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Ἰάκωβος Γαριβάλδης 
 
Τὸ κλάμα τοῦ παιδιοῦ 
 
 
 
- Παππού, ἒεε παππού, ἔρχεται ὁ θεῖος μου μὲ τὸ καινούριο του 
αὐτοκίνητο… ἔλα, ἔλα νὰ δεῖς! 
- Καλὰ γιόκα μου, ἔρχομαι, μὴ μὲ τραβᾶς. 
- Μὰ ἔλα τώρα σοῦ λέω γρήγορα, τρέξε, θὰ μᾶς πάει βόλτα! Θὰ 
μᾶς πάει βόλτα μὲ τὸ ὡραῖο αὐτοκίνητο! 
- Πήγαινε Σωκράτη μου νὰ φωνάξεις τὴ μάνα σου κι ἐγὼ ἔρχομαι, 
μιὰ στιγμὴ παιδί μου. 
Τὴν ἴδια ὥρα δυὸ χέρια ροζιασμένα καὶ βρεγμένα ἀπὸ τὴ σκάφη 
ἐμφανίζονται στὴν πίσω πόρτα τοῦ σπιτιοῦ, μιὰ ποδιὰ μὲ τὴ σημαία 
τῆς Κύπρου βρεγμένη στὸ πάνω μέρος κι ἕνα τσεμπέρι, δεμένο γερὰ 
πίσω. Τὰ μανίκια τραβηγμένα ἐπάνω, μὰ κάθε ματιὰ πιὸ ζωηρὴ κι 
ἀπὸ ἀστραπή. 
- Τί φωνάζεις Σωκράτη μου, τί συμβαίνει; 
- Μαμά, μαμὰ ἔρχεται ὁ θεῖος! 
- Ποῦ τὸ εἶδες καλὲ τὸ αὐτοκίνητο, λάθος κάνεις… 
- Μὰ ἔρχεται σοῦ λέω, ἔρχεται, ἔλα νὰ δεῖς ἀπὸ τὸ μπαλκόνι, ἐσὺ 
ποτὲ δὲ μὲ πιστεύεις ἀλλὰ ἔλα τώρα νὰ δεῖς! 
Σὲ λίγο ἀκούγονται τὰ βήματα στὴν εἴσοδο. «Τάκ-τάκ-τάκ…» 
- Εἶναι ἡ πόρτα, εἶναι ὁ θεῖος, εἶναι τὸ καινούργιο αὐτοκίνητο, 
φωνάζει ὁ Σωκράτης μὲ τὴ χαρὰ ζωγραφισμένη στὸ πρόσωπο.  
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Δὲν σοῦ ἔλεγα, δὲν σοῦ ἔλεγα! Ἐγὼ θέλω νὰ πάω βόλτα μὲ τοῦ 
θείου τὸ αὐτοκίνητο καὶ θέλω νὰ καθίσω μπροστά! Μπορῶ μαμὰ νὰ 
καθίσω μπροστά; 
- Γιὰ πήγαινε ν’ ἀνοίξεις τὴν πόρτα τώρα νὰ δοῦμε ποιὸς εἶναι. 
 
Μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς ἐξώπορτας, δυὸ μαῦρα μάτια, δυὸ μάγουλα 
κατακόκκινα καὶ γεμάτα δάκρυα, καθὼς καὶ δυὸ πεσμένα χέρια 
φέρνουν ἄσχημα μαντάτα: 
 
- Τί ἔγινε ἔμαθες τίποτα γιὰ τὸ Γιῶργο μου, ἔμαθες τί κάνουνε, ἔχει 
νὰ μοῦ στείλει μήνυμα δῶ καὶ τρεῖς μέρες! 
- Μὲ συγχωρεῖς Πηνελόπη, δὲν μπόρεσα νὰ μάθω τίποτα. Δὲν 
κατόρθωσα οὔτε γιὰ τὸ Γιάννη τὸ γιὸ τῆς γειτόνισσας νὰ βρῶ τίποτα 
παρ’ ὅλο ποὺ ἤξερα ὅτι πήγαινε γιὰ τὴν Κερύνεια. Λένε πὼς κι αὐτὸς 
ἐξαφανίστηκε κάπου στὸ μέτωπο. Ἀμέσως, σὰν τὸ σούσουρο τῆς 
καταιγίδας ποὺ ἔρχεται, τὰ δυὸ ἀστραφτερὰ μάτια σβήνουν, ἡ πνοὴ 
βαραίνει, τὰ πόδια λυγίζουν, ἐνῶ δυὸ καυτὰ δάκρυα γιὰ μιὰ ἀκόμη 
φορὰ βρέχουν τὸ χαλάκι μπροστὰ στὸ καντήλι τῆς Παναγιᾶς. 
 
