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ΤΑ    Δ Ε Ι Λ Ι Ν Α   

 
 
 
 
 
 

 
 

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. 
 

Χωρίς αυτήν δε θάβγαινες στο δρόμο. 
  

Άλλα δεν έχει να σου δώσει πια. 
  

                                                                          Κωνσταντίνος  Καβάφης 
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Αφιερώνεται  

 
Με αγάπη,περηφάνια και χαρά 

                                                                                    στο γιο μου Κωστή 
και στα εγγόνια μου Δημήτρη και Σπύρο. 
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Δ ε ι λ ι ν ό 
 

 
Λεπτομέρειες ασήμαντες που κάνουν πιο οδυνηρές τις αναμνήσεις 
και τα χρόνια μας, βαλσαμωμένα πουλιά, μας κοιτάζουν τώρα με 
μάτια ξένα αλλά κι εγώ ποιος ήμουν; ένας πρίγκιπας του τίποτα, 

ένας τρελός για επαναστάσεις κι άλλα πράγματα χαμένα 
και κάθε που χτυπούσαν οι καμπάνες ένιωθα να κινδυνεύει 

η ανθρωπότητα κι έτρεχα να τη σώσω. 
Κι όταν ένα παιδί κοιτάει μ’ έκσταση το δειλινό, 

είναι που αποθηκεύει θλίψεις για το μέλλον. 
 

Τάσος  Λειβαδίτης 
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                                  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΟΙΗΤΉ 
 

«Στον κήπο του σας προσκαλεί  
                                                         καρδιά και πόρτα ανοίγει, 

                                                                                    χαρά σάς στρώνει για χαλί 
                                                                                     κι αυτή δεν είναι λίγη».  

 (ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ)   
                                                                                                                   
Δειλινό είναι το χρονικό διάστημα της ημέρας, τότε δηλαδή που ο 
ήλιος, ύστερα από μια μεγάλη διαδρομή  στον Ουρανό, άλλοτε με 
ξαστεριά και άλλοτε με σύννεφα, πλησιάζει  στον ορίζοντα για να 
να δύσει ή και λίγο μετά τη δύση του, πριν σουρουπώσει δηλαδή.  
Οι ώρες αυτές είναι γνωστές και ως δείλι, ως ηλιοβασίλεμα ή και ως 
γέρμα του ήλιου. Κατά την επικρατούσα γνώμη των αστρολόγων, 
των φωτογράφων, καθώς και των απλών παρατηρητών, ο ήλιος 
στη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος έχει την πιο όμορφη όψη σε 
σχέση με κάθε άλλο σημείο της διαδρομής του. Από αυτή την ιδιαι-
τερότητα έχει βγει και ο γνωστός όρος «βασιλεύει» με την έννοια 
του «επικρατεί», του «προοδεύει» ή και ακόμη ότι «ο ήλιος δύοντας 
παίρνει δύναμη, για να ανατείλει και πάλι».  
     Τις ώρες αυτές του Δειλινού  η εικόνα που αντικρίζει κανείς, 
όταν στρέψει το βλέμμα του προς τη Δύση, είναι μαγευτική, είναι 
«χάρμα ιδέσθαι», διότι όσο πλησιάζει προς το γέρμα ο ήλιος, όχι 
μόνο  μειώνεται το κυρίαρχο μπλε χρώμα του Ουρανού, αλλά  οι 
ακτίνες του δημιουργούν  ένα φάσμα με κίτρινα, πορτοκαλί, ροζ, 
κόκκινα και άλλα χρώματα. Θα λέγαμε ότι χωρίς τσιγκουνιά σε 
χρώματα  και πινελιές ζωγραφίζουν με επιμέλεια και κάνουν «χρω-
ματιστό» όχι μόνο τον ορίζοντα στο σημείο της δύσης, αλλά δημι-
ουργούν και φανταστικούς σχηματισμούς με μικρά ή ογκώδη  νέφη 
όταν αυτά παροικούν στην ευρύτερη περιοχή.  Για το λόγο αυτό 
και επιλέγονται τοποθεσίες, βίγλες,  από τους λάτρεις του μαγευτι-
κού φαινομένου, στα νησιά, στις παραλίες ή στα βουνά, που διευ-
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κολύνουν τη θέα και σπεύδουν εκεί, όχι μόνο να το φωτογραφί-
σουν, αλλά και να το απολαύσουν, εκτός των ντόπιων και χιλιάδες 
τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες στην πατρίδα μας. 
      Σχετικά με το παραπάνω φαινόμενο θέλω να αναφερθώ και σε 
κάτι άλλο σχετικό, ότι δηλαδή στη χώρα μας ευδοκιμούν το καλο-
καίρι ή στις αρχές του φθινοπώρου, χωρίς φροντίδα πολλές φορές, 
στολίζοντας μάλιστα  κήπους, αυλές ή δρόμους, κάποια όμορφα 
φυτά με πολλά ποικιλόχρωμα και ευωδιαστά άνθη, που ανοίγουν 
μόνο τις απογευματινές ή δειλινές ώρες και κλείνουν σαν έρθει το 
πρωί, γι’ αυτό και είναι γνωστά με το πολυφίλητο όνομα «δειλινά». 
Το χρώμα των λουλουδιών τους είναι σαν του ηλιοβασιλέματος, 
όπως άσπρο, ροζ, κίτρινο, κόκκινο, δίχρωμο και για το λόγο αυτό 
είναι από τα πολύ αγαπημένα άνθη στους ανθρώπους. 
      Στη χρονική αυτή περίοδο, στις ώρες του δειλινού δηλαδή, που 
ολοκληρώνεται με το λυκόφως και που εμπνέει ως γνωστόν ζω-
γράφους και ποιητές,  ανήκει και ο αμητός της νέας μου ποιητικής 
δημιουργίας  με τον τίτλο «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ». Και στη νέα αυτή ποιη-
τική συλλογή ακολούθησα την πεπατημένη οδό, τη γνωστή σε μέ-
να και δοκιμασμένη στιχουργικά παραδοσιακή γραφή, με την ο-
ποία έχουν  αγαπηθεί και έχουν τύχει διακρίσεων, από κριτικούς 
και αναγνώστες, πολλά ποιήματά μου. Το χορό δε μεταξύ των 95 
ποιημάτων, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, τον σέρνει, ως πρώτο 
στη σειρά, που έχει σχέση και με τον τίτλο της Συλλογής, το ποίη-
μα «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ». 
     Για διευκόλυνση όμως των αναγνωστών του βιβλίου μου έχω 
κατανείμει τα ποιήματα στις εξής έξι θεματικές ενότητες: 
Α΄. ΤΑ  ΔΕΙΛΙΝΑ  - Β΄. ΤΑ  ΓΙΟΡΤΙΝΑ - Γ΄. ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ    
Δ΄. ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ - Ε΄. ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ - ΣΤ΄.  ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ 
     Πολλοί όμως διαδικτυακοί μου φίλοι και αναγνώστες μερικά 
από «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ» μου ποιήματα είχαν την ευκαιρία να τα γνω-
ρίσουν και να τα διαβάσουν ηλεκτρονικά είτε στην ιστοσελίδα μου 
είτε στο Facebooκ, (νέος τρόπος πια επικοινωνίας), που λόγω επι-
καιρότητας αναρτιόντουσαν την ίδια ημέρα που τα είχα γράψει. 
Ομολογώ μάλιστα ότι τα τιμητικά κριτικά τους σχόλια, για τα ο-
ποία και θερμά τους ευχαριστώ  με ενθάρρυναν να συνεχίζω να 
γράφω και άλλα ποιήματα και να βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση 
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σήμερα, όλα αυτά μαζί ως σώμα, να τα εκδώσω πια σε έντυπο βι-
βλίο. 
      Το βιβλίο αυτό είχαν το προνόμιο να το διαβάσουν πρώτοι και 
μάλιστα πριν εκδοθεί, δύο καλοί μου φίλοι, άνθρωποι των γραμμά-
των, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς και βιβλιοκριτικοί, που ύστερα από 
σχετική πρόταση, μου έκαναν τη μεγάλη  τιμή με τους φωτισμέ-
νους τους προλόγους, να δώσουν νέες διαστάσεις στα «δειλινά» 
μου ποιήματα, να φωτίσουν πολλές απόκρυφες πλευρές τους και 
να αποκρυπτογραφίσουν αλληγορικές έννοιες. Είμαι δε βέβαιος ότι 
θα διευκολύνουν τη μελέτη των ποιημάτων από τους αναγνώστες 
μου, οι οποίοι  επίσης θα  χαρούν τους προλόγους τα μάλα και θα 
συμφωνήσουν μαζί μου όταν τους διαβάσουν.   
     Ας γνωρίσουμε λοιπόν τους δύο ειδήμονες που προλόγισαν τη 
νέα ποιητική Συλλογή μου, τους οποίους από καρδιάς θερμά ευχα-
ριστώ και επιπλέον τους συγχαίρω γιατί με τα κείμενά τους, ως 
φωσφορίζουσες  ακτίνες, για πάντα θα φωτίζουν τα «ΔΕΙΛΙΝΑ» 
μου ποιήματα : 
 
Γιάννης Χατζηβασιλείου, διακεκριμένος συγγραφέας και κριτικός 
λογοτεχνίας. Πρώην Σχολικός Σύμβουλος  φιλολόγων, Διευθυντής 
και αρχισυντάκτης του εγκυρότατου διμηνιαίου περιοδικού «ΑΓΙ-
ΑΣΟΣ» του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγιασωτών Λέσβου και πρώ-
ην Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσης νέων μελών της Εταιρίας Ελ-
λήνων Λογοτεχνών. Επίσης είναι πολύ γνωστός σε όλους τους φί-
λους και αναγνώστες των βιβλίων μου, όχι μόνο από τους ξεχωρι-
στούς προλόγους του, αλλά θα έλεγα είναι γνωστός και ως παρου-
σιαστής αυτών. Θέλω να προσθέσω ακόμη ότι, στη λογοτεχνική 
μου διαδρομή , ο φίλος Γιάννης Χατζηβασιλείου, είναι και «ο μέ-
ντοράς μου», όπως εύστοχα τον αποκάλεσε ένας κοινός και εκλε-
κτός μας φίλος, ο Δημήτρης Ρεντίφης,  Διδάκτορας - Σχολικός 
Σύμβουλος Φιλολόγων, καταξιωμένος συγγραφέας και με πολλά 
κείμενά του δημοσιευμένα σε περιοδικά και εφημερίδες. Προσωπι-
κά  ο φίλος Δημήτρης Ρεντίφης με έχει τιμήσει και γι’ αυτό τον 
ευγμωμονώ  και τον ευχαριστώ θερμά με τη Μελέτη του «ΟΙ ΑΛ-
ΚΥΟΝΕΣ» ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ. (Εκδόσεις ΠΑ-
ΤΑΚΗ – Αθήνα, 2003). 
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Κατερίνα Μπαχάρη – Κουτσουνά, καταξιωμένη δασκάλα από την 
Ηλεία, που γαλούχησε με γνώσεις και αρετές, εκτός από τα παιδιά 
και τα εγγόνια της και πολλούς μαθητές στα Δημοτικά Σχολεία 
που υπηρέτησε. Στο χώρο της λογοτεχνίας, αν και καθυστέρησε να 
εκδηλώσει το ταλέντο της, είχε φαίνεται τους δικούς της λόγους. 
Σύντομα όμως εκάλυψε το κενό ανοίγοντας το δικό της κουτί, σαν 
άλλη Πανδώρα, που ήταν καλά φυλαγμένο στο νου και στην καρ-
διά της, γεμάτο με αποθηκευμένες γνώσεις, ιδέες, αναμνήσεις, με-
λέτες, παρατηρήσεις, καταγραφές, ευαισθησίες και εμπνεύσεις , 
μέχρις ότου ήρθε η χρονική στιγμή της αποκάλυψής του. 
      Με τη μεγάλη ευχέρεια και τον άριστο χειρισμό της ελληνικής 
γλώσσας, που τη διακρίνει, διδάσκει ακόμη από άλλη έδρα  και 
γράφει σωστά και ασταμάτητα. Όπως ο Αλφειός ποταμός, με τον 
οποίο γειτνιάζει γεωγραφικά, ρέει ασταμάτητα τα γάργαρα νερά 
του, ποτίζοντας τα διψασμένα χωράφια, έτσι και η Κατερίνα βου-
τάει την πένα στο γεμάτο μελάνι καλαμάρι της και γράφει, γράφει 
ωραία πολυσέλιδα ποιήματα,  πεζογραφήματα και όχι μόνο, που 
διαβάζονται απνευστί.  Ήδη έχει δώσει ηλεκτρονικά καταπληκτικά 
δείγματα γραφής  στους πολλούς διαδικτυακούς της φίλους και 
αναγνώστες στο Facebook, με την ανάρτηση ποιημάτων και άλλων 
κειμένων,  με τα λογοτεχνικά της σχόλια και με την τεκμηριωμένη 
κριτική βιβλίων. Αφού πρώτα τη συγχαρώ, της εύχομαι από καρ-
διάς σύντομα να δούμε και σε βιβλία τον πλούσιο λογοτεχνικό της 
αμητό. Είμαι βέβαιος ότι όταν οι αναγνώστες του παρόνος βιβλίου 
διαβάσουν  τον πρόλογο της φίλης μου Κατερίνας Μπαχάρη – 
Κουτσουνά τότε θα συμφωνήσουν για του λόγου μου το αληθές. 
       Με την ευκαιρία όμως αυτή, έχω χρέος και αισθάνομαι επιτα-
κτική την ανάγκη να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά την 
«Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού» και 
φυσικά τον εμπνευσμένο πρωτεργάτη της και εκλεκτό μου φίλο, 
Αναστάσιο Τσάγκο, που με την επιμελημένη και σοβαρή εκδοτική 
του δουλειά, τόσο στα προηγούμενα βιβλία μου όσο και στα «ΔΕΙ-
ΛΙΝΑ» μου, έχει δικαιολογημένα κερδίσει τις εντυπώσεις και τους 
επαίνους από ειδήμονες του εκδοτικού χώρου και από τους  πολυ-
πληθείς σχολιαστές, κριτικούς και αναγνώστες των βιβλίων μου. 
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     Αγαπητέ, Τάσο, με τις εκδόσεις σου, καρπός γνώσης, εμπειρίας, 
θέλησης και αγάπης στο καλό βιβλίο δεν τιμάς μόνο τον εαυτό 
σου, αλλά και την ιστορική πόλη, το Άργος. Αφήνεις τη δική σου 
εποχή, όπως και το ιστορικό και λογοτεχνικό θησαυροφυλάκιο που 
με ακάματη προσωπική σου φροντίδα δημιουργείται από την «Αρ-
γολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη»  για το παρόν και  τις μελλοντικές 
γενιές. Όσοι μάλιστα έχουν διαβάσει τα βιβλία μου και επικοινω-
νούν μαζί μου, έχουν εκφραστεί με τα κολακευτικότερα λόγια  για 
την εκδοτική σου δουλειά και όλοι τους συμφωνούν, ότι δηλαδή 
είσαι τόσο στον εκδοτικό όσο και στον ηλεκτρονικό χώρο παρά-
δειγμα για μίμηση και δεν έχουν άδικο. 
      Τέλος,  παραδίδοντας με χαρά  στη δημοσιότητα  την παρούσα 
ποιητική  Συλλογή «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ» μου, ευχαριστώ  προκαταβολι-
κά όσους θα μου κάνουν την τιμή να τα διαβάσουν σε βάθος και η 
κριτική τους θα είναι καλοδεχούμενη και χρήσιμη. 
 
