
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το νέο βιβλίο του Άρι Αντάνη

«Οσονούπω σε λιγάκι»
Κυκλοφόρησε  η πρώτη έκδοση του νέου βιβλίου του  συναδέλφου  συνταξιούχου, Άρι Αντάνη,  πρώην 
μέλους του ΣΕΠΕΤΕ, με τίτλο : “Oσονούπω σελιγάκι”.  Πρόκειται για  μια  νέα συλλογή από 99 ποιήματα 
χάι-κου,  ένα είδος ποίησης,  Ιαπωνικής  προέλευσης, με σταθερή στιχουργική μορφή. Αποτελείται από  
τρίστιχα 17 μόνο συλλαβών. (5, 7 και 5 συλλαβές σε κάθε στίχο).  Αυτή η διάταξη  πρέπει να τηρείται 
αυστηρότατα. Η παρέκκλιση σχολιάζεται ως αδυναμία.  Το είδος ποίησης  χάι-κου υποβάλλει πολλά με 
ελάχιστες λέξεις, στοχεύοντας στο να μεταδώσει στον αναγνώστη  σκέψεις, μηνύματα, διδάγματα, θέματα 
προς συζήτηση, μόνο με μια… αναπνοή. Είναι δε προφανής  και εντυπωσιακή η «λακωνική» συνάφεια, 
μεταξύ Ιαπωνικής και  Αρχαιοελληνικής  γλωσσικής  έκφρασης, γενικώς,  και  στην ποίηση ειδικότερα. (βλ. 
παραδείγματα πιο κάτω) Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός, πως  τα εξώφυλλα 
και τις σελίδες  του  νέου βιβλίου του Άρι Αντάνη,  κοσμούν σκίτσα από  εξαίρετες  ζωγραφικές δημιουργίες 

τής  αξιότιμης  ζωγράφου Κυρίας  Χρυσούλας  Λάζαρη. Παρατίθενται  μερικά χάι-κου,   όπου ο αναγνώστης  θα διαπιστώσει :
1/ την ακριβή τήρηση των 17 συλλαβών (5-7-5), 
2/ τις εμπνοές  που  μπορούν  να  προκύψουν  από την καθημερινότητα, 
3/ ότι όλοι μπορούν, αν το θελήσουν,  να  συνθέσουν ένα χάι-κου. (Ακόμα κι ο  Αντάνης!)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο «Οσονούπω σελιγάκι», μπορεί κάποιος να το αποκτήσει, έναντι μικρού αντιτίμου, (3 ευρώ)   στο  Σύλ-
λογο Επιστημονικού Προσωπικού ΕΤΕ  (Σοφοκλέους 10, 2ος όροφος, 2103342764-65). Όποιο  ελάχιστο  όφελος  προκύπτει  
από  κάθε βιβλίο  του Άρι Αντάνη  πάει υπέρ των παιδιών με ειδικές ανάγκες «ΑΜΕΑ ‘Αγιος Κήρυκος’» Πόρου Αττικής. 
Αυτό γνωστοποιείται,  αποκλειστικά   και μόνο  για την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να συνδράμει  το σπουδαίο έργο, 
που επιτελεί  ο  τοπικός  Σύλλογος ΑΜΕΑ «Άγιος Κήρυκος». Εξ άλλου στην Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη Πόρου, μπορεί όποιος 
ενδιαφέρεται,  να δανειστεί το βιβλίο.Τέλος,  εάν κάποιος επιθυμεί να το αποκτήσει δωρεάν,  μπορεί να το ζητήσει από το 
e-mail του Άρι Αντάνη arimari@otenet.gr .  Απλώς θα χρειαστεί να αναμείνει λίγο, έως ότου  υπάρξουν αρκετοί ενδιαφερό-
μενοι,  για την παραγγελία  νέας εκτύπωσης.

ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Γράφει o
Άρις Αντάνης

Είναι αλήθεια  ότι κάθε μέρα κυκλοφο-
ρούν  δεκάδες  τίτλοι  βιβλίων -να μη πω 
εκατοντάδες- επίδοξων λογοτεχνών, πε-
ζογράφων και ποιητών. Πολλά από αυτά 
τα βιβλία δεν έχουν καμία τύχη να διαβα-
στούν, πέρα από τους στενούς κύκλους 
των συγγραφέων τους, ακόμα και αν,  τόσο 
το ύφος όσο και τα θέματα,  είναι πολύ κα-
λογραμμένα και όσο κι αν πρόκειται για 
μεγάλα ταλέντα στο γράψιμο. Αντίθετα κάτι 
σκουπίδια στην κυριολεξία γίνονται  best 
sellers και πουλάνε εκατοντάδες χιλιάδες 
αντίτυπα, τα οποία τρέχει ο κόσμος και τα 
αγοράζει σαν παλαβός, επειδή προβλή-
θηκαν από την τηλεόραση ή επειδή γρά-
φτηκαν από ανθρώπους «επώνυμους», 
όπως αυτοαποκαλούνται,  για διάφορους 
λόγους,  στο κουτσομπολίστικο ελληνικό 
προσκήνιο και παρασκήνιο. 
Κλασικά  παραδείγματα  δύο  βιβλία που 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Υποτίθεται πως 
τα έχουν γράψει κάποιες κυρίες που καμία  
από τις δύο δεν ξέρει καλά Ελληνικά. Αρ-
κεί,  ως εδώ,  για να μη κάνουμε κι εμείς το 
ίδιο σφάλμα και διαφημίσουμε  δύο ακόμα 
εκδοτικά εκτρώματα. (Α! ρε τι εκδίδει ο εκ-
δότης για να βγάλει το ψωμί του! Μετά μας 
φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Και ο… Σόϊμπλε!)
Αντί γι αυτό μέσα από τις στήλες της «Εθνο-
τραπεζικής», του Συλλόγου Επιστημονικού 
Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας διαλα-
λούμε ότι ανάμεσά μας υπάρχουν ποιητές 
που δεν έχουν γράψει τίποτα,  όπως και άλ-
λοι που έχουν γράψει τόμους και δεν είναι 
τίποτα. 
Μετά το ημερολόγιο 2015 όπου προβά-
λαμε τους άγνωστους αρχαιολογικούς 
χώρους μας και μετά το ημερολόγιο 2016  
όπου προβάλλουμε τα μη προβεβλημένα 
νησιά της πατρίδας μας, σκεφτήκαμε  να 
προβάλουμε και  κάποια,   μη  προβεβλη-
μένα, αλλά πολύ αξιόλογα βιβλία, που 
έφτασαν στα χέρια μας. 
Θέλει μεγάλο κουράγιο να επιχειρήσει κα-
νείς την έκδοση ενός βιβλίου και μάλιστα 
χάρτινου στη δύσκολη εποχή μας.  
Όμως υπάρχουν δύο σοβαρές παράμετροι 
που δίνουν τεράστια αξία στο χάρτινο βι-
βλίο έναντι του ηλεκτρονικού:
1/Το χάρτινο βιβλίο είναι σαν την αγάπη 
που άμα δεν κυκλοφορήσεις δεν την συ-
ναντάς, και
2/Στο χάρτινο βιβλίο συμμετέχουν όλες 
-και οι 5- αισθήσεις. Το γιατί  δεν θα το απο-
καλύψουμε.  Ας αναρωτηθεί και ας το ψάξει  
ο καθένας μόνος του. Εμείς το βάζουμε ως 
… «κουίζ».
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Γεώργιος Κ. Γιαγκάκης

Ο Νησιολόγος 
και συνάδελφός 
μας κ. Γιώργος 
Κ. Γιαγκάκης,  
έχει συγγράψει 
πάνω από 50 Βι-
βλία, Μελέτες, 
Μονογραφίες, 
Συγγράμματα,  
στην ελληνική 
και σε άλλες 
γλώσσες. Ο 

