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Το ζήτημα της σχέσης της λογοτεχνίας με τις 
καταστροφές και τις απώλειες ζωών που προκαλούνται από 

τους σεισμούς και τα τσουνάμια είναι πολύ σημαντικό. Ίσως 

σημαντικότερο, όταν το πλαίσιο αναφοράς του είναι 
η Ιαπωνία. Είναι επίσης και ζήτημα βαθύτερης 

διεπιστημονικής έρευνας και συνθετικής διαθεματικής 
διδασκαλίας.  
Μας δίνεται η ευκαιρία να καταπιαστούμε με αυτό 
αναφερόμενοι αρχικά σε κάποιες επισημάνσεις που κάνει η 
Ιαπωνίδα ερευνήτρια Γιουκίκο Ντετζίμα (Dejima, 2016) σε 
οξυδερκή και εκτεταμένη σχετική μελέτη  της. Πρόκειται, αρχικά, 
για την εκ μέρους της ενημέρωση για τη θεμελιώδη συμβολή του 
ιαπωνολόγου (δημοσιογράφου και λογοτέχνη) Λευκάδιου Χερν 
που, όπως είναι γνωστό,… 1, 2, 3, 
  

 

… είχε γεννηθεί 
στη Λευκάδα 
(1850-1904) από 
Ιρλανδό πατέρα 
και Τσιριγώτισσα 
(Ρόζα Κασιμάτη, 
από τα Κύθηρα) 
μητέρα. Το ιαπω-
νικό του όνομα 
ήταν Γιακούμο 
Κοϊζούμι. 
 

 

 
 

 
Γιουκίκο Ντετζίμα 

出 島 •有 紀 子 
DEJIMA,  Yukiko (σε 

hiragana: 

でじま•       

ゆきこ) 
 
Dejima,  Yukiko 
"Tsunamis and 
Earthquakes in 
Japanese Literature"  
στο Karan, 2016, 
σελ. 81-103.  

 
 
 
 
 

http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=913633
http://www.huffingtonpost.gr/tety-solou/-_8179_b_12799898.html
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/relations/hearn_interview_papap_gr.html


 2 

Όπως αναλύει η Ντετζίμα, η νουβέλα του Χερν για το τσουνάμι 
του Ιουνίου του 1896 στην ανατολική ακτή Σανρίκου (όπου 
έλαβε χώρα και το σχετικά πρόσφατο τσουνάμι του Μαρτίου 
του 2011, γνωστό από την επακόλουθη πυρηνική καταστροφή 
στη Φουκουσίμα) αναπτύσσεται γύρω από μια σημαντική 
κοινωνική και παιδαγωγική ιδέα: την αυταπάρνηση ενός 
εξέχοντα χωρικού που έβαλε φωτιά στις θημωνιές των κτημάτων 
του όταν αντιλήφθηκε από ψηλά την αναταραχή της θάλασσας 
και το επερχόμενο τσουνάμι. Το έκανε για να ειδοποιήσει χωρίς 
χρονοτριβή τους συγχωριανούς του για τα καλπάζοντα κύματα. 
Πώς;  Θα έτρεχαν για να σβήσουν τις φωτιές και θα κατάφερναν, 
ανεβαίνοντας στα υψώματα, να μην πνιγούν. Και το πέτυχε με 
μεγάλη δική του ζημία.  
 

 
Σκηνές από κινηματογραφικές παραγωγές για τη Φωτιά στις 

θημωνιές. 
 

ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΣ 
Η νουβέλα, με τίτλο Ένας Ζωντανός Θεός (στα αγγλικά, που είναι 
το πρωτότυπο, A Living God και στα ιαπωνικά Inamura no hi δηλ. 
Φωτιά στις θημωνιές), παρουσιάστηκε διήμερο λόγου 
αφιερωμένο στα 100 χρόνια από το θάνατο του Λευκάδιου Χερν 
που έγινε στη Λευκάδα (Ιούλιος 2004) υπό την αιγίδα της 
Ιαπωνικής Πρεσβείας. Ήταν παρών και ο εγγονός του Χερν, ο 
Akio Inagaki, ενώ η κάλυψη της εκπαιδευτικής πτυχής έγινε από 
την Κλαίρη Παπαπαύλου, δρ. ιστορικό Άπωανατολικής Τέχνης 
και Πολιτισμού, Πανεπιστημιακό κατ΄ ανάθεση. Παρουσιάστηκε 
επίσης στο πλαίσιο αφιερώματος στον Λευκάδιο Χερν, που 
οργάνωσε το Δεκέμβριο του 2004  η Εθνική Εταιρία Ελλήνων 
Λογοτεχνών και περιελάμβανε εισηγήσεις, μεταξύ των άλλων και 
από τον Σύμβουλο της Ιαπωνικής Πρεσβείας Hideaki Ninomiya ο 
οποίος παρουσίασε το εν λόγω έργο. Στο κείμενο αυτό του Χερν 
θεωρείται ότι μεταγράφηκε για πρώτη φορά η λέξη tsunami 
στην αγγλική γλώσσα.  
// 
 

Το κείμενο είχε περιληφθεί ως διδακτικό υλικό σε σχολικά βιβλία 
αφού, όπως επισημαίνει η Ντετζίμα,  «θέτει [1.] το ζήτημα της 
αυτοθυσίας και [2.] της υπηρέτησης της κοινότητας». Άλλωστε 
το ζήτημα της στοχοθεσίας στη λογοτεχνία και τη διδασκαλία των 
φυσικών καταστροφών ήταν πάντα ζωντανό στην Ιαπωνία. 

Γιατί γράφουν;  
 Για να υπενθυμίσουν την κυριαρχία κάποιας ανώτερης 

βούλησης;  

 Να αναδείξουν φιλοσοφικά την  αβεβαιότητα της ζωής 

 
Εξώφυλλο από  
μάνγκα για τη 

Φωτιά στις 
θημωνιές. 

 

 
 

 
 

稲むらの火 
Inamura no hi       

(いなむらのひ). 
Φωτιά στις θημω-
νιές. Αποδίδεται και 
ως  Inemura no hi   

(いねむら のひ)  

αφού 稲 (ine)    

σημαίνει «ρύζι».   

 
 

 

Κλαίρη 
Παπαπαύλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-lefkas.gr/eidiseis-lefkas/politistika/364-2004-08-05-12-53-32
https://www.greecejapan.com/synenteyksi-me-ti-dra-klairi-papapaylou/
https://www.greecejapan.com/synenteyksi-me-ti-dra-klairi-papapaylou/
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και το μοιραίο του θανάτου;  

 Να προσφέρουν παραμυθία (παρηγοριά) για τις 
απώλειες;  

Ή για να σταθμίσουν τις δυνατότητες και τα όρια του 
πολιτισμού και να στείλουν μήνυμα προπαρασκευής, 
ετοιμότητας και ατομικής - συλλογικής αγωνιστικότητας 
απέναντι στην καταστροφή;  
 
Ως ξένη συγγραφέας και η Περλ Μπακ (Pearl Buck, 1892-1973), 
μετά τη σύντομη σχετικά παραμονή της (1927) κοντά στο 
Ναγκασάκι, όπου πέντε χρόνια πιο πριν είχε ξεσπάσει τσουνάμι, 
έγραψε το παιδικό μυθιστόρημα «Το μεγάλο κύμα» και θέτει 
ερωτήματα, όπως τα παραπάνω.  
 

 Είναι ατυχία να ζεις σε μια χώρα διακινδυνεύοντας από 
ηφαίστεια, σεισμούς και τσουνάμια;  

 Μαθαίνεις έτσι να εκτιμάς τη ζωή;  

 Προετοιμάζεσαι για το θάνατο, που αργά ή γρήγορα θα 
έλθει;  

 Σε κάνουν αυτά γενναίο και δυνατό;  
 
Το βιβλίο που είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά γυρίστηκε και 
ταινία (σκηνοθ. Tad Danielewski, σενάριο Περλ Μπακ, 1961) και 
γνώρισε σε μετάφραση στα ιαπωνικά μεγάλη επιτυχία και μετά 
το μεγάλο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011.        
 
