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Friday, February 18th, 2011 8:00 pm; A Musical Journey from Konstantinople to
Athens, in an Ocean of Memories and Nostalgia with: Spyros Koliavasilis and The
“Mortes” at St. George Greek Orthodox Church of Bethesda, MD. (See flyer for more
details).
Sunday, March 20th, 2011 5:30 pm; Celebration of the Greek Independence Day at St.
George Greek Orthodox Church of Bethesda, MD. (See flyer for more details).

Other Events and Announcements


RTO performance on March 12th, 2011.



Saturday, April 2nd, 2011 • 11:30 am: “In their own WORDS, a Literary Luncheon”
with Ted Leonsis, Robert Krantz, Nick Tsiotos and Eva Kalivas at St. George Greek
Orthodox Church (See flyer for more details).



College Student Foreign Policy Study Trip to Greece and Cyprus, June 8-24, 2011. The
American Hellenic Institute Foundation (AHIF) is now accepting applications for its
program directly aimed at our young Greek American college students to travel to Greece
and Cyprus to better understand the core foreign policy issues important to the Greek
American community. The program is open to Greek American and Cypriot American
college students who are in good academic standing and who are studying political
science, international relations, history, government, law and foreign affairs. (see
additional info attached)



'Cyprus: Crossroads of Civilizations' to Open at Smithsonian's National Museum of
Natural History from Sept. 29 through May 1, 2011: http://www.prnewswire.com/newsreleases/cyprus-crossroads-of-civilizations-to-open-at-smithsonian-in-september102952224.html. The exhibition is presented on the occasion of the 50th anniversary of
the independence of the Republic of Cyprus.

Websites of the month


Tarpon Springs Epiphany celebration:
http://www.tampabay.com/blogs/talk/content/watch-video-see-boys-dive-cross-tarponsprings-epiphany-celebration



Γεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηο νέο πλαίζιο αρτών ηης ελληνόγλωζζης εκπαίδεσζης ζηη
διαζπορά. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ μεθηλά ηε
δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ηελ ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε δηαζπνξά κε ζηόρν ηε
ζπγθξόηεζε κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπλζεηηθήο πξόηαζεο πνπ ζα απνηππσζεί ηνπο ακέζσο
επόκελνπο κήλεο ζε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα εδώ:
http://opengov.us2.listmanage1.com/track/click?u=50a810fa15871d639c2f21bf4&id=9d4711d44a&e=8b4ed6efb4

Books (new releases)


“You speak Greek; you just do not know it” by Anna Stefanidou published by IANOS



“The Colussus of Maroussi” by Henry Miller



“Before The Silence” by Kostos, Sofia Kontogeorge. This book is a collection of
newspaper reports documenting the massacres and genocides of Greeks, Armenians and
Assyrian minorities who inhabited Asia Minor over many millennia:
http://www.gorgiaspress.com/bookshop/p-57237-kostos-sofia-kontogeorge-before-thesilence.aspx



Ο ζηόλος ηης Αθήνας έκανε ηον Χρσζό Αιώνα:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=56&artId=378402&dt=16/01/2011



“The Landmark Arrian”; edited by James Romm and Robert B. Strassler, Pantheon. Mr.
Cartledge offers this sobering reflection in his introduction to a sumptuously annotated
and lavishly illustrated new edition of "The Campaigns of Alexander" by the Roman
historian Arrian.

News Articles
Πρώηε λασηηιηαθή δύλακε ζηολ θόζκο ε Ειιάδα ηο 2010
ηελ θνξπθή ηεο δηεζλνύο λαπηηιίαο παξέκεηλαλ ην 2010 νη Eιιελεο εθνπιηζηέο, ειέγρνληαο ην
15,96% ηεο παγθόζκηαο ρσξεηηθόηεηαο κε 186.095.162 ηόλνπο dwt, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηήζηα έθδνζε «Review of Maritime Transport 2010» ηεο Unctad. ηε
δεύηεξε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο βξέζεθαλ νη Ηάπσλεο, κε κεξίδην 15,73% θαη

ρσξεηηθόηεηα 183.319.680 dwt θαη ζηελ ηξίηε νη Κηλέδνη, κε κεξίδην 8,96% θαη ρσξεηηθόηεηα
104.452.389 dwt.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_06/01/2011_427762

Η Αμερικανική Βουλή τιμά τον Μαραθώνα
Posted by parisis ζην 05/01/2011
Ζ Ακεξηθαληθή Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2010, ελέθξηλε κε 359 ςήθνπο
ππέξ θαη κόλνλ 44 θαηά, ην ςήθηζκα 1704 κε ην νπνίν ηηκά ηελ επέηεην ησλ 2,500 εηώλ ηεο
Μάρεο ηνπ Μαξαζώλα. Παξαθάησ ην ςήθηζκα ηεο Ακεξηθαληθήο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ:
111th CONGRESS; 2d Session; H. RES. 1704
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
September 29, 2010 (Passed/agreed on Dec 8, 2010, votes 359-44)
RESOLUTION
Honoring the 2500th anniversary of the Battle of Marathon.
Whereas in 490 BC, Athenian warriors defeated foreign invaders and won against overwhelming
odds in one of the most significant battles in human history; Whereas the Athenian victory
helped continue the development of a new form of government called `democracy‟; Whereas
according to legend, a messenger named Phidippides ran from the battlefield of Marathon,
Greece, to Athens 26 miles away to carry news of the victory and it is said, that upon delivering
the news to the citizens of Athens, Phidippides died from exhaustion; Whereas Phidippides‟ run
inspired the spiritual origin of what has become the sport of marathoning; Whereas the first
official marathon race was introduced in the first modern Olympics in 1896 held in Athens,
Greece; Whereas officials from the Boston Athletic Association brought the long distance
Olympic running event to Boston, Massachusetts, where it has been run annually since 1897;
Whereas a ceremony took place in Marathon, Greece, in 2007 at the Tomb of the Athenians, the
burial cite of the Greek warriors who gave their lives defending their country;
Whereas this ceremony created the symbolic Flame of Marathon that embodies the strength of
the human spirit, fair competition, and peace;
Whereas Hopkinton, Massachusetts, and Marathon, Greece, have a twin-city relationship, the
Flame of Marathon traveled from Marathon, Greece, and was presented to the Town of
Hopkinton in 2008;
Whereas the Flame of Marathon has burned continuously in Hopkinton, Massachusetts, since its
arrival in the United States;
Whereas the Flame of Marathon reminds us of the sacrifice of the United States Armed Forces
and their families, the defenders of democracy;
Whereas the 35th Marine Corps Marathon received the Flame of Marathon as part of its
celebration of the 2500th anniversary of the Battle of Marathon; and
Whereas the Flame of Marathon was displayed at events leading to and including the Marine

Corps Marathon in view of 30,000 runners who embodied the marathon spirit as they ran through
Washington, DC:
Now, therefore, be it
Resolved, That the House of Representatives joins with the Greek Embassy in Washington, DC,
the people of Hopkinton, Massachusetts, the people of Marathon, Greece, and the hundreds of
thousands of runners participating in marathons throughout the United States, in celebrating the
2500th anniversary of the Battle of Marathon, Greece, one of the most significant battles in
human history. http://parisis.wordpress.com/2011/01/05/1698/

Η ζοθοιαηοποηία ΙΟΝ
Ζ ζνθνιαηνπνηία ΗΟΝ αλήθεη αθόκα ζε Έιιελα επηρεηξεκαηία. Ζ ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Πνιιέο θνξέο ηνλ πιεζίαζαλ κεγάιεο πνιπεζληθέο γηα λα
αγνξάζνπλ ηελ επηρείξεζε, ε απάληεζή ηνπ ήηαλ άκεζε θαη ρσξίο δεύηεξε ζθέςε. Μάιηζηα
ιέγεηαη όηη θάπνηα ζηηγκή ηνλ πίεζαλ ππεξβνιηθά, ηόηε απηόο ηνπο είπε λα ηνπ θάλνπλε ηελ
πξνζθνξά γξαπηώο. όπσο θαη ηνπο απάληεζε γξαπηώο. «Ζ πξνζθνξά ζαο δελ κε ελδηαθέξεη».
Δπελδύεη κόλν ζηελ παξαγσγή, ηα έπηπια ησλ γξαθείσλ είλαη από ηελ 10εηία ηνπ 60, ζπκίδνπλ
θάηη από ηαηλίεο ηνπ Κσλζηαληάξα. Ζ πνηόηεηα όκσο ησλ πιηθώλ γηα απηόλ δελ ρσξάεη
ζπκβηβαζκνύο ζην θόζηνο. 85 ρξνλώλ ζήκεξα ν επηρεηξεκαηίαο είλαη θάζε κέξα κέρξη ηηο 6 ην
απόγεπκα ζην γξαθείν θαη κέρξη πέξζη νδεγνύζε κόλνο ηνπ θάζε κέξα κέρξη ηελ δνπιεηά,
γλσξίδεη πξνζσπηθά θαη είλαη θίινο κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ επηρείξεζή ηνπ νη νπνίνη
βέβαηα πίλνπλ λεξό ζην όλνκά ηνπ. Γελ πξνζιακβάλεη αιινδαπνύο αιιά κόλν Έιιελεο θαη όζεο
θνξέο, αλ ηνπ πξνηάζεθε ζπλεξγαζία κε μελεο επηρείξεζεηο, απιά δελ αζρνιήζεθε. Δπεηδή πνηέ
δελ ηνπ άξεζε ε δεκνζηόηεηα, δελ δίλσ ην όλνκά ηνπ, αιιά έλα είλαη ζίγνπξν όηη ζπίηη κνπ
κπαίλνπλ κόλν νη δηθέο ηνπ ζνθνιάηεο .
Αο κάζνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε ηα Διιεληθά πξντόληα. (Απηά πνπ αμίδνπλε).. Γελ είλαη θαθό.
Αλσλπκνο

Ο ζηραηιώηης-ζύμβολο ηων ΗΠΑ, ήηαν Έλληνας!

Δίλαη ίζσο ε δηαζεκόηερε θφηογραθία ηοσ 2οσ Παγθοζκίοσ Ποιέκοσ, ηξαβεγκέλε από ηνλ
ζπνπδαίν Γηοσηδίλ Σκηζ. Γείρλεη θαιύηεξα από θάζε άιιε ηε γελλαηόηεηα θαη ην ζάξξνο ηνπ
αλώλπκνπ Ακεξηθάλνπ θαληάξνπ πνπ πνιέκεζε γηα ηελ ειεπζεξία. Με ην ηζηγάξν λα θξέκεηαη
κάγθηθα ζηα ρείιε, θαη κε έλα βιέκκα πνπ ηζαθίδεη θόθαια, απηόο ν ζηξαηηώηεο έγηλε ην
ζύκβνιν ηεο κεγαιύηεξεο γεληάο ησλ Ακεξηθάλσλ. Απηόο ν ζηξαηηώηεο, όκσο, δελ είλαη
Ακεξηθαλόο, είλαη ν Έιιελαο Εσάγγειος Κιφλής!
Ο Δπάγγεινο Κισλήο γελλήζεθε ζηνλ Άγην Γεώξγην ηεο θνηλόηεηαο Πάζηρας (ηεο Κεθαινληάο)
ην 1916. Ήηαλ ην δεύηεξν παηδί κηαο θησρήο νηθνγέλεηαο πνπ ζπλνιηθά ζα απνθηνύζε νθηώ.
Παξάηεζε ην ζρνιείν ζηελ Σξίηε Γεκνηηθνύ. ηα 14 ηνπ κεηαθόκηζε ζηελ Αζήλα, όπνπ
δνύιεπε ν κεγαιύηεξνο αδεξθόο ηνπ. Δθεί δνύιεςε ζαλ εηζπξάθηνξαο ζην ιεσθνξείν ελόο
άιινπ Κεθαιινλίηε, ηνπ Γεξάζηκνπ Αξζέλε: Φνξνύζε ηελ άζπξε ηνπ ζηνιή θαη έθνβε ηα
εηζηηήξηα. Όηη έβγαδε ην έζηειλε ζηε κεηέξα ηνπ, αιιά ηα ιεθηά ήηαλ ιίγα. Μηα κέξα, όηαλ
ήηαλ 16 ρξνλώλ, ην ιεσθνξείν είρε ζηακαηήζεη ζηνλ Πεηξαηά, θαη ν Βαγγέιεο είδε θάηη λαύηεο
λα κεηαθέξνπλ ςώληα ζ‟ έλα θαξάβη. Ο Βαγγέιεο πήγε ακέζσο ζηνλ Αξζέλε, ηνπ έδσζε ηηο

εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο θαη ηνπ είπε: «Δγώ θεύγσ. Πεο ζηε κάλα κνπ όηη ζα ηεο ζηείισ ιεθηά
από ηελ Ακεξηθή». Καη πήγε ζην θξενπσιείν, θαη θνξηώζεθε έλα θνκκάηη θξέαο, θαη κπήθε
ζθπθηόο ζην θαξάβη, θαη θξύθηεθε ζηα ακπάξηα.
Μεηά από αξθεηέο πεξηπέηεηεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαπεηάληνπ (ήηαλ θη απηόο θεθαιινλίηεο)
ν Βαγγέιεο θαηέιεμε ζην Λνο Άληδειεο.
ην Λνο Άληδειεο έπηαζε δνπιεηά ζην αλζνπσιείν ελόο άιινπ θεθαινλίηε, ηνπ πύξνπ
ηεθαλάηνπ (ν νπνίνο ζήκεξα δεη ζηελ Κεθαινληά –είλαη 94 ρξνλώλ). Ζ πόιε όκσο δελ ηνπ
άξεζε –είρε πνιύ θόζκν, θαη δελ είρε ζπλεζίζεη. Μεηαθόκηζε ζην Νηέλβεξ ηνπ Κνινξάλην,
όπνπ δνύιεπε ζαλ πηαηάο ζε έλα εζηηαηόξην, θαη θάπνηα ζηηγκή πήξε θαη κηα δηθηά ηνπ θαληίλα
κε ρνη-ληνγθ θαη ηα πνύιαγε ζην δξόκν.
Μηα ειιελνπνύια ηνλ εξσηεύηεθε, θαη ήζειε λα ηνλ παληξεπηεί. Απηόο όκσο αξλήζεθε –
ππνζηήξημε όηη ήηαλ κηθξόο αθόκα, θαη έπξεπε λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα.
Οπόηε απηή ηνλ απείιεζε όηη ζα ηνλ θαηαδώζεη ζηηο Αξρέο, θαζώο εμαθνινπζνύζε λα δεη θαη λα
δνπιεύεη ζηε ρώξα παξάλνκα.
Έηζη ν Βαγγέιεο έθπγε κεηά από κηα Οδύζζεηα ζηελ Ακεξηθή επέζηξεςε θαη πάιη ζην Νηέλβεξ,
όπνπ ην θιίκα ηνπ άξεζε, ειπίδνληαο όηη ε θνπειηά ζα είρε βξεη θάπνηνλ άιιν, θαη ζα ηνλ άθελε
ήζπρν. Έηζη έγηλε, αιιά δελ έκειιε λα κείλεη νύηε εθεί γηα πνιύ. Έλαο θεθαιινλίηεο θίινο ηνπ
πξόηεηλε λα πάλε ζηε άληα Φε ηνπ Νηνπ Μέμηθν γηα λα βξνύλε θάπνηνπο θίινπο (θεθαιινλίηεο
θπζηθά), θαη ηνλ αθνινύζεζε.
Τπήξρε όκσο έλα πξόβιεκα: Δμαθνινπζνύζε λα είλαη παξάλνκνο. Όηαλ άξρηζε ν Πόιεκνο,
βγήθε έλα λέν δηάηαγκα πνπ θαινύζε ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο λα θαηαηαγνύλ, κε
αληάιιαγκα ηελ ακεξηθαληθή ππεθνόηεηα. Έηζη ν Βαγγέιεο Κισλήο απνθάζηζε λα πάεη ζηνλ
πόιεκν.
Ζ ζεηεία ηνπ Βαγγέιε Κισλή είλαη έλα κεγάιν κπζηήξην. Ο Βαγγέιεο Κισλήο, κεηά ηελ
θαηάηαμή ηνπ, ηαμίδεςε ζην Fort Bliss ζην Σέμαο όπνπ εθπαηδεύηεθε κε ην ζηξαηό μεξάο. Υάξε
ζηηο εληππσζηαθέο ηνπ επηδόζεηο (ήηαλ άξηζηνο ζθνπεπηήο) ηνλ έζηεηιαλ ζηελ Βηξηδίληα, ζηε
Βάζε ησλ Πεδνλαπηώλ.
ηε ζπλέρεηα πήγε ζηε Γηνύκα ηεο Αξηδόλα, όπνπ εθπαηδεύηεθε ζηελ έξεκν, θαη κεηά
επέζηξεςε ζηε Βάζε ηεο Βηξηδίληα κε ην ηξαηό. Ζ εθπαίδεπζή ηνπ είρε πηα ηειεηώζεη, θαη
πεξίκελε λα αθνύζεη πνπ ζα ηνλ ζηείινπλ, πηζαλόηαηα ζηνλ Δηξεληθό, όηαλ έλαο βαζκνθόξνο
ήξζε θαη ηνλ βξήθε θαη ηνπ δήηεζε λα κηιήζνπλ ηδηαηηέξσο. «νπ έρσ άζρεκα λέα», ηνπ είπε.
«Οη Γεξκαλνί ζθόησζαλ ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ζηελ Διιάδα. Γελ έδεζε θαλείο. Μπνξείο, αλ
ζέιεηο, λα πάξεηο κηα άδεηα θαη λα επηζηξέςεηο ζην ζπίηη ζνπ ζηελ αληα Φε». Ο Βαγγέιεο δελ
ήζειε λα πάεη ζηελ άληα Φε, κπνξνύζε λα θιάςεη θη εθεί πνπ ήηαλ. Εήηεζε κόλν έλα πξάγκα:

«ηείιηε κε ζηελ Δπξώπε. Θέισ λα πάσ ζηνπο Γεξκαλνύο».
ηε ζπλέρεηα πήγε ζηε Γηνύκα ηεο Αξηδόλα, όπνπ εθπαηδεύηεθε ζηελ έξεκν, θαη κεηά
επέζηξεςε ζηε Βάζε ηεο Βηξηδίληα κε ην ηξαηό. Ζ εθπαίδεπζή ηνπ είρε πηα ηειεηώζεη, θαη
πεξίκελε λα αθνύζεη πνπ ζα ηνλ ζηείινπλ, πηζαλόηαηα ζηνλ Δηξεληθό, όηαλ έλαο βαζκνθόξνο
ήξζε θαη ηνλ βξήθε θαη ηνπ δήηεζε λα κηιήζνπλ ηδηαηηέξσο. «νπ έρσ άζρεκα λέα», ηνπ είπε.
«Οη Γεξκαλνί ζθόησζαλ ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ζηελ Διιάδα. Γελ έδεζε θαλείο. Μπνξείο, αλ
ζέιεηο, λα πάξεηο κηα άδεηα θαη λα επηζηξέςεηο ζην ζπίηη ζνπ ζηελ αληα Φε». Ο Βαγγέιεο δελ
ήζειε λα πάεη ζηελ άληα Φε, κπνξνύζε λα θιάςεη θη εθεί πνπ ήηαλ. Εήηεζε κόλν έλα πξάγκα:
«ηείιηε κε ζηελ Δπξώπε. Θέισ λα πάσ ζηνπο Γεξκαλνύο».
Ο Κισλήο πνιέκεζε ζηελ Απζηξία, ηελ Πνισλία, ηε Γεξκαλία, κπήθε ζην Βεξνιίλν θαη ην
Παξίζη, ελώ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο όηη πήγε θαη ζηνλ Δηξεληθό. Γηα ηίπνηα από όια απηά
δελ κηινύζε, όκσο, δεκέλνο από όξθνπο θαη δηαηαγέο. Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ
ζπλεγνξνύλ όηη δελ ήηαλ έλαο απιόο θαληάξνο. Πήξε αζπλήζηζηα πνιιά κεηάιιηα (ε νηθνγέλεηά
ηνπ απηό ηνλ θαηξό πξνζπαζεί λα εληνπίζεη αθξηβώο πόζα θαη πνηα), θαη δέρηεθε θαη κηα
ζεξκόηαηε επραξηζηήξηα επηζηνιή από ηνλ Πξόεδξν Σξνύκαλ κε ηδηόρεηξε ππνγξαθή. Ο Νίθνο
Κισλήο έρεη ξσηήζεη δεθάδεο βεηεξάλνπο, αιιά αθόκα δελ έρεη βξεη θαλέλα πνπ έιαβε ηέηνηα
επηζηνιή κεηά ηνλ πόιεκν.
Ο Βαγγέιεο Κισλήο πέζαλε ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1989. Κεδεύηεθε ζηα Κνξηάλα, θαη όινη
όζνη ηνλ ήμεξαλ θξάηεζαλ καδί ηνπο ν θαζέλαο ηε δηθή ηνπ, πξνζσπηθή εηθόλα γη‟ απηόλ.
Τπήξρε όκσο κηα άιιε εηθόλα, πνιύ δηάζεκε, πνπ θπθινθνξνύζε εδώ θαη ρξόληα, αιιά θαλείο
δελ ηελ είρε ζπλδέζεη κε ηνλ Βαγγέιε. Μέρξη ην 1991. «Μηα κέξα», ζπκάηαη ε Κηθή Κισλή,
«είρα πάεη κε ην Νίθν θαη ηα εγγόληα κνπ ζην εκπνξηθό θέληξν. Ο Νίθνο είρε πάεη λα πάξεη
πεξηνδηθά, θη εγώ πήγα κε ηα εγγόληα γηα λα ηνπο πάξσ παηρλίδηα. Κάπνηα ζηηγκή βιέπσ ην Νίθν
λα έξρεηαη ηξέρνληαο. «Μάλα ηξέρα!» θώλαδε. «Ο παηέξαο!» Καη εθεί, ζην εμώθπιιν ηνπ
πεξηνδηθνύ Life, ήηαλ ν άληξαο κνπ, κε ζηξαηησηηθό θξάλνο θαη έλα ηζηγάξν ζην ζηόκα, θαη
θνίηαδε βινζπξά πξνο ηα πίζσ».
Ο ακεξηθαλόο θσηνγξάθνο Γηνπηδίλ κηζ πήξε δηάζεκεο θσηνγξαθίεο από ηνλ πόιεκν, αλάκεζα
ζηηο νπνίεο θαη δύν ιήςεηο ηνπ Βαγγέιε Κισλή: Ζ θσηνγξαθία κε ην ηζηγάξν, θαη ε εηθόλα κε
ην παγνύξη, ε νπνία πξηλ από ιίγα ρξόληα έγηλε γξακκαηόζεκν ζηηο ΖΠΑ.
Πεγή: usa.greekreporter.gr
Φσην: Ο Κιώλεο εμώθπιιν ηνπ LIFE ην 1944

«Ο κηζζός κοσ ζηο θράηος»
Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΚΡΙΤΑ

Δ ΜΗΑ επνρή όπνπ όινη γλσξίδνπλ ηελ Σδνύιηα θαη ειάρηζηνη ηνπο πξαγκαηηθά αμηόινγνπο
αλζξώπνπο απηνύ ηνπ ηόπνπ, ζήκεξα αο θάλνπκε ηε δηαθνξά. Καη αο αζρνιεζνύκε κε κηα
είδεζε πνπ πέξαζε ζηα ςηιά. Καλείο δελ ηε ζπδήηεζε, θαλείο δελ ηε ζρνιίαζε, θαλείο δελ ηεο
έδσζε ηε ζεκαζία πνπ ηεο αξκόδεη. ηνπο ραιεπνύο θαηξνύο πνπ δνύκε, ν Μεηξνπνιίηεο
Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο θ. Νηθόιανο δήηεζε δηαθνπή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ.
Όπσο είπε ζην θεληξηθό δειηίν ηνπ Αlter:
«Η Εθθιεζία πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ αγώλα θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη.
Θεωξώληαο όηη εγώ δελ έρω ηίπνηα άιιν λα θάλω, δήηεζα λα επηζηξαθεί ν κηζζόο κνπ ζην
θξάηνο.
Μηα ζπκβνιηθή θίλεζε ηελ νπνία έθαλαλ θαη άιινη άλζξωπνη.
Σθέθηεθα αθνύ ηελ θάλεη κηα επξωβνπιεπηήο, γηαηί λα κελ ηελ θάλεη θαη έλαο επίζθνπνο!».
(Να ζεκεηώζσ εδώ όηη ην ίδην έπξαμε θαη ν Μεηξνπνιίηεο Αιεμαλδξνππόιεσο θ.
Άλζηκνο, βάδνληαο όκσο ηελ παξάκεηξν λα κε θνξνινγεζνύλ νη επαξρηαθέο
κεηξνπόιεηο!)
Ζ είδεζε κε θέληξηζε θαη άξρηζα λα ςάρλσ ζην Γηαδίθηπν πνηνο είλαη απηόο ν Αλζξσπνο.
Αθόκα πεξηζζόηεξν κε θέληξηζαλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο κνπ.
Μεηαθέξσ εδώ κέξνο ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπ (νιόθιεξν ζα ρξεηαδόκαζηαλ ηξεηο ζειίδεο ηεο
εθεκεξίδαο):
Ο Μεηξνπνιίηεο Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο θ. Νηθόιανο Υαηδεληθνιάνπ γελλήζεθε ην 1954
ζηε Θεζζαινλίθε. πνύδαζε Φπζηθή ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ
ζηνλ ηνκέα ηεο Αζηξνθπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην
ηνπ Ηarvard. ηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο Μεραληθήο ησλ Ρεπζηώλ
θαη ηεο Μαζεκαηηθήο Φπζηνινγίαο ζην Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην ηεο Μαζαρνπζέηεο (ΜΙΤ),
όπνπ έιαβε κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο θαη δηδαθηνξηθό.
ΟΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΔ ζπνπδέο ηνπ ζην θνηλό πξόγξακκα απηώλ ησλ δύν παλεπηζηεκίσλ
επηθεληξώζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. Αληηθείκελό ηνπο ήηαλ
ε αηκνδπλακηθή κειέηε ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο (θαξδηάο θαη αγγείσλ) κε ρξήζε
Μεραληθήο ησλ Ρεπζηώλ θαη Eθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ. πγθεθξηκέλα,

