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Μήνυµα της προέδρου

Άνοιξη, η ωραιότερη εποχή του έτους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα την ωραία και µοναδική
πατρίδα µας. Ολόκληρη η φύση λες και σιγοβράζει, και είναι έτοιµη να εκραγεί και να

σκορπίσει µυριάδες κοµµάτια, χιλιόκαλων αγαθών και ανεκτίµη-
των δώρων που εκφράζουν και οµορφαίνουν την ζωή.
Τα λουλούδια φουσκώνουν και ξεπετούν τα δροσερά φύλλα τους

και µέσα από τα µπουµπούκια τους βγαίνουν τα πανέµορφα άνθη
τους που η µοσχοβολιά τους µεθά και σε κάνει να οµολογείς πως
πραγµατικά είναι όµορφη η ζωή... Η γύρις τριγύρω σκεπάζει τα
πάντα για να γονιµοποιήσει και να συνεχίσει το αέναο παιγνίδι του
θανάτου και της ζωής.
Και δεν είναι τυχαίο, που µέσα σε αυτό το όργιο της αναγέννησης

και της οµορφιάς γιορτάζονται οι λαµπρότερες εορτές των Ελλή-
νων. Η µεγαλύτερη Εθνική εορτή, η 25η Μαρτίου, η γιορτή της

επετείου του ξεσηκωµού των Ελλήνων, που µας έδωσαν την ελευθερία που απολαµ-
βάνοµε σήµερα. Και ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου, η απαρχή της σωτηρίας, και της δι-
δασκαλίας, για µια άλλη πανανθρώπινη κάθαρση. Ο ξεσηκωµός των Ελλήνων εκτός από
Εθνική εξέγερση, µε σύνθηµα "Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την
ελευθερία", η Ορθόδοξη πίστη, το αντιστασιακό πνεύµα του Ελληνισµού, κρυφά και φα-
νερά σχολεία, η ικανότητα στο εµπόριο και την ναυτιλία, όλα αυτά και πολλά άλλα, ήσαν
τα κυριότερα θεµέλια της εθνικής ανεξαρτησίας.
Έτσι το 1821 ξεπέρασε τα σύνορα και συγκίνησε πολλά Έθνη ανά την υφήλιο. Οι Ορ-

θόδοξοι Χριστιανοί του Λιβάνου ξεσηκώθηκαν µαζί µας κατά των Τούρκων. Ο ∆ιονύσιος
Σολωµός στον "ύµνον προς την ελευθερία" τονίζει ότι µε την εθνεγερσία των Ελλήνων
"γκαρδιακά εχαροποιήθη και του βάσιγκτον η γη, η χώρα του Τζωρτζ Ουάσιγκτον δηλ.
οι ΗΠΑ. Στην Λατινική Αµερική εναντίον των αποικιοκρατών, στη ∆υτική Ευρώπη ο φι-
λελληνισµός επηρέασε τον λαό και τους διανοητές. Ας µην ξεχνάµε τον περίφηµο πίνακα
του Ντε λα Κρουά η σφαγή της Χίου, που ανάγκασε τους αρχηγούς των τότε ∆υνάµεων
να γίνουν υποστηρικτές του αγώνα µας. Αθάνατο το 1821, παγκόσµιο, πανανθρώπινο.
Όπως επίσης και η µεγαλύτερη Χριστιανική µας γιορτή, η Ανάσταση. ∆εν είναι πια ο θά-
νατος το τέλος. Είναι η Ανάσταση και η αρχή της αληθινής ζωής. Είναι στην άνοιξη αυτές
οι γιορτές που κρύβουν µέσα τους όλα τα σοφά, όλα τα ιδεώδη. Ένας σεβασµός για τα
όσια και ιερά της Φυλής µας που συµπυκνώνονται, σ' ένα ευγενικό νόηµα πρωτοφανούς
οµορφιάς. Ζούµε στον ωραιότερο τόπο πάνω στην γη. Πολλοί οι σφετεριστές µας.
Εµείς όµως είµαστε Έλληνες. Και η γη µας είναι Ελληνική.
Ας θυµηθούµε τα λόγια του Σεφέρη όταν αναφέρεται στο χωρίο του Μακρυγιάνη ΓΙΑ

ΑΥΤΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΑΙ. Αποδεικνύει περίτρανα, την αίσθηση, το βίωµα, την ιδέα και την
αποδοχή του συνόλου της Εθνικής κληρονοµιάς από τους πρωταγωνιστές της Εθνεγερ-
σίας του 1821.
Με τρεις λέξεις ο Μακρυγιάννης, ενώνει το ξίφος των µαχητών των Θερµοπυλών µε

το σπαθί του Κολοκοτρώνη. Συγχρονίζει την αγωνιώδη κωπηλασία των ναυτών των
Αθηναϊκών τριήρεων στην Σαλαµίνα µε εκείνη των Μπουρλοτιέρηδων του Μιαούλη και
του Κανάρη.
Πάνω από όλα ο Σεφέρης είδε µέσα από τους καπνούς των µαχών που περιέγραψε ο

Μακρυγιάννης, στις λάσπες, στις κακουχίες, στις προδοσίες και στα παιγνίδια των ∆υτι-
κών να αστραποβολεί ένα σπάνιο ήθος.
Ένας σεβασµός για τα όσια και ιερά της φυλής, και µια αντίληψη της συνέχισής τους

ανά τους αιώνες ανελλιπώς µε την ίδια ορµή και οµορφιά. Η Εθνική µας ταυτότητα δεν
αλλοιώνεται. Ό,τι κι αν συµβεί στον δοκιµασµένο µας τόπο, όσο κι αν προσπαθήσουν να
καταστρέψουν την παιδεία, την Θρησκεία, την ελευθερία µας, οι Έλληνες µπορούν και
το ξέρουν ότι µετά από κάθε χειµώνα οπωσδήποτε έρχεται η άνοιξη.
Μια άνοιξη που είναι η φυσική συνέπεια της αθανασίας και ο λαός της Ελλάδας είναι

αθάνατος. Το έχει αποδείξει χιλιάδες χρόνια τώρα.
Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση στα σπίτια σας και στις ζωές σας.

Με πολλή αγάπη
Ν. Σκαρβέλη
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Με µεγάλη χαρά συµµετείχα και φέτος στην Κοπή της Πίττας του σωµατείου
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ».
Πλούσιος ο απολογισµός του έργου του ∆.Σ. του σωµατείου και θέλω να

συγχαρώ ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Νίκη Σκαρβέλη, τα Μέλη του ∆.Σ. και όλα
τα Μέλη του Σωµατείου για το αθόρυβο, εθελοντικό, αλλά πολύ σηµαντικό έργο
που προσφέρουν στους ψυχικά πάσχοντες συνανθρώπους µας.
Παρακολουθώντας χρόνια, από την ίδρυση του Σωµατείου, αφού τυγχάνει

να είµαι και ιδρυτικό µέλος του. Θέλω να τονίσω πόσο ωφέλιµος είναι η συµ-
παράσταση των Μελών του Σωµατείου µας αυτού, για πράγµατα τα οποία δεν
µπορεί να προσφέρει, το ίδιο το Ίδρυµα όπως είναι οι εκδροµές, οι επισκέψεις
σε ταβέρνες, θέατρα, χορούς και τα δώρα κ.α.
Η προσφορά χρόνου και ό,τι υλικό µπορεί κανείς να δώσει στους ξεχασµέ-

νους από την κοινωνία συνανθρώπους µας γεµίζει την καρδιά µας µε ψυχική
ικανοποίηση.
Η κοινωνία και η χώρα µας έχουν µεγάλη ανάγκη για τέτοια παραδείγµατα

κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιµη πε-
ρίοδο που περνάµε. Αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση η εθελοντική αυτή προ-
σφορά και για αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να την τιµούµε και να την επαινούµε.
Ας πάψουµε να βλέπουµε µόνο «τον εαυτούλη µας» και τους δικούς µας και

ας δούµε και τον «πλησίον» µας και τους εγκαταλελειµµένους συνανθρώπους
µας, δεν θα χάσουµε, θα κερδίσουµε πολλά, ιδιαίτερα την ψυχική µας ευχαρί-
στηση, ότι σταθήκαµε δίπλα τους, όταν µας είχαν ανάγκη. Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΝΑ
ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ, ότι θα µας ανταµείψει και δεν θα µας ξεχάσει.
Θέλω ακόµη µια φορά να συγχαρώ όλους που παραστέκονται και προσφέ-

ρουν και να καλέσουµε όλα τα µέλη του Σωµατείου, να συµπαρασταθούν στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, να προσφέρουν λίγο από τον χρόνο τους, όσοι µπορούν.
Το ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ απειλείται και πάλι για ΚΛΕΙΣΙΜΟ. Ας συµπαρασταθούµε
στο ∆.Σ. του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ για να µείνει ανοικτό το ΑΙΩΝΟΒΙΟ ΑΥΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΥ
Ι∆ΡΥΣΕ Ο ΧΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΑΜΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ. ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟΥ “ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ.

Με Αγάπη Προς Όλους
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΒΑΡΛΑΣ

τ. Πρόεδρος του ∆.Σ. ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
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Α
φιερωµένο στις Καπετάνισσες και στις γυ-
ναίκες των ναυτικών που λάτρεψαν τη θά-
λασσα και σ’ αυτές που πήρε η θάλασσα

µαζί µε τους συντρόφους τους και δεν γύρισαν στην
οικογένεια.
Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τον θά-

νατο του καπετάν Νικόλα, όταν µέσα στους φακέ-
λους της βιβλιοθήκης του βρέθηκαν κάποιες
χειρόγραφες σελίδες που αναφέρονταν στη γυναίκα
του µε τα πιο κάτω:
- Τώρα που δεν είµαι πλέον κοντά σου θέλω να

σου αφήσω από καρδιάς κάποια ευχαριστώ που
στάθηκες τόσο στοργικά κοντά µου για πάνω από
σαράντα χρόνια! 
Θυµάµαι, γνωριστήκαµε σε µια φιλική παρέα και

σε ξεχώρισα όχι µόνο για την ταπεινότητά σου αλλά
και την οµορφιά σου.
Όπως καθόσουν απέναντί µου ένιωσα τις ψυχές

µας να συναντώνται, να συνοµιλούν και να χαϊ-
δεύονται µε τα µάτια, µε τα χείλη και κάποιες λέξεις
να κυκλοφορούν στο κενό της απόστασης που µαs
χώριζε.
Τα µάτια µου αρµένιζαν µέσα στα δικά σου κι

ένιωθα µεθυσµένος... Τότε ένιωσα έτοιµος να σε
κλείσω στην αγκαλιά µου και να µην σε αφήσω να
φύγεις ποτέ...
Θυµάµαι πόσο όµορφα ένιωσα τη στιγµή που

ενώθηκαν τα µάτια µαs και όπως σ' έβλεπα σε πα-
ροµοίωσα σαν µια µικρή πεταλούδα που µόλιs είχε
βγει από το κουκούλι τns...
Η έλξη και η συµπάθεια ήταν νοµίζω αµοιβαία

και από εκείνη τη στιγµή άρχισα να σκέπτοµαι να
ζήσουµε µαζί για πάντα... Τούτο ίσως γιατί πίστευα
πωs για τη δηµιουργία µιας ευτυχισµένης οικογέ-
νειας χρειάζεται να βρεις το σωστό πρόσωπο, µε
την προϋπόθεση όµως αν κι εσύ είσαι το σωστό
πρόσωπο.
Πίστευα ακόµα πως θα είσαι µια ενάρετη σύζυ-

γος και µάνα, που καµιά κακότητα δεν µπορούσε
να σε αγγίξει.
Έτσι, σύντοµα µου δηµιουργήθηκε ένα δυνατό αί-

σθηµα αγάπης και πίστεψα πως αν γινόσουν γυ-
ναίκα µου, ακόµα και στα βαθιά µας γεράµατα θα
αγαπάει ο ένας τον άλλον τόσο πολύ, σαν να νιώ-
θαµε πως δεν είχαµε παντρευτεί ποτέ!
∆υστυχώς όµως για µια πενταετία οι δρόµοι µαs

χώρισαν εσύ στην ξενιτιά κι εγώ στα καράβια λες
κι έψαχνα να σε βρω, παρόλο που διατηρούσαµε
κάποιες επαφές µόνο µε ευχές για τις γιορτές, που
νοµίζω έκρυβαν κάποια αµοιβαία θέλω...
Και να που έπειτα από δική µου επιδίωξη ξανα-

συναντηθήκαµε στην ξενιτιά...
Τότε µε αµοιβαία απόφαση φθάσαµε στην Ελ-

λάδα, όπου κάναµε τον γάµο µας και από τότε πρέ-
πει να σου πω, ότι σ' αγάπησα περισσότερο από
οποιανδήποτε άλλη γυναίκα συνάντησα στη ζωή
µου... Και, πρέπει να σε βεβαιώσω, πως εκείνες οι
γυναίκες που γνώρισα πριν από σένα, µε έφεραν
κοντά σου, γιατί παρά τις οµορφιές τους, καµιά δεν
είχε τη δική σου οµορφιά που ξεκινούσε από την
ψυχή σου.
Κατά το ταξίδι µας στο αεροπλάνο, ένιωσα για

πρώτη φορά το αδύναµο δεξί χεράκι σου να ζητάει
το δικό µου και κρύφτηκε σαν αδύναµο χελιδονάκι
στις παλάµες µου...
Όσον αφορά τη διαφορά της ηλικίας µας δεν σε

ενδιέφερε, γιατί για τον άνδρα είναι το πόσο αντέχει
και για τη γυναίκα το πώς φαίνεται...
Σαν γυναίκα µου, ήσουν το στολίδι του σπιτιού και

