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ΜΕΤΑΒΑΣΗ  - 39 επιστολές  
Δοκίμιο Εκδόσεις Λεξίτυπον   www.lexitipon.gr  

 
Μέλημα μας θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια για αφύπνιση των Ελλήνων.  
Μια προσπάθεια για Μετάβαση των Ελλήνων από το εμπαθώς ζην, στο εμπαθώς 
υπάρχειν, στοιχείο απαραίτητο για τη επιστροφή της Ελλάδας στους Έλληνες.   
 
Μια προσπάθεια φάρος και δώρο στην ανθρωπότητα, για μετάβαση της ανθρώπων από 
την κατάσταση του «ατόμου», στην κατάσταση του «Όλου» 
 

ΚΔ΄ (24) Επιστολή 
 
Προς τη Πατρίδα μου 
 
Αγαπητή μου Πατρίδα,  
 
Σου γράφω για να σου θυμίσω τα λόγια που είχε πει για σένα δια χειρός του μεγάλου μας 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη ο «Ήλιος ο Ηλιάτορας». (εκδόσεις Ίκαρος). 

 
Εσείς στεριές και θάλασσες 
τ΄ αμπέλια και οι χρυσές ελιές 
 
ακούτε τα χαμπέρια μου 
μέσα στα μεσημέρια μου 
 
«Σ’ όλους του τόπους κι αν γυρνώ 
μόνον ετούτον αγαπώ» 
 
κόκκινα κίτρινα σπαρτά 
νερά πράσινα και άπατα 
 
«Σ’ όλους του τόπους κι αν γυρνώ 
μόνον ετούτον αγαπώ» 
 
Με τα μικρά χαμίνια του 
καβάλα στα δελφίνια του 
 
με τις κοπέλες τις γυμνές 
που καίγονται στις αμμουδιές 
 
με τους λοξάτους πετεινούς 
και με τα κουκουρίκου τους. 
 
Ήλιος - Φως - Πηγή Ζωής.  
Φιλοσοφικά και Επιστημονικά αποδεδειγμένο. 
 
• Γιατί όμως ο ήλιος έγινε Θεός και ο Θεός, ήλιος της Δικαιοσύνης;  
• Γιατί τα πρώτα τα αρχικά σε αυτό τον τόπο αναλύθηκαν; 
• Γιατί την μετέπειτα εποχή την είπαμε αναγέννηση; 
• Τι είχε πεθάνει και αναγεννήθηκε;  

http://www.lexitipon.gr/


 

2 
 

• Τι είχε χαθεί και ξαναβρέθηκε;  
• Τι είχε θαφτεί και το ανασύραμε;  
 
Ας κάνει ο Θεός να μη πάψουμε να σ’ αγαπάμε, εσένα που σ’ αγάπησε ακόμη κι ο μεγάλος 
ήλιος. Ας σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να τον προδίδουμε σε 
καθημερινή βάση, μήπως και μας πουν εθνικιστές, αναχρονιστικούς, ή και Έλληνες. Ας 
προσπαθήσουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και να δούμε το Φως κατάματα. Είμαι σίγουρος ότι 
δεν θα μας τυφλώσει.     
 
«Σ’ όλους του τόπους κι αν γυρνώ 
μόνον ετούτον αγαπώ» 
 
ο ήλιος ο ηλιάτορας 
είπε δια χειρός Ελύτη, 
 
για αυτόν τον βράχο τον τραχύ 
τον θαλασσοδαρμένο 
 
που σαν γιοφύρι στέκεται 
ενώνοντας Ανατολή με Δύση. 
 
Ο πρωτομάστορας  το ήθελε 
και το΄ χτισε σαν πρότυπο γιοφύρι 
 
κι η θάλασσα το έψησε 
μι αγνό καθάριο αλάτι. 
 
Έτσι διαβαίνουν οι ψυχές 
καθάριες και πάνε όπου θέλουν, 
 
μαζί διαβαίνουν και τα μη 
τα πρέπει και τα θέλω 
 
και το γιοφύρι ονόμασαν, 
«Καθάρια Ελευθερία». 
 
Ότι κι αν πεις το δέχεται, 
αρκεί να ‘ναι καθάριο. 
 
Το σκότος μόνο μίσησε, 
Δεσπότη δεν πιστεύει 
 
κι ούτε βασίλειο λάτρεψε, 
ζυγό δεν υπομένει. 

Ποίημα «Καθάρια Ελευθερία» Νοέμβριος 2009 

 
Με απέραντη Αγάπη και Σεβασμό 
Γιάννης Αλήθειας 
(κατά κόσμο Ιωάννης Πατινιώτης) 
email επικοινωνίας : ioannis@patiniotis.com 


