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Αγαπητέ αναγνώστη,

Το περιοδικό που έχεις μπροστά σου είναι ένα συλλογικό προϊόν έργων που 

ανήκουν σε διάφορες μορφές τέχνης. Το περιεχόμενο ανήκει στους ίδιους 

τους συγγραφείς και καλλιτέχνες που είναι Μέλη της Διασπορικής και είναι 

αποτέλεσμα μιας προσπάθειας  παρότρυνσης και ενθάρρυνσης για αλληλο-

γνωριμία μέσω των έργων τους. Μπορείς να το σβήσεις από το αρχείο σου, 

να το αγνοήσεις να το πετάξεις στον κάλαθο οποιαδήποτε στιγμή δίχως να 

σκεφτείς ότι έχεις υποχρέωση να το μελετήσεις. Η επιλογή είναι δική σου.

Ξεκινήσαμε με το σκεπτικό ότι από μια παρέα γίνονται τα θαύματα σ' αυτό τον 

κόσμο και το εφαρμόσαμε σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η προσπάθεια είχε 

σαν αποτέλεσμα να γνωριστούν για πρώτη φορά μεταξύ τους αρκετά από 

τα άτομα που συμμετέχουν και να βρεθούν τα κοινά σημεία που απορρέουν 

από την αγάπη για την τέχνη και τη λογοτεχνία.

Αυτό που ζητούμε είναι να συμμετέχουμε, αυτό που προσφέρουμε είναι ένα 

δώρο στην τέχνη, αυτό που παίρνουμε είναι η ικανοποίηση από την παρα-

γωγή αυτού που επιχειρούμε. 

Ελληνισμός δεν είναι πλέον μόνο Ελλάδα. Και όπως η ελληνική γλώσσα 

και η ελληνική τέχνη προσέφεραν τα μέγιστα στις εξελίξεις των καιρών που 

παρήλθαν, έτσι και τώρα οι σύγχρονοι Έλληνες που διαπρέπουν σε όλες τις 

χώρες του γηραιού πλανήτη, συνεχίζουν να προσφέρουν απλόχερα από τον 

πολιτισμό που αποτελεί βίωμά τους και από το ταλέντο τους.

Εφόσον δε μπορούμε πλέον να τους ενώσουμε κάτω από ένα συγκεκριμέ-

νο γεωγραφικό χώρο, δεν έχουμε παρά να τους ενώσουμε μέσα από την 

έκφραση της ελληνικότητας που απορρέει από τη λογοτεχνία και την τέχνη 

και πάντα με γνώμονα   την αρετή και την αλήθεια που μας παρέδωσαν οι 

πρόγονοί μας. 

Iάκωβος Γαριβάλδης

Ιδρυτής, Συντονιστής

Διασπορικής Στοάς

Εισαγωγή

Eλληνική Γλώσσα
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Dear reader, 

The periodical in front of you containing literary and visual works of art is a 

collective effort. The content belongs to the artists, members of Diasporic 

Literature Spot. It constitutes an attempt to be part of an experience in the 

exchange of ideas through creativity and transnational acquaintances. The 

choice remains with you to delete or enjoy its pages.

As writers and artists, the members of Diasporic Literature began their 

journey based on the idea that a group can create miracles in this world. The 

Diasporic Literature Spot has now grown and expanded internationally. The 

result is that many artists have found each other through communication 

and sharing of ideas. It was all too easy to accomplish through the inborn 

talent and love of art on the part of all participants.

Our aim is to participate, what we offer is a gift to art and what we receive 

is satisfaction as a result of our creation. Art is universal and like language 

it absorbs cultural and ethnic differences easily starting from the culture of 

the Ancient Greeks that has shaped western civilisation to this day. Since 

it is difficult to bring all artists together in the same geographical location 

the same is achieved by using electronic means and tools we have already 

in our possession. All as a symbol for truth and justice originally bestowed 

upon us by our ancestors.

Iakovos Garivaldis

Founder, Co-ordinator

Diasporic Literature Spot

Ιndroduction

English Language
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Estimado lector:

Este periódico es una colección de obras que pertenecen a diferentes 
expresiones artísticas. Su contenido pertenece a los autores, escritores 
y artistas, quienes son miembros del Diasporic Literature Spot . El 
periòdico, es la resultante de una propuesta que busca valorizar el 
conocimiento mutuo a traves de las obras. Puedes borrarlo de tu archivo, 
puedes ignorarlo o enviarlo a la papelera de reciclaje en cualquier 
momento sin sentirte obligado a leerlo,. la elecciòn es tuya.

Estamos  convencidos que los milagros pueden generarse en un grupo 
humano, y  nos hemos aventurado en escala internacional. Mediante 
esta propuesta, se conocerán por primera vez, muchas personas, que 
participan y hallaran puntos en comun  relacionados con el amor al arte 
y a la literatura. Solicitamos la participación, ofrecemos como regalo al 
arte, y recibimos la satisfacción de producir aquello que deseamos.

El helenismo, ya no es solo Grecia. Y asi como el idioma griego y el 
arte helènico han ofrecido su màximo, al desarrollo de los tiempos que 
siguieron, asi, ahora, sus los griegos actuales, ubicados en todas las tierras 
del viejo planeta continuan ofreciendo con mano tendida la cultura que 
constituye su razon de vida y talento.

Como no podemos reunirlos dentro de un mismo espacio geogràfico, no 
nos queda  mas que unirlos a traves de la expresión de la helenidad, que 
surge de su literatura y su arte, siempre respetuosos a los valores,  como 
la virtud y la verdad que nos transmitieron nuestros antepasados.

Iakovos Garivaldis
Fundador, Coordinador
Diasporic Literature Spot

Introducción

Lenguaje español
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Poetry
PoesÍa

Ποίηση



the language of writing with light

photographia is all about the light

the right light

it’s about the correct light!

photographia is about writing

writing with light,

it’s about, the art of capturing the precious light!

it’s all about the patience

the waiting, the passion

it’s about endless hours waiting for the precious light!

photographia is about the morning light

it’s about the evening light

it is about capturing precious moments of light!

it’s about having patience

it’s about waiting for the bee to land

it’s about looking for precious flower buds on a cold winter’s morning!

it’s about winter, autumn, spring, it’s about the summer

it’s about both the rain and the sunshine!

photographia is about writing, writing with light!

Photographia
Ross Spirou

POETRY English Language
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His charcoal-blue eyes burn for knowledge,

they sift the world in fragments,

between the bars of the cot he sees half a mother,

her hand reaching the door knob

again her silent escape when the music still plays

those ponderous notes

the room now holds one breath,

he can turn this into a cry and bring her back,

he can turn over and stop destiny’s growth,

he can search among the room’s shadows

which one holds the map, the puzzle, the key?

The things he’s supposed to know

the sounds have all walked away,

the sobbing, the snoring, talking in loud whispers,

all the clues to find love

above his head, the cot is pasted like a prison cell,

the rainbow spider sways in and out of the bars,

the bed which holds the midnight tangle

is boxed and waiting, the curtains allow daylight

one step in, the mirror finds another baby,

this one is smaller with eyes ready to gulp

the room’s slightest tremble, any sign of her return?

The mirror’s blankets begin to fight like starving animals,

he watches a mouth tear out its lungs

and make a sound slashing the room’s contents

away from the teddy bear cuddles,

big shadows have marched in, carrying scissors and forceps,

now he must cry louder than his double

for her heart to break in, rock him back to liquid love,

he stops there is that smell to melt all shadows,

her arms, her breasts, the perfect bed.

Calliope’s Final Story
Angela Costi

POETRY English Language

Melbourne, Australia 

(First published in 
"Malleable Jangle", 
online literary journal 
and in poetry collection 
"Honey and Salt", Five 
Islands Press 2007.)
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Night train to Vienna

riding through the foggy countryside;

outside the darkness and the rain,

inside the shadow and the pain

you’ve forgotten the fire

but the flames still burn in the night so bright

it has happened before

so it can happen again.

Burning flowers

in the empty streets at midnight

whatever happens

it has happened before, long ago

we were just burning flowers

while the shadows gathered among us

we were just burning flowers

right before the storm.

Another night on the road

from Berlin to Vienna

all the way to Vienna

we were dreaming of the past.

The past lies ahead

the future’s left behind us;

no room for the present

in this glorious scheme of things.

Well, these flames still burn in the night so bright;

has it happened before?

or will it happen again?

Burning Flowers (Vienna)
George Nikolopoulos

POETRY English Language

Athens, Greece

1st Prize in the Literary 
Competition of Greek-
Australian Cultural 
League, 2010
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It’s been a hard twenty-three years

For me, my dearest parents, my wonderful family.

And as I was growing and being cared for

As I was moving patiently around the corridors in hospitals

As I was craving at the chance to be a real man

To mix with men

To grow old

To see my father in his bleached white hair

To see my mother in her wonderful wise wrinkles

To sit next to my sisters in their wedding dress

And laugh at life without duress…

It all became too much.

All I ever wanted was a single chance.

But then,

Suddenly all of my dreams

Became a nightmare and a lost will

To carry me further…

Dad, Mum, sis, please forgive me

As I left you now

But I love you all

As you did me.

My last wish

For you to just remember me

Like he who never grew old,

As I wanted to remain in your hearts

And minds

Always a young boy…

Always a young boy
Iakovos Garivaldis

POETRY English Language

Melbourne, Australia
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Perhaps we shall always be captives of a prophecy

We shall never nonetheless

Walk into the rose garden,*

I

No longer anticipate in vain

The house next to the rose tree

The bliss that was abruptly abducted from me

I

No longer expect the slightest semblance of joy

And whatever Grandpa uttered... was

False presumption.

He can no longer

Foretell... the future

Like the oracle at Delphi...

He can no longer

Predict insinuate indicate

The new Emperor has outlawed

Him

His history and

His prophecies...

The House Next to the Rose Tree
Andrea Dimitriou

POETRY English Language

Melbourne, Australia
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There were days

When the sun would never set in the Mediterranean...

The daylight music

Would never stop,

The seagulls followed the cycle of the high noon

With countless wings,

Flying over our sailing boat.

The sea was born

Ageless, ample, and amicable

Over the reef of a distant lonely island,

A blue world

That could be held within the palm of your hand.

There were days

When the sun would never set in the Mediterranean...

Morning and evening

The same scent,

Sage that soothed the soil

Of the bare mountains,

The same whispering voice

Of the waves

That vigorously shook the seaweeds,

The same signal.

Life,

An everlasting breath,

Indolently rested its sigh

On our youthful cheeks.

And yet...

There were days

When the sun would never set in the Mediterranean...

Mediterranean
Andrea Garivaldis

POETRY English Language

Melbourne, Australia

Translation from 
the original 
“Μες στη Μεσόγειο”
(Kyprienia, Nautilus 
Publishing, 2001)
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Στου νου μου πάλι

βρέθηκα προχθές

το ολάνθιστο και μυρωμένο

Ζακυνθινό ακρογιάλι

Κι ήρθες και ξάπλωσες κι εσύ,

γλυκιά μου ζάλη,

και μ’ άφησες να πιω γουλιές κρασί

τα ολόγυμνα γαλάζια κάλλη

-   θάλασσα,  μάνα κι αδερφή -

έτσι όπως φύσαγε απαλά

ο αγέρας του καλοκαιριού

και κούναγε ηδονικά

σαν ρώγες σταφυλιού,

μεστές, ολόγλυκες στάλες φιλιού

τις νταντελένιες όχθες σου,

κει που λούζονται οι κόρες του Νηρέα

που πάνω τους στενάζοντας

ξεπλένονται ερωτικά

στα αφρισμένα κύματα,

οι γιοι των πέντε Ανέμων,

παφλάζοντας, σαν σκάνε ρυθμικά

-  ω, μουσική αιθέρια!  -

σα νότες που ξεφύγαν από άρπα

το δίχως άλλο θεϊκή

- από του Φοίβου άραγε ή του Ορφέα;

που κάθε αγνή ψυχή μαγεύουν

και για πάντα δέσμια κρατούν,

μέθεξη ιερή, έλξη μοιραία.

Ονειρικό ακρογιάλι
Ειρήνη Ντούρα-Καββαδία

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Ελλάδα
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Και στο φως το αχνό της ψυχής μου, εάν…

για να ρθουν να με σώσουν, δεν γνέψω,

μέρη του λόγου παρήγορα, είναι μι’ αλήθεια,

που με βρίσκει ανέτοιμο.

Και το τραγούδι τ ‘απαλό της τρυγόνας, εάν…

δεν παρασύρει στο δάσος τις σκέψεις μου,

να τις ξεστρατίσει στο όνειρο, είναι μι’ αλήθεια,

που με χρίζει πανέτοιμο.

Και το κοίταγμα στο λάλο φεγγάρι, εάν…

δεν στρέψει, τον άβουλο νου μου σ’ ένα κελί

που με έχει δεσμώτη στην έγνοια σου,

μια αλήθεια με θέλει αδύναμο.

Και στο γάργαρο νάμα, που δροσίζει, ενωμένες

σφιχτά τις παλάμες μου, δεν κυλήσει, εάν…

αλμυρό ένα δάκρυ ως τα χείλη, μια αλήθεια

με θωρεί παντοδύναμο.

Και, αλήθεια, τι εστιν η δική μου “αλήθεια”;

ποιο “εάν” και ποιο “τίποτα” μεταγράφουν τις σκέψεις;

Τι σημαίνουν, μες τις ώρες της ζωής μου, ετούτες οι λέξεις;

Είναι κάτι απτό που δεν είναι ή κάτι χωρίς ύλη που είναι;

Είναι σαν ένα ποίημα που είναι και δεν είναι.

Θαρρώ πως δίνει νόημα στην έμπνευση, δίχως υφή.

Δίνει ένα όνομα σε κάθε αίσθηση- και στην αφή!

Και μια μορφή προσωρινή στις απορίες μου…

Η αλήθεια γυμνή
Άρις Αντάνης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα
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Ένα απέραντο πέλαγος

αντιφέγγει στο βλέμμα σου,

απροσπέλαστο κι ανεξιχνίαστο

φουρτουνιασμένο κι αφιλόξενο

σωστό του σκότους έρεβος

στο αχανές του μεγάλου Ωκεανού

κι ας μοιάζει εκεί απόμερο

με κόλπο πράο κι ήμερο

του Αργοσαρωνικού.

- Ουτοπία!

Άπειρες φλόγες σιγοκαίουν

Ασίγαστες κι απαρατήρητες

στις γαλανές σου ίριδες.

Λέξεις που έμειναν ανείπωτες,

πολύχρωμα σέρφινγκ που πλέουν

και σχίζουν τολμηρά τα κύματα

Στα βάθη τα απύθμενα νοερά σε καλούν

για βαθιές βουτιές σ’ εμπνέουν

μα και σε προκαλούν

της Πόντης τ΄ άγρια νερά

στην Άγια Μαύρα να δαμάσεις σου ζητούν.

Κι αιχμάλωτος σαν πάντοτε εγώ,

με σθένος δεινού κολυμβητή,

στις θάλασσές σου θαρρετά ξεχύνομαι

σε κάθε ματιά σαϊτευτή σύγκορμα ριγώ

κι εκούσια – Ω, Θεέ μου! - πνίγομαι...

Ο κολυμβητής
Ειρήνη Ντούρα-Καββαδία

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Ελλάδα
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Τικ τακ τικ

Απόηχοι καρδιάς γαντζωμένοι στους δείκτες του ρολογιού

στον ξεβαμμένο τοίχο, θάλαμος είκοσι-έξι.

Ναι, Κύπρια είμαι. Με ρωτάς πότε ήρθαμ’ εδώ;

Ένα χρόνο μετά το ‘74. Μη ρωτάς το γιατί,

μας ακολουθούσαν οχτροί.

Είχα πέντε παιδιά, μα όλα μου ‘φυγαν,

εκτός από ένα. Τώρα πια... ολόκληρος άντρας...

Το ένα το ‘χασα μωρό στη γέννα,

το άλλο αγόρι, είκοσι χρονών τότε,

διάβαζε για εξετάσεις, ονειρευόταν να σπουδάσει...

μα πέθανε με την καρδιά του.

Τα δυο κορίτσια μου ούρλιαζαν για μήνες. «Έρχονται, έρχονται...».

Μα ψυχολόγος  κανένας δεν μπόρεσε να τα γιατρέψει.

«Έρχονται, έρχονται...» άκουγα στον ύπνο μου και στον ξύπνιο μου.

Έπεσε σε κατάθλιψη η μια μου η κοπελίτσα, δεκάξι και μισό ήτανε τότε.

Φωνή, χτυποκάρδι, φωνή, βουβαμάρα...

«Έρχονται, έρχονται...» μέχρι που έσβησε σε λίγους μήνες  μέσα στο μαράζι.

Τ’ άλλο κορίτσι μου, δεκαοκτώ, δεν πρόλαβε να μπει στο χειρουργείο,

«έσπασε η χολή», είπαν οι γιατροί

και μες σα χέρια μου ξεψύχησε κείνο το βράδυ.

Μου’ μειν’ αυτό, το τελευταίο αγόρι

μ’ ελπίδα μόνο μια, να τ’ αναθρέψω.

Ναι... είχε αδειάσει το χωριό μας

κι ήτανε Αύγουστος με τζίτζικες γεμάτος.

Η θάλασσα γυάλιζε μαρμαρωμένη, αφιλόξενη

στις ρίζες του χωριού μας στον Ποταμό του Κάμπου.

Είχανε φύγει όλοι με αυτοκίνητα, με φορτηγά, και ότι άλλο είδος τροχοφόρου.

Εμείς, πού να πηγαίναμε! Μέσο δεν είχαμε.

Έξω κοκκίνισε η δύση επικίνδυνα.

Και προς το βράδυ του Σαββάτου...

«Έρχονται, έρχονται...» ακούστηκαν κρότοι αλλόκοτοι,

μηχανές που βούιζαν πλησιάζοντας.

Βάλαν φωτιές στη διπλανή γειτονιά. Καπνοί, σκόνη, σύννεφο, νέκρα...

Τα δυο κορίτσια έτρεμαν,

δεν είχα δύναμη να τα κρατήσω στην αγκάλη μου.

Πήραν τους δρόμους κι έτρεχαν,

Ημερολόγιο μιας Κύπριας μάνας
Άντρια Γαριβάλδη 

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, 2010
Αυστραλία

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο 
λογοτεχνικό περιοδικό
«Αντίποδες» - τεύχος 56
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τρέχαμε κι εμείς ξωπίσω τους με τη ψυχή στο στόμα

αφήνοντας το σπίτι ανοιχτό, και το χωριό στη σκοτεινιά.

Πήραμε τα βουνά, στενά μονοπάτια, πέτρες, αγκάθια,

τα κορίτσια ακόμα τρέχανε... και τρέμανε... «έρχονται, έρχονται...».

Τα δυο αγόρια με συγκρατούσαν κει που έπεφτα,

ο άντρας μου δεν έλεγε κουβέντα.

Τα γόνατά  μας λύγιζαν ανήμπορα, νερό δεν είχαμε στα χείλη.

Όλα πιο πέρα απ’ τις δυνάμεις του κορμιού και του λογικού.

Ρόδιζε η αυγή καθώς φτάσαμε στον Κάμπο της Τσακίστρας.

Κανένας δεν μας γνώριζε εκεί, κανέναν δεν γνωρίζαμε.

Τα κοριτσάκια μου πια δεν  μου μίλησαν ποτέ, μέχρι που τα’ χασα για πάντα.

Τ’ αγόρι το μεγάλο, άτυχο,  κατάρα το συντρόφευε.

Μόνο το πιο μικρό, το δωδεκάχρονο, παρέμεινε κρυμμένο στην ποδιά μου

χωρίς το βλέμμα να σηκώνει προς τον ήλιο, από φόβο μην προδοθεί.

Τικ τακ τικ

Το ρολόι χτυπά ακοίμητο. Ο γιατρός μόλις έφυγε.

Ώρα για μεσημεριανό, μα δεν το θέλω τούτο το φαΐ, ανούσιο,

πικρό κι όλο το ίδιο εδώ στην ξενιτιά.

Γιατί ήρθαμε εδώ; Γιατί μείναμε εδώ;

Κοιτάτε τα πόδια μου, δεν με σηκώνουν,

το κορμί μου, πετσί και κόκκαλο.

Πόσο θα περιμένω; Γιατί;

Τικ τακ τικ,

το ρολόι χτυπά ξάγρυπνο

μετρώντας τα βήματα στο διάδρομο

τις ατέλειωτες ώρες τις μοναξιάς.

Μου θυμίζουν: «Κυρά Ανθή»

«κουράγιο και θα πας στο σπίτι σου ‘αύριο’».

Κι εγώ λαχταρώ να βγω στο μπαλκόνι

να μυρίσω τον αέρα της λευτεριάς.

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Ημερολόγιο μιας Κύπριας μάνας
Άντρια Γαριβάλδη 
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Γύρισες,

στα γνωστά σου τα λημέρια ξένε

ψάχνοντας στον αέρα μυρωδιά ‘πό γιασεμί

Γρήγορα

βρέθηκες στου χωριού τα καλντερίμια

με μόνο φίλο μια καρδιά που νοσταλγεί

Τρόμαξες,

σαν άκουσες τα χελιδόνια,

και μύρισες ζεστό χωριάτικο ψωμί

Ρώτησες,

για το φίλο που πριν χρόνια

καθόσουνα στο ίδιο το θρανίο συ παιδί.

Πάτησες,

το ίδιο της πατρίδας χώμα

σου φάνηκε στο μέγεθος μια πιθαμή

Κι έφυγες,

όπως τότε, κάποια μέρα

αφήνοντας μόνη τη μηλιά μες στην αυλή

Νέα σαν ήταν

γέμιζε τον τόπο μήλα

κι έστηνε μπόι στα ουράνια κάθε αυγή

Μόνο αυτή

σου έσβησε μια δίψα

που συ την έκανες υπόσχεση στερνή...

   

Μηλιά η ξένη
Ιάκωβος Γαριβάλδης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη 2007
Αυστραλία

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο 
λογοτεχνικό περιοδικό 
«Αντίποδες»
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Σε είπαν ποιητή. Οι άλλοι!

Εσύ τους όρους γνώριζες μοναχά απ΄τα λεξικά της διαισθήσεως

Ποτέ απ΄την εφαρμογή γραμματικών, συντακτικών κανόνων

Κοινωνικών και άλλων  συνδέσμων συμπλεκτικών

Του λευκού η πρόκληση  ανέκαθεν

Κινητοποιούσε την περηφάνια του μυαλού σου

Προκαλούσε τις μικρές και τις μεγάλες υδρορροές της φαντασίας

Στο ποίημα δούλευες σαν πρωτόπλαστος  εραστής

Με γνώση του απαγορευμένου καρπού και του όφεως

Μα πάντα με τη σαγήνη της γυμνής αλήθειας

Στις σιωπηλές υποσχέσεις του κορμιού της Εύας

Και το΄ξερες!

Για να χαράξεις το αποτύπωμά σου στη βουβή λευκότητα

Τον ασφαλή Παράδεισό σου θ΄άφηνες χωρίς το φύλλο της συκής

Ξεγύμνωτη σκέψη , να χαϊδεύεται απ΄την έπαρση του ανέμου

Στο κολαστήριο μυαλού και σώματος

Θα έπλαθες την άλλη σου Αλήθεια

Φθόγγους και σχήματα με το μονόγραμμα του Πάθους

Ποιώντας, μεταποιώντας, παραποιώντας

Αιώνιος ακόλουθος των λέξεων

Ακόλουθος των λέξεων
Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Λεμεσσός, Κύπρος

Β΄ Βραβείο στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ποίησης που προκήρυξε 
η ΄Ενωση Λογοτεχνών
και Συγγραφέων Ηπείρου 
(ΕΛΣΗ)

Αύγουστος 2010
ΘΕΜΑ: 
«Το Άγραφο Χαρτί και το 
Ποίημα»
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Γύρω μου οι φωνές όσο πάει και λιγοστεύουν

Oι κραυγές της λύτρωσης

Σιδεροδέσμιες εδώ και χρόνια

Στα μπαούλα με τ’ αχρείαστα προικιά

Ενός υμέναιου καταδικασμένου εν ερήμη

Κανείς πια δεν εκτίθεται στην αμφισβήτηση

Κανείς δεν περπατά καταμεσής του δρόμου

Διαφυλάσσοντας την επανάστασή του

Ανάμεσα στις νοθευμένες αρτηρίες της προσέγγισής μας

…………………………………………………………

Νυχτώνει με τις ίδιες μελωδίες

Απ’ τα ξεκούρδιστα αισθήματά μας

Κλείνουν οι πόρτες των νοικοκυριών

Πίσω απ’ την πλήξη της μοιραίας μας συνύπαρξης

Η απουσία μας μονάχα σέρνεται

Στα πάρκα της αιώνιας άνοιξης

Στους παιχνιδότοπους με σήμα κατάλληλο για ενηλίκους

Κι όχι!

