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Πρόλογος Τάσου Κακλαμάνη

Η ιστορική έρευνα είναι νεότερο σαράκι. Η στιχουργία πολύ πα-
λαιότερο. Πώς έμπλεξαν:

Διαβάζοντας και ερευνώντας την ιστορία της Λυκίας και των 
Μακρηνο-Λιβισιανών προγόνων μας απ τα αρχαία χρόνια ως σή-
μερα, πολλές φορές συγκινήθηκα από τη ζωή και τα έργα κάποιων 
ανθρώπων, καθώς και από σημαντικές ιστορικές στιγμές της Μι-
κρασιατικής πατρίδας μας. Η φόρτισή μου ήταν ακόμα μεγαλύτερη 
γνωρίζοντας και ζώντας με το νου και την καρδιά τον ξεριζωμό τους 
και τη δύσκολη εγκατάσταση στις νέες πατρίδες, όταν επισκεύτηκα 
τους πατριώτες και κατέγραψα τις μαρτυρίες τους στο Αιγάλεω, τη 
Δραπετσώνα, το Βύρωνα, τη Νέα Μάκρη, το Νέο Λιβίσι, την Ιτέα, 
την Εύβοια, το Πλατανάκι Θήβας, τη Ρόδο, την Ιεράπετρα, τη Μασ-
σαλία. Όταν δε αξιώθηκα να προσκυνήσω τα άγια χώματα του Λι-
βισιού και της Μάκρης, τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα, που θα 
τα κουβαλάω μαζί μου μια ζωή. 

Όλα αυτά έγιναν πηγή έμπνευσης για στιχο-ποιήματα. Τα έγρα-
φα κατά καιρούς και τα κρατούσα σκόρπια, μέχρι που μαζεύτηκαν 
αρκετά. Όταν τα ξαναδιάβασα, σκέφτηκα ότι αν έμπαιναν σε χρο-
νολογική σειρά, θα ήταν μια μορφή συναισθηματικής ιστοριογρα-
φίας. Αν τα εξέδιδα, με τη συνακόλουθη συστολή μου για την ποι-
ότητά τους αλλά και την έκθεση των σκέψεων και συναισθημάτων 
μου, θα ήταν για τους πατριώτες αναγνώστες κάτι σαν μια μικρή 
Μακρηνο-Λιβισιανή Ιλιάδα και Οδύσσεια. Η πρώτη σκέψη για τον 
τίτλο του βιβλίου ήταν «Μακριάδα» ή «Λιβίσσεια» αλλά σύντομα 
την εγκατέλειψα, αφού ο Όμηρος παραείναι ιερός για τέτοιου εί-
δους λογοπαίγνια από νεόκοπους στιχουργούς. 



«Λυκιακά Ποιητικά» & «Παραμύθία Προσφυγιάς»

6

Ο αδερφικός φίλος και κουμπάρος μου Γιώργος Μιχελάκος, με 
τον οποίο ήδη έχουμε εκδόσει μαζί τρεις στιχο-ποιητικές συλλογές, 
ήταν μαζί μου στο πρώτο ταξείδι επιστροφής στα πάτρια της Λυκί-
ας. Αν και Μανιάτικης καταγωγής, «κόλλησε» τη συγκίνησή μου 
και την αγάπη για τη Λυκία και κατά καιρούς μου έστειλε μερικά 
μικρά αριστουργήματα, τα οποία ήθελα και όφειλα να συμπεριλά-
βω σ’ αυτή την έκδοση. 

Σαν να σκεφτόμασταν και να νιώθαμε παρόμοια τα τελευταία 
χρόνια,ο αγαπημένος φίλος πατριώτης και δάσκαλος Δημήτρης 
Αλεξάνδρου από το Πλατανάκι Θήβας, έγραφε και μου έστελνε 
κατά καιρούς τα Παραμύθια του για την ιστορία μας, τους προσφυ-
γικούς συνοικισμούς των Μακρηνο-Λιβισιανών και την επιστρο-
φή μας στα πάτρια. Όταν του είπα την ιδέα, του άρεσε πολύ και 
συμφωνήσαμε να τα εκδόσουμε μαζί,ενώνοντας σε ένα βιβλίο στι-
χο-ποιήματα και παραμύθια.

Σας τα παραδίδουμε με πολλή αγάπη και συγκίνηση, ζητώντας 
την επιείκειά σας και ελπίζοντας να σας συγκινήσουν, όπως συγκί-
νησαν κι εμάς γράφοντάς τα.

Με αγάπη
Τάσος Κακλαμάνης 
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Πρόλογος Δημήτρη Αλεξάνδρου

Όταν οι ωκεανοί της ιστορίας ανανταριάζουν, «οι καρχαρίες» 
του βυθού με τα παπιόν και τα ημίψηλα καπέλα αφηνιάζουν. Δι-
ψούν για σάρκα και αίμα, μαστουρώνουν με πετρέλαιο και ικανο-
ποιούν την ακόρεστη πείνα τους για εξουσία και πλούτο, ξερνώντας 
φωτιά και μολύβι σε χώρες και λαούς. 

Το ίδιο δεν έγινε και στη Μικρασία; Τότε που οι θύελλες και η 
λαίλαπα του πολέμου σήκωσαν ψηλά σαν κόκκους σταριού, που λι-
κνίζονταν στ’ αλώνια του κόσμου, τους Μικρασιάτες Έλληνες και 
τους ταξίδεψαν, χωρίς τη θέλησή τους, σ’ άλλα γη και σ’ άλλα μέρη. 

Και οι κόκκοι του σταριού, πλανήτες πρόσφυγες, ρίζωσαν βαθιά 
στα νέα χώματα και φύτρωσαν. Κι έδωσαν στάρι πιο πολύ, αλεύρι 
και ζεστό ψωμί. Και δυνατοί πια, έγιναν πάλι τα αφεντικά της ιστο-
ρίας και της μοίρας τους. 

Αυτής της σοδιάς γέννημα κι εγώ, προσφυγάκι Μακρολιβισια-
νό, «αυτάνα μ’ εκινήσασιν την σήμερον ημέραν...», όπως λέει και 
ο Β. Κορνάρος στον Ερωτόκριτο, να αφηγηθώ με τον δικό μου πα-
ραμυθένιο και παραμυθικό τρόπο την αφετηρία, την πορεία και το 
μέλλον αυτής της πονεμένης αλλά και μεγαλειώδους Μικρασιάτι-
κης Προσφυγιάς. 

Σ’ αυτήν την αφήγηση συνοδοιπόροι μου είναι ο αγαπημένος φί-
λος και συμπατριώτης Τάσος Κακλαμάνης και ο καλός φίλος Γιώρ-
γος Μιχελάκος, που με τα ποιητικά Λυκιακά τους φτερουγίσματα 
πλαισιώνουν ιδανικά αυτήν την ωδή στην προσφυγιά.

Με αγάπη
Δημήτρης Αλεξάνδρου
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Πρόσφυγες από Μάκρη & Λιβίσι
Λιβι-Σιού
Ο Χρύσανθος
Αρχάγγελος
Το ατμόπλοιο Ευγενεία του Εμπειρίκου
Οκτώβρη ‘22 εν Ιτέα
Κήρινθος-Κεχριές-Κρύα Βρύση
Σαρπηδών
Νέο Λιβίσι
Νέα Μάκρη
Το Πλατανάκι
Αν δεν
Εν Μασσαλία
Λιβίσι Αδελαϊδα
Προσφυγικός συνοικισμός Αεριόφως
Νέες Κυδωνίες
Παππού μου Αντώνη
Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
Καλημεριά
Οι βέρες από το Λιβίσι
Το καφενείο του Αλυκάρη
Νίκανδρος
Αττάλεια
Του Γιώργου Κάβουρα η φωνή
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Αιγάλεω Ισταμπούλ και Φετιγιέ
Αρχαία Τελμησσός
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Το Λιβίσι
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Το προσκύνημα στη μάνα Λυκία και η αλήθεια ενός παραμυθιού
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Μέρος Α’
Λυκιακά Ποιητικά

(Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος)





Αφιερώνεται σε παλαιούς & νέους Λύκιους Ρομαντικούς

Μη στεναχωριέσαι, αν δεν μπορείς να με βρεις.

Θα βρεις τα πράγματα μου,

τις πέτρες που έκοψα, τους δρόμους που άνοιξα.

Θα βρεις τα γλυπτά που έχω κεντημένα,

και θα δεις χιλιάδες χρόνια μακριά,

τα δακτυλικά μας αποτυπώματα θα αγγίξουν το ένα το άλλο…

(Λυκιακό ποίημα που χρονολογείται από 3000 χρόνια γραμμένο στη 
μια πλευρά ενός δίσκου που ανακαλύφθηκε στην Ξάνθο της Λυκίας. 
Συμβολίζει την ανεξαρτησία των Ξανθοσιτών και την ατελείωτη αντί-
στασή τους εναντίον εισβολέων και λεηλατών...)





Αρχαία Λυκία
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Τάσος Κακλαμάνης

(Μνημείο Νηρηίδων Βρετανικό Μουσείο μάχη Ελλήνων-Περσών)

ΞΑΝΘΟΣ

Το όνομα το αιώνιό σου «Ξάνθος»
περίτεχνο γυαλί ήσουν φυσητό 
που οι Πέρσες το αμόλυντό σου άνθος
σου κούρσεψαν με τρόπο μισητό.

Διατρέχει την πεδιάδα σου ο Σίβρις
πηγή απ’ τα σκέλια που άνοιξε η Λητώ
ποιά μήνις θεών και ποιά σου έστειλε ύβρις
ορδών το άγριο ποδοβολητό.

Σαν έσπασε η ισχνή γραμμή μετώπου
στα τείχη οι άντρες γύρισαν ευθύς
γυναίκες-παίδες σφάξαν επιτόπου
κι ορμήξανε σ’ εχθρούς πολυπληθείς.

Δεν έζησε ούτε ένας εν αμύνει
μον’ λίγος όχλος πόλεως απών 
που τ’ όνομά σου φρόντισε να μείνει
αιώνιο εις ηρώων ατραπόν.
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Ο Απόλλωνας περίμενε του Αρπάγου
να έρθει εις όχθες Στύγας η ψυχή
και έλιωσε αυτή ως φιαγμένη εκ πάγου
κι ας πήρε αιώνες να αποψυχεί.

Περάσαν στίφη πάνω σου ακρίδων
Ιερά εσύλησε ον σατανικόν 
το Ναό σου το λαμπρόν των Νηρηίδων 
μουσείο στέγει πια Βρεττανικόν.

*Ξάνθος! Ένα Λυκιακό... «Μεσολόγγι»και «Αρκάδι» μαζί! Οι ηρωικοί 
περήφανοι αρχαίοι Λύκιοι άντρες προτίμησαν να κάψουν την πόλη με 
τα γυναικόπαιδα και να θυσιαστούν μέχρι ενός, επιτιθέμενοι σε ηρωική 
έξοδο, παρά να παραδοθούν στους συντριπτικά υπεράριθμους Πέρσες 
του βασιλιά Άρπαγου.
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Τάσος Κακλαμάνης

3000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ

Τρεις χιλιάδες χρόνια πίσω
έχεις πλέον πια χαθεί
δε μπορώ να σ’ ακουμπήσω
μα η καρδιά μου προσπαθεί

Για προικιά μου ‘χεις αφήσει
μια Λυκιακή γραφή
κι η παράλογή μου φύση
σε ζητά με την αφή

«Χαίδεψε με» γράφει η στήλη
με τα ιερογλυφικά
νύφες ο καιρός θα στείλει
με άσπρα αρχαία νυφικά

Κει εν μέσω αγαλμάτων
και κιόνων λαξευτών
ίχνη αποτυπωμάτων
βρήκα απ’ άλλον μου εαυτόν
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Μέσα απ’ τη σαρκοφάγο
ήρθες ιέρεια Τελμησσού
μου ‘δωσες να πιω να φάγω 
νέκταρ του άλλου μου μισού

Μνήμη και ψυχή ένα πράμα
είπες με άρρηκτους ιστούς
και αθανασίας το κράμα
για τους άδολους πιστούς

Τρεις χιλιάδες ηλικία
κι έμοιαζες με νεαρά
σ’ ένα βράχο στη Λυκία
κάναμε έρωτα νοερά

Τρεις χιλιάδες χρόνια πίσω
άκουσα να με καλεί
η ψυχή σου ν’ ακουμπήσω
κι ήρθες μου ‘δωσες φιλί
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Τάσος Κακλαμάνης

ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΣ 

Αρίστανδρο τον Τελμησεύ 
τον άσο στη μαντεία, 
είχε ο Αλέξανδρος για σεφ 
χρησμών εν εκστρατεία.

Δώδεκα μάχες στη σειρά
τις πρόβλεψε κορδόνι,
μα ήρθε ημέρα λυπηρά 
που φάλτσα κρίση δώνει.

Είδε ο Αλέξης την αυγή 
συνάθροιση Σατύρων 
κι ο μάντης πριν ο μήνας βγει 
του ‘πε θα μπει εις Τύρον.

Γέλασαν όλοι οι Στρατηγοί 
εις μάντη αδυναμία
γιατί είχε ο ήλιος ώρα βγει
κι ο μήνας τριανταμία.
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Ως και του Αλέξανδρου ο νους 
άρχισε ν’ αμφιβάλλει 
κι άκουσε προς στιγμή εκεινούς
τη μάχη ν’ αναβάλλει.

Έπεσαν έξω δυστυχώς, 
ο μάντης δεν ηττήθη
ο Αλέξης είπε «Ολοταχώς» 
κι η Τύρος κατεκτήθη.

*Αληθινή ιστορία από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ο Αρίστανδρος ο Τελμησσεύς ήταν ο προσωπικός του Μάντης και 
Σύμβουλος. Γιατί η πίστη στο απίθανο, φέρνει την πραγμάτωσή του. 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΣΠΑΘΙΑ ΘΑΜΜΕΝΑ ΛΥΚΙΑΚΑ

Άφησαν με πλοία τη Λυκία
τρεις χιλιετίες πολεμιστές
και στου Πειραιά τα κυλικεία 
φτιάχνουνε ντομάτες γεμιστές

Πριν να μπουν δακρύζοντας στα πλοία
θάψανε βαθιά εις πατρώα γη
σάρισα, σπαθί και πανοπλία
σε ανωτέρα φίλια προσταγή 

Νύχτες μες τη θράκα καίνε θλίψη
λόγια γερο-μάντη έχουν τροφή
πιο εύκολα είπε ο ήλιος να εκλείψει
παρά να μη δούνε πιστροφή 

Σε άταφους νεκρούς τον όρκο οι νέοι
δίνουν με υψωμένη τη γροθιά 
Λύκιο άνεμο έκαναν να πνέει 
βράζουν τα θαμμένα τους σπαθιά 
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Θα ‘ρθουν σε αλησμόνητες πατρίδες
Λύκιων δεν το βγάζει ακόμα ο νους
Πέρσες δεν τους λύγισαν κι Ατρείδες
δεν θα φοβηθούν Οθωμανούς.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΛΥΚΙΕΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Περάσαν απ’ τη Λύκια γη
οι αρχαίες Αμαζόνες
με την πολεμική κραυγή
και τα σπαθιά στις ζώνες

Σπείραν κακό και φονικά 
η γη άστραψε κι εβρόντει
ώσπου επί Πήγασου νικά 
αυτές Βελλερεφόντης

Λέν πρίν αυτές κατανικά 
με Λύκιους πλαγιάσαν
γι’ αυτό και τρέμουν σερνικά
Λιβισιανή Εύαπάσαν 

Και δε μου διώχνεις απ’ το νου
στα όρη σα ‘ρθαν Τσετες 
πώς η αδερφή του Σταυριανού
τους πήρε με φαλτσέτες
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Αρχαία μητριαρχική 
είναι η δική μας ράτσα
και οι γυναίκες αρχηγοί
αξία δεν πιάνουν μπράτσα 

*Η Μητριαρχία της Αρχαίας Λυκίας, επέζησε ως τον 20ο αιώνα, ίσως 
και μέχρι σήμερα. Εξού και πολλά Μητρωνυμικά Λιβισιανά επίθετα 
όπως Ξανθής, Κικής κ.ά. Η ηρωική αδερφή του Σταυριανού κυνήγαγε 
τους Τσέτες ληστές στα όρη του Λιβισιού καβάλα στο άλογό της με το 
ντουφέκι στο χέρι.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Λυκιακός Τάφος στο Μαντράκι- Καστελλόριζο)

ΛΥΚΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΟΙ

Οι Λύκιοι και οι Καστελλορίζιοι
σε αρχαίο γάμο έχουν παντρευτεί 
η Άρτεμις κι ο Απόλλων ρίξαν ρύζι
αλήθεια είναι, δεν το ‘χω ονειρευτεί 

Η βάση ναού εκ δώδεκα κιόνων 
του Αγίου Κωσταντίνου στο Meis*

έχει κοπεί απ αρχαίο ναό Ιωνων 
Πατάριου Απόλλων έναντι ακτής 

Και πάνω στο νησί που λεν Μεγίστη 
πολύ προτού η Μικρασία σκιστεί 
του Απόλλωνα λαμπρός ναός εκτίστη 
κι ο κάθε αμφιβάλλων ας πειστεί 

* Δηλ. Μεγίστη Καστελλόριζο ξενικά
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Δεσπότη Λιβισιού-Καστελλορίζου
κοινό είχαν τους παλιούς καλούς καιρούς
μα αυτοί που μοίρες λαών φτωχών ορίζουν 
τους χώρισαν σε χρόνους ζοφερούς 

Κι όταν το Καστελλόριζο είχαν Γάλλοι
στη Μάκρη είχαν αρχίσει οι διωγμοί 
παρηγοριά οι Λύκιοι μεγάλη 
βρήκαν στη νήσο, στέγη και ψωμί 

Σαν παν στο Καστελλόριζο οι Λύκιοι
δε βρίσκουν παρά φίλους καρδιακούς 
που αρχαίο έχουν κοινό μπαξέ τσιφλίκι
κι αρχαίους τάφους ίδιους Λυκιακούς 

Οι Λύκιοι και οι Καστελλορίζιοι 
αιώνες τώρα είναι μια φυλή
κι ο Τούρκος όσο κι αν λυσσάει και βρίζει
δε σβήνει αρχαίων Θεών την εντολή 

*Μάκρη-Λιβίσι-Καστελλόριζο, κατάλοιπα της αρχαίας Λυκίας μετά το 
πέρασμα της Ασιατικής Τίγρης...
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Τάσος Κακλαμάνης

Η ΛΥΚΙΑΚΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ

Κάπου στον Κάμπο τον πλατύ του Λιβισιού
είναι κρυμμένη, δίπλα τρώει γρασίδι ο τράγος
μέσα σε σύκα και αμπέλια του κρασιού
Αρχαία Λυκίων συλλημένη Σαρκοφάγος

Στέκει τ’ αηδόνι στη σκεπή μοιριολογά
Μαρμαρωμένους Βασιλιάδες άλλου χρόνου
μοίρες ρυθμίζει Θεού το χέρι ρολογά
στων δορυφόρων την τροχιά πέριξ του Κρόνου 

Τηνε ρωτάει κάθε βράδυ ο Αυγερινός
και σαν τ’ ακούει ραγίζει το έναντι όρος Κράγος
Πότε θα γίνει στο Λιβίσι εσπερινός;
Πότε θα σβήσει απ’ τις ψυχές εχθρών το άγος;



Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος

31

Στέκει αμίλητη αιώνες τώρα πιά
δεν έχει στόμα να μιλήσει η σαρκοφάγος
βλέπει τα ερείπια Λιβισιού οικτρά γιαπιά
και περιμένει το χρησμό να βγάλει ο Μάγος

Θα ‘ρθει καιρός λέει το αρχαίο μαντικό
που θα γυρίσουνε στα πάτρια οι απογόνοι
μπορεί να μ’ έχεις για χαζό ρομαντικό
αλλά η καρδιά θερίζει πάντα ότι οργώνει 

*Χωρίς σχόλιο...
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Τάσος Κακλαμάνης

ΔΑΦΝΕΣ
Πατρώα γη Θεού Απόλλωνα η Λυκία 
κι ήταν τα Πάταρα μαντείο του ιερό
που είχε αμνημονεύτων χρόνων ηλικία
Δελφών ισάξιο έστεκε κείνο τον καιρό

Ιέρειες μπαίναν με κατάλευκες χλαμύδες
κάναν σπονδές και πλέκαν δάφνινα κλαδιά
χρησμούς προσφέραν σε Αλεξάνδρους Κροίσους Μήδες
τις νύχτες κάτω απ τ’ αναμμένα τους δαδιά

Φύγαν αιώνες ο Απόλλων εξεχάστη
κι απ’ των Αρχαίων Δαφνηφορίων την τελετή
πέρασε η δάφνη που ο Θεός βαθειά ηράσθη 
στου Λιβισιού το γάμο εις θέση εκλεκτή

Βγαίναν παιδιά στα όρη πρίν τη λειτουργία
κόβανε δάφνες και στολίζαν με κλαδιά
πόρτες γαμπρού και νύφης ως τελετουργία
να ‘χει το ζεύγος ευλογία υγιεία παιδιά 
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Κόβανε δάφνες μέχρι και το είκοσι τρία
σε Ιτέα, Μάκρη, Πλατανάκι των Θηβών
μα το έθιμο έσβησε, νικήθη όπως η Τροία
κι έμειναν άδαφνες οι νύφες των ηβών

Στο Πλατανάκι ναός του Αμφιδόνιου Γλαύκου
και στην Ιτέα κοντά μαντείο των Δελφών
άνοιξ’ τ’ αυτία σου Λύκιε απόγονε και άκου
σηκώνει αχό το πέλμα αρχαίων αδελφών

Ο αρχαίους μύθος δεν μπορεί ποτέ να σβήσει 
κι όποιος νομίζει παραμύθια Χαλιμάς
σ’ ιερά του Απόλλων πλάι προσφύγοι απ’ το Λιβίσι
πως εριζώσαν να εξηγήσει και σε μας.

