The Hellenic Society Prometheas
Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι
Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου.
Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου.

www.Prometheas.org

Οδυσσέας Ελύτης

Newsletter
February 2010
Prometheas Events


February 26th: Movie night. Announcement to follow soon.



March 21st: Celebration of the Greek Independence Day. An announcement will follow
soon.

The Poetry night originally scheduled for February 12th has been postponed. The new date will
be announced soon.

On January 15th, Prometheas celebrated the 100 years from the birth of poet G. Ritsos. The
program included speeches, recital of poems and relevant video clips. The speech of Mr.
Kapatos is attached (click here).

Other Events


February 18, 6:30 p.m. “Hippocrates’ Legacy in the 21st Century/Revisiting Ancient
Greek Medical Knowledge” byAlain Touwaide, Historian of Sciences, Smithsonian
Institution Scientific Director, Institute for the Preservation of Medical Traditions. RSVP
at the Embassy of Greece. RSVP at: 202-939-1353 or rsvpculture@greekembassy.org



Jan. 27-March 7, 2010. Euripides' Greek tragedy “Orestes”, at the Folger Theatre in
DC: (Info: http://www.washingtonpost.com/gog/performing-arts/orestes,1034495.html or
call 202-544-7077)



November 17, 2009 - February 27, 2010: “THE ORIGINS OF ELGRECO ICON
PAINTING IN VENETIAN CRETE” at Onassis Cultural Center, New York (see:
http://www.onassisusa.org)



Saturday, March 13, 2010, American Hellenic Institute’s 5th Anniversary Hellenic
Heritage Achievement and National Public Service Awards Dinner at The Capital
Hilton, Washington, DC

Website of the month


Ο ΑΗΓΑΗΟ ΠΔΛΑΓΟ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ:
http://www.greekamericannewsagency.com/gana/index.php?option=com_content&task=
view&id=7235&Itemid=83



Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ ΔΣΟΗΜΑΕΔΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΝΖ ΣΖΝ
ΜΔΟΓΔΗΟ:
http://www.greekamericannewsagency.com/gana/index.php?option=com_content&task=
view&id=7164&Itemid=83



Mεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο δηαβάδεη ζηνπο πηζηνύο ηελ Δπηζηνιή Μίθε Θενδσξάθε:
http://thriskeftika.blogspot.com/2010/01/o-m.html

Books of the month





“The war that killed Achilles: The true story of Homer’s Iliad and the Trojan War” by
Caroline Alexander
“The Grand Strategy of the Byzantine Empire” by Edward Luttwak
“Αθηνα: Πολιηιζηικη και λογοηεεχνικη ιζηοπια” Μαηθι Ληνπειηλ κηζ
“Ιπακ: Το Ολιζθημα ηου Τζωπηζιλ” Chistopher Catherwood

News Articles
ADDENDUM TO HELLENIC LINK BULLETIN NO. 84—JANUARY 2010
An Unprecedented Challenge for Compassion of the World
Catastrophe in Haiti

Haiti, the poorest country in the Western Hemisphere, has suffered a catastrophe of
historic proportions. On January 12, as Haiti was still trying to recover from the four hurricanes
of 2008, the very heart of the nation, the capital area of Port-au-Prince, with a sizable population
density, was struck by a devastating earthquake (measuring 7.0 on the Richter scale). Early
reports indicate that the death toll, which has been rising sharply, may top 100,000, making it
one of the deadliest earthquakes on record. Hundreds of thousands of Haitians are now homeless
and scores are injured and traumatized or unaccounted. Overall, it is estimated that more than 3
million people, out of Haiti's population of about 10 million, are severely affected and in
desperate need of assistance. And apart from the extensive loss of human life, the country's
already woefully inadequate infrastructure appears largely flattened; the transport,
telecommunications and electricity networks are severely damaged, while many schools,
hospitals, hotels, government buildings, and the presidential palace have crumbled. Even
bilateral and multilateral agencies operating locally, such as the UN mission, have suffered major
destruction and loss of lives, affecting their capacity to provide quick relief. Hence the total cost
of the catastrophe is likely to be very large.
What makes this situation even more onerous is that Haiti was already one of the more
distressed countries in the world. For many years, the country suffered from political instability,
violence, corruption, and generally deteriorating economic and social conditions. Although
some progress had been achieved in the last few years, with international support, conditions at
the time of the quake remained extremely tenuous. According to the latest available data, about
one half of the population lives on less than $1 a day, or in extreme poverty; illiteracy and
unemployment are widespread; infant mortality is high; life expectancy at birth is low; and
economic and social institutions are fragile. Therefore, the quake has further complicated the
already extremely difficult conditions prevailing in Haiti.
At this time of great peril for an impoverished nation that desperately needs help, the
international
community has to demonstrate its solidarity with Haiti and its people. Of course, the efforts of
Haitians
themselves, both at home and in their diaspora around the world, will be essential.

But they will have to be coupled with a critical mass of foreign humanitarian, technical and
financial assistance. Already, the United States and many other countries have rushed valuable
emergency and security assistance, and they have pledged considerable aid; the UN, the World
Bank, and the International Monetary Fund, as well as the Inter-American Development Bank,
have announced substantial additional support; and nongovernmental organizations are lending
a very helpful hand. In this context, the Greek Orthodox Church and Hellenic organizations in
America are also mobilizing humanitarian assistance for Haiti.
As action in support of Haiti is being initiated and expanded, with an immediate focus on
search- and-rescue efforts, several factors will be critically important. First, there will be need
for substantial humanitarian emergency relief in order to save lives, care for the injured, feed the
hungry, and provide water and shelter for the homeless. Second, as the situation begins to
stabilize, attention should be concentrated on the long-term reconstruction and development of
Haiti on the basis of a comprehensive program designed by Haitians themselves with the help of
their partners. Third, all of the above will require generous foreign assistance, provided rapidly
and flexibly, but with due consideration to concerns for transparency and accountability. Finally,
these efforts should be well managed and coordinated, under experienced leadership, preferably
in the context of an international economic forum for Haiti to be convened as soon as possible.
Haiti's challenges are daunting, and there are fears of an outbreak of epidemics and civil
unrest. That is why it is so important for all to provide help without delay to this earthquakeravaged nation.
Evangelos A. Calamitsis
January 17, 2010

Lavrentis Lavrentiadis Program Launch at CSIS
Tuesday, Dec 8, 2009

Athens Greece
The Lavrentis Lavrentiadis Chair in Southeast European Studies was launched formally in
Athens on December 8 by Lavrentis Lavrentiadis and CSIS Trustee and Counselor Zbigniew
Brzezinski. The event was attended by a substantial press corps and included a panel discussion
on U.S.-European relations that was chaired by Janusz Bugajski, the inaugural holder of the
Lavrentiadis Chair, and featured Heather Conley, director of the CSIS Europe Program, and
Marc Grossman, a senior adviser at CSIS and former U.S. undersecretary of state.

Socrates in America

Arguing to death
Dec 17th 2009 | LOS ANGELES
From The Economist print edition
Illustration by M H Jeeves

From Socrates, history's quintessential nonconformist, lessons for America today

IF THE most famous philosopher of all were alive today, he might find America remarkably similar to his
own Athens of the fifth century BC. Socrates would witness a vibrant and proud democracy, and disdain
it as an indulgence of the benighted, unphilosophical “herd”. He would interrogate America’s politicians,
talk-radio and cable-television pundits in search of honest discussions that lead to truth, and thereby
expose their confusion, contradictions and ignorance. He would avail himself of America’s as of Athens’s
freedom of speech, and simultaneously be horrified by the speciousness of the speech that Americans
choose to make. And he would challenge America just as he had provoked Athens, and possibly be
prosecuted and condemned for it a second time.
Socrates throws down a gauntlet from antiquity to America and all other democracies. How could
Athens, which prided itself on its freedoms and had for decades not only tolerated but delighted in the
stings of the man who described himself as its “gadfly”, turn on its greatest mind and condemn him to

death when he was 70 years old? Had Socrates exposed a terrible flaw in democracy? Or had democracy
responded to a mortal threat from the likes of Socrates?
His influence today is usually felt in academia, through the legacy of his ideas. He founded Western
philosophy in the sense that all intellectual inquiry before him is deemed to be “pre-Socratic” and all
Western philosophy since him, in the words of Alfred North Whitehead, an English philosopher of the
early 20th century, mere “footnotes” to the 35 Platonic dialogues in which Socrates was the main
character. It was Socrates who made the momentous “turn” of Western thought away from speculation
about the composition of the physical world and towards the liberal questions of morality, justice, virtue
and politics.
But Socrates casts his influence far beyond academia, beyond even his ideas. His main contributions,
arguably, were his method and style as well as the example of his life. His method was to question one
or a few individuals in small settings (the “Apology”, which records his address to the 500-man jury at
his trial, was the exception). Through such intimate probing he elicited and tested his interlocutors’
deepest and most hidden opinions, a process now known as Socratic dialectic. His style during the
discussions was “ironic” in the original sense of eironeia, meaning that he pretended to be ignorant to
prompt his interlocutors to open up.
His life, above all, was dedicated to the love of wisdom (philosophy). His wife, Xanthippe, and three sons
lived in near-penury while Socrates loitered around the marketplace of Athens looking for debaters. In
the end he sacrificed his life for philosophy when he was offered the opportunity to escape from prison
before his execution but chose to swallow hemlock instead.
What, then, had Socrates revealed in Athenian democracy that made this martyrdom necessary? And
would American democracy be capable of repeating Athens’s sin?
The town-hall meeting
Visiting America today, Socrates might have dropped in on last summer’s “town hall” meetings, in which
members of the public allegedly came to debate the reform of health care with their elected
representatives. Socrates would have beheld hysterical firebrands shouting that America’s president and
senators were Marxists, Nazis or both. Reaffirmed in his disdain for democratic rhetoric, Socrates would
have left to seek better conversations, as he used to do in Athens, where he conspicuously shunned the
public assembly and the jury courts in which male citizens were expected to serve.
Socrates considered the debate in such settings unedifying, pointless and unworthy—in a word,
“eristic”. Eris was the Greek goddess of strife (the Roman Discordia). It was Eris who cunningly dropped
a golden apple with the inscription “to the fairest” into a feast, inciting three goddesses—Hera, Athena
and Aphrodite—to bicker over who deserved it and thus launching the ten-year Trojan War. Eris is
present in presidential debates, in court rooms and wherever people are talking not to discover truth
but to win.

In 1968 Stringfellow Barr, an historian and president of St John’s College in
Maryland, wrote a Socratic critique of American discourse: “There is a
pathos in television dialogue: the rapid exchange of monologues that fail to
find the issue, like ships passing in the night; the reiterated preface, ‘I think
that…,’ as if it mattered who held which opinion rather than which opinion
is worth holding; the impressive personal vanity that prevents each
‘discussant’ from really listening to another speaker”.

Sympathising with
Sparta—the
equivalent of an
American having
kind words for
Islamic Jihad

Socrates’s alternative was “good” conversation or dialectic. To converse
originally meant to turn towards one another, in order to find a common
humanity and to move closer to the truth of something. Dialectic, in other
words, is decidedly not about winning or losing, because all the conversants are ennobled by it. It is a
joint search. Unfortunately, as Mr Barr put it, it is also “the most difficult” kind of conversation
“especially for Americans to achieve”.
On a good day, Socrates’s conversations bore all the marks of dialectic. There was little long-winded
monologue and much pithy back-and-forth. The conversation often meandered and sometimes Socrates
contradicted himself. In the “Protagoras”, for example, he argues that virtue cannot be taught but in the
“Meno” that it can. The conversations were at times humorous and invariably surprising. He hoped to
bring all involved to a higher state of awareness.
Because Socrates wanted to win converts to this conversational culture he often chose young and
malleable men who appeared tempted by the eristic rhetoric he believed democracy encouraged. For
instance, Socrates tried hard to educate Alcibiades, the hedonistic and ambitious young man whose
guardian Pericles was Athens’s greatest statesman. He also went for a long walk in the countryside of
Athens (which he hated leaving) with a young man named Phaedrus in order, very gently, to make the
youth see the hollowness of a rhetorician he admired.
Socrates as talk-show host
But Socrates also sought out those whom he saw peddling the skills of eristic conversation. These were
the travelling teachers who charged wealthy fathers to teach their sons the tools of power, the
“sophists” such as Protagoras or Thrasymachus. And there were the rhetoricians. Socrates manoeuvred
the most famous of them, Gorgias, into admitting that the aim of rhetoric is “rule over others in one’s
city”. Gorgias even boasted that a master rhetorician unqualified in medicine could get himself elected
as surgeon general over a qualified doctor who is not rhetorically gifted. In America today, Socrates
would recognise sophists and rhetoricians in partisan spin doctors such as Karl Rove and David Axelrod
or equally in talk-show hosts such as Sean Hannity and Keith
Olbermann.
Illustration by M H Jeeves

Using his irony, Socrates would make them feel overconfident,
draw them out and then, through his questioning, expose their
confusion and ignorance. Often this was done for the benefit of
an impressionable young student who was listening. Because
such conversations had to be bespoke for the participating
individuals, Socrates refused ever to write anything down. As he
said in the “Phaedrus”, text remains dumb when questioned and
will be understood or misunderstood depending on who is
reading it.
The trouble was that, although his students, including Plato and
Xenophon, who passed on Socrates’s conversations for
posterity, saw him as noble, much of Athens did not. Instead,
many Athenians detected an underlying arrogance in Socratic
irony. Socrates thus resembled, say, the wiser-than-thou and
often manipulative comedian-commentators Jon Stewart and
Stephen Colbert in today’s America. Those who agreed with him found him funny and enlightening. The
rest found him merely condescending.
Socrates fed this image of arrogance. In his defence before the jury, he said that he acted on a divine
mission from Apollo’s oracle at Delphi in exposing so many as ignorant. In Plato’s version, Socrates
claimed that the oracle had said “there is no one wiser”. With this presumed superiority, Socrates set
out to prove the oracle wrong. Xenophon’s version is more arrogant yet. “Apollo answered that no man
was more free than I, or more just, or more prudent,” Socrates told the jury. “Apollo did not compare
me to a god…he did, however, judge that I far excelled the rest of
mankind.”
It is a tribute to the Athenians that they mostly embraced such
megalomania as a charming quirk. They did, however, mock it.
Aristophanes, a comic playwright who wrapped serious messages in
humour—as, say, Sacha Baron Cohen (aka Borat) does today—wrote an
entire play, “The Clouds”, to lampoon Socrates.

Socrates
resembled, say, the
wiser-than-thou,
often manipulative
comedian, Jon
Stewart

In that comedy, an old farmer named Strepsiades wants to get out of the
debts of his horse-racing son, Pheidippides, and sends him to an eccentric
philosopher named Socrates who runs a “thinkery” where students learn
to talk themselves out of any situation (sophistry, in other words). The son
successfully evades his creditors but also returns with strange ideas. Because Socrates has taught him
that wisdom is the only authority, Pheidippides proceeds to beat up his uneducated father, then
threatens to do the same to his mother. Angry that his son has been corrupted, Strepsiades burns down
Socrates’s school.

