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Ένα γραμμάριο εμπειρίας, ένας τόνος θεωρίας

Χειμώνας στο χωριό. Όλοι
σε κοιτάζουν με άγριο μάτι:
Ο κακός καιρός, το στοιχει-
ώδες φαγητό, οι καθηγητές,
οι εξετάσεις, το κρύο, που
έχει ανακαλύψει όλες τις χα-
ραμάδες στα πορτοπαρά-
θυρα, η ημιθερινή ενδυμα-
σία, οι χειμωνιάτικες δουλειές

και τόσα άλλα. Μπροστά σ’
αυτήν την απελπισία ξημερώ-
νει ο Θεός μια μέρα και έχει
αλλάξει το χωριό: Όλα τα χα-
λάσματα, οι πέτρες, τα δέν-
τρα, τα σπίτια, τα χωράφια εί-
χαν ντυθεί στα γιορτινά τους.
Μισό μέτρο χιόνι, τίποτα δεν
άκουγες, βουβό το χωριό,
μόνο κανένα σπουργίτι να
χτυπά το τζάμι και από τις κα-
πνοδόχους καταλάβαινες ότι
υπάρχει ζωή. Βάγγελίστρα
μου, χαράς ευαγγέλια! Ούτε
σχολειό, ούτε δασκάλους,
ούτε δουλειά, μόνο χιονοπό-
λεμο, χιονανθρώπους, παγί-
δες για τα πουλιά και ύπνος.
Τουλάχιστο μια βδομάδα δια-
κοπές.

Έλα που το απογεματάκι
βλέπω τους γονείς μου να ψι-
λοκουβεντιάζουν και να με
κοιτάζουν υπό γωνία. Να τα

τα κακά χαμπάρια: Έλα να
συνεννοηθούμε. Επειδή ο
παππούς δεν πάει καλά και
πιθανόν να πεθάνει απόψε,
θα πάμε να μείνομε εκεί. Να
φάτε το βράδυ με τη μικρή,
να τη βάλεις να κοιμηθεί και
εσύ με τον ξάδελφό σου, που
έχομε φωνάξει, θα παρακο-
λουθείτε την αίγα στο σταύλο
κάθε μισή ώρα, γιατί μάλλον
θα γεννήσει απόψε. Μην τυ-
χόν σε πάρει ο ύπνος και γεν-
νήσει η αίγα και ψοφίσουν τα
ρίφια; Καληνύχτα. Βέβαια,
μια κιμωλία, που έγραφε τα
ιστορικά όλων των ζωντανών
σ΄έναν τοίχο του σταύλου
έλεγε ότι η αίγα εγκαστρώ-
θηκε τις τόσες του τάδε μηνός
και σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς (5 μήνες), τους υπέ-
ρηχους και τις τελευταίες εξε-
τάσεις, θα γεννούσε εκείνη τη

βραδιά. Έρχεται ο ξάδελφος,
τρώμε με τη μικρή και πάνε
για ύπνο. Αφού έβαλα πολλά
ξύλα στο τζάκι, με πολλή δυ-
σκολία πέρασα τις δυο χιονι-
σμένες αυλές και τη σκάλα
(μέχρι τη μέση μου έφτανε το
χιόνι), άνοιξα το σταύλο,
άναψα το λυχνάρι, καθάρισα
το μαιευτήριο, βρήκα ένα μα-
κρύ τσουβάλι, του έκανα
τρεις τρύπες, για το κεφάλι
και τα χέρια μου και γέμισα
ένα λαγήνι κρασί (ιατρικός
εξοπλισμός) και άρχισε το
ανέβα κατέβα κάθε μισή
ώρα.

