
ΘΕΣΣΑΑΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
ΓΙΩΡΓΟΥ I. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Ό δρυμός πυκνός, τό Πήλιο σέ όργασμό.
Ό Χείρων, μισός άνθρωπος-μισός άλογο 
καί τόσο πολύξερος!
Ήμουν μαθητής του πριν νά γεννηθώ.
Στο σχολειό πού ήταν κάτω άπ’ τόν ουρανό
σά λεύτερο θέατρο ζωής,
έμαθα ν’ άγαπώ τό φως καί τούς θεούς.
Ό Δάσκαλος, ήταν ή μεγάλη στιγμή τής ζωής μας. 
Τή δύναμη πού βγάζανε τά μάτια του 
τήν κάναμε ’Ιδέες, ό ’Ασκληπιός,
Ό Ίάσων, εγώ, ό Άχιλλεύς καί τόσοι άλλοι!
Τόν Δάσκαλο, τόν θυμάμαι άκόμα τώρα:
Μετά άπ’ τό σχολειό,
μάς άποχαιρετοϋσε βιαστικός
καί χάνονταν καλπάζοντας στά δέντρα.
Σάν μέναμε μονάχοι, οί μαθητές, 
άναρωτιόμασταν μήν τάχα κι’ ό Δάσκαλος 
ήταν ένα παιγνίδι τής φαντασίας μας.
Μισός άνθρωπος καί μισός άλογο, 
ποιος θά μπορούσε νά τό πιστέψει;
Κι’ όμως, σάν γύριζε τήν άλλη μέρα 
σά θεός στ’ άχνό ξημέρωμα, 
ξέραμε πόσο ήταν άλήθεια ή ύπαρξή του 
ξέραμε πόσο ή ’Αγάπη ήταν καβάλλα 
στά γερά καπούλια του.
Ό Κένταυρος, πού κάλπαζε στο δάσος, 
ήταν ή ψυχή μας ή ίδια — 
ή άγάπη μας γιά τό φως καί τούς θεούς.

■φ

ΜΕΤΕΩΡΑ
ι

'Υπάρχει ένας τόπος γιομάτος βράχους 
σφραγίδα τού Θεού στό σύνορο τού κάμπου 
ένας τόπος σπαρμένος γίγαντες 
μαύρους κ’ εφιαλτικούς κι’ ώραίους 
υπάρχει στό σύνορο τού κάμπου καί τού κόσμου 
ένας τόπος ήρεμος καί κατανυχτικός 
σάν προσευχή καί σάν ικεσία λουλουδιών 
γιομάτος βράχους ψηλούς σάν τά βουνά 
π’ ανεβαίνουν στον ουρανό 
καί κλείνουν στις κόχες τους προστατευτικά 
άϊτοφωλιές καί μοναστήρια.

II
Ξέρω τή γή που τά γέννησε 
σέ στιγμές ώδίνων 
δημιουργίας καί καταστροφής 
ξέρω τόν κάμπο πού τάχει σύμβολο 
κι’ όνειρο καί προσευχή
ξέρω τόν ουρανό πού τά κλείνει στήν αγκάλη του 
σάν παιδιά του
ξέρω τά Μετέωρα σάν άδέρφια μου
σάν γονιούς πού μέ γέννησαν
σάν δασκάλους πού λευτέρωσαν τό πνέμα μου.

ΓΙΩΡΓΟΣ I. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ό Γιώργος Ί. Παπασωτηρίου, έκ Τρικάλων, έγεννήθη εις τήν 
Σιάτισταν Κοζάνης κατά τό 6τος 1930. Τάς έγκυκλίους του σπου
δής διήκουσεν έν Τρικάλοις καί μέχρι τοΟ έτους 1945, όπου ΰπη- 
ρέτει ώς καθηγητής-Θεολόγος ό πατήρ του ’Ιωάννης Β. Παπασωτη
ρίου. Έσπούδασεν εις τήν Νομικήν Σχολήν τοΟ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών καί διωρίσθη δικηγόρος ’Αθηνών τόν Φεβρουάριον 1957.

Τυχών ύποτροφίας παρά τοΰ ’Ελευθέρου Πανεπιστημίου τοΟ Βε
ρολίνου, μετέβη τόν Μάϊον τοΟ 1957 εις δυτικόν Βερολΐνον, όπου 
καί παρέμεινεν μέχρι τοΰ Μαρτίου 1961, ασχοληθείς μέ τήν μελέτην 
τής γερμανικής νομικής έπιστήμης καί τήν συγγραφήν έργασίας του 
εις τήν γερμανικήν, έπί τοΰ συγκριτικού δικαίου.

