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Γιῶργος Πύργαρης 
 
 
 
Οἱ μέλισσες  
 
………………………………………………………………………………… 
 
   Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ συναρπαστικὰ γεγονότα στὴν ἰστορία τοῦ χωριοῦ 
Ἀμάραντος, γεγονὸς ποὺ ἡ ἀρχή του χάνεται κι αὐτὴ στὰ βάθη 
τοῦ χρόνου καὶ  συνεχίζεται, ἔτσι ποὺ οἱ κάτοικοι ἐξοικειωμένοι μαζί 
του νὰ μὴν τὸ λογαριάζουν πιὰ σὰν ἀξιοπερίεργο, εἶναι ἡ ἐπίσκεψη 
τῶν μελισσῶν.  
    Γίνεται κάθε χρόνο στὴν ἀρχὴ τοῦ καλοκαιριοῦ. Τὸ τεράστιο 
σμῆνος ἔρχεται συνήθως κάποιο μεσημέρι,  τὴν ὤρα ποὺ τὸ χωριὸ 
βουλιάζει σὲ μιὰ ἀποπνικτικὴ νωθρότητα. Ἔρχεται  τὴν ὤρα ποὺ  οἱ 
ἄντρες, ἔχοντας παρατήσει τὶς ἐφημερίδες ἀνοιχτὲς στὸ πάτωμα, 
ροχαλίζουν ἱδρωμένοι καὶ οἱ γυναῖκες, φορώντας γυαλιστερὰ 
κομπινεζόν, τριγυρίζουν στὸ σπίτι, σκοτώνοντας μαζὶ μὲ τὶς μύγες τὴν 
ἀνία καὶ τὶς ἐρωτικές τους ὀρέξεις. Ἔρχεται πάνω στὴν κάψα τοῦ 
μεσημεριοῦ, τὴν ὥρα ποὺ τὰ παιδιὰ τὸ σκᾶνε ἀπ’ τὰ παράθυρα καὶ 
βρίσκονται στὶς σκιὲς νὰ μαστορεύουν παιχνίδια ἢ νὰ παίζουν τοὺς 
γιατρούς, τσιμπώντας τ’ ἀγόρια ἀπαλὰ μὲ ξυλαράκια τοὺς πισινοὺς 
τῶν κοριτσιῶν.  
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Ἔρχεται πάντα ἀπὸ τὰ δυτικά, σὰ βουὴ ποὺ ὁλοένα δυναμώνει. 
Ἔπειτα ὁ ἤλιος κρύβεται σὰ σὲ ἔκλειψη, ἀπὸ τὸ τεράστιο σύννεφο 
μελισσῶν, ποὺ πέφτει πάνω στὸ χωριὸ σὰ ζωντανὴ καταιγίδα.  
Τὰ παιδιὰ παρατοῦν τὰ παιχνίδια καὶ κοιτοῦν ἐκστατικὰ τὴν 
παράξενη αὐτὴ βροχὴ ποὺ πέφτει παντοῦ, ἀκόμη καὶ πάνω τους, 
χωρὶς ὡστόσο νὰ τὰ πειράζει. 
   Ὅταν τελικὰ πέφτουν ὅλες κι ὁ ἥλιος ἐμφανίζεται ξανὰ μεγαλό-
πρεπος στὸ κέντρο τοῦ οὐρανοῦ, ὁλόκληρο τὸ χωριὸ βρίσκεται 
σκεπασμένο ἀπὸ ἕνα στρῶμα μελισσῶν, ποὺ σαλεύει σὰν ἀπάνεμη 
θάλασσα. 
   Μετὰ ἀπὸ λίγη ὤρα ξεκούρασης, οἱ χιλιάδες διασκορπισμένες  
βασίλισσες, δίνουν τὸ σύνθημα καὶ ἡ θάλασσα σηκώνεται κατὰ 
πελώρια κύματα, σχηματίζοντας τελικὰ σμάρια, ὅπου μπορεῖ κανεὶς 
νὰ φανταστεῖ. Σὲ κουφάλες δέντρων, σὲ κλαδιά, σὲ πολυθρόνες καὶ 
καρέκλες, στὶς ἄκρες κεραμιδιῶν καὶ ταρατσῶν, σὲ κάγκελα, σὲ 
καλώδια, σὲ κολῶνες, ἀκόμα καὶ σὲ μετασχηματιστές. 
 
