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Prometheas Events 
 Friday, March 2, 8:00 pm: Greek Movie "Τοπίο στην Ομίχλη" του Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου at St. George Church, Bethesda, MD (see brochure for more info) 

 Sunday, March 25, 5:30 pm: Greek Independence Day at St. Katherine Church, 

VA.  (see brochure for more information) 

 Friday, May 4: Environmental Initiatives in Greece with Dr. Karamanlidis, at 

St. Sophia Church, Washington D.C. 

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

Polyvia Parara at St. George Church, Bethesda, MD 

 Friday, May 18: Musical Evening at St. George Church, Bethesda, MD 

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

Events of other organizations 

 Tuesday, March 6, 6:00 - 8:00 pm: "Documentary History of Greece (1943-

1951)/Truman Doctrine and Marshall Plan".  Special Book Event and Reception 

organized by AHI at 2255 Rayburn House Office Building.  For more info: call 202-785-

8430 or email: demetra@ahiworld.org 

 Tuesday, March 6, 7:00 pm: "A death in the village: Lessons from the Mycenaean 

Chamber Tombs of the Nemea Valley", a lecture by Prof. James Wright at the George 

Washington University (see brochure for more info)  

 Wednesday, March 7, 8:00 pm: Film "My sweet canary", Avalon Theatre (202-966-

6000)  



 Friday, March 9, 1:00-2:00 pm: "The political and social antecedents of the Greek 

economic crisis" speech by Prof. Thanos Veremis at George Washington University. 

 Saturday, March 10, &;00 pm: "Return to Origins", Greek Folk Dance Troop at 

Montgomery College.  (see brochure for more information) 

 Thursday, March 22, 6:30-8:30 pm: "A brief collboration of two giants: 

Theodorakis and Neruda" at the Greek Embassy  

 Saturday, March 31, 2012: Day Trip to Atlantic City Taj Mahal Greek Expo. Cost 

for Round Trip on a deluxe bus $25.00 per person with a $20.00 voucher of FREE play to 

each participant for a net cost of only $5.00 per person. The plan is to depart 9:00 AM 

from St. George in Bethesda. Return time from Atlantic City 6:00 PM same day. People 

interested-must pre-pay. For reservations, please call Anna Papageorgiou at 240-338-

7994 

 April 1, 4:00 pm "An afternoon with the Goddesses" by renowned author and 

performer Ms. Agapi Stassinopoulou at University of Baltimore in support of the 

Hellenic Heritage Museum and Archives of Maryland (see brochure for more info). 

 

 Websites of the month 

 "Secrets of the Parthenon": http://logioshermes.blogspot.com/2011/09/blog-

post_9188.html#.TnNYl48GBe4.gmail  

Books 

 "The Age of Titans: The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies" by William 

Murray 

 "The Victor's Crown: A History of Ancinet Sport from Homer to Byzantium" by David 

Potter 

 "A Culture of Freedom: Ancient Greece & the Origins of Europe" by Christian Meier 

 "A Small Greek World: Networks in the Ancient Mediterranean" by Irad Malkin 

 "The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage" by William Metcalf 

 "Ancient Greece: A Very Short Introduction" by Paul Cartledge 

 "The Road to Epidauros" by Jeanne Fuchs 

 "The Oedipus Cycle" Translated by Robert Bagg 

 Οδυσσέας Ελύτης. "Στοιχεία μιας ποιητικής ταυτότητας" 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=165# 

 "The eagle has two faces: Journeys through Byzantine Europe" by Alexander Bilinis 

(2011) 

 

 



Απονεμήθηκαν τα κρατικά βραβεία λογοτεχνικής μετάφρασης 

  

Απονεμήθηκαν σήμερα τα «Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης» για τις εκδόσεις του 

2010 από την αρμόδια επιτροπή Κρατικών Βραβείων του υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από 

επανειλημμένες συνεδρίες και μακρές συζητήσεις. 

Το βραβείο απόδοσης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα απονεμήθηκε κατά 

πλειοψηφία στον Άρη Μπερλή για τη μετάφραση του έργου με τίτλο Βενετία, της Τζαν Μόρις. 

Το βραβείο απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά απονεμήθηκε 

ομόφωνα στο Δημήτρη Ν. Μαρωνίτη για τη μετάφραση του έργου με τίτλο Ιλιάς, του Ομήρου. 

Το βραβείο απόδοσης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα απονεμήθηκε εξ ημισείας 

στους Πίτερ Τζέφρις για τη μετάφραση του έργου «Selected Pose Works» του Κ.Π. Καβάφη και 

στην Κάρμεν Βιβέλα για τη μετάφραση του έργου «Relatos de Siros» του Εμ. Ροΐδη. 

Την επιτροπή κρατικών βραβείων αποτελούν οι πανεπιστημιακοί Τάκης Καγιαλής, Αναστασία 

Αντωνοπούλου, Μάρθα Βασιλειάδη, Αλεξάνδρα Λιανέρη, Μαρία Παπαδήμα, οι κριτικοί 

λογοτεχνίας Τιτίκα Δημητρούλια και Αργυρώ Μαντόγλου και οι μεταφράστριες Αθηνά 

Δημητριάδου και Τόνια Κοβαλένγκο. 

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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News Articles 

Αποκριάτικα έθιμα 

Καρναβάλι από τη Κρήτη έως τη Θράκη  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές προσπάθειες να αναβιώσουν τα παραδοσιακά 

αποκριάτικα έθιμα σε πολλά μέρη της χώρας. Ενα πραγματικό ψηφιδωτό ιστορίας και 

λαογραφίας του παρελθόντος ζωντανεύει ξανά ...  

ΚEΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 

 

Ο ι Αποκριές είναι η περίοδος των τριών εβδομάδων πριν από την Καθαρή Δευτέρα οπότε 

αρχίζει και η μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Αποκριά (αποκρεά) σημαίνει αποχή από το 

κρέας. Επίσης, κατά μία εκδοχή, η λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» αποτελείται από τις λέξεις 

carne = κρέας και vale = χαιρετώ. Οι μελετητές συμφωνούν πως οι ρίζες των εθίμων της 

Αποκριάς βρίσκονται στην αρχαιότητα. Στις πομπές που γίνονταν κατά τη διάρκεια των 

Ελευσινίων Μυστηρίων (που μαζί με τα Διονύσια ήταν οι πρόγονοι του σημερινού 

καρναβαλιού), για να μεταφερθεί το Ιερό Πέπλο της Αθηνάς στον Παρθενώνα, μέσω της Ιεράς 

Οδού. Παρήλαυνε επίσης και μια μικρογραφία Ιερού Πλοίου (Πάραλος, Σαλαμινία) πάνω σε 

ρόδες. Σε αρχαία αγγεία συναντάμε παράσταση του Διονύσου που κάθεται πάνω σε ένα τέτοιο 

πλοίο. Ετσι, κατά την άλλη εκδοχή, η λέξη Καρναβάλι προέρχεται από τις λατινικές λέξεις 

«carrus navalis», που σημαίνει ναυτικό αμαξίδιο. 

Μέχρι πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αποκριά γιορταζόταν στην Ελλάδα με παρέες 

μεταμφιεσμένων που κυκλοφορούσαν στους δρόμους τραγουδώντας άσεμνα και σκωπτικά 

τραγούδια. Το κέφι ήταν πηγαίο και άφθονο. Ομως αυτά χάθηκαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και 

επικράτησαν τυποποιημένες εορταστικές εκδηλώσεις με αποκριάτικες στολές και άρματα. Το 

μεγαλύτερο καρναβάλι στην Ελλάδα γίνεται στην Πάτρα. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε χρόνο 

στις 17 Ιανουαρίου και λήγουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με το κάψιμο του βασιλιά 

Καρνάβαλου και τη μεγάλη παρέλαση. Ας δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικράτεια. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 



ΡΕΘΥΜΝΟ 
Κανταδόροι με κιθάρες, μαντολίνα και παλιές μελωδίες. Οι μασκαράδες θα περάσουν από τη 

Μεγάλη Πόρτα και θα χορέψουν στους δρόμους της «Μικρής» και της «Μεγάλης» αγοράς, με 

τους ρυθμούς της φιλαρμονικής. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη 

παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Σ. Βενιζέλου με κατάληξη την Πλατεία Αγνώστου 

Στρατιώτη, για γλέντι, χορό και αποχαιρετισμό του καρναβαλιού. Την Καθαρή Δευτέρα στα 

χωριά Μέρωνα και Μελιδόνια αναβιώνουν έθιμα όπως το κλέψιμο της νύφης, ο «Καντής», το 

μουντζούρωμα, τα οποία, σε συνδυασμό με το καλό κρασί και τους ήχους της λύρας, αποτελούν 

μια μοναδική εμπειρία. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 
Την Καθαρή Δευτέρα λειτουργεί το Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων. Κάποιοι κάνουν 

άσχημες χειρονομίες σε κάποιους άλλους και συλλαμβάνονται από τους Τζαφιέδες 

(χωροφύλακες) για να οδηγηθούν στο Δικαστήριο, που το αποτελούν οι σεβάσμιοι του νησιού. 

Τα αυτοσχέδια αστεία και τα γέλια ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι. 

ΛΕΡΟΣ 
Οι Αποκριές γιορτάζονται με τις «καμουζέλες», μασκαράτες, και τους αυτοσχέδιους ποιητές που 

σκαρώνουν περιπαικτικά στιχάκια τα οποία απαγγέλλουν παιδιά ντυμένα καλογεράκια 

πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι. Το ίδιο έθιμο έχουν επίσης και στη Σύμη. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΝΑΞΟΣ 
Στη γενέτειρα του Διονύσου ο εορτασμός ξεκινά το πρώτο Σάββατο της Αποκριάς με το 

σφάξιμο των χοίρων. Το μεσημέρι της τελευταίας Κυριακής, στην Απείρανθο εμφανίζονται οι 

«κουδουνάτοι». Αυτοί φορούν κάπα και κουκούλα, γυρνούν το χωριό κάνοντας θόρυβο και 

προκαλούν με άσεμνες εκφράσεις. Οι ίδιοι κρατούν «σόμπα», ξύλο που παραλληλίζεται με τον 

διονυσιακό φαλλό. Μαζί τους μπλέκονται ο «Γέρος», η «Γριά» και η «Αρκούδα». Στις 

αποκριάτικες εκδηλώσεις των «Κουδουνάτων» μπορεί κανείς να δει το «γάμο της νύφης», το 

«θάνατο», την «ανάσταση του νεκρού» και το «όργωμα». Την Καθαρή Δευτέρα στις κοινότητες 

Ποταμιά, Καλόξιδο, Λιβάδια κ.α. οι κάτοικοι ντύνονται «Κορδελάτοι» ή «Λεβέντες», γιατί στο 

φέσι και στους ώμους έχουν κορδέλες. Οι Κορδελάτοι είναι φουστανελοφόροι και η δεύτερη 

ονομασία τους «Λεβέντες» αποδίδεται στους πειρατές. Από κοντά τους ακολουθούν και οι 

ληστές, οι «Σπαραρατόροι», που αρπάζουν τις κοπέλες για να τις βάλουν με το ζόρι στο χορό 

και στο γλέντι, που κρατάει ώς το πρωί. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, με τη συμπαράσταση του 

Δήμου Καλαμάτας, οργανώνει την ημέρα των Απόκρεω το 

καθιερωμένο «Γαϊτανάκι» στην Κεντρική Πλατεία. 

Προηγείται η παρέλαση της Φιλαρμονικής Καλαμάτας. 

Αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου: Ο Μορφωτικός 

Σύλλογος οργανώνει ένα αποκριάτικο πανηγύρι. Η γαμήλια 

πομπή θα ξεκινήσει από τα Γραφεία του Συλλόγου με 

παραδοσιακή μουσική από αντίστοιχα όργανα. Οσοι 

συμμετέχουν είναι μεταμφιεσμένοι και όλοι συναντώνται 

στην Πλατεία Ανατολικού Κέντρου, όπου ακολουθεί λαϊκό 

γλέντι με χορό, τραγούδι και φαγητό. 

ΜΕΘΩΝΗ 
Εδώ αναβιώνει «του Κουτρούλη ο γάμος». Καρναβάλι - γάμος που κρατάει από τον 14ο αιώνα. 

Στις μέρες μας, το ζευγάρι των νεονύμφων είναι δύο άντρες, που μαζί με τους συγγενείς 

πηγαίνουν στην πλατεία, όπου γίνεται ο γάμος με παπά και με κουμπάρο. Διαβάζεται το 

προικοσύμφωνο και ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι. 

ΜΕΣΣΗΝΗ 
Κάθε χρόνο γίνονται στη Μεσσήνη εορταστικές καρναβαλικές εκδηλώσεις με αποκορύφωσή 

τους το διήμερο της Κυριακής της Τυροφάγου και της Καθαρής Δευτέρας. Οι εκδηλώσεις αυτές 

χρονολογούνται, σύμφωνα με την παράδοση, από τα πρώτα χρόνια αμέσως μετά την 

απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Εχουν έντονο παραδοσιακό χρώμα και περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

Κυριακή της Τυροφάγου: Κυκλοφορία μεταμφιεσμένων με τη συνοδεία λαϊκών οργάνων και 

τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Το βράδυ της ίδιας ημέρας αναβιώνει το παλαιό και 

γραφικότατο έθιμο της «φωτιάς», μοναδικό στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές σε 

διάφορες γειτονιές της πόλης, γύρω από τις οποίες κυριαρχεί το γλέντι και ο χορός μέχρι το 

πρωί, γίνεται αναπαράσταση παλαιών εθίμων και ιστοριών από τους ντόπιους. 

Καθαρή Δευτέρα: Το πρωί, στη θέση «Κρεμάλα», γίνεται η αναπαράσταση της εκτέλεσης μιας 

γερόντισσας της Μεσσήνης, της γριάς Συκούς, που κατά την παράδοση, αλλά και με ιστορική 

τεκμηρίωση, κρεμάστηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία της πόλης με εντολή του Ιμπραήμ Πασά, 

επειδή είχε το θάρρος, εξηγώντας του ένα όνειρο που είχε δει, να του πει ότι η εκστρατεία του 

και ο ίδιος θα είχαν οικτρό τέλος από την αντίδραση και το σθένος των επαναστατημένων 

Ελλήνων. 

Η αναπαράσταση γίνεται με την κατασκευή κρεμάλας και το στήσιμο θεατρικής σκηνής δίπλα 

της, όπου παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου με ανάλογες ενδυμασίες και εξοπλισμό παίζουν 

από την αρχή ώς το τέλος το δράμα της γριάς Συκούς. Μετά την αναπαράσταση, μπορεί κάθε 

επισκέπτης να «κρεμαστεί» από τους ψευτοδήμιους της κρεμάλας. Το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας γίνεται η παρέλαση με μαζορέτες, άρματα, μεταμφιεσμένους μικρούς και μεγάλους και 

χορευτικά συγκροτήματα. 

ΠΑΤΡΑ 
Το Καρναβάλι της Πάτρας αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση της περιοχής και μία από τις 

κορυφαίες της χώρας. Περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις όπως: «Ειδώματα», «Baby rally», 

 



«Μπουρμπούλια», «Φεγγάρια», ποδαράτη νυχτερινή παρέλαση την παραμονή της τελευταίας 

Κυριακής. Κατά την προ-τελευταία εβδομάδα διοργανώνεται ένα διαρκές τετραήμερο 

εκδηλώσεων, που αρχίζουν από την Τσικνοπέμπτη και αποτελούν την πρώτη μεγάλη κορύφωση 

των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε τη γνωστή κατάληξη των 

καρναβαλικών εκδηλώσεων με κορυφαίες στιγμές αυτές των δύο παρελάσεων. Οι δύο 

παρελάσεις γίνονται η μεν μία το Σάββατο και είναι νυκτερινή, η δε άλλη την Κυριακή το 

μεσημέρι. 

Σ' αυτές παίρνουν μέρος πάνω από τριάντα χιλιάδες άτομα, τα περισσότερα από τα οποία είναι 

μέλη των Γκρουπ του Κρυμμένου Θησαυρού. Την παρέλαση παρακολουθούν περισσότερα από 

300.000 άτομα, ενώ για περίπου 48 ώρες η πρωτεύουσα της Αχαΐας μετατρέπεται σε κέντρο του 

κεφιού. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
Παραδοσιακός ντελάλης γυρίζει το νησί και διαλαλεί το πρόγραμμα του καρναβαλιού. Σε όλη τη 

διάρκεια της Αποκριάς διοργανώνονται χοροί, παρελάσεις, μασκαράτες, ενώ θεατρικές ομάδες 

παίζουν στις πλατείες και στους δρόμους. Τις Κυριακές των Απόκρεω και της Τυρινής γίνεται η 

περιφορά του Καρνάβαλου με τη συνοδεία αρμάτων από όλες τις περιοχές του νησιού. Οι 

εκδηλώσεις κλείνουν με την πολύ διασκεδαστική «Κηδεία της Μάσκας». Μια αναπαράσταση - 

παρωδία κηδείας με πολύ γέλιο, όπου τη θέση του νεκρού παίρνει ο Καρνάβαλος, ενώ 

ακολουθούν οι θλιμμένοι συγγενείς, με απερίγραπτη εξέλιξη. Το καρναβάλι δεν περιορίζεται 

μόνο στην πόλη, αλλά μεταφέρεται και σ' όλα τα χωριά του νησιού. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 
Ο Ντελάλης το πρωί, με σαλπιγκτές και τυμπανιστές, θα διαβεί τους δρόμους της πόλης για να 

αναγγείλει τον ερχομό του Σιόρ Καρνάβαλου. Η μεγάλη πομπή, με άρματα, φιλαρμονικές και 

μασκαρεμένες συντροφιές, κατευθύνεται στην Κάτω Πλατεία για το καθιερωμένο γλέντι. 

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς η παρέλαση του Σιόρ Καρνάβαλου, αφού διαβεί το 

Σαρρόκο, την οδό Γ. Θεοτόκη, τις Κάρντε Λάκουες, θα τερματίσει στην Κάτω Πλατεία όπου θα 

γίνει το κάψιμό του. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΜΦΙΣΣΑ 
Οι θρύλοι για τα «στοιχειά» είχαν μεγάλη διάδοση στην περιοχή. Λέγεται πως τα «στοιχειά» 

αποτελούν ψυχές σκοτωμένων ανθρώπων ή ζώων που τριγυρίζουν στην περιοχή. Το 

σπουδαιότερο στοιχειό που είναι συνδεδεμένο με την παράδοση είναι το στοιχειό της 

«Χάρμαινας». Αυτό αγαπούσε και προστάτευε τους Ταμπάκηδες (βυρσοδέψες), τους οποίους η 

δουλειά τούς ανάγκαζε να βρίσκονται στη Βρύση νύχτα - μέρα. Πολλοί ορκίστηκαν πως είδαν 

το στοιχειό να τριγυρίζει τη νύχτα σ' όλη τη συνοικία, να καταλήγει στην πηγή του νερού και να 

χάνεται. Ακόμη διηγούνται οι πιο παλαιοί πως το στοιχειό της Χάρμαινας έβγαινε κάθε Σάββατο 

βράδυ, κατέβαινε από της «Κολοκυθούς το Ρέμα» και γύριζε στους δρόμους μουγκρίζοντας και 

σέρνοντας αλυσίδες. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς αναβιώνει στην Αμφισσα ο 

θρύλος του «στοιχειού». Από τη συνοικία Χάρμαινα, όπου βρίσκονται τα παλιά Ταμπάκικα, και 

τα σκαλιά του Αη Νικόλα κατεβαίνει το «στοιχειό» και μαζί ακολουθούν εκατοντάδες 



μεταμφιεσμένοι. Στο ιστορικό μεγάλο καφενείο της πόλης γίνονται συζητήσεις σατιρικού 

περιεχομένου για τους θρύλους και τα στοιχειά. 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
Οταν ανοίξει το Τριώδιο, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του 

Γαλαξιδίου κυκλοφορούν μεταμφιεσμένοι με αποκριάτικα 

κοστούμια στους δρόμους και στα καταστήματα. 

Ενα από τα καθιερωμένα έθιμα της πόλης είναι το έθιμο της 

Καθαρής Δευτέρας, το άναμμα φωτιάς σε πλατείες και 

δρόμους, με μουσική, φαγητό, χορό και γλέντι. 

Στο Γαλαξίδι, την Καθαρή Δευτέρα δεν παίζουν με 

σερπαντίνες και χαρτοπόλεμο, αλλά παίζουν 

«αλευροπόλεμο» με βασικό υλικό το αλεύρι. Αυτό το έθιμο 

διατηρείται από το 1801. Εκείνα τα χρόνια, παρόλο που το 

Γαλαξίδι τελούσε υπό την τουρκική κατοχή, όλοι οι κάτοικοι 

περίμεναν τις Αποκριές για να διασκεδάσουν και να χορέψουν σε κύκλους. Ενας κύκλος για τις 

γυναίκες, ένας για τους άντρες. Φορούσαν μάσκες ή απλώς έβαφαν τα πρόσωπά τους με 

κάρβουνο. Στη συνέχεια προστέθηκε το αλεύρι, το λουλάκι, το βερνίκι των παπουτσιών και η 

ώχρα. Στο μουντζούρωμα συμμετέχουν όλοι, ανεξαιρέτως ηλικίας. 

ΘΗΒΑ 
Αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου, κάθε Καθαρή Δευτέρα. 

Είναι ένα έθιμο που φθάνει στις ημέρες μας περίπου από το 1830, μετά την απελευθέρωση των 

ορεινών περιοχών. 

Οι Βλάχοι, δηλ. οι τσοπάνηδες από τη Μακεδονία, την Ηπειρο, τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη, 

εγκατέλειψαν τότε την άγονη γη τους και βρήκαν γόνιμο έδαφος νοτιότερα. 

Το θέαμα είναι έξοχο, η γαμήλια πομπή πολύχρωμη, η μουσική που τη συνοδεύει (πίπιζες, 

νταούλια κ.ά.) εξαιρετικά ζωντανή. 

Οι εορτασμοί ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το αποκορύφωμα είναι το τελευταίο 

Σαββατοκύριακο της Αποκριάς (Κυριακή της Τυρινής και Καθαρή Δευτέρα). 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
Την τελευταία Κυριακή των Απόκρεω, η ομάδα πολιτών «Φίλοι του Καρναβαλιού της 

Λιβαδειάς» οργανώνει κάθε χρόνο το «Γαϊτανάκι» με την υποστήριξη του Δήμου Λιβαδειάς. 