Ὁ γέρος καθισμένος στὴν πολυθρόνα δὲν λέει τίποτα. Κοιτάζει τὰ δυὸ 
παιδιά του νὰ συνομιλοῦν καὶ ἁπλὰ κουνάει τὸ κεφάλι του πέρα-δώθε. 
Ἄραγε ἔχει ξαναδεῖ τέτοιες καταστάσεις; 
 
- Ποῦ πῆγε ὁ Σωκράτης; γιὰ μιὰ στιγμὴ ρωτᾶ ὁ θεῖος. 
Ὁ γέρος ποὺ ἔκοψε τὸ μάτι του τὸν μικρὸ ν’ ἀνοίγει τὴν πόρτα 
κρυφά, λέει: 
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- Ἄφησες τὸ αὐτοκίνητο ἀνοιχτό; 
- Ναί. 
- Πιστεύω νὰ πῆρες τὰ κλειδιὰ τουλάχιστον. 
- Τὰ πῆρα, τὰ πῆρα. 
 

₪ 
 
Δυὸ βογκητὰ ἀπὸ τὸ δωμάτιο ὑποδέχονται τοὺς κρότους τῆς φωτιᾶς 
στὸν ὁρίζοντα. 
- Πατέρα, λέει ὁ θεῖος γιὰ ν’ ἀλλάξει θέμα, ἦρθα νὰ πῶ τῆς 
Πηνελόπης νὰ προετοιμαστεῖ. Νὰ μαζέψει μερικὰ ἀπαραίτητα 
πράγματά της καὶ νὰ τὰ βάλει σὲ μιὰ βαλίτσα. Πρέπει νὰ εἴσαστε 
ἕτοιμοι γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. Ἐμεῖς ἔχουμε ἤδη συνάξει τὰ ροῦχα μας 
καὶ τὰ ἔβαλα σὲ δυὸ βαλίτσες. 
- Τί λὲς μωρὲ γιέ μου, χάζεψες, ποῦ θέλεις νὰ πᾶμε; Ἐμένα αὐτὸ τὸ 
σπιτικὸ τὸ ἔχτισε ὁ πατέρας μου καὶ παππούς σου. Τίποτα δὲν θὰ μὲ 
χωρίσει ἀπ’ αὐτό! Σοῦ τὸ λέω γιὰ νὰ τὸ ξέρεις. 
- Γέρο, μὴ χαζολογεῖς, ἐδῶ παίζεται ἡ ζωή μας καὶ ἡ ζωὴ τῶν δικῶν 
μας ἀνθρώπων… 
- Δὲν ἀκούω τίποτα, ἐμένα, σοῦ τὸ λέω καὶ νὰ τὸ ξέρεις, δὲν μὲ 
βγάζεις ἀπ’ αὐτὸ τὸ σπίτι ζωντανό! 
Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἡ Πηνελόπη γύρισε ἀπὸ τὸ διπλανὸ δωμάτιο 
σκουπίζοντας τὰ μάτια τῆς κρυφά: 
- Τί ἀκούω καλέ, γιὰ πιὸ πράγμα μιλᾶτε; Ποιὸς διώχνει ποιόν, γιὰ 
πέστε μου κι ἐμένα; 
- Πές της γέρο σὲ παρακαλῶ. 
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- Ἐσὺ ἀκόμα δὲν τῆς εἶπες τίποτα; 
- Περίμενα ἐσὺ νὰ τῆς πεῖς, ποὺ εἶναι καὶ κόρη σου. 
- Γιατί ἐσένα δὲν εἶναι ἀδερφή σου; Ἐπειδὴ δηλαδὴ σοῦ λείπει ἕνα 
χέρι δὲν μπορεῖς νὰ μιλήσεις; 
- Τί συμβαίνει, δὲν θὰ μοῦ πεῖτε κι ἐμένα τελικά; Ἄντε καὶ θέλω νὰ 
γυρίσω στὴν πλύση μου ἡ δόλια. Δὲν μοῦ φτάνει τὸ χάλι μου, ποὺ 
δὲν γνωρίζω τί ἀπέγινε ὁ ἄντρας μου, ἔχω κι ἐσᾶς νὰ μὲ κοροϊδεύετε; 
Ἢ μήπως νομίζετε πὼς ἔχω ὤρα γιὰ παιχνίδια; 
- Λέει πώς… λέει… λέει πώς, νὰ μωρὲ οἱ δικοί μας ὀπισθοχωροῦν καὶ 
δὲν εἶναι μακριὰ ἀπὸ δῶ πιὰ οἱ Τοῦρκοι. 
- Δὲν σοῦ τὰ ἔλεγα ἐγὼ ὅτι οἱ βόμβες κοντοζυγώνουν κι ἀκούγονται 
πιὸ δυνατὰ σήμερα; Ἐσὺ δὲ μὲ πίστευες… 
