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Σημείωμα Εκδότη

«Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάταις
 ημέρες ενστήσονται καιροί χαλεποί.
 Έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι,
 φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι.

Β΄Επιστολή Παύλου προς Τιμόθεον

      
     Ο ποιητής Σπύρος Καραμούντζος για μια ακόμη φορά μας 
αιφνιδιάζει με τη νέα ποιητική του συλλογή «Ζητείται Ποιητής». 
Τριάντα επτά ποιήματα αγωνίας και πόνου, αλλά και ελπίδας και 
προσδοκίας είναι η νέα σοδειά του. Ματώνει ο λόγος του, αλλά 
σαν άνθρωπος, που δεν άφησε το χρόνο να καλύψει με τη λήθη 
τις μνήμες του, γυρνά στις ρίζες του κι από κει αντλεί την προσ-
δοκία, τη λύτρωση, τη δικαίωση. 
      Ζητείται ποιητής, ηγέτης, καθοδηγητής που τούτες τις μέρες 
καλείται να σηκώσει στους ώμους του τις τύχες των ανθρώπων 
ενός μικρού, αλλά παμμέγιστου έθνους. Καλείται να σαλπίσει 
εγερτήριο, να κεντρίσει τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώ-
πων. 
     Ζει τις αγωνίες των συνανθρώπων του, καταγράφει, συμπά-
σχει και με την οξεία πένα του, σημαδεύει στο χαρτί τον πόνο 
του, τις αγωνίες του, τις ελπίδες του. Κι αυτό έχει σημασία. Ο 
ποιητής Σπύρος Καραμούντζος μας αφυπνίζει, αλλά και μας κα-
θησυχάζει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ένας ποιητής να κοιτάξει 
τον κόσμο; Μόνο από τη φωτεινή του πλευρά, γιατί ακούγεται 
ακόμα η ανάσα των ανθρώπων.
      Η Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά 
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τον Σπύρο Καραμούντζο, που της εμπιστεύθηκε κι αυτή του την 
έκδοση. Θέλει να πιστεύει ότι ο ερχομός ενός άξιου εθνεγέρτη 
ποιητή, σύμφωνα με το πνεύμα του τίτλου της νέας ποιητικής 
συλλογής του, δε θ’ αργήσει να σαλπίσει το νέο «Θούριο».

Για την Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη
   Ιστορίας και Πολιτισμού
   Τσάγκος Αναστάσιος
   Γενικός  Γραμματέας
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«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ»

Ο Σπύρος Καραμούντζος, ο φωτισμένος Καρυώτης εκπαι-
δευτικός, ο σεμνός εργάτης της τέχνης του λόγου, μας χάρισε 
πρόσφατα μια ακόμη ποιητική συλλογή, την έκτη κατά σειρά, με 
τον τίτλο «Ζητείται ποιητής», ο οποίος δρομολογεί και το πρώ-
το ποίημά της. Αποτελεί και αυτή αψευδή μαρτυρία πνευματικής 
εγρήγορσης, ιδεολογικής ωρίμασης, κοινωνικής πείρας, δημο-
κρατικής συνειδητότητας και αντιστασιακής διάθεσης.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη διαχρονική λειτουργι-
κότητα του φτερωτού λόγου, παρ’ όλο που πολλοί απεργάζονται 
την απαξίωσή του, ζητά εναγώνια, στους χαλεπούς χρόνους της 
παγκοσμιοποίησης και της καπιταλιστικής καταδυνάστευσης, 
τον εμπνευσμένο και φλογερό ποιητή, ο οποίος με τον πυρσό στο 
χέρι θα γίνει μπροστάρης, εθνεγέρτης και σωτήρας του χειμαζό-
μενου λαού.

Ο ποιητής, επηρεασμένος από την υφιστάμενη πολύμορφη 
κρίση, την οικονομική, την πολιτισμική, την αξιακή, προσανα-
τολίζει τις κεραίες της συναισθηματικής του φόρτισης προς τη 
σφαδάζουσα κοινωνία, η οποία οφείλει να κατηχηθεί, ν’ αφυπνι-
στεί και ν’ αναλάβει ενεργό δράση. Τα οδυνηρά απότοκα της προ-
ϊούσας κρίσης θέτουν επί του παρόντος στο περιθώριο βασικούς 
πυλώνες της ποιητικής του δημιουργίας, όπως ο λυρικός, ο ερω-
τικός, ο φυσιολατρικός.

Ο καταγγελτικός λόγος τού ποιητή αποσκοπεί στην πάταξη 
της πατριδοκαπηλίας, στην ενδυνάμωση της εθνικής αυτογνωσί-
ας, στην αποκήρυξη της ενδημούσας συχνά πυκνά ηττοπάθειας 
και στην αναζήτηση ελπιδοφόρων προοπτικών. Κυοφορεί την 
αισιοδοξία, αναγνωρίζοντας τη δύναμη του λαού, αποδοκιμάζο-
ντας το λαϊκισμό και ξεμπροστιάζοντας τους δημαγωγούς, τους 
λαοπλάνους.

Αξιοθρήνητη η Ελλάδα των μνημονίων ως δημιούργημα κε-
φαλαιοκρατικής μεθόδευσης, κυβερνητικής ανεπάρκειας, λαϊκής 
παραπλάνησης και συνακόλουθου εφησυχασμού. Αναρίθμητα τα 
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νοσηρά φαινόμενα του έσχατου καταντήματος: ανεργία, μετα-
ναστευτική κινητικότητα, λαθρομετανάστευση, απώλεια θέσεων 
εργασίας, συρρίκνωση εισοδήματος, ημερομίσθια πείνας, εργο-
δοτική τρομοκρατία, εκμετάλλευση ανθρώπινου πόνου, θεοποί-
ηση αθέμιτου κέρδους, τοκογλυφία, χέρσωση πλουτοπαραγωγι-
κών γαιών και μείωση παραγωγής, ερήμωση υπαίθρου, εκποίη-
ση περιουσιών σε τιμή ευκαιρίας, απώλεια τιμαλφών δημοσίου, 
επιτήδεια απόσειση ευθυνών, αλλοτρίωση νεολαίας, έξαρση βίας 
και εγκληματικότητας, περίσσεια φτώχειας.

Ο ποιητής αισθάνεται ψυχικό πόνο για την περιπέτεια του τό-
που, αλλά δε γίνεται μοιρολάτρης, ανέλπιδος. Κρατά αναμμένο 
το καντηλέρι της αισιοδοξίας. Υπενθυμίζει τη διαλεκτική σχέση 
των αντιθέτων. Η κρίση, η κάθε κρίση, συμβάλλει στην επίρρω-
ση της αυτογνωσίας, στη βελτίωση της συμπεριφοράς, στη μεγι-
στοποίηση της δράσης και στη συνακόλουθη πρόοδο, όπως επι-
σημαίνεται και στο δημοσιευόμενο κείμενο του Albert Einstein.

Ο Σπύρος Καραμούντζος από άποψη μορφής και ρυθμοποι-
ίας ακολουθεί τη γραμμή που χάραξε από τότε που νίκησε τους 
δισταγμούς του και εισήλθε στη λεωφόρο της πνευματικής δη-
μιουργίας. Ακλουθεί τον παραδοσιακό τρόπο γραφής και ενίοτε 
τον ελεύθερο στίχο, τον οποίο καλλιέργησε σε δεύτερη φάση. Ο 
λόγος του είναι καθαρός νεοελληνικός με ελάχιστα ιδιωματικά 
στοιχεία. Η θεματική του εναρμονισμένη με την πανεθνική στρά-
τευση, η οποία αποσκοπεί στον απεγκλωβισμό της χώρας από τα 
δεινά της κρίσης.