    Μένουν  στὸ χωριὸ ὅλο τὸ καλοκαίρι. Δουλεύουν πυρετωδῶς ἀπ’ 
τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ, στὰ θυμάρια, τὰ λουλούδια, τὰ σπαρτά. 
Γονιμοποιοῦν τὰ ἄνθη ποὺ γεμίζουν καρποὺς καὶ προσθέτουν μὲ τὸ 
βουητό τους μιὰ μουσικὴ ὑπόκρουση ποὺ ἐξατμίζεται στὴν ἀτμό-
σφαιρα σὰν ὑδρατμός. Πολὺ γρήγορα, οἱ κάτοικοι παρατοῦν τὶς 
ἄλλες δουλειὲς καὶ φέρνουν σκάλες νὰ σκαρφαλώσουν μὲ καπνοὺς καὶ  
φυσερὰ στὰ πιὸ  ἀπίθανα μέρη γιὰ νὰ μαζέψουν τὶς παραγεμισμένες 
κερῆθρες ποὺ στάζουν μέλι.  
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   Ἔπειτα τὰ σπίτια παίρνουν φωτιὰ ἀπὸ τὴ δουλειά. Τὰ εἰδικὰ 
ἠλεκτρικὰ βαρέλια πολτοποίησης κερήθρας, δουλεύουν πυρετωδῶς.  
Οἱ ἄντρες, γυμνοὶ ἀπὸ τὴ μέση καὶ πάνω, γυρίζουν ἱδρωμένοι τὶς 
χειρολαβὲς κι ἀπὸ τὰ στόμια τῶν βαρελιῶν στάζει σπινθηρίζοντας 
ἀρώματα τὸ μέλι. Οἱ γυναῖκες γεμίζουν εὐκίνητες τὰ γυάλινα δοχεῖα 
καὶ τὰ βάζουν στὴ γωνιὰ νὰ τὰ πουλήσουν.  
 
   Κεῖνες τὶς ὧρες, μονάχα τὰ παιδιὰ γυροφέρνουν ξέγνοιαστα, 
μασουλώντας σὰ μηρυκαστικὰ, ζουμερὰ κομμάτια κερήθρας καὶ 
κοιτάζουν ν’ ἀπολαύσουν ὅσο γίνεται αὐτὲς τὶς στιγμές, γιατὶ ξέρουν 
πὼς τὶς ἑπόμενες ὦρες, θὰ ξαγρυπνήσουν ἀπ’ τὸν πονόδοντο. 
 
   Μετὰ ἀρχίζει ἡ γιορτή. Κρατάει ἀκριβῶς μιὰ βδομάδα κι ἀπὸ τὴν 
πρώτη μέρα, κόσμος συρρέει ἀπὸ παντοῦ, ν’ ἀγοράσει αὐτὸ τὸ ξακου-
στὸ μέλι, ποὺ λένε πὼς εἶναι  μαγικό.  
  Ἐκατοντάδες  αὐτοκίνητα καταφθάνουν κορνάροντας ἀπ’ τὸ πρωὶ κι 
ἕνα πολύχρωμο πλῆθος κρατώντας φωτογραφικὲς μηχανές, ξεχύνεται 
στοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ καὶ κατευθύνεται στὴν κεντρικὴ πλατεία. 
Ἐκεῖ, ὁ δήμαρχος, ἀνεβασμένος πάνω σ’ ἕνα σωρὸ ἀπὸ κυψέλες 
γεμάτες μέλισσες, ποὺ οἱ κάτοικοι ἔχουν φροντίσει ἀπὸ πρὶν νὰ 
φυλακίσουν, καλωσορίζει τὸν κόσμο ποὺ στριμώχνεται μπροστά του 
καὶ δίνει τὸ σύνθημα τῆς ἔναρξης τῆς μεγάλης γιορτῆς, τὴ στιγμὴ 
ποὺ χιλιάδες μπαλόνια καὶ λευκὰ περιστέρια ἀπελευθερώνονται στὸν 
γαλανὸ οὐρανό. Ξεφυτρώνουν τότε μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος, διάφοροι 
νέοι, κρατώντας ξύλινα ρόπαλα κι ἀρχίζουν νὰ χτυποῦν μὲ δύναμη τὶς  
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κυψέλες, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐκνευρίσουν τὶς μέλισσες ποὺ βρίσκονται 
μέσα. 
   Ξαφνικὰ ἀνοίγουν τὰ πορτάκια τῶν κυψελῶν καὶ τὶς ἀπελευθερώ-
νουν καὶ τότε τὸ πλῆθος, μὲ πρώτους τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς 
ἀνάπηρους, πέφτει πάνω στὰ ἔντομα ποὺ στὸν πανικό τους, ἀρχίζουν 
νὰ τσιμποῦν ὅποιον βροῦν. Κι ὅλα αὐτά, γιατὶ τὸ τσίμπημα αὐτὸ τὸ 
θεωροῦν σὰ θαῦμα. Λένε πὼς γιατρεύει τὶς ἀρρώστιες, παρατείνει τὴ 
ζωὴ καὶ προσθέτει σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸ κεντρὶ βρίσκεται μέσα του μιὰ 
παράξενη ἀφροδισιακὴ ζωτικότητα.  
 