Ό Γιώργος Ίωάννου Παπασωτηρίου έξασκεί ήδη τό έπάγγελμα 
τοΰ δικηγόρου έν Άθήναις, όπου είναι μονίμως έγκατεστημένος.

III
Όταν βραδιάσει στενεύει ό όρίζοντας 
κλείνουν οί πόρτες τ’ ουρανού άπ’ όλες τις μεριές 
τά βουνά ολόγυρα πεθαίνουν στό σκοτάδι 
οί βράχοι μετρούν τά κλάματα τοΰ κόσμου 
μαζώνουν τόν πόνο άπ’ τις πολιτείες 
σηκώνουν τό σταυρό 
τοΰ μαρτυρίου καί τής μοναξιάς 
— δέν έχει σημασία πού τραγουδάνε 
τά γραμμόφωνα τής Καλαμπάκας.

IV
Ό άνεμος πού χτυπάει τά σήμαντρα 
πνοή πού φτάνει ώς τά μύχια μας 
σήματα πού στέλνει ό Θεός άπό ψηλά 
ό άνεμος πού φέρνει τις φωνές των βράχων 
ξέρει γιά τά κρίματα πού έχουμε 
ξέρει γιά τήν άμαρτία πού άγαπάμε 
ξέρει πόσο θέλουμε νά φύγουμε 
νά μή μάς φτάνει
ξέρει καί πόσο θέλουμε νά μείνουμε 
καί νά μάς συντρίψει.

V
Υπάρχει ένας τόπος γιομάτος βράχους 
στό σύνορο τοΰ κάμπου καί τοΰ κόσμου 
ένας τόπος τής μοναξιάς
ήρεμος κι’ άγριος σάν προσευχή καί σάν κόλαση.
Μετέωρος ό φόβος μας στή σιωπή 
προσκύνημα ή άγάπη μας γιά τή φύση 
δώρο καί τάμα οί άμαρτίες μας 
πού δέν μάς άφήνουν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΠΑΛΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦ. Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννήθη έν Ψυχικφ (’Αττικής) τό έτος 
1938. Κατάγεται εκ τής έν Άλμυρφ τής 
Θεσσαλίας, πολιτικής οικογένειας, τής 
όποιας γνωστός πρόγονος ύπήρξεν ό κα
τά τόν Δέκατον όγδον αιώνα ζήσας καί 
έκ τής Όθρυος καταγόμενος, Τριαντά- 
φυλλος Δημητρίου ’Αναγνώστης Άργυ- 
ρόπουλος.

Είναι υιός του Δημητρίου Τ. Άργυρο- 
πούλου, διατελέσαντος Νομάρχου καί 
Διευθυντοϋ τής ’Αγροτικής Τραπέζης.

Έφοίτησεν εις τό ’Αμερικανικόν Κολ- 
λέγιον 'Αθηνών, καί μετά τό πέρας τών 
έγκυκλίων σπουδών του, ένεγράφη ώς 
φοιτητής εις τό έν Michigan τών Η.Π.Α. 
Πανεπιστήμιον, είς τήν Σχολήν Καλών 
Τεχνών. Τό έτος 1961 έλαβεν τό πτυχίον 
τού Masters καί τό αυτό έτος διωρίσθη 
καθηγητής είς τό Πανεπιστήμιον τής 
Oklahoma. "Ηδη είναι καθηγητής είς τό 
έν Kalamazoo Πανεπιστήμιον Mestern 
Michigan. Τά έργα του. Λιθογραφίας καί 
Ζωγραφικής, διεκρίθησαν είς πολλάς δη
μοσίας ’Εκθέσεις καί έτυχον βραβεύσε- 
ως. ‘Υπανδρεύθη, σύζυγον ’Αμερικανίδα.

Υιός τού έν Άθήναις έγκριτου ’Ιατρού Δερματολό- 
γρυ-Άφροδισιολόγου κ. Νίκου Γ. Μπαλάνη, έγεννήθη 
έν ϊΑθήναις κατά τό έτος 1944. Άπεφοίτησεν έκ τού 
έν Ψυχικφ τών ’Αθηνών ’Αμερικανικού Κολλεγίου κα
τά τό έτος 1963 Έν συνεχείμ μετέβη είς Αμερικήν, 
ένθα ένεγράφη είς τό κρατικόν Πολυτεχνεΐον Βιργι- 
νίας (V. Ρ. I.-Blacsburg-Virginia U.S.A.) καί είς τήν 
Σχολήν Ήλεκτρολόγων-Μηχανολόγων. Ενταύθα έφοί
τησεν έπί διετίαν, άριστεύων πάντοτε, ήδη δέ έγένετο