Δεν είμαι απαισιόδοξη

Έχω ακόμα το ραδιόφωνο ανοιχτό στη διαπασών

Προσμένοντας το έκτακτο δελτίο των εκπλήξεων

Δελτίο καινού
Ελένη Αρτεμίου Φωτιάδου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Λεμεσσός, Κύπρος
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Απ’ το κατάστρωμα τον ήλιο ξεγελώ,

μετρώ ευθείες και γωνίες στον εξάντα,

είναι καιρός που έχω κλείσει τα σαράντα

χωρίς να μάθω μέχρι τώρα τι ζητώ.

M’ έναν εξάντα μιας ζωής συμβατικής

αναζητώ τις πιο σωστές συντεταγμένες

μήπως βρεθώ σ’ αγαπημένους μου λιμένες

πέρα απ’ τα σύνορα της σάπιας λογικής.

Σε μιαν οργιά την όρασή μου συγκρατώ

πια της ομίχλης με τυφλώσανε τα φώτα

ψάχνω να βρω απεγνωσμένα μία ρότα

ή να χαράξω την πορεία στο χαμό.

Δε με χωράει στο καράβι τούτη η γη

πικρό ταξίδι τόσα χρόνια βγήκε σκάρτο

φίλε μου εξάντα ήρθ’ η ώρα για ρεσάλτο

κι η συντροφιά μας όπου να ’ναι θα πνιγεί.

Από την πλώρη μια γοργόνα που περνά

κι αναζητά στη θάλασσα παλάτια,

γυρίζει βλέπει του εξάντα τα κομμάτια

χαμογελάει και μου λέει «έχε γεια».

Εξάντας
Αυγουστής Μαρούλης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Ελλάδα
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Τα δεκανίκια που φορτώθηκα

δεν τα χρειαζόμουν

αλλά τα ’χα συνηθίσει.

Τόσες ώρες, τόσες μέρες,

κουτσές,

πάντα προχώραγαν

χωρίς καθυστέρηση.

Κι εγώ, λαθρομετανάστης

αορίστου χρόνου

ζητώντας εύκολα,

χειροπιαστά στηρίγματα,

σπάνια στεκόμουν στα πόδια μου.

Ώσπου μια μέρα, γλίστρησα

σ’ ένα σκαλοπάτι.

Τα δανεικά μου πόδια

έσπασαν με ξύλινο κρότο.

Λίγες σταγόνες αίμα έβαψαν

τ’ άλλα, τα ξεχασμένα.

Ύστερα σηκώθηκα, περπάτησα,

πρώτη φορά στ’ αληθινά.

Τα δεκανίκια
Αυγουστής Μαρούλης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Ελλάδα
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Ποίηση! δώσμου να δώσω σε καλή φόρμα το τραγούδι

για το τσουκάλι που βράζουν τα φασόλια στη φωτιά,

για την τσανάκα με την ανάμικτη σαλάτα

γλυκοπιπεριές, κι ό,τι η ευφορία του περβολιού

και του καιρού η περιφορά έχει δώσει.

Τα σκουτέλια με τα ξυλοκούταλα,

η κούπα με τις θρούμπες τις ελιές,

το σταρένιο ψωμί και τη μπουκάλα το κρασί,

με τάξη αραδιασμένα στο σκούρο τραπεζομάντιλο.

Το «ώρα καλή» που λέει ο ξωμάχος νοικοκύρης

μπαίνοντας με τα σύνεργα στο χέρι και το καρπουζάκι κάτω απ’ τη μασχάλη.

Το «καλώστον» που λέει σιγομίλητα η νοικοκυρά του, για να μην

ξυπνήσει το δράκουλα, που κοιμάται κρεμασμένος στο βυζί της.

Ποίηση! δώσμου να δώσω σε καλή φόρμα

τούτο το τραγούδι.

Το τραγούδι της χαμοζωής
Νίκος Νικολαΐδης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Κάιρο, Αίγυπτος 

«Νίκος Νοκολαΐδης ο 
Κύπριος», σ. 114
Εκδόσεις Διασποράς, 
1998
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Ξένος στη χώρα που έζησες

Κι’ όταν κάποτε γύρισες στη χώρα που γεννήθηκες, πάλι ξένος

Τίποτα δεν ήταν όπως το θυμόσουν

Όλα ψεύτικα, χάρτινα, αδειανά

Εκεί, και πάλι πίσω

Σκέφτηκα: καμιά φορά δεν ταξίδεψες πέρα από τα σύννεφα

Μα ποιο το όφελος; Κι’ εκεί ξένος θάσουν

Ίσως η πίκρα

Ίσως να ήταν η πίκρα

Ίσως, πάλι, μόνο, η πίκρα

Η πίκρα του γυρισμού
Γιώργος Νικολόπουλος

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Αθήνα, Ελλάδα

Αριστείο στο Διεθνή 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
του περιοδικού Κελαινώ
και του Λογοτεχνικού 
Ομίλου Ξάστερον
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Αφήσατε πίσω το χώμα πού ’ναι ζυμωμένο σφιχτά

με χιλιάδες ακρορίζια να το φυλάνε ζωντανό

και

πήρατε με πόνο λίγες ρίζες παρηγοριά και δύναμη

και τις φυτέψατε σ’ όλα τα μέρη της γης.

Ζεστάνατε το χώμα που σας ζέστανε

που αγκάλιασε το μέλλον των αγώνων σας.

Πέτρα πέτρα πάγου χτίστηκε

το δικό σας ίγκλου.

Μακριά από τον ήλιο της Ελλάδας σας

που φωτίζει από μακριά τις προσδοκίες σας.

Σχέση άρρηκτη και αθάνατη.

Ένα απύθμενο κι ατέλειωτο πάρε δώσε

ψυχής και ιστορίας

Ελλάδας και Παράδοσης

πόθων και παθών

θυσίας και προσφοράς

πίστης και αίνων

Αγίων και εκκλησίας

και ελπίδες δύσεων και ανατολών

αγώνων και θουρίων

και μαρτύρων και ψαλμουδιών

Πήρατε ένα στάχυ από το καθένα

και σταχυολογήσατε 

το ανθολόγιο της ψυχής σας

και του μέλλοντος .

Μια θημωνιά αναμνήσεις

στα ανθογυάλια της εστίας σας.

Και μεις εδώ 

πάντα βάζουμε ένα πιάτο

στο τραπέζι της πατρίδας μας, 

για σας.

Κι ένα κομμάτι ήλιο, ένα κομμάτι θάλασσα.

Ένα ποτήρι αδερφοσύνη.

για σας

τους μακρινούς συνδαιτημόνες της πατρίδας μας.

Στους αγαπημένους αδελφούς ομογενείς
Ευαγγελία Αγγελική Πεχλιβανίδου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
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Χάσαμε το μέλλον
στον ταχύ βηματισμό για το αύριο

Χάσαμε το ρυθμό της γαλήνης
στο αδόκιμο παιχνίδι του εφήμερου

Χάσαμε την ανάταση της ψυχής μας
κάτω από τα θραύσματα του ήλιου
που τα πήραμε γι αστέρια ταπεινά

Χάσαμε την ανατολή
ξεγελασμένοι από τα χρώματα της δύσης
που αντανακλούσαν στον ωκεανό
το κύκνειο άσμα του φωτός

Θαμπωμένοι από τους προβολείς
του λαμπηδόνου πλούτου
οδηγηθήκαμε στο νησί του Ροβινσώνα.

Κι οι Κρούσοι αναγραμμάτισαν τ’ όνομά τους
σε Κροίσους
ξεγελώντας τις υπερφίαλες ελπίδες μας

Παίξαμε με τις φωτιές των ματιών μας
και κάψαμε τα ματόφρυδά μας
αφήνοντας απροστάτευτες
τις ενοράσεις μας
στο δόλιο ιδρώτα του αχαλίνωτου Εγώ μας.

κι η 1η (πρώτη) του Γενάρη
έπαψε ν’ αποτελεί αρχή καινούργιων αγώνων
Έγινε συνέχεια καινούργιων χρεοκοπιών.

1η του Γενάρη
Ευαγγελία Αγγελική Πεχλιβανίδου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
1-1-2011
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Αντί το φως ο ουρανός κείνη τη μέρα

Μας έστειλε το θάνατο.

Ήταν νωρίς κι απόμειναν

Των κοριτσιών τα όνειρα στη μέση.

Αντί ο Ήλιος των ξυπόλυτων παιδιών

Την παγωμένη μοίρα να ζεστάνει

Τρεμόπαιζε μεθυσμένος απ’ το αίμα χόρευε

Μες του φονιά το αστραφτερό μαχαίρι.

Και άνθρωποι ή δαίμονες

Ουρλιάζοντας μας κυνηγούσαν.

Ότι και να ‘ταν, φωτιές άναβαν,

Έκαιγαν νόμους, σπίτια ανθρώπους.

Είχαμε αποκάμει

απ’ το μαχαίρι που σέρναμε

πικρό σταυρό στη πλάτη

κι είχαμε μόνο μιας στιγμής ζωή-

το νοιώσαμε!

Μα έπρεπε ακόμα να παλέψουμε

Με όλα τα τέρατα της γης.

Ναι! έπρεπε ακόμα να παλέψουμε

Με όλα τα τέρατα της γης.

Και τα βουνά ανέμελα, σφύριζαν στο βοριά.

Μια στιγμή κάτω από το βάρος τους

Συλλογιστήκαμε και στοχαστήκαμε

Πόσο μας βάραινε

Του Έλληνα η μοίρα, η κληρονομιά.

Τελευταίες στιγμές
Μιχάλης Παής

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

«ΚΥΠΡΟΣ 1974»
Μελβούρνη, Αυστραλία
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Από νωρίς, κει που ανάβει η ζωή

με μια κραυγή των πόθων το φυτίλι

Παράφορη μας άρπαξε κι έφυγε στιγμή

σαν αστραπή είχε το χρόνο ανοιγοκλείσει.

Από νωρίς, στα πρόσμενα της εποχής

Που θ’ άρχιζε του έρωτα το τρύγι-

Κει, πριν φιλήσει ο Ήλιος την αυγή

Τα καυτερά του χείλη να δροσίσει.

Από νωρίς, μια τουφεκιά

Μας πήρε στης ζωής τα ξένα

Από τα μάτια της νιότης τη φωτιά

Την σβήσαν με το αίμα

Δυο δάκρυα κόκκινα πηχτά

Χορδές στα μάγουλα που ηχούν βουβά

Τόσα παράπονα ζωή από σένα για

όσα μας έταζες…ταξίδια μαγικά.

Τόσα παράπονα
Μιχάλης Παής

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία

Αφιερωμένο στα νέα 
παιδιά που έχασαν τη 
ζωή τουςπολεμώντας τον 
Τούρκο εισβολέα.
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Νύχτα κάτω από ήλιου φως!

Κι’ η ερημιά των ψυχών παρουσία ολόφωτη.

Αυτόπτης μάρτυρας, του αγέρα ο ήχος·

Βουβάθηκε μετέωρος στην ανησυχία των καιρών.

Κι’ ο ήλιος, με μιαν ανάσα χλόμιασμα·

Να προσπαθεί να ζεστάνει τις ελπίδες του·

Να αδυνατεί να περιθάλψει την απόγνωση των καρδιών·

Των πληγωμένων εραστών της ζωής·

Των ματωμένων κάμπων των παραθυριών·

Των καρπών που δεν πρόλαβαν να ερωτευτούν·

Των νησιών που δε γεννήθηκαν.

Πληγές γεμάτοι, κόκκινο στάζοντας οι άνεμοι·

Περιτρέχουν τις υποψίες μας·

Με μια μυρωδιά μίσους να διαποτίζει την άνοιξη.

Περιτρέχουν την άμμο της πλεονεξίας μας·

Με μια εικόνα του καθρέφτη μας να στιγματίζει το όνειρο.

Περιτρέχουν την υπόσταση του ελέους!

-Ποιος, εγώ;

-Αλίμονο! Το αύριο!!

Η εικόνα μας
Ιωάννης Παναγάκος

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Αθήνα, Ελλάδα
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Κάθε δάκρυ του γέρου που πέφτει,

ένα μπλε τριαντάφυλλο ανοίγει,

κάθε του ροδοπέταλο ένας καθρέφτης,

π’ αντανακλά μια ναυτική ιστορία.

Σκύβει ο γέρος  να μαζέψει δάκρυα

με αρώματα της νιότης ποτισμένα,

φουρτούνες, αγάπες, αναμνήσεις,

σε ροδοπέταλα τυλιγμένα.

Μιλιά δεν βγάζει, τι να πει;

Τ’ ασήμια στους κροτάφους το γνωρίζουν,

άπιαστα όνειρα περασμένα,

σε μπλε τριαντάφυλλα μαραμένα.

Απόμαχος Ναυτικός
Γαβριήλ Παναγιωσούλης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Νέα Υόρκη, Αμερική
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Η ανάσα της φάλαινας

ακουγόταν σαν τη

βουτιά της πλώρης

σε φουσκοθαλασσιά.

Τα χελιδονόψαρα πετούσαν

στην κουβέρτα ξεψυχούσαν

Τα δελφίνια τούμπες κάναν

Απ την πλώρη μας περνούσαν.

Ο γαλάζιος ορίζοντας

μου χάριζε τον ήλιο.

Η αγκαλιά των λιμανιών

κοπέλες της μιας νύχτας.

Τα απόνερα της προπέλας

έγραφαν τα πλάτη και τα μήκη.

Οι πολύχρωμες παντιέρες

τις ανθρώπινες κουλτούρες.

Η σφυρίχτρα εν πλω

το καρδιοχτύπι του πούσι.

Η γαλακτώδη θάλασσα

το φόβο της φουρτούνας.

Το καμπανάκι

της σκάντζα βάρδιας,

ναυτική αδελφοσύνη.

Μέσα σε αυτά μεγάλωσα,

από παιδί έγινα άνδρας.

Όλα αυτά τα’ αντάλλαξα

για το φιλί μιας γυναίκας.

Ανταλλαγή
Γαβριήλ Παναγιωσούλης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Νέα Υόρκη, Αμερική
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Χάζεψε η σελήνη στην αυλή, την πρόφτασε ο ήλιος

και ξέντυσέ της τ’ αργυρά, έκλεψε τα χρυσά της.

Έσπειρε η παπαρούνα, κόκκινο, το αίμασ το χωράφι

και μάτωσε το πρωινό στις όμορφες ραχούλες.

Ροδίζει η αυγούλα από ντροπή, σκεπάζει το ροδάμι.

Σπάζει η ροδιά ροδόσταμο και το μελίσσι μέλι.

Όπου αυλή και γιασεμί, όπου ελιά κι ασήμι.

Όλου του κόσμου οι μάγισσες, όλες οι ομορφούλες,

βάζουν στα χείλη βύσσινο, βασιλικό στον κόρφο,

καρφώνουν στο πέτο τ’ όνειρο, τη λυγαριά στη μέση,

στολίζονται, χτενίζονται και βγαίνουν στο σεργιάνι.

Πιάνει κι ο έρωτας χορό στα πέταλα των ρόδων,

φιλεί τους νιους στο μάγουλο, φιλεί τις νιες στα χείλη,

σκορπίζει μοσχοκάρυδο, αλιφασκιά, κανέλα.

Ξέχασε χτες η χαραυγή τ’ αηδόνι να ξυπνήσει

κι αποκοιμήθηκε ο νιος ύπνο γλυκό του ονείρου.

Ήρθε ν’ απλώσει η άνοιξη στο φράχτη τα προικιά της

να μπαίνει απ’ το παράθυρο να δει τη λεβεντιά του.

Σκύβει, φιλεί τα μάτια του, χαϊδεύει τα μαλλιά του,

στέλνει τ’ αηδόνια στις πρασιές και τη δροσιά στο δάσος,

τις μαργαρίτες στις αυλές να παίξουνε κρυφτούλι.

Της αγάπης
Νίκος Πιπέρης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία

ποιητική συλλογή 
«Πυγολαμπίδες 
Των Ονείρων»,
 εκδόσεις Τσώνη
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Οι μέρες μου σκόρπιες στους αγρούς και στις θάλασσες

κι οι νύχτες ξημερώνουν λουφιασμένες

στις αναμνήσεις μιας νιότης που βασίλεψε με τον ήλιο

που έφυγε με τα χελιδόνια του Φθινοπώρου.

Τα γυμνά μου πόδια σημαδεύουν το πέρασμά μου

αφήνοντας πίσω τους ματωμένα χαλίκια.

Με τα χέρια μου αγκαλιάζω τις ασημένιες ανταύγειες

που πέφτουν από τα φύλλα της γέρικης ελιάς

που από καιρό στολίζει τον κήπο μου.

Το δεφτέρι που κρατούν οι πιστωτές μου χρόνια τώρα

γέμισε βερεσέδια και υποσχέσεις.

Ήρθαν στην πόρτα μου αποβραδίς

να πάρουν τους τόκους και τα δανεικά.

Τώρα είναι άλλοι που τα χρειάζονται

«Σήμερα δικά μου αύριο δικά σου...»

Θα κρατήσω πάντως τ’ ασήμι της ελιάς

το φλοίσβο των κυμάτων, το άρωμα της λυγαριάς

και μια τρίλια του τζίτζικα

και του κοκκινολαίμη.

Θα είναι αρκετά απ’ τη νιότη που πέρασε.

Θα είναι αρκετά μέχρι την άλλη μου νιότη.

Στη φευγάτη νιότη
Νίκος Πιπέρης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία

ποιητική συλλογή 
«Πυγολαμπίδες 
Των Ονείρων»,
 εκδόσεις Τσώνη
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Πελώριος δίσκος, χάλκινος, απόψε η σελήνη.

Αφήνει τη σφραγίδα της στην παγωμένη νύχτα.

Μνήμες ξυπνά. Ανήσυχη η καρδιά, πώς δραπετεύει!

Κρυφές οι σκιές, ανήλιαγες.

Διάττοντες του χρόνου...

κι ως ανεβαίνει μαγικά,

κρύβεται μεσ’ τα πεύκα

σαν διαγράφουν σιωπηλά

τ’ ανέμου τις ανάσες...

Ν’ άδραζα τον χρυσάργυρο, να τον ‘φτιαχνα ασπίδα,

να προστατεύσω την μικρή, εφηβική αχτίδα,

που σφράγισε την νύχτα μου

και ξύπνησα γυναίκα...

Σελήνη
Γιώτα Στρατή

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Νέα Υόρκη, Αμερική
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Θα ξανάρθω κάποιαν άνοιξη

σαν πράσινο φύλλο,

σαν αναστάσιμο πουλί αποδημητικό

να συναντήσω αυτό το ατίθασο αεράκι

που κάποτε περιέβαλλε το σώμα μου.

Τις λέξεις που φύτεψα

να τσιμπολογήσω διακριτικά,

έτσι, χωρίς συναίσθηση πως πάλι

στον ίδιο κύκλο ξαναμπαίνω...

Λυπούμενος αεί δε χαίρων
Φαίδων Θεοφίλου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μυτιλήνη, Ελλάδα

Από τον κύκλο 
της κοντινής ξαδέλφης
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Τη νύχτα

έβλεπα στο ξιράφι της ερημιάς

να κάνει μεγάλη σχισμή στον ουρανό·

κι άνοιγαν δεξιά κι αριστερά της

δυο φύλλα γαλάζια,

ξεχειλωμένο ουρανί·

και σαν νερό το φως να χύνεται

γλείφοντας τη σχισμή.

Φως,

που με την πρώτη διαδήλωση της μοναξιάς,

εκτίθεται.

Μιλώ με τη νύχτα.

Επιφεγγαρωμένη ή αστερίζουσα.

Υγρή:

Για την αναίτια θλίψη.

Στεγνή:

Για την τρυφερή επιθετικότητα.

Απαλή:

Σαν τη μέρα σίγουρη για τον εαυτό της.

Ελληνική Νύχτα απόσπασμα 1
Φαίδων Θεοφίλου

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μυτιλήνη, Ελλάδα

Απόσπασμα 1 
από την ποιητική σύνθεση 
«Ελληνική Νύχτα»
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
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Το πρόσωπό της έλαμψε για μια στιγμή

κι ύστερα πάλι έγινε ωχρό

μόλις αντίκρισε τις άρρωστες ακακίες

του επαρχιακού δρόμου

που οδηγεί απ’ το παρόν στη λήθη

και από εκεί στο αέναο αιώρημα,

στην αόριστη ανυπαρξία.

Άπλωσε τα χέρια όπως τα δέντρα

απλώνουν τα κλαδιά τους

στο απέραντο κενό

του μολυσμένου αέρα των πόλεων.

Ένα της δάκρυ ξέφυγε

ακολουθώντας μια τρελή διαδρομή

απ’ το ρείθρο του πεζοδρομίου

μέχρι την αναλαμπή των φώτων...

Το πρόσωπό της
Δημήτρης Τρωαδίτης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία
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Τόσα βλέμματα

αλητήριες ματιές

στο τίποτα

οι πολύπτυχες δίνες τους

διαχέονται

στ’ αναγεννώμενα αστέρια

όμοιες με προσωρινές

μορφές που συναντάμε

στο δρόμο

για την επίτευξη του κέρδους

σαν κάποτε που ψάχναμε για θησαυρούς

στα χωράφια του χωριού μας

τόσα βλέμματα

στα καλοκαίρια με βροχή

στις χίλιες δυό απορίες

που μένουν ν’ απαντηθούν

με βήματα γελαστά

πρόσκαιρα’ σαν τοπία υπ’ ατμόν

σαν υπολείμματα ήχων

τόσα βλέμματα

καθώς προσπερνάμε

τις παλιές γέφυρες

μ’ ένα υποτιθέμενο θάρρος

με λυτά κορδόνια

κι αφοπλιστική

δόση αθωότητας.

Βλέμματα
Δημήτρης Τρωαδίτης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία
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Παράγγειλε στα νιάτα του της θάλασσας

κι απ’ τα μπεντένια και τ’ αγέρια τις ερημιές

κοιτάζω τώρα τη γυναίκα των ονείρων του

καρτερώντας στον ελαιώνα της σιωπής.

Πώς να εξηγήσεις τώρα που αγρυπνάς

τη σιγουριά της αφής στα σκοτεινά

τις υπόγειες επιδοκιμασίες της φαντασίας

τις ραδιουργίες της αράχνης

στους ατέλειωτους διάδρομους πώς ν’ αποδείξεις

το φως που μυρμηγκιάζει στην κορφή του ευκάλυπτου

τρώγοντας την καρδιά του καλοκαιριού

Δικά σου φίλε τ’ άλλα μου αγαθά.

Στις αβατιές του νου καρπίζει η απελπισιά

κι απ’ τις σκοπιές μου γεύομαι φαρμάκι

την ελαιόφωτη γυναίκα στο βωμό της σιωπής.

Η ξεχασμένη παραγγελία
Δημήτρης Τσαλουμάς

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία

Ποιητική συλλογή - 
«The Observatory»
University 
of Queensland Press 
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Θυμάμαι τον περήφανο χειμώνα της ματιάς σου

- την ώρα που σε φέρναν άκλαυτη

και πιάναν οι ακαμάτες τις πόρτες των καπηλιών.

- Μα δεν ήξερα πως ήσουν εσύ.

Το μοιρολόγι σου το διάβασα μόλις σε κάνανε

- βιβλίο, κι έτρεξα αμέσως

τ’ ορκίζομαι, και σήκωσα την πέτρα να σου φέρω

- νερό και να ανάψω το λυχνάρι.

