Το “Αντισταθείτε” είναι η διαρκής προτροπή για τη
μη απώλεια της εν εγρηγόρσει καταστάσεως του αν-
θρώπου». «Το “Αντισταθείτε” είναι η επιστημολογία
της Αντίστασης. Η σημειολογία του μας παραπέμπει
διαρκώς στη διαλεκτική επεξεργασία για τον προσ-

διορισμό της ελευθερίας» 
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τότε και σήμερα. Οι ρωγμές και οι όροι
της πολιτικής εξουσίας. Η κριτική του ήταν, «Αντιστα-
σιακούς έχουμε, εξ αντιστάσεως δεν έχουμε». 

Από τους πρώτους Έλληνες ποιητές της λεγόμενης
μεταπολεμικής γενιάς, του εμφυλίου
και της ήττας, είδε τα ρήγματα του
«πολιτικού ναού». Για να αναλύσει
αυτές τις ιδέες, του «Αντισταθείτε»,
κατέβηκε πολύ χαμηλά. Μέχρι τα έγ-
κατα της γης. Έγινε «αρουραίος» και
αχθοφόρος των ιδεών της ελευθε-
ρίας. Προχώρησε πέρα από το νεκρό
σώμα των ιδεών. Έφτασε μέχρι το
λιοκόκκι της ανάλυσης ή της απορίας
του. Ένας κύκλος βαμμένων λέξεων
η ζωή του. Με τους νικητές ύστερα
από τον εμφύλιο, να έχουν την αλα-
ζονεία μιας αδίστακτης και αιματο-
βαμμένης εξουσίας, και για τον Μι-
χάλη Κατσαρό, ο κατατρεγμός και το
ιδεολογικό κενό.  

Έτσι, από τη δοκιμασία έφτασε
στην ωριμότητα και την ανάλυση.
Θέσεις πολιτικές τότε και τώρα. Μυστικές συνωμοτι-
κές φράσεις του «1950» φανερές σήμερα. Μια φωνή
αενάως για εκείνους που βλέπαμε και βλέπουμε και
θα ξαναδούμε. Την όποια εξουσία, όταν δεν υπηρετεί
τα συμφέροντα του λαού και τις επιδιώξεις του. Ο Ποι-
ητής βρίσκεται εν εγρηγόρσει με το «Αντισταθείτε».
Όταν αληθινά οι εξουσίες μπορούν να πουν στο λαό
τους, «Αντισταθείτε», και σε μας που σας λέγαμε αυτά,
«Τότε μπορεί βέβαια να περάσουμε προς την ελευθε-
ρία». Ο Ποιητής μάς έδωσε όραμα. Κήρυξε την αέναη
επανάσταση. Η αμφισβήτηση ήταν για τον Μιχάλη Κα-
τσαρό, η αποστασιοποίηση από τα πράγματα, τις πα-
ραστάσεις και τις εικόνες της εξουσίας. Να σταθείς
κριτικά. Η εξουσία είναι για τον Κατσαρό το μόνο πράγ-
μα που με τη χρήση του ο άνθρωπος δεν νιώθει κορε-
σμό, αντίθετα θέλει όλο και περισσότερα. Η αριστερά
ήταν για αυτόν η μεγάλη αγάπη του. Η ελευθερία. Η
αριστερά είναι η τέχνη της αρετής μού έλεγε. Η ποίηση
είναι πέρα από τις λέξεις, μέσα από τις λέξεις, διά των
λέξεων, υπέρ των λέξεων. Είναι η ψυχή που δεν μιλάει
και τα νεύρα που δεν εγγίζονται. Είναι το υποχθόνιο,
το στίλβον πνεύμα, του αείμνηστου-φίλου Μιχάλη Κα-
τσαρού και όλων όσοι δεν συμβιβάζονται, με την κάθε
μορφή εξουσίας. Το «Αντισταθείτε» είναι η διαλεκτική
του ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Είναι τα ορά-
ματα. Η συλλογική συνείδηση. Ο δυναμισμός και η δι-
δαχή του. Η ηθική στάση. Το σύνολο. Τότε αντιστά-
θηκε. Σήμερα μας καλεί να αντισταθούμε εναντίον

της ομοιομορφίας, της οικονομικής, της πολιτιστικής,
της ολιγαρχικής και της κοινωνικής. Όταν η τέχνη
στηρίζεται στη βία και το «εξασκείν» την τέχνη σε
προνόμια, τότε τα έργα μας λέει, έχουν την τάση να
γίνονται «φυλακές». Σήμερα, που τα μείζονα κείμενα
του αιώνα προετοιμάζονται για την εξόντωση της αυ-
τονομίας τους, προϊόν της «μοιχείας» με την ιδιωτική
οικονομία «Αντισταθείτε»! Τότε, «υπάρχουν προϋπο-
θέσεις για μια καινούργια άνοιξη». Ο αείμνηστος ποι-
ητής προφητικός νυν και αεί. Μας έφερε κρασί και μέ-
θυσε τις καρδιές μας με νέους έρωτες. 

«Μην αφήσετε το νερό, τον άνεμο και τη γη. Κάθε
λεπτό μαζί σας». 

Συνέβαλε, βεβαίως, σε αυτό που
συνηθίσαμε να λέμε αλλαγή ή και-
νούργιο στα δρώμενα. Είναι η ποίηση
της διαφοράς όπως είναι και η δημο-
κρατία της διαφοράς. Να υπηρετείς
την Πολιτεία και τον Πολίτη βεβαίως.
Το «Αντισταθείτε», είναι η επιστημο-
λογία της Αντίστασης. Η σημειολογία
του μας παραπέμπει διαρκώς στην
διαλεκτική επεξεργασία για τον προσ-
διορισμό της ελευθερίας. Έγινε πα-
ρανάλωμα! Τον καίγαν οι πυρκαγιές
της γαλλικής επανάστασης, της
Οκτωβριανής του ‘17, η ισπανική επα-
νάσταση με τον εμφύλιο του ‘36, το
κίνημα το εθνικοαπελευθερωτικό του
ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ, το κίνημα της απελευθέ-
ρωσης των νέγρων. Τον καίγαν τα κη-

ροπήγια του Γιάννη Αγιάννη. Ανέβηκε στο
συννεφιασμένο οροπέδιο (ως άνθρωπος των ορεινών
ταξιαρχιών), μαζί με τους δαφνοστεφείς ήρωες και πο-
ρεύτηκε στους ιδεολογικούς δρόμους, σαν τη Ρόζα
Λούξεμπουργκ, κοντά στις ιδέες του Λένιν, του Τέλμαν,
του Μαγιακόφσκι, τους ήρωες του Μεξικού και τους Ον-
δούρας. Τον φώτιζαν, όλοι οι ήρωες του 1821: «Την
Ρούγα μου την παλαιά την χορηγώ διά τον εξόριστο Ρή-
γα», έγραφε ο Μιχάλης Κατσαρός. Ανέβηκε στο «Ορο-
πέδιο» της Αντίστασης μαζί με τους Μπλοκ,
Μαγιακόφσκι, Αραγκόν, Νερούντα, το Ρίτσο, το Λειβα-
δίτη, τον ξεχασμένο Στάθη Πρωταίο (σημαντικός ως
ποιητής και αγωνιστής), και με ιδιαίτερη μελωδική φωνή
έψαλαν τους λαϊκούς αγώνες και την Οκτωβριανή επα-
νάσταση του 1917, των οραμάτων, των ελπίδων, αλλά
και των απογοητεύσεων που για ορισμένους αυτή προ-
κάλεσε. Το «Αντισταθείτε» είναι η διαρκής προτροπή
για τη μη απώλεια της εν εγρηγόρσει καταστάσεως του
Ανθρώπου. Υπήρξε: καταραμένος, ερωτικός, σαρκαστι-
κός, νεόγλωττος, συλλαβιστής, εκκεντρικός, ο ποιητής
κασκαντέρ! 

Η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή 
Καταγγέλλει την εξουσία και υπερασπίζεται την ελευ-
θερία με οποιοδήποτε τίμημα. Η αγωνία του ανθρώπου
για τη ζωή. Τούτη η αγωνία διαπνέει τον κάθε στίχο
του. Ιδού το υστερόγραφο της διαθήκης του (…): «Και
συ λοιπόν στέκεσαι έτσι βουβός/ με τόσες παραιτήσεις/

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΑΡΟ 
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από φωνή/ από τροφή/ από άλογο/ από σπίτι/ στέκεις
απαίσια βουβός σαν πεθαμένος/ ελευθερία ανάπηρη
πάλι σου τάζουν». Μόνος, μα ποτέ έξω από την πόλη
και τις αγωνίες του ανθρώπου. Τραγούδησε για το με-
γαλείο της πόλης. «Η ώρα πλησίασε/ θα γκρεμιστούν
οι ναοί./ Δεν υπάρχει φωτιά στην καρδιά σας./ Εγώ έν-
δοξος γράφω σε όλα τα όνειρά σας: «Ελευθερία». Ο
Μιχάλης Κατσαρός κινείται πάντοτε με τη φωτιά. Αυτή
είναι η Σκέψη του και η διαλεκτική του. Η ηρακλειτική
θεωρία: «Κόσμον τούδε τον αυτόν απάντων ούτε τις
θεών/ ούτε ανθρώπων εποίησεν/ αλ ην αεί και εστί και
έσται πυρ αείζωον/ απτόμενον μέτρα και σβενύμενον
μέτρα». 

Δηλαδή: Τον κόσμον τούτον εδώ/ τον για όλους,
δεν τον έφτιαξε κανένας θεός ή
άνθρωπος, αλλά, ήταν πάντα και
είναι και θα είναι ζωντανή φωτιά/
που ανάβει κατά ορισμένους και
σβήνει σύμφωνα με ορισμένους
νόμους (Ηράκλειτος 544 π.Χ.-484
π.Χ.). Η φωτιά του Μιχάλη Κατσα-
ρού ανακατεύεται με αρώματα και
παίρνει ονόματα των μυρωδικών:
χρώματα και αρώματα. Ήταν ένας
πρίγκιπας: «Εγώ δεν ξέχασα πα-
θόντες χάρτες και εικονοστάσια».
Είχε διαρκείς στάσεις. Ήταν επα-
ναστάτης. Ο Κατσαρός δεν είναι
ο ποιητής των σαλονιών αλλά της
αγοράς, όχι του αγοραίου. Εμπνέ-
ετο πάντα από τους χαρακτήρες.
Έτσι τους κοίταζε καθημερινά.
Ήταν πηγάδι! Υπόγειος ποταμός
σε μια φυλακή. Πάλεψε με τον λό-
γο του αλλά και με τις «γροθιές» του όταν χρειάστηκε.
Για τον λαό και τον άνθρωπο. Ο Σμηναγός ποιημάτων
διάβηκε το δάσος των ιδεών. Μας έδωσε νερό: «Μην
αμελήσετε! Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα
έχει πολύ ξηρασία». Ήταν μεγάλος ποιητής και έκανε
με την ποίησή του να γίνουμε εμείς οι λέξεις. Δίπλα
του όλοι ήταν ασφαλείς. Τον γνώρισα το 1973 μέχρι
το θάνατό του. Φίλος μου, πνευματικός διαρκώς. Με
έμαθε να είμαι ουδενός ανώτερος και ουδενός κατώ-
τερος. «Τώρα μιλώ με σένα φίλε μου/ και με τα περι-
στέρια» έλεγε στο τέλος του. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή
για μένα. 

Είναι μαζί μας ο ποιητής, με τη δράση και το έργο
του. Η μεγαλύτερη κραυγή του είναι το «Αντισταθεί-
τε». Υπήρξε ένας αμετανόητος αντιστασιακός! Τώρα
ποιος θα ανάψει τις πυρκαγιές των ιδεών; Άντε να
δούμε ποιος θα αντέξει να κρατήσει τα αναμμένα κάρ-
βουνα! Ποιος; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
Ένας ποιητής, ο «Σμηναγός» της ελευθερίας 

Με αφορμή τα 20 χρόνια απουσίας (σαν σήμερα) του
ποιητή τού «Αντισταθείτε» Μιχάλη Κατσαρού. 
Ένα ποιητικό στιγμιότυπο με το φίλο του ποιητή

Παναγιώτη Καραβασίλη 
«Είσαι αρουραίος και αχθοφόρος των ιδεών της ελευ-

θερίας», συνήθιζε να λέει στον Μιχάλη Κατσαρό ο ποι-
ητής και πιστός του φίλος Παναγιώτης Καραβασίλης.
Εκείνου του άρεσε, όχι μόνο γιατί κολάκευε τη διά-
θεση του ποιητή τού «Αντισταθείτε» να σκαλίζει συ-
νεχώς την επιφάνεια, αλλά και… γιατί η φράση αυτή
είχε πολλά ρω. Ο ποιητής, που έφτασε να μιλάει με
γρίφους, με μια συνθηματική-συλλαβιστική γλώσσα,
συμπληρώνει σήμερα 20 χρόνια απουσίας. 

Ο ποιητής Παναγιώτης Καραβασίλης έθεσε στη διά-
θεση της «Φωνής των Λογοτεχνών» αδημοσίευτα κεί-
μενα του Κατσαρού, από τα ατακτοποίητα εκείνα που
έγραφε παντού: σε σημειωματάρια, σε χαρτοπετσέτες,
σε φακελάκια ζάχαρης. Όπως το «Δέκα παρά…» που
έγραψε κάποτε επειδή ο φίλος του, Παναγιώτης Κα-

ραβασίλης, άργησε μισή ώρα στο
ραντεβού τους (που ήταν στις εν-
νέα και είκοσι): 

«Δέκα παρά πέντε/ η ώρα/ κι
ακόμη να φανεί./ Το δέκα του 7/
το πέντε του βίου./ Ακόμα να κα-
ταλάβουν/ τι έχει συμβεί/ τι θα
συμβεί/ αν/ τ’ αφήσει μόνο του/
να το πάνε/ να το φθάσουν εκ νέ-
ου/ στο μεγάλο συμβάν/ που τα
γέννησε./ Δέκα παρά πέντε/ κι ο
ποιητής/ να θέλει ακόμα να ερ-
μηνεύσει/ παλιές γραφές χιλιε-
τηρίδων/ ή φιλμ και ιστορίες
βίων/ Μαζερεκόφσκη (σ.σ.: Μα-
γιακόφσκι)./ Δέκα παρά πέντε/
χωρίς ρολόι/ εκκρεμές/ ή ξυπνη-
τήρι/ ή ρολόι χειρός/ Βίκτωρος./
Ακόμα τους θέλει/ ακόμα τους
αγαπάει/ κι ας μη γνωρίζουν/ τί-

ποτα απ’ την Ελληνική/ να ερμηνεύσουν». 
«Είχε σαρκασμό αλλά και μια τρομακτική αθωότη-

τα», μας λέει ο ποιητής Παναγιώτης Καραβασίλης και
θυμάται ότι εκείνη την ημέρα τον υποδέχθηκε κάθι-
δρος και τον ρωτούσε γιατί άργησε. «Του εξήγησα ότι
είχα προβλήματα με τον υπολογιστή μου, εκείνος εν-
διαφέρθηκε να μάθει λεπτομέρειες και μετά έγραψε
το ποίημα. Θεωρούσε ότι η γλώσσα των υπολογιστών
συγγένευε με αρχαίες γραφές». 

Μια άγνωστη πτυχή της παιδικής ηλικίας του Μι-
χάλη Κατσαρού, τη φιλία του με τον συνταγματολόγο
Αριστόβουλο Μάνεση, όταν η οικογένεια του τελευ-
ταίου είχε βρεθεί στην Κυπαρισσία, αποκαλύπτουν επί-
σης ανέκδοτα κείμενα του ποιητή. Έστελναν οι δυο
τους, αλλά και με έναν τρίτο φίλο, ονόματι Καγιάφα,
κείμενα στη «Διάπλαση των Παίδων». Όπως το ποίημα
«Η πατρίδα» που γράφτηκε το 1929, όταν ο Κατσαρός
ήταν 10 ετών!: «Ο Μάνεσης αγαπούσε το βαθύ γαλάζιο
της θάλασσας/ ο Καγιάφας το πράσινο της φύσης/ ο
Κατσαρός το κόκκινο της φωτιάς/ Αλλά όλοι αγαπού-
σαν την πατρίδα». 

Ο αγαπημένος «Μάγος» του Μίκη Θεοδωράκη 
Ποτέ δεν περιελήφθη σε συλλογή και το ποίημα «Ο Μά-
γος» που, όπως λέει ο Παναγιώτης Καραβασίλης, ήταν
το αγαπημένο του Μίκη Θεοδωράκη (με τον οποίο ο ποι-
ητής είχε συγκατοικήσει για καιρό): «Στην όρχηση/



Στους ήχους/ Στα κρουστά/ Πρώτος ο Μάγος Ισκαβάντι./
Τέλειος εις όλα./ Εις την φρουράν/ Εις το μαστίγιον/
Υψούτο με το τραχύ βλέμμα του/ Ως τίγρης πάνω από
τα πλήθη του λαού Γιαμά-Σι-Εν. Παράδειγμα προς νέ-
ους/ Σε χίλιους αιώνας εις όλην την Ασίαν. Μόνον/ Που
έπασχε από νόσον άγνωστον των οφθαλμών/ Κανείς
όμως δεν το γνώριζεν - Κι έτσι ευτυχούσε». 

Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος ο ποιητής Μιχάλης Κα-
τσαρός στον ποιητή Παναγιώτη Καραβασίλη, ο «Μά-
γος» σατίριζε τον λαό που δεν στέκεται κριτικά στην
εξουσία και την ακολουθεί τυφλά. Γράφτηκε το 1950,
πριν από το ποίημα «Η Διαθήκη» με το κάλεσμα «Αν-
τισταθείτε». 

Μια ανέκδοτη συνέντευξη του Μιχάλη Κατσαρού 
στον ποιητή Παναγιώτη Καραβασίλη 

«Το μεγαλείο της πόλης τραγούδησα»! 
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Μιχάλης Κατσαρός
μιλάει με το ιδιόμορφο ύφος του για τη γλώσσα και
τις γραφές, τον πολιτισμό και τη συνέχειά του μέσα
στις σημερινές συνθήκες. 

– Η ποίηση, σε μια εποχή αντιποιητική, παραμένει
ακόμη, φίλε ποιητή Μιχάλη Κατσαρέ, ρόδο εφήμερο
ή ρόδο αμάραντο; Παραμένει ισόβιος ανάμνηση του
Παραδείσου; 

«Η ποίηση, όπως και εσύ θα ξέρεις ως ποιητής, είναι
ιδιότητα ανθρώπων που θέλουν να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματά τους. Το “ρόδον” είναι αμάραντον της αν-
θρωπότητας, όπως η ανθρώπινη ψυχή, και από αρχαι-
ότατων χρόνων μέχρι σήμερα απ’ όλες τις χώρες δεν
λείπει ένα ρόδον λουλούδι με πολλά φύλλα και χρώ-
ματα. Ποιο χρώμα ποίησης προτιμάτε από το σύνολο
των βιβλίων που βαραίνουν τις βιβλιοθήκες σας; Εκεί
είναι οι ποιητές με τη φωσφορίζουσα χρωματική φω-
ταγωγία και τέχνη. Σαν ποιητής, εγώ δεν μπορώ να ζω
αυτή τη φωταγωγία, αλλά τη δική μου όποιας ποιότη-
τας. Χρώμα-όμμα αυτό έχω γράψει στην ανάγνωση
της “Αυτοκρατορικής πραγματικότητας”». 

– Η κοινωνία μπορεί να ζήσει χωρίς τη δύναμη της
ποίησης; Η ποίηση μπορεί να επιζήσει σ’ ένα ολοένα
καινούργιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον κοινωνικό ή
πολιτικό; 

«Η κοινωνία ζει και χωρίς ποιητές. Ζει και χωρίς
γραφή. Και η γραφή και η ποίηση άρχισαν πολύ αργό-
τερα από την εμφάνιση του ανθρώπου. Πριν από αυτό
δεν ήξεραν γραφή.  

Όταν εμφανίστηκε το book (το βιβλίο) και σε άλλες
γλώσσες το libro, γνώρισαν τι σημαίνει ανάγνωση και
γραφή. Οι ιδέες πλημμύρισαν τον άνθρωπο γύρω σ’
όλα τα ζητήματά του, πνευματικά και πρακτικά». 

– Η γλώσσα όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά, γίνε-
ται μηχανισμός παραχάραξης της ίδιας της ζωής μας;
Με ποιον τρόπο; 

«Οι γλώσσες που ομιλεί ο άνθρωπος είναι πολλές.
Όταν οι Κινέζοι έβγαλαν ελληνική ανθολογία διηγη-
μάτων, ζήτησαν συγγνώμη γιατί κυκλοφόρησαν
500.000 αντίτυπα στη γλώσσα τους αντί ενός εκατομ-
μυρίου αντιτύπων που είχαν υποσχεθεί στην ελληνική
κυβέρνηση. Σκέψου τι σημαίνει γράμματα και βιβλίο
σύμφωνα με τον πληθυσμό. 

Οι Άγγλοι, όταν εμφανισθεί για πρώτη φορά ένας

συγγραφέας για να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο, εκ-
δίδουν 1.000-2.000 αντίτυπα και είναι ευχαριστημένοι
να λάβει την πρώτη θέση η έκδοσή του και σε τρία
χρόνια να πουληθούν. Η σχέση βιβλίου με τον άνθρω-
πο-αναγνώστη είναι αναλόγως με το τι αγάπη έχει δη-
μιουργηθεί για το βιβλίο σε μια πολιτισμένη χώρα». 

– Μπορεί να μιλήσουμε για μια νέα αισθητική πρό-
ταση σε μια εποχή όπου η σιωπή είναι προφανής; 

«Στην ποίηση μπορούμε να μιλήσουμε για αίσθημα
και αισθητική, όταν αισθανόμαστε αυτό που διαβάζου-
με. Νέα αισθητική έχει κάθε εποχή, κάθε αιώνας, κάθε
τόπος, κάθε ιδεολογική σύγκρουση ιδεών και πραγ-
ματικοτήτων. Ο έμμετρος στίχος δεν υπάρχει. Υπάρχει
ο ελεύθερος στίχος, σαν να χάλασαν το δέσιμο του
ομοιοκατάληκτου, του σονέτου, του δεκαπεντασύλ-
λαβου και άλλων τινών». 

– Μπορεί η ποίηση και ο ποιητής να μεταφράσουν
το σημερινό γίγνεσθαι; 

«Μπορούν, αν το βλέπουν, αν το ακούν, αν το γνω-
ρίζουν. Να μεταφράσουν όχι, αλλά να συμφωνούν ή
να μη συμφωνούν με τις ιδέες του αναγνώστη». 

– Η αισθητική και η ηθική μπορούν να βαδίσουν μα-
ζί, να εκφράσουν την αγρύπνια, να γίνουν η έκφραση
του πρώτου και του τελευταίου, να γίνουν η ήρεμη
και η ανεξάντλητη σταθερότητα; 

«Ζητείς, φίλε μου, να μάθεις τι παθαίνει ο αναγνώ-
στης όταν διαβάζει ποίηση! Ποίηση γνωρίζουμε ότι
διαβάζουν πολλοί και δεν τους ενδιαφέρει ούτε το πο-
λιτιστικό ούτε η αταλάντευτη σταθερότητα, αλλά ό,τι
αυτοί δέχονται σαν αναγνώστες. “Άγρυπνός σου σκο-
πός σε φυλάττω, την πατρίδα φυλάττω, τις ει;”. Αυτός
ο στίχος είναι παλαιό παιδικό τραγούδι, που τραγου-
δήθηκε από εμένα τον ίδιο, όταν ήμουν παιδάκι, από
ένα μπαλκόνι της Γιαλελή, δασκάλας σχολείου. Μετά
βγήκε ο τίτλος των τραγουδιών Γιαλέλη!». 

– Αρκετοί σας κατηγορούν πως η γραφή σας και
το ύφος έχει νιτσεϊκό χαρακτήρα. 

