


[-4-]

ÓÐÕÑÏÓ K. ÊÁÑÁÌÏÕÍÔÆÏÓ



[-5-]

ÏÉ ÃÍÙÓÅÉÓ ÄÉÍÏÕÍ ÖÔÅÑÁ ÓÔÇÍ ÅÌÐÍÅÕÓÇ

Óðýñïò Ê. Êáñáìïýíôæïò

ÏÉ ÃÍÙÓÅÉÓ ÄÉÍÏÕÍ ÖÔÅÑÁ

ÓÔÇÍ ÅÌÐÍÅÕÓÇ

Ο Δάσκαλος

Βλαστάρια αρδεύει και ανθούς

στο σχολικό περβόλι,

να γεύεται γλυκούς καρπούς

η κοινωνία όλη.

Σπύρος Καραμούντζος

Συνέντευξη

στη Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

Άργος 2011



[-6-]

ÓÐÕÑÏÓ K. ÊÁÑÁÌÏÕÍÔÆÏÓ

«Οι γνώσεις δίνουν φτερά στην έμπνευση»

Σπύρος Κ. Καραμούντζος

Ασκληπιού 3, 15127 Μελίσσια Αττικής

Τηλ. 210 6134499 – 6942 647461

E-mail: Spiros–Karamountzos@yahoo.gr

ISBΝ 978-960-9650-00-7

Copyright © Νοέμβριος 2011, Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη

Ιστορίας & Πολιτισμού - Σπύρος Κ. Καραμούντζος

Έκδοση: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Βασ. Κωνσταντίνου 9-11 - 212 00  Άργος

Τηλ. & Fax: 27510 61315

www.argolikivivliothiki.gr

E-mail: vivliothiki@freemail.gr



[-7-]

ÏÉ ÃÍÙÓÅÉÓ ÄÉÍÏÕÍ ÖÔÅÑÁ ÓÔÇÍ ÅÌÐÍÅÕÓÇ

ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η ποίηση είναι ιερή μανία, είναι σταλαγματιά λύτρωσης. Αυτή η ιερή μανία

κατέλαβε τον Σπύρο Καραμούντζο και εισχώρησε έως τα μύχια της ψυχής του,

προσφέροντάς του τη ζωογόνο δύναμη του λόγου. Μέσα από τους στίχους του,

γνωρίσαμε έναν ταξιδευτή του χρόνου. Αισθανθήκαμε τη ρομαντική του ψυχή

να πάλλεται από νοσταλγία κι αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την οικογέ-

νειά του και τους πατριώτες του. Οι ποιητικές του συλλογές, είναι γεμάτες από

φως, νοσταλγία, ευαισθησία, ανθρωπιά και έρωτα. Είναι ένας ευγενής λόγιος

και ποιητής που επέλεξε, να υμνήσει τον άνθρωπο, τον έρωτα και τη φύση. Νιώ-

σαμε την αιχμή της γραφίδας του να χαρακώνει τις φλέβες του κι απ’ αυτές να

αντλεί την μελάνη της γραφής του. Κάθε ποίημά του ένας δύσκολος πνευματι-

κός τοκετός. Το γέννημα όμως γεράνι, ηλιοτρόπιο και αλκυόνες.

Η αγάπη και η υπομονή που τον χαρακτηρίζουν, διαχέονται στην ποίησή του

και συνταιριαγμένες με τη βαθιά πίστη του, ανυψώνονται σε μυστηριακές δυ-

νάμεις που τον οδηγούν στη φωτεινή πλευρά της ζωής, παρασύροντας κι εμάς

προς το φως. Είναι ο γενεσιουργός πυρήνας του ποιητικού του οίστρου. Μας

προτρέπει να κοιτάξουμε προς τη μεριά του ήλιου, μέσα από τους στίχους του,

μέσα από την τρυφεράδα των λόγων του, μέσα από τα αποτυπωμένα στο χαρτί

τραγούδια ζωής κι ελπίδας.

 Στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν καταθέτει ποιήματά του. Καταθέτει όμως το

απαύγασμα της πολύχρονης πείρας του ως εκπαιδευτικού, καταθέτει τις σκέ-

ψεις και τις απόψεις του με σαφήνεια, γλαφυρότητα και διακριτικότητα όσα

ως λειτουργός της τέχνης βιώνει, όσα ως άνθρωπο τον απασχολούν, όσα ως

πολίτη τον πληγώνουν.

Στις πενήντα συν μία πολυθεματικές και καίριες ερωτήσεις που του υπο-

βλήθηκαν από την αξιόλογη λογοτέχνιδα και μεταφράστρια Ζαχαρούλα Γαϊτα-

νάκη, ο Σπύρος Καραμούντζος ξεδιπλώνει με ευλάβεια όλη την πορεία της ζω-

ής του και απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων με ειλικρίνεια και σεμνότητα.

Το βιβλίο περιέχει επτά θεματολογικές ενότητες στις οποίες ο λογοτέχνης

αναθυμιέται τις κακοτράχαλες ατραπούς αλλά και τους εύφορους λειμώνες που
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διάβηκε, νοσταλγεί την πατρώα γη, αναλογίζεται τα χρόνια που ήταν δάσκαλος

και παρουσιάζει διεξοδικά τις θέσεις του με παρρησία, υπευθυνότητα και τόλ-

μη, χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές για τη σύγχρονη ελληνική κατάσταση.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μας εμπιστεύθηκε την έκδοση του νέου του

βιβλίου αλλά περισσότερο αισθανόμαστε τυχεροί γιατί μας τιμά με τη φιλία

και την αγάπη του, που αμέτρητες φορές έχει με κάθε τρόπο εκφράσει.

 Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη

 Ιστορίας και Πολιτισμού
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η επαφή με τους ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης είναι πάντοτε επι-

θυμητή και επωφελής. Η απευθείας συνομιλία μαζί τους αλλά και η ενασχόλη-

ση με το έργο τους, μικρό ή μεγάλο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Α-

ψευδείς μάρτυρες η απώτατη αρχαιότητα και το εγγύς παρόν. Παρήγορη η δια-

χρονικότητα της βαθιάς ψυχικής συμπάθειας προς τους δημιουργούς, τους σκυ-

ταλοδρόμους του πνεύματος και της καλλιτεχνίας, προς τους εργάτες της ποι-

κιλώνυμης πολιτιστικής δράσης.

Δηλωτικές ζωηρού ενδιαφέροντος και οι συνεντεύξεις, γνωστές και πρόσφο-

ρες στο χώρο της δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Είναι και αυτές ειδολογικά μορ-

φές γόνιμου διαλόγου, εκλαϊκευμένου και ευκολοδιάβαστου. Διατηρούν ενίοτε,

όταν είναι προσεγμένες, κάποια σαγήνη από τους έξοχους φιλοσοφικούς διαλό-

γους και από τις περίφημες συνομιλίες, για να θυμηθούμε ευκαιριακά τον Πλά-

τωνα, τον Ecketman και τόσους άλλους.

Προγραμματίστρια της παρούσας συνέντευξης η δραστήρια μεταφράστρια και

άοκνη θεραπαινίδα της λογοτεχνίας Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, η οποία έχει αποθέ-

σει τη ζήση της στην ειδυλλιακή γη του τραγοπόδαρου θεού Πάνα και εξακτινώ-

νει τα μηνύματά της στα πέρατα της οικουμένης.

Η Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη έλαβε από τον εκπαιδευτικό και ποιητή Σπύρο Καρα-

μούντζο γραπτές και επεξεργασμένες, εκτενείς κατά κανόνα, απαντήσεις, βάσει

μεγάλου αριθμού πολυθεματικών ερωτήσεων. Δέον να σημειωθεί ότι στις περι-

πτώσεις αυτές παρατηρούνται κάποτε αναντιστοιχίες ή ελλείψεις ή ασάφειες ή

μακρηγορίες, μια και η εμμεσότητα και η στατικότητα δε δίνουν τη δυνατότητα

επαναδιατύπωσης ή περαιτέρω διευκρίνισης της ερώτησης, αλλά και εκμαίευ-

σης συμπληρωματικών πληροφοριών, παραλειπόμενων τυχαία ή αποκρυπτόμε-

νων εσκεμμένα. Εννοείται πως και ο ζεστός προφορικός λόγος των άμεσων συ-

νεντεύξεων έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το πλούσιο θεματολόγιο της Ζαχαρούλας Γαϊτανάκη, γνώστριας της τεχνικής

της συνέντευξης, έδωσε την ευκαιρία στο Σπύρο Καραμούντζο να συντάξει ένα διε-

ξοδικό cutticulum vitae και να σφαιρώσει σ’ αυτό τη γενέτειρά του Καρυά, η οποία

απορφανισμένη από τους περισσότερους κατοίκους της αναπαύεται νωχελικά στις
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πλαγιές του υπερήφανου Αρτεμισίου, την πατρική οικογένειά του, τους αποχειρο-

βίοτους δουλευτές της υπαίθρου, τα προσωπικά βιώματα και τις νοσταλγικές θύ-

μησές του, τη σπουδαστική μετ’ εμποδίων όδευσή του, την εκπαιδευτική σταδιο-

δρομία του, την πνευματική ανέλιξή του, καθώς και τη λογοτεχνική διαδρομή του.

Εκτός από τα αυτοβιογραφικά και τα εργογραφικά, ιδιαίτερη σημασία παρουσιά-

ζουν και οι απόψεις του που σηματοδοτούν τον έντονο προβληματισμό του σε θέ-

ματα πολιτικοκοινωνικά, εθνικά, αισθητικά, φιλοσοφικά, ηθικά, λογοτεχνικά, χα-

ρακτηρολογικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά.

Με την πρωτοβουλία της Ζαχαρούλας Γαϊτανάκη ο καταξιωμένος εκπαι-

δευτικός και λογοτέχνης έδωσε με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με απλότητα,

με φυσικότητα, με υπευθυνότητα, με μετρημένο λόγο και με πλήρη επίγνω-

ση, χαρακτηριστικές στιγμές του βίου, της δράσης και των πνευματικών α-

ναζητήσεων και πραγματώσεών του, από τους χαλεπούς προπολεμικούς

χρόνους ως τις μέρες μας, κατά τις οποίες ολοκληρώθηκε ο κύκλος του επί-

πλαστου υλικού ευδαιμονισμού της υπέρμετρα καταναλωτικής κοινωνίας μας

και φάνηκαν τα σημάδια της πολυειδούς κρίσης, της οικονομικής, της πολι-

τιστικής, της θεσμικής και της αξιακής.

Γιάννης Χατζηβασιλείου
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ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟ

Είναι πάντα χαρά να συζητά κάποιος με τον Σπύρο Καραμούντζο, το γνωστό

λογοτέχνη, τον τρυφερό ποιητή, τον ευαίσθητο και ευγενικό άνθρωπο. Δρατ-

τομένη της ευκαιρίας που μας δόθηκε να τα πούμε μαζί του, με ιδιαίτερο εν-

διαφέρον καταγράψαμε τις απαντήσεις του στις (50+1) ερωτήσεις που του

θέσαμε για πολλά πράγματα που απασχολούν τον ίδιο, τη χώρα μας, την ποί-

ηση, το σύγχρονο άνθρωπο.

Ας παρακολουθήσουμε όσα σημαντικά μας είπε, σε μια (γραπτή) συνέντευ-

ξη που ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2011, κι ενώ η

χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στη δίνη των οικονομικών της προβλημάτων

και αδιεξόδων, η Άνοιξη έχει μπει για τα καλά κι ο κόσμος προσμένει τη δική

του Ανάσταση κι ανάταση.

Σημειώσαμε και υπογραμμίσαμε, από αυτή τη συζήτηση με τον Σπύρο Κα-

ραμούντζο, ότι «Οι γνώσεις δίνουν φτερά στην έμπνευση», πρότασή του που

επιλέξαμε και ως τίτλο αυτής της συνέντευξης. Λέει επίσης ότι «Ο Νεοέλλη-

νας κυριεύτηκε από απληστία», θέλησε να ζήσει μια ζωή για την οποία δεν

είχε ούτε τα μέσα ούτε τις δυνατότητες, με αποτέλεσμα σήμερα η πατρίδα μας

να βρίσκεται σε απερίγραπτη δεινή κατάσταση. Όμως ο συνομιλητής μας αι-

σιοδοξεί, γιατί «στα δύσκολα οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι τα καταφέρ-

νουμε», μας λέει κι ας ελπίσουμε έτσι να γίνει. Βέβαια, δεν παραλείπει να το-

νίσει το πιο σπουδαίο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος: «Αρκεί να είμαστε

ενωμένοι».

Ευχαριστώ από καρδιάς το φίλο λογοτέχνη Σπύρο Καραμούντζο, γιατί δέ-

χτηκε ν’ απαντήσει στις ερωτήσεις μου, δίνοντάς μας την ευκαιρία να τον γνω-

ρίσουμε καλύτερα μέσα από τις απαντήσεις του. Βρήκα αρκετά σημεία γόνι-

μου προβληματισμού από όσα είπε. Ελπίζω κι εσείς, διαβάζοντας αυτή τη συ-

νέντευξη, να έχετε παρόμοιες αφορμές.

Ζώνη Αρκαδίας, 12 Απριλίου 2011                                Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη
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ΣΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟ ΔΙΑΒΑ

— Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη: Κύριε Καραμούντζο, αφού σας ευχαριστήσω

για την τιμή που μας κάνετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας, ξεκινώ με

μία αναμενόμενη ερώτηση. Πείτε λίγα λόγια για σας, για τη ζωή σας, τις σπου-

δές σας, την οικογένειά σας.

Σπύρος Καραμούντζος: Μεγάλη τιμή για μένα και σας ευχαριστώ πο-

λύ, κυρία Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, πρώτον για τα καλά σας λόγια και δεύτερον

που με επιλέξατε να σας δώσω τη συνέντευξη αυτή. Θα προσπαθήσω λοιπόν με

τις απαντήσεις μου να δικαιώσω αφ’ ενός την επιλογή σας και αφ’ ετέρου να

ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας.

Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτησή σας, φυλλομετρώντας από την αρχή

το βιβλίο της ζωής μου, θα ξετυλίγω ταυτόχρονα το κουβάρι των βιωμάτων,

για να τα θυμηθώ καλύτερα.

Γεννήθηκα το 1932, στο όμορφο και ορεινό χωριό της Αργολίδας Καρυά,

που βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του αγέρωχου Αρτεμισίου. Οι γονείς

μου, Κωστής και Ελένη, όπως και όλες οι οικογένειες, κάνανε πολλά παιδιά,

παρά τις δυσκολίες που είχαν, για να τα μεγαλώσουν. Εγώ ήμουν το τρίτο από

τα πέντε παιδιά. Στο πατρικό σπίτι συγκατοικούσαμε και με τα λιγοστά ζωντα-

νά μας, μουλάρια, γίδες, γουρούνια, κότες κλπ. Όλα τα παιδιά από μικρά πη-

γαίναμε με τους γονείς μας στα χωράφια και βοηθούσαμε, τρόπος του λέγειν,

στη φύλαξη των λιγοστών ζώων. Τα αγαπούσαμε και παίζαμε μαζί τους. Από

όλες τις αγροτικές δουλειές, όργωμα, σπορά, θέρος, αλώνισμα, τρύγος κλπ.,

που σήμερα δε γίνονται στο χωριό μου και είναι άγνωστες στα σύγχρονα παι-

διά, έχω αξέχαστα βιώματα και αναμνήσεις.

Μέχρι και την Τετάρτη Τάξη πήγα στο διτάξιο Δημοτικό Σχολείο του χω-

ριού μου. Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να σας πρωτοαναφέρω! Η καμπάνα της

εκκλησίας χτύπαγε για να πάμε στο σχολείο. Ρολόγια δεν είχαμε. Κάθε παιδί

πηγαίνοντας κράταγε και από ένα ξύλο-κουτσουράκι, για να ζεσταινόμαστε τις

κρύες μέρες του χειμώνα. Βιβλία καινούργια δεν παίρναμε. Κάθε παιδί είχε το

Αναγνωστικό του αδελφού του, που πήγαινε σε μεγαλύτερη Τάξη. Πρόσεχε μά-

�
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λιστα να μην το σχίσει και το λερώσει, για να το έχει και ο μικρότερος αδελ-

φός. Η υφαντή τσάντα, φτιαγμένη στον αργαλειό από τη μάνα μας, κρεμασμέ-

νη στον ώμο, είχε μέσα λίγο ψωμί, την πλάκα, το κοντύλι, το Αναγνωστικό, ένα

τετράδιο, ένα μολύβι, με σπασμένη τη μύτη του συνήθως, των δε παιδιών των

μεγαλύτερων Τάξεων είχε επιπλέον μελανοδοχείο και κονδυλοφόρο με πέννα

Χ. Παρ’ όλα αυτά τα παιδιά στα μικρά αυτά σχολεία μαθαίνανε Ανάγνωση, Γρα-

φή, λίγη Αριθμητική και γενικά οι γνώσεις τους μετριόντουσαν ανάλογα με ποια

Τάξη τελείωναν. Πρέπει να σας πω ότι δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά και κυρίως

τα κορίτσια στο Σχολείο και μερικά δεν τελείωναν όλες τις Τάξεις. Θυμάμαι τα

αγόρια κουρεμένα γουλί από το φόβο της ψείρας και τους δασκάλους να μετράνε

με ανάλογες ξυλιές τα λάθη και τις αταξίες. Αυτά και λίγα θυμήθηκα.