Πρόκειται για παράδοση που τηρούνταν μέχρι και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη 

Λιβαδειά και η οποία αναβιώνει τα τελευταία χρόνια. Η αναβίωση ακολουθεί πιστά την 

παράδοση: Οι γείτονες στις συνοικίες της πόλης προετοιμάζουν το Γαϊτανάκι τους μαζί με 

άρματα και μασκαράτες και παρελαύνουν προς την κεντρική πλατεία όπου πλέκονται τα 

Γαϊτανάκια. 

ΣΚΥΡΟΣ 
Με την αρχή του Τριωδίου και κάθε Σαββατοκύριακο των ημερών της Αποκριάς, το έθιμο του 

νησιού θέλει τον «γέρο» και την «κορέλα» να βγαίνουν στους δρόμους και να δίνουν μια 

ξεχωριστή εικόνα των ημερών. Ο «γέρος» φοράει χοντρή μαύρη κάπα, άσπρη υφαντή βράκα και 

έχει στη μέση του 2 - 3 σειρές κουδούνια, το βάρος των οποίων μπορεί να φτάσει και τα 50 κιλά. 

Το πρόσωπό του καλύπτεται από προβιά μικρού κατσικιού και, περπατώντας με χορευτικό 

 



ρυθμό, καταφέρνει να ηχούν μελωδικά τα κουδούνια που φοράει. Η «κορέλα», η ντάμα του 

γέρου, είναι ντυμένη με παραδοσιακά σκυριανά ρούχα, με κυρίαρχο χρώμα το άσπρο σε πλήρη 

αντίθεση με το μαύρο χρώμα του «γέρου», έχοντας και αυτή καλυμμένο το πρόσωπό της. Το 

δίδυμο αυτής της σκυριανής Αποκριάς συνοδεύει πολλές φορές και ο «φράγκος». Αυτός ο 

μασκαράς, ντυμένος με παραδοσιακά ρούχα του νησιού αλλά και παντελόνι, σατιρίζει εκείνους 

τους Σκυριανούς που έβγαλαν τις βράκες και φόρεσαν παντελόνια (φράγκικα). Μια άλλη 

εκδήλωση της σκυριανής Αποκριάς είναι η «τράτα», που είναι αναπαράσταση ναυτικής ζωής, 

όπου ψαράδες στην πλειονότητά τους σατιρίζουν έμμετρα καταστάσεις και γεγονότα που 

αφορούν στην κοινωνική ζωή στην Ελλάδα γενικότερα. Την Καθαρή Δευτέρα, σχεδόν όλοι οι 

Σκυριανοί με παραδοσιακές τοπικές στολές κατεβαίνουν στην πλατεία του χωριού και χορεύουν 

και τραγουδούν σκυριανά τραγούδια. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
Πιστοί στην παράδοση οι κάτοικοι του Τυρνάβου, την Τρίτη, πριν από την τελευταία Κυριακή 

της Αποκριάς, ξεκινούν τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Διονύσου, που κορυφώνονται την 

Καθαρή Δευτέρα με το «Μπουρανί» (χορτόσουπα χωρίς λάδι). Γύρω από την προετοιμασία του 

στήνεται ολόκληρο το σκηνικό του παιχνιδιού με φαλλικά σύμβολα και τολμηρά πειράγματα 

από τους «μπουρανίδες». 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 

ΑΡΤΑ 
Κάθε χρόνο γίνεται το Καρναβάλι Γυναικών. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται από ομάδες 

γυναικών (αποκλειστικά). Κάθε Τετάρτη πριν από τις Αποκριές κάνουν παρέλαση στον κεντρικό 

δρόμο της πόλης (οδός Σκουφά), ντυμένες με αποκριάτικες στολές, για να καταλήξουν σε 

κάποιο από τα κέντρα της πόλης για ξεφάντωμα. 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς γιορτάζονται οι «Τζαμάλες», δηλαδή μεγάλες φωτιές, 

όπου οι μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και τριπλές σειρές γύρω τους. 

Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού κορυφώνονται στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, όπου 

στήνεται και το περίφημο γαϊτανάκι. 

ΠΡΕΒΕΖΑ 
Κι εδώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται το Καρναβάλι των Γυναικών. Είναι ένα έθιμο πολλών 

δεκαετιών, που απαιτεί συμμετοχή μόνο γυναικών. Την Τσικνοπέμπτη γίνεται παρέλαση των 

γυναικών που συμμετέχουν, καθώς και αρμάτων. 

Επίσης ο Δήμος Πρέβεζας γιορτάζει τα Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα με εκδηλώσεις που 

περιλαμβάνουν μουσική, χορό, σαρακοστιανά εδέσματα κ.ά., στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου 

Πρέβεζας. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 



ΓΡΕΒΕΝΑ 
Ονομαστά είναι τα «Λαγκοτσάρια» κατά τη διάρκεια των οποίων ομάδες μεταμφιεσμένων 

ανάβουν φωτιές και χορεύουν. 

ΚΟΖΑΝΗ 
Η κοζανίτικη Αποκριά είναι το πιο γνήσιο, λαϊκό και αυθεντικό έθιμο της πόλης. Ενα ζωντανό 

έθιμο που στηρίζεται στην αυθόρμητη συμμετοχή των κατοίκων, αναβιώνοντας μια παράδοση οι 

ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη του χρόνου. Οι εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από 

ατμόσφαιρα ευθυμίας, σάτιρας, γέλιου και χορού στους δρόμους και στις πλατείες. «Οι Φανοί» 

είναι μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις διάφορες γειτονιές της Κοζάνης και οι ντόπιοι 

τραγουδούν αποκριάτικα τραγούδια (στο τοπικό ιδίωμα), που σατιρίζουν καταστάσεις και 

πρόσωπα. Κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου, κάθε μέρα μια γειτονιά ανάβει τον δικό της 

«Φανό», ενώ το βράδυ της Κυριακής (της Μεγάλης Αποκριάς) ανάβουν όλοι οι «Φανοί» σ' όλες 

τις γειτονιές και η πόλη ζει ένα ξέφρενο παραδοσιακό γλέντι ώς το πρωί. 

ΦΛΩΡΙΝΑ 
Κάθε χρόνο οργανώνονται και πραγματοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση οι 

αποκριάτικες εκδηλώσεις του Ξινού Νερού, που διαρκούν πέντε ημέρες. Οι εκδηλώσεις 

περιλαμβάνουν παραδοσιακούς χορούς, χορό μεταμφιεσμένων, παρέλαση αρμάτων και 

πεζοπόρων. Κορυφώνονται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα το 

πρωί, στην τοποθεσία «Πεύκα» γίνεται το πέταγμα του χαρταετού. Η όλη εκδήλωση 

συνοδεύεται από λαϊκή ορχήστρα. 

Ο κόσμος, στην όμορφη αυτή τοποθεσία, έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παραδοσιακή 

λαγάνα, τη φασολάδα, το χαλβά και το κρασί, τα οποία προσφέρονται δωρεάν σε όλους. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΣΟΧΟΣ 
Οι «Κουδουνοφόροι Τράγοι», από αιώνες πριν μέχρι και 

σήμερα, την περίοδο της Αποκριάς γεμίζουν τους δρόμους 

του Σοχού, αναστατώνουν γη και ουρανό, προκαλούν τη 

φύση και την κοινωνία. Ομάδες μεταμφιεσμένων με μαύρες 

γιδοπροβιές, ζωσμένοι με τα τέσσερα ογκώδη σιδερένια 

κουδούνια, παρουσιάζονται από παντού, χοροπηδούν και 

σείουν τα κουδούνια τους ενώ τραγουδούν με γοερή φωνή. 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) 
Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού ξεκίνησαν πριν από 

αρκετές δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια πήραν τη μορφή 

12ήμερων εκδηλώσεων κυρίως λαογραφικού χαρακτήρα, καθιστώντας το Καρναβάλι του 

Πολύγυρου μια από τις μεγαλύτερες αποκριάτικες εκδηλώσεις της Β. Ελλάδας. Κατά τη 

διάρκεια των εορτασμών προσφέρονται δωρεάν κρασί, λουκάνικα, παραδοσιακός χαλβάς, 

χωριάτικες πίτες κ.ά. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 



ΔΡΑΜΑ 
Στην Καλή Βρύση οι «Μπαμπούγεροι» κρατάνε σακίδια με στάχτη. Οταν το κέφι ανάβει, 

σακίδια και περιεχόμενο εκτοξεύονται στους περαστικούς. 

ΣΕΡΡΕΣ 
Στο νομό Σερρών, στην Αγία Ελένη, τη Δευτέρα της Τυρινής συναντάμε το έθιμο του 

«καλόγερου». Τη γιορτή αυτή αρχίζουν οι Αναστενάρηδες με απόκρυφη μυσταγωγία και 

συμμετέχουν και οι μίμοι, οι οποίοι συγκροτούν το θίασο: ο Βασιλιάς, το Βασιλόπουλο, ο 

καπιστράς, ο καλόγερος, η νύφη, η μπάμπω και το εφταμηνίτικο, οι γύφτοι με την αρκούδα και, 

τέλος, οι Κουρούτζηδες (φύλακες). 

Αφού ο θίασος του Καλόγερου επισκεφθεί όλα τα σπίτια του χωριού, συγκεντρώνονται όλοι οι 

κάτοικοι στην πλατεία, όπου γίνεται η προετοιμασία του συμβολικού αγρού για τη σπορά και 

ακολουθεί η σκηνή του θανάτου και της ανάστασης του πρωταγωνιστή Καλόγερου. Μόλις 

αναγγελθεί η ανάσταση του πρωταγωνιστή, ο θίασος αρχίζει κυκλικό χορό γύρω από το 

συμβολικά σπαρμένο χωράφι, με τον Βασιλιά Σπορέα στην κορυφή του χορού. Μετά το χορό ο 

Αναστενάρης δίνει τις ευχές του και το πλήθος, ευχόμενο «κι από του χρόνου», διαλύεται. 

Η λαϊκή αυτή θρακική λατρεία παρουσιάζει επίσης εμφανή τα γνωστά στοιχεία του αρχαίου 

Διονυσιασμού. Οι ερευνητές του εθίμου βλέπουν τα πάθη και την ανάσταση του Καλόγερου ως 

επιβίωση από τα πάθη του θεού Διονύσου. 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
Πραγματοποιείται αναβίωση του εθίμου του «Μπέη», που περιέχει διονυσιακά στοιχεία και έχει 

σατιρικό χαρακτήρα. Ο Μπέης είναι ώριμος άντρας με μουστάκι, ντυμένος με «γούνα», 

βαμμένος με κοκκινάδι, πολλά στολίδια, μαύρο φέσι, μπότες και φέρει μαζί του ραβδί, πιστόλια 

και ναργιλέ. Μέσα από αυτή την αναπαράσταση σατιριζόταν η τουρκική κατοχή και η ανέχεια 

της εποχής εκείνης. 

Προηγείται όλων ο τελάλης, ακολουθεί η φρουρά του Μπέη, έπειτα ο ίδιος, οι αυλικοί και οι 

γεωργοί. Το ντύσιμο σχεδόν όλων των προσώπων βασίζεται σε ρούχα παλαιότερων εποχών και 

στον αυτοσχεδιασμό. Αφού τελειώσει η «γύρα» του μπέη, γίνεται αναπαράσταση των τοπικών 

εργασιών (όργωμα, θερισμός) από τους γεωργούς. Ακολουθεί γαϊδουροδρομία και ρωμαϊκή 

πάλη. Μετά την ολοκλήρωση της ρωμαϊκής πάλης στο Μεσοχώρι, ο κόσμος μαζεύεται στις 

ταβέρνες και μαζί με το προσωπικό του Μπέη πίνει και διασκεδάζει με παραδοσιακά όργανα της 

περιοχής. 

