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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   
 

  Ο Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου γεννήθηκε το 1945 στο Ροδίτη Κομοτηνής, 
όπου διαμένει  μόνιμα. Είναι  απόφοιτος    της   Ζαριφείου  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας 
Αλεξανδρουπόλεως (1965).    Υπηρέτησε  τη   στρατιωτική  του  θητεία    ως    έφεδρος 
αξιωματικός Πεζικού. Μετά  την απόλυσή  του  από  το στράτευμα,   για ένα χρόνο 
περίπου,  εργάστηκε    στο λογιστήριο του Ο.Λ.Π  (Οργανισμός  Λιμένος  Πειραιώς).  
Το Δεκέμβριο του 1968  διορίστηκε ως  δάσκαλος  σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο  Νομό Ροδόπης. Τα    σχολικά έτη 1970 – 1973 αποσπάστηκε στα 
ελληνικά σχολεία του κρατιδίου του Baden Wurttemberg της τότε Δυτικής Γερμανίας. 
Έκτοτε  υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία  του  Νομού  Ροδόπης και    για  μικρό  
διάστημα  ως  βοηθός επιθεωρητή στη Β’ Περιφέρεια Μ/κών Σχολείων Ροδόπης – 
Έβρου.   Τέλος, μέχρι τη συνταξιοδότησή του υπηρέτησε ως Διευθυντής στο 9ο 
Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.    Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Ασχολείται με 
τα πολιτιστικά. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας  του  Θρακικού  Ωδείου  Κομοτηνής, 
Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια Πρόεδρος του  Χριστιανικού  και  Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Αγία Κυριακή» Ροδίτη, επίσης Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου  
Ι.Κ.Τ.Α.Θ.  Κομοτηνής και τέλος μέλος του Μ.Ο Κομοτηνής και της Εταιρείας 
Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής.   Έχει συγγράψει  τα δοκίμια, «Το Θρακικό 
Πνευματικό Κέντρο και η Μουσική  Σχολή Κομοτηνής» (1991),   «Η Ι.Μονή της 
Αγίας Κυριακής Ροδίτη» (1993) καθώς και την επετειακή έκδοση  των αποφοίτων της 
τάξης του 1963 του Γυμνασίου Αρρένων Κομοτηνής με τον τίτλο «Μετά 30 χρόνια» 
(1993).     Το έτος 2001 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Θρακιώτικα και Άλλα», σε 
τέσσερις χιλιάδες αντίτυπα,  την οποία διένειμε δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων  του Νομού Ροδόπης.    Το  2008  ο 
εκδοτικός οίκος  «Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.». εξέδωσε το ιστορικολαογραφικό έργο του, 
«Θράκη, Ιστορίες Ζωής – Οδοιπορικό Τριών Αιώνων». Το 2013 απο τον εκδοτικό οίκο 
ΡΗΣΟΣ εκδίδεται ο ΡΟΔΙΤΗΣ, ιστορία, παραδόσεις, έθιμα. Το 2017 ο εκδοτικός οίκος 
Κ.Α.Μ. Αντ. Σταμούλη εξέδωσε την ποιητική συλλογή  «ΠΡΑΣΣΕΙΝ (ΠΟΙΗΤΙΚΆ)  
ΑΛΟΓΑ ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ».  Το  2019 εκδίδονται άλλες δύο ποιητικές συλλογές,« 
Ο ΡΙΜΑΔΟΡΟΣ» και «ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ» από τον ίδιο εκδότη. Και το 
2020 εκδίδεται η συλλογή « ΘΡΑΚΗΣ  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ  ΑΠΑΝΤΑ 
 
   Αν και οι επί μέρους ανθολογίες έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και κυκλοφορούν 

αυτοτελείς, εντούτοις  νομίζουμε, ότι μια ενιαία έκδοση θα εξυπηρετούσε καλλίτερα 
τους φιλαναγνώστες για να μπορέσουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για 
την ποιότητα, την ευρύτητα των περιεχομένων και την επιμέρους     επιλογή των 
θεμάτων.   

Αιτιολογώντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, με την παρούσα έκδοση, 
πληροφορούμε τον/ την αναγνώστη/τρια ότι, επιχειρείται διαβάζοντας - αν προτιμάτε 
μελετώντας- όλες τις ανθολογίες, να ικανοποιηθούν όλες οι προτιμήσεις και τα 
ενδιαφέροντα των περισσοτέρων, γιατί θα βρουν ποικιλία θεμάτων από την ελληνική 
μυθολογία, την ιστορία, την τρέχουσα επικαιρότητα, διδάγματα, εικοτολογίες, 
διαπιστώσεις και γενικά την φιλοσοφική διάθεση, την κοσμοθεωρία και βιοθεωρία 
του γράφοντος,  με την οποία όπως είναι φυσικό άλλοι θα συμφωνήσουν κι άλλοι όχι.  

 
Καλή ανάγνωση. 
Α.Π. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

 
 

Αθανάσιος  Παπατριανταφύλλου 
 
 
 
 
 

Θρακιώτικα 
 
 

Και άλλα 
Ποιήματα 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ   2001  
 



8 
 

 
                                                                                                                             

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 
       Λένε, ότι η εσωτερική ανάγκη κάποιων ατόμων να εκφραστούν είτε πεζά είτε 
έμμετρα λειτουργεί σαν ηφαίστειο που για καιρό συγκεντρώνει ενέργεια, που επίσης 
για καιρό φορτίζει συναισθηματικά και πιέζει για εκτόνωση, η οποία κάποια στιγμή 
υπό μορφή ξαφνικής έκρηξης εκδηλώνεται  και σα χείμαρρος πλημμυρίζει τα πάντα 
με υλικά ανάλογα  με  το περιεχόμενο του "είναι" τους, του εσωτερικού τους κόσμου. 
     Τότε είναι δυνατόν να δούμε αριστουργήματα του νου ή  απλά  κάποιες 
μετριότητες να εκφράζονται φλύαρα κι άνοστα, που ματαιόδοξα επιχειρούν να 
εισβάλουν ενοχλητικά σε πεδία δεκτικά ή όχι, με τη μορφή κάποιων εντύπων. 
     Επίσης, είναι γνωστό ότι, άλλοι καθημερινά αισθάνονται την ανάγκη να 
εκφραστούν προφορικά ή γραπτά και το κάνουν προσφέροντας κι αυτοί ανάλογα. 
    Αλλά, αυτός ο έντεχνος  γραπτός λόγος με την περιοδική ή την καθημερινή 
διαδικασία παραγωγής του, αν δε δημοσιοποιηθεί, είναι  σα να μη γράφτηκε ποτέ και 
το προσωπικό αυτό βίωμα- λόγος, σα να μη συνέβη ποτέ. 
     Στο γράφοντα η ανάγκη αυτή εξωτερίκευσης των συναισθημάτων και της 
αποκάλυψης του εσωτερικού του κόσμου εμφανίζεται περιοδικά. Παρουσιάζεται σαν 
ανάγκη, όταν καταστάσεις ή γεγονότα φορτίζουν τον ψυχισμό του και τότε  ...   
   Ιδού τα αποτελέσματα! 
   Η συναισθηματική φόρτιση στο θέμα ΘΡΑΚΗ προήλθε όχι μόνο λόγω καταγωγής 
αλλά κυρίως ήλθε σαν παράπονο για τη μη επαρκή {προσωπική γνώμη} προβολή της 
πολύπαθης αυτής περιοχής και των ανθρώπων της καθώς και λόγω της σχετικής 
ανυπαρξίας βιβλιογραφίας και λογοτεχνικών κειμένων που την αφορούν. 

Είναι βέβαιο ότι στη Θράκη έζησαν, έδρασαν και μεγαλούργησαν φωτεινές 
προσωπικότητες που όμως ακόμη και σήμερα η επίσημη πολιτεία επιδεικτικά 
επιμένει να αγνοεί  σε όλες της τις εκδόσεις ιστορικές ή μη. 

Ο τόπος αυτός, η Θράκη μας, συμμετείχε πάντα, κατά το δυνατόν, στους 
αγώνες επιβίωσης του Ελληνισμού και προσέφερε τόσα, όσα και οι άλλες περιοχές 
της Πατρίδας μας, αν μη και περισσότερα. 

Καιρός λοιπόν ν' αναδείξουμε όλοι οι σημερινοί Θρακιώτες την πραγματική 
ιστορική αλήθεια για τη Θράκη και τον πολιτισμό της με όποιο τρόπο μπορούμε. 

'Ενα μικρό λιθαράκι στην υπόθεση αυτή ας είναι και η παρούσα εργασία! 
Φυσικά ο γράφων δεν διεκδικεί τα εύσημα ή κάποιο βραβείο λογοτεχνίας. Του φτάνει 
η ικανοποίηση, ότι εκτονώθηκε η συναισθηματική του φόρτιση, απελευθερώθηκαν 
κάποιες έννοιες, ιδέες και μηνύματα που τον βασάνιζαν και πραγματοποιήθηκε αυτός  
ο πνευματικός τοκετός, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το ποιον του τεχθέντος 
λόγου. 

 
Α.Π. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Βιογραφικό σημείωμα......................................................................................... σελ. 8      
Πρόλογος..............................................................................................................»    
 

Μέρος Α΄ 
ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ 

1. Τα δίκια της Θράκης  ............................. ...............................................  σελ.   
2. Θράκη        .............................................................................................    ».                                            
3.. Θράκες φρουροί ....................................  ................................................  »      
4..Ο Θρακιώτης Γίγαντας  .........................  ...............................................   »       
5. Στη Ροδόπη         .................................... ................................................   »      
6. Ο Θρήνος της Θράκης.   ........................ ..............................................     »     
7. Η Αγία του Ροδίτη     .............................  ...............................................    »     
8. Γλυκειά Κομοτηνή ................................  ..............................................     »    
9. Στους ήρωες της Θράκης     .................. ...............................................     »      
10.Ως πότε Θρακιώτη  .............................. ..............................................      »     
11. Κομοτηνή    .........................................  ...............................................    »     
12. 14 Μαίου 1920  ..................................  .............................................       »   
13. 14 Σεπτεμβρίου 1922 .........................   .............................................      »    
14. Οι πρόσφυγες.  ....................................   .............................................   . »    
15. Οι Ξεχασμένοι ....................................  ..............................................      »    
16. Η κατάρα της Ασίας    ......................... .............................................       »   
17. Η Μάρτυς Γλυκερία     ....................... ..............................................       »   
18. Μην ξεχνάτε το Δεσμώτη  .................  .............................................       »    
19. Η μάχη του Οχυρού της Νυμφαίας  ...   ...............................................    »     
20. Καπετάν Μανόλης Μακρίδης     ........  ...............................................     »    

 
Μέρος Β΄ 

 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

21. Καλοτάξιδη πορεία        ...........................................................................σελ.. 
22. Μη λησμονείτε    ........................................................................................ »   
23. Ποια μοίρα.  .................................................................................................»   
24. Αφήστε τους λαούς......................................................................................»     
25. Στο Μανόλη Ανδρόνικο...............................................................................»      
26. Στα Ξένα ζούμε μοναχοί     .........................................................................»      
27. Τα χρώματα κάνουν κακό ...........................................................................»      
28. Ελάτε για την Ειρήνη ..................................................................................»    
29. Επιτέλους να υπάρξει  Ειρήνη ....................................................................»       
30. Οι τρεις της Ίμια..........................................................................................»    
31. Στο Θεό που υπάρχει.   ...............................................................................»                          
32. Τα αγαθά του κόσμου.................................................................................»     
33. Αν  η μοίρα      ............................................................................................»    
34. Το διαμαντάκι.............................................................................................»    
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35. Η καταξίωση.        ......................................................................................»    
36. Δε μετρώ τους ανθρώπους.........................................................................»     
37. Η ώρα της φυγής.      .................................................................................»    
38. 'Ηταν μεγάλη               ...............................................................................»     
39. Η άγνωστη πόλη.             ...........................................................................»     
40. Ο άνθρωπος.   . ......................................  ..................................................»         
41. Η ζωή.        .................................................................................................»    
42. Το τέλος......................................................................................................»      
43. Η ζήλεια......................................................................................................».    
44. Το παράπονό μου. ......................................................................................»               
45. .Γιατί πατέρα;    ..........................................................................................»     
46. Οι αγωνίες του γονιού.   .............................................................................»      
47. Τότε μπορεί.        ........................................................................................»      
48. Αγάπη χωρίς ελπίδα.    ...............................................................................» 109 
49. Ο πρώτος απών        ...................................................................................»      
50. Μια ιστορία μια ζωή...................................................................................»      
51. Δόξα τω Θεώ..............................................................................................»      

 
      Κριτική- σημειώματα- επιστολές ................................................................. ..». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»      
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1. ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Κι εμείς που γεννηθήκαμε της Θράκης κληρονόμοι, 
κι οι "άλλοι" που ήρθαν απ αλλού, για να ριζώσουν τάχα, 

κι εκείνοι, που φύγανε, προσωρινά, ποιος ξέρει, ίσως για πάντα 
και  όσοι πρόσκαιρα  πατούν τα χώματά της τ' άγια, 
ΟΛΟΙ και κατιτί   χρωστούν στη χώρα του Ορφέα! 

Εμείς που αναστηθήκαμε σα γνήσια παιδιά της, 
όλα της τα οφείλουμε και δε σηκώνει χωρατό! 

Οι "άλλοι"; Αυτοί οι "άλλοι"! 'Ήρθανε και της πήρανε τα "έχει" της, 
τα καλά της και χρόνια το αίμα της ρουφούν... 

-Μην είναι τάχα οργή Θεού και τιμωρία συνάμα; 
Κι εκείνοι πάλι που έφυγαν στην ξενιτιά να ζήσουν, 
λίγη αγάπη δε χρωστούν, για όσα πιο πριν πήραν, 

προτού σε  άλλη γης βρεθούν; 
                                     Κι όσοι σαν τ' αποδημητικά  πουλιά μόνο για  λίγο μένουν 

ή και περαστικοί από δω διαβαίνουν σ' άλλους τόπους, 
για τη φιλία, τη στοργή και τη φιλοξενία  

που γεύτηκαν απλόχερα, 
ούτ' ένα λόγο φρόνιμο ,μια λέξη, δε χρωστάνε;  

Στ' αλήθεια, ας σκεφθούν πολύ, όλοι οι παραπάνω κι ειλικρινά, 
όλοι μαζί και χώρια ο καθένας τα δίκια της ας δούνε 
κι όσο μπορούν, καλόγνωμη απόκριση ας δώσουν 

στην πιο μεγάλη Μάνα Γη, την ξακουσμένη Θράκη 
και στη  σπαραχτική κραυγή που ξέπνοα   σκληρίζει ... 

-Τρανοί του Κόσμου και της Γης φτάνει πια ,δεν αντέχω, 
χάθηκε η υπομονή και άλληνε δεν έχω, 

α φ ή σ τ ε  με στη μοίρα μου, μόνη  με τα παιδιά μου 
και θα τα καταφέρω! 
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2.   ΘΡΑΚΗ 
 

Θράκη, ευλογημένη γη στα χώματά σου Ελλήνων γιοι 
ζήσανε για αιώνες με δόξα και μ' αγώνες. 

 
Θράκη, μεγάλη μάνα γη σε ζήλεψαν πολλοί λαοί 

κι ήρθαν να σε κουρσέψουν τα κάλλη σου να δρέψουν. 
 

Θράκη! Γαλάτες, Άβαροι, Βούλγαροι κι άλλοι βάρβαροι 
πάτησαν στο κορμί σου, μόλυναν την ψυχή σου. 

 
Θράκη, ο γιος σου ο Σπάρτακος- στη Ρώμη δούλος "άτακτος" - 

πολέμησε μ' ανδρεία για την ελευθερία. 
 

Θράκη και ο Διόνυσος- Θεός κι αυτός ο μέθυσος - 
έπινε το κρασί σου που έβγαζε η γη σου. 

 
Θράκη, γόνος του Ολόρου του καλού σου βασιλέα 

και ο Θουκυδίδης ήταν ιστορία διόλου νέα. 
 

Θράκη, Εσένα ύμνησε- στους λόγγους σου αντήχησε - 
η λύρα του Ορφέα, γλυκύτατη κι ωραία. 

 
Θράκη, ο σοφός Δημόκριτος- Αβδήρων μέγας πρόκριτος - 

με μια του θεωρία σου 'δωσε αθανασία. 
 

Θράκη, πάνω σου κτίστηκε- και ποιος δεν τη λιμπίστηκε - 
του Κωνσταντίνου η "Πόλη" που την ποθήσαν όλοι. 

 
Θράκη! Σ' εσένα ο Χριστός- θέλημα θείο και Αυτός - 

χάρισε ΜΙΑΝ εκκλησία. Ναι, την Αγιά Σοφία. 
 

Θράκη, δοξάστηκες πολύ απ' των ηρώων τη φυλή. 
Τώρα κατατρεγμένη στα τρία χωρισμένη! 

 
Θράκη, σε κομματιάσανε το σώμα σου μοιράσανε, 

έχασες τα φτερά σου κι όλη την ομορφιά σου. 
 

Θράκη! Βασανισμένη γη πότε θα γειάνεις την πληγή; 
Θα γίνεις πάλι μία, Πατρίδα μου «Αρία»; 

 
Θράκη ,ο δικέφαλος πετά τις σκλάβες χώρες χαιρετά. 
άραγε θα 'ναι μακρινή της λύτρωσης τους η στιγμή; 

 
Θράκη, σοφών κι ηρώων γη γοργά θε να 'ρθει η στιγμή. 

Θα γίνει αυτό που χρόνια ακούς «Πάλι με χρόνια με καιρούς...» 
Μάρτιος 1992 
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3.  ΘΡΑΚΕΣ ΦΡΟΥΡΟΙ 

Θράκες, Έλληνες του Βορρά 
σε Σας έλαχε η μοίρα, 
να μάχεστε για ιδανικά 
με όπλα και με "λύρα". 

 
Ο προμαχώνας του νοτιά 

είστε για την Ευρώπη 
και της φυλής τη λεβεντιά 

δείχνετε στη Ροδόπη. 
 

Εκεί ο καθένας από Σας 
σα γρανιτένιος βράχος 
στέκει και αντιστέκεται 

στην πρόκληση με πάθος. 
 

Θράκες, "μήλο της έριδας" 
τη γη σας έχουν κάνει 

"Βοριάς" μα και "Ανατολή" 
στόχο την έχουν βάνει. 

 
Τον τόπο σας να πάρουνε 

κι εσάς ζητούν Θρακιώτες, 
σκλάβους τους να σας κάνουνε 

σας θέλουνε δεσμώτες. 
 

Θράκες του Ελληνισμού φρουροί 
και της Χριστιανοσύνης 

στη γη σας μείνετε πιστοί. 
Δόξα της Ρωμιοσύνης. 
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4.     Ο  ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Σα διαβαίνεις μεσ' στον κάμπο 
και κοιτάζεις στης Ροδόπης 
τις κορφές,νατος κοιμάται, 
ένας γίγαντας Θρακιώτης. 

 
Βλέπεις την κατατομή του 
δίπλα στην ψηλή κορφή, 
ν' ατενίζει τους αιθέρες 

με γαλήνια μορφή. 
 

Αγναντεύει προς το νότο 
μ' ένα μεγαλείο θείο. 

Κείται εκεί αιώνες τώρα 
και στη ζέστη και στο κρύο. 

 
Αν αναρωτιέσαι ωστόσο, 
άραγε, τι  να 'ναι; ποιος; 
Μήπως ήρωας, μνημείο, 
ή  κάποιος τρανός Θεός; 

 
Ο Ορφέας που κοιμάται; 

Βασιλιάς π' αναπολεί; 
Του οινοπότη Διονύσου 
η μεθυσμένη κεφαλή; 

 
Φύλακας μα και προστάτης 

είναι  στων Θρακών τη χώρα. 
Του Ελληνισμού ο φάρος 

στη φουρτούνα και στη μπόρα. 
 

Φαίνεται σα να κοιμάται 
στους αιώνες και για πάντα. 

Κι όμως κάθε επιβουλέα 
των Θρακών βάζει στην μπάντα. 

 
Είναι ο γίγαντας Θρακιώτης, 

φύλακας ιδανικών, 
ο ιππότης της Ροδόπης, 

εδώ στη χώρα των Θρακών. 
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5.    ΣΤΗ   ΡΟΔΟΠΗ 
 

Στη ραχοκοκκαλιά της Θράκης, τη Ροδόπη, 
ζουν παντού 'Ελληνες, το ξέρει η Ευρώπη. 

Σε κάμπους, σε πλαγιές και στις κορφές ακόμα 
ελληνικές καρδιές βρίσκονται μεσ' στο χώμα. 

 
Το ξέρει η ψυχή του κάθε πατριώτη. 

Εδώ μεγαλουργεί του έθνους μας η νιότη. 
Γνωρίζει κι η καρδιά του 'Ελληνα Θρακιώτη, 

πως για τη λευτεριά θα πέσει στη Ροδόπη. 
 

Για πάντα εκεί ψηλά ελληνική σημαία, 
καμάρι στην καρδιά, γαλάζια και ωραία, 
να στήσουμε μαζί περήφανε Θρακιώτη. 

Αιώνια να ζει στην όμορφη Ροδόπη! 
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6.  Ο  ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
 

'Ενας αητός από ψηλά αγνάντευε τη Θράκη. 
Την έβλεπε που έκλαιγε κι είχε τρανό μεράκι. 

 
Τις δυνατές φτερούγες του λάμνει γοργά και πάει. 

υηνε ζυγώνει κι άφοβα στέκει και τη ρωτάει. 
 

-Θράκη, Μεγάλη Μάνα Γη, γιατί αναστενάζεις; 
Γιατί κλαις και οδύρεσαι και την καρδιά μου σφάζεις; 

 
Γιατί λείπουν στον πόνο σου οι όμορφές σου οι κόρες; 
Τις είδα να θρηνούν κι αυτές. Γιατί ήταν μαυροφόρες; 

 
-Τι να σου πω χρυσαετέ και πούθε να σ' αρχίσω; 

Πώς να σ' ανοίξω την καρδιά και τι να ομολογήσω; 
 

Με κόπους τις ανάστησα. Και ήτανε πανώριες 
οι πόλεις-κόρες μου, γι αυτές που 'χω τις στεναχώριες. 

 
Χρόνια μου παραστάθηκε, κάθε γιορτή και σχόλη 

κι ήτανε το καμάρι μου του Κωνσταντίνου η Πόλη! 
 

Σα Βασιλίδα φάνταζε υπέροχη, μεγάλη. 
άλλη δεν εύρισκες στη γη με τα δικά της κάλλη! 

 
Κι οι άλλες μου, οι μικρότερες Βιζύη, Ραιδεστός 
δεν πίστευαν πως θ άλλαζε γι αυτές το καθεστώς. 

 
Αλλά, ήρθανε δίσεκτα χρόνια, καταραμένα. 

Ξένοι πήραν τις κόρες μου και κούρσεψαν κι εμένα. 
 

Μου πήραν την Καλλίπολη, Σαράντα Εκκλησιές. 
Πάει κι η Αδριανούπολη. Μ' άφησαν με το χτες! 

 
 

Με πάτησαν Αγαρηνοί. Μου ξέσκισαν το σώμα. 
Το βάρβαρο το πέλμα τους το αισθάνομαι ακόμα. 

 
Χρόνια πολλά μας έσυραν, τις κόρες μου κι εμένα, 
μες στη σκλαβιά και λύπηση δεν είδα από κανένα. 

 
Υπέφεραν τα πάνδεινα όλα αυτά τα χρόνια 

Μεσήμβρια, Σωζόπολη, 'Αβδηρα και  Μαρώνεια. 
 

Στενήμαχος, Αγχίαλος, Βερόη και Αρζός 
σε ξένα χέρια πέσανε. Δεν ξέφυγαν το ...SOS! 
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'Υψαλα, Χαριούπολη, Ηράκλεια και Αίνο 

τις πήραν από μένανε. Μονάχη μου πια μένω. 
 

Γι αυτό τις βλέπεις να θρηνούν. Γι αυτό είναι μαυροφόρες. 
Προσμένουνε, να λυτρωθούν οι δόλιες μου οι κόρες. 

 
Γι αυτό κι εγώ οδύρομαι καθημερνά και λέω: 

Τόσα παιδιά και χάθηκαν! κι απ' τον καημό μου κλαίω. 
 

-Και η Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη 
που μοιάζουν λουλουδόκηποι κι είναι γεμάτες άνθη; 

 
-Σιμά τις έχω και τις τρεις, μόνη παρηγοριά μου 

κι ευχαριστώ τον Ύψιστο που βρίσκονται κοντά μου. 
 

Είναι τα στερνοπούλια μου με την  Ορεστιάδα 
παιδιά που έχω λεύτερα. Δώρο για  την Ελλάδα! 

 
-Μην κλαις και μην οδύρεσαι Θράκη Μεγάλη Μάνα. 
Χτυπά για σένα, δεν ακούς; χαρμόσυνα η καμπάνα. 

 
Οι κόρες σου που λαχταρούν γοργά να 'ρθουν κοντά σου, 

ήρθε ο καιρός, θα δουν ξανά το σφιχταγκάλιασμά σου. 
 

……………………………………………………. 
 

Κι αυτά σαν είπε ο αητός πέταξε σ' άλλα μέρη, 
στις σκλάβες κόρες  που θρηνούν το μήνυμα να φέρει. 

 
24-3-94 
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7.     H AΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
(ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

 
Χρόνους και χρόνους τιμημένη 

στο 'Ισοπο, μα στη σκλαβιά 
ήταν, ως την ώρα, που διωγμένη 

συντρόφεψε την προσφυγιά. 
 

'Ηταν το εικοσιδύο, 
που κάποια πρόσωπα ιερά 

είπαν το πικρό αντίο, 
και ίσως για στερνή φορά. 

 
Στον τόπο που 'ζησαν αιώνες. 
στη γη όπου γέννησαν παιδιά 

κι ανδρώθηκαν σαν τις κολόνες, 
εκεί είπαν το  "έχε γεια!" 

 
Κι όμως, δεν ξέχασαν να φέρουν 

εδώ την  "'Αγια Κυριακή" 
κι όμοια λατρεία να προσφέρουν, 

και πανηγύρι, όπως "εκεί". 
 

Και πάντα αμφίδρομη η σχέση 
προσφύγων κι "«Αγιας Κυριακής.» 
γι Αυτήν κάθε πιστός θα «πέσει"» 

κι Αυτή θα φτάσει λυτρωτής! 
 

Αυτή απάλλαξε την κόρη, 
απ' άνομη αγάπη, μισερή, 

τότε που κλέψαν  αιμοβόροι, 
άπιστοι, Τούρκοι, φοβεροί. 

 
Είναι σιμά κι είναι στο πλάι, 

προστάτιδα κοντολογίς, 
« Προσφυγομάνα», κι αγαπάει 

κάθε πιστό τούτης της γης. 
 

Δείχνει ξεχωριστή αγάπη 
και σκέπη είναι ιερή 

για το Ροδίτη, ια τη Θράκη 
πάντα η 'Άγια Κυριακή. 
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8.  ΓΛΥΚΕΙΑ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 

Γλυκιά Κομοτηνή, 
κουκλίτσα αληθινή, 

είσαι της Θράκης η καρδιά 
και έχεις ήρωες παιδιά. 

 
 

Θα είσαι ελληνική 
πάντα Κομοτηνή. 

Και στης Ροδόπης τα βουνά 
θα λάμψει η δόξα σου ξανά. 

 
 

Κι όταν θα χρειαστεί 
την άγια τη στιγμή 

θα δείξεις σ' όλο το ντουνιά 
πώς πολεμάς για λευτεριά. 
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9.   ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Ποιοι τάχα πολεμήσανε 
γι αυτήν εδώ τη χώρα; 

Και ποιοι να της χαρίσανε 
της λευτεριάς τα δώρα; 

 
Τη γη της ποιοι ποτίσανε 

με αίματα αγιασμένα; 
Ποιανών κουφάρια "πέσανε" 

κι έμειναν ξεχασμένα; 
 

Ας ιστορήσουμε μαζί 
παλικαριών αγώνες 

κι η μνήμη τους αυτή ας ζει 
για πάντα στους αιώνες! 

 
Γεώργιου Γεννάδιου 

από τη Σηλυβρία, 
του γένους μέγα δάσκαλου, 

ιδού η ιστορία! 
 

Στο Ναύπλιο σα βρέθηκε 
τους 'Ελληνες μαζώνει, 

με κήρυγμα στον "Πλάτανο" 
την πίστη δυναμώνει. 

 
Ο Κάρπος Παπαδόπουλος, 
Θρακιώτης απ' την Αίνο, 

το εικοσιένα έκανε 
αγώνα τιμημένο. 

 
Και πόσοι άλλοι άραγε, 

επώνυμοι και μη 
στη Θράκη πολεμήσανε 

με δόξα και τιμή! 
 

Άλλου   Αινίτη ήρωα, 
ο αγώνας του Βιζβίζη 

δόξα, τιμή και λευτεριά 
στη Θράκη μας χαρίζει. 

 
Δεκάδες κρεμαστήκανε 

για πίστη κληρικοί 
κι άπειροι σκοτωθήκανε 

Θρακιώτες λαικοί. 
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Νίκη αιώνια, θεική. 
Νίκη της Σαμοθρακης, 

τι καρτερείς, στεφάνωσε 
τους ήρωες της Θράκης! 

 
Δεκέμβριος 1993 

 
 

 
10.      ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΡΑΚΙΩΤΗ 

 
Ως πότε θα ανέχεσαι  
περήφανε Θρακιώτη, 

να υποτιμούν τον τόπο σου, 
τη Θράκη, τη Ροδόπη; 

 
Χρόνια εβδομήντα μα και δυο  

έχεις ελευθερίας. 
Κι όμως δεν είσαι λεύτερος. 
Νοιώθεις να 'σαι ...παρίας. 

 
Είσ' ο φτωχός ο συγγενής 
 του αδηφάγου "κέντρου". 
Λες και δεν είσαι κι εσύ 
 κλαδί του ίδιου δέντρου. 

 
Μόνο να δίνεις, σου ζητούν,  

κι ουδέποτε να παίρνεις, 
ακόμη κι αν κατσάβραχα, 

αντίς για γης σου, σπέρνεις! 
 

Σου τάζουνε ανάπτυξη. 
Μα ανάπτυξη δε βλέπεις. 

Κι απ το ενδιαφέρον τους ... 
 αλαζονεία δρέπεις. 

 
Περνούν τα χρόνια, μα αντί  

Να 'χεις λαμπρή πορεία, 
νοιώθεις τον παραγκωνισμό 

 και την αδιαφορία. 
 

Θα αναρωτιέσαι. Τι είναι αυτό; 
 που φταίει για την κατάντια 

του τόπου σου και σου 'ρχονται 
 όλα και πάντα ενάντια; 
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Μη φταίει ο χαρακτήρας σου 
 και η καλή καρδιά σου; 
Πρόσεξε, κινδυνεύετε 

 κι εσύ και τα παιδιά σου. 
 

'Άραγε, φταίει η μόρφωση;  
Μη δεν έχεις ανθρώπους, 
να νοιάζονται για σένανε, 

γι αυτούς εδώ τους τόπους; 
 

Μην τάχα φταίει το «σύνοικο» 
 στοιχείο τόσα χρόνια, 
που σε καταδικάσανε  

να ζεις στην καταφρόνια; 
 

'Ο,τι κι αν φταίει, φτάνει πια!  
Μην περιμένεις άλλο. 
Δείξε, πως είσαι άξιος 
 για κάτι πιο μεγάλο. 

 
Μην περιμένεις, να γενούν, 

 άλλοι για σε "σωτήρες". 
Γνώρισες την ... αγάπη τους. 

Φτάνει τόση που πήρες! 
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11.   ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
 

Προφυλαγμένη απ' το Βοριά 
και στης Ροδόπης την ποδιά 

σε χτίσανε Κομοτηνή 
κάποιοι άγνωστοι Βυζαντινοί. 

 
Πότε; και πώς και ποια στιγμή 

ιδρύθηκες Κομοτηνή; 
Πολλοί ερίζουν την τιμή 
Βυζαντινοί κι Οθωμανοί. 

 
Το όνομα του κορασίου 
του αρχαίου Παρασσίου, 
σου δώσανε Κομοτηνή, 

λέει η παράδοση η κλεινή. 
 

Χρόνους πολλούς Βυζαντινή 
ήσουν κι εσύ Κομοτηνή 
και με καρδιά ελληνική 

οι κάτοικοί σου οι Γραικοί. 
 

Του 'Εθνους μας με υπομονή 
μοιράστηκες Κομοτηνή 
τη μοίρα τόσα χρόνια 

μέσα στην καταφρόνια. 
 

Διαβήκαν, πάνε οι καιροί 
οι δίσεκτοι Κομοτηνή. 

Δεν είσαι σκλάβα τώρα πια. 
'Ηρθε για Σε η λευτεριά. 

 
Γείτονες φαύλοι, σκοτεινοί 

και σήμερα Κομοτηνή 
καραδοκούν κάθε στιγμή. 
Θέλουνε τη δική σου γη. 

 
Μα ας το ξέρουν όλοι αυτοί 
θα γράψουμε αν χρειαστεί 

σελίδα δόξας φωτεινή 
για Σένα, ναι Κομοτηνή! 
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                                                12.    14η   ΜΑΙΟΥ   1920                             

 
Τη μέρα αυτή ήταν γραφτό, 

μετά από τόσα χρόνια, 
να διώξουμε τους βάρβαρους. 

Να πάψει η καταφρόνια. 
 

Τη μέρα αυτή χτυπήσανε 
και πάλι οι καμπάνες 

και τα παιδιά αγκαλιάσανε 
ελεύθερα οι μάνες. 

 
Τη μέρα αυτή εσήμανε 
της λευτεριάς η ώρα. 

Τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς 
τέλειωσαν για τη χώρα. 

 
Η Θράκη μας ανάσανε 

ελεύθερο αέρα 
και τους εχθρούς της έδιωχνε 

ετούτη την ημέρα. 
 

Θεέ μου, τι άφατη χαρά, 
που  'δωσες στους Θρακιώτες! 

Να αισθανθούν ελεύθεροι! 
Να μην είναι δεσμώτες! 

 
Τούτη η μέρα η λαμπρή, 

μέρα ευλογημένη, 
στα φυλλοκάρδια μας βαθιά, 

ας είναι χαραγμένη. 
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13.    14η   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   1922 
 

'Ητανε μέρα του Σταυρού 
το μαύρο εικοσιδύο 

τη Θράκη μας που αφήσαμε 
διωγμένοι απ' το θηρίο. 

 
Ποιο να 'τανε το κρίμα μας; 

Ποια η κατακραυγή μας; 
Ποιας μοίρας ήταν εντολή, 
να φύγουμ' απ' τη γη μας; 

 
Εκεί αφήσαμε καρδιά 
νιες μα και παλικάρια, 

γέροι, γυναίκες και παιδιά. 
Μείναμ' άδεια κουφάρια! 

 
Ω! τι αλγεινό θέαμα 

γινήκαμε στο δρόμο ! 
Σακατεμένοι, γέροντες, 

παιδάκια όλο τρόμο. 
 

Ανήμπορη περπάταγε 
μια μάνα μες στη στράτα. 

Ακούει το σπλάχνο π' αγαπά. 
-Μάνα, της λέει, σταμάτα! 

 
-Πού πάμε; πού αφήνουμε 

τ' όμορφο σπιτικό μας; 
-Γιατί εγκαταλείπουμε 

το βιος μας, το χωριό μας; 
 

Μικρό κι άπραγο το παιδί. 
άδολα συλλογιέται. 

Βουβά της μάνας του η καρδιά 
κλαίει και δεν κρατιέται. 

 
Τι δυστυχία! τι καημός! 

τι βάσανο μεγάλο 
είν'  απ' τη γη σου ο χωρισμός 

για κάποιον τόπο άλλο! 
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Σέρνουν τα πόδια. Παν' μπροστά. 
Μα το κεφάλι πίσω. 

Γυρίζει. Ακόμα μια ματιά. 
Σκέπτεται. Θα γυρίσω; 

 
Θεέ μου, κάνει μιαν ευχή. 
"Τη γη μας που πατάνε* 

κάνε με χρόνια με καιρούς 
δικιά μας πάλι να'ναι!" 

 
*πατάνε =κυριεύουνε 

 
 
 
 
 
 

14.   ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 

'Ητανε μέρα του "Σταυρού", 
όταν το εικοσιδύο, 

πρόσφυγες εγινήκαμε 
από λαό  αχρείο. 

 
Αφήσαμε τα Μάλγαρα, 

'Ισοπο, Πασιθέα, 
το Κιζδερβεν, το Εύανδρο, 
την Προύσσα την ωραία. 

 
Εδώ κατασταλάξαμε 

σ' όμορφο χωριουδάκι 
κι αρχίσαμε νέα ζωή 
με μόχθο και μεράκι. 
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15. ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ  ΤΟΥ ΡΟΔΙΤΗ 
 

Στο λόφο αυτό βρισκόμαστε 
θαμμένοι από παλιά. 

Μας έθαψαν, μας ξέχασαν 
σαν τα έρημα πουλιά. 

 
Χρόνους πολλούς η μνήμη μας 

ήτανε ξεχασμένη 
λες κι εμείς δε ζήσαμε 
σ' αυτή την οικουμένη. 

 
Η χάρη της Άγια-Κυριακής 

είδε την αδικία 
και ζήτησε κοντά σ' εμάς 

δική Της κατοικία. 
 

'Εβαλε δε και στο νου 
«κάποιου» απ' το Ροδίτη 

να ιδρύσει κενοτάφιο 
να 'χουμε κι εμείς «σπίτι». 

 
Κι έτσι διπλή 'ναι η χαρά 

για μας, για την Αγία. 
Κι Αυτή κι εμείς πια μπήκαμε 

σ' αιώνια αθανασία. 
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16.    Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

 
'Έγραψε ο GEORGE HORΤOΝ κάποτε πως της Τουρκίας 

τα φερσίματά της ήταν η "Κατάρα της Ασίας". 
 

Αφορμή για τούτο εστάθη η φυλή των Αρμενίων 
Που 'παθε γενοκτονία απ' τα χέρια των αγρίων! 

 
Σκοτώσανε και σφάξανε μυριάδες δεκαπέντε. 

Τι σύμπτωση και ήτανε χρονιά του '15! 
 

Δε χόρτασε το μακελειό. Δε χάρηκε το τέρας! 
Νέους σφαγμούς και χαλασμούς είχε να φέρει εις πέρας. 

 
Τη Ρωμιοσύνη έβαλε στόχο της και στο μάτι 
να διώξει απ' τον τόπο της με άχτι και γινάτι. 

 
'Αλλη μια γενοκτονία και με το γνωστό της τρόπο 
των Ελλήνων, η Τουρκία, μ' αίμα γέμισε τον τόπο! 

 
'Ήταν το εικοσιδύο η χρονιά η ζοφερή 

που 'πεσε σαν το θηρίο στην ελληνική φυλή. 
 

Έκαψε σπίτια, έσφαξε και κρέμασε ανθρώπους, 
χιλιάδες άλλους έδιωξε απ'  τους πατρώους τόπους. 

 
Θράκη και Πόλη άδειασαν, Σμύρνη και Ιωνία. 
Ξεριζωμένοι έφυγαν οι 'Έλληνες με τα πλοία. 

 
Χαθήκανε για τους Ρωμιούς εστίες των προγόνων, 
μνήμες, πατρίδες κι ιερά τόποι χιλιάδων χρόνων. 

 
Μα και τούτες τις ημέρες η "Κατάρα της Ασίας" 

φαίνεται ξαναχτυπάει και τους Κούρδους της Τουρκίας 
 

Να τη σκοτώνει αλύπητα χωρίς σταματημό. 
Τα θύματα αμέτρητα. Δεν έχουν τελειωμό! 

 
Άγρια γενοκτονία κάνει κι αυτή τη φορά. 

Κι αν τελειώσει με τους Κούρδους άλλοι θα' χουνε σειρά. 
 

Πότε πια θα σταματήσει η "Κατάρα της Ασίας"; 
Ποιος και πότε θε να πάψει και το θράσος της Τουρκίας; 

 
Πάμε για το δυο χιλιάδες έτος μετά τον Χριστόν 

και σκοτώνονται μυριάδες! Μα, αν είναι δυνατόν! 
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17.     Η   ΜΑΡΤΥΣ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
[ Η Αγία της  θράκης ] 

Τα μαύρα χρόνια ,τα πικρά,  
του δεύτερου αιώνα 

όλοι οι πρώτοι Χριστιανοί 
 δίναν σκληρόν αγώνα. 

 
Αγώνα για την πίστη τους, 

 για τη χριστιανοσύνη 
με πείσμα απαράμιλλο 
 και με μεγαλοσύνη. 

 
Μια Τραιανουπολίτισσα, 

 τότε, από τη Θράκη 
αρνείται το προσκύνημα 
 στα είδωλα, στη φενάκη. 

 
Είναι η κόρη η σεμνή, 
 η Μάρτυς Γλυκερία, 

που ρίχνεται στις φυλακές 
 και στ 'άγρια θηρία. 

 
Αλί! ο Ρωμαίος έπαρχος,  

ο ειδεχθής Σαβίνος 
αρχίζει τα μαρτύρια, 

Της φέρεται σαν  κτήνος. 
 

Εκεί στο δεσμωτήριο, 
 τόπο του μαρτυρίου, 

τροφή συχνά Της έφερνε 
 ο άγγελος Κυρίου. 

 
Οι διώκτες Της σκεφθήκανε 

  σε πύρινο καμίνι 
να ρίξουν Τη δεσμώτιδα. 

Θεέ μου , τι οδύνη! 
 

Δροσιά τις φλόγες έσβησε. 
Δεν κάηκε η Αγία. 

Να μαρτυρήσει, ήταν γραφτό 
 στα άγρια θηρία. 

 
Εκεί, σβήνει το πνεύμα της.  

Το σώμα κρεουργείται 
κι όμως και τούτη τη στιγμή, 

την πίστη δεν αρνείται! 
     Μάιος 1995 
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                                            18.   ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗ 
 

Χρόνια και χρόνια λαχταρά 
 και το σταυρό υπομένει 

ο Σκλάβος του Μεσαίωνα  
κι ελευθεριά προσμένει. 

 
Τόσους αιώνες  πια  δεν φτάνει;  
να 'ναι στον τόπο του δεσμώτης 

της Ανατολής ο πρώτος  
κι Οικουμενικός Δεσπότης; 

 
Δώστε του ελευθερία  

 και το ποίμνιό Του όλο... 
Ν' ακουστεί, «τη Υπερμάχω« 
στης Αγια-Σοφιάς το θόλο! 

 
Ω Γραικοί και Ευρωπαίοι , 

 Αμερικανοί πιστοί 
μην ξεχνάτε το Δεσμώτη 

 και την "Πύλη την κλειστή". 
 

Συ, μεγάλε πλανητάρχη, 
 εραστή ελευθερίας, 

μη λησμόνει: Ο Δεσμώτης 
 ειν' στον τόπο Του ... παρίας! 

 
Σεις λαοί πολιτισμένοι 

 μες τον πλούτο στη χλιδή 
θυμηθείτε!   Ο Δεσμώτης  

λευτεριά δεν έχει δει! 
 

Κι  Συ της Αγίας 'Εδρας 
Πρώτε  του Βατικανού 

το Δεσμώτη που υποφέρει, 
 μην τον βγάζεις απ' το νου! 

 
Συ, Χριστιανική Ευρώπη  

που οικολόγους Νόμπελ βγάζεις 
για τον Άγιο που χειμάζει, 
έστω λίγο, δε σπαράζεις; 

 
'Όλοι  εσείς του Ξανθού Γένους  

δείτε, πως η Μεγάλη 
Εκκλησία του Χριστού μας  

σας χρειάζεται και πάλι. 
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Ηρθ' ο καιρός αγύριστα, 
να φύγει ο Αγαρηνός 

Δεσμώτης και Επτάλοφη 
 να δουν ξανά το φως! ... 

 
 
 

19.   Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 
[ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 ] 

 
Μια μέρα ανοιξιάτικη, στις 6 Απριλίου, 

χαράματα και πριν φανεί ο δίσκος του ηλίου, 
πάνοπλοι Γερμανοί ορμούν ακάθεκτοι με στούκας,* 
μ' άρματα,πυροβολικό,με όλμους και μπαζούκας,* 
πάνω στους υπερασπιστές του Οχυρού Νυμφαία, 
στους ένδοξους απόγονους του μυθικού Ορφέα! 

 
Ξερνούν ατσάλι και φωτιά τα στούκας όλη μέρα 

σκορπίζοντας το θάνατο. Θεέ μου, τι φοβέρα! 
Δεν έχουνε σταματημό τα βλήματα που σκάζουν. 
Κι όμως τα παλικάρια μας διόλου δεν τρομάζουν! 
Με πείσμα κι αυταπάρνηση, ωσάν του Λεωνίδα,* 

αγώνα δίνουν ιερό για πίστη, για Πατρίδα. 
 

Δύο ημέρες διαρκεί η μάχη η φοβερή. 
Είναι μια μάχη φονική, άγρια, δολερή! 

Οι Γερμανοί πατούν ψηλά, στου Οχυρού τη ράχη. 
Κι όμως τα παλικάρια μας δε σταματούν τη μάχη. 

Τα καπνογόνα, οι ριπές και οι χειροβομβίδες 
θυμίζουν στους γενναίους μας τις λίγες τους ελπίδες. 

 
Οι μαχητές του Οχυρού ζητάνε ενισχύσεις. 

Να 'ρθουν τ' αεροπλάνα μας. Να κάνουν μια-δυο πτήσεις. 
Μα αντί απ’ τον ουρανό βοήθεια να φανεί, 

παίρνουν ραδιοτηλεγράφημα: «Πατρίς ευγνωμονεί! 
Για τη θυσία σας αυτή, την τόλμη, την ανδρεία 
σας πρέπει φωτοστέφανος και δόξα αιωνία!» 

 
Νύχτωσε κι οι γενναίοι μας ακόμα πολεμούν 

τους εισβολείς, που λυσσωδώς στο Οχυρό ορμούν. 
Μες στις εκρήξεις των βομβών και μες στα καπνογόνα 

ο αγώνας τώρα άρχιζε σκληρός σώμα με σώμα! 
Αλλά, ήταν μια άσκοπη και άδικη σφαγή 

αυτό, που  γίνονταν τυφλά βαθειά μέσα στη γη. 
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Μες στο σκοτάδι το βαθύ, το βρώμικο αγέρα, 
ο θάνατος κουράστηκε για κείνη την ημέρα. 

"-Παύσατε πυρ!" Διέταξε βαριά ο Αναγνωστός.* 
Ο αγώνας μας εκρίθηκε. Εκέρδισε ο εχθρός. 
Χάσαμε κάθε επαφή με άλλους, με μονάδα. 

Απ' αύριο η σβάστικα* θα σκιάζει την Ελλάδα. 
 

Μεσάνυχτα, συμβολικά [;] έπεσε η Νυμφαία. 
Δεν άντεξε στην εχθρική, την πύρινη ρομφαία, 
που μέρες δυο κατέκαψε και τ' άφησε γυμνά 

κορφές, ραχούλες και πλαγιές, τα γύρω τα βουνά. 
Υπέκυψε και στους πολλούς, συχνούς ,βομβαρδισμούς 

που κατασκάψανε τη γης και θύμιζαν σεισμούς. 
 

'Όλους  αυτούς, που πρόβαλαν τα στήθη στους Ναζί* 
Ελάτε ,να τιμήσουμε, αντάμα, όλοι μαζί. 

Αυτούς, που ήταν ήρωες, γενναία παλικάρια, 
που  εισβολείς ρεζίλεψαν κι ήταν σωστά λιοντάρια. 

Αυτούς που πολεμήσανε ανήμερα θηρία, 
για την Πατρίδα, την τιμή και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 

30-4-1999 
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20.    ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 
 

Τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς τα δύστυχα τα χρόνια 
όπου οι Θρακιώτες ζούσανε μέσα στην καταφρόνια 
μοίρα σκληρή και βάσκανη μια μέρα που 'ταν σκόλη 

έδωσε χτύπημα βαρύ στον καπετάν Μανόλη. 
 

Τσέτες τον τόπο του πατούν κι αρπάζουνε τα πάντα. 
Γυναίκες, γέροντες, παιδιά δε βρίσκουνε αγάντα. 

Στο διάβα δεν αφήνουνε ούτε ξερό χορτάρι 
ακόμη και σ' ανήμπορους δεν κάνουν καμιά χάρη. 

 
Κουρσεύουνε την αδερφή του καπετάν-Μανόλη. 

Ν' αρπάξουν θέλουν τα "χρυσά" και τη σοδειά της όλη. 
Γρόσια, χιλιάδες δώδεκα ,δίνει η Παρασκευούλα. 
Για να σωθεί ο αδερφός χαρίζει και μια ... μούλα. 

 
Δε χόρτασαν οι Αγαρηνοί. Ζητούν, θέλουνε κι άλλα 

γρόσια κι όλα τα ζωντανά μικρά μα και μεγάλα. 
Κι όταν, να πάρουν ,δεν μπορούν άλλα αφού δεν έχει 
της παίρνουνε τον "Κύρη" της να δούνε αν αντέχει! 

 
Δυο τρεις με λύσσα τον χτυπούν κι άλλοι τόσοι τον δέρνουν 

τον άνδρα της Παρασκευής. Σ' ένα λόφο τον φέρνουν. 
Εκεί τον βασανίζουνε σκληρά με κάθε τρόπο, 

μέχρι που σπάει η καρδούλα του και μένει εκεί ...στον τόπο. 
 

Θρηνεί, πονεί, μοιρολογεί, κλαίει η Παρασκευούλα. 
Μαύρες κατάρες ξεστομεί και λέει:-Γιατί μανούλα; 

-Γιατί σε μένανε έλαχε τον άνδρα μου να χάσω; 
τον "κύρη" που δε χάρηκα και πώς να τον ξεχάσω; 

 
Το δράμα της Παρασκευής θεριεύει το Μανόλη 

και οι στοχασμοί του τριγυρνούν στης "Λευτεριάς το βόλι" 
-Πότε, επιτέλους- θα φανεί του λυτρωμού η μέρα, 

σκέπτεται ο δόλιος ο ραγιάς, να πάψει κι η φοβέρα; 
 

Η μέρα φαίνεται αργεί κι μοίρα το 'χει γράψει 
και πάλι η Παρασκευή πολύ πικρά να κλάψει. 

Το Χρήστο σαν παντρεύτηκε Αγαρηνοί και πάλι 
αναίτια ένα χάραμα του "πήραν" το κεφάλι. 

 
Είχε κινήσει ο δύσμοιρος, 'Ανοιξη, κάποιο βράδυ 
μόνος του μ' ένα ζωντανό, μες στο βαθύ σκοτάδι 

και πήγε απ' τον αδερφό βοήθεια για να πάρει 
αραποσίτι, σίκαλη, άν εύρισκε και στάρι. 

 



36 
 

Ο Ανδρέας του 'δωσε καρπό μα και τον ορμηνεύει. 
-Σαν ξημερώσει, κίνησε, Χρήστο,τον συμβουλεύει. 

Του Χρήστου η μοίρα η σκληρή άλλα του έχει ορίσει. 
Στο σπίτι, πριν το χάραμα, του λέει να γυρίσει. 

 
Στο δρόμο για το γυρισμό τους Τσέτες ανταμώνει. 

Κάποιος τον κράζει δυνατά. Κι αυτός κοντοζυγώνει. 
-Τι έχουν μέσα τα σακιά πάνω στο γαιδαρό σου; 

Μην το 'κλεψες το φόρτωμα; ποιο είναι το χωριό σου; 
 

Ανήσυχος ο χριστιανός, περίφοβα απαντάει, 
πως στάρι έχουν τα σακιά και στα παιδιά του πάει 
το φόρτωμα, που ο αδερφός του έδωσε πριν λίγο 

αυτός που ο μπέης του χωριού τον έχει για κολήγο. 
 

-Σώπα  γκιαούρ, και δώσε μας το ζώο με το φόρτο 
κι άσε τα λόγια τα πολλά ,μη σε ταίσω ... χόρτο! 

Ουρλιάζει ο Αγαρηνός συνάμα και σηκώνει 
τη σπάθα του και άνανδρα το χριστιανό σκοτώνει. 

 
Το δεύτερο θανατικό σαν έμαθε ο Μανόλης 

για ν' απαλύνει τον καημό της φαμελιάς του όλης, 
εκδίκηση ορκίστηκε, να πάρει απ' τον εχθρό. 

Για δυο δικούς του που έσφαξαν, θα σκότωνε σωρό! 
 

Οι "κλέφτες κι αρματολοί" ήτανε τ' όνειρό του 
και «Στην Πατρίδα Λευτεριά» πάντα το χωρατό του. 

Φαίνεται πια πως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου 
κι άρχισε μ' άλλους χριστιανούς τη δράση παρανόμου. 

 
Θρακιώτικο αντάρτικο κινάει στα βουνά. 

«Οι κλέφτες κι οι αρματολοί» ζωντάνεψαν ξανά. 
'Όπου  δίκια καταπατά δόλια ο κατακτητής 
ο καπετάν-Μανόλης εκεί φτάνει εκδικητής. 

 
Φόβος και τρόμος γίνηκε για όλη την Τουρκιά. 
Ανάσαναν οι χριστιανοί στης Θράκης τα χωριά. 

"Σειτάν Μανόλη" βάφτισαν τ' ανδρείο παλληκάρι 
και γρόσια τάζουν σ' όποιονε την κεφαλή του πάρει. 

 
Μα το μαράζι κι ο καημός του καπετάν-Μανόλη 

ήτανε, να εκδικηθεί για τη γενιά του όλη, 
τα φονικά που έγιναν απ' τους Αγαρηνούς 

στην άμοιρη φαμίλια του και δε σχωρνούσε ο νους. 
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Με κάμποσους λεβέντες του έστησε παγανιά 
κι έπιασε τον Αγαρηνό, του Χρήστου το φονιά, 
εκείνον που δόλια σκότωσε το άξιο παλληκάρι 

στον ίδιο τόπο μιαν αυγή πριν φύγει το φεγγάρι. 
 

Ρωτάει, να μάθει, με καημό απ' τον Αγαρηνό 
το Χρήστο γιατί "χάλασε" εκείνο το πουρνό. 

Κι ο δόλιος δόλια προσπαθεί με μπαμπεσιά και πάλι 
του καπετάν-Μανόλη μας να πάρει το κεφάλι. 

 
'Όμως  ετούτη τη φορά άλλα είναι γραμμένα 

εκεί στο βιβλίο της ζωής που δεν ξεχνά κανένα. 
Ομοβροντία αντηχεί στο λόγγο, στον αγέρα 

και τα κορμιά των άπιστων σφαδάζουν δώθε - πέρα. 
 

Είναι και πάλι δειλινό είναι και πάλι σκόλη 
που τ' όνειρο αλήθεψε του καπετάν-Μανόλη. 

Κι όλοι οι Θρακιώτες ένιωσαν ψυχής αναπαμό 
σαν έμαθαν του Αγαρηνού, του εχθρού τους το χαμό. 
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ  ΚΑΙ      ΑΛΛΑ 
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21.  ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΗ ΠΟΡΕΙΑ 

 
Καλοτάξιδη πορεία, 

ένδοξη, να' χεις Ελλάδα 
μες το διάβα των αιώνων, 

φως να δίδεις σαν τη δάδα. 
 

Καλοτάξιδη πορεία, 
να' χεις μέσα στην Ευρώπη 

και να μείνουν τα παιδιά σου, 
'Έλληνες  μα και «ανθρώποι». 

 
Καλοτάξιδη πορεία, 
ο Θεός να σου ορίζει 

κι όλα τα καλά του κόσμου, 
πρόθυμα να σου χαρίζει. 

 
Καλοτάξιδη πορεία, 

μες στον κόσμο όλο να' χεις 
τρικυμίες και φουρτούνες, 
εύχομαι, ποτέ μη λάχεις. 

 
 
 

22.  ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ 
 

Παιδιά μου σαν τρανέψετε 
και άνδρες πια γενείτε 

τον τόπο που σας γέννησε 
ποτέ μη λησμονείτε. 

 
Εδώ είδατε το πρώτο φως. 

Εδώ ειν' η πατρίδα. 
Γι αυτήν χύστε αν χρειαστεί 

και τη στερνή ρανίδα. 
 

Κι αν ίσως μοίρα τ' απαιτεί 
και σ άλλους τόπους πάτε, 

ποτέ σας και για τίποτε 
πατρίδα μην ξεχνάτε. 
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23.   ΠΟΙΑ ΜΟΙΡΑ; 

 
Ποια μοίρα βάσκανη, κακή, 

σε χτύπησε Ελλάδα; 
Ποιος να σε καταράστηκε 
και λιώνεις σαν λαμπάδα; 

 
Δεν πρόλαβες τη λευτεριά 

κει στα σαράντα πέντε 
και να σου νέα συμφορά 

ήρθε στο παραπέντε. 
 

Αδελφοκτόνος άρχισε 
αγώνας. Δυστυχία! 

Με πάθος πολεμούσανε 
για τη "Δημοκρατία". 

 
Για τη γαλάζια οι "εθνικοί" 

για κόκκινη οι αντάρτες 
πατρίδα και ιδανικά 
έγιναν όλα στάχτες. 

 
Και σκότωνε ο αδελφός 

τον αδελφό στη μάχη 
που ο διάβολος τον έφερνε 

αντίπαλο για να 'χει. 
 

Τέσσερα χρόνια κράτησε 
η αδελφοσφαγή. 

Ο πόλεμος σταμάτησε 
μα όχι κι η πληγή. 

 
Ο 'Έλληνας, τον 'Έλληνα 

νίκησε, ναι, μα ποιος 
άραγε δικαιώθηκε; 
Το ξέρει ο Θεός! 

 
Κι ήρθανε χρόνια λεύτερα, 

-για άλλους ξενιτιάς- 
Εδώ ο καφές βαρύγλυκος 

-εκεί παρηγοριάς-. 
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Είχαν καημό τ' αδέλφια μας, 
που ζούσαν μακριά. 

«Νόστιμον ήμαρ» τ' όνειρο 
για νιο και για γριά. 

 
'Ήρθαν. Μα πάλι άρχισε 

ξανά η φαγωμάρα. 
Αριστεροί και δεξιοί 
γίνανε. Τι κατάρα! 

 
Μυαλό, λοιπόν, δε βάλαμε 

και τα παθήματά μας 
δεν έγιναν μαθήματα 

για μας, για τα παιδιά μας; 
 

Είναι καιρός τη μοίρα μας 
ν' αλλάξουμε με γνώση 

κι αγαπημένοι να 'μαστε. 
Είθε ο Θεός να δώσει! 

 
 
 

24.  AΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 
 

Αφήστε τους λαούς να ζήσουν με ειρήνη. 
Τρανοί του κόσμου αφήστε πια Βοσνία Ερζεγοβίνη 

Αφήστε του λαούς μονάχοι τους να ζήσουν. 
Δε θα χαθούν. Πιστέψτε το, ούτε θα ατυχήσουν. 

 
Αφήστε τους λαούς, να κάνουν ό,τι θέλουν. 

Υπεύθυνοι θα 'ναι αυτοί, καλά ή κακά τους μέλλουν. 
Αφήστε τους λαούς, παντού στον κόσμο όλο 

κι αυτούς που ζουν στους καύσωνες κι αυτούς στο Β. Πόλο. 
 

Αφήστε και τη Θράκη μας και τη Μακεδονία 
και την Ελλάδα ολόκληρη που ζει με αγωνία. 

Προστάτες πια δε θέλουμε .Δε φτάνει τόσα χρόνια, 
που φέρνετε σ' όλη τη γη φτώχεια και καταφρόνια; 

 
1993 
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25.  ΣΤΟ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ 

 
Κυνηγημένος άφησες 

την  Προύσσα την ωραία 
κι ήρθες στη γη τ' Αλέξανδρου 

τη χώρα τη ... μοιραία. 
 

Χρόνους πολλούς επάλεψες 
κι  ήτανε τ' όνειρό σου, 

τ' άστρο του Μεγαλέξανδρου 
να λάμψει πάλι εμπρός σου. 

 
Μ' επιμονή κι υπομονή 
έσκαβες στη Βεργίνα, 

ν' αποκαλύψεις μυστικά 
από τα χρόνια εκείνα. 

 
Οι κόποι σου ανταμείφθηκαν, 

δεν πήγανε χαμένοι 
κι αυτό που αποκάλυψες, 

θαυμάζει η οικουμένη. 
 

Βρήκες τους τάφους στις Αιγές 
ένδοξων βασιλέων, 

του Μακεδόνα Φίλιππου 
κι άλλων τινών αρχαίων. 

 
Απέδειξες στους δύσπιστους 

-δόξα ιστορική- 
πως   η Μακεδονία μας 

είναι   ελληνική. 
 

Ήρθες παιδί της προσφυγιάς 
-φύτρα απ' τη Μικρασία - 
και τιμημένος «έφυγες» 

απ' τη Μακεδονία. 
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26.   ΣΤΑ  ΞΕΝΑ  ΖΟΥΜΕ  ΜΟΝΑΧΟΙ 
 

Στα ξένα ζούμε μοναχοί με μόχθο κι αγωνία. 
Εμπρός το βήμα μας ταχύ για νέα κοινωνία. 

'Έλληνες, που αφήσαμε γονείς, αδέλφια, ταίρια, 
ελάτε εδώ να δώσουμε όλοι μαζί τα χέρια. 

 
Σκοπός μας να δοξάσουμε τ' όνομα της πατρίδας 

και στους λαούς να δώσουμε μήνυμα μιας ελπίδας. 
Απλώστε χέρι αδελφικά σφιχτά ν' αγκαλιαστούμε 

και με τραγούδια Ορφικά ποτέ μη χωριστούμε. 
 

Μ'  αγάπη ιδέστε τον εχθρό. Μ' ελπίδα τη φοβέρα. 
Γκρεμίστε κάθε τι σαθρό. Δώστε καινούριο αγέρα.                                              

                                           Συνδέστε χέρια και καρδιές .Γεμίστε από Πατρίδα. 
Ανοίχτε  αγκαλιές φαρδιές. Χαρίστε την ελπίδα. 

 
Και πάλι να ενώσουμε ψυχή, καρδιά και χέρια 
και πάλι ν' ανταμώσουμε ωσάν τα περιστέρια. 

Σαν ένας άνθρωπος λοιπόν σκεπτόμενοι, ενωμένοι, 
όλοι μαζί κι ουδείς απών. Το μέλλον μας προσμένει. 

 
Πίστη βαθιά μες την ψυχή ολάκερη λαμπάδα 

να καίει μέσα μας καυτή για τη γλυκιά Ελλάδα. 
Καλή Πατρίδα η ευχή να ‘ναι για μας στα ξένα 
και να γυρίσουμε γεροί σε χώματα αγιασμένα. 

 
 

MAULBRON  20 - 1 - 1971 
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27.  ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ 

 
'Ήταν δυο φίλοι καρδιακοί που 'χαν περίσσια αγάπη 

και το διαλαλούσανε σ' όλης της γης τα πλάτη. 
Αχώριστοι μεγάλωναν. Μαζί και στα σχολεία. 

Είχαν κοινά μαθήματα, κοινά σκασιαρχεία. 
 

Η τύχη παίζοντας κι αυτή παιχνίδια με τη μοίρα 
ιο 'φερε να υπηρετούν κι δυο στην ίδια «Μοίρα». 

Παντρεύτηκαν και κάνανε τώρα διπλή παρέα 
αυτοί και οι γυναίκες τους περνούσανε ωραία. 

 
Κι όμως η μοίρα η βάσκανη φθόνησε την αγάπη. 

Της έβαλε ζιζάνια, την πλάνεψε μ' απάτη. 
'Ήταν η μέρα που κι οι δυο διάλεξαν ένα «χρώμα» 

το πράσινο, το γαλανό αυτό που 'χε... το κόμμα. 
 

Διχόνοια έπεσε με μιας. Κόπηκε η "Καλημέρα". 
Ο ένας τ 'αλλουνού ευθύς έκανε αμέσως πέρα. 

-Τι τα 'θελαν τα χρώματα; Τι γύρευαν στο κόμμα; 
Τα χρώματα κάνουν κακό. Δεν το 'μαθαν ακόμα; 

 
1993 

28.  ΕΛΑΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
 

Ελάτε να στεριώσουμε όλοι μας την ΕΙΡΗΝΗ. 
Ελάτε να φυτέψουμε το δένδρο της χαράς. 

Ποτέ πια να μη νιώσουμε του πόλεμου τη δίνη. 
Ποτέ πια να μη γίνουμε θύματα συμφοράς. 

 
Όλοι οι λαοί  ας ενωθούν σε έργα ειρηνικά. 

Όλου του κόσμου οι φυλές ας ζήσουν φιλικά. 
Συμφέροντα, μίση, διαφορές ας παραμεριστούν 
Και του πολέμου οι ιαχές ποτέ μην ακουστούν. 

 
Αγάπη ας κυριαρχεί κι αγνή αδελφοσύνη 

σ’ όλου του κόσμου τις καρδιές κι αγγελική ειρήνη. 
Να είναι πάντα οι άνθρωποι, άνθρωποι με καρδιά. 

Κακίες κι έχθρες ας χαθούν, ας γίνουμε παιδιά 
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29.  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ 
 

Ω, «Μεγάλοι», σταματήστε για πάντα 
τις   διχόνοιες  λαών και  Εθνών. 
κι οι πόλεμοι, ας μπούνε στην μπάντα, 
μεταξύ “φίλων” κι ασπόνδων  εχθρών. 

 
Επιτέλους να υπάρξει  ΕΙΡΗΝΗ 

στην πολύπαθη,  μα  όμορφη, Γη. 
Επιτέλους να ζουν με γαλήνη 

όλων των μανάδων οι γιοι. 
 

Ας γιομίσει μ’ ΑΓΑΠΗ η καρδιά μας 
ακόμη και γι αυτούς τους εχθρούς. 
Κι  ο παράδεισος θα ‘ρθει σιμά μας 
“Θείο”  δώρο απ’ τους ουρανούς. 

 
 

30.   ΟΙ   ΤΡΕΙΣ     ΤΗΣ    ΙΜΙΑ 
 

Το καθήκον πιστοί ακολουθώντας 
μ’ ελικόπτερο πήγαν πετώντας, 

ν’ ανιχνεύσουνε Αγαρηνούς 
απ’ της Ίμιας τους ουρανούς, 

 
Μα η μοίρα τους ήταν γραμμένη 
να βρεθούν στο βυθό χτυπημένοι 

από βόλι αγαρηνό (;) 
εκείνο, τ’ άγριο, το πρωινό 

 
Ο Βλαχάκος κι ο Καραθανάσης 
χάθηκαν στο βυθό της θαλάσσης 

και μαζί τους κι Γιαλοψός 
που ήταν ήρωας, Έλλην σωστός. 

 
Τ’ όνομά τους για πάντα θα μείνει 
σαν  ηρώων που πέσαν στη δίνη 

του πολέμου για μια σημαία 
σ’ έρμη γη που  ήταν μοιραία! 
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31.   ΣΤΟ ΘΕΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
 

Στο Θεό που υπάρχει, 
καταθέτω την πίστη. 
'άλλος νέος δεν είναι. 

Τον φωνάζουνε "Κτίστη". 
 
 

Γι Αυτόν στην Αθήνα 
είχαν χτίσει βωμό 

και επάνω του γράψαν: 
"Τω Αγνώστω Θεώ". 

 
 

Κι ήλθε ο Παύλος στη  γη μας, 
μαθητής του Χριστού, 
για να πει την αλήθεια 
του "Αγνώστου Θεού". 

 
 

Στο Θεό που υπάρχει 
κι είναι  άυλο πνεύμα, 

υπακούει η φύση 
μόνο σ' ένα Του νεύμα. 

 
 

Δεν μπορούν να Τον δούνε 
τα φθαρτά μου τα μάτια. 

Η καρδιά Τον αγγίζει 
σ' άδυτα μονοπάτια. 

 
 

Ούτε αρχή, ούτε τέλος 
δεν υπάρχει για Κείνον. 
Το δικό μου το "είναι" 
του οφείλει τον ύμνον. 

 
 

Στο Θεό που υπάρχει, 
δεν Τον βλέπω, Τον νοιώθω, 

να βρεθώ πιο σιμά Του, 
λαχταράω με πόθο. 
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Να μου δίνει γαλήνη 
στην καρδιά και στο νου. 

Να γεμίσω μ' αγάπη, 
σαν αυτή τ' ουρανού. 

 
Απ' αυτή να μοιράσω 

και σ' αυτούς που δεν έχουν. 
Να 'ρθει πάλι το γέλιο 

στα ματάκια που τρέχουν. 
 

Στο Θεό που υπάρχει 
κι είναι δίπλα, σιμά μας, 
δώστε θέση.   Εκείνος, 

ας μπει μες στην καρδιά μας. 
 

 
32.   ΤΑ   ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 
Όλα του κόσμου τ' αγαθά 

τα είχε φυλαγμένα, 
πριν τα χαρίσει ο Θεός, 

σε σένα και σε μένα. 
 

Κάποια στιγμή τα μοίρασε 
χωρίς κανένα λάθος, 

χωρίς καμιά διάκριση, 
χωρίς κανένα πάθος. 

 
Σκόρπισε αγάπη περισσή. 

Μοίρασε ομορφιά και χάρη 
και στον καθένα χάρισε, 

ό,τι ήθελε να πάρει. 
 

Ο ένας πήρε υπομονή, 
αγάπη, καλοσύνη. 

άλλος ζήτησε φρόνηση 
θάρρος κι αντρειοσύνη. 

 
Κανείς δεν αδικήθηκε. 
Σ' όλους έδωσε δώρα. 

Κι όμως ήρθε κάποια στιγμή 
που ξέσπασε η μπόρα. 

 
Ήταν τότε, που ζήλεψε 

την τόση ευτυχία 
ο Δαίμων, ο Αντίχριστος 

κι έφερε δυστυχία. 
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Αυτός με δόλο σκέφτηκε, 

τον κόσμο να χαλάσει, 
την αρμονία, τη χαρά 

του σύμπαντος να σπάσει. 
 

Κι είπε στους γήινους, πολύ, 
αν θέλουν, να προκόψουν, 
από το δέντρο έναν καρπό 
της γνώσεως να κόψουν. 

 
Ο Άνθρωπος δεν άντεξε 

στον πειρασμό, στη σκέψη 
κι έκρινε, πως το Δαίμονα 

έπρεπε, να πιστέψει. 
 

'Έκανε  τότε αποκοτιά. 
Δοκίμασε το μήλο, 

που του  'δειξε ο Αντίχριστος 
κάνοντάς του το ... φίλο! 

 
Ευθύς όμως κατάλαβε 
τη γύμνια του, τα πάθη 
κι αναθεμάτισε αυτό, 
που θέλησε να μάθει! 

 
Μετανοιωμένος και μικρός 
ένοιωσε μπρος στο Θείο. 
Σα μαθητής που ζαβολιές 

σκαρώνει στο σχολείο. 
 

Και χάθηκε ο Παράδεισος, 
το γέλιο, η χαρά 

κι ήρθαν της γης τα βάσανα 
γι' αυτόν κι η συμφορά. 

 
....................... 

 
Αλλά, αν θέλεις φίλε μου 

ζωή  παραδεισένια, 
αρκεί η πίστη στο Θεό. 

Κι Αυτός ... θα 'χει την έννοια. 
 

1994 
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33.  ΑΝ  ... Η ΜΟΙΡΑ 
 

Αν τα μεγάλα της ζωής 
η μοίρα στα 'χει τάξει. 

Μη νοιάζεσαι. Για σένανε 
καλά τα 'χει φυλάξει. 

 
Αν πάλι κάνει δοκιμή, 
να δει την αντοχή σου. 
δείξε της, την αληθινή, 
την όψη της ψυχής σου. 

 
Αν στα 'χει δώσει απλόχερα, 

μα πρόσκαιρα μονάχα. 
ευχήσου, να μετάνιωσε 
και πες της: -Γιατί τάχα; 

 
Αν θέλει η μοίρα σου εσέ, 

σκληρά να περιπαίξει. 
Είναι άγνωστο μέρα χαράς, 

για σένα αν θα φέξει! 
 

Αν με το σταγονόμετρο 
σου δίνει ευτυχία. 

Ποτέ σου μην την προκαλείς. 
Θα είναι αχαριστία. 

 
Αν στη ζωή λίγες χαρές 
σου πρόσφερε η μοίρα. 

Το μερτικό μου είναι να λες. 
Μου το ΄δωσε. Το πήρα! 

 
Αν τίποτε, καμιά χαρά, 
ποτέ δε σου προσφέρει. 

Σκέψου. Τα πάντα κρέμονται 
απ' το δικό της χέρι. 

 
Αν δέχεσαι απ' τη μοίρα σου, 

ό,τι κι αν σου χαρίσει. 
Πράττεις σοφά. Και μην ξεχνάς. 

Αυτή είναι η ζήση! 
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Αν προσπαθείς επίμονα 
τη μοίρα σου ν' αλλάξεις 
σου' χει πολλά εμπόδια. 
Πρόσεξε μη σκοντάψεις! 

 
Αν νιάτα σου 'δωσε καλά, 

γεμάτα ευτυχία, 
ευχήσου η εύνοια να κρατεί 

μέχρι τα γηρατεία. 
 

Αν έχεις την υπομονή, 
και πάντα περιμένεις 

θα σ' ανταμείψει σίγουρα 
και ... κερδισμένος βγαίνεις. 

 
Αν μέχρι σήμερα δεινά 

σ΄ εσένανε  χαρίζει. 
Μην απελπίζεσαι και πες: 

                  Ρόδα είναι και γυρίζει. 
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34.   ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ 
 

Ο Πλάστης σ' όλους χάρισε 
από ένα "διαμαντάκι", 

στον Κίτρινο και στο Λευκό 
μα και στο Αραπάκι. 

 
Το διαμαντάκι ομορφιάς 

που 'χουμε στην ψυχή 
και δίνει στον καθένα μας 

ξεχωριστή  υφή. 
 

Δε φαίνεται με μια ματιά. 
Το βλέπεις με το χρόνο. 

Κι όταν το δεις δεν ειν' αργά. 
Μην το σνομπάρεις μόνο. 

 
Το διαμαντάκι λέγεται 
στον έναν καλοσύνη, 

στον άλλο αφιλοκέρδεια, 
στον τρίτο αντρειοσύνη. 

 
Ο τέταρτος κι άλλοι πολλοί 

έχουν αξιοσύνη. 
Κι όλοι πρέπει να νοιώθουμε 

βαθιά ευγνωμοσύνη. 
 

Ευγνωμοσύνη που 'χομε 
το όποιο διαμαντάκι, 

γιατί είναι δώρο ατίμητο, 
το θείο αυτό δωράκι! 

 
Τα διαμαντάκια στη ζωή 

είναι πάρα πολλά. 
Ψάξε και βρες τα αν μπορείς, 

για να περνάς καλά. 
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35.  Η    ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ 

 
Αν θέλεις καταξίωση 

τιμές και μεγαλεία 
και αν επιθυμείς για σε 
να γράφουν τα βιβλία. 

 
Αν μέγας θέλεις και τρανός 

να 'σαι στην οικουμένη 
και πάντα το καλύτερο 
για σένανε να  γένει. 

 
Αν και οι επτά ουρανοί 
ποθείς να 'ναι δικοί σου 

κι η φήμη σου ν' ακούγεται 
και περ' από τη γη σου. 

 
Αν κάποτε τη γνώμη σου 

θες να ζητάνε όλοι 
και να 'ναι η παρουσία σου 

ανθός σε περιβόλι. 
 

Αν ονειρεύεσαι για  σε 
μικρά μα και μεγάλα 

και η καρδιά σου να σου πει 
φτάνει πια, όχι άλλα. 

 
Αν απ' τη χάρη του Θεού 
ζητάς για να σου δώσει 

όλα του κόσμου τα καλά 
να 'χεις, να σ' αξιώσει. 

 
Θυμήσου τούτη τη γραφή. 

Θυμήσου αυτά τα λόγια 
και μην περνάς την ώρα σου 

μετρώντας ...κομπολόγια. 
 

'Ο,τι κι αν ονειρεύεσαι. 
'Ο,τι κι αν θες να γίνεις, 

θέλει δουλειά κι υπομονή 
κι αγάπη όλο να δίνεις. 

 
Μα πάνω απ' όλα, μάθε το, 

την καταξίωσή σου 
θα νιώσεις, αν το ζήτησες 
κι ειν' ο Θεός μαζί σου! 
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36.  ΔΕΝ  ΜΕΤΡΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 
Δε μετρώ τους ανθρώπους , 

αν πλούτη και κάλλη 
τους εχάρισε η μοίρα 

και ζουν μες στην κραιπάλη. 
 

Δε μετρώ τους ανθρώπους, 
αν εφήμερα έχουν 
αξιώματα κι όλοι 

τότε πίσω τους τρέχουν. 
 

Δε μετρώ τους ανθρώπους, 
που σου λεν καλημέρα, 
όταν σ έχουν ανάγκη 

και μετά κάνουν ...πέρα. 
 

Δε μετρώ τους ανθρώπους, 
που σε βλέπουν σα «χρώμα» 
προσδοκώντας να σ' έχουν 
στο δικό τους το κόμμα. 

 
Δε μετρώ τους ανθρώπους, 

που άνθρωποι δεν είναι 
και στον άνθρωπο λένε: 

«Μπετόν αρμέ» γίνε. 
 

Τους λογιάζω, αν σιμώνουν 
το γνωστό και τον ξένο 
και ευχής έργον είναι, 

πιο κοντά τους να μένω. 
 

Τους μετρώ και τους θέλω 
στη χαρά και στον πόνο, 
να 'ναι δίπλα, σιμά μου 
σα με βλέπουνε μόνο. 

 
'Όλους, όσους αγάπη 
για τον κόσμο μεγάλη 

δείχνουν μα και τη νοιώθουν, 
αυτούς θέλω και πάλι. 

 
Αγαπώ τους ανθρώπους, 

όταν άνθρωποι είναι 
και γι αυτούς θυσιάζω 

και αυτό μου το "είναι". 
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37.   Η ΩΡΑ ΤΗΣ  «ΦΥΓΗΣ» 

Ω, τι καλά που 'ναι Θεέ μου 
σα δε γνωρίζεις τη στιγμή 

που θα διαβείς  τη "χρυσή πύλη" 
και θα βρεθείς σ' άλλη ζωή. 

 
Αυτή την άγνωστη την ώρα 
για τους θνητούς τη φοβερή 
λίγοι την είδαν μέχρι τώρα 

να είναι ώρα μπορετή. 
 

Ακόμα κι ο Χριστός σαν είδε 
το τέλος Του να 'ναι κοντά, 
να χάνει το μισό Του "είναι" 

έχυσε δάκρυα καυτά. 
 

Πολύ σοφά κανείς δεν ξέρει 
το τέλος τούτης της ζωής. 

Μα την ελπίδα ας έχει ταίρι 
μέχρι την ώρα της φυγής. 
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38.    ΗΤΑΝ     ΜΕΓΑΛΗ 
 

Εμφιετζόγλου Πρόδρομε 
του 'Εθνους μας καμάρι 
η τέχνη κι η Ελλάδα μας 

θα σε χρωστάνε χάρη. 
 

Γνωστή η αγάπη σου αυτή 
για τέχνη, για πατρίδα 

κι ήρθε σε κρίσιμη στιγμή 
σα φωτεινή ηλιαχτίδα. 

 
Εκεί στους "Κρίστι'ς", ευτυχώς, 

σαν 'Έλληνας  σωστός, 
ήσουνα για έναν πίνακα 
ο "από μηχανής Θεός". 

 
    ΣΥ πήρες το "Κρυφό Σχολειό" 

-βαριά κληρονομιά - 
για την Ελλάδα, το λαό 
του Έθνους τα παιδιά. 

 
Τι μεγαλείο κρύβανε 
τα λόγια σου αυτά, 

που είπες σα ρωτήθηκες 
και δη ορθά - κοφτά. 

 
Τονε χαρίζω στο Λαό 
τον πίνακα του Γύζη. 

Αυτόν με το "Κρυφό Σχολειό" 
'Έλληνες να φωτίζει! 

 
'Ήταν μεγάλη πράγματι 

αυτή η χειρονομία 
και σου χαρίζει αληθινή 

και δόξα παρομοία! 
 

Α.Π. 1993 
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39.   H    AΓΝΩΣΤΗ  ΠΟΛΗ 

 
Στην πόλη που ονειρεύτηκες, 

να ζήσεις, να γεράσεις, 
σαν τη γνωρίσεις, δε θα θες, 

να μείνεις, να περάσεις. 
 

Η πόλη που τη θαύμαζες 
για τα πολλά της κάλλη, 

στο διάβα της ζωής θα δεις, 
πως είχε ... μαύρο χάλι. 

 
Η πόλη που φαντάστηκες, 

πως όλα τα 'χε ωραία 
θα δεις μεγαλωμένος πια 

την όψη της μοιραία! 
 

Στην πόλη όλοι λαχταρούν 
τον καθαρό αέρα, 

την ανθρωπιά που χάθηκε 
κι αυτή την «καλημέρα». 

 
Στην πόλη είσαι άγνωστος 

καθημερνή και σχόλη. 
κι άγνωστοι σ' απαλλάσσουνε 

από το ...πορτοφόλι! 
 

Στην πόλη δε σε νοιάζονται 
ακόμη κι αν πεθαίνεις. 

Ο χρόνος φεύγει γρήγορα. 
Ούτε καν τον ...προφταίνεις 

 
Στην πόλη αγνά αισθήματα 
μην ψάχνεις για να βρεις. 

                     Στο στρώμα που κοιμούνται δυο 
βλέπεις, συχνά και ...τρεις. 

 
Στην πόλη αξία στη ζωή 

δε δίνουν μια δεκάρα 
και μπορεί θύμα να γενείς 

από καμιά ... "χιλιάρα". 
 

Μ' αυτά κι άλλα τόσα καλά 
που 'χει η μεγάλη πόλη, 
αξίζει να βρεθείς εκεί 
για τη ζωή σου όλη; 
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40.   Ο   ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

Γεννιέται, μεγαλώνει, ζει 
πάντα με την ελπίδα. 

Έρχεται, μένει, χάνεται 
διαβατερή  ηλιαχτίδα. 

 
Κόποι, αγώνες, βάσανα 

καημοί και καρδιοκτύπια, 
αυτά είναι κι άλλα πολλά 

της ζήσης τα τερτίπια. 
 

Κι αν ίσως έχει ευνοηθεί 
και ζει με ευτυχία, 

το τέλος του είναι άγνωστο. 
-Τύχη η ατυχία; 

 
 
 

41.   Η    ΖΩΗ 
 

Θεέ μου τι λαβύρινθος 
είναι η ζωή ετούτη; 

Δεν ξέρεις πού είσαι καλά 
στη φτώχεια  ή στα πλούτη; 

 
Αδέκαρος; Σκληρή δουλειά, 

δύσκολα τα της ζήσης. 
Σκέπτεσαι αν και αύριο 
το στόμα θα γεμίσεις. 

 
Τρέχει ο πλούτος άφθονος; 
Περίσσεια η στεναχώρια. 
Το σώμα ζει μα η καρδιά 

κι ο νους σου πάντα χώρια! 
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42.   ΤΟ    ΤΈΛΟΣ 
 

Όταν το τέλειο θα φτάσει, 
Να’ ναι για όλους εφικτό. 

Κι ο άνθρωπος Σα θα δαμάσει 
Τον πόνο και κάθε κακό. 

 
Όταν θα πάψει να ‘ναι ο χρόνος 

το μέτρο της ζωής αυτής 
και στο διάστημα πια μόνος 

δε θα ’ναι ο άνθρωπος της γης. 
 

‘Όταν πια δε θα υπάρχει 
γι’ αυτόν ούτε ένα μυστικό 

κι ίσως θελήσει τότε να άρχει 
ο άνθρωπος σαν το Θεό. 

 
Ε, τότε σίγουρα θα είναι η ώρα 

που θα χαλάσει τούτη η γη. 
Δε θ’ απομείνει άνθρωπος, χώρα 

δε θ’ ακουστεί ξανά κραυγή. 
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43.  Η   ΖΗΛΕΙΑ 
 

Είδα η ζήλεια σα φωλεύει, 
να φέρνει αγάπης μαρασμό, 

τον έρωτα να μακελεύει, 
να φθάνει ως τον χωρισμό. 

 
Είδα μια μάνα να ζηλεύει 

μιας άλλης μάνας το παιδί. 
Την είδα να μη γαληνεύει. 
Να' χει σαράκι, δηλαδή. 

 
Σε πολλά αδέρφια είδα ζήλεια, 

να σιγοκαίει τα σωθικά. 
Είδα, να μη λένε τα χείλια 
αυτό που θέλει η καρδιά. 

