
 
 

 
 

 

 
 
Σαν σήμερα γινόταν η ανάβαση στην Ποταμίτισσα. 
Την κατασκήνωση της εκκλησίας της Παλουριώτισσας. 
Μετά το 1978 που ξεκινήσαμε, φέτος είναι το πρώτο διάλειμμα. 
Η πανδημία μας έβαλε τρικλοποδιά. 
Ελπίζουμε προσωρινά. 
Η νοσταλγία όμως έντονα στριφογυρίζει στο μυαλό. 
Μια γεύση κατασκήνωσης, δεν εμποδίζει μνήμες να ξυπνήσουν. 
 
Κατασκήνωση 1988 
 
Ιούλιος 1987. Μια πολιτεία τελειώνει. 
Το όνειρο έσβησε.  
Γίνηκε ζωή. 
Ακόμα μια κατασκήνωση έφτασε στο τέλος της. 
Τόσο γρήγορα, όσο κι όλες οι άλλες. 
Κάτι παράξενο νοιώσαμε όλοι να γίνεται, ενώ κατηφορίζαμε. 
Ξανάρθε τ’ όνειρο. Το ίδιο όνειρο.  
Το ίδιο έντονο με το προηγούμενο. 
Ο νους τρέχει, βιάζεται. 
Βλέπει στον άλλο Ιούλιο. 
Βλέπει μπροστά του ξανά τ’ αντίσκηνα, τα μονοπάτια, τον Σταυρό, 
το προσευχητάρι. 
Σαν αστραπή περνούν οι όμορφες στιγμές, μέσα από  έναν καθρέφτη.  
Κι η καρδιά προς στιγμή γαληνεύει. 
Ο πόνος του ξενιτεμού απαλύνεται με τ’ όραμα της επιστροφής. 
Τούτο τ’ όνειρο, το ξέρουμε, θάναι μεγάλο. 
Χωρίς ξημέρωμα σύντομο, θάναι η νύχτα. 
Μα είναι γλυκιά η προσμονή, γιατί γλυκιά ‘ναι η ζωή της κατασκήνωσης. 
Και να! 
Ώσπου τα μάτια ν’ ανοίξουν, ήρθε. 
Ήρθε ξανά ο Ιούλιος. Ο φετινός. Κι είδαμε πάλι, στιγμή με στιγμή, 
να ζωντανεύει τ’ όνειρο! 
Μέρα με τη μέρα, οι ίδιες σκηνές  κι ακόμα καλύτερες γεμίζουν τη ζωή μας. 
Και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. 
Η ζωντάνια κι η χαρά καθρεφτίζονται τόσο έντονα στα μάτια των κατασκηνωτών. 
Η ξεγνοιασιά από τη μια και το πρόγραμμα από την άλλη, δίνουν κάτι το  ιδιαίτερο. 
Κάτι το ξεχωριστό. 
Χάραξαν βαθειά μέσα μας χαρακιές,  
που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει. 
Η ζωή στην κατασκήνωση δεν περιγράφεται. 
Δεν μπορεί η πένα να ζωγραφίσει την ομορφιά της. 
Ούτε τη χάρη και τη δροσιά της. 
 
 
 
 
 



 
 
Δεν μπορείς να μιλάς για κατασκήνωση. 
Μόνο να ζεις. 
Εικοσιτέσσερις ώρες. Χωρίς ξεκούραση. 
Ο ύπνος, πόσο λίγο μας χρειάζεται. 
Δεν είναι πολλές οι ώρες που ’χουμε ‘δώ πάνω. 
Γι’ αυτό δεν τις κοιμόμαστε. 
Τις ζούμε όλες. 
Λες και ρουφώντας άπληστα το νέκταρ της, δεν θα τελειώσει. 
 
Ιούλιος 1988 
 
Η ΖΩΝΤΑΝΙΑ 
 
Την ώρα που χαρούμενοι 
την πρώτη μέρα ανηφορίζαμε 
για τις σκηνές,  
τα πεύκα μας χαιρέταγαν 
με των κλαδιών τους τ’ αναστέναγμα. 
Νοστάλγησαν φωνές, 
τραγούδια, φασαρία, ζωή. 
Κι ησύχασαν σαν είδαν  
τη ζωντάνια να πεζεύει, 
να στήνει το στρατόπεδο 
και πόλεμο ν’ αρχίζει. 
Ψάχνουν τ’ αχνάρια Εκείνου,  
που ‘δειξε πώς ανεβαίνουν στις κορφές, 
και με καρδιές αέρινες 
στα μονοπάτια τα ψηλά 
γυρεύουν την αιώνια συντροφιά! 
 
«Νέα Ιερουσαλήμ», 1981 
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