                                                                          Σπύρος Κ. Καραμούντζος 
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Με αφορμή   «Τα δειλινά» 
 
Η φιλολογική κι αισθητική προσέγγιση μιας ποιητικής συλλογής 
είναι εκ προοιμίου δυσχερής και επισφαλής. Και τούτο, γιατί ο δη-
μιουργός  συνήθως αρέσκεται να κρύβεται, αποσιωπώντας προθέ-
σεις, συγκαλύπτοντας νοήματα και χρησιμοποιώντας δυσερμήνευ-
τους υπαινιγμούς. Ο κοινός αναγνώστης προχωρεί κατά κανόνα 
αβίαστα, αντιπαρερχόμενος ό,τι τον δυσκολεύει, ό,τι δεν τον ενδι-
αφέρει, ό,τι τον εμποδίζει στην κατανόηση και στην συνακόλουθη 
ικανοποίηση. Ο ειδικός ερευνητής, ο μεθοδικός γραμματολόγος 
και ο συστηματικός κριτικός προσπαθούν να πολιορκήσουν και 
τελικά να  εκπορθήσουν, με τα εφόδια που έχουν, το οχυρό που 
αντιστέκεται. Οφείλουν ως εκ τούτου να διαθέτουν επαρκή επι-
στημονική – φιλολογική αρματωσιά, υψηλά αισθητικά κριτήρια, 
γνώση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, αλλά και ευθυκρισία και 
αντικειμενικότητα. 
     Ο Σπύρος Καραμούντζος κατά τη μακρά ευδόκιμη υπηρεσία του 
στην εκπαίδευση, στο χώρο της αγωγής των νέων, συντηρούσε 
μέσα του εξ αρχής ζώπυρα πνευματικής δημιουργίας. Έπρεπε όμως 
να νικήσει δικαιολογημένους φόβους του και ν’ απαλλαγεί από 
αναστολές γενεσιουργές αναβλητικότητας, για να μπει όντας δυ-
νάμει ποιητής στο πεδίο της λογοτεχνικής δράσης. Ξεκίνησε δειλά 
δειλά με τη δημοσίευση κάποιων επιφυλλίδων, κάποιων φιλολογι-
κών σκαλαθυρμάτων, που λογίζονται προπομποί της μετέπειτα 
αξιόλογης παραγωγής του. Προοδευτικά και υπεύθυνα έγινε κάτο-
χος των μυστικών του φτερωτού λόγου, τον οποίο εξακολουθεί να 
υπηρετεί ως τις ημέρες μας. 
    Πλούσιος ο πνευματικός του αμητός. αποθησαυρισμένος σ’ εφη-
μερίδες, σε περιοδικά και σε ανθολογίες, αλλά και σε αυτοτελή βι-
βλία. Ενημερωτικά σημειώνουμε τις ποιητικές συλλογές του «Αλ-
κυόνες» (2000), «Δοξαρίσματα» (2004), «Φυλλοβολήματα» (2006). 
«Δροσοσταλίδες -Χαϊκού » (2006), «Ηλίανθοι» (2011) και «Ζητεί-
ται Ποιητής» (2013). Δέον ν’ αναφερθεί ότι για τα ποιήματά του 
έχουν γραφεί επαινετικές κριτικές και ότι κάποια έχουν βραβευτεί 
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σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχουν μεταφραστεί σε ξένες 
γλώσσες. Από τα πεζογραφήματά του ιδιαίτερη σημασία παρου-
σιάζει το βιβλίο του «Λόγια Καρυάς. Παιδικές αναμνήσεις και ανα-
φορές (1930-1950)» (Αθήνα 2007), με ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
πατριδογνωστικές, ιστορικές, λαογραφικές, κοινωνικές. Στα παρα-
πάνω ας συγκαταριθμήσουμε τη δημοσιευθείσα σε βιβλίο συνέ-
ντευξη που του πήρε η δραστήρια κι ευαίσθητη εργάτρια του λό-
γου και επιπλέον επιβραβευμένη μεταφράστρια  Ζαχαρούλα Γαϊ-
τανάκη «Οι γνώσεις δίνουν φτερά στην έμπνευση» (Άργος 2011) 
και το «Poet’s Garden» (Άργος 2013), μεταφρασμένο βιβλίο στ’ 
αγγλικά από την ίδια, που τιμήθηκε μάλιστα  και με διεθνείς δια-
κρίσεις. 
      Η παρούσα ποιητική συλλογή με το μηνυματικό τίτλο «Τα δει-
λινά», προσφιλή στην τέχνη του λόγου, αλλά και σηματοδοτούμε-
νη στην περίπτωση από το καβαφικό μότο, απαρτίζεται από τις 
παρακάτω ανισομερείς ενότητες : Δειλινά. Γιορτινά. Της φύσης. 
Της αγάπης. Της Κρίσης. Και τα λοιπά. Οι παραπάνω ενότητες 
οριοθετούν την ποικιλία της θεματικής και το εύρος των αναζητή-
σεων  του ποιητή, των ψυχικών του διαθέσεων, της κάποτε πλεο-
νάζουσας και παγερής μοναξιάς του, της ανυπόκριτης αγάπης του 
για τον άνθρωπο, κυρίως για το παιδί, για τους ανθρώπους  του 
μόχθου και της βιοπάλης και για αναξιοπαθούντες πρόσφυγες, της 
έντονης φυσιολατρίας του, του αμέριστου ενδιαφέροντός του για 
τα κοινά, των αναζητήσεών του μέσα στην τρέχουσα επικαιρότη-
τα, της προσήλωσής του σε ιδέες, σε αρχές και σε υπερτοπικές και 
υπερχρονικές αξίες, όπως η αγάπη, η ειρήνη, και η φιλία, και της 
βαθιάς του θλίψης για τις οδυνηρές συνέπειες της παρατεινόμενης 
πολιτικής, κοινωνικής, θεσμικής και οικονομικής κακοδαιμονίας 
(βλ. «Κακό όνειρο», «Η μπάρα» και «Οι σωτήρες»). Φανερώνουν 
επίσης τον έρωτά του για το γενέθλιο τόπο, την ορεινή Καρυά Αρ-
γολίδας, την οποία ανέδειξε με το προαναφερθέν βιβλίο που της 
αφιέρωσε, αλλά και για τον ευρύτερο πελοποννησιακό χώρο (βλ. 
«Αρτεμισία Παναγιά», «Παναγία η Πορτοκαλούσα», «Ζουνάτι») 
και όχι μόνο. 
    Ο λόγος του Σπύρου Καραμούντζου είναι σαφής, καθαρός, ευ-
κρινής και κοφτός, ενοφθαλμισμένος σε κάποιες περιπτώσεις 
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μ΄ελάχιστα ιδιωματικά στοιχεία (νοχλίες, ντρίμερα, ο πέλαγος, ακώ 
κτλ.) ή με πλαστές λέξεις. Το ύφος του είναι απλό, απέριττο, λιτό 
και ενίοτε ανειμένο. Η στιχοποιία κατά κανόνα παραδοσιακή, ο-
μοιοκαταληκτούσα διαφοροτρόπως. 
     Με τη συλλογή «Τα δειλινά» ο Σπύρος Καραμούντζος, τακτικό 
μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και ευρύτερος γνωστός 
ως πνευματικός άνθρωπος και ως επιδέξιος τεχνίτης του λόγου, 
έδωσε και άλλα δείγματα της αξιοσύνης του, της ποιητικής έ-
μπνευσής του, της αισθαντικότητάς του και της τεχνικής του. Α-
ποτελεί κατά κάποιο τρόπο απολογισμό μιας μακρόχρονης και γό-
νιμης όδευσης. 
 

Γιάννης Χατζηβασιλείου 
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«ΤΑ  ΔΕΙΛΙΝΑ» του Σπύρου Καραμούντζου 

 

Με μιας σφεντόνας δρόμο αγκάλιασε η ματιά μου τα εξαπύργιά 
σου, φίλε Σπύρο, άριστα δομημένα τα έργα σου, κλεισμένα σε ορο-
πέδιο θαλερό  με άπλα περισσή, ολόγιομη ματιά, καθάρια με τ’ ό-
νομα «ΔΕΙΛΙΝΑ», ονειροπλασμένα, διάχυτα με κράξιμο λάγνο και 
στάσεις εθελούσιες στις έξι ενότητες που τ’αποτελούν. 
    «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ», που στ’ ακροκέραμα της σκέψης στήσανε χορό, 
ήρθαν σαν επισφράγισμα μεστής, ώριμης προσπάθειας να παρελά-
σουν μπροστά μας, αγγίζοντας τις καρδιές μας. Περίχαρος τόκος 
 ακριβής προσπάθειας, νιογέννητα στην αράδα, αμάλγαμα ιδεών, 
γοργοταξιδεύουν αφήνοντας στο πέρασμά τους άρωμα μεθυστικό 
 με την όσφρηση φίνων και σπάνιων αρωμάτων, σαν εκείνα τα πα-
νάκριβα που κλείνονται σε μικρά μπουκαλάκια. 
    Ταξινομημένα σε  ενότητες   και σε αντιστοιχία ευωχίας μάς κα-
λούν όχι μόνο να μυρίσουμε το άρωμά τους, αλλά να ρουφήξουμε 
νέκταρ γόνιμο και θρεπτικό, της σκέψης και της καρδιάς προσά-
ναμμα  με φλόγα που πάρθηκε από τα καντήλια των ξωκλησιών 
που υμνήθηκαν, της Ανατολής, του ηλιοβασιλέματος, των αστε-
ριών και των φεγγαριών σε πλήρη και ποικιλότροπη κατάθεση. Τα 
στοιχεία της φύσης μαίνονται σε μια αλληλουχία επιβολής και οι 
χαρακτήρες των ανθρώπων υποστηρίζονται με ακρίβεια και σαφή-
νεια. Διαχωρίζονται και επιβάλλονται αβίαστα και βρίσκουν ο κα-
θένας τη θέση του στη σκέψη του καθενός μας. 
    Οι εποχές εναλλασσόμενες, νεράιδες ίδιες των δασών και των 
νερών μας, αφήνουν στο πέρασμά τους χιόνι κι όνειρο, άρωμα και 
ελπίδα, ταξίδι, καύσο και ιδρώτα, φυλλορρόημα και χρώμα. Και 
σαν οι στίχοι γίνονται καριοφίλια  και βόμβες και πύραυλοι με στό-
χο , λιώνουν  ατσάλι και ψυχή κι αναπτερώνουν την ελπίδα για μια 
πατρίδα λεύτερη, νοικοκυρεμένη, αυτόνομη και ανακτούν δόξες 
και μεγαλεία με μια ευθύνη και πράξεις ανδρείας, με μια γαλήνη και 
πράξεις αρετής. Τότε εκείνη περήφανη χαμογελάει στοργικά και 
παράσημα μοιράζει. 
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     Κι εκεί που ο αγέρας διαπερνά νιαουρίζοντας τα διάκενα στα 
φυλλόκλαδα των περβολόδεντρών τους και το φως διαθλάται στα 
περάσματα, έρχονται η αγάπη και οι φίλοι και δίνουν τη χαριστική 
βολή τους μ’ ένα συναίσθημα απροσδιόριστης ελαφρότητας και 
ασυνήθιστης προσέγγισης, ένα κάλεσμα μέσα από τη ροή του χρό-
νου για ένα μεγάλο ευχαριστώ, για μια απόδοση χρέους και τιμής 
στα ιερότερα της ανθρώπινης ύπαρξης συναισθήματα , με άγγιγμα 
ψυχής τέτοιο που αφήνει δάκρυ να φανεί και χαμόγελο ν’ ανθίσει. 
     «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ» περιδιαβαίνουν τις ζωές μας, πότε σαν απαλό 
αεράκι που χαϊδεύει, πότε σα μπάτης που δροσίζει, άλλοτε σα βου-
κέντρα που κεντρίζει τα μύχια της ψυχής μας, σα βούρδουλας που 
μαστιγώνει την αδιαφορία μας, άλλοτε σαν επαναστατική ανάγκη 
που λυτρώνει, πάντοτε όμως σαν ιερό μυστήριο που εξαγνίζει και 
μας εντάσσει στους ιερούς του κόλπους, κάνοντάς μας κοινωνούς 
μιας αξεπέραστης ιδεολογίας, μιας ευλογημένης συνύπαρξης, μιας 
αδιάψευστης καλοσύνης και απότοκους μιας  περιούσιας ιδέας! 
      Σαν την πεταλούδα πετάω από ποίημα σε ποίημα, από στίχο σε 
στίχο και ρουφάω νέκταρ επιλεκτικά κι αχόρταγα , αφού οι εύηχοι 
και ρυθμικοί στίχοι τους με το ιαμβικό και τροχαϊκό μέτρο και την 
πλεχτή και ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία ως επί το πλείστον, ενίοτε 
και σε ελεύθερο στίχο κάποια, με οδηγούν αβίαστα και πρόσχαρα 
στην εξερεύνηση του ποιητικού περιβολιού. 
Σταχυολογώ άλλοτε νόστιμες ιδέες, άλλοτε ιδιαίτερους στίχους 
και παρεισφρέω στην καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και 
εισπράττω το μεγαλείο της ψυχής τους, το αγνό συναίσθημά τους, 
τις χαρισματικές τους προσωπικότητες. 
    Η ελπίδα παρούσα σε κάθε ποίημα στέλνει τα μηνύματά της και 
είναι το κυρίαρχο σε αυτή τη συλλογή. Οι δεκαπεντασύλλαβοι 
κλειδωνίζονται στον αέρα! Οι ρίμες φλερτάρουν με την ψυχή!        
Τα λόγια μαγεύουν με την αύρα τους  και χαϊδεύουν τ’ αφτιά μας! 
Κι ένα πεταλούδισμα γλυκό κι ένα αγγελικό επισφράγισμα χρι-
στουγεννιάτικης ύμνωδίας πλανιέται καθώς πασκίζουν ποιο απ’ 
όλα πρώτο θα επικρατήσει  στ’ αφτιά  και στην ψυχή μας.  
Και σαν απόμακρη κλαγγή αντίλαλου έρχονται κι εδραιώνονται 
στίχοι όπως : 
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«Μα το σούρουπο σα θά ’ρθει 

δεν τη βλέπει πια κανείς ,  

μόνο η κάπνα στο φουγάρο  

δίνει μήνυμα ζωής». 

                                   (Η Κωστίνα, ζει ; αρ. σελ. 34) 

«Πεταλουδίτσα φτερωτή 

ποιο είναι τ’ ονομά σου; 

Και μού ’πε βιαστικά στ’ αφτί, 

«ΨΥΧΗ», μα για την ώρα γεια σου». 

                                   (Ψυχή, αρ. σελ. 49) 

«Περίβλεπτος, θαυματουργός, 

δίνεις ζωή κι ελπίδα,  

στους άρρωστους τη γιατρειά,  

στους  ναυαγούς σανίδα». 

                                    (Αρτεμισία Παναγιά, αρ. σελ. 56) 

«Αφού ρωτάς θα σου το πω 

δεν είν’ από τον πόνο,  

μα τρέχει δάκρυ αληθινό 

από χαρά και μόνο». 

                                   (Το δάκρυ. αρ. σελ. 69) 
«Άνοιξες πόρτα και καρδιά,  

το φως μαζί σου είδα  

και τη μικρούλα μας καρδιά  

τη βάφτισες ελπίδα». 

                                     (Η φωλιά, αρ. σελ. 77) 
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«Να βρούνε ρότα πριν να βγει  

στην ξέρα το καράβι,  

γιατί ο κόσμος απ’ οργή  

κουστούμια γι’ άλλους ράβει». 

                                      (Το λάλημα,  αρ. σελ. 96) 
 
«Νεράκι θέλανε να πιούν,  

ιδού το έγκλημά τους,  

με τη ζωή τους πλήρωσαν  

τα δικαιώματά τους». 