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού της 
εθνικής Τράπεζας, τα μέλη του,  αλλά και 
όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα 
είμαστε περήφανοι που ο  κ. Γιώργος Κ. 
Γιαγκάκης είναι συνάδελφός μας (συνταξι-
ούχος πια) και τιμά τις τάξεις  των  λεγό-
μενων «Εθνικάριων», δηλαδή  όλων των 
τραπεζοϋπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας.
Σε αυτό το φύλλο της Εθνοτραπεζικής  θα 
αναφέρουμε  κάποιους από τους πολλούς 
τίτλους  βιβλίων και συγγραμμάτων του,   
ως ελάχιστη τιμή στη μακρόχρονη και επι-
σταμένη έρευνά του  πάνω  στα νησιά της 
Ελλάδας, την μεγάλη αγάπη του γι αυτά 
και την αμέριστη  βοήθεια που μας προσέ-
φερε στην έκδοση του επιτραπέζιου συλ-
λεκτικού ημερολογίου 2016 του ΣΕΠΕΤΕ. 
(Βλ σελίδα 1)
1/ «Δημογραφικά Κυκλάδων 1821-1971 – 
Η Ερήμωσις ενός Πολυνήσου», 
2/ «Το Ανατολικότερο Ελληνικό Έδαφος: 
Η νήσος Στρογγυλή, του Αρχιπελάγους 
της Μεγίστης και τα πέρα του Αιγαίου κυ-
ριαρχικά δικαιώματα  της Ελλάδος». (βλ. 
και επίκαιρο  απόσπασμα από ποίημα του 
συγγραφέα)...
Έπαλξη γαλανόλευκη, της Ρωμιοσύνης όριο 

και όλης της Ευρώπης, σύνορο 
αιώνιο. 

3/Νησιολόγιο των κατοικουμένων  ελληνι-
κών νησιών 1940-1991.
4/Αναλυτικό Νησιολόγιο των Νοτιονατολι-
κών Σποράδων. (Δωδεκάνησος): Η δωδε-
κανησιακή… χιλιόνησος 

και η πολύπτυχη σημασία της.  
5/Comparing the Japanese Islands with 
the Greek ones: Μια πρώτη συγκριτική 
προσέγγιση των Ιαπωνικών και των 
Ελληνικών νησιών.
6/Η Κυρά της Ρήνειας -20 χρόνια από την 
Κοίμησή της.
7/ Τα Αγκιστριώτικα: Πρόκειται για μια σει-
ρά από ποιήματα που έχει εμπνευστεί  ο Γ. 
Γιαγκάκης από το πανέμορφο νησί «Αγκί-
στρι», που βρίσκεται κοντά στην Αίγινα. 
Παραθέτουμε  τμήμα  χαρακτηριστικής  
στροφής από το ποίημα του συγγραφέα  

«Άνοιξη στο Αγκίστρι»:
…

Και φεύγοντας … πάνω στην πλώρη
άσε το στήθος  σου 

με τ’ άρωμα των πεύκων… να γεμίσει
και πες… πόσο δυσεύρετοι  
είναι σήμερα τέτοιοι χώροι, 

Αγκίστρι μου, η αγάπη μου για σένα 
δεν θα σβήσει! 

 

Δέσποινα Παπαδήμου

1 «Μήπως και τραγουδήσεις»,  είναι η 
νέα ποιητική 
συλλογή της 
Δέσποινας Πα-
παδήμου, πρώ-
ην στελέχους 
της Εθνικής  
Τράπεζας και 
πρώην μέλους 
του ΣΕΠΕΤΕ. Με 
αυτό το βιβλίο 
η Δέσποινα μας 
προσφέρει ποι-

ήματα που συνοδεύονται από δικά της 
ζωγραφικά έργα, με στόχο να αντληθούν 
από τους αναγνώστες οι πιο αισιόδοξες 
προοπτικές στην πολύ δύσκολη εποχή 
που περνάμε και να μετουσιωθούν σε 
μια μεγάλη, κοινή και δυνατή ευχή, σαν 
προσευχή, για καλύτερες ημέρες, για σύ-
μπνοια, για καλοσύνη, για αγάπη αναμε-
ταξύ μας. Η ποίηση, μας λέει στο βιβλίο 
της η Δέσποινα Παπαδήμου,  ήταν ανέ-
καθεν πιστή κι αφοσιωμένη παρέα στις 
δυσκολίες μας. Το εξώφυλλο είναι επί-
σης από δικό της πίνακα. Και για σήμερα 
διάλεξα ως δείγμα της ποιότητας γραφής 
της, το ποίημα της: 