 
Είδα το γείτονα, να έχει 
μεγάλη ζήλεια και οργή, 

ο γείτονάς του σαν κατέχει 
           πλούτη πολλά σ 'αυτή τη γη. 

 
Είδα τη ζήλεια να χωρίζει 

άδολους φίλους, καρδιακούς, 
μ' αμάχη να τους πλημμυρίζει 
και να τους κάνει μανιακούς. 

 
Την είδα επίσης να ριζώνει 

και να μη βγαίνει απ' την καρδιά 
ολημερίς να μαραζώνει 
ακόμη και μικρά παιδιά. 

 
Κοντολογίς σε αρρωσταίνει 
κι αλίμονο σου αν σε βρει! 

Στ' αλήθεια η ζήλεια σε μαραίνει, 
σα να 'ναι αρρώστια φοβερή. 

 
Την είδα σε πολλούς τόπους 

κι αναρωτήθηκα γιατί; 
να καίει η ζήλεια τους ανθρώπους, 

σα λάβα  ρέουσα, καυτή; 
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44.   TO   ΠΑΡΑΠΟΝΟ  ΜΟΥ 
 

Γιατί πατέρα ήρθαμε 
όλοι μαζί στα ξένα; 

Αφού εσύ θες να γυρνάς, 
τι με ήθελες εμένα; 

 
Πίνεις, παίζεις όλο χαρτιά. 

Όλη μέρα δουλεύεις. 
Το χρόνο σου σκορπάς αλλού, 

μα από μας τον κλέβεις! 
 

Γιατί πατέρα αφήσαμε 
τον τόπο μας, αλήθεια; 
Φύγαμε απ 'το σπίτι μας 
μόνο για μια συνήθεια; 

 
Δος μας καλό παράδειγμα 

κι έλα κοντά μας πάλι. 
Και ουδέποτε θα χρειαστεί 

να χτυπάς το κεφάλι. 
 

Γιατί πατέρα δε θρηνείς 
τα «μάρκα σου» που φεύγουν, 

όταν στον «κούκο»  τ' ακουμπάς 
και άλλοι σου τα παίρνουν; 

 
Στ' αλήθεια θέλω να μου πεις 

πώς νοιώθεις, όταν παίζεις 
πόκερ, πρέφα ή και ραμί  

χαίρεσαι ή χαζεύεις; 
 

Κερδίζεις - χάνεις, τα σκορπάς. 
όλα δεν είναι δικά σου. 

Δουλεύεις συ, μα έχουνε 
μερίδιο τα παιδιά σου. 

 
Πατέρα μου μεγάλωσα 
και βλέπω τι συμβαίνει. 

Γράμματα αν δε μάθω εγώ, 
αλλοίμονο, τι μένει; 

 
Δικαιολογία εύλογη 

για σε τα «μαύρα χρόνια» 
γράμματα που δεν έμαθες. 

Είχατε καταφρόνια. 
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Ίσως  χειρότερα από σε 
να γίνω εγώ. Ποιος ξέρει; 
Αν δε με νοιάζεσαι εσύ, 

ο χρόνος θα το φέρει. 
 

Πώς θες να πάω στο σχολειό 
και γράμματα να μάθω, 
αφού εσύ δε χολοσκάς, 
ούτε κι αν κάτι πάθω; 

 
Πάω εδώ σε δυο σχολειά. 
Κουτσά στραβά μαθαίνω 
γερμανικά κι ελληνικά. 

Μα τι καταλαβαίνω; 
 

Ίσως και γερμανικά 
Να 'ναι λιγάκι ζόρι. 

Δεν τα μαθαίνεις εύκολα. 
Κορίτσι ή αγόρι. 

 
Αλλά, γιατί στη γλώσσα μας 

να μην έχω βοήθεια; 
Μην τάχα είναι δύσκολα; 

Νομίζω, παραμύθια! 
 

Πρόσθεση και αφαίρεση 
θαρρώ ξέρεις κι εσύ. 

Σ' αυτά θέλω βοήθεια. 
Μην πίνεις πια κρασί! 

 
Ορθογραφία, αντιγραφή 

μόνο να με κοιτάς 
κι όταν ξεχνάω κάποτε, 
τ' αυτί μου να τραβάς. 

 
Έτσι  κι εσύ πατέρα μου 
δουλειά μ'  εμέ θα βρεις. 

Κέρδος  διπλό. Ζημιά μηδέν. 
Στο τέλος θα χαρείς! 

 
Μπορούσα κι άλλα να σου πω, 

αλλά ας τελειώσω. 
Μα σκέψου το, αν άδικο 
έχω και πες μου πόσο; 

 
1971  Maulbronn Δυτ.Γερμανίας 
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45.   ΓΙΑΤΙ     ΠΑΤΕΡΑ; 

 
Πατέρα μου, θα σου τα πω. 

Έφτασε πια στο χτένι 
ο κόμπος περιμένοντας. 
Και ό,τι  θες ας γένει! 

 
Γιατί,  πατέρα μου καλέ, 

έχεις αυτό το χάλι; 
Τι πάθος τόσο τρομερό 
σου μπήκε στο κεφάλι; 

 
Γιατί στο σπίτι όλο αργείς 
και λείπεις κάθε βράδυ; 

Δε σου 'λειψε το γέλιο μας, 
τ' αστεία μας, το χάδι; 

 
Γιατί,  πατέρα, κάθεσαι 
κάθε βράδυ στην τσόχα 
και ξημεροβραδιάζεσαι 

στην κάπνα και στη μπόχα; 
 

Γιατί ψάχνεις τους «φίλους» σου, 
να παίξετε παρέα 

«ραμόνα» ,«πόκα» ή «ραμί» 
με τράπουλα ωραία; 

 
Γιατί, πατέρα, χάνεσαι 
και χάνεις κάθε τόσο 

την ώρα, την υγεία σου 
και παραδάκι... Πόσο; 

 
Γιατί πατέρα μου, σκορπάς 

τη μέρα όσα κερδίζεις; 
Τα παίρνεις, λίγο, κι από μας! 

Έτσι είναι. Δε νομίζεις; 
 

Γιατί ,πατέρα, τη μαμά, 
τ' αδέλφια μου και μένα 

μας άφησες στην τύχη μας; 
Δε ντρέπεσαι κανένα; 

 
Έλα, πατέρα, κρέμασε 
το «φάντη» στο ταβάνι 

και η χαρά στο σπίτι μας 
θα έλθει μάνι - μάνι! 
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46.   ΟΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ 

 
Ακόμη πριν καν γεννηθεί, 
προτού δει τη μορφή του, 

έχει αγωνία ο γονιός. 
- Πώς θa 'ναι το παιδί του; 

 
Γεννήθηκε; Αρχίζουνε 

τα πώς και τα γιατί; 
- Πώς είναι στην υγεία του; 

Τι κάνει το παιδί; 
 

Αρχίζει η κόρη το σχολειό 
κι ο γιος ακολουθά. 

Πάλι αγωνία ο γονιός. 
- Πώς πάνε τα παιδιά; 

 
Τέλειωσαν την εκπαίδευση. 

Αρχίζει η βιοπάλη. 
Πού θα δουλέψουν τα παιδιά; 

Να η αγωνία πάλι! 
 

Μεγάλωσαν πια τα παιδιά. 
Καιρός να παντρευτούνε. 

Ποια θα 'ναι η νύφη, ο γαμπρός; 
Πώς, άραγε, θα  ζούνε; 

 
                  'Ήρθε η ώρα κι έγιναν 
                     και τα παιδιά γονείς. 

                      Αυτά  ρωτάνε τώρα πια. 
                   -Παιδί μου, που πονείς; 

 
                      Κι όμως! Και πάλι ο γονιός, 

                    που 'γινε πια παππούς, 
                      ανησυχεί κι αγωνιά 

                     γι' αγγόνια και για γιους. 
 

                 Κι αν τον ρωτήσεις κάποτε. 
                Πώς νιώθεις για τ' αγγόνια; 

                 για των παιδιών σου τα παιδιά, 
                μετά από  τόσα χρόνια; 

 
            Σου απαντά περήφανα 

               μ'   αγάπη και καμάρι. 
             Πως, των παιδιών του τα παιδιά 

                έχουν... μιαν άλλη χάρη. 



64 
 

 
 

 
 

47.   ΤΟΤΕ   ΜΠΟΡΕΙ 
 

Αν ο Θεός σ' ευλόγησε 
κι έχεις ψυχής γαλήνη, 

νου καθαρό, καρδιά ζεστή, 
χωρίς καμιά οδύνη. 

 
Αν άτυχες, κακές στιγμές, 
δε σου 'ρθουν στο κεφάλι 

και δεν αναγκαστείς να πεις: 
-Γιατί σε μένα πάλι; 

 
Αν προσπαθείς σα μέρμηγκας 

με σύστημα και μπρίο, 
να 'χεις για τα γεράματα, 
για ζέστη και για κρύο. 

 
Τότε, μπορεί, ό,τι έμαθες 
και οι προσπάθειές σου, 
η τύχη κι ο Θεός μαζί, 

να γέμουν τις στιγμές σου. 
 

Τότε, μπορεί απ' τη νιότη σου 
ως τα γεράματά σου, 
ευλογημένα κι ευτυχή 
να 'ναι τα βήματά σου. 

 
Τότε, μπορεί να λεν για σε. 

-Έζησε ευτυχισμένος 
αυτός και η φαμίλια του. 

'Ήταν ευλογημένος! 
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48.   ΑΓΑΠΗ   ΧΩΡΙΣ   ΕΛΠΙΔΑ 
 
 

Μιλά η ματιά σου, λαχταρά 
φτωχής καρδιάς άπειρο χάδι. 

Τα χείλη σου λένε πολλά 
γι αγάπες μύριες στο σκοτάδι. 

 
 

Καρδιά, ματιά, σώμα και πνεύμα 
πόθος τους... η παρανομία. 

Της λογικής σκληρό το νεύμα 
και ... υποχώρηση καμία. 

 
 

Τι λύση πρέπει να δοθεί; 
Ιδού το πρόβλημα μεγάλο! 

Σε αγαπώ. Με λαχταράς 
αλλά αυτό ... ειν' κάτι άλλο! 
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49.     Ο ΠΡΩΤΟΣ    «ΑΠΩΝ» 
 

Ξανά συγκεντρωθήκαμε 
μετά τριάντα χρόνια 

όλοι οι παλιοί συμμαθητές 
σε γνώριμα «αλώνια». 

 
 

Στην αίθουσα καθίσαμε 
στα ίδια τα θρανία 

σ' αυτά που κάποια χρόνια πριν 
νοιώθαμε αγωνία. 

 
 

Πάμπολλες σκέψεις πέρασαν 
ευθύς από το νου 

την όψη βλέποντας ξανά 
ο ένας τ' αλλουνού. 

 
 

Κάποιοι είχαν γκρίζα κεφαλή 
Σ' άλλους μπήκαν κιλά. 
Σε αρκετούς προτίμησαν 
να φύγουν τα ... μαλλιά! 

 
 

Ανάμικτα αισθήματα 
συγκίνηση, χαρά, 

λύπη για κάποιους που 'λειπαν 
ετούτη τη φορά. 

 
 

Παρόντες πάλι θέλησε 
το πρωτομαθητάρι 

να πάρει απ' την τάξη μας 
για του σχολειού τη χάρη. 

 
 

Στ' άκουσμα του ονόματος 
φωνάζαμε «παρών». 

Μπάσα φωνή, ήχος βαρύς! 
Σημεία των καιρών. 
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Αλλά το δάκρυ κύλησε 

κι έσφιξε η καρδιά 
του Βασιλειάδη τ' όνομα 

σαν ήρθε στη σειρά. 
 
 

-Απών! κάποιος ξεστόμισε 
με πίκρα στη φωνή,. 

πάει ένας χρόνος που 'φυγε 
στην άλλη τη ζωή! 

 
 

Βουβοί, ορθοί σταθήκαμε 
όλοι μαζί γι αυτόν 

'Ήταν από την τάξη μας 
ο πρώτος της «απών». 

 
30/10/93 
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50.    ΜΙΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ   ΜΙΑ ΖΩΗ 
 

Καταμεσής του χωραφιού 
και ντάλα μεσημέρι 

γεννήθηκες μια Κυριακή 
μέσα στο Καλοκαίρι. 

 
Στο ένα την παλαμαριά 
και στ' άλλο το δρεπάνι 

κρατούσε τότε η μάνα σου, 
σαν ήταν να σε «κάνει». 

 
'Ήσουν ο τρίτος στη σειρά 

του Κωνσταντίνου γιος, 
κι ήρθες μετά από κατοχή, 

χωρίς πλούτη και βιος. 
 

Ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι, 
πολλές θεομηνίες 

και για χαριστική βολή 
χαλάζια και ανταρσίες. 

 
Ψωμί, λάδι και ζάχαρη 
έτρωγες για να ζήσεις. 

κι ήσουνα τρισχαρούμενος, 
δεν είχες προτιμήσεις. 

 
Μεγάλωνες χωρίς καημούς 

και δίχως απαιτήσεις. 
Ήσουν  αγνός και ξέγνοιαστος, 

λιτός και στα της ζήσης. 
 

Ήρθ'  ο καιρός κι αρχίσανε 
για σένα τα σχολεία 

κι είδες τι ανισότητες 
που έχει η κοινωνία. 

Δύο δραχμούλες γι «αστικό» 
δεν είχαν να σου δώσουν 
κι έτρεχες στους αέρηδες, 

                                       μες στη βροχή  βρεχόσουν. 
 

Στα χρόνια που μαθήτεψες, 
ένα είχες μεράκι. 

Να 'παιρνες ,έστω μια φορά, 
ένα ... ζεστό σουβλάκι. 
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Χωρίς παλτό, χωρίς κασκόλ, 

μποτάκια ή και γάντια, 
        βαριούς χειμώνες πέρασες, 

        κακές μέρες και βράδια. 
 

         Τέλειωσες το γυμνάσιο 
           με όνειρα κι ελπίδες. 

        Για κει που κίνησες να πας 
δεν είχες παρωπίδες. 

 
   Ήταν για σένα σιγουριά, 

μεγάλη επιτυχία, 
   που πέρασες στην κοντινή 

Ζαρίφειο Ακαδημία 
 

Σε δύο χρόνια τέλειωσες, 
απάλλαξες τη μάνα 

και τον ανήμπορο γονιό 
απ' τη δική σου γάνα. 

 
Όλος χαρά ξεκίνησες, 

έβαλες το χακί, 
κι η μόνη σκέψη σου ήτανε, 

πώς θα περνάς εκεί. 
 

Κι ήρθανε δάκρυα πικρά, 
ωιμέ και όχι μόνο, 

χανόταν ο πατέρας σου. 
Σ' άφηνε πικρό πόνο. 

 
   Άλλη μια μέρα φοβερή, 

η εικοσιμιά τ Απρίλη, 
ξέγραψε το χαμόγελο 
απ' τα δικά σου χείλη. 

 
Βροχές και χιόνια πέφτανε 
στις δεκατρείς Δεκέμβρη 

κι ο θάνατος στο "κίνημα"* 
λίγο έλειψε να σ' εύρει. 

 
Μήνας σωστός δεν πέρασε, 
"πολίτης" για να νιώσεις, 

κι η μάνα σου άρρωστη βαριά. 
Νέες υποχρεώσεις. 

 
*13 Δεκεμβρίου 1968 
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Χωρίς λεφτά. Ούτε δραχμή. 
Δίχως στον ήλιο μοίρα. 

Πήγες να βρεις τη γιατρειά 
γι' αυτή την κακομοίρα. 

 
Νοσοκομεία πάμπολλα 

Aθήνας  περιχώρων 
γυρίσατε. Στου Πειραιά 
"εισήχθη" άνευ όρων. 

 
Τότε ο Καλογερόπουλος, 

Νομάρχης Πειραιώς, 
βοήθησε τη μάνα σου, 
να δει σωστός γιατρός. 

 
'Έγινε κι η εγχείρηση 

στην κλινική του πόνου, 
και γλίτωσε η άμοιρη 
του καλοήθη όγκου. 

 
Του λιμανιού "γραμματικός" 

            δούλευες κάθε μέρα. 
           Ξεφόρτωνες εμπόρευμα, 

        για να τα βγάζεις πέρα. 
 

Δεκέμβρη του εξήντα οκτώ, 
στις είκοσι του μήνα 

κι η ανεργία σου έμπαινε 
              μονίμως καραντίνα. 

 
Άρχισες στη Δημοτική 
Παιδεία, μια καριέρα 

και πρόσμενες, πως κάποτε 
θα δεις μιαν άσπρη μέρα. 

 
Έπλασες νέα όνειρα, 
σαν πήγες Γερμανία. 
Βελτίωση οικονομική 

γύρευες με μανία. 
 

Τα τρία χρόνια που 'μεινες 
εκεί μακριά στα ξένα, 

δύσκολα χρόνια και σκληρά 
ήταν κι αυτά για σένα. 
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Ήρθε καιρός και γύρισες 
και πάλι στην πατρίδα. 

Παντρεύτηκες μια κοπελιά 
με όνειρα κι ελπίδα. 

 
Έφτιαξες το σπιτάκι σου 

μες στο ογδόντα ένα. 
Στα δυο κορίτσια που 'χες πριν, 

σου 'ρθε αγόρι ένα. 
 

-Μετά απ' αυτά τι καρτερείς, 
ο χρόνος να σου φέρει; 

-"Υγεία, αγάπη αληθινή, 
κι ό,τι ο Θεός  προσφέρει. 

.......................... 
Χρόνια πολλά το κάθε τι, 

για σένα ομολογώ, 
γνωρίζω, δεν είν' χίμαιρα 
γιατί, εσύ είμαι ... εγώ! 
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  51.  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ 
 

Δόξα οφείλω στο Θεό 
που μου  'δωσε το φως μου 
κι απολαμβάνω  ολημερίς 
την ομορφιά του κόσμου. 

 
Δόξα οφείλω στο Θεό 
που έχω την υγειά μου 

χαρά για με, τους γύρω μου 
κι όλη τη φαμελιά μου. 

 
Δόξα οφείλω στο Θεό 

για ό,τι μου χαρίζει 
ψυχής γαλήνη και στοργή 

κι ό,τι Αυτός ορίζει! 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΣΣΕΙΝ  
(ΠΟΙΗΤΙΚΑ) 

ΑΛΟΓΑ   
΄Η  

ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ ; 
 

( Η  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ )    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ.  ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στα παιδιά μου 

Νεραντζούλα,  Ειρήνη και Κωνσταντίνο 
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ΑΝΤΙ   ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

   Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστριες και αναγνώστες, 
     Όπως θα διαπιστώσετε, όσοι εξ υμών κρατάτε στα χέρια σας το παρόν πόνημα 

και είχατε την υπομονή,  να  το διαβάσετε, ο υπογράφων δεν είναι επαγγελματίας 
συγγραφέας, ποιητής ή λογοτέχνης και τα θέματα που καταπιάνεται κατά καιρούς 
αφορούν  κυρίως την  πατρίδα μας, την Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο την ιδιαίτερη 
δική  του πατρίδα, τη Θράκη. Ο λόγος για τη δεύτερη προτίμηση είναι προφανής, η 
καταγωγή. 

Κάτι άλλο, που  ίσως αντιληφθεί  ένας καλός αναγνώστης – παρατηρητής  
είναι, ότι κάποια κείμενα ή στίχοι έχουν γραφεί  και αφορούν περιόδους κρίσεων ή 
κάποιο  σημαντικό για τον τόπο γεγονός. 

 Τότε, ως φαίνεται, συμβαίνει  στο γράφοντα αυτό που λέει ο απλός κόσμος, ότι 
«ανάβουν τα λαμπάκια» και η συναισθηματική φόρτιση ξεσπάει με το … ανά χείρας 
αποτέλεσμα. Τότε γίνεται η εκτόνωση. 

Το προϊόν αυτής της εκτόνωσης, ομολογουμένως, δεν υπάρχει   η επιθυμία  να 
κριθεί   κατά πόσον είναι λογοτεχνικό ή όχι και αν υστερεί  σε κανόνες που διέπουν   
το είδος, ούτε και επιδιώκει τα εύσημα.  Αλλά, θα συμφωνήσετε κι εσείς  πως  
πρόκειται   για μηνύματα,  που αφορούν  στην ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας  
στους ανθρώπους της, στο χώρο  διαχρονικά και τους άσπονδους εχθρούς και 
φίλους της και για τούτο έχει μια ιδιαίτερη αξία.. 

Αλλά, το «Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». Αυτά τα λίγα  και   καλή  ανάγνωση 
σε όσους έχουν την περιέργεια για … παρακάτω. 

 
Α. Π. 2012 
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1.     ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

 
 Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν τόπο χλοερό, 
ζούσε ένας καλός λαός έρμος μα  και ορφανός. 
Είχε κι έναν  βασιλιά -Κώτσο και με μια ελιά- 

που  έβαζε πρωθυπουργούς δύο  γόνους, δύο γιους. 
  

Ήταν ένας  Παπανδρέου  - Άλλη όψη του μοιραίου!- 
μα κι  ένας Καραμανλής,   «μεγάλος» μα και  μπεσαλής. 

Ζούσαν χρόνια μια χαρά κι άλλαζαν κάθε φορά. 
στο κουβέρνο  και στη θέση. Κι έλεγαν σ’ όποιον αρέσει! 

 
Έτσι πέρναγαν τα χρόνια Με καλοκαιριές και χιόνια. 

Και μια μέρα μ’ αντηλιά, διώξανε το βασιλιά. 
Έτσι μείνανε οι  δυο γιοι, οι γνωστοί πρωθυπουργοί, 

να αλωνίζουν στην Ελλάδα χωρίς ούτε μια …  γανάδα.   
 

Και οι γιοι είχανε γιους, είχανε και ανεψιούς, 
που τους δίνανε τη «μάντρα», για να κάνουνε τον … άντρα! 

Ήτανε κι ένα παιδάκι, που το λέγανε Γιωργάκη, 
που μεγάλωνε κι αυτός, ως μικρός ... πρωθυπουργός! 

 
Η μαμά του, του ‘ χε πει,  πως σα δώρο θα δοθεί 

και σ’ αυτόν πρωθυπουργία, όταν   άλλοι   έχουν … αργία! 
Κι όταν του ‘δωσαν το κόμμα, ρώταγε: Αργεί, ακόμα; 

για να παίξω και εγώ  τον μικρό πρωθυπουργό; 
 

Του ‘χε γίνει εμμονή και χωρίς υπομονή, 
εκλογές πάντα ζητούσε και το … Δ.Ν.Τ. ρωτούσε. 

Ήρθε κι μεγάλη μέρα, που ο Λαός έκανε πέρα 
κι έδωσε σ’ άλλους αέρα και στο Γιώργο μας τη … βέρα. 

 
Έγινε πρωθυπουργός(!) και δεν έμεινε αργός. 

Τα ταξίδια άρχισε τώρα, για να σώσει –δήθεν- τη χώρα. 
Πήγε σ΄ όλους τους νονούς της Ευρώπης τους ταγούς 

Και τους ζήτησε βοήθεια λέγοντάς τους  … παραμύθια! 
 

Είπαν για διεφθαρμένους, για καράβι που βουλιάζει 
για τεμπέληδες πολίτες για χαίνηδες  … κοπρίτες! 

Και του είπαν οι ταγοί δίνοντάς του συνταγή. 
Κόψε δώρα και μισθούς λιάνισε τους μισθωτούς. 

 
Κόψε απ’ τους συνταξιούχους, αυτούς τους «προνομιούχους», 
κόψ’ τους  όλα τα προνόμια, για δεν είμαστε    ίσα κι όμοια! 

Κι όλα τούτα γίνανε πράξη. Μα αντί να μπει μια τάξη… 
Διαλύθηκε η χώρα κι είναι  ρημαγμένη τώρα! 



90 
 

 
Με το ΔΝΤ στην πλάτη και τη Μέρκελ την Αγγέλα, 

χρόνια θε να πορευτούμε κι άσπρη μέρα δεν θα δούμε. 
Είσαι ευτυχισμένος τώρα, βλέποντας έτσι τη χώρα 
Έλληνα κυρ- πρωθυπουργέ, της Ελλάδας μας ταγέ; 

Α.Π. 2011 
 

2.       ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ; 
Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ, άλλαξες λογική 
μόλις  πήρες πανεύκολα   αυτή την εκλογή; 

Γιατί,  άλλαξες, πρόγραμμα, αρχές  κι  ιδανικά 
κι έκανες την Ελλάδα μας να  ζει με δανεικά; 

 
Γιατί,  Γιώργο, δεν  έβαλες πορεία προς τα εμπρός 

το πλοίο της Ελλάδας μας, να φύγει ολοταχώς, 
από τις ξέρες, τα αβαθή, τα δύσκολα πελάγη, 
αλλά προτίμησες ξανά, να μπούμε σε τενάγη; 

 
Γιατί,  Γιώργο, μας έφερες  την «τρόικα»  στη χώρα; 

Γιατί  έπεσες πάνω μας  σα θύελλα, σαν μπόρα; 
Τι σου έφταιξε ο γέροντας και ο συνταξιούχος, 

ο μικρομαγαζάτορας,  ο μη προνομιούχος; 
 

Και  μείωσες χωρίς ντροπή δώρα, μισθούς συντάξεις, 
από τους εργαζόμενους κι απ’  τις   φτωχές τις τάξεις. 
Γιατί μας πισωγύρισες, πάλι  στο «τρεις κι εξήντα», 

σε χρόνους «ψωροκώσταινας», πολύ προ του πενήντα; 
 

Γιατί  προσθέτεις στο φτωχό προβλήματα και έγνοιες; 
Γιατί, γιατί του αφαιρείς μικρές χαρές μελένιες ; 
Γιατί  φόρους και εισφορές τα πολλαπλασιάζεις; 

Γιατί τον κόσμο διαιρείς και όλα μας τα αλλάζεις; 
 

Μας υποσχέθηκες πολλά  και πως λεφτά υπάρχουν… 
Και φόρους θα εισέπραττες μόνο απ΄ αυτούς που τα ΄χουν. 

Μα αντί για «μάννα» πότισες στον κόσμο τη χολή 
Κι  έφερες την ανέχεια, την πίκρα την πολλή. 

 
Στα  «νιάτα» μας   δεν άφησες  καμιά – καμιάν  ελπίδα, 
τα  «ανάγκασες»  να φεύγουνε κι αυτά από την πατρίδα. 

Την  ευτυχία για να βρουν εκεί μακριά στα ξένα, 
εγκαταλείποντας γονείς και χώματα αγιασμένα. 

 
Μας έφυγε   χαμόγελο και  αισιοδοξία 

Και μάθε το για όλα αυτά, εσύ είσαι η αιτία! 
Νομίζεις είσαι  INDIGO και όλα τα μπορείς; 

Αλλ' , άσε   τα πειράματα  και φύγε, να χαρείς. 
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3.   Ή  ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  Ή  ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ 
(Αφιερώνεται στον πρωθυπουργό μας) 

 
Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε  φώναζες στα μπαλκόνια 

Ψηφίστε με και θα ‘ρθουνε ευτυχισμένα χρόνια. 
Αυτό ήταν το σύνθημά και   πίστεψαν οι πάντες. 

Και, σου ’δωσαν  κυβέρνηση  γυναίκες μα και  άνδρες! 
 

  Πράγματι  δε, αλλάζουμε, μα όχι προς το καλό. 
Βουλιάζει η Πατρίδα μας σε   αβαθή γιαλό! 

Για  δήθεν χρέη που χρωστά ο ελληνικός λαός 
Πουλιούνται  όσια κι ιερά, γίνεται  «ο χαμός» ! 

 
Μισθοί, συντάξεις, έσοδα κονιορτοποιούνται. 

Δώρα και επιδόματα κι αυτά  «καταζητούνται». 
 Ο κόσμος έφτασε να πει ψωμάκι το ψωμί 
Χάθηκε η αξιοπρέπεια, χάθηκε κι η τιμή. 

 
Όλα αυτά είχες στο νου, να κάνεις στην Ελλάδα, 
Να βάλλεις και τους Έλληνες σε μόνιμη γανάδα; 

Φτάνει πια,  οι ιδέες σου ρημάξανε τον τόπο 
Κουράστηκες, μας «έσωσες»  χωρίς μεγάλο κόπο! 

 
Φύγε κι άσε τους Έλληνες το δρόμο τους να βρουν 
Κι απ’ όλα τα αδιέξοδα  της μοίρας τους θα βγουν. 

Φύγε, η παγκοσμιοποίηση μας έκανε κακό 
Εκτός κι αν ήρθες ειδικά  για το σκοπό αυτό! 

Α.Π. 2011 
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4. ΠΡΑΣΣΕΙΝ  ΑΛΟΓΑ   Ή  ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ 
 

Ήρθανε κάποιοι κάποτε  από την Εσπερία  
φέρνοντας  χρώμα πράσινο στη χώρα του Φειδία. 
Την  πράσινη ανάπτυξη, με  τον  πράσινο    ήλιο, 

με πάθος διατράνωναν  σε όλο το πανελλήνιο. 
 

Χρόνια και χρόνια πάσχισαν  ν’ αλλάξουνε τη χώρα. 
  Ενέσκηψαν σαν σίφουνας, σα θύελλα σα μπόρα. 

  Έφτιαξαν συνδικαλιστές -κομματικό στρατό- 
και ποδηγέτησαν συχνά πολίτες  και   λαό. 

 
Η περιβόητη «αλλαγή»  θρονιάστηκε στον τόπο, 
κι απάλλαξε τους Έλληνες  από μεγάλο  … κόπο. 

Τους έμαθε στην τεμπελιά, Να ζουν ονειρικά!  
Να θέλουν όλα τα «καλά» κι όλα με …  δανεικά. 

 
Και όπως ήτανε  φυσικό ήρθε κάποια στιγμή, 

που  οι δανειστές απαίτησαν μια νέα … αλλαγή. 
Δεν ήρθαν μόνοι, έφεραν την «Τρόικα» μαζί. 

Και φέρθηκαν στους Έλληνες, όπως παλιά οι «ναζί»! 
 

Απαίτησαν τα δανεικά με πανωτόκια χρόνων. 
Μας ζήτησαν να ζούμε πια με τρεις κι εξήντα  …  μόνον! 

Κι όλα αυτά για να συμβούν ευθύς, εδώ και τώρα, 
ζήτησαν, να υποθηκεύσουμε την όμορφή μας  χώρα.  

 
Φίλοι, δεν είναι αστεία αυτά, ούτε σαν «πράσινα άλογα», 

αλλά μια συμπεριφορά  του «πράσσειν άλογα». 
 Η Ελλάδα είναι είδωλο και θέλει σεβασμό 
Ημεδαπών κι αλλοδαπών  κι όχι  χλευασμό! 

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 
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5.  ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ …ΟΠΩΣ, ΟΠΩΣ! 
 

Οι άνθρωποι δεν έχουνε 
 όλοι ίδια μεράκια. 

Άλλοι σα γέροι σκέφτονται 
 και άλλοι σα  «μειράκια». 

 
Νοοτροπία των πολλών ,  

το ατομικό συμφέρον. 
Και κάποιων άλλων ,-για κοινό...  

κανένα ενδιαφέρον. 
 

Δικαίωμα του καθενός, 
 να πράττει, όπως πράττει. ΄ 

Όχι όμως αν κυβερνά  
λαούς είτε και κράτη. 

 
Ωσάν εκπρόσωπος λαού 
 κι ωσάν πρωθυπουργός, 
οφείλει για τον τόπο του, 

 να μη μένει … αργός! 
 

Κι όμως τους έσχατους καιρούς 
 κάποιοι πρωθυπουργοί 
δε λογαριάζουν τον Λαό  

και μένουνε αργοί. 
 

Και τι ειρωνεία, θέλουνε ,  
τάχατες να τον σώσουν 

και από τα χρέη τα πολλά  
δήθεν να τον γλιτώσουν. 

 
Φέρνουνε δε, πολλούς καλούς  

συμβούλους με εμπειρία, 
τα golden boys , ειδικούς 
 από την … Εσπερία (!) 

 
Την τρόικα , το ΔΝΤ,  
τους Μέρκελ, Σαρκοζί 
για να διαφεντέψουνε 
 τη χώρα όλοι μαζί. 
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Μέρκελ και Σαρκοζί 
 
 

Κι όλοι μαζί ενσκήψανε, 
σα φονική ακρίδα 

Ρήμαξαν όλο το λαό. 
 Κάψανε την πατρίδα. 

 
Έχοντας όμως κατά νου 

 και ναι… παντοιοτρόπως 
Τούτο: « Εμείς να είμαστε καλά  

και οι  άλλοι… όπως, όπως!»  
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6.   ΟΙ   ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Ανέκαθεν, δεν νιώσαμε καθάρια λευτεριά, 
μετά την Επανάσταση νέα ήρθε σκλαβιά. 

Μας φόρτωσαν τους βασιλείς, τους Βαυαρούς τους ξένους, 
Δανούς γαλαζοαίματους κι  άλλους αλλοπαρμένους. 

 
Ήρθαν σαν γκαουλάιτερ,  σαν τοποτηρητές, 

να κυβερνήσουν Έλληνες, δίχως περγαμηνές, 
χωρίς στο DNA  τους να έχουν λεβεντιά, 

μπέσα και ειλικρίνεια, ελληνική αρχοντιά! 
 

Ήρθαν και μας κυβέρνησαν  σαν φόρου υποτελείς, 
  ως υποανάπτυκτους λαούς και ως  ιθαγενείς. 

Μα,  δυστυχώς μαζί με αυτούς είχαμε και νονούς, 
ντόπιους,  που υπηρέτησαν  τους ξένους ως δικούς. 

 
Διαίρει και βασίλευε ήταν το σύνθημά τους 

κόμματα φτιάξτε διάφορα, οργανισμούς βαρβάτους.  
Έτσι θα κυβερνήσουμε τους Έλληνες, το Λαό. 
Αφού  καταλαβαίνουνε μόνο με το … στανιό! 

 
Κι ήρθαν κόμματα στη βουλή αγγλόφιλα και άλλα 
γαλλόφιλα,  ρωσόφιλα με ιδανικά … «μεγάλα»!   

Κι η απορία του λαού ήταν κι αυτή μεγάλη. 
-Μα δεν λευτερωθήκαμε; Σκλαβιά έχουμε πάλι; 

 
-Πού ’ναι τα παλικάρια μας που φέραν λευτεριά 

στη Ρούμελη και στα νησιά και σ’  όλο το Μοριά, 
στην Κρήτη και στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, 

στην πολύπαθη Θράκη μας που στέκει  στη … γωνία; 
 

Γιατί τη «φαναριώτικη» έχουν νοοτροπία 
και «δίνουν χώμα και νερό» με τόση ευκολία; 

όλοι οι «ταγοί» που κυβερνούν κατά καιρούς τη χώρα, 
 στους ξένους υποκύπτοντας και δίνοντάς τους … δώρα! 

 
Ταγοί και κόμματα τιμούν μόνον τον «Μαμωνά» 

αφήνοντας χώρα και λαό στης φτώχιας τα  … «στενά». 
Οι Έλληνες πια  χάσανε κάθε ελληνική αξία, 

Πατρίδα, οικογένεια μα και Ορθοδοξία(!) 
 

Και σήμερα μας κυβερνούν,  οι τοποτηρητές 
οι ξένοι,  οι γκαουλάιτερ, -στυγνοί εκδικητές,-. 

Οι υπηρέτες,  οι πιστοί των ξένων συμφερόντων, 
που έκαναν την Ελλάδα μας χώρα  -μόνο- γερόντων. 
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Μα «έσεται ήμαρ»  και γι‘ αυτούς που ξένους υπακούν 
και την Ελλάδα  σε ατραπούς στενές την οδηγούν. 

Θα δώσουν λόγο  για όλα αυτά, που άκριτα μας κάνουν 
Ας μην ξεχνούν τη Νέμεση κι οι τιμωρίες … φθάνουν! 

 
 
 
 
 

7.   ΕΛΛΗΝΕΣ   ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ. 
  

Ανέκαθεν ζηλόφθονα αυτόν εδώ τον τόπο,   
ν’ αλώσουνε  προσπάθησαν εχθροί με κάθε τρόπο.     

 Πέρσες, Ρωμαίοι,  Βούλγαροι, Ούνοι και τόσοι άλλοι 
πέρασαν και μας έκαναν ζημιά πολύ μεγάλη. 

 
Μα ουδέποτε κατάφεραν να σβήσουν τη λαμπάδα, 
το φως που σκόρπιζε παντού  η φωτεινή   Ελλάδα 

Το πνεύμα το ελληνικό δεν χάθηκε για πάντα,    
σε χρόνους χαλεπούς  πολύ  κι όταν ήταν στη «μπάντα».  

 
Και τώρα κάποιοι  επιχειρούν  να   αλώσουνε και πάλι 

τη χώρα  και ο Έλληνας να  σκύψει το κεφάλι. 
Για δήθεν χρέη, δάνεια  κι άλλα πολλά χρεωστούμενα 

 ζητούν και παίρνουνε λεφτά υπάρχοντα  και … μελλούμενα. 
 

Έλληνες μη φοβόσαστε το Δ.Ν.Τ. την «τρόικα» 
κι όσους σας φέρνονται σκληρά, άγρια, καουμπόικα.   
Μπόρα είναι θα περάσει κι αν κακό μας κάνει τώρα 
Με υπομονή και θάρρος θε να σώσουμε τη χώρα. 

 
Έλληνες   δώστε  ιερό  αγώνα   για   τη  χώρα 

Η Ελλάδα σας χρειάζεται  τούτη τη δύσκολη ώρα. 
Έλληνες μην κιοτεύετε, μην οπισθοχωρείτε 

Τον τόπο αυτό να σώσετε  Έλληνες  γρηγορείτε. 
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8.     ΣΒΗΣΑΝΕ ΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
 

Σβήσανε τα καλοριφέρ  κι ανάψανε οι σόμπες 
κι όσοι δεν έχουνε κι αυτές, τη βγάζουνε με  … ρόμπες. 

Τα καύσιμα ακρίβυναν  και πιάσανε  οροφή, 
φέρνοντας στο φτωχό λαό πείνα, καταστροφή. 

 
Σβήσανε τα καλοριφέρ και ο φτωχός κρυώνει, 

κι  ένα  μωρό στην κούνια του στο κλάμα βαλαντώνει. 
Δεν έχει γάλα για να πιει, ζητά κάτι να φάει, 

Κι η μάνα του κι αυτή ψωμί  δεν έχει  και …  πεινάει . 
 

Σβήσανε τα καλοριφέρ, πάνε οι καλές  οι μέρες 
Ήρθανε  δύσκολοι καιροί, για μάνες και πατέρες. 
Και τα παιδιά που ήτανε το μέλλον της Ελλάδας 

φεύγουν,  χωρίς επιστροφή στη χώρα της Παλλάδας. 
 

Σβήσανε τα καλοριφέρ πάει κι  η θαλπωρή. 
Κάπου να βρει μια ζεστασιά κανένας δεν μπορεί. 

Τα τζάκια που ανάψανε θα σβήσουνε κι αυτά, 
Αφού ξύλα και κάρβουνα δεν θα υπάρχουν πια. 

 
Σβήσανε τα καλοριφέρ για πλούσιους και φτωχούς 

Φαίνεται ,πως γυρίσαμε σε χαλεπούς καιρούς. 
Κι όμως, ρόδα είναι και γυρίζει και θα ξαναρθεί το φως 

Κι όλα θα διορθωθούνε, αν θελήσει κι ο … Θεός! 
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9.    ΕΦΕΔΡΕΙΑ    Ή ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΊΑ; 
 

Είπανε, πως θα βάλουνε κάποιους στην εφεδρεία, 
υπάλληλους,  από εκεί,  που δεν τους έχουν … χρεία! 

Κι άρχισαν να ξηλώνουνε στην κάθε υπηρεσία, 
όποιους  μπάρμπα δεν είχανε  ούτε και εξουσία. 

 
Όποιους, δήθεν, κοντεύανε τη σύνταξη να πάρουν, 
τους υποχρέωσαν ευθύς,  βαρύ σταυρό να  άρουν. 

Ν’ αφήσουν τη δουλίτσα τους  στο σπίτι τους να πάνε 
με μειωμένες αμοιβές κι ας πονοκεφαλάνε! 

 
Τους απαλλάξανε μεμιάς  απ’ τις υποχρεώσεις, 

δήθεν, της εργασίας τους, μα με πολλές μειώσεις. 
Δεν λογαριάσανε ποσώς τον προγραμματισμό, 

της κάθε οικογένειας. Της φέρανε τριγμό. 
 

Σπουδές παιδιών και δάνεια που πάρθηκαν για σπίτια, 
έγιναν όνειρα γλυκά, όπως στα παραμύθια. 

κι εκόντες άκοντες αυτοί που χάσανε τα πάντα 
με χίλια ζόρια προσπαθούν μη μείνουνε στην μπάντα. 

 
Κι όλοι μαζί οι Έλληνες με πόνο αναρωτιούνται 

Αυτοί που έχασαν τη δουλειά κι απ’ τη μοίρα χτυπιούνται 
Πόλεμο μήπως έχουμε  και βγήκαμε εφεδρεία; 

Ή πρόωρα γεράσαμε  και  πάμε  … αποστρατεία; 
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10.   ΤΑ  … ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ 
 

Δυο πόλεμους ξεκίνησε 
 η δόλια η Γερμανία, 

να δυναστεύσει  τους Λαούς 
 με πάθος και μανία 

 
Δύο φορές,  μύρια δεινά 
 σε Ευρώπη και  Υφήλιο 
έφερε στον πολιτισμό,  

  που  … σκέπασαν  τον ήλιο. 
 

Μυριάδες  ήταν κι οι νεκροί,  
οι χήρες, τα ορφανά. 
 Ελπίδες και οράματα 

   όλα  …  στο πουθενά! 
 

Περιουσίες χάθηκαν,  
 πτώχευσαν οι λαοί, 

για να προκόψει,  δήθεν,  
  η … «άρια» (!) φυλή.  

 
Και η Ελλάδα,  η μικρή  

 σε έκταση, σα χώρα 
βρέθηκε πάντα αντίπαλη, 
 στη λαίλαπα, στη μπόρα. 

 
Για ιδέες και ιδανικά 
 και για δημοκρατία 

πολέμησε το ναζισμό,  
και τη φαυλοκρατία. 

 
Αυτό δεν το συγχώρησε 

 ποτέ η Γερμανία 
Και την Ελλάδα τιμωρεί  

  σε κάθε ευκαιρία. 
 

Κι   η Μέρκελ  σήμερα  που αυτά  
δεν τα ‘χει ξεχασμένα 

δείχνει  ο   κάθε Γερμανός, 
 τι  έχει απωθημένα!  
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11.  ΤΑ  GOLDEN BOYS. 
 

Ο άνθρωπος που κυβερνά και  έχει  την  εξουσία, 
με μύριους  τρόπους  την ασκεί,  και  με     πειθώ και …  βία. 

Τη  βία χρησιμοποιεί  σε κείνους   που αντιδρούν 
και την πειθώ, - υποτίθεται,-  όταν   … οι δυο τα βρουν! 

 
Και πάντα δημοκρατικά,  για το …  «κοινό» συμφέρον, 

οι διοικούντες δείχνουνε στοργή κι ενδιαφέρον. 
Αλλά,  μερίδιο απαιτούν και πάντοτε το παίρνουν, 

του λέοντος,  οι ισχυροί και τους φτωχούς τους … γδέρνουν.   
 

Ανέκαθεν, κατά καιρούς, βρίσκουνε χίλιους τρόπους 
κι  αρμέγουν τους αδύναμους και τους φτωχούς ανθρώπους, 

Άλλοτε  απροκάλυπτα και πολύ κυνικά 
κι άλλοτε δείχνοντας στοργή,  αλλά … εικονικά. 

 
Οι βασιλιάδες κάποτε,  δήθεν  για το λαό,   

  πόλεμους  διεξήγαγαν  με τον κοινό εχθρό 
είχαν και τους πολιτικούς  χρήσιμη εφεδρεία, 

να  εξασφαλίζουν τάχατες …  «Λαού ευημερία».  
 

Πέρασαν χρόνια κι εποχές, αλλάξανε οι καιροί 
Τα GOLDEN BOYS έγιναν πλέον οι … ισχυροί. 

Αυτοί κρατούνε τώρα πια τα   σκήπτρα   των λαών. 
Αλλά,  ακούν τις συμβουλές  μόνον των … Γερμανών. 

 
                      Όλο  τον Κόσμο κυβερνούν, στη Νέα Τάξη Πραγμάτων.  

Κατόρθωσαν δε και έκαναν, ως  χώρες των  … θαυμάτων, 
χώρες σαν την Ελλάδα μας και την Πορτογαλία 

να ζουν    κι οι δυο  με   δανεικά, ύφεση κι … ανεργία!  
 

Έχουν οι χώρες κι οι λαοί  βουλή και κυβερνήσεις 
Μα δεν έχουνε δύναμη, ούτε  λαών   βουλήσεις. 

Τα  GOLDEN BOYS  διοικούν κι όλοι τους υπακούν 
Κι όλα γίνονται σύμφωνα και … κατά το «δοκούν»! 

………………………………………………. 
 

Αλλά , αν τέτοια δύναμη έχουν τα «Χρυσά αγόρια» 
Καλύτερα,   αυτοί  αλλού κι εμείς,  ας  ζούμε  χώρια. 

Ας ζούνε μόνοι οι λαοί χωρίς αφεντικά 
χωρίς νονούς και Δ.Ν.Τ.  μόνο με … ιδανικά. 
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12.    ΟΛΟΙ … ΠΑΡΑΜΙΛΟΥΝ 
 

Σ’ όποιο σοκάκι κι αν βρεθείς,  όλοι παραμιλούνε, 
και  βρίζουν τους πολιτικούς. Δεν θέλουν να τους δούνε. 

Τους βρίζουν, γιατί φέρανε το Δ.Ν.Τ. στη χώρα 
Τους βρίζουν καθημερινά  κάθε λεπτό και ώρα. 

 
Ήρθανε κι οι «Τροϊκανοί» ως νέοι σταυροφόροι, 

με σύνθημα, στη χώρα μας,  να μπούνε νέοι φόροι. 
Γι αυτό όλοι παραμιλούν και δεν αντέχουν άλλο. 

Το αίτιο είναι κοινό και βάσανο  μεγάλο. 
 

Βαδίζει και παραμιλά ο μη προνομιούχος, 
ο  εργάτης , ο υπάλληλος και ο συνταξιούχος 
Όλοι οι εργαζόμενοι  παραμιλούν και λένε: 

Οι αμοιβές μας χάθηκαν. Γι αυτό και όλοι κλαίνε. 
 

Στο σπίτι η νοικοκυρά  κι αυτή παραμιλάει, 
  αφού  η οικογένεια   δεν έχει πια να φάει. 

Παραμιλούν τα νιάτα μας, γιατί δεν βλέπουν φως. 
Δεν βλέπουνε προοπτικές με τέτοιο καθεστώς. 

 
Κι ο αίτιος,  που χάσαμε το μπούσουλα  στη χώρα, 

κι έλεγε, πως υπάρχουνε λεφτά, εδώ και τώρα... 
Αυτός  μας εγκατέλειψε. Ο  μη διεφθαρμένος, 

   και   άλλα «Φόρα» έψαξε, μάλιστα  δε  … ασμένως!  
 

 Αλλά,  δεν πήρε φεύγοντας την «ΤΡΟΪΚΑ» τους ξένους, 
το Δ.Ν.Τ.  τους Γερμανούς, τους μη διεφθαρμένους,  

που ήρθαν να μας σώσουνε με λάθος συνταγή 
κι έκαναν την Ελλάδα μας χώρα, «καμένη γη»! 

 
Μα φτάνει πια! Η κατάσταση είναι στο μη παρέκει 
Αυτό είναι για τον Έλληνα   άδικο   αστροπελέκι! 

τα μέτρα που του βάζουνε δεν τα αντέχει άλλο 
κι αν τ΄ αυγατίσουν, θα γενεί κακό πολύ μεγάλο! 
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Οι  αγανακτισμένοι της Πλατείας Συντάγματος 
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13.   ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ  ΚΥΡΙΕ  ΣΌΙΜΠΛΕ; 
 

-Ποιος είναι  ο κύριος Σόιμπλε και τι νομίζει κάνει; 
που βάλθηκε τους Έλληνες, όλους να τους πεθάνει; 
Νομίζει  είναι «σόι  μπλε», δήθεν γαλαζοαίματος. 

Οποία πλάνη! θύμα κι αυτός, ενός μεγάλου ψέματος. 
 

Του ψεύδους που γαλούχησε τους Άρειους  Ναζί, 
ο Χίτλερ, οι ιδέες του και τα Ες-Ες μαζί. 

Η πλάνη αυτή  που ανέδειξε την  «Άρια Φυλή» 
σαν κορυφαία επί της γης, μ΄ αναίδεια πολλή.  

 
Μα η  πλάνη αυτή κατέστρεψε λαούς, πολιτισμούς 
τη χώρα που την έθρεψε, σκορπώντας οδυρμούς. 
Μυριάδες ήταν οι νεκροί,  πολλοί οι σακατεμένοι 

και της Ευρώπης οι λαοί όλοι δυστυχισμένοι. 
 

Μήπως μια νέα εκδοχή,  μια νέα θεωρία,  
πλασάρει  ο κύριος Σόιμπλε, για νέα Γερμανία; 
Για τη γερμανική φυλή, πως πρέπει με μανία 

να στείλει όλους τους Λαούς στα  … πίσω θεωρεία; 
 

Να καταστρέψει επιθυμεί και δη οικονομικά, 
όσους νομίζει πως μπορεί. Τα κράτη τα μικρά 

Κι αρχίζει  απ’ την Ελλάδα μας τα πάντα να απαιτεί 
θεωρώντας, ότι η γνώμη του, πολύ καλά  … κρατεί! 

 
Μα δεν το νιώθει ο άθλιος  πως άθλιο στρατί, 
άθλιο δρόμο διάλεξε κι όλο …  στραβοπατεί! 

Στους άλλους βλέπει  τα στραβά και  στρουθοκαμηλίζει  
 στη χώρα του, που ο πρόεδρος …  κώνωπα διυλίζει! 

 
Χερ Σόιμπλε,  η χώρα μας μαθήματα δεν παίρνει. 

από μια χώρα   που φτωχούς   λαούς,  τους βολοδέρνει. 
Κι απομυζά οικονομικά την κάθε τους ικμάδα, 

όπως  αυτό  που επιχειρεί  στην   ένδοξη Ελλάδα. 
 

Μα, «ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι αρχαίοι 
οι Έλληνες φιλόσοφοι, που μένουν πάντα νέοι. 
Το φέρσιμό σου Σόιμπλε και όλης της Ευρώπης 

άλλαξε τα αισθήματα του κόσμου και της νιότης. 
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Οι κοινωνίες είδανε,  πού οι κακοί τους πάνε, 
που παίρνουνε τα έχει τους και τους πισωγυρνάνε. 
Σε  χρόνους μαύρους, χαλεπούς με μίσος και μανία 

για να προκόψει μοναχά  η «Άρια Γερμανία»! 
 

Σε λίγο οι φιλέλληνες σε όλη την Ευρώπη 
θα γίνουν χείμαρρος με ορμή  και η νεολαία πρώτη 

και σαν τσουνάμι,  Σόιμπλε,  όλους θα τους σαρώσουν 
μωροφιλόδοξους, κενούς και   τους  λαούς θα σώσουν!  

 
 

14.  ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ Ή ΦΟΡΟΦΑΓΑΔΕΣ; 
 

Ένας Έλληνας βουλευτής, κάπου  στην Ελβετία, 
ψάχνοντας, πως πληρώνονται οι φόροι στα ταμεία, 

έκπληκτος ανακάλυψε πολλούς φοροφυγάδες, 
που φόρους δεν πληρώνανε, μα  ζούσαν  σαν … αγάδες. 

 
Και αυτοί δεν ήταν  Ελβετοί, ούτε  ντόπιοι πολίτες. 

Αλλά , αλί και τρισαλί, πολιτικοί αλήτες. 
Ήταν αυτοί,  που είχανε πάμπολλες καταθέσεις  

και δεν ήταν άγνωστοι, μα γνωστοί κι είχαν  μεγάλες θέσεις. 
 

Ήταν γνωστοί πολιτικοί, Έλληνες βουλευτές, 
  Υπουργοί  νέοι και παλιοί  κι άλλοι πολιτευτές.  

Αυτοί,   που   δεν πληρώνανε για   καταθέσεις που έχουν  
στην Ελβετία κι αλλαχού, γιατί   λεν … δεν     αντέχουν. 

 
Αλλά και άλλοι  βρέθηκαν στη Λόντρα  να ’χουν  σπίτια,  

που απόχτησαν δουλεύοντας …  εμάς, είναι αλήθεια! 
Αφού,  ποτέ δεν πλήρωναν  φόρους και εισφορές, 

και  ο νόμος δεν τους έπιανε. είχαν …  διπλές χαρές. 
 

Είχαν φαίνεται κατά νου αυτή την παροιμία. 
Πολλά αν χρωστάς μη νοιάζεσαι, μη δίνεις ούτε … μία. 
Γιατί,  οι τρανοί και  οι βουλευτές έχουνε βάλει όρους, 
γι  αυτά  κάνουν στο Λαό, να μην πληρώνουν φόρους! 

 
Αλλά, φίλοι μου, γιατί  μόνο οι φτωχοί  να δίνουν; 

Κι οι  άλλοι;  πλούσιοι και πολιτικοί να τρώνε και να πίνουν; 
Τους φόρους και τις εισφορές που ο Λαός πληρώνει, 
που από την … καλοπέραση συνέχεια  μαραζώνει! 

 
Είναι καιρός όμως αυτοί  όλοι οι φοροφυγάδες, 

που για τον κόσμο το φτωχό  είναι …  φοροφαγάδες, 
Να  πάψουν  πια  να έχουνε  νόμιμη ασυλία, 

 κι  ας σταματήσουν  του φτωχού   την … ιεροσυλία. 
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15.  ΕΛΑ  ΝΑ  ΔΕΙΣ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ   ΤΑ  ...  ΔΙΣ 

 
Καθημερινά  κυκλοφορούν  

πολλά δις στα  δελτία 
Κι όλα μοιράζονται αλλού  

και μάλιστα στα τρία. 
 

Είναι από χρέη που χρωστά,   
ο ελληνικός λαός. 

-Έτσι, τουλάχιστον, του ‘ χει πει,   
κάποιος πρωθυπουργός.- 

 
Και  δις,    να  θέλει η Κεντρική,  

  Τράπεζα  της Ευρώπης. 
η «Τρόικα»  δε και   Δ.Ν.Τ,  

να θέλουνε της νιότης, 
 

Να   πουληθούν  τα όνειρα,   
 σε χαμηλές τιμές 

κι ο πλούτος της Ελλάδας μας.  
 Κι εμείς να λέμε γιες! 

  
Και δήθεν, θα μας σώσουνε  

με νέα δανεικά 
Αν  τρόπους  θα αλλάξουμε  

 και  άλλα … ιδανικά. 
 

Το χρέος λεν,  θα μειωθεί, 
 με κούρεμα μεγάλο, 

από τη Μέρκελ, τη «νονά»,  
το Σαρκοζί το Γάλλο. 

 
Αλλά  τούτο για να γενεί,   

 θέλει  ένα P.S.I. 
Αλλέως λένε σίγουρα,  
 το χρέος θα μας φάει. 

 
Παράλληλα,  να πέσουνε 
 όλοι οι μισθοί πιο κάτω. 
Κι η οικονομία να βρεθεί,   
 στου βαρελιού τον πάτο. 

 
Τότε να δεις, πολλά τα δις, 

 (λένε) που θα ‘ρθουν στην Ελλάδα 
Θα δώσουνε στη χώρα μας  

νέα πολλή ικμάδα. 
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Κι όλων το χρέος θα σβηστεί   
και οι δουλειές θα αρχίσουν 

Και σε όλων μας τα πρόσωπα   
 χαμόγελα θα ανθίσουν!   

 
Αλλά, πώς είναι δυνατόν,  

 αυτά να τα πιστέψουν 
κάποιοι που βλέπουν τα στραβά 

  και πώς να το χωνέψουν; 
 

Σαν  βλέπουνε   όλα τα δις, 
  να φεύγουν στην Ευρώπη, 

να  χαντακώνουν το λαό, 
 να μαραζώνει η νιότη; 

  

 
Τα … δις 
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16.     Ω, ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ!  1 
 

Ω, τι κόσμος μπαμπά,  υπάρχει  στην Ελλάδα! 
Δήθεν χωλοί, δήθεν  τυφλοί, μπήκανε στην  αράδα, 

 Και χαρακτηριστήκανε,  άκριτα ως   ΑΜεΑ 
από πολιτικούς κι από γιατρούς, μια  … νόμιμη παρέα. 

 
Ω,  τι κόσμος μπαμπά και τι πολιτικοί , 

υπάρχουν στην Ελλάδα μας, παντού εδώ κι εκεί! 
Πολιτικοί  που χρίζουνε κάθε ανοιχτομάτη, 

κουτσό, στραβό ή παλαβό, με νόμιμη … απάτη! 
 

Ω,  τι κόσμος μπαμπά! Τυφλός παπάς  διαβάζει, 
το ευαγγέλιο, τις γραφές και τους πιστούς κολάζει. 

Και ταξιτζής,  τυφλός κι αυτός, στους δρόμους τριγυρίζει 
πελάτες ψάχνοντας πολλούς κι ανέμελα  … σφυρίζει. 

   
Ω,  τι κόσμος μπαμπά! Νεκρούς που ανασταίνει, 
τους δίνει επιδόματα και … ψήφους περιμένει. 

Κάνει κομματικό στρατό, με νέους ψηφοφόρους 
που θέλει και χρησιμοποιεί,  αλί,  ως  μισθοφόρους! 

 
 

17.  Ω, ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ!    2 
 

Ω, τι κόσμος μπαμπά! Όλα στραβά μας πάνε! 
Κι οι δανειστές μας φθονεροί, επάνω μας ορμάνε. 
Λένε, δεν τους πληρώσαμε, τα χρέη που χρωστάμε 

και σαν ύαινες πέσανε πάνω μας, να μας φάνε. 
 

Ω, τι κόσμος μπαμπά! Οι Έλληνες να πληρώνουν. 
Να ξεπουλούν τα έχει τους, να μην επιβιώνουν. 

Κι οι ξένοι να μας λοιδορούν, να μας κατηγορούνε 
Και να τα καταφέρουμε, να  λεν, πως δεν μπορούμε.  

 
Ω, τι κόσμος μπαμπά! Να ζεις με τρεις κι εξήντα 

Όπως  στα χρόνια τα παλιά, πολύ προ του πενήντα! 
Όλα γυρίσανε ξανά ξυλόσομπες και τζάκια 

Και οι φτωχοί κι ανήμποροι ποτίζονται φαρμάκια.. 
 

Ω, τι κόσμος μπαμπά! Πρόοδο να μην βλέπεις 
Να μην υπάρχει ελπίδα πια, να λες πως δεν αντέχεις… 
Πες  μου, ποιος είναι ο αίτιος, που φτάσαμε εδώ πέρα; 
Μην είμαι εγώ, άλλος κανείς; Πες μου καλέ πατέρα! 

 



108 
 

 
18.   ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑ   …   ΔΕΝ  ΤΗΣ  ΧΡΩΣΤΑΜΕ 

 
Μια κυρία απ’ «τας Ευρώπας» την Ελλάδα διαβάλλει, 

τάχα,  έχει μεγάλο χρέος και συνέχεια την … προσβάλλει. 
Και τους Έλληνες  συλλήβδην ακαμάτες τους βαφτίζει. 
Πως θα βγουν απ’ την Ευρώπη,  άμεσα τους φοβερίζει. 

  
Κι όλο μέτρα παραγγέλνει  με το φίλο Σαρκοζί 

  Και το κόστος να πληρώσουν όλοι οι Έλληνες μαζί. 
Δώρα να μην δικαιούνται και μισθούς να  ‘χουν της πείνας. 

Να δουλεύουν, σαν να είναι  εργαζόμενοι της … Κίνας! 
 

Μα,  γιατί καλή κυρία τόσο μένος φθονερό, 
έχεις για την Ελλαδίτσα τούτο τον καλό καιρό; 

Και τη σπρώχνεις κάθε μέρα   στο γκρεμό κι ακόμη πέρα. 
 Και της αφαιρείς   τον    ήλιο και  τον  … καθαρό  αέρα; 

 
Αλλά,   αγαπητή μας Μέρκελ,  που ζητάς  του «Ράιχ» δόξες 

  μάθε  το,  αυτά ο Λαός μας, τα θεωρεί μεγάλες λόξες. 
Και τα χρέη τα δικά μας, που δεν ήταν χρέη πάντα, 

 είναι  τα δικά σου χρέη,  απ’ το δάνειο του … σαράντα! 
 

 
 

Η Φράου Μέρκελ 
 

Τότε, που ένας πρόγονός σου, ο Χίτλερ, ο καταραμένος, 
δάνειο πήρε απ’ την Ελλάδα ,  πως τάχατε μα και ασμένως 

Την κατάκτηση του Κόσμου, ήθελε  να  συνεχίσει,  
και  τα κράτη της Ευρώπης  όλα  να  τα … ευνουχίσει. 

 
Αλλά και μετά από χρόνια, την περίοδο του πενήντα, 

ήρθαν Έλληνες εργάτες, μόνο με τρεις κι εξήντα. 
Και συνέβαλαν στο θαύμα, αυτό της νέας Γερμανίας, 
δίχως ίχνος ούτε κακίας, ούτε  κι εκδικητικής μανίας. 
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Κι εθέριευε  η χώρα,  με  Ζήμενς και  με Μερσεντές 
που πουλούσε στην  Ελλάδα με τους καλοθελητές.        

 -Αργυρώνητους  πολίτες, - και υποβρυχίων … φίλους 
που έγερναν και ήταν όλα,  μόνο  για θαλάσσιους  σκύλους! 

 
Με τις μίζες, τα δωράκια,  των πολιτικών και άλλων, 

που ‘παιρναν  προμήθεια κι ήταν, στόχος των πολύ μεγάλων.  
Απομύζησες το αίμα, την παραμικρή ρανίδα 

και χρεώθηκε ο κόσμος μα και η φτωχή  Πατρίδα. 
 

Και τα δύσκολα τα χρόνια  που ‘ρθανε για μας ως χώρα, 
λες, πως μας δανείζεις πάλι, μα με το αζήμιωτο    τώρα. 

Και κερδίζει η Γερμανία  απ’  τα δικά μας δανεικά, 
τα οποία μας δανείζει με μεγάλα ποσοστά! 

 
Όλα αυτά κυρία Μέρκελ  σκέψου τα πολύ καλά, 

Και μην απαιτείς να πάρεις απ’ τους Έλληνες  πολλά 
 Γιατί,  η δική σου χώρα μας χρωστά τώρα και πάντα 
Δανεικά, μίζες  και άλλα από τότε, … το Σαράντα!!! 
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19.  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ! 
  

Είμαστε όλοι Έλληνες,  φωνάξτε το λαοί, 
να το ακούσουν  πάραυτα  του κόσμου οι ταγοί. 
Κι ας μάθουν  η Ελλάδα μας δεν είναι μόνο φως 

αλλά πηγή κάθε καλού. Είναι πολιτισμός! 
 

Είμαστε όλοι Έλληνες,  φωνάζουν στο Παρίσι. 
Σε ανθρώπινα δικαιώματα είμαστε όλοι ίσοι. 

Και δεν μπορεί,  απροκάλυπτα,  οι κάθε «Μερκεζί» 
να φέρονται στους Έλληνες όπως παλιά οι Ναζί. 

 
Είμαστε όλοι Έλληνες,  λένε και στο Λονδίνο, 

και δεν θα επιτρέψουμε στον κάθε «Μανδαρίνο», 
Στη χώρα που εδίδαξε πρώτη Δημοκρατία, 

να επιβάλει οικονομική,  στυγνή τρομοκρατία. 
 

Είμαστε όλοι Έλληνες   και στην Αμερική 
η κοινωνία μας βοά,  διαλαλούν κι εκεί. 

Κι όλους τους εργαζόμενους  και τους συνταξιούχους 
ας πάψουν να τους φέρονται ως μη προνομιούχους. 

 
Είμαστε όλοι Έλληνες,  σε Ανατολή και  Δύση 

και της Ελλάδας μας το Φως ποτέ της δεν θα σβήσει. 
Ας πάψουν τα πειράματα  σε λαούς  και σε χώρες 

Γιατί,  θε να  ξεσπάσουνε παντού ολέθριες  μπόρες! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 
 
 
 

20.   ΕΙΜΑΙ  ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  ΩΣ  ΕΛΛΗΝ 
 

Είμαι περήφανος ως Έλλην  
 και τη δική μας ιστορία, 

γιατί,  στον κόσμο δεν υπάρχει  
καμία άλλη παρομοία. 

 
Είμαι περήφανος ως Έλλην  

 για την Ελλάδα, που ’χει βγάλει 
άνδρες,   που για καλό του κόσμου,  

τα πάντα  έχουν μεταβάλει. 
 

Με ένα σπινθηροβόλο πνεύμα  
μελέτησαν το κάθε τι, 

πρώτοι απ’ όλους τους ανθρώπους  
και εξηγήσαν τα γιατί. 

 
Όλα τα μυστικά της φύσης    
του κόσμου και τις απορίες 
τα αποκάλυψαν σε όλους  

σε πραίτορες και σε … παρίες.  
 

Μίλησαν για δημοκρατία,  
φιλοπατρία, μουσική. 

Εξέλιξαν τις επιστήμες  
και  φέραν’ τον πολιτισμό στη γη. 

 
Έδωσαν γλώσσα στους αγγέλους,  

τη γλώσσα την ελληνική, 
που έφερε μήνυμα αγάπης 

 και δόξα οικουμενική.  
 

 Πρώτος απ’ όλους   ο  Σωκράτης, 
 ο πιο σοφός απ’ τους σοφούς, 

δίδαξε γνώση και αλήθειες,  
αλήθειες για όλους τους λαούς. 

 
Αυτός με το παράδειγμά του  

 δίδαξε,  πως για την Πατρίδα, 
πρέπει ο πολίτης της να δίνει,  

ψυχή και  έσχατη ρανίδα. 
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Άλλος μεγάλος, στους αιώνες,  

θέσπισε τη Δημοκρατία 
ως το πολίτευμα  που δίνει 

 και  στο Λαό πολλά πρωτεία. 
 

Ήταν ο Περικλής! Εκείνος,   
 που ‘χτισε και τον Παρθενώνα 

και βάφτισε η ιστορία 
 τους χρόνους του «Χρυσόν Αιώνα». 

 
Το μεγαλείο της θυσίας  
 για  τα υψηλά ιδανικά  

 το είδε όλη η Οικουμένη  
                                                    και τούτο διαχρονικά 

 
Δίχως το φόβο του θανάτου, 
 σε άνισους πολλούς  αγώνες,  
οι Έλληνες δεν εδείλιασαν,   

  πολέμησαν στους προμαχώνες. 
 

«Μολών Λαβέ» σε μύριους Πέρσες 
 ο Λεωνίδας έχει πει, 

στις Θερμοπύλες με τριακόσιους 
 κι εκεί με δόξα   θα θαφτεί.  

 
Και η δόξα του Παλαιολόγου 

 δεν υστερεί σε μεγαλείο. 
Γιατί, η θυσία του εκείνη, 
  είχε ένα μεγαλείο Θείο. 

  
 Ένα μεγάλο όνομα,   

που έμεινε στους αιώνες 
στο πάνθεο επιφανών ανδρών,  

στις δόξας τους λειμώνες...  
 

Είναι   και του Δημόκριτου,  
Έλληνα από τη Θράκη 

που δίδαξε πως το άτομο 
  δεν είναι πια … φενάκη! 

 
Αλλά!  Ας μην ξεχνούνε οι τρανοί,  

του κόσμου οι ταγοί, 
τι είπε ο Θεάνθρωπος,  

 όταν ήταν στη γη  
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Κι Έλληνες πήγαν, να το δουν. 

 Πως, τώρα  ήρθε η στιγμή, 
που     «ο Υιός του Ανθρώπου»,   

πλέον  θα δοξαστεί!  
 

Και πράγματι σ’ όλη τη γη, 
 η ελληνική λαλιά 

το μήνυμά Του έφερε 
σε κάθε μια γωνιά. 

 
Αφού με  «Θεία Βούληση» 
 ως  γλώσσα    Ευαγγελίου 

   διαλέχτηκε     απ’ τις λαλιές   
όλης της υφηλίου! 

 
Όλα αυτά δεν τα ξεχνώ  

κι ας μην τα ξεχνούν κι οι ξένοι 
σε Δύση και σε Ανατολή  

κι όλη την οικουμένη. 
 

Οι Έλληνες προσέφεραν 
 το «Ευ ζην»  στους ανθρώπους 

το δίδαξαν, το βίωσαν 
  με χίλιους και δυο τρόπους!   
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21.  ΚΑΡΦΟΣ   ΣΤΟ    ΜΑΤΙ 

 
Κάρφος στο μάτι  των λαών, 

 μικρών μα και μεγάλων 
η δόξα  της Ελλάδας μας, 
 είναι εκτός των άλλων. 

 
Φθονούν την ιστορία μας,  
τη γλώσσα, τη Θρησκεία. 
Και,  όλες τις παραποιούν 
 με όπλο την  … παιδεία 

 
Θέλουν τον Θείο  ραψωδό,  

τον Όμηρο,    OMER,  
Και το μεγάλο  Αλέξανδρο 
 τον θέλουν  ISKENTER 

 
Τη δόξα τη βυζαντινή 

 με μονοκονδυλιά, 
Θέλουν,    να  διαγράψουνε  

 χωρίς καμιά … μιλιά. 
 

Και τον αγώνα,  που έδωσε  
η χώρα το  «Σαράντα» 
ενάντια στο φασισμό,  

τον βάζουνε στην μπάντα. 
 

Δε θέλουν  να παραδεχτούν,  
πως στήθη  ελληνικά,   

σταμάτησαν, ανέκοψαν 
   στίφη   βαρβαρικά. 

 
Ανέκοψαν οι Έλληνες 
 την περσική πορεία, 

 που στόχο  είχε όλης της γης, 
 ν’ αλλάξει η ιστορία. 

 
Από τα χρόνια τα παλιά 

 του Ξέρξη, του  Δαρείου, 
και του Χοσρόη  αργότερα,  
στους χρόνους Βυζαντίου! 

 
Άραβες και Οθωμανοί   

χρόνια  το προσπαθήσανε, 
να αλώσουν το Βυζάντιο  
και το σφυροκοπήσανε. 
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Να κατακτήσουν ήθελαν  

τη γηραιά Ευρώπη. 
 Να φέρουν του ισλαμικού 

 μεσαίωνα  τα σκότη. 
 

Σα βράχος,  που αντιστέκεται  
 σε κύμα μανιασμένο, 

η Ελλάδα δεν λογάριασε 
 ποτέ το  δεδομένο. 

 
Πάντα με  φρόνημα υψηλό 

 και με ιδανικά, 
έδωσε τους αγώνες της 

   παντού  ηρωικά. 
 

Χρόνια δεν πέρασαν πολλά,  
 που με ηρωισμό 

πολέμησε, αντιστάθηκε 
στο δόλιο φασισμό. 

  
Στο φασισμό,  που ζήλωσαν   

του «Άξονα» οι «τρεις» 
κι  άλλαξαν καταστροφικά  

την όψη όλης της γης. 
 

Ουνίτες και Βατικανό 
 πάντα την πολεμούν. 

Με σύμμαχό τους το Ισλάμ  
επάνω της ορμούν. 

 
Να κατισχύσουν θέλουνε 

 και στην Ορθοδοξία  
να δώσουνε υπόσταση 

  χωρίς καμιά αξία. 
 

Μα το χειρότερο κακό,  
που θέλουν για τη χώρα, 

της γλώσσας είναι η αλλαγή 
 κι αυτή εδώ και τώρα. 

 
Επίσημα,  χείλη ασεβή 
  ζητήσανε πριν χρόνια 
η γλώσσα η ελληνική   

να φύγει απ΄ τα σαλόνια. 
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Στη θέση της θέλανε να μπει  

 μια ξένη,  η αγγλική 
Και  δεύτερη,  η μάνα των γλωσσών, 

 η  νέα ελληνική. 
 

Για τούτο επιστρατεύσανε 
 τα Μ.Μ.Ε  της χώρας, 

να γίνουν οι μπροστάρηδες  
 αυτής της κατηφόρας.  

  
Και άλλοι,  είπαν:  « Τους Έλληνες, 

  αν θέλεις να νικήσεις 
τη γλώσσα, τη θρησκεία τους  

πρέπει  να πολεμήσεις.» 
 

Και,  αν την ιστορία τους 
 μπορείς κι αυτή  να την αλλάξεις 

Χάνουν τα πάντα,  δύναμη  
και ισχυρές …  επάλξεις! 

 
Μα, δεν γνωρίζουν όλοι αυτοί, 

 πως  Μοίρα της Ελλάδας 
είναι να δίνει φως στη γη.  

 Και όπως της Παλλάδας ... 
 

Η λάμψη δεν έσβησε ποτέ 
 και πάντα  θα φωτίζει, 

γιατί  είναι θέλημα   Θεού  
   και   Αυτός τα πάντα  ορίζει; 
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22.  ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ  ή  ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΣ 

 
Θεέ μου, τι ραγιαδισμός,  

τι ξεπεσμός, τι κρίμα! 
βλέπεις να έχει η γλώσσα μας  

παντού σε κάθε βήμα! 
 

Ακούς τους νέους να μιλούν  
τα «γκρίκλις» μες στους δρόμους 
κι οι ειδήμονες, να αδιαφορούν,  

σηκώνοντας τους ώμους. 
 

Βλέπεις αυτούς που έζησαν  
λίγα χρόνια στα ξένα 

να μην μιλούν ελληνικά,  
κι αυτά κάπως  «σπασμένα». 

 
Και να ζητούν αντί νερό,  

Wasser  ή και Water 
το Γιάννη JOHAN  λέγοντας 
 και το κανάλι … ALTER.  

 
Κι οι δημοσιογράφοι μας,  
περί πολλών τυρβάζουν. 
Όμως κι αυτοί ολημερίς 
 στα ξένα μεταφράζουν 

 
Good Morning λένε το πρωί, 

 αντί για καλημέρα 
κι άλλα πολλά ξενόγλωσσα,  

per Mare και per Tera. 
 

ΚΙ οι πινακίδες  έγιναν 
 «ταμπέλες» πια παντού. 

Ξεχάσαμε τους ιερείς  
και πάμε στους … «Βουντού». 

 
Σε πόλεις, και σε μικρά χωριά  

οι πινακίδες γράφουν 
ξενόγλωσσα, λες κι οι αλλοδαποί, 

 όπου και να  ΄ναι, θα ΄ρθουν! 
 

Μα, γιατί τόσος ξεπεσμός! 
 Τόση ξενομανία; 

τόση αγάπη να 'χουμε  
στους ξένους και λαγνεία; 
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Μήπως είναι η γλώσσα μας  
φτωχή και δεν μπορεί, 

να αποδώσει νόημα 
και βγαίνει  …  στο σφυρί; 

 
Όλοι πια την υποτιμούν,  
τη λοιδορούν, τη βρίζουν 

κι όλοι  ξενόγλωσσα  συχνά 
κι άκοπα μυκτηρίζουν. 

 
Μύχιος σκοπός είναι πολλών 
 τη γλώσσα μας να σβήσουν 

κι από το χάρτη των γλωσσών 
 πια να την αφανίσουν. 

 
Μα, ας το μάθουν όλοι αυτοί, 
 που υποτιμούν τη γλώσσα, 

τη γλώσσα, που   έδωσε σοφά 
 νοήματα και τόσα 

 
Στις άλλες γλώσσες, που απλά 

 μόνον υιοθετούν 
ονομασία ελληνική.  

Αυτοί δεν το … μπορούν! 
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23.    ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ 

 
Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα 

και ξέχναγαν, πως βρίσκονται απλά σε έναν ξενώνα 
κι ο νοικοκύρης θα έρχονταν, να τους καταχερίσει 
κι όχι χαμογελώντας τους να τους… καλωσορίσει! 

 
Έκαναν όνειρα πολλά, σχέδια  επί χάρτου 

κάνοντας τις διανομές, ξένου σανού και … άρτου. 
κι έλεγαν, θα επιβάλουμε ετούτο και το άλλο 

κι όποιος μας αντιστέκεται, θα έχει και … ρεγάλο. 
 

Μαζί με το καλύβι του θα χάσει τη δουλειά του 
και θα ξεσπιτωθούν αυτός και όλα τα παιδιά του. 
και εμείς θα ‘μαστε κύριοι αυτού του αχυρώνα 

αφού διώξουμε γηγενείς  χωρίς άλλον … αγώνα. 
…………………………………………………. 

 
Μη σας θυμίζει τίποτε αυτή η παροιμία; 

κάποιους, που ήρθαν νιόφερτοι κι όμως δεν δίνουν μία; 
πώς ζει και πώς εργάζεται, τι τρώει  ο λαός; 

αν θα υπάρχει αύριο ή θα γίνει μπουχός; 
 

Αυτούς που μας τους έφεραν, σαν σύμβουλούς μας τάχα 
-μα αυτοί ενδιαφέρονται για τα … λεφτά μονάχα- 

τη Μέρκελ και το Δ.Ν.Τ. και άλλους απ΄ την Ευρώπη 
που ορέχτηκαν τη χώρα μας κι άρχισαν φαγοπότι; 

 
Αλλά η ώρα πέρασε, γύρισε ο νοικοκύρης 

και είδε, πως στο σπίτι του δεν ήτανε πια κύρης, 
κάποιοι τον υπονόμευαν κι ήθελαν να τον διώξουν  

μέσα στο ίδιο σπίτι του πολύ να τον … στριμώξουν! 
 

Λογάριαζαν ως φαίνεται, χωρίς τον ξενοδόχο 
σε ξένο σπίτι μπαίνοντας, χωρίς εντολοδόχο. 

Μα ο ξενοδόχος είναι εδώ, σε εγρήγορση και πάλι 
και η τιμωρία θε να  ‘ρθει  και θα  είναι και μεγάλη. 
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24.     ΕΛΛΑΔΑ  ΜΟΥ  ΣΤΑΣΟΥ ΟΡΘΗ 

 
Ήρθαν, σαν όρνια,  όργανα  

του Δου –Νου Του στη χώρα 
και απαιτούν το αίμα μας  
 πάραυτα, εδώ και τώρα! 

 
Θέλουν συντάξεις να κοπούν, 

 μισθοί  να πέσουν κάτω 
και του σπιτιού ο  

να πιάσει  μαύρο πάτο. 
 

Δεν λογαριάζουν το φτωχό, 
 το ορφανό, τη χήρα 

κι αλλάζουν απροκάλυπτα 
 της χώρας μας τη μοίρα. 

 
Βουλιάζουν οικονομικά 

 και ηθικά τον τόπο. 
Ζητούν  ν’ αλλάξουμε ζωή,  

να ζούμε μ΄ άλλο τρόπο.  
 

Καταρρακώνουν  λεβεντιά, 
 μπέσα και περηφάνια ,  
το  ελληνικό φιλότιμο,  

μας σπρώχνουν στην αφάνεια.  
 

Ξεχνούν την ιστορία μας,  
το ένδοξο παρελθόν μας, 

  τη συνδρομή και τις πρωτιές  
πασίγνωστων σοφών μας. 

 
Μα δεν τους παίρνει  να ξεχνούν,  

πως η Ελλάδα  πρώτη 
 όνομα  και    πολιτισμό  
έδωσε   στην Ευρώπη. 

 
Δημοκρατία, Ολυμπισμός 

 και η Φιλοσοφία 
λέξεις Ελλήνων γέννημα,  

 παγκόσμια σοφία! 
 

Σωκράτης, Πλάτων, Περικλής 
 έκτισαν «Παρθενώνες» 

μνημεία  κάλλους άπειρου 
 που έμειναν στους αιώνες. 
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 Αλέξανδρος ο Μακεδών   
 το «φως» του Ελληνισμού 

 σκόρπισε και εδίδαξε 
 «αρχές  Οικουμενισμού». 

 
Μια άλλη απαράγραπτη  

 δόξα της υφηλίου 
είν’ η  ελληνική λαλιά,   

γλώσσα του Ευαγγελίου, 
 

Που ‘δωσε νέα  αίσθηση 
  στη θεϊκή σοφία 

κι έγινε «κτήμα» των πιστών 
 και γνώση παγκοσμία. 

 
Μα ήρθαν χρόνοι δίσεκτοι 

 χρόνοι καταραμένοι 
και Συ Ελλάδα βρέθηκες  

 αιώνες σκλαβωμένη. 
 

Ορδές Βαρβάρων χίμηξαν 
 Σε σκλάβωσαν ως χώρα, 

κατάστρεψαν το «είναι» σου 
  σαν καλοκαιρινή μπόρα. 

 
Ήτανε θέλημα Θεού,  
σκληρή δοκιμασία, 

να υποστεί ο ελληνισμός, 
 από φυλή αγρία. 

 
Μα, όταν ήρθε το πλήρωμα  
της λύτρωσης του γένους, 

 Ελλάδα μου,  πάλι βρέθηκες 
 σε δρόμους δοξασμένους. 

 
Κι έδειξες αυταπάρνηση 

 σαν ήρθε η στιγμή 
 κι αγώνες έδωσες παντού  

με δόξα και τιμή. 
 

Πολέμησες για ιδανικά,  
για λευτεριά,  Πατρίδα, 

Άξια αντιμετώπισες  
την κάθε καταιγίδα.  
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Μα τώρα όλοι προσπαθούν, 
 να Σε αλώσουν πάλι,  
να  πέσεις οικονομικά,  

να ‘ρθεις σε μαύρο χάλι. 
 

Και, για ό,τι κι αν τους δίδαξες 
 και στο χρωστάνε όλοι, 

ανθρωπισμό δε δείχνουνε,  
φέρονται σα διαβόλοι. 

 
Ελλάδα μου στάσου ορθή,  

μη σκύβεις το κεφάλι, 
με τη βοήθεια του Θεού 

 και των παιδιών σου, πάλι, 
 

 Ό,τι  «κακό» σ΄ απασχολεί 
 θα γίνει παρελθόν 

και σύντομα  θα 'χεις ξανά  
ένα  ένδοξο παρόν!!  
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25.     ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ    ΒΡΕΙΤΕ   ΤΑ 

 
Κύριοι,  κύριοι Βουλευτές  
του έθνους μας πατέρες, 

φερθείτε ως αντιπρόσωποι 
 και όχι ως αστέρες. 

 
Χρόνια πολλά σας στήριξε  

ο ελληνικός Λαός, 
σας έδωσε αγάπη και στοργή,  

σα γνήσιος γονιός. 
 

Και χρόνια    … κυβερνήσατε   
  τη Χώρα   όπως - όπως, 

βλέποντας το συμφέρον σας, 
 - μόνο,-  ποικιλοτρόπως. 

 
Όλοι σας πορευτήκατε  

με «μπούσουλα» την ψήφο 
και τάξατε   και δώσατε 

 σε όσους είχαν … «ήχο»! 
  

Πάντα νομοθετούσατε    
μόνον  για τους  «μεγάλους» 

στον «Μαμωνά» που πίστεψαν 
 κι όχι για τους  άλλους, 

 
Τους άσημους  και τους φτωχούς 

 που ζούνε στην αφάνεια 
και που  έτυχε  να   έχουνε  

πολιτική  … ορφάνια. 
 

Αν είχες «μέσον» ισχυρό  
και μπάρμπα στην «Κορώνη» 
μπορούσες το  ακατόρθωτο,  

 και δίχως … «μαύρη  ζώνη». 
 

Μπορούσες  να διοριστείς,  
 χωρίς πολλά προσόντα. 

 Έφτανε να  ‘χεις συγγενή 
 πολιτικό με  «φόντα». 

 
  Μπήκανε  και σιτίζονταν  

χωρίς καμιά αξία 
«άχθος αρούρης» γίνανε 

  στα κρατικά ταμεία. 
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Όλοι  οι παρατρεχάμενοι 

 των βουλευτών οι κράχτες 
αυτοί που έβαζαν «πανό» 
 ακόμη και σε φράχτες! 

 
Σιγά – σιγά  μας έλειψε 

 η αξιοκρατία 
και όλοι οι ακατάλληλοι 

 πήρανε τα πρωτεία 
 

Γίνανε προϊστάμενοι, 
  πρόεδροι   και  τιτλούχοι 

στέλνοντας τους υπόλοιπους  
 για βρούβες στο… Βελούχι! 

 
Άλλαξε η Ελλάδα μας! 
 Κι  όχι προς το καλό, 

γιατί στραβά αρμενίζουμε  
και σε στραβό γιαλό 

 
Χάθηκε πια  το «άριστον»  

 και η φιλοκαλία  
Χάθηκε η αγάπη στη φυλή 

 και η φιλοπατρία. 
 