αζρνιήζεθε κε ηελ επηλόεζε, ην ζρεδηαζκό θαη ηε κειέηε κηαο κε αηκαηεξήο κεζόδνπ
δηαγλώζεσο βαιβηδηθώλ παζήζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο αθνπζηηθήο αλάιπζεο ! Δξγάζηεθε σο
εξεπλεηήο θαη επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην αγγεηνινγηθό εξγαζηήξην ηνπ Νew Δngland
Deaconess Ζospital ζηελ Ακεξηθή. Παξάιιεια εξγάζηεθε σο επηζηήκσλ ζηε ΝΑSΑ.
Γίδαμε ζε ζεκηλάξηα ηνπ Υάξβαξλη θαη ζηηο Ηαηξηθέο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ θαη
Κξήηεο.
Ζ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ελαζρόιεζή ηνπ κε ηνλ θπζηθό θόζκν θαη ηνλ άλζξσπν θαη ε
πξνζσπηθή ηνπ αλαδήηεζε νδήγεζαλ απηό ηνλ θνξπθαίν επηζηήκνλα ζηελ Οξζνδνμία.
πνύδαζε Θενινγία ζηε Βνζηώλε θαη αλαθεξύρζεθε δηδάθησξ ηεο
Θενινγηθήο ρνιήο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Τπήξμε δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Βηνταηξηθήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο θαη πξόεδξνο ηεο
πλνδηθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
Σν 1989, γίλεηαη πξώηα κνλαρόο, έπεηηα δηάθνλνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξεζβύηεξνο. Από ην 1990
κέρξη ην 2004 δηαθνλνύζε σο εθεκέξηνο ην αγηνξείηηθν κεηόρη ηεο Αλαιήςεσο (Μνλήο ίκσλνο
Πέηξαο) ζηνλ Βύξσλα.
Σν 2004 εθιέγεηαη Μεηξνπνιίηεο Μεζνγαίαο θαη Λαπξεσηηθήο, ελώ πξηλ από δύν ρξόληα
αλαγνξεύεηαη επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Θενινγίαο ζην Παλεπηζηήκην
Αζελώλ.
ΑΤΣΟ Ο ιακπξόο επηζηήκσλ απαξλήζεθε ηηκέο, δόμεο θαη πινύηε θαη ζηξάθεθε ζηελ
Δθθιεζία. Ο κηζζόο ηνπ είλαη κηθξόηεξνο από 2.000 επξώ. Απηό ηνλ κηζζό δσξίδεη ζην θξάηνο,
γηα λα ζπκβάιεη όπσο κπνξεί ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καη όπσο ιέεη: «Απηό
είλαη κηα ζπκβνιηθή θίλεζε ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ αγώλα πνπ γίλεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ δπζρεξεηώλ ηεο παηξίδαο καο».
εβαζκηώηαηε, κε ηαπεηλόηεηα ην ρέξη ζαο θηιώ!

«Έζζεηαι ήμαρ» (Όμηρος, Δ 164, Ζ 448)
31 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2009
ΓΡΑΦΔΗ Ο ΑΡΑΝΣΟ ΚΑΡΓΑΚΟ , ΦΗΛΟΛΟΓΟ - ΗΣΟΡΗΚΟ
ε κηα παιαηόηεξε επνρή, όηαλ ήζειαλ κεξηθνί, πνπ δελ ήηαλ θαη ιίγνη, λα εθθξάζνπλ ηελ
αδηαθνξία θαη ηελ απνπζία από ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αλαθέξνληαλ
ζρεδόλ πάληα νλεηδηζηηθά ζηελ Αθαδεκία θαη όρη πάληνηε αδίθσο. ηνλ παξόληα θαηξό θάηη ζην

ρώξν ηεο Αθαδεκίαο καο αιιάδεη. Έλαο θαηλνύξγηνο νξίδνληαο ραξάδεη. Πξηλ από κεξηθνύο
κήλεο ε Αθαδεκία καο ρηύπεζε ηελ θακπάλα ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο, πνπ απεηινύλ
ηελ ειιεληθή γιώζζα. Κάπνηνη έζπεπζαλ θαη πάιη λα ηελ θαθνινγήζνπλ θαη λα ηεο πξνζάςνπλ
ηε κνκθή ηνπ «νπηζζνδξνκηζκνύ». Δίλαη νη ζπλήζεηο ππλσηηζηέο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ πνπ
ρηππνύλ θάζε θνξά απηόλ πνπ ρηππάεη ηελ θακπάλα ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη όρη όπνηνλ βάδεη ηε
θσηηά. ήκεξα δπζηπρώο έρνπκε θζάζεη ζην όξην ησλ θαηξώλ. Σν γισζζηθό ηνπίν καο πάεη λα
ξεκάμεη. Απνςηιώλεηαη ζπλερώο από ηα «θεζηηβάι ππξθατάο», πνπ νξγάλσζαλ αιιεπάιιεινη
«κεηαξξπζκηζηέο», πνπ απνξξύζκηζαλ ηε γιώζζα θαη ηελ παηδεία καο. Κη αθνινύζεζαλ άιια
«ζήκαηα ιπγξά», πνπ αθνλίδνπλ ζπζηεκαηηθά ην γισζζηθό καο πνιηηηζκό.

Χζηόζν, νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηόηεηεο γηα αλάθακςε δελ ιείπνπλ. Ο ρξόλνο πνπ πέξαζε έρεη
αλαθεξπρζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο Δπξσπατθό Έηνο Γισζζώλ. Ζ Αθαδεκία Αζελώλ
άδξαμε ηελ επθαηξία θαη κε κηα κεζηή αλαθνίλσζή ηεο εμέθξαζε γηα κηα αθόκε θνξά ηελ πίζηε
ηεο πξνο ηα θείκελα ηεο θιαζηθήο Διιεληθήο Γξακκαηείαο σο εθπαηδεπηηθώλ αγαζώλ κεγάιεο
αμίαο γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα. Παξάιιεια εμέθξαζε ε Αθαδεκία ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ
ππνρώξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ από ην πξσηόηππν ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε αιιά θαη γηα ηελ επέιαζε ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ, πνπ ηείλεη λα εμαθαλίζεη ηελ
ειιεληθή γξαθή. Σέινο, ε Αθαδεκία Αζελώλ απεύζπλε έθθιεζε πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε
θαη πξνο ηνπο εθπξνζώπνπο καο ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην λα πξνβνύλ ζηηο δένπζεο
ελέξγεηεο γηα ηελ επαλεηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ ζηα ζρνιεία ησλ
επξσπατθώλ θξαηώλ, δίλνληαο όκσο ε Διιάο ην εκςπρσηηθό παξάδεηγκα ζηνπο Δπξσπαίνπο.
Γηόηη ζα θαηλόηαλ ζνινηθηζκόο λα επαλαθέξνπλ νη μέλνη ηα αξραία θαη λα ηα απνπηύνπκε εκείο,
θαη ηελ ώξα πνπ ν Εαλ Λαγθ κειεηά ηελ επαλεηζαγσγή ηνπο, ε δηθή καο επίηξνπνο λα θόπηεηαη
ππέξ ηεο αλαθεξύμεσο ηεο αγγιηθήο σο δεύηεξεο επίζεκεο γιώζζαο ζηνλ ηόπν καο, ελώ είλαη
θαη ζηνπο κσξνύο θαλεξό, όηη ε αγγιηθή de facto θαη κεξηθώο de jure έρεη ηελ πξσηεύνπζα ζέζε
ζηηο καζήζεηο θαη πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσθώζηαηλαο.
Σν επ' εκνί, θαη εθόζνλ δελ αθππληζζνύκε θαη δελ δξαζηεξηνπνηεζνύκε έζησ θαη ηελ ύζηαηε
ζηηγκή θαη εθόζνλ, γηα λα ζπκεζώ ηνλ Θνπθπδίδε, ε «θύζηο» ηνπ ζύγρξνλνπ Έιιελα παξακέλεη
αλζειιεληθή, βιέπσ ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο δνθώδεο. Φνβάκαη όηη ζην κέιινλ ε ηζηνξία ηεο
Διιάδαο δελ ζα είλαη ειιεληθή. Δίκαζηε - όζνη απνκείλακε - ε ηειεπηαία γεληά πνπ νκηιεί θαη
γξάθεη θάπσο ππνθεξηά ηελ ειιεληθή. Ζ θαζαξεύνπζα ηνπ κέιινληνο ζα είλαη ε ακεξηθαληθή
θαη ε δεκνηηθή ηνπ κέιινληνο ε απινπζηεπκέλε αιβαληθή. Οη παιαηόηεξνη ίζσο ελζπκνύληαη ην
κεηαθαηνρηθό ζαηηξηθό αζκάηην, πνπ έιεγε: «Ρε, γπλαίθα, ηίλνο είλαη ηα παηδηά;/Σό 'λα κνπ
θσλάδεη «γηεο» η' άιιν κνπ θσλάδεη «γηα», ξε γπλαίθα, δελ κηινύλ ειιεληθά». Σώξα όκσο είλαη
ε ώξα πνπ ην άζκα ηνύην «δηθαηώλεηαη». Σα παηδηά πνπ ζα έιζνπλ κεηά από καο, δελ ζα είλαη
δηθά καο παηδηά. Σα παηδηά είλαη πάληα παηδηά ηεο παηδείαο ηνπο, θαη ηνύηε ε παηδεία, πνπ ηνπο
πξνζθέξνπκε, δελ είλαη παηδεία ειιεληθή. Όηαλ δελ είλαη αλζειιεληθή, είλαη ππνπαηδεία, κηα
αλάπεξε ή εκηπιεγηθή παηδεία.