   Ἔπειτα, μέσα στὴ χαρακτηριστικὴ μυρωδιὰ ἀμμωνίας ποὺ χρη-
σιμοποιοῦν οἱ περισσότεροι γιὰ  νὰ ἁπαλύνουν τὸν πόνο τοῦ τσιμπή-
ματος  καὶ  ἐνῶ  οἱ γιατροὶ ποὺ παρευρίσκονται κάνουν ἐνέσεις 
κορτιζόνης σὲ ὄσους παθαὶνουν  ἀλλεργικὸ σόκ, οἱ ὑπόλοιποι δια-
χέονται στοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ σὰν παχύρευστο ὑγρό. Ἀγοράζουν 
μέλι κι ἀναμνηστικὰ ἀπὸ τοὺς πάγκους ποὺ ἔχουν στήσει μπροστὰ 
ἀπ’ τὶς ἐξώπορτες οἱ νοικοκυρὲς καὶ πληρώνουν ὅσο ὅσο γιὰ ἕνα 
δωμάτιο, ἂς εἶναι καὶ μιὰ τρύπα, γιὰ νὰ καταλύσουν. 
   Οἱ πιὸ ἄτυχοι, ποὺ συμβαίνει νὰ εἶναι καὶ οἱ πιὸ φτωχοί, κατευθύ-
νονται στὰ ριζὰ τοῦ βουνοῦ καὶ καταλύουν κατὰ παρέες δίπλα ἀπ’ τὰ 
θυμάρια, κάτω ἀπ’ τὸν παχὺ ἴσκιο θεόρατων πουρναριῶν. 
 
   Σὲ λίγο οἱ ταβέρνες καὶ τὰ μαγαζιὰ γεμίζουν μὲ κόσμο καὶ οἱ 
ἰδιοκτῆτες  τρίβουν τὰ  χέρια ἀπὸ  ἱκανοποίηση  καὶ  πηγαινοέρχονται 
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κεφάτοι, νὰ πραγματοποιήσουν τὴν παραμικρὴ ἀπαίτηση καὶ ἐπιθυ-
μία τῶν πελατῶν. 
   Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα οἱ ὀρχήστρες ἀρχίζουν νὰ δοκιμάζουν τὰ ὄργανα 
καὶ σὲ λίγο ἠλεκτρικοὶ ἦχοι ξεχύνονται ἀπὸ παντοῦ. Τὰ νεανικὰ 
στέκια, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ προχειροφτιαγμένα καλο-
καιρινὰ περίπτερα μὲ ξύλα καὶ καλάμια, γεμίζουν γρήγορα.  
Οἱ θαμῶνες στέκουν ὄρθιοι καὶ στριμωγμένοι, πίνοντας διάφορα ποτά, 
προσπαθώντας νὰ συζητήσουν γλαρωμένοι κάτω ἀπ’ τὸ ἔλεος μιᾶς 
μουσικῆς στὴ διαπασών. 
  