Τὰ ροζιασμένα χέρια μὲ τεντωμένα δάχτυλα γυρίζουν ξαφνικὰ πρὸς 
τὰ πάνω κι ἀνοίγουν σὲ μία χειρονομία δίχως καθόλου δισταγμό. 
- Καὶ τί μ’ αὐτό, πάλι θὰ τοὺς διώξουμε, ἔτσι θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ 
μᾶς κυνηγοῦν; 
- Μὰ αὐτὸ εἶναι ποὺ φοβᾶμαι Πηνελόπη. Φοβᾶμαι γιατὶ ἄκουσα πὼς 
οἱ χουντικοὶ διατάζουν τοὺς στρατιῶτες μας νὰ ὀπισθοχωροῦν. Δὲν 
εἶναι γιατὶ τοὺς νικοῦν οἱ Τουρκαλάδες, κι ἂς ἔχουν τὰ τελειότερα 
ὄπλα. 
- Ἔλα Χριστὲ καὶ Παναγιά μου, καὶ γιατί αὐτό; 
- Δὲν ξέρω γιατί. Αὐτὸ ποὺ ξέρω εἶναι πὼς πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι 
γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο. 
- Τρελάθηκες βρέ, ἄντε φύγε ἀπὸ δῶ πέρα. Ποιὸς βλάκας θ’ ἀφήσει 
τὸ σπίτι του νὰ τρέχει στὰ βουνὰ Ἀντρέα; 
Ἄλλη κουβέντα δὲν κάθισε ν’ ἀκούσει ἡ Πηνελόπη. 
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Γύρισε καὶ χάθηκε πίσω ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῆς πόρτας τοῦ πλυσταριοῦ. 
Ποτὲ δὲν συμφωνοῦν μαζὶ σὲ τέτοια θέματα. Μὰ πάντα σέβονται τὴ 
γνώμη τοῦ μεγάλου ἀδερφοῦ. 
Κατεβαίνοντας τὶς σκάλες ὁ θεῖος Ἀντρέας βλέπει τὸ μικρὸ Σωκράτη 
ποὺ γυρίζει μὲ μανία τὸ τιμόνι. Πατάει τὸ πετάλι καὶ χαίρεται τὴν 
καπετανοσύνη του ποὺ βρῆκε γιὰ λίγες μόνο στιγμές. 
- Θεῖε, δὲν ἔρχονται οἱ ἄλλοι, μόνοι μας θὰ πᾶμε βόλτα; 
- Σὲ παρακαλῶ παιδί μου, βγὲς ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο. Θὰ πᾶμε βόλτα 
ἄλλη φορά, τώρα βιάζομαι. 
- Ἀφοῦ τῆς εἶπα αὐτῆς τῆς μάνας μου νὰ εἶναι ἕτοιμη κι ἀκόμη δὲν 
κουνήθηκε ἀπὸ τὴ σκάφη της; 
Δυὸ δάκρυα βρέχουν τὰ στρογγυλὰ μάγουλα τοῦ παιδιοῦ. Ξέρει πὼς ὁ 
θεῖος αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν ἀστειεύεται. Βγαίνει ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ 
μὲ κατεβασμένο τὸ κεφάλι κατευθύνεται πρὸς τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ. 
Οὔτε κὰν γυρίζει νὰ τὸν ἀποχαιρετήσει δὲν ἤθελε, παρὰ στὸ διάδρομό 
της αὐλῆς κλωτσᾶ τὶς πέτρες μὲ μανία καθὼς μουρμουρίζει. Ὁ θεῖος 
Ἀντρέας βλέπει τὴν ἀπογοήτευση τοῦ Σωκράτη ἀλλὰ κάνει τὸν 
ἀδιάφορο. Τὸ αὐτοκίνητο σὲ λίγο ἐξαφανίζεται στὴ στροφή. Οἱ ψυχὲς 
ποὺ ἄφησε πίσω καταπίνουν ἀναστενάζοντας, ἡ κάθε μία γιὰ τὸ δικό 
της πόνο. 
 