Γίνανε πια διεθνιστές   
πολιτικοί και άλλοι 

Με πίστη και ιδανικά  
 σα Γερμανοί,  σα Γάλλοι. 

 
Και δεν τους καίγεται καρφί 

 αν η Πατρίδα σβήνει 
και στην Ελλάδα,  Έλληνας 

 γνήσιος, αν θα μείνει. 
…………………………… 
Κύριοι – κύριοι Βουλευτές,  

 φτάνει,  δεν πάει άλλο 
Λαός και Χώρα βρίσκονται  

σε κίνδυνο μεγάλο. 
 

Διώξτε δαιμόνια καινά, 
 διαβόλους και αγγέλους 

Κάντε  σωστή κυβέρνηση.  
Βρείτε τα, επιτέλους! 
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26.   Η  ΦΡΑΟΥ  ΜΕΡΚΕΛ  ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ 

 
Δυο πόλεμοι ξεκίνησαν από τη Γερμανία, 

με ένα κόμπλεξ υπεροχής    και μεγαλομανία. 
Και σκόρπισαν τη συμφορά σε όλη την Ευρώπη 
«δωρίζοντας» το θάνατο σε γηρατειά και  νιότη. 

 
Αλλά, «άλλη  η βουλή των Γερμανών, άλλα ο Θεός κελεύει», 

γι’ αυτό και δεν ανέχεται λαούς να μακελεύει.  
Κι έτσι τιμώρησε πολύ  σκληρά τη Γερμανία, 

που ανέλαβε «έργο Θεού»    με   πλέρια  αλαζονεία. 
 

Οπλίζοντας δυναμικά το χέρι των συμμάχων, 
έδωσε τέλος στα δεινά,  ένοπλων και αμάχων. 

 Κι οι πόλεμοι σταμάτησαν. Ήρθε η ηρεμία 
για ήσυχη κι ειρηνική  ζωή  και  για δημιουργία. 

 
Κι όμως, για τρίτη πια φορά,  χτυπά η Γερμανία, 

ασύδοτα, απροκάλυπτα κάθε οικονομία. 
Χτυπά Λαούς. Χτυπά φτωχούς και κάθε Κοινωνία, 

που έτυχε να βρίσκεται σε όποια αδυναμία.   
 

Αλλά,  το τρις εξαμαρτείν,  «ουκ ανθρώπου σοφού». 
Εκτός κι αν πρόκειται για ον  όντος πολύ  κωφού. 
Κωφού σε συναισθήματα αγάπης κι ανθρωπιάς, 

του Εωσφόρου έρμαιο   και κάθε αποκοτιάς.  
 

Και είναι πολύ περίεργο  κι όντως προκλητικό, 
το ον αυτό,  το κάκιστο να είναι θηλυκό. 

Που, αντί για αγάπη και στοργή, να δείχνει στους Λαούς, 
με βια τους σπρώχνει αλύπητα, σε οικονομικούς γκρεμούς.   

 
Η φράου Μέρκελ, η γνωστή και μη εξαιρετέα,  

ανέλαβε ρόλο τιμωρού  για χρέη πληρωτέα. 
Χρέη,  που δήθεν έκαναν λαοί και κυβερνήσεις, 

που ‘χαν ροπή στην τεμπελιά  και άλλες … προτιμήσεις. 
 

Αλλά, η αλήθεια κρύβεται αλλού,  κανένας δεν γελιέται 
Την κρύβει η καγκελάριος, γι αυτό και δεν μιλιέται. 

Μέσα  στο D.N.A τηςένας Χίτλερ κοιμάται, 
ένα θεριό  ανήμερο, που όλο  και βρυχάται. 

 
Κι επιθυμία της κρυφή, να εκδικηθεί Λαούς, 

εκείνους που αντιστάθηκαν σε χαλεπούς καιρούς, 
στα   όνειρα για επιβολή της «άριας» φυλής, 
  να γίνει  απροκάλυπτα κυρίαρχος της Γης.  
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27.   ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ 
 

Όταν κινδύνευε η Πατρίδα, σε πολύ δύσκολους καιρούς,  
και κάλεσε όλα τα παιδιά της, να πολεμήσουν τους εχθρούς, 
Όλοι,   μικροί μα και μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, 

αφού καλούσε το καθήκον,  έτρεξαν πάνω  στη φωτιά. 
 

Και πολεμήσαν δίχως φόβο. Και δεν λογάριασαν ζωές, 
που, δυστυχώς, πολλές χαθήκαν,  σε άγριες βουνοκορφές. 
Και κάποιες, έμειναν κουφάρια, να σέρνονται εδώ κι εκεί, 

αφού στις μάχες της Πατρίδας, έχασαν μέλη κι ακοή. 
 

Τότε, που, όλες οι θυσίες,    ακόμα  ήταν πολύ νωπές, 
ευγνωμονούσα η Πατρίδα έδωσε κάποιες παροχές. 

Ήταν το τίμημα θυσίας σε όσους πολέμησαν γι’  αυτή, 
για να μπορέσουνε, να ζήσουν μ’ αξιοπρέπεια και τιμή. 

 
Αλλά, περάσανε τα χρόνια και ξεχαστήκαν όλα αυτά 

θυσίες, αίματα, αγώνες, για ανώτερα ιδανικά. 
Ξεχάστηκαν κι  έριξαν στη λήθη,  το χρέος στους αγωνιστές, 
όλοι οι αρμόδιοι της χώρας, σαν δόλιοι,  άκαρδοι  πιστωτές. 

 
Τι να συμβαίνει άραγε;  Ξεχάστηκε το χρέος; 

Το χρέος στους αγωνιστές,  που οφείλει κάθε νέος, 
κάθε   πολίτης έντιμος, που αγαπά  τη Χώρα 

που πρέπει να  αγωνιστεί,   πάλι,  αν έρθει η ώρα; 
 

Μα, αν το χρέος ξεχαστεί και όλα τα ιδανικά 
Και ζουν οι νέοι   σήμερα μ’ αλλότρια … δανεικά, 

Ποιος είναι’ αυτός,  που θα ριχτεί στη μάχη εκεί ξανά  
για της Πατρίδας την τιμή στους λόγγους, στα βουνά; 
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28.  Ο ΝΕΟΣ ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 
 

Κάποιοι αποφασίσανε.   Νέα Τάξη Πραγμάτων 
κι ας έχει κόστος  στους Λαούς και ποταμούς αιμάτων. 
Αρκεί,   να ‘χουν τον έλεγχο, αυτοί και κανείς άλλος 

Κινέζος, Αμερικανός, Αφρικανός ή Γάλλος. 
   

 Είναι γνωστοί σαν G8. Οι πλέον δυνατοί, 
της υφηλίου οι ταγοί, οι μέγιστοι κολοσσοί. 

  Ρυθμίζουν αβασάνιστα  τις τύχες του κοσμάκη, 
και δεν τους νοιάζει,  πώς θα ζει με μέλι ή φαρμάκι.  

 
Λες κι έχουν πάρει εντολή απ’ όλους τους Λαούς, 

να κυβερνήσουνε τη Γη,  σα να ‘χουνε λαγούς 
κι όχι ανθρώπινες  ψυχές,  παιδιά, γυναίκες άνδρες 

που ‘χουν ανάγκες στη ζωή  και δεν ζούνε σε… μάνδρες. 
 

Έχουνε δώσει εντολές σε κάποια golden Boys, 
να εκπονήσουν πρόγραμμα, εκχύλισμα αλόης 
να πίνει όλος ο Λαός, να ζει με τρεις κι εξήντα 

και σύνταξη να παίρνει πια μετά τα… εβδομήντα. 
 

Και τούτο, γιατί ένιωσαν, πως χάνουν  το παιχνίδι. 
και οι φτωχοί έχουνε πια και αυτοί κάθε στολίδι 
κάνουν  υποφερτή ζωή, δεν ζούνε στη σκλαβιά 

έχουνε  τ’ απαραίτητα μεγάλοι και παιδιά. 
 

Κι έτσι δώσανε εντολή,  να ανοίξει του Αιόλου, 
ο ασκός μ’ όλα τα κακά του φίλου τους διαβόλου. 
Κι αρχίσανε  περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, 

πόλεμους σε φτωχούς λαούς κι άλλες … αναταράξεις. 
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29.  ΠΟΥ ΜΑΣ  ΠΑΝΕ; 

 
Θεέ μου, πώς κατάντησαν 

 τη δόλια μας Ελλάδα; 
της λήστεψαν τα πλούτη της, 

 την κάθε της ικμάδα. 
 

Για να ‘χουμε ανάπτυξη,  
 έστελναν ντιρεκτίβες 

απ’ την Ευρώπη, αλλά ρωτώ:  
- Ανάπτυξη,  πού είδες; 

 
Προώθησαν προγράμματα 
 για όλους τους γεωργούς 
Πέτυχαν  το ακατόρθωτο. 
 Τους έκαμαν … αργούς. 

 
Χωρίς  κόπο διέλυσαν 

 και τη βιομηχανία 
Κι οι πρώην εργαζόμενοι  

είναι σε αμηχανία! 
 

Γιατί, δεν βρίσκουν πια δουλειά,  
 δεν έχουνε να φάνε 

Αφού το μεροκάματο  
μάταια αναζητάνε. 

 
Κλείσαν τα εργοστάσια,  
τα πήγαν σ’ άλλες  χώρες 

Κι οι εργαζόμενοι περνούν 
  κακοτοπιές και μπόρες. 

 
Χρεώσανε με δάνεια 
 και το φτωχό εργάτη 

Κι αφού δεν βρίσκει πια δουλειά, 
 τον λένε ακαμάτη. 

 
Οι τράπεζες αρχίσανε  

κι απομυζούν  κοσμάκη 
Και φτάσαμε στο έσχατο.  

Λεν το ψωμί, ψωμάκι. 
 

Για δήθεν χρέη, δανεικά, 
 γίνονται κατασχέσεις 
σε κτήματα και κινητά  

και ό,τι άλλο κι αν έχεις. 
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Σπίτια και αυτοκίνητα  
 «βγαίνουνε στο σφυρί», 

πέφτουν σε χέρια πλούσιων,  
τα παίρνουν οι ισχυροί. 

 
Δεν έμεινε πια Έλληνας,  

 να μην αναρωτιέται. 
-Σε τούτον τον κατήφορο, 
  η Ελλάδα πώς κρατιέται; 

 
Κι οι κυβερνώντες, οι ταγοί  
δεν βλέπουν πού μας πάνε; 

Σε αφανισμό της χώρας μας.  
 Εκεί κατρακυλάμε! 

 
Καιρός πια,  να ορθώσουνε 

 ανάστημα οι ταγοί μας 
Να μείνουν ΕΛΛΗΝΕΣ σωστοί, 

  να γίνουν αρχηγοί μας 
 

Για μια Ελλάδα άξια, 
 περήφανη κι ακμαία, 

που ο κόσμος θα τη σέβεται .  
Για μια Ελλάδα Νέα! 
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30.   ΠΟΤΕ   ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ; 
 

Χρόνους πολλούς υπόσχονται, 
 όλοι οι πολιτικοί μας, 
πάταξη φοροδιαφυγής, 
  βέλτιστη τη ζωή μας.  

 
Αλλά, φάσκουν και αντιφάσκουνε, 

 γιατί ψηφίζουν νόμους 
οι ίδιοι,  και μας κάνουνε 
 όλους μας παρανόμους.  

 
Στους νόμους, που ψηφίζονται  

δικλείδες πάντα υπάρχουν 
  οι νομικοί μας απ’ αυτές,  

 δουλειές με φούντες να ’χουν. 
  

 Μα και σ’ όλα τα  ΜΜΕ,   
έντυπα , τηλεοράσεις 

  οι λογιστές  προτρέπουνε, 
 έσοδα να μην χάσεις.  

 
Τον φόρο που αναλογεί,  

 ποτέ μην τον πληρώσεις(!) 
Σου λεν, πως πάντα υπάρχουνε 

 τρόποι  να τον μειώσεις. 
 

Και πράγματι, σου βρίσκουνε 
 «παράθυρα» του νόμου. 

Κι  οι ζάπλουτοι  πληρώνουνε 
 φόρους φτωχού … ατόμου! 

 
Κι αν πρόστιμο σου βάλανε, 

 μεγάλο να  πληρώσεις, 
για την παρανομία σου,  

μην δίνεις ούτε …   δόσεις! 
 

Αν, φυσικά, είσαι «τρανός»  
με μπάρμπα στην Κορώνη 

κι είσαι απ’ αυτούς που πάντοτε 
 τίποτε δεν πληρώνει. 

 
Κι αναρωτιέται ο φτωχός, 

 και   τίμιος πολίτης   
Γιατί,  πάντοτε να είμαι εγώ 

 ο μόνος καταλύτης; 
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Kαι στην οικονομία μας  

να είμαι πάντα  θύμα 
και να πληρώνω τα «άπλυτα», 

  τάχα, δεν είναι κρίμα;  
 

Γιατί, παντού και πάντοτε  
 ψάχνει η εφορεία 

και βρίσκει στη φτωχολογιά 
 παράνομη «ευφορία»; 

 
Και οι μεγαλοσχήμονες  
σαν τα μεγάλα ψάρια, 

ξεφεύγουν απ’ τα δίχτυα της  
 δίχως πολλά … παζάρια; 

 
Ως φαίνεται,   για τους φτωχούς 

  είναι η … Εφορία. 
 Οι έχοντες και κατέχοντες   
  ζούνε στην … Εσπερία, 

 
Και δεν τους νοιάζει,  αν ο Λαός 

 κι η χώρα μας βουλιάζει. 
Αυτοί  ζούνε στον κόσμο τους 

 και τίποτε δεν αλλάζει.  
 

Αλλά ως πότε φίλοι μου, 
 Έλληνες Πατριώτες 

για την Ελλάδα θα μοχθούν 
 σαν καλοί στρατιώτες, 

 
Μόνο οι φτωχοί και τίμιοι 
 που  ζουν σ’ αυτή τη χώρα 

και βρίσκονται απέναντι  
σε κάθε κακό και μπόρα; 

 
Πότε επιτέλους  για όλους μας 

 θα υπάρχει ισονομία 
κι όλοι  θα αποφεύγουνε 

 κάθε παρανομία; 
 

Πότε θα αγαπήσουμε 
 τη χώρα, την Ελλάδα  

και όλοι  θα δίνουμε γι αυτήν  
την κάθε μας ικμάδα; 
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31.      Η    ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ   ΕΥΘΙΞΙΑ 

 
Ενόχλησαν τους Γερμανούς, 

 τη Μέρκελ  τη μεγάλη 
τα σχόλια που έγιναν, 

 λεν, στην Ελλάδα, πάλι. 
 

Λες και στο χάλι που έχουμε, 
 ισχυρίζονται,  ως χώρα,   

την έφεραν τα  … “φιλικά” 
 της φράου  Μέρκελ  δώρα!  

 
Θίχτηκε  το φιλότιμο 

 και ο ανθρωπισμός τους. 
  Μάλλον, όμως, εγώ θαρρώ, 

 μόνον  ο εγωισμός τους.  
 

Γιατί,  πιστεύουν,  πως αυτοί,  
στον κόσμο άλλος κανένας, 

 έχουν τα δίκια πάντοτε   
 και ξένος,  ούτε …  ένας! 

  
Αυτοί μπορούν να βρίζουνε, 

 να κάνουνε πολέμους, 
σκορπώντας φρίκη τρομερή,   

και   συμφοράς ανέμους. 
 

Αθώους, γυναικόπαιδα  
φτωχό κοσμάκη, χίλιους 

τους  αφαιρούν τον ουρανό,  
τα άστρα και τους ήλιους. 

 
Πού ήταν η ευθιξία τους 

και η ευαισθησία, 
όταν δικά τους ΜΜΕ   

δείχναν  … «φιλοκαλία» (!) 
 

Και τόσο απροκάλυπτα 
τη χώρα μας λοιδορούσαν  

και όσια και ιερά 
άσεμνα δυσφημούσαν; 

 
Μνημεία διαχρονικά 

κληρονομιά του Κόσμου, 
χωρίς αιδώ, προσβλήθηκαν 
με σχόλια … υποκόσμου. 



133 
 

 
 
 

Ο Παρθενώνας ο ιερός, 
της Μήλου η Αφροδίτη, 

βορά αγρίων έγιναν  
του  καθενός … αλήτη. 

 
Ας σταματήσουνε λοιπόν,  

με δάκρια κροκοδείλια, 
να κάνουν τους ευαίσθητους 

και να μιλούν τα χείλια. 
 

Κι ας δείξουνε αισθήματα  
πραγματικά και …  φίλια. 
Και ας μιλήσει η καρδιά  
κι όχι μόνον τα χείλια..  

 
 
 
 

32.    ΓΙΑΤΙ    ΤΗΝ   ΕΛΛΑΔΑ  ΜΑΣ; 
 

Κάποιοι,   κενοί  εγκέφαλοι   
με αίσθημα ουδέν, 

τον κόσμο αποφάσισαν, 
να στείλουν στο … μηδέν. 

 
  Βρίσκουνε τρόπους χίλιους δυο, 

τούτο να το πετύχουν. 
Και παρακάμπτουν παρευθύς  

ό,τι    εμπόδια τύχουν. 
 

Βάφτισαν κρίση θεσμική 
την όποια ανημποριά τους.  
Δεν λογαριάσανε σταλιά 

ούτε καν τα  … παιδιά τους. 
  

Και σαν πειραματόζωα 
στέλνουν λαούς και κράτη, 

να ζουν στην εξαθλίωση 
χωρίς … ψωμί κι αλάτι. 

 
Και χάνονται σήμερα ψυχές, 

κλείνουν επιχειρήσεις, 
και  άλλοι  ξενιτεύονται.      

Κι όλοι, λόγω της κρίσης. 
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Της κρίσης που μας έφερε  
και  στη δική μας χώρα, 

μια «τρόικα» που κάλεσε, 
κάποιος …  εδώ και τώρα. 

 
Την όμορφη Ελλάδα μας 

ήθελε, λέει, να σώσει  
και  από την καταστροφή 

δήθεν να τη γλιτώσει. 
 

  Πράγματι  δε, επέτυχε 
μ’  ένα γοργό ρυθμό, 

να φέρει την Ελλάδα μας 
μπρος σε βαθύ γκρεμό.  

 
Κι όχι μόνο δεν έσωσε 
απ’ την καταστροφή 

αλλά  στους ξένους μίλησε  
γι’  αυτήν … με  αποστροφή. 

 
Λένε,  πως  ήταν σχέδιο, 

τον Κόσμο για ν’ αλλάξουν, 
πρώτα στη χώρα μας να ‘ρθουν 

δόλια,  να … τη  ρημάξουν. 
 

Γιατί, ω! «φίλοι» των Λαών 
του Κόσμου, εσείς Μεγάλοι, 

στέλνετε την Ελλάδα μας 
εκεί  …  που δεν παν άλλοι; 
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33.   ΕΥΡΩΠΗ  S.O.S.  !!! 
 

Αφού τα κατεστημένα έχουν πια ανατραπεί, 
-για να φέρουν καλές μέρες και σε όλους προκοπή;- 

 έχουν αναλάβει πόστα και ηγετικά ηνία, 
μια Γαλλίδα ματμαζέλ  και μια φράου   με … μανία.  

 
Η Κριστίν Λαγκάρντ  η «ωραία» και  η Μέρκελ,  η Αγγέλα 

βάλθηκαν  ν’ απομυζήσουν την Ελλάδα, σαν τη βδέλλα, 
και την Κύπρο να ρημάξουν, κάθε ομορφιά  που έχει 

και το Νότο της Ευρώπης   δοκιμάζουν,   αν … αντέχει. 
 

Αυτές φαίνεται,  θα φέρουν τη  «Νέα  Τάξη  Πραγμάτων», 
δίχως καν να συναινούν οι Λαοί,  όλων   των …  δογμάτων.    

Με μέτρα   οικονομικά   και πολλές φορολογίες, 
γονατίζουν τους λαούς και δεν λεν δικαιολογίες. 

 
Λένε, πως χρεοκοπήσαν  τα συστήματα χωρών 

κι είναι δέον κι είναι πρέπον και μηνύματα καιρών, 
να απαλλαγούν  οι πάντες   απ’ τα «πρόσθετα τα βάρη», 
ειδάλλως κάποια «τρόικα»  θα  ‘ρθει να τους τα πάρει. 

 
Μα δεν λένε, πως κερδίζουν και σε βάρος των λαών, 

οι χώρες και το «δίδυμο» των δυο κυριών. 
 Και,  πως υστερόβουλα  θέλουν και με μανία, 
να γίνει η Ευρώπη μας,  όλη μια …  Γερμανία! 

 
Είναι καιρός πια οι Λαοί και  κρίσιμη η ώρα, 

να σταματήσουν πάραυτα,  να κάνουν τέτοια δώρα 
στην περιβόητη,  αλί,   «Νέα Τάξη Πραγμάτων», 

που θέλει την Ελλάδα μας ως  χώρα  …  απορριμμάτων! 
 

Που  θέλει όλους τους Λαούς,  να σκύβουν το κεφάλι 
και να ‘χουν οικονομικό  κακό και μαύρο …  χάλι. 

Να ζουν με τα κελεύσματα και τις βουλές των   άλλων, 
 των  golden boys, της G 8  και όλων των Μεγάλων!  

 
Και οι ταγοί τους,  ας αρθούν στο ύψος των στιγμών. 

Δεν είναι ώρα ανοχής και … αναστεναγμών. 
Είν’ ώρα να υψώσουνε «στεντόρεια» φωνή   

Κι η λύτρωση που λαχταρούν καιρός πια να φανεί. 
  

Και για να  σώσουν τους Λαούς από το μαρασμό 
και από πολλούς κατατρεγμούς χωρίς …  τελειωμό, 

ας στείλουν στον αγύριστο κι ακόμη παραπέρα 
όσους κακά απεργάζονται κι όσους πήραν … αέρα. 
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34.   ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ; 
 

Τι είναι η πολιτική; Ποιος θα μου εξηγήσει; 
Και στα στενά σοκάκια της, ποιος θα με ξεναγήσει; 

Γιατί,  εγώ έχω κοινό νου και δεν καταλαβαίνω, 
πολιτικά  προγράμματα, και με την άγνοια μένω! 

 
Και ποιοι είναι οι πολιτικοί,  που την υπηρετούνε 

και όλοι αλτρουιστικά τάχατες προσπαθούνε, 
τον τόπο αυτό να σώσουνε απ’ τα  πολλά δεινά 

και να τον οδηγήσουνε στην πρόοδο ξανά; 
 

Χρόνια και χρόνια ακούγονται οι ίδιες υποσχέσεις, 
απ’ όλους τους πολιτικούς που ’χουν διάφορες θέσεις 

δήθεν, αλλά πασχίζουνε για τον «κοινό σκοπό». 
Πώς θα παραμυθιάσουνε το δόλιο το Λαό.  

 
Όλοι τους τάζουν εύκολα λαγούς με πετραχήλια 

Κι όλα, τους είναι μπορετά στα λόγια και στα χείλια 
Αλλά στην πράξη; Υπηρετούν  προσωπικό   συμφέρον   

και  μόνον γι’ αυτό δείχνουνε  πολύ  ενδιαφέρον. 
 

Υπήρξανε πολιτικοί,  που πέθαναν στην ψάθα 
Κι άλλοι που υπηρέτησαν το Μαμωνά μονάχα. 

Οι πρώτοι μάχες δώσανε για ιδεολογίες 
Κι οι δεύτεροι πλουτίσανε χωρίς δικαιολογίες. 

 
Άραγε, με ποιο κριτήριο πρέπει ο Λαός να κρίνει 

  εμπιστευόμενος αυτούς, το μέλλον  του  να  αφήνει,  
  ατομικό και των παιδιών  για μια τετραετία, 

ελπίζοντας να μην  συμβούν  δεινά  δίχως    αιτία; 
 

Και θα ‘ρθει κάποτε καιρός που η πολιτική  
Θα έχει διαφάνεια θα είναι ιδανική; 

Που θα φροντίζει για καλό όλων των πολιτών 
Κι όχι των ημετέρων και των «διπλωματών»! 
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35.  ΧΑΜΕΝΑ  Ή  ΣΚΟΤΩΜΕΝΑ  ΟΝΕΙΡΑ; 
 

Δικαίωμα  κάθε γονιού και όνειρο   μαζί, 
στο μέλλον το βλαστάρι του, καλλίτερα να ζει. 

Και όνειρα κάνουν και οι δυο και για το μέλλον σχέδια. 
Να ‘χουν πιο εύκολη ζωή, χωρίς πολλή …προπαίδεια. 

 
Τα όνειρα είναι θεμιτά σε όλους και για όλα 

αλλά, δεν επιτρέπεται να μπουν σε … καραμπόλα. 
Όνειρα, προγραμματισμοί, σπουδές να γίνουν στάχτη, 

γιατί κάποιος το θέλησε, μεγάλος, που είχε άχτι.  
 

Όνειρα υποσχέθηκε στα πάντα και στους πάντες 
και χαρισάμενη ζωή και σε γυναίκες κι άντρες. 

Το μυστικό;  (είπε) Η εκπαίδευση! Πάτε σπουδάστε όλοι 
άριστοι, μεσοβέζικοι, καλοί – κακοί … διαβόλοι. 

  
Για τούτο,  διπλασίασε τους εισακτέους στα Α. Ε. Ι. 

κι  όνειρα καλλιέργησε για μια καλλίτερη ζωή. 
Έτσι διπλάσιοι έγιναν γιατροί και δικηγόροι 

μηχανικοί,  καθηγητές κι άλλοι … τηβεννοφόροι. 
 

Λες και τους θέλαμε διπλούς,  όλους τους παραπάνω 
κι εγώ καλλίτερη ζωή θα ‘χα απ’ αυτή που κάνω. 

Λες και δεν μας χρειάζονται  οι εργάτες κι οι αγρότες 
και τα  άλλα επαγγέλματα που θέλουν κασμά και μπότες. 

 
Στα δεύτερα επαγγέλματα δεν πάνε πια οι νέοι 

Και όλοι θέλουν να γενούν μόνον … «καπετανέοι»! 
Να ζούνε τριφηλή ζωή, χωρίς μεγάλο κόπο 

Ας είναι και με δανεικά κι αυτά με κάθε τρόπο. 
 

Και ιδού τα αποτελέσματα. Μόνο σε λίγα χρόνια, 
γέροι και νέοι ζούνε πια όλοι στην καταφρόνια. 
Οι πρώτοι τις συντάξεις τους τις είδαν να πετάνε 

κι οι νέοι αναγκάζονται   σ’ άλλους τόπους να πάνε. 
 

Για μια καλλίτερη ζωή πάνε στην ξενιτιά  
Γιατί,  δεν βρίσκουνε δουλειά, στη χώρα τώρα πια. 

Δεν έχουνε πια όνειρα, να ζήσουν στην Ελλάδα 
αφού δεν τους προσφέρει αυτή ούτε μια … φασολάδα. 

 
Και φεύγουνε μηχανικοί, γιατροί και τόσοι άλλοι 

που,  ενώ ζούνε  στην ξενιτιά, γίνονται πιο μεγάλοι. 
Προκόβουν, προοδεύουνε, πάνε καλά σε όλα 

Και δεν έχουν πρόβλημα, τι … βράζει η κατσαρόλα: 
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Αλλά φίλοι μου, πέστε μου, αυτή είναι η Ελλάδα; 
και δεν της έμεινε καμιά, ούτε ίχνος, ικμάδα; 

Όνειρα δεν υπάρχουν πια στην άλκιμη νεολαία; 
Γιατί, τα σκότωσαν κι αυτά  με δεδομένα  νέα; 

 
Όνειρα  και ιδανικά  κάποιοι «νωθροί»  τα κλέβουν 

Αλλά,  υπάκουοι και πιστοί οι νέοι  να  ‘ναι  γυρεύουν. 
Να μην έχουν πια όνειρα,  αφού τα ‘χουν σκοτώσει. 

  Να λένε  και ευχαριστώ,  γιατί τους έχουν … σώσει! 
 

Όμως με ποία λογική μπορεί ο νιος να ζήσει, 
όταν δεν έχει όνειρο, το  πώς θα ευτυχήσει; 

Όταν χάσει τα όνειρα ή τα σκοτώσουν άλλοι 
Με ποια ελπίδα πια να ζει, να βγει   στη βιοπάλη; 

 
 

36.  ΜΗ ΦΕΥΓΕΤΕ  ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 
 

Μη φεύγετε Ελληνόπουλα  
και σε άλλους τόπους πάτε. 

Τα όνειρα που κάνατε 
 ποτέ μην τα ξεχνάτε. 

 
Άπονα μην αφήνετε 

 γονιούς, αδέλφια, φίλους 
   εκείνους που αγαπήσατε 

 και θέλετε ασπίλους. 
 

Μη φεύγετε Ελληνόπουλα 
 για μια πατρίδα ξένη 
Η ξενιτιά είναι βαριά  

κι αλί σε αυτόν που   μένει. 
 

Είναι όμορφη η Πατρίδα μας 
 και δεν υπάρχει άλλη 

με τέτοιας φύσης  ομορφιά 
  και τα δικά της κάλλη. 

 
Μη φεύγετε Ελληνόπουλα, 

 μείνετε εδώ στη χώρα. 
Αν φύγετε ξένοι θα ‘ρθουν 
 και θα ξεσπάσει «μπόρα». 

 
Οι  ξένοι  καιροφυλακτούν 
 τον τόπο μας να πάρουν. 

Κι είναι καιρός που – δυστυχώς-  
αυτοί μας πατρονάρουν.  
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Μη φεύγετε Ελληνόπουλα 

Μείνετε, αγωνιστείτε 
 Τη χώρα μας να σώσουμε. 
Σ’ αυτόν τον κόπο μπείτε. 

 
 
 

 
37.     ΑΝ … 

 
Πώς θα ‘ταν άραγε η Ελλάς, 

 μια υπόθεση κάνω 
 Θα  ‘χαμε ό,τι έχουμε 

 ή κάτι  παραπάνω; 
 

Αν δεν μας κυβερνούσανε 
 κούφιοι πολιτικοί, 

  που   νοιάζονται για πάρτη τους 
και μόνον … μέχρι  εκεί; 

 
Α.Π.  

 
 
 
 
 

38.   ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ  Η  ΕΛΛΑΔΑ ! 
 

P.I.G.S.*   σημαίνει γουρουνάκια  
κι είναι από τα αρχικά 

των κρατών  της Μεσογείου, 
που είναι προβληματικά. 

 
Έτσι βάφτισαν οι «Μεγάλοι», 
κάποιες  χώρες της Ευρώπης, 

για  δήθεν ατασθαλίες. 
Φίλοι μου, ω τι φαυλότης! 

 
Κι έτσι η Πορτογαλία (Ρ), 
Ιταλία (Ι) και Ελλάδα (G) 

με την    Ισπανία  (S) αντάμα, 
προχωρούν στο μέγα θάμα. 
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Προσπαθούν,  να αποπληρώσουν 

δανεικά  και πανωτόκια, 
δίνοντας τους για ρεγάλο,  

εξουσίας  … «πρωτοτόκια»! 
 

Ποιος να το ‘λεγε,  στ’ αλήθεια 
 πως τούτη την άσχημη  ώρα,  

  θα βαφτίζανε γουρούνα 
 την πανέμορφή μας χώρα! 

 
Και θα σπρώχνανε με βία, 

με προγράμματα και λύσεις, 
το Λαό στην καταφρόνια 

και στις  βίαιες   απολύσεις!  
 

Αλλά, φάνηκε πως όλοι, 
δανειστές κι άλλοι σωτήρες, 
δόλο είχαν στο μυαλό τους 

κι ήταν όλοι ολετήρες. 
 

Τα  προγράμματά τους ήταν 
για τον κάδο των αχρήστων 
Και ,  αντί καλό μας έκαναν 
χώρα   …  υποαναπτύκτων!  

 
Και, δυστύχημα μέγα είναι 

Ότι, πρώτη  η Ελλάδα, 
ως  πειραματόζωο,   

έφαγε όλη την … κατσάδα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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39.  ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Κάποτε οι ισχυροί  βρίσκαν μια δικαιολογία 
και τον πόλεμο αρχίζαν, χωρίς δεύτερη αιτία. 

Κατακτούσαν τους Λαούς και τις χώρες τους, συνήθως, 
με κανόνια και με  όπλα,    δίχως  λύπηση και   ήθος.  

 
Σπέρναν το θανατικό, τη μιζέρια και τη φτώχια. 

Λήστευαν περιουσίες, μοναστήρια και … μετόχια. 
Και η βία που επιβάλαν στην κατακτημένη χώρα, 
έφερνε τόσα κακά,  που δεν φέρνει ούτε η … ώρα. 

 
Τώρα,  αλλάξανε τα χρόνια  και με «όπλα» ειρηνικά 
κατακτούν τις  μικρές χώρες, μόνον …  οικονομικά. 
Τις βουλιάζουνε στα χρέη με ρουσφέτια,  δανεικά, 
με άνομες δοσοληψίες και τερτίπια … «παστρικά».    

 
Με όλα αυτά τα  δεδομένα, τώρα,   με … υπολογιστές, 

οι μεγάλοι της Ευρώπης  φέρονται ωσεί … ληστές. 
Κι όλες τις οικονομίες, όλων των μικρών λαών, 

τις τακτοποιούν στο χώρο και στην τάξη των φτωχών.   
 

Απειλούν και φοβερίζουν,  με τεράστια, δαμόκλειο σπάθη, 
«κούρεμα» μισθών και φτώχια κι όλων των  λογιών τα πάθη(!)  

αν,  στις άνομες ορέξεις  φρόνιμα δεν υποκύψουν. 
Και … λαούς  που ’χουνε χρέη,  σα λεμόνια θα τους στύψουν!  

 
Ω Ευρώπη, των μεγάλων,  ω Ευρώπη των λαών 

Πού ‘ναι η αλληλεγγύη;  Κι  η συμπάθεια των φτωχών; 
Γιατί  όλοι υπακούτε στον πανούργο Μαμωνά; 
Πότε θα ενστερνιστείτε τον ανθρωπισμό ξανά;      
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40.     ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΘΕΟΥ 

 
Γίνε Άνθρωπος, άνθρωπε, 

με «Α» κεφαλαίο 
και μην ξεχνάς πως γρήγορα, 

θα σου ‘ρθει  το  μοιραίο. 
 

Εσύ είσαι πλάσμα του Θεού 
κι όχι Θεός ο ίδιος, 

και κάποτε θε να χαθείς, 
όπως στη Δύση ο ήλιος. 

 
Γίνε Άνθρωπος, άνθρωπε 

και δείξε λίγη αγάπη, 
σε κάθε σου  συνάνθρωπο 
σ’ όλης της γης τα πλάτη. 

 
Δώσε αγάπη στο φτωχό, 

χαρά στον πονεμένο 
ελπίδα στον ανήμπορο, 
και στο δυστυχισμένο. 

 
Δεν βλέπεις τα μηνύματα, 

που στέλνει ο Θεός; 
Σύνελθε, λέει, ο Πάνσοφος 

και γίνε πιο σωστός. 
 

Σεισμοί, ραδιενέργεια, 
πλημμύρες και τσουνάμια 

σου  καταστρέφουνε, χωριά, 
πόλεις,  βουνά,  ποτάμια. 

 
Three Mile Island  και άλλα 

Τσέρνομπιλ μα και Φουκουσίμα, 
μηνύματα  Θεού μεγάλα, 

όπως κι αυτό της Χιροσίμα ! 
 

Θα ‘ρθει  καιρός, δεν θα μπορείς, 
τροφή να βρεις για σένα, 

γιατί  όλα τα «καλά» της γης 
Θα είναι μολυσμένα. 

 
Το Θείο θέλημα  μεγάλο 

Να είναι ο «κόσμος» Του σωστός. 
Αμόλυντη να μένει η φύση 

Κι ο άνθρωπος να  ‘ναι  αγνός. 
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Αυτό  το μήνυμα  ας γίνει 
μπούσουλας για όλους τους ταγούς. 

Κι ας οδηγούν  με σωφροσύνη 
Όλου του κόσμου τους λαούς. 

 
Πόλεμοι και συμφέροντα 
Ας μείνουνε στην μπάντα 

Κι ο άνθρωπος θα ξαναβρεί 
 «Παράδεισο»  για πάντα.           

 Α.Π. 2011 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 

1.      28η     ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
 

Ο «Άξονας» πεθύμησε να πάρει την Ελλάδα., 
  μήνυσε δε στους Ιταλούς, μέσα σε μια βδομάδα, 
να μπούνε στην Αθήνα μας και στη Θεσσαλονίκη 

  σκορπίζοντας στη χώρα μας τον  θάνατο, τη  φρίκη! 
 

Κι  ο Γκράτσι  τα χαράματα  28  Οκτωβρίου, 
 ζήτησε απ’ την Ελλάδα μας ενόψει μαρτυρίου- 

ελεύθερη διάβαση  όλων των στρατευμάτων  
«φρατέλων», κοκκορόφτερωνι άλλων τινών … ταγμάτων.  

 
ΟΧΙ  του βροντοφώναξε ο Έλλην πρωθυπουργός. 

Δεν θα περάσει  ο φασισμός, κι  ο ιταλικός  στρατός.  
Εδώ στη χώρα αυτή που έκτισε Παρθενώνες 

οι Έλληνες τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ τιμούνε στους αιώνες. 
 

Πόλεμος τότε, ούρλιαξε ο  Γκράτσι  ιταμά 
Σε τρεις ώρες θα πλήξουμε σύνορα, Γιάννενα. 

Ναι, πόλεμος! Και μη θαρρείς, πως θα σας φοβηθούμε 
Μάθε για την Πατρίδα μας, πως πάντα πολεμούμε. 

 
Κι ο πόλεμος ξεκίνησε στης Πίνδου τα βουνά 

Με τον «τσολιά»  να πολεμά για την τιμή ξανά. 
Με ατσάλινη τη θέληση φωνάζοντας «αέρα» 

Ντροπιάζοντας τους Ιταλούς στην Αλβανία … πέρα. 
Α. Π.  26-8-2011 
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2    ΣΤΟΝ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΛΑΓΑΚΗ 
 

Με της νιότης τη φλόγα στην καρδιά,  στην ψυχή, 
η Πατρίδα όταν ήταν σε βαριά κατοχή, 

ξεκινούσες μονάχος, μα με πίστη κι αγάπη, 
για μια λεύτερη Ελλάδα κι ήρθες ως  τη Βαγδάτη. 

 
Με πολλά παλικάρια,  που ‘χαν λεύτερο πνεύμα, 

δώσατε άπειρες μάχες και ποτάμια το αίμα 
στην Ασία, στα νησιά μας μα και στην Αφρική, 

για να δει η Οικουμένη, ότι  η Ελλάδα είναι εκεί. 
 

Στο Ελ Αλαμέιν και στο Ρίμινι πέρα 
βροντοφωνάξατε ξανά το θρυλικό ΑΕΡΑ. 

Και οι δάφνες της δόξας στεφανώσανε εσένα, 
πολεμώντας για Ελλάδα στ΄ αφιλόξενα ξένα. 

 
Κι όταν πάλι ξανάρθε λευτεριά στην Ελλάδα, 
και κακή μοίρα υψώνει της διχόνοιας τη δάδα, 

το καθήκον σε βρίσκει  στρατιώτη ξανά 
σε αγώνες και μάχες πάνω εκεί στα βουνά. 

 
Μα το βόλι της μοίρας που σε βρήκε στη μάχη 

δεν  σου το ‘ριξε ξένος εκεί πάνω στη ράχη 
ήταν Έλληνας, νέος πλανημένος στ’ αλήθεια, 

που’ χε πίστη σε άλλα «δημοκρατικά» παραμύθια. 
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3. ΓΙΑΤΙ  ΝΑ  ΕΙΣΑΙ  ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ; 

 
«Ο συ μισείς 

 ετέρω μη ποιήσεις»! 
Ξάστερη, ασυννέφιαστη 
 ζωή, αν θες να ζήσεις.   

 
Είναι ο κανόνας ο χρυσός, 

  νόμος ιδανικός, 
σοφία   διαχρονική,    

  που κήρυξε ο Χριστός.    
 

Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι, 
που τον συνάνθρωπό τους 

τον υποβλέπουν και θεωρούν  
πολύ κατώτερό τους. 

 
Αν είσαι μαύρος ή λευκός 

Αφρικανός, Κινέζος,  
σε κοινωνία  αλλοδαπών 

απλά είσαι  … «Κογκολέζος»! 
 

Αλλογενής,  αλλόθρησκος,  
Αδύναμος, σακάτης, 

δεν κάνεις για αφεντικό. 
Μόνο για μεταπράτης! 

 
Αλλά, με ποιο δικαίωμα  
γίνονται  οι διακρίσεις, 

σε κάθε μας συνάνθρωπο 
κι άδικες πολλές κρίσεις; 

 
Μην φταίει ο ίδιος που είναι πια 

πιστός Ισλαμιστής  
 ή του Χριστού μας οπαδός 

και ιδεαλιστής! 
 

Το χρώμα του το δώσανε 
και την πίστη συνάμα, 

στον κόσμο όταν τον φέρανε 
κι αυτό ήταν το… δράμα! 

 
Γι’ αυτό, κανείς μην είναι ρατσιστής 

Ούτε και μισαλλόδοξος 
Γιατί  είναι πλάσμα του Θεού 
Κι ο άπιστος κι ο αλλόδοξος.  
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Μα σκέψου τούτο και γι’ αυτό. 

Ποτέ μην είσαι ρατσιστής. 
Γιατί στη θέση του αλλουνού, 
κάποτε,  ίσως να … βρεθείς!. 

 
 
 

 
 
 

4.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Τα δεδομένα καθενός 
 για όλους ιερά, 

είναι και παραμένουνε 
 κι ας μένουνε κρυφά. 

 
Μα και για τούτα έρχεται 

 η κρίσιμη στιγμή, 
που πλήρη διαφάνεια, 
 η αλήθεια   απαιτεί. 

 
Η  προστασία ιερή 

 όλων των δεδομένων, 
των άδολων, των αγαθών 
 κι όλων των προδομένων.   

 
Και πρέπει να φυλάσσονται 

 ως κόρη οφθαλμού. 
Να μην έχουν διασυρμό 

 ποτέ και ουδαμού   
 

Τα δεδομένα ιερά,  
μα πιο ιερή η ζωή 

Δώρο Θεού πολύτιμο  
είναι σ’ αυτή τη γη. 

 
Και δεν μπορεί άλλος κανείς 

 σε αυτά να παρεμβαίνει 
Γιατί , σε   αμπελοχώραφα  
ξένα, χωρίς   άδεια μπαίνει. 

 
Αλλά, μην παραγίνεται 
 και μένουν στα κρυφά 

 ραδιουργίες και κλοπές, 
 κι όλα τα φονικά. 
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Ό,τι   συμβεί παράνομα , 

μην έχει ανοχή. 
Κι είναι κακό παράδειγμα  

και   θα ξανασυμβεί. 
 

Η Δικαιοσύνη να  ‘ ναι  αυτή, 
που όλα θα τα ελέγχει. 

Και αυτή να αποφαίνεται, 
μόνον, για το καλώς έχει! 

 
 
 
 

5.   ΤΙ ΕΊΝΑΙ  ΕΛΠΙΔΑ 
 

Ο Θεός  είναι ελπίδα 
που, αν λείψει μια στιγμή, 

σβήνει κάθε ηλιαχτίδα 
και ζωή πάνω στη  γη. 

 
Και ο ήλιος είναι ελπίδα 

που, αν πάψει να φωτίζει, 
παύει κι ζωή στη γη μας 

κι ό,τι  ωραίο τη στολίζει. 
 

Η αγάπη είναι ελπίδα 
κι αν δεν έχεις, να τη βρεις. 

Γιατί, αν λείψει απ’ τη ζωή σου 
σου αξίζει,  να χαθείς. 

 
Τα παιδιά  είναι ελπίδα, 
δίνουν νόημα στη ζωή 

κι ευτυχής είναι η πατρίδα 
που τα έχει όλα  μαζί. 

 
Κι είναι ωραία την ελπίδα 

ο καθένας να την έχει, 
στη ζωής του  ως πυξίδα 
τις  αναποδιές να αντέχει. 
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6.  ΠΟΙΟΣ  ΕΙΜΑΙ; 
 

Δεν είμαι ο Κάλβος ή  ο  Καβάφης,  
ούτε ο  Ελύτης,  ή  o  Σολωμός, 
σε αυτά που γράφω όμως είμαι, 
όπως κι αυτοί  πολύ  … ωμός! 

 
Δεν είμαι ούτε  καν  από   τζάκι 

κάποιου «μεγάλου»  ή «γαλονά». 
Είμαι ο τρίτος γιος    ξωμάχου  

που « βλέπει»  μόνο τ’ … αληθινά. 
 

Στη φύση «βλέπω» και στους ανθρώπους, 
όσα συμβαίνουν καθημερινά, 

όσα δεν βλέπουν  ποτέ οι άλλοι 
πρώιμα, σύγχρονα   ή  και …  στερνά. 

 
Βλέπω στον ήλιο πάντα  ελπίδα. 
Στη φύση βλέπω μον’  τη ζωή. 

Σε άλλους κόσμους,  που ως τώρα  δεν είδα, 
βλέπω πως σύντομα θα ‘ρθει … σιγή! 

 
Βλέπω τον μάταιο πολλών ανθρώπων 

  αγώνα,  που όμως κάνουν πολλοί, 
που πλούτο  σωρεύουν  άνευ ιδρώτων  

  και τα έργα τους στάζουν,  μόνο χολή. 
 

Βλέπω και άλλους μεσ’  στους λειμώνες 
χωρίς προκοπή,  να τελειώνει η ζωή τους, 
αν και ολόκαρδα και  παρά τους  αγώνες 

δείχνουν   φιλότιμα,  ποια είναι η υφή τους.  
 

Βλέπω πολίτες, που πολίτες δεν είναι 
Είναι που λένε ατομιστές. 

 Δεν λογαριάζουν ποτέ τους άλλους,  
τους θυσιάζουν. Ειν’  βομβιστές. 

 
Βλέπω και κάποιους πολιτικούς, 

που χρόνια παλεύουν για το καλό, 
δήθεν του κόσμου –αυτό ακούς- 

που όλα τα κάνουν χωρίς … μυαλό. 
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Βλέπω, πως μοίρα του κάθε ανθρώπου, 
που έρχεται αθέλητα σ’ αυτή τη ζωή, 

είναι να φεύγει,  αν και όπως και όπου, 
και με όλα τα «μέσα» πάει να … κρυφτεί. 

 
Κι όμως βλέπω, να δείχνουνε άγνοια 

για ό,τι συμβαίνει επάνω στη γη, 
  όλους τους βρήκε μόνιμη  άνοια  

κι η πείρα αιώνων;    Μένει κρυφή! 
Α. Π. 

 
7.  ΕΛΛΗΝΑ    ΣΚΕΨΟΥ 

 
Έλληνα,  θες ασφάλεια στρατό να πολεμήσει 
και από τον κάθε κίνδυνο να σε εξασφαλίσει. 

Πατέρα,  θες για τα παιδιά, να ‘χεις πάντα σχολεία, 
να ‘χεις γιατρό και φάρμακα. Να ‘χεις νοσοκομεία 

 
Και  συ,  φίλε μου,  οδηγέ, δρόμους καλούς θες να ‘χεις. 

Να ταξιδεύεις ασφαλής. Σ’ όποια μεριά κι αν λάχεις. 
Θες,   υγιές εμπόριο. Να λειτουργούν τα πάντα 

Δικαιοσύνη  και θεσμοί. Να ‘χεις σε αυτούς αγάντα. 
 

Γι’  αυτό,  ποτέ μην αμελείς. Ό,τι  δει,   να πληρώνεις 
Κι   έρχονται δύσκολοι οι καιροί Κι  ακούσια  βαλαντώνεις. 

Σε κάθε υποχρέωση να είσαι παρών και πρώτος, 
Αν θες καλά κι απρόσκοπτα Να πάει μπροστά ο τόπος 

 
Να  ‘χεις στο νου σου πάντοτε Πως  η Πατρίδα λειτουργεί 

Με υποχρεώσεις όλων μας Γιατί αλλιώς. Κι   αυτή … «αργεί»! 
Κι έρχονται μύρια δεινά στον τόπο και σε εσένα, 

που τα πληρώνεις άδικα. Και  πας αλλού, στα … ξένα. 
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8.  ΑΝ  Ο ΘΕΟΣ… 
 

Αν ο Θεός μας είχε πλάσει τη φύση, με ομοιομορφία, 
θα   έλειπε όλη  η ομορφιά κι  η μεγάλη ποικιλία. 

Ίδια τα  άνθη, ίδια τα δένδρα ίδια τα ζώα  και τα φυτά 
ίδια αρώματα και  οι γεύσεις Μα  τι τα θέλω όλα αυτά; 

 
Αν   τα βουνά και τα ποτάμια Ήτανε  όμοια  παντού 

Δεν θα ξεχώριζε η Ροδόπη Απ’ τα βουνά  της … Κατμαντού. 
Όλοι οι τόποι θα  ‘τανε ίδιοι, Θα είχαν ίδια, γλυκιά  ομορφιά. 

Μα  θα  ‘τανε μια μονοτονία χωρίς ούτε μία κακοτοπιά. 
  

Αν ο Θεός μας είχε φτιάξει άνθρωπο δίχως παραλλαγές, 
με ίδιο πρόσωπο για όλους και χωρίς άλλες μορφής  αλλαγές, 

Δεν θα ξεχώριζε πατέρας από το γιο και τον παππού, 
από το θείο, τους γειτόνους κι από το γιο του αδελφού. 

 
Ίδιο πρόσωπο, ίδια μάτια, ίδια χαρακτηριστικά 

ποιος θα γνώριζε, ποιος είναι, όποιος τύχαινε μπροστά; 
Κι η μητέρα και η κόρη, αν είχαν όμοια μορφή, 

θα  ‘βλεπες την γυναίκα σου ωσάν μια  … αδελφή!   
 

Αν η φύση και ο Κόσμος είχανε αυτά τα  … χάλια 
Θα ‘χαμε χάσει μπούσουλα και αυτά μας τα  Πασχάλια. 

Θα ‘ταν μια μονοτονία η ζωή σε τέτοιον Κόσμο, 
 αφού δεν θα ξεχώριζε η μέντα απ’ το δυόσμο. 

 
Όμως η Θεία Βούληση, Θεία  μεγαλοσύνη, 

τον Κόσμο μας τον έπλασε, χωρίς καμιά βιασύνη 
Μ’ αγάπη για τα έμβια Μ’ αγάπη για τη φύση 

Με ποικιλία κι ομορφιά Γι’ αυτόν που θα τη  ζήσει.  
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9.   ΤΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ 
 

Είπε κάποιος πολιτικός* 
στον κόσμο πως υπάρχει 
Παγκόσμιο Διευθυντήριο 
Και μόνον τούτο άρχει! 

 
Κάνει κουμάντο σε λαούς 

και βάζει κυβερνήσεις 
αντίθετες στη βούληση 
  με ό,τι εσύ ψηφίσεις. 

 
Θέλει   ηγέτες και ταγούς, 

να είναι μαριονέτες, 
να κυβερνάνε τους λαούς 

με νόμους και  … ρετσέτες.  
 

Και οργανώνει εκλογές 
για νέες κυβερνήσεις 

προτείνοντας  δήθεν αρχές, 
που  εσύ θα ψηφίσεις. 

 
Γι’ αυτό εκμαυλίζει άτομα 

ονόματα μεγάλα, 
να κυβερνήσουν το λαό,   
με …  μέλι και με γάλα. 

 
 Και τάζουνε οι πολιτικοί   

 λαγούς με πετραχήλια  
χωρίς κανένα αντίκρισμα 
αφού το λεν μον’  χείλια. 

 
Είναι «έπεα  πτερόεντα» 

ανεύθυνων ατόμων, 
ανθρώπων δίχως βούληση. 

Είναι λόγια … εντόμων. 
 

 Εντόμων που ενσκήπτουνε 
σε χώρες και λαούς, 

που απομυζούν το είναι τους, 
χωρίς ενδοιασμούς. 

 
Ως πότε τέτοιοι πολιτικοί 

θα κυβερνούν   λαούς; 
Πότε επιτέλους θα μας δουν 

κι εμάς σαν  αδελφούς; 
* Ανδρ. Παπανδρέου, λίγο προ του τέλους του. 
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10.   ΤΟ  ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ 
 

Ο Έλληνας ανέκαθεν είχε Θεού ευχή. 
Πήρε περίσσια εξυπνιά , είχε κι απαντοχή. 

Είχε στο D.N.Α. του  θάρσος* και ντομπροσύνη 
 και πρόσφερε στους γύρω του και φως και γηθοσύνη**. 

 
Αλλά,  οι αιώνες πέρασαν, ξεθώριασαν πολλά, 

απ’ τα καλά του Έλληνα και έγιναν θολά.  
Τώρα ο Νεοέλληνας απέκτησε καινούρια  

συνήθειες και ιδανικά,  που ’ναι σωστά  … παλιούρια. 
 

Πάει ο πολυμήχανος,  εκείνος Οδυσσέας 
Χάθηκε του Μινώταυρου ο θύτης, ο Θησέας 

Του Μεγαλέξανδρου η ορμή, του Σπάρτακου η τόλμη, 
χάθηκαν κάπου βόρεια, μπορεί και στη … Στοκχόλμη(!) 

 
Του Λεωνίδα, - των Θερμοπυλών, - πάει η ευψυχία. 

Δεν βρίσκεις πια νεοέλληνα για όμοια θυσία. 
Πάνε και τα ιδανικά, Πατρίδα, Ελευθερία. 

Θρησκεία, οικογένεια; Είναι   …  αρχαιολατρεία. 
 

Και για τη γαλανόλευκη δεν νοιώθει πια το ρίγος, 
που ένοιωθε στη θέα της. Έχασε και το σφρίγος,  

Που ‘δειχνε στους αγώνες του για αυτήν και την Πατρίδα 
κι έχυνε για το δίκιο τους και τη στερνή ρανίδα. 

 
Τώρα αλλάξανε οι  καιροί. Αλλάξανε τα ήθη 

Και μόνο για το Μαμωνά προτείνονται τα στήθη. 
Αγώνες για καλλίτερο αύριο δεν υπάρχουν 

της φιλαυτίας,  του  εγώ, η σκέψη μόνον άρχουν.  
 
 

* θάρσος = αφοβία 
**γηθοσύνη =  χαρά 
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11.  ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ   ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
   

Αυτόκλητοι εμφανίζονται στη Θράκη ως σωτήρες, 
κάποιοι δήθεν αλτρουιστές, εγωιστές, «φωστήρες», 

Που θέλουν, λέει, να σώσουνε τον τόπο απ’ τους φερμένους  
τους ολετήρες των Θρακών, αλλογενείς και  ξένους,.  

 
Όλους αυτούς που ορέγονται, τη Θράκη μας να πάρουν 

και  δίκαια απαράγραπτα, ιστορικά,  να άρουν. 
Να αφανίσουν το λαό, τη φυσιογνωμία  

του τόπου αυτού ν’ αλλάξουνε. Να  ‘ρθει πολυχρωμία. 
 

Να γίνει μία  νέα Βαβέλ  στη γλώσσα, στη  θρησκεία  
και να υπάρχει φυσική   ασυνεννοησία. 

Να δρέπουν και να νέμονται τα φυσικά της κάλλη,  
πλην των Ελλήνων  Θρακών, άσπονδοι εχθροί και   άλλοι… 

 
   Ας έχουν όμως  κατά νου,  αυτοί οι  εχθροί και φίλοι, 
ότι οι Θρακιώτες έχουνε  στην καρδιά και στα χείλη, 
Αγάπη για τον τόπο τους. Γι’ αυτόν θα πολεμήσουν. 

Και για της Θράκης την τιμή το αίμα τους θα χύσουν. 
 

Ας μην ορέγονται λοιπόν την όμορφη μας Θράκη 
Γιατί  όλα τους  τα σχέδια θα είναι μια φενάκη 

Όνειρο απραγματοποίητο… Θα είναι φρούδες ελπίδες. 
Γιατί δεν πέφτουν στον εχθρό, ποτέ τέτοιες πατρίδες. 
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12.  ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΑΝΕΙΝ 
 

Στην Κέα τον παλιό καιρό, 
 οι άνθρωποι ζούσαν χρόνια, 
χρόνια πολλά  και δεν είχαν 

 καθόλου καταφρόνια. 
 

Φτάνανε σε γεράματα  
 βαθειά πανευτυχείς 

Κι  έγνοια τους ήταν ο θάνατος  
   μην  είναι ατυχής. 

 
Πριν αρρωστήσουν ή υποστούν  

κάποια αναπηρία 
Και η ζωή τους γίνει πια 

 μια δύσκολη πορεία. 
 

Διάλεγαν το «καλώς θανείν», 
για λόγου του ο καθένας 

Χωρίς συναισθηματισμούς.  
Υπαίτιος;  Κανένας!  

 
Ήτανε, λέει, έθιμο 

 των Κείων*  να καλούνε  
Φίλους, γνωστούς και συγγενείς 

 για να παραβρεθούνε 
 

Σε γεύμα   που το έλεγαν  
 «εορταστική θυσία», 

  όπου οι «απερχόμενοι» έπιναν 
το  κώνειο με … παρρησία!   

 
Και  ευτυχείς αρχίζανε 
 τον πηγαιμό στον Άδη 

Στον κάτω κόσμο, τον πικρό  
και στο βαθύ σκοτάδι. 

 
Τέτοιο «ταξίδι»  διάλεξαν 

 πολλοί φιλόσοφοί μας 
που ήταν πρότυπα λαού,  

του κόσμου,  οι σοφοί μας! 
 

Ο Ζήνωνας ο Στωικός  
κι ο μέγας Πυθαγόρας, 

Μαζί και  ο Εμπεδοκλής 
 και  ο Αναξαγόρας, 
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Θεώρησαν τη μέθοδο 
 «κομψή ευθανασία» 

  αυτήν   επροτιμήσανε  
  για την …   αθανασία! 

 
Ήταν κοινή πεποίθηση,  

πως της αυτοκτονίας  
 λόγω αιδούς ή ενοχής ,  

γήρατος ή ασθενείας 
 

Η επιλογή δεν έφερνε 
 αποστροφή ή λύπη 

ήταν  τιμητική «απαλλαγή»  
 και μάλλον χαρμολύπη. 

 
Κατακριτέα ήτανε 

 σ’ αυτούς, που η  ανανδρία 
τους οδηγούσε στη «φυγή»  

 είτε και η δειλία. 
 

Πάμπολλα  τα παραδείγματα, 
 τα γράφουν οι σοφοί   

Για κείνους που προτίμησαν 
 τέτοια «απαλλαγή»! 

 
Και πρώτος ο ιστορικός, 
 ο  Ηρακλείδης  Λέμβου 

Ανέφερε πως οι «καλώς θανείν» 
 επέβαιναν  της λέμβου. 

 
Της λέμβου που μετέφερε 

 στα Ηλύσια Πεδία 
Όσους εγκαταλείπανε  
τον κόσμο με ηρεμία. 

 
Κι ο μέγας Στράβων έλεγε 

 πως ναι υπήρχε   νόμος  
Να πίνουν οι υπερήλικες 

 κώνειο και συντόμως 
 

Να φεύγουνε απ’ τη ζωή 
 οι γέροι κι  οι παθόντες 

και για να επαρκεί η τροφή 
 σ’ όλους τους   επιζώντες. 
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Και ο  Αιλιανός μιλά 
 για έθιμο των Κείων 

Για   πανηγυρική «φυγή»,  
με γλέντι των οικείων.  

 
Ο δε Βαλέριος Μάξιμος, 

 ρωμαίος συγγραφέας 
αυτόπτης μάρτυς ήτανε  

στο «θάνατο» μιας γραίας.   
    

Και μπαίνει το ερώτημα, 
 διαχρονικά και τώρα 
Οι Κείοι δίκιο είχανε 
 που ορίζανε την ώρα; 

 
Να «φεύγει»  ο οποιοσδήποτε  

μόνος κι αν  το θελήσει, 
Χωρίς καμιά παρέμβαση  
να δίνει τέτοια «λύση»; 

 
Αυτός ο ορθολογισμός 

 ήταν σωστός ή όχι 
όπου εκούσια έμπαιναν 
  στου Άδη την απόχη 

 
Και ευτυχείς οδεύανε  

στων Μακάρων τη χώρα 
και   γλίτωναν  κακά γεράματα  

και κάθε άλλη μπόρα. 
 

Μήπως, αν το «καλώς θανείν» 
 και ως φιλοσοφία 

Το δέχονταν οι άνθρωποι 
  ως μόνη σωτηρία 

 
Δεν θα υπήρχαν δράματα 
γερόντων και  ασθενών, 

Χρόνια πασχόντων 
και μαζί οικείων, συγγενών. 

 
Αλλά το δώρο της ζωής  
  Άλλος το έχει δώσει 

Κι Αυτός πρέπει και μπορεί  
 απ’ τα δεινά να σώσει. 

 
Είν’ ο Μεγαλοδύναμος. Μέγα το θέλημά Του 

Αυτός ξέρει , τι ωφελεί, τι πρέπει στα παιδιά Του. 
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13.  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΛΑΤΡΙΑΣ 

 
Περιδιαβαίνοντας τη χώρα, 
τις πόλεις μα και τα χωριά, 
βλέπεις  παντού ξενομανία 
σε ονόματα και μαγαζιά. 

 
Λες και σε όλη τη χώρα  

και όλοι οι ημεδαποί 
χρέος έχουν, εδώ και τώρα  
να είναι μικροί και ποταποί. 

  
Και πολιτογραφούνται λέξεις 

-τις λένε καθημερινά- 
Και αποκτούνται  συχνά έξεις, 

ξενόφερτες αληθινά. 
 

Αλλάζουνε  βαπτιστικά,  
που ο νουνός χαρίζει. 

Κι ο Γιώργος, ως George, τακτικά 
Αλλιώς …  μας τα γυρίζει. 

 
Και η Ελένη γίνεται  
Helen πολύ συχνά 

Και της γιαγιάς το όνομα 
δε θα ακουστεί ξανά. 

 
 Village γίνεται  το χωριό. 

Water το νερό. 
Die strasse ακούς πια την οδό  

κι  από το λαζογερμανό 
 

Άπειρα παραδείγματα 
ξένης τυπολατρείας 

Λες και τα ξένα δείγματα 
Είναι άλλης παιδείας. 

 
Παιδείας – γλώσσας υψηλής, 

που όλοι πρέπει όλοι να μάθουν (!) 
Αλλιώς, τα τέκνα της φυλής 

πολλά δεινά θα πάθουν! 
 

Έλληνες, πελώριο το γιατί  
την γλώσσα μας να  αρνείστε 
 κι αλλοδαπών ντοπιολαλιές 

  όλοι σας  να μιμείστε. 
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Έλληνες, λένε οι σοφοί. 
Το λέει ο κόσμος όλος.  

Διαχρονικά η γλώσσα μας, 
  είναι παγκόσμιος πόλος. 

  
Είναι η μάνα   των γλωσσών 

Ο εθνικός μας πλούτος 
Η τροφοδότρα των λαών, 
γλωσσών πηδαλιούχος. 

 
Η γλώσσα μας είναι αυτή, 

που γράφει ιστορία. 
Γι’ αυτό της πρέπει αληθινή 

και γνήσια λατρεία. 
 

Αυτή δίνει συνέχεια 
Και δύναμη στο κράτος 

Και αν πέσει στην ανέχεια 
Όλα γίνονται … πάτος. 

 
Η γλώσσα πρέπει να  είναι αγνή, 

ανόθευτη,  καθάρια, 
για να την εκτιμούν πολύ 
γίγαντες και … σκαθάρια. 

 
Γι’  αυτό τη γλώσσα μας ποτέ, 

ποτέ μην την ξεχνάτε. 
Στη λήθη και στα αζήτητα 

ποτέ μην την πετάτε. 
 

Αλλά, μη δείχνετε ποτέ, 
κακία, αλαζονεία,  

σε ξένες γλώσσες και λαούς 
που ‘χουν άλλη παιδεία. 

 
Οι γλώσσες θέλουν σεβασμό 

κι’ ανάλογη αγάπη 
Και όχι νόθο ασπασμό 

ξένου, εχθρού, σατράπη.  
 

Αγάπη στην ξένη λαλιά 
και σεβασμό συνάμα 

Μα,  ποτέ προτεραιότητα 
Δεν είναι και για … θάμα! 

Α. Π. 
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14.    ΓΝΩΘΙ  Σ’ ΑΥΤΟΝ 
 

Το Δελφικό Παράγγελμα 
ήταν «Γνώθι σ’ αυτόν» 

κι ήταν το μέγα άγγελμα 
στον κόσμο των θνητών. 

  
Τι είσαι και πώς έγινες 
Ποτέ    μην το  ξεχνάς 

Κι αν στην κορφή ανέβηκες, 
πτωχούς  μην προσπερνάς. 

 
Έχει η ζωή γυρίσματα. 

Κι αν ‘ρθουν   τα πάνω – κάτω. 
   Σου τύχει  μια αναποδιά 
Κι εσύ θα πιάσεις … πάτο! 

 
Αφού  όλοι μας είμαστε 

πλάσματα ενός Θεού 
κι η προσβολή στον Άνθρωπο 

Είναι εκ του «Πονηρού». 
 

Γι’ αυτό, να μην υποτιμάς 
κανέναν και ποτέ 

Και δεν θα αναγκαστείς να πεις. 
- Τι έκανες κουτέ! 

 
 

18/8/2014 
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15.   Η ΔΟΞΑ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Η Δόξα της Ελλάδος μας 
ήρθε απ’ τους ουρανούς. 
Γι’  αυτό το μεγαλείο της 
δεν το χωρούσε  ο νους. 

 
Όλοι  οι λαοί  εζήλωσαν  
το κλέος των Ελλήνων, 

τα έργα τέχνης που έφτιαξαν, 
και τη ζωή εκείνων. 

 
Κυνήγησαν και κούρσεψαν   

ό,τι  ελληνικό. 
Αλήθειες διαστρέβλωσαν 

Θεέ μου, τι κακό! 
 

Κλέψανε γνώσεις  δηλαδή, 
  ρήσεις σοφών,  μεγάλων, 
  Ελλήνων αρχαίων ειδικά, 

σύγχρονων μα και … άλλων. 
 

Αφαίρεσαν  όλα τα γλυπτά 
 της θρυλικής Παλλάδας  

από το «Άστυ το Κλεινόν», 
  καμάρι της Ελλάδας 

 
Μας πήρανε αδιάντροπα  
Τη «Νίκη  Σαμοθράκης». 

 Στο Λούβρο την εκθέτουνε, 
αντί στη γη της Θράκης. 

 
Πήρανε κι απ’ τη Μήλο μας 

την πάγκαλη Αφροδίτη 
Γλυκιά, πανέμορφη Θεά. 
Κι  αυτή σε ξένο … σπίτι. 

 
Μα , τόση μικροπρέπεια! 

Τόση μικροψυχία! 
Να κλέβουν απ’ τη χώρα μας, 

κληρονομιά  … θεία! 
 

Είναι καιρός και να ξανάρθουν 
τα κλοπιμαία στην πατρίδα 

Να επιστρέψουν  όλα πάραυτα, 
στην πρώτη τους κοιτίδα. 
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 16.    ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ   ΟΙ  ΛΑΟΙ 

 
Μεταναστεύουν οι λαοί 
σ’ ανατολή και δύση. 

Και πάνε όλοι, αδιάφορα, 
όπου  ο άνεμος φυσήσει. 

 
Ο άνεμος της προκοπής, 

τ’ αγέρι της προόδου, 
που θα τους δώσει ώθηση 

ανόρθωσης, ανόδου. 
 

Γυρεύουν ν’ ανταμώσουνε  
την τύχη τους  και πάλι. 

Να αποτρέψουν αν μπορούν 
μιαν άθλια βιοπάλη. 

 
Μεταναστεύουν οι λαοί 

για να καλυτερέψουν  
την τύχη των οικείων τους. 

Τη μοίρα τους να στρέψουν. 
 

Τον τόπο τους αφήνουνε  
και πάνε σ’ άλλα μέρη, 

ξένοι σε τόπους και λαούς, 
που κανείς   δεν τους ξέρει. 

 
Μεταναστεύουν οι λαοί. 
Το ρίσκο τους μεγάλο. 

Πώς θα ‘ναι η νέα τους ζωή 
σε έναν κόσμο … άλλο; 

 
Στο νέο κόσμο θα βρεθούν 

ανάμικτα με άλλους 
Έλληνες, Ελβετούς, Δανούς 
Αυστριακούς και Γάλλους. 

 
 Κι’ αμείλικτο το ερώτημα 

Πώς θα τα καταφέρουν; 
Θ’ αλλάξουν την πορεία τους 

ή δυστυχία  θα φέρουν; 
......................... 

Ήπιο κλίμα και γλυκό 
Για όλη τη φαμελιά τους 

Ή θα συνεχιστεί ο βραχνάς 
Και η κακοτυχιά τους; 
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17.   ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 
 

Έβαλε ο αντίχριστος 
το χέρι του και πάλι 

και πέφτει  η υφήλιος   
στου χάρου την αγκάλη. 

 
Όλοι οι λαοί ανάστατοι. 

Μαχαίρια ακονίζουν. 
Δικαιολογημένα είτε μη, 

καθημερινά ερίζουν. 
  

Ερίζουν μα και πολεμούν 
με πάθος και μανία, 

όλοι,  κίτρινοι, μαύροι,  ή λευκοί 
για χρώμα και θρησκεία. 

 
Και άλλοι,  δήθεν για καλό 
φτωχών και πεινασμένων, 
που αλί πέφτουν αλύπητα 

βορά των κολασμένων. 
 

Άραγε όλοι  τους αυτοί,  
που αλύπητα αφαιρούνε 
ζωές αθώων, δεν   νοούν, 

ότι  αυθαιρετούνε;  
 

Παίρνουν  ψυχές κι αφήνουνε 
παιδάκια ορφανά, 

που την αγάπη του γονιού , 
δεν θα χαρούν ξανά. 

 
Γυναίκες, μάνες, αδερφές 

μένουν στους πέντε δρόμους 
που ψάχνουν για τα προς το ζην  

ακόμη κι ... υπονόμους . 
 

Αυτόν τον κόσμο επιθυμεί 
η Νέα Τάξη πραγμάτων; 

Μα,  αυτή ‘ναι γενεσιουργός  
ολέθριων σφαλμάτων! 

 
Δεν ξέρουν, πως ο πόλεμος, 

νέο πόλεμο φέρνει; 
και πως της ειρήνης τα καλά 

χωρίς οίκτο τα παίρνει! 
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18.     ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ 

 
Είπε ο πολύς Τζων Χόλντρεν, 

σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, 
πως για το καλό του  κόσμου, 

πρέπει να γενεί  ένα θάμα. 
 

Πρέπει, λέει, να «φύγει» κόσμος 
για μια ποιότητα ζωής. 

Να λιγοστέψει η ανθρωπότης 
και να μείνει  μόνο …  ένα δις. 

 
Και προτείνει, χωρίς ίχνος 
 ανθρωπιάς, την έκτρωση, 

των μελλοντικών παιδιών μας, 
ως ιδανική υποχρέωση. 

 
Και με χημικές ουσίες 

στην τροφή και στο νερό, 
για να   «φεύγουν»  οι περίσσιοι, 

για έναν «τόπο χλοερό». 
 

Αυτή ‘ναι η φιλοσοφία 
της Νέας Τάξης  των Πραγμάτων 

-Τύφλα να ‘χουν οι θεωρίες 
των χιτλερικών δογμάτων-. 

 
Θέλουν, λέει,  στον Πλανήτη 

ένα μόνον καθεστώς. 
Προφανώς του «Λευκού Οίκου». 

Να είναι ένας «Προεστός»! 
 

Να άρχει κατά βούληση, 
στους πάντες και τα πάντα 

Και με την Κου-κλουξ-κλαν ορθή, 
και μόνιμη  αβάντα! 

 
Αλλά, δεν λέει ο κύριος Χόλντρεν. 

Ποιος θα το  αποφασίζει; 
Ποιοι θα μένουν, ποιοι θα «φεύγουν»; 

Πώς η σφαίρα θα γυρίζει; 
 

Θα γίνεται   επιλογή; 
παγκόσμια, των αρίστων 

και στον «καιάδα»  θα ριχτεί 
ο  «όχλος»  των αχρήστων; 
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Ποια   θα  ‘ναι τα κριτήρια; 
για τους «καλούς ανθρώπους»; 

Θα γίνεται τάχα πανταχού; 
Ή σε ορισμένους τόπους; 

 
Και δεν θα έχει δίλημμα;  

όποιος αποφασίσει, 
ποια μάνα  ή και ποιο παιδί 

θα «φύγει»  ή θα ζήσει; 
 

Κι αν ο  Θεός και στους «κριτές» 
έχει αποφασίσει, 

δικοί τους άνθρωποι γοργά  
να «φύγουν»  απ’ τη ζήση; 

 
Ποια θα  ‘ναι η αντίδραση ; 
Τι θα αισθανθούν συνάμα; 

Θε να χαρούν, θα λυπηθούν  
ή θα  «φύγουνε»  με κλάμα; 

 
Με  «έμπολα»  ή Τζιχαντιστές  

Θέλουν να εξαφανίσουν  
αθώο κόσμο   ή  και λαούς, 

που παν’  να ορθοποδήσουν. 
 

Μήπως αποφασίσανε 
μετοικεσία στον Άρη; 

Να πάνε μόνον οι εκλεκτοί! 
 Τους άλλους;   Ο χάρος να τους πάρει; 

 
Αλλά,  δεν το γνωρίζουνε; 

Δεν ξέρουνε το πώς, 
απόφαση για όλα αυτά  

παίρνει   μ ό ν ο ν    ο ...  Θεός; 
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19.  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
  

Παιχνίδια παίζονται συχνά στις πλάτες του πολίτη, 
κάθε φορά που αναζητεί τον όποιο κυβερνήτη. 

Του λένε,  ψήφισε «αυτόν», για τα συμφέροντά σου, 
να ιδείς καλό παντοτινό και εσύ και τα παιδιά σου. 

 
Και έμμεσα  σου επιβάλουνε  τον  κάθε εκλεκτό τους 

«αυτόν» που ετοιμάζανε με μύχιο σκοπό τους … 
Να  ‘ναι πειθήνιο  όργανο σε κάθε κέλευσμά τους. 
Να    υπακούει  δουλικά στο όποιο κάλεσμά τους. 

 
Κι  είναι  παιχνίδια «κεφαλών», εντόπιων και ξένων 

Είναι παιχνίδια αληθινά, μόνον των βολεμένων. 
Κι έρχονται και παρέρχονται Πρωθυπουργοί και άλλοι 

Εθνοπατέρες,  υπουργοί κι άλλοι πολλοί «μεγάλοι». 
 

Εργάζονται όλοι μοναχά -λένε, για το λαό - 
Και αντ’ αυτού, «βολεύονται» και πέφτουν στο «ψαχνό»! 
Και το περίεργο στ’ αλήθεια, όλοι τους τάζουνε πολλά, 

καλά δήθεν  για τον κοσμάκη, που τα ξεχνούν στα υστερνά 
 

Πράσινοι, κόκκινοι ή γαλάζιοι όλοι τους τάζουνε αφειδώς 
Κι αφού έρθουν στην εξουσία, μας κοροϊδεύουν … αναιδώς!  

Κι απ’ την ημέρα που αναλάβουν παίζουν παιχνίδι … παλαβό, 
οι μεν  και οι δε κι όλοι τους λένε, Φύγε εσύ,   να…  έρθω εγώ. 

 
Εγώ θα σώσω την Ελλάδα 

Και τον φτωχό απ’ τα δεινά 
Αρκεί να έχω την … κουτάλα. 

Και ... μην τον είδατε ξανά! 
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20      ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΖΩΗ 
 

Στον κόσμο τούτο όποιος κι αν έρθει   
άνθρωπος, ζώο ή  φυτό, 

δεν θέλει  καν   να «δραπετεύσει»,   
αν δεν εκπληρώσει ένα  σκοπό. 

 
Θέλει,  να ζήσει και να δράσει, 

και όλα φυσιολογικά 
τα στάδια να τα περάσει, 
αυτής της ζήσης  γενικά. 

 
Σα γεννηθεί, να μεγαλώσει, 

να ανδρωθεί με το καλό. 
Απόγονους να αποδώσει 
στον κόσμο τον απατηλό. 

 
 Δείτε το ταπεινό χορτάρι,  
που  ‘χει λίγο χρόνο ζωής 

μόλις του κόψεις ένα κλωνάρι, 
βγάζει ένα νέο. Έλα να δεις.  

 
Θέλει,  να βγάλει κι αυτό ανθό, 

να ωριμάσει και τον καρπό.  
Να έχει απογόνους ει δυνατό 

να μη χαθεί απ’ τον κόσμο αυτό. 
 

Μα και τα ζώα, μικρά  ή μεγάλα, 
πετούμενα ή ερπετά, 

θέλουνε ζήση και απογόνους, 
   να ολοκληρωθούν, να ‘ναι σωστά. 

 
Αυτή ‘ναι η βούληση και του ανθρώπου 

Που θέλει τα πάντα με τη σειρά, 
νιάτα και πλούτη  και  απογόνους, 

που θα του φέρουνε τη χαρά. 
 

Κι αν παρ’  ελπίδα η μοίρα αλλάζει 
Και φέρνει πρόωρα, γοργά  τη φυγή 

Σε όλα τα όντα η καρδούλα σπαράζει. 
Είναι η λαχτάρα για τη ζωή! 

 
 



169 
 

21.  ΚΑΤ’   ΕΙΚΟΝΑ  ΚΑΙ  ΟΜΟΙΩΣΗ 
 

Έπλασε ο Θεός τον κόσμο 
μ’ αρμονία περισσή, 

για να ζουν φυτά και ζώα. 
Για να ζούμε εγώ κι εσύ 

  
Λένε  οι «γραφές»,  οι άγιες, 

πως η  θεϊκή  μορφή, 
δόθηκε     στον  άνθρωπο, 

μαζί  με  λογική 
  

Του ‘δωσε την εικόνα Του, 
μα  βούληση δική του, 

να νοιώθει, πως είναι άξιος, 
να πράττει  τη…  βουλή Του. 

 
Να κάνει έργα θεϊκά. 
Να ζει με καλοσύνη. 

Να ζει για το συνάνθρωπο 
και με μεγαλοσύνη. 

 
Χρόνοι πολλοί περάσανε,  

ο άνθρωπος, αιώνες 
παραδεισένια, που έζησε 
σε θαλερούς λειμώνες. 

 
Ώσπου μια μέρα θλιβερή 

μέρα καταραμένη, 
νόμισε,  πως δεν έπρεπε, 

άλλο να περιμένει. 
 

Αφού, είχε όψη θεϊκή, 
πίστεψε,  ότι πρέπει 

και σαν άλλος  ισόθεος, 
τις δόξες Του να δρέπει. 

 
Κι αφού εμεγαλούργησε 

με έργα   θεϊκά, 
με οίηση αναφώνησε. 
Θεέ, δεν άρχεις πια! 

 
Εγώ,   θα  είμαι   ο  Θεός 

στη γη, σ’ όλους τους τόπους, 
για τα πτηνά, τα ερπετά 

και όλους τους ανθρώπους. 
 



170 
 

 
 
 

Τι προσβολή, τι αναίδεια  
προς τον  Δημιουργό,   

να δείχνει το δημιούργημα 
  με ύφος ιταμό! 

 
Να δείχνει   ο ευεργετούμενος 

τόση αχαριστία, 
για τόση αγάπη που έλαχε, 
  χρόνων   φιλοστοργία ! 

 
Ν’ αποστρέφει το πρόσωπο 

προς το σεπτό Πατέρα, 
τον μόνο παντοδύναμο, 

στο σύμπαν  νύχτα    μέρα! 
 

Θα ‘ναι ανώδυνη άραγε 
Αυτή η αυθαιρεσία; 

Ή του Πανάγαθου η οργή  
θα δει την απαξία. 

 
Και για το δις εξαμαρτείν,  

ο άνθρωπος για πάντα,  
το γήινο παράδεισο 

θα χάσει ναι ή όχι; απάντα! 
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22.  ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΦΘΑΣΑΝΕ ; 
 

Θεέ μου, πού  μας  φθάσανε,  
όλοι στο Μαμωνά 

με πάθος να πιστεύουμε 
και δη καθημερνά. 

 
Ευχή απ’  τα γεννοφάσκια μας , 

 να έχουμε τα  … πάντα, 
αν και   βαλάντιο κι αντοχές, 

δεν έχουνε  … αγάντα!  
 

 Θέλουμε να ‘χει  Ι. Χ.*   
η κόρη και ο γιος 

και ο παππούς και η γιαγιά, 
ακόμη κι ο εγγονός … 

  
Θέλουμε να ‘χουμε Τ.V. 

σε όλα   τα δωμάτια 
 και  στο σαλόνι,  στων παιδιών 

κι εκεί που βγάζουμε  τα … μάτια!  
 

Θέλουμε όλοι διακοπές 
Χειμώνα – Καλοκαίρι 

και πολυήμερες εκδρομές 
σε εξωτικά και μη …  μέρη. 

 
Θέλουμε πολυτέλειες 

κι ατομικά Ρ. C.** 
για να  ’χουμε, λέει, επαφή 

παντού  εγώ κι εσύ. 
                                   

Και αν τα οικονομικά  
δεν   φτάνουν   για  όλα αυτά, 

τ’ αναπληρούν τα δανεικά, 
που όλοι θέλουμε  …  πια! 

 
Θέλουμε  όλοι,  τα παιδιά μας 

να γίνουν επιστήμονες. 
Να πιάσουν θέσεις διευθυντών  

κι ας μην είναι… νοήμονες. 
 

Κι εδώ, μας έρχονται αρωγοί 
όλοι οι βουλευτές, 

που για ψηφοθηρία  τους,  
γίνονται …  «βολευτές»! 

* Ι. Χ (γιώτα Χι)    ** Ρ. C =(Πι-Σι)  



172 
 

 
Χάσαμε και την  ανθρωπιά, 
 την αγάπη στον «πλησίον». 

Όλα μας τα αισθήματα 
χαθήκανε στο … μείον! 

 
Ο εύκολος υπερπλουτισμός 

είναι το όνειρο όλων 
των πλούσιων και των φτωχών 

και των … ονειροπόλων.  
 

Κι όλοι μας   επιστέψαμε, 
ότι  «λεφτά υπάρχουν», 

που κάποιος είπε πρόσφατα. 
Κι  ας ψάξουν όσοι δεν … τα  ‘χουν.  

 
Κι  όσοι έχουνε πρόσβαση 

σε κάποιον κορβανά, 
μπορούν και απροκάλυπτα 

να κλέβουν απ’ τα   … «κοινά». 
   

Γιατί , λέει, πως όταν αφαιρείς 
χρήματα απ’ τα «κοινά». 

Κανείς δεν νιώθει τη ζημιά, 
και κάν’ το αν θες  … ξανά. 

 
Κάποιοι    το έβαλαν σκοπό 

κι έκαναν  ό,τι δει. 
Τους κόπους πολλών γενεών  

έκλεψαν δηλαδή. 
 

Μα φίλοι μου όλοι εσείς, 
που χρόνια καταχράσθε  
εμπιστοσύνη και λαό, 
καθόλου δεν λυπάστε; 

 
Δεν νιώθετε στη συμφορά,  

πως σέρνετε τη Χώρα; 
Ο όλεθρος προ των πυλών. 
Διώχτε  τον! Εδώ και τώρα! 

 
Μπροστάρηδες με ιδανικά 
Νέοι ας βγουν,  είν’  ώρα .   
Να σώσουνε τη χώρα μας 
Απ’ την κακιά τη μπόρα. 
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23.   ΤΟ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ   ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 
Φαίνεται η μοίρα των Λαών 

 είναι συνυφασμένη 
με κάποια  βούληση  Ισχυρών,  

σ΄ όλη την Οικουμένη.  
 

Του λόγου δε το αληθές 
ας δούμε  ευθύς αμέσως. 

Πώς κυβερνιόνται οι Λαοί 
σε κάθε χώρα, … εμμέσως! 

 
Κι αυτό, για να μη χάνεται 

ο έλεγχος όπου δει, 
σε κυβερνήσεις, δόγματα. 

Και … γίνεται αλλαγή! 
 

Άπειρα παραδείγματα 
σ΄ όλο τον κόσμο υπάρχουν. 
Όπου,  άλλοι είναι οι ταγοί 

Κι όμως,  άλλοι άρχουν! 
 

Δέστε τα παραδείγματα 
την αλλαγή καιρών, 

πως τον κόσμο μας άλλαξε  
η γνώμη των ισχυρών! 

 
Ποιος δεν θυμάται άραγε 
Την «άνοιξη» της Πράγας 

Και κάποιους που την σπάραξαν 
λες και ήταν … πιράνχας! 

