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Θ
έλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη 
θετική σας ανταπόκριση στην πρώτη ηλεκτρο-
νική έκδοση της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. 
Οι πολλές εκατοντάδες που τη διάβασαν και 

εκείνοι που έκαναν τον κόπο να μας στείλουν τις απόψεις 
τους μας σπρώχνουν να συνεχίσουμε κόντρα στις δυσκολίες 
που έχουν τέτοια εγχειρήματα. 
Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγουν οι άν-
θρωποι τόσο γρήγορα από τη «μαγεία» της έντυπης επικοινω-
νίας που την βάζεις στο γραφείο σου και την βλέπεις, νοιώθεις 
την όμορφη αίσθηση του καλού χαρτιού στο χέρι σου, την ξε-
φυλλίζεις και την αφήνεις όσο και όποτε θέλεις, τη δείχνεις στο 
φίλο ή το συγγενή που είναι εκείνη τη στιγμή δίπλα σου και 
όταν τελειώσεις την αφήνεις και στο τραπεζάκι του σαλονιού 
να στολίζει το χώρο. Έχουμε και την εμπειρία των ηλεκτρονι-
κών φωτογραφιών που περνάνε και «χάνονται» στο «σύννεφο» 
του διαδικτύου και κανείς πια δεν μαζεύεται με τους επισκέ-
πτες του να δει και να σχολιάσει τα καινούργια φωτογραφικά 

άλμπουμ της οικογένειας. Μόνο αυτά που έχουν σωθεί από 
τις προηγούμενες δεκαετίες.
Πρόκειται για μια από τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας 
στον τομέα της επικοινωνίας. Και επειδή η Ιστορία δε γυρίζει 
πίσω είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε την πρόκληση και 
να παλέψουμε να συμβαδίσουμε με την εποχή μας. Με όπλο 
μας την ποιότητα και τη συνέπεια θα προσπαθήσουμε να δια-
τηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την επικοινωνία μαζί σας γιατί 
αυτό αποτελεί την πεμπτουσία της ύπαρξης του ΠΟΚΕΑΤΕΠ. 
Και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει.
Στο ανά χείρας (!) τεύχος θα βρείτε μια ποικιλία θεμάτων που 
νομίζουμε ότι θα καλύψουν τα ενδιαφέροντα μεγάλου αριθμού 
μελών, θα ικανοποιήσουν με το επίπεδο της γραφής τους, θα 
προσφέρουν ενημέρωση και γνώσεις. Αν και το συνολικό αι-
σθητικό αποτέλεσμα σας παροτρύνει να το διαβάσετε από την 
αρχή μέχρι το τέλος τότε θα έχουμε καταγράψει μια νίκη στον 
αγώνα αυτόν. Στόχος μας είναι να διαβαστεί 
το ηλεπεριοδικό (όπως λέει και ο συ-
νεργάτης μας Νίκος Σαραντάκος) 
από 1000 τουλάχιστον αναγνώ-
στες. Όχι για να κερδίσουμε δια-
φημίσεις (που δεν έχουμε) αλλά 
για να αποκτήσει η επαφή μας 
ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μαζί θα τα καταφέρουμε. 

32
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Ο αληθινός ποιητής κινείται ελεύθε-
ρα, συλλαμβάνει την ιδέα και τη μορ-
φοποιεί σε στίχο. Δημιουργεί έργα 
που προκαλούν αισθητική απόλαυση. 
Παραμερίζει το πρόσκαιρο και συλ-
λαμβάνει το αιώνιο, ενώ παράλληλα 

Ο 
ποιητής είναι πρωτοπό-
ρος μαχητής για κάτι νέο, 
διαμορφώνει τον ηθικό 
χαρακτήρα των ατόμων. 

Πηγή της ποίησης είναι η ζωή και απο-
στολή της να κάνει τον άνθρωπο ζωτι-
κότερο. Ο έμμετρος λόγος ήταν η αρ-
χική έκφραση του ανθρώπου, όχι μόνο 
στο συναισθηματικό τομέα αλλά και για 
συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού 
βίου όπως οι νόμοι του Σόλωνα στην 
αρχαία Αθήνα. Η ποίηση εκφράζεται με 
εικόνες και ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
ζήσει χωρίς ποίηση, χωρίς τραγούδι. 
Είναι το φυσικό ξεχείλισμα της ψυχής 
του, της καρδιάς του, το τραγούδι που 
αυθόρμητα ανεβαίνει στα χείλη του. Η 
τέχνη αυτή είναι έμφυτη.
Οι μυσταγωγοί της ποίησης αντλούν τις 
υψηλές εμπνεύσεις τους από τη ζωή και 
τα συναισθήματά τους και απευθύνο-
νται στην καρδιά, το συναίσθημα και τη 
φαντασία του ανθρώπου. Επιδιώκουν 
να τονώσουν τις αισθητικές του κλίσεις 
και τις ηθικές του δυνάμεις. Είναι συνε-
χιστές των ιερών παραδόσεων, υμνητές 
της ζωής και αναλυτές των ανθρώπινων 
παθών. Έτσι μπορούν να συγκαταριθμη-
θούν μεταξύ των παιδαγωγών της αν-
θρωπότητας.

εκφράζει την εποχή του με την οποία 
άμεσα συνδέεται. Επηρεάζεται από την 
κοινωνία και με τη σειρά του επηρεά-
ζει και την κοινωνική ζωή στην οποία 
εμβαθύνει.
Ο ποιητής εκφράζει την αντιφατικό-
τητα και την προβληματικότητα της 
εποχής μας, εποχή των τέλειων μέ-
σων και των συγκεχυμένων σκοπών. 
Περιφρονεί το καθιερωμένο και αρ-
νείται το συμβιβασμό. Προβληματίζει, 
ενεργοποιεί, εκφράζει το άγχος, την 
αγωνία και τον παλμό του κόσμου μας. 
Είναι ο σεισμογράφος της κοινωνικής 
μεταβολής αφού γίνεται πομπός και 
δέκτης των μηνυμάτων της ανθρώπι-
νης ζωής. Είναι δημοκράτης και υπεύ-
θυνος πολίτης.
Οι προϋποθέσεις της αληθινής ποιη-
τικής δημιουργίας είναι η ελευθερία, 
αφού εκφράζει τις ελεύθερες ιδέες 
του δημιουργού της και είναι το βα-
σικό εφόδιο του γνήσιου καλλιτέχνη. 
Η ποίηση κάποτε δημιουργείται μέσα 
στον αγώνα για ελευθερία και εκφρά-
ζει την έμφυτη επιθυμία του ατόμου 
για αυτή. 
Παράλληλα στηρίζεται στη δημιουρ-
γική φαντασία του ποιητή για να συν-
θέσει με λέξεις ένα ποιητικό έργο. 

Η ποίηση ανέκαθεν συγκινούσε τον άνθρωπο. Είναι το ωραιότερο είδος 
έντεχνου λόγου που διακρίνεται για την έμμετρή του μορφή. Αυτή η τέχνη 
σύνθεσης λογοτεχνικών έργων σε στίχους εξευγενίζει και λυτρώνει.

ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο ρόλος του ποιητή  
στην εποχή μας

4

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 90 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019

Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ 

ΚΑΙΡΟΥΣ 
ΣΑΝ ΤΟΥΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ 
ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ 
ΟΤΙ ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 
ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ

4



Εξάλλου πρέπει να είναι υπεύθυνος 
πνευματικός δημιουργός γιατί με το 
έργο του εξυπηρετεί κοινωνικούς αντι-
κειμενικούς σκοπούς. Δεν μιμείται, δεν 
αντιγράφει, αλλά με τη δύναμη της φα-
ντασίας του και με τη γνησιότητα του 
αισθήματός του εξασφαλίζει τη ποιό-
τητα του έργου του.
Η πρώτη ουσιαστική κοινωνική λει-
τουργία της ποίησης είναι η αισθητική 
απόλαυση. Δεν αρκεί όμως μόνο αυ-

τή. Παράλληλα μεταδίδει κάποια νέα 
εμπειρία ή αναζωογονεί μια αντίληψη. 
Εκφράζει πράγματα που όλοι έχουν 
ζήσει αλλά δεν τα έχουν εκφράσει με 
λέξεις και είναι αυτά που διευρύνουν 
τη συνείδησή μας.
Η ποίηση έχει ιδιαίτερη αξία για τους 
ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια φυ-
λή και γλώσσα με τον ποιητή. Η συγκί-
νηση και το συναίσθημα εκφράζονται 
καλύτερα στην κοινή λαϊκή γλώσσα. Ο 

ρυθμός, ο ήχος της τονώνει το εθνικό 
συναίσθημα αλλά και την αγάπη του 
λαού για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 
της. Έτσι, άμεσο καθήκον του ποιητή 
είναι να προστατεύει αυτή τη γλώσσα, 
να την επεκτείνει και να τη βελτιώνει.
Η ποίηση σε δύσκολους καιρούς σαν 
τους σημερινούς υπάρχει για να μας 
θυμίζει ότι είμαστε άνθρωποι και ότι 
οι ποιητές γράφουν για να κατανοούν 
πρωτίστως τον εαυτό τους.

5
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Τ
αξιδεύοντας με τον ΠΟ-
ΚΕΑΤΕΠ σε μία από τις πιο 
συγκλονιστικές χώρες του 
πλανήτη, την Ιαπωνία μά-

θαμε και ακόμη περισσότερο είδαμε 
πολλά. Αυτή τη γνώση και τις εικόνες 
θέλουμε να μοιραστούμε με τους ανα-
γνώστες του περιοδικού μας.
Με τη ματιά λοιπόν του συναδέλ-
φου-φωτογράφου και συνταξιδιώτη 
Βασίλη Αράβογλου και με τις πληροφο-
ρίες που επιλέξαμε, σας παρουσιάζου-
με τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

ΣΥΝTOΠΤΙΚΗ ΙΣTOΡΙΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Παρόλο που λέγεται ότι οι πρώτοι άν-
θρωποι κατοίκησαν στο ιαπωνικό αρ-
χιπέλαγος πριν οπό 10.000 χρόνια και 
κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν την χρονική 
περίοδο στα 30.000 χρόνια, η προέλευ-
ση των σημερινών Ιαπώνων παραμένει 
άγνωστη. Στην προσπάθεια μας να έρ-
θουμε σε επαφή με την Ιαπωνική ιστορία 
θα πρέπει να χωρίσουμε τις ιστορικές πε-
ριόδους σε 3 μεγάλες ενότητες.