Περασμένα μεσάνυχτα,
εκεί που προσπαθούσα να
κρατήσω το κεφάλι μου από
την υπνηλία να μην πέσει στη
φωτιά, να μην κρυώνω από
πίσω και να μην  με παρενο-
χλεί το ροχαλητό του ξαδέλ-

φου, σαν να άκουσα μια δυ-
νατή κραυγή της αίγας.
Τρέχω, κατεβαίνω, ανάβω το
λύχνο και βλέπω ξαπλωμένη
την αίγα να ουρλιάζει. Δεν
πανικοβλήθηκα, έπιασα ένα
κοντάρι και χτυπούσα την
οροφή να ακούσει ο ξάδελ-
φος, τίποτα. Φόρεσα το τσου-
βάλι, σήκωσα τα μανίκια
(που λένε και οι πολιτικοί
μας), έφερα το κρασί και άρ-
χισαν να φαίνονται τα πόδια
του μικρού. Τα ‘πιασα, τα
τραβούσα συγχρονισμένα με
την αίγα και έτσι βγήκε το
πρώτο. Με τη μάνα του προ-
σπαθούσαμε να το καθαρί-
σομε και συγχρόνως του πέ-
ταξα μια ρουφιά κρασί στα
μούτρα για να αναπνεύσει.
Ξαναξαπλώνει η αίγα δεύ-
τερη φορά, ναδεύτερο, να
τρίτο, ίδιες διαδικασίες. Τότε

τα ‘χασα. Δεν μπορούσα να
διαχειριστώ την κατάσταση.
Η μεν μάνα προσπαθούσε να
τα στεγνώσει και γύριζε
γύρω-γύρω ενώ εγώ προσπα-
θούσα να τα θηλάσει. Τότε
έτρεξα, φώναξα ένα γείτονα
και τακτοποιήσαμε και τα μι-
κρά και τη λεχώνα. Εξουθενω-
μένος ψυχικά και σωματικά
πήγα για ύπνο. Το πρωί
έκλαιγα για τον παππού και
καμάρωνα για το ιατρικό επί-
τευγμα, γιατί το Πάσχα θα
είχα και πάνινα παπούτσια
και πουκάμισο. Πού ‘σαι Βα-
σιλειάδου να γίνομε δυο!!!

Ουφ ... η εμπειρία είναι
σκληρός δάσκαλος.

* Ο Μανόλης Σπανάκης
είναι συν/χος καθηγητής

Του Μανόλη Σπανάκη *

Ο Καζαμίας είναι ιταλική λέξη και
αποδίδεται στο όνομα ανύπαρκτου
αστρολόγου, από τον οποίο πήραν
τον τίτλο τους τα ομώνυμα περιο-
δικά «Καζαμίας». Είναι τα πρωτο-
χρονιάτικα λαϊκά έντυπα που περι-
λαμβάνουν πληροφορίες για
αστρονομικά, μετεωρολογικά, καλ-
λιτεχνικά, πολιτικά και άλλα φαινό-
μενα, καθώς και αναλύσεις, ερμη-
νείες ονείρων κλπ. Οι συντάκτες του
Καζαμία ενημερώνουν, συμβου-
λεύουν και προβλέπουν τα πάντα
και πολλές φορές τυχαίνει να επα-
ληθεύονται, αφού εκτός των άλλων,
είναι σίγουρο ότι ζουν, παρακολου-
θούν και επεξεργάζονται την ελλη-
νική- διεθνή –κοινωνική- πολιτική
επικαιρότητα.

Αλλά και στην περίπτωση που οι
προβλέψεις των δεν επαληθευτούν,
είναι βέβαιο ότι κανείς από τους
αναγνώστες των στο τέλος του
έτους δεν πρόκειται να αναζητήσει

ευθύνες σε θέματα εγκυρότητας, γι’
αυτό και το πλούσιο περιεχόμενο
του Καζαμία παραμένει εντυπω-
σιακό δημοφιλές και μυστηριώδες. 

Για τους ίδιους λόγους ζητούμε
να μας επιτρέψετε σήμερα  να ανα-
φερθούμε σε σενάρια υποθετικά,
όπως και ο Καζαμίας, προβλέψεις
με τις πιθανολογούμενες εξελίξεις
και τα γεγονότα που θα συμβούν
στη χώρα μας, στο διεθνές περι-
βάλλον αλλά και στην τοπική επικαι-
ρότητα κατά τη διάρκεια του νέου
έτους 2017.

