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Πρόλογος 

«Τα Αρραβωνιάσματα» είναι το δεύτερο σε σειρά e-book με έμμετρους διαλόγους-μαντινάδες, 

μεταξύ τεσσάρων φίλων: της Αναστασίας-Νατάσσας Μαράτου, του Κώστα Σικαλιά, της 

Ζαχαρούλας Γαϊτανάκη και της Ελένης Δανδουλάκη, διάλογοι που έλαβαν χώρα στο διαδίκτυο και 

μάλιστα στον «τοίχο» της Νατάσσας Μαράτου στο Facebook.  

Νοηματικά είναι η συνέχεια του πρώτου e-book με τίτλο «Γαμήλια Προεόρτια», του οποίου 

συντελεστές είναι οι ίδιοι φίλοι και μάλιστα στον ίδιο διαδικτυακό χώρο, στους «τοίχους» της 

Νατάσσας Μαράτου και του Κώστα Σικαλιά στο Facebook. Τα δε «Γαμήλια Προεόρτια» γνώρισαν 

μεγάλη επιτυχία ανάμεσα στην οικογένεια των ποιητών και όχι μόνο. Μέχρι και έμμετρα ποιητικά 

αφιερώματα είχανε από καταξιωμένους ποιητές, φίλους της εξίσου καταξιωμένης ποιήτριας 

Ζαχαρούλας Γαϊτανάκη, στο Facebook. Και τα δύο ηλεκτρονικά βιβλία γράφθηκαν με μεράκι και 

όρεξη για πείραγμα και κυρίως για ποίηση.  

Οι έμμετροι διάλογοι «Των Αρραβωνιασμάτων» άρχισαν να γράφονται από το βράδυ της 28ης 

Δεκεμβρίου του 2018, σε ένα ρακάδικο του Περιστερίου, στην αρχή μεταξύ της Νατάσσας Μαράτου 

και του Κώστα Σικαλιά, μια αρχή που επισφραγίστηκε από το συμβολικό τσούγκρισμα των 

ποτηριών τους, όπως φαίνεται και στην πρώτη φωτογραφία του παρόντος βιβλίου. Έπειτα άρχισαν 

να τα «κεντάνε» και η Ελένη Δανδουλάκη με την Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη κατά την διάρκεια των 

επόμενων ημερών, ενώ οι τελευταίοι έμμετροι διάλογοί τους γράφθηκαν στις 31 του Δεκέμβρη του 

2018, οπότε και έγινε ο «αρραβώνας». 

Ελπίζουμε, φίλοι αναγνώστες μας, να το χαρείτε και να διασκεδάσετε όσο εμείς όταν γράφαμε 

αυτούς τους έμμετρους διαλόγους – μαντινάδες, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης  Facebook.  

Καλή ανάγνωση λοιπόν. 

 

Αναστασία-Νατάσσα Μαράτου      Κώστας Σικαλιάς 

Ελένη Δανδουλάκη      Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
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ΤΑ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ 
έμμετροι διάλογοι 
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Νατάσσα Μαράτου 
Τα’ παμε τα μιλήσαμε 

του γάμου τα οινόμελα εμείς τα κανονίσαμε ! 
Σαν βγει ο χρόνος ο παλιός, πάμε στην εκκλησία, 

να κόψουμε επιτέλους τα οινομαγειρεία ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Τα ‘παμε τα συμφωνήσαμε, 

του "έγγαμου βίου" τα προεόρτια αρχίσαμε… 
 

Ελένη Δανδουλάκη 
Εδά θα πω τση ράφτρας μου...το χρόνο να μη χάνει... 

τση κουμπαριάς το φόρεμα, να 'ρθει να μου προβάλει…!! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Ελένη Δανδουλάκη είσαι θεά ! 

 
Ελένη Δανδουλάκη 

Εδά θα κουζουλαθώ... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Γρήγορα η ράφτρα να σου ‘ρθει ,το φόρεμα να ράψει, 
γιατί ο γαμπρός απ’ τη ρακή δε θε να κλείσει μάτι ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Κι εγώ νιώθω ενοχές που τόνε παρασέρνω 

στα καπηλειά τα ύποπτα τις νύχτες τον πηγαίνω ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Άσε τα κουζουλά εσύ, τη φρόνεψη να δώσεις 

και το καλό το φόρεμα με στρας να το κουμπώσεις ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Κι ακούμε τώρα δω ένα όμορφο τραγούδι, 

και ο γαμπρός απέναντι θυμίζει.. αγγελούδι ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Είμαι από τσι ρακές σχεδόν όλο μπαρούτι,  

που τα προικιά μου ολάκερα θα παίξω στο μπαρμπούτι.  
Γι’ αυτό συ δώσε σύνεση για να μην πιούμε άλλο... 

Έχω για το γάμο τούτον να γενεί καημό πολύ μεγάλο ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Μη μου αγχώνεσαι άγγελέ μου, καημό πια εσύ μην έχεις. 
Όρκο βαρύ σου κάνω γω για πάντα δική σου μ’ έχεις ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Από αύριο πλέον θα ειπωθούνε τα επόμενα, 
που θα είσαι η γυναίκα μου και όχι απλά μια γκόμενα... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μη τύχει και με βαρεθείς… Αυτό φοβούμαι μόνο. 
Γιατί είμαι γυναίκα του μπελά κι όλο ζημιές σκαρώνω ! 

 
Ελένη Δανδουλάκη 

Αν ενθυμάσαι έχουμε μια προϊστορία, 
μετά τους γάμους τρέχαμε εις την μπουζουκιερία... 
Στρας, πέπουλα και λέλουδα ολούθε στολισμένες... 

Κουμπάρε έχε την έννοια μας...μάλλον ξεμυαλισμένες.... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Αύριο με καθαρό μυαλό και όχι με ρακί ποτισμένη 

θα λάβω την απόφαση και συ να περιμένεις ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Ότι ζημιά και να σκαρώσεις λίγη θα είναι γλυκιά μου, 

γιατί είσαι της ζωής μου το κίνητρο και η μία επιθυμιά μου... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Λες τα καμώματα αυτά της νιότης να τα χω ξεχασμένα ; 

Για τούτο με φοβούμαι γω.. μη κάποια νύχτα γυρίσουμε στα περασμένα ! 
Και μείνει ο γαμπρός στην εκκλησία από όξω να προσμένει... 