Αλλά δεν ήσουν πιά, Αντιγόνη. Στο σκότος που

- σε γύρεψα δεν ήσουν πια.

Αντιγόνη
Δημήτρης Τσαλουμάς

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, Αυστραλία

Owl Publishing
Το βιβλίο συνοδεύεται
από ηχογραφημένες 
απαγγελίες του ποιητή

επιμέλεια Ελένης Νίκα
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Συνάθροισα στα ξαφνικά το σήμερα
Χωρίς αναβολές και ηθικά επιχειρήματα
Κρυφές αισθήσεις του εγώ
Στο μέχρι τώρα διάβα μου.
Πήρα τις θύμησες ωμές,
Έστησα στο σκαμνί τον τόνο μου,
Πήρα τις απογοητεύσεις των στιγμών,
Και τους ενδόμυχους τους φόβους μου,
Τις ατυχίες που μου έμαθαν ζωή
Τις αγωνίες σιδερένιας λογικής
Της έκτης αίσθησης.

Πήρα τις βλέψεις της ψυχής
Όλες τους δείχνουν σύνορα.
Πήρα το κράμα των ελπίδων
Και τους εφηβικούς τους πόθους μου.
Όλα μου δείχνουν πάλι σύνορα
Τα σύνορα των ασήμαντων πια
Σημαδιακών ικανοτήτων μου.
Μ’ ανοίγοντας κοπιαστικά
Το άδειο το συρτάρι με τις δόξες μου
Άνεμοι σε Αιολικά ασκιά
Που σύντομα κατέπνευσαν.
Θυμήθηκα νοσταλγικά τα νιάτα μου
Νωπές ελπίδες κι αγαθές
Σ’ αλόη μνήμη δωρισμένες.
Κι αγωνιώ με την εξέλιξη στους μόχθους μου
Τον κόσμο που ακόμη επιμένει
Και δεν άλλαξε…

Σύντρομες οι νεράιδες των ονείρων μου
Πρώτη φορά μ’ αγνόησαν όταν τις φώναξα.
Άνοιξα τα τετράπαχα βιβλία
Των σοφών στο ράφι μου
Δυο προτροπές ξεπήδησαν των χρόνων
Της μέσης ηλικίας μου,
Είδα που κάθισαν ευθύς στο πλάι μου
Μοναχικές και ατημέλητες.
Προς τι ο τόσος κόπος
Των ωραίων πόθων μου;
Προς τι το διάβα των πολλών ανθρώπων
Απ’ το πνεύμα μου
Προς τι τα λάθη όλων των κρίσεων
Του ανύποπτου του χρόνου μου;
Κι εκείνος ο βαρύγδουπος ο τρόπος μου
Γιατί χαθήκανε
Στις μαύρες τρύπες
Των ανήμπορων πατρίδων μου;
Μα πάλι ταίρι μου εσύ
Πιστή σκιά φωτός που επιμένεις
Για να μαντεύεις τις μισές τις σκέψεις μου
Παρηγοριά στο άγουρό μου γήρας
Κρατώντας ένα κότινο μιας άνοιξης
Δοσμένης στο χαμόγελο των γόνων μου.

Άλγη Νόησης
Ιάκωβος Γαριβάλδης

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, 
Αυστραλία
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Σήκωνες το κεφάλι και κοίταγες την αστροσκέπαστη νύχτα
μεταξένια μαγική νύχτα, στολισμένη με μυριάδες λαμπυρισμούς
πυγολαμπίδες του ουρανού, στολίδια στο στερέωμα, μάτια του αιθέρα, κου-
κίδες μέσα στο σκοτάδι
και φώναζες: «ουράνια σκόνη, ουράνια λιβάδια, ουράνια πλάσματα, κάποια 
μέρα, κάποια μέρα κι’ εγώ θα σας συναντήσω
στον κόσμο των άστρων δεν υπάρχει σκοτάδι
οι σκιές καθρεφτίζονται μέσα στην κοσμική φλόγα
ένα μαγικό κάτοπτρο – συνειδησιακό τηλεσκόπιο – φωτεινό μονοπάτι – θα 
με φέρει κοντά σας»
όταν κάποια μέρα κατάλαβες ότι τα αστέρια σε κοιτάζουν
ανοίγουν τρύπες μέσα στη μνήμη σου
αστερόσκονη σε σκεπάζει σαν αόρατος μανδύας
ήθελα να φωνάξω «μείνε εδώ, σε θέλω, σε χρειάζομαι, τα αστέρια δεν σε 
χρειάζονται, τα αστέρια δεν σε χρειάζονται όπως εγώ!» αλλά δεν τόλμησα, 
όχι δεν τόλμησα
τώρα ταξιδεύεις πέρα από τη νύχτα
πέρα από τις αναμνήσεις
πέρα από τα όνειρα
πέρα από τα σύνορα
πέρα από τα τελευταία σύνορα
προσπαθείς να κατακτήσεις τον κόσμο των άστρων
ένα τόσο μακρινό ταξίδι
και εγώ εδώ να περιμένω, ποιος ξέρει τι…

Στον Κόσμο των Άστρων
Γιώργος Νικολόπουλος

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα

Αθήνα, Ελλάδα

έπαινος στο Λογοτεχνικό 
Διαγωνισμό της Ε.Λ.Β.Ε. 
(2009)
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Φορώντας τ’ άρματα του Δίκιου
πάλεψες για τη Λευτεριά.
Με τα τσαπράζια των Ιδανικών σου πολέμησες.
Ξυπόλυτα όνειρα
-μικρά, αθώα παιδιά, μόρτες του “ανέφικτου”-
σ’ άνοιγαν δρόμο.

Πέταξες στο φως με ανοιχτά φτερούγια
να κυνηγήσεις τ’ “άπιαστο”
ως τα περβόλια του Ήλιου.
Εκεί
που δάκρυα έχουν μόνο οι κρίνοι
και οι πεπτωκότες άγγελοι.

Θυσία Ευαγόρα Παλληκαρίδη
Νίκος Μπατσικανής

ΠΟΙΗΣΗ Ελληνική Γλώσσα
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El derruido aura del alma humana
Vìctima y culpable de la pasiòn
Solo envejece y espera
El regreso de aquellos años,
Que uno a uno, se han ido arrojando en el
Zalongo de los siglos
Tiempos perdidos.
Bendiciones y alegrías
Canciones y risas infantiles
Se hunden mecánicamente en
El turbio Acheron del final
Extrañas sensaciones
Juegan a las escondidas entre
Las oscuras y desconocidas cárceles
De la conciencia.
Allí donde la vida pierde sus limites,
Exactamente alli, donde la vida culmina
El amargo ascenso de su Gólgota.
Solo la esperanza,
Herida de muerte.
Gime.
Gime y clama por una nueva resurrección.

© Cristina Tsardikos

Nuestro tiempo
Christina Tsardikos

POESÍA Lenguaje español
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La pluma alzada, libre, justa,
Independiente, portentosa y soberana,
Se alza al cielo estoica,
Sublime y galana,
Estampa de la vocacion,
Vivencia que siente mi alma.
Emerge de la inspiracion
De un pensamiento plenipotente
Que a raudo vuelo lleva impresa.
La letra y la palabra.
Encanto que el Poeta,
Hace rodar con su creacion.
Brisa dulce que orea,
Con el sentido innato,
De sus odas magicas.
Arte de la excelencia civilizada,
Que impulsa a la tribuna del saber,
Con el acervo de la prosapia,
Estirpe y altivez,
Docencia ilustrada, de un intelecto,
Con riqueza de epifania,
Que mos hace estremecer.
No en vano nuestros celebres poetas,
Entronizaron, con su verbo encendido,
La raigambre magico ensamblado
En la literatura,
Y en los atributos del saber.

© Tasos Damianos

La Pluma Alzada
Tasos Damianos

POESÍA Lenguaje español

Buenos Aires, Argentina

“Mis Versos III”
Poesias Ineditas 2009
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Quiero entrar en tu vida con mi amor
como lo hace el sol por tu ventana
iluminando tu rostro cada mañana.
Ser la lluvia que cuando al terminar
aparece el arco iris para despejar las dudas
de este amor que yo te brindo…
Quiero entrar en tu vida con mi amor,
crecer dentro de ti como las flores silvestres
lo hacen en el campo sin que nadie las siembre
ni cuide están siempre como mi amor por ti está.

Quiero entrar en tu vida con mi amor,
como río que baja de la sierra y riega la pradera,
regarte la vida entera con mi amor y mi ternura,
haciendo tu vida muy feliz y placentera.
Quiero entrar en tu vida con mi amor
como la brisa del mar para poder abrazarte
muy dulcemente mirarte cada mañana
para desnudar y descubrir tu alma.

© Katerina Tsernotòpulos(Neraida)

Entrar en tu vida
Katerina Tsernotòpulos

POESÍA Lenguaje español

Argentina
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Το Ανθρωπάκι
Aυγουστής Μαρούλης

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΗΓΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα

«Πάει καιρός που δεν έρχεται ο Ιωάννης στην ταβέρνα μου. Θαρρώ πως δεν θα τον ξανα-

δούμε σεβασμιότατε» απάντησε ο ταβερνιάρης  στον επίσκοπο Αγαθάγγελο κάνοντας μια 

βαθιά υπόκλιση.

Εκείνος, κούνησε αργά το κεφάλι, αηδιασμένος απ’ το χνώτο του ταβερνιάρη που βρωμοκο-

πούσε κρασί. Ύστερα, έριξε μια ματιά τριγύρω. «Τί μίζερα ανθρωπάρια» συλλογίστηκε,  καρ-

φώνοντας το αετίσιο βλέμμα του σ’ ένα κακόμοιρο, κοντοστούπικο  και κακομούτσουνο 

ανθρωπάκι που είχε τολμήσει να τον κοιτάξει κατάματα. Το ανθρωπάκι αμέσως χαμήλωσε 

το βλέμμα οικτίροντας τον εαυτό του για την παράτολμη και απερίσκεπτή του ενέργεια.

Ο επίσκοπος σηκώθηκε απότομα απ’ την καρέκλα κι οι δυο παρατρεχάμενοί του, ένας 

κληρικός κι ένας λαϊκός, τον ακολούθησαν σκυφτοί, ξεφυσώντας ανεπαίσθητα σα να δή-

λωναν μ’ αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για το μέρος που τους είχε υποχρεώσει να 

τον ακολουθήσουν. Έπειτα, άρχισε να ανεβαίνει αργά-αργά τα ξεχαρβαλωμένα σκαλοπάτια 

που οδηγούσαν σε μια μικρή πόρτα ίσαμε μισό μπόϊ ύψος. Όταν έφτασε στο τελευταίο, 

κοντοστάθηκε, γύρισε προς τους παρατρεχάμενους και  έδειξε με τα μάτια προς τη μεριά 

του ταβερνιάρη. Ο λαϊκός, τού έβαλε μερικά νομίσματα στη χούφτα. Αμέσως μετά,  έσκυ-

ψαν, διπλώθηκαν σχεδόν στα δύο κι εξαφανίστηκαν πίσω απ’ το πορτάκι του φτωχικού 

καπηλειού.

 Για λίγα λεπτά προχωρούσαν σιωπηλοί στα βρώμικα και υγρά σοκάκια αυτής της πα-

ρακατιανής συνοικίας της Βασιλεύουσας. Ακόμα κι οι Βενετσιάνοι στρατιώτες που τον τε-

λευταίο καιρό είχαν αποθρασυνθεί και φύτρωναν παντού δίχως να φοβούνται τίποτα, την 

απέφευγαν. Όταν οι δρόμοι φάρδυναν κι έγιναν πιο καθαροί, σημάδι πως έφτασαν σε πιο 

αριστοκρατική συνοικία, ο λαϊκός επιτέλους μίλησε:

«Εξοχότατε, με όλο το σεβασμό, τι θέλαμε σε ’κείνο το άθλιο μέρος;»

Ο επίσκοπος δεν απάντησε, μόνο σταμάτησε, τον κοίταξε επιτιμητικά με τα αετίσια του μάτια 

και χτύπησε την επίχρυση ράβδο του στο πλακόστρωτο σα να έλεγε «Πάμε!» Οι άλλοι τον 

ακολούθησαν με τον ανάλογο για το αξίωμα του σεβασμό χωρίς να βγάλουν στο εξής ούτε 

μια λέξη. «Το σχέδιο μου εξελίσσεται ικανοποιητικά» σκεφτόταν χαμογελώντας ο επίσκοπος. 

«Έχω πάει σε τόσα μέρη αναζητώντας αυτό το τομάρι τον Ιωάννη, ώστε είναι αδύνατον να 

μη μου πει κανείς πού στον διάολο βρίσκεται. Είναι σίγουρο ότι σε λίγες μέρες, όλο και 

κάποιος φουκαράς απ’ το σινάφι του θα μου δώσει πληροφορίες για λίγες ψωροδεκάρες. 

Αν είναι ακόμα ζωντανός θα του επιφυλάξω την ίδια τύχη μ’ αυτή του άθλιου Μελέτιου». 

Στη σκέψη και μόνο ότι ίσως να μην ήταν ζωντανός αυτός που έψαχνε, ο επίσκοπος Αγα-

θάγγελος, ορκισμένος διώκτης των απανταχού «ελληνιζόντων», αναρίγησε.

«Κάνει λίγο ψύχρα απόψε» είπε και στράφηκε μηχανικά στους δύο παρατρεχάμενους, πιο 

πολύ για να διώξει την άσχημη σκέψη που τον είχε κυριεύσει. Εκείνοι, μη ξέροντας τι να 

κάνουν ακριβώς, μετά από τέτοια παρατεταμένη περίοδο σιωπής, τσακίστηκαν, ο ένας να 

τον σκεπάσει με τη μακριά μαύρη μπέρτα του κι ο άλλος να σπεύσει να συμφωνήσει τα-

πεινά με τον εκλεκτό εκπρόσωπο του Θεού:

«Μάλιστα εξοχότατε, κάνει ψύχρα».

Ο ερχομός του Αγαθάγγελου και της παρέας του ήταν αναπάντεχος. Με το που έφυγαν, 

ένα σούσουρο ανακούφισης σκορπίστηκε γύρω-γύρω και φτερούγισε στον ζεστό και απο-

πνικτικό αέρα της ταβέρνας του Λαγουτάρη.

Αθήνα, Ελλάδα
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«Πανάθεμα τους τούς βρωμοπαπάδες!»

«Στο διάολο κι αυτοί κι οι φραγκοπαπάδες και όλοι τους!»

«Μα τι διάολο ζητάγανε εδώ μέσα, μήπως ήταν τίποτα ενωτικοί και θέλαν να πάμε με 

δαύτους;»

«Αυτοί είναι χειρότεροι απ’ τους καθολικούς. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Πρώτα πάνε 

και τους αναθεματίζουνε και μετά παρακαλάνε για να ενωθούν οι δύο Εκκλησίες».

«Μόνο το στομάχι τους συλλογίζονται όλοι. Και ’μεις πεθαίνουμε της πείνας! Είδατε χρυ-

σαφικό ο επίσκοπος; Μόνο αυτός ο σταυρός που φοράει φτάνει να θρέψει καμιά δεκαριά 

οικογένειες για ένα χρόνο»

«Είχα να δω παπά εδώ μέσα από την εποχή του συχωρεμένου του παπά-Μελέτη. Άγιος 

άνθρωπος. Αλλά τι τα θέλεις, πρώτα τον τύφλωσαν και μετά τον γκρέμισαν απ’ τα τείχη. 

Ήταν λέει φιλέλληνας, απ’ αυτούς που λατρεύουν την αρχαία Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, 

παπάς και φιλέλληνας, χα χα χα!»

«Κι όμως είναι και παραείναι δυνατόν!» Μια φωνή στεντόρεια ακούστηκε από την άλλη 

άκρη της ταβέρνας. Μονομιάς σταμάτησαν όλοι. Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε νε-

κρική σιγή.

«Ποιος είσαι του λόγου σου; Δεν σ’ έχουμε ξαναδεί εδώ πέρα» είπε αυτός που ’χε ξεκινήσει 

την κουβέντα για τον παπά-Μελέτη.

Ο άντρας που καθόταν στην άκρη της ταβέρνας, σηκώθηκε αργά-αργά. Ήταν πανύψηλος 

με ρούχα καθαρά και ακριβά, αταίριαστα με των υπόλοιπων θαμώνων. Το ηλιοκαμένο και 

όμορφο κατά τ’ άλλα πρόσωπο του είχε μια ουλή που ξεκίναγε λίγο πιο κάτω από το αρι-

στερό του φρύδι, διέσχιζε όλο το μάγουλο και κατέληγε στη μέση περίπου του πηγουνιού. 

Είχε μαύρα, περιποιημένα γένια που κάλυπταν επιμελώς ένα μεγάλο μέρος της ουλής, αν και 

παρατηρώντας τον από κοντά κάποιος, μπορούσε να  τη διακρίνει καθαρά και να νιώσει ένα 

σχετικό δέος. Τέτοιες ουλές γίνονται είτε από σπαθιά, είτε από τσεκούρια, είτε από μεγάλα 

φονικά εργαλεία. Το όλο του παρουσιαστικό έδειχνε έναν άντρα που ούτε λίγο ούτε πολύ 

είχε κάποτε πολεμήσει. Ή τουλάχιστον είχε κάποτε πολύ άγρια μπλεξίματα!

«Είναι δυνατόν να είναι κάποιος παπάς φιλέλληνας», ξαναείπε ο άντρας με την ουλή στο 

πρόσωπο. Αυτή τη φορά δεν μίλησε κανείς. Ήταν φανερό ότι όλοι είχαν εντυπωσιαστεί 

απ’ το παρουσιαστικό του και τη βροντερή μα γλυκιά φωνή του. «Τί νομίζετε, ότι όλοι οι 

παπάδες είναι ίδιοι; Εγώ ξέρω κάμποσους παπάδες που αγαπάνε την Ελλάδα  και θαυμά-

ζουν αυτά που άφησαν πίσω τους ο Αλέξανδρος, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και πολλοί 

ακόμη Έλληνες».

«Ποιοι είναι όλοι αυτοί, οι πώς τους είπες; Aριστομέληδες;» τόλμησε να πει το ανθρωπάκι 

που λίγο πριν είχε κοιτάξει κατάματα τον επίσκοπο Αγαθάγγελο. Ο άντρας με την ουλή 

τού έριξε μια ματιά τόσο άγρια  που εκείνο ζάρωσε για δεύτερη φορά στη θέση του, σκυ-

λομετανιωμένο για την σίγουρη γκάφα του,  χαμηλώνοντας τόσο το κεφάλι σα να ήθελε 

ν’ ανοίξει η γη και να το καταπιεί.

«Αυτοί ποιοι είναι;» κάγχασε ο άντρας και συνέχισε: «Αυτοί κι άλλοι πολλοί γενναίοι και 

σοφοί άνθρωποι όπως ο Λεωνίδας, ο Θεμιστοκλής, ο Περικλής και τόσοι ακόμα είναι η 

ιστορία μας και ’μεις είμαστε οι απόγονοί τους».

Το σούσουρο άρχισε πάλι, αυτή τη φορά πιο έντονο. Όλοι είχαν ξεχάσει τον Αγαθάγγελο 
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με την παρέα του και είχαν πλέον απορροφηθεί ολοκληρωτικά απ’ αυτήν την καινούργια 
κουβέντα που ξεκίνησε ο παράξενος, σημαδεμένος θαμώνας. Με λόγια απλά τούς εξήγησε 
τα κατορθώματα των Ελλήνων, τόσο στον πόλεμο, όσο και στην ειρήνη. Το ανθρωπάκι 
σήκωσε τα μάτια. Ώστε αυτός ο ίδιος, ο κακομοίρης, ο παρείσακτος, ο δειλός, ήταν από-
γονος τόσο μεγάλων αντρών;
Ο παράξενος άντρας τέλειωσε την περιγραφή του χαμογελώντας. Το πρόσωπό του άρχισε 
να φωτίζεται σα να μπήκε ξαφνικά μια ηλιαχτίδα σ’ αυτό το ταπεινό, σκοτεινό υπόγειο. 
«Όλοι μας καταγόμαστε απ’ αυτούς τους μεγάλους άντρες κι εγώ κι εσύ κι εσύ… κι εσύ» 
είπε δείχνοντας το ανθρωπάκι τελευταίο.
«Μα και σένα κάπου σ’ έχω ξαναδεί άρχοντά μου, βέβαια, είσαι φίλος του πατέρα Με-
λέτιου, άγιος άνθρωπος, θεός σχωρέστον… και του Ιωάννη, ….. που τον έψαχνε αυτός ο 
τραγόπαπας!» φώναξε απρόσμενα ο ταβερνιάρης. Όμως, τούτη τη φορά το πρόσωπο του 
άντρα σκοτείνιασε. Ταλαντεύτηκε όρθιος για λίγο γύρω απ’ τον εαυτό του, έβγαλε κάτι σαν 
αναστεναγμό και άφησε το σώμα του να πέσει βαρύ σαν αμόνι στο μικρό, ξύλινο σκαμνί 
που καθόταν προηγουμένως. Όλοι τον κοίταζαν με καλοσύνη πλέον, γιατί όλοι ήξεραν 
τον πατέρα Μελέτιο, τον προστάτη των φτωχών και καταφρονεμένων. Περίμεναν αρκετή 
ώρα για να ξαναμιλήσει, εκείνος όμως έδειχνε ότι δεν είχε διάθεση γι’ άλλη κουβέντα. Είχε 
θυμηθεί τον βασανισμένο και αδικοχαμένο φίλο του.
Πρώτος έσπασε τη σιωπή αυτός που πρώτος είχε διαολοστείλει τους παπάδες: «Ε, ταβερ-
νιάρη, φέρε λίγο κρασί στον φίλο μας, η κούπα του έχει αδειάσει».
«Αμέσως» έκανε ο ταβερνιάρης και σε λίγα δευτερόλεπτα έφερε μια κανάτα ξέχειλη και 
αφού γέμισε την κούπα του άντρα την άφησε πάνω στο τραπέζι του. «Κερασμένο από 
’μένα» είπε χαμογελαστά, ενώ αυτός τον κοίταξε κουνώντας το κεφάλι σα να του έλεγε 
ευχαριστώ. Ύστερα, σηκώθηκε πάλι και με ύφος επίσημο ύψωσε την κούπα με το δεξί του 
χέρι και είπε αρκετά δυνατά, σχεδόν φώναξε:
«Στον πατέρα Μελέτιο».
Όλοι σηκώθηκαν, ύψωσαν τις κούπες τους και ήπιαν στη μνήμη του.
«Στην υγειά σου άρχοντά μου» ευχήθηκε ο ταβερνιάρης.
«Στον Αλέξανδρο, στον Πλάτωνα, στον Αριστομέλη,….στους Έλληνες!» ευχήθηκε ξαφνι-
κά το ανθρωπάκι που είχε σκύψει προηγουμένως δυο φορές το κεφάλι. Όμως, τώρα όλοι 
το κοίταζαν με θαυμασμό κι εκείνο στεκόταν αγέρωχο και από μια πιθαμή που ήταν έγινε 
ψηλό, πολύ ψηλό, έφτασε μέχρι το ταβάνι και το ξεπέρασε!
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Από το λιμάνι του νησιού ξεκινούσαν δυο δρόμοι, ο ένας έσκιζε κατ’ ευθεία τον κάμπο στα 
δυο πήγαινε για την πρωτεύουσα, ο άλλος πήγαινε για το βουνό. Πήρα το δρόμο που ήταν 
ανήφορος. Ήταν Μάης, εποχή που ανθίζουν οι παπαρούνες, ένα κόκκινο θέαμα ξεπετιόταν 
από   τους βράχους σαν αίμα από μαχαιριές θεών.
Κάποιος περπατούσε πλάι μου, φαινόταν να με απόφευγε.
Πως το λένε το χωριό εκεί πάνω; Ρώτησα.
Μαρκάτα, κύριε.
Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι τα Μαρκάτα;
Σιγουρότατος, κύριε.
Μα γιατί φαίνεται τόσο θλιβερό;
Είναι απ’ τον καιρό κύριε, γέρασε κι αυτό από την εγκατάλειψη.
Εγώ το φανταζόμουν με τα μάτια του πατέρα μου τελείως διαφορετικό, αλέγκρο και τόσο 
μεγάλο που να κρύβει τον ορίζοντα.  Πάντοτε έζησε τη ζωή του με αναστεναγμούς, με 
νόστο, αλλά ποτέ δεν γύρισε. Τώρα έρχομαι  εγώ αντί γι’ αυτόν, φέρνω την αγάπη του, το 
νόστο του, να δω τον μυθικό του κόσμο.
Ε! κύριε  τι μουρμουρίζεις μόνο σου, τι πας να κάνεις στα Μαρκάτα;
Μα να βρω την περιουσία του πατέρα μου.
Α! έτσι…
Μετά  έπεσε βουβαμάρα, ο ξένος ανέβαινε κι αυτός προς το χωριό.
Ήταν απόγευμα την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά του σχολείου, αντί παιδικές φωνές, 
οι χρυσές ακτίνες του ήλιου χρύσωναν την βουνοπλαγιά, τους ερειπωμένους τοίχους των 
σπιτιών. Τα αγριόχορτα είχαν σκαρφαλώσει και πνίξει τα πορτο-παράθυρα των ερειπίων.  
Μια ηλικιωμένη φάνηκε να περπατά, καλησπέρα, είπα, άνοιξε το στόμα της μου φάνηκε 
ότι τα δόντια της ήταν γεμάτα αγριόχορτα. Αυτός που βάδιζε δίπλα μου είπε:
Εγώ  σας αφήνω πάω για το σπίτι μου.
Ποιος είσαι γιόκα μου;
Είμαι ο γιος του Πέτρου.
Α! αυτού  που χάθηκε στα ξένα; Και τι γυρεύεις στον τόπο μας;
Ο πατέρας μου εδώ γεννήθηκε πέρασε εδώ τα παιδικά του χρόνια, δεν κατάφερε όμως να 
πεθάνει εδώ όπως ήταν το όνειρό του. Πριν πεθάνει του υποσχέθηκα θα ερχόμουν εγώ αντί 
γι’ αυτόν. Έτσι πέθανε γαλήνιος, μου έμαθε  να νιώθω την αγάπη του τόπου του, ήρθα να 
δω το χωράφι του, την περιουσία του, θυμόταν την αγριελιά, μετρούσε τα κυπαρίσσια.
Τι χωράφι και περιουσία μου λες; Εδώ κανένας δεν καλλιεργεί, τα αγριόχορτα μας έχουν 
πνίξει, έχουν ερημώσει τα πάντα.
Στην μέσα τσέπη του σακακιού μου είχα μια φωτογραφία του πατέρα μου, από την πολυ-
καιρία είχε κιτρινίσει, άσε που στις γωνίες είχε κάτι μαύρες κουκίδες αυτές που αφήνουν οι 
μύγες.  Από εκεί που βρίσκεται θα πρέπει να με βλέπει σκέφτηκα, έκανα τα χέρια μου χωνί, 
κοίταξα τον ουρανό και φώναξα.
Με βλέπεις πατέρα;
Που είσαι γιε μου;  ακούστηκε  μια φωνή.
Εδώ στο χωριό σου.
Δεν σε βλέπω γιε μου.