 
Και μία άλλη άνοιξη, 

αυτή η αραβική, 
που μόλις ήρθε χάθηκε. 
Γιατί   ήταν … φονική! 

 
Τυχαία παραδείγματα 

Ανέφερα πιο πάνω 
Ας δούμε όμως στη χώρα μας  

Ποιο ήτανε το … πλάνο. 
 

Είχαμε φωτεινά μυαλά 
Με  αρχές,  καινοτομίες 

Είχαν το πνεύμα ελεύθερο 
για γλώσσα και θρησκείες. 



174 
 

 
Ο ένας με ελικόπτερο 

έχασε τη ζωή του, 
στου Άγιου Όρους τα νερά  

χάθηκε η πνοή του. 
 

Έκανε έργο θαυμαστό 
σ’  όλη  την Αφρική. 

Φώτιζε μ’ αυταπάρνηση 
Όλους τους Λαούς εκεί. 

 
Και  άλλος χαρισματικός, 

Θρησκευτικός ηγέτης, 
τάραξε τα θολά νερά 
  ήτανε εθνεγέρτης. 

 
Μίλησε ελεύθερα κι απλά 
για ψεύτες,  θεομπαίχτες 

για λαοπλάνους, ισχυρούς, 
πολιτικούς και κλέφτες. 

 
Το  τίμημα  που πλήρωσε, 

ήτανε η ζωή του. 
Τον «βρήκε» ασθένεια βαριά 

Και χάθηκε η αλκή του. 
 

Τον στείλαν στην Αμερική.  
Δήθεν για να σωθεί. 

Όμως, «γραφτό» ήταν να χαθεί 
σ’  αυτή τη χώρα, εκεί!. 

 
Αλλά στόχος των ισχυρών 

Στο μάτι του κυκλώνα 
μπαίνουνε και οι  πολιτικοί 
που αλλάζουνε  … ξενώνα! 

 
Σα γίνουνε πρωθυπουργοί, 
ελέω ισχυρών πατρώνων, 

κάποιοι   αλλάζουν πρακτική 
   τα φύλλα  …των  αγώνων. 

 
Νομίζουν   είναι  ισχυροί. 

Λεν,  κάνω  ό,τι  θέλω. 
Και οι τρανοί και οι μικροί 

μου βγάζουν το καπέλο. 
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Μα όσοι  εδοκίμασαν 
την  κόντρα στους «μεγάλους» 

ευθύς οι λαοί τους, έψαχναν    
για  ηγέτες νέους,  άλλους! 

 
Και  χώρες που στο στόχαστρο 

μπήκαν των ισχυρών, 
βλέπουνε μέλλον ζοφερό, 

καταστροφές λαών. 
 

Τέτοιο παιχνίδι παίζεται 
Σ’  όλης της γης τα πλάτη 
Σε βάρος όλων των λαών 
Με δόλο και μ’  απάτη. 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 

 
 
 
 

 
24..  ΣΤΗ   ΜΙΚΡΗ  ΜΟΥ  ΦΙΛΗ 

 
 

Στη μικρή μου φίλη Στέλλα, 
που, στου πόνου το κρεβάτι, 

η φιλόστοργη κοπέλα,   
ήταν της «Εντατικής» το μάτι 

 
Και  ξαγρύπνησε μαζί μου, 
εκεί στον «Άγιο Λουκά» 

 πλάι, και στην κεφαλή μου, 
βλέποντάς με στοργικά. 

 
Ήταν τότε που η καρδιά μου 

είχε πρόβλημα μεγάλο 
κι έπρεπε οι αρτηρίες 

ν' ανοιχτούν το δίχως άλλο... 
 

 
        Με πολλή αγάπη,  αφιερώνεται στη Στέλλα Τζώκα, νοσηλεύτρια  του θεραπευτηρίου «Άγιος Λουκάς» στη 
Θεσσαλονίκη. 
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25     Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  
 

Πολλά τα  ερωτηματικά στη σύγχρονη Ελλάδα. 
Τι φταίει   και  πως λειτουργεί,;  Δεν είναι πια η δάδα; 

Δεν  ήταν το υπόδειγμα σ’ όλη την οικουμένη; 
Από  το ένδοξο παρελθόν, τίποτα πια δεν μένει; 

   
Φοροδιαφυγή παντού, σε όλους τους τομείς 

Δεν κρύβεται με τίποτα. Είναι οφθαλμοφανής  
Κατάντησε να είναι πια το εθνικό μας σπορ 

Κι υπάρχει συναγωνισμός. Ποιος κάνει το ρεκόρ! 
 

Ποιος αποκρύπτει έσοδα και φαίνεται φτωχός 
Ποιος δεν πληρώνει ανάλογα. Κι ας  είναι ζάπλουτος. 
Και λένε οι γλώσσες οι κακές πως, τάχα, οι γιατροί, 

αν φακελάκι δεν ιδούν μένουν ανενεργοί. 
 

Και οι δικηγόροι,  οι βουλευτές και οι μηχανικοί 
έσοδα από  αδήλωτα κρύβουνε και αυτοί. 

 Μα  κι  όλοι οι φτωχοδιάβολοι,  τεχνίτες, μουσικοί, 
Υδραυλικοί και αθλητές παίρνουν σειρά εκεί. 

 
Μαύρα, χωρίς απόδειξη όλα τα έσοδά τους 

Και ενδόμυχα το σκέφτεσαι: -Πώς είναι στα καλά τους 
Πως κάνουν τρυφηλή ζωή, μέχρι τα  …ενενήντα 

Αφού δηλώνουν αμοιβές  του  ύψους, …   τρεις κι εξήντα! 
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26.   ΚΙ   Ο  ΠΟΝΟΣ    …  ΚΡΑΤΕΙ! 
 

Χρονιάρες μέρες έρχονται 
Χριστούγεννα και πάλι 
Ο κόσμος όλος θα χαρεί 
Τα κάλαντα θα ψάλλει. 

 
Θα μπει τραπέζι γιορτινό 

Θα ευφρανθούν ψυχές 
Κι όλοι θα ανταλλάξουνε 

Χαρούμενες ευχές. 
 

Μόνο η δική μου η καρδιά 
Μόνιμα πικραμένη 

Για το βλαστό της που πονά 
Κι άδικα περιμένει. 

 
Χρόνια και χρόνια καρτερεί 

Τη Θεϊκή τη Χάρη 
Να σώσει απ’ το «δαίμονα», 

Το δόλιο της  βλαστάρι. 
 

Να το απαλλάξει απ΄ τα δεινά 
Που χρόνια ταλανίζουν 
Την άδολη ψυχούλα του 
Και την καρδιά ραγίζουν. 

 
Να του χαρίσει δύναμη 

Και ψυχική υγεία 
Αυτήν  που χρόνια επιζητεί, 
σε ανθρώπους και στα θεία!          
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27.   ΑΝ  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΓΙΝΟΤΑΝ … ΘΕΟΣ 
 

Ήρθε ο Θεός στη γη μας 
να φέρει την αγάπη, 

μα  οι άνθρωποι τον σταύρωσαν 
με δόλο  και   μ’ απάτη. 

 
Αυτός  δίδαξε  ισότητα, 
την ανοχή στον άλλο. 
Δίδαξε θεία  ιδανικά 

 για   ό,τι  πιο μεγάλο! 
 

Αλήθειες, που ξεχάστηκαν 
και αρετές χαμένες 

που στο βωμό του Μαμωνά 
τώρα  είναι πια  θαμμένες. 

 
Σήμερα,  ο άνθρωπος  άλλαξε. 

Ναι ,   άλλαξε πορεία 
Βαθειά στο χρονοντούλαπο 

έβαλε πια τα θεία! 
 

Θέλει να γίνει ισόθεος! 
Και  μόνος  του να μείνει, 

 ταγός στα όντα  επί της γης. 
Τα πρότερα τα …  σβήνει. 

 
Νομίζει,  ότι έχει δύναμη 

μόνος να κυβερνήσει 
τη φύση και τον άνθρωπο 
αυτός να κουλαντρίσει.  

 
Να δίνει  θέλει εντολές  
Να υπακούν οι … άλλοι 
Να τον μιμούνται άκριτα  

Σα να ‘ναι παπαγάλοι. 
 

Ν’ αποφασίζει,   αν στη γη,  
πόσοι και ποιοι θα ζήσουν. 
Και με ποιο τρόπο στη ζωή 

μπορούν  να … ευτυχήσουν. 
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Πιστεύει,   ότι είναι δυνατόν 
 τα πάντα   να δαμάσει 

Και για του λόγου το αληθές 
θέλει να δοκιμάσει. 

 
Και βρίσκει τρόπους χίλιους δυο 

Δήθεν για το καλό 
να  αφανίζει  αδύναμους, 

-πάντα με το στανιό-. 
 

Πόλεμος κάθε λογής, 
είναι η επιλογή του. 

Να φεύγουν τα εμπόδια, 
σε όποια διαταγή του. 

 
Τα πάντα χρησιμοποιεί, 

κυρίως όπλα και βία 
Και καταστρέφει τους λαούς 
Ζωές   και …    οικονομία.. 

 
Άνθρωπε, κλάψε τον άνθρωπο. 

Ο «άνθρωπος» κινδυνεύει 
απ’ του ανθρώπου τα «καλά» 
Κι  απ’  ό,τι   … «μαγειρεύει». 

 
Γιατί,  ποτέ δεν ωφελεί 
Ποτέ καλό δεν κάνει 

Για να ευτυχήσει ο άνθρωπος 
Άνθρωπος να πεθάνει. 

 
Γι’  αυτό, ας μείνει ο άνθρωπος 

άνθρωπος με δουλείες.  
Ας ζει με γήινα αγαθά 
Κι όλες τις δυσκολίες. 

 
Και να ‘χει πάντα κατά νου 

με μια Του λέξη μόνο 
έφτιαξε ο Θεός  τη  φύση μας, 

τον άνθρωπο, το χρόνο. 
 

Και πάλι ναι, με μια   μπορεί    
τον Κόσμο να χαλάσει 

και  άλλη μια, πανέμορφη 
Πλάση να ξαναπλάσει! 
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Δες,  τα τσουνάμι, οι σεισμοί, 
κι  οι άλλες θεομηνίες, 
είναι μηνύματα οργής 

Είναι   Θεού …   ευλογίες!!! 
 
 
 
 
 

28.   ΕΚΛΟΓΕΣ 
 

Στην πατρίδα, την Ελλάδα όταν έχει εκλογές,   
  οι πολίτες πρέπει να  ‘χουν εύκολες επιλογές, 

Να διαλέξουν, να επιλέξουν μόνον εκλεκτούς … 
και τότε παρεμβαίνουν  κάποιοι, που δεν πρέπει να ακούς. 

  
Κι όλοι δίνουν κατευθύνσεις για κοινό καλό. 

Για  να πάει η Ελλάδα, δήθεν,  σε ήρεμο  … γιαλό. 
Παρεμβαίνουνε οι ντόπιοι , γνώστες τάχα των πραγμάτων. 

Επεμβαίνουν και οι ξένοι με πιέσεις …  φρονημάτων. 
 

Παρεμβαίνουν με ανάγκες, που στο μέλλον θα … προκύψουν 
και μαζί τους κάποιοι μάγκες που αυτές θα απαλείψουν. 

Είναι  αυτοί που δήθεν θέλουν το κοινό καλό, 
της πατρίδας, των Ελλήνων μα  με το   …   αζήμιωτο. 

 
Θέλουν τα καλά  οφίκια, θρόνους υψηλούς, 

και μισθούς για τη δουλειά τους μόνον …  παχυλούς! 
Κι όλοι τάζουν, τάζουν, τάζουν λαγούς με πετραχήλια 

μα είναι ολοφάνερο. Το λεν μόνον τα … χείλια! 
 

Γιατί, πώς να το εξηγήσεις, που όλοι τους ξεχνούν 
μόλις πάρουν το κουβέρνο  λεν, πως, δεν ακούν. 

Δεν ακούν για φοροκλέφτες, για κομματικούς στρατούς 
που ενσκήπτουνε στη χώρα, μ’ ολοφάνερους  σκοπούς. 

 
Κι οι καινούργιοι είναι πάντα  Δήθεν οι καλλίτεροι, 

κι αυτοί που ‘μειναν στη …  μπάντα ε, κάπως …χειρότεροι! 
Είν’ έτσι όμως φίλοι μου Ή μπαίνουν παρωπίδες; 
Και δεν ακούμε καθαρά; Φορώντας  ωτασπίδες; 
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29.  ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ... 
 

Πόλεμος γίνεται και τώρα, 
όπως και τότε, το «σαράντα» 
Οι Γερμανοί θέλουν και πάλι, 

να μας στριμώξουνε στην μπάντα. 
 

Μας  κάνουν πόλεμο ψυχοφθόρο   
άγριο,  οικονομικό   

και οδηγούνε  τους πολίτες 
σε ανέχεια και  μαρασμό. 

 
"Μνημόνια" μας επιβάλλουν 

δύο και τρία στη σειρά 
νέα χαράτσια νέους φόρους 

πιο ειδεχθείς κάθε φορά. 
 

Το πως αντέχει η  Ελλάδα 
κι οι Έλληνες το διασυρμό 

άξιον απορίας είναι. 
Μα δεν τον βλέπουν το γκρεμό; 

 
Καθημερνά κατρακυλάμε 

σαν έθνος, κράτος, σαν  φυλή 
σε λίγο καν δεν θα μας σώζει 

της σωτηρίας ... το φιλί. 
 

Εμπρός γενναίοι  σηκωθείτε 
το "ΑΕΡΑ"  ας  ξανακουστεί' 

Ας διώξουμε την ξένη «λέρα», 
να φύγει απ' αυτή τη γη! 
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30.   ΓΙΑΤΙ  ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ; 

 
Βλέπουμε στις ημέρες μας 

ανθρώπους που όλο φεύγουν 
αφήνουν τις πατρίδες τους 

νέους τόπους γυρεύουν. 
 

Φεύγουν απ' τις εστίες τους 
φεύγουν για να σωθούνε 

άνδρες γυναίκες και παιδιά 
μ' όποιο τρόπο μπορούνε. 

 
Φεύγουν απ' το Αφγανιστάν 

το Ιράν και τη  Συρία  
Μαρόκο και  Ινδοϊστάν 

κι από τη Νιγηρία. 
 

Απ' το Σουδάν την Αίγυπτο 
και τη Τζαμαχερία 

Όλοι, μα όλοι φεύγουνε 
και παν στην "Εσπερία"! 

  
Μεγάλο ερωτηματικό 

γεννιέται ευθύς στο νου. 
Τρόπο ζωής εζήλωσαν 
να ζήσουν αλλουνού; 

 
Στον τόπο τους  λιμοκτονούν; 

έχουν παντού πολέμους; 
και κινδυνεύουν άδικα  

από ντόπιους και ξένους; 
 

Είναι αλήθεια, γεγονός,  
σε κάποιες χώρες έχουν 
πόλεμο και καταστροφές 
γι αυτό και δεν αντέχουν. 

  
Και άσυλο αναζητούν 
σ' άλλες χώρες, ξένες 
σε χώρες με ιδανικά, 
απάνεμους λιμένες. 

 
Και, δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες  

που 'ρχονται στην Ευρώπη 
κι άλλοι ψάχνουν για "ουρί"  

  και έρχονται  πρώτοι - πρώτοι! 
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Αφήνουνε τον τόπο τους 
με φόβο και μ' ελπίδα 

και ψάχνουν για τη φαμελιά  
για   πιο καλή πατρίδα. 

 
Αλλά, γιατί όλοι αυτοί  
Τζιχαντιστές και άλλοι 

δεν πάν   σε χώρες κοντινές  
σε ισλαμική αγκάλη; 

 
Αλλά εισβάλλουν ομαδόν  

σε χώρες Χριστιανών 
και  απαιτούνε   ιταμώς  

ζωή  Μωαμεθανών; 
 
 

31.    ΞΥΠΝΑΝΕ  ΜΝΗΜΕΣ 
  

 Η μετακίνηση λαών   
των τελευταίων χρόνων 
ξυπνάει απ' το λήθαργο 

μνήμες κάποιων ... βαρόνων. 
 

Μνήμες που όλοι ζήσαμε  
-κακιά πείρα- μαζί 
και αναθεματίσαμε 

τους βρωμερούς "Ναζί". 
  

Κι  είναι απορίας άξιον 
μετά από τόσα χρόνια 

κάποιοι να ονειρεύονται 
Λαούς στην καταφρόνια. 

 
Να ορέγονται αδιάντροπα 

καινούργιο "Ράιχ", νέο 
να στήσουν στην Ευρώπη μας 

τρανό μα και μοιραίο. 
 

Και να είναι αυτοί  με το στανιό 
οι "Φύρερ" της Ευρώπης  

ξεδιάντροποι  εκμεταλλευτές 
και γηρατειών και νιότης. 
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32.    ΟΙ    ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ 
 

Πόλεμοι γίνονταν πολλοί 
στο διάβα των αιώνων 
ακόμη κι απ' την εποχή 

των ... πρώτων  παγετώνων. 
 

Ο άνθρωπος τον άνθρωπο 
ποτέ δεν είχε πάψει, 

να υποβλέπει,  -δυστυχώς- 
να θέλει να τον βλάψει. 

 
Κι αυτό δεν ήταν αρκετό,  
στην καθημερινότητά του, 

ήθελε την καταστροφή 
και των λαών ... μπροστά του. 

  
Να επιβάλει ο ισχυρός 
την κάθε βούλησή του  

με κάθε μέσον και παντού  
την επικράτησή του. 

 
Με θεμιτά κι αθέμιτα  

μέσα να επιδιώκει,  
να αφανίσει  τον "εχθρό" 

να ... τον καταδιώκει. 
 

Και το χειρότερο απ' όλα 
αυτή του την κακία 

την αποδίδει  -δυστυχώς- 
και μόνο στη θρησκεία. 

 
Λες και του είπε ο Θεός 
-Άνθρωπε,  μες  στη γη 
ό,τι σου αντιστέκεται, 
θα πρέπει να πληγεί. 

 
Να μείνουν οι ομόδοξοι 
κι οι ομόγνωμοι μονάχα 

κι οι άλλοι να αφανιστούν. 
Τι τους θέλουμε τάχα; 
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Οποία πλάνη φοβερή 
έχουν οι θεομπαίχτες. 

Δεν είναι η γνώμη του Θεού. 
Εκείνοι είναι οι φταίχτες! 

 
Γιατί, κανένας Θεός 

αρχαίων ή συγχρόνων 
δεν συμφωνεί με τoυς χαμούς 
μέσα στον ρου των χρόνων. 

 
Ούτε ο Θεός, ούτε ο Αλλάχ 

ο Γκοτ ή ο Γιαραμπή 
θέλουν την αδελφών σφαγή 

σε αυτήν εδώ τη γη! 
 

Αγάπη κήρυξε ο Χριστός 
και όλες οι θρησκείες 

ας το 'χουν όλοι κατά νου 
ας πάψουν οι κακίες!  
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33   ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 

 
Ακούμε καθημερινά 

σε όλα τα δελτία 
πως πόλεμος γίνεται φριχτός  

στη δύσμοιρη Συρία. 
 

Κάποιοι δίχασαν το Λαό 
με μέσον τη Θρησκεία 

και μόλυναν καρδιές και νου. 
Γίνανε   όλοι  θηρία. 

 
Και αλληλοσκοτώνονται 

καθημερνά με πάθος 
δίχως να αντιλαμβάνονται, 

ότι είναι μέγα  λάθος. 
 

Λάθος, που καταστρέφουνε 
το είναι τους, τη χώρα. 

Λάθος, που χάνονται ζωές 
στου πόλεμου τη μπόρα. 

 
Στη μπόρα που τους έμπλεξαν 

κι άρχισαν  φονικά, 
στη χώρα, στους ανθρώπους της, 

τα  μέγιστα  κακά. 
 

Λάθος που ξενιτεύονται 
και πάνε σ' άλλους τόπους 
Λάθος που εμπιστεύονται 
πολύ κακούς ανθρώπους. 

 
Ανθρώπους που μόνο δεινά 

σ' όλης της γης τα πλάτη 
φέρνουν για τα συμφέροντα  

και τα δικά τους κράτη. 
 

Άραγε, γιατί ξέσπασε  
πόλεμος στη Συρία; 

και όλοι αλληλοσφάζονται 
σαν άγρια θηρία; 

 
Μήπως τον αποφάσισε  

η Νέα Τάξη Πραγμάτων, 
και τα σατανικά μυαλά 
μικρονόων  δογμάτων; 



187 
 

 
Αυτών, που θέλουν μείωση 

του ανθρωπίνου γένους 
και καταπολεμούν  λαούς. 

Θηρία ύψιστου μένους! 
  
 
 
 

34.  Η   ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
 

Το υπερεγώ στον άνθρωπο 
πάντα αναπτυσσόταν 

κι όταν θαρρούσε, πως μπορεί, 
τότε αποθρασυνόταν. 

 
Λαοί κυρίευαν λαούς 

και χώρες αχανείς 
και κορεσμό δεν είχανε  
ποτέ τους και κανείς. 

 
 Πλούτο λεηλατούσανε 
και κάλλη κάθε χώρας 
γινόταν αλλοτρίωση 

κι όλης της  ενδοχώρας. 
 

Θέλανε να αλλάξουνε   
θρησκεία και θεσμούς 

τη γλώσσα και τα έθιμα 
σε όλους τους λαούς. 

 
Και όλα αυτά με πόλεμους, 

με σκοτωμούς πολλούς 
κι όποιος ήταν ο νικητής 

-Θεέ μου μην ακούς! 
 

Αμέτρητα τα θύματα 
πολλές οι αλλαγές 

ραγιάδες και αφεντικά 
χωρίς συναλλαγές. 

 
 

   Αλλάζανε οι άνθρωποι 
τα πάντα στη ζωή τους, 
γιατί τους το επέβαλαν  

οι νέοι κύριοί τους. 
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Έτσι αλλάξανε πολλοί, 
πολλά ιδανικά 

γλώσσα, πατρίδα και φυλή 
χάθηκαν ξαφνικά. 

 
Έγιναν σκλάβοι, υποτελείς 

σε αυταρχικούς λαούς, 
λαούς δίχως ιδανικά 

μικρόψυχους, κακούς. 
 

Αλλά βρεθήκαν και  λαοί 
με ανάκαρα μεγάλη 

κι άντεξαν   βία  και δεινά, 
που δεν τα είχανε άλλοι. 

 
Ορθώσανε την πίστη τους 

και τα ιδανικά τους 
κι έδειξαν πως κάποιοι λαοί 
ζουν για τη Λευτεριά τους. 

 
Ζούνε για τις αξίες τους 
για πίστη και Πατρίδα  

και χύνουνε το αίμα τους 
ως τη στερνή ρανίδα. 

 
Μα, ο αγώνας είναι διαρκής, 

αέναος, μεγάλος 
αφού άλλαξε ο τρόπος ο παλιός 

κι ήρθε καινούργιος, άλλος. 
 

  Τη αλλοτρίωση λαών 
την κάνουν ξαφνικά 

χωρίς πολέμους, σκοτωμούς, 
αλλά ... ειρηνικά 

 
Είναι οι δυνάστες των λαών 

που στέλνουν καραβιές 
δήθεν προσφύγων και φτωχών, 

πολλών λαών  ... σοδιές  
 

Άνθρωποι με άλλα ιδανικά 
και κοσμοθεωρία 

εισβάλλουν άκοντες σχεδόν 
κι είναι σαν τα θηρία. 
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Σε Κοινωνίες άγνωστες 
με διαφορές μεγάλες 

στη γλώσσα στον πολιτισμό 
και σε συνήθειες άλλες. 

 
Μα τούτος ο ξεριζωμός 

ομαδικά ανθρώπων 
δεν είναι αλλοτρίωση 

ψυχής, καρδιάς και τρόπων; 
 

 
 
 

35.   ΟΙ  ΚΟΜΜΑΤΟΠΛΗΓΙΚΟΙ 
 

Οι "Πράσινοι" κι οι "Βένετοι" 
στα χρόνια τα παλιά 

ήταν φατρίες του λαού 
κόντρα στο βασιλιά. 

 
Βγαίνανε στον Ιππόδρομο, 

σε  ιππικούς αγώνες 
κι έδιναν μάχες  πολλαπλές,  
  χωρίς   καν ... κηδεμόνες. 

 
 Πάλευαν  για τα  δίκαια 
  του ανήμπορου λαού 
και στο βωμό θυσίαζαν 

σώμα, καρδιά και  ... νου! 
 

Στις μέρες μας  ενέσκηψαν 
 κομματοπληγικοί 

   πράσινοι, μπλε και  κόκκινοι   
 που παν εδώ κι εκεί. 

 
Σαν μπούσουλά τους έχουνε 

"να 'ναι καλά το κόμμα" 
οι ημέτεροι να κυβερνούν 

και το δικό μας    ...  χρώμα. 
 

Η χώρα κι όλος ο λαός 
που δεν είναι δικοί μας 
ας μένουν στα αζήτητα 

κι ας μην είναι εχθροί μας. 
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Έτσι πορεύονται αυτοί 
με έγχρωμες παρωπίδες 

κουρσεύουν δε απ' το λαό 
όλες του τις ελπίδες. 

 
Δουλεύουνε κι υπηρετούν 

τα  νιτερέσα  ξένων 
δήθεν "μεγάλων" μα γνωστών 

πολύ αλλοπαρμένων. 
 

Κατάντησαν τη χώρα μας 
οι κομματοπληγικοί 

να φαίνεται για το λαό  
σα να 'ναι ... φυλακή. 

 
Και φεύγει, πάει στην ξενιτειά 

το άνθος του λαού   
εγκαταλείποντας γονείς 

στα κρύα του ... λουτρού. 
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36.   ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ... 

 
Αν γινότανε ο Κόσμος  

να ήτανε αλλιώς 
όλοι να 'μαστε ωραίοι, 

- νέος και παλιός-. 
 

Όλοι μας να ζούμε αιώνια, 
 δίχως στενοχώριες 

κι άσχετα αν οι χώρες είναι 
 νότιες ή βόρειες. 

 
Αν όλοι ήταν υγιείς 

κι αρρώστιες δεν υπήρχαν 
δεν θα υπήρχαν  και γιατροί 

αχρείαστοι θα ήταν. 
  

Αν υπήρχε αφθονία 
σ΄ όλα τα αγαθά 

κι είχανε την πρόσβαση 
όλοι σε αυτά 

 
Πρόβλημα δεν θα υπήρχε 

στη ζωή κανένα 
κι όλοι μας θα ζούσαμε 

καλά κι αγαπημένα. 
 

Αλλά μόνιμη  ανία 
αν ήταν όλα τέλεια 

 θα υπήρχε στον κοσμάκη 
και πολλή μιζέρια. 
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37.  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΟΣ 

 
Έφτιαξε ο Θεός τον Κόσμο 

κι έβαλε κανόνες, 
να πορεύεται στο χρόνο 

για πολλούς αιώνες. 
 

Έφτιαξε πολλούς πλανήτες, 
σύμπαν αχανές 

κι όλα λειτουργούν, ρολόι,  
τέλειες μηχανές. 

 
Ήλιοι, απλανείς αστέρες, 

διάττοντες, κομήτες, 
αενάως τριγυρίζουν 
του κενού ... αλήτες. 

 
Βολοδέρνουν στους αιώνες 

ζούνε και υπάρχουν 
κι ο Θεός μονάχα ξέρει 

 τέλος και  ποιο,  θα 'χουν. 
 

Έπλασε και τον άνθρωπο 
έναν μικρό θεό, 

να ζει  μέσα στον κόσμο του, 
σαν το δημιουργό. 

 
Του 'δωσε νου και φώτιση 

και κάθε ελευθερία 
να 'χει δική του βούληση 

δική του και πορεία. 
 

Να πλάσει αυτός τον κόσμο του 
και να δημιουργήσει 
ό,τι καλλίτερο μπορεί 
σ' ανατολή και δύση. 

 
Κι αυτός, κίνησε απ' το μηδέν 

απ' τις σπηλιές, γυμνός 
τα πάνδεινα υπέφερε... 

κανείς ανασασμός. 
 

Έδωσε μάχες άπειρες 
με όλα τα θηρία, 

της φύσης τα καμώματα 
τα χιόνια και τα κρύα. 
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Κι έβγαινε πάντα νικητής 
σε όλους τους αγώνες 

με όπλα του νου και λογική 
πάντοτε στους αιώνες. 

 
Και κυριάρχησε στη γη 

βελτίωσε (;)  καταστάσεις 
όλα γίνανε αγνώριστα 

με ανθρώπου  επεμβάσεις. 
 

Δεν είναι τώρα πια γυμνός 
δεν  μένει σε σπηλιές 

δεν τρέφεται με ό,τι  βρει 
 διαλέγει ... λιχουδιές. 

   
Εδάμασε τους ουρανούς 

σαν το πουλί πετάει 
και μέσα απ' τους ωκεανούς 

σ' όλον τον κόσμο πάει. 
  

Πράγματι,  άλλαξε ζωή 
έχει πολλές ανέσεις 

στην κλίμακα δε του καλού 
έχει ανέβει ...  θέσεις. 

 
Και τώρα, βλέπει αφ' υψηλού 

τα πάντα και τους πάντες  
γιατί νομίζει πως, ως Θεός, 
δεν θέλει πια ... αγάντες! 

 
Πράγματι, εαυτόν θωρεί 

μικρό  Θεό της  γης 
κι όλα τα ξέρει και μπορεί 

αυτός κοντολογίς.  
 

Μωρός, ... μωρά θαρρεί   
μωρά κρίνει και πράττει 
κι απ' τη μωρία του αυτή 

αντάξιά του ... εισπράττει. 
 

Ένα τσουνάμι είναι αρκετό 
 ένας σεισμός επίσης, 

μια καταιγίδα, ένας λιμός 
και τέρμα οι ... αισθήσεις. 
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Άνθρωπε, σκέψου, όλα αυτά 
μπορείς να κουμαντάρεις 
και του Μεγαλοδύναμου 

     τη θέση εσύ  να   πάρεις; 
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Α. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
 
 
 
 
 

Ο 
ΡΙΜΑΔΟΡΟΣ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
2018 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ. 
 

     Ο «Ριμαδόρος» η τέταρτη κατά σειρά ποιητική συλλογή, μετά τα «Θρακιώτικα 
και άλλα», τα «Πράσσειν  ποιητικά άλογα ή εικοτολογίες» και τους «Αισώπειους 
Μύθους», προέκυψε από διάφορα κείμενα που περιέρχονταν κατά διαστήματα στα 
χέρια του γράφοντα, περνούσαν την απαραίτητη κρησάρα, και διασκευασμένα 
προσφέρονται στο αναγνωστικό κοινό προς τέρψη του θυμικού και ενημέρωση. 

Στο πρώτο μέρος του έργου, τα ιστορικά ανάλεκτα, στιχοπλέκονται  πρόσωπα και 
γεγονότα από τη Μυθολογία και την Ιστορία, αρχαία και νεώτερη. 

Και στο δεύτερο ποικίλοι προβληματισμοί και μεταφυσικές κοσμοθεωρίες, που 
ταλανίζουν ανέκαθεν τον άνθρωπο, γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν  με ποιητική 
διάθεση, χιούμορ και φαντασία. 

 Και σίγουρα, αν οι απαντήσεις και οι ιδέες που δίνονται ικανοποιήσουν κάποιους, 
άξιζε τον κόπο η προσπάθεια. Αλλά, αν η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση έχει να 
κάνει με πολλούς, θα είναι ευχής έργο και η χαρά του γράφοντα απεριόριστη. 

 
Α.Π. 

Σεπτέμβρης 2018  
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1. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ  

 
Στη Σπάρτη την αλλοτινή,   τότε, στα παλιά χρόνια, 

 δείτε τι νόμους είχανε, κι όμως ζούσαν με ... ομόνοια. 
Οι κοπελιές γυρίζανε  ελεύθερα    στην πόλη, 
φορώντας τον παρθενικό χιτώνα κάθε σχόλη. 

 
Ο χιτώνας ήτανε  μακρύς,  μέχρι τους αστραγάλους, 

αλλά ήταν φαινομηρικός*, δεν ήταν σαν τους άλλους. 
Είχε  στο πλάι ανοίγματα, που ανοίγανε στο βάδην, 

κι αποκαλύπτανε ομορφιές, πιο πολύ στο ... τροχάδην! 
 

Οι νέες πήγαιναν παντού, σε όλες τις εκδηλώσεις. 
Γυμνές χόρευαν σε γιορτές έκαναν και δηλώσεις 
Σατίριζαν ασύστολα, τους πάντες και τα πάντα, 

κι όλους τους κατεργάρηδες τους έβαζαν στην ... μπάντα.  
 

Δεν γλίτωνε τα σχόλια ούτε η "άρχουσα τάξη".   
Γι αυτό κι όλοι τις είχανε, μη βρέξει και μη στάξει.  
Κι όμως η γύμνια τους αυτή ποτέ δεν προκαλούσε. 

Γιατί, όπως λέει ο Πλούταρχος  κι αυτό, το εννοούσε. 
   

« Ήταν  παρούσα η εντροπή πάντοτε και παντού. 
Αλλά, απούσα  διαρκώς η ακολασία του κορμιού». 
Γυμνάζονταν νέοι και νιες, να 'χουν γερά  κορμιά, 
που η ένωσή τους θα έφερνε μόνο εύρωστα παιδιά. 

 
Και για τη γέννηση παιδιών εύρωστων και υγιών, 
  την κοινή κτήση θέσπισαν όλων των γυναικών. 
Αλλά, με όρους ειδικούς, που έπρεπε να τηρούνε, 
όσοι επιθυμούσανε, στον ... κόπο αυτό να μπούνε! 

 
Έπρεπε ο γεροντότερος, που  'χει  νέα γυναίκα, 

 για να μη  φεύγει η άμοιρη και πάει με πέντε - δέκα... 
Να βρει έναν  νεότερο, φιλίες να συνάψει, 

που 'χε ψυχής και σώματος  χαρίσματα,  στην ... πράξη. 
 

Και με συναίνεση απλή,  μα και με προτροπή, 
ο γέροντας  να λέει στο νιο.  Ξέπλυνε...  την ντροπή! 
Και τούτο, για να γεννηθεί, παιδί από άριστο σπέρμα, 
κι όχι  από του γέροντα, που είναι μάλλον ... έρμα*.* 

 
 
 

 
*Κατά τον Πλούταρχο, επειδή φαινόταν ... ο μηρός. 

 * * Σαβούρα πλοίου 



204 
 

 
Αλλά, ετούτο το παιδί  τ' αναγνωρίζει ο γέρος, 
κι όλα τα προηγούμενα,  τ' αφήνει κατά μέρος. 

Το πνεύμα είναι τόσο απλό του νόμου αυτού της Σπάρτης. 
Θέλει πολίτες εύρωστους, κι όχι  υγείας  ... σκάρτης!  

 
Γι αυτό, λένε και οι παλιοί, πως δεν έχουν στοιχεία, 

και ότι ήταν άγνωστη στη  Σπάρτη η ... μοιχεία! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ΦΑΙΔΡΑ  ΚΑΙ  ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 
 

Γυρνώντας από την Κρήτη νικητής 
παντρεύτηκε ο Θησέας με τη Φαίδρα. 
Και  όλη η Αθήνα είχε μέρα γιορτής,   
εκτός από τη μάνα του,  την ...Αίθρα. 

 
Όμως,   tη Φαίδρα ο έρωτας   χτυπά  

για τον    Ιππόλυτο,    γιο του Θησέα. 
Και μια μέρα απ' το νέο αυτή ζητά,   

 οι δυο να παν, να ... «ζήσουνε  ωραία»!  
 

  Εκείνος  την   αγάπη της αρνιέται. 
  Την  αποκρούει,  με οργή μα και  με πάθος. 
   Της λέει ευθέως και διόλου  δεν κρατιέται,  
 ότι,  αυτό που του ζητάει, είναι μέγα  λάθος. 

 
Αυτό, η Φαίδρα  δεν μπορεί να το αντέξει,  

και θέλει τώρα,  να εκδικηθεί το νιο.  
Ένα  γράμμα   στέλνει  στο Θησέα και του γράφει, 

 ότι ο γιος του, τα 'χει κάνει ρημαδιό. 
 

Του γράφει, ότι τάχα  ερωμένη,  
ο Ιππόλυτος την έκανε με βία. 

Γι αυτό,  ζητά πιεστικά και επιμένει, 
  να πράξει,  ό,τι του προστάζουνε τα θεία! 
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   Αλλά, νιώθει τύψεις βαριές, και δεν αντέχει, 

  τις τόσο άδικες, ψευδείς κατηγορίες. 
Και ούτε,  θέλει  το Θησέα πια να έχει,  

λέγοντάς του  κι άλλες τέτοιες μαρτυρίες.  
   

Γι αυτό και στη ζωή της δίνει τέρμα. 
  Κρεμιέται  σ' ένα δέντρο,  να γλιτώσει,  

από το πάθος,  που την κατατρώει 
  για τον Ιππόλυτο,  που  θα 'θελε (!)  να ... σώσει! 

 
  Ο  Θησέας,  γύρισε κι  είναι   χολωμένος, 

απ' τον ξαφνικό της Φαίδρας το  χαμό, 
κι είναι σίγουρο, πως τούτο το δράμα, 

  δεν θα  έχει πια  καλό τελειωμό. 
  

Μανιασμένος ο  Θησέας, ξεσπά   στο παιδί του,   
κι απ' το παλάτι   το διώχνει σκαιά. 

  Έτσι, τον άμοιρο νέο  μοιραία τον σπρώχνει, 
  στο σίγουρο θάνατο και στην αποκοτιά.  

 
Το αγόρι ξέφρενα με ένα   άρμα φεύγει,  
   να γλιτώσει απ' του γονιού  την οργή. 
 μα  από τη βία   αφηνιάζουν τα άλογα,  

και στη θάλασσα πέφτουν μ' ορμή. 
 

Τον  Ιππόλυτο τότε αρπάζει ένα χέρι,  
και τον σώζει   από βέβαιο πνιγμό, 

και μ'  αγάπη άδολη στα ουράνια τον φέρει. 
Είναι το χέρι της Άρτεμης, το  Θεϊκό.  

 
Και, από τότε σαν άστρο τα βράδια  

 αγναντεύει τη γη από ψηλά,  
ο ηνίοχος είναι με τ'  άλλα τα άστρα, 
που τα 'χει πλέον γλυκιά συντροφιά. 
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3.  Η  ΤΙΜΩΡΙΑ  ΤΗΣ   ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ  
ΚΑΙ   ΤΟΥ   ΑΙΓΙΣΘΟΥ 

 
 Σα γύρισε   ο  Αγαμέμνονας   με δόξα  και τιμές  
στο σπίτι, στο παλάτι του στις ένδοξες Μυκήνες. 

  Αντί  να βρει τη ζεστασιά και λίγη θαλπωρή, 
βρίσκει   θάνατο από μοιχούς και δίκαια ... απορεί. 

 
Με συνεργό τον Αίγισθο και δόλο η Κλυταιμνήστρα, 

το σύζυγο  της  ύπουλα φονεύει στην κονίστρα. 
Και σίγουρα το θάνατο θα έβρισκε κι ο Ορέστης, 

αν δεν τον έπαιρνε μακριά ο παιδαγωγός του,  ο ... ρέκτης*.     
 

Πολλές φορές η φόνισσα, η δόλια Κλυταιμνήστρα, 
δικαιολογίες έλεγε, σαν να 'ταν  καμιά ... πλύστρα. 

Δήθεν,   τον Αγαμέμνονα τον σκότωσε επειδή, 
αναίτια  την κόρη τους**  θυσίασε με  σπουδή.    

 
Κι έλεγε,  την τρομάζουνε  συχνά  οι  Ερινύες,    

που βλέπει στα ονείρατα ...    κι άλλες δικαιολογίες! 
Ο Ορέστης κι ο παιδαγωγός πήγανε στη Φωκίδα, 

και μετά από χρόνια γύρισαν και πάλι στην πατρίδα. 
 

Μα, πριν γυρίσουν, ρώτησε το Φοίβο στους Δελφούς, 
αν έπρεπε ο ίδιος και πώς, να διώξει τους μοιχούς. 
Ο Φοίβος του 'δωσε χρησμό, τη μάνα να σκοτώσει, 

με δόλο κι αιφνιδιασμό. Τον τόπο του να σώσει. 
 

Και το δόλιο Αίγισθο  σκληρά να τιμωρήσει, 
για το κακό που  του 'κανε, το άγος*** να μην αφήσει.  
Η Ηλέκτρα και η Χρυσόθεμις, του Ορέστη  οι αδελφές, 

το άγος, να εκδικηθούν,   ζητούσαν,  και αυτές. 
 

Βλέποντας τη μητέρα τους στη μολυσμένη κλίνη, 
να κείται με τον Αίγισθο,   δεν έχουν πια γαλήνη. 

Σαν  γύρισε   απ' την ξενιτιά  ο Ορέστης  στο παλάτι,   
μαζί με τον παιδαγωγό, του είπαν, να κάνει κάτι. 

 
Του ζήτησαν όλοι μαζί, τον δόλιο δολοφόνο, 

να τιμωρήσουνε σκληρά, για τον ανόσιο φόνο. 
Να τιμωρήσουνε μαζί και τη συζυγοκτόνο, 

που αδιάντροπα η ξετσίπωτη συνέργησε στο φόνο. 
 
 

* δραστήριος 
** Ιφιγένεια 

*** ανοσιούργημα 
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Και να, η οργή  της Νέμεσης. φαίνεται   ήρθε  η ώρα, 
και στο παλάτι ξέσπασε η θύελλα κι η μπόρα... 
Ο Αίγισθος δεν γνώριζε,  πως γύρισε ο Ορέστης 

και σίγουρα, αν το ήξερε δεν θα 'λεγε « ευ παρέστης»!  
 

Κι  όταν  είδε  να έρχεται ένας μαντατοφόρος 
και στο παλάτι γίνονταν  πολύ μεγάλος ντόρος...  

Ρωτάει  μην τάχα έφερε νέα απ' την Φωκίδα, 
κι αν είναι όλα αληθινά ή φρούδα είναι ελπίδα. 

 
Μήπως του Ορέστη ο χαμός στις αρματοδρομίες, 

είναι σίγουρα αληθινός κι όχι ... ανοησίες. 
Καλεί τους δούλους,  να του πουν. -Πού είναι η  Κλυταιμνήστρα; 

- Να τη, στη φέραμε, εμείς. Ήτανε στην ...  κονίστρα.   
 

Αγέρωχα του απαντούν, δυο νέοι που τη φέραν. 
-Μα, μην την ψάχνεις πια εδώ. Πάει στο ... υπερπέραν. 

Εμπρός στα πόδια του ακουμπούν της γυναικός το πτώμα,   
κι ο Αίγισθος στη θέα του έγινε κι αυτός λιώμα. 

 
Και τότε αποκαλύπτονται  ο Ορέστης κι ο Πυλάδης. 

Τους βλέπει ο Αίγισθος και λέει  -Να τος, για μένα ο Άδης! 
Κι ευθύς θερμά   παρακαλεί, εκεί να τον σκοτώσει, 
αφού πια τίποτε στη γη δεν μπορεί να τον σώσει. 

 
Αλλά ο Ορέστης του ζητά, να κάνει υπομονή 
και θα 'χει ίδια ανταμοιβή  και όμοια θανή. 

 Κι όπου τον Αγαμέμνονα  σκότωσαν, στην  κονίστρα, 
εκεί θα βρει το θάνατο,  κοντά στην Κλυταιμνήστρα! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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  4.   Ο  ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ  ΚΑΙ  Η  ΦΡΥΝΗ 
 

Ο Πραξιτέλης κάποτε  πήγε στη Βοιωτία, 
όπου τη Φρύνη γνώρισε κι αυτή ήταν  η αιτία, 

 που  έφτιαξε τέλεια αγάλματα  και με φιλοκαλία, 
όπως  το πιο ονομαστό την Αφροδίτη, την Κνιδία. 

 
Η  Φρύνη χρόνια έζησε κοντά στον Πραξιτέλη 
ως παλλακίδα όμορφη, - πολύ γλυκιά σα μέλι-. 

Και του 'δινε χαρές πολλές  και απολαύσεις μύριες, 
που ήταν γι αυτόν, ποτέ παλιές  μα, πάντοτε καινούργιες! 

 
Για τις υπηρεσίες της  η Φρύνη απαιτούσε, 

πάντοτε ανταλλάγματα  και δεν υποχωρούσε. 
Αν τελικά δεν έπαιρνε,  ό,τι είχε ζητήσει, 

με άλλους τρόπους έψαχνε  σίγουρα να κερδίσει. 
 

Κάποτε, κάποια στιγμή  σε ώρα «ευτυχισμένη» 
ζήτησε η Φρύνη αντάλλαγμα,  ως δώρο, που να μένει... 

Δείγμα φιλίας δυνατής  κι αγάπης που 'ναι αιώνια, 
που θα κρατήσει για καιρό  και όχι λίγα χρόνια. 

 
Πάνω  στην «κρίσιμη στιγμή»  του ζήτησε με χάρη, 

να μην της δώσει χρήματα, ούτε μαργαριτάρι, 
Αλλά, το πιο πολύτιμο έργο που ήταν γι αυτόν. 
κάποιο απ' τα αγάλματα,  ίνδαλμα των καιρών.  

 
Κι εκείνος ασυλλόγιστα  υπόσχεται, ό,τι θέλει. 

  Το  πιο πολύτιμο άγαλμα  τάζει, και δεν  τον μέλει. 
Μα σαν το καλοσκέφτηκε  αλλάζει ευθύς τη γνώμη. 
Έχω της λέει πρόβλημα  και σου ζητώ συγγνώμη. 

 
Όλα τα έργα μου αγαπώ  μ' αγάπη περισσή 

Και δεν γνωρίζω αληθινά  αν τ'  αγαπάς κι εσύ... 
Η  Φρύνη αντιλήφθηκε  πως για τον Πραξιτέλη, 

να δώσει ό,τι πολύτιμο,  είναι κάτι που ... δε θέλει. 
 

Και τότε κάνει σχέδια, το πως θα ξεγελάσει 
τον Πραξιτέλη κι εύκολα  στο στόχο της να φτάσει. 

Μια μέρα, που ήτανε  κι οι δυο  μαζί μέσα στις γλύκες,   
μπαίνει  ο πρωτομάστορας κι αυτή του λέει: πώς μπήκες; 

 
- Καταστραφήκαμε, απαντά,   πήραν φωτιά τα πάντα  

καίγονται εργαστήρια  και έργα που 'ναι στην μπάντα. 
Τον  Πραξιτέλη αθέλητος  τον πιάνει πανικός, 

και λέει στον πρωτομάστορα  να κάνει τι και πως. 
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- Τρέξε και σώσε το άγαλμα,  που είναι αριστερά,  
και πίσω από την άμαξα. Πρόσεξε φουκαρά! 

- Πραξιτέλη μου, ησύχασε. Τίποτα δεν συμβαίνει. 
Του λέει με χαμόγελο  η Φρύνη  κι επιμένει... 

 
-Δος μου αυτό το άγαλμα,  που είναι αριστερά 

Και πίσω από την άμαξα, του λέει με χαρά. 
Εγώ στον πρωτομάστορα είπα το τι θα πει. 
Το μυστικό που έκρυβες για να φανερωθεί. 

 
Και δεν μπορείς να αρνηθείς, το δώρο που έχεις τάξει 

Δος το μου και σου λέω κι εγώ, πως όλα  θα 'ναι εντάξει! 
Θα συνεχίσεις τις χαρές και όλα τα παιχνίδια, 

που θα 'ναι και καλλίτερα  κι όχι πάντα ... τα ίδια! 
 
 

5.   ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΔΕΣΜΩΤΗΣ 
 

Ο Προμηθέας τη φωτιά  
έφερε στους ανθρώπους, 
και δίδαξε τη χρήση της  

με χίλιους και δυο τρόπους. 
 

Γι αυτή του την αποκοτιά  
τον τιμωρεί ο Δίας, 

σα να 'ναι   παρακατιανός, 
 σα να ' ναι ένας παρίας. 

 
 Τον στέλνει με τον Ήφαιστο, 

 το Κράτος* και τη Βία*, 
να  κρεμαστεί στον Καύκασο,   

 με λύπηση καμία. 
 

Επάνω στα ψηλά βουνά  
αιώνια να υποφέρει, 

ο Προμηθέας δέσμιος, 
 βροχές, χιόνια  κι  αγέρι. 

 
Ο Ήφαιστος τον συμπονά.  
Προσπαθεί  να τον σώσει, 

τις αλυσίδες τις βαριές 
 δεν θέλει να καρφώσει. 

 
*Κράτος και Βίας , υπηρέτες του Δία 
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Τότε, Κράτος και Βία μαζί,  
  θυμίζουνε χολή και οργή, 

    που δείχνει ο Δίας - Πατέρας, 
  στην   ανυποταγή.  

 
  Ο  Δεσμώτης Προμηθέας  
στου Καυκάσου τις κορφές 

μένει εκεί τιμωρημένος  
απ' του Δία τις μομφές. 

 
Φίλοι τον επισκέπτονται, 

 Ωκεανός και άλλοι, 
τον συμβουλεύουν διαλλαγή, 

 να φύγει απ' τη ζάλη. 
 

Τη λύπη και την πίκρα τους  
δείχνουν οι Ωκεανίδες 
και υποχώρηση ζητούν  

ωσάν θεραπαινίδες. 
 

 Η  μάνα του η Θέμιδα, 
 η μάντισσα και θεά 

να του αλλάξει δεν μπορεί  
τη γνώμη, τα μυαλά. 

 
-Εμένα ό,τι μου 'γραψε, 
 η μοίρα μου να πάθω, 
 περήφανα θα υποστώ,  

 καλό ή κακό κι αν  λάχω. 
 

Μα εσείς φίλοι και συγγενείς  
πάψτε τις συμβουλές. 

Μη γίνεστε εμποδιστές 
 στου Δία τις βουλές. 

 
Η πολυπλάνητη Ιώ,   

 έρχεται κείνη την ώρα, 
τον αγκαλιάζει και θρηνεί 

 κι αυτή μαζί του τώρα. 
 

Μα αυτός της λέει: -Μη θρηνείς,  
γιατί οι καιροί αλλάζουν, 

κι αυτοί, που τώρα κυβερνούν, 
στο μέλλον θα τους ... κράζουν! 
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Ο  φτεροπόδαρος Ερμής 
 την ώρα   εκείνη φτάνει,  
 τον Προμηθέα ερωτά, 
 τι με το νου του βάνει. 

 
Του  λέει, άλλοι κάποτε, 

  κείνοι, θα κυβερνήσουν; 
κι οι κυβερνώντες, σίγουρα,  

τότε θ' αποχωρήσουν; 
 

Ήταν κακό προμάντεμα,  
 ή ήταν η αλήθεια, 

ό,τι  ο Δεσμώτης έλεγε. 
 και όχι παραμύθια; 

 
Άπρακτος φεύγει ο Ερμής, 

 τίποτα δεν μαθαίνει. 
Τι θα γενεί στον Ουρανό 
 και τι μ' αυτό σημαίνει. 

 
Γι αυτό του το προμάντεμα  

μια νέα τιμωρία, 
του στέλνει ο Δίας ταχτικά, 

  δίχως ολιγωρία. 
 

Έναν  αητό καθημερνά 
 το ήπαρ του να τρώει,    
χωρίς λέξη παρηγοριάς, 

 χωρίς κουβεντολόι.  
 

Του Προμηθέα η ποινή,  
γραφτό να τελειώσει, 
ήταν, ο μέγας ήρωας 

 ο Ηρακλής,  να σώσει. 
 

Όταν τον επισκέφτηκε 
και είδε τον αητό, 

στο Φοίβο δέηση έκανε  
κι έριξε στο ...  ψαχνό. 

 
Ο αϊτός κατάστηθα  
χτυπήθηκε βαριά,  

  πέφτει στα ριζοθέμελα  
του βράχου, χαμηλά. 
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  Ο  Προμηθέας σώθηκε 

 απ' τη βαριά ποινή 
Αλλά και με τη συνδρομή 

 του δόλιου Ερμή. 
 

Αυτός του υποσχέθηκε 
 πως, θα τον λευτερώσει, 

αν το μεγάλο μυστικό 
 του Δία φανερώσει. 

 
Πώς   ο τερπικέραυνος* 

 και ύψιστος  θεός, 
τη μοίρα του θα ξέφευγε, 

 σα να 'τανε θνητός. 
   

  Ο  Προμηθέας πείστηκε  
κι είπε  τα μελλούμενα 

 που θα συμβούνε  στο θεό, 
 με όλα τα θρυλούμενα. 

 
Ο Δίας για γυναίκα του 

 τη Θέτιδα αν πάρει, 
και του γεννήσει έναν γιο, 

 πανώριο παλληκάρι... 
 

Αυτός, θα 'ναι πιο δυνατός 
 και από τον  πατέρα 

Θα μεγαλώσει γρήγορα  
και θα τον κάνει ... πέρα. 

 
Γι αυτό του πελάγου η θεά,  

η Θέτιδα η ωραία 
Αυτή πρέπει να παντρευτεί  

τον ήρωα Πηλέα. 
 

Έτσι, σα φανερώθηκε  
το μυστικό του Δία 

Βγήκε σωστή, ολόσωστη 
 η θεία προφητεία  

 
Που 'λεγε πως ένας θνητός  

το δεσμώτη θα σώσει  
Κι απ' τα σκληρά του τα δεσμά, 

 αυτός θα τον γλιτώσει.  
 

* Επίθετο  του Δία. (αυτός που αγαπά τους κεραυνούς) 
 



213 
 

6.   ΕΛΛΗΝΑΣ  ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;  
 

Ήρθε στη γη μας ο Χριστός με υπόσταση διπλή, 
μια θεϊκή, την  πρόδηλη, και  ανθρώπου,  την  απλή. 

Τον ερχομό Του προείπανε προφήτες και γραφές, 
ότι ο κόσμος θα σωθεί κι αυτό ήταν  σαφές. 

 
Ήτανε  και  ανθρώπινο, να υπάρξουν ερωτήσεις, 

για την καταγωγή, τον ερχομό, και για τις δυο του φύσεις.    
Αλλά, Έλληνας ήταν ο Χριστός; πολλοί αναρωτιούνται  

και στην ερώτηση αυτή, κάποιοι σταυροκοπιούνται.  
 

Μα είναι τούτο δυνατόν; Αφού ήταν Γαλιλαίος! 
Κι όμως, κι αυτό 'ναι αληθινό,  Ήταν και Φιλισταίος.   

  Οι   Φιλισταίοι ήτανε μέτοικοι από την Κρήτη, 
οι απόγονοι του Φίλιστου,  παιδιά του Ψηλορείτη. 

 
Του Μινωΐτη  Κρητικού, που 'φυγε απ' τη Φαιστό, 

να βρει τύχη καλλίτερη και κλίμα πιο ... ζεστό. 
Φέρνουμε σαν απόδειξη τούτων των λεγομένων, 
γιατί, οι Εβραίοι πάντοτε Τον θεωρούσαν ξένον. 

 
 Και Τον αποκαλούσανε, γι αυτό,  και Ναζωραίο, 

ξένο, που ήθελε να πει, και όχι Ιουδαίο. 
Αλλά, και ο ίδιος ο Χριστός συχνά αποστασιοποιείται. 

Παίρνει αποστάσεις απ' αυτούς  κι ευθέως τους αρνείται. 
 

Ποτέ του στα κηρύγματα δεν είπε:  ο λαός μας. 
Ούτε τη λέξη έβαλε  στο στόμα του:  ο Θεός μας. 
Τις φράσεις πάντα έλεγε: Το γένος, η φυλή σας, 
Οι πρόγονοι, οι νόμοι σας  και η καταγωγή σας. 

 
«Δεν είμαι εγώ του κόσμου αυτού» πολίτης, γηγενής 

αλλά σταλμένος απ' «αλλού». Είμαι αλλογενής. 
Η φύση κι η καταγωγή έμμεσα ομολογείται 

απ' τον μικρούλη Ιησού μες  στο ναό, όταν είπε. 
 

«-Γιατί,  μανούλα μου καλή, μ' αναζητάς παντού; 
Είμαι, μες  στου πατέρα μου!  Πού θα ήμουνα;  αλλού»;  
-Στον κόσμο αυτό ήρθα να πω, όσα απ' ανθρώπου χείλη, 

ουδέποτε ακούστηκαν είτε πουρνό, είτε  δείλι. 
 

Και τ' όνομά Του, Ιησούς, είναι ελληνικό! 
Παραφθορά του Ιάσονα, λένε, πως είναι αυτό. 
 Της πάναγνης Μητέρας Του, είναι Μινωικό. 

Μαρία εκ του Μάιρα Και όχι,   Εβραϊκό. 
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  Το  προσωνύμιο Χριστός, μήπως και δεν σημαίνει  
χρισμένος απ' τον Ύψιστο; Πες τε, σε ποια άλλη γλώσσα βγαίνει; 

Ονόματα ελληνικά  είχαν και οι μαθητές Του 
Φίλιππος, Πέτρος κι αρκετοί, απ' τους  υποστηρικτές του. 

  
Το αγαπημένο Του ένδυμα  ήτανε οι χιτώνες, 
του Έλληνα η φορεσιά,  για αρκετούς αιώνες. 
Ποτέ Του δεν εφόρεσε τουρμπάνι ή κελεμπία, 
που  ήταν ρούχα εβραϊκά στην τότε κοινωνία. 

 
Μα το αποκορύφωμα  και η γλυκιά Του όψη 

ήτανε η κατατομή η ελληνική Του κόψη. 
Είχε χαρακτηριστικά  ξανθού και γαλανού, 
και μύτη ίσια κλασσική. ωσάν του Ιαπετού* 

 
Δεν ήτανε μελαχρινός, δεν είχε γαμψή  μύτη, 

που ήταν χαρακτηριστικά Εβραίων του ... σημίτη**. 
Ο Ιησούς δεν φοίτησε σ' εβραϊκό σχολείο, 

κι όμως, στο ναό Τον θαύμασε όλο το ιερατείο. 
 

  «Η διδασκαλία η εμή Ουκ έστιν εμή, 
αλλά   του πέμψαντός  με», μας είπε με τιμή. 
Μεγάλη ένοιωσε χαρά, όταν οι μαθητές Του, 
Του είπαν, ότι Έλληνες είναι ακροατές Του. 

 
Κι Εκείνος αποκρίθηκε: «ελήλυθεν η ώρα, 

Ίνα (αρκούντως) δοξαστεί, Ο Υιός του Ανθρώπου, τώρα. 
 Η γλώσσα του, η μητρική,   ήταν η ελληνική,*** 

αλλά γνώριζε κι Αραμαϊκά, γλώσσα συριακή. 
 

Σε απόκρυφο ευαγγέλιο, μια ρήση του Ιησού, 
είναι κρυμμένη στα άδυτα, ναι, του Βατικανού. 

Που  λέει: «Εμέ υβρίζετε, όμως το Άγιον Πνεύμα 
Αυτό μην το υβρίζετε, εστί  σύμπαντος  πνεύμα. 

 
Τούτο  γαρ εστί η Ελλάς, ήτις γεννά Ανθρώπους 
Κα 'γω   (αληθώς) ειμί ο Υιός Του Ανθρώπου»!! 

Είναι αλήθεια  άραγε, όλα τα παραπάνω; 
ή είναι πλάνη ιστορική, που εγώ ακούσια κάνω; 

 
  

* Ιαπετός ο γενάρχης των Ελλήνων 
** της σημιτικής φυλής 

***αυτό αποκάλυψε το ΤΙΜΕ, σε τεύχος που  χάθηκε μυστηριωδώς!! 
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Εδώ πρέπει ν' αναφερθώ σε δελφικό χρησμό, 
που,  ο Απόλλων έδωσε, κι αφορά το Χριστό. 

 «Χριστός, Θεός εμός εστίν, εν ξύλω ούτος τανυσθείς, 
ως 'θανεν εκ της ταφής, εις πόλον έλκων. 

 
Καθώς και στου Ηράκλειτου, μεγάλου φιλοσόφου, 

μια ρήση που είπε χρόνια πριν,  περί Θεού και ανθρώπου. 
«-Τι εστί Θεός ; Αθάνατος άνθρωπος! 
-Κι άνθρωπος τι εστί; Θνητός Θεός»! 

 
-Ήταν Έλληνας ο Χριστός; Με σιγουριά δεν ξέρει, 
κανένας άνθρωπος θνητός, σ' όλης της γης τα μέρη! 

Μα, αν πράγματι είναι Έλληνας, τιμή μας και καμάρι, 
κι αυτή την άφατη χαρά, κανείς δεν θα την πάρει! 

 
7.   ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΔΑ  

 
Ο Διογένης, ο κυνικός, 

του Ικεσία ο γιος 
ήταν σαν τον πατέρα του 

νομισματοποιός. 
 

Μια παραχάραξη έκανε, 
γι αυτό τον εξορίσαν, 

κι απ' τη Σινώπη μακριά, 
στην Αττική τον ρίξαν. 

 
Εκεί έγινε μαθητής 

 του κυνικού Αντισθένη, 
 και ό,τι είπε κι έκανε, 

στον κόσμο αυτό πια   μένει. 
 

 Λένε, πως ζούσε ολοχρονίς 
στην ένδοξη Αθήνα, 

και την περνούσε κυνικά, 
μα για τον ίδιο  ... φίνα.  

 
Τα καλοκαίρια μοναχά, 

πήγαινε επισκέπτης, 
στην πανέμορφη Κόρινθο,   

φιλοσοφών και ρέκτης. 
 

Εκεί ζούσε η πανέμορφη, 
η εταίρα, η Λαΐδα, 

που πολλά χρόνια ήτανε 
του έρωτα ... η κοιτίδα! 
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Η Λαΐδα ήταν καλλονή, 

με δυο στήθη «κυδώνια», 
που άνδρες κάθε τάξεως, 
τα έψαχναν για χρόνια. 

 
Αλλά,  ο σκυλοφιλόσοφος, 

ο κυνικός Διογένης, 
αδιαφορούσε κυνικά, 
ως άκληρος εργένης. 

 
Αυτό δεν το υπέφερε, 

η όμορφη εταίρα, 
γι αυτό και τον προσκάλεσε, 

στο σπίτι της μια μέρα. 
 

Μια  νύχτα του υποσχέθηκε, 
στιγμές κραιπάλης κι έρωτα, 
οι δυο τους να περάσουνε, 

κι άλλα πολλά ... αφανέρωτα. 
 

Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό, 
του είπε να περάσει, 

να ετοιμαστεί κατάλληλα, 
κι εκείνη θε να φτάσει. 

 
Μα,  σ' αυτό το δωμάτιο, 

μια υπηρέτρια μόνο,  
 κακάσχημη, θα του 'διωχνε, 

του έρωτα τον  ... πόνο! 
 

Το γεγονός, η πονηρή, 
βούκινο το 'χει κάνει. 

σ' όλη την Κόρινθο, παντού, 
κι όπου ο νους σου βάνει. 

 
Μα  ο Διογένης απ' αυτά, 

διόλου δεν χαμπαρίζει, 
κι όσοι για τούτο τον ρωτούν. 

  αδιάφορα σφυρίζει... 
 

Και λέει με στόμφο ν' ακουστεί 
σ' όλη την οικουμένη, 

όταν το κάθε φως,   σβηστεί,  
μία Λαΐδα... μένει!!! 
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8.   ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 
 

Όταν ο Μεγα-Αλέξανδρος θέλησε να γνωρίσει, 
τον κυνικό Διογένη και να τον εννοήσει 

Έστειλε κάποιον δούλο του στο Κράθειο* να φέρει, 
το Διογένη να τον δει, εκεί στα δικά του μέρη. 

 
Ο δούλος του Αλέξανδρου βρίσκει το  Διογένη, 

και λέει: - Σε θέλει ο βασιλιάς,  να πας εκεί που μένει. 
Κι ο Διογένης απαντά. -Εγώ δεν θέλω. Μα  αυτός, 
αν θέλει,  λίγο να με δει, είμαι εδώ κι είναι δεκτός. 

 
  Πράγματι  ο μεγάλος βασιλιάς στο Κράθειο πάει και βρίσκει 

τον κυνικό φιλόσοφο χωρίς δώρο,  κανίσκι. 
-Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος ο βασιλιάς της Πέλλας 

Κι εγώ, αυτός του απαντά, ο κύων μέχρι... τρέλας. 
 

Δεν με φοβάσαι; τον ρωτά ο μέγας στρατηλάτης. 
Και τι είσαι εσύ, καλό ή κακό;  ο Διογένης, απαντά, με γυρισμό της πλάτης. 

Στο δίλημμα δεν απαντά ο μέγας βασιλιάς, 
γιατί, αν πει είναι  κακό, αυτός, θα 'ναι ο μπελάς. 

 
Αν πάλι πει, είναι καλό, γιατί να τον φοβάται; 

Αφού, ως γνωστόν το ευάρεστο απ' όλους αγαπάται. 
Και τότε εκ νέου τον ρωτά. Ποια χάρη να του κάνει. 

Κι αυτός έξυπνα απαντά. Φύγε απ' τον ήλιο. Μου  φτάνει! 
 

Ο Αλέξανδρος  τη στάση αυτή  
θαύμασε και του είπε: 

Αν δεν ήμουν Αλέξανδρος,  θα 'θελα,  
να 'μαι  Διογένης , ...   τύπε! 

 
 
 

*προάστιο της Κορίνθου, όπου ήταν ο  Διογένης 
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9.   ΤΑ  ΑΚΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
 

Για τους πολλούς είναι άγνωστα τα «ακασικά αρχεία». 
που  το  όνομά τους έδωσε, η Ινδών φιλοσοφία. 

Εκεί, λένε, πως κρύβονται το μέλλον και οι σκέψεις. 
τι έγινε, τι θα γενεί, και,  ό,τι θες, να γυρέψεις! 

 
Είναι αρχεία συμπαντικά, που συντονίζουν σκέψεις, 

σα να 'ναι διαχρονικές, σοφών συνδιασκέψεις. 
Εκεί  παν και δεν χάνονται, οι φαεινές ιδέες (!) 

που, απ' τον έναν, αν χαθούν, σ' άλλον παν,  πιο ωραίες! 
 

Φαίνεται, έχουν «σύνδεση» μ' «ακασικά αρχεία». 
οι πάντες ασυνείδητα  σε αφύσικα πεδία. 

Αλλά, ακόμη και   άτομα του ζωικού βασιλείου, 
κι εκείνα ιδέες παίρνουνε του «ακασικού» αρχείου. 

 
Μελέτες τ' αποδείξανε, σ' ανθρώπους και σε ζώα, 

πως μια συνήθεια των πολλών, σε όλους κολλάει αθρόα.  
Και αυτό, λένε*, συμβαίνει, όταν μεγάλος ο αριθμός**, 

  υιοθετεί συνήθεια, που  γίνεται    εθισμός.  
 

Και,   καταγράφονται εκεί, τα πάντα όσα υπάρχουν, 
εκείνα που υπήρξανε, κι όσα στο μέλλον θα 'ρθουν. 

Είτε πρόσωπα είναι αυτά, είτε νέες ιδέες, 
ή γεγονότα ή γραφές, άσχημες ή ωραίες. 

 
Και τίποτε δεν χάνεται.  ακόμα κι αν «πεθάνει», 

σαν ύλη, αν καταστραφεί, σαν ενέργεια   καταφθάνει. 
Μα αν ψάξεις κάπου  να τα  βρεις τα «ακασικά αρχεία, 

δεν θα μπορέσεις, όσο κι αν θες,  σε γήινα σημεία. 
 

Ούτε και στο διάστημα, στον Ήλιο ή στον Ερμή, 
ή κάπου πέρα στο αχανές,  ούτε για μια στιγμή. 

Λένε, είναι αιθερικά όλα αυτά τ' αρχεία, 
και καταγράφουν γενικά,  τέρατα  και  ... σημεία. 

 
Αυτόματα κι ασυνείδητα, κάνουν καταγραφές. 

στο σύμπαν και στο «γίγνεσθαι», συχνές  απογραφές. 
Κι όλο αυτό το υλικό μένει άγνωστο σε όλους, 

είναι κρυφό κι απρόσιτο σε σοφούς και ... βουκόλους.  
 

* Ρούμπερτ Σέλντρεϊκ, βιολόγος του Κέμπριτζ.  
** κρίσιμη μάζα, κατά τον Σέλντρεϊκ 
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Αλλ'   όπως πάντα γίνεται, με όλους τους κανόνες, 
κι εδώ υπάρχει εξαίρεση. Οι προφήτες στους αιώνες. 

Λένε, υπάρχουν άτομα, που είναι προικισμένα , 
κι αποκαλύπτουν μυστικά αιθερικά γραμμένα. 

 
Ένας, κι ο πιο ξακουστός, «κοιμώμενος» προφήτης 
με ύπνωση αποκάλυπτε  τα  μυστικά της ... κρύπτης. 

Αν και δεν ήτανε γιατρός, πρότεινε θεραπείες, 
πολύ απλές  μα αληθινά, ολόσωστες και ... θείες. 

 
Μην, όμως, έχουμε επαφές, με τ' άγνωστα αρχεία, 

και όλοι μας μήπως παίρνουμε, πότε -πότε στοιχεία; 
Άραγε αναρωτιόμαστε από πού ξάφνου μας ήρθε, 

μία ιδέα φαεινή στο μυαλό, και πώς   μπήκε; 
 

Κι ακόμη πιο παράξενο, μπορεί η ίδια ιδέα, 
και σ' άλλον να εμφανιστεί, Κι ας μην είναι  ... παρέα! 

Το ίδιο συμβαίνει άραγε, όταν δυο εφευρέτες 
κάνουν την ίδια εφεύρεση;  αιθερικοί  επισκέπτες; 

 
Κι ενώ είναι μίλια μακριά, ο νους τους ταξιδεύει, 

σε ίδια αρχεία, τ' «ακασικά», και μυστικά γυρεύει! 
Στ'  αρχεία τα συμπαντικά της σκέψης των ανθρώπων, 

έχουνε όλοι πρόσβαση  διά ποικίλων τρόπων. 
 

Χάρη στην «Ιδεόσφαιρα»*, οι άνθρωποι εφευρίσκουν, 
όταν την επισκέπτονται.  Κι, αυτό που  θέλουν ... βρίσκουν. 

Είναι ο κόσμος των ιδεών, που  έλεγε κι ο Πλάτων, 
  όπου πρότυπα βρίσκονται ορατών κι αοράτων. 

 
Οι ιδέες πάντα βρίσκονται στ' «ακασικά», αρχεία  

και κάποιον περιμένουνε ν' αρχίσουνε πορεία.  
Νέα πορεία στη ζωή, στον κόσμο των θνητών, 

να φέρουνε απ' το άγνωστο,  στη γη το... αγαθόν. 
 

Πολλοί ψάχνουν επίμονα στ' «ακασικά», αρχεία, 
να βρούνε νέα πράγματα. Να δουν νέα πορεία. 
Μα λίγοι είναι οι τυχεροί με πρόσβαση καλή, 
  στ' αρχεία τα «ακασικά», κι έκβαση αγαθή. 

 
* 

 
* κατά τον Χένρι Ρίντ,  ψυχολόγο του Πρίνστον 
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Κι όμως, σαν έρθει η στιγμή, το δυνατό μυαλό, 

θα βρει ένα νέο μυστικό με τρόπο ... ομαλό. 
 Και οι συγχρονικότητες με συμπαντικούς νόμους, 

συμβαίνουνε αιθερικά, πάνω σε νέους  δρόμους 
 

Που, αν δεν αποκαλυφθούν, από τον πρώτο νου, 
αυτό θα γίνει σίγουρα,  με το μυαλό αλλουνού*. 

 
*Αυτό ισχυρίστηκε ο Αϊνστάιν, για τη θεωρία της σχετικότητας. 

 
 

10.  ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ 
 

Λένε, πως ο Διογένης, 
 κατοικούσε σε ένα πίθο, 

κι ότι ζούσε μες στον κόσμο 
τον ολοδικό του μύθο. 

 
Λιτό ήταν το «σπίτι» του, 

λιτή και η τροφή του, 
λίγα και τ' αντικείμενα, 

που έφερε μαζί του. 
 

Και όμως, στη λιτότητα, 
μα και με τρόπο απλό, 
είπε πως τον ξεπέρασε, 

ένα παιδί μικρό. 
 

Και το 'πε,  όταν αντίκρισε 
ένα παιδί να πίνει 

νερό με τα χεράκια του, 
από δημόσια κρήνη. 

 
«Παιδίον με νενίκηκεν, 

είπε, εν ευτελεία», 
πράγματι με απλότητα, 

και δη εν αφελεία!  
 

Άραγε,  είναι μήνυμα 
μήπως γι αυτούς, που χίλια  

-καλά- ζητούν και απαιτούν, 
λαγούς με πετραχήλια!  
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11.   Ο  ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΣΕΛΗΝΗ 
 

Ο  Ενδυμίωνας*,  ο γιος  του  Αέθλιου   της  Καλύκης,  
ως πρίγκιπας μεγάλωνε  κι όχι ως απλός πολίτης. 
Είχε  μια πλάνα ομορφιά και για θεούς ακόμα... 
και μια   θεά ερωτεύθηκε τ' ωραίο του το σώμα. 

 
Ήτανε η πανέμορφη, η θαυμαστή Σελήνη,  

που ένιωσε έρωτα βαθύ, σαν θηλυκό κι εκείνη, 
Εκείνη,  η βασίλισσα, του φεγγαριού η κυρά, 
να της τρυπάει τα σωθικά ο πόνος κι η χαρά. 

 
Δεν άντεξε στον πειρασμό κι έτρεξε να τον βρει, 
για το κορμί που λαχταρά, μ' αγάπη να του πει. 

Και να γευτεί τον έρωτα απ' το ωραίο σώμα 
Ν' ακούσει και γλυκόλογα απ' το δικό του στόμα. 

 
Απόσπερνα, ένα δειλινό,   γοργά  φτάνει στον κήπο, 

στον κήπο του, ολοστόλιστη,  με της καρδιάς το χτύπο,  
Κι  αποζητά τον έρωτα από τον Ενδυμίωνα, 

και να συνευρεθούν εκεί με πάθος και επίμονα. 
 

Καλησπερίζει με χαρά το νιο, και του προτείνει, 
τον έρωτά τους να χαρούν, εκείνος και εκείνη 

Και για να  μην αντισταθεί, και άρνηση προβάλει, 
αθανασία υπόσχεται  στα γήινά του κάλλη.  

  
Πανέμορφη είναι θεά, το δέλεαρ μεγάλο, 

κι ο νιος δεν αντιστέκεται,  -άκου  λέει-  κάθε άλλο. 
Αλλά ρωτά, πώς ο θνητός αθάνατος θα γίνει 

και του προσώπου η ομορφιά  αιώνια πώς θα μείνει; 
 

Και η Σελήνη του απαντά με λόγο σταθερό. 
Θα σε ραντίσω, από παντού, μ' αθάνατο νερό. 
Στη  λίμνη των Υάκινθων  ευθύς έλα να πάμε, 

 για να γενεί ό,τι θέλουμε και ό,τι αγαπάμε. 
 

Φτάνουν  στη λίμνη και εκεί χωρίς αργοπορία, 
τον νιο ραντίζει η θεά, μας λέει η ιστορία. 

Μα, το αθάνατο νερό του 'φερε τέτοια ζάλη, 
του 'φερε ύπνο αιώνιο, λιγοθυμιά μεγάλη. 

 
* Κατά τον Απολλόδωρο 
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Αυτό  ήταν το τίμημα κι αυτή ήταν η θυσία, 
που 'λαχε ο Ενδυμίωνας για την αθανασία... 

Να 'ναι σε ύπνωση βαθιά, αιώνια κοιμισμένος, 
με απαράμιλλη ομορφιά, μα απ' όλους ξεχασμένος. 

 
Μόνον η μάνα δεν ξεχνά, η άμοιρη Καλύκη, 

και την θεά παρακαλεί, να βγάλει από τη λήθη 
Το γιος της,  που   αιχμάλωτο κρατάει η Σελήνη,  

να τον ξυπνήσει και θνητός πάλι εν τέλει, ας γίνει.  
 

Βλέπει η Σελήνη τον καημό της άμοιρης Καλύκης, 
που χρόνια φοβερά περνά, χρόνια πόνου και φρίκης. 

Κι ενδίδει. Και υποχωρεί, στη μάνα επιτρέπει 
το γιο της ολοζώντανο  μια φορά να τον βλέπει... 

 
Όταν θα αλλάζει ο παλιός με τον καινούργιο χρόνο, 

τη νύχτα εκείνη θα ξυπνά για λίγες ώρες μόνο. 
Σαν έρχεται η σκοτεινιά  και μέχρι τα μεσάνυχτα, 

θα 'χει ο Ενδυμίωνας τα μάτια του ορθάνοιχτα. 
 

Από τον ύπνο θα ξυπνά, θα βλέπει, θα τον βλέπουν, 
όσοι βρεθούνε δίπλα του, πολλή χαρά θα δρέπουν... 

Μα πριν απ' τα μεσάνυχτα θα κοιμάται και πάλι,  
 Θα  βρίσκεται ολοχρονίς στου Μορφέα την αγκάλη. 

 
Περνούν τα χρόνια κι οι καιροί, τώρα γριά η Καλύκη, 

το γιο της επισκέπτεται και δεν της λείπει η λύπη, 
   Βλέπει  πια το λεβέντη της εκεί μαρμαρωμένο 
χωρίς πνοή και ζεστασιά και δίχως πεπρωμένο... 

 
Μια  νύχτα, που περίμενε ο γιος της να ξυπνήσει, 

ακούει βήμα ανάλαφρο, που ερχότανε απ' τη Δύση. 
Ήταν μια νέα όμορφη, άγνωστη,   θαρραλέα, 
που για τον Ενδυμίωνα θα 'ταν κόρη μοιραία. 

 
Χαιρέτισε τη μάνα του και λέει με παρρησία. 
-Γνωρίζω τι πόνο περνάς κι όλη την ιστορία, 

Κι ήρθα απόψε, αν μπορώ, εδώ να σε βοηθήσω, 
κι απ' το βαθύ το λήθαργο το γιο σου να ξυπνήσω. 

 
-Κόρη αγνή, γλυκύτατη, ποιο είναι τ' όνομά σου; 

Και τι βοήθεια δίνουνε τα χέρια τα δικά σου. 
-Τ όνομα που μου δώσανε,- στο λέω- είναι Αθάλη 
Κι εγώ με την αγάπη μου, σώζω το γιο σου πάλι. 
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Την ώρα εκείνη ξύπνησε ο γιος από τη νάρκη. 
Στη λίμνη πάει και θωρεί  την όψη του σε μια άκρη. 
Μα δίπλα στο πανέμορφο, θεσπέσιο πρόσωπό του, 

βλέπει κι ένα άλλο πρόσωπο γλυκό σαν το δικό του. 
 

Τον θάμπωσε η ομορφιά της νέας και ρωτάει. 
-Ποιό είναι τ' ωραίο πρόσωπο και τι από εμέ ζητάει; 
-Μ' αγάπη και με υπομονή και της Ζωής τα κάλλη, 
να σου προσφέρω απλόχερα, του απαντά η Αθάλη. 

 
 Είμαι  μία κοινή θνητή, δεν έχω αθανασία, 
και για εμέ τα γήινα έχουν τεράστια αξία. 

Περιφρονώ το άψυχο κι ας είναι και πανώριο, 
ζητώ τη δράση, τη ζωή, τον πόνο το ... συχώριο. 

   
-Έχεις μια  αθάνατη ομορφιά, μα εσύ δεν συγκινείσαι.  

Τη μάνα που σε λαχταρά,  ποτέ δεν ενθυμείσαι; 
Σαν άκουσε τη λέξη αυτή, ταράχτηκε ο νέος. 

Του  ήρθε στη θύμηση ευθύς, της νιότης του το χρέος.   
 

-Μάνα!  ξεστόμισε κι αυτός. Πού 'σαι γλυκιά μου μάνα; 
Τα λόγια, η φωνούλα  σου  γλυκόλαλη καμπάνα... 
Μ' όνειρα με μεγάλωσες, με οράματα της νιότης, 

Κι εγώ σου φέρθηκα σκληρά, σκληρά σαν εξωμότης . 
 

Η Αθάλη αυτά σαν άκουσε, του έπιασε τα χέρια 
τ' άγγιξε απαλά, γλυκά, σαν χίλια περιστέρια. 

Κι εκείνος,... - Πάμε  της λέει να φύγουμε, βαθιά συγκινημένος, 
κι ο λόγος του ήταν βαρύς, με αισθήματα πνιγμένος. 

 
-Να φύγεις τώρα δεν μπορείς,  αν δεν σου επιτρέψει 

του λέει η κόρη, η φρόνιμη, γιατί σ' έχει μαγέψει. 
Η  κόρη, η ασημοστόλιστη, η μαγευτική Σελήνη. 

Αυτή να λύσει τα δεσμά μπορεί. Ναι,  μόνο εκείνη. 
 

Η Σελήνη, που κρυφάκουγε, λίγο πιο παραπέρα, 
συγκινημένη ζύγωσε, λέγοντας, καλησπέρα. 

Άκουσα τα όσα είπατε και βλέπω Ενδυμίωνα, 
πως  θες να φύγεις. Κι αληθινά ποτέ μου δεν θα θύμωνα...  
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Αν μόνος σου δεν διάλεγες, εσύ μαζί μου να 'ρθεις, 
κι αθανασία ομορφιάς παντοτινή να λάχεις. 

 Τότε,  που λες ήσουν μικρός, δεν ήξερες τη ζήση... 
αλλά, αφού  αγάπησες... σου έρχεται κι η λύση. 

 
Μπορείς να φύγεις με τη νια, που ήρθε να σε πάρει. 

Να της σταθείς παντοτινά πανάξιο παλικάρι.  
Μα μην ξεχνάς,  πως χάθηκε πια η αθανασία. 

Η μοίρα σου μεταλλάχτηκε, γι αυτή σου τη θυσία! 
 
 
 
 
 

12.  ΘΕΤΙΣ   ΚΑΙ   ΠΗΛΕΑΣ  
 

Η Θέτις, η πανέμορφη η κόρη του Νηρέα, 
γέννημα των θεσσαλικών ακτών και Νηρηΐς μοιραία, 

Έγινε μήλο της έριδας για Δία και Ποσειδώνα, 
αφού ήταν έτοιμοι κι δυο, να δώσουνε αγώνα... 

 
Για να κερδίσουν την καρδιά της όμορφης κοπέλας, 

βρίσκουν επιχειρήματα και λογικής και τρέλας. 
Και   σίγουρα ο αγώνας τους θα 'τανε τρομερός 
Αφού, ο ένας τους δε θα 'μενε αρτιμελής, γερός. 

 
Μα, η διαμάχη έληξε με μία προφητεία. 

Αυτή που αποκάλυψε η Θέμις* με σοφία. 
Ότι, αν δινότανε στον έναν απ' τους δυο, 
θα 'κανε γιο πανίσχυρο πολύ πιο δυνατό. 

 
Που,  το γονιό θα σκότωνε με υστεροβουλία, 

να μείνει αυτός κυρίαρχος, να 'χει τη βασιλεία! 
Έτσι,   για να μη βγει σωστή αυτή η προφητεία, 

οι δυο θεοί σταμάτησαν την όποια αντιδικία. 
 

Κι αποφασίσανε όλοι τους οι αθάνατοι θεοί,  
η Θέτιδα να παντρευτεί ένα θνητό παιδί. 

Με τον Πηλέα, που 'ταν γιος του βασιλιά Αιακού, 
  έτσι, για να εξαλειφθεί η μοίρα του κακού. 

 
 

*Κόρη του Ουρανού και της Γαίας 
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Τότε, ο Πηλέας χαρούμενος, έτρεξε να προκάμει 
τη Θέτιδα στ' ανάκτορο βασίλισσα να κάμει. 
Αυτή όμως δεν ήθελε,  ούτε καν να ακούσει, 

ότι πρέπει να   παντρευτεί και να τον υπακούσει. 
 

Ο νιος τότε αποφάσισε με βία να την πάρει, 
όταν την είδε στο χορό, στο πράσινο χορτάρι. 
Την άρπαξε και θέλησε στο σπίτι να την πάει. 

Μα  αυτή μεταμορφώνεται*, δεν τον ακολουθάει.  
 

Φωτιά γίνεται και νερό, λιοντάρι, φίδι δράκος, 
μέχρι ο Πηλέας να γενεί  αδύναμος και ράκος.  

Μα αυτός με τη βοήθεια του Χείρωνα την παίρνει 
τη Θέτιδα, στο άντρο του, στο Πήλιο, τη φέρνει. 

 
Eν τέλει η Θέτις έστερξε, και πήρε τον Πηλέα  

νόμιμο άντρα,   κι έγινε νύφη πολύ ωραία.  
Στο γάμο παραβρέθηκαν του Ολύμπου  οι θεοί  
κι οι Μούσες του υμέναιου  έψαλλαν την ευχή. 

