




ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Εισαγωγή 

Μπολιβάρ είσαι ωραίος σαν Έλληνας; Αναφωνεί ο ποιητής Ν. Εγγονόπουλος. 

  Χαρά και μαρτύριο να γυρνάς και να βλέπεις την Ελλάδα καταθέτει ο Ν. 

Καζαντζάκης. 

  Θέλει καθαρό νου και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, για να μπορέσεις να διακρίνεις 

τα 2 άκρα. Ένα νοερό σεργιάνι από το σιωπηλό Άγιο Όρος, στα τραχιά βουνά της 

Πίνδου, στον Περήφανο Όλυμπο και από κει με τα μαγικά πέδιλα της θεάς Αθηνάς 

στο Αττικό τοπίο, που διδάσκει το μέτρο, τη δασιά Αρκαδία που προσφέρθηκε να 

χαρίσει τα δώρα της στη μυθολογία, στην Κρήτη τ’ όμορφο νησί που γέννησε την 

παλληκαριά, ως τα γαλανά νερά του Αιγαίου που ανοίγεται σ’ όλες τις αισθήσεις, 

μεθάει από το δυνατό φως του ήλιου και γίνεται τραγούδι ατελείωτο. 

  Μπορεί να μας αποκαλύψει την ομορφιά αλλά και τη σκληράδα του τοπίου, που 

σμίλεψε την Ελληνική ψυχή. Να φωτίσει το νου και να δροσίσει την καρδιά. Γιατί 

μόνο με τη δύναμη της γνώσης και την ελευθέρωση των αισθήσεων μπορούμε να 

δούμε καθαρά και ν’ αγαπήσουμε τον τόπο που μας ανάθρεψε. Μακριά από 

φανατισμούς και εθνικισμούς. Μ’ ανοιχτούς ορίζοντες, σε μια διαρκή αναζήτηση του 

ωραίου. Η Ελλάδα είναι πηγή έμπνευσης, γι’ αυτό ζει μέσα από παραμύθια, τη 

μουσική και τα τραγούδια μας. 

  Παρ’ ότι κάποιοι επαναλαμβάνουν ακούραστα ότι χάθηκε το αρχαίο Ελληνικό 

πνεύμα, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς. 

  Γιατί; Άδικο έχουμε. Δεν βλέπετε τι κρίση υπάρχει γύρω μας; Όλα περνάνε κρίση: 

Η γλώσσα, τα έθιμα, η πολιτική, η παιδεία. Πάει, τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Από ποιόν 

να περιμένει κανείς προκοπή; Από τη νεολαία; Αυτή γύρισε την πλάτη της σε όλα. 

Τίποτα δεν την ενδιαφέρει. Μόνο για κλαμπ και καλοπέραση είναι. Δεν έχουν 

ιδανικά. Δεν έμαθαν ν’ αγωνίζονται. Αλλοίμονο που χανόμαστε ως έθνος αφού οι 

νέοι δεν γνωρίζουν ιστορία, αρχαία, αγνοούν τα μνημεία. 

  Μα, Ελλάδα δεν είναι μόνο τα κηρύγματα. Υπάρχουν και πιο απλά πράγματα 

γύρω μας που αξίζουν. 

  Και πού ξέρετε εσείς ποια είναι τα σπουδαία, αφού δε διαβάζετε, δεν ξέρετε 

ιστορία.. 

  Νομίζω κύριε πως είστε απόλυτος και μας αδικείτε ως γενιά. Εδώ έχουμε μια 

μεγάλη παρέα από μαθητές του 2ου ΤΕΛ και  του 3ου Λυκείου που ετοιμάζονται να 

μας παρουσιάσουν μέσα από τη λογοτεχνία και τη δική τους ευαισθησία την Ελλάδα 
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του φωτός και του πνεύματος. Ελάτε να περιπλανηθούμε μαζί τους στο χώρο και το 

χρόνο, τις αισθήσεις και το στοχασμό για να αφουγκραστούμε τη συνέχεια του 

Ελληνισμού.  

  Εντάξει λοιπόν, ας έρθουν τα παιδιά να τ’ ακούσουμε. 

1) Άγιο Όρος : Ενανθρωπίζουμε συχνά το θεό, αντί να ενανθρωπίζουμε τον

άνθρωπο.          Ν. Καζαντζάκης  «Προσκύνημα στην Ελλάδα»

2) Μακεδονία : Σκληρή γη, ανάθρεψε περήφανους ανθρώπους.   Ιων Δραγούμης

«Ηρώων και μαρτύρων αίμα»

3) Ήπειρος : Ακόμα κι αν θελήσεις να την αρνηθείς, η γη θα βρει τρόπο να σε φέρει

πίσω. Κι αν δε σε φέρει, θα σ’ εκδικηθεί και θα σε τιμωρήσει εκεί που θα

βρίσκεσαι. Η απειλούμενη συλλογική ιστορική μνήμη του Ελληνικού λαού

αντιστέκεται μέσα από το        «Κάστρο της μνήμης»  Άρη Φακίνου.

4) Πήλιο : Η Άνοιξη καμαρώνει στο μπαλκόνι του Αιγαίου, Το Πήλιο. Κ.

Κρυστάλλης «Άπαντα – Άνοιξη στο Πήλιο»

5) Μνημείο : Η τέχνη στεφανώνει την ομορφιά, τη λευτεριά και της ζωής το πάθος.

6) Αττική : Αρμονία, μέτρο, δύναμη και ανθρωπιά σμιλεύουν το πρόσωπο του

ανθρώπου.  Jack Lacarriere «Το Ελληνικό Καλοκαίρι»

7) Αρκαδία : Αργείτικο, φλογάτο κοκκινόχωμα που καίει στον ήλιο ως πυρωμένο

σίδερο, κι ωστόσο το φλογίζει ακόμα πιότερο η παπαρούνα. Jack Lacarriere

«Το Ελληνικό Καλοκαίρι»

8) Η βρύση του πουλιού : Ο σεμνός Νικηφόρος Βρεττάκος υποκλίνεται μπροστά

στην τελειότητα.

9) Καζαντζάκης (Χαρά και μαρτύριο). Διάσπαρτο το τοπίο με δύναμη και

ευαισθησία, πόνο και ομορφιά. Τέχνη και μυστήριο ν’ ακροβατείς ανάμεσα τους.

10) Σέριφος : Ένα νησί του Αιγαίου άδεντρο, μ’ ένα μοναδικό χωρίο. Τοπίο

απογυμνωμένο από τη μιζέρια και την ομορφιά. Τα κυκλαδίτικα τοπία

συλλαβίζουν την αρμονία των αντιθέτων μέσα στο φως τους.  Οδ. Ελύτης

«Σχέδιο για μια εισαγωγή στον χώρο του Αιγαίου»

11) Κρήτη – Ζορμπάς : Τα αιώνια, καθημερινά στοιχεία : αγέρας, θάλασσα, φωτιά,

γυναίκα, ψωμί και η πρωτόγονη ματιά του Ζορμπά, δίδασκαν έναν διανοούμενο.

12) Τα 3 μικρά Ε : Το φως του ήλιου, γλυκό χάδι, απαλύνει την ένταση, παρασέρνει

στην ανεμελιά.

13) Ελύτης – Σώμα του Καλοκαιριού (το β). Το παιγνίδισμα της φύσης ξεγελάει τον

πόνο και το γήρας.
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14) Ελύτης – Το σώμα του Καλοκαιριού (το α). Ήλιος και θάλασσα λούζουν το 

σώμα, το απαλλάσσουν απ’ όλο το βάρος, που προσφέρουν την πλήρη ένωση 

με τη φύση. 

15) Τσακίρ κέφια : Πώς ν’ αντισταθεί σ’ όλα αυτά τα αγαθά ο Έλληνας; Και γιατί να 

το κάνει άλλωστε; Απλώς χαμογελαστή η Ελλάδα σκάρωσε τον ανάλογο κεφάτο 

θεό, το Διόνυσο, ο οποίος δείχνει το δρόμο της χαράς και όποιος θέλει τον 

ακολουθεί. 

 

 

 

Συμπληρωματικά 

Προσκύνημα στην Ελλάδα – Νίκος Καζαντζάκης. 

Τρεις μήνες βάσταξε τούτο το προσκύνημα στην Ελλάδα, βουνά, νησιά, χωριά, 

μοναστήρια, ακρογιάλια και τώρα ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια που…. 
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