Και η παρούσα ποιητική συλλογή είναι άξια προσοχής, γιατί 
σηματοδοτεί το χρέος απέναντι στο έθνος κάθε σκεπτόμενου αν-
θρώπου, κάθε ενεργού πολίτη. Ο Σπύρος Καραμούντζος, όντας 
αποδέκτης μηνυμάτων της προϊούσας οικονομικής και πολιτικής 
νοσηρότητας, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της κατατρυχόμενης 
και αγωνιζόμενης κοινωνίας και εστιάζει την τέχνη του στα αδι-
έξοδα του παρόντος. Εγκαταλείπει τη γοητεία του παρελθόντος, 
αποσπάται από τη μέγκενη των αναπολήσεων και γίνεται παρο-
ντικός επικριτής αλλά και οραματιστής και προάγγελος ενός κα-
λύτερου μέλλοντος.

Γιάννης Χατζηβασιλείου
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ΑΝΤΙ - ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Όταν αναζητούσα τον τίτλο της παρούσας μου ποιητικής 
Συλλογής και κατέληξα τελικά στο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ», 
είχα για καθοδηγητές, για συμβούλους και για παραδείγματα, 
τους μεγάλους και διαχρονικούς ποιητές του Έθνους μας: Ρήγα 
Βελεστινλή, Διονύσιο Σολωμό, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Κωστή 
Παλαμά, Γεώργιο Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσο, Οδυσσέα Ελύτη και 
άλλους, που όταν και στη δική τους εποχή το Έθνος σήκωνε το 
σταυρό του μαρτυρίου και βρίσκονταν σε δύσκολη καμπή της 
ιστορίας του, τότε «ως από μηχανής θεοί» οι συγκεκριμένοι ποι-
ητές με τα φλογερά ποιήματά τους ενέπνευσαν, ενθάρρυναν, 
έγιναν πρωτοπόροι, σήκωσαν το αγωνιστικό τους λάβαρο και 
επανέλαβαν, με το δικό τους τρόπο, τους γνωστούς στίχους του 
Αισχύλου από την τραγωδία «Πέρσαι» (480 π.Χ.), που εξιστορεί 
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας:

Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε πατρίδ’,
ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε

πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων,
νυν επέρ πάντων αγών.

Στο σύντομο όμως αυτό κείμενο του προλόγου μου θεώρη-
σα  σκόπιμο να υπενθυμίσω στους αναγνώστες μου τα λόγια του 
εθνικού μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, που τα είπε απλά 
και τσεκουράτα με το στόμα ενός γεωργού,του γερο - Φωτεινού, 
απευθυνόμενος στο γιο του:     

                           
«Πάρ’ ένα σβώλο , Μήτρο,

και διώξ’ εκείνα τα σκυλιά, που μου χαλούν το φύτρο».
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Για να μπορέσει όμως και σήμερα η πατρίδα μας να ξεπερά-
σει τη μεγάλη οικονομική κρίση και όχι μόνο, ζητείται, μεταξύ 
των άλλων άξιων ηγετών, και πάλι ένας νέος ποιητής, εφάμιλλος 
με όσους προανέφερα, για να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά, 
να εμψυχώσει πρωτίστως ηθικά τους καταπιεσμένους Έλληνες, 
που θα αντλήσουν πίστη, δύναμη και αποφασιστικότητα από τα 
ποιήματά του, όπως από το «Θούριο» του Ρήγα Βελεστινλή πα-
λαιότερα, για νέους νικηφόρους αγώνες.

Τα χαρακτηριστικά του νέου ελπιδοφόρου αυτού ποιητή, 
κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι σαν και αυτά που κατα-
γράφονται, για τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, στα παρακάτω απο-
σπάσματα, προερχόμενα από δύο κορυφαίους ανθρώπους του 
πνεύματος:

                                        
Α΄

«Ό,τι όμως αξίζει περισσότερο στο Βαλαωρίτη […] είναι ο με-
γάλος, ο αδιάκοπος κι αληθινά ηρωικός  αγώνας του να συνειδη-
τοποιήσει, προοδευτικά, μόλις ένιωσε μέσα του τα πρώτα σκιρτή-
ματα του θείου δώρου, τα γνήσια ελληνικά γνωρίσματα της ψυχής 
του, ν’ απολυτρωθεί από κάθε ξένη επίδραση, να συλλάβει δυνατά 
την αποστολή του Έλληνα ποιητή ,να χαράξει, με απόλυτη ξαστε-
ριά, την περιοχή της δημιουργίας του, με σταθερότητα και συνοχή 
απαράμιλλη, για την πραγματοποίηση του ιδανικού του. Αν, όπως 
πιστεύω, το αληθινά δημιουργικό έργο δεν είναι παρά μια μεγάλη 
και απλή ιδέα, που την εγκολπώνεται κανείς στα νιάτα του και 
δουλεύει σ’ όλη του τη ζωή με πάθος για την πραγματοποίησή της, 
η ποίηση του Βαλαωρίτη παρουσιάζει αυτό το χαρακτηριστικό. Εί-
ναι ο πιο συνεπής, ο πιο αδιάλλαχτα συνεπής τύπος - και ίσως ο 
μοναδικός σ’ αυτό - που παρουσιάζουν τα νεοελληνικά γράμματα. 
Σ’ αυτόν δεν υπάρχουν ούτε απότομα πηδήματα  ούτε λοξοδρομίες 
ούτε πειράματα ούτε παλινωδίες ούτε πρωτεϊσμοί. Στο μονοκόμ-
ματο βράχο του χαράζει ένα περίγραμμα. Κι ύστερα, με το σφυρί 
και το γλύφανό του σκαλίζει σ’ όλη του τη ζωή, αγωνίζεται να 
βγάλει απ’ αυτό, το πρωτόγονο περίγραμμα, ένα πελεκημένο και 
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πλαστουργημένο, επίσης όμως πρωτόγονο, άγαλμα - το άγαλμα 
της ηρωικής Ελλάδας. Κι αν ο Χάρος δεν έκανε να πέσει το κοπίδι 
από τα χέρια του, θα μας παράδινε ασφαλώς αυτό το άγαλμα πιο 
τελειοποιημένο».    

   Σπύρος Μελάς (1882-1966), Δημοσιογράφος, συγγραφέας 
ακαδημαϊκός.

(Πρόλογος στα «Άπαντα» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη,
 έκδ. «Βίβλος», 1955, σελ. 12).

 

Β΄

«Ο Βαλαωρίτης δεν κοιτάζει απ’ έξω το έδαφος της εποχής 
του, είτε από μία αισθητική είτε από μία αυτόνομη  σκοπιά. Ο Βα-
λαωρίτης βγαίνει μέσα από το έδαφος της εποχής του, αγωνίζεται 
να βγει απ’ το έδαφος της εποχής του, σηκώνει  στους ηράκλειους 
ώμους του όλα τα άμεσά της βάρη, είναι γεμάτος χώμα, λύθρο, λά-
σπη, αναμιγμένος στα προβλήματά της, σπρώχνει με τα χέρια, με 
τα γόνατα, με το ίδιο του το κεφάλι, τα τριγύρω εμπόδιά της, πά-
σχει να τη λευτερώσει μ’ έναν μόχθον  άμεσο, που του διογκώνει 
επικίνδυνα κάθε ώρα μες στα αθλητικά του στέρνα την καρδιά, και 
δεν προφταίνει, αυτό είναι βέβαιο, να πάρει, καθώς και οι άλλοι, 
το πλατύ θεωρητικό λουτρό του μες σ’ αυτή την ακατάπαυστη του 
μόχθου διαρροή. Είναι ποιητής; Αυτό βέβαια είναι το αίτημα της 
βαθιάς του ψυχικής φιλοδοξίας, αλλά πίσω, απάνω, κάτωθε απ’ 
το αίτημα αυτό υπάρχει το αίτημα του ανθρώπου, που κοιτά τριγύ-
ρω του να ιδεί τους όρους της πραγματικής του τόπου ζωής, χωρίς 
καθόλου να παραμερίζει ούτ’ έναν από τους χαρακτήρες που την 
προσδιορίζουν».

