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Aντίσταση στην ψυχική καταστροφή
"...Xρειάζονται πολλές γενιές για να ξαναγεννηθεί Eλληνισμός στην καμένη ελλαδική γη. Nαι, θα
ψηφίσουμε για άλλη μια φορά ολότελα απελπισμένοι, για άλλη μια φορά το σιχαμερό μη χείρον. Aλλά να
συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι η ριζοσπαστικότερη αντίστασή μας είναι μόνο η «υπαρξιακή»: αλλαγή
προσωπικής στάσης απέναντι στη μοίρα να γεννηθούμε Eλληνες. Mη χάνουμε πολύτιμα της προσωπικής
ζωής μας χρόνια δίχως την επίγνωση, ότι η ελληνικότητα είναι προσωπική ανακάλυψη, είναι έρωτας, όχι
δεδομένη καταγωγή. Oτι αξίζει να τη ζήσεις, όποιος ηλίθιος ή απατεώνας κι αν σε κυβερνάει, μεθώντας με
τη γλώσσα της, αφομοιώνοντας την αρχοντιά της ιστορίας της, έκθαμβος συνεχώς με το αποκαλυπτικό
κάλλος της Tέχνης της, ερωτευμένος ακατάπαυστα με τη σοφία που ενηλικίωσε την ανθρώπινη
αναζήτηση. Δεν είναι φυγή η προσωπική ανακάλυψη της ελληνικότητας. Eίναι δρομοδείχτης."

Χρῆστος Γιανναρᾶς
(http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_04/03/2012_430995)

Prometheas Events


Friday, May 4: Environmental Initiatives in Greece with Dr. Karamanlidis, at
St. Sophia Greek Orthodox Church



Friday, May 11: «Η Πολιτική Διάσταση των Τραγωδιών του Αισχύλου» by Dr.
Polyvia Parara.



Friday, May 18: Musical Evening



Friday, June 15: Lecture on Diet, Spiritual and Physical Health.

Events of other organizations


Thursday, April 5, 2012, 6:30-8:30pm: “The Greek Orthodox Easter Traditions,
Greek Diet and Products” at The Embassy of Greece (rsvpculture@greekembassy.org)



Thursday, April 25, 2012, 10:00 a.m. - 12:00 Noon: AHI Seminar on The Greek
Economic Crisis: Myth and Reality at the Capital Hilton Hotel

Past Prometheas' Events




Greek Education Initiative: On March 17th, a workshop took place which brought
together all the stakeholders related to Greek Education and Language in the Washington
DC area. The purpose of the workshop was to identify ways in which the broader Greek
community can support Greek Schools in the Greater Washington Area by the wider
Greek Orthodox community. The workshop was attended by 39 representatives and was
conducted in a spirit of sincere interest to work together. Participants agreed on a number
of follow-up actions including establishment of a permanent forum for continuing this
important collaboration; also, training programs for teachers.
Greek Independence Day celebration: On Sunday March 25, The HS Prometheas and
other Greek organizations celebrated the 191 anniversary of the Greek Independence at
St. Katherine’s church. The keynote address with the topic “The Greek Revolution and
the Dream of Megali Idea” was delivered by Dr. Christos Ioannides, Director of the
Center for Byzantine and Modern Greek Studies at Queens College, CUNY. The
ceremony begun with a prayer delivered by Fr. Kostas followed by greetings by the DCM
of the Greek Embassy Ms. Sophia Philippidou and Prometheas’ president Mr. Karmiris.
They both stressed the significance of this year’s anniversary in light of the economic
crisis that Greece is going through that is having a strong impact on all aspects of social
structure. Mr. Athanasios Leris, Ms Despina Fourniades, Ms Barbara Kakaes and Mr.
Pete Spiropoulos made a tribute to General Makrigiannis, highligting the contributions to
the revolution of this great historical figure. The program ended with Demotic songs by
the St. Katherine’s choir and folk dances by the Return to Origins Dance Troupe.

Websites of the month


Please vote for Mario Frangoulis for Europe's Best Crossover performer. He is in close
competition with another artist, so everyone's vote counts. He really is a great performer
and deserves our votes! http://europetourismboard.com/contest/crossover.htm



In case you needed more reasons to learn Greek: http://hellenicleaders.com/blog/incase-you-needed-more-reasons-to-learn-greek/



Hellenic Antidote: The Beatles sing Theodorakis:
http://hellenicantidote.blogspot.com/2012/03/beatles-sing-theodorakis.html

 Zante Gourmet Foods: http://www.zantegourmetfoods.com/

Books




"A song of Achilles" (Fiction) by Madeline Miller
"What it was" by George Pelecanos
"A Culture of Freedom" by Christian Meier (see article below)

A Culture of Freedom
By Christian Meier
Oxford, 315 pages, $29.95
"A Culture of Freedom" explores not only middle spaces of the polis but also "those in the
middle," as the Greeks referred to the class of citizens who were median in wealth and moderate
in politics. It was on this group, "a broad circle of free men in many cities," that Greek
institutions depended. The rise to power of such men constitutes, for Mr. Meier, a revolution on
the same scale as modern industrialization and "a path that differed markedly from the world's
other cultures."
Mr. Meier's approach runs counter to a tendency in recent classical scholarship to trace Greek
ideas to non-Greek sources or to seek common ground on which East and West once met. The
polis itself has been claimed in the past few decades as a Near Eastern, or Phoenician, invention;
Carthage too, it seems, had an agora at its hub. But Mr. Meier takes pains to dismiss this claim.
Relying on expertise amassed in his long academic career, he reasserts the uniqueness of Greek
political evolution, the mysterious and somewhat miraculous process that culminates, at the end
of this account, in the emergence of Athenian democracy.
Given that he is here addressing himself to general readers, Mr. Meier has taken on a stern
challenge with his decision to focus on the archaic age of Greece. Historical evidence from this
period is distressingly thin, and Mr. Meier often poses questions to which he cannot supply
answers. His strings of interrogatives at times give the pleasing effect of taking the reader into
his confidence, but they can be frustrating. After surveying the crucial reforms of the Athenian
leader Cleisthenes, the foundation stones of the world's first democratic constitution, Mr. Meier
asks: "Was it just a matter of time before the Attic citizenry was reorganized—so that
Cleisthenes did something that would have happened sooner or later anyway? Or were
Cleisthenes' achievements beyond the scope of men less able and daring?" One would like to
have more guidance on such a crucial matter, or on the question that Mr. Meier goes on to
raise—whether Cleisthenes was acting on progressive beliefs or was merely trying to one-up his
political rival, Isagoras.
Mr. Meier's focus on the archaic world has one other drawback. In many cases, his book can
offer no concrete events or known individuals to illustrate the developments it describes. This
situation improves as the narrative progresses. After Mr. Meier enters the era recorded by

Herodotus, the sixth century B.C., he has more stories to tell. But his middle chapters, where
many sentences have an amorphous "the Greeks" as their subject, can be slow going.
"A Culture of Freedom" ends at the point that many popular Greek histories (including Mr.
Meier's own earlier "Athens") begin: the invasions of Europe mounted by Darius and Xerxes,
two Persian kings bent on subduing Athens but ultimately forced to retreat in disgrace. The
epochal Greek victories over the combined forces of Asia—a sequence of events that began
exactly 2,500 years ago last fall—loom large in the background of this book, as they did in the
Greeks' own later attempts to understand what distinguished them from non-Greeks.
Mr. Meier does not demonize or deprecate the empires of the Near East, but his approach is
heavily informed by the continental divide that he discusses in his opening chapters. In short, Mr.
Meier reminds us of the huge debt that Europe owes to the Greeks—a painfully ironic message at
a time when modern Greece, unable to pay its debts, contemplates an exit from the European
Union.
—Mr. Romm, a professor of classics at Bard College, is the author of "Ghost on the Throne: The
Death of Alexander the Great and the War for Crown and Empire."

March 15, 2012

Ornate Links Tethering Cultures in Flux
By KAREN ROSENBERG

Big anthropological surveys are feats of cultural diplomacy, requiring years of negotiation and
persuasion. And when regular diplomacy breaks down because of hostility or instability,
museums feel the impact.
We were reminded of this last spring, when Asia Society’s exhibition of Buddhist art from
Pakistan was delayed for six months. And now again as the Metropolitan Museum of Art’s
“Byzantium and Islam: Age of Transition” opens without some important loans from Egypt.
Rest assured, pieces from Jordan, Greece and Georgia made the trip and are more than enough to
tell the story of the Byzantine Empire in the Eastern Mediterranean, from Syria through Egypt
and across North Africa, as it made contact with (and lost ground to) the emerging Islamic world
between the seventh and ninth centuries.