Το πρώτο θέμα που θα κυριαρ-
χήσει τη νέα χρονιά στην ελληνική
επικαιρότητα θα είναι ένα προσχε-
διασμένο πολιτικοοικονομικό αδιέ-
ξοδο στη διαπραγμάτευση για την
εφαρμογή του τρίτου μνημονίου
από την κυβέρνηση με τους δανει-
στές. Τον Μάρτιο με αφορμή τα
νέα δεδομένα αναμένεται επιδεί-
νωση της οικονομικής κρίσης, το
κούρεμα των τραπεζικών καταθέ-
σεων και η νέα μείωση των συντά-
ξεων επανέρχονται στο προσκήνιο.
Θα ακολουθήσουν ραγδαίες πολιτι-
κές εξελίξεις και η χώρα θα οδηγη-
θεί σε εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημο-
κρατία θα κερδίσει πανηγυρικά,
όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
καλέσει όλα τα κόμματα του ευρω-

παϊκού προσανατολισμού να παρα-
μερίσουν τις διαφορές τους και να
προχωρήσουν στον σχηματισμό
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.

Τον μήνα Ιανουάριο θα εντα-
θούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη
Συρία και το Ισλαμικό Κράτος θα
σβηστεί από τον χάρτη, πριν προ-
λάβει επίσημα να χαρτογραφηθεί.
Η κρίση της Τουρκίας με τη Ρωσία
θα υποχωρήσει, ενώ μεγάλες γεω-
πολιτικές ανακατατάξεις δρομολο-
γούνται στην ευρύτερη περιοχή και
ο πρόεδρος ‘Ασαντ της Συρίας θα
παραιτηθεί. Μετά από αυτές τις εξε-
λίξεις αναμένεται το μεταναστευ-
τικό-προσφυγικό ρεύμα προς την
Ελλάδα και την Ευρώπη να υποχω-
ρήσει. 

Στην Κρήτη μέχρι τον Ιούνιο θα
έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο μετα-
φοράς και φιλοξενίας των 2000
προσφύγων, όπως είχε προγραμ-
ματιστεί. Στα αθλητικά γεγονότα,
και παρά το ότι αυτό δεν θεωρείται
πρόβλεψη, ο Ολυμπιακός θα στε-
φθεί  για μία ακόμη φορά πρωτα-
θλητής Ελλάδας 2016-2017.

Τον Ιούλιο του 2017 η νέα κυ-
βέρνηση εθνικής σωτηρίας προχω-
ρεί ακάθεκτη στην υλοποίηση των
δεσμεύσεών της για άμεση ιδιωτι-
κοποίηση των ευρύτερου δημόσιου

τομέα. Εκατομμύρια τουρίστες
πλημμυρίζουν την ενδοχώρα, τα
νησιά και την Κρήτη, κάτι που θα
δημιουργήσει ευφορία και ανά-
καμψη στην ελληνική αγορά.

Θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση
των διαδικασιών και το ξεκαθάρι-
σμα του ελληνικού τηλεοπτικού το-
πίου σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο.

Τον Σεπτέμβριο στην τοπική επι-
καιρότητα θα κυριαρχήσει η κίνηση
του δημάρχου Ηρακλείου, Βασίλη
Λαμπρινού, προχωρώντας για δεύ-
τερη φορά σε αλλαγές προσώπων
στον Δήμο Ηρακλείου, με στόχο
την επιτάχυνση του δημοτικού έρ-
γου. Αξιοσημείωτο θα είναι το γεγο-
νός αντικατάστασης προσώπων,
αντιδημάρχων, εντεταλμένων και
προέδρων, που μέχρι σήμερα θεω-
ρούνται «βασικοί» στις θέσεις τη
δημοτικής ομάδας που κυβερνά
τον Δήμο του Ηρακλείου.