Άγγελος Σικελιανός (1884-1951), ένας από τους μείζονες Έλ-
ληνες ποιητές και οραματιστής. (Απόσπασμα ομιλίας του, για τον 
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, η οποία δημοσιεύτηκε κατόπι ως πρόλο-
γος στα «Άπαντά» του, που έβγαλε το 1964 η «Εταιρεία Ελληνι-
κών Εκδόσεων»).
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Ας ελπίσομε όμως και ας ευχηθούμε , ύστερα από την οικο-
νομική κρίση, και όχι μόνο, που βιώνομε τα τελευταία χρόνια ως 
χώρα και ως λαός, πολλοί ταλαντούχοι και φιλόδοξοι Έλληνες 
να αντλήσουν έμπνευση από τα σοφά λόγια που ειπώθηκαν, πολ-
λά χρόνια πριν, και να παραδειγματιστούν από τους μεγάλους 
και διαχρονικούς Έλληνες ποιητές, που προανέφερα. Τότε είναι 
σίγουρο ότι  θα βρεθούν, όχι ένας, αλλά περισσότεροι αξιόλογοι 
και φλογεροί ποιητές. Τότε θα αντικαταστήσομε το «Ζητείται 
ποιητής» με το «Ευρέθη ποιητής».

Σπύρος  Καραμούντζος 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΠΟΙΗΤΗΣ

Ζητείται νέος ποιητής
με όραμα και θάρρος,
να ’ναι σοφός, ελληνιστής,
στη «θάλασσά μας» φάρος.

Την κατηφόρα μας να δει
και των ηθών την πτώση,
και μ’ όπλα, στίχους δηλαδή,
τη χώρα για να σώσει.

Άναψ’ τα φώτα, ποιητή,
μας πνίγει το σκοτάδι,
αλίμονό μας αν και συ
ξεμείνεις από λάδι.

Πάντα στους δύσκολους καιρούς
μ’ έναν πυρσό στο χέρι
μπροστάρης ήσουν στους λαούς
σ’ όλης της γης τα μέρη.

Έλα σα Ρήγας, Σολωμός
ή Παλαμάς επίσης,
για να γενεί ξεσηκωμός,
να βρει το Έθνος λύσεις.
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Καβάφης, Ρίτσος…, διάλεξε,
Ελύτης ή Σεφέρης,
που Θερμοπύλες φύλαξαν
κι αυτοί, αν θες να ξέρεις.

Άναψ’ τα φώτα, ποιητή,       
μας πνίγει το σκοτάδι,
αλίμονό μας αν και συ
ξεμείνεις από λάδι.

                                            
                               10-6-2010
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ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ελλάδα, πώς κατάντησες, ποιος έφταιξε γαμώ το,
πολύ κακό σωρεύτηκε στον ξακουστό σου τόπο.
Τι ηθικός κατήφορος, τι ξεπεσμός, τι χρέη!
Βαρκούλα μες στον πέλαγο, χωρίς κουπιά να πλέει.
Σου λεν πως φταιν οι γείτονες και άλλοι συνεταίροι,
μπορεί και το δολάριο και το ευρώ εν μέρει.
Οι Τούρκοι, οι μετανάστες οι φτωχοί και οι Αμερικάνοι,
οι Άγγλο - Γάλλοι, οι Γερμανοί κι όσους ο νους δεν πιάνει.
Παράδειγμα γι’ αποφυγή κατάντησες, καημένη,
για κλέφτες και τεμπέληδες μιλά η οικουμένη.
Οι τράπεζες, τ’ αφεντικά και οι αρχοντάδες όλοι,
το φουσκωτό στην τσέπη τους μας δείχνουν πορτοφόλι.
Φαύλοι που ζουν χωρίς ντροπή, σε βάρος των ειλώτων,
κυκλοφορούν ως «Έλληνες» κι είναι στρατιά… ασώτων.
Τους βάρβαρους στα σύνορα στρατός δεν τους προσμένει, 
είναι οι εχθροί στα σπλάχνα σου και καλοπληρωμένοι.
Κι αν θα ρωτήσεις Έλληνα, για όλα αυτά, τι λέει;
Θα σ’ απαντήσει «ειλικρινά» πως μόνο αυτός δε φταίει.
Αυτός…, που θέση στο Δημόσιο με το ρουσφέτι θέλει
κι αν δεν τον δουν, τα δάχτυλα βουτάει και στο μέλι.
Αυτός…, που όπως όφειλε τους φόρους δεν πληρώνει
και «πόθεν έσχες» ψεύτικο στον έφορο δηλώνει.
Αυτός…, που το κουβέρνο μας το φέρνει στο τιμόνι
κι αν το συμφέρον το απαιτεί τη μηχανή λαδώνει.
Μα Έλληνας  δεν είν’ αυτός… και σαν κι αυτόν και άλλοι, 
έχει γενναίους η Ελλάς, που θα τη σώσουν πάλι.
                                                
                                  

                                                                      20 -7-2010
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Ο ΛΑΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

Γι’ αυτόν τον μέγα, το κάτι άλλο,
τάμα στον άγιο κάνω μεγάλο
και περιμένω, πριν έρθει δύση,
στο άτι πάνω να ξαγναντήσει.

Να ’ρθει κρατώντας κι ένα φραγγέλι,
γι’ αυτούς που άλλων τρυγούν τ’ αμπέλι,
σ’ όλον τον κόσμο να βάλει τάξη
και της ζωής του τον ρου ν’ αλλάξει.

Στρατιά αγγέλων να ’χει μαζί του,
να κουμαντάρουν το μαγαζί του,
κρασί να πίνει κάθε κοπέλι,
που σκάβει όμως βαθιά τ’ αμπέλι. 

Κι όταν θεριέψει και δει τ’ αστέρια,
έξω απ’ τη φτώχεια και τη μιζέρια,
να βάλει φρένο σ’ αυτόν που... θέλει,
συνέταιρός του να ’ναι στ’ αμπέλι.
          

                                       17-1-2011
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ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Τον παράδεισο τούς είπαν
στην Ελλάδα πως θα βρουν
και στο χάρτη σαν την είδαν,
λάθρα όρμησαν να μπουν.

Φτάσανε σαν το τσουνάμι,
τι κοινωνική ντροπή!
μέσ’ από θολό ποτάμι
κι από θάλασσα γυμνοί.

Μ’ ανοιχτές πληγές και πόνους,
σ’ άλλου είδους κατοχή,
θα τους βρεις στους δρόμους μόνους,
άστεγους  απ’ άλλη γη.

Ασιάτες κι Αφρικάνοι,
άνδρες γυναίκες και παιδιά,
καταντήσανε ζητιάνοι
για ψωμί και ανθρωπιά.

Βρίσκουν όμως ευκαιρία
κάτι «έξυπνα» παιδιά
και τους παίρνουν γι’ αγγαρεία,
με ούτε τα μισά λεφτά.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα,
ζήτουλες χωρίς δουλειά,
ελπίδες χτίσανε στο ψέμα,
«μαύρη» γι’ αυτούς η ξενιτιά.
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Πού θα κοιμηθούν το βράδυ;
Πρέπει κάποιος να νοιαστεί,
γιατί η πείνα στο σκοτάδι
σταματά να επαιτεί. 

Λεηλατούν χωρίς συγνώμη
κι όταν έρθει το πρωί, 
κλειδαράδες κι αστυνόμοι
πιάνουνε  δουλειά μαζί. 

Μετράνε φόνους και ληστείες,
γέμισαν οι φυλακές,
γκέτο ξένων οι πλατείες
κι ας τις λεν ελληνικές.

