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Σ το γαλανόλευκο ουρα-
νό και το γαλάζιο ατλάζι 
της θάλασσας των ∆ώ-
δεκα Ολύµπιων Θεών 

που κατοικούσαν στον Όλυµπο 

γεννήθηκε ο Έλληνας και η 

πνευµατική λάµψη του έφτασε 

στους Αντίποδες και σκορπά-

ει άπλετο φως της γνώσης και 

της µάθησης σ΄ ένα νησί που 

ζούσε σαράντα χιλιάδες χρόνια 

µια µελαψή φυλή ιθαγενών, 

που ως λέγετε, είχαν έρθει από 
πλησίον νησί, και αυτοονοµά-
σθηκαν Αµπορίζινις και ζού-
σαν φιλήσυχα, εκτός και αν 
µεθούσανε… Ο ∆ιόνυσος ήταν 
Θεός, µα όταν µεθούσε τρελαι-
νότανε… Γιατί όχι και οι θνη-
τοί όλων των φυλών και χρω-
µάτων; Εν πάση περιπτώσει οι 
Αµπορίτζινις, τρέφονταν µε ότι 
παρήγαγε φυσιολογικά η γη 
τους, άγρια φυτά, άγρια ζώα, 
πτηνά, δίποδα, φίδια που λέ-
γονται «λίζερτς», ιχθείς λιµνών 
και θαλάσσης, ένα είδος χοντρά 
λευκά σκουλήκια που ζουν σε 
κουφάλες ειδικών δέντρων που 
έχουµε δει σε ντοκιµαντέρ. 

Και πριν δεκαπέντε χρόνια είχα 
διαβάσει ένα βιβλίο µιας Αµε-
ρικανίδας που δεν θυµάµαι το 
ονοµατεπώνυµο της, τον τίτλο 
και χρονολογία έκδοσης του! 
Εκείνο που έµεινε ανεξίτηλα 
στην µνήµη µου, είναι που είχε 
έρθει στην Αυστραλία να γνω-
ριστεί µε τους Αυτόχθονες. Και 
έζησε κάποιο χρονικό διάστηµα 
µαζί τους. Και έγραφε τα εξής: 
«Τους πλησίασα φιλικά, ακο-
λουθούσα τις αρχές τους µε σέ-
βας, έτρωγα τα φαγητά τους να 
µην τους προσβάλω, ήταν ευά-
λωτοι άνθρωποι και αυστηροί 
στις παραδόσεις τους. Να τρία  
παραδείγµατα. Στη µοιχεία, την 
κλεψιά και την ψευδοµαρτυρία 
ίσχυε και για τα δυο φύλλα η 
περιφρόνηση της φυλής συµπε-
ριλαµβανοµένης και της οικο-
γένειας του παραβάτη… Και οι 
συγγενείς του δεν του µιλού-
σαν, ζούσε σε απόµερη καλύβα 
περιφρονηµένος, αρρώσταινε 
από βαριάς µορφής κατάθλιψη 
και µαρασµό ώσπου πέθαινε 
σαν σκυλί, και τον κηδεύανε 
χωρίς τις παραδοσιακές τιµές 
της φυλής τους, που τις τηρού-
σαν µόνο στους σώφρονες νε-
κρούς τους».

Ανάφερα δυο παραδείγµατα 
των ιθαγενών, ν΄ αποδείξω 
πως της σηµερινής εποχής  άν-
θρωποι καταπατούν ιερά και 
όσια, παραδόσεις ήθη, έθιµα 
και ιδανικά των ανεπτυγµένων 
τεχνολογικά, οικονοµικά πολι-
τισµικά, κοινωνικά Εθνών και 
δεν σέβονται τίποτα και κανέ-
ναν. Ή οι νόµοι είναι χαλαροί ή 
οι πολιτισµένοι ασεβείς, βάνδα-
λοι και «τροµοκράτες» ή χάθηκε 
το φιλότιµο!