Πριν το τέλος του νέου έτους
στην τοπική επικαιρότητα επίσης
θα εντυπωσιάσει η δήλωση του επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Ανοικτοί Ορίζοντες», Γιάννη Κου-
ράκη, ότι δεν θα ηγηθεί της επόμε-
νης εκλογικής αναμέτρησης για τη
θέση του δημάρχου στον Δήμο του
Ηρακλείου. Δηλώνει επίσης ενεργός

στα πολιτικά δρώμενα του τόπου
και θα δρομολογήσει τη διαδοχή
του κατά το έτος 2018.

Και ενώ το έτος 2017 θα πλησιά-
ζει στο τέλος του, ευχάριστη είδηση
θα αποτελέσει η αναβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλά-
δας και η ανακοίνωση του πρωθυ-
πουργού της κυβέρνησης, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, για έξοδο της
Ελλάδας από την κρίση πριν το τέ-
λος του 2018.

Όλα αυτά που γράφονται στην
εκπνοή του χρόνου δεν αποτελούν
ευχές ή επιθυμίες δικές μας ούτε
κανενός, πιστεύω, Έλληνα Είναι
εκτιμήσεις και προβλέψεις ενός
νέου «Καζαμία», που γεννήθηκε
μέσα από τα αδιέξοδα της σημερι-
νής ελληνικής και πολιτικοοικονομι-
κής και διεθνούς πολεμικής πραγ-
ματικότητας σε μία απεγνωσμένη
προσπάθεια να βοηθήσει και να
παρηγορήσει του απογοητευμέ-
νους Έλληνες, ευχόμενοι ο νέος
χρόνος να δώσει τέλος στο άδικο
μαρτύριό τους.

* Ο Μαρίνος Παττακός
είναι αντιδήμαρχος

Του Μαρίνου 
Παττακού *

“Καζαμίας 2017”

Κάνει κακό ο Άη Βασίλης;

“Βρετανοί επιστή-
μονες, που βάλ-
θηκαν να χαλά-
σουν τη μαγεία

των παιδιών (και όχι μόνο), προ-
ειδοποιούν τους γονείς ότι, ανα-
παράγοντας το ψέμα με τον
‘Αγιο Βασίλη που φέρνει τα
δώρα, αυτό που πετυχαίνουν τε-
λικά, είναι να χαλάνε σε βάθος
χρόνου τη σχέση τους με τα παι-
διά τους, καθώς το εν λόγω

αθώο ψεματάκι μπορεί να κάνει
τη ζημιά του, υποσκάπτοντας
την εμπιστοσύνη των μικρών
στους μεγάλους.”

Ολωσδιόλου ψέματα – αυ-
τός είναι ο Σάντα Κλάους! Κά-
νει πράγματι κακό ο Σάντα
στα παιδιά;

1. Θα συμφωνήσω πως
ναι, εάν πρόκειται για εκείνον
τον επί κεφαλής της κερα-
σφόρου κούριερ υπηρεσίας
του Βορείου Πόλου, που ξέ-
ρει και προλαβαίνει τα πάντα
δια των ελκόντων τη βούργια
με τα δώρα ταράνδων (άπαξ
του έτους). Μοιράζοντας
κατά περίπτωσιν τα καλούδια
του, ανάλογα με το πόσο
φρόνιμα ή άτακτα ήταν τα πι-
τσιρίκια κατά τη διάρκεια του
έτους. Που γνωρίζει όμως και
από επιθυμίες των μεγάλων.
Ίσως γι’ αυτό και  «τις άγιες
τούτες μέρες» τα κέρατα πάνε

σύννεφο, αφού ως γνωστόν
τα μεταφέρουν τα ζωντανά
του Αγίου στα ύψη όπου
γης… 

2. Δεν θα διαφωνήσω, επο-
μένως, ότι κάνει κακό στα
παιδιά, εάν πρόκειται γι’ αυ-
τόν τον μάλλον ευκίνητο χον-
τρούλη τύπο, τον ροδαλό, κα-
λοφαγά και ρεψιματία (χο χο
χο), που καταβαίνει από τις
αναλόγου μεγέθους καμινά-
δες των σπιτιών για να αντα-
ποκριθεί στις αθώες αλλά καλ-
λιεργημένες παιδικές
επιθυμίες. Κανονικά, θα
έπρεπε από την καπνιά να εί-
ναι ολόμαυρος και όχι
ασπροκόκκινος. Αρμονικό
ντεκόρ στον ήδη κάθε χρόνο
ανυπόμονα ενοποιημένο
αποκριατικο-χριστουγεννιά-
τικο διάκοσμο.