Σύμφωνα με την Ντετζίμα, το δρόμο του Χερν και της Μπακ 
ακολούθησαν από τη δεκαετία του 1970 και οι Ιάπωνες 
συγγραφείς. Χαρακτηριστική είναι η συμβολή του Ακίρα 
Γιοσιμούρα (1927-2006) με το καλογραμμένο έργο 
επιστημονικής εκλαΐκευσης Sanriku Kaigan Otsunami («Μεγάλο 
τσουνάμι στην ακτή Σανρίκου», 1970). Αυτό διαβάστηκε 
μανιωδώς μετά το τσουνάμι του 2011 στην ίδια ακτή και όχι 
«προληπτικά», «σαν συναγερμός», όπως παρατηρήθηκε.   
 
Και άλλα τέτοια έργα δημοσιεύθηκαν ή ξανακυκλοφόρησαν με 
την αφορμή της τριπλής καταστροφης (σεισμός, τσουνάμι, 
πυρηνικό ατύχημα Φουκουσίμα) του Μαρτίου του 2011. Κατόπιν 
…καταστροφής. Και μάλιστα η Ντετζίμα επισημαίνει πως το 
«Τσουνάμι» (±1963) του Γιασούσι Σουγκαβάρα (1929-2008), που 
προβάλλει το πνεύμα αυτο-οργάνωσης μιας κοινότητας για 
ενδεχόμενο καταστροφής και την κατοπινή σωτηρία της, δεν 
επανεκδόθηκε. Όμως το έργο αυτό, γραμμένο στην τοπική 
διάλεκτο της ακτής, περιέχει πολλά ζωντανά κοινωνικά 
μηνύματα.      
 
Αν το τσουνάμι στις 11 Μαρτίου του 2011 στη Σανρίκου / 
Φουκουσίμα αποτέλεσε την «καταστροφή του αιώνα» (του 21ου 
που μόλις έχει αρχίσει, βέβαια…), παρόμοια καταστροφή –με 
σεισμό 7,9 R (ρίχτερ)− είχε λάβει χώρα και την 1η Σεπτεμβρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Το μεγάλο κύμα»  

της Περλ Μπακ. 

 

 
 

 
Ακίρα  

Γιοσιμούρα 
 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj076aFp5nYAhVOzaQKHVOjBlkQjRwIBw&url=https://www.movieposter.com/poster/MPW-61304/Big_Wave.html&psig=AOvVaw1TQywav0KKqa6YfG-g1MQA&ust=1513883867452819
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του 1923, τον προηγούμενο αιώνα. Τα καταστροφικά της 
αποτελέσματα έπληξαν την ιαπωνική πρωτεύουσα, το Τόκιο, και 
την περιφέρειά του, το Καντό. Άλλωστε λέγεται «μεγάλος 
σεισμός του Καντό».  
 
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο σεισμός αυτός συντάραξε και 
την ιαπωνική λογοτεχνία. Στο πρακτικό επίπεδο πρώτα, αφού 
έθιξε το εθνικό κέντρο της, το Τόκιο, και τις όποιες πρωτευου-
σιάνικες δομές της (λογοτεχνικό κατεστημένο, εταιρείες 
επιτυχημένων συγγραφέων και εκδοτικούς οίκους που κατά-
στράφηκαν). Αλλά και στο ιδεολογικό, αφού ο παραδοσιακός 
νατουραλισμός και ο σεβασμός του στη φύση αποδείχτηκαν 
ανεπαρκείς στο να δουν σε βάθος την φυσική καταστροφή και τη 
σχέση του ανθρώπου με αυτή.  
 
Νέοι συγγραφείς έριξαν το βάρος στη ψυχολογική (ακόμα και 
νευρολογική) προσέγγιση. Ο ίδιος ο μεγάλος Ριονοσούκε 
Ακουταγκάβα θα οδηγήθηκε στον αυτόχειριασμό μετά από τις 
φρικιαστικές εμπειρίες του στο σεισμό αυτό που περιγράφει σε 
πολυάριθμα σχετικά έργα του και στο αυτοβιογραφικό του 
μυθιστόρημα• αυτό υποστήριξε ο φίλος του, μετέπειτα 
νομπελίστας, Γιασουνάρι Καβαμπάτα, (που και αυτός επέλεξε 
αυτό τον τρόπο τερματισμού του βίου του).   
 