δεκτός ώς τριτοετής φοιτητής κατόπιν έπιλογής είς τό 
παγκοσμίως γνωστόν Πολυτεχνεΐον τής Καλιφορνίας 
’Αμερικής (California Institute of Technology), ένθα 
διδάσκουν έπιστημονικαί αύθεντίαι. Συγχρόνως έτυ- 
χεν καί σχετικής ύποτροφίας είς έπιβράβευσιν τής 
έπιμελείας καί τής έν τφ Πολυτεχνείφ Βιργινίας έπι- 
δόσεώς του. Παραλλήλως άναπτύσσει ούτος καί ένερ- 
γόν κοινωνική δραστηριότητα, ένδιαφερόμενος διά 
παν τό έλληνικόν έν τή ξένη. Οί συμφοιτηταί του έκ- 
τιμώντες τά προσόντα, τό υψηλόν του ήθος καί τόν 
πράγματι λαμπρόν αυτού χαρακτήρα, τόν έξέλεξαν Πρό
εδρον τοϋ Συλλόγου Ξένων Φοιτητών τού Πολυτεχ
νείου τής Βιργινίας. ’Εφοδιασμένος μέ άριστα πνευ
ματικά έφόδια, άρίστην οικογενειακήν άνατροφήν καί 
παράδοσιν ό Γεώργιος Μπαλάνης, υπόσχεται μίαν λαμ- 
προτάτην έξέλιξιν καί σταδιοδρομίαν έν τή έπιστήμη. 
Διά τής έξαιρετικής δέ αύτοϋ προσωπικότητος τιμμ 
ούτος ιδιαιτέρως έν τή ξένη τό έλληνικόν όνομα.

Ε Κ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Έγεννήθη έν Μεγάλοις Καλυβρίοις Τρι
κάλων κατά τό έτος 1938. 'Ως μαθητής 
είς τό Γυμνάσιον Τρικάλων ήρίστευεν 
πάντοτε, ώσαύτως μετέπειτα έν ’Αμερική, 
ένθα έπεράτωσεν τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς είς ’Αμερικανικόν Γυμνάσιον. 
’Αμέσως έν συνεχείμ ένεγράφη είς τό 
Κρατικόν Πολυτεχνεΐον τής Βιργινίας 
’Αμερικής (V.P.I.), μετά δέ λίαν έπιτυχεΐς 
σπουδάς έν αύτφ, άπεφοίτησεν κατά τό 
έτος 1964 ώς Μηχανολόγος-Ήλεκτρολό- 
γος μέ τόν βαθμόν άριστα. Παρά τό νεα
ρόν τής ήλικίας του, λόγφ τών έξαιρε- 
τικών του προσόντων καί τής έπιστημο- 
νυτής του ίκανότητος, προσελήφθη ώς 
Ήλεκτρο-μηχανικός είς τήν Κρατικήν 
'Υπηρεσίαν ’Αστροναυτικής καί Διαστή
ματος (N.A.S.A.), τιμών τό έλληνικόν 
όνομα. Τυγχάνει μέλος διαφόρων έπιστη- 
μονικών σωματείων τής ειδικότητάς του 
ώς καί τοϋ Παγκοσμίου Σωματείου Ήλεκ- 
τρομηχανικών. Έπί πλέον παρακολου
θεί άνώτερα μαθήματα τής Ήλεκτρομη- 
χανικής είς τό Πανεπιστήμιον τής Βιρ
γινίας (University of Virginia, U.S.A.).

ΔΕΚΤΟΙΘΕΣΣΑΛΟΙ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Έγεννήθη εις Charlottesville τής Πολι
τείας Virginia τής ’Αμερικής κατά τόν 
Μάρτιον τυΰ 1942. Μετά τάς έγκυκλίους 
έν ’Αμερική σπουδάς του, έφοίτησεν εις 
τήν Σχολήν Φυσικών ’Επιστημών τού 
Texas Western College, έν συνεχεία δέ καί 
εις ειδικήν Σχολήν Σωματικής ’Αγωγής, 
γενόμενος μετά τήν άποφοίτησίν του έκ 
ταύτης καθηγητής Σωματικής ’Αγωγής 
καί Αθλητισμού. Διετέλεσεν μέλος δια
φόρων 'Αδελφοτήτων τού Πανεπιστημίου 
τού Texas ώς καί Πρόεδρος τού Παραρ
τήματος τής Α.Η.Ε.Ρ.Α. τής Ελληνικής 
Στοάς «Υιοί τού Περικλέους» ής μέλη 
τυγχάνουν Έλληνες καί’Αμερικανοί νέοι, 
σπουδασταί κτλ. Τυχών άρίστης κοινω
νικής καί οικογενειακής άνατροφής καί 
έκπαιδεύσεως, διακρίνεται διά τήν κοι
νωνικότητα του, τό ήθος καί τό ένδιαφέ- 
ρον του διά τά ζητήματα τών αποδήμων 
νέων Ελλήνων. Συμμετέχει ένεργώς εις 
πολλάς έλληνικάς καί άμερικανικάς όρ- 
γανώσεις καί ένισχύει διά τής έν γέ- 
νει προσωπικότητάς του τάς καλλιτέρας 
έλπίδας περί τής λαμπρός του έξελίξεως.

