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Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται η ποίηση και κείμενα των: 

Τέλου Άγρα, Ιωάννη Γρυπάρη, Γιώργου Δροσίνη, Κώστα Καρυωτάκη, 
Κώστα Κρυστάλη, Ναπολέων Λαπαθιωτης, Μιλτιάδη Μαλακάση, Κώστα 
Ουράνη, Κωστή Παλαμά, Λάμπρου Πορφύρα,  Γιάννη Σκαρίμπα, Σωτήρη 
Σκίπη, Διονυσίου Σολωμού, Γιώργου Σουρή, Στέλιου Σπεράντζα, Ιούλιου 
Τυπάλδου,

Και των: Anna Akhmatova, Karin Boye, Jan Jacob Slauerhoff, Alexanter 
Pushkin 

Επίσης των: Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, Άνδρης Χριστοφίδου- 
Αντωνιάδου, Σπύρου Αυλωνίτη, Λευτέρη Γερόσταθου, Μιχάλη Γκανά, 
Ιάσωνα Ευαγγέλου, Ελένης Καλαγκιά, Διονύση Καρατζά, Δήμητρας 
Καραφύλλη, Χρίστου Κοντοβουνήσιου, Γιώργου Μαρινάκη, Χάρη 
Μελιτά, Δημήτρη Μπάκα, Ζέτας Μπελαούρη, Σωτήρη Νικολακόπουλου, 
Αναστάσιου Ντάνου, Φαίδρας Ζαμπαθά-Παγουλάτου, Γώγιας Σιώκου, 
Χρήστου Σκιαδαρέση, Σπύρου Σπηλιωτόπουλου, Διαμαντίνας Σπηλιώτη, 
Πόπης Μπαλαμώτη-Σπιτά, Γιώργου Τζιά, Γιώργου Χριστοδουλίδη, 
Federica Ambroso.

Χειμώνας

και ποια είναι η  δουλειά του; 
..να διατάσσει τις λέξεις
με τέτοιο τρόπο κάθε φορά
για να με αναστατώνει.



Η Ποίηση ΤότεΕποχή
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Χ ειμώνας είναι μία από τις τέσσερις εποχές της εύκρατης ζώνης 
και είναι η ψυχρότερη εποχή του έτους. Αστρονομικά, ξεκινά 

με το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 21 Δεκεμβρίου στο Βόρειο Ημισφαί-
ριο και στις 21 Ιουνίου στο Νότιο Ημισφαίριο. Τελειώνει κατά την 
εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου στο Βόρειο ημισφαίριο και στις 23 
Σεπτεμβρίου στο Νότιο. Στη μετεωρολογία μετρούνται συμβατικά οι 
μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος για το Βόρειο Ημι-
σφαίριο και Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος για το Νότιο.

Παροιμίες για τον Χειμώνα

Η Βυζαντινή υμνογραφία των εορτών των 
Χριστουγέννων χαρακτηρίζεται όχι μόνο 
πλούσια και πανηγυρική αλλά έχει και 
μεγάλη ποιητική αξία. Οι καταβασίες, τα 
μεγαλυνάρια, τα στιχηρά ιδιόμελα, τα κο-
ντάκια των ύμνων, οι κανόνες εκφράζουν 
αισθήματα δέους και θάμβους, κατάνυξης 
και ευλάβειας. Οι μεγάλοι υμνογράφοι 
στους ύμνους τους συμπυκνώνουν σε 
απαράμιλλους στίχους όλη τη θεολογία 
της Εκκλησίας.

 Απολυτίκιο Χριστουγέννων

«Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως
ἐν αυτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο
Σὲ προσκυνεῖν τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης
καὶ Σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν
Κύριε δόξα Σοι.»

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός (8ος αι.) συνέ-
θεσε τον «κανόνα εις την Χριστού γέννη-
σιν»:

«Νύμφης πανάγνου τὸν πανόλβιον τόκον,
ἰδεῖν ὑπὲρ νοῦν ἠξιωμένος χορός,
ἄγραυλος, ἐκλονεῖτο τῷ ξένῳ τρόπῳ
τάξιν μελωδούσάν τε τῶν Ἀσωμάτων,
Ἄνακτα Χριστόν, ἀσπόρως σαρκούμενον»

Ο Μέγιστος των Υμνογράφων Ρωμανός ο 
Μελωδός συνθέτει στιχηρά προεόρτια και 
τρία κοντάκια για τα Χριστούγεννα μετα-
ξύ των οποίων το πλέον γνωστό:

«Ἡ Παρθένος σήμερον
τὸν Ὑπερούσιον τίκτει
καὶ ἡ Γῆ τὸ σπήλαιον
τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει
Ἄγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογοῦσι
Μάγοι δὲ μετὰ αστέρος ὁδοιποροῦσι
Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

Ήρθε το καλοκαιράκι, 
στρίβει ο γέρος το μουστάκι, 
μα όταν έρθει ο χειμώνας, 
πάει ο γέρος βλαστημώντας.

Θρέψε λύκο το χειμώνα, 
να σε φάει το καλοκαίρι. 
(Οι αχάριστοι βλάπτουν 
τους ευεργέτες τους)

Ο χειμώνας αν δεν πιάσει 
κι ο χιονιάς αν δεν πλακώσει, 
ούτε λάδι ούτε σιτάρι 
ούτε ανθούς η γη θα δώσει.

Ο Χειμώνας κι αν χιονίσει 
στα σπαρτά καρπό θα ρίξει. 

Όμορφος Χειμώνας, 
Καλοκαίρι χωρίς νερό.

Το τραγούδι με τον τρύγο, 
το Δεκέμβρη παραμύθι.

Χιόνι του Δεκεμβρίου, 
χρυσάφι του καλοκαιριού.

Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, 
τα Φώτα χιονισμένα,
χαρά σ' εκείνο το γεωργό, 
πού 'χει πολλά σπαρμένα.

Να 'ναι Χριστούγεννα στεγνά, 
τα Φώτα χιονισμένα,
και τα Λαμπρά βρεχούμενα, 
αμπάρια γιομισμένα.

Αγια Βαρβάρα μίλησε 
κι ο Σάββας απεκρίθη:  
- Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα 
και σύρτε και στο μύλο,
γιατί Αι - Νικόλας έρχεται 
στα χιόνια φορτωμένος.

Χιόνισ' έβρεξ' ο Γενάρης, 
όλοι μύλοι μας θ' αλέθουν.

Χιόνι πέφτει το Γενάρη, 
χαρές θα 'ν' τον αλωνάρη.

Του Γενάρη το φεγγάρι, 
ήλιος της ημέρας μοιάζει.

Χαρά στα Φώτα τα στεγνά 
και τη Λαμπρή βρεμένη 

Υμνογραφία Χριστουγέννων
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Xρονογράφημα

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΑΛΗΘΕΙΑ
                                            

του Γιώργου Μαρινάκη

Σε αυτή την πολύπαθη χώρα που μας έτυ-
χε να ζούμε, εκτός από τη βαθιά οικονο-
μική κρίση που μας ταλανίζει τα τελευ-

ταία χρόνια, όλοι μας βιώνουμε και τη συνεχή 
αμφισβήτηση πολλών πτυχών της εθνικής μας 
ιστορίας. Και είναι φυσικό κάθε λογικός πολίτης 
να απορεί και να αναρωτιέται τι άραγε να συμ-
βαίνει. Μήπως κάποια πράγματα τα οποία έως 
τώρα γνωρίζαμε και είχαμε διδαχθεί δεν είναι 
σωστά; Ή μήπως μας τα λένε λάθος οι διάφοροι 
επίδοξοι και όψιμοι αμφισβητίες; Και εάν μας τα 
λένε λανθασμένα και καθυστερημένα, το κά-
νουν άραγε από άγνοια ή μήπως το κάνουν από 
σκοπιμότητα;

Τον περασμένο χρόνο, τις παραμονές της 
25ης Μαρτίου διαβάσαμε ότι η επανάσταση του 
1821 διδάσκεται μόνο σε δύο Πανεπιστήμια ως 
υποχρεωτικό μάθημα, σε άλλα δύο διδάσκεται 
ως προαιρετικό, ενώ στα υπόλοιπα πέντε δεν 
διδάσκεται καθόλου. Και το πιο εξωφρενικό 
είναι ότι ενώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διδά-
σκεται προαιρετικά η επανάσταση του 1821, η 
Οθωμανική ιστορία διδάσκεται ως υποχρεωτικό 
μάθημα! Οι καθηγητές λένε στους φοιτητές να 
ξεχάσουν την ιστορία που έμαθαν στο σχολείο 
γιατί είναι λανθασμένη. Έτσι, για να περάσει κά-
ποιος το μάθημα της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο, 
πρέπει να γράψει ότι οι Τούρκοι είχαν ανώτερο 
πολιτισμό, μας παρείχαν ελευθερία και ανεξι-
θρησκεία, είχαν ιδρύσει παντού ελλη-
νικά σχολεία και ότι με την θέλη-
σή μας δίναμε τα παιδιά μας 
να γίνουν γενίτσαροι γιατί 
θα περνούσαν καλλίτε-
ρα! Είναι εύλογο λοιπόν 
κάθε Έλληνας να αγανα-
κτεί και να αναρωτιέται 
τι συμβαίνει. Μήπως κά-
ποιοι καθηγητές ντρέπο-
νται για την ιστορία μας, 
μήπως φοβούνται να μην 
θυμώσουν οι γείτονες μας 
ή μήπως εξυπηρετούν κάποιες 
σκοπιμότητες και συμφέροντα;

Εδώ και χρόνια, κάποιοι «ειδικοί» προσπα-
θούν να «εξομαλύνουν» και να ξαναγράψουν 
κάποιες πτυχές της ελληνικής ιστορίας. Και 
βαφτίζουν την άρνηση των γενοκτονιών ως 
επιστημονική άποψη, μιλάνε για «συνωστισμό» 
αντί για σφαγή στη Σμύρνη, εκμηδενίζουν την 
συμβολή της εκκλησίας στον απελευθερωτικό 
αγώνα και προσπαθούν να αποκαθηλώσουν με 
κάθε τρόπο τους ήρωες. Παρουσιάζουν το Μέγα 
Αλέξανδρο ως ομοφυλόφιλο, τον Κολοκοτρώνη 
ως Αλβανό, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ως Μωα-
μεθανό και τον Μακρυγιάννη ως καιροσκόπο, 
απατεώνα και συνωμότη. Και κάνουν το λάθος 
να κρίνουν με μέτρα σημερινά, τα ήθη, τα έθιμα 
και τις πράξεις  των ανθρώπων που έζησαν σε 
παλαιότερες και τελείως διαφορετικές εποχές. 

Κάθε βράδυ χιλιάδες συμπολίτες μας περί-
μεναν με αγωνία να παρακολουθήσουν στην τη-
λεόραση τα νέα επεισόδια των τουρκικών σίριαλ 
και κυρίως του Σουλεϊμάν. Ένα σίριαλ το οποίο 
έγινε πρώτο σε ακροαματικότητα, εξωραΐζοντας 
την τουρκική βαρβαρότητα και περιγράφοντας 
τους έρωτες και τις ίντριγκες στα χαρέμια, χω-
ρίς όμως να λέει τίποτα για την καταπίεση, τους 
διωγμούς και τις σφαγές που έκαναν οι Τούρκοι 
στον υποδουλωμένο λαό. Είναι λογικό λοιπόν 
να αναρωτιέται κανείς, μήπως οι γείτονές μας 
μετά την άλωση του 1453, επιχειρούν μία νέα 
άλωση, αυτή τη φορά πολιτιστική.

Δύο πρόσφατα παραδείγματα 
ιστορικής διαστρέβλωσης, είναι 

η αμφισβήτηση της γενοκτο-
νίας των Ποντίων από τον 

υπουργό Παιδείας (που 
την ονόμασε εθνοκάθαρ-
ση), αλλά και η αμφι-
σβήτηση του αγώνα του 
Κρητικού λαού κατά τον 
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 

από ένα Γερμανό καθηγη-
τή, ο οποίος υποτίθεται ότι 

είναι και φιλέλληνας! Ο κάθε 
ένας βέβαια έχει το δικαίωμα 

να έχει τις προσωπικές του απόψεις, 
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επικαλούμενος οποιεσδήποτε επιστημονικές ή 
πολιτικές ιδεοληψίες. Δεν μπορεί όμως ένας 
βουλευτής -ο οποίος μάλιστα είναι και υπουρ-
γός Παιδείας - να περιφρονεί την επίσημη άπο-
ψη της χώρας για τη γενοκτονία των Ποντίων 
(η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1994) και 
ουσιαστικά με αυτή την δήλωσή του να ενισχύ-
ει την Τουρκική προπαγάνδα. Από την άλλη 
μεριά, ήταν βεβαίως λανθασμένη η ενέργεια 
να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο 
«φιλέλληνας» Γερμανός καθηγητής για τις από-
ψεις του. Όμως, πλήρως λανθασμένη ήταν και 
η έμμεση επιβράβευσή του, με την ανακήρυξή 
του ως επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης!

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες, για να μας 
πείσουν ότι η ιστορία επιδέχεται διαφορετικές 
ερμηνείες, λένε ότι η ιστορική συνείδηση των 
λαών διαμορφώνεται διαφορετικά ανά τους αι-
ώνες. Και αναφέρουν ως παράδειγμα, ότι στις 
αρχές του εικοστού αιώνα, όσοι κατοικούσαν 
στην τότε ελεύθερη Ελλάδα δεν θεωρούσαν τη 
Μακεδονία ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ελλη-
νισμού, αντιθέτως πίστευαν ότι η Ελληνική ιστο-
ρία ουσιαστικά σταμάτησε όταν οι Μακεδόνες 
κατέλαβαν την αρχαία Ελλάδα. Όμως, μπορεί 
άραγε η εκάστοτε διαμορφωμένη άποψη του 
απλού λαού να αποτελεί και την αντικειμενική 
αλήθεια; Η απάντηση είναι σαφώς όχι, διότι στα 
χρόνια που πέρασαν, ο μέσος πολίτης δεν μπο-
ρούσε (ούτε και ενδιαφερόταν) να γνωρίζει τις 
πολλαπλές πτυχές του παρελθόντος, ώστε να 
διαμορφώσει  μια αντικειμενική ιστορική άπο-
ψη. Ειδικότερα στην εποχή που αναφέρεται το 
ανωτέρω παράδειγμα (αρχές εικοστού αιώνα), 
η πλειοψηφία του λαού ήταν φτωχοί και αμόρ-
φωτοι βιοπαλαιστές και συνεπώς δεν είχαν το 
χρόνο και την πολυτέλεια να διαβάσουν και να 
ενημερωθούν για την Ελληνική ιστορία. Συνε-
πώς, δεν μπορεί κάποιοι ειδήμονες να λένε με 
αρκετή δόση λαϊκισμού, ότι ένα παράδειγμα της 
διαφορετικής ερμηνείας της ιστορίας είναι η 
εκάστοτε διαμορφωμένη συνείδηση του λαού. 

Ποια είναι όμως η ιστορική αλήθεια; Και πώς 
μπορούμε να την αναζητήσουμε; Και στην ανα-
ζήτησή μας ποιους πρέπει να πιστέψουμε; Άρα-
γε την αληθινή ιστορία τη γράφουν οι νικητές, 
όπως συνήθως λέγεται; Μήπως τη γράφουν οι 
κυβερνήσεις; Μήπως τη γράφουν οι διάφοροι 
επίδοξοι ερευνητές και αυτόκλητοι εμπειρο-
γνώμονες; Μήπως πρέπει να τη γράφουν μόνο 
οι καθηγητές της ιστορίας; Και τι συμβαίνει με 

κάποιες δήθεν άγνωστες ή κρυφές πτυχές τη 
ιστορίας, τις οποίες «αποκαλύπτουν» τα διάφο-
ρα κόμματα και οι πολιτικοί; 

Νομίζω ότι η πλέον σίγουρη απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα, είναι ότι οι απόψεις των 
πολιτικών -αλλά και των κομματικά φανατισμέ-
νων πολιτών- για τις διάφορες πτυχές της ιστο-
ρίας, είναι ως επί το πλείστον υποκειμενικές και 
αναξιόπιστες. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς 
βλέπουν τα πάντα κάτω από το πρίσμα της κομ-
ματικής τους τοποθέτησης και μέσα από  μια τυ-
φλή στράτευση, υποταγμένοι και καθοδηγούμε-
νοι από τα κελεύσματα του κόμματός τους. Από 
την άλλη μεριά, κάποιοι καθηγητές και εμπειρο-
γνώμονες   στην προσπάθειά τους να εκφέρουν 
έναν ρηξικέλευθο και ευρηματικό επιστημονικό 
λόγο, πολλές φορές παρακάμπτουν την επι-
στημονική δεοντολογία (διασταύρωση πηγών, 
ενδελεχή ερμηνεία ευρημάτων κλπ.) και κατα-
λήγουν σε βιαστικά και αβέβαια συμπεράσματα. 

Όμως, την ιστορία δεν πρέπει να την αντιμε-
τωπίζουμε όπως τη φιλοσοφία ή τη λογοτεχνία, 
δηλαδή να την ερμηνεύουμε υποκειμενικά και 
να την «ταλαιπωρούμε» συνέχεια με  διάφορες 
αυτοσχέδιες, αντισυμβατικές ή αιρετικές  από-
ψεις. Ούτε πρέπει να την «μολύνουμε» με κάθε 
είδους αυθαίρετες προσωπικές γνώμες και ερ-
μηνείες. Και επί πλέον, η ιστορία δεν θα πρέπει 
να αποτελεί ένα ελεύθερο πεδίο για την άσκηση  
κάθε είδους ιδεολογικής ή πολιτικής αντιπαρά-
θεσης. Διότι η ιστορία ως επιστήμη, είναι η αντι-
κειμενική καταγραφή των πραγματικών γεγο-
νότων, μέσα από την μελέτη αξιόπιστων πηγών 
και με τη βοήθεια έγκυρων και έγκριτων επιστη-
μονικών μεθόδων. Αξιόπιστη πηγή μπορεί είναι 
ένα αυθεντικό έγγραφο ή μια προσωπική μαρ-
τυρία, ενώ το πιο γνωστό επιστημονικό ιστορικό 
εργαλείο είναι η αρχαιολογική έρευνα. Βέβαια, 
η ανακάλυψη ενός παλαιού εγγράφου ή ενός 
νέου αρχαιολογικού ευρήματος μπορεί να ανα-
τρέψει κάποια ιστορικά δεδομένα. Αλλά ακόμα 
και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε 
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επιφυλακτικοί, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να 
υπάρχουν διαφορετικές ερμηνευτικές απόψεις 
μεταξύ των αρχαιολόγων, όπως συνέβη με την 
ανακάλυψη του τάφου της Αμφίπολης. Σε κάθε 
περίπτωση βέβαια, για να κρίνουμε αντικειμενι-
κά την εγκυρότητα της οποιασδήποτε άποψης, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή να μην προ-
έρχεται από κάποια κομματικά καθοδηγούμενα, 
ιδεολογικά φανατισμένα ή ιδιοτελώς κινούμενα 
πρόσωπα.

Ο Γερμανός συγγραφέας και φιλόσοφος 
Φρήντριχ Σλέγκελ, επισημαίνοντας τη δυσκολία 
αλλά και την αυθαιρεσία που ενίοτε συμβαίνει 
κατά την ιστορική έρευνα όταν δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, είχε πει ότι «ο ιστορικός είναι 

ένας προφήτης που βλέπει προς τα πίσω». Ίσως 
αυτό να ισχύει για την παλαιότερη ιστορία, όμως 
σε ότι αφορά τη νεότερη, είναι βέβαιο ότι την πιο 
αντικειμενική γνώμη, την έχουν όλοι αυτοί που 
την έζησαν και πρόλαβαν να την διηγηθούν. 
Δηλαδή οι διάφοροι ανώνυμοι ή επώνυμοι 
πολίτες, οι οποίοι τότε αγωνίστηκαν, ταλαιπω-
ρήθηκαν, βασανίστηκαν, πολέμησαν, τραυμα-
τίστηκαν, έχασαν τις οικογένειές τους και τους 
δικούς τους ανθρώπους. Αυτή την ιστορία την 
έχουν επίσης καταγράψει στα κείμενα τους οι 
συγγραφείς, οι λογοτέχνες, αλλά και την έχουν 
αποτυπώσει στα έργα τους πολλοί καλλιτέχνες 
της εποχής εκείνης. Ειδικότερα για τα γεγονότα 
του εικοστού αιώνα, με τη βοήθεια της τεχνολο-
γίας της εικόνας (φωτογραφία, κινηματογράφος 
κλπ.), υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από καταγε-
γραμμένα οπτικά ντοκουμέντα και προσωπικές 

μαρτυρίες. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει την αδιάψευστη αλήθεια των ει-
κόνων και των διηγήσεων των γιαγιάδων και 
των παππούδων μας που ζήσανε στο πετσί τους 
τις θηριωδίες των διαφόρων κατακτητών. Πώς 
τολμούν λοιπόν κάποιοι να διαγράφουν αυτή 
την ιστορική μνήμη και να εκμηδενίζουν όλους 
τους αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες;

Κάποιοι πολιτικοί και ιστορικοί πιστεύουν ότι 
για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις των λαών, πρέ-
πει οι νέοι να μη διδάσκονται τις παλιές έχθρες 
των προγόνων τους. Έτσι, κάτω από ένα βαρύ-
γδουπο μανδύα επιστημοσύνης, επιχειρούν να 
επιβάλλουν ένα ιστορικό ρεφορμισμό, με στόχο 
να «λειάνουν» κάποιες ενοχλητικές «αιχμές» 
της νεότερης ιστορίας μας. Και κάποιοι άλλοι, 
που θέλουν να λέγονται εμπειρογνώμονες και 
προοδευτικοί, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα 
ότι η ιστορική συνείδηση των λαών μπορεί να 
διαμορφωθεί ανάλογα με την εποχή, προσπα-
θούν τώρα να «διαμορφώσουν» και εμάς, με 
σκοπό να εξυπηρετήσουν κάποιους δικούς τους 
σκοπούς. Δεν θα τους κάνουμε όμως τη χάρη. 
Γιατί όταν υπάρχουν αδιάψευστα καταγεγραμ-
μένα γεγονότα, κανένας επίδοξος επιστημονι-
κός ερευνητής, αυτοσχέδιος ερμηνευτής και 
υποκινούμενος διαστρεβλωτής δεν μπορεί να 
τα αμφισβητήσει.

Από όσα αναφέρθηκαν, νομίζω πως είναι 
σαφές, ότι θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναζητή-
σουμε την αληθινή ιστορία στις αδιάψευστες 
καταγεγραμμένες μαρτυρίες όλων αυτών που 
έζησαν τα γεγονότα την εποχή εκείνη. Και μετά 
ως δεύτερη πηγή, μπορούμε βέβαια να ανα-
ζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τα λεγόμενα 
των διαφόρων όψιμων ερευνητών, καθηγητών 
και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μελέτησαν εκ 
των υστέρων τα γεγονότα και «αναθεώρησαν» 
ή «διόρθωσαν» την ιστορία.

Η προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση 
της ιστορικής μνήμης, έχει τεράστια εθνική ση-
μασία, κυρίως για τις νέες γενιές. Όχι βέβαια για 
να τους καλλιεργήσουμε μια άγονη μισαλλοδο-
ξία, αλλά για να τους φωτίσουμε και να τους 
παραδειγματίσουμε, ώστε να μην επαναλάβουν 
τα ίδια λάθη. Και για να μάθουν ότι όταν είμα-
στε ενωμένοι και αποφασισμένοι, μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και να 
εξουδετερώσουμε οποιονδήποτε αμφισβητεί 
την ύπαρξη μας και την ευημερία μας. Και αυτό 
το μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη σημερινή 
δύσκολη εποχή.



Άρθρο

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΒΉΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΚΑΛΟΓΕΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΉ 

Δρος Αναστασίου Στ. Ντάνου
                       Καθηγητή Α.Ε.Ι., Συγγραφέα - Λογοτέχνη
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Τα φετινά Χριστούγεννα με έναν όμιλο φίλων μου με πνευματικά ενδιαφέροντα και με ιδιαίτερη 
αγάπη για τον απαράμιλλο λογοτέχνη Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πήραμε την απόφαση να περπα-

τήσουμε στα μέρη της Αθήνας, όπου έζησε και αγάπησε ο Σκιαθίτης κοσμοκαλόγερος, ο επονομαζό-
μενος και ως «ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων».

Η συνάντησή μας ορίστηκε στην ιστορική Πλατεία του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, στο ναό της 
οποίας πολλές φορές ο κοσμοκαλόγερος Παπαδιαμάντης είχε με περισσή ευλάβεια προσφέρει καλ-
λικέλαδες ψαλμωδίες. Στη συνέχεια, ολόκληρη η πνευματική ομάδα οδηγηθήκαμε στο παρακείμενο 
ιστορικό κτίριο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στο οποίο έλαβαν χώρα, κατά το παρελθόν, 
δύο αξιοσημείωτες εκδηλώσεις, για τον Παπαδιαμάντη. Η μία αφορούσε τη συγκέντρωση χρημάτων 
για την ενίσχυσή του από τους αγαπημένους του φίλους, Μιλτιάδη Μαλακάση, Επαμεινώνδα Κακλα-
μάνο, Αριστομένη Προβελέγγιο. Με την εκδήλωση αυτή στον «Παρνασσό», οι φίλοι μπόρεσαν και συ-
γκέντρωσαν ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό, με σκοπό να βοηθήσουν τον Παπαδιαμάντη να ξεπεράσει 
το οικονομικό του αδιέξοδο.

Έτσι, με τα χρήματα αυτά, ο Παπαδιαμάντης ξόφλησε τα χρέη του, πέταξε τα ρακένδυτα ρούχα 
του και αγόρασε καινούρια, ενώ ταυτόχρονα προγραμμάτισε το ταξίδι στο αγαπημένο του νησί, την 
Σκιάθο, παρ’ όλες τις προτροπές του φίλου του και γιατρού Νιρβάνα για να εισαχθεί στο νοσοκομείο 
για τη θεραπεία του. Τα λόγια του Νιρβάνα δεν στάθηκαν ικανά να αντιστρέψουν την απόφαση του 
Παπαδιαμάντη για την επιστροφή του στη Σκιάθο, αφού στα τέλη Μαρτίου του 1908, αναχωρεί για 
το νησί του, με σκοπό να μην ξαναγυρίσει στην πόλη «της δουλοπαροικίας και των πλουτοκρατών», 
όπως συνήθιζε να λέει… Η άλλη εκδήλωση έγινε στον «Παρνασσό» στις 13 Μαρτίου 1908, με την ευ-
καιρία της 25ετηρίδας του στα ελληνικά γράμματα, υπό την 
προστασία της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη.