The Socrates lampooned in the play, and probably laughing heartily in the audience, was 46 at the time
and got on well with Aristophanes. Plato presents both men as having a jolly time together in the
“Symposium”. But already in “The Clouds”, there are the familiar charges of Socrates corrupting the
young and threatening to subvert society and of being impious. Indeed, Aristophanes has Socrates
arguing in his thinkery that “Zeus does not even exist.” Addressing the jury 24 years later, Socrates
claimed that this is where the charges originated.
In the coming years, many Athenians, and especially those who had been embarrassed by him, would
learn to loathe Socrates. His dialectic was indeed surprisingly negative. Typically, he became obsessed
with defining something abstract—What is justice? What is virtue?—and then twisted words to
dismantle any opinion offered.
In Xenophon’s “Memorabilia”, a man named Hippias refuses to debate Socrates: “You mock at others,
questioning and examining everybody, and never willing to render an account yourself or to state an
opinion about anything,” he says. In Plato’s “Meno”, his interlocutor compares Socrates to “the flat
torpedo sea-fish; for it benumbs anyone who approaches and touches it.” Socrates had a talent for
making people feel bad.
He also, in effect, boycotted Athens as a society. Socrates did his military duty but not his civic or jury
duty, which he considered beneath him. By opting out of ordinary public life, he chose to be what
Pericles in his funeral oration called an idiotes, a person who remains “private” when his country needs
him in public life.
Socrates as American Taliban
Worse, he was suspected of sympathising with Sparta, Athens’s enemy in the Peloponnesian War. An
oligarchy in which rulers, warriors and workers had prescribed stations in life, Sparta had aspects of the
“ideal” city that Socrates sketched in Plato’s “Republic”, and it was fashionable among his students to
admire Sparta. The equivalent would have been for a prominent American intellectual to be pro-Soviet
in the cold war, or today to have kind words for Islamic Jihad.
If Socrates had subversive tendencies, he never acted on them overtly. But he did seem to have a bad
record with his students. Most famously, there was Alcibiades, who rose to power, talked the Athenians
into sending an army to Sicily in a pre-emptive strike that turned into disaster, then defected to advise
the Spartan enemies on how best to fight Athens, then defected again (after sleeping with a Spartan
king’s wife) to Athens’s other enemy, Persia. When Alcibiades speaks in Plato’s “Symposium”, it is to
lament his failure to persuade Socrates to have sex with him.
Another young man, Meno, is Socrates’s chosen interlocutor on the subject of virtue. The same Meno
then led an Athenian army to Persia where he betrayed his country and troops by seeking favour at the
court of the Persian king. (Admittedly, another student of Socrates, Xenophon, then rescued the

stranded Athenian army.) One of Socrates’s three future accusers, Anytus, was present at his debate
with Meno.
Socrates’s oldest student was Antisthenes, who apparently became so frustrated with Socrates’s habit
of demolishing every conceivable opinion but not offering anything positive that he became the first of
the Cynics. He concluded that all of democracy and politics was silly, taunted the Athenians that they
should have a majority vote declaring asses to be horses, and then suggested that everybody withdraw
from public life altogether. The Cynics became “apolitical”—without a polis (city), apart from society.
And there was of course Plato. But Plato never divulged his own views except, perhaps, through the
words he attributed to Socrates. It is safe to say that he, too, disdained democracy and was attracted to
the Spartan alternative, all the more so since he was the cousin of a certain Critias and the nephew of a
man named Charmides, both of whom he appears to have admired and who became the rough
Athenian equivalent of what Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri are to America.
Ancient Athens after September 11th
For Athens did have its version of September 11th 2001: an attack on its basic way of life, its freedom
and security as a democracy. It had two such events, in fact. In 411BC, during the Peloponnesian war, a
group of aristocratic Athenians including students of Socrates overthrew Athens’s democracy in
conspiracy with Alcibiades, who promised (but failed) to bring Persian support. This oligarchic junta
lasted only a few months.
Then, in 404BC, a second coup toppled Athens’s democracy. Among its leaders were Plato’s relatives,
Critias and Charmides, who appear in Plato’s dialogues to be students of Socrates and who were in
cahoots with the Spartans who had just won the Peloponnesian war. For much of a year, the oligarchs
conducted a reign of terror, before Athens reclaimed its democracy. In 401BC the oligarchs were
scheming a third coup, but failed.
Socrates was put on trial two years later. He had played no part in the coups, but he was deemed
suspect by association. His speeches, in light of recent events, struck the wrong chord and were
considered inflammatory—like, say, the sermons of the American pastor, Jeremiah Wright, which forced
Barack Obama, formerly in his congregation, to disavow him. Vaguely but plausibly, Socrates was
accused of corrupting the young.
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The other charge, also familiar to Americans who distrust atheism in
their public figures (even though their constitution would not admit it
in court), was impiety. Socrates almost certainly was an atheist. As
was his wont, however, he cared more about debating, with a man
named Euthrypho on the steps of the courthouse before his
preliminary hearing, what piety even meant.
In his perplexing defence before the jury, Socrates never addressed
either charge directly. True to form, he attempted dialectic with his
accusers, making them look confused and thus insulting them even
more. Nonetheless, and to the great credit of the Athenians, the
verdict was close. I.F. Stone in “The Trial of Socrates” estimates that
280 jurors voted guilty, 220 innocent.
In his second speech, before his sentencing, Socrates stepped up his
invective. To his acquitters he was kind. But to the rest he was
mocking. Xenophon believed that Socrates intentionally antagonised
the jury because at this point he wanted, or needed, to die and
become a martyr. If so, Socrates succeeded. Stone estimates that the
margin in the second vote grew, to 360-140 in favour of execution.
When his friend, Crito, came to Socrates’s cell with an escape plan,
Socrates chose to stay and drink the hemlock.
The nonconformist hero
Who and what, then, was Socrates to Athens? Part of his glory derives from his incorruptibility, his brave
nonconformism, his determination to think as an individual not as part of “the herd”. Nonconformism
became a heroic value in the Western tradition that Socrates helped to found, especially in societies
such as America’s that value individualism.
But nonconformism is not an absolute virtue and easily veers off into sedition, subversion or other
actions deemed unpatriotic. Psychologists suggest that people make constant trade-offs in social
settings between, on one hand, insisting on their notion of truth and, on the other, the cohesion of a
group. Sometimes truth and virtue require dissent and rebellion. Other times the survival or security of
the group takes precedence and requires solidarity. If Socrates the free thinker belonged to a team, a
club, a firm or a country today, he would never compromise his values, but he might well compromise
his group.
Stone concluded that Socrates was on the biggest “ego-trip” in history. He probably was. And yet Athens
would soon regret having convicted him. His trial was an overreaction, a betrayal of Athenian values just
as torturing terrorist suspects or wiretapping Americans after September 11th were betrayals of

American values. Democracies do betray themselves. Challengers such as Socrates exist to test society in
its commitment to freedom and, if society fails the test, to remind it of the virtuous path.
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Ομιλία Μίκη Θεοδωράκη ςτην Λέςχη Αξιωματικών
31 Δεκζμβριοσ 2009

"Ολόκληπη η ζωή και ηο έπγο μου μποπούν να επμηνευηούν και
να καηανοηθούν μόνο κάηω από ηο ππίζμα ηων ηπιών λέξεων που με γαλούχηζαν: Ελλάδα,
Παηπίδα, Ελευθεπία...
Σα δόγκαηα, νη δνμαζίεο θαη νη ζεσξίεο όπσο ν Υξηζηηαληζκόο, ε Οξζνδνμία, ν Κνκκνπληζκόο
θαη ν Γηεζληζκόο, πνπ θαηά δηαζηήκαηα επέιεμα, ζπλδένληαη άκεζα κε απηά ηα ηξία ηδεώδε.
Όπσο ε δηδαζθαιία ηεο αγάπεο πνπ ηελ ζεσξώ ζπλεθηηθό θξίθν κηαο ηδαληθήο θνηλσλίαο, ε
Οξζνδνμία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαθύιαμε ηεο Διιεληθόηεηαο θαη ηνπ Διιεληζκνύ, ν
Κνκκνπληζκόο σο ην απνθνξύθσκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, ηεο παιιατθήο επζύλεο θαη
εμνπζίαο θαη ηεο απόιπηεο ειεπζεξίαο (όξακα πνπ έκεηλε άπηαζην θπζηθά, δελ εθαξκόζηεθε
πξαγκαηηθά πνηέ θαη πνπζελά, ώζηε λα παξακέλεη αθόκα ζήκεξα κηα νπηνπία) θαη ηέινο ν
Γηεζληζκόο πνπ ζθπξειαηήζεθε κέζα καο ηνλ θαηξό ηνπ αγώλα όισλ ησλ ιαώλ θαηά ηνπ
θαζηζκνύ-λαδηζκνύ γηα κηα παγθόζκηα θνηλσλία ρσξίο ζύλνξα θαη πνιέκνπο.
Σαπηόρξνλα ε αγσγή κνπ κε νδήγεζε ζην λα ζπλδέζσ κ’ απηέο ηηο ηξεηο έλλνηεο ηνλ ειιεληθό
ζηξαηό. Κη απηό γηαηί ε πξώηε κεγάιε κπζνινγία κέζα κνπ ήζαλ νη Βαιθαληθνί Πόιεκνη κε
πξσηνπόξν ηνλ ειιεληθό ζηξαηό, ζηνλ νπνίν θαηαηάρζεθε σο εζεινληήο ζε ειηθία κόιηο 16
εηώλ ν παηέξαο κνπ, Γεώξγηνο Θενδσξάθεο, πνπ ηξαπκαηίζηεθε βαξεηά ζην Μπηδάλη, ζηελ
θξίζηκε εθείλε κάρε πνπ άλνημε ηνλ δξόκν ζηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ.
Ήηαλ ηόηε πνπ ελσκέλνη νη Έιιελεο από ηελ θνξπθή σο ηε βάζε δεκηνύξγεζαλ ηελ ζεκεξηλή
Διιάδα θη αθόκα πην πνιύ.
Αλάκεζα ζ’ απηό ην «πην πνιύ» ππήξμε θαη ην θαιιίηεξν ηκήκα ηεο, ν απαζηξάπησλ
ειιεληζκόο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Όκσο ηόηε ν δηραζκόο ζηελ θνξπθή νδήγεζε ηνλ ειιεληθό
ζηξαηό ζε ηξαγηθή θαη επαίζρπληε ήηηα ζπκπαξαζύξνληαο ζηνλ όιεζξν καδί ηνπ αζώα ζύκαηα,

νιόθιεξν ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό θη αλάκεζά ηνπο ηελ νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο κνπ. Απηό είρε
ζαλ απνηέιεζκα λα κεγαιώζσ βηώλνληαο ζρεδόλ ηαπηόρξνλα ηνλ ζξίακβν θαη ηελ θαηαζηξνθή.
Δπνκέλσο ήηαλ θπζηθό λα ζεκαδεπηώ κέζα κνπ γηα πάληα κε ην δίδαγκα όηη ε Δζληθή καο
Δλόηεηα απνηειεί ην Α θαη ην Ω, εάλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε θαη λα αθηηλνβνιήζνπκε σο
Έζλνο θαη σο Λαόο. Γηαθνξεηηθά ζα ππνρξεσζνύκε λα δνύκε θαηαδηθαζκέλνη ζηνλ ξόιν ηνπ
νπξαγνύ, ηνπ εμαξηεκέλνπ θαη παξαθκηαθνύ.
Από ηόηε βηώλσ ηελ πξόζθαηε ηζηνξία ηεο ρώξαο καο από ηελ 28ε Οθησβξίνπ ηνπ 1940 έσο
ζήκεξα ζπλερώο θαη αδηαιείπησο πξνζπαζώληαο λα είκαη ζηελ αηρκή ησλ γεγνλόησλ κε όπνηεο
ζπλέπεηεο.
Έηζη ε ηηκεηηθή πξόζθιεζε από ηελ θνξπθή ηεο ζηξαηησηηθήο καο εγεζίαο γηα ηελ νπνία ζαο
επραξηζηώ ζεξκόηαηα, έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα κέλα, ηόζν νπζηαζηηθή όζν θαη ζπκβνιηθή.
Ο ξόινο ζαο σο θξνπξώλ ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο παηξίδαο ππήξμε έλα θύξην ζηνηρείν ηεο βαζηθήο
θηινζνθίαο ηεο δσήο κνπ, πνπ ζπλνςίδεηαη όπσο είπα κέζα ζηηο ηξεηο ιέμεηο: Διιάδα, Παηξίδα,
Διεπζεξία.
Γη’ απηό, αο κνπ επηηξαπεί λα αλαθέξσ εδώ, όηη ε ηξαγηθή παξέλζεζε ηεο ζηξαηησηηθήο
δηθηαηνξίαο απνηέιεζε γηα κέλα κηα κεγάιε εζληθή ηξαγσδία θαη γη’ απηό αληηηάρζεθα κε όιεο
κνπ ηηο δπλάκεηο, γηαηί πιήγσλε βαζεηά κέζα κνπ ηελ εηθόλα κε ηελ νπνία κε γαινύρεζαλ νη
γνλείο θαη νη πξόγνλνί κνπ, πνπ ήζειαλ ηνλ ειιεληθό ζηξαηό λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θξνπξό ηνπ
Έζλνπο, ηεο Παηξίδαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, κηαο Παηξίδαο θαη ελόο Έζλνπο πνπ ηαπηίδεηαη κε
ηελ έλλνηα ηεο Διεπζεξίαο. Γηαηί Διιάδα θαη Διεπζεξία γηα κέλα ππήξμαλ αλέθαζελ έλλνηεο
ηαπηόζεκεο.
Καη είκαη πεξήθαλνο πνπ κε ηηο ιίγεο δπλάκεηο κνπ επηηειώληαο ην ρξένο κνπ σο ειεύζεξνο
πνιίηεο ζπλέβαια ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ζπλεπώο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζην πςειό βάζξν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα εκπινπηηζκέλνο από ηα δηδάγκαηα
ηνπ παξειζόληνο, έηζη ώζηε ην δεκνθξαηηθό θξόλεκα, ε πξνζήισζε ζηνπο ζεζκνύο θαη ζην
ύληαγκα θαη ε πίζηε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανύ καο λα δηαπνηίζνπλ ζε κεγάιν βαζκό
βαζκνθόξνπο θαη νπιίηεο ζε όιν ην πιάηνο θαη ην βάζνο ηνπ ώκαηνο.
Δηδηθά ζήκεξα πνπ ν Παηξησηηζκόο ηείλεη λα θαηαζηεί θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ δσή ηεο ρώξαο
καο θαζώο αληηκεησπίδνπκε κεγάινπο θηλδύλνπο, θαλεξνύο θαη ύπνπινπο πνπ απεηινύλ ηελ
πεκπηνπζία ηεο Διιεληθόηεηαο θαη θηάλνπλ αθόκα θαη ζην ζεκείν λα έρνπλ ζην ζηόραζηξό
ηνπο ηελ ίδηα ηελ εδαθηθή καο αθεξαηόηεηα.
Έηζη ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία Λαόο θαη ηξαηόο επηβάιιεηαη λα είλαη όζν πνηέ άιινηε
ελσκέλνη, ελεκεξσκέλνη θαη άγξππλνη. Καη θπζηθά απηό απνηειεί πξν παληόο επζύλε ηεο
πνιηηηθήο καο εγεζίαο, πνπ ζπκβνιίδεη θαη εθθξάδεη ηελ ειεύζεξε ζέιεζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ
επσκηδόκελε κεγάια ηζηνξηθά βάξε, πνιύ πην ζεκαληηθά από ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή καο
θαηάζηαζε, κηαο θαη αθνξνύλ ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηεο
ειιεληθόηεηαο θαη ηνπ ειιεληζκνύ πνπ βάιιεηαη παληαρόζελ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από
δπλάκεηο ερζξηθέο θαη δόιηεο, ηπθισκέλεο από ηελ αθηηλνβνιία ηεο Διιάδαο σο ηζηνξηθήο
νληόηεηαο, παξνπζίαο θαη δηαρξνληθήο έθθξαζεο κε αζάλαηα ηζηνξηθά επηηεύγκαηα
Παηξησηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ, Γεκνθξαηίαο θαη Διεπζεξίαο.