1.  Προ - Φεουδαρχική Εποχή 
(538 - 1192)

α.  Περίοδος Ασούκα (538 -710)
Κράτησε περίπου 2 αιώνες και είναι 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

Γνωριμία με τη χώρα  
του ανατέλλοντος ηλίου
Η πνευματική ανάγκη του ανθρώπου να δει και να κατανοήσει τον κόσμο, τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς, τη φύση και τα έργα της τον κάνουν να ταξιδεύει. 

η περίοδος κατά την οποίο αρχίζει να 
διαφαίνεται η ισχύς κάποιων οικογε-
νειών που δημιουργούν μια κλειστή 
αριστοκρατία, που έμελλε να παίξει 
πολύ σημαντικό ρόλο στους επόμε-
νους αιώνες.

β.  Περίοδος Νάρα (710 - 794)
Ο Βουδιστικός πολιτισμός ανθίζει κα-
τά τον 8ο αιώνα με φανερές επιρροές 
οπό την Κίνα. Η πρωτεύουσα μεταφέρ-
θηκε στην πόλη του Κιότο, όπου εξα-
κολουθούσε να διατηρείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα η κυριαρχία της αρι-

στοκρατικής τάξης. Η ιστορία του Γκέ-
ντζι, που λέγεται ότι είναι το αρχαιότερο 
μυθιστόρημα του κόσμου γράφτηκε 
εκείνη περίπου την εποχή.

γ.  Περίοδος Χειάν (794 –1192) 
Χαρακτηρίζεται οπό την εγκατάλειψη 
των επιρροών οπό την Κίνα και τη δη-
μιουργία ενός αυτόχθονου μοναδικού 
πολιτισμού. Συχνοί πόλεμοι μεταξύ των 
οικογενειών Μιναμότο και Ταίρα έχουν 
σαν συνέπεια την επικράτηση της πρώ-
της. Τελειοποιείται η Ιαπωνική γραφή 
και εξελίσσεται η λογοτεχνία. Και ενώ 

C
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από μια μεγάλη σειρά εμφυλίων πολέ-
μων. Τότε έρχονται οι πρώτοι Ευρωπαί-
οι έμποροι και Ιησουίτες ιεραπόστολοι.

δ.  Περίοδος Ιεασού και Τογιοτόμι 
(1573 - 1603)

Διεξάγονται σφοδροί εμφύλιοι πόλεμοι 
μεταξύ των στρατιωτικών διοικητών 
της επαρχίας. Πρώτη ειρηνευτική από-
πειρα του Τογιοτόμι, την οποία βάζει 
σε εφαρμογή ο Ιεασού. Επιτυγχάνεται 
ειρήνη αλλά όλα αυτά δηλώνουν την 
ανάγκη για άριστα εκπαιδευμένους μα-
χητές στις πολεμικές τέχνες.

ε.  Περίοδος Έντο (Ι603 - 1867)
Το ισχυρό φέουδο Τοκουγκάουα επι-
κράτησε στις αρχές του 17ου αιώνα, 
ύστερα από πολυετείς συγκρούσεις με 
άλλο φέουδο και πολλές εναλλαγές κα-
θεστώτων, με πρωτεύουσα το Έντο (ση-
μερινό Τόκιο). H κυβέρνηση του Έντο 
εφάρμοσε μια πολιτική εθνικού απο-
κλεισμού, περιορίζοντας στο ελάχιστο 
τις επαφές με τις ξένες Χώρες. Η άφι-
ξη στην Ιαπωνία του Ναυάρχου Πέρι 
οπό τις Η.Π.Α. το 1853 δίνει ένα τέ-
λος σε αυτήν την πολιτική των κλει-
στών θυρών.

3.  Σύγχρονη εποχή  
(1867 - σήμερα)

Ο Αυτοκράτορας επανέρχεται στον θρό-
νο μετά την παραίτηση του Σογκούν οπό 
την εξουσία το 1867 και αρχίζει η Με-
ταρρύθμιση Μέιτζι. Αναλαμβάνοντας εκ 
νέου τον έλεγχο των κρατικών υποθέσε-
ων, η νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία του 
Αυτοκράτορα Μέιτζι, προωθεί μια πολι-
τική δυτικοποίησης, καθώς και την θέ-
σπιση υπουργικού σώματος, τη σύνταξη 
συντάγματος, τη μεταρρύθμιση των κα-
νόνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την 
καθιέρωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Ο δυτικός πολιτισμός 
εντάσσεται δυναμικά στην Ιαπωνική κοι-
νωνία στο πλαίσιο μιας πολιτικής για την 
ενίσχυση της εθνικής ευημερίας και στρα-
τιωτικής ισχύος. Στον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο τάχθηκε με το μέρος του Άξονα 
και αυτό είχε σον τραγικό αποτέλεσμα 
την ρίψη της ατομικής βόμβας σε Χιρο-
σίμα και Ναγκασάκι το 1945 που ουσια-
στικά σήμανε και την λήξη του πολέμου.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Οι δύο κυριότερες θρησκείες στην Ια-
πωνία είναι ο Ιαπωνικός Βουδισμός και 
ο Σιντοϊσμός. 
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η «αυλή» είναι απασχολημένη με την τέ-
χνη και την φιλοσοφία, οι στρατιωτικές 
ομάδες αρχίζουν σιγά-σιγά να κυριαρ-
χούν στην Χώρο.

2.  Φεουδαρχική Εποχή  
(1192 με 1867)

α.  Περίοδος Καμακούρα  
(1192-1333)

Χαρακτηρίζεται από την ισχύ της οικο-
γένειας Μιναμότο, η πρωτεύουσα με-
ταφέρεται στην Καμακούρα, δίπλα στο 
Έντο και επικρατούν οι Σαμουράι και ο 
Ιαπωνικός Ιπποτισμός.

β.  Περίοδος Ναμπόκου Τσο  
(1333-1392)

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 
τις διαμάχες δύο αυτόνομων μοντέλων, 
του βορά (Κιότο) και του νότου (Γιοσί-
νο). Αντιμάχονταν για περισσότερα από 
50 χρόνια και είναι η περίοδος που η 
ισχύς των πολεμιστών Σαμουράι βρί-
σκεται στο απόγειο της.

γ.  Περίοδος Μουρομάτσι  
(1392-1573)

Διήρκεσε 235 χρόνια, κυριάρχησε η 
οικογένεια Ασικάγκα του Κιότο μέσα 
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λεμικών της τεχνών, όπως το Καράτε, 
το Τζούντο, το Κέντο, το Αϊκίντο και το 
Ζίου Ζίτσου. Άλλοι γνωρίζουν αυτόν τον 
εκπληκτικό Ασιατικό πολιτισμό μέσω 
του κινηματογράφου, εκεί όπου εξιστο-
ρούνται τα επιτεύγματα των σκληρών 
πολεμιστών Samurai και Ninja. Διά-
σημα όμως είναι και τα θέατρα Noh, 
Kyogen, Kabuki με το έντονο μακιγιάζ 
και τις μάσκες, καθώς και το παραδοσι-
ακό κουκλοθέατρο Bunrakυ που αποτε-
λούν τις τέσσερις βασικότερες μορφές 
του παραδοσιακού Ιαπωνικού θεάτρου. 
Στην ένδυση, τα Κιμονό είναι πασίγνω-
στα και φαντάζουν εξωτικά στον δυτικό 
κόσμο αλλά στην Ιαπωνική κουλτούρα 
αποτελούν παραδοσιακό ένδυμα και 
φοριούνται με συγκεκριμένο τρόπο, 
ενώ προτιμούνται αντί μιας πολυτελούς 
τουαλέτας σε μια επίσημη εκδήλωση. 
Ακόμα και οι επαγγελματίες παλαιστές 
Sumo πρέπει να φοράνε Κιμονό όταν 
εμφανίζονται στο κοινό. Κυρίαρχη θέ-
ση επίσης κατέχει και η τελετουργία 
του τσαγιού, που αν και έχει τις ρίζες 
της στην Κίνα, εδώ και πολλούς αιώ-
νες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ια-
πωνικής παράδοσης, και θεωρείται ότι 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο φιλοξενίας. 
Μάλιστα η τελετή αυτή απαιτεί αρκετή 
εξάσκηση ώστε να επιτευχθεί ο σωστός 
τρόπος που, με ήρεμες κινήσεις και με 
τα κατάλληλα σκεύη, προετοιμάζεται 
και σερβίρεται μεγαλοπρεπώς το τσάι. 