Ο νέος Θεός πάντα παλιού χαλί τραβάει
ξέπεσε η Άρτεμις, δοξάστη η Παναγιά
μια Κυριακή του Υιού το δρόμο στρώσαν βάι* (*δάφνη)
κι ο Απόλλων γέλαγε απ’ του Ολύμπου την πλαγιά
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Τάσος Κ. και Γιώργος Μ. (Κοινοπραξία.)

(Τροία)

ΤΡΟΙΑ-ΑΔΗΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 

Μια γριά στη Νέα Μάκρη 
είδε Πρίαμου το δάκρυ
των νέων Τρώων που ‘κλαιγε τα σόγια 
σ’ ένα πηγάδι έξω απ’ τα Μεσόγεια.

Ήταν πρόσφυγες κι οι δυο τους
κλαίγαν τον χαμένο γιο τους
που ήταν τ’ όνομά του Κωνσταντίνος
μα Έκτορα τον φώναζε εκείνος.

Είδε στου Άδη την Ελαία 
Τσέτες μπρος στον Αχιλλέα
να τους συνθλίβουν οι οπλές του αλόγου 
του Κωνσταντίνου Μέγα Παλαιολόγου.
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Θρύλοι λεν, στη Νέα Μάκρη 
έχει πηγαδιού την άκρη 
που ακούγονται τη νύχτα οι θρήνοι 
των που ο πλάστης ενόχους έχει κρίνει.

Λέει επίσης η ιστορία, 
πάει η σήραγγα ως την Τροία 
κι οι απόγονοι απ’ τους Τρώες 
πέφτουν πάν σε Γαίες Πατρώες.





Βυζάντιο & Τουρκοκρατία
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Τάσος Κακλαμάνης

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σαν φόρεσε ο Αλλάχ στην Πόλη βέρα
οι Έλληνες ψυχή κάναν μαβιά
τη Μικρασία έσκιαξε η φοβέρα
και στέναξε στου Τούρκου τη σκλαβιά

Γεννίτσαροι γενήκαν τα παιδιά μας
αλλάξαν πίστη, όνομα, Θεό
η Κόκκινη Μηλιά μες την καρδιά μας
ποτίστηκε σφαγής αίμα φαιό

Οι ελπίδες αιώνες βαίνουνε στον βρόντο
μιλούσαν λίγοι πια τα Ελληνικά
εκτός στην Τραπεζούντα και τον Πόντο
μον’ στο Λιβίσι η θύμηση νικά

Σ’ αυτό το ξεχασμένο πετροχώρι
δεν έπαψαν ποτέ οι λειτουργιές
το Γένος με κρυφά σχολιά επροχώρει
κρατώντας τα ιερά θαμμένα οργιές
 
Σαν έφευγαν να παν να εμπορευτούνε
οι Τούρκοι απ’ τα γύρω τα χωριά
τους έδιναν τροφή να πορευτούνε
και στέγη και μεράδι απ τη σοδειά



Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος

39

Τα βράδυα κλείναν πόρτες και πατζούρια
να μην τους δεί και μην ακούει κανείς
και γίνονταν νονοί στα γεννητούρια
των Τούρκων που ήτο αιώνες συγγενείς

Κι αν ήταν κάποιος γέρος να πεθάνει
στο μνήμα πριν ταφεί το Τούρκικο 
μια χάρη αδερφό όρκιζε να κάνει
να φέρει χούφτα χώμα Ελληνικό

Αιώνες πήρε τέτοιο αλισβερίσι
κρυφά πίσω απ την πλάτη του Πασά 
ώσπου άνοιξε της Κόλασης η βρύση
κι εχάθη η Μικρασία στη μοιρασιά

Κανείς δεν ξέρει πόσοι πια θυμούνται
ότι είναι Έλληνες μέσα την Τουρκιά
με το Χριστό προσκέφαλο κοιμούνται
και ράβουνε σταυρούς μες τα προικιά

Μην ψάξεις σε αρχεία και βιβλία
γι αυτούς δε θα’ βρεις λέξη και γραφή
είναι άβατο, ταμπού, ιεροσυλία
κι όποιος μιλήσει έχει προγραφεί

Μην απορείς στα πάτρια αν πατήσεις
κι ανοίξει κάποια πόρτα αδειανή
μπές, ξάδερφο εντός θα συναντήσεις
και θα σου πεί είναι Κρυπτοχριστιανοί 

*Γιατί υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και άλλα 
που γίνονται αλλά δεν λέγονται...
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Τάσος Κακλαμάνης

Ο ΔΕΠΟΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ

Ρωμέϊκος ο σταυρός και Τούρκικοι ήλοι
το πετραχήλι σου ιερός χιτών 
γενναίε μου Δεσπότη Σαμουήλη
Ιερολοχίτη των Λιβισιωτών

Του ‘21 αιμάζοντα τα έτη
τη Μικρασία βάλαν σε σφαγή
και το Λιβίσι του Θεού ντοβλέτι
διέταξαν να σβήσει μιαν αυγή

Μπήκες μπροστά στο Τούρκικο τ’ ασκέρι
κρατώντας εν γλαστρί γαρυφαλιά
χαμήλωσε του φόνου το μαχαίρι
μπρος στ’ άσπρα αγιασμένα σου μαλλιά 

Για κόψε Αγά μου είπες τούτα τ’ άνθη
δες άσχημα που μένουν τα κλωνιά
κι ο Αγάς μες τη σκληρή καρδιά του αισθάνθη
πως ο Ρωμιός ειν το άνθος του ντουνιά

Οι Τούρκοι φύγαν κι άφησαν να ζήσει
το είκοσι ένα ο Λιβισιανός
που δεν μπορεί απ τη μνήμη του να σβήσει
το Θαύμα αυτό που ήσουν ικανός
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Αείμνηστε Δεσπότη Σαμουήλη
η μνήμη σου αιώνια θα πετά
που σκέπασες με πέπλο από άγια ύλη
το ποίμνιο να σωθεί απ τα ερπετά

*Έτσι απεφεύχθη η σφαγή του Λιβισιού το 1822.



Μέρος Α’ «Λυκιακά Ποιητικά»

42

Τάσος Κακλαμάνης

Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1852

Χίλια οχτακό- πενήντα δυο 
τι τρομερό μαντάτο 
σεισμός μεγάλος ρημαδιό
έπεσαν τα όρη κάτω

Τέτοιο κακό είχε να δει
αιώνες το Λιβίσι
σκιάχτηκε ο φλώρος στο κλαδί
πήγε η φυλή να σβήσει 

Άνοιξε η γη, καταστροφή 
Λιβισιανούς τρομάζει 
κόπηκε κύλησε η κορφή
του Άη Κατακαλμάζη 

Έκλαψαν οι Λιβισιανοί
κοιμήθηκαν αρόδου 
ώσπου ήρθαν χτίστες ικανοί
απ’ τα χωριά της Ρόδου
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Αρχαγγελίτες πιο πολλοί
κι απ’ το χωριό της Λάρδου
κάναν καιρό δουλειά καλή 
λέει μούσα λαού και βάρδου 

Και ξαναχτίστη το χωριό 
οι φούρνοι κι οι καμπάνες 
φτιάξαν μπουκιά και συχωριό
ξανά ψωμάκι οι μάνες 

Και στο εξής φιλία βαθειά 
Λιβισιανοί και Ρόδιοι 
δέσανε κι είχαν συμπαθειά
στέλναν εις σ’ άλλον ρόδι

Αρχαγγελίτες το ναό 
χτίσαν που εκεί υπάρχει
γι’ αυτό κι άκουσαν το λαό
να τον καλεί Ταξιάρχη 

Κι όταν κατά το είκοσι δυο 
ρημάχτη η Μικρασία 
πήγαν ζήτησαν στο χωριό 
της Ρόδου προστασία

Το ‘γράψε ο Λύκιος χρησμός 
και του Αρχαγγέλου η γνώση
πως ο μεγάλος ο σεισμός 
τα δυο χωριά θα ενώσει 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ 
ΛΙΒΙΣΙΟΥ

Πουλήθηκε δυο λίρες το γαϊδούρι
ως Καραγιάννη υιού παιδείας σπονδή
κι οι γνώσεις ήρθαν πίσω ίπποι δούρειοι
του Λιβισιού ο αόμματος να δεί

Εσύ σπουδαίε Δάσκαλε Μιχάλη
αιτία έγινες και αφορμή
να βγεί η Μάκρη από το μαύρο χάλι
στης Μικρασία να λάμψει το κορμί

Οι μαθητές σου Αθήνα Σμύρνη Πόλη
σπουδάσαν γίναν άνθρωποι εκλεκτοί
το Λουιζίδη ο λόγος σου σαν βόλι
χτυπά κι όλη τη Μάκρη ευεργετεί
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Του κόσμου η κακία σε διαβάλλει
του Ιούδα σου χαρίζει το φιλί 
μα ποιός μπορεί μαζί σου να τα βάλλει
που σ’ έχει για Άγιο ολάκερη φυλή;

Σαν πέθανες σε πήρανε στον ώμο
και πρίν στη γή το σώμα σου να μπεί 
το φέρετρο Λιβίσι-Μάκρη δρόμο
ως άγιο λείψανο έκαναν πομπή

Σε θάψαν στην αυλή του Ταξιάρχη
χτυπούσαν οι καμπάνες θλιβερά
και λέγαν άλλος όμοιος δεν υπάρχει
το «Φως του Λιβισιού έκανε φτερά».

Μας γνέφεις Μέγα Δάσκαλε απ’ τον Άδη
«Είστε Έλληνες, σπουδάστε Χριστιανοί!
τους νέους τραβήχτε μέσα απ το σκοτάδι
να φέξουν άσπρη μέρα αυριανή»

*Αιωνία η μνήμη σου Δάσκαλε!
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Τάσος Κακλαμάνης

ΧΑΤΖΗ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ

Με του Σουλτάνου το φιρμάνι μια φορά
Πασά τον χρισανε και δήμαρχο στη Μάκρη
προτού τη Μικρασία εύρει συμφορά
και γίνει του Έλληνα το γέλιο μαύρο δάκρυ

Περιουσία είχε αμύθητη παλιά 
ιδιοκτήτης ορυχείων ήταν χρωμίου
σε έπαυλη ζούσε με μαρμάρινα σκαλιά 
δεν είχε δει η Μάκρη άρχοντος ομοίου

Φιλανθρωπίας έργα έκανε σωρό 
σε Χριστιανούς και Τούρκους έχτισε σχολείο 
και των φτωχών τα χρέη πλήρωνε, απορώ
που τ’ όνομα του δεν έχει οίκημα ούτε πλοίο

Τώρα του κόσμου τα καλά έχουν ξεχαστεί
κι ο Λουϊζίδης έχει πια απ τη μνήμη σβήσει
μόνο τη νύχτα αν κανείς αφουγκραστεί
το φάντασμα του βγαίνει βόλτα στο Λιβίσι
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Κι αν κάνας Τούρκος απορήσει που τον δει
στο ρημαγμένο απ’ το χρόνο εξοχικό του
και δεν προλάβει μια στη μνήμη του σπονδή
τρίζει τα δόντια και αφρίζει απ το κακό του

*Ο Μέγας Ευεργέτης Μάκρης και πρώτος Δήμαρχος Μάκρης και 
Λιβισιού. 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Το φάντασμα ιερέα Καλαφάτη
στης τουρκεμένης Μάκρης τα στενά
Αρίστανδρο αρχαίο ιεροφάντη
γυρεύει μα δε βρίσκει πουθενά 

Κοιτάζει απ’ του Ερυθρού Σταυρού τα πλοία 
τον Τάφο του Αμύντα σιωπηλό
Θεού Λυκίου φοράει πανοπλία 
με όνειρα από αίμα και πηλό

Του μοιάζει το λιμάνι στον Περαία
προσφύγων κολυμπήθρα Σιλωάμ
φιλούν όλοι το χέρι σου Ιερέα
πριν γίνουνε η θυσία του Αβραάμ

Το χέρι δεικτικά στους Βενιζέλους
σηκώνει και τους γίνεται μπελάς 
για μια σκηνή στο μέσο κάποιου έλους 
στην προσφυγιά ικανή να δώσει η Ελλάς
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Το φάντασμα ιερέα Καλαφάτη
σε Ηλύσια Πεδία μετά πετά
με Αρίστανδρο αρχαίο ιεροφάντη
διαβάζουνε χρησμούς με τα ερπετά

Αθάνατος! Ρωμιέ Παπα-Διονύση
και ήρωα Καλαφάτη Κριεζή
αν μέναν στην πατρίς μόνο δυο νήσοι
απάνω τους θα πέθαινες μαζί 

*Ο ηρωικός Παπα-Διονύσης Κριεζής Καλαφάτης είναι αυτός που 
μεσολάβησε να πάνε ατμόπλοια στη Μάκρη το ‘22 να παραλάβουν τους 
Μακρηνο-Λιβισιανούς και να τους φέρουν στην Ελλάδα. Αυτός, ως 
πρόεδρος του Παλλύκειου Μικρασιατικού Συλλόγου «Τελμησσός» τους 
αποκατέστησε σε Νέα Μάκρη, Εύβοια, Κρήτη και αλλού, παίρνοντας 
τον ξεριζωμένο λαό μας στον άγιο κόρφο του, ως ο καλός ποιμένας 
τους άκακους αμνούς. 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΕΡΑΣ

Με δάφνης φωτοστέφανο σε ντύνω
Λαμέρα Κωσταντίνε από την Τήνο
Το πνεύμα σου καθάριο οδηγεί
τους Έλληνες που βλάστησαν στη γή.

Σχολές νυχτερινές ιδρύεις Λαμέρα
Στο νου δεν έχεις νύχτα αλλά μέρα.
Τους πρόσφυγες να σώσεις Θεού εντολή
ως Πρόεδρος του Συλλόγου «Ανατολή»

Στο πλάι του Βενιζέλου στην Ευρώπη
Η πένα σου μιλά κι ακούν οι ανθρώποι
Και λόγιος πατριώτης και γιατρός
μαζί μ’ ευθύνη ανθρώπου και πατρός.

Ανώτερης ιδέας μαιευτήρας
ξεγέννησες ελπίδας χρόνια στείρας
κι αν βγήκε η Μικρασία στο σφυρί
ας όψονται αίτιοι δόλιοι κι ιλαροί.
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Η μνήμη σου αδύνατον να σβήσει
Στην Τήνο, την Αθήνα, το Λιβίσι
Η μόνη ελπίς σου Ελλάς μου είναι γραφτό
Λαμέρες που υπερβαίνουν εαυτό.

*Εις μνήμην Κων. Γ. Λαμέρα από την Τήνο, γιατρού στο Λιβίσι και 
την Αθήνα, σύμβουλου του Βενιζέλου, προέδρου του Μικρασιατικού 
Συλλόγου ΑΝΑΤΟΛΗ, καθαρού ιδεολόγου,ένθερμου πατριώτη, 
αλτρουιστή ανθρώπου, λογίου πνεύματος, ζήσας υπόδειγμα βίου 
μαρτυρικού ως δυναστευόμενος από υψηλές ιδέες και ευθύνες αδύνατον 
φυγείν. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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Τάσος Κακλαμάνης

ΩΔΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΙΟ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Απ’ της Μικρασίας ήρθες τη Μάκρη
κι απ’ τα μάτια σου έτρεχε κορόμηλο
παιδικού ονείρου σου το δάκρυ
που ήθελες να χτίσεις αλευρόμυλο

Με όρεξη, φαιά ουσία σωρεία
πήρες μονοπάτι προς το άγνωστο 
κι έγραφες διαρκώς στην εξορία
να ξορκίσεις βίο σκληρό και άνοστο 

Σαν μηχανικός και τοπογράφος 
χάρτες στους συμμάχους εσχεδίασες
μα αυτοί σε προγράψαν ολογράφως 
πρόσφυγα σε κάναν κι αηδίασες

Άφησες αυλή - περικοκλάδα 
σπίτι πίσω απ τον Άγιο Νικόλαο 
κι έχτισες ζωή άλλη στην Ελλάδα 
με αίσθημα και νου πάντα φιλόλαο
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Λες και πάντα έχει ο άξιος ευλογία
δέστε πατριώτες κάτι πράματα 
σκάλες πήρες πάνω κι υπουργεία 
έσβησε ο καιρός πληγών τα ράμματα 

Μα άνοιξαν βαριές πύλες του Άδη 
σε καλέσαν Στέλιο οι Δημογέροντες 
κι είπαν άξιε Θεοδοσιάδη
πέρνα και μαζί της ζωής σου οι έρωτες

Κράταγες το χάρτη από τη Μάκρη
σήκωσες το χέρι εμπρός γι’ αντήλιο
κι ήρθαν να σε βρουν με μαύρο δάκρυ 
ο Θεοδόσης πλάι με το Βασίλειο 

Λείπουν απ τον κόσμο πια η ηρώοι
που ψυχή και σώμα παραδίδονται 
σ’ ένα Έθνος, μια Καλλιρρόη
έστω κι αν απ τ’ όνειρο προδίδονται 

Χαίρε Στέλιο Θεοδοσιάδη
ένδοξο της Μάκρης τέκνο άγιο
έγραψα το στίχο αυτό ένα βράδυ
για σεμνό στη μνήμη σου τρισάγιο 

Χαίρε Στέλιου απόγονε Αλίκη
που τα γράμματα του εδιέσωσες
μην τα φαν της λησμονιάς οι λύκοι
και τιμή ανά χείρας που μου τα έδωσες 
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Που ‘ναι το Λιβίσι η Μάκρη Στέλιο;
Που ‘ναι οι ωραίοι σου αλευρόμυλοι;
Ιστορίες για δάκρυ και για γέλιο
Δον Κιχώτες όλα κι ανεμόμυλοι 

Χους είν και εις χουν όλοι απελεύσει
ποιο της ζωής το νόημα συλλογίζομαι
μα πριν χάρου σάλπισμα κελεύσει
Στέλιο σε λογάω, παρηγορίζομαι

*Αφιερωμένο με αγάπη σε σας Αλίκη και Γίτσα και στη μνήμη του 
Στέλιου Θεοδοσιάδη, τοπογράφου-μηχανικού και ένθερμου Έλληνα από 
τη Μάκρη.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το ‘19 έγινε η Σμύρνη Ελληνική
και θάρρος πήρε η λοιπή Μικρά Ασία 
είδε στρατό του Βενιζέλου να νικεί 
να βγαίνει η Πόλη σε διεθνή δημοπρασία 

Γράψανε προς συμμάχους τότε επιστολή 
του Λιβισιού και Μάκρης οι δημογερόντοι
πρόθυμοι δήλωσαν να βάλουν τη στολή
η λεφτεριά μέσα τους άστραφτε κι εβρόντει

Δώσαν το γράμμα σε φυγόστρατους μια αυγή
που θα σαλπάρανε με βάρκα απ την Καλάμια
γραφτό δεν ήταν όμως τ’ όνειρο να βγει 
Τούρκοι στρατιώτες βγήκαν μέσα απ τα καλάμια 

Τότε οργή των Τούρκων βγήκε και χολή 
τους Δημογέροντες εστείλαν εξορία 
βασανιστήρια ως θανάτου εν Δενιζλί
τρεις μόνο βγήκαν ζωντανοί απ τα θηρία 

Έλληνες στο αίμα μα πολίται Οθωμανοί
του νόμου υπόδικοι για εσχάτη προδοσία 
κι η Μικρασία μια νέα Γεσθημανή 
χωρίς Ανάσταση και Β’ Παρουσία 

*Πικρή σελίδα της νεότερης ιστορίας των Λιβισιανών στον 1ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και αιτία πολλών βασανισμών, εξορισμών και εκτελέσεων.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Άγιε μου Ιωάννη Αγιορείτη
σήκωσες το φταίγμα της φυλής
όπως κάνει η Μάνη και η Κρήτη
όπου η τιμή είναι προσφιλής

Πιάσαν Τούρκοι γράμμα προς συμμάχους
λίγο πριν απ το είκοσι δυο
και συλλάβαν γέροντες κι αμάχους
Μάκρη και Λιβίσι ρημαδιό

Ποιός να πάρει πάνω του ευθύνη
μπρος στην επερχόμενη σφαγή
ένιωσες το άστρο σου να σβήνει
με το πρώτο φως πριν την αυγή

Σήκωσες σαν ήρωας το χέρι
φώναξες το έγραψα εγώ
χίμηξε το τουρκικό τ’ αστέρι
το χαμό σου πια μοιρολογώ

Σπάνια γενιούνται Αγιορείτες
σου ‘πρεπε αδριάντας και τιμές
αλλά αυτού του κράτους οι κοπρίτες
ξέρουν μόνο κάμψεις ιταμές

*Στο θυσιαζόμενο άγιο ήρωά μας, που έχει (φεύ) λησμονηθεί!
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Τάσος Κακλαμάνης

(Το λιμάνι του Ταρσανά)

ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΡΚΟΣ, Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΑΝΑ

Αδέρφια και γυναίκα σου φονεύσαν
οι Τσέτες μες της Σμύρνης τα χωριά
τιμής αρχαίοι όρκοι «Εμπρός!» σου γνέψαν
αντάρτης γίνε να βρεις γιατρειά

Μαζί σου πήρες δέκα παλικάρια
λημέρι στο νησί του Ταρσανά
με κάμες και πιστόλες στα ζωνάρια
κι οι Μακρηνοί φωνάξαν «Ωσαννά!»