ΤΗΣ AM ΕΡΙΚΗΣ

Έγεννήθη έν Μεγάλοις Καλυβίοις Τρικάλων κατά 
τό έτος 1905. ’Αδελφός τού έγκριτου ’Ιατρού Νικ. Γ. 
Μπαλάνη, Δερματολόγου—Άφροδισιολόγου έν Άθή- 
ναις, μετηνάστευσεν εις ’Αμερικήν από τού έτους 
1922 ακολουθών τό μεταναστευτικόν ρεύμα τής έπο- 
χής. Λόγω τών ικανοτήτων του καί τής έξαιρετικής 
έργατικότητός του θεωρείται άπό τούς πλέον έπιτυ- 
χημένους ομογενείς, διαπρεπών ώς έπιχειρηματίας έν 
Αμερική, πολλάς δέ παρασχών έξυπηρετήσεις εις πολ

λούς έχοντας άνάγκην συμπατριώτας. Ούτος, έμφοροΰ- 
μενος άπό άγνά έλληνικά αισθήματα καί ένθερμον άγά- 
πην πρός τήν έλληνικήν πατρίδα, έπιδεικνύει πάντοτε 
έντονον ένδιαφέρον διά τά έλληνικά ζητήματα καί 
τάς πατριωτικάς διεκδικήσεις. Διετέλεσε κατ’ έπα- 
νάληψιν Πρόεδρος διαφόρων τοπικών ’Οργανώσεων 
καί Σωματείων Έλληνοαμερικανικοΰ ένδιαφέροντος 
εις τήν περιοχήν τής Virginia-U.S.A. Ούτω τυγχάνει 
Πρόεδρος Τμήματος τής Α.Η.Ε.Ρ.Α. εις τό Neuport 
Neus va-U.S.A. ώσαύτως δέ καί τής Έλληνορθοδόξου 
όργανώσεως ’Εκκλησιών, ώς καί άλλων τινών. Λόγω 
τής πνευματικής του καλλιέργειας, τής μορφώσεώς 
του καί τών πολλαπλών πολιτικών καί κοινωνικών 
γνωριμιών ένεργεϊ ούτος εις πάσαν περίπτωσιν μετά 
άσυνήθους δραστηριότητος καί πάντοτε έπιτυχώς διά 
τήν έπίλυσιν τών έκάστοτε άναφυομένων διαφόρων 
έλληνικών ζητημάτων τόσων τών τοπικών τής παροι
κίας, όσον καί γενικώτερον τού άποδήμου έλληνισμοϋ.

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΜΠΑΣΤΗΣ

Έγεννήθη εις τόν Άμάραντον (πρώην 
Βενδίσταν) τής Καλαμπάκας. Γόνος πα
τριαρχικής οικογένειας, μετηνάστευσεν 
εις τήν έφηβικήν του ήλικίαν εις τήν ’Α
μερικήν κατά τό 1922. Παρά τάς άρχικάς 
δυσκολίας, κατώρθωσε διά τής έργατικό
τητός του, συνεπικουρουμένης υπό σπά
νιάς ιδιοφυίας καί τίμιου χαρακτήρος νά 
έπιβληθή καί νά καταλάβη μίαν τών πλέον 
έπιζήλων θέσεων, όχι μόνον μεταξύ τών 
Ελλήνων έστιατόρων, άλλά κυρίως μεταξύ 
τών ξένων. Ούτος έμπνέεται άπό βαθεΐαν 
άγάπην πρός τήν έλληνικήν πατρίδα του, 
τό θερμόν δέ αύτοΰ ένδιαφέρον έκδηλώ- 
νει έμπράκτως, διά τής ύποστηρίξεως 
ήθικώς καί οίκονομικώς τής Α.Η.Ε.Ρ.Α., 
καί τής ένεργοΰ αύτοΰ συμμετοχής εις 
πάσαν κοινωνικήν έκδήλωσιν τής πα
ροικίας. Εξαίρετος οικογενειάρχης καί 
ένθερμος οπαδός τού έν Ν. Ύόρκη Ελ
ληνικού Καθεδρικού Ναού, πιστεύει ότι 
οί έν τή ξένη καλώς όργανωμέναι Έλ- 
ληνικαί Κοινότητες, έκπληροΰν μέγαν 
προορισμόν. Μορφαί ώς τού Χρίστου 
Μπάστη, τιμούν τήν Θεσσαλίαν διεθνώς.
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