Η ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ ñ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
ñ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ñ ΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ñ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Γιννης Ψυχοπα δης, Ο πατρας λε πει στη Γερµαν α

Στην εντητα που ακολουθε ανθολογονται λογοτεχνικ κεµενα που χουν ως
θµα τους την αποδηµα, τον καηµ της ξενιτις, τον ελληνισµ ξω απ τα σνορα, τη Μικρασιατικ καταστροφ και την προσφυγι. Αν και τα ανθολογηµνα
κεµενα προρχονται απ διαφορετικς περιδους της ελληνικς λογοτεχνας
(δηµοτικ τραγοδι, µεσοπολεµικ, µεταπολεµικ και σγχρονη λογοτεχνα) και
ποικλλουν ως προς τα εκφραστικ µσα και τη γλσσα που χρησιµοποιον,
χουν ως κοιν στοιχεο τους τα ντονα συναισθµατα που εκφρζουν. Τα
συναισθµατα αυτ οφελονται στην οδυνηρ απλεια που οι ρωες των κειµνων βινουν. Τα κεµενα που ακολουθον µας δεχνουν –και σως µας διδσκουν– τι η ννοια της πατρδας δεν εναι κτι το γενικ και αφηρηµνο. Αντθετα, πρκειται για κτι το συγκεκριµνο και απτ: για τα βιµατα της παιδικς
µας ηλικας, τα συγγενικ µας πρσωπα, τους φλους µας, τη µητρικ µας γλσσα, το οικεο φυσικ τοπο, τους γλυκος καρπος της γης.

¢ ∏ª√∆π∫∞ T ƒ∞°√À¢π∞

∆∏™

• ∂¡π∆π∞™

Tα ταξδια σε ξνες χρες, η αποδηµα, ο εκπατρισµς, η µετανστευση εναι απ τα αρχαα
χρνια ως τον εικοστ αινα χαρακτηριστικ φαινµενα της ελληνικς κοινωνικς ζως. Η
αποµκρυνση του %λληνα απ την πατρικ γη χι µνο δεν τον κνει να ξεχσει τον τπο του,
αλλ, αντθετα, γενν µσα του τη νοσταλγα (νστος + λγος), τον πθο του γυρισµο, τον
οποο εκφρζει µε τα τραγοδια. Στην κατηγορα των «τραγουδιν της ξενιτις» ανκουν τα
παρακτω δηµοτικ τραγοδια, τα οποα εκφρζουν τις δο πλευρς του πνου: στο πρτο
τραγοδι ο ξενιτεµνος περιγρφει τους καηµος και τις στερσεις που βινει στην ξενιτι, εν
στο δετερο η αγαπηµνη του εκφρζει την απγνωση και τη θλψη που της προξενε ο ξενιτεµς του ντρα της.

£¤Ïˆ Ó· · ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿

£

λω να πα στην ξενιτι! να κ!µω τρι!ντα ηµρες
και η ξενιτι! µε γλασε και κ!νω τρι!ντα χρ'νους.
Περικαλ* σε, ξενιτι!, αρρ*στια µη µου δ*σεις.
Η αρρ*στια θλει π!πλωµα, θλει παχ/ στρωσ0δι,
θλει µανο/λας γ'νατα, θλ’ αδερφ2ς αγκ!λες,
θλει πρ*τες ξαδρφισσες να κ!θονται κοντ! σου,
θλει και σπ0τι να ε0ν’ πλατ/, να στρ*νει, να ξιστρ*νει.
3σο ’χει ο ξνος την υγει!, ο/λοι τον αγαπ!νε.
Μα ’ρθε καιρ'ς κι αρρ*στησε βαρι! για να πεθ!νει5
κι ο ξνος αναστναξε και η γης αναταρ!χτη:
— Να ε0χα νερ’ απ’ τον τ'πο µου και µ2λ’ απ’ τη µηλι! µου,
σταφ/λι ροδοστ!φυλο απ’ την κληµαταρι! µου.
Tο δηµοτικ τραγοδι της ξενιτις,
επιµλεια G. Saunier, Ερµ2ς
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•ÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›

• ενιτεµνο µου πουλ0 και παραπονεµνο,

η ξενιτι! σε χα0ρεται κι εγ* ’χω τον καηµ' σου.
Τι να σου στε0λω, ξνε µου, τι να σου προβοδ0σω;*
Μ2λο αν σου στε0λω σπεται,* τριαντ!φυλλο µαδιται,
σταφ/λι ξερωγι!ζεται, κυδ*νι µαραγκι!ζει.*
Να στε0λω µε τα δ!κρυ! µου µαντ0λι µουσκεµνο,
τα δ!κρυ! µου ε0ναι καυτερ!, και κα0νε το µαντ0λι.
Τι να σου στε0λω, ξνε µου, τι να σου προβοδ0σω;
Σηκ*νοµαι τη χαραυγ2, γιατ0 /πνο δεν ευρ0σκω,
ανο0γω το παρ!θυρο, κοιτ!ζω τους διαβ!τες,
κοιτ!ζω τις γειτ'νισσες και τις καλοτυχ0ζω,
π*ς ταχταρ0ζουν* τα µικρ! και τα γλυκοβυζα0νουν.
Με πα0ρνει το παρ!πονο, το παραθ/ρι αφ2νω,
και µπα0νω µσα, κ!θοµαι, και µα/ρα δ!κρυα χ/νω.
N. Γ. Πολ0τη, ∆ηµοτικ τραγοδια,
Γρ!µµατα

Γι*ργος Σικελι*της, Γυνακα στο παρθυρο

* να σου προβοδ σω: να σου δ*σω αποχαιρετιστ2ριο δ*ρο * σ πεται: σαπ0ζει * µαραγκιζει: µαρα0νεται
* ταχταρ ζουν: χορε/ουν στην αγκαλι!
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∂ƒ°∞™π∂™

£¤Ïˆ Ó· · ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿
1

™Â ÔÈÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ˜ ÓÈÒıÂÈ ÂÓÙÔÓﬁÙÂÚ· ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶ÔÈ· ÂÈı˘Ì›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË.

3

µÚÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÌÈÏ¿ Ô ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÛÂ ÔÈ· Ô ·ÊËÁËÙ‹˜. ¶ÔÈÔ
·ÈÛıËÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·˘Ù‹ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹;

4

ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›. ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È
«£¤Ïˆ Ó· · ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿»;
™Ù· Í¤Ó· ÌËÓ Âı¿Óˆ
¶·Ú·Î·ÏÒ ÛÂ, ÌÔ›Ú· ÌÔ˘, Ó· ÌË ÌÂ ÍÂÓÈÙ¤„ÂÈ˜,
¿ÏÈ Î·È ÍÂÓÈÙ¤„ÂÈ˜ ÌÂ, ÛÙ· Í¤Ó· ÌËÓ Âı¿Óˆ,
ÁÈ·Ù› Â›‰· ÌÂ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ù· Í¤Ó· Ò˜ Ù· ı¿ÊÙÔ˘Ó,
‰›¯ˆ˜ ÏÈ‚¿ÓÈ Î·È ÎÂÚ›, ‰›¯ˆ˜ ·¿ Î·È „¿ÏÙË
ÎÈ ·Ï¿ÚÁ· ·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿.
TÔ ‰ËÌÔÙÈÎﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙË˜ ÍÂÓÈÙÈ¿˜,
ÂÈÌ¤ÏÂÈ· G. Saunier, ∂ÚÌ‹˜

•ÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›
1

∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜. ¶ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ ÌÈÏ¿ Î·È ÔÈÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÎı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ·ﬁ ·˘Ù¤˜;

2

µÚÂ›ÙÂ Î·È ÌÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓﬁÙËÙ· ÙÔ Û¯‹Ì· ÙË˜ ·ÓÙ›ıÂÛË˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙË˜
Â·Ó¿ÏË„Ë˜. ¶ÔÈÔ ·ÈÛıËÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó;

3

¶ÔÈ· Û˘ÁÁÂÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚﬁÛˆÔ Ô˘ ÌÈÏ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ;
∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∞ﬁ‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (∞¯·ÚÓÒÓ 417, ÙËÏ. 210 2597533,
http://www.ggae.gr), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ. EÍÂÙ¿ÛÙÂ ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.

◆

∞Ó ¤¯ÂÙÂ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎﬁ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ‹ Â›Ó·È
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÙÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÎÔÈÓﬁÙËÙÂ˜.
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√ ∫¿Û·Ú Ã¿Ô˘˙ÂÚ ÛÙËÓ ¤ÚËÌË ¯ÒÚ·
Το κεµενο που ακολουθε εναι απσπασµα απ το τρτο κεφλαιο του µυθιστορµατος Το
διπλ' βιβλ0ο (1976) του ∆ηµτρη Χατζ. Το πρσωπο που αφηγεται εναι ο Κστας, νας φτωχς %λληνας µετανστης που ζει και εργζεται ως βιοµηχανικς εργτης στη Γερµανα, στη
δεκαετα του 1960. Στο απσπασµα διηγεται τι κνει τα βρδια, ταν χει τελεισει τη δουλει
του στο εργοστσιο (το ΑΟΥΤΕΛ, να εργοστσιο που κατασκευζει λµπες αυτοκιντων) και
επιστρφει στο φτωχικ δωµτι του, στο σπτι της Φρου Μπουµ. Σε κποια σηµεα του αποσπσµατος ο Κστας απευθνεται σ’ να λλο πρσωπο< το πρσωπο αυτ εναι νας συγγραφας που θλει να γρψει την ιστορα της ζως του Κστα.