   Εἶναι ἡ ὤρα ποὺ φυσαλίδες ξεφυτρώνουν ξαφνικὰ ἀπὸ τοὺς πόρους 
τῆς γῆς. Ὑψώνονται καὶ μεγαλώνουν ἀργὰ σὰ σαπουνόφουσκες καὶ 
αἰωροῦνται γύρω ἀπ’ τὰ κεφάλια τῶν θαμώνων ποὺ ἁπλώνουν τὶς 
παλάμες νὰ τὶς πιάσουν κι ἐκεῖνες σκᾶνε, ἀπελευθερώνοντας ἀπὸ 
μέσα τους τὰ σκανταλιάρικα βάχια, κάτι μικροσκοπικὰ χρωματιστὰ 
πουλιὰ μὲ μεγάλες οὐρές, ποὺ ἀρχίζουν νὰ φτεροκοποῦν ἀδιάκοπα 
μέσα στὸν κόσμο. Ἡ δουλειά τους δὲν εἶναι ἄλλη, ἀπὸ τὸ νὰ συν-
ταιριάζουν τοὺς ἐραστὲς τῆς κάθε νύχτας. Κινοῦνται ἀστραπιαία ἀπὸ 
τὸ μέτωπο τοῦ ἑνὸς στοῦ ἄλλου γιὰ νὰ δείξουν τὶς ἐπιλογές τους κι ἃς 
εἶναι μέχρι τότε οἱ ὑποψήφιοι ἐραστὲς ἐντελῶς ἄγνωστοι μεταξύ τους. 
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ βάχια θὰ χορέψουν στὰ μέτωπά τους, εἶναι 
ἐντελῶς ἀνώφελο νὰ συγκεντρωθοῦν σὲ ὁτιδήποτε ἄλλο. Λούζονται 
καὶ οἱ δύο μ’ ἕνα παράξενο μυστηριακὸ φῶς καὶ αἰσθάνονται μεταξύ 
τους μιὰ ἀκατανίκητη ἐρωτικὴ ἕλξη. 
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Ἀρχίζουν νὰ κοιτάζονται ἐπίμονα, προσπαθώντας νὰ βροῦν χίλιους δυὸ 
τρόπους νὰ ζυγώσει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ ν’ ἀγγιχτοῦν. Στὴν ἀρχὴ 
ἀπαλά, ἀδιόρατα μὰ στὴ συνέχεια ὅλο καὶ πιὸ ἀπροκάλυπτα ἀφοῦ 
τοὺς διευκολύνει σὲ αὐτὸ ἡ πολυκοσμία. Καταλήγουν ὁπουδήποτε, 
τυφλωμένοι ἀπὸ τρελὸ πάθος, ἀκόμη καὶ στὰ σοκάκια τοῦ χωριοῦ.      
   Κάνουν ἔρωτα σχεδὸν στὰ ὄρθια χωρὶς νὰ βγάλουν ροῦχα, 
ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς στεναγμοὺς ποὺ διασκορπίζονται γύρω σὰν 
ὁλοφώτεινες σπίθες. Καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορές, ποὺ οἱ κάτοικοι τοῦ 
χωριοῦ, βγαίνουν στὰ μπαλκόνια μὲ τὰ σώβρακα καὶ πυροβολοῦν τὰ 
καταραμένα αὐτὰ βάχια, ποὺ πετᾶνε στὸν οὐρανὸ καὶ τοὺς ἀναστα-
τώνουν τὴ ζωή. Εἶναι τόσο σκανταλιάρικα, ποὺ πολλὲς φορές, λὲς καὶ 
τὸ κάνουν ἐπίτηδες, καταλήγουν σὲ ἀνάρμοστες ἐπιλογές. Ἀκόμη καὶ 
ἄντρες ἔχουν δεῖ οἱ κάτοικοι νὰ φιλιοῦνται μεταξὺ τους στοὺς δρόμους 
καὶ νὰ κάνουν τὰ αἴσχη. Καὶ γυναῖκες ἀκόμη. Καὶ μπορεῖ στοὺς 
κατοίκους νὰ ἀρέσει τὸ χρῆμα τῶν ἐπισκεπτῶν, μὰ ὅλα ἔχουν ἕνα 
ὅριο καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀνέχονται κάτω ἀπ’ τὰ λευκὰ παράθυρά 
τους, τέτοιες ἀνωμαλίες.  
 