                                     (Το φονικό,  αρ. σελ. 112) 

       Διαβάζοντας κανείς προσεκτικά «ΤΑ ΔΕΙΛΙΝΑ», όπως και τα 
άλλα ποιήματα από τις προηγούμενες ποιητικές Συλλογές, θα κα-
ταλήξει στο συμπέρασμα, όπως κι εγώ, ότι ο ποιητής Σπύρος Κα-
ραμούντζος προσφέρει με τους στίχους του το απόσταγμα της 
σκέψης του ως την τελευταία στάλα, και το γλυκό μεθύσι της αγά-
πης του τόσο στο δημιούργημά του το ποίημα όσο και στον ανα-
γνώστη του. 
      Αγκιστρωμένος στην παράδοση και στις ηθικές αξίες των και-
ρών του, που τον ακολουθούν, ζωγραφίζει με τον ποιητικό του 
λόγο ξεχασμένους , απλούς, μεστούς τρόπους έκφρασης ιδεών 
πλατωνικούς έρωτες, φιλότεχνα αποδοσμένους φυσικούς πίνακες, 
προσεγγίσεις σε ανθρώπινες φάσεις της ζωής με αξιοπρέπεια και 
ευγένεια αξιοζήλευτες, 
     Αναρριχάται στα ψηλά, στηριζόμενος σε ασφαλείς κορμόδε-
ντρους, όταν θέλει να μπολιάσει αδύναμα συναισθήματα σε δυνα-
τές ιδέες και απαγκιστρώνεται εύκολα, προκειμένου να προσεγγί-
σει καινούργιες ιδέες που τον εμπνέουν. Εύστροφα, προσγειωμένα, 
ταπεινά, γοργά, με συναίσθηση κάνει αφιερώματα στις παραμέ-
τρους που αγγίζουν και περικυκλώνουν τον άνθρωπο. 
     Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς όταν όλοκληρώσει τη μελέτη «των 
δειλινών ποιημάτων» : Ιδέες βαθυστόχαστες, τροφή ευκολοχώνευ-
τη, στίχος τραγουδιστός και ταξιδευτός, είσπραξη επαρκής, αέναος 
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υπενθύμιση αξιών που συνθέτουν το ιδανικό οικοδόμημα της γνώ-
σης. Ευφάνταστος πλαστουργός στίχων. Δείχνει ευγνωμοσύνη 
προς φίλους, ευεργέτες και συνεργάτες. Προσκαλεί, ευχαριστεί και 
ανταμείβει. Βρήκε το απάγκιο του στην αγκαλιά των ποιημάτων 
του, του γιου του, των εγγονών του και των φίλων του. Τι κρίμα 
που ο χρόνος δεν αποθηκεύεται ! 
         Όλα τα ποιήματα στου δειλινού αυτήν την ώρα μας καλούν, 
 να πάρουμε το καλάθι και να συλλέξουμε  τους καρπούς, να γευ-
τούμε απ’ της αγάπης τους  το περιβόλι, να κάνουμε ταξίδια ανα-
ψυχής και χρέους, να δηλώσουμε θέση σε αγώνων προσταγές, να 
ονειρευτούμε, να ζήσουμε τον έρωτα και την αγάπη, να θρονια-
στούμε σε παχιά πολυθρόνα και ν’ απολαύσουμε άρωμα γνήσιας 
ποικιλίας καφέ, ν’ αρωματίσουμε την ψυχή μας και ν’ αλαφροπα-
τήσουμε στο σύννεφο που θα μας ταξιδέψει στης μαγείας τον κό-
σμο, στου αγώνα την αλήθεια, στου ανθρώπου τη συμπόνια , στου 
γονιού το χρέος, στης πατρίδας την τιμή, στου oυρανού την αγκα-
λιά, στης αγάπης τη θέωση, στης γοργόφτερης ελπίδας το φτερού-
γισμα. Η άμαξα της Σαχτοπούτας, φορτωμένη με τα «ΔΕΙΛΙΝΑ» 
του Σπύρου Καραμούντζου, είναι ήδη έτοιμη για έναν περίπατο 
στις γειτονιές της πόλης, για μια επίσκεψη σε φιλικά σπίτια, σε 
σχολεία, σε βιβλιοθήκες και σε άλλους τόπους που αγάπησε και 
τον αγαπούν. 
      Ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτή τον ποιητή των 
«Δειλινών» και του ευχόμαστε με υγεία  να «ζει και να βασιλεύει» 
και να έχει έμπνευση να δημιουργεί πολλές φορές ακόμη, γευόμε-
νος τους καρπούς των πόθων του, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει ακό-
μη πολύ χρόνο και ικανότητες, ελπίδες να σκορπίσει, κακά να ξερι-
ζώσει κι αγάπες να στεριώσει. 

     Τώρα πια ώριμος και με επίγνωση της προσφοράς του ο ποιητής 
Σπύρος Καραμούντζος εναποθέτει στην ευγενική μας πρόθεση α-
ποδοχής τα νέα ποιήματά του και σίγουρα θέτει τις βάσεις για νέα 
αρχή, νέα ξεκινήματα, γιατί ο προικισμένος άνθρωπος όσο ζει, θέ-
λει και να παράγει, να προσφέρει και σαν τον καλό γεωργό και α-
μπελουργό να απολαμβάνει τη γεύση των κόπων του και περισσό-
τερο να αισθάνεται πως και οι αναγνώστες του, αν δεν μπορούν να 
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γευτούν τους γλυκούς καρπούς, να έχουν τουλάχιστον την επίγευ-
ση της μεθυστικής οινοποσίας από την ανάγνωση ή τη μελέτη των 
ποιημάτων του και είμαι βεβαία, γιατί υπάρχει πλούσια σοδειά για 
όλα τα γούστα. 

    Εντυπωσιακή επίσης είναι η ποιητική του πρόσκληση, με την 
οποία:                    

                               «Στον κήπο του μας προσκαλεί, 

                               καρδιά και πόρτα ανοίγει, 

                               χαρά μας στρώνει για χαλί 

                               κι αυτή δεν είναι λίγη». 

 

    Φυσικά και δεν είναι λίγη η χαρά που μας δίνεις αγαπητέ μας , 
Σπύρο Καραμούντζο, και όπως βλέπεις είμαστε όλοι εδώ, πιστοί 
φίλοι και αναγνώστες σου με ζέστα την ανάσα μας, με στήριγμα 
την ύπαρξή μας, με ακόλουθο την αγάπη μας και αντί άλλου δώ-
ρου, να σου προσφέρουμε τα καλούδια της ψυχής μας με την ίδια 
όμως εγκαρδιότητα, που εσύ με την πρόσκληση αυτή μας ανοίγεις 
την καρδιά και την πόρτα σου . Προσωπκά σου εύχομαι καλοτάξι-
δη και η νέα ποιητική Συλλογή σου, δίπλα σ’ ενα έργο ζωής, της 
δικής σου ζωής γεμάτη με διακρίσεις, με μέγιστο επισφράγισμα του 
ιερού εκπαιδευτικού σου έργου, που διάβηκες όλες τις βαθμίδες 
του και που γεύτηκες τις χαρές και τις λύπες του, που έδωσες κι 
επήρες πολλά πράγματα, και δίπλα στη λογοτεχνική απογείωση 
που γνώρισες, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, με τις προηγούμενες 
ποιητικές σου Συλλογές. 

 

                                    Καλοτάξιδα λοιπόν και τα «ΔΕΙΛΙΝΑ» σου. 

                                                         Κατερίνα Μπαχάρη – Κουτσουνά. 
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Δ  Ε  Ι  Λ  Ι  Ν  Α 
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Τα δειλινά τα βλέπουμε παντού γύρω μας το καλοκαίρι. Τα λου-
λούδια ανοίγουν λίγο πριν πέσει ο ήλιος και ξανακλείνουν με την 

ανατολή του ήλιου ή και κατά τη διάρκεια συννεφιασμένων ημερών. 
Είναι γνωστά και σαν νυχτολούλουδα. 
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                     Ηλιοβασίλεμα 
 

  
                «Άνω σχώμεν τας καρδίας»      
                πάλι μιαν ώρα σήμερα   
                και με τα μάτια ορθάνοιχτα 
                στη Δύση ας στραφούμε, 
                του Ήλιου το βασίλεμα 
                κι εμείς να το χαρούμε.       
    
                Λουσμένοι απ’ τη φωτοχυσία 
                ας ζήσουμε τη χίμαιρα 
                με τούτο το φαινόμενο 
                του Ήλιου, πριν να σβήσει, 
                που δε θα βγει σ’ αντίγραφο 
                ποτέ σ’ αυτή τη ζήση, 
 
                Άφωνοι μπροστά στη θέα 
                και με ρομαντική διάθεση 
                ακούμε τα μισόλογα, 
                που λένε σύννεφα κι ακτίνες, 
                στον κόκκινο ορίζοντα 
                παίζοντας κρυφτό μ’ εκείνες. 
 
                Σε βουνά και παραλίες 
                όλοι στις βίγλες για το λιόγερμα, 
                να δούμε τ’ αξιοθέατο,  
                πριν η αυλαία πέσει 
                και τον Αποσπερίτη να φανεί 
                ευθύς σ’ αυτή τη θέση. 
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                       Σελίδες  ζωής     

 
Άλλες μικρές κι άλλες μεγάλες. 
Χειρόγραφες με υπογραφή 
αλλά και υπαγορευμένες. 
Μονές, ζυγές, γεμάτες βιώματα, 
προγράμματα, οράματα,  
προσπάθειες, επιτυχίες, σκοντάμματα, 
λύπες, μικροχαρές και προσδοκίες. 
Πολλές προσδοκίες και απογοητεύσεις μαζί. 
Λίγα ευχαριστώ, πολλά παράπονα 
και πιο πολλά γιατί. 
Άλλες καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες 
κι άλλες με μουντζούρες και διαγραφές, 
συμπληρωμένες με υστερόγραφα, 
αστερίσκους και παραπομπές. 
Οι πιο πολλές ανορθόγραφες, 
με λάθη δυστυχώς επαναλαμβανόμενα. 
Χωρίς αυτοκριτική και χωρίς συγγνώμη. 
Σελίδες ζωής με πνεύματα και τόνους, 
με θαυμαστικά, ερωτηματικά 
και κυρίως με αποσιωπητικά. 
Το ανεξίτηλο μελάνι δεν αφήνει 
τις γραμμένες σελίδες να σβήσουν 
από τη μνήμη και την καρδιά του καθενός. 
Αυτή είναι η ζωή και δεν την αλλάζεις. 
Γνωρίζεις την αρχή της και το τώρα της. 
Το μέλλον της άγνωστο, αν δεν είναι και γραμμένο. 
Με ευχές και παρακλήσεις 
οι σελίδες που θ’ ακολουθήσουν να είναι πολλές, 
γυρνάς την τρέχουσα σελίδα 
και προχωράς γράφοντας την άλλη. 



 31

 
        Φεγγαράκι δυο μερών  
 
   
      -  Φεγγαράκι σα δρεπάνι, 
          σε ρωτώ, γιατί δεν ξέρω, 
          βγήκες  πάλι για σεργιάνι 
          ή  ετοιμάζεσαι  για θέρο; 
 
      -  Νύχτες στα γνωστά λημέρια 
         χαίρομαι κι αυτή τη φάση,   
         στα ουράνια με τ’ αστέρια, 
         πριν η μέρα με προφτάσει. 
 
         Κάθε φάση μ’ άλλη χάρη, 
         φως ο ήλιος με γεμίζει,  
         με τον Έσπερο ζευγάρι 
         δεν αλλάζω μετερίζι. 
 
         Τριγυρνώ στη Γη και μόνο, 
         συντροφιά και φως να δίνω, 
         περιμένοντας το χρόνο 
         και πανσέληνος να γίνω. 
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                            Το φεγγαράκι  

 
 
                   Τρύπωσε νωρίς το βράδυ, 
                   στο μωρό να κάνει χάδι, 
                   απ’ τις γρίλιες το φεγγάρι, 
                   πριν ο ύπνος να το πάρει. 
 
                   Ρίχνει φως στο πρόσωπό του, 
                   ζάχαρη για τ’ όνειρό του 
                   κι αν μια νύχτα το ξεχάσει, 
                   θα ’ναι τότε σ’ άλλη φάση. 
      
                   Γελαστό, λαμπρό φεγγάρι, 
                   τ’ ουρανού τρανό φανάρι, 
                   κράτα το μωρό απ’ το χέρι, 
                   να γενεί κι αυτό αστέρι. 
 
                   Φως δικό του ν’ αποκτήσει, 
                   στα σκοτάδια να μη ζήσει, 
                   στο στερέωμα με σένα 
                   ρότα να χαράξει νέα. 
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                                 Το  κομπολόι  

 
 
                      Του κομπολογιού οι χάντρες 
                      συντροφιά κρατούν στους άντρες, 
                      που κοντά στο παραγώνι 
                      ζουν μ’ αυτές κι ας είναι μόνοι. 
 
                      Πίκρες, βάσανα και χρέη, 
                      από τότε που ήταν νέοι, 
                      με τις χάντρες τα μετράνε 
                      κι όπως λένε τα ξεχνάνε. 
 
                      Κάθε χάντρα κι άλλη μία 
                      της ζωής τους ιστορία, 
                      ντέρτι της καρδιάς και πόνος, 
                      που δε γιάτρεψε ο χρόνος. 
 
                      Και το πιο κρυφό το ξέρει 
                      το δικό τους το μπεγλέρι, 
                      με το τρακ και χαρμολύπη 
                      κι ο αναστεναγμός δε λείπει. 
 
                      Κομπολόι κεχριμπάρι, 
                      δίνεις φως σαν το φεγγάρι, 
                      σ’ όσους ψάχνουν στο σκοτάδι 
                      γι’ αποκούμπι και για χάδι. 
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            Η Κωστίνα ζει; 
 

Μόνη της στο σπίτι μένει, 
τα παιδιά στην ξενιτιά, 
μνήμες στο μυαλό υφαίνει, 
γιατρικό στη μοναξιά. 
 
Ξετυλίγει το κουβάρι 
με τη γάτα π’ αγρυπνά, 
κουβεντιάζουν κι έχουν χάρη, 
τα βιώματα κοινά. 
 
Καθιστή στο παραγώνι 
συνδαυλίζει τη φωτιά, 
το χειμώνα με το χιόνι 
πόρτα κλείνει στο βοριά. 
 
Μα το σούρουπο σαν θά ’ρθει, 
δεν τη βλέπει πια κανείς, 
μόνο η κάπνα στο φουγάρο 
στέλνει μήνυμα ζωής. 
 
Το μικρό της περιβόλι, 
κήπος και αυλή μαζί, 
είναι πια τ’ αραξοβόλι, 
για τα χρόνια που θα ζει. 
 
Έμαθε να το φροντίζει 
με χαρά κι ολοχρονίς, 
την ποδιά της τη γεμίζει 
με σοδειές της εποχής.  
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Σπόρους λιγοστούς φυτεύει, 
δεν αντέχει στη δουλειά 
και, η μέρα σαν τελεύει, 
δεν ακούγεται μιλιά. 
                                                        
Με τσεμπέρι στο κεφάλι 
σκύβει κι άλλο το κορμί, 
τ’ αγριόχορτα να βγάλει, 
που της δίνουν αφορμή. 
 
Για κουράγιο πλησιάζει 
και τη γέρικη ροδιά, 
που ο χρόνος δεν τη σκιάζει, 
έχει  ρόδια και κλαδιά.  
                                                  
Γλάστρες κι άνθη για στεφάνια, 
τα στολίδια της αυλής, 
τι βιολέτες, τι γεράνια, 
τι βασιλικούς να δεις. 
 
Μέλισσες και πεταλούδες 
και λαλίστατα πουλιά 
στο περβόλι, σου ’πα, μου ’πες, 
της κρατάνε συντροφιά. 
 
Άμα ζει, σ’ όποιον ρωτάει, 
απαντούν με μια φωνή, 
πού καλύτερα να πάει, 
στον παράδεισό της ζει. 
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                     Μπροστά στο τζάκι    

 
 
                  Γέροντας στο παραγώνι 
                  συνδαυλίζει τη φωτιά,  
                  τη φυσάει και βουρκώνει, 
                  μνήμες φέρνει η μοναξιά. 
 
                  Κούτσουρο,  αποκαΐδι,   
                  μαυρισμένο απ’ τον καπνό, 
                  ήταν κάποτε στολίδι 
                  και βλαστάρι στο βουνό. 
 
                  Έδωσε  μεγάλη  μάχη 
                  στο καμίνι  του τζακιού, 
                  φλόγα μόνο του δε θα ’χει, 
                  φως να δίνει και στο νου. 
 
                  Μα μια σπίθα-καρβουνάκι 
                  σκέψη του ’πε πιο σωστή, 
                  νά  βρει  κι’ άλλο  κουτσουράκι, 
                  για να καίγονται μαζί. 
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                    Ο  Παππούλης  

 
Γέροντας στο παραγώνι 
με τους αναστεναγμούς 
και με δάκρυ π’ αυλακώνει, 
πόνους κρύβει και καημούς. 
 
Τι να σκέφτεται; Ποιος ξέρει. 
Αχ!  βαριά τα γερατειά, 
έχει μείνει δίχως ταίρι, 
τα παιδιά στην ξενιτιά. 
 
Κάθεται στο παραγώνι 
να συμπάει τη φωτιά, 
κάνει κρύο και μαργώνει 
κι ας φορά χοντρά σκουτιά. 
 
Χασμουριέται και γλαρώνει 
παίρνοντάς τον πού και πού 
και συνήθως ανταμώνει 
μ’ όσους είχε κατά νου. 
 
Η τραγιάσκα και η μαγκούρα, 
τα γεροντικά γυαλιά 
συνοδεύουν την «καμπούρα», 
όταν πάει στην εκκλησιά.             

 
Φαίνεται πως βαριακούει 
κι όλο σε ξαναρωτά, 
λεν πως του ’χει γίνει χούι, 
αν το θέλει σου απαντά. 
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Τα παιδιά δεν τα μαλώνει 
κι ας κάνουν έξω σαματά, 
κάποτε κι αυτός στ’ αλώνι 
φωνασκούσε σαν κι αυτά. 
 
Έγνοια του πρωί και βράδυ, 
τα «φαρμάκια» του να πιει, 
θέλει το καντήλι λάδι 
κι αν τ’ αφήσει θα σβηστεί.      
                                 
Φτάνει τ’ άστρο του στο γέρμα, 
πρέπει να ξεκουραστεί, 
τα χωράφια και το σπέρμα 
θα προσμένουν θεριστή. 
 
