ΙΙΙ.1 ΔΙΑΓΩΓΖ ΔΙ ΣΑ ΠΟΠΙΉΜΑΣΑ
Πην θάησ παξαζέησ ηνλ ηίηιν ελόο βηβιίνπ πνπ εμέδσζα ην 2005 όηαλ απνθάζηζα λα ζηακαηήζσ ηηο
επαγγεικαηηθέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αζρνιεζώ κε ηελ ηέρλε, πνπ πεξηέρεη κηα ζπιινγή πνηεκάησλ
κνπ θαη αλέθδνηα πνπ επέιεμα. Αθόκε πεξηιακβάλεη θαη πηλάθεο δσγξαθηθήο κνπ, ηα επκελέζηαηα ζρόιηα
ησλ νπνίσλ κε παξαθίλεζαλ λα αλνίμσ γηα πξώηε θνξά ηελ δσγξαθηθή κνπ ζην επξύ θνηλό. Από ην
βηβιίν κνπ απηό δαλείδνκαη ηα πνηήκαηα πνπ παξαζέησ ζην παξόλ κέξνο ΙΙΙ, ελώ ηα αλέθδνηα βξίζθνληαη
ζην επόκελν κέξνο ΙV, θαη ηέινο δελ πεξηέιαβα ηνπο πίλαθεο δηόηη πνιινί από απηνύο επξίζθνληαη ζηα
εθηελή αξρεία ηνπ κέξνπο Ι. Αθόκε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2004 έγξαςα θαη νξηζκέλα ηεηξάζηηρα πνπ
πεξηέιαβα επίζεο ζην κέξνο ΙΙΙ ηνπ site. Μεηά ηνλ ηίηιν αθνινπζεί ε εηζαγσγή.
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ΑΦΙΔΡΩΔΙ
Αθηεξώλσ ην βηβιίν απηό ζηελ θόξε κνπ Αιίθε ε νπνία κε πίεζε λα ην εθδώζσ θαη έηζη βιέπεη ην θσο
ηεο δεκνζηόηεηαο, (αληίζεηα κε πνιιά άιια πξάγκαηα πνπ παξακέλνπλ από θαηξό ζηα ζπξηάξηα κνπ), κε
ηελ ειπίδα όηη θάηη ζα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζε όπνηνλ κπεη ζηνλ θόπν λα ην δηαβάζεη. Παξάιιεια
δεηώ ηελ επηείθεηα ησλ αλαγλσζηώλ γηα αηέιεηεο ζηε γιώζζα (δεκνηηθή + θαζαξεύνπζα), ζηε δηόξζσζε
ηεο δαθηπινγξάθεζεο, θαη γηα ηπρόλ άιιεο αηέιεηεο, πνπ νθείινληαη θαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ
κπνξνύζα λα δηαζέζσ.
ην ζεκείν απηό “δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο“ όπσο έιεγαλ παιαηά, λα θάλσ θαη επηκέξνπο αθηεξώζεηο
πνιιώλ από ηα πνηήκαηά κνπ ζηνλ θόζκν (γλσζηνύο θαη αγλώζηνπο) πνπ κε ελέπλεπζε λα ηα γξάςσ.
Γελ παξαζέησ όκσο αλαιπηηθή ιίζηα αθ‟ ελόο δηόηη ζα έπηαλε πνιύ ρώξν, θαη αθεηέξνπ δηόηη πηζηεύσ όηη
νη άλζξσπνη απηνί είλαη αξθεηά έμππλνη ώζηε λα αλαγλσξίζνπλ εύθνια πνην είλαη ην πνίεκα πνπ ηνπο
αθνξά θαη λα ην ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηνπο. πλεπώο εδώ δελ ηζρύεη απηό πνπ πνιινί βάδνπλ γηα
ιόγνπο αζθαιείαο όηη «νπνηαδήπνηε νκνηόηεηα κε ππαξθηά πξόζσπα είλαη ζπκπησκαηηθή» δηόηη εδώ δελ
είλαη. Ξεθηλώ ινηπόλ παξαζέηνληαο εδώ ηα πξώηα ηξία απ‟ ηα πνηήκαηα κνπ γηα λα πάξεη ν αλαγλώζηεο
κηα πξώηε γεύζε, ζαλ νξεθηηθό.