ΜΟΥΣΙΚΗ 
Η Ιαπωνική μουσική παράδοση είχε 
πολλές επιρροές ήδη από τον 6ο αιώνα 
από την Κινεζική και Κορεατική μουσική. 
Δεν υπήρχε διαχωρισμός της μουσικής 
από τις άλλες τέχνες. Απλά είχε δημι-
ουργηθεί μια αλληλένδετη σχέση της 
μουσικής με την ποίηση και το θέατρο 
και μια παράλληλη ανάπτυξη των πα-
ραδοσιακών χορών. Όταν εδραιώθηκε 
ο βουδισμός σαν θρησκεία στην Ιαπω-
νία, με τα διάφορα μουσικά και τελε-
τουργικά όργανα που χρησιμοποιούνταν 

Σιντοϊσμός 
Πρόκειται για την αυτόχθονα θρησκεία 
των πρώτων κατοίκων της χώρας, μια 
ανιμιστική πολύ ιδιαίτερη «φυσική» θρη-
σκεία που δεν απαντάται πουθενά αλ-
λού. 
Με σεβασμό στην ομορφιά της φύσης, 
θαυμασμό για τα συμπαντικά συμβάντα, 
τους εξέχοντες ανθρώπους και τις πρά-
ξεις τους, τη μυθολογία της για την κα-
ταγωγή του αυτοκράτορα από τον ήλιο, 
τη λατρεία της για τους προγόνους και 
τις ψυχές των νεκρών, επιδρά έντονα 
στην καθημερινότητα των Ιαπώνων. Σα-
φώς επηρεασμένη από τις δοξασίες και 
τις ηθικοφιλοσοφικές πρακτικές των 
θρησκειών της Κίνας και της Κορέας, 
υπήρξε επίσημη θρησκεία του κράτους 
από το 1868 έως το 1945. Σύμφωνα 
με τον μύθο η Ιαπωνία είναι αποτέλε-
σμα της ερωτικής συνεύρεσης των δύο 
βασικών θεοτήτων, του Ιζανάγκι και της 
Ιζανάμι. 
 
Ιαπωνικός Βουδισμός 
Όταν ο Βουδισμός μπήκε στην Ιαπωνία 
τον 6ο αιώνα μ.Χ., είχε ήδη αλλού εξε-
λιχθεί σε παγκόσμια θρησκεία με ιστο-
ρία χιλιάδων χρόνων και εκατομμύρια 
οπαδούς. Η μορφή του Βουδισμού που 
κυριάρχησε στην Ιαπωνία είναι γνωστή 
ως Μαχαγιάνα ή Βουδισμός του Μεγά-

λου Οχήματος. Αυτός έφερε μαζί του 
έναν τεράστιο κανόνα με θρησκευτικές 
γραφές, ένα πολύπλοκο σώμα δογμά-
των, έναν καλά οργανωμένο κλήρο και 
μια εκθαμβωτική παράδοση θρησκευτι-
κής τέχνης και αρχιτεκτονικής, - στοι-
χεία που έλειπαν από το Σίντο. Παρόλο 
που η αντίληψή του για τον κόσμο και 
την ανθρωπότητα διέφεραν φανερά 
από αυτή του Σιντoϊσμού, μπορούμε 
να βρούμε στα διδάγματα του Μαχα-
γιάνα Βουδισμού τόσο διαφορές όσο 
και ομοιότητες με την ντόπια παράδοση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Bonsai, Kimono, Origami, Sushi. Η Ια-
πωνία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο 
μέσα από τις αναρίθμητες πτυχές του 
πολιτισμού και της κουλτούρας της. Από 
τη μια μεριά, πρόκειται για μια χώρα 
με τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη, 
υπερσύγχρονες μεγαλουπόλεις, μετα-
μοντέρνα αρχιτεκτονική και επιβλητι-
κούς ουρανοξύστες. Από την άλλη, είναι 
ένα έθνος που κρατά ζωντανές τις πα-
ραδόσεις του, φορώντας ακόμα τις πα-
ραδοσιακές ενδυμασίες, με πειθαρχία 
και υπομονή, με πίστη στο θεσμό της 
οικογένειας και βάζοντας την «τιμή» του 
ανθρώπου πάνω από όλα. 
Πολλοί έρχονται σε πρώτη επαφή με 
την Ιαπωνική κουλτούρα μέσω των πο-
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από τους μοναχούς, κατά τη διάρκεια 
διαφόρων θρησκευτικών τελετών, επη-
ρέασε και αυτός τη μουσική επένδυση 
και σύνθεση πολλών παραδοσιακών και 
εντέχνων τραγουδιών. Τα μουσικά αυ-
τά όργανα που απορρίφθηκαν γρήγο-
ρα από την Γιαπωνέζικη μουσική είναι 
τα γνωστά γκονγκ και οι βουδιστικές 
καμπάνες. 
Η Ιαπωνική μουσική είναι εκλεκτική και 
ποικίλη. Εκτός από την Rock και την 
Ρορ, οι Ιάπωνες δημιούργησαν και άλ-
λα διαφορετικά και μοντέρνα μουσικά 
ακούσματα όπως η Synths που δεν είναι 
άλλη από την ηλεκτρονική μουσική που 
υπάρχει σε όλο τον κόσμο, αλλά με τη 
μόνη διαφορά ότι είναι δημιουργημέ-
νη από Ιάπωνες και όχι από διάφορους 
καλλιτέχνες του εξωτερικού. Στην πο-
ρεία εξελίχθηκαν ακόμα περισσότερο οι 
μουσικές της προεκτάσεις, με επιρροές 
από την Skα, την Punk και την Hip Hop 
διεθνή σκηνή, οι οποίες με την ίδια χρο-
νική ταχύτητα ήκμασαν στην Ιαπωνία, 
όπως και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 
Με το internet αλλά και τη γενικά δια-
δεδομένη τεχνολογία, όλα προσφέρο-
νται πλέον απλόχερα στο Γιαπωνέζικο 
λαό, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς κα-
μιά χρονική καθυστέρηση. 
Μια έρευνα του 2013 βρήκε ότι περισ-
σότεροι Ιάπωνες τραγούδησαν καραόκε 
εκείνη την χρονιά απ’ ότι συμμετείχαν σε 
παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η 
κεμπάνα (ανθοδετική) και οι τελετουρ-
γίες του τσαγιού. 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
Όταν ο επισκέπτης βρεθεί στην Ιαπωνία 
πρέπει να ξεχάσει εντελώς τις διατρο-
φικές του δυτικές συνήθειες. Στα σύγ-
χρονα εστιατόρια θα βρει βέβαια ό,τι 
επιθυμεί, μα αν θελήσει να γνωρίσει σε 
βάθος την κλασσική Ιαπωνική κουζίνα, 
ασφαλώς και θα εκπλαγεί. Στα παραδο-
σιακά σπίτια και εστιατόρια δεν υπάρ-
χουν πιρούνια, κουτάλια και μαχαίρια, 
ούτε πιάτα απ’ αυτά που χρησιμοποιού-

νται στον δυτικό κόσμο. Όλα αυτά τα 
αναπληρώνουν με απόλυτα ικανοποι-
ητικό τρόπο δύο ξυλάκια, τα Χάσι και 
αρκετά μπολ, συνήθως πορσελάνινα και 
σε διαφορετικά μεγέθη. Δεν τρώνε ψω-
μί. Τη θέση του έχει πάρει το ρύζι. Το 
κρέας και οι πατάτες απουσιάζουν από 
το τραπέζι ή παρουσιάζονται ελάχιστα. 

Πολλές τροφές στην Ιαπωνία χρησιμο-
ποιούνται διαφορετικά, σαν συμπλή-
ρωμα ή σαν απλή διακόσμηση και γι’ 
αυτό στα ανάλογα καταστήματα που-
λιούνται συσκευασμένα σε πολύ μικρές 
ποσότητες μέσα σε νάιλον (2 φασόλια, 
3 μπάμιες, 1 πιπεριά, 1 ντοματάκι κλπ). 
Τρώγονται πολύ οι γλυκοπατάτες, τα 
λαχανικά, τα μανιτάρια και τα κρεμμύ-
δια. Όσον αφορά το κρέας, τα τελευταία 
χρόνια καταναλώνεται όλο και συχνό-

τερα με αποτέλεσμα το ύψος των νέ-
ων ατόμων να έχει αυξηθεί. Εκτρέφουν 
μοσχάρια και το κρέας τους είναι εξαι-
ρετικά μαλακό και φυσικά πανάκριβο. 
Δεν χρησιμοποιούν καρέκλες. Κάθονται 
στο πάτωμα επάνω σε μαξιλάρια, γύρω 
από ένα χαμηλό τραπέζι. Στο παραδοσι-
ακό εστιατόριο, μόλις καθίσει ο πελάτης 
του φέρνουν μια λευκή, καυτή, βρεμένη 
πετσέτα, μέσα σε νάιλον, για να σκου-
πίσει τα χέρια του. Του φέρνουν επίσης 
ένα φλιτζάνι γιαπωνέζικο τσάι. Είναι 
πράσινο και άγλυκο. Ακολουθούν σού-
πες με ή χωρίς φύκια, πίκλες, ψαρικά, 
λαχανικά, σάλτσες, σαλάτες. Όλα αυτά 
σε διαφορετικά μπολ. Και φυσικά ρύζι. 
Το ρύζι βράζεται με διαφορετικό τρόπο, 
είναι πιο σφικτό από το δικό μας πιλάφι 
και πιάνεται εύκολα με τα Χάσι. Καμιά 
φορά ανακατεύεται με γαρίδες ή άλλα 
ψαρικά ή τυλίγεται με φύκια με ανοι-
χτές τις δύο άκρες. Αυτό είναι το σούσι. 
Οι γιαπωνέζοι τρώνε πολλά φύκια, 
όπως και πολλά ωμά ψάρια. Τα ψά-
ρια είναι κομμένα σε λεπτές φέτες, τα 
βουτούν στις ειδικές σάλτσες και είναι 
νόστιμα. Τα λένε σασίμι. Βούτυρο και 
γαλακτερά δεν χρησιμοποιούν. Όλα 
τους τα φαγητά είναι πολύ ελαφρά και 
εύπεπτα. Η γιαπωνέζικη κουζίνα δεν πε-
ριέχει λάδι. Μόνο στις σαλάτες και σε 
κάποια τηγανητά που είναι μείγμα από 
ψαρικά, λαχανικά, μανιτάρια κλπ και τα 
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λένε τεμπούρα, μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν λίγο. Τα τελευταία χρόνια προ-
σθέτουν σπορέλαια ή Ιταλικό λάδι. Η 
σόγια χρησιμοποιείται ευρέως και σε 
πολλές μορφές (σκόνη για σούπες, λά-
δια για τα τεμπούρα ή τις σαλάτες, κύ-
βους για τις σάλτσες). 
Τα χάσι τα χειρίζονται με μεγάλη ευ-
χέρεια. Τρώνε πολύ και γρήγορα. Ένα 
φλυτζάνι τσάι κι ένα μπολ ρύζι, είναι 
καλό πρωινό. Για μεσημεριανό ένα 
μπολ σκέτο ρύζι ή σούσι, καθώς και 
κάποια σούπα με μακαρονοειδή κα-
λύπτουν ικανοποιητικά τις θρεπτικές 
ανάγκες. Κατά τις 7 τρώνε το βραδι-
νό. Είναι το πιο φροντισμένο και συ-
νήθως το πιο πλούσιο φαγητό τους. 
Εκτός από τα παραπάνω μπορεί να συ-
νοδεύεται και με λαχανικά, σαλάτα ή 
φρούτα. Στις σούπες χρησιμοποιούν 
αρκετά αυγά. Με τέτοια διατροφή φυ-
σικό είναι να μη συναντά κανείς ιδιαί-
τερα παχύσαρκους ανθρώπους. Επίσης, 
εξ αιτίας των πολλών ψαριών, τα μαλ-
λιά τους είναι συνέχεια μαύρα. 
Η εμφάνιση του φαγητού επίσης είναι 
πρωταρχικής σημασίας. Οι Γιαπωνέζοι 
φροντίζουν πάρα πολύ να ευχαριστή-
σουν και το μάτι τους πέρα από τον 
ουρανίσκο τους. Η τακτοποίηση των 
φαγητών στον δίσκο, το στρώσιμο γε-
νικά του τραπεζιού είναι αδύνατο να πε-
ριγραφεί. Ώρες μπορείς να το θαυμάζεις 