Είναι άξια επισήμανσης και η εκτεταμένη αναφορά που κάνει η 
Ντετζίμα στον πανεπιστημιακό φυσικό καθηγητή Τοραχίκο 
Τεράντα (1878 - 1935). Αυτός υπήρξε ένα πραγματικό διεπιστη-
μονικό και διαθεματικό πνεύμα που από νεαρός, παράλληλα με 
τις σπουδές του της Φυσικής, καλλιεργούσε και την αγάπη του 
για τη λογοτεχνία. Με τα εκλαϊκευτικά δοκίμιά του συνέβαλε 
ακόμα και στη στοχοθεσία της νέας ιαπωνικής λογοτεχνίας σε 
σχέση με τις φυσικές καταστροφές. Στο γνωστό του βιβλίο με 
τίτλο «Φυσικές καταστροφές και Εθνική Άμυνα» (1934) ο Τερά-
ντα καταλήγει στο συμπέρασμα πως 
 

Θεομηνίες 
συμβαίνουν λίγες – Πότε; 

Ξεχνώντας παλιές.… 
 

 Δηλαδή το κακό είναι μεν σπάνιο αλλά καθίσταται ιδιαίτερα 
καταστροφικό, εφόσον η κοινωνία επαναπαυθεί ή υπερεκτιμήσει 
τις δυνάμεις της. Το κλειδί αυτό μπορεί να οδηγήσει τη λογοτεχνία 
στο να υπηρετήσει τη συνεχή εγρήγορση, προς χάριν των 
επερχόμενων γενεών.  

 
Το συμπέρασμα του Τεράντα μεταγράφηκε σε μορφή τρίστιχου 
ποιήματος χάικου με 5/7/5 συλλαβές, από μαθητή του και έγινε 
δημοφιλές στην Ιαπωνία. Ας πούμε πάντως εδώ πως τα 
πολυάριθμα χάικου (και τα τάνκα) που ενέπνευσε ο σεισμός 
ενθάρρυναν να διατυπωθεί το αισθητικό (διαβάζουμε: 
εστετίστικο) ερώτημα «κατά πόσο ποιήματα που γράφονται 

 
 

Σανρίκου 

三陸  
σε hiragana: 

さんりく. 

 
(Yoshimura Akira) 

 

 
吉村昭  

(よしむら•あきら) 

三陸海岸大津波 

 
 

 
Ο Τοραχίκο Τεράντα 
σε γραμματόσημο. 
TERADA Torahiko 

寺田•寅彦,  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Old_Japan_Sanriku.svg
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παραδοσιακά για να υμνήσουν την ομορφιά και την αρμονία 
της φύσης επιτρέπεται να γραφούν και να απαθανατίσουν 
εκδηλώσεις της μανίας της». Και όμως…  
 
Ένα  ποίημα κατοίκου της Φουκουσίμα (που γράφτηκε το 1995 
με το σεισμό του Κόμπε) προέβλεπε το σεισμό και το τσουνάμι 
του 2011 στην ιδιαίτερη πατρίδα του ποιητή… Και θα πρέπει να 
αναφερθούμε εδώ, όπως το κάνει η Ντετζίμα, στον Τζοτάρο 
Βακαμάτσου (γενν. 1935) που αφιέρωσε προφητικά το σύνολο 
μέχρι τότε ποιητικό του έργο στο (επερχόμενο, τότε) πυρηνικό 
ατύχημα της Φουκουσίμα.  
 
Ο Arthur Binard που μετέφρασε τα ποιήματά του λέει: «Σχεδόν 
πριν από 20 χρόνια, ο Βακαμάτσου περιέγραψε το Τσερνομπίλ 
και μίλησε για το τι θα συμβεί στη Φουκουσίμα. Τα ποιήματα 
είναι προφητικά». Και συνεχίζει ο Binard: «Ο Βακαμάτσου 
κατέγραψε επίσης χρόνια και χρόνια ψευδών δηλώσεων και 
κρυμμένης ρύπανσης από τους πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε στις 11 Μαρτίου 
του 2011 αλλά τη δεκαετία του 1960. Τότε που άρχισε να 
χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια. Ο Βακαμάτσου έγραψε για 
όλα αυτά τα διάφορα ψέματα και μετέπλασε το υλικό του σε 
ποίηση. Μεγάλα ποιήματα και λένε την αλήθεια». 
 