Μαύρα σύννεφα κυκλώνουν
την ελληνική τη γη
και πολλοί χαλάκι στρώνουν,
να ’ρθει μπόρα κι ας πνιγεί.

Όμως η τρανή Ευρώπη
ας το δει πιο σοβαρά,
πως κι αυτοί είναι ανθρώποι
κι «ο φράχτης» δεν τους σταματά.

                                       25-1-2011
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Ο  ΚΥΡ  ΜΕΝΤΙΟΣ

Από  πώλος όνου, γράφεις
ιστορία συνεχώς
και σε σένα αναβάτης
πρώτος ήταν ο Χριστός.

Μα σε ζήλεψαν, «κεφάλα»,
τ’ άλλα ζωντανά της γης,
Ιερουσαλήμ και βάγια
σ’ εμποδίζουν για να βρεις.

Τώρα που ’γινες γαϊδούρι,
με σαμάρι πιο γερό
κι αδειανό παχνί στ’ αχούρι,
σου φορτώνουν το σταυρό.

Σ’ έχουν απ’ τα πόδια δέσει,
γαϊδουράγκαθα να τρως
κι ό,τι θέλεις, με τη σκέψη
θα τα λες εδώ κι εμπρός.

Κι αν τολμήσεις και γκαρίξεις,
σε κλοτσούν στα πισινά,
θέλοντας και μη να δείξεις
σεβασμό στ’ αφεντικά.

Μα, κυρ Μέντιε, θυμήσου,
ξέρεις κι άλλη συνταγή,
δείξε τους τη δύναμή σου
κι ο Χριστός θα σ’ ευλογεί.

                            22-4-2011
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ΤΟ  ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Τα μεσάνυχτα και κάτι
ας βρούμε φως και μονοπάτι,
για να το πούμε με χαρά,
πως ποτέ δεν είν’ αργά.

Τα μεσάνυχτα και κάτι
με το νέο μονοπάτι
θα δούμε τ’ άστρο της αυγής
με σιγουριά και πιο νωρίς.

Τα μεσάνυχτα και κάτι,
της ζωής μας μονοπάτι,
θ’ ανοίξεις πόρτα αλλαγής
κι όλους εμάς θα οδηγείς.

Αχ! καλό μας μονοπάτι
και πεζοί και με το άτι
κάνουμ’ όνειρα και σκέψεις,
αν βρεθείς, να μην τελέψεις.

Δεν περνά αλλιώς η κρίση,
πρέπει κι ο λαός να ζήσει,
με δουλειά και ενωμένοι,
να ο δρόμος… Περιμένει.

Τα μεσάνυχτα και κάτι,
κοινό ας βρούμε μονοπάτι,
για να το πούμε με χαρά 
πως ποτέ δεν είν’ αργά.

                           1-6-2011   
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ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 

-   Καλέ μου φίλε τζίτζικα,
τα τζιτζιρίσματά σου
τ’ ακώ κι αναρωτήθηκα,
ποια είναι η χαρά σου;

-   Δεν είν’ χαράς καλέσματα
ούτε για φαγοπότι,
μπουχτίσανε στα ψέματα
τζιτζίκια και ανθρώποι.

Βλέπω και πάλι θύματα,
φωτιές το καλοκαίρι
και τελαλώ μηνύματα
μ’ ένα βιολί στο χέρι.

Μαύροι καπνοί υψώνονται,
φυσομανούν οι ανέμοι
και οι λαοί σταυρώνονται
σ’ όλη την οικουμένη.

Μα θα μου πεις πως σήμερα
κουμάντο κάνουν άλλοι
και μπρος σε μας νωρίτερα
κι άλλος γκρεμός προβάλλει.

Γι’ αυτό και ασταμάτητα
του κόσμου «τα τζιτζίκια»
με λόγια πια αμάσητα
σηκώνουν τα μανίκια.

                              8-8-2011
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ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ

Στων προγόνων τα χωράφια
φύτρωσαν γκορτσιές κι αγκάθια
και κληρονόμοι νοσηροί
τα βγάζουν όλα στο σφυρί.

Δεν τους φτάνανε τα χρέη,
που κανείς γι’ αυτά δε φταίει,  
έχουν τ’ άγονα κι αρκούν
κι οι δανειστές λεφτά ζητούν.

Στον αέρα κρώζουν όρνια
για τα πλούτη τα αιώνια
κι αν αγοραστής βρεθεί,
ερπετά μετρούν τη γη.

Τα χώματά μας ποτισμένα
με ιδρώτα και με αίμα,
μ’ όποια θυσία και τιμή
δε θέλουν ξένων κατοχή.

Στων προγόνων τα χωράφια
φύτρωσαν γκορτσιές κι αγκάθια,
και κληρονόμοι νοσηροί
τα βγάζουν όλα στο σφυρί.

                                        13-8-2011
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ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Μαύρα σύννεφα σκεπάζουν
το γαλάζιο ουρανό
και κοράκια ακώ να κράζουν,
μπόρες έρχονται φρονώ.

Ήλιο κρύβανε κι αστέρια
και δε νοιάστηκε κανείς,
ώσπου γίνανε μαχαίρια
κι αίμα στάζουν καταγής.

Μας το λεν οι καλεσμένοι,
από Δύση και Βορρά,
πως η Χώρα μας βρεγμένη
σε ομπρέλα δε χωρά.

Τα κατάφερε να φτάσει,
λίγο πριν απ’ το γκρεμό,
τώρα με δουλειά και βιάση
θ’ αλλάξει ο ρους στον ποταμό.

Για να δούμε ήλιο πάλι,
σύννεφα κι ο διχασμός,
είθε ο Θεός να βάλει
στο μυαλό μας λίγο φως.

Μες στην κρίση αν πούμε όλοι,
ενωμένοι «πάμε εμπρός!»,
θα τη σώσουμε την Πόλη
και θα σκάσει κι ο εχθρός.

                                              10-10-2011
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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
             