Α.68. Σν βωβό ζέαηξν ηεο δωήο καο
Όηαλ ζεθώζεθε ε απιαία νη εζνπνηνί έκεηλαλ άθσλνη ζαλ ππλσηηζκέλνη.
Κακία θίλεζε, θαλείο δηάινγνο, θαλέλα ζθεληθό, θνηλά θνπζηνύκηα.
Οη ζεαηέο ηνπο θνίηαδαλ κε ρακόγειν ζα λα ζειαλ λα ηνπο ελζαξξύλνπλ
θαη αθνύ αξθεηή ώξα πέξαζε, μέζπαζαλ ζε ρεηξνθξνηήκαηα.
Ο θαζέλαο κε ηε θαληαζία ηνπ είδε απηό πνπ ήζειε λα δεη.
Όινη ζπγθηλήζεθαλ, κεξηθνί κάιηζηα έθιαςαλ θαη ε απιαία έπεζε βαξηά.
Σόηε νη εζνπνηνί μεθίλεζαλ ην έξγν λα παίδνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο
κε πνιιή ηέρλε, όξεμε θαη δσληάληα απαξάκηιιε.
Καη νη ζεαηέο ηνπο άθνπγαλ ρσξίο λα ηνπο βιέπνπλ
θαη πάιη κε ηελ θαληαζία ηνπο έβιεπαλ απηά πνπ ήζειαλ λα δνπλ.
Κη όηαλ ην έξγν ηέιεησζε θαη ε απιαία μαλάλνημε,
πέξαζαλ έλαο-έλαο ησλ εζνπνηώλ λα ζθίμνπλ ην ρέξη.
Καη απνρώξεζαλ βνπβνί θαη ζθεπηηθνί,
θιείλνληαο κέζα ηνπο ηε κνλαμηά ηνπο
θαη άξρηζαλ λα πεξηπιαλώληαη ζηνπο έξεκνπο δξόκνπο
ην ζελάξην μαλαθέξλνληαο ζηε θαληαζία ηνπο,
ν θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ ρσξηζηά.
Καη νη εζνπνηνί γεκάηνη πεξεθάληα θαη ηθαλνπνίεζε
ηα θαιύηεξα ηνπο θνπζηνύκηα θόξεζαλ
θαη έπεζαλ λα θνηκεζνύλ πάλσ ζηε ζθελή,
ζπιινγηδόκελνη θαη θάλνληαο πξόβα ζην κπαιό ηνπο
γηα ην έξγν πνπ ζα αλέβαδαλ ηελ επνκέλε
ν θαζέλαο ην δηθό ηνπ γηα ηνπο ίδηνπο κνλαρηθνύο ζεαηέο.
Α.69. Σν παγεξό ηαμίδη ηεο δωήο
θπθηόο αλεθνξίδεη ην παγσκέλν κνλνπάηη ν γπκλόο ηαμηδεπηήο,
βαξύ αιέηξη ζέξλνληαο πίζσ ηνπ κε όλεηξα ζακπά θαη αλακλήζεηο ςεύηηθεο.
Σα ρείιε θάηαζπξα. Σν ρέξη ζηα νπξάληα πςσκέλν απεγλσζκέλα πξνζπαζεί
λα πηάζεη ηα ζύλλεθα πνπ μεγιηζηξνύλ ρξπζίδνληαο ζην ειηνβαζίιεκα.
Σν καύξν πνπιί πέηαμε όπσο θαη πξώηα θξάδνληαο κνηξνιόγη πέλζηκν
θη απηόο ην δήιεςε θαη λα ην αθνινπζήζεη πάζρηζε ρσξίο θηεξά,
ην αιέηξη πίζσ ηνπ πεηώληαο θαη λέα θιόγα αλάβνληαο κεγάιε,
πνπ δεζηαζηά ζθόξπηζε γηα ιίγν ζην παγσκέλν κνλνπάηη.
Όκσο εκπξόο ηνπ ν γθξεκόο θαη θάησ ε άβπζζνο αρόξηαγε.
Α.70. Σν δηθό κνπ θεγγάξη
Καηέβεθα ζην πεγάδη γηα λα βγάισ ην θεγγάξη
αιιά γιίζηξεζα θαη έπεζα ζηελ αζεκέληα ζάιαζζά ηνπ.