αο επραξηζηώ. "
Διαβάςτε περιςςότερα: http://www.i-reportergr.com/2009/12/blog-post_296.html#ixzz0bToDA6t8

Ο Μίκης απαντά στη Θάλεια Δραγώνα
Με επηζηνιή ηεο ζην Μίθε Θενδσξάθε ε θ. Θάιεηα Δξαγώλα δηακαξηύξεηαη γηα ζπθνθαληηθή
δπζθήκηζε ελαληίνλ ηεο. Ο Μίθεο, κε δηθή ηνπ επηζηνιή, μεθαζαξίδεη ηα πξάγκαηα.

Η επιστολή της κ. Δραγώνα:
2 Ιαλνπαξίνπ 2010
Αγαπεηέ Μίθε Θενδσξάθε,
Κπθινθόξεζε πξηλ ιίγεο εκέξεο ζην δηαδίθηπν επηζηνιή ζαο πξνο ηνλ Σηέθαλν Λελαίν κε
πνιύ απαμησηηθά ζρόιηα γηα ην πξόζσπό κνπ θαη παξαζέκαηα από ην δεκνζηεπκέλν έξγν κνπ
πνπ είλαη όια παληειώο ςεπδή θαη θαηαζθεπαζκέλα. Σαο ελεκεξώλσ όηη δελ είκαη ηζηνξηθόο
θαη δελ γξάθσ ηζηνξηθά βηβιία. Λόγνο ζαλ «Η ειιεληθή ηαπηόηεηα δελ ππήξρε πξηλ από ην
19ν αηώλα. Δεκηνπξγήζεθε έμσζελ ζε κηα επνρή εζληθηζκνύ, απνηθηνθξαηίαο θαη επεθηαηηθνύ
ηκπεξηαιηζκνύ. Κνληνινγίο θάπνηνη από ην εμσηεξηθό καο είπαλ ηνλ 19ν αηώλα όηη είκαζηε
Έιιελεο θη εκείο ην δερζήθακε γηα λα θνλνκήζνπκε (!!!) πνπιώληαο ην παξακύζη όηη είκαζηε
απόγνλνη ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ», δελ βξίζθεηαη πνπζελά ζην δεκνζηεπκέλν έξγν κνπ θαη
δελ ραξαθηεξίδεη ηελ παλεπηζηεκηαθή θαη θνηλνβνπιεπηηθή κνπ πνξεία. Τέηνηνπ είδνπο
θαηαζθεπάζκαηα είλαη κηαο ζπθνθαληηθήο εθζηξαηείαο ελαληίνλ κνπ. Είκαη θνηλσληθή
ςπρνιόγνο, εξεπλώ θαη γξάθσ πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο έρσ δώζεη κεγάιν κέξνο
ηεο δσήο κνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αξρώλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο ζε απηόλ
ηόπν. Σαο ζηέιλσ κέξνο ησλ δεκνζηεύζεσλ κνπ γηα λα θξίλεηε εάλ όζα παξαηίζεληαη ζηηο
εθεκεξίδεο θαη ζην δηαδίθηπν αληαπνθξίλνληαη ζηελ αιήζεηα. Εάλ δηαπηζηώζεηε όηη είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο θξάζεηο, ζαο παξαθαιώ πνιύ λα βξείηε κηα επθαηξία λα ην δειώζεηε. Σαο
γξάθσ επεηδή ζαπκάδσ ηελ αζηείξεπηε δεκηνπξγηθόηεηά ζαο θαη ηνπο αγώλεο ζαο γηα ηε
δεκνθξαηία θαη είκαη ζίγνπξε όηη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη ε πξνάζπηζε ησλ
δεκνθξαηηθώλ αξρώλ έρεη πξώηηζηε ζεκαζία γηα ζαο.
Με εθηίκεζε
Θάιεηα Δξαγώλα
Σαο επηζπλάπησ θαη 2 πξόζθαηεο ζπλεληεύμεηο κνπ όπνπ ζα βξείηε θαη όια ηα παξαπνηεκέλα
παξαζέκαηα

Απάντηση Μίκη
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Επιφανουσ 1 117 42, Ακινα τθλ. 210-9214863 fax 210-9236325 e-mail: mikisthe@otenet.gr

Προσ τθν κ. Κάλεια Δραγϊνα
Κακθγιτρια Κοινωνικισ Ψυχολογίασ
Σμιμα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ ςτθν προςχολικι θλικία
του Εκνικοφ και Καποδςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
Ναυαρίνου 13, 10680 Ακινα
Ακινα, 10.1.2010
Αγαπθτι κυρία Δραγϊνα,
Ζλαβα τθν επιςτολι και τα βιβλία ςασ και ςασ ευχαριςτϊ. Διάβαςα επίςθσ ςτο «Βιμα» και τα «Νζα» τισ
ςυνεντεφξεισ ςασ, οι οποίεσ όμωσ κινοφνται μονάχα γφρω από δυο-τρεισ φράςεισ που ςασ αποδόκθκαν
εδϊ και πολφ καιρό, για να διαψευςκοφν φςτερα από μεγάλθ και αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ. Οι
ςυνεντεφξεισ αυτζσ και θ μεγάλθ προβολι τουσ (ςε ςυνδυαςμό με τθν φίμωςθ των αντικζτων
απόψεων) δεν πετυχαίνουν τίποτε άλλο παρά να αποκαλφπτουν ςτον ελλθνικό λαό τουσ πανίςχυρουσ
φίλουσ ςασ ςτα ΜΜΕ αποδεικνφοντασ το εφροσ και τα ερείςματα αλλά και τον ςυντονιςμό τθσ
προςπάκειασ που εξυφαίνεται με ςτόχο τθν αλλοίωςθ τθσ εκνικισ-ελλθνικισ μασ ταυτότθτασ. Κακϊσ
και τον τρόμο που δθμιουργεί θ αυξανόμενθ παλλαϊκι αντίδραςθ ςτισ απόψεισ ςασ, που ακυρϊνει τθν
αρχικι ςασ προςπάκεια να εκμεταλλευκείτε τθν αντίδραςθ του κ. Καρατηαφζρθ βαφτίηοντασ όςουσ
διαφωνοφν «ακροδεξιοφσ». Σρόμοσ που φτάνει ςε ςθμείο να προκαλεί ςυμπτϊματα τθσ «Λφςςασόροσ» ςε υποταχτικοφσ κονδυλοφόρουσ όπωσ ς' αυτόν τον δυςτυχι κ. Χάρθ ςε ςθμερινό (9.1.10)
ζνκετο ακθναϊκισ εφθμερίδασ. Επειδι τυχαίνει να είμαι ζνασ από τουσ πρωτεργάτεσ αυτισ τθσ
εκςτρατείασ για τθν ενθμζρωςθ του ελλθνικοφ λαοφ με ρίηεσ βακειζσ ςτθν αλθκινι ελλθνικι Αριςτερά
από τθν εποχι του ΕΑΜ, κα ιμουν ο τελευταίοσ που κα επζτρεπα ςτον οποιονδιποτε να καπθλευτεί
τθν λζξθ και τθν ζννοια «πατρίδα». Σο ΕΑΜ και το τότε ΚΚΕ κατζκτθςε τθν εμπιςτοςφνθ του 70% του
λαοφ μασ για τθν πίςτθ του και τουσ αγϊνεσ του για τθ Λευτεριά τθσ ελλθνικισ πατρίδασ και τθν
αναγζννθςθ του ελλθνικοφ ζκνουσ. Με τθν πεποίκθςθ ότι υπθρετοφμε τα ιδεϊδθ των Ελλινων για τθν
ελευκερία και τθν δθμοκρατία από τα βάκθ των αιϊνων και φτάνοντασ ωσ το «Ελευκερία ι κάνατοσ»
του Κολοκοτρϊνθ, ορκϊςαμε το ανάςτθμά μασ και αναμετρθκικαμε με το όπλο ςτο χζρι, με τθν πιο
φονικι δφναμθ που γνϊριςε ποτζ θ ανκρωπότθτα: τθν χιτλερικι Βζρμαχτ, τα ναηιςτικά Εσ-Εσ και τθν
Γκεςτάπο, με αμζτρθτεσ κυςίεσ ςε αίμα, βαςανιςμοφσ και διϊξεισ. Ενϊ παράλλθλα και μζςα ς´ εκείνεσ
τισ ςκλθρζσ ςυνκικεσ τιμοφςαμε και τρεφόμαςτε με τον ελλθνικό πολιτιςμό για τον οποίο είμαςτε
περιφανοι και ςυγχρόνωσ οραματιηόμαςτε τθ μελλοντικι κοινωνία τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ

και τθσ «πανανκρϊπινθσ λευτεριάσ». Αυτι υπιρξε ωσ ςιμερα θ γνιςια και μοναδικι Αριςτερά, όπου
οι λζξεισ «ζκνοσ» και «πατρίδα» ιταν για μασ δόξα και τιμι και όχι ντροπι όπωσ τισ κατάντθςαν χτεσ
και ςιμερα οριςμζνα γκρουποφςκουλα και ομάδεσ «διανοουμζνων» που ςτο όνομα τθσ Αριςτεράσ
ντροπιάηουν με τισ «ιδζεσ» και τα καμϊματά τουσ, τουσ αγϊνεσ και τισ κυςίεσ μασ, ενϊ δθλθτθριάηουν
τθν ανφποπτθ νεολαία μασ, που θ νικιτρια και κριαμβεφουςα ακόμα και ςιμερα εκνικοφροςφνθ
κρατάει ςτα ςκοτάδια, ζχοντασ καταδικάςει ςε λικθ τθ ςφγχρονθ ιςτορία μασ. Όμωσ θ ακτινοβολία
εκείνων των θρωικϊν χρόνων αψθφϊντασ όλα τα εμπόδια εξακολουκεί να εμπνζει το λαό μασ, γι' αυτό
και θ αντίκεςθ ςτθν ςυςτθματικι απόπειρα που επιχειρείται εδϊ και καιρό με ςτόχο τθν ουςιαςτικι
ανατροπι τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, είναι κακολικι και δεν ςυνδζεται με τθν α´ ι τθν β´ πολιτικι
παράταξθ αλλά με το ςφνολο των Ελλινων, που γαλουχικθκε με μια ςυγκεκριμζνθ και βακειά
ριηωμζνθ άποψθ για το τι είναι πατρίδα, τι είναι Ελλάδα, τι είναι ιςτορία, τι είναι ελλθνικόσ λαόσ και
ελλθνικό ζκνοσ. Κι ακόμα γνωρίηει καλά -γιατί τα βιϊνει, ποια είναι τα βαςικά ιςτορικά και πολιτιςμικά
ςτοιχεία που μασ διζπλαςαν από το ´21 ζωσ ςιμερα. Αρνοφμενοι και κατεδαφίηοντασ όλα αυτά που
μασ ζκαναν αυτοφσ που είμαςτε χτεσ, προχτζσ και ςιμερα,με το πρόςχθμα μιασ δικεν επιςτθμονικισ
ανακεϊρθςθσ τθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ, όπωσ αποδεικνφεται ςε κάκε ςελίδα του βιβλίου ςασ «Σι
είν' θ Πατρίδα μασ;» ςτθν ουςία αμφιςβθτείτε ο,τιδιποτε κετικό ζπραξε ο λαόσ αυτόσ ςε όλουσ τουσ
τομείσ του εκνικοφ μασ βίου κατά τθ διάρκεια των δφο τελευταίων αιϊνων. Με το βιβλίο ςασ
αποδομείτε τισ ιδζεσ, πεποικιςεισ, τα «πιςτεφω», ςε ςχζςθ με το ελλθνικό ζκνοσ και τισ ρίηεσ του,
δθλαδι όλα αυτά που ενζπνευςαν και παρακίνθςαν τον λαό μασ. Όμωσ αν ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα
δεν υπιρχαν οι ιδζεσ για τθ ςυνζχεια του ελλθνικοφ ζκνουσ και όλα τα «πιςτεφω» που εςείσ ςιμερα
απορρίπτετε ωσ άνευ ουςιαςτικοφ περιεχομζνου και εκτόσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ, τότε δεν κα
μποροφςαν να υπάρξουν θ Επανάςταςθ του ´21, το κίνθμα του Φιλελλθνιςμοφ, το δθμοκρατικό κίνθμα
του Μακρυγιάννθ, θ αποπομπι του Όκωνα, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, θ Εκνικι Αντίςταςθ. Δεν κα υπιρχε
ο Άρθσ Βελουχιϊτθσ. Και όχι μονάχα αυτόσ, γιατί ςφμφωνα με κείνα που επιχειρείτε να διδαχκοφν τα
παιδιά μασ, δεν κα υπιρχε οφτε ζνασ αντάρτθσ, μιασ και ΟΛΟΛ πιραν τα όπλα για τθν Ελλάδα και τθν
Πατρίδα. Ενϊ αν είχαν τα μυαλά τα δικά ςασ, δθλαδι εξζταηαν το «επιςτθμονικϊσ ορκόν», κα τα
βρίςκανε μια χαρά με τουσ Γερμανοφσ που εξ άλλου το μόνο που ηθτοφςαν από μασ ιταν να τουσ
παραχωριςουμε τθν άδεια χριςθσ των λιμανιϊν και των αεροδρομίων μασ. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν
κα υπιρχαν οι δθμοκρατικοί αγϊνεσ και θ Αντίςταςθ κατά τθσ χοφντασ. Δεν κα υπιρχαν ο ολωμόσ, ο
Κάλβοσ, ο Παλαμάσ, ο Καβάφθσ, ο Καλομοίρθσ,ο Καηαντηάκθσ, o ικελιανόσ, ο εφζρθσ, ο Ρίτςοσ, ο
Σςαροφχθσ, ο Ελφτθσ, ο Χατηιδάκισ, ο Εγγονόπουλοσ,ο Κωνςταντίνοσ Δεςποτόπουλοσ, ο Παρκζνθσ, ο
Καμπανζλλθσ, ο Γεωργουςόπουλοσ, ο Κουν, ο Μινωτισ, ο Κακογιάννθσ, ο Αγγελόπουλοσ. Όπωσ δεν κα
υπιρχαν οι διανοθτζσ, οι φιλόςοφοι, οι μεγάλοι πολιτικοί θγζτεσ από τον Σρικοφπθ και τον Βενιηζλο ωε
τον Καραμανλι και τον Ανδρζα Παπανδρζου. Δεν κα υπιρχαν τα μεγάλα κινιματα όπωσ των
δθμοτικιςτϊν και των φοιτθτϊν. Δεν κα υπιρχε το κίνθμα για τθν Κφπρο οφτε οι εκδθλϊςεισ
αλλθλεγγφθσ προσ τα ςθμερινά κφματα του επικετικοφ ιμπεριαλιςμοφ, τθν Γιουγκοςλαυία, τθν
Παλαιςτίνθ, το Αφγανιςτάν και το Λράκ. Και δεν κα ςυνζβαιναν προ παντόσ εκείνεσ οι πράξεισ, που
αποδεικνφουν τθν ιδιαιτερότθτα του λαοφ μασ, που τόςο επίμονα ςαρκάηετε, όπωσ το ΟΧΛ το 1940 και
θ μάχθ τθσ Κριτθσ, κακϊσ και το ότι ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ευρωπαίουσ, μονάχα θ Ελλάδα αρνικθκε
να ντφςει τα παιδιά τθσ με τθν ςτολι τθσ Βζρμαχτ και να τα ςτείλει ςτο ανατολικό μζτωπο. Χάρθ ςτισ
μοναδικζσ μζςα ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ παλλαϊκζσ διαδθλϊςεισ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ με χιλιάδεσ
νεκροφσ, τραυματίεσ και εκτοπιςμζνουσ ςε ςτρατόπεδα κανάτου. Κι αυτό γιατί οι εκνικοί και