Του Πατέρα το Όνειρο
Γαβριήλ Παναγιωσούλης

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΗΓΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα

Μπρονξ, 
Νέα Υόρκη, 
Αμερική
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Του Πατέρα το Όνειρο
Γαβριήλ Παναγιωσούλης

Τι κρίμα  πατέρα.
Η ηλικιωμένη με κοίταξε σα να έβλεπε φάντασμα, έκανε το σταυρό της και μονολόγησε.
Κακά ξεμπερδέματα θα έχεις γιε μου.
Μα γιατί;
Γιατί τούτη εδώ  τη γη, εκεί που γεννήθηκαν τα όνειρα του πατέρα σου,   την  έχουν κατα-
πατήσει οι εναπομείναντες…   θα βρουν πατέντα να σε υποχρεώσουν να γυρίσεις στο μέρος 
σου…   καλύτερα λοιπόν να γυρίσεις πριν ακόμα έρθεις.
Μα γιαγιά μου φαίνεται παράξενο γιατί ο πατέρας μου αγάπησε τόσο πολύ αυτόν τον τόπο, 
να για κοίταξε τον ουρανό, είναι ο ίδιος με αυτόν που γεννήθηκα εγώ.
Δεν ξέρω γιόκα μου, έχω χρόνια που δεν κοιτώ ψηλά, από την στιγμή που ο παπάς μου 
είπε ότι για εμένα έχουν κλείσει οι πύλες του ουρανού.
Μα γιατί άραγε;
Θα στον συστήσω και σένα.
Μα εσύ δεν έχεις γεννηθεί   έλληνας, είσαι και αβάφτιστος  κι έρχεσαι να βρεις χωράφια 
και ξερότοπους;
Ο πατέρας μου πίστευε σε αυτά που άφησε,  αυτός μ’ έστειλε, μου δάνεισε τα μάτια του, 
να δω τον άγιο τόπο του.
Ένιωσα να με σπρώχνει η βοή του ανέμου, μια  φωνή  ακούστηκε,  φύγε γιε μου, αυτή δεν 
είναι η πατρίδα που άφησα.
Σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό, ένα σύννεφο περνούσε σα να το κυνηγούσαν, έμοιαζε 
με ασπρομάλλη άνδρα. Κατάλαβα, ήταν ο πατέρας, δυο δάκρυα κύλησαν απ’ τα μάτια 
μου, δεν έπεσαν κάτω, έμειναν αιωρούμενα αναποφάσιστα, μετά κύλησαν στο στόμα μου, 
ένιωσα την αρμύρα τους, έμοιαζε σα να ήταν από θαλασσόνερο, αυτό που με βάφτισαν, 
αμέσως ξεθάρρεψα.  Θυμήθηκα τον πατέρα που δάκρυζε όταν σκεφτόταν τον τόπο του, 
κατάλαβα την ουτοπία του  και βιάστηκα να φύγω…
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Σ' εκείνο το πυκνό σκοτάδι η καρδιά του βρισκόταν και πάλι σε υπερένταση. Η σκέψη 
του πλανιόταν στο άπειρο, καθώς περπατούσε πάνω στο αιματοβαμμένο χώμα. Ήταν η 
τελευταία προσπάθεια επιβίωσης του Χρήστου, του κυνηγημένου λοχία του Πενταδάκτυ-
λου, καθώς ξυπόλυτος, ρακένδυτος, καταματωμένος από τ' αγκάθια και τις πέτρες, κοντο-
στάθηκε μπροστά στο σπίτι του παλιού του γείτονα. Τρεις μήνες μετά τη δεύτερη εισβολή 
του Αττίλα στην Κύπρο. 

Πέρασε την καγκελόπορτα, το τσιμεντένιο κατώφλι και καθώς στάθηκε να πάρει ανάσα, 
κοίταξε πίσω μήπως τον ακολουθούσε κανείς. Η βραδιά ήσυχη, ναρκωμένη και το φθινοπω-
ρινό φεγγάρι τον καλούσε να καθίσει στο σκαλοπάτι και ν' απολαύσει για λίγο το φως που 
φέγγιζε στις στέγες. Μέσα στο σπίτι ακούγονταν κουβέντες, παρ' όλο που δεν καταλάβαινε 
τι έλεγαν. Έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο, έκλεισε τα μάτια και πήρε μια βαθιά ανάσα. 
Μα κι αν είναι κλειστά τα μάτια η μοίρα είναι η ίδια, δεν αλλάζει.

Εδώ η νύχτα είναι τόσο πυκνή που σου τρίβει το πρόσωπο καθώς προσπαθείς να φτάσεις 
στο δικό σου σπίτι. Εδώ η νύχτα γίνεται όλο και πιο βαριά με όσα αφήνεις να σέρνονται πίσω 
σου, όλα αυτά που σκέφτεσαι για το μέλλον και πώς θα τα πετύχεις. Απόψε, ακόμη ένας 
ανελέητος πόνος, μια ανυπέρβλητη αγωνία. Όχι μόνο γι' αυτούς που βρίσκονται μπροστά 
στον αχό, στη βία και στο ανθρωποφάγο αίμα της μάχης, όχι μόνο γι' αυτούς που αποδίδουν 
φόρο τιμής στην ελευθερία υπομένοντας απάνθρωπα βασανιστήρια μέχρι το θάνατο. Αλλά 
και για κείνα τα ψυχολογικά ερείπια που απομένουν στο βάθος κάποιας πολυθρόνας. Μιας 
πολυθρόνας που έχει γίνει μάρτυρας στις σκέψεις, στις ανησυχίες και στις αντιδράσεις για 
τους χαμένους αδερφούς, τα χαμένα παιδιά και τα διπλαγαπημένα εγγόνια. Είναι τα βασα-
νισμένα γηρατειά που δεν μπορούν να πάρουν το δρόμο της σωτηρίας μετά την εισβολή. 
Ένα βήμα πριν την λευτεριά, ένα βήμα πριν την προσφυγιά ή τον εγκλωβισμό. Τα σεβάσμια 
γηρατειά που έχουν πια το μισοφέγγαρο καρφωμένο στην πλάτη.

«Αν θα κάνεις μια παρουσία στων γονέων σου τον τάφο πρέπει να την κάνεις να με-
τράει... Τώρα που η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να επιζήσεις». Τώρα που το κόκκινο χρώμα 
φράζει το δρόμο που οδηγεί στο Πέλλαπαϊς σκιάζοντας το μονοπάτι προς τη λευτεριά και 
που σαν κέρβερος σου τρίζει τα δόντια... Πόσο το μισεί τ' απαίσιο τούτο χρώμα που σβήνει 
τις ελπίδες του, που θάβει τα όνειρά του...

- Έλα τώρα...
Ακούστηκε απρόοπτα η φωνή κάποιου κοριτσιού, που τον αφύπνισε από τις σκέψεις. Βρι-

σκόταν κάπου χαμένος, στριμωγμένος ανάμεσα σε δυο πατρίδες (τη Θεσσαλονίκη όπου γεννή-
θηκε και την Κυρήνεια όπου αγάπησε), ανάμεσα σε δυο αισθήματα σαν "πιόνι" στο παιγνίδι 
των στρατιωτικών και της πολιτικής. Η φωνή θύμιζε τη μικρή κορούλα του που τόσους μήνες 
είχε να τη δει. Άραγε θά 'χε μεγαλώσει καθόλου; Κι ο γιος του; Άραγε πόσο ψήλωσε;

Ανασηκώθηκε με κόπο και χτύπησε ελαφρά την πόρτα. Μετά από ένα ατέλειωτο λεπτό 
άκρας σιωπής ακούστηκε μια άλλη φωνούλα:

- Ποιος είναι;
- Ο Χρήστος, ο γείτονας, απάντησε κοιτάζοντας προς το πόμολο της εξώπορτας. 
Πάλι απόλυτη ησυχία για μερικά λεπτά.
- Ανοίξτε μου, σας παρακαλώ!

Το κόκκινο χρώμα
Ιάκωβος Γαριβάλδης

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΗΓΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα

Μελβούρνη, 
Αυστραλία
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Το κόκκινο χρώμα
Ιάκωβος Γαριβάλδης

- Ποιος Χρήστος είσαι;
- Ο γαμπρός του Προυσή.
- Δε σε πιστεύκουμεν. Ο Χρήστος εν σκοτωμένος.

Σίγουρα θα τον είχαν ξεγραμμένο. Σίγουρα η γυναίκα του θά 'ταν καταφαρμακωμένη. 
Σίγουρα... Τα παιδιά όμως πόσα γνωρίζουν απ' αυτά; Τι άραγε να λέει εκείνο τ' αγοράκι 
που καθόταν στα γόνατά του κι άκουγε τις ιστορίες για τον Ηρακλή, το Θησέα, το Μεγα-
λέξαντρο;

- Εγώ είμαι σας λεω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και θα φύγω.
Η πόρτα έμενε κλειστή. Οι σκέψεις αλλοπρόσαλλες... Τα πόδια έτρεμαν από αδυναμία. 

Άρχισε να καταστρώνει σχέδια στην απόγνωση του. Τι θα κάνει αν τελικά δεν του ανοίξουν; 
Ξάφνου βλέπει το πόμολο να γυρίζει διστακτικά κι εκεί που πήγαινε ν' ανθίσει ένα χαμόγελο 
στα χείλη του, μόλις τον είδαν, 'μπαμ', του κλείνουν την πόρτα πάλι κατάμουτρα. 

Μα τι έχουν και δε μ' ανοίγουν; Τι να 'ναι αυτό που τους τρομάζει τόσο; Μήπως τα 
βρόμικα ρούχα μου; Τα γένια που έχουν φτάσει στο γιακά; Τα μαλλιά τ' αχτένιστα που είναι 
κολλημένα στο κεφάλι σαν πατσαβούρες; Σίγουρα δε με γνώρισαν.

Έκανε ένα βήμα προς τα πίσω και φώναξε πάλι:
- Μη φοβάστε γείτονες, εγώ είμαι! 
Μα πάλι δεν τον πίστεψαν κι οι ερωτήσεις διαδέχτηκαν η μια την άλλη.
- Πώς λένε τη γεναίκα σου; 
- Πώς λένε τον κουνιάδο σου;
- Πώς λένε τα παιδκιά του κουνιάδου σου;
Οι απαντήσεις του σύντομες και πιστευτές. Μέχρι που τελικά τους έπεισε. Κι άρχισε πάλι 

δειλά-δειλά η πόρτα ν' ανοίγει και να τρίζει καχύποπτα καθώς ένα-ένα τα πρόσωπα πρό-
βαλαν στο άνοιγμα, ενώ ο Χρήστος, μαρμαρωμένος, περίμενε την πόρτα να σταματήσει το 
τρίξιμο. Το ίδιο χαμόγελο τους έδειξε, τα ίδια φοβισμένα μάτια τον αντίκρισαν, μ' αυτή τη 
φορά τον κάλεσαν να περάσει.

- Ευχαριστώ, κατάφερε να πει βραχνά.
- Έλα μέσα τζαι λάλε μας ίνταν που έπαθες.
Μέσα βρισκόταν μόνο η γυναίκα του γείτονα με τα τρία της κορίτσια. Κάθισαν όσο πιο 

μακριά του μπορούσαν και τον παρατηρούσαν επίμονα στα μάτια. Ακόμη κι εκείνα τα περί-
εργα και γυαλιστερά μάτια της μικρότερης του φαίνονταν παράξενα. Πέρασαν έτσι λίγα λεπτά 
ώσπου ν' ανοίξει το στόμα να μιλήσει, πριν ν' αρχίσουν ν' αναρωτιόνται «τι συμβαίνει». 

- Βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή, έξω απ' την Κερύνεια, με το διοικητή μας τον Κα-
τσάνη. Περιμέναμε οι άμοιροι ν΄ αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους με δέκα ντουφέκια κι ένα 
πολυβόλο. Κι ο Αττίλας ήρθε αρματωμένος με τανκς και κανόνια... Μας διέλυσε... Γλίτωσαν 
ελάχιστοι... Εγώ, που μ' έβαλαν στο μάτι από μακριά, κατόρθωσα και χώθηκα στο εγκατα-
λειμμένο σπίτι ενός κουμπάρου μου, ενώ αυτοί με περικύκλωσαν χωρίς να γνωρίζουν πού 
ακριβώς ήμουν. Μπήκα δίχως να χάσω χρόνο στο πατάρι κι έτσι με έχασαν. Εκεί βρήκα 
κουκιά κι αμύγδαλα και πέρασα τους τρεις μήνες που έχετε να με δείτε έτσι ξαπλωμένος... 
Λίγες μέρες αργότερα οι Τούρκοι έστησαν το αρχηγείο τους ακριβώς απέναντι. Ήταν πολύ 
δύσκολο να βγω δίχως να με πάρουν χαμπάρι... Απόψε όμως πήρα την απόφαση να ξεφύ-
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γω. Και νά 'μαι τώρα μπρος σας σέρνοντας πίσω μου όλο το χάλι αυτού του πολέμου.
Τα λόγια του έβγαιναν με αρκετό κόπο, μετά από κάποια παύση στην κάθε πρόταση. 

Η φωνούλα της πιο μικρής και πιο αθώας του έδωσε την ευκαιρία να πάρει ακόμη μια 
βαθειά ανάσα:

- Έχουμεν σέντε1 τζαι δαμέ, α' θθέλεις έβκα πάνω.
Μια φωνούλα που τού 'φερε ένα δάκρυ στο μάγουλο ενώ τα χείλη του δαγκώθηκαν.
- Τι κάνουν οι δικοί μου; Η γυναίκα, τα παιδιά μου;
- Εν ούλλοι τους καλά. Τζι η γεναίκα σου τζαι τα παιδάκια σου. 
Έτσι η ελπίδα άρχισε ξανά να φωτίζει την ύπαρξή του.
- Μήπως έχετε ένα τσιγάρο; Το ζήτησε ο Χρήστος μ' ένα μειδίαμα κατακουρασμένο. 

Οι ερωτήσεις ήταν ατέλειωτες. Το μυαλό του όμως τώρα σκεφτόταν ένα πράγμα, "πώς θα 
βρεθεί στο σπίτι του". Ανασηκώθηκε αργά κι αφού τους ευχαρίστησε, γύρισε και χάθηκε 
στη σχισμάδα της πόρτας, να βρει τη νύχτα που θα τον έφερνε κοντά στη φαμίλια του, να 
τους πει πως δεν πέθανε... Να βρει τη ζωή και να νιώσει σαν άνθρωπος. Να ξανανιώσει 
για λίγο μια ανακούφιση, να βρει διέξοδο σ' εκείνη την απέραντη μοναξιά που πλημμύριζε 
την ψυχή του.

Μα μες στη νύχτα πώς να τον δεχτεί η γυναίκα του; Μόλις τον αντικρίσει θα ξαφνιαστεί. 
Τι τρόπος να βρεθεί να της το πει; Πως θα γυρίσει στη δική του Πηνελόπη χωρίς να την 
τρομάξει;

Βυθισμένος στις σκέψεις αυτές έφτασε στο κάγκελο μπροστά στο σπιτικό του. Στο σπίτι 
που ο ίδιος έχτισε, όπου το κάθε πληθαράκι ακόμη τον γνώριζε. Το σπίτι που κι οι πλάκες 
του τον καλούσαν σιωπηρά να πάει να τις πατήσει. Νυχτιάτικα και σαν κλέφτης. Μα νάτο... 
νάτο μπροστά του σαν στοιχειωμένο. Το σκοτάδι δεν τον εμπόδιζε να το γνωρίσει απ΄ άκρη 
σ΄ άκρη. Μες στη θολούρα της σκέψης του έμοιαζε με όνειρο. Κι η καγκελόπορτα η ίδια, 
όπως την άφησε. Ο πετρόδρομος μέχρι το κατώφλι δεν άλλαξε καθόλου, ενώ μια ορμή 
έβγαινε από τα στήθια του, σπρώχνοντάς τον να σκύψει κάτω και να φιλήσει το χώμα. Ο 
βασιλικός στη γλάστρα πρώτος τον καλωσόρισε, μ' εκείνη τη διαπεραστική του ευωδιά.

Δίσταζε να χτυπήσει την εξώπορτα. Σκέφτηκε να βρει το δωμάτιο που κοιμόταν ο γέρος 
ο πεθερός του, να τον ξυπνήσει για να του ανοίξει. Η φωνή από μέσα του πάλι έλεγε: 

«Κι αν βρίσκεσαι στο βασίλειο της απόγνωσης, κι αν έχεις βάλει πλώρη για τα αισθήμα-
τα του κόσμου κι απουσιάζεις από κάθε τι το λογικό κι εγκόσμιο, τι γυρεύεις ανυπεράσπι-
στος στην ερημιά; Αν η πατρίδα σου τυχαίνει νά 'ναι χωρισμένη κι ο πόνος της ζωής είναι 
αβάσταχτος, γείρε στο πρώτο μαξιλάρι της καρδιάς και ζήσε κάθε στιγμή που σού 'μεινε 
πριν να σε πάρει ο καιρός της προσφυγιάς και δεν προλάβεις να χαρείς τα υπάρχοντα που 
απόχτησες μονάχος.»

Ανάμεσα σ' αυτές του τις σκέψεις έστριψε στο τέρμα του κήπου και έφτασε έξω απ' το 
παράθυρο της κρεβατοκάμαρας των παιδιών. Δίπλα το παράθυρο του γέρου. Χτύπησε 
ελαφρά το τζάμι αλλά εκείνος δεν τον άκουσε. Χτύπησε τότε πιο δυνατά κι ο γεροπατέρας 
που πήρε είδηση, σηκώθηκε, ήρθε μέχρι το τζάμι μα γύρισε πίσω και ξάπλωσε πάλι. Ο 
Χρήστος ξαναχτύπησε, το ίδιο έκανε πάλι κι ο γέρος. Μισοκοιμισμένος όπως ήταν δεν κα-
τάλαβε ποιος βρισκόταν απ' έξω. Την τρίτη φορά τον πήρε χαμπάρι. Για λίγα δευτερόλεπτα 
τον κοίταζε σαν χαζός μέχρι που κατάφερε να τον ρωτήσει:
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- Ποιος είσαι;
- Εγώ πατέρα, ο Χρήστος, άνοιξε την πίσω πόρτα να μπω.
Του άνοιξε και μέσα στο πυκνό σκοτάδι έσμιξε το γέρικο κορμί με την αγκαλιά του, που 

προσπαθώντας να μη βγάλει φωνή τον καλωσόρισε με μάτια βουρκωμένα. Μετά άρχισε 
να ψηλαφίζει τα χέρια και το σώμα του...

- Είσαι γερός; Είσαι εντάξει γιε μου;
- Ναι πατέρα, καλά είμαι. 
- Πού ήσουν παιδί μου τόσους μήνες; Εμείς σε είχαμε για...
- Θα σας τα πω αργότερα. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ξυπνήσουμε τη Μαρία 

να της το πούμε χωρίς να τρομάξει.
- Λες να της πούμε πως ήρθε κάποιος που ξέρει για σένα και θέλει τάχα να της μιλήσει;
- Έτσι να κάνεις. Πήγαινε λοιπόν και ξύπνα τη.
Σε λίγο την άκουσε να σηκώνεται από το κρεβάτι, να περπατά βιαστικά το διάδρομο. 

Τυλιγμένη στη ρόμπα που ο ίδιος της είχε κάνει κάποτε δώρο, ήρθε και κάθισε απέναντί του. 
Απ' τη μαυρίλα επάνω του κι απ' τον ύπνο που σηκώθηκε εκείνη, δεν τον αναγνώρισε:

- Σύντισιε φίλε, το λοιπόν, πού τάχατες τον είδες τον αγαπημένο μου, που έχω μήνες 
να τον δω τζαι κόβκεται στη μέσην η καρκιά μου κάθε φοράν που έρχεται στο νου μου; 
Άτε, τζι οι σκέψεις μου εκαταντήσασιν μαρτύριον, ώσπου νά 'ρτει ο ίδιος στο σπιτάκι μας. 
Ώσπου να δω τα μάθκια του, τα σιέρκα του...

Ησυχία. Τίποτα δε βγαίνει από το στόμα του Χρήστου. Παρατηρεί επίμονα τα ωραία 
της μάτια που στο βάθος τους βρήκε τον έρωτα όταν την πρωτογνώρισε. Εκείνο όμως το 
χαμόγελο που τους τελευταίους τρεις μήνες τον έκανε να γεμίζει δάκρυα κάθε που το σκε-
φτόταν δεν υπήρχε πια. Κι οι αισθήσεις που βρίσκονταν σε υπερένταση δεν του άφηναν 
δύναμη να μιλήσει.