Άθνπζεο ηε θσλή κνπ θαη έηξεμεο ακέζσο.
Μνπ „ξημεο ζθνηλί αιιά δε ζέιεζα λα ην πηάζσ
θαη ηόηε θαηέβεθεο κε αγσλία λα κε βξεηο.
Αιιά εγώ είρα ραζεί ζηνπο θξαηήξεο ηνπ θεγγαξηνύ
θαη εζύ κε έςαρλεο κε ην ηειεζθόπην.
Όκσο ην θεγγάξη κε θξαηνύζε δειόηππα
θαη έκεηλα ζθιάβνο ηνπ παξ‟ όιν πνπ ζε ήζεια
όζν κε ήζειεο θη εζύ, ιακπεξή κνπ ειηαρηίδα.

ΔΙΑΓΩΓΖ ΣΑ ΠΟΙΖΜΑΣΑ
Πνιινί θίινη θαη ζπλάδειθνί κνπ κεραληθνί κε επηηπρεκέλε θαξηέξα άξρηζαλ ηειεπηαία λα
αζρνινύληαη κε ηελ πνίεζε θαη λα δειώλνπλ πνηεηέο, ίζσο δηόηη ήζειαλ λα απνδείμνπλ όηη εθηόο από
ηερλνθξάηεο θαη επηρεηξεκαηίεο, είλαη θαη επαίζζεηνη κε θαιιηηερληθέο πξνεθηάζεηο, ίζσο πάιη δηόηη
ήζειαλ λα δείμνπλ όηη ηζρύεη ην ξεηό «όπνηνο θηνπξάεη θάπνπ, θηνπξάεη παληνύ».
.
Έηζη ινηπόλ θαηαθιύζηεθα ηειεπηαία από αθηεξώζεηο βηβιίσλ κε πνηήκαηα, πνπ δηαβάδσ αιιά δελ
βγάδσ λόεκα, δηόηη όπσο θαίλεηαη, παξάιιεια κε ηε κνληέξλα αθεξεκέλε δσγξαθηθή, αλζεί θαη ε
κνληέξλα αθεξεκέλε πνίεζε (πνπ κάιινλ πεδό ζπκίδεη παξά πνίεκα). Απηήλ εγώ ν ακύεηνο δελ ηελ
θαηαιαβαίλσ, όκσο ππάξρνπλ πνιινί βαζείο κύζηεο πνπ ηελ θαηαλννύλ θαη ηελ απνιακβάλνπλ, κε
απνηέιεζκα πνιινί από ηνπο θίινπο κνπ λα έρνπλ ελζνπζηώδεηο θξηηηθέο, νξηζκέλνη κάιηζηα θαη βξαβεία.
Γηα λα κελ πζηεξώ ινηπόλ θαη εγώ ζηελ ηάζε απηή (είκαη δειηάξεο βιέπεηε), μαλαμεθίλεζα ην
ηειεπηαίν ηεηξάκελν λα γξάθσ πνηήκαηα κε ηνλ δήιν θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ λενθώηηζηνπ, βάδνληαο
πςεινύο ζηόρνπο, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηελ πνζόηεηα (ζαλ θάπνηνο λα κε θπλεγάεη) γεκίδνληαο έηζη
όιν ηνλ ειεύζεξν ρξόλν κνπ, κε ηελ ηθαλνπνίεζε όηη ηνλ αμηνπνηώ.
Δλώ ινηπόλ αξρηθά έγξαςα ηα πνηήκαηα απηά γηα ηνλ εαπηό κνπ, θαηόπηλ επηκνλήο ηεο θόξεο κνπ
(πνπ είλαη θαλαηηθή ζαπκάζηξηα ησλ ηαιέλησλ κνπ), πείζηεθα λα ηα εθδώζσ θαη λα ηα κνηξάζσ, γηα θαθή
ηύρε ησλ θίισλ κνπ πνπ ζα αλαγθαζηνύλ λα ηα δηαβάζνπλ (δηόηη ζα ηνπο θάλσ εξσηήζεηο θαη ζα ηνπο
πηάζσ αλ δελ ηα δηάβαζαλ) θαη λα κνπ εθθξάζνπλ ηνλ ζαπκαζκό ηνπο (από επγέλεηα βέβαηα), όπσο θάλσ
θαη εγώ γηα ηα δηθά ηνπο πνηήκαηα.