° ια να π!ω το πρω0 στο εργοστ!σιο πα0ρνω το µετρ', πα0ρνω και λεωφορε0ο,

αλλι*ς δεν προφτα0νω. Το βρ!δυ 'µως !µα σκολ!σω, π!ω µε τα π'δια, χειµ*να και
καλοκα0ρι. Για να φτ!σω στο σπ0τι πρπει να περ!σω απ' το κντρο της π'λης, τη
µεγ!λη τη λεωφ'ρο, µε τις ρεκλ!µες,* τα καταστ2µατα, τα µπαρ, τις βιτρ0νες. Τα φ*τα
της χουν αν!ψει. Κι αν θλεις να ξρεις, εγ* πολ/ τ’ αγαπ!ω τα φ*τα της π'λης.
Περισσ'τερο απ' τον 2λιο της µρας. Ε0ναι, λω κ!ποτε µε το µικρ' το µυαλ' µου, τα
να µας µ!τια, του δικο/ µας του κ'σµου του σηµερινο/. Τα ηλεκτρικ! τα φ*τα τα
βλπουν καλ/τερα.
Η λεωφ'ρος ρχεται κ!θετα στη Μ/λλερ-στρ!σσε που βρ0σκεται το κατ!στηµα
το δικ' µας. Περν*ντας αποκε0 στκοµαι µια στιγµ2 και κοιτ!ζω π!λι τη βιτρ0να του
– κ!θε βρ!δυ την κοιτ!ζω. ΑΟΥΤΕΛ απ!νω µε νον* και µσα στη βιτρ0να του 'λες
οι λ!µπες που φκι!χνουµε, µικρς και µεγ!λες, αναµµνες γ/ρω γ/ρω σαν να ’ναι
καννα χριστουγεννι!τικο δντρο. Στκοµαι και τις κοιτ!ζω. Σκφτοµαι πως 'λες οι
λ!µπες αυτς, 'λες 'σες ρχονται σ’ αυτ' το κατ!στηµα, µικρς και µεγ!λες, κ'κκινες, !σπρες 2 πρ!σινες, χουν 'λες περ!σει απ' τις δικς µου τις πλ!τες. Κοιτ!ζω,
λοιπ'ν, σαν να κοιτ!ζω, να ψ!χνω µσα τον εαυτ' µου. Κ!που, λω, πρπει να βρ0σκεται µσα κι αυτ'ς. Κ!νω π!λι λογαριασµο/ς. ∆κα δεκαπντε εργοστ!σια µας
δ0νουν τα προϊ'ντα τους τοιµα για να γ0νει να λαµπ!κι των δ/ο κηρ0ων.* Ε0µαστε

* ρεκλµα: φωτειν2 διαφ2µιση * ν ον: (γαλλικ2 λξη) χηµικ' στοιχε0ο της οµ!δας των ευγεν*ν αερ0ων
που λειτουργε0 ως µσο φωτισµο/ * κηρ ο: µον!δα µτρησης της ντασης του ηλεκτρικο/ φωτ'ς
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δηλαδ2 διακ'σιες χιλι!δες !νθρωποι. Β!λε και
τις πρ*τες /λες – ε0µαστε 'λος ο κ'σµος µσα σ’
αυτ' το λαµπι'νι των δ/ο κηρ0ων. Και µας χωρ!ει. Το ’δα σ’ να φιλµ την περασµνη βδοµ!δα,
που π2γαµε σινεµ! µε κ!τι Ρωµιο/ς. Μας δειχναν µια στ!λα νερ' κι εκατοµµ/ρια µικρ'βια
µσα. Στκοµαι, λοιπ'ν, και γω κ!θε βρ!δυ
µπροστ! σ’ αυτ2 τη βιτρ0να. Απ' µσα το δικ'
µου το µικροβι!κι πρπει να µε βλπει κολοσσ'
σε τερ!στια µεγθυνση. Απξω βλπω τον εαυτ'
µου στην πραγµατικ2 του δι!σταση µσα σ’ αυτ'
το µ0νι λαµπι'νι.
Αφ2νω το κατ!στηµα, µπα0νω στη λεωφ'ρο.
Στην αρχ2 που πρωτ'ρθα –τα 0δια µε το
ΑΟΥΤΕΛ– ν'µιζα τ'τε πως χει πολλ! να χαζψει καννας στη λεωφ'ρο. Περ0µενα δηλαδ2
κ!θε βρ!δυ πως κ!τι θα γ0νει. Τ*ρα το ξρω
ββαια το λ!θος µου. Εδ* ποτ δε γ0νεται τ0ποBλ!σης Kανι!ρης, Eγκατσταση
απ' την περιοδε/ουσα κθεση
τα. ∆εν χει ποτ φασαρ0α, καβγ!δες, να γ0νει
στη ∆υτικ2 Γερµαν0α
αναστ!τωση, ταραχ2. Σπ!νια, σπανι'τατα καν«Gastarbeiter-fremdarbeiter»
να δυστ/χηµα µ'νο. 3λα π!νε µε την 0δια τ!ξη
που π2γαν και χτες – σαν να ’ναι κ!που µια α'ρατη τροχα0α που τα ’χει β!λει στη
ργουλα*: Τ!κα-τ!κα στο εργοστ!σιο. Τ0κι-τ0κι, τ0κι-τ0κι το ρολογ!κι στη λεωφ'ρο.
Β!ζω τα χρια µου και τα δυο στις τσπες του παντελονιο/ µου, µε το σακ!κι π0σω
ανασηκωµνο –κακ2 συν2θεια µου λνε και δεν την κ'βω– πα0ρνω τη λεωφ'ρο, την
περπατ!ω, µε το κεφ!λι σκυµµνο, σαν κ!τι να ψ!χνω να βρω.
?νθρωποι, κ'σµος πολ/ς, περν!νε δ0πλα µου, π!νε µαζ0 µου. Και π!ω και γω – ο
δρ'µος µ!ς π!ει, η λεωφ'ρος, κ!τω απ’ τα φ*τα της. Τους κοιτ!ζω. 3λοι τους, λω,
πηγα0νουνε κ!που, χουνε κ!που να π!νε. Εγ* ε0µαι εδ*, στη λεωφ'ρο, στην !σφαλτο, περισσ'τερο απ’ 'λους. ∆ε µε περιµνει καννας εµνα, δεν χω πουθεν! που να
θλω να π!ω, να γυρ0σω κ!που. Σαν να ’ναι το σπ0τι µου εδ*, εδ* κι η πατρ0δα µου,
το καννα σπ0τι µου, η καµι! µου πατρ0δα. Λνε στο καφενε0ο και για τους !λλους –
πως ξνοι γιν2καµε 'λοι στις µεγ!λες αυτς πολιτε0ες. Αν ε0ναι τσι, λω τ'τες εγ* –
εγ*, λοιπ'ν, πρπει να ’µαι ο πιο γν2σιος πολ0της της πολιτε0ας των ξνων, ο ιθαγε* ρ γουλα: τ!ξη, ευταξ0α, µτρο
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∆ηµτρης Χατζς

ν2ς. Και να φροντ0σεις εσ/, κ/ριε συγγραφα, να µου β!λουνε κ!ποτε και µια πλ!κα*
στο σπ0τι της Φρ!ου Μπ!ουµ, απ' την π0σω µερι!, της αυλ2ς, πως εδ* κατο0κησε
κ!ποτε ο ξεν'τερος απ’ 'λους τους ξνους της πολιτε0ας των ξνων.
∆. Χατζ2ς, Το διπλ βιβλο, Το Ροδακι'

* πλκα: επιτ/µβια πλ!κα, η µαρµ!ρινη πλ!κα που τοποθετε0ται σε τ!φο

∂ƒ°∞™π∂™

1

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË „˘¯ÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ·ÔÍ¤ÓˆÛË;

2

TÈ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Ó· ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘, ÙÒÚ· Ô˘ ˙ÂÈ ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÌÂ ¤Ó· «ÌÈÎÚﬁ‚ÈÔ»;

3

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÌÂ ÂÈÚˆÓÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÙÔ ÓﬁËÌ· ÙË˜
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÊÚ¿ÛË: «[…] Â‰Ò Î·ÙÔ›ÎËÛÂ Î¿ÔÙÂ Ô ÍÂÓﬁÙÂÚÔ˜ ·’ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜
ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ». ∆È ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÎÚ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘
∫ÒÛÙ·;

4

√ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÏÔ˚Îﬁ ÚﬁÛˆÔ, ÌÂ Ï·˚Î‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹. ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÊÚ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùﬁ.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢Â›ÙÂ ÙÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ µÏ¿ÛË ∫·ÓÈ¿ÚË Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
∫ÒÛÙ·, ﬁˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢. Ã·Ù˙‹.
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H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ AÓÙÚ¤·
Το µυθιστρηµα του Ηλα Βενζη Γαλ2νη (1939) χει ως θµα του την εγκατσταση µιας
οµδας προσφγων στην Ανβυσσο της Αττικς, µετ τη Μικρασιατικ καταστροφ του 1922.
Στον αγνα για επιβωση σε ναν γνωστο και γονο τπο η ελπδα για να καλτερο αριο
συνυπρχει µε τη νοσταλγα για τις χαµνες πατρδες και την αγωνα για την τχη εκενων που
µειναν κρατοµενοι στα καταναγκαστικ τγµατα εργασας της Ανατολς. Στο απσπασµα
που ακολουθε, ο Αντρας, που γρισε σος στερα απ δεκατσσερις µνες οµηρας, κρβει
την πικρ αλθεια απ τη µνα του @γγελου, του φλου του που πθανε πριν να χαρε τη µρα
της επιστροφς.

