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Η Δική μου Αθήνα – ένα ταξίδι τριάντα χρόνων 

Ομιλία του Βρετανοφ Πρζσβθ Τηων Κίττμερ 

 

Τετάρτθ 25 Νοεμβρίου 2015, Ακινα 

«Κυρίεσ και Κφριοι, 
 
Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν παρουςία ςασ απόψε εδϊ.  Κα ικελα ςιμερα να ςασ μιλιςω για τθν 
δικι μου Ακινα, για ζνα ταξίδι που κρατά ιδθ τριάντα χρόνια. 
 
Ππωσ κι αν τθ δει κανείσ, θ Ακινα είναι μια μεγάλθ πόλθ:  μεγάλθ από πλευράσ ιςτορίασ και 
χωροταξίασ αλλά και ςε ςχζςθ με τισ μεταφορικζσ και ςυμβολικζσ ζννοιεσ που προβάλλει.   
 
Θ Ακινα είναι θ πρωτεφουςα που ξζρω πιο καλά από οποιαδιποτε άλλθ πόλθ, με εξαίρεςθ το 
Λονδίνο.  Και γι’ αυτό το λόγο, προςεγγίςω τθν αποψινι μου ομιλία με ςεβαςμό και 
ταπεινοφροςφνθ. Αυτονόθτο είναι ότι δεν μπορεί κανζνασ να ςυλλάβει ςτο ςφνολό τθσ μια μεγάλθ 
πόλθ, όπωσ είναι Λονδίνο ι Ακινα.  
 
Και βζβαια, ρίχνοντασ μια ματιά ςτον χάρτθ αυτισ τθσ πόλθσ, βλζπω ολόκλθρεσ περιοχζσ  που δεν 
ξζρω κακόλου:  Νζα Ελβετία, Ρεριςτζρι, Νζα Λωνία – είναι μόνο λζξεισ για μζνα.  Δεν ξζρω τίποτα 
για τον ρυκμό των δρόμων τουσ, για τα κτίρια, τισ εκκλθςίεσ, τα μαγαηιά, τα καφενεία και τισ 
ταβζρνεσ τουσ.  Οφτε για τουσ κατοίκουσ τουσ, παλιοφσ και καινοφργιουσ, τουσ «γζννθμα-κρζμμα» 
και τουσ μετανάςτεσ.  Δεν ξζρω τίποτα για εκείνεσ τισ λεπτομζρειεσ που κάνουν διαφορετικι τθν 
κακθμερινότθτα ςτου Ηωγράφου, λόγου χάρθ,  από αυτι ςτου Ραπάγου.   Και υπάρχουν άλλεσ 
περιοχζσ που τισ ξζρω μεν, αλλά όχι τόςο καλά. 
 
Συνεπϊσ θ «Δικι μου Ακινα» είναι μια περιοριςμζνθ πόλθ.  Είναι θ αντανάκλαςθ του εαυτοφ μου 
και τθσ δικισ μου προςωπικισ εξζλιξθσ.   Αντανακλά τα ενδιαφζροντα που είχα ωσ παιδί, όταν ιρκα 
εδϊ για πρϊτθ φορά, τα ενδιαφζροντα που είχα αργότερα ωσ νεαρόσ άντρασ με μια ματιά πιο 
ϊριμθ μζςα από τισ ςπουδζσ και τθ δουλειά, και  τα ενδιαφζροντα του ανκρϊπου που επζςτρεψε 
ςτθν αγαπθμζνθ πόλθ για να μείνει ςε μια από τισ πιο επιβλθτικζσ οικίεσ ςτο Κολωνάκι. 
 
Επιςκζπτομαι τθν Ακινα και τθν περιδιαβαίνω τα τελευταία τριάντα χρόνια, ίςωσ και λίγο 
παραπάνω.  Ιρκα για πρϊτθ φορά το 1984 ςε θλικία 14 ετϊν.  Ωσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, 
ερχόμουν ςχεδόν ανά τρία χρόνια, ϊςπου διλωςα πλζον υποταγι ςτθν πόλθ κι άρχιςα να 
επιςκζπτομαι τθν Ακινα και άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ κάκε χρόνο.    
 
Από τον Γενάρθ του 2013 που ανζλαβα τα πρεςβευτικά μου κακικοντα, μζνω μόνιμα ςτθν Ακινα.  
Και θ εγκατάςταςι μου εδϊ ιταν από τισ πιο εφκολεσ αλλαγζσ ςτθ ηωι μου:  ζνιωςα ότι μετακόμιηα 
ς’ ζνα μζροσ που ιδθ ιξερα και αγαποφςα.  Πμωσ θ αλικεια είναι ότι ανακάλυψα πολλά 
περιςςότερα γι’ αυτιν τθν καταπλθκτικι πόλθ ς’ αυτά τα τρία χρόνια.   
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Ελπίηω ότι κα καταφζρω να ςασ δϊςω να καταλάβετε πόςο ςθμαντικι μοφ είναι θ Ακινα, πόςο 
μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ μου ζχω επενδφςει για να ςυλλζξω κάποιεσ γνϊςεισ γι’ αυτιν, πόςο 
περιφανοσ είμαι που ηω εδϊ και εκπροςωπϊ τθν πατρίδα μου εδϊ. 
 
Θ ομιλία μου ζχει τρία μζρθ που ακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ γνωριμίασ μου με τθν πόλθ.  
Αποδίδοντασ τιμι ςτον Αμερικάνο φιλζλλθνα και ςυγγραφζα Edmund Keeley, κα ςασ μιλιςω για 
τθν Ακινα τθσ ιςτορίασ,  τθν Ακινα των αιςκιςεων, και τθν Ακινα των κεςμϊν. 
 
Αλλά κα ξεκινιςω με ολίγθ προϊςτορία.  Και κα ικελα να κλείςω με τισ ςκζψεισ μου για τθν Ακινα 
που κα ζχω μπροςτά μου, όταν πια ολοκλθρϊςω τθ κθτεία μου, τον Γενάρθ του 2017. 
 
Προϊστορία 
 
Ππωσ και θ Ελλάδα, ζτςι και θ δικι μου Ακινα ζχει τθ δικι τθσ προϊςτορία:  μια περίοδο για τθν 
οποία διακζτουμε ελάχιςτεσ γραπτζσ αναφορζσ, πολφ λίγα αντικείμενα και οριςμζνεσ προφορικζσ 
μαρτυρίεσ,  κυρίωσ από τισ αναμνιςεισ τρίτων. 
 