δθμοκρατικοί μασ αγϊνεσ, κακϊσ και τα πνευματικά ζργα και οι πολιτικζσ πράξεισ των προςϊπων
αυτϊν, διαπνζονταν από τθν πεποίκθςθ ότι θ ςφγχρονθ Ελλάδα ζχει επθρεαςτεί βακειά από μια
βαρειά κλθρονομιά, απζναντι ςτθν οποία κα πρζπει να φανοφμε δθμιουργικά αντάξιοι. Για όλα αυτά
ζχετε να πείτε μια μόνο λζξθ: εκνοκεντριςμόσ, δθλαδι ότι είναι αςυγχϊρθτθ υπερθφάνεια για ζνα λαό
να καυμάηει τα επιτεφγματά του, φτάνοντασ ςτο ςθμείο να προτείνετε να εκλείψει από τα ςχολικά
βιβλία, γιατί αυτό επιτάςςει θ ςφγχρονθ επιςτιμθ για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ιςτορίασ. Με άλλα λόγια
επιχειρείτε ζναν γενικευμζνο ευνουχιςμό ςε ό,τι πολυτιμότερο και πιο ελλθνικό πζτυχε ο λαόσ μασ ζωσ
τϊρα, με τελικό αποτζλεςμα τθν μετατροπι μασ ςε ζναν άλλο λαό, προςαρμοςμζνο ςτισ ςυνταγζσ του
καμουφλαριςμζνου αφελλθνιςμοφ, που κοςμοφν κάκε ςελίδα του εν λόγω βιβλίου ςασ. Κι αυτό γιατί
διαφωνείτε με τθν φπαρξθ και τθν αξία των βαςικϊν πυλϊνων πάνω ςτουσ οποίουσ ςτθρίχκθκαν οι
ιδζεσ, οι πράξεισ, οι αγϊνεσ, οι κυςίεσ και τα ζργα, πνευματικά και άλλα. Βαφτίηετε εκνοκεντριςμό τθν
ξεχωριςτι πίςτθ, ακόμα και καυμαςμό που μπορεί να ζχει ζνασ λαόσ για τθν ιςτορία και τον εαυτό του.
Σισ ξζνεσ επεμβάςεισ, που αλλοίωςαν τθν εκνικι μασ ηωι, τισ κεωρείτε ςχεδόν ανφπαρκτεσ και
πρόςχθμα για να καλφψουμε τισ δικζσ μασ -υπαρκτζσ βεβαίωσ- αδυναμίεσ. Σθν ιδιαιτερότθτα των
αγϊνων μασ, ειδικά ςτον β´ παγκόςμιο πόλεμο τθν αποκαλείτε ςωβινιςμό, πράξθ εχκρικι προσ τουσ
άλλουσ και τθν κεωρείτε γενεςιουργό αιτία ξενοφοβίασ. Σθν υπερθφάνεια μασ για τα κατορκϊματα
των αρχαίων Ελλινων τθν βαφτίηετε ςτείρο εκνικιςμό και ιςτορικι αυταπάτθ. Δθλαδι κζλετε ςϊνει και
καλά να αποδείξετε ότι κακϊσ πιςτεφαμε ωσ τϊρα όςα πιςτεφαμε για τθν καταγωγι, τισ παραδόςεισ,
τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό μασ, πράξθ που ςτθν ιατρικι επιςτιμθ ονομάηεται «ευνουχιςμόσ». Και
οχυρωμζνθ πίςω από θχθρά ονόματα ξζνων επιςτθμόνων βαλκικατε με τθν βοικεια ιςχυρϊν
πολιτικϊν και οικονομικϊν κφκλων, μιασ και είναι πολφ δφςκολο να ευνουχίςετε ζναν ολόκλθρο λαό
κατεδαφίηοντασ τα ςφμβολα και τουσ μφκουσ του, να ξεκινιςετε το κεάρεςτο ζργο ςασ από τα τρυφερά
και ανφποπτα παιδιά μασ. Όπωσ το επιχείρθςε χκεσ θ φίλθ ςασ κ. Ρεποφςθ -ανεπιτυχϊσ- ενϊ ςιμερα,
με τον αζρα μάλιςτα τθσ κρατικισ ςυμπαράςταςθσ το επεκτείνετε εςείσ με νζα ζφοδο για τον
ευνουχιςμό τθσ μακθτικισ μασ νεολαίασ από κρατικό μάλιςτα πόςτο! Γνωρίηετε κυρία Δραγϊνα, ότι
δεν ζχω τίποτα προςωπικό μαηί ςασ, όπωσ γνωρίηετε ότι κα ςασ ιταν λίγο δφςκολο να με βαφτίςετε κι
εμζνα . ακροδεξιό. Προσ το παρόν μπορείτε εςείσ και οι φίλοι ςασ να με φιμϊςετε. Όμωσ ς' αυτό είμαι
ςυνθκιςμζνοσ και μάλιςτα κα ςασ ζλεγα ότι όποιοι και όςοι ςτο παρελκόν κατά καιροφσ επεχείρθςαν
να φιμϊςουν τισ ιδζεσ αλλά και τθν μουςικι μου, είχαν . κακά γεράματα. Όπωσ ίςωσ ξζρετε ι κα ζχετε
ακοφςει, θ ηωι και το ζργο μου ςτθρίχκθκε επάνω ςε τρεισ λζξεισ: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευκερία. Και
όλοι μου οι αγϊνεσ ζγιναν μόνο και μόνο για να τισ υπεραςπίςω με κάκε κυςία. Σο ίδιο κάνω και τϊρα.
ιμερα εςείσ και οι φίλοι ςασ, με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι οι προθγοφμενοι, επιχειρείτε να
κατεδαφίςετε τισ ιδζεσ, τισ πράξεισ και τα ζργα που ςυμβολίηουν αυτζσ οι τρεισ λζξεισ, που όπωσ είπα,
ενζπνευςαν και ςτιριξαν όλεσ τισ γενιζσ των νεοελλινων, για να γίνουμε αυτό που είμαςτε ςιμερα.
Μια κορυφαία ςτιγμι ςτθν νεότερι μασ ιςτορία υπιρξε και θ Εκνικι μασ Αντίςταςθ, τότε που ζλαμψαν
αυτζσ οι τρεισ λζξεισ οδθγϊντασ τα νιάτα εκείνθσ τθσ εποχισ ςε ανυπζρβλθτεσ κυςίεσ. Χιλιάδεσ,
εκατοντάδεσ χιλιάδεσ τα κφματα. Σι μασ οδθγοφςε τότε; Όλα αυτά που καταδικάηονται ςε κάκε ςελίδα
του βιβλίου ςασ, για να ανοίξει ο δρόμοσ ςε μια γενικευμζνθ αλλοίωςθ του εκνικοφ μασ χαρακτιρα
ξεκινϊντασ με δικεν επιςτθμονικό τρόπο από τα τρυφερά μασ νιάτα. Άλλωςτε αυτι θ προςπάκεια που
γίνεται μζςα ςτα πλαίςια τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ζχει αφετθρία γνωςτά ςε όλουσ διεκνι κζντρα, που
επιδιϊκουν τθν διάλυςθ των εκνϊν-λαϊν με εκνικζσ ιδιαιτερότθτεσ, ςυμφζροντα και «αρχζσ» που
οδθγοφν ςε αντιςτάςεισ μπροςτά ςτθ λαίλαπα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και γι' αυτό με τθ διάλυςθ των

εκνϊν επιδιϊκουν τθν μετατροπι των ανκρϊπων ςε ανυπεράςπιςτεσ μονάδεσ χωρίσ μνιμθ και
ενοχλθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Eίναι δυνατόν να επιτραπεί να γίνει κάτι τζτοιο; Να γιατί με βρίςκετε και
κα με βρίςκετε πάντοτε αντίκετο, γιατί πιςτεφω ότι θ γενιά θ δικι μου ζχει αποδείξει ςτθν πράξθ, με
ζργα και όχι μόνο με λόγια, ότι ς' αυτι τθ γωνιά τθσ γθσ κατοικοφν άνκρωποι που είναι Ζλλθνεσ με όλθ
τθν ιςτορικι ςθμαςία αυτισ τθσ λζξθσ και τίποτε -απολφτωσ τίποτε- δεν μπορεί να αμαυρϊςει και πολφ
περιςςότερο να αλλοιϊςει. Σζλοσ οφείλω να ςασ πω ότι: Από τθν ανάγνωςθ του βιβλίου ςασ «Σι είν' θ
Πατρίδα μασ;» ζχω ςυναγάγει οριςμζνα ςυμπεράςματα, που πιςτοποιοφν κεμελιακζσ διαφορζσ από
τισ απόψεισ ςασ. Κα αρκεςτϊ προσ το παρόν ςε μερικά παραδείγματα:
«Η κυρίαρχθ αντίλθψθ
για το ζκνοσ και τθν εκνικι ταυτότθτα, με βάςθ τθν οποία οι πολιτικζσ εξουςίεσ ςτθν Ευρϊπθ αλλά και
ζξω από αυτιν οργανϊνουν το διαπαιδαγωγθτικό ρόλο του ςχολείου, είναι ακόμθ ςιμερα ςε μεγάλο
βακμό θ αντίλθψθ που κλθρονόμθςε ο ρομαντιςμόσ του 19ου αιϊνα, ςφμφωνα με τθν οποία το ζκνοσ
αποτελεί οικουμενικι, «φυςικι» οντότθτα, ανεξάρτθτθ από το χρόνο και το χϊρο, και θ εκνικι
ταυτότθτα, αυτονόθτθ και αναλλοίωτθ αποτφπωςθ κοινωνικισ ομοψυχίασ και ςυνοχισ. Οι εκνικζσ
ιςτοριογραφίεσ προζρχονται από αυτι τθν παράδοςθ και δίνουν ζμφαςθ ςτθ ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ και
του πολιτιςμοφ τθσ εκνικισ ομάδασ, ςτισ αντιςτάςεισ τθσ απζναντι ςτισ εξωτερικζσ επιβουλζσ, ςτθν
ομοιογζνειά τθσ. Στο ςχολείο θ ιςτορία καλείται να διδάξει τα κατορκϊματα των προγόνων και να
ςφυρθλατιςει τθν εκνικι υπερθφάνεια και ενότθτα, ενϊ θ γλϊςςα και θ γεωγραφία επιβεβαιϊνουν
τθν εκνικι ςυνζχεια ςτο χρόνο και ςτο χϊρο». (ςελ. 31) Είναι φανερό ότι κεωρείτε ότι το ζκνοσ και θ
εκνικι ταυτότθτα είναι «κλθρονομιά του ρομαντιςμοφ του 19ου αιϊνα *και δεν+ αποτελεί «φυςικι»
οντότθτα ανεξάρτθτθ από τον χρόνο και τον χϊρο, αυτονόθτθ και αναλλοίωτθ αποτφπωςθ εκνικισ
ομοψυχίασ και ςυνοχισ».
Φαίνεται ακόμθ ότι δεν είςκε ςφμφωνθ με τθν ζμφαςθ που δίνεται ςτο ςχολείο «ςτθ ςυνζχεια τθσ
ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ τθσ εκνικισ ομάδασ, ςτισ αντιςτάςεισ τθσ απζναντι ςτισ εξωτερικζσ
επιβουλζσ, ςτθν ομοιογζνειά τθσ». Κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι «θ ιςτορία καλείται να διδάξει τα
κατορκϊματα των προγόνων και να ςφυρθλατιςει τθν εκνικι υπερθφάνεια και ενότθτα., ενϊ θ
γλϊςςα και θ γεωγραφία επιβεβαιϊνουν τθ ςυνζχεια ςτο χρόνο και ςτον χϊρο».
Κα ικελα
ειλικρινά να μου λζγατε, αν θ παράγραφοσ αυτι αναφζρεται κετικά ι αρνθτικά ςτον τρόπο που το
ςχολείο αντιμετωπίηει τα προβλιματα αυτά. Μιασ και δεν το λζτε φανερά. Όμωσ αφινετε να
υπονοθκεί, ότι όλεσ αυτζσ οι ιδζεσ περί ζκνουσ και εκνικισ ταυτότθτασ αποτελοφν ςφμπτωμα που μασ
επιβλικθκε από τθν «ρομαντικι αντίλθψθ τθσ ιςτορίασ ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα. Άρα ξεπεραςμζνεσ
και αντιεπιςτθμονικζσ ςφμφωνα με τθν οπτικι γωνία τθ δικι ςασ και των υπολοίπων ςυνεργατϊν ςασ
που ςυμμετζχουν ςτθν ςυγγραφι του εν λόγω βιβλίου.
Να όμωσ που τόςο εγϊ όςο και οι γενιζσ των παπποφδων μου αλλά και των ςυμμαχθτϊν και
ςυνοδοιπόρων μου ςτουσ δρόμουσ των εκνικϊν αγϊνων και ςτισ προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία μιασ
ελλθνικισ τζχνθσ διαπνεόμεκα ςε κάκε μασ βιμα και προςπάκεια από αυτζσ ακριβϊσ τισ ιδζεσ που
καταγγζλλετε ωσ ξεπεραςμζνεσ και ευτελι ωσ φαίνεται προϊόντα μιασ ξεπεραςμζνθσ πια ρομαντικισ
αντίλθψθσ. Και μόνο μ' αυτι τθν παράγραφο, μου ηθτάτε να απαρνθκϊ τον εαυτό μου, τθ ηωι μου, τισ
ιδζεσ και το ζργο μου. Και όχι μόνο από εμζνα αλλά όπωσ αποδεικνφεται από τισ πράξεισ και τα ζργα
τουσ, ΟΛΟΤ ςχεδόν τουσ νεοζλλθνεσ, ανϊνυμουσ και επϊνυμουσ που από το 1821 ζωσ ςιμερα
πίςτεψαν ακριβϊσ ς' αυτά που κεωρείτε ότι κακϊσ διδάςκονται ςιμερα ςτο ελλθνικό ςχολείο.