«Ο Ζαρατούστρας έχει στρατό ιδεών στο σώμα του.
Τον ακολουθούσε διαρκώς το “αν”. Ήταν εν πλήρει συ-
νειδήσει “ζητιάνος”. Και εγώ μίλησα για τη ζητιανιά.
Για τα “αν” και οτιδήποτε συνοδεύει αυτό. Άνθρωπος,
αναζήτηση, Ανόβερο, ανεμοστρόβιλος. Τον Νίτσε τον
είδα και τον γνώρισα στη Γερμανία του Βερολίνου και
του Μονάχου, όπου πήγα για να κάνω μια έκθεση ζω-
γραφικής το 1965. Δεν με κράτησαν στο σπίτι τους κι
έφυγα κρατώντας στα χέρια μου ένα άγαλμα. Ο νι-
τσεϊσμός ζει στο κατεστραμμένο Βερολίνο… Στο αλη-
θινό. Άλλοι που επιδίωκαν έναν άλλο φωτισμό, εκμε-
ταλλεύτηκαν τις ιδέες του και τις προπαγάνδισαν. 

Ο Νίτσε δεν ανήκε στην Αρία Φυλή αλλά στο “αρ”
του πολιτισμού. Στης Άρτας το γιοφύρι. Είχε αρετή.
Είχε τέχνη η γραφή και η φιλοσοφία του, ήταν για τον
ανθρώπινο βίο και τη βιομηχανία της. Ήταν ευαίσθητος
όπως η ποίησή του; “Έτσι καθώς τα σύκα απ’ τα δέντρα/
κι όπως πέφτουν σκάζει το κόκκινο φλούδι τους/ Εγώ
είμαι βοριάς/ που ρίχνει τα ώριμα σύκα”. Εγώ στο “Ορο-
πέδιο” λέω πως έγινα καρπός! Εγώ, φίλε μου, έχω γρά-
ψει για τον άνθρωπο, πως τον έχω σαν “αν”, σαν “θρω”
σαν “πο”! Εγώ δεν υπήρξα ποτέ! Ο Ζαρατούστρας είχε
μέσα του ήχους από Μαζινό… Τάδε έφη Κατσαρός!». 

– Μήπως τα μεγάλα έργα έχουν την τάση να γίνον-
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ται φυλακές; 
«Η ερώτησή σου με πάει στην αναζήτηση της τέ-

χνης που σε οδηγεί στη “φυλακή”, για να φυλάξεις
φίλε μου την τέχνη και να γίνεις ένας τεχνοκράτης,
να κάνεις έναν οίκο νόμων με οικονομία και να σκύβεις
την κεφαλή σου επί της ποιητικής γραφής σου». 

– Ο ποιητής πρέπει να γράφει και να σωπαίνει; Είναι
ένα είδος διαλεκτικής εναντίον του ναρκισσισμού της
τέχνης;

«Ο ποιητής εκδίδει το γραπτό του και κάποιοι τον
βάζουν να απαγγείλει τα ποιήματά του. Εδώ περιέχεται
και η γραφή και ο λόγος. Ο Μουσηγέτης Απόλλων και
ο Επικούριος Απόλλων, ο ένας τοποθετεί μουσική και
ο άλλος έπη!». 

– Είναι η ποίηση οτιδήποτε μας παρηγορεί για τα
ανέφικτα, είναι προσευχή και λυγμός ευτυχίας, είναι
ιστορία που την αισθάνονται τα σωθικά; 

«Η ποίηση για μας τους ποιητές είναι το άπαν!». 
– Μπορούμε μέσα από ένα πλήκτρο κομπιούτερ να

κρατήσουμε το σπόρο του σιταριού, ώστε στο τέλος
να φυτρώσει;

«Στο κομπιούτερ τυπώνουν ποίηση και παίζεις ακό-
μα και μουσική. Είναι μια νέα εργασία επαφής. Μην
ξεχνάμε, και από το στάρι που αναφέρεις, έχει βγει
ένα όργανο, που το λένε σιτάρ με έναν ειδικό ήχο που
βγάζει ο μίσχος του σιταριού, όταν το έχει μεταβάλει
σε πνευστό όργανο, όπως το καλάμι». 

– Το σύμβολο της πόλης στην ποίησή μας τι κατα-

δείχνει; 
«Το φωτισμό! Την “Ιστορία” του Πολύβιου και του

πολιτισμού. Γι’ αυτή την πόλιν κινήθηκε η ποίησή μου
μέσα στο “Οροπέδιο”. Για την ωραιότητα όπως ακριβώς
την περιγράφω στο έβδομο εδάφιο του “Οροπεδίου”,
έγινα σπόρος, σώμα πολιτιστικό και τραγούδησα για
την ανθρωπογεωγραφία και τη στερεοματική: “Νάμε
βαθιά στο βράχο σαν πληγή/ μάχομαι… μάχομαι αυτό
το Μέγα”. Το μεγαλείο της πόλεως τραγούδησα! Ποιος
μ’ άκουσε;». 

– Υπάρχει «σκευωρία» στην ποίησή σας; 
«Ο ποιητής δείχνει την όρασή του ή το ορατόριο.

Άλλοι ψάχνουν για σκευωρίες. Αλλά σε ποιο έδαφος
υπάρχει το “οράτε μόγας! Πατρίας πολίται ταν εάταν,
οδών;”. Αυτοί που αναζητούσαν σκεύη με έδιωξαν από
την Αεροπορία για λόγους πολιτικούς. Μοίραζα τότε
τρόφιμα και σακκούλες στον “Γιάννη Αγιάννη”. Οι
“Άθλιοι” βρίσκονταν εντός των τειχών την ώρα που εγώ
έμπαινα στη Ρώμη, όπως αναφέρω στους “Σαδδου-
καίους”. Ήμουν Δεκριανός και μετέφερα στην πόλη μυ-
στικά έγγραφα για τη σωτηρία της. Έγινα επαναστά-
της, γι’ αυτό τρόμαξαν οι σκευωροί… Αναζητούσα ένα
άλλο φως… Το φως της Αφαίας. Σήμερα διώκονται οι
άνθρωποι και η ιστορία τους! Υπάρχει η κασετοπειρα-
τεία ιδεών στις μέρες μας. Δεν υπάρχουν έρωτες…». 

Παναγιώτης Καραβασίλης

Το περιοδικό μας από τις αρχές του 2017 εκτός από την έντυπη κυκλοφορία του 
ταξιδεύει και μέσο του διαδυκτίου, όπου επισκέπτονται τις σελίδες του 

εκατοντάδες αναγνώστες στον Ιστότοπο: 

issuu.com/fonilogotexnwn 

Εδώ μπορείτε κι εσείς να μας διαβάσετε άνετα ξεφυλίζοντάς το. 
Επίσης, μπορείτε να στέλνετε έργα και συνεργασίες σας σε μορφή word, 

όπως και φωτογραφίες σας, απόψεις ή παρατηρήσεις 
για την έκδοσή μας, στο e-mail του περιοδικου:́ 

flogotexnwn@yahoo.gr

Επιλέγετε, αν είναι δυνατό, τα πεζά κείμενά σας να μην ξεπερνούν 
τις 1600 λέξεις, για διευκόλυνση της σελιδοποίησης. 

Και αν επιθυμείτε, στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση 
για να παραλάβετε σε pdf το τεύχος που σας περιέχει, ανέξοδα. 
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Ο Τεύκρος Ανθίας (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Αν-
δρέα Παύλου), ήταν ο πρωτότοκος γιος του γεωργού
Παύλου Χατζημηνά και γεννήθηκε 3 Απρίλη 1903 στο
χωριό Κοντέα της επαρχίας Αμμοχώστου Κύπρου, όπου
έμαθε και τα πρώτα γράμματα. 

Κιόλας από τα έξι του χρόνια αναγκαζόταν συχνά,
λόγω οικογενειακής φτώχειας, να βοηθάει τον πατέρα
του, ο οποίος ήταν κι αυτός ένας απ’ τους λαϊκούς ποι-
ητάρηδες της Κύπρου που γυρόφερναν χωριά και πό-
λεις απαγγέλοντας ποιήματά τους και ταυτόχρονα τα
πουλούσαν τυπωμένα στις ποιητάρηκες φυλλάδες
τους. Τα ποιημάτα αυτά είχαν εκτενή θέματα, κύριως
πατριωτικά, ιστορικά, ηρωικά και της
τρέχουσας πραγματικότητας. Ένα
τέτοιο τύπωσε ο μικρός Ανδρέας το
1914 στην πρώτη του φυλλάδα με τίτ-
λο «Η νεοτέρα Ελλάς», όπου ιστορεί
τις απαρχές του νεοελληνικού κρά-
τους με έμφαση στους τότε βαλκανι-
κούς πολέμους. 

Στα 1916-17 μαθητεύει στο Εμπο-
ρικό Λύκειο και και μετά στο Παγκύ-
πριο Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας απ’
όπου πήρε το πτυχίο του δασκάλου
το 1922, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν
ως υπηρέτης σε κάποιο αστικό σπίτι. 

Το 1918 ο νεαρός ποιητάρης τυ-
πώνει τη φυλλάδα «Ξύπνα Λαέ» όπου
ήδη φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εκδηλώνει κοινωνικές
ανησυχίες και στη συνέχεια δημοσιεύει ποιήματα σε
περιοδικά και τυπώνει την πρώτη ποιητική συλλογή του
«Τα Λουλούδια της αγάπης». Το 1919 χρησιμοποίησε
για πρώτη φορά το ψευδώνυμο Τεύκρος Ανθίας και
όπως αργότερα έγραφε για τον εαυτό του: 

Ανδρέας Παύλου ελέγουμουν 
και νυν Τεύκρος Ανθίας 
ποιηταρούδιν νηστικό, 

παιδί της αλητείας.
Μετά την αποφοίτησή του το 1922 εργάστηκε για

λίγο στην Χοιροκοιτία ως δάσκαλος. Η Κύπρος τότε,
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, περνούσε περίοδο
σκληρής αγγλικής αποικιοκρατείας και φτώχιας κι ο
Ανθίας αποφασίζει το 1923 να φύγει για την Αθήνα, με
πρόθεση να σπουδάσει φιλολογία. 

Η Αθήνα, όπως και όλη η χώρα, ζει τη φάση μετά την
Μικρασιατική καταστροφή, κατά την οποία συνεχίζεται
η εμφιλιοπολεμική αντίθεση μεταξύ Βενιζελικών και
Βασιλικών, πάντα κάτω απ’ την επιδραση συμφερόντων
των ξένων μεγάλων δυνάμεων πατρώνων τους. Είναι
η περίοδος του μεσοπολέμου που χαρακτηρίζεται από
συνεχείς κοινοβουλευτικές κρίσεις, αρχηγιλίκια και
διασπάσεις των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, θανατι-
κές καταδίκες, πραξικοπήματα των δύο αστικών τάσε-
ων, πολιτειακές αλλαγές με βασιλευόμενες και αβασί-
λευτες ψευτοδημοκρατίες, καλυμένες και ανοιχτές δι-
κτατορίες. Απ’ την άλλη ο λαός να πεινάει, να διαμαρ-
τύρεται με συνεχείς απεργείες, να αντιμετοπίζεται με
άγρια καταστολή - δολοφονίες και τραυματισμούς
στους δρόμους, νόμους περί «Ιδιωνύμου», απαγορεύ-
σεις εργατικών Σωματείων και χιλιάδες συλλήψεις κι

εξορίες κομμουνιστών και συνδικαλιστών. Κι αυτή η
κατάσταση συνεχίστηκε έως την έναρξη του Β’ Π.Π. και
με ενδιάμεση την επίδραση της μεγάλης οικονομικής
κρίσης του 1929-32.  

Στην Αθήνα ο Ανθίας ζει σαν παρίας, αλλά αρχίζει
να συμμετέχει και στην τότε λογοτεχνική ζωή της, συ-
ναναστρέφεται με λογοτέχνες της Αριστεράς όπως οι
Βάρναλης, Βέλμος, Λαπαθιώτης, Τσουκαλάς κ.α. ενώ
στα τέλη του 1923 δημοσιεύονται ποιήματά του, ένα
πεζοτράγουδο κι ένα διήγημα, στα λαϊκά περιοδικά
«Σφαίρα» και «Πανελλήνια». 

Ωστόσο, οι δυσκολίες της ζωής τον αναγκάζουν να
πάει στη Σπάρτη και να εργαστεί ως
δάσκαλος τις σχολικές περιόδους
1924-25 και 1925-26, σε κάποια χωριά
της Λακωνίας. Εκεί εκδίδει για λίγο
και με δικά του μέσα τα περιοδικά
«Φλόγα» και «Σπίθα». Όμως, οι νέες
αλλαγές του πολιτικού σκηνικού, με
την ανατροπή του δικτάτορα Πάγκα-
λου από τους στρατιωτικούς Γ.Κον-
δύλη και Ν.Ζέρβα, διακόπτουν την
εκεί δυνατότητα επιβίωσής του. 

Το 1926 ο Ανθίας επιστρέφει στην
Αθήνα, όπου πλέον ζει “αλήτικα” και
περιθοριακά: να κουβαλάει τα ράκη
του νηστικός και άστεγος, να κοιμά-
ται στα καλντερίμια της οδού Αθη-

νάς, σε σκάλες σπιτιών και στα παγκάκια του Ζαππείου
σε αναζήτηση τεχνιτών παραδείσων, ή να συχνάζει σε
ταβέρνες με τις παρέες του Βάρναλη, του Βουρνά και
άλλων. 

Έχει καταγραφεί ένα περιστατικό από την τότε ζωή
του: καθώς κυκλοφορούσε με μακριά μαλλιά και ατη-
μέλητος στα φιλολογικά στέκια, ο Θανάσης Κλάρας (ο
μετέπειτα αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώ-
της) μαζί με τον Νίκο Βέλμο (κατ’ άλλους, με τον
Γ.Τσουκαλά) ανέλαβαν να τον καλοπίσουν και τον κού-
ρεψαν μ’ ένα προβατοψάλιδο… 

Η «αλήτικη» αυτή εμπειρία του, η γνωριμία και η
σχέση του με τους φτωχούς, απόκληρους, άστεγους
και τις πόρνες, αποτυπώνεται το 1929 στην πρώτη ποι-
ητική συλλογή του «Τα σφυρίγματα του Αλήτη». Η ποί-
ησή του ανατρεπτική, στα πλαίσια ενός φιλολογικού
υπαρξισμού, που καταδικάζει την πολιτική και οικονο-
μική εκμετάλλευση, την απανθρωπιά και την κοινωνική
εξαθλίωση. Ειδικά ο Επίλογος (το ποίημά του “Αλήτης”)
είχε γίνει γνωστό στο πλατύ κοινό, όσο και οι “Μοιραί-
οι” του Βάρναλη – εδώ ένα απόσπασμα: 

Αλήτη, απόψε είν' η βραδυά τόσο καλή! τόσο καλή! 
Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ' ένα παγκάκι, αλήτη. 

Πλάτυνε η σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, τόσο πολύ 
πούκανε ο άνθρωπος τη γη κι όλο το σύμπαν σπίτι.

Το 1930, ο Ανθίας εκδίδει τη δεύτερη συλλογή του,
«Άγιε Σατάν ελέησόν με», όπου τα κοινωνικά μηνύμα-
τα είναι πλέον ευδιάκριτα, με την καταδίκη μιας επο-
χής που κυριαρχεί το κέρδος, η εκμετάλλευση, η κοι-
νωνική ανισότητα, ο πόλεμος και η υποκρισία. Όμως
τότε, θα πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι, νέες και
πάλι μπόρες ξεσπούν απάνω στον ταλαίπωρο λαό:  

ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ
Ο Κύπριος λαϊκός αγωνιστής - ποιητής 



Ήδη απ’ το 1928 έχει επιστρέψει απ’ το Παρίσι ο Ελ.
Βενιζέλος, που τον υποδέχθηκαν σαν “Σωτήρα”, και
διορίζεται από τον πρόεδρο Kουντουριώτη προθυπουρ-
γός. Ο “εθνοσωτήρας” δεν αργεί και, ως κοινοβουλευ-
τικός δικτάτορας (χαρακτηρισμός που αρέσκεται να
τον επιστολογραφεί στην γυναίκα του), εισάγει  στη
Βουλή για ψήφισμα τον Μάρτη του 1929 τον περιβόητο
νόμο του “Iδιωνύμου”. 

Αρχίζουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις κατά του
νόμου ακόμα και από βενιζελικούς αλλά και βασιλικούς
πολιτικούς αρχηγούς. Στο εσωτερικό καταγγέλεται ως
στίγμα του πολιτισμού από διάφορους παράγοντες, ερ-
γασιακές ενώσεις καθώς και απ’ το σύνολο των προ-
οδευτικών ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών. Από
το εξωτερικό στέλνουν διαμαρτυρίες η Διεθνής Αντι-
φασιστική Επιτροπή, πολλές οργανώσεις καθώς και
διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Αϊνστάιν και ο γάλ-
λος συγγραφέας Ανρύ Μπαρμπύς. 

Ο κατάπτυστος νόμος ψηφίζεται τον Ιούλη 1929 κι
επακολουθούν χιλιάδες συλλήψεις και εκτοπίσεις κομ-
μουνιστών και διαμαρτυρόμενων εργαζομένων, ακόμα
και φοιτητών. Ο δε τότε υπ. Παιδείας Γ.Παπανδρέου (ο
μετέπειτα Τσωρτσίλος προθυπουργός του Σκόμπι το
’44 και “Γέρος της Δημοκρατείας” του ’63), εκδιώκει
από τα σχολεία εκατοντάδες δασκάλους κι εκθέτοντας
την εκπαιδευτική ιδεολογία της Κυβέρνησης διατυπώ-
νει με δηλώσεις του: «Ημείς προκειμένου περί διδα-
σκάλων χωρούμεν και πέραν του Ιδιωνύμου… το
Υπουργείον δια την απόλυσιν διδασκάλων αρκείται εις
την ύπαρξιν και οπωσδήποτε διαπίστωσιν του κομμου-
νιστικού φρονήματος». 

Στις 24-10-29, με την πτώση των αξιών στο χρημα-
τιστήριο της N.Yόρκης, ξεκινά η Παγκόσμια οικονομική
κρίση (εγγενής και μόνιμη αρρώστεια του κεφαλαι-
οκρατισμού) και νέα δεινά επισωρεύονται στους λα-
ούς, ενώ αυξάνονται διεθνώς οι πωλήσεις όπλων εν
όψει της όξυνσης των ανταγωνισμών που κατέληξαν
στον Β΄ Π. Πόλεμο. 

Σε σχέση με όλ’ αυτά, το φθινόπωρο 1930 ο Ανθίας
αποχωρεί απ’ την Αθήνα κι επιστρέφει στην Κύπρο όπου
διορίζεται δάσκαλος στη Λάσα της Πάφου. Ταυτόχρο-
να, εντάσσεται στο ΚΚΚύπρου (που έχει ιδρυθεί στη
Λεμεσό απ’ το 1926), αφοσιώνεται στον αγώνα χρησι-
μοποιώντας την πένα του και τα επόμενα χρόνια δημο-
σιογραφεί σε διάφορες εφημερίδες, όπως  "Πρωινή",
"Ελευθερία", "Νέος Δημοκράτης", "Χαραυγή" κ.α. 

Το 1931 εκδίδει την θρυλική ποιητική του σύνθεση
«Δευτέρα Παρουσία» που προκαλεί μεγάλο θόρυβο. Σε
αυτήν, ήρωές του είναι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι,
φτωχοί και οργισμένοι, που ξεσηκώνονται, συλλαμβά-
νουν το Θεό (“Σαβαώθ”) και τον αναγκάζουν να καθίσει
στο εδώλιο λαϊκού δικαστηρίου και να δικαστεί από
τους ανθρώπους για τα δεινά του κόσμου: 

«Εμείς, που από τις σάρκες μας 
τη σάρκα σου έχεις πάρει, 

κι απ’ τη δική μας την πλευρά 
τα κόκκαλά σου τα γερά, 

το βράδυ αυτό σε ορίζουμε, όπως ορίζουμε τη γης. 
Ήρθ’ η στιγμή απ’ τον άνθρωπο 

αυστηρά να δικαστείς.» 
Ο καθένας δε απ’ τους μάρτυρες κατηγορίας συμ-

βολίζει ένα κεφάλαιο στην βίβλο του κόσμου της εκ-

μετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και των πολέ-
μων, όπου ο ποιητής μιλώντας για το αύριο αναφέρεται
απερίφραστα για τον κόσμο του σοσιαλισμού: 

Τα ερείπια δεν υπάρχουν πιά. Τα σάρωσε η βροχή. 
Στον τόπο τους άλλος ναός σε λίγο θα υψωθεί. 

Κι οι άνθρωποι εκεί θα προσκυνούν, 
θα υμνούν την εργασία. 

Έτσι τελειώνει, ω αναγνώστες μου, 
η νέα «Δευτέρα Παρουσία». 

Η εκκλησία της Κύπρου, ο μεγάλος τσιφλικάς του
νησιού, αμέσως αντιδρά. Η Ιερά Σύνοδος, ως άλλη Ιερά
Εξέταση, καταδικάζει το έργο τον Μάιο του 1931 και
αφορίζει τον Ανθία ως βλάσφημο – κάτι ανάλογο, του
αφορισμού απ’ την ελλαδική Σύνοδο του Ν.Καζαντάκη.
Ο Ανθίας αρνείται να υπογράψει “δήλωση μετανοίας”
και χάνει τη δουλειά του. Μαζί του αφορίζονται και δύο
δάσκαλοι: ο Πατάπιος Χριστοδούλου, που εξέδωσε και
προλόγισε το βιβλίο και ο Προκόπης Παπαλοΐζου, γιατί
με αρθρογραφία του το υπερασπίστηκε, ασκώντας πα-
ράλληλα κριτική στους ιεράρχες. 

Ο Ανθίας σαν απάντηση στον αφορισμό, εκδίδει απ’
το τυπογραφείο του Κ.Κ.Κύπρου την ποιητική συλλογή
«Πουργατόριο» που θεωρήθηκε ακόμα πιο βλάσφημη. 

Ας σημειωθεί ότι ο θόρυβος που προκλήθηκε απ’
τον αφορισμό έφτασε μακριά και μάλιστα στηλίτευθη-
κε από πολλούς, όπως και από τον Μπέρτραντ Ράσελ,
ο οποίος από τις στήλες του «New Statesman» έκανε
λόγο για «μεσαιωνική δίκη σε βρετανική αποικία». 

Τον Οκτώβρη 1931 ξεσπάει η μεγάλη λαϊκή εξέγερ-
ση κατά των Άγγλων στην Κύπρο, όπου οργισμένοι πο-
λίτες κατέλαβαν το βρετανικό κυβερνείο και αντικατέ-
στησαν τη βρετανική σημαία με την ελληνική.

Ο Ανθίας συμμετέχει ενεργά στα Οκτωβριανά,
τραυματίζεται από σφαίρα στο αριστερό του χέρι και
είναι απ’ τους πρώτους που συλλαμβάνεται και φυλα-
κίζεται χωρίς δίκη με βάση τα «διατάγματα Αμύνης». 

Μετά από δίμηνη παραμονή του στις φυλακές, το
1932 η βρετανική αποικιοκρατεία τον καταδικάζει σε
πέντε μήνες φυλάκιση ενώ η συλλογή του «Δευτέρα
Παρουσία» τίθεται στα απαγορευμένα βιβλία. 

Μετά την αποφυλάκισή του τέθηκε υπό περιορισμό
στο σπίτι του στο χωριό Κοντέα. Ακολούθησε νέα σύλ-
ληψή, φυλάκιση και εκτοπισμός του στο τουρκοκυπρια-
κό χωριό Αντρολύκου της Πάφου, όπου ξανασυλαμβά-
νεται απ’ τους Άγγλους με την κατηγορία ότι δίδασκε
κομμουνισμό και Ελληνικά στους Τουρκοκύπριους του
χωριού. Το 1933 καταδικάζεται σε φυλάκιση 12 μηνών
με την κατηγορία ότι είναι μέλος του Κ.Κ. Κύπρου, το
οποίο ήδη είχε κηρυχθεί παράνομο. Στη έφεση που
έκανε ο Ανθίας υπεράσπισε μόνος του - χωρίς δικηγό-
ρο τον εαυτό του και τελικά την έχασε. Τότε ο Ανθίας
είχε μείνει συνολικά φυλακισμένος για 18 μήνες. 