Ο πατζρασ μου, ςυνταξιοφχοσ πλζον, ιταν χθμικόσ μθχανικόσ και εργαηόταν ςτο κλάδο τθσ 
βυρςοδεψίασ και του ςκυροδζματοσ.  Πταν ιμουν παιδί, ταξίδευε ςυχνά για δουλειζσ, ςε μζρθ 
μακρινά – ςτθν Αςία, ςτθν Αμερικι, ςτθν Αφρικι, και πίςω από το ςιδθροφν παραπζταςμα.  Τθν 
δεκαετία του 1970, ερχόταν ςτθν Ελλάδα ςχεδόν κάκε χρόνο.  Από ό,τι ξζρω πλζον, προμικευε 
χθμικά προϊόντα ςτο μεγάλο βυρςοδεψείο που καταςκεφαηε αδιαβροχοποιθμζνα δζρματα για τισ 
αρβφλεσ των Ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ αςτυνομίασ και τθσ πυροςβεςτικισ.  Θ επιχείρθςθ 
λεγόταν Τρίποσ-Κατςοφρθσ.   
 
Βζβαια, πολφ λίγα απ’ αυτά που ςασ λζω, τα ιξερα τότε.  Το μόνο που ιξερα ιταν ότι ο μπαμπάσ 
μου ζλειπε και θ μαμά μου ζνιωκε μόνθ τθσ.  Μετροφςαμε το χρόνο με τισ κάρτεσ που μασ ζςτελνε 
και, τελικά, με τθν άφιξι του, πάντοτε με κακυςτζρθςθ, ςτον ςιδθροδρομικό ςτακμό του Hull.   
 

Ζχω ςτθ ςυλλογι μου, που τθν κρατϊ για 
λόγουσ ςυναιςκθματικοφσ,  ςαράντα, ίςωσ 
και παραπάνω, ελλθνικά γραμματόςθμα 
τθσ δεκαετίασ του εβδομιντα.   Ιταν 
μάκθμα για μια μακρινι χϊρα:  άντρεσ και 
γυναίκεσ με παραδοςιακζσ φορεςιζσ, 
χάρτεσ τθσ Ελλάδασ,  ελλθνικά ζγχορδα, 
μια τριιρθσ, ο κθςαυρόσ των Μυκθνϊν.  
Και κάποιεσ φορζσ ο πατζρασ μου μασ 
ζφερνε δϊρα, ςτον αδερφό μου, ςτθν 
αδερφι μου και ςε μζνα: κυμάμαι ακόμα 
ζνα κεχριμπαρζνιο κομπολόι, κι ζνα μικρό 
ςτρατιωτάκι, ζναν Εφηονα ςτο φυλάκιό 

του.   Από όλα αυτά κι από όςα μου ζλεγε ο πατζρασ μου, ιξερα πωσ θ Ακινα ιταν μια πόλθ πολφ 
διαφορετικι από τισ πόλεισ του Yorkshire τθσ παιδικισ μου θλικίασ. 
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Η Πόλθ τθς Ιστορίας 
 
Θ «Δικι μου Ακινα» μπικε ςτθν ιςτορικι τθσ περίοδο όταν απζκτθςα μια πραγματικι ιςτορικι, 
λογοτεχνικι και γλωςςικι ςυνείδθςθ τθσ πόλθσ. Στα δεκτατζςςερά μου, άρχιςα να μακαίνω αρχαία 
ελλθνικά.  Δάςκαλόσ μου ιταν ο Gerald Thompson, ζνασ άνκρωποσ που με επθρζαςε βακιά για 35 
χρόνια.  Ρζκανε πριν λίγουσ μινεσ, ςτθν αγαπθμζνθ του Αίγινα όπου είχε πια εγκαταςτακεί μόνιμα 
από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990.  Ζχω γράψει για τον Gerald ςτο μπλογκ μου –  μπορείτε, αν 
κζλετε, να το βρείτε εφκολα. 
 
Για 4 υπζροχα χρόνια, ζκανα Ελλθνικά ςτο ςχολείο.  Και μάκαινα όλα εκείνα τα πράγματα που 
οφείλει να ξζρει κάκε μακθτισ για τθν Ακινα.  Ζμακα να γράφω και να διαβάηω τθν Αττικι 
διάλεκτο, ζμακα να χρθςιμοποιϊ τισ γνϊςεισ μου για να διαβάςω και τθν Λωνικι και τον Πμθρο.  
Ζμακα να αποκρυπτογραφϊ τον ιαμβικό τρίμετρο και τον δακτυλικό εξάμετρο.   
 
Διάβαςα ελλθνικι ιςτορία και ιδίωσ τθν ιςτορία τθσ Ακινασ.  Από τον Θρόδοτο ζμακα για τθ Μάχθ 
του Μαρακϊνα, διάβαςα τον περίφθμο Επιτάφιο που απζδωςε ο Κουκυδίδθσ ςτον Ρερικλι.  
Διάβαςα ζργα του Ευριπίδθ, του Σοφοκλι, του Αριςτοφάνθ.  Διάβαςα Ρλάτωνα. Διάβαςα 
Ξενοφϊντα. Κι ζγραψα μεγάλεσ εργαςίεσ για τον Ραρκενϊνα, για τθν ζννοια του Ζρωτα κατά τον 
Ρλάτωνα, για τθν Ελλθνικι εκδοχι του τραγικοφ.  Ριγα ςτο Βρετανικό Μουςείο και είδα τα Γλυπτά 
του Ραρκενϊνα, και μζςα απ’ αυτά, άρχιςα να μακαίνω να βλέπω πραγματικά τθν Τζχνθ, χωρίσ 
ςυςτολι ι προςωπικι αναςφάλεια. 
 
Και κάπου μζςα ς’ όλα αυτά, τον Απρίλιο του 1984, ο Gerald οργανϊνει μια ςχολικι εκδρομι ςτθν 
Ακινα.   
 
Συνολικά, μείναμε τρεισ εβδομάδεσ και κάτι ςτθν Ελλάδα:  ςτθν Ακινα και τθν Ρελοπόννθςο, ςτθν 
Αίγινα – που περάςαμε το Ράςχα, και ςτθ Σίφνο.  
 
Ζχω πει πολλζσ φορζσ ότι ιταν εκείνεσ τισ τρεισ εβδομάδεσ που ερωτεφτθκα τθν Ελλάδα.  Και είναι 
αλικεια.  Πμωσ οφείλω να ςασ ομολογιςω ότι ς’ εκείνο το πρϊτο ταξίδι, δεν ερωτεφτθκα 
ιδιαιτζρωσ τθν Ακινα.  
 