Για δεξίμια δεν τον μέλει, 
 λέει κάνοντας σταυρό, 
μοναχά κρασί και μέλι 
να γλυκάνει το «γαμπρό». 
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                       Ο  Παππούς  

 
             Ο παππούς στο παραγώνι, 
             τι να σκέφτεται, ποιος  ξέρει, 
             κάνει κρύο και μαργώνει 
             κι έχει μείνει δίχως ταίρι. 
 
 
                           Η  ζωή 

 
              Το διάβα της μ’ απασχολεί, 
               χωρίς να βρίσκω λύση,  
               ήτανε τότε ανατολή 
               κι ο ήλιος πάει να δύσει. 
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                             Δρομοδείχτης        

 
                    Παράδειγμα και συμβουλή, 
                    κρατώντας του το χέρι,  
                    δίνει ένας γέρος στο παιδί, 
                    πολλά εκ πείρας ξέρει. 
 
                    Στ’ απάτητα το οδηγεί, 
                    νέο στρατί χαράζει, 
                    άστρο λαμπρό ψηλά να δει, 
                    να ζει χωρίς μαράζι. 
 
                    Να περπατά με σιγουριά 
                    στη ζούγκλα τη μεγάλη, 
                    δρόμο με γούβες και νερά 
                    περάσανε και άλλοι. 
 
                    Λογιών πουλιά θα του μιλούν, 
                    μα αϊτούς να βρει στη φύση, 
                    που στις κορφές θα τον καλούν, 
                    σημαία για να στήσει. 
 
                    Με δρομοδείχτη στη ζωή 
                    κι ευχές να μην τον χάσει, 
                    μ’ όσα θεριά κι αν συγκρουστεί, 
                    σε ξέφωτο θα φτάσει. 
 
 
                                                                                        - 
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            Ο  Κρασοπετρής  

 
         Στην ταβέρνα του Αργύρη, 
         κοκκινέλι ξεροσφύρι, 
         το ’πινε χωρίς παρέα 
         ο Πετρής απ’ τη Νεμέα. 
 
         Θρέμμα γέννημα στ’ αμπέλια, 
         δόγα ήταν στα βαρέλια, 
         κι ως πιοτής δε λέει ψέμα, 
         το κρασί σημαίνει αίμα. 
 
        Κάθε μαθητής στο Δείπνο 
        τα ’κουσε πριν πάει για ύπνο, 
        θα ’χει του Χριστού τη χάρη, 
        αν μεταλαβιά θα πάρει. 
 
        Κάκια δεν κρατά σ’ ανθρώπους, 
        πήγε και στους Άγιους Τόπους, 
        συχωρνούσε την Πετρίνα 
        κι ας μην έπινε ρετσίνα. 
 
        Όταν μορφασμούς θα κάνει, 
        φουρτουνιάζει το λιμάνι, 
        λέει πολλά μα δεν τον πιάνω 
        στο μεθύσι του επάνω. 
    
        Προσπαθεί να βρει μια λύση… 
        κι ο Αργύρης θα βοηθήσει, 
        ως την ξώπορτα τον σέρνει 
        κι από κει τον αποπαίρνει. 
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           Τουρτουρίζοντας στ’ αγιάζι 
           με το δήμαρχο τα βάζει, 
           για λακκούβες και για φώτα 
           τον Πετρή, αν θέλεις, ρώτα.                               
 
           Φτάνοντας μπροστά στη βρύση 
           τη ρωτά ποιον θα ποτίσει, 
           το νερό σου τζάμπα τρέχει, 
           το χωριό μας ζα δεν έχει. 
                                            
           Κάνει βόλτες κι αμφιβάλλει, 
           ψάχνει για το σπίτι πάλι, 
           κάπου δω το είχε αφήσει, 
           ντρέπεται και να ρωτήσει. 
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                      Ας προσέχανε           

 
Τυχεροί οι κληρονόμοι 
μα κι αχάριστοι επίσης, 
όπου κι αν τους συναντήσεις, 
δρόμο αλλάζεις μα και γνώμη. 
 
Βρήκαν έτοιμο τραπέζι 
και γλεντοκοπούν εν τέλει, 
μήπως σκάψανε στ’ αμπέλι; 
Τρώγοντας κανείς δεν παίζει. 
 
Πιάσαν, λένε, το λαχείο, 
σπαταλώντας στην ουσία 
τρανταχτή περιουσία 
κι έμαθαν πως είχαν θείο. 
 
Ο  Αϊ - Γιάννης ας τους στείλει 
μήνυμα και να τους κρίνει, 
πέτσα, βιος αν έχει μείνει, 
θέλει λάδι το καντήλι. 
 
Τυχεροί  και οι πεθαμένοι, 
και ονόματα δε γράφω, 
τώρα θα  ’τανε στον τάφο 
και νεκροί και πικραμένοι. 

 
Ήτανε γραφτό να γίνει, 
τόσα κόπια στο «χωράφι» 
μονομιάς να πάνε στράφι. 
Ας προσέχανε κι εκείνοι. 
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Η διαθήκη… ήταν λύση, 
μα έχασαν την ευκαιρία 
και για όλους απορία, 
τ’ όνομά τους να μη σβήσει. 
 
Θα ’χαν γίνει ευεργέτες, 
κάθε προσφορά κι αξία 
την τιμά η κοινωνία, 
λαμπεροί σαν τους καθρέφτες. 
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         Το χάραμα  

 
     Χαρά σ’ εκείνον που θα δει, 
     όταν γλυκοχαράξει, 
     τον ήλιο μεγαλοπρεπή 
     ζωσμένο με μετάξι. 
 
     Να σβήνει τ’ άστρα την αυγή 
     και να εξακτινώνει  
     το φως σε ουρανό και γη, 
     να μπουν τα ζα στ’ αλώνι. 
 
     Τις μέλισσες πρωί πρωί 
     ν’ αφήνουν την κυψέλη, 
     αγώνας είναι η ζωή 
     κι οι πίκρες θέλουν μέλι. 
 
    Το υφαντό στον αργαλειό, 
    με υφάδι και στημόνι, 
    να θέλει ήλιο και σχολειό 
    και νια να καμαρώνει 
 
    Χαρά σ’ εκείνον που θα δει, 
    όταν γλυκοχαράξει, 
    τον ήλιο μεγαλοπρεπή 
    ζωσμένο με  μετάξι. 
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               Ο  άστεγος     

 
         Του ’στρωσε λευκό σεντόνι 
         στο παγκάκι ο χιονιάς 
         και τον άκουσαν ν’ αρθρώνει: 
         «άλλος είναι ο φονιάς». 
 
                   
            Ονειροπόλος  
 
         Το φεγγαράκι που ρωτώ, 
         δε θενά μ’ απαντήσει, 
         φοβάται, μήπως στ’ όνειρο. 
         από το φως ξυπνήσει. 
 
 
              Η  κατάντια μας        

       
          Χρόνια ξέφραγο τ’ αμπέλι 
          και δεν το ’σκαβε κανείς, 
          πήρε αέρα το βαρέλι, 
          ξενοφέρναμε κι εμείς. 
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                                 Ο κληρονόμος   

 
                     Της κληρονομιάς τ’ αμπέλι 
                      ξέφραγο εδώ κι εμπρός 
                      τ’ άφησες και δε σε μέλει 
                      αν σταφύλια δε θα τρως. 
 
                      Γέμισε γκορτσιές, τι κρίμα! 
                      Κι απ’ τ’ αγκάθια δεν μπορείς 
                      μέσα του να κάνεις βήμα, 
                      κλήμα ψάχνοντας να βρεις. 
 
                      Κι αν σε βλέπει ο νοικοκύρης, 
                      κληρονόμε, της ντροπής, 
                      στο στρωσίδι σου σαν γείρεις, 
                      βρες μια λέξη να του πεις.  
 
                      Γιατί ξώμεινε τ’ αμπέλι 
                      από κλάδο και σκαφή 
                      και κανείς πια κοκκινέλι 
                      από  κείνο δε θα πιει; 
 
                      Της κληρονομιάς τ’ αμπέλι 
                      ξέφραγο εδώ και μπρος 
                      τ’ άφησες και δε σε μέλει 
                      αν σταφύλια πια δεν τρως. 
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                   Το  μελίσσι       
 

                        Σ’ το είπα χίλιες δυο φορές, 
            απ’ τη ζωή μου κόψε 
            και μην ερθείς, όλο χαρές, 
            στον ύπνο μου κι απόψε. 
 
            Του ονείρου η γλύκα δεν κρατεί, 
            πληγές δεν επουλώνει, 
            γι’ αυτό και η μνήμη το πρωί 
            τινάζει το σεντόνι. 
 
            Μη με γυρίζεις στα παλιά 
            στις μαρμαρένιες σκάλες, 
            κρατώ καινούργια πια βιολιά, 
            νοχλίες έχω άλλες. 
 
            Καλούδια άλλης εποχής 
            θα ζουν στις αναμνήσεις,  
            βαλβίδες της αναπνοής 
            που δεν μπορείς να κλείσεις. 
 
            Έχοντας  πια συγκομιδή 
            των λουλουδιών το μέλι, 
            σαν σμάρι πάνω στο κλαδί 
            άλλη θα βρω κυψέλη. 
 
            Σ’το είπα χίλιες δυο φορές, 
            απ’ τη ζωή μου κόψε 
            και μην ερθείς, όλο χαρές, 
            στον ύπνο μου κι απόψε. 
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                         Ψυχή    
         
                Μια πεταλούδα τριγυρνά 
                στου κήπου μου τα άνθη 
                και μ’ ενδιαφέρον τα ρωτά, 
                κακό μην έχουν πάθει. 
 
                Αθόρυβα και τρυφερά 
                μ’ αγάπη και με νάζι, 
                φιλιά τους δίνει σταυρωτά 
                και δάκρυ λεν… πως βγάζει. 
 
                Πετά στων δένδρων τα κλαδιά 
                και σ’ όλα κάνει στάση, 
                μα την πανέμορφη ροδιά 
                δε λέει να την ξεχάσει. 
 
                Πρωί  πρωί την καρτερώ, 
                δε μου χαλάει χατίρι,  
                της δίνω μάλιστα νερό, 
                να πιει απ’ το ποτήρι. 
 
                Με νεύμα λέει ευχαριστώ 
                και στο νερό ζυγώνει, 
                μα αλλάζει γνώμη στο λεφτό 
                και η γνωριμιά τελειώνει. 
 
            -  Τον κήπο σου τον λαχταρώ, 
                μα συ καιρό μη χάσεις, 
                γιατί πετώ στον ουρανό, 
                σαν κάνεις να με πιάσεις.      
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               Πεταλουδίτσα φτερωτή, 
         ποιο είναι τ’ όνομά σου ; 
         Και μου ’πε βιαστικά  στ’ αφτί, 
         «ΨΥΧΗ», μα για την ώρα γεια σου. 
 

 
                    Σπασμένο  χέρι  
 
                  Τις νύχτες πόνοι σουβλεροί, 
                  αγλύκαντοι καμπόσοι, 
                  που το μυαλό δεν τους χωρεί 
                  κι αργεί να ξημερώσει.   
 
                              
                     «Οι  κωλοφωτιές»           
 
                  Ήταν λαμπερά αστέρια 
                  σε ουράνιες τροχιές, 
                  μα στης γης τα λασπονέρια, 
                  έγιναν «κωλοφωτιές». 
 
 
                             Ήττα              
 
                 Αγώνα κάνει η «Ζωή », 
                 τη διαδρομή της κοίτα,   
                 πήγε νικήτρια να βγει, 
                 μα είχε στο τέλος «ήττα». 
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                            Εραστής της  γης 
 

                  Ολημερίς μετρά τη γης, 
                  του λείπει όμως κι άλλη 
                  κι αν ’ρθει το γέρμα της ζωής 
                  γυρνά στο χώμα πάλι. 
 
 
 
                               Ο  δήθεν... 

 
                  Του δώρισαν, από παιδί, 
                  μια πέννα και μελάνι 
                  και μουντζουρώνει το χαρτί, 
                  μα κρίσεις... γι’ άλλους κάνει.                 
 
 
                               Ματαιότης 

 
                   Αιώνια κανείς δε ζει 
                   κι απ’ όσα έχει κάμει, 
                   δεν παίρνει τίποτα μαζί, 
                   τα πλούτη του... χαράμι. 
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      Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος  
 
 
Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε και της Καρυάς Προστάτη, 
στην εκκλησιά σου έρχομαι με δίχως αυταπάτη. 
 
Γιατί καθώς η «Βάπτιση» γινόταν από Σένα, 
 μύνημα στείλανε «Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα». 
 
Γιατί στο εικονοστάσι Σου, βλέπω με φρίκη ακόμη, 
στο πιάτο το κεφάλι Σου, που ζήτησε η Σαλώμη. 
 
Ως προπομπός προφήτευσες πως ο Σωτήρας θά ’ρθει, 
για να σωθούν οι άνθρωποι με τα δικά Του πάθη. 
 
Τις Κυριακές τούς προσκαλείς, χτυπώντας την καμπάνα, 
ν’ ανάψουνε μικρό κερί για του Χριστού τη Μάνα. 
 
Στης εκκλησιάς την έμπαση πιστούς καλωσορίζεις, 
γραμμένοι είναι στα χαρτιά και τους αναγνωρίζεις. 
 
Γιατί, εδώ βαπτίστηκαν και πήραν τ’ όνομά τους 
στον Αϊ-Γιάννη το Βαπτιστή! Τιμή τους και χαρά τους. 
 
Σ’ αυτόν το χώρο ήρθανε και βάλανε στεφάνι 
και για τον «έσχατο ψαλμό», αν γίνει εδώ, τους φτάνει. 
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               «Αρτεμισία  Παναγιά»   
 
 

        Του Αρτεμισίου  Παναγιά, ψηλά απ’ το ξωκλήσι, 
         όλο τον κόσμο προσκαλείς , στο φως κι αυτός να ζήσει. 
 
         Προσκυνητές στη χάρη σου, πεζοί στην ανηφόρα, 

         κρατούν λιβάνι και κεριά, για τη γιορτή σου δώρα. 

         Βιγλάτορας και φύλακας αιώνια βασιλεύεις 

         κι από του Κάστρου τη σκοπιά υπέρ ημών πρεσβεύεις. 

         Στη σκέπη σου κατέλυσαν και βρήκαν προστασία 

        καπεταναίοι ξακουστοί που γράψαν ιστορία. 

        Απ’ την αστείρευτη πηγή, που είν’ κι ευλογημένη, 

         πίνουν νερό και αγιασμό διαβάτες διψασμένοι. 

         Περίβλεπτος, θαυματουργός, δίνεις ζωή κι ελπίδα, 

         στους άρρωστους τη γιατρειά, στους ναυαγούς σανίδα. 

       «Αρτεμισία Παναγιά», στο μικρο-μοναστήρι, 

        σ’ ό,τι ζητήσουν οι πιστοί, δεν τους χαλάς χατίρι. 

        «Αρτεμισία Παναγιά», φεγγοστεφανωμένη, 

         σταυροκοπιέται η Καρυά στα πόδια σου πεσμένη. 

       «Αρτεμισία Παναγιά» και του Χριστού μητέρα, 

         θα ’μαι κι εγώ προσκυνητής στης Κοίμησης τη μέρα. 
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                    Παναγία η Πορτοκαλούσα   
 

       Ψηλά στην Καστρο-Λάρισα 

              «η Κατακεκρυμμένη» 
              του Άργους είναι κόσμημα 
             και τους πιστούς προσμένει. 
 
             Για όλους μένει Ακοίμητη 
             χτυπώντας την καμπάνα, 
             ν’ ακούν τις ώρες, τους σφυγμούς 
             απ’ της ζωής τη Μάνα. 
 
             Αμφιβολία δε χωρεί 
             «υπέρ ημών πρεσβεύει» 
             και της αρκεί μικρό κερί 
             με πίστη και με σέβη. 
 
             Από εκεί «Περίβλεπτος» 
             και στις σοδειές παρούσα 
             κι οι δενδροκόμοι, ως νονοί, 
             τη λεν «Πορτοκαλούσα». 
 
             Νοέμβρης κι ως προσκυνητής 
             ο κόσμος π’ ανεβαίνει 
            με πορτοκάλια και ανθούς 
            τη βρίσκει στολισμένη. 
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                       Κεράκια στο μανάλι     
 
 

                  Σ’ εκκλησιά μικρή μεγάλη 
                  ταπεινά οι χριστιανοί 
                  κεράκια ανάβουν  στο μανάλι, 
                  λαδάκι θέλει η μηχανή. 
 