Στην τρίτη δίκη του, το 1934 στο Κακουργιοδικείο
Λευκωσίας, κάνει τη δήλωση ότι παύει να ασχολείται
με την πολιτική χωρίς να αποκηρύξει τις ιδέες του. Επί-
σης, για να αρθεί ο αφορισμός και να νομιμοποιηθεί ο
γάμος του (με την πρώτη του σύζυγο Λόλα Λεοντιάδη),
αναγκάζεται να υπογράψει προς την Ι.Σύνοδο «Λίβελλο
πίστεως» αποκηρύσσοντας το βλάσφημο έργο του. Και
όπως έγραψε αργότερα: «Για να μην αφήσω νόθο ένα
παιδί που θα ερχότανε στον κόσμο –τον γιο μου Αντί-
νοο– υπέκυψα στον εκβιασμό της Ι. Συνόδου Κύπρου,
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υπογράφοντας εναντίον της “Δευτέρας Παρουσίας”,
του αφορισμένου πνευματικού παιδιού μου…» Η άρση
του αφορισμού του όπως και η γέννηση του Αντίνοου
έγινε το 1935. 

Ωστόσο, την περίοδο της εγκατάλειψης της πολιτι-
κής δράσης (1934-41) γραφει κι εκδίδει ποιητικές συλ-
λογές, λαϊκά μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, ενώ
εργάζεται ως δημοσιογράφος. Από το 1937 δουλεύει
στην «Πρωινή», διδάσκει στο Μελκονάν (Αρμένικο Κο-
λέγιο), κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές και εκδίδει το
εβδομαδιαίο σατιρικό περιοδικό «Πεννοφόρος». 

Το 1941 με την ίδρυση του ΑΚΕΛ, ο Ανθίας επιστρέ-
φει στην πολιτική δράση, γίνεται ιδρυτικό μέλος του κι
εκλέγεται στην Κ.Ε. Εκδίδει μηνιαίο περιοδικό ξανά με
τον τίτλο «Φλόγα» καθώς και άλλα έντυπα, στα οποία
γράφει την περισσότερη ύλη τους. Επίσης, γράφει την
«Ηρωική Συμφωνία» (1942), όπου υμνεί την ανατροπή
των κοινωνικών θεσμών, αντλώντας από την εποποιία
της Εθνικής Αντίστασης και την ελπίδα για μια σοσια-
λιστική Ελλάδα. 

Το 1942 διαλύεται ο πρώτος του γάμος και το 1943
παντρεύεται την Αναστασία Παγώνη, σύντροφό του ως
το τέλος της ζωής του. Τότε, τον Ιούνιο του 1943, ο Αν-
θίας έγραψε και τους στίχους για τον ιστορικό Ύμνο -
Εμβατήριο των Εθελοντών του ΑΚΕΛ και αργότερα
τους στίχους του ύμνου της Νεολαίας ΕΟΝ-ΑΔΟΝ. Το
1945 εκδίδει και πάλι τα περιοδικά «Φλόγα» και «Σπίθα»
και δουλεύει στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ του κόμματος. 

Το 1948, με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσε-
εις ο Ανθίας ως δημοσιογράφος βρίσκεται στο πλευρό
των μεταλλωρύχων. Με τη λήξη των απεργιών, φεύγει
με την οικογένειά του στο Λονδίνο, όπου συμμετέχει
στη ζωή της παροικίας με έντονη πολιτική και δημοσιο-
γραφική δραστηριότητα. Εκδίδει κι εκεί τα περιοδικά
«Φλόγα» και «Σπίθα», κάνει εκπομπές στην Ελληνική
Υπηρεσία του BBC με τον Μιχάλη Κακογιάννη και δου-
λεύει σαν ανταποκριτής του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ Αλεξαν-
δρείας και συντάκτης στο ΒΗΜΑ της παροικίας. Με το
«Τραγούδι της Γης» (1951) και το «SOS» (1952) εκφρά-
ζει την ανησυχία του για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Το 1953 είναι ο κύριος ιδρυτής της Ελληνικής Σχολής
Λονδίνου, όπου δουλεύει τα βράδια ως δάσκαλος. 

Το 1955, με το ξέσπασμα του ένοπλου κυπριακού
αγώνα, επιστρέφει στην Κύπρο ως συντάκτης στο «Νέο
Δημοκράτη» του κόμματος. Στις 14 Δεκεμβρίου συλ-
λαμβάνεται απ’ τους αποικιοκράτες μαζί με άλλα 134
στελέχη του ΑΚΕΛ και φυλακίζεται στα κρατητήρια της
Δεκέλειας. Εκεί γράφει το «Ημερολόγιο του CDP». Αρ-
γότερα παθαίνει καρδιακή προσβολή κι έπειτα από διε-
θνή κινητοποίηση αποφυλακίζεται και στέλνεται σε
κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ συμβάλλει αποφασιστικά
στην έκδοση της εφημερίδας «Χαραυγή» του ΑΚΕΛ. 

Το 1957 επιστρέφει στο Λονδίνο, εργάζεται στο ΒΗ-
ΜΑ και παρότι υποφέρει από την καρδιά του συνεχίζει
την πολιτική και ποιητική του δραστηριότητα. Το «Ορα-
τόριο» (1961), αφιερώνεται στον αγώνα και τους ήρωες
της Κύπρου για απελευθέρωση. 

Στα τέλη του 1962 εκδίδει τα ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΑ
(1928-1962), τα οποία τυπώθηκαν στο Ελληνικό Τυπο-
γραφείο του Λονδίνου Aegean Press LTD. 

Στις αρχές Απρίλη 1963, ο Ανθίας συναντιέται στο
Λονδίνο με τον Γρ. Λαμπράκη στην εκεί εκδήλωση και

πορεία «Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό»
(CND). Γυρίζουν μαζί στην Αθήνα για να πάρουν μέρος
στην Πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που είχε
αναγγείλει η ΕΕΔΥΕ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Κων.
Καραμανλή έχει απαγορέψει την πορεία και η Αττική
αστυνομοκρατείται. Αξημέρωτα στις 21 του Απρίλη, ο
Γρ.Λαμπράκης με τη γυναίκα του και τον Τεύκρο Ανθία,
επικαλούμενος την βουλευτική ιδιότητά του, κατα-
φέρνει να φτάσει με το αυτοκίνητό του στον Τύμβο,
απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία προς την Αθήνα με λί-
γους φίλους του - στο δρόμο τους συνέλαβαν. Ύστερα
από έναν μήνα δέχτηκε την δολοφονική επίθεση στη
Θεσσαλονίκη… 

Τελευταίες συλλογές του Ανθία είναι: Η«Κυπριακή
Τραγωδία» (1965), εμπνευσμένη από την Τηλλυρία και
το διαχωρισμό Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Η
«Λαμπρακιάδα» (1966), για τον στενό του φίλο Γρ.Λαμ-
πράκη, που η δολοφονία του υπήρξε μια πληγή για τον
Ανθία. Αργότερα του τραγουδά σαν υστερόγραφο
στους δίσκους για τη μνήμη του: “Η δάφνη ως γίγαντας
θα ζει/ και θα φουντάρει η Νέα Ζωή/ με το δικό σου το
αίμα”. Το «Σ' αγαπώ» (1966), εμπνευσμένο από τη συν-
τρόφισσα της ζωής του Αναστασία, αλλά συμβολίζει
και την αγάπη του για τη ζωή. Και το «Αγρυπνώ για Σέ-
να Ελλάδα» (1967), όπου καταδικάζει τη Χούντα. 

Ο Ανθίας, καθώς η υγεία του χειροτέρεψε, πέθανε
στις 8 Νοεμβρίου 1968 στο Λονδίνο, από ανακοπή καρ-
δίας. Η σορός του μεταφέρθηκε, όπως επιθυμούσε,
στη γενέτειρά του, το κατεχόμενο σήμερα χωριό του
Κοντέα. 

Ο Τεύκρος Ανθίας έγραψε συνολικά 52 έργα, κά-
ποια από αυτά μεταφράστηκαν και στα αγγλικά. Έγρα-
ψε ποίηση, διηγήματα, νουβέλες, θεατρικά έργα, παι-
δικό θέατρο, απ’ όλα τα είδη του δημοσιογραφικού λό-
γου, κριτική ζωγραφικής, φιλολογίας και μουσικής κι
έχει εκδώσει το δίτομο Μουσικό Εγκόλπιο - Λαϊκά και
επαναστατικά τραγούδια στη βυζαντινή και ευρωπαϊκή
μουσική. Επίσης ήταν διευθυντής του πρώτου θεάτρου
στην Κύπρο, «Προμηθέας» και δάσκαλος που γύριζε τα
χωριά, δίνοντας διαλέξεις. Είναι γνωστός και με διά-
φορα ψευδώνυμα, όπως Ανδρέας Ζαφείρης, Λιμπέρης,
Ανδρέας Φιλοθέου, Κ.Ραγιάς και Ζεβεδαίος. Σε όλο το
έργο του είναι εμφανής η αγάπη του για την Κύπρο και
την Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ως διανοούμενος, αλλά
πάντα ήταν άνθρωπος του λαού και κοινωνικός ποιητής
του αδιάλειπτου αγώνα για την αξιοπρέπεια, την ελευ-
θερία και το σοσιαλισμό: 

Είμαστε μεις οι εργάτες της ανόδου 
προς κάθε φωτεινή ψηλή κορφή 

κι όλοι προς νέον ορίζοντα τραβούμε 
μ’ ολόρθη, κατακόρυφη ψυχή.

Εργάτες, εργαζόμενες γυναίκες, 
αγρότες δυνατοί της γης, 

εργάτες του μυαλού βαριά δεμένοι, 
ζητούμε την αυγή μιας νέας ζωής. 

~ ~  ~ * ~ ~ ~ 

Στη συνέχεια δημοσιεύουμε δυο ποιήματα του Τεύ-
κρου Ανθία σε σχέση με τις επιτειακές ημερομηνίες

θανάτου των Ι.Β.Στάλιν και Νίκου Μπελογιάννη. 
Γιάννης Μαντάς 
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Σμήνη αϊτών σκεπάζουνε τον ήλιο 
με τα μεγάλα τους κόκκινα φτερά 
τους γύπες κυνηγούνε –μαύρους γύπες–
και πήγουνε τα ράμφη τους σκληρά. 

(…) 
Και προχωρούνε, χτυπιούνται και παλεύουν 
της Λευτεριάς οι παγκόσμιοι μαχητές, 
με μια μονάχα πίστη κ’ έναν πόθο 
και μιαν απόφαση: να ’ναι οι Νικητές. 

Πίστη που διαλαλούνε και τα νήπια, 
νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά. 
Που τα βουνά κι οι κάμποι τη σαλπίζουν 
και την τονίζει στο ρέμα η λαγκαδιά. 

Πίστη, που σ’ έναν όρκο είναι κλεισμένη, 
στον όρκο τον μεγάλο, τον ιερό. 
Τον δώσανε οι μυριάδες των ελεύθερων, 
μπρος στο μεγαλουργό τους άρχηγό: 

—«ΣΤΑΛΙΝ! Αδρή μορφή, γαλήνια Γνώση, 
θερμή καρδιά και πνεύμα σπιθοβόλο, 
στα δυνατά σου χέρια τα νευρώδικα, 
κρατάς πάντα γερά τον κόσμον όλο. 

»Γόνιμο δέντρο, π’ ασάλευτο κι ακλόνητο 
στέκει περήφανα στην καταιγίδα, 

σκεπάζεις με τον ίσκιο σου και θρέφεις 
με την ψυχή σου του Βόλγα την πατρίδα. 

»Σπάρτακος, μαχητής και πρωτοπόρος, 
σοφός κ’ έμψυχωτής δημιουργός, 
αστέρι που σε νέφη σελαγίζει, 
είσαι των νέων τιτάνων ο όδηγός. 

»Στάλιν! Αυτή την ώρα την έπίσημη, 
την κρίσιμη στιγμή, που τρέμει η Γή 
και πληγωμένος ο Άνθρωπος σφαδάζει, 
σε Σένα φτερουγάει κάθε ψυχή. 

»Κ’ έμείς, τον όρκο δίνουμε της Νίκης, 
στης Λευτεριάς τον πάναγνο βωμό: 
Ακέραιο θα κρατήσουν οι θυσίες μας 
τον κόσμο μας τον τόσο φωτεινό. 

»Αντρίκια θα σηκώνουμε το λάβαρον, 
ορθοί μέχρι την ύστατη πνοή. 
Και θα νικήσει το Φώς, και θ’ ανατείλει 
παντού, σ’ όλη τη γη, μια ΝΕΑ ΖΩΗ». 

............. 
Να! πως στη μακρυνήν εκείνην χώρα, 
που τόσο στην ψυχή σου είναι κοντά, 
τη νέαν ηρωϊκήν έποποιΐα γράφει 
μ’ άλικον αίμα η Λεβεντιά. 

Τεύκρος Ανθίας
Απόσπασμα από την Ηρωική Συμφωνία (1942), Μέρος τρίτο - Ηρωική Εποποιΐα

Στις 5 Μαρτίου 1953 πεθαίνει ο Ιωσήφ Στάλιν (Ιωσήφ
Βησαριόνοβιτς Τζουγκασβίλι), ο ΓΓ της ΚΕ του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκων) και ηγέτης της
Σοβιετικής Ένωσης. Ο Στάλιν από νεαρή ηλικία εντάχ-
θηκε σε παράνομο μαρξιστικό όμιλο στην Υπερκαυκα-
σία. Έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Ερ-
γατικού Κόμματος Ρωσίας (ΣΔΕΚΡ) από την ίδρυσή
του το 1898 και πήρε μέρος στην Επανάσταση του
1905-1907. Στα 1912 έγραψε ένα απ’ τα περίφημα κεί-
μενά του, το βιβλίο «Ο μαρξισμός
και το εθνικό ζήτημα», που επικρο-
τήθηκε από τον Λένιν και η αξία του
παραμένει έως σήμερα. 

Στη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσια-
λιστική Επανάσταση πήρε μέρος ως
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος
των Μπολσεβίκων, μέλος του Στρα-
τιωτικού Επαναστατικού Κέντρου
της Πετρούπολης και της Στρατιω-
τικής Επαναστατικής Επιτροπής.
Διετέλεσε λαϊκός επίτροπος των
εθνοτήτων στην πρώτη σοβιετική
κυβέρνηση. Στην περίοδο του εμ-
φυλίου πολέμου και της ξένης ιμ-
περιαλιστικής επέμβασης ήταν μέ-
λος του Επαναστατικού Πολεμικού
Συμβουλίου της Σοβιετικής Δημοκρατίας. Ήταν μέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γ' Διεθνούς. 

Ο Ι.Β. Στάλιν αντιπαρατέθηκε ιδεολογικά με την
πολιτική των Τρότσκι, Μπουχάριν και άλλων για τα ζη-

τήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ.
Το όνομα και η δράση του είχαν άμεση σύνδεση με
τις επιτυχίες της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην
ΕΣΣΔ καθώς και την καθοριστική συμβολή της Σοβιε-
τικής Ένωσης στη μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λα-
ών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως και τη νίκη
της σοσιαλιστικής εξουσίας σε μια σειρά χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. 

Όλα αυτά αποτέλεσαν το βασικό λόγο, που ως ηγέ-
της του διεθνούς κομμουνιστικού
κινήματος λοιδορήθηκε και συκο-
φαντήθηκε όσο κανείς άλλος, από
τον ταξικό αντίπαλο και τις δυνά-
μεις του κάθε λογής οπορτουνι-
σμού. 

Και σήμερα κάποιοι γραφιάδες
και αριστερούληδες, ενώ καμώνον-
ται ότι αποδέχονται την ιστορική
αξία της Οκτωβριανής Επανάστα-
σης, όμως με την ενορχηστρωμένη
επίθεση κατά του πραγματικού νι-
κητή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
και μεγάλου οικοδόμου - φρουρού
των σοσιαλιστικών σχέσεων παρα-
γωγής, στην πραγματικότητα χύ-
νουν το αντικομμουνιστικό τους

δηλητήριο. Όλοι αυτοί οι παραμυθατζήδες είναι οι συ-
νεπείς συνεχιστές των χρουστσοφικών και άλλων ανα-
θεωρητών, καλύπτοντας έτσι την χαρά τους για την
καπιταλιστική παλινόρθωση της Σοβιετικής Ένωσης…

~ ~ ~ ~ 65 χρόνια από τον θάνατο του Στάλιν  ~ ~ ~ ~ 

~~~
~~~
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~ ~ ~ ~ 66 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Μπελογιάννη  ~ ~ ~ ~ 

Ήτανε Κυριακή αξημέρωτα στις 30
Μάρτη 1952 όταν ο ήρωας του λα-
ού μας Νίκος Μπελογιάννης, έπεσε
απ’ τα δολοφονικά βόλια του εκτε-
λεστικού αποσπάσματος στο Πάρκο
Γουδή, τον «συνήθη τόπο των εκτε-
λέσεων». 

Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ
στις Λ. Δημοκρτίες, αμέσως το ΚΚΕ
με την καθοδήγηση του Νίκου Ζα-
χαριάδη, προσανατολίστηκε στη
συγκρότηση παράνομων Κομματι-
κών Οργανώσεων κι αυτό εκφρά-
στικε τόσο στην 6η όσο και στην 7η Ολομέλεια της ΚΕ
για την αναδιοργάνωση του Κόμματος. Στις 7 Ιούνη
1950 Μπελογιάννης, μέσω της διαδρομής Βουκουρέστι
- Παρίσι - Ρώμη, φτάνει στην Αθήνα ως Ερρίκος Πανόζ
με το αργεντινό του διαβατήριο, για την πραγμάτωση
αυτών των αποφάσεων. 

Η δημιουργία και διατήρηση παράνομου μηχανι-
σμού σε οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν είναι άλλο παρά
νόμιμη άμυνα και είναι χρέος κάθε κομμουνιστικού
κόμματος αν θέλει να λέγεται «Νέου Τύπου» (Λενινι-
στικού Τύπου) - αυτό υπηρέτησε ο Ν.Μπελογιάννης. Η
εναντίωση και παρεκτροπή από αυτή την αρχή είναι

γνώρισμα των παντώς τύπου καιρο-
σκόπων και αναθεωρητών. Και τού-
το αποδείχτηκε περίτρανα όταν με-
τά τη διάλυση αυτών των οργανώ-
σεων το 1958 (κάτω απ’ την ιδεολο-
γική επίδραση του Χρουστσοφικού
αναθεωριτισμού) ήρθε το πραξικό-
πημε της Χούντας το 1967 και βρή-
κε παροπλησμένο κι ακάλυπτο το
Κόμμα και το κίνημα… 

Στις 20 Δεκέμβρη 1950, ο Μπε-
λογιάννης συλλαμβάνεται από την
Ασφάλεια καθώς έμπαινε στο σπίτι

- γιάφκα της οδού Πλαπούτα 30 στα Εξάρχεια. 
Στις 19.10.1951 άρχισε στο Έκτακτο Στρατοδικείο

Αθηνών η πρώτη δίκη του Μπελογιάννη και των συν-
τρόφων του με βάση τον νόμο 509/1947. Ανάμεσα
στους στρατοδίκες βρίσκεται και ο μετέπειτα δικτάτο-
ρας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Από τους 93 κατηγορού-
μενους οι 12 καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μεταξύ αυ-
τών και ο Μπελογιάννης. 

Η δεύτερη δίκη του Μπελογιάννη και ακόμα 28 κομ-
μουνιστών, άρχισε στις 15.2.1952 με βάση τον μεταξικό
νόμο 375/1936 και την κατηγορία της «διενέργειας κα-
τασκοπείας κατά των συμφερόντων του κράτους». 

«Αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη» 
έργο του Γ. Φαρσακίδη 
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Την 1η Μαρτίου εκδόθηκε η από-
φαση του στρατοδικείου που προ-
έβλεπε την ποινή του θανάτου για 8
κατηγορούμενους. Ο Μπελογιάννης
καταδικάστηκε δις εις θάνατον. 

Αυτές οι δίκες και καταδίκες του
Μπελογιάννη και των συντρόφων
του προκάλεσαν βαθειά αγανάκτηση
που εκδηλώθηκε με παγκόσμια κινη-
τοποίηση. Απ’ τη Σοβιετική Ένωση,
τις Λαϊκές δημοκρατίες και όλον τον
κόσμο ξεσηκώθηκε ένα κύμα διαμαρ-
τυρίας. Διεθνείς προσωπικότητες
των επιστημών, γραμμάτων και τε-
χνών και χιλιάδες, τηλεγραφήματα,
ψηφίσματα, ραδιοφωνικοί λόγοι και
άρθρα σε εφημερίδες απαιτούν τη
σωτηρία τους. Σωματεία, ομοσπον-
δίες εργαζομένων, γυναικείες ενώ-
σεις, διαμαρτύρονται κινητοποιούντα και απεργούν.
Στέλνονται εκκλήσεις στις Ελληνικές πρεσβείες των
χορών τους. 

Δεν υπήρξε χώρα της γης, έξω από τη Γιουγκοσλα-
βία, όπου η κυβέρνηση Τίτο απαγόρευσε κάθε εκδήλω-
ση του γιουγκοσλαβικού λαού, που να μην απλώθηκε
το ισχυρό κίνημα της διεθνούς αλληλεγγυής. Ο Μπε-

λογιάννης υψώθηκε σε παγκόσμιο
σύμβολο για την ειρήνη και την ανε-
ξαρτησία των λαών. 

Την Κυριακή 30 Μάρτη 1952, λίγο
μετά τις 3.00 το πρωί, ο Μπελογιάν-
νης και μαζί του οι Νίκος Καλούμε-
νος, Ηλίας Αργυριάδης και Δημήτρης
Μπάτσης, οδηγούνται απο τις φυλα-
κές Καλλιθέας με στρατιωτική φά-
λαγγα προς το Πάρκο Γουδή. 

Στις 4.00 βρίσκονται όλοι στις θέ-
σεις τους. Είναι σκοτάδι ακόμα και οι
προβολείς των αυτοκινήτων στρέ-
φονται στα πρόσωπα των μελλοθανά-
των. 24 κάννες όπλων «επί σκοπόν»,
σημαδεύουν τους τέσσερις κομμου-
νιστές. Ώρα 4.12, ακούγονται οι δο-
λοφονικές ομοβροντίες. Το έγκλημα
της κυβέρνησης Πλαστήρα ολοκλη-

ρώνεται και ο Μπελογιάννης με τους συντρόφους του
περνάνε στον Γαλαξία της ένδοξης ιστορίας. 

Οι νεκροί μεταφέρονται να θαφτούν στο Γ΄ Νεκρο-
ταφείο, ενώ πλήθος κόσμου άρχισε να καταφθάνει για
να αποθέσει ένα κόκκινο γαρύφαλλο, φωνάζοντας συν-
θήματα κατά των δολοφόνων. Η αστυνομία προχώρησε
σε δεκάδες συλλήψεις πολιτών και φοιτητών. 

ΣΕ ΠΗΡΕ η Νύχτα κ’ έφυγε, πριν η Αυγή ξυπνήσει. 

Κ’ ήταν χειμώνας η Άνοιξη, και μάτια ογρά τ’ άστέρια. 
Μα ούτ’ έβρεξε ούτε στάλαξε ένα δάκρυ στ’ άγιο χώμα 
που ολόρθο το λεβέντικο κορμί σου έχει κρατήσει 
μέχρι την ύστατη πνοή, σαν κυπαρίσσι ολόρθο 
κάτω απ’ τα μαύρα σύγνεφα, πάνω απ’ της γης το σάλο. 

Έγνεψες με το δάχτυλο προς την Αυγή σα βέλος: 
—«Κοιτάχτε! σκύβει με φιλιά να την ξυπνήσει ο Ηλιος, 
για να του στρώσει με πυρρά τριαντάφυλλα το δρόμο. 
Φως και τραγούδι ας ακουσθεί στο καλωσόρισμά τους. 
Να δουν τα μάτια φωτεινά, κι άρμονικά τα χείλη». 

