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Αιτία η κρίση. Αφορµή η 
Παγκόσµια Ηµέρα Ποί-
ησης. Περίπου χίλιοι 

άνθρωποι του πνευµατικού κό-
σµου ένωσαν την Τετάρτη τις 
φωνές τους, διάβασαν αποσπά-
σµατα από τα γνωστότερα ελλη-
νικά ποιήµατα και «δόνησαν» το 
κέντρο της Αθήνας µε µερικούς 
από τους πιο σπουδαίους ελλη-
νικούς στίχους.

Αφετηρία το βιβλιοπωλείο 
ΙΑΝΟΣ. Λίγο µετά της 12 το 
µεσηµέρι, το σύνθηµα για την 
έναρξη της πορείας έδωσε µια 
αυτοσχέδια µπάντα. ∆ύο ξυλο-
πόδαροι, ένας άνδρας και µια 
γυναίκα κατεύθυναν το πλήθος. 
Στο πλακάτ που κρατούσαν ήταν 
γραµµένη η φράση «Εις σε προ-
στρέχω τέχνη της ποιήσεως».

«∆εν είναι που δεν θέλαµε 
να τραγουδήσουµε. Τι διάβολο, 
µάθαµε να τραγουδάµε. Τόσα 
τραγούδια είναι που αφόρµισαν 
τα χείλια µας, από τις πολλές 
φορές που είπαµε αντίο και σι-
ωπή σε ό,τι αγαπήσαµε», έγραφε 
το βασικό πανό, που κρατούσε ο 
ποιητής, Μανόλης Τσακίρης.

Πρώτη στάση η Εθνική Βιβλι-
οθήκη, έπειτα το Πανεπιστήµιο, 
η Ακαδηµία και τέλος η πλατεία 
Συντάγµατος. Από τα µεγάφω-
να, δεν ακούγονταν συνθήµα-
τα αλλά αποσπάσµατα από την 
«Αποικία» του Καβάφη, το «Επί 
Ασπαλάθων» του Σεφέρη και οι 
είκοσι πρώτοι στίχοι από την 
πρώτη ραψωδία της Οδύσσειας.

«Το γεγονός ότι δεν είµαστε 
µόνο ένας σήµερα, αλλά πολλοί, 
σηµαίνει κάτι. ∆εν πιστεύω ότι 
µπορεί κάτι να πειράξει αυτά τα 
παχύδερµα, τα τσιράκια της ∆ι-
εθνούς Χούντας Τραπεζών. Θα 
πολεµήσω, µέχρι να µε φέρουν 

τέσσερις. ∆εν θα την πάρουν τη 
χώρα. Το πρώτο πράγµα που 
πρέπει να γίνει αυτήν τη στιγµή 
είναι πως πρέπει να µαστιγω-
θεί ανελέητα ο δικοµµατισµός. 
Αυτά τα δύο πρώτα κόµµατα 
πρέπει να πάνε στον πάτο του 
βαρελιού», δήλωσε οργισµένος 
στο ΑΜΠΕ, ο Σταµάτης Κραου-
νάκης, ο οποίος κατέφθανε στον 
ΙΑΝΟ, τη στιγµή που ξεκινού-
σε η πορεία.  «Όταν σκύβεις το 
κεφάλι, κάποιος άλλος ψηλώ-
νει», έγραφε ένα από τα πλακάτ 
µε την υπογραφή του Αργύρη 
Μαρνέρου, που βοµβαρδίστηκε 
από τα φλας των φωτογράφων.

«Πάλι το ενοικίασαν το δωµά-
τιο», έγραφε το πλακάτ που κρα-
τούσε η γυναίκα του αξέχαστου 
ποιητή Νίκου Εγγονόπουλου, 
Νέλλη Ανδρικοπούλου.