Ακολούθως, μετά τον «Παρνασσό» κατευθυνθήκαμε στη 
Βαρβάκειο αγορά, όπου υπήρχε κατά το παρελθόν το περι-
ώνυμο Βαρβάκειο Γυμνάσιο, από το οποίο το 1874 πήρε το 
απολυτήριό του ο Παπαδιαμάντης. Η επόμενη στάση στην 
οδό Αριστοφάνους 18, στο σπίτι όπου έζησε ο Παπαδια-
μάντης δώδεκα και πλέον χρόνια. Σήμερα η κατοικία αυτή 
φέρει έντονα τα σημάδια του χρόνου. Αξίζει να πούμε δυο 
λόγια για το σπίτι αυτό, που πράγματι στα χρόνια του Παπα-
διαμάντη ήταν ένα φτωχόσπιτο, το οποίο αποτελείτο από μία 
μεγάλη αυλή, που γύρω της βρίσκονταν αρκετά δωμάτια. Οι 
συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες, αφού πολλά από τα δωμά-
τια ήταν ετοιμόρροπα. Μάλιστα, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
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στο δωμάτιο του Παπαδιαμάντη, που ήταν προς την οδό Αριστοφάνους, έπεσε η στέγη και παρ’ ολίγο 
να του επιφέρει ανεξέλεγκτες σωματικές βλάβες. Η σπιτονοικοκύρα του ήταν η Κυραγιάννενα, που 
έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση στον Παπαδιαμάντη και έδειχνε ιδιαίτερη ανοχή για την καθυστέρηση των 
ενοικίων.

Ο επόμενος σταθμός ήταν το μπακάλικο – ταβέρνα του Καχριμάνη, όπου ο Παπαδιαμάντης έτρω-
γε περισσότερα από είκοσι επτά χρόνια και πολλές φορές με πίστωση, αφού ήταν σπάταλος, όσον 
αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του. Το μπακάλικο του Δημήτρη Καχριμάνη ήταν για τον Παπαδια-
μάντη μια φιλόξενη στέγη, ένα κοινωνικό σπουδαστήριο. Συνήθως καθότανε στο βάθος του μαγαζιού 
και από εκεί παρακολουθούσε το πλήθος. Η καθημερινή του διατροφή ήταν πολύ λιτή και αποτελείτο 
κυρίως από ένα μπλούχερο (χούφτα) ελιές, ξερά παξιμάδια και κρασί, μερικές φορές αρκετό. Στο 
μπακάλικό αυτό έγραψε πολλά από τα διηγήματά του. Ο μπακάλης Δημήτρης Καχριμάνης τον συμπα-
θούσε ιδιαίτερα, γι’ αυτό του έκανε μεγάλη πίστωση.

Επόμενη στάση, μετά το μπακάλικο – ταβέρνα του Δημήτρη Καχριμάνη, ήταν η εκκλησία των 
Αγίων Αναργύρων της Πλατείας Ψυρρή, η οποία κτίστηκε τον 11ο αιώνα και έπαθε μεγάλη ζημιά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Στο ναό των Αγίων Αναργύρων έψελνε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
με τον εξάδελφό του, Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, μετέπειτα μοναχό Ανδρόνικο. Στον ναό αυτόν ακούστη-
καν αγγελικές ψαλμωδίες από τους δύο Αλέξανδρους, αλλά και από τον παπα–Νικόλα τον Πλανά, 
σημερινό άγιο της Εκκλησίας μας.

Στον παρακείμενο χώρο από τον ναό των Αγίων Αναργύρων ήταν το κελί του Αλέξανδρου Παπα-
διαμάντη, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα και στο οποίο έζησε μερικά χρόνια στη δεκαετία του 1880, 
μαζί με τον Νήφωνα Δανέλο, κατόπιν μοναχό του Αγίου Όρους. Η βιωτή τους στους Αγίους Αναργύ-
ρους επισφραγίστηκε με την ταπείνωση, την απλότητα, αλλά και με την απέραντη πενία.

Στη συνέχεια, βαδίζοντας στην Πλατεία Ψυρρή, κοντοσταθήκαμε σε ένα περίπτερο. Στο σημείο 
αυτό ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης το 1884 εμπνεύστηκε και έγραψε στην εφημερίδα «Ακρόπολη» 
το πρώτο του μυθιστόρημα «Γυφτοπούλα». Στην εν λόγω εφημερίδα εργάστηκε ως τακτικός συνερ-
γάτης από το 1892 έως το 1897.

Προτελευταία στάση του οδοιπορικού μας ήταν ο ναός του Αγίου Ελισσαίου, στην οδό Άρεως 14, 
στο Μοναστηράκι. Ο ναός αυτός κτίστηκε τον 11ο αιώνα, στην αυλή της παλιάς Αθηναϊκής οικογένει-
ας Λογοθέτη και προσέλκυε την πνευματική και λογοτεχνική αφρόκρεμα της Αθήνας για πολλά χρό-
νια. Στον ναό αυτόν, ο Παπαδιαμάντης παρακολουθούσε τις αγρυπνίες και έπιανε στασίδι δίπλα στο 
αναλόγιο. Από αυτοδίδακτος ψάλτης, εξελίχθηκε σε δεξιό ψάλτη και τυπικάρη και αντιδρούσε έντονα 
στις παραφωνίες. Αριστερός ψάλτης ήταν ο ξάδελφός του Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και ιερέας ο 
πρόσφατα ανακηρυχθείς άγιος, π. Νικόλαος Πλανάς, ο οποίος διακρινόταν για την άκρατη ταπείνωσή 
του. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Παπαδιαμάντης σε μερικά διηγήματά του, ο τότε ιερέας π. Νικόλαος 
Πλανάς, όταν λειτουργούσε δεν πατούσε στο έδαφος μπροστά από την Αγία Τράπεζα.

Το Μοναστηράκι για τον Παπαδιαμάντη ήταν προσφιλής χώρος και χαιρόταν τις ώρες που περ-
νούσε σ’ αυτό με τους απλούς, καθημερινούς λαϊκούς ανθρώπους. Τα πρόσωπά τους συχνά εμφα-
νίζονται στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Απ’ όλους τους καλλιτέχνες, αγαπούσε περισσότερο τους 
μουσικούς.

Τελευταία στάση του οδοιπορικού μας στα χνάρια του κοσμοκαλόγερου Παπαδιαμάντη ήταν το 
καφενείο «Η ωραία Ελλάς» στην οδό Πανδρόσου 36. Στο καφενείο αυτό συχνά έπαιρνε τον καφέ του 
ο Παπαδιαμάντης, χωρίς να εμπλέκεται σε ανούσιες κουβέντες. Στο καφενείο αυτό, ως από μηχανής 
Θεός παρουσιάζεται ο κατοπινός του φίλος Γιάννης Βλαχογιάννης την άνοιξη του 1906, ο οποίος 
φιλοξένησε σε δικό του δωμάτιο στην περιοχή της δεξαμενής στο Κολωνάκι, τον φίλο του Παπαδια-
μάντη. Στο καφενείο «Η ωραία Ελλάς», όπως προείπαμε, σύχναζε αρκετά ο Παπαδιαμάντης και σ’ 
αυτό έγραψε ένα από τα έργα του, που επιγράφεται «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη».

Στο καφενείο «Η ωραία Ελλάς», που συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του μέχρι τις μέρες μας, 
τύχαμε αβραμιαίας φιλοξενίας και απέραντης αγάπης από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Στον 
χώρο του διαδραματίστηκε μία παράσταση από το έργο του Παπαδιαμάντη «Τα Χριστούγεννα του 
τεμπέλη». Μετά τη λήξη της παράστασης, ολοκληρώθηκε το όμορφο οδοιπορικό μας στα βήματα 
του κοσμοκαλόγερου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον σπουδαίο ποιητή 
Καβάφη ως «η κορυφή των κορυφών».



Η Ποίηση ΤότεΗ Ποίηση Τότε

Μα στ’ αλήθεια σε τι βοηθάει η ποίηση; «Η ποίηση βοηθάει όσο το κερί 
σ’ ένα σκοτεινό ξωκλήσι με φευγάτους όλους τους αγίους, παρηγορεί αυ-
τούς που την αγαπούν, αυτούς που πιστεύουν στη μαγεία της… Η ποίηση 
ωφελεί όσο μια παυσίπονη σε ένα ωκεανό λύπης. Δεν είναι λίγο» (Κική 
Δημουλά)… Η ποίηση «κάνει για λίγο να μη νιώθεται η πληγή από το 
φριχτό μαχαίρι του χρόνου» (Καβάφης). «Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην 
ανθρώπινη ανάσα» (Σεφέρης)
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Αθήνα

Σωτήρης Σκίπης

Ω Αθήνα γλυκειά!..
Ω Αθήνα γλυκειά! Το χειμώνα σου
ονειρεύουμαι πάλι, όταν πιάνη
η βροχή ξαφνικά, κι απ’ τους δρόμους σου
οι διαβάτες σκορπίζουν με βία.
Σε μαρκίζα αποκάτω κατάκλειστου
μαγαζιού θε να βρώ καταφύγιο,
κι ώρες μόνος θα μείνω,
το βρόχινο το θλιμμένο ν’ ακούσω τραγούδι…
Α βροχή ! Ποιών φωνών πολυαγάπητων
την ηχώ τη σβησμένη μού φέρνεις;
Ποια ευτυχία μακρυνή, που δε βάσταξε;
Ποιόν καημό, που ποτέ δεν πεθαίνει;
…Μια φορά απ’ το παράθυρο σ’ άκουγα
του σπιτιού μου, ω βροχή της Αθήνας,
που του σφάλησε ο Χάρος τη θύρα του
και το εσκέβρωσε η Μοίρα για πάντα…

Οι Τέσσερις Εποχές

Στέλιος Σπεράντζας

Είμ' Άνοιξη. Και να,
της χαράς τα τραγούδια.
Τους κάμπους, τα βουνά
τα κεντώ με λουλούδια.
Και φέρνω τα πουλιά
να χτίσουνε φωλιά.

Καλοκαιρινά είμ' εγώ.
Σας χαρίζω σιτάρι.
Το ροζάκι τρυγώ,
που το λες κεχριμπάρι!
Παιδιά, στη χλωρασιά
χαρείτε τη δροσιά.

Φθινόπωρο είμ' εγώ.
Να κι ο τρύγος τελειώνει.
Συννέφιασμα γοργό.
Στο καλό, χελιδόνι.
Σας φέρνω εγώ ξανά
το γέρο καστανά.

Εγώ 'μαι η χειμωνιά,
φωτιές σκορπά η γωνιά
κι η γιαγιά παραμύθια.
Χριστούγεννα, γιορτές
σας φέρνω γελαστές.
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Το σιδερόχορτο

Γεώργιος Δροσίνης

Σύρε να πης της μάνας σου να μη σε μανταλώνη 
με τις διπλές τις κλειδωνιές και τις βαριές αμπάρες, 
γιατί θα πάρω τα βουνά, τους κάμπους θα γυρίσω, 
να βρω το σιδερόχορτο, ν’ ανοίξω να μπω μέσα.

-Και πού το ξέρεις να το βρης και πώς θα το γνωρίσης;
-Θα πα’ να βρω σκαντζόχερα με τα μικρά παιδιά του 
και θα του πάρω τα παιδιά, στο χώμα θα τα θάψω. 
Θε να γυρνά ο σκαντζόχερας τριγύρω στα θαμμένα, 
και, σαν ιδή που δεν μπορεί το χώμα να σαλέψη, 
θα τρέξη εδώ, θα τρέξη εκεί, θα ψάξη με λαχτάρα, 
να βρη το σιδερόχορτο, στο στόμα να το φέρη, 
για να τ’ αγγίξη στο σωρό, να σκορπιστή το χώμα.

Θάνατος 

Ιωάννης Γρυπάρης

Καλώς να 'ρθη, σαν έρθ' η στερνή ώρα 
τα μάτια μου για πάντα να μου κλείση, 
κι όποτα να 'ναι, ή τώρα ή αργήση, 
φτάνει να μην ερθή σαν άγρια μπόρα.

Άνοιξη βέβαια να 'ναι, σαν και τώρα, 
κι ακόμα μια γλυκιά γλυκούλα δύση 
κι έτσι να πάρη μια αύρα να φυσήση 
και να πέση η ψυχούλα η λευκοφόρα

σαν άνθι της μηλιάς• κι όπου το βγάλη 
η αγνή νεροσυρμή, που ρέει αγάλι 
σε δεντρόκηπους μέσα και βραγιές,

κι όπου το πάη κι όπου ακόμα μείνη
απ' τις παλιές μονάχα τις φωνές,
ν' ακούη το χαίρε, που θα κλαίη η Κρήνη.
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Ο μπαταριάς 

Μιλτιάδης Μαλακάσης

«Ένα Σάββατο βράδυ,
Μια Κυριακή πρωί…»
Ο Μπουκουβάλας ο μικρός κι ο Κλης του Τσαγκαράκη
κι ο Νίκος του Βρανά,
Σάββατο βράδυ, κάποτε, το ’ρίχναν στο μεράκι,
στου Βλάχου κουτσοπίνοντας κρυφά.
Κι ως ήσανε αρχοντόπουλα κ’ οι τρεις, στο κέφι απάνω,
στέλναν για τα βιολιά,
και μες σε λίγο βλέπανε τον Κατσαρό τον Πάνο,
και πίσω το Θανάση Μπαταριά.
Κι αμέσως με το βιολιτζή και με το λαουτέρη,
και μ’ έναν πιφιρτζή,
για το βιλούχι κίναγαν του Κώστα Καλιαντέρη,
που σίγουρα τον εύρισκαν εκεί.
Κι ο Κώστας, λαγοκοίμητος, πάντα με την ποδιά του,
τους δέχονταν ορθός,
και το τραπέζι ετοίμαζε προς τα’ αρμυρίκια κάτου,
στης άπλας λιμνοθάλασσας το φως.
Κι ως να στρωθή και να σιαχτή, και να συγκαιριστούνε
τ’ άργανα, σιγαλά
τα λιανοτράγουδα άρχιζνα, τα γιαρεδάκια, οπού ’ναι
καθώς τα προσανάμματα στη στιά.
Μα στο τραπέζι ως κάθουνταν, κι άνοιγεν η φωνή σου,
μεγάλε Μπαταριά!
στο τρίτο κρασοπότηρο, πουλιά του Παραδείσου
ξυπνούσανε κι αηδόνια στα κλαδιά.
Και λίγο - λίγο ως γύριζες μες στο τραγούδι, ω θάμα!
παλληκαριές, καϋμούς,
τα’ αρματολίκι ανέβαζες και την αγάπη αντάμα,
στ’ αστέρια, στο φεγγάρι, στους Θεούς.
Κ’ εκείθε, που δεν έφτανε κανένας, κι η ανάσα
πιάνονταν ως κι αυτή,
κι εκείθε αλέγρα, παίζοντας, σκαλί - σκαλί τα μπάσα,
κατέβαινε η γαλιάντρα σου η φωνή.
Κι όπως ετύχαινε συχνά, σε τέτοια γλέντια να ’ναι
καλοκαιριού χαρά,
και ο κόσμος έξω, τα νερά και οι κάμποι να ευωδάνε
κι όλα μαζί να σπρώχνουν δυνατά, 
Και την πιο λίγο ανάθαρρη, παρέκει να πατήσει,
ν’ ακούσει και να δει, -
δεν έμενε εικοσόχρονη που να μην ξεπορτίσει,
και χήρα νια στο δρόμο να μη βγει.
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Στο Σταυραετό

Κώστας Κρυστάλλης

Από μικρό κι απ’ άφαντο πουλάκι, σταυραητέ μου, 
παίρνεις κορμί με τον καιρό και δύναμη κι αγέρα 
κι απλώνεις πήχες τα φτερά και πιθαμές τα νύχια 
και μέσ’ στα σύγνεφα πετάς, μέσ' στα βουνά ανεμίζεις•
φωλιάζεις μέσ' στα κράκουρα, συχνομιλάς με τ'άστρα, 
με την βροντή ερωτεύεσαι κι απιδρομάς και παίζεις 
με τ'άγρια αστραποπέλεκα και βασιλιάν σε κράζουν 
του κάμπου τα πετούμενα και του βουνού οι πετρίτες.

Έτσι εγεννήθηκε μικρός κι ο πόθος μου στα στήθη 
κι απ' άφαντο κι απ' άπλερο πουλάκι, σταυραητέ μου, 
μεγάλωσε, πήρε φτερά, πήρε κορμί και νύχια 
και μου ματώνει την καρδιά, τα σωθικά μου σκίζει• 
κι έγινε τώρα ο πόθος μου αητός, στοιχειό και δράκος 
κι εφώλιασε βαθιά - βαθιά μέσ' στ' άσαρκο κορμί μου 
και τρώει κρυφά τα σπλάχνα μου, κουφοβοσκάει τη νιότη. 
Μπεζέρισα να περπατώ στου κάμπου τα λιοβόρια. 
Θέλω τ’ αψήλου ν’ ανεβώ• ν' αράξω θέλω, αητέ μου, 
μέσ' στην παλιά μου κατοικία, στην πρώτη τη φωλιά μου, 
θέλω ν’ αράξω στα βουνά, θέλω να ζάω μ' εσένα. 
Θέλω τ' ανήμερο καπρί, τ' αρκούδι, το φλατόνι, 
καθημερνή μου κι ακριβή να τάχω συντροφιά μου. 
Κάθε βραδούλα, κάθε αυγή, θέλω το κρύο τ’ αγέρι 
να’ρχεται από την λαγκαδιά, σαν μάνα, σαν αδέρφι 
να μου χαϊδεύει τα μαλλιά και τ’ ανοιχτά μου στήθη.

Σε κλαίει λαός

Κωστής Παλαμάς (για τον Παύλο Μελά)

Σε κλαίει λαός πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι
Στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλληκάρι.

Πανάλαφρος ο ύπνος σου τ’ Απρίλη τα πουλιά
Σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς λογάκια και φιλιά.

Και να σου, φτάνουν του χειμώνα οι καταρράχτες
Σαν τουφεκιού αστραπόβροντα και σαν πολεμοκράχτες.

Πλατειά του ονείρου μας η γη κι απόμακρη. Και γέρνεις
Εκεί και σβεις γοργά.

Ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατειά την δείχνεις και τη φέρνεις
Σαν πιο κοντά!
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Σκέψεις

Γιώργος Σουρής

Ω Θεέ μου, δεν μας φθάνει τέτοιος ήλιος, τέτοια φύσις,
αλλά θέλομεν και άλλας παναρχαίας κατακτήσεις; 
Εις αυτόν εδώ τον τόπον, όπου είναι περιττοί
βασιλιάδες, πολεμάρχοι, Κυβερνήσεις και στρατοί, 
που δεν έπρεπε ούτ' ένας ν' αναγγέλλεται καυγάς, 
να υπάρχη τόση λύσσα για πολέμους και σφαγάς;

Εμείς έπρεπε να ζούμε με αέρα και χορτάρια 
και καθώς τον Διογένη να κυλούμε τα πιθάρια, 
να υμνούμε τις λιακάδες με βιολιά και με σαντούρια, 
να περνούμε με αστεία, χωρατά και καλαμπούρια 
και καθήμενοι στους λόφους, στις πλατείες και στις στράτες, 
να σκοτώνωμε στον ήλιο τρυφερές αμυγδαλάτες.

Κι αν μας έπιασε μανία να φορέσωμε φτερά 
και σπαλέτες και γαλόνια κι άλλα τέτοια σοβαρά, 
να τα βάζαμε κι εκείνα και χωρίς διαταγή 
να φυτρώναμε στη μέση μιαν ημέρα στρατηγοί, 
κι εις τον μέγαν Μαραθώνα κι εις τας πάλαι Πλαταιάς 
να επαίζαμε πολέμους κατά τάξεις αραιάς.

Διαβάτης 

Λάμπρος Πορφύρας

Δεν το ξεχνώ το θλιβερό δρομάκι προς το βράδυ, 
που η βρύση του νανούριζε τη σιωπηλή ζωή, 
κι απ’ τον κισσό που εσκάλωνε στο σκοτεινό ρημάδι 
το πλημμυρούσε των στρουθιών η μουσική πνοή.

Άλλο δεν ξέρω ν’ αγαπώ, μες στις πλατιές τις ρούγες, 
παρά τις γλάστρες τ’ ανοιχτού στο φως παραθυριού, 
τις στέγες που χιονίζουνε περιστεριών φτερούγες 
κι ότι μου λέει το σήμαντρο παλιού καμπαναριού.

Στο μονοπάτι ώρα καλή, που την πρασινισμένη 
πλαγιά του λόφου ετύλιγε κι ανέβαινε τερπνό, 
τόσ’ όμορφο, τόσο καλό, θαρρούσες πώς πηγαίνει 
την Άνοιξη με τ’ άνθη του ψηλά στον ουρανό.

Κι αντί να πάη στον ουρανό, το παραστρατισμένο, 
μας ετραβούσε λιόχαρο μέσα στη σιγαλιά, 
μας έσερνε στο τέλος του, φτωχό κι ευτυχισμένο, 
κάτω από μιαν ολόανθη λευκήν αμυγδαλιά.
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Το πλάσμα της φαντασίας 

Ιούλιος Τυπάλδος

Εσύ που πρώτη επρόβαλες
σαν όνειρο μπροστά μου, 
κι άναψες πάθη ακοίμητα
στην άδολη καρδιά μου, 
α! πού ’σαι, πες μου, αγάπη μου, 
πού ’σαι, γλυκειά μου ελπίδα; 
Τη γην έχεις πατρίδα 
ή τ’ άστρα τ’ ουρανού;

Εσέ ζητώ στο χάραμα, 
σαν γλυκοφέγγει η μέρα,
εις τον αφρό της θάλασσας, 
στον ήσυχον αιθέρα. 
Εσέ στην ανθοστόλιστη 
του κάμπου πρασινάδα, 
στην μυστικήν αχνάδα 
του έρμου φεγγαριού.

Τὸ ἀηδόνι και το γεράκι

Διονύσιος Σολωμός

..«Ἄκουσε, γεράκι, τὸ καημένο τ' ἀηδόνι. Ἡ ζωή μου εἶναι στὴν ἐξουσία σου, ὅπως 
καὶ τὸ πέταγμά μας αὐτὸ μέσα στὰ σύννεφα, ὅπου δὲν εἶχα φτάσει ποτέ. Ἀλλὰ ἄκουσέ 
με: Ἀπὸ τὶς μυστικὲς πηγὲς τῆς φύσης ἐρχόταν μιὰ ἤπια πνοὴ καὶ συναντοῦσε μιὰν 
ἄλλη, ἐξίσου ἤπια, μέσα στὸ στῆθος μου. Αὐτὴ ἡ πνοὴ γινόταν τραγούδι, ὅπως καὶ 
τὸ φύλλωμα τοῦ δέντρου ποὺ μὲ φιλοξενοῦσε, ὅπως τὰ ἄστρα ποὺ ἔλαμπαν ψηλά. 
Ἡ ὀμορφιὰ τῶν πραγμάτων ποὺ ἦταν γύρω μου μὲ συγκινοῦσε καὶ μεταβαλλόταν 
σὲ μουσική. Εἶδα κι ἐσένα νὰ ἔρχεσαι καταπάνω μου, καὶ ὁ φόβος μου νικήθηκε 
ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς γρήγορης καὶ μεγαλόπρεπης πτήσης σου, ποὺ τὴ θαύμαζα σὰν 
δῶρο τῶν θεῶν. Ἀλλὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη, ἀπὸ ἀπροσμέτρητο βάθος, ἑτοιμάζονταν 
ν' ἀναβρύσουν ἀπὸ μένα τραγούδια θλίψης γιὰ ἕνα ρόδο ποὺ τὸ μάδησε ὁ ἀέρας. 
Τὰ ἄρχιζα, τὰ τραγούδια αὐτά, ἐγὼ πού, ὅταν ξεσποῦσε ὁ κεραυνός, ἔνιωθα νὰ μοῦ 
τρέμει τὸ στῆθος, καθὼς ἤμουν μαζεμένο μέσα στὸ νέο φύλλωμα. Ἄφησέ με νὰ ζήσω 
μιὰ στιγμὴ μόνο, ὅσο γιὰ νὰ βγάλω στὸν αἰθέρα καὶ γιὰ τὸ αὐτί σου τὸ θησαυρὸ ποὺ 
αἰσθάνομαι μέσα μου. Μὴ σκοτώσεις αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γεννηθεῖ!». 

Καθὼς τὸ ἀηδόνι μιλοῦσε, τὸ γεράκι χαλάρωνε τὸ ἁρπακτικὸ νύχι του, καὶ μὲ τὸ ἄλλο 
ἔκανε φιλικὸ νεΰμα στὸ ἀηδόνι, ποὺ ὅμως τὴ στιγμὴ ἐκείνη ξεψύχησε.

Πόσες φορές μου φαίνεται 
να σε θωρώ μπροστά μου 
και από τα στήθια στέκεται 
να πεταχθεί η καρδιά μου• 
θωρώ τα ουράνια βλέμματα, 
τ’ αγγελικό σου στόμα, 
τ’ αέρινο το σώμα, 
τα ολόχρυσα μαλλιά.

Πόσες φορές, αγάπη μου, 
ζητώντας σε στα ξένα, 
με πόθο γύρω ασήκωσα 
τα μάτια ερωτευμένα, 
όπου τα κάλλη ελάμπανε 
μες στ’ άνθη, τα λουλούδια, 
οπού χοροί, τραγούδια 
μαγεύουν την καρδιά.
.............................
     (απόσπασμα)
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Πάν
                                                                         
Τέλος Άγρας

Σώπα!  Ὧρες-ὧρες, δὲν ἀκοῦς, βαθιὰ ἀπ' τὸ περβόλι;
Θρηνοῦν οἱ ἀγροτικοὶ θεοὶ τὴν πράσινή τους σκόλη,
γιὰ εἶν' οἱ φλογέρες ποῦ γλυκὰ λαλοῦν ἡ μιὰ στὴν ἄλλη;

(Στὶς στέρνες εἶναι ἡ ὄψη σου, Χινόπωρο, καὶ πάλι!)

Ὡστόσο χτὲς -ἡ ξαστεριὰ δὲ μ' εἶχε ξεπλανέσει-
τὸν εἶδα: δρόμο γύρευε στῶν ἀμπελιῶν τὴ μέση:
τὸ μαδημένο του ἔτρεμε στὴ ράχη τὸ τομάρι,
κι ἐστάθη· ἀπάνω χάραζε καλόβουλο φεγγάρι.

Ξάφνω, τ' αὐτὶ ἔστησε μακριά, στὴν αὔρα ποὺ διαβαίνει,
μ' ἀκοὴ καὶ μάτια μίαν ἠχὼ ζητώντας νεκρωμένη.
Ἦταν ἡ ὥρα ποὺ ἡ νυχτιὰ στὴν παγωνιὰ μουδιάζει.

Κι εὐτὺς τὴ σύριγγά του ἁρπάει, στὰ χείλη του τὴ βάζει...