Έτσι μιλούσε ως προσταγή η πολύφωνη σιγή σου. 
Κι όλα τα μάτια στέρεψαν γεμίσανε από φως. 
Κι’ όλα τα χείλη τραγουδούν - αηδόνια, χελιδόνια. 

* * *
Σε πήρε η Νύχτα κ’ έφυγε, πριν η Αυγή ξυπνήσει. 
Μαύρα τα χέρια της κρατούν της λεβεντιάς τον κρίνο. 
Μα η Γη τρυγάει το μύρο του - κ’ η Νέα Ζωή ανασταίνει. 
Νεκρό σε βρήκε στο βωμό, και ζωντανό σε παίρνει. 

Η πανανθρώπινη καρδιά ριζώθηκε στα στήθη, 
που των δημίων οι στυγερές οι σφαίρες έχουν σκάψει. 
Κι’ αυτή η καρδιά δεν σταματά να πάλλει ούτε στιγμή. 
Σαν αιμοδότες η Ζωή κ’ η Αλήθεια τη θερμαίνουν. 

Σκυφτό απ’ το χώμα σ’ άδραξε, κ’ ευθυτενή σε παίρνει. 
Περήφανο, ορθομέτωπο, με τη γροθιά σφιγμένη. 
Και στ’ άλλο χέρι σου κρατάς ζευγαρωμένο τ’ όπλο 
–τo καριοφύλλι του Βουνού– με του Φωτός την πέννα. 

Σε χαιρετούνε των αϊτών οι κορυφές, σαν πρώτα. 
Σε τραγουδούνε οι ρεματιές, σε τραγουδούν οι βρύσες. 
Σε μελετούν της Νέας Γενιάς τα ηλεκτρισμένα μάτια. 
Σε τρέμουνε οι βρυκόλακες της Βίας και του Ερέβους. 

Μαύρα μαντήλια, αδελφικά, στο διάβα σου ανεμίζουν. 
Τρίζουνε μαύρα κάγκελα - λυγίζουν για να σπάσουν. 
Τα ξερονήσια σεισμική μια δόνηση τραντάζει, 
και προς το πέλαο σέρνονται της εξορίας οι βράχοι. 

Το αίμα σου ανοίγει πιο πλατύ της Λευτεριάς το δρόμο
* * *

Σε πήρε η Νύχτα κ’ έφυγε, πριν η Αυγή ξυπνήσει. 

Πάνε μαζί σου κι άλλοι τρεις, που θέρισε η μανία 
του μίσους και του σπαραγμού την ίδια εκείνην ώρα. 
Κι άλλοι χιλιάδες μάρτυρες, σε ακολουθούν ολόρθοι. 
Πορεία νεκρών, που ζωντανοί στη μνήμη μας οδεύουν. 

Στο φωτεινό της θάλαμο της Ιστορίας η σμίλη 
σε μάρμαρο Πεντελικό σκαλίζει τη μορφή σου, 
σα σύμβολο των χθεσινών, των αυριανών μαρτύρων. 
Κ’ εγώ, απ’ τη Μούσα του λαού το στίχο παίρνω απόψε 
και σου σκαλίζω μιαν ωδή στην πέτρα της Ειρήνης. 

Την τραγουδώ, σε τραγουδώ και στήνω αψίδες νότες 
σ’ όλους τους Μπελογιάννηδες - προλάτες της Ειρήνης. 

Σε πήρε η Νύχτα κ’ έφυγε, πριν η Αυγή ξυπνήσει. 

Θάρθει μαζί με την Αυγή το ειρηνικό το φως, 
που σου σκαλίζει στη μορφή της Ιστορίας η σμίλη. 

Τεύκρος Ανθίας
S.O.S. (1952) Ηρωική Μπαλάντα - Αφιέρωμα γιά τον Νίκο Μπελογιάννη 
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Ο Μιχάλης Σταφυλάς γεννήθηκε
στη Γρανίτσα Ευρυτανίας το
1920. Η πρώτη του εμπειρία με τα
γράμματα ήταν πικρή, αφού πρω-
τοσέλιδο άρθρο του που δημοσι-
εύτηκε στην καθημερινή εφημε-
ρίδα της Αθήνας «Πατρίς» (19-7-
1936), «λογοκρίθηκε» ως επανα-
στατικό από τη δικτατορία του
Μεταξά (4ης Αυγούστου), με απο-
τέλεσμα να αποβληθεί από το Γυ-
μνάσιο Καρπενησίου αρχικά και
του Αγρινίου στη συνέχεια. Φοί-
τησε για λίγο στη Νομική Σχολή
αλλά σύντομα εγκατέλειψε τις
σπουδές του για να πάρει μέρος
στην Εθνική Αντίσταση. 

Σταδιοδρόμησε ως υπάλλη-
λος του Υπουργείου Συγκοινω-
νιών, απολύθηκε από την δικτα-
τορία της 21ης Απριλίου 1967 και
τελικά συνταξιοδοτήθηκε με το
βαθμό του διευθυντή. Από το
1981 εκλεγόταν διοικητικός σύμ-
βουλος του Συνδέσμου Ελλήνων
Λογοτεχνών και κατόπιν της
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ήταν αντιπρόεδρος του ελληνι-
κού τμήματος της "Διεθνούς
Εταιρίας Λογοτεχνίας" και μέλος
του ΠΕΝ. Έχει βιογραφηθεί σε
ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαί-
δειες. Έχει λάβει μέρος σε ελλη-
νικά και διεθνή συνέδρια και έχει
δώσει εκατοντάδες διαλέξεις.
Κείμενά του έχουν μεταφραστεί
σε πολλές γλώσσες. 

Εμάς τους Κορίνθιους μας τί-
μησε με τη συμμετοχή του στις
κριτικές επιτροπές των Πανελλή-
νιων Διαγωνισμών Λογοτεχνίας
των "Αλκυονίδων", αλλά και με
την παρουσία του στις «Αλκυονί-
δες Λογοτεχνίας» το Φλεβάρη
του 1989, που συνέπεσε με τη συμμετοχή της ποιήτριας
Μάγια-Μαρίας Ρούσσου και της Ιζαμπέλα Λόρκα, αδερ-
φής του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Όταν τον απέλυσε η δικτατορία, δημιούργησε τον
εκδοτικό οίκο "Πολιτισμός" που κυκλοφόρησε την
10τομη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τε-
χνών "Γίγαντες του Πνεύματος", τα περισσότερα κεί-
μενα της οποίας έγραψε ο ίδιος. Στον Λογοτεχνικό
τομέα είναι ο πρώτος μελετητής που παρουσίασε στην
Ελλάδα τον Τούρκο ποιητή και φιλέλληνα Ναζίμ Χικμέτ

με το πρώτο του βιβλίο. Έκτοτε
έχει εκδώσει 20 βιογραφικές -
κριτικές μελέτες για 50 Νεοέλ-
ληνες λογοτέχνες. Επίσης 8 βι-
βλία δοκιμίων, 4 μυθιστορήματα,
3 συλλογές διηγημάτων, 2 ποιητι-
κές συλλογές και ένα θεατρικό
("Πατροκοσμάς"). 

Για τρία χρόνια ήταν συνδι-
ευθυντής του περιοδικού "Νε-
οελληνικός Λόγος", από το 1973
ως το 1987 διευθυντής του πε-
ριοδικού "Θεσσαλική Εστία" και
από το 1988 έως σήμερα της
"Πνευματικής Ζωής" (όπου δια-
δέχτηκε τον Μελή Νικολαΐδη).
Έως σήμερα, επίσης, επιμελείτο
την έκδοση του τριμηνιαίου πε-
ριοδικού της Πανευρυτανικής
Ένωσης "Ευρυτανικά Χρονικά".
Κάθε χρόνο εξέδιδε την "Διαρκή
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας", που αισίως έφτασε τον
18ο τόμο. 

Το 2008 η "Πανευρυτανική
Ενωση" κυκλοφόρησε το βιβλίο
του "Ευρυτανικά" που περιέχει ει-
σηγήσεις του σε διάφορα θέματα
ιστορικά και αντιστασιακά. Κάθε
Ιούνιο που στη Δομνίστα Ευρυ-
τανίας γίνονται εκδηλώσεις για
το ξεκίνημα της ΕΑΜικής Εθνι-
κής Αντίστασης, ο Μιχάλης Στα-
φυλάς είναι ομιλητής με διάφορα
θέματα. Το 2008 κυκλοφόρησε
επίσης από την Εταιρεία Ευρυτά-
νων Επιστημόνων το βιβλίο της
καθηγήτριας Πανεπιστημίου και
τ. υφυπουργού Πολιτισμού Καλ-
λιόπης Μπουρδάρα "Μιχάλης
Σταφυλάς - ο Ευρυτάνας λόγιος". 

Την Τρίτη, 22/3/18, πέντε η
ώρα τα χαράματα και λίγες μόλις
μέρες μετά τον εορτασμό της

συμπλήρωσης των 98 χρόνων του, ανάμεσα σ’ αγαπη-
μένα πρόσωπα (τη σύζυγό του Θέμιδα, τις δυο του κό-
ρες, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του), άφησε, πλήρης
ημερών και με απόλυτη διαύγεια πνευματική, την τε-
λευταία του πνοή. 

Η Ελληνική διανόηση αποχαιρέτησε έναν σπουδαίο
εκπρόσωπό της. Αιωνία του η μνήμη! Προσέφερε πολ-
λά, δεν θα ξεχαστεί… 

Επιμέλεια: Μαργαρίτα Φρονιμάδη-Ματάτση

Έφυγε ο Μιχάλης Σταφυλάς
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Στις 13 Απρίλη, πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σκηνοθέτης
Μίλος Φόρμαν (πραγματικό όνομα, Ζαν Τόμας Φόρμαν) 

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1932, στο Κασλάβ
της Τσεχοσλοβακίας όπου έζησε κι έργάστηκε. Ο πα-
τέρας του ήταν καθηγητής ο οποίος στη διάρκεια της
ναζιστικής κατοχής πιάστηκε να διανέμει απαγορευ-
μένα βιβλία και πέθανε το 1944 στο ναζιστικό στρα-
τόπεδο Μπούχενβαλντ, ενώ η μητέρα του πέθανε στο
Άουσβιτς το 1943. 

Ο Φόρμαν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους του νέου κύματος του τσεχοσλοβάκικου
κινηματογράφου. Το 1963 με την κωμωδία του «Black
Peter», απέσπασε το μεγάλο βραβείο στο φεστιβάλ
του Λοκάρνο. Ακολούθησαν εμπορικές επιτυχίες όπως
«Οι Έρωτες μιας Ξανθιάς» (1965), και το επίσης σατι-
ρικό «Φωτιά... Πυροσβέστες» (1967), του οποίου η προ-
βολή απαγορεύτηκε στη χώρα του. 

Ο Φόρμαν στα μέσα της 10ετίας του ’60 αποτύπωνε
σατυρικά την γύρω πραγματικότητα, που απέρρεε από
την επιβολή του αναθεωριτισμού στις χώρες του σο-
σιαλισμού. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων της «Ανοι-
ξης της Πράγας» τον Μάη 1968, ο Φόρμαν βρισκόταν
ήδη στο Παρίσι, διαπραγματευόμενος την πρώτη του

αμερικάνικη ταινία, οπότε και μετανάστευσε στις ΗΠΑ. 
Αργότερα έγινε καθηγητής κινηματογράφου και

συνδιευθυντής του τμήματος ταινιών στο Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια. Το 1975 αναλαμβάνει την κινηματο-
γραφική μεταφορά του βιβλίου «Στη Φωλιά του Κού-
κου» του Κεν Κέσεϊ. Η ταινία αυτή με πρωταγωνιστή
τον Τζακ Νίκολσον βραβεύτηκε με πέντε Όσκαρ. 

Πέθανε ο σκηνοθέτης Μίλος Φόρμαν

Την Δευτέρα 12 Μάρτη τα μεσά-
νυχτα, πέθανε σε ηλικία 61 χρό-
νων ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρ-
δάνης, ο δημοφιλής ηθοποιός
Χρήστος Σιμαρδάνης, μετά από
ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Αντιμετώπισε γενναία και με
αξιοπρέπεια την περιπέτειά του,
χωρίς στιγμή να λυγίσει. Ενώ κα-
ταλάβαινε ότι το τέλος ήταν
κοντά έκανε όνειρα να γράψει,
να παίξει. Ήταν θαρραλέος και
ευγνώμων, με ένα «ευχαριστώ»
πάντα σ' αυτούς που στάθηκαν
δίπλα του. Και ήταν πολλοί.
«Εφυγε» μέσα σε μια μεγάλη αγ-
καλιά πολλών φίλων και συγγε-
νών.

Ο Χρήστος Σιμαρδάνης γεννήθηκε το 1956, στην
Αλεξάνδρεια, από Ελληνες γονείς με καταγωγή από
την Ικαρία. Στην Ελλάδα ήρθε με την οικογένειά του
το 1962. Σπούδασε υποκριτική στη Σχολή του Πέλου
Κατσέλη και στο Λονδίνο στο Central School of Speech
and Drama.

Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του '80 συμ-
μετέχοντας σε αρκετές παραστάσεις του Εθνικού Θε-
άτρου, στο Χορό και συνεργάστηκε με το ΚΘΒΕ σε
αρκετές παραστάσεις. Επίσης συμμετείχε σε μετα-
φράσεις, αποδόσεις και διασκευές θεατρικών έργων.
Στον κινηματογράφο επαιξε σε αρκετές ταινίες, όπως
και σε τηλεοπτικές σειρές, ενώ για πολλά χρόνια ήταν
ο εκφωνητής του Mega. 

Οι γονείς του, Δέσποινα και Γιώργος, ήταν μέλη

του ΚΚΕ και ο ίδιος είχε δηλώσει:
«Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου
ένα ιδιόμορφο είδος ψηφοφόρου,
καθώς πάππου προς πάππου, που
λένε, έχω αριστερά συναισθήμα-
τα και διαθέσεις και πάντα ψηφί-
ζω ΚΚΕ». 

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθο-
ποιών εκφράζει τη θλίψη του για
το θάνατο του Χρήστου Σιμαρδά-
νη και σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Συνάδελφος με χιούμορ, καθα-
ρή γνώμη, αξιοπρέπεια και αγάπη
για το συνάδελφο, βοηθούσε πάν-
τα τους νεότερους κι έλεγε σε
κάθε ευκαιρία τα πράγματα με τ’
όνομά τους». 

Το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του
ΚΚΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το θάνατο
του Χρήστου Σιμαρδάνη: 

«Με βαθιά θλίψη λέμε το στερνό "αντίο" σε έναν
έντιμο και ευαίσθητο άνθρωπο, έναν υπέροχο ηθοποιό,
τον Χρήστο Σιμαρδάνη. Σε όλη του τη ζωή στάθηκε
στο πλάι του ΚΚΕ και το υποστήριζε σταθερά. Φεύγον-
τας άφησε πίσω του μια πλούσια και σημαντική καλ-
λιτεχνική παρουσία, αρχίζοντας τη σταδιοδρομία του
ως ηθοποιός από τις αρχές της δεκαετίας του '80, συμ-
μετέχοντας σε ταινίες του λεγόμενου νέου ελληνικού
κινηματογράφου και συνεχίζοντας - μέχρι που αρρώ-
στησε - στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τη-
λεόραση. 

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη 15 Μάρτη, από το
Νεκροταφείο Ζωγράφου.

«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιος Χρήστος Σιμαρδάνης 
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Το Σάββατο 14 Απρίλη «έφυγε» από τη ζωή η συντρό-
φισσα Ευγενία Ζήκου. 

Γεννήθηκε το 1930. Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ από τα
νεανικά της χρόνια. 

Ακούραστη, σεμνή και αποφασιστική, συνέβαλε με
σταθερή προσήλωση, μέχρι το τέλος της ζωής της,
στις αξίες και τους στόχους του ΚΚΕ για ένα ανώτερο
επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων, για ισότητα, για ολό-
πλευρη κοινωνική πρόοδο. Μέλος της Κομματικής Ορ-
γάνωσης Λογοτεχνών, υπερασπίστηκε με συνέπεια και
σταθερότητα τον ελληνικό πολιτισμό. 

Ηταν τραπεζική υπάλληλος, με βαθμό διευθύντριας
στο τέλος της καριέρας της, και ταυτόχρονα συγγρα-
φέας και μεταφράστρια. Μετέφρασε έργα όπως «Ο
θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», «Κάτια» του Λ. Τολστόι κ.ά.

Διετέλεσε Γραμματέας της Εταιρείας Ελλήνων Λο-
γοτεχνών. Ηταν υπεύθυνη του Μουσείου «Αλε-
ξίου» και δούλεψε αποφασιστικά ώστε να διασωθούν
όλα όσα είχαν σχέση με το έργο και την πνευματική -
πολιτιστική - κοινωνική ζωή της οικογένειας Αλεξίου:
Ελλης Αλεξίου, Γαλάτειας Καζαντζάκη, Λευτέρη Αλε-
ξίου, Μάρκου Αυγέρη και Βάσου Δασκαλάκη. 

Οπως η ίδια έλεγε: «Σκοπός μου: Η προβολή του
έργου των Αλεξίου, αλλά και κυρίως αυτό, η συνεχής
προσπάθεια, με όλους τους τρόπους, να παραμείνει
άσβηστη η μνήμη, το έργο και τα οράματα της Ελλης,
του Αυγέρη, της Γαλάτειας...».

Η πολιτική κηδεία της Ευγενίας Ζήκου έγινε την
Τρίτη 17 Απρίλη στο Νεκροταφείο Καισαριανής.

Στερνό «αντίο» στην Ευγενία Ζήκου

Στις 15 Απρίλη, σε ηλικία 88 ετών, έφυγε από τη ζωή
στη Ρώμη ο μεγάλος σκηνοθέτης Βιτόριο Ταβιάνι, ο
οποίος μαζί με τον αδελφό του Πάολο υπήρξαν εξέ-
χουσες φυσιογνωμίες της τέχνης του κινηματογράφου
και  υπέγραψαν μερικά αριστουργήματα του ιταλικού
κινηματογράφου.

Γεννήθηκε το 1929 στο Σαν Μινιάτο, ένα μικρό δή-
μο στα περίχωρα της Πίζας. Δύο χρόνια αργότερα γεν-
νήθηκε ο αδελφός του Πάολο.

Παιδιά αστικής οικογένειας, διαπαιδαγωγήθηκαν
άνετα. Μελέτησαν μουσική και παίζοντας διάφορα όρ-
γανα, ήρθαν σε επαφή με μουσικούς κύκλους, έμαθαν
να αγαπούν την ιταλική μουσική παράδοση και όχι μό-
νον αυτή. Σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας,
γρήγορα όμως, στις αρχές του '60 στράφηκαν στον
πολιτικό κινηματογράφο. Πρώτα στην κριτική και τη
δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών στην περιοχή
τους και στη συνέχεια στη σκηνοθεσία. Ασχολήθηκαν
με το σενάριο και η επιθυμία για ένα δικό τους βλέμμα
στην ιταλική πραγματικότητα τους οδήγησε, αρχικά,
σε μια σειρά ντοκιμαντέρ. Το τέλος της δεκαετίας του
'50 σημάδεψε οριστικά τον εκφραστικό δρόμο των δύο
μαρξιστών κινηματογραφικών δημιουργών.

Απεβίωσε ο σκηνοθέτης Βιτόριο Ταβιάνι 
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Στις 15 του Απρίλη «έφυγε» από τη ζωή ο Τριαντάφυλ-
λος Γεροζήσης σε ηλικία 84 ετών. Ο Τριαντάφυλλος,
Λάκης για τους οικείους, γεννήθηκε στη Λάρισα το
1934. Ο πατέρας του Θανάσης ήταν μονιμος αξιωμα-
τικός που αποστρατεύτηκε από τον Μεταξά ως επικίν-
δυνος για το καθεστώς και επανήλθε το 1939 παίρνον-
τας μέρος στη μάχη της Πίνδου το 40. 

Μεγαλωμένος σε περιβάλλον με δημοκρατικές πα-
ραδόσεις και δεσμούς με το κίνημα, ο συναγωνιστής
Τριαντάφυλλος στα χρόνια της φασιστικής κατοχής
συμμετείχε στην ΕΠΟΝ και ταυτόχρονα εργαζόταν και
πήγαινε στο Γυμνάσιο. Μεγαλώνοντας στην πόλη της
Λάρισας και έχοντας πάρει μέρος στο αντιστασιακό
κίνημα δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από τα
κατορθώματα και την τόλμη των ανταρτών του Ολύμ-
που, που άλλωστε τραγουδήθηκαν τόσο στα χρόνια
της δράσης του ΕΛΑΣ όσο και του ΔΣΕ. Βροντάει ο
Ολυμπος και αστράφτει η Γκιώνα έλεγε το αντάρτικο
που καλούσε στα άρματα – στα άρματα για τη χιλιά-
κριβη τη λευτεριά. Βροντάει ο Ολυμπος και πάλι στη
Γκιώνα πέφτουν κεραυνοί έλεγε το 1946 το τραγούδι
που ανήγγειλε τη δημιουργία του νέου αντάρτικου,
προάγγελου της εποποιίας του ΔΣΕ, μετά το χτύπημα
του σταθμού της χωροφυλακής στο Λιτόχωρο. 

Κάτω από αυτές τις επιδράσεις ο νεαρός Γεροζή-
σης σε ηλικία 15 ετών προετοίμασε μεθοδικά την έξο-
δο του στο βουνό και τη συνάντηση με τους αντάρτες

του Ολύμπου. Έτσι το 1949 κατετάγη εθελοντής στον
ΔΣΕ. Την εμπειρία του αυτή που καθόρισε τη μετέπειτα
πορεία του και τον διαμόρφωσε σαν πρωτοπόρο αγω-
νιστή περιέγραψε στο βιβλίου του: «Ανταρτόπουλο
στο ΔΣΕ». Ένα βιβλίο που αποτέλεσε για μας τους νε-
ότερους κομμουνιστές σημαντικό εφόδιο διαπαιδα-
γώγησης και γνωριμίας με τις ιδιαίτερες πλευρές της
τρίχρονης εποποιίας πέρα από τα στρατιωτικο – πολι-
τικά γεγονότα.

Όπως έγραψε και στον πρόλογο του βιβλίου ο σύν-
τροφος Χ.Φλωράκης: ο συγγραφέας περιγράφει με
σπουδαία αφηγηματική γλώσσα την καθημερινή ζωή
των μαχητών του ΔΣΕ στα Τμήματα που υπηρέτησε
και καταφέρνει να μας δώσει μοναδικές πληροφορίες
για το πώς βίωναν τον εμφύλιο γενικά, και τον αγώνα
του ΔΣΕ ειδικότερα, αυτοί οι απλοί ανώνυμοι άνθρωποι
στις πλάτες των οποίων στηρίχθηκε μια από τις μεγα-
λύτερες εποποιίες της σύγχρονης ιστορίας του λαϊκού
επαναστατικού μας κινήματος. Ο συγγραφέας στις τε-
λευταίες σελίδες του βιβλίου του λέει πως η πιο ελεύ-
θερη περίοδος της ζωής του ήταν αυτή που πέρασε
πολεμώντας από τις τάξεις του ΔΣΕ. Το τίμημα αυτής
της ελευθερίας ήταν να φυλακισθεί από το αστικό
κράτος σε στρατόπεδο αιχμαλώτων μέχρι το Νοέμβρη
του ’49. 