Σε αντίθεση με τον Τεράντα (και όσους ερευνητές εμφανίστηκαν 
βαθύτερα προβληματισμένοι) άλλοι διανοούμενοι και 
λογοτέχνες «είδαν» τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που 
έπληξαν τη χώρα σαν πρώτης τάξεως ευκαιρία για οικιστική 
ανανέωση της πόλης. Ο Τζουνιτσίρο Τανιζάκι (Jun'ichirō 
Tanizaki, 1886-1965), σημαντικότατη μορφή της ιαπωνικής 
λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, έζησε τρομοκρατημένος το μεγάλο 
σεισμό του 1923. Και συνέκρινε την ιδιαίτερη πατρίδα του, το 
Τόκιο, με το Σαν Φρανσίσκο (που και αυτό είχε καταστραφεί από 
σεισμό και πυρκαγιά, το 1906) εκθειάζοντας την εντυπωσιακή 
(διάβαζε: νεοϋορκέζικη) ανοικοδόμηση. Βλέπουμε (δεξιά) τις 
εικόνες τοκιώτικων κτηρίων που, κατά τη γνώμη του, θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο μεγαλοπρεπούς οικιστικής 
ανάπλασης της πόλης. Αυτό προκαλεί έκπληξη σε σχέση με τις 
ιδέες του συγγραφέα αυτού για το μικρό και απλό.       
 
Οι μελετητές της σύγχρονης Ιαπωνίας παρατηρούν και 
επισημαίνουν με μεγάλο ενδιαφέρον, αν όχι με έκπληξη, πως η 
εποχή της μεγάλης μεταπολεμικής ανάπτυξης, ο μισός αιώνας 
1945-1995, δηλαδή συμβατικά «Χιροσίμα-Κόμπε», αποτέλεσε 
ιστορική περίοδο που συνέπεσε με γεωφυσική φάση χωρίς 
μεγάλους σεισμούς και τσουνάμια. Ο «μεγάλος σεισμός Χάνσιν - 
Αβάτζι», όπως λέγεται ο σεισμός του 1995 που έπληξε κυρίως 
την πόλη Κόμπε και την περιοχή της, ήταν ευκαιρία (πολύ 
οδυνηρή) για να δοκιμαστούν οι εθνικές ιαπωνικές 
λογοτεχνικές δυνάμεις στο να μεταπλάσσουν αυτή την αγωνία 

σε hiragana  

てらだ•とらひこ 
και το βιβλίο του 

«Φυσικές 
καταστροφές και 
Εθνική Άμυνα» 

(Tensai to kokubo,  

天災と国防   
σε hiragana: 

てんさい •と• 

こくぼう) 

 
 

 

 
Ο Τζοτάρο Βακα-

μάτσου, ένας 
αντιπυρηνικός 

ακτιβιστής ποιητής. 

 

 
Το κτήριο Maru-no-

uchi (↑) και το 
κτήριο Marine 

Insurance (↓) ως 
πρότυπα, κατά τον 
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και τον πόνο σε στίχο, κείμενο και μυθοπλασία ανακούφισης, 
διδαχής και κοινωνικής συνειδητοποίησης.  
 
 Ίσως είναι πιο γνωστή η συμβολή του Χαρούκι Μουρακάμι με 
τη συλλογή διηγημάτων «Μετά το σεισμό» (Μουρακάμι, 2009) 
όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες ο τίτλος. 
Δεν είναι όμως ένα μεγάλο έργο. Γράφηκαν ακόμα και 
αστυνομικά μυθιστορήματα, όπως ο βραβευμένος «Εφιάλτης 
πριν το ξημέρωμα» του Κέντζι Κοντάμα, αλλά ένας σχετικός 
διαγωνισμός που προκηρύχτηκε από λογοτεχνικό περιοδικό της 
Οσάκας (1996) έληξε άπρακτος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο 
είναι ίσως η συμμετοχή περισσότερων από 20.000 άτομα σε 
ποιητικό διαγωνισμό της μεγάλης εφημερίδας Ασάχι Σιμπούν.  
 
