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Καινούρια χρονιά, καινούριοι στόχοι, καινούριες ευκαιρίες!

Ένα λευκό βιβλίο με 365 κενές σελίδες που είναι στο χέρι μας να τις 
κάνουμε πολύχρωμες και γεμάτες ξεχωριστές στιγμές. Σελίδες με μοναδικές 
ιστορίες. Ιστορίες για τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τους ανθρώπους 
που αγαπάμε, τους ανθρώπους που χωρίς να τους γνωρίζουμε τους 
προσφέραμε κάτι, τους φίλους παλιούς, καινούριους, το γείτονα, τον 
άγνωστο. Ιστορίες με χαμόγελο ή δάκρυ που μας έκαναν πιο δυνατούς. 

2017. Ένα ξεχωριστό έτος γιατί γιορτάζουμε τα 85 χρόνια του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, αλλά και τα 60 χρόνια από το θάνατο του Νίκου 
Καζαντζάκη, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους λογοτέχνες της 
χώρας μας. Δανείζομαι ένα κομμάτι από το έργο του «Ασκητική»: 
Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. 
Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή.

Εύχομαι λοιπόν αυτό το “μεταξύ διάστημα” που ο Καζαντζάκης το ονομάζει 
ζωή, να είναι φωτεινό για τον καθένα μας ξεχωριστά. Κι αν καμιά φορά 
γίνεται θαμπό, δώστε του πάλι το φως που του αξίζει, είναι στο χέρι του 
καθενός μας.

Καλή μας χρονιά! 

Μ’ ένα χαμόγελο στην τσέπη,
Κυριάκος Μούρτζης
Έφορος Κλάδου Πουλιών
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Το κείμενο του Ν. Καζαντζάκη: «‘Εκ-
κληση στους Διανοούμενους», 1946, 
όπως δημοσιεύθηκε από τη ΔΕΦΝΚ 
στην ιστοσελίδα amis-kazantzaki.gr 
[online]. Διαθέσιμο εδώ. 
[Τελευταία πρόσβαση 12.01.2017]

Στοιχεία Εικονογράφησης:
www.freepik.com

Γι’ αυτό το τεύχος διαβάσαμε:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526
www.seo.gr - seo@seo.gr

Κλάδος Πουλιών
klados.poulion@gmail.com
kladospoulion@seo.gr
Facebook | Youtube | Βοήθημα

Επιμέλεια Τεύχους:
Δανάη Μπίσυλλα, Μαριάννα 
Ραψωματιώτη, Κλαίρη Χαβάκη

Μικρές Αγγελίες: 
Αναζητώντας την Ιστορία του Κλάδου
Ο Κλάδος Πουλιών μαγειρεύει ακόμα ένα βιβλίο! Ένα επε- 
τειακό λεύκωμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων 
που θα περικλείει όλη την ιστορία του, την ιστορία μας. 

Γι αυτό αν έχετε φωτογραφικό υλικό με Πουλιά, στολές και 
δράσεις των Σμηνών σας από τις δεκαετίες 1936-1976, επι-
κοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail ή μέσω της σελίδας του 
Κλάδου. Γεμίστε το λεύκωμά μας με τις αναμνήσεις σας!

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. 
Να λες: Εγώ μονάχος έχω 

χρέος να σώσω τη γη. 
Αν δεν σωθεί εγώ φταίω.

Νίκος Καζαντζάκης
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http://amis-kazantzaki.gr/κειμενα-συνεντευξεισ/
https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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Το Σμήνος της Κω συμμετείχε σε Μεγάλο Παιχνίδι 
που ετοίμασε ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών με κεντρι-
κή ιδέα: Οι άτυχοι πειρατές! Τα Πουλιά πέρασαν 
από τις χώρες των πέντε αισθήσεων, έμαθαν, γέλα-
σαν, έπαιξαν και το καλύτερο; Βρήκαν τον θησαυρό, 
ο οποίος τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν μέσα τους. 
[εικόνες κάτω]. 