 
Αλλά,  ποτέ δεν ξέχασε, ότι με τον Πηλέα,  

ακούσια σύζυγος έγινε με γεγονότα ακραία.  
Γι αυτό και μόνο μια φορά σμίξανε σα ζευγάρι, 

και άλλη φορά δεν νιώσανε τ' ανδρόγυνου τη χάρη.  
 

 Από  την ένωση αυτή  γεννήθηκε ο Αχιλλέας, 
που τόσο ήταν περήφανος για τούτο ο Πηλέας. 

Η  Θέτιδα για να γενεί άτρωτο το παιδί της 
το βύθισε μες στα νερά της Στύγας*, στην πηγή της.  

 
Σαν είδε ο πατέρας του παιδιού, την κίνηση αυτή, 

νόμισε πως θα έπνιγε η μάνα το παιδί. 
Για τούτο   και την έδιωξε  σκαιά απ' το σπίτι, 
τον δε Αχιλλέα έφερε στου Χείρωνα τη σκήτη. 

 
Εκεί μεγάλωσε μαζί, μ' άλλους πολύ σπουδαίους, 

τον Ηρακλή, τον Ιάσονα, τον Ορφέα κι άλλους νέους 
Που,   όλοι έγιναν ήρωες μεγάλοι και τρανοί 
κι έλαμψαν στο στερέωμα, σα να 'τανε φανοί. 

 
Η Θέτις, ποτέ δεν έπαψε, τα πάντα να μαθαίνει, 

τα σχετικά με το παιδί, κι ανήσυχη να μένει. 
Γι αυτό και θορυβήθηκε από την προφητεία, 

που έλεγε, πως ο γιόκας της θα σκοτωθεί στην Τροία. 
 

* Με τη βοήθεια του Πρωτέα. 
** Τα ύδατα της Στυγός  έκαναν άτρωτο τον Αχιλλέα, εκτός από τη φτέρνα του. 
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Τον Αχιλλέα έντυσε με ένδυμα  γυναικείο   

τον  πάει στη   Σκύρο να κρυφτεί, στο βασιλιά, στο θείο. 
Μα η προφητεία ήταν γραφτό, στ' αλήθεια να συμβεί 

Γι αυτό, ο Οδυσσέας γνώρισε αμέσως το παιδί. 
 

Στην Τροία πήγανε μαζί, με πάρα πολλούς άλλους , 
Έλληνες και πολέμησαν,  έκαναν άθλους μεγάλους. 

Η  Τροία κυριεύτηκε με πονηριά και κόπο 
Μα ο Αχιλλέας «έμεινε» εκεί στον ξένο τόπο! 

 
Ο Πάρις με βοήθεια του Απόλλωνα και με τόξο, 

τη φτέρνα του σημάδεψε, αυτή που  'μεινε απ' όξω. 
Όταν  η Θέτις τον μικρό βούτηξε Αχιλλέα, 

μέσα στα ύδατα της Στυγός. κι η φτέρνα ήταν ... μοιραία!  
 
 
 
 
 

13.  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
 

Ο Σπάρτακος, λένε πολλοί, 
 γιος ευγενή της Θράκης, 

στη Ρώμη σκλάβος βρέθηκε, 
 στο τέλος κάποιας μάχης. 

 
Σα δούλος επουλήθηκε. 

  έγινε  μονομάχος. 
  Ήταν  σκληρός, ανίκητος, 

πελώριος σα βράχος. 
 

Τη σκλαβιά δεν την άντεξε 
έγινε επαναστάτης   

στις πλαγιές του Βεζούβιου 
ελεύθερος αντάρτης. 

  
Μάχες  πάμπολλες έδωσε 
ενάντια στους Ρωμαίους, 

συντρόφους σκλάβους έχοντας 
  κι όμως πολύ γενναίους.  

 
Γλάβρος, Βαρίνιος, Λέντουλος 
Πραίτωρες και πολλοί άλλοι, 

τον κυνηγούν και προσπαθούν, 
να τον συλλάβουν πάλι. 
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Στα Απέννινα μάχες έδωσε 
με πολλές λεγεώνες, 

του Λογγίνου και του Μάντιου, 
και τις νίκησε όλες. 

 
Με τους επαναστάτες του 

ο Σπάρτακος κινάει, 
στη Ρώμη την κοσμοκράτειρα  

ενάντια να πάει. 
 

Η Σύγκλητος μπρος στον κίνδυνο  
να πέσει η Αιώνια Πόλη, 

τον Κράσσο επιστράτευσε 
και την αφρόκρεμα όλη... 

 
Ο Λούκουλος, ο Πομπήιος 
κι ο στρατηγός ο Κράσσος, 

κυνήγησαν το Σπάρτακο 
με πιο περισσό θάρσος.* 

 
Στη Λουκανία έγινε  

η μάχη η φονική, 
που ήταν για το Σπάρτακο, 

μοιραία τελική. 
  

Οι αντάρτες  αποσκίρτησαν 
στη θέα  των Ρωμαίων, 

  και τότε βρήκε ο  θάνατος 
τον πρώτο των γενναίων. 

 
Σκοτώθηκε ο Σπάρτακος 
Γέννημα θρέμμα Θράκης 
Αυτός που εναντιώθηκε 
Στη Ρώμη της φενάκης. 

  
*θάρσος= αφοβία 
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14.  Η  ΠΑΝΔΩΡΑ 

 
Ο Προμηθέας τη φωτιά  
έκλεψε απ' τους θεούς 
και την εχάρισε κρυφά 
 σε όλους τους θνητούς. 

 
Στο Δία αυτό δεν άρεσε 
 κι είπε να τιμωρήσει, 

  τον άρπαγα και τους θνητούς 
 σ' ανατολή και δύση. 

 
Καλεί λοιπόν τον Ήφαιστο, 

 το μέγα καλλιτέχνη, 
να φτιάξει δώρο δόλιο, 
 με όλη του την τέχνη. 

 
Να φτιάξει ένα πλάσμα όμορφο,  

που όμοιο να μην υπάρχει 
με γοητεία μιας θεάς, 

 φωνή ανθρώπου να 'χει. 
 

Κι ο «μάστορας» μαστόρεψε, 
 έφτιαξε μια γυναίκα, 

πανέμορφη, που και γι αυτήν 
 δούλεψαν άλλοι ... δέκα. 

 
Κάλεσε κι όλους τους θεούς 
 να της προσφέρουν δώρα, 
γι αυτό και την ονόμασε, 
 πολύ εύστοχα Πανδώρα! 

 
Η Αθηνά της χάρισε  
μυαλό και εξυπνάδα 

σ' όλες τις τέχνες του σπιτιού  
να 'χει πολλή σβελτάδα. 

 
Κι η Αφροδίτη δυο γλυκά  

πανέξυπνα ματάκια,  
μια πολύ τρυφερή καρδιά,  

κι υπέροχα μαλλάκια. 
 

Ο Απόλλωνας την προίκισε  
με θεϊκή φωνή, 

να' ναι γλυκιά στο άκουσμα,  
μαγεία αληθινή. 
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Κι οι Χάριτες της δώρισαν 
 φορέματα πολλά, 

χρυσά και περιδέραια. 
 Απ'  όλα τα καλά.  

 
Τέλος φάνηκε ο Ερμής, 

 την άγγιξε απαλά, 
στα μάτια και στα δάχτυλα, 

 στα δυο της τα αυτιά. 
 

Και λέει, θέλω να μπορείς  
και να τα βλέπεις όλα. 

 Να  ακούς και  να κατανοείς 
 κάθε λογής  παρόλα.* 

 
Αφού έγιναν όλα αυτά  
  έδωσε στην Πανδώρα, 
 ο Δίας,  χρυσοποίκιλτο, 

 ένα κουτί με δώρα. 
 

Και λέει στον Ήφαιστο γοργά, 
 να πάει την ωραία 

  γυναίκα, που μαστόρεψε  
 στον εύπιστο Επιμηθέα**. 

 
Ο  Ήφαιστος κατέβηκε  
στη γη με την κοπέλα. 

Πάει στον Επιμηθέα και του λέει, 
 σου έχω νύφη τρέλα. 

. 
Στη στέλνει ο Δίας ο τρανός 

 μαζί μ' ένα κουτί, 
με δώρα για το γάμο σας 

 και μη ρωτάς, γιατί. 
 

Ο Προμηθέας, κάποτε  
είπε στον αδελφό του 

Να μη δεχτεί  δώρα ποτέ,   
του Δία για καλό του. 

 
Μα εκείνος δεν θυμήθηκε 

 αυτή τη συμβουλή 
και στην παγίδα πιάστηκε 

 σαν το έξυπνο πουλί. 
*παρόλα, λέξη, κουβέντα. 

** Επιμηθέας, αδελφός του Προμηθέα 
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Αμέσως την παντρεύτηκε,  
την όμορφη Πανδώρα 

Πήρε μαζί  με τα προικιά   
 το κουτί με τα δώρα. 

 
Ζούσαν ανέμελη ζωή 
 κι ήταν ευτυχισμένοι  
Μα, το μοιραίο έγινε  

και βρέθηκαν μπλεγμένοι! 
 

Ο Επιμηθέας ξαφνικά 
 θυμήθηκε τα λόγια, 

Που ο αδελφός του 'χε ειπεί  
παίζοντας κομπολόγια. 

 
Πως, δεν θα πρέπει να δεχτεί 

 δώρο από το Δία, 
γιατί, δεινά θα του συμβούν  

και θα 'χουν πολλή βία. 
 

Τρέχει λοιπόν στο σπίτι του 
 και λέει στην Πανδώρα, 
να μην ανοίξει ουδέποτε 

 το κουτί με τα δώρα. 
 

Αυτό,  που ο Δίας  στη χαρά, 
 στο γάμο έχει προσφέρει 

γιατί, έχω ένα προαίσθημα,  
  καταστροφές θα φέρει. 

 
Η Πανδώρα αρκετό καιρό 

 ακούει τη συμβουλή. 
Δεν άνοιγε καν το κουτί, 

 μα όχι για   πολύ. 
 

 Είχε  μια περιέργεια 
 και ήθελε να μάθει,  

Τι έκρυβε, πια, το κουτί 
 και τι έμελλε να ... πάθει. 

 
Και τ' άνοιξε! Και βγήκανε 

 έξω όλα τα δεινά 
Καημοί, αρρώστιες, συμφορές 

 κι άλλα πολλά «τερπνά». 
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Κάθε λογής καταστροφές,  

που ήρθαν στους ανθρώπους, 
κι έφεραν βάσανα άπειρα 

 και συμφορές και κόπους! 
 

Όταν  ήρθε ο άνδρας της,   
  την είδε εκεί να κλαίει. 
 Να κλαίει, να οδύρεται,  

με δάκρυα να λέει. 
 

-Νόμιζα,  δώρα θα 'βρισκα  
 για σένα και για μένα. 

Μα βγήκαν «δώρα» για όλους μας  
πολύ καταραμένα. 

 
Ο Επιμηθέας δεν θρηνεί, 

 έχει κι αυτός ευθύνη, 
γιατί, σα δώρο του Διός, 
 δόλιο ήτανε και εκείνη...  

 
Που θαμπωμένος δέχτηκε  

μαζί με το κουτί, 
και δεν αναρωτήθηκε,  
 το πώς και το γιατί.  

 
Οι  δυο τους τώρα ψάχνουνε  
μες στου   κουτιού τον πάτο,  

να βρουν,  αν κάτι έμεινε,  
 παρήγορο εκεί κάτω. 

 
Χαρούμενος  αναφωνεί, 

 ο Επιμηθέας: Κάτι  είδα! 
Δώρο είναι πάλι θεϊκό  

και είναι ... η ΕΛΠΙΔΑ. 
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15.  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΣΘΕΑ  
 

Ο «παππούς» ο Ευριπίδης,  
ο μεγάλος τραγωδός 
εξετάζει κάθε θέμα,  

 και ουχί «επί ποδός». 
 

  Πάντα ψάχνει την αιτία,  
να ανεύρει την αλήθεια, 
Αν όντως τα γενόμενα,  
δεν είναι  ... παραμύθια! 

 
Έτσι και στους «Ηρακλείδες»*,  

 γράφει πως ο Ευρυσθέας, 
των Μυκηνών ο άρχοντας  

και μέγας βασιλέας... 
 

Σαν πέθανε ο Ηρακλής,  
που ήταν και συγγενής του, 

κυνήγησε όλα τα παιδιά  
της φύτρας της δικής του. 

 
  Προστάτης όλων των αγοριών,  

παιδιών του Ηρακλή, 
ανέλαβε ο Ιόλαος,  
ο γιός του Ιφικλή. 

 
Και  η Αλκμήνη**, η μάνα του, 

 όλα του τα κορίτσια 
τα 'σωσε απ' τον αφανισμό, 

 τη βία, τα καπρίτσια.   
 

Ο Ιόλαος πήρε τα παιδιά 
 και πάει στο Μαραθώνα, 

αφού περιπλανήθηκε 
 και με πολύ αγώνα. 

 
Στο  Δημοφώντα  έτρεξε, 
που 'ταν γιος του Θησέα, 
για να γλιτώσουνε αυτά 
 τη μήνι του Ευρυσθέα. 

 
Εκεί, ήρθε   ο κήρυκας  

κι απαιτεί τα παιδιά, 
να του δοθούνε πάραυτα, 

 γιατί είναι και αυτά... 
* Τραγωδία του Ευριπίδη 

** Μητέρα του Ηρακ 
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Πολίτες του Άργους νόμιμοι  

και πρέπει να βρεθούν 
στην πόλη που μεγάλωσαν 

 κι εκεί να δικαστούν. 
 

Τάζει υψηλή ανταμοιβή, 
 φιλία, συμμαχία, 

αν του δοθούνε τα παιδιά,  
χωρίς αργοπορία! 

 
Μα, αν παρ' ελπίδα αρνηθεί  

ο Δημοφών να δώσει, 
στον Ευρυσθέα τα παιδιά,  

τότε θα το πληρώσει.  
 

Ο Δημοφώντας απαντά, 
 πως τα παιδιά είναι ξένοι, 
κι οι νόμοι λένε καθαρά 
 όποιος στην πόλη μένει, 

 
Είναι υποχρέωση ιερή, 
 αυτή να του παρέχει 

άσυλο ζωής, επ' άπειρον,  
 κι  ό,τι μπορεί και έχει. 

 
Ο πόλεμος προ των πυλών 

 Αργείων κι Αθηναίων, 
για τα παιδιά του Ηρακλή  

κι ήτανε πια μοιραίον, 
 

Ν' αγωνιστούνε οι στρατοί. 
 Γι  αυτό παν' στο μαντείο, 
 να μάθουνε την έκβαση  

απ' το ιερατείο. 
 

Και, η προφητεία έλεγε, 
  «η Αθήνα δεν θα χάσει, 

αν  μια παρθένα στο βωμό 
 της Δήμητρας θυσιάσει».  

  
Ο Δημοφώντας έντρομος  

ακούει την προφητεία 
Γιατί, πρέπει   σαν άρχοντας, 

  να κάνει τη θυσία  
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Πρέπει τη θυγατέρα του,  
 για γλιτωμό της πόλης, 

να θυσιάσει για καλό  
της κοινωνίας όλης. 

 
Ο δόλιος πατέρας δεν μπορεί,  

παιδί να θυσιάσει, 
και, τρόπο ψάχνει για να βρει 

 την κόρη να μη χάσει. 
 

Τότε παρουσιάζεται  
μια κόρη θαρραλέα, 

η Μακαρία, του Ηρακλή,  
 κόρη αγνή κι ωραία. 

 
Εμπρός λέει, θυσιάστε με, 

μόνη μου το ζητάω, 
αφού πρόκειται για τ' αδέρφια μου, 

 που τόσο αγαπάω. 
 

Ο γέροντας Ιόλαος  
το θάρρος της   θαυμάζει, 
και με στεντόρεια φωνή,  
για ν' ακουστεί φωνάζει. 

 
-Ξέρε το, τώρα που 'σαι ζωντανή, 

 αλλά κι όταν πεθάνεις, 
πάντα θα σε λατρεύουμε,   
 για το καλό που κάνεις. 

 
Εκείνη όμως τη στιγμή,  
 ένας κήρυκας μπαίνει, 

στην Αλκμήνη, στον Ιόλαο  
  μήνυμα νίκης φέρνει. 

 
«-Ήρθε ο Ύλλος, του Ηρακλή, 

 ο πιο μεγάλος γιος.   
Μαζί του βρίσκεται πολύς 

 και  δυνατός στρατός». 
 

 Η μάχη αναπόφευκτη 
 Αργείων κι Αθηναίων, 
και εκατόμβη σίγουρη 
 γερόντων μα και νέων. 
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Τότε, για να αποφευχθεί 
η άδικη σφαγή, 

μονομαχία πρότεινε  
ο Ύλλος αρχηγική. 

 
Οι Αργείοι δεν το δέχτηκαν,  

προτίμησαν τη μάχη, 
για ν' αποφύγουν τ' όνειδος 
 μήπως για κείνους λάχει... 

 
Και νικηθεί ο αγωνιστής,  
που εκείνοι θα προτείνουν 
και με την ήττα τους αυτή, 

 τι μέλλει να απογίνουν; 
 

Η μάχη  αρχίζει φονική, 
 πέφτουν νεκροί σωρό. 

Και τότε ο Ιόλαος μπαίνει,   
μες στο «χορό». 

 
Παίρνει του Ύλλου τ' άρματα  

κι ορμάει στον Ευρυσθέα, 
αιχμάλωτο τον έπιασε  
μ' όλη του την παρέα. 

 
Έφερε τον αιχμάλωτο  

ως δώρο στην Αλκμήνη, 
για να ορίσει την ποινή 

 που θα 'θελε εκείνη 
 

Κι είπε τότε στο βασιλιά,  
 που 'χε αλυσοδεμένο. 

-Κανέναν πριν το τέλος του,  
 μη λες ευτυχισμένο. 

 
Η Αλκμήνη με μίσος και θυμό, 

 γι αυτά που ο Ευρυσθέας 
με όλη την κακία του, 
 -διόλου αμελητέας- 

 
Επέβαλε στον Ηρακλή,  
στα τέκνα και σ' αυτή... 
Αποφασίζει του βασιλιά  

την άμεση θανή. 
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Ο Ευρυσθέας προσπαθεί  
να απολογηθεί. 

 Λέει, φταίει  η Ήρα που μισεί, 
 τόσο τον Ηρακλή.    

 
Κι αποκαλύπτει   έναν χρησμό.  

«Στην Αθήνα αν ταφεί,   
οι Ηρακλήδες θα γενούν  

φύλακές της πιστοί». 
 

Τα λόγια αυτά εξόργισαν  
πιο πολύ την Αλκμήνη, 
που με περίσσεια θυμού  

κι όλο οργή και μήνη 
 

-Να σκοτωθεί ο βασιλιάς,   
αμέσως,  διατάζει... 

Κι ένας σκλάβος της πάραυτα, 
 τον Ευρυσθέα σφάζει.  
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16.  Ο  ΦΛΑΝΤΑΝΕΛΛΑΣ 
 

 Μαύρες ημέρες πέρναγε 
 του Κωνσταντίνου η Πόλη. 

Μιλιούνια οι Αγαρηνοί, 
 γύρω της σα διαβόλοι. 

 
Να την «πατήσουν» θέλουνε 

 και κάνουν εφορμήσεις, 
σαν τ' άγρια, σαρκοβόρα όρνια 

 της πιο άγριας φύσης. 
 

Ο Αμιράς* λυσσομανά,   
βρίζει και φοβερίζει. 

Όποιος κιοτέψει θε να βρει, 
  θανή που θα τ' αξίζει. 

 
Γιουρούσια γίνονται πολλά,  
πολλά πέφτουν κουφάρια, 

κι όμως γερά αντιστέκονται, 
 της Πόλης τα λιοντάρια. 

 
 Οι  εχθροί είναι αμέτρητοι 
 κι  ορμούν πάλι και πάλι. 

παντού κλαυθμός και οδυρμός   
μα και μεγάλη ζάλη. 

 
Αντέχουν οι υπερασπιστές,  
μα αναρωτιούνται ωστόσο.  

Θ' αντέξουν στις απανωτές ορδές,  
μέχρι πότε  και πόσο; 

 
 Ο αποκλεισμός καλά κρατεί.  

Η Πόλη έμεινε μόνη 
την βομβαρδίζει ολημερίς,  
  τ' Ουρβανού** το κανόνι. 

 
Τροφές, πολεμοφόδια 
 σιγά- σιγά τελειώνουν  

της πόλης οι υπερασπιστές 
 το χαμό δεν γλιτώνουν. 

 
Στέλνουνε κήρυκες παντού,  

ζητούν κάποια βοήθεια. 
Κι  όμως, η Ευρώπη των παπικών,  

 τους αγνοεί στ' αλήθεια. 
* Σουλτάνος* 

*   Ούγγρος μηχανικός που κατασκεύασε το μεγαλύτερο κανόνι της εποχής 
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Μέσα σ' αυτές τις τραγικές,  
στιγμές και στην αντάρα, 
έρχεται ο Φλαντανελλάς, 
 χωρίς πολλή φανφάρα.  

 
Είναι ο Χιώτης πλοίαρχος,  

που τον αποκλεισμό 
των άπιστων Αγαρηνών  

σπάζει με ηρωισμό. 
 

Χωρίς μεγάλη δύναμη, 
με τέσσερες γαλέρες 

δεν λογαριάζει τον εχθρό,  
ούτε και τις φοβέρες... 

 
Ο Μπάλτογλου* επιτίθεται   

 μ' ορμή και με μανία, 
να καταστρέψει προσπαθεί  

τα βυζαντινά πλοία. 
 

Ο  Φλαντανελλάς τον απωθεί 
 και στον Κεράτιο μπαίνει, 

τρόφιμα, πυρομαχικά  
μα και ελπίδα φέρνει. 

 
Η νίκη του Φλαντανελλά   

 πολύ αναπτερώνει 
το ηθικό των χριστιανών 
 στα ουράνια το σηκώνει. 

 
Δίνει κουράγιο ν' αμυνθούν,  

θάρρος να πολεμήσουν, 
και απ' την Πόλη μακριά 

 τον τούρκο να κρατήσουν... 
 

 
 

*Ο ναύαρχος του Μωάμεθ 
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17.  ΜΑΝΙΑΚΙ 
 

Όταν από τη στάχτη της 
 γεννιόταν η Ελλάδα 

κι η λευτεριά ξεφύτρωνε  
κι άναβε τη λαμπάδα, 

 
-Την πεθυμιά στον Έλληνα 

 για λεύτερη ζωή,- 
νέα δεινά   κι άλλοι εχθροί, 
 στη χώρα ήρθαν πολλοί. 

 
Αιγυπτιώτες σύμμαχοι,   

τσιράκια του σουλτάνου, 
ήρθαν, να καταπνίξουνε  
το κίνημα εδώ πάνου. 

 
Το  κίνημα της λευτεριάς,   

που άνθιζε στη χώρα, 
στη Ρούμελη και  στο Μοριά 

 σ' όλη την ενδοχώρα. 
 

Ο Αιγύπτιος πολέμαρχος 
 έδωσε πολλές μάχες, 

σε πόλεις κάστρα του Μοριά  
και σε  βουνά και ράχες. 

 
Ο κίνδυνος τεράστιος 
 για τη μικρή πατρίδα, 
να ξαναγίνει του πασά,  

δούλα, θεραπαινίδα! 
 

Συναγερμός εσήμανε  
για την καινούργια μπόρα. 

Καλούνται οι καπετάνιοι μας  
να σώσουνε τη χώρα. 

 
Αλίμονο! Οι  προεστοί  

και οι καπεταναίοι 
διχογνωμούν και δυστροπούν,   

σαν άβουλοι, σαν νέοι.  
 

Στο Μπούρτζι μες στη φυλακή 
 ο Γέρος του Μοριά 

Το ίδιο κι ο Πετρόμπεης 
  κι ελπίδα τους καμιά, 
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Να  βγουν να πολεμήσουνε,  
να διώξουν τον εχθρό. 

Να φύγει απ' την Ελλάδα μας.  
Να πάψει το κακό. 

 
Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή, 

 απόφαση μεγάλη 
ο Παπαφλέσσας έλαβε,  
να κάνει αγώνα πάλι. 

 
Παράτησε του υπουργού 

 τ' όμορφο γραφειάκι 
και τ' άρματά του ζώστηκε  

και πήγε στο Μανιάκι. 
 

Με ολίγους υπερασπιστές,  
ωσάν τον Λεωνίδα, 
αγώνα δίνει άνισο  

για τη γλυκιά πατρίδα. 
 

Λεφούσι οι αιγύπτιοι, 
 μιλιούνια οι εχθροί, 

ορμούνε κατά κύματα  
στου Φλέσσα το αμπρί. 

 
Η μάχη συνεχίζεται  

ώσπου να πέσουν όλοι, 
ωσότου οι υπερασπιστές  

δεν είχανε πια βόλι. 
 

Και έπεσαν μαχόμενοι  
όλοι μέχρις ενός 

για την πατρίδα κι ήτανε 
 θάνατος φωτεινός.   

 
Η θυσία των παλικαριών, 
 που έπεσαν στο Μανιάκι, 

φώτισε τους ορίζοντες 
 κι αφύπνισε απ' τη νάρκη, 

 
 Προύχοντες και πολιτικούς, 

 κι έδειξε πως μεγάλοι 
  κίνδυνοι  ελλοχεύουνε  
για την Πατρίδα πάλι. 
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18.  ΕΤΣΙ  ΣΩΘΗΚΑΝ  ΟΙ  ΣΜΥΡΝΙΟΙ 
 

Όταν οι Τσέτες του Κεμάλ 
 τη Σμύρνη  πυρπολήσανε,  

 όλοι οι τρανοί του κόσμου αυτού 
έρμαιο την αφήσανε. 

 
Η  πόλη και ο πληθυσμός, 

Ελλήνων κι Αρμενίων, 
το μένος υπέστη μοχθηρών 

ανθρώπινων θηρίων. 
 

Παντού φωνές και οδυρμοί, 
φόνοι και  βιασμοί, 

ραπίσματα και εμπτυσμοί 
κι ανασκολοπισμοί. 

 
Τα πάντα καταστρέφονταν, 

σπίτια περιουσίες. 
Δεν φείδονταν οι αντίχριστοι  

ούτε τις εκκλησίες. 
 

Μέσα σ' αυτό το χαλασμό, 
 μάταια προσπαθούν 

τα πλήθη με πλεούμενα 
να φύγουν, να σωθούν. 

 
Πραγματικά, τα θύματα 

ακόμα πιο πολλά 
θα ήταν, αν χέρι Θεού 
δεν φρόντιζε γι αυτά. 

 
Ο  Έιζα Τζένιγκζ* ο πιστός,  

ο άνθρωπος του Θεού, 
έγινε  σωτήρας των πολλών 

αυτού του χαλασμού. 
 

-«Πάνω στον ώμο μου ένοιωσα 
το χέρι του Θεού, 

είπε, γι αυτό   βοήθησα  
στο γλιτωμό   λαού». 

 
Και ιδού, πως το κατόρθωσε 
τους χριστιανούς να σώσει, 

και από βέβαιο θάνατο 
πολλούς να τους γλιτώσει. 

*Έιζα Τζένιγκζ, αμερικανός πάστορας 
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Μίλησε με τον Μουσταφά Κεμάλ 
και πήρε προθεσμία, 

για να μπορέσει ο λαός,  
να φύγει με ηρεμία. 

 
Μα  μόνον γυναικόπαιδα 
μπορούσανε να φύγουν, 

οι γέροντες και ανήμποροι, 
αν θέλαν να ξεφύγουν. 

 
 Άνδρες νέοι και   άλκιμοι, 

 θα γίνονταν δραγάτες 
και στα «Αμελέ Ταμπουρού»* 

κατάδικοι, εργάτες. 
 

Ο Έιζα, δεν μένει τότε αργός 
κι αμέσως ετοιμάζει, 

τα πρώτα γυναικόπαιδα, 
  σε ένα  πλοίο τα βάζει. 

 
Το πρώτο κύμα προσφυγιάς 

στη Μυτιλήνη  φθάνει, 
κι εκεί αποβιβάζεται 
στης πόλης το λιμάνι. 

 
Αλλά, ο κόσμος ο πολύς 
στη Σμύρνη περιμένει. 
Ελπίδα τους ο  Έιζα, 

αυτός μόνο τους μένει. 
 

Κι εκείνος, o «από μηχανής Θεός»,  
και πάλι παρεμβαίνει, 

κι απ' τον Κεμάλ νέα άδεια, 
για τους πρόσφυγες παίρνει. 

 
Με  τα  «πλοία της συμπόνιας»** 

και  με τον Θεοφανίδη*** 
μετέφεραν τους πρόσφυγες, 

μακριά απ' το τουφεκίδι. 
 
 
 

*Αμελέ  Ταμπουρού = Τάγματα εργασίας 
**   Τα εννέα πλοία που μετέφεραν τους πρόσφυγες. 

*** Κυβερνήτης του πολεμικού «Κιλκίς» 
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Και πράγματι κατάφερε 
σε μια εβδομάδα μόνο, 

κι έσωσε απ' τον κατατρεγμό 
τριακόσιες χιλιάδες κόσμο. 

 
Έτσι  σώθηκαν  οι σμυρνιοί 

από χαμό μεγάλο, 
και το χρωστούν στον Έιζα 

και σε κανέναν άλλο! 
 
 
 

19.     ΤΟ  ΜΑΥΡΟ  '22 
 

 Τότε, που η Τουρκία ήτανε, ο «Μέγας Ασθενής» 
και ότι θα συνέρχονταν, δεν πίστευε κανείς... 
Στην Ελλάδα εδώσανε οι σύμμαχοι εντολή, 

να πάει στην Σμύρνη και να ασκεί «διοίκηση καλή». 
 

Κι αυτό, γιατί οι Οθωμανοί στους διάφορους λαούς, 
που 'χαν στην επικράτεια, έκαναν διωγμούς. 

Χωρίς αιδώ και φρόνηση, μ'  απάνθρωπες πιέσεις, 
κυνήγησαν τους χριστιανούς,  απ' όλες τους τις θέσεις. 

 
Τους διώχνανε απ' τα μέρη τους, τα πατρογονικά. 

Τους λήστευαν, τους φόνευαν και δη ομαδικά. 
Οι Τσέτες πρωτοστάτησαν κι άρχισαν τα δεινά, 

για όλους τους αλλόθρησκους, σε πόλεις και χωριά.. 
 

Η Ελλάδα τότε πίστεψε, πως ήταν ευκαιρία, 
και πως της ήτανε γραφτό, να γράψει ιστορία. 

Τα μέρη, που ήταν κάποτε όλα ελληνικά, 
να 'ρθουνε στην αγκάλη της,  να γίνουνε δικά. 

 
 Αγώνα  άρχισε σκληρό,  ενάντια στους Τσέτες, 

με τους αντάρτες του Κεμάλ και τους λοιπούς ηγέτες. 
Κι  όλα θα πήγαιναν καλά, αν έλειπε η διχόνοια, 

τους Έλληνες που μάστιζε και μάλιστα από χρόνια. 
 

Η διχόνοια,  που τους χώρισε σε «Κωνσταντινικούς» 
μ' αντίπαλους αμείλικτους ,  τους «Βενιζελικούς». 

Επίσης,  και οι   σύμμαχοι, Γάλλοι και Ιταλοί  
που όλοι τους αποδείχτηκαν φίλοι όχι καλοί! 
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Κι ενώ ο αγώνας έφτανε στο τέλος του σχεδόν, 
αντίστροφη   μέτρηση άρχισε  και δη  αναφανδόν. 

Με ενισχύσεις Γερμανών, κομμουνιστών και άλλων, 
 ο Κεμάλ υπερίσχυσε, με βοήθεια και των Γάλλων. 

 
Και ήρθε η καταστροφή, χαθήκανε πατρίδες, 

των γηγενών τα όνειρα κι όλες τους οι ελπίδες. 
Αρχέγονων πολιτισμών και προόδου κοιτίδες, 
  αφήσανε με κλάματα Έλληνες κι Ελληνίδες. 

 
Ήτανε το είκοσι δυο, που γίνανε όλα αυτά, 
κι όλοι αναρωτιόμαστε, αν έπραξαν σωστά. 

Oι τότε της πολιτικής και του στρατού ηγεσίες, 
για την Ελλάδα φρόντισαν ή για άλλες αξίες; 

 
 
 
 

20.    ΟΙ  ΣΩΤΗΡΕΣ !! 
 

Πολλές φορές προσπάθησαν, 
νεόκοποι σωτήρες, 

να σώσουν την Ελλάδα μας, 
από τους ολετήρες. 

 
Κινήματα τα ονόμασαν, 
επαναστάσεις οι άλλοι, 

ό,τι οργάνωσαν όλοι τους 
για να γίνουν  «μεγάλοι». 

 
Κι όλοι δήθεν για καλό, 
της χώρας, του Λαού, 

το «σύνταγμα» κατέλυαν, 
με νόμο του στρατού. 

 
Κάποιους  τους καταδίκασε, 

και δίκαια η Ιστορία. 
και άλλους τους δικαίωσε, 

τους έδωσε βραβεία. 
 

Ίστορική του «Ναυτικού» 
η πρώτη «ανταρσία», 

κατά του Καποδίστρια, 
που έφερε μοναρχία. 
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Τον Όθωνα μας έφεραν 

σαν πρώτο βασιλέα, 
να κυβερνά τον τόπο μας, 

τη χώρα που ήταν νέα. 
 

Τρεις του Σεπτέμβρη  ήτανε, 
που απαίτησε ο Λαός 

«σύνταγμα» από το βασιλιά, 
να κυβερνάει ορθώς. 

 
Περνάν τα χρόνια και το εννιά  

κάνει «στάση» ο Στρατός, 
με τους παλαιοπολιτικούς, 

κι έρχεται ο κρητικός. 
 

Ο Βενιζέλος γίνεται 
νέος πρωθυπουργός, 

που σώζει την κατάσταση, 
κι είναι αποδεκτός. 

 
Μια μοίρα βάσκανη κι αυτόν, 

τον θέλει για «σωτήρα», 
και το δεκάξι έρχεται, 
σαν τον οδοστρωτήρα. 

 
Και καταλύει το «σύνταγμα», 

κόβει στα δυο τη χώρα, 
με την Ελλάδα να έχει πια, 

δυο κυβερνήσεις τώρα. 
 

Και   ο λαός διχάστηκε, 
όπως παλιά στην Πόλη, 

που «πράσινοι» και «βένετοι» 
γίνανε οι πολίτες όλοι. 

 
Δυο κυβερνήσεις «νόμιμες»(;) 

μάχονται  για πρωτεία, 
 τα θέλουν οι «βενιζελικοί» 

όπως, κι η ... βασιλεία! 
 

Αλλά, οι καιροί είναι δύσκολοι, 
για την πατρίδα τώρα, 
πρόβλημα επιβίωσης, 

προκύπτει για τη χώρα. 
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Ο αγώνας που ξεκίνησε, 
για τη Μεγάλη Ιδέα, 

πήρε αντίστροφη τροπή, 
και ήτανε μοιραία. 

 
Χαθήκανε πανάρχαιες 

πολιτισμού εστίες 
Πατρίδες του ελληνισμού, 

αιώνιες αξίες. 
 

Για το χαμό και τη ντροπή, 
που 'νοιωσε ο ελληνισμός 
έπρεπε αίτιος να βρεθεί, 

να γίνει εξιλασμός. 
 

Το ρόλο εξυγιαντή,   
και τιμωρού συνάμα,  

ο Πλαστήρας ανέλαβε, 
για να λυθεί το δράμα. 

 
Κι έγινε η δίκη των έξη, 
που κρίθηκαν προδότες, 

κι εκτελεστήκαν στο Γουδί, 
ως εθνικοί  μειοδότες. 
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

(ΠΟΙΚΙΛΟΙ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249 
 

1.  Ω!  ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ! (3)* 
 

Ω,  τι κόσμος μπαμπά! Πώς άλλαξαν τα πάντα. 
Τα σκουλαρίκια κάποτε δεν ήταν για τον ... άντρα. 

Τώρα συναγωνίζονται γυναίκες με τους άντρες 
ποιος θα 'χει τα καλλίτερα, ενώτια** και χάντρες. 

 
Ω,  τι κόσμος μπαμπά! Σχισμένα παντελόνια 

φορούν όλοι οι νέοι πια, κι είναι της μόδας, χρόνια. 
Κάποτε ήτανε ντροπή, να κρέμεται ένα ρέλι. 

Τώρα,  το φόρεμα είναι «Ιν», σωστό να 'ναι ... κουρέλι. 
 

Ω,  τι κόσμος μπαμπά! τι δερματοστιξία, 
που 'χουνε σώματα πολλά, σαν ... αναφυλαξία! 

Πάλαι ποτέ οι κατάδικοιείχανε τατουάζ 
αυτοί, που   ήταν στην «ψειρού»*.Κι όχι στο ... πατινάζ. 

 
Ω,  τι κόσμος μπαμπά! Κι άντρες τώρα φοράνε 

φούστες, φορέματα στενά, τους πάνε, ή δεν τους πάνε.  
Ως φαίνεται   ζηλέψανε τα ωραία «συνολάκια». 

Γιατί  οι γυναίκες να φορούν κι όχι και τα αντράκια; 
  

Ω, τι κόσμος μπαμπά! Στους δρόμους τριγυρνάνε 
νέοι και νιες με «κινητά», κι όλοι παραμιλάνε. 

Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο ή στο βουνό 
το «κινητό» απαραίτητο, και βράδυ και πουρνό. 

  
Ω, τι κόσμος μπαμπά! Τώρα μπορείς να δεις 

με σκάιπ* κάθε μια στιγμή εικόνες όπου  γης. 
Το γιο σου που 'ναι στο στρατό, την κόρη που σπουδάζει, 

τους φίλους στην αλλοδαπή, κι όπου ο νους σου βάζει. 
 

Ω, τι κόσμος μπαμπά! Σήμερα  όπως πρώτα, 
δεν είναι πια τα πράγματα, και όποιον θέλεις ρώτα. 

Παλιά όλοι γυρεύανε,  το φυσιολογικό. 
Σήμερα, «ό,τι« κάνεις κι ό,τι πεις, είναι πια ... λογικό!! 

 
* φυλακή 

* Συνέχεια των 1 και 2 που βρίσκονται στην ποιητική  
συλλογή «Πράσσειν ποιητικά άλογα ή εικοτολογίες». 

**σκουλαρίκια    
* Skype: μέσο  άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και εικόνων 

 
 
 
 
 

 



250 
 

 
2.   Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ 

 
Ω! τι σχήμα οξύμωρο, 
 η ανάπτυξη να φέρνει 

πόλεμους και άλλα δεινά 
 κι η πείνα να σε δέρνει. 

 
  Φίλε  μου   και συνάνθρωπε, 

 αυτή είναι η αλήθεια 
και ιδού,  πως πραγματώνεται. 

 Όπως  στα παραμύθια. 
 

Ναι, σίγουρα η ανάπτυξη  
δίνει πολιτισμούς 

και κάνει εύκολη τη ζωή 
 για όλους τους λαούς. 

 
Αλλά, παράγει και υλικά 
 που απαιτούν πολέμους 
και τότε όλα τα αγαθά  

σκορπούν στους πέντε ανέμους. 
 

Είναι  καλή η ανάπτυξη, 
 μα να τη συνοδεύει 

η λογική κι η ανθρωπιά. 
 Και  αυτή να βασιλεύει. 

 
Αν μόνο λίγους, μερικούς, 

 η ανάπτυξη βολεύει 
και τους πολλούς αδύναμους  

τους καταδυναστεύει... 
 

Τότε, ας μένει στα χαρτιά,  
κι οι άνθρωποι ας ζουν 

  με τα  υπάρχοντα αγαθά  
και όσο αυτά   αρκούν. 

 
 Αφού, όλοι οι άνθρωποι 

 έχουν ίδιες ανάγκες, 
ας  ζουν όλοι  ανθρώπινα 
 και όχι σε ... παράγκες. 

 
 Ας πάψει πια ο ρατσισμός  

των πλούσιων, των αρχόντων 
 Και ας μην είναι τα καλά της γης  

 και μόνον, των εχόντων  
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Όλοι, Λευκοί, ή Κίτρινοι,  
Μαύροι ή Μελαμψοί 

δικαίωμα έχουμε,   να 'μαστε 
 χορτάτοι και ... κομψοί. 

 
 

3.    ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ  
 

Φίλε μου καθημερινά, 
μ' αυτά που  ακούω και βλέπω, 

μου βγήκε απ' τα εσώψυχα 
κάτι,  που δεν αντέχω. 

 
Μου βγήκε μια πίκρα ψυχής, 

γι αυτούς που κυβερνάνε 
την άμοιρη τη χώρα μας 
και κάνουν ό,τι να 'ναι. 

 
Και δεν είναι μονάχα αυτοί. 

Είναι και κάτι ξένοι, 
που την Ελλάδα βάλτωσαν, 

κι είναι σακατεμένη.   
 

Κοινοποιώ    τις σκέψεις μου 
κι άλλα πολλά αντάμα, 

να τα ακούσουνε πολλοί, 
κι' ίσως γενεί ένα θάμα. 

 
Μήπως και φιλοτιμηθούν 

κάποιοι απ' τους παραπάνω, 
και «Πράσσειν άλογα» μας πουν, 

ποτέ μου πια δεν κάνω. 
 

Φίλε, αυτά που διάβασες, 
δεν είναι εικοτολογίες. 

Είναι η αλήθεια η πικρή, 
κι όχι αοριστολογίες. 

........................... 
Άγνωστε φίλε, αγαπητέ, 
η  Ελλάδα   κινδυνεύει,  

κι απ' όλους μας βοήθεια 
και από σένα ... γυρεύει. 
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4.  Η ΛΕΣΧΗ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ 
 

Η Λέσχη των Σοφών της Γης 
Μπίλντεμπεργκ το όνομά της 

συνεδριάζει τακτικά 
και δίνει τα όρντινά* της. 

 
Σε μια τους συνεδρίαση 

ακούστηκε να λένε, 
ότι οι άνθρωποι της Γης 

  έγιναν πολλοί  και... κλαίνε! 
  

«Για όλα του Κόσμου τα κακά 
φταίει ο υπερπληθυσμός. 

Γι αυτό πρέπει να μειωθεί, 
πριν έλθει ο ξεπεσμός. 

 
»Μια λύση   εμείς προτείνουμε. 

  Να  μείνουν μόνον  λίγοι, 
 όσοι είναι απαραίτητοι, 

πλούσιοι και ... κολλήγοι. 
 

»Και  τρόπους   έχουμε πολλούς 
αυτό να επιτύχει, 

με μέτρα που θα πάρουμε, 
και  τίποτα στην ... τύχη! 

 
»Την οικονομική κατάρρευση, 

αδύνατων λαών, 
αυτή θα επιδιώξουμε. 

Στόχος  πρώτος,  λοιπόν. 
 

»Αλλού, σπόρο θα ρίξουμε, 
εμφύλιος ν' αρχίσει, 

που  τίποτα στο διάβα του 
όρθιο δεν θα αφήσει. 

 
»Και με τους μαζικούς λιμούς, 

λοιμούς κι επιδημίες, 
μπορούμε, να μειώσουμε, 

πάμπολλες κοινωνίες. 
 

  Με τις συγκρούσεις έντεχνα, 
ανάμεσα στις ράτσες, 

φεύγουν πολλοί και μένουνε 
ελάχιστοι, λίγες ... φάτσες.     

 *εντολές, διαταγές 
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Οι μαύροι της Αμερικής 
ενάντια στους λευκούς 

να επιτίθενται άγρια  
και δίχως δισταγμούς. 

 
 Και τα κύματα προσφύγων, 

όλων των ισλαμιστών, 
άφιλες ορδές να γίνουν, 
και κατά των χριστιανών  

 
Μ' αυτούς τους τρόπους φίλοι μου, 

θα φύγουν οι πολλοί, 
και όσοι μείνουν σίγουρα  
Θα είναι  οι  ... «καλοί» ! 
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5.  ΧΑΝΕΤΑΙ  Η   ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΣ 
 

Ποιος να το έλεγε ποτέ, 
η  ελληνίδα γλώσσα, 

να χάνεται σιγά - σιγά, 
σα να 'ναι συνιστώσα! 

 
Τι και αν είναι πλούσια, 
κι αν είναι γλωσσομάνα. 

Τι κι αν από τα σπλάχνα της, 
πήραν όλοι το «μάνα». 

 
Πήραν λέξεις και λήμματα, 
που σε  καμιά άλλη γλώσσα 

δεν έβρισκαν το νόημα,  
γιατί δεν ήταν δρώσα. 

 
 Οι χρήστες των άλλων γλωσσών 

  δεν μπήκανε στο κόπο, 
να βρουν νοήματα υψηλά, 
και που να πιάνουν τόπο. 

 
Ποτέ δεν καλλιέργησαν 

 του νου φιλοκαλία. 
κι ούτε καν ασχολήθηκαν 

με τη φιλοσοφία. 
 

Πρώτη στον κόσμο η γλώσσα μας 
στα πάντα έχει δώσει, 
όνομα και υπόσταση, 
και έτσι τα 'χει σώσει. 

 
Σε ιδέες  κι αντικείμενα, 
στον κόσμο ό,τι υπάρχει, 

στ' αρχεία τα «ακασικά»,* 
η γλώσσα Ελλήνων άρχει. 

 
Κι όμως στους νεοέλληνες,  

φθίνει η περηφάνια, 
κι η γλώσσα αυτή του Πλάτωνα 

άγεται στην αφάνεια. 
 

Τα γκρίκλις  είναι τώρα πια, 
 γλώσσα της νεολαίας, 

γλώσσα μεικτή, ακατάληπτη 
και γλώσσα της παρέας... 

*Συμπαντικά αρχεία, κατά την Ινδική φιλοσοφία 
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6.  ΦΕΥΓΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΟΙ 
 

Ελλάδα μου, αλίμονο,  
φεύγουνε τα παιδιά σου, 
στα ξένα πάνε, αφήνουνε 

 τα μέρη τα δικά σου. 
 

Εκεί και θα ριζώσουνε, 
 θα ζούνε πλέον χρόνια, 

αφήνοντας γέροντες γονείς, 
  μέσα στην καταφρόνια. 

 
Κοντόφθαλμοι πολιτικοί, 

 άσχετοι κυβερνήτες, 
διώχνουν τη νεολαία μας,  

σα να 'τανε αλήτες. 
 

 Αφού, για χρόνια κούρσεψαν  
την κάθε σου ικμάδα, 

και πάλι «ψωροκώσταινα» 
 σε έκαναν την Ελλάδα. 

 
 Πολιτικοί, και διάφοροι,  

 πολιτικολογούντες 
-με τάση όλων προφανή  
μόνο στις κολοτούμπες-  

 
Σε έφεραν πατρίδα μου, 
 στο μαύρο σου το χάλι, 

και τα παιδιά σου,   αλίμονο, 
 σ' απελπισιά μεγάλη. 

 
Γι αυτό και φεύγουν μακριά 

 και δεν γυρίζουν πίσω, 
οι νέοι που όλοι σκέφτονται,   

 τώρα  πια πώς θα ζήσω; 
 

Αφού, χάθηκαν  οι προοπτικές 
 για τους πολλούς, για μένα 

και όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. 
  Πάω  κι εγώ στα ξένα! 

 
Στο χάλι, στην κατάπτωση,  

 που σ' έφεραν πατρίδα, 
έχουν και οι πνευματικοί ταγοί, 

 μια μέγιστη μερίδα. 
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Αυτοί που δεν εδίδαξαν,  
 πως όλων είναι χρέος, 
να μην εγκαταλείπουνε  

το άγιο τούτο μέρος. 
 

Χωρίς ταγούς πατρίδα μου, 
 πολιτικούς και άλλους, 
βρίσκεσαι πια αλίμονο, 
 σε κίνδυνους μεγάλους. 

 
Κι  αληθινούς ηγήτορες 

 δεν βρίσκεις ούτε αν ψάξεις, 
-σαν Διογένης στην αγορά,-   

παντού σ' όλες τις ... τάξεις!!! 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ΗΓΕΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ  
 

Πότε επιτέλους θα βρεθεί  
 ηγέτης πατριώτης, 

για την Ελλάδα, Έλληνας, 
 τάξεως να 'ναι πρώτης; 

 
Που μόνον τα συμφέροντα  

να έχει κατά νου, 
της χώρας και του Έλληνα; 

 Κανενός   αλλουνού!! 
 

Πού είναι ο ηγήτορας,  
να πει «Μολών Λαβέ» 

τα δίκια της Ελλάδας μας, 
 δεν τα πουλώ μωρέ; 

 
    «Την πόλιν (Έθνος) σοι δούναι...» 

 ούτε  αυτό μπορώ, 
Γι αυτό και δε θα σύρω  

 τον ξένο   τον χορό! 
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Πότε και πάλι θα ακουστεί 
 ένα μεγάλο ΟΧΙ 

κι ο συρφετός των «Άριων», 
 να μπει κι αυτός στην κόχη; 

 
Καιρός είναι να γίνουμε  
στον τόπο μας αφέντες 

Να δείξουμε σ' όλο το ντουνιά, 
 πως είμαστε λεβέντες! 

 
Και πως το DNA μας  
 είναι  το ίδιο ακόμα, 

δεν άλλαξε συστατικά, 
 έχει το ίδιο χρώμα, 

 
Μ΄ αυτό των υπερασπιστών  

εκεί στις Θερμοπύλες, 
κι όλων εκείνων των σοφών  

που άνοιξαν νέες πύλες. 
 

 Τις πύλες διανόησης  
του ωραίου και της τέχνης, 

κι ανέδειξε ποιες αρετές 
 έχει ο δεξιοτέχνης. 

 
Δίδαξε τον πολιτισμό  
και τη Δημοκρατία, 

που πρέπει να 'χουν οι Λαοί  
και κάθε Πολιτεία! 

 
Για το καλό του τόπου μας, 

 της ένδοξης Ελλάδας, 
είναι καιρός με φώτιση της 

 πάνσεπτης Παλλάδας, 
 

Ηγήτορας ν' αναδειχτεί   
«καλός και αγαθός» 

και πατριώτης άδολος,  
να είναι πολύ πιστός. 
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8.  Η   ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ 

 
Κάθε γενιά που έρχεται  
τα βρίσκει όλα αλλιώς 

 αυτά που ισχύουν στη ζωή 
 και   κάνει ... ο παλιός. 

 
Γι αυτό και επανάσταση  

η νεολαία κάνει, 
πρότυπα νέα,   ιδανικά  

 και νέους στόχους βάνει. 
 

Κάποτε, παλαιότερα, 
 το ντύσιμο ήταν άλλο, 
κι ήτανε διαφορετικό 

 στον Έλληνα ή στο Γάλλο. 
 

Άλλα φορούσε ο Λευκός  
και άλλα ο Κινέζος, 

αλλιώτικα ο Αφρικανός  
και άλλα ο Λονδρέζος. 

 
Σήμερα εξομοιώθηκαν 

 οι νέοι απανταχού 
στο ντύσιμο, στο φέρσιμο,  

στη σκέψη και στο νου. 
 

Πρωτύτερα ήταν ντροπή  
να ντύνεις με κουρέλια 
νέους ή νέες νουνεχείς 

 κι αυτά τα ... παιδαρέλια.   
 

Αλλά, αλλάξανε οι καιροί,  
τώρα ισχύουν άλλα, 

τα παντελόνια έχουν πια 
σχισίματα μεγάλα. 

 
Και είναι εκτός εποχής 
 όσοι δεν τα φορούν. 

Άρα, δεν συγχρονίζονται 
 ή μήπως δεν μπορούν; 

 
Και κάτι άλλο που παλιά  
έβλεπες στις αρκούδες, 

κρίκο στη μύτη έχουν πια 
 όλες οι κοπελούδες, 
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Και στίγματα, ή τατουάζ 
 σημάδια καταδίκων 

στα σώματα υπάρχουνε 
 δικαίων και ... αδίκων. 

 
Όλα δε τα φορέματα  
των νέων γυναικών,  

άλλαξαν στυλ και τα παλιά 
 γίνανε παρελθόν. 

 
Για να 'ναι πιο ελκυστικά,  

για να 'ναι πάντα «ιν» 
έπαψαν να 'χουνε γραμμή,   

φτάσανε στο  ... αμήν. 
 

Δεν άφησαν τίποτα κρυφό,  
τίποτα στην ουσία, 

για να δουλέψει των αντρών 
 η όποια φαντασία. 

 
 Κι αποκαλύψεις γίνονται  

και πάντα εσκεμμένα, 
για όλους χάρμα οφθαλμών  
κι όχι μόνον για   ... σένα.!  

 
 
 

9.  ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ 
 

Παράκρουση έπαθαν όλοι τους, 
  και Έλληνες και ξένοι, 

με τη Μακεδονία μας 
ή είναι μπερδεμένοι; 

 
Κάποιοι  Έλληνες δεν νοιάζονται 

 για την ονομασία, 
κι οι ξένοι σφετερίζονται 

 άλλων περιουσία! 
 

Μα είναι ποτέ δυνατόν  
να μην ενδιαφέρει            

    τον Έλληνα, αν άλλος λαός,  
που ο ίδιος καν δεν ξέρει...    
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Ποιος είναι και   οι ρίζες του,  

ποιες είναι κι από πού, 
να φέρεται στον γείτονα, 

 ωσάν την αλεπού; 
 

Κλέβει την ιστορία μας,  
ονόματα προγόνους, 

χωρίς ντροπή και αψηφά  
και δίκαια και νόμους; 

 
 Κλέβει  το Μέγα Αλέξανδρο,  

  μεγάλο στρατηλάτη, 
για να τον κάνει πρόγονο, 

 δικό του μα με απάτη; 
 

 Πού είναι κι οι οργανισμοί, 
 τα δίκια των λαών 

που υποστηρίζουν,   τάχατες , 
  έναντι των κακών;  

 
Αλλά, αυτοί δεν νοιάζονται  

για τούτη την αλήθεια 
Για εκείνους  είναι όλα αυτά  

κάτι σαν ... παραμύθια! 
 

Ή μήπως εξυφαίνεται  
πλάνο καταστροφής, 

η Ελλάδα και οι Έλληνες 
 να σβήσουν απ' τη γης; 

 
Θέλουν, όπως ο Μέτερνιχ  

τη χώρα να βουλιάξουν 
και με τον Κίσιγκερ αρχηγό, 
  ό,τι μπορούν ν' αρπάξουν; 

 
Παρακαλώ, απ' το λήθαργο  
οι Έλληνες ας ξυπνήσουν, 

και κάθε υστερόβουλο, 
 να τον ταρακουνήσουν. 

 
Και να του πουν περήφανα,  

αντρίκια και με θάρρος, 
πως τούτη η γη βγάζει ήρωες 

 και με μεγάλο «βάρος». 
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Δεν είναι ποτέ δυνατόν  

πόλεμοι να αρχίζουν 
για  του «ουίσκι»,  του  «τυριού», 

 τ' όνομα να ερίζουν... 
 

Και εμείς την ιστορία μας,  
τους ήρωες του γένους  
 και τη Μακεδονία μας,   

ν' αφήνουμε στους ξένους! 
 

Ήδη,  κάποιοι «άσπονδοι», 
 φίλοι εξ ανατολής 

βαφτίσανε τον Όμηρο,  
 Ομέρ, άλλης φυλής. 

 
Οθωμανό τον έκαναν  
και λένε στα σχολεία, 

πως η αρχαία χώρα τους 
 τέτοια είχε μεγαλεία! 

 
Κι ίσως, και τούτοι κάποτε  

θελήσουν να αλλάξουν 
και του Βύζαντα τ' όνομα  
με πονηριά ν' αρπάξουν. 

 
 Να γίνουνε βυζαντινοί, 
 μαζί τους δε και όλοι 
Κινέζοι και αφρικανοί 
 να γίνουμε Μογγόλοι; 

 
ΟΧΙ, φίλοι αγαπητοί 

 και Έλληνες και ξένοι, 
η μόνη μας κληρονομιά 

 είναι αυτή και μένει. 
 

Tο όνομά μας και γι αυτό  
πάντα θα πολεμάμε 

που οι πρόγονοι μάς  έδωσαν, 
 κι εμείς τους το χρωστάμε.   

   
 
 
 
 
 
 



262 
 

10.  Η  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
 

Τεράστια εκμετάλλευση 
 και με αθέμιτο τρόπο 

γίνεται στις ημέρες μας  
κι ουδείς μπαίνει στον κόπο. 

 
Φρένο  να βάλει στο κακό 

 και να το σταματήσει, 
 και του φτωχού η αφαίμαξη,  

κάποτε πια να λήξει. 
 

Σαν τα πιράνχας εφορμούν,  
χωρίς ηθικούς φραγμούς, 

δεν έχουν για τις πράξεις τους,   
 καθόλου  ενδοιασμούς. 

 
Στοχεύουν σε ευάλωτες  

και ευπαθείς ομάδες, 
όπως τους νέους, τα παιδιά, 
 τους γέρους τις γιαγιάδες. 

 
Και ιδού ποιο είναι το σχέδιο, 

 πώς τα παιδιά μαγεύουν 
Πώς ξεγελούν τους νέους μας 

 και πώς τους  παγιδεύουν. 
 

Τους τριβελίζουν το μυαλό,  
-διάφορες διαφημίσεις-, 
που λένε, πάρε κι αυτό  

και 'κείνο μην τ' αφήσεις. 
 

Κυρίως τα ηλεκτρονικά,  
που βγαίνουν κάθε μέρα 

Καινούργιοι τύποι,  που στα μυαλά 
 των νέων δίνουν αέρα. 

 
Με δέλεαρ δυνατότητες,  
παιχνίδια κι άλλα πολλά 

Τους λεν, «πετάξτε» τα παλιά,  
πάρτε νέα,  καλά. 

 
  Οι  νέοι ασυλλόγιστα 
 πέφτουνε στην παγίδα 

Ψάχνουν να βρουν το ιδανικό, 
 ποιά είναι η κορωνίδα 
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Το νέο ηλεκτρονικό 
 που είναι πάντα «ιν» 

Ακόμη κι αν τα οικονομικά 
 βρίσκονται στο ... αμήν. 

 
Κι αρχίζουνε ομηρικοί 
 καυγάδες στη φαμίλια, 
αφού στην οικογένεια 
 υπάρχουν ζόρια χίλια. 

 
Τώρα πια τα οικονομικά  

ποτέ  δεν επαρκούν 
Και όμως τα βλαστάρια της, 

 καθόλου δεν ακούν. 
 

Με παρακάλια, κλάματα,  
απειλές κι υποσχέσεις 

Ζητούνε το «ποθούμενο» 
 και ... θες δε θες θα πέσεις. 

 
Για ν' αποφύγει ο γονιός 

 όλα τα παραπάνω 
 Λέει μέσα του ασυλλόγιστα, 

 τι είχα και τι χάνω... 
 

Και γίνεται το θέλημα  
του καθενός παιδιού 

σε βάρος της οικογένειας, 
 των πόρων του σπιτιού, 

 
Κι αν τύχει μια αναποδιά 

 ή αρρώστια, αν προκύψει,  
χάνεται η οικογένεια.  

Μα  ποιος να την στηρίξει; 
 

Άλλη μεγάλη γάγγραινα  
κι αφαίμαξη μεγάλη 

Γίνεται σε υπερήλικες, 
 σε κάθε ασπρομάλλη. 

 
Γίνεται εκμετάλλευση  
του πόθου της ζωής  

Που 'χουν οι άνθρωποι αυτοί, 
να μείνουν επί γης. 
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Όταν, λόγω των γηρατειών 

 έχουν κάποια ασθένεια 
Θέλουν να βρουν τη γιατρειά,  

 κι είναι μόνη τους έννοια. 
  

Διόλου αξιοκατάκριτο, 
 μα όχι υπερβολές 

Με φάρμακα και με γιατρούς 
 χωρίς αναστολές... 

 
Οι επισκέψεις σε γιατρούς 

 να 'ναι πάντα με μέτρο 
Δεν σε γλιτώνουν οι πολλές  

από τον ... Άγιο Πέτρο! 
 

Κι ούτε τα πολλά φάρμακα  
δίνουν πάντα τη λύση 

Γι αυτό με μέτρο και αυτά, 
 ώσπου να 'ρθει η ... δύση. 

 
Στο γιατρό η επίσκεψη,   
να γίνεται όταν πρέπει 

Και εκείνος απ' τη θέση του 
 με προσοχή να βλέπει, 

 
Αν πρέπει ν' ακολουθηθεί  

μια κάποια θεραπεία 
Κι όχι,  πώς να «κρατήσουμε»  

τη νέα πελατεία. 
 

Γιατί, η εκμετάλλευση  
ευάλωτων ομάδων, 

δεν είναι έργο ανθρώπινο 
είναι έργο μασκαράδων. 

 
Και δεν είναι   απίθανο 
 κι εκείνοι να βρεθούν  

στη θέση αυτών  που αδιάντροπα  
τώρα απομυζούν. 
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11.  Ο   ΕΧΘΡΟΣ  ΤΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Από τα χρόνια τα παλιά 

 ποτέ δεν αγαπούσε,  
ο άνθρωπος τον Άνθρωπο. 

 Πάντα  τον κυνηγούσε. 
 

Λένε πως, κι ο πρωτόγονος 
 έβλεπε σαν εχθρό 

τον όμοιο, και γείτονας, 
 ας ήτανε,  θαρρώ.  

 
Ακόμη και κανίβαλος  
υπήρξε πολλά χρόνια 

Το θύμα   κατασπάραζε, 
 χωρίς καμιά συμπόνια.  

 
Κι έτσι αντί να ομονοεί  

ο άνθρωπος να προκόβει 
το  σώμα συνανθρώπου του, 

 τον έβλεπες να κόβει. 
 

Τάχα ο επιούσιος ήτανε  
η μόνιμη αιτία,  

που είχε τέτοιο φέρσιμο  
και φανερή κακία. 

 
Κι όμως, τα χρόνια πέρασαν 
 κι ας είν' «πολιτισμένος»(;) 

Αλίμονο, δεν έπαψε  
να είναι ... πεινασμένος. 

 
Για πλήθος υλικά αγαθά,  

για μια περιουσία, 
που κάποτε δεν έχουνε 

 καμιά ηθική αξία, 
 

 Σκέφτηκε, επινόησε  
κι έφτιαξε φονικά,   

 όπλα για τις καταστροφές, 
 ανθρώπων ειδικά. 
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Για τούτο κομπορρημονούν 
 κάποιων λαών ταγοί, 

και ασυλλόγιστα απαιτούν 
 άλλων υποταγή. 

 
Κι εδώ  αυθόρμητα έρχεται 

 το μέγιστο ΓΙΑΤΙ; 
-Γιατί άνθρωπε πολεμάς,  

τον Άνθρωπο, γιατί; 
 

Γιατί ξεχνάς την εντολή,  
που είπε ο Χριστός πριν χρόνια; 

-«Αγάπα τον πλησίον σου, 
 μη δείχνεις καταφρόνια, 

 
Και δείξε την αγάπη σου,  

όπως στον εαυτό σου  
Και πίστεψέ το αληθινά,  

πως θα 'ναι για καλό σου»! 
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12.  ΤΟ  ΠΙΟ  ΜΑΚΡΥ  ΤΑΞΙΔΙ  
 

Λένε, πως όλα βρίσκονται 
στ' ακασικά αρχεία, 

εκεί  βρίσκεις μελλούμενα 
και τωρινά στοιχεία. 

 
Αν  ζουν άνθρωποι και αλλού 

Ή μόνον εδώ στη γη μας  
Αν θα ανταμώσουμε ποτέ 

σε άλλον πλανήτη. Ευχή  μας! 
 

 Άνθρωποι  όντα σαν κι εμάς 
Αν βρίσκονται μακριά 

και  ζουν, πίνουν και τρέφονται 
με γήινα υλικά. 

 
Ας δούμε και τι γίνεται, 

πού πάει η ψυχή μας 
όταν έρθει η ώρα της,  

κι αφήνει το κορμί μας. 
 

Ας ψάξουμε λοιπόν μαζί 
στα ακασικά αρχεία, 

κι ίσως βρούμε απάντηση, 
 ίσως βρεθούν στοιχεία... 

 
Αν κάνουμε ένα, νοερό , 

ταξίδι μακρινό, 
στο σύμπαν το απέραντο  

κάπου στον ουρανό. 
 

Ίσως να ανταμώσουμε, 
χωρίς αμφιβολία, 

ανθρώπους όμοιους σαν κι εμάς, 
με σώμα κι ομιλία. 

 
Να 'χουν  συνήθειες όμοιες,  

και φαγητού  και ύπνου 
και ώρες απασχόλησης 

ξεκούρασης και δείπνου. 
 

Αλλά, ποτέ μας δεν θα κάνουμε, 
παρόμοιο ταξίδι, 

γιατί το σώμα μας στη γη, 
κολλάει σαν το στρείδι 
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Και δεν του είναι μπορετό, 
κι ούτε αντέχει στον πόνο, 

σ' ένα ταξίδι μακρινό,  
και στο μακρύ το χρόνο. 

 
Αφού για μας τους γήινους 

παρόμοια ταξίδια, 
είναι αδιανόητα, 

γιατί δεν είναι ίδια... 
 

Με τα ταξίδια επί της γης, 
και τους γήινους χρόνους, 

που είναι για τους σύγχρονους, 
κι όχι για ... απογόνους. 

 
Ταξίδια διαπλανητικά 

αδύνατον να κάνει, 
ο σημερινός ο άνθρωπος, 
γιατί δεν θα προκάνει... 

 
Τα μεσοδιαστήματα 
ανάμεσα στα άστρα, 

είναι αποστάσεις άπιαστες, 
σαν τ' άπαρτα τα κάστρα.  

 
Έτη φωτός απέχουνε 

απ' την όμορφη γη μας, 
και για να πάμε εμείς εκεί, 
δεν φτάνει  μια ... ζωή μας. 

 
Αλλά, εδώ παρηγοριά, 

ας είναι η ιδέα, 
πως του ανθρώπου η ψυχή 

ψάχνει... εκεί παρέα. 
 

Αυτή ιδανικά μπορεί, 
και με τη θεία χάρη, 

να ταξιδέψει ανέξοδα, 
και πέρα απ' το φεγγάρι. 

 
Κι εκεί θα βρει και ... με χαρά, 

φίλους και συγγενείς, 
γιατί όλοι τους πάνε εκεί, 
και δεν λείπει  ...κανείς 
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13.    Η   ΝΕΑ  Ο.Υ.Ν.Ρ.Α.* 
  

Χάθηκε πια η ελπίδα κι έσβησε το γέλιο, 
αντί  χαράς η πίκρα στα χείλια των Ελλήνων.  
 Κάθε μέρα ζούνε την  κόντρα στο φραγγέλιο 

και  στις επιθέσεις   κάποιων μανδαρίνων. 
 

Όλοι λένε τώρα το ψωμί ψωμάκι, 
όπως και τα χρόνια μετά τον εμφύλιο. 
 Και πίνουνε  πάλι  πίκρες και φαρμάκι  

κάθε τρεις και λίγο,  πια στο πανελλήνιο.   
  

Με αδειανό  και πάλι   όλοι το στομάχι, 
χωρίς τ’ απαραίτητα,  δίνουνε τη μάχη, 

Τη μάχη με την πείνα,  την πικρή τη φτώχεια, 
σε χωριά και πόλεις, σπίτια και … μετόχια. 

   
Φιλάνθρωπα  η ΟΥΝΡΑ  τότε με συμπάθεια 

κι άδολη αγάπη   δήθεν στο   Λαό 
έστελνε  βοήθεια,  ψίχουλα  στα αλήθεια, 

 ν’  αποτρέψει  τάχα   τον πικρό  χαμό. 
  

Χαμό που χρόνια κράτησε  τη χώρα στη μιζέρια, 
 στη φτώχεια, στην κακομοιριά σε αδελφοσφαγές 
που ξέσπασε σα λαίλαπα και έδιωξε τ’ αστέρια, 

τον ήλιο, το φεγγάρι και όλες τις χαρές. 
 

Νέου τύπου Ο.Υ.Ν.Ρ.Α  δειλά – δειλά προβάλλει, 
η Μάνα Εκκλησία  στο προσκήνιο πάλι, 

που θε να προστατέψει άνεργους, φτωχούς. 
όπως στα μαύρα χρόνια, τους σκλάβους αδελφούς.  

  
Μα τώρα,  γιατί τάχα, να  θέλουμε  βοήθεια;  

Μήπως δεν τελειώσανε  εκείνα τα δεινά; 
Μην  ήρθαν στη ζωή μας άσχημες πάλι  μέρες,  

-οι  αλήστου μνήμης,-  στη χώρα μας ξανά;   
  

Όχι! τώρα η Ελλάδα  πόλεμους, δεν είχε. 
Άσπονδοι εχθροί μας  δεν υπήρξαν καν. 
Φταίξανε, ναι  όλοι    οι πολιτικοί μας! 

  Δεν  ήξερε ούτε  ένας,   τα τέσσερα που παν! 
 

Αυτοί μας κυβερνήσανε  χωρίς καμιά πυξίδα. 
Αυτοί προγραμματίζανε  μόνο με δανεικά 

 Να λειτουργεί το κράτος μας, να λειτουργεί η χώρα 
χωρίς κανένα μπούσουλα,  χωρίς ιδανικά. 

 
*Οργανισμός Περίθαλψης & Αποκατάστασης 
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Μα έφτασε ο κόμπος, τώρα πια στο χτένι 
Και για την Ελλάδα  άλλο πια δε μένει, 
Παρά  να διαλέξει,   άφθαρτους ταγούς 

κι όχι πολιτικάντες,  ξενόφερτους λαγούς.  
  

Αυτοί να κυβερνήσουνε,  μ’ αγάπη την Ελλάδα, 
με πόνο στο συνάνθρωπο,  με τίμια καρδιά, 

Σε πρόοδο κι  ανάπτυξη   ν’ ανάψουνε τη δάδα. 
Να καίει ολοφώτεινη,  να φύγει η καταχνιά. 

 
 
 
 
 

14.   ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΘΕΟΣ; 
 

Καθημερνά ακούγονται  
πολλοί ν' αναρωτιούνται: 

-Πού να 'ναι άραγε ο Θεός;  
Πώς  είναι και τι θέλει; 

 
-Γιατί δεν εμφανίζεται, 

 καθόλου, δεν Τον μέλλει; 
αν ζουν οι άνθρωποι καλά, 

 ή κονταροχτυπιούνται; 
 

 Ωιμέ, άνθρωπε γήινε,  
τι σφαλερές   οι σκέψεις 

που 'χεις για τον Δημιουργό 
 και την υπόστασή Του. 

 
Που θες   την Παρουσία Του 

 και την παράστασή Του 
να 'ναι κοντά σου γήινος;  
- Τι  άλλο θα γυρέψεις; 

 
Δεν το κατάλαβες θνητέ;  

 Εκείνος είναι πνεύμα  
 κι η ύπαρξή Του αντιληπτή 

 γίνεται με το νου, 
 

Αφού βρίσκεται μακριά,   
στ' άπειρο τ' ουρανού, 

κι όλα στη φύση λειτουργούν  
με ένα Του μόνο νεύμα! 
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Γι αυτό μην  βασανίζεσαι  
και μη ρωτάς γιατί; 

-Πού είναι και δεν βρίσκεται; 
 Γιατί  απουσιάζει, 

 
Όταν ο πόνος την καρδιά  
κάθε θνητού σπαράζει! 

Άνθρωπε, άσε τους λογισμούς 
  και κάνε μιαν ευχή. 

 
-Θεέ, Μεγαλοδύναμε, 

 Δημιουργέ του Κόσμου,    
το θέλημά Σου  ειν' άγιο 

 κι αυτό που θες,  ας γίνει... 
 

Μόνον στο πλάσμα σου, εμέ,  
δώσε λίγη γαλήνη, 

 και,  πώς να Σε υπηρετώ,   
με αγάπη και ειρήνη..  

 
 
 
 
 

15.  ΑΝΘΡΩΠΕ ΨΑΞΕ ... 
 

Άνθρωπε, ψάξε όσο μπορείς  
στ' «ακασικά αρχεία», 

εκεί είναι σίγουρο θα βρεις  
  συμπαντικά στοιχεία. 

 
Στοιχεία, που υπάρχουνε  
και βρίσκονται απ' αρχής, 
  όλα τα μυστικά της γης,   

που  ψάχνεις για να   βρεις. 
 

Είναι ο κόσμος των ιδεών, 
 που έλεγε ο Πλάτων, 

που βρίσκεται μακρύτερα 
 και πέραν των περάτων. 

 
Απ' όπου τα αντίγραφα 

 προέκυψαν στη γη, 
και βλέπουμε  ολοφάνερα, 

 όλοι,  κι εγώ κι εσύ. 
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Εκεί υπάρχουν τα ρητά 
και άρρητα  του Κόσμου, 

γνώση για λίγους, εκλεκτούς,  
εκείνους του υπερκόσμου. 

 
Εκείθεν αρυόμενοι*   
τις γνώσεις οι σοφοί, 

τις φέρνουν, τις κοινοποιούν  
όλες πάνω στη γη. 

   
Έτσι γινήκανε γνωστά,  
της γνώσης τα πεδία, 

κι ο άνθρωπος πολέμησε 
 την κάθε δυσκολία. 

 
  Βρήκε  ανέσεις πάμπολλες, 

 στο πέρασμα του χρόνου 
Κι αντιμετώπισε ορθά  

και καταστάσεις ...πόνου. 
 

Αλλά,  ποτέ του ο θνητός  
  δεν θα τα μάθει όλα, 

ούτε και αν μεταστραφεί 
 ωσάν τον Λογιόλα.** 

 
Πάντοτε θα υπάρχουνε  

 πράγματα που δεν   ξέρει 
Πάντα για κάτι θα πονά, 
 για κάτι θα υποφέρει!! 

 
 

* αντλώντας 
** Ιγνάτιος Λογιόλα, Ισπανός Ιησουίτης 
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16.   ΑΝ  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ... 
 

Αν ο Χριστός ερχότανε 
ξανά σ' αυτή τη γη 
με υλική υπόσταση  
με σώμα και ψυχή... 

 
Αν αναλάμβανε ευθύς 
μια κοσμική εξουσία, 

και ήταν άρχοντας, Βασιλιάς, 
 τύποις μα και ουσία... 

 
Αν ήταν σ' όλους  ορατός,  

 σ' εσένα και σε μένα, 
και προσιτός και προσηνής  

στους πάντες, στον καθένα... 
 

Κοντολογίς, αν ήτανε 
 σαν ένας από εμάς, 

θα δυσπιστούσανε πολλοί,  
όπως και ο Θωμάς... 

 
Θα Τον φθονούσανε, γιατί  

 Αυτός να ζει αιώνια 
κι εκείνοι όσα τους όρισε, 

 όσα τους πρέπουν χρόνια... 
 

Πολλοί, θα προσπαθούσανε, 
να Τον συκοφαντήσουν, 

γι  Αυτόν, τον Κοσμοκράτορα,   
 σταυρό  πάλι να στήσουν...   
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17.  ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ  

 
Όλα τα πλάσματα του κόσμου 

έχουν δικαίωμα στη γη, 
να ζουν ελεύθερα, όπου θέλουν, 

και να διαβαίνουν,  όπου δει. 
 

Να 'χουνε στέκι, να φωλιάζουν, 
να ζευγαρώνουν, να ποθούν, 

τη βούληση και την καρδιά τους, 
ελεύθερα ν' ακολουθούν. 

 
Κι όμως υπάνθρωποι χαλκεύουν, 

απάνθρωπα σκληρά δεσμά, 
και τυραννάνε και παιδεύουν 
ανθρώπους μα και ζωντανά. 

 
Αλλά, ποτέ μη λησμονούνε, 

όλοι οι τύραννοι στη γη, 
τα επίχειρά τους θε να βρούνε, 

αμείλικτα κάποια στιγμή! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 
 

 
 
 
 
 

18.   ΤΟ  ΧΡΕΟΣ 
 

Όλα τα όντα επί της γης, 
άνθρωποι, ζώα, φυτά 
έχουνε υποχρέωση, 
να ζήσουνε σωστά. 

 
Πρέπει ν' ακολουθήσουνε, 

ό,τι η ζωή προστάζει, 
είτε καλό, είτε κακό, 

 αυτή,  ό,τι τους βάζει. 
 

Οφείλουν,  να πατήσουνε, 
σ' όλα τα σκαλοπάτια, 

κι  ας ζούνε σε φτωχόσπιτα, 
κι  ας ζούνε σε παλάτια. 

 
Αυτό τους πρέπει δηλαδή, 

εφόσον γεννηθούν, 
να ανδρωθούν, κι απόγονοι 

να τους ακολουθούν.  
 

Πρέπει, να ολοκληρώνεται, 
ο κύκλος της ζωής, 

για όλους τους οργανισμούς, 
τούτης εδώ της γης. 

 
Έχουμε  χρέος όλοι μας 

άνθρωποι, ζώα, φυτά 
κι είναι το πεπρωμένο μας 

να ζήσουμε σωστά. 
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19.  ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ* 
 

Η καλή διαχείριση  
είναι πάντα αρετή, 

κι όποιος την κάνει πιο σωστά 
έχει  και  προκοπή. 

 
  Πρόοδο έχουν  οι άνθρωποι, 

το ίδιο και τα κράτη 
με την καλή διαχείριση 

απ' τα χρόνια του Σωκράτη. 
  

Κι όμως υπάρχουνε πολλοί 
με άλλες αντιλήψεις, 

βλέπουν μόνο το σήμερα 
και τους έρχονται ... θλίψεις. 

 
Θέλουν, να ζουν αρχοντικά, 

και με πολλές ανέσεις. 
 Αρχίζουνε  τα δανεικά 
και κάνουν υποθέσεις. 

 
Αλλά, πάντα δεν έρχονται 

όπως τα περιμένεις. 
Αλλιώς τα υπολόγιζες 

κι όμως στον ... «άσο» μένεις. 
 

Και αν χρωστάς, και δανεικά, 
οφείλεις σε πολλούς, 
περίμενε μύρια δεινά 

και χρόνους χαλεπούς. 
 

Το ίδιο βέβαια θα συμβεί, 
και σ' εκείνα τα κράτη, 

που  παίρνουνε   τα δανεικά,  
και δεν κάνουνε «κράτει». 

 
Κι όμως υπήρξανε πολλοί 

άνθρωποι και λαοί, 
χωρίς καλή διαχείριση, 

που υπόφεραν πολύ. 
 

Και είναι λίγο το κακό, 
για έναν να χρωστάει. 
Γιατί με ένα άτομο, 

ο κόσμος δεν χαλάει. 
* Διαγραφή χρεών 
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 Το  άτομο δεν θα χαθεί, 
κι ίσως διορθωθεί, 

αν φίλοι, γνωστοί ή συγγενείς,  
θελήσουν να σωθεί. 

 
Αλλά, αν ασυλλόγιστα, 

ηγήτορες λαών, 
ασύστολα δανείζονται, 

είναι σε βάρος ... ποιών;  
 

Όταν τα χρέη  ιδιωτών, 
γίνουν πάρα πολλά, 

μπορούν με μια «σεισάχθεια», 
να ξεχαστούν γοργά. 

   
Αλλά, αν το κράτος χρεωστά  

με δάνεια που 'χει πάρει, 
κι αδυνατεί την πληρωμή; 
  Μνημόνια και  μπατάρει. 

 
Και την πληρώνει ο Λαός, 

χωρίς να το αξίζει, 
για άλλων κακοδιαχείριση, 
που όμως ... τους ψηφίζει! 
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20. Ο  ΡΙΜΑΔΟΡΟΣ 
 

Της φύσης παρατηρητής, 
του κόσμου τσιλιαδόρος, 

για όλα τα παράδοξα,  
γράφει  ο ριμαδόρος. 

 
Ό,τι ακούσει και ό,τι δει, 

περνάει από κρησάρα, 
κι ό,τι πιο αξιόλογο, 

το βλέπει με λαχτάρα. 
 

Και προσπαθεί με εύληπτο 
 τρόπο, μα και με ρίμα, 

να το περάσει στο «κοινό», 
 να του το κάνει κτήμα. 

 
Είναι μια «λόξα» του μυαλού, 

που άθελα συμβαίνει, 
και όταν η ιδέα του 'ρχεται, 
δύσκολα από εκεί βγαίνει. 

  
Και τότε, σαν τον τοκετό, 

την ώρα περιμένει, 
στο φως να φέρει  το έργο του, 
για να το δουν ... κι οι ξένοι! 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο Αίσωπος, βαθύς γνώστης των ανθρώπινων χαρακτήρων, με τη βουκολική μορφή 
των μύθων του, απευθυνόμενος σε ευφυείς αλλά και σε αφυείς, είναι φανερό ότι, 
προσπαθεί να νουθετήσει τους  συγχρόνους του   και  να τους  καταστήσει  
τουλάχιστον προσεκτικούς στην αντιμετώπιση των ποικιλόμορφων αντιξοοτήτων της 
ζωής. 

Σήμερα, αν ζούσε και επιχειρούσε   να νουθετήσει τους σύγχρονους 
συνανθρώπους του σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούσε την ίδια γλώσσα και παρόμοια 
επιχειρήματα με αυτά που παρουσιάζει στους μύθους του, για τον λόγο ότι, τα 
γνωστικά αντικείμενα του σήμερα έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά 
όμως οι διδαχές που υπάρχουν σε όλους τους μύθους του και σήμερα είναι πολύ 
χρήσιμες και καλόν θα είναι  οι μύθοι  αυτοί να μελετώνται απ' όλους. 

Θα ήταν ευχής έργον  το αθάνατο αυτό έργο "ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ" να 
υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες δημόσιες ή ιδιωτικές. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει 
εκδόσεις, ακόμη και στο εξωτερικό, των "Μύθων του Αισώπου" στο αρχαίο κείμενο 
και σε μεταφράσεις αλλά και κάποιοι εκ των μύθων έχουν γίνει ωραιότατα ποιήματα. 
Ατυχώς, δεν είμαι σε θέση  να γνωρίζω, αν υπάρχει κάποια έκδοση, όπου όλοι οι 
μύθοι να έχουν γραφεί σε μορφή ποιήματος.    

Έχοντας υπόψη την έκδοση του "NATIONAL GEOGRAPHIC"  ΑΙΣΩΠΟΣ  
ΜΥΘΟΙ  καθώς και αυτήν των εκδόσεων Ορφανίδη "Θησαυρός Σοφίας της Αρχαίας 
Ελλάδος" όπου εμπεριέχονται και οι "Μύθοι του Αισώπου",-εκδόσεις αξιολογότατες-
, γεννήθηκε     η σκέψη να επιχειρηθεί  η διασκευή του πεζού κειμένου, όλων των 
μύθων, κατά το δυνατόν εφικτό σε έμμετρο.  Η  προσπάθεια - επιτυχής ή όχι - έγινε 
από τον υπογράφοντα.    Και τώρα,     Εσείς αγαπητοί αναγνώστες, κρίνετε, αν άξιζε 
ή όχι η προσπάθεια. 

 
Α.Π. 
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1.  Ο ΗΡΑΚΛΗΣ  ΚΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 
 

      Είχε ανέβη   ο   Ηρακλής  
  στο ιερό  βουνό,   

στην κατοικία των Θεών, 
ψηλά στον ουρανό. 

 
Κι  έκατσε  σαν ισόθεος  

πλάι στο μέγα Δία, 
  απολαμβάνοντας κι αυτός 

 τα θεία μεγαλεία. 
 

Μια μέρα σε μια σύναξη, 
που ο Δίας   εκαλούσε, 

το πάνθεον,  όλους τους Θεούς 
 και τους εχαιρετούσε... 

 
  Ο  Ηρακλής χαιρέταγε, 
 κι αυτός έναν προς ένα, 
κι έδειχνε μέγα σεβασμό, 
 κι ευγένεια στον καθένα. 

 
Αλλά, σαν ήρθε η σειρά  

του πλουμιστού, του Πλούτου, 
την κεφαλήν κατέβασε, 
 και μάλιστα επί τούτου. 

 
Τον στραβοκοίταξε λοξά   

κι έσκυψε το κεφάλι, 
έκανε κάποιο μορφασμό,  

σα να του ήρθε ζάλη. 
 

Ο Δίας  είδε τη σκηνή, 
 τον Ηρακλή ρωτάει, 

γιατί τάχα, τον πλουμιστό 
 Θεό, δεν χαιρετάει; 

 
Κι ο Ηρακλής απάντησε,  

  χωρίς περιστροφές. 
-Γιατί,  πάντα απέφευγα 
 κακές  συναναστροφές. 

 
Κι ο Πλούτος πάντα έκανε, 

 όταν στη γη μας ζούσε 
παρέα μόνο με κακούς, 

 κι αυτούς   μόνο αγαπούσε. 
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Και τους καλούς και τίμιους 
 απέφευγε συχνά. 