Άλλωςτε αμζςωσ μετά διευκρινίςατε ότι «ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ επιςτιμεσ για το εκνικό
φαινόμενο θ ρομαντικι αντίλθψθ για το ζκνοσ ζχει γίνει αντικείμενο κριτικισ. Οι ςφγχρονεσ κεωριςεισ
(.) ςυγκλίνουν ςτθν παραδοχι ότι θ ζννοια του ζκνουσ είναι ςχετικά πρόςφατθ, αλλάηει μζςα ςτο
χρόνο» και παρακάτω αποκαλείτε «φανταςτικι κοινότθτα» του ζκνουσ που ςτθρίηεται ςτθ νζα
νοθματοδότθςθ (ομολογϊ πωσ δεν καταλαβαίνω τον όρο) υπαρκτϊν κοινϊν χαρακτθριςτικϊν» και όλα
αυτά τα προςφζρει «θ εκνικι ταυτότθτα» (που ιρκε) «να αντικαταςτιςει το κενό που δθμιοφργθςε θ
κατάλυςθ των παραδοςιακϊν μορφϊν κοινωνικισ οργάνωςθσ». «Κακϊσ διευρφνεται το ςχετικά
πρόςφατο ενδιαφζρον των κοινωνικϊν επιςτθμϊν για το εκνικό φαινόμενο, θ ρομαντικι αντίλθψθ για
το ζκνοσ ζχει γίνει αντικείμενο κριτικισ τα τελευταία χρόνια. Οι ςφγχρονεσ κεωριςεισ, παρά τισ
ςθμαντικζσ διαφορζσ τουσ ωσ προσ τθν προζλευςι τουσ, ςυγκλίνουν ςτθν παραδοχι ότι θ ζννοια του
ζκνουσ είναι ςχετικά πρόςφατθ, αλλάηει μζςα ςτο χρόνο και μποροφμε επομζνωσ να κάνουμε τθν
ιςτορία τθσ: πιο ςυγκεκριμζνα θ ζννοια του ζκνουσ όπωσ χρθςιμοποιείται ςιμερα διμορφϊκθκε
ιςτορικά τα τελευταία διακόςια χρόνια και ςυνδζεται άμεςα με τθ δθμιουργία των εκνϊν-κρατϊν
(Noiriel 1991). Η εκνικι ταυτότθτα ιρκε να αντικαταςτιςει το κενό που δθμιοφργθςε θ κατάλυςθ των
παραδοςιακϊν μορφϊν κοινωνικισ οργάνωςθσ και να προςφζρει ςτα μζλθ των ςφγχρονων κοινωνιϊν
νζα βάςθ κοινωνικισ ςυνοχισ μζςα από τθ δθμιουργία τθσ «φανταςιακισ κοινότθτασ» του ζκνουσ, που
ςτθρίηεται ςτθ νζα νοθματοδότθςθ υπαρκτϊν κοινϊν πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν». (ςελ. 31)
Γιατί τάχα πολφπλοκεσ εγκεφαλικζσ αναλφςεισ για αυτονόθτα γεγονότα, όπωσ είναι θ ςυνεχισ
ανανζωςθ των μορφϊν τθσ κοινωνικισ ςυγκρότθςθσ, για να καταλιξουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το
ζκνοσ αποτελεί μια «φανταςτικι κοινότθτα»; Αλικεια, τι κα πει αυτό; Σο ζκνοσ ςε ςχζςθ με τθν
κοινωνία είναι θ ψυχι ςε ςχζςθ με το ςϊμα. Κι εδϊ είναι πιςτεφω, το λάκοσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ
επιςτιμθσ, που επαγγζλλεςκε. Γιατί επιχειρεί να αναλφςει και να εξθγιςει μορφζσ και λειτουργίεσ που
αφοροφν τθν κοινωνία-ςϊμα και όχι το ζκνοσ-ψυχι. Που δεν αναλφεται οφτε εξθγείται, γιατί όπωσ και
τα φαινόμενα τθσ κρθςκείασ και τθσ τζχνθσ, ανάγεται ςτθν μεταφυςικι και ςτθν υπζρβαςθ. το
υπερλογικό και ανεξιγθτο.
Αν και για τθ ςυνζχεια του ελλθνικοφ ζκνουσ, πζραν του γεγονότοσ ότι για τθν παμψθφία κα ζλεγα των
νεοελλινων -ανωνφμων και επωνφμων- δεν αποτελοφςε και αποτελεί μόνο ζνα είδοσ κρθςκευτικισ
πίςτθσ (άκρωσ αντιεπιςτθμονικισ βεβαίωσ για ςασ) υπάρχουν απτζσ αποδείξεισ ότι οριςμζνοι βαςικοί
άξονεσ του πνευματικοφ κόςμου των αρχαίων Ελλινων κατάφεραν να διατθρθκοφν και να φτάςουν ωσ
τισ μζρεσ μασ. Λ.χ. είναι παςίγνωςτθ θ διάρκεια τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Δεν είναι όμωσ γνωςτι θ
διάρκεια τθσ αρχαίασ ελλθνικισ μουςικισ μζςω των βαςικϊν μουςικϊν κλιμάκων, που παρζμειναν
αναλλοίωτεσ, κακϊσ οι αρχαίοι μουςικοί τρόποι πζραςαν ατόφιοι ςτθ Βυηαντινι μουςικι με το νζο
όνομα «ιχοι» κι από κει δια μζςου τθσ αραβικισ μουςικισ και με καινοφριο όνομα, «δρόμοι»,
δθμιοφργθςαν το ρεμπζτικο τραγοφδι από το οποίο προιλκε τόςο θ ςφγχρονθ λαϊκι μασ μουςικι όςο
και θ ζντεχνθ-λαϊκι μουςικι, μζςα ςτθν οποία ςυνενϊκθκε θ μουςικι με τθν ποίθςθ. Δθλαδι το
φαινόμενο που χαρακτιριηε τθν αρχαία μουςικι, δεδομζνου ότι τότε με τον όρο «μουςικι» εννοοφςαν
αποκλειςτικά τθν ςφηευξθ Μουςικισ και Λόγου.
Ζνα άλλο ςθμαντικό δθμιοφργθμα των αρχαίων, υπιρξε ωσ γνωςτόν και θ Δθμοκρατία και μάλιςτα θ
άμεςθ Δθμοκρατία. Μετά τθν κατάκτθςθ τθσ Ελλάδασ από τουσ Ρωμαίουσ και ςχεδόν ζωσ ςιμερα ςτθν

Ευρϊπθ κυριάρχθςαν ςυςτιματα ςυγκεντρωτικά, βαςιλείεσ αυτοκρατορίεσ, δικτατορίεσ, ςοςιαλιςτικζσ
εξουςίεσ. Θ χϊρα μασ κατακτικθκε για τζςςερισ αιϊνεσ από τθν Οκωμανικι αυτοκρατορία. Εν τοφτοισ
και κάτω από αυτζσ τισ καταλυτικζσ ςυνκικεσ οι ελλθνικζσ κοινότθτεσ, μζςα και ζξω από τον
γεωγραφικό μασ χϊρο, κυβερνικθκαν με δθμοκρατικό τρόπο. Οι κάτοικοι λ.χ. ενόσ χωριοφ εξζλεγαν
τακτικά με κακολικι ψθφοφορία τθν διοικθτικι και τθ δικαςτικι τουσ εξουςία. Κι αυτό αντανακλάται
ςτο φνταγμα τθσ Επιδαφρου, μζςα ςτο οποίο ρθτϊσ αναφζρεται ότι απαγορεφονται οι «τίτλοι
ευγενείασ». Άλλωςτε αυτό το δθμοκρατικό φρόνθμα μποροφμε να ποφμε ότι παραμζνει ζωσ ςιμερα
βαςικό γνϊριςμα τθσ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ λαοφ. Κι αυτό ςε πείςμα των προςπακειϊν των
ξζνων δυνάμεων να επιβάλουν τισ γνωςτζσ δυναςτείεσ των Βαυαρϊν και των Γλφξμπουργκ. Γεγονόσ
που αρνείςκε πειςματικά να παραδεχτείτε. Δθλαδι το γεγονόσ των ςυνεχϊν παρεμβάςεων των ξζνων
ςτθν χϊρα μασ, που υπιρξαν πρόξενοι των μεγαλυτζρων εκνικϊν μασ καταςτροφϊν. Όπωσ τθσ
Μικραςιατικισ, του Εμφυλίου, τθσ Κφπρου και τζλοσ τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ.
υμφωνϊ μαηί ςασ ςτθν παράγραφο τθσ ςελ. 33, ότι τα κριτιρια με τα οποία ορίηεται ζνα ζκνοσ είναι
πολιτιςμικοφ χαρακτιρα: καταγωγι, γλϊςςα, κρθςκεία και παραδόςεισ, μφκοι, ιςτορίεσ, μνιμεσ.
«Όπωσ χαρακτθριςτικά δείχνουν οι παραπάνω ζρευνεσ, τα κριτιρια με τα οποία ορίηεται το
ζκνοσ είναι πολιτιςμικοφ χαρακτιρα: καταγωγι, γλϊςςα, κρθςκεία και παραδόςεισ, μφκοι, ιςτορικζσ
μνιμεσ. Τα πολιτιςμικά αυτά κριτιρια, που κεωροφνται κοινά, προςδιορίηουν τον ςυμβολικό και τον
φυςικό χϊρο του ζκνουσ. Οτιδιποτε διαφορετικό κεωρείται ότι βρίςκεται ζξω από το ζκνοσ και
ςυνικωσ απορρίπτεται. Έτςι τα ζκνθ ζχουν προςδιοριςτεί ιςτορικά κατά κφριο λόγο μζςα από τισ
διαφορζσ τουσ από και ςε ςφγκριςθ με άλλα ζκνθ. Αυτι τθ ςυνεχισ διαδικαςία ετεροπροςδιοριςμοφ
ςυμβάλλει ςτθν αζναθ αναπαραγωγι τθσ εκνικισ ταυτότθτασ ωσ μοναδικισ και ομοιογενοφσ και
ςτθρίηει τθν τάςθ τθσ να αρνείται τόςο τισ ομοιότθτεσ με κακετί ζξω από αυτιν όςο και τισ
διαφοροποιιςεισ ςτο εςωτερικό τθσ».
Όμωσ διαφωνϊ με τθν άποψι ςασ πωσ «ό,τι είναι διαφορετικό, κεωρείται ότι βρίςκεται ζξω από το
Ζκνοσ, ςυνικωσ απορρίπτεται». Και ακόμα ότι «θ ςυνεχισ διαδικαςία ετεροπροςδιοριςμοφ ςυμβάλλει
ςτθν αζναθ αναπαραγωγι τθσ εκνικισ ταυτότθτασ ωσ μοναδικισ και ομοιογενοφσ και ςτθρίηει τθν τάςθ
τθσ να αρνείται τόςο τισ ομοιότθτεσ με κάκε τι ζξω από αυτιν όςο και τισ διαφοροποιιςεισ ςτο
εςωτερικό τθσ». Χωρίσ ίςωσ να το κζλετε, φορτϊνετε με αρνθτικζσ ιδιότθτεσ το Ζκνοσ και τθν εκνικι
ταυτότθτα, μιασ και για να υπάρξουν κατά τθ γνϊμθ ςασ, πρζπει πρϊτον να ετεροπροςδιοριςκοφν και
δεφτερον να «απορρίψουν» δθλαδι να κλειςτοφν ςτο καβοφκι τουσ. υμφωνοφν άρα γε αυτζσ οι
διαπιςτϊςεισ με το ελλθνικό ζκνοσ; (Για να αρκεςτοφμε ςτθ δικι μασ ιςτορικι εμπειρία). Γιατί όλα
τείνουν να αποδείξουν ότι ο,τιδιποτε καλό και κετικό ζγινε ωσ τϊρα, οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι είχαμε
και ζχουμε ανοιχτζσ κφρεσ (τουλάχιςτον ωσ προσ τον πολιτιςμό) και προσ Ανατολάσ και προσ Δυςμάσ
όπωσ και προσ Βορρά. Ζτςι ό,τι υπιρξε και ό,τι υπάρχει, αποτελεί δθμιουργικι πρόςμιξθ διαφόρων
ιδεϊν και πολιτιςμϊν, ακόμα και τρόπων ηωισ.
Ιμαςτε πάντοτε ανοιχτοί κατά το παράδειγμα του Ριγα Φεραίου, που ενϊ ςάλπιηε τθν επανάςταςθ
των Ελλινων, οραματιηόταν τθν μεγάλθ οικογζνεια των Βαλκανικϊν λαϊν. Σο ίδιο που κάναμε κι εμείσ
ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ, που αγωνιηόμαςτε όχι μόνο για τθν δικι μασ ελευκερία αλλά και για τθν
«πανανκρϊπινθ τθ λευτεριά». Και μθ μου πείτε ότι επθρεάςτθκαν από τθν ρομαντικι άποψθ περί

ζκνουσ οι φουςτανελάδεσ αγράμματοι ωσ επί το πλείςτον Ζλλθνεσ επαναςτάτεσ, όταν το φνταγμα τθσ
Επιδαφρου ςτα 1822 διακιρυςςε τθν αναςφςταςθ του ελλθνικοφ ζκνουσ αποτελϊντασ παράλλθλα το
δθμοκρατικότερο φνταγμα όλων των εποχϊν, μιασ και είχαν ανοιχτά τα μυαλά τουσ ςτισ επιρροζσ τθσ
Γαλλικισ και τθσ Αμερικανικισ ακόμα επανάςταςθσ. Για να ετεροπροςδιοριςτοφμε κα πρζπει να
είμαςτε ανίκανοι να αυτοπροςδιοριηόμαςτε κάκε ςτιγμι (ακόμα και ςιμερα), ενϊ θ εκνικι μασ
ταυτότθτα υπιρξε και είναι τόςο ιςχυρι, ϊςτε να μθν ζχουμε οφτε να κζλουμε να ζχουμε εχκροφσ, για
να είμαςτε αυτοί που είμαςτε. Άλλωςτε θ βαςικι εξωτερικι μασ πολιτικι ωσ τϊρα υπιρξε και είναι
αμυντικι με εξαίρεςθ τθν τυχοδιωκτικι εκςτρατεία ςτθν Σουρκία, που μασ κόςτιςε τόςο ακριβά.
Και γιατί δεν ρωτάτε και μασ (όςουσ επιηιςαμε), που περάςαμε μζςα από το καμίνι τθσ ξζνθσ κατοχισ,
να ςασ ποφμε από ποφ αντλοφςαμε τθ δφναμθ και το κάρροσ να αναμετρθκοφμε ίςοσ προσ ίςον με τθν
τερατϊδθ Χιτλερικι μθχανι κανάτου; Μονάχα με τθν ςκζψθ ότι ςτο βάκοσ είμαςτε ανϊτεροι από
αυτοφσ! (Εξ άλλου ς' αυτό μασ βοθκοφςε θ μετατροπι των εχκρϊν μασ ςε μια ςυμπαγι μάηα
αιμοδιψϊν βαρβάρων). Γιατί; Γιατί ανικαμε ςε ζνα Ζκνοσ πολφ ανϊτερο απ' αυτοφσ ςτον πνευματικό
και πολιτιςμικό κυρίωσ χϊρο από τον Αιςχφλο και τον Πλάτωνα ζωσ τον ολομό, τον Παλαμά και τον
Καβάφθ. Και όςοι είμαςτε μορφωμζνοι, το θκικό μασ ανάςτθμα ζπαιρνε ςυνειδθτά δφναμθ απ'
αυτοφσ. Όςο για τουσ αμόρφωτουσ αλλά γενναίουσ, αντλοφςαν δφναμθ όπωσ οι αγωνιςτζσ του ´21 από
τα «μάρμαρα». Αν όλα αυτά είναι «παραμφκια», τότε ό,τι υπιρξε κετικό και ξεχωριςτό ωσ τϊρα, ασ
ποφμε ότι ιταν και είναι «παραμφκι». Σότε για ποιον λόγο κζλετε να το κατεδαφίςετε; Δεν ξζρετε ότι
ζτςι ςκοτϊνετε τθν ψυχι μασ; Χάρθ ςτθν οποία είςκε κι εςείσ ςιμερα ελεφκερθ;
Όπωσ αςφαλϊσ καταλαβαίνετε, για μζνα προςωπικά δεν υπάρχει καν ερϊτθμα «Σι είν' θ πατρίδα
μασ;». Για όλουσ όςουσ αφιζρωςαν το ζργο και κυρίωσ τθ ηωι τουσ ολόκλθρθ ς'αυτι τθν πατρίδα -και
είναι χιλιάδεσ, εκατομμφρια Ζλλθνεσ, επϊνυμοι ι ανϊνυμοι, νεκροί ι ηωντανοί, δεν υπάρχουν τζτοια
ερωτιματα, γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι θ πατρίδα.
Γι' αυτό ςασ παρακαλϊ και εφχομαι να λάβετε ςοβαρά υπ' όψιν τθν μαρτυρία ενόσ ελεφκερου Ζλλθνα
και να ςταματιςετε αυτι τθν εκςτρατεία, που μόνο δεινά μπορεί να φζρει ςτον ιδθ δοκιμαηόμενο λαό
μασ.
ασ χαιρετϊ,
Μίκθσ Κεοδωράκθσ
ΥΓ. Επειδι κεωρϊ ότι με τθν απάντθςι μου αυτι μου δόκθκε θ ευκαιρία να αναπτφξω οριςμζνα
ουςιαςτικά επιχειριματα ςτθν προςπάκειά μου να διαφωτίςω όςο γίνεται πλθρζςτερα τον ελλθνικό
λαό για τα κίνθτρά μου ςτον αγϊνα που ξεκίνθςα και ςυνεχίηω, είμαι υποχρεωμζνοσ να τθν
δθμοςιεφςω ςτο διαδίκτυο, όπωσ ζκανα ζωσ τϊρα, δεδομζνου ότι τα ιςχυρά ΜΜΕ προσ το παρόν
αποφεφγουν ακόμα και να αναφερκοφν ςτισ απόψεισ μου καταφεφγοντασ ωσ ςυνικωσ ςε φβρεισ.Αυτό
κα πει ελευκερία τφπου!

Check this out and write something about it:
http://www.hellenext.org/

THE SWORD OF ZEUS: THE HIDDEN STORY OF HOW GREECE SHAPED WORLD WAR II
In a shattered Europe after World War II, many Greeks dreamed of
making new lives in America. Among those who dared to do so were the
parents of Aris Melissaratos and Jimmy Stavrakis. They could not know
their sons would one day help bring Greece's heroic WWII drama to new
generations of Hellenes worldwide.
Melissaratos and Stavrakis, close friends based in Baltimore, Md., are
both industrial successes of the Greek-American postwar generation.
They have teamed up with internationally award-winning writer N.J.
Slabbert to produce a multimedia project, THE SWORD OF ZEUS: THE
HIDDEN STORY OF HOW GREECE SHAPED WORLD WAR II.
Slabbert, the project's creator, has invited Hellenes worldwide to
share family WWII memories for possible use in the ZEUS film, books,
educational web site and interactive DVD he is developing. Slabbert’s
advisory team, chaired by Melissaratos, includes former Walt Disney
Imagineering Executive Vice President Gilbert F. Decker, who has also
served as Chairman of the U.S. Army Science Board; former NATO liaison
expert and Greek Army Brigadier General Stergios Smirlis; and
industrialist Dr. Peter Yiannos, a well-known leader in Hellenic
cultural organizations.
The first ZEUS book, due out in summer, is a prose narrative that will
illuminate Greece’s WWII role in what Mr. Slabbert believes will be
unexpected ways. A graphic novel will follow, “using illustrations to
tell the tale of Greece’s role in a way that will appeal to a wide
band of age groups.” The related film will be shot in Greece and
elsewhere in Europe.
Melissaratos, senior advisor to the president of Johns Hopkins
University, is a key champion of the project, which he sees as “a
major Hellenic event.” He previously collaborated with Slabbert on the
acclaimed book INNOVATION. He founded Armel Scientifics, a funder of
over 30 start-up companies in advanced technology, as well as the Aris
Institute, an organization of thought leaders addressing global
geopolitical issues in business, science, technology, education, art,

environment, economics, government and health.
Melissaratos was Maryland’s Business and Economic Development
Secretary from 2003 to 2007. He worked for Westinghouse Electric
Corporation 32 years, retiring as Chief Technology Officer and Vice
President for Science and Technology. Earlier he was Chief Operations
Officer for the company's Defense Electronics Group, responsible for
$3.2 billion dollars in sales.
Stavrakis is CEO and founder of Adcor, a manufacturing concern serving
the aerospace, telecommunications, defense and other industries. He
credits his entrepreneurial skills to the inspiration of his immigrant
father, Kosta Stavrakis, who built a machine shop business in the
1960s. He also co-owns Baltimore’s elegant Blue Hill Tavern
restaurant, having previously co-owned Finn Maccool’s, a successful
pub on Washington, D.C.’s Capitol Hill.
Melissaratos says he decided to commit himself to SWORD OF ZEUS
because it tied in with his life’s work and because he had already
worked with great success on a creative project with Slabbert.
“I came to America with my parents aged thirteen, when I couldn’t
speak a word of English. I went to work right away at a grocery store
in Baltimore’s Greektown and at a bakery that became our family
business. Since then my life has been a non-stop process of work,
learning and seeking to improve myself via values that my parents
brought from Greece and turned into even more powerful values in
America.
“Whatever I have achieved has been due to the vision of life I
received from that extraordinary Hellenic generation that came out of
WWII. I believe we have allowed the significance of that Greek
generation to recede. We must recapture it, seeing it through fresh
eyes for the 21st century. If we Greek-Americans can do that, we will
be stronger and prouder for it. And having worked side by side with
N.J. Slabbert on the successful book INNOVATION, I know his talents
can interpret Greece’s WWII story with the power, creativity and
dignity it deserves.”
Stavrakis became a triggering funder of ZEUS after learning about the
project from Melissaratos. “I was excited,” he explains, “by the very
title of the project and by the concept of honoring my parents’
generation of Greeks who went through WWII and the challenges that
followed it.”

Slabbert says Hellenes anywhere with WWII stories to share are welcome
to e-mail him. Details can be found at
http://www.theswordofzeus.info/.
"I will use as much independently submitted historical material as I
can in the print and screen versions of ZEUS," Slabbert says, "but
what I can't get into book or film form will eventually be placed
online as an international educational resource about Greece's
remarkable part in WWII, and/or released on an interactive educational
DVD. I believe Greece’s WWII role has yet to be fully appreciated by
both Greeks and non-Greeks. I hope that online, on screen and in
print, ZEUS will contribute to that greater appreciation."}

Από τουσ βάρδουσ του ΄21 ωσ τον Τςιτςάνη
Την πορεία και τον ρόλο του ελληνικού τραγουδιού από τα χρόνια του Αγώνα ωσ τη δεκαετία
του 1950 αναςυνθέτει το βιβλίο του εθνομουςικολόγου Λάμπρου Λιάβα. Η αθηναΰκή
καντάδα και η επιθεώρηςη, η ελληνική οπερέτα, το δημοτικό και το ρεμπέτικο, η μουςική τησ
Κατοχήσ, τησ Αντίςταςησ και του Εμφυλίου είναι μερικά μόνο από τα κεφάλαια ςτα οποία
εςτιάζει η έκδοςη
τθσ ΛΜΑ Μ. ΣΟΤΛΑΣΟΤ | Ακινα - Κυριακι 10 Λανουαρίου 2010

Σέζζαξεο ηνίρνη, κηα ζθελή/ κε κία είζνδν θζελή./Δλαο Αηηίθ ρσξίο θσλή/ πνπ κπξνο ή πίζσ
απ΄ ην παλί/ πόηε γειά πόηε πνλεί/ πόηε κηιά κ΄ έλα ρσλί/ επάλσ-θάησ όιν θνπλεί/ ηδξώλεη θη
νίθηνλ πξνμελεί. / Σξεηο ζπγγξαθείο ή πνηεηαί/ παληόο ζηξαβνύ ζαηηξηζηαί/ είθνζη δύν
ηξαγνπδηζηαί/ ζαριακαξώλ εθηειεζηαί./ Κη έλ κόλν ζύκα:νη ζεαηαί/πνπ αλ θαη πξσηαγσληζηαί/
ηνπο ιέλε «ζθάζε βξε θνπηέ»/ κα δε ζπκώλνπλε πνηέ.
Με ηνπο παξαπάλσ αληηπξνζσπεπηηθνύο ηνπ ύθνπο ηνπ ζηίρνπο, νΚιέσλ Σξηαληαθύιινπ, ν
θνζκαγάπεηνο Αηηίθ, έδηλε ηνλ νξηζκό ηεο πεξίθεκεο Μάληξαο, ηνπ «λανύ» ηεο πξσηόγλσξεο
γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηέρλεο ηνπ. Ακεζα θαη βησκαηηθά, κε θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ιεπηό ξνκαληηζκό θαη ηελ επγεληθή κειαγρνιία, ηα ηξαγνύδηα ηνπ ηάξαμαλ
ηα λεξά ηεο εγρώξηαο θαιιηηερληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θνκίδνληαο λέν ήζνο θαη ύθνο ζην
θπξίαξρν, κέρξη ηνύδε, ξεπεξηόξην θαη θαηνξζώλνληαο λα πξνζειθύζνπλ θνηλό πξνεξρόκελν
από έλα επξύ θνηλσληθό θάζκα. Οπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν εζλνκνπζηθνιόγνο Λάκπξνο
Ληάβαοζην ζρεηηθό θεθάιαην ηνπ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληνο βηβιίνπ ηνπ κε ηίηιν «Σν ειιεληθό
ηξαγνύδη από ην 1821 σο ηε δεθαεηία ηνπ 1950», ν θνζκνπνιίηεο Αηηίθ«απειεπζέξσζε ηόζν ηε
κεισδία όζν θαη ηνλ ζηίρν από ηηο απζηεξέο ζπκβάζεηο ηεο θόξκαο κεηαθέξνληαο ηελ
αθεγεκαηηθόηεηα ηνπ γαιιηθνύ chanson θαη γξάθνληαο ηξαγνύδηα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ
κηθξά κνπζηθνζεαηξηθά κνλόπξαθηα,κε αξρή,κέζε θαη ηέινο».