₪ 
 

Ξημέρωσε ἡ μέρα τοῦ Θεοῦ καὶ παρ’ ὅλο ποὺ κανεὶς δὲν ἔκλεισε μάτι 
ὅλοι πετάχτηκαν ἀπὸ τὸ κρεβάτι σχετικὰ νωρίς, ἐκτὸς τοῦ Σωκράτη 
ποὺ ὀνειρευόταν αὐτοκινητοδρόμους. 
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Τὸ μπουμπουνητὸ δὲν ἔπαψε ὅλη τὴ νύχτα, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ 
πρωινὸ ρόφημα ἄκουγες τοὺς ἀντίλαλους νὰ ἔρχονται μὲ ὁρμὴ ἀπὸ τὸν 
Πενταδάκτυλο. 
- Μπιιιπ, μπιιιπ! Μιὰ ἀνυπόμονη κόρνα ἀκούστηκε σπάζοντας τὴ 
μονοτονία τῶν ὀβίδων. Σὲ λίγα δευτερόλεπτα πάλι: «μπιιιιπ, 
μπιιιπ…» Ἡ Πηνελόπη πετάχτηκε ἀπὸ τὸ κρεβάτι καὶ πῆγε τρεχάτη 
στὸ δωμάτιο τοῦ Σωκράτη: 
- Ἀκοῦς τὸ αὐτοκίνητο Σωκράτη μου; Μήπως εἶναι ὁ θεῖος σου; Δὲν 
σηκώνεσαι νὰ πᾶς ν’ ἀνοίξεις; 
- Δὲν θέλω μαμά. Δὲν πάω ν’ ἀνοίξω. 
- Ἔλα σήκω πάνω, δὲν πειράζει ποὺ εἶσαι ἀκόμη μὲ τὶς πιζάμες, 
μᾶλλον ὁ θεῖος σου εἶναι, πήγαινε κάτω ν’ ἀνοίξεις καὶ εἶμαι ἐντελῶς 
ἀκατάστατη. 
Μὲ πεσμένα τὰ μοῦτρα καὶ βαρυκαταπίνοντας γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ὁ 
Σωκράτης προχωρεῖ πρὸς τὴν πόρτα. Δὲν προλαβαίνει ὅμως νὰ 
γυρίσει τὸ χερούλι καὶ ἡ πόρτα ἀνοίγει μόνη της ἀπὸ μιὰ ὁρμητικὴ 
σπρωξιὰ ποὺ ἦρθε ἀπ’ ἔξω καὶ ὁ θεῖος ἐμφανίζεται κατατρομαγμένος. 
- Σηκωθεῖτε νὰ φύγουμε ὅλοι. Μὴν κάθεστε καθόλου, οἱ Τοῦρκοι δὲν 
εἶναι μακριὰ ἀπὸ δῶ. Σηκωθεῖτε! 
- Τί λὲς Ἀντρέα, στὸν ὕπνο σου τὰ ἔβλεπες ὅλα αὐτά; Ἀκούγεται ἡ 
φωνὴ τῆς Πηνελόπης ἀπὸ τὸ πάνω μέρος τῆς σκάλας. 
- Μὴν κάθεστε καθόλου σᾶς λέω, οἱ δικοί μου ὅλοι εἶναι στὸ 
αὐτοκίνητο καὶ νομίζω πὼς θὰ χωρέσει κι ἐσᾶς.  
Πᾶμε νὰ φύγουμε τώρα! Θὰ γυρίσουμε γιὰ τὰ πράγματα ἴσως αὔριο, 
μεθαύριο, πρῶτα ὁ Θεός. Τώρα ἐλᾶτε ὅπως εἶστε, δὲν ἔχουμε χρόνο. 
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Ἡ κυρα-Πηνελόπη ποὺ δὲν εἶπε λέξη στὸν πατέρα της ἀκόμη, 
φάνηκε ν’ ἀλλάζει γνώμη καθὼς ἀπαντάει: 
- Θὰ φωνάξω τὸν πατέρα κι ἔρχομαι. 
Τρέχοντας κατεβαίνει τὶς σκάλες καὶ τρέχει στὸ δωμάτιό του. 
Ἐκεῖνος ὅμως ἀκούγοντας τὶς φωνὲς ἔχει ἤδη ξυπνήσει κι εἶναι 