Είπα μέχρι και την Τετάρτη Τάξη, γιατί το Σεπτέμβρη του 1941, εν μέσω

της Γερμανικής κατοχής, με πήρε ο πατέρας μου, για να κάνω το πρώτο και

μακρινό ταξίδι της ζωής μου ποδαρόδρομο, 25 χιλιόμετρα μακριά από το χω-

ριό. Με πήγε στο Άργος, στην πιο κοντινή μας πόλη. Εκεί γράφτηκα, κατόπιν

εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, στην πρώτη Τάξη του Οκτατάξιου τότε

Γυμνασίου.

Μαθητής Γυμνασίου με τον

αδερφό μου Τάκη. Άργος 1946.

Η πρώτη μου φωτογραφία

σε ηλικία 13 ετών. Άργος 1945.
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Η φοίτησή μου φυσικά λόγω των συνθηκών δεν ήταν ανέφελη. Συγκριτικά

όμως εγώ ήμουν σε καλύτερη μοίρα από άλλα συνομήλικα παιδιά. Ας μην ξε-

χνάμε, το ανέφερα και παραπάνω, ότι τα πιο πολλά δεν πήγανε στο σχολείο λό-

γω του πολέμου με τον Άξονα, της φασιστικής Κατοχής, του ανταρτοπόλεμου

και στη συνέχεια του εμφυλίου, της φτώχειας, της πείνας κλπ.

Τα πιο πολλά κορίτσια δεν τα στέλνανε οι γονείς τους στο σχολείο και τα

κρατούσαν στο σπίτι, για να μεγαλώνουν τα μικρότερα αδέλφια, και τα αγόρια

τα ρογιάζανε οι γονείς τους σε ευκατάστατες αγροτικές οικογένειες του αργο-

λικού κάμπου, για να χορτάσουνε ψωμάκι, και τις οικονομίες τις δίνανε στον

πατέρα τους, για να τα βγάλει πέρα και με τη λοιπή οικογένεια. Με τέτοιες συν-

θήκες είναι πολυτέλεια να μιλάμε για σχολείο και για μόρφωση των παιδιών

αυτών.

Την περίοδο των γυμνασιακών μου χρόνων μου αρκούσε η αγάπη των γονέ-

ων μου και το καρβέλι το ψωμί, που μου έφερναν κάθε Σάββατο, για να περά-

σω όλη την εβδομάδα. Οι απαιτήσεις μου ήταν μηδαμινές και για να μην τους

επιβαρύνω με άλλα έξοδα διάβαζα τις σημειώσεις που κρατούσα κατά την πα-

ράδοση και τα βιβλία, που δανειζόμουνα από άλλα παιδιά...

Κάπως έτσι πέρασαν τα αξέχαστα οχτώ γυμνασιακά χρόνια. Η Ελλάδα, ύ-

στερα από αγώνες και θυσίες, ελευθερώθηκε και έβρισκε σιγά-σιγά το δρόμο

της ανασυγκρότησης και της προόδου.

Άλλος βασικός σταθμός της ζωής μου

ήταν η εισαγωγή μου στη Μαράσλειο

Παιδαγωγική Ακαδημία. Εκεί με τη

βοήθεια σοφών παιδαγωγών πήρα μα-

ζί με το πτυχίο του δασκάλου και τις

βασικές γνώσεις της Παιδαγωγικής ε-

πιστήμης, της Διδακτικής και της Παι-

δικής Ψυχολογίας.

Ήρθε όμως η σειρά και της εκπλή-

ρωσης του χρέους μου προς την πα-

τρίδα. Στρατεύτηκα και μετά τη βασι-

κή εκπαίδευση φοίτησα στη Σχολή Ε-

φέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ)

Ηρακλείου κι έγινα έφεδρος ανθυπο-

λοχαγός.

 Δόκιμος ανθυπολοχαγός

– ΣΕΑΠ – Ηράκλειο Κρήτης 1954.
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Μετά την απόλυσή μου από το στρατό, το βιογραφικό μου ταξίδι συνεχίζε-

ται με το διορισμό μου ως δασκάλου στην Ανατολική Μακεδονία, στα νέα μέ-

ρη, όπως τα έλεγαν τότε.

Εκεί η πολύχρονη και πρωτόγνωρη συμβίωση με τους κατοίκους των ακρι-

τικών χωριών, γηγενείς και πρόσφυγες, τους διά βίου μόνιμους φρουρούς των

συνόρων μας, έδωσε στο νεαρό τότε δάσκαλο, δηλαδή σε μένα, άλλες διαστά-

σεις στις έννοιες ελευθερία, ειρήνη, εθνική κυριαρχία, εθνικοί κίνδυνοι, προ-

στασία του πάτριου εδάφους, γλώσσα, θρησκεία κλπ. Στοιχεία χρήσιμα για το

εκπαιδευτικό μου έργο και για την αποστολή μου ως Έλληνα δασκάλου.

Η διετής μετεκπαίδευσή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μου έδωσε τα α-

παιτούμενα εφόδια για τη μετέπειτα εξέλιξή μου στο χώρο της εκπαίδευσης.

Αφού πήρα μετάθεση στην Αττική, υπηρέτησα ως Διευθυντής σε Δημοτικά Σχο-

λεία, ως Βοηθός Επιθεωρητή, ως Γραμματέας της Σχολής Επιμόρφωσης Λει-

τουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) Αθηνών, ως Προϊστάμενος Γραφείου

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τέλος επιλέχτηκα ως Σχολικός Σύμβουλος Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ολυμπίας, απ’ όπου και συνταξιοδο-

τήθηκα, ολοκληρώνοντας έτσι τη μακρόχρονη πορεία και προσφορά μου στην

Εκπαίδευση.

Εν τω μεταξύ την περίοδο που ήμουν στη Μακεδονία παντρεύτηκα και από-

κτησα ένα γιο, τον Κωστή. Από το γιο μου έχω τώρα δύο εγγονάκια, το Σπύρο

και το Δημήτρη.

Με τα εγγόνια μου Σπύρο και Δημήτρη. Κέρκυρα 2010.
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Η ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ

— Κατάγεσθε από την Καρυά Αργολίδας. Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε

εκεί. Πώς ήταν τότε η ζωή στο χωριό και πώς είναι σήμερα;

Μου ζητάτε να συγκρίνω ανόμοια πράγματα. Η Καρυά πριν από το 1950

ήταν μεγαλοχώρι. Για να καταλάβετε, τότε κατοικούνταν 200 και περισσότερα

σπίτια από πολυμελείς οικογένειες. Τώρα, αν και έχουν όλες τις σύγχρονες α-

νέσεις (νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τηλεόραση, θέρμανση), κατοικούνται 70 περί-

που σπίτια με μόνιμους κατοίκους έναν ή δύο υπερήλικες το καθένα.

Η μετανάστευση εντός κι εκτός της Ελλάδας, ως επακόλουθο της φτώχειας,

της ανεργίας και των άλλων δεινών που της κληροδότησαν η Κατοχή και ο εμ-

φύλιος πόλεμος, έφερε μαζί και με την αστυφιλία τη ραγδαία μείωση του πλη-

θυσμού της. Με την πάροδο όμως του χρόνου έρχεται φυσιολογικά και η γή-

ρανση όσων έμειναν πίσω και έτσι οδηγείται σιγά-σιγά το χωριό στην ερήμω-

ση.

Τον παλιό καιρό στο όμορφο πέτρινο Δημοτικό Σχολείο, νεοκλασικού τύ-

που, φοιτούσαν πάνω από 150 μαθητές. Με το κλείσιμο όμως και την εγκατά-

λειψή του ήρθαν και οι αναπόφευκτες καταστροφές και κατάντησε να κουρνιά-

ζουν στις αίθουσες και στη στέγη του κουκουβάγιες, νυχτερίδες και χελιδόνια

κι εκείνα την Άνοιξη μόνο. Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια επισκευάστηκε

και παραχωρήθηκε στο δραστήριο Προοδευτικό και Μορφωτικό Σύλλογο Κα-

ρυάς «ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ», για να διοργανώνει εκεί τις πολιτιστικές του εκδη-

λώσεις.

Τότε η εκκλησία, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προστάτης του χωριού

μας, είχε δύο ιερείς και τις Κυριακογιορτές γέμιζε από τους εκκλησιαζόμενους.

Τώρα, αν και όταν έχει λειτουργία, μετρούνται οι γέροντες και κυρίως οι γριές

στα δάκτυλα. Ο γάμος και τα βαφτίσια είναι άγνωστα μυστήρια. Μόνο στις κη-

δείες και στα μνημόσυνα μαζεύεται κόσμος στην εκκλησία. Βλέπετε οι πρόγο-

νοι και από τον άλλο κόσμο ενδιαφέρονται για το χωριό τους.

Τα παλιά χρόνια οι δρόμοι και οι γειτονιές ήταν γεμάτοι κόσμο που κυκλο-

φορούσε προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα παιδιά με τα παιγνίδια και τις φωνές

τους δίνανε έναν τόνο ζωντάνιας και έξω από τις αυλόπορτες των σπιτιών ηλι-

�
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κιωμένες γυναίκες με τις ρόκες και τα πλεκτά στο χέρι αλληλοενημερώνονταν

για τα συμβαίνοντα στο χώρο του χωριού και όχι μόνο.

Τότε στους δρόμους του χωριού συναντούσες μουλάρια και γαϊδουράκια,

που κουβαλούσαν στα σαμαράκια τους ανθρώπους και φορτία με γεννήματα,

ξύλα κλπ. Τώρα αυτά είναι είδος προς εξαφάνιση και αντικαταστάθηκαν με ε-

λάχιστα αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ.

Τώρα το χωριό παρουσιάζει κάποια κίνηση μόνο τα Χριστούγεννα, το Πά-

σχα και το καλοκαίρι, με τον ερχομό των Καρυωτών, που ζουν στην Αθήνα, σε

άλλες κωμοπόλεις και στο εξωτερικό. Και τούτο φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει

όσο δεν έχουν αποκοπεί ακόμη οι ρίζες των γονιών και άλλων συγγενών.

Οι επτά νερόμυλοι που δούλευαν ασταμάτητα τα παλιά χρόνια δε λειτουρ-

γούν πλέον, οι γυναίκες δε ζυμώνουν μόνες τους ψωμί και οι φούρνοι σε κάθε

αυλή ούτε καπνίζουν ούτε οι γειτονιές μυρίζουν από τα φρεσκοψημένα καρβέ-

λια.

Τότε λίγα Καρυωτόπαιδα πήγαιναν στο Γυμνάσιο, τώρα κάθε οικογένεια, ό-

που και να ζει, έχει έναν και δύο επιστήμονες.

Τα παλιά χρόνια οι ηλικιωμένοι δεν είχαν λεφτά ούτε για την εκκλησία. Τώ-

ρα με τη σύνταξη του ΟΓΑ και των πολυτέκνων όλοι έχουν το χαρτζιλίκι τους,

αλλά φοβούνται μήπως τους το κόψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Τα πράγματα λοιπόν στο χωριό μου, όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά της

πατρίδας μας, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αλλάξει ριζικά. Προς το

καλύτερο; Προς το χειρότερο; Δύσκολη απάντηση. Εξαρτάται από ποια σκοπιά

το βλέπει κανείς. Ο χρόνος θα το δείξει.

Παρασύρθηκα και μακρηγόρησα πάλι. Θα σας πω όμως, τελειώνοντας, ότι

εγώ όταν επισκέπτομαι και μάλιστα πολλές φορές το χρόνο την αγαπημένη μου

Καρυά, αν και έχω όλες τις διευκολύνσεις και χαίρομαι όλα τα σύγχρονα τεχνο-

λογικά αγαθά, θυμάμαι με συγκίνηση όλους τους παλαιούς ανθρώπους, που με

την παρουσία και με τα έργα τους άφησαν τη σφραγίδα τους στο κοινωνικό της

γίγνεσθαι, όπως δασκάλους, παπάδες, κοινοτάρχες, μαγαζάτορες, τσελιγκάδες,

μυλωνάδες κλπ., και νοσταλγώ όλα τα παλιά ήθη και έθιμα, που βίωσα από μι-

κρό παιδί.

— Έχετε γράψει ένα βιβλίο για τη γενέτειρά σας, τα «Λόγια Καρυάς». Εί-

ναι πράγματι λόγια μέσα από την καρδιά βγαλμένα για τη γενέθλια γη. Πώς

υποδέχθηκαν οι συγχωριανοί σας αυτή την έκδοση;

Πράγματι τα «Λόγια Καρυάς» (Παιδικές αναμνήσεις και αναφορές, 1930-

1950) είναι βγαλμένα από την καρδιά μου. Έβλεπα ότι «ο πολιτισμός» και όχι
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μόνο, με το πέρασμά του σαν οδοστρωτήρας δεν άφησε τίποτα όρθιο απ’ τα

παλιά ήθη και έθιμα των κατοίκων του χωριού. Το θεώρησα λοιπόν χρέος μου

να τα διασώσω, για να τα θυμούνται οι παλιοί και για να τα μαθαίνουν οι νέοι.

Γενικά θα έλεγα ότι ικανοποίησε όλους τους συγχωριανούς μου, περισσό-

τερο όμως τους μετανάστες σε Αυστραλία, Αμερική και Καναδά, που θυμού-

νται την Καρυά, όπως την άφησαν τη δεκαετία του 1950. Τότε, άρχισε η μεγάλη

φυγή, ο ξεριζωμός.

Τα «Λόγια Καρυάς» όμως απευθύνονται με αγάπη και ενδιαφέρον, με την

ιδιότητα και του δασκάλου, κυρίως προς τους νέους, στις ερχόμενες γενιές,

που θα έχουν καρυώτικες ρίζες. Η άγνοια είναι αδελφή της αδιαφορίας. Γι’ αυ-

τό συμβουλεύω και προτρέπω το νεαρό Καρυωτόπουλο, με τους δύο τελευταί-

ους στίχους του ποιήματος «Το χωριό μου το λένε Καρυά», που είναι στην αρχή

του βιβλίου, ως εξής:

«Μάθε τα αυτά που σου ’πα, για να πας κι εσύ εμπρός,

τα παλιά δε θέλουν σκούπα μη χαθεί ο θησαυρός».

— Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν με το πέρασμα των χρόνων στη ζωή

των ανθρώπων, η αστυφιλία, η ερήμωση των χωριών, ήταν τελικά για το κα-

λό ή μήπως μας βγήκαν σε κακό;

Ο προσωκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος είχε πει το γνωστό απόφθεγ-

μα «πάντα ρει» (όλα μεταβάλλονται). Όμως του ποταμιού, όσα φράγματα κι αν

του στήσουν, απλώς θα καθυστερήσουν το ρου του. Πάει μπροστά και πίσω δε

γυρίζει. Μόνο «ο Ιορδάνης εστράφη προς τα οπίσω». Έτσι και οι αλλαγές, για

τις οποίες με ρωτήσατε, έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σαν να ή-

ταν αποφασισμένες από καιρό, και επηρέασαν θετικά και αρνητικά όσους έζη-

σαν και τις δύο καταστάσεις, και το χθες και το σήμερα. Άρα αυτό που βιώνει

σήμερα η ελληνική ύπαιθρος είναι και καλό και κακό. Όπως ήταν αναμενόμε-

νο, η τοπική κοινωνία ακολούθησε τα συμβαίνοντα σε όλη την ελληνική επι-

κράτεια και δεν μπορούσε ν’ αλλάξει το ρου των γεγονότων. Εκείνο που μπο-

ρούν οι εναπομείναντες κάτοικοι των ορεινών χωριών είναι να προσαρμοστούν

στα νέα δεδομένα, να χαρούν τη ζωή τους και να διαφυλάξουν, ως θεματοφύλα-

κες, ό,τι καλό είχαν στο παρελθόν, παραδίδοντάς το αυτούσιο στις νεότερες

γενιές.
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Η Καρυά στην πλαγιά του αγέρωχου Αρτεμισίου.
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Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

— Ο σύγχρονος άνθρωπος ευτύχησε ή δυστύχησε με την πρόοδό του;

Πρόοδος - ευτυχία - δυστυχία, από καταβολής κόσμου, είναι βασικές

έννοιες που αλληλοεπηρεάζονται και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του

ανθρώπου. Νομίζω όμως ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δε νιώθουν στον ίδιο βαθ-

μό την ευτυχία ή τη δυστυχία, ασχέτως αν ο λόγος είναι ο ίδιος που την προκα-

λεί. Ασφαλώς η πρόοδος σε όλους τους τομείς της ζωής, υποχρεώνει το σύγ-

χρονο άνθρωπο να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, άλλοτε με επιτυχία

κι άλλοτε όχι, όπως συμβαίνει και με ένα νέο φάρμακο, που μπορεί να γίνει

αιτία και για το καλό και για το κακό. Εξαρτάται λοιπόν τόσο από την πρόοδο

στην οποία θα αναφερόμαστε, συγκεκριμένα κι όχι αόριστα, όπως και από τον

ίδιο τον άνθρωπο, την ενημέρωση, τις απαιτήσεις, τις αντιστάσεις, την προ-

σαρμογή, τη μόρφωση και τις αρχές του. Το ίδιο και με το φάρμακο, που ανά-

λογα με τη δόση, που θα πάρει ο ασθενής κατόπιν ιατρικής συνταγής, θα έχει

και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Άρα η πρόοδος θα πρέπει κι αυτή να είναι

καλοδεχούμενη, αλλά υπό όρους, γιατί σήμερα, αν και έχει επιτευχθεί σε πολ-

λούς τομείς, εξ αιτίας της υπάρχουν ευτυχισμένοι αλλά και δυστυχισμένοι άν-

θρωποι.

— Πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος κάποιος; Με τα πολλά ή με μια ζωή

που θα έχει τις λιγότερες εξαρτήσεις;

Οι άνθρωποι, αν και έχουν πολλά παραδείγματα, ότι όσοι έχουν πλού-

τη δεν είναι απαραίτητα και ευτυχισμένοι, εν τούτοις και οι ίδιοι αγωνίζονται

με όλα τα μέσα μια ζωή, για να τα αποκτήσουν. Η επιθυμία τους αυτή καταγρά-

φεται και σε ένα τραγούδι με μεγάλη επιτυχία: «Αχ! Και να τα ’χαμε, τα πλούτη

λέει να ’χαμε…». Είναι βέβαια δικαιολογημένοι, μέχρι ορισμένου σημείου, γιατί

με τα χρήματα και όχι μόνο μπορούν να επιλύσουν πολλά προβλήματα της κα-

θημερινότητας και να ζήσουν πιο άνετα. Οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι μεροκαμα-

τιάρηδες, οι οικονομικοί μετανάστες κλπ. κάτι ξέρουν περισσότερο για τις ε-

ξαρτήσεις και καταπιέσεις που υφίστανται από τους κεφαλαιοκράτες και τους

δανειστές τους.

�
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 Η ευτυχία σίγουρα δεν αγοράζεται και δεν αποκτιέται με χρήματα, ακόμη

και με πολλά, χρειάζονται και άλλες συνιστώσες. Το παράδειγμα του βασιλιά

Μίδα ας είναι για αποφυγή. Μιλώντας όμως για πλούτη, φοβάμαι μήπως προ-

καλούμε την κοινή γνώμη, σε μια εποχή που η πατρίδα μας περνάει οικονομική

κρίση. Φτάσαμε να μιλάμε για επιβίωση και όχι για ευτυχία.

— Λένε ότι οι άνθρωποι των μεγαλοπόλεων, τόσοι πολλοί και τόσο κοντά

τα σπίτια τους το ένα στο άλλο, βιώνουν μια ανυπόφορη μοναξιά. Έχετε νιώ-

σει κάτι τέτοιο;

Έχουν απόλυτα δίκιο. Το λέω και από προσωπική διαπίστωση, ζώντας

πολλά χρόνια στην Αθήνα. Οι άνθρωποι δε νιώθουν μόνο μοναξιά, αλλά και φόβο

και ανασφάλεια. Οι κακοποιοί, Έλληνες και ξένοι, έχουν επιδεινώσει το πρόβλη-

μα. Οι κάτοικοι δε γνωρίζουν και δεν εμπιστεύονται το γείτονα και το διπλανό

τους. Όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στα σπίτια τους, γι’ αυτό και κλειδαμπαρώ-

νονται πρώτα στον εαυτό τους και μετά στα σπίτια, μέρα νύχτα. Το γεγονός αυτό

τους οδηγεί σιγά - σιγά σε κατάθλιψη και μαράζωμα. Οι ηλικιωμένοι πια μόνο με

το τηλέφωνο και οι νεότεροι με το κομπιούτερ τους, μέσω του Facebook, επι-

κοινωνούν με άλλους ανθρώπους. Θα σας πω ακόμη ότι, και όταν βρίσκονται μέ-

σα σε πλήθος ή και σε μέσα μεταφοράς, δε συνομιλούν μεταξύ τους, αποφεύ-

γουν τις περιστασιακές γνωριμίες.. Προτιμούν περπατώντας να μιλάνε (τα πα-

λαιότερα χρόνια, αν βλέπαμε και ακούγαμε κάποιον στο δρόμο να μιλάει και να

χειρονομεί μάλιστα, λέγαμε ότι λάλησε και παραμιλάει μόνος του) με το κινητό

τους τηλέφωνο με άλλους που βρίσκονται μακριά τους. Μέχρι τη στιγμή που θα

βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό, της καλύτερης δηλαδή επικοινωνίας μεταξύ των

ανθρώπων, που δεν το πιστεύω, οι καταδικασμένοι άνθρωποι των μεγαλοπόλεων

και όχι μόνο πρέπει να μάθουν να υπομένουν, να ζουν με τη μοναξιά τους ή και με

τη βοήθεια της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

— Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου τι ρόλο παίζει στη διαμόρφωση

της προσωπικότητάς του;

Στην ερώτησή σας τι να πω εγώ, όταν το θέμα αυτό έχει απασχολήσει

από τους αρχαίους χρόνους ερευνητές, ψυχολόγους, ψυχίατρους και άλλους ει-

δικούς επιστήμονες (Θεόφραστος - Λα Μπριγιέρ - Κρέτσμερ - Φρόιντ - Γιουν-

γκ - Άντλερ - Σπράνγκερ - Ντιμά και άλλοι), που με διαφορετικές προσεγγίσεις

κατέληξαν στο εξής γενικό συμπέρασμα: Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποί-

ους αισθάνεται και αντιδρά ο άνθρωπος, που τον χαρακτηρίζουν και τον κάνουν

να ξεχωρίζει από τους άλλους, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό, μαζί και με
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γενετικούς και κοινωνικούς παράγοντες, την προσωπικότητά του και τον καθι-

στούν ξεχωριστό, δυναμικό, ανεξάρτητο, διάσημο, προβεβλημένο κλπ.

— Μήπως είναι εύκολο να υποκρινόμαστε παρά να είμαστε ο εαυτός μας;

Και ασφαλώς είναι πιο εύκολο να υποκρινόμαστε. Πρέπει όμως; Σ’ αυ-

τό το ερώτημα πρέπει να πάρουμε θέση. Διαφορετικά το παιγνίδι γίνεται με

σημαδεμένα χαρτιά. Υποκρινόμενος ο άνθρωπος δεν εμφανίζει τον πραγματικό

του εαυτό, παρουσιάζει μια ψεύτικη και πλαστή εικόνα για τις ιδέες, τα συναι-

σθήματα και τις προθέσεις του. Είναι ανειλικρινής και για το λόγο αυτό κατα-

δικαστέα η συμπεριφορά του. Πρέπει να είμαστε απέναντί του κουμπωμένοι

και επιφυλακτικοί.

— Σήμερα οι άνθρωποι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. «Το μάτι είναι α-

χόρταγο» έλεγε η γιαγιά μου. Τι χρειάζεται κάποιος για να έχει η ζωή του

πληρότητα; Μπορεί να είναι τα υλικά αγαθά «η ζωή του όλη»;

Καλά έλεγε η σοφή γιαγιά σας. Μακάρι όμως να ήταν αχόρταγο μόνο

το μάτι. Οι άνθρωποι, μετά τις στερήσεις των υλικών αγαθών που είχαν βιώσει

στην παιδική τους ηλικία, τα χρόνια της Κατοχής και προ αυτής, βρέθηκαν ξαφ-

νικά στην υπερπροσφορά της καταναλωτικής κοινωνίας. Η απόκτηση αγαθών

έγινε αυτοσκοπός κάθε οικογένειας. Ο Νεοέλληνας κυριεύτηκε από απληστία.

Ακόμη και όταν δεν είχε χρήματα, με δάνεια και με δόσεις, προκαλούμενος α-

πό τα μεγαλοκαταστήματα και τις διαφημίσεις, «με μια πεντάρα στου Κωνστα-

ντάρα…», αγόραζε για ν’ αγοράσει καθετί που πουλιότανε. Ούτε τα χρέη λογά-

ριαζε, γιατί υπολόγιζε ότι κάποιος θα του τα χάριζε, ούτε και αποταμίευση έ-

κανε. Το αποτέλεσμα το βιώνουμε σήμερα και ως άτομα και πιο πολύ ως χώρα.

Δεν άργησε λοιπόν να γεμίσει το σπίτι του με υλικά πάσης φύσεως. Από τη

στέρηση πήγε στην αφθονία. Κάποια στιγμή γεμίσανε ντουλάπες, αποθήκες, ψυ-

γεία κλπ., με υλικά που δε τα χρησιμοποίησε ποτέ. Ο καθένας μας έχει προ-

σωπική γνώμη από το δικό του σπιτικό. Βρήκε όμως μία προσωρινή λύση, με-

ρικά απ’ αυτά (παπούτσια, φούστες, παντελόνια, τσάντες, παιδικά παιγνίδια)

ολοκαίνουργα να τα αφήνει έξω από τους σκουπιδοτενεκέδες.

Ήταν όμως και η αλλαγή της μόδας και της επιδειξιομανίας του λεγόμενου

νεόπλουτου, που τον υποχρέωνε να κάνει και αναγκαστικά ανακαίνιση. Έπρεπε

να κάνει το κομμάτι του. «Ήθελε η μούρη του να φορέσει σέλα και να καμαρώ-

νει με το σύρε κι έλα…», καταπώς λέει και ένα τραγούδι για τον αφελή γαϊδαρά-

κο. Έπρεπε να πληρώσει ακόμη και τον παλιατζή, για να τα πετάξει τα παλιά

(έπιπλα, στρώματα, κουζίνες, ψυγεία, ρουχισμό, ζωγραφικούς πίνακες κλπ.),

�

�



[-24-]

ÓÐÕÑÏÓ K. ÊÁÑÁÌÏÕÍÔÆÏÓ

μια και δε ταίριαζαν και δε χωρούσαν στο σαλόνι της μοντέρνας νοικοκυράς.

Παρ’ όλα αυτά και με ό,τι άλλο πανάκριβο υλικό αγαθό αγόραζε, χρυσό ή πο-

λύτιμο πετράδι, αυτό που λέμε πληρότητα στη ζωή του, δεν την ένιωσε. Η α-

φθονία των αγαθών δεν ήτανε αυτό που είπατε και σεις, «η ζωή του όλη».

Ανάγκη λοιπόν, πριν είναι πολύ αργά, να βρει αυτό που έχασε, δηλαδή «το

μέτρο». Η αποφυγή των ακροτήτων και των υπερβολών θα είναι η ορθότερη στάση

του. Εξάλλου το είχε πει και ο Κλεόβουλος, ένας από τους επτά σοφούς τον 6ον

π.Χ. αιώνα, «μέτρον άριστον».
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 ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ…

— Ως δάσκαλος είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε όλους τους ανθρώ-

πινους χαρακτήρες (σε μαθητές και συναδέλφους σας). Ποιους ξεχωρίσατε

και ποιοι σας προξένησαν εντύπωση;

Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες, όπως καλά ξέρουμε, και κληρονομούνται

και γίνονται. Γι’ αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα, αν και γνωρίζει το ρητό που

λέει «φύσιν πονηράν μεταβαλείν ου ράδιον» επιδιώκει με τη σχολική αγωγή

και με όλες τις παιδαγωγικές μεθόδους να διαμορφώσει τους μαθητές σε ο-

λοκληρωμένες προσωπικότητες. Παρά ταύτα όμως ευδοκιμούν στην ανθρώπι-

νη κοινωνία όλων των λογιών οι χαρακτήρες.

Από αυτούς που γνώρισα εγώ στη μακρόχρονη διαδρομή μου, καλή εντύ-

Η πρώτη δασκαλική μου φωτογραφία. 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους,

Σχ. Έτος 1955-56, Τάξη Ε΄, μαθητές 85.
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πωση μου έκαναν οι ειλικρινείς, οι έντιμοι, οι αξιόπιστοι, αυτοί που με τα έργα

τους ήταν χρήσιμοι και όχι αυτοί που με τα λόγια τους ήταν αρεστοί, οι αληθι-

νοί και κυρίως αυτοί που είχαν μπέσα. Αντίθετα κακή εντύπωση μου έκαναν οι

υποκριτές και οι αχάριστοι.

— Ποιος μαθητής είναι ο καλύτερος; Ο εργατικός, ο περίεργος, ο ζωη-

ρός, ο παθητικός ή κάποιος άλλος;

Καλύτερος μαθητής, πρέπει να το πούμε προκαταβολικά, δεν είναι πά-

ντοτε αυτός που δεν κάνει ορθογραφικά λάθη και παίρνει άριστα στους βαθ-

μούς, χωρίς να αποκλείεται και αυτό. Για να είναι ο καλύτερος, θα πρέπει να

έχει μία σειρά και από άλλες αρετές. Να είναι δηλαδή: Επιμελής, εργατικός,

ομαδικός, ευγενής, συνεργάσιμος, φιλότιμος, κόσμιος, αυτενεργός, κοινωνι-

κός, να έχει νοητικές και πρακτικές ικανότητες, στόχους στη ζωή του, συναι-

σθηματικές ευαισθησίες κλπ. Θα τελειώσω λέγοντας ακόμη ότι θα είναι ο κα-

λύτερος μαθητής, αν είναι καταπώς λέει ο λαός μας, «καλό παιδί».

— Πώς βλέπετε τη συρρίκνωση των σχολείων που έχει εξαγγελθεί από το

Υπουργείο Παιδείας; Θα βοηθήσει τους μαθητές ή είναι απλώς ένας τρόπος

εξοικονόμησης χρημάτων;

Εκτός μερικών ακραίων περιπτώσεων, νησάκια, ορεινές περιοχές, εθνικοί

λόγοι κλπ., που θα πρέπει να μελετηθούν από τους αρμοδίους και να εξαιρε-

θούν, μετά από τη μακρόχρονη σχολική πείρα μου πιστεύω ότι η συγχώνευση

μικρών σχολικών μονάδων και όχι το κλείσιμο των σχολείων, όπως κακοπρο-

αίρετα διαδίδεται, θα είναι από πλευράς παιδαγωγικής και διδακτικής προς ό-

φελος των μαθητών.

Μόνο σε σχολείο με κανονικούς σε αριθμό μαθητές ανά τάξη μπορούν να

εφαρμοστούν ολοκληρωμένα προγράμματα σύγχρονης εκπαίδευσης, που τα δι-

καιούνται όλα τα ελληνόπουλα. Και εννοώ, πέραν από τους κανονικούς δασκά-

λους στο Δημοτικό Σχολείο, η διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται με ειδικούς κα-

θηγητές για ξένες γλώσσες, για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μουσική, φυσική

αγωγή και για καλλιτεχνικά μαθήματα.

Δεν ξέρω αν και πόση εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να γίνει, με τη συγχώ-

νευση σχολείων, που και αυτό δεν είναι αμελητέα παράμετρος, με τη σημερινή

οικονομική κρίση, που μαστίζει τη χώρα μας. Το ξέρουν καλύτερα οι ασχολού-

μενοι με τα οικονομικά. Καλά όμως θα είναι, εάν και όσα χρήματα εξοικονομη-

θούν, να διατεθούν για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και για τη βελτίω-

ση των συνθηκών λειτουργίας των νέων σχολείων, που θα προκύψουν, για να
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γίνουν από τη μια μεριά βιώσιμα, αλλά και άξια του προορισμού τους. Όπως,

διορισμός και επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού, προμήθεια εποπτικών και

υλικοτεχνικών μέσων κλπ.

— Σε πολλά χωριά και επαρχιακές πόλεις κλείνουν τα σχολεία ελλείψει

μαθητών. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό;

Τα χωριά μας και τα σχολεία, όπως τα γνωρίζαμε, όσοι καταγόμαστε

από ορεινά χωριά μάλιστα, φοβούμαι ότι δε θα τα ξαναδούμε επί των ημερών

μας. Για το μέλλον δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Η αθρόα μετακίνηση

των νέων εντός και εκτός της Ελλάδας και η αστυφιλία οδήγησαν τα χωριά μας

στην ερήμωση. Χρόνο με το χρόνο και οι ηλικιωμένοι που έμειναν πίσω τα ε-

γκαταλείπουν για τον άλλο κόσμο.