The Met’s show concludes a series of Byzantine art blockbusters that includes “The Glory of
Byzantium” in 1997 and “Byzantium: Faith and Power” in 2004, both also organized by the
museum’s curator of Byzantine art, Helen C. Evans. (The Met’s first major exhibition on
Byzantium was “The Age of Spirituality” in 1977.) But “Byzantium and Islam” differs
substantially from its dazzling and opulent predecessors.
The Arab Spring is partly responsible for the show’s subdued tone, and for the heightened
awareness we bring to its sacred and secular artifacts of a fading Byzantine culture and a
burgeoning Islamic one. It’s not easy to look at a group of Syrian silver chalices invoking the
protection of military saints, for instance, without thinking about the current bloodshed there.
The time frame also matters.
We are in the early centuries of the larger Byzantine empire, and themes from antiquity —
Dionysian revelers, Herculean hunters — are still present in many secular objects. (A show now
at the Onassis Cultural Center, “Transition to Christianity,” is a useful primer.) “The Glory of
Byzantium,” by contrast, focused on the years 843 to 1261; “Byzantium: Faith and Power,” on
1261 to 1557.
And although the religious art includes sumptuous ivories, mosaics, manuscripts and metalwork,
don’t come looking for gilded icons; they are scarce, owing to religious debates about the use of
representational imagery that continued until the mid-ninth century. (Those arguments, it’s worth
noting, took place among Jews, Muslims and Christians alike.)
But in place of the popular Byzantium, a Yeatsian reverie of “hammered gold and gold
enameling,” the show offers a soothing picture of artistic continuity. The shift from the Christian
Byzantine Empire to a series of Muslim dynasties was by no means smooth; it involved violent
invasions worthy of “Game of Thrones.” Yet the galleries make a graceful, unbroken chain,
connecting Byzantine mosaics to Islamic calligraphy.
At the show’s entrance vases, fruit-laden trees and other motifs common to both cultures appear
in a large, fragmentary floor mosaic, which is being exhibited for the first time in decades
following recent conservation. Nearby, in a stunning group of seventh-century ivory reliefs on
loan from the Louvre, St. Mark the Evangelist and other figures occupy domed cities with a
distinctly Islamic feel.
Sacred art dominates the first few rooms, which emphasize the religious diversity of
Byzantium’s southern provinces. Here are liturgical objects from the Orthodox, Coptic and
Syrian churches as well as mosaics from synagogues.
It’s unfortunate that the Egyptian loans, including icons from the Holy Monastery of St.
Catherine at Sinai and other works from Cairo’s Coptic and Islamic Museums, could not be
secured. They are in the catalog, which is dense with scholarship.
But through a film produced in cooperation with the American Research Center in Egypt the Met
is able to offer a ravishing glimpse of one of the masterpieces of Egyptian Byzantine art, the Red
Monastery at Sohag. Every inch of the domed interior of this Coptic site is lavishly decorated in

the colorful, optically confounding jeweled style. A Virgin and Child with wide-open eyes sit
atop dizzying tiers of real and painted columns, accentuated by patterns of braids, pyramids,
scrolls and dots.
A church mosaic in the exhibition from eighth-century Jordan provides fascinating evidence of
iconoclasm: a large feline figure whose hindquarters have been replaced by flowering plants. It’s
countered by manuscripts bearing arguments from two powerful defenders of icons, St. John of
Damascus and Theodore Abu Qurrah.
The next few galleries take a secular turn, with an array of silks, coins, and other trade-related
items. Viewers eager for a bit of Byzantine glitter will find it here, though some of the more
modest objects are just as richly cross-cultural. A selection of clay oil lamps, for instance,
includes examples inscribed in both Greek and Arabic.
Political and religious affiliations did not seem to have much of an impact on the types of
decoration favored by the wealthy. Hunting scenes were consistently popular, as were flowering
vines and dancing women. Two brass buckets, separated by some five centuries, share a motif of
running animals and bear similar inscriptions (essentially, “use in good health”).
The new Muslim elite dominates the final section of the show, which looks a lot like the Met’s
permanent Islamic galleries. Substantial architectural fragments invoke the vast desert palaces
built by the Umayyads, in what is now Jordan, and later the Abbasids of Baghdad.
Even here the Byzantine aesthetic persists in patterns of fans and leaves. Under the Islamic
influence they become increasingly intricate and stylized, as in a set of elaborately carved
wooden doors from eighth-century Iraq.
And though the numerous Koran folios that end the exhibition are unambiguously Islamic, keen
observers will trace their Kufic script and gold and silver inks back to Byzantine luxury
manuscripts in the earlier galleries. These connections make “Byzantium and Islam” a source of
comfort, a calm, pulled-together portrait of a deeply unsettled region.
“Byzantium and Islam: Age of Transition” continues through July 8 at the Metropolitan Museum
of Art; (212) 535-7710, metmuseum.org
New York Times

News Articles
Την Τρίτη η κηδεία της Δόμνας Σαμίου
Kυριακή, 11 Mαρτίου 2012

Είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις για την προσφορά και το έργο της, όπως το 2006, οπότε έλαβε
το βραβείο Αρίων για την συνολική προσφορά της στη διάσωση του δημοτικού τραγουδιού.
Mεθαύριο, Τρίτη, στις 3 το απόγευμα, θα κηδευτεί από το νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης η
σημαντικότερη εκπρόσωπος του παραδοσιακού τραγουδιού, Δόμνα Σαμίου, που έφυγε χθες από
τη ζωή, σε ηλικία 84 χρόνων, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας, που την κρατούσαν
καθηλωμένη στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ».
Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1928 στην Καισαριανή, από γονείς Μικρασιάτες. H μητέρα της
ήρθε στην Ελλάδα το 1922 και ο πατέρας της, αιχμάλωτος στρατιώτης, λίγο αργότερα, με την
ανταλλαγή. Η Δόμνα, στο περιβάλλον της Καισαριανής αγάπησε το δημοτικό τραγούδι, καθώς
εκεί είχε τα πρώτα της μουσικά ακούσματα.
Σε ηλικία 13 ετών, έχει την πρώτη διδακτική επαφή με τη βυζαντινή και τη δημοτική μουσική,
πλάι στον μεγάλο δάσκαλο του είδου, Σίμωνα Καρά, στον «Σύλλογο προς Διάδοσιν της Εθνικής
Μουσικής» και παράλληλα φοιτά στο νυχτερινό Γυμνάσιο.
Ως μέλος της χορωδίας του Σίμωνα Καρά αρχίζει η σχέση της και με το Εθνικό Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας/Ε.Ι.Ρ όπου αργότερα, το 1954, προσλαμβάνεται στο Τμήμα Εθνικής Μουσικής και
από τη θέση αυτή γνωρίζει τους σημαντικότερους λαϊκούς μουσικούς.

Παράλληλα, κάνει μουσική επιμέλεια σε εκδόσεις δίσκων, θεατρικές εκπομπές,
κινηματογραφικές ταινίες. Το 1963 αρχίζει τα ταξίδια της στην επαρχία για επιτόπιες
καταγραφές και συγκέντρωση μουσικού υλικού για το προσωπικό της αρχείο με δική της
τεχνική υποδομή.
Το 1971 παραιτείται από τη Ραδιοφωνία και την ίδια χρονιά αποδέχεται την πρόσκληση του
Διονύση Σαββόπουλου και πρωτοεμφανίζεται σε νεανικό κοινό, πετυχαίνοντας μεγάλη στροφή
στη σχέση των νέων με την παραδοσιακή μουσική. Τις σημαντικές αυτές εμφανίσεις ακολουθεί
η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Μπαχ στο Λονδίνο.
Το 1974 αρχίζει η συνεργασία με την Columbia (Κολούμπια) και οι αλλεπάλληλες εκδόσεις
δίσκων. Το 1976-77 με σκηνοθέτες τον Φώτο Λαμπρινό και τον Ανδρέα Θωμόπουλο γυρίζουν
στην ελληνική επαρχία 20 επεισόδια για την εκπομπή της ΕΡΤ «Μουσικό οδοιπορικό».
Το 1981 ιδρύεται ο «Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής - Δόμνα Σαμίου» με σκοπό
την διάσωση και προβολή της παραδοσιακής μουσικής και κυρίως την έκδοση δίσκων και τη
διοργάνωση εκδηλώσεων με αυστηρές επιστημονικές και ποιοτικές προδιαγραφές, μακριά από
τις απαιτήσεις των εμπορικών εταιρειών.
Το έργο της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα καθώς δίσκοι της κυκλοφόρησαν στη Γαλλία και τη
Σουηδία. Επί περίπου 40 χρόνια πραγματοποιεί σειρά συναυλιών από την Αυστραλία μέχρι τη
Νότια Αμερική που όχι μόνο συγκινούν τους Έλληνες της Διασποράς, αλλά και τους ξένους ακρ
Στην Ελλάδα οι εμφανίσεις της σε συναυλίες κάθε είδους και με κάθε αφορμή είναι αναρίθμητες
καθώς και οι τιμητικές προσκλήσεις και τα αφιερώματα.
Aπό το 1994 δίνει μαθήματα δημοτικού τραγουδιού για ενήλικες στο Μουσείο Ελληνικών
Λαϊκών Οργάνων της Αθήνας.
Είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις για την προσφορά και το έργο της, όπως το 2006, οπότε έλαβε
το βραβείο Αρίων για την συνολική προσφορά της στη διάσωση του δημοτικού τραγουδιού,
αλλά και το μετάλλιο που της απένειμε το 2005 ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής
Στεφανόπουλος.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από AΜΠΕ

A Tribute to Nikolaos A. Stavrou (1935 – 2011)