θησαυρός, αλλά για µένα ήσουν πάντα και τα δύο,
σαν λουλούδι που µέσα του έκρυβε το µέλι του.
Η ζωή µου κοντά σου, ήταν αγάπη και αφοσίωση,

την οποία πάντα αναγνώριζα, χωρίς όµως να σου
το δείχνω έντονα...
Το γλυκό σου χαµόγελο ήταν σαν µια γέφυρα που

µας ένωνε.
Πάντα πίστευα πως οι γυναίκες πλάστηκαν για να

τις αγαπούµε εµείς οι άνδρες, αλλά εγώ όχι µόνο
σε αγάπησα αλλά και σε λάτρεψα.
Άλλωστε ο ρόλος της γυναίκας είναι διαχρονικός

και σηµαντικός στη διαµόρφωση της όποιας κοινω-
νίας. Από τη γέννηση και την ανατροφή των παι-
διών, µέχρι και τους αγώνες που έδωσε κατά τις
ιστορικές στιγµές στη χώρα µας.
Ο σηµαντικότερος όµως ρόλος της γυναίκας είναι

εκείνος της µητέρας, γιατί είναι ο πυρήνας της οι-

κογένειας και της κοινωνίας.
Κάποτε σου είπα, πως ο άνδρας που ανεβαίνει τη

σκάλα της επιτυχίας και της ευτυχίας την κρατά
πάντα η γυναίκα που τον αγαπά. Άλλωστε η µοίρα
κάθε άνδρα είναι προκαθορισµένη πορεία, φωτι-
σµένη από την αγάπη µιας γυναίκας. Νοµίζω λοι-
πόν, πως η τέχνη της αγάπης προϋποθέτει
ταπεινοφροσύνη, θάρρος, άνοιγµα στον άλλον, ανά-
ληψη ευθύνης, πνεύµα αυτοθυσίας, συναισθηµα-
τικά δεσµά, ψυχική επαφή και πνευµατική
επικοινωνία.
Όλες αυτές τιs δεκαετίες που περάσαµε µαζί, σ'

αγαπούσα όχι για ό,τι ήσουν εσύ, αλλά για ό,τι γι-
νόµουν εγώ κοντά σου. Έτσι ένιωθα γεµάτος αγάπη
που µου χάριζες, σαν εκείνους τους άνδρες που
δεν τους λείπει τίποτα, ακόµα κι αν στερούνται οτι-
δήποτε άλλο...
Μερικές φορές θύµωνα και µε ηρεµούσες, γιατί

όταν πραγµατικά αγαπάς µια γυναίκα ξέρεις να
υποχωρείς. Ενώ αντίθετα και ανόητα, µερικές γυ-
ναίκες προσπαθούν να αλλάξουν έναν άνδρα και
όταν τον αλλάξουν δεν τους αρέσει πια...
Τις στιγµές που ήσουν πλήρης από αγάπη και

έβλεπες τα πάντα από την θετική τους πλευρά, νο-
µίζω ένιωθες την ανάγκη να προσφέρεις και όχι να
ζητήσεις.
Από τότε κατάλαβα πως εσένα που τόσο αγά-

πησα, πολλές µ'έκανες να νιώθω, πως η πραγµα-
τικότητα είναι περισσότερο ονειρεµένη από το
όνειρο...
Ήσουν µια καλή σύζυγος, µια καλή µητέρα κι εκ-

πλήρωσες τη γυναικεία αποστολή σου, επιβεβαι-
ώνοντας πως η συνύπαρξη ηθικότητας είναι το
ανώτατο αγαθό και ο πρώτος αναγκαίος όρος,

όπως έκανα κι εγώ από τη στιγµή που ενωθήκαµε. 
Έτσι, και οι δύο πιστέψαµε πως η ευτυχία γίνεται

µεγαλύτερη, όταν µοιράζεται και η απόλυτη ευτυχία
είναι όταν αισθανόµαστε πως αξίζουµε της αγάπης
εκείνων που µας αγαπούν. Πάντα αναγνώριζα τις
αρετές σου και ήσουν ικανή από το µηδέν να επι-
τύχεις τα πάντα.
Γνώριζα πως η αγάπη είναι µεγάλο αγαθό, αλλά το

ν' αγαπάς τον άλλον είναι ακόµα µεγαλύτερο, γιατί
αν στη ζωή δεν δώσεις αγάπη, δεν παίρνεις αγάπη. 
Ωστόσο, η ευτυχία δεν είναι σταθµός στον οποίο

φθάνεις, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο ταξιδεύεις και
ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στην ευτυχία, αλλά στο
κυνήγι της...
Πάντα πίστευα πως µια ωραία κυρία αρέσει στα

µάτια, µια καλή γυναίκα αρέσει στην καρδιά. Η µια είναι
στολίδι και η άλλη θησαυρός. Εσύ είχες και τα δύο.
Γιατί όταν κάποιος αγάπησε πραγµατικά, αυτό γί-

νεται δυνατή ανάµνηση, και η ανάµνηση γίνεται θη-
σαυρός. 
Νοµίζω λοιπόν πως ευτυχισµένος είναι εκείνος,

που στο δείλι της ζωής του µπορεί να σφίγγει στο
στήθος του τη σύντροφό του και να χαίρονται µαζί. 
Θα φύγω από τη ζωή πιστεύοντας για σένα, πως

όχι µόνο το κάλλος σου, αλλά και οι αρετές που
είχες προσπαθώντας πάντα να µε ευχαριστήσεις.
Έτσι ένιωσα πως το µικρό διάστηµα της ζωής µας

είναι αρκετό για να ζήσει κανείς και να θαυµάζει τη
φύση και αξιόλογους ανθρώπους, που κοντά τους
δεν νιώθεις ποτέ αισθηµατική αναπηρία...
Τα ταξίδια µας µε τα καράβια, η ναυτική φωτο-

γραφία στο σαλόνι του σπιτιού µας που βγάλαµε
στην Αµβέρσα, µου θυµίζει τις φουρτούνες που πε-
ράσαµε µαζί στη θάλασσα. Ύστερα για χρόνια ήσουν
το λιµάνι που είχα αράξει µέσα του κι έριξα άγκυρα
για πάντα όπου ήσουν η γαλήνη µου και όλες οι
φουρτούνες που πέρασα ξεχάστηκαν για πάντα.
Και να που τώρα ο θάνατος είναι δίπλα µου και

µου ψιθυρίζει: «Ζήσε γιατί έρχοµαι...».
Τούτο όµως δεν µε φοβίζει, γιατί θα µου χαρίσει

έναν ήρεµο ύπνο, αφού τα χρόνια που περάσαµε
µαζί, ένιωσα σαν να έζησα µια καλά χρησιµοποι-
ηµένη ζωή...
Τα λόγια αυτά έγραψε ο καπετάν Νικόλας στη γυ-

ναίκα τns ζωής του και µητέρα των παιδιών του κ.
Ευαγγελία στιs χειρόγραφες σελίδες που άφησε.

Κώστας Μιχ. Φράγκος

«Κι όταν έστω κι αργά πια, άραξα στης γυναίκας
µου την αγκαλιά, ποιος κόλπος και ποιο πλάνο ξε-
λογιάστρικο λιµάνι θα µπορούσε να µου χαρίσει τέ-
τοια ευτυχία;»

Ανδρέας Καρκαβίτσας

Για τη γιορτή της Γυναίκας - Καπετάνισσας

Στους ωκεανούς
(Προς τις γυναίκες των ναυτικών)

«Τι να ’ναι αυτό το βάλσαµο 
στάζει σαν έρθει βράδυ 

στην κουρασµένη σκέψη µου 
και στη βαρειά ψυχή 

όταν το κύµα άγριο ξεσπά 
στην κουπαστή 

και το µυαλό θολώνει 
κι ορατότητα µηδέν 
το άγχος µεγαλώνει 
Να είναι η αγάπη σου 

που πάντα είναι σιµά µου. 
Να είναι η καλοσύνη σου 

που κλείνω στην καρδιά µου. 
Ή µήπως είναι τα χρυσά για σε 
µονάκριβα όνειρά µου;»

ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο έρωτας 

Το αρχιπέλαγος 
Κι η πρώρα των αφρών του 
Κι οι γλάροι των ονείρων του 
Στο πιο ψηλό κατάρτι του 

ο ναύτης ανεµίζει 
Ένα τραγούδι
Ο έρωτας 

Το τραγούδι του 
Κι οι ορίζοντες του ταξιδιού του 
Κι η ηχώ της νοσταλγίας του 
Στον πιο βρεµένο βράχο της 
η αρραβωνιαστικιά προσµένει 

Ένα καράβι
Ο έρωτας 

Το καράβι του 
Κι η αµεριµνησία των µελτεµιών του 

Κι ο φλόκος της ελπίδας του 
Στον πιο ελαφρό κυµατισµό του 

ένα νησί λικνίζει 
Τον ερχοµό

Οδυσσέας Ελύτης

Ο καπετάν Νικόλας και η σύζυγος του Ευαγγελία



Χ
ρειάσθηκε όµως και
µια άλλη µορφή να κα-
ταλάβει τον προεπανα-

στατικό χώρο. Η µορφή του Κοσµά του Αιτωλού.
Του χωριατόπαιδου που γεννήθηκε τα 1714 στο
Μεγάλο ∆έντρο τον Αποκούρου Αιτωλίας.116 Γιος
πτωχού υφαντή ο Κωνσταντίνος ή Κώνστας, όπως
τον ονόµαζαν πριν γίνει µοναχός, από µαθητής του
∆ιάκου Ανανία του ∆ερβιζάνου και του Αναστασίου
Γορδίου στη Μονή της Αγίας Παρασκευής, βρέθηκε
σπουδαστής της «Αθωνιάδας Ακαδηµίας», σε ηλι-
κία 35 ετών, όπου είχε δύο σπουδαίους διδασκά-
λους, τον Μεσολογγίτη Παλαµά Παναγιώτη και τον
«σοφώτατον» Ευγένιον Βούλγαριν. Στην ηλικία των
20 ετών άρχισε να διδάσκει τους µικρότερούς του,
ως «υποδιδάσκαλος».
Επιθυµία του να φωτιστεί στο Όρος µαζί µε άλ-

λους και στη συνέχεια να φωτίσουν άλλους.117

Ο Άγιός µας έµεινε στο Όρος περίπου 10 χρόνια
(1750 - 1760). Ιεροµόναχος ύστερα, οιστρηλατηµέ-
νος από ένθεο ζήλο και πονώντας βαθιά για τη δου-
λεία του Γένους, ανέλαβε κολοσσιαία δράση µε
διπλόν σκοπόν. Ν' αποσοβήσει τον επαπειλούµενο
εξισλαµισµό της Ελλάδος και να ιδρύσει παντού,
όπου δεν υπήρχαν, εστίες φωτισµού για τα παιδιά
των ραγιάδων και να διατηρήσει άσβηστο το φως
της πνευµατικής παραδόσεως του Έθνους.118

Πριν ξεκινήσει την ιεραποστολική του δραστηριό-
τητα, τις περιοδείες του, µετέβη στην Κωνσταντι-
νούπολη και πήρε την ευχή του Πατριάρχη. Εκεί,
στην Πόλη, βρισκόταν και ο αδελφός του Χρύσαν-
θος, µορφωµένος και καλός.
Από αυτόν διδάχτηκε «µερικήν τινα τέχνην ρητο-

ρικήν». Ξεκίνησε από την Ανατολική Θράκη. ∆ιέ-
τρεξε τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά,
«πετάχτηκε» για λίγο και στην Πελοπόννησο, ταξί-
δεψε και στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες και
στα νησιά του Ιονίου. Προπαντός, όµως, πήγε και
ξαναπήγε στην Ήπειρο νότια και βόρεια. ∆ιότι,
έβλεπε ότι εκεί αλλαξοπιστούσαν τότε πολλοί,
ακόµη και παπάδες! Οι περιοδείες του αναχαίτισαν
τις αλλαξοπιστίες και το κύµα του εξισλαµισµού.
Σταµάτησαν ακόµη και τις ληστείες, που ήταν συ-
νηθισµένο φαινόµενο. Μερικοί µάλιστα ληστές, µε-
τανιωµένοι, κάθονταν φρόνιµα στα πόδια του
ακούγοντας τις ∆ιδαχές του.119 Τα όπλα του στην
ηρωική του εξόρµηση ήταν ένας µεγάλος ξύλινος
σταυρός, που στηνόταν στο ύπαιθρο, αφού δεν
υπήρχε εκκλησία ή άλλος χώρος που να χωρεί τα
πλήθη που έτρεχαν στο κήρυγµά του - ένας ξύλινος
σταυρός που έµενε καρφωµένος κάθε φορά στο
σηµείο που στηνόταν για να θυµίζει τη διέλευσή του
κι ένα θρονί όπου ανέβαινε για να οµιλήσει και προ
πάντων, η φλογερή και χειµαρρώδης ευγλωττία
του, που ηλέκτριζε, ενθουσίαζε, ανύψωνε και ενέ-
πνεε τα ακροατήριά του.120 Κι όχι µόνον οι Έλληνες
αλλά και οι Τούρκοι τον «άκουαν µ' ευλάβεια και
κατάνυξη». Κι είχε θαυµαστές πασάδες που τον
προστάτευσαν, ένας µάλιστα απ' αυτούς του χάρισε
και πολυτελέστατο θρονί για το κήρυγµά του, ο δε

