
Ψίθυροι, Ακούσματα, και Μνήμες Προγόνων: Χρέος Μεταλαμπάδευσης Στις Νέες Γενιές Μας

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Όπως και από τα αρχαία χρόνια είμαστε διασκορπισμένοι σε κάθε άκρη του 

κόσμου.Πολλοί από εμάς βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο πατρίδες και δύο χώματα.Σε αυτή μας τη 
θέση προσπαθούμε, το γνωρίζω καλά, με όλα τα δυνατά μέσα ώστε τα παιδιά μας να 
ακολουθήσουν μέρος από τα χνάρια μας που αδήριτα μας ενώνουν με αυτό το τόπο και το 
δυνατό του κάλεσμά.  Σε όποια μεριά της σφαίρας της διασποράς και αν είμαστεέχουμε χρέη 
βαριά και δυσανάλογα στους ώμους μας σαν λαός, μιας και οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να 
διασώσουμε, και να διαιωνίσουμε τις κοινές και κυρίως ευαίσθητεςψηφίδες του πολιτισμού και 
της ιστορίας μας.

Είχαν τάξει οι Μοίρες να παραδειγματίζεται και να πορεύεται κάθε σοφός λαός στα 
ανάλογα βήματακαι κατορθώματα των προγόνων του.  Είναι γι’ αυτό που η κληρονομιά της 
παράδοσης μας πρέπει να μνημονεύεται, να τραγουδιέται, να χορεύεται, να μελετάται και να 
μεταλαμπαδεύεται. Να μη λησμονιέται η κληρονομιά τούτη, αλλιώς χαμένος θα είναι αργά ή 
γρήγορα ο λαός που αψηφά να σέβεται και  σεμνά να συνεχίζει  την πορεία των προγόνωντου 
παραλείποντας να στοχεύειακόμη πιο ψηλά.  Άνθρωπος ανιστόρητος και αμαθής είναι άνθρωπος 
με ρίζες επιφανειακές που άγεται και φέρεται, άβουλα λυγίζοντας στα περιστασιακά φαινόμενα 
των καιρών και εύκολο υποζύγιο άλλων, λαός δε ανιστόρητος και αμαθής ίσον αόμματος, 
άλαλος και υποδουλωμένος λαός.

Εμείς όμως είμαστε απλόχεραπροικισμένοι στο πέρασμα του χρόνου από τα επιτεύγματα 
των προγόνων, κι αν αφήσουμε για λίγο τα αρχαιότερα κληροδοτήματά μας, διόλου παράξενο 
μας φαίνεται σαν λαός ότι πέρασαν κιόλας σχεδόν 3 χιλιετίες (2.800 χρόνια) από τη συγγραφή 
των πρώϊμων ιστορικών αρχαιο-Ελληνικών μας κειμένων της γενιάς του Ομήρου και του 
Ησιόδου.  Από τους (1.022) αφηγηματικούς στίχους του έπους της Θεογονίας του Ησιόδου 
μαθαίνουμε για τη κοσμογονία και την διαδοχή των θεϊκών γενεών στους κόλπους της 
μυθολογίας μας, τη δημιουργία και θέση του ανθρώπου, την πορεία και τα ανδραγαθήματα των 
ηρώων μέσα από αντίξοες καταστάσεις, τις βάσεις και την εδραίωση θεσμών,  και  από το 
διδακτικό του έργο Έργα και Ημέρες, παίρνουμε διδάγματα ζωής και κώδικα δεδομένων ηθικής 
και  πολιτισμένης συμπεριφοράς ακόμη και οικονομικής διαχείρισης περιουσίας, αλλά και τις 
εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τους κανόνες. Ενώ, απ’ τα Ομηρικάέπη (των 15.693 στοίχων) της 
Ιλιάδας και (των 12.000 στοίχων) της Οδύσσειας διδασκόμαστε σαν λαός, συν τις 
άλλοις,απαράβατες σχέσεις πολιτικής και διοίκησης, τους κανόνες και τα πλαίσια στρατιωτικών 
και πολεμικών επιχειρήσεων, του ηρωϊσμού, της τιμής και του χρέους, τις δυναμικές των θεών 
με τις μοιραίες σχέσεις των ανθρώπων, το κάλεσμα του πεπρωμένου, τη δύναμη της αγάπης, της 
φιλίας, αλλά και της μανίας και της εκδίκησης, τον πόνο και τη πάλη για τα ιδεώδη, τις ηθικές 
προκλήσεις στο πλαίσιο του δικαίου και του παραδεκτού, και βέβαια τον συνεχή αγώνα ενάντια 
σε μύρια εμπόδια στο κάλεσμα του νόστου για το γυρισμό στην Ιθάκη.  

