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ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΚΡΑΝΤΩΝΗ ΚΡHHΤΙΚΑΚΗΤΙΚΑΚΗ
ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΟΣ στην παροικία του Σύδνεϋ, ο
Αντώνης Κρητικάκης τόσο από την επαγγελµα-
τική δραστηριότητά του, την προσφορά του στον
αθλητισµό, όσο και από την πολύχρονη παρου-
σία του στις διοικήσεις του Πανκωακού Συλλόγου
Σύδνεϋ, έχοντας διατελέσει και πρόεδρος για
εννέα χρόνια. Εν τούτοις λίγοι είναι, όσοι µεχρι
στιγµής τουλάχιστον, γνωρίζουν το µεγάλο σε µέ-
γεθος και πολύ αξιόλογο ποιητικό του έργο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ ο κ. Κρητικάκης καταξιωµένος οικογε-
νειάρχης µε απογόνους που έχουν κι αυτοί δια-
πρέψει επαγγελµατικά και κοινωνικά, είχε και έχει
κρυφό µεράκι του την ποίηση η οποία τον απα-
σχολούσε και τον απασχολεί, σχεδόν καθηµερινά.
Παρά την συνεχή ενασχόλησή του µε τα οικογε-
νειακά, επαγγελµατικά και κοινωνικά του καθή-
κοντα . Αναφέροµαι µάλιστα σε ποίηση και όχι
στιχουργία, διότι µέσα στην πλειονότητα των εκα-
τοντάδων στιχουργηµάτων του Αντώνη βλέπει κα-
νείς έντονη την ποιητική του φλέβα που τον κάνει
να περιγράφει µε έµµετρο λόγο αλήθειες της
ζωής, ψυχικές καταστάσεις, ανθρώπινα πάθη, ελ-
πίδες, στενοχώριες, αισθησιακές αναζητήσεις,
νοσταλγίες, µέχρι και πολιτικές απογοητεύσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ γύρω στα διακόσια (200) ποιήµατα
του Αντώνη Κρητικάκη, συγκεντρώθηκαν και τυ-
πώθηκαν σε βιβλίο 220 σελίδων, µεταφρασµένα
και στα αγγλικά σε µια έγχρωµη και πολυτελή έκ-
δοση επιµεληµένη από την συνάδελφο Άννα Αρ-
σένη.
ΜΑΖΙ µε τα ποιήµατα στο εν λόγω βιβλίο που έχει
τον τίτλο "∆υό πατρίδες, δυό αγάπες" και, φυσικά,
περιλαµβάνει και ποιήµατα εµπνευσµένα από τον
ξενητεµό, την νοσταλγία και το συναίσθηµα των

διπλών ενδιαφερόντων που ζούµε, ως Έλληνες
από τη µιά κι ως Αυστραλοί από την άλλη, υπάρ-
χουν και φωτογραφίες, που απεικονίζουν την πο-
ρεία της ζωής του Αντώνη.

ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΥ χρόνια στην Κώ, την υπηρεσία
του στον στρατό, τον γάµο του, την δηµιουργία
της οικογένειας, των ραπτικών του επιχειρήσεων
την δηµιουργία του "ιστορικού" του καφενείου στο
Μάρρικβιλ, την δραστηριότητά του στον Παν-
Κωακό, στην ποδοσφαιρική οµάδα ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ,
αλλά και την παρουσία του στα κοινωνικά δρώ-
µενα της Ελληνικής Παροικίας του Σύδνεϋ.

ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ της ποιότητας των ποι-
ηµάτων του επιλέξαµε τους πα-
ρακάτω στίχους που κοντά στα
άλλα απεικονίζουν και καταστά-
σεις που ζεί σήµερα η Ελλάδα
µας και ο λαός της.

Γιατί πατρίδα
µε πονάς

Γιατί πατρίδα µε πονάς
κι όλη την ώρα µου ζητάς
θυσίες για να κάνω
µα πέσ΄µου τι µου έµεινε
γιατι αυτά που µούδινες
σιγά - σιγά τα χάνω

Με φέρνεις σε απόγνωση
και ζω µέσα στην κόλαση
στα µέτρα που µου βάζεις
µε µόνη µου παρηγοριά
κάθε φορά που µε πονάς
είναι αυτά που τάζεις
Μιλάς για το Μνηµόνιο
που θάναι για αιώνιο
στο σβέρκο του λαού µας

γιατι θα είναι σταθερά
µέρα και νύχτα, στην καρδιά
στη σκέψη και στο νού µας!

Πόσο ταπεινωθήκαµε
ρεζίλι πιά γενήκαµε
σε όλη την Ευρώπη
γιατί στην απατεωνιά
σ' όλο τιν κόσµο τον ντουνιά
είµαστε και οι πρώτοι!
Πέσµου εγώ, τι έφταιξα
που ότι ζητάς σου το ΄δωσα
µέσα από τη ψυχή µου
Τι άλλο τώρα µου ζητάς
σαν το σκουπίδι µε πατάς
-πάρε και τη ζωή µου!

Μ' ΑΥΤΑ ΤΑΛΟΓΙΑ ο κ. Κρητικάκης ζωγραφίζει τα
αισθήµατα που του προκαλεί ο δεσµός του µε την
Ελλάδα και τα "καµώµατα" των διαφόρων κυβερ-
νώντων της. Ίσως µια - δυό φρασούλες να µπο-
ρούσαν να διατυπωθούν και διαφορετικά. Αλλά
αυτό δεν έχει σηµασία. Η απορία είναι το "γιατί"
Πατρίδα µε πονάς; Γ. Τ

Κώος στρατιώτης, µετανάστης, πρόεδρος, οικογενειάρχης
καταστηµατάρχης, καφετζής, αλλά και κρυφός ΠΟΙΗΤΗΣ! ΑΝΩ ο Αντώνης Κριτικάκης µε την αγαπηµένη

σύζυγό του Τασία και ΚΑΤΩ µε τον Γιώργο τους
τη Ζωή τους και τους απογόνους τους

Πιστός οπαδός του Σύδνεϋ Ολύµπίκ ο Αντωνης Κρητικάκης
µε αγάπη για το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισµό

υπήρξε εκ των πρωτεργατών δηµιουργίας της ερασιτεχνικής
ποδοσφαιρικής οµάδας ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ στα τέλης της δεκαε-

τυίας του ‘60. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΥΝΑΜΑ
∆είχνουν και την πίστη του στο Θεό στίχοι του Αντώνη Κρη-
τικάκη που λένε: Θαυµάζω το έργο Σου Θεέ/ όλη αυτή την
Πλάση/ τον ήλιο και την θάλασσα/ τους κάµπους και τα

δάση/ Αυτή την τελειότητα ο κόσµος την θαυµάζει/ και µε το
στόµο ανοιχτό/ µένει σαν τα κοιτάζει
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