Ασφαλώς το γεγονός αυτό είναι μελαγχολικό και ανησυχητικό. Όχι μόνο,

γιατί κλείνουν τα σχολεία ελλείψει μαθητών, αλλά και γιατί ερήμωσαν από κό-

σμο τα χωριά μας. Έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί μέτρα από την Πολιτεία, που

ίσως να είχαν επιβραδύνει ή και σταματήσει τη φυγή προς άλλα μέρη.

Το κακό είναι ότι και σήμερα το αδιάφορο ή ανίκανο κουβέρνο για άλλα

Έπαρση σημαίας. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, 1968.
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τυρβάζει. Δε βλέπει την ερήμωση της άλλοτε ακμάζουσας επαρχίας και δεν παίρ-

νει τα αναγκαία μέτρα, που θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν μερικούς του-

λάχιστον να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους.

— Σε όλα σχεδόν τα ελληνικά σχολεία φοιτούν αλλοδαποί μαθητές. Αυτό

έχει βοηθήσει τα ελληνόπουλα να γίνουν καλύτερα στην απόδοσή τους ή έχει

δημιουργήσει νέα προβλήματα;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών αλλο-

δαπά είναι στις ξένες χώρες. Χαιρόμαστε δε ιδιαίτερα, όταν μαθαίνουμε ότι τα

ελληνόπουλα διαπρέπουν στις ξένες χώρες που βρίσκονται. Με αυτό θέλω να πω,

πως και στα δικά μας σχολεία τους αλλοδαπούς μαθητές πρέπει να τους δούμε

ως μικρά παιδιά, αγγελικά πλασμένα, ασχέτως χρώματος και καταγωγής. Για το

δάσκαλο όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι παιδιά του και να ενδιαφέρεται για την

Αναμνηστική φωτογραφία με τους μαθητές του της Στ' τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Κηφισιάς (Σχ. έτος 1973-74). Στο μέσον μαζί μου και ο Διευθυντής του Σχολείου

Γεώργιος Γεωργόπουλος. Στην επάνω σειρά δεύτορος από αριστερά είναι ο σημερινός και

επιτυχημένος Δήμαρχος Κηφισιάς Νικόλαος Χιωτάκης.
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πρόοδό τους χωρίς διακρίσεις. Δε θα λυθεί το μεταναστευτικό ζήτημα στο σχο-

λείο. Και έως ότου και αν λυθεί το φλέγον αυτό ζήτημα, από το κράτος μας και τη

διεθνή κοινότητα, στα σχολεία μας θα φοιτούν μαζί με τα Ελληνόπουλα και αλ-

λοδαποί μαθητές. Στην κατάντια που έχουν βρεθεί λόγω του ξεριζωμού από την

πατρίδα τους, ας δείξουμε την αγάπη μας στα παιδιά τουλάχιστον στο σχολείο.

Τα μικρά παιδιά, στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, παίζουν στο προαύ-

λιο, γίνονται φιλαράκια και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το δη-

μιουργούν «οι καθαρόαιμοι Ελληναράδες», οι γονείς, το εχθρικό κοινωνικό πε-

ριβάλλον και η αδεξιότητα του δασκάλου.

Η πρόοδος των μαθητών εξαρτάται από την κληρονομικότητα του παιδιού,

από το δάσκαλο, από τα μέσα που διαθέτει το σχολείο, από το διάβασμα, και

από τη φροντίδα στο σπίτι. Με τη σημερινή κατάσταση ίσως να χρειάζονται

ειδικά βοηθητικά προγράμματα σε κάθε σχολείο, αν δεν ξέρουν καλά την ελλη-

νική γλώσσα τα παιδιά από άλλες χώρες. Και τούτο, για να συμμετέχουν ισάξια

στη μαθησιακή διαδικασία με τα Ελληνόπουλα. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να

βρει τη λύση του από το Σχολείο και το Υπουργείο Παιδείας.

Δε φταίνε, λοιπόν, οι αλλοδαποί μαθητές αν τα Ελληνόπουλα υστερούν στα

γράμματα και αν κακοποιούν τη γλώσσα τους με απαράδεχτες λέξεις της πιά-

Σχολικές επιδείξεις. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, 1969.
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τσας. Ούτε τα Ελληνόπουλα εμποδίζουν μερικά ξένα παιδιά να αριστεύουν και

να γίνονται σημαιοφόροι. Εκ πείρας γνωρίζω ότι τα παλαιότερα χρόνια, όταν

στα σχολεία μας φοιτούσαν μόνο Ελληνόπουλα, υπήρχαν και τότε καλοί μαθη-

τές αλλά και κουμπούρες.

— Τι θα μπορούσε να βοηθήσει το ελληνικό σχολείο να είναι φάρος μά-

θησης, δημιουργίας και κάτι χρήσιμο στη ζωή των παιδιών. Μήπως οι μα-

θητές εξαναγκάζονται να κάνουν πράγματα που δε θέλουν;

Με την ερώτησή σας αφήνετε να εννοηθεί ότι το σχολείο σήμερα δεν

ανταποκρίνεται στην αποστολή του, αν και δεν ισχύει για όλα τα σχολεία. Πολλά

παραδείγματα όμως αποδεικνύουν του λόγου σας το αληθές. Και ασφαλώς, όταν

λέτε σχολείο, θα εννοείτε γενικά την εκπαίδευση, τα σχολεία όλων των βαθμί-

δων. Στην περίπτωση αυτή και για να κάνει το ελληνικό σχολείο μια καινούργια

αρχή, που να βασίζεται στην αρχαία μας πνευματική κληρονομιά, στις σημερινές

αντιλήψεις της παιδαγωγικής επιστήμης και όχι μόνο, καθώς και στη θεραπεία

των κοινωνικών αναγκών, χρειάζονται νέοι εκπαιδευτικοί νόμοι, συνταγματικά

κατοχυρωμένοι, με τη σύμφωνη γνώμη πολλών πτερύγων της Βουλής, τήρηση

Εκφώνηση πανηγυρικού.  Άγιος Δημήτριος Κηφισίας, 25η Μαρτίου 1970.
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αυτών, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, γενναία χρηματοδότηση και δουλειά,

δουλειά απ’ όλους. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν οι κάθε είδους κομματι-

κές παρεμβάσεις στους σχολικούς χώρους, τα κομματικά συμφέροντα, που προ-

ξενούν πολλά δεινά και εξυπηρετούν αλλότριες σκοπιμότητες, ξένες προς τους

μαθησιακούς και παιδαγωγικούς σκοπούς.

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Κρεστένων Ηλείας ως Σχολικός Σύμβουλος, 1989.
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Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την οποία και υπηρέτησα, εκτός των παρα-

πάνω και των υλικοτεχνικών μέσων, το βάρος πέφτει, σε μεγάλο βαθμό, και

στους ώμους του δασκάλου-παιδαγωγού. Το δασκαλίκι, που θα πρέπει να επι-

λέγεται αξιοκρατικά, να αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά να πλη-

ρώνεται και καλά, δεν είναι μόνο βιοποριστικό επάγγελμα και συνδικαλιστικός

στίβος, είναι πάνω απ’ όλα αποστολή, λειτούργημα. Ας το σκεφτούν καλύτερα

όσοι επέλεξαν να το υπηρετήσουν.

Ο δάσκαλος, εκτός από παιδαγωγική, ψυχολογική και διδακτική κατάρτι-

ση, πρέπει να έχει αυτό που λέμε και στόφα δασκάλου, να πιστεύει στην ιδιαι-

τερότητα του έργου του, να ενημερώνεται συνεχώς στα νέα δεδομένα και κυρί-

ως να αγαπάει τα παιδιά, αλλιώς να μη γίνει δάσκαλος. Με το παράδειγμά του

θα δείξει το δρόμο της προόδου και στους μαθητές του. Ας μην ξεχνάμε με

ποιους όρους λειτουργίας το «κρυφό σχολειό» ήταν φάρος τηλαυγής μάθησης

και φρονηματισμού. Καταλήγοντας θέλω να τονίσω ότι για το αν βρίσκεται σε

κακή κατάσταση σήμερα η Ελληνική Παιδεία και απαξιώνεται συνεχώς, τη μι-

κρότερη ευθύνη την έχουν τόσο οι δάσκαλοι, που δίνουν τις μάχες τους στην

πρώτη γραμμή, μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και οι μαθητές. Οι τε-

λευταίοι μάλιστα εξαναγκάζονται να κάνουν πράγματα, που δεν τα διδάχτηκαν,

που δεν τα έμαθαν καλά και που δεν τα θέλουν. Το κακό όμως είναι ότι μερικές

φορές οι μαθητές υποκινούνται από αλλότρια συμφέροντα και κάνουν πράγμα-

τα αντίθετα από τις σχολικές επιταγές.

— Είστε υπέρ των τεχνολογιών στα σχολεία; Θα βοηθήσουν τα παιδιά;

Σε ένα μου «χαϊκού», στην ποιητική συλλογή «Δροσοσταλίδες», έχω

γράψει κάτι σχετικό με την ερώτησή σας:

«Αριθμητήρι

δεν του ψώνισαν ποτέ.

Είχε δάχτυλα».

Ασφαλώς και είμαι υπέρ των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Η από καθέ-

δρας διδασκαλία είναι πια ξεπερασμένη. Δε μαθαίνει κανείς μουσική χωρίς όρ-

γανο. Έτσι και η γενικότερη μάθηση των παιδιών υποβοηθείται από τα οπτικο-

ακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα.

Χωρίς μάλιστα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις ξένες γλώσσες, η μάθη-

ση στο νέο μαθητή και σπουδαστή είναι πλέον ελλιπής. Προϋπόθεση όμως και ο

δάσκαλος να γνωρίζει τις νέες τεχνολογίες και να διδάξει τους μαθητές του να

κάνουν καλή χρήση αυτών.
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— Είστε κι εσείς χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σερφάρετε στο δια-

δίκτυο; Τι σας αρέσει να αναζητάτε;

Προσωπικά εγώ, όπως και οι περισσότεροι από τη γενιά μου, άργησα να

γίνω χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ποτέ όμως δεν είναι αργά. Τις δυ-

νατότητες του οργάνου αυτού ποτέ δεν μπορούσε να τις φανταστεί ο νους μου.

Με τις πρώτες υποδείξεις του γιου μου και τα δικά μου αρχάρια βήματα ξεκίνη-

σα τις αναζητήσεις σ’ αυτόν τον υπέροχο και άγνωστο χώρο. Τυχερά είναι τα παι-

διά που αρχίζουν από το Δημοτικό Σχολείο να μπαίνουν στο διαδίκτυο.

Μπροστά στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή νιώθω πως είμαι ένα μωρό,

που μόλις λέω λίγες λεξούλες και απλώνω τα χέρια μου ζητώντας στήριγμα,

για να κάνω μερικά βήματα παραπέρα. Προς το παρόν το χρησιμοποιώ ως ένα

χρήσιμο προσωπικό εργαλείο, για να αποθηκεύω ό,τι γράφω στο πληκτρολόγιό

του, να επικοινωνώ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να παίρνω πλη-

ροφορίες για οποιοδήποτε γεγονός ή πρόσωπο θέλω, απ’ όλο τον κόσμο, γρά-

φοντας μόνο τη λέξη του.
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Στιγμιότυπα από τον κήπο του ποιητή
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

— Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μεγάλη στενωπό, με το τεράστιο εξωτε-

ρικό της χρέος, τα δάνεια που δεν έχουν τελειωμό, τις σπατάλες που συνεχί-

ζονται, τη διαφθορά που έχει σαπίσει τα πάντα, την αναξιοκρατία που δεν

αφήνει κανέναν Έλληνα που αξίζει να αναδειχθεί και να βοηθήσει τη χώρα

του. Τι μπορεί να γίνει απέναντι σε όλα αυτά τα πολύ αρνητικά που συμβαί-

νουν;

Με την ερώτησή σας αυτή περιγράψατε με σαφήνεια την τραγική κα-

τάσταση, στην οποία έχει βρεθεί η πατρίδα μας. Είμαι κι εγώ πολύ προβλημα-

τισμένος και αγανακτισμένος. Το τι πρέπει να γίνει όμως, για τη διόρθωση της

κατάστασης, δε νομίζω ότι είμαι σε θέση να υποδείξω. Ούτε τις ειδικές γνώ-

σεις έχω ούτε και την αρμοδιότητα. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πολύ σύν-

θετο και μακροχρόνιο. Θα προσπαθήσω όμως να σας απαντήσω, πώς βλέπω

δηλαδή την κατάσταση.

Μου θυμίσατε όμως τρία παρεμφερή παραδείγματα, εκ των οποίων τα δύο

από τη Μυθολογία μας:

α) Τη Λερναία Ύδρα με τα εννιά κεφάλια. Κάθε κεφάλι κι ένα πολύπλοκο

πρόβλημα, που όταν το κόβεις ξεφυτρώνουν άλλα,

β) Την κόπρο του Αυγεία. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να κάνει

ισάριθμους άθλους ένας ήρωας, ο Ηρακλής, και

γ) Ένα περιστατικό που συνέβη με τον μεγάλο Κρητικό πολιτικό και Έλλη-

να πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Λέγεται ότι, σε μία περιοδεία του, εκτός

των άλλων περιοχών, επισκέφτηκε και ένα μικρό ψαροχώρι, σε μία παραλία της

Κρήτης. Εκεί συνάντησε έναν ψαρά που διαλαλούσε την ψαριά του. Τον χαιρέ-

τησε με την κρητική ντοπιολαλιά και τον ερώτησε να μάθει τη γνώμη του για

την κατάσταση γενικώς.

Στην κουβέντα επάνω ο πρωθυπουργός πήρε στα χέρια του ένα μεγάλο ψά-

ρι, το περιεργαζότανε και το μύριζε στο μέρος της ουράς του. Όταν τον είδε ο

ψαράς, του είπε συμβουλευτικά, ως ειδικός, ότι για να δοκιμάσουμε τη φρε-

σκάδα του ψαριού εμείς το μυρίζουμε στο κεφάλι. Τότε ο Βενιζέλος σοβαρά

και αλληγορικά του απάντησε: Μα, καλέ μου σύντεκνε, ίντα μου λες, το κατέ-
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χω από πρώτο χέρι. Το κεφάλι του ψαριού έχει βρομίσει εδώ και πολύ καιρό.

Εγώ το μυρίζω για να πληροφορηθώ, αν η βρόμα και η σαπίλα του έχει φτάσει

και στην ουρά του.

Το πρόβλημα αυτό, κυρία Γαϊτανάκη, με απασχόλησε πολύ σοβαρά και τις

σκέψεις μου τις κατέγραψα σε ένα επίκαιρο ποίημά μου, με τον τίτλο «Ελλάς

του Μνημονίου», που το παραθέτω στη συνέχεια, ως απάντηση στο ερώτημά σας:

«Ελλάδα, πώς κατάντησες, ποιος έφταιξε γαμώ το,

 πολύ κακό σωρεύτηκε στον ξακουστό σου τόπο.

 Τι ηθικός κατήφορος, τι ξεπεσμός, τι χρέη!

 Βαρκούλα μες στον πέλαγο, χωρίς κουπιά να πλέει.[…].

 Παράδειγμα γι’ αποφυγή κατάντησες καημένη

 για κλέφτες και τεμπέληδες μιλά η οικουμένη.

 Οι Τράπεζες, τ’ αφεντικά και οι αρχοντάδες όλοι,

 το φουσκωτό στην τσέπη τους μας δείχνουν πορτοφόλι.

 Φαύλοι που ζουν χωρίς ντροπή σε βάρος των ειλώτων,

 κυκλοφορούν «ως Έλληνες» κι είναι στρατιά ασώτων.

 Τους βάρβαρους στα σύνορα στρατός δεν τους προσμένει,

 είναι οι εχθροί στα σπλάχνα σου και καλοπληρωμένοι.

 Κι αν θα ρωτήσεις «Έλληνα», για όλα αυτά τι λέει;

 Θα σ’ απαντήσει «ειλικρινά», πως μόνο αυτός δε φταίει.

 Αυτός…, που θέση στο Δημόσιο με το ρουσφέτι θέλει

 κι αν δεν τον δουν τα δάχτυλα βουτάει και στο μέλι.

 Αυτός…, που όπως όφειλε τους φόρους δεν πληρώνει,

 και «πόθεν έσχες» ψεύτικο στον έφορο δηλώνει.

 Αυτός…, που το κουβέρνο μας το φέρνει στο τιμόνι,

 κι αν το συμφέρον του το απαιτεί τη μηχανή λαδώνει.

 Μα Έλληνας δεν είναι «αυτός» και σαν κι «αυτόν» και άλλοι,

 έχει γενναίους η Ελλάς, που θα τη σώσουν πάλι».

Τελειώνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας, λέγοντας ότι ο σύγχρονος

Ηρακλής, που θα σηκώσει στους ώμους του και θα σώσει την Ελλάδα από την

κρίση, δεν είναι άλλος από το λαό της. Το πιστεύω γιατί είναι γίγαντας, αλλά

πρέπει να ξυπνήσει. Να υψώσει το ανάστημά του, χωρίς να γίνει αντικείμενο

εκμετάλλευσης η δύναμή του από τους εκάστοτε καραδοκούντες επιτηδείους

των κομματικών συμφερόντων. Ταυτόχρονα όμως και πρωτίστως πρέπει να ξυ-

πνήσουν και οι ηγέτες της, πριν ο λαός τους γιουχάρει και τους εξοστρακίσει,
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που με ενδιαφέρον και όραμα να σκύψουν, να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα

προβλήματα του κόσμου και ενωμένοι να βρουν τις σωστές λύσεις και να πά-

ρουν τα αναγκαία μέτρα για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

— Μπορεί η οικονομική κρίση να γίνει αφορμή για να διορθωθούν τα κα-

κώς κείμενα στη χώρα μας ή θα χάσουμε και αυτή την ευκαιρία;

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και προβλέψεις δεν μπορούμε να δια-

κινδυνεύσουμε γιατί, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Η κρίση με τα πλο-

κάμια της έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Η

λύση δεν εξαρτάται λοιπόν μόνο από την Ελλάδα. Για το μερίδιο που μας ανα-

λογεί ευχόμαστε και ελπίζουμε, αν σύντομα αλλάξουμε νοοτροπία, μυαλά και

συνήθειες. Χρειάζεται αναδιάρθρωση του τρόπου ζωής μας. Η Ελλάδα δεν εί-

ναι η πρώτη φορά που έχει βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση και πάντοτε έχουμε

αποδείξει ότι τα καταφέρνουμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Το γενικό συμφέ-

ρον πρέπει να υπερισχύσει του ατομικού. Χρειάζεται ακόμη να κάνουμε αυτο-

κριτική όλοι μας για το μερίδιο της ευθύνης μας, να πληρώσουν οι ένοχοι, να

διδαχθούμε και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Έτσι είμαι σίγουρος

ότι θα διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί. Είναι

μία πρόκληση. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Ιδού πεδίο δόξας λα-

μπρό.

— Βλέπετε φως στο τούνελ ή η Ελλάδα και οι Έλληνες θα είμαστε για

πάντα εξαρτώμενοι από τους πιστωτές μας;

Με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν όσα είπα στην προηγούμενη ερώτησή

σας και ασφαλώς βλέπω μία σπίθα φωτός, αλλά φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μα-

κρύ το τούνελ. Τα μεγάλα και μακρόχρονα χρέη, τα ελλείμματα, που δυστυχώς

μεγαλώνουν αντί να λιγοστεύουν, γιατί συνηθίσαμε να ξοδεύουμε περισσότερα

απ’ όσα παράγουμε, η δυσκολία πια να δανειζόμαστε και η αδυναμία να βρεθού-

με γρήγορα σε ρυθμούς ανάπτυξης, με κάνουν να πιστεύω ότι δυστυχώς οι πι-

στωτές μας θα κάνουν για πολλά χρόνια πάρτι ακόμη σε βάρος των Ελλήνων.

— Μια χώρα που δεν παράγει πια σχεδόν τίποτα, πώς μπορεί να βγει α-

πό το οικονομικό τέλμα, όταν εισάγει τα πάντα και αντιγράφει ξενόφερτους

τρόπους ζωής και συμπεριφοράς;

Η Ελλάδα έχει ένα ένδοξο παρελθόν και μια ιστορία, που δεν την έχουν

οι άλλες χώρες. Έχει κινδυνέψει πολλές φορές, έχει αντιμετωπίσει ποικίλους
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και πανίσχυρους εχθρούς, έχει δώσει αγώνες υπέρ πίστεως και ελευθερίας, έ-

χει φυλάξει Θερμοπύλες. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει δαφνοστεφανωθεί νική-

τρια.

Οι Έλληνες και στην παρούσα κρίσιμη στιγμή, αν αρθούμε στο ύψος των

περιστάσεων, αν πιστέψουμε στις ικανότητές μας, αν δώσουμε τον αγώνα ε-

νωμένοι, θα βγούμε και πάλι νικητές. Γιατί άραγε τα καταφέρνουμε στο εξωτε-

ρικό είτε ως εργάτες μετανάστες είτε ως επιστήμονες; Είμαι σίγουρος ότι θα

φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας.

Η ηλιόλουστη χώρα μας είναι ευλογημένη και έχει τις καλύτερες κλιματο-

λογικές συνθήκες. Μπορεί να παράγει οτιδήποτε σε ποιότητα και ποσότητα.

Εκτός από την ολοχρονίς ηλιοφάνεια, τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό της πλούτο

και το χρυσάφι, έχει και τα αγροτικά προϊόντα της (λάδι, φρούτα κλπ.) που εί-

ναι ασυναγώνιστα και περιζήτητα στο εξωτερικό. Το κλίμα, τα νησιά και οι αρ-

χαιολογικοί χώροι μάς κάνουν να ξεχωρίζουμε από τα άλλα κράτη. Χιλιάδες

είναι οι τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο που επισκέπτονται τη χώρα μας το καλο-

καίρι. Επίσης πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε τόση μεγάλη παράδοση

και τόση πολιτιστική κληρονομιά, που δεν χρειάζεται να αντιγράφουμε ξενι-

κούς τρόπους ζωής και αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές. Δεν το καταλαβαίνου-

με ότι γινόμαστε έτσι περιγέλαστοι; Φτάνει πια.

«Νυν υπέρ πάντων ο αγών».

— Θα διαρκέσει, πιστεύετε αυτή η κρίση ή κάτι θα γίνει και η Ελλάδα θα

σωθεί εκ θαύματος; Γίνονται τέτοια θαύματα ή είναι υπερβολή να πιστεύου-

με σε κάτι τέτοιο;

Πιστεύω ότι θα διαρκέσει πολλά χρόνια αυτή η κρίση. Χρειάζεται ι-

σχυρή πολιτική βούληση και πρόγραμμα, που δε φαίνονται προς το παρόν. «Για

να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή», λέει στο «Άξιον εστί» ο νομπελίστας

ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης. Θα πρέπει επιπλέον να καθαριστεί η κόπρος με

την ανάλογη παραδειγματική τιμωρία αυτών που οδήγησαν την Ελλάδα σ’ αυτό

το κατάντημα, να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη από τους μελλοντικούς δια-

χειριστές της κρατικής εξουσίας και να αναλάβουμε όλοι μας το μερίδιο της

ευθύνης που μας αναλογεί. Δε φταίνε πάντοτε οι άλλοι. Ας κάνουμε όλοι μας

με ειλικρίνεια την αυτοκριτική μας. Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι η σημερινή κρί-

ση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και κρίση θεσμών, είναι και ηθική και γε-

νικότερα κοινωνική, οι νόμοι δεν τηρούνται ή εφαρμόζονται επιλεκτικά και γι’

αυτό θαύματα αυτού του είδους ας μην περιμένουμε, δε γίνονται.
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

— Να έρθουμε τώρα και στα της Λογοτεχνίας. Είστε από τους πολύ κα-

λούς Έλληνες ποιητές. Ποιες συλλογές έχετε εκδώσει και ποια η θεματολο-

γία τους;

Σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μου δώσατε, συγκαταλέγοντάς

με στους πολύ καλούς Έλληνες ποιητές. Τη δική μου θέση επ’ αυτού την έχω

γράψει σε ένα τετράστιχό μου με τίτλο «ο στόχος»: Του μετρίου το μεγάλο /

προσπαθώ κι εγώ να ψάλω / και στο ίσο που κρατώ / χώμα πάντοτε πατώ.

Συνολικά έχω γράψει πέντε ποιητικές συλλογές, τις εξής:

• «Αλκυόνες», Αθήνα 2000, σ. 168, χωρισμένες σε επτά ενότητες, που φα-

νερώνουν και τη θεματολογία τους. ( Ήλιε και τρισήλιε μου – Προσανατο-

λισμοί - Τιμής ένεκεν – Περιβόλι με λουλούδια – Τα Ολύμπια – Βιώματα –

Μονόδρομος).

• «Δοξαρίσματα», Αθήνα 2004, σ. 184. Ενότητες Έξι. (Αχνάρια πορείας –

Απόηχοι αγάπης – Ευχές και προσευχές – Εντός και εκτός των τειχών –

Οικολογικά – Καρυώτικα ).

• «Φυλλοβολήματα», Αθήνα 2006, σ. 80. Περιέχει 216 τετράστιχα.

• «Δροσοσταλίδες», Αθήνα 2006, σ. 86. Περιέχει 199 Χαϊκού, χωρισμένα

σε επτά ενότητες, (Ερωτικά –Φωτοφάνεια – Γιορτινοεποχικές φορεσιές –

Παιδικό άρωμα – Ματιές στη Φύση – Για την Ελλάδα μας - Χωρίς τίτλο

και σειρά).

• «Ηλίανθοι», Εκδόσεις Εκ προοιμίου, Άργος 2010, σ. 176. Ενότητες τρεις

και Επίμετρο. (Αναμνήσεις – Αφιερώματα – Του νερού γυρίσματα ).

• Εκτός των ποιητικών συλλογών και μιας σειράς άρθρων που δημοσιεύω

τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά, έχω εκδώσει και ένα Πεζογράφημα,

τα «Λόγια Καρυάς» – Παιδικές αναμνήσεις και αναφορές (1930-1950). Α-

θήνα 2007, σ. 224.
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— Σας αρέσει να γράφετε σε παραδοσιακό ή ελεύθερο στίχο; Ποια από

τις δύο κατηγορίες έχει τους περισσότερους αναγνώστες και γιατί;

Μου αρέσει ο παραδοσιακός στίχος γι’ αυτό και η πλειονότητα των ποι-

ημάτων μου είναι δομημένη με αυτόν τον τρόπο, σε ιαμβικό και τροχαϊκό μέ-

τρο και με πλεχτή ή ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Οι στίχοι τους είναι οχτασύλ-

λαβοι που ακολουθούνται από εφτασύλλαβους, δηλαδή δεκαπεντασύλλαβοι χω-

ρισμένοι σε δύο μέρη. Ορισμένα όμως θέματα με οδήγησαν να γράψω και ποι-

ήματα με ελεύθερο στίχο. Και οι δύο κατηγορίες (παραδοσιακός και ελεύθερος

στίχος) έχουν τους δικούς τους υποστηρικτές και αναγνώστες. Κατά τη γνώμη

μου οι ηλικιωμένοι, σπουδαγμένοι και μη άνθρωποι, αρέσκονται στα παραδο-

σιακά ποιήματα. Τους αρέσει ο ρυθμός και τους είναι πιο κατανοητά. Αντίθετα

οι νεότεροι και κουλτουριάρηδες αρέσκονται στα μοντέρνα. Αυτό δε σημαίνει

ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις.

— Έχουν χωρίσει την ποίηση σε παραδοσιακή, μοντέρνα και μεταμο-

ντέρνα. Μήπως αυτός ο διαχωρισμός είναι αρνητικός; Είναι όλα όσα γράφο-

νται ποίηση;

Η ελληνική ποίηση, ως τέχνη, με τη μίμηση μάλιστα και των ξένων ρευ-

μάτων, ακολούθησε, βοηθούμενη και από τις σύγχρονες εκδοτικές διευκολύν-

σεις, χωρίς αντίσταση την ιστορική αναγκαιότητα και εξελίχθηκε ραγδαία τις τε-

λευταίες δεκαετίες. Προσπάθησε να κόψει κάθε συνδετικό κρίκο με την παράδο-

ση αιώνων και αφέθηκε, εν πολλοίς, χωρίς μέτρο και κανόνες, χωρίς αλεξίπτωτο,

σε ελεύθερο φτερούγισμα ή ελεύθερη πτώση στον ποιητικό ουρανό. Έτσι σήμε-

ρα έχομε, όπως είπατε, εκτός από την παραδοσιακή, όχι μόνο τη μοντέρνα αλλά

και τη μεταμοντέρνα ποίηση. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί χωρίς ουσιαστικές διαχω-

ριστικές γραμμές είναι μία καταγραφή της πραγματικότητας. Αν η εξέλιξη αυτή

είναι θετική ή αρνητική στο μέλλον θα κριθεί. Προς το παρόν, αφού δεχθούμε

και επαινέσουμε ως θετική κάθε απόπειρα ανανέωσης, δεν μπορούμε να αρνη-

θούμε ότι και το κάθε κακόγουστο πεζολόγημα, που βλέπει το φως της δημοσιό-

τητας και που βαφτίζεται νεωτεριστικό ποίημα, μοντέρνο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς

από τους φιλόδοξους δημιουργούς του, είναι ένα από τα πολλά αίτια απαξίωσης

της ποίησης τα τελευταία χρόνια. Άρα όσα γράφονται, και είναι πολλά αυτά που

βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν είναι όλα ποίηση. Η «Ποίηση» και ο «Ποι-

ητής» χρειάζονται περισσότερο σεβασμό από όλους μας.

— Στις συλλογές σας φιλοξενούνται πίνακες ζωγραφικής, που δένουν αρ-

μονικά με τους στίχους σας. Ποίηση και Τέχνη συμβαδίζουν; Οι ομορφιές
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του λόγου και του χρωστήρα μπορούν να ομορφύνουν και τη ζωή μας;

Πράγματι, είχα τη χαρά και την τύχη, αξιόλογοι ζωγράφοι και με πολλές

περγαμηνές, όπως ο Κώστας Λινάκης, ο Αυγερινός Μαυριώτης, η Ντόρα Μακρυ-

δημήτρη, η Δέσποινα Παπαδάτου-Καραβούλια και η Ανδριάνα Καραμήτρου, να

με τιμήσουν και να ομορφύνουν τα βιβλία μου με ζωγραφικούς πίνακές τους. Ό-

ταν στο βιβλίο εναλλάσσονται ο λόγος με τις εικόνες και αλληλοσυμπληρώνο-

νται, τότε αυτόματα προδιαθέτουν ευνοϊκά και τους αναγνώστες, τους ηρεμούν

ψυχικά, τους παραδειγματίζουν, τους καλλιεργούν την καλαισθησία, τους κάνουν

να αγαπούν περισσότερο το βιβλίο, γιατί το κείμενο πλέον γίνεται πιο κατανοη-

τό, ευχάριστο και ξεκούραστο. Φυσιολογικό λοιπόν η μελέτη τέτοιων βιβλίων να

επηρεάζει και άλλους τομείς της ζωής των αναγνωστών. Παράδειγμα ότι τα παι-

διά προτιμούν τα κόμικς και οι μεγάλοι τα έγχρωμα περιοδικά και την έγχρωμη

τηλεόραση.

— Οι «Αλκυόνες» σας, συλλογή του 2000, το πρώτο σας βιβλίο που είδε το

φως της δημοσιότητας, ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον ασύνορο ποιητικό ουρανό

με ούριο άνεμο ή συνάντησαν και θύελλες; Τι έχετε να πείτε στους πρωτοεμφα-

νιζόμενους ποιητές, ενθυμούμενος εκείνη τη δική σας πρώτη εμφάνιση;

Η πρώτη μου ποιητική συλλογή, δηλαδή οι «Αλκυόνες» μπορεί να εκ-

δόθηκαν το 2000, αλλά προϋπήρχαν καταχωνιασμένες στα συρτάρια και στα

πρόχειρα μπλοκάκια μου πολλά χρόνια πριν. Το βέβαιο είναι ότι εγώ δεν είχα

το θάρρος και φοβόμουνα ότι θα εκτεθώ αν θα έλεγα ότι γράφω ποιήματα. Οι

μεγάλοι μας ποιητές Παλαμάς, Σολωμός, Βαλαωρίτης, Σικελιανός, Δροσίνης

κλπ., ποιήματα των οποίων δίδασκα στους μαθητές μου στο σχολείο, και ο σε-

βασμός μου μπροστά στα ποιητικά τους αναστήματα, με έκαναν να πιστεύω

ότι δεν ήμουν έτοιμος ακόμη να κάνω τα πρώτα μου φτερουγίσματα στον ποι-

ητικό ουρανό. Την αναβλητικότητα αυτή την ξεπέρασα, παρακινήθηκα και έκα-

να το πρώτο μου ποιητικό βήμα, όταν διάβασα το ποίημα του κορυφαίου Αλε-

ξανδρινού ποιητή Καβάφη «Το πρώτο σκαλί». Το πρώτο είναι και το πιο δύσκο-

λο. Πατώντας λοιπόν κι εγώ το σκαλί αυτό με τις «Αλκυόνες», ήμουν τυχερός

γιατί δέχτηκαν ευμενή σχόλια από κριτικούς και αναγνώστες. Μία μάλιστα με-

λέτη, με τίτλο Οι «Αλκυόνες» του Σπύρου Καραμούντζου, του Δημήτρη Ηλ. Ρε-

ντίφη, Διδάκτορα Φιλολογίας και Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων, Συγγρα-

φέα και Κριτικού Λογοτεχνίας, κυκλοφόρησε σε βιβλίο από τις Εκδόσεις Πα-

τάκη. (Αθήνα 2003, σελ. 95).