Παράτονος, μὰ γλυκερός, μῖσος πνιχτὸ στὰ γέλια,
ὁ ξωτικὸς σκοπὸς κακὸ φυσοῦσε ἀπὸ τ' ἀμπέλια,
γοερὸς σκοπός, καὶ σκόρπισεν ἄγνωρη ἀνατριχίλα...

Μὰ νὰ χορέψουν σήκωσε τὰ πεθαμένα φύλλα!

Ερωτικό

Κώστας Ουράνης

Δὲν μπορῶ νὰ ξέρω, δὲν μπορῶ νὰ πῶ
ἂν θὰ σ' ἀγαπῶ
ἴσαμε νὰ φτάσω στὴ στερνὴ τὴν ὥρα
ὅπως, κι ὅσο, τώρα·

Οὔτ' ὁ ἔρωτάς μου ποὺ σὰ ρόδο ἀνθεῖ,
ἂν θὰ μαραθεῖ
πάλι σὰν τὸ ρόδο ποὺ τὸ καίει τὸ θέρο,
δὲν μπορῶ νὰ ξέρω.

Ὅ,τι ξέρω εἶναι πώς, ἀπ' τὴν ἡμέρα
πού ῾γινες δική μου
ἄνοιξαν κλεισμένες πύλες -καὶ τὸ θαῦμα
μπῆκε στὴ ζωὴ μου·

Ὅλα ἀλλάξαν ὄψη ἀπ' τὸ φῶς ποὺ ἐντός μου
σκόρπισε ἡ χαρά,
σὰν στὰ βαλτοτόπια ποὺ τὰ πλυμμυρίζουν
ζωντανὰ νερά.

Ἔχω πιὰ ξεχάσει ὅσα νοσταλγοῦσα
κι ὅ,τι εἶχα ποθήσει:
Τώρα μὲ φτερώνει μία καινούρια νιότη
ποὺ δὲν εἶχα ζήσει.

Τὴ ζωὴ τὴ βλέπω σάμπως μέσ' ἀπό ῾να
μαγικὸ γυαλὶ
κι ἀπ' ὅ,τι ζητοῦσα μοῦ ῾δωσ' ἡ ἀγάπη
τόσο πιὸ πολύ,

ποῦ νὰ λέω ἂν ὅπως ἦρθε μίαν ἡμέρα
φύγει πάλι πίσω
κι ἀπομείνω μόνος, κι ὅπως ἤμουν πρῶτα,
-κάλλιο νὰ μὴν ζήσω.



Αντί Δοκιμίου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΈΠΙΠΤΩΣΈΙΣ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σωτήρης Νικολακόπουλος
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1. Γενικά

Η Πληροφορική είναι νέα επιστήμη και τέχνη κατάλληλη για το χειρισμό της γνώ-
σης. Τα προϊόντα της  (προγράμματα, υπολογιστές, δίκτυα, αυτοματισμοί, ρομποτι-
κές διατάξεις) συγκροτούν ένα σύνθετο πλέγμα  εργαλείων που συμβάλλουν στην 
απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, βοηθάνε τη σκέψη και τις αποφάσεις του  ανθρώ-
που, ατομικά και συλλογικά. Με αυτά τα σύνθετα εργαλεία ο σημερινός πολιτισμός 
αντιμετωπίζει την πολυπλοκότητα της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής διαδι-
κασίας. 

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ, 
ICT: Information and Communication Technology) μετα-
σχηματίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά και τις δια-
δικασίες και μεθόδους πρόσκτησης γνώσης και πρόσβασης 
στις πληροφορίες. Αλλάζουν επίσης τις διαδικασίες και τις 
μεθόδους επικοινωνίας και κατά συνέπεια τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους της μάθησης και της διασκέδασης. 

Σήμερα, η Πληροφορική και τα "προϊόντα" της αντίστοι-
χης τεχνολογίας υπηρετούν επηρεάζοντας όλες τις άλλες 
επιστήμες και τεχνολογίες, τις τέχνες και  σχεδόν όλες τις 
κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά και την οι-
κογενειακή ή ατομική του ζωή. Με λίγα λόγια κάθε στοιχείο 
της καθημερινότητας του πολίτη επηρεάζεται. 

Συνοπτικά αναφερόμαστε στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις των τεχνολογι-
ών πληροφορικής και επικοινωνιών: Στη σύγχρονη επικοινωνία των ανθρώπων, η 
οποία διαμεσολαβείται από τους υπολογιστές και τα δίκτυα, στον χρόνο εργασίας 
και ανάπαυλας, στην εργασία, στη σχόλη και τη διασκέδαση, στην Εκπαίδευση, στην 
Επιστήμη, στην Πολιτική και τη Διακυβέρνηση, κ.λπ. 

Το διαδίκτυο, ο νέος δίαυλος επικοινωνίας, ως μέσο αλλά και πόρος καθαυτό, 
αποτελεί το σημείο συνάντησης του ιδιώτη με τον ‘δήμο’ και τη σημερινή ‘αγορά’, 
του δημιουργού με τον θεατή ή τον πελάτη, του πολίτη με το κράτος ή με άλλο 
πολίτη, τον μαθητή με τον δάσκαλο. Αποτελεί χώρο εκδήλωσης απόψεων και δια-
δήλωσης πολιτών, τόπο δυνητικής συνάθροισης για 'συζήτηση' (chatting) ή πολιτική 
παρέμβαση, διδακτικό πόρο και μέσο εκπαίδευσης αλλά και πεδίο ανταγωνισμού, 
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πεδίο διαφήμισης, προβολής και πώλησης αγαθών. Τέλος, πεδίο εκδίπλωσης αντιπα-
ραθέσεων, πεδίο ηλεκτρονικών μαχών. 

2. Τι είναι η Πληροφορική

Η Πληροφορική είναι νέα επιστήμη και τέχνη κατάλληλη για το χειρισμό της γνώ-
σης με εργαλεία τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα δίκτυα. Τα προϊόντα της (προ-
γράμματα, υπολογιστές, δίκτυα, αυτοματισμοί, ρομποτικές διατάξεις) συγκροτούν 
ένα σύνθετο πλέγμα εργαλείων που συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσης και δεξιο-
τήτων, βοηθάνε τη σκέψη και τις αποφάσεις του ανθρώπου, ατομικά και συλλογικά. 
Με αυτά τα σύνθετα εργαλεία ο σημερινός πολιτισμός αντιμετωπίζει την πολυπλο-
κότητα της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής διαδικασίας. Η Πληροφορική δι-
εκδικεί μια θέση στο στερέωμα της επιστήμης και της τέχνης ως γνήσιο τέκνο των 
Μαθηματικών και της Φυσικής και μαζί με την Αεροναυπηγική και τη Μοριακή Βιο-
λογία κατατάσσεται στις επιστήμες υψηλής τεχνολογίας. 

Σήμερα, η Πληροφορική και τα "προϊόντα" τηςαντίστοιχης τεχνολογίας υπηρε-
τούν επηρεάζοντας όλες τις άλλες επιστήμες και τεχνολογίες, τις τέχνες και σχεδόν 
όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά και την οικογενειακή ή 
ατομική του ζωή. αλλιώς ο σύγχρονος "άβακας") αξιοποιείται από την κάθε επιστήμη 
και τεχνολογία σε οργανική σύνδεση με αυτές και όχι μηχανιστικά σε απλή σύζευ-
ξη (π.χ. "Γεωγραφία και Υπολογιστές", "Μαθηματικά και Υπολογιστές", "Ιατρική και 
Υπολογιστές"). Η Γεωγραφία, τα Μαθηματικά, η Ιατρική είτε διδάσκονται, μαθαίνο-
νται, ασκούνται με εργαλείο τον υπολογιστή είτε ανήκουν σε άλλη εποχή! 

3. Επιδράσεις

Ο υπολογιστής μαζί με τα γενικά και εξειδικευμένα προγράμματά του καθώς και τα 
δίκτυα, αποτελούν ένα ισχυρότατο σύγχρονο εργαλείο του νου. Χάρη στη ραγδαία 
εξελισσόμενη αντίστοιχη επιστήμη και τεχνολογία της γνώσης είναι φυσικό να επιδρά 
στην κοινωνία με πολλούς τρόπους αλλά και σε πολλά πεδία και δραστηριότητες του 
ανθρώπου. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ, ICT: Information 
and Communication Technology) μετασχηματίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες 
αλλά και τις διαδικασίες και μεθόδους πρόσκτησης γνώσης και πρόσβασης στις πλη-
ροφορίες. Αλλάζουν επίσης τις διαδικασίες και τις μεθόδους επικοινωνίας και κατά 
συνέπεια τις διαδικασίες και τις μεθόδους της μάθησης και της διασκέδασης. 

Με λίγα λόγια κάθε στοιχείο της καθημερινότητας του πολίτη επηρεάζεται. Ακο-
λουθούν συνοπτικά οι  κυριότερες επιδράσεις αυτές. Η ταχύτητα και η μνήμη των 
σημερινών υπολογιστών μπορούν να συβάλουν στην επίλυση πολύπλοκων υπολο-
γισμών (π.χ. έγκαιρη πρόβλεψη καιρού ΕΜΥ) και στην αντιμετώπιση πολύπλοκων 
καταστάσεων (π.χ. διαχείριση πολεμικών επιχειρήσεων ή πλήθους διαδηλωτών).
Ωστόσο, αρνητική επίπτωση αποτελεί η αύξηση της απόστασης των δράσεων του 
ανθρώπου από κάποιες ανθρωποκεντρικές λειτουργίες και ανθρωπομετρικές δια-
στάσεις. 
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Παραδείγματα: Ο υπάλληλος της τράπεζας σηκώνει τα χέρια ψηλά και αρνείται 
να εξυπηρετήσει τον πελάτη λέγοντας "δεν δουλεύει ο υπολογιστής"! Η πλήρης αυ-
τοματοποίηση των λειτουργιών του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης κάποια στιγ-
μή επέβαλε τη διακοπή του ρεύματος από τους υπευθύνους για να μην καταλυθούν 
οι κανόνες της αγοράς χρήματος … και να μην καταρρεύσει το καπιταλιστικό σύ-
στημα, που ο άνθρωπος … έφτιαξε!

α. στην Επικοινωνία
Στη σύγχρονη επικοινωνία των ανθρώπων, η οποία διαμεσολαβείτε από τους υπο-
λογιστές και τα δίκτυα, διαμορφώνονται νέες ομάδες ή κοινωνικοί σχηματισμοί με 
βάση την κοινότητα απασχόλησης, τον τόπο διαμονής, την υλική βάση ή το ενδια-
φέρον. Οι κοινωνικοί σχηματισμοί αυτοί είναι‘ορθογώνιοι’ προς τα υπάρχοντα κοι-
νωνικά στρώματα και ομάδες.

1. Θετικές επιδράσεις

Η ταχύτατη και άμεση (on-line) επικοινωνία (π.χ. με το skype), οι ψηφιακές αίθου-
σες για 'συζήτηση' (chat rooms) και πλειάδα άλλων εργαλείων που προσφέρουν πο-
λυτροπική επικοινωνία (ακουστική, οπτική, απτική) και ανοίγουν "νέους δρόμους" 
στην επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους. Μια νέα "αγορά" διαμορφώνεται για 
τη συνάντηση όσων επιθυμούν και έχουν τα μέσα. Κάθε πολίτης που διαθέτει υπο-
λογιστή σε σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να γίνει "συγγραφέας", "ανταποκριτής", 
"συντάκτης", "καναλάρχης" κ.λπ. εκτός από καταναλωτής στοιχείων γνώσης και 
ενημέρωσης. 

Έτσι, τα νέα μέσα ενημέρωσης (blogs, ψηφιακές εφημερίδες, ιστοσελίδες, λίστες 
ενημέρωσης, ηλεκτρονικά βιβλία κ.λπ.) αμφισβητούν την αυθεντία και τη μοναδι-
κότητα, μερικές φορές και το μονοπώλιο, των κατεστημένων ΜΜΕ, των εκδοτικών 
οίκων κ.λπ. Επίσης, ανοίγονται νέοι δρόμοι συντονισμού και ενημέρωσης των πολι-
τών που θέλουν να συγκροτήσουν μονιμότερες ή πρόσκαιρες συλλογικότητες για να 
αντιδράσουν σε αυταρχικές πολιτικές επιλογές ή κυβερνητικές αυθαιρεσίες, μακριά 
από κάθε ιεραρχία ή έλεγχο. 

2. Αρνητικές επιδράσεις

Στα νέα μέσα επικοινωνίας παρεισφρύει όμως και η σκόπιμη ή η ακούσια παρα-
πληροφόρηση, ο κιτρινισμός, η παράνομη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων, το 
spaming, τοfishing και η σκόπιμη ή ακούσια μόλυνση με ιούς (παρεμπιπτόντως, οι 
ιοί είναι από τα πλέον ευφυή προγράμματα …).  Εμφανίζονται νέου τύπου καταχρή-
σεις, παρανομίες και απάτες. Επίσης, διευκολύνεται και εξαπλώνεται με το διαδίκτυο 
η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και το "εμπόριο λευκής σαρκός". Γενικά, προ-
σφέρεται νέο πεδίο δράσης στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Πιο αθώα, 
χωρίς να είναι, μοιάζει η "πληροφορική ρύπανση", δηλαδή η πληθώρα αδόκιμων, 
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ανυπόγραφων, ανοργάνωτων, μη διασταυρωμένων "πληροφοριών" που βλέπουν το 
φως της ηλεκτρονικής δημοσιότητας, πολλές φορές χωρίς να τηρούνται οι κανόνες 
ηθικής και δεοντολογίας.

β. Εργασία - Σχόλη, Χώρος - Χρόνος

Η διάκριση χρόνου εργασίας και ανάπαυλας αρχίζει να χάνεται. Διαφαίνονται ήδη 
οι πρώτες αντιφάσεις (π.χ. το ωράριο απασχόλησης αλλάζει, η εξαρτημένη εργασία 
υποκαθίσταται από την αυτοαπασχόληση). Ο χώρος εργασίας, εκπαίδευσης κ.λπ. 
παύει πλέον να περιορίζεται στους κλασικούς χώρους των γραφείων, των εργοστα-
σίων ή των σχολικών μονάδων και διαχέεται στο σπίτι ή όπου επιθυμεί καθένας αρκεί 
να έχει πρόσβαση στα νέα μέσα πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτων πακέτων ‘εξατομικευμένης’ 
εργασίας, επιμόρφωσης, διασκέδασης, που μπορούν να 'χωρέσουν' σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή της μέρας, είτε στη δουλειά είτε στην ξεκούραση, και σε οποιοδήπο-
τε γεωγραφικό σημείο του πλανήτη!  Βέβαια ο “στόχος" των κερδοσκοπικών φορέων 
που διαθέτουν τέτοια προϊόντα, συνήθως δωρεάν, είναι η ανέξοδη κατάρτιση και 
προετοιμασία της εργατικής δύναμης και η προσέλκυση της αγοραστικής δύναμης 
του πολίτη-καταναλωτή, και όχι η σχόλη, η άνεση και η ποιότητα ζωής του! Νέες 
εργασίες έχουν αναδυθεί και μερικές παλιές εξαφανίζονται ή απαξιώνονται. 

Θετική επίδραση θεωρούμε το ότι με τον αυτοματισμό της παραγωγικής διαδι-
κασίας έχει μειωθεί η χειρωνακτική εργασία στους παραγωγικούς τομείς προς όφε-
λος της δημιουργικής εργασίας. Χαρτογιακάδες (white collar) αντικαθιστούν τους 
κλασικούς εργάτες (blue collar) και αναδύονται οι 'εργάτες γνώσης'. Επίσης, στο 
κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης 
των ωρών εργασίας και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων. Όμως 
αυτό δεν επέφερε την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του πολίτη αλλά τη θεσμο-
θέτηση ελαστικών μορφών εργασίας, τη μείωση των αποδοχών και τη συρρίκνωση 
του κοινωνικού κράτους. 

Ανάμεσα στα αρνητικά αποτελέσματα συγκαταλέγονται και οι απολύσεις εργα-
ζομένων ως περιττών ή μη ψηφιακά καταρτισμένων ("ψηφιακά αναλφάβητων"). Στη 
σχόλη και τη διασκέδαση καθοριστικό ρόλο παίζει η αγορά προϊόντων ενημέρωσης 
και διασκέδασης που βομβαρδίζει τον καταναλωτή μέσω της οικιακής συσκευής (τη-
λεόρασης, υπολογιστή και κινητού τηλεφώνου) διεισδύοντας στο άδυτο του σπιτιού 
του. 

Ως θετική επίδραση καταγράφονται τα νέα ψηφιακά μέσα, τα διαδραστικά παι-
χνίδια και το νέο πεδίο που αναδύεται για τα πρόσωπα με ειδικέςδεξιότητες στην 
κίνηση, τα οποία μπορούν πλέον να συμμετάσχουν σε συλλογικά αθλήματα ή παι-
χνίδια (π.χ. να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις) ή να λάβουν μέρος σε διαγωνι-
σμούς ισότιμα με όλους τους άλλους.

Ανάμεσα στις αρνητικές επιδράσεις κεντρική είναι ο κίνδυνος απομονωτισμού 
του κάθε προσώπου (π.χ. που παίζει σκάκι με τον υπολογιστή αντί με τον φίλο του ή 
τον γείτονα). Επίσης, η σύγχυση του πραγματικού με το φανταστικό που ενδέχεται 
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να εδραιωθεί με τη δυνητική πραγματικότητα (virtual reality) ιδίως στα μικρά παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. 

Τέλος, η κατάχρηση και ο εθισμός ήδη καταγράφεται ανάμεσα στους εφήβους 
που καταφεύγουν σε ειδικά θεραπευτήρια για "απεξάρτηση"!

γ. στην Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει, η σχέση διδάσκοντος – διδασκόμενου επίσης. Η 
ιεραρχία δίνει τη θέση της στη συλλογική διαδικασία, μεταλλάσσοντας τον ρόλο του 
εκπαιδευτή από "αυθεντία" σε "μαέστρο" μιας ορχήστρας που εξελίσσεται ή σε έμπει-
ρο και επιδέξιο διαμεσολαβητή της γνώσης. Ο χώρος του εκπαιδευτηρίου πλέον δεν 
αποτελεί τον μοναδικό "ναό" κατοχής και διάθεσης της γνώσης. Οι επιδράσεις των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνοπτικά είναι:

1. Θετικές επιδράσεις:

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τη δυνατότητα διευ-
κόλυνσης της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας με τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τους: την ταχύτητα, την απομνημόνευση, την πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό 
με τα εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης γνώσης. Σε περιβάλλον δια-
δραστικότητας υπάρχουν νέα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ διαδραστικά 
μαθήματα , flight  simulation) που απελευθερώνουν εκπαιδευτικό δυναμικό και υλικό, 
μειώνουν τον χρόνο εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν μηδαμινό κόστος κτήσης 
ή χρήσης για τον εκπαιδευόμενο. Θετική εκτιμάται η κατάργηση του "δασκάλου – αυ-
θεντία" και της "από καθ' έδρας" διδασκαλίας, δηλαδή του μονολόγου. Αναδεικνύεται 
η δυνατότητα συλλογικής έρευνας και αναζήτησης από τους εκπαιδευόμενους, καθώς 
και η συμμετοχική - μη ιεραρχική - διδασκαλία και η εξατομικευμένη μάθηση.

2. Αρνητικές επιδράσεις:

Η ελλιπής ή ακατάλληλη υποδομή των εκπαιδευτηρίων, οι μη κατάλληλα καταρ-
τισμένοι εκπαιδευτικοί που δεν απολαμβάνουν την υποστήριξη της πολιτείας και 
ειδικών κινήτρων απογοητεύουν τον διαθέσιμο και μαχόμενο εκπαιδευτικό. 

Υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι υποκατάστασης του δασκάλου και αποξένωσης του 
μαθητή από τον εκπαιδευτικό με τη διαμεσολάβηση του υπολογιστή και των δικτύ-
ων, αν οι νέες τεχνολογίες εισάγονται μηχανιστικά και όχι με οργανική σύνθεση και 
ολιστικά. Επίσης ενεδρεύει ο κίνδυνος περαιτέρω τυποποίησης της "διδακτέας ύλης" 
και ακύρωσης της δημιουργικής αναζήτησης – έρευνας. Είναι ανάγκη όχι μόνο να 
μην καταργηθούν αλλά να βαθύνουν ο αναστοχασμός και η αμφισβήτηση που απο-
τελούν θεμελιώδη στοιχεία της εκπαιδευτικής και της μαθησιακής διαδικασίας και 
προετοιμάζουν ελεύθερους πολίτες με γνώσεις και δεξιότητες, έτοιμους να συμμετά-
σχουν ισότιμα στη σημερινή κοινωνία.
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δ. στην Επιστήμη

Στην επιστήμη, κατ' εξοχήν πεδίο έρευνας και αναζήτησης νέας γνώσης, συνοψί-
ζουμε τις σημαντικές επιδράσεις. Ανάμεσα στις θετικές θεωρούμε ότι τα εργαλεία 
του νου και οι τεχνολογίες της γνώσης για πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήμης 
στηρίζουν και προωθούν τη δημιουργία και την κατάκτηση νέας γνώσης αλλά και 
συμβάλλουν στη διάχυσή της. Καλλιεργείται η συλλογική έρευνα, η αναζήτηση, η 
συλλογική σύνθεση και δημιουργία νέας γνώσης. Ενώ ανάμεσα στις αρνητικές επι-
δράσεις σημειώνουμε το γεγονός ότι το διαδίκτυο στο σύνολό του δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί αυθεντική πηγή γνώσης. Πάντα απαιτείται από τον χρήστη αυστη-
ρός έλεγχος των στοιχείων που αντλεί απ' αυτό ως προς το αν είναι δόκιμα ή όχι, αν 
αμφισβητούνται ή όχι, αν αποτελούν "νέα" γνώση ή "αντιγραφή", μέσω ιδιοποίησης 
πνευματικής δημιουργίας άλλου συγγραφέα.

ε. στην Πολιτική και στη Διακυβέρνηση

Θετική επίδραση αποτελεί η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και η διευκόλυνση 
των εργαζομένων στο έργο τους, είτε στη δημόσια διοίκηση και στα κέντρα αποφά-
σεων είτε στους ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Παραδείγματα: Η ψηφιακή φορολογική δήλωση, η έκδοση πιστοποιητικών, η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, η έκδοση των αποτελε-
σμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Όμως, η παραβίαση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων δυστυχώς χα-
λάνε όποιο θετικό πρόσημο και εγγράφουν πλήθος αρνητικών επιδράσεων. Για πα-
ράδειγμα, είναι ηθικά νόμιμο να χρησιμοποιούνται δορυφορικές αεροφωτογραφίες 
για να καταγραφούν και έτσι να φορολογηθούν οι πισίνες των ιδιωτικών κατοικιών; 
Άραγε μόνο αυτές θα καταγραφούν όταν γνωρίζουμε ότι η διακριτική ικανότητα της 
δορυφορικής λήψης φωτογραφίζει αντικείμενα με μέγεθος μέχρι μερικά εκατοστά; 
Ή μήπως η καταγραφή και παρακολούθηση της κίνησης στους δρόμους, σε δημό-

σιους ή ιδιωτικούς χώρους με το πρόσχημα της ρύθμισης της 
κυκλοφορίας ή της πρόληψης εγκληματικών ενεργειών 

νομιμοποιεί την κρατική ή ιδιωτική αυθαιρεσία;  Κατα-
χρήσεις εξουσίας καταγγέλλονται καθημερινά. Π.χ. 

τροφοδοτήθηκε βάση δεδομένων με το DNA εκα-
τομμυρίων ανηλίκων υπόπτων τέλεσης εγκλημά-
των στη Μεγάλη Βρετανία, με την επίσκεψή τους 
στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς τους για … 
εξακρίβωση στοιχείων. Όταν αποκαλύφθηκε το 

γεγονός στη Βουλή ξέσπασε μεγάλο σκάνδαλο! 
στις πολεμικές επιχειρήσεις Αλήθεια … υπάρχουν 

"θετικά"; Εδώ οι αξίες αναστρέφονται. Στα θετικά για 
τον πόλεμο αλλά με αρνητικό πρόσημο για τον λαό, 

που αγωνίζεται κι επιζητεί την ειρήνη, ο πόλεμος καθαυτός 
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είναι αρνητικός!  Σχεδιάζονται νέα οπλικά συστήματα μαζικής καταστροφής και εκ-
συγχρονίζεται η κατασκοπεία. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ηλεκτρονικός και 
βλέπουμε την Κίνα να πρωτοπορεί … Δυστυχώς, όπως όλες οι τεχνολογίες έτσι και 
η πληροφορική υπηρετεί το στρατιωτικό-βιομηχανικό πλέγμα εξουσίας των πλανη-
τικών 

δυνάμεων αλλά και την αγορά που επιβάλλεται ακόμη και στην πολιτική!