Θ αλικεια είναι ότι όταν φτάςαμε, αρχζσ Απρίλθ, θ Ακινα των πολιτικϊν πακϊν νικοφςε κατά 
κράτοσ τθν Ακινα τθσ ιςτορίασ.  Πλα τα μουςεία και οι αρχαιολογικοί χϊροι τθσ πόλθσ ιταν 
κλειςτοί λόγω τθσ απεργίασ των φυλάκων.  Το ποφλμαν που μασ μετζφερε, πάρκαρε ςτθν 
μποτιλιαριςμζνθ Διονυςίου Αεροπαγίτου, και το μόνο που καταφζραμε να δοφμε ιταν το αρχαίο 
κζατρο του Διονφςου και τθν Ακρόπολθ μζςα από τα κάγκελα.  Κι επειδι θ απεργία ιταν διαρκείασ, 
φφγαμε για τθν Ρελοπόννθςο μια μζρα νωρίτερα από το προγραμμιςμζνο.  Το 1984, λοιπόν, θ 
«Δικι μου Ακινα» ιταν μονάχα μερικζσ μακρινζσ όψεισ των πιο ξακουςτϊν μνθμείων του κόςμου.   
 
Ζτςι, θ γνωριμία μου με τθν Ακινα τθσ ιςτορίασ ιρκε μερικά χρόνια αργότερα ςτα φοιτθτικά μου 
χρόνια ςτο Κζμπριτη και τθν Οξφόρδθ.  Κι όπωσ αντιλαμβάνεςτε, τότε ερεφνθςα όλουσ τουσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ διεξοδικά.  Βεβαίωσ όλοι είναι υπζροχοι, όλοι είναι καταπλθκτικοί.  Πμωσ 
αυτό που εμζνα με εκπλιςςει είναι το κράςοσ τουσ.  Είναι ςαν να μαρτυροφν όχι τον ςυμβιβαςμό 
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τθσ εποχισ τουσ με το παρόν αλλά τθ ςφγκρουςι τουσ.  Αν μθ τι άλλο, αυτά τα κραφςματα του 
παρελκόντοσ ςχθματίηουν οξεία γωνία με το παρόν τθσ πόλθσ. 
 
Στθ ϊμθ ι ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ ςτο βορρά τθσ Λταλίασ ι ςτθ Σικελία, που κατοικοφνται 
αδιάλειπτα από το τζλοσ τθσ ωμαϊκισ εποχισ και που κατόρκωςαν να διατθριςουν τον αςτικό 
τουσ ιςτό και κατά τον Μεςαίωνα, οι ςθμαντικοί αρχαιολογικοί χϊροι αποτελοφν – τισ πιο πολλζσ 
φορζσ – οργανικό κομμάτι τθσ πόλθσ.   Θ Piazza Navona ςτθ ϊμθ, για παράδειγμα, είναι, ςτθν 
ουςία, μια ςειρά από καταςτιματα τθσ μεςαιωνικισ εποχισ και εκκλθςίεσ baroque, και όλα αυτά 
χτιςμζνα πάνω ς’ ζνα αρχαίο ιπποδρόμιο.  Άλλο παράδειγμα:  ο αρχαίοσ ελλθνικόσ ναόσ ςτισ 
Συρακοφςεσ που αποτελεί τθν καρδιά του κακεδρικοφ ναοφ τθσ πόλθσ. 
  
Πμωσ εδϊ, από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ Ακινασ ωσ πρωτεφουςασ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ, 
Γερμανοί, Ζλλθνεσ και Αμερικανοί αρχαιολόγοι ζκαναν πρωτοφανείσ παρεμβάςεισ ςε ςθμεία που 
κα αποτελοφςαν αργότερα τθν καρδιά τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ.  Ζγιναν εργαςίεσ και αναςκαφζσ ςτθν 
Ακρόπολθ που ζφεραν ςτο φωσ τα ςτρϊματα του πζμπτου αιϊνα και παλαιότερα. Ο αρχαιολογικόσ 
χϊροσ τθσ Αγοράσ απαλλάχκθκε από τα κτίςματα και τισ οδοφσ, ϊςτε να προχωριςει θ αναςκαφι, 
και θ Στοά του Αττάλου ξαναχτίςτθκε τελικά εξαρχισ.  Κάτι παρόμοιο ςυνζβθ και ςτθν περίπτωςθ 
του Σταδίου ςτθν άλλθ όχκθ του Λλιςςοφ, όπου ζγιναν αρχικά οι αναςκαφζσ και μετά ξαναχτίςτθκε 
– είναι το γνωςτό μασ λαμπρό Καλλιμάρμαρο που φιλοξζνθςε τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 1896. 
 
Οι αναςκαφζσ για το δίκτυο του μετρό ςιμαναν κι άλλεσ τρφπεσ κι άλλεσ ανακαταςκευζσ.  Τα 
λουτρά ςτθν γωνία Αμαλίασ και Πλγασ είναι το αγαπθμζνο μου παράδειγμα.  Αλλά και θ 
ανακάλυψθ του χϊρου που πικανόν ιταν το Λφκειον του Αριςτοτζλθ πίςω από τθ Λζςχθ 
Αξιωματικϊν και το Βυηαντινό Μουςείο, ςτθ θγίλλθσ, είναι ζνα ακόμα παράδειγμα μιασ τζτοιασ 
διαδικαςίασ.  Πςοι από μασ βρεκικαμε εκεί το καλοκαίρι για τθν παράςταςθ «ιςοσ» του 
Ευρυπίδθ, με ςκθνοκζτθ τθν Κατερίνα Ευαγγελάτου, καταλαβαίναμε ότι ηοφςαμε κάτι πραγματικά 
ξεχωριςτό. 
 
Βεβαίωσ, αυτζσ οι παρεμβάςεισ υποδθλϊνουν μια πολφ ςθμαντικι ιςτορικι πτυχι τθσ Ακινασ:  μια 
πτυχι που ςυνδζεται τόςο με τισ καταςτροφζσ των Γότκων και τισ επιδρομζσ των Σλάβων, αλλά και 
τθν ςυςτολι τθσ βυηαντινισ και μεςαιωνικισ πόλθσ.  Πμωσ υπάρχει κάτι λίγο περίεργο ςε όλα αυτά.  
Είναι ςαν να ζχουμε λίγο ςυνθκίςει ςτθν ιδζα ότι περίπλοκοσ ιςτόσ τθσ πόλθσ κα πρζπει διαρκϊσ να 
χάςκει ανοιχτόσ, κομμζνοσ ςτα δυο, για να αποκαλφπτει γοθτευτικά κομμάτια του παρελκόντοσ τθσ. 
 