Υώξηζα ινηπόλ ην πνηεηηθό κνπ έξγν ζε ηέζζεξα κέξε – θαηεγνξίεο. Σεο πξώηεο “Α‟ --ΔΛΔΤΘΔΡΑ”
θξόληηζα λα είλαη ζην πλεύκα ηεο επνρήο, ρσξίο κέηξν θαη νκνηνθαηαιεμία, πξάγκα πνπ ηα θάλεη λα
γξάθνληαη εύθνια θαη γξήγνξα. ε απηά δηαηύπσζα, κεηαμύ άιισλ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ θαη
νξηζκέλα από ηα πηζηεύσ κνπ πνπ ίζσο θάπνηνπο λα πξνβιεκαηίζνπλ. ε πνιιά πάιη, αθήλσ ηνλ
αλαγλώζηε λα ζπκπιεξώζεη κε ηε θαληαζία ηνπ ην βαζύηεξν λόεκα πνπ ζέιεη εθείλνο λα δεη θαη πνπ
ηαηξηάδεη ζηε λννηξνπία ηνπ θαη ηνλ ηθαλνπνηεί. Σέινο ζε δύν ηξία από απηά, γηα λα κελ πζηεξώ,
κηκήζεθα ηνπο θίινπο κνπ πνηεηέο, νη νπνίνη αθνύ ηα δηαβάζνπλ θαη ηα θαηαιάβνπλ, ζα ηνπο
παξαθαινύζα λα ηα εμεγήζνπλ θαη ζε εκέλα λα ηα θαηαιάβσ θαη εγώ.
Σεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο “Β‟ -- ΔΜΜΔΣΡΑ” έρνπλ ηε κνξθή απηώλ πνπ δηάβαδα θαη απνιάκβαλα από
καζεηήο από ηνπο κεγάινπο πνηεηέο καο, θαη ζα ήκνπλ επηπρήο αλ ζε θάπνηα από απηά ζα κπνξνύζα λα
ηνπο πιεζηάζσ από πιεπξάο πνηόηεηαο θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαινύλ. Όκσο ζην ζέκα πνιιώλ ηεο
θαηεγνξίαο απηήο, κε παξέζπξε ε ζιηβεξή επηθαηξόηεηα γηα ην ό,ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ ρώξα καο, πνύ
όινη γλσξίδνπκε θαη αγαλαθηνύκε, (όρη όκσο πάληα θσλαρηά), θαη βιέπνπκε ζηηο ηειενξάζεηο λα
απνθαιύπηνληαη θαη καο εμεγείξνπλ, θαη πνπ πηζηεύσ όηη θάπνηε πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ ζνβαξά
θαη λα καο ελεξγνπνηήζνπλ ζεηηθά, γηα λα δηνξζώζνπκε ηα θαθώο θείκελα πνπ όζν πάλε θαη πιεζαίλνπλ,
θαη λα νηθνδνκήζνπκε έλα θαιύηεξν κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παηδηά καο.
Η ηξίηε θαηεγνξία “Γ‟ -- ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ“ αλαθέξεηαη ζε ζηίρνπο ηξαγνπδηώλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπο θαη ην
ξεθξέλ. Γη‟ απηά έθεξλα ζην κπαιό κνπ ζθνπνύο παιαηώλ ηξαγνπδηώλ ειιεληθώλ θαη μέλσλ πνπ έρσ
αθνύζεη, θαη έβαδα ζ‟ απηά ηνπο ζηίρνπο πνπ κνπ άξεζαλ θαη ζα ήζεια λα έρνπλ. Μ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν
βαδίδσ εθ ηνπ αζθαινύο γλσξίδνληαο όηη, αλ ρξεηαζζεί, νη ζηίρνη απηνί είλαη εύθνιν λα κεινπνηεζνύλ θαη
λα ηξαγνπδεζνύλ. Σν ίδην όκσο ηζρύεη θαη γηα αξθεηά από ηα πνηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο Β, πνύ όηαλ ηα
έγξαθα είρα ζην λνπ κνπ θάπνην ζθνπό. Ο ζθνπόο απηόο ελεξγνπνηνύζε ηε θαληαζία κνπ, αιιά θαη ηελ
επαηζζεζία κνπ θαη έηζη νη ιέμεηο μερύλνληαλ κόλεο ηνπο γηα λα ηνλ πιαηζηώζνπλ.