3. Και σίγουρα θα συμφω-
νήσω ότι αυτός ο Άγιος κάνει

κακό στα παιδιά, με τα ψέ-
ματα που διαδίδονται στο
όνομά του. Τόσο από τους
εμπορευματοπαραγωγούς
όσο και από τους καταναλω-
τές διασκέδασης. Άλλωστε, εί-
ναι ίσως ο μοναδικός μεσήλι-
κας των ημερών μας που
είναι συγχρόνως και τέλειος
γνώστης της τεχνολογίας
(υπολογιστές, κινητά, παιχνί-
δια…). Κλωνοποιημένος μάλι-
στα και πανταχού παρών.
Γνήσιος, όχι μαϊμού. Όπως το
(οινο-) πνεύμα των Χριστου-
γέννων.

Αυτός όμως είναι ο Σάντα
Κλάους, όπως είπαμε. Θα δια-
φωνήσω όμως για τον Αη Βα-
σίλη επειδή:

1. Δεν κάνει κακό στα παι-
διά ο θρύλος του ιεράρχη της
Καισάρειας, που ολοχρονίς
αεικίνητος γυροφέρνει τους
φτωχούς και αρρώστους για

να τους βοηθήσει να παλέ-
ψουν τον πόνο και την ανέ-
χεια. Χωρίς να κάνει διακρί-
σεις σε «καλούς» και
«κακούς». Ούτε σε μικρούς
ούτε σε μεγάλους.

2. Αντίθετα. Κάνει καλό στα
παιδιά ο συνεχώς με το ραβδί
της οδοιπορίας περιπλανώμε-
νος αυτός ψαρομάλλης που
«βαστάει πέννα και χαρτί,
χαρτί και καλαμάρι». Επειδή
κουβαλά τον καλό λόγο και τα
αγαθά της παιδείας, του σχο-
λείου και της Εκκλησίας, όπως
μαρτυρούν τα κάλαντα των
Ελλήνων Ορθοδόξων. Κανένα
εμπόρευμα, κανένα δώρο-
τρόπαιο ως ανταμοιβή στην
παιδική «συμμόρφωση». Ευ-
θυτενής, αδύνατος και ολι-
γαρκής (ξέρει από μνημό-
νια).

3. Ένας τέτοιος Άγιος κάνει
καλό, όχι μόνο στα παιδιά,

αλλά και σε κάθε κοινωνία
που επιμένει να στέκεται στο
χαρμόσυνο μήνυμα της Γέν-
νησης και στο δώρο της
πνευματικής αναγέννησης
του ανθρώπου. Με τους πολ-
λούς αλλά όχι με τη μάζα. Με
τα πρόσωπα αλλά όχι με τους
καταναλωτές. Στο όνομα της
συναλληλίας, της αλληλοβοή-
θειας και της Αγάπης (πολύ
πιο μακριά από την «ανοχή
στο διαφορετικό»). Που μα-
θαίνει στα παιδιά να εκτιμούν
σιγά-σιγά πράγματα. Με σε-
βασμό στην αξία του παιχνι-
διού και στο κόστος απόκτη-
σής του. Με τον Αη Βασίλη
να έρχεται και να ξανάρχεται,
χρόνια πολλά σε όλους και με
ειρηνικό και ευλογημένο το
νέο έτος!

