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Τα έργα τέχνης στους δημόσιους χώρους της πόλης μας μάλλον 
δεν είναι τόσα πολλά, αλλά και αυτά τα λίγα, που κοσμούν το 

αστικό μας περιβάλλον, θα πρέπει να τα διατηρούμε καθαρά και να τα 
προσέχουμε. Πολλές φορές όμως κάποιοι ασυνείδητοι τα βεβηλώνουν 
σχεδιάζοντας πάνω σε αυτά ή γράφοντας συνθήματα με σπρέι!

Σε μία περίπτωση όμως η ασχήμια δεν προήλθε από κάποια απαράδε-
κτη δραστηριότητα όπως αυτή στις παραπάνω φωτογραφίες…

Πρόκειται για την προτομή του Ισπανού λογοτέχνη Μιχαήλ Θερβά-
ντες, που έχει τοποθετηθεί από 7 Οκτωβρίου 2005 στην είσοδο του πάρ-
κου, τέρμα της οδού Παπαφλέσσα, κοντά στο νέο Φάρο και απέναντι από 
το ναό του Αγ. Ανδρέα. Ο Θερβάντες (το διασημότερο μυθιστόρημά του 
είναι ο «Δον Κιχώτης») συμμετείχε στη ναυμαχία του κόλπου της Ναυπά-
κτου, όπως ονομαζόταν τότε ο Πατραϊκός κόλπος, το 1571 μ. Χ., κατά την 
οποία τραυματίστηκε και αχρηστεύτηκε το αριστερό του χέρι. Ορθώς, 
λοιπόν, τιμήθηκε από την πόλη μας με το στήσιμο της προτομής του!

Η προτομή του Θερβάντες, που είναι έργο του μεγάλου Ισπανού γλύ-
πτη Σαντιάγκο ντε Σαντιάγκο αποτελεί δωρεά του Πανεπιστημίου της 
Μαδρίτης. Η επιγραφή, σε πλάκα από χυτοσίδηρο, ήρθε έτοιμη το 2005 
από την Ισπανία και τοποθετήθηκε την ημέρα των εγκαινίων από τους 
δωρητές. 

Στη γρανιτένια βάση, την οποία κατασκεύασε ο γνωστός πατρινός 
γλύπτης Στάθης Λεοντής, ώστε να τοποθετηθεί η προτομή που θα έφερ-
ναν οι δωρητές, υπάρχει αναμνηστική επιγραφή με κείμενο γραμμένο 
στην ισπανική γλώσσα και από κάτω μεταφράζεται στην ελληνική. Μέχρι 
εδώ όλα καλά! 

Έχετε, όμως, παρατηρήσει, συνδημότες, την ...ευφυέστατη ιδέα να 
αναγραφεί το ελληνικό κείμενο με λατινικούς χαρακτήρες, δηλ. με τη 
συνηθισμένη σήμερα γραφή greeklish; Μεταγράφω: «STON MIGKEL 
DE QERBANTES KAI SE OSOUS POLEMHESAN ME TIMH KAI PISTH 
UPERASPIZONTAS TA IDANIKA TOUS. PANEPISTEMIO KAMILO COSE 
QELA ME TH SUNERGASIA TOU DHEMOU PATREWN” (!!!!!!!) Ποιος είχε 
αυτή τη ...φαεινή ιδέα; Αναρωτιέμαι: Ποιους εξυπηρετεί αυτή η γραφή; 
α. Τους ξένους, άραγε, για να μπορέσουν να διαβάσουν στα ελληνικά; 
Μα, δεν έχει νόημα, αφού δεν θα καταλαβαίνουν τι λέει το κείμενο που 
ίσως σωστά προφέρουν!... β. Τους Έλληνες; γιατί, δεν ξέρουν να διαβά-
ζουν επιγραφές με ελληνικά γράμματα; Και πέρα από αυτά, αν παρατη-
ρήσουμε τη χρήση των λατινικών χαρακτήρων για την απόδοση των ελ-
ληνικών φθόγγων, θα συμπεράνουμε πως στην ουσία δεν μπορούμε να 
προφέρουμε σωστές ελληνικές λέξεις, αφού γίνεται κάκιστη χρήση συν-
δυασμών των λατινικών χαρακτήρων! Για παράδειγμα: POLEMHESAN 
και DHEMOU πώς θα διαβάσουμε τη συλλαβή -ΜΗΕ ή -DHE; Πώς τη λέξη 
UPERASPIZONTAS; Γιατί όχι ουπερασπίζοντας; PANEPISTEMIO: εδώ ο 
γράφων φαίνεται να έχει γνώσεις φιλολόγου(!), αφού πράγματι σε αρ-