Η καλή υποδοχή με ενθάρρυνε και με παρότρυνε και για τις άλλες ποιητικές

εκδόσεις. Παραφράζοντας δε το άλλο και μοναδικό ποίημα του Καβάφη η «Ιθά-
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κη» έχω να πω ότι: Η ποίηση μου έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτή δε θα ’βγαινα

στο δρόμο. Εννοείται ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και η

ποιητική σκάλα έχει πολλά σκαλιά και το ανέβασμά της θέλει μεγάλη προσπά-

θεια και προσοχή, να μην πάρουν τα μυαλά αέρα.

 Όσο για τους νέους και ταλαντούχους ποιητές έχω να τους πω εκ πείρας

πια, ότι πρέπει να διώξουν τις όποιες αναστολές, χωρίς και να βιαστούν, να τολ-

μήσουν και να έχουν διαρκή λογοτεχνική ενημέρωση.

Ο ποιητής δε γεννιέται μόνο, αλλά και γίνεται. Για να καρποφορήσει το δέ-

ντρο, θέλει πολύχρονη καλλιέργεια. Οι γνώσεις δίνουν φτερά στην έμπνευση.

— Τι πρέπει να έχει ένα ποίημα για να είναι καλό;

Είναι αλήθεια ότι κάθε κριτικός και κάθε αναγνώστης έχει τα δικά του

κριτήρια. Κατά τη δική μου άποψη, ένα ποίημα για να είναι καλό θα πρέπει να

είναι αληθινό, κατανοητό στον αναγνώστη, να έχει ρυθμό και να αρέσει. Θα αρέ-

σει δε, αν μεταξύ άλλων του δημιουργεί εσωτερική ανάταση. Αν αγγίζει κάποιο

από τα δικά του βιώματα και ενδιαφέροντα. Αν βρίσκει κάτι από τον εαυτόν του.

— Από όσα ποιήματα έχετε γράψει ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας και γιατί;

Όλα τα ποιήματα μου θυμίζουν κάτι το σημαντικό από τη ζωή μου, που

με είχε συγκινήσει και με ενέπνευσε, γι’ αυτό και όλα τα αγαπώ. Μα το ποίημα

«Η ψυχούλα της», από τη συλλογή «Αλκυόνες», έχει ξεχωριστή θέση, γιατί ανα-

φέρεται στην ιερή μνήμη της Μάνας μου και μάνα είναι μία. Η μάνα που τα είχε

δώσει όλα και τώρα από τον άλλο κόσμο ζητάει μόνο «λίγο λάδι στο καντήλι».

— «Ο κήπος του ποιητή» από τη συλλογή σας «Ηλίανθοι» είναι ένα ποί-

ημα που έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες (αγγλικά, κινέζικα, ρωσικά,

ιταλικά). Τι πρέπει να έχει ένας ποιητικός κήπος για να είναι σε παντοτινή

ανθοφορία και ευωδιά;

Το ποίημά μου «Ο κήπος του ποιητή», αν μεταφράστηκε σε τέσσερις

γλώσσες, κατά κύριο λόγο οφείλεται σε Σας προσωπικά, την πολυβραβευμένη

ποιήτρια, κριτικό λογοτεχνίας και μεταφράστρια, που όχι μόνο το αξιολογήσα-

τε αλλά και το μεταφράσατε στα αγγλικά και στη συνέχεια το προωθήσατε στους

πολλούς και αξιόλογους φίλους σας λογοτέχνες σε ξένα κράτη. Για το λόγο αυ-

τό σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ.

Στο ερώτημά σας τώρα, για να ανθοφορεί και για να ευωδιάζει ένας ποιητι-

κός κήπος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πέρα από την έμπνευση, θέλει συχνή

�

�

�



[-46-]

ÓÐÕÑÏÓ K. ÊÁÑÁÌÏÕÍÔÆÏÓ

λογοτεχνική ενημέρωση, πνευματική καλλιέργεια, συναισθηματική ευαισθησία,

παρατηρητικότητα, γνώση και σεβασμό στη γλώσσα μας και πάνω απ’ όλα α-

γάπη στην ποίηση.

— Η μετάφραση στίχων σας σε ξένες γλώσσες φέρνει το έργο σας κοντά

σε ένα πλατύ αναγνωστικό κοινό (σε όλο τον κόσμο). Πόσο βοηθά αυτό ένα

δημιουργό να επικοινωνήσει ευρύτερα με τους ανθρώπους και να περάσει τα

μηνύματά του;

Η Αγία Γραφή, ο Όμηρος, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, (από την αρ-

χαιότητα)… οι νεότεροι Ουγκώ, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι… και οι Νεοέλλη-

νες Καβάφης, Καζαντζάκης, Σεφέρης, Ελύτης κλπ., με τις καλές και πολλές με-

ταφράσεις των έργων τους έστειλαν μηνύματα, δίδαξαν και χάραξαν τη δική τους

πορεία στο πολιτιστικό, λογοτεχνικό και όχι μόνο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Τα έργα

αυτών των γιγάντων, χωρίς τις μεταφράσεις, θα ήταν άγνωστα έξω από τα σύ-

νορα των κρατών, στη γλώσσα των οποίων γράφτηκαν για πρώτη φορά. Το σκε-

φτόμαστε!

Με την περιορισμένη, προς το παρόν, μετάφραση δικών μου ποιημάτων σε

ξένες γλώσσες, δεν είναι σοβαρά πράγματα να μιλάμε για αναγνωρισιμότητα

και για μηνύματα. Για μένα ισχύει αυτό που συνηθίζω να λέω, για αυτά που έχω

κάνει, «και τούτο λίγο δεν είναι». Ούτε το περίμενα ούτε και το επεδίωξα. Το

βέβαιο πάντως είναι ότι με ικανοποιεί, που απόκτησα γνωριμίες με ντόπιους

και ξένους λογοτέχνες, χαίρομαι που με τιμά πολύς κόσμος με την παρουσία

του στις παρουσιάσεις των βιβλίων μου και ενθαρρύνομαι να συνεχίσω να γρά-

φω.

— Είστε υπέρ ή κατά της έκδοσης πολλών βιβλίων από ένα λογοτέχνη; Μή-

πως η ποσότητα καταστρέφει την ποιότητα; Και δεδομένου ότι οι Έλληνες δε

διαβάζουν γενικώς, ποια είναι η τύχη των περισσοτέρων βιβλίων, ειδικά των

ποιητικών συλλογών, σ’ αυτό το πολύ αρνητικό αναγνωστικό περιβάλλον;

Με αφορμή την ερώτησή σας, συνειρμικά θυμήθηκα ότι και στο χώρο

της μουσικής, όταν κυκλοφορεί ένας μεγάλος δίσκος τραγουδιών, ένα ή δύο

γίνονται επιτυχίες, τις πιο πολλές φορές και κανένα. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο

συνθέτης δεν πρέπει να βγάλει και άλλο δίσκο.

Το ίδιο κατά τη γνώμη μου συμβαίνει και με το συγγραφέα ή τον ποιητή. Αν

και ένα και μόνο ποίημά του αρέσει ή αν διακριθεί από τα βιβλία του, τότε ο εν

λόγω ποιητής επάξια θα αφήσει το δικό του στίγμα στην ποίηση. Ο πολύς κό-

σμος το Σολωμό τον θυμάται από το «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», τον Καβάφη
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από την «Ιθάκη» του, το Δροσίνη από τη «Μυγδαλιά» κλπ., αν και οι τρεις τους

έχουν γράψει πολλά άλλα αξιόλογα ποιήματα ή βιβλία.

Φυσικά «ουκ εν τω πολλώ το ευ», αλλά μέσα από τα πολλά μπορεί να ξεχω-

ρίσει και κάποιο αντιπροσωπευτικό ποίημα για τον κάθε ποιητή.

Είναι αλήθεια ότι οι Νεοέλληνες δε διαβάζουν γενικά. Υπάρχουν όμως και

φανατικοί αναγνώστες, που δεν τους ξέρουμε και δεν τους υπολογίζουμε. Επί-

σης αλήθεια είναι ότι η ποίηση δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Γράφει ό-

ποιος έχει κάτι να πει, ικανοποιώντας πρωτίστως τον εαυτό του. Γράφει, γιατί

αγαπάει την ποίηση. Αν τύχει όμως και αρέσουν σε πολύ κόσμο τα ποιήματά

του και με τη διαφήμιση βγάλει και κέρδος ( χωρίς να είναι αυτοσκοπός) από

τις πωλήσεις των βιβλίων του, καλώς να έρθει. Μεγάλη όμως τιμή για τον κάθε

λογοτέχνη-ποιητή είναι να δωρίζει τα βιβλία του στις διάφορες βιβλιοθήκες του

τόπου μας, για να τα βρίσκουν εκεί για πάντα οι κατά καιρούς βιβλιόφιλοι.

— Πολλοί φαντάζονται τους ποιητές ως ονειροπόλους, εκτός τόπου και

χρόνου, γραφικές φιγούρες μέσα στην κοινωνία. Τι φταίει γι’ αυτό και πώς θ’

αλλάξει αυτή η εικόνα;

Είναι αλήθεια ότι πολλοί Έλληνες ακούγοντας ότι κάποιος είναι ποιη-

τής, ο νους τους πάει στον ποιητή Φανφάρα, από το θεατρικό έργο του αξέχα-

στου Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα, Βασίλη». Ίσως να μην έχουν και άδικο, γιατί το

δικαίωμα το δίνει μια μικρή κατηγορία ποιητών με τα ακαταλαβίστικα ποιήμα-

τά τους, με την εκκεντρική συμπεριφορά, τα καμώματα, τον κομπασμό, το ντύ-

σιμο και την εν γένει εμφάνισή τους.

Η κατηγορία φυσικά αυτή αποτελεί εξαίρεση του κανόνα, γιατί η πλειονότη-

τα των λογοτεχνών-ποιητών είναι υποδείγματα σοβαρότητας, σεμνότητας, ευαι-

σθησίας, κοινωνικότητας, πνευματικής καλλιέργειας, εργατικότητας και με το

αξιόλογο ποιητικό τους έργο η προσφορά τους στη Λογοτεχνία και στον Πολι-

τισμό είναι μεγάλη και αναγνωρισμένη.

— Πολλοί συνάδελφοί σας λογοτέχνες «έχουν καβαλήσει καλάμι» και δε

λένε να ξεκαβαλικέψουν. Ο κόσμος τους θεωρεί κι όχι αδίκως ψώνια. Αυτό

αδικεί τους πολύ καλούς και σεμνούς ποιητές που διαθέτει η χώρα μας. Τι

μπορεί να γίνει, ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες;

Αν κάποιοι που αυτοαποκαλούνται λογοτέχνες (δε νομίζω ότι είναι πολ-

λοί) έχουν καβαλήσει το καλάμι, όπως εύστοχα λέτε, αυτό χαρακτηρίζει αυ-

τούς και μόνο και δεν επηρεάζει, κατά τη γνώμη μου, ούτε υποβαθμίζει τους

πολλούς και χαρισματικούς ποιητές.
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Ας χαιρόμαστε λοιπόν και ας παραδειγματιζόμαστε από τους καλούς, τους δε

άλλους, «τα ψώνια», ας τους αγνοήσουμε. Όσο μιλάμε γι’ αυτούς τιμή τους κά-

νουμε. Η εξαίρεση αυτή επιβεβαιώνει τον κανόνα, κατά τον οποίο η πλειονότητα

των Ελλήνων λογοτεχνών τιμά την ποίηση, τον εαυτό τους και τη χώρα μας.

— Τη χρειαζόμαστε την ποίηση ή είναι μία απασχόληση που αφορά πο-

λύ λίγους και αφήνει αδιάφορο τον πολύ κόσμο; Πώς να μιλήσεις για ποίηση

σε κάποιον που δεν έχει να φάει, χρωστάει δάνεια ή είναι άνεργος και γενικά

υποφέρει; Τελικά, γιατί ο κόσμος δεν διαβάζει ποίηση;

Ασφαλώς η ποίηση δεν είναι υλικό αγαθό και ως εκ τούτου δεν ικανο-

ποιεί βιοτικές ανάγκες. Είναι όμως πνευματική τροφή και δίνει σε όλους τους

ανθρώπους και κυρίως στους φτωχούς και αδικημένους, με το λόγο, τις ιδέες

και τα συνθήματα, ψυχική ανάταση, αγαλλίαση, υποστήριξη και ενθάρρυνση

για ξεσηκωμό, για αγώνες και για διεκδικήσεις. Δε νομίζω ότι αφήνει αδιάφορο

τον πολύ κόσμο. Απόδειξη τούτου είναι οι πολλές εκδόσεις, οι γεμάτες αίθου-

σες από ανθρώπους που αγαπούν την ποίηση και όχι μόνο κατά τις παρουσιά-

σεις βιβλίων, οι πολλές Ενώσεις και Εταιρείες λογοτεχνών κλπ.

Η αλήθεια είναι ότι δεν αγοράζονται γενικά βιβλία και όχι μόνο τα ποιητικά.

Τούτο όμως οφείλεται όχι αποκλειστικά στην αδιαφορία, αλλά αφ’ ενός στην

πληθώρα των εκδόσεων και αφ’ ετέρου στην οικονομική κρίση που μαστίζει

τη χώρα μας.

Καταλήγω λέγοντας ότι μπορεί ο κόσμος σήμερα να μην αγοράζει βιβλία

και να μη διαβάζει, όσο θα θέλαμε, αλλά κατά γενική ομολογία διαμορφώνεται

από την ποίηση και γι’ αυτό τη χρειαζόμαστε.

— Πώς η ποίηση μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους και τους λαούς;

Από τους αρχαιότατους χρόνους είναι γνωστό ότι τα ποιήματα, σε συν-

δυασμό με τη μουσική, έγιναν παιάνες, εμβατήρια, εθνικοί ύμνοι, ακριτικά τρα-

γούδια, δημοτικά τραγούδια, κλέφτικα, λαϊκά πιο σύγχρονα, αλλά και από μό-

να τους, όπως ο Θούριος του Ρήγα, αφύπνισαν λαούς και τους οδήγησαν σε

νικηφόρους αγώνες εναντίον τυραννικών καθεστώτων. Αλλά και στους ειρηνι-

κούς χρόνους τα ποιήματα, ιδίως με τη μελοποίησή τους, αποτελούν ουσιαστι-

κό παράγοντα πολιτισμού. Τρανταχτή απόδειξη των όσων λέω είναι τα ποιήμα-

τα των μεγάλων ποιητών μας Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, που τιμή-

θηκαν με το Βραβείο Νόμπελ, του Νίκου Γκάτσου, του Λευτέρη Παπαδόπου-

λου κλπ., που μελοποιήθηκαν από τους επίσης μεγάλους μας μουσικοσυνθέ-

τες, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι, Σταύρο Ξαρχάκο κλπ., έγιναν επιτυ-
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χίες, αρέσουν και τα τραγουδούν σε όλο τον κόσμο. Έτσι η Ελλάδα με τα ποι-

ήματα και τις μελωδίες διδάσκει πολιτισμό και στους άλλους λαούς.

— Γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας δε βρίσκεται κοντά στους

απλούς ανθρώπους που μαστίζονται; Είναι από αδιαφορία, από βόλεμα, από

έπαρση ή από φόβο; Και τι απ’ όλα είναι το χειρότερο; Δικαιολογείται αυτή

σιωπή;

Πράγματι, μία μικρή μερίδα του αυτοπροσδιοριζόμενου πνευματικού

κόσμου της πατρίδας μας, από τις καίριες θέσεις που κατέχει και φυσικά όχι

αξιοκρατικά, αποδεικνύεται διαχρονικά κατώτερη των περιστάσεων. Τούτο μπο-

ρεί να συμβαίνει από αδιαφορία, βόλεμα, έπαρση ή φόβο, όπως σωστά επιση-

μάνατε, αλλά μπορεί να συμβαίνει κι από κάτι χειρότερο και αδικαιολόγητο,

δηλαδή από άγνοια και από δόλο, οπότε το κακό που προξενούν να είναι μεγα-

λύτερο.