Έτσι η φύση και τα επιγενετικάμας χαρακτηριστικά σαν ένα μεγάλο μέρος της βαθειάς 
μας ρίζας περιλαμβάνει και ένα συνονθύλευμα της χροιάς της Ιφιγένειας και της Πηνελόπης, του 
Αχιλλέα και του Οδυσσέα.  Όντως λιγοστοί όπως είμαστε ανάμεσα σε 
πολυαριθμότερουςλαούς,ειδικά εφόσον η παρακαταθήκη της πολιτισμικής μας κληρονομιάςείναι 
μοναδικά σημαντική,έμελε διαχρονικά να φυλάμε “Θερμοπύλες” πότε με τα όπλα αλλά πάντα 
με το νου και το πνεύμα. Είναι λοιπόν αναγκαίο όσο κι αυτονόητο, σαν πατροπαράδοτο χρέος-
σοβαρό δια της παιδείας να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά και εγγόνια μας (στις επόμενες 
γενιές) τη νοημοσύνη, τις αρετές και τις αξίες  που εμπεριέχονται στο αφήγημα της ύπαρξης μας, 
της ανθρώπινης μας διάστασης και κατάστασής, μέσω της προφορικής παράδοσης και των 



αρχείων του γραπτού μας λόγου, όπως άλλωστε μέχρι τις ημέρες μας φρόντισαν για εμάς οι 
πρόγονοί μας.

Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που φέρνει αυτή η μόρφωση προσφέρουν 
εκτός του γνώθισεαυτόν, (έχοντας συνείδηση και επίγνωση του παρελθόντος) την ανάλυση και 
κατανόηση της αντικειμενικής πραγματικότητας, την ελπίδα και το σθένος για αλύγιστη δύναμη, 
την επαγρύπνηση και το κουράγιο για αγώνα, την αποφυγή λαθών κατά το δυνατόν που έγιναν 
στο παρελθόν, το εφαλτήριο ευγενικής άμιλλας για περαιτέρω πρόοδο, αλλά και το 
προηγούμενο(του παραδειγματισμού) του σεβασμού και της μοιρασιάς αυτής της βαθειάς 
γνώσης και πνευματικών διαδικασιών με τους συνανθρώπους μας χωρίς διακρίσεις και 
εξαιρέσεις, όπως απτά εμπεριστατώνει η ιστορία μας. 

Όμως η Ιστορία δεν γράφεται μόνη της, χρειάζονται συν τις άλλοις όχι μόνο η ενδελεχής 
έρευνα, η βαρύτητα και επιμονή, και το πολυδιάστατο διορατικό και πνευματικό ταλέντο του 
ιστορικού αλλά και η συλλογή πολύπλευρων ιστορικών πηγών που εκρέουν από ιδιωτικά και 
δημόσιαστοιχεία, προφορικά και γραπτά --ντοκουμέντα για τη τεκμηρίωση γεγονότων, ειδικά 
μάλισταόσον αφορά το θέμα αυτής της εισήγησης,σχετικά με τις πρόσφατες πτυχές των 
περγαμηνών της Κλειώς, όπου κάλλιστα μπορούμε και πρέπει να συμβάλουμε και εμείς.   