- Άτε, ρε φίλε, γιατί δε μιλάς; Τζι ήρτες τζι εξύπνησές μας μες τούν' την μαύρην ώρα, 
πριχού λαλήσουν οι κοκόροι;

Μόλις αυτός ξεστόμισε την πρώτη λέξη, εκείνη άνοιξε το στόμα και τον κοίταξε για μια 
στιγμή επίμονα. Τ’ απέραντα μάτια της άναψαν απ' τον τρόμο καθώς έπαψε πια να μιλάει. 
Τα χέρια της σηκώθηκαν ψηλά κι απότομα τον έσφιξαν στην αγκαλιά της, ενώ έβγαλε μια 
ασυγκράτητη κραυγή: 

- Χρήστο, αγάπη μου, ήρτες ξανά! Ήρτες πάλε καρκιά μου! 'Ηρτες τζιαι γιω ενόμισα...
Μα μέσα στους λυγμούς και τα δάκρυα, μέσα στον πόνο και την απόγνωση του πόθου 

τα λόγια ήταν περιττά. 
Ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Οι σκέψεις άρχισαν να σοβαρεύουν, τα δάκρυα να στεγνώ-

νουν και οι κινήσεις των ματιών να λιγοστεύουν και πάλι.
Με μια γρήγορη κίνηση γύρισε ο Χρήστος και πήγε αθόρυβα στο δωμάτιο των παιδιών. 

Τους χάιδεψε τα κεφαλάκια, τα φίλησε απαλά και γονατίζοντας μπροστά στα κρεβατάκια 
τους έκανε μια προσευχή: "Βάλε το χέρι σου Θεέ τούτα τ' αγγελάκια να μη γνωρίσουν το 
θεριό". Ξαναγυρίζοντας στην κουζίνα μετά είπε:

- Θα μείνω απόψε εδώ κοντά στα όμορφα μωρά μου, μα δε θα τους φανερωθώ μην τύχει 
και τους ξεφύγει καμιά κουβέντα. Μετά πρέπει να ξαναφύγω. Οι Τούρκοι που με είδανε στο 
μέτωπο με ψάχνουν, όπως κι όλους τους άλλους στρατεύσιμους, κάποτε θα με βρούνε.
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- Μα ίνταν πουν τούτα που λαλείς Χρήστο μου; Πού εν ο τόπος σου εσέ, πού εν που 
θες να φύεις; Επέρασες τόσα κακά τζι εμείς δαμέ δεν ξέρουμεν τι θ' απογίνεις.

Τα μάτια της βούρκωσαν πάλι. Δυσκολευόταν να μιλήσει απ' τους λυγμούς. Για μια 
στιγμή σηκώθηκε, πήρε άλλο μαντίλι. Τα δάκρυα δεν ήταν μόνο για το Χρήστο της, μα και 
γιατί ήξερε πως εκείνος έλεγε την αλήθεια. Κι εκεί που ήταν σκυμμένη μέσα στο βρεγμένο 
της μαντίλι, τινάχτηκε απότομα επάνω και ξεστόμισε:

- Όϊ αγάπη μου γλυτζιά, μείνε τζιαι σου μιτά μας, δαμέ είναι το σπίτι μας. Πού να σε 
χάσω πάλε; Τζείνον το γιούδιν σου εψές εγύρευκέν σε πάλι, τζι ούλλον ρωτά για τον παπάν 
πούφυεν που κοντά του. Τζαι το κορούδιν μας γυρεύκει σε συχνά, θαρκέται έφυγες μόνο 
για λλίον. Εσού απέμεινες να λύσεις τα προβλήματα της γέρημης γενιάς μου;

- Ο κόσμος χαλάει κει έξω ψυχή μου. Του άντρα η τιμή είναι εκεί που τον καλεί το καθή-
κον. Πώς να μην τρέξω να συμπαρασταθώ στην πατρίδα; Πώς να μη βοηθήσω την Κύπρο 
μας; Θα βρω πάλι κάποιον τρόπο να 'ρθω κοντά σας, ώσπου να δούμε τι θ' απογίνει.

Αυτή ήταν η γυναίκα και η μάνα του, μια και τη μάνα τη δική του την είχε αφήσει θαμ-
μένη πίσω στη Θεσσαλονίκη.

- Τι να σου πω αγάπη μου να σε παρηγορήσω; Tόσον καιρό έχω να σε δω, τώρα κοιτώ 
να φύγω. Μα οι Τούρκοι βρίσκονται παντού, αν με αντιληφθούνε;

Ήταν μετά τις δύο το πρωί που τον καλούσε πάλι στο κρεβάτι της. Μια ακόμη φορά μαζί, 
μετά τους τόσους μήνες μακριά της. Μια ακόμη φορά κι ο πόθος φούντωνε αβάσταχτος.

Άλλη μιλιά δεν έβγαλαν. Πιάστηκαν απ' το χέρι και πήγαν να ξαπλώσουν κρατώντας 
σφιχτά τη θλίψη τους σαν νά 'ταν φυλακτό τους. Κι η πατρίδα... παρέμενε στην πόρτα, 
σφαγμένη, καταματωμένη, τυλιγμένη στο σάβανο της προδοσίας.

Σαν μπήκε ο ήλιος το πρωί τόσο απαλά στο στρώμα κι έφεξαν οι ακτίνες πού 'φερναν 
ζωή, που τραγουδούσαν για λευτεριά και λυτρωμένους τόπους, άνοιξε τα μάτια του ο 
Χρήστος. Κοίταξε τη γλυκιά του και το παρελθόν πέρασε από μπροστά του σαν ταινία. Τότε 
που την πρωτογνώρισε, τότε που την αρραβωνιάστηκε, τότε που την παντρεύτηκε, τότε που 
έχτισαν το σπιτάκι τους και τό 'καναν όπως το ήθελε εκείνη, μια και την ήθελε βασίλισσά 
του. Τη σεβόταν, την αγαπούσε, την πεθυμούσε. Σαν την πατρίδα. Κι έπρεπε να τις σώσει 
και τις δυο. 

Θυμήθηκε τα λόγια της μάνας του: "Τώρα που εγώ φεύγω εσένα μάνα σου είν' η 
πατρίδα...". Και η πατρίδα του χτυπούσε τώρα την πόρτα ζητώντας βοήθεια. Η πατρίδα 
βογκούσε κάτω από το ζυγό του εισβολέα παρατημένη κι απροστάτευτη. Αδικημένη αφού 
της υποσχέθηκαν τόσα πολλά και δεν της πρόσφεραν τίποτα. Κι εκείνη η φωνή από μέσα 
του: "Μην πάρεις δρόμο που δεν έχει τελειωμό, μην πας να βρεις ανάγκες πού 'χουν δυο 
πατρίδες". Μα πάλι: "...Αν πια πρόκειται να βάλεις στόχο της τιμής αν πρόκειται να βγάλεις 
την οικογένεια απ' το στόμα του θεριού, μια βαθιά ανάσα πάρε και ξεκίνα..."

Σηκώθηκε αργά δίχως να πάρει είδηση κανένας. Έβαλε τα ρούχα του, φίλησε τ' αγαπη-
μένα του παιδιά στα δυο τους μάγουλα γι’ ακόμη μια φορά κι έφυγε σαν κλέφτης. Έφυγε 
κρατώντας την ανάσα του φιλιού και δίχως το "αντίο". Δεν ήταν νύχτα όμως τώρα πια, τ' 
αστέρια είχαν πάρει το δικό τους δρόμο. Ο ήλιος μόλις είχε γεννηθεί. Τα βουνά το μαρτυ-
ρούσαν μαζί με το τραγούδι των πουλιών στις φυλλωσιές των κυπαρισσιών και την πρωινή 
δροσιά στο λαβωμένο χώμα.
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Δεν πρόλαβε να φτάσει στο μεγάλο δρόμο. Ένα τούρκικο τζιπ ήρθε πίσω του και τον 
σταμάτησε. Δυο στρατιώτες με κόκκινες κορδέλες στο καπέλο κατέβηκαν και τον έπιασαν 
δυνατά από το μπράτσο. Δυο στρατιώτες με τα μάτια κατακόκκινα και γεμάτα μίσος έχωσαν 
τα νύχια τους στη σάρκα του, όπως τα έχωσαν και στην πατρίδα.

Τούτο το χρώμα Θεέ μου που βρίσκεται παντού τριγύρω στη ζωή μας, στο πνεύμα μας, 
στο σώμα μας και τώρα πια... στον πόνο μας. Αυτό το χρώμα που αλλάζει τα πιστεύω μας, 
που προδίδει τις σκέψεις μας και σήμερα θανατώνει τις ελπίδες μας. Πώς να τ' αντέξουμε 
το χρώμα τούτο Θεέ μου;

- Έλα μαζί μας εσύ, του είπε ο ένας στα ελληνικά.
Πέρασαν από τότε μερικές ατέλειωτες βδομάδες μέχρι που τα μαντάτα έφτασαν στο σπίτι 

του. Την ίδια μέρα η Μαρία φόρεσε τα μαύρα. Ήταν είκοσι-έξι χρονών. Ενώ η ζωή συνέχι-
ζε το δρόμο της, σ' όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δίχως ν' αλλάξει τίποτα. Και τα ορφανά θα 
μεγάλωναν εγκλωβισμένα... 

Μια μέρα τ' αποφάσισε η χαροκαμένη ν' ακολουθήσει τους πολλούς για το νότιο μέρος 
της Κύπρου. Να ξεφύγει από κείνο το μαρτύριο της θύμησης και της κατοχικής καταπίεσης. 
Να μεγαλώσουν τα παιδιά ελεύθερα κι όπου θέλει ας είναι. Με τη βοήθεια του Ερυθρού 
Σταυρού τα κατάφερε. Ο γέρος όμως δεν την ακολούθησε. Τον θυμάται έτσι εκεί, καθισμέ-
νο στην πολυθρόνα του να τους γνέφει το στερνό αντίο. Του είχε πει πως θα ξαναγυρίσει 
σύντομα να τον πάρει, μόλις τακτοποιηθεί. Γνώριζε όμως πως ο γεροπατέρας ήταν πεισμα-
τάρης και δεν επρόκειτο να την ακούσει. Και κάθε που το θυμάται τρέχει να κρύψει από 
τους άλλους ένα δάκρυ που βρέχει το μάγουλό της.

Εκεί, όμως, που πήγε δεν ήξερε κανέναν. Ήταν άγνωστος ο τόπος εκείνος. Οι συγγενείς 
όλοι σκόρπισαν μακριά ο ένας απ' τον άλλο. Κι οι δρόμοι όλοι οδηγούσαν κάπου αλλού. 
Δεν έφταναν ποτέ στο σπίτι της, ούτε στο χωράφι, ούτε στην εκκλησιά του χωριού της. Δεν 
μπορούσε ν' αντέξει τούτη την προσφυγιά στη δική της πατρίδα. Στην πατρίδα που έγινε 
βωμός θυσίας του άνδρα αλλά και της ευτυχίας της.

Ξένοι τώρα, όλοι αυτοί που επέζησαν, πολλοί στην ίδια τους τη χώρα. Φύλακες μιας 
παράδοσης που τους θέλει να υποφέρουν σαν τη γη τους. Μάρτυρες αυτών που έδωσαν 
τη ζωή τους για μια χούφτα πατρίδα χάνοντας και τα δυο! Τώρα μπορούν να ζήσουν άρα-
γε χωρίς τον τρόμο και τη σκιά που έφερε το κόκκινο, το μοχθηρό εκείνο χρώμα, πού 'ναι 
συνώνυμο φωτιάς και αίματος και φθόνου;

Ιάκωβος Γαριβάλδης
Α’ Βραβείο Λογοτεχνίας 1998 
Στον Παναυστραλιανό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Σύδνεϋ
που ανακήρυξε εορτάζοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της
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(Εισήγηση της Ευαγγελίας-Αγγελικής Πεχλιβανίδου στο ομότιτλο Συνέδριο στη Θάσο 
3-6/7/09)

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ελληνική γλώσσα έχει την πιο μακρά ιστορία από τις Ευρω-
παϊκές γλώσσες. Επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ελληνική γη χρονολογούνται από τη 
δεύτερη χιλιετία π.Χ καθώς και λογοτεχνικά κείμενα 2.500 χρόνων. Όλες οι τέχνες και οι 
επιστήμες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην ελληνική γλώσσα όπως τα πρώτα κείμενα 
Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας, κ.α. 

Αξίζει πληροφοριακά να σημειώσουμε ότι ο καθηγητής της ηλεκτρονικής Μπρούνερ με 
συνεργάτες του, στον Η/Υ Ίβυκο έχουν ήδη αποθησαυρίσει 6 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους 
της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους, 
δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας, και το έργο συνεχίζεται.

Απαντώντας σε ερώτηση γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: «Σε όποιον απορεί γιατί 
τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής απα-
ντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ’ αυτούς 
θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας».

Η Ελληνική είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, π.χ. στην 
Ελληνική, η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ - έχουμε δηλαδή 
αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος - ενώ στις άλλες γλώσσες οι λέξεις σημαίνουν 
κάτι απλά επειδή έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων που την χρησιμοποιούν. Και είναι τιμή 
μας που Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και εμείς, άραγε πόσο περήφανοι είμαστε για τη διαχρονικότητα της γλώσσας μας; Γι αυτή 
τη γλώσσα που ο Σεφέρης έγραψε στις «Δοκιμές» του: «Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα 
ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χαριτωμένη που αντέχει ακόμη, μολονότι έχουμε εξα-
πολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε». 

Αυτά τα θεριά της άγνοιας, του μιμητισμού, της αδιαφορίας, της έλλειψης δημι-
ουργικότητας, της απλοποίησης και της βωμολοχίας, που έχουν κυριαρχήσει κυρίως 
στους νέους μας αλλά και σε πολλούς που θέλουν να είναι προοδευτικοί μέσα από την 
απλοποίηση των συμβόλων (με την κατάργηση των τόνων κ.λ.π.) και ακόμη ακόμη τον 
εκλατινισμό της Αλφαβήτου μας. 

Η γλώσσα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα άντεξε τόσους αιώνες , μα τώρα είναι της 
παλιάς σχολής. Δε νιώθουμε την ανατριχίλα διαβάζοντας τις τραγωδίες του Σοφοκλή και 
του Ευριπίδη ή ακόμη χειρότερα τις ακούμε και τις βλέπουμε άκομψα μοντερνοδιασκευα-
σμένες και η γλώσσα του Αριστοφάνη έγινε «θεριό» κατά τον Σεφέρη, που περιπαίζει την 
περηφάνια μας στα Αρχαία θέατρα όπου καταρρακώνεται η έννοια του σεβασμού και της 
αξιοπρέπειας με την αισχρή παράφραση των έργων του. 

Η κατάληξη …άκας -στις μέρες μας χρησιμοποιείται και θηλυκού γένους , έ , για να μην 
πάμε πίσω και μεις οι γυναίκες!- , έχει συνδεθεί αδιάσπαστα με τον Έλληνα παγκοσμίως, 
λες και από το ατέλειωτο ανθολόγιο της γλώσσας μας δε βρέθηκε τίποτε άλλο να γίνει 
η «σημαία» της ελληνικής μας οντότητας και ιστορικής μας ταυτότητας. 

Γιατί «Γλώσσα και Πατρίδα είναι το ίδιο» μας λέγει ο Ψυχάρης. 

Η συρρίκνωση της γλώσσας μας
Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΗΓΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα

Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα
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Η συρρίκνωση της γλώσσας μας
Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου

Δυστυχώς κι άλλα τέτοια θεριά εισβάλλουν καθημερινά στα σπίτια μας και στις ψυχές των 
παιδιών μας μέσα από αυτό το μεγάλο, αδηφάγο θεριό της ηρεμίας μας και της Παράδοσής 
μας που κατατρώγει τις ωραίες αλήθειες και που λέγεται ανεξέλεγκτη τηλεόραση. 

Και βλέπουμε καθημερινά να ξεφυτρώνουν λέξεις άγνωστες, καινούργιες, άχρωμες, 
άγευστες, άηχες ή κακόηχες σαν επιβλαβή ζιζάνια στο εύφορο χωράφι της γλώσσας 
μας, που κάνουν πολλούς από εμάς να πονούμε όπως και οι Αγιορείτες Πατέρες που 
επισημαίνουν: «Μας πήραν μωρά παιδιά από το μαστό της Μάνας μας, της Ορθοδόξου εκ-
κλησίας. Μας έδωσαν να πιούμε γάλα κονσέρβας. Μας έκοψαν από τις ρίζες. Μας χώρισαν 
από την Παράδοση. Μας απομάκρυναν από το σπίτι μας. Μας έκαναν αλλοδαπούς στον τόπο 
μας. Βάλθηκαν να μας ξεμάθουν τη μητρική μας γλώσσα, τη μητρική γλώσσα του ανθρώπου... 
Και βασανίζεται το είναι μας. Απορρίπτει ο οργανισμός μας ένα ένα τα μεταμοσχευθέντα ξένα 
μέλη. Και συνέχεια μας μεταμοσχεύουν βιαίως νέα...»

Τουλάχιστον, αγαπητοί μας δημοσιογράφοι, πρέπει εσείς να γεμίσετε με χυμούς τη γλώσσα 
που χρησιμοποιείτε. Πετάξτε την ξύλινη γλώσσα που πολλές φορές είναι δυσκολονόητη, 
δυσκολοχώνευτη και ανακόλουθη, κάτι που χαρακτηρίζει επίσης κάποιους διανοούμενους, 
πολιτικούς και άλλους και δυστυχώς είναι μόδα τελευταία να πουλάμε ακριβά, γιατί οι κα-
ταναλωτές-ακροατές δε ξέρουν τι αγοράζουν. 

Η λεξιπενία, αγαπητοί μας παρουσιαστές, δάσκαλοι και παιδαγωγοί, πνευματικοί και 
απλοί άνθρωποι, καλλιτέχνες και γονείς, δεν πρέπει να είναι γνώρισμα του Έλληνα, δεν 
έχει αυτό το δικαίωμα όταν μεγαλώνει ακούγοντας την πιο αρχαία, την πιο πλούσια αλλά 
και πολύτεκνη γλώσσα του κόσμου -γιατί η γλώσσα μας συνεχώς γεννά ωραίες λέξεις-. 

Γεννηθήκαμε και πρέπει να είμαστε άρχοντες της γλώσσας μας, όπως άρχοντας ήταν και 
ο Μακρυγιάννης κι ας έμαθε μεγάλος γράμματα. Και για να ανασάνουμε λίγον ελληνικόν 
αγέρα και μια και είναι επίκαιρο λόγω των μαρμάρων του Παρθενώνα θα διαβάσω ένα 
μικρό του απόσπασμα: «Είχα δυο αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο, 
ατόφια - φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρο, τα΄ χαν πάρει 
κάτι στρατιώτες, και στ΄ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν... 
Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα: Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να 
μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι΄ αυτά πολεμήσαμε».

Αλίμονο!
Αφήνουμε τις ρίζες μας να ξεραθούν

μέσα σ’ ένα χώμα με ατέλειωτους υδροφόρους ορίζοντες
και πίνουμε νερό απ’ τα πλαστικά ποτηράκια

των Άγγλων, των Γάλλων και των άλλων
που έχουν δανειστεί και κτίσει τη γλώσσα τους

επάνω σε δικές μας «ρίζες».

Αυτοί όλοι δανείστηκαν από εμάς γιατί δεν είχαν. Εμείς γιατί; Προφανώς γιατί δε σεβό-
μαστε τη γλώσσα μας.

Αν ο Γιάννης Ρίτσος αναφωνούσε με παράπονο στην «Ανυπόταχτη Πολιτεία» του χρόνια 
πριν: «Πολιτεία μου, οι ταμπέλες στα σταυροδρόμια σου δεν είναι πια γερμανικές, αμερικάνικες 
είναι. Πότε λοιπόν θα διαβάσουμε τα ονόματα των οδών στη γλώσσα σου;» , 
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Η συρρίκνωση της γλώσσας μας
Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου

εμείς τώρα πρέπει να κραυγάζουμε με θυμό και απελπισία: 

«Δε θέλουμε μεταλλαγμένη γλώσσα,
Θέλουμε τις ρίζες μας,

Θέλουμε πίσω τη λεβεντιά της ιστορίας μας,
Τον ελληνικό τρόπο έκφρασης.»

Παιδιά μου Ελληνόπουλα, φίλοι και συμπατριώτες μου Έλληνες, ας μην καταντήσου-
με «ουραγοί της εξέλιξης και θλιβερές μαϊμούδες και μαδημένοι παπαγάλοι» όπως έλεγε ο 
Φώτης Κόντογλου.

Ας ηχούν πάντα στην ψυχή μας τα λόγια του Κωστή Παλαμά:

«Για τη Μητέρα γλώσσα μας τα λάβαρα κρατείστε».
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Η δύναμη των ιδανικών

Γνώμη μου είναι ότι αν δεν υπάρχει ένα εσωτερικό κίνητρο στον 
άνθρωπο ν’ αλλάξει τον κόσμο όταν είναι παιδί ακόμη, με σκοπό η 
αλλαγή αυτή να επιφέρει καλύτερες μέρες για την ανθρωπότητα, δεν 
μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του σωστά και ν’ αντέξει στις προ-
κλήσεις των εποχών ούτε να ευαισθητοποιηθεί με τις ανισορροπίες 
της κοινωνίας εφόσον δεν θα κατέχεται από ιδανικά.
Η εξωτερικά εμφανιζόμενη ισορροπία εκδηλώνει μια εσωτερική 
ευθύνη για το παρελθόν που χαρακτηρίζει την προέλευσή του, μια 
σοβαρότητα για το παρόν και μια μελετημένη ενεργητικότητα για τη 
βελτίωση του μέλλοντος.

Στην ομογένεια έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ατόμων που δεί-
χνουν περίτρανα ότι πράττουν τα λεγόμενά τους και αναφέρονται με 
γενναιότητα και ειλικρήνεια στις πράξεις τους, πράγμα που υποδεικνύει 
μια εσωτερική τάση για βελτίωση και για υπεύθυνο προσανατολισμό 
των ενεργειών και δημιουργιών τους. Μέσα σ’ αυτούς συγκαταλέγεται 
και ο συγγραφέας και σκιτσογράφος Νίκος Νομικός.

Ο Νίκος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γιος πλούσιας 
οικογένειας μέχρι που οι συνθήκες διαβίωσης για τον ελληνισμό της 
Αιγύπτου άλλαξαν. “Η παρακμή της ισχυρής μέχρι τότε παρουσίας 
του ελληνισμού της Αιγύπτου, ήρθε με την επανάσταση του 1952, 
όταν η κυβέρνηση Νάσερ, εθνικοποίησε τη βιομηχανία βάμβακος, 
γεγονός που οδήγησε πρώτους τους μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες 
να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο. Η επέκταση των εθνικοποιήσεων και 
σε άλλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και η έκρυθμη κατάστα-
ση που δημιουργήθηκε σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, μετά την 
ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, κορύφωσε τη φυγή του αιγυπτιώτη 
ελληνισμού.

Η πνευματική ζωή των Αιγυπτιωτών Ελλήνων, καταύγαζε και την μη-
τροπολιτική Ελλάδα, με κορυφαίο το μεγάλο της τέκνο, τον Κωνστα-
ντίνο Καβάφη, ενώ υπήρξαν και πολλοί άλλοι διανοούμενοι, όπως ο 
πεζογράφος Νίκος Νικολαίδης, ο Στρατής Τσίρκας, ο Τίμος Μαλάνος, 
ο Πέτρος Μάγνης, η Μαρία Ιορδανίδου. Επίσης, καλλιτεχνικοί δημι-
ουργοί, όπως οι ζωγράφοι Κ. Παρθένης και Δ. Λίτσας, οι γλύπτες Α. 
Λαζαρίδης και Θ. Θωμόπουλος και στο χώρο της μουσικής οι Τζίνα 
Μπαχάουερ, ο Μάνος Λοίζος και ο Γιάννης Χρήστου.”