«Είναι καιρός να ακουστεί και 
κάτι άλλο στον τόπο, πέρα από 
τις αηδίες που ακούµε από το 
πρωί µέχρι το βράδυ» δήλωσε 
η Νέλλη Ανδρικοπούλου, που 
βρέθηκε στην πορεία µαζί µε 
τον γιό της. «Οι ποιητές πάντα 
βρίσκονται σε ένα κίνηµα, γιατί 
οι στίχοι δηµιουργούν στοχα-
σµό. Ο άφαντος λόγος της ποί-
ησης είναι αυτό που νιώθουµε 
όλοι µέσα µας και που µας δίνει 
τη δύναµη να προχωρούµε και 
να αγωνιζόµαστε. Ο λόγος είναι 
σκέψη και συναίσθηµα. Όταν η 
σκέψη είναι δυνατή, είναι και 
το συναίσθηµα δυνατό, άρα και 
ο λόγος δυνατός και αν οι συγ-
γραφείς και οι διανοούµενοι 
δεν έχουν λόγο, ποιος θα έχει 
τότε;», αναρωτήθηκε η ποιήτρια 
Σοφία Μαντουβάλου.

«Είναι µια διαµαρτυρία ολό-
τελα διαφορετική από ό,τι συ-
νηθίσαµε, χωρίς σπασµένα 

µάρµαρα, χωρίς καµένα νεο-
κλασικά, χωρίς βία, µε συνθή-
µατα στίχους των ποιητών, µε 
µπάντες κρουστών, µε εικαστι-
κά λάβαρα από σπουδαστές και 
καθηγητές καλών τεχνών. Άρα 
λοιπόν, µια εντελώς διαφορετι-
κή διαµαρτυρία», εξηγεί ο επι-
κεφαλής των εκδόσεων ΙΑΝΟΣ, 
Νίκος Καρατζάς.

«Το κόµµα των ποιητών είναι 
το κόµµα του ελληνικού λαού, 
διότι ποιητές χωρίς αναγνώστες 
δεν υπάρχουν και αναγνώστες 
δεν υπάρχουν χωρίς ποιητές. 
Εποµένως µιλάµε για το κόµµα 
όλων µας. ∆εν πρόκειται για 
άλλη µια διαµαρτυρία αλλά για 
µια δια-µαρτυρία, που έχει και 
µια µαρτυρία ταυτόχρονα. Έχει 
τους στίχους των ποιητών ως 
συνθήµατα», τόνισε ο ποιητής 
Γιώργος Χουλιάρας.

«Η πνευµατική ηγεσία, δε νο-
µίζω, στο σύνολό της, πως έχει 
παίξει τον ρόλο που όφειλε να 
παίξει. Αυτή η πράξη έχει µεί-
ζονα σηµασία, γιατί δείχνει το τι 
θα έπρεπε να κάνει σύσσωµη η 
πνευµατική τάξη απέναντι στην 
καταστροφή, την οποία έχει 
υποστεί η χώρα. Ενθαρρύνει 
την κοινωνία να πιστέψει στον 
εαυτό της και κυρίως τους πνευ-
µατικούς ανθρώπους να παλέ-
ψουν για ένα καλύτερο µέλλον», 
εξήγησε ο καθηγητής και πρώ-
ην πρύτανης του Παντείου, Γε-
ώργιος Κοντογιώργης.

«Παρών» στην διαµαρτυρία 
έδωσαν, µεταξύ άλλων και οι 
Αντώνης Αντύπας, ∆ηµήτρης 
Καλοκύρης, Γιάννης Ευθυµιά-
δης, Αλέξης Ζήρας, Πάνος Κα-
πώνης, Μαρίζα Κωχ, Κώστας 
Κρεµµύδας, Κωστής Τριαντα-
φύλλου, Κλαίτη Σωτηριάδου.

Στίχοι σπουδαίων ποιητών 
«δόνησαν» το κέντρο της Αθήνας

Blessed Christenings & Gi�s
Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,

την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες

Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα
γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood

Tηλ. (02) 80659684

Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 

συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 
Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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