Nikolaos A. Stavrou, the founder of Mediterranean Quarterly and editor since 1990, passed away
on 29 December 2011. He is survived by his wife, Katarina, and two brothers and two sisters and
their families. Funeral services took place in Bethesda, Maryland, on 2 January 2012. The
family of Professor Stavrou and the staff of Mediterranean Quarterly have received many
expressions of loss on the death of a friend and colleague. Among the tributes are the following.
Professor Nikolaos A. Stavrou is no longer with us. No individual with whom I have had the
good fortune to regard as a dear friend combined the warm personality, the gift of whimsy, the
fidelity to principle, and the erudition that Nik possessed in abundance. Over some fifty years
each encounter with him was an education. While never leaving doubt as to his strong sentiments
on critical issues, they were never an obstacle to his commitment to preserve the Mediterranean
Quarterly as an objective forum. His dedication and unstinting effort on behalf of the journal far
surpassed any definition of editor, and there can be no doubt that his leadership will be missed
and difficult to emulate. I am keenly aware that expressing a sense of loss cannot be equated with
that experienced by dear Katarina and by Nik’s siblings, but I trust that there may be some
comfort in the knowledge that many share at least a portion of their grief.
Lucien N. Nedzi, Former member of Congress (Democrat of Michigan)
Member of the board of Mediterranean Affairs, Inc.
Member of the Mediterranean Quarterly editorial advisory board
Niko Stavrou (he sometimes signed himself simply Nik) was the fine scholar who founded
Mediterranean Quarterly in the summer of 1989, a few months before the Cold War came to a
mostly tranquil end. For those familiar with recent scientific studies of Balkan DNA, Niko could

serve as the archetypal figure. For the studies show that all the peoples of southeastern Europe
share genetic characteristics of the Hellenes, Illyrians, Slavs, Thracians, and Phoenicians.
In Niko’s case, he was born in 1935 in the largely Hellenic mountain village of Griazdani in
Epirus, just a few miles inside the southern frontier of Albania. He wrote of it lovingly as a place
of “sparse oak forests” and “numerous caves.” The toponym Griazdani is of Slavic origin. The
Stavrous were also considered partly Vlach, including some distinguished Greek Vlach
ancestors, which would make them descendants of Roman settlers. Thus I like to think that
Niko’s genetic heritage could also be termed “Mediterranean” in the best and widest sense.
In his career as a professor of political science at Howard University, in his writing, and in his
editorship of this quarterly, he manifested a deep understanding of Serbs, of Albanians, and of
the other peoples of southeastern Europe. In a sense he even married into the Balkans when he
wed Katarina Ivancevic of Montenegro.
His life was marked by two wars. Nazi troops scourged his village in spring 1944. Soon after,
Communist forces seized power in Albania. His family had to flee their ancestral home in
January 1952. They walked across an ice-covered minefield for six hours to reach the safety of
Greece. Soon afterward his beloved elder brother, Grigorios, joined the Greek intelligence
service. Grigorios was dispatched on a mission to what had become the Socialist Peoples
Republic of Albania. He was captured, tortured, tried, condemned to death, and finally executed
in September 1953. This was perhaps the central event in Niko’s life. (Having lost a beloved
brother in war, I have an idea of what that means.) Niko spent the next fifty-four years trying to
find out what exactly had happened and where Grigorios was buried.
Having attended the prestigious Zosimaia high school in Ioannina, Niko went on to earn his B.A.
at Hunter College and his M.A. and doctorate at George Washington University. In addition to
his teaching duties he wrote extensively on Greece, Albania, and Yugoslavia. But he explored
other themes as well — editing a work on Mediterranean security issues in 1999 and another on
“new forms of sexuality” in 2000. His last article for this quarterly, in the summer 2011 issue,
was titled “Origins of Global Turmoil and Greek Economic Distress.”
Facing a chronic heart condition, Niko succumbed 29 December 2011, aged seventy-six. He was
in the very best sense —to use an ancient word —a patriot, both in Greece and in America. For
more than three decades he called me “brother,” and that is also the way I and others will
remember him.
David Binder, Retired correspondent for the New York Times
Member of the Mediterranean Quarterly editorial advisory board
I lost a great friend, a teacher, a mentor, someone who was part of my everyday life, as I had
worked with him as assistant editor for Mediterranean Quarterly since 1990. I still cannot believe
he is gone. I will always miss him.
Despina Skenderis-Fourniades
Assistant editor, Mediterranean Quarterly
Copyright 2012 by Mediterranean Affairs, Inc.

Θεσσαλονίκη: Το ντοκιμαντέρ «Τάνγκο χασάπικο, ο χορός των λιμανιών», στο 14ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Trailer του «Τάνγκο χασάπικο, ο χορός των λιμανιών», μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα:
http://vimeo.com/38096185.
9 Μαρτίου 2012

«Τάνγκο χασάπικο, ο χορός των λιμανιών», της Κωνσταντίνας Μπούσμπουρα και της Χούλια
Μ. Χέιμαν, «ταξιδεύει» από την μακρινή Αργεντινή στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης, που ανοίγει σήμερα την αυλαία του έως τις 18 Μαρτίου.
Το ντοκιμαντέρ είναι βασισμένο σε μια μοναδική παράσταση, με τίτλο «Τάνγκο-Χασάπικο»,
του 78χρονου, σήμερα, Γιώργου Δερμιτζάκη, από το Μπουένος Άιρες, με ρίζες από τα Χανιά
της Κρήτης. Ο ομογενής χορογράφος, εκφράζοντας τη διττή ταυτότητά του, συνέθεσε
αριστουργηματικά τις χορογραφίες του πάνω στους δύο χορούς, που έχουν ως «πατρίδα» τους
τα…λιμάνια (Πειραιάς-Μπουένος Άιρες), ως σύμβολο της ξενιτιάς και του ξεριζωμού, αλλά και
κοινή ρυθμική αναλογία (δυο επί τέσσερα).
Η πολύ μεγάλη απήχηση που είχε το έργο στην Αργεντινή ήταν και το έναυσμα για τα
γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Πολιτισμικού Κέντρου «Νόστος»
του Μπουένος Άιρες, με πρόεδρο τη Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκος.
«Μέσα από το ντοκιμαντέρ θέλαμε να αναδείξουμε τη σχέση του μαέστρου με τους χορευτές και
την προσπάθειά του να ενώσει την ελληνική και αργεντίνικη κουλτούρα, μέσω του χορού»,
δηλώνει στο ΑΜΠΕ από το Μπουένος Άιρες η νεαρή σκηνοθέτρια, Κωνσταντίνα
Μπούσμπουρα. Και συνεχίζει: «Οι Έλληνες της Αργεντινής προσπαθούν να κρατήσουν την
πολιτιστική τους ταυτότητα, παρ´ όλες τις αντιξοότητες. Όπως εύστοχα επισημαίνει ο Γιώργος
Δερμιτζάκης, είμαστε Αργεντινοί και Έλληνες ταυτόχρονα. Μέσα από το χορό μεταδίδονται οι
δυο πολιτισμοί, τα συναισθήματα των δυο λαών, οι δυο ζωτικές ενέργειες, που έχουν ως
αποτέλεσμα να παράγεται η συμβίωση του τάνγκο με το χασάπικο».
«Πολίτης του Κόσμου», η νεαρή ελληνίδα σκηνοθέτρια, η οποία έχει τιμηθεί στο παρελθόν με
το πρώτο βραβείο «video art» στο διαγωνισμό «Σύνορα χωρίς χαρτιά», στη Σεβίλλη,

ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για πρότζεκτ στο εθνογραφικό ντοκιμαντέρ. Τώρα, όπως λέει η ίδια,
ασχολείται, πλέον, σε επαγγελματικό επίπεδο με το ταγκό και η έρευνά της εστιάζεται στον
σύγχρονο χορό. Στο να επιλέξει το Μπουένος Άιρες για μόνιμη εγκατάσταση, μία «ώριμη
επιλογή της ζωής μου», όπως επισημαίνει, συνετέλεσε η συνεργασία της με δύο γυναίκες: την
Χριστίνα Τσαρδίκος και την Τζούλια Χάιμαν.
Η επαφή με το έργο και την προσωπικότητα του Γιώργου Δερμιτζάκη, ο οποίος και σήμερα
συνεχίζει να δημιουργεί, ενώ ταυτόχρονα μυεί νέους χορευτές, ελληνικής και μη καταγωγής, στο
μαγικό κόσμο που του επιφύλαξε τόσες χαρές, ήταν το ισχυρό ερέθισμα να νιώσει τόση αγάπη,
ταύτιση και ανάγκη να μιλήσει σε όλους εμάς στην Ελλάδα για την πολιτισμική δύναμη αυτού
του ανθρώπου.
«Ταυτίστηκα, γιατί κι εγώ νιώθω, όπως ο Δερμιτζάκης, ότι η ταυτότητά μου είναι ελληνική στη
μήτρα της, αλλά εμπλουτισμένη με πολλά πολιτισμικά στοιχεία. Όπως, δηλαδή, και το τάνγκοχασάπικο, που αντιπροσωπεύει την ταυτότητα των Ελλήνων που ζουν στην Αργεντινή»,
σημειώνει η νεαρή σκηνοθέτιδα. Και συνεχίζει: «Οι δρόμοι με τις ελληνικές ονομασίες, το
ταγκό της Νεφέλης, που το χορεύουν στον πολυσύχναστο δρόμο «'Florida», η ελληνική μουσική
που ακούγεται και σήμερα στα αρμενικά εστιατόρια, το ελληνικό σχολείο, οι Έλληνες του
Μπουένος Άιρες, που ταξιδεύουνμε τη μνήμη τους, οι μαθητές μου που λατρεύουν τη γλώσσα
και την κουλτούρα μας…Αυτή είναι η Ελλάδα που συνάντησα στην άκρη αυτή του κόσμου και
σας τη μεταφέρω».
Στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη δεν θα παραβρεθεί η Κωνσταντίνα, ούτε
και ο «ήρωας» του έργου της, νοερά όμως εύχονται αυτό το πρώτο ταξίδι του «Τάνγκο
χασάπικο» στην πατρίδα να μεταφέρει σε όλους το νόστο των Ελλήνων της Αργεντινής.
Εύχονται, επίσης, να σταθεί δυνατόν να έρθει ο Γιώργος Δερμιτζάκης για παραστάσεις στην
Ελλάδα, που πολλά έχει ακόμα να δώσει, με το πάθος που τον διακρίνει.
Δ. Ριμπά