                  Γι’ αρρώστια, ξενιτιά και φτώχεια 
                  και γι’ άλλους πόνους στην καρδιά 
                  ζητούν βοήθεια και συμπόνια 
                  από Χριστό και Παναγιά. 
 
                  Κι όσο τα κεριά τους καίνε, 
                  έτσι πρέπει για πολλούς, 
                 «το πάτερ ημών», να λένε 
                  με μετάνοιες και σταυρούς. 
 
                 Το κακό, που οι νεωκόροι 
                 φου..! Τα σβήνουν, πριν καούν, 
                 και σα να ’ταν αποφόρι 
                 στα καλάθια τα πετούν. 
    
                 Τ’ άγιο φως και η αχτίδα 
                 σβήστηκαν γι’ αυτούς μαζί, 
                 μα ο Θεός είναι ελπίδα 
                 όσο μέσα τους θα ζει. 
 
                 Στους ναούς σαν πάνε πάλι 
                 και την άλλη Κυριακή, 
                 ας το ξέρουν, το κεράκι 
                 λίγο κι αν καεί, αρκεί.         
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               Χριστός  Γεννάται 
 

           «Χριστός γεννάται» κι ο πιστός, 
           μουσκίδι απ’ την μπόρα, 
           αναρωτιέται αν κι Αυτός 
           θα κάνει θαύμα τώρα! 
 
           Γιατί απάνθρωποι στρατοί 
           σταυρώνουν την ειρήνη 
           κι ο πόλεμος όσο κρατεί, 
           «παρά» γι’ αυτούς αφήνει. 
 
           Με χέρι χάλκινο βαρύ 
           πρωτοστατούν στην κρίση 
           και τις ζημιές τους δεν μπορεί, 
           κανείς να τις μετρήσει. 
 
           Μα ο Χριστός θα γεννηθεί 
           «εν Βηθλεέμ τη πόλει» 
           και στης ειρήνης το κλαδί 
           θα βάλει άλλο μπόλι. 
 
           Δε θα κρατά μακρύ σπαθί, 
           αλλά σταυρό γι’ ασπίδα. 
           Με αγάπη ο κόσμος θα σωθεί, 
           η μόνη του… ελπίδα. 
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            Στη  Βηθλεέμ   
 
 
          Πρώτη είδηση και πάλι, 
          θέαμα και στο κανάλι 
          γίνηκαν οι μοναχοί 
          στη γενέθλια γιορτή. 
 
          Με σκουπόξυλα στο χέρι 
          «βλόγησαν» οι καλογέροι, 
          κι απορώντας τους ρωτώ, 
          αν πιστεύουν στο Χριστό. 
 
          Αν απάντηση θα πάρω, 
          φως θα δω κι εγώ στο φάρο, 
         μη βρεθώ χωρίς πανιά 
         με τη βάρκα στη στεριά. 
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                          Η  Πασχαλιά   
 
   
                  Λουλούδια βγάζει  η πασχαλιά 
                  και μ’ ευωδιές,  για δες τη !  
                  θέλει σε μας,  μ’ άλλη  λαλιά, 
                  να πει,  Χριστός ανέστη. 
 
                  Σαν δει ο κόσμος πασχαλιά 
                  στους κήπους ανθισμένη, 
                  τα αναστάσιμα φιλιά 
                  κοντολογίς προσμένει. 
 
                   Χωρίς εσένα, πασχαλιά, 
                   Λαμπρή κανείς δεν κάνει, 
                   κι οι πεταλούδες, τα πουλιά  
                   σ’ έχουν ζωής λιμάνι. 
 
                   Με τη λαμπριάτικη στολή 
                   σε θέλουν όλοι ταίρι, 
                   γιατί η χαρά  φεγγοβολεί,  
                   αν σε κρατούν στο χέρι. 
 
                   Ευλογημένη πασχαλιά, 
                   του Πάσχα καλαντάρι, 
                   ανθούς θα κόψω μια αγκαλιά 
                   για του Χριστού τη χάρη. 
 
                   Λουλούδια βγάζει η πασχαλιά 
                   και μ’ ευωδιές, για δες τη ! 
                   θέλει σε μας , μ’ άλλη λαλιά,          
                   να πει, Χριστός Ανέστη.                                                                                           
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                    Συσχετισμοί   
      

              Περιπολούν στον Ουρανό 
              νέφη με σκούρο χρώμα 
              και η ανάβασή μας στο βουνό 
              θέλει καιρό ακόμα. 
 
              Έτσι και τη Βδομάδα των Παθών, 
              γνωστή και ως Μεγάλη, 
              φουσκοδεντριάζει η πασχαλιά, 
              ώσπου ανθούς να βγάλει. 
 
                               
                «Πόντιος  Πιλάτος» 
 

       Τα χέρια πλένεις με νερό 
             μα η Νέμεση θα κρίνει, 
             για τη χολή και το Σταυρό 
             αν έχεις την ευθύνη. 
 
                                
             Προσκυνητής στην εκκλησιά  
 

             Απ’ το κατώφλι σαν διαβεί, 
             περνά κι απ’ το παγκάρι, 
             γιατί πώς θα προσευχηθεί, 
             χωρίς κερί να πάρει; 
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Τα  κάλαντα   
 
 

Ανοίχτε πόρτα και καρδιά 
και μην αργοποράτε, 
για να σας πουν μικρά παιδιά 
πως ο... «ΧΡΙΣΤΟΣ  ΓΕΝΝΑΤΑΙ». 
 
 
                                                   
Συμβουλή     
         

Του  λέω λόγια γιατρειάς 
πως θα σωθεί απ’ τα ντέρτια του,   
αν το παιδί της Παναγιάς 
το έχει πάντα μέσα του.      
 
                        
Του Σταυρού     
      
 

Ο χριστιανός κάνει γιορτή, 
την πίστη του δηλώνει 
και κάθε μέρα στη ζωή 
άλλους σταυρούς σηκώνει. 
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                   Ο νέος  χρόνος    
 

               Στου Νέου Χρόνου την αυγή, 
               τη νεφοσκεπασμένη, 
               ελπίδας άστρο για να βγει, 
               ο κόσμος περιμένει. 
 
               Αλήθεια είναι πως αργεί, 
               το έχασε στη Δύση, 
               που σε τροχιά χωρίς στοργή 
               κοιτά μην ξεστρατίσει. 
 
               Θ’ αχνοφωτίσει και θα δει 
               την πρώτη του αχτίδα, 
               να χαρακώνει δηλαδή 
               του νέφους την ασπίδα. 
                                                                        
               Σκοτούρες κι άλλη μια χρονιά 
               που τώρα ξημερώνει, 
               ν’ αλλάξουν πρέπει τα πανιά, 
               πυξίδα και τιμόνι. 
 
              Δε θα βουλιάξει το σκαρί, 
              αιώνων ιστορία, 
              και με φουρτούνες προχωρεί 
              και μ’ αισιοδοξία. 
 
              Κουράγιο κάνει μια ζωή, 
              χειμώνες καλοκαίρια 
              και σταυρωμένα προσπαθεί, 
              να μην κρατά τα χέρια. 
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Τ Η  Σ    Φ  Υ  Σ  Η  Σ 
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                       Κουράγιο    
           
           Χειμώνας είναι, θα περάσει 
 

 

          Με τσίου -τσίου στην αυλή, 
          σοφό το σπουργιτάκι, 
          κουβέντα έπιασε καλή 
          μ’ ένα μικρό δεντράκι. 
 
          Και είπε στ’ άφυλλο κλαδί, 
          κουράγιο να ’χει πάλι, 
          γιατί με την ηλιοβολή 
          χειμωνανθούς θα βγάλει. 
 
 
                   Το  χώμα 
 
 

          Σ’ αυτό φυτρώνει ο καρπός, 
          το πράσινο χορτάρι, 
          νερό προσμένοντας και φως 
          κι απ’ τον αέρα... χάρη. 
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                        Φουσκοδεντριές  
 
  
                     Τα σύννεφα στον ουρανό 
                      καθώς κατηφορίζουν, 
                      με του βοριά τον κεραυνό 
                      καρδιές στη γη ραγίζουν.    
 
                     Κοιλοπονά στην παγωνιά 
                     κι αντάρα τη σκεπάζει, 
                     δεήσεις κάνουν τα κλαριά, 
                     μην πέσει και χαλάζι. 
 
                      Σαν έρθει όμως ξαστεριά 
                      και του νοτιά τ’ αγέρι , 
                      γρικά τη φουσκοδεντριά, 
                      μα το γιατί δεν ξέρει.  
 
                      Μέχρι να βγάλει η γης νερά, 
                      να λιώσουνε τα χιόνια, 
                      και τα ματάκια στα κλαριά 
                      να δουν και  χελιδόνια. 
 
                     Ωσότου πόνοι δυνατοί, 
                     στο στήθος και στη μέση, 
                     της πουν ξεκάθαρα στ’ αφτί, 
                     απ’ τ’ άνθη καρπούς θα δέσει. 
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                          Το δάκρυ    
 

  -   Ρωτώ το κλήμα να μου πει 
      τι έχει και δακρύζει, 

            πονάει της βέργας η πληγή  
            ή κι άλλους καημούς θυμίζει; 
 

  -   Αφού ρωτάς, θα σου το πω, 
δεν είναι από τον πόνο, 
μα τρέχει δάκρυ αληθινό 
από χαρά και μόνο. 
 
Γι’ αυτούς που ξέρουν, πάει να πει, 
πως ο καιρός βοηθάει 
κι ο νοικοκύρης θα χαρεί 
την ώρα που τρυγάει.  
 
Απ’ τα ματάκια μου θα βγει 
το ζουμερό σταφύλι, 
κρασί να γίνει, για να πιει 
ο κλαδευτής κι οι φίλοι. 
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             Φθινοπωρινή  βροχή     
   
 

          Τ’ άνθη λυγίζουν στη βροχή 
          κι από το παραθύρι 
          νιώθω πως κάνουν προσευχή, 
          μια κι έχουν έτσι γείρει. 
 
          Ευχαριστούν τον Πλαστουργό, 
          τις ρίζες σαν ποτίζει, 
          και το καθένα δροσερό 
          ύμνους σ’ Αυτόν ψελλίζει. 
 
          Με άνεμο και με βροχή 
          το μύρο τους στο σπίτι 
          τρυπώνει τέτοια εποχή 
          σαν το μικρό σπουργίτι. 
 
          Μοσχομυρίζει και η γη, 
          το χώμα τ’ οργωμένο, 
          ο σπόρος φύτρο να γενεί, 
          μπερκέτια να προσμένω. 
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                      Τ’ αστέρια        
 

          Τ’ αμέτρητα αστροκεριά, 
          της νύχτας καντηλέρια, 
          στον ουρανό με ξαστεριά 
          τα δείχνεις με τα χέρια. 
 
          Κι αν έχεις μάτια ανοιχτά 
          και ζεις με την ελπίδα, 
          θα περπατάς στη γη σωστά 
          μ’ αστροφεγγιάς αχτίδα. 
 
          Το στέκι αν μάθεις καθενός 
          και την τροχιά επίσης, 
          θα σε προσμένει ο Αυγερινός, 
          το χάραμα να ζήσεις. 
 
          Κι αν ’ρθει σκοτάδι πιο βαθύ, 
          το πολικό αστέρι, 
          δεν επιτρέπει να χαθεί 
          ξενύχτης δίχως ταίρι. 
 
          Της Πούλιας τ’ άστρα να κοιτάς 
          πώς είναι ενωμένα, 
          θα σ’ οδηγούν όπου κι αν πας, 
          γι’ αυτό ’ναι ξακουσμένα. 
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              Το καλό νερό 
 
 

      Με κελάρυσμα στο ρέμα 
           δρόμο ανοίγει κι απορώ, 
           κι όπως λεν, δεν είναι ψέμα, 
           παίζει ρόλο στον καιρό. 
 
           Σύννεφο, βροχή και χιόνι... 
           κι όπως να ’ναι θα μας πει, 
           η ζωή πως δεν τελειώνει, 
           φτου και πάλι απ’ την αρχή. 
 
           Απ’ το διάβα του, κατόπι, 
           πράσινα η γη φορεί, 
           χαίρονται πουλιά κι ανθρώποι 
           και αρχίζουν οι χοροί. 
 
           Στο κελάρυσμα, τ’ αηδόνια 
           απαντούν με τα βιολιά, 
           όπως κάνουν τόσα χρόνια 
           απ’ τις όχθες τα πουλιά. 
 
           Ζυμωμένο με το χώμα, 
           δίδυμο τρανό ζωής, 
           που με νόημα και χρώμα 
           όμοιό του δε θα βρεις. 
 
           Ταξιδεύοντας στη Φύση 
           χάνει ίχνη και μορφή 
           και θα ξανα-κελαρύσει 
           απ’ την ίδια την πηγή. 
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Δ΄ 

 

Τ Η Σ   Α  Γ  Α  Π  Η  Σ 
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 75

 
              Η μαργαρίτα   
 

         - Μαργαριτούλα, σε μαδώ, 
     μα πες μου την αλήθεια, 
     ξέρεις εσύ το μυστικό, 
     που κρύβεται στα στήθια; 
 
     Μ’ αφήνει να φυλλομετρώ 
     κι ανάβει μου τα φώτα. 
 -  Το ξέρω ναι, μα πριν σ’ το πω, 

           καρδιά και νου σου ρώτα. 
 
 
                       
                      Το  Γραφτό    
 

          Σ’ άλλο σταθμό περίμενα 
          κι αλλού αργά σε βρήκα, 
          δεν το  ’γραφαν τα κείμενα 
          και έχασα την «προίκα». 
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                       Η  Χαρά  
 

              Βγήκα στον κήπο με βροχή 
              και χαμηλά τα νέφη, 
              μα ο νους με σκέψη θετική                                       
              προς τη Χαρά μου στρέφει. 
 
              Χωρίς ομπρέλα περπατώ              
              κι ο κόσμος ας το ξέρει, 
              πως κι όταν βρέχει της κρατώ            
              για συντροφιά το χέρι. 
 
              Βρήκα τα φύλλα καταγής 
              σαν το χαλί στρωμένα, 
              χρυσά στολίδια θα τα δεις 
              με τέχνη σκορπισμένα. 
 
              Πονούν τα ρόδια στη ροδιά, 
              απ’ τη βροχή σκασμένα, 
              θαρρώ πως έχουνε καρδιά 
              και μάτια βουρκωμένα 
 
              Χρυσάνθεμα της εποχής,  
              ζουμπούλια ανθισμένα, 
              με τις σταγόνες της βροχής 
              της στέλνω  δροσισμένα. 
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                    Η  Φωλιά    
 

       Στο παραθύρι το κλειστό, 
       και στ’ αδειανό  μπαλκόνι, 
       θα χτίσω, για να στεγαστώ, 
       φωλιά σαν χελιδόνι. 
 
       Ν’ ακώ το βράδυ ως το πρωί 
       το χτύπο της καρδιάς  σου, 
       φτερά να δίνω και πνοή 

                   σ’ όλα τα όνειρά σου. 
 
                   Της Άνοιξης τον ερχομό 
                   να σου προαναγγείλω, 
                   για σένανε  να ξαγρυπνώ  
                   κι εσύ να μ’ έχεις  φίλο. 
 
                   Κι αν θες ψηλά στον Ουρανό 
                   μαζί μου να πετάξεις, 
                   στηρίξου στο μικρό πτηνό, 
                   θα βρεις κορφές ν’ αράξεις. 
 

             Άνοιξες πόρτα και καρδιά, 
                   το φως μαζί σου είδα 
                   και  τη μικρούλα μας φωλιά 
                   τη βάφτισες  ελπίδα. 
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                   Η Μελισσάνθη  
    
 

            Σ’ το είπα χίλιες δυο φορές, 
            απ’ τη ζωή μου κόψε 
            και μην ερθείς, όλο χαρές, 
            στον ύπνο μου κι απόψε. 
 
            Του ονείρου η γλύκα δεν κρατεί, 
             πληγές δεν επουλώνει, 
             γι’ αυτό και η μνήμη το πρωί 
             τινάζει το σεντόνι. 
 
             Μη με γυρίζεις στα παλιά 
             στις μαρμαρένιες σκάλες, 
             κρατώ καινούργια πια βιολιά, 
             νοχλίες έχω άλλες. 
 
             Καλούδια άλλης εποχής 
             θα ζουν στις αναμνήσεις,  
             βαλβίδες της αναπνοής 
             που δεν μπορείς να κλείσεις. 
 
             Έχοντας  πια συγκομιδή 
             των λουλουδιών το μέλι, 
             σαν σμάρι πάνω στο κλαδί 
             άλλη θα βρω κυψέλη. 
 