Για δύο και πλέον δεκαετίες επισημαίνουμε σεκύκλους ομογενειακούς και 
πανεπιστημιακούς, και όχι μόνον, τα πόσο λίγα γνωρίζουμε και πόσα περισσότερα χάνουμε για 
τους Έλληνες των ηπείρων της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας και της Αφρικής.  Τα 
μονοπάτια της ζωής των, οι αγώνες τους,οι προσπάθειες και τα προβλήματά τους, τα 
επιτεύγματά τους--τα προσωπικά και τα συλλογικά των κοινοτήτων που αντιπροσωπεύουν,εκτός 
από μεμονωμένες περιπτώσειςδεν έχουνδυστυχώς καταγραφεί παρά ίσως εντελώς περιστασιακά 
και πλέον επιφανειακά, έτσι ώστε να αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό, παρ’ όλο το σύνηθες του 
πρωταγωνιστικού και διαπρέποντος τους ρόλου.  Έτσι επαφίεται να επικρατεί η κυριαρχία της 
σιωπής,της λήθης, και συνεπώς και της αφάνειας.  Διαπιστώνεται μια απώλεια όχι μόνον 
στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και η αδυναμία της προβολής του συλλογικού μας 
έργου, η ίδια η συσπείρωση της δύναμής μας, και η εν πολλοίς απουσία μας στην χάραξη 
πολιτικήςκαι διεκδίκηση σεβασμού αλλά και συμμετοχής στις αντίστοιχες χώρες διαμονής και 
πάντα σε σχέση με την δυναμική που μπορεί να επηρεάζει ή και να ορίζει και γενικότερα 
Ελληνικά συμφέροντα που άμεσα ή έμμεσα μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν.Δεν είναι ως εκ 
τούτου καθόλου ευνοϊκό αλλά μέγιστα αντιπαραγωγικό ότι ελάχιστα είναι τα συστηματικά και 
μακρόπνοα έργα που καταγράφουν τις προσωπικές ιστορίες, βιώματα και επιτυχίες των 
ομογενών μας στους ορίζοντες που πρόσφεραν και που με σκληρή εργασία, φιλότιμο  και 
επιμονή, οι ίδιοι άνοιξαν στιςνέες πατρίδες,ενώ κατά το πλείστον ανύπαρκτες και απούσες 
παραμένουν χρηστικέςτράπεζες πληροφοριών, τα πλαίσιαμιας Εστίας(ενός αποθέτη), 
πουαξιόλογα να οργανώνουν, να προΐστανται και να διαχειρίζονται,κατά χώρα ή στις Ηνωμένες 
Πολιτείες κατά Πολιτεία,τη συλλογήκαι την αναλυτική καταχώρηση, μελέτη,και τη δημοσίευση 
των επιτευγμάτων των ομογενών μας από ταπεδίαπ.χ. των επιστημών, των τεχνών, της 
οικονομίας, της διοίκησης, της πολιτικής,  της φιλανθρωπίας προς όφελος της γνώσης, της 
διάδοσης και δημοσιοποίησης της εξαιρετικής πορείας και συμβολής τους στη δημιουργική 
ανάπτυξη που προσέφεραν και προσφέρουν στα αντίστοιχα μέρη που εδρεύουν αλλά και προς 
όφελος της περαιτέρω έρευνας και της επιστήμης.  

Μέσα στη πληθώρα των προσωπικών, επαγγελματικών  και οικογενειακών υποχρεώσεων 
του καθένα μας ίσως επαφιόμαστε στο ότι κάποιος άλλος, ή ακόμη καλύτερα μια ομάδα κάποιων 
άλλων θα έπρεπε να αναλάβει τέτοια έργα μιας και υπάρχουν και πιο επείγοντα θέματα που 
χρίζουν της προσοχής μας.  Όμως, εμείς είμαστε αυτός ο κάποιος άλλος, ή αυτή η ομάδα που 
μπορεί και πρέπει και σε αυτή τη περίπτωση να ιδρύσει και να υποστηρίξει θερμά  αυτά τα έργα 
παραδίδοντας τη σκυτάλη,εν καιρώ,στην επόμενη γενιά, μιας και όπως είναι πασιφανές όλα 
αρχίζουν από εμάς, ενώ πιθανώς δεν αναλογιζόμαστε τη κεκτημένη δύναμη καθενός από τα 
στοιχεία που θα συγκροτούν το σύνολο των ντοκουμέντων και τη βαρύνουσα σημασία των 