Η ηέηαξηε θαηεγνξία “Γ‟ -- ΑΣΤΡΙΚΑ“ έρεη απηά πνπ απνιακβάλσ πεξηζζόηεξν, θαη πνπ θαηά έλα
πεξίεξγν ηξόπν αξθεί λα αθνπκπήζσ ην κνιύβη ζην ραξηί θαη απηό ηξέρεη κόλν ηνπ θαη γξάθεη ό,ηη ηνπ
θαηέβεη, ρσξίο λα κε θνπξάδεη ή λα κε πξνβιεκαηίδεη. Όκσο απ‟ απηή ηελ θαηεγνξία απνθάζηζα πνιιά
πνηήκαηα λα κε ηα πεξηιάβσ ζην βηβιίν κνπ, (γη απηό είλαη θαη ιηγόηεξα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο
θαηεγνξίεο), είηε δηόηη ζα ζεσξνύληαλ «ρπδαία», είηε δηόηη ζα ζόθαξαλ. Παξ‟ όια απηά ηόικεζα θαη έβαια
κόλν έλα, ζαλ αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ην (Γ.6), πηζηεύνληαο όηη δελ ππάξρνπλ ρπδαίεο ιέμεηο αιιά
ρπδαίνη άλζξσπνη. ηε θαηεγνξία απηή πξνζέζεζα θαη νξηζκέλα πεδά πνπ είρα γξάςεη παιαηόηεξα.
Η πέκπηε θαηεγνξία. «Δ‟ – ΑΝΔΚΓΟΣΑ» πεξηιακβάλεη είηε δηθά κνπ αλέθδνηα, είηε (ηα πεξηζζόηεξα)
μέλα πνπ ζπλέιεμα θπξίσο από ην Internet ζε δηάθνξεο γιώζζεο, αιιά θαη από θίινπο, μερσξίδνληαο από
έλα ζύλνιν 13.000 πεξίπνπ αλέθδνησλ ηα 3.000 θαιύηεξα. Οξηζκέλα από απηά πεξηέιαβα εδώ, ελώ ηα
ππόινηπα ελδερνκέλσο λα ηα πεξηιάβσ ζε κειινληηθνύο ηόκνπο κνπ. Έηζη αλ ηειηθά δελ γειάζεηε κε ηα
ζαηπξηθά κνπ πνηήκαηα, ζα έρσ ηελ ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη ηε βεβαηόηεηα, όηη ηνπιάρηζηνλ ζα γειάζεηε κε
ηα επηιεγκέλα απηά αλέθδνηα.
Κιείλνληαο απηή ηελ εηζαγσγή γηα ην ζπγγξαθηθό θνκάηη ηνπ βηβιίνπ κνπ, ζα ήζεια λα πσ ζε θίινπο
θαη γλσζηνύο πνπ ζα κνπ θάλνπλ ηελ ηηκή λα ην δηαβάζνπλ, (γηαηί δελ μέξσ αλ, θαη πνηνη, άιινη ζα έρνπλ
ηελ επθαηξία λα ην δηαβάζνπλ), όηη αλ ηειηθά θαηαθέξεη λα δώζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηδηώθσ λα
δεκηνπξγήζεη θαη ην επραξηζηεζνύλ, ηόηε ζα πσ όηη άμηδε ηνλ θόπν πνπ δηέζεζα γηα λα ην εθδώζσ, θαη
ίζσο ηόηε λα δηαζέζσ θαη άιιν έλα ηεηξάκελν ή εμάκελν, (ζέισ πάληα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κνπ λα είκαη
πνιύ παξαγσγηθόο, βιέπεηε) γηα λα γξάςσ θαη λα εθδώζσ έλαλ επόκελν αληίζηνηρν ηόκν, θ.ν.θ.