στ. Το Διαδίκτυο (Internet) – Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web : WWW)

Το διαδίκτυο – ο νέος δίαυλος επικοινωνίας – φιλοξενεί και διακινεί τα ‘υπερκείμε-
να’ (hypertexts) ή ιστοσελίδες. Αποτελεί το σημείο συνάντησης του ιδιώτη με τον 
‘δήμο’ και την ‘αγορά’ (πληροφοριών), του δημιουργού με τον θεατή ή τον πελάτη, 
του πολίτη με το κράτος ή με άλλο πολίτη, τον μαθητή με τον δάσκαλο. Αποτελεί 
χώρο εκδήλωσης απόψεων και διαδήλωσης πολιτών, τόπο (δυνητικής) συνάθροισης 
για 'συζήτηση' (chatting) ή πολιτική παρέμβαση, διδακτικό πόρο και μέσο εκπαί-
δευσης αλλά και πεδίο ανταγωνισμού, πεδίο διαφή-
μισης, προβολής και πώλησης αγαθών. Τέλος, πεδίο 
εκδίπλωσης αντιπαραθέσεων, πεδίο ηλεκτρονικών 
μαχών. Το διαδίκτυο αποτελεί πόρο και μέσο. Πόρο 
γιατί χρησιμοποιείται καθαυτό για την οργάνωση, 
την αποθήκευση και την αναζήτηση γνώσης αλλά και 
μέσο που διαμεσολαβεί στην επικοινωνία προσώπων 
μεταξύ τους. Αποτελεί τη "σύγχρονη αγορά", έναν 
ψηφιακό τόπο όπου συναντώνται πρόσωπα με κοινό-
τητα ενδιαφερόντων ή συμφέροντος. Αρχικά το δια-
δίκτυο στηρίχθηκε στη χρηματοδότηση του στρατού 
και της βιομηχανίας. Σήμερα χρησιμοποιείται και τρο-
φοδοτείται από πολίτες και φορείς σε πολύ εκτεταμένη 
κλίμακα (μόνο στο διαδίκτυο καταγράφονται 1,8 δις χρήστες). Το διαδίκτυο είναι: 
ανοικτό, αποκεντρωμένο, ελεγχόμενο από τους ίδιους τους χρήστες, διαμορφώνει 
δυναμικές ‘κοινωνικές ομάδες’, προσφέρει ευκαιρίες (χωρίς προηγούμενο) για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών.
Το διαδίκτυο:
• Επιτρέπει την ελευθερία έκφρασης ως αντίσταση σε κάθε λογοκρισία και απειλή 
της ελευθερίας επικοινωνίας.
• Μπορεί να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα (privacy): ο κάθε χρήστης πρέπει να μπο-
ρεί να συνδέεται στο διαδίκτυο και να ελέγχει τα προσωπικά του στοιχεία. 
• Μπορεί να αποκρούσει την παρακολούθηση (surveillance): πρέπει να αναπτυχθεί η 
νόμιμη άμυνα απέναντι σε κάθε αναίτια κυβερνητική έρευνα και αυθαιρεσία.
• Μπορεί να διασφαλίσει το δικαίωμα στην απρόσκοπτη προσπέλαση
(access): να είναι ελεύθερη η πρόσβαση, σεβαστή η διαφορετικότητα απόψεων και 
αναγκαία η συμμετοχή ενημερωμένων ‘πολιτών’.
• Ωστόσο, ήδη υπάρχουν φραγμοί στο δικαίωμα αυτό: Τα Αγγλικά ήδη απειλούν να 
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λειτουργήσουν ως ‘εργαλείο’ πνευματικής, πολιτισμικής και οικονομικής νεοαποικι-
οκρατίας! Επομένως, (όλοι) οι χρήστες πρέπει να υποστηριχθούν να συμμετάσχουν 
σ’ όλο τον κύκλο της συλλογής, οργάνωσης, εφαρμογής / χρήσης, παραγωγής και 
κατανάλωσης της γνώσης.
• Μπορεί να εξασφαλίσει τη δημοκρατική συμμετοχή: πρέπει να υποστηρίζεται η πρό-
σβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες αναγκαίες για την άσκηση της δημοκρατίας.

ζ. Επιδράσεις του Διαδικτύου στην Κοινωνία

Προσφέρονται νέες δυνατότητες επικοινωνίας, διευκολύνεται η συλλογική έκφραση 
και η δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων, με θετικό αποτέλεσμα το πλησίασμα αν-
θρώπων, από πολύ απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, με κοινά ενδιαφέροντα. 
Επίσης, πρόσωπα με ειδικές δεξιότητες μπορούν να λειτουργήσουν αίροντας την 
όποια αδυναμία τους (περιορισμός της απομόνωσης μέσω της δυνητικής πραγματι-
κότητας). Ωστόσο, στα αρνητικά καταγράφουμε τις δομές facebook, twitter και τη 
λειτουργία chatting στο βαθμό που υποκαθιστούν τη φυσική επικοινωνία. Επίσης, 
μέσα σ' αυτές τις επικοινωνίες ανθούν νέες μορφές πλαστοπροσωπίας, εκτεταμένη 
αλληλογραφία ανωνύμων και εν τέλει η απώλεια προσώπου και ταυτότητας. 

Τέλος, η λαθραία και χωρίς άδεια αξιοποίηση προσωπικών στοιχείων από επι-
τήδειους και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις έχει προσλάβει διαστάσεις επιδημίας.  Ο 
χρήστης είναι δυνάμει δημιουργός! Ο καταναλωτής γνώσης και πληροφοριών μέσω 
της διαδραστικότητας μπορεί να λειτουργήσει ΚΑΙ ως δημιουργός. Το θετικό στοι-
χείο είναι ότι τα προϊόντα πληροφορικής τεχνολογίας και διαδικτύου είναι αναλώ-
σιμα μεν αλλά δεν αλλοιώνονται, δεν φθείρονται με τη χρήση και μπορούν τα ίδια 
να χρησιμοποιούνται επ' άπειρον! Ο καταναλωτής παύει να είναι παθητικός δέκτης 
αλλά μπορεί να συμμετάσχει στη συσσώρευση (π.χ. wikipedia) ή και στην παραγωγή 
νέας γνώσης (π.χ. ελεύθερο λογισμικό). 

Το copyright ενώ θεσμοθετήθηκε για να προασπίσει τα συμφέροντα των δημι-
ουργών έχει καταντήσει εργαλείο καταχρηστικού πλουτισμού στα χέρια κερδοσκο-
πικών εταιρειών και φραγμός στην ελεύθερη διακίνηση γνώσης, υλικού διασκέδασης 
κ.λπ. Σήμερα, ο δημιουργός μπορεί να διασφαλίσει την πατρότητα του έργου του 
επιτρέποντας την δωρεάν διάθεσή του μέσω του διαδικτύου κερδίζοντας αναγνώ-
ριση από πολύ ευρύτερο κοινό! Οι νέοι θεσμοί που δημιουργήθηκαν (open source, 
creative commons, copyleft) αυτό το διασφαλίζουν. Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφο-
ρικής τεχνολογίας και των δικτύων δημιουργεί ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις χώρες 
Βορρά και Νότου στην Αμερική και την Ευρώπη αλλά και γενικότερα ανάμεσα στις 
"αναπτυγμένες" και τις "αναπτυσσόμενες" ή μη "αναπτυγμένες" χώρες.

Τέλος, η δυνητική πραγματικότητα (Virtual Reality) προεκτείνει την επικοινω-
νία πέρα από τους σημερινούς φυσικούς περιορισμούς (όπως έκανε κάποτε το τη-
λέφωνο), με θετικό αποτέλεσμα τα πρόσωπα με ειδικές δεξιότητες να μπορούν να 
λειτουργήσουν σε τομείς και δραστηριότητες από όπου ήσαν αποκλεισμένα. Όμως 
η σύγχυση (ιδίως ανάμεσα στα μικρά παιδιά) του πραγματικού με το φανταστικό 
παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά αρνητικά στοιχεία.
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4. Επιμύθιο

Ποια είναι άραγε η τάση: Οδεύουμε προς έναν ενοποιημένο παγκόσμιο πολιτισμό 
(πολιτισμικό ιμπεριαλισμό) ή ο πολιτισμός μας θα αντέξει να παραμείνει σύνθετος 
και ποικίλος, όπως είναι σήμερα; Υπάρχει ή ενισχύεται η ελευθερία και η ισότιμη 
πρόσβαση των πολιτών στη γνώση; Τι αλλάζει στην πνευματική δημιουργία και την 
ιδιοκτησία; Θα διαμορφωθεί μια κοινωνία ‘ενεργών πολιτών’ (κάτι σαν μια σύγχρο-
νη «αγορά») ή θα επικρατήσει ο οικονομικός κι εμπορικός προσανατολισμός του 
διαδικτύου;

Αποπειράθηκα να συζητήσω με τον μαχόμενο εκπαιδευτικό, που αγαπά το αντι-
κείμενο που θεραπεύει, την ευθύνη μας στην αγωγή που προσφέρουμε στις μελ-
λούμενες γενιές. Μόνη εγγύηση αποτελεί η ειλικρινής και ισότιμη σχέση με τους 
εκπαιδευόμενους. Καταλήγω στην ανάγκη να αντισταθούμε στη θεοποίηση της ατο-
μικότητας, στη μαζικοποίηση της κοινωνίας και στη γενικευμένη ισοπέδωση αξιών 
και ήθους που ενδέχεται να συνεπιφέρει η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην 
κοινωνία. Τέλος, δεν ξέρω κατά πόσο συνέβαλα στη διερεύνηση του ερωτήματος: Τι 
είναι πιο αποτελεσματικό, μια κοινωνία «σοφών» ή μια κοινωνία που θα διευθύνεται 
με «σοφία»;



Η Ποίηση Σήμερα
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Ποίηση, μισή πραγματικότητα, μισή όνειρο, με το ένα πόδι στη γη και το άλλο στο κενό όπως 
λέει ο Ελύτης «Αν δε στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη γη/ ποτέ σου δε θα μπορέσεις να 
σταθείς πάνω της».

Το Ταξίδι σου I

  Στον Γιάννη

Τη νιότη σου την πέρασες απλά
και όλο ψαχούλευες,
παράφορα θαύμαζα την όψη του Κρίνου
προσπάθεια με αποτέλεσμα καλό,
χώμα νερό αέρας και φωτιά.
Ερωτικό πάθος
ήλθε η στιγμή,
αντανάκλαση ψυχής παιδιού.
Αντίλαλος έφερε την ομορφιά κοντά σου,
μεγάλωσες πλήθηνες,
φως καθαρό στη φλόγα της λαμπάδας.

Το Ταξίδι σου II
   
   Στον Ηλία

Πάντα προσπαθείς οδηγείς την ψυχή σου,
γύρω σου φωτίζεις
η δύναμή σου μεγάλη.
Η θάλασσα και τα βουνά σε συνεπαίρνουν,
εκεί ζητάς τους αετούς και τις γοργόνες
τα πλούτη της ψυχής σου,
το χάρισμα να σε ζεσταίνει ο ήλιος το χεις.
Κάθε κίνηση σου φουρτούνα
κάθε βήμα αέρηδες βουνού.
Τέλος βρήκες την Ιθάκη σου

           Σωτήρης Νικολακόπουλος
 (από τη συλλογή "Ομιλούσα Εικόνα")

Ψαλμοί στη Ποίηση

Εν αρχή
Αδρανοποιώ επιμελώς τα αρνητικά
Στοιχεία εν τη γενέσει των

Εν συνεχεία
Ενεργοποιώ συγχρονισμένα τις κυψελίδες
Των πέντε ομογάλακτων αδελφών

Εν τω μεταξύ
Απλοποιώ με τη μέθοδο των τριών
Τη ροή της αίσθησης, της εικόνας
Εν αναμονή
Μεγιστοποιώ την εμβέλεια της αγωνίας
Να συλλάβω τον ήχο πρωτόγνωρα

Εν τέλει
Μελοποιώ την ιερή συνεύρεσή μου
Υποκλινόμενος βαθιά στην Αγία Λέξη

    Χρίστος Κοντοβουνήσιος

Ο βλαστός

Δεν αρκεί ο βλαστός να είναι καλός
πρέπει να φυτευτεί σε χώμα γόνιμο
σε μέρος σωστό
όχι πολύ κοντά
ούτε πολύ μακριά
από ύπουλα αγριόχορτα
που φθονώντας θα τον πνίξουν 
ή που απομονώνοντάς τον
θα τον στεγνώσει η μοναξιά του.
Έτσι και τη ζωή σου
μην την φυτέψεις όπου να ’ναι
δεν υπόκειται σε μεταφυτεύσεις
ψάξε καλά το έδαφος
τις πιθανές μελλοντικές αναπτύξεις
την πετροποίηση του φυσικού της 
περιβάλλοντος
κι αν δεν βρεις αυτό που ζητάς
γύρεψε λύση στο νερό.

Γιώργος Χριστοδουλίδης
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Τότε ... μπορεί
                                                     
Απόγονοι ηρώων πως είμαστε λένε
στο χρόνο στη σκιά τους βαδίζουμε
τα μέσα μας από έπαρση να καίνε
όταν «βαρβάρους» τους άλλους βρίζουμε.

Όσο για τους προγόνους θα μιλάμε
δεν προχωρά μπροστά η πατρίδα
και πίσω μας κάποιοι θα γελάνε
σίγουροι ότι δεν έχουμε ελπίδα.

Ίσως στην μορφή λίγο να μοιάζουμε
μα ξεφύγαμε απ' τις αρχές του γένους
σε άλλη γλώσσα τώρα κουβεντιάζουμε
σε όλα αντιγράφουμε τους ξένους .

Δίπλα μας πρέπει πάλι να κοιτάξουμε
να βρούμε της ψυχής μας τον καθρέφτη
τον «ωχαδερφισμό» μας να πετάξουμε
τον εαυτό μας ν΄αλλάξουμε τον ψεύτη .

Στους ισχυρούς ενάντια να πάμε 
ποτέ ξανά μόνοι να μην μείνουμε
ν΄αγωνιζόμαστε και να τραγουδάμε
τότε μπορεί σαν τους παλιούς να γίνουμε 
....

Αυλωνίτης Σπύρος

Ψυχή στο Στόμα

Με σαγηνεύουν οι ζωγράφοι χωρίς χέρια.
Σκυμμένος στο παλιό ημερολόγιο
βυθίζομαι σε πίνακες ψυχής
ζωγραφισμένους με το πόδι ή με το στόμα.
Πολύχρωμες ομπρέλες στη βροχή
κορίτσια της φωτιάς και της συγγνώμης
παλιάτσοι με βαμμένες μαχαιριές
φαρόπλοια-λαμπάδες στο σκοτάδι.

Με συναρπάζουν οι ζωγράφοι χωρίς χέρια.
Αν είχανε τα χέρια τους μπορεί
να ξέπεφταν σε άγονη γραμμή
χαμένοι στο λαβύρινθο του χρόνου.
Σαν κάτι ποιητές χωρίς καρδιά
που γράφουν οι καημένοι με το χέρι.

Χάρης Μελιτάς

Ανεκπλήρωτο

Πλατύ ζεστό χαμόγελο
σε μαύρη πορσελάνινη κορνίζα
τριάντα μοίρες ακουμπισμένη
στην παγωμένη μαρμαρένια πλάκα.
Εγεννήθη αρχάς.
Απεβίωσε τέλη εικοστού.

Τι ωραία γυναίκα!
Να ξαναγεννηθεί, παρακαλώ.

Δήμητρα Καραφύλλη

Guest Star

Ταχτοποιήσαμε λοιπόν τα απαραίτητα
κηδείες, μάρμαρα, χαρτιά
φωτογραφίες, δωρεές, διατυπώσεις
κι ύστερα όπως επιτάσσουν οι κανόνες
την ξεχάσαμε.

Εκείνη όμως δεν λησμόνησε ποτέ.
Στέλνει μηνύματα 
στη γλώσσα των αγγέλων
και που και που μπερδεύεται
στις λόχμες των ονείρων.

Χάρης Μελιτάς 
(στη μνήμη της Δήμητρας Καραφύλλη)
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Η Ελλάδα που λες...

Η Ελλάδα που λες, δεν είναι μόνο πληγή.
Στη μπόσικη ώρα καφές με καϊμάκι,
ραδιόφωνα και Τι-Βι στις βεράντες,
μπρούντζινο χρώμα, μπρούντζινο σώμα,
μπρούντζινο πώμα η Ελλάδα στα χείλη μου.
Στις μάντρες η ψαρόκολλα του ήλιου
πιάνει σαν έντομα τα μάτια.
Πίσω απ’ τις μάντρες τα ξεκοιλιασμένα σπίτια,
γήπεδα, φυλακές, νοσοκομεία
άνθρωποι του Θεού και ρόπτρα του διαβόλου
κι οι τραμβαγέρηδες να πίνουν μόνοι
κρασάκι της Αράχωβας στυφό.
Εδώ κοιμήθηκαν παλικαράδες,
με το ντουφέκι στο ’να τους πλευρό,
με τα ξυπόλητα παιδιά στον ύπνο τους.
Τσεμπέρια καλοτάξιδα περνούσαν κι έφευγαν,
κελίμια και βελέντζες της νεροτρουβιάς.
Τώρα γαρμπίλι κι άρβυλα
σε τούτο το εκκοκκιστήριο των βράχων
κι οι τραμβαγέρηδες να πίνουν μόνοι
κρασάκι της Αράχωβας στυφό.

                  Μιχάλης Γκανάς 

Ο Ύπνος

Τα όνειρα απλώνονται
επάνω μας τη νύχτα
μ’ όλο τον τρόμο της ζωής
με σφίγγεις με φωνάζεις
πνιγμένοι π’ αγκαλιάζονται
στο τελευταίο κύμα.
Φανταχτερή κουρτίνα
η ομορφιά που λατρέψαμε
τραβιέται μες στη νύχτα
απεικονίζεται στο μαύρο
η απειλή γύρω απ’ τα σώματα
κι όλες οι πράξεις
π’ αφήσαμε μισές τη μέρα
ξανάρχονται να μας αποτελειώσουν
στο σκοτάδι.
Μακαρίζω τους νευρωτικούς
τους φοβισμένους 
που μι’ αμυχή, μια σκιά, μια υποψία
τους κυριεύει το μυαλό.
Εγώ δεν έχω παρά το θάνατο
απλό, καθαρό, στρογγυλό
μια βεβαιότητα
που κάθεται στο στήθος.
Κοιμάσαι δίπλα μου
με το αρυτίδωτό σου πρόσωπο
σαν ανοιξιάτικο πανί
που πλέει μες στον ύπνο.
Σε αγγίζω
κι όπως η ανάσα σου δροσερή
χαϊδεύει τη σκέπη του ονείρου
ακόμα λίγο ήλιο παίρνω, λίγο νερό
πριν μες στο κώμα αρχίσει
ατέρμονη η επιστροφή
στις ρίζες του φθαρτού. 

Κατερίνα Αγγελάκη -  Ρουκ

Ξάστερος πόνος

Πώς αντέχεις και περνάς απ’ τ’ όνειρο
καπνίζοντας άχρηστους ανέμους;
Δε φοβάσαι φαίνεται τη νύχτα των αγγέλων
ούτε γνωρίζεις βέβαια τη γλώσσα της βροχής.
Αλλιώς θ’ άναβες στο φεγγαράκι προσευχή
και θ’ άκουγες το μυστικό τραγούδι της καρδιάς μου.

Πώς αντέχεις και περνάς απ’ τ’ όνειρο
πιστεύοντας σε άδικα φεγγάρια;
Δε θυμάσαι π’ άστραψες στη δίνη του καιρού μου
ούτε ξεχνάς τη θάλασσα την ώρα του βοριά.
Ξανά σέρνεις το σιωπηλό σου χορό
και χύνεσαι σαν κεραυνός που παίρνει 
   και το φως μου.

Διονύσης Καρατζάς



27

Τελετουργίες

Στα άπειρα χαλάσματα της εποχής του σκότους
πετάνε αρπαχτικά πουλιά που τρώνε τη ψυχή μας
και ιεροφάντες προσκυνούν τη δόξα και το χρήμα,
σπέρνοντας χίλια ερείπια από το πέρασμά τους.

Μυσταγωγοί της διαπλοκής και άθλιοι συνωμότες,
αθώους θα θυσιάζουνε μες στους βωμούς του κέρδους,
μα οι τριακόσιοι ημίθεοι και πάνσοφοι προφήτες,
σαν τις Πυθίες χρησμοδοτούν για τρόπους σωτηρίας.

Βαστούν σημαίες και λάβαρα οι αγανακτισμένοι
και απαιτούν τη Νέμεση ως τιμωρό της Ύβρης,
γιατί οι ταγοί σκορπίσανε υποκρισία και ψεύδος
και κάθε μέρα παίζεται μια νέα τραγωδία.

Μα οι διεθνείς οι ρυθμιστές με απάθεια κοιτάζουν
τις Ιφιγένειες που έρχονται να πέσουν στη θυσία
και ιεροσκόποι γίνονται στα σπλάχνα των σφαγίων
για να προβλέψουν τα δεινά  που μέλλουνε να’ρθούνε.      

Γιώργος Μαρινάκης

Ένας καημός

Δεν είναι που πεθαίνουμε·
είναι που γινόμαστε μια ανάμνηση
-μια θύμηση αιχμηρή που αιμορραγεί-
σε πρόσωπα αγαπημένα.

Αυτά τα πρόσωπα
ήταν δεμένα με την ύπαρξη μας·
ήτανε σάρκα από τη σάρκα μας·
και τώρα μένουνε ανάπηρα,
βουβά και λυπημένα.

Δεν είναι που πεθαίνουμε·
είναι που μένουμε απέθαντοι κι άφθαρτοι
στη μνήμη όσων μας αγάπησαν
που ξαναφέρνει τη μορφή μας ολοζώντανη
στα όνειρα, στα λόγια τους
και στα γραπτά τους,
ραντίζοντας τα με ένα δάκρυ αργοστάλαχτο.

Ιάσων Ευαγγέλου

Ένα αηδόνι

Ερημιά· 
απόκοσμος ήχος

από τις θίνες της σαβάνας που αφηγούνται
τα βάσανα του κόσμου.

Σκορπιοί στις ουλές.
Παγωνιά.

Συλλαβές σπαρμένες χιόνι.

Κι όμως, στα έγκατα του νου
κελαηδά ακόμη

ένα αηδόνι.

Γώγια Σιώκου
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Την έλεγαν χάος

Επειδή δεν έκλαιγε στις κηδείες,
την είπαν νεκρή.

Κι ήταν διάγνωση συμπτωμάτων.

Ούτε ανθρώπου
Ούτε ζώου σύσπαση, 
μηδέ την κολακεία 
μιας καμπύλης συμπάθειας

-Μόνο ληγμένα μάτια-

Φυγαδευόταν στην κάμαρα, γδυνόταν, 
θροΐζοντας υφάσματα ίσκιων,
συμβατά στο βεστιάριο της μελανής της νύχτας.

Έπειτα, άδειαζε τζάμια, θραύσματα στη μπανιέρα,
και λουζόταν ολόκληρη τη σπιτίσια τοιχοποιία του πόνου.

Κόκκινο λουτρό, επίδεσμο ύπνο.
Και το μέσα τραύμα κρεμασμένο.

Σα ρούχο διαλεγμένο για το αύριο.

Ζέτα Μπελαούρη 

Τέκνα του μίσους

Μισήσαμε
τον στοιβαγμένο πλούτο των ευγενών.
Μισήσαμε
τους ίδιους και την ανθρώπινη σπορά τους.
Ζηλόφθονοι
αλλά και ιδεολόγοι συνάμα
κυριευμένοι από το μίσος
κάπου στο δρόμο μπερδευτήκαμε.
Θρεμμένο το κτήνος μέσα μας
πέτρωσε την καρδιά μας.
Μαζί με τους ευγενείς
μικρόψυχοι
του δόγματος ραγιάδες
τελικά μισήσαμε την ίδια την ευγένεια.

Γιώργος Τζιας

Άρωμα δάφνης

Μυρίζουν δάφνες της πατρίδας μας οι κάμποι
κι αν μαραγκιάζουν στων Σιρόκων την πνοή,
γοργά αναθάλλουν, σαν ο ήλιος ξαναλάμπει,
και σφύζουν λόγγοι και πλαγιές από ζωή.

Βαρβάρων στίφη ματοκύλησαν τον τόπο,
τα κάστρα χούγιαξαν συντέλειας κραυγές,
μα το κουράγιο δύναμη έδωσε και τρόπο
να ξανακλείσουν των πολέμων οι πληγές.

Στη μοίρα είναι των Ελλήνων να πεθαίνουν
για την πατρίδα κι άλλους όρκους ιερούς
κι απ' τα χαλάσματα τούς ίσκιους ν' ανασταίνουν,
όταν μονιάζουν στης ειρήνης τούς καιρούς.

Πόπη Μπαλαμώτη- Σπιτά
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Μαρτυρίες

Ανασκαλεύουμε την ώρα που σωπαίνει η μέρα
τις θύμησες, της νιότης μας τα ονείρατα,
που ζωντανεύουν βαθιά μέσ' στην ψυχή μας
πότε σαν άσωστη παραμυθία, πότε σαν νοσταλγία,
κάποτε σαν εικόνα πολιορκίας απροσδόκητης,
ένας βασανισμός ανέλεκτης αγωνίας φαντάζει.

Άλλοτε, νυχοπατώντας στο άπειρο της ψυχής,
μέσα στην πολυθόρυβη πορεία του χρόνου,
γεμίζουμε τις αναμφίλεκτες θύμησες με φως,
ψιθυρίζουμε λόγους ακένωτους, αληθινούς,
όπως τότε, θυμήσου, που δακρύσαμε, πρώτη φορά,
και χτίζαμε τον δικό μας κόσμο στην ψυχή μας.

Άσβηστα τα πατήματα στις στροφές του δρόμου,
εκεί που πορευθήκαμε με τις αγωνίες μας,
τότε που γυρεύαμε τις αόρατες προσδοκίες
σαν αθώοι εραστές του πολυπόθητου αύριο
και προσμέναμε να φανεί το τρένο της φυγής
για το ταξίδι εκείνο της ονειρογέννητης ελπίδας.

Λευτέρης Γερόσταθος

Γυναίκα

Δεν ξέρω αν ο ήλιος είναι για όλους τους ανθρώπους,
αλλά μαζί της βάδισες πολλές φορές,
σταματώντας και προχωρώντας,
με το βήμα ενός ανθρώπου τρελού,
που τρέχει να συναντήσει
-στο αποκορύφωμα της λαχτάρας-
μια καρδιά που ξεχειλίζει φως!

Δεν ξέρω αν το γέλιο της είναι βασανισμένο,
αλλά οι μέρες σου μαζί της δεν γνώρισαν καταχνιά•
μόνο ήχους ποτηριών που σμίγουν,
κύματα από γέλια και ξεφωνητά,
λόγια που γέρνουν τρυφερά πάνω από λύπες,
τραχιά τραγούδια και χωρατά χαράς,
διάστιχτα από ρεμβασμό και σούρουπα φεγγερά!

Δεν ξέρω αν πέθανε νωρίς, δίχως ποτέ της να 'χει ζήσει,
αλλά στα λυμένα της μαλλιά βρήκες σακάκι να τυλιχτείς,
στα λυγισμένα της γόνατα λόγους να ανδρωθείς,
στ' απλωμένα της χέρια αγκάλη να κουλουριαστείς
και στο φιλί της σκαλωσιά να χτίσεις τα όνειρα σου...

Χρήστος Σκιαδαρέσης
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Γλυκά παραμύθια

Ο σεισμός της απόστασης
κατασπαράζει τα ρημάδια
των γλυκών παραμυθιών μας.
Κατασκευάζαμε μαγευτικά παλάτια
με τα μαργαριτάρια της αγάπης μας.
Ονειρευόμαστε τα αστέρια λαμπερά
που κοιμούνται μέσα απ'τα μάτια ερωτευμένα.
Παίζαμε με τα κύματα μεγάλα,
με τον ήλιο και το φεγγάρι
που κατοικούσαν τις ψυχές μας.
Κρατούσαμε ελπίδες χρυσαφένιες,
σταγόνες ευτυχίας που γεννιόταν στην αγκαλιά μας,
παγωνιές που έπαιρναν φωτιά
στον ωκεανό των χειλιών μας.
Φορούσαμε τη θάλασσα, τα νιάτα μαγεμένα,
χαμόγελα χρωματιστά με μέλι και λιβάνι.
Έσβησαν τα παλιά, έσβησε το φιλί σου,
έσβησαν τα γλυκά μας παραμύθια.
Κι έτσι συνεχίζουμε, δάκρυα και τσιγάρα,
ψιθυρίζοντας ψέματα στους εαυτούς μας,
θυμίζοντας τραγούδια παλιά, 
ξεχασμένα συναισθήματα.
και τη λαχταριστή γεύση των γλυκών παραμυθιών.