             Σ’ το είπα χίλιες δυο φορές, 
             απ’ τη ζωή μου κόψε 
             και μην ερθείς, όλο χαρές, 
             στον ύπνο μου κι απόψε. 
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                  Ο  Βαγγέλης     
 

           Της  Κοντύλως  το κοπέλι, 
           που το λέγανε Βαγγέλη, 
           το συνέλαβαν εν τέλει, 
           μόλις έκλεβε στ’ αμπέλι,  
           τα σταφύλια που ’ταν μέλι. 
           Όμως απ’ το παρακέλλι, 
           δείχνοντας πως δεν το μέλει, 
           πάλι γλίστρησε σα χέλι. 
 
 
                 
             Όπως η Μέλισσα 
 
 

       Μελίφορτη κι από νωρίς 
            γυρίζει στην κυψέλη, 
            έτσι κι ο πόνος της ψυχής 
            να τον γλυκάνεις θέλει. 

 
                 
                Πλαταμώνας                   
 
 

              Στου Πλαταμώνα το γιαλό 
              γλυκές στιγμές θυμήσου, 
              είχες τον  Όλυμπο αγκαλιά, 
              τη θάλασσα δική σου.    
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                          «Η Εριφύλη»    
 

                     Με ξέπλεκα μακριά μαλλιά 
                     και στο λαιμό μαντίλι 
                     χοροπηδά μ’ ανεμελιά, 
                     ώσπου να ’ρθει το δείλι. 
 
                     Με λούλουδα κι αγριελιές 
                     στολίζει το κεφάλι 
                     και μέσ’ από τις πατουλιές 
                     σαν ξωτικό προβάλλει. 
 
                     Ξυπόλυτη στις ρεματιές 
                     σκουτιά και πόδια πλένει 
                     και ρίχνει γύρω της ματιές 
                     σα νεραϊδοπαρμένη. 
 
                     Κουβέντα πιάνει ολημερίς 
                     με τον αντίλαλό της 
                     κι αν κρυφακούς και τη θωρείς 
                     θολώνει το μυαλό της. 
 
                     Πουλιά και ζούδια χαιρετά, 
                     στα δέντρα σκαρφαλώνει, 
                     ακούει λαλήματα πολλά 
                     μα προτιμάει τ’ αηδόνι 
              
                     Μ’ ένα κανίσκι απ’ τους αγρούς 
                     τρυπώνει και στ’ αμπέλια, 
                     στα σκιάχτρα κάνει μορφασμούς, 
                     λιγώνεται στα γέλια. 
                                                                                   
                     Την κοροϊδεύουν τα παιδιά, 
                     σαν την ιδούν, κι εκείνη 
                     με πέτρες που ’χει στην ποδιά, 
                     μαθήματα τούς δίνει. 
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                        Έχθρα με τα σκυλιά κρατά 
                        και τους ορμά στα ίσα 
                        και με κακία απαντά 
                        στο γάβγισμά τους… λύσσαα! 
 
                       Μια μέρα μες στις φυλλωσιές  
                       της εξοχής οι φίλοι,   
                       βαφτίσια κάναν και χαρές, 
                       την είπαν «Εριφύλη». 
 
 

                Η Ομπρέλα μου    
 

            Την ήθελα για στήριγμα 
            και πίστευα στη ζήση, 
            πως των χεριών το τύλιγμα 
            αρκεί πληγές να κλείσει. 
 
            Κρατώντας την ομπρέλα μου 
            με σιγουριά απ’ το χέρι, 
            ως νιος, μέσα στην τρέλα μου, 
            ζητώ βροχή να φέρει. 
 
            Κυνήγι με τη χίμαιρα, 
            τον ουρανό κοιτάζω, 
            ενώ κομμένα ντρίμερα 
            μαραίνονταν στο βάζο. 
 
            Με μπόρες κι αστραπόβροντα 
            μου απάντησαν τα νέφη 
            και χάνω στ’ ανεμόβροχα 
            ομπρέλα, νου και κέφι. 
 
            Την είδα π’ ανοιγόκλεινε, 
            να πέφτει σαν τ’ αστέρι, 
            γιατί στην μπόρα ξώμεινε 
             κι εκείνη δίχως ταίρι. 
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               Κορίτσι  στο παράθυρο            
                      και το γεράνι 
 

            Στέλνεις μηνύματα ζωής, 
            καρδούλα πεταρίζεις, 
            στο παραθύρι σαν θα βγεις 
            το φούλι να ποτίζεις. 
 
             Στην άλλη γλάστρα μοναχό 
             πώς ζω κανείς δεν ξέρει, 
             όμως μ’ αρκεί που θα σε δω 
             με το νερό στο χέρι. 
 
             Γι’ αυτό και χάρη σ’ το ζητώ, 
             αν πρόβλημα δεν κάνει, 
             άσ’ το  παράθυρο  ανοιχτό, 
             διψάει και το γεράνι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

                       
                     Το  Μωρό    
               

       Πριν να γεννηθεί και κλάψει, 
            θέλει αγάπη το μωρό 
            χρυσοΰφαντη,  να ράψει 
            μαντιλάκι για χορό. 
 
            Με το πρώτο του γλωσσάρι, 
            κλάμα πόνου δηλαδή, 
            λέει στη μάνα να το πάρει 
            αγκαλιά, στοργή να δει. 
 
            Αν «τ’ αστέρι σου» γελάει, 
            μάθε το, για να χαρείς, 
            θα το δεις ψηλά να πάει 
            απ’ την ώρα της αυγής. 
 
           Με χαμόγελο στα χείλη, 
           στους γονείς του το παιδί, 
           θέλει μήνυμα να στείλει, 
           φχαριστώ σ’ αυτούς να πει. 
 
           Κι αν στον ύπνο γέλιο σκάσει 
           απ’ ονείρατα γλυκά, 
           φαίνεται πως κολυμπάει 
           σε πελάγη ειρηνικά. 
 
           Της μορφής του τη γαλήνη 
           όποιος τυχερός τη δει, 
           του  εύχεται να παραμείνει 
           σ’ όλη τη ζωή παιδί. 
                                                                                     
           Όταν παίζει και γελάει 
           με υγεία προπαντός, 
           στο κοινωνικό φανάρι 
           πράσινο θ’ ανάψει φως. 
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                   «Αγάπη  πρώτη»    
 

               «Αγάπη πρώτη» στη ζωή 
                πως ήθελα να είχα, 
                στο διάβα της να μην κρυφτεί 
                κι εκείνη σαν το βήχα. 
 
                Μ’ ανάθεμά την αν γενεί 
                πληγής κακό σημάδι 
                κι αντί ακτίνα φωτεινή 
                να δω βαθύ σκοτάδι. 
 
                Αγάπης θύματα θα βρεις, 
                που ο καημός δε σβήνει 
                στο καπηλειό ολημερίς. 
                Ας πρόσεχαν κι εκείνοι! 
 
                Με πείρα πια θα καρτερώ 
                άλλη, κι όχι τυχαία, 
                σαν το καθάριο το νερό, 
                για να είναι και τελευταία. 
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                   Τα  Ψηλοτάκουνα (2)   
 

                 Στα μάτια την εκοίταξε, 
                 γιατί ’χε ίδιο μπόι 
                 κι κείνη του συστήθηκε 
                 πως ήταν κι από σόι. 
 
                 Χαρούμενος θαμπώθηκε 
                 απ’ των ματιών τη λάμψη 
                 κι αφού πολύ αγάπησε, 
                 δεν άργησε να κλάψει. 
 
                 Του το ’δωσε το μάθημα 
                 με κουνιστό το σώμα, 
                 γιατί στο στραβοπάτημα 
                 σωριάστηκε στο χώμα. 
 
                 Τα έργα της  τού έδειξαν 
                 και τα οικόσημά της, 
                 το μπόι πως της το ’διναν 
                 τα ψηλοτάκουνά της. 
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               Κάποτε και τώρα 
 

           Το ’νιωσα σαν πεφταστέρι 
           στης ζωής τον ουρανό, 
           που μου χάραξε στο χέρι 
           μια καρδιά, για να πονώ. 
 
           Ζούσα πια με καρδιοχτύπι 
           και μεγάλωνα μ’ αυτό, 
           δεν ήθελα τη χαρμολύπη       
           με γνωστούς να μοιραστώ. 
 
          «Κι εκαρτέρει κι εκαρτέρει» 
           σημαδούρα να φανεί, 
           ήρθ’ ως «Ηλίανθος» να φέρει 
           λάμψη πια παντοτινή. 
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Ε΄ 
 

Τ Η Σ   Κ Ρ Ι Σ Η Σ 
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                           Ο Τζίτζικας                  
   

                    Φαίνεται πως τραγουδάει, 
                     όταν απ’ τη ζέστη σκάει 
                     κι αφορμή ο κόσμος θέλει, 
                     να τον λέει και τεμπέλη. 
 
                     Μα δε ζήτησε απ’ τον πλάι 
                     να του δώσει, για να φάει,  
                     και αυτός μονάχα ξέρει, 
                     τι τραβάει το καλοκαίρι. 
 
                     Τζίτζικα καλέ μου φίλε, 
                     μήνυμα στον κόσμο στείλε, 
                     με παράδειγμα εσένα, 
                     να ’χουν λόγια μετρημένα. 
 
                     Κι αν τυχόν σε συναντήσουν, 
                     ήσυχο να σε αφήσουν, 
                     εκεί που έχεις ακουμπήσει, 
                     στο λιοπύρι νά βρεις λύση.  
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                 Κακό  όνειρο        
 

            Όνειρο και τούτο πάλι, 
            το βιώνω από καιρό, 
            με σκοτούρες στο κεφάλι, 
            πώς ν’ αλλάξω και πλευρό. 
 
            Μνημονιακό χαράτσι, 
            τριπλοκούβερτο βαρύ, 
            στην καρδιά μου έχει κάτσει 
            κι ως τις τσέπες προχωρεί. 
 
            Γύρω στο λαιμό με σφίγγει, 
            ν’ ανασάνω δεν μπορώ 
            κι απ’ τις έγνοιες και τα ρίγη 
            σηκώνω πόνο και σταυρό. 
 
           Άλλοι το ζουρνά χτυπάνε, 
           που ’χουν μάτσο τα ευρώ 
           κι άλλοι το ρυθμό κρατάνε 
           στου Ζαλόγγου το χορό. 
 
           Στο κρεβάτι πια του πόνου 
           και στο δύσβατο στρατί, 
           με τα δρώμενα του τρόμου 
           τ’ όνειρο καλά κρατεί. 
 
           Τέτοιο όνειρο και κρίση 
           δε θα ζω εδώ κι εμπρός, 
           αν και μένα με ξυπνήσει 
           στο σκοτάδι λίγο φως. 
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                        Η μπάρα       
 

            Αχ! Ελλάδα, ποια κατάρα 
            σε βαραίνει μια ζωή,  
            είσαι κάτω από μια μπάρα, 
            που δε σου αναλογεί. 
 
            Θες το βάρος το μεγάλο, 
            θέλεις λάθος  τακτική, 
            μες στην κρίση, δίχως άλλο, 
            χάνεις δίκιο κι αντοχή. 
 
            Για προσπάθησε και πάλι, 
            κράτα ίσιο το κορμί, 
            δεν κιοτεύουν οι μεγάλοι, 
            μάχες δίνουν με ορμή.  
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              «Οι  σωτήρες»     
 

          Παιγνίδια κάνουν οι ταγοί 
          με του λαού τον πόνο 
          και χαίρονται σ’ αυτή τη γη, 
          αυτοί που κλέβουν μόνο. 
 
          Με αλαζονεία περισσή 
          για αυτοδυναμία 
          αδιαφορούν αν προκαλεί  
          η στάση τους ναυτία. 
 
          Το μήνυμά του σοβαρά 
          κανείς δε θενά πάρει, 
          λένε πως άλλους αφορά 
          και δεν τσιμπάει το ψάρι. 
 
          Με «βόλι» γίνεται ουλή, 
          αν άκριτα ψηφίζει, 
          και η κάλπη στέλνει στη βουλή 
          αυτόν που του αξίζει. 
 
          Ας τους χαιρόμαστε λοιπόν 
          της Χώρας τους «σωτήρες», 
          θα ’ναι σημάδια των καιρών 
          τόσο βαθιοί κρατήρες. 
 
          Όμως, 
          για σκέψου μην σ’ αναλογεί 
          μερίδιο ευθύνης ; 
          Θέλει περίσκεψη πολλή, 
          σε ποιον την ψήφο δίνεις. 
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              Χώρα  Ελληνική           
 

          Ξακουστός κυματοθραύστης, 
          ασπρογάλανα φορεί, 
          φάρος κι αξιών προστάτης, 
          βράχο τη λένε οι εχθροί. 
 
          Με μούτσους όμως στο τιμόνι 
          και στο σκαρί παλιά ρωγμή, 
          χάνει λάδια, πελαγώνει, 
          και γι’ αυτό λοξοδρομεί. 
 
          Μαύρα σύννεφα  και πάλι 
          της κρύψαν τ’ άστρο την αυγή, 
          μα έχει τσούρμο απ’ ατσάλι 
          και στο ξέφωτο θα βγει. 
 
          Είχε κι άλλοτε η χώρα 
          απ’ τις στάχτες σκεπαστεί, 
          της αρκεί μια σπίθα τώρα, 
          να λουστεί με φως η γη. 
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                  Μήνυμα  ψηφοφόρου    
 
              Χωρίς κανένα δίλημμα, 
              αλλά με οργή και πάλι, 
              πώς το ’στειλες το μήνυμα, 
              κανείς δεν αμφιβάλλει. 
 
              Σου είπαν πως το πήρανε 
              ταγοί και αφεντάδες,  
              μήπως παγίδες στήσανε 
              και ξαναβρείς μπελάδες; 
 
              Στις εκλογές το πήρανε 
              απ’ του λαού το χέρι, 
              μα το διαβάζουν σίγουρα, 
              το καταπώς συμφέρει. 
 
              Σου είπαν πως το λάβανε, 
              φοβού κι ας δίνουν δώρα, 
              οι δέκτες τέτοιων χάνουνε, 
              αν δε σωθεί κι η Χώρα. 
 
              Το λένε και δεν ντρέπονται, 
              μα όποιος τους πιστεύει, 
              σαν άλογο τον ζεύουνε, 
              για κείνους να δουλεύει. 
 
              Μαύρο… με κάλπη το ’στειλες, 
              μα σκέψου , κατά βάθος, 
              μην ήταν όπως κι άλλοτε 
              και τούτο πάλι λάθος; 
                                                                                           
              Οφείλεις μιαν εξήγηση, 
              δε φταίνε μόνον άλλοι, 
              η αποχή στην ψήφιση 
              Βουλή κακή θα βγάλει. 
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                    Κλεφτρόνια       
 

              Στις κλεψιές συνήθως ρέπουν 
              κι απ’ το φόβο που σε βλέπουν, 
              μήπως και τους μαρτυρήσεις,   
              φόλα ρίχνουν, να ψοφήσεις. 
 
 
                  Το πετεινάρι    
 

              Κάνει τον κόκορα κι αυτό, 
              χωρίς φτερά φουσκώνει 
              και με λειρί πολύ μικρό 
              κομπάζει μες στ’ αλώνι. 
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                    Το λάλημα 
 

               Λαλούν κοκόρια την αυγή, 
               προτού καλά να φέξει, 
               θέλουν στον κόσμο ν’ ακουστεί 
               και η δική τους  «λέξη». 
 
               Ξυπνήστε «κότες» πριν σας βρει 
               της μέρας το λιοπύρι, 
               τ’ αραποσίτι δε θα βγει, 
               αν κάποιος δεν το σπείρει. 
 
               Στο λάλημά τους κι οι τρανοί 
               αφτί ας στήσουν πάλι, 
               με το ξημέρωμα μπορεί, 
               ν’ αλλάξουν και «κεφάλι». 
 
               Να βρούνε ρότα, πριν να βγει 
               στην ξέρα το καράβι, 
               γιατί ο κόσμος  απ’ οργή 
               κουστούμια γι’ άλλους ράβει. 
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                   Λαοπλάνος  
  

           Μου ’δειχνες πως έχεις χέρια 
           έντιμα και καθαρά 
           κι είδα πως τα περιστέρια... 
           δεν είναι όλα πια λευκά. 
 
           Μου ’λεγες να μην πληρώνω 
           στο Μετρό..., στην Εθνική... 
           και μετά από λίγο χρόνο 
           μ’ έκλεισες στη φυλακή. 
   
           Τα μνημόνια θα σχίσεις, 
           μ’ ένα Νόμο στη Βουλή 
           μου ’λεγες, αν με ψηφίσεις, 
           κι έκανες Θεσμούς κι εσύ. 
 