ἕτοιμος νὰ βγεῖ ἔξω. 
- Πήγαινε ἐσὺ πατέρα καὶ θὰ καθίσω ἐγὼ πίσω νὰ φυλάω τὸ σπίτι 
καὶ νὰ περιμένω τὸ Γιῶργο… ἴσως ἀκούσω τίποτα γι’ αὐτόν. 
- Ἐγώ σᾶς τὸ ξαναεῖπα. Δὲν τὸ κουνάω, ὄχι Τοῦρκοι ἀλλὰ οὔτε 
Ἐγγλέζοι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ μὲ διώξουν ἀπὸ τὸ σπιτικό μου. 
- Ἔλα γέρο, ἔλα, ἀρχίζει νὰ τὸν τραβάει ἀπὸ τὸ χέρι ὁ γιός, ποὺ 
πλησίασε στὸ δωμάτιο, προσπαθώντας νὰ τὸν πάρει γρήγορα στὸ 
αὐτοκίνητο. 
- Σὲ παρακαλῶ παιδάκι μου, ἄσε με ἐμένα ἐδῶ, πηγαίνετε ἐσεῖς, ἐνῶ 
λυγμοὶ ἀκράτητοι πνίγουν τὰ βραχνά του λόγια. 
Χωρὶς προειδοποίηση ὁ Ἀντρέας ἁρπάζει τὸ γέρο ἀπὸ τὴ μέση καὶ 
σηκώνοντάς τον μ’ ἐκεῖνο τὸ στιβαρό του χέρι κάνει νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν 
πόρτα. Νέες φωνὲς ἀκούγονται ἐνῶ ὁ γέρος πιάνεται καὶ μὲ τὰ δυὸ 
χέρια ἀπὸ τὴν κάσα τῆς ἐξώπορτας καὶ δὲν λέει νὰ τὴν ἀφήσει. 
- Ἀντρέα, Ἀντρέα, ὄχι ἔτσι τὸν πατέρα, σὲ παρακαλῶ ἄφησέ τον 
κάτω φωνάζει μὲ ἀπόγνωση ἡ Πηνελόπη… 
- Τί γίνεται μαμά, γιατί κάνουν ἔτσι ὁ παπποὺς καὶ ὁ θεῖος; ξαφνικὰ 
φωνάζει κατατρομαγμένος καὶ ὁ Σωκράτης. 
Στὸ βλέμμα καὶ στὶς κινήσεις ὅλων κυριαρχεῖ ἡ ἀπόγνωση. Ἕνα χέρι 
ἁρπάζει ξαφνικὰ καὶ τὸ Σωκράτη καὶ πρὶν καλά-καλὰ τὸ καταλάβει 
βρίσκεται στὸ αὐτοκίνητο στὴν ἀγκαλιὰ τῆς θείας του. 
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- Πήγαινε πατέρα καὶ θὰ μείνω ἐγώ. Σὲ παρακαλῶ πήγαινε… 
ἱκετεύει ἡ Πηνελόπη. 
- Κι ἐσὺ κόρη μου ἐναντίον μου εἶσαι; Τὰ μάτια ποὺ χαμογελοῦσαν 
χρόνια βούρκωσαν καὶ πάλι μέσα σὲ λίγες στιγμές. Ἡ τρεμάμενη 
φωνὴ καὶ ἡ καμπουρωτὴ ράχη προδίδουν τὰ χρόνια ποὺ ἔφυγαν, τὰ 
περισσότερα σ’ αὐτὴ τὴ γειτονιά, σ’ αὐτὸ τὸ καντούνι, σ’ αὐτὸν τὸν 
καφενέ. 
- Δὲν γίνεται νὰ ἀφήσουμε κανέναν πίσω. Πρέπει νὰ πᾶμε ὅλοι, 
φωνάζει ὁ Ἀντρέας. 
- Ἐμένα παιδάκι μου τί νὰ μὲ κάνουν οἱ Τοῦρκοι, εἶμαι γέρος καὶ στὸ 
κάτω-κάτω ἂς μὲ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Δὲν τοὺς φοβήθηκα τόσα 
χρόνια ποὺ ζούσαμε μαζὶ τώρα θὰ τοὺς φοβηθῶ. Τοὺς ξέρω καλὰ σᾶς 
λέω… 