                                 Federica Ambroso

Ήθελα

Ήθελα να σου μιλήσω
Για τα ξωτικά που σου στέλνω
Κάθε βράδυ να ζωγραφίζουν
Τα όνειρα σου.
Ήθελα να σου μιλήσω
Για την Αγάπη
Και τα σκιρτήματα της καρδιάς
Για το χλωμό κίτρινο χρώμα
Που βάφει ο ήλιος
Την αγκαλιά της θάλασσας
Όταν γέρνει ηδονικά
Πάνω στο κορμί της.
Να σου μάθω πως γράφεται
Ο έρωτας
Με την ανατριχίλα
Της ψυχής
Και το ρίγος της σάρκας.
Θα 'θελα να σου πω ακόμη
Για τους γλάρους που κλαίνε
Μετά τον έρωτα
Και για τις πολύχρωμες
Πεταλούδες που αψηφούν
Το θάνατο και πεθαίνουν
Μετά το ερωτικό παιχνίδι!

Φαίδρα Ζαμπαθά -Παγουλάτου

Εθελουσία έξοδος

Υπέβαλα ευσεβάστως τα χαρτιά μου,
δικαιολογητικά ανάλωσης ζωής,
τα μουχλιασμένα όνειρα 
στο ερμάρι μιας καριέρας, 
που αγόρασε τα χτυποκάρδια
της χαμένης νιότης μου.
Κόλλησα τα χαρτόσημα της ευπείθειας,
της ρουτίνας, της συναίνεσης.
Πλήρωσα το παράβολο της ξοδεμένης ζήσης μου
κι αφού έπλυνα τα χέρια μου
στο νεροχύτη των πνιγμένων προσδοκιών μου,
προσμένω ήσυχος, χορτάτος από το τίποτα,
στον καφενέ της αναχώρησης, 
σφύριγμα τρένου επιστροφής στη βάση μου.

Σπύρος Σπηλιωτόπουλος
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Κυρά -  Θάλασσα*

Μια μάνα που καθότανε κάτω στα Ποταμάκια
τη θάλασσα αγνάντευε με βουρκωμένα μάτια.
Στα κυματά της μίλαγε, που φεύγανε τρεχάτα,
κάτι σαν να τους έλεγε, τους έστελνε μαντάτα.

Ένα μαντίλι έβγαλε βρεγμένο από το κλάμα
κι  αφού το φίλησε γλυκά, τους το ’δωσε για γράμμα.
Τα μανιασμένα κύματα το κρύψανε στα μύχια,
δύο κορδέλες του ’βαλαν από βρεμένα φύκια.

Κύματα που γυρίζετε στης θάλασσας τα πλάτη,
φρεγάτα όπου δέρνεται με το ψηλό κατάρτι
μόλις την απαντήσετε, πετάχτε το στην πλώρη,
για να το βρει ο γιόκας μου, αμούστακο αγόρι.

Δώστε του χίλιες δυο ευχές  μαζί με το μαντίλι
κοντά μας να ’ρθει γρήγορα πριν σβήσει το καντήλι.
Στον κόμπο ετούτον το διπλό, ένα κλαδί Λουΐζας
του στέλνω να ’χει φυλαχτό, βλαστό σπιτίσιας ρίζας.
  
Κι αν δεν προλάβω να τον ’δω, θα ’θελα αργά το δείλι,
σαν έρθει, να μη λησμονεί να ανάβει το καντήλι. 
   

                       Διαμαντίνα  Σπηλιώτη  
* Το ποίημα ταχυδρομήθηκε το 1965 από το Ρατζακλί Κεφαλονιάς
και έφτασε στο γιο της Γιώργο το 2010, με καθυστέρηση 45 ετών!  

Τι κι αν…

Τι κι αν το σώμα μας ο χρόνος ακουμπάει
Κι ο ήλιος γέρνει στον ορίζοντα μακριά
Δεν έχει πάψει η ψυχή μας ν’ αγαπάει
Και να προσμένει μια καλύτερη ζαριά.

Τι κι αν μας φόβισαν χιλιάδες τρικυμίες
Και μύρια σύννεφα στον κρύο ουρανό
Ξανά η θάλασσα γεννά επιθυμίες
Κι ελκύει το βλέμμα μας το χρώμα γαλανό.

Τι κι αν προδόθηκαν τα τόσα όνειρα μας
Κι οι ερινύες μας βάρυναν την πνοή
Εμείς απλώνουμε και πάλι τα φτερά μας
Σ’ αυτό το πέταγμα που λέγεται ζωή!

Ελένη Καλαγκιά
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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

του Σωτήρη Νικολακόπουλου

Είναι η μεγαλύτερη αποκριάτικη εκ-
δήλωση στην Ελλάδα. Μετρά 180 

χρόνια ιστορίας. Το καρναβάλι της Πά-
τρας δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός 
αλλά ένα σύνολο εκδηλώσεων που περι-

λαμβάνουν χορούς, παρελάσεις, κυνήγι 
κρυμμένου θησαυρού, καρναβάλι των 
μικρών κ.ά. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 
17 Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την 
Καθαρή Δευτέρα. Κορυφώνεται το τε-
λευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς 
με την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση 
των πληρωμάτων του Σαββάτου, τη φα-
ντασμαγορική μεγάλη παρέλαση αρμά-
των και πληρωμάτων της Κυριακής και 
τέλος το τελετουργικό κάψιμο του βα-
σιλιά καρνάβαλου στο μώλο της Αγίου 
Νικολάου στο λιμάνι της Πάτρας. Χα-
ρακτηριστικές αρχές του είναι ο αυθορ-
μητισμός, ο αυτοσχεδιασμός, η πηγαία 
έμπνευση και ο εθελοντισμός.

Η δημιουργία του Πατρινού Καρ-
ναβαλιού οφείλεται σε πρόσμειξη διά-
φορων πολιτιστικών στοιχείων: α) πα-
τροπαράδοτα αποκριάτικα έθιμα του 
ελλαδικού χώρου και της Πάτρας β) 
επιρροές από τη Δυτική Ευρώπη και ιδί-
ως την Ιταλία και τα γειτονικά Επτάνησα 
γ) καινοτομίες που προέκυψαν στη δι-
άρκεια καρναβαλικών εορτασμών στην 
Πάτρα. Ως προς το πρώτο, το καρναβάλι, 
όπως και οι περισσότερες αποκριάτικες 
εκδηλώσεις στη Μεσόγειο και τα Βαλκά-
νια συνδέονται με αρχαίες παγανιστικές 
εκδηλώσεις και ιεροτελεστίες, όπως αυ-
τές προς τιμή του Διονύσου. Μέσα στην 
καρδιά του χειμώνα, οι πιστοί με ειδικές 
γιορτές επικαλούνταν τη θεότητα, η 
οποία θεωρείτο πως ξαναγεννιόταν για 
να φέρει και πάλι την Άνοιξη. Παρεμφε-
ρείς εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και μετά 
την εξάπλωση του Χριστιανισμού.

Δεύτερον, οι σύγχρονες ρίζες του 
Πατρινού Καρναβαλιού τοποθετούνται 
στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι περισ-
σότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι 
αφετηρία του Πατρινού Καρναβαλιού 
υπήρξε ο πρώτος αποκριάτικος χορός 
μετά την απελευθέρωση, που δόθηκε το 
1829 στην οικία του εμπόρου Μωρέττη. 
Όμως ρόλο στην δημιουργία του Πα-
τρινού Καρναβαλιού φέρονται να είχαν 
και οι γαλλικές δυνάμεις του στρατηγού 
Μαιζών, οι οποίες στάθμευαν στην πόλη 
μετά την απελευθέρωση από τους Τούρ-
κους το 1828. Θεωρείται δηλαδή ότι με-



33

τέφεραν τα αποκριάτικα έθιμα της πα-
τρίδας τους και τον καρναβαλικό τρόπο 
διασκέδασης τον οποίο προσέλαβαν οι 
ντόπιοι. Καθοριστική συνεισφορά στην 
εξέλιξη του θεσμού θεωρείται πως είχαν 
οι Επτανήσιοι, οι οποίοι συνέρρευσαν 
στην Πάτρα μετά την ένωση των Ιονίων 
Νήσων με την Ελλάδα το 1864. Πιστεύ-
εται ότι με το κέφι τους, την ευρηματι-
κή τους διάθεση και τη ζωντάνια τους 
οι νησιώτες έδωσαν άλλο χρώμα στις 
αποκριάτικες διασκεδάσεις στην Πάτρα, 
που λάμβαναν τότε χώρα σε ταβέρνες 
και καφενεία. Επιπλέον, η ίδια η θέση 
της πόλης με την αυξανόμενη ακμή του 
λιμανιού της και τις συχνές επαφές με τη 
Δύση και ιδίως με την Ιταλία, με τα πε-
ρίφημα καρναβάλια της όπως αυτό της 
Βενετίας συνέβαλαν με τα χρόνια στη 
διαμόρφωση του καρναβαλιού ώστε 
ακόμα και σήμερα να διαθέτει αρκετά 
μεσογειακά και δυτικότροπα χαρακτη-
ριστικά.

Στη συνέχεια και ως συνέπεια της 
ευμάρειας της πόλης στα τέλη του 19ου 
αιώνα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 
παίρνουν πιο σταθερά χαρακτηριστικά. 
Η εμφάνιση των πρώτων καρναβαλικών 
αρμάτων τοποθετείται χρονικά στη δε-
καετία του 1870. Τα άρματα τότε ήταν 
αποκλειστικά κατασκευές ιδιωτών, μόνο 
αργότερα ανέλαβε ο Δήμος Πατρέων 

έναν μεγάλο αριθμό κατασκευών. Στην 
ίδια δεκαετία, το 1872 οικοδομείται με 
συνεισφορές πλούσιων σταφιδεμπόρων 
το Θέατρο «Απόλλων» και φιλοξενεί 
αποκριάτικους χορούς, όπως ακριβώς 
και σήμερα, που συνεχίζει να έχει κε-
ντρικό ρόλο στις καρναβαλικές εκδη-
λώσεις. Το 1880 την ημέρα του Αγίου 
Αντωνίου κάνουν την εμφάνισή τους οι 
πρώτες μπούλες (ομάδες μεταμφιεσμέ-
νων που τριγυρίζουν στις γειτονιές και 
με χιουμοριστική διάθεση κάνουν πλά-
κα σε φίλους, γνωστούς αλλά και άγνω-
στους). Το έθιμο αυτό τείνει στις μέρες 
μας να εκλείψει.

Όπως μαρτυρεί ο ιστορικός του Πα-
τρινού Καρναβαλιού Νίκος Πολίτης την 
εποχή της Μπελ Επόκ διοργανώθηκαν 
ωραία καρναβάλια όπως τις χρονιές 
1900, 1907, 1909 με τη συμμετοχή για 
πρώτη φορά ατόμων κάθε κοινωνικής 

τάξης και καταγωγής. Την εποχή εκείνη 
τοποθετείται και η εμφάνιση του εθίμου 
του αυγοπολέμου με κέρινα αυγά γεμά-
τα κομφετί (κατασκευασμένα σε ειδικές 
μηχανές) τα οποία έριχναν οι καρνα-
βαλιστές από τα μπαλκόνια. Αν και το 
έθιμο αυτό έχει εξαφανιστεί σήμερα, 
θεωρείται πως αποτελεί πρόδρομο του 
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σοκολατοπολέμου. Ιστορικές σκηνές 
αποκριάτικων εορτασμών από αυτή την 
περίοδο διασώζονται ως σήμερα μέσα 
από προπολεμικά επίκαιρα. 

Την αμέσως επόμενη δεκαετία τα 
πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για το 
καρναβάλι, οι συνεχείς πόλεμοι και συ-
γκρούσεις (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, 
Μικρασιατική εκστρατεία)στέλνουν 
τους άνδρες στο μέτωπο και φέρνουν 
στην πόλη οικονομική στενότητα και 
δυστυχία. Στα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια η κατάσταση δεν βελτιώνεται 
αισθητά, μόνο σποραδικές εκδηλώσεις 
μαρτυρούν την έλευση του Καρναβα-
λιού. Προφανή εξαίρεση αποτελούν τα 
εντυπωσιακά σε αριθμό και ποιότητα 
αρμάτων και εορτασμών καρναβάλια 
των ετών 1938 και 1939. Ο Β΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος και ο συνακόλουθος εμ-
φύλιος θα φέρουν μια δεκαετή αναγκα-
στική διακοπή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 
γίνονται οι πρώτες διστακτικές σκέψεις 
από συλλογικούς φορείς της Πάτρας 
για την οργανωμένη αναβίωση του 
καρναβαλιού. Παρά την απαισιοδοξία 
και την νοσταλγία για το παρελθόν το 
καρναβάλι ξαναγεννιέται. Οι πρωτοπό-
ροι μουσικοί όμιλοι «Ορφέας» και «Πα-

τραϊκή Μαντολινάτα» ανέλαβαν τότε τα 
ηνία της προσπάθειας. 

Ως τα μέσα της δεκαετίας το Πατρι-
νό Καρναβάλι είχε επιστρέψει στις ζωές 
των Πατρινών αλλά και όλων των Ελλή-
νων, ιδίως όμως όσων είχαν την οικονο-
μική δυνατότητα (κυρίως εύποροι Αθη-
ναίοι) να ταξιδέψουν στην Πάτρα για 
να συμμετάσχουν στο καρναβάλι, όπως 
και στα περίφημα μπουρμπούλια.  Την 
ίδια περίοδο ο κινηματογραφικός φα-
κός αποτύπωσε στιγμιότυπα του καρ-
ναβαλιού σε επίκαιρα και ταινίες του 
ελληνικού κινηματογράφου. To 1956 
το καρναβάλι γίνεται στόχος επιθέσε-
ων παραθρησκευτικών οργανώσεων [2] 
, που ταξίδεψαν στην Πάτρα από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας μεσούντος του 
καρναβαλιού για να καταγγείλουν «δι-
αφθορά», «όργια», «Σόδομα και Γόμο-
ρα» και αποπειράθηκαν να οργανώσουν 
αντι-καρναβαλικά συλλαλητήρια αλλά 
εμποδίστηκαν από την αστυνομία. 

Οι εντελώς ανυπόστατες κατηγορίες 
συνάντησαν την αδιαφορία ή την ενό-
χληση των Πατρινών και των επισκε-
πτών του καρναβαλιού. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως η τοπική εκκλησία ποτέ δεν 
συμμερίστηκε τις απόψεις των ταραξιών 
έχοντας ίδια αντίληψη του αθώου, ψυ-
χαγωγικού χαρακτήρα των εκδηλώσε-
ων. Ακόμα, την ίδια εποχή σε ορισμένες 
περιπτώσεις επιβλήθηκε άνωθεν λο-
γοκρισία σε καρναβαλικές κατασκευές 



35

των οποίων το καυστικό πνεύμα έθιγε 
τα κακώς κείμενα. Τέλος το 1964 χρονιά 
θανάτου του βασιλιά Παύλου το Καρ-
ναβάλι ματαιώθηκε. Οι λιγοστές παρα-
φωνίες με κανέναν τρόπο δεν σκίασαν 
τη μεγαλοπρέπεια του καρναβαλιού το 
οποίο γνωρίζει ήδη από τότε ευρύτατη 
πανελλαδική καταξίωση ενώ προσέλ-
κυε και το βλέμμα ορισμένων διεθνών 
ΜΜΕ. Το 1966 το καρναβάλι μπήκε 
σε νέα βάση. Ο δημοσιογράφος Νίκος 
Μαστοράκης μετά από πρόσκληση της 
δημοτικής αρχής, εισήγαγε στην Πάτρα 
στο πλαίσιο του Καρναβαλιού το Κυνή-
γι του Κρυμμένου Θησαυρού στο οποίο 
πήραν μέρος 94 Πατρινοί και επισκέπτες 

με τα αυτοκίνητα τους. Πρώτη νικήτρια 
αναδείχτηκε η ομάδα ενός φίλου του 
καρναβαλιού από τη Θεσσαλονίκη, του 
Άλκη Στέα ο οποίος δέχτηκε να παρου-
σιάσει το παιχνίδι την επόμενη χρονιά.  
Έτσι, ο Στέας (ένας από τους πρωτο-
πόρους της ελληνικής τηλεόρασης) 
παρέμεινε για δεκαετίες ο χαρακτηρι-
στικός παρουσιαστής του καρναβαλιού 
το οποίο μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι 
από τις τηλεοπτικές συχνότητες της 
ΕΡΤ. Εκφράσεις του όπως «η καρναβα-
λούπολη της Ελλάδας», για την Πάτρα 
και «συνεχίστε να χορεύετε» προς τους 
καρναβαλιστές θα μείνουν ιστορικές. 
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«…ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ» (1)

Αντιστράτηγος εα Δημήτρης Μπάκας                                                                                      

ΠΡΟΟΙΜΟ Οκτώβριος 2015. Το φθινόπωρο σε εξέλιξη. Η Φύση πλημμυρισμένη 
με θαυμάσια ζεστά χρώματα μάς ανοίγει τη διάθεση για ζωή. Μήνας ξεχωριστός γιατί 
γιορτάζουμε μία από τις δύο μεγάλες Εθνικές μας Επετείους. Την 28 Οκτ. 1940. Στις 
μνήμες μας ζωντανεύει το μεγαλειώδες «Έπος του '40». Οι ψυχές μας αναρριγούν από 
το μεγαλείο της γενιάς του «Ελληνικού Θαύματος» που εξανάγκασε την ανθρωπότητα 
ολόκληρη να υποκλιθεί στο γιγάντιο άθλο ενός μικρού σε μέγεθος λαού, ο οποίος 
περιέλουσε με ανείπωτη καταισχύνη έναν επηρμένο  φασιστικό και κατακτητικό Γί-
γαντα. Τα χείλη μας ψελλίζουν με υμνητική υπερηφάνεια: «...αι ημέτεραι Δυνάμεις 
αμύνονται του Πατρίου εδάφους»! Και όμως εκείνος ο ψυχικός παλμός μεταπίπτει 
σε θλίψη όταν ο νους μας στρέφεται στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Σήμερα 
η Πατρίδα μας δεν βρίσκεται στην τιμητική θέση που ιστορικά της ανήκει. Τα παιδιά 
Της δεν νιώθουν την ίδια υπερηφάνεια-αγάπη και ασφάλεια παίρνουν των ομματιών 
τους  προς άγνωστη κατεύθυνση για επιβίωση. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άμεσα ορατός εξωτερικός κίνδυνος από ένστικτο αυτοσυντήρησης μάς 
συσπειρώνει, αρκεί να είμαστε ψυχικά προετοιμασμένοι, όπως η γενιά του '40. Μόλις, 
όμως, σιγήσουν του πολέμου οι σειρήνες, τότε ο ένας  στρέφεται κατά του άλλου, γιατί 
αφανίζεται το υπέροχο συναίσθημα της αδελφοσύνης, το οποίο προσδίδει ουσιαστι-
κή οντότητα στην έννοια της Πατρίδας. Ο διπλανός μας γίνεται αντίπαλος και εχθρός 
ακόμη. Όχι συνεργάτης και συνοδοιπόρος. Δίνουμε «μάχες» μεταξύ μας, ως άτομα ή 
παρατάξεις, με  κριτήριο το  προσωπικό μας συμφέρον, λησμονώντας το καλό της Πα-
τρίδας. Δυστυχώς στο κυνήγι της απόλαυσης της ατομικής ευμάρειας λησμονούμε τη 
μεγάλη αλήθεια, ότι το προσωπικό συμφέρον είναι απόλυτα συνυφασμένο με το 
ευρύτερο καλό και ειδικά από την ύπαρξη της Πατρίδας μας. Οι δυνάμεις εθνικής 
συνοχής, οι αξίες μας, ξεθωριάζουν και η κοινωνία λαμβάνει μαζικό χαραχτήρα και κα-
θίσταται ένα απλό συνονθύλευμα. Η έννοια της φιλοπατρίας, η αγάπη για την Πατρίδα, 
την οποία οι πρόγονοί μας θεωρούσαν, ως ύπατη αρετή, ουσιαστικά απαλείφεται από 
το λεξιλόγιό μας και, δυστυχώς, από την συνείδησή μας. Η φιλοπατρία μεταλλάχθηκε 
σε πατριωτισμό [αντιδάνειο του γαλλικού patriotisme]. Ο εθνισμός διαστρεβλώθηκε 
σε εθνικισμό και κακοποιήθηκε σε σωβινισμό (2) που τελικά αντιπαρατάχτηκε με τον 
διεθνισμό και δυστυχώς απώλεσε κάθε αγνό συναίσθημα αγάπης προς  την Πατρίδα.
 
ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η δημοκρατία ανήκει στις έννοιες που συνεχώς μετεξελίσσο-
νται γιατί ανήκουν στην ιστορία. Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός δήμου, δηλαδή συνό-
λου πολιτών με ελάχιστα κοινά στοιχεία πολιτισμικής καλλιέργειας και αισθημάτων. 
Τα όρια της αγνής δημοκρατίας και «ψευδοδημοκρατίας» είναι δυσδιάκριτα. Η δημο-
κρατία, ως αυταξία, σε ποικίλες εκδόσεις και εφαρμογές, τείνει να εξελιχθεί σε οικου-
μενική πολιτική «γλώσσα». Οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη έχουν 
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λόγο να την θεωρούν πολύτιμη. Μπορεί 
να μην εξασφαλίζει πάντοτε την καλύτε-
ρη οικονομική ανάπτυξη, αλλά ευνοεί 
την «ανάπτυξη του ανθρώπου». Ανα-
πτύσσει την ενσυναίσθηση και την σε-
μνότητα  καταστέλλοντας την αλαζονεία. 
Μπορεί να δώσει άνθη και καρπούς σε 
κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου. Δίνει στους ανθρώπους την ελπί-
δα, ότι μπορούν να ζήσουν με ανοιχτή 
διασταύρωση επιχειρημάτων, με συμβι-
βαστικές λύσεις και μεταρρυθμίσεις, με 
πειθώ απαλλαγμένοι από την κατάρα της 
βίας και της αναξιοκρατίας. Κύρια χαρα-
κτηριστικά ευρωστίας της δημοκρατίας 
είναι οι μετατοπίσεις ατόμων και κοι-
νωνικών ομάδων και  η διεξαγωγή των 
καθαρών εκλογών κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
της δημοκρατίας είναι η ικανότητα να 
λύνει προβλήματα ενθαρρύνοντας τη 
μάθηση και την καινοτομία, οι οποί-
ες βασίζονται στην ελεύθερη κυκλο-
φορία κοινωνικά χρήσιμης γνώσης 
αναπτύσσοντας μια αυτοβελτίωση του 
ανθρώπου με τάση να αντιμετωπίζει 
τους συνανθρώπους του ως ίσους.  
Η δημοκρατία, ως ιδεώδες απαιτεί 
πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να 
δώσει ένας πολίτης. Η πραγματικότητα 
είναι πάντα διαφορετική από την ιδέα. Οι 
αποκλίσεις μεταξύ υποσχέσεων και πενι-
χρών αποτελεσμάτων απογοητεύουν τους 
πολλούς, οι οποίοι δεν πείθονται πλέον 
εύκολα ότι το μέλλον μάς επιφυλάσσει μια 
δημοκρατία πιο υγιούς μορφής.  Σε ένα 
υγιές δημοκρατικό σύστημα ο φαύ-
λος δεν μπορεί να βλάψει τη χώρα. Σε 
μια κακή, όμως, δημοκρατία ακόμα 
και οι ενάρετοι πολίτες δεν μπορούν 
να δρουν προς όφελος του συνόλου. 
Η δημοκρατία απαιτεί πρόσωπα με αυ-
τοοργάνωση, αυτοδιαχείριση.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΤΗΤΑΣ. Το πρόσωπο είναι η 
οντότητα, που καθιστά εφικτή την ανάδυ-

ση (3) του πνεύματος ανθρωπινότητας, 
ήτοι το σημείο σύγκλισης όλων των ετε-
ρογενών ενεργημάτων [σκέψης, ανάμνη-
σης, κρίσης, αντίληψης, συναισθημάτων, 
ορμέμφυτων (4), αρετών]. Η ειδοποιός 
διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα έμ-
βια όντα. Το πνεύμα καθιστά τον άνθρωπο 
υποκείμενο που παράγει αξίες, όπως συ-
νείδηση, αυτοκυριαρχία, βούληση, αυτο-
θεμελίωση, αυτεξούσιο, ελευθερία, ευθύνη 
κοκ. Η επενέργεια και η ακτινοβολία του 
προσώπου στον κόσμο υπερβαίνει τα όρια 
της χρονικής εμφάνισης του ατομικού ή 
συλλογικού προσώπου [λαού, κοινότητας 
κλπ]. Η ζωή και το πνεύμα συναντιούνται 
ως αντιπαρατιθέμενα, αλλά αλληλέγγυα 
συνάμα. Η ίδια ζωή δεν κάνει επιλογές 
αλλά διαθέτει ενέργεια που χρειάζεται το 
πνεύμα για να εκδηλωθεί. Ως ανάδυση το 
πνεύμα μπορεί να υποβάλλει, να κα-
θοδηγεί και να προσανατολίζει τη ζωή. 
Με το πνεύμα του ο άνθρωπος καθίσταται 
πανίσχυρος, καθόσον τοποθετεί τον εαυτό 
του έναντι του φυσικού κόσμου, μπορεί να 
τον γνωρίσει, αλλά και να τον στρέψει ενα-
ντίον του κόσμου, καθόσον του παρέχεται 
η δυνατότητα να αποδεσμευτεί από την ορ-
γανική πίεση της ζωής και από την κυρι-
αρχία των ζωτικών επιθυμιών ακόμη και 
του λογικού του. Έτσι μπορεί να επιχειρεί 
μια άρση της πραγματικότητας. Το πνεύμα 
ανθρωπινότητας τού δίνει δυνατότητα για 
ελευθερία, αντικειμενικότητα,  απεριόρι-
στη εκτατικότητα, σύλληψη ιδεών και της 
αιωνιότητας. Ο άνθρωπος, ως έμβιο ον, 
υπόκειται σε δεσμεύσεις. Αλλά ως πρό-
σωπο είναι το ον που  καθίσταται ανώτερο 
του εαυτού του και του κόσμου και  είναι 
σε θέση να καταργήσει και τη ζωή του την 
ίδια στην επιδίωξη μιας αξίας. Ήτοι, το 
πνεύμα όχι απλά  διακρίνεται ουσιωδώς 
από τη ζωή, αλλά και ορθώνεται συχνά 
ενάντιά της.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.  Μπορεί η αρχή της 
ισότητας να είναι για τη δημοκρατία κάτι 



38

σαν το αλάτι για τη θάλασσα, αλλά δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο, 
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες. 
Δημοκρατία δεν σημαίνει ισοπέδωση 
και ομοιομορφία, αλλά ενότητα στην 
ποικιλομορφία, κατά το παράδειγμα της 
φύσης.  Η δημοκρατία αρχίζει από τη 
στιγμή που θεωρούμε ότι οι άνθρωποι 
γεννιούνται και παραμένουν ελεύθεροι 
και ίσοι σε δικαιώματα συνεπώς πολι-
τικά ταυτόσημοι. «Ένας άνθρωπος μία 
ψήφος» [Μπένθαμ] (5) Η απόλυτη ισό-
τητα  είναι ανέφικτη. Υπάρχουν πολ-
λά είδη ισότητας. Στην πολιτική ισότητα 
αναπτύσσεται μια πρωτόγνωρη  πολυ-
πλοκότητα, καθόσον είμαστε συγχρόνως 
ταυτόσημοι και μη συγκρίσιμοι [λόγω 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών]. Είμαστε 
ταυτόσημοι με όλους τους άλλους, διό-
τι πλέον δεν πιστεύουμε πως υπάρχουν 
διαφορές φύσεως ανάμεσα στους αν-
θρώπους. Εντούτοις είμαστε μη συγκρί-
σιμοι, καθόσον ο ένας δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει τον άλλον. Αναγνωρίζε-
ται μια ταυτότητα του προσώπου που δεν 
ανάγεται στην ταυτότητα του πολίτη με 
αποτέλεσμα να θεωρούμε μεν ότι είμαστε 
πολιτικά ή νομικά ταυτόσημοι αλλά όχι 
και προσωπικά ταυτόσημοι. Αυτό είναι 
το παράδοξο της δημοκρατικής ισό-
τητας, ήτοι εμπεριέχει και την απόλυτη 
διαφορά, την μη συγκρισιμότητα των 
προσώπων. 