«Παρέα με τα Ξωτικά του Άγιου Βασίλη, τα Πρώτα 
και τα Δεύτερα Πουλιά από τα Σμήνη Καλογρέζας, 
Θρακομακεδόνων και Αμαρουσίου, γέμισαν τους 
σάκους τους με γνώσεις».
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των 
Πρώτων και Δεύτερων Πουλιών του 1ου και 2ου 
Σμήνους Τρικάλων. Οι μάγοι κλήθηκαν να εκπαι-
δευτούν, αλλά η απειλή του υπέρτατου κακού μά-
γου τους άλλαξε τα σχέδια. Έπρεπε να προλάβουν 
εγκαίρως να βρουν όλα τα κομμάτια της ασπίδας 
που προφυλάσσει τη σχολή από τις σκοτεινές 
δυνάμεις. Μόνο περηφάνια μπορούμε να νιώθουμε 
για τα Πουλιά-μάγους που όχι μόνο κατάφεραν να 
προστατεύσουν τη σχολή, αλλά και να αποκτήσουν 
όλα τα εφόδια προκειμένου να μπορούν να βοηθή-
σουν τις φωλιές τους να ανέβουν ψηλότερα.

Το Σμήνος Ηρακλείου Αττικής γιόρτασε την τελευ-
ταία συγκέντρωση του χρόνου όπως μονάχα αυτό 
ξέρει...

Τα Πουλιά της Ν. Σμύρνης εφάρμοσαν το Ρητό μας 
“Δώσε Χέρι” και μάζεψαν τρόφιμα για το κοινωνικό 
παντοπωλείο της περιοχής τους. Μπράβο Πουλιά!

Τα πουλιά του Σμήνους Χαλανδρίου, αφού έλυσαν 
όλους τους γρίφους και τις σπαζοκεφαλιές, κατά-
φεραν και βρήκαν την κρυμμένη βασιλόπιτα, με 
τυχερό της χρονιάς το Σοφό Πουλί!

Σίγουρα θα θυμάστε την δράση-έκπληξη του Κλά-
δου Πουλιών... Δείτε εδώ το βίντεο του flash mob 
για τα 80 χρόνια του Κλάδου, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 11/12 στην οδό Ερμού, στο κέντρο της 
Αθήνας. 

Στείλτε μας κι εσείς ό,τι συμβαίνει στα πέριξ για 
να το δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος μας, ή 
χρησιμοποιήστε το hashtag #kladospoulion στις 
δημοσιεύσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα. Θυμηθείτε 
πως αν θέλετε οι φωτογραφίες να συμπεριλαμβά-
νουν Πουλιά, πρέπει να έχετε την άδεια των γονιών. 

Συμβαίνει στα πέριξ...
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https://www.facebook.com/seo.tt.kalogrezas/posts/1210708305676451
http://www.ideesmag.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1175908782504454&id=486952718066734
https://www.facebook.com/tkounadi/posts/1398061916881967
https://www.facebook.com/seo.tt.halandriou/posts/1190172247730936
https://www.youtube.com/watch?v=E74elsxEJUk&feature=youtu.be
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Ακαδημαϊκή αριστεία. 
Ένα από τα κύρια οφέλη της ανάγνωσης σε νήπια 
και παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι η υψηλότερη 
ικανότητα για μάθηση γενικότερα. Πολυάριθμες 
μελέτες έχουν δείξει ότι οι φοιτητές οι οποίοι εκτί-
θενται στην ανάγνωση πριν την προσχολική ηλικία 
είναι πιο πιθανό να επιτύχουν σε όλες τις πτυχές 
της τυπικής εκπαίδευσης. 

Βασικές δεξιότητες ομιλίας.
Καθ’ όλη τη νηπιακή και προσχολική ηλικία, το 
παιδί αναπτύσσει εκφραστικές δεξιότητες. Μίμηση 
ήχων, φωνών αλλά και φρασεολόγιο που μπορεί να 
διαφέρει από αυτό που του προσφέρει το περιβάλ-
λον είναι μερικά μόλις από τα οφέλη της ανάγνω-
σης παιδικών βιβλίων.