   Τὰ σκάγια ἀπὸ τὰ δίκαννα ὅμως, δὲ σταματοῦν μὲ τίποτα οὔτε τὰ 
βάχια, οὔτε τοὺς ἐραστές.  
   Στὴν τελευταία γιορτὴ μάλιστα, συνέβη κάτι ποὺ γράφτηκε μὲ 
μελανὰ χρώματα στὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ χωριοῦ. 
  Ἡ πανέμορφη Ἀπελίνα, γυναίκα τοῦ Μαρωνίτη, πλοῦσιου ἰδιοκτή-
τη συσκευαστηρίου μαρμελάδας,  μία καθ’  ὅλα καθὼς πρέπει μέχρι 
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τότε, σύζυγος καὶ μητέρα, ἔπεσε θύμα τῶν θρασύτατων ἐκείνων 
πουλιῶν. 
   Θάταν περασμένες δύο τὴ νύχτα, στὴ μέση περίπου τῆς γιορτινῆς  
ἐβδομάδας κι ἐνῶ ἀπολάμβανε ἤσυχα σὲ κάποιο στέκι τὸ ποτὸ μὲ τὶς 
φίλες της, ἕνα βάχι ἦρθε ξαφνικὰ στὸ μέτωπό της. Τόσο ξαφνικὰ ποὺ 
ἀνατρίχιασε. Εἶχε πολλὰ πολλὰ χρόνια νὰ τῆς ἔρθει στὸ μέτωπο 
βάχι. Ἀπὸ τότε ποὺ γνώρισε καὶ παντρεύτηκε τὸν ἄντρα της. Μὰ σὰ 
νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὸ πουλὶ ἀφοῦ χόρεψε γιὰ λίγα δευτερόλεπτα 
στὸ μέτωπό της ἀγγίζοντάς την συνάμα μὲ τὴν πολύχρωμη μακριὰ 
οὐρά του, ἔφυγε μετὰ ἀστραπιαία καὶ χόρεψε φτεροκοπώντας στὰ 
μέτωπα ὄχι ἑνός, μὰ δύο ἄγνωστων ἀντρῶν! Κάθονταν ὄρθιοι στὴν 
ἄκρη τοῦ πάγκου. Τὸ βάχι ἐπέστρεψε ξαφνικὰ στὸ μέτωπό της καὶ οἱ 
ἄντρες τῆς χαμογέλασαν. Ἄρχισε νὰ κλονίζεται. Προσπάθησε νὰ 
πείσει τὸν ἑαυτό της πὼς τὸ πουλὶ κάνει λάθος, πὼς δὲν ἁρμόζουν 
οὔτε σὰ σκέψη σ’ αὐτὴν τέτοια πράγματα. Τοῦ κάκου. Τὸ βάχι 
πηγαινοερχόταν ἀνένδοτο μιὰ στὸ μέτωπό της, μιὰ στὰ μέτωπα τῶν 
δυὸ ἀντρῶν. Αἰσθάνθηκε μία ἀφόρητη ἐρωτικὴ δίψα καὶ γιὰ τοὺς 
δύο. Δὲν κατόρθωσε νὰ μὴν ἀνταποδώσει τὸ χαμόγελό τους.  
   Ἦταν σὰ νὰ εἶχε πέσει σ’ ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι ποὺ τὴν παράσερνε 
στὸ ἄγνωστο, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ. Οὔτε νὰ βγεῖ στὴν 
ὄχθη. Ἦταν μάταιη κάθε ἀντίσταση. Μία γλυκιὰ ζαλάδα εἶχε 
ἁπλωθεῖ σὲ ὅλο της τὸ κορμὶ σὰ μέθη. Προσποιήθηκε στὶς φίλες της 
πὼς ἔχει πονοκέφαλο.  
   Τὴν ὥρα ποὺ ἔφευγε κοίταξε μὲ νόημα τοὺς ἄντρες. Λίγο 
ἀργότερα, ἐκεῖνοι τὴν ἀκολούθησαν. 
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   Μισὴ ὤρα ἀργότερα, ὁ Μαρωνίτης τὴν βρήκε στὸν κῆπο τῆς ἐκ-
κλησίας, μέσα σ’ ἕνα μικρὸ ξέφωτο ἀπὸ δάφνες. Εἶχε ἀκολουθήσει 
αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη μυρωδιά της, ποὺ μέχρι τότε γνώριζε μονάχα 
ἐκεῖνος, μὰ τώρα πλανιόταν στὸ νυχτερινὸ ἀέρα σὰ χρυσόσκονη 
δείχνοντάς του τὸ δρόμο.  
   Τὴν βρῆκε ἐντελῶς γυμνή, νὰ δίνεται στοὺς δυὸ ἄντρες ἔτσι ὅπως 
δὲν εἶχε δοθεῖ ποτὲ σ’ ἐκεῖνον. Τὴν εἶδε νὰ κάνει ἀπίστευτα 
πράγματα. Γύρισε πρὸς τὴν ἐκκλησία, ἔκανε τὸ σταυρό του καὶ 
ὅρμησε οὐρλιάζοντας στὴν ἀπίστευτη περίπτυξη, μακελεύοντας τὰ 
πάντα σὲ λίγα δευτερόλεπτα μὲ μία κάμα ποὺ συνήθιζε νὰ κουβαλᾶ 
ἀπὸ μικρὸ παιδὶ συνέχεια μαζί του.  
 