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΟ ΥΠΑΤΟ ΑΓΑΘΟ Η 
ελευθερία αναφέρεται συνήθως στο «αυ-
τεξούσιο», που θεωρείται το πλέον ειδι-
κό γνώρισμα της ανθρώπινης συνθήκης. 
Εντούτοις επειδή ένα άγνωστο κομμάτι 
του εαυτού μας δεν ελέγχεται άμεσα, 
όπως το ασυνείδητο [ψυχικό, βιολογικό 
και κοινωνικό] οδηγούμαστε, εκ πρώτης 
όψεως, στο συμπέρασμα ότι το αυτεξού-
σιο πρόκειται για αυταπάτη. Απόλυτη 
[πολιτική-κοινωνική] ελευθερία δεν 
είναι εφικτή. Η μόνη ξεχωριστή ελευ-
θερία κρίσεως και πράξεως είναι αυτή 

που αναδύεται από το ανθρώπινο πνεύ-
μα που καθορίζει τις αξίες του, οι οποίες  
ριζώνουν στην ανθρώπινη συνείδηση. 
Κοντολογίς, η δύναμη του  πνεύματός 
του  καθιστά τον άνθρωπο ελεύθερο 
και όχι οι βιολογικές ιδιότητές του. 
  
Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Η αλήθεια 
είναι μια έννοια που δεν είναι δυνατόν 
να οριστεί με ακρίβεια, όπως συμβαίνει 
και με το κάλλος και το αγαθό. Αληθινά 
πράγματα αντιλαμβανόμαστε, όχι την 
όλη αλήθεια, γιατί τα όριά της χάνονται 
στο άγνωστο άπειρο που δεν συλλαμβά-
νεται από τον ανθρώπινο νου. Εντούτοις 
χωρίς την αίσθηση της αλήθειας δεν 
μπορούμε να ζήσουμε. “Cogito ergo sum” 
[«σκέπτομαι (…αμφιβάλλω, νοώ, αισθάνο-
μαι…) άρα υπάρχω». Καρτέσιος]. Όταν χά-
σουμε την γνωστική πλευρά της ζωής δεν 
βρισκόμαστε στην πραγματικότητα και  
νεκρώνεται η υπόστασή μας. Δεν είναι ο 
κόσμος που διαφέρει. Διαφέρουν οι άν-
θρωποι που αντιλαμβάνονται αυτόν τον 
κόσμο. Κοντολογίς ο κόσμος μας είναι, 
όπως τον φτιάνομε εμείς οι ίδιοι. Είναι 
βασική αρετή η ικανότητα να διακρί-
νουμε την πραγματικότητα. Ο Πασκάλ 
είχε διαπιστώσει την τεράστια δυσκολία 
της αντίληψης της πραγματικότητας: «Κα-
θώς όλα τα πράγματα είναι προκαλούμενα 
και προκαλούντα, βοηθούμενα και βοηθού-
ντα, έμμεσα και άμεσα, επικοινωνούν δε 
όλα μέσω ενός φυσικού και ανεπαίσθητου 
δεσμού, που ενώνει τα πιο απομακρυσμένα 
και διαφορετικά, μου είναι αδύνατον να γνω-
ρίσω τα τμήματα δίχως να γνωρίσω το όλον, 
όπως επίσης και να γνωρίσω το όλον δίχως 
να γνωρίσω ιδιαιτέρως τα τμήματα».  Απαι-
τείται  διαρκής και ολιστική θεώρηση 
των αλληλοεπιδράσεων μερών και 
όλου. 

ΓΙΑΤΙ “ΠΡΩΤΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ”; «Δε ζει 
χωρίς Πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» [Κωστής 
Παλαμάς].  Η Πατρίδα είναι μια πολυ-
σύνθετη και πολύπλοκη  οντότητα, καθό-
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σον μέλη της είναι άνθρωποι με άπειρες 
ετερογενείς επιθυμίες και βουλήσεις. Το 
Έθνος, ως ανθρώπινο σύνολο στηρίζεται 
κατά βάση στο συναίσθημα που παγιώ-
νεται σε εθνική συνείδηση. Το Κράτος 
και η Πολιτεία, κυρίως, θεμελιώνονται 
στην ορθολογικότητα, που  επιβάλλει τις 
ανθρώπινες συμβατικές υποχρεώσεις. 
Οι δεσμοί ηθικής υφής συνιστούν τις 
δυνάμεις συνοχής των κοινοτήτων και 
κοινωνιών.  Η Πατρίδα υπερκαλύπτει τις 
λοιπές ενώσεις ανθρώπων. Αναδύεται 
σε ανώτερο ψυχικό επίπεδο εκεί, όπου 
κρυσταλλώνονται οι πεποιθήσεις και τα 
«πιστεύω». Στην αξία της ιερότητας. Η 
Πατρίδα είναι, ως εάν  οικογένεια, γι’ 
αυτό και παράγει νέες ποιότητες και 
ενέργεια που αδυνατούν τα άτομα. 
Η ιερότητα μετουσιώνει τον γεννήτορα 
σε πατέρα και μητέρα. Τον πλησίον σε 
αδελφό. Την συνύπαρξη σε αδελφο-
σύνη, η οποία  μπορεί να συνθέσει 
τις αντιθέσεις που ανακύπτουν από 
τις απαιτήσεις της ελευθερίας και της 
ισότητας των ατόμων. Την υπόσταση 
της Πατρίδας συνέχει το βιωματικό συ-
ναίσθημα, ότι ανήκομε σε ένα σύνολο, 
στο οποίο θέλουμε να ανήκουμε και 
εκείνο μας δέχεται με αγάπη ως μέ-
λος του [amae] (6). Τότε αναδύονται 
η ευπείθεια, η αυτοπειθαρχία, η εμπιστο-
σύνη, η αγάπη. Η Πατρίδα είναι αρμονι-
κή σύνθεση τεράστιας ποικιλότητας σε 
ενότητα. Το διαρκές πρόταγμα είναι να 
ξεπεραστεί ο εγωτισμός και να θεωρή-
σουμε ως αξία το αρμονικό συνανήκειν! 
Αυτό απαιτεί θέληση που απορρέει από 
το εάν θεωρούμε ως αξία την ύπαρξη 
υγιούς πατρίδας.  Μόνον η Πατρίδα 
καθιστά το άτομο Πρόσωπο. Η ελλη-
νική γλώσσα, ετυμολογικά, σηματοδοτεί 
την έννοια της Πατρίδας, ως την ωραι-
ότερη σύνθεση των κοινών ρόλων του  
πατέρα και μητέρας. Πατρική αυστηρότη-
τα και ισχύς μαζί με μητρική αγάπη και 
φροντίδα. Ύπατος εξουσιαστής ο Νόμος, 
ο μόνος, που εξασφαλίζει τα ανθρώπινα 

και πολιτικά δικαιώματά μας, την ελευθε-
ρία μας, αφού και εμείς τηρούμε τις υπο-
χρεώσεις μας φυσικά. Πατρίδα σεβαστή 
στους άλλους, που σημαίνει σεβαστή 
πρώτα σε εμάς. Εμείς, με ορθή κρίση 
να εκλέγουμε τους άξιους ηγέτες μας και 
εκείνοι να διαχειρίζονται την εξουσία για 
το καλό όλων. Πατρίδα ευυπόληπτη 
και αξιοπρεπή. Όχι απομονωμένη 
και τυφλή. Τέτοια, όμως, Πατρίδα δη-
μιουργούν, όχι τα άτομα, αλλά οι σωστοί 
πολίτες, που αντίστοιχα πλάθονται  με 
τη δοκιμασμένη ολιστική παιδεία. Το 
«αμύνεσθαι περί Πάτρης είναι προσω-
ποπαγές δικό μας καθήκον όλων μας. Η 
εξασφάλιση της υπόστασης της Πατρίδας 
σημαίνει: Το συμφέρον του όλου υπερτε-
ρεί του ατομικού. Με ευπείθεια τηρούμε 
τους νόμους της και δεν νομιμοποιούμα-
στε να τους παραβιάζουμε επειδή κάποιος 
άλλος τους παραβιάζει. Αναθέτουμε την 
εξουσία στους ικανούς, που υπηρετούν 
το συμφέρον της Πατρίδας, οπότε ωφε-
λούνται οι πολλοί και τόσα άλλα γνωστά 
και απλά, αλλά δύσκολα!! Από τη διαρκή 
εξασφάλιση των συνόρων μέχρι την κα-
θαριότητα της αυλής του σπιτιού μας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
* Πατρίδα είναι η ικανή και αναγκαία 
προϋπόθεση για ανάπτυξη όλων των 
λοιπών αγαθών [δημοκρατία, ελευθε-
ρία, ανθρώπινα δικαιώματα, ευημερία].
* Ο ορίζοντας της πατρίδας, που πρέπει 
να είναι ανοιχτός στον ευρύτερο παγκό-
σμιο σκηνικό, συνιστά τον πιο ιδανικό 
ζωτικό χώρο για αλήθεια, κάλλος και 
αγαθότητα.
* Το έθνος - κράτος ακόμη και στο ση-
μερινό πολλαπλά παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον διατηρεί τη μεγάλη σημασία 
του για τον πολίτη. Έστω και με τη μορφή 
του «συνταγματικού πατριωτισμού» 
(7) [Χάμπερμας], θα παραμένει ως 
οντότητα, όπως οι άνθρωποι, ως πρό-
σωπα, παραμένουν υποκείμενα ευθύνης 
και ηθικής μέσα σε μια κοινωνία. Το αί-
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σθημα συμμετοχής θα ορίζεται με βάση 
την υγιή μορφή δημοκρατίας. 
* Οι γενεές δεν χωρίζονται μεταξύ τους. 
Η καθεμιά φέρνει μέσα της όλες τις προ-
ηγούμενες και τις επόμενες. 
* Ακόμη και η υγιής  δημοκρατία στην 
ειρήνη είναι ευάλωτη σε μια εσωτερική 
εντροπία (8), που οφείλεται στο εκρη-
κτικό μείγμα άγνοιας και επιθυμιών, από 
το οποίο αναδύονται οι επικίνδυνες αυ-
ταπάτες.
* Ο άνθρωπος, ουσιαστικά, είναι  όμηρος 
σε ένα θανάσιμο εναγκαλισμό στα πλο-
κάμια της μηχανιστικής πολυπλοκότητας. 
Αναζητώντας την ευτυχία προκάλεσε τε-
χνητές και ανεκπλήρωτες  επιθυμίες και 
έχασε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. 
Μόνον ο άνθρωπος, όμως, μπορεί 
να σώσει τον Άνθρωπο. Όχι ο νέος 
«θεός», που λέγεται χρήμα. Ως μέσον 
είναι το πιο αποτελεσματικό που έχει 
δημιουργήσει ο άνθρωπος. Το χρήμα, 
όμως, είναι  το πιο ουδέτερο μέσο. Με-
τριέται με την ποσότητα και όχι με την 
ηθική ποιότητα. Έτσι πλήττει θανάσιμα 
την ανθρωπινότατα. Ο άνθρωπος από 
αυτοσκοπός κατέστη δούλος του χρήμα-
τος, ήτοι πράγμα, αριθμός, εργαλείο και 
άθυρμα (9) έρμαιο σε κάθε είδους μερκα-
ντιλισμό (10).
* Η ολιστική παιδεία μπορεί να σώσει 
τον άνθρωπο από το θανάσιμο ενα-
γκαλισμό του χρήματος. Είναι καθή-
κον όλων μας. Γιατί κοσμεί τον άνθρω-
πο με πειθαρχία και αρετή, τον μορφώνει 
σε δημοκρατικό πολίτη και τον προικίζει 
με την φιλοπατρία. Παιδεία, όπως οι  
πρόγονοί μας εμπνεύσθηκαν και θεμε-
λίωσαν και αφού εμπλουτίσθηκε στην 
εξέλιξή της με τις πνευματικές εμπειρίες 
της ανθρώπινης ιστορίας τείνει να κατα-
κτήσει τον Πλανήτη ολόκληρο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η Πατρίδα συνιστά τον πιο 
γόνιμο ζωτικό χώρο για ανάπτυξη του 
σημερινού και μελλοντικού ανθρώ-
που, καθόσον συνιστά έναν ρεαλιστικό 

έμπεδο μέγεθος κοινοτικής και κοινωνι-
κής οντότητας από την οποία αναδύονται 
η ευαρέσκεια και η δυνατότητα εξασφά-
λισης όλων των  ανθρώπινων αγαθών. 
Κρυσταλλώνεται μέσα στην ιστορική δι-
αδρομή και συνάμα εκφράζει ένα ευαγές 
μέλλον των επόμενων γενεών. Ξεπερνά-
ει το κατώφλι της ιερότητας και εισέρχε-
ται στην αγιότητα. «…απάντων τιμιώτερον 
και αγιότερον …εστί η πατρίς..»[Σωκράτης].
Η φιλοπατρία είναι πρώτιστη αρετή. 
Μια ανυπέρβλητη δύναμη αγάπης. «Αγα-
πώ τα τέκνα μου, αλλά την πατρίδα μου πιο 
πολύ και από αυτά την αγαπώ» [Πλούταρ-
χος]. Όπως  κάθε αρετή αναδύεται από 
την αρμονική σύνθεση πολλών αξιών 
[συνυπάρχειν, κοινά πιστεύω, φιλότητα, 
ελπίδα, μελλοντική προσδοκία, καθή-
κον..]. Πηγάζει ως αυτόνομη βούληση 
από το πανίσχυρο ανθρώπινο πνεύμα, 
γι΄αυτό συνιστά ειδοποιό δυνατότητα-
αρετή. Καθιστά τον άνθρωπο αυτόνομο  
και υπερβαίνει τον έρωτα και την ανθρώ-
πινη φιλία εγγίζοντας  τα όρια της αγά-
πης για αγάπη προς κάτι το ιερό και 
άγιο. 
Αυτή η πελώρια δύναμη της φιλοπατρί-
ας που έχει σε πολλές περιπτώσεις και 
χαρακτήρα αυτοθυσίας, αναδύεται απο-
κλειστικά και μόνον από ένα πνεύμα 
ανθρωπινότητας που έχει ωριμάσει ολι-
στικά στο ανθρώπινο είναι. Τα ορμέμφυ-
τα, τα αισθήματα, τα συναισθήματα, το 
ασυνείδητο και υποσυνείδητο μαζί με το 
Λόγο και τη συνείδηση συγκλίνουν σε 
ένα όλον, απ όπου αναδύεται η μοναδι-
κή πνευματική συγκίνηση της ανθρώπι-
νης ψυχής που κατευθύνει την πράξη 
κόντρα στις επιθυμίες της ζωής προς 
το μεγαλείο της Πατρίδας. Ήτοι την 
ολιστική ανάπτυξή Της [οικονομική, 
κοινωνική, παιδευτική…].
Παρά τον χαραχτήρα αυτοθυσίας η φιλο-
πατρία, ως ύπατη αξία, ανταποδίδει στην 
ανθρώπινη ψυχή την ανείπωτη πλή-
ρωση της εκτέλεσης του κορυφαίου  
καθήκοντος, που η ίδια επέλεξε απένα-
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ντι στους προγόνους και τους επιγόνους, 
τουτέστιν απέναντι στον ίδιο τον   εαυτό 
της, ως αυτόνομο πρόσωπο-πολίτης 
της δικής του Πατρίδας.
Αυτή η ύπατη αρετή της φιλοπατρίας 
ευδοκιμεί και ανθίζει στα εδάφη του αν-
θρώπινου είναι που καλλιεργούνται με 
την ολιστική παιδεία, καθόσον «Η Παι-
δεία καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τα 
αγαθά φέρει»[Σωκράτης]. Η παιδεία και 
αγωγή, η οποία αρχίζει από την κούνια 
με το πρώτο χαμόγελο της μάνας, χτίζεται  
στο σχολείο  και δια βίου φθάνει μέχρι 
το πέρας  στην αυτοπραγμάτωση. 
Αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός 
για τον οποίο ιδρύθηκε η «ΚΙΒΩΤΟΣ 
ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟ-
ΠΛΩΔΥΝΑΜΕΩΝ»: 
Η ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ δια της «δια βίου 
ολιστικής παιδείας».
.                                                                
Ερμηνεία παραπομπών
(1)  « ….περί πάτρης»  «Είς οιωνός άριστος 
αμύνεσθαι περί πάτρης» (Ομήρου Ιλιάς, 
Ραψ. Μ).
(2)  Σωβινισμός : Σημαίνει τον υπερβολι-
κό, πολεμοχαρή και φανατικό εθνικισμό και 
προέρχεται από τον γραφικό γάλλο στρατιώ-
τη Nicola Chauvin (Νικολά Σωβέν), εξαιτίας 
του φανατικού ζήλου του για τον αυτοκράτο-
ρά του Ναπολέοντα.
(3) Ανάδυση: Ανώτερες ιδιότητες, που προ-
έρχονται από την αλληλεπίδραση και σύν-
θεση διαφόρων στοιχείων του όλου. Δεν 
ανάγονται, αποκλειστικά, στις ιδιότητες των 
συστατικών. Δεν είναι επιφαινόμενα ούτε 
εποικοδομήματα. πχ το άρωμα, ως ανάβλυ-
σμα του λουλουδιού, η μελωδία μουσικής 
σύνθεσης, η αύρα του προσώπου.
(4) Ορμέμφυτων: Το ορμέμφυτο (ορ-
μή+έφμυτο) είναι η φυσική ιδιότητα των 
ζώων και λιγότερο των ανθρώπων να ενερ-
γούν από παρόρμηση χωρίς σκέψη (από έν-
στικτο).
(5) Μπένθαμ: Τζέρεμι Μπένθαμ (1748-
1832). Άγγλος φιλόσοφος, νομικός και φι-
λέλληνας. Υπήρξε ο ιδρυτής του σύγχρονου 

ωφελιμισμού - ηθική θεωρία σύμφωνα με 
την οποία ο σκοπός των πράξεών μας πρέπει 
να είναι η μεγαλύτερη ωφέλεια για το μεγα-
λύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων.
(6) Amae: Ιαπωνική αντίληψη περί αλλη-
λεξάρτησης-συνύπαρξης. Αποτελεί στοιχείο 
του Ιαπωνικού πολιτισμού που χαρακτηρίζει 
τη συμπεριφορά και αίσθηση (των Ιαπώνων) 
να θέλουν να εξαρτώνται από κάποιο άλλο 
πρόσωπο (γονείς, σύζυγο, φίλο, διευθυντή, 
κ.λπ..) ή και να το υπηρετούν (βοηθούν).
(7)   «συνταγματικός πατριωτισμός»: από 
την σκοπιά του «συνταγματικού πατριωτι-
σμού» το αίσθημα της συμμετοχής δεν θα 
οριζόταν πλέον με βάση το κοινό παρελθόν 
και τις κοινές παραδόσεις , όπως συμβαίνει 
στο έθνος –κράτος, αλλά με βάση ορισμένες 
νομικές και πολιτικές αξίες ως αρχής οργά-
νωσης και δόμησης της κοινότητας.     
(8) Εντροπία:  Το μέτρο της αταξίας των 
μορίων σε ένα σύστημα.
(9) Άθυρμα: Αρχαία ελληνική λέξη (από το 
αθύρω=παίζω). Είναι το αντικείμενο παιχνι-
διού κάποιου και μεταφορικά (κοροϊδευτικά) 
με εκείνον που δεν έχει ισχυρή προσωπικό-
τητα.
(10) Μερκαντιλισμός: Εμποροκρατία, 
εμποροκρατισμός. Θεωρία του 16ου αιώνα 
η οποία πρέσβευε ότι το κράτος εκείνο που 
είχε συσσωρευμένα αποθέματα χρυσού και 
αργύρου ήταν το πλουσιότερο αλλά και το 
ισχυρότερο.



Ποιήματα για την Εποχή

Ο χειμώνας είναι εδώ, απειλητικός και όμορφος συνάμα! Ας τον υποδεχτούμε με της ποίησης 
την πένα, τον πιο ασφαλή τρόπο για να περάσει ανώδυνα και καλαίσθητα. Ακολουθούν 
ποιήματα  για το χειμώνα, από το θησαυρό της Ελληνικής ποιητικής δημιουργίας.
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Το χιόνι

Κώστας Καρυωτάκης

Τι καλά που ‘ναι στο σπίτι μας τώρα που έξω πέφτει χιόνι! 
Το μπερντέ παραμερίζοντας τ’ άσπρο βλέπω εκεί σεντόνι 

να σκεπάζει όλα τα πράγματα, δρόμους, σπίτια, δένδρα, φύλλα.
Πόσο βλέπω μ’ ευχαρίστηση μαζεμένη τόση ασπρίλα.

Όμως, κοίτα, τουρτουρίζοντας το κορίτσι εκείνο τρέχει. 
Τώρα στάθηκε στην πόρτα μας, ψωμί λέει πως δεν έχει,

 
πως κρυώνει, πως επάγωσε…Έλα μέσα κοριτσάκι, 

το τραπέζι μας εστρώθηκε κι αναμμένο είναι το τζάκι!

Χιονοπόλεμος 

Στέλιος Σπεράντσας

Χιόνισε και κάναμε μια άσπρη στοίβα τόση. 
Τέτοιο χιόνι πούπουλο, Θεέ μου, να μη λιώσει.

Ε, με το χιονάνθρωπο τραβηχτείτε πέρα 
άναψεν ο πόλεμος πάρτε πρώτη σφαίρα.

Αν βαστάν τα κότσια σας, πιάστε μετερίζι. 
Όπου πέσει η μπάλα μας, μύτες κοκκινίζει.

Πως; Γελάτε; Πάρτε τη πάνω στο στομάχι. 
Φραπ, και σκιάζει η δεύτερη στου αρχηγού τη ράχη.

Φράπ, κι απ’ τα κεφάλια τους πέφτουν κάτω οι κούκοι. 
Φραπ! Και του χιονάνθρωπου σπάζει το τσιμπούκι.
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Μας έφτασε ο βαρύς χειμώνας
                                                    

Διαλεχτή Ζευγώλη-Γλέζου

Μας έφτασε ο βαρύς χειμώνας 
χωρίς τραγούδια και πουλιά, 

στα σύννεφα τρυπώνει ο ήλιος 
και το φεγγάρι στην ομίχλη, 

τα φύλλα τα χλωμά ένα ένα ρίχνει 
στη γη η κληματαριά.

Μουχρώσαν τα βουνά και οι κάμποι, 
τα στενορύμια και οι αυλές, 
αμίλητα στοιχειά τα δέντρα 

στέκουνε ολόρθα στη βροχή 
στέκουνε ολόρθα στους ανέμους, 

στοιχειώσανε τα μονοπάτια 
κι ερήμαξαν οι ακρογιαλιές.

Φεύγουνε οι μέρες του χειμώνα, 
σαν ταξιδιάρικα πουλιά, 

θα βγει απ’ τα σύννεφα κι ο ήλιος 
κι απ’ την ομίχλη το φεγγάρι, 

πράσινα φύλλα θα βλαστήσουν 
και πάλι στις κληματαριές, 

τα μονοπάτια θα ξυπνήσουν, 
θα ζωντανέψουν τ’ ακρογιάλια, 
θα λουλουδίσουν τα μπαλκόνια, 

θα λουλουδίσουν τα κλαδιά,
και θά ’ρθουνε τα χελιδόνια

Χιόνι

Σωτήρης Νικολακόπουλος

Το χιόνι έρχεται
σιωπηλά μεθοδικά αγγίζοντας τα πάντα,

το χιόνι άσπρο όσο ποτέ
ανέσπερο το φως του δίνει.
Με βήμα παγωμένο έρχεται

χωρίς να μας ξαφνιάζει.
Δεν θλίβομαι

και δε φοβάμαι
αυτό το κόκκινο στη λειψοφεγγαριά.

Κάποια νιφάδα άσπιλο φως
σε μια γωνιά θα με αναμένει.

Πουλάκι του χειμώνα 

Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλος

Μες στο κρύο, έξω απ’ το σπίτι, 
ξένο πέταξε σπουργίτι. 

Φύλλο, σπόρος πουθενά, 
πώς κρυώνει και πεινά!

Το παράθυρο θ’ ανοίξω 
δυο σπυράκια να του ρίξω. 

–Έλα μέσα δω, πουλί, 
ζεστασιά θα βρεις πολλή.

Δεν ακούει, μόνο τσιμπάει 
δυο σπυράκια και πετάει. 

–Ταξιδιάρικο πουλί, 
πέταξε, ώρα σου καλή.
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Άγια Νύχτα

Άνδρη Χριστοφίδου - Αντωνιάδου 

Απόψε ένα παιδί γεννιέται.
Δεν έχει σημασία αν γεννιέται

στις Άλπεις, στα Πυρηναία,
στον Ισραήλ ή στο Βέλγιο.
Είναι ένα παιδί αλλιώτικο.