Γνώση της γλώσσας.
Η πρώιμη δυνατότητα ανάγνωσης για τα μικρά 
παιδιά έχει συνδεθεί με μια καλύτερη κατανόηση 
των βασικών στοιχείων της γλώσσας,

Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Όταν περνούν το χρόνο τους διαβάζοντας, τα 
παιδιά είναι πολύ πιο πιθανό να εκφραστούν αλλά 
και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους με πιο 
υγιή τρόπο. Παρακολουθώντας τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των χαρακτήρων στα βιβλία που διαβάζουν, 
καθώς και την επαφή μαζί σας κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας, το παιδί σας κερδίζει πολύτιμες δεξιότη-
τες επικοινωνίας.

Λογικότερες δεξιότητες σκέψης.
Ένα άλλο παράδειγμα της σημασίας της ανάγνωσης 
στα παιδιά είναι η ικανότητά τους να κατανοήσουν 
αφηρημένες έννοιες, να εφαρμόσουν τη λογική σε 
διάφορα σενάρια, να αναγνωρίσουν αιτία και απο-
τέλεσμα και να αξιοποιήσουν την κρίση τους. 

Ανάπτυξη της φαντασίας.
Τα παιδιά μέσα από τα βιβλία πλάθουν δικούς τους 
κόσμους και κάνουν τα γράμματα εικόνες. 

Το βιβλίο αποτελεί το παράθυρο στη φαντασία 
αλλά και τη σκέψη του παιδιού. Ο συνδυασμός της 
εικόνας με το κείμενο προσφέρει πολυαισθητική 
απόλαυση. Η δύναμη που έχουν οι εικόνες και οι 
λέξεις επιτρέπουν στο παιδί να ταξιδέψει στο χώρο 
της φαντασίας, να ονειρευτεί και να σκεφτεί.

Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων, ήδη από τη βρεφική 
ηλικία, δίνει στο παιδί μία ακόμα δυνατότητα: ν’ 
αναπτύξει καλύτερα τις γλωσσικές του ικανότητες 
και να χτίσει γερά θεμέλια πάνω στα οποία στη 
συνέχεια θα στηριχθούν οι ικανότητές του για ανά-
γνωση και γενικότερα για μάθηση.

Το βιβλίο αποτελεί πνευματικό αγαθό με διαχρο-
νική παρουσία στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. 
Είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσεων, μέσο καταγρα-
φής εμπειριών και επιτευγμάτων, φορέας ανάπτυ-
ξης πολιτισμού, θεματοφύλακας αξιών και υψηλών 
ιδανικών. Σήμερα όμως, παρά την ανεκτίμητη 
προσφορά του, το βιβλίο δεν έχει την ανάλογη 
απήχηση στο κοινό. Οι λόγοι παραγκωνισμού του 
σχετίζονται με τις επικρατούσες κοινωνικές συνθή-
κες και κυρίως με την επικράτηση των οπτικοακου-
στικών μέσων.

Το μεγαλύτερο όφελος όμως του διαβάσματος προ-
κύπτει όπως όλα άλλωστε αν κάποιος αγαπήσει το 
βιβλίο από την παιδική ηλικία.
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‘Ολα τα προηγούμενα μπορούν να ενισχυθούν και 
μέσα από τις συγκεντρώσεις στο Σμήνος. Βοηθήστε 
τα Πουλιά να αγαπήσουν τα βιβλία και προωθήστε 
τη φιλαναγνωσία με τους παρακάτω τρόπους ή 
ακόμα καλύτερα με τρόπους που θα σκεφτείτε και 
θα μας στείλετε.

1. Διαγωνισμός φιλαναγνωσίας στο Σμήνος. Δώστε 
μια λίστα στα Πουλιά από βιβλία που ταιριάζουν 
στην ηλικία τους και ορίστε ένα χρονικό διάστημα 
που θα μπορούν να διαβάσουν όσα περισσότερα 
βιβλία θέλουν. Στο τέλος αυτού του χρονικού πε-
ριθωρίου οργανώστε διαγωνισμό όπου τα Πουλιά 
που έχουν διαβάσει τα ίδια βιβλία σε κάθε Φωλιά 
φτιάχνουν ερωτήσεις, κουίζ και γρίφους που θα 
θέσουν στα Πουλιά των άλλων Φωλιών που έχουν 
διαβάσει το ίδιο βιβλίο. Ορίστε έπαθλο για το τα-
μπλό της Φωλιάς ή ό,τι άλλο σκεφτείτε.