Οι Τούρκοι όσο ζούσες τόσα χρόνια
δεν τόλμησαν να δέσουν στο νησί
και ρίχναν των συμμάχων τα κανόνια
σε στόχους που υπέδειχνες εσύ

Σωθήκαν οι χρυσές δόξας σελίδες
μια νύχτα στην απέναντι στεριά
που σ’ έφαγαν και οι Ταρσαναλήδες
σκορπίσαν σαν πουλιά με το βοριά

Αθάνατε αντάρτη Κάπταν Μάρκο
εις μνήμη σου το στίχο μου αυτό 
σου γράφω για του Αχέροντα το μπάρκο
να έχει η ψυχή σου φυλαχτό
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Τάσος Κακλαμάνης

(Νικόλαος Μάνωλας)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΑ

Το «Ρούμελη» στης Μάκρης το Κορδόνι
ο Μάνωλας εκ Σμύρνης σκυθρωπός 
η Μάκρη όλη περήφανη κορδώνει
την κάνη ο Τούρκος σφίγγει ο σκοπός 

Η προκυμαία φίσκα μέχρι τέλος 
καμπάνες και σημαίες ελληνικές 
λες κι ήρθε ο Βασιλιάς κι ο Βενιζέλος 
μα αυτά σέρνουν ευθύνες ποινικές 

Τα φάρμακα απ τη Σμύρνη μες τ’ αμπάρι
βοήθεια σε πληγέντες και φτωχούς 
μα οι Τούρκοι πια δεν παίρνουνε χαμπάρι
τον Μανωλά ζητάει ο μαύρος χους
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Μαζί του έχει Διονύσιο Καλαφάτη 
κι εκ Σμύρνης το γιατρό Μουσαίο, το γιο
στη σκάλα ο Τούρκος ρίχνοντας λέει φάτη
ο Μάνωλας κυλιέται ρημαδιό 

Στο πλάι του Αρχαίου Αμφιθεάτρου
προς Άη Νικόλα πάει η νεκροπομπή
του ένδοξου Έλληνα ανθυπιάτρου
προτού στη μαύρη γη εντός να μπει

 

*Ο Έλληνας Ανθυπίατρος Μάνωλας δολοφονήθηκε άνανδρα από 
Τούρκο στρατιώτη το 1919 επί Ιταλικής Κατοχής της Μάκρης, ως 
επικεφαλής της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας του Ερυθρού 
Σταυρού, επειδή αρνήθηκε να υπακούσει τις διαταγές των Τούρκων και 
να μην αποβιβαστεί από το πλοίο.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΦΗΣ ΟΥ ΒΙΓΛΙΤΖΗΣ 

Τρία ν’ καλά του Λιβισιού λέγαν παλιά 
της εκκλησιάς του Ταξιάρχη η καμπάνα 
Μουσαίους η δασκάλους με γνώση στα μαλλιά 
και Χριστουφή του βιγλιτζή να ζήσει η μάνα 

Πίναν στο Στούμπο Κυριακές όλοι ρακή
ο Χριστουφής κέρωνε το άγιο του δοξάρι
στέκαν τ’ αηδόνια για ν ακούσουν παρακεί
κάναν αγγέλοι και ανθρώποι συναξάρι 
 
Κάποιος παπάς Μουσό-βιγλο τον είχε πει
κι έμεινε αυτό το παρατσούκλι για όνομα του
γάμοι βεγγέρες και βαφτίσια αξιοπρεπή 
ποτέ δε γίνονταν χωρίς το κάλεσμα του

Τώρα πια φάντασμα τις νύχτες περπατά 
στου Λιβισιού τα γκρεμισμένα καλντερίμια
παίζει τη σούστα και χορεύουν τα ερπετά 
μαζί κι η Χίμαιρα, του Αντίκραγου τα αγρίμια

*Στο θρυλικό βιολιτζή του Λιβισιού.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ & ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ

Θέλω να σας πώ ένα παραμύθι
για Έλληνες και Τούρκους στο Λιβίσι
που είναι χρόνια φίλοι επιστήθιοι
κι αυτό δε μπορεί κανείς να σβήσει

Ζήτησε απ’ τον Κρεμμυδά για χάρη
ο Χατζή Χαλίλ να τον δανείσει
κι άνοιξε εκείνος το παγκάρι 
του ‘πε πάρε όσα σου καπνίσει

Έφυγε ο Χαλίλ εμπόριο στήνει
τρέχει η λίρα αβέρτα νέτη σκέτη 
για δωρεές από ευγνωμοσύνη
κάνει σε εκκλησίες τον ευεργέτη

Έφτασε το μαύρο εικοσιδύο
άδειασε σε μια βδομάδα η Μάκρη
πήρε ο Εμμανουήλ του νόστου βίο
έκλαψε ο Χαλήλ με μαύρο δάκρυ
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Ήρθε Μικρασίας η λαιμητόμος
πρόσφυγας ο Κρεμμυδάς μπατίρει
του ‘φερε ο Χαλήλ στη Ρόδο όμως
τα χρυσά στο φίλο για χατίρι

Σώθη ο Έλλην μην αποδημήσει
κι άφησε σε γιο-εγγονό κιτάπι
που έγραφε «Τα Κράτη αν έχουν μίση
οι λαοί βαστούν φιλία κι αγάπη»

«Κι αν σκυφτός την ώρα του πολέμου
βάλεις κάνα Τούρκο στο ντουφέκι
και σου πεί είμαι του Χαλήλ καλέ μου
ρίξ’ τη σφαίρα δυο οργιές παρέκει»

Σμίξανε μετά ενενήντα χρόνια
κι ήπιανε ρακή μαζί στη Μάκρη
Κρεμμυδά – Χατζή Χαλήλ τα εγγόνια
κι έτρεχε στα μάγουλά το δάκρυ

Πήγανε παρέα στο Λιβίσι 
κι έδωσε ο Τούρκος τα κλειδιά του
στο Ρωμιό το ιερό χρέος να σβήσει
που άφησε ο παππούς του στα παιδιά του

Έλληνα και Τούρκε εχθρέ κι αδέρφι
σκέψου τι ψυχή θα παραδόσεις
δικαστής Χριστός Μωάμεθ θα έρθει
τον παλιό σου φίλο άμα προδώσεις
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Είναι αμαρτία πολλή και κρίμα
να καούν χλωρά με τα ξεράδια
λέξεις που έτσι τάχα κάνουν ρίμα
γίνονται εφιάλτες μου τα βράδυα 

Ίσως μείνουν πάντα εχθροί λεόντιοι
όσοι έχουν νωπό προγόνων αίμα
Φωκαείς Σμυρνιοί Αρμένιοι Πόντιοι
το φαρμακερό μου ρίχνουν βλέμμα 

Λένε δε μπορείς στο ίδιο καζάνι
φίλους και εχθρούς να μαγειρεύεις
Πάσχα ο ένας ο άλλος Ραμαζάνι.
Μα όλοι ανθρώποι είναι, τί γυρεύεις; 

Ήθελα να πώ ένα παραμύθι
για Έλληνες και Τούρκους απ’ τη Μάκρη
που είναι χρόνια φίλοι επιστήθιοι
σμίγουν κι αγκαλιάζονται με δάκρυ...

*Πραγματική και συγκινητική ιστορία. 
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Τάσος Κακλαμάνης

Ο ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Του Λιβισιού του πρώτου μέγα παλαιστή
εξιστορώ την ιστορία μ’ αυτό το στίχο
που είχε σ’ αγώνες χίλιους πάλης καλεστεί
και κάθε αντίπαλο τον κόλλησε στον τοίχο

Στέρνο δασύτρυχο και χέρια σαν κουπιά
έστιβε πέτρα στη χοντρή του την παλάμη
σπίτι είχε δίπλα στην αρχαία χαρουπιά
και λεν ποτέ του δεν καβάλησε καλάμι

Σε αγώνα σκότωσε τον πρώτο του Πασά
πέσαν οι Τούρκοι σα θεριά για να τον λιανίσουν
μα ο Σουλτάνος είπε στόπ, φλουριά χρυσά
να φέρουν κι όλοι ως ήρωα να τον προσκυνήσουν

Του Λιβισιού της πάλης τον πρωταθλητή
τον βρήκα γέρο μη ικανό λαβές να πιάνει
ποινή του πρόσφυγα είπε μη ανακλητή
είναι να μην μπορεί ο πόνος του να γιάνει
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Ποιός τον θυμάται τον παλιό τον παλαιστή
το θρυλικό θεριό το Μέγα Καραγιάννη
πρωτοπαλίκαρο πια Θεού έχει καλεστεί
και στον Παράδεισο νταής φέρνει σεγιάνι 

Ο Καραγιάννης που όρη θεόρατα κουνά
κι έχει τους Τούρκους παλαιστές όλους ξεκάνει
βγαίνει τις νύχτες στο Λιβίσι στα βουνά
πιάνει το Χάρο και σκληρές λαβές του κάνει

*Πραγματική ιστορία. Οι περισσότεροι Καραγιάννηδες ήταν 
σωματώδεις και χεροδύναμοι επί γενιές. 
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Τάσος Κακλαμάνης

Ο ΑΦΑΡΑΣ

Λέγαν παλιοί ένα καιρό και μια φορά 
είχε στην Ήπειρο τη ρίζα αυτή η φάρα 
δυο μοναχοί που τους φώναζαν Αρφαρά
και στο Λιβίσι οι ντόπιοι έλεγαν Αφάρα

Φέραν μαζί μια εικόνα λεν θαυματουργή
πληγές που γιάτρευε σ όποιον την προσκυνούσε
κάθε Αγίου Παντελεήμονα να βγει 
την περιμέναν και πομπή πίσω κινούσε

Απ’ το Λιβίσι πέρασαν στον Ταρσανά 
οι Αφάρα κι είχανε καΐκι και ψαρεύαν
το ‘22 ξενιτεύτηκαν ξανά 
στη Δραπετσώνα νέα ζωή να βρουν γυρεύαν 

Δήμαρχος πρώτος Δραπετσώνας τελικά 
έγινε ο Ταρσαναλής Γιώργος Αφάρας 
γιατί είχε στόφα από αρχαία υλικά 
και είχε ζήσει το μαράζι αυτής της φάρας 

Στης γειτονιάς του το ναό ποτέ αν πάς
θα δεις του Αγίου Παντελεήμων μια εικόνα
ίσως να είναι αυτή, δεν ξέρει ούτε ο παπάς 
που γύρισε Ήπειρο - Λιβίσι - Δραπετσώνα 

*Γεώργιος Αφάρας, Ταρσαναλής και 1ος Κοινοτάρχης Δραπετσώνας 
όπου ήλθε πρόσφυγας.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΟ ΠΥΡΝΑΡΙ

Ένα Πυρνάρι αρχαίο στέκει στην κορφή
στο μονοπάτι από Μάκρη για Λιβίσι
έχει παράξενη κι αλλόκοτη μορφή
λες και ο χρόνος στοιχειωμένο το έχει αφήσει

Κοντά είναι το μικρό εκκλησάκι του Άη Λιά
που έκαναν στάση οι Λιβισιανοί οι εμπόροι
πρίν στείλουν πίσω στο Λιβίσι δυο φιλιά
και φύγουν χρόνους με κάρο άλογο η βαπόρι

Χώναν στη σάρκα του κορμού ένα καρφί
ιερή υπόσχεση πως θα γυρίσουν πίσω
χιλιάδες τέτοια Μακρηνών υπογραφή
έχει και τρέμω αν το βρώ να τ’ ακουμπήσω

Λένε από ‘κεί ειν’ το Λιβίσι ζωγραφιά
όποιος το δεί αδύνατον να το ξεχάσει 
κι εγώ όλο χώνω μες το στήθος μου καρφιά
κάνω πυρνάρι την καρδιά για ότι έχω χάσει
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Λέγαν σε γλέντια οι παλιοί οι Μακρηνοί
πάντοτε κλαίγοντας το αξέχαστο τραγούδι
για ν’ ακουστεί ίσως σε χώρα μακρυνή
εκεί που κόπηκε η ζωή τους σαν λουλούδι 

«Πυρνάρι πλουμισμένο
με τα χρυσά κλαδιά
τη χάρη σου Κυρά μου 
δεν έχει άλλη καμιά...»
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Τάσος Κακλαμάνης

(Το Κάστρο του Λιβισιού)

ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Στου Λιβισιού το λόφο πάνω έχει ένα Κάστρο
που μετά βίας διακρίνεις τώρα πια
μόνο πανσέληνος αν βγεί και μέγα άστρο
φάινεται ολόρθο μες τα πέτρινα γιαπιά

Λένε το χτίσανε οι πρώτοι οικιστές του
που ήταν Κρήτες και Αρχαίοι Πελασγοί
πίσω απ’ τις άφαντες τις πόρτες τις κλειστές του
γράφουν αόρατες γραφές «νύν Ελλάς γη»

Ο Πύργος του έγινε με τον καιρό σχολείο
οι χριστιανοί πάψαν του Ήλιου τη γιορτή
μα την αρχαία του αίγλη μαρτυρά το λείο
βαρύ θεόρατο στους πρόποδες Πορτί

Λένε κινάει από το Κάστρο ένα λαγούμι
στον Ταξιάρχη η μια μερία του ξεκινά
και στην Καμάρα βγαίνει «Μπάτε να κρυφτούμι!»
φώναζαν στο Λιβίσι εν έτη σκοτεινά 

Στου Λιβισιού το λόφο πάνω έχει ένα πύργο
που κρύβει στα έγκατα της γής του αρχαία στοά
στοιχειό παιδιού λέει νύχτες «Δάσκαλε, να φύγω?»
και ο Μουσαίος του απαντά «Μα είσαι στο Α...»



Μέρος Α’ «Λυκιακά Ποιητικά»

70

Τάσος Κακλαμάνης

(Η επιγραφή Πασχαλίδη στο Ναό του Σωτήρος) 

ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ 

Στο λύχτρο Χατζη-Αυγερινού
το ερείπιο παρατήρα
μη σου γελάει ο καιρός το νου
είναι η Αγία Σωτήρα 

Ταξιάρχη - Στούμπο για ρακή
χειμών, μα καλοκαίρι
Αγιά Σωτήρα Κυριακή
ανάβαν το αγιοκέρι 

Του Πασχαλίδη δωρεά 
του Σέργιου η σκέψη ευρεία
που εμυήθη απ’ το Μοριά
στη Φιλική Εταιρεία 

Στου Λιβισιού μας την κορφή
Ναός Σωτήρος πάλι
ο Σέργιος του έβαλε καρφί 
με πίστη στο κεφάλι
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Πατριώτη ανέβα αν πας κι εσύ
το Σύμπολο δες βλέπει
και τ’ Άη Νικόλα το νησί 
το Βάι από τη σκέπη

Η Αγιά Σωτήρα ρημαδιό
δέντρο από μέσα βγαίνει 
στέκω μπροστά και μειδιώ
ταξείδι ο νους πηγαίνει 

Τώρα έχει πια καταστραφεί 
του Κάμπου το στολίδι
μα ακόμα έξω η επιγραφή
λέει Σεργίου Πασχαλιδη 
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Τάσος Κακλαμάνης

(Καρατζοάνι)

ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΑΝΙ 

Σε περασμένες εποχές
Βυζαντινά τα έτη
πέσανε στη Λυκία οχιές
Σελτζούκικο ντοβλέτι

Σφάξαν τους Λύκιους σαν τα ζα
στης Μάκρης το λιμάνι
και στο νησί του Καρατζα
το αγνό Καρατζοάνι

Κρύφτηκαν τότε οι χριστιανοί
στου Λιβισιού τα βράχια
μπας και δουν μέρα αυριανή
σαν ψάρια βγάλαν βράγχια

Στου Άη Νικόλα το Νησί
και στο Καρατζοάνι
λαμπροί ναοί, τοίχοι χρυσοί 
που ο νους σου δεν το πιάνει 
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Κι ύστερα οι Αγαρηνοί
τα στίφη των Αράβων
κάναν την όψη ως τωρινή
που μοιάζει ερείπια βράχων 

Πήγαιναν κει οι Λιβισιανοί 
την Καθαρά Δευτέρα 
με βάρκα που ‘χε άσπρο πανί 
μάνα με γιο πατέρα 

Μα αν πας μονάχος τη νυχτιά
ανοίγουν οι άγιοι τάφοι 
προγόνων βγαίνουν τα στοιχειά
αυτών που πήγαν στράφι 

Σαν πας στα πάτρια κι εσύ 
στο πλάι του Άη Νικόλα
του Καρατζά είναι το νησί 
τα μάτια όμως ξεκόλλα
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΑ ΑΦΚΟΥΛΑ

Έναντι της Ρόδου σε γκρεμούς
στέκει ένα αρχαίο ιερό του Κρόνου
θεού παλιού λατρείας εκκρεμούς
μαρτυρά στο πέρασμα του χρόνου

Δυόροφο σε βράχο λαξευτό
στον αέρα η πέτρινή του σκάλα
δε μπορώ άλλο τέτοιο να σκεφτώ
στην Καππαδοκία είναι τ’ άλλα

Αιώνες τώρα οι Λιβισιανοί
κρύβονταν στων Άφκουλων τη σκέπη
ήσυχοι η Τουρκιά πως να φανεί
σε γκρεμό που μόνο ο Θεός τον βλέπει 

Άφκουλα το λεν Λιβισιανοί
γέννας ευκολία του Άη Λεφτέρη
και μετά τη Σαρακοστιανή
η πανήγυρις δεν είχε ταίρι
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Δακρυσμένη εικόνα Παναγιάς 
βρέθηκε από Τούρκο εκεί βουκόλο 
σκιάχτηκε την πήγε στο Ραγιά
βγήκε η Παναγία των Ευκόλων

Πάλη, Ιπποδρομίες από παλιά
και «Καντούνιν», ρίχναν πέρα σφαίραν
Τρίτη ευθύς μετά την Πασχαλιά
γιατί οι Λύκιοι αρχαία ρίζα φέραν

Το παπούτσι απ’ τη Μονή στη γή
πέταγαν κι αλί τούμπα αν καθόταν 
οιωνό κακό το ‘χαν, πληγή
κι οι Λιβισιανοί σταυροκοπιόνταν

Δρόμο ανθών ζερβά μεθυστικό
πάρε βρες σπηλιά αγίασμα θόλοι
κει λεν φάγαν Δείπνο Μυστικό
η Μαριά κι οι Δώδεκα Αποστόλοι

Άφκουλα αρχαία κρυφή Μονή
που ήσουν ιερό παλιό του Κρόνου
λιώνει η καρδιά απ την προσμονή
θα σ’ επισκευτώ ξανά του χρόνου 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΟ ΒΑΪ

Πάρε το δρόμο απ την Αγία Παρασκευή
που προς τα νότια του Λιβισιου τραβάει
απ το σχολειό σχολώντας μια Παρασκευή
και κατηφόρισε για μια βουτιά στο Βάι

Μαύρα και άσπρα βότσαλα έχει στρογγυλά
Μ’ αυτά έχουν στρώσει την αυλή του Ταξιάρχη
κι αν όλα γύρω μείνουν λίγο σιωπηλά 
μες τον Παράδεισο είσαι, Βάι δεν υπάρχει

Έχει στο βράχο μια πηγή με κρύο νερό
που όποιος αντέξει εντός να μπεί δεύτερα δέκα
λένε αντέχει αρρώστιες πόνους για καιρό
κι αν είναι γέρος ψάχνει νια να βρει γυναίκα 

Δίπλα, τα Αλίκυντα θα βρεις ακτή χρυσή
την Πλακτουρού, Αγία Μορφούνη, 5 πέτρες 
κι απέναντι του Άη Νικόλα το νησί
γεμάτο όσιους με το θάμα στις φαρέτρες
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Σάλτα στα βράχια για καβούρια -γλυστερές
βουτιές τραβάει η παρέα που λεν καρφίδια 
το Βάι κρύβει ομορφάδες φοβερές
δεν άλλαξε ούτε μια σταλιά όλα είναι ίδια 

Πάρε το δρόμο τον παλιό που πάει στο Βάι
το Καστελλόριζο θα δεις απ το Λιβίσι
ίσως και μια Λιβισιανή να κολυμπάει
που ξαναμμένη πλένει ασπρόρουχα στη βρύση 
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Γιώργος Μιχελάκος

6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Από τα Μύραως το Μπάρι
αναβοσβήνουνε οι φάροι
σαν να προσεύχονται στον Άγιο
το κύμα να δαμάσει το Άγριο.

Κρύβουν το φόβο του στο αμπάρι
οι κουρασμένοι ναυτικοί
βάζουνε πλώρη για το Μπάρι.
Ο Άγιός τους είναι κει

Με ευλάβεια στα λείψανά του
δώρα να αφήσουν πορφυρά
που από τα νύχια του θανάτου
τους έσωσε άλλη μια φορά.

Από τα Μύρα ως το Μπάρι
6 Δεκέμβρη οι κουρσάροι
κάνουν σπονδές στον Άη Νικόλα
στου κόσμου τα λιμάνια όλα.
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Κι εγώ στο σπίτι μου εικόνα
τον έχω και τον προσκυνώ
στον άγριο του καιρού χειμώνα
να με κρατήσει ζωντανό

Γεμίζει μύρο ο αέρας
καθώς τον Άγιο προσκυνώ
και δίπλα στέκεται ο πατέρας,
που όνομα είχανε κοινό.
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Γιώργος Μιχελάκος

(Λιβισιανή)

ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗ ΛΙΒΙΣΙΑΝΗ 

Στην κόρη τη Λιβισιανή
με τα γλυκά τα μάτια
χαρίσανεοι ουρανοί
δυο γαλανά κομάτια.

Κι όταν στον δρόμο σεριανώ
και δίπλα της πλησιάζω
νομίζω πως τον ουρανό
στα μάτια της κυττάζω.