Μετά την απόλυσή του από το στρατόπεδο, λόγω
των καθημερινών ενοχλήσεων και απειλών από την
Ασφάλεια αναγκάστηκε να φύγει στην Αθήνα το 1951.
Την ίδια κατάσταση όμως αντιμετώπισε και εκεί με
αποτέλεσμα την επιστροφή του στη Λάρισα το ’54.
Έχοντας δίψα για μάθηση συνέχισε τις σπουδές του
στο Γυμνάσιο καθώς και την αγωνιστική του δράση

«Έφυγε» από τη ζωή ο Τριαντάφυλλος Γεροζήσης 
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μέσα από τις γραμμές της νεολαίας της ΕΔΑ. Το 1961
συνελήφθη μαζί με άλλους αγωνιστές και καταδικά-
στηκε σε πολύμηνη φυλάκιση. Οδηγήθηκε στη Φυλακή
της Λάρισας και από εκεί τη Φυλακή Τρικάλων. Με την
αποφυλάκισή του συνέχισε τις σπουδές του τελει-
ώνοντας αρχικά τη νυχτερινή Σχολή Λάρισας και στη
συνέχεια την ΑΣΟΕΕ και τη Νομική Θεσσαλονίκης. Το
1975 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι όπου το 1987 ανακη-
ρύχθηκε διδάκτωρ με διάκριση στο Δίκαιο στο Πανε-
πιστήμιο της Σορβόννης. Για το διάστημα 1993-1999
υπήρξε καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

Αγωνιστής, ερευνητής, ιστορικός, συγγραφέας, δι-
κηγόρος Αθηνών, εργάστηκε στην Επιστημονική Υπη-
ρεσία της Βουλής ως επιστημονικός συνεργάτης (1987
- 2010). Το συγγραφικό του έργο πολύ πλούσιο με πιο
ξεχωριστά από αυτά «Ανταρτόπουλο στον ΔΣΕ», «Επί-
λεκτο Απόσπασμα της 1ης Μεραρχίας του ΔΣΕ Φλω-
ράκη - Μπελογιάννη - Παπαγεωργίου (Αύγουστος - Σε-
πτέμβρης 1949)», «Εφοδος στον ουρανό», «Πρόσωπα,
μνήμες, γεγονότα - Α' τόμος». Ο θάνατος τον πρόλαβε
πριν δημοσιεύσει τον ολοκληρωμένο δεύτερο τόμο
του έργου «Πρόσωπα, μνήμες, γεγονότα». 

Η πολιτική κηδεία του έγινε την Τετάρτη 18 Απρίλη
στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου (οδός Αναπαύ-
σεως). Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν συναγωνι-
στές και σύντροφοι, αντιστασιακοί της θρυλικής γε-

νιάς του 1940, συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετή-
σουν τον αγωνιστή, τον ιστορικό, τον συγγραφέα και
δικηγόρο, που μέχρι το τέλος της ζωής του κράτησε
ψηλά τη σημαία της ταξικής πάλης, μένοντας πιστός
στις επαναστατικές ιδέες και στο ΚΚΕ. 

Στην κηδεία παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕ
του ΚΚΕ, ενώ εκ μέρους του Κόμματος, μίλησε ο Πα-
ναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, μέλος του Γραφείου
της ΕΠ της ΚΟ Αττικής. Το στέλεχος του ΚΚΕ αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στο συγγραφικό έργο του εκλι-
πόντος, σημειώνοντας ότι «είχε ιδιαίτερη συμβολή
στην προβολή του ηρωικού αγώνα του ΔΣΕ μέσα από
τα βιβλία του και στην αντιμετώπιση του σύγχρονου
αντικομμουνισμού, δίνοντας με τα γραφόμενά του
αποστομωτική απάντηση στους παραχαράκτες της
Ιστορίας». 

Για την πλούσια δράση του Τρ. Γεροζήση μέσα από
τις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΔΣΕ μίλησε ο πρόεδρος
της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ Χρήστος Τσιντζιλώνης. 

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Τρ.Γερο-
ζήση, που είχε εργαστεί στην Επιστημονική Υπηρεσία
της Βουλής, δημοσίευσε και ο πρόεδρος της Βουλής,
Ν. Βούτσης. 

Το περιοδικό μας «Φωνή Λογοτεχνών» εκφράζει θερ-
μότατα συλλυπητήρια στην  γυναίκα του Κυριακή και
στον γυιο του Θανάση Γεροζήση. 

«Εφυγε» από τη ζωή στις 24 Απρίλη σε ηλικία 81 ετών
ο ακαδημαϊκός Αγγελος Δεληβοριάς, κλασικός αρχαι-
ολόγος, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και επί 41 χρόνια διευθυντής του Μου-
σείου Μπενάκη. Ο Αγγ. Δεληβοριάς το τελευταίο διά-
στημα είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο λόγω προβλημάτων
υγείας, τα οποία δεν κατάφερε να ξεπεράσει. 

Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε Ιστορία - Αρχαιολο-
γία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Γερμανία. Την περίοδο 1965 - 1969 υπηρέτησε στην
Αρχαιολογική Υπηρεσία, από την οποία παραιτήθηκε
και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές πάνω
στην επιστήμη της Αρχαιολογίας, στο πανεπιστήμιο
του Τίμπινγκεν. Την περίοδο 1972 - 1973 συνέχισε τις
σπουδές του στο Παρίσι και τη Σορβόνη. 

Το 1973 έγινε διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη,
από το οποίο αποχώρησε το 2014, και το 2016 εξελέγη
από την Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών τακτικό
μέλος στην προκηρυχθείσα έδρα Αρχαιολογίας - Μου-
σειολογίας. Το 1992 εξελέγη και καθηγητής Ιστορίας
της Τέχνης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. 

Ιδιαίτερα αξιόλογο είναι το αρχαιολογικό και συγ-
γραφικό του έργο, καθώς και οι δημοσιεύσεις του σε
επιστημονικά περιοδικά. Είχε λάβει πολλές βραβεύσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μουσειολογικό έρ-
γο του Αγγελου Δεληβοριά, πέρα από το Μουσείο Μπε-
νάκη έχει αναφορά και στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμι-
κής Τέχνης και την Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου
- Γκίκα. 

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας,
εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια
του Αγγελου Δεληβοριά. 

Την επομένη το Μουσείο Μπενάκη ακύρωσε  όλες
τις εκδηλώσεις του, σε ένδειξη πένθους. 

«Έφυγε» από τη ζωή ο Άγγελος Δεληβοριάς
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Γιάν-
νης Τότσικας. Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 29 Απρί-
λη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νίκαια Λάρισας. 

Ο Γιάννης Τότσικας γεννήθηκε στη Νίκαια το 1936.
Φοίτησε στη Δραματική Σχολή «Θεάτρου Τέχνης» Κά-
ρολος Κούν, απ' όπου αποφοίτησε το 1967. Σπουδαστής
ακόμη ξεκίνησε τη θεατρική του καριέρα, ενώ η πρώτη
του επαγγελματική εμφάνιση ήταν το 1970 με το
«Ελεύθερο Θέατρο» στο έργο του Π. Μάρκαρη «Η
ιστορία του Αλή Ρέτζο» και στο «Ο βασιλιάς Υμπύ». 

Στην καλλιτεχνική του διαδρομή συνεργάστηκε με
διάφορους εταιρικούς θιάσους του Σωματείου Ελλή-
νων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και του Οργανισμού Εταιρικών
Θιάσων (ΟΕΘ), ανάμεσα στους οποίους περιλαμβά-
νονται οι: «Θεατρική Λέσχη Βόλου», «Θέατρο Καισα-
ριανής», «Θέατρο Δρόμου», «Θέατρο της Νιότης» και
ο θίασος «Ηλιοτρόπιο». Tην περίοδο 1982-1984 συνερ-
γάστηκε με το Εθνικό Θέατρο και συνέχισε με τα ΔΗ-
ΠΕΘΕ Κρήτης, Κομοτηνής, ΚΘΒΕ και πολλά άλλα. 

Πέρα από το θέατρο, συμμετείχε σε πολλές κινη-
ματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Μια από
τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του ήταν ο
ρόλος του στην ταινία «Αναπαράσταση» του Θόδωρου
Αγγελόπουλου. Γι' αυτή του την ερμηνεία έλαβε και
τιμητική διάκριση (βραβείο κριτικών κινηματογράφου)
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια είχε
επιστρέψει και κατοικούσε στη γενέτειρά του. 

Ανακοίνωση για το θάνατο του Γ. Τότσικα εξέδωσε
και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το οποίο με θλίψη
αποχαιρετά τον αγαπημένο συνάδελφο, αναφέροντας
ανάμεσα σε άλλα: 

«Πάντα με ιδιαίτερη αγάπη για τους συναδέλφους,
υπήρξε ενεργό μέλος του Σωματείου από το 1975 και
εκλεγμένος συνδικαλιστής σε διάφορα όργανα ανά
καιρούς. Η εργατικότητά του και αγάπη του για την
Τέχνη του έδεναν στη διάρκεια της ζωής του με το
ιδιαίτερο χιούμορ του και τις πλάκες που έκανε και
μέχρι σήμερα θυμούνται όσοι δούλεψαν μαζί του. 

Το Σωματείο μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπη-
τήρια στους οικείους του, τη γυναίκα και τα παιδιά
του». 

«Έφυγε» ο ηθοποιός Γιάννης Τότσικας 

Ανήμερα την Πρωτομαγιά «έφυγε» από τη ζωή σε ηλι-
κία 81 ετών η τραγουδίστρια Ζωή Κουρούκλη, μετά
από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. 

Γεννήθηκε το 1937 και από πολύ μικρή ηλικία έπαιζε
και τραγουδούσε στο θέατρο σαν παιδί θαύμα. Σε ηλι-
κία 11 ετών την ανακάλυψε ο νεαρός τότε Μίμης Πλέσ-
σας και ηχογραφούν τον πρώτο τους τραγούδι 45
στροφών. Ακολούθησαν σπουδές της στη δραματική
σχολή του Μιχαηλίδη ενώ ξεχώρισε ως η πρώτη τρα-
γουδίστρια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 

Το 1965 στο 7ο Μεσογειακό φεστιβάλ τραγουδιού
στην Βαρκελώνη κέρδισε το πρώτο βραβείο, στο «Μην
λες τίποτα» του Ανδρέα Οικονόμου και της Φραντσέ-
σκας Ιακωβίδου. Επίσης εκπροσώπησε την Ελλάδα σε
μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ τραγουδιού της
εποχής. Έκανε εμφανίσεις σε αρκετές ελληνικές κι-
νηματογραφικές ταινίες σαν τραγουδίστρια ενώ το
1966 συνεργάστηκε και με το ποπ συγκρότημα «The
Stormies».

Η Ζωή Κουρούκλη υπήρξε από τις πιο χαρακτηρι-
στικές φωνές, μεσουράνησε τη δεκαετία του '60 και
άφησε το δικό της στίγμα στο ελληνικό μουσικό στε-
ρέωμα. Ήταν μεγαλωμένη σε αστικό κοσμοπολίτικο
περιβάλλον και όπως έλεγε η ίδια, αγαπούσε τη μου-
σική, δεν ένιωθε σταρ αλλά ένιωθε αριστερή. 

Η κηδεία της έγινε στον Ναό Αγίας Φιλοθέης όπου
συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι καλλιτέχνες.

Απεβίωσε η τραγουδίστρια Ζωή Κουρούκλη 
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Το βράδυ της Κυριακής 20 Μαϊου πέθανε σε ηλικία 78
ετών ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός ως Χάρ-
ρυ Κλυνν. 

Ο δημοφιλής μίμος και κωμικός ηθοποιός γεννή-
θηκε στις 7 Μαΐου του 1940 στην Καλαμαριά Θεσσα-
λονίκης από φτωχή οικογένεια Πόντιων προσφύγων,
το Νίκο και την Κυριακή Τρανταφυλλίδη. 

Από μαθητής ακόμα βρέθηκε στη βιοπάλη, ωστόσο
συμμετέχοντας εκεί σε μια βραδιά ταλέντων του Γιώρ-
γου Οικονομίδη κερδίζει το πρώτο βραβείο. Ο Οικο-
νομίδης τον προτρέπει να τον ακολουθήσει στην Αθή-
να όπου με την καθοδήγησή του σπουδάζει στη δρα-
ματική σχολή του Πέλλου Kατσέλη, ενώ περιστασιακά
εμφανίζεται σε κοσμικά κέντρα, όπως το «Άλσος», το
«Γκρην Παρκ κ.α. Επίσης άρχισε να δουλεύει σε τα-
βέρνες, αναψυκτήρια και καμπαρέ, ως νουμερίστας
και παρουσιαστής προγράμματος. Μετά τη συμμετοχή
του σε δύο ταινίες («Γάμος αλά Ελληνικά» και «Τα 201
Καναρίνια») στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και
τις πρώτες του εμφανίσεις στα θέατρα Ακροπόλ και
Χατζηχρήστου, άρχισε να γίνεται πιο γνωστός. 

Το 1964 ταξίδεψε στο Μόντρεαλ για μερικές εμ-
φανίσεις, αλλά έμεινε εκτός Ελλάδας σχεδόν 10 χρό-
νια. Δούλεψε στις HΠA και στον Kαναδά σε κέντρα τις
ελληνικής διασποράς και καφεθέατρα ως stand up co-
median (νέο τότε είδος, που μετέπειτα το εισήγαγε
στην Ελλάδα), ως ηθοποιός σε underground παραστά-
σεις και παράλληλα ως συγγραφέας σατιρικών κειμέ-
νων. Επίσης συνεργάστηκει για χρόνια με το περιοδικό
«Playboy», την εφημερίδα «Daily Worker», το «Village»
και το «On the double». Στο Σικάγο παντρεύτηκε τη γυ-
ναίκα του, Χαρίκλεια, 

Το 1974 επιστρέφει στην Ελλάδα και αρχίζει να εμ-
φανίζεται στις μπουάτ της Πλάκας και νυχτερινά κέν-
τρα. Παράλληλα ως μουσικός κυκλοφόρησε μια σειρά

σατιρικούς δίσκους και πρωταγωνίστησε στο θέατρο,
σε κινηματογραφικές ταινίες και στην τηλεόραση, 

Ήταν πατέρας τριών παιδιών και τα τελευταία χρό-
νια ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριο-
ποήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί
δημοτικός σύμβουλος στην Καλαμαριά. 

Ο Χάρρυ Κλυν υπήρξε πολυτάλαντος, με συνεχή
στιχουργηκή και συγγραφική δραστηριότητα αλλά και
επηρεασμένος από τον ζωγράφο πατέρα του, δημι-
ούργησε πολλά έργα ζωγραφικής, τόσο με τον κλασικό
τρόπο όσο και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή. 

Στα τελευταία ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό
καροτσάκι και αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προ-
βλήματα. Ύστερα από μια κρίση μεταφέρθηκε στο νο-
σοκομείο όπου κατέληξε. 

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη 25 Μάη στον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά. 

Πέθανε ο Χάρρυ Κλυνν

― Για λέγε τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Πώς λες να την ονομάσουμε τη FYROM; 
― Τί να σου πω; Εγώ το σκέφτομα ακόμα. Εσύ τι λες; 
― Κι εγώ το σκέφτομαι. Είναι όντως δίλημμα, όμως πρέπει να συμφωνήσουμε. 
Έπεσε για λίγο σιώπη και μετά ανέκραξαν και οι δύο με μια φωνή: 

ΝΑΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! !  
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Ένα χρόνο περίπου μετά την επιβολή της δικτατορίας
στην Ελλάδα και το ταξίδι του Δημοσθένη στο Παρίσι,
καμιά αναλαμπή, κανένα ξάνοιγμα δεν διακρίνεται
στον ορίζοντα, καμιά ελπίδα για αλλαγή του καθεστώ-
τος. Την αγωνία του για την κατάσταση στην πατρίδα,
επιτείνει η ανησυχία του για την Καλυψώ που αναπνέει
το μολυσμένο αέρα της Αθήνας, τη δηλητηριώδη ατμό-
σφαιρα του φασισμού και τον πνίγουν χιλιάδες ερω-
τηματικά… 

Στο Παρίσι ζει πληθώρα Ελλήνων.
Ανώνυμοι και επώνυμοι, πρόσφυγες,
εργαζόμενοι, διανοούμενοι, φοιτη-
τές, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες,
παλιοί και πρόσφατοι πολιτικοί εξό-
ριστοι, μοχθούν για την επιβίωση και
την πτώση της δικτατορίας. Ένας απ`
αυτούς είναι και ο Δημοσθένης…
Από πολλούς μήνες έχει αρχίσει να
καταγράφει συστηματικά σκέψεις,
στοχασμούς, τα κυριότερα γεγονότα,
και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να
συμπληρώνει και να συμβουλεύεται
τις σημειώσεις του.

«…Ο Μάης του εξήντα οχτώ, δεν
υπήρξε κεραυνός σε ξάστερο ουρανό
αλλά ώριμο τέκνο της διεθνούς συγ-
κυρίας, του ιμπεριαλισμού, του αποι-
κιοκρατικού παρελθόντος, της απο-
στεωμένης γραφειοκρατικής καπιτα-
λιστικής, πατριαρχικής κοινωνίας της
Γαλλίας. Είναι ένα από τα ξεσπάσματα της δεκαετίας
του εξήντα, σε μια περίοδο όπου φυσά άνεμος αντι-
πολεμικής διαμαρτυρίας, αντίστασης, διεκδικήσεων,
κοινωνικών αναταραχών και αλλαγών, απ` άκρη σ` άκρη
του παλιού και του νέου κόσμου. Αντιαποικιακοί, αν-
τιιμπεριαλιστικοί, αντιμοναρχικοί απελευθερωτικοί
αγώνες, οδηγούν χώρες της Αφρικής και της Ασίας
στην ανεξαρτησία. Ανάμεσά τους και η πρώην αποικία
της Γαλλίας, η Αλγερία. Κραυγές διαμαρτυρίας ξεση-
κώνουν τους λαούς και τους κατεβάζουν στους δρό-
μους, τα στάδια, τα εργοστάσια, τα πανεπιστήμια της
Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής. Αντιπολεμικά κι-
νήματα για τερματισμό του πολέμου στο Βιετνάμ και
της ιμπεριαλιστικής πολιτικής των ΗΠΑ, διαμαρτυρίες
κατά των φυλετικών διακρίσεων, για κοινωνική δικαιο-
σύνη και αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων
προς όφελος της εργατικής τάξης, τραντάζουν την
πανίσχυρη χώρα. Τα πανεπιστήμια της ανατολικής και
της δυτικής ακτής της υπερδύναμης βρίσκονται σε
αναβρασμό, όπως και αυτά του Βελγίου, της Βρετα-
νίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας. Κυριαρχεί ένα πνεύμα
αντιπολεμικό, αντιαυταρχικό, αντιγραφειοκρατικό.
Ταυτόχρονα ξεσπούν βρώμικοι πόλεμοι. 

Εξεγέρσεις εργαζόμενων, φοιτητών, εξαθλιωμένων
καταστέλλονται απάνθρωπα, λαοί οδηγούνται σε νέες
μορφές υποδούλωσης. Πάνω από μια δεκαετία διαρκεί
η επαναστατική έξαρση, ο ξεσηκωμός σ` ολόκληρο τον
πλανήτη. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ, οι δολοφονίες των

Τσε Γκουεβάρα, Τζών και Ρόμπερτ Κένεντυ, του Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ, η αντικομουνιστική υστερία στις ΗΠΑ, ο
απόηχος και οι συνέπειες του Πολέμου των Έξι Ημερών,
της κατάληψης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της Λωρί-
δας της Γάζας, της Δυτικής όχθης και των Υψιπέδων
του Γκολάν από το Ισραήλ, η αιματηρή καταστολή των
διεκδικήσεων των λαών του Μεξικό και της Αργεντινής,
η επιβολή φασιστικής δικτατορίας στην Ελλάδα, αρα-
κουνούν την κοινή γνώμη…» 

Οι ημέρες και τα βράδια του Έλ-
ληνα νομικού στη διάρκεια το Γαλλι-
κού Μάη, κυλούν πλέον στα αμφιθέ-
ατρα των Πανεπιστημίων και τα Θέ-
ατρα που έχουν μετατραπεί σε φοι-
τητικό-λαϊκό βήμα, στις υπό κατάλη-
ψη Σχολές, το Ελληνικό Σπίτι της πα-
νεπιστημιούπολης, σε εργοστάσια,
στα καφενεία του Καρτιέ Λατέν,
στους δρόμους. Οι ξεσηκωμένοι,
φτιάχνουν οδοφράγματα με δέντρα,
ξηλωμένα καθίσματα, αναποδογυρι-
σμένα αυτοκίνητα, εγκαταλειμμένα
ποδήλατα, σκουπιδοτενεκέδες, σο-
μιέδες και στρώματα. Ξηλώνουν πέ-
τρες από τους πεζόδρομους, σηκώ-
νουν καδρόνια από οικοδομές και
επιτίθενται ή αντιστέκονται με άδεια
χέρια στη μανία των γκλομπς, στις
κλωτσιές, τα ποδοπατήματα και τις
σφαίρες των ειδικών δυνάμεων κα-

ταστολής, στις μάνικες των πυροσβεστών, τους ξυ-
λοδαρμούς των ασφαλιτών με πολιτικά. Στα γεγονότα
του Μάη, υπήρξαν εκατοντάδες τραυματίες και ανε-
ξακρίβωτος αριθμός νεκρών. Γίνονται χιλιάδες συλ-
λήψεις. Οι νέοι τρέχουν στους δρόμους αγκαλιασμένοι
με υψωμένες γροθιές και σημαίες, κοπελιές ανεβα-
σμένες στους ώμους, τραγουδώντας ελληνικά και τρα-
γούδια του παγκόσμιου επαναστατικού ρεπερτορίου.
Συνθήματα ελληνικά, γαλλικά, γραμμένα πολλά σε διά-
φορες ξένες γλώσσες, χιουμοριστικά, επαναστατικά,
σαρκαστικά, ουτοπικά, ρεαλιστικά και υπερρεαλιστικά,
δίνουν υποσχέσεις, γροθιές στο στομάχι, αγγίζουν τις
καρδιές, απειλούν, βρίζουν, σκορπούν όνειρα, εξά-
πτουν τη φαντασία. 

«Επισκεφθείτε την Ελλάδα. Κρουαζιέρες Αίγινα,
Λέρος, Γυάρος. Βαριά τανκς, ελαφροί μισθοί», γράφει
δίπλα από μια στολή αξιωματικού, πηλήκιο με αγκυ-
λωτό σταυρό, πιστόλι και γκλομπ, το πλακάτ που ση-
κώνει ο Δημοσθένης. Παράθυρα ανοίγουν διάπλατα
και γελαστοί πολίτες τους επευφημούν, φοβισμένα
πρόσωπα μισοκλείνουν ή αμπαρώνουν πόρτες. Μόνος
ή με συντρόφους, γράφει στους τοίχους, τις πόρτες,
τα αγάλματα, το Μετρό, τα αυτοκίνητα, τις εκκλησίες,
συνθήματα που αγαπήθηκαν, έγιναν παγκόσμια γνωστά
κι έμειναν στα ντοκουμέντα της ιστορίας. 

«Απαγορεύεται το απαγορεύεται. Να `στε ρεαλι-
στές, απαιτήστε το αδύνατο. 

Δεν θα αξιώσουμε τίποτα, δεν θα ζητήσουμε τίποτα.

Ο Γαλλικός Μάης 1968 
Απόσπασμα από το μυθιστόρημα Φάλτσο η Πορεία της Κυριακής Γεροζήση 



Θα κατακτήσουμε, θα καταλάβουμε. 
Ούτε θεός, ούτε αφέντης! Το αφεντικό σ` έχει

ανάγκη, δεν το έχεις εσύ. 
Το δικαίωμα στη ζωή δεν το ζητιανεύεις, το κατα-

κτάς. 
Ο παιδαγωγός χρειάζεται να είναι και ο ίδιος μορ-

φωμένος. 
Αγοράζουν την ευτυχία σου, κλέψ' την. Η ποίηση

βρίσκεται στους δρόμους…»
Κάποια μέρα ή νύχτα ήταν; δεν θυμάται πια, ο Δη-

μοσθένης τα τσούγκρισε με την παρέα του όταν προ-
τάθηκαν τα συνθήματα, «Ζήτω ο βιασμός και οι κακο-
ποιήσεις. Το αλκοόλ σκοτώνει, πάρτε LSD»…

«Φαινομενικά και κατά πώς συμφέρει να εμφανί-
ζεται στις άρχουσες τάξεις της Δύσης και τους συνο-
δοιπόρους τους, το κίνημα του Μάη, ξέσπασε αυθόρ-
μητα σαν μια γιορτή, μια έκρηξη φοιτητικής οργής,
χωρίς προκαθορισμένους στόχους» σχολιάζει στο σχε-
δόν γεμάτο από τις παρατηρήσεις του τετράδιο, ο νε-
αρός Έλληνας. 

«Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες σε μεγάλο βαθμό
υπήρξαν μια άρνηση αυτής της κοινωνίας, μια διεκδί-
κηση της θέσης της νεολαίας, της ατομικής ελευθε-
ρίας, του ονείρου, της ευτυχίας, του έρωτα, της ηδο-
νής. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάστηκε με την
πάλη για την ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση της
γυναίκας. Σύντομα οι διεκδικήσεις των φοιτητών και
των διανοούμενων ξεπεράστηκαν από τους στόχους
και τα αιτήματα των εργαζόμενων. Τεράστια πλήθη
των λαϊκών στρωμάτων, γυναικείων κινημάτων, εργα-
τών, αγροτών, υπαλλήλων, μαζί με τα συνδικάτα, παίρ-
νουν την κατάσταση στα χέρια τους, απαιτούν δυνα-
μικά εδώ και τώρα την κατοχύρωση εργατικών δικαιω-
μάτων, μείωση ωραρίων, αύξηση μισθών, βελτίωση
των συνθηκών υγείας, μόρφωσης, εργασίας και ζωής,
μια ριζικά διαφορετική κοινωνία. 

Συνδικάτα και κόμματα της Αριστεράς, καλούν σε
Γενική Απεργία και διαδηλώσεις στις δεκατρείς του
Μάη. Στη μεγαλύτερη μεταπολεμική εργατική κινητο-
ποίηση στη Γαλλία, κατεβαίνει στους δρόμους ένα-
ενάμισι εκατομμύριο λαού. Ανάμεσά τους και πενήντα
χιλιάδες φοιτητές. Καταλαμβάνονται εργοστάσια στην
περιοχή Παρισιού και την επαρχία. Απεργούν σιδηρό-
δρομοι, τράπεζες, καταστήματα, ταχυδρομεία, εργο-
στάσια. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ακυρώνονται, το
Φεστιβάλ των Καννών διακόπτει τις εργασίες του. Τα
μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες και ιδιωτικές υπη-
ρεσίες νεκρώνουν. Μέσα σε πέντε ημέρες, ο αριθμός
των απεργών ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια». 

«Όλα είναι δυνατά», βροντοφωνεί ακολουθώντας
τα πλήθη των εργαζόμενων, επαναλαμβάνοντας ένα
επαναστατικό σύνθημα της Γενικής Απεργίας του 1936.
Το καθεστώς παραλύει. Ο Δημοσθένης ανοίγει νέο
σημειωματάριο. 

«Στις 29 του μήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Σαρλ ντε Γκωλ επισκέπτεται μυστικά τη Γαλλική στρα-
τιωτική βάση στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας,
όπου συναντά τον Γάλλο στρατηγό Μασί και δέχεται
τη διαβεβαίωση ότι ο στρατός θα βρίσκεται στο πλευρό
του. Περνά από τη Μυλούζη, συνομιλεί με τους αρχη-
γούς των ενόπλων δυνάμεων και επιστρέφει αποφα-

σισμένος για όλα. Τεθωρακισμένα και στρατός κυκλώ-
νουν το Παρίσι, δίνουν χαστούκι και λεκιάζουν τον
κόκκινο σκούφο της Μαριάννας. Δεν θα `ναι ούτε το
πρώτο, ούτε το τελευταίο ράπισμα. Την επόμενη ημέ-
ρα, η αστική τάξη παραμερίζει τις αντιθέσεις της, εκα-
τοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές του ντε Γκωλ κατα-
κλύζουν τους δρόμους. Τα συνδικάτα αποδέχονται το
τέλος την Γενική Απεργίας, την αποκατάσταση της τά-
ξης και την προκήρυξη εκλογών.» 

Το βλέμμα του έχει βουρκώσει. Έντονες ρυτίδες
αυλακώνουν το μέτωπό του όταν προσθέτει τις τελευ-
ταίες αράδες. 

«Παρόλα τα συνθήματα για σοσιαλισμό και ανατρο-
πή του κοινωνικού συστήματος, το Μάη του εξήντα
οχτώ δεν υπήρξε οργανωμένος στόχος κατάκτησης
της λαϊκής εξουσίας, η οποία έμεινε απραγματοποίητο
όνειρο. Η κοινωνική επανάσταση στη Γαλλία και την
Δυτική Ευρώπη αποτράπηκε.» 

Όπως πολλοί νέοι και αρκετά μεγαλύτεροι, είχε τα-
λαντευθεί και ο Έλληνας αγωνιστής για ένα διάστημα
ανάμεσα στα διάφορα ιδεολογικά ρεύματα της επο-
χής... Όταν οι πλατιές εργατικές κινητοποιήσεις ξεπέ-
ρασαν τις ασαφείς, περιορισμένες φοιτητικές διεκδι-
κήσεις, ο Δημοσθένης βρήκε τη θέση του. Έκλαψε από
χαρά για τις επιτυχίες των εργαζόμενων που οδήγησαν
σε ουσιαστικές κοινωνικοοικονομικές κατακτήσεις κι
έχυσε μαύρο δάκρυ όταν οι εκλογές έφεραν και πάλι
στη εξουσία, έστω για λίγο, τον Κάρολο ντε Γκωλ και
εδραίωσαν το καπιταλιστικό, αστικό καθεστώς. 

Τέλειωσε όμως έτσι άδοξα ο ξεσηκωμός, όπως επι-
θυμεί να γίνει αποδεκτό το δυτικό κατεστημένο; Κι αν
αυτή είναι η αλήθεια, γιατί δαιμονοποιείται αυτός ο
αγώνας και τέσσερις δεκαετίες μετά το Γαλλικό Μάη,
ο πρόεδρος της Γαλλικής δημοκρατίας, μέγας υπο-
στηρικτής του υπερφιλελευθερισμού και του άγριου
καπιταλισμού, βιάζεται «να ξεμπερδεύει με το Μάη
του εξήντα οχτώ;»

Πολλά χρόνια μετά το 1968, σε μια συζήτηση με το
Χαρίλαο Χατζηστεργίου, τον πατέρα της Καλυψώς, ο
Δημοσθένης Βαγενάς, θα καταθέσει τη δική του άπο-
ψη για εκείνα τα γεγονότα. 

«Ο Γαλλικός Μάης δεν ήταν μια εφηβική αταξία,
μια ανώδυνη ίωση που πέρασε και ξεχάστηκε. Υπήρξε
από τα πράγματα ένα ορόσημο με τις υπερβολές και
τα θετικά του. Έβγαλε από το λήθαργο ένα μέρος του
γαλλικού λαού, είχε επιπτώσεις στην Τέχνη και την
καθημερινότητα, έδωσε νέα ώθηση στη χειραφέτηση
της γυναίκας, άλλαξε τις σχέσεις μεταξύ των γενεών
και των φύλων, οδήγησε σε κοινωνικές κατακτήσεις,
αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μείωση του ορίου
ηλικίας για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, συν-
δικαλιστικές ελευθερίες στα εργοστάσια και σύσταση
εργοστασιακών επιτροπών των συνδικάτων τις οποίες
με λύσσα οι κατοπινές κυβερνήσεις της Γαλλίας και
οι ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοπεδώνουν.
Ο Μάης είναι ένα ορόσημο, δεν ήταν όμως μια επα-
νάσταση. Ο καπιταλισμός δεν είχε φάει τα ψωμιά του
και η εγκληματική φύση του, θα συνεχίζει να ταλανίζει
την ανθρωπότητα, ώ σπου να τον αποτινάξει.» 

Κυριακή Γεροζήση
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Ο ήλιος μπροστά της

Ο ήλιος μια χύτρα χρυσή 
βράζει στον ουρανό 

ο ήλιος ένα φουσκωμένο λεμόνι 
ιδρώνει  στο κενό 

εξαπολύει φλόγες λευκές 
αέναων κβάντα 

γελά στους αχνιστούς δρόμους 

ο ήλιος φλεγόμενη μπάλα κατρακυλά 
στις ανθηρές πολιτείες 

βλέπει την αλήθεια σου γυμνή να λάμπει 

ώσπου κουρασμένος κατεβαίνει μπροστά σου 
και σβήνει 

Μικρή αγγελία

Ζητείται απεγνωσμένα 

πωλητής ευτυχισμένων στιγμών 
πωλητής ψηγμάτων ονείρου 

αλιευτής ναυαγισμένων ερώτων 

καταλύτης αδιαφορίας 
εμπρηστής απραξίας 

επιταχυντής αισθημάτων 
πυρπολητής συνειδήσεων 

Κώστας Υφαντής 

Επίθετα 

Της Βιθυνίας σπάρτο μοσχοβόλο 
Διαμάντι μαλθακό της προδοσίας 

Άλκιμε δονητή της εξουσίας 
Ιδανικό της Κύπριδας εγγόνι 

Ιπτάμενε γραφιά της Ιρλανδίας 
Χλωμέ αναβάτη ικεσίας 

Στρατιώτη σφριγηλέ του Ταϋγέτου 
Γαλάζιε δαίμονα των κίτρων 
Πανύψηλε αθλητή ωκεανών 

Ολύμπιε θρόνε της παρθένου 
Μιγάδα αίλουρε ορχήστρας 

Άγαλμα αιμοφόρο της αργίλου 
Αγγελική μιμόζα του Μανχάτταν 

Ηδονική μαινάδα της εστίας 
Σαύρα λαμέ της απληστίας 
Γυμνή σοφία της μνηστείας 

Όλβια πύλη της αβύσσου 
Μύστη σοφέ των Ιλισίων 

Γύψινο θέλγητρο του πάθους 
Βουνίσια στύση φονικού 

Άγγελοι της στοάς των Εκβατάνων 
–Δεν θέλω κάτι να σας πω. 

–Ούτε ν’ ακούσω. 
Μυστήριο βάπτισης τελώ 

με ονόματα - επίθετα της μνήμης. 

Κώστας Ευαγγελάτος
(Από την συλλογή Εγκάρσια Πτήση) 
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Αγνάντι σ’ έχω! Πανάρχαιη σκιά 
που γαλανίζει, 

εκεί που αναδεύουνε τα σήμαντρα 
του δειλινού οι μαστόροι! 

Κ’ είπα: 
στης Παναγιάς το περιβόλι 

ποια καμπάνα δε χτυπάει 
και κάνει τους αγγέλους να τραγουδούν; 

Κρυφά κι ανάκρυφα 
και με το δάκρυ της ανάμνησης 

γραμμένο το ’χω στην ψυχή μου 
“δεν ζέχνω”, 

αηδόνι στέλνω έμπιστο 
να σου το αναγγείλω. 

Ανθίσατε αμπελώνες 
θάμνοι της χαμογής 

ανθίσατε! 
–Θάρθουν ποιμένες 

–Αη μετανάστες κήρυκες. 
–Τραγουδιστάδες του καλού καιρού 

να βάλουνε το δίκιο σου 
στα χείλη τους. 

–Να σηκωθεί ψηλά ο χαιρετισμός 
σε μακρινή αυγή 

μια σπιθαμη της λευτεριάς το μπόι. 

Κόρη προγονική 
πάνω στα χρώματα των εποχών 

που φεύγουν, πολυαίωνα χέρια 
δωρικά σπείραν την τέφρα σου, 

νοσταλγικά καράβια την πάνε 
και την φέρνουνε σ’ αλαργινές στεριές. 

Άκου τον όρθρο των κορυδαλλών 
που σ’ εγκαλούν 

κι απ’ την αχλύ ενός απόμακρου ορίζοντα, 
έλα να στεφανώσεις τα χρυσά 

παιδιά της Οικουμένης. 

ΚΥΠΡΟΣ 

Αντώνης Γιαννόπουλος 

Κλειστό παράθυρο 

Κλείσε το παράθυρο να μη μπαίνει ο ήλιος τους·
καλύτερα μονάχος στο σκοτάδι, 

να μην ακούγεται η φωνή κανενός.
Η ύπαρξή σου αγκαλιασμένη στους νεκρούς

τοίχους.

Κλείσε το παράθυρο, 
να μη μπαίνει ο ήχος.

Μαντάλωσε τη σιωπή στην έρημη κάμαρα· 
περιττεύουν οι ανόητες φωνές.

Κλείσε τον εαυτό σου στους τέσσερις τοίχους· 
τραγούδα το ωραίο δίχως συμβιβασμούς· 

χόρεψε το χορό μιας πικρής ευτυχίας·
πνίξε στη μοναξιά σου το λυγμό.

Κι όταν σάλπιγγα αντάρτισσα σαλπίσει, 
γίνου κύτταρο, στο σώμα, 

της μεγάλης του καινούργιου 
στρατιάς.

Παναγιώτης Καραβασίλης  
Απο «Τα Μπεκερέλ» (1986) 
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Άνοιξη

Έστω 
κι αν λαβωμένη βαριά, 

πόσο γλυκό το θαμποχάραμα 
σαν οργιάζ’ η Άνοιξη 

στη χλωροφύλλη, 
γιορτάζοντας τη γέννηση 

των χρωμάτων, 
να βάψει κι ο Ουρανός 

τη θάλασσα 
σαν τα μάτια του. 

Σύρε κι εσύ, στερνή φορά, 
τον κυκλικό χορό 
της αιωνιότητας. 

Άντεξε 
μιαν Άνοιξη ακόμη. 

Ευγενία Ζωγράφου 

Από «Ένθα κατεπλέομεν»

Να ξυπνήσω 
από το βογγητό της αστραπής 

καθώς γεννάει την φωτιά. 

Να ξυπνήσω 
με μιαν αίσθηση 

πως όλα αυτά ήταν 
διαθέσεις παράλογου ονείρου. 

Και η απουσία 
να λιγοστεύει 

σαν εφιάλτης που βυθίζεται 
στο αινιγματικό σκοτάδι. 

Να ξυπνήσω 

Μαρία Μιστριώτη

Ο Μεγάλος

Κι όχι πως δεν ήταν ο πιο άτιμος, ο πιο
προδότης και ο πιο άπονος! Ήτανε, και το
είχανε παραδεχτεί πια όλοι! 

Μα… ώσπου να καταλάβουνε το βά-
θος του απαίσιου εαυτού του, είχαν δεθεί
τόσο πολύ μαζί, κι είχανε προσυπογράψει
τόσα δικά του «λαϊκά» διαγγέλματα,
που… τώρα πλέον, έπρεπε να διαφυλά-
ξουνε με κάθε τρόπο, τον Μεγάλο! 

Αντώνης Σιμιτζής
(1988) 
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Μονάχος τώρα πια, πήρα την απόφαση και
ξαναβρίσκομαι εδώ, στο μέρος απ’ όπου λά-
τρευες να μετράς τ’ αστέρια, αφού εσύ έφυ-
γες μακριά, με πικρία που δεν πρόλαβες να
ζήσεις –άλλο αν δεν το φανέρωνες ποτέ–
που δεν πρόλαβες να δείς. Λες και σου ’πανε
«κατάρα στη στιγμή που ξεπετάχτηκες» και
η ατυχία, ευτυχισμένη που σε κυρίεψε, κέ-
ρασε σ’ ενα νεογέννητο κορμί ανίατη ασθέ-
νεια. Μετά ήταν που για πρώτη φορά προ-
σπάθησες να την εξηγήσεις, ρωτώντας την μάνα γιατί
χάνεις την πνοή σου και πέφτεις στη γη χωρίς να μπο-
ρείς να ισιωθείς. Εκείνη προς στιγμήν τα ’χανε, προ-
σπαθούσε να τα μπαλώσει λέγοντάς σου «δεν είναι τί-
ποτα, θα γίνεις καλά» μα ήξερε την αλήθεια. Ώσπου
την είδες μια μέρα να κλαίει κρυφά σου και δεν ξανα-
κοιμήθηκες ήσυχα ένα βράδυ, μήτε την ξαναρώτησες
τίποτα πια. Ούτε γιατί συμβαίνει αυτό, ούτε γιατί γελάν
τα παιδιά της γειτονιάς –εκείνα τα κωλόπαιδα– που
δεν σε βοηθούσαν να σηκωθείς, γιατί οι έντονοι σπα-
σμοί σου, τους προκαλούσαν ασταμάτητο γέλιο. Απ’
όποιο μέρος κι αν περνούσες, εκείνα σε πιάνανε στο
κορόϊδεμα, σε περικυκλώναν και σ’ άρχιζαν με τα φυ-
σοκάλαμα «που σε πονά και που σε βαστάει». Μετά το
ξυλοφόρτωμα –μια κι ήσουν ευαίσθητος, δεν σου πή-
γαινε η βία, το ’χες κι αυτό!– και το πέταμα στα σκου-
πίδια, με δάκρυα στα μάτια έτρεχες να κρυφτείς, να
κρύψεις τις πρώτες ντροπές. Απο τότε διακατεχόσουν
από ελπίδα να γνωρίσεις ένα άτομο να μη σε πουλήσει,
παρά να σ’ αγαπήσει μόνο. Έτσι, όπως εσύ, εκείνο.

Γιατί είχες μάθει ν’ αγαπάς και για ν’ αγαπη-
θείς έδινες όλο δικαιώματα, αφορμές. Μα
του κάκου. Έτρεχες μάταια να πιάσεις έστω
για λίγο την παιδικότητα που σου ξέφυγε απ’
τα χέρια στην πρώτη κιόλας ανάσα της ζωής.
Μμμ, Ζωή! Πόσο σου άρεσε αυτή η λέξη!
Όταν βρισκόσουν με παρέα τρελαινόσουν
απο χαρά, συνάμα πέθαινες απ’ τη λύπη. Φο-
βόσουν τα κριτήρια επιλογής των άλλων για
σένα, τι θα κάνουν αν μάθουν για σένα, θα

μείνουν ή θα φύγουν; 
Πιο πολύ σ’ ένοιαζε φυσικά για τις κοπέλες κι όχι

για να σε παινέψω αλλά εδώ που τα λέμε, ήσουν όμορ-
φος. Εκεί πάνω λοιπόν, άρχισε η κατρακύλα. Άρχισες
να μονολογείς πως θα σε σώσει η άσπρη σκόνη, πως
μ’ αυτήν η ζωή σου θα γίνει μαγική κι ήταν που σ’ αγα-
πούσα πολύ για να σου σπάσω το κεφάλι απ’ τα νεύρα
μου. Κάποιοι βρέθηκαν να σου πασάρουν τη δόση. Σ’
έμαθαν να τρυπιέσαι. Κάθε που νύχτωνε και σ’ έπιανε
το ρίγος, τηλεφωνούσες για ραντεβού στο γνωστό μέ-
ρος, μ’ εκείνη την καριόλα που σου πούλαγε έρωτα κι
αγάπη για να γεμίζει την τσέπη της με χρήμα. Έτσι
μπήκε μέσα σου δεύτερος, τρομαχτικότερος ιός, το
μάθαν όλοι οι γειτόνοι στο Μπραχάμι και τάχα κλάψα-
νε. Όταν όμως τους ζήτησες μικρός λίγα λεφτά για
εγχείρηση, δεν έβγαλαν απ’ το πορτοφόλι τους ούτε
δράμι. Τέλος πάντων. Κουράστηκα ρε γαμώτο τόση
ώρα να μετρώ. Τελικά, σε ποιό αστέρι κάθεσαι; 

Χρήστος Δημούλας

Ψάχνοντας ένα αστέρι που χάθηκε

Λόγος κι αντίλογος

Αυτοί
Μετά μανίας επιμένουν πως διαθέτουμε 

Μυαλό κουκούτσι 
Παχύδερμη καρδιά 

Μεγάλα αυτιά για χρήση πολλαπλή 
Και προβοσκίδα για βοσκή 

Επίσης λένε αργοκίνητοι πως είμαστε 
Και ράθυμοι 

Και λίπος έχουμε σε αφθονία… 

Εμείς 
Τους απαντάμε με ανθρώπινη λαλιά 

Πως μιας και επιμένουνε με ζήλο περισσό 
Ας λάβουνε υπόψη τους 
Τα στιβαρά μας πόδια. 

Ελένη Καλαγκιά
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Βιβλίο ψιθύρων

Ιέρεια ήλιων αγέννητης μέρας, 
απρόσκλητο φως άχρωμου κόσμου, 

ορίζοντα ύπνου μορφή ταξιδιών. 

Απάντηση ονείρου νύχτας πνιγμένης, 
αθόρυβου πόθου νερό αγιασμένο, 

ανέπαφη απώλεια πλήκτρων βροχής. 

Γονατισμένη μέθη χορού παγωμένου, 
δειλών πλανητών μετέωρο νεύμα, 
καρφωμένων ήχων εσπέρου αυγή. 

Χάραμα κύκλων άγνωστης πόλης, 
σάρκας λιμάνι λέξης αρχαίας, 

λαβύρινθος πάθους μαιάνδρων τυφλών. 

Δύσβατα χείλη κρύπτης μαρτύρων, 
απόδημο βλέμμα έλξης ντυμένης, 

λαθραίας ανάσας πρόβα σκιάς. 

Ευάλωτος τίτλος άρρητης φλόγας, 
φάσμα σελίδων πυξίδας σπασμένης, 

σμήνους γραμμάτων ανταύγεια χρησμού. 

Απόσταγμα σκόνης δίψας βημάτων, 
κρυμμένων συνόρων πήλινη ρίζα, 
αυλαίας ερήμου πρόβα σιωπής. 

Ψάχνοντας να σε διαβάσω, 
σπίθας όμηρος ιστού εικόνων, 

βρήκα μόνο το εξώφυλλο...  

Γιάννης Τσούτσιας

Ο θάνατος, αυτός ο Τούρκος 

Ο θάνατος, αυτός ο Τούρκος 
μέθυσε ξανά 

με παπαρούνα. 
Στην παραζάλη του 

είδε τον ουρανό 
στη γης 
ανάποδα 

και μες στην κούπα του 
κυνήγησε 

το περιστέρι της ειρήνης. 
Το ’πιασε 

και «κατ’ εξακολούθησιν» 
το βίασε 

ενώ ένας γκάγκστερ σοδομίτης 
το κράταγε απ’ τα φτερά του. 

Γράμμα στον αδερφό μου τον Αλή

Αδερφέ μου Αλή 
μαχμουρλή μου 

ξύπνα. 
Μη σε γελάν  

Δεν είναι το Αιγαίο που σου λείπει. 
Εσύ κ’ εγώ 

είμαστε πνιγμένοι στη στεριά. 
Ας παλέψουμε λοιπόν 

οι δυο μαζί 
— Τούρκος και Ρωμιός — 

μα ο καθένας 
στο δικό του μέρος 

γι’ αυτό το λίγο 
που χρειάζεται 

να νιώσουμε στεριές και θάλασσες 
δικές μας. 

Γιάννης Καραβίδας
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Ο υιός της άμμου 

Πρώτη κραυγή καθώς στον κόσμο βγήκες. 
Στου ήλιου της Ερήμου το φως. 

Γεννημένος όχι για ζωή μα για θάνατο. 
1915 το έτος ήταν, έτος θλιβερό, του ξεριζωμού ο χρόνος. 

Τον πατέρα δεν τον γνώρισες. 
Δύο ώρες έξω απ την Χαρπούτ τσέτες τον σφάξαν, 

μαζί και παππού και αδερφό. 
Και να πορεία των δακρύων,του πόνου του ξεριζωμού. 
Γυναίκες, γερόνδοι και παιδιά τα σπίτια τους αφηνουν, 

των προγόνων την αρχαία γη. 
Δεν θα γυρίσουν. 

Χιλιάδες πόδια φθαρμένα βαδίζουν. Αργά και βασανιστικά. 
Κάθε χιλιόμετρο το βάρος πιο μεγάλο. 

Κάθε βήμα ένας θάνατος μικρός. Προορισμός το Ελ Ζορ, 
το τίποτα, η άβυσσος. 

Είναι διψασμένο θεριό η έρημος, με το αίμα ενός λαού 
την ποτίσαν, μα κήπος δεν θα γίνει. 