2. Ρωτήστε τα Πουλιά στον Κ.Κ. ποιο βιβλίο διάβα-
σαν αυτό το μήνα και ενθαρρύνετέ τα να το παρου-
σιάσουν στα υπόλοιπα Πουλιά.

3. Δημιουργήστε μαζί με τα Πουλιά, δανειστική 
βιβλιοθήκη στο Σμήνος και ορίστε νέα υπευθυνό-
τητα: βιβλιοθηκάριος. 

4. Φτιάξτε πτυχιοκούτι για το πτυχίο Φίλου του 
βιβλίου για να δώσετε μια ώθηση στα Πουλιά να 
ασχοληθούν με αυτό.

5. Μην ξεχνάτε στην εξάρτυση μιας εκδρομής ή της 
κατασκήνωσης να βάζετε ένα βιβλίο στη λίστα.
Πάρτε μαζί σας στην κατασκήνωση βιβλία που 
μπορούν να διαβάζουν τα Πουλιά στις ελεύθερες 
ώρες και που θα διαβάζετε μαζί τους το βράδυ στη 
σκηνή.

Σίγουρα μπορείτε να σκεφτείτε και πολλούς άλλους 
τρόπους για να εμφυσήσετε στα Πουλιά την αγάπη 
για το βιβλίο. Περιμένουμε τις ιδέες σας!
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Η στήλη “Πετώντας ψηλότερα…” επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση συγκεκριμένων Πτυχίων με τη βοήθεια 
αντίστοιχων ειδικών, φιλοξενώντας συνεντεύξεις τους! 
Θα θέλαμε μέσα από αυτή να μάθουμε περισσότερα για 
τα Στελέχη του Κλάδου μας και την εκτός Οδηγισμού ζωή 
τους αλλά και να μας διηγηθούν οι ίδιοι την εμπειρία 
τους σε κάποια επαγγέλματα ή δραστηριότητες τους, με 
σκοπό να εμπνεύσετε με τη σειρά σας τα Πουλιά για να 
ασχοληθούν με τα Πτυχία. 

Αυτόν το μήνα φιλοξενούμε τη συνέντευξη του Κυριάκου 
Μούρτζη, συγγραφέα παιδικών βιβλίων και Εφόρου του 
Κλάδου Πουλιών, που είναι 15 χρόνια μέλος του Σ.Ε.Ο.

Πετώντας ψηλότερα!

1. Τι σε παρακίνησε να ασχοληθείς επαγγελματικά 
με τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά; Υπάρχουν 
κατά τη γνώμη σου πράγματα στα οποία θα πρέ-
πει να δίνει ιδιαίτερη σημασία έναν συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων;
Αυτό που με παρακίνησε ήταν η ευκολία που μου 
δημιούργησε το Σμήνος να σκέφτομαι και να φτιά-
χνω Κεντρικές Ιδέες - μύθους για Μεγάλα Παιχνίδια, 
συγκεντρώσεις και Χαρούμενα Δάση. Συνεπώς αφού 
το έκανα για τα παιδιά της ομάδας μου, γιατί να μην 
το κάνω και για τα υπόλοιπα παιδιά;

Ένας συγγραφέας παιδικών βιβλίων πρέπει να έχει 
ξεκάθαρο στο μυαλό του το κοινό-στόχο στο οποίο 
απευθύνεται καθώς και τα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε ηλικίας και την νοηματική περιοχή που θα 
κινηθεί το περιεχόμενο της ιστορίας του. Πρέπει να 
γνωρίζει μέχρι ποιο γνωστικό σημείο του επιτρέ-
πεται να φτάσει, την αφαιρετική ή την περιγραφική 
εικόνα που θα δημιουργήσει με το κείμενό του και 
φυσικά τα νοήματα και τις έννοιες που θα χρησιμο-
ποιήσει. 

Ένα παραμύθι πρέπει να διασκεδάζει, να αυξάνει 
τη φαντασία, να προσφέρει γνώσεις, να δίνει λύσεις 
στις χαοτικές σκέψεις του παιδιού και άλλα πολλά. 
Άρα μια ιστορία όσο εύκολα μπορεί να δημιουρ-
γήσει ανάταση ψυχής και χαμόγελο στο συνειδητό 
ενός παιδιού, τόσο εύκολα μπορεί να δημιουργήσει 
στερεότυπα και «γκρίζες» ζώνες στο υποσυνείδητό 
του. 