ΞΑΝΘΗ 
Εδώ αναβιώνει το παλιό έθιμο «Το κάψιμο του Τζάρου». Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο 

«Τζάρος» ή η «Τζάρους», κατά τους κατοίκους της Ανατολικής Θράκης, ήταν ένα 

κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, τοποθετημένο πάνω σε ένα σωρό από πουρνάρια. Την 

τελευταία Κυριακή της Αποκριάς καιγόταν στο κέντρο αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα για να 

μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ της 

Ανατολικής Θράκης και αναβιώνει κάθε χρόνο από τους κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού, 

ο οποίος βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου της Ξάνθης. Η ονομασία 

«Τζάρος» προήλθε από τον ιδιόρρυθμο ήχο που δημιουργούσε η καύση του θάμνου «τζ,τζ,τζ...». 

Μετά την ολοκλήρωση του εθίμου, ακολουθεί ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα. 
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Αναβίωση της έδρας Ελληνικών στη Γλασκώβη  

Της Λινας Γιανναρου 

Την άνοιξη, στην έναρξη της καλύτερης περιόδου για να επισκεφθεί κανείς τη Σκωτία, πρόκειται 

να ξεκινήσουν και επισήμως οι διαδικασίες για την αναβίωση της διάσημης έδρας των 

Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. 

Το φιλί της ζωής στο εμβληματικό για το ίδρυμα τμήμα, που όμως παρέμενε σε νάρκη για πάνω 

από δέκα χρόνια, έδωσε... μετά τον θάνατό του ο επί τριακονταετία (1971-2001) κάτοχος της 

έδρας φιλέλληνας Ντάγκλας Μορίς Μακντάουελ. 

Η διαθήκη του καθηγητή, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2010 σε ηλικία 78 ετών, 

όριζε ρητά ότι δωρίζει το πινάκιο των μετοχών και τίτλων που κατείχε για την αναβίωση της 

έδρας των Ελληνικών Σπουδών. Η αξία της δωρεάς πρόσφατα εκτιμήθηκε στο ιλιγγιώδες ποσό 

των 2,4 εκατ. λιρών. 

Σε δύο μήνες περίπου πρόκειται να ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων για την κάλυψη 

της θέσης του κατόχου της έδρας. Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης, είναι να οριστεί υπεύθυνος καθηγητής έγκαιρα για το νέο ακαδημαϊκό έτος. 

Αυξανόμενο ενδιαφέρον 

Η είδηση, με έντονο συμβολισμό και για την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας, αλλά και 

γενικότερα για το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών, χαιρετίστηκε από τον ακαδημαϊκό 

χώρο. «Αν και η μελέτη των ελληνικών ατόνησε τα τελευταία 40 χρόνια περίπου, βλέπουμε ένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για το αντικείμενο από τους φοιτητές και η αναβίωση της έδρας θα 

ισχυροποιήσει τη φήμη του πανεπιστημίου μας σε αυτό το αντικείμενο σπουδών» είπε 

χαρακτηριστικά ο καθηγητής Κλασικών Σπουδών στη Γλασκώβη Μάθιου Φοξ. 

«Ο καθηγητής Μακντάουελ ήταν αυθεντία στη διδασκαλία και στην εδραίωση της ελληνικής 

γλώσσας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Η αναζήτηση του κατάλληλου υποψηφίου θα 

πάρει καιρό, θέλοντας να βεβαιωθούμε ότι θα είναι άξιος συνεχιστής της φήμης του προκατόχου 

του» συμπλήρωσε. 

Πράξη γενναιοδωρίας 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, πάντως, η δωρεά ήταν συνεπής της συνολικής στάσης του 

Μακντάουελ ως ακαδημαϊκού, αλλά και της ασίγαστης αγάπης του για την Ελλάδα και την 

ελληνικότητα. «Το κληροδότημα αντικατοπτρίζει τον ισχυρό δεσμό του με το πανεπιστήμιο και 

την επιθυμία του να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει κέντρο αριστείας για τη διδασκαλία των 

ελληνικών», δήλωσε ο καθηγητής Αλεξάντερ Γκάρβι, ο οποίος ήταν και ένας από τους 



εκτελεστές της διαθήκης. «Ηταν η τελευταία πράξη γενναιοδωρίας σε μια ζωή που πέρασε 

υποστηρίζοντας τη μελέτη του αντικειμένου». Σημειώνεται ότι πριν από την αποχώρηση του 

καθηγητή Μακντάουελ το 2001, η έδρα των Ελληνικών Σπουδών λειτουργούσε απρόσκοπτα στη 

Γλασκώβη από το 1704, οπότε και ιδρύθηκε. 

Χρηματοδότηση 

Θα χρειαστούν πάντως πολλοί τέτοιοι ευεργέτες Ελληνες και ξένοι προκειμένου να διασωθούν 

οι έδρες Ελληνικών Σπουδών που κινδυνεύουν με μαρασμό. Από τις περίπου 185 έδρες 

Νεοελληνικών Σπουδών που λειτουργούν σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, αρκετές είναι 

υπό κατάργηση ή κινδυνεύουν να καταργηθούν, χτυπημένες τόσο από την απαξίωση των 

ανθρωπιστικών σπουδών όσο και από την αδυναμία του ελληνικού κράτους να τις στηρίξει. Το 

2009 διατέθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού 759.040 ευρώ σε 94 έδρες και τμήματα 

πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ το 2010 το συνολικό ποσό δεν ξεπέρασε τα 417.650 ευρώ 

που κατευθύνθηκαν σε μόλις 53 έδρες και τμήματα. Μάλιστα, το 2010 σε 22 από αυτούς τους 

φορείς η ετήσια επιχορήγηση δεν ξεπέρασε τις 4.000 ευρώ ενώ ο μέσος όρος ανήλθε σε περίπου 

8.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, το 2010, 81 έδρες και τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών του 

εξωτερικού δεν έλαβαν καμία χρηματοδότηση, αριθμός διπλάσιος από την προηγούμενη χρονιά. 

 
Hμερομηνία :  28/1/12    

Copyright:  http://www.kathimerini.gr 

 

 

Εξαπλώνονται οι ελληνικές σπουδές στις ΗΠΑ 

25/01/2012 - 22:53 

Της Μικέλας Χαρτουλάρη 

Ανθρωπος - κλειδί για τη μελέτη και ανάδειξη της ελληνικής υπόθεσης στις ΗΠΑ, ο Δημήτρης 
Γόντικας μιλάει στα «ΝΕΑ»  

«Φαίνεται παράδοξο αλλά δεν είναι: οι αμερικανοί επιχειρηματίες και οι βρετανοί πολιτικοί 

δεν ξεκίνησαν τις σπουδές τους από τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τα Οικονομικά. Το πρώτο 

δίπλωμα των περισσότερων είναι στα Classics. Είναι λοιπόν πολύ κοντόφθαλμο να 

αντιμετωπίζονται οι ανθρωπιστικές σπουδές ως μη παραγωγικές, ως πολυτέλεια, και να 

βάλλονται, να απαξιώνονται ή και να ευνουχίζονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι 

επιστήμες του ανθρώπου δεν ισοδυναμούν με σχολαστικισμό. Αντίθετα, είναι πηγή 

δημιουργικότητας, είναι η βάση για τη διαμόρφωση υπεύθυνων, ενεργών και συνειδητών 

πολιτών. Μιας κοινωνίας πολιτών με οράματα για το μέλλον, για την παγκόσμια ειρήνη, για 

τη συνύπαρξη των λαών, για το περιβάλλον…».  

Ο Δημήτρης Γόντικας παθιάζεται όταν τα λέει αυτά. Διότι από το 1981 είναι ο εμπνευστής και 

ο επικεφαλής του κορυφαίου Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών στις ΗΠΑ, το οποίο 

στήθηκε στο ιστορικό, μικρό αλλά εκλεκτό Πανεπιστήμιο Πρίνστον όχι πάνω στη λογική της 

«ελληνικής ιδιαιτερότητας» και της εσωστρέφειας, αλλά στο πνεύμα του διαλόγου με το όλο 

πλέγμα των ανθρωπιστικών σπουδών αφενός και αφετέρου με την καλλιτεχνική δημιουργία 



που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τις 

μέρες μας. Κι αυτό το «Program in Hellenic Studies», που προικοδοτήθηκε απλόχερα από τον 

φιλέλληνα Στάνλεϊ Σίγκερ, κρίθηκε τόσο επιτυχημένο στην αγγλοσαξονική αλλά και στη 

διεθνή αρένα, ώστε «προκάλεσε» την ίδρυση πριν από λίγες εβδομάδες του διοικητικά 

ισχυρότερου Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Center) με πιο ευρεία και παρεμβατική 

δραστηριότητα χάρη στο κληροδότημα Σίγκερ. 

Μαζί του αναβαθμίστηκε και ο 56χρονος σήμερα Γόντικας που ανέλαβε τη διεύθυνση του 

Κέντρου, με τη φιλοδοξία να κρατήσει την Ελλάδα μέσα στο μεγάλο επιστημονικό και 

πολιτισμικό παιχνίδι του 21ου αιώνα ως ενεργό συμμέτοχο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Στόχος 

του, η ενίσχυση του κύρους των ελληνικών σπουδών και η συνακόλουθη διεύρυνση των 

προοπτικών τους με τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού μεταπτυχιακού διπλώματος, 

συμπληρωματικού προς τα εξειδικευμένα πτυχία ή διδακτορικά. Και παράλληλα η ανάδειξη 

της ελληνικής υπόθεσης ως πηγής δημιουργικής έμπνευσης. «Είμαστε ακαδημαϊκή μονάδα· 

δεν είμαστε ίδρυμα ελληνικού πολιτισμού», διευκρινίζει στα «ΝΕΑ» ο Γόντικας. «Δεν 

εστιάζουμε λοιπόν στην προβολή του ελληνισμού αλλά στην επιστημονική μελέτη του. 

Εχουμε δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Διότι γνωρίζουμε ότι μια αρνητική εικόνα μπορεί 

να διατηρηθεί για μερικές δεκαετίες, αλλά η θετική εικόνα χρειάζεται αιώνες για να χτιστεί».  

Είναι λοιπόν ο άνθρωπος - κλειδί σ' αυτήν την υπόθεση ο Δημήτρης Γόντικας. Με όραμα, 

«μύτη», επιμονή, είναι ιδανικός στο να αλιεύει, να εμψυχώνει και να αναδεικνύει τα νέα 

ταλέντα σε κάθε πεδίο. Ενώ στην Ελλάδα η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι η άνοιξη θα 

έρθει με την ίδρυση ελληνικών εδρών σε ξένα πανεπιστήμια, εκείνος, τριάντα χρόνια τώρα, 

στήνει... από τα κάτω «εργαστήρια», επενδύοντας στο ανθρώπινο υλικό και στις ιδέες 

προκειμένου να ενεργοποιήσει ένα ουσιαστικό, βιωματικό και μακροχρόνιο ενδιαφέρον για τα 

ελληνικά πράγματα. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι ως ακαδημαϊκό - διοικητικό στέλεχος 

είναι αυτοδίδακτος!  

Εκανε σπουδές γύρω από τη Φυσική, τα Ενεργειακά Συστήματα και το Περιβάλλον στο ΜΙΤ, 

στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και στο Πρίνστον. Καθώς όμως ενδιαφερόταν για 

τον ελληνικό πολιτισμό, παρακολούθησε μαθήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γ.Π. 