Γι αυτό κι εγώ δεν το μπορώ, 
 να τον ιδώ ξανά.  

 
 
 
 
 

2. Ο ΓΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ   
 

Ένας αγριόγατος,  
γάτος  πεινασμένος 

  έπιασε έναν κόκορα 
 κι ήταν  ... λιγωμένος.  

 
  Έψαχνε  τρόπο να βρει 

   για να τον μαδήσει 
και   κάποια δικαιολογία,  
   να τον καταβροχθίσει. 

 
  Άρχισε,   να κατηγορεί  

τον  κόκορα  καθώς,  
  έλεγε,  πως στον άνθρωπο, 

   είναι    ενοχλητικός. 
 

Τον ξυπνά  πολύ  ενωρίς, 
 όλα τα πρωινά,  

και αυτό γίνεται πάντοτε, 
 και  ...  καθημερινά. 

 
 Ο  κόκορας του απαντά, 
 χωρίς φόβο και πάθος. 

-Αυτό που κάνω είναι σωστό,  
και  δεν είναι   λάθος. 

 
Ξυπνώ τον άνθρωπο γιατί, 

 πρέπει να εργαστεί, 
να πάει στη δουλίτσα του, 

 και να μην ξεχαστεί. 
 

Αφού απαντήθηκε σωστά  
 αυτή η κατηγορία,  

ο γάτος   έψαξε ξανά,   
νέα δικαιολογία.  

 
 



288 
 

Είπε πως, παρά τους νόμους 
 και πολλές φορές 

"σμίγει" με τη μάνα του 
 και τις αδερφές. 

 
Και πάλι ο κόκορας ευθύς, 

  γοργά,   με παρρησία,  
και θάρρος του απάντησε, 

  για την ... αυθαιρεσία. 
 

Τούτο γίνεται φίλε μου,   
 σε κάθε ένα κοτέτσι, 

 για  να γεννούν οι κότες  αυγά. 
 Γι αυτό γίνεται έτσι. 

 
Α! λέει ο γάτος, επειδή   
βρίσκεις δικαιολογίες, 

δεν θα απομείνω νηστικός, 
 μ' αυτές τις αηδίες. 

 
Κι ευθύς το δόλιο κόκορα,    

άκαρδα τον ξεσκίζει, 
τον θανατώνει στη στιγμή,  

  και τον καταβροχθίζει. 
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3. Η  ΓΙΔΑ  ΚΑΙ  Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ 
 

Μια γίδα κι ένας γάιδαρος, 
  στα χρόνια τα παλιά, 

κουβέντιαζαν σαν άνθρωποι,  
κάτω στην αντηλιά. 

 
Λέγαν πολλά και διάφορα,  

μα η γίδα είχε στο νου, 
να σκάψει λάκκο για να μπει, 
  το σώμα  του  ... αλλουνού. 

 
Με πονηριά και γαλιφιές   

του λέει,  πως τον λυπάται, 
γιατί με τέτοια κούραση,  
θα πρέπει να ... κοιμάται. 

 
-Τη μια γυρνάς μυλόπετρα, 

 την άλλη φορτωμένος, 
ολημερίς τρεχάματα. 
 Είσαι ... αδικημένος! 

 
Του λόγου σου δεν θέλεις,  

  να ξεκουραστείς; 
Nα πάρεις μια   ανάσα,  

να νιώσεις κι εσύ πως ζεις; 
 

Κάνε το σεληνιασμένο,  
πέσε στο λάκκο ευθύς, 

και τάχα  απ'  την κούραση,  
 δεν  μπορείς πια να σταθείς! 

 
  Ο  γαϊδαράκος άσκεφτα,  

  και  δίχως πονηριά, 
κουτρουβαλάει   απ' το βράχο, 

   τσακίζει   τα πλευρά. 
 

Πίστεψε στη γίδα άδολα,  
και στην ορμήνια  την "καλή" 
και τώρα γκρεμοτσακισμένος, 

 κείτεται     στην αυλή. 
 

Το αφεντικό  λυπήθηκε 
με του γαϊδάρου τα δεινά, 

παίρνει γιατρούς και γιατροσόφια.  
 Τον  θέλει   υγιή ξανά.   
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Και  ο γιατρός  του  πρόσταξε, 

  πλεμόνι,  ως γιατρικό, 
να πάρει ο τραυματίας, 
να φύγει  το ...  κακό. 

 
 Αμέσως το αφεντικό 

  Τη δόλια  γίδα  σφάζει 
Και τα πλεμόνια της ωμά 

στον τραυματία βάζει. 
 

 Έτσι η  γίδα έπεσε  
μέσα στον ίδιο  λάκκο, 

 που  "έσκαψε" για   άλλονε. 
Κι έπαθε αυτή  το ... τράκο. 

 
Γι αυτό,  ποτέ σου άδικα, 
   μη θες   κακό για άλλον 

γιατί,  στο λάκκο που έσκαψες, 
εσύ   θα πέσεις ... μάλλον!  

 
 
 
 
 

4. Ο ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ ΚΙ ΟΙ ΑΓΡΙΟΓΙΔΕΣ 
 

Μια μέρα ένας γιδοβοσκός  
είδε, πως στο κοπάδι,  
έμπλεξαν γίδια άγρια, 

 και  έμειναν ως το βράδυ. 
 

  Μπήκανε  μέσα στο μαντρί, 
 νόμισαν ευκαιρία, 

ήταν να μπουν και  να σωθούν 
 απ' την κακοκαιρία. 

 
Και κλείστηκαν όλα μαζί   
μες στη μεγάλη μάντρα, 

χωρίς να έχουν στο λαιμό,  
 και τη γαλάζια  χάντρα. 

 
Τη χάντρα, που ο γιδοβοσκός 

 έχει σ' όλα τα γίδια, 
   μην  μπλέξουνε με ξενικά,  

 και γίνουν όλα ίδια. 
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Είδε ο καλός γιδοβοσκός,   

  τα γίδια τα ωραία, 
και νόμισε, πως ήρθανε  

  κοντά του για ...  παρέα. 
 

Γι αυτό και τα καλόπιασε 
 με περισσό  σανό, 

πιστεύοντας πως ... ξέχασαν, 
 για πάντα το βουνό. 

 
Σαν πέρασε όμως ο καιρός 

 και η κακοκαιρία, 
κι οι μέρες έφτιαξαν ξανά,  

 ήρθε η καλοκαιρία, 
 

Τα  ζώα ήθελαν να παν'  
 και πάλι στο βουνό, 

να βγουν στη φύση, να χαρούν, 
   λιόγερμα και πουρνό. 

 
Γι' αυτό και μόλις άνοιξε, 
 την μάντρα   ο βοσκός, 
τ' άγρια γίδια  φύγανε, 
 κι έγιναν ... μπουχός.  

 
  Οδύρεται ο γιδοβοσκός.  
-Αχάριστες,  κραυγάζει, 

σας είχα έγνοια  περισσή, 
 και τούτο να, που βγάζει! 

 
-Α, φίλε μου κι εμείς γι αυτό, 

 φεύγουμε απ' το μαντρί 
γιατί, μόνο   νέες τιμάς  

και στις παλιές ... κεντρί. 
 

Και  σίγουρα, αν σου 'ρθουνε,  
άλλες, καινούργιες γίδες, 
τις παλαιές μας αγνοείς 

 και κάνεις πως... δεν είδες!    
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5.  Ο  ΑΪΤΟΣ  ΚΙ  Η ΑΛΕΠΟΥ   
 

Ένας αϊτός και μια αλεπού,  
κάποτε γίναν' φίλοι, 

και χτίσανε φωλιές κι οι δυο,  
 ένα  πουρνό τ' Απρίλη. 

 
Πάνω ψηλά στην κορυφή,  

 ο αϊτός φωλιάζει, 
και στα ριζά, πιο χαμηλά,  

  η αλεπού αράζει. 
 

Έτσι, κι  οι δυο οικογένειες,  
 ζούσαν ευτυχισμένες, 
μα ήταν ολοφάνερο, 

  για ... μέρες  μετρημένες. 
 

Γιατί,  γρήγορα φάνηκε,  
  και ήταν ...  φυσικό, 

το κλίμα στη φιλία τους,  
  να γίνει  εχθρικό. 

 
Μια μέρα που η αλεπού, 
  βγήκε για την τροφή, 

γυρίζοντας  εδώ κι εκεί,  
  μόνη στην εξοχή. 

 
Τα   αλεπουδάκια  ο αϊτός,  

  βλέποντας μοναχά, 
τ' άρπαξε και  τα έφερε,    

τροφή για τα πουλιά. 
 

Η αλεπού ανήμπορη,   
 τον αϊτό να πιάσει, 

αφού, δεν ήταν μπορετό  
  να τρέξει, να τον φτάσει ... 

 
Κατάρες  κι όμοια συμφορά  

  εύχεται  να τον βρουν, 
και τα δικά του τα παιδιά,  

γρήγορα να χαθούν. 
 

Η ασέβεια που έδειξε,   
ο αϊτός για τη φιλία, 

δεν άργησε, ανταμείφθηκε  
 με όμοια τιμωρία. 
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Ήταν η μέρα που άρπαξε,  

  κομμάτι φλογισμένο, 
κρέας κατσίκας,  που άνθρωποι, 

   είχαν θυσιασμένο. 
 

Και το 'φερε στα τέκνα του,  
  να σβήσουνε την πείνα. 

Μα το καμένο είχε φωτιά,  
 και τα 'καψε και κείνα. 

 
Γιατί,  φτερά δεν είχανε,   

 κι όσα έπεσαν κάτω, 
τα 'φαγε όλα η αλεπού,   

  στου δένδρου εκεί τον ... πάτο!  
 
 
 
 
 

6. ΑΪΤΟΣ  ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ  ΚΑΙ  ΒΟΣΚΟΣ 
  

Ένας αϊτός από ψηλό 
  βράχο πετάει κι αρπάζει, 

από βοσκό ένα αρνί,   
 και στη φωλιά του αράζει. 

 
Φέρνει  στα αϊτόπουλα,   
 που 'ναι μικρά ακόμα, 

 τροφή να φάνε, να γευθούν, 
   ένα ωραίο γιόμα. 

 
Μια καλιακούδα ζήλεψε,  
  κι  ορμά σε ένα κριάρι, 

  τ' αρπάζει ευθύς απ' τα μαλλιά 
 μαζί της να το πάρει. 

 
Μα το κριάρι είναι βαρύ,   

 και τα μαλλιά μπλεγμένα, 
τα νύχια της γαντζώθηκαν 
   και κει είναι μπερδεμένα. 

 
Τις ελαφρές φτερούγες της 

   χτυπά, ξαναχτυπάει, 
θέλει  να φύγει,  προσπαθεί,   
 μα ο κόπος άδικα ... πάει. 
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  Δεν  ημπορούν τα νύχια της, 
   να απαγκιστρωθούν, 

απ' το μαλλί του κριαριού, 
   και το πουλί κρατούν. 

 
Βλέπει ο βοσκός τι γίνεται,  

  τρέχει προς το κριάρι. 
Την καλιακούδα προσπαθεί,   

 μαζί του να την πάρει. 
 

Την πιάνει, κι αφού   έκοψε,  
   όλα της τα φτερά, 

την πάει στα παιδάκια του,   
 να παίξουν με χαρά. 

 
Και, σα ρωτούν τι είναι  το πουλί;   

 τους απαντά ο πατέρας.  
Είναι  πουλί μικρόφτερο,  

  το παίρνει ο αγέρας. 
 

Κι  εγώ ξέρω πολύ καλά,  
 πως είναι η καλιακούδα, 

 μα αυτή 'θελε, να 'ναι αϊτός   
  και ίσως και  ... αρκούδα.  
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7.   ΟΙ  ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙ ΟΙ ΓΑΤΕΣ  
 

Οι ποντικοί   ανέκαθεν 
 μάλωναν με τις γάτες. 

Και πάντα οι δόλιοι έχαναν, 
 σε όλες τους τις μάχες. 

 
Και τούτο λέγανε,  γιατί   

 δεν είχαν αρχηγούς. 
Κι αφού δεν είχαν έκαναν, 
  ποντίκια ... στρατηγούς. 

 
 Φόρεσαν δε και κέρατα, 
 οι ... ποντικοστρατηγοί, 

για να 'ναι, λέει, επίσημοι, 
   οι δόλιοι  σαν ταγοί. 

 
Και μάχη ευθύς ξεκίνησαν, 

   ενάντια στις γάτες. 
Μα  πάλι αυτοί νικήθηκαν,  
 σε υπόγεια  και   στράτες. 

 
Κι όταν οι άλλοι ποντικοί,   
 έτρεχαν μες στις τρύπες, 

για να σωθούν προσωρινά,    
 από όλους τους θύτες ... 

 
Τα  κέρατα των στρατηγών, 

    έγιναν αφορμή, 
να συλληφθούνε όλοι τους,  

  αμέσως και μ' ορμή. 
 

  Τα κέρατα που έβαλαν, 
  στο κούτελο τους πάνω, 
οι στρατηγοί, οι ποντικοί   
 και είχανε στο πλάνο... 

 
Να φοβηθούν στη θέα τους,   

 οι γάτες και οι γάτοι, 
και να εγκαταλείψουνε,   
 υπόγεια και χαγιάτι... 

 
Αυτά στάθηκαν αφορμή,   

  κι εμπόδιο για να μπούνε, 
μες στις φωλιές τους γρήγορα, 

   και να μη συλληφθούνε. 
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Γιατί, οι τρύπες ήταν στενές,  
  τα κέρατα μεγάλα, 

 κι έτσι χάσανε οι στρατηγοί  
    τιμές και  όλα ... τ' άλλα. 

 
 

8.   Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ  
 

Ένας λύκος σαν έγινε   
 αγέλης αρχηγός 

νόμο, να βάλει θέλησε   
 στα μέλη ως ταγός. 

 
Ό,τι  κυνήγι πιάνεται,  
  απ' όλους στο εξής, 

να γίνεται δίκαιη μοιρασιά, 
και  να 'ναι ισομερής. 

 
Να παίρνουν όλοι μερτικό,   

 μη μένουν νηστικοί, 
 και μεταξύ τους τρώγονται, 

   οι λύκοι  σαν  εχθροί.  
 

Τη γνώμη αυτή την άκουσε 
   ένας περαστικός 

γάιδαρος,  που σεργιάνιζε  
  κι ήτανε βιαστικός. 

 
Περίλυπος εκούνησε  
  ο γάιδαρος τη χαίτη,  

  και λέει: μια γνώμη σαν αυτή  
  για να 'ναι ωραία πρέπει... 

 
Αυτός,  που νόμο έβαλε,   

 για δίκαιη μοιρασιά, 
να φέρει εδώ το θήραμα,  
  που κρύβει στη φωλιά. 

 
Το θήραμα που έπιασε,    

 και δεν είναι μικρό, 
σ'  όλους εσάς αυτός μπορεί,  

 να δώσει μερτικό. 
 

Ο λύκος σαν τα άκουσε  
  τα λόγια του γαϊδάρου, 
το νόμο του κατάργησε, 

  σα να 'ταν του ...  κουμπάρου. 
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9.  Ο  ΜΑΝΤΗΣ 

 
Ένας μάντης, που πίστευε, 

  πως ήξερε τα πάντα, 
πιάνει θέση στην αγορά,    
 και στήνει μια λεζάντα. 

 
Εδώ ο μάντης ο καλός, 

   εδώ όλοι ελάτε,  
να μάθετε μελλούμενα,  

 να μάθετε πού πάτε. 
 

Ο κόσμος πάει κι έρχεται,  
  όλοι θέλουν να μάθουν, 

αν κάτι  θε΄ να τους συμβεί, 
 αν κάτι θε' να πάθουν. 

 
Την ώρα που κόσμος πολύς,  

  ήτανε μαζεμένος, 
μαντατοφόρος έρχεται,   
 και λέει ταραγμένος. 

 
Μάντη, μπήκαν στο σπίτι σου,   

 κλέψαν τα πράγματά σου, 
τρέξε  να δεις, ποιος άρπαξε,  

  όλα τα υπάρχοντά σου. 
 

Ο μάντης εταράχτηκε   
 και έφυγε τρεχάτος,  

  πάει στο σπίτι του, να ιδεί,  
  ποιος είναι ο κλέφτης ...γάτος. 

 
Κι  ένας, που είδε τη σκηνή,   

 πικρόχολα σχολιάζει. 
Το μέλλον των άλλων το 'ξερε,   

το δικό του δεν το νοιάζει; 
 

Δεν μάντεψε, πως κάποτε  
  θα του 'ρθει το κακό, 

και θα 'πρεπε στα σίγουρα,   
 να φυλαχτεί απ' αυτό; 
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10.  Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο  ΒΟΣΚΟΣ 

 
Σ' ένα κοπάδι πρόβατα,  

που βρίσκεται σε   στάνη  
ένας λύκος παμπόνηρος 

 τη βίζιτά του κάνει. 
 

 Αλάργα -  αλάργα ακολουθεί, 
σαν πάνε στη βοσκή. 
Ποτέ δεν επιτίθεται, 
 μα βρίσκεται εκεί. 

 
Έβλεπε ο φύλακας βοσκός 

 τον λύκο τακτικά, 
τα πρόβατα ν' ακολουθεί 

 πάντα από μακριά. 
 

Κι αφού δεν έκανε ζημιά 
καμιά μες στο  κοπάδι, 

νόμισε, πως ήταν φιλικό 
 του λύκου το σημάδι. 

 
Να κάνει αθώα συντροφιά,   

στα πρόβατα,   στους σκύλους. 
Λες κι ήταν γνώριμοι παλιοί, 
λες κι είχαν κοινούς φίλους. 

  
Μια μέρα ο βοσκός του κοπαδιού,  

που είχε δουλειά  στην πόλη,  
το λύκο φύλακα όρισε,  
  για  την ημέρα  όλη.   

 
Κι ο λύκος ήδη  βλέποντας,  

 αφύλαχτο   κοπάδι,  
έφαγε πρόβατα πολλά,   

 μέχρι να 'ρθει το βράδυ. 
 

Σα γύρισε απ' την πόλη ο βοσκός,  
και είδε τη ζημιά, 

έχασε νου και λογικό. 
Του 'ρθε λιγοθυμιά. 

 
- Καλά να πάθω, τι ήθελα,  

να βάλω εγώ το λύκο, 
τα πρόβατα να μου φυλά.  

Δεν ήξερα τον ... τύπο; 
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11. ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ & ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 

Ένα ποντίκι του αγρού,  
ζώντας  στην εξοχή, 

χαίρονταν για τη λευτεριά, 
που είχε εδώ κι εκεί. 

 
Μα  ένας φίλος καρδιακός,  
 που ζούσε μες στην  πόλη, 
  μια  μέρα τον προσκάλεσε,  

μέρα που  ήταν σχόλη. 
 

Να παν μαζί στην εξοχή,  
να φάνε ό,τι βρούνε, 

να παίξουν, να γλεντήσουνε 
 κι όλοι τους να χαρούνε. 

 
Κι ο πολίτης ποντικός 

 έτρεξε με χαρά 
γεύσεις καινούργιες να γευτεί, 

  για πρώτη του φορά. 
 

Δοκίμασε  πολλούς καρπούς 
 σιτάρι και κριθάρι, 

μα  στο ποντίκι του αγρού 
 απάντησε με χάρη. 

 
-Φίλε, η ζωή σου στον αγρό  

είναι σαν το μυρμήγκι, 
κι οι γεύσεις σου είναι φτωχές  

για ένα καλό λαρύγγι. 
 

-Έλα μαζί στην πόλη  μου, 
   κι  εσύ να ευφρανθείς, 

τους θησαυρούς μου να ιδείς,  
 κι όλους να τους γευτείς.  

   
Ξεκίνησαν κι οι δυο μαζί  
  και παν' για το κελάρι, 

να δουν της πόλης τα καλά,  
  που βρίσκονται στ' αμπάρι. 

 
Βλέπουν χουρμάδες και τυρί, 

 μέλι και άλλα φρούτα. 
Θαυμάζει ο ποντικός του αγρού   

 και λέει: - Τι είναι τούτα! 
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-Πράγματι, φίλε, είσαι ευτυχής,  
 καλότυχος, του λέει. 
Κακότυχος είμαι εγώ,  
και άρχισε,  να κλαίει. 

  
Αλλά, ας φάμε λιχουδιές  
  που βλέπω εδώ πέρα, 
αφού ετούτη τη χαρά,   
 δεν έχω κάθε μέρα. 

 
Μα τη στιγμή που στρώθηκαν, 

  πάνω στο φαγοπότι, 
βλέπουν  τον κύριο του σπιτιού,  

 εκεί στο παραπόρτι. 
 

Τα ποντικάκια τρόμαξαν,   
 σαν μπήκε ο επισκέπτης, 

κι έτρεξαν όλα να κρυφτούν,  
  όπως κάνει ο κλέφτης. 

 
Ο   οικοδεσπότης ήτανε, 
  που ήρθε για να πάρει, 
κάτι για τη νοικοκυρά,  
 που 'θελε να τρατάρει. 

 
Κι αφού πήρε ό,τι ήθελε,  
 και έκλεισε την πόρτα, 
οι ποντικοί ξεκίνησαν, 

   στ' αμπάρι νέα βόλτα. 
 

Μα, μόλις προσπαθήσανε,  
  να φαν' σύκα ξερά, 

άνθρωπος άλλος, ένα παιδί,  
 τους κόβει  τη χαρά. 

 
Και πάλι τρέχουν να κρυφτούν, 

 όπου κι όπως μπορούν, 
 γιατί γνωρίζουν την ποινή,  

 που θα 'χουν, αν  τους βρουν. 
 

Και εκεί, πλέον στα σκοτεινά,    
 ο ποντικός του αγρού, 

ξεχνά  καλούδια , λιχουδιές,  
  λέει: φεύγω   γι αλλού.  
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Εσύ κάτσε, να τρως καλά,  
  εδώ και να χορταίνεις, 

  με φόβο και πολύ γοργά , 
 στην τρύπα σου να μπαίνεις.  

 
     Εγώ γυρίζω στους αγρούς, 

  να τρώω    σιταράκι, 
χωρίς το  φόβο αφεντικών, 
 κι αν βρω και κριθαράκι. 

 
 
 
 
 

12. Ο ΣΠΑΤΑΛΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ  
 

Ήταν ένας νέος άμυαλος,  
 και σπάταλος συνάμα, 

την πατρική σπατάλησε,  
 κληρονομιά. Τι δράμα! 

 
Και ιδού,  πως παρασύρθηκε,  

σε μιαν  αποκοτιά, 
Κι έχασε με ανεμυαλιά, 

 ακόμη και σκουτιά. 
 

  Μια  μέρα είδε να πετά,  
 ένα γοργό  χελιδόνι, 

που αψηφώντας τον καιρό, 
το κρύο και το χιόνι... 

 
Ήρθε  στα νέα μέρη του,  

ξανά μα βιαστικά, 
να ζήσει κι αυτή τη χρονιά  

  καλά και παστρικά. 
 

Πήρε το πανωφόρι   ο νιος,  
το μόνο πράγμα που είχε. 

Το  πούλησε ασυλλόγιστα,  
  αυτό που του παρείχε... 
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 Την   προστασία που ήθελε  

στα κρύα και στα χιόνια, 
για να μην ασθενεί ποτέ 
στα δύσκολα τα χρόνια. 

  
Ο κακός καιρός δεν άργησε,  

κι ήρθε ξανά στη χώρα. 
Το κρύο τσούζει αλύπητα 
 κι ο νιος παγώνει τώρα... 

 
Γυρίζοντας εδώ κι εκεί,  

 βλέπει   το χελιδόνι, 
να κείται νεκρό κι άψυχο, 

 πάνω στο κρύο χιόνι. 
 

-Γιατί, χελιδονάκι μου,  
 ήρθες τόσο νωρίς; 

Αφού,  κρύα και παγωνιές 
 διόλου δεν τα  μπορείς; 

 
-Τον εαυτό σου χάλασες, 

 μα χάλασες κι εμένα, 
που νόμισα, πάει ο χιονιάς.  
Μα εγώ,  τα 'χω ... χαμένα. 

 
 
 
 
 
 

13. Ο ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ ΚΙ Ο  ΕΡΜΗΣ 
  

Μια φορά κι έναν καιρό, 
ένας ξυλοκόπος, 

πάει κοντά στον ποταμό,  
  εκεί  είχε ξύλα  ο τόπος. 

 
Πάει,  να κόψει κάμποσα,   

ξύλα για φωτιά, 
για να ζεστάνει όσο μπορεί,  

και σπίτι και παιδιά. 
 

Μα για τύχη του κακή, 
 το τσεκούρι πέφτει, 

χάνεται μες   στο νερό, 
 φεύγει σαν τον κλέφτη. 
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Και  στα βάθη του βυθού  
ψάχνει ο ξυλοκόπος, 

το τσεκούρι του να βρει.  
Άδικος  ο κόπος. 

 
Και αφού δεν εύρισκε, 

 κάπου το τσεκούρι, 
έκλαιγε σα να 'τανε,  
δίπλα σε μνημούρι.  

 
Τον ακούει ο Ερμής, 

 ο καλός Θεός,   
και τον ερωτά γιατί, 
   είναι  σκυθρωπός. 

 
-Το τσεκούρι μου έχασα, 

  που έκοβα τα ξύλα. 
Χάθηκε μες στο νερό, 
  και μέσα  στα φύλλα. 

 
-Άνθρωπέ μου μη θρηνείς, 

 εγώ θα σου το βρω. 
Το τσεκούρι που έχασες, 

  θα στο φέρω εδώ. 
 

 Ευθύς βγάζει απ' το νερό   
ένα χρυσό τσεκούρι. 

-Για πολλούς θα ήτανε 
 ένα κελεπούρι-. 

 
 Και ρωτάει  τον άνθρωπο, 

 αν είναι το δικό του. 
  Το  άφησε εκεί κοντά,   
 δίπλα στο πλευρό του. 

 
-Όχι,    λέει ταπεινά,  
 ο τίμιος ξυλοκόπος. 

Το  τσεκούρι μου χάθηκε, 
 κι είναι χαμένος κόπος. 

 
Ο  Ερμής ξανά βουτά, 

στα  βαθειά    νερά,  
Κι   ασημένιο έφερε 

  τούτη τη φορά. 
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-Όχι, λυπάμαι, ούτε αυτό,  
δεν είναι το δικό μου. 
Εκείνο ήταν ξύλινο,  

 που 'χα στο πλευρό μου. 
 

Θαύμασε ο θείος Ερμής,  
 τον τίμιο ξυλοκόπο, 

και του δίνει ανταμοιβή 
  μ' ευγένεια  και τρόπο. 

 
Τρία τσεκούρια, το χρυσό 

  αλλά και τ' ασημένιο, 
 μαζί κι αυτό που χάθηκε, 

 εκείνο το ... ξυλένιο.  
 

Ο άνθρωπος πανευτυχής,  
μαζεύει όλα τα ξύλα, 

και τρέχει για το σπίτι του, 
 μην έχει κι άλλη  ... νίλα. 

 
Την ιστορία του αυτή,  

  την λέει με χαρά, 
σε όλους τους συντρόφους του,  

κι όλα με τη σειρά. 
 

  Ένας  απ' αυτούς που άκουσε,  
  σκέφτηκε πονηρά, 

 να κάνει, ό,τι ο άλλος έκανε,  
 αλλά ... μ' άλλη σειρά. 

 
  Παίρνει  μια αξίνα και τραβά,  

 πάει  στη ρεματιά, 
 και την πετάει επίτηδες, 
 στο ρέμα,  στα βαθειά. 

 
Όπως κι ο πρώτος άρχισε, 

 να κλαίει γοερά. 
Ακούει και πάλι ο Ερμής 

 κι έρχεται με χαρά. 
 

-Τι σου συμβαίνει άνθρωπε, 
 δάκρυα γιατί χύνεις; 

-Μες στο ποτάμι μου 'πεσε 
 μια αξίνα, μου τη δίνεις; 
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Μια αξίνα χρυσοστόλιστη,  
ο Ερμής στο φίλο φέρνει, 

κι εκείνος δίχως να σκεφτεί,  
σαν άρπαγας την παίρνει. 

 
Τότε ο θεϊκός Ερμής   

 την αξίνα παίρνει πίσω. 
-Και την αξίνα που έχασες  
κι αυτή θα την κρατήσω... 

 
Του   λέει με ύφος βλοσυρό, 

 και αυστηρό συνάμα  
και ξέρε το:  Να 'σαι τίμιος,  

για να γενεί το θάμα. 
 
 
 
 

14.  ΟΙ  ΜΥΓΕΣ  
 

Σε ένα κελάρι χύθηκε,  
 στο πάτωμα το μέλι, 

και ορμούν μύγες επάνω του.  
  Μέλι,  ποιος δεν το θέλει; 

 
Με λαιμαργία έτρωγαν,   
 δεν έλεγαν να φύγουν. 

Κολλήσανε τα πόδια τους,   
 βάρυναν και τους πνίγουν. 

 
Μα να πετάξουν δεν μπορούν,  

 μείνανε κολλημένες, 
στο μέλι και στην ηδονή,   
   βρεθήκανε πνιγμένες. 

 
Την ώρα που πεθαίνανε,  
  λέγανε η μια στην άλλη. 

-Η ηδονή μας έστειλε   
 στου χάρου την αγκάλη. 
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15.  ΟΙ  ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ  Η  ΑΡΚΟΥΔΑ. 
 

Δυο φίλοι δρόμο πήρανε,  
και πήγαιναν στο δάσος. 

 Αφού  περπάτησαν πολύ,  
φτάσανε και στο βάθος. 

 
Μια αρκούδα εμπρός τους φάνηκε,  

στέκει και τους κοιτάζει. 
Το θέαμα είναι φοβερό,  
και τούτο τους τρομάζει. 

 
Πρόλαβε ο ένας και γοργά, 

 στο δέντρο ανεβαίνει. 
Μα και στου άλλου την κεφαλή 

 μία ιδέα μπαίνει. 
 

Άκουσε, πως το θεριό,  
νεκρό δεν τον αγγίζει, 

γι αυτό πέφτει κατάχαμα,  
και στο σωσμό ... ελπίζει. 

 
Πράγματι η αρκούδα σίμωσε, 

 κι άρχισε να μυρίζει,  
τον ξαπλωμένο καταγής, 

 μα φεύγει και  ... γρυλίζει. 
 

Κι όταν απομακρύνθηκε, 
 η αρκούδα μες στο δάσος, 

ο φίλος κάτω βρέθηκε, 
 και ρώτησε με θράσος. 

 
-Πες μου,  τι σου ψιθύρισε  

η αρκούδα στο αυτί; 
Κι εκείνος του απάντησε, 
 ψυχρά, και να ... γιατί. 

 
-Με τέτοιους φίλους άσπονδους,  

που παρατούν το φίλο 
 στον κίνδυνο και φεύγουνε, 
 καλλίτερα να 'χω ... σκύλο! 
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16.  ΟΙ  ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ 
 

Δυο στρατοκόποι βάδιζαν, 
 πλάι - πλάι στο δρόμο. 

Βρίσκουν  τσεκούρι  που 'πεσε,  
κάτω από κάποιον ώμο. 

 
Κάποιου  εργάτη, δασικού;   
που μάλλον θα το ψάχνει, 
να κόψει  κέδρους, έλατα, 
 ίσως και κάποια  δάφνη.  

 
Το βλέπει ο ένας και γοργά  

το παίρνει απ' τη γη. 
Κι ο άλλος αναφώνησε, 

 το βρήκαμε μαζί. 
 

- Μη λες μαζί το βρήκαμε,  
 λέει 'κείνος που το πήρε. 

Βρήκες να λες,  μόνον εσύ. 
 Σκληρά  τον αποπήρε. 

   
  Αλλά, αυτοί που έχασαν 

 το όμορφο τσεκούρι, 
  ήταν  δυο γίγαντες ψηλοί, 

 με όψη αλογομούρη. 
 

Κάποια στιγμή επέστρεψαν  
 κι απείλησαν με βία, 

 να πάρουν το τσεκούρι τους, 
 χωρίς ολιγωρία.  

 
 Χαθήκαμε, πάμε κι οι δυο,  
 φωνάζει ο στρατοκόπος, 

που ιδιοποιήθηκε,  
ξένο τσεκούρι ακόπως. 

 
Και ζήτησε βοήθεια  

 από το σύντροφό του, 
που νόμιζε πως θα 'τανε,  
και πάλι στο πλευρό του. 

 
Μα ο σύντροφός του απαντά, 

 με λύπη και πικρία, 
στον πλεονέχτη σύντροφο. 

-Μην  έχεις απορία. 
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-Χαθήκαμε, μη λες ξανά, 
 χάθηκα να φωνάζεις. 

Κι άλλη φορά, αν κάτι βρεις  
σύντροφο, να με βάζεις.   

 
 
 
 
 

17.  Ο   ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΣ    ΚΑΙ   Η  ΤΥΧΗ  
  

Μια φορά  ένας στρατοκόπος,   
 που κουράστηκε αρκετά, 
  δίπλα σε βαθύ  πηγάδι, 

 ξάπλωσε φαρδιά - πλατιά. 
 

Μέσα  στο βαθύ τον  ύπνο,   
φέρνει γύρους εδώ κι  εκεί, 
κι είναι κίνδυνος να πέσει, 

στο πηγάδι το βαθύ. 
 

Και σε μια στιγμή ζυγώνει,  
η Τύχη του και τον ξυπνά. 
Κι αφού τον απομακρύνει. 
-Βρε, του λέει φωναχτά. 

 
Στα σίγουρα, αν έπεφτες 
βαθειά μες στο πηγάδι, 
  εμέ  θα καταριόσουνα, 
απ' το πρωί ως το βράδυ. 

 
Και σφάλμα δεν θα έριχνες, 

ποτέ στον εαυτό σου, 
Γιατί, στον ύπνο δεν θωρείς,  

ποιο είναι το καλό σου. 
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18.  Ο   ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΣ    ΚΑΙ   Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  
 

Άλλος ένας στρατοκόπος 
  στην έρημο περιπατεί, 

κι ανταμώνει μια γυναίκα, 
που παρέμενε σκυφτή. 

 
Και με θάρρος τη ρωτάει: 
Ποία είναι  και το γιατί; 
μένει μόνη δίχως φίλο, 
μες στην ερημιά αυτή.  

  
-Είμαι η πικρή Αλήθεια, 
που την αγαπάνε όλοι. 

Αλλά μόνο τη δική τους 
Και την ξένη; Οι χαχόλοι! 

 
- Κάποτε, του λέει, ακόμα 
την ψευτιά την είχαν λίγοι, 

είτε ήτανε αφέντες, 
είτε ήτανε κολλήγοι. 

 
Τώρα πια την έχουν όλοι, 

γι  αυτό φταίνε οι  διαβόλοι 
Και στην ερημιά με 'ριξαν, 
στον Καιάδα και με 'πνιξαν.  
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19. Ο ΑΓΡΙΟΣ  ΓΑΙΔΑΡΟΣ  ΚΑΙ  Ο   ΗΜΕΡΟΣ 
 

Ένας άγριος γάιδαρος, 
ζούσε μέσα στο δάσος, 
και ήτανε χαρούμενος, 
και ήταν όλο θράσος. 

 
Μία ημέρα φωτεινή  

και με πολλή λιακάδα, 
βγήκε από το δάσος του, 
και πάει στην πεδιάδα. 

 
Βλέπει εκεί έναν γάιδαρο,  

ήμερο  και μονάχο, 
κοντά ζυγώνει και του λέει: 

μωρ' τη ζωή σου να 'χω. 
 

Βλέπω καλά; έχεις άφθονη, 
και πλούσια τροφή. 

Κι εγώ θα ήθελα να ζω, 
μια ζωή σαν ... κι  αυτή. 

 
Μα, όταν σε λίγο έρχεται 

ένας γαϊδουρολάτης 
Και  τον φορτώνει με σακιά! 

Ω! Συμφορά της πλάτης! 
 

Και δεν ήταν μόνον αυτό, 
μα και με το ραβδί,  

  χτύπαγε και εφώναζε: 
-Άντε, μωρέ  Ντορή. 

 
Και ο Ντορής, ο ήμερος, 
βαριά γογγύζει και πάει,   

  τραβάει για το δρόμο του, 
και πίσω δεν κοιτάει. 

 
Και τότε,   λέει ο άγριος  
γάιδαρος προς τον άλλο: 

Πια,    δεν σε λέω καλότυχο, 
μα ούτε και μεγάλο. 

 
Γιατί, την πλούσια τροφή, 
οι άνθρωποι που δίνουν, 

εσύ την  πληρώνεις ακριβά. 
Το αίμα σου, σου πίνουν. 
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20.  Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ Ο ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΑΛΑΤΙ 

 
Ένας γάιδαρος φορτωμένος, 

 με πολλά σακιά αλάτι 
να περάσει από  ένα ρέμα,  
του έφερε ... το μονοπάτι. 

 
Γλιστράει και πέφτει ο γάιδαρος 

 και μέσα στο νερό 
λιώνει τ' αλάτι κι έγινε  
το φόρτωμα ελαφρό. 

 
 Ο  γάιδαρος ξαλάφρωσε,  

πάει όλο το βάρος. 
Σηκώθηκε   και προχωρά, 

  με νέα ορμή   και   θάρρος. 
 

Με τούτο ευχαριστήθηκε   
και όταν  του 'ρθε ξανά, 
με φόρτωμα αλλιώτικο 

 ποτάμι να περνά... 
 

Επίτηδες,  μες  στο νερό 
 πέφτει,  γιατί νομίζει, 

πως,  έτσι θα απαλλαγεί 
απ' το  φορτιό  κι ελπίζει... 

  
Να σηκωθεί ο γάιδαρος. 
 Και  πάλι προσπαθεί. 

Μα τώρα είναι αδύνατο.  
Γιατί,  δεν το μπορεί! 

 
Το φόρτωμα ασήκωτο,  

 αφού, όλα τα σφουγγάρια, 
νερό ρούφηξαν κι έγιναν, 
    υπέρβαρα ...ταγάρια. 

 
Και μη μπορώντας πια να βγει, 

   απ' το βαθύ  νερό,  
πνίγηκε ο δόλιος, ναι γιατί,  

 είχε   πνεύμα πονηρό! 
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21.  Ο  ΓΑΙΔΑΡΟΣ,  Ο  ΚΟΚΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
 

Μια φορά σε ένα λιβάδι,   
 ένας γάιδαρος βοσκούσε, 
κι ένας κόκορας βαρβάτος  
 δίπλα του τσιμπολογούσε. 

 
Ξαφνικά ένα λιοντάρι, 
  όρμησε στο  γάιδαρο, 

 κι ήθελε να τον ξεσκίσει,   
 με ένα τρόπο βάρβαρο. 

 
Τότε ο κόκορας  φωνάζει, 

  δυνατά και διαλαλεί, 
πόσος  κίνδυνος   υπάρχει, 
 και ανθρώπους προσκαλεί. 

 
Το λιοντάρι ευθύς αφήνει,  

 το γάιδαρο ελεύθερο. 
Τρέχει  να 'βρει άλλο θύμα,  

  να  είναι και  πιο ...  εύκαιρο! 
 

   Λένε,  πως    το λάλημα   
του κόκορα, τρομάζει, 

κάθε λιοντάρι,  που τ' ακούει, 
  και πως δρόμο αλλάζει. 

 
Κι ο γάιδαρος νομίζοντας,  
 πως φεύγει το λιοντάρι, 

γιατί τάχα φοβήθηκε,   
 και δρόμο έχει πάρει 

 
Τρέχει ξωπίσω του μακριά,   

 φεύγει απ' το λιβάδι, 
και θύμα γίνεται ευθύς, 

  πριν έρθει καν το βράδυ. 
 

  Ο  γάιδαρος πεθαίνοντας,   
ακούστηκε να λέει. 

-Τι άθλιος κι ανόητος 
έγινα εγώ και ...  κλαίει! 

 
-Τι το 'θελα και έτρεξα   
 πίσω απ' το λιοντάρι! 

Δεν είμαι εγώ πολεμιστής,  
 ο διάολος να με πάρει! 
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22.  Ο  ΓΑΙΔΑΡΟΣ  Η  ΑΛΕΠΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
 

Η αλεπού κι ο γάιδαρος  
κάνανε κολεγιά,  

να παν'  να κυνηγήσουνε, 
 γι αυτούς και τα παιδιά. 

 
Στο διάβα τους συνάντησαν, 

 ένα θεριό, λιοντάρι, 
 που κρύβονταν και λιάζονταν, 

 μες στο  ψηλό χορτάρι. 
 

Το πλησιάζει η αλεπού, 
 και  υπόσχεση του δίνει, 
το γάιδαρο θα παρέδινε, 

 αν άφηνε εκείνη. 
 

 Το  λιοντάρι υποκρίνεται, 
 και ψεύτικα δηλώνει, 

πως, αν το κάνει, ελεύθερα,   
αυτή  θα φύγει μόνη. 

 
   Η  αλεπού παρέσυρε,  
   το γάιδαρο στη φάκα, 

που 'πεσε μέσα  στα βαθιά,  
 κοντά σε μια ασφάκα. 

 
Κι ο γάιδαρος,  που έγινε 
 της κολεγιάς το  θύμα, 

  στα δόντια του λιονταριού, 
 έπεσε  κι είναι  κρίμα! 

 
Μα  το λιοντάρι πρώτη πια,  

  αυτήν τώρα  αρπάζει, 
  και που, για το τομάρι της, 

 την κολεγιά θυσιάζει.  
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23.   Ο ΓΕΩΡΓΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΑΓΩΜΕΝΟ   ΦΙΔΙ 
 

Μες στο χειμώνα το βαρύ, 
 και στο πολύ το χιόνι, 
σε μια απόμερη γωνιά, 

   ένα φίδι παγώνει. 
 

Το βλέπει ένας γεωργός, 
 φιλόζωος στ' αλήθεια, 

 το  παίρνει και πολύ βιαστικά, 
  το χώνει μες στα στήθια. 

  
Στον κόρφο εκεί ζεστάθηκε 

   το παγωμένο φίδι, 
  αφού ξύπνησε,  δάγκωσε,  
  το γεωργό στο ... φρύδι. 

  
Κι είναι φίδι θανατερό,  
  που δηλητήριο χύνει,   

στον  άνθρωπο που το 'σωσε. 
 Κι  αυτός τον κόσμο αφήνει. 

 
Ο γεωργός πεθαίνοντας  

μονολογεί και λέει. 
-Πήγα να κάνω το καλό, 

Αλίμονο! Και κλαίει. 
 

- Τι ήθελα εγώ στον κόρφο μου,  
  τέτοιο κακούργο να 'χω; 

Τον είδα εκεί στην παγωνιά... 
Τώρα, καλά να πάθω! 
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24.  Ο  ΓΕΩΡΓΟΣ   ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ. 

 
Ένας πατέρας, γεωργός,  
ήθελε στα παιδιά του, 

πείρα να δώσει, φεύγοντας  
 απ' το επάγγελμά του 

 
 Αφού  τον κόσμο άφηνε,  

 άμεσα και για πάντα, 
   τις τελευταίες   συμβουλές  

 άφηνε για αγάντα. 
 

Τους  έλεγε,  αλληγορικά,  
 να σκάψουν το αμπέλι. 

Να βρουν εκεί το θησαυρό,  
 που έκρυψε εν τέλει.  

 
Και τα παιδιά νομίζοντας, 
  πως θησαυρό έχει θάψει, 

με προθυμία κι όρεξη  
  το αμπέλι έχουν σκάψει.  

 
Κι απ' το καλό το σκάψιμο, 

 είχε καλή σοδειά, 
κείνο τ' αμπελοχώραφο 
 για τα φτωχά παιδιά. 

 
Τότε,   τα παιδιά κατάλαβαν, 

 τι ήθελε να ειπεί 
πως  έκρυβε έναν θησαυρό,  

στ' αμπέλι πέρα εκεί. 
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25.    Ο  ΓΕΩΡΓΟΣ   ΚΑΙ  ΤΟ  ΔΕΝΤΡΟ 
 

Ένα δέντρο τεράστιο,  
  μέσα σε ένα χωράφι, 

κάλυπτε χώρο κάτω του,  
που  πήγαινε όλο στράφι. 

 
Ποτέ καρπό δεν έκανε,  
  κι είχανε εκεί φωλιά, 

τα σπουργιτάκια του Θεού,  
 και  τ'  άγρια πουλιά. 

 
Αποφασίζει ο γεωργός,   

 το δέντρο αυτό να κόψει,  
ο  χώρος να ελευθερωθεί,  

 τάχα για να προκόψει. 
 

Σηκώνει το πελέκι του,  
δίνει μια μπαλταδιά, 

μα τα πουλάκια κράζουνε 
  μέσα απ' τα κλαδιά. 

 
-Σε ικετεύουμε άνθρωπε, 

 το δέντρο αυτό μην κόβεις, 
 και μη νομίσεις κόβοντας  
 μ' αυτό  εσύ  προκόβεις. 

 
-Εμείς  στα δέντρα ολημερίς 

 για σένα τραγουδάμε, 
και σε διασκεδάζουμε  

παντού,  όπου κι αν πάμε. 
  

Μα ο γεωργός χτυπά ξανά,  
 το δέντρο κι επιμένει, 
να καθαρίσει τον αγρό   
 και κέρδη   περιμένει. 

 
Κι  εκεί στην τρίτη μπαλταδιά   

ανοίγει μια κουφάλα 
και βλέπει σμάρι μελισσών,  

κερήθρα, μέλι  κι  άλλα. 
 

Σταμάτησε το κόψιμο, 
 κι έκτοτε  πια  φροντίζει, 

το δέντρο αυτό των μελισσών,  
 που μέλι του χαρίζει.  
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26.  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕ ΜΟΝΟΙΑΖΑΝ 
 

Τα παιδιά ενός γεωργού, 
 δεν ήταν μονιασμένα. 
Δεν ήτανε ποτέ καλά, 
μαζί κι   αγαπημένα. 

 
Και ο ταλαίπωρος γονιός,  
 που έβλεπε τέτοιο χάλι 

 και,  ότι παρά τις συμβουλές  
τα ίδια έκαναν πάλι. 

 
Κι αφού   δεν μπόρεσαν ποτέ,  

 να το αντιληφθούν, 
με τρόπο πολύ πρακτικό,  
τους κάλεσε να ιδούν... 

 
Ποιο   είναι το συμφέρον τους  

κι είναι  καλό συνάμα, 
για πάντα να αγαπηθούν, 
 μην έχουν κάποιο δράμα. 

 
Είπε σε κάποιον απ' τους γιους,  

 να φέρει ένα δεμάτι, 
βέργες δεμένες   ήτανε, 

 κι όχι ένα κομμάτι.  
 

Σαν ήρθε το χοντρό δεμάτι,   
λέει ο πατέρας σ' έναν γιο. 

-Σπάσε τις βέργες μαζεμένες,  
όλες μαζί, άιντε να  ιδώ. 

 
Κι όποιος νομίζει πως το κάνει,  

ας έρθει αμέσως τώρα εδώ. 
Κι ας δοκιμάσει αυτός να σπάσει   

 αυτό το γόρδιο δεσμό. 
 

Αφού, όλοι προσπάθησαν,  
 και είδαν πως δεν σπάζει, 
 το χοντρό δεματόβεργο,  
  κι ούτε κάτι αλλάζει... 

 
Το  λόγο ο γεννήτορας   
 παίρνει και στα παιδιά, 

τους λέει να πάρουν όλοι τους 
  τώρα από βέργα  μια. 
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  Δες τε, πως σπάζει εύκολα, 
και γίνεται  κομμάτια.  

Το ίδιο καταστρέφονται, 
 ακόμη και παλάτια. 

 
Για τούτο πάντοτε και εσείς  

 να είστε αγαπημένοι, 
και δεν θα είστε απ' τους εχθρούς 

 ποτέ σας νικημένοι. 
 
 
 

27.   Ο  ΔΕΙΛΟΣ   ΚΥΝΗΓΟΣ  ΚΑΙ   Ο  ΛΑΤΟΜΟΣ 
 

 Ένας κυνηγός στο δάσος 
 έψαχνε για χνάρια. 

Χνάρια που αφήσανε 
 λιονταριού ποδάρια. 

 
Ρώτησε  κι έναν  λατόμο, 

  αν είδε πουθενά, 
ένα άγριο λιοντάρι,  
  εκεί να τριγυρνά. 

 
Έψαχνε,  που 'ναι η μονιά,  

 τ' άγριου λιονταριού, 
και χνάρια, αν υπάρχουνε,  

  ετούτου του θεριού. 
 

Και ο λατόμος άφοβα  
  λέει στον κυνηγό. 

και το λιοντάρι τ' άγριο 
   θε να σου δείξω εγώ. 

 
Χλόμιασε απ' το φόβο ο κυνηγός,  

τα δόντια του χτυπούν 
Και σκέφτεται,   αν στο φευγιό,  

θεριά ακολουθούν. 
 

Και,  στο λατόμο απαντά. 
 Δεν  θέλω να το ιδώ, 

μόνο τα χνάρια  λιονταριού, 
 αυτά μόνον ζητώ. 
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28.  Η  ΓΥΝΑΙΚΑ  ΚΑΙ  Η  ΚΟΤΑ 
 

Μια γυναίκα,  που ήταν χήρα, 
 ζούσε σε ένα χωριό 

κι είχε μια όμορφη κοτούλα, 
 να της κάνει  κάνα αυγό. 

 
Και η κότα κάθε ημέρα,   
 της γεννούσε το αυγό. 
Αλλά, στάρι ή κριθάρι  

 ήθελε  πουρνό -πουρνό. 
 

Σκέφτηκε λοιπόν η χήρα.  
Για να κάνει δυο αυγά, 
πιότερη τροφή η κότα,  
 θέλει    καθημερινά. 

 
Μα η καλή μας κότα τώρα,  
 που 'χει την  ταγή διπλή, 
  πάχυνε  κι όλο κάθεται,  

κι  αράζει  στην αυλή. 
  

Κι αυγά δεν κάνει τώρα πια, 
    στην πλεονέχτρα χήρα, 
που κλαίει και οδύρεται,   

για τη σκληρή της   μοίρα. 
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29.  ΤΡΙΑ  ΒΟΔΙΑ  ΚΙ  ΕΝΑ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
 

Σε ένα λιβάδι έβοσκαν 
 τρία μεγάλα βόδια, 

που  ήταν δυνατά πολύ,  
δεν το 'βαζαν στα πόδια. 

 
Όταν τα ζύγωνε συχνά,   

ένα άγριο λιοντάρι, 
και τα 'βλεπε να βόσκουνε, 

 στο δροσερό χορτάρι. 
 

Αυτό τα 'βλεπε σαν τροφή,  
και λαχταρούσε πάντα, 
τα βόδια και θα ήθελε, 

  να τα 'χει για ... αγάντα.  
 

Να φάει αυτό και τα παιδιά, 
  που έχει στη φωλιά του. 
Να μην πεινάνε τα μικρά,  
 που 'ναι η φαμελιά του. 

 
Αλλά,  δεν τα κατάφερνε, 

  να φάει ούτε ένα. 
Γιατί, τα βόδια   ήτανε   
 μαζί  κι αγαπημένα.  

 
Και τότε έβαλε  σκοπό,  

τα βόδια να χωρίσει 
Αν ήθελε το κρέας τους,  

 για να το ροκανίσει. 
 

   Κατάφερε    με διαβολές 
 και λόγια πλανερά, 

τα βόδια να χωρίσουνε,   
να παν'  σ' άλλα νερά. 

 
Και τότε αυτά πηγαίνοντας 

 μόνα και χωρισμένα, 
στα δόντια του άγριου λιονταριού, 

  έπεσαν     ένα -ένα. 
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30.  Ο  ΒΟΪΔΟΛΑΤΗΣ   ΚΙ  Ο  ΗΡΑΚΛΗΣ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό 

  ένας βοϊδολάτης 
γλίστρησε το κάρο του   
 σε  φαράγγι λάσπης. 

 
Βάζει τις φωνές στα ζώα,  

και θερμοπαρακαλεί, 
ο  Ηρακλής ο μέγιστος,  
να 'ρθει για μια στιγμή. 

 
Να βοηθήσει κι εύκολα, 
  να βγει από τη λάσπη, 

το κάρο,  βάζοντας, κι αυτός  
 στη δυσκολία πλάτη. 

 
Γοργά ήρθε ο Ηρακλής  
και λέει στο βοϊδολάτη. 

Τα βόδια τσίγκλα άνθρωπε, 
 κάνε και εσύ κάτι. 

 
Πιάσε τις ρόδες, βοήθησε, 

 τα ζώα να τραβήξουν. 
Μην τα αφήνεις μοναχά, 
 γιατί αλλιώς θα φρίξουν. 

 
Κι έτσι, το κάρο σου θα βγει,  

απ' το βαθύ φαράγγι 
και δεν θα έχεις τότε πια, 

από άλλονε ανάγκη. 
  

Χωρίς προσπάθεια καμιά,  
χωρίς δικό σου κόπο, 

μάθε, η βοήθεια των θεών, 
  ποτέ  δεν πιάνει τόπο. 
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31.   Ο   ΓΕΡΟΣ   ΚΑΙ   Ο   ΘΑΝΑΤΟΣ 
 

Ένας γέρος πάει στο  δάσος,   
ξύλα για να κόψει,  

να τα πάει στο σπίτι του 
μήπως και προκόψει. 

 
Να 'χει στο σπιτάκι του 

 ζέστη, θαλπωρή, 
και να ζει τη φτώχεια του, 

  όσο καλά μπορεί. 
 

Δένει  τα κομμένα ξύλα,  
 κάνει ένα δεμάτι. 

Μα,  τι δύσκολα τα βάζει, 
  στη γέρικη πλάτη! 

 
  Είναι  ο δρόμος του πολύς,   

 που τα κουβαλάει 
και για να ξεκουραστεί,  

κάπου  τ' ακουμπάει. 
 

Μα η ώρα πέρασε,  
κι αυτός πρέπει  να φύγει,  

γιατί,  το κρύο θέριεψε 
 και  σκότος τον τυλίγει. 

 
Όρθιος για να σηκωθεί,  

προσπαθεί από ώρα 
και τον θάνατο καλεί,  
να 'ρθει εδώ και τώρα. 

 
 Ο  θάνατος ήρθε σιμά, 
   στο γέρο  και  ρωτάει. 

-Τι θέλεις ;  και  με  κάλεσες;  
 Κι  ο γέρος απαντάει. 

    
-Θε, να σηκώσω το φορτιό  

 κι  αυτό δεν το  μπορώ, 
Βόηθα με, σε παρακαλώ, 

 να πάω στο χωριό!!  
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32.  ΤΟ  ΠΟΥΛΙ  ΚΑΙ Η  ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ 
  

Ένα πουλί,  σε ένα κλουβί  
κελάηδαγε το βράδυ. 

Μια νυχτερίδα ξαφνικά, 
 ζυγώνει στο σκοτάδι 

 
Και το ρωτάει, λέγοντας,  

-Γιατί,  όλη τη μέρα, 
 δεν κελαηδά  και σιωπηλό,  

κάθεται εδώ πέρα; 
 

Έχω το λόγο μου,  γιατί,  
της είπε το πουλί, 

ήταν μέρα που πιάστηκα,  
και πόνεσα πολύ. 

 
Και από τότε ολημερίς, 

ποτέ δεν κελαηδάω. 
Μα, όταν βραδιάζει, κελαηδώ 

 και κάθε τι ξεχνάω. 
 

Κι  η νυχτερίδα ανταπαντά 
 και λέει στο πουλί. 

Βλέπω, τώρα φρονίμεψες, 
 μα πια δεν ωφελεί. 

 
Έπρεπε να φυλάγεσαι,  
τότε πριν καν πιαστείς, 

και σε κλουβάκι όμορφο 
άπονα να κλειστείς. 
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33.   Η  ΓΑΤΑ  ΚΑΙ  Η  ΛΙΜΑ 
 

   Στο εργαστήρι του χαλκιά 
τρύπωσε μία γάτα, 

και σκάλιζε όλα τ' αγγειά 
που 'ταν σκόρπια ...  στη στράτα. 

 
Βρήκε  μια λίμα καταγής, 
την  πιάνει και τη γλείφει. 

Βγαίνει αίμα απ' τη γλώσσα της  
κι αυτή το ξερογλείφει. 

 
Νόμιζε,  πως το αίμα της, 

από τη λίμα βγαίνει, 
κι έτσι χωρίς σταματημό 

τη γλώσσα της  ... λειαίνει. 
 

  Απ'  το πολύ το τρίψιμο, 
φαγώθηκε η γλώσσα, 

κι η γάτα το κατάλαβε. 
Τι  έπαθε και πόσα!  
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34.  Ο ΓΕΩΡΓΟΣ  ΚΑΙ ΤΑ  ΣΚΥΛΙΑ 
 

Ένας ξωμάχος, γεωργός,  
μες στο βαρύ χειμώνα 

μια μέρα αποκλείστηκε  
στα κρύα και στα χιόνια. 

 
Κι αφού, δεν μπόραγε να βγει,  

 φαγώσιμα να πάρει, 
σφάζει ένα - δυο πρόβατα   

 μαζί κι ένα κριάρι. 
 

 Τα χιόνια συνεχίστηκαν 
 και η κακοκαιρία 

Κι ο γεωργός δεν εύρισκε, 
 να φύγει,   ευκαιρία. 

 
Σφάζει για να συντηρηθεί   

και μια μικρή κατσίκα, 
που του 'χαν δώσει κάποτε, 
 στην παντρειά  για προίκα. 

 
Κι αφού ο καιρός δεν άνοιγε  

 κι έμενε αποκλεισμένος, 
έσφαξε και τα βόδια του. 

 Ήταν απελπισμένος. 
 

Είχε και κάνα - δυο σκυλιά,  
  που φύλαγαν τη στάνη, 
που βλέποντας τι γίνεται,  

 λένε:  η σειρά μας φτάνει. 
 

Αφού, διόλου δεν δίστασε,  
 για  τα καματερά, 

τα βόδια που  τον βοηθούν,  
 πάντα και σταθερά  

  
Πάμε, να  φύγουμε γιατί,    

δεν θα μας λυπηθεί 
τ' αφεντικό θα σφάξει   εμάς,   

 και  δεν θα κρατηθεί. 
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35.   Ο ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΔΙ  
ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 
Ένα δηλητηριώδες φίδι, 
δάγκασε του γεωργού, 
το παιδί,  που έπαιζε 

 στην άκρη του αγρού. 
  

Απ' το φιδίσιο δάγκωμα, 
πέθανε το παιδί, 

και ο πατέρας - γεωργός 
θρήνησε στη στιγμή. 

 
Θέλησε,  να εκδικηθεί, 

  τον άδικο χαμό,  
τ' αγαπημένου του παιδιού, 

με οργή και σπαραγμό. 
 

   Αποφασίζει   πάραυτα, 
   με πόνο ο  πατέρας, 

να βρει  το φίδι  στη φωλιά. 
Να σκοτωθεί το τέρας. 

 
Παίρνει  μαζί του ένα βαρύ, 

 πελέκι  και γυρεύει, 
να βρει το φίδι  στη φωλιά. 

Κι  εκεί παραμονεύει. 
 

 Μόλις το φίδι πρόβαλε, 
κι έβγαλε το κεφάλι, 

με το πελέκι ο γονιός,  
  χτυπά πάλι και πάλι. 

 
Μα, από τη φούρια την πολλή, 

το βράχο πετυχαίνει, 
γιατί το φίδι γρήγορα,  

μες στη φωλιά του μπαίνει. 
 

Και μη μπορώντας ο γονιός, 
το φίδι να σκοτώσει, 

του κάνει πρόταση καλή, 
τάχα, για να φιλιώσει. 

 
Το φίδι τότε απάντησε, 
κοιτάζοντας το βράχο: 

-Σαν βλέπω το πελέκι σου, 
το φόβο πάντα θα 'χω. 
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-Μα, κι εσύ δεν θα ξεχνάς, 

το θάνατο του γιου σου, 
αν ρίχνεις μόνο μια ματιά, 
 στο τάφο του παιδιού σου. 

 
 
 
 
 

36.    Ο   ΚΑΥΧΗΣΙΑΡΗΣ 
 

Κάποτε ένας αθλητής 
του πένταθλου, του στίβου,  

τα σχολιανά του άκουγε 
και ειρωνείες ... θορύβου. 

 
Ανίκανο τον έλεγαν, 

να κάνει  αυτό που πρέπει, 
γι αυτό ποτέ νίκη καμιά,  
στα στάδια δεν δρέπει. 

 
Κι εκείνος ξενιτεύτηκε, 
  πήγε σε  άλλα μέρη. 

Να ζήσει εκεί σαν άγνωστος, 
κανείς να μην τον ξέρει. 

 
Κι όταν, μετά από καιρό, 

στον τόπο του γυρίζει, 
νίκες που έκανε αλλού, 

εδώ πανηγυρίζει. 
 

Και λέει,  πως τάχα πήδησε, 
και πήρε τέτοια νίκη, 

που άλλη φορά δεν έγινε 
από ολυμπιονίκη. 

 
Ήταν μέγα το πήδημα, 

στη Ρόδο που 'χει κάνει,  
γι αυτό μαζί του στο εξής, 

κανείς να μην τα βάνει. 
 

 Και υποσχόταν, μάρτυρες 
   να φέρει εκεί  αυτούς,  

που τάχα παραβρέθηκαν, 
στους ολυμπιακούς. 
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Ένας φίλος που άκουγε, 
του λέει ειρωνικά. 

Μάρτυρες δεν χρειάζεσαι, 
μόνο πήδα ξανά. 

 
Να δείξεις, πως το πήδημα, 
στη Ρόδο που 'χεις κάνει, 
ήταν μεγάλο πράγματι,  
και το 'χεις ξανακάνει. 

 
Νάτο το σκάμμα, είναι εδώ, 

και καν' το πήδημά σου,  
για να πιστέψουμε κι εμείς, 

τα λόγια τα τρανά  σου. 
 
 

37.     Ο  ΤΥΦΛΟΣ 
 

Ένας τυφλός συνήθιζε, 
πάντα με επιτυχία, 

να  αναγνωρίζει ζωντανά, 
χωρίς να 'χει ... πτυχία. 

 
Όλα τ' αντιλαμβάνονταν, 

μόνο με την αφή, 
και είχε αποτελέσματα, 

πάντοτε επιτυχή. 
 

Μια μέρα του 'φεραν  μπροστά, 
ένα λυκοπουλάκι, 

και του ζητήσανε να πει, 
ποιο είναι το ζωάκι. 

 
Κι αυτός, αφού πασπάτεψε, 

το τρίχωμα του ζώου, 
λέει, κουτάβι φαίνεται, 

ζώου, ουχί  αθώου. 
  

Δεν ξέρω, αν είναι αλεπούς 
ή λύκου  το  κουτάβι, 

αλλά ξέρω,  πως συνοδός  
δεν κάνει, για ... κοπάδι.  
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38.  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ  Η  ΑΛΕΠΟΥ 
 

Κάποτε ένας άνθρωπος, 
μια αλεπού οχτρευόταν, 
γιατί, η Μάρω η πονηρή 
τις κότες του  ορεγόταν.  

 
Του έκανε πολλή ζημιά, 
του 'φαγε πολλές κότες, 
αν και πάντοτε έκλεινε,  

του  κοτετσιού τις πόρτες. 
 

Μια  μέρα την ετσάκωσε  
κι ήθελε να την βλάψει, 

γι' αυτό  της βάζει  στην ουρά 
 φωτιά για να την κάψει. 

 
Της έδεσε ένα στουπί, 
που ήταν λαδωμένο, 

 και  με φλόγα στην ουρά 
έτρεχε το καημένο. 

  
Εδώ κι εκεί το ζωντανό, 

έτρεχε  να γλιτώσει, 
κι  από τη φλόγα της φωτιάς, 

το σώμα του να σώσει. 
 

Μα ένας Θεός οδήγησε, 
το ζώο στα χωράφια, 

εκείνου, που της έβαλε 
φωτιά  κι όχι ... αγκάθια!  

 
Και κείνος τρέχει γρήγορα. 

ξωπίσω της  να σβήσει, 
τη φλόγα που ο ίδιος άναψε, 

για να την τιμωρήσει. 
  

Μα  ήταν καιρός του θερισμού, 
και κάμα, μεσημέρι, 

και  κάηκε   όλη  του  η σοδειά. 
κείνο το καλοκαίρι. 
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39.   ΒΑΤΡΑΧΟΙ   ΣΕ ΛΙΜΝΗ 
 

Δυο βάτραχοι ζούσαν καλά 
μέσα σε μια λιμνούλα 

και κάπου -  κάπου έκαναν 
έξω καμιά βολτούλα. 

 
Κι όταν ήρθε το καλοκαίρι, 

και φύγαν τα νερά, 
ψάχναν, να βρούνε   στέκι, 

για να περνάν καλά. 
 

Βρήκαν ένα βαθύ πηγάδι, 
και με πολύ νερό, 

και λέει ο ένας προς τον άλλο. 
-Θα  'ναι και δροσερό; 

 
-Ας κατεβούμε, λέει ο ένας 

και πρώτος- πρώτος  πάω εγώ, 
Κι αν ξεραθεί λέει ο άλλος, 

τότε, πώς   βγαίνουμε από εδώ; 
 
 
 
 

40.  Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΠΟΥ  ΕΣΠΑΣΕ  ΤΟ  ΑΓΑΛΜΑ 
 

Κάποτε ένας άνθρωπος, 
είχε  μες στην αυλή του, 

το ξόανο ενός Θεού, 
για να ' χει τη βολή του. 

 
Ήταν φτωχός και καθημερνά,  

 θερμά παρακαλούσε, 
κι απ' το ομοίωμα του θεού, 

βοήθεια ζητούσε. 
 

Πολύν καιρό οι δεήσεις του, 
πηγαίνανε του κάκου,   

τα οικονομικά του στέρεψαν, 
δεν ήταν για πιο κάτω. 

 
Και μιαν  ημέρα θύμωσε 

κι έπιασε το θεό, 
απ' το 'να πόδι  και χτυπά, 

στον τοίχο το σκληρό. 
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Από το χτύπημα έσπασε, 
το ξύλινο κεφάλι. 

Χρυσάφι από μέσα χύθηκε, 
και τότε του 'ρθε ζάλη.  

 
Ο άνθρωπος, αφού μάζεψε, 

με ζήλο το χρυσάφι, 
ανέκραξε με δύναμη, 

Θεέ μου πια ... νισάφι. 
 

Ανάποδος, που ήσουνα,  
κι αχάριστος ως τώρα, 

όταν εγώ   σου πρόσφερα, 
 τιμές πολλές και δώρα. 

 
Εσύ ποτέ  δεν μ' άκουγες, 

έκανες τον κουφό, 
περίμενες τούτη τη στιγμή. 

Το κράταγες κρυφό. 
 

Πάντα σε παρακάλαγα, 
ως τη στιγμή ετούτη, 

και  τώρα που σε χτύπησα, 
με γέμισες με ...  πλούτη. 
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41.    Ο   ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ   ΚΑΙ   Ο   ΛΥΚΟΣ 
 

Ένας ζευγολάτης έλυσε, 
τα ζώα απ' τ' αλέτρι, 

τα πήγαινε,  να πιουν νερό, 
εκεί στο Πολυπέτρι*. 

 
Κι  ένας λύκος, που γύρευε 

τροφή, κάτι να φάει, 
αφήνει την κρυψώνα του, 

κοντά στ' αλέτρι πάει. 
 

Και άρχισε το γλείψιμο, 
κοντά στις ζεύλες πρώτα, 

συνέχισε και στο ζυγό, 
πάντα στην ίδια ...  ρότα. 

 
Μα στο ζυγό σφηνώσανε, 

 κεφάλι και λαιμός. 
Θέλει  να φύγει, δεν μπορεί. 

Γίνεται  ένας χαμός. 
 

Κι έτσι τραβώντας γρήγορα, 
τ' αλέτρι δώθε πέρα, 

έκανε πολλές αυλακιές 
και όχι στον  ... αέρα. 

 
Σαν γύρισε ο γεωργός,  
και βλέπει το δεσμώτη, 

το λύκο,  να λυσσομανά, 
του λέει: ε, πατριώτη! 

 
Εσύ,  βρε παλιοτόμαρο, 
μακάρι να μπορούσες, 
τις αδικίες κι αρπαγές 

  λίγο να τις ξεχνούσες... 
 

Τ' αλέτρι να 'πιανες γερά, 
ν' αρχίσεις, να οργώνεις, 

και τότε θα 'βλεπες, ξανά, 
πως δεν θα βαλαντώνεις. 

 
 * Πολυπέτρι  = φανταστική τοποθεσία 
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42.   ΒΑΤΡΑΧΟΙ  ΓΕΙΤΟΝΟΙ 
  

Δυο βάτραχοι, φίλοι καλοί, 
στο δρόμο κουβεντιάζουν, 

πώς ζούνε καθημερινά, 
και πώς  πέρα τα βγάζουν. 

 
Πού  είναι  καλλίτερη ζωή, 

στη λίμνη ή στο λάκκο; 
Στη λίμνη, που 'χει αρκετό νερό, 

ή στη στράτα,  παρακάτω;  
 

Στη λίμνη, εγώ καλά περνώ, 
φόβους ποτέ δεν έχω. 

την ξηρασία εκτός νερού, 
διόλου δεν την  αντέχω. 

 
Έλα να ζήσουμε κι οι δυο, 

μαζί μέσα στη λίμνη, 
και όχι στο νερόλακκο, 

του δρόμου ή σε πολίχνη. 
 

Μα  ο άλλος του νερόλακκου, 
στο δρόμο, όπου ζει, 

δεν το μπορώ αποκρίνεται, 
 να ζήσουμε μαζί.  

 
Στο λάκκο αυτό, που έμαθα, 

να ζω από καιρό, 
συνήθισα κι αλλού, εγώ 

δεν δύναμαι,  να ζω. 
 

Αλλά, πριν καν το λόγο του, 
ο βάτραχος τελειώσει, 

περνάει ένα κάρο πάνω του, 
κι αυτό τον έχει ... λιώσει! 
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43.   Η  ΑΛΕΠΟΥ  ΚΑΙ  Η  ΜΑΪΜΟΥ  

 ΠΟΥ  ΤΗ  ΔΙΑΛΕΞΑΝ  ΓΙΑ  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
 

Σε μια σύναξη των ζώων, 
έγινε χορός μεγάλος, 

κι η μαϊμού μας ήρθε πρώτη. 
Ποιος περίμενε να 'ναι άλλος; 

 
Χόρεψε όμορφα κι ωραία 

και για τούτο το χορό  
βασίλισσα την κάνανε. 
 Όλοι μαζί ... θαρρώ.  

 
Τη δόξα της βασίλισσας, 

ζήλεψε η αλεπού, 
και πονηρά στοχάστηκε, 
να κλέψει απ' τη μαϊμού. 

 
Της είπε, βρήκα θησαυρό. 

Έλα να σου τον δείξω. 
Είναι  κανίσκι αυτό για σε.  

Εγώ,  δεν θα τ' αγγίξω. 
 

Ήτανε ένα δόκανο, 
που 'χε κρέας για ζώα, 

αυτά, που παν' αλόγιστα 
κι είναι πολύ αθώα. 

 
Η αλεπού παρότρυνε,  

να πάρει η μαϊμού, 
το κρέας απ' το δόκανο. 
Κι αυτό εκ του πονηρού. 

 
Γιατί, ήθελε η πονηρή 
στο δόκανο, στη φάκα, 

να πέσει η δόλια ή μαϊμού, 
κι αυτή να κάνει πλάκα. 

  
Αστόχαστα το δόκανο,  

αγγίζει η μαϊμού. 
Κι έτσι η δόλια πιάνεται. 

Γέλια,  η αλεπού. 
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Βλέπω, πως με κορόιδεψες, 
για δήθεν θησαυρό, 

κι έτσι στη φάκα πιάστηκα,  
και δεν μπορώ να βγω. 

 
Κυρά μαϊμού, βασίλισσα 

ήθελες συ να γίνεις, 
μα, αυτή τη χαζομάρα σου, 
πες μου,  σε ποιον αφήνεις; 

 
 

44.   Η  ΑΛΕΠΟΥ ΚΙ Ο  ΤΡΑΓΟΣ 
 

Μια αλεπού που έπεσε,  
μέσα σ' ένα πηγάδι, 

κι ήταν βαθύ και σκέφτεται. 
-Πώς  μένω εδώ το βράδυ; 

 
Να κι ένας τράγος έρχεται, 

να πιει κι αυτός νερό, 
  ρώτησε δε την αλεπού, 

αν είναι δροσερό. 
 

Μόλις είδε η αλεπού, 
τον τράγο, να ζυγώνει, 

μια σκέψη την χαροποιεί. 
Δεν  θα 'μαι τώρα μόνη. 

 
-Καλώς το φίλο τον καλό, 

το φίλο το βαρβάτο. 
Έλα φίλε,  να πιεις νερό, 

φίλε κατέβα κάτω. 
 

Να πιεις νερό του πηγαδιού, 
νερό από τη φύση. 

Θα ξεδιψάσεις και θα δεις,  
χαρά θα σε γεμίσει. 

 
Ο τράγος ασυλλόγιστα,  
 μες στο πηγάδι μπαίνει, 

κι ούτε στιγμή δεν σκέφτηκε, 
από εκεί,  πώς βγαίνει. 

 
-Για τούτο φίλε μου μη σκας, 

η πονηρή  του λέει, 
αν όρθιος εσύ σταθείς, 
η αλεπού  ... επιπλέει. 
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-Στο πόδι σου πρώτα πατώ, 
κι από εκεί στον ώμο, 

και με ένα άλμα μου καλό, 
βρίσκομαι εγώ στο δρόμο. 

 
-Κι από εκεί κι εσένανε 
τραβώ προς τα επάνω. 

Έτσι σωζόμαστε κι οι δυο. 
Αυτό είναι το πλάνο. 

 
Ο τράγος πίστεψε σ' αυτά, 

που του είπε η αλεπού.  
Και ρώταγε απονήρευτα 

-Μετά, πάμε για πού; 
 

Αλλά, σαν βγήκε η αλεπού, 
έξω απ' το πηγάδι... 

-Φίλε, του λέει κάτσε εκεί, 
μες στου νερού το ... χάδι. 

 
   Αν  είχες συ τόσο μυαλό, 

όσες τρίχες και πάλι, 
δεν θα 'βγαινες ποτέ από δω. 

με τόσο αργό κεφάλι. 
 

Έπρεπε πρώτα να σκεφτείς, 
πριν μπεις μες στο πηγάδι. 
Τώρα μπαίνω, μα ύστερα 

βγαίνω με παραγάδι; 
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45.   ΕΝΑΣ   ΠΟΥ  ΕΤΑΖΕ  ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
 ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΓΙΝΟΤΑΝΕ 

 
Ένας φτωχός αρρώστησε, 

κι ήταν πολύ βαριά. 
Έβλεπε,  πως με τίποτα 

δεν είχε γιατρειά. 
 

Και, τότε έταξε στους θεούς  
θυσίες,  εκατόμβες, 

και άλλα τάματα  σωρό. 
Όλα φούσκες και "μπόμπες". 

 
Τ' ακούει η γυναίκα του. 

Ρωτάει με απορία. 
-Πού θα 'βρεις τόσα τάματα; 

αφού δεν έχεις μία. 
 

Απάντηση αναπάντεχη 
ο άρρωστος ξεστομίζει. 

-Ποιος ξέρει; ίσως μπορώ. 
Σφαίρα είναι και γυρίζει. 

  
Και συ νομίζεις, ότι εγώ 
θα σηκωθώ κυρά μου; 

Για να απαιτήσουν οι θεοί 
τα όποια τάματά μου; 
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46.  ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΑΓΚΑΣΕ ΜΥΡΜΗΓΚΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΕΡΜΗΣ 

 
Ένας βλέπει στη θάλασσα, 

 καράβι να βουλιάζει. 
Τον  κόσμο και το πλήρωμα, 

   κύμα να τους αρπάζει. 
 

Και λέει: κρίμα κι άδικο, 
δεν είναι να χαθούνε, 

τόσες ψυχές, στης θάλασσας 
τον πάτο να βρεθούνε; 

 
-Για  έναν αθεόφοβο, 
πνίγηκαν τόσοι άλλοι, 

που είχαν αθώα την ψυχή, 
μικροί μα και μεγάλοι. 

 
-Και είναι πολύ άδικη, 

η κρίση των θεών. 
Να χάνονται τόσες ψυχές, 

για λάθη μερικών. 
 

Εκεί,  όπου αγνάντευε, 
ήταν πολλά μυρμήγκια, 

κι ένα απ' αυτά τον δάγκασε. 
Πόνεσε  ως τα μηνίγγια.  

 
Κι εκείνος δίχως καμιά, 
 σκέψη κι αμφιβολία, 

κατέστρεψε και τη φωλιά,  
των μυρμηγκιών με βία. 

 
Τότε παρουσιάστηκε, 
εμπρός του ο Ερμής, 

και του 'πε,  να μη νοιάζεσαι, 
τι κάνουμε εμείς. 

 
-Γιατί είναι απαράδεχτο;  

να κάνουν οι θεοί, 
αυτό που έκανες εσύ, 
να κάνουνε κι αυτοί; 

 
Εσύ για ένα τσίμπημα, 

χάλασες μια φωλιά. 
Κι είναι άδικο για τους θεούς, 

να τιμωρούν σκληρά; 
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47.  ΟΙ  ΨΑΡΑΔΕΣ  ΠΟΥ  ΨΑΡΕΨΑΝ  ΜΙΑ ΠΕΤΡΑ 
 

Κάποιοι ψαράδες μάζευαν,  
το δίχτυ που 'χαν ρίξει. 

Κι από το μεγάλο  βάρος του, 
 όλοι είχανε  βογκήξει.   

 
 Νόμισαν, ότι η καλή 
ψαριά,  η αιτία ήταν, 

γι αυτό χοροπηδούσανε, 
κι όλοι πολύ χαρήκαν. 

 
Αλλά,  όταν τραβήξανε, 

το δίχτυ  έξω απ' τη βάρκα, 
είδανε ψάρια λιγοστά. 

Τα άλλα πήγαν ... τσάρκα. 
 

Το δίχτυ ήτανε βαρύ 
απ' τη μεγάλη πέτρα, 

κι απ' τη σαβούρα την πολλή, 
περίπου δύο μέτρα. 

 
Όλοι τους λυπηθήκανε, 

για τη μικρή ψαριά. 
Μα πιο πολύ τους πείραξε, 

που χάθηκε η χαρά. 
 

Όλοι τους κάνανε όνειρα, 
κι ήταν μες στη χαρά, 
μα τώρα λυπηθήκανε, 
σα να 'χαν συμφορά. 

 
Ένας,  από το πλήρωμα, 
έμπειρος,  ο πιο γέρος, 

την γκαντεμιά ν' αφήσουνε, 
τους είπε, καταμέρος. 

 
Γιατί, τους λέει η χαρά, 
είναι αδελφή της λύπης, 
αυτές τ' αλάτι της ζωής, 
είναι και  ... καταλύτης. 

 
Κι όπου η μοίρα τις καλεί, 
πάνε και δεν προσέχουν, 

αν τις ζητήσανε άνθρωποι, 
κι ανάγκη αν τις έχουν. 
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48.  ΤΑ  ΔΥΟ  ΚΟΚΟΡΙΑ   ΚΑΙ Ο ΑΕΤΟΣ  
 

Δυο κοκόρια τσακώθηκαν,  
για την καρδιά μιας κότας, 

που ήταν όμορφη πολύ,  
κι είχε ψυχή ...  κοκότας. 

 
Στην πάλη αυτός που νίκησε, 

 πέταξε απ' τη χαρά του. 
Στον τοίχο ανέβηκε ψηλά, 
χτυπώντας τα φτερά του. 

 
Κι εκεί το διαλάλησε, 
πως είναι ο νικητής, 

κι είναι καλός σαν κόκορας, 
καλός σαν μαχητής. 

 
Ο νικημένος έτρεξε, 

 κάπου, για να κρυφτεί, 
γιατί, μετά την πάλη του, 

είχε ρεζιλευτεί. 
 

Κείνη την ώρα πέταγε, 
ένας αϊτός ψηλά, 

τον παινεσιάρη κόκορα, 
βλέπει και ευθύς  ορμά.    

 
Τον άρπαξε και πέταξε, 
ψηλά ως τη φωλιά του. 

Να κάνει γεύμα πλούσιο, 
 αυτός και τα παιδιά του.  

 
Και ο κρυμμένος κόκορας, 

ελεύθερος πια τώρα, 
στις κότες κοκορεύεται. 
Γαμπρός,  όλη την ώρα. 
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49.    Η   ΑΛΚΥΟΝΑ  
 

Η αλκυόνα είναι πουλί, 
που ζει στη μοναξιά, 

Πάντα κοντά στη θάλασσα, 
σε βράχους και νησιά. 

 
Για ν' αποφύγει κυνηγούς, 
βράχια ψάχνει να  'βρει. 

Εκεί τ' αυγά   θα γεννηθούν, 
και θα κλωσήσει  εκεί. 

 
Κάποτε μια ετοιμόγεννη, 

μικρούλα αλκυόνα, 
γέννησε τ' αυγουλάκια της, 

στη μέση του χειμώνα. 
 

Στη βιάση της να γεννηθούν, 
τ' αυγά σε καλή ώρα, 

βρήκε ένα βράχο μικρό, 
κι εκεί τα έχει τώρα. 

 
Πρόλαβαν, βγήκαν τα μικρά, 

μα ακόμα δεν πετάνε, 
 και για φαί τη μάνα τους 

πάντοτε καρτεράνε. 
 

Μια μέρα η  φουσκοθαλασσιά, 
ξέσπασε και μπουρίνι, 

με αποτέλεσμα στη φωλιά, 
τίποτα να μη μείνει. 

 
Οι νεοσσοί χαθήκανε, 
και η αλκυόνα κλαίει. 

Μοιρολογεί τα τέκνα της, 
μοιρολογεί  και λέει. 

 
Εγώ φοβόμουν τη στεριά,  

την νόμιζα μπαμπέσα, 
μα φάνηκε, πως η θάλασσα 

δεν έχει κι αυτή μπέσα.  
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50.  ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ  ΜΑΙΑΝΔΡΟ         

 
Κάποτε κάποιες αλεπούδες, 

πήγανε για νερό, 
να ξεδιψάσουν ήθελαν 
στο Μαίανδρο ποταμό. 

 
Το νερό έτρεχε μ' ορμή, 

παρέσερνε τα πάντα, 
κι οι αλεπούδες άτολμες, 
περίμεναν στην μπάντα. 

 
Μια αλεπού πιο τολμηρή, 

πήδησε στο ποτάμι, 
Κι έλεγε στις υπόλοιπες 

- Δεν έχετε θάρρος  δράμι; 
 

Αλλά την παρασύρανε,  
τα ορμητικά νερά. 

Στη μέση αμέσως βρέθηκε, 
να πλέει στα βαθιά. 

 
Κι οι άλλες της φωνάζανε; 
-Στάσου, μην μας αφήσεις! 

Παρακαλούμε γύρισε,  
τον τρόπο να μας δείξεις 

 
-Πώς θα μπορέσουμε κι εμείς, 

να πιούμε δροσερό, 
άφοβα και ακίνδυνα 
του ποταμού νερό. 

 
Κι εκείνη καθώς έφευγε, 

συρμένη απ' το νερό, 
τις απαντά με πονηριά; 
-Τώρα, δεν το μπορώ. 

 
Θέλω να πάω το μήνυμα, 

που είναι βιαστικό, 
στη Μίλητο,  σε φίλους μου, 

Και δεν πρέπει να αργώ. 
 

Όταν γυρίσω από εκεί, 
θα  δείξω και τον τρόπο, 
πώς πίνεται και το νερό, 

χωρίς φόβο και κόπο. 
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51.  Η  ΑΛΕΠΟΥ   ΚΑΙ  Ο   ΒΑΤΟΣ   
 

Μια αλεπού σκαρφάλωνε,  
σε ένα φράχτη επάνω, 

για να μην πέσει σκέφτηκε, 
τον βάτο αυτό, ας πιάνω. 

 
Αλλά,  πληγώθηκαν πολύ, 
τα πόδια από τα αγκάθια, 
του βάτου, κι αυτή έχασε, 
... τ' αυγά με τα καλάθια. 

 
- Αλίμονό μου φώναξε, 

η αλεπού στο βάτο. 
Εγώ ήρθα για βοήθεια, 

και συ με σπρώχνεις κάτω. 
 

Το λάθος το  'κανες εσύ, 
που ήρθες να πιαστείς. 

Δεν  ήξερες στα αγκάθια μου, 
ότι  θα τσιμπηθείς; 

 
Δεν γνώριζες,  ότι εγώ, 
πιάνομαι από παντού, 

  θα 'πρεπε να φυλάγεσαι,  
κι εσύ καλού - κακού! 
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52.  ΤΟ  ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ  ΚΑΙ  ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ      
 

Μια μέρα ένα γουρουνόπουλο, 
μπήκε μες στο κοπάδι, 

κι έμεινε βόσκοντας εκεί, 
μέχρι αργά το βράδυ. 