Καίηνη, όπσο επηζεκαίλεηαη, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είρε έλα θάπνην πξνεγνύκελν, ν Αηηίθ
(1885-1944) ήηαλ απηόο ν νπνίνο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη «ζρνιή» επηηπγράλνληαο λα
κεηαιακπαδεύζεη ζηελ αζελατθή κνπζηθή δσή- όπνπ σο ηόηε από ηε κία κεξηά θπξηαξρνύζαλ νη
θαληάδεο, ηα επηζεσξεζηαθά ηαλγθό θαη νη νπεξέηεο θαη από ηελ άιιε ηα ηξαγνύδηα ησλ
πξνζθύγσλ θαη ηα ξεκπέηηθα ηεο πεηξαηώηηθεο ζρνιήο- ηελ αηκόζθαηξα ηεο γαιιηθήο κπνπάη ζε
ζπλδπαζκό κε ην βαξηεηέ, ζηε βάζε κηαο ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο λα εθθξάζεη ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο ηνπ.
ην πιαίζην απηό, ινηπόλ, επηζηέγαζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ζηάζεθε ε Μάληξα, ε νπνία
ιεηηνύξγεζε επί κία δεθαεηία (1930-1940) θαη απνηέιεζε θπηώξην πνιιώλ ζεκαληηθώλ
θαιιηηερλώλ. Σξαγνπδίζηξηεο όπσο ε ζξπιηθή Γαλάε («ε θαιή θαη...αθξηβή κνπ» όπσο ηελ
απνθαινύζε ν ίδηνο ν Αηηίθ, θπξηνιεθηώληαο σο πξνο ην δεύηεξν θαζώο, όπσο δηαβάδνπκε ζην
βηβιίν, ε κνύζα ηνπ δηεθδίθεζε ηελ πςειόηεξε ακνηβή ησλ 500 δξαρκώλ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη
απόζβεζε ζηηο... ηνπαιέηεο ηηο νπνίεο είρε αγνξάζεη γηα ράξε ησλ εκθαλίζεσλ), ε Κάθηα
Μέλδξε ,ε Πάνια, ε Καιή Καιό, ε Νηλή Εαρά, ε Καίηε Νηηξηληάνπα, αιιά θαη νξηζκέλνη από
ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο ζηηρνπξγνύο θαη θνλθεξαζηέ όπσο ν Μίκεο Σξατθόξνο, ν Γηώξγνο
Οηθνλνκίδεο, ν Φίισλ Αξίαο, ν Οξέζηεο Λάζθνο κπήζεθαλ ζηελ ηέρλε θαη θέξδηζαλ ηα πξώηα
ηνπο ρεηξνθξνηήκαηα από ην απαηηεηηθό θνηλό ηεο Μάληξαο.
Σα εγθαίληα ηνύ ηόζν ηδηαίηεξνπ απηνύ ρώξνπ, επί ηεο νδνύ Μεζύκλεο 20, ζηελ πιαηεία
Αγάκσλ (Ακεξηθήο), έγηλαλ ζηηο 13 Απγνύζηνπ 1930. «...Πνιιέο ζαλίδεο,νιίγε κπνγηά θαη
αξθεηή πξσηνηππία. Δλα μύιηλν παξάπεγκα-ζθελή 6 ή 7 κέηξσλ θαη δίπια ε απιόπνξηαείζνδνο. ην δξόκν ε πξόζνςηο παξίζηαλε έλα θησρηθό δηώξνθν ζπηηάθη κε δσγξαθηζκέλα
πνξηνπαξάζπξα, εθηόο από έλα παξάζπξν ζην ηζόγεην όπνπ ην ηακείνλ.Δκπξόο ζηελ είζνδν
γιάζηξεο κε θπηεκέλα...καθαξόληα.Απηά βέβαηα δελ επέδεζαλ ηεο πξεκηέξαο μεξξηδσζέληα από
ηνπο ζεαηάο θαη εθ ηεο αιαλαξίαο.Πάλσ από ηελ πόξηα έλα θινπβί κε κηα ζαξδέια αληί
πνπιηνύ, πνπ καξηπξνύζε ηελ εθ κεηξόο θαηαγσγήλ κνπ. Ωο γλσζηόλ, νη Σζηξηγώηεο έβαιαλ ηε
ζαξδέια ζην θινπβί λα ηξαγνπδήζε...Σν εζσηεξηθόλ ηεο Μάληξαο δε δηαθξηλόηαλε γηα
πνιπηέιεηα.Καζαξό θαη απιό,όρη θσηέηγ!θέηεο ιατθέο ςάζηλεο θαξέθιεο»έγξαςε ζρεηηθά ν
ίδηνο ν ζπλζέηεο.
ην βάζνο ηεο πιαηείαο, αξηζηεξά, βξηζθόηαλ ν «ηαζκόο Πξώησλ Βνεζεηώλ» (ηνπαιέηα) θαη
δεμηά ην «Φαξκαθείνλ» (ην κπαξ), ελώ αλάκεζα ζηηο άιιεο, εζειεκέλα αλνξζόγξαθεο
επηγξαθέο (πξνδξόκνπο ηνπ ύθνπο ηνπ Μπνζη) δηάβαδε θαλείο:«Δπηηξέπνληαη όζα απαγνξεύεη ε
Αζηπλνκία».
Σν 1935 ε Μάληξα κεηαθέξζεθε ζην ζεαηξάθη Γειθνί ηεο νδνύ Αραξλώλ, όπνπ ιεηηνύξγεζε σο
ην 1940. Οπσο έγξαςε θαη πάιη ν Αηηίθ θαη δηαβάδνπκε ζην ηέηαξην, αθηεξσκέλν ζην «ειαθξό»
ηξαγνύδη, θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ:«Δθηνηε δελ άλνημε πιένλ ε Μάληξα από έιιεηςε δηαλννύκελνπ
θνηλνύ,πνπ σο γλσζηόλαπνηεινύζε πάληνηε ην πιήξσκα ηνπ θιπδσληδόκελνπ ζεάηξνπ
κνπ.Αιιεο κεηαθνκίζεηο ππέζηεζαλ ε Μάληξα θαη ν ζίαζόο ηεο αλαξίζκεηεο,πόηε ζηελ
Πόιε,πόηε ζηελ Αίγππην,πόηε ζηηο πην απόθεληξεο γσληέο ηεο Διιάδνο».
Από ηον ηαμποςπά ηος Μακπςγιάννη ζηη «νέα ηάξη» ηος ΄50

Οπσο εμεγεί ν Λάκπξνο Ληάβαο, αθεηεξία γηα ην βηβιίν, ην νπνίν αλαζπλζέηεη ηελ πνξεία θαη
ηνλ ξόιν ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζε ζπλάξηεζε βεβαίσο κε
ηηο θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο, απνηέιεζε κηα πξόηαζε ηνπΜάλνπ Υαξηηάηνπ,
πξνέδξνπ ηνπ Διιεληθνύ Λνγνηερληθνύ θαη Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ, κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε θαη
πξνβνιή ελόο κέξνπο ηνπ ζρεηηθνύ πινύζηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ (παξηηηνύξεο, θπιιάδηα,
απνθόκκαηα, δηαθεκίζεηο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.) πνπ βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν ζην Δ.Λ.Η.Α.
Απνηέιεζκα ηεο όιεο πξνζπάζεηαο κηα ηδηαηηέξσο επηκειεκέλε έθδνζε πνπ κέζσ ηεο
«δσληαλήο» θαη ξένπζαο αθήγεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζαπκάζην θσηνγξαθηθό πιηθό, όρη
κόλν πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά παξάιιεια δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ αλαγλώζηε
λα «ηνπνζεηεζεί» ζηνλ ρώξν θαη ζηνλ ρξόλν αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ην
νπνίν ε ζρέζε ηνπ Διιελα είλαη, σο γλσζηόλ, άκεζε θαη βησκαηηθή.
Αξρήο γελνκέλεο από ην πξώην θεθάιαην κε ηίηιν«Σε γιώζζα κνύ έδσζαλ ειιεληθή», ε
εγγελήο ιατθόηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ ζπλδέεηαη κε ηε γιώζζα. Ζ θνηλή εηπκνινγία αλάκεζα ζην
ηξαγνύδη θαη ζηελ ηξαγσδία παξαπέκπεη ζηε ζύλζεζε θαη ζπλ-ιεηηνπξγία ιόγνπ, κνπζηθήο θαη
ρνξνύ ζην αξραίν δξάκα ηε ζηηγκή πνπ αληρλεύνληαη ελδηαθέξνπζεο αλαινγίεο ζηε λεόηεξε
παξάδνζε. Παξάιιεια ε θνκβηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηα ζηαπξνδξόκηα Αλαηνιήο- Γύζεο θαη
Βνξξά- Νόηνπ θαη ην ζπλαθόινπζν δνύλαη θαη ιαβείλ κέζα από πνιηηηζκηθά δίθηπα
επηθνηλσλίαο ήξζαλ λα θαηαδείμνπλ ηελ αθνκνησηηθή θαη ηαπηόρξνλα αλαπιαζηηθή δύλακε ηεο
ειιεληθήο παξάδνζεο απέλαληη ζηηο «μέλεο» επηδξάζεηο.
Ωζηόζν απηή ε ηζνξξνπία Αλαηνιήο- Γύζεο αξρίδεη λα κεηαβάιιεηαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ
λεόηεξνπ ειιαδηθνύ θξάηνπο, κέζα από ηνλ δπηηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ
αξραηνιαηξηθή- θνιθινξηθή αληηκεηώπηζε ηεο δώζαο παξάδνζεο από ηελ πνιηηηθή θαη
πλεπκαηηθή εμνπζία. Ο ζηξαηεγόο Μαθξπγηάλλεο πξνθεηεύεη όηη ν«θξαγθνθνξεκέλνο θαη ν
Διιελαο ζα καιώζνπλ νγιήγνξα, όηη δελ κπνξεί ν έλαο λα κάζεη ηνπ άιινπ ην ρνξό».Δλ
ηνύηνηο, γξάθεη ν Ληάβαο, ζα δηαςεπζηεί από ηνπο ρνξνύο ζηα αλάθηνξα θαη ηελ εηζβνιή ηνπ
κεινδξάκαηνο ζηε «βαζηιηθή θαζέδξα θαη πξσηεύνπζα»...
Από απηό ην πξίζκα ινηπόλ, σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ελ ιόγσ ηζηνξηθήο αλαζύλζεζεο
επειέγεζαλ νη αλώλπκνη θαη νη πξώηνη επώλπκνη βάξδνη ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα, ζε
ζπλδπαζκό κε ην πέξαζκα από ην δεκνηηθό ζην αζηηθό ξεπεξηόξην θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο
Αζήλαο σο επίθεληξνπ ηεο λενζύζηαηεο πνιηηείαο. Γηαθσηηζηηθή ε αλαθνξά, ζην δεύηεξν
θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ, ζηε κνπζηθή δσή ηεο πόιεο θαη ζηηο πξνζπάζεηεο λα απνθηήζεη όρη κόλν
όςε αιιά θαη «ήρν» επξσπατθήο πξσηεύνπζαο: ηα πξώηα ζέαηξα, νη μέλνη ζίαζνη, νη
επηαλεζηαθέο επηξξνέο, ε ίδξπζε κνπζηθώλ ζεζκώλ, ην ειιεληθό κειόδξακα, ε αληίζεζε
αλάκεζα ζην «θαθέ ακάλ» θαη ζην «θαθέ ζαληάλ», ηα θσκεηδύιιηα θαη ηα δξακαηηθά εηδύιιηα,
νη δηακάρεο κε αθνξκή ηηο απόπεηξεο γηα επηβνιή ηεηξάθσλεο ελαξκόληζεο ζηε βπδαληηλή
κνπζηθή. ην ζεκείν απηό ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζπκπεξηιεθζέληα απνζπάζκαηα από
δεκνζηεύκαηα ηεο επνρήο πνπ απνθαιύπηνπλ ηε ζνβαξή ηδενινγηθή δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ
εγρώξηα, ζηελ επξσπατθή θαη ζηελ αλαηνιηθή κνπζηθή παξάδνζε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηαμηθέο,
ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο αληηπαξαζέζεηο ζε κηα Αζήλα ε νπνία κόιηο μεπεξλνύζε ηηο 100.000
θαηνίθνπο!
Σν επόκελν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ επηθεληξώλεηαη ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ξόιν ηνπ
ηξαγνπδηνύ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1900-1940, κε έκθαζε ζηελ αζελατθή θαληάδα, ζηελ

επηζεώξεζε θαη ζηελ νπεξέηα. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο, εμάιινπ, γηα πεξίπνπ κία
δεθαεηία (1912-1922), ε Διιάδα βξέζεθε ζηε δίλε ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ, ηνπ Α΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Ζ «αληαλάθιαζε» ησλ πεξηπεηεηώλ
απηώλ ζην ηξαγνύδη ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή, κε πιήζνο αλώλπκεο θαη επώλπκεο λενδεκνηηθέο
θαη ιατθέο δεκηνπξγίεο, ζνύξηνπο θαη εκβαηήξηα, νη ζηίρνη θαη νη κνπζηθέο ησλ νπνίσλ
απνηππώζεθαλ ζε παξηηηνύξεο θαη έληππα θπιιάδηα.«ε κηα επνρή πνπ ην πνζνζηό ηνπ
αλαιθαβεηηζκνύ παξέκελε πςειό θαη ηα
[Φνπζηαλεινθόξνο κε ηακπνπξά -κπνπδνύθη, 1880. Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε ]
Φνπζηαλεινθόξνο κε ηακπνπξά -κπνπδνύθη, 1880. Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε
έληππα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο» γξάθεη ν Ληάβαο«ηα ηξαγνύδηα απηά ππνθαηέζηεζαλ
ζπρλά ηνλ γξαπηό αιιά θαη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν.Λεηηνύξγεζαλ ζαλ δειηία εηδήζεσλ θαη
ζύκβνια γηα ηελ εζληθή- πνιηηηθή ηαπηόηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή κλήκε,ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε
ππεξηνπηθό παλειιήλην επίπεδν»...
Με άμνλα ηηο αθεγήζεηο ηεο ζκπξληάο ιατθήο ηξαγνπδίζηξηαο Αγγέιαο Μαξσλίηε-Παπάδνγινπ,
ην πέκπην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ πξνζεγγίδεη ηελ παξάδνζε ηνπ κηθξαζηάηηθνπ αζηηθνύ
ηξαγνπδηνύ. «Μήηξα κνπζηθήο» γηα ηνλ Διιεληζκό ε κύξλε έηζη όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο
αλαθνξέο ηεο: κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε πινύζηα παξάδνζε κεηαθέξεηαη, καδί κε ην
ελάκηζη εθαηνκκύξην πξόζθπγεο ζηελ θπξίσο Διιάδα. Μέζα από ηηο δηεγήζεηο ηεο Παπάδνγινπ
πξνβάιιεη αλάγιπθε ε κνπζηθή δσή ζηνπο πξνζθπγηθνύο θαηαπιηζκνύο θαη ζηα ιατθά
ζπλνηθηαθά θέληξα, ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θπξηόηεξνπο ζπλζέηεο,
ηξαγνπδηζηέο θαη νξγαλνπαίθηεο πνπ κεηαθύηεπζαλ ηα «ζκπξλαίηθα» ζηε δηζθνγξαθία
δεκηνπξγώληαο κηα ηδηαίηεξε ζρνιή ζην ειιεληθό ηξαγνύδη. ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, νη
κνπζηθέο ησλ πξνζθύγσλ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηακόξθσζε ησλ ξεκπέηηθσλ όπνπ εζηηάδεη
ην επόκελν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ εμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο από ηνπο αλώλπκνπο
δεκηνπξγνύο ζηνπο επώλπκνπο ζπλζέηεο. Ζ πξώηε «επαλάζηαζε» ηνπΜάξθνπ Βακβαθάξε, ν
νπνίνο απνηέιεζε ηε «γέθπξα» ηνπ ξεκπέηηθνπ κε ην δεκνηηθό, νη λέεο θαηεπζύλζεηο ηνπΒαζίιε
Σζηηζάλε, αιιά θαη νη έληνλεο ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο δηακάρεο έηζη όπσο απηέο πξνθύπηνπλ
από ηηο πεγέο ηεο επνρήο είλαη κεξηθά κόλν από όζα ελ πξνθεηκέλσ εμεηάδεη ν ζπγγξαθέαο.
Ο ξόινο ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηε δηάξθεηα ηνπ Αιβαληθνύ Δπνπο, ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ
«δσληαλεύεη» ζην όγδνν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ κε ηα ηξαγνύδηα ησλ πεξίθεκσλ «πνιεκηθώλ
επηζεσξήζεσλ» θαη ηα πνιιά λενδεκνηηθά, ξεκπέηηθα θαη αληάξηηθα κε ζέκα ηνλ πόιεκν θαη
ηελ Δζληθή Αληίζηαζε, ηα νπνία απνηύπσζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηε ζηάζε ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ
απέλαληη ζηα ηζηνξηθά γεγνλόηα. ηε ζπλέρεηα νη βαζηέο πνιηηηθν-θνηλσληθέο αιιαγέο ηεο «λέαο
ηάμεο» ηεο κεηαπνιεκηθήο θαη κεηεκθπιηαθήο πεξηόδνπ κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ
«αληηπαξνρή» θαη παξάιιεια ε εληππσζηαθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ κέζσλ θαηαγξαθήο
ζπληεινύλ απνθαζηζηηθά ζηε κεηάβαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ από θνηλόρξεζην κέζν ζε
θαηαλαισηηθό πξντόλ.
ην πιαίζην ησλ ξαγδαίσλ αιιαγώλ θαη ησλ λέσλ θαηεπζύλζεσλ ηεο εγρώξηαο δεκηνπξγίαο,
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Ληάβα ζηνληέιην Καδαληδίδε, ηνλ ηειεπηαίν «Μέγα
Αλαηνιηθό», ηνλ ηζρπξόηεξν ππεξαζπηζηή ηεο ζπιινγηθήο αλάγθεο γηα έλα ιατθό ηξαγνύδηπξνέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηνπ ξεκπέηηθνπ, γηα έλα ξεπεξηόξην πνπ δελ απαξλήζεθε ηηο
αλαηνιίηηθεο θαηαβνιέο ηνπ νύηε ηα ηαμηθά ηνπ ζύκβνια θαη ιεηηνπξγίεο. «Ζ απνρώξεζε ηνπ
Καδαληδίδε από ην πάιθν,ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 (ζε κηα επνρή όπνπ κεζνπξαλνύζε