Σαββίδη και του Εντμουντ Κήλυ και εργάστηκε στο Χάρβαρντ ως βοηθός στα μαθήματα 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Ωσπου τον προσέλαβε το Πρίνστον για να διδάξει τη Νεοελληνική ως 

ξένη γλώσσα και πολύ σύντομα του ανέθεσε και την οργάνωση ενός Προγράμματος 

Ελληνικών Σπουδών αντάξιου της προικοδότησης Σίγκερ. Ο Γόντικας ήταν μόλις 25 χρονών 

τότε. Και σε μια εποχή που η κλασική αρχαιότητα κυριαρχούσε στις ελληνικές σπουδές 

διεθνώς, εκείνος εγκαινίασε - αυτοσχεδιαστικά και πειραματικά στην αρχή - το γνωστό πλέον 

Πρόγραμμα που αρνιόταν τον κατακερματισμό του ελληνικού επιστημονικού πεδίου.  

Και πέτυχε διάνα! Από τότε οι 100 περίπου μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος που 

πήραν το διδακτορικό τους από το Πρίνστον έχουν απορροφηθεί σε σημαντικά ακαδημαϊκά 

πόστα - τα περισσότερα εκτός Ελλάδας. Οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες που μοίρασε έχουν 

«γεννήσει» περί τα 60 επιστημονικά έργα. Και φέτος 300 φοιτητές από όλον τον κόσμο (σε 

σύνολο 6.500 για ολόκληρο το Πρίνστον) παρακολουθούν τα 25 πανεπιστημιακά μαθήματα 

που διδάσκονται εκεί. Για να μη μιλήσει κανείς για τους πανεπιστημιακούς, συγγραφείς, 

κινηματογραφιστές ή ζωγράφους που δίδαξαν ή ολοκλήρωσαν το έργο τους στο Πρίνστον με 

ερευνητικές υποτροφίες του Προγράμματος. Από φέτος όμως ο Γόντικας καλείται να 

αναδείξει τη δυναμική της Ελλάδας σε ένα πλαίσιο ευρύτερων ενδιαφερόντων, λαμβάνοντας 

υπόψη του και ότι κατά την τρέχουσα συγκυρία οι αυτόνομες νεοελληνικές σπουδές δεν είναι 

πια βιώσιμες στις ΗΠΑ.  

«Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών δεν θα λειτουργήσει με εθνοκεντρικό πνεύμα», τονίζει στα 

«ΝΕΑ». «Απεναντίας θα λειτουργήσει ως φόρουμ ανθρώπων και ιδεών, ως μαγνήτης 

διδασκόντων και φοιτητών με ποικίλα ενδιαφέροντα, ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών πεδίων, ως σύνδεσμος μεταξύ του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, της Ελλάδας 
και της Ανατολικής Μεσογείου».  

http://m.alfavita.gr/artro.php?id=55843 



 

Δημιούργησαν το «Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης» 

Νέο "Σχέδιο Μάρσαλ" από τους Έλληνες ομογενείς των ΗΠΑ 

10/02/2012  09:43 

  

Μία απίστευτη κίνηση από την ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών που προχώρησε στην ίδρυση ενός 

φιλανθρωπικού φορέα με σκοπό την βοήθεια και ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην 

Ελλάδα που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. 

 

Το «Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης» που ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη είναι μια πρωτοβουλία των 

ομογενών που ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν έμπρακτα στις παρούσες ανάγκες που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα στους τομείς της διατροφής και της υγείας. 

 

Εκπρόσωποι του Ιδρύματος επισκέπτονται με δικά τους έξοδα την Ελλάδα, όπου παραδίδουν 

συσκευασμένα είδη βασικής διατροφής σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σημειώνεται 

χαρακτηριστικά, ενώ τα τρόφιμα ανταποκρίνονται στην κλασική μεσογειακή διατροφή και αγοράζονται 

στη χώρα μας. Η συσκευασία και η διανομή γίνονται τοπικά από εθελοντές. 

 

Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι οι αποδέκτες της ομογενειακής συμπαράστασης επιλέγονται μέσω 

επικοινωνίας του Ιδρύματος με άτομα και οργανώσεις στην Ελλάδα, που επιτελούν κοινωφελές έργο. 

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι «το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης είναι ανεξάρτητο και λειτουργεί 

σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τη διαχείρισή του εκτελεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο, αποτελούμενο από ομογενείς που δεν εκπροσωπούν συμφέροντα άλλων οργανισμών η 

φορέων. Η όλη προσπάθεια βασίζεται σε εθελοντική εργασία, ούτως ώστε κάθε προσφορά να 

διατίθεται αποκλειστικά για το φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος». 

 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελούν οι: Ντίνος Αυλωνίτης, Φίλιππος Βογιατζόγλου, Γιάννης Ζέρβας, 

http://img.protothema.gr/14622A3D58AC8588F9F601E50B1E7562.jpg


Προκόπης Ζέρβας, Δρ. Νίκος Μεζίτης, Στέλιος Τακετζής, Δημήτρης Τσάτης, Φώτης Τσάτης, Γεωργία 

Φιλιώτη, ενώ σημειώνεται ότι εντός των ημερών θα ανακοινωθούν επιπρόσθετα μέλη του συμβουλίου. 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=176217 

 

A "Greek Reporter" Initiative to help the people of Greece who are in need of a 

job 

Greece is currently trapped in historically awful economic conditions. There have been a lot of 

initiatives to try to help Greece and its people, who are suffering because of firings, tax hikes and 

a continuously deteriorating quality of life. 

While sending money to your relatives, opening accounts to collect money in order to cover a 

tiny hole of the Greek debt, and maybe bringing two or three friends over to America, Canada or 

Australia, may be a temporary solution, something more drastic is necessary. 

Something that will be more sustainable and won't make the Greek people feel like charity cases. 

What Greece needs is jobs, and you can help while simultaneously expanding your company's 

workforce.  

Today there are hundreds of jobs that can be done long-distance, with the use of online tools. For 

example, if you need a website, a new business card design, or somebody to edit a video or 

translate your documents, the people who will provide these services to you don't need to be in 

your office, or even in the same continent as you are.  

For all those jobs that can be done remotely, consider to hire a Greek. Greek people are highly 

talented, and although public opinion lately has been against them, we know that given the right 

work conditions Greeks produce great results, an asset that has helped Greek diaspora members 

succeed throughout the world.  

We at Greek Reporter believe that this is a great way to help the people of Greece. 

There are hundreds of thousands of Greek-American, Greek-Canadian, Greek-Australian and 

Greek people around the world that are successful businessmen and can help the people of 

Greece, by hiring them to work for their company from Greece.  

This is why we created hireagreek.com, so people from Greece can post their resumes and 

companies from around the world can browse them and hopefully employ people. 

http://go.madmimi.com/redirects/ba59cc05a9c6ed381f06e7eaf1f634c8?pa=7608642048
http://hireagreek.com/


We believe in Greece and we don't think that the mass exodus of the Greek population is a good 

resolution to the crisis, nor do we want a permanent state of joblessness in Greece. We can all 

help, so next time you need a service, think to hire a Greek first.  

We really believe in this initiative, and this is why Greek Reporter funded and created 

hireagreek.com without a second thought. You can help too by passing this message around, 

posting a job opening that can be filled by somebody in Greece, or send this message to your 

relatives in Greece to post their resume.  

POST YOUR RESUME or A JOB OPENING NOW 

Like us on Facebook and share with your friends 

Follow Hire A Greek on Twitter 

 
Έκκληση επιστημόνων να συνεχιστεί η χρηματοδότηση προστασίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα 

 
Ευρωπαίοι και Έλληνες επιστήμονες καλούν την ΕΕ να μην σταματήσει τη χρηματοδότηση για 

την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

  
Με την ευχή να ξεπεράσει η Ελλάδα γρήγορα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και με την 

επιβεβαίωση ότι η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινότητα σέβεται τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας 

στην παραγωγή νέας γνώσης, οι εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ταυτότητα της 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EU-CHIC) έδωσαν σήμερα το στίγμα της συνάντησής 

τους. 

Λίγες ώρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που έπληξαν ιστορικά και όχι μόνο, κτίρια στο κέντρο της 

Αθήνας, τα οποία αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, οι επιστήμονες 

εξέφρασαν τον σεβασμό τους, αλλά και την εμπιστοσύνη ότι οι Έλληνες θα αντιμετωπίσουν την 

κρίση- που δεν είναι μόνον ελληνική- όπως και στο παρελθόν ξεπέρασαν πολύ πιο σοβαρά 

προβλήματα. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

EU-CHIC, στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από επιστημονικά ιδρύματα 11 χωρών: τη 

Σλοβενία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την 

Πολωνία, την Ισπανία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Από ελληνικής πλευράς, στο πρόγραμμα 

συμμετέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια και 

αντιπρύτανη Αντ. Μοροπούλου. Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της επιστημονικής έρευνας. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης, οι εταίροι απηύθυναν έκκληση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει και στο επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το «Horizon 2020», την 

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε να μην χρηματοδοτήσει την 

http://go.madmimi.com/redirects/ab3c85bd3871bb2fe2da3187fbc2e3a2?pa=7608642048
http://go.madmimi.com/redirects/24b6d901b2d0ba95c70c04495561a73f?pa=7608642048
http://go.madmimi.com/redirects/0aacdf001c7d86d4340303f5af5f08c9?pa=7608642048


επιστημονική έρευνα για την προστασία των περίπου 25 εκατομμυρίων μνημείων που 

χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται στο τέλος του χρόνου, 

γι' αυτό, όπως επισημάνθηκε, πρέπει να ασκηθεί πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, 

αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται υπογραφές υπέρ της συμμετοχής της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στο «Horizon 2020», τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και στο 

Ευρωκοινοβούλιο. 

«Το πρόγραμμα προτείνει στρατηγικές, μεθοδολογίες και εργαλεία που θα βοηθήσουν την 

προστασία της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη και στις γείτονες χώρες. 

Παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται και να ελέγχονται συστηματικά 

όλοι οι ανθρώπινοι και φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα μνημεία, βοηθώντας στη 

δημιουργία σχετικών οικονομικών επιλογών ώστε η διατήρησή τους να επιτευχθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβενίας, 

καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνας, Ρόκο Ζάρνικ, επικεφαλής του προγράμματος 

EU-CHIC. 

«Είναι χαρά και τιμή για το ΕΜΠ να είναι μέλος του προγράμματος, το οποίο έχει τόσα να 

προσφέρει όχι μόνο στις χώρες που συμμετέχουν αλλά και στον πολιτισμό διεθνώς. Η 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μόνο υποχρέωση αλλά και σοβαρό καθήκον 

κάθε χώρας. Ένα προφανές δείγμα αυτού του εθνικού καθήκοντος για τη χώρα μας είναι ο 

χώρος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα, που δεν αφορά μόνον τα εκθέματα, αλλά και τα θεμέλια 

του κτιρίου, τα οποία έχουν σεβαστεί την πολιτιστική κληρονομιά, όπως φαίνονται σε ορισμένα 

εκτεθειμένα σημεία». Με τις δηλώσεις αυτές ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο πρύτανης του 

ΕΜΠ, καθηγητής Σίμος Σιμόπουλος, κάνοντας στη συνέχεια έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ 

επιστημόνων και πολιτικών: «Είναι άλλη η δουλειά του επιστήμονα και άλλη του πολιτικού. 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι επιστήμονες είναι αυτοί που παρήγαγαν τον πλούτο που σήμερα 

αποκαλούμε κληρονομιά και την οποία καλούμαστε να διατηρήσουμε. Η ευθύνη των πολιτικών 

είναι να αφουγκράζονται τους λαούς, η δε επιτυχία τους συνίσταται στο να αντιλαμβάνονται 

σωστά τα μηνύματα και να προχωρούν στην κατάλληλη ανάπτυξη». 

www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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«Σμύρνη: η Kαταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, 1900 - 1922», 

ντοκιμαντέρ της Mαρίας Hλιού  

Mάιος 1919. Αφιξη του Eλληνικού Στρατού στη Σμύρνη. 