₪ 
 

Τὸ αὐτοκίνητο μὲ κόπο ἀνηφορίζει πρὸς τὸ Τρόοδος καὶ τὰ πρόσωπα 
ποὺ τὸ βαρυφορτώσανε δὲν προφέρουν λέξη. Καταλαβαίνουν ὅμως καὶ 
σκέπτονται πολλά. Ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ καταλαβαίνουν περισσότερα 
ἀπὸ ὅτι οἱ δικοί τους θέλουν νὰ παραδεχτοῦν. 
Ὁ γέρος λείπει… 
Ὁ Σωκράτης κοιτάζοντας γιὰ λίγο γύρω τ’ ἀπολιθωμένα πρόσωπα 
τῶν μεγάλων κλείνει τὰ μάτια του κάνοντας πὼς δὲν καταλαβαίνει 
κι αὐτός. Γιὰ μιὰ στιγμὴ σπάζοντας τὸν μονότονο θόρυβο τῆς 
μηχανῆς τοῦ αὐτοκινήτου καὶ σφίγγοντας τὶς γροθιὲς ξεφωνίζει: 
- Τὸν παππού μου…. τὸν παππούλη μου… 
 

₪ 



 
 

Ἰάκωβος Γαριβάλδης 
 
    Κατάγεται ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ φοίτησε στὸ Γυμνάσιο 
Καλαμαριᾶς μέχρι τὴν Γ’ Λυκείου. Τὸ 1970 μετανάστευσε 
οἰκογενειακῶς στὴν Αὐστραλία ὅπου συνέχισε τὶς σπουδές του 
στὴν Πληροφορική.  
    Μὲ τὴ λογοτεχνία ἀσχολεῖται ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια ἄφιξής 
του στὴν Αὐστραλία καὶ δημιουργεῖ στὰ ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικά. 
Τὸ 1983 ἐξέδωσε τὴν πρώτη του ποιητικὴ συλλογὴ μὲ τίτλο 
“Γνωριμίες” καὶ ἀργότερα ἔλαβε μέρος σὲ ἄλλες συλλογικὲς 
ἐκδόσεις, ἀνθολογίες κλπ, μὲ ποιήματα καὶ πεζογραφήματα στ’ 
ἀγγλικὰ καὶ ἑλληνικά. Τὸ 1998 ἐξέδωσε τὸ ἐπικὸ πεζοτράγουδο 
μὲ τίτλο “’74 ὑπὸ σκιάν” στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος 
ἐκδηλώσεων διαμαρτυρίας γιὰ τὴν παράνομη κατοχὴ τῆς Κύπρου. 
    Ἒχει λάβει τουλάχιστον δέκα τιμητικὲς διακρίσεις μὲ 
συγγραφικὰ ἔργα του στὴν Αὐστραλία καὶ Ἀμερική. Ἔχει 
ἀφιερώσει τὸ χρόνο του σὲ πάμπολλες ὑπηρεσίες πρὸς τὸν Ἕλληνα 
συγγραφέα τῆς διασπορᾶς μὲ καταλόγους ἐκδόσεων, ἔρευνες γιὰ 
συγγραφικὲς δραστηριότητες, ἐκθέσεις βιβλίων μέσω τῶν 
ὀργανισμῶν ποὺ ὑπηρέτησε, παρουσιάσεις, ὁμιλίες καὶ προώθηση 
λογοτεχνῶν καὶ βιβλίων, δημιουργία καὶ συντήρηση ἰστοσελίδων 
καθὼς καὶ ἐκδόσεις μὲ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Ναυτίλος» τὸν ὁποῖο 
ἵδρυσε. 
    Ἒχει διατελέσει μέλος στὰ διοικητικὰ συμβούλια πολλῶν 
ὀργανώσεων τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μελβούρνης κυρίως πολιτιστικοῦ 
χαρακτήρα. Ἀπὸ τὸ 1993 ὡς τὸ 2004 ἦταν πρόεδρος τοῦ 
Συνδέσμου Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν Αὐστραλίας καὶ ὑπεύθυνος 
ἔκδοσης τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Λόγος». 

 