Το κρυφό μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου
Ενα ημιτελές, ανέκδοτο κείμενο, που γραφόταν επί δεκαετίες
Της Τιτικας Δημητρουλια
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Τα παιδιά του Σπάρτακου
προλ. - επιμ.: Ερη Σταυροπούλου
εκδ. Κέδρος

Τα βιβλία της Διδώς Σωτηρίου αγαπήθηκαν επειδή είναι γεμάτα ζωή και πάθος, όπως έλεγε ο
Νικηφόρος Βρεττάκος, γεμάτα αλήθεια και αγάπη για τον άνθρωπο, επειδή κρατούν ζωντανή τη
μνήμη της καταστροφής, αλλά και του μεγαλείου του αγώνα, από τη μια· και από την άλλη,
είναι στραμμένα στο μέλλον, θέλουν να απαλλάξουν με τη γνώση αυτή τις μελλοντικές γενιές
από τα ίδια βάσανα.
Γεννημένη στο Αϊδίνι και μεγαλωμένη στη Σμύρνη απ’ όπου έφυγε μετά την καταστροφή, η
Διδώ Σωτηρίου (1909 - 2004) έζησε κυριολεκτικά στο πετσί της όλες τις μεγάλες περιπέτειες
του ελληνισμού στον 20ό αιώνα και τις μετακένωσε στο έργο της. Μικρασιατική καταστροφή,
μεταξική δικτατορία, κατοχή, εμφύλιος, χούντα. Γαλλοθρεμμένη, φεμινίστρια, αριστερή,
επιλέγει νωρίς τη δημοσιογραφία, ταξιδεύει, γνωρίζει τους μεγάλους προοδευτικούς
διανοούμενους και καλλιτέχνες της εποχής, τον Αραγκόν, τον Ζιντ, την Αλεξάνδρα Κολοντάι,
δουλεύει για την Αντίσταση, διώκεται, καταλήγει στη λογοτεχνία: το 1959 εκδίδει το πρώτο της
βιβλίο και έκτοτε δεν θα σταματήσει να δημοσιεύει, αποτυπώνοντας την αθλιότητα μιας εποχής
και το μεγαλείο μιας γενιάς.
«Τούτο το βιβλίο το ’γραψα σαν παθός που βλέπει τα χρόνια να φεύγουν και βιάζεται να
ξεπληρώσει ένα χρέος» λέει στην «Εντολή», το μυθιστόρημα στο οποίο θα καταγράψει την
ιστορία της αδελφής της, Ελλης Παππά, και του Νίκου Μπελογιάννη. Μιας γενιάς που όπως λέει
η Βασιλιώ στο ανέκδοτο μυθιστόρημά της «Τα παιδιά του Σπάρτακου», που σήμερα κρατάμε
στα χέρια μας χάρη στη φροντίδα και την αφοσίωση της Ερης Σταυροπούλου, την έγνοια και τον
μόχθο του Νίκου Μπελογιάννη για τα έργα της μητέρας και της θείας του, έφερε παρ’ όλα αυτά
έναν καινούργιο, πιο ανθρώπινο κόσμο: «Ωρες ώρες, καθώς δουλεύω στο υφαντουργείο,
σκέφτομαι τα σημερινά κορίτσια, που έχουνε αληθινές κουκλίτσες, που έχουν προσφάι και
καθαρό ρούχο και που πολλά τα στέλνουν οι γονέοι τους στα σκολεία κι όχι στις φάμπρικες που
κανένας Χακίμης δεν τολμά να τα ζεματίσει, και λέω σπολάτη. Δεν πήγαν χαμένοι οι αγώνες
μας».
Στα τέλη του ’50
Η αρχή του ανολοκλήρωτου αυτού μυθιστορήματος γίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950, με
αφορμή μαρτυρίες γυναικών από τη Θράκη που κρατούνται μαζί με την Ελλη Παππά. Η μοίρα
του βιβλίου ήταν συνδεδεμένη με τη μοίρα της συγγραφέως, κρυβόταν αυτή, κρυβόταν κι αυτό,
ξεχνιόταν, επανερχόταν και ξαναχανόταν. Για πάνω από τριάντα χρόνια, η Σωτηρίου δούλευε
και άφηνε αυτή τη θρακιώτικη ιστορία, την ονομασμένη συμβολικά από τον εξεγερμένο
Σπάρτακο. Αλλα βιβλία επιβάλλονταν, αφήνοντας ωστόσο το σημάδι τους και στο κείμενο των
«Παιδιών του Σπάρτακου»: και τα «Παιδιά του Σπάρτακου» μιλούν για τον Μπελογιάννη, την
Παππά, τον Πλουμπίδη, όπως η «Εντολή». Ετσι, το κείμενο παρέμενε διαρκώς σε εκκρεμότητα,
παρότι το σχέδιό του είχε προχωρήσει και σ’ αυτό χρωστάμε τη σημερινή του ανασύνθεση: με
βάση το σχέδιο της Σωτηρίου, η Ερη Σταυροπούλου ανασυγκρότησε κυριολεκτικά από σκόρπια
φύλλα το μυθιστόρημα, που προβλεπόταν να έχει και άλλα κεφάλαια, τα οποία δεν γράφτηκαν
ποτέ - ή δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα.
Μην ξεχνάμε ότι και η ανακάλυψη του συγκεκριμένου κειμένου υπήρξε σταδιακή και επίπονη,
ένα κομμάτι κρυμμένο εδώ, ένα άλλο εκεί - με το εδώ και το εκεί στην περίπτωση της Σωτηρίου
να είναι σοβατεπιά, ταβάνια, θυρίδες τραπεζών και άλλα πολλά. Το σχέδιο και το υλικό

παρουσιάζονται στα παραρτήματα, αλλά μόνο στη σημερινή του μορφή απευθύνεται πια στον
αναγνώστη, θυμίζοντάς του τη συγγραφική δεινότητα της Σωτηρίου, που με τον κριτικό και όχι
τον ηθογραφικό ρεαλισμό της, όπως έχει γραφτεί, αναδημιουργούσε και ζωντάνευε κόσμους.
Στην προκειμένη περίπτωση τον κόσμο του μεταξιού, που μόνο απαλός δεν ήταν για τους
σηροτρόφους, αλλά και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, όπου ο κόσμος είχε πλατύνει σαν τον
τρόμο (σ. 89), που αιωρούνταν πάνω από τους κομμουνιστές αλλά και όλους τους
προοδευτικούς ανθρώπους.
Από το σκοτεινό τοπίο δεν λείπει ο έρωτας, αλλά ούτε η ερμηνεία των πραγμάτων, με τον
γνωστό γλαφυρό τρόπο της Σωτηρίου. Οπως όταν περιγράφει τα Βαλκάνια, που βρίσκονται και
πάλι στο μάτι του κυκλώνα, ή το Μπαλκάνιο όπως το λέει: «οι τρανοί το κόψανε όπως τον
μπακλαβά για το δικό τους συμφέρον, για να μην ησυχάζουμε ποτές και να κάνουν αυτοί τη
δουλειά τους σε βάρος μας».
Τραγικά επίκαιρο
Ο κόσμος για τον οποίο θυσιάστηκαν τελικά όλα τα παιδιά του Σπάρτακου, αυτός ο λίγο
καλύτερος, ειρηνικός κόσμος, αφού η επανάσταση αποδείχτηκε -ώς σήμερα τουλάχιστονουτοπία, σήμερα καταρρέει μες στη βουή και τη σκόνη. Στη νέα πραγματικότητα, όλα τα κακά
του παρελθόντος ξαναγυρίζουν πιο άγρια, η πείνα, η βία, οι διχασμοί, οι εκβιασμοί, οι φασισμοί.
Επίκαιρο και γοητευτικό και στην ανολοκλήρωτη αυτή μορφή του, το μυθιστόρημα της
Σωτηρίου βάζει μια παράμετρο ακόμη, που ενδεχομένως σχετίζεται και με τη διαρκή
επανεπεξεργασία του: την ανάγκη για ομόνοια, για συμφιλίωση, πέρα από το αίμα που χύθηκε,
την ανάγκη συνεργασίας ευρύτερων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου για το καλό του τόπου,
την ανάγκη υπέρβασης των παλαιών διαχωριστικών γραμμών.
Ισως αυτό να είναι το πιο επίκαιρο στοιχείο ενός κειμένου που στην ολοκληρωμένη του μορφή,
όπως επισημαίνει η Ερη Σταυροπούλου, θα ήταν, και αυτό φαίνεται, εφάμιλλο με τα
«Ματωμένα χώματα».
Hμερομηνία : 19/2/12
Copyright: http://www.kathimerini.gr

Η ομιλία του Ελύτη στους Έλληνες μετανάστες στη Στοκχόλμη τον Νοέμβριο του 1979,
μετά την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ της Σουηδικής Ακαδημίας για το έργο του
« Αγαπητοί φίλοι, περίμενα πρώτα να τελειώσουν οι επίσημες γιορτές που προβλέπει η "Έβδομάδα
Νόμπελ" και ύστερα να 'ρθω σ' επαφή μαζί σας. Το έκανα γιατί ήθελα να νιώθω ξένιαστος και
ξεκούραστος.
Ξεκούραστος βέβαια δεν είμαι. Χρειάστηκε να βάλω τα δυνατά μου για να τα βγάλω πέρα με τις
απαιτήσεις της δημοσιότητας, τις συνεντεύξεις και τις τηλεοράσεις. Αλλά ένιωθα κάθε στιγμή ότι δεν
εκπροσωπούσα το ταπεινό μου άτομο αλλά ολόκληρη τη χώρα μου. Κι έπρεπε να την βγάλω
ασπροπρόσωπη. Δεν ξέρω αν το κατάφερα. Δεν είμαι καμωμένος για τέτοια. Για τιμές και για δόξες.