Αθόκε, γηα λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηνί νη ιόγνη πνπ κε ώζεζαλ λα γξάςσ νξηζκέλα από ηα
πνηήκαηα απηά θαη νη ζηόρνη ηνπο, πεξηέιαβα ζην βηβιίν κνπ έλα βηνγξαθηθό κνπ όπνπ θαίλνληαη ηα
βηώκαηά κνπ, νη ηνκείο πνπ ηξάβεμαλ ην ελδηαθέξνλ κνπ, θαη νξηζκέλνη από ηνπο ζηόρνπο πνπ έρσ βάιεη,
δηόηη όια απηά έρνπλ επεξεάζεη πνιιά από ηα πνηήκαηά κνπ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΣΟΤ Γ.Α. ΚΟΔΜΣΕΟΠΟΤΛΟΤ
1. Αθαδεκαϊθέο δξαζηεξηόηεηεο :
Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Γηδάθησξ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβεηνπ Πνιπηερλείνπ όπνπ δίδαμε επί ζεηξά εηώλ
“Δηδηθά ζέκαηα ηαηηθήο” θαη “Ηιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο“ ζηνπο ηειεηόθνηηνπο ηεο ζρνιήο ησλ Πνιηηηθώλ
Μεραληθώλ, απ‟ όπνπ απερώξεζε κε εζεινπζία έμνδν ιόγσ αλεηιεκκέλσλ επαγγεικαηηθώλ ππνρξεώζεώλ
ηνπ εηο ην εμσηεξηθό.
Γεκνζίεπζε πνιιέο επηζηεκνληθέο ηνπ εξγαζίεο εηο ηελ Διιάδα, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Γεξκαλία,
νξηζκέλεο ησλ νπνίσλ κεηέθξαζαλ νη Ιάπσλεο, θαηόπηλ αδείαο ηνπ, ζηε γιώζζα ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε
ησλ Ιαπώλσλ Project Managers.
Τπήξμε Σαθηηθό Μέινο ζε ελλέα Δπηζηεκνληθνύο πιιόγνπο θαη Ιλζηηηνύηα ηεο Ακεξηθήο γηα
Management, Οηθνλνκηθά, Computers θιπ ήηνη ηα: AACE, ASCE, PMI, FMA, IIA, AAA, ASIS, DPMA, θαη
TIMS εηο ηα ζπλέδξηα ησλ νπνίσλ θαη ειάκβαλε κέξνο. Η εκπεηξία ηνπ απηή κε ην εμσηεξηθό ηνλ έθεξε ζε
επαθή κε ηελ εθεί λννηξνπία θαη ζηόρνπο, πξάγκα πνπ επεξέαζε νξηζκέλα απ‟ ηα πνηήκαηα ηνπ.
2. Δπαγγεικαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο :
Τπήξμε νηθνλνκνηερληθόο ζύκβνπινο εηαηξεηώλ ζε ζέκαηα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ ησλ έξγσλ,
Οξγαλώζεσο θαη Μεραλνγξαθήζεσο, Υξεκαηνδνηήζεσλ, Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ θαη Μειεηώλ
θνπηκόηεηαο γηα ίδξπζε λέσλ εηαηξεηώλ θιπ. Από ην 1981 κέρξη ζήκεξα (2002) εξγάδεηαη ζε εηαηξείεο
ηνπ Οκίινπ Λάηζε όπνπ εθηόο από ζύκβνπινο ζηνπο ηδηνθηήηεο ρξεκάηηζε θαηά θαηξνύο: Project Control
Manager ησλ έξγσλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Joined Company

Petrola – Petromin (όπνπ ε Petromin ήηαλ ε θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίσλ ηεο ρώξαο). Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο ηεο Sete Hellas γηα όζνλ θαηξό ιεηηνύξγεζε, πξνηνύ απνξξνθεζεί από άιιε εηαηξεία ηνπ
Οκίινπ εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην. Πξόεδξνο ηεο Swissport Hellas. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο SGI – Trademco, θαη ζύκβνπινο δηαθόξσλ άιισλ εηαηξεηώλ.
Η εκπεηξία πνπ απεθόκηζε από ην πώο ιεηηνπξγνύλ νη εηαηξείεο θαη ε δεκόζηα δηνίθεζε ηόζν ζηελ
Διιάδα όζν θαη εηο ηελ ανπδηθή Αξαβία, επίζεο επεξέαζε νξηζκέλα απ‟ ηα πνηήκαηά ηνπ.