Είναι αυτό που θα μπει
στις πλωτές κατοικίες του Άμστερνταμ,

στα αρχοντόσπιτα στο Κολωνάκι,
στα χαμόσπιτα της Νάπολης,

στις επαύλεις του Μόντε Κάρλο. 
Είναι το παιδί που θα συντροφέψει

τα παιδιά που ζητιανεύουν
στους δρόμους του Παρισιού

και έξω από τις εκκλησίες στο Τολέδο.
Είναι το παιδί που θα κοιμηθεί

με τους άστεγους κάτω από τα γεφύρια
του Τάμεση και του Σηκουάνα,

μέσα στους υπόγειους σιδηρόδρομους, 
πάνω στα παγωμένα παγκάκια των 

πάρκων.
Είναι το παιδί που κάθεται
στα θρανία της Λεμεσού,

που πολεμά για το δίκιο του και την 
ειρήνη.

Απόψε ένα παιδί γεννιέται.
Είναι το παιδί που θα φέρει την ελπίδα.

Τα λυπημένα Χριστούγεννα των ποιητών

Μίλτου Σαχτούρη

Είναι τα λυπημένα Χριστούγεννα 1987
είναι τα χαρούμενα Χριστούγεννα 1987
ναί, τα χαρούμενα Χριστούγεννα 1987!

σκέπτομαι τόσα δυστυχισμένα Χριστούγεννα...
Α! ναι είναι πάρα πολλά.

Πόσα δυστυχισμένα Χριστούγεννα πέρασε
ο Διονύσιος Σολωμός

πόσα δυστυχισμένα Χριστούγεννα πέρασε
ο Νίκος Εγγονόπουλος

πόσα δυστυχισμένα Χριστούγεννα πέρασε
ο Μπουζιάνης

πόσα ο Σκλάβος
πόσα ο Καρυωτάκης

πόσα δυστυχισμένα Χριστούγεννα
πέρασε ο Σκαλκώτας

πόσα , πόσα
Δυστυχισμένα Χριστούγεννα των Ποιητών. 
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Γεννήθηκε 28 Σεπτεμβρίου του 1893 και 
«απόδρασε» στις 21 Ιανουαρίου του 1984 
Έζησε στη Χαλκίδα. Κάτι τα «τρελά νερά» 
κάτι ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του, κάτι τα 
χρόνια που του έλαχαν, δημιούργησαν μια 
προσωπικότητα ικανή όχι μόνο να εισάγει 
υπερρεαλιστικά στοιχεία στη λογοτεχνία μας, 
αλλά και να βιώνει την πραγματικότητα με 
έναν ανάλογο τρόπο. Έγραψε ποίηση, πε-
ζογραφία, θέατρο και κατάθεσε και μία δική 
του άποψη για τη σύγχρονη Ελληνική ιστο-

ρία. Όλα τα γραπτά του και όλη η ζωή του σημαδεύονται από μια αντιπαλότητα 
με τις παραδεκτές αξίες του νεοελληνικού πολιτισμού. Ταξίδεψε ελάχιστα, αλλά 
το μυαλό του έφευγε και η ψυχή του δεν βολευόταν πουθενά. Χρόνια μετά τον 
θάνατο του τα «τρελά νερά» εξακολουθούν να μας τον θυμίζουν.

Η ζωή του: Ο Γιάννης Σκαρίμπας ήταν γόνος ιστορικής οικογένειας από την 
Φωκίδα, αφού ο πατέρας του, Ευθύμιος Σκαρίμπας, ήταν απόγονος αγωνιστών 
της Επανάστασης του 1821. Ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Αίγιο  και 
τις ολοκλήρωσε στην Πάτρα. Το 1915 εγκαταστάθηκε στη 
Χαλκίδα, για να εργαστεί εκεί ως εκτελωνιστής.

Στα γράμματα εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1910 
με ποιήματα και πεζά που δημοσίευσε σε διάφορα περιοδι-
κά της Αθήνας και στις εφημερίδες Εύριπος και Εύβοια της 
Χαλκίδας, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Κάλλις Εσπερι-
νός. Η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με το πραγματικό του 
όνομα έγινε το 1929, όταν έλαβε το Α΄ βραβείο διηγήματος 
για το πεζό Ο καπετάν Σουμερλής ο Στουραΐτης, το οποίο 
δημοσίευσε στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα. Ο μπάρμπα-Γιάννης Σκαρί-
μπας, όπως ήταν γνωστός στους φίλους του, έζησε όλη του τη ζωή στη Χαλκίδα 
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και ταξίδεψε ελάχιστα. Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1984 και τάφηκε στο κάστρο 
του Καράμπαμπα.

Το έργο του: Ο Γιάννης Σκαρίμπας υπήρξε μια πολυδιάστατη φυσιογνω-
μία των Ελληνικών Γραμμάτων αφού ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη του 
γραφτού λόγου ,διήγημα, νουβέλα, ποίηση, μυθιστόρημα, ιστορικό δοκίμιο, θέ-
ατρο, Καραγκιόζη, σχολιογραφία κ.λ.π.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συνόλου των κριτικών και των μελετητών του 
στη χώρα μας, σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική ηθογραφία, για να 
συνεχίσει αργότερα σε άλλους χώρους που δεν είχαν καμιά σχέση με τον παραδο-
σιακό τρόπο γραφής. Η πρώτη του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στα 1929, όταν 
απέσπασε ομόφωνα το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού του περιοδικού «Νεο-
ελληνικά Γράμματα για «το πρωτότυπο ύφος του, την εκρηκτική του γλώσσα και 
τις πλούσιες εικόνες του που μοιάζουν με λαϊκές ζωγραφιές». Έτσι καθιερώθηκε 
από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση σαν συγγραφέας με δικό του προσωπικό 
ύφος, το περίφημο «α-λα-Σκαρίμπα» ύφος, όπως το αποκάλεσε τότε ο Κόντογλου 
αλλά και άλλοι μετέπειτα μελετητές του. Μα ο Σκαρίμπας πνεύμα ανήσυχο και 
δημιουργικό με φαντασία αχαλίνωτη θα προχωρήσει τρία (3) χρόνια αργότερα 
(1932) στην έκδοση ενός καινούριου βιβλίου του («το θείο τραγί») και στα 1935 
ενός άλλου βιβλίου του (ο «Μαριάμπας») του ίδιου με το προηγούμενο style. 
Και στα δυο αυτά βιβλία, όλα έρχονται τα πάνω – κάτω: Το γράψιμο γίνεται πιο 
άτσαλο, πιο αναρχικό. Το πραγματικό μπλέκεται με το φανταστικό, το κωμικό με 
το δραματικό. Και για πρώτη φορά το παράλογο θα κάμει την εμφάνισή του στη 
Λογοτεχνία μας. Αυτό θα φανεί πιο έντονα και στο πρώτο θεατρικό έργο του Σκα-
ρίμπα τον «ήχο του κώδωνος» που παίχτηκε στη Χαλκίδα στα 1942.

Συνεχίζουμε εδώ την απαρίθμηση και άλλων έργων του Σκαρίμπα: Το Βα-
τερλό δυο γελοίων, η Μαθητευόμενη των τακουνιών, Σπαζοκεφαλιές στον ου-
ρανό, Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα, όλα γραμμένα στο ίδιο παράλογο ύφος. 
Ο Σκαρίμπας παράλληλα με τον πεζό λόγο ασχολήθηκε και με την ποίηση 
που παρά τις ακροβασίες που έκανε στο στίχο και στη φόρμα της διατήρησε τη 
μουσικότητά της. Δεν ήταν κοινωνική ή πολιτική η μορφή της Σκαριμπικής 
ποίησης. Ήταν απλώς τραγούδι. Ελεγειακό ή ερωτικό είχε αυτό το περίφημο 
«α-λα-Σκαρίμπα» ύφος. Πολλά από τα ποιήματα του Σκαρίμπα μελοποιήθηκαν 
από αξιόλογους συνθέτες (Γ. Σπανός, Σαρ. Κασάρας, Χρ. Λεοντής, Ν. Άσιμος 
κ.ά.) και κυκλοφόρησαν σε δίσκους.

Ιδιαίτερο πάθος και αγάπη έτρεφε ο Σκαρίμπας για τον Καραγκιόζη που τον 
θεωρούσε το γνησιότερο είδος λαϊκού θεάτρου αφού μέσα απ’ αυτόν εκφράζο-
νταν τα όνειρα κι οι καημοί του λαού κι ακόμα γιατί οι ρίζες του βυζαίνουν στην 
αρχαία μας παράδοση. Έγραφε σχετικά με το θέμα αυτό σε κάποιο βιβλίο του: 
«Τούτος ο ξυπόλυτος έρχεται ντρίτα από τα μυστήρια: τα ορφικά, τα ελευσίνια, 
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τα διονύσια, όπως ο άνθρωπος έρχεται ντρίτα από τη μόδα. Ντεμοντέ είναι μό-
νον οι νεκροί, ενώ και η καρδιά του Έθνους δεν χτυπάει στα νάιτ-κλαμπ ούτε 
στα σαλονειακά κουκουβαγεία της Αθήνας».

Ο Σκαρίμπας έγραψε και θεατρικά έργα με κορυφαίο τον «Ήχο του κώδω-
νος» και άλλα στο ίδιο ύφος του παράλογου όπως: το «Σεβαλιέ Σερβάν της 
κυρίας», την «Κυρία του τραίνου», τον «πάτερ Συνέσιο», τα «Καγκουρό», το 
«σημείο του σταυρού» κ.ά. Σημαντική ήταν η προσφορά του Σκαρίμπα και στην 
ιστορία που όπως πίστευε δεν έδιδε την πραγματική εικόνα του εθνικού μας 
βίου. Έτσι ύστερα από πολύχρονες προσπάθειες και θυσίες κατόρθωσε να συ-
γκεντρώσει πολύτιμα στοιχεία και να γράψει το πολυσυζητημένο τρίτομο έργο 
του, το «Εικοσιένα και η αλήθεια» που προκάλεσε αληθινό σάλο η έκδοσή του . 
Δε γράφει βέβαια ιστορία -με τη σωστή έννοια του όρου- στο τρίτομο αυτό έργο 
του ο Σκαρίμπας. Ανοιξε όμως διαδρόμους μέσα από τους οποίους οι ιστορικοί 
του μέλλοντος θα πορευτούν για ν’ ανακαλύψουν την κρυμμένη στα βαθιά σκο-
τάδια και τη σκόνη των Κρατικών Αρχείων αληθινή ιστορία του τόπου μας, που 
ως τότε ήταν τροφή των ποντικών, της υγρασίας των υπογείων.

Ο μπάρμπα-Γιάννης πολιτογραφήθηκε μέσα μας σαν μια συνείδηση, τόσο 
εθνική όσο και λαϊκή. Ήταν ένας απέραντος ποταμός σοφίας -λαϊκής σοφίας-, 
γνώσης, σπουδής, πάθους για τη γυμνή αλήθεια και αγωνιστικότητα. Είτε θυ-
μόσοφος, είτε οργισμένος, είτε είρωνας σαρκαστής ο Γιάννης Σκαρίμπας ήταν 
η φωνή του καθένα μας. Στοχαστής μοναδικός και φύση ανήσυχη δεν μπό-
ρεσε ποτέ του να βολευτεί με τη συμβατικότητα. Έμεινε απροσκύνητος, μέχρι 
τα στερνά του και πάντα οπλισμένος με το δραστικό λόγο του που δεν «χάριζε 
κάστανα» χωρίς ποτέ του να θεωρεί ότι είναι σπουδαίος. 
(Αποσπάσματα από κείμενο επιμέλειας του Νίκου Χατζηγιάννη)

ΧΑΛΚΊΔΑ

Νάν' σπασμένοι οι δρόμοι, νά φυσάει ο νότος
κι εγώ καταμονάχος καί νά λέω: τί πόλη!
νά μήν ξέρω άν είμαι –μέσα στήν ασβόλη–
ένας λυπημένος πιερότος! 

Φύσαε –είπα– ο νότος κι έλεγα: Η Χαλκίδα,
ώ Χαλκίδα –πόλη (έλεγα) καί φέτος
ήμουν –στ' όνειρό μου είδα– Περικλέτος,
πάλι Περικλέτος ήμουν –είδα…

Έτσι έλεγα! Ήσαν μάταιοι μου οι κόποι
πάν' σέ ξύλο κούφιο, πρόστυχο, ανάρια,
Ως θερία, ως δέντρα –αναγλυμένοι– ως ψάρια
τά όνειρά μου (μούμιες) κι οι ανθρώποι.

Τώρα; Πόλη, τρέμω τά γητέματά σου
κι είμαι ακόμα ωραίος σάν τό Μάη μήνα,
κρίμα, λέω, θλιμμένη νάσαι κολομπίνα
καί νά κλαίω εγώ στά γόνατά σου.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Έτσι νάν' σπασμένοι, νά φυσά απ' τό νότο
καί μέ πίλο κλόουν νά γελάς, Χαλκίδα:
Άχ, νεκρόν στό χώμα –νά φωνάζεις– είδα
έναν μου ακόμη πιερότο! . . .

           από τη συλλογή ΟΥΛΑΛΟΥΜ



Ξένη  Ποίηση

«Δεν άργησα να αντιληφθώ ότι και για τους ποιητές ισχύει αυτό εδώ, ότι δηλαδή δεν 
δημιουργούν με τη σοφία, αλλά με κάποιο φυσικό χάρισμα, με κάποια έμπνευση ανάλογη μ’ 
εκείνη των μάντεων και των χρησμωδών… Με τα μάτια των στίχων μάς λυτρώνουν από τα 
δεσμά της ματαιότητας. Αφτοί δίνουν αιωνιότητα σ’ ότι αγγίσουνε με την πνοή τους. Χάρη σ’ 
αφτούς ο κόσμος γίνεται καλύτερος και βασιλέβουνε στη γης η ψυχή κι ο Θεός!»  

   (Κ. Βάρναλης).
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Ναι, πονάει

Κάριν Μπόγιε  1900 - 1941 (Σουηδία)
μτφ: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Ναι, πονάει όταν σκάζουν τα μπουμπούκια.
Αλλιώς γιατί να δίσταζε η άνοιξη;
Αλλιώς γιατί η φλογισμένη επιθυμία μας
να κείτεται σαβανωμένη κάτω από τον πάγο xλωμιασμένη;
Kι όμως ο κάλυκας ήταν μπουμπούκι τον χειμώνα.
Τι είναι αυτό το άγνωστο που αναδύεται και πάει να τιναχτεί;
Nαι, πονάει όταν σκάζουν τα μπουμπούκια,
πονάει για αυτό που μεγαλώνει
και για το άλλο που κλεισμένο μένει.

Ναι, είναι πόνος πέφτοντας οι στάλες.
Από αγωνία τρέμοντας και κρέμονται βαριά,
γραπώνονται από το κλαδί, φουσκώνοντας, γλιστρούν-
αλλά το βάρος τις τραβάει κι ας είναι γραπωμένες.
Πόνος είναι να στέκεσαι διστακτικός, δειλός και διχασμένος
πόνος είναι να νιώθεις το κενό να σε τραβάει και να σου γνέφει,
κι εσύ να μένεις τρέμοντας μονάχα
πόνος είναι να επιθυμείς να μείνεις
και μαζί να πέσεις.

Ξάφνου, την πιο κακιά στιγμή, που τίποτα δεν στέργει,
σκάζουν μες σε λαμπρή γιορτή όλα του δέντρου τα μπουμπούκια,
όταν ο φόβος έχει πια καταλυθεί
και αστραποβόλες πέφτουν οι στάλες του κλαδιού,
ξεχνώντας το φόβο του αγνώστου,
του ταξιδιού την αγωνία ξεxνώντας
για μια στιγμή μονάχα νιώθουν να εμπιστεύονται
παραιτημένες μες στη θαλπωρή
που δημιουργεί τον κόσμο.
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Ο εξερευνητής

Jan Jacob Slauerhoff  1889-1936 (Ολλανδία)
μτφ : Φούντα Μαριάννα

Αγαπούσε τη γη για την οποία είχε μπαρκάρει.
Την αγαπούσε, όπως μια γυναίκα τον μυστικό ερχομό .
Τη σκεφτόταν βαθιά κι ονειρευόταν
στο κατάστρωμα έξω μπροστά και όπως η πλώρη σηκωνόταν.
Ένιωθε σαν να κινιόταν  ήδη
κάτω από μακρινούς ορίζοντες όπου κοιμόταν,
ενώ το πλοίο, αφρίζοντας ανάμεσα στα νερά του αποχωρισμού, 
επιτάχυνε προς τη γέννηση που ερχόταν. 
Αλλά το να κείτεται εκεί, εξερευνημένη, φαινόταν προδοσία. 
Κανένας σιωπηλός κρυφός δεσμός δε συνέδεε τους δύο.
Ευχήθηκε να την καλύψει πάλι - πολύ αργά:
Κείτεται εκτεθειμένη σε όλους. Δεν είχε άλλη επιλογή
από το να συνεχίσει να ταξιδεύει, άσκοπα και έρημος. 
Και χωρίς πάθος - άδειος, μέσα σε άδειες θάλασσες.                                                                   

Στον ποιητή

Αλεξάντρ Πούσκιν
μτφ: Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

Μην εκτιμάς του κόσμου την αγάπη, ποιητή!
Εκστατικών εγκωμίων ο θόρυβος αμέσως θα περάσει.
Θ’ ακούς την κρίση του ανόητου, το γέλασμα του πλήθους απαθές,
Όμως εσύ να μείνεις ήρεμος, και ο Θεός θα σε φυλάξει.

Να ζεις μοναχικός σαν βασιλιάς. Βάστα το δρόμο τον ελεύθερο,
Εκεί που σε τραβά το δημιουργικό σου πνεύμα.
Και τελειοποιώντας τους καρπούς των σκέψεων ενδόμυχων,
Να μη ζητάς ανταμοιβή για το πολύτιμό σου έργο.

Ο ίδιος είσαι ο ανώτατος κριτής και της αλήθειας ο επιτετραμμένος.
Μπορείς να εκτιμάς πιό δίκαια απ’ όλους το δικό σου έργο.
Εισ ’ευχαριστημένος άραγε, φίλε μου καλλιτέχνη αυστηρέ;

Είσαι! Τότε ας βρίζει το έργο σου ο όχλος μανιασμένος,
Ας ιεροσυλεί πάνω στον ιερόν σου, ας νοθεύει
Και με παιδιάστικη του ζωηράδα το θρόνο σου ας ταλαντεύει. 
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Πρέπει να ’ναι ασυνήθιστο...

Άννα Αχμάτοβα
μτφ: Γιώργος Σοϊλεμεζίδης

Καθόλου δε με συγκινεί ο στόμφος της ωδής
Και δε με γοητεύει η έξαρση της ελεγείας. 
Κατά τη γνώμη μου το παν στους στίχους πρέπει να ’ναι ασυνήθιστο,
Σαν αρμονία της κακοφωνίας.

Θα εκπλαγείτε σα’ γνωρίσετε μες από ποια σκουπίδια 
Οι στίχοι μεγαλώνουν δίχως συστολή.
Όπως ραδίκι κίτρινο κάτ’ απ’ το φράχτη,
Σαν κολλιτσίδα στρογγυλή που ενοχλεί.

Κραυγή οργής και δυνατή οσμή της πίσσας,
Μούχλα είτε ξερόφυλλο που πέφτει χάμου...
Και να ο στίχος αντηχεί και σφριγηλός, και στοργικός,
Για ευχαρίστηση δικιά σας και δικιά μου. 

Ο ποιητής πολεμιστής (Άραβες ποιητές ενάντια στον πόλεμο) 

Ο αραβικός ποιητικός λόγος στις μέρες αυτές του πολέμου παίζει καθοριστικό ρόλο. 
Μαζί με τους Ιρακινούς ποιητές ενάντια στον πόλεμο γράφουν ποιητές από τη Συρία και 
την Αίγυπτο.
Μπαντρ Σαΐντ ελ Σαγέμπ (Ιράκ):«Φωνάζω το όνομά σου, Ιράκ! Η φωνή αντηχεί, έρχεται 
πίσω λυγμός. Κι εγώ επιμένω [...] Οι κραυγές μου πέτρες, το στόμα μου πέτρα, πέτρα, 
λεκές από αίμα βάφει το λαό μου ολόκληρο...».
Αμπντέλ Βάχαμπ αλ Μπαγιάτι (Ιράκ): «Οι δολοφόνοι των λαών μετρούν τις κινήσεις 
της καρδιάς μου και στη βασανισμένη πατρίδα επαγγέλλονταν έναν κόσμο ελεύθερο, τα 
θαύματα των δολαρίων. [..] Βάφουν τις σημαίες των λαών με το αίμα λαών».
Ναζίρ Κουαμπάνι (Συρία): «Πότε, αφεντικό, θα το νιώσεις ότι εγώ δεν είμαι όπως οι 
άλλοι [...] Πότε θα νιώσεις ότι ποτέ δε με κέρδισες με όλο το χρυσάφι και τα βασίλεια; 
Οτι ποτέ δε θα κερδίσεις την καρδιά μου [...] με το πετρέλαιο, με τις λιμουζίνες που 
ρίχνεις στα πόδια των σεΐχηδων; [...] Κούφιε σεΐχη των πετρελαίων, μένεις μια κάμπια 
ποταπή. Ξεπούλησες το θεό. Ξεπούλησες τους τάφους των νεκρών σου σαν οι λόγχες 
του Ισραήλ να μην είχαν βιάσει τα παιδιά σου.[...] Η Χάιφα, η Βιρσεβδά, αυτές οι 
πολιτείες από το κοινό αραβικό κορμί μας πνίγονται στο αίμα».
Φαρούκ Σούσα (Αίγυπτος): «Οι τύραννοι θα μείνουν τύραννοι, γιατί εμείς τρέφουμε την 
τυραννία, γλείφουμε τα πόδια τους με σκυμμένο κεφάλι.[...] Και ξαφνικά, μέσα στον 
ύπνο μας, μας ξυπνάνε οι οβίδες του πολέμου, που πετυχαίνουν πάντα το στόχο τους».

              του ποιητή Γιώργου Κακουλίδη (Ριζοσπάστης, 4/4/2003) 



Δ ιαβάσαμε και σας προτείνουμε
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Μάρω Νικολακοπούλου

Διαβάσαμε και όχι μόνο αυτά, αλλά ξεχωρίσαμε και σας προτείνουμε (υποκειμενικά) 8 βιβλία, 
με κριτήριο την αρτιότητα των κειμένων τους, αλλά και την αναγνωστική απόλαυση που μας 
προσέφεραν. 

2. Η ΔΟΛΟΦΟΝΊΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΘΑΤΣΕΡ - Hilary Mantel/ 
Πάπυρος (μετάφραση: Εριφύλη Μαρωνίτη). Δυνατή αναγνω-
στική εμπειρία, όπως και τα μυθιστορήματα της συγγραφέως, 
που πρόκειται για μια λογοτέχνη που θα μπει επάξια στο πάνθε-
ον των κλασικών κατά την άποψη μου  στις γενιές που έρχονται. 

3. ΗΛΕΚΤΡΑ - Διδώ Σωτηρίου / Κέδρος  Η Ηλέκτρα Αποστό-
λου ήταν μία από τις γυναίκες που έδωσαν τη ζωή τους για την 
ελευθερία, τα  χρόνια της Κατοχής. Η Διδώ Σωτηρίου έγραψε 
αυτό το μυθιστόρημα ( μαρτυρία)  σαν φόρο τιμής. Η μορφή που 
αναδύεται μέσα από τις σελίδες είναι εκείνη μιας γυναίκας φλε-
γόμενης από το πάθος για τη λευτεριά…

4. ΜΑΎΡΑ ΦΤΕΡΑ - Ann Cleeves / Κλειδάριθμος (μετάφραση: 
Μαρία Πηγαδά). Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα της στα πρότυπα 
της βρετανικής σχολής, που κερδίζει τον αναγνώστη από την 
πρώτη σελίδα, εμβαθύνοντας στην ανθρώπινη ψυχή και πα-
ρουσιάζοντας μια πλοκή στην οποία δύσκολα  μπορεί κάποιος 
να βρει την άκρη του νήματος.

5. Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΎΝ - Juan Gabriel 
Vasquez / Ίκαρος (μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης). Κολομ-
βία δεν είναι μόνο ο Μαρκές. Νέο αίμα στο πρόσωπο του συγ-
γραφέα, καθώς  ξεφεύγει από τη βαριά κληρονομιά του ρεαλι-
σμού και μιλάει για τα μεγάλα τραύματα της χώρας (ναρκωτικά, 
διαφθορά).

1. Η ΓΊΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΤΗΤΑΣ - Milan Kundera / Εστία 
(μετάφραση: Γιάννης Η. Χάρης). Όπως κάθε βιβλίο του Γάλλο-
τσέχου συγγραφέα, έτσι και «Η γιορτή της ασημαντότητας» είναι 
εκδοτικό γεγονός. Πυκνά νοήματα στις πτυχώσεις της πραγμα-
τικότητας. Πιο πολύ δοκίμιο παρά μυθιστόρημα, σε έξοχη μετά-
φραση του Γιάννη Χάρη.
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6. Ο ΦΑΡΟΦΎΛΑΚΑΣ - Camilla Lackberg / Μεταίχμιο (μετά-
φραση: Γρηγόρης Κονδύλης). Παρά το μεγάλο μέγεθος του 
βιβλίου και την πολλαπλότητα των ιστοριών, δε χάνεται ούτε 
στιγμή το ενδιαφέρον  και είναι απόλυτα κατοχυρωμένη η έκ-
πληξή του αναγνώστη κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης… 

7. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΎ ΤΊΡΘΑΝΚΑΡΑ-οι συναντήσεις ενός ταξι-
διού στην Ίνδία - Χρήστος Χρυσόπουλος / Νεφέλη. Ένα εξαι-
ρετικά καλογραμμένο ταξιδιωτικό μυθιστόρημα, ταξίδι στην 
ψυχή και μαθητεία στην παραίτηση, χωρίς αποσκευές.

8. ΜΟΝΟΠΑΤΊΑ ΘΕΩΝ ΚΑΊ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – Βιωματικό οδοι-
πορικό σε 7 Ελληνικά Βουνά – Σωτήρης Νικολακόπουλος / 
Αγγελάκη. Ένα καλογραμμένο δοκιμιακά ταξιδιωτικό οδοιπο-
ρικό βγαλμένο από την ψυχή και την αγάπη του συγγραφέα 
για τα βουνά και την Ιστορία τους. 



Ξέρετε ότι. . .
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Ο Αμερικανός καλλιτέχνης Jim Sanborn είναι γνωστός για 
τα εντυπωσιακά και ασυνήθιστα γλυπτά του που αφορούν 
σε μυστικά μηνύματα, κωδικούς ή παζλ. Αυτή τη φορά 
σειρά έχει η λογοτεχνία! Με ποιο τρόπο; Στο Πανεπιστήμιο 
του Χιούστον, και πιο συγκεκριμένα έξω ακριβώς από 
τη βιβλιοθήκη, ένα πρωτότυπο γλυπτό δεσπόζει με την 
παρουσία του αλλά και με την ιδιαιτερότητά του, καθώς 
φωτίζει τους εξωτερικούς τοίχους της βιβλιοθήκης με 
ποιήματα! Μέσα στο σκοτάδι ένα σύνολο από αραβικά, 
ρωσικά, ισπανικά και κινέζικα λογοτεχνικά είδη αντανακλώνται στους τοίχους, 
προκαλώντας τους φοιτητές να τα… μελετήσουν. “Οι φοιτητές πρέπει να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να μεταφράσουν όσα περισσότερα 
ποιήματα και κείμενα μπορούν για εκείνους που δεν γνωρίζουν κάποια γλώσσα 
ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη λογοτεχνία”, λέει ο καλλιτέχνης. Κατασκευασμένο 
από χαλκό και μαύρο γρανίτη, το γλυπτό χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για να 
ολοκληρωθεί, ενώ το κόστος του άγγιξε τα 240.000 δολάρια.