           Στο Δημοψήφισμα επίσης... 
           στ’ ΟΧΙ ψήφο μου ζητάς, 
           μα στο ΝΑΙ θα περπατήσεις, 
           στην Ευρώπη για να πας. 
 
           Κόσμο πίκρανες και πάλι, 
           που ’ταν χρόνια στην ουρά, 
           καρτερώντας να προβάλει 
           φως από τ’ αριστερά. 
 
           Μα δε φταις εσύ μονάχα, 
           φταίω κι εγώ... ο αφελής. 
           γιατί πίστεψα πως τάχα! 
           θά ’ρθεις, για να μ’ ωφελείς. 
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                        Ο σκύλος           
                        

         Γαβγίζει ο σκύλος, μα κανείς 
               δε βγαίνει να κοιτάξει, 
               μην ήρθε  κλέφτης στην αυλή 
               και φόλα τού πετάξει. 
 
               Τον έχει ο αφέντης σαν «σκυλί» 
               δεμένο μ’ αλυσίδα, 
               για ν’ αλυχτάει ως το πρωί 
               χωρίς καμιά ελπίδα. 
 
               Θα προτιμούσε νηστικό 
               στις γειτονιές αλάνι, 
               γιατί όπως λέει με ουρλιαχτό, 
               ζωή σκυλίσια κάνει. 
 
               Με τ’ αποφάγια προσπαθεί 
               και κόκαλα να ζήσει, 
               κλοτσιές του δίνουν, να χαθεί, 
               αλλά να ξαγρυπνήσει. 
 
               Φίλος καλός, μας έχει πει,  
               πως και το ζο ξυπνάει 
               και με τα δόντια του μπορεί 
               τους τύραννους να φάει. 
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Οι  Ανένταχτοι     
         

Εκεί στην ακροποταμιά, 
            στο πέτρινο γεφύρι, 

θα βρεις τη γύφτικη σειριά, 
να μένει σε τσαντίρι. 
 
Νομαδική γνωστή φυλή, 
Γύφτοι - Ρομά -Τσιγγάνοι, 
τρόπος ζωής που προκαλεί, 
μια χώρα δεν τους φτάνει. 
 
Βιώνουν βάσανα πολλά 
μαζί και καταφρόνια 
και στον τσαντιρομαχαλά 
μετρούν παιδιά κι εγγόνια. 
 
Τη μοίρα ξέρουν να σου πουν, 
μα πρέπει ν’ ασημώσεις, 
κι  ό, τι θελήσεις σ’ το πουλούν, 
ακόμη και με δόσεις. 
 
Μαϊμούδες ρούχα και χαλιά, 
καρέκλες και πατάτες, 
στις γειτονιές και στα χωριά 
αναζητούν πελάτες. 
 
Σαΐνια είναι στις κλεψιές 
και στην παρανομία 
κι έχουν παρτίδες τακτικές  
με την αστυνομία. 
 

            Και στον πιο δύσκολο καιρό 
            έχουν περίσσιο κέφι, 
            πιάνουν οι γύφτισσες χορό 
            κι όλοι χτυπούν το ντέφι. 
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            Του ίδιου θεού παιδιά κι αυτοί, 
            ας γκρεμιστούν οι τοίχοι, 
            παιδεία θέλουν και ψωμί 
            και όχι αντιψύχι. 
                                          
            Αν  βρουν χωρίς  καταβοή 
            στο σύστημα λιμάνι, 
            με  όρους ίσους στη ζωή 
            ποτέ κανείς δε χάνει. 
 
 
               Τα Προσφυγοπουλα  
 

           Ως πρόσφυγες λογιών πουλιά, 
           μπροστά «στην καταιγίδα», 
           αφήνουν κούρνια και φωλιά 
           κι αναζητούν ελπίδα. 
 
          Αναζητούν χλωρό κλαρί, 
          στη ζήση τους ν’ ανθίζει, 
          να κελαηδάνε από κει, 
          να το ’χουν μετερίζι. 
 
          Να χτίσουνε σε φυλλωσιά 
          φωλιά κοντά «στ’ αηδόνια», 
          μαζί να ζουν ειρηνικά 
          χορεύοντας στ’ αλώνια. 
 
          Με ψίχουλα και με φτερά, 
          στη  χάση και στη φέξη, 
          στα ξένα και θολά νερά 
          η προσφυγιά θ’ αντέξει. 
 
         Ώσπου ν’ αλλάξουν οι καιροί 
         και πάψουν τα κανόνια, 
         ν’ αποδημούν περιχαρή 
         ωσάν τα χελιδόνια. 
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                        Ο Πρόσφυγας 
 

                    Με τα παιδιά στην αγκαλιά  
                    και βάρκα την ελπίδα, 
                    κάνει στη θάλασσα βουτιά 
                    κι αφήνει την πατρίδα. 
 
                                    
                                Ο  Λόγος  
 

                    Το λόγο σου αν δεν κρατάς, 
                    κάλλιο να μην τον δίνεις, 
                    θα ’χεις, αν γίνει «σαματάς»   
                    και ποσοστόν ευθύνης. 
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                                  «Οι Μορφωμένοι  Κύριοι»     
 

      Ήρθαν κι άλλοι «μορφωμένοι» ; Παν γυρεύοντας γι’ αγχόνη, 
       γιατί ακόμη φαίνεται, δεν έβαλαν μυαλό. 
       Αργόσυρτο το κράτος μας, αλλά μας δικαιώνει, 
       έκανε ορθά κι αμπάρωσε για πάντα το σχολειό.  
 
       Να πάνε στον αγύριστο του τόπου οι μορφωμένοι, 
       το λέμε να τ’ ακούσουνε πρωτίστως οι γονείς, 
       τ’ αβγό φιδιού η μόρφωση σιγά σιγά ζεσταίνει, 
       γι’ αυτό κι εμείς δε θέλουμε, να ’ρθει εδώ κανείς. 
 
       Δε θέλουμε την πείρα τους, τα φώτα και τις γνώσεις, 
       αδιάφορο αν ήτανε ωφέλιμοι, γνωστοί στην ξένη γης, 
       ας πάν’ εκεί να ζήσουνε, να κάνουν εκδηλώσεις, 
       κι ας μάθουν πως στον τόπο αυτό κουμάντο κάνουμε εμείς.  
 
       Μας λεν πως φέρνουν άλλο φως, που διώχνει το σκοτάδι, 
       κρίμα γι’ αυτούς δεν κάνανε λογαριασμό σωστό, 
       το φως εμείς θα σβήνουμε, θα χύνουμε το λάδι 
       και δε θα φταίμε αν συμβεί τυχαίως και κακό. 
 
       Η τακτική του ψίθυρου μαύρη για μας σημαία, 
       της λάσπης οι ανώνυμοι, χωρίς υπογραφή,  
       προτάσεις, λύσεις ; τι είναι αυτά, δεν έχουμε ιδέα, 
       μα για τους άλλους κάνουμε βεβαίως κριτική. 
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                          Ζουνάτι *     
            

                     Ζουνάτι σ’ έλεγαν παλιά , 
                     τώρα σε λένε Ζώνη 
                     κι όποιον κρατάς στην αγκαλιά, 
                     για σένα καμαρώνει. 
 
                     Ζώνη, μ’ αρέσει πιο πολύ, 
                     σε θέλω κι ως Ζουνάτι, 
                     πατάς σε δρόμο με χαλί 
                     κι ας ήσουν μονοπάτι. 
 
                     Ζωσμένη με αρματωσιά 
                     στη γη σου μάχες δίνεις, 
                     προσμένοντας καλή σοδειά 
                     αγρότισσα κι αν μείνεις. 
 
                     Ελπίδες δίνεις και ζωή, 
                     το θηλυκό σου πάει, 
                     μητέρα είσαι κι αδελφή 
                     γι’ αυτόν που σ’ αγαπάει. 
 
                     Στα ξένα μέρη, θα σ’ το πω, 
                     πλοκάμια κι αν απλώνεις, 
                     με ρίζες, άνθη και καρπό 
                     εσύ θα τα ενώνεις. 
 
                    Ζουνάτι  σ’ έλεγαν παλιά, 
                    τώρα σε λένε Ζώνη 
                    κι όποιον κρατάς στην αγκαλιά, 
                    για σένα καμαρώνει.  
                                                                                   
                      * Ζουνάτι : Όμορφο Αρκαδικό χωριό 
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               Τιμητικό αφιέρωμα 
 
        Στην ποιήτρια Ζαχαρούλα  Γαϊτανάκη  
               
              

       Τιμή, χαρά ξεχωριστή 
            το κάθε μήνυμά σου, 
            μεστός καρπός για θεριστή,                  
            γλυκός σαν τ’ όνομά σου. 
 
 
              
             Σπίτια  άλλης  εποχής     
 

       Πέτρινα και με χαγιάτι, 
            με τον τόπο τους δεμένα, 
            σύμβολα για το Ζουνάτι 
            και με θύμησες στρωμένα. 
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                  Έλα, στη Σαντορίνη…    
         

        Έλα, τον ήλιο της να δεις, 
             τις μέρες με γαλήνη, 
             ν’ ανάβει τ’ άστρα αποβραδίς, 
             στο ξύπνιο να τα σβήνει. 
 
             Στου πέλαγου το θαλασσί 
             να δεις το είδωλό του, 
             να ’χει για βάρκα το νησί, 
             γοργόνες στο πλευρό του. 
 
             Ολημερίς να τον χαρείς 
             από το ημεροβίγλι 
             κι αυτός σημάδια θαλπωρής 
             μ’ ακτίνες να σου στείλει. 
 
             Τη λιόφωτη καλντέρα ποιος 
             δε θα φωτογραφίσει, 
             προσμένοντάς το πώς και πώς 
             το λιόγερμα στη Δύση; 
 
             Έλα, μια φεγγαροβραδιά 
             να ονειροπολήσεις 
             κι ακόμη… μιαν αστροφεγγιά, 
             τα δώρα να δεις της Φύσης. 
 
             Για «μήνα μέλιτος» να ’ρθεις 
             κι εσύ στη Σαντορίνη, 
             βήμα ζωής που παρευθύς 
             το μέλλον της θα κρίνει. 
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                       Ανδριάνα Καραμήτρου  
 
 

                     Αγάπη, θέληση και χρώμα,   
                     που ’χει ο νους σου κι η καρδιά,     
                     μα κι ο λόγος σου ακόμα 
                     στο κάδρο φτιάχνουν ζωγραφιά. 
 
                     Ο χρωστήρας τέχνη κάνει 
                     μ’ όλα αυτά τα υλικά  
                     και τυπώνει μάνι μάνι 
                     χάρες, δόξες κι ομορφιά. 
 
                     Μπρος στης ζωγραφιάς τα κάλλη, 
                     με την πρώτη τους ματιά, 
                     συζητούν μικροί μεγάλοι 
                     για ταλέντο και προικιά. 
                    
                     Κι έχουν δίκιο να σε λένε 
                     προικισμένη απ’ το Θεό, 
                     γιατί μες στις ζωγραφιές σου 
                     αγίους βρίσκουν και Χριστό. 
 
                     Σα  Σουλιώτισσα, που ξέρει, 
                     την  Ελλάδα μας τιμάς 
                      και στης ξενιτιάς τα μέρη 
                      γαλανόλευκα φοράς. 
 
                      Καραμήτρου Ανδριάνα, 
                      σε ταξίδια νοερά, 
                      μέσ’ απ’ τα δικά σου πλάνα 
                      θα ’χουμε κι εμείς φτερά. 
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                       Ε Ν    Π Τ Η Σ Ε Ι 
    (Από το Λονδίνο στην Αθήνα, 4‐7‐2014) 
 
         

           Από τα σύννεφα ψηλά 
           ακόρεστος αφήνω, 
           τον Τάμεση ν’ αργοκυλά 
           και τ’ όμορφο Λονδίνο. 
 
           Το London eye να γυρνά 
           και του Big ben το σόι, 
           μιας πόλης δείγματα τρανά, 
           πως λειτουργεί ρολόι. 
 
           Του κόσμου όλες οι φυλές, 
           ανθρώπινο ποτάμι, 
           συζούν με σχέσεις αγαστές, 
           δεν προκαλούν τσουνάμι. 
 
           Πρωτεύουσα, που για πολλούς 
           δεν έχει άλλο ταίρι, 
           δικούς της κι άλλων θησαυρούς 
           για θαυμασμό προσφέρει. 
             
           Στην πόλη τούτη θα χαρείς 
           τα χίλια μύρια τόσα,   
           μα θες ομπρέλα της βροχής 
           και πόδια… λίρες… γλώσσα. 
 
           Μια κόρη μελαγχολική 
           σε φυλακή κλεισμένη, 
           και μ’ άλλα μάρμαρα εκεί, 
           το γυρισμό προσμένει.                                 
 
          Σε άπταιστα ελληνικά 
          ρωτάει τους επισκέπτες, 
          αν δίκασαν στ’ αληθινά 
          τους αλγεινούς της κλέφτες. 
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          Μ’ ευχή εν πτήσει το ζητώ 
          κι ο κόσμος ας το μάθει, 
          ποτέ ξανά τέτοιο κακό 
          η τέχνη να μην πάθει. 
                               
          Στους άρχοντες να πέσει φως, 
          πρέπει και να τολμήσουν, 
          τα μάρμαρα, ήρθε ο καιρός, 
          στη Χώρα να γυρίσουν. 
 
                 
                     Η μοτσιάρα      
 

       Στη «μοτσιάρα»* της Σπασμένης** 
            με το γάργαρο νερό, 
            πίνεις μεν, αλλά δεν κρένεις, 
            για να τ’ ακούς κελαρυστό. 
 
            Αν θα πας εκεί, επίσης, 
            φωνή ακούς με βουητό: 
            «Στην πηγή να γονατίσεις, 
            για να πιεις κι εσύ νερό». 
 
          * Μικρή γούρνα που γεμίζει νερό από 
           το λιγοστό νερό μιας πηγής. 
        ** Τοποθεσία της Καρυάς κάτω από τον Αϊ-Λια 
           με πολλές πηγές γάργαρου νερού. 
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                                      Το  φονικό   
        
 

            Ψηλά στην Περδικόβρυση, σιμά στο καταράχι, 
            θρήνους  ακούς μιας πέρδικας, που πλέον ζει μονάχη. 
 
             Σαν τα πουλιά δεν κελαηδεί, στα νέφη δεν πετάει, 
             μες στα κοτρώνια κρύβεται κι εκεί μοιρολογάει. 
 
            Κλαίει τα περδικόπουλα, που πέσαν απ’ τα βόλια 
            κι αυτή πουλί χωρίς φτερά να περπατά η δόλια. 
 
             Νεράκι θέλανε να πιουν, ιδού το έγκλημά τους, 
             με τη ζωή τους πλήρωσαν τα δικαιώματά τους. 
 
             Ο κυνηγός με τα σκυλιά σ’ αυτήν εδώ τη βρύση 
             ταμπουρωμένος σε σκοπιά καρτέρι είχε στήσει. 
 
             Καραδοκούσε τη στιγμή με τη μεγάλη ζέστα, 
             τις πέρδικες να δροσιστούν κι αυτός να δώσει ρέστα. 
 
             Ανάθεμά σε, κυνηγέ! Με τα συμφέροντά σου 
             και πέρδικα πετούμενη δε θέλεις πια μπροστά σου. 
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                    Ο  Γέρο‐Ζευγολάτης    
 

                Στην πλεύρα της Μπιχίνας* 
               στο ξερικό χωράφι, 
               δυο πεζούλια  όλα κι όλα, 
               με τα ζα και τα σύνεργά του, 
               δίνει  τη μάχη του ψωμιού 
               και της ζωής. 
 
               Έχει παιδιά να θρέψει. 
               Χωρίς βαρυγγωμιά. 
               Καθημερινά - ήλιο με ήλιο – 
               δεν ξέρει για οχτάωρο και για υπερωρίες. 
  
               Όλη τη χρονιά της αγρανάπαυσης 
               στον αγώνα.  
               Καματεύει, διβολίζει, φουσκίζει 
               και  με ιδρώτα το ποτίζει. 
 
               Το κοκκινόχωμά του 
               αφράτο- αφράτο 
               και παστρικό από θάμνους και λιθάρια, 
               απ’ αγκάθια και ζιζάνια, 
               πανέτοιμο και καλοδουλεμένο, 
               προσμένει την ώρα και τη στιγμή, 
               πριν βρέξει και λασπώσει, 
               που θα δεχτεί στα σπλάχνα του 
               με το γνωστό τρόπο της σποράς 
               κι απ’ τα δικά του ροζιασμένα χέρια 
               τον ευλογημένο σιταρόσπορο 
               το μαυραγάνι. 
 