Στα πλοία τα προσφυγικά
που την ξαναντικρύζω
τα δυο της μάτια τα γλυκά
έχουνε χρώμα γκρίζο.
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Και δεν απόκτησαν ξανά
ποτέ το ίδιο χρώμα
τα μάτια της τα γαλανά
που τα θυμάμαι ακόμα.

Μαυρίσανε οι Ουρανοί
πάνω από το Λιβίσι
που η γλυκειά Λιβισιανή
δεν θα ξαναγυρίσει.

Τα μάτια της τα γαλανά
γίναν για πάντα μαύρα
και δεν τ’ αντίκρυσα ξανά.
Ποτέ δεν την ξανάβρα.
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Γιώργος Μιχελάκος

Η ΜΟΣΧΟΥΛΑ 

Ως τη Σμύρνη και πιο πάνω
κι ως του Πατισάχ την άκρη
λέγανε για το Σουλτάνο
που αγάπησε στη Μάκρη.

Τη Μοσχούλα με τα κάλλη
που ‘χαν γράψει ιστορία
και δεν τα ‘χε καμιά άλλη
μες την αυτοκρατορία.

Και για τη δική της χάρη
δεν εφάρμοσε το Νόμο,
που ‘γραφε ο Ραγιάς να πάρει
του εξορισμού το δρόμο

Στου Περαία το λιμάνι
ένα βράδυ την ξανάδα
όταν το προσφυγομάνι
ήρθε στη μητέρα Ελλάδα.



Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος

83

Βρήκε Γη να κτίσει μάντρα
και κρεβάτι για να γείρει
και παντρεύτηκε έναν άντρα
που τον λέγαν Πανηγύρη.

Τ’ άκουσα από ένα γέρο
και στη μνήμη μου έχουν μείνει
άλλο τίποτα δεν ξέρω
να σας πω εγώ για κείνη.

Θα έπρεπε για πάντα να’ ναι
ζωντανή στις μνήμες όλων.
Μα οι άνθρωποι ξεχνάνε,
Το ‘πε κι ο σοφός ο Σόλων.

*Πραγματική Ιστορία. Πραγματικά Ονόματα.





Πρόσφυγες από Μάκρη & Λιβίσι
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Τάσος Κακλαμάνης

ΛΙΒΙ-ΣΙΟΥ

Αυγή στον Κάμπο τον παλιό του Λιβισιού
είδα σε όνειρο πως πάτησα ένα πλήκτρο
και καουμπόηδες κυνηγούσανε Σιού
νύχτα γύρω απ’ του Χατζηαυγερινού τον λύχτρο

Στρατόπεδό τους η πηγή Κιαλή Γιωργή
ποτίστρα γι άλογα του Τουραπή η βρύση 
από μακρία είχαν έρθει με άπληστη οργή
λες κι ο Θεός τους είχε αυτή τη γη χαρίσει

Μείναν στο Χάνι στον κρουνό του Κυρ Παλιού
κι άμα συλλάμβαναν Σιού απ το Λιβίσι
κρανία τους γυμνώναν εκ τρίχας και μαλλιού
το ‘χαν απόφαση αυτή η φυλή να σβήσει

Σε αρχαίο τοτέμ μια Σαρκοφάγο οι ιθαγενείς
κάναν σπονδές λέει στον ξανθό Χριστό Απόλλων
Με προσευχές μπρος στο φονιά τι θα γενείς;
Ελπίς απέλπιδα και πλάνη ονειροπόλων
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Έρμαιο σφαγής, αμνοί Θεού ήταν οι Σιού
μοκασινάδες, δε γνωρίζανε κανόνια 
στα Τρία Καβάκια και στο Στούμπο Λιβισιού
σκλάβοι γεμίσανε Γερμανικά καμιόνια 

Σφαίρες κρεμάλες τους ξεκάνανε τους Σιού
γιατί χρυσό είχε η γή, πολύ υψηλά καράτια
όπως οι άγιοι μας προγόνοι εκ Λιβισιού
που προγραφήκαν με Οθωμανικά βεράτια

Έσβησε η αρχαία αυτή περήφανη φυλή
κι όσοι στα πλοία μπήκαν είχαν μαύρη μοίρα
οι Απάτσι Ιούδες τους προδώσαν με φιλί
κι έμεινε η θύμηση να πλέει με την αρμύρα 

Μα οι νικημένοι με χολή μες την καρδιά
να εκδικηθούν ορκίστηκαν στα παταράτσα
κι όταν οι Σιού γυρίσουν πίσω μια βραδυά
θα αφανιστεί χλωμών προσώπων η άγρια ράτσα 

Αυγή στον Κάμπο τον παλιό του Λιβισιού
ο Χουσεϊν μου ‘πε «Πως είσαι έτσι καλέ μου;»
Όνειρο αν ήταν οι καουμπόις κι οι Σιού
ποιός νύχτα μ΄έβαψε με χρώματα πολέμου;
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Τάσος Κακλαμάνης

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 

Πέντε χιλιάδες Πόντιοι 
στ’ αμπάρια ενός παπόρου
μαζί κι ομάς πενήντα Μακρηνών 
τους παν νόμοι δρακόντειοι
σε θάλασσα Βοσπόρου
για αγύριστο ταξείδι μακρυνόν

Στερνή φορά αντικρύσανε
της μάνας Τραπεζούντας
τα μάτια σπίτια χάιδεψαν στερνά
σταθήκαν και δακρύσανε
δι’ εαυτούς κι άλλους μη ζούντας
περνώντας του Κεράτιου τα στενά

Μητροπολίτης Χρύσανθος
‘κοστή πέμπτη Μαρτίου
στην Πόλη απ’ έξω, βίρα είπε παιδιά
της Μικρασίας ο τρίσανθος
πιασθείς εκ καταρτίου
γονάτισε να κάνει λειτουργιά
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Ξεριζωμένοι ψάλλανε
με δάκρυ Τη Υπερμάχω 
του Παλαιολόγου έτριξαν τα οστά
και όρκο όλοι βάλλανε
ο απόγονος τους να ‘χω
το νου μου στο Θεό που μας χρωστά

Το πλοίο όνομα «Αρχάγγελος»
εβγήκε Σαλονίκη
τη μαύρη Τρίτη ενός χλωμού πουρνού
κι ο Χρύσανθος σαν άγγελος
με ράβδο δεκανίκι
περπάτησε προς το Καραμπουρνού

Το υπουργείο διέταξε 
στο Λοιμοκαθαρτήριο
να μείνει εντός το πλήθος νηστικό
σκληρή η πατρίδα πέταξε
προσφύγους κρατητήριο
δια κίνδυνο λέει κομμουνιστικό

Πέντε χιλιάδες Πόντιοι 
μέσα σ’ ένα βαπόρι
μαζί κι ομάς πενήντα Μακρηνών 
Της Ρωμανίας λεόντιοι
πάλι θ’ ανθίσουν σπόροι
μετά βαΐων, κλάδων και κρινών 

*Πραγματική ιστορία-Μαρτυρία Οικ. Παράσογλου Ιεράπετρα Κρήτης-
Αρχείο ΕΙΕ Λυκία.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Σαλπάρισε το «Αρχάγγελος», απόνερο η Σμύρνα,
σαν έκπτωτος μοιάζει άγγελος, που του φωνάζει γύρνα.

Βαθειά πλέει το «Αρχάγγελος», βλέπει την προκυμαία,
και κλαίει ο οπλίτης Άγγελος, που καίν τη μπλέ σημαία.

Φαιά ρομφαία η πλώρη του, εις μήνι αρχαίου μένους,
στη Σελανίκ στην ώρα του, αδειάζει ανταλλαγμένους.

Αντάλλαξαν τα αμπέχωνα, με δυο μπουκάλια σπίρτο,
Θεέ μου στον κόρφο σ’ έχωνα, το βλέμμα κάτω γείρτο.

Ο Πρίγκηπας μαρμάρωσε, ξανά σ’ αυτή τη ράμπα,
Λευτέρη βγές καμάρωσε, ψυχές πως κάνουν τράμπα.

*Το πλοίο «Αρχάγγελος» είναι ένα από τα πολλά που έφερε Χριστιανούς 
εξορισθέντες και αιχμαλώτους με την ανταλλαγή πληθυσμών στην 
Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και Μακρολιβισιανούς. Το δρομολόγιο 
Σμύρνη - Σαλονίκη είναι πραγματικό.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Το ατμόπλοιο Ευγενία)

ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ 

Το ατμόπλοιο Ευγενία του Εμεπιρίκου
φορτώνει στο Κορδόνι Μακρηνούς
είναι η στερνή αλυσίδα αρχαίου κρίκου
Λυκίων γής με τόπους μακρυνούς 

Γυμνώνουν τους πατριώτες οι Τελώνοι
σε ρούχων φόδρες ψάχνουν για χρυσό
και λίρες στο ρεβέρ, στο παντελόνι
απόψε Θεούς κι ανθρώπους τους μισώ

Το ατμόπλοιο Ευγενία λύνει κάβο
η Μάκρη ποτέ δε θαν’ ίδια πιά
ελπίδες γυρισμού στο δάκρυ θάβω
κι ο πόνος μου δε βρίσκει θεραπειά

Ο τύφος κι η αφυδάτωση θερίζει
νεκροί πετιούνται από την κουπαστή
μια μάνα Θεούς δαιμόνους πρύμα βρίζει
δεν έχει η ορφάνεια χέρι να πιαστεί



Μέρος Α’ «Λυκιακά Ποιητικά»

92

Το ατμόπλοιο Ευγενία δένει Κέα
ρακένδυτοι απάτριδες πεινούν
ω Ελλάδα μήτηρ γή τρανή δικαία
χαρούπια χοίρων τέκνα σου δειπνούν

Η Δέσποινα η δασκάλα πάει στη Χώρα
ζητάει έλεος στέγη και ψωμί
«Αν είστε χριστιανοί δείχτε το τώρα!»
φωνάζει με περήφανο κορμί

Το ατμόπλοιο Ευγενία αφήνει πλήθος
οι υπόλοιποι τραβούν για Πειραιά
όσοι έμειναν θεμέλιος γίναν λίθος
στη φάμπρικα Εμαγιέ τη γηραιά

Περαία Δραπετσώνα στις παράγκες 
συνοικισμός τα Καλοκαιρινά
βαγόνια καταλύματα στις ράγες
και θέατρα αδειανά χειμερινά 

Το ατμόπλοιο Ευγενία δεν είναι πλοίο
μα Νώε Μικρασιάτη η κιβωτός
η Ελλάς ένα Αραράτ όρος γελοίο
κι η Μάκρη πια μακριά έτη φωτός..... 
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Τάσος Κακλαμάνης

ΟΚΤΩΒΡΗ ‘22 ΕΝ ΙΤΕΑ

Οκτώβρη ‘22 εν Ιτέα
λαχείο προσφύγων κλήρωσε χρυσό
ποσότης δυστυχών αμελητέα
λοιποί Άη Γιώργη Άμφισσα Χρισσό

Οκτώβρη ‘22 εν Φθιώτι
σε δυο προσφυγικούς συνοικισμούς
στον ένα Μάκρη άλλο Κίο διότι
δεν θ’ άντεχαν κι ετέρους χωρισμούς

Οκτώβρη ‘22 δεν υπάρχει
χαμόγελο σε στόματα των παιδιών
με Κόκκινο παπά και ποιμενάρχη
η τέλεσις εκ Μάκρης κηδειών

Μια φώτο ένα προικιό και μια εικόνα
ανάμνηση απ το Λύκιο παρελθόν
γυμνό έβγαλε η πλύστρα τον αγκώνα
και κρίθηκε αμφίβολων ηθών
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Το λιόσπορο μαζεύουν απ’ τον κάμπο
κοιτάζουν το Μαντείο των Δελφών
ο Ήλιος Λύκιου Απόλλων χρέος λέει «Λάμπω»
καρδιές μπας και ζεστάνω αδελφών

Ιτέα που αν σε δώ λοξά απ την άκρη
πανόμοια έχεις Μάκρης τη θωριά
τα μάτια τάχα θόλωσε το δάκρυ
ή απέλπις νους ζητά παρηγοριά;

Παιδιά συνοικισμού, κρυφτό, ξυλίκι
μια μάνα ταΐζει μες το χαλασμό
ενός χρονού τον Άγιο Τσαλίκη
φτωχό το γάλα όμως για θηλασμό 

Σε Άμφισσα Ιτέα Γαλαξείδι
κρεμάσανε τον πρόσφυγα Χριστό
και του ‘δωσαν να πιει χολή και ξύδι
σε Ελληνικής σημαίας τον ιστό 

*Στις 100 οικογένειες Μακρηνο-Λιβισιανών προσφύγων της Ιτέας.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΚΕΧΡΙΕΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

Εύβοια, σε Κήρινθο Κεχριές 
ήρθαν από Μάκρη και Λιβίσι
μάνες με μωρά γέροι και γριές
πέτρινοι οικισμοί στην Κρύα Βρύση

Εύβοια, στον Όσιο Δαυίδ
της Φαράκλας Ιάκωβε Τσαλίκη
σαν Γολιάθ ομοιάζαν και Δαυίδ 
Μικρασίας αμνοί και Τούρκοι λύκοι 

Εύβοια, Αγία Άννα προσευχές 
για άντρες που ‘ναι εξόριστοι και σφάγια
νέας ζωής αρχή στο προσεχές
με του κράτους τα άθλια αποφάγια 
 
Εύβοια, Μαντούδι Ανατολή 
στο ναό το μοιρολόι γριά ξένει
μοίρα λέει κι ανθρώπων εντολή 
η έναντι ακτή να μείνει ξένη 

Εύβοια, πρόσφυξ γέρος Μακρηνός 
ρωτηθείς εκ δάσκαλου εις βεράντα 
από πότε ο ρούς Λιβισιανός;
Με οργή αποκρίθη «Από Πάντα»

*Στις 100 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων της Εύβοιας.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Ο θάνατος του Σαρπηδώνα σε αρχαίο αγγείο)

ΣΑΡΠΗΔΩΝ

Γύρω απ το κορμί του Σαρπηδόνος
πολεμάνε Αχαιοί και Τρώες
κλαίνε στη Λυκία γες πατρώες
έχει μείνει ο Γλαύκος πλέον μόνος

Μίνως και Ραδάμανθυς εκ Κρήτης
στέλνουνε χρυσό μύρο και σμύρνα 
στην Κνωσσό την Τελμησσό τη Σμύρνα 
κλαίν το βασιλιάτο μακαρίτη

Στο όρος Κράγος ο αρχαίος μάντης 
δάφνες καίει στης Χίμαιρας τη φλόγα 
την ψυχή του δούλου σου εύλογα
ψέλνει ο Τελμησσεύς Ιεροφάντης

Δώδεκαχιλιάδες έτη χρόνος 
είχε πέσει η Τροία πια κι η Πόλη
Σμύρνη είχε σειρά, φωτιά και βόλι 
και του Σαρπηδόνα εχάθη ο θρόνος 
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Σάλπαραν Λυκίων απομεινάρια 
σκόρπισαν παντού στις 5 ηπείρους 
κάποιοι με ιχνηλάτες πολυπείρους
βρήκαν στην Κνωσσό τα αρχαία χνάρια 

Πρόσφυξ Μάκρης νυν Ιεραπετρίτης
γύρισε στη γη του Σαρπήδονος
μη σε ξεγελά ο φτωχός του όνος
πάνω δες, πετά ο γεραπετρίτης

Ένα βράδυ κλήθηκε σε δείπνο 
μέσα σε σπηλιά του όρους Οίτη
του ‘πε ο Σαρπηδών εδώ ήρθες σπίτι
κι έδιωξε και Θάνατο και Ύπνο 

Τότε το ανείπωτο αιώνιο 
άνοιξε το στόμα να ψελλίσει
«Λύκιοι Θεοί θα δώσουν λύση
στο δεσμό το Γόρδιο τον Ιώνιο»

Ξύπνησα στου πρόσφυγα την κλίνη 
πάνω που είπα όνειρο ήταν πάει
το φαράγγι Χα είδα να γελάει 
πονηρά το μάτι να μου κλείνει 

Έσβησαν με χρόνια οι παιδεμοί
στην περιστροφή της γής της κοίλης
Σύλλογος προσφύγων στο Τζαμί
όνομα Λυκίου ποιμήν: Στρογγύλης 

*Ο Μυθικός Σαρπηδών που εποίκισε τη Λυκία ερχόμενος από την 
Κρήτη, πολέμησε στον Τρωικό Πόλεμο. Έτσι οι Λύκιοι και οι Κρήτες 
έχουν προ-αιώνιους δεσμούς και οι 50 οικογένειες Μακρηνών 
προσφύγων στην Ιεράπετρα, κατά περίεργο τρόπο,γύρισαν στα....πάτρια.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής στο Νέο Λιβίσι)

ΝΕΟ ΛΙΒΙΣΙ

Στοές Μαυροσουβάλας Ορωπού
Άρχιπποι άνευ θαύματος στις Χώνες 
«Μάνα Ελλάδα πως να γείρω; Πού;»
κάρβουνο βυζαίναν οι λεχώνες

Τάμα στη Ζωοδόχου εντός Πηγή
Μάκρη να γενεί η Μαυροσουβάλα
που να δέσεις πρόσφυγα στη γή;
Πάνω στην πληγή άλας σου βάλαν

Ήρθε απαλλοτρίωση γαιών
πήραν της Μονής τα περιβόλια
άτυχοι σε ετούτο τον αιών
προίκα μόνο νόστος δάκρυ βόλια
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Μα τη μυρωδιά πατρώας γης
του Ορωπού το φως δε λέει να σβήσει
Νέα πατρίδα τι όνομα να βγείς;
Είπαν ας την πούν «Νέο Λιβίσι»!
 
*Στις 20 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων του Νέου 
Λιβισίου Ορωπού.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Φώς νερό τηλέφωνο γυαλό
πάρτε γη εις ωραίαν Ξυλοκέριζαν
πρόσφυγες με ζάλη στο μυαλό
με Αρβανίτες ντόπιους για έτη έριζαν

Μάχη Μαραθώνα απ’ την αρχή
Αρβανίτες με όπλα σε μιαν άκρη
παλιάς Μάκρης πόνος δεν αρκεί
νέος εγεννήθη εν Νέα Μάκρη
 
Άγιου Κωσταντίνου αποθηκών
και Άγιας Παρασκευής μετόχι
βγήκαν τα μαχαίρια εκ των θηκών
πρόσφυγων και ντόπιων μοίρα το ‘χει

Σκίστηκαν τα χέρια απ το υνί
να γενούν οι πέτρες περιβόλια
κι ήρθε αυγή καθάρια πρωινή
ψώνια στο μπακάλικο του Κόλλια
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Νέα Μάκρη γη προσφυγική
Μακρηνών Λιβισιανών Οσία
Δω και κεί ειρωνία τραγική 
να μας δέρνει η ελονοσία

Τσακιργιάννης Πάνου και Τζιζής
με την ευλογία του Καλαφάτη
αίτιοι αν σήμερα επιζείς
Λύκιε Μαλώνη Αντιφάτη

Άξια Νέας Μάκρης προσφυγιά
πάψε εν δάκρυ μάγουλα να πλένεις
κι αν σου κόψαν ρίζα με σουγιά
σου ‘φτιαξε καφέ ο Χατζηελένης 

Νέα Μάκρη γη μαρτυρική
που αποστραγγίστης εκ Ροκφέλλη
τι κι αν μας μισήσαν μερικοί
η κακία κανέναν δεν ωφέλει

*Στις 100 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων της Νέας 
Μάκρης.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ

Στη Μονή μπροστά του Σαγματά
ποίμνιο Θεού ήρθε δίχως μοίρα
απ’ της Μικρασίας το σαματά
θρήνος του απέμεινε κι αρμύρα

Λύκιων αρχαίων το σκαρί
φέρων ναυαγούς Τουρκίας υφάλου
στο παιδί λέει μύθους να χαρεί
δάσκαλος εκ Μάκρης Γαρυφάλλου

Κάποια αρχαία νήματα κινούν
πρόσφυγος τα πόδια Ιωνίου
πλάι στην εκκλησιά που προσκυνούν
ο Ναός του Γλαύκου Αμφιδονίου

Κάηκε απ’ το θόλο ως τα σκαλιά
η Άη Παρασκευή μα το εικονάκι 
της αγίας δεν κάηκε σταλιά!
Θαύμα από Θεού στο Πλατανάκι
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Τα κορίτσια πιάσανε δουλειά
μήτηρ εργασίας πάσα ανάγκη
έργο Παντελίδη - Χατζηλιά
το Ταπητουργείο στο Πλατανάκι

Μες το Πλατανάκι των Θηβών
πρόκοψες σπορά Μέγα Αλεξάνδρου
Τύχη; Φίλο δάσκαλο ακριβόν
σ’ έκανα Δημήτρη μου Αλεξάνδρου

*Στις 50 οικογένειες Μακρηνο-Λιβισιανών προσφύγων στο Πλατανάκι 
Θήβας και στον πατριώτη κι αδερφό Δημήτρη Αλεξάνδρου με πολλή 
αγάπη.
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Γιώργος Μιχελάκος

ΑΝ ΔΕΝ....

Αν δεν φτάνει η ρίζα σου στη Μάκρη
από τον παππού ή τη γιαγιά,
δεν μπορείς να ξέρεις για το δάκρυ
και τον πόνο που ‘χει η προσφυγιά.

Αν δεν έχεις πάει στο Λιβίσι
ίχνη των προγόνων σου να βρεις
δεν μπορεί η ψυχή σου να εννοήσει
τι ‘ναι ξενητειά και τι Πατρίς.

Μέχρι το Λιβίσι και τη Μάκρη
έφτασα προκυνητής να δω,
του αρχαίου δρόμου μου την άκρη,
που ‘φτασε ως την Ιερά οδό.