και να μην θέλεις να το χαλάσεις τρώ-
γοντάς το. Φυσικά η μεγάλη ποικιλία 
καθώς και η ιδιαίτερη τακτοποίηση δεν 
γίνεται καθημερινά από σκληρά εργα-
ζόμενους ανθρώπους. Γίνεται στις επί-
σημες ημέρες και στα καλά εστιατόρια. 
Ποτό για τους Γιαπωνέζους είναι το σα-
κέ. Παρασκευάζεται από ρύζι και πίνεται 
σε μικρά ποτηράκια και είναι άλλο σακέ 
για τους άνδρες και άλλο (ελαφρύτερο 
σαν λικέρ) για τις γυναίκες. 
Μετά το φαγητό, πίνεται και πάλι τσάι 
και η τελετουργία του φαγητού παίρνει 
τέλος. Αξιοσημείωτο είναι πως ο οδη-
γός Μισελέν έχει δώσει στα εστιατόρια 
στην Ιαπωνία περισσότερα αστέρια απ’ 
ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί. 

ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΕΣ 
«Χανάμι» σημαίνει «βλέπω τα λουλού-
δια» και λέγοντας «λουλούδια» εννο-
ούμε σχεδόν πάντα τις ανθισμένες 
κερασιές. Κάθε άνοιξη, την εποχή που 
οι κερασιές ανθίζουν, οι Ιάπωνες εκμε-
ταλλεύονται κάθε ευκαιρία προκειμέ-
νου να καθίσουν κάτω από τα δέντρα 
και να απολαύσουν την ομορφιά τους. 
Κάποιοι κυνικοί αποκαλούν το χανάμι 
ευκαιρία για φαγητό και ποτό και ίσως 
να μοιάζει έτσι όμως στην πραγματι-
κότητα οι Ιάπωνες δεν έχουν ανάγκη 
για δικαιολογία αν πρόκειται για φα-
γητό και ποτό!

Το χανάμι, τα  γενικότερα αλλά και 
πολλές άλλες δραστηριότητες που 
χαρακτηρίζουν τη ζωή των Ιαπώνων 
είναι στην πραγματικότητα εκφράσεις 
του κοινωνικού αισθήματος. Πρόκειται 
για ένα λαό ταυτόχρονα ακραία ιδιω-
τικό και ακραία κοινωνικό (το πρώτο 
είναι συνέπεια του δεύτερου). Η κοι-
νή απόλαυση ενός φαινομένου τό-
σο όμορφου, όσο είναι οι ανθισμένες 
κερασιές λειτουργεί σαν υπενθύμιση 
και υπογράμμιση, όχι της «ματαιότη-
τας των πραγμάτων» όπως έχει λεχθεί 
κατά κόρον όσο του γεγονότος ότι οι 
θεατές είναι Ιάπωνες.
Βεβαίως, η σύντομη ζωή των λουλου-
διών της κερασιάς παραπέμπει και στη 
ματαιότητα των πραγμάτων –και κά-
ποιοι το σκέφτονται και έτσι. Όμως η 
πραγματική απόλαυση είναι αυτή ακρι-
βώς η αίσθηση κοινότητας, η συμμετο-
χή σε ένα γεγονός που αφορά όλους 
όσους ζουν στην Ιαπωνία· ακόμα και 
αυτούς που απλώς έτυχε να βρίσκονται 
εκεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΕ 
ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 
Ιαπωνισμός
Με τον όρο Ιαπωνισμός (Jαρonisme), 
ορίζεται ήδη από το 1872 το ιδιαίτε-
ρο ρεύμα των εικαστικών τεχνών της 
Ανατολής, που επηρέασε τον κόσμο 
ως καλλιτεχνικό κίνημα στις αρχές του 
19ου αι. απελευθερώνοντας τους καλ-
λιτέχνες από τις ευρωπαϊκές αισθητι-
κές συμβάσεις αν και θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι οι επιδράσεις υπήρξαν 
αμοιβαίες, όπως συμβαίνει με όλα τα 
ανοικτά κινήματα της τέχνης. 
Τα περιοδικά της ίδιας περιόδου στην 
Ιαπωνία παρείχαν εκτενείς πληροφο-
ρίες για τον ευρωπαϊκό Ιμπρεσιονισμό 
και Μετα-ιμπρεσιονισμό. Ωs κορυφαίο 
εκπρόσωπο του Ιαπωνισμού αναφέ-
ρουμε τον Κατσουσίκα Χοκουσάι ο 
οποίος θεωρείται μια ξεχωριστή προ-
σωπικότητα για την τεχνική της χαρα-
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ΤΟ ΧΑΪΚΟY 
ΤΟΥ ΒΑΤΡAΧΟΥ 

Nα! Ο βάτραχος 
Ταράζει τη γαλήνη 
Της αρχαίας λίμνης

κτικής Kiyoe ή, αλλιώς, εικόνες του 
«πλωτού κόσμου» (εικόνες εφήμερων 
απολαύσεων). Ο Χοκουσάι εμπνεόταν 
από την καθημερινή ζωή, τους απλούς 
ανθρώπους, τις παραδόσεις, τους μύ-
θους και τη φύση. Τα πιο γνωστά έρ-
γα του τα δημιούργησε μετά την ηλικία 
των 60 χρόνων. Η φήμη του στην Ια-
πωνία -αλλά και στη Δύση- βασίζεται 
στα σχέδια τοπίων, στα οποία περιλαμ-
βάνονται καταρράκτες, γέφυρες και πιο 
πολύ το βουνό Φούτζι (Fuji). Άφησε 
πίσω του έναν σημαντικό αριθμό σχε-
δίων, γύρω στα 30.000. Ο Χοκουσάι 
γνώρισε τον ευρωπαϊκό τρόπο απει-
κόνισης ενός τοπίου, την προοπτική, 
τη φωτοσκίαση κ.ά. Και όλα αυτά τα 
στοιχεία τα εισήγαγε στη ζωγραφική 
του (π.χ. στις «36 απόψεις του βου-
νού Φούτζι»), εγκαταλείποντας τα πα-
ραδοσιακά θέματα και πολεμιστές ή 
ευγενείς, που αποτελούσαν την κύρια 
εικονογράφηση στην ιαπωνική τέχνη 
της εποχής. 
Γύρω στο 1880 τα ιαπωνικά χαρακτι-
κά έγιναν μόδα στη δυτική κουλτούρα 
και τα τυπώματα του Χοκουσάι μελε-
τήθηκαν από καλλιτέχνες όπως ο Βαν 
Γκογκ, ο Ντεγκά, ο Μανέ κ.ά. Έτσι, το 

στιλ αναπαράστασης που προέκυψε 
στην τέχνη ονομάστηκε «ιαπωνισμός». 
Το πιο γνωστό χαρακτικό του Χοκουσάι 
στην Ευρώπη είναι «Το μεγάλο κύμα». 
Η υπεροχή αυτού του έργου μπορεί να 
αποδοθεί -εκτός από την καθαρότητα 
και την ομορφιά του σχεδίου- στην επι-
βλητική δύναμη της αντίθεσης μεταξύ 
του κύματος και του βουνού. Το “με-
γάλο κύμα» μοιάζει να υψώνεται πάνω 
από τον θεατή, ενώ αντίθετα η μικρή, 
σταθερή πυραμίδα του βουνού Φούτζι 
βρίσκεται σε απόσταση. Στις παραδοσι-
ακές απεικονίσεις φημισμένων τοπίων 
το βουνό Φούτζι ήταν πάντα το κέντρο 
τη σύνθεσης. Ο Χοκουσάι αντέστρεψε 
αυτή την παράδοση και απεικόνισε το 
διάσημο βουνό σαν μικρό λόφο στο 
βάθος της εικόνας και στο μέσο ενός 
ταραγμένου θαλάσσιου τοπίου.
Για τους Δυτικούς αυτή η ξυλογρα-
φία μοιάζει να είναι η πεμπτουσία της 
ιαπωνική εικόνας, όμως για τους πα-
ραδοσιακούς Ιάπωνες της εποχής του 
Χοκουσάι η απεικόνιση των ψαράδων, 
της προοπτικής ή της λεπτής σκιάς 
στον ουρανό ήταν θέματα μη αποδε-
κτά. Αριστερά, στο επάνω μέρος του 
έργου, υπάρχει ένα κείμενο με γιαπω-

νέζικη γραφή. Τα κείμενα αυτά, που 
αποτελούσαν χαρακτηριστικό των για-
πωνέζικων χαρακτικών, ήταν συνήθως 
ποιήματα, και αυτά τα ποιήματα εικο-
νογραφούσε η εικόνα. 