Σκουπίδια, πολλά σκουπίδια!
Σκουπίδια να δουν τα μάτια σου!
Ελληνική παραγωγή σε επάρκεια 
και με διεθνή αναγνώριση.
Δε χωράνε σε κάδους και σκουπιδότοπους.
Γέμισαν οι δημόσιοι χώροι και όχι μόνο.
Πεζοδρόμια, δρόμοι, τοίχοι, παραλίες,
πάρκα, πλατείες, πινακίδες και όπου αλλού πεις.
Σε πόλεις και χωριά. Σε στεριά και σε θάλασσα.
Εξαιρέσεις λίγες, για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Σημάδια των καιρών, που δεν μας τιμούν.
Λύματα, φωτογραφία και κατάντια της λεγόμενης
αναπτυγμένης, δημοκρατικής και προοδευτικής Κοινωνίας, 
κάνοντας κατάχρηση και του αγαθού της ελευθερίας. 
Ανθρώπινα σκουπίδια και άλλης ζωικής προέλευσης.
Λίγο πριν απ’ το γκρεμό και την καταστροφή φτάσαμε.
Πλαστικά, στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα, ηθών και αξιω-
μάτων, γλωσσικά, προφορικά, γραπτά και εικονογραφημένα.
Μικροκομματικά, ανικανότητας, ρουσφετολογικά,
επαγγελματικά, αναξιοκρατίας, προβολής και τηλεοπτικά.
Όλα με ονοματεπώνυμο και χωρίς ημερομηνία λήξης.
Επιπλέουν στα θολά και βρόμικα νερά 
της θάλασσας, των λιμνών και των ποταμών.
Μεταφέρονται με τα παντός είδους κύματα και τον αέρα.
Ρυπαίνουν, δηλητηριάζουν και κακοποιούν την ατμόσφαιρα.
Αναγνωρίζονται απ’ όλες τις αισθήσεις.
Σε αναγκάζουν να βουλώνεις τα αφτιά σου,
να κλείνεις τα μάτια σου,
και να πιάνεις τη μύτη σου.
Όπου και ν’ ακουμπήσεις λερώνεσαι.
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Είναι μέρα νύχτα στα σπίτια μας, χωρίς ντροπή,
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Απρόσκλητα και χωρίς έγκριση κανενός
μπαίνουν και κάνουν καταλήψεις και καταστροφές
στα σπίτια, στα σχολεία, σ’ όλους τους χώρους δουλειάς
και κυρίως στα κέντρα αναψυχής και διασκέδασης.                                
Είναι κι αυτά σαν τις ναρκωτικές θανατηφόρες ουσίες,
τη νικοτίνη , το αλκοόλ, το στοίχημα και τη χαρτοπαιξία,                     
που σιγά σιγά εθίζουν και  κάνουν εξαρτημένους,
άνδρες, γυναίκες και κυρίως τα παιδιά.                               
Δύσκολη και θέλει θέληση και χρόνο η απεξάρτηση.                         
Όπου και να πας σ’ ακολουθούν, σκιά σου γίνονται,
πάλι θα τα βρεις μπροστά σου.
Αιτία πολλών καταστροφών και σήψης.
Τα βλέπει και τρομάζει κόσμος και ντουνιάς,
μα αυτών που χρόνια κυβερνάνε, καθώς και των βολεμένων, 
το αφτί τους δεν ιδρώνει, δε θέλουν
ή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το σκουπιδαρειό,
γιατί  υπάρχουν σκοπιμότητες και τα συμφέροντα μεγάλα.
Αυτά είναι που δεν αφήνουνε καθαρισμός να γίνει,
γιατί είναι και αυτά σκουπίδια.
Προς το παρόν αντίδραση καμία. Ορατότητα μηδέν.
Ας μη χάνουμε όμως και την ελπίδα. Πού ξέρεις;
Ίσως βρεθεί «ο Ηρακλής», να κάνει  κι άλλον άθλο,
 διώχνοντας τα μαύρα σύννεφα από τον ουρανό μας.
Στου λαού το χέρι είναι.

                                                                 12-10-2011
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ΠΕΡΑ  ΒΡΕΧΕΙ…

Αστραπές, βροντές και νέφη
χρόνια χτύπαγαν το ντέφι
κι έπιαναν χορό οι ανθρώποι,
σαν κλητοί σε γλεντοκόπι.

Δανεικά απ’ την Ευρώπη
κι ο λογαριασμός κατόπι
και με χέρσα τα χωράφια
μείναν αδειανά τα ράφια.

Έτσι κεραυνός και μπόρα
βρήκαν ανέτοιμη τη χώρα
κι όσο πάει κι ανταριάζει,
πέφτει πιο χοντρό χαλάζι.

Την πλημμύρισαν τα χρέη,
μένουν άνεργοι οι νέοι,
κι όπου τη χολή τους χύνουν,
σίγουρα συντρίμμια αφήνουν.

Για να δούμε, ποιος θ’ αντέξει,
μέχρι και μυαλά να βρέξει,
γρήγορα να βρουν μια λύση,
πρέπει κι ο φτωχός να ζήσει.

Τότε όλοι στην Πατρίδα,
αν θα κλείσει και η ψαλίδα,
με όρκο ίσοι κι ενωμένοι
θα της πουν πως δεν πεθαίνει.

                                18-11-2011
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ΚΑΡΑΒΙ  «Η ΕΛΛΑΣ»

Τον κάβο - ντ’  Όρο που περνάς,
με κύματα πελώρια,
κουράγιο, μάνα μας Ελλάς,
θα πέσουν τα μποφόρια.

Μαζί με το «όχι», στο «Βοριά»,
τη δοξασμένη λέξη,
πες του και γι’ άρμενα γερά
και τσούρμο που θ’ αντέξει.

Αν γαληνέψουν τα νερά,
σαν πρώτα θ’ αρμενίζεις
και με τα μπράτσα στιβαρά
τη φτώχεια θα ξορκίζεις.

Όμως και η νέα σου γενιά
διδάγματα να βγάλει,
μεγάλους κάβους στη σειρά
δεν έχει χώρα άλλη.

Την ώρα τούτη και οι τρανοί
ας μάθουνε στη Δύση,
το φως και πάλι θα φανεί,
ο φάρος δε θα σβήσει.

                                       20-2-2012
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Η ΑΛΛΗ ΑΝΟΙΞΗ

Ολάνθιστη και γελαστή, μετά τη βαρυχειμωνιά,
όπως και κάθε χρόνο, ήρθε η Άνοιξη και φέτος.
Λίγο καθυστερημένα θα μου πεις, αλλά ήρθε.
Το είπαν πρώτες οι πικραμυγδαλιές, με άρωμα και χρώμα
κι ακολουθούν οι μέλισσες, οι μόνες που δουλεύουν.
Το λεν και στα ψηλά βουνά τα λιγοστά τα χιόνια,
που λαμποκοπούν, πριν λιώσουν απ’ τον ήλιο.
Το επιβεβαιώνουν και τα λαλίστατα χελιδόνια,
που κάνουν τιτιβίζοντας αναγνωριστικές πτήσεις.
Η άλλη όμως Άνοιξη;
Της δημοκρατίας, της οικονομίας, της ανανέωσης,
της δημιουργίας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς,
της καλλιέργειας, της δικαιοσύνης, της πολιτικής,
της ανάπτυξης, της αλλαγής του εαυτού μας,
της ανάτασης, της νομιμότητας, της ηθικής…
πότε θα ’ρθει στη χώρα μας; Κανείς δεν ξέρει.
Όλοι οι πολιτικάντηδες την υπόσχονται,
σα δεν ντρέπονται, τάζοντας λαγούς και πετραχήλια
κι ο λαός δεν τους πιστεύει, αλλά την περιμένει.
Χόρτασε από τα ψέματά τους κι αντοχή δεν έχει άλλη.
Αντί για λουλούδια ευδοκιμούν τα γαϊδουράγκαθα.
Φαίνεται ότι η πολυπόθητη Άνοιξη της ζωής
να έχει χάσει το δρόμο της
ή μάλλον να της έστησαν ενέδρα τα συμφέροντα,
γι’ αυτό και δεν τη βλέπουμε στον ορίζοντα.
Οι κάθε λογής σωτήρες της έχουν πεθάνει
και όσοι ζουν νομίζουν πως μας κοροϊδεύουν.
Κουράγιο Έλληνες! Μη χάσουμε και την ελπίδα.
Ο ήλιος είναι λαμπρότερος μετά την καταιγίδα.
Ψηλά τα κεφάλι και δουλειά, πολλή δουλειά.
Πίστη κι αγώνας είναι η ζωή.                                               
                                             18-3-2012
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Ο  ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ

Στης ζωής την ανηφόρα, αχ! Πατρίδα μου, γιατί
συνεχώς κατρακυλάω κι άντε φτου κι απ’ την αρχή.

Θες τα τρόχαλα του δρόμου, θες που έχω ζαλωθεί,
πριν καλά να πάρω ανάσα, χάνω ύψος και κορφή.

Φταίξανε βεβαίως άλλοι και μαζί μ’ αυτούς κι εγώ,
μα πιστεύω πως σηκώνω δυσανάλογο σταυρό.

Και γι’ αυτό σου το δηλώνω, λίγο πριν απ’ το γκρεμό,
το ιστορικό μου χρέος με καλεί ν’ αγωνιστώ.

Κι αν θα χρειαστούν θυσίες, τιμή για μένα περισσή,
αν στη δύσκολη τη μάχη πρώτη θα σωθείς εσύ.

Μόνο λεύτερη στον κόσμο, σαν το λάδι δίνεις φως,
για να βλέπουν στο σκοτάδι και να παν κι αυτοί εμπρός.