Μθ με παρεξθγιςετε.  Οφτε παραπονιζμαι, οφτε κριτικάρω.  Θ κάκε πόλθ επιλζγει πϊσ κα 
διαχειριςτεί το παρελκόν τθσ, και θ Ακινα το ζχει κάνει με ζναν απίςτευτα πετυχθμζνο τρόπο.  
Τϊρα που θ πεηοδρόμθςθ ζχει ολοκλθρωκεί, ο αρχαιολογικόσ περίπατοσ γφρω από τθν Ακρόπολθ 
και τθν Αρχαία Αγορά είναι μια μοναδικι πολιτιςτικι μαρτυρία και ζνασ πνεφμονασ ςτο κζντρο τθσ 
πόλθσ, που τόςο πολφ τον ζχουμε ανάγκθ. 
 
Και πράγματι, παρά τα μάλλον ανάμεικτα ςυναιςκιματά μου για τουσ γερανοφσ που ζχουν αφιςει 
οι αρχαιολόγοι ςτο κζντρο τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ, ο πιο αγαπθμζνοσ μου αρχαιολογικόσ χϊροσ είναι 
ςτο ςφνολό του αποτζλεςμα αναςκαφϊν,  όπωσ μαρτυρά και θ τοποκεςία, οκτϊ μζτρα κάτω από 
το επίπεδο του δρόμου. 
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Ο Κεραμεικόσ είναι από τουσ  λιγότερο 
γνωςτοφσ και λιγότερο δθμοφιλείσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ πόλθσ.  Και 
ίςωσ γι’ αυτόν τον λόγο, είναι και από 
τουσ πιο ατμοςφαιρικοφσ.  Είναι δφςκολο 
να καταλάβει κανείσ το ςφνολο των 
κτιςμάτων ςτα Ρροπφλαια ςτθν Ακρόπολθ 
με το κφμα των επιςκεπτϊν να ορμά ςτθ 
γλυςτερι πλαγιά.  Πμωσ ςτον Κεραμεικό 
ζχει πάντα θςυχία, κι ζτςι τα πόδια είναι 
ελεφκερα να εξερευνιςουν το χϊρο με 

τθν θςυχία τουσ, και το μυαλό να ςτοχαςτεί τι ζχουν ανακαλφψει, και τι ςυνεχίηουν να 
ανακαλφπτουν, οι αρχαιολόγοι.   
 
Για μζνα θ πιο καλι εποχι του είναι προσ το τζλοσ τθσ άνοιξθσ – είναι γεμάτοσ αγριολοφλουδα και 
ο Θριδανόσ ςφφηει από ηωι και λιβελοφλεσ παντοφ.  Θ κοίτθ του Θριδανοφ ακολουκεί τθν Λερά Οδό 
και είναι ζνα από τα καλά κρυμμζνα μυςτικά τθσ πόλθσ.  Ρθγάηει από τον Λυκαβθττό και περνάει 
κάτω από τθν Κατοικία μου.  Με το νερό του ποτίηονται κάποια από τα δζντρα μασ.  Μάλιςτα τα 
ψθλά μασ κυπαρίςςια και τα ζλατά μασ φυτρϊνουν ςτισ όχκεσ του. 
 
Στον Κεραμεικό, Ζλλθνεσ και Γερμανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν καταπλθκτικά ευριματα.  Δεν 
χρειάηεται να ςασ περιγράψω εγϊ τθν Οδό των Τάφων και τα μοναδικά μνθμεία - όλοι ςασ 
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα και να δείτε τα ευριματα είτε ςτο Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, 
είτε ςτον Κεραμεικό. 
 
Πμωσ από τθν πρϊτθ μου επίςκεψθ μζχρι και ςιμερα, θ φανταςία μου ζπαιρνε φωτιά από τθν 
αναςκαφι των τειχϊν ςε μια από τισ πιο ςθμαντικζσ διαςταυρϊςεισ. Εδϊ από τθν Λερά Ρφλθ, θ Λερά 
Οδόσ οδθγεί ζξω από τθν πόλθ  προσ τθν Ελευςίνα.  Εδϊ το Δίπυλο, με τθν ιςχυρι του οχφρωςθ, 
επιτρζπει ςτον αρχαίο πεηοπόρο να πάρει το δρόμο προσ τθν Ακαδθμία Ρλάτωνοσ, να κατευκυνκεί 
δυτικότερα προσ τθν Ελευςίνα, να πάει ςτθ Σαλαμίνα, ι να ακολουκιςει τα Μακρά Τείχθ προσ τον 
Ρειραιά.  Και μζςα από τθν Ρφλθ, βρίςκεται μια πανζμορφθ ελλθνιςτικι κρινθ - ακόμα μπορείσ να 
ακοφςεισ τουσ ταξιδιϊτεσ να αναφωνοφν από ανακοφφιςθ που βρικαν δροςερό νερό μετά από ζνα 
μακρφ ταξίδι μζςα ςτθ ηζςτθ. 
 
Κι ανάμεςα ςτα ψθλά τείχθ του Δίπυλου και τθσ Λεράσ Ρφλθσ βρίςκει κανείσ το Ρομπείο με τθν 
περίςτυλθ αυλι και το υπζροχο Ρρόπυλο από όπου ξεκινοφςε θ μεγάλθ πομπι των Ρανακθναίων. 
Είναι τόςο εφκολο να ςυνδζςει κανείσ αυτό το ςθμείο με τισ ςκθνζσ ςτθν εκπλθκτικι ηωφόρο του 
Ραρκενϊνα.  Στον δεφτερο μετά Χριςτόν αιϊνα, ο περιθγθτισ Ραυςανίασ ξεκινοφςε τθν περιγραφι 
τθσ αρχαίασ Ακινα από εκεί.  Είναι το καλφτερο ςθμείο για να αρχίςει κανείσ να καταλαβαίνει και 
να εκτιμά τθν πόλθ του ςθμαντικοφ πζμπτου και τζταρτου αιϊνα.  Τθ λατρεφω τθν Ακινα τθσ 
Λςτορίασ. 
 
Θ Ακινα των Αιςκιςεων 
 
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, όταν περνοφςα τα καλοκαίρια μου εδϊ, μακαίνοντασ 
ελλθνικά και εξερευνϊντασ τθν πόλθ, πολφ γριγορα ςυνειδθτοποίθςα πωσ θ Ακινα ιταν μια πόλθ 
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των Αιςκιςεων, πολφ περιςςότερο από άλλεσ πόλεισ.  Και πϊσ κα μποροφςε να είναι τίποτα άλλο; 
 Ρεριτριγυριςμζνθ από δαςωμζνα βουνά και με μζτωπο ςτθ κάλαςςα, με ζνα αξιοηιλευτα ιπιο 
κλίμα, θ πόλθ είναι τζλεια για χουηοφρι και διαςκζδαςθ.  Το μεςθμζρι, μετά τα μακιματα των 
ελλθνικϊν, ζπαιρνα το λεωφορείο από τθν Μπουμπουλίνασ ι τθ Συγγροφ και πιγαινα ςτθν 
αγαπθμζνθ μου παραλία, ςτθ Βάρκιηα.    
 
Ναι, καλά καταλάβατε… είμαι ζνασ από εκείνουσ τουσ Βορειο-Ευρωπαίουσ που ζχουν ανάγκθ τθ 
λιακάδα.  Χωρίσ αυτιν, το κζφι μου χαλάει και με πιάνει κατάκλιψθ.  Θ ηζςτθ και θ λιακάδα ζχουν 
τον δικό τουσ αιςκθςιαςμό.  Κάποιεσ φορζσ λζνε ότι είναι δυςβάςτακτοσ και υπερβολικόσ – αλλά 
όχι για μζνα.  Λατρεφω το ποίθμα ‘Εισ τθν οδόν των Φιλελλινων’ του Ανδρζα Εμπειρίκου, ςτο οποίο 
περιγράφει πϊσ θ καλοκαιρινι ηζςτθ μεταμορφϊνει ολόκλθρθ τθν πόλθ ςε μια ερωτικι ηϊνθ 
φανταςίασ και ευκαιρίασ, ακόμα κι αν περνά μια πομπι κθδείασ:  
 

«Κεζ! Ο καφςων αυτόσ χρειάηεται για να υπάρξθ τζτοιο φωσ! Το φωσ αυτό χρειάηεται, μια 
μζρα για να γίνθ μια δόξα κοινι, μια δόξα πανανκρϊπινθ, θ δόξα των Ελλινων, που 
πρϊτοι, καρρϊ, αυτοί, ςτον κόςμον εδϊ κάτω, ζκαμαν οίςτρο τθσ ηωισ τον φόβο του 
κανάτου.» 

 
Υπάρχουν τόςα πολλά να πει κανείσ για τθν Ακινα των Αιςκιςεων.   
 

Τθν άνοιξθ, όταν ανκίηουν οι γλυςίνεσ, θ 
πόλθ μοιάηει με άρωμα μεκυςτικό.  Κι 
φςτερα ςε μεκοφν οι ανκιςμζνεσ νεραντηιζσ, 
και μετά τα γιαςεμιά, κι όλων των ειδϊν τα 
αναρριχθτικά.  Κάκε ελαφρφ αεράκι ζχει μια 
γλφκα.  Και τα αγριολοφλουδα ντφνουν τισ 
πλαγιζσ τθσ Ακρόπολθσ μ’ όλεσ τισ 
αποχρϊςεισ του κίτρινου, του κόκκινου, του 
μωβ και του λευκοφ.  Μοιάηει νιογζννθτθ θ 
πόλθ, γεμάτθ νζα ηωι. 
 
Αλλά πάλι, ποιοσ κα μποροφςε να αγνοιςει 
το καλοκαίρι όπου τα πάντα 

πραγματοποιοφν τθν φφςθ τουσ:  τα μπαρ και τα καφενεία τθσ πόλθσ, οι ταβζρνεσ και τα εςτιατόρια 
με πόρτεσ και παράκυρα ανοιχτά, με μουςικζσ όλων των ειδϊν να δίνουν τον παλμό του δρόμου.  
Τα πάντα ξεχφνονται ςτα πεηοδρόμια. Πλων μασ θ ηωι γίνεται δθμόςια, ανοιχτι ςτθ ματιά και τθν 
περίεργεια των άλλων.   
 
Στθν πατρίδα μου, ακόμα και μζχρι ςχετικά πρόςφατα, ιταν αγζνεια να κοιτάμε αγνϊςτουσ ςτα 
μάτια.  Κι όμωσ από τθν πρϊτθ μου επίςκεψθ εδϊ το 1984, ςυνειδθτοποίθςα ότι ςτθν Ακινα όπωσ 
και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα, οι πάντεσ κοιτοφν τουσ πάντεσ:  άλλοτε με καυμαςμό, άλλοτε 
επικριτικά, αλλά πάντα, μοφ φαίνεται, με μια αξιοκαφμαςτθ περιζργεια.  Μια όμορφθ, 
καλοντυμζνθ γυναίκα, με τα μακριά κυματιςτά τθσ μαλλιά και τα ψθλά τθσ τακοφνια, “γυρνάει 
κεφάλια” ςτθν κυριολεξία.  Οι μεγαλφτεροι χτυπϊντασ τισ χάντρεσ ςτο κομπολόι τουσ και οι 
νεαρότεροι ανακατεφοντασ τον freddo τουσ, κοιτάηουν με καυμαςμό. Αλλά και οι άντρεσ τραβοφν 
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τα βλζμματα εδϊ, κι ζχει πάντα μεγάλο ενδιαφζρον για ζναν ξζνο, ςαν κι εμζνα, να παρατθρεί 
ποιοσ τραβά τθν προςοχι τίνοσ.  Το καλοκαίρι, μοιάηει ςαν να δείχνει ο κακζνασ το φτζρωμά του. 
 
Κα μποροφςα να ςυνεχίςω ζτςι για ϊρα.  Αλλά για να πεικαρχιςω λίγο αυτό το κομμάτι τθσ 
ομιλίασ μου, ςκζφτθκα να ςασ μιλιςω για τθν Ακινα των Αιςκιςεων μζςα ςε δυο διαφορετικά 
πλαίςια, που, ςε αδρζσ γραμμζσ, αντιςτοιχοφν ςτον διαχωριςμό που ςυναντά κανείσ ςτθν αρχαία 
κρθςκεία και που ιταν τόςο ςθμαντικόσ για τον Σωκράτθ ςτο Ρλατωνικό Συμπόςιο - μιλϊ για τον 
διαχωριςμό ανάμεςα ςτθν Ράνδθμο Αφροδίτθ και τθν Ουρανία Αφροδίτθ.  Στθν περίπτωςι μου ο 
διαχωριςμόσ αφορά τισ κατϊτερεσ και ανϊτερεσ αιςκιςεισ που ςυναντά κανείσ παντοφ ςτθν πόλθ. 
 
Οι κατϊτερεσ αιςθήςεισ 
 
Μ’ αρζςει πολφ θ κουλτοφρα του φαγθτοφ ςτθν Ακινα.  Θ μεγάλθ κεντρικι αγορά ςτθν Ακθνάσ, τα 
ψαράδικα και τα χαςάπικα ςε κάκε ςυνοικία, θ λαϊκι αγορά τθσ Ραραςκευισ ςτθν Δεξαμενι.  Οι 
παραδοςιακζσ ταβζρνεσ (ο «Ραπαςιδζρθσ» ςτουσ Αμπελοκιπουσ, ο «Φιλίππου» ςτθ Λουκιανοφ, ο 
«Καραβίτθσ» ςτο Ραγκράτι).  Τα εξαιρετικά ςουβλατηίδικα ςτο Μοναςτθράκι. Αλλά και θ νζα γενιά 
εςτιατορίων, πιο trendy, πιο περιπετειϊδθσ, πιο ψαγμζνθ:  θ «Κουηίνα» ςτθν Αδριανοφ, θ «Χφτρα» 
ςτθ Στζγθ, το «Μαφρο Ρρόβατο» ςτο Ραγκράτι, οι «Ορίηοντεσ» ςτον Λυκαβθττό, το «Μάνθ-Μάνθ» 
ςτο Κουκάκι, το «P-Box» ςτθν Κθφιςιά, το «Funky Gourmet» ςτον Κεραμεικό.  Θ γαςτριμαργικι 
κουλτοφρα τθσ πόλθσ προςφζρει Μεςογειακι κουηίνα ςε όλεσ τισ μορφζσ και παραλλαγζσ. 
 
Για μζνα υπάρχει ζνα μζροσ που τα ςυγκεντρϊνει και τα ςυνδυάηει όλα αυτά τα ςτοιχεία με ζνα 
μοναδικό τρόπο:  το «Βαροφλκο» του Λευτζρθ Λαηάρου ςτο Μικρολίμανο.  Το εςτιατόριο είναι 
κρυμμζνο ανάμεςα ςτα πολλά όμορφα εςτιατόρια ςτθν άκρθ τθσ μαρίνασ.  Το καλοκαίρι μπορείσ 
να απλϊςεισ το χζρι ςου και να αγγίξεισ τα πλεοφμενα.  Από μακρυά βλζπεισ τον Υμθττό να 
κατθφορίηει ωσ τθν παραλία.  Κι όταν φυςάει, νιϊκεισ να ςε χαϊδεφει ζνα αλμυρό αεράκι.  Και 
βεβαίωσ, ο Λαηάρου είναι εξαιρετικόσ chef, ςυνκζτει πιάτα καλαςςινϊν και ψαριϊν με δεξιοτεχνία, 
λεπτότθτα και εφευρετικότθτα.  Ο sommelier του ζχει πάντα να προτείνει τα καλφτερα ελλθνικά 
κραςιά.  Κι όταν ο ιλιοσ πζφτει, και το μικρό λιμάνι θςυχάηει και βουνό βάφεται κόκκινο ςχεδόν, 
ποιοσ κα ικελε να βριςκζται οπουδιποτε αλλοφ; 
 
Οι υψηλότερεσ αιςθήςεισ - πνευματικότητα 
 
Μςωσ ςασ εκπλιξω εάν ςασ πω πωσ κάποιεσ από τισ πιο πλοφςιεσ ςτιγμζσ για τισ αιςκιςεισ μου, τισ 
ζηθςα ςτθν εκκλθςία.  Πςοι από ςασ με γνωρίηετε, κα ξζρετε πϊσ είμαι Χριςτιανόσ και θ πίςτθ μου 
είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ ηωισ μου.  Είναι ςθμαντικό για μζνα ότι ο Απόςτολοσ Ραφλοσ 
βρζκθκε εδϊ και μίλθςε για τον Άγνωςτο Κεό.  Πταν πρωτοιρκα ςτθν Ακινα το 1984, ο δάςκαλόσ 
μου ο Gerald, μασ πιγε ςτον Άρειο Ράγο και μασ ζβαλε να μεταφράςουμε (λίγο άγαρμπα, εάν 
κυμάμαι καλά) το απόςπαςμα από τισ Ρράξεισ των Αποςτόλων που αναγράφεται ςτθν πινακίδα 
που βρίςκεται ςτον βράχο. 
 
Οι δυο εκκλθςίεσ που είναι οι πιο ςθμαντικζσ για τθ «Δικι μου Ακινα» είναι ο αγγλικανικόσ ναόσ 
του Αγίου Ραφλου και ο Ορκόδοξοσ Λερόσ Ναόσ του Αγίου Διονφςιου Αρεοπαγίτθ ςτθ Σκοφφα. Κα 
ςασ μιλιςω για τον Άγιο Διονφςιο, και γιατί μοφ είναι ςθμαντικόσ. 
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Από το εξωτερικό – είτε κοιτά κανείσ από το δρόμο ι ψθλά από τον Λυκαβθττό – αυτόσ ο ναόσ, που, 
ςε ςχζςθ με τον δρόμο, ζχει κάτι από το μεγαλοπρεπζσ Λταλικό φφοσ, φαίνεται λίγο περίεργοσ.  Τι 
είδουσ αρχιτεκτονικό ρυκμό προςπακοφςε να εκφράηει ο αρχιτζκτονασ Αναςτάςιοσ Ορλάνδοσ; 
Είναι αναγεννθςιακόσ, ι μπαρόκ, ι ζνασ ςυνδυαςμόσ των δυο; Αυτζσ οι αβεβαιότθτεσ είναι μάλλον 
αινιγματικζσ παρά πετυχθμζνεσ. Και βζβαια, τίποτα από τθν εξωτερικι μορφι του κτιρίου δεν ςε 
προετοιμάηει για το εςωτερικό του.  Διότι, μετά από τθ μάλλον αςαφι εξωτερικι όψθ, 
αποδεικνφεται ότι το εςωτερικό του ναοφ αποπνζει μεγαλείο και αυτοπεποίκθςθ – είναι ζνα από 
τα καλφτερα του νεοβυηαντινοφ ρυκμοφ. 
 
Θ εςωτερικι αρχιτεκτονικι του ναοφ αναπτφςςεται με ζναν εξαιρετικό ςυνδυαςμό καλαιςκθςίασ 
ςτθ ςφλλθψθ και ςτιβαρότθτασ ςτθν εκτζλεςθ.  Ακολουκεί το αξιοκαφμαςτο, παραδοςιακό 
βυηαντινό υπόδειγμα ενόσ κόςμου, που παντρεφει τθ μεγάλθ κλίμακα με τθν ςυνοχι και τθ 
ςυμπφκνωςθ. Είναι ςαν βλζπει κανείσ ολόκλθρο το κολωτό ςφμπαν μζςα ςτουσ τροφλουσ και τουσ 
θμιτροφλουσ, ςτισ κόγχεσ και τισ αψίδεσ και τισ περίτεχνα διακοςμθμζνεσ καμάρεσ.   
 
Αλλά το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο του εςωτερικοφ είναι θ απίςτευτα όμορφθ αγιογράφθςθ που 
φιλοτζχνθςε ο Σπφροσ Βαςιλείου από το 1936 ωσ το 1939.  Θ ίδια θ αρχιτεκτονικι του ναοφ οδθγεί 
τον προςκυνθτι ωσ τισ ςπουδαίεσ εικόνεσ ςτο ιερό, ςτον τροφλο και ςτουσ θμιτροφλουσ ςε κάκε 
κλίτοσ. Αυτζσ οι τεράςτιεσ αγιογραφίεσ – θ Ρλατυτζρα, θ Μεταμόρφωςθ, θ Εισ Άδου Κάκοδοσ, ο 
Ραντοκράτωρ – είναι καταπλθκτικζσ, είναι καυμάςιεσ.  Αλλά, όταν τελικά, μετά από τόςεσ πολλζσ 
ςτιγμζσ καυμαςμοφ, ςτρζφεισ προσ τθν ζξοδο, ανακαλφπτεισ πϊσ, ενϊ εςφ καφμαηεσ τον 
Ραντοκράτωρα και τθν Ραναγία, βριςκόταν πίςω ςου μια Σταφρωςισ, τόςο τζλεια, τόςο ςυγκινθτικι 
και τόςο αςυνικιςτθ (με τον Εςταυρωμζνο ανάμεςα ςε ςκθνζσ τθσ ηωισ του Αγίου Διονυςίου) που 
για μια ςτιγμι ςοφ κόβεται θ ανάςα. Ρροκείται για βυηαντινι τζχνθ ςπάνιασ ομορφιάσ.  Ρρόκειται 
για βυηαντινι τζχνθ μεγάλθσ ςυναιςκθματικισ κλίμακασ. 
 
Τα τελευταία χρόνια, με τα ζργα που ςυνεχίηονται ςτον Μθτροπολιτικό Ναό, ο Άγιοσ Διονφςιοσ 
λειτουργεί ωσ Μθτρόπολθ των Ακθνϊν. Φιλοξενεί τισ δοξολογίεσ και τισ λειτουργίεσ για όλεσ τισ 
ςθμαντικζσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ και εκνικζσ επετείουσ: τθ μεγαλειϊδθ δοξολογία ςτισ 25 Μαρτίου, 
ςτθν οποία παρευρίςκονται όλοι οι διπλωμάτεσ, οι πολιτικοί και οι αρχθγοί των ζνοπλων 
δυνάμεων.  Τισ αξζχαςτεσ λειτουργίεσ τθσ Σαρακοςτισ, τθσ Μεγάλθσ Εβδομάδασ και του Ράςχα. 
Βρίςκομαι εκεί κάκε χρόνο για να ακοφςω τουσ χαιρετιςμοφσ ςτισ Ραραςκευζσ τθσ Σαρακοςτισ, και, 
αν μπορϊ, τον Ακάκιςτο Φμνο ςτο ςφνολό του. Κι αν κανείσ αναηθτά τον απόλυτο ςυνδυαςμό 
κάλλουσ και πνευματικότθτασ, οι μεγάλεσ λειτουργίεσ του Επιταφίου και του Ράςχα είναι 
ανυπζρβλθτεσ. Κζαμα, αρϊματα, ιχοσ – ο ουρανόσ επί τθσ Γθσ.  Αυτόσ ο ναόσ είναι πια ζνα βαςικό 
και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ «Δικισ μου Ακινασ».  
 
Θ Ρόλθ των Κεςμϊν 
 
Για μζνα, θ Ρόλθ τθσ Λςτορίασ και θ Ρόλθ των Αιςκιςεων προθγικθκαν τθσ Ρόλθσ των Κεςμϊν. 
Ζγινα μζλοσ τθσ πιο επίςθμθσ Ακινασ μονάχα όταν ζγινα Ρρζςβυσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. Θ ηωι 
μου ςε αυτι τθν πόλθ διαφζρει πολφ από όςα είχα ηιςει προθγουμζνωσ.  Άλλοτε θ Ακινα μοφ ιταν 
ζνα μζροσ απόλυτθσ ελευκερίασ. Μζςα ςε λογικά όρια, μποροφςα να περνϊ και πθγαίνω 
οπουδιποτε ικελα, χαηεφοντασ ό,τι να’ναι και όποιον να’ναι, μιλϊντασ ςε όλουσ και όλεσ, 
εξαςκϊντασ τα ελλθνικά μου ςτουσ ανυποψίαςτουσ περαςτικοφσ. 
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Από το Γενάρθ του 2013, ωςτόςο, βρζκθκα μια εντελϊσ καινοφργια Ακινα.  Για τθν ακρίβεια, ιμουν 
κάπωσ εγκλωβιςμζνοσ μζςα ςε τείχθ αςφάλειασ, περιτριγυριςμζνοσ από φράκτεσ και κωρακιςμζνα 
αυτοκίνθτα, ςυνοδευόμενοσ παντοφ από τα μζλθ τθσ αςτυνομικισ μου ςυνοδείασ.   
 
Και ζπρεπε να ςυνθκίςω να πθγαίνω με το αυτοκίνθτο ςε άγνωςτα κτίρια ςε άγνωςτα μζρθ. 
Βεβαίωσ και ιξερα τθν Ραλιά Βουλι.  Αλλά θ θ Βουλι των Ελλινων, ςτα παλιά ανάκτορα, ιταν terra 
incognita. Και ζπρεπε επίςθσ να ςυνθκίςω τα άλλα ανάκτορα τθσ δθμοκρατίασ: το Μζγαρο 
Μαξίμου, το Ρροεδρικό Μζγαρο.  Και τα διαφορετικά υπουργεία, που δείχνουν όλα τα μεγζκθ και 
ςχιματα παρακμισ:  
 
το νεοκλαςικό Υπουργείο Εξωτερικϊν, με τα μοντζρνα του παραρτιματα (από τα οποία το ζνα 
φαίνεται ότι είναι ακόμα ξενοδοχείο), 
οι ατθμζλθτοι εςωτερικοί χϊροι του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν,  
τα πομπϊδθ, τερατϊδθ κτίρια του Υπουργείου Ραιδείασ, Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και Ναυτιλίασ που 
ςτζκουν υπεριφανα και απομονωμζνα – αν και πρζπει να πω ότι το Ναυτιλίασ ζχει μια απαράμιλλθ 
κζα του μεγάλου λιμανιοφ του Ρειραιά. 
 