Δεδομένης όμως της παραπάνω κατηγορίας, δεν μπορούμε να μην εξάρουμε

και τη μεγάλη προσφορά μιας άλλης μερίδας αυτόφωτων αστέρων του πνεύμα-

τος, των διανοουμένων, όπως τους αποκαλεί ο κόσμος, που στις δύσκολες μέρες

που περνάμε, αυτοί είναι μπροστάρηδες, μιλούν, ερευνούν, εμψυχώνουν με το

λόγο, εργάζονται για το κοινό καλό και είναι στυλοβάτες της προόδου και του

πολιτισμού της χώρας μας. Τα παραδείγματα είναι γνωστά στο πανελλήνιο.

Το κακό όμως για την πλειονότητα των διανοουμένων είναι ότι δεν ικανο-

ποιούν με το λόγο τους πάντοτε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δε φαίνεται να

έχουν μία κοινή συνταγή θεραπείας των κακώς κειμένων. Δε φοράνε τα ίδια

γυαλιά, και πώς θα ήταν δυνατόν, γι’ αυτό και οι λύσεις που προτείνουν δε φέρ-

νουν άμεσα αποτελέσματα. Πολλές φορές μάλιστα μερικοί από αυτούς στρα-

τεύονται και χρησιμοποιούνται ως φερέφωνα της κρατικής εξουσίας ή των κομ-

ματικών παρατάξεων με το λόγο τους, τα γραπτά τους και τις τηλεοπτικές τους

κοκορομαχίες για προβολή και για δημιουργία εντυπώσεων.

Ο αγανακτισμένος κόσμος όμως και δικαιολογημένα, που έχει βαρεθεί τα

μεγάλα λόγια, τις ρεμούλες, τις ανικανότητες και τις διαχρονικές υποσχέσεις

των πολιτικών ηγεσιών, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από όλους τους πνευμα-

τικούς ταγούς, που τους θέλει ενωμένους, έξω και υπεράνω κομματικών σκο-

πιμοτήτων, δεν τους θέλει ως μία επιπλέον φωνή διαμαρτυρίας, τους θέλει μπρο-

στάρηδες και σημαιοφόρους στους αγώνες τους, τους θέλει να γίνονται αρωγοί

και να υψώνουν τη φωνή τους περισσότερο, να παίρνουν δημοκρατική θέση και

να προτείνουν σωστές, πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις για τις αδικίες

που γίνονται σε βάρος των αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας.
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— Βλέπουμε στα Λογοτεχνικά Σωματεία να γίνονται μέλη άτομα που έ-

χουν έργο αμφίβολης ποιότητας. Μήπως αυτό ρίχνει γενικώς το επίπεδο και

θα έπρεπε να γίνουν πιο αυστηροί οι όροι εγγραφής νέων μελών; Ποια η ευ-

θύνη των επιτροπών κρίσης νέων μελών;

Κατ’ αρχή δεν πιστεύω ότι, για να είναι κανείς λογοτέχνης και μάλιστα

καλός, σώνει και καλά θα πρέπει να είναι και μέλος ενός Λογοτεχνικού Σωμα-

τείου.

Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι οι πιο πολλές Ενώσεις δεν έχουν επισήμως

επιτροπές κρίσης νέων μελών. Η προσκόμιση ενός και μόνο βιβλίου ή απλά

δύο τριών ποιημάτων είναι αρκετό, για να γίνει κανείς μέλος τους.

Αλλά και σε όσες Εταιρείες υπάρχει Επιτροπή, δε θα της καταλογίσουμε

αποκλειστικά ευθύνες για τις επιλογές της, γιατί ούτε τα μέλη της είναι ειδή-

μονες κριτικοί λογοτεχνίας, ούτε τα κριτήρια αξιολόγησης είναι υψηλών προ-

διαγραφών ούτε τηρούνται επακριβώς, για να μην ειπώ ότι μπορεί να υπάρχουν

ή και να ικανοποιούν και κάποιες σκοπιμότητες.

— Πολλά ακούγονται τα τελευταία χρόνια για τα Κρατικά Βραβεία Λογο-

τεχνίας. Η γνώμη του κόσμου, των κριτών κλπ. διαφέρει συχνά από των Επι-

τροπών του ΥΠ.ΠΟ. Μήπως η έλλειψη αξιοκρατίας κάνει κακό και στη Λο-

γοτεχνία;

Με την ερώτησή σας τα είπατε με σαφήνεια όλα και συμφωνώ απόλυ-

τα. Προσθέτω δε ότι, όσο η αναξιοκρατία θα κυριαρχεί σε όλους τους τομείς

της κοινωνικής μας ζωής, δεν αναμένεται στον ορίζοντα διόρθωση του κακού

και στο χώρο της Λογοτεχνίας.

— Τι κάνει ένα βιβλίο Best Seller; Η διαφήμιση τι ρόλο παίζει στις πωλή-

σεις βιβλίων; Ένα ωραίο εξώφυλλο βοηθά ή μόνο το περιεχόμενο μετράει;

Η διαφήμιση, το όνομα του συγγραφέα, το περιεχόμενο, όταν μάλιστα

αγγίζει θέματα που ενδιαφέρουν και συγκινούν τον πολύ κόσμο, το ερωτικό στοι-

χείο, αν το σενάριό του γίνει σίριαλ ή ταινία κλπ. είναι οι σπουδαιότεροι λόγοι,

που κάνουν ένα βιβλίο, όπως είπατε, Best Seller, και τις πωλήσεις του μεγάλες.

Όσον αφορά το άλλο σκέλος της ερώτησής σας, πιστεύω ότι η πραγματική

αξία ενός βιβλίου είναι στο περιεχόμενό του και μόνο. Θα είναι κρίμα όμως εάν

ένα βιβλίο με καλό περιεχόμενο δε θα έχει και την ανάλογη εμφάνιση, δηλαδή

ένα ωραίο εξώφυλλο. Αυτό από την πρώτη ματιά ικανοποιεί αισθητικά το βι-

βλιόφιλο και τον παρακινεί στην αγορά του βιβλίου.
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— Ποιο βιβλίο από όσα έχετε διαβάσει μέχρι τώρα ξεχωρίζετε και γιατί;

Μεγάλος ο κατάλογος των καλών βιβλίων που έχω διαβάσει. Ιστορικά,

λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, ταξιδιωτικά, ποιητικά κλπ., που μου έχουν δώσει

χρήσιμες γνώσεις και έχουν καθορίσει τη θέση, τη στάση και την πορεία μου

στη ζωή.

Ιδιαίτερη όμως αναφορά θα κάνω στα βιβλία του μεγάλου μας συγγραφέα

Νίκου Καζαντζάκη, από τα οποία ξεχωρίζω το μυθιστόρημα «Αναφορά στον Γκρέ-

κο». Για το λόγο αυτό κατά καιρούς το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Και τούτο

γιατί με συναρπάζουν οι ιδέες του, ο μοναδικός τρόπος γραφής, το πλούσιο

λεξιλόγιο και κυρίως το δίδαγμά του. Σύμφωνα με αυτό, οι άνθρωποι πρέπει να

είμαστε προετοιμασμένοι με το βασίλεμα του ήλιου, στο τέλος της πορείας

μας, να δώσουμε αναφορά αν παλέψαμε στη ζωή χωρίς δειλία, αν δώσαμε τον

αγώνα τον καλό κι αν κάναμε σωστά το χρέος μας.

Την αναφορά αυτή πρέπει να την κάνουμε με ειλικρίνεια, όπως ένιωσε την

ανάγκη και επέλεξε να την κάνει και ο ίδιος ο συγγραφέας στο συμπατριώτη του

και γίγαντα της Τέχνης Δομίνικο Θεοτοκόπουλο, τον Γκρέκο. Παρόμοια αναφο-

ρά σε καθημερινή βάση θα πρέπει να κάνει ο στρατιώτης στον αξιωματικό του,

το παιδί στον πατέρα του, ο νέος στον πρόγονό του, ο χριστιανός στο Θεό κλπ.

Το συνιστώ σε όσους δεν το έχουν διαβάσει.

— Ετοιμάζετε κάποιο καινούργιο βιβλίο και ποια η θεματολογία του;

Αν και οι «Ηλίανθοι», το τελευταίο μου βιβλίο, δεν έχουν ακόμη μαρα-

θεί, επεξεργάζομαι σιγά - σιγά μία καινούργια ποιητική συλλογή, που όπως και

οι προηγούμενες θέλω να με αντιπροσωπεύει ως λογοτέχνη, ως χαρακτήρα και

ως άνθρωπο. Είναι όμως ενωρίς ακόμη για περισσότερα.
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Από την παρουσίαση της ποιητικής Συλλογής «Αλκυόνες», Άργος 2000.
Διακρίνονται από αριστερά: Χάρης Σαπουντζάκης, Μαίρη Ιγγλέση, Σπύρος Καραμούντζος,

Καίτη Χαραλάμπους, Γιάννης Χατζηβασιλείου.

Από την παρουσίαση της ποιητικής Συλλογής «Δοξαρίσματα» στην Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας,

Νέα Ιωνία, 2004.  Στο βήμα ο λογοτέχνης και ζωγράφος κ. Αυγερινός Μαυριώτης.
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Από την παρουσίαση της ποιητικής Συλλογής «Δοξαρίσματα» στην Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας,

Νέα Ιωνία, 2004. Μεταξύ των ακροατών στην πρώτη σειρά διακρίνονται, από αριστερά, ο

Σπύρος Καραμούντζος και ο κ. Διονύσης Μελάς, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Από την παρουσίαση των ποιητικών Συλλογών «Φυλλοβολήματα» και «Δροσοσταλίδες»

στο Μπουσουμπούλειο Θέατρο Άργους, 24-4-2006. Διακρίνονται οι παρουσιαστές, από

αριστερά, Νίκος Καρδαράκος, Κώστας Τρίχλας, Λευτέρης Τζόκας, Διογένης Μαλτέζος,

Ευαγγελιώ Καραμούντζου.
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Από την παρουσίαση της ποιητικής Συλλογής «Ηλίανθοι», Άργος 2010.

Διακρίνονται από αριστερά: Κώστας Τρίχας, Διογένης Μαλτέζος, Σπύρος Καραμούντζος,

στο βήμα ο Γιάννης Χατζηβασιλείου.

Από την παρουσίαση των ποιητικών Συλλογών «Φυλλοβολήματα» και «Δροσοσταλίδες»

στο Μπουσουμπούλειο Θέατρο Άργους, 24-4-2006. Ο κόσμος έχει γεμίσει την αίθουσα και

παρακολουθεί την εκδήλωση.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ

— Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας κάνω κάποιες προσωπικές ερω-

τήσεις, πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συνέντευξη. Αν σας ζητούσα με δυο

λόγια να μου περιγράψετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε;

Ασφαλώς θα έχω όπως όλοι οι άνθρωποι και καλές και κακές πλευρές.

Μαζί με το φως υπάρχουν και σκιές. Αυτό το ξέρουν καλύτερα κι από μένα ο

συγγενικός, ο φιλικός, ο συναδελφικός περίγυρος και οι μαθητές μου των σχο-

λείων που υπηρέτησα.

Εγώ ό,τι και να σας πω για τον εαυτό μου δε θα ανταποκρίνεται στην πραγ-

ματικότητα, γιατί θα είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική κρίση.

Πρέπει όμως να σας ομολογήσω ότι τις πιο πολλές από όσες καλές πλευρές

κι αν έχω, τις χρωστώ αφ’ ενός μεν στον πατέρα και τη μάνα μου, τους ανθρώ-

πους που με έφεραν στον κόσμο, που μόχθησαν να με αναθρέψουν και να με

σπουδάσουν και που με τις συμβουλές και το παράδειγμά τους με οδήγησαν

στο δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας και αφ’ ετέρου δε στο δασκαλίκι,

που το αγάπησα και το υπηρέτησα πιστά με όσες δυνατότητες είχα σε όλη μου

τη σταδιοδρομία. Και τις χρωστώ γιατί έπρεπε να είμαι το παράδειγμα. Να μη

λέει ο κόσμος και για μένα το γνωστό «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν

κρατούσες». Έπρεπε να συμπεριφέρομαι και να πράττω σύμφωνα με αυτά που

συμβούλευα τους μαθητές μου στο σχολείο και οι συμβουλές μου ήταν πάντα

για το καλό τους.

Επειδή μάλιστα ήθελα και επέμενα να γίνεται αυτό που τους έλεγα, συνήθι-

σα να είμαι και στην υπόλοιπη ζωή, εκτός σχολείου, εργατικός, λεπτολόγος,

δίκαιος, αυστηρός στην τήρηση του προγράμματος και των υποχρεώσεων και

να μη συγχωρώ για τις παρεκτροπές, τους ευεργετημένους και τους αχάριστους.

— Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη αρετή σας και ποιο το χειρότερο ελάτ-

τωμά σας;

Δε νομίζω ότι έχω κάποια μεγάλη αρετή, που να είναι άξια ιδιαίτερης μνεί-

ας εκ μέρους μου, ούτε και κάποιο τρανταχτό ελάττωμα. Ανθρώπινα όμως, στην

καθημερινότητα, ασφαλώς και θα εναλλάσσονται στον ψυχισμό μου και διά της
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συμπεριφοράς μου και μικροαρετές και μικροελαττώματα. Θέλω να πιστεύω ότι

όποιο ελάττωμα κι αν έχω είναι σε βάρος του εαυτού μου. Αν όμως άθελά μου

έβλαψε ή βλάπτει κάποιον άλλο, του ζητώ συγνώμη από την καρδιά μου.

— Ποια γνώμη πιστεύετε ότι έχουν σχηματίσει οι άλλοι άνθρωποι για σας;

Δεν ξέρω, μ’ αυτό που θα σας πω, αν θα απαντήσω στην ερώτησή σας,

αλλά είναι αλήθεια. Με τους ανθρώπους που συνεργάστηκα επαγγελματικά και

τώρα που δεν υπάρχουν οι ειδικοί λόγοι, διατηρώ άριστες σχέσεις. Στα μέρη

μάλιστα που υπηρέτησα, με οποιαδήποτε εκπαιδευτική ιδιότητα, πηγαίνω μετά

από πολλά χρόνια με μεγάλη χαρά, αλλά και οι άνθρωποι εκεί και με προσκα-

λούν και με υποδέχονται με τα ίδια συναισθήματα.

— Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε στον εαυτό σας ή στη ζωή

σας; Κάτι που θα ευχόσαστε να είχατε και δεν το έχετε αποκτήσει μέχρι σή-

μερα;

Η αλλαγή προς το καλύτερο στη ζωή θα πρέπει να είναι το ζητούμενο

του καθενός ανθρώπου. Για μένα όμως, λόγω ηλικίας, «ουκέτι καιρός» και ο

χρόνος δε γυρίζει πίσω, με όσες ευχές και αν θα έκανα. Επίσης, επειδή ό,τι

αποκτάμε δεν είναι απότοκο ευχών ούτε τόσο εύκολο και ουρανοκατέβατο (δεν

αναφέρομαι μόνο στα υλικά αγαθά) αλλά αποτέλεσμα μακρόχρονης και διά βί-

ου προσπάθειας, μεγάλης θέλησης, ικανότητας, πνευματικής καλλιέργειας και

άλλων ευνοϊκών συνθηκών, αρκούμαι και χαίρομαι με όσα έχω καταφέρει να

αποκτήσω μέχρι σήμερα στη ζωή μου. Και αυτά λίγα δεν είναι, κατά την ταπει-

νή μου γνώμη, όταν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς όλες τις παραμέτρους, ό-

πως την αφετηρία της ζωής, τα δύσκολα κατοχικά χρόνια, τις οικονομικές δυ-

νατότητες των γονέων και φυσικά τις τόσες άλλες αντιξοότητες που δυσκόλευαν

τα βήματά κατά τη σταδιοδρομία μου. Τράβηξα, που λέτε, μεγάλο κουπί, όπως

και οι περισσότεροι της γενιάς μου. Συνεχίζω όμως και τώρα τον αγώνα μου,

με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει, στο λογοτεχνικό πεδίο και αν προκύψει

κάτι καλό, καλοδεχούμενο θα είναι.

— Τι σας γοητεύει σε μία γυναίκα και τι στους ανθρώπους γενικότερα; Τι

σας απωθεί και για ποιο λόγο θα δικαιολογούσατε ένα ανθρώπινο λάθος;

Η γυναίκα με γοητεύει όταν έχει αυτό που εύστοχα λέμε «άρωμα γυ-

ναίκας». Πρώτο καλό παράδειγμα γυναίκας είναι η μάνα του κάθε ανθρώπου.

Να έχει κανείς απόλυτη εμπιστοσύνη στα αισθήματά της και στην αγάπη της.
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Να έχει δημιουργικό μυαλό, να είναι νοικοκυρά, να μην είναι κουτσομπόλα, να

μην καπνίζει, να είναι ευγενής, και γενικά η όλη της στάση και ο λόγος της να

φανερώνει «γυναίκα» και όχι κακόγουστη αντρική φιγούρα.