   Ὄπως ἦταν φυσικὸ μετὰ ἀπὸ τέτοιο κακό, ἠ γιορτὴ τῆς μέλισσας 
διακόπηκε στὴ μέση. Οἱ κάτοικοι ἄρχισαν νὰ κυνηγοῦν καὶ νὰ 
χτυποῦν μὲ ὄ,τι ἔπιαναν στὸ χέρι ὅλους τοὺς ξένους ποὺ έτρεχαν  
πανικόβλητοι νὰ σωθοῦν.  
   Μετὰ ἀπὸ ἕνα κυκλοφοριακὸ πανδαιμόνιο, στριγκλίσματα ἀπὸ 
σπιναρίσματα καὶ μυρωδιὰ ἄκαυτης βενζίνης, τὸ χωριὸ ἄδειασε 
ἐντελῶς.  
   Οἱ ντόπιοι μόνο παρακολούθησαν σιωπηλοὶ τὴν ἀναπαράσταση 
στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος καὶ ἀφοῦ στὸ τέλος ἐπευφήμησαν καὶ 
χειροκρότησαν τὸν Μαρωνίτη, κλείστηκαν στὰ σπίτια, κουτσο-
μπολεύοντας ψιθυριστὰ τὸ γεγονός.  
 

…………………………………………………………………………. 
 



 
 
Γιῶργος Πύργαρης 
 
Ὁ Γιῶργος Πύργαρης (1965) γεννήθηκε καὶ ζεῖ στὴν Καλλιθέα Θήβας.  
Σπούδασε στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οἰκονομικὲς  
Ἐπιστὴμες. Εἴναι παντρεμενος κι ἔχει δύο παιδιά.  
 
Μὲ τὴ λογοτεχνία ἀσχολεῖται ἀπὸ τὸ 1984. Ποιήματα καὶ πεζά του ἔχουν  
δημοσιευθεῖ στὸ διαδίκτυο καὶ σὲ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ ὅπως «Ἀνατολικός»  
καὶ «Ρωγμές».  
Διατηρεῖ blog μὲ ἔργα του στὸ διαδίκτυο: http://pirgaris.blogspot.com  
 
Μέχρι σήμερα ἔχει ἐκδώσει ἰδιωτικὰ: τὸ 2003 τὴν ποιητικὴ συλλογὴ  
«Μαθητεία» καὶ τὸ 2010 τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα «Ὁπλαρχηγὸς Ἀθανασιος  
Σκουρτανιώτης - Τὸ ἄγνωστο ὁλοκαύτωμα».   
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