                                                                           2-4-2012
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Η ΕΞΟΥΣΙΑ

Φιλόδοξη και άβουλη  στα στέκια τριγυρνάει,
για να μας σώσει κόπτεται, την ψήφο μας ζητάει.

Η ψήφος δίνει δύναμη, θέσεις κλειδιά μ’ αξία,
για ν’ αποκτήσει τελικά τρανή περιουσία.

Τη νίκη της γιορτάζουμε με λάβαρα μαζί της
κι επαίτες καταλήγουμε μπροστά στο μαγαζί της.

Αν σε δεχτεί καμιά φορά, ξεχνά τις υποσχέσεις
και τρέχεις τις ελπίδες σου αλλού να καταθέσεις.

Σε ό,τι ζητήσεις πρόθυμη, εν γνώσει κοροϊδεύει,
του ισχυρού παράγοντα το δίκιο βασιλεύει.

Των απεργών τα  αιτήματα στα σοβαρά δεν παίρνει,
έχει φρουρούς στην πόρτα της κι αν χρειαστεί τους δέρνει.

Σηκώνουν τότε τις γροθιές προς την αστυνομία
και με γιαούρτια και αβγά κτυπούν την εξουσία.

Γελάει με το γιαούρτωμα, μα δε ζητά συγνώμη,                                                
δεν κοκκινίζει η πέτσα της, τ’ αφτί της δεν ιδρώνει.

Γι’ αυτό καθένας ας σκεφθεί, σε ποιον την ψήφο δίνει,
είναι ντροπή χωρίς δουλειά να ζει μ’ ελεημοσύνη.

                                                                11-4-2012
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ΦΥΛΑΞΟΥ !

Κυκλοφορούν υποκριτές,
που κάνουν τους ξερόλες,
να ξέρεις κι οι περιστερές
λευκές δεν είναι όλες.

Υποκριτές του μπαλκονιού,
γνωστοί κι ως λαοπλάνοι,
ζητούν την ψήφο του λαού
κι όποιος πιστέψει χάνει.
         
Φυλάξου κι όργωσε τη γη
και να τη διβολίσεις,
ζιζάνιο πάλι να μη βγει,
αλλιώς δε θα θερίσεις.

            27-4- 2012
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ 

Μπροστά στην κάλπη σαν βρεθεί,
συμφέροντα ζυγίζει,
την ψήφο ρίχνει δαγκωτή,
χωρίς και να ελπίζει.

Υποσχέσεις δίνουν όλοι
κι ένα ένα τα κουκιά
στο κομματικό περιβόλι
τα φυτεύει για σοδειά.

Τη μια… σταυρώνει τον Σκορδά,
 την άλλη… τον Λαδέτη,
αλλάζει κόμμα και ζητά
τ’ ανάλογο ρουσφέτι.

Μετανιωμένος παρευθύς
σ’ το λέει να το ξέρεις,
ως ψηφοφόρος θα ’θελε
να ήταν κουλοχέρης.

Τις εκλογές και με οργή
προσμένει νά ’ρθουν πάλι,
μα αν δεν αλλάξει συνταγή,
ίδιους ταγούς θα βγάλει.

Ας πάρει απόφαση σωστή,
την ψήφο πού τη δίνει,
για ό,τι στη χώρα του συμβεί,
θα ’χει κι αυτός ευθύνη.



–37–

Μπροστά στην κάλπη σαν βρεθεί,
συμφέροντα ζυγίζει,
την ψήφο ρίχνει δαγκωτή,
χωρίς και να ελπίζει.

                                      6-5-2012

            
           

ΕΚΛΟΓΕΣ

«Αρχηγοί» με δίχως θέσεις
κι άλλες δίνουν υποσχέσεις
κι οι λαοί χωρίς κεφάλι
δαγκωτό το ρίχνουν πάλι.

 ΧΑΪΚΟΥ

Μες στον πέλαγο
Μαύροι, Κίτρινοι, Λευκοί,
χωρίς πυξίδα.
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ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ!

Παιγνίδια κάνουν οι ταγοί
με του λαού τον πόνο
και γέλασε σ’ αυτή τη γη
ο «πικραμένος» μόνο.

Με  αλαζονεία  περισσή
για αυτοδυναμία
αδιαφορούν αν προκαλεί
η στάση τους ναυτία.

Το μήνυμά του σοβαρά
κανείς δεν έχει πάρει,
λένε  πως άλλους αφορά
και δεν τσιμπάει το ψάρι.

Να τους χαιρόμαστε λοιπόν
της Χώρας τους «σωτήρες»,
θα ’ναι σημάδια των καιρών
τόσο βαθιοί κρατήρες.

Παιγνίδια κάνουν οι ταγοί
με του λαού τον πόνο
και γέλασε σ’ αυτή τη γη,
ο «πικραμένος» μόνο.

                         17-5-2012
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ΠΑΡΕ,  ΚΟΣΜΕ …

«Μικροπωλητές» στο δρόμο
την πραμάτεια ξεπουλούν
κι αψηφούν τον αστυνόμο,
που τον βλέπουν και γελούν.

Πάρε, κόσμε, τζάμπα είναι,
τα έχουν βγάλει στο σφυρί,
μόνο για το θεαθήναι
γράφουν πάνω την τιμή.

Πάρε, κράτος παρωδία,
δίχως μπέσα και πυγμή,
θες υγεία και παιδεία,
θα τα βρεις σε παρακμή.

Πάρε τώρα να προφτάσεις,
φούντο πάει το μαγαζί,
φούμαρα για να χορτάσεις
συ και όλοι σαν χαζοί.

Σ’ έμαθαν να ζεις με λόγια
και φτηνή πολιτική,
της ζωής σου τα ρολόγια
τα κουρδίζουν οι κακοί.

Τώρα πια, που έχεις μάθει,
πάρε σκούπα και ραβδί
κι όλο αυτό το κατακάθι
ρίχ’ το στ’ άχρηστα. Να δει!

                                 13-6-2012
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 «ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ»

Για ψωμί κι ελευθερία
στον αγώνα μια ζωή
κι απ’ αυτόν δημοκρατία
όλοι μάθανε στη γη.

Έβγαλε και χούγια όμως,
κλάνοντας χωρίς ντροπή,
και κλοτσούσε παρανόμως
κάθε είδους προκοπή.

Φταίξανε βεβαίως κι άλλοι,
γείτονες και πιο τρανοί,
μα κι εκείνου το κεφάλι
αέρα πήρε στο παχνί.

Κι έτσι φτάσαμε στην κρίση,
πρέσα «μνημονιακή»,
«γόρδιος δεσμός», για να θυμίσει
πως η λύση θα βρεθεί.

Δίχως άστρα και φεγγάρι
και με λάσκα το λουρί,
κοινός θνητός να κουμαντάρει
τέτοιο άτι δεν μπορεί.

Μεγαλέξανδρος και πάλι
να βρεθεί πριν να ’ναι αργά,
χαλινό για να του βάλει,
κινδύνους τούτο δε νογά.

                          18-7-2012
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ

Με οργή ξεχείλισε ξανά
τ’ ανθρώπινο ποτάμι
κι ο πλουτοκράτης ξαγρυπνά
στην όχθη με καλάμι.

Προσμένοντας ψαριά καλή
νερά κι αρχές θολώνει,
τώρα που ο κόσμος δεν μπορεί
χαράτσια να πληρώνει.

Μεγάλο ρεύμα και βαθύ
τα φράγματα γκρεμίζει
και η θολούρα θα χαθεί
με τέτοιο μετερίζι.

Στο διάβα του ηχολογεί,
θεριό βουνό μεριάζει
κι αλίμονο στον αφελή
που δεν το λογαριάζει.

Κυλάει στους δρόμους με ορμή
κι αναζητά τον κλέφτη,
να δει εν τέλει στο κορμί
πελέκι πια να πέφτει.