Νύφη εξαφανισμένη και κουμπάρα σαϊτεμένη ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Κουμπάρα κάτσε φρόνιμα, τη νύφη μην ξεμυαλίζεις, 

γιατί σε βλέπω απ’ την εκκλησιά λυπημένη να γυρίζεις. 
Θα την απαρατήκω στα κρύα του λουτρού, θα τρέχετε σαν λόλες, 

και εγώ θα κάνω χάζι μετά με δύο παγοκολόνες. 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Είμαστε δίδυμο δύσκολο… Κανείς δεν μας τη φέρνει, 

πισώπλατες τσι μαχαιριές κανείς δε καταφέρνει ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Η νύφη ειν’ εγωίστρια, ποτέ δεν περιμένει 

κι όποιος δυσκολίες φέρνει, κείνη τον κωλοσέρνει ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Πισώπλατα εγώ ποτέ δεν μαχαιρώνω 

και ότι σου αρμόζει αν χρειαστεί θα στο καλοχρεώνω... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Άσε τις αυστηρότητες για καμιά πιτσιρίκα, 

σε μένα δεν περνάνε αυτά, το νου σου γροίκα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Η πιτσιρίκα είναι καλή κι εσύ ’σαι σιτεμένη. 

Δία τούτο σου το αγροικώ κι άλλη με περιμένει... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Δε με τρομάζουν αυτές οι απειλές, είμαι πολύ αυτάρκης, 

μα συ απ’ αυτή ούτε τα μισά δε θα χεις ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Πολύ με εξιτάρει άλλη να προσμένει, 

και από τον πόλεμο του φλερτ γω να ‘μαι η κερδισμένη ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Γι’ αυτό κάνω υπομονή και γάμο θέλω τώρα. 

Άλλη δεν την αντέχω αναμονή, να χαρεί και η γιαγιά μου η Δώρα... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Για να χαρεί η γιαγιά ορέ, με θέλεις για γυναίκα ; 

Κι εγώ λοιπόν δε λέω το ναι, αν δεν περάσουν χρόνοι δέκα ! 
Δείξε μου την αγάπη σου, αν θες ν’ αλλάξω γνώμη 

γιατί ειν’ άδικο, το λένε και οι νόμοι ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
"Του γάμου όλα δύσκολα", έτσι ο λαός μας λέει, 
τι εννοεί ο Ποιητής, κι η νύφη πάντα κλαίει ! 

Απ΄ τη χαρά τα δάκρυα, κυλάνε από τα μάτια, 
της έκανες της κοπελιάς, αχ, την καρδιά κομμάτια ! 
Γι' αυτό άλλο μην καθυστερείς, τρέξε να κανονίσεις, 
άσε τα γλέντια για έπειτα, μην κάνεις καταχρήσεις ! 

Κώστα, κοίτα ενημέρωσε και την κυρία Δώρα, 
γιατί αν δεν είναι σύμφωνη θ' αλλάξεις μάλλον χώρα ! 

 
Ελένη Δανδουλάκη 

Αρχίσατε τσι μαχητές, μπαρούτι μου μυρίζει... 
Βεντέτα εξεκίνησε... δε θα χει ο γάμος ρύζι... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Θα πάμε με καλάζνικοφ εμείς στην εκκλησία... 
Ο γάμος τούτος δω θα γράψει ιστορία ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Καλάσνικοφ στην εκκλησιά; Τι άλλο θε να δούμε ; 
Η νύφη είναι άγρια και πούθε να κρυφτούμε ; 

 
Ελένη Δανδουλάκη 

Θα κάμω επανάσταση και μια πολιορκία, 
αν δε σε κάμει ο Σικαλιάς Αρχόντισσα-Κυρία !!! 
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Κώστας Σικαλιάς και Ελένη Δανδουλάκη 
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Κώστας Σικαλιάς 
Μην κάμεις επανάσταση και την πολιορκία. 

Γάμος θα γένει σύντομα και θα είναι και αργία ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Καλέ τι τον ποτίσατε, τον Κώστα να μεθύσει ; 

Και δεν μπορεί απ' τον έρωτα τη νύφη να αφήσει ; 
Κόλλησε και δεν ξεκολλά, στην εκκλησία έχει φτάσει ; 

Στη ράφτρα πάει για φόρεμα η κουμπάρα να ετοιμάσει ! 
Θα ζήσουμε ηρωικές, στιγμές απείρου κάλλους, 
αυτοί οι δυο από έρωτα ούτε ακούν τους άλλους. 

Εμείς κι αν τους φωνάζουμε να μη βιαστούν για γάμο, 
είναι σαν να φτιάχνουμε πυργόσπιτα στην άμμο ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Πόσα επεισόδια έχασα, ο γάμος θε να γίνει ; 
Ή η νύφη είν' διστακτική και του γαμπρού τη δίνει ; 
Δεν είναι δίσεκτη χρονιά, σε λίγο αυτή που φθάνει, 

για τις χαρές του γάμου σας, Κώστα, Νατάσα, κάνει ! 
Άντε, αποφασίστε το, να πάμε για τα δώρα 
και να χαρεί το δεκαεννιά και η κυρία Δώρα ! 
"Γαμήλια Προεόρτια" χαρήκαμε όλοι οι φίλοι, 

να δούμε τώρα ο γάμος σας τι άλλα καλά θα στείλει ! 
Για τη "Γαμήλια Τελετή" γράψετε μαντινάδες, 

να στολιστεί κι η εκκλησιά μ' άνθη και πρασινάδες ! 
Αδημονεί η κουμπάρα σας, θέλει να σας παντρέψει, 

τολμήστε το και στο χορό, εκείνη θα διαπρέψει ! 
Κουφέτα περιμένουμε, από το χρυσό ζευγάρι 

και μπομπονιέρες όμορφες σαν και των δυο τη χάρη ! 
 

Κορίνα Μποσνίδη 
Δεν σας κατάλαβα τελικώς !!!!!!!! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Κουφέτα ετοιμάζονται, τους φίλους να κεράσουν, 
ακόμα και σ' όσους δεν άρεσαν, αυτά θα δοκιμάσουν ! 

Για της Νατάσας τις χαρές και του Κωστή το γάμο, 
εμείς οι φίλοι γράφουμε τους στίχους μας δω χάμω ! 