« Η ψυχή σου», 
Σε πάγωσε καρδούλα μου το ‘χιόνι’

του κόσμου η απονιά που σε παγώνει.
Σ΄ έμαθαν να’σαι δυνατή, μαρμάρινη,

υπολογιστική, λες κι ήσουν μόνο μυαλό,
χωρίς να δείχνεις της καρδιάς τ’ απόθεμα,  

το σκίρτημα, το δάκρυ…
Βλέπεις αλλάξαν οι καιροί 

και νοιώθεις μόνη.
Δεν ειν’ η δύναμη εκεί,

προχώρα,  δεν τελειώνει!

Είναι αυτό τ’ αλλιώτικο που θα το εύρεις 
στο μετά…

Είναι αυτό που της καρδιάς το χιόνι λιώ-
νει.

Είναι η ψυχή σου, μάτια μου,
που όλα τα διορθώνει.

Η Δέσποινα Παπαδήμου έχει εκδώσει 
άλλη μία ποιητική συλλογή με τίτλο: 
Ουσία μετουσίωσης (Εκδόσεις Ερωδι-
ός,  2012).
Ακόμα, πολλά έργα της, πεζά και στί-
χοι, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα 
έντυπα και ιστοσελίδες και είναι μέλος 
της Λογοτεχνικής Ομάδας «Diasporic 
Literature Spot», που εδρεύει στη 
Μελβούρνη με στόχο τη διάδοση  των  
Ελληνικών γραμμάτων και  τεχνών σε 
όλον τον κόσμο.
Η Δέσποινα Παπαδήμου πιστεύει ότι η 
ανάγνωση είναι ατελείωτη τέχνη και η 
κύρια έμπνευση ιδεών, που μαζί με τη 
συζήτηση, δηλαδή το αγαπητικό μοίρα-
σμα, επιτυγχάνουν πολλά καλά για την 
ανθρώπινη ψυχή και το σώμα.
Οι καλές κριτικές που  έχει εισπράξει  η 
Δέσποινα για τα έργα της, τόσο στη λο-
γοτεχνία όσο και στη ζωγραφική,  συ-
νετέλεσαν στο να προβεί σε δημοσιεύ-
σεις, ώστε,  εάν κάποιοι διαβάσουν και 
παρατηρήσουν τις δικές της προσπά-
θειες και εμπνευσθούν, να δημιουργή-
σουν καλύτερα έργα. Τότε, όπως μας 
είπε, ήσυχη και η ίδια,  θα θεωρήσει ότι 
πέτυχε ο σκοπός της. 

- Στηρίξου επάνω μου να σου... 
"ξαναχτίσω" τη νέα Ελλάδα!

Στη ζωή. στιγμές
αμέτρητες,  γίνονται 

μία στο τέλος.

«Χαϊκουίζειν»
εστί λακωνίζειν  τε 
και  φιλοσοφείν.

Δίχως τις πλαγιές,
κορυφές της ποίησης

δεν θα υπήρχαν.

Βόηθα, Χριστέ μου,
του Φωτός Σου να γενώ 

λαμπαδηφόρος.

Λίγη αγάπη 
αν δεν δώσεις, ούτε συ

θα τηνε νιώσεις.

Ισοπαλία 
στον έρωτα νέμεται

τρόπαιο νίκης.

Τρανός μου άθλος
η φορά που μπόρεσα

και σιώπησα.

ΤΟ «ΚΟΥΙΖ» ΤΗΣ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Γιατί στο χάρτινο βιβλίο συμμετέχουν 

και οι πέντε (5) αισθήσεις;
Όσοι από τους αναγνώστες μας

απαντήσουν σωστά
θα λάβουν ως δώρο 

ένα βιβλίο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

?