Πεινάει. Καταβροχθίζει ζωές και ψυχές. 

Την αδερφή σου ληστές βιάσαν, 
κάτω απ’ των χωροφυλάκων το μοχθηρό βλέμμα. 

Δεν μίλησε ξανά. Δεν φόρεσε νυφικό. 
Πριν ξεψυχήσει και αυτή την μέρα τρίτη. 

Η γιαγιά σου την ημέρα την πέμπτη στο χώμα ξάπλωσε 
και δεν σηκώθηκε ξανα. 

Και να ακόμη βαδίζουν. Κουρέλια, μάτια κουρασμένα, σκελετοί. 
Σε ένα ταξίδι με μόνο νόημα τον θάνατο. 
Και ξάφνου ήρθαν πόνοι, πόνοι τρομεροί. 

Γεννήθηκες σε λάθος εποχή. 
Την άφησαν χάμω με σένα στην τρεμάμενή της αγκαλιά. 

Και εκείνη ψιθύρισε το όνομά σου. 
Χραντ 

Πριν η μέρα τελειώσει εκείνη δεν ήταν ποιά εκεί. 

Κούνια σου η άμμος ήταν. 
Νονά σου η πείνα. 

Και ο κόσμος κακός. Ο ήλιος πύρινος, ο αέρας καυτός. 
Πρόλαβες την μοναξιά να ζήσεις και τον θάνατο να δεις. 

Ούρλιαζες δυνατά και μετά ασθενικά. Ήθελες 
άλλη ζωή να γευτείς. 

Και ήρθε η σιωπή και η νύχτα. 
Η νύχτα οίκτο γεμάτη τα μάτια σου να κλείσει. 

Και τώρα την ιστορία σου κάποιος πρέπει να πει. 

Ιάκωβος Γερακόπουλος
11.3.2018 Μπρατισλάβα 
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Καιρός του φόβου 
των διλημμάτων – των ελλειμάτων 

της κατηφόρας 
καιρός δακρύων – ανθρώπων κρύων 

άγριας μπόρας. 

Καιρός διαβόλων 
καιρός ακρίδων – νεκρών ελπίδων 

του σχοινοβάτη
μικρών ανθρώπων – και άδειων τόπων 

που βγάζει μάτι. 

Καιρός του γκρίζου
των τυμβωρύχων – των σκάρτων ήχων 

σάπιας σανίδας 
καιρός της γέννας – άθλιας πένας 

νεκρός κι ο Μίδας. 

Καιρός του φόβου 
των μνημονίων – γυμνών κρανίων 

καιρός του μπόγια 

αρχαίου φθόνου – του δολοφόνου 
μες στα υπόγεια. 

Καιρός του γκρίζου 
πολλών αγροίκων – ύποπτων οίκων 

και της αράχνης 
πρόστυχε γιάπη – για ποια αγάπη 

είπες πώς ψάχνεις; 

Καιρός διαβόλων 
πλασμάτων δήθεν – έρχοντ’ εκείθεν 

να μας αλώσουν 
δε θέλω άλλους – μικρούς μεγάλους 

για να μας σώσουν. 

Καιρός του φόβου 
καιρός κιβδήλων – κάλπικων φίλων 

και του προδότη 
άγριο μένος – ψάχνει το γένος 

έναν ιππότη. 

Καιρός του φόβου

Σπύρος Ζαχαράτος 

Εικόνα δεύτερη 

Εύθραυστες ερμηνείες που πορεύονται 
στους παράξενους δρόμους 
των χρωματιστών ευκαιριών

των παραδομένων επεισοδίων… 
Στα χαλάσματα κουρνιάζουν 

τα παλιά μας ποιήματα 
αναμένοντας το άξιο χέρι να τα ψαύσει… 

Οι ερμηνείες πορεύονται 
στις αξίες των ίσκιων 

και στης ημέρας τη συνδρομή εκτίθενται 
με τους βαρβάρους χωμένους βαθιά 

στα σεντούκια τους 
να απειλούν τις ήμερες εικόνες 

του ευάλωτου τοπίου.

Εικόνα τρίτη 

Μέρες γεμάτες πεδινά πατήματα 
άσπρων ονείρων 

η τύχη τους μπροστά προβαίνει 
αναδεύοντας τις αδέξιες πατημασιές 

στο χωροχρόνο 
που έσπειραν οι έσχατοι στοχασμοί μας 

την ώρα που οι αγέλαστοι προπομποί μας 
πυρπολούσαν τα πάρκα 

κι ενώ τα πουλιά ορέγονται την πανσπερμία 
των εύφορων κοιλάδων 

με ώτα τα δέντρα ακέραια και γνωστικά 
στις άνομες βουλές μας… 

Ανερεύνητα των ανθρώπων τα 
άκαυτα βάσανα... 

Από «Σκόρπια ποιήματα» 

Σωτήρης Γυφτάκης
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Ρεβέκκα 

Προδομένη πατρίδα από πατρίκιους τύραννους, 
τους πληβείους πατάς σαν σκουπίδια στην άμμο. 
Κι όσους γέννησες δάσκαλους τους  χλευάζεις, 

υψώνοντας τα κουρέλια, που έμειναν χάμω. 

Τι κι αν είπες, κι αν άκουσες, για εξεγέρσεις 
και μάγισσες, στεγνό βάζεις κι απόψε κοστούμι. 

Και σαν άλλοτε δίνεσαι στους αφέντες, 
προδίδεσαι, τρέχεις έντρομη μες στο λαγούμι. 

Η κραυγή μας σιωπή, κυβερνάει η φυγή, 
ένας κόσμος παράδεισος μοιρασμένος για δέκα. 

Κράτησέ με σφικτά, δως μου χίλια φιλιά, 
μη φερθείς και εσύ σαν Ρεβέκκα. 

Τρέχουμε όλοι μας, τρέχουμε, την τιμή σου 
να σώσουμε μα σκοτάδι τα πάντα σκεπάζει. 

Μόνη ελπίδα για τ΄ αύριο, το φρικτό, το μακάβριο, 
το στιλέτο που ακόμα χαράζει. 

Κι αν ο ήλιος ανέτειλε, πίστη μέσα μας έχουμε, 
πως ετούτος ο κόσμος θα αλλάξει. 

Σήκω πάνω μην κάθεσαι, πίσω τ’ άδικο άφησε, 
η αυγή και για μας θα χαράξει. 

Βαγγελιώ Καρακατσάνη
(Ηράκλειο Κρήτης 31-5-2017)

Φυσική αντίσταση

Το παιχνίδι που θέλησες να παίξουμε 
ήτανε ψεύτικο μα επέμενες 
και κάτσαμε στο πράσινο τραπέζι 
κόψαμε και μοίρασες ψεύτικα φύλλα 
τα πήρα γιατ’ είχα θάρρος 
κι έτσι κέρδισες. 

Ξαναπαίξαμε 
μα δεν κέρδισες γιατί έμαθα 
τα φύλλα σου πως είναι ψεύτικα 
και είπα “πάσο”. 

Άκουσέ με 
να με σύρεις στο νερό δεν μπορείς 

αν δε βραχείς. 

Γιάννης Μαντάς

Οι παπαρούνες

Με κόκκινα καπέλα πριγκιπέσσες
Να μην τις πιάνει ο ήλιος
Παράφορες παπαρούνες

Μεθυσμένες κι ερωτευμένες
Με τ’ ανεμόφυλλα
Στο χέρσο ξέφωτο 

Αγκαλιασμένες με ιδαλγούς γιακύνθους 
Χορεύουν το καλαματιανό μαντήλι

Σεινάμενες λυγάμενες
Με μουσικές πουνέντε
Κι ηλιόφιλα ταμπούρλα. 

Αντώνης Π. Αντωνόπουλος
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«Παράξενο μού είναι…» 

Θυμάμαι ’κείνα τ’ αστέρια που λαμπύριζαν μεγαλόπρε-
πα, μέσα στις ροζιασμένες παλάμες των ανθρώπων,
τότε που υπήρχε όραμα κι η ελπίδα θέριευε τ’ όνειρο
που κάλπαζε σαν άττι μιας νικηφόρας ζωής. 

Στις πόλεις και στα χωριά όπου γης, είχαν να κά-
νουν με ’κείνα τ’ αστέρια. Χρυσά, στον φόντο του κί-
τρινου φεγγαριού. Μα και στις τραγιάσκες των παπού-
δων που συνόδευαν τ’ άγια δρεπάνια των αγροτών στο
θέρισμα, στο σφυροκόπημα της πέτρας απ’ τους κτί-
στες οικοδόμους. 

Λαμπύριζαν κι έμοιαζαν με σάλπιγκα αγώνα, με τρα-
γούδι πούχε σαν στόχο ν’ ανοίξει τους δρόμους π’ οδη-
γούσαν έστω στην κουβέντα, να μπορείς να σκέπτεσαι
και να μιλάς για το μέλλον. 

Από το Παρίσι ως την Μόσχα, την Βαρκελώνη, την
Αθήνα, την Αβάνα το Βιετνάμ και την Χιλή ένας κόσμος
ολόκληρος ένιωθε σίγουρος για το αύριο. Κι εμείς οι
νεολαίοι διασχίζαμε τις πλατείες κρατώντας στα χέρια
μας τα κόκκινα γαρύφαλλα των Μπελογιάννηδων, τα
συνθήματα και τα λάβαρα για ν ακουστεί το τραγούδι
της νιότης πέρα ως πέρα, κάνωντας την μέρα να κο-
κινίζει σκορπώντας ελπιδοφόρα μηνύματα. 

«Ακόμη μια άνοιξη, καλλίτερη από την περσινή,
ακόμη μια άνοιξη κι ο κόσμος όλος αλλάζει, αλλάζει.»

Θυμάμαι ’κείνα τα παιδάκια, π’ έγραφαν τ’ ονομά
τους στις ακρομύτες των αστεριών κι ύστερα τ’ άφη-
ναν να ξαναγυρνούν στους ουρανούς της ψυχής τους,
που την γέμιζαν με φως πνίγοντας τους φόβους και
τα σκοτάδια της νύχτας. 

Και τους ανθρώπους –αυτό το μέγα πλήθος– να
κουβεντιάζουν κάθε στιγμή για τις δουλειές τους, να

κάνουν όνειρα να καλοβλέπουν
πάνω από όλα την ζωή.

Υπήρχε μια πραγματικότητα
που ξανοιγόταν σ’ όλα τα μήκη και
πλάτη του πλανήτη μας. Το ψωμί
που μοιράζονταν, το κοινό μέλλον
για όλα και για όλους. Βλέπαν τις
θυσίες τους, τους κόπους τους να
ποιάνουν τόπο κι ένιωθαν ευτυχι-
σμένοι. 

Θυμάμαι… παράξενο μου είναι να μιλώ για τέτοια
πράγματα τώρα που ο πόλεμος συνεχίζει να θερίζει
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, τώρα που οι δυνάμεις του
κέρδους και του πλούτου αγνοούν την ειρήνη, που ρί-
χνουν στο ψαχνό σ’ αυτούς που αγωνίζονται για τα δί-
κια τους. Τώρα πρέπει να μετρώ τους σκοτωμένους
τους τραυματίες, τις καταστροφες, και πιο πολύ τον
φόβο μου που μου τσακίζει το είναι, μου κλείνει τα
μάτια, μου σφραγίζει το στόμα. 

Παράξενο μου είναι… να μιλώ για το μέλον ξανά,
Να σηκώνω συνθήματα ξανά, να παλεύω για ένα καλ-
λίτερο κόσμο όταν αυτόν το κόσμο τον πυροβολλούν
καθημερινά οι άνθρωποι του μίσους. Ωστόσο τίποτε
άλλο δεν απομένει παρά μια τελευταία ελπίδα που κα-
λούμαστε ακόμη και με το αίμα μας να την προστατέ-
ψουμε για να μη χαθεί και φτιάνοντας μια καινούργια
εμπιστοσύνη ν΄ αγωνιστούμε για την αλήθεια της ζωής,
για ένα άλλο κόσμο της αγάπης, της ειρήνης της κοι-
νωνικής προόδου, μιας νέας σοσιαλιστικής Πατρίδας
στα πλαίσια ενός καλλίτερου κόσμου. 

Γεράσιμος Μ. Λυμπεράτος

Χωρίς αντίσταση 

Νυσταλέε καπετάνιε 
το τιμόνι πέφτει βαρύ 

στ' αδύναμά σου χέρια. 
Δε σ’ εμπιστεύομαι 

τάχθηκες «Θερμοπύλες να φυλάττεις» 
και τις παρέδωσες αμαχητί. 

Δε βλέπεις πως μας βουλιάζεις: 
Αστό κάτω το τιμόνι... 

Μας έπνιξες… 

Το μόνο στολίδι 

Άραγε θ’ ανθίσ’ η μικρή μας μυγδαλιά; 
Η μεγάλη μας κάηκε πέρσυ 

μόλις φόρεσε τ’ άσπρο της νυφικό 
Την έκαψ’ ο χιονιάς κι η παγωνιά 
Θ’ ανθίσει άραγε; Κι αν θ’ ανθίσει 

θ’ αντέξει στη βαρυχειμωνιά; 
Βόηθα Παναγιά μη μας μαραθεί 

είναι το μόνο στολίδι 
στον κήπο μας. 

Γιάννης Κ. Τσώλης
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Νέα Τάξη
«Άλλοι πάτησαν πάνω μου για να περάσουν» 

(Τ. Λειβαδίτης)

Γραφειοκράτες 
κόλακες ύπουλοι 
κι ανεμοδούρια 
από το σκότος 

με το σκότος για όπλο 
πέρασαν απ’ τη γραμμή 

αμύνης 
αθόρυβα πατώντας 

πάνω απ’ της καρδιάς μου 
το θερμοκήπιο 

κι έγιναν άρχοντες 
κι έβαλαν το σκοτάδι 

στο εικονοστάσι. 

Αν μη τι άλλο

Αν μη τι άλλο 
τη θάλασσα τη γνώρισες 

τα δέντρα με τη φυλλωσιά τους 
σε φιλοξένησαν 

αν μη τι άλλο 
ήπιες κρασί σε μυστικά 

κελάρια 
κι ανατρανώθηκες 

αν μη τι άλλο 
πρόλαβες τον έρωτα 

πριν φύγεις 
το πάθος της ζωής 

με τη σκληρή του μοίρα 
σε συνεπήρε 
αν μη τι άλλο 

το δάκρυ σου έκανες 
λόγο. 

Γιάννης Παπαοικονόμου 

PRIVE

Στους μυστικούς μου δρόμους 
με νόμους κι αστυνόμους 

να πορευτώ δε θέλω 
και να χαρώ δεν ξέρω, 

δεν το μπορώ! 
Στα σκοτεινά κανάλια 

μ’ αγίους και μανουάλια 
να κολυμπώ δεν ξέρω 
και να σωθώ δε θέλω, 

δεν το μπορώ! 
Prive η φυλακή μου, 

σημαία ένα βρακί μου! 
Σα δένδρο δίχως κλώνους 

γόνους και απογόνους, 
προσωπική ξευτίλα! 
Σε μια δημοκρατία 

μασκέ τρομοκρατία, 
«ζήτω» να πω δε θέλω, 
να προσκυνώ δεν ξέρω 

δεν το μπορώ! 

Ηλέκτρα Στρατωνίου
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Από «Οι αιρετοί» 

Οι συνάδελφοι 
δε μιλούν… 

τα πρόσωπα μόνο 
διαμαρτύρονται 

βουβά, 
με βλέμμα 

που πηγαινοέρχεται 
αγανακτισμένο, 

σκουντουφλώντας 
σε τοίχους, 

σκοτάδι 
και «τοίχους»… 

Μια παγίδα η ζωή 
και μας στέρησε 
βάναυσα το φως 

Μαργαρίτα Φρονιμάδη - Ματάτση
7/5/96 

Στις ατραπούς της σιωπής

Μνήμες, 
οι ψίθυροι των κογχυλιών, 

στην κόψη του κυματισμού, 

Στο τέλος της διαδρομής 
οι παφλασμοί 

συμπαντικές δονήσεις. 

Κι η σμαραγδένια όψη, 
που αντανακλάται ο βυθός 

διάπυρη αλήθεια. 

Εδώ, 
στις ατραπούς της σιωπής 
ριζώνουν τα σημάδια μας, 

κτερίσματα στο χρόνο. 

Αικατερίνη Αλυσανδράτου
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Η ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ 

―Μάνα σου λέω δεν μπορώ τους 
Τούρκους να υποφέρω (δουλεύω)! 

Δεν ημπορώ δεν δύναμαι, εμάλιασ΄ η καρδιά μου 
Θα πάρω το ντουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης! 
Να κατοικήσω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες 

νάχω τους λόγγους συντροφιά, με τα θεριά κουβέντα 
νάχω τα χιόνια για σκεπή, τους βράχους για κρεβάτι, 

νάχω με τα κλεφτόπουλα καθημερινό λημέρι. 
Θα φύγω μάνα, και μη κλαις, μον’ δόμου την ευχή σου 

κι ευχήσου με μανούλα μου
τούρκους πολλούς να σφάξω 

και φύτεψε τριανταφυλλιά και μαύρο καρυοφύλι 
Και πότιζέ το ζάχαρη και πότιζέ το μόσκο 

κι όσο π΄ ανθίζουν μάνα μου, και βγάνουνε λουλούδια, 
η …κόρη σου (ο γιός σου) δεν απέθανε 

και πολεμάει τους τούρκους! 
Κι αν έλθη μέρα θλιβερή, μέρα φαρμακωμένη, 

και μαραθούν τα δυό μαζί, και πέσουν τα λουλούδια, 
τότε κι εγώ θα λαβωθώ, τα μαύρα να φορέσης! 

―Τι είναι τούτα τα λόγια; Τούτο το κλέφτικο τρα-
γούδι που μου λες κόρη μου; Τι νόημα έχει; Αυτό λέει
για γιό, κι όχι για κόρη, όπως εσύ το λες! Λέει «τους
τούρκους να δουλεύω» κι όχι «τους τούρκους να υπο-
φέρω». Το τραγουδούσε κι ο δόλιος ο πατέρας σου σαν
ήτανε πρωτοκαπετάνιος, πριν σκοτωθεί στη μάχη του
Αγριλιού, με τους τουρκαλβανούς εχθρούς μας, πριν
τρία χρόνια. Πριν του κόψουνε το κεφάλι για να το πάνε
«πεσκέσι» στον μπέη της Αρκαδιάς (Κυπαρισίας), για να
εισπράξουνε τα λύτρα της επικήρυξής του! 

―Μάνα με είχε μοναχοθυγατέρα ο πατέρας μου ο
πρωτοκαπετάνιος. Με μεγάλωσε μαζί του, σαν κλε-
φτόπουλο. Από 8-9 χρονών με εκπαίδευε στο σπαθί
και στο ντουφέκι! Και μου τόχει πει: «Αν σκοτωθώ, μην
με κλάψεις! Παρά να ντυθείς αντρίκια! Και να πας να
γίνεις κλεφτόπουλο πάνω στα βουνά και τα καταράχια,
όπως εγώ! Να μπεις σε μάχες με τούρκους και τουρ-
καλβανούς και εκεί να εκδικηθείς τον θάνατό μου!
Τον θάνατο τόσων παλληκαριών, που πολεμάνε για
λευτεριά! Τον θάνατο τόσων ραγιάδων, αδικοσκοτω-
μένων. Να πολεμήσεις ενάντια στη σκλαβιά και στο
ραγιαδισμό μας! Κι έτσι φοβούνται κ΄ οι τούρκοι μα κι
κοτσαμπάσηδες. Και δεν κάνουνε στο λαό μας, ότι θα
κάνανε αν δεν υπήρχαμε εμείς, οι Κλέφτες και οι Αρ-
ματωλοί». 

Αυτά είπε η Διαμαντούλα, 12 χρονών κοριτσόπουλο
στην μάνα της. Κι αμέσως ντύθηκε παλληκαρόπουλο,
μ΄ αντρίκια φορεσιά! Πήρε και τ΄ άρματα του παππού
της, που ήτανε κι αυτός κλεφταρματωλός, λαβωμένος
βαριά σε μάχη, πούχε ξεψυχήσει στο λημέρι τους, σαν
τον κουβάλησαν εκεί οι σύντροφοί του. Έτσι ντυμένη
κι αρματωμένη πήρε τα όρη τα βουνά, να βρει τους
άλλους κλέφτες! Δυο μερόνυχτα περπατούσε πάνω
στα βουνά και τα κορφοβούνια. Στο τέλος τους απάν-
τησε σ΄ ένα λημέρι τους. Εκεί ενώθηκε μαζί τους. Ο
καπετάνιος την ρώτησε: 

―Πως σε λένε εσένα παλληκαρόπουλο; 
―Διαμαντή Αρκαδινό, δηλαδή Κυπαρίσσιο, με λένε

καπετάνιο! 

Αποκρίθηκε αυτή. Κι από τότε
ο Διαμαντής Αρκαδινός - ο Κυπα-
ρίσσιος πρόκοψε όχι μόνο στη μά-
χη και στα γυμνάσια των κλεφτών,
μα και στο τρέξιμο και στο πήδημα
και στο λιθάρι και στο παίξιμο του
σπαθιού! 

Δώδεκα χρόνους πέρασε έτσι
ο Διαμαντής ο Αρκαδινός πάνω
στα κλέφτικα λημέρια, σαν άξιο
παιδί του πρωτοκαπετάνιου πατέ-
ρα της, μα και του ήρωα παππού της! 

Δώδεκα χρόνους πολέμησε την τουρκιά μαζί με
τους άλλους κλέφτες. Δώδεκα χρόνους έδωσαν όλοι
τους ελπίδα για λευτεριά στο σκλαβωμένο λαό μας. 

Μια μέρα όμως Λαμπρή, λιόλουστη της Άνοιξης,
σαν γυμνάζονταν σε μια λάκκα του βουνού τα κλε-
φτόπουλα, πάνω που έριχνε το λιθάρι κι έπαιζε το σπα-
θί, ξεθηλυκώνει το κουμπί του στήθους της κι εφάνηκε
το γυναικείο το στήθος της ολόλαμπρο στις ηλιαχτίδες
μέσα! Έτσι φανερώθηκε το μυστικό της. Το είδε πρώτο
ένα κλεφτόπουλο και την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα! 

Στην αρχή τον απέκρουσε θυμωμένη και με βία η
Διαμάντω, επειδή την ανακάλυψε πρώτος αυτός! Μετά
όμως τον ερωτεύτηκε κι αυτή και γίνανε αχώριστο
ζευγάρι! 

Αυτό μας λέει η λαϊκή παράδοση, η οποία μας πα-
ρέδωσε τελικά και το παρακάτω πανέμορφο Δημοτικό
τραγούδι, για να μένει η ιστορία τούτη στους αιώνες: 

«Ποιος είδε ψάρι στο βουνό και θάλασσα σπαρμένη; 
ποιος είδε κόρην όμορφη στα κλέφτικα ντυμένη; 

Δώδεκα χρό- γειά σου Αρκαδιανή, 
δώδεκα χρόνους έκαμε στα κλέφτικα ντυμένη 

Αρκαδιανή καυμένη 
κανείς δεν την εγνώ- κόρη Αρκαδιανή 

κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν η Διαμάντω. 
Και μιαν ημέρα μια γιορτή, και μιαν Λαμπρήν ημέρα, 

βγήκαν να παίξουν το σπαθί, να ρίξουν το λιθάρι. 
Κι όπως έπαίζαν το σπαθί, κι έριχναν το λιθάρι, 

της κόρης από το ζόρι της κι από τη λεβεντιά της 
ξεθηλυκώθη το κουμπί κι εφάνη ό,τι εφάνη, 

τότες ο γήλιος έλαμψε και το φεγγάρι αστράφτει. 
Άλλος το είπε μάλαμα κι άλλος το λέει ασήμι, 

κι ένα μικρό κλεφτόπουλο, το βλέπει και γελάει. 
―Δεν είναι κείνο μάλαμα, στάθηκε και τους λέει; 

Τι έχεις, μωρέ κλεφτόπουλο κι όλο γελάς με μένα; 
―Είδα τον γή - γειά σου Αρκαδιανή, 

είδα τον γήλιο πούλαμψε, της λέει και γελάει. 
―Σώπα μωρέ κλεφτόπουλο και μην το μαρτυρήσεις, 

και θα σε πάρω ψυχογιό, βαριά θα σε πλουτίσω 
―Εγώ δεν θε - κόρη Αρκαδιανή, 

εγώ δεν θέλω ψυχογυιός, βαριά για να πλουτίσω 
για να βαστώ το δαμασκί και το χρυσό ντουφέκι, 
μόν’ θέλω σε γυναίκα μου και να με πάρης άντρα. 
Και τόνε πιάνει απ΄ τα μαλλιά και τόνε ρίχνει κάτω 

―Άσε με κό - κόρη Αρκαδιανή, 
άσε με κόρη απ΄ τα μαλλιά, και πιάσε με απ΄ το χέρι 
και θα σου γίνω ψυχογυιός. Πιστά θα σε δουλέψω». 