¶ λησι!ζανε οι Φωκιανο0* λαχανιασµνοι, στο απ!νω χωρι', που ε0χαν οι !λλοι

πρ'σφυγες, οι Aνατολ0τες, 'ταν σταµατ2σανε µονοµι!ς.
Cνας, µον!χος, ολοµ'ναχος !νθρωπος πρ'βαλε στο µονοπ!τι. E0χε σκεπασµνο
µε τσουβ!λια το κορµ0 του, το πρ'σωπ' του 2ταν κ0τρινο, 2ταν ολοµ'ναχος κι απ'
π0σω του τρχανε σκυλι! και τον γ!βγιζαν, κι απ' π0σω του 2ταν οι λ'φοι.
Σκι! θαν!του σκπασε µονοµι!ς το κοπ!δι των Φωκιαν*ν, *σπου µια φων2 ε0πε
µε δος:
— Aυτ' ε0ναι!
Kι ολονα «αυτ'» ερχ'ταν, µαζ0 µε τα σκυλι! και µε τους λ'φους. Fστερα ακο/στηκε να µο/ρµουρο κι /στερα ακο/στηκε η φων2 του ξνου:
— H µητρα µου ε0ναι εδ*;…
T'τε, αναγνωρ0ζοντας τη φων2 του, 'λο το κοπ!δι πεσε π!νω του, φων!ζοντας:
— E0ναι ο Aντρας! E0ναι ο Aντρας της κυρ! Σοφο/λας!
Kι /στερα !ρχισαν να τον πν0γουν στα ρωτ2µατα:
— Mην ε0δες τον τ!δε; Mην ε0δες τον τ!δε;
Σαν φοβισµνο ζο, κ!τω απ’ το κ/µα των ανθρ*πων, µουρµο/ριζε, σαν να ζητο/σε λεος:
— ∆εν ξρω τ0ποτα… ∆εν ξρω τ0ποτα…

* Φωκιανο : πρ'σφυγες απ' το χωρι' Φωκς της Μικρ!ς Ασ0ας. Cχτισαν στην Αν!βυσσο το σηµεριν'
συνοικισµ' Να Φ*καια
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?ρχισαν να βαδ0ζουν προς την Aν!βυσσο, ο αιχµ!λωτος 'δευε πρ*τος και το πλ2θος ακολουθο/σε. Πλ!ι του τρεχε λαχανιασµνος ο γιατρ'ς Bνης.*
— E0ναι ακ'µα µακρι!; ρ*τησε ο Aντρας µια στιγµ2 το γιατρ', γεµ!τος αγων0α!
Για 'νοµα του Θεο/! Nα φτ!ξουµε! Να φτ!ξουµε!
— Θα φτ!ξουµε, παιδ0 µου, θα φτ!ξουµε, λεγε ο γιατρ'ς. Nα τα καλ/βια µας, φα0νουνται. Mπορε0ς να λες στους ανθρ*πους να «ναι» 2 να «'χι», αν ε0δες καννα δικ' τους…
Cνα «ναι» 2 να «'χι» – π'σο απλ!, λοιπ'ν, ε0ναι 'λα εδ*…
— H ?ννα* ζει; ρ*τησε µια στιγµ2, µες στην αγων0α του, το αγ'ρι.
— Nαι, ζει. Eδ* ε0ναι. Eδ* ε0ναι κι η µητρα του ?γγελου. Mαζ0 µε κε0νον δεν 2σαστε, 'ταν σας πι!σανε;
T'τε το παλικ!ρι κανε να β0αιο κ0νηµα, σαν να ξυπνο/σε απ' εφι!λτη.
— Tι ε0πες; λει β!ναυσα στο γιατρ'.
— E0πα για τον ανιψι' µου τον ?γγελο. Θ! ’ρθει µε τ’ !λλο βαπ'ρι;
H φων2 που ρωτ! ε0ναι 2συχη, γαλ2νια – π*ς γ0νεται, λοιπ'ν, να ρωτο/νε µ’ αυτ'
τον απλ' τρ'πο εδ* οι !νθρωποι κι η φων2 τους να ε0ναι τ'σο 2συχη;
— Θ! ’ρθει µε τ’ !λλο βαπ'ρι; επιµνει η φων2.
Π!λι.
— Θ! ’ρθει λοιπ'ν;
Kι η σκληρ2 φων2 του αγοριο/, σχεδ'ν !γρια, αδ/νατη πια να κρατηθε0, τιν!ζεται
σπαρ!ζοντας:
— E, 'χι! ∆ε θ! ’ρθει! ∆ε θ! ’ρθει! Mη µε ρωτ!τε πια! φ*ναζε απελπισµνα.
K!θισε απ'τοµα καταγ2ς κι κλεισε το πρ'σωπ' του µε τις χο/φτες του. 3λοι,
τ'τε, κ!νανε να βουβ' κ/κλο π!νω απ' κε0νο το φ!ντασµα.
— Για ποιον λει; ρωτο/σαν σιγαν!.
Mα ο γιατρ'ς το/ς παρακ!λεσε ν’ αραι*σουν τον κ/κλο, να π!ρει αρα το παιδ0.
Γον!τισε πλ!ι του κι πιασε το µτωπ' του, σαν να 2θελε να δει αν χει πυρετ'.
Fστερα σκυψε ακ'µα πιο πολ/ στ’ αυτ0 του αγοριο/, ικετε/οντας:
— H µητρα του, να µη µ!θει τ0ποτα, του ψιθ/ρισε τρµοντας απ' ταραχ2. Θα
πρπει να περιµνει.
Kι ο Aντρας χαµ2λωσε το κεφ!λι, πιο 2συχος λ0γο, στη γη.
— Nαι, δε θα µ!θει.
* * *
[…] Γ/ρισε σαν !ρρωστος, να αληθιν' πτ*µα στο καλ/βι τους. Cτσι γ0νεται κ!θε
µρα. E0ναι να φοβερ' καθ2κον που επαναλαµβ!νεται, στερε'τυπα, κ!θε βρ!δυ,

* γιατρς Β νης: να κεντρικ' πρ'σωπο του µυθιστορ2µατος * ννα: η κ'ρη του γιατρο/
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Aπ' την ταιν0α 1922 του N0κου Kο/νδουρου

σαν κοντε/ει να πσει η ν/χτα. Στην αρχ2, τις πρ*τες µρες του γυρισµο/ του, 2ταν
τ'σο µαρτυρικ', που κο0ταζε π*ς να το ξεφ/γει. Fστερα σιγ! σιγ! το συν2θισε, το
ε0δε σαν χρος. 3λα τα συνηθ0ζει κανε0ς. Συνηθ0ζει να ψ!χνει µες στον εαυτ' του κι
!ξαφνα να βλπει πως ε0ναι τ'σο γυµν'ς και τ'σο ρηµος, σαν ν’ αρχ0ζει µ'λις, πρ*τος απ!νω στη γη, την ιστορ0α του ανθρ*που, µ'λις και µ'νος. Συνηθ0ζει να µην
πιστε/ει σε τ0ποτα και να µην ονειρε/εται, δηλαδ2, να απογυµν*νεται απ' καθετ0 που
µας συµφιλι*νει µε τους ανθρ*πους και µε τη ζω2. Συνηθ0ζει και να σκοτ*νει, τον
εαυτ' του, !λλους – κι 'λα µσα του να σωπα0νουν, και ο φ'βος και η φαντασ0α και
ο λεος. * 3λα, λοιπ'ν, ε0ναι µια απλ2 υπ'θεση βαθµο/, ως πο/ θα πσεις. Cτσι συνηθ0ζεις κι αυτ', να κ!θεσαι να λες κ!θε µρα ιστορ0ες σε µια µητρα για να παιδ0 που
δεν ε0ναι πια να γυρ0σει.
«H µητρα του να µη µ!θει τ0ποτα», του ε0χε ξαναπε0 ικετευτικ! ο γερο-Bνης.
«Mπορε0 να περιµνει 'λα τα χρ'νια που της µνουν ακ'µα και να µη λυγ0σει. Aλλ!
να µην χει να περιµνει – αυτ' δεν το µπορε0».