 
Αυτό γινόταν τακτικά, 
και για πολλές ημέρες. 

Ώσπου μια μέρα ο βοσκός, 
το στρίμωξε στις φτέρες. 

 
Και κείνο μπήγει τις στριγκλιές. 

Φωνάζει και χτυπιέται. 
Να φύγει απ' τα χέρια του βοσκού, 

θέλει και δεν κρατιέται. 
 

Για τις φωνές που έβαλε, 
τα πρόβατα το κράζουν. 

-Κι άλλους τους πιάνει ο βοσκός, 
μα εκείνοι δεν φωνάζουν. 

 
Ναι, αλλά σας πιάνει ο βοσκός 

για το μαλλί σας μόνο. 
Μα,  εμένα για το κρέας μου, 

τους λέει με πολύ πόνο. 
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53.  ΤΟ   ΕΛΑΦΙ  ΣΤΗΝ  ΠΗΓΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΟΝΤΑΡΙ 
 

Ένα όμορφο ελάφι 
πήγαινε σε μια πηγή, 

 να πιει το νερό και να 'βρει 
και ζωντάνια και αλκή. 

 
Και τον εαυτό του βλέπει 

μες στα γάργαρα νερά, 
τα δυο κέρατα θαυμάζει. 

Τι ωραία θέλγητρα! 
 

Λυπάται για τα πόδια του, 
που είναι ασθενικά, 

έτσι λεπτά, σα ξόβεργες,  
τόσο  καχεκτικά. 

 
Κι ενώ αυτά σκεφτότανε, 

βλέπει, να 'ναι κοντά, 
ένα λιοντάρι άγριο, 

κι ευθύς να του ορμά. 
 

Σαν αστραπή εξέφυγε 
τα νύχια του θεριού, 

κι άρχισε το τροχάδην, 
που θα 'ταν του σωσμού. 

 
Τρέχει, γιατί με το τρεξιό, 

θα σώσει το τομάρι, 
και θα γλυτώσει απ' τ' άγριο, 

το τρομερό λιοντάρι. 
 

Όσο έτρεχε στο ίσιωμα, 
όλα πήγαν καλά. 

Μα, όταν στο δάσος έφτασε 
άρχισαν τα δεινά. 

 
Τα κέρατα μπερδεύτηκαν, 
με τα κλαδιά ενός δέντρου, 

που ήταν τόσο χαμηλά, 
σχεδόν κάτω του μέτρου. 
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Κι αφού επαγιδεύτηκε, 
ήρθε και το λιοντάρι, 

 ένιωσε πια, πως στο εξής, 
δεν θα 'χει άλλη χάρη. 

 
Και τότε μονολόγησε, 
Και είπε πριν πεθάνει: 

-Εδώ τα όμορφα κέρατα, 
στ' αλήθεια  μ' έχουν βάνει.  

  
Τα πόδια θα με γλίτωναν,  

από δεινά και οδύνη, 
κι όχι τα όμορφα κέρατα, 

που είχα εμπιστοσύνη! 
  

54.   Η   ΓΡΙΑ   ΚΑΙ   Ο   ΓΙΑΤΡΟΣ 
 

Πρόβλημα με την όραση, 
είχε κάποια γριά. 

Και κάλεσε έναν γιατρό, 
 να βρει  τη γιατρειά. 

 
Συμφώνησαν δε, την πληρωμή, 

στο τέλος να τη δώσει, 
όταν από την τύφλωση, 
θα έχει πια γλυτώσει. 

 
Της έβαζε μία αλοιφή,  
στα μάτια ο γιατρός, 

Κι έλεγε   μάτια   κλειστά, 
για να μη βλέπει εμπρός. 

 
Όσο δεν κοίταζε η γριά, 

ο γιατρός της αφαιρούσε, 
κάτι απ' το νοικοκυριό. 
Και, ναι, ό,τι μπορούσε. 

 
Έτσι όλα τα κινητά, 

της πήρε από το σπίτι. 
Την άφησε ξεκρέμαστη, 

Φτωχιά σαν το σπουργίτι. 
 

Στο μεταξύ γιατρεύτηκαν,  
και της γριάς τα μάτια,  
και ο γιατρός απαίτησε, 

να πάρει τα  ... ρεσάτια.*  
ρεσάτια= λίρες. 
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Κι αφού η γριά δεν έδινε, 
καμία αμοιβή,  

στα δικαστήρια ο γιατρός, 
την πήγε αυθωρεί.  

 
Κι όταν ρωτάει ο δικαστής, 

γιατί δεν τον πληρώνει, 
αυτά που συμφωνήσανε, 

χωρίς βία και μόνη. 
 

-Γιατί, του λέει η γριά, 
τα μάτια μου πια τώρα, 

δεν βλέπουνε, όπως  έβλεπαν,  
κι άντεχαν πολλή ώρα. 

 
Τότε έβλεπα τα σκεύη μου, 

που είχα μες στο σπίτι, 
τώρα δεν βλέπω τίποτα, 
 ό,τι είχα,  πάει, λείπει...  

 
 

55.  ΤΟ  ΕΛΑΦΙ   ΚΑΙ   ΤΟ  ΑΜΠΕΛΙ 
 

Ένα ελάφι όμορφο,   
σε  αμπέλι έχει μπει, 

να  μην το δουν οι κυνηγοί. 
 Ήθελε,   να  κρυφτεί. 

 
Οι κυνηγοί προσπέρασαν, 
δεν είδαν, πού είχε πάει. 

Κι έτσι,   το ελάφι προσπαθεί, 
τα κλήματα να φάει. 

 
Μα τρώγοντας κουνιότανε,  

του αμπελιού τα φύλλα.  
Και οι κυνηγοί που  το 'δανε, 

νοιώσανε ανατριχίλα. 
 

Γύρισαν και σαϊτεψαν. 
Σκότωσαν το ελάφι. 

Και είδαν, πως οι κόποι τους  
δεν πήγανε πια στράφι. 

 
Καθώς το ελάφι πέθαινε, 

οδύρεται και   κλαίει. 
- Γιατί τα φύλλα έτρωγα; 

λέει και ξαναλέει. 
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 Τα κλήματα μου δώσανε, 

τόπο που να κρυφτώ, 
κι εγώ τον ευεργέτη μου, 

έκανα ... φαγητό.  
 
 
 
 

56.   Ο  ΓΑΤΟΣ   ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΟΝΤΙΚΙΑ. 
 

Σε  ένα σπίτι ζούσανε 
πολλά -πολλά ποντίκια. 

Κι ο γάτος σαν τα έπιανε, 
τα 'κανε μεζελίκια. 

 
Για να σωθούν  οι ποντικοί, 
χωνόντουσαν στις τρύπες. 
Κι από εκεί δεν έβγαιναν, 

ούτε καν με ... σαϊτες.  
 

Έτσι ο γάτος έμεινε, 
χωρίς το θήραμά του, 

και νηστικοί πια μένανε, 
 αυτός και τα παιδιά του. 

 
Σκέφτηκε, πως με τέχνασμα, 

μπορεί να ξεγελούσε, 
κι ίσως από τους ποντικούς, 

κάποιος να ξεμυτούσε. 
 

Για αυτό λοιπόν κρεμάστηκε 
ανάποδα σε ξύλο, 

και προσποιήθηκε, πως πια, 
δεν πιάνει ούτε ...   φύλλο. 

 
 Αλλά, ξύπνιοι οι ποντικοί 

του λεν  από μακριά.  
  Και   σάκος, να γινόσουνα, 

 δεν θα μας βρίσκεις πια.  
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57.   Ο ΓΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ  ΚΟΤΕΣ 
 

Ο γάτος  μόλις  έμαθε,  
είναι  άρρωστες οι κότες, 
φόρεσε ιατρική στολή, 
έβαλε και τις μπότες. 

 
  Πάει  στο κοτέτσι, φιλικά, 

δήθεν και τις ρωτάει. 
Πώς νοιώθουν και τι θέλουνε. 

Και μια του απαντάει.   
 

Θα είμαστε πολύ καλά, 
εάν μας απαλλάξεις 

από την παρουσία σου. 
Αυτό πρέπει να πράξεις. 

 
 
 
 

58.  Ο ΓΙΔΟΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ  Η ΓΙΔΑ 
 

Ένας καλός γιδοβοσκός, 
τις γίδες του μαζεύει, 

για να τις κλείσει στο μαντρί, 
και  να μην τις γυρεύει. 

 
Μια απ' τις γίδες ξέμεινε, 

έβοσκε παραπέρα. 
Να μαντρωθεί, δεν ήθελε, 

εκείνη την ημέρα. 
 

Ρίχνει μια πέτρα ο βοσκός,  
για να τη συνεφέρει, 

κι όπως τις άλλες στο μαντρί 
κι εκείνη να τη φέρει. 

 
Στο κέρατο την πέτυχε, 
που έσπασε, τι κρίμα! 
Όλα για το γιδοβοσκό, 
Τώρα, δεν πάνε πρίμα. 

 
Άρχισε να παρακαλεί, 
να μην μιλήσει η γίδα, 

και στον αφέντη   να μην πει, 
εγώ τον δράστη είδα. 
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Η γίδα λέει, αδύνατο 
να μην αποκαλύψω. 

Και  το σπασμένο κέρατο, 
που δεν  μπορώ,  να   κρύψω; 

 
 

59.  Ο ΑΙΣΩΠΟΣ  ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
  

Ο μυθοπλάστης Αίσωπος, 
μια μέρα που ήταν σκόλη, 

τη μέρα  του επέρασε, 
στο ναυπηγείο,  όλη. 

 
Οι ναυπηγοί κορόιδευαν, 
και τον επροκαλούσαν 

Να τους ειπεί τους μύθους του, 
 και άλλα ... τον ρωτούσαν. 

 
Κι  αυτός τους έλεγε, πολά, 
πως στα παλιά τα χρόνια, 
τότε, που χάος και νερό 

υπήρχανε αιώνια ... 
 

 Κι ο μέγιστος Δίας ήθελε, 
ξηρά να φανερώσει, 

της είπε:  ρούφα τρεις φορές, 
και το νερό θα ... σώσει. 

 
  Πρώτη  φορά, που ρούφηξε, 

τη θάλασσα η ξηρά, 
βουνά φανερωθήκανε, 

κομμάτια απ' τη στεριά.  
 

Και με τη δεύτερη φορά, 
φάνηκαν πεδιάδες, 

που ζούσαν δούλοι κι άρχοντες, 
αφέντες και κυράδες. 

 
Και η ξηρά ετοιμάστηκε,  

για τρίτη ρουφηξιά. 
-Σταμάτα, λεν οι ναυπηγοί, 

τα παραμύθια πια. 
 

Γιατί, αν για τρίτη φορά, 
ρουφήξει η γη   νερά,   

άχρηστη θα είναι η τέχνη μας, 
κι εμείς χωρίς δουλειά! 
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60.     Η  ΑΛΕΠΟΥ  ΜΕ  ΤΗ  ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΗ   ΚΟΙΛΙΑ 

 
Μια αλεπού,  που πείναγε, 

βλέπει σε μια κουφάλα, 
ψωμιά, τυριά και κρέατα, 

μαζί και πολλά άλλα. 
 

Τα είχανε βάλει οι βοσκοί, 
να φάνε κάποια ώρα, 

και στην κουφάλα τα 'κρυψαν, 
να μην τα βρει η μπόρα. 

 
Η αλεπού αδίστακτα, 

μπαίνει μες στην κουφάλα. 
Τρώει όλα τα τρόφιμα, 
και δεν αφήνει στάλα. 

 
Κάνει προσπάθεια να βγει, 

απ' τη μικρή κουφάλα, 
μα η κοιλιά που φούσκωσε, 

δεν την αφήνει στάλα. 
 

Δεν μένει στάλα ελεύθερη, 
χώρος  να  ξεγλιστρήσει, 
και την ακούσια φυλακή, 
... άδεια να την αφήσει. 

 
Αναστενάζει η αλεπού, 
για το κατάντημά της, 

και κλαίει και οδύρεται, 
 για τα κακά στερνά της. 

 
Περνάει μια άλλη αλεπού, 

ακούει τι έχει γίνει, 
Και με περίσσια λογική, 
μια συμβουλή της δίνει. 

 
Μέχρι να γίνεις,  όπως πριν, 

που ήσουν νηστική, 
μείνε και θα 'ρθει η στιγμή, 

να φύγεις από εκεί. 
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61.   Η ΑΛΕΠΟΥ  ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΥΡΙΔΕΣ 
 

Μια πεινασμένη αλεπού, 
έψαχνε για να βρει, 

κάτι να φάει κι η πείνα της,  
να κορεστεί κι αυτή. 

 
Στο δρόμο της συνάντησε, 

μία κληματαριά. 
Είχε σταφύλια ώριμα, 
μα βρίσκονταν ψηλά. 

 
Η αλεπού προσπάθησε, 

  μια,  δυο φορές να φτάσει, 
κάποιο τσαμπί και απ' αυτό,  

να φάει και να χορτάσει. 
 

Μα τα τσαμπιά ήταν ψηλά,  
δεν έφτασε κανένα, 

μονολογούσε  φεύγοντας. 
 - Δεν είναι αυτά για μένα. 

 
Δεν ωριμάσανε καλά, 

Είναι άγουρα, δεν είδες; 
Είναι αυτά που ο λαός, 

τα λέει αγουρίδες!! 
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62.  ΑΛΕΠΟΥ   ΚΑΙ   ΞΥΛΟΚΟΠΟΣ 

 
Στο δάσος κάποιοι κυνηγοί, 

 είδαν μια αλεπού, 
και πήραν το κατόπιν της  
να δουν αν πάει ... Πού;. 

 
Η αλεπού στο δρόμο της,  

βλέπει έναν ξυλοκόπο. 
-Με κρύβεις, σε παρακαλώ, 
του λέει, σε κάποιον τόπο. 

 
Κι αυτός της λέει, κρύψου εκεί, 

βαθειά μες στην καλύβα. 
Και εγώ θα προσποιηθώ, 
πως διόλου δεν σε είδα. 

 
Όταν ήρθαν οι κυνηγοί, 
ρωτούν τον ξυλοκόπο, 
αν είδε καμιά  αλεπού 
σ' αυτόν εδώ το τόπο. 

 
-Δεν είδα φίλοι μου καλοί, 

σήμερα αλεπού, 
μα με το χέρι του έδειχνε, 

πώς κρύφτηκε και πού. 
 

Οι κυνηγοί αγνόησαν 
του ανθρώπου τα σημάδια, 
κι έφυγαν δίχως θήραμα, 

και τα σακίδια άδεια. 
 

Κι η αλεπού, αφού γλίτωσε, 
φεύγει απ' την καλύβα, 
δίχως να πει ευχαριστώ, 

με λόγια, έστω,  λίγα.  
 

Γι αυτό και την κατηγορεί, 
τότε ο ξυλοκόπος. 

-Φύγε, της λέει αχάριστη, 
να καθαρίσει ο τόπος. 

 
Εγώ σε επροστάτεψα, 
από τους κυνηγούς, 

και συ δεν λες ευχαριστώ, 
που γλύτωσες απ' αυτούς. 
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Κι η αλεπού του απάντησε,  
με πίκρα στη φωνή. 

Δεν θα σου  ευχαριστώ, 
και άκουσε το γιατί ... 

 
Γιατί,  άλλα έλεγες στους κυνηγούς, 

κι άλλα έδειχναν τα χέρια, 
που νόμιζες,  δεν έβλεπα, 
κι όμως τα είδα ... καίρια. 

 
 
 
 

63.  Η  ΑΛΕΠΟΥ   ΚΑΙ   Ο   ΣΚΥΛΟΣ 
 

 Σ' ένα κοπάδι πρόβατα, 
χώθηκε μια αλεπού, 

κι ένας σκύλος την ρώτησε. 
-Πού πας κυρά μου, πού; 

 
-Εδώ, θα 'μαι, μαζί με σας. 
Θα παίξω με ένα αρνάκι, 
κι όταν αυτό με βαρεθεί, 

θα φύγω σε λιγάκι. 
 

Αυτά είπε και έκανε, 
πως χάιδευε τ' αρνάκι, 
και  τάχα φίλαγε γλυκά 

το δόλιο προβατάκι. 
 

Μα ένας σκύλος πονηρός,  
ρωτάει. - Γιατί   το κάνεις; 

Γιατί, ασχολείσαι με τ' αρνί; 
Θέλεις, να με τρελάνεις; 

 
Εγώ νταντεύω το μικρό, 
Του κάνω και παιχνίδια. 

Κι αν βαρεθεί το παίξιμο. 
Του βάζω και στολίδια. 

 
Φύγε, της λέει το σκυλί, 

γιατί, αν συνεχίσεις, 
 χάδια σκυλίσια θα αισθανθείς, 

και θα μετανοήσεις. 
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64.  Η  ΚΟΛΟΒΗ  ΑΛΕΠΟΥ 
 

  Στο  δάσος  μία αλεπού  
  παίζει με  τα παιδιά της. 

 Μα   πιάνεται στο  δόκανο, 
και   κόβεται η ουρά της. 

 
Και τώρα που 'ναι κολοβή 

και δεν έχει ουρά, 
της έφυγε η διάθεση, 

της έφυγε η χαρά. 
 

Νοιώθει ντροπή, που έχασε 
την όμορφη ουρά της, 

Κι αισθάνεται απέχθεια, 
για το ελάττωμά της. 

 
 Και ψάχνει τρόπο για να βρει, 

τις φίλες της να πείσει, 
να κόψουν την ουρά κι αυτές. 

Να τις ... καρατομήσει. 
 

Κάλεσε σε συγκέντρωση, 
όλες τις αλεπούδες, 

και λέει, με ύφος σοβαρό. 
-Ακούστε με, σουσούδες. 

 
 Άκουσα,  είναι άπρεπο, 

να έχουμε ουρά, 
μας είναι βάρος περιττό, 

και μας στερεί χαρά. 
 

Γι αυτό μην περιμένετε, 
κόψετε   τις ουρές, 

να χάσετε περιττά κιλά 
και να 'χετε χαρές. 

 
Τότε, μια νέα αλεπού, 

της λέει σοβαρά. 
-Τούτο, αν σε συνέφερε, 

δεν θα 'λεγες κυρά... 
 

Να γίνουμε όλες κολοβές, 
να κόψουμε ουρές, 

για να 'χουμε τάχα όλες μας, 
απίστευτες χαρές. 
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65.    Ο  ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ   ΟΙ   ΕΡΩΜΕΝΕΣ  
 

Ένας άνδρας μεσόκοπος,  
είχε δυο ερωμένες, 

που ήταν μαζί του, φαίνεται, 
πολύ ερωτευμένες. 

 
Η μια ήταν νεότερη, 
κατά πολύ απ' αυτόν. 

Κι η άλλη μάλλον διένυε  
μέγα ... ενιαυτόν. 

 
Αλλά κι οι δυο τους είχανε, 

κοινή ντροπή και πάθος, 
γιατί ερωτευθήκανε, 

 άνθρωπο, κατά  λάθος. 
 

Η μία, η νεότερη, 
πολύ αντιπαθούσε, 

 τις λευκές τρίχες της κεφαλής, 
γι αυτό τις αφαιρούσε. 

 
Κι η άλλη, η γεροντότερη, 

κι εκείνη αφαιρούσε, 
τις μαύρες,  που 'ταν ανάμεσα, 

κι αυτές δεν τις μπορούσε. 
 

Έτσι αφαιρώντας η μια λευκές 
και τις σκούρες η άλλη, 
τρίχα πια δεν απόμεινε,  
στου άνδρα το κεφάλι.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



357 
 

 
 
 
 

66.  ΟΙ   ΑΝΘΡΩΠΟΙ   ΚΑΙ   Ο   ΔΙΑΣ 
 

Λένε, πως πρώτα ο Θεός, 
έπλασε όλα τα ζώα, 

και στο καθένα έδωσε,  
χαρίσματα αθρόα. 

 
Στο ένα έδωσε δύναμη, 

στο δεύτερο φτερά,  
και στ' άλλο την ταχύτητα, 

να τρέχει, ή να πετά. 
 

Ο άνθρωπος στεκότανε, 
 γυμνός και πικραμένος, 
γιατί δεν πήρε χάρισμα. 
Ένοιωθε  αδικημένος. 

 
 Και  είπε με   παράπονο,  

στον μέγιστο, το Δία, 
  πως έγινε για εκείνον, 

μεγάλη αδικία. 
 

Κι ο Δίας του ανταπαντά. 
Κάνεις μεγάλο λάθος 

Εσύ το δώρο που έλαβες 
Έχει μεγάλο βάθος. 

 
Πήρες  εσύ τη λογική, 
Δώρο το πιο μεγάλο, 

Που έχει τόση δύναμη 
Όση κανένα άλλο. 

 
Έχεις το λόγο, την μιλιά, 
και νου να διαφεντεύεις. 

Πες μου δεν είναι αρκετά; 
Τι άλλο πια γυρεύεις; 

 
Κι ο άνθρωπος κατάλαβε, 

το λάθος του και λέει. 
-Σ' ευχαριστώ Δία τρανέ, 

συγχώρα  'με, και ... κλαίει. 
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67.     Ο    ΒΟΡΙΑΣ    ΚΑΙ   Ο   ΗΛΙΟΣ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, 
μάλωνε ο κυρ Βοριάς, 

με τον Ήλιο τον λαμπρό, 
που έλαμπε σαν  βασιλιάς. 

 
Λεν κι οι δυο με ένα στόμα, 

- Έχω δύναμη μεγάλη. 
Πίστεψέ το,  πως στον κόσμο, 

σαν κι αυτή δεν έχει άλλη. 
 

Και για να τ' αποδείξουνε 
κι οι δυο πως έχουν δίκιο, 
είπαν να βάλουν στοίχημα, 
για κάτι, πιο  ... αντρίκιο. 

  
 Το  πανωφόρι γέροντα, 
που βάδιζε στο δρόμο, 

είπαν, πως θα 'βγαζε ο καθείς 
εύκολα από τον ώμο.  

 
Φυσάει  πρώτος ο Βοριάς, 

κι ο γέροντας κρυώνει, 
πιάνει το πανωφόρι του, 
και το διπλοκουμπώνει. 

 
Τότε,  ο Ήλιος δυνατές, 
 θερμές ακτίνες στέλνει,  

κι εύκολα από το γέροντα,  
το πανωφόρι παίρνει.  

 
Ο γέροντας ζεστάθηκε, 

πετάει το πανωφόρι, 
και το 'κανε από μόνος του, 

χωρίς κανένα  ζόρι. 
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68.   Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΚΑΙ  Ο ΦΑΛΑΚΡΟΣ 

 
Κάποτε τον φιλόσοφο, 

τον κυνικό Διογένη, 
λοιδόρησε ένας φαλακρός, 

που είχε μικρό γένι.   
 

Και κείνος του απάντησε, 
σοφά και κυνικά,  

όπως άλλωστε άρμοζε, 
μα λίγο σκωπτικά. 

 
Δεν κοροϊδεύω φίλε μου, 

 εσέ,  Θεός φυλάξει. 
Τις τρίχες σου όμως επαινώ, 

που έχουνε πετάξει.  
 

Κι οριστικά απαλλάχτηκαν 
από κακό κρανίο, 

που λοιδορεί ασύστολα, 
μ' έναν τρόπο αχρείο.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69.    Ο  ΓΕΩΡΓΟΣ  ΚΑΙ Ο ΑΕΤΟΣ 
 

Μια μέρα κάποιος γεωργός,  
βρήκε έναν αετό, 

που 'χε πιαστεί σε ελιόδιχτυα 
κοντά σε ένα χωριό. 

 
Ο γεωργός λευτέρωσε,  
τον αετό απ' τα δίχτυα, 

αφού πρώτα τον θαύμασε, 
   στην ομορφιά,  στα   ...  νύχια. 
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Ο αετός δεν ξέχασε, 
ποτέ αυτή τη χάρη, 

Κι όπως φάνηκε, κι αυτός 
έκανε αντιχάρη.  

 
Μια μέρα,   είδε το γεωργό, 

δίπλα σε έναν τοίχο, 
που ήταν ετοιμόρροπος, 
σκέφτεται, θα πετύχω; 

 
Να σώσω τον ευεργέτη μου, 

απ' τον τοίχο πριν πέσει, 
ή τη ζωή του ο άνθρωπος, 

σίγουρα θα απολέσει; 
 

Ευθύς ορμάει από ψηλά, 
και το φακιόλι αρπάζει, 

και το γεωργό ξωπίσω του,  
να τρέξει, αναγκάζει. 

 
Ο γεωργός σηκώνεται,    
να πιάσει το φακιόλι, 
αυτό που υπεραγαπά, 

και το φορά στη σκόλη. 
  

 Τρέχει, μα ξαφνικά κοιτά, 
πως το φακιόλι πέφτει, 
που το έριξε ο αετός, 
σα να 'ταν ένα ξέφτι.  

 
Το παίρνει  και επέστρεφε, 
στον  τόπο,  όπου καθόταν. 
μα  έντρομος αντιλήφθηκε,  
  ο  τοίχος   γκρεμιζόταν! 

 
Και τότε είδε με έκπληξη, 

πως σώθηκε κι αυτός, 
απ' τη μικρή παρέμβαση, 

που  'κανε ο αετός. 
 

Ήταν μια ανταπόδοση, 
η δράση του πουλιού, 
και μέγα ευεργέτημα, 

αυτό του αετού.  
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70.    ΤΟ   ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ    ΕΛΑΦΙ 
  

Ένα μονόφθαλμο  ελάφι 
βοσκούσε σε μια παραλία, 
παρατηρώντας τη  στεριά, 

κι αυτό, για να 'χει προστασία. 
 

Απ' τη στεριά   μπορούσανε, 
να 'ρθουνε   κυνηγοί, 

κι αν το τοξεύσουν σίγουρα, 
να πέσει καταγή. 

 
Το μάτι  που δεν έβλεπε, 

το μάτι  το τυφλό, 
κοίταζε προς τη θάλασσα, 

  κείνο το πρωινό. 
  

Κι όμως, από βάρκα κυνηγών, 
που έπλεε κοντά, 

τόξευσαν και θανάτωσαν 
το ελάφι ξαφνικά. 

 
Και τότε, καθώς πέθαινε 

το αθώο ελαφάκι, 
είπε: απ' αλλού περίμενα,   
να μου 'ρθει το φαρμάκι... 

 
Και  μου 'ρθε από τη θάλασσα, 

που θεωρούσα φίλη, 
κι αυτή με πρόδωσε άπονα 

το πρωινό τ' Απρίλη. 
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71.   Ο   ΓΙΑΤΡΟΣ    ΚΙ    Ο   ΑΡΡΩΣΤΟΣ 
  

Ένας γιατρός κανάκευε 
κάποιον και για καιρό, 

που ήταν άρρωστος πολύ, 
του θανατά  θαρρώ. 

 
Κι όταν πέθανε ο άρρωστος,   

έλεγε στην κηδεία. 
Του 'λεγα: απόφευγε κρασί, 

να 'χεις καλή υγεία. 
 

Κι όσο μπορείς συχνότερα 
και  κλύσματα να κάνεις, 

αν θες  πολύ,  να γιατρευτείς, 
και όχι να πεθάνεις. 

 
Αυτά που λες τώρα γιατρέ, 

είναι λόγια τ' αέρα. 
Αυτά ήταν χρεία, να τα πεις, 

πριν έρθει εδώ πέρα. 
 

Πριν χρειαζόταν συμβουλές, 
κι ιατρική ορμήνια, 

τώρα όλα είναι άκαιρα,  
και λόγια για  ... χαμίνια. 
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72.  Ο   ΑΝΘΡΩΠΟΣ,   ΤΟ   ΑΛΟΓΟ,   ΤΟ   ΒΟΔΙ  
 ΚΑΙ   Ο   ΣΚΥΛΟΣ 

 
Ο  Δίας όταν έπλασε, 
τον άνθρωπο στη  γη, 

λίγα χρόνια του έδωσε, 
να 'χει για  απαντοχή. 

 
Όμως, με το καλό μυαλό, 

 που του 'δωσε να έχει, 
έφτιαξε σπίτι ασφαλές, 
στα δύσκολα ν' αντέχει. 

 
Κι έτσι, στο κρύο το πολύ, 

και στο βαρύ χειμώνα, 
δεν έχει πια έγνοια καμιά, 

ούτε κσι κάνει αγώνα... 
 

Όπως κάνουν τα ζωντανά, 
για να προστατευτούν, 

που ψάχνουν τόπο  ασφαλή, 
να πάνε να κρυφτούν. 

 
Κάποτε, σε μια δυνατή  
βροχή, σαν καταιγίδα, 

το άλογο πάει στον άνθρωπο, 
και λέει: καλά που σ' είδα. 

  
Την καταιγίδα, τη βροχή, 

το κρύο δεν τ' αντέχω. 
Την προστασία σου ζητώ, 

και πάρε ό,τι έχω. 
 

Κι ο άνθρωπος απάντησε, 
στέγη θα σου χαρίσω, 

μα και συ θα υποσχεθείς, 
ό,τι κι αν σου ζητήσω. 

 
Και τ' άλογο μετά χαράς, 

του λέει,  να χαρείς, 
πάρε ό,τι θέλεις από εμέ, 

πάρε ό,τι μπορείς. 
 

Με πονηριά ο άνθρωπος, 
ζητάει λίγα χρόνια, 

απ' του αλόγου τη ζωή. 
   Ώσπου να 'ρθουν τα  ... χιόνια. 
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Και τ' άλογο του χάρισε, 
χρόνια από τη ζωή του, 
για να 'χει καλοπέραση, 
να 'χει και τη βολή του. 

 
 Μετά απ' λίγο έφτασε,   
στο σπίτι κι  ένα βόδι.  

Κι αυτό ζητούσε στέγαση, 
να βάλει κι αυτό πόδι. 

 
Να 'χει κι αυτό ασφάλεια, 
κάτω απ' την ίδια στέγη, 

και ό,τι θέλει ο άνθρωπος, 
τ' άγριο βόδι στέργει. 

 
Και πάλι ο άνθρωπος ζητά, 

για ό,τι του προσφέρει, 
λίγα απ' τα χρόνια του βοδιού 

για να μην ...  υποφέρει. 
 

Το βόδι   μην αντέχοντας, 
τέτοια κακοκαιρία, 

συμφώνησε και φώναξε. 
-Γλίτωσα από τα κρύα. 

 
Μετά από λίγο έρχεται, 

στο σπίτι κι ένας σκύλος. 
Παρακαλεί τον άνθρωπο. 

-Θέλω να γίνω φίλος. 
 

Θέλω κι εγώ στο σπίτι σου, 
να ζω και να κοιμάμαι, 

και φίλος σου πιο κοντινός, 
για πάντα θέλω να 'μαι.  

 
Πολύ ευχαρίστως, να γενείς 

κι εσύ φίλος δικός μου, 
λέει στο σκύλο ο άνθρωπος, 
και να 'σαι σύντροφός μου. 

 
Αλλά κι εσύ, όπως κι αυτά, 

τα ζώα που 'ναι μέσα, 
πρέπει να δώσεις κάτι τι, 
για να 'χεις λίγη μπέσα. 

 
 



365 
 

Πρέπει, από τα χρόνια σου, 
κάποια να μου τα δώσεις, 
και έτσι το τομάρι σου, 
απ' τη βροχή θα σώσεις. 

 
Για να γλιτώσει ο σκύλος, 

κι από την παγωνιά, 
έδωσε ό,τι του ζήτησαν, 

για μια μικρή γωνιά. 
 

Τότε όμως συνέβησαν, 
στον άνθρωπο αλλαγές, 

ζούσε τώρα χρόνια πολλά, 
μα με παραλλαγές. 

 
Τα  πρώτα χρόνια που 'δωσε, 

ο Δίας στους ανθρώπους, 
ήταν αυτοί πολύ σωστοί, 

κι είχανε καλούς τρόπους. 
 

Τα χρόνια που προστέθηκαν, 
τα χρόνια του αλόγου, 

ήταν χρόνια αλαζονικά, 
και χρόνια παραλόγου.  

 
Αργότερα σαν ήρθανε  
τα χρόνια του βοδιού, 

ο άνθρωπος ζήτησε πια, 
να κυβερνά παντού. 

 
Κι  όταν στο τέλος έρθουνε, 
και του σκυλιού τα χρόνια, 

ο άνθρωπος θα 'ναι αράθυμος, 
κι όχι  για  τα σαλόνια. 
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73.   Ο    ΚΟΡΑΚΑΣ    ΚΑΙ   Η   ΑΛΕΠΟΥ 
  

Κάποτε ένας κόρακας, 
ένα κομμάτι κρέας, 

 το άρπαξε και το 'φερε, 
στην κορυφή ελαίας. 

 
Τον βλέπει μία αλεπού, 
Θέλει να τον τουμπάρει. 

Το κρέας απ' τον κόρακα, 
 Σκέπτεται,  πώς να πάρει. 

 
Άρχισε  να τον επαινεί, 
πως τάχα είναι μεγάλος, 

κι αυτός πρέπει για βασιλιάς, 
κι όχι κανένας άλλος. 

 
Μα ένα σου λείπει μοναχά 

να γίνεις βασιλιάς 
να 'χεις φωνή να τραγουδάς 

φωνή και να μιλάς. 
 

Και κείνος ο μωρόπιστος 
Που  δεν καταλαβαίνει, 

την πονηριά της αλεπούς, 
σε αποκοτιά προβαίνει. 

 
Αφήνει απ' το στόμα του, 
το κρέας που κρατούσε, 

κι έκανε μια προσπάθεια, 
τάχα, πως κελαηδούσε. 

 
Ανοίγοντας το στόμα του, 

το κρέας πέφτει κάτω. 
Το άρπαξε η αλεπού, 
και πάει παρακάτω. 

 
Τρώγοντας λέει στον κόρακα,  

πως, αν είχες μυαλό, 
και βασιλιάς θα ήσουνα 
των ζώων από καιρό.. 
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74.    Η   ΒΑΣΙΛΕΙΑ  ΤΟΥ  ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ 
 

Μια φορά έγινε βασιλιάς, 
στα ζώα ένα λιοντάρι, 
που δεν ήταν αράθυμο, 
και ήταν γεμάτο χάρη. 

 
Δεν ήταν ούτε βίαιο, 
ούτε σκληρό πολύ. 

Όλα τα ζώα αγάπαγε, 
κι είχε καρδιά καλή. 

 
Κάποτε  αποφάσισε, 
μια σύναξη να κάνει, 
και όλα τα αντίθετα, 

κοντά - κοντά να βάνει. 
 

Ο λύκος με το πρόβατο, 
αντάμα να καθίσουν. 

Ο αίγαγρος, η   λεοπάρδαλη, 
να παίξουν, να γλεντήσουν. 

 
Η τίγρη να μην κυνηγά, 

το ελάφι κάθε μέρα, 
κι ο σκύλος πια με το λαγό, 

να λένε καλημέρα. 
 

Και ο λαγός που πάντοτε,  
ήτανε φοβισμένος, 

τώρα,   λέει   πως  έγινε  
πολύ ευτυχισμένος. 
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75.  ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ  ΚΑΙ ΤΟ   ΠΟΝΤΙΚΙ 
ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ   ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ  ΤΟΥ 

 
Κάποτε ενώ κοιμότανε, 

ένα τρανό λιοντάρι, 
ποντίκι σουλατσάριζε,  

στην πλάτη του με χάρη. 
 

Κάποια στιγμή ενοχλήθηκε, 
το κοιμισμένο ζώο, 

κι αρπάζει το ενοχλητικό, 
που 'κανε τον αθώο. 

 
Απ' την οργή του σκέφτηκε, 

να το καταβροχθίσει, 
μα εκείνο παρακάλεσε, 
λεύτερο να τ' αφήσει. 

 
Και τότε λόγο έδωσε,  

μεγάλο και τρανό, 
ν' ανταποδώσει,  όπως μπορεί, 

τη χάρη  ένα πουρνό.  
 

Γελώντας ελευθέρωσε, 
τον δράστη το λιοντάρι, 
αλλά  ποτέ δεν πίστεψε, 
πως θα του γίνει χάρη. 

 
Κι όμως, δεν πέρασε  καιρός, 

  πιάστηκε  το λιοντάρι, 
σε μια παγίδα κυνηγών, 
 μες στο ψηλό χορτάρι. 

 
Το έδεσαν και πήγανε, 
οι κυνηγοί πιο πέρα, 

έφυγαν γι άλλο θήραμα, 
που είδαν σε μια ξέρα.  

 
Τότε παρουσιάστηκε, 
κοντά του το ποντίκι, 

Κι έκοψε αμέσως το σκοινί, 
σα να 'ταν από ...  ρείκι. 

 
Το ποντίκι τελειώνοντας 
  λέει με  μια βιασύνη. 

-Βλέπεις,  πως και στους ποντικούς 
υπάρχει ευγνωμοσύνη! 
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76.    Ο   ΛΥΚΟΣ   ΚΑΙ   Η   ΓΡΙΑ 
 

Ένας πεινασμένος λύκος, 
γύριζε εδώ κι εκεί. 

Έψαχνε παντού για να βρει, 
της ημέρας την τροφή. 

 
Φτάνοντας σε ένα μέρος,  

άκουσε ένα παιδί, 
να γκρινιάζει και να κλαίει, 

κι η γριά  να το καλεί. 
 

-Φάε, παιδί μου, το φαί σου. 
Μη γκρινιάζεις άλλο πια, 

Αν δεν φας, τώρα σε δίνω, 
Σε ένα λύκο αγκαλιά. 

  
Και ο λύκος περιμένει, 
πολλή ώρα εκεί   κοντά, 

Και προσμένει πως τα λόγια, 
θα βγούνε αληθινά.  

 
Βράδιασε κι ακούει πάλι, 

τη γιαγιά να λέει ξανά. 
-Άιντε, νάνι το μωρό μου, 

να  'χει όνειρα γλυκά 
 

Κι αν ο λύκος θα  φανεί,      
θα τον δέσω με σκοινί. 

Κι αν ζητήσει να σε δώσω, 
τότε εγώ θα τον σκοτώσω. 

 
Ο λύκος απελπίστηκε, 
και φοβισμένος φεύγει. 

Πάει να βρει αλλού τροφή, 
κι   ακούγεται, να λέγει. 

 
Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, 

 έχουν ένα ψεγάδι, 
γιατί,  άλλα λένε το πρωί 
κι άλλα λένε το βράδυ. 
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77.    ΟΙ   ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ   ΚΑΙ   Ο   ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
 

Μια μέρα του καλοκαιριού, 
ζεστή, ένα μεσημέρι, 
είχε μεγάλο καύσωνα, 
χωρίς καθόλου αγέρι. 

 
 Δυο  οδοιπόροι κίνησαν, 
να πάνε σ' άλλο μέρος. 

 Πάνε,  για να δουλέψουνε, 
γιατί,  ήτανε και θέρος. 

 
Μα, από τη ζέστη την πολλή, 

ψάχνανε για σκιά, 
λιγάκι να ξεκουραστούν, 
που  δεν αντέχουν πια. 

 
Τότε  είδαν τον πλάτανο. 
και παν  να δροσιστούν, 

ξαπλώνουνε  και  στη σκιά,   
για να ξεκουραστούν. 

 
Και όπως ήταν ξαπλωτοί, 

και κάνανε κουβέντα, 
λέγανε πόσο ανώφελα, 
είναι αυτά τα δέντρα. 

 
Τα δέντρα, σαν τον πλάτανο, 

που δεν κάνουν καρπό, 
δεν θα 'πρεπε να βρίσκονται, 

εδώ στον τόπο αυτό. 
 

Κι  ο πλάτανος, που άκουσε, 
τα λόγια τα πικρά, 

λέει κι αυτός: - Αλίμονο, 
 αχάριστοι, τα λόγια σας, μικρά!  

  
-Για  τη σκιά και τη δροσιά, 

 που νοιώθετε  σιμά μου, 
θα 'πρεπε να αισχύνεστε! 
Είναι  δώρα   δικά  μου. 
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78.    ΤΑ   ΔΥΟ   ΣΑΚΟΥΛΙΑ 
 

Όταν τον άνθρωπο έπλασε, 
ο θείος Προμηθέας,  

δύο σακούλια του 'δωσε, 
με ύφανση ερέας. 

 
Και του 'πε: πάντα θα φοράς, 

τα δυο αυτά σακούλια, 
το 'να μπροστά ολοφάνερα, 

το άλλο θα βλέπει ... "Πούλια". 
 

Σ' αυτό,  που κρέμεται μπροστά, 
άνετα θε να βλέπεις, 

των άλλων τα ελαττώματα, 
αυτά,  που δεν  αντέχεις. 

 
Στο πίσω σου  θα  βρίσκονται, 

τα χούγια τα δικά σου, 
αυτά που δεν θα βλέπεις συ, 

 τα ελαττώματά σου.   
............ 

Γι αυτό, όλοι οι άνθρωποι, 
  τα σφάλματα των άλλων, 
   τα μεγαλοποιούν πολύ, 
και λένε άλλα αντ' άλλων. 

 
Και τα δικά τους, πάντοτε, 

είναι αμελητέα, 
 για τούτο και όλα θεωρούν, 

πως είναι συγχωρητέα. 
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79.    Ο  ΒΟΣΚΟΣ  ΚΑΙ  Ο   ΛΥΚΟΣ  
ΠΟΥ  ΤΟΝ  ΕΤΡΕΦΕ  ΜΕ  ΤΑ   ΣΚΥΛΙΑ 

 
Κάποτε βρήκε ένας βοσκός, 

λυκόπουλο μονάχο, 
που ήταν νεογέννητο, 
κάτω από έναν βράχο. 

 
Το πήρε και τ' ανάθρεψε, 

μαζί με τα σκυλιά του. 
Και στο κοπάδι το έσερνε, 
  με όλα τα πρόβατά του. 

 
Κι αυτό, όταν μεγάλωσε, 

μαζί με τα σκυλιά 
τους λύκους εκυνήγαγε, 

να φεύγουν μακριά. 
 

Και σαν απομακρύνονταν, 
απ' το κοπάδι ο λύκος, 

και τα σκυλιά επέστρεφαν 
από το φόβο μήπως ... 

 
Άλλος λύκος και απ' αλλού, 

ζυγώσει το κοπάδι, 
και αφανίσει πρόβατα, 
και γίνει ένα ρημάδι. 

 
Τότε και το λυκόπουλο, 

έτρεχε με βιασύνη, 
κοντά στο λύκο κι έτρωγε,  

με πολλή  ευφροσύνη. 
 

Και μετά, πάλι γύριζε,   
ξανά μες στο κοπάδι, 

και δήθεν φύλαγε κι αυτό, 
σωστά πρωί  και  βράδυ. 

 
Αλλά, όταν σκοτείνιαζε, 

κρυφά απ' το βοσκό, 
σκότωνε ένα πρόβατο, 

 και το έτρωγε  ...  σκαστό. 
 

Τότε,  στο γεύμα του αυτό, 
είχε συνδαιτυμόνες.  

Τρώγανε  κι όλα  τα σκυλιά, 
στα δάση στους λειμώνες. 
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Όταν το πήρε είδηση, 
τι γίνεται ο βοσκός, 

κρέμασε το λυκόπουλο. 
Το σκότωσε κι αυτός.  

  
 
 
 
   

80.   Ο   ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ 
 

Ένας πολύ φιλάργυρος, 
όλα τα υπάρχοντά του, 

τα πούλησε και τα 'κανε, 
χρυσό, να 'χει κοντά του. 

 
Τα έκανε μπάλα χρυσού, 
και τα 'βαλε στον τοίχο. 

Τα 'κρυψε, για να μην βρεθούν, 
από κανέναν τύπο. 

 
Κλέφτη, κακούργο ή ληστή, 

που αν ήξερε που είναι, 
θα τα 'κλεβε και θα 'λεγε. 

Τώρα άφραγκος μείνε. 
 

 Εργάτης ήταν που πρόσεξε, 
την τρύπα, που είχε κάνει, 

και το χρυσάφι του σ' αυτήν, 
όλο το είχε βάνει. 

  
Κρυφά  την  τρύπα άνοιξε, 

και πήρε το χρυσάφι. 
Και τότε ο φιλάργυρος, 
Είδε, πως πάει   στράφι.  

 
Μοιρολογούσε και έκλαιγε, 

τραβούσε τα μαλλιά του, 
και καταριότανε αυτόν, 

που έκλεψε τα ... προικιά του. 
 

Τον είδε κάποιος, που έκλαιγε, 
και τον ψιλορωτάει. 

-Γιατί, τάχα,  ο σπαραγμός,  
και τα μαλλιά τραβάει; 
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Κι όταν πληροφορήθηκε, 
ποια ήταν η αλήθεια 

Του λέει, -βρε κακόμοιρε, 
γιατί χτυπάς τα στήθια;  

 
Αφού,  όλα τα χρήματα 

που μάζεψες  εσύ, 
δεν τα χρησιμοποίησες. 
Τα 'χες για απαντοχή. 

 
Τώρα,  αντί χρυσόμπαλα 

στη θέση του χρυσού, 
βάλε μία πέτρα στρόγγυλη, 

που έχεις, του αγρού. 
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81.    Η   ΧΕΛΩΝΑ   ΚΑΙ   Ο   ΛΑΓΟΣ  
 

Ένας λαγός κορόιδευε, 
κάποτε μια χελώνα, 

πολύ, να τρέξει, δεν μπορεί, 
και την καλεί σε αγώνα. 

 
Εσένα γοργοπόδαρε, 
εγώ,  θα σε νικήσω. 

Κι αν θέλεις, τώρα δα, εδώ 
Θα σου το αποδείξω. 

 
Βάζουμε και την αλεπού, 

μάρτυρα και κριτή, 
ν' ανακηρύξει δίκαια, 

αυτή τον νικητή. 
 

Δίνει το σύνθημα η αλεπού, 
ν' αρχίσει  ο αγώνας. 

Ξεκίνησαν και τρέχουνε  
κι οι δυο τους,  κατά μόνας. 

 
Τότε  βλέπει ο λαγός, 
η χελώνα που αργεί, 

κι αποφασίζει στη σκιά, 
να πάει, να κοιμηθεί. 

 
Ας πέσω να ξεκουραστώ, 

λιγάκι και την φτάνω, 
ώσπου να πάρει την στροφή, 

στο λόφο παραπάνω. 
 

Μα ο ύπνος ήτανε  βαρύς.  
  Πέρασε και η ώρα. 

Για να 'ρθει πρώτος στην κορφή, 
πρέπει να τρέξει τώρα. 

 
Έφτασε,  σαν τον άνεμο, 

στο τέρμα του αγώνα, 
μα βλέπει εκεί στην κορυφή, 

να κάθεται η χελώνα. 
 

Και τότε λέει η αλεπού: 
 Λαγέ, να μην επαίρεσαι. 

Μάθε πρώτα, πως να νικάς, 
και ύστερα, να χαίρεσαι. 
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   82 .  Ο  ΜΙΚΡΟΣ  ΚΛΕΦΤΗΣ  &   Η   ΜΗΤΕΡΑ   ΤΟΥ      
 

Ένα παιδάκι έκλεψε, 
του δασκάλου την πλάκα,  

και με χαρά την έφερε, 
στο σπίτι μες στη σάκα. 

 
Κι η μάνα του το παίνεψε. 

-Μπράβο του λέει παιδί μου. 
Έτσι να κάνεις πάντοτε, 

για να 'χεις την ευχή μου. 
 

Μια άλλη φορά έκλεψε, 
ρούχα απ' τη γειτονιά, 
του άρεσε και το 'κανε, 

κι αυτό πολύ συχνά. 
 

Κι όσο τα χρόνια πέρναγαν, 
έκλεβε πιο πολλά, 

μεγάλα αντικείμενα, 
κι από τα πιο καλά. 

 
Αλλά, μια μέρα   πιάστηκε, 
στα πράσα, επ' αυτοφώρω,  
και τον πηγαίνανε πολλοί, 

στον δήμιο, για τον ... φόρο. 
  

Τον πήγαιναν για κρέμασμα, 
κι η μάνα ακολουθούσε. 

-Πού σε πηγαίνουν γιόκα μου; 
Πικρά  μοιρολογούσε. 

 
-Έλα κοντά μανούλα μου, 

έλα  να με φιλήσεις, 
Τον τελευταίο ασπασμό, 

θέλω να μου χαρίσεις. 
 

Κι όταν αυτή πλησίασε, 
και πάει να τον φιλήσει, 

έσκυψε και της δάγκωσε, 
πολύ σκληρά τη  ... μύτη. 

 
Την έκοψε και φρούμαξε, 

σαν ζώο πονεμένο. 
-Συ φταις, που θα με δεις  

σε λίγο  κρεμασμένο. 
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Γιατί, δεν με τιμώρησες, 
στην πρώτη μου κλεψιά, 

κι αντί   μπράβο, δε μου  'δωσες, 
στο σβέρκο... καρπαζιά;  

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



378 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



379 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Η Θράκη μας δεν είχε πάντα τα σημερινά της όρια. Κατά την αρχαιότητα 

θεωρούσαν ως Θράκη τη χώρα που εκτείνονταν από το Δούναβη, τον Εύξεινο Πόντο, 
τα Δαρδανέλια  ως  τον Όλυμπο και την Πιερία. Γι αυτό και ο μεγάλος Θρακιώτης 
ποιητής και πανεπιστημιακός δάσκαλος Γ. Βιζυηνός, γράφει στο «Θρακών άσμα». 

Από τη Θράκη βρε παιδιά, 
από την Πιερία, 

εβγήκεν η Θρησκεία.... 
Αναδιφώντας την ιστορία του τόπου, της ευρύτερης Θράκης, για να βρω φωτεινά 

μυαλά, ανθρώπους ξεχωριστούς που σημάδεψαν με το έργο τους την ανθρωπότητα, 
βρήκα πολλούς και πράγματι μεγάλες προσωπικότητες που άφησαν ίχνη ανεξίτηλα 
στην ελληνική και όχι μόνο ιστορική πραγματικότητα.   Είναι πολλοί και φυσικά δεν 
ήταν δυνατόν να ασχοληθώ με όλους. Θα  χρειαζόταν χρόνος πολύς αλλά και χώρος 
πολύς, για να γραφούν για όλους όσα είχα κατά νου.  Επιθυμία μου ήταν και είναι να 
γράψω με ρίμα, ως ριμαδόρος που νομίζω πως είμαι, τις βιογραφίες τους. Βιογραφικά 
στοιχεία όλων, και βέβαια, υπάρχουν σε πεζά κείμενα πολλών ειδικών. Επειδή όμως 
έχω τη γνώμη, ότι ο στίχος είναι πιο προσιτός και περιεκτικός, για πολλούς, και ως εκ 
τούτου περισσότερο κατανοητός, για τούτο επιχειρείται το παρόν πόνημα. 

 Έπρεπε, να κάνω επιλογή. Και έκανα. Και έβαλα στο στόχαστρό μου εκείνους 
που κατά τη γνώμη μου αξίζει να γνωρίζει το έργο τους ο κάθε Θρακιώτης, και γιατί 
όχι και ο κάθε έλληνας πατριώτης. Να μάθουν όλοι οι σύγχρονοι Έλληνες, ότι στον 
τόπο αυτό, τη Θράκη,  έζησαν, μεγαλούργησαν και συνεισέφεραν στον ελληνισμό και  
πάρα πολλοί Θρακιώτες. Ας τους γνωρίσουμε λοιπόν και ας είμαστε ευγνώμονες 
όλοι.    

  
  Ας  μην αγνοούμε το έργο τους, όπως έκαναν «κάποιοι» για τον Ορφέα τον 

μεγάλο αυτόν Μύστη της αρχαιότητας, που «έκαψαν τα βιβλία του, ανέτρεψαν τους 
ναούς του, καταδίωξαν τους μαθητές του ... θέλησαν να εξαλείψουν τη μνήμη του και 
να καταστρέψουν τα τελευταία της ίχνη...  ώστε λίγους αιώνες μετά το θάνατό του, ένα 
μέρος της Ελλάδος αμφέβαλλε για την ύπαρξή του... Μάταια  ο Πυθαγόρας και ο 
Πλάτωνας μιλούσαν γι αυτόν σα να επρόκειτο περί θεανθρώπου!...»* 
Ας το επιχειρήσουμε, να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους. 

Α. Π. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* EDOUARD  SCHURE.  Οι Μεγάλοι Μύστςς  σελ. 224  
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1.  ΟΡΦΕΑΣ 

(Ο Μεγάλος Μύστης) 
 
 

 
 

Ο Ορφέας, ο  γιος του Οίαγρου,  
του βασιλιά της Θράκης 

και της Καλλιόπης της γλυκιάς  
της μούσας της αγάπης. 

 
Τριγύριζε  ολημερίς  

στου Έβρου τους λειμώνες     
με μουσική και με χορό, 

με κόρες  αμαζόνες. 
 

Η μουσική του   βάλσαμο 
για όλους τους ανθρώπους, 

κι έλεγαν, πως ζώα και φυτά 
 με αυτήν άλλαζαν ... τρόπους. 

 
Ήταν πρώτος κιθαρωδός 

και άριστος λυράρης, 
γνώσεις, που ο Απόλλων του 'δωσε 

κι όχι ο πολεμιστής, ο  Άρης. 
 

Η μουσική του μάγεψε 
  Περσεφόνη και Άδη, 

που την Ευρυδίκη*, επέτρεψαν, 
να φύγει απ' το σκοτάδι. 

  
Να επιστρέψει στη ζωή, 
να φύγει απ' τον Άδη, 

στον πάνω κόσμο να βρεθεί, 
μακριά απ' το σκοτάδι. 

 
Η μόνη προϋπόθεση, 
η Ευρυδίκη να σωθεί, 

ήταν, ο Ορφέας στη φυγή 
   να μη γυρίσει, να τη δει. 

*Σύζυγος του Ορφέα 
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Αλλά, αυτός δεν άντεξε, 

 γύρισε το κεφάλι, 
να δει, αν η γυναίκα του   

 ακολουθεί και πάλι. 
 

 Αυτή του η παρακοή 
του στοίχισε πολύ, 

αφού, η Ευρυδίκη του 
χάθηκε σαν πουλί. 

 
Χρόνους πολλούς ταξίδεψε 

σ' ανατολή και δύση. 
Μελέτησε μ' επιμονή  

Θεούς, ανθρώπους, φύση.  
  

Ήτανε μάντης, αοιδός, 
Βασιλιάς κι ιερέας 

και νομοθέτης  έγινε 
κάθε σοφής ιδέας. 

 
Έγραψε ύμνους στους Θεούς 

και τελετουργικά, 
εξαγνισμούς, τρόπους ζωής,  

και   ... μυστηριακά! 
 

Οι προτροπές του έγιναν 
κανόνας για πολλούς, 

και   είχαν «βίο ορφικό» 
με νόμους ηθικούς. 

 
Η ποίησή του ήτανε 

καθάρια, λογική, 
και όντως αποδείχτηκε 

 πιο ... θεολογική. 
 

Χορτοφαγία δίδασκε, 
αποφυγή κραιπάλης, 

 ερωτισμούς κι αρτύματα, 
κι αποφυγή της  ... ζάλης. 

 
Ο «Ορφισμός»  τρόπος ζωής 
και για πολλούς θρησκεία, 
ήτανε τα τραγούδια του, 
που υμνολογούν τα θεία. 
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Ο «Ορφισμός»  επέδρασε 
στην παλαιά κουλτούρα, 

στα της θρησκείας, της ζωής 
που 'χαν πολύ  ... θολούρα. 

 
Σαν Έλληνας πήγε κι αυτός  
με άλλους στην Κολχίδα, 

να φέρουν το «χρυσόμαλλο, 
το δέρας»   στην πατρίδα. 

 
Με τον Ορφέα αρωγό   
σύμφωνα με χρησμό 

   Θα 'παιρνε ο Ιάσονας 
το «Δέρας το χρυσό». 

 
Πράγματι   με τη λύρα του 

ο Ορφέας  βοηθούσε, 
και όλες τις κακοτοπιές 

ο Ιάσονας περνούσε. 
 

Στον τόπο του, όταν γύρισε, 
δίδαξε στους ανθρώπους 
αλήθειες υπερκόσμιες, 

υπέρτατες  με ... τρόπους. 
 

  Τον Κόσμο και,  πως πλάστηκε, 
σωστή,  κοσμογονία 

  και για την φύση των Θεών  
και την θεογονία. 

 
Στο Δία αυτό δεν άρεσε, 

τα θεία μυστικά 
να γίνουν κτήμα των θνητών 

με λόγια «ορφικά». 
 

Και τον κατακεραύνωσε 
--Θεέ μου τι φοβέρα!- 

ενώ έπαιζε τη λύρα του 
στον Έβρο κάποια μέρα. 

 
 Έτσι, τον ευεργέτη των θνητών 

τον  πάνσοφο Ορφέα   
ο Δίας τον τιμώρησε   
όπως τον Προμηθέα. 

 
Και όμως, μετά θάνατον 

Θεό τον είχαν κάνει , 
Έλληνες μα και Ιταλοί  
Ψηλά τον είχαν βάνει. 
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Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, 

ο Αλέξανδρος Σεβήρος, 
στ' ανάκτορά του πρόβαλε 

τρεις   προτομές. με ...κύρος. 
 

Του  Θεανθρώπου Ιησού, 
του  Απολλώνιου Τυανέα, 
και του Θρακιώτη αοιδού, 

του θρυλικού Ορφέα. 
 

Κι οι πάντες τον κατέταξαν 
στο πάνθεον των μεγάλων, 
των ποιητών, των αοιδών 
και όλων των Δασκάλων! 
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2.  ΖΑΛΜΟΞΙΣ 
( Ο σοφός ιερέας) 

 
 Κάποτε,  στα χρόνια τα παλιά, 

ο Ηρόδοτος μας λέει, 
στη Θράκη ζούσαν άνθρωποι 

γεροί και ρωμαλέοι. 
 

Ανάμεσα στους ξακουστούς  
και τους σοφούς Θρακιώτες, 

ήτανε και ο Ζάλμοξις, 
μορφή από τις ... πρώτες. 

 
 Αυτός, για  χρόνια έζησε 

κοντά στον Πυθαγόρα, 
τον μέγα Σάμιο σοφό, 

γνωστό σε όλη τη χώρα. 
 

Απ' το μεγάλο δάσκαλο 
πήρε γνώσεις πολλές, 

γνώσεις καλές και χρήσιμες, 
γνώσεις πολύ σοφές. 

 
Μας λέει   ο ιστορικός, 
ο Στράβων ο αρχαίος, 
πως ο Ζάλμοξις γύρισε  

στη χώρα του πιο ... ωραίος! 
 

Αφού, πήγε στην Αίγυπτο, 
μα και σε άλλες χώρες, 

γύρισε στην πατρίδα του 
με ιδέες ... ειρηνοφόρες. 

 
Κι ο θεϊκός ο Πλάτωνας 

  μας λέει στο «Χαρμίδη»* 
πως, ένας γιατρός του Ζάλμοξι 

γιατρεύει όλα τα είδη. 
 

Δίδαξε. λέει, μα και έπεισε 
Λαό και Βασιλέα, 

κι αυτοί τον ανακήρυξαν 
μεγάλο ιερέα. 

 
Ακόμη , λέει, πως η ψυχή 
μες στους αιώνες μένει, 

αθάνατη και θαλερή 
σ' αυτή την οικουμένη. 

 
 

* Διάλογος του Πλάτωνα 
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Για να πειστούνε άπαντες 

πως,  αυτή η θεωρία 
ισχύει κι είναι αληθινή, 
κρύφτηκε χρόνια τρία. 

 
Σε απρόσιτο μέρος έφτιαξε 

μυστικά μια κρυψώνα, 
κι εκεί κρυφά διέμενε 
και θέρος και χειμώνα. 

 
 Αφού,  απ' τον κόσμο χάθηκε 

και όλοι λυπηθήκανε, 
  πίστεψαν, πως απέθανε, 

γι αυτό και τον θρηνήσανε.  
 

Αλλά, την τέταρτη χρονιά 
στα γνώριμα τα μέρη 

τον ξαναείδαν άπαντες 
και του 'σφιξαν το χέρι. 

 
Και πίστεψαν, πως η ψυχή 

όντως ξαναγεννιέται, 
στον κόσμο μας ξανάρχεται 
δεν φεύγει, δεν ξεχνιέται! 

 
Κι άλλα πολλά πρωτόγνωρα 

δίδαξε στους Θρακιώτες. 
τη χώρα τους να αγαπούν, 

και να 'ναι πατριώτες. 
 

Τους έπεισε να ζουν μαζί 
μόνιμα σε ομάδες, 

 σε οικισμούς και σε χωριά  
και όχι σαν νομάδες. 

 
Για τούτο και του έδωσε 

το όνομα ο Στράβων, 
«ιδρυτή  πόλεων» καλών 
κι όχι άγριων νομάδων. 
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3.  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 

(Ο  ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΤΑ 'ΒΑΛΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ) 
  

Εδώ στη χώρα των   Θρακών 
στα μυθικά τα χρόνια 

οι ήρωες που μάχονταν 
σε μαρμαρένια αλώνια... 

 
Βασίλεψε ένας βασιλιάς, 
Λυκούργος τ' όνομά του, 

που τα 'βαλε, και με Θεούς,  
μα,  βρήκε το ... μπελά του. 

 
Βασίλευε ειρηνικά, 

χωρίς πολέμους - βία,   
και οι γείτονες και ο λαός 

  ζούσαν με ευτυχία. 
 

Ώσπου μια μέρα έφτασε  
στη γη την Ηδωνίδα*, 

τη χώρα, που οι Θράκες - Ηδωνοί 
είχανε για πατρίδα ... 

 
Ο Μέγας θεός Διόνυσος 

μαζί με τις Μαινάδες, 
και άλλαξαν τα έθιμα, 

κι άρχισαν οι ... καυγάδες. 
. 

Στο γλέντι το 'ριξε ο λαός 
και στην οινοποσία, 
και όλοι αποφεύγανε 
μόχθο  και εργασία. 

 
Ο Λυκούργος, πια δεν άντεχε 

η  χώρα του να σβήνει, 
αφού τίποτε  όρθιο 

σ' αυτή δεν είχε μείνει. 
 

Γι αυτό πάει στο Διόνυσο 
και με περίσσιο θάρρος, 

του λέει:  -Φύγε απ' τον τόπο πάραυτα! 
Να μη σε πάρει   ο χάρος. 

 
Εσύ και οι Μαινάδες σου 
κακό στη χώρα κάνουν, 
σε πειρασμούς αναίτια 
όλους μαζί μας βάνουν. 

 
* Η χώρα των αρχαίων Ηδωνών Θρακών 
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Με ύφος οργίλο ο βασιλιάς 

το Διόνυσο ... προγκάει. 
Του λέει με τις Μαινάδες του 

σ' άλλη χώρα να πάει. 
 

Ο Διόνυσος, πράγματι, έφυγε 
και πήγε σ' άλλη χώρα 

μα του Λυκούργου βγήκανε 
νέες συμφορές στη ... φόρα. 

 
Ο Δίας τον τιμώρησε 

για τη μεγάλη προσβολή, 
που 'κανε στο Διόνυσο  
  με τόση ... προβολή. 

 
Τον τύφλωσε και του 'φερε 

σύγχυση στο μυαλό του 
και δίχως να αντιληφθεί, 
 σκότωσε και το γιο του. 

 
Όμως, άλλος ιστορικός* 
λέει, πως τον Λυκούργο 
τον σκότωσε ο Διόνυσος 

με τρόπο  πιο ... πανούργο.  
 

Αφού τον επιτέθηκε 
και με πολύ στρατό 

τον έπιασε, και τον κρέμασε 
πάνω σ' έναν σταυρό! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. 
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4.  Ο ΜΑΡΩΝ 
(Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ) 

 
Υπάρχουν δύο εκδοχές 

για την καταγωγή, 
 του θρυλικού του Μάρωνα, 

της Μαρώνειας ιδρυτή. 
 

Η μια μας λέει, πως ήτανε 
γιος κάποιου Ευάνθη, 

ιερέως, στην αρχαία Ίσμαρο, 
κι όχι στην πόλη ... Ξάνθη. 

 
Και ότι, αυτός εδώρισε  
κρασί στον Οδυσσέα, 

δώδεκα μεγάλους αμφορείς, 
για όλη του την παρέα. 

 
Και πως,  με εκείνο το κρασί 

μέθυσε τον Πολύφημο, 
ο Οδυσσέας και τύφλωσε, 

τον κύκλωπα, τον περίφημο. 
 

 Η  δεύτερη παράδοση 
θέλει, να είναι ο Μάρων 

του Οινοπίωνα ο γιός 
στις νήσους των ... Μακάρων. 

 
Άλλοι, πάλι, πως του Διόνυσου 

λένε πως ήταν γιος, 
κι άλλοι του Βάκχου του Θεού, 

πως ήταν εγγονός. 
 

Ήταν φίλος του Όσιρι 
Θεού των Αιγυπτίων 

και χώρες επισκέφτηκε 
πολλές, εκτός ορίων. 

 
Στη Θράκη  ήρθε και έζησε 

μέχρι τα γηρατειά του, 
κι εκεί μια πόλη έκτισε,  
που φέρει το όνομά του. 

 
Και στους πολίτες δίδαξε 
του αμπελιού την τέχνη, 

κι ο οίνος πως μοσχοβολά 
κι πως ουδέποτε    ζέχνει.  
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5.  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

(  Ο  Μέγας Αβδηρίτης  )     
 
 

 
 

Ισάξιος  πολλών σοφών 
 ήτανε ο Δημόκριτος 

ο γιος του Ηγησίστρατου, 
 και των Αβδήρων πρόκριτος*. 

 
Είχε δασκάλους τους σοφούς 

Λεύκιππο,  Αναξαγόρα, 
κι άλλους πολλούς στην Αίγυπτο 

και στων Ινδών τη χώρα. 
 

Θεολογία έμαθε,  
μαζί κι αστρονομία. 

Σχεδόν παιδί, τα σπούδασε, 
και σε μικρή ηλικία. 

  
  Η  δίψα του για μάθηση, 
και για περίσσια γνώση, 

στην Αίγυπτο τον έστειλε 
εκεί να εμπεδώσει... 

 
Έψαχνε   γνώσεις  των σοφών 

για τη γεωμετρία 
και  για  Χαλδαίων μυστικά 

πήγε μέχρι  Περσία. 
 

Και με τους γυμνοσοφιστές 
στη μακρινή Ινδία, 

λένε συναναστράφηκε, 
να μάθει την παιδεία! 

 
Έμπλεος** σοφών γνώσεων  

γύρισε  στην Ελλάδα  
στο κλεινόν Άστυ, έφερε 
  νέας γνώσης, τη δάδα.  

 
.* διαλεκτός 

** Πλήρης                              
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Συνάντησε  πολλούς σοφούς, 

είδε και τον Σωκράτη 
Το «λάθε βιώσας» πίστευε, 
γι αυτό κι έκανε «κράτει». 

 
Στα Άβδηρα επέστρεψε, 

και παρά τις πιέσεις, 
ποτέ του δεν τις δέχτηκε  
όποιες δημόσιες θέσεις. 

 
Μόνη του ενασχόληση 
ήταν πάντα η μελέτη 

της ιστορίας, της φυσικής 
γνωστά κι άγνωστα έπη. 

 
Γι αυτό κι εκεί στα Άβδηρα,  

όλοι οι Αβδηρίτες,  
τον εκτιμούσανε βαθειά, 

οι  ελεύθεροι πολίτες. 
 

Κι όμως, ο φθόνος μερικών, 
για την τιμή αυτή, 

στο άλλο άκρο έφτασε. 
Και ζήτησε, να καταδικαστεί. 

 
Γιατί, τάχα σπατάλησε 

το βιος το πατρικό, 
που σύμφωνα με τα πάτρια,* 

δεν ήταν ηθικό.  
 

Και δεν μπορούσε πια να ζει  
και να ταφεί στην πόλη, 

αφού ήταν νόμος κι έπρεπε 
αυτόν να σέβονται όλοι. 

 
Και τότε ο Δημόκριτος  

μ'  επίγνωση και νου 
το « Μέγα Διάκοσμο»** διάβασε 

ενώπιον του λαού. 
 

Το έργο εκτιμήθηκε 
Κι αποφασίσανε όλοι 
Πως η τιμή του ήτανε 
μεγάλη για την πόλη. 

 
 

*όσοι σπαταλούσαν την πατρική περιουσία   δεν δικαιούνταν ταφή στα Άβδηρα 
**Φιλοσοφικό έργο του Δημόκριτου 
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Του 'δωσαν πολλά τάλαντα, 

χαλκό για ανδριάντες, 
και σεβασμό που στο εξής 

του οφείλανε οι πάντες. 
 

Γιατί ήταν πάντα γελαστός,  
τον είπαν «Γελασίνο» 

αφού οι λύπες κι οι χαρές 
το ίδιο ήταν για κείνον. 

 
Πέθανε πλήρης ημερών 
μετά τα «θεσμοφόρια» * 
και, λεν, έφυγε γελαστός 
και χωρίς ...  στενοχώρια!  

 
 
 

*Γιορταστικό τριήμερο στην αρχαία Αθήνα και στις αποικίες της. 
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6.  Ο ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 
( Ο ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΣ  ΣΟΦΙΣΤΗΣ ) 

 

 
 

Μέγας  Έλληνας σοφιστής 
ήταν ο Πρωταγόρας. 

της Θράκης γέννημα κι αυτός 
της των Ελλήνων, χώρας. 

 
Στα Άβδηρα γεννήθηκε 
και ήταν  ο αχθοφόρος, 

την «τύλην»*   επινόησε, 
κι ήταν ο πρωτοπόρος. 

 
Οι ιδέες του Ηράκλειτου 

και των «Ελεατών». 
πολύ τον επηρέασαν 
τα δόγματα αυτών. 

 
Πολλάκις επισκέφτηκε 

την όμορφη Αθήνα. 
Έγινε φίλος του Περικλή 
και την περνούσε φίνα. 

 
Κάποτε τον ρωτήσανε, 
αν οι Θεοί μάς άρχουν. 

Κι εκείνος τους απάντησε 
- Δεν ξέρω, αν υπάρχουν! 

 
Με εντολή του Περικλή 

Πήγε στην Ιταλία 
και στους Θουρίους** έθεσε 

νέα νομοθεσία. 
 

Ταξίδια έκανε πολλά. 
Γνώρισε πολλές πόλεις. 
Χρήμα και δόξα κέρδισε 

της κοινωνίας όλης. 
 

* αχθοφορική τύλη = χαμαλίκι 
** αχθοφορική τύλη = χαμαλίκι 
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Μας λέει, ο Πλάτων στον «Μένονα», 
δέκα ανδριαντοποιοί 

του Πρωταγόρα, δε φτάνουνε  
τα κέρδη όλοι μαζί. 

 
Συνέγραψε συγγράμματα 

τα «περί πολιτείας», 
«περί αρετών» κι άλλων πολλών 

«περί Φιλοτιμίας». 
 

Την τέχνη αυτή του σοφιστή 
την γνώριζε καλά, 

Και με επιχειρήματα 
μετέτρεπε τα απλά. 

 
Αλλά, «μέτρον   των πραγμάτων, 

Είναι  πάντα  ο άνθρωπος», 
δίδασκε ο Πρωταγόρας  

που ήταν σ' όλα ...  άτρωτος. 
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7.    Ι Π Π Α Ρ Χ Ι Α 
(Η  κυνική φιλόσοφος) 

 
 

 
 

Στα πολύ παλιά τα χρόνια, 
 του Μεγάλου Αλέξανδρου, 

εγεννήθηκε μια κόρη, 
στη Μαρώνεια του Ισμάρου. 

 
Κόρη πλούσιων, αρχόντων, 
ευγενών και δη προυχόντων, 
που ’ρθανε απ’  την Αθήνα 
για να την περνάνε   φίνα. 

 
Εμεγάλωνε  η κόρη 

και  φερνόταν σαν … αγόρι. 
Δεν ύφαινε στον αργαλειό, 

αλλά,  αγαπούσε το σχολειό. 
 

Της άρεσε η φιλοσοφία 
και αγαπούσε  και τα «θεία», 

μα με το δικό της τρόπο. 
Κυνικό και δίχως … κόπο. 

 
Ο  Μητροκλής* την έμπασε 

  στα της φιλοσοφίας 
Κι  αυτή το νήμα έπιασε 

της κυνικής σοφίας. 
 

Είχε ομορφιά και κάλλος, 
μα παρέμενε μεγάλος, 

ο έρωτας της για τον Κράτη, 
-να ‘ναι κόντρα στο Σωκράτη-. 

 
Και τον πήρε σύζυγό της. 

Να ‘χει κι αυτή το ζυγό της 
κόντρα στη βούληση γονέων, 

αρνούμενη, πολλές προτάσεις νέων. 
 

*Μητροκλής, αδελφός της Ιππαρχίας 
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Οι γεννήτορες κάναν  κράτει, 
 για να   πείσουνε τον Κράτη  
Ν’ αποτρέψουν το μοιραίο. 

 - Να  αποδιώξουν το Θηβαίο-! 
 

Να μην νυμφευτεί το γέρο 
-πού σε είδα, πού σε ξέρω- 
Και να πάρει άλλον,  νέο 
πλούσιο, ευγενή κι ωραίο. 

 
Πεπεισμένος και ο Κράτης, 

ο και μη αριστοκράτης, 
ξεγυμνώθηκε μπροστά της 

και της είπε: ιδού τι πράττεις! 
 

«-Παίρνεις γι άντρα τον καμπούρη, 
 το φτωχό κι  ασχημομούρη»; 
Μα,  η  Ιππαρχία είχε διαλέξει 

και δεν είπε ... άλλη λέξη. 
 

Τον Κράτη τον παντρεύτηκε, 
μα  δεν νοικοκυρεύτηκε. 
Αφού ζήσανε μια κυνική 
ζωή, σκυλίσια δηλαδή. 

 
Τα παιδιά της αντί κούνια 
κέλυφος χελώνας είχαν. 
Κρύο νερό και δίαιτα, 

πάντα, γι’ αυτήν προείχαν. 
 

Την καλούσαν σε συμπόσια 
-πήγαινε με τετρακόσια- 

Κι έκανε ανδρών κουβέντες 
με σοφούς   και μη,  λεβέντες. 

 
Είχε υψηλά ιδανικά 

Γι ανθρώπους και δικαιώματα 
Πίστευε σε ισότητα 

για   του Λαού  τα … «στρώματα». 
 

Ο Θεόδωρος, ο Άθεος, 
πήγε να την πειράξει, 

της φέρθηκε δε άσεμνα, 
μήπως και την τρομάξει. 

 
Προσπάθησε με αναίδεια 

τον κυνικό μανδύα  
της Ιππαρχίας ξαφνικά 
 να βγάλει.  Τι  αηδία! 
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Αγέρωχα και κυνικά 

χωρίς φόβο και πάθος, 
 αντέκρουσε η φιλόσοφος 
του Θόδωρου το λάθος. 

  
Λέγοντας: «Αν  έκανα εγώ, 

ό,τι  ο Θεόδωρος  κάνει,   
για μένα λάθος θα ‘τανε.  

Γι αυτόν   σωστό  … λιβάνι! 
 

Και τούτο ως φαίνεται επειδή, 
  δεν έμαθα να  υφαίνω, 

Αφού πήγαινα σε σχολειά. 
κι' ήθελα,    να  μαθαίνω! 

 
Αυτή ήταν η φιλόσοφος, 
η κόρη εκ Μαρωνείας, 

που πρέσβευε  και είχε αρχές 
με κυνικάς εννοίας.  

 
Ήτανε για τα χρόνια της   
πολύ μπροστά απ’ όλους, 

γυναίκα   με οράματα, 
και για …  τους νέους χρόνους. 
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8.  ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 
(Ο επαναστάτης) 

 

 
 

Ο Σπάρτακος, λένε πολλοί, 
 γιος ευγενή της Θράκης, 

στη Ρώμη σκλάβος βρέθηκε, 
 στο τέλος κάποιας μάχης. 

 
Σα δούλος επουλήθηκε. 

  έγινε  μονομάχος. 
  Ήταν  σκληρός, ανίκητος, 

πελώριος σα βράχος. 
 

Τη σκλαβιά δεν την άντεξε 
κι επαναστάτης γυρνά 

στις πλαγιές του Βεζούβιου 
και   στα γύρω βουνά. 

  
Πάμπολλες  μάχες  έδωσε 
ενάντια στους Ρωμαίους, 

σκλάβους συντρόφους έχοντας 
  και όμως πολύ γενναίους.   

 
Γλάβρος, Βαρίνιος, Λέντουλος* 

Πραίτωρες και πολλοί άλλοι, 
τον κυνηγούν και προσπαθούν, 

να τον συλλάβουν πάλι. 
 

Στα Απέννινα μάχες έδωσε 
με πολλές λεγεώνες, 

του Λογγίνου και του Μάντιου*, 
και τις νίκησε όλες. 

 
Με τους επαναστάτες του 

ο Σπάρτακος κινάει, 
στη Ρώμη την κοσμοκράτειρα  

ενάντια να πάει. 
 

* Ρωμαίοι αξιωματούχοι 
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Η Σύγκλητος μπρος στον κίνδυνο  

να πέσει η Αιώνια Πόλη, 
τον Κράσσο επιστράτευσε 
και την αφρόκρεμα όλη... 

 
Ο Λούκουλος, ο Πομπήιος 
κι ο στρατηγός ο Κράσσος, 

κυνήγησαν το Σπάρτακο 
με πιο περίσσιο θάρσος.* 

 
Στη Λουκανία έγινε  

η μάχη η φονική, 
που ήταν για το Σπάρτακο, 

μοιραία,  τελική. 
 

Οι αντάρτες  αποσκίρτησαν 
στη θέα  των Ρωμαίων, 

  και τότε βρήκε ο  θάνατος 
τον πρώτο των γενναίων. 

 
Σκοτώθηκε ο Σπάρτακος, 

ο ηρωικός Θρακιώτης 
 μα έδειξε πως ήτανε 
μεγάλος στρατιώτης! 

  
 

*θάρσος= αφοβία 
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9.  ΕΥΜΕΝΗΣ Ο ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ 

(Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ   ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) 
 
 

 
 

Στη  Θρακική χερσόνησο 
και στην πόλη Καρδία, 

ο Ευμένης πως γεννήθηκε, 
μας λέει η Ιστορία. 

 
φίλος του Μέγα  Αλέξανδρου 

ήτανε καρδιακός, 
Ικανότατος, πατριώτης, 

και γενναίος  στρατηγός. 
 

Ο πατέρας του Αλεξάνδρου 
ο Φίλιππος, ο Μακεδών, 
προσέλαβε τον Ευμένη  

έμπιστο, επί των «γραφών». 
 

Ο γιος του τον διόρισε  
στην  αρχιγραμματεία, 

των «βασιλείων εφημερίδων»  
που σύντασσε με σοφία.  

 
Στις μάχες  επολέμαγε 
με πείσμα και ανδρεία, 
γι αυτό του ανατέθηκε 
του ιππικού αρχηγία. 

 
 Όταν  στα Σούσα βρέθηκαν 

του 'δωσε χάρη ευνοίας  
την κόρη  Πέρση* ευγενούς 

ναι, της Βαβυλωνίας. 
 

*του Αριάβαζου, την  Άρτωνιν 
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Κι αυτός τιμώντας πάντοτε 
το μέγα στρατηλάτη, 

ποτέ του δεν του φέρθηκε 
 με δόλο ή  με απάτη.  

 
Όπως μας λέει  κι ο Πλούταρχος 

και η Ολυμπιάδα, 
η μάνα του Μέγα-Αλέξανδρου 

τον βόηθαγε αράδα. 
 

Τον όρισε επίτροπο 
του νόμιμου διαδόχου, 
της βασιλείας το καλό 
και το καλό του τόπου. 

 
Κι όμως, τον Ευμένη σκότωσε 

του θρόνου  ένας επίγονος, 
του Αλεξάνδρου  στρατηγός, 

σε μάχη.  Ο ... Αντίγονος! 
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10.  ΑΙΣΩΠΟΣ 
(Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΟΠΟΙΩΝ) 

 
 

 
 

Ο Αίσωπος γεννήθηκε 
από άσημους γονείς. 

Κι όμως ήταν διάσημος 
όσο άλλος κανείς. 

 
Στη Θράκη  μας γεννήθηκε, 

εκεί στη Μεσημβρία, 
ο Σουίδας μας το λέει αυτό, 

το γράφει κι η ιστορία. 
 

Δεν έγραψε συγγράμματα. 
Δεν είπε θεωρίες. 

Τα λόγια του ήταν απλά, 
ήταν μικρές ιστορίες 

 
Που,  όμως ήταν έξυπνες, 

πολύ διδακτικές, 
με πολλά παραδείγματα, 

και πολύ πρακτικές. 
 

Αλλά, σαρκάστηκε τους ιερείς 
του Απόλλωνα στους Δελφούς, 

γι'   αυτό τον καταδίκασαν 
  σε χρόνους χαλεπούς. 
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11.  ΕΚΑΤΑΙΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 

 
 

Στα παλιά χρόνια,  προ Χριστού, 
  στα  Άβδηρα της  Θράκης 

ο Εκαταίος  έζησε,  
όπως  και  ο   Σιτάλκης.* 

 
   Του Πύρρωνα**  ήταν μαθητής, 

  πολύ ζητητικός. 
πάντα την αλήθεια  έψαχνε  

  ήταν  ... απαιτητικός. 
 

Όταν  ο μέγα-Αλέξανδρος  
τους Πέρσες πολεμούσε, 
πήγε μαζί του   και αυτός. 
Και πάντα  τον ιστορούσε.  

 
  Έγραψε και   για τον Όμηρο, 

τα έπη τα μεγάλα, 
καθώς για τον Ησίοδο 

και πολλών  έργα άλλα.  
 

 Λένε,   τα  «περί   Αιγυπτίων» 
και πολλών  λαών αρχαίων, 
 όπως  «περί υπερβορείων» 
αλλά και  «περί  Ιουδαίων». 

 
Ήταν  μεγάλο πρότυπο,  

πολλών  ιστορικών, 
του Ιώσηπου, του Διόδωρου  
και άλλων  πιο ... ειδικών. 

 
Αυτός, πρώτος ξεχώρισε 

Θεών  κατηγορίες, 
για τους αρχέγονους θεούς, 

με πολλές θεωρίες. 
*Αρχαίος βασιλιάς της Θράκης 

**Πύρρωνας, φιλόσοφος σκεπτικιστής 
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Μιλούσε για επουράνιους 
κι αθάνατους Θεούς, 

αλλά και για επίγειους 
ξεχωριστούς θνητούς. 

 
Πίστευε, πως ο Όσιρις, 

και η Ίσιδα αντάμα, 
μαζί μ' άλλα πέντε στοιχειά 

κάνουν το μέγα θάμα! 
 

Και τα στοιχεία ήτανε 
  Το Πνεύμα, το Πυρ και η  Γη, 

καθώς το Ύδωρ κι ο Αήρ 
δημιουργούν ζωή! 

 
Πνεύμα, λέει ήταν ο Ζευς,  

ο Ήφαιστος το Πυρ,  
κι η Δήμητρα ήταν η γη 

το ύδωρ ως ωκεανός κι η Αθηνά αήρ 
 

Αυτοί ήταν οι αθάνατοι 
και επουράνιοι θεοί, 

κι οι θεοποιημένοι  βασιλείς 
που 'ταν όμως θνητοί. 
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12. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ. 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 

 

 
 

{ « Αρίσταρχος, Αλεξανδρεύς τη θέσει, 
τη δε φύσει Σαμόθραξ »* 

ο εργάτης της γραμματικής,  
της δε γνώσης ο  ... άρπαξ.  } 

 
Ποιος ήταν ο Αρίσταρχος 

και ποια είχε πατρίδα; 
Ποια ήταν η πατρώα γη. 

και ποια είχε κοιτίδα; 
 

Της  Σαμοθράκης το νησί, 
και κατά τον Σουίδα, 

ήταν ο τόπος γέννησης, 
του Αρίσταρχου η πατρίδα. 

 
Αλλά, πήγε στην Αίγυπτο, 
κοντά στον Πτολεμαίο.** 

  Κι εκεί στην Αλεξάνδρεια 
ρόλο έπαιξε... σπουδαίο 

 
Δίδαξε  ως παιδαγωγός 
στο γιο του Πτολεμαίου  

παιδεία, γνήσια ελληνική, 
την γνώση του ... ωραίου. 

 
 Τη γνώση που απόκτησε 

απ' τον Αριστοφάνη, 
τον επονομαζόμενο 

Βυζάντιο, αν σας ...κάνει.  
 

 Εκεί  στην Αλεξάνδρεια 
και στη βιβλιοθήκη, 

υπηρέτησε ως διευθυντής 
κι η δόξα του ανήκει... 

 
*Κατά τον Σουίδα. 