2. Κατά τη γνώμη σου, ποιο/α είναι το/α σημαντι-
κότερο/α όφελος/η που μπορούν να αποκομίσουν 
τα Πουλιά αλλά και τα Στελέχη διαβάζοντας ένα 
βιβλίο; 
Πιστεύω ότι ένα παραμύθι έχει να προσφέρει πολλά 
σε ένα Στέλεχος, γιατί όπως λέει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 
«Η καλύτερη τροφή της φαντασίας είναι τα παραμύ-
θια». H φαντασία είναι σπουδαιότερο εφόδιο από 
την γνώση, επειδή η γνώση περιορίζεται σε αυτό 
που καταλαβαίνουμε μια συγκεκριμένη ιστορική 
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στιγμή, ενώ η φαντασία αγκαλιάζει όλα αυτά που θα 
κατανοήσουμε στο μέλλον. Είναι γεγονός λοιπόν ότι 
η φαντασία είναι ένα από τα σημαντικά μας εργαλεία 
για να μπορούμε να φτιάξουμε μια Κεντρική Ιδέα. 
Άρα χρειαζόμαστε και τα παραμύθια στη ζωή μας. 

Την ίδια ανάγκη έχουν και τα παιδιά, γιατί σύμφω-
να και με τον Λιούις Κάρολ, ο Άγγλος συγγραφέας 
που έγραψε την Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων, το 
παραμύθι παρουσιάζει τα πράγματα με απλό, αφε-
λή τρόπο και δεν απαιτεί τίποτα από τον ακροατή. 
Ακόμα και το μικρότερο παιδί δεν νιώθει εξαναγκα-
σμένο να δράσει με συγκεκριμένους τρόπους, ούτε 
ποτέ το κάνουν να νιώσει κατώτερο. Το παραμύθι 
όχι μόνο δεν απαιτεί, αλλά καθησυχάζει, δίνει ελπί-
δα για το μέλλον και προσφέρει την υπόσχεση ενός 
ευτυχισμένου τέλους.

3. Από τους χαρακτήρες των παραμυθιών σου 
ξεχωρίζεις κάποιον και γιατί; 
Ο χαρακτήρας που ξεχωρίζω, είναι από ένα παρα-
μύθι που ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Είναι ο Μένιος, 
το αλουμινόχαρτο. Ζει μια περιπέτεια την περίοδο 
των Χριστουγέννων και αντιμετωπίζει τον απόλυτο 
αποκλεισμό από τον κόσμο των χριστουγεννιάτικων 
στολιδιών. Εκείνος όμως παρόλο που όλα τα στολί-
δια τον έκαναν να αισθάνεται διαφορετικός, με την 
υπομονή και την αγάπη του, κατάφερε να βρεθεί 
από τα πόδια του δέντρου, στην κορυφή του και να 
τους κάνει όλους να τον θαυμάζουν και να μάθουν 
να αποδέχονται κάθε τι διαφορετικό από αυτούς.

4. Tι είδους δεξιότητες απέκτησες λόγω του Οδηγι-
σμού που σε βοηθούν στη δουλειά σου;
Ο Οδηγισμός χωρίς αμφιβολία με έχει βοηθήσει να 
αναπτύξω σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες μου και 
κυρίως αυτές που με βοηθούν στον επαγγελματικό 
μου τομέα. Μπορώ να σκεφτώ – προετοιμάσω – 
υλοποιήσω & αξιολογήσω ένα «έργο» εξολοκλήρου 
χωρίς να αγχωθώ ότι δεν θα τα καταφέρω. Από το 
πιο απλό, μέχρι το πιο σύνθετο. Όπως ακριβώς γίνε-
ται για μια απλή συγκέντρωση, ή για ένα Χαρούμενο 
Δάσος. Μπορώ να εκφράζω ελεύθερα την άποψη 
μου και να ακούω την άποψη των συναδέλφων μου 
όπως ακριβώς κάνουμε στον Κύκλο Κουβέντας. και 
στο Συμβούλιο Ομάδας. Σε στιγμές έντονης πίεσης, 
αντιλαμβάνομαι περίεργες συμπεριφορές και τις δι-
καιολογώ, όπως κάνουμε σε ένα Χαρούμενο Δάσος.