Ο Ερνέστο Τσίλερ έφερε πρώτος στην Ελλάδα τον τεχνητό εξαερισμό και την 
κεντρική θέρμανση. Μεταμόρφωσε την Αθήνα του 19ου αιώνα από 
χωριό σε ευρωπαϊκή πόλη, προσδίδοντάς της την αρχιτεκτονική 
ταυτότητα και αισθητική που η πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους 
χρειαζόταν, συνδέοντάς την με το αρχαίο παρελθόν της. Αντικατέστησε 
τα παντζούρια με ρολά στα μαγαζιά της Αθήνας και κόσμησε τα κτίρια του 
με χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα με σχέδια εμπνευσμένα από τη μυθολογία. 
Ο Ερνέστος Τσίλερ είναι ο πρώτος αρχιτέκτονας που χρησιμοποίησε 
σιδηρά υποστυλώματα στην οικοδομή. Ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 24 
ετών ώστε να επιβλέψει την ανέγερση της Ακαδημίας (σε σχέδια του 
Δανού εργοδότη του Θεόφιλου Χάνσεν), και πολύ γρήγορα κατάφερε 
να μπει στα αθηναϊκά σαλόνια και να γίνει ο αγαπημένος αρχιτέκτονας 
της αστικής τάξης. Με την υποστήριξή της, κατόρθωσε να δημιουργήσει 
έργα ανάλογης ποιότητας με εκείνα που χτίζονταν στην Βιέννη και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη.   Πηγή: www.lifo.gr

Η Παγκόσμια Λογοτεχνία έχει χαρίσει στη φαντασία των αναγνωστών 
πάμπολλα, τόσο αξιομνημόνευτα και λαχταριστά όσο και αηδιαστικά, 
γεύματα. Στα περισσότερα, ίσως, μυθιστορήματα το τυπικό γεύμα 
των πρωταγωνιστών περιγράφεται γλαφυρά, και αρκετές φορές 
μέχρι το τέλος της ιστορίας, παίζοντας συχνά καθοριστικό ή και 
συμβολικό ρόλο στη μυθοπλασία του χαρακτήρα του. Κάπως έτσι η 
art director Dinah Fried αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό: 
Μαγειρεύει μόνη της και αναπαριστά εκ νέου τα διασημότερα 
γεύματα της λογοτεχνίας, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες, και 
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τα απαθανατίζει δημιουργώντας ένα ξεχωριστό πανέμορφο φωτογραφικό λεύκωμα 
με τίτλο “Fictitious Dishes: An Album of Literature’s Most Memorable Meals”που θα 
λατρέψουν όλοι οι φίλοι της λογοτεχνίας και του φαγητού.

Η πόλη Novosibirsk στη Σιβηρία, φαίνεται πως αγαπάει πολύ την ποίηση. Προσφέρει 
δωρεάν μετακινήσεις με το μετρό σε όσους μπορούν να απαγγείλουν τουλάχιστον δύο 
στίχους από οποιοδήποτε ποίημα του Αλεξάντερ Πούσκιν, ενός εκ των σημαντικότερων 
ποιητών της Ρωσίας. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω των εκδηλώσεων που  
πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου για την 215η επέτειο από τη γέννηση του ποιητή, 
αναφέρει η ιστοσελίδα Sib.fm. Δάσκαλοι, βιβλιοθηκονόμοι, φοιτητές και μαθητές 
στέκονταν στις εισόδους του μετρό για να ελέγχουν εάν οι επιβάτες γνωρίζουν 
από Πούσκιν, δήλωσε εργαζόμενη σε ΜΚΟ που προωθεί τη ρωσική γλώσσα και 
κουλτούρα. Την ίδια ημέρα, απαγγελίες ποιημάτων του Πούσκιν πραγματοποιήθηκαν 
στους χώρους του μετρό.

Ποίηση στην Αττική Οδό: Άγνωστοι έγραψαν απίστευτα μηνύματα στις τεράστιες 
διαφημιστικές πινακίδες. Μπορεί να στερούνται αισθητικής (;) να είναι γραμμένα 
μάλλον άχαρα, βιαστικά, με διάστικτα σχέδια φυτών ή μικροοργανισμών  – αλλά 
και οι συνθήκες συγγραφής τους τόσα μέτρα πάνω από τη γη και βεβαίως με άκρα 
μυστικότητα- όμως τα μικρά μηνύματα, σαν χαϊκού, σαν ευθύβολα tweets έχουν κάτι 
να πουν. Ακόμη και αν μερικά μοιάζουν να τρολάρουν, εκεί κατά μήκος της Αττικής 
οδού, πάνω στις κενές μεγάλες διαφημιστικές αφίσες τα billboards αφηγούνται με 
κρυπτικό τρόπο τις δικές μας ιστορίες. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στα billboards
• Πώς αρχίζει; Πολλά χρώματα, περίεργα σχήματα, πλήθος κόσμου
• Κανένας δεν ήθελε να είναι ο αρχικηπουρός
• Νο, somewhere else, there are ALSO others who were CARRYING trees like we 
carry the deads (όχι, κάπου αλλού υπάρχουν επίσης άλλοι που μετέφεραν δέντρα 
όπως εμείς μεταφέρουμε τους νεκρούς).
• Νο, they multiply through it ( Όχι, αναπαράγονται μέσω αυτού)
• Do they settle, somewhere? ( Βολεύονται, κάπου;)
• Καλά οργανωμένο; Αρχικά όχι, αλλά σταδιακά κάθε στοιχείο βρίσκει τον δρόμο του.
Πρωτόλεια, κρυπτικά, εγκατεστημένα μέσα στα χωράφια στα Μεσόγεια, οδηγώντας 
από ή προς το αεροδρόμιο, μένει να αποκρυπτογραφηθούν και να αποδοθούν στους 
συντάκτες τους. Διότι αποτελούν σαφώς μια μορφή παρέμβασης και νέας αφήγησης 
στο δημόσιο χώρο. Με έναν τρόπο διαφορετικό αλλά και ίδιο με αυτό του Ed Ruscha 
στο High Line της Νέας Υόρκης, ή της Τracey Emin στις μεγαλουπόλεις. 



Eιδήσεις από τον Διεθνή Λογοτεχνικό χώρο

55

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2015 απονεμήθηκε στην Σβετλάνα Αλεξίεβιτς. 
Γεννήθηκε το 1948 στο Ivano-Frankovsk της Ουκρανίας, μεγάλωσε στη 
Λευκορωσία και εργάστηκε κυρίως ως δημοσιογράφος. Τα έργα της είναι 
ουσιαστικά βιβλία μαρτυριών, τα οποία ανήκουν στο είδος της λεγόμενης 
τεκμηριωτικής πεζογραφίας. Το πρώτο της βιβλίο, 
"Ο πόλεμος δεν έχει πρόσωπο γυναίκας"(1985), πε-
ριέχει μαρτυρίες γυναικών που πολέμησαν στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στο δεύτερο βιβλίο της "Τε-
λευταίοι μάρτυρες", ενήλικοι ανακαλούν τις παιδικές 

τους αναμνήσεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1989, η 
Αλεξίεβιτς αποκάλυψε τη σκληρή αλήθεια για τον δεκαετή 
πόλεμο των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν, με το βιβλίο της "Οι 
μολυβένιοι στρατιώτες", το οποίο απαγορεύτηκε για πολλά 
χρόνια, προκαλώντας έως και τη δικαστική της δίωξη. Το 1993 
εξέδωσε το βιβλίο "Γοητευμένοι από τον θάνατο", με θέμα τις 
αυτοκτονίες στην πρώην ΕΣΣΔ μετά την πτώση του κομμουνισμού. Το 1996 κυκλο-
φόρησε το βιβλίο "Τσερνόμπιλ - Ένα χρονικό του μέλλοντος", με μαρτυρίες για το 
πυρηνικό ατύχημα του 1986, τις οποίες συνέλεξε περιπλανώμενη επί δύο χρόνια 
στην Απαγορευμένη Ζώνη, διακινδυνεύοντας την υγεία της. Τα βιβλία μεταφράστη-
καν σε πολλές χώρες, όχι όμως και στην πατρίδα της, όπου είναι στιγματισμένη ως 
αντικαθεστωτική. Από τον Οκτώβριο του 2000 ζει κατά περιόδους στην Ποντεντέ-
ρα, πόλη-άσυλο λογοτεχνών στην Τοσκάνη. Πολλά βιβλία της διασκευάστηκαν για 
το θέατρο, κινηματογράφο και την τηλεόραση και έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς 
διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο της Ένωσης Συγγραφέων Σουηδίας, το 
βραβείο Αντρέι Σινιάφσκι, το ρωσικό βραβείο Θριάμβου, το Βραβείο Λειψίας "για 
αμοιβαία κατανόηση στην Ευρώπη -1998", το γαλλικό Βραβείο "Μάρτυρας του Κό-
σμου - 1999", το Βραβείο Χέρντερ, το Βραβείο Καλύτερου Πολιτικού Βιβλίου της 
Γερμανίας και το Βραβείο Ειρήνης των Γερμανών Βιβλιοπωλών-2013. 

1

2
Ανακοινώθηκαν τα Γαλλικά βραβεία Γκονκούρ και Ρενοντό για το 2015. Ο 43χρο-
νος Ματιάς Ενάρ απέσπασε το διάσημο βραβείο Γκονκούρ για το μυθιστόρημά του 
«Boussole» (Πυξίδα). Ο Ματιάς, πολυταξιδεμένος και γνώστης της περσικής και αρα-
βικής γλώσσας, έφτιαξε ένα ατμοσφαιρικό βιβλίο στο οποίο, πότε με δοκιμιακό και 
πότε με ελεύθερο ποιητικό ύφος, δημιουργεί μια καλλιτεχνική και πνευματική γέφυρα 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ήρωας του έργου είναι ένας βιεννέζος μουσικολόγος, 
παθιασμένος με τον πολιτισμό της Μέσης Ανατολής και ερωτευμένος με τη Σάρα, μια 
μυστηριώδη και σαγηνευτική γυναίκα. Σημειώνεται ότι, ένας από τους υποψήφιους για 
το βραβείο Γκονκούρ ήταν και ο τυνησιακής καταγωγής Εντί Καντούρ, ο οποίος με το 
μυθιστόρημα «Les Prépondérants» απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο Μυθιστορήματος 
της Γαλλικής Ακαδημίας, το οποίο μοιράστηκε με τον Αλγερινό Μπουαλέμ Σανσάλ 
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3
4
5

με το μυθιστόρημά του «2084. La fin du monde». Το Βραβείο Ρενοντό απέσπασε η 
Ντελφίν ντε Βιγκάν για το μυθιστόρημά της «D'apres une histoire vraie» (Από 
μια αληθινή ιστορία), ένα ψυχολογικό θρίλερ που αφορά την απρόβλεπτη σχέση δύο 
γυναικών, αλλά και τη δύναμη της ίδιας της λογοτεχνίας.

Το βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο Man Booker 2015 απέσπασε ο τζαμαϊκανός 
Μάρλον Τζέιμς για το μυθιστόρημά του "A Brief History of Seven Killings" 
(Μία σύντομη ιστορία επτά φόνων), με θέμα την απόπειρα δολοφονίας του «θρύλου» 
της reggae μουσικής Μπομπ Μάρλεϊ. Ο Τζέ-
ιμς ζει σήμερα στην Μινεάπολη των ΗΠΑ 
διδάσκοντας συγγραφή και είναι ο πρώτος 
τζαμαϊκανός που κερδίζει το βραβείο, Το βι-
βλίο αυτό με 680 σελίδες, είναι το τρίτο μυ-
θιστόρημα του Τζέιμς, το οποίο σύμφωνα με 
τους κριτικούς ήταν «το πιο συναρπαστικό 
βιβλίο του διαγωνισμού, γεμάτο βία, εκπλή-
ξεις και πολλές ανατροπές». Ο Τζέιμς είπε 
ότι η μουσική reggae ήταν έμπνευση κατά τη 
συγγραφή του και αποκάλυψε ότι είχε απο-
φασίσει να εγκαταλείψει το γράψιμο μετά 
την απόρριψη ενός εκ των βιβλίων του 70 φορές, προτού τελικά εκδοθεί. Το βραβείο 
Man Booker είναι ετήσιο, συνοδεύεται από έπαθλο 77.000 δολαρίων και απονέμεται 
για ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο, σε αντίθεση με το διεθνές βραβείο Booker 
International το οποίο συνοδεύεται από έπαθλο 97.000 δολαρίων και απονέμεται κάθε 
δύο χρόνια από το 2005 για το συνολικό έργο ενός συγγραφέα.

Για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια κερδίζει το βραβείο Costa η φημισμένη 
Αγγλίδα συγγραφέας Κέιτ Ατκινσον. To 2013 είχε αποσπάσει το βραβείο για το 
βιβλίο «Life after life» (Ζωή μετά τη ζωή). Το 2015 το ξαναπήρε για το «A god in 
ruins» το οποίο είναι συνέχεια του προηγούμενου, αφηγούμενη τη ζωή του Τέντι 
Τοντ, πιλότου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αδελφού της Ούρσουλα, η οποία 
πρωταγωνιστούσε στη «Ζωή μετά τη ζωή». Η 65χρονη Ατκινσον χαρακτηρίζει το 
ένατο κατά σειρά μυθιστόρημά της ως το καλύτερο που έχει γράψει. Η συγγραφέας 
τιμήθηκε πρώτη φορά το 1995 με το Costa (τότε ονομαζόταν Whitbread) για το 
ντεμπούτο της «Στα παρασκήνια του μουσείου».

Η νεαρή Sarah Howe απέσπασε το Βρετανικό βραβείο T.S. Eliot, για 
την πρώτη συλλογή της «Loop of Jade», με έπαθλο 20.000 στερλί-
νες. Την Sarah Howe, με πατέρα Βρετανό και μητέρα Κινέζα, εγκωμία-
σαν οι κριτές για την πειραματική της φόρμα λέγοντας ότι «οι αναγνώ-
στες θα την βρουν προσιτή, αλλά θα πρέπει να την ξαναδιαβάσουν». Το 
βραβείο T.S. Eliot καθιερώθηκε το 1993 και είναι η πρώτη φορά που 
δίνεται σε τόσο νεαρή και πρωτοεμφανιζόμενη ποιήτρια.
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Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε ότι ο 
Πάμπλο Νερούδα ίσως να δολοφονήθηκε από 
το καθεστώς Πινοσέτ. Έως τώρα ήταν γνωστό ότι 
ο νομπελίστας ποιητής πέθανε από καρκίνο του 
προστάτη, αλλά η οικογένειά του δεν το πίστεψε 
ποτέ, διότι ήταν αριστερός, φίλος του  Σαλβαδόρ 
Αλιέντε και πολέμιος του δικτατορικού καθεστώτος 
που επιβλήθηκε στη Χιλή το Σεπτέμβριο του 
1973. Ο Νερούδα ήθελε να πάει στο Μεξικό για 
να κάνει εκστρατεία εναντίον του καθεστώτος, 
το ταξίδι του είχε οριστεί στις 24 Σεπτεμβρίου 

1973, αλλά πέθανε μία μόλις ημέρα νωρίτερα σε νοσοκομείο του Σαντιάγο, όπου 
εισήχθη εσπευσμένα. Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1990, υπήρχε 
η φήμη ότι ο ποιητής είχε δολοφονηθεί, αλλά μόνο το 2013, έπειτα από επιμονή 
της οικογένειας πραγματοποιήθηκε νέα νεκροψία. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο 
του υπουργείου Εσωτερικών της Χιλής, είναι απολύτως πιθανό στο θάνατό του να 
υπήρξε παρέμβαση τρίτων, διότι μετά από νέο έλεγχο στη σορό του βρέθηκε ένας 
ύποπτος μικροοργανισμός. Επίσης, από την ιατρική του καρτέλα, διαπιστώθηκε ότι 
εξίμισι ώρες πριν πεθάνει, του έγινε μια ένεση ή τον υποχρέωσαν να καταπιεί κάτι, 
το οποίο επιτάχυνε το θάνατό του.

Ο συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο, ο δημιουργός 
του πασίγνωστου μυθιστορήματος «Το όνομα του 
ρόδου», απεβίωσε στην Ιταλία σε ηλικία 84 ετών, 
«Είμαι φιλόσοφος. Γράφω βιβλία μόνο τα Σαβ-
βατοκύριακα» είχε δηλώσει κάποτε ο άνθρωπος 
που έγραψε έναν από τους πιο γνωστούς λογο-
τεχνικούς τίτλους όλων των εποχών. Εκτός από 
συγγραφέας, ήταν σημειωτιστής, φιλόσοφος και 
κριτικός λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στην Αλεσσά-
ντρια του Πιεμόντε το 1932. Λέγεται ότι το επώ-
νυμο Εκο προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων 
Ex Coelis Oblatus, που σημαίνει στα λατινικά 

«θεϊκό δώρο». Βίωσε τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε παιδική ηλικία. Ακολούθησε αρ-
χικά σπουδές Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο, αλλά τις εγκατέλειψε για να 
παρακολουθήσει μαθήματα στο τμήμα Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας, 
ενώ στη συνέχεια έκανε το διδακτορικό του στη Φιλοσοφία. Κατείχε την έδρα του κα-
θηγητή Σημειωτικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια.  Έργα του είναι μεταξύ άλλων: 
Το όνομα του Ρόδου (1980), Το Εκκρεμές του Φουκώ (1988), Το νησί της προη-
γούμενης μέρας (1994), Μπαουντολίνο (2001), Η μυστηριώδης φλόγα της βασί-
λισσας Λοάνα (2006), Το κοιμητήριο της Πράγας (2010), Το φύλλο μηδέν (2015). 
Το πρώτο του μυθιστόρημα «Το όνομα του Ρόδου» πώλησε 9.000.000 αντίτυπα και 
τον έκανε γνωστό ανά τον κόσμο.
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Πέντε μήνες μετά τον θάνατό του, ο Γερμανός νομπελίστας 
Γκίντερ Γκρας, μέσα από το τελευταίο του βιβλίο που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Γερμανία, με προφητικό 
λόγο κατακρίνει σκληρά τους Ευρωπαίους - και ειδικά 
τους Γερμανούς- για την μεταχείριση των προσφύγων και 
απευθύνει σοβαρή προειδοποίηση για την αυξανόμενη 
μισαλλοδοξία. Τα θέματα της ποιητικής συλλογής «Vonne 
Endlichkait» (Για την περατότητα), στρέφονται γύρω από τα 
γηρατειά και την πολιτική αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Ο 
Γκρας γράφει επίσης ότι το Ίντερνετ μάς αποξενώνει από την 
πραγματικότητα: «Οι βόμβες που πέφτουν καθημερινά στο 
Ιράκ και τα πτώματα που παρατάσσονται κάτω από τα σεντόνια 
είναι μόνο ψεύτικοι νεκροί και αντίγραφα των πραγματικών 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η σκηνή του εγκλήματος στη Γάζα 
είναι απλώς μια φάρσα εφημερίδας που προκαλεί το γέλιο σε δισεκατομμύρια 
χρήστες, μια ακόμα σκατοκαταιγίδα». Και με αυτοσαρκασμό αναφέρεται στο σήμα 
κατατεθέν του, την πίπα του, μετατρέποντάς την σε σύμβολο ανικανότητας των 
γηρατειών: «Κάνω τη δουλειά μου με μια παραγεμισμένη πίπα αλλά χωρίς σπίρτα. Με 
άλλα λόγια: ο ανδρισμός μου, ο παλιός ανακατωσούρας έχει παραδώσει το πνεύμα. 
Μόνο λαγνεία εξακολουθεί να βρίσκεται γύρω, ή προσποιείται πως υπάρχει».

Εκατοντάδες λογοτέχνες σε όλο τον κόσμο ένωσαν τις 
φωνές τους για τη σωτηρία του Παλαιστίνιου ποιητή Ασράφ 
Φαγιάντ, που καταδικάστηκε σε θάνατο στη Σαουδική 
Αραβία με την κατηγορία ότι τα ποιήματά του είναι βλάσφημα 
και προπαγανδίζουν την αθεΐα. Ο Φαγιάντ γεννήθηκε το 
1980 στη Σαουδική Αραβία, κατάγεται όμως από τη Λωρίδα 
της Γάζας. Δραστήριος ποιητής και εικαστικός, επιμελήθηκε 
εκθέσεις που προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον, 
ενώ το 2013 ήταν μεταξύ των επιμελητών της έκθεσης 
σαουδαραβικής τέχνης στην Μπιενάλε της Βενετίας. Οι διώξεις του ξεκίνησαν το 
2013, όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε από τη θρησκευτική αστυνομία μετά από 
καβγά με έναν συνάδελφό του στο γήπεδο. Το 2014 καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια 
φυλάκισης και 800 ραβδισμούς, όμως διατάχθηκε νέα διεξαγωγή της δίκης και ένας 
άλλος δικαστής τον καταδίκασε σε θάνατο με την κατηγορία ότι με τα ποιήματά του 
προωθούσε την αθεΐα. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, πραγματικός λόγος της 
καταδίκης είναι η δημοσίευση ενός βίντεο στο Ίντερνετ όπου φαινόταν ένας άνδρας 
να μαστιγώνεται δημοσίως από τη θρησκευτική αστυνομία. Τη διεθνή κινητοποίηση 
«Life & Freedom for Ashraf Fayadh» ξεκίνησε το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ 
Βερολίνου , ενώ τον αποτροπιασμό της για την καταδίκη του Φαγιάντ εξέφρασε 
έντονα και η διεθνής λογοτεχνική ένωση PEN, αναφερόμενη και σε άλλες υποθέσεις 
φυλακίσεων, όπως αυτή του βραβευμένου από την PEN μπλόγκερ Ραΐφ Μπαντάουι.
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Ο Πάπυρος του Δερβενίου, το αρχαιότερο «βιβλίο» της Ευρώπης, αποτελεί από 
τον Οκτώβριο του 2015 την πρώτη ελληνική εγ-
γραφή στον διεθνή κατάλογο του προγράμματος 
της Unesco «Μνήμη του Κόσμου». Το μοναδικό 
αυτό εύρημα, αποτελεί το αρχαιότερο αναγνώσι-
μο χειρόγραφο της Ευρώπης και ήρθε στο φως 
το 1962 στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα 
υπολείμματα της νεκρικής πυράς ενός πλούσια 
κτερισμένου τάφου των ύστερων κλασικών χρό-
νων. Η γραφή του παπύρου χρονολογείται ανά-
μεσα στο 340 και στο 320 π.Χ., το βιβλίο όμως το 

οποίο αντιγράφεται σε αυτόν είναι πολύ παλαιότερο και χρονολογείται περίπου στο 
420-410 π.Χ. Σύμφωνα με τους μελετητές, το κείμενο που κινείται στα όρια μεταξύ 
θεολογίας και φιλοσοφίας, ανήκει στην ορφική γραμμα-
τεία. Ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν πιθανότατα ο Ευ-
θύφρων από τα Πρόσπαλτα της Αττικής. Το εύθραυστο 
αυτό εύρημα, θεωρείται κομβικής σημασίας τεκμήριο 
στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και φιλο-
σοφίας και η ένταξή του στον Διεθνή Κατάλογο της 
UNESCO αποτελεί σημαντική επιτυχία του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

Σε ηλικία 86 ετών πέθανε ο Ιρλανδός θεατρικός συγ-
γραφέας Μπράιαν Φρίελ, ένας από τους μεγαλύτε-
ρους αγγλόφωνους θεατρικούς συγγραφείς, που απο-
καλούνταν ο "Ιρλανδός Τσέχωφ". Γεννήθηκε, το 1929 
στο Κιλικλόχερ, στην κομητεία Τάιρον, στη Βόρεια Ιρ-
λανδία.  Ήταν παγκοσμίως γνωστός μεταξύ άλλων, για 
τα έργα του «Φιλαδέλφεια, σου έρχομαι!» (1964) «Ο 
Ξεριζωμός» (1980) και το «Χορεύοντας στη Λουνάσα» 
(1990), για το οποίο τιμήθηκε με τρία θεατρικά βραβεία 
«Τόνι» το 1992. Το έργο αφηγείται τη ζωή μίας ανύπαν-
δρης μητέρας ενός οκτάχρονου γιου και των τεσσάρων 
ανύπανδρων αδελφών της, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο 

σπίτι από όπου απουσιάζει η αντρική παρουσία, τη δεκαετία του 1930. Το έργο μετα-
φέρθηκε στον κινηματογράφο το 1998 με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ. Συνολικά 
έγραψε πάνω από τριάντα θεατρικά έργα, ανάμεσα στα οποία είναι τα «Αμφίβολος 
παράδεισος» (1959), «Φιλαδέλφεια, σου έρχομαι!» (1964), «Οι εραστές» (1967), 
«Πολίτες δεύτερης κατηγορίας» (1973), «Ο θαυματοποιός» (1979) και «Μόλι Σου-
ίνι» (1985). Ο Φρίελ υπήρξε επίσης μέλος της ιρλανδικής Γερουσίας το 1987-89. 
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 Εφηβεία… 
   Στη Ναταλία

Το παιδί μεγάλωσε…
Βήμα σταθερό, συλλαβίζει ο κόσμος είναι δικός μου, 
χαμόγελο το μπλε του ουρανού
της θάλασσας τα πλάτη.

Μεγαλώνοντας λίγο σου μιλώ, 
και όσο  μπορώ θα γεμίζω τις χούφτες σου
με κεχριμπάρι
και χρυσόσκονη αστεριών.

Ορατές νότες έγχρωμες, υπερκόσμια μουσική
στον αέρα του κόσμου.
Όμορφες  νύχτες θα φέξουν την ψυχή σου
μπαίνοντας στην εφηβεία.
Ανθίζουν κρίνα
και ένα φως που μεγαλώνει, 
ανθίζουν τα κλαδιά της άνοιξη,
είναι όλα αγάπη, 
ομορφιά του αυγερινού και φως του αποσπερίτη.

Μην αράξεις πουθενά  
άπλωσε τα φτερά σου, 
ακολούθα  τα δικά σου αστέρια
και θα είναι δικός σου ο κόσμος όσο δεν τελειώνει.

                                           Σωτ. Νικολακόπουλος