* λεος: το λεος, η ανθρωπι!
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Kαι για να µη µ!θει κε0νη η µητρα τ0ποτα, ο Aντρας κ!θισε και της ε0πε µια ιστορ0α. Lταν να παραµ/θι 'λο χρ*µα και συγκ0νηση, γεµ!το απ' καλοσ/νη για δυο
παιδι! που βρεθ2κανε µες στο µπουρ0νι του πολµου, γεµ!το απ' ιερ2 ευγνωµοσ/νη
κι απ' θερµ! δ!κρυα.
— O ?γγελος θ! ’ρθει µε την !λλη αποστολ2, 2 µε την !λλη, την !λλη. Θ! ’ρθει –
2ταν ο πρ*τος λ'γος που ε0πε στη µητρα του φ0λου του.
Kι /στερα σαν ξεµοναχιαστ2κανε, το 0διο βρ!δυ, στο δωµ!τι' της, η θε0α Mαρ0α
τον βαλε και της ε0πε απ’ την αρχ2 'λα, να να, π*ς πρασαν στην αιχµαλωσ0α, 'λες
οι µρες τους, δεκατσσερις µ2νες.
Lταν κι η δικ2 του η µητρα πλ!ι του, η θε0α Σοφ0α. N’ ακο/σει και κε0νη το παραµ/θι και τ0ποτα !λλο να µη µ!θει ποτ. Aυτοσχεδ0αζε τα γεγον'τα, οι σκληρς γραµµς σβ2νανε µες στο παραµ/θι, τσι 'πως γ0νεται στα παραµ/θια µε τους δρ!κους και
µε τα θερι! που τα λες µια ν/χτα σ’ να παιδ0, να το αποκοιµ0σεις. H ν/χτα ε0ναι
2συχη, πλ!ι εκε0 κ!θεται νας µικρ'ς !γγελος και χ/νει το φως του προσ*που του
απ!νω στα µ!τια του παιδιο/, περιµνοντας ν! ’ρθει η *ρα και να τα σφαλ0σει. 3λα
ε0ναι 2µερα, οι δρ!κοι και τα θερι! σιγ! σιγ! σβ2νουν µες σε το/το το θερµ' φως,
µπερδε/ονται, πα0ρνουν σχ2µατα απροσδι'ριστα, το παιδ!κι χαµογελ! και τα µ!τια
αργ! αργ! βασιλε/ουνε. Tο παιδ!κι αποκοιµ2θηκε. H ειρ2νη να ε0ναι µαζ0 του. Mια
µητρα πρπει ν’ αποκοιµηθε0. O Θε'ς να ε0ναι µαζ0 της.
Cλεγε, λοιπ'ν, το παραµ/θι που ε0πε ο Aντρας στη θε0α Mαρ0α:
«Στο δρ'µο που πηγα0νανε, λει, στη µεγ!λη πορε0α για το εσωτερικ' της Aνατολ2ς, περπατο/σανε 'λο µσα σε µεγ!λα δ!ση, αν!µεσα σε καταρρ!χτες και σε
σκιερ! φαρ!γγια. Eπειδ2 δεν ε0χανε δ!ση στα µρη τους, εξ'ν απ’ τα δ!ση των
ελι*ν, 2τανε πληµµυρισµνοι απ' ναν αλλ'κοτο φ'βο, µια παρ!ξενη γοητε0α.
Παρ!ξενα πουλι! πετο/σαν αποδ* και αποκε0, αλλ'κοτα χρ*µατα και το βρ!δυ
σαν πεφτε ο 2λιος, οι σκις µεγ!λωναν και χ!νονταν σ’ να β!θος, 'που σταµατο/σε η µατι! του ανθρ*που. Στρατοπεδε/ανε 'που τους βρισκε η ν/χτα, µες στα
δ!ση και µες στα σκιερ! φαρ!γγια. Σαν βγαιναν τα πρ*τα !στρα π!νω στον ουραν', το δ!σος !ρχιζε να ταρ!ζεται απ’ τις !γριες φωνς των θερι*ν που ξεµπουκρνανε απ’ τις φωλις τους, να βρουν τη λε0α τους. Oι αιχµ!λωτοι δε φοβο/ντανε τ'τε,
γιατ0 αν!βανε µεγ!λες φωτις που τους προστατε/ανε. Oι φλ'γες πετο/σαν αψηλ!
και τα κλωνι! των αιων'βιων δντρων γρναν αποπ!νω τους, σαν µια επ0κληση
στην ιερ2 φλ'γα, να τα π!ρει και να ησυχ!σουνε, γιατ0 πολ/ ζησαν και πολ/ επερ0µεναν. Tα θερι!, τ'τε, δεν κοντε/ανε, µον!χα τις φωνς τους ακο/γανε. Qσπου κι
αυτς, 'σο η ν/χτα προχωρο/σε, σιγ! σιγ! αδυν!τιζαν. Aδυν!τιζαν *σπου γ0νονταν να σιγαν' βογκητ', σιγαν' και σχεδ'ν ανθρ*πινο, που δεν'ταν π!νω στα
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φ/λλα και στους σκληρο/ς κορµο/ς, π!νω στον αγρα και στους ανθρ*πους για να
τους αποκοιµ0σει.
Cτσι γιν'ταν τις ν/χτες. Τις µρες, στην πορε0α, τους σταµατο/σαν σε καθαρ! τρεχ!µενα νερ! και π0νανε, σε στ!νες και σε καλ/βες.
Οι χωρι!τες το/ς φιλε/ανε ψωµ0 σταρνιο και γ!λα, /στερα βγα0ναν στις π'ρτες, και
τους ευχ'ντανε ο Θε'ς να ε0ναι µαζ0 τους, στο δρ'µο τους. Αυτο0 οι χωρι!τες δεν ξρανε αν 2ταν π'λεµος 2 αν τελε0ωσε, δεν ξρανε τ0ποτα. Ξραν µον!χα πως !νθρωποι τους
ζητο/σαν ψωµ0 και το δ0νανε µε την απλ'τητα που χουν 'λες οι µεγ!λες πρ!ξεις.
Μια βραδι! νυχτωθ2καν σ’ να χωρι', σκαρφαλωµνο σ’ να βουν' γεµ!το πε/κα.
Αποκε0, στο µεγ!λο εκε0νο /ψος, 2ταν η τελευτα0α φορ! που ε0δανε τη θ!λασσα.
Cπεφτε ο 2λιος 'ταν κ!ποιος γ/ρισε π0σω και την ε0δε. Lταν να µακριν' γαλαν'
στρ*µα, µια λουρ0δα που µ'λις ξεχ*ριζε µσα απ’ τ’ !νοιγµα του βουνο/.
“Παιδι!”, ε0πε τ'τε ο σ/ντροφ'ς τους. “Η θ!λασσα”.
3λοι, τ'τε, γ/ρισαν προς τη φευγαλα γραµµ2, που σε λ0γο θα χαν'τανε για π!ντα
απ’ τα µ!τια τους. Την κοιτ!ζανε. Ε0χε αγρα και κει κ!τω θα 2ταν ταραγµνη η
θ!λασσα και τα κ/µατα θ’ ανεβοκατβαιναν, το να π0σω απ’ τ’ !λλο. Τα υποπτευ'ντανε. Μα στα µ!τια τους, που µναν στυλωµνα εκε0, δεν φτανε µ2τε η ελ!χιστη
κ0νηση. Τ0ποτα. Το πλαγο µενε τσι ακ0νητο, µε τις µεγ!λες ραβδωτς γραµµς που
θα 2ταν τα κ/µατα, τσι ακ0νητα γιατ0 βαρθηκαν.
Αυτ' στ!θηκε η µοναδικ2 τους π0κρα, /στερα απ' τ'σες µρες πορε0α. Μα σαν
µπ2κανε στο χωρι' του δ!σους οι γυνα0κες τρξανε να τους φιλψουν. Τους β!λαν σε
µια µεγ!λη καλ/βα, τους φρανε ζεστ' σπιτ0σιο τραχαν! και φ!γανε, τους φραν και
δαδι! και τ’ αν!ψανε, γιατ0 η ν/χτα 2ταν κρ/α. Με τον ?γγελο, πλαγι!ζαν, ο Αντρας,
π!ντα µαζ0 µαζ0 αγκαλιασµνοι, ναν /πνο µακ!ριο και ατ!ραχο.
— Μα κε0νοι οι !νθρωποι δεν ξρουν, λοιπ'ν, τ0ποτα απ’ τον π'λεµο; ρωτο/σε η
θε0α Μαρ0α συγκινηµνη.
— Α, 'χι, δεν ξραν τ0ποτα εκε0 π!νω, της λεγε ο Αντρας. ∆εν ξραν τ0ποτα, σαν
να τους ε0χαν ξεχ!σει µες στην ερηµι! τους οι !λλοι !νθρωποι. Σαν να τους ε0χε ξεχ!σει κι ο 0διος ο Θε'ς τους. Cµειναν απλο0 και καλο0. Ζο/σαν µε τα πρ'βατ! τους και
µε τα γενν2µατα που τους δινε η καλ2 γη, που τη βρχαν µε τον 0δρω τους. Κι τσι
που ξεπφτανε, !ξαφνα, το/τοι οι δυστυχισµνοι µες στην ειρ2νη τους, 2τανε σαν
πλ!σµατα που τα στελνε ο προφ2της για να δοκιµ!σει αν η καρδι! τους µεινε
π!ντα καθαρ2 κι αλκιαστη».
Οι δυο µητρες, του Αντρα και του ?γγελου, κ!θουνταν εκε0 και κλα0γανε, 'σο
ξετυλιγ'τανε το παραµ/θι. Lταν δ!κρυα που χ/νονταν απ' ευγνωµοσ/νη προς τον
!νθρωπο, γιατ0 µεινε καλ'ς.
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— «3ταν τελε0ωσε η πορε0α, πι!σαµε δουλει! στα τρνα, συνχισε. Αδει!ζαµε
βαγ'νια φορτωµνα µε γενν2µατα. Μια ε/κολη δουλει!. Fστερα µας π2γαν σ’ να
χωρι'. Lταν χειµ*νας πια κι ε0χε πσει το πρ*το χι'νι. Σε κε0νο το χωρι', µια µρα,
µσα στο θολ!µι που σταλι!ζαµε, 2ρθε και µας βρ2κε ο Κιαµ2λ µπης, νας γιατρ'ς.
Μας τρ!βηξε αποκε0 µσα και µας δωσε ζεστ! ρο/χα. Μας ρ*τησε τι κ!ναµε στην
πατρ0δα µας και του ε0παµε πως πηγα0ναµε ακ'µα στο Γυµν!σιο. Lταν και κε0νος νο
παιδ0, 'τι* ε0χε τελει*σει τις σπουδς του κι 2µαστε οι τρεις σαν αδρφια.
Fστερα φ/γαµε π!λι αποκε0 και πι!σαµε δουλει! σ’ να τσιφλ0κι.* Lταν 2µερα
εκε0, σαν να µην 2ταν π'λεµος. Μπορο/σαµε να κ!νουµε την προσευχ2 µας αν θλαµε, µπορο/σαµε να τραγουδο/µε, καννας δε µας εµπ'διζε. 3ταν ερχ'νταν οι αφντες να κυνηγ2σουν αγριογο/ρουνα, µας πα0ρναν και µας µαζ0 τους µες στο ρουµ!νι.* Εκε0, σε κε0νη την 2συχη γωνι!, µας βρ2κε η ειρ2νη. Εµνα µε π2ρε η πρ*τη αποστολ2 για την Ελλ!δα. Ο ?γγελος θα ερχ'ταν µε την !λλη, 2 µε την !λλη».
Σαν αποχαιρετιστ2κανε, λει, µε τον ?γγελο, ο τελευτα0ος λ'γος εκεινο/ 2ταν ν!
’ρθει στη µητρα του και να της φρει χαιρετ0σµατα. Π2γανε, λει, µαζ0 µε τον ?γγελο π!νω απ’ τον τ!φο εν'ς συντρ'φου τους, που ε0χε πεθ!νει 2συχα µια απ’ τις τελευτα0ες µρες του καλοκαιριο/. ∆εν ε0χε τ0ποτα, µον!χα µια ανεξ2γητη µελαγχολ0α, που
εκε0νοι δεν την καταλαβα0νανε. Τον ε0χανε θ!ψει εκε0 κοντ!, σ’ να ρµα, κ!τω απ'
µια λε/κα. Οι ροδοδ!φνες γρναν τα κλ*νια τους πλ!ι και σαν παιρνε να βραδι!σει
του κ!ναν σκι!. Εκε0 που π2γε ο Αντρας ν’ αποχαιρετ0σει, για τελευτα0α φορ!, τον
πεθαµνο φ0λο τους, εκε0, π!νω απ’ τον τ!φο του, αποχαιρετιστ2κανε και µε τον
?γγελο. «Να πας στη µητρα µου χαιρετ0σµατα και να της πεις πως ε0µαι καλ! και δε
θ’ αργ2σω».
.........................................................................
Cτσι τελε0ωσε το παραµ/θι. Ο Αντρας φοβ'ταν πως δε θα τον πιστε/ανε οι δυο
µητρες. Οι εφηµερ0δες 2ταν γεµ!τες απ' φοβερς αφηγ2σεις. Στ'µα µε στ'µα το
πος της Ανατολ2ς προσπαθο/σε να σχηµατισθε0, µσα στη φαντασ0α των ανθρ*πων,
που δεν το ζησαν.
Γι’ αυτ' ο Αντρας φοβ'ταν πως η θε0α Μαρ0α δε θα τον π0στευε. Μα φα0νεται
2ταν ζεστ2 η φων2 του. Κι πειτα π!σχει κανε0ς µον!χα για να ελπ0ζει. Ε0ναι, 0σως,
αυτ', η πιο καθαρ2 συνε0δηση του µλλοντος.
— Π'σο διαφορετικ! τα φανταζ'µαστε τα πρ!µατα εµε0ς εδ*, του ε0πε µον!χα η
µητρα του φ0λου του. Γιατ0 λεγε ο κ'σµος…