Δώστε ευχές να ζήσουνε, να είναι ευτυχισμένοι, 
όμορφη να 'χουνε ζωή και να 'ναι αγαπημένοι ! 
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Κορόνα Μποσνίδη 
Άντε καλέ να μας ζήσουν...... Ho ho ho !!!!! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Σε θέλω κοντά μου όμορφο παρανυφάκι, 
μετά το γάμο θα το σκάσουμε, θα πάμε στο γατάκι ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Τι έχει ο κόσμος άραγε να δει μετά το γάμο, 
από τα γέλια τα πολλά θε να κυλιέται χάμω ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Πριν λίγο εγώ εξύπνησα, με ζάλισε η ρακή σου, 
μα διόλου δεν με νοιάζει πια που μ' έβαλες στο βρακί σου... ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Το ήθελα πολύ και συ να γράψεις για το γάμο, 
μην πέσουνε τέτοια στιχομυθίσματα χωρίς σχόλια σου χάμω... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Δεν το 'χα πάρει είδηση, απ' την αρχή να γράψω. 
Τέτοιο γάμο, φίλε μου, πώς να τον περιγράψω ; 
Λόγια δε βρίσκω εύκολα, στη νύφη θα αρέσουν ; 

Και στην κουμπάρα άραγε ή μήπως με βαρέσουν ; 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Σαν πάρουν είδηση αυτές πως γράφουμε εδώ πέρα, 

θα αρχίσουνε πλέον σχέδια για το πώς θα 'ναι η βέρα. 
Σιγά μη σε βαρέσουνε, χαρά τους αυτών θα είναι, 

σε λίγο στιχάκια θα γραφτούν, συντονισμένη μείνε... ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Τι άραγε να κάνουνε; Σχέδια και για τη βέρα ; 
Αυτές το πήραν σοβαρά, το πάνε παραπέρα ! 

Δεν την γλιτώνεις, φίλε μου, για σοβαρά ετοιμάσου ! 
Μήπως να πάρεις συμβουλές απ' τη σοφή μαμά σου ; 
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Κώστας Σικαλιάς 
Από τη μάνα μου πολλές ορμήνιες εγώ δεν παίρνω, 

γιατί μια από δω και μια από εκεί ο δύστυχος θα γέρνω. 
Είναι αυτή Δίδυμος ζωδιακά και θα έχει δύο γνώμες, 
μια για τον γάμο θετική και μια θα πετά κοτρώνες, 
που η νύφη είναι μεγαλύτερη και είναι και αλανιάρα, 

ή που επιτέλους θα νοικοκυρευτώ με μια θεία κορμάρα... ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Νατάσσα συγχώρα με πολύ, που άργησα να ξυπνήσω, 
και στίχους όμορφους για εμάς να γράψω να αρχίσω... ! 

 
Κορίνα Μποσνίδη 

Παρανυφάκι με θες ; Ό,τι θες εσύ !!!!! 
θα αφήσεις το γαμπρό, καλέ, να πάμε στο γατάκι ;;; 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Η νύφη δεν είναι κότα να λες πως είναι αλανιάρα ! 
Πρόσεξε, φίλε μου, καλά, σε βλέπω να τρως... παπάρα ! 

Ξύλο θα φας κι απέ μετά ο γάμος θα σχολάσει, 
η νύφη άμα παρεξηγηθεί θα σε καταχεριάσει ! 

Βρήκε και παράνυφο, λένε για ένα γατάκι, 
"άσε", της λέει "το γαμπρό" το παρανυφάκι ! 

Μυστήρια αυτά τα πράγματα, Κωστή, πού έχεις μπλέξει ; 
Θα 'ναι ο γάμος δύσκολος και ποιος θα σε ξεμπλέξε ι ; 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Εκείνη μου το ετόνισε σε ένα σχόλιο πιο πάνω. 
Λες δεν ξέρω τι μ' γίνεται, πως τα μυαλά μου χάνω ; 

Γαμπρός όμως και θα ντυθώ για χάριν του έρωτά μας. 
Θα συνεννοηθώ και με της ενορίας μας τον άγιο παπά μας. 
Ο γάμος γλήγορα να πραγματοποιηθεί, άλλο δεν περιμένω, 

για το μυστήριο το ιερό αδημονώ, προσμένω... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Έτσι είναι λεβέντη μου εγώ τι να σου κάμω. 
Δεν το ’καμα επίτηδες.. μα ήπιες παραπάνω ! 
Μη χολοσκάς. λεβέντη μου, ξέρω είσαι πιπίνι, 

πως θα κοιμάσαι πιο πολύ το ξέρω τι να γίνει ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Είχα και πονοκέφαλο, γι' αυτό δε σηκωνόμουν, 

μα μόλις εσηκώθηκα τον κρέβατον απαρνιόμουν. 
Έφτιαξα γρήγορα καφέ, ήπια και λίγο γάλα, 

και στο πληκτρολόγιο στρώθηκα με αδημονή τα μάλα. 
Στιχάκια να σου γράψω εγώ, με αγάπη και με τέχνη. 

Πολύ έμπνευση μου φέρνεις εσύ στης ποίησης την τέχνη... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Να ξέρεις όμως πως εγώ, στο σπίτι δε θα στέκω 

να περιμένω ολημερίς για να σε κανακέψω ! 
Είμαι αλάνι όμορφο, θέλω να τριγυρίζω 

κι όχι ολημερίς στο σπίτι μας να είμαι να συγυρίζω ! 
Δεν είναι δα και μυστικό. Θαρρώ πως στο ξανάπα, 
μονάχη μου δε θέλω γω να κάνω τα ντουλάπια ! 

Ελπίζω να σου πέρασε ο πόνος στο κεφάλι, 
μα δε σου κρύβω πως κι εγώ.. την είχα μια ζάλη ! 

Μάλλον το παρακάναμε χτες με τη ρακή,.. 
Αφού νομίζω σου ‘δωσα στο μάγουλο φιλί ! 

Δεν είναι αυτό συνήθειο γιατί έχω χαρακτήρα, 
με την ρακί με εποτισες και λάθος στράτα πήρα ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Ντουλάπια θα σκουπίζουμε, τα πιάτα θα σου πλένω, 
και, σαν σύζυγος σωστός, άπραγος δε θα μένω. 
Οπότε μην ανησυχείς, βόλτες θα σε πηγαίνω, 

για να ξεσκάς απ' τα οικοκυρικά. Κόμπο εγώ στο δένω... 
Είναι η ρακή γλυκόπιοτη, γι' αυτό φιλί σου πήρα. 

Καλύτερα λοιπόν που εχθές δεν ήπιαμε την μπύρα. 
Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε έμπνευση μα και κέφι. 

Ο Κώστας ο Σικαλιάς στο έγραψε, δεν σβήνει ότι σου έφη... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Πρέπει να πάω σε δουλειές με κόπο θα σ αφήσω, 

λίγη ώρα μόνος σου να πλέκεις στίχο στίχο ! 
Κοίτα να είσαι φρόνιμος, στην πράξη και στη σκέψη, 

γιατί μετά θα μπλέξεις ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Καλές δουλειές Νατάσα μου. Κι εγώ κάτι άλλα κάνω. 

Μα για να γράψω στίχους για εσέ την όρεξη δε χάνω... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Είστε κι οι δυο σας φοβεροί. Κώστα κι Αναστασία, 
το σπίτι απ' ότι φαίνεται δεν θα 'χει ακαταστασία. 

Δουλειές θα κάνετε μαζί, θα 'στε καλή παρέα, 
με γέλιο η μέρα θα κυλά και θα περνάτε ωραία ! 

Επίσκεψη θα έρχεται συχνά και η κουμπάρα, 
λέτε άμα σας δει μαζί να της έρθει τρομάρα ; 
Μα είναι βέρα Κρητικιά, ό,τι κι αν δει θ' αντέξει, 

μπράβο σου, Κώστα τυχερέ, από νύφη σου 'χει φέξει ! 
Στα όπα - όπα έχε την, μην της χαλάς χατίρι, 

τα πιάτα που τα έπλυνες, βαλ' τα στο στραγγιστήρι !!!! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Όρισα ημέρα με τον παπά το γάμο για να γίνει, 

την πρώτη ημέρα του Γενάρη για ημερομηνία μου δίνει. 
Οπότε Ζαχαρούλα να βιαστείς φόρεμα για να ράψεις, 

μα από συγκίνηση στο μυστήριο σε παρακαλώ μην κλάψεις. 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Καλά, την πρώτη του μηνός, γάμο βρήκες να κάνεις ; 

Απ' τη βιασύνη σου εσύ, θέλεις να μας ξεκάνεις ; 
Τα μαγαζιά είναι κλειστά, φόρεμα που να ράψω ; 
Θέλεις κι από συγκίνηση παραγγελιά να κλάψω ; 
Απ' τον πολύ τον έρωτα για την ωραία Νατάσα, 
αν θέλεις δάκρυα χαράς, καθάρισέ μας πράσα ! 
Μήπως να το ξανασκεφτείς, λέω μη μετανιώσεις, 

βιάστηκες γάμου υπόσχεση στην κοπελιά να δώσεις ! 
Κάτσε και πάρε συμβουλή, απ' τη γιαγιά σου Δώρα, 
αν θα σου πει αυτή "καλά", τότε, Κώστα, προχώρα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Γαμπρέ ορίζεις σκόπιμα τον γάμο στην αργία… 
Φτιασίδια που έβρω γω για να γίνω μια κυρία; 
Πούδρες και άλλα φτιαστικά για νύφη δε τα έχω, 

μα μέρα που τη διάλεξες… χωρίς το ρουζ θα έλθω ! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Νατάσσα μου, ξεπίτηδες, για γάμο βρήκε μέρα, 

μόνος του θα ν' στην εκκλησιά, να παίζει και φλογέρα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Το μυστήριο ο παπάς το όρισε, και είναι λίαν συντόμως, 
δεν χρειάζεται να είναι ο γάμος πια και τόσο γαλαντόμος. 

Εγώ έλεγα πως εσείς έτοιμες θα είστε. 
Μάλλον εσείς δε θέλετε και όσο θέτε βρίστε... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Γαμπρέ μου να με συγχωρείς, σε χωριουδάκι μένω, 
αν βιάζεσαι να παντρευτείς, καλά, δεν επιμένω ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Θα κάνουμε πρόγαμο το ρεβεγιόν που θα γυρίσει ο χρόνος. 
Ελπίζω να μου έρθετε και να μην είμαι μόνος... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Είν΄ η αγάπη σας φωτιά, λόξυγκας μη σας πιάσει, 
κάθε ευτυχία εύχομαι, κανείς μη σας ματιάσει ! 
Χαρούμενο εμβατήριο θ' ακούσουμε να παίζει 

κι ύστερα ευχές θα δώσουμε στου γάμου το τραπέζ ι ! 
Αστεία - αστεία φτιάχτηκε και δεύτερο βιβλίο, 

Κώστα, Νατάσα, να ζήσετε πολλά χρόνια κι οι δύο ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Αντί για μπάτσελορ λοιπόν το ρεβεγιόν θα γίνει, 

να είσαι Ζαχαρούλα σίγουρη ο χρόνος καλά θα κλείνει. 
Και με το νέο έτος που θα 'ρθει, θα ενωθούμε αιώνια, 

και δε θα ανεχτούμε από κακοπροαίρετους καμία να γίνει διχόνοια. 
Θα ευλογήσει ο παπάς τα στέφανα να στεριώσουν, 

και την ευχή οι καλεσμένοι μας με αγάπη θα τη δώσουν. 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Με το καλό, καλή χρονιά, εύχομαι στο ζευγάρι, 

Νατάσσα ποιος στη χάρη σου, τι νιος που θα σε πάρει ! 
Κι εσύ, Κώστα, τυχερός, παίρνεις κορίτσι πρώτο, 

είναι σαν να σου έτυχαν τα νούμερα στο Λόττο !!! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Οι ευχές σου τόπο θα πιάσουνε, το ξέρω, έχεις καλή αύρα. 

Εμείς θα είμαστε στα λευκά και οι οχτροί στα μαύρα. 
Το πρώτο νούμερο έπιασα, το ξέρω, στο λαχείο. 

Ευτυχισμένοι με την Νατάσσα μου θα είμαστε και οι δύο. 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Έτοιμη και η δεύτερη Συλλογή, Κώστα ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Η συλλογή δεν έκλεισε, τώρα μόλις αρχίζει. 
Μα να την κάνουμε e-book, για το χαρτί κοστίζει... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Η νύφη ας γράψει κι ο γαμπρός, τι άλλο έχουν να πούνε, 
οι φίλοι απλά θα καρτερούν για να τους ευχηθούνε ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Μήπως αυτή την πρώιμη συλλογή να τήνε πούμε "Αρραβώνα" ; 
Το λέω γιατί έγγαμος δεν είναι ο βίος μου ακόμη με την κοκόνα. 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Χαρές κι αρραβωνιάσματα... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Στο ρεβεγιόν να ‘ρθεις εγώ θα περιμένω 

και θα χω το νέο μου κραγιόν στα χείλη φορεμένο ! 
Θα είναι κατακόκκινο, θα είμαι στολισμένη, 
τη νύχτα να περάσουμε μαζί ευτυχισμένοι ! 

Γνοιάσου γιλέκο να φορείς, πουκάμισο γαλάζιο 
να μου θυμίζεις θάλασσα βαρκούλα εγώ να αράξω ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μέσα στο καταχείμωνο, μας έκοψε το κρύο, 
μα σεις παιδιά δε νοιάζεστε  μον' να 'σαστε τα δύο ! 

Αυτά κάνει ο έρωτας, φωτιές παντού ανάβει, 
τα ίδια έπαθε η Λενιώ σαν είδε το μανάβη ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Μα τα αρραβωνιάσματα είναι που χουν τη χάρη, 
θα είναι υπέροχη βραδιά με ολόγιομο φεγγάρι ! 

Η νύφη είναι τζόρα, σας λέω είναι αλήθεια, 
είναι μεγάλος τσαμπουκάς και δε ζητά βοήθεια ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Και το φεγγάρι θα κρυφτεί, πόσα κι αυτό ν' αντέξει, 
εσείς φωτιά θα βάλετε, και ο Θεός θα βρέξει ! 

Πού χάθηκε άραγε ο γαμπρός; Θα πήγε στη γιαγιά του, 
ευχές να πάρει απ' αυτή κι απ' την καλή μαμά του ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Είναι παιδί της προκοπής, θέλει την οικογένεια, 
μα μη βλογάει συνέχεια τα γένια... 

Γιατί πολλές οι συμβουλές, και οι πολλές εγκρίσεις, 
μου φαίνεται θα φέρνουνε στο γάμο μας την κρίση ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Βοήθεια πώς να δώσουμε, καλή μου, δεν μπορούμε, 
άμα θυμώσει ο γαμπρός, μπορεί να τσακωθούμε. 

Εσείς καλά γνωρίζεστε, θα βγάλετε την άκρη, 
εδώ ο Κώστας ήθελε να χύσω κι ένα δάκρυ 

από την πολύ συγκίνηση για τη χαρά του γάμου, 
μα από τα γέλια μου 'ρχεται βρε να κυλιέμαι χάμου !!! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Να μην το πολυσκέφτεσαι και άνοιξε την πόρτα, 
άμα νεύρα σε πιάσουνε άντε να μάσεις χόρτα ! 

Ο Κώστας είναι άξιος και με πολλά ταλέντα, 
γι' αυτό πολύ αγάπα τον μη του γυρνάς κουβέντα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μη γνοιάζεσαι κορίτσι μου για του γαμπρού το μένος. 
Θα τον γλυκάνω γρήγορα.. ή τον αλυσοδένω ! 

Έχω πάντα στο μυαλό την εναλλακτική 
να λύνω τα προβλήματα με την.. Προστακτική, 

Κι αν δε με ακούσει ο γαμπρός.. τον στέλνω εντατική ! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Μάλλον τα βλέπω ζόρικα για το γαμπρό τα πράματα, 
σ’ αυτό το γάμο θα γενούν τέρατα μα και θάματα ! 
Καλό κουράγιο και στους δυο, τι άλλο να ευχηθούμε ; 

Ελπίζω στην εντατική τον Κώστα να μη δούμε ! 
Αν φάει ξύλο ο γαμπρός, του πεταχτούν μπουκάλια 
σας βλέπω να μαλώνετε οι δυο σας στα κανάλια. 

Δεν θα 'τανε καλύτερα να είστε αγαπημένοι 
στο κρεβατάκι κι οι δυο με θέρμη αγκαλιασμένο ι ; 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Εδώ είμαι και γω, μα όχι ακριβώς. Είμαι σε μια ταβέρνα. 
Αχ άτιμη ζωή, τώρα κρασάκια κερνά. 

Θα κλείσω τώρα το ιντερνέτ, τσουγκρίσματα αρχίζουν. 
Οπότε αργά αργότερα που τα αυτιά θα βουίζουν, 
θα ειδώ τυχόν στιχάκια σας όμορφες μου κοπέλες, 

και ίσως σκαρφιστώ και γω ρίμες και για άλλες τρέλες... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Καλή διασκέδαση γαμπρέ  και να περάσεις φίνα 
κέφι να κάνεις μπόλικο απ' την καλή ρετσίνα. 

Τη νύφη απόψε ξέχνα τη, γλέντα τη λευτεριά σου, 
γιατί η Νατάσα φαίνεται θα σφίξει τα λουριά σου ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Νύχτα καλή να χεις Κωστή και μη το παρακάνεις, 
πρόσεχε συ με τη ρακή ζημιές για να μη κάνεις !!! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κρασί ημίγλυκο ροζέ εδώ μ' έχουν ποτίσει, 
και είναι το άτιμο μεταλαβειά και μάλλον έχω μεθύσει... ! 
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Αναστασία - Νατάσσα Μαράτου και Κώστας Σικαλιάς 
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Νατάσσα Μαράτου 
Αχ ζωηρό αγόρι, 

πες μου τώρα και ψέματα… πως το πιες με το ζόρι ! 
Εγώ έχω το όνομα πως είμαι το αλάνι, 

και άλλος γυρνάει στα καπηλειά μεθύσια για να κάνει! Χμ ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Να μην ανησυχείς κι εγώ το πιόμα κοντρολάρω. 

Αύριο που θα είμαι στο σπίτι μου στην ποίηση θα ρεφάρω... 
Τώρα σερβίραν ραβανί για το λογαριασμό μας, 

μα δεν μας έκαναν κακό να ξέρεις στο δεσμό μας. 
Εγώ εσένα αγαπώ, σε έχω πριγκηπέσα, 

και ας μιλάει το κρασί, τούτο στο λέω μπέσα... ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Πίνεις κρασί και τρως γλυκό, γλεντάς με την καρδιά σου, 

τη νύφη όμως μην ξεχνάς να δεις στα όνειρά σου ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Στα όνειρά μου είδα μια εξαίσια οπτασία…! 

Ήτανε το ταίρι μου, η μία, η Αναστασία ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Άσε Κώστα τα όνειρα, καιρός για αποφάσεις, 

αλλιώς βλέπω το ταίρι σου έτσι που πας να χάσεις ! 
Θα πας και την Πρωτοχρονιά σε άλλο ταβερνάκ ι ; 

Με φίλους να γλεντοκοπάς και με καλό κρασάκι ; 
Η Αναστασία μόνη της κοντά της θα σε θέλει, 
όχι να έχει συντροφιά τις γάτες, το κουνέλι ! 

Κοίτα να κάνεις το σωστό, γιατί γάμος δε βγαίνει 
έτσι που ο καθένας σας όπου θέλει πηγαίνει ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Με τη Νατάσσα μου εγώ το χρόνο θα γυρίσω, 
γιατί στιγμή χαμένη που περνά, δε θα γυρίσει πίσω. 
Έννοια σου και ο παππάς στεφάνι γοργά θα βάλει, 

η αγουρίδα μέλι εντέλει έγινε αγάλι το αγάλι... 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Εντάξει, εσείς ξέρετε, καλύτερα από μένα, 

η Νατάσσα μόνο κοίταξε αν στα 'χει μαζεμένα. 
Είναι κοπέλα ανεκτική, πολύ σε αγαπάει, 

γι' αυτό στα άκρα τον καυγά δεν θέλει να τραβάει ! 
Δε λέω, κι εσύ τη νοιάζεσαι, για γάμο το πηγαίνεις, 

μα θες και με τους φίλους σου πότε - πότε να βγαίνεις ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Είμαι τύπος λεύτερος και Δημοκρατικός 

... Μέχρι να πάρω ανάποδες και να γενεί χαμός ! 
Θέλω τον άντρα άνετο και όχι να κιοτεύει, 

Να βγαίνει με τους φίλους του όμως να μη χαζεύει ! 
Να ναι πρέπος και έντιμος, τη λογική αφέντρα 

αλλιώς... Θα τόνε βγάλω σέντρα ! 
Τα όνειρα καμία φορά βγαίνουνε εφιάλτες 

για αυτό Κωστή μου πρόσεχε να μη σε βρουν..μπελάδες ! 
Θα περιμένω να φανείς στο φιλικό το σπίτι, 
Το δρόμο να μη χάσεις θα τον γεμίσω γήτι ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Νατάσσα μου συγχωρά με, και πάλι είμαι έξω. 
Αλλά θα σε έχω όλη νύχτα στο μυαλό και σε μπελάδες δε θα μπλέξω. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Σαν θα ‘ρθω κάτω από της φίλης σου τηλεφώνημα θα σου κάνω, 
να μου ανοίξεις, να φανείς και να ανέβω πάνω... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μη μου αγχώνεσαι γαμπρέ κι η νύφη αλητεύει. 
Μην έχεις τύψεις και ενοχές ο νους αν δραπετεύει ! 
Είμαι γνωστό αληταριό με την καλή την έννοια, 
για πάρτι σου όμως εγώ Θα γίνω καραμελένια ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Πολύ της διασκεδάσεως ο γαμπρός μας βγήκε, 
πάλι με φίλους για να πιει, σε μπαράκι μπήκε ! 
Υπομονή, Νατάσα μου, του γάμου σας το... μέλι, 
με σκέψη να ξανασκεφτεί, ίσως ο Κώστας θέλει ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Αν ο γαμπρός μετάνιωσε και πια εμέ δε θέλει, 
διόλου δε με στεναχωρεί, καθόλου δε με μέλλει ! 
Έχω δύο τρεις αναμονή, κι ας είμαι σιτεμένη. 

Ας το σκεφτεί καλά ο γαμπρός...Τον βλέπω να ξεμένει ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Μακάρι όλες να ‘τανε, οι νύφες σαν εσένα. 

Άντε, Κώστα, αποφάσισε και στα 'χω μαζεμένα. 
Σαν τη Νατάσα δεν θα βρεις άλλη να σε προσέχει, 

γι' αυτό ο νους σου σε γιορτές , με φίλους σου μην τρέχει ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Όλα του πρόγαμου έτοιμα, το βράδυ θα τα πούμε. 
Νατάσα μην ανησυχείς, οι δυο μας θα τα βρούμε ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μαζί τη Νέα τη χρονιά, με κέφι υποδεχθείτε, 
για όλα τα προβλήματα τις λύσεις τους θα βρείτε. 
Χρόνια πολλά σας εύχομαι, να 'ναι η ζωή σας μέλι, 

το '19 να γίνουνε, ό,τι ο καθένας θέλει. 
Και μια ανέφελη ζωή, κοινή και για τους δυο σας, 
να φέρει τούτη η χρονιά σε σπιτικό δικό σας ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Thank you Ζαχαρούλα μου για τις θερμές ευχές σου. 
Όνειρα κάνουμε πολλά οι δυο συνποιητές σου. 

Καλή χρονιά να χεις και εσύ και να είσαι ευτυχισμένη, 
και από ανθρώπους που σ' αγαπούν πάντα περιστοιχισμένη... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Υγεία θέλω μόνο στη ζωή και δύο τρεις φίλους 
για να γλυκαίνουν τις βραδιές να γράφουμε και στίχους ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Τρέλες πολλές και όνειρα τα έχω σχεδιάσει, 
τέτοιες που όλος ο ντουνιάς με μας θα διασκεδάσει ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Όλα τα σχέδια που γλυκιά μου έχεις ετοιμάσει, 

θα αδημονώ να γίνουνε αργότερα ή στη βράση... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Άσε τα γλυκόλογα και την αδημονία… 

Πήγαινε να ετοιμαστείς μην πάει η ώρα μια ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Τώρα τον υπολογιστή θα κλείσω,  θα σε αφήσω, 

να στολιστώ και να ντυθώ, να πάω στο πατρικό μου, 
και ύστερα να έλθω σε εσέ, καλό, γλυκό, μικρό μου... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Το μικρό το σιτεμένο κοίτα μη τ αφήσεις παραπονεμένο ! 
Στην ώρα που είπαμε να ‘ρθεις... με γιλέκο φορεμένο ! 

Κοίτα να ντυθείς ζεστά είναι πολύ το κρύο 
μη μου ζητάς αργότερα ρακόμελα για δύο ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Έχω καλά ντυθεί για την περίσταση τούτη. 
Με σένα Νατάσα μου δίπλα μου περιφρονώ και πλούτη. 

Θα έρθω την ώρα που είπαμε, χωρίς γιλέκο όμως, 
Θα είμαι ένας υπέροχος σε αγάπη γαλαντόμος... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Πάω κι εγώ να προσπαθήσω αντάξια δίπλα σου να ζήσω, 
τούτη τη πρώτη μας βραδιά καθώς αξίζει να τιμήσω ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Αυτοί οι δυο όπως φαίνεται, γοργά για γάμο πάνε, 
ακούω το χρόνο που ’ρχεται καμπάνες να χτυπάνε ! 

Παιδιά, άντε, κάθε καλό, πολλές χαρές να δείτε, 
την ευτυχία στο γάμο σας απλόχερα να βρείτε ! 

Οι φίλοι σας θα το χαρούν, να ’ρθουν στην εκκλησία, 
να ευχηθούν: «Να ζήσετε, Κώστα κι Αναστασία» ! 
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Αναστασία - Νατάσσα Μαράτου και Κώστας Σικαλιάς 
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ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΑ « ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ » 

 

 
 

 
Δρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑΚΗΣ ( Ποιητής, συγγραφέας, Αντιπρόεδρος της «Διεθνούς 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών» ): 
Διάβασα με πολύ ευχαρίστηση το βιβλίο και ήθελα να σας εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου. Πρόκειται για μια πρωτότυπης έμπνευσης συλλογική δουλειά με 
ευχάριστους και ευρηματικούς έμμετρους διαλόγους μιας παρέας άξιων στιχουργών. 
Ξεχωριστό πνευματικό προϊόν δείχνει την ευχέρεια των συμμετεχόντων να 
δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γρήγορα ξεχνιέσαι και 
ενώ διαβάζεις, αισθάνεσαι ότι παρακολουθείς μια πραγματική θεατρική παράσταση 
.Μου θυμίζετε τις « αντικριστές », όπως λέγονται, μαντινάδες, που λένε «μονομάχοι 
μαντινάδας» ή ανταλλάσσουν τα μέλη μιας παρέας μαντιναδολόγων μεταξύ ρακής 
και μεζέ, κυρίως πειραχτικού ή σατιρικού περιεχομένου, πράγμα αρκετά συνηθισμένο 
στην Κρήτη. 
Σε κάποιους στίχους υπάρχουν μικρές μετρικές ή ομοιοκαταληκτικές ατέλειες, οι 
οποίες όμως δικαιολογούνται αφού οι διάλογοι υποτίθεται είναι προϊόν αυθόρμητων 
απαντήσεων και όχι ιδιαίτερης τεχνικής επεξεργασίας στίχων. 
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Και τώρα σειρά μου να απευθύνω τις συμβουλές μου: 

 

ΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ….ΝΥΜΦΙΟΝ 
 

Των παντρεμένων τον χορό Κώστα μου θα χορέψεις 
Θα ζεις τη γλύκα του έρωτα ώσπου να το χωνέψεις 
πως τέλειωσε η λευτεριά, πως τέλειωσαν τα’ αστεία 

και από τούδε στο εξής σε πιάνει η μοιχεία. 
 

Κωστάκη – Κωσταντίνε μου σαν παντρεμένος τώρα 
σου εύχομαι ποτέ μην πεις «καταραμένη ώρα» 
που άφησα την ξεγνοιασιά την ψυχική γαλήνη 

και έπεσα σαν τον στραβό στου γάμου το καμίνι. 
Στο σπίτι σου Κωστάκη μου να ’χεις Δημοκρατία 

μ’ αν δεις ότι χρειάζεται κάνε δικτατορία 
γιατί η γυναίκα προσπαθεί μέρα με την ημέρα 
του άνδρα του καλόβολου να πάρει τον αέρα. 

 
Και τότε αλί και τρισαλί αγαπητέ καρντάση 

σιγά θα ξεροψήνεσαι, χωρίς να παίρνεις βράση 
και η ζωή σου κόλαση σταδιακά θα γίνει 

κι απ’ τον παλιό σου εαυτό τίποτε δεν θα μείνει. 
 

Για να προλάβεις το κακό και να ’χεις ησυχία 
ποτέ στη γυναικούλα σου μη δόσεις ευκαιρία 

τον πρώτο λόγο στου σπιτιού να ’χει τις αποφάσεις 
και να μη νοιώσει δυνατή γιατί όλα θα τα χάσεις. 

 
Μα ’γω θωρώ τη νύφη μας καλοαναθρεμένη 

σεβαστικιά , καλόγνωμη , πέρδικα πλουμισμένη 
γι’ αυτό και δε θα χρειαστείς τις συμβουλές ετούτες 
και στην υγεία σας θα πιω δυο παραπάνω κούπες. 

Γιώργος Γιακουμινάκης 
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ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ:  

Συγχαρητήρια σε όλους σας ! Μόλις το διάβασα ! Πολύ ωραίοι στίχοι που δείχνουν 
εκτός από την αγάπη σας για την ποίηση, την αγάπη και την περηφάνια θα έλεγα 
για τον τόπο καταγωγής σας ! 
 
 
ΤΑΚΗΣ Λ. ΧΑΡΙΤΟΣ:   
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Να είναι καλοτάξιδο ! ! ! 
 

ΝΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ:                                                                              

Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία προσπάθεια ! 

 

Δρ. ΖΑΝΝΕΤΑ ΚΑΛΥΒΑ - ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ ( ποιήτρια, συγγραφέας ): 

Τί έκπληξη είναι αυτή ; Μπράβο σε όλους σας. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και να 

ακολουθήσουν και άλλα. Με πολλή προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τους 

έμμετρους στίχους από τα "Γαμήλια Προεόρτια". Δεν περίμενα ποτέ ότι μέσα από το 

διαδίκτυο και μέσα από το χιούμορ του καθενός θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

έργο τόσο Πρωτότυπο, Εξαιρετικό, Χιουμοριστικό, Διασκεδαστικό, με τόσους ωραίους 

διαλόγους, τόσες μαντινάδες, τόσα μηνύματα, τόση προσφορά και πραγματική 

αγάπη γι' αυτό που κάνει ο κάθε πρωταγωνιστής. Χαίρομαι πραγματικά που 

γνωρίζω μέσω διαδικτύου τόσο αξιόλογους ανθρώπους, που προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να προσφέρουν χαρά, ευτυχία και μια σωστή, εκ μέρους σας, 

δημιουργία. Μπράβο σας. Εύγε. Συγχαρητήρια. Περιμένω και την συνέχεια. Εύχομαι να 

είναι καλοτάξιδο. 

 

ΒΑΣΩ ΝΤΟΤΣΙΚΑ - ΣΚΟΥΡΟΥ: 

Καλοτάξιδο, το διάβασα είναι τέλειο! Μπράβο σας! Συγχαρητήρια σε όλους σας, 

εύχομαι να συνεχίσετε να γράφετε με πολλές, πολλές επιτυχίες. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( Λογοτέχνης ): 

Διάβασα όλο το μαργαριταρένιο δημιούργημα σας  

Θαύμασα όλη σας την τέχνη και την μαστοριά σας 

Αν μπορούσα να ξαναγεννηθώ ήθελα να ήμουνα κοντά σας.                              

Να έπαιρνα πολλά έμμετρα μαθήματα από την συντροφιά σας. 

 

ΒΑΣΩ ΝΤΟΤΣΙΚΑ-ΣΚΟΥΡΟΥ: 

Καλοτάξιδο, το διάβασα είναι τέλειο! Μπράβο σας! Συγχαρητήρια σε όλους σας, 

εύχομαι να συνεχίσετε να γράφετε με πολλές, πολλές επιτυχίες. 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( Λογοτέχνης ): 

Συγχαρητήρια! Καλοτάξιδο, έκπληξη μεγάλη !! 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ ( Λογοτέχνις ):  

Κάθισα χτες το βράδυ και διάβασα περισσότερο από το μισό! Μου άρεσε πολύ η ιδέα 

και περισσότερο η πραγμάτωσή της. Και να ξέρεις, τα περισσότερα όμορφα 

πράγματα προκύπτουν από ένα λάθος ή από «για πλάκα» ! Το παρεΐστικο έχει 

ακόμη μεγαλύτερη αξία, διότι συμμετέχει κανείς ενεργά πλέον σε μία εργασία. Όταν 

η εργασία με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί σαν παιχνίδι, σαν κυνηγητό θησαυρού 

κατά κάποιον τρόπο γίνεται εποικοδομητικότερο για το μυαλό και έχει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για να μην πω και πως η απάντηση είναι σχεδόν έτοιμη στο μυαλό, το 

οποίο ξυπνάει σιγά-σιγά και αποκτά δράση σε μεγαλύτερο ορίζοντα. Το βρίσκω 

λοιπόν όλο αυτό και πολύ θεραπευτικό, όπως και πολύ διασκεδαστικό. Ένα παιγνίδι 

γνώσης ποιητικό, εύκολα απορροφήσιμο για όσους επιθυμούν να διασκεδάσουν μαζί 

σας διαβάζοντας τους εύπεπτους στίχους σας! Οι έμμετροι διάλογοί σας είναι μια 

πρωτοπόρα ιδέα! Καλή συνέχεια! Σας στέλνω την αγάπη μου με την ευχή μου συνοδό: 

« Θα γίνει ο γάμος το θωρώ , θα γίνει το πιστεύω, / μαζί με το συμπεθεριό να είμαι 

κι εγώ γυρεύω. /  Ρύζι θα σπείρω μπόλικο, κουφέτα θ’ αγοράσω, /  

θα ράψω και ένα φόρεμα καινούργιο κι ας ..πεινάσω.. ! » 
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ΦΑΝΗ ΖΟΥΖΟΥΛΑ - ΣΙΚΑΛΙΑ: 

Καλοτάξιδο !  Συγχαρητήρια, είναι υπέροχο ! 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  ( Δημητσάνα Αρκαδίας ): 

Συγχαρητήρια σε όλους σας. Πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά τα στιχάκια σας. 

Να το συνεχίσετε. 

 

ΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ: 

Καλοτάξιδο ! 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ: 

Καλοτάξιδο ! Συγχαρητήρια ! Πάντα να δημιουργείτε και να χαίρεστε!! Και εμείς να 

απολαμβάνουμε τις δημιουργίες σας !!! 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ( Άργος ):  

Μπράβο σας ! Καλοτάξιδο να είναι ! 

 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΟΖΩΦ ( Μεγαλόπολη Αρκαδίας ): 

Καλή αρχή στην όμορφη αυτή συνεργασία, εύχομαι να έχει και συνέχεια. Να είστε 

όλοι καλά και με όμορφες δημιουργίες και να σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο αυτό το 

ηλεκτρονικό βιβλίο. 

 

ΠΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ:  

Μπράβο σας !!! 
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ 

 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1977 στην Αθήνα, όπου και ζει 

μέχρι και σήμερα.  

Σπούδασε στα ΤΕΙ Αθήνας ως Μηχανικός Έργων Υποδομής και τώρα εργάζεται ως 

τεχνικός στο μετρό της Αθήνας, στην συντήρηση του δικτύου. 

Με την ποίηση άρχισε να ασχολείται από το 2003. 

Η θεματολογία του ποικίλει αλλά γράφει πάντοτε με ομοιοκαταληξία. 

Άλλες του ασχολίες είναι η συμμετοχή σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες σαν 

ηθοποιός, να γράφει μουσική, κυρίως ηλεκτρονική, και να παίζει που και που μουσική 

με έγχορδα όργανα. 

 

 

-30- 



 
 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ 

 

 

Η Αναστασία - ή αλλιώς Νατάσσα όπως την προσφωνούν οι φίλοι της -  

Μαράτου, γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. 

Εργάζεται στον Δήμο Ιλίου.  

Η καταγωγή της είναι από την Κεφαλονιά. 

 Έχει ασχοληθεί επί 18 χρόνια με το χορό, αλλά από το 2014 και μέχρι σήμερα την 

έχει κερδίσει το ερασιτεχνικό θέατρο. 

Στιχάκια και μαντινάδες άρχισε να γράφειαπό μικρή, κυρίως για την δική της 

ψυχαγωγία, των φίλων και οικείων της. 
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ΕΛΕΝΗ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 

             

 

Η Ελένη Δανδουλάκη είναι στενή φίλη της Νατάσσας Μαράτου και καλή φίλη του 

Κώστα Σικαλιά.  

Κατάγεται από την Κρήτη και ζει στο Ίλιον με την οικογένειά της. 

Οι τρεις τους μοιράζονται όμορφες στιγμές και συγκινήσεις στην ερασιτεχνική 

Θεατρική ομάδα "Ονειροβάτες" στο Δήμο Ιλίου της Αθήνας εδώ και τουλάχιστον  4 

χρόνια.  
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ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ 

                       

 

Η Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 1966 και ζει στη 

Ζώνη Αρκαδίας.   

Δουλειά της δημοσιεύεται σε  εφημερίδες, περιοδικά, Ανθολογίες κι έχει μεταφραστεί 

στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά,  Ινδικά,  Βουλγαρικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Αλβανικά, 

Ρωσικά, Ουγγρικά και Κινέζικα. Είναι ισόβιο μέλος: του “World Congress of Poets” / “World 

Academy of Arts and Culture”  (& επίτιμη Διδάκτωρ Λογοτεχνίας με Δίπλωμα που της 

απονεμήθηκε το 2007 στην πόλη Τσενάι της Ινδίας) και της IWA (International Writers 

and Artists Association). Επίσης μέλος της «World Poets Society», της Ισπανικής 

«Asociacion Mundial de Escritores» – Α.Μ.Ε. (Νο. 3299) και των «Poetas del Mundo».  

Το πλήρες βιογραφικό της μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιό της: 

www.zaharoulagaitanaki.wordpress.com 
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