δεδομένων όταν  αυτά στη σύνθεσή τους θα συνδυάζουν τα ποιοτικά τους γνωρίσματα και την 
δυναμική των στατιστικών τους δυνατοτήτων.  Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι 
έχουμε γύρω στους 3.000 καθηγητές πανεπιστημίων, και δεν αναφέρομαι καν στους χιλιάδες 
ειδικούς στους χώρους της έρευνας, στους εξειδικευμένους τεχνικούς και ιατρούς, μηχανικούς, 
δικηγόρους, νομοθέτες, καλλιτέχνες για να αναφέρω μερικούς άλλους τομείς δραστηριοτήτων. 
Ποιοί τους γνωρίζουναυτούς τους σημαίνοντες πρωτοπόρους;Ποιος τους αναφέρει εκεί που 
πρέπεικαι όταν πρέπει στα κέντρα αποφάσεων, ώστε να υπολογίζεται η συλλογική τους φωνή (η 
συλλογική μας φωνή) και πλέον υπολογίσιμη δύναμη; Που καταλήγει τέλος πάντων και η 
πνευματική τους περιουσία και τα επιτεύγματά  τους που είναι διεθνούς κύρους, απήχησης και 
προς όφελος της οικουμένης; Είναι δυστυχώς διασκορπισμένες αναλαμπές που δεν αποτελούν 
μέχρι τώρα τουλάχιστον μέρος από ένα συμπαγές-αντιληπτό έργο προς όφελος του απανταχού 
Ελληνισμού. 

Κυρίες και κύριοι οι καιροί δεν μας επιτρέπουν να περιμένουμε την έλευση κάποιου 
άλλου “απελευθερωτή”, μα μόνον εμείς οι ίδιοι όπως μας δίδαξε ο Ηρακλής μπορούμε να 
κάνουμε ένα βήμα ακόμη, να απλώσουμε ένα χέρι ακόμηώστε να ελευθερώσουμε τον δεσμώτη 
τιτάνα Προμηθέα, εμάς δηλαδή, τον Έλληνα Οδυσσέα και την Ελληνίδα Πηνελόπη που μπορούν 
και διαπρέπουν στη διασπορά, τα έργα και οι επιτυχίες των οπίων δεν πρέπει να παραμένουν 
στους παρασκηνιακούς διαδρόμους.  Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε παρόντες στη διασπορά 
πολλούς μεγάλους του πνεύματος, των τεχνών, των επιστημών, της επαγγελματικής 
δραστηριότητας που πρέπει να αναγνωριστούν και να διατυμπανιστούν,όχι για να 
ανταγωνιστούν απαραίτητα τα επιτεύγματα άλλων,όποια και να είναι αυτά, αλλά για να 
επιβεβαιώσουμε, να συνεχίσουμε και έμπρακτα να ενισχύσουμε το σώμα και την οργάνωση 
τηςπλούσιας, διαχρονικήςμας  κληρονομιάς.

Σαν τον μίτο της Αριάδνης στα χέρια του Θησέα υπάρχει άφθονο νήμα υλικού για να 
υφαίνει και νέες πτυχές του πέπλου της Κλειώς, όμως αυτό που ήθελα να επισημάνω κυρίως και 
να παρακαλέσω, και που χρίζει της πλέον άμεσης προσοχής και φροντίδας μας,είναι και η 
συγκέντρωση και η καταγραφή στοιχείων και πληροφοριώντων βιωμάτων των αγαπημένων και 
προσφιλών ηλικιωμένων μας, που αποχωρούν από αυτό το προσωρινό κόσμο…, συχνά πολύ πιο 
αναπάντεχα από ότι θωρούσαμε ή ελπίζαμε. Μαζί τους χάνεται άμεσα μια πληθώρα από 
μαρτυρίες που είναι η ίδια η ύφανση της προφορικής ιστορίας μας, και εκατέρωθεν η 
δυνατότητα διαλεύκανσης και επεξήγησης κάποιων οικογενειακών γραπτών ή φωτογραφικών 
στοιχείων που οι περισσότεροι έχουμε στη κατοχή μας, ή και ακόμη η διαφώτιση ή η 
επιβεβαίωση πλείστων χωρίων αλλά και λεπτομερειών σε διαθέσιμα κοινοτικά αρχείαεθνο-
ιστορικού περιεχομένου. Χάνοντας αυτές τις μοναδικές πληροφορίες χάνουμε τη δύναμη της 
αλήθειας και ανοίγουμε μια πύλη για τη βλαβερή διάβαση της διαστρέβλωσης και της 
παραπληροφόρησης που συγχέει και συσκοτίζει το δρόμο μας και το όραμά μας.