Ζ πξόζθαηε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (25νη ζε γισζζηθή παηδεία αλάκεζα ζε 31 ρώξεο ηεο γεο!)
έδεημε πσο ν βαζηιηάο ηεο παηδείαο καο είλαη γπκλόο (1). Δπί 25 ρξόληα, κεηά ηελ απνξξύζκηζε
ηνπ 1976, πνπ άξρηζε ε έμσζε ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ από ηα γπκλάζηα θαη ηε δσή καο,
ππξγώλνπκε κεδεληθά επί κεδεληθώλ.Τπνβάιινπκε ηα παηδηά θαη ηνλ εαπηό καο ζε κηα δίαηηα
πλεπκαηηθήο θαη γισζζηθήο ζθνππηδνηξνθίαο, έηζη πνπ κόλν ζηε βσκνινρία, ζηε ρπδαηνινγία
θαη ζηελ αηζρξνγξαθία - θη απηό θαίλεηαη από ηελ θξαηηθνβξαβεπόκελε θαη
θξαηηθνπξνβαιιόκελε ινγνηερλία- δηαπξέπνπκε (ήκεξα, αλ ζεσξήζσ ζνβαξέο ηηο δειώζεηο
ηεο θπξίαο επηηξόπνπ θαη όρη ζαλ πξνπαίδεηα γηα εμεηάζεηο ππνηειείαο, θαίλεηαη πσο θζάζακε
ζε κηα θάζε σξηκάλζεσο, πνπ επλνεί έλα δηαιεθηηθό άικα: λα κεηαπεδήγζνπκε δειαδή από ηελ
ειιεληθή ζε κηα αγγιηθή ακεξηθαληθνύ ηύπνπ. Κάηη πνπ γηα κέλα ζεκαίλεη αληηζηξνθή ηεο
ζεσξίαο ηνπ Νηάξγνπηλ: γισζζηθή επηζηξνθή ζηνλ πίζεθν).
Όια απηά, πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ καο, ζπλζέηνπλ κηα δνθεξή πξννπηηθή κέιινληνο. Έρσ ηελ
αηπρία λα δηαζρίδσ θαζεκεξηλώο ηελ Avenue Vovos, όπσο ζα ιέγεηαη κειινληηθά ε άιινηε
παλέκνξθε Λεσθόξνο Κεθηζηάο. ε όιε ηελ επξεία έθηαζε Vov-ville, όπσο ζα ιέγεηαη θαη ην
Μαξνύζη, ε ειιεληθή επηγξαθή έρεη γίλεη εζλνγξαθηθό αμηνπεξίεξγν. Γη' απηό ζπκάκαη δηαξθώο
κηα κειαγρνιηθή θξάζε ηνπ Κάθθα: «Τπάξρνπλ πνιιέο ειπίδεο, γηα καο θακηά». Δθηόο θη αλ
θάπνηα νηθνινγηθή νξγάλσζε ηύπνπ «Αξθηνύξνο» αλαιάβεη ηελ πξνζηαζία ηνπ γέλνπο ησλ
Διιήλσλ. Ο ειιεληθόο θόζκνο, πνπ καξαδώλεη ιόγσ πιεζπζκηαθήο γεξάλζεσο θαη γισζζηθήο
απνμεξάλζεσο, αξρίδεη λα ζβήλεη κέζα ζηελ πιεζπζκηαθή θαη γισζζηθή πιεκκπξίδα άιισλ
επξώζησλ ιαώλ. Πξνβιέπεη όηη ζε έλα όρη πνιύ καθξηλό κέιινλ - αλ δελ πξνηάμνπκε έζησ θαη
ηώξα κηα εζληθή αληίζηαζε - ζα γίλνπκε ζαλ ηνπο Πνζεηδσληάηεο, ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
ζεκεξηλνύ Παίζηνπκ, πνπ θάπνηε ήζαλ Έιιελεο, αιι' όπσο ιέεη ν Αζήλαηνο, εβαξβαξώζεθαλ
αθνύ αλακίρζεθαλ κε Σπξξελνύο ή Ρσκαίνπο «θαη ηελ ηε θσλήλ κεηαβεβιεθέλαη». Οη
Πνζεηδσληάηεο κηα θνξά ην ρξόλν, ιέεη ν Αζήλαηνο, ζπλέξρνληαλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
θάπνηα παιηά ειιεληθή γηνξηή. Καη ηόηε ζπλέβαηλε ην εμήο: «Αλακηκλήζθνληαη ησλ αξραίσλ
νλνκάησλ ηε θαη λνκίκσλ, απνινθπξάκελνη πξνο αιιήινπο θαη δαθξύζαληεο απέξρνληαη». Απηό
ην πεξηζηαηηθό ελέπλεπζε ζηνλ Καβάθε λα γξάςεη έλα πνίεκα ζπγθινληζηηθό, ππό ηνλ ηίηιν
«Πνζεηδσληάηαη», όπνπ επηινγηθά θαίλεηαη όηη νη ζηίρνη γξάθηεθαλ όρη γηα θείλνπο, γξάθηεθαλ
γηα καο. Λέεη ν Καβάθεο:
«Καη πάληα κειαγρνιηθά ηειείωλ' ε γηνξηή ηνπο.
Γηαηί ζπκνύληαλ πνπ θη απηνί ήζαλ Έιιελεο Ιηαιηώηαη έλαλ θαηξό θη απηνί.
Καη ηώξα πώο εμέπεζαλ, πώο έγηλαλ,
Να δνπλ θαη λα νκηινύλ βαξβαξηθά
Βγαικέλνη -ω ζπκθνξά!- απ' ηνλ Ειιεληζκό».
Από ηνύην ηνλ Διιεληζκό, πνπ ηόζν σο ιέμε ελνριεί κηα άιιε θπξία καο ηεο Δπξσβνπιήο, πνπ
ιέεη όηη δελ ηελ ελλνεί, ήζαλ βγαικέλνη όινη νη θάησ ηεο Νεαπόιεσο, ίζσο είραλ αθνύζεη ην

παιαηό ηξαγνπδάθη πνπ έιεγε: "Anche noi fumo Graeci" (= Κάπνηε θη εκείο ήκαζηε Έιιελεο)".
Αζθαιώο θάηη αλάινγν ζα ιέκε θη εκείο κεηά από θάπνηα ρξόληα, όηαλ ε πνιηηηζκέλε
αλζξσπόηεηα ζα μαλαζηξαθεί πξνο ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο, αιιά ηόηε πηα δελ ζα είκαζηε
Έιιελεο. Κη απηό πνπ ζα κηιάκε ζα είλαη κηα θξενιή γιώζζα ηύπνπ Πίηδηλ θαη ηλνύθ. (2)
Πάληα όκσο ππάξρεη θαηξόο γηα αλάθακςε. Πνηέ δελ είλαη λσξίο. Ζ ειιεληθή αθόκε αληέρεη.
Γελ ην θξύβσ όηη κε θνβίδνπλ νη «ξεαιηζκνί». Σνύηνη νη «ξεαιηζκνί» ησλ πνιηηηθώλ καο είλαη
πνπ καο έθαγαλ, αξρίδνληαο από ηε γιώζζα. Ζ γισζζηθή καο πνιηηηθή, κεηά από ην 1976,
παξαπέκπεη ζηα «Θπέζηεηα Γείπλα», πνπ έγηλαλ ε βαξηά θαηάξα πνπ αθάληζε ηνλ νίθν ησλ
Αηξεηδώλ. Έηζη θαη ε θαηάξα γηα ηελ εγθιεκαηηθή γισζζηθή καο πνιηηηθή ζ' αθαλίζεη θη εκάο.
Σν δήηεκα ηεο γισζζηθήο παηδείαο είλαη βέβαηα πνιηηηθό, όρη όκσο γηαηί έγηλε αξκνδηόηεηα ησλ
πνιηηηθώλ, αιιά γηαηί άπηεηαη ακέζσο θαη εκκέζσο ηεο εζληθήο καο απζππαξμίαο. Γελ ήηαλ
αθειήο ν νισκόο όηαλ έιεγε ζην «Γηάινγν», ην πεδό αξηζηνύξγεκά ηνπ, ηελ πεξίθεκε θξάζε:
«Μήγαξηο έρσ ηίπνηε άιιν ζην λνπ κνπ πάξεμ ειεπζεξία θαη γιώζζα;».Γιώζζα θαη εζληθή
ειεπζεξία πάλε καδί. Ζ γιώζζα είλαη ην ζπαζί ηεο ειεπζεξίαο, θη απ' ηελ όςε ηεο γιώζζαο θαη
ηεο γξαθήο γλσξίδεη θαλείο ην κέγεζνο ηεο ειεπζεξίαο, πνπ είλαη άμηνο λα ζεθώζεη έλαο ιαόο.
Πνηα είλαη ε όςε ζήκεξα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο; Έξρεηαη ν μέλνο ζηελ Διιάδα θαη Διιάδα δελ
βιέπεη, θαη απηό πνπ αθνύεη λα θπξηαξρεί ζηε λεαληθή ιαιηά είλαη ε ιέμε κε ηα ηξία .α., πνπ
θάλεη ηα παηδηά καο ζπλνλόκαηα, ε ιέμε πνπ παξαπέκπεη ζηε Μαιαθάζα, πνπ ζεκεηνινγηθά
ηζνδπλακεί κε ην λέν εζληθό καο ελδόζεκν.
Αζθαιώο δελ ήηαλ αθειήο θαη ν Λέληλ, όηαλ έιεγε, «εάλ ζέιεηο λα εμαθαλίζεηο έλα ιαό,
εμαθάληζε ηε γιώζζα ηνπ». Ζ λέα κνξθή ηκπεξηαιηζκνύ παίξλεη γισζζηθό ραξαθηήξα. Με ηνλ
εθθξενιηζκό θαη ηνλ επηειηζκό ησλ εζληθώλ γισζζώλ γίλεηαη πην επρεξήο ε νηθνλνκηθή θαη
πνιηπηθή θπξηαξρία ησλ θαηά θαηξνύο ηζρπξώλ ηεο γεο. Τπάξρεη όκσο θη έλα πξόβιεκα
δεκνθξαηίαο. Ο ειιεληθόο ιόγνο είλαη από ηε θύζε θαη ηε δνκή ηνπ δεκνθξαηηθόο. Ο
Φξεηδεξίθνο Έγθειο έιεγε όηη «Οη αξραίνη Έιιελεο ήζαλ όινη από ηε θύζε ηνπο δηαιεθηηθνί».
Ζ δηαιεθηηθόηεηα απηή απνηππώλεηαη ζηε γιώζζα καο, πνπ είλαη γη' απηόε πην δεκνθξαηηθή
γιώζζα ηεο γεο. Γη' απηό νη «Μπηγθ Μπξάδεξ» ηεο επνρήο έρνπλ απνθαζίζεη όηη πξέπεη λα
εμαθαληζηεί, γηαηί ην κέιινλ πνπ καο εηνηκάδνπλ απαηηεί ιηγόηεξε δεκνθξαηία. ηα ηέιε ηνπ
19νπ αηώλα ν ιόξδνο Λνληόληεξπ (Londonderry) είρε πεη όηη ε Διιάο, γηα λα θαηαζηεί όζν
γίλεηαη ιηγόηεξν επηθίλδπλε, πξέπεη ν ιαόο ηεο λα γίλεη κηθξόςπρνο ζαλ ηνπο ιανύο ηνπ
Ηλδνζηάλ (Βι. Γ. Φηιάξεηνπ:«Ξελνθξαηία θαη βαζηιεία ελ Διιάδη 1821-1897», ζ. 116). Έλαλ
αηώλα κεηά θάπνηνο πλεπκαηηθόο θιεξνλόκνο ηνπ ιόξδνπ Λνληόληεξπ δηαθήξπμε κόιηο έζβεζε
ε θιόγα ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνπ αλέδεημε ζαλ πξώηηζην ζύλζεκα ηελ εζληθή αλεμαξηεζία, όηη
πξέπεη λα θαηαζηξαθνύλ νη βάζεηο ηεο θιαζηθήο καο παηδείαο, γηα λα γίλνπλ έηζη νη Έιιελεο πην
επθνινθπβέξλεηνη. Πξαγκαηηθά δύν ρξόληα κεηά ην Πνιπηερλείν άξρηζε ε θαηεδάθηζε ηεο
θιαζηθήο καο παηδείαο, ε δηάβξσζε θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο εζληθήο καο γιώζζαο. ήκεξα, 25
ρξόληα κεηά, λνκίδσ όηη ν ζθνπόο πνπ έζεζε ν ιόξδνο Λνληόληεξπ επεηεύρζε. Δγίλακε έλαο
ιαόο πνπ κηζεί, πνπ απνζηξέθεηαη θαη απερζάλεηαη ηε γιώζζα ηνπ. Σν όπνην απξηαλό γισζζηθό

πξόβιεκα, πνπ ζα πξνθύςεη, ζα ιπζεί κε ηελ πξνζζήθε ελόο αθόκε αζηεξίζθνπ ζηελ
ακεξηθαληθή ζεκαία.
Μα ηόηε πξνο ηί ν αγώλαο γηα ηελ ειιεληθή; Καζέλαο από καο, πνπ ζρεκαηίζακε ην ζύιινγν
«Διιεληθή Γισζζηθή Κιεξνλνκηά», έρεη ηνπο ιόγνπο ηνπ. Δγώ σο Λάθσλ κάρνκαη, επεηδή ζέισ
λα ζπκάκαη ηηο Θεξκνπύιεο. Κη όπνηνο ζπκάηαη ηηο Θεξκνπύιεο, ζπκάηαη όρη κόλν ην Λεσλίδα,
ζπκάηαη θαη ηνλ Δθηάιηε. Πνιινί γλσξίδνπλ πώο έπεζε ν Λεσλίδαο, ιίγνη όκσο γλσξίδνπλ ην
ηέινο ηνπ Δθηάιηε. «Έζζεηαη ήκαξ» ινηπόλ. Θα έιζεη θάπνηε θαηξόο πνπ ηα όλεηξα ζα ιάβνπλε
εθδίθεζε. Αο κε καο θνβίδεη ην ππθλό ζθνηάδη, πνπ καο δώλεη από παληνύ. Μεηά από απηό
έξρεηαη ε απγή. Γελ ζ' αξγήζεη λα θαλεί θαηλνύξγηνο ήιηνο πάλσ από ηνλ νπξαλό ηεο Διιάδαο.
Κη όινη καδί πξέπεη λα ζεθώζνπκε θαη λα ζηειώζνπκε ηνύην ηνλ ήιην θαη λα ηνλ θξαηήζνπκε
πάλσ από ηα θεθάιηα καο.

ΤΓ. Μεηά από ηελ αλάγλσζε ηεο εηζεγήζεσο απηήο θάπνηνη από ηνπο αθξναηέο κνπ είπαλ πσο
βξίζθνπλ ηνπο θόβνπο κνπ ππεξβνιηθνύο, όηη δελ δηθαηνινγνύλ ηελ ηόζε κνπ απαηζηνδνμία, θαη
κνπ ζπλέζηεζαλ αηζηνδνμία. Απάληεζα όηη ε αηζηνδνμία δελ είλαη ζέκα γξακκήο. Όπσο έιεγε ν
Άξεο Αιεμάλδξνπ, ππάξρεη αθόκε ηζρπξή δόζε «ζηαιηλίλεο» ζην πλεπκαηηθό καο
επνηθνδόκεκα. Δπί ηάιηλ ν πνιύο Εληάλσθ είρε επηβάιεη ηελ αηζηνδνμία σο πνιηηηθή γξακκή
ζηε ινγνηερλία θαη ηελ πλεπκαηηθή δσή. Γηα κέλα ε αηζηνδνμία είλαη έθθξαζε κνηξνιαηξίαο. Σν
όηη ελδερνκέλσο ηα πξάγκαηα κπνξνύλ κειινληηθά λα έρνπλ θαιύηεξε έθβαζε, απηό δελ κε
ππνρξεώλεη λα βιέπσ κε ξνδ γπαιηά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα ηελ σξαηνπνηώ. Πξνηηκώ
λα βιέπσ ην δπζάξεζην θαη λα κάρνκαη ελαληίνλ ηνπ. Ζ αηζηνδνμία είλαη κάρε, έζησ θη αλ
πξόθεηηαη λα ράζεηο. Από ηελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνκαη απόιπηα ηε γλώκε ηνπ Αληόλην
Γθξάκζη: «ηελ απαηζηνδνμία ηεο γλώζεο αληηηάζζσ ηελ αηζηνδνμία ηεο βνύιεζεο». Ζ δηθή κνπ
αηζηνδνμία είλαη ν αγώλαο κνπ.
εκεηώζεηο:
1. ηα καζεκαηηθά ήιζακε 28νη (ηξίηνη από ην ηέινο!) θαη ζηηο επηζηήκεο 25νη. Γηώμακε η'
αξραία κε ην πξόβιεκα όηη ζα αθηεξσζνύκε ζε επσθειέζηεξεο καζήζεηο θαη πξνθόςακε!
2. Κξενιόο είλαη ν ιεπθόο πνπ γελλήζεθε από πξνγόλνπο Γάιινπο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ πξώηνη
ζηε Νέα Οξιεάλε θαη ζε θάπνηα λεζηά ηεο Καξατβηθήο. Κξενιή γιώζζα νλνκάδεηαη ζηε
γισζζνινγία ε παξεθζαξκέλε γιώζζα, ε κηθηή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηξηθέο αιιά θαη πεξηνξηζκέλν
κνξθσηηθό επίπεδν. Αληί ηνπ όξνπ θξενιή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν όξνο Πίηδηλ γιώζζα (πηζαλώο
από ην αγγιηθό business, πνπ θαηά ηελ θηλεδηθή πξνθνξά έγηλε pidgin. Γιώζζα ηλνύθ είλαη
απηή πνπ ζρεκαηίζηεθε ζε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ ακεξηθαληθώλ πνιηηεηώλ Οπάζηγηθνλ θαη
Όξεγθνλ, από ηελ αλάκημε ηλδηάληθσλ θαη αγγιηθώλ ιέμεσλ.
"" ν ζσζηόο εγέηεο δελ μερσξίδεη από ηα εμσηεξηθά κεγαιεία, αιιά από ηελ πνιηηηθή αξεηή ""
Μέγαο Βαζίιεηνο

«..ε πξνθνπή ζαο. λα κε γίλεη ζθεπάξλη κόλν γηα ην άηνκό ζαο, αιιά λα θνηηάμεη ην θαιό ηεο
θνηλόηεηαο θαη κέζα εηο ην θαιόλ απηό βξίζθεηαη θαη ην δηθό ζαο» Ο Κνινθνηξώλεο ζηελ
Πλύθα, ηα 1838, ζηνπο λένπο ησλ Αζελώλ.

ΓνωζηέςΦράζεις – Ποια η προέλεσζή ηοσς
«Πιήξσζε ηα καιιηά ηεο θεθαιήο ηνπ», «ηνπ έβαιε ηα δπν πόδηα ζ‟ έλα παπνύηζη», «θαβάιεζε
ην θαιάκη», είλαη κεξηθέο από ηηο πην δηαδεδνκέλεο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
Κύπξν θαη ηελ Διιάδα. Πνηα όκσο ε πξνέιεπζή ηνπο; Πόηε πξσηνεηπώζεθαλ θαη γηαηί έγηλαλ
επξέσο δηαδεδνκέλεο; Γηαβάζηε ην άξζξν εδώ.
Τολ πήραλ ζηο υειό
Παξόιε ηε ζθιεξόηεηα θαη ηνλ ηξόκν πνπ βαζίιεπαλ ζην Βπδάληην, νη επαλαζηάζεηο δελ ήηαλ
ζπάλην θαηλόκελν. Πνιύ ζπρλά, ν θαηαπηεδόκελνο ιαόο μεζεθσλόηαλ, άξπαδε…ηζεθνύξηα θαη
καραίξηα θη έπεθηε πάλσ ζηνπο δπλάζηεο ηνπ, πνπ ηνπο θαηαθξενπξγνύζε. Όηαλ κηα ιατθή
εμέγεξζε πεηύραηλε, νη επαλαζηάηεο αλαθήξπζζαλ δηθό ηνπο βαζηιηά, έδησρλαλ ηνπο παιηνύο
αμησκαηνύρνπο ηεο Απιήο θη έβαδαλ δηθνύο ηνπο ζηε ζέζε ηνπο. ηε «Βαζηιεύνπζα» ππήξρε έμσ από ην Δπηαπύξγην- έλα κέξνο πνπ νλνκαδόηαλ Φειό, όπσο εμαθνινπζεί λα ιέγεηαη αθόκε
θαη ζήκεξα. Κη απηό, γηαηί ε ηνπνζεζία ήηαλ πάλσ από ηε ζάιαζζα, δειαδή ήηαλ κέξνο ςειό.
ην ζεκείν απηό, νη επαλαζηάηεο έζεξλαλ αιπζνδεκέλνπο ηνπο πξώελ βαζαληζηέο ηνπο, ηνπο
θξεκνύζαλ ζ‟ έλα δέληξν θη άξρηδαλ λα ηνπο δηαπνκπεύνπλ κε ην ρεηξόηεξν ηξόπν. Μηθξνί θαη
κεγάινη, πεξλνύζαλ κπξνο από ηνλ ηηκσξνύκελν θαη ηνλ έθηπλαλ ή ηνπ έξηρλαλ ιεκνλόθνππεο!
Ύζηεξα ηνλ μεθξεκνύζαλ θη έηζη δεκέλν ηνλ πεηνύζαλ ζηε ζάιαζζα. Με ηνλ ίδην ζρεδόλ ηξόπν,
ηηκώξεζαλ ηε Μαξία Κνκλελή, ηελ σξαία αιιά ζθιεξή απηνθξάηεηξα ηνπ Βπδαληίνπ. Από ην
πεξηζηαηηθό απηό θαη από ηελ νλνκαζία ηεο ηνπνζεζίαο πνπ πήγαηλαλ ηνπο ηηκσξεκέλνπο βγήθε
ε θξάζε «ηνλ πήξαλ ζην ςειό».
Πιήρφζε ηα καιιηά ηες θεθαιής ηοσ
Οη θόξνη πξηλ από ην 19ν αηώλα ήηαλ ηόζνη πνιινί ζηελ Διιάδα, ώζηε, όζνη δελ είραλ λα
πιεξώζνπλ, έβγαηλαλ ζην βνπλό. Γηα ηε θνβεξή απηή θνξνινγία, ν ηζηνξηθόο Υξηζηόθνξνο
Άγγεινο, γξάθεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: «Οη επηβιεζέληεο θόξνη ήζαλ αλαξίζκεηνη, αιιά θαη
άληζνη. Έθηνο ηεο δεθάηεο, ηνπ εγγείνπ θαη ηεο δηαθαηνρήο ησλ ηδηνθηεζηώλ, εθάζηε νηθνγέλεηα
θαηέβαιε ρσξηζηά θόξνλ θαπλνύ (εζηίαο), δαζκόλ γάκνπ, δνύινπ θαη δνύιεο, θαηαιπκάησλ,
επαξρηαθώλ εμόδσλ, θαθηαλίσλ, θαξθνπεηάιισλ θαη άιισλ εθηάθησλ. Δλώ δε νύησ βαξείο
θαζ‟ εαπηνύο ήζαλ νη επηβιεζέληεο θόξνη, έηη βαξύηεξνπο θαη αθόξεηνπο θαζηζηά ν ηξόπνο ηεο
εηζπξάμεσο θαη ε δπλαζηεία ησλ απνζηειινκέλσλ πξνο ηνύην ππαιιήισλ ή εθκηζζσηώλ. Φόξνο
σζαύησο εηίζεην επί ησλ ξαγηάδσλ (ππόδνπινο – ηνπξθ. raya) εθείλσλ νίηηλεο έηξεθνλ καθξάλ
θόκελ». Από ην ηειεπηαίν απηό, έκεηλε παξνηκηώδεο ε θξάζε: «πιήξσζε ηα καιιηά ηεο θεθαιήο
ηνπ».
Τολ θόιιεζε ζηολ ηοίτο