φοβερός Αλή πασάς των Ιωαννίνων, του οποίου ο
Κοσµάς είχε προφητεύσει την εκπληκτικήν άνοδον,
ώστε όταν κατόπιν διαβολών κάποιων σκοτεινών
εµπόρων και τοκογλύφων, και της επίτηδες παρε-
ξηγηµένης διαταγής ενός Τούρκου διοικητικού τον
εθανάτωσαν, διέταξε να κατασκευάσουν αργυρούν
οµοίωµα της κεφαλής του και όταν του την παρου-
σίασαν, την «έψαυσε» τρεις φορές µε τη γενειάδα
του, δείγµα βαθυτάτου σεβασµού. Κι επειδή δεν
άρεσε καθόλου στους Μουσουλµάνους η εκδή-
λωση αυτή, στράφηκε και τους είπε: «Φέρτε µου
ένα Μουσουλµάνο σαν αυτόν τον Χριστιανό και θα
του φιλήσω και τα πόδια». Ο Κοσµάς ο Αιτωλός,
υπογράµµιζε µε ασυνήθιστη έµφαση την ανάγκη
της µόρφωσης: «∆ασκάλους, µαθητές, φυλλάδες
θέλω! Τηράτε πως κατάντησε, πως αγρίεψεν το
Γένος µας στην αµαθία, και ασπάζεται Τουρκών την
πίστη και αφανιέται! Ξύπνια παιδιά αδελφοί, θα πα-
ραδώσετε ογλήγορα στο Γένος! Σχολεία θα φτιά-
ξετε: Αυτού τον λειτουργάνε το Θεό, σας κρένω! Στα
φώτη, όχι στα σκότη».121

Από τα κηρύγµατά του θορυβήθηκαν και οι
Ενετοί, οι οποίοι έστειλαν κατάσκοπό τους να τον
παρακολουθεί στα κηρύγµατά του- στα Επτάνησα
και στην Ήπειρο. Η ψυχρή αναφορά - µαρτυρία
αυτού του ανθρώπου, έχει διασωθεί και αποτελεί
µίαν ακόµη «έξωθεν» µαρτυρία για την αγιότητα
του Κοσµά και τις χιλιάδες ανθρώπων, που πα-
ρακολουθούσαν µε δέος και σεβασµό τα κηρύγ-
µατά του.122

Το κηρυκτικό και παιδευτικό έργο του Κοσµά
είναι αξιοθαύµαστο. Στις τριάντα επαρχίες που κή-
ρυξε, κατόρθωσε να ιδρύσει διακόσια κοινά (δη-
µοτικά) σχολεία και τριάντα ανώτερα, τα οποία
ονοµάζει «Ελληνικά». Τότε, εισήχθη και το σύστηµα
των οικοσίτων µαθητών των Σχολείων και οργα-
νώθηκε κοινοβιακά! Σ' αυτά τα Σχολεία χορηγού-
σαν δωρεάν στους µαθητές τροφή και διδασκαλία.
Οι πλούσιοι όριζαν διάφορα κληροδοτήµατα για τη
συντήρηση των διδασκάλων και των µαθητών και
για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών.123

Όµως, ο Κοσµάς ορθοτοµούσε τον «λόγον της

αληθείας». Έτσι, καταδιώχθηκε από ανθρώπους
των Εβραίων που τον µισούσαν, γιατί πέτυχε να µε-
ταφερθεί το παζάρι από την Κυριακή στο Σάββατο,
ηµέρα ιερή γι' αυτούς, κατά µαρτυρίαν του ίδιου
του Αγίου.124

Οι Εβραίοι διαπραγµατεύονται µε τον Κουρτ
Πασά, στον οποίο τάζουν είκοσι πέντε χιλιάδες γρό-
σια για τον θάνατο του Αγίου. Ο Κουρτ Πασάς, οµο-
λογούσε συνεχώς, ότι ο Κοσµάς ήταν Άγιος,
πραγµατικός Άγιος. Μπροστά στη δίψα όµως για
γρόσια, όλα υποχωρούν.125 Ο Άγιος ήταν ήσυχος
αφηµένος στα χέρια του θεού. Ήδη, από τις 2 Μαρ-
τίου του ίδιου χρόνου, το 1779, είχε περιγράψει, σε
λίγες γραµµές, τη ζωή και έργο του, σε επιστολή
του προς τον αδελφό του Χρύσανθο. Από την κατα-
κλείδα της επιστολής του προκύπτει ότι γνώριζε
καλά τους εχθρούς που επιβουλεύονταν τη ζωή
του. «∆έκα χιλιάδες Χριστιανοί µε αγαπώσι και
ένας µε µισεί. Χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι και ένας
όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατον
µου και ένας όχι».
Η απόφαση για την θανατική καταδίκη του

Κοσµά δι' απαγχονισµού είναι ειληµµένη. Προ-
χωρεί ο Άγιος προς τον θάνατο δοξολογικά, ειρη-
νικά, γενναία. Στο Καλικόντασι σηµειώθηκε η
τελευταία πράξη του µαρτυρίου του. Οι Τούρκοι
τον πέταξαν στον ποταµό, αλλά θαυµατουργικά ο
παπά - Μάρκος ο εφηµέριος του Καλικόντασι,
βρήκε στον ποταµό το άγιό του σκήνωµα. Με δέος
και συντριβή, µε την παρουσία του ∆εσπότη και
πλήθους λαού που έκλαιγε ασταµάτητα έγινε η
κηδεία του. Την πνευµατική σπορά του ύστερα
από τη δυνατή πριν από την εκτέλεση προσευχή
του θα συνέχιζαν άξιοι συνεργάτες του. Ο Νίκω-
νας κι όσοι είχαν µέσα τους ζωηρή την ιεραπο-
στολική φλόγα.
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Τ
ο έτος 2014 µ.Χ. αποτελεί ορόσηµο γα τους Έλληνες και
για τον κόσµο ολόκληρο. Όχι µόνον διότι η ιστορική µνήµη
ανακαλεί σηµαντικά ιστορικά γεγονότα αλλά και διότι είναι

επετειακό για δύο µεγάλες µορφές που κράτησαν ψηλά το Γένος
µας µε τη λαµπρή πνευµατική διαδροµή τους.
Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός, η επιφανέστερη λαοπαιδευτική και

νεοπατερική µορφή της νεοελληνικής εθνότητας, ο επιβλητικό-
τερος λαϊκός αναγεννητής των τελευταίων χρόνων της τουρκι-
κής σκλαβιάς.
Ο ∆ιδάσκαλος και Φωτιστής του Γένους, που άναψε φωτει-

νούς φάρους παιδείας µε την ίδρυση εκατοντάδων σχολείων
και προετοίµασε την ώρα της λευτεριάς.
Η άλλη µορφή παγκόσµια και πανανθρώπινη µε την ουράνια

διαδροµή στο χώρο της Τέχνης, ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτε-
κτονικής τίµησε το ελληνικό όνοµα µε έργα αριστουργήµατα που
θαυµάζουν οι άνθρωποι όλης της γης αθανατίζοντας το όνοµά του.
Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός µε το ισπανικό προ-

σωνύµιο ΕΙ Greco δηλαδή ο Έλληνας, γεννήθηκε το 1541 στο
Χάνδακα.
Η παιδεία του κλασική, ανθρωπιστική, θρησκευτική.
Η οικογένειά του εύπορη, του έδωσε τη δυνατότητα να τύχει

αρίστης παιδείας. Ο πατέρας του φοροσυλλέκτης και έµπορος.
Είχε κι έναν µεγαλύτερο αδερφό, τον Μανώλη Θεοτοκόπουλο, που
ακολούθησε το επάγγελµα του πατέρα του. Παρόλο που στην
εποχή του συνυπήρχαν στην Κρήτη Ορθόδοξοι και Καθολικοί, η
πιθανότερη εκδοχή είναι πως η οικογένειά του ήταν ορθόδοξη και
µε βάση τα αρχεία και νόµιµα έγγραφα ένας θείος του ήταν ορθό-
δοξος ιερέας, ενώ το όνοµα του ∆οµήνικου δεν καταγράφεται στα
αρχεία των βαπτίσεων της καθολικής εκκλησίας στην Κρήτη.
Ο Θεοτοκόπουλος εκπαιδεύτηκε αγιογράφος, σύµφωνα µε έγ-

γραφο του 1563 ίσως κοντά στον Μιχαήλ ∆αµασκηνό, σπούδασε
και τα κλασικά γράµµατα πιθανώς κοντά σε µοναχούς.
Σπούδασε την αρχαία ελληνική και κλασική γραµµατεία, κρί-

νοντας από την πλούσια βιβλιοθήκη που κληροδότησε µετά το θά-
νατό του στην Κρήτη, που αποτέλεσε µέρος της ενετικής
επικράτειας από το 1211. Οι ζωγράφοι και οι αγιογράφοι συνδυά-
ζουν το βυζαντινό ιδίωµα µε τις δυτικές επιρροές και φιλοτεχνού-
σαν κυρίως φορητές εικόνες και διαµορφώνοντας τη λεγόµενη
«Κρητική Σχολή». Στο Χάνδακα εργάζονταν κατά τον 16° αιώνα
περίπου διακόσιοι ζωγράφοι, οργανωµένοι σε συντεχνίες. Ο Θε-
οτοκόπουλος εξασκούσε επίσηµα το επάγγελµα του ζωγράφου
και από επίσηµο έγγραφο της εποχής θεωρείται ως δάσκαλος
(maestro domenigo).
Ανήσυχο πνεύµα ο Θεοτοκόπουλος, µετέβη στη Βενετία και

δούλεψε κοντά στον Τιτσιάνο. Όλοι, εκπλήσσονται, και  θαυµάζουν
στη Ρώµη το χάρισµα του Έλληνα ζωγράφου µε το εκπληκτικό
προσωπικό στυλ. Στη Βενετία έπρεπε να συναγωνισθεί µε καλλι-
τέχνες του διαµετρήµατος του Jacopo Robusti του Tintoreto που
απασχολούνταν µε τη διακόσµηση της Scuola de San ROCCO,
καθώς επίσης µε το Jacopo Ponte Bassano ή τον Paolo Caliari,
τον Veronese. Έγινε µέλος της ακαδηµίας του St. Lucas και τα
διανοητικά του ενδιαφέροντα αναπτύχθηκαν κοντά σε λαµπρές
προσωπικότητες, ανθρώπους όπως ήταν ο καρδινάλιος Farnesco.
Συνδέθηκε επίσης µε τον διακεκριµένο εκκλησιαστικό που συν-
δεόταν µε την Αρχιεπισκοπή του Toledo.
Όλες οι περιστάσεις του έδιναν ελπίδα ότι ανέµενε ένα καλύτερο

µέλλον, στην Ισπανία, όπου µπορούσε να βρει εργασία στην αρ-
χική διακόσµηση του παλατιού Escorial. Τα χρόνια του EL Greco
στην Ισπανία πρέπει να θεωρηθούν ως χρόνια σπουδή προετοι-
µασίας που θα του έδιναν την ευκαιρία να αναδυθεί και να ανα-
πτύξει την αληθινή καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Έργα του
Greco διάσηµα κατά την παραµονή του στην Ιταλία βρίσκονται στα
διασηµότερα Μουσεία του κόσµου.

Τον χειµώνα του 1576 -77 ο ∆οµή-
νικος Θεοτοκόπουλος αναχώρησε για
την Ισπανία κι αφού έµεινε για λίγο
στη Μαδρίτη εγκαταστάθηκε τελικά
στο Τολέδο, σπουδαίο οικονοµικό και
πολιτιστικό κέντρο, ικανό να τον κάνει
να ρίξει τις ρίζες του εκεί και να ανα-
πτύξει τις καλλιτεχνικές του εµπνεύσεις. Στην αρχή ανέλαβε να
φιλοτεχνήσει τρία ρετάµπλ για τη µοναστηριακή εκκλησία του
Αγίου ∆οµήνικου του Παλαιού (Santo Domingo el Antiguo) και
µια ελαιογραφία µε θέµα το διαµερισµό των ιµατίων του Χριστού,
γνωστή ως El Espolio, για τον καθεδρικό ναό της πόλης. Ο Θεο-
τοκόπουλος εργάζεται ασταµάτητα στο Τολέδο και εικονογραφεί
συνθέσεις αριστουργηµατικές συνδυάζοντας µε θαυµαστή ικανό-
τητα στοιχεία από τον Τιτσιάνο και τον Μιχαήλ Άγγελο, παραδίδον-
τας τελικά µια πρωτότυπη σύνθεση. Εκτός από έργα ζωγραφικής
ανέλαβε και το αρχιτεκτονικό σχέδιο των ρετάµπλ και άλλα δια-
κοσµητικά στοιχεία του.
Η καλλιτεχνική «αφασία» στο Τολέδο έµελλε να µεταβληθεί,

όχι χωρίς αγώνα, σε εύκρατη ζώνη ελευθερίας και δηµιουργίας.
Ο Γκρέκο κατόρθωσε να διαπλάσει ο ίδιος τον ορίζοντα υποδοχής
του έργου του.
Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος έχει για µας τους Έλληνες ιδιαί-

τερη σηµασία, διότι πραγµατοποιεί την ιδανική µας Αναγέννηση
που µαταίωσε η Τουρκική κατάκτηση. Όλα αυτά χάρη στις θαυ-
µαστές συγκυρίες της ζωής του, την καταγωγή, την παιδεία του,
τη βυζαντινή πολιτεία, την πνευµατική και καλλιτεχνική του δια-
δροµή µέσα από τη Βενετία και τη Ρώµη και την τελική του εγ-
κατάσταση του Τολέδο. Έτσι ερµηνεύεται το ανεξήγητο αυτό
µετέωρο της ιστορίας της τέχνης γι’ αυτόν τον αετό της Κρήτης
που βρήκε την αετοφωλιά του στο Τολέδο κι εξελίχθηκε υφολο-
γικά και αποφασιστικά η τέχνη του.
Μπορούµε να επανεκτιµήσουµε το έργο του Θεοτοκόπουλου