Όσο για το λάθος, όταν θα είναι όπως το είπατε ανθρώπινο, θα πρέπει και

να δικαιολογείται. Άνθρωποι είμαστε και λάθη θα κάνουμε. Λάθη δεν κάνουν

όσοι δε ζουν και δεν εργάζονται. Με τα λάθη μας διδασκόμαστε. Το κακό είναι

όταν γίνεται από πρόθεση και σκοπιμότητα. Τότε είναι καταδικαστέο. Αλλά και

πάλι, όταν κανείς αναγνωρίσει το λάθος του, όταν ζητήσει συγνώμη και δεν το

επαναλαμβάνει, τότε θα πρέπει και πάλι να συγχωρείται. Αυτό κάνω κι εγώ σ΄

αυτές τις περιπτώσεις.

— Τι αποτελεί πηγή έμπνευσης στο έργο σας και τι σας βοηθάει να παίρ-

νετε κουράγιο και δύναμη στην καθημερινή σας ζωή;

Όλες οι ποιητικές μου συλλογές είναι χωρισμένες σε πολλές ενότητες,

το έχω πει και σε άλλη ερώτησή σας, που πάει να πει ότι η έμπνευσή μου α-

ντλεί από πολλές πηγές τα θέματά της. Μερικές από αυτές είναι τα τοπία του

χωριού μου και γενικά η φύση, η οικολογία και το περιβάλλον, το σχολείο και

το παιδί, το παρελθόν και τα γεράματα, ο έρωτας, η επικαιρότητα και τα εθνικά

θέματα κλπ.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θέλω να σας πω ότι,

όταν χωρίς προβλήματα υγείας βλέπω το πρωί τον ήλιο ν’ ανατέλλει, τότε παίρνω

κουράγιο και δύναμη για όλη την ημέρα. Δυστυχώς όμως και με λιακάδα δε

λείπουν και τα μαύρα σύννεφα στον κοινωνικό ουρανό, που συχνά φέρνουν α-

στραπές, βροντές, μπόρες, καταιγίδες και ό,τι άλλο αρνητικό ήθελε προκύψει

εξ αυτών στην καθημερινότητα.

— Αν ο Σπύρος Καραμούντζος ήταν ποίημα, ποιον τίτλο θα είχε;

Υπερβολές, δε νομίζω ότι μπορούσε ο Σπύρος Καραμούντζος να εμπνεύ-

σει κάποιον ποιητή και να γίνει ποίημα. Χάριν όμως της ερώτησής σας θα σας

έλεγα, και φυσικά αστειευόμενος, αφού έγραψα το ποίημα «Ο κήπος του ποι-

ητή», ο τίτλος εύκολα βγαίνει από μόνος του: «Ο κηπουρός ποιητής».

— Τελειώνοντας, μπορείτε να μας πείτε αν υπήρξε κάτι που θα θέλατε να

σας ρωτήσω και το παρέλειψα;

Η αλήθεια είναι, ότι όσες ερωτήσεις κι αν μου είχατε κάνει, και πάλι

κάποια θα είχατε παραλείψει. Μέσα όμως στις ( 50+1) ερωτήσεις, που θέτετε
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ως όριο, θέλω με ειλικρίνεια να σας πω ότι το ερωτηματολόγιό σας, σωστά

διατυπωμένο και ευγενικά απευθυνόμενο, είναι επιστημονικώς καταρτισμένο

και τεκμηριωμένο με τόσες καίριες και συγκεκριμένες ερωτήσεις, ερευνητι-

κές, χωρισμένες σε θεματολογικές ενότητες, που εκμαιεύουν απαντήσεις, α-

παραίτητες, για τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης και αποκαλυπτικής πα-

ρουσίασης, του χαρακτήρα, των ιδεών και των θέσεων, στα βασικά αλλά και

στα τρέχοντα κοινωνικά θέματα, του ανθρώπου, του οποίου παίρνετε τη συνέ-

ντευξη.

Θα μου επιτρέψετε όμως να επεκταθώ περισσότερο σε ένα θέμα που θα ή-

θελα να με ρωτήσετε και αφορά τους γονείς και τα παιδιά, του χθες και του

σήμερα.

Όσοι ζήσαμε τα προπολεμικά και κατοχικά χρόνια έχουμε απίστευτες μνή-

μες. Ως παιδιά βιώσαμε καταστάσεις, που στη σημερινή νεολαία θεωρούνται

γεροντικά παραμύθια. Στην πραγματικότητα ήμασταν μια γενιά άλλης εποχής

και σε πολλά «άτυχη» και «τυχερή» συνάμα.

«Άτυχη» γενιά μεν, γιατί καταστάσεις και γεγονότα όπως πόλεμος, Κατοχή,

Εμφύλιος, φτώχεια, πείνα, ξυπολυσιά μπαλωμένα ρούχα, συγκατοίκηση με τα

ζα, ψείρες, ρόγιασμα παιδιών, βασικές στερήσεις αγαθών (βιβλίων κ. ά.), ελ-

λείψεις τροφίμων και φαρμάκων, αρρώστιες κλπ., δεν ήταν λέξεις κενές περιε-

χομένου, ήταν βιώματα από κούνια, που ευχόμαστε να μην τα ζήσουν άλλα παι-

διά στην πατρίδα μας και σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως απ’ ό,τι

μαθαίνουμε τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν και τώρα σε πολλές υπανάπτυ-

κτες περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Γι’ αυτό μας κατακλύζουν κάθε τό-

σο τα κύματα των λαθρομεταναστών και δεν έχομε ανάγκη άλλων μαρτύρων.

«Τυχερή» γενιά δε, γιατί όσοι καταφέραμε και επιζήσαμε, περνώντας μέσα

από τις συμπληγάδες τόσων κακών, είδαμε την πρόοδο επί των ημερών μας,

χαρήκαμε σπάνιες τεχνολογικές και ηλεκτρονικές ανακαλύψεις, που δεν τις φα-

νταζότανε ο νους μας, που άλλαξαν τον τρόπο της ζωής των ανθρώπων και μας

ανέβασαν στο «φεγγάρι». Μάθαμε από μικρή ηλικία ν’ αντιμετωπίζουμε δυ-

σκολίες, ν’ αντέχουμε στις κακουχίες, να μας αρκούν τα λίγα και να μην κά-

νουμε σπατάλες, να πίνουμε νερό και να κοιτάζουμε και το Θεό, να λέμε το

ψωμί ψωμάκι και σε κάθε αναποδιά να λέμε και μη χειρότερα.

Κανείς και σε κανένα σχολείο δε μαθαίνει τόσα πολλά.

Όμως εμείς οι μεγάλοι, που διαβήκαμε αυτόν το Ρουβίκωνα, που επιζήσαμε

και βγήκαμε ταλαιπωρημένοι, μουσκεμένοι αλλά και πιο σοφοί από τα πολλά

μαθήματα και παθήματα, που περιέγραψα παραπάνω, κάναμε χωρίς να θέλουμε

ένα σοβαρό λάθος. Και εξηγούμαι.

Όταν μεγαλώσαμε και βρεθήκαμε, οι περισσότεροι, στη θέση του γονιού,
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ενθυμούμενοι τις δικές μας στερήσεις, από αγάπη και μόνο κάναμε το παν, για

να μη λείψει τίποτα στα παιδιά μας, και καλά κάναμε μέχρι ενός σημείου.

Πολλές φορές και χωρίς να μας το ζητάνε ήμασταν ανοιχτοχέρηδες. Τους

δίναμε περισσότερα από αυτά που είχαμε. Τα καλομαθαίναμε δηλαδή προσφέ-

ροντάς τους, με προσωπικές θυσίες, ακόμη και με δανεικά χρήματα, όλα τα

αγαθά σε αφθονία και μάλιστα τα ακριβότερα. Τους κληροδοτήσαμε έτσι ένα

πολύ μεγάλο χρέος, που θα επηρεάζει αρνητικά τη ζωή τους για πολλά χρόνια

και στο μέλλον. Φροντίζαμε και καλά κάναμε να σπουδάσουν, να αυξήσουν τις

γνώσεις τους, πέραν αυτών που μάθαιναν στο σχολείο τους, με φροντιστήρια,

ξένες γλώσσες και λοιπές δραστηριότητες. Τα επιβραβεύαμε δυσανάλογα με

τις αποδόσεις τους. Αδυνατούσαμε να παρακολουθήσουμε ή και να ελέγξουμε

τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, κυρίως στις μεγαλοπόλεις. Οι κίνδυνοι

παραμόνευαν παντού. Τους δίναμε περισσότερες ελευθερίες και τα συνηθίζα-

με να έχουν απαιτήσεις και δικαιώματα και ελάχιστες υποχρεώσεις. Όσο τους

δίναμε τόσο και πιο πολλά θέλανε. Και δε θέλανε μόνο πολλά, τα θέλανε όλα.

Έτσι νομίζαμε ότι κάναμε το γονικό μας χρέος. Ήμασταν τυχεροί, μετά από τη

συμπεριφορά μας αυτή, αν δεν έπαιρναν τα παιδιά και τον κακό το δρόμο.

Δεν καταφέραμε να τα μάθουμε όμως, όπως οφείλαμε, και ιδού το μεγάλο

μας λάθος, αυτά που είχαμε μάθει εμείς, αυτά που είχαμε διδαχτεί από τα πα-

θήματά μας κυρίως. Δεν τα μάθαμε εκείνα που καλά ξέραμε, παρά θελήσαμε

να τα οδηγήσουμε σε δρόμους άγνωστους για μας. Δεν τα μάθαμε και δεν τα

προετοιμάζαμε ότι στη ζωή υπάρχουν και πισωγυρίσματα και μπορεί να έρθει

και πάλι περίοδος ισχνών αγελάδων. Δεν τα μάθαμε, όπως γίνονται μαθήματα

για τους σεισμούς, πώς να αντιμετωπίζουν τα τσουνάμια της ζωής.

Τα τσιγγανόπουλα, που έχουν μάθει στο πεζοδρόμιο πώς να αντιμετωπίζουν

τις δυσκολίες της ζωής δεν τα φοβάμαι, τα καλομαθημένα και κακομαθημένα

παιδιά τι θ΄ απογίνουν σκέπτομαι και ανησυχώ με τη σημερινή οικονομική κρί-

ση και ανεργία, που μαστίζει τη χώρα μας και δεν ξέρει κανείς πόσο θα κρατή-

σει. Ίδωμεν.

Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ.
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Η Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα

στις 30 Νοεμβρίου 1966. Φοίτησε στη Νοσηλευ-

τική Σχολή του ΤΕΙ Αθήνας και αποφοίτησε από

Σχολή Ιδιαιτέρων Γραμματέων. Από τα τέλη του

2008 ζει με την οικογένειά της στη ΖΩΝΗ Αρκα-

δίας κι είναι αγρότισσα.

 Τον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με την Ποί-

ηση, το Διήγημα, το Δοκίμιο, το παραμύθι, την

παρουσίαση Βιβλίων και το μυθιστόρημα. Δου-

λειά της δημοσιεύεται σε εφημερίδες, περιοδικά,

Ανθολογίες κι έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ινδικά, Ρω-

σικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Αλβανικά και Κινέζικα. Έχει αποδώσει –τιμής

ένεκεν– από τα αγγλικά στα ελληνικά ποιητές από την Αλβανία, την Ταϊβάν,

την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Κορέα, την Ιαπωνία, το Ισραήλ, την Ιταλία, τη Βραζι-

λία, την Μάλτα, τηνσ Μογγολία κ.ά., καθώς και στίχους Ελλήνων ποιητών

στ’ αγγλικά. Για την δουλειά της αυτή βραβεύτηκε ως μία από τους «The

International Best Translators 2005» από το «The International Poetry Trans-

lation and Research Centre» (το 2006) και από τον Λογοτεχνικό όμιλο «Ξά-

στερον» ως η «Καλύτερη ελληνίδα μεταφράστρια του 2007». Έχει λάβει το

Δίπλωμα «Hangchon Culture» από την Κορέα, βραβεία ποίησης, δοκιμίου

και διηγήματος από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, την Ένωση Ελλή-

νων Λογοτεχνών, τη ΔΕΕΛ, το Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης Μεσο-

λογγίου, Αριστείο Ποίησης από το «Cultural Agency of Johannesburg» και

άλλα σωματεία.

Είναι ισόβιο μέλος: του «World Congress of Poets» / «World Academy of

Arts and Culture» (& επίτιμη Διδάκτωρ Λογοτεχνίας με Δίπλωμα που της

απονεμήθηκε το 2007 στην πόλη Τσενάι της Ινδίας) και της IWA (International

Writers and Artists Association). Επίσης είναι μέλος της «World Poets Society».

Το 2001 κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή «ΑΝΟΜΟΙΑ ΤΟ-

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη
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ΠΙΑ» από τις εκδόσεις «Περιπλανητής», το 2003 το Δοκίμιο «ΠΟΤΗΣ ΚΑΤΡΑ-

ΚΗΣ – ένας πολυγραφότατος Δημιουργός» από τις εκδόσεις «Μαυρίδης», το

2006 από τις εκδόσεις «Πλάτανος» το «ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ – Αποτυπώνοντας τη

ζωή – Ιχνηλασία στον ποιητικό του χώρο» και το 2010 το επετειακό βιβλίο +

DVD: «ΖΩΝΗ (1810-2010) 200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ», έκδοση του «Μορφω-

τικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης Αρκαδίας».

Έχουν επίσης εκδοθεί (από τους ίδιους τους ποιητές) μεταφράσεις της

(από τα Αγγλικά στα ελληνικά) των: Hsu Chi Cheng (Ταϊβάν): «Ο τόπος μου

στις δυο πλευρές του πορθμού της Ταϊβάν», Lisa Choi (Κίνα) «Αναμέτρηση»,

Mirela Dudi (Αλβανία): «Καθαρίζοντας τον ουρανό μου», Βίλμα Φράνσις Ρά-

μπ: «ΑΝΑΤΟΜΙΑ», εκδόσεις «Πλάτανος» Αθήνα 2006, Baek Han-Yi (Κορέα):

ποιήματά του σε έναν τόμο αφιερωμένο στο έργο του και του επιζώντα του

Ολοκαυτώματος πρέσβη ε.τ. του Ισραήλ Δρ. ΜΟΣΕ ΛΙΜΠΑ: «Ουδείς προφή-

της στον τόπο του» (2010).

Από τα ελληνικά στ’ αγγλικά έχουν κυκλοφορήσει οι μεταφράσεις της:

Στάθη Γρίβα: «Πολίτης του κόσμου», εκδόσεις «Πλάτανος», 2007 και «Αλ-

λιώτικοι Δρόμοι», Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 2008. Ρέας

Ζόγκαρη-Καπορδέλη: «Σκιαγραφήσεις», ιδιωτική έκδοση 2003, «Στην άκρη

του φτερού οι στοχασμοί», ιδιωτική έκδοση 2004 και «Το όνειρο του μέλλο-

ντος» από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη Πάτση 2007. Ζαννέτας

Καλύβα-Παπαϊωάννου: «Νότες μιας ζωής», εκδόσεις «Ύφος», 2002, «Με της

καρδιάς μου τα φτερά», εκδόσεις «Πλάτανος» 2007, Ελένης Ι. Γρίβα: «Εικό-

νες ζωής» (Λαμία, 2010) και Πότη Κατράκη: «Το απρόβλεπτο» και «Τα μάτια

της ψυχής».

Το περιοδικό «ΜΟΡΙΑΣ» (Γενάρης - Μάρτης 2007) αφιέρωσε το 81ο τεύ-

χος του στο έργο της, ενώ έχει καταγραφεί και στον 10ο τόμο (σελ. 344 -

345) της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Χά-

ρη Πάτση.
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ÏÉ ÃÍÙÓÅÉÓ ÄÉÍÏÕÍ ÖÔÅÑÁ ÓÔÇÍ ÅÌÐÍÅÕÓÇ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μια πνευματική και λογοτεχνική παρουσία……………...................

Γιάννης Χατζηβασιλείου, Προλεγόμενα………………....................

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη, Συζητώντας με τον Σπύρο Καραμούντζο…

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στου Βίου το Διάβα...........................................................................

Η γενέθλια γη της Καρυάς................................................................

Η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου......................................................

Όταν ήμουν δάσκαλος.......................................................................

Η Ελλάδα σε κρίση............................................................................

Ταξίδι στο χώρο της λογοτεχνίας.......................................................

Ο άνθρωπος Σπύρος Καραμούντζος..................................................

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη – Βιογραφικό ………………………............
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ÓÐÕÑÏÓ K. ÊÁÑÁÌÏÕÍÔÆÏÓ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΦΤΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ»

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΣΕ 1000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET 140 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TIMES NEW ROMAN 11 ΣΤΙΓΜΩΝ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΑΓΚΟ

 Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ

 ΕΝΩ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ

 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ






