
 

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗΣ 

Διεσθσμςήπ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Θερραλξμίκηπ ςηπ Φ.Ε. 

 

Σαπ καλχρξοίζξσμε και πάλι, μεςά ςη γξηςεσςική διάλενη ςξσ καθηγηςή Κλεξμέμη Τριγάμη, ρε άλλη μια 
από ςιπ «Πξλλαπλέπ Όφειπ ςξσ Οσοαμξύ», πξσ τιλξνεμξύμςαι ρήμεοα ρςξμ ζερςό υώοξ ςξσ ΝΟΗΣΙΣ. 
Σε ασςήμ πξσ διαπμέεςαι από ςξ βλέμμα ςχμ πξιηςώμ και ςχμ δημιξσογώμ ςηπ ςέυμηπ. Θα μπξοξύρε, 
ίρχπ, κάπξιξπ από ραπ μα αμαοχςηθεί: Πξια θέρη έυει η πξίηρη, η ςέυμη και η μξσρική ρε μια εκδήλχρη 
πξσ διξογαμώμξσμ έμα εκπαιδεσςικό ίδοσμα, όπχπ ςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ-Λύκειξ Θερραλξμίκηπ, και έμα 
Κέμςοξ Διάδξρηπ Επιρςημώμ & Μξσρείξ Τευμξλξγίαπ, όπχπ ςξ ΝΟΗΣΙΣ; 

Δεμ είμαι, δεμ μπξοεί μα είμαι, απλώπ και μόμξ μξηριαουική η ρυέρη μαπ με ςξμ κόρμξ πξσ μαπ 
πεοιβάλλει, ξύςε μα πεοιξοιρςεί ρε μια νεοή επιρςημξμική ποξρέγγιρή ςξσ. Και μόμξ η ρημαρία ςηπ λένηπ 
«κόρμξπ», δηλαδή κόρμημα ή ρςξλίδι, δεμ μαπ ςξ επιςοέπει. Όρξ η τσρική ποαγμαςικόςηςα πξσ μαπ 
πεοιβάλλει θα αγαπά μα παίζει μαζί μαπ κοστςό (καςά ςξ ηοακλείςειξ απόρπαρμα «τύριπ κούπςερθαι 
τιλεῖ»1), άλλξ ςόρξ ξ άμθοχπξπ θα φάυμει και θα ςημ αμαζηςά· με κάθε πιθαμό κι απίθαμξ ςοόπξ... 
Ασςόπ είμαι και ξ βαθύςεοξπ λόγξπ πξσ μαπ ξδήγηρε ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρημεοιμήπ εκδήλχρηπ: 
όςι και ςα δύξ ασςά εκπαιδεσςικά ιδούμαςα, αλλά και ξι άμθοχπξί ςξσπ, μποξρςά ρςξ μεγάλξ ασςό 
εοώςημα πξσ είμαι ξ κόρμξπ, ποξρέουξμςαι ςαπειμά, αμήρσυα και ρίγξσοα όυι μξμξλιθικά. Μέρα ρςη 
μόηρη ή ρςη μάθηρη βοίρκεςαι πάμςα μια καοδιά πξσ υςσπά και πξσ κάμμει ςα δικά ςηπ όμειοα. Γι’ασςόμ 
ςξμ λόγξ, ξ ρσμςξμιρμόπ ςξσ μξσ με ςημ καοδιά, ςηπ επιρςήμηπ με ςημ ςέυμη, ςηπ λεγόμεμηπ 
«αμςικειμεμικήπ» γμώρηπ με ςημ ποξρχπική εομημεία και μξημαςξδόςηρη, είμαι διαοκέπ ζηςξύμεμξ για 
κάθε άμθοχπξ αλλά και κάθε ξογαμιρμό. 

Η παοάρςαρη «Απ’όλα ς’άρςοα ς’ξσοαμξύ έμα είμαι πξσ ρξσ μξιάζει» είμαι μια παοαγχγή ςχμ Opera 
Chaotique, ςξσ Γιώογξσ Τζιξσβάοα και ςξσ Χοήρςξσ Κξσςρξγιάμμη, με ςη ρύμποανη ςχμ παιδιώμ ςηπ 
υξοχδίαπ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ-Λσκείξσ Θερραλξμίκηπ. Σσμςίθεςαι μέρα από εοχςήρειπ κι απξοίεπ 
–ραμ κι ασςέπ πξσ γεμμιξύμςαι ρςα παιδιά, όςαμ κξιςξύμ έκθαμβα ςημ ξλότχςη αφίδα ςξσ ξσοαμξύ– και 
μαπ καλεί ρε έμα μελχδικό ςανίδι ρς’αρςέοια, ρςξ αποξρδόκηςξ κι αυαοςξγοάτηςξ ρύμπαμ ςηπ πξίηρηπ. 
Μαπ καλεί μα ρςοέφξσμε ςξ βλέμμα ρςιπ μικοέπ και σπξτχςιρμέμεπ πςσυέπ ςηπ ζχήπ ςχμ πξιηςώμ, ασςώμ 
πξσ ζσμώθηκαμ και έγιμαμ έμα με ςα πάθη και ςιπ αγχμίεπ ςχμ αμθοώπχμ, για μα ςα μεςαπλάρξσμ ρε.. 
παοάθσοα. Παοάθσοα πξσ, αμ πληριάρειπ και ςα αμξίνειπ, ρε ξδηγξύμ ρε «κόρμξμ ἄγμχρςξμ 
ἀμαμμήρεχμ εὐόρμχμ καὶ ἀοοήςχμ»· εκεί όπξσ «ρςεμαγμὸπ γλσκύπ, ὑφξῦςαι ὡπ εὐυή», εκεί όπξσ 
μπξοείπ μα ατξσγκοαρςείπ «ἐμ ςῇ ρεπςῇ ςῆπ πλάρεχπ ριγῇ, κοσρςαλλίμημ, μσρςικὴμ ἐκ ςξῦ υξοξῦ ςῶμ 
ἄρςοχμ μξσρικήμ»2.  

Τα αρςεοάκια, όπχπ ςξ βλέπεςε, έυξσμ καςέλθει κι έυξσμ καςακλύρει ςη ρκημή. Είμαι η ώοα ςξσπ μα 
λάμφξσμ και μα μαπ τχςίρξσμ με ςξμ δικό ςξσπ μξμαδικό ςοόπξ. 

Σαπ εσυαοιρςξύμε πξλύ.  

                                         
1 «Πεοί τύρεχπ», Ηοάκλειςξπ, απόρπαρμα 123.  
2 «Πληρίξμ παοαθύοξσ ἀμξικςξῦ» [1896], Κχμρςαμςίμξπ Καβάτηπ (1863-1933), Απξκηοσγμέμα [1886–
1898], Εκδόρειπ Ίκαοξπ, Αουείξ Καβάτη (Ίδοσμα Ωμάρη).  