H άνοιξη της Σμύρνης των Eλλήνων σ’ όλη της την 

άνθηση. Λευκά ψαθάκια και ομπρελίνα, ο 

κοσμοπολιτισμός έρχεται να υποδεχθεί το όνειρο πολλών 



γενεών. Tο «αλλά» θα δείξει την όψη του τέλη Aυγούστου 1922... (Αυθεντική φωτογραφία) 

Tης Eλενης Mπιστικα 

Bαριά όσο και πολύτιμη κληρονομιά η μικρασιατική ρίζα δεν αρκείται στη ζωντανή μνήμη από 

τις διηγήσεις της πρώτης γενιάς που έζησαν το δράμα του ξεριζωμού, αλλά ολοένα ψάχνει για τα 

αίτια και τα αιτιατά της καταστροφής του ακμαίου Eλληνισμού, ειδικά στη Σμύρνη, την πόλη 

της χαράς και της προκοπής. Γράφτηκαν και γράφονται βιβλία από ιστορικούς, από λογοτέχνες, 

οι επετειακές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου, τα σωματεία και οι σύλλογοι των 

απανταχού Mικρασιατών κρατούν ψηλά τη σημαία τς γενέτειρας που τυλίχτηκε στις φλόγες, δεν 

υπεστάλη... «Πατρίδα μου ζης όσο σε θυμόμαστε» έγραψε στη Σμυρναϊκή Tριλογία (από την 

Ωκεανίδα) ο Γιώργος Θ. Kατραμόπουλος Aρχων Nοτάριος του Πατριαρχείου 

Kωνσταντινουπόλεως, που έζησε 100 χρόνια και μιλούσε μόνο για τα πρώτα 17 του, της χρυσής 

εφηβείας στη Σμύρνη των γραμμάτων, των τεχνών, της μουσικής, που τελείωσε τραγικά μέσα 

στους καπνούς και το εφιαλτικό μπαρκάρισμα στα καράβια της προσφυγιάς... «Γράψε, παππού, 

την μαρτυρία σου, κατάθεσέ την σ’ ένα βιβλίο κι εγώ, όταν γίνω καλά, θα την κάνω ταινία», του 

είχε υποσχεθεί ο πρώτος εγγονός του, ο σκηνοθέτης Aλέξης Mπίστικας, τότε 28 ετών, άρρωστος 

βαριά στον «Eυαγγελισμό». Για να του δώσει κουράγιο, ο γέροντας παππούς, αν και σχεδόν 

τυφλός, υπαγόρευσε τη μαρτυρία του σε κασετόφωνο, που το χειριζόταν μόνος του πατώντας μ’ 

ένα δάκτυλο το πλήκτρο για ν’ αρχίσει και να σταματήσει τη διήγηση. Hταν η ψυχή του που 

μιλούσε κι εκεί είχε άπλετο φως «όπως στα όνειρά μου, που είμαι πάνω στο “Kαι”, την 

προκυμαία της Σμύρνης, και περπατώ, κι ο μπάτης μου χαϊδεύει το μέτωπο, ενώ οι μουσικές με 

συντροφεύουν... ». O Aλέξης «έφυγε» στα 31 του χρόνια, τα βιβλία έγιναν τρία και η υπόσχεση 

έμεινε μετέωρη, αλλά δεν ακυρώθηκε ολότελα. Oλο και θα βρεθεί προικισμένος σκηνοθέτης, με 

ρίζα από ’κει, που θα τον στοιχειώνει η ιδέα της ακμής του ελληνικού πληθυσμού, τότε που η 

Σμύρνη ήταν «το μικρό Παρίσι» με όπερα, κινηματογράφους, εμπορικά καταστήματα και 

βιομηχανίες που τις ζήλευαν οι Eυρωπαίοι επισκέπτες της. Eίναι λίγες, ελάχιστες, οι αυθεντικές 

μαρτυρίες, ενώ αντίθετα πληθαίνουν οι απόψεις των ιστορικών, ιδίως των ξένων, που δίνουν τη 

δική τους εξήγηση στην Kαταστροφή της Σμύρνης, βρίσκοντας ελαφρυντικά εκεί που δεν 

υπάρχει παρά διωγμός και απόφαση ξεριζωμού του ελληνικού στοιχείου, της θρησκείας και των 

παραδόσεών του, από τη Γη της Iωνίας... 

Eίναι η σειρά της Mαρίας Hλιού να πάρει τη σκυτάλη για την κούρσα των αναμνήσεων, 

βασισμένη όμως σε ιστορικές πηγές, σε έρευνα και κυρίως σε αυθεντικό κινηματογραφικό και 

φωτογραφικό υλικό. Kόρη του σμυρναϊκής καταγωγής Aνδρέα Hλιού, σπουδασμένη με 

υποτροφία Fullbright στην Aμερική, έχει ήδη δώσει σπουδαίο δείγμα κινηματογραφικής γραφής 

με το ντοκιμαντέρ «Tο Tαξίδι. Tο Eλληνικό όνειρο στην Aμερική» το οποίο παρουσίασε το 

2007 στο Mουσείο Mπενάκη, σε σκηνοθεσία δική της και με τη συνεργασία του Iστορικού 

Aλέξανδρου Kιτροέφ. Tο American Film Institute στην Washigton DC το επέλεξαν ανάμεσα 

στις 20 καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες του 2008, ενώ πήρε βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο 

Φεστιβάλ του Houston. Tώρα η Mαρία Hλιού και ο ιστορικός Aλέξανδρος Kιτροέφ, μετά 

τέσσερα χρόνια συνεργασίας και έρευνας σε Eυρώπη και Aμερική, «φέρνουν πίσω στο κοινό 

εικόνες ξεχασμένες σε –κλειστά– αρχεία, άλλα και μια νέα οπτική που περιλαμβάνει όλες τις 

κοινότητες στη ζωή της Σμύρνης καθώς και τα δραματικά γεγονότα του 1922». 



Πρόκειται για ιστορικό ντοκιμαντέρ και έκθεση μεγάλης σημασίας που θα δείξει στο ελληνικό 

κοινό άγνωστες εικόνες από τη Σμύρνη, ενώ οι δύο συνεργάτες φέρνουν μια νέα ματιά στον 

τρόπο που βλέπουν και διηγούνται την Iστορία. Kάτι που αποτελεί πρόκληση και για την 

αλήθεια την ιστορική, αλλά και για τον τρόπο της ερμηνείας γεγονότων που σφράγισαν το τέλος 

του Eλληνισμού στις μικρασιατικές ακτές. Oπως δηλώνουν οι δύο συνεργάτες, «μια ματιά που 

κρατάει αποστάσεις τόσο από μια υπέρμετρα εθνικιστική αφήγηση όσο και από νεότερες 

απόπειρες που αποσιωπούν τα τραγικά γεγονότα της Kαταστροφής, παραμορφώνοντας την 

αλήθεια. Eνενήντα χρόνια μετά την Kαταστροφή, οι δύο συνεργάτες θέλουν να τιμήσουν τον 

κόσμο που χάθηκε το 1922 αλλά και την επιστήμη της Iστορίας. Στη ροή της ταινίας, ιστορικοί 

από την Aμερική και την Eυρώπη μιλούν για την μεγάλη Iστορία, ενώ Σμυρνιοί, πρώτης, 

δεύτερης και τρίτης γενιάς, αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Tρεις από αυτούς 

ξετυλίγουν οικογενειακές μικροϊστορίες σε σχέση με τα γεγονότα, από την ελληνική, την 

αρμενική και την τουρκική πλευρά, από τα χρόνια του κοσμοπολιτισμού ώς τα χρόνια της 

Kαταστροφής. Tο ντοκιμαντέρ και η ομώνυμη φωτογραφική έκθεση τεκμηριώνονται με σπάνιο 

φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό που σταχυολογήθηκε από αρχεία της Aμερικής και 

της Eυρώπης. Για πρώτη φορά δημοσιεύονται άγνωστες εικόνες της Σμύρνης από ιδιωτικές 

συλλογές, όπως αυτή του Pierre De Gigord και από τα αρχεία της βιβλιοθήκης του Kογκρέσου, 

των Πανεπιστημίων του Princeton και του Harvard, του Near East Relief, του Imperial War 

Museum, της Pathe, της Albert Kahn Foundation και άλλων ιδρυμάτων της Eλλάδος και του 

εξωτερικού. Iδιαίτερο ενδιαφέρον προσδίδει η σπάνια ταινία του Robert Davidian που βρέθηκε 

στο Los Angeles και συντηρήθηκε στο Colorlab στην Oυάσιγκτον DC. H συλλογή και 

συντήρηση του αρχειακού οπτικού υλικού έγινε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Πρωτέας 

με τη χορηγία του Iδρύματος Mποδοσάκη. 

Συντελεστές ταινίας: σκηνοθεσία, επιμέλεια Mαρία Hλιού, ιστορικός σύμβουλος Aλέξανδρος 

Kιτροέφ, ομιλητές Giles Milton, ο βασικός ομιλητής, Aλέξανδρος Kιτροέφ (Haverford College), 

Θάνος Bερέμης (Πανεπιστήμιο Aθηνών), Bικτώρια Σολομωνίδου (Fellow, King’s College, 

δεύτερη γενιά, καταγωγή Σμύρνη), Eλένη Mπαστέα (New Mexico Univ., τρίτης γενιάς, από ρίζα 

Σμύρνης), Leyla Neyzi (Sibanci University), Jack Nalbantian (γεννημένος στη Σμύρνη). Tη 

μουσική υπογράφει ο Nίκος Πλατύραχος, βασισμένη σε τραγούδια και ήχους από τη Σμύρνη και 

επιτυχίες της εποχής. Mοντάζ Aλίκη Παναγή, διεύθυνση φωτογραφίας Allen Moore, ηχολήπτης 

John Zecca, μιξάζ Γιώργος Mικρογιαννάκης. Παραγωγή Πρωτέας. Xορηγοί: Argyros 

Foundation, Nicholas J. Bouras και Anna K. Boura Foundation, James Chanos, Marianthi 

Foundation και Eλληνική Tηλεόραση, συνεργαζόμενοι φορείς Mουσείο Mπενάκη - Πρωτέας. 