Λίγοι όμως είναι οι καλλιτέχνες που αναγκαστικά διασκορπισμένοι μετά 
το 1952 στον υπόλοιπο κόσμο ελάμπρυναν τη νέα πατρίδα με τη δη-

Νίκος Νομικός

Ο Νίκος Νομικός

To πιο αγαπημένο σκίτσο του ίδιου του 
σκιτσογράφου Νίκου Νομικού

Νίκος Νομικός ανάμεσα στην Διονυσία 
Μούσουρα-Τσουκαλά αριστερά και την 
Άντρια Γαριβάλδη δεξιά στις 21 Νοεμβρίου 
2010
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Νίκος Νομικός

μιουργική τους ικανότητα. Ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι οι καλλιτέχνες 
που μεταναστεύοντας στην Αυστραλία συνέχισαν την παράδοση που 
τους ήθελε πρωτοπόρους στα γράμματα και στις τέχνες. Σαν άνθρωπος 
με ιδανικά και συνείδηση όμως, σαν ευαίσθητος λογοτέχνης βρίσκεις 
τον εαυτό σου να παλεύει συνεχώς με τα στοιχειά της αξιοκρατίας και 
θεωρεί εαυτόν υπερασπιστή των αδυνάτων και δικαίων. Δεν λήγει 
ποτέ ο άνισος αγώνας.  Όσο πιο άνισος όμως είναι τόσο ενθαρρύνει 
τους γενναίους πολεμιστές της πένας.

Η δύναμη της θέλησης
Ο Νίκος Νομικός, παντρεμένος με τη Σοφία απέκτησε τρία παιδιά, τον 
Άρη, τον Ιάκωβο και τη Βιργινία. Ζει ανάμεσα στα βιβλία του, στα σκί-
τσα του, στο “παράσιτο” όπως χαρακτηρίζει την πάθησή του και στις 
μνήμες σ’ ένα προάστειο της Μελβούρνης όπου τον επισκεφτήκαμε. 
Ας αφήσουμε τον ίδιο να αφηγηθεί συμβάντα από τη ζωή του καθώς 
και τους διοργανωτές εκδηλώσεων προς τιμήν του αξιόλογου αυτού 
λογοτέχνη και σκιτσογράφου να μιλήσουν δια μέσου των συνεχόμε-
νων βίντεο που συγκέντρωσε η Διασπορική.
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Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Έλληνες!
Φαίδων Θεοφίλου

Καλή χρονιά και καλή δεκαετία, που αρχίζει τώρα ως και το 
2020. Με υγεία, καρτερικότητα και πνεύμα μαχητικής δημιουργί-
ας. Αλλά και περίσκεψης. Παράγουμε πολύ ντιρλαντά και καλά 
κάνουμε. Αν παράξουμε και σκέψη «για να γυρίσει ο ήλιος», 
θα έχουμε μια θαυμαστή ισορροπία.
Αν κατανοήσουμε, ότι η νοοτροπία, είναι ένα βασικό συστατικό 
της πολιτισμικής νεοελληνικής ταυτότητας και ότι η νοοτροπία 
αυτή μας έφερε στο σημερινό κατάντημα, τότε θα κατανοήσουμε 
και την ανάγκη αλλαγής αυτής νοοτροπίας, που θα σημάνει και 
την συνακόλουθη βελτίωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Ας πάψουμε επιτέλους να συγχέουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με τη νεοελληνική 
πολιτιστική ταυτότητα, στον οποίο, (αρχαίο πολιτισμό) επαναπαυόμαστε, σα να ήταν δικός 
μας, για να μην κάνουμε τίποτα!

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι κληρονομιά μας, όπως και όλης της ανθρωπότητας, 
και σαν κληρονομιά είναι και βαρύ χρέος. Η αποδοχή αυτής της κληρονομιάς, συνεπάγεται 
και την ευθύνη αλλά και το καθήκον, να αξιοποιήσεις αυτή τη κληρονομιά. Να πάρεις το 
«χρέος» και να το πας πιο πέρα. Όχι να πασαλείβεσαι τον πολιτισμό των άλλων για να πά-
ρεις αξία, και ζώντας σε μια προσωρινή, δανεική καλοπέραση, μέσα σ’ ένα πνεύμα γενικής 
ευκολίας, που απαξιώνει τα πάντα. Διαφορετικά, αποποιείσαι την κληρονομιά, και αρχίζεις 
από το μηδέν, με τη δυναμική
ενός καινούριου λαού, χωρίς το βάρος της κληρονομιάς.
Να αλλάξουμε λοιπόν. Θα μου πείτε εύκολο είναι; Μα οι λαοί που είναι μόνο για τα εύ-
κολα, απλά δεν έχουν καμία τύχη. Καλό ξεκίνημα λοιπόν σε όλους μας. Με αίσθημα, με 
σκέψη, με μαχητικό δημιουργικό πνεύμα.
Στους Έλληνες της Διασποράς εύχομαι υγεία και κάθε χαρά και επιτυχία στις χώρες που ζουν, 
και τους έδωσαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της αξιοσύνης τους και να προκόψουν.

© Φαίδων Θεοφίλου
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Ο μηχανισμός του Ήρωνα
Αλέκος Αγγελίδης

Ο μηχανισμός που δουλεύει με κέρματα και μας δίνει καφέδες, σοκολάτες, σάντουιτς, 
εισιτήρια ή ανοίγει το τηλέφωνο, βάζει μπρος στο πλυντήριο, ανοίγει τη συσκευή 
του γκαζιού, μας ζυγίζει αυτόματα ή ενεργοποιεί τα ηλεκτρονικά μας παιχνίδια, ένα 
σύστημα δηλαδή που σχεδόν αποτελεί το σύμβολο της εποχής μας, επινοήθηκε 
και πρωτοκατασκευάστηκε απ’ τον Έλληνα μαθηματικό, φυσικό, συγγραφέα και 
μεγάλο εφευρέτη Ήρωνα, ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια κάπου ανάμεσα στο 
100 π.Χ. και στο 100 μ. Χ..
Το μηχανισμό αυτό σχεδίασε ο Ήρωνας για να τοποθετηθεί στους ναούς και να 
δίνει αγιασμένο νερό (‘’ιερόν ύδωρ’’) στους πιστούς έναντι αμοιβής και εξίσου σε 
όλους.

Το νερό έρχονταν σ’ ένα μεταλλικό σφαιρικό δοχείο από έναν οριζόντιο σωλήνα, που το 
διαπερνούσε και χρησίμευε και σαν άξονας στήριξής του. Το σφαιρικό δοχείο έφερε στο 
κάτω μέρος του μικρό σωλήνα εξόδου. Το επάνω άκρο του σωλήνα αυτού βρίσκονταν ψηλά 
μέσα στη σφαίρα και το ύψος του συνέπιπτε με την επιφάνειά του νερού, που βρίσκονταν 
μέσα στη σφαίρα κι όταν αυτή βρίσκονταν σε ισορροπία και ηρεμία. Η είσοδος του νερού 
απ’ τον οριζόντιο άξονα ελέγχονταν μ’ ένα πώμα που ήταν εφαρμοσμένο σ’ αυτόν.
Όταν η σφαίρα βρίσκονταν σε ακινησία, το πώμα έφραζε την οπή του άξονα και το νερό 
δεν έμπαινε σ’ αυτήν. Τότε η επιφάνειά του δεν ξεπερνούσε το επάνω άκρο του σωλήνα 
εξόδου. Όταν, όμως, ρίχνονταν από μια εγκοπή κάποιο νόμισμα, ας πούμε μια δραχμή, το 
βάρος του κέρματος πίεζε κάποιο ευαίσθητο μοχλό που βρίσκονταν στην πορεία του και ο 
οποίος ήταν κατάλληλα συνδεμένος με το πώμα. Έτσι, μετατοπίζονταν το πώμα κι άφηνε το 
νερό να τρέχει μέσα στη σφαίρα και να ξεπερνάει το ύψος του σωλήνα. Το επιπλέον νερό 
έτρεχε μέσα σε ένα κύπελλο που ήταν τοποθετημένο κάτω απ’ τη σφαίρα. Μόλις, όμως, το 
κέρμα στην πορεία του προς τα κάτω ξέφευγε απ’ τον ευαίσθητο μοχλό, το πώμα επανέρ-
χονταν στη θέση του και η ροή του νερού σταματούσε αμέσως, Έτσι, όποιος είχε δραχμή 
έπαιρνε ‘’ιερόν ύδωρ’’, όποιος δεν είχε έβλεπε τους άλλους πώς αγόραζαν ακριβοδίκαια 
τη χάρη των θεών.
Ο Ήρωνας ήταν πραγματικά μια μεγάλη και σπάνια φυσιογνωμία, που ξεχώριζε κι ακτινο-
βολούσε σ’ όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Έδειξε στους συγχρόνους 
του, πώς είναι δυνατό να μετρηθεί η απόσταση της Αλεξάνδρειας απ’ τη Ρώμη με βάση 
την έκλειψη του ηλίου.
Εκτός απ’ τα ενδιαφέροντα βιβλία που έγραψε, όπως μαθηματικά, μηχανικά, κατοπτρικά, 
βελοποιητικά κλπ. κλπ. σχεδίασε και κατασκεύασε πολλές και χρήσιμες μηχανές. Έκανε 
μηχανισμό σύνθλιψης των καρπών της ελιάς για την ευκολότερη εξαγωγή του λαδιού και 
κατασκεύασε βιδωτό πιεστήριο για το πάτημα των σταφυλιών. Επίσης, αυτός πρώτος επι-
νόησε και κατασκεύασε μηχάνημα κοπής ξύλινων βιδών και παξιμαδιών. Αν σκεφτούμε, 
ότι οι βίδες και τα παξιμάδια χρησιμοποιήθηκαν 16 αιώνες αργότερα, θα δούμε πόσο πιο 
μπροστά απ’ τους συγχρόνους του ήταν ο Ήρωνας.
Για τον εξοπλισμό των στρατιωτών έκανε το δυνατό για την εποχή του τόξο των δύο κα-
μπυλών. Ένωσε τα δυο μακριά και λεπτά κέρατα ενός ζώου και συνέδεσε τις άκρες τους με 
γερή χορδή από ειδικά κατεργασμένα νεύρα μεγάλων ζώων. Έτσι, ο στρατιώτης που είχε 
το τόξο του Ήρωνα ήταν δυνατός και ασυναγώνιστος.
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Μια απ’ τις περίεργες ανακαλύψεις του είναι και η αυτόματη ‘’κλειδαριά’’, η οποία μπο-
ρούσε μόνη της να ανοιγοκλείνει τις τεράστιες πόρτες των ναών. Το μόνο που χρειάζονταν 
ήταν μια φωτιά μέσα στο ναό. Και φωτιές άναβαν τότε οι ιερείς πάνω στους βωμούς για τις 
καθιερωμένες λατρευτικές θυσίες.
Κάτω απ’ το βωμό ο Ήρωνας σκέφτηκε να βάλει ένα μεγάλο μεταλλικό δοχείο, το οποίο 
περιείχε απλό αέρα. Με τη φωτιά που προετοίμαζαν οι ιερείς για τις θυσίες ο αέρας ζε-
σταίνονταν και μόνος του προωθούνταν με μια σωλήνωση σ’ ένα δοχείο γεμάτο με νερό 
όπου βρίσκονταν τοποθετημένο στο υπόγειο του ναού και κάτω απ’ τις μεγάλες πόρτες της 
εισόδου.
Ο αέρας, διαστελλόμενος συνεχώς, πίεζε μέσα στο δοχείο το νερό, το οποίο ξεχείλιζε σ’ 
ένα σωλήνα, μέσα απ’ τον οποίο έφτανε και χύνονταν σ’ έναν κουβά. Ο κουβάς ήταν κρε-
μασμένος κατάλληλα με σκοινί και τροχαλίες στη βάση των φύλλων της πόρτας, τα οποία 
παρέσυρε σιγά-σιγά με το βάρος που αποκτούσε διαρκώς, καθώς περισσότερο νερό χύ-
νονταν μέσα του και άνοιγε.
Οι προσερχόμενοι ‘’πιστοί’’ που περίμεναν απ’ έξω, ώσπου να ετοιμάσουν οι ιερείς μέσα 
στο ναό τα της θυσίας και να τους επιτρέψουν την είσοδο, καθώς έβλεπαν να ανοίγουν οι 
πόρτες μόνες τους, χωρίς καν την παρουσία ιερέα, ένιωθαν κάποιο δέος και πίστευαν πως 
θεία δύναμη τις άνοιγε γι’ αυτούς. Όταν οι σπονδές τελείωναν και η φωτιά έσβηνε, ο αέρας 
κρύωνε και συστέλλονταν, το νερό ξαναγύριζε στη θέση του, ο κουβάς αλάφραινε και οι 
πόρτες ξανάκλειναν μόνες τους.
Δεν είναι γνωστό πόσες απ’ τις πολυάριθμες εφευρέσεις του Ήρωνα χρησιμοποιήθηκαν στη 
μετέπειτα τεχνολογία. Είναι, όμως, σίγουρο πως πάρα πολλές απ’ τις σύγχρονες μηχανές θα 
έχουν σε κάποιο σημείο τους και κάτι απ’ τις επινοήσεις του μεγάλου Έλληνα εφευρέτη.
Δυστυχώς οι ανακαλύψεις και τα έργα του Ήρωνα, παρ’ ότι λίγο ή πολύ εφαρμόστηκαν 
διεθνώς, δεν προβλήθηκαν απ΄ τους μεταγενέστερους Έλληνες όσο έπρεπε και ενώ ακού-
με και θαυμάζουμε το Λεονάρδο Νταβίντσι, αγνοούμε τελείως τον μεγάλο μας σοφό απ’ 
την Αλεξάνδρεια.

© Αλέκος Αγγελίδης

Ο μηχανισμός του Ήρωνα
Αλέκος Αγγελίδης
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Πρόκειται για μια - όσο κι αν με τα σημερινά δεδομένα και κριτήρια φανεί απίστευτη ή εξωπραγματική - 

εξ’ ολοκλήρου αληθινή ιστορία. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν άλλα ονόματα, με 

στόχο να διατηρηθεί η ανωνυμία των προσώπων που ευγενώς μου την εμπιστεύθηκαν.

Πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Σικελιανά»
του Δήμου Σαλαμίνας, Πειραιά και Νήσων
που συνδιοργανώνεται υπό τη αιγίδα της UNESCO

Πριν από μισό – και βάλε - αιώνα  ζούσε στην πρωτεύουσα της Ηλείας μια τριμελής οικογέ-
νεια: η μητέρα, η κόρη και ο γιος. Πατέρας δεν υπήρχε, μια και είχε προ ετών συγχωρεθεί, 
προτού προλάβει καλά-καλά να χαρεί τη γυναίκα και να γνωρίσει τα παιδιά του.
Η μάνα που καταγόταν από πλούσια φαμίλια είχε δυστυχώς απομείνει μετά τον πόλεμο 
και τις συγκυρίες πολύ φτωχιά. Η κυρα-Καλλιόπη (ας την ονομάσουμε έτσι την ηρωίδα 
της ιστορίας μας -  ήταν για τα χρόνια εκείνα πολύ μορφωμένη, με γνώσεις Αγγλικών, Γαλ-
λικών και λογιστικής. Ήταν και τελειόφοιτος της Εμπορικής Σχολής - σπουδαίο πράγμα κι 
άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους η μόρφωση για την εποχή εκείνη, και ειδικά για 
γυναίκα! Η μοίρα όμως έτσι τα έφερε να μην τελειώσει ποτέ τη σχολή, ούτε φυσικά να 
εργαστεί πάνω στις σπουδές που είχε κάνει. «Δύσκολα τα χρόνια, βλέπεις», συνήθιζε να 
λέει υπομένοντας καρτερικά .
 Μετά που έμεινε χήρα πολλοί άντρες τη ζήτησαν κατά καιρούς για γυναίκα, λόγω της 
καταγωγής και της μόρφωσής της, μα εκείνη έμεινε πιστή στον άντρα της. Προπαντός δεν 
ήθελε τα παιδιά της να αποκτήσουν πατριό και ετεροθαλή αδέλφια, από φόβο μήπως 
κάποτε τα κακομεταχειρίζονταν. Τόσο πολύ τα αγαπούσε, που προτίμησε να θυσιαστεί μια 
ζωή στη φτώχεια - και αλίμονο! – άθελά της να τα θυσιάσει κι αυτά μαζί της.
Ήταν πραγματικά άξιο απορίας, πώς κατάφερναν να ζήσουν τα δυο ορφανά και η χαροκα-
μένη εκείνη μάνα χωρίς δουλειά και χωρίς σύνταξη, μια και δεν είχε προλάβει να δουλέψει 
πολλά χρόνια ο μακαρίτης όταν τον βρήκε το κακό. Το μόνο που τους είχε απομείνει ήταν 
μερικά κτήματα, που όμως από μόνη της η έρημη γυναίκα δεν μπορούσε να καλλιεργήσει. 
Έτσι τα νοίκιαζε για ένα κομμάτι ψωμί, κι αυτό όμως πολλές φορές λειψό και κουτσουρεμένο. 
Δεν είναι όλοι ενάρετοι οι άνθρωποι κι αν τους δοθεί η ευκαιρία εκμεταλλεύονται ακόμη 
και μια γυναίκα μονάχη και απροστάτευτη με δυο στόματα επιπλέον να ταΐσει...
Το μόνο που ουσιαστικά τους κρατούσε στη ζωή ήταν μερικά βαρέλια κρασί που φύλαγε 
στο κατώι[1] και πουλούσε με την οκά*. Κι αν δεν υπήρχε στο σπίτι φαΐ, βουτούσε στα 
παιδιά λίγο ψωμί μέσα στο κρασάκι «του Θεού» για να διασκεδάσουν την πείνα τους μαζί 
με κάτι σταφίδες ή τσαπέλες* που έβγαζαν από τα κτήματα. Κι αν όλοι οι άνθρωποι δεν 
ήταν ενάρετοι, υπήρχαν ωστόσο κάποιες - μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού βέβαια 
- αγνές και πονετικές ψυχούλες που κατά καιρούς τους άπλωναν χέρι βοηθείας. Αυτό βέβαια 
γινόταν πολύ διακριτικά γιατί ήταν και οι τρεις, παρά τη μεγάλη φτώχεια τους, υπερήφανοι 
και υπέρ του δέοντος αξιοπρεπείς.
Κατά τα άλλα θα έλεγε κανείς πως ήταν θαύμα το πώς συντηρούνταν. Ειδικά αργότερα, 
σαν τα παιδιά μεγάλωναν, κι άρχιζαν να έχουν περισσότερες και πιο ουσιαστικές ανάγκες. 
Η μεγάλη κόρη, η Μέλπω, είχε φτάσει πια - μ’ όλες τις στερήσεις - στο Γυμνάσιο, το οποίο 
τότε ήταν οκτατάξιο. Το να αποφοιτήσεις και να πάρεις το χαρτί του απολυτηρίου σήμαινε 

Ο Μπάρμπας ο Αμερικάνος
Ειρήνη Ντούρα – Καββαδία

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΗΓΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα

Αθήνα, Ελλάδα
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πολλά, μια και η βιοπάλη απέτρεπε δυστυχώς σε αρκετούς νέους τέτοιες «πολυτέλειες». 
Η Μέλπω όμως είχε βαλθεί να τα καταφέρει, παρά τα βάσανα και τη μόνιμη πείνα που 
περνούσε η οικογένειά της. Ήταν προικισμένη με κοφτερό μυαλό και με μια ισχυρή θέληση 
να προκόψει.
Άλλωστε το ένιωθε πως σε εκείνη έπεφταν τα βάρη να ζήσει την οικογένεια. Είχε κατ’ αρχήν 
έναν αδελφό μικρότερο που παλιότερα, σαν να μην έφταναν όλα τ’ άλλα, είχε ταλαιπωρηθεί 
ανελέητα από δυο σοβαρές ασθένειες και είχε φτάσει στο κατώφλι του θανάτου. Σύμφωνα 
δε με τους γιατρούς και τα λιγοστά μέσα της εποχής ήταν θαύμα το ότι τελικά επιβίωσε και 
μάλιστα αρτιμελής. Από την άλλη είχε και μια μητέρα που προ πολλού, από τις δυστυχίες 
και τα βάσανα, είχε χάσει το ενδιαφέρον για τη ζωή. Είχε πλέον μάθει να μην κοιτάζει στο 
μέλλον, μα να περνάει την κάθε ημέρα ξεχωριστά, μία -μία, σαν να σέρνει βασανιστικά αργά 
τα κουρασμένα της βήματα πάνω σε μια ανηφοριά. Για το μόνο που παρακαλιόταν ήταν για 
«Τον άρτον τόν επιούσιον...», όπως λέει και το ευαγγέλιο. Ακριβώς για όλους αυτούς τους 
λόγους έβαλε και η Μέλπω τα δυνατά της να σπουδάσει, να πετύχει….
Εκείνα τα χρόνια τα βιβλία δεν ήταν δωρεάν ούτε και η φοίτηση στα σχολεία, πράγμα που 
της ήταν μεγάλο εμπόδιο. Παρόλο που δεν είχε τα απαιτούμενα χρήματα, κατέβαλε υπεράν-
θρωπες προσπάθειες για να πετύχει το δύσκολο στόχο της. Πολλά απογεύματα βοηθούσε 
τη μητέρα της να κεντήσει τις προίκες των δεσποινίδων άλλων μεγάλων οικογενειών, που 
είχαν καλύτερη τύχη από τη δική της. Έπειτα έπαιρνε για δικά της μολύβια τα υπολείμματα 
που πετούσαν οι άλλες της συμμαθήτριες. Τα σχολεία ήταν τότε «θηλέων* « και «αρρέ-
νων*», ξεχωριστά δηλαδή ανάλογα με το φύλο του μαθητή. Όσο για τετράδια, έπιανε και 
μάζευε σκόρπια πεταμένα αποκόμματα από σελίδες ή από παλιές εφημερίδες κι έδενε έτσι 
τα δικά της ‘τετράδια’. Ο Θεός να τα έκανε τετράδια!
Εκεί σημείωνε ακατάπαυστα τα πιο σημαντικά κομμάτια της παράδοσης, μετατρέποντας 
τα παλιόχαρτα ουσιαστικά σε «βιβλία». Άλλοτε με αυτά κι άλλοτε με δανεικά βιβλία και 
κάτω από τη λάμπα πολλές φορές του δρόμου για φως, αν σωνόταν το πετρέλαιο στη 
δική της λάμπα, μελετούσε ώρες ολόκληρες η αποφασισμένη Μέλπω. Το χειμώνα που 
τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα έκαιγε το μαγκάλι ή έβαζε στα πόδια της τη γατούλα της, 
για να της ζεστάνει τα ξυλιασμένα πόδια. Κι η γάτα της εκείνη, η Σίλβα, ήταν μαύρη όπως 
ακριβώς και η ζωή της!
Με αυτόν τον τρόπο όμως και με χίλια βάσανα έγινε πρώτη μαθήτρια και έπαιρνε μάλιστα 
και κάθε χρόνο υποτροφία: τη δωρεάν φοίτησή της για μια ολόκληρη χρονιά, που τότε ήταν 
οκτακόσιες δραχμές -ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο[2] για τα τότε δεδομένα!
Ό,τι όμως και να έκαναν από δω κι από κει για να επιβιώσουν ποτέ δεν ήταν αρκετό, γιατί 
οι καθημερινές ανάγκες είναι πάντοτε και σε όλες τις εποχές πολύ μεγαλύτερες και πολύ 
πιο δαπανηρές. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να αισθάνονται κατατρεγμένοι οι τρεις τους - 
ιδιαίτερα όταν πια τα δυο παιδιά είχαν φτάσει στην εφηβεία όπου εκδηλώνονται οι κάθε 
είδους επαναστάσεις - και να μην μπορούν να βρουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Η 
κυρα-Καλλιόπη ήταν ανέκαθεν ενάρετη γυναίκα και είχε βρει παρηγοριά στην εκκλησία. 
Στο Θεό είχε εναποθέσει όλες της τις ελπίδες, μια και δεν είχε από κανέναν να περιμένει 
άλλη βοήθεια, παρά την εξ ύψους σωτηρία. Έτσι πάντοτε ακολουθούσε κατά γράμμα το 
λόγο του Θεού στον οποίο πίστευε τυφλά και χωρίς όρους. Ήταν καταπώς έλεγαν «θεο-
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φοβούμενη».
Τα παιδιά από την άλλη, κι όχι τόσο ο Ασημάκης όσο η Μέλπω, είχαν αγανακτήσει και 
δεν είχαν την ίδια προφανώς υπομονή με τη μητέρα τους, η οποία έλεγε πάντα και με την 
πρώτη ευκαιρία: « έχει ο Θεός, παιδί μου! «. Σε κάθε παράπονό της απαντούσε το ίδιο, 
χρόνια τώρα.
«Μητέρα τα παπούτσια μου χάλασαν, μπάζουν νερά’, ‘γιατί οι συμμαθήτριές μου έχουν 
ηλεκτρικό και σόμπες και ψυγείο ενώ εμείς μαγκάλι και λυχνάρια;»  ή «το κολάρο της ποδιάς 
μου έλιωσε πια», «πάλι ψωμί και λάδι θα φάμε σήμερα;», «η στέγη τρύπησε και στάζει σε 
τρία σημεία», «δεν έχω μολύβι να γράψω - όποιο και να ήταν το πρόβλημα η απάντηση 
ήταν πάντα η ίδια κι απαράλλαχτη, το ίδιο τροπάριο : « Έχει ο Θεός, παιδί μου! «. Η κοπέλα 
είχε πλέον αγανακτήσει γιατί ποτέ τόσα χρόνια τώρα δεν είχε δει ούτε μια φορά έστω κι ένα 
καλό από αυτόν το Θεό που λάτρευε κυριολεκτικά η μάνα της, έναν Θεό που «έχει»…