Κάπνηε, ζηνλ θαηξό ηνπ Ρσκαλνύ ηνπ Γηνγέλε, έλαο από ηνπο ζηξαηεγνύο ηνπ, ν Ησάλλεο
Γεκαξάο, βγήθε κηα λύρηα ζηνπο δξόκνπο ηνπ Βπδαληίνπ καδί κε ηε ζπληξνθηά ηνπ θαη όζνπο
δηαβάηεο έβιεπε κπξνζηά ηνπ, ηνπο έπηαλε καδί κε ηελ παξέα ηνπ θαη ηνπο θνιινύζε ζηνλ ηνίρν
κ‟ έλα είδνο ξεηζηληνύ θαη πίζζαο, πνπ ππήξραλ ζε θάζε γσληά, γηα λα θσηίδνληαη νη δξόκνη.
Σν… αζηείν απηό έθαλε ηόζε εληύπσζε ηελ επνκέλε ην πξσί, ώζηε από εθείλε ηελ εκέξα όινη
νη άξρνληεο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, έβγαηλαλ ζρεδόλ θάζε λύρηα ζηνπο δξόκνπο, γηα λα βξνπλ
θαλέλαλ αξγνπνξεκέλν θαη λα ηνλ θνιιήζνπλ ζηνλ ηνίρν. Από ηόηε, έκεηλε σο ηα ρξόληα καο ε
θξάζε «ηνλ θόιιεζε ζηνλ ηνίρν», πνπ ηε ιέκε ζπλήζσο, όρη κνλάρα όηαλ έλα άηνκν αδηθεί έλα
άιιν, αιιά θη όηαλ αθόκε βάδνπκε θάπνηνλ αλαηδή ζηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη.
Τοσ έβαιε ηα δσο πόδηα ζ’ έλα παπούηζη
Όινη νη απηνθξάηνξεο ηνπ Βπδαληίνπ, δηαηεξνύζαλ ζηα παιάηηα ηνπο λάλνπο, γηα λα ηνπο
δηαζθεδάδνπλ ζηα ζπκπόζηά ηνπο. Οη «ηδνπηδέδεο» απηνί -όπσο ηνπο έιεγαλ- ήηαλ ζρεδόλ
παληνδύλακνη θαη κπνξνύζαλ λα θαηαδηθάζνπλ ζε ζάλαην ή λ‟ αλεβάζνπλ ζηα ςειόηεξα
αμηώκαηα, όπνηνλ ήζειαλ: Οη απηνθξάηνξεο ηνπο είραλ θνβεξή αδπλακία θαη πνηέ δελ ηνπο
ραινύζαλ ην ραηίξη, ζε θακηά πεξίπησζε. Σνπο είραλ, αθόκε, σο κπζηηθνζπκβνύινπο θαη
θαηάζθνπνπο. Μόλνλ όηαλ έπεθηαλ ζε βαξύ παξάπησκα ηξεηο θνξέο, ηηκσξνύληαλ θη απηνί κε
κηα πεξίεξγε ηηκσξία. Σνπο έβαδαλ ηα δπν πόδηα κέζα ζην ίδην ππόδεκα θαη ηνπο άθελαλ λα
θπθινθνξνύλ, ρνξνπεδώληαο. Ζ ηηκσξία απηή θξαηνύζε από ηέζζεξηο κέρξη έμη κήλεο. ην
ηέινο, ν λάλνο δελ κπνξνύζε λα θξαηήζεη πεξηζζόηεξν ην αθάληαζην απηό καξηύξην θαη έπεθηε
ζηα πόδηα ηνπ απηνθξάηνξα, γηα λα ηνπ δεηήζεη έιενο. Έηζη, έκεηλε ε θξάζε: «Μνπ έβαιε ή ηνπ
έβαιε ηα δπν πόδηα ζ‟ έλα παπνύηζη».
Τοσ κπήθαλ υύιιοη ζη’ αθηηά
Οη Βπδαληηλνί ήηαλ άθζαζηνη ζην λα εθεπξίζθνπλ πξσηόηππεο ηηκσξίεο. Όηαλ έπηαλαλ θάπνηνλ
λα θξπθαθνύεη, ηνπ έξηρλαλ δεκαηηζηό ιάδη ζη‟ αθηηά θαη ηνλ θνύθαηλαλ. Γηα ηνπο
«σηαθνπζηέο» -όπσο ηνπο έιεγαλ ηόηε απηνύο- ν απηνθξάηνξαο Ηνπιηαλόο αηζζαλόηαλ θνβεξή
απέρζεηα. Μπνξνύζε λα ζπγρσξέζεη έλαλ πξνδόηε, αιι‟ έλα «σηαθνπζηή» πνηέ. Ο ίδηνο έγξαςε
έλαλ εηδηθό λόκν γη‟ απηνύο, δεηώληαο λα ηηκσξνύληαη κε καξηπξηθό ζάλαην. Μα όηαλ ηνλ
έζηεηιε ζηε ύγθιεην, γηα λα ηνλ εγθξίλεη, εθείλε ηνλ απέξξηςε, γηαηί ζεώξεζε όηη ην ακάξηεκα
ηνπ «σηαθνπζηή» δελ ήηαλ θαη ηόζν κεγάιν. Δίπαλ δειαδή -νη πγθιεηηθνί- όηη ε πεξηέξγεηα
είλαη θπζηθή ζηνλ άλζξσπν θαη όηη απηόο πνπ θξπθαθνύεη, είλαη, απιώο, πεξίεξγνο. Μπνξεί λα
θάλεη ηελ θαθή απηή πξάμε, αιιά ρσξίο λα ην ζέιεη. Έηζη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα θαηαξγήζνπλ
θαη ην θαπηό ιάδη θαη δήηεζαλ λα ηνπο επηβάιιεηαη κηθξόηεξε πνηλή. Ο Ηνπιηαλόο ζύκσζε, κα
απνδέρηεθε λα αιιάμνπλ ην ζύζηεκα ηεο ηηκσξίαο κε θάηη άιιν πνπ, ελώ ζηελ αξρή θάλεθε
αζηείν, όηαλ κπήθε ζε εθαξκνγή, απνδείρζεθε πσο ήηαλ αθάληαζηα ηξνκεξό. Έβαδαλ δειαδή
ζη‟ αθηηά ηνπ σηαθνπζηή… ςύιινπο! Σα ελνριεηηθά δσύθηα, έκπαηλαλ βαζηά ζην ιαβύξηλζν
ηνπ αθηηνύ θη άξρηδαλ λα ρνξνπεδνύλ, πξνζπαζώληαο λα βξνπλ ηελ έμνδν. Φπζηθά, ν
δπζηπρηζκέλνο πνπ δνθίκαδε απηή ηελ ηηκσξία, έθηαλε πνιιέο θνξέο λα ηξειαζεί. Από ηόηε,
σζηόζν, έκεηλε ε θξάζε: «ηνπ κπήθαλ ςύιινη ζη‟ αθηηά».
Άιιοσ παπά εσαγγέιηο
Απηή ηε θξάζε ηελ παίξλνπκε από κηα Κεθαινλίηηθε ηζηνξία. Κάπνηνο παπάο ζε έλα

ρσξηνπδάθη ηεο Κεθαιινληάο, αγξάκκαηνο, πήγε λα ιεηηνπξγήζεη ζ‟ έλα άιιν ρσξηό, γηαηί ν
παπάο ηνπ ρσξηνύ είρε αξξσζηήζεη γηα πνιύλ θαηξό. Ο παπάο όκσο, ζην δηθό ηνπ Δπαγγέιην, κηα
θαη ήηαλ αγξάκκαηνο, είρε βάιεη δηθά ηνπ ζεκάδηα θη έηζη θαηάθεξλε λα ην ιέεη. Δδώ όκσο, ζην
μέλν Δπαγγέιην, δελ ππήξραλ ηα ζεκάδηα, γηαηί ν παπάο απηνύ ηνπ ρσξηνύ δελ ηα είρε αλάγθε,
κηα θαη ήηαλ κνξθσκέλνο. Άξρηζε, ινηπόλ, ν θαιόο καο, λα ιέεη ην Δπαγγέιην πνπ ιέγεηαη ηελ
Κπξηαθή ηνπ Αζώηνπ. Σόηε θάπνηνο από ην εθθιεζίαζκα ηνπ θώλαμε! «Ση καο ςέιλεηο εθεί
παπά; Απηό δελ είλαη ην ζεκεξηλό Δπαγγέιην…». – Δκ. Ση λα θάλσ; απάληεζε απηόο. «Απηό
είλαη άιινπ παπά – Δπαγγέιην». Καη από ηόηε έκεηλε ε θξάζε!
Άιια ηα κάηηα ηοσ ιαγού θη άιια ηες θοσθοσβάγηας
Ξέρσξα από ηνλ άλζξσπν, ν ιαγόο έρεη θαη έλαλ άιινλ ερζξό, ηελ θνπθνπβάγηα. Ζ θνπθνπβάγηα
θηηάρλεη ηε θσιηά ηεο ζπλήζσο ζηα ραιάζκαηα ησλ ζπηηηώλ, αλάκεζα ζε ιηζηέο, ζε αθαηνίθεηα
θαιύβηα. Όηαλ, όκσο, δεη ζην δάζνο, ζπίηηα δελ ππάξρνπλ θη έηζη δε δηζηάδεη λα θάλεη κε ην δόξη
έμσζε ζην ιαγό. ηακπάξεη ηε θσιηά ηνπ ιαγνύ θαη ζε θαηάιιειε επθαηξία νξκάεη, ζθνηώλεη
ην ιαγνπδάθη ή ηα ιαγνπδάθηα κε ην ξάκθνο θαη ηα λύρηα ηεο θαη θάζεηαη απηή ζην έηνηκν ζπίηη.
Όηαλ νη θπλεγνί, όκσο, θηάζνπλ αθνινπζώληαο η‟ αρλάξηα ηνπ ιαγνύ ή κε ηε βνήζεηα ηνπ
ζθπιηνύ ηνπο, κπξνζηά ζηε θσιηά ηνπ ιαγνύ, ηόηε αληηθξίδνπλ ζηε «κπνύθα» δπν πειώξηα
γπαιηζηεξά κάηηα, ηα κάηηα όρη ηνπ ιαγνύ, αιιά ηεο θνπθνπβάγηαο. Απηό πνπ θάλεη όκσο, ε
θνπθνπβάγηα ζην ιαγό, θαίλεηαη όηη ην θάλεη θαη ν θνύθνο ζηελ θνπθνπβάγηα. Λέγεηαη όηη «o
θνύθνο κέιισλ λα γελλήζε ηα σά ηνπ, δηεπζύλεη κε ηαρπηάηελ πηήζηλ εηο θσιεάλ γιαπθόο, ήηηο,
ηπθιώηηνπζα πξνο ην εκεξηλόλ ειηαθόλ θσο, γίλεηαη πεξίθνβνο εηο ηελ αηθληδίαλ πξνζβνιήλ
ηνπ θνύθνπ θαη παξαρσξεί ηελ θσιεάλ ηεο. Σόηε ν θνύθνο θπιίσλ θαη εθβάιισλ ελ ησλ σώλ
εθείλεο, γελλά θαη αληηθαζίζηεζη ηα ηδηθά ηνπ. Ή γιαύμ κεηά ηελ επηζηξνθήλ απηήο επσάδεη
απηά, ν δε θνύθνο κε ηελ απηήλ ηαρύηεηα δηώθεη ηελ γιαύθα εθάζηνηε θαη ηξέθεη ηα λενγλά ηνπ,
κέρξηο νπ πηεξπγίζσζη θαη ηνλ αθνινπζήζσζηλ». Γη‟ απηό θαη νη αξραίνη είραλ κηα ζρεηηθή
παξνηκία: «Άιιν γιαύμ, άιιν θνξώλε θζέγγεηαη».
Αλ είζαη θαη παπάς, κε ηελ αράδα ζοσ ζα πας
Φξάζε πνπ καο ηελ έθαλε πην γλσζηή θαη από ηόηε έκεηλε, ν Γέξνο ηνπ Μσξηά Θ.
Κνινθνηξώλεο. Λεγόηαλ, θπξίσο, ζηνπο κύινπο θαη ζηηο βξύζεο, πνπ πεξίκελαλ κε ηε ζεηξά
ηνπο λα αιέζνπλ ή λα πάξνπλ έλα ζηακλί λεξό. Έηζη, όηαλ έβιεπαλ θαλέλαλ παπά λα ζέιεη λα
κελ ηεξήζεη ηε ζεηξά, ηνπ ιέγαλε ηε θξάζε απηή.
Αλαγθαίολ θαθό
Σε θξάζε απηή ηε βξίζθνπκε γηα πξώηε θνξά ζ‟ έλα ζηίρν ηνπ Μελάλδξνπ (342-291 π.Υ.),πνπ
κηιάεη γηα ην γάκν. Ο πνηεηήο γξάθεη όηη ν γάκνο «…εάλ ηηο ηελ Αιήζεηαλ ζθνπή, θαθόλ κελ
εζηίλ, άιι‟ αλαγθαίνλ θαθόλ». Γειαδή: Δάλ ζέινπκε λα ην εμεηάζνπκε ζην θσο ηεο αιήζεηαο, ν
γάκνο είλαη κελ έλα θαθό, αιιά «αλαγθαίνλ θαθόλ». ‟ έλα άιιν απόζπαζκα ηνπ Μελάλδξνπ
δηαβάδνπκε -ίζσο γηα παξεγνξηά γηα ηα παξαπάλσ- ηελ εμήο πεξηθνπή: «Πάλησλ ηαηξόο ησλ
αλαγθαίσλ θαθώλ ρξόλνο εζηίλ». Δπίζεο: «αζάλαηνλ εζηί θαθόλ αλαγθαίνλ γπλή». Γειαδή, ε
γπλαίθα είλαη ην αηώλην αλαγθαίν θαθό. (Φηιήκνλνο αδήισλ, απόζπ. 103 (Meineke).