Mε την υποστήριξη του Iδρύματος Iωάννου Φ. Kωστοπούλου. 
Hμερομηνία :  17/1/12    
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The Massacre at Distomo, June 10, 1944 

(Οι Γερμανοί): 

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Σουηδός Στούρε Λιννέρ, στο βιβλίο του 

«Η Οδύσσειά μου» γράφει για το Δίστομο: 

 

Παντρευτήκαμε στις 14 Ιουνίου. Ο υπεύθυνος της ελληνικής επιτροπής, Έμιλ Σάντστρομ, παρέθεσε 



γαμήλιο γεύμα προς τιμήν μας. Αργά το βράδυ με πλησίασε και με απομάκρυνε από τα γέλια και τις 

φωνές, προς μια γωνιά όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε οι δυο μας. Μου έδειξε ένα τηλεγράφημα που 

μόλις είχε λάβει: οι Γερμανοί έσφαζαν για τρεις ημέρες τον πληθυσμό του Διστόμου, στην περιοχή των 

Δελφών, και στη συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό. Πιθανοί επιζώντες είχαν ανάγκη άμεσης βοήθειας. Το 

Δίστομο ήταν μέσα στα όρια της περιοχής την οποία, την εποχή εκείνη, ήμουν αρμόδιος να τροφοδοτώ 

με τρόφιμα και φάρμακα. Έδωσα με τη σειρά μου το τηλεγράφημα στην Κλειώ να το διαβάσει, εκείνη 

έγνεψε κι έτσι αποχωρήσαμε διακριτικά από τη χαρούμενη γιορτή. 

 

Περίπου μα ώρα αργότερα ήμασταν καθ' οδόν μέσα στη νύχτα. Απαιτήθηκε ανυπόφορα μεγάλο χρονικό 

διάστημα έως ότου διασχίσουμε τους χαλασμένους δρόμους και τα πολλά μπλόκα για να φτάσουμε, 

χαράματα πια, στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο Δίστομο. Από τις άκρες του δρόμου 

ανασηκώνονταν γύπες από χαμηλό ύψος, αργά και απρόθυμα, όταν μας άκουγαν που πλησιάζαμε. Σε 

κάθε δέντρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν ανθρώπινα σώματα, 

σταθεροποιημένα με ξιφολόγχες, κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμη ζωντανά. Ήταν οι κάτοικοι του 

χωριού που τιμωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο: θεωρήθηκαν ύποπτοι για παροχή βοήθειας στους αντάρτες 

της περιοχής, οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύναμη των Ες-Ες. 

 

Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Μέσα στο χωριό σιγόκαιγε ακόμη φωτιά στα αποκαΐδια των σπιτιών. Στο 

χώμα κείτονταν διασκορπισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από υπερήλικες έως νεογέννητα. 

Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει τη μήτρα με την ξιφολόγχη και αφαιρέσει τα στήθη, άλλες κείτονταν 

στραγγαλισμένες, με τα εντόσθια τυλιγμένα γύρω από το λαιμό. Φαινόταν σαν να μην είχε επιζήσει 

κανείς. 

Μα να! Ένας παππούς στην άκρη του χωριού! Από θαύμα είχε καταφέρει να γλιτώσει τη σφαγή. Ήταν 

σοκ α ρ ι σ μ έ ν ο ς από τον τρόμο, με άδειο βλέμμα, τα λόγια του πλέον μη κατανοητά. Κατεβήκαμε στη 

μέση της συμφοράς και φωνάζαμε στα ελληνικά: «Ερυθρός Σταυρός! Ερυθρός Σταυρός! Ήρθαμε να 

βοηθήσουμε». 

 

 Από μακριά μας πλησίασε διστακτικά μια γυναίκα. Μας αφηγήθηκε ότι ένας μικρός αριθμός χωρικών 

πρόλαβε να διαφύγει προτού ξεκινήσει η επίθεση. Μαζί με εκείνη αρχίσαμε να τους ψάχνουμε. Αφού 

ξεκινήσαμε οι τρεις μας, διαπιστώσαμε ότι [η γυναίκα] είχε πυροβοληθεί στο χέρι. Τη χειρουργήσαμε 

αμέσως με χειρουργό την Κλειώ. Ήταν το ταξίδι του μέλιτός μας. 

 

(Οι Έλληνες): 

Λίγο καιρό αργότερα η επαφή μας με το Δίστομο θ' αποκτούσε και έναν αξιοσημείωτο επίλογο. Όταν τα 

γερμανικά στρατεύματα κατοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, δεν πήγαν και τόσο καλά 

τα πράγματα, αφού μια γερμανική μονάδα κατάφερε να περικυκλωθεί από αντάρτες ακριβώς στην 

περιοχή του Διστόμου. Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως θεωρηθεί από τους Έλληνες ως ευκαιρία για αιματηρή 

εκδίκηση, πόσο μάλλον που η περιοχή εδώ και καιρό είχε αποκοπεί από κάθε παροχή βοήθειας σε 

τρόφιμα. Ετοίμασα λοιπόν φορτηγά με τα αναγκαία τρόφιμα, έστειλα μήνυμα στο Δίστομο για την άφιξή 

μας και έτσι βρεθήκαμε στο δρόμο για εκεί, για άλλη μια φορά, η Κλειώ και εγώ. 

 

Όταν φτάσαμε στα όρια του χωριού, μας συνάντησε μια επιτροπή, με τον παπά στη μέση. Έναν παλαιών 

αρχών πατριάρχη, με μακριά, κυματιστή, λευκή γενειάδα. Δίπλα του στεκόταν ο αρχηγός των ανταρτών, 



με πλήρη εξάρτυση. Ο παπάς πήρε το λόγο και μας ευχαρίστησε εκ μέρους όλων που ήρθαμε με τρόφιμα. 

Μετά πρόσθεσε:«Εδώ είμαστε όλοι πεινασμένοι, τόσο εμείς οι ίδιοι, όσο και οι Γερμανοί αιχμάλωτοι. 

Τώρα, εάν εμείς λιμοκτονούμε, είμαστε τουλάχιστον στον τόπο μας. Οι Γερμανοί δεν έχουν χάσει μόνο 

τον πόλεμο, είναι επιπλέον και μακριά από την πατρίδα τους. Δώστε τους το φαγητό που έχετε μαζί σας, 

έχουν μακρύ δρόμο μπροστά τους». Σ'αυτή του τη φράση γύρισε η Κλειώ το βλέμμα της και με κοίταξε. 

Υποψιαζόμουν τι ήθελε να μου πει με αυτό το βλέμμα, αλλά δεν έβλεπα πλέονκαθαρά. Απλά στεκόμουν 

κι έκλαιγα. 

 

Από το βιβλίο "Η Μαύρη Βίβλος της Αντίστασης" 

http://www.greece.org/blogs/wwii/?page_id=211 

 
 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 

Του Σαράντου Καργάκου, Ιστορικού - Συγγραφέως 

Απέφευγα για λόγους προσωπικής ευαισθησίας (έχουμε κι εμείς βέβαια τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα μας!) ν' αναφερθώ στο περιβόητο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. 

Ήμουν εξήμισυ ετών όταν ανήμερα σχεδόν του Αγίου Νικολάου του 1943 οι Γερμανοί 

πηγαίνανε για σκοτωμό τ' αδέρφια του πατέρα μου. Η μάνα μου λέει πως με κρατούσε από το 

χέρι. Πέρασε το αυτοκίνητο με τους μελλοθάνατους από μπροστά μας, ο μικρός θείος μου που 

ήταν δεν ήταν 30 ετών, σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτισε μ' ένα πικρό χαμόγελο. 

  

Και μετά το αυτοκίνητο χάθηκε σε κάποια στροφή. Τότε για πρώτη φορά άκουσα κι έμαθα τη 

λέξη εκτέλεση. Κι η λέξη έμεινε άσβηστη στη συνείδησή μου, γιατί έκτοτε είχαμε κι άλλες, κι 

άλλες πολλές ακόμη εκτελέσεις. Έφευγαν από κοντά μας αγαπημένα πρόσωπα κι ο κόσμος 

έλεγε: «Τα πήγαν για εκτέλεση»! 

Κάποτε τα δεινά έληξαν και στον τόπο εγκαθιδρύθηκε μια κουτσή και στραβή τάξη. Η 

οικογένειά μου περνούσε δύσκολες ώρες αφόρητης φτώχειας. Η Κατοχή μάς είχε εξουθενώσει. 

Κάποιοι δικηγόροι ξεκίνησαν έναν αγώνα για αποζημιώσεις. Μάζευαν υπογραφές από συγγενείς 

θυμάτων. Υπόσχονταν -αν θυμάμαι καλά- δύο χιλιάδες το «κεφάλι». Πήγαν και στον πατέρα 

μου να υπογράψει, μα ο φτωχούλης αρνήθηκε με βδελυγμία. «Δεν κοστολογούνται τα κεφάλια 

των αδελφών μου», είπε. Κι ένιωσε πως ανταπέδιδε με τη φράση αυτή την καλύτερη τιμωρία 

στην επηρμένη μεταπολεμική Γερμανία, τη Γερμανία του οικονομικού θαύματος, που 

στηρίχθηκε στην ξένη εργασία και στην αφειδώς παρεχόμενη αμερικανική βοήθεια. 



Αν σ' όλη αυτή τη μακρά διαδικασία με πληγώνει κάτι, είναι όχι αυτή καθαυτή η εκτέλεση, αλλά 

η «νομιμότητα» αυτής της εκτέλεσης. Οι γερμανικές αρχές είχαν διακηρύξει πως για κάθε 

σκοτωμένο Γερμανό θα εκτελούνταν 40 άμαχοι Έλληνες. Ας το σκεφθούμε αυτό: 40 Έλληνες 

έναντι ενός Γερμανού! Έτσι μας κοστολόγισαν κι έτσι μας κοστολογούν. Ένας Έλληνας είναι 

υποπολλαπλάσιο του Γερμανού. Αυτό εκφράζει όχι απλώς τη ναζιστική θηριωδία αλλά τη 

γενικώτερη ευρωπαϊκή νοοτροπία. Γιατί, όπως πολύ σοφά έλεγε ο Ντισραέλι, «μπορεί μια 

αποικία ν'  απέκτησε ανεξαρτησία, αλλά δεν παύει γι'  αυτό το λόγο να είναι αποικία». 

Αν σήμερα οι Γερμανοί δυστροπούν να πληρώσουν την επιδικασθείσα από τα Δικαστήρια 

αποζημίωση στους μαρτυρικούς κατοίκους του Διστόμου (και όχι μόνον του Διστόμου), δεν το 

κάνουν μόνο από τσιγκουνιά, το κάνουν για να μας ταπεινώσουν ακόμη μια φορά. αρνούνται 

υπόσταση στα δικαστήριά μας. Ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν σε μας υπόσταση κράτους. 

Παραπέμπουν το ζήτημα στον Υπουργό. Αυτός είναι ένας περιδεής εκπρόσωπος της Νέας Τάξης 

που δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό αλλά στα Διευθυντήρια των Νέων Καιρών. 

Αυτό που όμως με θλίβει δεν είναι η ψυχική κακομοιριά των κυβερνώντων, είναι το ηθικό 

κατάντημα κάποιων δημοσιογράφων. Άκουγα ένα μεσημέρι κάποιον ραδιοσχολιαστή που με 

άκρως περιφρονητική φωνή στιγμάτιζε τη συμπεριφορά των Διστομιτών, επειδή κατέφυγαν στα 

ασφαλιστικά μέτρα κατά των Γερμανών. Κι έλεγε: «Πού φθάσαμε...»! Έπρεπε να είχε ζήσει τη 

γερμανική φρίκη της Κατοχής, για να είχε δει το πού φθάνε το κτήνος όταν κυριεύει την 

ανθρώπινη ψυχή. Τι έκαναν οι κάτοικοι του Διστόμου από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη; 

Μήπως έπρεπε κι αυτοί - κι όχι μόνο αυτοί- να συμπεριφερθούν γερμανικά, δηλαδή να πιάσουν 

καμμιά πεντακοσαριά Γερμανούς τουρίστες και να τους κρατήσουν ομήρους ή να τους 

εκτελέσουν; Στα αντίποινα των Γερμανών εμείς δεν απαντήσαμε με αντίποινα. Οι Γερμανοί 

τιμωρήθηκαν ελάχιστα γι'  αυτά που διέπραξαν στον τόπο μας. Κάλυψαν ένα ελάχιστο μέρος 

των αποζημιώσεων που όφειλαν. Συνέχισαν τη ν αζιστική πολιτική, όχι βέβαια στη γραμμή του 

Χίτλερ (δεν είναι ακόμη καιρός) αλλά στη γραμμή του Γκαίμπελς. Παραπλάνηση και 

εξαπάτηση. Και μετά αποθράσυνση. Θα 'ρθει στιγμή που θα μας ζητήσουν αποζημίωση για τις 

σφαίρες που ξόδεψαν για να μας... σκοτώσουν. 