* τι: µ'λις * τσιφλ κι: αγρ'κτηµα πολ/ µεγ!λης κτασης το οπο0ο καλλιεργο/σαν εργ!τες γης * ρουµνι: δασ*δης περιοχ2
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— Ο κ'σµος χει φαντασ0α, της αποκρ0θηκε. Το κακ' ε0ναι πως δεν µπορο/σαµε
να σας γρ!ψουµε. Αλλι*ς θα ξρατε…
— Ναι, ε0πε εκε0νη. Η σιωπ2 2ταν φοβερ2.
Η. Βενζης, Γαλνη, Βιβλιοπωλε0ον της Εστ0ας

∂ƒ°∞™π∂™

1

™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÔÏ‡ÌËÓË ·È¯Ì·ÏˆÛ›·,
¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ﬁ ÙÔ ¯ˆÚÈﬁ ÙˆÓ ºˆÎÈ·ÓÒÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ. µÚÂ›ÙÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Û˘Ó‰˘¿ÛÙÂ Ù· ÌÂ ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

2

°È·Ù› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «·Ú·Ì‡ıÈ» ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ÛÙË ıÂ›·
ª·Ú›·; ¶Ò˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ› ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ;

3

«ª· ÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ó, ÏÔÈﬁÓ, Ù›ÔÙ· ·’ ÙÔÓ ﬁÏÂÌÔ;»: °È·Ù› Ë ıÂ›·
ª·Ú›· Î¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ;
µÚÂ›ÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ı¤Ì·.

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ 11, ¶Ï¿Î·, ÙËÏ. 210
3239225, http://www.users.otenet.gr/~kms/), ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ‰Â›ÙÂ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ ˘ÏÈÎﬁ (ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ÎÂ›ÌÂÓ·, ¤ÁÁÚ·Ê· Î.¿.) ÁÈ· ÙÔ˘˜ MÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÂ˜ ÚﬁÛÊ˘ÁÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ﬁÙ·Ó ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
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ª ¶Eƒ∆√§∆ ª ¶ƒ∂Ã∆

°È· ÙÔÓ fiÚÔ «ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜»
Ο σηµαντικς Γερµανς συγγραφας Μπρτολτ Μπρεχτ (1898-1956)
γραψε το ποηµα αυτ το 1937, ταν ζοσε ως αυτοεξριστος στη
Σκανδιναβα, κατατρεγµνος απ τη χιτλερικ εξουσα. Ο Β’ Παγκσµιος πλεµος δεν εχε ακµη ξεσπσει, αλλ το ναζιστικ καθεστς
εχε δη δσει δεγµατα του βαιου και απνθρωπου προσπου του µε
την γρια καταδωξη των Εβραων και των αντιφρονοντων Γερµανν.
Πολλο δηµοκρατικο καλλιτχνες και διανοοµενοι διχτηκαν  αναγκστηκαν να εγκαταλεψουν τη χρα τους, για να γλιτσουν απ την
ηθικ και σωµατικ τους εξντωση.
Στλιος Μαυροµ!της,
Τρνο

§ αθεµνο µο/ φαιν'ταν π!ντα τ’ 'νοµα που µας δ0ναν:

«Μεταν!στες».
Θα πει, κε0νοι που αφ2σαν την πατρ0δα τους. Εµε0ς, ωστ'σο,
δε φ/γαµε γιατ0 το θλαµε,
λε/τερα να διαλξουµε µιαν !λλη γη. Ο/τε
και σε µιαν !λλη χ*ρα µπ2καµε
να µε0νουµε για π!ντα εκε0, αν γιν'ταν.
Εµε0ς φ/γαµε στα κρυφ!. Μας κυνηγ2σαν, µας προγρ!ψανε.
Κι η χ*ρα που µας δχτηκε, σπ0τι δε θα ’ναι, µα εξορ0α.
Cτσι, αποµνουµε δω πρα, ασ/χαστοι, 'σο µπορο/µε πιο κοντ!
στα σ/νορα,
προσµνοντας του γυρισµο/ τη µρα, καραδοκ*ντας το παραµικρ'
σηµ!δι αλλαγ2ς στην !λλην 'χθη, πν0γοντας µ’ ερωτ2σεις
κ!θε νεοφερµνο, χωρ0ς τ0ποτα να ξεχν!µε, τ0ποτα
ν’ απαρνι'µαστε,
χωρ0ς να συχωρ!µε τ0ποτ’ απ’ 'σα γιναν, τ0ποτα δε συχωρ!µε.
Α, δε µας ξεγελ!ει το/τη η τριγ/ρω σιωπ2! Ακο/µε 0σαµ’ εδ*
τα ουρλιαχτ! που αντιλαλο/ν απ’ τα στρατ'πεδ! τους. Εµε0ς
οι 0διοι
µοι!ζουµε των εγκληµ!των τους απ'ηχος, που κατ!φερε
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τα σ/νορα να δρασκελ0σει. Ο καθνας µας,
περπατ*ντας µες στο πλ2θος µε παπο/τσια ξεσκισµνα,
µαρτυρ!ει την ντροπ2 που τη χ*ρα µας µολε/ει.
3µως καννας µας
δε θα µε0νει εδ*. Η τελευτα0α λξη
δεν ειπ*θηκε ακ'µα.
Mπ. Μπρεχτ, Ποιµατα,
µτφρ. Μ!ριος Πλωρ0της, Θεµλιο

∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ıÂˆÚÂ› Ï·ıÂÌ¤ÓÔ ÙÔÓ ﬁÚÔ «ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜»; ∞·ÓÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘.

2

√ ÔÈËÙ‹˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÂ ÚÒÙÔ ÏËı˘ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÛˆÔ. ¶ÔÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÂ› Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë
¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜;

3

«∞, ‰Â Ì·˜ ÍÂÁÂÏ¿ÂÈ… ‰Ú·ÛÎÂÏ›ÛÂÈ». ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô
·˘Ùﬁ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË.

4

«∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï¤ÍË ‰ÂÓ ÂÈÒıËÎÂ ·ÎﬁÌ·». ™‹ÌÂÚ·, ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÁÓÒÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Ã›ÙÏÂÚ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·,
Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÚ¿ÛË;
¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∫¿Ùˆ ·ﬁ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚﬁÛÊ˘ÁÂ˜,
‰ËÏ·‰‹ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó·ÁÎ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· Ê‡ÁÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ; ¶ÔÈÂ˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ﬁ ÙË Ê˘Á‹ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊ‡ÁˆÓ; (∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ
ÁÂÓÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜.)