διαβάζοντας τα πυκνά αυτόγραφα σχόλια του ιδίου, που κάλυπταν
τα περιθώρια δύο συγγραµµάτων της πλούσιας βιβλιοθήκης του.
Ο Θεοτοκόπουλος διακρίθηκε τόσο σε θρησκευτικές συνθέσεις

όσο και σε προσωπογραφίες. Στον τοµέα των προσωπογραφιών
η συνεισφορά του είναι σηµαντική κι αποτέλεσε πρότυπο για τον
Ντιέγκο Βελάσκεθ.
∆ιασώζονται και τρεις τοπιογραφίες και οι δύο από τις οποίες

απεικονίζουν το Τολέδο.
Ο Γκρέκο απόκτησε στην Ισπανία ένα γιο, τον Γιώργη Εµµα-

νουήλ, που ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήµατα του πατέρα του.
Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος µέσα απ' την πολυκύµαντη δια-

δροµή του, µοιρασµένη στην τέχνη και στη ζωή, υπήρξε πνευµα-
τική µορφή, µε ανυποχώρητη στάση ενάντια στο κατεστηµένο, µε
σθεναρή υποστήριξη του αγώνα των Κρητικών κατά των Βενε-
τσιάνων, µε συνεχείς µετακινήσεις, µε σύγκρουση µε την Ιερά
Εξέταση, αλλά και µε ελεύθερη προσωπικότητα κι ασυµβίβαστη,
τόσο στην Κρήτη όσο και στη Βενετία, στο Μπασάνο, στη Ρώµη, ή
στο Τολέδο. Θα πει γι' αυτόν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στην
«Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύµατος»: «Ο Γκρέκο στο Λαο-
κόοντα» είναι ένας µέγας οραµατιστής, όπως είναι και στα περισ-
σότερα έργα της θρησκευτικής τέχνης... Αγάπησε φαίνεται πολύ
τη ζωή, αλλά είδε όσο ζούσε το αιώνιο».
Στις 7 Απριλίου 1614 πέθανε ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος.

Κοντά του ο γιος του Γιώργης-Εµµανουήλ, η γυναίκα του γιου του
Αλφονσίνα, οι δύο εγγονές του.
Στο «Λίµπρο ντ' Εντιέρος» (Βίβλος ενταφιασµένων) στο Τολέδο

γράφτηκε: «Στις 7 Απριλίου 1714 πέθανε ο ∆οµήνικος Θεοτοκό-
πουλος χωρίς διαθήκη. Θάφτηκε στον Άγιο Ντοµίγκο ελ Αντίκουο.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».
Στα στερνά του άφησε ευχή να του βάλουν στον τάφο του τον πί-

νακά του, «Η γέννηση του Χριστού». Το απέφυγε ο γιος του για να
µη χαθεί ένα αριστούργηµα. Ο Γκρέκο θεωρούσε τη σύνθεσή του
αυτή από τις εκφραστικότερες της ελληνοβυζαντινής και κρητικής
τεχνοτροπίας. Όπως γράφει ο ∆ηµ. Σιατόπουλος παίζει συναρπα-
στικά µε το φως στα πρόσωπα. Με εστία φωτιάς φωτός του Ιησού.
Ο φλογερός Ισπανός ποιητής Λουδοβίκος Γκόνγκορα του αφιέ-

ρωσε ένα συγκινητικό επιτύµβιο ποίηµα.
Το 1619 τα οστά του µεταφέρθηκαν και θάφτηκαν στο Σάντο.
Τορκοκάτο. Η εκκλησία αυτή αργότερα κατεδαφίστηκε, µε απο-

τέλεσµα να χαθεί το φέρετρό του. Στην απογραφή που συνέταξε ο
γιος του µετά το θάνατο του Γκρέκο αναφέρονται 143 ολοκληρω-
µένοι πίνακες, 45 γύψινα ή πήλινα προπλάσµατα, 150 σχέδια, 30
σχέδια για ρετάµπλ, καθώς επίσης 200 χαρακτικά έργα.
Το έτος 2014 κηρύχθηκε από την Ελλάδα και την Ισπανία έτος

∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου για την επέτειο των τετρακοσίων χρό-
νων από τον θάνατό του.
Του γίγαντα αυτού της Τέχνης που παραµένει δια βίου «ΕΙ

Greco», ο Έλληνας, ο Κρητικός, ο Ορθόδοξος, ο βυζαντινός που
υπέγραφε πάντοτε τα έργα του ελληνικά µε βυζαντινούς χαρακτή-
ρες «∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης εποίει».
Ας θεωρηθεί το παρόν δηµοσίευµα ως ελάχιστο δείγµα τιµής

και ευγνωµοσύνης προς τον άνθρωπο της Τέχνης και του πνεύ-
µατος που αναµετρήθηκε µε την Ιερά Εξέταση. Μια αναµέτρηση
του φωτός που εκπροσωπούσε ο µεγάλος ζωγράφος µε το σκότος
της Ιεράς Εξέτασης. Και τελικά νίκησε το φως και οι φωτεινές
αξίες που αποτύπωσε µε τον χρωστήρα του.

∆ΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ (1541-1614) 
EL GRECO

(Υπό ∆ρ. Φιλ. Μαρία Ελευθερίας Γ. Γιατράκου)

Εσύ θα τον ξυπνήσεις
Χθες βράδυ αργά στο όνειρο είδα τον Βασιλιά. 
Εκεί στην Κόκκινη Μηλιά στο χώµα ακουµπισµένο. 
Καντήλι πλάι δέν εκαιγε κι έλειπε το Λιβάνι, 
λίγα απ’ του αγρού τα λούλουδα 
κανείς δεν του ’χε φέρει, 
µόνο σιµά ένας άγγελος τόν απαλοκοιτούσε. 
∆ειλά τόνε πλησίασα και φοβισµένα του ’πα:
- Γιατί κοιµάται ο Βασιλιάς κι είναι µαρµαρωµένος; 
Απ 'το βαθύ τον ύπνο του ποιος θα τόνε ξυπνήσει;
Με κοίταξε ο άγγελος, κι ύστερα αποκρίθη:
- Στην εκκλησιά όταν βρεθείς, κεράκι να του ανάψεις. 
Κι όταν τα Αγια περνούν να τόνε µνηµονεύεις.
Στα παραµύθια των παιδιών να τόνε ζωντανεύεις.
Στο λίκνο του νιογέννητου να τόνε τραγουδάς.
Και θα ξνπνήσει ο Βασιλιάς.
Από την Πύλη την Χρυσή θα µπει ξανά στην Πόλη,
κι η Πόλη θα ’ναι Ελληνική.
Μόνο µην τ' αστοχήσεις
δεν θα ξυπνήσει ο Βασιλιάς άµα τον λησµονήσεις. 
Εσύ θά τόν ξυπνήσεις!

Αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Η ∆ράση µας»

«Πληθαίνουν οι άστεγοι!» το ’χε διαβάσει πολλές φορές σ’  όλων
των τύπων τις ειδήσεις. Άλλωστε το 'βλεπε. Έτρεχε να προλάβει
το metro και σχεδόν κάθε πρωί έβλεπε στην άκρη του πεζοδρο-
µίου έναν τέτοιο. Άνδρας, γυναίκα; ∆ε φαινόταν. «∆εν είναι µόνο
το νυχτερινό κρύο» σκεφτόταν «ίσως δε θέλει ούτε την υποψία
του προσώπου του να δουν οι περαστικοί!». Έπειτα ήταν κι εκεί-
νος ο ρακένδυτος µεσόκοπος που τυλιγµένος σ' ένα τριµµένο κα-
ταλεκιασµένο πάπλωµα, ακουµπούσε το ταλαίπωρο κορµί του,
στην είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας. Ντρεπόταν που καλο-
κοιµισµένος, χορτάτος, τον καληµέριζε µέσα απ' τα δόντια του, µη
και φανεί η καλοπέρασή του στα πρησµένα µάτια του άστεγου... 
Η µέρα του κόντευε να τελειώσει. Προτελευταία για σήµερα: Ζω-
γράφου - Ακρόπολη. Προσπαθούσε να βάλει σε τάξη τα σηµε-
ρινά: Αποτελέσµατα - Εργαστήρια - απελπιστικές κουβέντες για
ένα µισοσκότεινο µέλλον - τέλος του µήνα, που σηµαίνει λίγα
µικρά χαρτονοµίσµατα ακόµα, - αγανάκτηση για τους βολεµέ-
νους του κόσµου - ένταση! Απίστευτη πίεση! Πλοήγηση στο που-
θενά!
- Άστεγος;

- Μάλλον. Πάντως σίγουρα ολοµόναχος!
- Ο παπα Νίκωνας του ’κανε ωστόσο την καλύ¬τερη αποχαιρετι-
στήρια κίνηση.
- ∆ε σου ’κανε εντύπωση το γλυκό χαµόγελο στο κοκκαλιασµένο
του πρόσωπο;
Στεγάστηκε, λέω, φίλε µου!... Στη στέγη του Θεού! Θεός σχωρέ-
στον!
Ξαφνιάστηκε! Στεγασµένος, άστεγος! Χτύπησε το κινητό του. ∆εν
απάντησε. «Αργότερα», σκέφτηκε. Ακούµπησε τη µατιά του στο
δρόµο που χανόταν πίσω. Ένα πρόβληµα µεγάλο τώρα µόλις ζη-
τούσε λύση. Πολύ δικό του πρόβληµα! Του απαιτούσε να αρχίζει
να το επεξεργάζεται. Είχε στέγη; Θα ’βρισκε στέγη για τη ζωή του,
για τα όνειρά του;
Είχε τάχα µπει κάτω απ' τη στέγη του Θεού;
Ή µήπως λογιαζόταν πιο άστεγος από τους άστεγους αυτός;

Ε. Βερονίκη
Αναδηµοσίευση από το περιοδικό 

«Η ∆ράση µας»

Άστεγος!
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Τ
ο Ψ.Ν.Π.Ο. έκλεισε ή µάλλον η λειτουργία του υποκαταστάθηκε από
κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ακόµη βέβαια πρέπει να γί-
νουν αρκετά για να είµαστε σε θέση να µιλάµε για πλήρη υποκατά-

σταση). Τα Γενικά Νοσοκοµεία κατέθεσαν τις προτάσεις τους («Τεχνικά ∆ελτία
Έργου») για τη δηµιουργία µονάδων ψυχικής υγείας. Ήδη λειτουργεί ένας
µεγάλος αριθµός στεγαστικών δοµών.
∆ηµιουργούνται-όχι µε ιδιαίτερα ταχείς, είναι η αλήθεια, ρυθµούς- οι

προϋποθέσεις ώστε ο ψυχιατρικός ασθενής να παραµένει στην κοινότητα
και να λαµβάνει υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήµατος υγείας (τα Γενικά
Νοσοκοµεία).
Η προσπάθεια που κατεβλήθη προκειµένου να γίνει κατανοητή η ανάγκη

για ανάληψη της ψυχιατρικής περίθαλψης εκ µέρους των νοσοκοµείων, δεί-
χνει ότι θα χρειαστεί ακόµη περισσότερη δουλειά προκειµένου οι µονάδες
που θα δηµιουργηθούν να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας, διασφαλίζοντας
το δικαίωµα του ατόµου µε προβλήµατα ψυχικής υγείας στην κατάλληλη, αν-
θρώπινη φροντίδα. Πράγµατι, «...για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά
πολλή».
Σχεδόν απαρατήρητο πέρασε-απο την ευρύτερη κοινή γνώµη- ένα σηµαν-

τικό για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση γεγονός: Στα τέλη του περασµένου Ια-
νουαρίου έκλεισε επίσηµα το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου.
Όπως είναι γνωστό, ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος

«Ψυχαργώς» είναι η κατάργηση («κλείσιµο») των ψυχιατρικών νοσοκοµείων
Πέτρας Ολύµπου, Κέρκυρας, Τρίπολης και Χανίων και του Παιδοψυχιατρικού
Αττικής καθώς και η συρρίκνωση των ψυχιατρικών νοσοκοµείων της Αθή-
νας (∆αφνί και ∆ροµοκαΐτειο) και Θεσσαλονίκης. Το ΚΘ Λέρου έχει ξεκινήσει
τη δική του πορεία µετασχηµατισµού ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '80.
Η κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκοµείων αποτέλεσε στόχο του κινή-

µατος του αποϊδρυµατισµού ήδη από τη δεκαετία του '60. Σήµερα δεν θεω-
ρείται απλά στόχος ενός κινήµατος αλλά µια κοινωνική ανάγκη (χωρίς
βέβαια αυτό να σηµαίνει πως αποτελεί και κοινωνικό αίτηµα). Η ανάγκη αυτή
υπαγορεύεται και (αλλά όχι µόνο) από την αλλαγή της προσέγγισης όσον
αφορά τη φροντίδα της ψυχικής υγείας και την ψυχιατρική περίθαλψη.
Τρεις ανεξάρτητοι παράγοντες θεωρείται ότι συνέβαλαν σ' αυτή την αλ-

λαγή (WHO, 2001):
• Οι πρόοδοι στην ψυχοφαρµακολογία και η ανάπτυξη νέων µορφών ψυ-

χοκοινωνικών παρεµβάσεων
• Η κίνηση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
• Η ενσωµάτωση ψυχικών και κοινωνικών στοιχείων στον ορισµό της