Μέρος Δεύτερο 

Το κείμενο που προηγήθηκε είχε γραφτεί προ πολλών ετών για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα 

όπου αρθρογραφούσα επαγγελματικώς. Δεν δημοσιεύθηκε· και σε λίγες ημέρες «εκτελέστηκα» 

και δημοσιογραφικώς. Μου τράβηξαν το χαλί επιτηδείως κάτω από τα πόδια μου. Τώρα που 

ήλθαν οι δύσκολοι καιροί και η Γερμανία μάς φόρεσε καπίστρι, πολλοί σταθμοί και πάμπολλα 

έντυπα μού ζητούν να μιλήσω και να γράψω για τις περιβόητες αποζημιώσεις. Μου ζητήθηκε να 

μιλήσω και για τις εκτελέσεις. Κι αντιμετώπισα τις λοιδορίες δύο «καναλοκύνων». 

Αναφερόμουν στην εκτέλεση των συγγενών μου και στην υπέροχη στάση της γιαγιάς μου. 

Ήμουν μπροστά, όταν ο πατέρας τής ανακοίνωσε την εκτέλεση των δύο παιδιών της, των δύο 



αδελφών του. Η γιαγιά - βαθιά χριστιανική ψυχή-  κατέβασε το μαύρο τσεμπέρι ως τα μάτια και 

πριν τυλίξει με αυτό το στόμα για να μη βγει κραυγή οδύνης, κατόρθωσε να μουρμουρίσει: 

- Ο θεός να τους συγχωρέσει για το κακό που μου έκαναν!... 

Κι έπειτα κλείστηκε στη βαθιά σιωπή της. Που και που ένα σιγαλό - σαν αγεράκι απαλό-  

μοιρολόι.. 

Πέρασαν κάποια χρόνια. Ήμουν στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, την λεγόμενη τότε 

«Ογδόη». Ο πατέρας έφθασε ένα μεσημέρι ράκος στο σπίτι. Τον είχε επισκεφθεί στο κατάστημα 

του «Δραγώνα» (Αιόλου 89) ο άνθρωπος που είχε βάλει στη λίστα των μελλοθάνατων τα 

αδέρφια του. ήταν ετοιμοθάνατος· τον «κουράριζε» στον Άγιο Σάββα, εξάδελφός μου 

ογκολόγος.. Του έμεναν λίγες ημέρες ζωής. Ζήτησε από τον εξάδελφό μου την άδεια να βγει για 

λίγες ώρες· έπρεπε κάποιον να δει. Και πήγε να βρει τον πατέρα μου. Δεν μπορούσε να ανέβει 

στον ημιώροφο. Τον ζήτησε και κατέβηκε ο πατέρας. Σαν τον είδε πάνιασε. 

- Ήλθα να πάρω τη συγγνώμη σου, του είπε ο άλλος. Σε λίγες μέρες πεθαίνω... 

Ο πατέρας, βαθιά συγκλονισμένος, μόλις κατόρθωσε να ψελλίσει μία φράση: 

- Να 'σαι συγχωρεμένος... 

Ανέβηκε γρήγορα τις σκάλες και κλείστηκε στο γραφειάκι που ήταν το λογιστήριο. Δεν ήθελε 

να τον δει κανείς με δάκρυα στα μάτια. Ήταν ένας μικρόσωμος άνθρωπος με υψηλή 

περηφάνεια.. Μας τα είπε στο σπίτι με αναφιλητά. ήταν η πρώτη φορά που μάλωσα με τον 

πατέρα μου. Με τη σκληρότητα της νεανικής ηλικίας πίστευα πως η συγγνώμη σ'  έναν 

εγκληματία συνιστά αδικία. Σήμερα το ίδιο θα έπραττα κι εγώ, Αυτό δεν σημαίνει πως έκοψα να 

είμαι Μανιάτης. Αλά η πείρα μιας μακράς ζωής με εδίδαξε ότι η καλύτερη εκδίκηση είναι η 

συγγνώμη. Γι'  αυτό συγχωρώ και τον δημοσιογράφο - κάποτε φίλο-  και τα παρασαρκώματα 

που τον περιστοιχίζουν, που, χωρίς να φορούν την στολή της «Βέρμαχτ», συνεχίζουν με άλλα 

μέσα το έργο τους. 

Συγχωρώ ακόμη και τους Γερμανούς δημοσιογράφους, τραπεζίτες και πολιτικούς για όσα μας 

κάνουν. Κι όχι απλώς τους συγχωρώ, αλλά τους ευγνωμονώ. Από τη δική τους αγνώμονα στάση, 

θα ξεπηδήσει η δική μας ανάταση, η νέα εθνική μας επανάσταση. Όχι κατά των Γερμανών αλλά 

κατά των υπολειμμάτων του δωσιλογισμού που «κοπροκρατούν» (το ρήμα του Ελύτη) πολιτικά 

και οικονομικά τη δόλια πατρίδα μας. 

Υ.Γ. Το πρωτότυπο κείμενο είναι δημοσιευμένο σε πολυτονικό 

Πηγή: Αθηναϊκό Ημερολόγιο 2012, Εκδόσεις Φιλιππότη  



 

Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου το 2012 
 
Mε αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από τη γέννησή του. 

  
Αφιερωμένη στον επαναστάτη ρομαντικό ποιητή, που εξέφραζε την κοινωνική διαμαρτυρία, 

έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ΄30, το Νικηφόρο Βρεττάκο, είναι η 

φετινή χρονιά. Η συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του ποιητή ήταν η αφορμή για να 

ανακηρύξει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού το 2012 «Έτος Νικηφόρου Βρεττάκου», 

αναθέτοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων στο Εθνικό 

Κέντρο Βιβλίου. 

Ο «ποιητής του Ταϋγέτου» ανήκει στη γενιά των δημιουργών που συνέβαλαν στην ανανέωση 

της νεοελληνικής ποίησης, τη δεκαετία του 1930. Η εκφραστική πορεία του Βρεττάκου 

συνδέεται με τις αναζητήσεις και τα οράματα των ομοτέχνων του σε μια κρίσιμη εποχή που 

χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές και πολιτικές ζυμώσεις, πνευματικό και καλλιτεχνικό 

αναβρασμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο του αφιερώματος το ΕΚΕΒΙ, σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Σπάρτης 

όπου βρίσκεται ολόκληρο το αρχείο του Νικηφόρου Βρεττάκου, το Μουσείο Μπενάκη και την 

Εταιρεία Συγγραφέων, προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, που θα 

κορυφωθούν το Νοέμβριο με το διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με στόχο την επανεκτίμηση του 

έργου του μεγάλου ποιητή. 

Παράλληλα την παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21 Μαρτίου, θα υπάρχει ειδική καμπάνια 

αφιερωμένη στον ποιητή με αφίσες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών πάνελ στο Μετρό της Αθήνας, θα προβάλλονται στίχοι του ποιητή έτσι ώστε να 

αναδειχθεί το έργο του. 

Το ΕΚΕΒΙ θα δημιουργήσει ιστότοπο για τον Βρεττάκο, επικεντρώνοντας στον άνθρωπο και το 

έργο του, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν πληροφορίες που αφορούν το 

χρονολόγιο, την εργογραφία, τις κριτικές, το σωζόμενο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ μια κινητή 

έκθεση αφιερωμένη στον ποιητή θα ταξιδέψει σε σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες και 

λέσχες ανάγνωσης, σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Σπάρτης κ. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου μίλησε για τον τρόπο 

που απέκτησε η βιβλιοθήκη το ανεκτίμητο υλικό. «Ο Νικηφόρος Βρεττάκος ήρθε με φίλους του 

στη βιβλιοθήκη δέκα ημέρες πριν πεθάνει και αποφάσισε να αφήσει το αρχείο του στη 

βιβλιοθήκη. Τα παιδιά του και η γυναίκα του, μετά το θάνατό του εκπλήρωσαν την επιθυμία του 

και έτσι το αρχείο του ήρθε στη Σπάρτη. Περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη του, περίπου 6000 βιβλία 

αλλά και προσωπικά του αντικείμενα και έπιπλα. Επίσης υπάρχουν 3600 δημοσιευμένα 

ποιήματα του, 4000 χειρόγραφες σελίδες με ποιήματα και 500 σελίδες με πεζά, 450 άρθρα του 

δημοσιευμένα σε περιοδικά και εφημερίδες, 2000 επιστολές σε φίλους του και 950 επιστολές 

προς την οικογένεια του, 4500 αποκόμματα εφημερίδων που αφορούν στον Νικηφόρο Βρεττάκο 

καθώς και σπάνιο φωτογραφικό υλικό». 

Η κ. Τζινιέρη αναφέρθηκε στην πολύτιμη βοήθεια του γιου του ποιητή, και είπε ότι «στη 



Σπάρτη υπάρχει ο σύλλογος φίλων του Νικηφόρου Βρεττάκου και με τη βοήθεια του Κώστα 

Βρεττάκου, γιου του Νικηφόρου, έχουμε κάνει αναστήλωση και συντήρηση του σπιτιού του 

στην Πλούμιτσα, το έχουμε μετατρέψει σε ξενώνα για τους μελετητές του έργου του και 

σκοπεύουμε πολλά προγράμματα να τα κάνουμε εκεί». 

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Κώστας Βρεττάκος απεδέχθη την πρόταση του υπουργείου 

Πολιτισμού για έκδοση σειράς γραμματοσήμων αφιερωμένη στον ποιητή και μιλώντας για το 

έτος Νικηφόρου Βρεττάκου σε σχετική συνέντευξη τύπου, είπε: «το γεγονός ότι 20 χρόνια μετά 

τον θάνατό του η πολιτεία του αφιερώνει ένα χρόνο μνήμης σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός η 

προσφορά του να επαναξιολογηθεί. Και δεν μιλάω μόνο για την ποιητική του συνεισφορά, 

μιλάω και για την ανθρώπινη προσφορά του τόσο στον ιδεολογικό τομέα όσο και στην πολιτική 

στάση που κράτησε στη ζωή του». 

Το έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου ιδιαίτερα επίκαιρο, θα μπορούσε δίχως αμφιβολία να 

αποτελέσει ένα εγχειρίδιο ποίησης και ζωής. 

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το σοφό και επίκαιρο λόγο στο βιωματικό έργο του «αγρίμι», 

όπου ο άνθρωπος κατασπαράσσεται από τον ίδιο τον εαυτό του και λυτρωμένος, ελεύθερος από 

τον τρόμο της απώλειας και της λύπης ορίζει καινούργια πορεία μες στον κόσμο σε δύσκολες 

εποχές. 
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