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  [...] Πήγακε 

πεξπαηεηνί ζην μελνδνρείν, 

αθήλνληαο κηζνγεκάηα ηα 

θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ. Από 

πάλσ καο βνύηδαλ 

πελεληαξηέο αεξνπιάλα, από 

ην θξνύξην αθνύνληαλ νη πξώηεο ξηπέο ησλ αληηαεξνπνξηθώλ. Σξππώζακε 

ακέζσο ζηα ππόγεηα ηνπ κεγάινπ μελνδνρείνπ, πνπ ήηαλ ήδε γεκάηα από 

ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ έκελαλ εθεί. 

 αλ πέξαζε ε πξώηε εληύπσζε, βγήθακε πάλσ θαη δώζακε έλα 

γύξν ζην μελνδνρείν. Οη πξώηεο ξνπθέηεο από ηα αεξνπιάλα έπεζαλ 

αθξηβώο ζηε βνξηλή ηαξάηζα ηνπ, ζπάδνληαο ηξία ηεξάζηηα ηδάκηα ηνπ 

ζαινληνύ θαη ηνπ κπαξ. αλ είδαλ όκσο πσο ε αληίζηαζε ήξζε από ην 

θξνύξην, ζηξάθεθαλ θαηά θεη θη όπσο θαηλόηαλ ην ζθπξνθνπνύζαλ άγξηα. 

Κνηηώληαο πξνο ηε ζάιαζζα, είδακε θαη ηνπξθηθά πνιεκηθά πινία. Σόζν 

θνληά καο!  

 
 

Ξενοδοτείο DOME 21.7.1974 

 Απγή. Μόιηο πνπ δηαθξίλσ θαη γξάθσ. Γύξσ πόιεκνο, πόιεκνο θαη 

θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηαη λα ηνλ ζηακαηήζεη. [...] 

 

1.9.1974 

 Χηεο ζπκήζεθα ηελ πεξηθνπή ηνπ Επαγγειίνπ «Θεζαπξίδεηε 

ζεζαπξόλ ελ ησ νπξαλώ, όπνπ νύηε ζεο νύηε ζθώιεμ αθαλίδεη, νπδέ 

θιέπηαη δηνξίζζνπζη, νπδέ θιέπηνπζη». Πόζν θαηάιαβα απηή ηελ 



πεξηθνπή! Ναη, ην δήηεκα είλαη λα κελ αθήζνπκε λα καο ιεειαηήζνπλ ηελ 

ςπρή καο. Να κελ αθήζνπκε ηνλ εζσηεξηθό καο θόζκν λα ζθιεξύλεη, ή λα 

αζθεκίζεη κε ηηο αδηθίεο πνπ καο θάλνπλ. Να κείλνπκε θαη ζηελ πξνζθπγηά 

καο αμηνπξεπείο, λα ’ρνπκε πάληα ηνπο αληδηνηειείο ζηόρνπο καο. Καη λα 

παιεύνπκε. Κη αλ καο αδίθεζαλ, λα κε γίλνπκε εκείο άδηθνη θη αλ καο 

ιεειάηεζαλ η’ αγαζά καο, λα κε ιεειαηήζνπκε θη εκείο ηελ ςπρή καο από 

ό,ηη θαιό θαη αγαζό έρεη. [...] 

 

 

30.12.1974 

 

 Πξνηειεπηαία κέξα ηνπ ρξόλνπ. πλήζσο απηό ηνλ θαηξό έθαλα 

απνινγηζκό ηεο ρξνληάο. Φέηνο ηη πξέπεη λα θάλσ άξαγε; Να κεηξήζσ ηνλ 

πόλν κνπ; Δελ κεηξηέηαη ν πόλνο απηνύ πνπ ηνπ ηα πήξαλ όια. Να θάλσ 

ζρέδηα γηα ην κέιινλ; Έθαλα ηόζα ζηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο. Πνιιά ηα 

είδα λα πξαγκαηνπνηνύληαη ύζηεξα από θόπνπο θαη κόρζνπο. Μειέηεο, 

ζθίηζα, πίλαθεο, λνηθνθπξηά ηνπ ζπηηηνύ, θεληήκαηα. Όια ρακέλα. Σν κόλν 

πνπ απνκέλεη είλαη ε ειπίδα ηνπ γπξηζκνύ ζηνλ ηόπν καο, ζηα 

ιεειαηεκέλα ζπηηηθά καο, γηα λ’ αξρίζνπκε από ηελ αξρή. Απηό δελ είλαη, 

βέβαηα, ζην ρέξη κνπ, όκσο λα δηαηεξήζσ ηελ ειπίδα, αο είλαη θαη 

ζηξαπαηζαξηζκέλε. 

Κάζνπκαη ζηε βαξηά ζθηά απηνύ ηνπ πόλνπ θαη ραηξεηώ ηνλ ρξόλν 

πνπ θεύγεη. Κάζνπκαη ζηε βαξηά ζθηά ηνπ θαη ραηξεηώ ηνλ θαηλνύξγην 

ρξόλν πνπ κε βξίζθεη ζηελ πξνζθπγηά. 

 

Καηά Μαηζαίον Εςαγγέιηο, θεθ. 6, 19-20: Με ζεζαςπίδεηε ζεζαςπούρ ζηε γε, 
όπος ο ζθόπορ θαη ε ζθοςπηά ηοςρ θαηαζηπέθοςν θαη όπος θιέθηερ θάνοςν 
δηαππήξεηρ θαη ηοςρ θιέβοςν. Ανηίζεηα, να ζεζαςπίδεηε γηα ηοςρ εαςηούρ ζαρ 
ζεζαςπούρ ζηον οςπανό, όπος ούηε ζθόπορ θαηαζηπέθεη ούηε ζθοςπηά θαη όπος 
θιέθηερ δεν θάνοςν δηαππήξεηρ ούηε θιέβοςν. 
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