Μπ ρτολτ Μπρεχτ (1898-1956)
Γερµαν'ς ποιητ2ς και σηµαντικ'ς θεατρικ'ς συγγραφας. Απ' το 1933 ως το 1947 ζησε αυτοεξ'ριστος στη Σκανδιναβ0α και στις ΗΠΑ, εξαιτ0ας του ναζιστικο/ καθεστ*τος που επικρατο/σε στην πατρ0δα του. Το καθεστ*ς αυτ' ριξε στην πυρ! τα βιβλ0α του και του αφα0ρεσε
την ιθαγνεια, κηρ/σσοντ!ς τον ανεπιθ/µητο στην πατρ0δα του. Τα πιο πολλ! ποι2µατ! του
συγκεντρ*θηκαν στον τ'µο Ποιµατα του Σβνµπορ (1939) και διακρ0νονται για την ανθρ*πινη ευαισθησ0α και τον κοινωνικ' τους προβληµατισµ'.
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°Ï˘Îfi ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡
Μεγλο µρος της ποησης του Κπριου ποιητ Κυρικου Χαραλαµπδη απηχε το ιστορικ γεγονς της τουρκικς εισβολς στην Kπρο το 1974 και τις κατοπινς δραµατικς συνπειες της κατοχς του µισο σχεδν νησιο. Ο διος ο Xαραλαµπδης εναι νας απ τους πρσφυγες της τουρκικς εισβολς (το χωρι που γεννθηκε και µεγλωσε βρσκεται στην κατεχµενη περιοχ της Aµµοχστου). Στο ποηµα «Γλυκ του κουταλιο», που προρχεται απ
την ποιητικ συλλογ ∆οκ0µιν (2000), αν και δε γνονται σαφες αναφορς σε ιστορικ γεγοντα και γεωγραφικος τπους, ο αφηγητς επισκπτεται το πατρικ σπτι του στην κατεχµενη
περιοχ και βρσκει εκε την καινορια νοικο του σπιτιο, µια λαϊκ γυνακα, µλλον µεγλης
ηλικας, της οποας η εθνικ ταυττητα δεν αναφρεται.

Nα ιδ* ποιος ε0µαι ζ/γωσα και πο/θε

το χ*µα µου κρατ!. Μπ2κα και στ!θηκα
στο σπ0τι τ’ αλµυρ', σιµ! σε λ!κκο.
Μια µαντιλοδεµνη µου ’φερε νερ',
µου πρ'σφερε γλυκ'5 ευχαριστ* την.
Cκοψε και καρπο/ς απ' τον Κ2πο
του ποθητο/ σπιτιο/ µου, φρο/τα λαµπερ!
',τι λογ2ς, δι!χυτα µε χε0λη
πραγµατικ! και µλη εµποτισµνα
στην καλοσ/νη της χαρ!ς αντιδωρ2µατα.
Της ε0πα ευχαριστ*, αναθ!ρρησα και ζ2τησα
το σπ0τι µου να ιδ*, αν επιτρπεται.
«Και ββαια επιτρπεται», µου λει5
«µπορε0ς να ’ρθεις και στην κρεβατοκ!µαρα».

[141]

H AΠO∆HMIA ñ O KAHMOΣ THΣ ΞENITIAΣ ñ OI ΠPOΣΦYΓEΣ

Μπα0νω, θωρ* τη µ!να µου στον το0χο
να µε κοιτ!ει απ' ’να κ!δρο. Αφ2νω
την εντροπ2 και γ/ρεψα να π!ρω
τη µ!να µου ο δ'λιος απ’ την Τρο0α.*
«Π!ρτηνε», λει αυτ2 σαν καλογλαστη,
«τι να την κ!νω τ*ρα πια που ξρω;
Να πο/µε την αλ2θεια, τη νοµ0σαµε
ηθοποι' µε κε0νη την κοτσ0δα
και τα λουλο/δια γ/ρω της και µε τη χ!ρη
που την οµπρλα της κρατε0».
?ξιζε ββαια να προσθσει και το χρι
που γαντοφορεµνο, ραδιν'*
σε καναπ ακουµπο/σε5 αλλ! τι περιµνεις;
Σ!µπως γνωρ0ζει π'σοι αι*νες κ/λησαν
0σαµε που να φτ!σουµε στη σ/νταξη
γλυκ' του κουταλιο/; µεγ!λο θµα.
Π!λι καλ! που µ’ !φησε και µπ2κα
στο σπ0τι µου το πατρικ' η γυνα0κα.
Μη συνεχ0σουµε !λλο και αγριψει.
Το µ'νο που ε/χοµαι: απ' καιρο/ εις καιρ'
να ’χω την !δει! της να ξαν!βλεπα
την 'ψη τη γλυκι! του ποθητο/ µου.
Κ. Χαραλαµπ0δης, ∆οκµιν, ?γρα

* απ’ την Τρο α: ο ποιητ2ς εδ* εκµεταλλε/εται το γνωστ' απ' την αρχαιοελληνικ2 µυθολογ0α επεισ'διο της
φυγ2ς του Αινε0α απ' την Τρο0α. Ο Αινε0ας 2ταν 2ρωας και απ' τους σπουδαι'τερους υπερασπιστς της
π'λης κατ! τον Τρωικ' π'λεµο. Απελπισµνος απ' την !λωση της Τρο0ας, 2ταν αυτ'ς που εγκατλειψε
τελευτα0ος την π'λη. Φε/γοντας, π2ρε τον πατρα του και τα αγ!λµατα των εφστιων θε*ν στους *µους
* ραδιν: λεπτ' και ευλ/γιστο, λυγερ'
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Κυρικος Χαραλαµπ δης

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Â›ÛÎÂ„Ë˜ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎﬁ ÙÔ˘ Û›ÙÈ; µÚÂ›ÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Î˘Ú›ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹.

2

™Â ÔÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÌÂ ÙË Ó¤· Î¿ÙÔÈÎÔ
ÙÔ˘ ·ÙÚÈÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘; ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ·˘Ù‹Ó ÙË Û¯¤ÛË;

3

™Â ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜. ∞ÊÔ‡ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ·˘Ù¿, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.

4

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ‰˘Ô Á˘Ó·ÈÎÂ›Â˜ ÌÔÚÊ¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·, ÙË Ì¿Ó· ÛÙË
ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¤ÓÔÈÎÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¶Ò˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë Ó¤· Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· √ÈÎÈ·Î‹˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ù· ¤ıÈÌ· ÙË˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÚÈÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·.

Σπ/ρος Bασιλε0ου,
Tο γλυκ του κουταλιο
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¢‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙË˜ X·Ú¿˜
Το βιβλο του Θανση Βαλτινο Στοιχε0α για τη δεκαετ0α του ’60 (1989), που ο διος το χαρακτηρζει µυθιστρηµα, συντθεται απ διφορα, ασνδετα µεταξ τους, κεµενα. Τα περισστερα απ τα κεµενα αυτ εναι γραµµνα απ το συγγραφα σαν επιστολς και δηµοσιογραφικ ρεπορτζ που περιγρφουν καταστσεις και αποδδουν τα θη και τη νοοτροπα της δεκαετας του 1960. Η δεκαετα αυτ χαρακτηρστηκε απ το φαινµενο της µαζικς µετανστευσης
των Ελλνων προς διφορες µακρινς χρες. Τα δο γρµµατα που θα διαβσετε τα γρφει η
Χαρ, µια Ελληνδα µετανστρια στο Γιοχνεσµπουργκ της Ντιας Αφρικς, η οποα χει δυο
µικρς κρες, την Κωνσταντνα και την @ννα. Τα γρµµατα απευθνονται στα δυο αδρφια
της, τη Μαρα και το Λουκ, που ζουν στην Αθνα.

1
Γιοχ!νεσµπουργκ, 11.9.1968

A γαπηµνη µου Μαρ0α,

Χθες λαβα το γρ!µµα σου το οπο0ο δε χ'ρταινα να διαβ!ζω µε τα τ'σα να. Λες να
χουµε καννα ειδ/λλιο* Ν0κου-Ισµ2νης; Μακ!ρι, αν ε0ναι για καλ'. Ευχαριστ2θηκα
που ε0χες πολ/ κ'σµο στη γιορτ2 σου, αν και καλοκα0ρι. Το δικ' µου δ*ρο θα το λ!βεις
το ∆εκµβριο που προγραµµατ0ζοµε να ρθουµε για διακοπς. Σε ευχαριστ* και για τα
περιοδικ! π!ρα πολ/, δεν πρεπε 'µως να δ*σεις τ'σα χρ2µατα για ταχυδροµικ!. Ο
Γερ!σιµος λει την επ'µενη φορ! να µην τα κλε0σεις σε φ!κελο, αλλ! να τα κ!νεις
ρολ' *στε να φα0νονται περιοδικ!, οπ'τε καταβ!λλεις* πολ/ λιγ'τερα τλη.* ?ρχισα
να τα διαβ!ζω και θα τα «ξεκοκαλ0σω» µχρι να λ!βω τα !λλα. Εδ* αργο/ν να
λθουν, µ2να και παραπ!νω. Να φανταστε0ς 'τι ο/τε η προηγο/µενη Γυνακα υπ!ρχει
ακ'µη αλλ! ο/τε και το Πνθεον της 26ης Ιουλ0ου. Π!ντως χρων µε ',τι ξοδε/εις γι’
αυτ!. Cγραψα του Βασ0λη επ0σης. Ε0χε ανησυχ2σει και µας τηλεφ*νησε αν κ!τι δεν
πηγα0νει καλ! να γυρ0σω π0σω µε τα παιδι!. Του γραψα 'τι χρει!στηκε να επισκεφτ*
γιατρ' τρεις φορς. Γιατ0 πρ!γµατι 2µουν !σχηµα απ' µελαγχολ0α, κι αυτ' 'χι λ'γω
νοσταλγ0ας 'σο γιατ0 δεν υπ!ρχει τρ'πος να ασχοληθ* µε κ!τι. ∆εν ξρεις, Μαρ0α,