Άλλοι κζςμοι ζχουν επίςθσ γίνει μζροσ τθσ Δικισ μου Ακινασ. Το πλοφςιο και καλά διακοςμθμζνο 
κτίριο τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. Τα ςπουδαία μουςεία ςτο Βαςιλίςςθσ Σοφίασ,κακϊσ και το Εκνικό 
Αρχαιολογικό Μουςείο και το Μουςείο Ακρόπολθσ, που ιξερα ιδθ καλά. Και ενϊ θ Ακινα δεν ζχει 
αντίςτοιχο του περίφθμου «Clubland» του Λονδίνου, απολαμβάνω πολφ τισ λζςχεσ: τθ Ναυτιλιακι 
Λζςχθ Ρειραιϊσ, τον Λςτιοπλοϊκό Πμιλο Ρειραιϊσ, τθ Λζςχθ Αξιωματικϊν. 
 
Φαίνεται ότι ζκανα δρόμο πολφ, ς’αυτά  τα τριάντα χρόνια. 
 

Αλλά για να πω τθν αλικεια, θ Ακινα των 
κεςμϊν κα είναι πάντα ςυνδεδεμζνθ με ζνα 
και μόνο μζροσ, ζνα μζροσ που δεν κα ξεχάςω 
ποτζ.  Μιλάω για τθν Κατοικία μου.  Αυτό το 
μεγάλο, πανζμορφο ςπίτι, ςτθ γωνία 
Λουκιανοφ και Βαςιλίςςθσ Σοφίασ,  
αντιπροςωπεφει με τον καλφτερο τρόπο τθν 
ουςία των ελλθνο-βρετανικϊν δεςμϊν.  Το 
ζχτιςε θ Ζλενα Σκυλίτςθ, θ δεφτερθ ςφηυγοσ 
του Ελευκζριου Βενιηζλου, και το ζχτιςε για 
κείνον κατά τθ τελευταία του περίοδο ωσ 

Ρρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ.  Ωσ μζλοσ μιασ μεγάλθσ ελλθνο-αγγλικισ ναυτιλιακισ δυναςτείασ, 
είχε κλθρονομιςει μια ολόκλθρθ περιουςία και δεν τςιγγουνεφτθκε κακόλου.   
 
Ανζκεςε τα ςχζδια ςτον Αναςτάςιο Μεταξά, που είχε κάνει και το Καλλιμάρμαρο.  Οι εςωτερικοί 
χϊροι ςχεδιάςτθκαν από τον Sir Charles Allom, που είχε κάνει τα ςχζδια του Waldorf – ενόσ από τα 
πιο περίφθμα ξενοδοχεία του Λονδίνου.  Το ςπίτι ζχει παντοφ δρφινεσ επενδφςεισ με πρϊτεσ φλεσ 
από τθν Αγγλία και τθν Αμερικι, και υψθλισ αιςκθτικισ διαηϊματα, κορνίηεσ και διακοςμθτικά 
μοτίβα.   
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Οι κιποι του ποτίηονται απ’τα νερά του Θριδανοφ, και ςυνδυάηουν μεςογειακά και αγγλικά 
ςτοιχεία. 
 
Το ςπίτι ζγινε θ Ρρεςβευτικι Κατοικία μασ το 1936.  
 
Σ’ αυτό το κτίριο, βρζκθκαν ο Τςϊρτςιλ και ο Δαμαςκθνόσ ςε μια προςπάκεια να τερματίςουν τον 
Εμφφλιο.   
 
Εδϊ μζςα κα βρει κανείσ ζργα τζχνθσ που μαρτυροφν δυο αιϊνεσ βρετανικοφ φιλελλθνιςμοφ.  
 
Είμαςτε περιφανοι για τθν Κατοικία.  Δεν κα μποροφςα να ςκεφτϊ καλφτερο μζροσ για να μζνω.  
Και οι αναμνιςεισ μου αυτζσ κα με ςυνοδεφουν πάντα. 
 
Λοιπόν, φτάςαμε ςτο τζρμα του ταξιδιοφ μου.  Σχεδόν, δθλαδι.  Κι αυτό γιατί για μζνα αυτό το 
ταξίδι δεν ζχει τζλοσ.  Ρροφανϊσ, θ κθτεία μου ωσ πρζςβθ κα τελειϊςει κάποια ςτιγμι.   Ζχω 
μπροςτά μου δεκατρείσ ακόμα μινεσ.  Και ς’ αυτό το διάςτθμα υπάρχουν τόςα πολλά να 
ανακαλφψω ακόμα. Τα ςφνορα τθσ «Δικισ μου Ακινασ» κα ςυνεχίηουν να διευρφνονται.   
 
Και μετά, κα ζχω ακόμα μπροςτά μου πολλά, πάρα πολλά.  Κα ικελα, για παράδειγμα, να μάκω 
περιςςότερα για τθν Ακινα τθσ λογοτεχνίασ.  Τι μπορεί κανείσ να πει για τθν Ακινα μζςα από τθν 
ςφγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία;  Ροιοσ ποιθτισ, ποιοσ πεηογράφοσ ζχει αφιςει το ςθμάδι του και ςε 
ποια γειτονιά τθσ πόλθσ; Κι όλα αυτά αξίηουν κι άλλο διάβαςμα, κι άλλο περπάτθμα.   
 
Μόλισ τελειϊςω τθ κθτεία μου, κα αρχίςω και πάλι να περιδιαβαίνω τθν πόλθ όπωσ παλιά, να 
ανακαλφπτω άγνωςτζσ μου γειτονιζσ και να διευρφνω τουσ ακθναϊκοφσ μου ορίηοντεσ. 
 
Κφριεσ και κυριοι, μίλθςα πολφ, το ξζρω.  Κι οφτε που πρόλαβα να ςασ πω για τθ μουςικι, το 
κζατρο, τα κερινά ςινεμά, τα γιπεδα, το γυμναςτιριό μου.   
 
Και επειδι ξζρω πωσ δεν μπορϊ, από ευγζνεια, να ςασ αποκαλζςω απλϊσ κομμάτι τθσ «Δικισ μου 
Ακινασ», δεν είπα απόψε ςχεδόν τίποτα για ςασ, τουσ ανκρϊπουσ τθσ πόλθσ, τουσ Ακθναίουσ.  
Αλλά γι’ αυτό το κζμα και μόνο, κα μποροφςα άνετα να μιλάω μια ηωι ολόκλθρθ… 
 
Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ._» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