Μπορώ να επικοινωνήσω με όλους τους ανθρώ-
πους ανεξαρτήτως ηλικίας, θρησκείας, φύλου, 
μορφωτικού επιπέδου, με λεκτικό τρόπο, βλεμμα-
τική επαφή ακόμα και με τη γλώσσα του σώματος, 
αφού αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες 
δεξιότητες, αλλά έχουμε όλοι δυνατότητες, όπως 
αντιλαμβανόμαστε στα παιχνίδια, τα εργαστήρια 
και τις δράσεις που κάνουμε μεταξύ μας, αλλά και 
με άλλες ομάδες.
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Η φωνή τούτη θέλει να εκφράσει την ανησυχία και τις 
ελπίδες ενός πνευµατικού ανθρώπου, που γεννήθηκε 
στην Ελλάδα κι αισθάνεται γι’ αυτό ακόµα µεγαλύτερη 
ευθύνη απέναντι στο σύνολο. Όλοι αόριστα νιώθουµε 
πως κάποιος κίντυνος µεγάλος απειλεί το σηµερινό 
πολιτισµό. Να δούµε τον κίντυνο τούτον κατάµατα, 
χωρίς τρόµο, αυτός είναι ο µοναδικός δρόµος να τον 
νικήσουµε. Οι φοβερότεροι εχθροί των δυνάµεων του 
κακού είναι η γενναιότητα και το φως. Ποιός είναι λοι-
πόν ο µεγάλος κίντυνος, που απειλεί τον µεταπολεµικό 
µας κόσµο; Τούτος: Ο νους του ανθρώπου εξελίχθηκε 
πολύ γρηγορότερα, πολύ εντονότερα από την ψυχή του. 

Ο νους κατέχτησε κοσµογονικές 
δυνάµεις, και τις έθεσε στη διάθε-
ση του σηµερινού ανθρώπου, που 
δεν έφτασε ακόµα σε τόση ηθική 
ωριµότητα, ώστε να χρησιµοποιή-
σει τις δυνάµεις αυτές µονάχα για 
την ειρηνική ευηµερία του κόσµου. 
Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας, δυ-
σαρµονία ανάµεσα στη διανοητική 
και στην ηθική εξέλιξη του ανθρώ-
που. Τούτος είναι, µου φαίνεται, ο 
µέγας κίντυνος. 

Σε άλλες εποχές, στην Ανατολή, 
συνέβη το αντίθετο. Η ψυχή είχε 
προχωρήσει, µα ο εξερευνητικός 
νους, η Επιστήµη, είχε µείνει πίσω. 
Δυσαρµονία επικίντυνη, που την 

πλήρωσαν ακριβά οι ηθικά ανώτεροι, µα δυναµικά κα-
θυστερηµένοι λαοί της Ανατολής, οι βάρβαροι κατέβη-
καν και τους εξαφάνισαν. Σήµερα, στην Ευρώπη, γίνεται 
το αντίθετο. Για να σταθεί όµως σ’ ένα υψηλό επίπεδο 
ένας πολιτισµός, πρέπει να κατορθώσει να φτάσει στην 
αρµονία νου και ψυχής. Η σύνθεση αυτή πρέπει να 
τεθεί ως ανώτατος σκοπός του σηµερινου µας πανα-
θρώπινου αγώνα.

Δύσκολος άθλος, µα θα τον φτάσουµε, αρκεί καθαρά 
να ξέρουµε τι θέµε και πού πηγαίνουµε. Μα ωσότου να 
φτάσουµε, είναι φυσικό να µεσολαβήσουν για κάµ-
ποσον καιρό η αναρχία και το χάος. Χάος ηθικό και 
πνεµατικό. Όποιος έρθει σε επαφή µε τους πνεµατικούς 
αντιπρόσωπους σήµερα του κόσµου, διαπιστώνει και 
σε αυτούς τα µοιραία επακόλουθα του πολέµου, της 
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Έκκληση 
στους
διανοούμενους
Οι περισσότεροι ίσως τον γνωρίζουν από την 
χαρακτηριστική της κοσμoθεωρίας του επιγραφή, 
που βρίσκεται στον τάφο του: “Δεν ελπίζω τίποτα, δε 
φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος”. Για άλλους πάλι, 
πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο 
μεταφρασμένους Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αι. 
ενώ κάποιοι τον γνώρισαν έμμεσα από ταινίες όπως 
ο Ζορμπάς, ο Τελευταίος πειρασμός ή Εκείνος που 
έπρεπε να πεθάνει. Πρόκειται φυσικά για τον Κρητικό 
διανοούμενο, Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος έλαβε το 
1956 το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης. 