*Στις 100 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων του Αιγάλεω.
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Γιώργος Μιχελάκος

ΕΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑ

Το είκοσι δύο με ανά πλοίο Γαλλικό
στην μακρυνή πήγαν να ζήσουν Μασσαλία
άλλαξαν όνομα το κάναν ξενικό
μάθανε γράμματα στα ξένα τα σχολεία.
Αίμα δεν έμεινε σταλιά Ελληνικό
μόνο στο βλέμμα μια πικρή μελαγχολία.

Όμως κι αυτή έσβησε πια με τον καιρό
σαν των προσφύγων των παππούδων τους το δάκρυ
Θαρρείς πως ήπιανε το αμίλητο νερό
λέξη δεν λένε για Λυκία και για Μάκρη.
Σε ένα λιμάνι βγάλαν ρίζες βρωμερό
κι έμεινε η μνήμη τους θαμμένη σε μιαν άκρη.

Κι αν τους ρωτήσεις που κρατάνε να σου πουν
θα σ’ απαντήσουνε πως είναι Μαρσεγέζοι
κι αν τους θυμίσεις ποιοί στ’ αλήθεια είναι σιωπούν.
Με των προγόνων τα οστά κανείς δεν παίζει.
Κι αν τις καινούργιες τους πατρίδες αγαπούν
ακόμη τρώνε στης γιαγιάς τους το τραπέζι.

* Στις 50 οικογένειες Μακρηνο-Λιβισιανών προσφύγων της Μασσαλίας 
(χωριά Martigues & Port De Bouc). Γιατί η ρίζα αδύνατο φυγείν.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Αδελαΐδα)

ΛΙΒΙΣΙ – ΑΔΕΛΑΪΔΑ

Λιβίσι-Καστελόριζο
Περαία-Αδελαϊδα
της μοίρας το κακόριζο 
σφαγή και νόστο είδα

Ασπρίσαν οι κροτάφοι μου
μια ζωή στην Αυστραλία
των πρόγονων οι τάφοι μου
Τουρκιάς γίνανε λεία

Μια μέρα πήρα απόφαση
να πάω στη Λυκία
διακοπές η πρόφαση
στην 3η ηλικία

Σαν σήκωσα τα βλέφαρα 
και είδα το Λιβίσι
χρέος παλιό μου ρέφαρα
η μνήμη να μη σβήσει
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Πάρε είπα γιέ χώμα άλικο
σ’ αυτό το ξεροβούνι 
να στείλω στο μπακάλικο
του θειού σου στη Μελβούρνη

Λιβίσι-Καστελόριζο
Περαία-Αδελαϊδα
Γιαγιάς το σπανακόριζο
σαν τρώω σε κλαίω πατρίδα
 
* Στις 150 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων της 
Αυστραλίας
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Τάσος Κακλαμάνης

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΟΦΩΣ

Δίπλα στην Ακρόπολη οι σκηνές
Πείνα, κρύο, λάσπη, φτώχεια, ζόφος
πρόσφυγες, απόκληροι, κοινές
στο Συνοικισμό Αεριόφως

Πρόσφυγες προς ντόπια αποφορά
από Σμύρνη, Πόντο και Λιβίσι
μια φυλή με αιώνων προσφορά
στο Θησείο κόντεψε να σβήσει

Γάμος Πειραιώς Αγία Τριάς
βάφτιση στον Άγιο Αθανάσιο
σε κακιάς Ελλάδας μητριάς
κόρφο, σβήνει εκ τύφου το κοράσιο

Παίζουν βράδυ σαντουρο-βιολιά
σ’ άθλιο καφενέ στο Γκαζοχώρι
με ρακή ρεβύθια και ελιά
σ’ είδα να χορεύεις το Μποχώρη

Δέησε κι εδόθη εν τέλει γή
έγινε η οδός Μάκρης στο Αιγάλεω
πάντα μετά σκότους βγαίνει η αυγή
μα αυτό άλλου στίχου είναι κεφάλαιο

* Στις 100 οικογένειες Μακρηνο - Λιβισιανών προσφύγων του Αιγάλεω.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Αντώνιος Αγαπητός γεννηθείς 1910 στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας)

ΝΕΕΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ

Παλιές μου Νέες Κυδωνίες
που είπαν Αιγάλεω μετά
απ’ όσες είδα κοινωνίες
σ’ εσάς η σκέψη μου πετά.

Ήρθε ο παππούς από τη Μάκρη
μετά από την Καταστροφή
έριξε πίσω μαύρο δάκρυ
και έκανε νέα πια στροφή.

Καημένη Μάκρη και Λιβίσι
κι αν πάει καιρός πια, γεγονός
κανένας δεν μπορεί να σβήσει
πως είμαι πρόσφυγα εγγονός.

Κι άμα με κόψουν απ’ τη ρίζα
βρεθώ σε χώρα μακρινή
μ’ ένα Σμυρνέϊκο στη μπρίζα
πάλι η καρδιά μου θα θρηνεί.

* Στον παππού μου Αντώνη Αγαπητό, πρόσφυγα από Μάκρη - Λιβίσι 
Μικράς Ασίας.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Στο προσφυγικό της Μαρμαρά στο Αιγάλεω, μαζί με τον παππού 
μου)

ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ, ΑΝΤΩΝΗ

Τώρα η Μάκρη ξεμακραίνει 
και παιδάκι κλαίς στην πλώρη
κλαίει κι ο γλάρος σ’ ένα κρένι 
που κοπήκανε οι λώροι.

Πίσω σου φωτιά μαχαίρι 
μπρος το μαύρο κύμα απλώνει
ένα βόλο έχεις στο χέρι 
και κοντό το παντελόνι.

Στην Ιτέα απ’ το Λιβίσι 
και στο Γκάζι απ’ την Ιτέα 
μα ήσουνα παιδί ντερβίσι 
με καρδιά εκτιμητέα.
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Λούστρος και παραδουλάκι 
λιανεμπόριο υφασμάτων
μπήκε το νερό στ’ αυλάκι 
σβήσαν μνήμες φαντασμάτων.

Δέντρου θέριεψες τη ρίζα 
καρποφόρησαν κι οι γόνοι
μα είδε τα μαλλιά τα γκρίζα 
πήρε ο Χάρος να ζυγώνει.

Χτες σου ξέφυγε ένα δάκρυ 
σαν σε λύγισε στ’ αλώνι 
κι είδες το παιδί στη Μάκρη 
με κοντό το παντελόνι.

Η αυλή μυρίζει δυόσμο 
σε τυλίγει άσπρο σεντόνι 
τι δε θα ‘δινα στον κόσμο 
να με δεις παππού μου Αντώνη.

*Αφιερωμένο στη μνήμη του παππού μου Αντώνη Αγαπητού, που ήρθε 
από Μάκρη - Λιβίσι Μικρασίας.
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Γιώργος Μιχελάκος

(Τάσος Κακλαμάνης, Κολοκοτρώνη & Μαρμαρά κάποτε....)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ

Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
το πατρικό μου στο σταυροδρόμι.
Τι ναι οι ανθρώποι; μνήμες και δρόμοι
Χίλια φαρμάκια και μια χαρά.

Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
ήρθε ο παππούς μου απ το Λεβίσι
καινούργιες λέξεις να συλλαβίσει
να μεγαλώσει τρία μωρά.

Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
η μάνα νύφη στ’ άσπρα ντυμένη
και γύρω γύρω δικοί και ξένοι
κι άστραφταν όλοι από χαρά.

Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
είδα τον ήλιο είδα το φως μου.
και παραδίπλα ο αδελφός μου
πως γίναμε άντρες από μωρά;
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Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
τρέχα ο πατέρας μου ‘παν πεθαίνει
κλαίγαν οι φίλοι κλαίγαν κι οι ξένοι
και οι καμπάνες λυπητερά.

Κολοκοτρώνη και Μαρμαρά
το πατρικό μου βρίσκεται ακόμη.
Τι είναι οι ανθρώποι; Μνήμες και δρόμοι
χίλια φαρμάκια και μια χαρά.



Μέρος Α’ «Λυκιακά Ποιητικά»

114

Τάσος Κακλαμάνης

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑ

Στο Αιγάλεω σε οικόπεδα προσφύγων
παράγκες χτίσαν όλοι προσηκείς
μα αυτός απ’ όλα βρήκε πιο επείγον
τη ρίζα να φυτέψει μιας συκής

Τον ρώτησα γιατί το ‘χε διαλέξει
ποτέ δε μου απάντησε ο παππούς
μπορεί και να σκιαζόταν κάποια λέξη
η να ‘χε η σιωπή του άλλους σκοπούς

Ο ίσκιος της, αρρώστεια κι υγρασία
του είπαν και σε λάκκωμα βαθύ
μια μέρα τη συκιά έκανε θυσία
πριν σκύψει μπρός στου χάρου το σπαθί

Σαράντα χρόνων πήγα σε ηλικία
κι εξήγηση μου έστειλε κραυγή
προσκύνημα σαν πήγα στη Λυκία
και βγήκα στο Λιβίσι μιαν αυγή
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Σκεπάζαν το Λιβίσι συκεώνες
παιδί θα έτρεχε αγρίμι της πλαγιάς
πατρίδα ήταν και σπίτι του για αιώνες
μα διώχτηκε γιατί ήτανε ραγιάς

Δεν χώρεσαν σε λέξεις οι αναμνήσεις
δεν είχε ο καημός περιγραφή
«Να θες,να πας, να δεις και να θρηνήσεις»
μου έπεψε και βγήκε αυτή η γραφή

Συκιές ήταν γεμάτο το Λιβίσι
γι’ αυτό και στου Αιγάλεω τη μεριά
συκιά φύτεψε, η μνήμη του μη σβήσει
να λέει στην ξενητειά «Καλημεριά!» 

Μου λένε πια δεν έχει σημασία
κι αυτός κι η Μικρασία έχουν χαθεί
μα εγώ συκιά θα φέρω απ’ την Ασία
στου Αιγάλεω την αυλή να φυτευθεί

*Η οικογενειακή μας ιστορία.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΟΙ ΒΕΡΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

Πρόσφυγες ήρθανε γυμνοί το εικοσιδυό
η προγιαγιά και πέντε τέκνα απ’ το Λιβίσι
άφησαν σπίτια περιουσίες ρημαδυό
να πάρουν γρόσι οι Τούρκοι δεν είχαν αφήσει

Μέσα σε ένα βάζο δίπατο με ελιές
είχανε κρύψει κάτι λίρες μες το λάδι
κι άμα απ’ το σόι αρρεβωνιάζαν κοπελιές
λιώναν μια λίρα, βέρρες άλλαζαν το βράδυ

Θυμάμαι ακόμα η μακαρίτισα η γιαγιά
που μου ‘χε δώσει τις δυό βέρρες, πρώτο εγγόνι
να ‘χω για θύμηση προγόνων κι ευλογιά
κι ένιωσα στήθος και καρδιά μου να μαγκώνει

Βέρρες παλιές απ’ των προγόνων το χωριό
με αλυσίδα στο λαιμό φοράω δεμένη
ν’ αξιωθώ γαμπρό μια αυγή να δω το γιό
και να του πω «Πάρτες, και να ‘στε ευτυχισμένοι» 

*Τις βέρες αυτές μου τις παρέδωσε η γιαγιά, καθώς ήμουν το πρώτο 
εγγόνι και τις κρατάω σαν ιερό φυλαχτό.
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Τάσος Κακλαμάνης

TO ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΥΚΑΡΗ

Προσφυγικό Αιγάλεω κι όλοι οι Μακρηνοί 
σύχναζαν μες το καφενείο του Αλυκάρη 
άλλος τη Μάκρη το Λιβίσι να θρηνεί
κι άλλος πιωμένος να το παίζει παλικάρι 

Έβαζε πλάκες ο παλιός Ταρσαναλής 
για να χορέψει μες τη ζάλη το Μποχώρη
και βερεσέ άφηνε, παλιά ήταν παραλής
προτού να γίνει το νησί του τουρκοχώρι

Καμία φορά άναβε τα αίματα η ρακή 
κι οι πατριώτες μέσα πιάνονταν στα χέρια 
μα γρήγορα άφηναν τα μισή παρακεί
πρόσφυγες όντες, στην καρδιά κοινά μαχαίρια 

Μάκρης οδός παλιό Αιγάλεω προσφυγιάς 
έκλεισε χρόνια πια το στέκι του Αλυκάρη 
μου σκίζει η θύμηση το στήθος σαν σουγιάς
του γέρου που ήταν νιός παλιά και παλικάρι 

*Καφενείο του Παύλου Αλυκάρη, οδός Μάκρης στο Αιγάλεω, παλιό 
στέκι Μακρηνο-Λιβισιανών και Ταρσαναλήδων.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

Το Νίκανδρο το γέρο παλαιστή 
που η Μάκρη έλεγε απρόσιτο και είρωνα
τον βρήκα να ‘χει με άλλους αλεστεί 
σε πρόσφυγα παράγκα μες το Βύρωνα.

Δυό χρόνια Αμελέ ήταν Ταμπουρού 
ατίθασος και πως να κάτσει φρόνιμα
και άλλα τόσα μπάρκο και μπουρού 
του τσάκισαν το σώμα και το φρόνημα.

Για ήρωα τον είχαν μυθικό 
νικούσε μ’ ένα δάχτυλο όταν πάλευε
μα είχε χάσει πια όλο το ηθικό
κι ο νους παραλογίζονταν και σάλευε.

Του ζήτησα να μάθω τις λαβές 
που ρίχνουν τον αντίπαλο στο πάτωμα 
και τότε μου ‘πε πέντε συλλαβές 
που μόνο από σοφά ακούγονται άτομα.

Αν πέσω στη ζωή σε πανικό 
να σκέφτομαι μονάχα την Ιθάκη μου.
Πατώ στη ρίζα κι άμα δε νικώ 
λογίζω σε ζωή παραμυθάκι μου.
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Τάσος Κ. και Γιώργος Μ. (Κοινοπραξία.)

ΑΤΤΑΛΕΙΑ

Σκουριασμένα στον μπουφέ σου τα κουτάλια,
στο παζάρι της Εφέσου ή στην Αττάλεια
τα ‘χες πάρει;
Στην ντουλάπα την παλιά σχισμένη χλαίνη,
που τις νύχτες αγκαλιά παίρνει η Ελένη,
κλαίει τον Πάρη.

Την παλιά φωτογραφία στο μαγκάλι
πήρε η θράκα στη ζεστή της την αγκάλη
χτες το βράδυ.
Στο γραμμόφωνο αμανέ σου λέει η Ρόζα,
μια ζωή τον θάνατό σου έκανες πρόζα
για τον Άδη.

Τώρα οι μνήμες σου ψηφίδες και ρετάλια
κι ο μπουφές με τα σερβίτσια απ’ την Αττάλεια
σε στοιχειώνει.
Ένα ούτι σου ‘φερε άξαφνα το δάκρυ,
είναι κρύα αυτή η βραδιά, στη Νέα Μάκρη
πέφτει χιόνι.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ Η ΦΩΝΗ

Του Γιώργου Κάβουρα ακούω τη φωνή 
να βγαίνει μέσα από ένα δίσκο γραμμοφώνου
κι είναι σαν αίμα που κυλάει απ’ το χωνί 
ομολογώντας τους ενόχους κάποιου φόνου

Λένε το ηχόχρωμα ενός τραγουδιστή
μνήμες προγόνων του για αιώνες κουβαλάει 
κόντρα σε χρόνο σπάστη μνήμης σαδιστή
ενώνει θύμισες παλιές με ηχώ καλάϊ

Του Γιώργου Κάβουρα ακούω το λυγμό
και βλέπω πρόσφυγες φωτιές καράβια αβύσσους
ξανά ανασταίνεται ο Ρωμιός απ’ τον πνιγμό
που καταδίκασε η λύσσα αιώνιου μίσους

Λένε αν ακούσεις τους παλιούς να τραγουδούν
και σκύψεις πάνω στου γραμμόφωνου τη σπείρα
τότε τα μάτια σου μπορούν να ξαναδούν
της πληγωμένης τους φυλής τη μαύρη μοίρα
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Του Γιώργου Κάβουρα ακούω το λυγμό
και κλαίω μαζί του τη χαμένη Ιωνία
του Βασιλιά ζητά η γοργόνα γυρισμό
κι ο Παλαιολόγος στρίβει ευθύς απ’ τη γωνία

*Αφιερωμένο στο μεγάλο Γιώργο Κάβουρα,καταγωγής από βιολιστή 
Λιβισιανό πατέρα, γεννηθέντα Καστελλόριζο, ανδρωθέντα Πειραιά, 
φονευθέντα εις Χαϊδάρι από άπιστη σύζυγο παρουσία του Ιταλού 
εραστή επί Κατοχής. Η σύζυγος Ειρήνη φονεύθη από τον Ιταλό στην 
Αυστραλία. Το πεπρωμένο......
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΣ ΝΙΝΟΥ

Παλαιών Πατρών Γερμανού οδός 
κι η Νίνου φούστα γόβα 
η γειτονιά επί ποδός 
κάνει ο Τσιτσάνης πρόβα

Απ’ την Αττάλεια προσφυγιά
τη Μάκρη το Λιβίσι
κουρδίζει ο Βλάχος τα κλειδιά
τον πόνο να της σβήσει

Γείτονες φίλοι καρδιακοί 
μες την αυλή της χάμου
Συννεφιασμένη Κυριακή
μοιάζεις με την καρδιά μου

Παλαιών Πατρών Γερμανού οδός 
στο Αιγάλεω της Νίνου
τραγούδια δίνει η αοιδός
στο λαό αντί κινίνου 
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Η νοσταλγία με καλεί 
ίσως κι επήρεια οίνου 
βλέπω Τσιτσάνη στο σκαλί
πρόβα μαζί με Νίνου 

Αιγαλεάρα αναφωνώ
ποτέ δε σ’ απαρνιέμαι
Γεννήθηκα για να πονώ
και για να τυραννιέμαι 

*Στη μεγάλη Αρμένισα τραγουδίστρια που έζησε τα 10 τελευταία χρόνια 
της στο Αιγάλεω στην ίδια γειτονιά με τους Μακρηνούς πρόσφυγες. 
Πέθανε 35 χρονών το 1957 αφήνοντας πίσω της ένα θρύλο και 
αθάνατα τραγούδια.





Επιστροφή στα Πάτρια
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Τάσος Κακλαμάνης

ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ

Το χωριό είχαν ξεχάσει προ αιώνων
και το είχε θεωρήσει προστυχιά.
Ούτε βήματα ανθρώπων ούτε όνων
μόνο αράχνες, φίδια, λάμιες και στοιχειά.

Χίλιους χρόνους πήρε μήτρα να γεννήσει 
το παιδί που θα εκπληρώσει το γραφτό.
Στους απόγονους τη μνήμη να ξυπνήσει 
κι επιτέλους να ρωτάνε πια γι αυτό.

Στην πλατεία είχαν στήσει πανηγύρι 
κι όπως πήρε ο χορός να ξεκινεί
είπε κλαίγοντας η μάνα του Αργύρη
«την καμπάνα ακούτε, κρούει χωρίς σκοινί!»

Το κεφάλι τους στο χώμα είχαν γύρει
ξανακάναν την αρχαία λειτουργιά
κι όλοι πίστεψαν τα λόγια του Αργύρη
που έλεγε έχουνε ψυχή και τα χωριά.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΛΙΒΙΣΙΑΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

Πάρε ένα πλοίο ή πτήση εσωτερική
βγές και περπάτα την Παλιά Πόλη της Ρόδου
και από κεί μπές μες στο δελφίνι τράβα εκεί
που δέσαν πρόγονοι ζωή μα πήγε αρόδου

Βγές στο Κορδόνι Μάκρης στην παλιά αγορά
τη Λεωφόρο Τουραπή πάρε τουφέκι
κι αν δείς του Αμύντα τάφο πάρε ανηφοριά
δεξιά, θα δείς μια σαρκοφάγο ο δρόμος έχει

Πάρ’ το ντογρού κι ανέβα φίδι τα βουνά
και στην κορφή ψάξε να βρείς παλιό Πυρνάρι
εκεί κοντά ειν’ η εκκλησιά του Άη Λιά
δεν θα τα χάσεις, η καρδιά θα σου κορνάρει

Παρ’ τον κατήφορο προς Κάμπο Λιβισιού
πέρνα το τούρκικο χωριό Αγά Κονάκια
θα ‘χεις τον Κάμπο ίσα, αν πάς εκ δεξιού
ως που θα δείς τα Τρία Καβάκ, τα Πλατανάκια

Φτάσε στο τέρμα, κι απέ πάρτο δεξιά
στ’ αριστερά σου έχεις τώρα το Λιβίσι
μα πρίν να μπείς κοίτα καλά κάπου λοξά
στέκει πια άνυδρη του Τουραπή η βρύση
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Μπές στης Καμάρας το πετρόσκαλο στρατί
στα αριστερά σου στο ντερέ εκκλησιά υπάρχει 
και δεξιά ναός φαιός, κράτα γιατί
φτάνεις στο Στούμπο,στο Ναό του Ταξιάρχη

Καν’ το σταυρό σου, να η πλατεία του χωριού
πέρνα απ την τρύπα μην κοιτάζεις σαν το χάνο 
μπές στο ναό πέσε ικέτης συγχωριού
γιατί οι παλιές ψυχές σε βλέπουν από πάνω

Κοίτα πιο πάνω δες του Κάστρου το λοφί
εκεί είχαν χτίσει για τ’ αγόρια το σχολείο
μην ψάχνεις σήραγγα, έχει πιά καταστραφεί
και να βρεθεί από τύχη πια το αποκλείω 

Τράβα προς δύση κατηφόρισε αρκετά
στην Παναγιά την Κάτω βγές, πήδα τον τοίχο
σ’ ένα κελί στο πλάι φυλάσσονται τα οστά
τα ιερά Λιβισιανών πολλών δυστύχων 

Στον Κάμπο πλάτεμα του Χατζή Αυγερινού
και το αρχαίο πηγάδι σκούζει σε προσμένει
πλάι ναού ερείπια καλοκαιρινού
ειν’ του Σωτήρος με τη σκέπη ρημαγμένη

Τράβα στο λόφο Λιβισιού στα δεξιά
Πουν’ της Αγίας Παρασκευής το ωραίο ξωκλήσι
από κει πάνω όλο τον Κάμπο βλέπεις πια
κι έχεις στα πόδια πιάτο κάτω το Λιβίσι
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Έχεις νεφρό; Βλέπεις στη μύτη του βουνού
τ’ άλλο ξωκλήσι το ναό Χριστού Σωτήρα;
Αν πας εκεί η θέα σου ζάλισε το νού
το Βάι, τα Αλίκυντα το Σύμβολο πια τήρα 

Στη στέγη Ανέβα του Σωτήρα, έλα μπορείς
να του Άη Νικόλα και Καρατζοάν οι Νήσοι
το τι γυρεύεις πιά εκεί δεν απορείς
έχει η ψυχή η Λιβισιανη σου εντός ξυπνήσει

Βγάλε φωνή να φτάσει στα έγκατα της γής
«Ξύπνα παππού! Είμαι ο εγγονός σου από τα ξένα!»
σ’ όλα τα μέρη του πλανήτη και να βγείς
το ίδιο ρίγος δεν θα νιώσεις σε κανένα

Δεν είναι η γή τα σπίτια τα άνθη και βουνά 
δεν είναι ούτε οικογένειάς σου η μνήμη
είναι η κομμένη ρίζα που σαν πάς περνά
απ’ το άγιο χώμα πάλι ως ρεύμα μες την κνήμη

Χρήμα και δόξα δε φτουρά νομίζω, ή
σαν πας στο μνήμα λες θα πάρεις και το βιός σου; 
Το μέλλον σου είναι η παρελθούσα σου ζωή
Είσαι γονιός; Χρέος να πας έχεις το γιο σου !