υγείας.
Σύµφωνα πάντα µε τον ΠΟΥ, αυτά τα επιστηµονικά και κοινωνικοπολιτικά

συµβάντα συνέτειναν ώστε να µετατεθεί το κέντρο βάρους της φροντίδας από
τα µεγάλα ψυχιατρικά ιδρύµατα, τα οποία συν τω χρόνω έγιναν καταπιεστικά
και οπισθοδροµικά, σε µια πιο ανοικτή και ευέλικτη φροντίδα µέσα στην κοι-
νότητα.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι: το κλείσιµο του ψυχιατρικού νοσοκοµείου συνε-

πάγεται εγκατάλειψη των ασθενών παλιών και νέων στη µοίρα τους (όπως
έχει συµβεί αλλού) ή υποκατάσταση της ανάγκης για την ύπαρξη ψυχιατρείου
από ένα δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα που παρέχει ποιοτικές και ανά-
λογες των αναγκών υπηρεσίες; Επιπλέον: κατά πόσο το κλείσιµο του ψυχια-
τρείου σηµαίνει και µια αλλαγή στην κουλτούρα των κοινοτικών υπηρεσιών
ώστε να µην αναπαράγονται οι ασυλικές λογικές και πρακτικές στην κοινό-
τητα;
Αυτό που εµείς θέλουµε να επισηµάνουµε είναι ότι «υπηρεσία» δε σηµαί-

νει «δοµή», ούτε «µονάδα». Υπηρεσία και παροχή υπηρεσιών σηµαίνει εξυ-
πηρέτηση αναγκών υφιστάµενων και αναδυόµενων στη βάση αρχών τις
οποίες, µέσω της παροχής υπηρεσιών, εφαρµόζω και εξειδικεύω. Είναι οι
αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής (και έχουµε πολύ δρόµο ακόµη µέχρι να
την εφαρµόσουµε), της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (και θέλουµε πολύ
ακόµη για να τις εµπεδώσουµε) και του αποϊδρυµατισµού (που πρέπει ακόµη
να αποσαφηνίσουµε για να µην τον συγχέουµε µε την αποασυλοποίηση). Η
εφαρµογή αυτών των αρχών είναι που καθιστά µια δοµή κοινοτική και όχι
απλά και µόνο η χωροθέτησή της εκτός των τειχών του ψυχιατρικού νοσο-
κοµείου.
Η κατάργηση του ΨΝΠΟ είναι η αρχή και θα ακολουθήσουν και τα άλλα

ψυχιατρεία. Είναι επίσης η έναρξη µιας δύσκολης και απαιτητικής διαδικα-
σίας που δεν έχει τέλος, όπως δεν έχουν τέλος οι ανάγκες των ανθρώπων.
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Έκλεισε το πρώτο ψυχιατρείο!!!
«...για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή.»

Οι εκστρατείες ενηµέρωσης σε τοπικό επίπεδο έχουν αποδειχτεί αποτελε-
σµατικές στη µείωση του στίγµατος και των διακρίσεων. Οι έρευνες της «κοινής
γνώµης» µπορεί από τη µια πλευρά να αποκαλύπτουν τις αρνητικές απόψεις
του κοινού, από την άλλη όµως παρουσιάζουν και ένα ικανοποιητικό βαθµό
καλής θέλησης προς τον ψυχικά ασθενή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όταν οι γεί-
τονες ενός καινούριου ξενώνα για άτοµα µε ψυχικές ασθένειες στο νότιο Λον-
δίνο, ρωτήθηκαν σχετικά, τα δύο τρίτα δήλωσαν προθυµία να βοηθήσουν τη
νέα αυτή δοµή και έδειξαν ενδιαφέρον να µάθουν περισσότερα για την ψυχική
ασθένεια. Οι οργανωτές βρήκαν ότι αυτές οι «καλές προθέσεις» µπορούν να
αξιοποιηθούν από µια εκστρατεία ενηµέρωσης, µε σκοπό να ενθαρρυνθούν οι
γείτονες για να αναπτύξουν κοινωνικές επαφές µε τους ψυχικά ασθενείς - ενοί-
κους του ξενώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, µοιράστηκε ενηµε-
ρωτικό υλικό (βιντεοταινίες και έντυπα) και οργανώθηκαν κοινωνικές
εκδηλώσεις και συζητήσεις. Η εκστρατεία αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση
του φόβου και της αρνητικής κοινωνικής αντίδρασης και αύξησε τις επαφές
µεταξύ των ενοίκων του ξενώνα και των νέων τους γειτόνων. Το 13% των γει-
τόνων έκανε φιλίες µε τους ασθενείς και τους κάλεσε στο σπίτι, ενώ αυτό δεν
συνέβη µε τους γείτονες άλλων περιοχών, όπου δεν έγινε αντίστοιχη ενηµε-
ρωτική εκστρατεία. Οι εκστρατείες που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των
επαφών µε τους ασθενείς, όπως είναι αναµενόµενο, βελτιώνουν τις απόψεις,
αφού η προσωπική επαφή µε τον ψυχικά ασθενή έχει βρεθεί ότι σχετίζεται µε
τη µεγαλύτερη ανοχή απέναντί του.
Παρόµοια προγράµµατα έχουν δείξει ότι οι εκστρατείες σε τοπικό επίπεδο

είναι εφικτές και αποτελεσµατικές. Μπορούν άραγε µεγαλύτερες κοινωνικές
καµπάνιες να έχουν ανάλογη επίδραση; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα, πρέ-
πει να µελετηθούν οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας. Οι µέ-
θοδοι εκπαίδευσης της "κοινής γνώµης" και οι τεχνικές για την προώθηση
ζητηµάτων υγείας έχουν βελτιωθεί σηµαντικά από τη µεταπολεµική περίοδο

των ανεπιτυχών εκστρατειών κατά του στίγµατος. Αυτές οι εκστρατείες "κοινω-
νικού µάρκετινγκ", όπως έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται, έχουν χρησιµοποι-
ηθεί µε επιτυχία σε όλο τον κόσµο για τη µείωση των νεογνικών θανάτων, την
πρόληψη του AIDS, τον οικογενειακό προγραµµατισµό, τη βελτίωση της δια-
τροφής, τη µείωση του καπνίσµατος και για πολλούς άλλους λόγους. Οι καλά
οργανωµένες εκστρατείες µπορούν να έχουν σηµαντική επίδραση στη συµπε-
ριφορά. Η αποτελεσµατικότητα αυξάνει µε τον "καταµερισµό του ακροατηρίου"
- διαιρώντας ένα µαζικό ακροατήριο σε µικρότερα, σχετικά οµοιογενή, και δια-
χωρίζοντας τις στρατηγικές προώθησης και τα µηνύµατα που είναι αποδεκτά
και σχετικά µε τη συγκεκριµένη οµάδα στόχο. Όταν αναλαµβάνονται τέτοιες εκ-
στρατείες, είναι σηµαντικό να γίνεται εκτίµηση των αναγκών, µε τη συλλογή
πληροφοριών για τις πολιτισµικές πεποιθήσεις, τους µύθους και τις στρεβλές
αντιλήψεις, καθώς και για τα ΜΜΕ από τα οποία οι πολίτες θα ενηµερωθούν
για αυτό θέµα. Ο προσδιορισµός των αναγκών µπορεί να περιλαµβάνει πιλοτι-
κές οµάδες, τηλεφωνικές έρευνες και πληροφορίες από διαµορφωτές της "κοι-
νής γνώµης". Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένας προελεγκτικός µηχανισµός
που επιτρέπει στη στρατηγική προώθησης να βελτιώνεται διαρκώς. Αρχικά λοι-
πόν, επιλέγονται συγκεκριµένοι στόχοι, κοινό, µηνύµατα, και ΜΜΕ και αρχίζει
να σχεδιάζεται ένα πρόγραµµα δράσης. Αυτά τα µηνύµατα και το υλικό ελέγ-
χονται καταρχάς µε συγκεκριµένο κοινό και επανεξετάζονται. Το πρόγραµµα
µπαίνει σε εφαρµογή και µε συνεχή επιµέλεια ως προς τον αντίκτυπο που έχει,
αναπτύσσεται ένα νέο σχέδιο εκστρατείας το οποίο βελτιώνεται συνεχώς.
Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προαγωγή της υγείας έχουν σκοπό

να ευαισθητοποιήσουν και να πληροφορήσουν το κοινό. Οι εκστρατείες ευαι-
σθητοποίησης πρέπει να στηρίζονται σε µια υποδοµή που θα συνδέει το κοινό
µε τις πηγές πληροφόρησης και υποστήριξης - για παράδειγµα, µια γραµµή επι-
κοινωνίας µε ένα εύκολο στη µνηµόνευση νούµερο τηλεφώνου όπου θα απαν-
τούν ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα. 

ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ»
Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ)
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ιατρική Σχολή – Ψυχιατρική Κλινική

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Όµιλος Μελετών & Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΟΜΑΣ ΑΕ)

Σταχυολόγηση (απόσπασµα) από: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ που συνέταξε η Μ.Υ.Π. στο πλαίσιο του έργου της.

Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014-6-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο κάθε συνειδητός πολίτης του τόπου µας ανησυχεί για τους ορα-
τούς, πραγµατικούς κινδύνους συρρίκνωσης και αποπροσανατολι-
σµού του σύγχρονου Ελληνα. Και δικαίως αναρωτιέµαι αν µε τη
σηµερινή έκφρασή του ο Ελληνισµός µας έχει το περιεχόµενό του
και αν, ακόµη, µπορεί να επιδρά και να ενισχύει όχι µόνο το σύγ-
χρονο συνάνθρωπό µας στη ζωή και την πορεία του στον κόσµο,
αλλά και όσους, ακόµα και σήµερα, αναζητούν τις ελληνικές πηγές
αξιακής καθαρότητας, για να αγωνιστούν, να δηµιουργήσουν, να ζή-
σουν στο χρόνο της ζωής που τους χαρίζεται, µαζί µε τους άλλους.
Στη διάρκεια αιώνων πορείας της φυλής, ακόµα και λίγες δεκαε-

τίες πριν, ο ελληνικός τρόπος σκέψης και στάσης ζωής, δηλαδή της
απλότητας, της λιτότητας, της κοινοτικής και κοινωνικής ευαισθη-
σίας, της ευχαριστίας για ό,τι η φύση προσφέρει, της αφοσίωσης
στην οικογένεια -την πυρηνική και την ευρύτερη- του σεβασµού
και του αγώνα, κυρίως όµως του φόβου Θεού επιδρούσε ευρύτερα
και γινόταν γόνιµη άποψη, δηµιουργική ιδέα, πηγή οράµατος στην
καθηµερινότητα των ανθρώπων, του τόπου του και όχι µόνο.

Α’ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Αξίζει να θυµηθούµε τις έννοιες που απέκτησε η λέξη «Ελληνι-

σµός» δηµιούργηµα των «γραµµατικών»-των φιλολόγων του 3ου
αιώνα π.Χ. (περίοδος µετά τον Μ.Αλέξανδρο-«ελληνιστικοί χρόνοι»)
κατά τις διαφορετικές περιόδους και συνθήκες της Ελλάδος. Προ-
ήλθε από το «ελληνίζειν» δηλαδή την µίµηση του ελληνικού ύφους
και λόγου και ιδίως του αττικού, ως αρετής και πήρε:
• Την έννοια της χρήσης καθαρού ελληνικού λόγου και της ταύτισης
µε το γλωσσικό ύφος αλλά και µε τα ήθη και έθιµα.
• Την έννοια του συνόλου των υψηλών ηθικών αξιών, οι οποίες
αποτελούν το περιεχόµενο της ελληνικής φιλοσοφίας και της κα-
θόλου ελληνικής σοφίας και γραµµατείας και αναπτύχθηκαν από
τους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς, ποιητές, πεζογράφους. Συνί-
σταται δε στη θρησκευτικότητας, την αισθητική, την ελευθερία και
την εύρεση της αλήθειας µε την «αδέσµευτον έρευναν».
• Κατά την περίοδο της εµφάνισης του Χριστιανισµού, όπως ήταν
φυσικό, τονίστηκε ιδιαιτέρως η αντίθεση της εκκλησίας προς την
ειδωλολατρική θρησκεία, την «των Ελλήνων δυσσέβειαν» και τον
«ελληνισµό» στάση που διατηρήθηκε και στην αρχή της βυζαντινής
περιόδου. Όµως, από τον 4ο αιώνα µ.Χ. παρουσιάστηκαν γνώµες
πατέρων της Εκκλησίας για την χρησιµότητά του, δεδοµένου ότι όλα
τα έθνη της περιοχής µιλούσαν την ελληνική γλώσσα και η διάδοχη
της χριστιανικής διδασκαλίας θα ήταν ευρύτερη και για τους χρι-
στιανούς πιο γόνιµη. 
Οι τρεις Ιεράρχες, γνώστες και µελετητές σπουδαίοι της ελληνικής

γραµµατείας, -είχαν σπουδάσει στην Αθήνα-συνιστούν τη γνώση
των ελληνικών εκείνων στοιχείων τα οποία συµβάλλον εις την «αρε-
τήν» και παραδέχονται την έρευνα και την θεωρία του ελληνισµού,
εφόσον αυτή δεν οδηγεί εις την «πλάνην και την απώλειαν».
Χαρακτηριστικά ο Μ.Βασίλειος στο έργο του «Προς τους νέους,

όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», παρουσιάζει ως παρά-
δειγµα τη µέλισσα, η οποία παίρνει το νέκταρ επιλεκτικά, θέλοντας
να τονίσει ότι η αρχαία ελληνική γραµµατεία έχει σπουδαίες πνευ-
µατικές βάσεις και δεν είναι εξ ολοκλήρου απορριπτέα. Και δεν
είναι τυχαίο ότι από τον 4ο αιώνα και εξής άρχισε η αντιγραφή των
αρχαίων κειµένων-και µάλιστα και αυτού του Αριστοφάνη-στα ορ-
θόδοξα µοναστήρια, µε αποτέλεσµα να διασωθεί όλος ο αρχαίος
ελληνικός πολιτιστικός κολοσσός.
• Την έννοια του ελληνικού γένους καθόλου, κατά τους χρόνους της
Τουρκοκρατίας, και του έθνους των Ελλήνων, µετά την Ελληνική
Παλιγγενεσία, ως και των απανταχού ζώντων Ελλήνων, στα νεό-
τερα χρόνια.

Αναλογιζόµενος τη ζύµωση αυτή του πνεύµατος και της πα-
νάρχαιης πορείας της γλώσσας µας, ο ποιητής Νικηφόρος Βρετ-
τάκος γράφει:

Ευγνωµονώ τις µακρές σειρές
των προγόνων, που δούλεψαν τη φωνή
την τεµάχισαν σε κρίκους, την κάµαν 
νοήµατα, τη σφυρηλάτησαν όπως
το χρυσάφι οι µεταλλουργοί κι έγινε

Οµηροι, αισχύλοι, Ευαγγέλια
κι άλλα κοσµήµατα

ενώ ο Οδ.Ελύτης αναφωνεί:
ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ µου έδωσαν ελληνική

Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές του Οµήρου
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου µε τα πρώτα-πρώτα ∆όξα Σοι!
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου µε τα πρώτα λόγια του Υµνου!

αναλογιζόµενος τη συνέχεια του Ελληνισµού 
(Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη Εποχή!).

Β’ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Σύγχρονος Ελληνας, χωρίς να απορρίπτει, φαίνεται να κρατά

µια επιφύλαξη και θα λέγαµε σαφείς αποστάσεις από το περιεχό-
µενο και τις έννοιες του «Ελληνισµού» όπως ιστορικά καταγράφε-
ται. Π.χ.
- Αγνοεί το πνεύµα, τις αξίες, τους αγώνες, που εξιστορούνται στα
οµηρικά έπη και τα νοήµατα των µεγάλων φιλοσόφων, πολιτικών
και ποιητών της αρχαιότητας.
- Παραµένει περίπου αδιάφορος για την πνευµατική και πολιτιστική
έκφραση, δύναµη και αξία της βυζαντινής περιόδου για τον Ελλη-
νισµό, που ζύµωσε τον τότε γνωστό κόσµο και έφερε την πολιτι-
στική Αναγέννηση στην Ευρώπη και όχι µόνο.
- Μεγάλωσε την απόσταση, ρίχνοντας την αχλύ της αµφισβήτησης,
συνειδητά ή ασυνείδητα, σε αγώνες του Εθνους, κατά την διάρκεια
των τεσσάρων αιώνων της Τουρκοκρατίας, τότε που φτωχοί και υπό-
δουλοι οι Ελληνες πρόγονοί µας, φώτιζαν µε ολοκαυτώµατα ζωής
την µακραίωνη νύχτα τους, για να κρατήσουν την Πίστη τους στο Θεό,
τη Γλώσσα τους, την Παράδοσή τους, δηλαδή, την ταυτότητά τους και,
ως θεµατοφύλακες, την αξία άνθρωπος για µας και τον κόσµο.

Στις µέρες µας, δυστυχώς οι ενδείξεις είναι ανησυχητικές και δε
φανερώνουν τη δύναµη του σεβασµού στην Πατρίδα µε ό,τι η λέξη
κλείνει. Εχει, δυστυχώς, διαβρωθεί η συνείδηση του υπεύθυνου
πολίτη και όλα όσα λυπηρά παρακολουθούµε τον τελευταίο καιρό,
αυτό µαρτυρούν.
Ο σηµερινός Ελληνας δεν έµαθε να αναλαµβάνει τις ευθύνες που

του αναλογούν έναντι του Εθνους του και, µε γνώση και επίγνωση,
να διαφυλάσσει τα διδάγµατα της ιστορικής και οικουµενικής του
πορείας, να τα βιώνει και να πορεύεται έτσι στον κόσµο.
Βεβαίως, διακαής πόθος όλων θα ήταν να τον βλέπουµε:

• Να συγκινείται και να νιώθει υπερήφανος για τον τόπο του.
• Με νοσταλγικό βλέµµα να στέκεται και να ριγεί µπροστά στην τε-
λειότητα των αρχαίων µνηµείων.
• Να θαυµάζει, παρακολουθώντας έργα δραµατουργίας στα αρχαία
θέατρα ή έργα νεοτέρων υπηρετών των γραµµάτων, το ύψος της
πρωτοπόρου σκέψης, τη δύναµη του λόγου, τα µηνύµατα ζωής του
ολοκληρωµένου Ελληνα ανθρώπου.
• Να σέβεται τους αγώνες των νεοτέρων χρόνων (Βαλκανικούς πο-
λέµους, Μακεδονικούς, Μικρασιατικό, το Επος του 1940) να θαυµάζει
το σθένος και την αγωνιστικότητα των προγόνων του για το όραµα
της δηµοκρατικής τους ψυχής, τη διατήρηση της ελευθερίας τους και
την θυσία για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, την υπέρτατη τιµή τους.

Σε όλα αυτά όµως, ο Νεοέλληνας µένει απλός παρατηρητής και µε-
ρικές φορές τιµητής.

Γ’ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ Η «ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
Πρέπει να οµολογήσουµε ότι τις τελευταίες δεκαετίες ενστερνι-

στήκαµε ιδεολογίες, που αποδοµούν ύπουλα τα εθνικά χαρακτηρι-
στικά.
Η αυτοκαταστροφική µας συµπεριφορά υιοθέτησε την ωφελιµι-

στική σκέψη και παραθεώρησε την αξιακή. Πολύ εύκολα µπήκαµε
από πνεύµα της «αντιπαροχής». Η κυρίαρχη δύναµη του κόσµου,
τα συµφέροντα, ακριβώς εκεί στοχεύουν, µετατρέπουν τις κοινω-
νίες σε απρόσωπες µάζες, δηλαδή, άτοµα χωρίς ταυτότητα, χωρίς
σταθερές αναγνώρισης και κυρίως χωρίς µνήµη, την τροχοπέδη
της εξέλιξης όπως αυτοί ισχυρίζονται, την δύναµη της ψυχής όπως
αποδεικνύεται.
Ως δράµα της εθνικής Παιδείας και της Πολιτικής προτάθηκε η

κατάρτιση ατόµων, που θα διεκδικούν επαγγελµατική και άλλα δι-
καιώµατα και όχι την ωφέλεια, που προκύπτει από τη γνώση και τη
διεύρυνση της πνευµατικής αντίληψης της ζωής και ευθύνης, για
το κοινό καλό. Ετσι η ζωή µας έγινε ένα σύγχρονο ελληνικό δράµα
πολλών «πράξεων».
Η παραχάραξη αυτή της ταυτότητας, για προσωπικούς ή άλλους

λόγους έφερε τη συρρίκνωση της εθνικής συνείδησης, το αδιάψευ-
στο στοιχείο παρακµής για ένα λαό. Αποτέλεσµα αυτού είναι η κοι-
νωνική διάβρωση, το έλλειµµα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και
αριστείας, ό,τι σήµερα δυστυχώς κυριαρχεί και οδηγεί σε απελπισία
τους νέους µας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, µε τη στάση ζωής και την αδιαφορία µας

αφήσαµε απροστάτευτη την «µεγάλη εθνική περιουσία» µας, άγνω-
στη εν πολλοίς σε µας, αγνοηµένη από τους νέους σαν παλιά «προ-
ίκα» που µπορεί να µένει στο σεντούκι του χρόνου, χωρίς να τιµάται
ως πηγή εθνικής καταξίωσης του πλούτου.
∆υστυχώς, όλοι βοηθήσαµε µε τον τρόπο µας, να φτωχαίνει διαρ-

κώς η χώρα µας, δηλαδή να µην απολαµβάνει του σεβασµού που
της πρέπει. Ολοι, ταγοί και λαός, επηρεασµένοι από ιδεολογήµατα
και απόψεις συντελέσαµε σε αυτό, µη χάνοντας µάλιστα την ευκαιρία
να την κατασυκοφαντούµε, µε µια διάθεση αυτοµαστιγώσεως και να
ενεργούµε, τόσο κοινωνικά όσο και εθνικά απαράδεκτα, ώστε και
ψήγµατα σεβασµού που της οφείλονται να µην της αποδίδονται.

∆’ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Είναι ανάγκη να υπάρξει η καταγραφή των πεπραγµένων της

εποχής µας, για να συνειδητοποιήσουµε πού βρισκόµαστε και κυ-
ρίως για να συλλογιστούµε εµείς, σήµερα, την καταγραφή των πε-
πρωµένων του ελληνισµού. Το πώς πρέπει να δουλέψουµε όλοι
για να υπάρξουν αυτά, ώστε να διασωθεί το αξιακό πνεύµα για τον
νέο Ελληνα, τον φορέα της ελπίδας.
Η σηµερινή κρίση είναι µια µοναδική ευκαιρία, να κοιταχθούµε

και να αναγνωρίσουµε τον Ελληνα και την ελληνικότητα στο πρό-
σωπό µας. Για να βρούµε την ήρεµη δύναµη του νου  µας, την δη-
µιουργική σκέψη µας, την αγάπη για τη ζωή µε αισιοδοξία, την
Πίστη στο Θεό της Αγάπης, το σεβασµό για το µεγάλο ∆ώρο της
Γλώσσας µας και να εκφράσουµε, µε αυτήν, τη συγγνώµη µας για
την αγάπη µας, για ό,τι κρατά πάνω της η Ελλάδα για µας, για όσα
πονά, για όσα ελπίζει από µας.
Οι πατρίδες µε τους ανθρώπους τους, βρίσκονται σε ζωντανή

κυτταρική σχέση και µπορούν, συγχωρητικά  να προβάλλονται στη
ζωή και στη µνήµη τους, για να ξαναπάρουν την θέση που τους ανή-
κει.
Με συνθήκες σκληρές πολλές φορές, αντιλαµβανόµαστε την

ανάγκη µας να αναζητήσουµε στα σταθερά της ίχνη, την επιστροφή
µας, την «επανένταξή» µας σ’αυτήν. Κι αυτός ο δρόµος για τον Ελ-
ληνα είναι µόνο ο αξιακός, όπως εξιστορείται στα ανυπέρβλητα έργα
του πνεύµατος και στη ζωή αυτών που προηγήθηκαν.
Ως άσωτοι, ταϊσµένοι µε τα ξυλοκέρατα του κόσµου, αναζητούµε

στην δική µας ύπαρξη τη ρίζα µας, στην κυρά Παράδοσή µας το
σπίτι µας, τις αναµνήσεις µας, τη θαλπωρή και την ασφάλεια, του

«όλοι µαζί εµείς», όπου πάντα και οι άλλοι χωρούσαν.
Όπως γράφει ο Ζήσιµος Λορεντζάτος στο βιβλίο του «Οι Ρωµιές»:

«Η Παράδοση είναι η ζωή και µάλιστα η ανώτερη φάση της ζωής,
που δεν ξεχωρίζει πεθαµένους από ζωντανούς. Κάθε φορά που
έχουµε αληθινή ζωή, έχουµε προσθήκη, περπάτηµα, πλουτισµό
της. Εσύ συντηρείς την παράδοση κι αυτή εσένα. Οµηρος είσαι εσύ.
Χωρίς εσένα Οµηρος δεν υπάρχει. Αν εσύ, νιότη, δεν είναι ζωντανή,
τα έργα της παράδοσής σου µοιάζουν πεθαµένα. Ολα, τέλος, είναι:
η παράδοση ή τίποτα. Μέσα σε µία γλώσσα την ελληνική: ο Οµηρος
και ο Σολωµός: εσύ».

Ε’ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Πρώτη ύλη, λοιπόν, στον συνδετικό ιστό ενός Εθνους είναι η

εθνική µνήµη και δεν είναι µόνο ιστορία αγώνων των προγόνων
και πολιτιστικά δρώµενα.
Ο πραγµατικός εθνικός πλούτος είναι οι άνθρωποι, η στάση και

σκέψη ζωής, ο φιλοσοφικός προβληµατισµός για τα µεγάλα προ-
βλήµατα του ανθρώπου, το θάνατο, τη ψυχή, τη σκέψη, τον Θεό.
Ακόµα ο τόπος, ο χρόνος, οι εκδηλώσεις, οι πεποιθήσεις, οι ιδέες,
οι συνήθειες, οι δραστηριότητες , τα αισθήµατα. Μάρτυρες της πο-
ρείας ενός λαού είναι και τα χειρόγραφα, η αλληλογραφία, τα έγ-
γραφα, τα βιβλία, οι εικόνες, οι περικαλλείς ναοί και οι ταπεινοί
ναϊσκοι, ο άπειρος αριθµός των Μοναστηριών, οι αναµνήσεις, τα
σπίτια, τα κτίρια, τα δηµιουργήµατα. Όλα ιστορηµένα µε το δικό του
τρόπο, τη δική του Γλώσσα, το δικό του βλέµµα.
Το ανεκτίµητο αυτό αξιακό κεφάλαιο του παρελθόντος, µπορούµε

να το επενδύουµε στο παρόν, στη βιοτή µας, για να αποδώσει καρ-
πούς στο µέλλον και έτσι να αποκατασταθεί ο Ελληνας εδώ, στον
τόπο του.
Αυτόν τον πλούτο πρέπει οι νέοι µας να τον γνωρίσουν, να τον

αγαπήσουν και να τον κρατήσουν µε σεβασµό στα χέρια και στην
καρδιά τους.
Σ’αυτόν τον αγώνα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, έναντι

άλλων, την «αρίφνητη ανάµνηση» που έρχεται αξόδευτη από πάλι,
αρκεί να την αναζητήσουµε και να την σεβαστούµε.

ΣΤ’ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Θεωρούµε σκόπιµο, σ’αυτό το σηµείο, να εστιάσουµε την προσοχή

µας στις εθνικές επετείους, διότι µπορούµε, κατ’αυτόν τον τρόπο, να
γνωρίσουµε, σε µεγάλο βαθµό, τον πλούτο που προαναφέραµε.
Στην εφηµερίδα «Το Βήµα», Νέες Εποχές, 3-11-2002, διαβά-

ζουµε:
«Οσο πιο µικρή είναι µια χώρα, όσο πιο µικρός είναι ένας λαός,

τόσο εντονότερες πρέπει να είναι οι ιστορικές µνήµες του, τόσο
ισχυρότερες και συχνότερες οι αναδροµές του στα ιστορικά γεγο-
νότα που εσφράγισαν την ύπαρξη και την επιβίωσή σου ως έθνους.
Γιατί ένα µικρό έθνος χρειάζεται µεγάλες αντοχές! Και οι αντοχές
αντλούνται από τη συνειδητοποίηση των µεγάλων στιγµών της ιστο-
ρίας ενός λαού, ο οποίος υπερβαίνει τα ελαττώµατα, τις ελλείψεις
και τις αδυναµίες του, για να υψωθεί στη σφαίρα των πραγµατικών
αξιών, που κάνουν τον άνθρωπο να µεγαλουργεί.
….Πόσο τιµούµε τα τελευταία χρόνια, τις δύο εθνικές επετείους

µας και πόσο συµµετέχουµε σ’αυτές τις γιορτές εθνικής µνήµης;
Πέρα από τις επίσηµες εθνικές τελετές στην Αθήνα και την Θεσσα-
λονίκη, που κι αυτές δεν έχουν (σε όγκο, σε παλµό και σε αντιπρο-
σωπευτικότητα συµµετοχής) τη δέουσα παρακολούθηση, τι γίνεται
στο χώρο της εκπαίδευσης; Είναι οι αίθουσες γεµάτες από φοιτητές;
Γιορτάζουν τα σχολεία της χώρας, µε τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα,
τη λαµπρότητα που επιβάλλεται,  τις εθνικές µας επετείους αναδει-
κνύοντας τις γιορτές αυτές σε εξαιρετικής σηµασίας και αίγλης γε-
γονότα της σχολικής ζωής;
Πόσο οι νέοι µας, οι σηµερινοί µαθητές και φοιτητές και αυριανοί

πολίτες αυτής της χώρας, έχουν την ευκαιρία να νιώσουν βαθιά
µέσα τους τι αγώνες χρειάστηκαν, πόσοι Ελληνες χάθηκαν, ποια ιδα-
νικά υπηρέτησαν, ποιες αξίες τους οδήγησαν να αγωνιστούν για να
µας κληροδοτήσουν µιαν ελεύθερη πατρίδα; ∆εν έχουµε την πολυ-
τέλεια να µετατρέψουµε αυτές τις «επετείους ουσίας» σε «επετείους
απουσίας» ή και σε «γιορτές ρουτίνας» µε τυπικές προσεγγίσεις και
επιφανειακές αναδροµές ή και µε µεγαλόστοµες ρητορικές εξάρσεις
που παρακάµπτουν την ουσία και τη σηµασία των γεγονότων. Πρέ-
πει να αναβιώσουµε, µε τον πιο ουσιαστικό τρόπο και τη µεγαλύτερη
δυνατή συµµετοχή, τις στιγµές και τις αξίες που οδήγησαν τον λαό
µας να πετύχει το ακατόρθωτο: να υποτινάξει τον ζυγό µιας αυτο-
κρατορίας το ΄21 και να πει το µεγάλο ΟΧΙ στη φασιστική Ιταλία και
στον γερµανικό ναζισµό το ’40. Αυτά είναι τα διδάγµατα που µπορούν
να εµπνεύσουν όλους µας, ιδίως τους νέους, σε καιρούς υποβάθ-
µισης των ιδανικών και των αξιών, παραµέλησης των αρχών και
των κανόνων και σε καιρούς σύγχυσης των ιδεών».

Επίλογος

Ο Καθηγητής Γ. Μπαµπινιώτης γράφει:
Σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, ένας λαός όπως οι Ελληνες, ένας

πολιτισµός όπως ο ελληνικός είναι φυσικό να διαλέγεται µε το πα-
ρελθόν του είτε για να το κρίνει ξεπερασµένα και να προσπαθήσει
να απαλλαγεί από αυτό, είτε για να αισθανθεί περήφανος και να αντ-
λήσει από αυτό.
…∆εν υπάρχει παρόν χωρίς παρελθόν και τανάπαλιν.
Αλλωστε το ίδιο παρόν είναι δυνάµει παρελθόν σε σχέση µε το

µέλλον.
Η αυτονόητη έµφαση στο παρόν πρέπει να αντλεί επιλεκτικά και

να αξιοποιεί το παρελθόν για να δηµιουργήσει ένα νέο δυναµικό
παρόν.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι απαιτείται ένας γόνιµος συγκερα-

σµός, παρελθόντος και παρόντος για να έχει µέλλον ο ελληνισµός
και να µπορεί ν’ανθίστανται στους σύγχρονους χαλεπούς καιρούς.
Και επειδή έχει δύο σταθερούς και δοκιµασµένους ανά τους αιώνες,
πυλώνες, αγκωνάρια, την Πίστη στο Θεό και την αγάπη στην πατρίδα
είµαστε βέβαιοι, ότι θα αποκτήσει και πάλι από Ελληνες και ξένους
τον σεβασµό που του αξίζει και έτσι πλέον, ότι θα µπορεί να προ-
σφέρει τα νάµατα της αξιακής του καθαρότητος στο διηνεκές. 

ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΤΕΡΩΝ - «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;
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• Προσπαθήστε να είσθε άνθρωπινος και όχι µόνο µια µηχανή διδα-
σκαλίας.
• Μη δίνετε την πρώτη θέση στην ύλη που διδάσκετε, αλλά σε µας τους
µαθητές σας.
• Κάντε µε να νιώσω πως ενδιαφέρεστε για µένα θεωρώντας µε σαν
ένα ανθρώπινο πλάσµα και όχι σαν ένα απλό αριθµό του βαθµολογίου
σας.
• Μη µε κρίνετε µόνο από τους βαθµούς που πετυχαίνω µε τις απαν-
τήσεις µου, αλλά περισσότερο από την προσπάθεια που καταβάλλω.
• Μην περιµένετε να ξεπεράσω το ταλέντο µου και τις δυνατότητές µου,
δώστε µου κάποια ενθάρρυνση κάπου κάπου.
• Μη ζητάτε από µένα να θεωρώ τις σπουδές µου σαν την πιο µεγάλη
απόλαυση της ζωής µου. Ειλικρινά δεν είναι κάτι τέτοιο για µένα.
• Μην περιµένετε να ικανοποιούµαι µε όλα τα θέµατα που διδάσκετε.
Υπάρχουν και άλλα που µε ενδιαφέρουν, ίσως µάλιστα και περισσό-
τερο στην περίπτωσή µου.
• Βοηθήστε µε να µάθω να σκέπτοµαι και να κρίνω µόνος µου και όχι
να αποµνηµονεύω έτοιµες απαντήσεις. Βοηθήστε µε περισσότερο να
βρίσκω µόνος µου τις απαντήσεις έστω κι αν αυτό είναι περισσότερο
κουραστικό και για σας και για µένα.
• Ακούστε πρόθυµα τις έρωτήσεις που κάνω µε σοβαρότητα έστω κι
αν σας φαίνονται βλακώδεις. Μ' αυτή τη συµπεριφορά σας θα µάθετε
κι εµένα ν' ακούω τους άλλους προσεκτικά.
• Να έχετε απαιτήσεις από µένα, φτάνει να είσαστε δίκαιος. Γνωρίζω
πως είναι αναγκαίο αυτό έστω κι αν επαναστατώ εξωτερικά.
• Μη µε γελοιοποιείτε µπροστά στους συµµαθητές µου. Αυτό πληγώνει

και οπωσδήποτε θα στραφεί εναντίον σας. Μια λέξη σας που θα ει-
πωθεί ιδιαιτέρως µε σοβαρότητα και καλοσύνη θα φέρει µεγαλύτερο
αποτέλεσµα.
• Μη µε οικτείρετε µπροστά στους άλλους όταν δεν τα καταφέρνω καλά
σε κάτι. Αυτός ο οίκτος φέρνει αµηχανία.
• Μη µου προβάλλετε άλλο συµµαθητή µου για παράδειγµα, έτσι
υπάρχει φόβος να τον µισήσω.
• Οταν πετυχαίνω κάτι, µη µε παρουσιάζετε σαν παράδειγµα στους άλ-
λους, αυτό µε βάζει σε δύσκολη θέση. Σε µια τέτοια περίπτωση θα
χαρώ πολύ µ' ένα καλό σας λόγο.
• Κρατήστε για τον εαυτό σας παρακαλώ τα προσωπικά σας προβλή-
µατα και τις πολιτικές σας ιδέες Έτσι κι άλλιώς δεν είµαι σε θέση ούτε
να τα λύσω, ούτε να τις κρίνω.
• Θυµάστε καµιά φορά πως ήσασταν και σεις κάποτε µαθητής; Είχατε
καλύτερους βαθµούς και δεν ξεχνούσατε ποτέ;
• Σας παρακαλώ να συνεχίζετε πάντα τη µελέτη σας και να µη χρησι-
µοποιείτε στην τάξη µε µηχανικό τρόπο τις κιτρινισµένες σηµειώσεις
που συντάξατε πριν από πολλά χρόνια.
• Μην προσδοκάτε από µένα πολύ συχνά ένα λόγο ευχαριστίας. Είµαι
ευγνώµων, αλλά δυσκολεύοµαι να έκφράσω την ευγνωµοσύνη µου µε
λόγια.
• Κι έτσι... σάς εύχαριστώ πολύ!

Από το πληροφοριακό δελτίο που έκδιδει το Κολλέγιο Saint
Michel στις Βρυξέλλες.

Μετ. ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΝΗ, Νέα Παιδεία,τ.5, 91.

ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ

ελληνικά
Π

ολλές είναι οι «αλλοεθνείς» λέξεις που
µπήκαν στη ζωή µας για να εξυπηρε-
τήσουν συγκεκριµένες και προπάντων

νέες ανάγκες. Μερικές από αυτές δεν άντεξαν
και η ίδια η ελληνική γλώσσα τις απέβαλε κατά
τη διαδικασία της «αυτοκάθαρσής» της. Η
ΕΛΕΤΟ έχει να αντιπροτείνει ελληνικές ακόµα
και εκτός επιστηµονικών γνωστικών πεδίων,
που είναι το κατά βάση αντικείµενό της. Ιδού µια
λίστα που έχει µάλιστα και... χιούµορ. Σε κά-
ποιες θα διαπιστώσετε ότι είναι τέτοια η αφοµοί-
ωσή τους στη γλώσσα µας που καλύτερα να µην
αντικατασταθούν από ελληνικές, ιδίως κάτω
από τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποι-
ούνται. ∆ιαφορετικά θα έχουν περισσότερο... χι-
ούµορ. Ιδού λοιπόν κάποιες απ' αυτές και δίπλα
η µεταφορά τους στα... απλά ελληνικά:

χούλιγκαν: αθλοβάνδαλος 
µπάσκετ: καλαθόσφαιρα
στούντιο: εργαστήριο
µόνιτορ: µηνύτορας/παρακολουθητήρας 
σουπερµάρκετ: υπεραγορά 
φαξ: τηλεοµοιοτυπία/τηλεοµοιοτύπηµα
γκλάµορους: εκθαµβωτικός
κλαµπ: λέσχη 
µπούµερανγκ: αυτεπίστροφο
κοµπιούτερ: ηλεκτρονικός υπολογιστής
µόντεµ: διαποδιαµορφωτής
C.D.: σύµπυκνος δίσκος/οπτικός δίσκος 
ντάνα: σωρός
κοµπιουτεραϊζέισον: πληροφορικοποίηση
φορµάρισµα: µορφοτυποποίηση
τσιπ: πληνθίο (τουβλάκι)
φαστφούντ: ταχυφαγείο 
µάνατζµεντ: διαχείριση 
ντοκουµέντο: τεκµήριο 
σπόνσορας: χορηγός 
κοκτέιλ: ανάµειγµα 
σόου: παράσταση
γκράφιτι: τοιχογραφή 
πάρκινγκ: στάθµευση/σταθµός
ντεκορατέρ: διακοσµητής 
Και για το τέλος το καλύτερο: 
Ζάπινγκ: καναλότσαρκα! (χιούµορ) 

Πρέσβεις του Ελληνικού Πολιτισµού το ζεύγος Egon - Ξυλά
Όσο υπάρχουν προσωπικότητες της πνευµατικής εµβέλειας του διεθνούς

ακτινοβολίας ζωγράφου Nicolas Egon και της συζύγου του Matti Ν. Egon -
Ξυλά, από το ξακουστό γένος των ευπατριδών, µεγάλων ευεργετών του'Εθνους,
ο ελληνικός πολιτισµός, τα γράµµατα και οι τέχνες όχι µόνο δεν θα σβήσουν,
αλλά η λάµψη τους θα γίνεται πιο ακτινοβόλα και η εξακτίνωσή τους θα είναι
παγκόσµια.
Αφορµή για τα πολιτιστικά σχόλια έδωσε πρόσφατα εκδήλωση που έλαβε

χώρα στο Λονδίνο στις 29 Ιανουαρίου 2014, στις αίθουσες του HELLENIC CEN-
TRE, µε οµιλήτρια την αµοργιανή επιστήµονα Λίλα Μαραγκού, που αναφέρθηκε
στον αρχαίο πύργο στο χωριό Αρκεσίνης Αµοργού, ο οποίος στέκεται όρθιος και πανέµορφος επί 2.300 χρόνια στο
µοναδικό κυκλαδίτικο νησί, µε την ιστορία του και µε το θρύλο του που το έκανε ξακουστό.
Η κ. Λίλα Μαραγκού, καθηγήτρια κλασσικής αρ χαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, περιέβαλε στη διάλεξή

της όλα τα ιστορικά, επιστηµονικά, αρχαιολογικά στοιχεία, συνυφασµένα µε το θρύλο.
Ήταν η λαµπρή χειµερινή διάλεξη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιτροπής Μεγ. Βρετανίας, µε ιδρυτικό µέλος την

κ. Matti Egon - Ξυλά, πρόεδρο της Επιτροπής για πολλά χρόνια και πάντα δραστήρια, γενναιόκαρδη, µε ουσιαστική
µοναδική βοήθεια και προσφορά αυτή και ο σύζυγός της. 
Με την εκδήλωση αυτή, που τιµά την επιστήµη, το ανθρώπινο πνεύµα, τα γράµµατα, τις τέχνες και τον πολιτισµό,

αποδείχτηκε περίτρανα nως το ζεύγος Nicolas και Matti Egon µε το γιγάντιο έργο τους µας διδάσκουν ότι αποτελούν
την ψυχή του πολιτισµού, αφού οι ίδιοι µας δίδαξαν τον πολιτισµό της ψυχής. ∆ικαίως έγινε πρόταση να τιµηθούν τον
προσεχή Σεπτέµβριο στην Αγγλική  Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών για το γιγάντιο πολιτιστικό τους έργο.

ΥΠΟΜΟΝΗ - 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ
31 ετών απέτυχε στο εµπόριο

32 ετών νικήθηκε σε 
δηµοτικές εκλογές

33 ετών απέτυχε ξανά στο εµπόριο
34 ετών εξελέγη δηµοτικός 

σύµβουλος
35 ετών πέθανε η αγαπηµένη 

µνηστή του
36 ετών έπαθε νευρικό κλονισµό
38 ετών νικήθηκε στην εκλογή 
προέδρου ∆ηµοτ. Συµβούλου
40 ετών νικήθηκε στην εκλογή 
εκπροσώπου του κόµµατος
41 ετών νικήθηκε στην 
εκλογή βουλευτή

46 ετών εξελέγη βουλευτής
48 ετών νικήθηκε στην 
εκλογή βουλευτή

55 ετών νικήθηκε στην 
εκλογή γερουσιαστή

56 ετών νικήθηκε στην εκλογή 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης
58 ετών νικήθηκε στην εκλογή  

γερουσιαστή
60 ετών ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ

Ονοµαζόταν… ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΝΚΟΛΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Οικονοµικός Απολογισµός
Από 21 Φεβρουαρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 

Έσοδα

Συνδροµές Μελών ......................1.575

Συνδροµές (τράπεζα) ....................105 

Σύνολο Συνδροµών ....................1.680

∆ωρεές Μελών ..........................5.435

∆ωρεές (τράπεζα) ..........................465 

Σύνολο ∆ωρεών ..........................5.900

Εκδηλώσεις ................................5.065

Τόκοι Τραπεζικοί ..........................38,92

Σύνολον Α ............................12.683,92

Προηγούµενη Χρήση ..........28.230,33

Σύνολον Β ............................40.914,25

Χρεώσται επί αποδόσει ..........1.234,90

Γενικόν Σύνολον ..................42.149,15

Έξοδα

Εκδηλώσεις υπέρ των Ασθενών ..3.636

Έξοδα υπέρ Εκδηλώσεων ..........2.825

Γραφική ύλη εκτ/ες διάφορα ........372

Ταχυδροµικά Γραµ/µα ....................656

Έξοδα Συνελεύσεων ...................... 950

Έντυπα (εφηµερίδα) ....................2.513

Αµοιβές Τρίτων ..............................120

Προσωρινοί Λογαριασµοί ................60

Σύνολον Α ..................................12.755

Τράπεζες Καταθέσεις ................28.928

Σύνολον Β ..................................41.683

Υπόλοιπον Ταµείου ........................466 

ΑΘΗΝΑΙ 28/2/2014 

Η Ταµίας 
Λ. ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 

Η Πρόεδρος
Ν. ΣΚΑΡΒΕΛΗ

Τα Μέλη
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Συντακτική Επιτροπή: Α. Σκαρβέλη ∆ιευθύντρια (Πρόεδρος ∆.Σ.), Κ. Παπαγιάννη, Ε. Τσίµπλη, Γ. Μετεκίδης, Μ. Φυστέ
Υπεύθυνη Οικονοµικών: Ε. Μπαρτζόγλου - Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Νίκη Σκαρβέλη

Επιµέλεια - Παραγωγή - Εκτύπωση: ∆. ∆ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
* ΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Χιώτικο χρονικό
Νησί µε πολλά ονόµατα και µε τις χίλιες χάρες
Χίος, Ανθήλη, Πιτυούσα, Οφιούσα, Μάκρη
Μυριόβλητο κι ηλιόλουστο, που σαν ακρίτας στάθης
κάποιο σηµάδι ασάλευτο, στου Αιγαίου µας την άκρη.

∆υο δορυφόροι γύρω σου, παλιές και νέες δόξες 
σου παραστέκουν τα νησιά Οινούσες και Ψαρά.
Και πήρες φήµη απέραντη σ’ ενός Ουγκώ τους στίχους 
κι έγιν’ η σφαγή σου αθάνατη απ’ τον Ντελακρουά.

Η κτίση σου ξεχύνεται στα βάθη των αιώνων, 
ενώ για πρώτοι κάτοικοι φεροντ’ οι Πελασγοί.
Πολλές φυλές σ’ εποίκησαν, µα κείνη των Ιώνων 
αυτή ’ναι που σου χάρισε δόξα παντοτεινή. 

Και ήρθαν και σε πάτησαν λογιών-λογιών βαρβάροι, 
Ρωµαίοι, Τούρκοι, Γενοάται, Βενετοί, 
µα κράτησες αµόλυντη και άφταστη σε χάρι 
την προαιώνια κι ένδοξη ελληνική φυλή.

Τα τολµηρά καράβια σου, µέσα στα πρώτα, πρώτα
σ’ όλο τον κόσµο ασκούσανε εµπόριο τρανό 
και πλούτη όλο γέµιζες και σκόρπαγες τα φώτα 
και στο νησί σου έφερνες σωστό πολιτισµό.

Η αίγλη σου µεσουράνησε ολόκληρον αιώνα 
µα σαν στου ’21 µπλέχτηκες και συ ξεσηκωµό, 
έγινες ολοκαύτωµα στον Ιερόν αγώνα 
κι απάνω σου εξέσπασε φρικτό θανατικό.

Και τα παιδιά σου ο άπιστος σκλάβους µαζί τα σέρνει 
κι η ερηµιά απλώθηκε στο άµοιρο νησί 
ώσπου ο δαυλός του Ψαριανού εκδίκηση σου παίρνει 
τη ναυαρχίδα καίγοντας και τον Καρά-Αλή.

Κι αµέσως µεσουράνησες και δόξες πήρες πάλι 
και στο νησί σου άνθισε ξανά µια αρχοντιά. 
Με έργα συνεπλήρωσες τα φυσικά σου κάλλη 
και το νησί πλουτίστηκε µ’ αµέτρητα προικιά.

Πυργί, Μεστά, Καρδάµυλα κι ονοµαστές Μονές σου, 
στολίδια ανεκτίµητα λαµπρής µιας εποχής, 
είναι αυτά που τράβηξαν σωρό προσκυνητές σου, 
θαυµάσια κατάλοιπα Τέχνης βυζαντινής.

Στο µυρωµένο αιθέρα σου εβλάστησ’ ένας Όµηρος 
κ’ έκτοτε ασταµάτητα πλανιώνται στο νησί 
φωστήρες των γραµµάτων µας, ονόµατα ανέσπερα: 
Βάµβα, Ψυχάρη, Κοραή, Πορφύρα και Σουρή.

Και τώρα ένδοξο νησί, αιµατοποτισµένο, 
ήρθαµε εµείς στα πόδια σου, φτωχοί προσκυνητές, 
το θρύλο σου θαυµάζοντας, τον κοσµοξακουσµένο, 
που γέµισε τη χώρα µας µε δόξες και τιµές.

Σόλων Κυδωνιάτης 
της Ακαδηµίας Αθηνών

Προσφορές υπέρ των Ασθενών
από 25/2/2013-28/2/2014

1) Ελαιοχρωµατισµός «ΣΥΓΓΡΕΙΟΥ», επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ ......................................239
2) Θεατρική Παράστασις (ΜΟΥΣΟΥΡΗ) Νικολαϊδου ........................................................265,805
3) Προσφορά Τσιγάρων (150) Πακέτα ......................................................................................558
4) Αγορά (καφέ-ζάχαρη) για το προσωπικό, επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ........................141,96
5) Προσφορά (550) σουβλάκια και (210) γλυκά ..................................................................602,50
6) Εισιτήριο Ασθενούς TORDANOVA DESISLANA 
για την επιστροφή της στην Βουλγαρία ..................................................................................67,09
7) Εξοδοι Ασθενών στην «Χίο», επιµέλεια Τούλα Ζαννίκου ..................................................190
8) Αγορά στρωµάτων για τους Ασθενείς, επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ ................................ 800
9) Αγορά (καφέ-ζάχαρη) για το προσωπικό, επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ............................23,6
10) Συµπληρωµατική αγορά χρωµάτων, επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ ....................................85
11) Αγορά µυωπικών γυαλιών (Κυδωνάκη Νίκι), επιµέλεια Μαρκέλλα Φυστέ ..................120
12) Αγορά καλαθιών απορριµµάτων, επιµέλεια Κωνσταντίνος Μεσολογγίτης ..................211,7
13) Αγορά απλώστρων ρούχων (ασθενείς), επιµέλεια Κωνσταντίνος Μεσολογγίτης ..........39
14) Αγορά καλαθιών άπλυτων ρούχων, επιµέλεια Κωνσταντίνος Μεσολογγίτης ..................47
15) Αγορά Κανάτες νερού,τασάκια,καφετιέρα φίλτρου, ποτήρια ..........................................244

Σύνολο: ..................................................................................................................................3.636,8

ΤΑΡΣΗ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΗ
Το γένος Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

«…Το φιλανθρωπικόν τούτο κατάστηµα θέλει φέρει το όνοµα Ζωρζή και Ταρ-
σής ∆ροµοκαΐτου Φρενοκοµείον»

(Από τη µε ηµεροµηνία 13.2.1880 
∆ηµόσια ∆ιαθήκη του Ζωρζή ∆ροµοκαΐτη, βλ. σ. 42)

* ΜΙΑ ΕΚ∆ΟΧΗ: Το όνοµα Ταρσή προέρχεται µε µετασχηµατι σµούς από το
όνοµα Αναστασία (είναι γνωστό ότι τα προσωπικά ο νόµατα υφίστανται πολλούς
και ποικίλους και τολµηρούς µετασχηµα τισµούς). Η Αναστασία µε αποκοπή
του πρώτου µέρους έγινε Τασία. Πρβλ. Κωνσταντίνος > Ντίνος. Το Τασία έγινε
στην Ήπειρο Τασιά, στην Αθήνα Τασιώ, στις Σαράντα Εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης Τασή και το
Τασή έγινε στην Οινόη κι αλλού Ταρσή και Ταρτσή, στην Αθήνα Ταρσία και Ταρώ και στην Ήπειρο Ταρσώ.

Ο Ι∆ΡΥΤΗΣ ΖΩΡΖΗΣ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΗΣ
(1805-1880)

«Ο Ζωρζής ∆ροµοκαΐτης µε την απόφασή του να διαθέσει την πε ριουσία του
για ένα σκοπό ιερό, που µαρτυρούσε φιλαλληλία και α ληθινό ανθρωπισµό,
έδινε µια άκρως θετική απόκριση στο αίτηµα για τη συµπαράσταση στον πά-
σχοντα άνθρωπο και για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου...».
Αυτά γράφει ο εξαίρετος Κώστας Φαφαλιός, φιλόλογος και Πρόε δρος του ∆.Σ.
το 1987, στο βιβλίο «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΘΕΡΑ ΠΕΥΤΗΡΙΟ, 1887-1987, Εκατό Χρό-
νια Κοινωνικής Προσφοράς».

Γιατί πάντα την αλήθεια η Αγάπη την γνωρίζει
Αχ αυτές οι δυό Γνήσιες αγάπες Του Θεού 

η δυνατή και η δεύτερη της Μάνας. 
Αχ αυτοί οι ηθικοί Νόµοι αν παραγκωνιστούν 
πληρώνουµε πανάκριβα την παραβίασή τους 

γιατί και η Μάνα έχει Νόµο 
που τον φύτεψε ο Θεός στη Μεγάλη της καρδιά. 
Άκου αυτά τα Λόγια Γιέ µου και δεν Θα χάσεις 

στη ζωή είναι τι θα διαλέξεις.
Ο άνθρωπος ο κάθε άνθρωπος έχει κρίση 

µε τον πιο κοινό Νού 
∆εν είναι στην τύχη του το Μέλλον του Νοµίζω 
όπως δεν είναι στην Τύχη νάρθει στη Ζωή 

∆ώρο Θεού η ζωή η ύπαρξη κάθε ανθρώπου.

Μαρία Λεβογιάννη