Με δεδομένο ότι φέτος συ-
μπληρώνονται 60 χρόνια από 
το θάνατό του, το 2017 ανα-
κηρύχθηκε και επίσημα “Έτος 
Νίκου Καζαντζάκη” ενώ έχει 
προγραμματιστεί σημαντικός 
αριθμός εκδηλώσεων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό 
ώστε να τιμήσουν τη ζωή και 
το έργο του. 

Εμείς διαλέξαμε να μοιρα-
στούμε μαζί σας το παρακάτω 
κείμενο, το οποίο ο Καζαντζά-
κης απευθύνει στις 18 Ιουλίου 
1946 από το BBC στο Λονδίνο, 
στους διανοούµενους όλου 
του κόσµου. H έκκληση αυτή 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 
“Life and Letters”, Λονδίνο, αριθ. 109, Σεπτέµβριος 
1946 και παραμένει ακόμη και σήμερα, 71 χρόνια 
μετά τη δημοσίευσή της, ιδιαίτερα επίκαιρη, νηφά-
λια και μεστή: 
 
“Η φωνή αυτή δεν απευθύνεται µονάχα στους Έλληνες, 
παρά και σε όλους τους αγνούς και τίµιους ανθρώπους 
στον κόσµο. Γιατί η στιγµή, που περνάει τώρα η ανθρω-
πότητα, είναι κρίσιµη κι ο κόσµος πια αποτελεί ένα τόσο 
ενιαίο οργανισµό, που δε µπορεί ένας λαός να σωθεί, 
αν δε σωθούν όλοι κι αν ένας λαός χαθεί, µπορεί να 
παρασύρει στο χαµό κι όλους τους άλλους. Πέρασε για 
πάντα η εποχή, που ένας λαός µπορούσε ν’ αποµονωθεί 
και να σωθεί ή να χαθεί µονάχος. Γι’ αυτό, µιλώντας 
στους ανθρώπους της ράτσας σου σήµερα, νιώθεις πως 
µιλάς σε όλες τις ανθρώπινες ράτσες µαζί. 

Κάτι για σένα!

“Η αγωνία μου 
έγκειται σε τούτο: 

ακατάπαυστα 
ν’ αγωνίζομαι 

της θέσης τούτης και 
της αντίθεσης να βρω 

τη Σύνθεση”. 

(Επιστολή στον Αιμίλιο 
Χουρμούζιο, Αίγινα, 

12 Φεβρουαρίου 1944)
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εξαθλίωσης και της πείνας. Κούραση, ανησυχία και 
αβεβαιότητα. Κι απάνω απ’ όλα: έλλειψη µιας σταθερής 
παγκόσµιας αναγνωρισµένης ηθικής αρχής, όπου να 
στηρίξουνε την εσωτερική ανοικοδόµηση του µεταπο-
λεµικού ανθρώπου.

Γιατί δεν πρέπει να πλανόµαστε: Η αληθινή ανοικο-
δόµηση δεν είναι να ξανακάνουµε σπίτια, εργοστάσια, 
καράβια ή σχολεία κι εκκλησίες, που γκρέµισε ο πό-
λεµος, η αληθινή, η µόνη σίγουρη ανοικοδόµηση είναι 
η εσωτερική ανοικοδόµηση του ανθρώπου. Μονάχα σε 
ψυχικά θεµέλια µπορεί να στερεωθεί ένας πολιτισµός. 
Η οικονοµική κι η πολιτική ζωή ρυθµίζονται πάντα από 
την ψυχική προκοπή του ανθρώπου.