ΧΑΪΚΟΥ, Η ΠΙΟ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΟΡΦΗ 
ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΣΚΕΨΗ 
Ο χαϊκού, «αστείος στίχος», είναι μια 
ποιητική φόρμα. Ένα χαϊκού διαβάζε-
ται σε μια αναπνοή. Στο χοϊκού γίνεται 
προσπάθεια να συλληφθεί η στιγμή και 
να διατηρηθεί στην αιωνιότητα. Καθώς 
οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να περι-
γράψουν την ολότητα μιας στιγμιαίας 
εμπειρίας, ο ποιητής περιγράφει αχνά 
μια ιδέα και αφήνει το αναγνώστη να 
συμπληρώσει. Εμείς θα κλείσουμε αυ-
τή την παρουσίαση της Ιαπωνίας με το 
διασημότερο ίσως Χαικού από τον ποι-
ητή Ματσούο Μπασό (1644 – 1694). 11
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Το ελληνικό 
μαύρο χρυσάφι
Πετρέλαιο ακόμα δεν έχουμε αξιωθεί να βρούμε σε μεγάλες ποσότητες κάτω 
από τη γη ή τη θάλασσά μας, και ίσως να μη βρούμε ποτέ, αλλά ελληνικός 
μαύρος χρυσός έχει υπάρξει στο παρελθόν, εξίσου προσοδοφόρος και πολύ 
πιο εύγευστος. Είναι η σταφίδα.

Η 
αποξήρανση των στα-
φυλιών για παρασκευή 
σταφίδας είναι γνωστή 
από τα αρχαία χρόνια. 

Ο Έρμιππος, κωμικός της κλασικής 
εποχής, σε ένα απόσπασμα κωμωδί-
ας που διασώζεται από τον Αθήναιο, 
μας πληροφορεί ότι οι καλύτερες στα-
φίδες έρχονταν από τη Ρόδο. Η λέξη 
που χρησιμοποιεί είναι «ασταφίς», που 
ήταν παράλληλος τύπος με το «στα-
φίς» και αρχαιότερος. Φανερή είναι η 
σχέση με τη λέξη «σταφυλή». Υπάρχει 
και αρχαία παροιμία, «Ανθρώπου γέ-
ροντος ασταφίς η κεφαλή», η οποία 
μας θυμίζει το «σταφιδιασμένος» που 
λέμε εμείς σήμερα για κάποιον που 
έχει γεράσει και το δέρμα του είναι 
ζαρωμένο και γεμάτο ρυτίδες.
Η κορινθιακή σταφίδα, δηλαδή η μαύρη, 
έγινε τόσο ονομαστή ώστε ταυτίστηκε 
σχεδόν με τη σταφίδα και γλωσσικά. Η 
λέξη «currant», που σημαίνει στα αγ-
γλικά την κορινθιακή μαύρη σταφίδα, 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ 
(https://sarantakos.wordpress.com/)

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ)

έχει την αρχή της στην Κόρινθο. Από 
τα γαλλικά, raisins de Corinthe, ή μάλ-
λον raisins de Corauntz όπως ήταν στα 
γαλλικά της εποχής, πέρασε τον 14ο 
αιώνα και στα αγγλικά, όπου σιγά-σιγά 
το raisins παραλείφθηκε. Στα κείμενα 
της εποχής τη λέξη τη βρίσκει κανείς 
γραμμένη σε πάμπολλες παραλλαγές: 
corentes, corauntz, currents, currence, 
corans κτλ.
Όταν κέρδισε η Ελλάδα την ανεξαρτη-
σία της, η σταφίδα ήταν το μοναδικό 
αξιόλογο εξαγωγικό προϊόν του νεαρού 
κράτους. Δεδομένου ότι έφτασε να αντι-
προσωπεύει το 50%-75% της αξίας του 
συνόλου των ευρωπαϊκών εξαγωγών, 
δεν είναι υπερβολή αυτό που είχε πει ο 
Ξ. Ζολώτας, ότι η σταφίδα για την Ελ-
λάδα ήταν «ό,τι και ο καφές για τη Βρα-
ζιλία». Τότε η σταφίδα χαρακτηρίστηκε 
«χρυσός της Κορινθίας», αν και καλλιερ-
γήθηκε σε πολύ ευρύτερη ζώνη, σε όλη 
τη δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησο 
και στα Επτάνησα, όπου οι αγρότες επέ-

12
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Η ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 
ΣΤΑΦΙΔΑ, ΕΓΙΝΕ 

ΤΟΣΟ ΟΝΟΜΑΣΤΗ 
ΩΣΤΕ ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΕ 

ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΤΗ 
ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΑΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚΑ. Η 

ΛΕΞΗ «CURRANT», 
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 
ΜΑΥΡΗ ΣΤΑΦΙΔΑ, 
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΟ
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κε να αγοράσει μια σημαντική ποσότητα 
σταφίδας σε ικανοποιητική τιμή – στα-
φιδική διπλωματία δηλαδή!
Βέβαια, σταφίδα δεν είναι μόνο η μαύρη 
αλλά και η ξανθή, που ανήκει στην ποι-
κιλία σουλτανίνα, κι αυτή χωρίς κουκού-
τσια (απύρηνη), όπως και η κορινθιακή. 
Το όνομα προέρχεται από τα ιταλικά 
(uva sultanina) και μάλλον οφείλε-
ται στο ότι η σταφίδα αυτή εισαγόταν 
από την επικράτεια του σουλτάνου, την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα 
με μία άλλη εκδοχή, πήρε το όνομά της 
από την καταγωγή της, δηλαδή από την 
επαρχία Σουλτανιέ της Περσίας. (Υπάρ-
χουν και άλλες θεωρίες, πολλές μάλι-
στα επιστρατεύουν και κάποιον μύθο, 
επειδή στα αγγλικά η λέξη για τη στα-
φίδα, sultana, είναι ίδια με τη λέξη για 
τη σουλτάνα.) Στην Ελλάδα η σουλτανί-
να ήρθε το 1838 από τη Σμύρνη. Όταν 
λέμε για κάποιον ότι «έγινε σταφίδα», 
εννοούμε καταρχάς ότι γέρασε πολύ 
και το δέρμα του έχει γεμίσει ρυτίδες, 
ότι σταφίδιασε, όπως είπαμε και παρα-
πάνω με αφορμή την αρχαία παροιμία· 
ωστόσο, η ίδια έκφραση χρησιμοποιεί-
ται επίσης σαν ένα από τα αναρίθμητα 
συνώνυμα τού «έγινε λιάρδα», δηλαδή 
μέθυσε πολύ. Ο Βάρναλης, στις αναμνή-
σεις του από την εξορία, θυμάται έναν 
σύντροφό του, από την Μπαρμπάσαινα 
Ηλείας, που είχε παρατσούκλι «Ο Σταφί-
δας», επειδή ήταν σταφιδοπαραγωγός.
Σταφίδες μοιράζει ο στρατός στους φα-
ντάρους· αξιόπιστος σύντροφος κόντρα 
στο κρύο στις βραδινές περιπολίες σε 
καιρό ειρήνης, πολύτιμο εφόδιο που 
σώζει ζωές στον πόλεμο, όπως λέει κι 
ο Ελύτης στο Άξιον εστί: 

«Και τις λίγες φορές οπού κάναμε 
στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που 
αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβα-
ροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα 
μικρό δαδί, μία μία εμοιραζόμασταν 
τη σταφίδα.» 

κτειναν δυσανάλογα τις αμπελοφυτείες 
σε βάρος των ελαιώνων και των άλλων 
καλλιεργειών. Πολλές οικογένειες που 
έπαιξαν ηγετικό ρόλο στην ελληνική πο-
λιτική σκηνή εδραιώθηκαν με άξονα τις 
ζώνες Κόρινθος-Πάτρα και Πύργος-Κα-
λαμάτα και συνδέθηκαν με το εμπόριο 
της σταφίδας.
Σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της 
σταφίδας εξαγόταν. Ο μεγάλος πελάτης 
αρχικά ήταν η αγγλική αγορά· εκεί η στα-

φίδα χρησιμοποιόταν στην παρασκευή 
της πουτίγκας, που ήταν βασικό στοιχείο 
της διατροφής των λαϊκών στρωμάτων. 
Μια γουστόζικη λεπτομέρεια: για να πει-
σθεί το ελληνικό κράτος να δώσει άδεια 
στη γαλλική αρχαιολογική σχολή να κά-
νει ανασκαφές στους Δελφούς, κάτι που 
συνεπαγόταν εκτεταμένες απαλλοτρι-
ώσεις στο χωριό (το Καστρί) που ήταν 
χτισμένο πάνω στον σημερινό αρχαιο-
λογικό χώρο, το γαλλικό κράτος δέχτη-

13
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Κατοικώ (σ)τον κόσμο

Ψυρρή Αθήνα © Μαριάννα Θεοδωρίδου

ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΚΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ /  
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΗΣΤΡΑ ΠΟΛΗΣ

Κάποια στιγμή, προέκυψε η διάθεση να γνωρίσουμε τον εαυτό μας με 
έναν διαφορετικό τρόπο, και μες σ’ αυτήν την απαρχή συνειδητοποιήσαμε 
πως είναι αλληλένδετος όχι μόνο με τον κόσμο εντός, μα πιο πολύ με τον 
κόσμο γύρω μας.