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταν-
τίνου είναι εκπαιδευτικός.
http://kostaskonstantinou.com

Toυ Κώστα
Κωνσταντίνου *

Στο Ηράκλειο των δύο
προτεραιοτήτων

Ιδού η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο του
οικισμού των Αθανάτων, που ανέκαθεν ανήκε στο Δήμο
Ηρακλείου:  Συσκότιση για έναν ολόκληρο μήνα!… Θα
μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί μήπως πρόκειται για
προχωρημένο τρόπο εξοικονόμησης δημοτικών πόρων,
καθώς τα διερχόμενα αυτοκίνητα φωτίζουν, ενδεχομένως,
το δρόμο. Τώρα, δεν μπορεί, …ο Θεός θα βάλλει το χέρι
του, άγιες μέρες που είναι, για να διακρίνουν εγκαίρως οι
οδηγοί όποιον παράτολμο πεζό κινείται στις θεοσκότεινες
κλειστές στροφές, αρνούμενος να υποστεί και απαγό-
ρευση κυκλοφορίας…  Και όμως, όπως μπορείτε να δια-
κρίνετε, κάποιοι στύλοι φωτισμού διαθέτουν ακόμη ξεχα-
σμένο από προηγούμενα χρόνια χριστουγεννιάτικο
διάκοσμο, που, βεβαίως, εφέτος δεν φωταγωγήθηκε. Δεν
βαριέστε, δίσεκτο έτος και περίοδος βαριάς λιτότητας εί-
ναι…. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι επίσης ξεχασμέ-
νοι κάτοικοι των Αθανάτων θα νιώσουν του χρόνου, που
θα έχουμε και θεαματικό πλεόνασμα στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

Άλλωστε, κατά την υπάλληλο της αρμόδιας δημοτικής
υπηρεσίας, τα συνεργεία του Δήμου έχουν (ένα μήνα
τώρα) σοβαρότερα προβλήματα να λύσουν. Στους Αθα-
νάτους δεν μπορούν να έρθουν μόνο για τρεις λάμπες φω-
τισμού… Λες και είναι θεμιτό να μπαίνει η ζωή των κατοί-
κων ενός οικισμού σε γύψο…Εξάλλου, κανένα δεν
φαίνεται να απασχολεί το γεγονός ότι η πιθανότητα ατυ-
χημάτων ούτως ή άλλως δεν υπόκειται σε κάποιο προ-
γραμματισμό, μπορεί μόνο να προβλέπεται και να περιο-
ρίζεται.  

Έτσι, για να μην αυταπατώμαστε. Κατά το “Ευρώπη
δύο ταχυτήτων”, στην Ελλάδα της στασιμότητας και το
“Ηράκλειο των δύο προτεραιοτήτων”.

Γνωρίζαμε, ασφαλώς, ότι για τον πρώην δήμαρχο κ.
Κουράκη η καθημερινότητα του μικρού -και γιαυτό φαι-
νομενικά  ασήμαντου εκλογικά- οικισμού των Αθανάτων
δεν αφορούσε τα μεγαλόπνοα οράματά του για την πόλη
του Ηρακλείου, αντίληψη που προσφάτως επανέλαβε
στους φακούς της Κρήτη TV. Αλλά και η παρούσα δημο-
τική αρχή ακολουθεί μέχρι στιγμής σταθερά την ίδια τα-
κτική απέναντί μας: Αδιαφορεί για τα αιτήματά μας και
αφήνει άλυτα τα προβλήματά μας. 

Λέτε να κάνουμε εμείς λάθος και να πρέπει να αποδε-
χτούμε αυτή την κατάσταση ως αδιαμφισβήτητη πραγμα-
τικότητα;

Μια παρά τη βούληση και την προαίρεσή της αγανακτι-
σμένη πολίτης, δημότης Ηρακλείου και κάτοικος Αθανά-
των.                                 