Κόντευαν να φτάσουν Χριστούγεννα και η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. 
Είχαν ξεμείνει τελείως από τρόφιμα και όσο για ρούχα και παπούτσια δε γινόταν καν λόγος! 
Η Μέλπω, σαν πιο μεγαλύτερη και με περισσότερη συναίσθηση από τον Ασημάκη, έβλεπε 
τι μαύρες γιορτές επρόκειτο να περάσουν και ήταν απαρηγόρητη. Μέρες κλεινόταν στον 
εαυτό της και δεν έβγαζε λέξη για να μη στενοχωρήσει τη μάνα της, αλλά μέσα της την 
έπνιγε το παράπονο. Σαν κοριτσάκι κι αυτή δεν είχε χαρεί τίποτε από τα παιδικά και τώρα 
τα εφηβικά της χρόνια έμοιαζαν με εφιάλτη. Είχε φτάσει η Προπαραμονή Χριστουγέννων 
και δεν είχαν καν αγοράσει το φαγητό που θα έτρωγαν ανήμερα της μεγάλης γιορτής - δεν 
ήταν θέμα ολιγωρίας φυσικά, αλλά καθαρά έλλειψης χρημάτων. Εκείνο όμως που εξόρ-
γιζε την κόρη πιο πολύ από όλα ήταν η απάθεια - φαινομενική ή όχι - της μητέρας της. Η 
καημένη η γυναίκα έδειχνε, ως συνήθως, να μη δίνει απολύτως καμία σημασία στο αύριο, 
λες και θα γινόταν το θαύμα και θα άλλαζαν ξαφνικά με το πρώτο φως της επόμενης ημέ-
ρας τα πάντα!
Ήξερε καλά η Μέλπω, ότι το νοίκι από τα κτήματα ήταν ήδη από τις αρχές του μήνα φα-
γωμένο και δεν είχαν να περιμένουν τίποτα κι από πουθενά. Σίγουρα εκείνα θα ήταν τα 
χειρότερα Χριστούγεννα της ζωής της - αν γινόταν βεβαίως να υπήρχαν και χειρότερα από τα 
περασμένα! Κι όμως, καταπώς φαίνεται υπήρχαν, μια και πέρυσι και πρόπερσι είχαν βάλει 
ένα κοτοπουλάκι ή λίγο κρεατάκι στην κατσαρόλα, τη μοναδική φορά με εξαίρεση ίσως το 
Πάσχα, για να «αρτυθούν[3] … χρονιάρα μέρα». Άρχιζε σιγά-σιγά να νυχτώνει. Τα φώτα 
του δρόμου χάριζαν νωχελικά τη λάμψη τους στην πόλη κι ο Ασημάκης είχε ήδη ώρα τώρα 
αποκοιμηθεί στο κρεβατάκι του. Οι δυο τους, μάνα και κόρη, κάθονταν στο ντιβάνι και με 
τη φλόγα που έβγαζε το μαγκάλι προσπαθούσαν να ζεσταθούν μέσα στην παγωνιά που 
είχε απλώσει ολούθε ο Δεκέμβρης. Κάθονταν αμίλητες, η καθεμιά σκεπτόμενη το δικό της 
πόνο. Η Μέλπω δε βάσταξε άλλο την πνιγερή κουβέρτα της απόλυτης σιγής που την τύλι-
γε ασφυκτικά. Δεν άντεχε να κρατάει άλλο μέσα της αυτό που τόσο τη βασάνιζε κι άνοιξε 
την κουβέντα στο ζήτημα που την έκαιγε. Δε ρώτησε ούτε για ρούχα ούτε για παπούτσια ή 
δώρα, όπως θα ζητούσαν φυσικά τα συνομήλικά της κοριτσάκια - ρώτησε για το φαγητό!
- Τι θα κάνουμε, μάνα, μεθαύριο;
- Τι εννοείς;  Η κυρα- Καλλιόπη έκανε πως δεν κατάλαβε, μα δεν απέφυγε τη διευκρίνηση 
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από την κόρη της.
- Τι θα μαγειρέψουμε, εννοώ.
- Ε, καλά, έχει ο Θεός, κόρη μου!
Η πρόωρα γερασμένη μάνα δεν κατάφερε να κρύψει έναν αναστεναγμό, καθώς έδινε την 
καθιερωμένη της απάντηση. Αυτό ακριβώς ήταν που έκανε τη Μέλπω να ξεσπάσει από 
μέσα της τη συσσωρευμένη στην καρδούλα της πικρία όλων των προηγούμενων ετών:
-  Ο Θεός μπορεί να έχει, εμείς δεν έχουμε!
-  Σώπα, κόρη μου, και δεν κάνει να τα λες αυτά τέτοιες μέρες!
-  Και γιατί παρακαλώ; Τι σόι Θεός είναι αυτός που μας αφήνει να πεινάμε και έχει άλλους 
χορτάτους; Όχι, δεν υπάρχει Θεός!
-  Πάψε κακούργα χρονιάρες μέρες, θα μας κάψει ο Θεός - Θεέ μου συγχώρεσέ μας! Η κυρα-
Καλλιόπη πάνω από όλα έβαζε την αγάπη της για το Θεό και λίγο έλειψε να μαλλιοτραβήξει 
την κόρη της για τις «βλαστήμιες» της. Την έστειλε κακήν-κακώς για ύπνο και δε σταμάτησε 
όλη νύχτα να σταυροκοπιέται για την φοβερή αμαρτία που διέπραξε η κόρη της.
Το άλλο πρωί με το χτύπημα της τελευταίας καμπάνας χτυπούσε κι ο ταχυδρόμος την πόρτα 
του πάλαι ποτέ πλούσιου σπιτικού τους. Είχε έρθει γράμμα για την κυρα-Καλλιόπη. Ούτε 
που το περίμενε φυσικά κι εκείνη η δόλια να τη θυμηθεί ένας μακρινός της ανιψιός από 
την Αμερική, τον οποίο δεν είχε δει και ποτέ της, αφού η οικογένειά του είχε επιλέξει τον 
τραχύ δρόμο της ξενιτιάς εδώ και είκοσι και πάνω χρόνια! Ο πατέρας του λίγο πριν πεθάνει 
φαίνεται πως την είχε θυμηθεί και του ανέθεσε να  στείλει εκατό δολάρια για την… προίκα 
της κόρης της! Είχε υποθέσει, πολύ σωστά, ότι σε λίγα χρόνια η Μέλπω θα ήταν σε ηλικία 
γάμου. Τι γάμο, που δεν είχαν να φάνε! Δεν ήξερε βέβαια ο χριστιανός την τραγική τους 
κατάσταση, δεν τη φανταζόταν καν!
Και τι δεν ήταν για την κυρα-Καλλιόπη τα εκατό εκείνα δολάρια την εποχή εκείνη! Ψωμί, 
πατάτες, λίγο κρέας, εξόφληση του μπακάλη και του λαδά, καινούρια ρούχα και παπού-
τσια… Τα πάντα, εκτός φυσικά από την προίκα της Μέλπως της! Το σπουδαιότερο όμως 
ήταν για εκείνη, πως το τσεκ αυτό ήταν η περίτρανη απόδειξη της ύπαρξης ενός μεγαλο-
δύναμου και φιλάνθρωπου Θεού, που δεν την πρόδιδε όταν πίστευε στο ευαγγέλιο και σε 
Αυτόν λέγοντας «έχει ο Θεός!».
Από τότε δεν ξαναμφισβήτησε και η Μέλπω τη γενναιοδωρία του, μιας και το δίχως άλλο 
από τη Θεία Πρόνοια θα πρέπει να φωτίστηκε ο μπάρμπας της ο Αμερικάνος, με τη βοήθεια 
του οποίου - και του επιδόματος που λάμβανε έκτοτε κάθε Χριστού και Πάσχα -  κατόρθωσε 
να τελειώσει τις σπουδές της, να εργαστεί και να βοηθήσει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια η 
πολύπαθη οικογένειά της...

[1] Υπόγειο, κελάρι
* Μονάδα μέτρησης βάρους ίση με 1282 γραμμάρια.
* σύκα περασμένα σε σύρμα για να «λιαστούν», να γίνουν ξερά.
* κοριτσιών
* αγοριών
[2] ασήμαντο
[3] να φάνε δηλαδή λίγο κρέας
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Often a day can be quite remarkable.  That day for me was the day I went in search of 
the village of my ancestors.
I was alone in England, my first visit away from Australia, when I set out from London by 
train for Penzance, the southern most point in Cornwall.  It was a seaside resort where 
quaint old granite stone houses have been withstanding the Atlantic gales for centuries.  
The old buildings and mysterious alleyways in the town were a reminder of the smuggling 
and plundering which had gone on there centuries before.  It was easy to visualise those 
earlier times and sense the hardship people must have suffered.
The Benedictine monks had built a priory in the twelfth century on a small offshore island, 
now known as St. Michael’s Mount.  It later became a castle and was the scene of many 
military sieges.  A boat took me out to the Mount where I braced myself against the strong 
wind to climb the steps to the door of the castle.  Looking back to the mainland, where all 
the small stone cottages from previous centuries still remained, I was transported in time 
and once inside the castle, I was completely entranced by the history within its walls.
The antiquity of Penzance enthralled me and I was tempted to stay longer, but the day 
arrived for me to investigate ‘Luxulyan,’ the small village where I believed my ancestors 
originated from.  At home in Australia, I had studied this spot on a map and was intrigued 
to find out what it would look like in reality.  So, I packed my suitcase to leave the B. & B. 
where I was staying and after a lengthy chat with the proprietor who provided me with 
a vivid picture of Cornish life over the preceding few hundred years, I departed Penzance 
by train.
To negotiate my journey to Luxulyan involved three train connections, and as it was the 
weekend, a wait of two hours at St.Austell station between trains.  However, not to be 
put off by the look of amazement on the Porter’s face when I told him my destination 
was ‘Luxulyan’ or by his comment,
“What are you going there for?  There’s nothing of interest there.”
I proceeded on.
I had intended to make a return journey to St. Austell in one day, but due to the long wait 
between connections this idea now seemed unlikely, so I enlisted the help of a kindly girl 
in the bus depot outside the station.  I told her I wanted to visit the town of my ancestors 
and would like to find accommodation for the weekend.   After three phone calls to 
establishments that were all booked out, she managed to secure accommodation at a B. 
& B. said to be situated at the top of a hill overlooking the town.
Eventually, after a seemingly endless wait, I was seated in a two carriage train which 
wound through the magical woods of Luxulyan Valley.  If Robin Hood had popped out I 
wouldn’t have been the least bit surprised.
When the train pulled into Luxulyan, I struggled out of the carriage with my suitcase and 
dragged it along the gravel platform.  Remembering the Porter’s words, I was relieved 
and agreeably surprised to see some quaint stone cottages across the road from the 
station.  A taxi was already waiting for me. The driver, a very pleasant English woman, 
chatted easily as we drove into the village along the most picturesque street I had ever 
seen.  The cab wound around past the old village pub and along a hedged lane which 
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stretched up a hill to the gate of the B. & B. where it stopped.  I stared at the charming 
two story granite stone house before me.  It was situated in an extraordinarily beautiful 
countryside where cows and sheep grazed peacefully in the hedged meadows sloped 
against the hillside.  I couldn’t believe my eyes.
“Are you sure this is the place?”  I asked the taxi driver.  “There is a notice on the gate; 
it says, Christian Retreat Centre.”
“Yes, this is it.  They take in B. & B. guests too,” she answered cheerfully.
At that moment, the owner of all we surveyed appeared at the gate.  He was a charmingly 
polite Englishman who introduced himself as Robin.  After he picked up my suitcase, he 
ushered me into an adjoining modern house on the property which was designed to be 
in complete harmony with the original thirteenth century stone farmhouse where he lived 
with his wife. This new house I was to have entirely to myself.  It was furnished completely 
to my taste and had a glassed in sitting room overlooking the valley.
Robin told me he had invited a lady named Constance Rowe to meet me and that she 
may throw some light on the whereabouts of my ancestors’ graves.  While I settled into 
my new surrounds he went to fetch a tray of tea and home make cake for me to share 
with Constance. The lady duly arrived and I found her to be an extremely interesting 
and pleasant person.  As we sipped tea together, she told me her husband was a history 
professor who had published a book two inches thick on the history of Cornwall.  We 
enjoyed each others company so much I felt sad when she had to leave but was buoyed 
by her offer to drive me to the church grounds on her way home.
We wandered around the church graveyard looking at headstones with inscriptions worn 
with age.  I had almost given up hope of finding a Treleaven ancestor buried there, when 
I suddenly came across an old stone with the inscription, “Mordecai Treleaven of this 
Parish who died March 9th, 1887, aged 60 years.  His end was peace.”
I was elated.  I had found a Treleaven grave in an idyllic setting, right under an oak tree 
in the prettiest spot in the world, beside the parish church of St. Cyriac and St. Julitta, 
built in the 1500’s.  In that churchyard, I experienced a familiar closeness to my surrounds 
hard to describe, rather as if I had been there before in my deeper subconscious. I 
belonged, connected to the soil, the freshness of the air, the oak trees and the solidity of 
the aged stone buildings of Luxulyan.   I realised that without knowing it, I had always 
sought to replicate that special sense of place in the country areas I had chosen to live 
in Australia.
I reluctantly left Mordecai and walked past the high stone wall of the vicarage and headed 
up the steep hill to my temporary home.  The hedged road was only wide enough to take 
one modern day car.  On the way I passed a two storey stone house that Constance had 
pointed out to me as being the oldest house in Luxulyan.  I decided to go in to ask if the 
resident might happen to have known the Treleaven family descendants.   To walk into 
a stranger’s house was not something I would ordinarily have done, but as my stay was 
to be short I felt compelled to do this.
I followed the pathway leading to the back of the house and peered through a window 
in passing.  An old lady sat alone at a wooden table sipping a plate of soup.  I hesitated, 
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not wanting to disturb her, but continued on past a beehive to arrive at the back door.  
When I knocked the old lady opened the door and welcomed me in after I explained I 
was an Australian visitor.  Inside the house I felt as though I had gone back into a time 
capsule of the past.  The only evidence of modern day living in the sparsely furnished room 
was the family photographs of her children who had long since migrated to America.  
The lady was very friendly and enjoyed talking about life in Luxulyan, but didn’t have 
any knowledge of the Treleaven family.  I was surprised about this as Constance had told 
me there was a “Treleaven Farm” in Luxulyan to this day.  After I left the lady’s house, 
I felt I had experienced a very special glimpse into a life still untouched by modern day 
concerns.
On my return to my new found paradise, Robin’s wife, Maggie, had prepared dinner in 
the main house equal to any meal you would be served in the grandest hotel in England.  
It was presented with great delicacy and taste.  In conversation, I discovered their Retreat 
Centre was the result of their passion to provide a home for people seeking Christian 
Fellowship and prayer; a haven for people needing a break from mainstream living, where 
they would find solace and peace in a homely and loving atmosphere.
As I lay in bed that night covered by a pretty pink flowered doona in the cosiest, prettiest 
room I had ever been in, I knew it had been worth while to cross the world from Australia 
to be there.  I smiled to myself as I thought of the words of the train Porter; he obviously 
hadn’t discovered my nirvana.
The following morning was pouring with rain, but the view through the wide expanse of 
glass windows in the sitting room was unsullied.  Somehow, the heavy mist enhanced the 
picture post card scene of black and white cows grazing in the green hedged meadows.  
Robin appeared to advise me that breakfast would be served in the main house.  I was 
speechless when I saw the presentation before me.  Every kind of breakfast food, followed 
by eggs and bacon, toast and coffee, all amazingly presented with a perfection rarely 
encountered.
Despite the rain, Robin was delighted to drive me to Lanlivery, the next town, where we 
visited the Church of St. Brevita.  There, under the flagstones inside the church lay the 
graves of the Treleavens.  The Treleaven name was also inscribed on the church bell.
My excitement was great, to actually be in the very church where they had worshipped 
so long ago.  To feel the atmosphere and space that was their world cannot be described, 
except to say, I felt a new comprehension and sense of the importance of their lives.  They 
were now entwined with mine, their purpose somehow linked with mine.
I will go back one day to my hamlet of heaven.

© Gabrielle Morgan
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What does it feel to be marginalised in a country that I call home? I have asked myself the 
question infinite times at the wake of consciousness. How can it be that I feel as a foreigner 
in the land that I was born? Is locality of birth a defining feature in the construction of my 
identity? Does my birth place mean that I have immediate bonds with Australia? Musing 
about my cultural identity I discovered from long ago that my ancestry, roots and soul are 
definitely Greek. I feel Greek, I speak Greek, I think in Greek. I have often wondered what 
about if I was born in another country, perhaps a neighbouring Asian country, would I still 
be Greek? Would I still feel Greek? I feel that no matter where else I would have been 
born and bread, I still would be Greek. Being Greek is a way of life, a lifestyle.
 My cultural identity is the most valuable treasure that I own. A treasure chest that 
has been nurtured from fables and stories about my parents’ youth and adolescence, 
prior to their departure in the mid-1960s, for the land of opportunity, Australia. These 
stories are a library of video clips embedded deep within the inlets of my eternal soul. I 
recall that what it was like when my parents went to school and the hardships of daily 
life. Life was a struggle but with a purity of intent that I still admire. A society built on 
moral and religious values. Above all, the family was perceived as something sacred. 
My mind and soul were baptised in traditional Greek values that rest on the triptych: 
the Christian Orthodox faith, the homeland and the family. My family forged a strong 
notion of Hellenism that imprinted itself upon my entire being. The inner urban city life of 
Richmond, Victoria, the place where I was born, is always sacred to my mind. Richmond 
is like my parents village that I use to conjugate in my mind’s eye. I feel that my roots 
emerged from its fertile soil. When I return to Richmond, I feel that the town welcomes 
me in its maternal embrace, an unconditional embrace that creates an authentic sense 
of belonging. If feels like home though the symphony of my emotions are coloured with 
a latent sense of impermanence.
Being born in Australia and more precisely in Melbourne, has been a great blessing in my 
life. Not that I have been unscathed by the scars of bitter racism, school bullying and a 
sense of being uniquely different.
Speaking the English language is a great advantage but not always a joy. The truth is I 
love languages. Language requires a special kind of sensitivity towards its intrinsic logic 
and rhythmical patterns of expression. I was born into a Greek-speaking household. 
From a young child I perceived the learning of the Greek language as a source of joy and 
perpetual growth. Greek school was the place where I could be me. It was the place where 
I could turn on all of my lights and ‘swim’ in the sea of cultural bliss. My teachers left an 
indelible mark on my mind of what it truly means to be Greek. I treasure my memories 
and experience of my Greek school years…
Speaking both Greek and English equally fluently is a defining feature of my cultural identity: 
bi-lingualism defines who I am. I feel that I function with a conscious bi-lingualism. My 
cultural bi-lingualism is the source of my pride. Having access to both Greek and English 
languages allowed me to explore my identity through two prisms. As time passes by, I 
have found that my affinity resonates closer with the Greek language and with Greece. 
I do not deny the fact that I was born in Australia nor my admiration for the English 
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language. Australia has taught me to fight for what I believed. Its more tranquil rhythms 
have enabled me to explore the spirituality of its indigenous peoples, the Aborigines. I 
have always been fascinated with their ‘dreamtime’. When I want to create something 
artistic, I like to experience my own dreamtime as a vivid source of inspiration; a luminous 
pillar of creative energy that wants to be expressed in my world and works.
Art is an important aspect of my identity. I love the exhilarating sense of freedom that art 
releases from the depths of my immortal soul. Artistic expressions of my identity are like an 
externalisation from the studio of my interior world. The creative and mental faculties of 
my imagination are brought into play in my engagement with art, particularly through my 
creative and critical writing. I find a higher cultural expression of my identity in the creative 
invention of poetry and melody. I feel that my poems are a snap shot of unique moments 
from my everyday life, a poetic autobiography seen through my luminous eyes.
I do not perceive life as boring even if at times, it does become tedious. For me, life reveals 
itself as a continuous journey of self-exploration. My cultural identity is not severed from 
my spiritual identity. I see the one flowing into the other. I feel that my Hellenic identity 
embraces archaic, classical, Byzantine and contemporary Greek culture along a continuum 
of cultural goldmines that invite me towards further exploration and the attainment of 
self-realisation.
My cultural identity is essentially double-sided, integrated into what I would call my 
Greek-Australian identity; two sides or aspects of the one integrated person. It took me 
many years of soul-searching to reconcile the Greek and English aspects of my cultural 
identity. My cultural identity nourishes what it means to be me, to live and dance with 
the swirly winds of existence.