Καν’ το προσκύνημα στη Μάκρη απ την Ελλάς
κι άμα πας μια θα ξαναπάς, δε θα σου φτάνει
όσο γερνάς θα το ζητάς, μην το γελάς
άκου κι εμέ που ‘μαι παθώς, τον Κακλαμάνη 
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Τάσος Κακλαμάνης

(Ιστορική φώτο από το 1952 όταν οι Μακρολιβισιανοί γυρνούν στη 
Μάκρη πρώτη φορά από το 1922 κι ανταμώνουν με τους Τούρκους 
πρώην γείτονές τους)

ΤΟΥΡΚΑΔΕΛΦΟΙ

Χρόνια γείτονες παππούδες-πατεράδες,
πλάι στα Πάταρα που άλλους λέν Δελφούς
μα είπε ο Μάντης, οι μισοί θα κλαίν στις ράδες
και εχθρούς θα νιώθουν τους Τουρκαδελφούς.

Με τη θύμηση να μη μπορεί να σβήσει
και τη ρίζα απ’ το χώμα να ‘χει βγεί
πίσω άφησαν τα σπίτια στο Λιβίσι
και χωθήκαν στα καράβια μιαν αυγή.

Χρόνια γύρισαν μετά πια εν ειρήνη
κι ανταμώσανε στον ίσκιο των Ιτιών
το νερό στου Τουραπή ήπιαν την κρήνη
κι οι αδελφοί κλειδιά τους δώσαν των σπιτιών.
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Λείπαν πόρτες, παραθύρια και σανίδια
και στα πρόσωπα ρυτίδες είχαν βγεί
μα οι καρδιές και τα χαμόγελα ήσαν ίδια
και χορέψανε μαζί ως την αυγή.

Κλαίγαν που έλυσε του νόστου το βαπόρι
βουρκωμένους είδαν τους Τουρκαδελφούς
κι αν τους χώρισαν του πόλεμου οι εμπόροι 
σμίξαν πάλι, το ‘πε ο Μάντης στους Δελφούς.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ

Λένε στα Πάτρια κάθε χρόνο όταν περνώ 
λεφτά στους Τούρκους και αθώωση χαρίζω
όμως σπονδές ψυχές προγόνων μου κερνώ
και πλάτη εγώ στη Μικρασία δεν γυρίζω

Λένε οι ειδήσεις είναι καταλυτικές
σκέψου τι παίζεται στο Αιγαίο και τον Έβρο 
μα δεν ορίζουν την καρδιά οι πολιτικές
οι άγραφοι νόμοι θέλαν πάντα αιδώ και νεύρο 

Λένε στα Πάτρια με Τούρκους σαν μιλώ
σβήνω ευθύνες τους κερνώ νερό κι αλάτι
μα από νερό είν’ όλοι ανθρώποι και πηλό
κι εγώ στη Μικρασία δε γυρνώ την πλάτη

Λένε το σύνορο αν απέναντι διαβώ
τρίζουν στο μνήμα τους Οδύσσειες κι Ηλιάδες
μα εγώ το δρόμο αρχαίων προγόνων μου τραβώ
χρόνους ενώνοντας ξοπίσω τρεις χιλιάδες



Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος

133

Λέν’ της Φυλής τους γενοκτόνους συγχωρώ
στην πάτρια γή κακώς ζητώ να πάω ταξείδι 
λες τα σανδάλια Χριστού Ίωνα φορώ
και στο σταυρό μου με κερνούν χολή και ξύδι

Λένε ανθρώπους και Θεούς περιφρονώ 
και ιστορίας τα παιχνίδια τα σικέ της
Νιώθω ως Πρίαμος κοντά εκατώ χρονώ
στον Αχιλλέα μπροστά όταν έπεφτε ικέτης

Λένε να βάλω απ’ την καρδιά μπροστά το νου
της προδοσίας μου δυσδιάκριτο το νήμα 
ποιός δικαστής δικάζει τάμα του εγγονού
να προσκυνήσει του παππού του το άδειο μνήμα;

Λένε είμαι άθεος κι εθνομηδενιστής
ενός συστήματος η ακούσια δεκανίκα
μα λέω βάστα εγώ καρδιά μην κλονιστείς
η Μικρασία είναι Σταυρός κι Εν Τούτω Νίκα.

*Αφιερωμένο με απεριόριστη αγάπη στους δικούς φίλους μου 
Μικρασιάτες που με πίκραναν πολύ, ζητώντας μου να ακυρώσω ένα 
ταξείδι στα πάτρια εν όψει δύσκολων τότε πολιτικών εξελίξεων με τη 
γείτονα χώρα.......... 
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Γιώργος Μιχελάκος

ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ ΚΑΙ ΦΕΤΙΓΙΕ

Αιγάλεω, Ινσταμπούλ και Φετιγιέ
πήρες ξανά της Βαγγελίας γιε
το δρόμο που σου ώρισεν η μοίρα.
Να βρεις ξανά ερείπια ναών
κι ίχνη σβησμένα αρχαίων Δαναών
και την χρυσή του Απόλλωνα τη λύρα.

Το δρόμο αυτό δεν ξέρει άλλος κανείς
μονάχα εσύ που ουρανό κινείς
και Γη, μήπως και βρεις ξανά το νήμα,
που ενώνει με το χθες της τη φυλή
γιατί ιστορία γράφουν οι τρελοί
που πάνε κόντρα στων καιρών το κύμα.

Φέρε μαζί σου χώμα ιερό
και βάλτο σε μια γλάστρα με νερό
το δέντρο να θεριέψει της ελπίδας.
Εφιάλτες θα γεννιούνται ένα σωρό
αλλά της ιστορίας τον χορό
τον σέρνει πάντα κάποιος Λεωνίδας.
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Γιώργος Μιχελάκος

(Θέατρο Αρχαίας Τελμησσού, μετέπειτα Μάκρης) 

ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ

Απ’ την Αρχαία Τελμησσό στη Νέα Μάκρη
έμεινε το όνειρο μισό, μισό το δάκρυ
κι ένας εχθρός που συνεχίζω να μισώ
κι ας ξέρω ότι είναι το άλλο μου μισό.

Μάνα τη λέγαμε, μα εκείνη ήταν Μήδεια,
τις νύχτες κλαίγαμε κι από τα κεραμίδια
έμπαινε μέσα ο αέρας κι η βροχή,
πλούσιοι πλαγιάσαμε, ξυπνήσαμε φτωχοί.

Στέκομαι ώρες και κοιτώ απ’ την προβλήτα,
μήπως και δω στον συρφετό που άφησε η ήττα
την καμινάδα από το σπίτι του παππού.
γι’ αυτό μιλούσε δακρυσμένος πού και πού.

Ετούτη η θάλασσα χωρίζει, δεν ενώνει,
θεοί υποχθόνιοι την ορίζουν και δαιμόνοι.
γι’ αυτό το μίσος δεν μπορεί να γιατρευτεί,
έστω κι αν είμαστε αδέλφια εμείς κι αυτοί.
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Γιώργος Μιχελάκος

(Λιβίσι)

ΤΟ ΛΕΒΙΣΙΑΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Το Μονοπάτι το Λεβισιανό
πήρα και βρέθηκα στον ουρανό
ψηλά, στο εκκλησάκι του Άη Λια
κι ο αέρας μου φυσούσε τα μαλλιά.

Κι άφησα τη ζωή μου από ψηλά
σαν λιθαράκι να κατρακυλά
μέσα στους δρόμους τους ερημικούς
που μοναχά λαλιές πουλιών ακούς.

Γύρισε πίσω, είπαν, ο Ραγιάς
και ψάχνει του παππού και της γιαγιάς
το σπίτι με τα μάτια του να δει
στη μνήμη τους να κάνει εκεί σπονδή.

Σπίτια ερείπια, φάντασμα χωριό
μα αντέχει σαν ανίκητο θεριό
σε πείσμα των καιρών που ‘χουν διαβεί
λησμονημένοι, γκρίζοι και βουβοί.
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Όλες τις πόρτες βρήκα ανοιχτές,
μπήκα παντού, ταξίδεψα στο χτες
κι είδα και τον παππού και την γιαγιά
παιδάκια, πριν τα πάρει η προσφυγιά.

Οι πεθαμένοι με τους ζωντανούς
παρέα άρχισαν. Δεν το βάζει ο νους.
Να τραγουδάνε εκείνους τους σκοπούς
που μου ‘λεγε και μένα ο παππούς.

Τίποτε δεν πεθαίνει, εάν δε το θες,
το σήμερα υπάρχει μες στο χθες.
Χάνεται από του Χάρου το σπαθί
μόνο ό,τι από τη μνήμη θα χαθεί.

Κι αφού το νήμα βρέθηκε ξανά,
θα ξαναγίνει γάμος, όπως στην Κανά.
Γάμος στου Ταξιάρχη τον ναό
με ιερείς, με αγγέλους και λαό.

Θα στρώσουν δάφνες κάτω στα σκαλιά.
Το ίδιο που γινόταν και παλιά.
Έθιμο του Απόλλωνα Ιερό
που άντεξε κι αντέχει στον καιρό.

Το μονοπάτι το Λεβισιανό
πήρα κι ανέβηκα στον ουρανό
και βρήκα τον παππού και τη γιαγιά
χαρούμενους δίπλα στην Παναγιά.
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Γιώργος Μιχελάκος

(Το Λιβίσι στο φεγγαρόφωτο)

ΜΑΚΡΗΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Φεγγάρι Μακρηνό,
μη στέκεις μακρινό,
κατέβα κι έλα φέξε το Λεβίσι,
που ντύθηκε ξανά
τα καλοκαιρινά
και στάθηκε να με προϋπαντήσει.

Φεγγάρι Μακρηνό,
από το αντικρινό
νησί σε έβλεπα πάντα λυπημένο.
Με δάκρυα ασημιά,
να ραίνεις γιασεμιά
στον άδειο τόπο τον ερειπωμένο.



Τάσος Κακλαμάνης - Γιώργος Μιχελάκος

139

Φεγγάρι Μακρηνό,
απόψε που θρηνώ
κι εγώ για μια πατρίδα μου χαμένη.
Έλα κι εσύ κοντά
να αρχίσει να βροντά
και να πνιγεί στο κλάμα η Οικουμένη.

Φεγγάρι Μακρηνό
μη στέκεις μακρινό,
κατέβα κι έλα φέξε το Λεβίσι.
Η άνοιξη αργεί,
μα θα ‘ρθει μιαν αυγή.
Θα ‘ρθει όσο ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει.
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Γιώργος Μιχελάκος

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ 

Είδα ένα φάντασμα χωριό 
να πολεμάει σαν θεριό 
το χρόνο και τη μοίρα. 
Βρήκα κι ένα Άγιο φυλακτό 
εικόνα του Δεκαοκτώ 
κι έσκυψα και την πήρα.

Ο Θρύλος λέει πως ξανά δεν κατοικήθηκε 
κι ας είχε σπίτια αρχοντικά ένα σωρό 
γιατί ο Έλληνας που έφυγε κι ηττήθηκε 
γύρισε φάντασμα θανάτου τιμωρό.

Απ’ τον παππού και την γιαγιά 
άκουγα για την Παναγιά 
μέσα στον Ταξιάρχη. 
Κι ήρθα μονάχος μου να δω 
της σωτηρίας την οδό
που κάπου εδώ υπάρχει.

Πάντα τους θρύλους με ευλάβεια και κατάνυξη 
και τις αλήθειες τους που κρύβουνε να ακούς. 
Πάλι θα κτίσουμε τα σπίτια μας μιαν Άνοιξη 
και θα γιορτάσουμε με φίλους καρδιακούς.
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Τάσος Κακλαμάνης

(Φώτο 1880, ο κόλπος της Μάκρης)

ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗ ΛΥΚΙΑ

Το ταξίδι στη Λυκία
σ’ έβγαλε απ’ τη νάρκωση
κι όλα φαίνονταν οικεία,
σαν σε μετενσάρκωση.

Μια στριγκλιά ηλεκτροφώνου 
βγήκε απ’ τα γκρεμίσματα,
είν’ το ρέκβιεμ του φόνου
κι οι γενιές νομίσματα.

Κλαίνε στη φωτογραφία
πατρικά χαλάσματα
και σε άλλη γεωγραφία
στοιχειωμένα πλάσματα.
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Άσπρο βότσαλο έχεις σφίξει
εκκλησιάς ενθύμιο,
πάτριο αίμα είχε ρουφήξει
από Τσέτη δήμιο.

Το ταξίδι στη Λυκία
μπήκε μες στη σάρκα σου,
σ’ άλλη γη, σ’ όποια ηλικία
θα γυρνάει τη βάρκα σου.

* Στην πρώτη φορά όλων όσων γυρίζουν στα προγονικά πάτρια.
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Τάσος Κακλαμάνης
 

(Λιβίσι)

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

Τα μάτια του χαιδεύαν το Λιβίσι
σαν τόπο που είχε αφήσει από καιρό
τη μνήμη ο χρόνος δε την είχε σβήσει
το δάκρυ του έρρεε γάργαρο νερό

Κι αν πρώτη του φορά εκεί πατούσε
το είχε ζωντανό μες την καρδιά
στα λόγια του παππού σαν τον ρωτούσε
ποιά ρίζα έχει η φαμίλια μια βραδυά

Το αίμα των προγόνων μην ξεχάσεις
στο μνήμα τους να πάς είναι γραφτό
κι αν στη ζωή σου κάποτε το χάσεις
μη νοιάζεσαι θα σ’ έβρει πάλι αυτό 
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Οι άγιοι τόποι εντός μας πέφτουν φύλλα
τα παίρνει ο αέρας λέξεις κι αντηχούν
τα λόγια του παππού εντός σου φύλα
και φύσσα στα παιδιά σου που θα ‘ρθούν

Δε βρίσκονται στο χάρτη οι Άγιοι Τόποι
μα στην καρδιά του πρόσφυγα εντός
στοιχειώνουν και σε παίρνουν στο κατόπι
γιατί είναι ο πιό παλιός σου εαυτός
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Γιώργος Μιχελάκος

ΑΠΟ ΣΟΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ

Από σοφίτες και πατάρια σκοτεινά
πάντα το αόρατο το νήμα ξεκινά
που δεν το έκοψε του χρόνου το σπαθί
και με πηγαίνει σε εποχές που ‘χουν χαθεί

Μες στις αράχνες ψάχνω χρόνια να το βρώ
να με οδηγήσει στο χαμένο θησαυρό
που ‘ναι πανάκριβα γεμάτος τιμαλφή
της Ιωνίας, που ‘χα μάνα κι αδελφή.

Παλιά βιβλία και χειρόγραφα παλιά
και καρτ ποστάλ από την Κόκκινη Μηλιά
φωτογραφίες από γλέντια και γιορτές
που τραγουδούσανε Θεοί και ποιητές

Κι αυτή η παράξενη κι αλλόκοτη οσμή
που φέρναν μόνο οι παλιοί κατακλυσμοί
μπαίνει στο αίμα μου, το σώμα μου μεθά
να μην πονάνε τα καρφιά του Γολγοθά.
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Πιάνω στα χέρια τα κειμήλια τα ιερά
ενώ τριγύρω μου αγγέλοι με φτερά
ψάλλουνε ύμνους στο Θεό δοξαστικούς
όμως εσύ είσαι κουφός και δεν ακούς.

Μόνον στ’ ανήλιαγα πατάρια αν ανεβείς
που τρωγλοδύτες χρόνια ψάχνουν ασεβείς
θα νιώσεις ρίγη Μεγαλο-Παρασκευής
κι από το σήμερα στο χθες σου θα διαβείς.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΛΙΡΕΣ ΘΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

Λένε πως όλες οι αυλές του Λιβισιού 
είναι γεμάτες με χρυσές θαμμένες λίρες
δεν ξέρω αν είναι μύθος, λόγια του κρασιού 
στάσου πατριώτη, σοβαρά πολύ το πήρες

«Δίπλα στο σπίτι έχει μια παλιά συκιά
Έχει ένα θάμνο ξεραμμένο κοντοστούπη
Σκότωσ’ τη φτώχεια την πικρή τη φθισικιά
σκάψε στη ρίζα και χρυσό θα βγάλεις κιούπι»

ίσως τις θάψαν οι παππούδες μας εκεί
τις μέρες του ξεριζωμού κι ύστερα φύγαν
οι Τούρκοι κόσμημα και λίρα τουρκική
να βγεί απ’ τη χώρα στο λιμάνι δεν αφήναν

«Ψηλά στο τζάκι έχει ένα τούβλο με σταυρό 
τράβα το, ξύσε τους αρμούς με μια μαχαίρα...»
μου ‘πε ο παππούς κρυμμένες λίρες του θα βρώ
αν στο Λιβίσι πάω ταξείδι κάποια μέρα
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ίσως τις έχουν χρόνια οι Τούρκοι πλέον βρεί
κάποιοι λεν πήγαν στα κρυφά, πλούσιοι γυρίσαν
κι άλλους τους πρόλαβαν Σαράφηδες Οβριοί
και την κακή τους τύχη ανάθεμα τη βρίσαν

Πήγα κι εγώ μα δεν τη βρήκα τη συκιά
ούτε το θάμνο το σταυρό και τα σημάδια
πέτρα όρθια ο χρόνος κει δεν έχει αφήσει πιά
μόνο ερείπια που στοιχειώνουνε τα βράδυα

Άνθρακες βρήκα αντί κρυμμένο θησαυρό
μα ήρθα πλούσιος απ’ το ταξείδι πίσω
την πάτρια ρίζα μου αξιώθηκα να βρώ
πρίν το κορμί στο μαύρο χώμα ν’ ακουμπήσω

Δεν είναι οι λίρες στο Λιβίσι ο θησαυρός
δεν είναι Ελ Ντοράντο ο τόπος μας ετούτος
προίκα τη μνήμη δίνει σαν γενείς γαμπρός
κι είναι αμύθητος ψυχής αυτός ο πλούτος 
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Γιώργος Μιχελάκος

ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΜΑΝΙ

Η ρίζα μου στη Μάνη
το Αιγάλεω λιμάνι
που της ζωής το πλοίο έφερε τους γονείς.
Κι ενώθηκαν οι ρίζες
τις εποχές τις γκρίζες,
τα χρόνια του αγώνα και της υπομονής.

Σαν δέντρο είναι ο άνθρωπος που όσο βαθειά έχει ρίζα
κρατιέται ορθός στα δύσκολα τα χρόνια και τα γκρίζα
κι εμένα η ρίζα μου βαθειά στο χώμα φτάνει
κι ενώνει το Αιγάλεω μέσα μου με τη Μάνη.

Και η δική σου ρίζα
εικόνα σε κορνίζα
που από το Λιβίσι το έρημο ξεκινά
κι απ’ τη Λευκάδα φτάνει
στο ίδιο το λιμάνι.
Αιγάλεω και φτώχεια και βάσανα κοινά.