* ειδ%λλιο: ερωτικ2 ιστορ0α * καταβλλεις: πληρ*νεις * τ λη: ταχυδροµικ! ξοδα
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π*ς αργο/ν να περ!σουν οι *ρες 'ταν κοιτ!ς
συνχεια το ρολ'γι. Μου γινε εφι!λτης, και το
πρω0 ξυπν!ω µε την ιδα 'τι δεν χω τι να κ!νω.
Ο γιατρ'ς µο/ δωσε ηρεµιστικ! αλλ! δε µε βοηθ!ν και πολ/. Cτσι απ' σ2µερα ο Γερ!σιµος µε
π2ρε στη δουλει!. ?ρχισε να µου µαθα0νει τα δι!φορα µηχαν2µατα, τηλτυπα* κτλ. Ελπ0ζω να τα
καταφρω, δεν ε0ναι δ/σκολα, τουλ!χιστον να
ξεχνιµαι. Πες του Βασ0λη 'τι τ*ρα πηγα0νω
καλ/τερα, και µε τη σκψη 'τι θα εργ!ζοµαι θα
ησυχ!σουν τα νε/ρα µου. Ελπ0ζω να π!ρω και
λ0γο β!ρος γιατ0 χω 2δη χ!σει τρ0α κιλ!. Ε0µαι
τ*ρα 49. Αυτ2 τη στιγµ2 χουµε µεσηµβριν2 διαΓι!ννης Ψυχοπα0δης,
κοπ2. Σου γρ!φω απ' το γραφε0ο. Γρ!φε µου 'σο
Το γρµµα που δεν φτασε
µπορε0ς πιο συχν!, τα γρ!µµατ! σου µου δ0νουν
αισιοδοξ0α, τα να σας που µαθα0νω. Cγραψα χτες και της µαµ!ς. Χ!ρηκα που ο µπαµπ!ς π!ει καλ/τερα. Πες της Ρ0ας 'τι στο γρ!µµα της θα απαντ2σω α/ριο. Η Ζω2 τι
κ!νει; Στο φλιτζ!νι µο/ ε0παν για να στεφ!νι.* Ποια θα παντρευτε0 πρ*τη εσ/ 2 εκε0νη; Περιµνω να ακο/σω ευχ!ριστα. Οι µικρς σο/ στλνουν φιλι!. Κ!θε µρα σ!ς
θυµο/νται 'λους και σας αναφρουν. Βλπεις δεν χουν παιδι! να πα0ξουν στο σπ0τι
και 'λο για την Αθ2να µιλ!νε µεταξ/ τους. Σε αφ2νω για να συνεχ0σει ο Γερ!σιµος.
Σε φιλ*
Χαρ
Μαρ0α, ευχαριστ* για τη γραβ!τα. Οι κοπλες του γραφε0ου λνε 'τι ε0ναι πολ/ sexy.
Οι καηµνες συγχουν εξ'φθαλµα* πρ!γµατα! Παρακ!λεσε το Γι*ργο να ρωτ2σει
π'σο πι!νουν* εκε0 οι movie camera Canon auto zoom 814 και 1214. Γρ!ψε µου.
Φιλι! σε 'λους
Jerry

* τηλ τυπο: συσκευ2 που αποτυπ*νει σε ταιν0α το τηλεγρ!φηµα * στεφνι: γ!µος * εξφθαλµο: ολοφ!νερο * πινουν: κοστ0ζουν
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2
Γιοχ!νεσµπουργκ, 31.3.1969

A γαπηµνε µου Λουκ!,

Για µνα τ*ρα εδ* να γρ!µµα ε0ναι µεγ!λη υπ'θεσις και ιδ0ως απ' δικ! µου πρ'σωπα. Παρ'λο που στην αρχ2 ρχονταν στιγµς που ν'µιζα 'τι δε θα µπορσω να
ζ2σω σ’ αυτ2 τη χ*ρα, τ*ρα χω βρει κ!ποιο ρυθµ' και ε0µαι καλ/τερα. Πρπει
π!ντως να συνεχ0ζω τα χ!πια που µου δωσε ο γιατρ'ς για τα νε/ρα. Με στενοχωρε0
το σχολε0ο των παιδι*ν, θα ξεχ!σουν τα ελληνικ!, κ!νουν µ'νο µ0α *ρα την ηµρα
και εκε0νη 'χι κανονικ!. Στα αγγλικ! πηγα0νουν καλ!. Γρ!ψε µου τη γν*µη σου5 η
Μαρ0α λει 'τι φτ!νει να µορφωθο/ν και δεν χει σηµασ0α σε ποια γλ*σσα. Στε0λε
µου καννα βιβλ0ο, κατ!λληλο για µνα, 'χι βαρ/, τους Πανθους* τους τελε0ωσα. Της
?ννας τ2ς αρσει επ0σης να διαβ!ζει, της π2ρα κ!τι απ' εδ*, αλλ! δεν χουν ββαια
και σπουδα0α πρ!γµατα. Η Κωνσταντ0να δεν µαθε ακ'µα να γρ!φει. Τα ε0πε π!ντως
της ?ννας να σου γρ!ψει αυτ' που θλει. Ο Γερ!σιµος ε0ναι καλ!. Πολλς ευθ/νες
µχρι να οργανωθε0 το γραφε0ο και συχν! χω την εντ/πωση 'τι του φορτ*σαµε κι
εµε0ς παραπαν0σιες σκοτο/ρες ως 'του τακτοποιηθο/µε. Στην Καλλι'πη χαιρετισµο/ς, αν τη βλπεις ακ'µη.
Απ' 'λους µας πολλ! φιλι!
Χαρ

£ ε0ε Λουκ!,
Σ2µερα δι!βασα το γρ!µµα σου. Εµνα µου αρσει η Ν'τιος Αφρικ2. Και να σου πω
γιατ0 µου αρσει. Πρ*τον το Σ!ββατο δεν χουµε σχολε0ο. ∆ι!βασα να βιβλ0ο, Στα
χρνια της σκλαβις του Αλξη ∆αφνοµ2λη, και µου !ρεσε πολ/. Θλω να µου στε0λεις να βιβλ0ο, στα χρ'νια µου, απ' τους βυζαντινο/ς χρ'νους. Τα κστρα του
Μωρι το χω διαβ!σει. Η Κωνσταντ0να θλει να της στε0λεις να βιβλ0ο µε παραµ/θια και εικ'νες.
Σε φιλο/µε και οι δ/ο
Θ. Βαλτιν'ς, Στοιχεα για τη δεκαετα
του ’60, Στιγµ2

* Οι Πανθοι: µυθιστ'ρηµα του Τ!σου Αθανασι!δη
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÚﬁÛˆ· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÂ
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÁÈ· ÙË Ã·Ú¿
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‹ÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÙË˜, ÙË ª·Ú›· Î·È ÙÔ §Ô˘Î¿;

2

°È·Ù› Ë Ã·Ú¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÂ› ÙÔ ÁÈ·ÙÚﬁ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙË˜;

3

¶ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÛÙÔ ˘ÛÙÂÚﬁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎﬁ ﬁÓÔÌ· Jerry;

4

∆Ô ˘ÛÙÂÚﬁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÕÓÓ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎﬁÚË ÙË˜
Ã·Ú¿˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 8 ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ. ∏ ÕÓÓ· ‰Â Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙË˜. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÂ›ÓË ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ÙË˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ¡ﬁÙÈ· ∞ÊÚÈÎ‹;

5

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (Ã·Ú¿, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜, ÕÓÓ·) ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿.

¢π∞£∂ª∞∆π∫∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ùﬁ˜ ÙË˜ Ë Ã·Ú¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿: «∂‰Ò ·ÚÁÔ‡Ó
Ó· ¤ÏıÔ˘Ó, Ì‹Ó· Î·È ·Ú·¿Óˆ». ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÛÙÔÓ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎﬁ ¯¿ÚÙË Ù·
‚·ÛÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 (°ÂÚÌ·Ó›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ∏¶∞, ∫·Ó·‰¿˜, ¡ﬁÙÈ· ∞ÊÚÈÎ‹) Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÈÛÙÔÏ¤˜ (√È ¶·Óı¤ÔÈ, ™Ù· ¯ÚﬁÓÈ· ÙË˜ ÛÎÏ·‚È¿˜, ∆· Î¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜, ÁÚ¿„ÙÂ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓˆÓ, ÙË˜ Ã·Ú¿˜ Î·È ÙË˜ ÕÓÓ·˜.
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AÓ·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜
·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·
Στο µυθιστρηµα Η Κωνσταντ0να και οι αρ!χνες της (2002) η @λκη Ζη αφηγεται τις περιπτειες µιας φηβης που ρχεται στην Ελλδα χωρς τους γονες της, για να ζσει προσωριν µε
τη γιαγι της, στερα απ εφτχρονη παραµον στη Γερµανα. Οι δυσκολες προσαρµογς της
Κωνσταντνας στη να πραγµατικτητα, µακρι απ το σπτι της και τους συµµαθητς της, την
οδηγον σε επικνδυνους δρµους, απ τους οποους µως θα διαφγει τελικ χρη στη θλησ
της για ζω και στην αγπη των καινοριων της φλων. Στο απσπασµα που ακολουθε, η δεκατριχρονη ηρωδα αναπολε τις πρτες µρες στο @αχεν και τη γνωριµα της µε το περιβλλον
του γερµανικο σχολεου, στο οποο η µητρα της εργζεται ως δασκλα της ελληνικς γλσσας.