χαίες ελληνικές επιγραφές το Ε δηλώνει άλλοτε το φθόγγο [ě], δηλ. ε και 
άλλοτε το φθόγγο [ē], δηλ. η! Μήπως ανέθεσαν σε κάποιο νεαρό, χρή-
στη του διαδικτύου, τη μετάφραση και μεταγραφή του κειμένου; Θαυ-
μάστε και το w σε θέση ω στη λέξη PATREWN!!! Ακόμα και το όνομα του 
Ισπανού λογοτέχνη είναι λάθος, στα ισπανικά, γραμμένο. Δεν γράφεται 
QERBANTES, αλλά CERVANTES. Και το ορθώς αναφερόμενο στην επιγρα-
φή στα ισπανικά, Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, το Universidad Camilo 
José Cela, που συνεργάστηκε με το Δήμο Πατρέων για την τοποθέτηση 
της προτομής, αναγραφόμενο ως KAMILO COSE QELA είναι πάλι λάθος, 
αφού JOSE προφέρεται [Χοσε], ενώ COSE πρέπει να διαβαστεί [Κοσε]. 

Ποιοι ευθύνονται, άραγε, για το απαράδεκτο «ελληνικό» κείμενο; Αυτό 
που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι αν την επιγραφή έγραψαν Ισπανοί 
- σε συνεννόηση και συνεργασία με Έλληνες για τη μετάφραση του κειμέ-
νου - δεν μετέγραψαν σωστά ούτε το όνομα του συμπατριώτη τους, ενώ 
στο ισπανικό κείμενο το γράφουν ορθογραφημένα;

Σκέφτομαι τι θα ένιωσε η ισπανική αντιπροσωπεία που παραβρέθηκε 
στην τελετή αποκάλυψης της προτομής! Φαντάζεστε; Και δεν θα ήσαν 
μια ομάδα αγραμμάτων!...

Η ανόητη αυτή επιγραφή μήπως θα έπρεπε να αντικατασταθεί, ώστε 
να απαλειφθεί η εν λόγω γελοιότητα;

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πατρινό γλύπτη Στά-
θη Λεοντή, στον οποίο μας παρέπεμψε ο Δήμος Πατρέων, διαπιστώθηκε 
πως υπάρχει, όπως ο ίδιος παραδέχεται, δυνατότητα να επικαλυφθεί η 
απαράδεκτη επιγραφή με άλλη, χυτευμένη με ακριβώς τα ίδια ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, η οποία μπορεί να επικολληθεί με κατάλληλες τεχνικές 
μεθόδους, ώστε να μη διαταραχθεί και καταστραφεί η γρανιτένια βάση. 
Αρκεί, βέβαια, να εγκριθεί το έργο και η ανάλογη δαπάνη από τον Δήμο 
Πατρέων.

Η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ., απευθυνόμενη στο Δήμαρχο Πατρέων 
κ. Κ. Πελετίδη, απέστειλε επιστολή για το επίμαχο 

ζήτημα, στην οποία, μεταξύ άλλων, σημειώνει:
«…Οι παραπάνω συσσωρευμένες ανορθογραφίες, καθώς και η χω-

ρίς νόημα γραφή greeklish της εν λόγω επιγραφής υποβιβάζουν το 
έργο τέχνης, καθώς και τη σημασία που πρέπει να έχει για τους πατρι-
νούς η μορφή του σπουδαίου ισπανού λογοτέχνη, ο οποίος συμμετείχε 
το 1571 μ.Χ. στη ναυμαχία του Κόλπου του Lepanto (Ναυπάκτου), όπως 
ονομαζόταν τότε ο Πατραϊκός κόλπος.

Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε όπως αναλάβετε 
πρωτοβουλία για τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να βρεθεί κατάλλη-
λη τεχνική λύση για να αντικατασταθεί, χωρίς βλάβη για το γλυπτό,  η 
επιγραφή με άλλη ορθογραφημένη και με ελληνικούς χαρακτήρες στο 
μεταφρασμένο κείμενο, για να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο 
που δεν τιμά την πόλη μας.»