Είναι γεγονός ότι και οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα έρευνας ενδέχεται να αντικρίζουν μια 
δαιδαλώδη διαδρομή στην έρευνά τους, ίσως και Σισύφειου χαρακτήρα, όταν τα ιστορικο-
εθνογραφικά γραπτά ή φωτογραφικά στοιχεία που ερευνούν δεν έχουν προηγουμένως 
αποσαφηνιστεί τουλάχιστον με κάποια σχετική ακρίβεια από τους εκλιπόντες συγγραφείς, τους 
συνεισφέροντες συνεργάτες, συνομιλητές και πληροφορητές. Είναι επομένως φανερό ότι κάθε 
φροντίδα ή προσπάθεια καταγραφής οικογενειακών δεδομένων αρχίζει από εμάς τους ίδιους, 
σαν το πλέον βασικό μέλος και παράγοντα στο σύμπλεγμα μίας ομαδικής εργασίας η σύσταση 
της οποίας μπορεί να απαρτίζει εκτός από τα μέλη της οικογένειάς μας, μαζί με φίλους και 
γνωστούς που μπορούν να προσφέρουν και να διασταυρώσουν πληροφορίες,και την υποστήριξη 
μιαςσχετικής ομάδας των κατά τόπων ομογενειακών συλλόγων, ή και πανεπιστημιακού τομέα 
των ιστορικο-κοινωνικών π.χ. σπουδών/ερευνών.  Ανάλογα δε με τη χρονική περίοδο του 
θέματος και τη συλλογή και καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων το έργο μπορεί να συνδυάζει 
όχι μόνο τοπικούς φορείς αλλά και τη συνεργασία προσώπων και τοπικών φορέων, αλλά 
καιγειτονικών έως και υπερπόντιων χωρών.



Τα αποτελέσματα αυτών των έργων είναι όχι μόνο συγκινητικά και συναρπαστικά σε 
προσωπικόεπίπεδο και σε αυτό της ρίζας και κλάδων του οικογενειακού μας δένδρου, αλλάκαι 
σπουδαιότατα για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και δυνατότητες του 
κοινωνικού ιστού και των συστατικών ύφανσης του ιστορικού πλέγματος μας.  Είναι λοιπόν 
πολλαπλά ωφέλιμο οι κατά τόπους κοινότητες των ομογενών μας να συμβουλέψουν, να 
παροτρύνουν και να υποστηρίξουν το συνδυασμό της προσωπικής αλλά και της συλλογικής 
φροντίδαςστη στοιχειοθέτηση, τη καταγραφή και τη συλλογή όλων των πατρογονικών και 
μητρογονικών προφορικών παραδόσεων, φωτογραφικού υλικού, εγγράφων,  αλλά και 
δημοσιευμένων και αδημοσίευτων κειμένων σχετικών με τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα ζωής 
των συμπατριωτών μας στη διασπορά.Αν όχι για εμάς, έχουμε τουλάχιστον υποχρέωση να 
παραδώσουμε αυτά τα δεδομένα στις γενιές των Ελλήνων που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί ώστε 
να μάθουν, να γνωρίσουν και να συνεχίσουν να τιμούν την ιστορία τους και τη κληρονομιά τους.
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