Κ
ι αλήθεια, πώς να γνω-
ρίσεις τι κατοικεί στο μέσα 
σου αν δεν συναρμόσεις 
τα κομμάτια του παζλ 

που σε περιβάλλει. Η ομορφιά μας, - 
ωραίος ως άνθρωπος – πώς να ανα-
βλύσει αν δεν αποθέσουμε τις αισθή-
σεις γύρω μας να ξαποστάσουν, να 
δεχθούν μηνύματα με τρόπους και 
σε τόπους που μόνο ησυχασμένοι αν 
σταθούμε θα καταφέρουμε να υποδε-
χτούμε και να αποκωδικοποιήσουμε;
Με την ιστορία μας να ξεκινά εκατοντά-
δες χιλιάδες χρόνια πριν, με τις γενεές 
που προηγήθηκαν να επικαθορίζουν τη 
ματιά, το άγγιγμα και το άνοιγμα μας 
στον κόσμο, αρματωμένοι με άκαιρα 
πολεμοφόδια στο δυσπρόσιτο σήμερα 
(το συγκαιρινό πάντοτε υπήρξε δυσπρό-
σιτο), έχουμε μια και μόνη αποστολή: 
Να τα καταφέρουμε, να κατοικήσου-
με στον κόσμο συμμετέχοντας. Αυτό 
το «στον»/«εις τον» κόσμο, ενέχει την 
προσωπική εμπλοκή, την ανάμειξη μας 
με τα καλά και τ’ άσκημα του, την κα-
τανόηση του ενσυναισθητικά ως όλον. 
Κάπως σαν να είχαμε απέναντι μας τον 
πατέρα, τη μάνα, τα αδέλφια, τα παι-
διά, τους συντρόφους και τους φίλους 

μας, που με κάποιο τρόπο θα έπρεπε 
να επικοινωνήσουμε. Δεν πρόκειται για 
υποθετικό σενάριο, πρόκειται για μια 
κρυμμένη πραγματικότητα. Όταν ανα-
φερόμαστε στον κόσμο, τι άλλο εννο-
ούμε πέρα από τους προπάτορες, τους 
επιγόνους, ένα ολάκερο σύνολο έμβι-
ων όντων που μας συνενώνουν αξε-
διάλυτα;
Αντίθετα το κομμάτιασμα του κόσμου 
οδηγεί με ακρίβεια στο κομμάτιασμα 
του ίδιου μας του εαυτού. Κομματισμέ-
νο νεωτερικό ή μετανεωτερικό υποκεί-

μενο, τι εννοούν όμως οι στοχαστές του 
κομματιασμένου κόσμου μας;
Κατά τον Ζίγκμουντ Μπάουμαν η με-
τανεωτερικότητα είναι μια παρατεινό-
μενη εκφυλιζόμενη νεωτερικότητα η 
οποία ουσιαστικά μας έχει φορτώσει 
την αδυναμία της να ολοκληρώσει την 
τελειότητα που είχε ως πρόταγμά της 
για τον καθένα αλλά και για τον ολικό 
κόσμο. Εκκινώντας από το ολοκαύτωμα 
ως την απόλυτη καταστροφική συνθήκη, 
όπου πέραν των θυμάτων άφησε ανεξί-
τηλα τα κατάλοιπα της πρώτης και ευ-
τυχώς ατυχούς επικράτησης της ολικής 
κυριαρχίας, μας καλεί να σταθούμε υπο-
ψιασμένοι και προετοιμασμένοι έναντι 
της “καθαρότητας και της ψυχρότητας 
των ποικιλόμορφων κοινωνικών κατα-
σκευών της τεχνολογικά σχεδιασμένης 
κοινωνίας”.
Κατοικώ λοιπόν τον κόσμο ως επισκέ-
πτης, ως θεατής, «σκρολάροντας» την 
καθημερινότητα μου, «τρολάροντας» 
κοροϊδευτικά, παντοδύναμος χρήστης 
ενός απειροελάχιστου πληκτρολογίου 
του τίποτα, σαγηνευμένος από την πα-
ντοδυναμία μου;
Ή κατοικώ, θέλω να κατοικώ στον κό-
σμο ως μόνιμος κάτοικός του, εμπλεκό-
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είναι η σύνθεση του κομματιασμένου 
εαυτού σε μια αδιάσπαστη συνθήκη τε-
λείωσης και αποδοχής της κοινής μοί-
ρας, ως μέρος ενός συνόλου, όπου το 
πέταγμα της πεταλούδας που κρατώ 
στα χέρια απαλά, θα γίνει άμεσα αντι-
ληπτό σε ολάκερο το σύστημα.

«Δεν έχουμε όμως ξεφύγει από τα 
αρχέγονα δεσμά της προέλευσής 
μας. Ζούμε ακόμα με την ανάγκη να 
εξωραΐζουμε, να εξιδανικεύουμε, να 
εξαγιάζουμε και τελικά να εξαϋλω-
νόμαστε. Γιατί αυτή η τάση φυγής 
από την πραγματικότητα; Η απάντη-
ση έρχεται ξανά και ξανά στερεό-
τυπη όσο και μοναδική: γιατί στη 
βιολογική–κοινωνική μας ιστορία 
η τάση φυγής από την πραγματικό-
τητα είχε ένα πλεονέκτημα επιβίω-
σης, ήταν μια προσαρμογή. Σήμερα 
την αναγνωρίζουμε ως μια ανάγκη 
αυτό-εξαπάτησης».1 

Ας κατοικήσουμε λοιπόν με γνώση, 
γνώμη και διάθεση αποδοχής της ετε-
ρόκλητης πραγματικότητας. Ας προ-
σπαθήσουμε να διανοίξουμε ένα δρομί 
- δρομάκι ενάντια στην αυτοεξαπάτηση 
μας. Είναι οδυνηρός ο συμβιβασμός, κα-
τοικούμε όμως (σ)το σήμερα, όχι μόνο 
για εμάς. 

Στοά Πειραιώς 1 & Λυκούργου 16,  
Ομόνοια Αθήνα © Γιάννης Δρακάκης

Transparent liminality Αθήνα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  
Αθήνα 04/12/208

Ομόνοια. Μια ιστορία κατοικήσεων  
1960 και 2015

1.  Λευτέρης Ζούρος, Σε αναζήτηση σκοπού σε 
έναν κόσμο χωρίς σκοπό. Σκέψεις για μια ρεα-
λιστική ηθική, ΠΕΚ, Ηράκλειο, 2014, σελ. 161.

μενος σωματικά και ψυχικά με το όλον 
του, αποδεχόμενος την οργανική συσχέ-
τιση μαζί του, με κόστος φυσικά;
Αυτό θέλει να είναι και το διφορούμε-
να ζητούμενο του εισαγωγικού τίτλου.
Έτσι, εκείνο που πιθανά απολαμβάνω 
ως μέρος μιας οργανικής συσχέτισης 
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τητα να μιλήσουν μαζί τους, να τους 
ακούσουν, να καταλάβουν τα συναι-
σθήματά τους και την ανάγκη που 
τους οδήγησε στην απόφαση να ξερι-
ζωθούν από τις εστίες τους, θα αντι-
ληφθούν ότι πρόκειται για ανθρώ-
πους σαν τους ίδιους, όχι ξένους. Θα 

Η επικοινωνία λύση  
στο πρόβλημα
Ζούμε ξανά τις μέρες του 2017-2018 που οι προσφυγικές ροές έχουν 
γεμίσει τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με ανθρώπους από 
Συρία, Ιράν, Ιράκ. 

Η 
στάση των τοπικών κοι-
νωνιών που υποδέχονται 
αυτόν τον όγκο των με-
ταναστών διαφέρει ανά-

λογα με τα συμφέροντα, τις εμπειρίες, 
τη μόρφωση και τη δυνατότητα επι-
κοινωνίας. Όσοι έχουν την δυνατό-

καταλάβουν αμέσως ότι μπορεί και οι 
ίδιοι να βιώσουν κάτι παρόμοιο κά-
ποια στιγμή και να ξεριζωθούν για να 
εγκατασταθούν σε άλλη χώρα μέσω 
κάποιων άλλων μεταβατικών σταθ-
μών όπως ακριβώς προσπαθούν όλοι 
αυτοί σήμερα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Η δυνατότητα επικοινωνίας βοηθά-
ει στην προσέγγιση των ανθρώπων, 
τους ενώνει, τους προσφέρει πνευ-
ματική καλλιέργεια και τους προάγει 
πολιτιστικά ποικιλοτρόπως. Η άγνοια 
της γλώσσας, του τρόπου ζωής, των 
εθίμων και της κουλτούρας των λα-
ών αυτών οδηγεί στο ρατσισμό και 
την ξενοφοβία. Ανέκαθεν, το άγνω-
στο άλλους τους φοβίζει και άλλους 
τους προκαλεί να αρχίσουν την αναζή-
τηση και την εξερεύνηση. Το σύνηθες 
είναι η διαφορετική γλώσσα να αποτε-
λεί εμπόδιο επικοινωνίας ενώ η γνώση 
μιας κοινής γλώσσας θα αποτελούσε 
σύνδεσμο αλληλεγγύης και ειρήνης 
μεταξύ των ανθρώπων
Κοιτάζοντας από τη δική μας τη σκο-
πιά τις ροές μετανάστευσης θα συνα-
ντήσουμε διαχρονικά Έλληνες εργάτες, 
φοιτητές, επιστήμονες με ή χωρίς τις 
οικογένειές τους, με διαβατήριο την 
ανάγκη και χωρίς απαραίτητα τη γνώση 
μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γερμανι-
κά κτλ) να ταξιδεύουν για να σπουδά-
σουν, να εργαστούν, να ζήσουν σε μια 
άλλη χώρα αναζητώντας μια καλύτε-
ρη ζωή από αυτή που είχαν στον τόπο 
τους. Όσοι δεν γνώριζαν τη γλώσσα 
του τόπου προορισμού δυσκολεύτη-
καν να προσαρμοστούν και συχνά αντι-
μετώπισαν δυσπιστία και εχθρότητα. 
Ακριβώς ό,τι συμβαίνει στις μέρες μας 
με τους μετανάστες από την Ασία και 
την Αφρική. 
Στην περίπτωση αυτή, εκατοντάδες χι-
λιάδες άνθρωποι, κάποιοι για να επι-
βιώσουν ή για να μην κινδυνεύσει η 
ζωή τους από τις πολεμικές συγκρού-
σεις που μαίνονται στις χώρες τους και 
κάποιοι για να διαβιώσουν καλύτερα 
και για να ανέλθουν οικονομικά και 
κοινωνικά, μεταναστεύουν στην Ευ-
ρώπη στερούμενοι την αξιοπρέπεια 
που είχαν στον τόπο τους, αναγκαζό-
μενοι να ζήσουν, προσωρινά έστω, σε 
καταυλισμούς ή σε πρόχειρα καταλύ-
ματα πάνω στους δρόμους της μεγά-