Δυστυχώς, θέματα μεγάλα, όπως «φυσικές καταστροφές και 
κοινωνικές ανισότητες» που έγιναν αντιληπτά με το σεισμό του 
1995 φαίνεται πως θα αναδειχτούν στο μέλλον. Είναι 
χαρακτηριστικό  πως η φιλοσοφημένη στάση του ιαπωνικού 
λαού απέναντι στις φυσικές καταστροφές συνδέθηκε πάντα με 
τον πρόσκαιρο χαρακτήρα και την αβεβαιότητα των 

εγκοσμίων,  το mujō (無常, σε hiragana: むじょう).  
 
Αυτό παραπέμπει και στο έργο  του Κάμο νο Τσομέι (Kamo no 
Chōmei, 1155-1216 μ.Χ.), όπως το προβάλλει αυτός, με 
βουδιστική έμπνευση, στη συλλογή δοκιμίων με τίτλο Hōjōki 

(方丈記, σε hiragana: ほうじょうき,  μεταφράζεται συνήθως ως 
An Account of my Hut – «Αφήγηση από την καλύβα μου». Το jō 

丈 είναι μονάδα μέτρησης μήκους και hōjō είναι τετραγωνικό jō,  
ίσο με 0,9 τετρ. μέτρα, οπότε ο τίτλος σημαίνει κάτι σαν Ραπόρτο 
από το μικρό μου καλύβι.) Είναι περίφημες οι πρώτες γραμμές 
του κειμένου που, οι περισσότεροι Ιάπωνες, τις έχουν 
συγκρατήσει από το σχολείο και βρίσκουν ευκαιρία να τις 
απαγγέλλουν.  
                                Το ρεύμα στο ποτάμι  
                                ποτέ δε σταματά.  
                                Χωρίς να είν΄ το ίδιο  
                                νεράκι που κυλά… 
 
Και βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα δουν σε αυτούς τους 
στίχους τα λόγια του Ηράκλειτου Τὰ πάντα ῥεῖ καί οὐδέν μένει… 
ποταμῷ οὐκ ἒστιν ἐμβῆναι δίς τῷ αυτῷ…  
 
Παρά το φιλοσοφικό και ποιητικό του πλαίσιο, το κείμενο του 
Κάμο νο Τσομέι θεωρείται ένα υπόδειγμα συγγραφής σχετικής 
με φυσικές καταστροφές. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ιάπωνας 
σεισμολόγος Kazuo Oike, αποτελεί το πρώτο τεχνικό δοκίμιo 
που γράφηκε για αυτές. Γραμμένο το 1212, η 800ή του επέτειος, 
δηλαδή το 2012, συνέπεσε σχεδόν με την τραγική υπόμνηση από 
το τσουνάμι της Φουκουσίμα στις 11/3/2011. Μεταγλωττισμένο 

Τανιζάκι. 

 
 

Tanizaki, Junichiro, 
Το εγκώμιο της 

σκιάς, Μτφρ. Παν. 
Ευαγγελίδης, 

Αθήνα, Εκδόσεις 
Άγρα, 1992 (2016). 

  
 

Μουρακάμι, 
Χαρούκι, Μετά το 
σεισμό, Μτφρ. 
Βασίλης Κιμούλης, 
Αθήνα, Ωκεανίδα, 
2009. 
 

 

無   常    
«To εφήμερο των 

εγκοσμίων»  
(mujō, σε hiragana: 

むじょう). 
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στα σύγχρονα ιαπωνικά και μεταφρασμένο και σε άλλες 
γλώσσες, το Χοτζόκι έφερε πάλι στο προσκήνιο στοιχεία από τη 
φιλοσοφία μιας απλά οργανωμένης ζωής. Ζωής, ακόμα και σε 
ένα καλυβάκι που θα μπορούμε να ξαναχτίζουμε εύκολα, μετά 
την καταστροφή… 

 