Το ότι γίνανε ζευγάρι αχώριστο το κλεφτόπουλο με
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την κλεφτοπούλα Διαμάντω, μας το μολογάει παρα-
κάτω εν΄άλλο Δημοτικό μας τραγούδι που λέει: 

«Κάτου στα να δασιά πλατάνια 
και στην κρυόβρυση, Διαμαντούλα. 

Κάθονται τρία - να παλληκάρια 
και μια λυγερή η Διαμαντούλα, 
Κάθονται και τρώνε και πίνουν 

και την ερωτούν τη Διαμάντω - και τη ρωτάγαν 
―Διαμαντούλα, τι είσαι τέτοια - τέτοια κίτρινη; 

τόσο κίτρινη Διαμαντούλα; 
―Μην ο ίσκιος σε μαραίνει, μην η κρυόβρυση; 

Διαμαντούλα; 
―Μάϊδε ο ίσκιος με μαραίνει μάϊδε η κρυόβρυση, 
Ένα παλληκάρι με μαραίνει, ένα κλεφτόπουλο»! 

Γιατί το «κλεφτόπουλο» εκείνο, λέει η παράδοση, είχε
πάει με τους Μανιάτες για την άλωση της Ντρομπολι-
τσάς! 

~ ~ ~ • ~ ~ ~ 

ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΠΑΔΕΣ

Στο χωριό, την Σαϊδόνα της Δυτικής Μάνης, όσοι ήτανε
αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου
(Δ.Σ.Π.), μαζί με τις οικογένειές τους είχανε φύγει πά-
νω στα βουνά, τις σπηλιές και τα καταράχια. Εκεί έδι-
ναν τις τελευταίες μάχες απεγνωσμένα, χωρίς πυρο-
μαχικά, τροφές και εφόδια. 

Οι ελάχιστες οικογένειες που έμεναν στο χωριό
τούτο λιμοκτονούσανε! Ζούσανε με το ζόρι. Και τούτο
γιατί και τα ελάχιστα που τους έμειναν, λαδάκι, κο-
τούλες, γίδες και προβατάκια, τους τα άρπαζαν οι πα-
ρακρατικοί ένοπλοι χίτες που τους επισκέφτονταν κά-
θε τόσο, για να τους τρομοκρατήσουν. Ερχόντουσαν
δήθεν για να κάνουν έλεγχο μήπως βρούνε κρυμμένο
εκεί κανένα αντάρτη ή κάποιον τροφοδότη τους. 

Ήτανε ματοβαμμένο έτος του εμφύλιου πολέμου,
στις αρχές του. Συχνά - πυκνά ετούτοι οι χίτες
συγκἐντρωναν όλους τούτους τους λιγοστούς κατοί-
κους στην πλατεία του χωριού, φρουρούμενους, με
βρισιές, με ξυλοδαρμούς, γροθιές, κλωτσιές και σκαμ-
πίλες για να τους τρομοκρατούν, ενώ οι υπόλοιποι από
δαύτους έκαναν δήθεν… έρευνες στα φτωχόσπιτά
τους, για ν΄ αρπάξουν ό,τι εύρισκαν χρήσιμο γι΄ αυτούς,
κύρια υφαντά χειροποίητα στον χωριάτικο αργαλειό.
Όλα όσα άρπαζαν (ζώα, λάδια, υφαντά κ.λπ.) έλεγαν: 

―Κατάσχονται υπέρ της αντιστασιακής οργάνωσης
«Χι»! 

Αν εύρισκαν και κανέναν που τους αντιστεκόταν
με λόγια ή με έργα σ΄ αυτό τους το έργο, τον θεωρού-
σανε ύποπτο για… ανταρσία και τον σκότωναν επιτό-
που! Κι επειδή οι σφαίρες των όπλων τους ήτανε ακρι-
βές, τους σκότωναν με ξύλα, με πέτρες, με γροθιές
και κλωτσιές! 

Εκείνη την μέρα σαν συγκέντρωσαν όλους τους
κατοίκους στο πλάτωμα, μπρος από την εκκλησία, ξε-
χώρισαν ένα παληκαρόπουλο, που τους φάνηκε ύποπτο
και ρώτησαν τον παπά του χωριού που ήτανε μαζί τους: 

―Αυτός εδώ, μας φαίνεται ύποπτος! Λέγε παπά, εί-
ναι αναμιγμένος πουθενά; 

―Όχι τέκνο μου. Πουθενά δεν έχει αναμιχθεί.
Όμως η γλώσσα του κάνει πολλά! Απάντησε τάχα αφε-
λέστατα ο παπάς του χωριού. Τι ήτανε να το πει αυτό
το τελευταίο για την… γλώσσα του; 

Το παληκαρόπουλο αυτό το άρχισαν στην κλωτσο-
πατινάδα αμέσως οι εγκληματίες τούτοι χίτες, τον πή-
ραν και τον εκτέλεσαν, τον σκότωσαν παραπέρα! 

Σαν έφυγαν κι κείνη την ημέρα οι χίτες, όλοι οι κά-
τοικοι της Σαϊδόνας τα έβαλαν με τον παπά τους. 

―Ήταν κουβέντα αυτή που είπε για το παληκαρό-
πουλο; 

―Αυτός το σκότωσε το παιδί! 
―Είναι εγκληματίας παπάς! 
―Πληροφοριοδότης, ρουφιάνος τους είναι! 
―Ξομολογάει τις γριούλες για να μαθαίνει ό,τι ξέ-

ρουν για τους αντάρτες και τις οικογένειές τους, και
ό,τι μαθαίνει τα λέει στους χωροφύλακες και στους
χίτες! 

―Για να μας σκοτώνουν, να μας αρπάζουν, να μας
δέρνουν αλύπητα, να μας ποδοπατούνε! 

Σαν ξεμύτισε απ΄ την εκκλησιά του, ντροπιασμένος
κι ένοχος ο παπάς, άρχισαν όλοι να του φωνάζουν: 

―Ντροπή! 
―Αίσχος! 
―Εσύ σκότωσες το παιδί! 
―Δεν ξαναπατάμε στην εκκλησιά σου! 
Και δεν ξαναπάτησε στην εκκλησιά του κανένας! 
Είδε κι απόειδε και ο παπάς κι έφυγε τρομοκρατη-

μένος κι αυτός απ΄ το χωριό, σαν ένοχος κι εγκλημα-
τίας! 

Έτσι έμεινε… αλειτούργητο το χωριό η Σαϊδόνα
για λίγο καιρό. 

Μέχρι που ήρθε άλλος παπάς εκεί. Ο παπα-Δαμια-
νέας απ΄ του διπλανό χωριό, το Ξεχώρι! 

Αυτός ήτανε το άκρο-αντίθετο του προηγούμενου.
Δημοκράτης. Αγαπητός σε όλους. Σ΄ ένα κήρυγμά του,
τόλμησε και είπε περίπου ότι: 

―Ο Χριστός μας ήτανε ο πρώτος που δίδαξε την
ισότητα όλων μας! Γι΄ αυτό τον εσταύρωσαν! 

Κι η εκκλησιά του ήτανε γιομάτη κάθε φορά. Γιατί
οι Σαϊδονίτες, τούτα τα λόγια του τα μεθερμήνευσαν
πως ο Χριστός μας ήτανε ο πρώτος Κομμουνιστής!
Γιατί κομμουνισμός, ήξεραν πως ερμηνεύεται σαν…
ισότητα! Και πως και οι τώρα κομμουνιστές, επειδή
μάχονται για την ισότητα όλων μας, γι΄ αυτό σκοτώ-
νονται, βασανίζονται, φυλακίζονται, εξορίζονται, γί-
νονται μάρτυρες με ανήκουστα μαρτύρια, απ΄ αυτούς
που θέλουνε για πάντα την ανισότητα στον μάταιο
τούτο κόσμο! 

Μα ο παπα-Δαμιανέας δεν στάθηκε μόνο εκεί. Επει-
δή κατοικούσε στο Δαμιανέικο σπίτι, που ήτανε στη
κορφή της «καλής Στράτας» στο έμπα του χωριού, κι
από εκεί έβλεπε μέχρι κάτω τον δρόμο στην πλαγιά
του βουνού, ποιος ανέβαινε στο χωριό, είπε στο… ποί-
μνιό του: 

―Ακούστε χωριανοί! Κάθε φορά που θα βλέπω από
το παράθυρό μου ν΄ ανεβαίνουνε από ΄κει κάτω για
δω, χίτες, χωροφύλακες ή τρομοκράτες, θα βγαίνω
έξω, θα τρέχω δίπλα στα λαχίδια μου, που βόσκουνε
οι γιδούλες μου και θα φωνάζω: 

«Πρρ κατσικούλες μου, πρρρ γιδούλες μου, που
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φύγατε, που είσαστε;» Αυτό θα το φωνάζω συνέχεια.
Γιατί αυτό θα είναι το σύνθημα ότι έρχεται… επιδρομή
στο χωριό, για να φεύγετε όλοι και να σκορπάτε εδώ
και ΄κει για να γλυτώσετε! 

Κι αυτό γινόταν τακτικά. Κι από τότε σαν έβλεπαν
τον παπά τους να τρέχει στα λαχίδια και να φωνάζει
στις κατσικούλες του «πρρ… γιδούλες μου, πρρρ…
κατσικούλες μου…» οι χωριανοί έφευγαν, σκόρπαγαν
κι έπαιρναν τα μέτρα τους για την… επερχόμενη επι-
δρομή! Αυτό έσωσε πολλούς! 

Μέχρι που ένας χίτης είπε στον παπα-Δαμιανέα μια
μέρα: 

―Τι γίνεται ρε παπά; Κάθε φορά που ερχόμαστε,
εσύ κυνηγάς τις… κατσίκες και τις γίδες σου; 

Από τότε άλλαξε το σύνθημα τούτο. Κι έγινε… οπτι-
κό με μεγάλο καθρέφτη που αντιφέγγιζε συνθηματικά
από του παπά το σπίτι στο μαγαζί του χωριού, κι ακου-
στικό με… το «χαβάνι», το μεταλλικό γουδί, που χτυ-
πούσε σαν καμπανάκι, τάχα πως φτιάχνει… φαγητό! 

Και τους δυο παπάδες τους γνώρισα κι εγώ μετά
25 περίπου χρόνια, που είχανε ησυχάσει τα πράγματα
εν… ειρήνη! Ο παπα-Δαμιανέας, που από την Σαϊδόνα
έλαβε ενορία μεγάλη στο Γύθειο, εξορίστηκε από την
μεγάλη του ενορία αυτή, από ακροδεξιό Δεσπότη, «για-
τί κατηγορήθηκε σαν… κομμουνιστής»! Ήρθε στην
Αθήνα και ιερουργούσε σε εξωκκλήσια ή νεκροταφεία
και αγιασμούς. 

Όσο για τον πρώτο παπά, τον υπαίτιο εκείνου του
εγκλήματος τον γνώρισα στο μαγαζί της Σαϊδόνας συν-
ταξιούχο που έπινε τον… καφέ του. 

Σαν κατάλαβε πως τον κακολογούσαμε ακόμη, μετά
τόσα χρόνια, γύρισε και μας είπε: 

―Μου κάνατε το μεγαλύτερο κακό που μπορού-
σατε! Έτσι μ΄ εκδικηθήκατε! Γιατί τα παιδιά μου που
πήγανε στην Αθήνα για να σπουδάσουνε έγιναν όλα…
κομμουνιστές! Σαν και σας και… καλύτεροι! 

Τίτος Κοκκινέας 

φύγατε, που είσαστε;» Αυτό θα το φωνάζω συνέχεια.
Γιατί αυτό θα είναι το σύνθημα ότι έρχεται… επιδρομή
στο χωριό, για να φεύγετε όλοι και να σκορπάτε εδώ
και ΄κει για να γλυτώσετε! 

Κι αυτό γινόταν τακτικά. Κι από τότε σαν έβλεπαν
τον παπά τους να τρέχει στα λαχίδια και να φωνάζει
στις κατσικούλες του «πρρ… γιδούλες μου, πρρρ…
κατσικούλες μου…» οι χωριανοί έφευγαν, σκόρπαγαν
κι έπαιρναν τα μέτρα τους για την… επερχόμενη επι-
δρομή! Αυτό έσωσε πολλούς! 

Μέχρι που ένας χίτης είπε στον παπα-Δαμιανέα μια
μέρα: 

―Τι γίνεται ρε παπά; Κάθε φορά που ερχόμαστε,
εσύ κυνηγάς τις… κατσίκες και τις γίδες σου; 

Από τότε άλλαξε το σύνθημα τούτο. Κι έγινε… οπτι-
κό με μεγάλο καθρέφτη που αντιφέγγιζε συνθηματικά
από του παπά το σπίτι στο μαγαζί του χωριού, κι ακου-
στικό με… το «χαβάνι», το μεταλλικό γουδί, που χτυ-
πούσε σαν καμπανάκι, τάχα πως φτιάχνει… φαγητό! 

Και τους δυο παπάδες τους γνώρισα κι εγώ μετά
25 περίπου χρόνια, που είχανε ησυχάσει τα πράγματα
εν… ειρήνη! Ο παπα-Δαμιανέας, που από την Σαϊδόνα
έλαβε ενορία μεγάλη στο Γύθειο, εξορίστηκε από την
μεγάλη του ενορία αυτή, από ακροδεξιό Δεσπότη, «για-
τί κατηγορήθηκε σαν… κομμουνιστής»! Ήρθε στην
Αθήνα και ιερουργούσε σε εξωκκλήσια ή νεκροταφεία
και αγιασμούς. 

Όσο για τον πρώτο παπά, τον υπαίτιο εκείνου του
εγκλήματος τον γνώρισα στο μαγαζί της Σαϊδόνας συν-
ταξιούχο που έπινε τον… καφέ του. 

Σαν κατάλαβε πως τον κακολογούσαμε ακόμη, μετά
τόσα χρόνια, γύρισε και μας είπε: 

―Μου κάνατε το μεγαλύτερο κακό που μπορού-
σατε! Έτσι μ΄ εκδικηθήκατε! Γιατί τα παιδιά μου που
πήγανε στην Αθήνα για να σπουδάσουνε έγιναν όλα…
κομμουνιστές! Σαν και σας και… καλύτεροι! 

Τίτος Κοκκινέας 

Κανόνας

Το ποίημα
πρέπει να είναι αρτιμελές

ακόμα κι αν μιλά
γι’ ανήμπορα φεγγάρια

για στρεβλωμένες εποχές
γι’ αρρωστημένες καταστάσεις 

το ποίημα 
πρέπει να είναι αρτιμελές 

πάντα. 
(3/9/2017) 

Χρησμός

Θα επιστρέψουν 
οι εξόριστες λέξεις 

θα ξαναγράψουν 
την Ιστορία. 
(21/9/2017 

Γιώργος Καραντώνης

Το φόρεμά μου

Διέσχισα πολλές φορές τους δρόμους
με τα μάτια κλειστά. 

Το φόρεμά μου 
κρύβει αινίγματα, μεταμορφώσεις 
αναμνήσεις από παλιά υπόστεγα. 

Στους ώμους μου ραμμένα 
δυο μεγάλα κατακόκκινα φτερά 

μυστηριώδη σαν ανώνυμο γράμμα. 
Με τη θεωρία του παγωνιού 

φευγάτη κι απρόσιτη 
αγγίζω τη ράχη του κόσμου 

και προσπερνώ. 

Μάρθα Παπαδοπούλου
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Αίθουσα αναμονής

Μυρίζει πρωινό τσιγάρο 
θαμπά τα τζάμια και οι θαμώνες μέσα 

σκιές, που τις φωτίζει αβέβαια η λάμπα 
χτυπούν τα πόδια, στριφογυρνούν 

μιλάνε για τον καιρό, τρίβουν τα χέρια. 
Τα λόγια, πουλιά νυσταγμένα, φτεροκοπούν 

χτυπάνε τα τζάμια, δε λένε να φύγουν. 
Εμένα με τριγύριζαν όλη τη νύχτα 
της σιωπής σου τ’ ανείπωτα λόγια. 
Με παίδευαν, κι εγώ τα κρατούσα 

αιχμάλωτα μέσα στη φούχτα. 
Έμοιαζε με θάνατο τούτη η νύχτα 
μακριά, χειμωνιάτικη, όλο αγωνία. 

Όταν θάρθει το τραίνο, θάχει φωτίσει 
και δεν θα ξέρω αν έφερε μιαν άλλη μέρα. 

Μόνος και πάλι στο έρεβος, σαν σε πηγάδι βαθύ 
μετέωρος, και δεν θα ακούω τίποτε άλλο, 

παρά τη δική σου σιωπή 
υπόκωφα μέσα μου να βουίζει. 

Μηχάλης Π. Δελησάββας

Θα καρτερώ μιαν άνοιξη

Θα καρτερώ μιαν άνοιξη 
σε όλη τη ζωή μου.

Θα καρτερώ μιαν άνοιξη 
που θα γενείς δική μου. 
Όλα τότε θαν’ όμορφα 

τ’ αστέρια τα λουλούδια 
θα ψάλλουν όμορφο σκοπό 

χιλιάδες αγγελούδια. 

Μιαν άνοιξη θα καρτερώ 
να σε γλυκοφιλήσω 
με το αθάνατο νερό 

τη δίψα μου να σβήσω. 

Ευτυχισμένος τότε πια 
κάποιο γλυκό της βράδυ 

στον κόσμο λέω «έχε γεια» 
χάνομαι στο σκοτάδι. 

Γεώργιος Δ. Ελευθερουδάκης
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Η ειρήνη απηλείται…

Αναστάτωση στο κόσμο. Στις πλατείες,
στους δρόμους, στα γραφεία, στα καφενεία,
παντού. Για μια φορά ακόμα η ειρήνη απει-
λείται. Μήπως κι είχαμε ποτέ ειρήνη, από
τον πόλεμο της Κορέας κι εδώ συνεχώς το-
πικοί και περιφεριακές συγκρούσεις σημει-
ώνονταν σε όλες τις ηπείρους εξαιρουμέ-
νης ίσως της Αυστραλίας. Αλλά τώρα με τον
απρόβλεπτο έως ψυχοπαθή Τραμπ τα πράγ-
ματα αγρίεψαν. Κάτι με την Συρία, την Βό-
ρεια Κορέα κάτι με την Βενεζουέλα, την Ου-
κρανία και τελευταία με το Ιράν. Τα γεράκια
πέταξαν ψηλά κι ετοιμάζονται για κάθετη
επίθεση. Τ’ αρπακτικά του πενταγώνου. Τα
σιδερένια χέρια των μονοπωλίων. Κι εμείς
οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι παρακολου-
θούμε αμήχανοι έχοντας τον τρόμο στα μά-
τια και στην ψυχή μας, ανυπεράσπιστοι σ’
αυτό τον βρώμικο αυταρχισμό που με πε-
ρισσή υποκρισία κι έπαρση πλημμυρίζει τις
οθόνες της τηλεόρασης. 

Τρομοκρατημένοι περιμένουμε αδρα-
νείς, χωρίς να ξέρουμε ίσως πως μ’ αυτό
τον τρόπο υλοποιούμε το πολιτικό πρόγραμ-
μα της τρομοκρατίας made in U.S.A. αντί-
θετα με την ενεργή μας συμμετοχή στο με-
γάλο κίνημα ειρήνης, τον ποταμό που κατε-
βαίνει να πνίξει όλους αυτούς τους μαστρο-
πούς του ολέθρου θα μεταβληθούμε σε πα-
ράγοντες λύτρωσης της ανθρωπότητας.
Δεν είναι τυχαίο πως το Ισραήλ περιχαρές
έσπευσε να φιλοδωρήσει την Συρία με τα
πεφτάστερα των… πυραύλων του. Δεν φτά-
νουν οι καθημερινές δολοφονίες των Πα-
λαιστινίων, ΟΧΙ, πρέπει όλοι μας να εμπε-
δώσουμε την ατσάλινη βούληση της πολε-
μικής τους λογικής. Υποταγή στους μεγά-
λους αδελφούς της βίας. 

Κι από κοντά κι οι δικοί μας λιλιπούτειοι
υπηρέτες τους. Συνέδρια, συμφωνίες κοινά
γυμνάσια με τους δολοφόνους των λαών
για να σωθούν οι λαοί… Αυτοί όλοι που σπυ-
λώνουν ιδέες και αρχές που εμπορεύονται
τις ελπίδες της ανθρωπότητας με τον πιο
ξετσίπωτο τρόπο κι ετοιμάζουν το μεγάλο
μακελειό παντού: στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια,

στη Μέση ανατολή, στην Αφρική, τη Λατι-
νική Αμερική, παντού. 

Για όλα αυτά δεν φτάνει να παρατηρού-
με και να καυτηριάζουμε. Μαχητές της ει-
ρήνης οφείλουμε όλοι μας να συμπράξουμε
στην υλοποίηση του δικού μας σχεδίου για
μιαν πανανθρώπινη ευτυχία με δίχως πολέ-
μους κι εκμετάλλευση, με εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών για όλα τα παιδιά του κόσμου,
μακριά από το αίσχος της προσφυγιάς και
της φοβικής «αντικειμενικής εθνικής πολι-
τικής», εκεί που παραμονεύει το άνοο τέρας
της φασιστικής-ναζιστικής ολοκλήρωσης. 

Οι καιροί ου μενετοί τώρα ή μάλλον χτες
πρέπει να κινηθούμε. 

Η κοινωνία των όπλων

Πολλές φορές διαβάσαμε και παρακολου-
θήσαμε στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρα-
σης τα κατορθώματα των “μικρών ηρώων”
της Αμερικανικής Κοινωνίας. Παιδιά που
έκαναν τη δολοφονία παιχνίδι. Μαθητές που
παίρνουν εκδίκηση και διεκδικούν μια θέση
στο πάνθεον των “Ράμπο” ξεκαθαρίζοντας
τους λογαριασμούς τους με τους καθηγη-
τές και τους συμμαθητές τους. Κραδαίνον-
τας τα όπλα των γονιών τους που τα προ-
μηθεύονται στα σπίτια τους, όπως το αλα-
τοπίπερο στο τραπέζι τους, παίρνουν το νό-
μο στα χέρια τους ακόμη ανήλικα, πιστεύον-
τας πως έτσι διαιωνίζουν το πνεύμα και την
ουσία της κοινωνίας που τα διαμορφώνει
μέσω των βίαιων σίριαλ, των φονικών τηλε-
παιχνιδιών και της καταπίεσης που τα ωθούν
από μιμητισμό στο έγκλημα. 

Κάποτε εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας
στην καταγωγή, στους αφροαμερικάνους,
ισπανόφωνους, άραβες, έλληνες. Αυτό δεν
έχει μεγάλη σημασία γιατί τα παιδιά αυτά
είναι πάνω απ’ όλα αμερικάνοι που διαμορ-
φώνονται από τα μηνύματα μίσους των κου
κουξ κλάν, των νεοφασιστών, των ρατσι-
στών, των γκάνγκστερ. 

Αυτή η Αμερικάνικη κοινωνία σπέρνει και
θερίζει τους καρπούς της: βία και έγκλημα
για να πλουτίζουν βέβαια οι βιομηχανίες
των όπλων. 
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