Τη ζωή μου την πέρασα κλεισμένος μέσα σε 50 τετραγωνικά (μέτρα), παλεύοντας με τη γλώσσα. Επειδή
αυτό είναι στο βάθος ή ποίηση: μια πάλη συνεχής με τη γλώσσα. Τη γλώσσα την ελληνική που είναι η
πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου.
Ό,τι και να πει ένας ποιητής, μικρό ή μεγάλο, σημαντικό ή ασήμαντο, δεν φέρνει αποτέλεσμα, θέλω να
πω δεν γίνεται ποίηση αν δεν περάσει από την κρησάρα της γλώσσας, αν δεν φτάσει στην όσο γίνεται πιο
τέλεια έκφραση. Ακόμα και οι πιο μεγάλες ιδέες, οι πιο ευγενικές, οι πιο επαναστατικές, παραμένουν
σκέτα άρθρα εάν δεν καταφέρει ο τεχνίτης να ταιριάσει σωστά τα λόγια του.
Μόνον τότε μπορεί ένας στίχος να φτάσει στα χείλια των πολλών, να γίνει κτήμα τους. Μόνον τότε
μπορεί να 'ρθει και ο συνθέτης να βάλει μουσική, να γίνουν οι στίχοι τραγούδι. Και για ένα τραγούδι
ζούμε, στο βάθος, όλοι μας. Το τραγούδι που λέει τους καϋμούς και τους πόθους του καθενός μας. Τόσο
είναι αλήθεια ότι το μεγαλείο και η ταπεινοσύνη πάνε μαζί, ταιριάζουν.
Ταπεινά εργάστηκα σ΄όλη μου τη ζωή. Και η μόνη ανταμοιβή που γνώρισα πριν από τη σημερινή, ήταν ν'
ακούσω τους συμπατριώτες μου να με τραγουδούν. Να τραγουδούν το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ που μου χρειάστηκε
τεσσάρων χρόνων μοναξιά και αδιάπτωτη προσπάθεια, για να το τελειώσω. Δεν το λέω για να
περηφανευτώ. Δεν έρχομαι σήμερα για να σας κάνω τον σπουδαίο. Κανείς δεν είναι σπουδαίος από εμάς.
Από εμάς, άλλος κάνει τη δουλειά του σωστά κι άλλος δεν την κάνει. Αυτό είναι όλο. Όμως θέλω να
μάθετε, όπως το έμαθα κι εγώ στα 68 μου χρόνια: μόνον αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ο κόπος δεν θα
πάει χαμένος.
Ξέρω, μαντεύω, ότι πολλοί από εσάς περίμεναν άλλα πράγματα από εμένα. Τους ζητώ συγγνώμην που
δεν θα τους ικανοποιήσω. Αν είχα το ταλέντο του ομιλητή, του δάσκαλου, του ηγέτη, θα είχα ίσως
αφιερωθεί στην πολιτική. Τώρα δεν είμαι παρά ένας γραφιάς που πιστεύει σε ορισμένα πράγματα. Κι
αυτά τα πράγματα θέλει να τα γνωρίσει και στους άλλους, να τα βγάλει από μέσα του, να τα κάνει έργο.
Εμένα μου έλαχε ν' αγαπήσω τον τόπο μου όπως τον αγαπάτε κι εσείς. Να τι είναι που μας ενώνει απόψε
όλους εδώ πέρα. Η αγάπη μας για την Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί τρόποι ν' αγαπά ένας λαός τη
χώρα του. Αλλά για τον ποιητή, πιστεύω, υπάρχει μόνον ένας: ν' ανήκει σ' ολόκληρο το λαό του. Πάνω
από τις διαιρέσεις και τις διχόνοιες, ο ποιητής να στέκει και ν' αγαπά όλον τον λαό του, ν' ανήκει, το
ξαναλέω, σ' όλο τον λαό του. Δεν γίνεται αλλιώς. Η πατρίδα είναι μία. Ο καθένας στον τομέα του ας
έρθει και ας κάνει κάτι, όπως αυτός το νομίζει καλύτερα.
Όμως ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει το σύνολο. Θέλω να πιστεύω πως ίσως κι ο ξενητεμένος, το ίδιο.
Για εμάς η Ελλάδα είναι αυτές οι στεριές οι καμένες στον ήλιο κι αυτά τα γαλάζια πέλαγα με τους
αφρούς των κυμάτων. Είναι οι μελαχρινές ή καστανόξανθες κοπέλλες, είναι τ' άσπρα σπιτάκια τ'
ασβεστωμένα και τα ταβερνάκια και τα τραγούδια τις νύχτες με το φεγγάρι πλάι στην ακροθαλασσιά ή
κάτω από κάποιο πλατάνι.
Είναι οι πατεράδες μας κι οι παππούδες μας με το τουφέκι στο χέρι, αυτοί που λευτερώσανε την πατρίδα
μας και πιο πίσω, πιο παλιά, όλοι μας οι πρόγονοι που κι αυτοί ένα μονάχα είχανε στο νου τους -όπως κι
εμείς σήμερα: τον αγώνα για τη λευτεριά.
Είπε ένας Γάλλος ποιητής, ο Ρεμπώ, πως η πράξη για τον ποιητή είναι ο λόγος του. Κι είχε δίκηο. Αυτό
έκανε ο Σολωμός, που για να γράψει το αθάνατο ποίημα του "'Ελεύθεροι Πολιορκημένοι", έσωσε και
παράδωσε στη φυλετική μας μνήμη το Μεσολόγγι και τους αγώνες του. Αυτό έκαναν ο Παλαμάς, ο

Σικελιανός, ο Σεφέρης. Στα φτωχά μου μέτρα το ίδιο πάσχισα να κάνω κι εγώ. Πάσχισα να κλείσω μέσα
στην ψυχή μου, την ψυχή όλου του ελληνικού λαού. Να δω πόσο μοιάζανε όλοι οι αγώνες του, από την
αρχαία εποχή ίσαμε σήμερα, για το δίκηo και για τη λευτεριά.
Κι αυτό θα κάνω όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός να ζήσω. Αυτή είναι η πράξη μου. Και το γεγονός ότι
έφτασαν να την αναγνωρίσουν οι ξένοι, είναι μια νίκη. Όχι δική μου νίκη. Δική σας. Γι' αυτό σας
ευχαριστώ. Κι αν μου το συγχωρείτε να σας δώσω μια γνώμη - ακούστε την: όσο καλά κι αν ζείτε σ' αυτή
τη φιλόξενη, την ευγενική χώρα, όσο κι αν νιώθετε καλά και στεριώνετε, και κάνετε οικογένεια - μην
ξεχνάτε την πατρίδα μας, και προ παντός, τη γλώσσα μας. Πρέπει να 'σαστε περήφανοι, να 'μαστε όλοι
περήφανοι, εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας.
Είμαστε οι μόνοι σ' ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό "ουρανό" και τη
θάλασσα "θάλασσα" όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι
λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη
του την ιστορία και όλη του την ευγένεια. Χαίρομαι κι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω σ' αυτή τη γλώσσα
και σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ μάλλον, αφού η στιγμή έφτασε να φύγω.
Όμως ένα κομμάτι της ψυχής μου σας το αφήνω μαζί μ' ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε. Μακάρι
να μπορούσε να σας μείνει, να το κρατήσετε, σαν ένα μικρό φυλαχτό από την πατρίδα»

Λιτόχωρο / Ν. Πιερίας: Με φόντο τον μυθικό Όλυμπο
Μια χειμωνιάτικη εκδρομή στο ωραίο Λιτόχωρο του νομού Πιερίας, που συνδυάζει εξαιρετικά
το βουνό με τη θάλασσα, ενώ αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για κοντινές και πιο μακρινές βόλτες
στα καλύτερα σημεία της ευρύτερης περιοχής.
ΚΕΙΜΕΝΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Ακόμη κι εσείς που υπηρετήσατε στο Στρατόπεδο Τεθωρακισμένων που υπήρχε εκεί, κάντε την
υπέρβαση με ένα μερικό delete. Τα τεθωρακισμένα μπορεί να είναι κόλαση, ωστόσο το
Λιτόχωρο είναι σχεδόν παράδεισος!
Απλώνεται σε μια πλαγιά, στους πρόποδες του Oλύμπου σε 300 υψόμετρο, η οποία «σβήνει»
ομαλά στη θάλασσα, με μεγάλες, ωραίες παραλίες, μήκους 70 χλμ. Ακριβώς στο πλάι κυλάει ο
ποταμός Eνιπέας, ξεπροβάλλοντας από ένα πανέμορφο φαράγγι, και βέβαια από πάνω
δεσπόζουν ο «βασιλιάς» Ολυμπος και ο Εθνικός Δρυμός. Εδώ, στο νομό Πιερίας, μπορεί κανείς
να αντιληφθεί τη μοναδικότητα της Ελλάδας: μπορεί να είσαι στο βουνό, για παράδειγμα, μέσα
στις οξιές ή στο ορειβατικό καταφύγιο στη θέση Πριόνια και σε τρία τέταρτα της ώρας να
βρέχεις τα πόδια σου στις παραλίες.
ΚΑΙ ΒΟΥΝΟ, ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Το Λιτόχωρο, αυτός ο τέλειος συνδυασμός βουνού και θάλασσας, είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό
δήμος της Πιερίας (μετά την πρωτεύουσα Κατερίνη) και αποτελεί το ιδανικό ορμητήριο για να
γνωρίσετε τον Ολυμπο. Αριθμεί περίπου 7.000 κατοίκους και απέχει 92 χλμ. από τη
Θεσσαλονίκη και 420 χλμ. από τη Αθήνα.

Η ονομασία του μάλλον προέρχεται από την παραφθορά της λέξης «λιθόχωρος», που σημαίνει
τόπος με πολλές πέτρες. Δεν υπάρχουν σαφείς ιστορικές αποδείξεις για το Λιτόχωρο κατά την
αρχαιότητα. Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή του Λιτόχωρου μετεγκαταστάθηκαν οι
κάτοικοι της αρχαίας Πίμπλειας, αφού η πόλη τους καταστράφηκε όταν πλημμύρισε ο ποταμός
Ενιπέας. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι πολύ αργότερα ο Μέγας Θεοδόσιος έφερε νησιώτες
έποικους στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να εκχριστιανίσει τον ντόπιο πληθυσμό. Μάλιστα,
κατά την Τουρκοκρατία, η παραλία των Αγίων Θεοδώρων πήρε το όνομα «Στόλος», από το
πλήθος των ιστιοφόρων που έφεραν οι νησιώτες κάτοικοι
της περιοχής.
Το σημερινό Λιτόχωρο έχει εξαπλωθεί γύρω από τον
παλαιό οικισμό, που υφίσταται προ του 1923. Το κέντρο
του χωριού, γύρω από το οποίο εξελίσσεται μεγάλο μέρος
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, είναι η εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου. Εκεί μπορείτε να κάνετε τη βόλτα
σας στα στενά σοκάκια με τα χαρακτηριστικά
μακεδονίτικα σπίτια. Είναι συνήθως διώροφα, με τοξωτά,
ξύλινα υπέρθυρα και ξύλινες αυλόπορτες με δίριχτες
στέγες και μεγάλους χώρους υποδοχής, στους οποίους
ακόμα και σήμερα εξελίσσεται η κοινωνική ζωή της
οικογένειας. Δεν λείπουν ωστόσο και τα νεοκλασικά,
λιγοστά μεν, αλλά σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία, τα
οποία ανήκαν κυρίως σε Λιτοχωρίτες ναυτικούς, που
θέλησαν να μεταφέρουν στον τόπο τους την αίγλη των
μεγάλων μεσογειακών λιμανιών. Στο εσωτερικό του
παραδοσιακού οικισμού βρίσκεται και η πλατεία του Πλατάνου, δίπλα στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο, που χτίστηκε το 1907 από πρόκριτους ναυτικούς. Ενα ακόμα σημείο που αξίζει της
προσοχής σας είναι το «Χοροστάσι», με τον αιωνόβιο πλάτανο. Εκεί δίδαξε, σύμφωνα με την
παράδοση, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ολόκληρο το Λιτόχωρο είναι γεμάτο με μικρές πλατείες και
πετρόχτιστες βρύσες, που η καθεμία φέρει διαφορετικό όνομα. Αξίζουν επισκέψεως και οι
διάφορες γειτονιές του Λιτόχωρου, όπως του «Τσίντζα το μπαϊρι», που είναι η γειτονιά των
ναυτικών, όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα νεοκλασικά. Αξίζει ακόμα να δείτε τα
«Κατούχια», το πάρκο στην είσοδο του χωριού, το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής,
στο υψηλότερο σημείο του οικισμού, και το άλσος των Αγίων Αποστόλων με την ομώνυμη
εκκλησία του.
ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Στο Λιτόχωρο θα συναντήσετε ιδιαίτερα έθιμα. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα Θεοφάνια και η
Αποκριά. Τα Θεοφάνια οι Λιτοχωρίτες αναβιώνουν το έθιμο των Σίχνων. Τα σίχνα είναι μεγάλα
λάβαρα, με σταυρούς και πολύχρωμες σημαίες, που αντιστοιχούν στους ναούς των δύο ενοριών
του χωριού. Τα σίχνα ετοιμάζονται από τους ντόπιους την παραμονή των Φώτων στον Αγιο
Γεώργιο και στην Παναγία, ώστε την επόμενη ημέρα να μεταφερθούν με πομπή μέσα στο χωριό
στους ναούς Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου. Μετά τη λειτουργία οι κάτοικοι του χωριού
κατεβαίνουν στο «Λάκκο», στον ποταμό Ενιπέα, όπου γίνεται η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού.

Ο βουτηχτής που θα τα καταφέρει πηγαίνει με το Σταυρό σε όλα τα σπίτια του χωριού, για να
τον ασπαστούν οι κάτοικοι αλλά και... για να εισπράξει το σχετικό φιλοδώρημα.
Στις Αποκριές λαμβάνει χώρα το κάψιμο των κέδρων, που έχει τις ρίζες του σε διονυσιακές
τελετές. Τις προηγούμενες ημέρες, στις γειτονιές του Λιτόχωρου (Κεραμίδα, Φοράδα, Γυμνάσιο,
Αη Γιώργη και Ντοτσαίους) μικροί και μεγάλοι συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κέδρων και τους
φυλάσσουν με βάρδιες από ομάδες άλλων γειτονιών, που προσπαθούν να τους κλέψουν. Την
τελευταία εβδομάδα, μασκαράδες γυρίζουν σε όλο το χωριό, πειράζοντας τους περαστικούς και
δημιουργώντας εύθυμη ατμόσφαιρα. Το βράδυ της Κυριακής της Αποκριάς η κάθε γειτονιά
συγκεντρώνει τους κέδρους της και ανάβει μεγάλες φωτιές, γύρω από τις οποίες γίνεται γιορτή.
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΒΟΛΤΕΣ
Με ορμητήριο το Λιτόχωρο, μπορείτε να επισκεφτείτε το ξεχωριστής ομορφιάς φαράγγι του
Ενιπέα. Είναι μια υπέροχη και εύκολη βόλτα, για την οποία δεν χρειάζεστε αυτοκίνητο. Με τα
πόδια φτάνετε σε 10 λεπτά στην είσοδο του φαραγγιού και περπατάτε όσο θέλετε. Αν
περπατήσετε πάνω από 5 ώρες (!), θα φτάσετε στο καταφύγιο του Ολύμπου, στην θέση Πριόνια
(υψόμετρο 1.100), όπου παρεμπιπτόντως... μπορείτε να πάτε με το αυτοκίνητο!
Μια άλλη εκδρομή που αξίζει τον κόπο είναι στον Eθνικό
Δρυμό Oλύμπου. Το 1981 χαρακτηρίστηκε από την
UNESCO «Aπόθεμα της Bιόσφαιρας», ενώ η Ευρωπαϊκή
Ενωση τον έχει συμπεριλάβει στις σημαντικές για την
ορνιθοπανίδα περιοχές της Eυρώπης. Εδώ έχουν
καταγραφεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, δηλαδή το 25%
της ελληνικής χλωρίδας. H πανίδα του Ολύμπου
περιλαμβάνει 32 είδη θηλαστικών (αγριοκάτσικο, ζαρκάδι,
αγριογούρουνο, αγριόγατα, σκίουρος κ.λπ.), ενώ έχουν
εντοπιστεί επίσης 108 είδη πτηνών, που πολλά από αυτά,
ιδίως τα αρπακτικά, είναι σπάνια. Εντός του Εθνικού
Δρυμού, μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης την ιστορική
Μονή του Αγίου Διονυσίου, να ανάψετε κεράκι και να δοκιμάσετε τα πολύ καλά τυριά που
φτιάχνουν οι μοναχοί!
Το δάσος του Aη Γιάννη απέχει μισή ώρα πεζή από το Λιτόχωρο, ή πολύ λιγότερο με το
αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα υπέροχο αλπικό λιβάδι με πανύψηλα έλατα, ένα εκκλησάκι και
δύο ταβέρνες - αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Από το Λιτόχωρο είναι επίσης ευκαιρία να επισκεφτείτε το Kάστρο Πλαταμώνα. Γιατί και από
αυτό περνάμε, αλλά δεν σταματάμε! Απέχει 15 μόνο λεπτά με το αυτοκίνητο και αξίζει τον
κόπο. Είναι ένα καλοδιατηρημένο κάστρο με τρεις περιβόλους, που χτίστηκε το 1204 από του
Φράγκους. Οταν κατελήφθη από τους Bυζαντινούς, έγιναν πολλές προσθήκες, το ίδιο και από
τους Tούρκους αργότερα.

...ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΝΕΣ
Το Δίον, η «πόλη του Διός», η ιερή πόλη των αρχαίων Mακεδόνων, βρίσκεται στις
βορειοανατολικές πλαγιές του Oλύμπου και αποτελεί έναν αρχαιολογικό χώρο με διεθνή
ακτινοβολία. Oι πολυετείς ανασκαφές έχουν φέρει στο φως πλήθος σημαντικών ευρημάτων. Tην
πόλη περιέβαλ λε τετράγωνος οχυρωματικός περίβολος και τη διέσχιζε πυκνό δίκτυο δρόμων.
Aνεσκάφησαν οικοδομικά τετράγωνα με κατοικίες, εργαστήρια, καταστήματα και δημόσια
κτίρια. Tο ιερό της Ισιδος, που αντικατέστησε τη λατρεία της Aρτέμιδος, διασώθηκε σχεδόν
ανέπαφο. Tο ελληνικό θέατρο, το ιερό του Δία, το παρακείμενο θέατρο των ρωμαϊκών χρόνων,
η έπαυλη του Διονύσου με τα θαυμάσια ψηφιδωτά, τα ρωμαϊκά δημόσια λουτρά, που
καταλαμβάνουν έκταση 4 στρεμμάτων, το ιερό της Δήμητρας και πολλά άλλα ευρήματα
περιμένουν τον επισκέπτη.
Ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι ένα πολύ όμορφο και τουριστικό χωριό, που μετράει τέσσερις
αιώνες ζωής. Χτίστηκε από Ηπειρώτες τεχνίτες, που, σύμφωνα με την παράδοση, εργάστηκαν
στη συνέχεια και σε πολλά χωριά στο Πήλιο. Ο οικισμός σταδιακά εγκαταλείφθηκε μετά τον
πόλεμο και οι κάτοικοί του μετακινήθηκαν κυρίως στον γειτονικό Πλαταμώνα και στον Νέο
Παντελεήμονα, επί της εθνικής οδού απέναντι από το κάστρο του Πλαταμώνα. Στα μέσα της
δεκαετίας του '70 όμως, πολλά από τα παλαιά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτες και αναπαλαιώθηκαν.
Σήμερα, τρεις δεκαετίες αργότερα, ο οικισμός έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος, ενώ τα
περισσότερα από τα παλαιά σπίτια έχουν ανακαινιστεί, με σεβασμό στην παραδοσιακή
αρχιτεκτονική τους.
Η Ανω Σκοτίνα έχει πλέον ελάχιστους κατοίκους, αλλά εκεί θα δείτε μια υπέροχη εκκλησία,
την Κοίμηση της Θεοτόκου, και θα βρείτε έναν φιλόξενο ξενώνα μετά εστιατορίου. Το χωριό
είναι από τα παλαιότερα της περιοχής. Η ονομασία του είναι παραφθορά της λέξης «σκουτιά».
Πρόκειται για τα σκουτιά των αργαλειών, καθώς παλιότερα στη Σκοτίνα η καλλιέργεια
μεταξοσκωλήκων και, κατ' επέκταση, μετάξης ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη. Μέχρι και πριν από
τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο η Σκοτίνα ήταν εμπορικό κέντρο της περιοχής με 400 σπίτια!

ΠΩΣ ΠΑΜΕ
Tώρα που σχεδόν τελείωσε και το πέταλο του Μαλιακού, το Λιτόχωρο απέχει από την Aθήνα
420 «γρήγορα» χιλιόμετρα.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Ξενώνας Παπανικολάου (Λιτόχωρο, Τ/23520-81.236, www.xenonas-papanikolaou.gr). Ενας
ωραιότατος, φιλόξενος και απλός ξενώνας στο κέντρο του Λιτόχωρου.
Κτήμα Φακή (Λιτόχωρο Τ/23520-83.750, www.ktimafaki.gr). Πάνω από το Λιτόχωρο και
μέσα στο δάσος, ένας υπέροχος ξενώνας σε μαγευτική τοποθεσία. To δίκλινο από 70 ευρώ, με
πρωινό.
Συντριβάνη (Παλ. Σκοτίνα, Τ/23520-91.271). Mεγάλο, παραδοσιακό, πετρόχτιστο οίκημα με
καλά δωμάτια, όπου το δίκλινο τιμάται από 50 ευρώ μετά πρωινού.

Πλειάδες (Παλ. Παντελεήμων, Τ/23520-22.661, www.pliades.gr). Συμπαθέστατο μικρό
ξενοδοχείο μετά εστιατορίου. Το δίκλινο από 70 ευρώ, με πρωινό.
Για κρατήσεις που αφορούν τη διαμονή σας επισκεφθείτε τo:
www.booking.com
ΦΑΓΗΤΟ
• Στο Λιτόχωρο, στο Γαστροδρόμιο στην κεντρική πλατεία θα βρείτε τον Αντρέα με
«καλοπειραγμένη» ελληνική κουζίνα.
• Στην Οστρια (T/23520-83.230), στην είσοδο του Λιτόχωρου, ο Κώστας θα σας ετοιμάσει
εξαίσιες και φρεσκότατες θαλασσινές λιχουδιές.
• Τέλος, καλή κουζίνα βρήκα στους ξενώνες Συντριβάνη και Πλειάδες στην Παλιά Σκοτίνα και
στον Παλαιό Παντελεήμονα, αντίστοιχα.
ΑΓΟΡΕΣ
Στη Μονή Αγίου Διονυσίου, θα βρείτε κάποια πολύ καλά τυριά. Αν έχετε διάθεση να οδηγήσετε
μέχρι το χωριό Εξοχή, έξω από την Κατερίνη, θα βρείτε τη Φάρμα Φωτιάδη (Τ/23510-95.702)
με εξαίρετα προϊόντα από αγριογούρουνο.
Hμερομηνία : 7/2/12Copyright: http://www.kathimerini.gr

The Greeks' Daring Experiment
Feb. 11, 2012

By JAMES ROMM
A city's central space reveals much about the society that built it. In the middle of the typical
Greek city-state, or polis, stood neither a palace nor a temple—the dominant centering structures
of Asian and Egyptian cities—but an open public square, an agora, useful for gatherings and the
conduct of business. When Cyrus the Great, founder of the Achaemenid Persian Empire, first
encountered Greeks on his western boundaries, he sneered at the race of shopkeepers who hung
about the agora cheating one another all day. Yet that same race would later defeat his
descendants, Darius and Xerxes, in two of the most consequential battles the Western world has
seen, at Marathon in 490 B.C. and at Salamis 10 years later.
The Greek city-states and the values they embody are the focus of Christian Meier's rich
meditation on Hellenism and its contribution to European history. In large part "A Culture of
Freedom" is a historical survey of the era when these city-states grew and matured, the archaic
era of ancient Greece (the eighth century B.C. through the early fifth century B.C.). But Mr.
Meier prefaces that survey with a more far-reaching discussion that suggests why his story
matters.

The Greeks saw themselves as both uniquely European and uniquely free; the geographic divide
of the Hellespont (the modern Dardanelles) came to stand, in their minds, for the gulf between
their own small, fractious, politically pluralistic communities and the great monarchic empires of
the East. Mr. Meier endorses that view and thus sees the polis as a crucial stage in the formation
of European identity.

Roger Wood/Corbis

The Greek Temple of Concord at Agrigento, Sicily.
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Why Bilinguals Are Smarter
By YUDHIJIT BHATTACHARJEE

SPEAKING two languages rather than just one has obvious practical benefits in an increasingly
globalized world. But in recent years, scientists have begun to show that the advantages of
bilingualism are even more fundamental than being able to converse with a wider range of
people. Being bilingual, it turns out, makes you smarter. It can have a profound effect on your
brain, improving cognitive skills not related to language and even shielding against dementia in
old age.
This view of bilingualism is remarkably different from the understanding of bilingualism through
much of the 20th century. Researchers, educators and policy makers long considered a second
language to be an interference, cognitively speaking, that hindered a child’s academic and
intellectual development.

They were not wrong about the interference: there is ample evidence that in a bilingual’s brain
both language systems are active even when he is using only one language, thus creating
situations in which one system obstructs the other. But this interference, researchers are finding
out, isn’t so much a handicap as a blessing in disguise. It forces the brain to resolve internal
conflict, giving the mind a workout that strengthens its cognitive muscles.
Bilinguals, for instance, seem to be more adept than monolinguals at solving certain kinds of
mental puzzles. In a 2004 study by the psychologists Ellen Bialystok and Michelle Martin-Rhee,
bilingual and monolingual preschoolers were asked to sort blue circles and red squares presented
on a computer screen into two digital bins — one marked with a blue square and the other
marked with a red circle.
In the first task, the children had to sort the shapes by color, placing blue circles in the bin
marked with the blue square and red squares in the bin marked with the red circle. Both groups
did this with comparable ease. Next, the children were asked to sort by shape, which was more
challenging because it required placing the images in a bin marked with a conflicting color. The
bilinguals were quicker at performing this task.
The collective evidence from a number of such studies suggests that the bilingual experience
improves the brain’s so-called executive function — a command system that directs the attention
processes that we use for planning, solving problems and performing various other mentally
demanding tasks. These processes include ignoring distractions to stay focused, switching
attention willfully from one thing to another and holding information in mind — like
remembering a sequence of directions while driving.
Why does the tussle between two simultaneously active language systems improve these aspects
of cognition? Until recently, researchers thought the bilingual advantage stemmed primarily from
an ability for inhibition that was honed by the exercise of suppressing one language system: this
suppression, it was thought, would help train the bilingual mind to ignore distractions in other
contexts. But that explanation increasingly appears to be inadequate, since studies have shown
that bilinguals perform better than monolinguals even at tasks that do not require inhibition, like
threading a line through an ascending series of numbers scattered randomly on a page.
The key difference between bilinguals and monolinguals may be more basic: a heightened ability
to monitor the environment. “Bilinguals have to switch languages quite often — you may talk to
your father in one language and to your mother in another language,” says Albert Costa, a
researcher at the University of Pompeu Fabra in Spain. “It requires keeping track of changes
around you in the same way that we monitor our surroundings when driving.” In a study
comparing German-Italian bilinguals with Italian monolinguals on monitoring tasks, Mr. Costa
and his colleagues found that the bilingual subjects not only performed better, but they also did
so with less activity in parts of the brain involved in monitoring, indicating that they were more
efficient at it.
The bilingual experience appears to influence the brain from infancy to old age (and there is
reason to believe that it may also apply to those who learn a second language later in life).