λης φυγής. Προσδοκούν όλοι αυτοί να 
τους υποδεχτούν σε ασφαλή μέρη και 
γειτονιές, με καλύτερα σπίτια, με κα-
λύτερους χώρους και συνθήκες εργα-
σίας. Όπλο τους είναι συχνά η γνώση 
μιας επιπλέον της μητρικής γλώσσας 
και εφόδια τους οι γνώσεις τους ή οι 
δεξιότητες τους. 
Από εκεί που περνάνε δεν τους θέλουν, 
δεν τους ακούνε, δεν τους συμπονούν. 
Όσοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τους, 
την ιστορία των λαών τους, τον πο-
λιτισμό που είχαν δημιουργήσει, δεν 
αντιλαμβάνονται τη σημασία της αν-

θρωπιστικής αλληλεγγύης σε τέτοιες 
ακραίες περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων. 
Εδώ λοιπόν ας αναρωτηθούμε, είναι 
όλοι αυτοί κατώτερα όντα; Είναι τέ-
κνα άλλου θεού και δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα πάνω στην Γη; Τους αξίζει 
τόση απαξίωση και παραγκωνισμός; 
Μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα νοι-
ώθαμε αν βρισκόμαστε στη θέση τους;
Αν ως διεθνή γλώσσα είχαν επικρα-
τήσει τα Αραβικά; Αν ταξιδεύαμε για 
σπουδές στη Βαγδάτη ή για τουρισμό 
στη Δαμασκό αντί του Λονδίνου και της 
Νέας Υόρκης αντίστοιχα; Αν βλέπαμε 
ιρανικό κινηματογράφο ή αιγυπτιακά 
τηλεοπτικά προγράμματα και όχι αμε-
ρικάνικα, πόσο ξένο και πόσο φοβικό 
θα ήταν τότε στα δικά μας μάτια το 
μοντέλο ζωής που έχουμε υιοθετήσει 
στις Ευρωπαϊκές χώρες; Ας μην ξεχνά-
με ότι οι περιοχές της Μεσοποταμίας 
πρωτοκατοικήθηκαν από τον άνθρω-
πο προϊστορικά και εκεί αναπτύχθηκε 
ο πρώτος σημαντικός πολιτισμός που 
πρόσφερε στην ανθρωπότητα τη γρα-
φή Η ξενοφοβία οδηγεί στη βία, την 
περιθωριοποίηση, την αντιπαλότητα 
των λαών και συχνά με πρόσχημα τις 
θρησκευτικές διαφορές και όπλο το 
φανατισμό διχάζει την ανθρωπότητα. 
Αντί γι αυτό, χρειάζεται απλά επικοι-
νωνία, αλληλεγγύη και αμοιβαιότητα 
μεταξύ των λαών.
Σε ποια γλώσσα άραγε; Εμείς λέμε: στη 
γλώσσα της αλληλεγγύης και της αλη-
θινής αγάπης για τη ζωή. Στη γλώσ-
σα των πλασμάτων που επί χιλιετίες 
ταξιδεύουν στο σύμπαν πάνω σε μια 
σφαίρα σε χρώμα γαλάζιο και λευκό. 
Πάνω στην Γη μας που εμείς εδώ της 
«Πολιτιστικής Αναζήτησης» έχουμε δι-
ασχίσει με ταξίδια από τη Θράκη ως 
τη Μεσσηνία, από την Πορτογαλία ως 
την Καππαδοκία και από το Περού ως 
την Ινδία, ταξιδιώτες ατρόμητοι ξένοι 
με το φόβο και το ρατσισμό και οπλι-
σμένοι με την πανανθρώπινη γλώσσα 
της αγάπης!  
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δραπέτη, του Ίκαρου, μέχρι την «Έλλη» 
του ’40, το Hercules του ‘74 και τις λα-
στιχένιες βάρκες με τα πορτοκαλί σω-
σίβια στις μέρες μας. Αυτή η πολύπαθη 
θάλασσα, «πανταχού παρούσα και τα 
πάντα πληρούσα» σε κάθε σελίδα του 
βιβλίου, δίνει στη γραφή του Ψιλάκη τη 
δύναμη να φωτίσει μια σκοτεινή στιγ-
μή του πολέμου στην πατρίδα μας. Ο 
συγγραφέας με απόλυτη σαφήνεια πα-
ρουσιάζει γεγονότα, σμιλεύει χαρακτή-
ρες, αναπολεί βιώματα και εμπλέκει με 
μαεστρία τα νήματα του ντοκουμέντου 
και της μυθοπλασίας, κρατώντας αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέ-
χρι την τελευταία -κυριολεκτικά- σελίδα. 
Από τις πρώτες κιόλας σελίδες ο συγ-
γραφέας επιδέξια δίνει το κλίμα και την 
ατμόσφαιρα της εποχής με την περιγρα-
φή του μπακάλικου και της «οβριακής» 
γειτονιάς, την τακτική σύναξη- jour fixe- 
των ντόπιων γυναικών και των πολύ-
γλωσσων εβραίων που είναι εντελώς 
αφομοιωμένες και σε τίποτα δεν διαφέ-
ρουν από τις γηγενείς κρητικές. Ακόμη, 
η αναφορά σε πανάρχαια ταφικά έθιμα 
παρουσιάζεται συγκλονιστικά απλά με 
το σακάκι του πατέρα που τοποθετεί η 
μάνα στο μνήμα σαν αρχαίο κτέρισμα. 
Έτσι πρωτοπαρουσιάζεται ο κεντρικός 
ήρωας Ρούσσος Κομητάς, μια προσωπι-
κότητα σε διαρκή απουσία αλλά παντα-
χού παρούσα σε όλο το βιβλίο. 
Στη συνέχεια, μια και μόνη φράση είναι 
ικανή να προσδιορίσει την κύρια –μαζί 
με την αλληλογραφία Συγγραφέα, θεί-
ου Τηλέμαχου και Καπετάν Λερά- πηγή 
πληροφοριών για τα τεκμήρια και τον 
μύθο, τις φωτογραφίες: «Μα οι φωτο-
γραφίες δεν ακούνε. Ίσως και να μην 
βλέπουν. Μιλάνε μόνο». Λιτή και συ-
γκλονιστική φράση! Όπως λιτή αλλά 

Ιστορικό μυθιστόρημα του Νίκου Ψιλάκη (Καρμάνωρ 2018).

Μ
ε το συγγραφέα και 
συμπατριώτη μου με 
συνδέουν κοινά βιώμα-
τα και παραστάσεις. Για 

παράδειγμα, από τις πρώτες σελίδες 
του βιβλίου η περιγραφή του μπακάλι-
κου ήταν αρκετό ερέθισμα. Με άρπα-
ξε από τα πέτα και με βύθισε σε μιαν 
ανελέητη ανάγνωση. Ελπίδα διαφυγής 
καμία πριν από την ολοκλήρωση. Μια 
ολοκλήρωση που απαρτίζεται από μι-
κρές ψηφίδες χρόνου. Μπρός-πίσω, 
πίσω-μπρός, το χτες να μπερδεύεται 
και να προοιωνίζεται το σήμερα, ακό-
μη και το αύριο. Αλήθειες και έννοιες 
πανανθρώπινες, αιώνιες, ίδιες σε κάθε 
τόπο και χρόνο.
Το ύφος του βιβλίου, σαφώς προσωπικό 
και αυτόνομο, μαρτυρά ψήγματα επιρ-
ροής από τον ογκόλιθο Ν. Καζαντζάκη. 
Και αυτό δεν είναι μειονέκτημα. Προ-
τέρημα είναι γιατί μαρτυρά την άνθηση 
της σποράς του μεγάλου Κρητικού και 

την συνέχεια 
της λογοτεχνι-
κής παράδο-
σης σε τούτη 
τη φλύδα γης, 
ριγμένη μέσα 
στη θάλασσα, 
που τόσα μυ-
στικά κατέχει 
μα σωπαίνει 
από την εποχή 
του μεγάλου 