Από κεζσζκέλο θαη ηρειό καζαίλεης ηελ αιήζεηα
Ο Δπζηάζηνο γξάθνληαο: «Οίλνο γαξ θαζί θαη αιήζεηα» (740, 14) είρε βέβαηα ππόςε ηνπ θαη ηηο
αξραίεο παξνηκίεο: «νίλνο θαη αιήζεηα» θαη «αλδξόο δ‟ νίλνο έδεημε λόνλ» (Αιθαίνπ, Απόζη. 53
[έθδ. Βerg], Αζελαίνο, 37 Ρ). Πην ζύγρξνλνο ν Μηραήι Φειιόο γξάθεη: «από ζαινύ θαη
κεζπζηνύ ηελ αιήζεηαλ άθνπε» (Μ. Φειινύ Δπηξξήκαηα ησλ αλζξώπσλ – Ν. Πνιίηε, Παξνηκ.
1,6, αξ. II). ήκεξα ηε ζπλαληάκε θαη κε ηνλ ηύπν: «από δνπξιό θαη κεζπζηή καζαίλεηο ηελ
αιήζεηα», ή: «δνο θξαζί λα βγ‟ ε αιήζεηα» (Η. Βεξέηηα, πιινγή παξνηκηώλ, ζ. 21, αξ. 9.1.
Βεληδέινπ, Παξνηκίεο Γεκώδεηο, ζ. 62, αξ. 138 θαη 150, αξ. 8. Γ. Κακπνύξνγινπ, Ηζηνξία ησλ
Αζελαίσλ, 1,311,339).
Καβάιεζε ηο θαιάκη
Δίλαη κηα έθθξαζε πνπ ίζσο πξνέξρεηαη από ηελ αξραία Διιάδα. Πάλησο νη παξηηάηεο ηελ
έιεγαλ, γηα λα πεηξάμνπλ ηνλ Αγεζίιαν. Καη λα ε ηζηνξία: Ο Αγεζίιανο αγαπνύζε ππεξβνιηθά
ηα παηδηά ηνπ. Λέγεηαη όηη, όηαλ απηά ήηαλ κηθξά, έπαηδε καδί ηνπο κέζα ζην ζπίηη, θαβαιώληαο,
ζαλ ζε άινγν, έλα θαιάκη. Κάπνηα κέξα όκσο, ηνλ είδε έλαο θίινο ηνπ ζ‟ απηή ηε ζηάζε. Ο
Αγεζίιανο ηνλ παξαθάιεζε λα κελ θάλεη ιόγν ζε θαλέλαλ, πξηλ γίλεη θη απηόο παηέξαο θαη
ληώζεη ηη ζα πεη λα παίδεηο κε ηα παηδηά ζνπ. Αιιά εθείλνο δελ θξάηεζε ην ιόγν ηνπ θαη ην είπε
θαη ζε άιινπο, γηα λα δηαδνζεί ζηγά – ζηγά ν ιόγνο ζε όινπο θαη λα θηάζεη ζηηο κέξεο καο. Σε
θξάζε ηε ιέκε όηαλ ζέινπκε λα πνύκε γηα θάπνηνλ όηη πήξαλ ηα κπαιά ηνπ αέξα. Βέβαηα, ζηελ
πάξνδν ησλ ρξόλσλ άιιαμε ε εξκελεία ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη θαη ζε πάξα πνιιέο άιιεο
παξνηκηώδεηο εθθξάζεηο.
Καη οη ηοίτοη έτοσλ αθηηά
Από ηα αξραηόηαηα ρξόληα θαη σο ηνλ Μεζαίσλα, ε άκπλα κηαο ρώξαο ελαληίνλ ησλ επηδξνκέσλ,
ήηαλ, θπξίσο, ηα ηείρε πνπ ηελ θύθισλαλ. Σα ηείρε απηά ρηίδνληαλ, ζπλήζσο, κε ηε βνήζεηα ησλ
ζθιάβσλ θαη ησλ αηρκαιώησλ πνπ ζπιιακβάλνληαλ ζηηο κάρεο. Οη κεραληθνί, όκσο, αλήθαλ
απαξαίηεηα ζην ζηελό πεξηβάιινλ ηνπ άξρνληα ή ηνπ βαζηιηά, πνπ θπβεξλνύζε ηε ρώξα. Σέηνηνη
παζίγλσζηνη κεραληθνί, ήηαλ ν Αζελαίνο Αξηζηόβνπινο -έλαο από απηνύο πνπ έρηηζαλ ηα
κεγάια ηείρε ηνπ Πεηξαηά- ν Λαύζαθνο, πνπ ήηαλ ζηελόο θίινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ηνπ
Παιαηνιόγνπ θαη ν Ναξζήο, πνπ ππεξεηνύζε θνληά ζην Λένληα ην γνπξό. Όηαλ ν ηειεπηαίνο,
θπλεγεκέλνο από ηνπο Φξάγθνπο θιείζηεθε ζηνλ Αθξνθόξηλζν, ν Ναξζήο ηνπ πξόηεηλε έλα
ζρέδην θξνπξίνπ, πνπ έγηλε ακέζσο δεθηό. Σν ρηίζηκό ηνπ θξάηεζε νιόθιεξν ρξόλν θη όηαλ
ηέιεησζε, απνδείρηεθε πξάγκαηη πσο ήηαλ απόξζεην. ηα ηείρε ηνπ θξνπξίνπ ν Ναξζήο έθαλε
θαη κηα θαηλνηνκία εθπιεθηηθή γηα ηελ επνρή ηνπ. ε νξηζκέλα ζεκεία, ηνπνζέηεζε κεξηθνύο
κπζηηθνύο ζσιήλεο από θεξακόρσκα, πνπ έθηαλαλ, ρσξίο λα θαίλνληαη, σο θάησ ζηα ππόγεηα,
ηα νπνία ρξεζίκεπαλ γηα θπιαθέο. Όηαλ θαλείο, ινηπόλ, βξηζθόηαλ πάλσ ζηηο επάιμεηο ηνπ
πύξγνπ, από „θεη ςειά κπνξνύζε λ‟ αθνύζεη από κέζα από ηνπο ζσιήλεο, ό,ηη ιεγόηαλ από ηνπο
αηρκαιώηνπο, πνπ ήηαλ θιεηζκέλνη εθεί. Ήηαλ, λα πνύκε, έλα είδνο «κηθξόθσλνπ» ηεο επνρήο
ηνπ. Σόηε όκσο ηα έιεγαλ «σηία». Σε θξάζε απηή ηε βξίζθνπκε αθόκα ζηελ όπεξα ηνπ
Μπεηόβελ «Φηληέιην». Δθεί ππάξρεη ην ηξαγνύδη ησλ θπιαθηζκέλσλ πνπ ηειεηώλεη κε ηε θξάζε:
«Έρνπλ θαη νη ηνίρνη αθηηά». Καη ν ιόγνο – ε θξάζε απηή έκεηλε παξνηκηώδεο από ην εμήο
πεξηζηαηηθό: ‟ έλα από ηα κνπζηθά απνγεπκαηηλά πνπ έδηλε ε βαζίιηζζα Ακαιία, ζύδπγνο ηνπ
Όζσλα, έπαημε πηάλν θαη ηξαγνύδεζε ε αληςηά ηνπ Κσιέηηε, πνπ είρε ζπνπδάζεη ζηελ Δπξώπε.

Σειεηώλνληαο, ινηπόλ, ην ηξαγνύδη κε ηε θξάζε «έρνπλε θαη νη ηνίρνη αθηηά», νη αληηνζσληθνί
βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δηαδώζνπλ ηε θξάζε απηή ζαλ ζύλζεκα, ιέγνληαο, ζπγρξόλσο, λα
θπιάγνληαη από ηνπο θαηαζθόπνπο ησλ Βαπαξώλ. Μηα άιιε εθδνρή, πνιύ παιηόηεξε ιέεη όηη:
«Ο Βύδαο πνπ έρηηζε ην Βπδάληην αλήγεηξε θαη ηείρε πνπ είραλ κηα αμηνζαύκαζηε ηδηόηεηα. Αλ
θάπνηε κηα ζάιπηγγα ή θσλή αλζξώπνπ ή δώνπ αθνπγόηαλ, ακέζσο ν ήρνο απηόο κεηαβηβαδόηαλ
ζηνλ ακέζσο επόκελν πύξγν θαη νύησ θαζεμήο. Αιιά θαη ν έλαο από ηνπο εθηά πύξγνπο ηνπ
Βύδα νλνκαδόηαλ πύξγνο ηνπ Ζξαθιή θαη έθαλε αθνπζηά ηα κπζηηθά ησλ ερζξώλ, πνπ ήηαλ έμσ
από ηα ηείρε θαη ηα κεηέδηδε ζηνπο πνιηνξθνύκελνπο.
Κάζοκαη ζη’ αγθάζηα
Όηαλ ζηα 1204 νη Φξάγθνη ηαπξνθόξνη -κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο- ήξζαλ
λα θπξηέςνπλ ην Μσξία κε ην Γνδεθξείδν Βηιιαξδνπίλν, κε πνιινύο θόπνπο θαη ζπζίεο
θαηόξζσζαλ, ύζηεξα από ζαξαληαέλα ρξόληα, λα πνιηνξθήζνπλ ηε Μνλεκβαζία, πνπ έκελε ε
ηειεπηαία αθπξίεπηε, αθόκε, πνιηηεία από ην βαζίιεην ηνπ Μσξία. Οη πνιηνξθεκέλνη όκσο
άληεραλ παιηθαξίζηα θαη, παξ‟ όιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, νη Φξάγθνη δελ θαηόξζσλαλ λα κπνπλ
θαη λα θαηαιάβνπλ ην θάζηξν ηεο. Μεξηθνί απ‟ απηνύο ηόηε -θάπνπ ηξηαθόζηνη- απνθάζηζαλ λα
εγθαηαιείςνπλ ηνπο ζπληξόθνπο ηνπο θαη λα θύγνπλ, γηαηί είραλ βαξεζεί ην κάηαην αγώλα ηνπο.
Απηό, όκσο, ζεσξήζεθε πξνδνζία θη έλαο Φξάγθνο αλώηεξνο αμησκαηηθόο -ν Ρανύι Πίδνο- ηνπο
ζπλέιαβε όινπο θαη ηνπο ηηκώξεζε κ‟ έλα πνιύ απζηεξό όζν θαη παξάμελν ηξόπν: Σνπο έγδπζε
θαη ηνπο θάζηζε πάλσ ζε κπηεξά αγθάζηα. Όηαλ ν Βηιιαξδνπίλνο έκαζε ηελ απάλζξσπε ηηκσξία
ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ, δηέηαμε ηνπο άιινπο αμησκαηηθνύο λα ηνλ πηάζνπλ θαη λα ηνλ ηηκσξήζνπλ
κε ηνλ ίδην ηξόπν. Οη ζηξαηηώηεο πνπ ήζειαλ λα θύγνπλ, εθηίκεζαλ ηελ πξάμε απηή ηνπ
αξρεγνύ ηνπο θη έκεηλαλ. Από ην γεγνλόο απηό, παξέκεηλε σο ηα ρξόληα καο ε θξάζε: «θάζνκαη
ζε αγθάζηα» πνπ ηε ιέκε ζπλήζσο, όηαλ καο βαζαλίδεη θάηη.
Κάλεη ηελ πάπηα
ηε βπδαληηλή επνρή, απηόο πνπ θξαηνύζε ηα θιεηδηά ηνπ παιαηηνύ -ν θιεηδνθξάηνξαο δειαδήνλνκάδνληαλ Παπίαο. «Ο Παπίαο κε ηα ηνπ Δηαηξηάξρνπ απηνπξνζώπσο ήλνηγνλ θαη έθιεηνλ
απάζαο ηαο εηο ην παιάηηνλ εηζόδνπο». Σώξα γηα πνην ιόγν ηνλ έιεγαλ έηζη, παξακέλεη άγλσζην.
Χζηόζν κε ηνλ θαηξό, ην όλνκα απηό έγηλε ηηκεηηθόο ηίηινο, πνπ δηλόηαλ ζε δηάθνξνπο
έκπηζηνπο απιηθνύο. Ο Παπίαο είρε ην δηθαίσκα λα παξαθάζεηαη ζην ίδην ηξαπέδη κε ηνλ
απηνθξάηνξα, λα θνπβεληηάδεη καδί ηνπ θαη λα δηαζθεδάδεη ζηα ζπκπόζηα ηνπ. Κάπνηε -όηαλ
απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Βαζίιεηνο Β‟- Παπίαο ηνπ παιαηηνύ έγηλε ν Ησάλλεο Υαλδξη-λόο,
άλζξσπνο κε ζθιεξά αηζζήκαηα, ύπνπινο θαη ςεύηεο. Από ηε ζηηγκή πνπ αλέιαβε θαζήθνληα
θιεηδνθξάηνξα, άξρηζε λα δηαβάιιεη ηνπο πάληεο -αθόκε θαη ηνλ αδειθό ηνπ πκεώλα- ζηνλ
απηνθξάηνξα. Έηζη, θαηάληεζε λα γίλεη ην θόβεηξν όισλ. Όηαλ θαλείο ηνπ παξαπνληόηαλ πσο
ηνλ αδίθεζε, ν Υαλδξηλόο πξνζπνηνύληαλ ηνλ έθπιεθην θαη ηα κάηηα ηνπ …βνύξθσλαλ
ππνθξηηηθά. – «Δίζαη ν θαιύηεξόο κνπ θίινο, ηνπ έιεγε. Πώο κπνξνύζα λα πσ ελαληίνλ ζνπ
ζηνλ απηνθξάηνξα;». Ζ δηπξνζσπία ηνπ απηή έκεηλε θιαζηθή ζην Βπδάληην. Γη‟ απηό, από ηόηε,
όηαλ θαλείο πηαλόηαλ λα ιέεη θαλέλα ςέκα ζηε ζπληξνθηά ηνπ ή λα πξνζπνηείηαη ηνλ αλήμεξν, νη
θίινη ηνπ ηνύ έιεγαλ εηξσληθά: «Πνηείο ηνλ Παπίαλ»… Φξάζε πνπ έκεηλε σο ηα ρξόληα καο κε
κηα κηθξή παξαιιαγή.