Σαν δέντρο είναι ο άνθρωπος που όσο βαθειά έχει ρίζα
στέκεται ορθός στα δύσκολα τα χρόνια και τα γκρίζα
κι εσένα στο Αιγάλεω η ρίζα έχει βλαστήσει
κι έχει ενώσει μέσα σου Λευκάδα και Λιβίσι.
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Τάσος Κακλαμάνης

ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Κειμήλια προγόνων αγιασμένα 
χαθήκατε στη δίνη της φυγής 
κι αφήσατε την τύχη σας σε μένα 
που αδίκως σας γυρεύω επί της γης 

Σας έδωσε η Δέσποινα η δασκάλα 
σε Ιταλική ιεραποστολή 
προτού ανεβεί ατμόπλοιου τη σκάλα
μην πέσουνε στα χέρια του Βαλή 

Βοήθα Παναγία κι Άγιε Τσαλίκη 
στον Όσιο Δαυίδ να μπούνε εντός 
δεν τα ‘φαγαν Τουρκιάς οι γκρίζοι λύκοι
πως να χαθήκαν τάχα δια παντός 

Χρυσοί σταυροί επίχρυσα Ευαγγέλια 
σε Μάκρη Ρόδο Κω Κάτω Ιταλιά
θα ψάχνω ως του κόσμου τη συντέλεια
κι ώσπου άσπρα να μου γίνουν τα μαλλιά 
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Δεν ξέρω αν κάθε βίος είναι μοιραίος 
ούτε ποια δύναμη άνω μας ωθεί
μα ολόκληρη ζωή θα τα ‘χω χρέος 
και δεν θα πάψω αν δεν εκπληρωθεί 

Κειμήλια προγόνων αγιασμένα....

*Με την ελπίδα να βρεθούν και να τα προσκυνήσουμε μια μέρα...





Μέρος Β’
Παραμύθία Προσφυγιάς

(Δημήτρης Αλεξάνδρου)





Αφιερωμένο στην πρώτη εγγονή μου τη Νεφέλη-Μαρίνα, 

που οι προσφυγικές της ρίζες ξεκινούν 

από την Κερασούντα, τη Σεβάστεια, 

τη Μάκρη, το Λιβίσι 

και την Αλεξάνδρεια
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(Το Πλατανάκι Θήβας)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 1ο

«Ο ΓΕΡΟ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ»

(Ένα σύγχρονο Μακρολιβισιανό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς)

Λίγες δεκαετίες πριν ήμουν ένα μικρό πλατάνι. Δενδράκι ταπει-
νό αλλά πολύ περήφανο, γιατί από μένα πήρε τ’ όνομά του το και-
νούργιο χωριουδάκι που έστησαν κάποιοι νιόφερτοι στα μέρη μας, 
πρόσφυγες, λέει, απ’ τη Μικρά Ασία, Μακρολιβισιανοί.

Τόπαν Πλατανάκι, κι έτσι το λεν ακόμα, μολονότι από μικρό έγι-
να με τα χρόνια ένας κανονικός πλάτανος, γιγάντιος και δυνατός. 
Πέρασα μέρες ακμής και παρακμής, και νάμαι τώρα, λιγότερο ρω-
μαλέος, μα σοφός γερο-πλάτανος. Αντάμα πορευτήκαμε όλ’ αυτά τα 
χρόνια με τους ξεριζωμένους που αναζητούσαν νέες ρίζες, ενωμέ-
νες με τις παλιές που τις κουβαλούσαν μέσα τους με τη μορφή της 
νοσταλγίας και των αναμνήσεων.

Είμαι ακόμα τυχερός, γιατί πλάι μου έχω το αλώνι και τη βρύ-
ση του χωριού. Έτσι δε μούλειψε ποτέ η παρέα για αρκετά χρόνια. 
Πόσους και πόσους ξωμάχους, αλωνιστές, γυναίκες που έπλεναν τα 
ρούχα, παιδιά που ξεφάντωναν, ζευγαράκια που χτυποκαρδούσαν 
δεν φιλοξένησα κάτω από τον παχύ μου ίσκιο !!
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Με το πέρασμα των χρόνων όμως οι άνθρωποι λιγόσταψαν. Με-
τανάστευσαν γι’ άλλες πολιτείες, και γέρος πια άρχισα να νιώθω 
μοναξιά και να νοσταλγώ τους παλιούς καλούς καιρούς. Άλλωστε 
κι όσοι έμειναν, είχαν πια μηχανές για το θερισμό, οπότε δε χρειά-
ζονταν τ’ αλώνι και βρύσες σπιτικές με πλυσταριά ή πλυντήρια αντί 
της γειτονικής μου βρύσης.

Τί μπορώ, λοιπόν, να περιμένω από δω και πέρα; Μιας και τα 
νιάτα δε γυρίζουν πίσω, μόνο κάτι που θα με κάνει να ξανανιώσω 
και να δώσει νόημα στη ζωή μου. Κι αυτά που λένε πως «όταν κάτι 
το θέλεις πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για την πραγματο-
ποίησή του», εγώ τ’ ακούω βερεσέ. Σαν παρηγοριά στον άρρωστο 
μέχρι....

Κι όμως, ένα Κυριακάτικο πρωινό κάποιου Νοέμβρη όλα άλ-
λαξαν ξαφνικά. Δυο πουλάκια πέταξαν και κάθησαν στα πιο ψηλά 
κλαδιά μου κι άρχισαν να τραγουδούν και να κελαηδούν. Καλούσαν 
δε και όσα πουλιά ζούσαν εκεί γύρω μα κι αυτά που είχαν αποδημή-
σει. Έλεγαν ωραίες, γοητευτικές, χαρούμενες και λυπητερές μαζί, 
ιστορίες που ήταν παράξενες και κάπως ακαταλαβίστικες για μένα. 
Μιλούσαν για μια μεγάλη χώρα που την έλεγαν Λυκία, μα πιο πολύ 
για ένα Λιβίσι και μια Μάκρη. Τις πατρίδες των γονιών και των 
παππούδων τους, απ’ όσα κατάλαβα.

Αλλόκοτα πουλιά !!...Τιτίβιζαν χαρούμενα και την ίδια στιγμή 
έκλαιγαν. Σχεδίαζαν μάλιστα να συναντηθούν το ερχόμενο καλο-
καίρι με τ’ αδέλφια τους απ’ όλη την Ελλάδα, αντάμωμα το ονόμα-
σαν, στον ελαιώνα μιας μεγάλης πόλης. Με πείραξε λίγο, η αλήθεια. 
«Γιατί όχι σ’ έναν πλαταμώνα;», αναρωτήθηκα. Νόμιζα, βλέπετε, 
πως αυτού του είδους τα πουλιά, μόνο σε πλατάνια ανταμώνουν.

Το ένα ήταν αηδόνι, τόλεγαν Τάσο και ήταν πολύ αγαπητό. Γλυ-
κόλαλο, ευγενικό, μα και επίμονο, δραστήριο και ζωηρό. Σκέτο δια-
βολάκι. Γραντζούναγε μάλιστα με τα νυχάκια του κάποια συρματά-
κια, δεμένα σ’ ένα ξύλινο καβούκι με κοντάρι. Να δεις πώς το λέγα-
νε...μπουζούκι απ’ ό,τι θυμάμαι.
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Το άλλο καρδερίνα και τη φώναζαν Μαρία. Γλυκιά, τρυφε-
ρή, μα και επίμονη. Στοχαστική και πολύ δοτική. Απαλή σαν βαμ-
βάκι. Τάχωνε, πού και πού, στ’ αηδόνι, όταν νόμιζε πως έκανε 
φαλτσοκελαηδήματα.

Στο κάλεσμά τους, σαν γνώριμος από καιρό, πρώτος παρουσιά-
σθηκε ένας κότσυφας. Δημήτρης τους συστήθηκε. Μετά μια γαλιά-
ντρα, η Μαίρη .Κι ακολούθησαν πολλά ακόμα, όλων των ειδών. Ο 
Μιχάλης, η Άννα, ο Σάββας, η Δέσποινα, ο Πέτρος, η Τασούλα, ο 
Αλέξανδρος, η Ειρήνη, ο Ηλίας, η Ζωή, η Εύα, ο Αντώνης, η Βαγ-
γελιώ, η Κωνσταντινιά, η Νεφέλη.

Κατέβηκαν απ’ τα κλαδιά μου και όλα μαζί τα Μακρολιβισια-
νοπούλια συνέχισαν να τραγουδούν, σκαλίζοντας τώρα με τα νύχια 
τους το χώμα. Έψαχναν και ερευνούσαν με λαχτάρα και πάθος, όχι 
για φαγητό, όπως θα πίστευε ο καθένας αλλά για να βρουν, λέει, τις 
ρίζες τους. Πήγαν και σ’ ένα διπλανό μου, ωραίο και μεγάλο σπίτι, 
απ’ όπου ακούγονταν ψαλμοί. Για να προσκυνήσουν την Αγία Πα-
ρασκευή, απ’ ό,τι άκουσα. Και παραδίπλα σε μια μικρή συνοικία 
με μαρμάρινα σπιτάκια, χωμένα μέσα στη γη, για να συναντήσουν 
τους προγόνους τους, που είχαν πετάξει ψηλά στους ουρανούς. Μυ-
στήρια πράγματα !! Δεν πολυκαταλάβαινα αλλά μ’ αρέσαν όσα έλε-
γαν και έκαναν.

Πραγματικά τρελοπούλια, κολλημένα με το Λιβίσι και τη Μά-
κρη. Τόσο που σε λίγους μήνες, άκουσα πως λογαριάζουν να πετά-
ξουν κατά κει. Μπερδεύτηκα λίγο και θα σας γελάσω. Θα πετάξουν 
με τα δικά τους, με τα φτερά ενός μεγάλου σιδερένιου πουλιού ή με 
τα φτερά της φαντασίας τους;

Μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση. Ας πετάξουν όπως θέ-
λουν. Ούτε που με νοιάζει. Αυτό που εγώ λαχταράω πάνω απ’ όλα, 
είναι νάρχονται και να ξανάρχονται τα αγαπημένα μου, να σκαρφα-
λώνουν στα κλαδιά μου και να σκιάζονται κάτω από τις δικές μου 
μεγάλες «φτερούγες «. Έτσι με τη δικιά τους συντροφιά θα δώσω 
νόημα και ομορφιά στην υπόλοιπη ζωή μου....

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ο κότσυφας του παραμυθιού).
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(Μάκρη & Λιβίσι)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 2ο

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΛΥΚΙΑ & Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Η μάνα Λυκία ίσιαξε το μαντήλι της και έσπρωξε προς τα μέσα 
μια τούφα μαλλιά, που είχαν ξεφύγει και κάλυπταν για λίγο το ρι-
κνό, γηρασμένο της πρόσωπο. Έβγαλε από την τσέπη της ρόμπας 
της, το κεντημένο με το σήμα της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών 
«ΛΥΚΙΑ», μαντηλάκι της και σκούπισε τα δάκρυά της. Άνοιξε, στη 
στιγμή, μια μεγάλη αγκαλιά και έκλεισε μέσα της τα Μαυρολιβι-
σιανοπούλια που πέταξαν και ήλθαν για λίγες μέρες κοντά της. Κι 
εκείνα με λαχτάρα και συγκίνηση έσπευσαν να γευθούν, όσο μπο-
ρούσαν πιο πολλές, από τις ομορφιές της, ενώνοντας το χθες με το 
σήμερα. Την είσοδο στον κόλπο της πανέμορφης Μάκρης με τα νη-
σάκια της, το θέατρο, το μουσείο, τους λαξευτούς τάφους, τις γεύ-
σεις, τις οσμές, τα ακούσματα και τις ντοπολαλιές των σημερινών 
κατοίκων της Το περιδιάβασμα στο, θρυλικό πια, Λιβίσι και το σμί-
ξιμο με τις φωνές και τις σκιές. Την εκδρομή στα Πάταρα, στο Κάς, 
στις μαγευτικές παραλίες και στα νησιά της. Στο σώμα της αποτυ-
πωνόταν και στα κύτταρά της είχε καταγραφεί η αδιάλειπτη πα-
ρουσία ενός σπουδαίου πολιτισμού, από την 3η χιλιετία π.χ. έως το 



Μέρος Β’ «Παραμύθία Προσφυγιάς»

162

1922, με κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά του Ελληνισμού και των δια-
χρονικών συμβόλων του. Πόσες και πόσες ιστορίες, θρύλοι και μύ-
θοι, αρχαίοι θεοί και ήρωες. Άγιοι και μάρτυρες!.. Πόσοι και πόσοι 
λαοί και εθνότητες, κατακτητές,μεταναστεύσεις, αγώνες,θυσίες,κα-
ταστροφές και ποτάμια αίμα!..

Τα Μακρολιβισιανόπουλα την άκουγαν να διηγείται μαγεμένα. 
Μα ήθελαν να τους μιλήσει πιο πολύ για τη Μάκρη και το Λιβίσι. Η 
μάνα Λυκία αναστέναξε βαθιά, έλυσε και ξανάδεσε το μαντήλι της, 
τέντωσε λίγο τα πόδια της τραβώντας τη ρόμπα της προς τα κάτω 
και άρχισε να τους αφηγείται ένα ωραίο παραμύθι.

-Βούι, πουλάκια μου! Απ’ ούλα μου τα πιδιάν, αυτά τα δυο, με δώκα-
σιν τις πιο πολλές χαρές και πίκρες μαζίν. Καμάριν και μαράζιν, έργα 
μιάλαν και χαλασμόν. Αυτή η ξεμυαλισμένη, η εύμορφη κουκλίτσα 
μου η Μάκρη, τι καϋμός! Λίουν επιπόλαιην τσαχπίναν μα φιλόξενη 
και νοικοκυρούλα. Μάζηψεν στουν κόλπουν της και στα έμορφα νη-
σάκιαν της, κόσμουν και κουσμάκην. Εμπόρους, μαστόρους, τεχνίτες, 
γραμματιζούμενους, ανθρώπους απ’ ούλα τα φυράματα. Και τι πλού-
τια, τι σοδειές, τι μαστοριές! Στάρια,σουσάμιν,βούλα εν τα θυμάμαι.

Ιβώ καμάρωνα και φο(β)όμουν. «Πρόσεχε μαρή» της έλεα. Πουλ-
λά φρού-φρού κι αρώματα θωρώ. Άτσι’ κι με(γ)αλεία. Εν ηθέλουν ού-
λοι τούτινες το καλόν σου. Μη σι βγούν ξινά. Ήταν και λίουν κίτρινον 
και ασθενικόν από τα έλη του κουρίν μου. Πώς να αντέξει το δόλιο 
τόσα βάσανα, πίκρες, ταλαιπώριες. Τέτοια σφα(γ)ήν.

Τώρα εσείς βλέπιτι μιαν γυναίκαν ώριμην, τροφαντήν,πολυάσχο-
λην, ζουντανήν. Χωρίς την ψυ(χ)ήν της, την παιδικότητά της, αλλά να 
λέουμουν την αλήθειαν ακόμιν όμορφην και λαχταριστήν. Ταμντέλες 
περίτεχνες γύρω-γύρω στο φουστάνιν της οι ακτές της. Πανάκριβα 
πετράδια, κρεμασμένα στουν λαιμόν της τα νησάκια της.

Τέλια αντίθετος στην όψιν και στα φερσίματα, αυτούν του διαολά-
κιν, ο αδελφός της. Το σκληρουτράχηλουν, αγέρωχουν και μαζίν ευ-
αίσθητον και τρυφερόν Λϊβισάκι μου. Σκαρφαλουμένον στου βουνόν, 
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σκέτο πετροχώρι, εν αφήνιν κατακτητήν να του πατήσιν. «Βου, του 
διαβόλου του Λιβίσιν κι τα χόρτα του δακνούσιν» έλεάν του. Βού, η 
πικρή. Μ’ αυτόν έτρεμιν πιου πουλίν το φυλλοκάρδιν μου. Μ’ έφαεν 
το φαούδιν. Που κακόν χρόνον να μην είχε.

«Βάλεν λίου νηρόν στου καρσίν σου, τζιβαέρι μου» το λεα. «Θα 
φάς του κεφάλιν σου, όπως πάεις». «Εν θ’αντέξου, η άμοιρη, τουν 
καημόν».Έμεινιν μέχρι τέλους αδούλωτον και περήφανον. Του χου-
ριόν φάντασμα. Γκρέμια και χαλάσματα, με τις ψυχές και τις μνήμες 
ολουζώντανες ακόμα.

Εν βαστού να που άλλα πουλάκια μου. Μας επαίξασιν στα ζάρια 
οι μιάλοι με τα νιτερέσια τους. Μιαν χαράν τα πηαίνουμουν με τους 
Τούρκους. Με τις γειτόνους, τους ανθρώπους του λαού. Όπως είνιν 
και τώρα με τε σας.

Όμως ερχόταν σιγά-σιγά η ώρα του αποχωρισμού. Η μάνα Λυ-
κία τα φίλησε ένα-ένα και έστειλε φιλιά και στα άλλα, της Ελλάδας 
και όλου του κόσμου.

Κι εκείνα, συγκινημένα, πήραν μαζί τους εικόνες, όμορφες στιγ-
μές και αναμνήσεις, αλλά και λίγο χώμα, μια πετρούλα, ένα βελα-
νίδι, ένα ρόδι.

-Στου καλόν κι η Παναϊα μαζίν σας, γλυκά μου. Τι ωραίον να κάμετεν 
ανταμώματα, να σκαλίζετε τις ρίζες σας, να μαθαίνετε την ιστορίαν 
μου, να μεταδίδετε στα πιδιά και στα ‘γγόνια σας την αγάπην τους για 
μένα και τους προγόνους τους. Αχ πρε Τασουλάκι, Ευάκι και Μαριώ 
μου. Σεις που πρωτοσκαλίσατε τις στάχτες μου και κάματε την σπί-
θαν φωτιάν, που καίει την ψυχήν και το μυαλό και φλογίζει το βλέμ-
μα όλων σας.

Φχαριστού και σας Γιαννάκιν και Στελλάκιν για την βοήθειαν.

Ναι Ρηνιώ μου, κι αν όλα τα σάρωσε η θύελλα μένουν οι μνήμες.
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Και συ Καλλιοπίτσα μου με τα παραμύθια σου, Πλατωνάκι μου με 
τα Σατυρικά, Μι(χ)αλάκη μου με τα Λαογραφικά, Κυρίακο μου με το 
φυλαχτό του παππού. 

Είνιν κι άλλοι πολλοί. Βούλους τους αγαπώ.

Μα σχωράτε μου για τον ξεχωρισμόν. Την πιο μιάλην χαράν μ’ 
έδωκε το Σαββάκιν, με την ιστορίαν μου την παλιάν και την τωρινήν 
(Αρχαίαν και Σύγχρονον Λυκίαν), ως θυμίαμα ευγνωμοσύνης.

Θα κάμιτι λέειν και μιαν «παρρησίαν» -παρουσίασιν στην Εστία 
Ν. Σμύρνης. Με το καλό, πουλάκια μου. Πονώ για τα παλιά μα τώρα 
σας καμαρώνω.

 Και σένα, πρε Δημητρό μου, που έκαμις την αλήθειαν μου ωραίον 
παραμύθιν και του παραμύθιν μου αλήθεια.
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(Προσφυγικός Συνοικισμός Θήβας)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 3o

«Ο ΓΕΡΟ-ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΠΙΔΑ»

Ο γερο – Συνοικισμός της Θήβας ακούμπησε στο πέτρινο πεζού-
λι το φορτίο των 95 χρόνων, που κουβαλούσε στις κυρτές του πλά-
τες, πήρε μια βαθιά ανάσα και σκούπισε με την ανάστροφη της πα-
λάμης τον ιδρώτα τού προσώπου του. Ίσιασε την τραγιάσκα και το 
μουστάκι του, ξεχώρισε μ’ ένα φύσημα το τσιγαρόχαρτο και έστρι-
ψε τσιγάρο σέρτικο, από διαλεχτό καπνό δικής του παραγωγής. Το 
άναψε με το τσακμάκι του και σταυροπόδιασε. 

Στο ασθενικό και γερασμένο σώμα του, στα αδύναμα πόδια του, 
που τα ‘σερνε με δυσκολία, στα τρεμάμενα και ροζιασμένα χέρια 
του, στο σκαμμένο και ρικνό πρόσωπό του, έβλεπε κανείς καθαρά 
τα γκρεμισμένα του σπιτάκια, τα πεσμένα πορτοπαράθυρα, τις ετοι-
μόρροπες στέγες και τις χορταριασμένες αυλές. 

Μια βαθιά μελαγχολία τον κατέκλυσε. Τρόμαξε κι ο ίδιος, 
θωρώντας στον καθρέφτη του εαυτού του τα αλλοιωμένα του 
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χαρακτηριστικά. Μόνο τα μάτια του, εκείνα τα γεμάτα θλίψη και 
νοσταλγία αλλά σπινθηροβόλα και φλογερά μάτια, διατηρούσαν 
ακόμα κάτι από την τόλμη και το πάθος μιας δύσκολης αλλά γλυ-
κιάς νιότης. Τα ανασήκωσε λίγο, και ξαφνικά, άστραψε μπροστά 
τους, σαν σε όραμα το Βαρναλικό δίστιχο: «Τάχα η θέληση σου 
λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος. Αχ, που ‘σαι νιότη, που ‘δειχνες 
πως θα γινόσουν άλλος.» 

Ένα πικρό χαμόγελο άχνισε στο πρόσωπό του. Τίναξε λίγο το 
κεφάλι του και ξαναγύρισε στην πραγματικότητα. 

Στην ώρα πάνω πρόβαλε απ’ το χαμηλό πορτάκι ενός, όρθιου 
ακόμα, σπιτιού του ένα αγγελοκόριτσο, το δισεγγόνι του, η μικρή 
Ελπίδα. Κρατούσε σαν προσκύνημα στα χέρια της έναν δίσκο, μ’ 
ένα δαντελένιο σεμεδάκι στη μέση. Τον κοίταξε και περπατούσε 
αργά, σαν σε λιτανεία, για να μην φύγει το περιεχόμενό του, που 
ήταν ένας καϊμακλίδικος καφές, νερό και ένα λουκούμι. Βλέποντάς 
την, ένιωσε να ξαναγεννιέται και να μετενσαρκώνεται. Πήρε το δί-
σκο και τον ακούμπησε δίπλα του στο πεζούλι. Τη φίλησε τρυφε-
ρά στο μέτωπο, χάιδεψε τα μαλλιά της και την κράτησε στα γόνα-
τά του. 