In a 2009 study led by Agnes Kovacs of the International School for Advanced Studies in
Trieste, Italy, 7-month-old babies exposed to two languages from birth were compared with
peers raised with one language. In an initial set of trials, the infants were presented with an audio
cue and then shown a puppet on one side of a screen. Both infant groups learned to look at that
side of the screen in anticipation of the puppet. But in a later set of trials, when the puppet began
appearing on the opposite side of the screen, the babies exposed to a bilingual environment
quickly learned to switch their anticipatory gaze in the new direction while the other babies did
not.
Bilingualism’s effects also extend into the twilight years. In a recent study of 44 elderly SpanishEnglish bilinguals, scientists led by the neuropsychologist Tamar Gollan of the University of
California, San Diego, found that individuals with a higher degree of bilingualism — measured
through a comparative evaluation of proficiency in each language — were more resistant than
others to the onset of dementia and other symptoms of Alzheimer’s disease: the higher the
degree of bilingualism, the later the age of onset.
Nobody ever doubted the power of language. But who would have imagined that the words we
hear and the sentences we speak might be leaving such a deep imprint?
Yudhijit Bhattacharjee is a staff writer at Science.
This article has been revised to reflect the following correction:
Correction: March 20, 2012
An earlier version of this article misspelled the name of a university in Spain. It is Pompeu
Fabra, not Pompea Fabra.
Source: http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-ofbilingualism.html?_r=2&sq=bilingual&st=Search&scp=1&pagewanted=print

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ
ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ......

«Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε και
τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα». Γιώργος Σεφέρης
Ποια Ελληνική λέξη είναι αρχαία και ποια νέα; Γιατί μια Ομηρική λέξη μας φαίνεται
δύσκολη και ακαταλαβίστικη; Οι Έλληνες σήμερα ασχέτως μορφώσεως μιλάμε ομηρικά,
αλλά δεν το ξέρομε επειδή αγνοούμε την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Για του
λόγου το αληθές θα αναφέρομε μερικά παραδείγματα για να δούμε ότι η Ομηρική γλώσσα
όχι μόνο δεν είναι νεκρή, αλλά είναι ολοζώντανη.
Αυδή είναι η φωνή. Σήμερα χρησιμοποιούμε το επίθετο άναυδος.
Αλέξω στην εποχή του Ομήρου σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα χρησιμοποιούμε τις
λέξεις αλεξίπτωτο, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο αλεξήλιο Αλέξανδρος (αυτός που αποκρούει
τους άνδρες) κ.τ.λ.
Με το επίρρημα τήλε στον Όμηρο εννοούσαν μακριά, εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις
τηλέφωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλο, τηλεπάθεια κ.τ.λ.
Λάας ή λας έλεγαν την πέτρα. Εμείς λέμε λατομείο, λαξεύω.

Πέδον στον Όμηρο σημαίνει έδαφος, τώρα λέμε στρατόπεδο, πεδινός.
Το κρεβάτι λέγεται λέχος, εμείς αποκαλούμε λεχώνα τη γυναίκα που μόλις γέννησε και
μένει στο κρεβάτι.
Πόρο έλεγαν τη διάβαση, το πέρασμα, σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη πορεία. Επίσης
αποκαλούμε εύπορο κάποιον που έχει χρήματα, γιατί έχει εύκολες διαβάσεις, μπορεί
δηλαδή να περάσει όπου θέλει, και άπορο αυτόν που δεν έχει πόρους, το φτωχό.
Φρην είναι η λογική. Από αυτή τη λέξη προέρχονται το φρενοκομείο, ο φρενοβλαβής, ο
εξωφρενικός, ο άφρων κ.τ.λ.
Δόρπος, λεγόταν το δείπνο, σήμερα η λέξη είναι επιδόρπιο.
Λώπος είναι στον Όμηρο το ένδυμα. Τώρα αυτόν που μας έκλεψε (μας έγδυσε το σπίτι) το
λέμε λωποδύτη.
Ύλη ονόμαζαν ένα τόπο με δένδρα, εμείς λέμε υλοτόμος.
Άρουρα ήταν το χωράφι, όλοι ξέρουμε τον αρουραίο.
Τον θυμό τον αποκαλούσαν χόλο. Από τη λέξη αυτή πήρε το όνομα της η χολή, με την
έννοια της πίκρας. Λέμε επίσης αυτός είναι χολωμένος.
Νόστος σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα. Η λέξη παρέμεινε ως παλινόστηση, ή νοσταλγία.
Άλγος στον Όμηρο είναι ο σωματικός πόνος, από αυτό προέρχεται το αναλγητικό.
Το βάρος το αποκαλούσαν άχθος, σήμερα λέμε αχθοφόρος.
Ο ρύπος, δηλαδή η ακαθαρσία, εξακολουθεί και λέγεται έτσι - ρύπανση.
Από τη λέξη αιδώς (ντροπή) προήλθε ο αναιδής.
Πέδη, σημαίνει δέσιμο και τώρα λέμε πέδιλο. Επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη χειροπέδες.
Από το φάος, το φως προέρχεται η φράση φαεινές ιδέες.
Άγχω, σημαίνει σφίγγω το λαιμό, σήμερα λέμε αγχόνη. Επίσης άγχος είναι η αγωνία από
κάποιο σφίξιμο, ή από πίεση.
Βρύχια στον Όμηρο είναι τα βαθιά νερά, εξ ου και τo υποβρύχιο.

Φερνή έλεγαν την προίκα. Από εκεί επικράτησε την καλά προικισμένη να τη λέμε
«πολύφερνη νύφη».
Το γεύμα στο οποίο ο κάθε παρευρισκόμενος έφερνε μαζί του το φαγητό του λεγόταν
έρανος. Η λέξη παρέμεινε, με τη διαφορά ότι σήμερα δεν συνεισφέρουμε φαγητό, αλλά
χρήματα.
Υπάρχουν λέξεις, από τα χρόνια του Ομήρου, που ενώ η πρώτη τους μορφή μεταβλήθηκε η χειρ έγινε χέρι, το ύδωρ νερό, η ναυς έγινε πλοίο, στη σύνθεση διατηρήθηκε η πρώτη
μορφή της λέξεως. Από τη λέξη χειρ έχομε: χειρουργός, χειριστής, χειροτονία,
χειραφέτηση, χειρονομία, χειροδικώ κ.τ.λ.

Από το ύδωρ έχομε τις λέξεις: ύδρευση υδραγωγείο, υδραυλικός, υδροφόρος, υδρογόνο,
υδροκέφαλος, αφυδάτωση, ενυδρείο, κ.τ.λ.

Από τη λέξη ναυς έχομε: ναυπηγός, ναύαρχος, ναυμαχία, ναυτικός, ναυαγός, ναυτιλία,
ναύσταθμος, ναυτοδικείο, ναυαγοσώστης, ναυτία, κ.τ.λ.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα παραδείγματα προκύπτει ότι:
Δεν υπάρχουν αρχαίες και νέες Ελληνικές λέξεις, αλλά μόνο Ελληνικές.
Η Ελληνική γλώσσα είναι ενιαία και ουσιαστικά αδιαίρετη χρονικά.
Από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα προστέθηκαν στην Ελληνική γλώσσα μόνο
ελάχιστες λέξεις. (Αντίθετα, δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός από σύνθετες λέξεις, τα
συστατικά των οποίων συνιστούν πρωτότυπες ή παράγωγες λέξεις της αρχαίας ελληνικής).
Η γνώση της ετυμολογίας και των εννοιών των λέξεων θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε
ότι μιλάμε τη γλώσσα της ομηρικής ποίησης, μια γλώσσα που, σημειωτέον, δεν ανακάλυψε
ο Όμηρος αλλά προϋπήρχε χιλιετηρίδες πριν από αυτόν.
Φίλοι μου, προσθέστε και εσείς τις δικές σας γνώσεις που σχετικά με το υπό πραγμάτευση
θέμα.
Η γνώση των εννοιών των λέξεων συμβάλλει στην καλύτερη μεταξύ μας επικοινωνία.
Πηγές: Απολλώνιου Σοφιστού Λεξικόν κατά στοιχείον Ιλιάδος και Οδύσσειας Εκδόσεις
Ηλιοδρόμιο.