Καρθί δελ ηοσ θαίγεηαη
Όζν νη Σνύξθνη έδσλαλ ζηελόηεξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηόζν νη Βπδαληηλνί πξόζεραλ θαη
νρύξσλαλ ηελ Πεινπόλλεζν, γηα λα ηελ έρνπλ ζαλ θαηαθύγην. Όηαλ ήξζε λα θαινγεξέςεη εδώ ν
απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Καληαθνπδελόο, πεξηέγξαςε ην Μπζηξά «θπζίαο εξεκόηεξνλ». Οη
επηδξνκέο ησλ αξαθελώλ, νη πόιεκνη ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Φξάγθνπο ηεο Αραΐαο θαη ε αηώληα
θαγσκάξα ησλ ηνπηθώλ αξρόλησλ, είραλ θαηαζηξέςεη νιόηεια ηνλ ηόπν. Καλείο δελ κπνξνύζε
λα βγεη από ην ζπίηη ηνπ νύηε κέξα νύηε λύρηα, ρσξίο λα βαζηά όπια. Οη Παιαηνιόγνη έβαιαλ
ηάμε, εηξήλεςαλ ηα κέξε θαη κε ην Μπζηξά, πνπ έθηαζε λα ‟ρεη ζαξάληα ρηιηάδεο θάηνηθνπο,
δσληάλεςαλ ηνλ ειιεληζκό εθείλνπο ηνπο ρξόλνπο. Παξόι‟ απηά νιόθιεξε ε Πεινπόλλεζνο θη
ν Μπζηξάο καδί, ιίγν έιεηςε λα επαλαζηαηήζνπλ, όηαλ ηε ζέζε ηνπ γεληθνύ ηνπνηεξεηή πήξε ν
Γεκήηξηνο Παληερλήο, άλζξσπνο πνπ παξίζηαλε ην ζαπκαηνπνηό. Πξαγκαηηθά, ν Παληερλήο
θαίλεηαη πσο γλώξηδε ηελ ηέρλε ηνπ ηαρπδαθηπινπξγνύ, γηαηί πνιινί ζύγρξνλνί ηνπ αλαθέξνπλ
πσο έθαλε θαηαπιεθηηθά πξάγκαηα. Κη έλα απ‟ όια είλαη, όηη εμαθάληδε λνκίζκαηα θαη
ρξπζαθηθά κόιηο ηα άγγηδε θαη θαηεγνξνύζε θαηόπηλ ηνπο άιινπο γηα θιέθηεο. Δπεηδή έθαλε
πνιιά ηέηνηα, ν ιαόο απνθάζηζε λα ηνλ ηηκσξήζεη κε ηελ πνηλή ηεο παξακόξθσζεο. Γειαδή, κ‟
έλα ππξαθησκέλν θαξθί, έθαλαλ ζην πξόζσπν ηνπ ηηκσξνύκελνπ δηάθνξα ζεκάδηα. Σν θαξθί,
όκσο, πνπ έθεξαλ γηα λα παξακνξθώζνπλ ηνλ Παληερλή, παξόιν πνπ ην έβαιαλ ζε δπλαηή
θσηηά θαη ην άθεζαλ εθεί πνιιή ώξα, παξέκεηλε ηειείσο θξύν. Σν παξάμελν απηό θαηλόκελν
ηόζν πνιύ ηξόκαμε ην πιήζνο, ώζηε ηνλ παξάηεζε θη έθπγε ιέγνληαο «ην θαξθί δελ ηνπ
θαίγεηαη», γηα λα κείλεη από ηόηε ε παξνηκηώδεο θξάζε: «Καξθί δελ ηνπ θαίγεηαη», πνπ ζηελ
επέθηαζή ηεο ηε ιέκε θαη γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ αδηαθνξνύλ γηα ηνλ πιεζίνλ ηνπο.
Κροθοδείιηα δάθρσα
Ο θξνθόδεηινο όηαλ ζέιεη λα μεγειάζεη ην ζύκα ηνπ, θξύβεηαη πίζσ από θαλέλα βξάρν ή δέληξν
θη αξρίδεη λα βγάδεη θάηη παξάμελνπο ήρνπο, πνπ κνηάδνπλ θαηαπιεθηηθά κε θιάκα κσξνύ
παηδηνύ. πγρξόλσο -ίζσο από ηελ πξνζπάζεηα πνπ βάδεη γηα λα… θιάςεη- ηξέρνπλ από ηα
κάηηα ηνπ άθζνλα θαη ρνληξά δάθξπα. Έηζη, απηνί πνπ ηνλ αθνύλ, λνκίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα
θαλέλα παηδάθη πνπ ράζεθε θαη ηξέρνπλ λα ην βνεζήζνπλ… Ο θξνθόδεηινο επηηίζεηαη ηόηε,
μαθληθά θαη θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ. ηελ αξραία Διιάδα ν θξνθόδεηινο ήηαλ άγλσζηνο. Οη
Φνίληθεο, όκσο, έκπνξνη, πνπ έθηαλαλ ζηα ιηκάληα ηεο Κνξίλζνπ θαη ηνπ Πεηξαηά, κηινύζαλ
ζπρλά γηα ηα δηάθνξα εμσηηθά δώα, ηα πνπιηά θαη ηα εξπεηά ηεο παηξίδαο ηνπο, πνπ άθελαλ
θαηάπιεθηνπο ηνπο αλίδενπο Έιιελεο θαη ηνπο γέκηδαλ κε ηξόκν θαη ζαπκαζκό. Φαίλεηαη
σζηόζν, όηη ν θξνθόδεηινο ηνπο έθαλε πεξηζζόηεξε εληύπσζε, θπξίσο κε ην ςεπηνθιάκα ηνπ,
αθνύ έλαο λεαξόο πνηεηήο, ν Φεξεθίδεο, έγξαςε θάπνηε ην παξαθάησ επίγξακκα: «Δάλ ε γε
ήζειε λα ζπιιάβεη εθ ησλ δαθξύσλ ηεο γπλαηθόο, εθάζηε ξαλίο ησλ ζα εγέλλα θξνθόδεηινλ».
Παξόιν, ινηπόλ, πνπ ζηελ Διιάδα δελ ππήξραλ θξνθόδεηινη, ηα «θξνθνδείιηα δάθξπα», πνπ
ιέκε ζήκεξα γη‟ απηνύο πνπ ςεπηνθιαίλε, είλαη θξάζε θαζαξά αξραία ειιεληθή.
Κοσηζοί ζηραβοί ζηολ Άγηο Παληειεήκολα
ηα 1830, ζ‟ έλα ρσξηνπδάθη ηεο Κπλνπξίαο, ζην Άζηξνο, παξνπζηάζηεθε έλαο πεξίεξγνο
άλζξσπνο, πνπ άξρηζε λα δηαδίδεη επίκνλα όηη ήηαλ ν… Άγηνο Παληειεήκνλαο, πνπ ήξζε λα
ζώζεη ηνλ θόζκν από ηηο δηάθνξεο αξξώζηηεο, πνπ ηνλ κάζηηδαλ. Όπσο μέξνπκε όινη καο
ζρεδόλ, ν πξαγκαηηθόο Άγηνο Παληειεήκνλαο είλαη ν πξνζηάηεο ησλ αλάπεξσλ θαη νη

Υξηζηηαλνί πηζηεύνπλ όηη γηαηξεύεη, εθηόο από ηηο άιιεο παζήζεηο θαη ηηο παξακνξθώζεηο ηνπ
ζώκαηνο, θαζώο θαη ηνπο ηπθινύο. Ο άγλσζηνο, σζηόζν, ηνπ Άζηξνπο δελ έθαλε ην παξακηθξό
ζαύκα. Δπεηδή, όκσο, δελ ελνρινύζε θαλέλαλ κε ηελ παξνπζία ηνπ, ηνλ άθελαλ λα ιέεη ό,ηη
ζέιεη. Παξόι‟ απηά, ε θήκε πσο ζην όκνξθν ρσξηό ηεο Κπλνπξίαο παξνπζηάζηεθε ν Άγηνο
Παληειεήκνλαο, απιώζεθε γξήγνξα ζε όιε ηελ ηόηε Διιάδα. Όπσο ήηαλ επόκελν, όζνη
έπαζραλ από ηα κάηηα ηνπο, η‟ αθηηά ηνπο, ηα πόδηα ηνπο θαη από έλα ζσξό άιιεο αζζέλεηεο,
παξάηεζαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπο θαη μεθίλεζαλ λα πάλε ζην Άζηξνο, κε ηελ
ειπίδα όηη ζα γίλνπλ θαιά. Κη ήηαλ ηόζνη πνιινί απηνί νη αλάπεξνη, ώζηε από ηα δηάθνξα ρσξηά
πνπ πεξλνύζαλ, έιεγαλ νη άιινη πνπ ηνπο έβιεπαλ: «Κνπηζνί, ζηξαβνί, ζηνλ Άγην
Παληειεήκνλα».
Κάιιηο γαχδοσρόδελε, παρά γαχδοσρογύρεσε
Ο ιαόο βιέπεη θαη θξίλεη. Βιέπεη ηα πάληα πνπ πεξλνύλ κπξνζηά από ηα κάηηα ηνπ.
Παξαθνινπζεί όιεο ηηο ζθελέο ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ, αδηαθνξώληαο αλ ηα πξόζσπα ησλ ζθελώλ
απηώλ είλαη άλζξσπνη ή δώα. Κνπλάεη ην θεθάιη ηνπ, ρακνγειάεη θαη θάπνπ – θάπνπ θάηη ιέεη.
Απηό πνπ ιέεη, είλαη ε παξνηκία, είλαη παξνηκηώδεο έθθξαζε. Βιέπεη ηώξα ην ζπκπέζεξό ηνπ ην
ηακάηε, πνπ ηξέρεη δεμηά θαη αξηζηεξά, ςάρλνληαο λα βξεη ην γάηδαξό ηνπ. Ο γεξν –
ζπκόζνθνο, πνπ θάζεηαη θάησ ζηνλ ίζθην κηαο βειαληδηάο, είρε πξνζέμεη, όηη ν ηακάηεο ν
ζπκπέζεξόο ηνπ, είρε μεζακαξώζεη ην γάηδαξν, όηη ηνπ έβαιε ζ‟ έλα θνπξνύπη πίηνπξν, ζ‟ έλα
άιιν λεξό θαη έθπγε αθήλνληάο ηνλ εθεί. Ο γέξνο, όκσο, είρε παξαηεξήζεη θαη θάηη άιιν: όηη ην
δών ήηαλ ιπηό, όηη αλέκηδε ηελ νπξά ηνπ, θαη όηη, άκα ε κνπξγέια (αινγόκπγα) ηνπ ρώζεθε ζην
ξνπζνύλη, άξρηζε ηηο θινηζηέο θαη ην έβαιε ζηα πόδηα. Καη ηελ ώξα πνπ ν απειπηζκέλνο
ηακάηεο δπγώλεη ην γέξν θαη ηνλ ξσηάεη: – Μπαο θαη είδεο, ζπκπέζεξε, θαηά πνύ έθαλε ν
γάηδαξνο κνπ; Ο γέξνο, αληί γηα άιιε απάληεζε, ηνπ ιέεη θαη κάιηζηα έκκεηξα: – «Κάιιην
γατδνπξόδελε, παξά γατδνπξνγύξεύε!…».
Κάζε θαηεργάρες ζηολ πάγθο ηοσ
ηα παιηά ηα ρξόληα, γηα λα ηαμηδέςεηο ζηε ζάιαζζα έπξεπε λα ‟ρεηο πνιύ θνπξάγην, γηαηί ζ‟
όια ηα πέιαγα αιώληδαλ θνπξζάξηθα θαξάβηα. Οη κεραλέο ήηαλ αθόκα άγλσζηεο θαη ηα πινία
αξκέληδαλ κε ηα παληά ή κε ηα θνππηά. Φαληάδεζηε ηη πιήξσκα ζα ‟ραλε ηα θνπξζάξηθα
θαξάβηα! Οη θσπειάηεο, νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ ζπλήζσο θαηάδηθνη (άλζξσπνη πνπ δνύιεπαλ ζηα
θάηεξγα – δει. πινία πνπ ρξεζίκεπαλ σο θπιαθή θαηαδίθσλ), κε ζθνηεηλό παξειζόλ, (απ‟ εδώ
θαη ε ιέμε θαηεξγάξεο = άλζξσπνο ρσξίο εκπηζηνζύλε θιπ.). Όηαλ, ινηπόλ, ν αέξαο έπεθηε θαη
ην θαξάβη έπξεπε λα ζπλερίζεη ην δξόκν ηνπ, κηα θσλή δπλαηή μεζήθσλε απ‟ ην μαπόζηακά
ηνπο, ηνπο αλζξώπνπο απηνύο: «Κάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ». Ήηαλ ε δηαηαγή λα
θαζίζνπλ θαη πάιη ζηα θνππηά, ζηνπο καθξηλνύο μύιηλνπο κπάγθνπο ή πάγθνπο (από ην Ηηαιηθό
ξanco)! Τπήξραλ, επίζεο, πινία ηελ επνρή εθείλε, πνπ νλνκαδόληνπζαλ «θάηεξγα» (πιενύκελεο
θπιαθέο). Έηζη, ην πιήξσκα απηώλ ησλ πινίσλ ιεγόηαλ «θαηεξγάξεδεο».
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