3. Καιιηηερληθέο Γξαζηεξηόηεηεο :
ηα δηαζηήκαηα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμύ ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη αθαδεκατθώλ ηνπ αζρνιηώλ,
αζρνιήζεθε:
Α) Με ηελ κνληέξλα δσγξαθηθή, πνπ απεηέιεζε θαη ην θύξην αληηθείκελν πνπ γέκηδε ηηο πεξηζζόηεξεο
ειεύζεξεο ώξεο ηνπ
Β) Με ζαηηξηθή ινγνηερλία όπνπ δηαθσκσδεί θαη θαπηεξηάδεη δηάθνξα γεγνλόηα ηεο επηθαηξόηεηαο (ηα
νπνία δελ δεκνζίεπζε αθόκε), κηα ηδέα ησλ νπνίσλ παίξλεη θαλείο από ηα πνηήκαηα ηνπ δεπηέξνπ
εκίζεσο ηνπ κέξνπο Β‟ θαζώο θαη από ηα πεδά ηνπ κέξνπο Γ‟.ΙΙ ηνπ βηβιίνπ.
Γ) Με ηελ πνίεζε (θπξίσο ηειεπηαία), γηα ιόγνπο πνπ εμεγεί εηο ηελ εηζαγσγή ηνπ παξόληνο βηβιίνπ,
γξάθνληαο ηα 280 απηά πνηήκαηα θαη πεδά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηνπ.
Γ) Γηα θάπνην κηθξό δηάζηεκα κε ηελ ζύλζεζε κνπζηθώλ θνκκαηηώλ γηα ηξαγνύδηα ηα νπνία όκσο
θξάηεζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη δελ επηρείξεζε λα δεκνζηνπνηήζεη.
Δ) Με ηελ θσηνγξαθία, θσηνγξαθίδνληαο θαηά θαηξνύο ελδηαθέξνληα ή πεξίεξγα αληηθείκελα, κνξθέο
ή θαηαζηάζεηο, θαη ζπλδύαζε ηελ θσηνγξαθία κε ηελ κνληέξλα δσγξαθηθή ηνπ ζε έλα αξκνληθό ζύλνιν.
Σ) Με ηελ επηιεθηηθή ζπγθέληξσζε αλέθδνησλ ηα νπνία ζπκπιεξώλεη θαη βειηηώλεη, (θαζώο θαη κε ηε
δεκηνπξγία δηθώλ ηνπ αλεθδόησλ), 350 απ‟ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο Δ‟ ηνπ βηβιίνπ απηνύ.
4) Λνηπέο Γξαζηεξηόηεηεο :
Παξά ηελ απζηεξά ηερλνθξαηηθή ηνπ πξνέιεπζε, πνιιέο θνξέο κειέηεζε θαη αμηνπνίεζε θάζε ηη
θαηλνύξγην θαη παξάμελν πνπ ηξάβεμε ηελ πεξηέξγεηά ηνπ. Μεηαμύ απηώλ είλαη: Ο Γηαινγηζκόο, ε Γηόγθα,
ην ηάηζνπ καζάδ, νη Βηνελεξγεηαθέο κέζνδνη, ην Mind Control, ην Reiki, ην Fenk Sui, ε Hypnovision, νη
Αλαδξνκέο, ε Απηνγλσζία, θιπ. Δπίζεο αζρνιείηαη κε κεζόδνπο Δλαιιαθηηθήο Ιαηξηθήο πνπ κάιηζηα ηηο
αθνινπζεί, όπσο Οκνηνπαζεηηθή, Ιξηδνινγία, Βεινληζκόο, Υξσκαηνζεξαπεία, Αξσκαηνζεξαπεία,
Τπλνζεξαπεία, Αλζηάκαηα Bach, Aura Soma, Τγηεηλή Γηαηξνθή, θιπ, γηα νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ έρεη
εθδώζεη θαη ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα (1993-1994) ηα νπνία θαη δηάλεηκε δσξεάλ. Οη σο άλσ εκπεηξίεο ηνπ
εκθαλίδνληαη ζε αξθεηά πνηήκαηα απηνύ ηνπ βηβιίνπ.
5) Δξεπλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο :
Καηά θαηξνύο αζρνιήζεθε κε ηελ έξεπλα θαη ηνλ ζρεδηαζκό αληηκεηώπηζεο ζεκάησλ γεληθνύ
ελδηαθέξνληνο, νξηζκέλα ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο:
Α) Γισζζνινγηθά: Γεκηνπξγία κηαο δηεζλνύο γιώζζαο πνπ έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έμη γισζζώλ
πνπ θαηέρεη ( Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά θαη Ιζπαληθά) ρσξίο όκσο ηα κεηνλεθηήκαηά
ηνπο. Με γξαθή πνπ λα δηαβάδεηαη εύθνια από ηνπο ππνινγηζηέο, κε θαλόλεο δεκηνπξγίαο λέσλ ιέμεσλ,
ρσξίο νξζνγξαθία ή δπζθνιία πξνθνξάο, κε απιή γξακκαηηθή θαη ηέινο ζύληνκε, κε κνλνζύιιαβεο, θαηά
βάζε, ιέμεηο πξνεξρόκελεο απ‟ ηηο αλσηέξσ γιώζζεο.
Β) Δθπαηδεπηηθά: Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπνπ παξάιιεια κε ηηο γλώζεηο ζα
παξέρνληαη ζηα παηδηά, από πνιύ κηθξή ειηθία, θαη θαλόλεο εζηθήο δενληνινγίαο, γεληθνί ζηελ αξρή, θαη
αξγόηεξα εηδηθνί αλά αληηθείκελν απαζρόιεζεο, γηα κηα θαιύηεξε θαη δηθαηόηεξε θνηλσλία, ώζηε λα
πξνιακβάλεηαη ε δηαθζνξά θαη λα κεηώλνληαη νη απζαηξεζίεο θαη νη αδηθίεο πνπ ηώξα καο ηαιαηπσξνύλ.

Γ) Κνηλσληθά : Γεκηνπξγία κε ηελ βνήζεηα θαη ηνπ Internet, ελόο club αμηόινγσλ αλζξώπσλ κε ζηόρν
ηελ θαιύηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρόλησλ πόξσλ θαη κέζσλ, ηνλ ζεβαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηεο ρώξαο καο, (πνπ αληίζεηα απ όηη πηζηεύεηαη είλαη
άθζνλεο), θαη ηνλ επεξεαζκό ησλ ηζπλόλησλ γηα ηελ ιήςε ζσζηώλ απνθάζεσλ, πνπ λα κελ
επεξεάδνληαη από ηδηνηειή ζπκθέξνληα, εζσηεξηθήο ή δηεζλνύο πξνειεύζεσο, ώζηε λα ππάξρεη κηα
νξζνινγηζηηθόηεξε θαη ηηκηόηεξε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηείαο ζηε ρώξα καο.
Γ) Οηθνλνκνηερληθά : Αθνξνύλ βειηηζηνπνηήζεηο πξνο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη θόζηνπο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο όπσο π.ρ. ζηε πγθνηλσλία θαη ηηο Μεηαθνξέο ζηηο κεγαινππόιεηο, θιπ.
Δ) Θέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο : Όπσο είλαη π.ρ. ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο
θαύζεηο θ.ι.π. (Σα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνηεινύλ εμ' άιινπ θαη ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν ηεο θόξεο
ηνπ, όπνπ έθαλε ηηο εξγαζίεο ηεο).
Σ) Υξεκαηννηθνλνκηθά: Όπσο είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία «άπινπ ρξήκαηνο», γηα ηελ ηόλσζε ηεο
παξαγσγήο θαη παξάθακςε ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε κε ην θνηλό
λόκηζκα, κε παξάιιειε απινπνίεζε ησλ ηξαπεδηθώλ ιεηηνπξγηώλ, θ.ι.π.
Ε) Λνηπέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά θαηξνύο θαη πνπ, θαηά ηελ
ηαπεηλή ηνπ γλώκε, είλαη πξνθαλή θαη ζα έπξεπε ήδε λα είραλ αληηκεησπηζζεί θαη επηιπζεί από
αλζξώπνπο αξκνδηόηεξνπο θαη εηδηθόηεξνπο απ‟ απηόλ.
Οη αζρνιίεο ηνπ απηέο έρνπλ επίζεο επεξεάζεη νξηζκέλα από ηα πνηήκαηά ηνπ.