- Για πού ξεκίνησες να πας
τη χώρα μάνι - μάνι;
- Στης προκοπής και στης χαράς
τ’ ακύμαντο λιμάνι.



–42–

Αχ! Ποταμέ, της ανθρωπιάς,
φτωχούς λαούς ενώνεις,
είσαι μακρύς κι όπου περνάς
το λάβαρο υψώνεις.

                               23-9-2012

Η   ΚΑΤΑΝΤΙΑ  ΜΑΣ

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

                              23-1-2013

ΧΑΪΚΟΥ

Το φτωχομάνι
ψωμί αν δε χορτάσει,
αλίμονό μας.
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ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τι μέλλον να ’χουν τα παιδιά
σχολές πολλές κι αν βγάζουν,
τρίζουν του δέντρου τα κλαδιά,
πατώντας τα τρομάζουν.

Τα ζώνουν νέφη χαμηλά
και η μπόρα δε θ’ αργήσει,
ο κόσμος τους κατρακυλά,
θα ’ναι βαθιά η κρίση.

Χορτάσαν ψέματα νωρίς
και κούφιες υποσχέσεις,
ζητούν δουλειά και δεν μπορείς
καλό να υποθέσεις.

Ρωτούν να μάθουν το γιατί,
δεν ξέρουν, είναι νέοι,
μα την αλήθεια στη ζωή 
κανείς δεν τους τη λέει.

Θαλασσοπόροι στα βαθιά
με μπούσουλα παγίδα,
μπάζει η βάρκα τους νερά
κι αναζητούν σανίδα.

Μα ένας φάρος μακριά
τρυπάει το σκοτάδι,
για να πατήσουν στη στεριά,
είναι καλό σημάδι.
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Αγώνας και υπομονή
κι αν χρειαστεί θυσία,
είν’ παραδείγματα σταθμοί,
λαμπροί στην ιστορία.

Γνώσεις, ελπίς και ιδανικά,
τα σπρώχνουνε σε δράση
κι ακούς να λεν τραγουδιστά,
η μπόρα θα περάσει.

                            10-10-2012
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ΑΓΟΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ

Το νήμα πιάνω, για να βρω
του κουβαριού την άκρη,
σε κάθε κόμπο που μετρώ
στάζει του πόνου δάκρυ.

Δεν είναι ένας ούτε δυο,
γυρνώ το χρόνο πίσω,
ξεθώριασαν και προσπαθώ,
να μην τους λησμονήσω.

Στη ζήση πέτρινοι σταθμοί,
φάροι κι αυτοί σβησμένοι
κι από την άγονη γραμμή
το πλοίο ξεμακραίνει.

Της κρίσης ένοχοι πολλοί,
μα κι από λίγο όλοι,   
«μπήκαν στη χώρα οι οχτροί»,
χωρίς ν’ ακούσουν βόλι. 

Αργεί το χάραμα να ’ρθει,
μα την ανταύγεια είδα, 
που ’ναι και γι’ άλλους ορατή,
αν ζουν με την ελπίδα.
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Σύννεφο, φύγε από μπροστά, 
σκιά καμιά μη μείνει,
πάντα ο ένοχος χρωστά,
ας μάθει και να δίνει.

Σίγουρα τότε θα βρεθεί 
του νήματος η άκρη
κι από τα μάτια θα χυθεί
χαράς και μόνο δάκρυ.

                           25-1-2013



–47–

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ

Με μηχανή μεγάλου κυβισμού
τον είδανε αμούστακο και θεριακλή,
μπορεί και μεθυσμένο,
να αντρειεύεται
και να καταπίνει βενζίνη και χιλιόμετρα
σ’ Ανατολή και Δύση.
Άλογος… με τ’ άλογά του αχαλίνωτα
να καλπάζουν,
να χλιμιντράνε και να φρουμάζουν.
Οδηγούσε αμέριμνος και τραγούδαγε,
το ράδιο… στη «διαπασών»,
κυρίως τις μικρές ώρες της ημέρας
και τις ώρες της κοινής ησυχίας:
«…είμαι μάγκας και το κέφι μου θα κάνω…»,
«… τι σε μέλει  εσένανε, από πού  είμαι εγώ…»,
«…ο χάρος βγήκε παγανιά…».
Απ’ όπου κι αν περνούσε άφηνε  ρύπους πίσω του.
Οι παραβάσεις φανέρωναν το αντριλίκι του,
στο κόκκινο… κυρίως. Περνούσε και καταπατούσε.
Άλλοι πλήρωναν τα σπασμένα.
Τυχερός, αφού δε στόλισε ακόμη και με σταυρό τους δρόμους.
Όμως μεσοστρατίς κι απρόσμενα αρχίζει να μουσγκώνει.
Μαύρα σύννεφα, θολό τοπίο μπρος του, ορατότητα μηδέν.
Αναρωτιέται, πού πάει κι αν βρίσκεται στο σωστό δρόμο. 
Τρομάζει στον κατήφορο και τα φρένα του δεν πιάνουν.
Η μηχανή  και το παρελθόν γκρεμίστηκαν στο ρέμα.
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Κάνει το σταυρό του και τσιμπιέται, για να βεβαιωθεί
ότι βγήκε ζωντανός από τα συντρίμμια.
Στη φεγγοβολιά της αστραπής το λογισμό του βρήκε.
Πολυτραυματίας  και πεζός παίρνει βαθιές ανάσες,
δοξολογεί τον ύψιστο και μονολογεί στο ξέφωτο.
Το πάθημα διδάσκει… Νέο ξεκίνημα τον περιμένει.
Καιρός ν’ αλλάξει πια συνήθειες, γιατί ζωή... δε θα ’χει.

                                                             27-3-2013
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ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ  ΣΤΑ ΚΑΨΑΛΑ

Σε κείνο το ψηλό βουνό
που το έκαψαν και πάλι,
ξεστράτισε σαν ορφανό
τ’ απέλπιδο τσακάλι.

Αδίκως ψάχνει νηστικό
πηγή να πιει νεράκι,
να βρει και άλλο ζωντανό
και ίσκιο σε δεντράκι.

Μα κει ήταν δάσος και βοσκοί,
ρυάκια κι όχι ξέρες,
και τραγουδούσαν τη ζωή
αηδόνια και φλογέρες.

Από ραχούλες σε πλαγιές
τα βήματά του σέρνει,
ουρλιάζοντας στις ρεματιές,
μα απάντηση δεν παίρνει.

Ουρλιάζει μήπως και του πει,
ο δικαστής αν ξέρει,
γιατί σε κάποιον εμπρηστή
δεν έκοψε το χέρι.
 
Μια κουκουβάγια μοναχά
του είπε προς το δείλι,
το ουρλιαχτό του μένει πια,
το μήνυμα να στείλει.
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S.O.S.

Στο χωριό, το δυο χιλιάδες,
νεκροθάφτες και παπάδες
πιάσανε δουλειά και πάλι 
στην κηδεία του Μιχάλη.

Με χαρά στο μνήμα φτάνουν
την ταφή για να του κάνουν,
τα μνημόσυνα ν’ αρχίσουν
πρέπει και αυτοί να ζήσουν.

Για τη Γιώργαινα ρωτάνε,
θα ’ναι εκατό, δε θα ’ναι;
Χρόνια χήρα πονεμένη
κι όμως ζει και υγιαίνει.

Και ο γερο-Κληρονόμος,
ενενήντα πέντε κι όμως
φύτευε προχθές αμπέλι
και γυναίκα άλλη θέλει.

Κουμπαριές και με στεφάνι
στο χωριό κανείς δεν κάνει,
ο χορός στο πανηγύρι
θέλει νιο για να τον σύρει.