ουσιαστική είναι και η περιγραφή της 
Κρήτης που αποδίδεται στον γερμανό 
διοικητή: «Κρήτη ανυπόταχτη»! Μια λέ-
ξη τα λέει όλα.
Άλλοτε πάλι η περιγραφή ανθρώπων, 
σχέσεων ή τοποθεσιών γίνεται με πο-
λύ αναλυτικό αλλά εύληπτο τρόπο, 
που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και σε κάθε κεφάλαιο το 
ανανεώνει με λέξεις κλειδιά όπως: «με-
τοικεσία» γίνεται ο απηνής διωγμός των 
εβραίων, «διακεκομμένες γραμμές ο τό-
πος μου» για την σχέση της Κρήτης με 
την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, 
η Ζωή και ο Έρωτας, η Ελπίδα και η Αυ-
ταπάτη και στο τέλος η Κορωνίδα που 
επιβεβαιώνεται διαχρονικά, ακόμη και 
σήμερα: «όλοι οι διωγμοί είναι ένας»!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο έμπειρος συγ-
γραφέας-δημιουργός, χτίζει τον μύθο 
του μέσα στα τεκμήρια της πραγματι-
κής ιστορίας με δημιουργική μαεστρία, 
εξελίσσοντας την πλοκή του μύθου με 
τρόπο που χρησιμοποιείται στην λεγό-
μενη «αστυνομική» λογοτεχνία με τις 
συνεχείς ανατροπές και τα –επίτηδες- 
ασαφή και μυστηριώδη σημεία, που τε-
λικά ταιριάζουν απόλυτα με αυτή την 
περίεργη και εν πολλοίς αδιευκρίνιστη 
ιστορία του τέλους του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου.
Μια πιο εκτεταμένη παρουσίαση, θε-
ωρώ ότι κινδυνεύει να μειώσει το εν-
διαφέρον του αναγνώστη και την 
ερευνητική και δημιουργική διείσδυσή 
του στις καλογραμμένες σελίδες του 
βιβλίου, Αν θέλετε να γίνετε κοινω-
νοί μικρών και μεγάλων μυστικών της 
Κρήτης, του Αιγαίου και της Μεσογεί-
ου, διαβάστε το βιβλίο αλλά εσείς μην 
σωπάσετε σαν τις θάλασσες. Διαδώστε 
τις αλήθειες του και τις σκέψεις σας.- 

ΓΡΑΦΕΙ  
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΡΑΚΑΚΗΣ

Και οι θάλασσες σωπαίνουν
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.pokeatep.gr
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Ξεκινάμε με... φόρα την αρχή αυτού του τελευταίου αλλά 
πολύ δημιουργικού τριμήνου του χρόνου.
Παίρνουμε το λόγο και διοργανώνουμε αφιερώματα, ξεναγήσεις, 
παρακολουθήσεις εκθέσεων, παραστάσεων και πολλά άλλα.

Σας δίνουμε το λόγο και σας προτείνουμε να πάρετε μέρος στα 
σεμινάριά μας, να μιλήσετε, να αλληλοεπιδράσετε, να διευρύνετε 
τα μαθησιακά σας πεδία και την αισθητική σας, να ασχοληθείτε 
με θέματα που θα ομορφύνουν την καθημερινότητά σας.

Ο λόγος είναι ένας: Η γνώση και η χαρά όταν μοιράζεται, γίνεται μεγαλύτερη! 

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να παρακολουθήσετε τα μαθήματά μας που ήδη ξεκίνησαν. Και για το επόμενο 
διάστημα προετοιμάζονται σεμινάρια, στην προσπάθειά μας να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 
επιθυμίες σας. Θα σας σταλούν και νέα ενημερωτικά newsletter και θα προβληθούν στην ιστοσελίδα μας και 
στο facebook.

Με κόστη συμμετοχής που προσπαθούμε να είναι φιλικά, συνεχίζοντας εκτός των απογευματινών και πρωϊνά 
τμήματα, με έκπτωση 10% για κάθε πέραν της πρώτης συμμετοχής σε μαθήματα, θεωρώντας επίσης μέλη 
όσους έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με τα μέλη ΠΟΚΕΑΤΕΠ, με ανοιχτές τις πόρτες για τους γνωστούς 
και φίλους, χωρίς μεγαλοστομίες, αλλά με αγάπη για το αποτέλεσμα, φιλική, ανάλαφρη και ομαδική διάθεση.

«Λόγος» όχι δικός μου ή δικός σου, αλλά «λόγος» κοινός!

Το ΠΟΚΕΑΤΕΠ  
παίρνει το λόγο  
και δίνει  
το λόγο!

Βρείτε μας στο facebook:
ΠΟΚΕΑΤΕΠ Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΑΤΕ-Πειραιώς

19



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 90 / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019

20

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

  Σεμινάριο δημιουργικής γραφής-Εργαστήρι συγγραφής 
πεζογραφίας με τον κειμενογράφο Βαγγέλη Προβιά.

  Κάθε 15ημέρες, Δευτέρα 6.00-9.00μ.μ., στα γραφεία του 
ΠΟΚΕΑΤΕΠ. 

  Σεμινάριο Life coaching-Δημιουργικοί στόχοι ζωής με την 
ψυχολόγο/ life coach Παναγιώτα Παναγιωτάκη.

  Κάθε 15ημέρες, Δευτέρα 6.00-9.00μ.μ., στα γραφεία του 
ΠΟΚΕΑΤΕΠ. 

  Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας, με τον φωτογράφο Θάνο 
Παπαδόπουλο.

  Κάθε Τρίτη, 5.15-7.15μ.μ. στα γραφεία του ΠΟΚΕΑΤΕΠ. 

  Πρωϊνό σεμινάριο κυκλικής προπόνησης με τον personal 
trainer Ιάσονα Σασσό.

  Κάθε Δευτέρα,9.30-10.30 π.μ., στα γραφεία του ΠΟΚΕΑΤΕΠ.

  Νέο πρωϊνό σεμινάριο Θεραπευτικής Γιόγκα, με την Αλεξάνδρα 
Αργυροπούλου, RYT-500 Yoga Alliance,Yoga Therapy 200, 
Accessible Yoga.

  Κάθε Τρίτη, 9.30-11.00μ.μ., στα γραφεία του ΠΟΚΕΑΤΕΠ.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

  ΝΕΟ! Τμήμα χορού. Latin, Ευρωπαϊκοί, Νεοελληνικοί. 
  Κάθε Παρασκευή, 4:45 – 6:30 μ.μ. στα γραφεία της Λέσχης 

Τραπεζοϋπαλλήλων.

  ΝΕΟ! Μικρές μεταμορφώσεις
  Τετράμηνος κύκλος σεμιναρίων Σωματικής Μυθοπλασίας και 

Σωματικής Αφήγησης -Γυμναστήριο Φαντασίας και Λόγου με 
την Αφηγήτρια Μαρίνα Χατζηκυριάκου

  Κάθε Τετάρτη ώρα 5.00 μμ. έως 7.00 μμ. στα γραφεία της 
Λέσχης Τραπεζοϋπαλλήλων. 

  Μαθήματα Ορθοσωμικής-Πιλάτες με τον γυμναστή Σεϊτανίδη 
Γρηγόρη.

  Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 3.30-4.30μ.μ. στα γραφεία της 
Λέσχης Τραπεζοϋπαλλήλων.

  Λέσχη ανάγνωσης με συντονίστριες τις Στέλλα Κόσσυφα & 
Μαρία Μυλωνά.

  Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα, στα γραφεία της Λέσχης 
Τραπεζοϋπαλλήλων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Θεατρική ομάδα: Μαθήματα υποκριτικής για αρχάριους και 
προχωρημένους με το σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ντέλλα.

  Κάθε Πέμπτη, 6.00-8.30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ.

  Τμήμα χορωδίας: Με το Μαέστρο Μιχάλη Παπαπέτρου.
  Κάθε Τρίτη, 5.30-7.00μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ.

  Θεατρικές τεχνικές: ΚΩΜΩΔΙΑ με τον Μπάμπη Γαλιατσάτο.
  Κάθε Παρασκευή (για 16 συναντήσεις) 5.30-8.30μ.μ. στα στα 

γραφεία του ΣΕΤΑΠ.

  Απογευματινό τμήμα Γιόγκα: Με το Θεόδωρο Χιώτη.
  Κάθε Δευτέρα, 5.30-7.30 μ.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ.

  Εργαστήρι Ζωγραφικής: Με τη ζωγράφο Φωτεινή Πούλια. 
  Κάθε Τετάρτη, 6.00-9.00μ.μ., στο ατελιέ της συνεργάτιδάς μας, 

περιοχή Ζωγράφου.

  ΠΟΚΕΑΤΕΠαθλον: Προπονήσεις ομάδας τρεξίματος με τους 
γυμναστές Ιάσονα Σασσό και Βαγγέλη Πανός,

  Τρίτη 8-9:30μ.μ., Πέμπτη 8:30-10:00μ.μ. και Σάββατο 9:30-
11:00π.μ. στον ανοιχτό στίβο πίσω από το Verde, Παπάγου.

  Λέσχη Ανάγνωσης: Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα στο Σύλλογο 
Συνταξιούχων ΑΤΕ, Αμερικής 6, 6ος όροφος, στις 5,00μ.μ. Με 
συντονιστή τον Γιάννη Καζάκο.

ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ..... ΑΓΑΠΕΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  Θέατρο και Ψυχανάλυση/Θεατρικοί ρόλοι – Εσωτερικοί ρόλοι. 
Με τους: Άννα Μαυρολέων, Διδάκτορα Επικοινωνίας Μέσων 
& Πολιτισμού και Κώστα Σπηλιώτη, Διδάκτορα Πολιτικών 
Επιστημών, Ψυχοθεραπευτή-Ομαδικό Αναλυτή.

  Κάθε Τρίτη, 2.00-4.00μ.μ., στα γραφεία του ΠΟΚΕΑΤΕΠ.

  Σεμινάριο Θεραπευτικής Γιόγκα, με την Αλεξάνδρα 
Αργυροπούλου. 

  Κάθε Τρίτη, 11.00π.μ.-12.30μ.μ. ή Πέμπτη 11.30π.μ.-1.00μ.μ. στα 
γραφεία του ΠΟΚΕΑΤΕΠ.

ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΩΪΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γραφεία ΣΕΤΑΠ: Αμερικής 10, Αθήνα, 3ος όροφος.
Γραφεία ΠΟΚΕΑΤΕΠ: Κάνιγγος 23, Αθήνα, 3ος όροφος.

Λέσχη Τραπεζοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης: Β. Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος.

Όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.pokeatep.gr

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
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