Πώς µπορεί να γίνει, µέσα σε τόση κούραση, ανησυχία 
κι αβεβαιότητα, η εσωτερική ανοικοδόµηση του ανθρώ-
που; Ένας µονάχα τρόπος υπάρχει: να επιστρατεύσουµε 
όλες τις φωτεινές δυνάµες, που υπάρχουν µέσα σε κάθε 
άνθρωπο και σε κάθε λαό… Η ευθύνη σήµερα του 
πνεµατικού ανθρώπου είναι µεγάλη. Γιατί τυφλά είναι τα 
πάθη, αλληλοσυγκρούουνται οι επιθυµίες, τροµαχτικές 
είναι οι υλικές δυνάµες, που έθεσε ο νους στα χέρια του 
ανθρώπου κι από τη χρησιµοποίησή τους εξαρτάται η 
σωτηρία ή ο χαµός του ανθρώπινου γένους. Ας ενωθούµε
όσοι πιστεύουµε στο πνέµα. Ας αντικρύσουµε µε 
σαφήνεια την επικίντυνη στιγµή που διαβαίνουµε κι 
ας δούµε ποιο είναι 
σήµερα το χρέος του 
πνεµατικού ανθρώπου.

Δεν αρκεί πια η ωραιό-
τητα, δεν αρκεί η θεω-
ρητική αλήθεια, µήτε 
η άνεργη καλοσύνη. 
Το χρέος σήµερα του 
πνεµατικού ανθρώπου 
είναι πιο µεγάλο και 
πιο δύσκολο. Μέσα 
στο µεταπολεµικό 
χάος ν’ ανοίξει δρόµο 

και να βάλει τάξη, να βρει και να διατυπώσει το νέο 
παγκόσµιο σύνθηµα, που θα δώσει ενότητα, δηλαδή 
αρµονία στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου. Να 
βρει το λόγο τον απλό, που ν’ αποκαλύπτει πάλι στους 
ανθρώπους τούτο το απλούστατο: πως όλοι είµαστε 
αδέρφια. 

Ταυτίζεται πάλι, όπως σε όλες τις δηµιουργικές εποχές, 
ο ποιητής µε τον προφήτη. Ας έχουµε εµπιστοσύνη στο 
πνέµα. Στις πιο δύσκολες ώρες που παίζεται η µοίρα 
του κόσµου, αυτό αναλαβαίνει την ευθύνη· σίγουρα µια 
µεγάλη Ιδέα γεννιέται σήµερα στα αιµατωµένα σπλάχνα 
της γης. Γι’ αυτό κι ο πόνος είναι τόσο µεγάλος. Γι’ αυτό 
κι οι δυνάµεις του κακού εξαπολύθηκαν µε τόση λύσσα 
τα τελευταία τούτα χρόνια και προσπαθούν πάλι να 
πνίξουν το νεογέννητο βρέφος. Μα δε θα µπορέσουν 
οι σκοτεινές δυνάµεις· και πάλι θα νικηθούν – αυτή 
είναι η µοίρα τους. Αν µπορούσαν αυτές να νικήσουν, 
από χιλιάδες χρόνια θα είχε εξαφανιστεί από τη γης το 
ανθρώπινο γένος. 

Υπάρχει µια λαχτάρα στα στήθη του ανθρώπου, που 
καµιά δύναµη του πονηρού δε µπορεί να την πνίξει. 
Μια λαχτάρα ν’ ανεβούµε απάνω από τα χτηνώδη 
ένστιχτα, να νικήσουµε την ύλη, δηλαδή τη σκλαβιά, και 
ν’ αναπνέψουµε τον αγέρα της λευτεριάς. Αυτό είναι το 
αθάνατο που έχει ο θνητός άνθρωπος µέσα του· αυτός 

πεθαίνει, µα η λαχτά-
ρα για τη λευτεριά, 
αθάνατη, πηδά από 
στήθος σε στήθος κι 
ανεβαίνει. Πώς ξεκινά 
το φως από ένα άστρο 
και χύνεται µέσα στη 
µαύρη αιωνιότητα κι 
οδοιπορεί αθάνατο; 
Τέτοια κι η κραυγή της 
ελευθερίας.

Ας έχουµε εµπιστοσύ-
νη στην κραυγή τούτη 
της ελευθερίας!”■
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