θαη θέξδηδε ην κεγαιύηεξν κεξνθάκαην),απνηειεί ηελ πην δξακαηηθή κνξθή ζησπειήο
δηακαξηπξίαο απέλαληη ζε έλα ακείιηθην ζύζηεκα δηαπινθήο από λεόπινπηνπο ζακώλεο,
αθεληηθά ηεο δηζθνγξαθίαο θαη κπξάβνπο ηεο λύρηαο πνπ ηα επόκελα ρξόληα ζα ζάξσλαλ ηα
πάληα ζηνλ ρώξν ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηεο δηαζθέδαζεο γηα λα επηβάινπλ ηνπο δηθνύο ηνπο
λόκνπο,πξνεηνηκάδνληαο ηελ επνρή ηνπ πνιπεζληθνύ κάξθεηηλγθ...».
Ωζηόζν, ππόζρεηαη θαηαιεθηηθά ν ζπγγξαθέαο, ηα θεθάιαηα απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηε
δηαδξνκή ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ από ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 σο ηελ εθπλνή ηνπ 20νύ αηώλα ζα
απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν κηαο άιιεο έθδνζεο-θαξπνύ ηεο ήδε ελ εμειίμεη κνπζηθνινγηθήο
έξεπλαο...
Το ελληνικό ηπαγούδι ζηιρ ΗΠΑ (1900-1950)
[Κπξηαθάηηθε βόιηα ζηελ Αζήλα κε ζπλνδεία ηνπο ήρνπο ηεο θηιαξκνληθήο, αξρέο 20νύ αηώλα ]

Κπξηαθάηηθε βόιηα ζηελ Αζήλα κε ζπλνδεία ηνπο ήρνπο ηεο θηιαξκνληθήο, αξρέο 20νύ αηώλα
Σν έβδνκν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ, όπνπ επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην
ξεπεξηόξην θαη ζηνλ ξόιν ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηηο ειιεληθέο θνηλόηεηεο ησλ ΖΠΑ από ηα ηέιε ηνπ
19νπ αηώλα σο ην 1950, πξνβάιιεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. ε δεκνζηεύκαηα θαη δηαθεκηζηηθέο
θαηαρσξίζεηο ζηνλ Σύπν ηεο νκνγέλεηαο εληνπίδεη θαλείο πνιύηηκα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλσληθή
νξγάλσζε θαη ηηο δηαζθεδάζεηο ησλ κεηαλαζηώλ, κε ην ηξαγνύδη θαη ηνλ ρνξό λα ιεηηνπξγνύλ
αθόκε κηα θνξά σο ηζρπξά ζύκβνια εζληθήο θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο. Δλ πξνθεηκέλσ
μερσξίδνπλ νη αλαθνξέο ζε ηξαγνπδηζηέο θαη κνπζηθνύο, ειιεληθέο δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο,

εξγνζηάζηα θαη θαηαζηήκαηα πώιεζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ, γξακκνθώλσλ θαη δίζθσλ αιιά θαη
ζρεηηθέο εηζαγσγέο από ηελ Πόιε, ηε κύξλε θαη ηελ Αζήλα. Σέινο, ζηε ζεκαηνινγία θαη ζην
πεξηερόκελν ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ ερνγξαθήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, αιιά θαη ζηα ηξαγνύδηα ηεο
μεληηηάο ζηε δηζθνγξαθία ηεο θπξίσο Διιάδαο, κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη ελδηαθέξνπζεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θαη ηδενινγηθό θόζκν ησλ κεηαλαζηώλ αιιά θαη γηα ηελ
«ππνδνρή» ηνπο ζηε κάλα-παηξίδα.
Υαξαθηεξηζηηθά κεηαμύ άιισλ ηα ηξαγνύδηα πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ απόξξηςε ηνπ κεηαλάζηε
από ηελ «ππνςήθηα λύθε», όπσο π.ρ. ην γεκάην πηθξή ζάηηξα πνπ ερνγξάθεζε ην 1936 ν
Γεκήηξεο Πεξδηθόπνπινο:Σνπ ρηιηαλάζεκα ν γηνο/ πνπ δελ εξρόηαλε πην ληνο/ κόλ΄ ήξζε κε
ςαξά καιιηά/ γπξεύεη θαη γπλαίθα ληα. / Βάδεη πνύληξα θαη θνιόληα/ κα δελ θξύβνληαη ηα
ρξόληα/ κπνγηαηίδεη ην κνπζηάθη/ θάλεη ην παιηθαξάθη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ο λόγοσ τησ Ιλιάδασ
Η σθεναρή φωνή του Ομήρου και το μεταφραστικό θάρρος του Δ. Ν.
Μαρωνίτη
ΠΤΡΟ ΡΑΓΚΟ | Κυριακι 20 Δεκεμβρίου 2009
Κάκε γλϊςςα δικαιοφται να δεξιϊνεται τα αριςτουργιματα τθσ παγκόςμιασ ποίθςθσ, και κάκε
γλωςςικι κοινότθτα ανκρϊπων να τα γεφεται με τρόπο αβίαςτο. Αυτό ιςχφει κατά μείηονα λόγο για τα
δθμιουργιματα των απαρχϊν που ζχουν επθρεάςει ςφνολθ τθ μεταγενζςτερθ λογοτεχνικι παραγωγι.
Σζτοιοσ αναντίρρθτα υπιρξε ο Ομθροσ. Ομωσ, θ μορφι τθσ ποίθςθσ μεταςχθματίηεται ανά τουσ αιϊνεσ
και διαμορφϊνει καινοφργιεσ ευαιςκθςίεσ απζναντι ςτον λόγο τον ποιθτικό. Κάκε εποχι αξίηει να ζχει
τθ δικι τθσ μετάφραςθ των ομθρικϊν επϊν. Οι μεταφράςεισ των Καηαντηάκθ και Κακριδι (Λλιάδα1955,
Οδφςςεια1965), ςε δεκαεπταςφλλαβο ςτίχο και λεξιλόγιο ευρζωσ αντλθμζνο από τθ λαϊκι γλϊςςα,
ανικουν ςτθν ποιθτικι γενιά του Παλαμά και του ικελιανοφ. Οι μεταφράςεισ του Μαρωνίτθ ανικουν
ςτθν δθμιουργικι γενιά του εφζρθ και του Ελφτθ που είναι θ δικι μασ αναγνωςτικι γενιά.
«Οςο ςθμαντικότερο είναι ζνα λογοτεχνικό ζργο, τόςο μεγαλφτερθ μεταφραςτικι διακεςιμότθτα
κρφβει ςτο εςωτερικό του (...) Για να το πω αλλιϊσ: θ μετάφραςθ αφυπνίηει το πρωτότυπο αρχαίο
κείμενο το οποίο άλλωσ πωσ λθκαργεί (...) Σο διεγείρει, το ενεργοποιεί, το μεταφζρει από το παρελκόν
ςτο παρόν, από τθν απομόνωςθ ςτθ ςυντροφικι παρουςία· ςε όρουσ και ςυνκικεσ που κυμίηουν τθν
πρϊτθ του εμφάνιςθ, ασ ποφμε: τθ γζννα του». Αυτά γράφει ο ίδιοσ ο μεταφραςτισ ςτα Επιλεγόμενά
του (ςελ. 280).
ε ζνα κεωρθτικό κείμενο με τίτλο «Λntralingual Σranslation: Genuine and False Dilemmas» (ςτον
ςυλλογικό τόμοΣranslation and the Classic,επιμ. Α. Lianeri & V. Ηajko, Οxford: Οxford University Ρress
2008), ο Δ. Ν. Μαρωνίτθσ υποςτθρίηει ότι ςυχνά ςιμερα κεωρία, δεοντολογία και μζκοδοσ τθσ
μετάφραςθσ ακρίτωσ προκρίνονται ζναντι τθσ μεταφραςτικισ πράξθσ, οντολογίασ και τυπολογίασ.

Απλοφςτερα: τα κεωρθτικά ερωτιματα αποκτοφν προβάδιςμα ζναντι των πρακτικϊν επιλογϊν.
Απζναντι ςτθν άκριτθ προτεραιότθτα τθσ νεωτερικισ κεωρίασ ζναντι τθσ πράξθσ, ο Δ. Ν. Μαρωνίτθσ
απαντά με το ίδιο το μεταφραςτικό ζργο του. Ο ίδιοσ χωρίηει τισ μεταφράςεισ ςε τρεισ κατθγορίεσ: τθν
ετερόνομθ, τθν ιςόνομθ και τθν αυτόνομθ.
Θ ετερόνομθ μετάφραςθ, αποδεχόμενθ τθν πλιρθ εξάρτθςι τθσ από το πρωτότυπο κείμενο,
αποςκοπεί ςτθν κατά το δυνατόν τελειότερθ εξομοίωςιτου ςτο πλαίςιο τθσ γλϊςςασ υποδοχισ. Θ
ιςόνομθ μετάφραςθ- ζνασ τρόπον τινάδιαπορκμευτισ των άκρων, ζνα πλατωνικό μεταξφ-ςτζκεται ςτθ
μεκόρια γραμμι μεταξφ μεταφραςτικισ αυτονομίασ και ετερονομίασ. Θ αυτόνομθ μετάφραςθ,
αντικζτωσ, ςτοχεφει ςε αυτοτελι ανάγνωςθ και προχποκζτει όχι βεβαίωσ τθν υποκατάςταςθ, αλλά
τθνπρόςκαιρθ ζκλειψθ, ιεντόσ παρενκζςεων τοποκζτθςθ, του πρωτοτφπου κειμζνου κατά τθ ηωντανι
μεταφορά του ςτθ γλϊςςα υποδοχισ, ϊςτε να αναδειχτεί εκ νζου θ ποιθτικότθτά του. Με τα λόγια του,
από τα Επιλεγόμενα (ςελ. 280) και πάλι:
«τον βακμό που θ ςφγχρονθ ποίθςθ ςυντάςςεται ςτισ μζρεσ μασ κατά κανόνα ςε ελεφκερο ςτίχο
(αρχι που εδραίωςε και ςτον τόπο μασ ο ακμαίοσ μοντερνιςμόσ του μεςοπολζμου), θ μετάφραςθ των
ομθρικϊν επϊν πρζπει νομίηω να εκμεταλλευτεί αυτι τθν απεξάρτθςθ από τθν παραδοςιακι μετρικι,
επιμζνοντασ όμωσ ςτθν εςωτερικι τϊρα ρφκμιςθ του ποιθτικοφ λόγου, ςτον εςωτερικό ρυκμό».
Ο ιλιαδικόσ λόγοσ είναι υψθλόσ και θ τονικότθτά του οξφτερθ και πιο δραματικι από τθν αφθγθματικι
τονικότθτα τθσΟδφςςειασ. Αντιςτοίχωσ θ μαρωνίτεια μεταφορά των δφο επϊν ςτθ νζα ελλθνικι
διαφζρει. Εχοντασ, όπωσ δθλϊνει ο ίδιοσ, μακθτεφςει πρϊτα ςτον δθμιουργό τθσ Οδφςςειασ, μακθτι
του ποιθτι τθσ Λλιάδασ, ο Δ. Ν. Μαρωνίτθσ ζρχεται τϊρα να μάκει τθν τζχνθ από τον δάςκαλο, και να
μασ χαρίςει από τθ μακθτεία τουκτίςιν καινιν.
Αν μόνοσ άξιοσ αποδζκτθσ τθσ ομθρικισ ποίθςθσ είναι ο οικείοσ κεόσ (ο Απόλλων, οι Μοφςεσ), όμωσ
του κείου οι βουλζσ παραμζνουν αδιάγνωςτεσ. Θ τελικι, και τελεςίδικθ, κρίςθ τθσ κεότθτασ δεν μπορεί
να γίνει για μασ τουσ κνθτοφσ εκ των προτζρων κριτιριο για τθ δθμιουργία. Σο μόνο που μασ μζνει
είναι να ακολουκοφμε τον ζνδον κεό, απείκαςμα ι ομοίωμα εκείνου, και να ευχόμαςτε Σφχθ Αγακι.
Νομίηω ότι αυτό, ακοφγοντασ τθ γλϊςςα του καιροφ μασ, ακοφγοντασ και τθ ςκεναρι φωνι του
Ομιρου να ψάλλει από τα βάκθ τθσ πρϊιμθσ αρχαϊκισ εποχισ, ζπραξε καρραλζα ο Δ.Ν. Μαρωνίτθσ.
Εμείσ λαμβάνουμε- και απολαμβάνουμε- εκ νζου τον Ομθρο. Καλφτερο ζπαινο από τθν καταλθκτικι
παράκεςθ των ιδθ από τθν αρχαιότθτα προβεβλθμζνων και τϊρα πάλικάλλιςτωνςτίχων δεν μπορϊ να
ςκεφτϊ:
«Οπωσ των φφλλων θ γενιά, τζτοια και των ανκρϊπων θ φυλι· τα φφλλα, άλλα τα ρίχνει ο άνεμοσ ςτθ
γθ, άλλα φυτρϊνουν όμωσ ςτο φουντωμζνο δάςοσ, ςαν φτάςει θ εποχι τθσ άνοιξθσ.
Ετςι και των ανκρϊπων θ φυλι, ανκίηει θ μια γενιά, φυλλορροεί θ άλλθ και μαραίνεται» (Η 145-149).
Ο κ.πφροσ Ι.Ράγκοσ διδάςκει ςτο Σμήμα Φιλολογίασ του Πανεπιςτημίου Πατρών.