Η Ελπίδα του ζήτησε να της διηγηθεί, πάλι και πάλι την ίδια 
ιστορία. Την ιστορία της ζωής του από τη γέννηση, τα παιδικά χρό-
νια, την ενηλικίωση ως τα γεράματά του. 

-Μπα σε καλό μου! Τι έχω πάθει σήμερα, αναρωτήθηκε, αίφνης, 
εκείνος. Πριν αρχίσει τη διήγησή του, ένα καινούριο όραμα εμφα-
νίσθηκε μπροστά στα μάτια του. Η ταραχή του δεν πέρασε απαρα-
τήρητη από τη μικρή. Μία αρχοντογυναίκα, με φανερά τα σημά-
δια ενός χαμένου μεγαλείου, πρόβαλε απ’ το στενό σοκάκι. Ήταν 
η μάνα του, η Μικρά Ασία, που βάδιζε ιεροτελεστικά, κρατώντας, 
όπως ο παπάς το ευαγγέλιο, ένα τετράδιο με χονδρό εξώφυλλο, που 
έγραφε:
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
δια Προσφυγικάς οικογενείας.

Διάβαζε ονόματα και τόπους, ενώ η φωνή της αντηχούσε σ’ όλες 
τις ρούγες, τα δρομάκια και τις αυλές του. Σμύρνη, Μελί, Αϊβα-
λί, Τσεσμέ, Αϊδίνιο, Μάλκατζι, Παπαζλί, Κινίκι, Μουρσαλί, Σεβδί-
κιοϊ, Βουντζάς, Καισάρεια, Σαμψούς, Βουρλά, Μάκρη, Αλάτσατα, 
Σαλιχλί, Άδανα, Φώκαια, Κόλντερε, Κιρκιντζές, Σώκια, Οδεμήσι-
ον, Πέργαμος, Ικόνιο, Νικομήδεια, Έφεσος, Ραιδεστός, Αδραμήτιο, 
Μαγνησία, Λιβίσι. 

Το νόημα του οράματος ήταν σαφές. Από ‘κει έπρεπε να ξεκινή-
σει τη διήγηση του. 

Απ’ αυτές τις πατρίδες, κι άλλες πολλές, ξεριζώθηκαν, κόρη 
μου, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, που ήλθαν και κατοίκησαν αυτά 
τα φτωχικά σπιτάκια μου. Έτσι γεννήθηκα πριν από 95 χρόνια εδώ 
στη Θήβα. Στην πόλη των μύθων και των θρύλων. Του Κάδμου, του 
Οιδίποδα και της Αντιγόνης. Του Παντελή Πουλιόπουλου και της 
Χαρούλας! 

Αυτήνοι, τζιβαέρι μου, πρώτα αναστήθηκαν και μετά σταυρώ-
θηκαν, ανάποδα απ’ τη σειρά του Θείου Δράματος. Όταν τον Μάιο 
του 1919, ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε ως ελευθερωτής στην 
προκυμαία της Σμύρνης, οι Μικρασιάτες τον υποδέχθηκαν με ση-
μαίες, αναμμένες λαμπάδες, αναστάσιμες ευχές και χαρμόσυνες κα-
μπάνες. Ήταν μια ανάσταση που την περίμεναν αιώνες. 

Για να έρθει η σταύρωση σε τρία μόλις χρόνια. Το μέτωπο κα-
τέρρευσε, η Σμύρνη πυρπολήθηκε, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο 
Μικρασιατικός Ελληνισμός, δια πυρός και σιδήρου, εγκατέλειψε με 
τη βία τις πατρογονικές εστίες. 

Εδώ στην αγκαλιά μου, όπως τώρα εσύ, βρήκαν αποκούμπι οι 
κατατρεγμένοι μιας προσχεδιασμένης μοίρας. Σ’ αυτόν τον ιερό και 
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προσκυνηματικό τόπο, Ελπιδούλα μου, πιόνια στη σκακιέρα των 
Μεγάλων Δυνάμεων, που τον έπαιξαν στα ζάρια.

Σ’ αυτές τις φτωχικές μου αυλές, οι απελπισμένοι οικοδόμησαν 
και στέγασαν τις ελπίδες τους για μια νέα ζωή. Απ’ αυτά τα στενά 
δρομάκια μου ξεκίνησαν για να χαράξουν νέους δρόμους, νέες πο-
ρείες. Σ’ αυτά τα ταπεινά σπιτάκια μου ο σπαραγμός, ο πόνος, ο 
καημός, η ανέχεια, η φτώχεια κι η δυστυχία μετουσιώθηκαν αργά, 
καρτερικά και βασανιστικά σε νοσταλγία και δημιουργική μνήμη, 
σε αγώνα όχι μόνο για επιβίωση αλλά και απογείωση. Εδώ κοντά 
μου βρήκαν γόνιμο έδαφος για να καρπίσουν, όχι μόνο ως θύμησες, 
αλλά και ως δυνάμεις δημιουργίας, παραδόσεις, ήθη, έθιμα, μνήμες 
και βιωμένες εμπειρίες χρόνων πολλών. 

Γέμισε η ατμόσφαιρα, πουλάκι μου, ποτίστηκαν και τα κύτταρα 
μου, από ιστορίες, διηγήσεις, μουσικές, μυρουδιές και γεύσεις από 
τις χαμένες αλλά αλησμόνητες πατρίδες. Μοσχοβόλησαν οι γειτο-
νιές από βασιλικό κι ασβέστη κι οι φεγγαρόλουστες νύχτες μ’ αγιό-
κλημα και γιασεμιά. Εδώ η ζωή και ο θάνατος. Το πρώτο κλάμα του 
νιογέννητου και ο θρήνος του πεθαμένου. 

Όλα χαραγμένα στις ρυτίδες μου, ζωγραφισμένα σ’ όλο μου το 
κορμί. Σημάδια του χρόνου ανεξίτηλα. Πνοές ζωής και πληγές μαζί. 

Περπατώντας και περιδιαβάζοντας αυτή την κιβωτό της μνήμης, 
ανακαλύπτεις πόσο είναι ακόμα όμορφα αυτά τα σωζόμενα και λίγο 
ως πολύ διατηρημένα προσφυγικά καταφύγιά μου. Μα και αυτά που 
είναι πληγωμένα μαζί με τη θλίψη αποπνέουν μία παλαιική ομορ-
φιά. Με πόση εγκαρτέρηση και λαχτάρα, απαντοχή και αξιοπρέπεια 
καρτερούν ή να ξαναγεννηθούν ή να πεθάνουν για πάντα. 

Βλέπεις τη μοναδική δομή τους και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική; 
Δεν αξίζουν το σεβασμό όλων των ανθρώπων; Δεν είναι αυτονόη-
το το δικαίωμα τους και υποχρέωση δική σας να τα διατηρήσετε για 
πάντα ζωντανά; Να διασώσετε τη μνήμη; 

Αχ, καρδούλα μου, «πάντες διατελούμεν αεί προσφεύγοντες», 
όπως έλεγαν οι Αρχαίοι μας πρόγονοι. Όλοι δηλαδή διαρκώς 
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βρισκόμαστε ή μπορεί να βρεθούμε στη θέση του πρόσφυγα. Από 
πάντα και στις μέρες μας η προσφυγιά δε γνωρίζει χώρο και χρόνο, 
χρώμα, καταγωγή, θρησκεία. Το μαρτυρά, άλλωστε, η ιστορία της 
ανθρωπότητας, μα και τα πάθια του λαού μας στους αιώνες. 

Στο μεταξύ η μικρή Ελπίδα είχε ήδη ξεγλιστρήσει απ’ την αγκα-
λιά του, χωρίς να προλάβει να την αποχαιρετήσει. Προς στιγμήν, 
αναρωτήθηκε, αν θα προλάβει να την ξαναδεί ποτέ. Παρηγορήθηκε 
με την ιδέα ότι «η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία». 

Τα μάτια του δεν τον κρατούσαν πια. Ήπιε μια τελευταία γουλιά 
καφέ, ρούφηξε μια τζούρα απ’ τ’ απομεινάρι του τσιγάρου του, έγει-
ρε στο πεζούλι και αποκοιμήθηκε. 
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(Το Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, κοντά στην 
Τραπεζούντα)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 4ο

«ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΰΡ»

Αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο πανοΰρ. Ήταν μια εμπειρία 
πρωτόγνωρη. Ένα «θαύμα», μια αποκάλυψη, ένα όραμα ζωντανό 
που εξαλισσόταν μπροστά στα μάτια μας. Που μάγευε το νου μας 
και έσκιζε τις καρδιές στα δυο σαν μαχαίρι κοφτερό, το οποίο χα-
ράζει μνήμης χαρακιές βαθιές. Χαρακιές που προκαλούν πόνο και 
γλύκα μαζί. Που ταυτόχρονα στάζουν μέλι και φαρμάκι.

Ο Πόντος μας ολοζώντανος και μεγαλοπρεπής, σαν Βυζαντινός 
Δικέφαλος Αετός να σκεπάζει όλο τον ουράνιο θόλο και κάτω από 
τις δυνατές και προστατευτικές φτερούγες του άπειρα αστέρια, μι-
κρά και μεγάλα, πλανούμενα και απλανή, να μας ρίχνουν δέσμες 
φωτός, ενώνοντάς μας μυστικά μαζί του. Είναι τα παιδιά του, οι 
κόρες και οι γιοί του. Είναι οι πόλεις και τα χωριά του, τα βουνά 
και οι κάμποι του, οι ακρογιαλιές και τα ποτάμια του, τα σπίτια, οι 
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εκκλησιές και τα μοναστήρια του, τα μνήματα και τα κόκκαλα των 
προγόνων. Δεσπόζει με το αυτοκρατορικό της μεγαλείο η Τραπε-
ζούντα. Φοράει πάνω της το πιο πολύτιμο στολίδι της, την Παναγία 
Σουμελά και έχει τον Χρύσανθο οδηγό της. Καμαρωτή και κοκέτα, 
μα πάντα αγνή η «Νύμφη του Ευξείνου «, η Σινώπη. Η κόρη του 
Ασωπού που την εγκατέστησε εκεί ο Δίας και εγγυήθηκε για την 
παρθενιά της. Πατρίδα του φιλόσοφου Διογένη. Να και η Αμισός, 
η γνωστή μας Σαμψούντα, απ’ τις πιο παλιές και αξιοσέβαστες κό-
ρες του. «Πόλη αξιολογότατη «κατά τον Στράβωνα, πώς να ξεχά-
σει ότι από εκεί ξεκίνησε η φρίκη της ολοκλήρωσης της γενοκτονί-
ας, όταν σ’ αυτήν αποβιβάσθηκε ο Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 1919. 
Πιο πέρα το Αλάτσαμ, ομορφοντυμένο με τα πανέμορφα αρχοντι-
κά του, που σώζονται για να θυμίζουν ως σήμερα μια σημαίνουσα 
ελληνική παρουσία. Αστεράκι λαμπρό και τα Κωτύωρα, στέλνει το 
φως της γνώσης με την Αστική Ψωμιάδειο Σχολή, την Καρυπίδειο 
Σχολή και το Πολυκάρπειο Παρθεναγωγείο. Αχ... αυτή η Κερασού-
ντα μας ! Λάμπει και μας τυφλώνει με την ομορφιά και την καλο-
σύνη της. Μοσχομυρίζει Ελλάδα. «Πόλις ελληνικοτάτη «κατά τον 
Ξενοφώντα, πρόσφερε απλόχερα την φιλοξενία της στους «μυρί-
ους» του. Πόσα και πόσα δεν πέρασε από την αιμοβόρα μανία του 
ΤοπάΛ Οσμάν. Καμαρώνει ο πατέρας της για την γλυκιά μας Νε-
οκαισάρεια. Πλούσια και ευλογημένη με την εύφορη κοιλάδα της, 
τον ποταμό Λύκο και τα πυκνά της δάση. Καμαρώνει και κείνη για 
τον άγιο Βασίλη και το έργο του. Κι από κοντά η Αμάσεια, πρώτη 
πρωτεύουσα του Βασιλείου του Πόντου, παρακαλώ !. Κι η Τοκάτη 
με τα περίτεχνα τοκατλίδικα τσεμπέρια της. Ασημοστόλιστη η Αρ-
γυρούπολις με τα κοιτάσματα αργύρου και παραδίπλα η Τρίπολις 
με το «χατζηλίκι» της. Μελωδικά χαιρετίσματα μας στέλνει η τρα-
γουδιάρα η Κρώμνη, «τη τραγωδί η μάνα». Να και η διανοούμενη 
Μερζιφούν, έδρα του κολεγίου Ανατόλια, μας ξεφυλλίζει με καμάρι 
το μηνιαίο «φιλολογικόν, επιστημονικόν και παιδαγωγικόν περιοδι-
κόν» ο ΠΟΝΤΟΣ. Και η ηρωική μας Πάφρα. Με τα μυρωδάτα της 
καπνά και το μαύρο χαβιάρι. Η ανταρτούπολη, η μαρτυρική, που 
βίωσε τη φρίκη από το μαχαίρι του αδίστακτου Τοπάλ Οσμάν. Και 
τέλος η Σάντα με τα χωριά της. Το Σούλι του Πόντου. Ορεινή, άγρια 
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και ανυπόταχτη, έδωσε μέχρι την τελευταία στιγμή έναν άνισο μα 
ηρωικό αγώνα αντίστασης. Και πόσα άλλα αστέρια το ίδιο λαμπε-
ρά κι ας μην ονοματίζονται. «Απάνου’ ς σα στεγάδα μου ένα γρασίν 
τζιλίδια.» (Ο ουρανός με τ’ άστρα).

Και να που ξάφνου σπάει η κατανυκτική σιωπή. Ήλθε η ώρα 
των λυράρηδων. Σαν άλλοι ομηρικοί αοιδοί ο Αμοιρόγλης, ο Κο-
φώγλης και Σαμάλογλης αφηγούνται, παίζοντας και τραγουδώντας, 
την ιστορία και το έπος του Πόντου. Από τον μύθο του Προμηθέα 
και την εξορία του στον Καύκασο από τον Δία, τον Φρίξο ως πρώτο 
έποικο και τις Αμαζόνες έως τους Αργοναύτες και τον Τρωικό πόλε-
μο. Κι από κει στον πρώτο επίσημο αποικισμό από τους Μιλησίους 
με την ίδρυση της Σινώπης το 770 π.Χ., έως την σταδιακή ίδρυση 
75 ακόμη πόλεων στα παράλια του Ευξείνου. Ακολουθούν ο Φίλιπ-
πος, ο Μ. Αλέξανδρος, οι Μιθριδάτες, η Ρωμαϊκή και η Βυζαντινή 
περίοδος μέχρι την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Τραγουδούν 
και αφηγούνται τα δεινά της δουλείας, τις σφαγές, τις εξορίες και 
την προσφυγιά των Ποντίων όπου γης, μα και το πείσμα, την εργα-
τικότητα, την δημιουργικότητα ενός λαού που είχε τη δύναμη, ως 
άλλος Φοίνιξ, να ξαναγεννιέται πάλι και πάλι από τις στάχτες του. 
Και τέλος τον πικρό ξεριζωμό. Ένα μακρόσυρτο θρηνητικό τραγού-
δι που το συνοδεύουν εκατομμύρια φωνές. Ώσπου ο θρήνος γίνεται 
κραυγή. 

Και τότε το πανοΰρ παίρνει φωτιά. Ενώνονται ουράνιες και γήι-
νες φωνές. Κι αρχίζουν οι χοροί με πρώτο τον Πυρρίχιο. Κι ακολου-
θούν το κοτσάκι, τα μαντήλια, τα μαχαίρια, ο ουτσάι, η πατούλα, 
τι διπάτ, η κιζέλα. Κι έρχεται από ψηλά επική και ουράνια η φωνή 
του Καζαντζίδη. Και γίνεται ο χορός, το φαγοπότι και το πιοτί μια 
ιεροτελεστία μνήμης. Μια λειτουργία χρέους, απόδοσης τιμής και 
αγώνα για δικαίωση..Ένα προσκύνημα στην ιερή γη του Πόντου, 
στη δόξα και στα πάθια των προγόνων. Ένας όρκος και μια υπόσχε-
ση να συνεχίσουμε να θυμόμαστε, να παλεύουμε και να ελπίζουμε.

Ο αετός μας μάζεψε τα φτερά του, έδωσε μια δυνατή ώθηση και 
με μια κραυγή ικανοποίησης πέταξε προς το μέλλον.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ.....

ΧΡΕΟΣ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙ ΟΦΕΙΛΗ

Βυθισμένοι στους αιώνες
ριζωμένοι στη Λυκία
σας εδίκασεν μοιραία
η κακούργα Ιστορία. 

Τζογαδόροι με κολάρα
σε Ανατολής παζάρια
σας επαίξασιν χυδαία
στο μπαρμπούτι και στα ζάρια

Την όμορφη αρχόντισσα
στης θάλασσας την άκρη
νυφούλα περιζήτητη
τη λουλουδένια Μάκρη

Το ξακουστό κλεφτόπουλο
σ’ Ανατολή και Δύση
σκαρφαλωμένο στο βουνό
το τρυφερό Λιβίσι
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Τα χάσατε απ’ τα μάτια σας
εσείς και τα παιδιά σας
μα τα κρατήσατε σφιχτά
στο νου και στην καρδιά σας. 

Και ζήσατε με φυλαχτό
τον πόθο,την ελπίδα
να επιστρέψετε ξανά
στη λατρευτή πατρίδα. 

Χρέος δικό μας κι οφειλή
όρκος μας και καθήκον
για σας αυτό να πράξουμε
σ’ αυτόν εδώ τον οίκον.

Αχ...Λιβισάκι μας γλυκό
ποτέ δεν σε ξεχνούμε
Μάκρη μας γλυκοφίλητη
με την πνοή σας ζούμε

Λιβισιανοί και Μακρινοί
αδέλφια, πατριώτες
στο στόχο αυτό ας γένωμεν
όλοι μας στρατιώτες.

*Στη μνήμη των γονιών μου Αλέξανδρου Αλεξάνδρου και Παναγιώτας 
Στρογγύλη από τη Μάκρη και το Λιβίσι. Το ποίημα διαβάστηκε στα 
εγκαίνια του Σπιτιού της Λυκίας (εγκαίνια γραφείων Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ 
2017) - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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ΜΙΚΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΣΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ:

Ο Τάσος Κακλαμάνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κα-
τάγεται από τη Μάκρη και το Λιβίσι Μικράς Ασίας και την Καρυά 
Λευκάδας. Μεγάλωσε στο Αιγάλεω, σπούδασε Χημικός Μηχανι-
κός στο ΕΜΠ και έκτοτε βιοπορίζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος και 
μουσικός. Είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Ρε-
μπετοκαφενές», του κοινωνικού ωδείου Αιγάλεω και της Εταιρείας 
Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ». Παντρεμένος από το 2010, ζει με 
τη γυναίκα του Ευαγγελία και τους γιους του Φίλιππο και Βασίλη 
στον Βοτανικό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ:

Ο Γιώργος Μιχελάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, καταγω-
γή και από τους δυο γονείς από τη Μάνη. Μεγάλωσε στο Αιγάλεω, 
σπούδασε στη Νομική Αθηνών, ασκεί τη δικηγορία και γράφει στί-
χους από έφηβος. Παντρεμένος, ζει στο Αιγάλεω με τη γυναίκα του 
Καλλιόπη και έχει μια κόρη τη Λαμπρινή, που φιλοτέχνησε τα σκί-
τσα του βιβλίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γεννήθηκε το 1954 στο Πλατανάκι 
Θηβών από γονείς πρόσφυγες Μακρολιβισιανούς. Σπούδασε φι-
λολογία και εργάσθηκε ως εκπαιδευτικός σε δημόσια σχολεία. Με 
έντονη συμμετοχή στα κοινά, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του κα-
θηγητικού συνδικαλισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινω-
νικών κινημάτων και του πολιτισμού, με έμφαση στο βιβλίο. 

Είναι συνταξιούχος, πατέρας του Αλέξανδρου και παππούς της 
Νεφέλης.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στο Βασίλη Μουσαίο, επίτιμο μέλος της Ε.Ι.Ε ΛΥΚΙΑ και τελευ-
ταίο απόγονο του Μιχαήλ Μουσαίου, μεγάλου δασκάλου του Λι-
βισιού, για τη συνεχή του στήριξή του στον αγώνα διάσωσης της 
Μακρηνολιβισιανής μας μνήμης, για την ιδέα της έκδοσης, καθώς 
και για την αρχική επιμέλεια του κειμένου. (Την τελική έκανε ο Δη-
μήτρης Αλεξάνδρου)

Στις εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ και το Στέλιο Βασιλειάδη, για την αμέρι-
στη βοήθειά του στην παρούσα έκδοση

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ευγενή χορη-
γία και στήριξη των δράσεων της ΛΥΚΙΑ συνολικά από το 2021 
και μετά.

Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου «ΑΙΓΕ-
ΑΣ» για την εμπιστοσύνη και αρωγή του.

Στους ευεργέτες της ΛΥΚΙΑ από ιδρύσεώς της, για την ευγενή τους 
στήριξη:

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ: Γιάννης Νικ. Παπαπολίτης

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Βασίλης Π. Μουσαίος, Στέλιος Γεωρ. Βασιλειάδης, 
Ιωσήφ & Ελισάββετ Χαριτωνίδη, Βασίλειος Α. Αγαπητός, Ελευθέ-
ριος Σωτηρίου, Αλίκη Θεοδοσιάδη & Γεωργία Κατσιγιάννη-Θεοδο-
σιάδη, οικ Ι. Νικάνδρου, οικ. Αγαπητού-Αιγάλεω.
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