Της Λύδιας Καστρινογιάννη 

Τα Χριστούγεννα δεν έφτασαν στους ΑΘανάτους, όπου τα
προβλήματα δε λύνονται, περιμένοντας, φαίνεται,
την επόμενη χρονιά

“Μονάρχης” 
ο Φόβος... 
(απόσπασμα)

Κάθε μου βήμα,
θα μετρήσω…
κάθε μου «σύνορο»,
κλειστό…
σκοντάφτει η σκέψη μου,
στα «μήπως»
κ’ οι εμμονές,
παίζουν κρυφτό…!
Σκιές…

κρυμμένες στο σκοτάδι,
στο πρώτο φως
υπνοβατούν…
θολός ο ορίζοντας
μπροστά μου,
σκόρπια… τα βλέμματα,
σιωπούν…!
Εάν στις μύτες…
περπατήσω,
να μην ξυπνήσω… το «Θεριό»,
εάν το «ψέμα»
ξεγελάσω…
με υποκλίσεις… των τιμών…
κάθε «παράσταση»,
πρεμιέρα…
ενός «κομπάρσου» η στιγμή…
μία στιγμή που η «καλημέρα»,
λέγεται πάντα,

υπό βροχή…!
Κι αν θα σηκώσω το κεφάλι,
πέρα απ’ το σύννεφο… η θωριά,
να ταξιδεύει στην Ιθάκη…,
στων Αθανάτων τα Ιερά…

…τότε…

…πάλι ξυπνώ
στις αλυσίδες…
τα «πρόσωπά» μου,
σκυθρωπά…
μες σε «καθρέφτες» κοινωνούνε…
μπροστά στο δράμα τους…
γυμνά…!
Μα,
αν δεν σηκώσω εγώ κεφάλι,
στο πρόσωπό Του, αντικριστά…
πώς θα θαυμάσω…

στο «σκοτάδι»,
του κόσμου αυτού,
την ξαστεριά…;
Αν δεν κουνήσω…
πώς θα λύσω…;
Πώς «ξεμουδιάζει» η καρδιά;
Αν δεν κινήσω χέρια, πόδια,
πώς θα ξεμπλέξω απ’ τα δεσμά;
Του φόβου ο Άρχοντας…
εμπρός μου,
ας καταριέται, ας μ’ απειλεί,
με ειρωνεύεται μα, τρέμει…
στην άρνησή μου…
αν θα κλειστεί…!

*Αγάπη & ειρήνη στις ψυχές μας! 
Ας εξαλείψουμε κάθε φόβο… το Νέο Έτος!
Μπουραντάς Στυλιανός

Βρέχει
Ήμουν κάποτε επιεικώς 
ο καλός ο Μαθηματικός,
που εβοηθούσε τα παιδιά μας 
να μπουν στα πανεπιστήμιά μας.
Μα τώρα ήρθε μια άγρια μπόρα 
φυσάει και βρέχει σ’ όλη τη χώρα.
Βρέχει ακατάπαυστα, βρέχει χαλάζι, 
βρέχει τον ΕΝΦΙΑ που μας τρομάζει,
βρέχει τα τέλη κυκλοφορίας,
βρέχει τις δόσεις της Εφορίας.
Βρέχει ασταμάτητα, ρίχνει χαλάζι, 
τρέχει ο συνάνθρωπος, μάλλον διστάζει.
Βρέχει απλήρωτη ΔΕΗ από μέρες, 
πόνοι απρόσκλητοι λες κι είναι σφαίρες.
Βρέχει τις δόσεις από το δάνειο, 
βρέχει ασφάλειες που έχω να κάνω, 
βρέχει ασταμάτητα, βρέχει χαλάζι, 
βρέχει στο σπίτι μας και η στέγη στάζει.
Θα μου το πάρουνε, θα το γλιτώσω, 
μια ακόμα δόση σαν θα πληρώσω; 
Μα είναι της μάνας μου το πατρικό μου 
αυτό το σπίτι έχω μόνο δικό μου.
Η σύνταξή μου είναι πια κουρεμένη 
για δώρα σίγουρα τίποτα δεν μένει 
και στο χωριό μου δεν πάω πια 
δεν μου ’χει μείνει ούτ’ ανθρωπιά.
Γυρίζω μόνος μου, κοιτάω απ’ έξω εφημερίδες,
δίπλα χαρίζουνε σε κάποιους άστεγους λίγες μερί-
δες. 
Βλέπω μια εικόνα, ειν’ ο δικός μου ο εαυτός «Σίλβερ
αλέρτ»,
δίπλα μου κάποιος λέει: Πάει κι αυτός.

Α.Κ.
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