© Dr Christos Galiotos
Centre For Comparative Literature
and Cultural Studies
Monash University
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iss. 17, Melbourne, 2004
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I’m being violated by smelly armpits, aftershave and perfume. The queue has turned into 
a mess of shirt sleeves, wailing children, hot faces, luggage and more luggage. A male 
voice yells out in Greek, «What the hell is going on!»
No answer from the green uniforms behind the high counter. No answer but there’s a 
rumour that’s been swelling among the ears and mouths and clenched fists - «It’s a bomb 
scare ... the Turks are at it again ... they’re checking the plane ... they’ve caught a Turk 
with no passport.»
I scan the faces bobbing around me. All of them coloured from birth by the Mediterranean 
with dark eyes and curly hair. Faces that look as Turkish as they do Greek. How can they 
tell among each other which one has the Turkish blood? But I bet they can. There are 
those give away signs that only they can pick up.
 Even though I’ve got the basic ingredients - dark skin, eyes, hair and the curls - they can 
tell I’m not one of them. I’m not a true Cypriot-Greek. It could be my Dangerfield shirt ... 
something about my manner ... anyway they know I’m not one of them without speaking 
one word to me.
A few of the younger guys check me out. None of them approach me. A woman with 
peroxide blonde hair looks at me as if to speak but turns to another stranger. «I always 
get stuffed around at the departures,» she says to her. The stranger is a younger woman 
who’s using her man-friend as a wall to lean on, she mumbles something back using the 
same Cypriot lingo. I watch them become friends. It’s as if they can smell that part of my 
blood that’s been corrupted by the Australians. If I had Turkish blood they would’ve had 
the green uniforms on to me.
When I first arrived in Cyprus, Uncle Takis laughed at my attempts to speak the dialect 
- «Eisai kangaroutha.» Calling me a kangaroo somehow legitimised my presence. My 
cousins apologised for my poor communication skills and casual clothing by saying, 
«She’s a kangaroutha.» And the new acquaintances would give that knowing nod. I was 
distanced by my difference.
But initially I couldn’t get over the sameness, it was like I had entered a large hall of mirrors; 
cousins, uncles, aunties, all of them wearing my face. The same outspoken nose. Even the 
overdose of moles, or if you like, beauty spots mingled on our faces and bodies. Then like 
my relatives I became aware of the difference of distance. I grew up reading John & Betty, 
Snugglepot & Cuddlepie, singing Waltzing Matilda while they were brought up on Ancient 
Myths, and political propaganda generated by a small country with a dividing wall.
«Bou einai to thiavatirio sou?» A hand opens and stretches in front of my face. It’s 
connected to a tall green uniform and a Cypriot man’s face. These uniforms are everywhere 
in Cyprus. Police, customs officers, airport officials, who needs them when there’s the army. 
I unzip my backpack and rummage through for my passport. I can feel the crowd’s eyes, 
their hushed grumbling. I place my passport on this Uniform’s waiting hand. He opens it, 
«Christine Andoniou.» He raises his eyes and gives me a snaky smile, «Afstralia.» «Yes,» 
I reply. It’s the same sort of reaction I’ve gotten from other Cypriot men. The sort of look 
and sizing up a prostitute would probably get from a prospective client in Australia.
«Cum whiff me,» he turns and walks through the parting crowd. I hoist my backpack 

Craving
Angela Costi

SHORT STORY Εnglish Language

Melbourne, 
Australia

Issue 1 Vol. 1, Μarch 201184 Diasporic Literature/Διασπορική Λογοτεχνία/Literatura de Diasporic - http://diasporic.org



onto my shoulders. The crowd makes room for me to follow him. I’m given the attention 
of a criminal. Eyes weighing me down with their presumed knowledge, shame on you, 
what have you done this time, you’ll get what you deserve ... I wish I was a snail. I’d slide 
my vulnerability into my backpack. Cocoon myself from the outside hurt. In my backpack 
would be the strength of my own home. Nobody would know how to get to me without 
asking for my permission. And nobody would have the guts to drag me out.
«You stay,» Uniform points to an invisible spot behind an old man. I stand where he 
indicates. He opens a door and walks through it with my passport. He shuts the door 
behind him, leaving me and the old man standing before this shut door in a room without 
seats. The old man turns around. He looks like my dead Pappou. Just like Pappou he wears 
a fedora hat which sits at the back of his head. Although it’s sweat-temperature, his 
woollen waistcoat is buttoned. He stares at me not bothering to return my forced smile. 
Standing next to him is a podgy blue suitcase. The blue handle is broken and a chain has 
been fastened to either side of the handle.
I search for the right Greek lingo to ask him whether he knows what’s going on, instead 
I scratch out broken phrases, «Xereis yiati eimaste ...» He waltzes in with, «I too, am not 
sure why we have been detained.» His English is more than fluent, it’s proper. But there’s 
nothing that gives him away. Everything about him reeks Cypriot.
«You’re not from Cyprus?»
«I was born here. A long time ago. England’s my home, been my home since I was fifteen. 
It’s probably a routine check. They do this to all foreigners.»
«I was born in Australia. This is my first visit, and my last.»
«That’s absolute. I suppose being on the other side of the world.»
«How many times have you returned?»
«More times than I have fingers, mind you I’m missing a thumb.» The old man wiggles 
his nine fingers and stump like he’s about to show me a party trick.
Uniform enters the room, «Uneixe tes valitses sus.»
The old man replies in Greek with an English accent. He points to the bulges in his suitcase 
and says if he opens it the contents will explode all over the place. Uniform raises his 
voice, «Uneixe!» I unzip my backpack while the old man strains at the buckles on either 
side of his suitcase. Uniform plunges his hands into my skirts, socks and undies. He finds 
a brown package and shakes it. «It’s perfume,» I say. He insists on opening it. He takes 
out the small bottle inside. Isle of Love - Aphrodite’s Potion, says the label. He continues 
to look at it suspiciously and twists the top off. He takes a whiff and splutters a cough. 
The old man laughs, «Strong stuff ay.» Uniform shoves the bottle at me and turns to the 
old man who has managed to open his suitcase.
«As you can see nothing dangerous,» the old man glides his hand over bottles and boxes 
of food and drink. Uniform picks up a bottle of pickled capers and opens it. He sticks one 
long finger in and swishes it around then sticks the finger in his mouth. Then he tears 
open a box with no label. Lying in neat rows are smoked fish. He chucks them back in 
the bag and picks up a bottle of Cypriot brandy, twists open the top and takes a swig. He 
continues to conquer a few more bottles and boxes. The place smells of Cypriot pantries, 
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delis and bars. He takes the bottle of expensive looking Goumandareia and walks back 
through the door.
Through the semi-opened door I see more green uniforms with exposed luggage. Uniform 
re-enters with our passports and hands them back, «Brohora.» We’re free to go. I open 
my passport and see the old man’s face. «Nicholas Elliseou.» I go to hand the passport to 
the old man but he’s grabbed Uniform’s shirt sleeve, «Ei Goumandareia mou, bou einai?» 
Uniform shakes him off like a fly, takes the old man’s wrist, warning him that it wouldn’t 
take much to break it. The old man lowers his head and Uniform lets go. Uniform laughs 
at him and tells him to pack away his brandy before he decides to take that too. Then 
Uniform slides out the room.
«Bastard. Who do they think they are.»
Nicholas continues to stare at the floor, saying nothing. I open Nicholas’s passport to 
show him I’ve got his. «I hope they’ve given you mine.» Nicholas looks up and gives me 
the passport he’s got in his hand, taking back his. I check the passport. My photo face 
beams back, full of promise and excitement. The photo was taken five months ago with 
the expectation of simple peasant existence, billy goats for pets and donkey rides for 
taxis. These were my parents and grandparents’s stories preserved like Nicholas’s pickled 
capers. These same stories were a source of embarrassment for my cousins who drove 
European cars, wore Calvin Klein t-shirts and had studied in England.
«If he took my brandy, I would’ve reported him to the English consulate.»
I look at the torn boxes of fish, dried carob, the spilt containers of goat’s cheese, glazed 
walnuts, pork sausages on top of sesame biscuits ... «I’ll help you. I’ve got some plastic 
bags somewhere.»
«These are my supplies. I’m saved from the meat and three-veg. and the chips n’ egg. 
No pride in variety in London.»
«You don’t have a Cypriot wife.»
«No. Married an English woman. Beautiful dancing legs, horrible cook.»
I think of my Mum, warm billowing breasts wrapped in her Birds of Paradise apron, 
a tourist momento from the Queensland Coast. Her legs barely peep out from under 
her hem. Her face red with the intensity of effort. She’s beating eggs with a fork, and 
listening to me slowly read out in English the instructions for Apple and Rhubarb Tea 
Cake. I’m fourteen. It’s ten years ago. And every Sunday for a year I’d read her a recipe 
from Margaret Fulton’s Australian Family Cookbook. It took her a year to get sick of it 
and revert back to her baclavas, yalatoboureka and melamakarouna. Dad and Pappou 
were rapt when she stopped with the pavlovas and cheesecakes. My sister and I were 
spewing she was making syrupy cakes again.

Seat H 76. Another seat with a great view of the plane’s wing. Four times I’ve travelled on 
a plane and every time I’ve been blessed with the experience of watching the wing, while 
we cross over the Pacific Ocean, the Himalayas, Europe ... What is it about my luck?
The wanna-be business exec. sitting next to me doesn’t seem to care. He’s set up office 
with his calculator, ruler and Filofax. He glances at his gold wrist-watch. It looks like the 
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gold Citizen in the plane’s shopping catalogue. I look at my rainbow berserk Swatch and 
resume watching the wing.
«Madam, breakfast?» I turn and look up at a male steward. Polished perfection. He raises 
one of his plucked eyebrows. «Ok,» I say. The steward plonks a cling-wrapped plastic tray 
in front of me. Sitting neatly on the tray are one square and two circle containers covered 
in al-foil and cling-wrap. My appetite wanes. But I’m curious. There’s no give-away smell. 
The al-foiled container is warm. I begin tearing off the foil and knock one of my elbows 
against the young exec. still hammering on his computer. «Sorry,» I say. He doesn’t reply. 
There’s an art to eating plane food. I continue taking the foil off, tenderly, like I’d take 
a bandaid off my skin.
A pink fleshed sausage, the shape of a fat thumb sits on a lump of vibrant yellow which 
gives off a vague eggy smell. In the corner of the same container lies a brown square 
fried object. I place the foil back over the container. The diced pear and peach fruit salad 
doesn’t grab me either. I push the tray as far away from me as possible, which isn’t far 
enough, and turn to the wing.
My Aunty Niki, Uncle Taki’s wife, is taking slow steady steps towards me balancing herself 
on the wing. She’s carrying her breakfast tray. I can see the flask which holds her strong 
coffee. I’d have two full cups every morning. There’s a plate of her almond biscuits covered 
in icing sugar and a plate of her goat’s cheese and olive loaf. My stomach yawns. It’s 
awake. My Aunty smiles the way she did when she placed the tray on the kitchen bench. 
«Kalie orexie,» she would say. Welcoming my appetite like warm sunshine on the tip of 
a plane’s wing.

© 2010 Angela Costi
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Arguably, whilst psychoanalyst Sigmund Freud was searching out an infantile base for the 
latent meaning of a dream, his beliefs and philosophies lead him to the exploration of 
what he often called the ‘dream-work’.1 Unlike those writers who attributed dreams of 
flying to the movement of the lings in sleep,2 Freud asserted his belief that the sensations 
of flying, falling, giddies and so on were recollections of erotic feelings in childhood.3 
These ideas assisted in explaining the source or motive of dreams, and it was therefore 
necessary in offering an explanation of the form of dreams such as why the manifest 
dream ‘should appear to be such a strange muddle when, on analysis, the basic dream 
thought turned out to be relatively simple’.4 In offering an explanation, Freud turned 
to the ‘dream-work’ which discerned four basic processes.5 The four processes included 
condensation, where one person, one event or one word contained many levels of 
meaning telescoped together;6 displacement, which provides discussion of the notion that 
painful or otherwise disagreeable feelings ‘were displaced from the true to a substitute 
object, therefore escaping the watchful “censor”’;7 means of representation for the 
dream thought which provides that dreams were not merely symbolic but provided a 
representation of ideas specifically, rather than in the abstract;8 and finally, the drawn 
attention to the phenomenon of secondary vision, that is, ‘what is added to the dream 
as the waking mind recalls, attempts to render and finally report it’.9 Significantly, Freud 
discovered considerable differences in the way a dream was described for the second 
and third time, and these differences, by emphasis or omission, would indicate sensitive 
aspects of the dream at which the patient and analyst should look with special care.10 It 
is this significance that provides for the opinion that dreams therefore represent the ‘key’ 
to the world of impulses and desires which constitutes the fundamental personality of an 
individual. The dream-work therefore serves as a mechanism for the world of impulses 
and desires to be explored and examined.
In order to provide an analysis of what the dream-work is and the purpose of its existence 
in psychoanalytical theory, this essay shall explore and examine the four mechanisms 
which Sigmund Freud states are the elements of the dream-work. It will first provide 
critical elaboration on the element of condensation, outlining the effects of this element 
on dreams. This essay shall then provide an analysis on the process of displacement and 
offer critical academic opinion in order to explore the philosophical dimensions of this 

1 MacKenzie, N, Dreams and Dreaming, 1st edn, Aldus Books Limited, London, 1965, p. 168. 
2 Bonime, W, The Clinical Use of Dream, 1st edn, Basic Books Inc, New York, 1962, p. 75.
3 MacKenzie, loc. cit.
4 Ibid. 
5 Mijolla, A, International Dictionary of Psychoanalysis: Volume 1 a-f, 2nd edn, Macmillan Reference, 

Detroit, 2005, p. 442.
6 MacKenzie, loc. cit.
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid.
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element. In doing so, it will then bring forth an examination of dream symbolism and 
the sexual significance of certain recurrent dream images. This essay shall finally provide 
a critical analysis on the fourth mechanism of the dream-work, that being the secondary 
revision. Here, an examination of the ‘Maury dream’ which Freud discusses will be explored 
in order to clarify the interpretation of this element.     
When exploring the dream-work, Freud contends that one should firstly compare the 
dream-content with the dream-thoughts, and in doing so, the element of condensation is 
carried out.11 Further, psychoanalysis academic Billa Zanuso emphasises on Freud’s theory 
by stating that when one passes from the manifest to the latent content of a dream 
during the interpretative process, ‘they see that associative threads diverge in various 
directions from each element of the manifest content’ and lead to different impressions 
and events;12 in other words, the dream process condenses a number of emotive situations 
into a single image. In addition, psychoanalyst Norman MacKenzie provides the example 
which Freud gave to illustrate the point of condensation clearly. Freud stated that in the 
“Irma” dream, ‘in which he had conjured up an image of Dr. M.,’ a figure that spoke 
and acted like his senior colleague, though “his physical characteristics and hid malady 
belonged to someone else, namely my elder brother”.13 It was established that once 
Freud made this distinction, it provided him with the ability to make fresh associations 
to both aspects of this figure and therefore offer additional information on the dream. 
Further, Freud provides a second example, that being of a woman patient who dreamed 
she was with her husband at a festivity full of peasants. According to Freud, in her dream, 
she uttered the ‘meaningless remark: “This will end in a general Maistollmutz.”14 Freud 
deconstructed this verbal ‘hotch-potch’15 by dividing the word into Mais (maize), toll 
(mad), mannstoll (man-made, or nymphomaniac), and Olmutz (a town in Moravia).16 It 
is important to note that in the dream, the woman had a vague feeling that it was a 
pudding made with maize. However, Freud cited that all these fragments were found to 
be remanent of a conversation she had had at the table with her relatives.17 In addition, 
Freud recognised that the words Meissen (Dresden), Miss (her ‘relatives’ English governess 
had just gone to Olmutz’) and mies (a Jewish slang term meaning disgusting) lay behind 
Mais.18One may consequently state that a long chain of thoughts and associations ‘lead off 
from each syllable’.19 A dream is therefore a ‘condensed substitute’ for a set of thoughts 
charged with emotion and significance. It is as if this condensation was an attempt to 
give prominence to an element common to a combination of objects or images, by means 
of an ingenious abbreviation.20 Evidently, this process can be effected through a word 
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with different possible ‘interpretations, or through a composite image’, 21 and it is this 
‘something’ which the dream tried to bring to the fore.      
Critically, if condensation makes it difficult for non-specialists to decode a dream, the 
process of displacement by which, sometimes but not invariably, the apparently vague 
and insignificant elements in the dream form the main link with the dream thoughts or 
latent content, while the most vivid features are the least important.22 Zanuso contends 
that this is particularly true of dreams that ‘appear incomprehensible’23 specifically since 
the insignificant details are stressed, such as dreams in which the inconsequential events 
of everyday life appear to contribute in a pointless way.24 This argument is supported 
by Freuds observation that when these ‘indifferent’ dreams are analysed and examined 
by the method of free association, their ‘undoubtedly insignificant latent content’25 is 
revealed because the “dreams are never concerned with things with which we should 
not think it worthwhile to be concerned during the day, and trivialities which do not 
affect us during the day are unable to pursue us in sleep”.26 Further, in emphasising the 
element of displacement, Freud contends that this process is entirely the work of the 
dream-censorship; manifesting itself in two ways.27 The first element is substituted not by 
a component part of itself but by ‘something more remote such as an allusion’;28 and the 
second, according to Freud, the ‘physical accent is shifted from an important element on 
to another which is unimportant’,29 in the hope of making the dream appear differently 
centred and strange. Further, Freud asserts that a difference exists in replacing something 
by an allusion to is a process familiar in ones waking thought as well.30According to Freud, 
in a waking thought the allusion must be easily intelligible, and the substitute must be 
related in its subject-matter to the genuine thing it stands for.31 This is seen through 
the example about jokes often making use of allusions by ‘dropping the precondition of 
there being an association in subject-matter’,32 and substituting it by atypical and unusual 
external associations such as similarity of sound and verbal ambiguity and vagueness.33 
However, this being stated, jokes retain the precondition of intelligibility: ‘a joke would 
lose all its efficiency if the path back from the allusion to the genuine thing could not be 
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followed easily.’34 The allusions employed for the process of displacement in dreams have 
set themselves free from both of these restrictions and are connected with the element 
they replaced by most external and remote relations. Freud is critical and therefore 
argues that these relations are incomprehensible and unintelligible, and once undone, 
their interpretation provides nothing more than a bad joke.35 For the dream-censorship, 
according to Freud, only gains its end if it succeeds in making it impossible to find the 
path back from the allusion to the genuine thing.36

Notably, dream symbolism, which Freud states as his third category in the interpretation of 
dreams, is an element which is necessary to examine with significant caution. According 
to Zanuso, a ‘symbol’ in the broad sense of the word signifies something that stands for 
something else.37 This theoretical concept is supported by the Freudian theory, where 
certain images which are typical of the dreams of people belonging to the same linguistic 
or cultural group, usually represent something else such as a repressed thought or 
desire, and the ‘symbol by which these are expressed is the outer clothing which covers 
desirer’.38 Albeit, it may be contended that much of the controversy in the psychoanalytical 
movement was caused by differing opinions on what certain symbols represent and how 
their interpretation should be viewed. When providing Freud’s view, which was essentially 
reductive, it was hostile to most of the modifications or alternatives offered by his colleagues 
and successors.39 According to MacKenzie, Freud offered an explanation of the feeling of 
“I have seen this before” or what is called déjà vu. It was simply that the locality suddenly 
perceived was a symbolic way of recalling “the genitals of dreamer’s mother; there is 
indeed no other place about which one can assert with such conviction that one has been 
there once before”.40 Also, Freud provides a number of similar symbolic situations in the 
hope of sustaining this part of his analysis; the way in which dreams of ‘water symbolised 
birth’ or dreams of nocturnal visitors being based on forgotten childhood nights, ‘when 
a father (in the dream, usually a robber) or a mother (usually a ghost) has entered the 
bedroom, possibly to lift and chance a sleeping child.’41

Further, Freud provides an indication of the symbolic significance of certain recurrent 
dream images with a sexual significance which occurs with Freud’s theories of dream 
interpretation. He asserts that no other impulse has been as thoroughly repressed since 
childhood as the sexual impulse and therefore violently repressed desires are evident in 
the unconscious mind. These desires are revived during sleep and give rise to dreams.42 
Once again, Freud’s clinical research allows him to lead to the attribution of fundamental 
importance to sexual instinct. This is so since it is through this that the repressed elements 
are reached. Critically, society produces a situation in which a diffuse eroticism conflicts 
with the ‘iron rules of behaviour that lead to a rigid morality’.43 It is therefore the existential 
state of Freud’s patients which ‘compels’ Freud to attach this fundamental value to the 
suppression of sexuality as the deity of neuroses on one hand, and as the moving force of 
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many dreams on the other.44 However, Freud provides a defence against the accusation 
that all dreams require a sexual interpretation. This assertion is alien to the fundamental 
thesis of the Interpretation of Dreams.45

With ‘secondary vision’, the last of the four elements that Freud contends shaped the 
content of dreams, one can come to a phenomenon noted by many others besides Freud: 
‘the fact that we cannot directly know a dream, but can only recollect it.’46 Into the 
dream as remembered, therefore, ideas close to waking consciousness may be inserted 
as one wakes, possibly in an attempt to make sense of the dream story or to account for 
sensations at the moment of waking. Freud claimed that it was possible to recognise such 
‘alien’ elements in a dream report since they were qualitatively different from the rest of 
the dream.47 It is clear that such elements lie relatively closer to what one calls daydreams 
or waking fantasies than to the deeper thoughts of the dream proper. They appear as 
prepacked images, more logical, more direct and less disguised, as if the mind had already 
conceived them and now attached them to some suitable point in the dream.48 This is an 
interesting idea that Freud more or less additionally placed into his argument, but one 
that may prove to have more validity than some other conceptions to which he attached 
greater importance. Freud provides readers with the example of discussing Maury’s famous 
dream of being tried and guillotined during the French Revolution. Arguably, Freud sought 
to find an explanation for the apparent speed of this long dream, how it was that it could 
all be composed between the head rail of the bed hitting Maury’s neck and his almost 
immediate awakening. One suggestion could be that Maury was having such a dream 
and the rail provided a final lucky stimulus. But it is more suitable to pursue Freud’s idea 
that Maury’s dream “represents a fantasy which had been stored up in his memory for 
many years and which was roused...at the moment he became aware of the stimulus 
which woke him.”49 The story was clearly one that any Frenchman of Maury’s age could 
have imagined (or heard of a tale in childhood) not once, but many times, and have, as 
it were, held “available” for discharge under a suitable stimulus.
Concluding, such a hypothesis fits into the universal notion of dreaming as a ‘fantasy’, 
with its purpose being for modern psychology and physiology directing renewed attention 
and research. It is, in fact, a conception that, though Freud employs it only as a possible 
explanation of some arousal dreams, may be capable of explaining many dream phenomena 
that he deals with entirely differently.50 Significantly, the four elements of the dream-work 
provide psychoanalysts with the ability to interpret the representation of dreams with the 
assistance of symbolism, condensation, displacement and of course secondary revision. 
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Exvoli 2 (Estuary 2)

George Aslanis is the coordinator of the glass and ceramic 
studios at the Faculty of Art and Design, Department of 
the Fine Arts, Monash University, Melbourne.

George's sculptures combine modern shapes as they 
evolved through the ages from ancient times, rich in color 
whilst transparent. As these sculputures blend art with 
spiritual expression and nature through symbolism, defined 
by imagination using poetry and metaphoric vision they 
create a motif of vibrant light and thoughtful activity.

As he describes his sculptures, they can be identified 
from two sides. One that is the side which is displayed on 
windows to be appreciated and the opposite that details 
the inner perplexities of the glass and the message it brings 
into the world.

Here at Diasporic we're very proud to have discovered 
George and his tremendous artistic talent.

“George’s practice involves a dialogue that describes 
‘state of being’. Symbol and metaphor are important motifs 
in his work. Drawing from cultures past and present he 
combines various elements to create visually complex cast 
glass sculptures.

These objects are read from two sides, a sculpted textured 
surface and an open view into the interior space of the 
glass. The question of what exists beneath the surface; the 
interior life often unseen is a constant aspect of George 
Aslanis’ work.” – Kirra Galleries.
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To ποτάμι με τους κύκνους / Swan River

Ηλιοβασίλεμα / Sunset

Η Ανδριάνα γεννήθηκε 
σ’ ένα γραφικό χωριουδάκι 
του Νομού Σερρών, χτισμέ-
νο στους πρόποδες του 
βουνού Παγγαίου. Το όνο-
μα Μικρό Σούλι Σερρών. 
Σε μικρή ηλικία η Ανδριά-
να ταξίδεψε με τους γονείς 
της στη δεύτερη πατρίδα 
της, την Αυστραλία (Μελ-
βούρνη) όπου διαμένει 
με την οικογένειά της ως 
σήμερα.
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Ηλιοβασίλεμα / Sunset

O μπλες γαλαξίας / The blue galaxy 

Mέγας Αλέξανδρος / Αlexander the Great
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Sale Art

Lush Life

In his own words
“I find the world a marvellous and 

mysterious place. All my works from the 
beginning have been an exploration of 
this.  As I get older, I find the images by 
working with less and less thought of 
subject matter or preconceived idea.  Ideas 
appear and lead on to another idea.

Intuitively, I improvise and often get 
amazed and puzzled by the results.  Signs 
and symbols appear, influenced by what I 
have experienced, read, seen and thought 
about.

The depths of my unconscious mind are 
awakened.  It all happens like a dream, 
in spite of me; rather like a Bach fugue, 
the forms intertwine and take on a life 
of their own.  Rich and lush overlays of 
meaning feverishly document my being.  I 
just love paint.”
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Zany Women

Sale Art
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Born in Cyprus and migrated to Australia 
in 1975. Got involved with photography 
since the early 1980’s but gave up shortly 
after. Got back into it again in 2004 and 
it's now full speed ahead! 

He’s very much a lover of nature and 
as he says “most of my photos are taken 
during my escapades from suburbia and 
where I can be at ease with myself and 
nature”. 

All of his images are shot in natural light 
in natural surroundings. Sometimes he 
moves the odd twig or leaf so he can have 
better access to his subject but otherwise 
all images are as natural as they can be. 

He has received a number of national 
awards in photographic competitions 
in Australia. He loves traveling and 
experiencing different cultures and his 
last trip was in August 2008 and to his 
favorite country, Kenya.

One can find Ross' work in photo.net, 
flickr.com and many other websites.

At sunset

Black and white Heron

Butterflying
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