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΑΜΑΖΟΝΑ
Και ως σήµερα στον 21ον αι-
ώνα η πλειοψηφία των ιθαγε-
νών της Αυστραλίας προτιµάει 
να ζει ελεύθερα στην ύπαιθρο. 
Ίσως ν΄ αντιλαµβάνονται τις 
συνέπειες που έχει η ζωή στις 
πόλεις. Εκτός λίγοι νέοι που 
µορφώθηκαν κι έχουν υψηλές 
θέσεις στο εργατικό δυναµικό 
της χώρας. Όπως είναι γνω-
στό στο νησί των ιθαγενών ει-
σέβαλαν οι πρώτοι λευκοί το 
1788, το οποίο εντόπισε ο «Άγ-
γλος Captain James Κουk First 
Fleet» που έφερνε στο πλοίο 
του όλων των ηλικιών Άγγλους 
κρατούµενους από φυλακές της 
Μεγάλης Βρετανίας, η οποία 
τους εξόρισε και ανέθεσε στον 
Captain Jame Cook να τους πά-
ρει και να τους αφήσει σ΄ ένα 
µακρινό έρηµο νησί! Και στοί-
βαξε χιλιάδες ανθρώπινο υλι-
κό, τον ένα πάνω στον άλλον 
και έβαλε πλώρη για το άγνω-
στο ψάχνοντας να βρει ένα 
ακατοίκητο ερηµικό τόπο πολύ 
µακριά από την γενέτειρα τους 
Αγγλία, να τους εξορίσει αφή-
νοντας τους στην τύχη τους. Στο 
σαπιοκάραβο ήταν γυναίκες, 
άντρες και παιδιά, ελεύθεροι, 
παντρεµένοι, παντρεµένες, χω-
ρισµένες µε µωρά που θήλαζαν, 
ελεύθερες που κακοποιούνταν 
ψυχικά–σωµατικά, βιάζοντας 
τις οµογενείς τους συνταξιδιώ-
τες και τεκνοποιούσαν κακός-
κακού σε άπλυτα βρόµικα σε-
ντόνια. Όπως και όλοι οι άλλοι 
επιβάτες τρώγανε όλοι φαγητά 
αποπλύµατα. Η Αγγλία, άδειασε 
τις φυλακές της που είχαν ξεχει-
λίσει µε κατάδικους για µικρό 
αδικήµατα, ένα κοµµάτι ψωµί, 
ένα φρούτο, ένα γλυκό κ.α. 
ασήµαντα µικροπράγµατα πρώ-
των υλών, να φάνε για να µην 
πεθάνουν από την πείνα όπως 
διαβάζουµε για τα τότε συµβαί-
νοντα σε διάφορα αυστραλια-
νά έντυπα που γράψανε ερευ-
νητές ιστοριογράφοι. Για τους 
convicts όπως τους αναφέρουν, 
ήταν αποτυχηµένοι µορφωτικά, 
η οικονοµικά, κοινωνικά ως 
συµβαίνει σε όλες τις χώρες του 
κόσµου ως σήµερα!

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

∆εν υπάρχει Ελληνική ψυχή
Να µην έχει λυγίσει
Στου Κωνσταντίνου το χαµό 
Να µην έχει δακρύσει. 

Το κατεστηµένο δεν µπορείς
Εύκολα να το νικήσεις
Όπως είναι και δύσκολο
Μόνος σου να το πολεµήσεις. 

Σκυλιά ήταν αυτοί που θέλανε
Να σε βγάλουν απ’ την µέση
Και για το πιστεύω σου 
Στους γενίτσαρους δεν είχες θέση. 

Ο θάνατός σου είναι η αρχή
Για να σωθούν οι άλλοι
Την λευτεριά ναρθεί ξανά
Στους Βουλιαράδες πάλι. 

∆εν χαµήλωνες ποτέ σου τα φτερά,
Στις δύσκολές σου ώρες
Γιατί είχες µάθει να πετάς ψηλά
Στις πιο δύσκολές σου µπόρες.

Θλίψη, πόνο και οργή
Ήταν ο άδικος χαµός σου
Σ’ όλοι την Βόρειο Ήπειρο
Στους γονείς και στο χορό σου.
Την παραγγελία που άφησες
Εγράφτηκε το αίµα σου στο χώµα
Και το βουνό σκεπάστηκε
Απ’ το λεβέντικό σου σώµα.

Με το θάνατο πολλές φορές
Μας κάνει να ενωθούµε
Και στα όνειρα που ήθελες
Όλοι εµείς να οδηγηθούµε.

Σε φάγανε αγόρι µου 
Οι άνανδροι δολοφόνοι,
Σε φάγανε µπαµπέσικα
Τα Ραµά οι Αλβανοφώνοι. 

Περήφανα σε αποχαιρετήσανε 
Όλοι οι χωριανοί και γνωστοί σου
Και πιο περήφανοι νιώσανε
Οι ήρωες γονείς σου.
∆εν σε γνωρίζαµε ποτές
Και έγινες αδελφός µας
Σε κλάψαµε, σε πονέσαµε
Σαν να ήσουνα ο γιος µας. 

Καλό ταξίδι Κώστα µας
Από όλους κι από εµένα
Και από µια µάνα περήφανη
Που έκανε τέτοια γέννα.

Καλό σου ταξίδι
Θα µείνεις αθάνατος
Γιάννης Μαζµανίδης

Σίδνεϊ

Επήγα µε άδεια 
στο χωριό
Επήγα µε άδεια στο χωριό
Εκκλησιά και καφενείο
Κανείς δεν ήταν από τους παλιούς
Γιατί µαζεµένοι ήτανε στο νεκροταφείο.

Τα µισά τα σπίτια αδειανά
Και τα άλλα γκρεµισµένα
Τα χόρτα γίνανε θεριά
Και τα λουλούδια ξεραµένα.

∆εν βρήκα ένα φίλο µου
Λίγο να κουβεντιάσω
Να πούµε λίγο τα παλιά
Την ώρα να περάσω.

Μετανάστης στο εξωτερικό
Και στην πατρίδα πόνος
Στα ξένα είµαι Έλληνας
Και στην πατρίδα µόνος.

Λυπάµαι για την Ελλάδα µας
Και για το χωριό
Που είναι γεµάτο από ζωή
Και τώρα είναι αδειανό.

Ήθελα να γράψω τόσα πολλά 
Μα τα µάτια µου βουρκώνουν
Τα δάκρυά µου πέφτουν στο χαρτί
Και τα γράµµατα θολώνουν.

Γιάννης Μαζµανίδης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΟΙΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Αφιέρωµα στην µνήµη 
του Κωνσταντίνου Κατσίφα

ΛΕΒΟΝΤΟΓΕΝNΑ…ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΘΕΤΗ!!!
Γράφει η Ελένη Ρέτση