               Σαν τελέψει τη σπορά 
               κι ο ήλιος πάει να δύσει, 
               ξεσκούφωτος κάνει σταυρό, 
               βαθιές ανάσες παίρνει.                                                    
               Το χρέος του το έκανε 
               και με το παραπάνω.    
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              Σπαρμένο τώρα το χωράφι του, 
              σβαρνισμένο και με σταυρωτές αυλακιές, 
              το παραδίδει με υψωμένα χέρια στο Θεό, 
              που κουμαντάρει τον καιρό,                               
              το θαύμα του να κάνει. 
 
              Ξαναφοράει το σκούφο του 
              κι ακούγεται ψιθυριστά να λέει: 
              «Γενηθήτω το θέλημά σου». 
              Καλή σοδειά, καλή σοδειά.  
 
                 * Αγροτική τοποθεσία 
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                       Για λίγο  λάδι    
 
        

           Μιαν  αγριελίτσα, δεντρί μικρό ακόμα, 
           σε κακοτράχαλη και δύσβατη  
           αλλά προσηλιακή βουνοπλαγιά, 
           μια αληθινή κουκλίτσα ασημοπράσινη, 
           ομορφονιά, με ζωντάνια και άλλα προσόντα, 
           που την έκαναν να ξεχωρίζει, 
           ανάμεσα στις άλλες γειτόνισσες 
           και στα άλλα αγριλίδια της περιοχής, 
           έβαλε στο μάτι, πρώτος και καλύτερος,   
           ο προοδευτικός Κωστής, στα νιάτα του κι εκείνος,    
           μας το ’λεγε συχνά και παραστατικά. 
           Μια μέρα υγρή και χειμωνιάτικη, 
           ιστορική για ’κείνον, αποφάσισε να την κλέψει, 
           να την κάνει βασίλισσα δική του. 
           Δύσκολη και τολμηρή για την εποχή του 
           επιχείρηση κι αβέβαιο το μέλλον. 
           Είχε όμως πίστη, θέληση, αγάπη και κουράγιο. 
           Θα γινόταν άκουσμα στο χωριό, 
           αλλά αδιαφόρησε για το κουτσομπολιό. 
           Με όλα τα σύνεργα φορτωμένος 
           (ξινιάρι, κασμάς, πριόνι, κλαδευτήρι) 
            και στολισμένος στην πένα, 
            την πλησίασε σε απόσταση αναπνοής 
            και κατάστρωσε το σχέδιο δράσης. 
            Ήθελε να την αγκαλιάσει, να την κάνει δική του, 
            να την πάρει μαζί του στην ξενιτιά, 
            μα χωρίς να την πληγώσει. 
            Την ήθελε με τα καλούδια της κι όλο το ρίζωμά της 
            και με όσο πιο πολύ χώμα μπορούσε να κρατηθεί 
            επάνω της και να μεταφερθεί ως προικιό της.                
            Κάπως έτσι και ύστερα από πολλές αντιστάσεις 
            τη φορτώθηκε στον ώμο του. 
            Τις είχε τις οκάδες της η καλή του. 
            Σκυφτός από το βάρος της, αλλά αγόγγυστα                                   
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            και προσεχτικά την πέρναγε με πολλή δυσκολία, 
            (ενώ η ίδια αποχαιρετούσε βουνά και λαγκαδιές) 
            άλλοτε ανηφοριά κι άλλοτε κατηφοριά, 
            ανάμεσα από κοτρώνια, γκορτσιές 
            και πουρνάρια του λόγγου, 
            έως ότου χαρούμενος την έφτασε 
            στο πιο κοντινό μονοπάτι, στον πρώτο σταθμό, 
            που τον περίμενε υπομονετικά 
            η «μούλα», το αγαπημένο του μουλάρι. 
            Σα νυφούλα λυγερή τη φόρτωσε στο σαμάρι 
            και καμαρωτά, καμαρωτά κρατώντας την  
            από ένα μικρό κλαδάκι της,  
            εξουθενωμένος  αλλά  γεμάτος χαρά 
            από το ολοήμερο «γλέντι», 
            την απόθεσε, την άλλη μέρα, στη νέα    
            καλοφτιαγμένη κατοικία της, στο Καζη-Ρέμα.* 
            Τη φύτεψε, την πότισε και τη φούσκισε. 
            Η χειμωνιά τελείωσε, ήρθε με το καλό 
            η Άνοιξη, ήρθε το Καλοκαίρι. 
            Η αγριελίτσα ρίζωσε για τα καλά στο νέο  
           φιλόξενο τόπο. Την μπόλιασε με διαλεχτό 
           κεντράδι,   άνοιξαν τα  ματάκια του,  
           έβγαλε κλώνους και κλαδιά, μεγάλωσε 
            και είναι αυτή, που βλέπετε μπροστά σας,  
            γεμάτη ώριμες, γυαλιστερές και μαυροπράσινες ελιές, 
            η ήμερη, η αρχοντική και πανέμορφη λαδοελιά, 
            εκεί στη μέση στο λιοστάσι. 
            Με το λαδάκι της αυτό, σκουπίζοντας τα χείλη, 
            μας είπε : 
            Τρώμε, παιδιά, το φαγητό και καίει το καντήλι. 
            Κάνοντας μάλιστα σταυρό με το γνωστό σημάδι, 
            μου βγήκε, 
            ακούστε το κι αυτό, και μένανε το λάδι.   
                                                                         
        * Τοποθεσία που ήταν το λιοστάσι. 
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                           Η Ελιά    
 
                               

              Σαλάγα τα γίδια, Μπαρμπαλιά, 
              γαλάρια και βεργάδια, 
              μην παν κοντά στην  αγριλιά 
              και φάνε τα κεντράδια. 
 
              Μ’ αυτές τις λίγες συμβουλές 
              και με φοβέρες πάλι 
              τα μπόλια θρέψανε που λες, 
              και να, η ελιά μεγάλη! 
 
              Μ’ αγάπη τρέφεται η ελιά, 
              κι ολόχρονη φροντίδα, 
              και τη θωρείς ως αγκαλιά, 
              φωλιά για την ελπίδα. 
 
              Είναι της Άνοιξης ανθός, 
              καρπό ζωής προσφέρει 
              και λαδολύχναρο με φως 
              χειμώνα  καλοκαίρι. 
 
              Δίνει ελιές για κολατσιό 
              στης εργατιάς τ’ ασκέρι 
              και δίχως λάδι φαγητό 
              κανένας δεν το ξέρει. 
 
              Δεντρί απ’ όλα ξακουστό 
              με του Χριστού τη χάρη, 
              δίνει κουράγιο στον πιστό  
              κλαδί ελιάς να πάρει.                                 
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                                Ο Αυγερινός        
 

                            Της Ανατολής τ’ αστέρι, 
                             ο γνωστός Αυγερινός, 
                             δίνει μια με το μαχαίρι 
                             και ματώνει ο Ουρανός. 
 
                            Δεν αντέχει το σκοτάδι 
                            κι αγωνίζεται για φως 
                            και σαν ήρωας στη μάχη 
                            θυσιάζεται κι αυτός. 
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                    Φιλικές  δροσοσταλιές  
 
 
                     (Οι φίλοι) 

                     Χαρά σ’ αυτόν που στη ζωή 
                     φίλους καλούς θα κάνει, 
                     φτερά θα έχει απ’ το πρωί 
                     κι ως ναυαγός λιμάνι. 
 
                    (Φιλίες) 

                    Φιλίες… ναι, μα προσοχή, 
                    πριν χαραχτούν οι δρόμοι, 
                    στο χρόνο να ’χουν αντοχή 
                    και στους σεισμούς ακόμη.       
 
                   (Παραίνεση προς φίλο)  

                    Να ’σαι σωστός στη μοιρασιά, 
                    πιστός στις παραδόσεις, 
                    φίλου κι αγάπης φορεσιά 
                    ποτέ να μη λερώσεις. 
 
                    (Το κύμα) 

                    Τα βράχια της Πειραϊκής  
                    χτυπώντας με μανία, 
                    είδε ποιος βγήκε νικητής 
                    και τι θα πει  φ ι λ ί α. 
 
                   Μάθημα πήρε και γι’ αυτό 
                   ακούστηκε να λέει, 
                   δεν είναι τρύπιο φουσκωτό 
                   στον πέλαγο να πλέει. 
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                  (Οι φίλοι μου είναι…) 

                  Αισθήματα, γνώσεις κι αρετές 
                  οι κρίκοι της φιλίας, 
                  και στη ζωή αγωνιστές, 
                  φάροι της κοινωνίας. 
 
                  Ηλίανθοι που ανθοβολούν, 
                  φρουροί αρχών σε κάστρα 
                  και σ’ ουρανό ανέφελο 
                  λαμποκοπούν ως άστρα. 
                                  
                  (Φιλικά συμπόσια) – 

                  Εις τα συμπόσια τιμής, 
                  χαρά για τον καθένα,  
                  τρέχουν οι κάνουλες κρασί, 
                  φρεσκάρουν ξεχασμένα. 
 
                  Λόγους ακούς πολύ καλούς 
                  κι άλλους που δεν τους πιάνω, 
                  στης ευωχίας τους ρυθμούς 
                  τα λεν και παραπάνω. 
 
                 (Ευχαριστίες)  

                 Προς εσάς, καλοί μου φίλοι, 
                  ένα  «ευχαριστώ πολύ», 
                  από τα δικά μου χείλη 
                  θα ’ναι λίγο αν σταλεί. 
 
                  Θα το λεν συχνά οι μνήμες, 
                  μιας φιλίας που κρατά 
                  και των στίχων μου οι ρίμες, 
                  που έχουν ρίζες στην καρδιά. 
                                                                               
                  Και τα μάτια παίρνουν φόρα, 
                  βουρκωμένα από χαρά, 
                  δεν κρατιούνται τέτοιαν ώρα, 
                  λεν ευχαριστώ κι αυτά. 
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                    (Χαιρετιστήριος επίλογος προς φίλους ) 

            Αν ωριμάσουν οι καρποί 
                    του σπόρου που ’χουν σπείρει, 
                    θα πιούνε  όλοι στη ζωή 
                    τ’ ολόγιομο ποτήρι. 
 
                           Στη γιορτή μου   
 

                     Το τηλέφωνο χτυπάει… 
                      κι άλλος φίλος…, τι χαρά! 
                      Τον θυμάμαι και με πάει 
                      σ’ άλλα χρόνια πιο παλιά. 
 
                      Ξετυλίγει το κουβάρι 
                      της κοινής μας της ζωής 
                      και ο νους γι’ αλλού σαλπάρει 
                      την ημέρα της γιορτής. 
 
                      Τι και τι δε μου θυμίζουν, 
                       όλοι φίλοι καρδιακοί, 
                       δρόμοι που συχνά χωρίζουν, 
                       μα έχουν ρίζες και αρκεί. 
 
                       Στις παλιές φωτογραφίες 
                       τους γνωρίζω στο φτερό, 
                       μα θα έχω κι αστοχίες, 
                       αν στο δρόμο θα τους βρω. 
 
                       Ένας ουρανός μ’ αστέρια 
                       δώρα μου ’στειλαν κι ευχές 
                       κι ένιωσα ως καλοκαίρια 
                       της χρονιάς τις εποχές 
 
                       Ένας ουρανός μ’ αστέρια 
                       χρόνια μου ’πανε πολλά 
                       και μου σφίξανε τα χέρια,  
                       να ’ναι όλοι τους καλά. 
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                    Φτάνει  πια!   
 

              Σταμάτα, γέρο, τη δουλειά, 
              σχολάει το πανηγύρι, 
              γιατί στον πέλαγο βαθιά 
              ο ήλιος πάει να γείρει. 
 
 
                 
               Πρόσκληση  του ποιητή       
 

              Στον κήπο του μας προσκαλεί, 
              καρδιά και πόρτα ανοίγει, 
              χαρά  μας στρώνει για χαλί 
              κι αυτή δεν είναι λίγη. 
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                      Τα ποιήματα μου 
 

                  Ένα ένα... κι άλλο ένα... 
                  χίλια τόσα σε καλούν 
                  στα «χωράφια» μου σπαρμένα, 
                  να τα δεις που ανθοβολούν. 
 
                  Το ένα αγάπη, τ’ άλλο ελπίδα 
                  κι άλλο πίστη στο Θεό, 
                  της ζωής μου είν’ ασπίδα, 
                  στίβος για ν’ αγωνιστώ. 
 
                  Στίχο στίχο, λεξη λέξη 
                  με στολίδια της γραφής, 
                  χρόνια τώρα τα ’χω πλέξει 
                  στ’ ανηφόρια της ζωής. 
 
                 Θέλουν τις δικές σου κρίσεις 
                 μα το νου σου μη βιαστείς, 
                 μόνο αν τα μελετήσεις 
                 θα ’σαι δίκαιος κριτής. 
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Σπύρος Καραμούντζος 

 
 
Ο Ποιητής-Συγγραφέας Σπύρος Καραμούντζος γεννήθηκε στην Κα-
ρυά Αργολίδας και διαμένει στα Μελίσσια Αττικής. 
     Ως δάσκαλος εργάστηκε σε σχολεία της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και της Αττικής. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και υπηρέτησε ως Δάσκαλος, ως Διευθυντής Σχολείου, ως βοηθός 
Επιθεωρητή, ως Προϊστάμενος Γραφείου και ως Σχολικός Σύμβου-
λος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
      Ασχολείται με τη Λογοτεχνία και ειδικότερα με την Ποίηση.    
Έχουν κυκλοφορήσει επτά Ποιητικές του Συλλογές: «ΑΛΚΥΟ-
ΝΕΣ», 2000 / «ΔΟΞΑΡΙΣΜΑΤΑ», 2004/ « ΦΥΛΛΟΒΟΛΗΜΑΤΑ», 
2006 / «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ - ΧΑΪΚΟΥ», 2006 / «ΗΛΙΑΝΘΟΙ» , 
2010 / «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ», 2013 και «POET’S GARDEN», 
2013. Επίσης κυκλοφόρησαν το Πεζογράφημα «ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΑΣ-
Παιδικές αναμνήσεις και αναφορές», 2007 , και μία συνέντευξη « Οι 
γνώσεις δίνουν φτερά στην έμπνευση», 2011. Υπό έκδοση έχει  δύο 
Ποιητικές Συλλογές: «ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ», «ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ»-
Χαϊκού, «Περιήγηση στην Αρκαδία» και τα «ΑΝΑΛΕΚΤΑ». 
    Για την ποιητική Συλλογή, «POET’S GARDEN»,  που έχει μετα-
φραστεί στα αγγλικά από τη Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, από το  
IPTRC - Κέντρο Έρευνας της Διεθνούς Ποίησης και Μετάφρασης 
– βραβεύτηκε ως ένας από τους καλύτερους ποιητές στον κόσμο 
για τη χρονιά 2013. Το δε περιοδικό «THE WORLD POETS  
QUARTERLY», November 8, 2013, στην Κίνα, κυκλοφόρησε με 
πολλά του ποιήματα μεταφρασμένα στα κινέζικα και με ολοσέλιδη 
φωτογραφία του στο εξώφυλλο, με τον τίτλο Spiros K. Kara-
mountzos (Greece). 
    Για το υπόλοιπο συγγραφικό του έργο έχει πολλάκις αποσπάσει 
επαινετικά  σχόλια από διακεκριμένους  κριτικούς της λογοτεχνίας.   
Η  Συλλογή μάλιστα «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ - ΧΑΪΚΟΥ» και άλλα 
του ποιήματα έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς λογοτεχνικών πε-
ριοδικών. 
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    Ποιήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε πολλές ποιητικές ανθο-
λογίες. Επίσης δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά και σε λογοτε-
χνικές σελίδες εφημερίδων εκτός από ποιήματα και πεζά του κείμε-
να.  
   Ως Λογοτέχνης συμπεριλαμβάνεται στη ΜΕΓΑΛΗ  ΕΓΚΥΚΛΟ-
ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ του Χάρη 
Πάτση (13ος τόμος) και στην Εγκυκλοπαίδεια WHO IS WHO στην 
Ελλάδα της Hubner, (3η έκδοση, 2008). 
   Είναι τακτικό μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, της «In-
ternational Writers Association” (I.W.A) και της “World Poets So-
ciety” (W.P.S.). 
     Πολλά ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Ρω-
σικά, στα Ιταλικά και στα Κινέζικα,  και έχουν δημοσιευτεί σε ξένα 
περιοδικά και σε ανθολογίες. 
Είκοσι ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί και κυκλοφορούν σε CD. 
Διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα με τίτλο:  
spiroskaramountzos.wordpress.com 
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