** Βασιλιάς της Αιγύπτου 
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Αφού ο ίδιος ίδρυσε 
Σχολή «Αρισταρχείων» 
για τη μελέτη ομηρικών 

κι άλλων πολλών αρχείων. 
 

Ήταν μέγας ερευνητής 
πολλών έργων αρχαίων, 

του Πίνδαρου, του Σοφοκλή 
κι άλλων τινών σπουδαίων. 

 
Και λένε, η μνήμη του   ήτανε 

πολύ παροιμιώδης 
αλλά είχε εμφάνιση 

που δεν ήταν ... πομπώδης! 
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13. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 
(Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ) 

 
 

 
Ο Θουκυδίδης  ήτανε 

του Όλορου ο γιος 
και της Ηγησιπόλης 
μοναδικός βλαστός. 

 
 Κατάγονταν από γενιά 
βασιλική, της Θράκης, 

γόνος πράγματι ευγενών. 
Κι 'τανε ολιγάρχης.  

 
Ο πατέρας του, ο Όλορος   

είχε χρυσωρυχεία* 
κι ανήκε ιδεολογικά 

   στη ντόπια ολιγαρχία. 
 

 Όταν  κάποτε βρέθηκε  
στο Δήμο Αλιμούντα** 

εκεί εγκαταστάθηκε, 
κι είχε δουλειές ... με φούντα!  

         
Σ' αυτόν, λεν, πως γεννήθηκε 

τον τόπο, ο Θουκυδίδης 
και σαν πολίτης Αθηνών 

  έγινε ευπατρίδης. 
 

Στα χρόνια ήταν του Περικλή 
και του σοφού Σωκράτη, 
του μέγιστου φιλόσοφου, 
και όχι ... φαυλοκράτη. 

 
Αλλά επηρεάστηκε  
απ' τον Αναξαγόρα, 

τον υλιστή φιλόσοφο, 
άντρα για άλλα ... «φόρα». 

 
* Στη Σκαπτή Ύλη του Παγγαίου. 

** Στη σημερινή 'Αλιμο 
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Κι όμως έγινε στρατηγός 
και στην Αμφίπολη πάει 
ενάντια στον Λάκωνα 

 Βρασίδα  να τον ... φάει! 
 

Αφού δεν τα κατάφερε 
την πόλη να γλιτώσει, 
μόνος του εξορίστηκε, 
τη φήμη του  να σώσει. 

 
Πήγε στην Ύλη τη Σκαπτή, 

εκεί στα κτήματά του, 
  την ιστορία του έγραψε, 
τα απομνημονεύματά του. 

 
Έγραψε για τον πόλεμο 

  Αθηνών  κατά Σπάρτης, 
ως  αγώνα επικράτησης 

και   όχι   «περί Πάτρης». 
 

Και λεν, πως τωόντι έγραψε 
πραγματική ιστορία, 

χωρίς μύθους κι υπερβολές 
κι επέμβαση απ' τα θεία! 

 
Κι έτσι αναγνωρίστηκε 

μέγας ιστορικός 
και το έργο του ήταν ο πόλεμος, 

ο πελοποννησιακός. 
 
 
 
 
 

 .  
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14.  Η   ΜΑΡΤΥΣ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
[ Η Αγία της  Θράκης ] 

 
Τα μαύρα χρόνια, τα πικρά,  

του δεύτερου αιώνα 
όλοι, οι πρώτοι Χριστιανοί, 

 δίναν σκληρό αγώνα. 
 

Αγώνα για την πίστη τους, 
 για τη χριστιανοσύνη 
με πείσμα απαράμιλλο 
 και με μεγαλοσύνη. 

 
Μια Τραϊανουπολίτισσα, 

 τότε, από τη Θράκη, 
αρνείται το προσκύνημα 
 στα είδωλα, στη φενάκη. 

 
Είναι η κόρη η σεμνή, 
 η Μάρτυς Γλυκερία, 

που ρίχνεται στις φυλακές 
 και στ' άγρια θηρία. 

 
Αλί! ο Ρωμαίος έπαρχος,  

ο ειδεχθής Σαβίνος 
αρχίζει τα μαρτύρια, 

Της φέρεται σαν  κτήνος. 
 

Εκεί στο δεσμωτήριο, 
 τόπο του μαρτυρίου, 

τροφή συχνά Της έφερνε 
 ο άγγελος Κυρίου. 

 
Οι διώκτες Της σκεφθήκανε 

  σε πύρινο καμίνι 
να ρίξουν Τη δεσμώτιδα. 

Θεέ μου , τι οδύνη! 
 

Δροσιά τις φλόγες έσβησε. 
Δεν κάηκε η Αγία. 

Να μαρτυρήσει, ήταν γραφτό 
 στα άγρια θηρία. 

 
Εκεί, σβήνει το πνεύμα της.  

Το σώμα κρεουργείται 
κι όμως και τούτη τη στιγμή, 

την πίστη δεν αρνείται! 
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15.  ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ 

(Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ) 
 

 
 

Ο στρατηγός Βελισάριος 
 της Θράκης είναι γιος, 
 μας λέει ο Προκόπιος,* 

τρανός  ιστορικός. 
 

Πατρίδα του το Ορμένιο, 
εκεί στο βόρειο Έβρο. 

   Ήτανε   ήρωας, στρατηγός,  
κι είχε μεγάλο έργο. 

 
Άρχισε την καριέρα του, 

πιστός του Ιουστίνου 
φρουρός, και «βουκελάριος»** 

και αυλικός εκείνου. 
 

Με τα ίδια καθήκοντα, 
τον Ιουστινιανό, 

βρέθηκε να υπηρετεί, 
πιστά ένα πρωινό. 

 
Για τις υπηρεσίες του, 

στη Μεσοποταμία, 
Δούκα τον διορίσανε, 
για ... υστεροφημία. 

 
Κι ο ίδιος αναδείχτηκε 
μεγάλος στρατηλάτης 

στους πολέμους κατά των Περσών, 
της Πόλης στυλοβάτης. 

 
Κι όταν στην Πόλη, η ιστορική, 

ξέσπασε, «στάση του νίκα», 
του Βελισάριου η συμβολή 

απέτρεψε την ... ήττα! 
 

* Ιστορικός της βασιλείας του Ιουστινιανού. 
** Δορυφόρος στην προσωπική φρουρά. 
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Οι Βάνδαλοι του Γελίμερου, 
σαν μια ξαφνική μπόρα, 

τον αυτοκράτορα απειλούν, 
μαζί κι όλη τη χώρα. 

 
Τότε ο Βελισάριος 

στη μάχη του Δεκίμου*      
τους Βάνδαλους  απώθησε 

στα σύνορα  εκείνου. 
 

Νέοι εχθροί οι Βούλγαροι 
Οι Σλάβοι, οι Κουτιγούροι**,    

την Πόλη πολιόρκησαν, 
την ήθελαν για ... γούρι! 

 
Και πάλι ο Θρακιώτης στρατηγός, 

με τόλμη και ανδρεία, 
όλους τους κατατρόπωσε. 

Τους έδιωξε με βία! 
 
 

 
* Πόλη των Βανδάλων 

**Σλαβική  ή βουλγαρική φυλή 
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16.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΤΑΤΖΗΣ  
(Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ). 

 

 
 

 Ποιος Έλληνας, ποιος χριστιανός 
στο άκουσμα και μόνον, 

δεν νοιώθει σκίρτημα καρδιάς 
στο διάβα των αιώνων!!... 

 
Πως, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς 

την ώρα του προσμένει, 
να διώξει τον Αγαρηνό  

απ΄ την Πόλη μας, όπου μένει! 
 

 Να μπει μες στην Άγια-Σοφιά. 
Να ξαναλειτουργήσει. 

Στη  θρυλική την εκκλησιά 
τον Ύψιστο να υμνήσει; 

 
Να γίνει αλήθεια τ' όνειρο, 
Όχι αργά  μα, όπου να 'ναι 

Κι όχι με χρόνια με καιρούς ... 
Δική μας  τώρα  να 'ναι! 

 
Και,  ποιος είναι ο βασιλιάς 

αυτός, που θα ξυπνήσει 
απ' τον αιώνιο ύπνο του, 
και θα μεγαλουργήσει; 

 
Ο Ιωάννης ο Βατάτζης.  
λέει ο θρύλος ο παλιός, 

απ' τον ύπνο που κοιμάται, 
θε, να σηκωθεί ορθός. 

 
Και την Πόλη θε να δώσει 
στον ελληνισμό και πάλι, 

και με δόξα να γυρίσει 
στης Ελλάδας την αγκάλη. 
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Είναι ο βασιλιάς εκείνος, 
που γεννήθηκε στη Θράκη* 

που τίμησε το γένος μας 
με δόξα και μεράκι. 

 
Ήταν, λέει η ιστορία, 
γόνος στρατιωτικών, 

που έγινε αυτοκράτορας, 
στη Νίκαια των Βιθυνών.  

 
Άνδρας πολύ δραστήριος 

και νουνεχής συνάμα 
το κράτος διπλασίασε 
κι έτσι έγινε  το θάμα. 

 
Δυνάμωσε  τη χώρα του 

και οι διάδοχοί του 
πήραν την Πόλη μας ξανά. 
Κι αυτό ήταν η ευχή του. 

 
 
 

*το 1193 στο Διδυμότειχο 
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17.  ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ* 

Ο οικουμενικός Πατριάρχης 
 

 
Η  Πόλη όταν έπεσε 

στα χέρια των  εχθρών 
των άπιστων Αγαρηνών,  
αλί,  των ...Οθωμανών. 

 
Κρυφή  ελπίδα ήτανε 

σε όλους τους ραγιάδες, 
να 'χουν ψηλά την κεφαλή, 

και  δίχως τεμενάδες 
 

  Ο  Πατριάρχης ο σεπτός, 
  ο άρχων της εκκλησίας, 

  ήταν πια  για τους Έλληνες 
δώρο τρανής αξίας. 

 
Και ήταν θέλημα θεού,  

να γίνει πατριάρχης, 
ο Γεννάδιος Σχολάριος 

αλλά,  όχι   σαν ...τοπάρχης. 
 

  Ήταν   σοφός νομομαθής, 
ρήτορας  και φιλόσοφος, 

 θεολόγος  διαπρεπής,  
αγνός Έλληνας ,  θυμόσοφος. 

 
Δεν ήθελε την ένωση, 
με παπική εκκλησία. 

Ήταν γι αυτόν ουτοπική. 
Ήταν υποκρισία. 

 
Αφού,  ο πάπας ήθελε, 
να  'ναι  η Ορθοδοξία 

στην  πλήρη του υποταγή.  
  χωρίς καμιά ...αξία. 

..       *Κατά κόσμον,  Γεώργιος Κουρτέσης. 
(Συνωνυμία: το επίθετο Κουρτέσης είχε και η γιαγιά του γράφοντος) 
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Μα,  έγινε  ο Γεννάδιος 
   η ελπίδα του ραγιά, 

που κράτησε μες στην καρδιά 
ακοίμητη φωτά.  

 
Τη φλόγα του Ελληνισμού 

για μια νέα πορεία, 
Που, «πάλι με χρόνια με καιρούς», 

θα έγραφε ιστορία. 
 

Αυτός, έστησε τείχος κραταιό 
Ρωμιούς να προστατεύει 
και ο δεινός κατακτητής   

ψυχή μην κυριεύει. 
 

Στα χρόνια του, φάρος τηλαυγής, 
ήταν η Σχολή του Γένους, 

Εστία όντως εθνική 
για όλους τους σκλαβωμένους. 

 
Άφησε, έργο συγγραφικό...  

έργο φιλοσοφίας, 
Δογματικής, Ποιμαντικής 

μα και Θεολογίας. 
 

Υπέργηρος μα νουνεχής 
του θρόνου παραιτήθη. 
Σε μοναστήρι* μόνασε, 

όπου  και εκοιμήθη 
 

*Ι.Μ. Προδρόμου, στις Σέρρες. 
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18.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ* 
Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

 

  
Ένας μεγάλος δάσκαλος 
του γένους, της πατρίδας, 

που έσπειρε στους Έλληνες 
το σπόρο της ελπίδας... 

   
 Άναψε μες στα στήθη τους  

της λευτεριάς τη δάδα   
κι ανύψωσε το ηθικό, 

για μια καινούργια Ελλάδα... 
   

Ήτανε ο Γεννάδιος,  
γέννημα,  θρέμμα  Θράκης,** 
που πίστεψε, πως η λευτεριά 
δεν είναι δώρο... φενάκης. 

 
Η λύτρωση απ' τη σκλαβιά 

θέλει αίμα,  θυσίες,    
   αγώνες μύριους απαιτεί, 

κι ηρώων παρουσίες! 
 

Και τούτο δεν το δίδαξε 
μονάχα στα σχολειά, 

με το Φαβιέρο*** πολεμά  
στις Εύβοιας τα βουνά. 

 
Κι όταν  η επανάσταση 

 κινδύνεψε πολύ, 
να πέσει ξανά στη σκλαβιά, 

και πάλι η φυλή... 
 

  *Έλκει την καταγωγή από τον Γεννάδιο Σχολάριο 
** Από τη Σηλυβρία της Αν. Θράκης. 

*** Γάλλος φιλέλληνας 
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Στην εκκλησία του Αναπλιού  
εμψύχωσε το πλήθος, 

με λόγους πατριωτικούς, 
αγνούς μα και με ήθος. 

 
Κι εκεί, αυτός κατέβαλε 
πρώτος τον οβολό του. 

Για  την πατρίδα δώρισε 
κι αυτόν τον εαυτόν του. 

 
«Τέσσερα χρόνια δωρεάν, 

θα δίδασκε παιδιά 
αν,  στον αγώνα δίνονταν, 

   τα  δίδακτρα αυτά». 
   

Πάντα,  ο Γέρος του Μοριά* 
τον έλεγε «πατέρα», 

για τις σοφές του συμβουλές 
και τον καλό του... «αέρα». 

 
Κι αυτός ποτέ δεν θέλησε 

οφίκια και  γαλόνια. 
Μον' στα σχολειά επιθύμησε 

τη διδαχή για χρόνια. 
 

Αλλά, η Πατρίδα  τον τιμά 
και του αναγνωρίζει, 

για τους αγώνες που έκαμε. 
Και τούτο, το αξίζει. 

 
Γι αυτόν ο Σούτσος** έγραψε 

με σκέψη περισσή. 
Κι αυτά είναι τα λόγια του  
 Θα  συμφωνείς κι ...  εσύ! 

 
«Θα πρέπει περί   Γενναδίου,  

 να ομιλούμε ασκεπείς, 
εις ον,  ο νους, η γλώσσα κι η καρδία, 

ήτανε  πάντα η Πατρίς» 
 

 
* Θ. Κολοκοτρώνης.   

**Παν. Σούτσος, ποιητής 
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19.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (Σ) 
(Ο  μαθηματικός) 

 
 

 
 

Ο μέγας μαθηματικός 
και δάσκαλος μεγάλος 

που  δόξασε τον τόπο μας, 
όσο κανένας άλλος... 

 
Ήταν ο Καραθεοδωρή 

Έλληνας απ'  τη  Θράκη 
με  άπειρη ευρυμάθεια, 
και με τρανό μεράκι. 

 
Γόνος καλής οικογένειας, 
σοφών και σπουδαγμένων, 
επιστημόνων, διπλωματών, 
ανθρώπων εμπνευσμένων. 

 
Πολιτικός μηχανικός 

σπούδασε στις Βρυξέλλες 
στο  Ασουάν  εργάστηκε. 
μα,  όχι στις ... Σεϋχέλλες. 

 
Μελέτησε του Χέοπα 
 τη νεκρο- πυραμίδα  

κι  έκτοτε ρότα άλλαξε, 
άλλαξε και σελίδα. 

 
Θέλγεται απ' τα  μαθηματικά. 

Με   δάσκαλους μεγάλους, 
τους Ντέιβιντ Χίλμπερτ, Φέλιξ Κλάιν, 

διαλέγεται,  και ... μ' άλλους. 
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Γνωρίζεται  με τον Μαξ Πλανκ 
τον Άλμπερτ Αϊνστάιν 

στο Γκέτινγκεν τον προσκαλούν, 
μ' αυτός τους λέει «Νάιν»*. 

 
Σαν Έλληνας φιλόπατρις  

έρχεται στην Ελλάδα 
στην Ιωνία προσπαθεί 
να ανάψει νέα δάδα.        

 
Να οργανώσει του ζητούν 

νέο  πανεπιστήμιο 
στη Σμύρνη την Ιωνική, 
το ελληνικό προπύργιο. 

 
Μα   ήρθαν χρόνοι δύσκολοι,   

χάθηκε η Ιωνία 
τώρα πια ο Καραθοδωρή 

δεν μένει στη γωνία. 
 

Έρχεται    στο Μετσόβιο, 
-Εθνικό  Πολυτεχνείο-,  

ως πρύτανης, κι  εργάζεται 
με ζέση και με μπρίο.    

 
Μα το ανήσυχο μυαλό, 
που ψάχνει νέες λύσεις, 
τον οδηγούν απρόσμενα  

σε νέες κατακτήσεις. 
 

Στην ξένη γη βρίσκει στοργή, 
βρίσκει και τις ανέσεις 

    εκεί που του προσφέρονται 
  σπουδαίες, νέες  θέσεις. 

 
 Κι αυτός, πιστός στο πνεύμα του 

πιστός και στις αρχές του, 
λύνει προβλήματα χρόνια, 

με θεωρίες δικές του. 
 

Λογισμικό μεταβολών, 
Μιγαδικές συναρτήσεις, 

Διάρθρωση θερμοδυναμικής... 
Δικές του επινοήσεις. 

 
* «Νάιν»= γερμανικό  όχι 
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Και  το αποκορύφωμα 
είναι  η θεωρία, 

αυτή της σχετικότητας, 
που 'χει τεράστια αξία. 

 
Δική του ήταν  συμβολή. 
Δικές του κι οι εξηγήσεις 
στον Αϊνστάιν που έδωσε 

Και βρήκε αυτός τις λύσεις. 
 

Τον άξιο επιστήμονα 
Τον μέγα αυτόν Θρακιώτη, 

αξίζει να τιμήσουμε, 
σαν Έλληνα  πατριώτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



424 
 

 
 

20.  ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο  ΑΓΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 

 
Ο Κάρπος Παπαδόπουλος 

γεννήθηκε στην Αίνο, 
όπως λεν  οι Βιζβίζηδες. 

Αλλά, μόνο σ' αυτούς  δε μένω... 
  

Άλλοι, λένε,  πως ήτανε 
Αδριανουπολίτης. 

Και τι μ' αυτό;   Δεν ήτανε 
της Θράκης μας πολίτης; 

 
Σπούδασε, μα έγινε έμπορος 

εκεί στην Οδησσό, 
όπου πλούτη  απόχτησε, 

και χρήμα περισσό. 
 

Αλλ' όταν κίνησε η Πατρίς 
αγώνα για τη λευτεριά, 

εκποίησε τα πλούτη του, 
μ' όλη του την καρδιά. 

 
Μονάχος του αγόρασε  

πυρίτιδα και όπλα  
και σώμα στρατιωτικό 

έφτιαξε δίχως ... κόλπα. 
 

Και,  στου Ανδρούτσου το στρατό 
   εντάχθηκε ευθύς. 

Με  πάθος επολέμαγε 
κι ήταν πανευτυχής. 

 
Όταν δημιουργήθηκε 
ο ελληνικός στρατός, 

από τους πρώτους έσπευσε, 
κι έγινε λοχαγός. 

 
Σε πολλές μάχες ήτανε 

παρών και ενεργός 
τους άπιστους κυνήγησε 

σα να 'ταν  κυνηγός! 
 

Στους Μύλους οι αιγύπτιοι, 
εκεί στην Αργολίδα, 

έστησαν μπλόκο δυνατό, 
να σβήσουν την ελπίδα. 
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Ήθελαν η Πατρίδα μας, 
να μείνει πάντα σκλάβα, 
και να μην ελευθερωθεί 

ποτέ της η Ελλάδα. 
   

Υψηλάντης, Μακρυγιάννης,   
μαζί κι ο Μαυρομιχάλης 

στήνουν τάπιες και προσμένουν 
επιθέσεις μέχρι ... πάλης!   

 
Ώσπου, σαν από μηχανής θεός, 

ο γενναίος Κάρπος φτάνει, 
κι αμέσως τους αιγύπτιους 

στο κυνήγι τους βάνει. 
 

Γι αυτή του την  ενέργεια 
του 'δωσαν «εύφημη μνεία», 

   ο  Υψηλάντης,  ο Μαυρομιχάλης, 
κι όλα τα επιτελεία. 

 
Με τον Κάρολο Φαβιέρο, 
το γάλλο συνταγματάρχη, 

πήγανε στην Κάρυστο 
 να δουν κι εκεί ποιος θα ... άρχει. 

 
 Πήγαν τους εχθρούς να διώξουν, 

απ' τον τόπο μας για πάντα. 
Κι οι γενναίοι μας του Κάρπου 
  τους βάλανε  στην ... μπάντα. 

 
Έγινε μάχη φονική 
κι όλα τα παλικάρια 

του Κάρπου Παπαδόπουλου 
μάχονταν σα λιοντάρια. 

 
Την Κάρυστο λευτέρωσαν  
ο Κάρολος κι ο Κάρπος, 

που ήτανε στων Οθωμανών 
τα μάτια σκληρό κάρφος.  

 
Τον είδανε πολεμιστή 

πόλεις , χωριά και λόγγοι, 
μα έστησε νοικοκυριό 
ψηλά στο Μεσολόγγι.  

 
Εκεί εγκαταστάθηκε 

μέχρι τα γηρατειά του, 
κι εκεί τα απομνημονεύματα 

έγραψε τα δικά του. 
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21. ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ 
( Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΝΊΚΗΣ) 

 

 
 
 

Αηδόνι καλλικέλαδο, 
της Θράκης μας καμάρι, 
γέννημα της Καλλίπολης 

και ήλιος και φεγγάρι.  
  

Είναι η Σοφία μας! 
Είναι η Σοφία Βέμπο, 

που 'χε γλυκόλαλη λαλιά 
κι ωραίο πολύ τέμπο. 

 
 

Και όπως ήταν φυσικό, 
δυο αγάπες την κερδίζουν. 
Τραγούδι κι υποκριτική, 
αυτά την κουλαντρίζουν. 

 
 

 Μα,  το τραγούδι έμελλε, 
δόξα να της χαρίσει. 

Της «Νίκης Τραγουδίστρια», 
η Ελλάς να τη βαφτίσει. 

 
 

Κι αυτό, γιατί στον πόλεμο, 
στα χρόνια του σαράντα 

έστειλαν τα τραγούδια της  
τους Ιταλούς στην ... μπάντα. 
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22. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ 
( Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ  ΣΥΝΘΕΤΗΣ) 

 

 
Ήταν  τότε που άρχισε 

στη Θράκη μας ν΄ ανθίζει, 
  και πάλι* ο ελληνισμός  
 στον τόπο όταν  γυρίζει. 

 
 

Τύχη αγαθή κι απρόσμενη 
 γεννιέται εκεί στην Ξάνθη   

ένα παιδί με όνειρα 
και, μια καρδιά ... ευφράνθη. 

 
 

Είναι ο Μάνος, είναι ο γιος 
του Γιώργου Χατζηδάκι, 
που έμελλε να δοξαστεί 
στο όνομά του η Θράκη. 

 
 

Κι αυτό γιατί από μικρός 
ο Μάνος έχει δείξει, 

πως στο βιολί, στη μουσική 
εκεί, θα   καταπλήξει. 

 
 

Μα, έρχονται χρόνια δύσκολα, 
και πάλι στην Ελλάδα. 

Οι έλληνες ζούνε στη σκλαβιά*  
στη φτώχια, στη γανάδα. 

 
 

 Ο  Μάνος, εργάτης λιμανιού, 
και χωρίς τον πατέρα, 

κάνει δουλειές του ποδαριού, 
για να τα βγάλει πέρα. 

 
*μετά τη μικρασιατική καταστροφή. 

* τη γερμανο-ιταλο-βουλγαρική κατοχή 
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Αλλά, δεν ξεχνά την αγάπη του , 
για μουσική και νότες, 
κι ανώτερα θεωρητικά, 
και χτυπά νέες πόρτες. 

 
 

Γνωρίζει διανοούμενους 
καλλιτέχνες μεγάλους 
Σεφέρη και Σικελιανό, 

Τσαρούχη, Ελύτη κι άλλους. 
 
 

Και τότε πρώτος μελετά, 
και με χαρά του βλέπει, 
πως είναι το ρεμπέτικο 

τραγούδι που ... του πρέπει. 
 
 

Γράφει όμως και μουσική 
  για το αρχαίο δράμα, 
για τραγωδίες ηρωικές, 

που φέρνουν πολύ κλάμα. 
 
 

Κοντολογίς ο Μάνος μας 
ήταν πολύ σπουδαίος, 

έγραψε και βραβεύτηκε 
ως Έλληνας  ... ωραίος! 
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23. Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
( ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ) 

 
 

 
 

 Ο Αναστάσιος Κεφαλάς 
από τη Σηλυβρία*, 

από γενιά αρχοντική, 
με κλίση προς  τα   θεία... 

 
Είχε έφεση στα γράμματα, 

 στα ιερατικά, 
γι αυτό στην Πόλη βρέθηκε, 

και σπούδασε σε αυτά. 
 

Νεότατος, ως δάσκαλος, 
πάει  κι  υπηρετεί, 

στη Χίο, και ως  Μοναχός,  
θα χειροτονηθεί. 

 
Με το όνομα Νεκτάριος 

γοργά θα ανελιχθεί, 
κι Επίσκοπος Πεντάπολης, 

στη Λιβύη θα βρεθεί. 
 

Το έργο του θεάρεστο, 
κι όμως πολλοί φθονούν, 

τον υποβλέπουν δόλια 
και τον συκοφαντούν**. 

 
Οι συκοφάντες κέρδισαν, 

αλλά προσωρινά. 
Ο θεοσεβής Νεκτάριος 
νέους άθλους αρχινά. 

 
* Πόλη της Αν. Θράκης 

** Ότι δήθεν μεθόδευε ανατροπή του Πατριάρχη 
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Αφού  αποκαταστάθηκε, 
και έπεσε η πλεκτάνη, 

που του 'στησαν στην Αίγυπτο, 
και η αλήθεια εφάνη... 

 
Γίνεται ιεροκήρυκας,  

απλός, σε τρεις νομούς, 
στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα 
και στη Φωκίδα. - Ακούς! 

 
Και στη Ριζάρειο Σχολή, 

την εκκλησιαστική 
Διευθυντής της έγινε 

με δράση εκπληκτική.  
 

Όμως ποτέ δεν ξέχασε 
την κλίση, που 'χε πάντα, 

για τη μοναχική ζωή 
και δεν μένει  στην ... μπάντα. 

 
Ψάχνει, να βρει στην Αίγινα, 

«μοναχικό»  ξενώνα, 
κι όπως ο ίδιος έλεγε, 

Εκκλησιαστικό Παρθενώνα. 
 

Εκεί βρίσκει μία παλιά 
Μονή,  κι ανακαινίζει, 

και η πληθώρα μοναχών 
στη νέα Μονή  σφύζει. 

 
Έργο παράγει, υλικό, 

και σ' όλους πάντα λέει. 
πως, οι δουλειές δεν είν' ντροπή, 

μα θεϊκά  ... ελέη.  
 

Την αγάπη του στον άνθρωπο 
με χίλιους τρόπους δείχνει, 
κι είναι ολοφάνερη,  τρανή. 

Δεν είναι μόνο ίχνη. 
 

Με όπλο του την προσευχή 
λυτρώνει, θεραπεύει 

και   για τον κάθε  άρρωστο 
τη λύτρωση γυρεύει. 

 
Η φήμη του έφτασε παντού. 

Κλήρος κι Ιεραρχία 
με  φθόνο αντιδρούν ξανά 

για όποια επιτυχία! 
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Στην Αίγινα και εν ζωή 
τα πρώτα θαύματά του, 
το δαίμονα που έδιωξε 

σ' ένα απ' τα θύματά του. 
 

Στην Αίγινα η βροχόπτωση, 
μετά από τριετία, 

 που ήρθε με την προσευχή 
του Άγιου κι ικεσία. 

 
Όταν ήρθε το πλήρωμα 
του χρόνου κι εκοιμήθη, 

το σκήνωμά του επί μακρόν* 
διόλου δεν διελύθη.  

 
Άφησε και συγγραφικό, 

 έργο πολύ μεγάλο, 
διδακτικό, δογματικό, 

ποιητικό και άλλο. 
 

Έγραψε για την Παναγιά** 
πέντε χιλιάδες στίχους, 
ύμνο στην Θεοτόκο μας 

και με θεσπέσιους ήχους. 
 

Κι ήρθε η αναγνώριση 
μετά σαράντα χρόνια***, 

ανακηρύχτηκε άγιος 
να τον τιμούν αιώνια. 

 
* 30 χρόνια 

** Το θεοτοκάριο. 
*** από το θάνατό του 
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24. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ. 
(ΚΑΤΑ ΚΟΣΜΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) 

 
 

 
 

Στη   Γρατιανούπολη,   
 πολίχνη, στην Κομοτηνή, 
που τα παιδιά της σήμερα    

τη λένε Γρατινή... 
 

Όταν  ακόμα βρίσκονταν 
σε ξένη κατοχή... 

γεννήθηκε ο Χρύσανθος 
άνθρωπος με αντοχή. 

 
Στη Χάλκη σπούδασε ενωρίς  

όπως και πολλοί άλλοι, 
αλλά κείρεται  μοναχός 

για  «άγια» βιοπάλη. 
 

Στην Τραπεζούντα στάλθηκε 
 ως ιεροκήρυκας, ως διάκος, 
παράλληλα ως καθηγητής, 

κι εργάζεται με πάθος. 
 

Αλλά, δεν αρκείται σ' αυτά 
και πάει στην Ευρώπη. 

Πάει για ανώτερες σπουδές 
με ευκαιρία ...πρώτη. 

 
 Τελειώνοντας ανέλαβε 

την αρχισυνταξία 
της «εκκλησιαστικής αλήθειας»*, 

μες στα πατριαρχεία. 
 
 

* Επίσημο όργανο του πατριαρχείου 
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Μα όταν οι Τραπεζούντιοι 
 μείναν' χωρίς δεσπότη 

απαίτησαν ο Χρύσανθος 
να 'χει μια θέση ...πρώτη. 

 
Με τον Αρμένιο Χατισιάν 

και σε συνεργασία, 
άοκνος  εκεί εργάζεται 

για «Ελληνική Πολιτεία»*  
 

Μα οι Τούρκοι, που καραδοκούν 
στα δικαστήρια πάνε, 

και τον καταδικάζουνε. 
Θέλουνε να τον ... φάνε. 

 
Ο  Χρύσανθος αποχωρεί  
και πάει   στην Αθήνα, 

  γίνεται «αποκρισάριος» ** 
δουλειά που ξέρει ... φίνα. 

 
Προβλήματα που χρόνιζαν 

σε πολλές εκκλησίες** 
τα έλυνε με ευχέρεια, 
 και πολλές νουθεσίες  

 
Έφερνε,  όπου πήγαινε, 

θρησκευτική ειρήνη, 
και, φρόντιζε κανείς διχασμός, 

και έχθρα,  να μη μείνει. 
 

Γι αυτό και τον ορίσανε 
Διευθυντή Ταμείου*** 

ανταλλαξίμων περιουσιών**** 
Ιδιωτών και Δημοσίου. 

 
Και επί του θρόνου κάθισε 

του αρχιεπισκόπου, 
σε χρόνια που ήταν δύσκολα 

της χώρας και του τόπου. 
 

* Με τη συμφωνία του Εριβάν 
*Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου 

**Τιράνων, Αντιοχείας, Ρόδου, Κύπρου κ.ά. 
***(Τ.Α.Κ.Κ.Π.) 

**** Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών 
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Ήρθαν εχθροί, κατακτητές, 
του δώσανε εντολή, 

να ορκίσει μια κυβέρνηση, 
  δοσίλογων, ως καλή! 

 
Αρνήθηκε με επιμονή, 
με θάρρος κι ευψυχία, 

γι  αυτό τον καθαιρέσανε, 
απ' την  αρχιεπισκοπία ! 

 
Αλλά, αποκαταστάθηκε 

«κατά οικονομίαν», 
και μάλιστα, «εκκλησιαστικήν» 

εις την  «Αρχιεπισκοπίαν! 
 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 
και το συγγραφικό του 

έργο, που ήτανε πλούσιο, 
και για το υλικό του. 

 
Έγραψε για το «Ζήτημα, 
του Πόντου» την ουσία, 

της «Τραπεζούντος τα ιερά, 
και για την Εκκλησία». 
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25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 
( Ο ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΗΣ) 

 

 
 

Ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης 
από  τους πρώτους, «φιλικός», 
  ήταν  του Ιερού του  Λόχου, 

εθελοντής μα ... τακτικός. 
 

Γέννημα  του  Σαμακόβου*  
φεύγει για την ξενιτειά** 
και ζει με τα αδέρφια του 

πλέουν μες στη ...  λευτεριά. 
 

Στα ξένα  η οικογένεια 
προόδευσε πολύ, 

μα στην καρδιά τους έσταζε 
  σκλαβιάς πικρή χολή. 

. 
Κι αυτό, γιατί η  Ελλάδα μας 

ζούσε μες στη σκλαβιά, 
κι εκείνοι  λαχταρούσανε, 

να 'ρθει  η λευτεριά, 
  

Γι αυτό πρώτοι μυήθηκαν 
στη Φιλική Εταιρεία 

και στον αγώνα μπήκανε 
για την Ελευθερία. 

 
 Στη μάχη που ξεκίνησε, 
πρώτοι, στο Δραγατσάνι, 
έτρεξαν και πολέμησαν 

 με γυμνό γιαταγάνι. 
 
 

* Στην Ανατολική Θράκη. 
** Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 
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Κα σ' άλλη μάχη φοβερή, 
που 'γινε στο Σκουλένι, 

οι Ξενοκράτες μάχονται, 
μα βγαίνουν  ... πονεμένοι. 

 
Εκεί, η μοίρα το 'γραψε,  

να σκοτωθεί ο Πασχάλης*, 
κι ο Κωνσταντίνος να γενεί, 
συνεχιστής της  ...«πάλης». 

* Αδελφός του Κωνσταντίνου. 
Ποτέ του δεν λησμόνησε 
τον τόπο, τη γενιά του, 

κι ευεργεσίες έκανε, 
μέχρι τα γηρατειά του. 

 
Έκτισε φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα μεγάλα, 
νοσοκομεία  και σχολειά, 

ναούς και πολλά άλλα. 
 

Ήταν γενναίος  χορηγός, 
   στης Χάλκης* τη σχολή. 

και για το χτίσιμό της 
 βοήθησε πολύ. 

 
 
 
 
 
 

* Τη θεολογική Σχολή 
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26.  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 
(Ο  ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ) 

 
 

 
 

Ο Αντώνης Λεονταρίδης λεν' 
γεννήθηκε*   στη Μαρώνεια. 

και  ήθελε να ζήσει εκεί, 
μα έμεινε λίγα, μόνο, χρόνια. 

 
Η αιτία; Γιατί  σκότωσαν 
 σε ενέδρα τον πατέρα,  

 οι τούρκοι, και τα δυο παιδιά**  
νοιώθανε πια φοβέρα. 

  
Στην Αίνο παν' και κρύβονται 

σε μία φορτηγίδα, 
και από εκεί  στην Οδησσό. 

Πάνε  σ'  άλλη  πατρίδα. 
 

Πέρασαν χρόνια αρκετά, 
κι ο Αντώνης επιστρέφει,*** 

σε χώματα πιο γνώριμα, 
που μόνο η Πατρίδα έχει.  

 
Ζει στην Αλεξανδρούπολη. 

Έγινε τραπεζίτης, 
κι είναι αρωγός σ' ότι ζητά 

κάθε Έλληνας πολίτης. 
 

Προβαίνει σε  αγορές  γης, 
 από αλλοεθνείς 

Και μέλημα του να δοθεί, 
μόνο σε ομοεθνείς. 

 
* Το 1840 

** Αντώνης & Χαράλαμπος 
* Το 1880 
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Η δράση του πολύμορφη,* 
μεγάλη κι εθνική, 

και  τ'  όνειρό του να γενεί 
η γης του ελληνική. 

 
Πολλές,  έκανε   δωρεές, 

στο έθνος, σε ιδιώτες, 
Και στους αγαπημένους του, 

ομοεθνείς   Θρακιώτες. 
 

Ιδρύματα φιλανθρωπικά 
και διάφορα σχολεία  

 έκτισε σε τόπους πολλούς 
κι όλα για την Παιδεία. 

 
Κι η Ελλάδα μας τον τίμησε, 

με το «Χρυσό Σταυρό», 
για τις ευεργεσίες του, 

που έκανε θαρρώ. 
 

 
* Έγινε μέλος του« Θρακικού Κομιτάτου» 
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27. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ 
( Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ) 

 
 

 
 

Ο Χρήστος Τσούντας , ο σοφός 
 ερευνητής  κι  αρχαιολόγος, 

στη Θράκη είδε το πρώτο φως 
και περί αυτού  θα γίνει λόγος. 

 
Τις πρώτες εγκύκλιες σπουδές 

στη  Στενήμαχο τις κάνει, 
μα και  στη Φιλιππούπολη, 
πιο στέρεες βάσεις βάνει. 

 
 Και πριν τελειώσει από εκεί, 

πάει και στην Αθήνα.  
Να περατώσει τις σπουδές, 

πιο άνετα, πιο φίνα. 
 

Στην πόλη αυτή ξεκίνησε 
με τη φιλοσοφία, 

και συνεχίζει επιτυχώς 
  στην αρχαιολογία.* 

   
Όταν  στη χώρα γύρισε 
 για λίγα μόνο χρόνια 

εργάστηκε ως καθηγητής 
και μετά στα ... κοτρώνια 

 
Αρχίζει τις ανασκαφές 

σε όλη την Ελλάδα. 
στη Σαλαμίνα, Ερέτρια 
Μυκήνες και Τανάγρα. 

 
 

* Στη Γερμανία 
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Κυκλαδικό πολιτισμό 
ψάχνει στην Αμοργό, 

στη Σύρο, Πάρο και αλλού, 
με βήμα πιο γοργό. 

 
Στο Σέσκλο και στο Διμηνιό 

στη Λάρισα, στο Βόλο, 
αναζητάει πολιτισμούς, 

σ' έναν καινούργιο ... πόλο. 
 

Είναι ο νεολιθικός 
Αρχαίος πολιτισμός, 

που τον  ανακαλύπτει, 
και ιδού ο θαυμασμός. 

 
Έρχεται η αναγνώριση 

και ως καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

γίνεται ερευνητής. 
 

Γράφει  και έργα αρκετά, 
για τους πολιτισμούς* , 
που ο ίδιος ανακάλυψε, 

χωρίς ενδοιασμούς.  
 

 
* α) Το Μυκηναϊκό, β) Τον Κυκλαδικό, γ)Τον Νεολιθικό της Θεσσαλίας. 
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28. ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

(Ο ΦΙΛΙΚΟΣ) 
 

Ο Αντώνης Κομιζόπουλος 
γόνος της «Μάνας» Θράκης,* 

δημιουργός,  ιδανικών 
και όχι της φενάκης...  

 
Τότε, που ωρίμαζε ο καιρός, 

και κόντευε η ώρα, 
που θα 'ρχονταν η λευτεριά 

στη σκλαβωμένη χώρα... 
 

Κι έγινε η «Εταιρεία, η Φιλική» 
για τον ξεσηκωμό, 

ο Αντώνης είναι ο τέταρτος 
για το σκοπό αυτό. 

 
Έμπορος ήταν στην ξενιτιά, ** 

μα  πόθος του κι  ελπίδα, 
ήταν, να 'ρθει η λευτεριά 

στη σκλάβα,  την Πατρίδα. 
  

Γι'  αυτό,  έγινε της  «Αόρατης 
Αρχής», της Εταιρείας, 
μέλος πολύ  σημαντικό, 

και μείζονος αξίας. 
  

Μ' ευθύνη του μυήθηκαν 
πολλοί σημαντικοί, 

Θρακιώτες της διασποράς, 
με αγάπη περισσή. 

 
Και ισχύει του Φιλήμονα* 

αυτό που έχει πει, 
για την Ελληνική Επανάσταση 

και πώς έχει συμβεί. 
 

«Έλληνες της Δύσης, έμποροι, 
την ιδέα κυοφορήσανε, 

και έμποροι της Οδησσού,  
Έλληνες,   τη γεννήσανε. 

 
»Και τέλος, πάλι Έλληνες, 
της Θράκης την εθήλασαν, 

με αίμα,  δάκρυα και νεκρούς, 
 την Πάτρια γη μας  δόξασαν». 

*  Από τη Φιλιππούπολη της Β. Θράκης 
** Στη Μόσχα 

* Ιστορικός της Φιλικής Εταιρείας. 
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29. ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
 
 

 
   

Την  πόλη των Επιβατών, 
εκεί στην Προποντίδα, 
ο Σαράντης Αρχιγένης, 
γνώρισε για πατρίδα.  

 
Από μικρός στερήθηκε 
τη στοργή του πατέρα, 

που οι τούρκοι τον σκοτώσανε 
μιαν  αποφράδα μέρα. 

 
Και αυτός  ήταν ο λόγος, 

κι η επιβίωση η αιτία, 
που τις σπουδές σταμάτησε, 

και άρχισε εργασία. 
 

Αλλά, η έμφυτη  φιλομάθεια    
  η τύχη του  η καλή 

κι ένας δάσκαλος μεγάλος*, 
απ' τη μεγάλη του Γένους Σχολή... 

 
Παρέχουν υποστήριξη, 
στον ορφανό  Αρχιγένη 

και με βοήθεια αυτή 
 απ΄ τη Σχολή του βγαίνει.  

 
Στην πόλη του Αδριανού, 

εκεί πρωτοδιδάσκει, 
μα και στη Φιλιππούπολη 

τιμή έχει ... Σχολάρχη. 
 

Όλα τούτα δεν του φτάνουν. 
Θέλει κι άλλα ... μεγαλεία, 

Κι αρχίζει νέες σπουδές 
στην Ευρώπη, στη Γαλλία. 

 
*Ο Νικόλας Λογιάδης 
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Εκεί γίνεται γιατρός 
και διδάκτορας μεγάλος 
κι εφευρίσκει το ψαλίδι* 

που δεν έχει ανακαλύψει ... άλλος! 
 

Στην Πόλη ξαναγύρισε 
  ωσάν καθηγητής 

Παθολογίας της έδρας 
και της Χειρουργικής . 

. 
Στην πολυκύμαντη ζωή, 

ποτέ του δεν ξεχνά, 
τον τόπο που τον γέννησε. 

Γι αυτό και τον τιμά. 
 

Εκεί το «Αρχιγένειο», 
χτίζει, παρθεναγωγείο 

Και, όπου σκλάβοι Έλληνες, 
ανοίγει ένα σχολείο. 

 
 Και  στη μικρή Ελλάδα μας, 

που ελευθερωνόταν πάλι, 
μέγιστες κάνει προσφορές** 

  νέα προσφέρει κάλλη. 
 

Μα, κι η Πατρίδα τον τιμά, 
με «Μέγα Ταξιάρχη»***, 

ο βασιλιάς Γεώργιος, 
που στην Ελλάδα άρχει. 

 
 
 
 
 
 

* Το ψαλίδι της αμυγδαλεκτομής 
** Βοήθησε χρηματικά στην κατασκευή της Ακαδημίας Αθηνών,  

δώρισε πολλά βιβλία στην  Εθνική Βιβλιοθήκη κ.ά. 
*** Ανώτερο  παράσημο. 
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30. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ  
(Ο ραψωδός της αισιοδοξίας) 

 

 
 

Στη Βόρεια Θράκη, στη σκλαβιά, 
γεννήθηκε* παιδιά, 

στου Πύργου, ο Κώστας Βάρναλης,   
επήγε τα σχολειά. 

 
Με άριστα αποφοίτησε 

απ' το Διδασκαλείο, 
της, τότε,  Φιλιππούπολης 

χωρίς ... σκασιαρχείο. 
 

Πήγε στη Φιλοσοφική 
στων Αθηνών την πόλη 

και στο Παρίσι σπούδασε 
 όπως γνωρίζουν όλοι. 

 
Γύρισε στην ελεύθερη 
Ελλάδα, στην Πατρίδα. 

Γράφει γι αυτήν κι εργάζεται 
με πάθος μα κι  ελπίδα. 

 
Μια φλόγα τον καίει συνεχώς 

Ειν' η «Μεγάλη Ιδέα», 
Του Έθνους η νεκρανάσταση 

στα όρια τ' αρχαία.  
 

Γράφει διδάσκει πανταχού 
Για μια Ελλάδα νέα 

Για ιδανικά δημοκρατών 
Κι άλλα πολλά ωραία! 

 
 

* Το 1884 
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Εργάζεται ως καθηγητής 
Σ' ανώτερα σχολεία 

Στην Ακαδημία την Παιδαγωγική 
Και σε Διδασκαλεία*. 

 
 

Έγραψε έργα πάμπολλα, 
κρίσης, ποιητικά 

έργα πολύ αξιόλογα 
και πεζογραφικά. 

 
 

Χαρακτηρίστηκε ως ραψωδός 
της αισιοδοξίας 

κι ως άνθρωπος με αισθήματα 
  πανανθρώπινης αξίας. 

 
* Διδασκαλείο της Μέσης Εκπ/σης. 
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31. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΖΑΡΙΦΗΣ 
 

 
 

Στην Πόλη εγεννήθηκε 
Και στο νησί Αλώνη*. 

σε πλούσιο αρχοντόσπιτο 
Κι όχι σε κάποιο ... αλώνι.  

 
Μικρός ακόμα ήτανε, 

όταν άναψε η δάδα 
του ξεσηκωμού των σκλάβων 
  στην πανώρια μας  Ελλάδα. 

 
 Σαν  άρχισαν  οι διωγμοί 
των Ελλήνων στην Πόλη, 

  αυτός πήγε στην Οδησσό, 
κι η φαμελιά του όλη. 

 
Εκεί σπούδασε λεύτερος 

και με επιτυχία, 
στο «Ρισελιέ» της εποχής  

και σε καλά  σχολεία. 
 

Μα,  η ξενιτιά δεν τον κρατά. 
Έχει περίσσια ικμάδα. 

Γι  αυτό πάει** στην Καρύταινα, 
σαν γραφιάς,  στην Ελλάδα. 

 
Αλλά,   εκεί   δεν την μπορεί 

τη μίζερη    ζωή, 
Φεύγει και πάλι και γυρνά*** 

 στην Πόλη την τρανή. 
 

*το 1807 στο Μέγα Ρεύμα της Κων/λης. 
** το 1830     

*** το 1832  
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Ανοίγει έναν «Εμπορικό 

 Οίκο» με επιτυχία,  
που μεταλλάσσεται γοργά 
σε Τράπεζα με ... ουσία.  

 
Γίνεται μέγας και τρανός 
και φήμη έχει  κερδίσει 
για τη μεγαλοσύνη του, 
σε Ανατολή και Δύση . 

 
Αν και δεν ζει ως Έλληνας  

στην όμορφη Ελλάδα, 
πιστεύει όμως ακράδαντα 
στην πολιτισμική ικμάδα... 

 
Που έχει ο περήφανος 
Λαός, οι ομοεθνείς του 

και τους βοηθά ασταμάτητα, 
απ ' τα βάθη της ψυχής του. 

 
Κτίζει σχολειά και εκκλησιές 

μα και νοσοκομεία. 
Πολλά είναι τα «Ζαρίφεια»* 

γνωστά Διδασκαλεία. 
 

Και στην Κωνσταντινούπολη 
η Μεγάλη του Γένους Σχολή 

δικό του αξεπέραστο, 
έργο,  θαυμαστό πολύ. 

 
Ήταν μέγας φιλάνθρωπος  

Και πολύ  γαλαντόμος, 
πατριώτης αξεπέραστος 
μα, ταπεινός συγχρόνως. 

 
Φίλος  του Καποδίστρια 

αλλά ως τραπεζίτης 
έλυσε και το οικονομικό, 

  πρόβλημα** της Υψηλής Πύλης. 
 

Λένε, πως  στην κηδεία του 
κλείσανε τα σχολειά 

Ελληνικά και τουρκικά 
για εκτίμηση βαθειά.  

 
* Στη Φιλιππούπολη, την Αλεξ/πολη κ.α. 

**Το οικονομικό χρέος της Τουρκίας λύθηκε με  
παρέμβασή του Γ. Ζαρίφη το 1879 
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32.    ΚΑΠΕΤΑΝ   ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ* 
(Ο εκδικητής) 

 
Τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς 

 τα δύστυχα τα χρόνια 
όπου οι Θρακιώτες ζούσανε 

 μέσα στην καταφρόνια... 
 

Μοίρα   σκληρή και βάσκανη  
μια μέρα που 'ταν σκόλη 

έδωσε χτύπημα βαρύ  
στον καπετάν Μανόλη. 

 
Τσέτες τον τόπο του πατούν 

 κι αρπάζουνε τα πάντα. 
Γυναίκες, γέροντες, παιδιά 

 δε βρίσκουνε αγάντα. 
 

Στο διάβα δεν αφήνουνε 
 ούτε ξερό χορτάρι 

ακόμη και σ' ανήμπορους 
 δεν κάνουν καμιά χάρη. 

 
Κουρσεύουνε την αδερφή  

του καπετάν-Μανόλη. 
Ν' αρπάξουν θέλουν τα «χρυσά»  

και τη σοδειά της όλη. 
 

Γρόσια, χιλιάδες δώδεκα, 
δίνει η Παρασκευούλα. 
Για να σωθεί ο αδερφός  
χαρίζει και μια ... μούλα. 

 
Δε χόρτασαν οι Αγαρηνοί. 
Ζητούν, θέλουνε κι άλλα 
γρόσια κι όλα τα ζωντανά  

μικρά μα και μεγάλα. 
 

Κι όταν, να πάρουν, δεν μπορούν  
Άλλα,  αφού δεν έχει 

της παίρνουνε τον «Κύρη» της  
να δούνε αν αντέχει! 

 
*Ήταν γιος της αδελφής του παππού του γράφοντος 
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Δυο τρεις με λύσσα τον χτυπούν  
κι άλλοι τόσοι τον δέρνουν 
τον άνδρα της Παρασκευής.  

Σ' ένα λόφο τον φέρνουν. 
 

Εκεί τον βασανίζουνε 
 σκληρά με κάθε τρόπο, 

μέχρι που σπάει η καρδούλα του  
και μένει εκεί ...στον τόπο. 

 
Θρηνεί, πονεί, μοιρολογεί, 
κλαίει η Παρασκευούλα. 

Μαύρες κατάρες ξεστομεί  
και λέει:-Γιατί μανούλα; 

 
-Γιατί σε μένανε έλαχε  

τον άνδρα μου να χάσω; 
τον «κύρη» που δε χάρηκα  

και πώς να τον ξεχάσω; 
 

Το δράμα της Παρασκευής 
 θεριεύει το Μανόλη 

και οι στοχασμοί του τριγυρνούν 
 στης "Λευτεριάς το βόλι" 

 
-Πότε, επιτέλους- θα φανεί  

του λυτρωμού η μέρα, 
σκέπτεται ο δόλιος ο ραγιάς, 

να πάψει κι η φοβέρα; 
 

Η μέρα φαίνεται αργεί  
κι μοίρα το 'χει γράψει 
και πάλι η Παρασκευή  
πολύ πικρά να κλάψει. 

 
Το Χρήστο σαν παντρεύτηκε  

Αγαρηνοί και πάλι 
αναίτια ένα χάραμα  

του "πήραν" το κεφάλι. 
 

Είχε κινήσει ο δύσμοιρος, 
'Ανοιξη, κάποιο βράδυ 

μόνος του μ' ένα ζωντανό, 
μες στο βαθύ σκοτάδι 
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Και  πήγε απ' τον αδερφό 
 βοήθεια για να πάρει 

αραποσίτι, σίκαλη, 
αν εύρισκε και στάρι. 

 
Ο Ανδρέας του 'δωσε καρπό 

 μα και τον ορμηνεύει. 
-Σαν ξημερώσει, κίνησε, 

Χρήστο, τον συμβουλεύει. 
 

Του Χρήστου η μοίρα η σκληρή 
 άλλα του έχει ορίσει. 

Στο σπίτι, πριν το χάραμα, 
 του λέει να γυρίσει. 

 
Στο δρόμο για το γυρισμό 
 τους Τσέτες ανταμώνει. 

Κάποιος τον κράζει δυνατά. 
Κι αυτός κοντοζυγώνει. 

 
-Τι έχουν μέσα τα σακιά  
πάνω στο γαιδαρό σου; 

Μην το 'κλεψες το φόρτωμα; 
ποιο είναι το χωριό σου; 

 
Ανήσυχος ο χριστιανός, 

περίφοβα απαντάει, 
πως στάρι έχουν τα σακιά  
και στα παιδιά του πάει 

 
Το  φόρτωμα, που ο αδερφός 

 του έδωσε πριν λίγο 
αυτός που ο μπέης του χωριού  

τον έχει για κολήγο. 
 

-Σώπα γκιαούρ, και δώσε μας 
το ζώο με το φόρτο 

κι άσε τα λόγια τα πολλά, 
μη σε ταίσω ... χόρτο! 

 
Ουρλιάζει ο Αγαρηνός 
συνάμα και σηκώνει 

τη σπάθα του και άνανδρα 
 το χριστιανό σκοτώνει. 

 
Το δεύτερο θανατικό  
σαν έμαθε ο Μανόλης 

για ν' απαλύνει τον καημό  
της φαμελιάς του όλης, 
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Εκδίκηση ορκίστηκε, 
να πάρει απ' τον εχθρό. 

Για δυο δικούς του που έσφαξαν, 
θα σκότωνε σωρό! 

 
Οι «κλέφτες κι αρματολοί»  

ήτανε τ' όνειρό του 
και «Στην Πατρίδα Λευτεριά» 

 πάντα το χωρατό του. 
 

Φαίνεται πια, πως έφτασε το  
πλήρωμα του χρόνου 

κι άρχισε μ' άλλους χριστιανούς 
 τη δράση παρανόμου. 

 
Θρακιώτικο αντάρτικο  

κινάει στα βουνά. 
«Οι κλέφτες κι οι αρματολοί» 

ζωντάνεψαν ξανά. 
 

Όπου δίκια καταπατά  
δόλια ο κατακτητής 

ο καπετάν-Μανόλης εκεί  
φτάνει εκδικητής. 

 
Φόβος και τρόμος γίνηκε  

για όλη την Τουρκιά. 
Ανάσαναν οι χριστιανοί  
στης Θράκης τα χωριά. 

 
«Σεϊτάν Μανόλη»  βάφτισαν  

τ' ανδρείο παλληκάρι 
και γρόσια τάζουν σ' όποιονε  

την κεφαλή του πάρει. 
 

Μα το μαράζι κι ο καημός 
 του καπετάν-Μανόλη 

ήτανε, να εκδικηθεί  
για τη γενιά του όλη... 

 
Τα  φονικά που έγιναν 
 απ' τους Αγαρηνούς 

στην άμοιρη φαμίλια του  
και δε σχωρνούσε ο νους. 

 
Με κάμποσους λεβέντες 

 του έστησε παγανιά 
κι έπιασε τον Αγαρηνό, 
του Χρήστου το φονιά, 
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Εκείνον που δόλια σκότωσε  

το άξιο παλληκάρι 
στον ίδιο τόπο μιαν αυγή  

πριν φύγει το φεγγάρι. 
 

Ρωτάει, να μάθει, με καημό  
απ' τον Αγαρηνό 

το Χρήστο γιατί «χάλασε» 
εκείνο το πουρνό. 

 
Κι ο δόλιος δόλια προσπαθεί  

με μπαμπεσιά και πάλι 
του καπετάν-Μανόλη μας 

 να πάρει το κεφάλι. 
 

Όμως  ετούτη τη φορά 
 άλλα είναι γραμμένα 

εκεί στο βιβλίο της ζωής 
 που δεν ξεχνά κανένα. 

 
Ομοβροντία αντηχεί  

στο λόγγο, στον αγέρα 
και τα κορμιά των άπιστων  

σφαδάζουν δώθε - πέρα. 
 

Είναι και πάλι δειλινό 
είναι και πάλι σκόλη 

που τ' όνειρο αλήθεψε 
 του καπετάν-Μανόλη. 

 
Κι όλοι οι Θρακιώτες ένιωσαν 

 ψυχής αναπαμό 
σαν έμαθαν του Αγαρηνού, 
του εχθρού τους το χαμό. 
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33.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΙΖΥΗΝΟΣ 
(Ο ΛΟΓΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ) 

 

 
Μες στη σκλαβιά γεννήθηκε, 

στη Θράκη, στη  Βιζώ,* 
όπου τα πρώτα γράμματα, 

έμαθε στο   σχολειό. 
 

Μα ήθελε περισσότερα, 
γι αυτό πήγε στην Πόλη, 

όπου έγινε βοηθός 
ράφτη, σε κάθε σχόλη. 

 
Τον είδε ο αρχιεπίσκοπος 
Σωφρόνιος της Κύπρου,  
που είχε   φιλομάθεια, 

και πήρε τον νιο μαζί του. 
 

Στην Κύπρο και για χρόνους δυο, 
σαν καλογεροπαίδι, 

περίμενε να 'ρθει ο καιρός 
να φύγει η τροχοπέδη... 

 
Ήθελε ανώτερες σπουδές, 
γι αυτό πάει στην Πόλη. 

Μπαίνει στη Χάλκη  και «αυτή» 
είναι η φροντίδα του όλη. 

 
Κι όμως και πάλι αναζητά 
τρόπους για να σπουδάσει, 

μια επιστήμη ανώτερη.   
Κάπου ψηλά να φτάσει. 

 
Τύχη αγαθή, τον γνώρισε 

ο Γεώργιος Ζαρίφης 
ένας ευεργέτης εθνικός, 

που,   δεν είναι  και ευήθης .* 
* Βιζύη της Αν. Θράκης 

* Πολύ εύπιστος.  
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  Το  φυσικό ταλέντο του, 

 η μεγάλη ευφυία,  
πείθουν τον ευεργέτη του. 
 Και πάει στη ... Γερμανία. 

 
Εκεί κάνει μαθήματα 
πρώτα φιλολογίας, 

στην ξένη γλώσσα που αρχινά,  
 μα και φιλοσοφίας. 

 
Σαν πήρε διδακτορικό 
πάει και στο Παρίσι, 

μα και στη Λόντρα* βρέθηκε, 
τον κόσμο να γνωρίσει. 

 
Μετά από χρόνια γύρισε 
και πάλι στην Ελλάδα. 

Δίδαξε ως καθηγητής,** 
και χωρίς την ... βελάδα. 

 
Παράλληλα  γράφει πολλά 

δοκίμια και  πεζά, 
ποιήματα, ηθογραφικά, 

για νέους και παιδιά. 
 

Είναι ευαίσθητος, φωτεινός 
σα  να  είν' πρωτευουσιάνος. 

Είναι ελλαδικός πολύ, 
μα, καθαρευουσιάνος. 

 
 Έγραψε   βιβλία Λογικής, 

ως και Ψυχολογίας 
 και πολλά της Ελληνικής 
γνώσης και γραμματείας. 

 
 
 

* Λονδίνο 
** Σε Γυμνάσιο. 
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34.  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΣΛΗΣ 
(Ο μέγας ευεργέτης) 

 

 
 

Ο  Μαρασλής Γρηγόριος 
 γεννήθηκε*   στα ξένα 

στη μακρινή την Οδησσό 
 σε χρόνια περασμένα. 

 
Απ' τα Μαράσια** φύγανε  

με βιάση οι γονείς του, 
για να βρεθούν στην ξενιτιά  

μ' άλλους ομογενείς του. 
 

Να ζήσουν λεύτερη ζωή, 
 μακριά απ' τους εχθρούς, 
τους δόλιους κατακτητές,  

 τους Μωαμεθανούς.  
 

Εκεί με τον χριστιανικό 
 κι ορθόδοξο λαό, 

ευτυχισμένα ζήσανε 
 σε μέγιστο βαθμό. 

 
Σπούδασε σε καλά σχολειά,  
στο Ρισελιέ*** και σε άλλα 

και σε Πανεπιστήμια,  
 της Ευρώπης μεγάλα. 

 
Ανώτερος υπάλληλος 
 ορίστηκε στον  τόπο  

και σαν μυστικοσύμβουλος 
 δούλευε χωρίς ... κόπο. 

 
 

*  Το 1831  
** Μαράσια, κωμόπολη του Έβρου 

* Περίφημη Σχολή της εποχής στην Οδησσό 
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Κι όμως λόγω καταγωγής, - 
απ' την πολύπαθη Θράκη, 
του  Άρη**  ενδιαίτημα, 
 χωρίς να 'ναι φενάκη,- 

  
Άξιος   αναδείχτηκε  

και δη πρώτος πολίτης, 
χρόνους πολλούς ως δήμαρχος  

της πόλης κυβερνήτης. 
 

Ακούραστος, φιλότιμος, 
φιλόκαλος κι ευθύς, 

-χαρίσματα, γνωρίσματα 
 μιας άλλης εποχής.-. 

. 
Με πολύ πάθος έφτιαξε 
 έργα μεγάλου κύρους, 

πρωτόγνωρα, πρωτόφαντα 
 σε όλες τις ηπείρους.  

 
Πολλά απ' τα έργα έγιναν 

 με χρήματα δικά του 
κι όχι μόνον στη Οδησσό  

αλλά και παρακάτω. 
 

Έργα  για τους ομογενείς, 
 για αληθινή παιδεία 

σε πολλές πόλεις έχτισε 
 ελληνικά σχολεία. 

 
«Μαράσλεια» ιδρύματα 

χτιστήκανε παντού 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 

 στην «Πόλη» και αλλού. 
 

Και για τη   δράση του αυτή 
 τιμήθηκε δεόντως 

Απ' την Ελλάδα, το Σιάμ, 
και τη Ρωσία,  όντως.  

 
Την τελευταία του πνοή  
άφησε εκεί στην ξένη, 

Πατρίδα που γεννήθηκε,  
την πολυαγαπημένη, 

 
Την Οδησσό, που στάθηκε  

γι αυτόν σωστή αγκαλιά 
φιλόξενη, φιλόστοργη,  
σαν τη ζεστή φωλιά. 

** Κατά τον Όμηρο 



457 
 

 
35. ΑΝΤΩΝΗΣ & ΔΟΜΝΑ ΒΙΖΒΙΖΗ 

Οι μπουρλοτιέρηδες της Αίνου. 
 

 
 

Όταν ο αγώνας άρχιζε 
της παλιγγενεσίας 

και χρεία είχε η Πατρίς 
 αγώνων  και ... θυσίας. 

 
Ο Αντώνης ο Βιζβίζης, 

με τη Δόμνα στο πλευρό,  
αρμενίζουν στα πελάγη, 
κυνηγώντας τον εχθρό. 

 
Από τη Θράκη ξεκινήσαν  
απ' τη σκλαβωμένη Αίνο. 

Και είπαν,  για τη λευτεριά, 
άλλο πια    δεν περιμένω. 

 
  Φτάνει  πια του Αγαρηνού, 
ως σκλάβοι  του,  να ζούμε. 
 Είναι  καιρός μονάχοι μας. 

να  ελευθερωθούμε! 
 

Πούλησαν όλο τους το βιος, 
και με την «Καλομοίρα»* 
αγώνα άρχισαν  σκληρό 

ενάντια στη μοίρα. 
 

Μες στο Αιγαίο τριγυρνούν  
οι ναύτες του Βιζβίζη 

κι ορμούν σε κάθε Αγαρηνό, 
που άστοχα ξεμυτίζει. 

 
Η «Καλομοίρα» και αρκετά 

πλοία των Ψαριανών, 
άφοβα  ορμούν και πολεμούν 

το στόλο Αγαρηνών. 
 

*το μπρίκι (καράβι) του Α. Βιζβίζη 
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Βοήθεια προσφέρουνε 
κι όπου τους ζητηθεί, 

 όπου οι Έλληνες πολεμούν, 
κι όπου απαιτηθεί.    

 
Όταν ο  Ανδρούτσος  κλείστηκε 

στην Άγια Μαρίνα*, 
πάει κι ο Βιζβίζης  και τον σώζει  

από την καραντίνα. 
 

Αλλά, σε   μάχη που 'γινε 
πιο 'κει,  στον Ευβοϊκό, 
  θανάσιμα τον πέτυχε 

ένα βόλι εχθρικό.   
 

Ο καπετάνιος έσβησε, 
πάει ο Βιζβίζης, πάει, 

και το τιμόνι του μπρικιού, 
πια, η Δόμνα το κρατάει. 

 
Δεν κιότεψε ούτε στιγμή, 

ευθύς αναλαμβάνει, 
τώρα σαν καπετάνισσα, 

νέους αγώνες κάνει. 
 

Μάχες, κακουχίες, θάνατος, 
διόλου δεν τη τρομάζουν. 
γι αυτό τα παλικάρια της 
πάντοτε τη θαυμάζουν. 

 
Και δίνει για τη λευτεριά 

πολλές μάχες ακόμα, 
αντίξοες και δύσκολες, 
με την ψυχή στο στόμα. 

 
Και,  όταν πια ανήμπορη, 

θέλει ν' αποσυρθεί, 
την «Καλομοίρα», χάρισμα, 

την κάνει ...  κρατική. 
 

Αυτήν ο Πιπίνος διάλεξε 
πυρπολικό να κάνει 

και στο «ΧΑΣΝΕ ΓΚΕΜΙΣΙ»** 
στόχο φωτιάς να βάνει. 

 
Αυτοί ήταν οι Βιζβίζηδες 
Ο Αντώνης και η Δόμνα, 

που για τη γλυκιά  ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
δώσανε τα πάντα. ΟΛΑ! 

* Αγία Μαρίνα Στυλίδας   **Θησαυροφυλάκιο του τουρκικού στόλου . 
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36  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 
  

  
 

Εκεί, στις Σαράντα Εκκλησιές, 
ο Παπαχριστοδούλου,  

γεννήθηκε στης Θράκης μας, 
- της ακόμα υποδούλου- 

 
Τα μέρη τα πανέμορφα, 

τα πολυαγαπημένα, 
που δεν ξεχάστηκαν ποτέ, 

κι ας είναι πια χαμένα! 
 

Εκεί έμαθε γράμματα 
τα πρώτα στο σχολείο, 

μα και στη Φιλιππούπολη, 
   στο εκεί διδασκαλείο. 

 
 Πάει στη Ελλάδα για δουλειά, 

ως δάσκαλος  σε σχολεία 
παράλληλα, όμως , διάβαζε 

και, για άλλα... πτυχία. 
 

Σπούδασε  Φιλολογία  
και με νέα ζέση τώρα 

 ως καθηγητής διδάσκει,   
ως φιλόλογος,  στη...  χώρα. 

 
Μα η μεγάλη του αγάπη 

είναι οι ηθογραφίες 
και γράφει, για αθηναϊκές 

και θρακικές ιστορίες. 
 

Γράφει  διηγήματα 
πολλά θαλασσινά 

για γλωσσικά ιδιώματα 
και όλα αληθινά. 
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Της Θράκης τα ιδιώματα 
και  πολλά παραμύθια,  

κι όλα τα τραγούδια της 
σα μια μεγάλη αλήθεια. 

 
Γράφει και για την προσφορά  

των Θρακών στους αγώνες 
και για το αίμα που έχυσαν 
που δεν ήταν ... σταγόνες! 

 
Άραγε, τι περισσότερο 
Θα μπορούσε να κάνει; 

Ήταν  επιστήμων κι ως άνθρωπος; 
δόξας του πρέπει στεφάνι! 
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37. ΣΤΙΛΠΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
 

 
 

Μοναχογιός ενός γιατρού 
 μιας αυστηρής δασκάλας 

ο  Κυριακίδης ήτανε 
μα, με αρχάς ... μεγάλας.  

 
Γέννημα* της Κομοτηνής, 
της τότε Γκιουμουρτζίνας, 
που σκλάβα ακόμη ήτανε. 

κακής  εποχής, της  ... πείνας. 
 

Μικρός έμεινε ορφανός 
έχασε τον πατέρα, 

κι η ευθύνη της ανατροφής,  
έμεινε στη μητέρα. 

 
Κι όμως, τελειώνει το Δημοτικό 

  στο Γυμνάσιο   στις Σέρρες. 
πάει να σπουδάσει, για να  'ρθουν 

πιο καλλίτερες  μέρες. 
 

Η Φιλοσοφική των Αθηνών 
τον κέρδισε ασμένως 

και πράγματι σε όλους έδειξε, 
πως ήταν προικισμένος. 

 
Αρχίζει μια νέα ζωή, 

και ως καθηγητής 
στη Ζωσιμαία τη Σχολή** 

είναι πολύ ... ευτυχής. 
 

Την επομένη τη χρονιά 
πάει στη Λευκωσία, 

Γυμνασιάρχης μαθητών, 
για ελληνική παιδεία. 

 
* 1887   ** Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων 
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Κι όταν οι ανάγκες το απαιτούν, 
γυρίζει στην Αθήνα, 

κι αναλαμβάνει δύσκολα, 
έργα και  όμως ... φίνα. 

 
Γίνεται του Ιστορικού 

του Λεξικού συντάκτης, 
της γλώσσας της ελληνικής 

γνώστης μα και ... προστάτης. 
 

Αναλαμβάνει διευθυντής, 
του Λαογραφικού  

Αρχείου της πατρίδας μας. 
Πόστου ... σημαντικού. 

 
Μετέπειτα καθηγητής 

πάει στη Θεσσαλονίκη, 
στη Φιλοσοφική κοσμήτορας 

και με φαρδύ ...μανίκι! 
 

Πρύτανης και ομότιμος, 
μέχρι το θάνατό του, 

έγινε της σχολής αυτής 
ένα όνειρο, ολότελα ... δικό του.  

 
Υπήρξε χρόνια πρόεδρος 

 των «Μακεδονικών Σπουδών» 
της εταιρείας του Βορρά 

των πατριωτικών ... αρχών. 
 

Δεν έχουν τέλος, ούτε αρχή, 
οι δράσεις του οι μεγάλες. 

Φιλόλογος, Ιστορικός 
Λαογράφος και ...  άλλες. 

 
Και τα γραπτά του άπειρα,* 

πολλών αντικειμένων, 
ιστορικά, λαογραφικά 
πολύτιμων κειμένων. 

 
Και σαν Θρακιώτης ήτανε 

μεγάλος πατριώτης 
  είχε τη Θράκη στην καρδιά, 

απ' τα χρόνια της νιότης. 
 

*Ελληνική Λαογραφία, Τα παιδιά του δεκαπεντασύλλαβου, Άσματα  
Και αινίγματα και πολλά άλλα. 
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Έγραψε** ειδικά γι αυτήν 
άρθρα, μελέτες και άλλα 

προβλήματα, που απασχολούν 
διαχρονικά, μεγάλα. 

 
Για το έργο του τιμήθηκε 
και πήρε διακρίσεις,*** 

όχι μόνον ελληνικές. 
κι' απ' άλλες κυβερνήσεις! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Η Θράκη κατά του βυζαντινούς χρόνους, Τα βόρεια εθνολογικά  
όρια του ελληνισμού, Ο ελληνισμός της σύγχρονης Θράκης κ.ά. 

*** Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Του Παλέρμου της  
Ιταλίας, και της Σουηδικής Ακαδημίας. 

Έλαβε το παράσημο του Ταξιάρχη Γεωργίου  Α ,́ το παράσημο του  
Φοίνικα, και το παράσημο της Λεγεώνος της Τιμής από τους  

Γάλλους. 
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38. ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ 

Ο μεγάλος κωμικός. 
 
 

 
 

Ένας μεγάλος κωμικός  
γεννήθηκε στην Πόλη* 
που τον παραδεχτήκανε 
γνωστοί και φίλοι, όλοι. 

 
Τέλειωσε το Ζωγράφειο 

και σαν ερασιτέχνης  
έπαιξε ρόλους κωμικούς 

και ήταν πολύ της ... τέχνης. 
 

Ο τόπος εκεί δεν τον κρατά 
και πάει στην Αθήνα**, 
να δείξει το ταλέντο του 
εδώ,  που ειν΄ πιο φίνα. 

. 
Κι απ'  την επόμενη χρονιά 

επαγγελματίας πλέον, 
παίζει ήδη ρόλους κωμικούς 

και τραγικούς ως ... λέων. 
 

Είναι ποικίλο, δύσκολο  
το ρεπερτόριό του, 

μ' αυτός ανταποκρίνεται 
και ως το... όριό του. 

 
Παίζει σε ρόλους κλασσικούς 

και σύγχρονους επίσης, 
κωμικούς και δραματικούς 

πάντα επιτυχίας ... ίσης. 
 

Το έργο, αν είναι Έλληνα 
ή ξένου, δεν τον νοιάζει 

και παίζει σε έργα και των δυο, 
χωρίς να τον πειράζει. 

 
* 1898 Μυριόφυτο Αν. Θράκης **1918 
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Παντού γνωρίζει θρίαμβο, 
όλοι χειροκροτούν 

την κάθε του εμφάνιση, 
και τον επευφημούν.  

 
Έπαιξε, και σε πάμπολλες * 

ελληνικές ταινίες, 
έργα πρωτοποριακά, 

και όλα επιτυχίες. 
 

Έπαιξε ρόλους  άπληστου, 
συναισθηματικού 

καταφερτζή, γενναιόδωρου, 
πολύ σατιρικού. 

 
Με θίασο θεατρικό 
πάει στην Αμερική 

 για να καθιερώσει μια καλή 
σχέση θεατρική. 

 
Μέγιστο κέρδος ήτανε 

 της περιοδείας** του όλης 
  το Πίτσμπουργκ που του έδωσε 

το «χρυσό κλειδί» της πόλης. 
 

Αλλά, το μέγιστο βραβείο  
του έδωσε ο Βασιλιάς*** 

  «Χρυσό Σταυρό» του Φοίνικα, 
και όχι   της ...  ελιάς. 

 
 

 
 
 
 
 

*Μαντάμ Σουσού, Δεσποινίς ετών 39, Η κάλπικη λίρα κ.α. 
**Πήγε σε οκτώ πόλεις των Η.Π.Α. 

*** Ο Βασιλιάς Παύλος 
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39. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   
 

 
 

Ήταν ακόμα δίσεκτα 
 τα χρόνια για τη Θράκη   

κι η λευτεριά της φάνταζε 
μακριά για τον ... κοσμάκη. 

 
Τότε,  γεννήθηκε σ' αυτή 

και ο   Συμεωνίδης, 
 ένας λαμπρός επιστήμονας 

και μέγας ευπατρίδης. 
 

Γέννημα της Κομοτηνής, 
γιος μεγαλογιατρού, 

ανώτερου υγειονομικού 
δημόσιου λειτουργού. 

 
Τα  χνάρια του πατέρα του 

πιστά ακολουθεί, 
στην Αθήνα πάει και σπούδασε  

κι αυτός,  ... ιατρική. 
 

Κάνει μεταπτυχιακό 
στη Βόννη, στο Βερολίνο, 

σε ίδρυμα ευρωπαϊκό, 
πανεπιστήμιο ... φίνο! 

 
Κι αφού  φυτρώνει μέσα του 

 σπόρος του ερευνητή, 
  γίνεται ενός τμήματος 

ο διευθυντής,  εκεί. 
 

Αρχίζει έρευνες πολλές,  
έρευνες γενικές 

αλλά εξειδικεύεται, 
στις  αντικαρκινικές. 
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Όταν ολοκληρώθηκαν 
στα ξένα οι σπουδές του, 

έρχεται στην πρωτεύουσα, 
κι αρχίζουν οι ... δουλειές του. 

 
Στον «Άγιο Σάββα*» εργάζεται 

Διευθυντής εργαστηρίου, 
Παθολογικής κι  Ανατομίας, 
νοσημάτων του ...κτιρίου!** 

.  
Οι γνώσεις τον αξίωσαν 

κι έγινε υφηγητής, 
στο ίδιο πανεπιστήμιο, 
που υπήρξε φοιτητής. 

 
Για το έργο του και τις γνώσεις   

τον θέλουν στην Αμερική, 
στο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, 

να πάει, να εργαστεί εκεί. 
 

Στην Ουάσιγκτον πηγαίνει 
γίνεται διευθυντής 

του Τμήματος Παθολογίας 
αλλ' όμως της  πιο ... ειδικής.*** 

 
Τον τιμούν εκεί, τον θέλουν 

κι έχει πολλές διακρίσεις, 
το φιλότιμό του όμως τον φέρνει 
στην Ελλάδα με τις ... κρίσεις. 

 
Πάει στη Θεσσαλονίκη 
κι είναι πια καθηγητής 
Γενικής Παθολογίας, 
στη Σχολή Ιατρικής. 

 
Κι εδώ, όπως στην Αθήνα, 

το «Θεαγένειο»**** μετατρέπει 
σε αντικαρκινικό και πάλι  
 να δουλεύει, όπως πρέπει! 

 
 
 

 
* Νοσοκομείο στην Αθήνα. 

** Ο Αλεξ, Συμεωνίδης το έκανε αντικαρκινικό 
***Της Γεωγραφικής Παθολογίας. 

**** Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. 
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Ιδρύει την ελληνική  
αντικαρκινική εταιρεία 
για έρευνα και θεραπεία 

σε ελληνικά ιατρεία. 
 

Το έργο του είναι γνωστό 
και στην αλλοδαπή 

κι οι έρευνές του σε έντυπα 
έχουν δημοσιευτεί. 

 
Αλλά δεν πρέπει αληθινά, 

ποτέ να ξεχαστεί  
η δράση και το έργο του 
στην καλλιτεχνική ζωή. 

 
Ήταν  μέλος δραστήριο* 

και στην πνευματική  
ζωή του πανεπιστημίου 
και στην φοιτητική.** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Του Δ . Σ. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 
** Ένθερμος ιδρυτής του θεσμού  της φοιτητικής εβδομάδας. 
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40.  ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ 

(Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ) 
 

 
 

Από φτωχή οικογένεια 
γεννήθηκε* στη Θράκη 

o Νέστορας ο Τσανακλής 
μια μέρα, ένα ... βραδάκι. 

 
Παιδί ακόμη   βρέθηκε 
στην Αίγυπτο εργάτης. 

Να  ζήσει πάει ελεύθερος ,  
έστω και καπνεργάτης. 

 
Αλλά, με τη δουλειά , τη φρόνηση 

και με την εξυπνάδα 
κατάφερε και έγινε 

καπνέμπορος με ... ικμάδα. 
. 

Στριφτά τσιγάρα πούλαγε 
στο Σουέζ, στους εργάτες, 

σε Εγγλέζους μεγαλόσχημους, 
σε αξιωματικούς και ναύτες. 

 
Αλλά, η ζήτηση ήτανε 

πολλή, απαιτητική, 
και έπρεπε η επιχείρηση 

να ανδρωθεί πολύ. 
 

Γι αυτό και μεταφέρεται 
στου Khairy  Pasha, 

ανάκτορο στο Κάιρο, 
για πιο καλή δουλειά. 

 
Αρχίζει τις εξαγωγές 

και σ' όλη την Ευρώπη, 
χτίζει νέα εργοστάσια, 

κι έχει ζήτηση ... πρώτη. 
* το  1836 στην Κομοτηνή 
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Παντρεύτηκε τη Αθηνά, 
μια  αλεξανδρινή, 

πανέμορφη, πολύ φτωχιά, 
κούκλα αληθινή. 

 
Τα πλούτη, οι πολυτέλειες 
θάμπωσαν το μυαλό της 
τότε, νόμισε, αν χώριζε, 

πως θα  'ναι για καλό της. 
 

Αλλά η ζωή δεν σταματά, 
κι ο Τσανακλής αρχίζει 

νέες δουλειές κι εργοστάσια 
σε νέες χώρες χτίζει. 

 
 Αναβιώνει  όνειρα 

και κάνει αμπελώνες*, 
 στην έρημο, όπως άλλοτε, 

ήτανε πριν ... αιώνες. 
 

Ήταν μεγάλος χορηγός 
για ναούς και σχολεία 

Κι όχι μον' στην ανέγερση 
Μα και στη λειτουργία. 

 
Και όπως ήταν φυσικό 
ποτέ  δεν θα ξεχάσει 

την πόλη που τον γέννησε 
μα που τον είχε ... χάσει! 

 
Χορήγησε για να κτιστεί 

η Ελληνική Αστική Σχολή,** 
καμάρι της Κομοτηνής, 

και δόξα της πολλή. 
 
 
 
 

*   25.000 στρέμματα στην έρημο έγιναν αμπελώνες. 
**  Η Τσανάκλειος. 
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41.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
(Ο ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) 

 

 
 

Ήταν παιδί της προσφυγιάς, 
  Θρακιώτης*  ο Χριστόδουλος, 

διαπρύσιος κήρυκας   Θεού, 
και αρκετά ... καλόβουλος. 

 
Είχε σπουδές στη νομική 

και στη θεολογία, 
μα, η κλίση του τον ώθησε 

γοργά στην εκκλησία. 
 

 Θαρρούσε   έργο ιδανικό 
είναι η ιεροσύνη, 

γι αυτό κείρεται μοναχός, 
να δείξει αξιοσύνη. 

. 
Γοργά περνάει τα στάδια 

και τις βαθμίδες όλες. 
Γίνεται αρχιεπίσκοπος, 

και για γιορτές και σκόλες. ** 
 

Με ζέση και φιλότιμο 
ανέβηκε στο θρόνο. 

Χρονίζοντα προβλήματα 
δεν τ' άφησε στο  ... χρόνο. 

   
Είδε, πως έπεσε ο Λαός 

σε λήθαργο εθνικό, 
γι αυτό, προσπάθειες έκανε, 

να φύγει το κακό. 
 
 

*Γεννήθηκε στην Ξάνθη  
** αργίες, μέρες γιορτής 
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Είδε, πως «φωτεινά» μυαλά 
φέρνουν την παγκοσμιοποίηση. 

Τη φέρνουνε ολοταχώς, 
και με περίσσια ... οίηση. 

 
Από τον άμβωνα δυνατά 

τον κώδωνα κινδύνου 
έκρουσε ο Χριστόδουλος 

κι ήταν  η κραυγή ... εκείνου! 
 

Ήταν φωνή και μήνυμα. 
καθώς και προφητεία, 

για τα κακά που έρχονταν 
στη χώρα, στη θρησκεία! 

 
Ήτανε ένθερμος οπαδός 

της ανεξιθρησκίας 
όμως, δεν έστεργε χωρισμό 

κράτους και εκκλησίας. 
 

Ήταν αυτός που πέτυχε, 
μετά από αιώνες, 

ο Πάπας για τον «παπισμό»,* 
να ζητήσει  συγνώμες! 

 
Για την Πόλη,** που έπεσε 

στα χέρια των απίστων, 
με ανοχή των  Δυτικών, 

καθολικών ...  απλήστων ! 
 

Της Ρώμης ο Ποντίφηκας,*** 
εκεί ψηλά στην Πνύκα,  

ζήτησε συγνώμη ταπεινά 
με πίκρα και με πίκα. 

 
Για τούτο το Χριστόδουλο, 

στόχο τον είχαν κάνει, 
και το χαμό του γύρευαν, 
και γίγαντες και ... νάνοι! 

 
Κι όντως, τα καταφέρανε. 

Του κόψανε το νήμα, 
σύντομα, και τον στείλανε 
ταχύτερα στο ...  μνήμα!! 

 
* Τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία  

** Κωνσταντινούπολη 
*** Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος,  το 2001. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1.  Βικιπαίδεια:  Προσωπικότητες της Θράκης. 
2.  EDOUARD SCHURE:  Οι Μεγάλοι Μύστες. 
3. Επιστήμη και Ζωή: Πολυλεξικό. 
4. Ευθυμιάδης  Απόστολος:  Η συμβολή της Θράκης  στους απελευθερωτικούς  
    αγώνες του έθνους. 
5. Κωνσταντινίδης  Ησαίας: Μυστηριακή Θράκη, (θρύλοι   και Μύθοι) 
6. Παπατριανταφύλλου Αθανάσιος: Θράκη Ιστορίες Ζωής 
7. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Οδηγός)  Προσωπικότητες 
8. Πινέλης Κων/νος: Προσωπικότητες της Θράκης. 
9.  Πρωία: Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια. 
10. Σαμοθράκης Αχιλλέας: Λεξικό Ιστορικό και  Λαογραφικό της Θράκης. 
11. Σαράντης Βαλάντης: Πατρίδα μου. 
12. Σουίδα  (Σούδα) Λεξικό 
13. Χατζόπουλος Ελευθέριος: Προσωπικότητες της   Θράκης. 
14. Χατζόπουλος Ελευθέριος: Δόμνα Βιζβίζη, Η Όμορφη  η Δυνατή, η Μεγαλειώδης  
αρχικαπετάνα  της Θράκης. 
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