Το χωριό αργοπεθαίνει,
νέος άνθρωπος δε μένει,
η καμπάνα κι αν χτυπάει
το κουβέρνο δε ρωτάει.
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ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Πίκρες, βάσανα και πόνοι
με τυλίξαν σε σεντόνι,
που όσο πάει και παλιώνει,
σκούρο γίνεται και λιώνει.

Τις χρονιές μου σαν μετράω, 
όλο και κουπιά τραβάω,
και γι’ αυτό πολύ φοβάμαι…
Μήπως σύννεφα κι αγιάζι
φέρουν μπόρες και χαλάζι,
μήπως και τον άλλο χρόνο
φόρους πιο βαριούς πληρώνω.

Όμως,
πριν με βρει κι άλλο μπουρίνι,
το σωστό πρέπει να γίνει, 
μου είπε ψύχραιμη φωνή,
που την έφερε τ’ αγέρι
και ας ήταν καλοκαίρι:
«Ο καλός καραβοκύρης
με τον μπούσουλα στο χέρι
στις φουρτούνες θα φανεί».

Σήμερα με πίστη λέω:
Τι καλά που ήταν πέρσι
και δεν το ’ξερα!
Μα καλά θα είμαι ακόμη,
όταν θα βρεθούν οι δρόμοι,
να περνώ με υπομονή,
αν θα μού ’ρθουν στη ζωή
και τα χειρότερα.
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Π Ο Ι Ο Σ;

Προσοχή…!  Προσοχή…!
Στήστε για χάρη μου τ’ αφτί.

Σκεφτείτε τα για μια στιγμή
τα λόγια του τελάλη,
που θέλει να διορθωθεί
και το δικό σας χάλι.

Με την ντουντούκα φώναζα
στην αγορά, στ’ αλώνι,
 και να μ’ ακούσουν πρόσμενα
ο κόσμος κι οι βαρόνοι.

Ποιος φταίει που αδειάζει το χωριό
κι ο τόπος ερημώνει;

Ποιος έχει μάτσο τα λεφτά
και φόρους δεν πληρώνει;

Τους νόμους ποιος καταπατά
και φυλακή δεν μπαίνει;

Ποιος νόμος θα εγγυηθεί,
να εφαρμοστούν οι νόμοι;

Ποιος άφησε τη χώρα μας
σαν ξέφραγο αμπέλι;
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Τα σύνορά μας ποιος περνά
κι ελεύθερα σκοτώνει;

Ποιος φύλακας δεν ξαγρυπνά
κι ο κλέφτης αλωνίζει;

Ποιος άλλαξε στη γη σπορά 
και φούντες πια θερίζει;

Ποιος θέλει σύνταξη ΟΓΑ,
χωρίς και να οργώνει;

Ποιος στήνει αφτί ν’ αφουγκραστεί
τον πόνο του κοσμάκη;

Σου φταίνε, μου ’πες, οι τρανοί,
μη φταις κι εσύ λιγάκι;

Τα λέω σ’ αυτούς που κυβερνάν,
μα εκείνοι… Πέρα βρέχει.

Ο αντίλαλός μου έσβησε
κι απάντηση δεν πήρα
και ο καπνός ξανάρχισε 
να βγαίνει απ’ τον κρατήρα.

Πριν είναι αργά για κλάματα,
σκεφτείτε το και πάλι,
γιατί όπως πάν’ τα πράματα
θα ’ρθουν «βαρβάροι» κι άλλοι.
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ΠΑΡΩΝ… 

Παρών να πεις, μην το ξεχνάς,
στο κάλεσμα του χρέους
και στη ζωή σου να πονάς
για γέρους και για νέους.

Παρών να πεις και στο στρατό
κι αναφορά να δώσεις,
για της πατρίδας το καλό
τον όρκο μην προδώσεις.

Παρών με κέφι στη δουλειά,
παρών και στους αγώνες
για πίστη, γλώσσα, λευτεριά
και ηθικούς κανόνες.

Παρών και όπου χρειαστεί,
χωρίς να σ’ το ζητήσουν,
γνωρίζοντας πως μερικοί
στον τοίχο θα σε στήσουν.
 

      

 



–55–

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Αν ρίξει φως η μνήμη σου
στα περασμένα χρόνια,
βρίσκεις εκεί τα ίχνη σου,
πριν λιώσουνε τα χιόνια.

Η σκέψη πιο ελεύθερα
τα βήματ’ ανιχνεύει,
τη μέρα ξεκουράζεται,
τη νύχτα ταξιδεύει.

Στο νήμα πιάνεις την αρχή
και με κλειστά τα μάτια,
περνάς σε νέα προβολή,
τα ίδια μονοπάτια.

Κι αν πάνω στο ξετύλιγμα
ομίχλη συναντήσεις,
στης μνήμης κάποια ξέφωτα
θα κάνεις άλλες κρίσεις.

Θα βρεις λουλούδια μ’ άρωμα
σ’ εκείνα τα τοπία
και πρόσωπα αγνώριστα,
γιατί ’χαν προσωπεία.

Μα με καινούργιο χτένισμα,
στου νου σου τον καθρέφτη,
θα βρεις εκείνα που ’χασες
και πιο πολύ τον κλέφτη.
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Η  ΟΡΓΗ

Με τα γάβου μόνο ξέρεις
να τους λες πως υποφέρεις
και δεν έμαθες ακόμη
πως δε λεν αυτοί συγνώμη.

Είναι αχάριστοι στο φίλο
κι άστοργοι πολύ στο σκύλο
και θαρρώ πως δεν τους πρέπει
να συζείς στην ίδια σκέπη.

Κόψε τα δεσμά και σήκω
το κεφάλι σαν το λύκο
κι αν θα σπάσεις και το ρόδι,
πάρε τους στο καταπόδι.

Με τα δόντια μην αργήσεις
τη γενιά σου να τιμήσεις,
δείξε τα στο «σκυλολόι»,
κόντυνέ τους και το μπόι.
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ΤΟ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ

- Στη ζωή το παντεσπάνι,
δε μου λες, γιατί δε φτάνει
απ’ ανάλογη μερίδα
να ’χουν όλοι στην πατρίδα;

- Για να φας και συ, Μανόλη,
πρέπει να ’χεις πορτοφόλι,
μα σ’το κλέψαν «οι μεγάλοι»
και συνάμα το κουτάλι.
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ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Το σφύριγμα σ’ ένα σταθμό
και με άλλους περιμένω,
για ν’ ανεβούμε στο στερνό
της αλλαγής το τρένο.

Να ’ρθουν καινούργιες εποχές
στο διάβα του στη χώρα
και μ’ αστραπές και με βροντές,
να μη μας σκιάζει μπόρα.

Να δούμε τέλος τη σπορά
στη γη μας να καρπίζει
και στους σταθμούς από χαρά
το τρένο να σφυρίζει.
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ΧΑΜΕΝΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΑ

Στην «αγορά»
αδυνατεί πια να τη βρει
στα λεξικά
και παλιατζήδικα μπορεί.

Πάει καιρός,
που τ’ άρωμά της δεν πουλά
κι όλοι του λεν
«πάνε τα χρόνια τα καλά».

Χωρίς αρχές
το δρόμο χάνει το παιδί
και φταιν πολλοί,
αν άσπρη μέρα δε θα δει.

Πέφτουν κορμιά
κι ο πόλεμος καλά κρατεί,
όσο τιμούν 
με δάφνες τον κατακτητή.

Συμφέροντα
ξεπούλησαν την ανθρωπιά,
πισώπλατα 
τη λάβωσαν με μαχαιριά.

Δωσίλογοι
πλουτίσαν ατιμωρητί,
για τα λεφτά
προδώσαν και την αρετή.
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Ανθρωπιά, 
στον κόσμο ξαναγύρισε,
γίνε ανθός 
στον κήπο του και μύρισε.

Κάνει ευχή
το δρόμο να μην ξέχασε,
γιατί ήταν νιος
κι η προσμονή τον γέρασε.
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