§ νε πως !µα πν0γεσαι στη θ!λασσα, πριν βουλι!ξεις για τα καλ!, περν!ει απ'

µπροστ! σου, σαν κινηµατογραφικ2 ταιν0α, 'λη σου η ζω2. Κι εµνα τ*ρα, που βουλι!ζω στη στερι!, περν!ει απ' µπροστ! µου 'λη µου η ζω2 στο ?αχεν.
Το σπ0τι µας, σ’ να µεγ!λο δρ'µο µε δντρα και στη µση παρτρια µε λουλο/δια.
Μνουµε στον τρ0το 'ροφο, και στο ισ'γειο ε0ναι το µαγαζ0 που πουλ!ει τα ψωµ!κια. Το δωµ!τι' µου µεγ!λο, µ’ να κρεβ!τι σχεδ'ν διπλ', µπρο/ντζινο, σαν του παλιο/
καιρο/, µε τσρκι* και κουνουπιρα να το σκεπ!ζει ολ'κληρο και να χ*νεσαι µσα
να κ!νεις 'νειρα ξ/πνια. Το ε0χα δει σε µια βιτρ0να, 'ταν π2γαµε µε τη µαµ! και τον
µπαµπ! να διαλξουµε πιπλα. «Αυτ' θλω». Εκε0νοι γλασαν. «Ας της κ!νουµε το
χατ0ρι», ε0πε ο µπαµπ!ς και µου το π2ραν. 3ταν µας το φεραν στο σπ0τι, ξ!πλωνα
µε τις *ρες. Μια τρ/πωνα κ!τω απ' την κουνουπιρα, µια την !νοιγα και κο0ταζα
απναντι, απ' το µεγ!λο παρ!θυρο που πιανε 'λο τον το0χο, τα φαν!ρια της ?νναστρ!σσε – να δρ'µο 'χι πολ/ µεγ!λο, στολισµνο µε παλι! φαν!ρια.
Εκε0 πηγα0ναµε µε τον µπαµπ!, µ'λις τλειωνα τα µαθ2µατ! µου, να κ!νουµε µια
β'λτα, παρ'λο που !ρχιζε να σκοτεινι!ζει. 3ταν χι'νιζε, στραφτ!λιζαν οι νιφ!δες
στο φως των φαναρι*ν. Τις Παρασκευς, που δεν ε0χαµε σχολε0ο την !λλη µρα ο/τε
εγ* ο/τε ο µπαµπ!ς, πηγα0ναµε β'λτα στους πεζ'δροµους που 2ταν εκε0 γ/ρω,

* τσ ρκι: µεταλλικ' στεφ!νι5 στο παρελθ'ν χρησιµοποιο/νταν απ' τα παιδι! ως παιχν0δι

[148]

A NA M N H Σ E I Σ T H Σ K Ω N Σ TA N T I NA Σ A Π O T H Γ E P M A N I A

λκη Ζ η

χαζε/αµε τα µαγαζι!, δηλαδ2 εγ* χ!ζευα, και καταλ2γαµε σ’ να µεγ!λο καφενε0ο,
το Κινγκ Κ'λετζ, που ε0χε καρκλες απ' χοντρ2 ψ!θα και ξ/λινα τραπζια. Εγ*
παιρνα µια ζεστ2 σοκολ!τα κι ο µπαµπ!ς µια µπ0ρα. Αν χασοµερο/σαµε, µας λεγε
η µαµ! γελ*ντας: «Π!λι ξω το ρ0ξατε;».
Εκε0, σ’ αυτ'ν το δρ'µο µε τα φαν!ρια, λεγα στον µπαµπ! 'λα µου τα µυστικ!.
«Κωνσταντινι*», τσι µε φ*ναζε ο µπαµπ!ς, «τι καινο/ριο χουµε σ2µερα;». Κι εγ*
!ρχιζα και δεν τλειωνα5 τα πιο πολλ! για το σχολε0ο, που το λ!τρευα.
Το αγ!πησα απ' τη στιγµ2 που το ε0δα. Παρ'λο που, πριν µπο/µε µσα την πρ*τη
µρα, χτυπο/σε η καρδι! µου σαν τρελ2, και τα χρια µου, που κρατο/σε το να ο
µπαµπ!ς και το !λλο η µαµ!, ε0χαν ιδρ*σει.
Μπ2καµε σε µια µεγ!λη αυλ2 στρωµνη µε πρασιν'γκριζες πλ!κες κι να µεγ!λο
στγαστρο γ/ρω γ/ρω.
«Ο διευθυντ2ς, ο χερ Χ!ινερ, µας περιµνει στο γραφε0ο του», λει η µαµ!.
Πα0ρνουµε να δι!δροµο µε πλακ!κια µπεζ και βυσσινι!. Ο δι!δροµος ατλειωτος,
µα σ’ 'λο το µ2κος, απ' τη µια µερι!, απ’ !κρη σ’ !κρη, παρ!θυρα και στο περβ!ζι τους γλ!στρες γλ!στρες µε διαφορετικ! λουλο/δια και φ/λλα η καθεµι!. Στον
απναντι το0χο, π0νακες. Η καρδι! µου δε χτυπο/σε πια, γιατ0 αποξεχ!στηκα και
χ!ζευα.
Ανεβ2καµε µια σκ!λα, που αντ0 για κ!γκελα ε0χε !σπρο µεταλλικ' δ0χτυ κι η κουπαστ2 της 2ταν σκο/ρα βυσσινι!. Φτ!σαµε στον πρ*το 'ροφο και σταθ2καµε µπροστ! σε µια π'ρτα, που ο µπαµπ!ς ε0πε πως 2ταν το γραφε0ο του διευθυντ2. ∆εν ξρω
τι !λλο χρ*µα π2ρα εκτ'ς απ' το κανονικ' χλωµ' µου. Σ0γουρα θα µοιαζα µε λειψαν!κι.* Η µαµ! χτ/πησε την π'ρτα κι ο µπαµπ!ς γ/ρισε και µε κο0ταξε: «Κωνσταντινι*, κουρ!γιο, αφο/ σου ε0παµε πως ε0ναι ο καλ/τερος».
Η π'ρτα !νοιξε απ' µ'νη της, ο µπαµπ!ς µ’ συρε σχεδ'ν µσα, µα, πριν µπο/µε
καλ! καλ!, 2ρθε και στ!θηκε µπροστ! µας νας κ/ριος 'χι πολ/ ψηλ'ς, µε κοκκινωπ!
µαλλι! και γαλαν! µ!τια, που χαµογελο/σε και φα0νονταν τα κ!τασπρα δ'ντια του.
Ουφ! Η καρδι! µου παψε να πα0ζει ταµπο/ρλο. Εκε0νος σκυψε, µε φ0λησε και
ε0πε ελληνικ!: «Καλ*ς το παιντ0 µας». Ο µπαµπ!ς µο/ ε0χε πει πως ο χερ Χ!ινερ
λατρε/ει την Ελλ!δα και µαθα0νει ελληνικ!. Π2γε στο γραφε0ο του, που 2ταν µεγ!λο,
φορτωµνο µε πολλ! χαρτι!, κι αν!µεσα στις στο0βες ξεπρ'βαλε να µπλε β!ζο µε
κ0τρινα τριαντ!φυλλα.
Μας ε0πε να καθ0σουµε, κι εγ* κ!θισα στην !κρη !κρη µιας καρκλας. Cτσι και
κουνι'µουνα λ0γο, θα ’πεφτα κ!τω.

* λειψανκι: απ' τη λξη λε0ψανο που σηµα0νει νεκρ' σ*µα. Επειδ2 η Κωνσταντ0να µικρ2 2ταν πολ/
χλωµ2, η γιαγι! τ2ς λεγε πως µοι!ζει µε λειψαν!κι
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Πο/ ε0σαι, Φ!ρµουρ,* ν’ ακο/σεις τι µου ε0πε. Πως βλπει στο πρ'σωπ' µου 'τι θα
τα καταφρω, και δεν ε0πε πως χω βλµµα εξεταστικ', αλλ! ξυπνο και θεληµατικ'.
Fστερα σηκ*θηκε και µε π2ρε απ' το χρι να µε π!ει στην τ!ξη µου.
Η µαµ! κι ο µπαµπ!ς µε κο0ταξαν σαν να µου ’λεγαν «κουρ!γιο», µα εγ* δεν ε0χα
πια αν!γκη απ' κουρ!γιο. Περπατο/σα στους διαδρ'µους πλ!ι στο διευθυντ2, προσπαθο/σα να µην καµπουρι!ζω και κο0ταζα ολ'γυρα µε το... ξυπνο και θεληµατικ'
µου βλµµα, *σπου φτ!σαµε στην τ!ξη.
3σο ο χερ Χ!ινερ µιλο/σε µε τη δασκ!λα, εγ* κο0ταζα την α0θουσα, που ε0χε
µεγ!λα παρ!θυρα µε γλ!στρες στα περβ!ζια και ζωγραφις στους το0χους. Τα παιδι!
κ!θονταν το καθνα σε δικ' του θραν0ο.
Lταν σχεδ'ν 'λα κατ!ξανθα µε γαλαν! µ!τια, µα εγ* ξεχ*ρισα να µε λοξ! σκο/ρα µ!τια κι να µαυρ!κι µε σγουρ! µαλλι!. 3λα ε0χαν το βλµµα καρφωµνο π!νω µου.
Ο χερ Χ!ινερ µο/ χ!ιδεψε το κεφ!λι κι φυγε. Η δασκ!λα, µια ξανθι! κοπλα µε πρ'σωπο γεµ!το παν!δες, µου δειξε να καθ0σω σ’ να !δειο θραν0ο στην πρ*τη σειρ!. Στο
διπλαν' καθ'ταν να κοριτσ!κι µε µαλλι! κ'κκινα σαν φλ'γες, που µου χαµογελο/σε.
Η δασκ!λα π2γε να γρ!ψει σ’ ναν τερ!στιο π0νακα, που πιανε 'λο τον το0χο.
Ευτυχ*ς που το καλοκα0ρι, πριν φ/γουµε απ' την Ελλ!δα, κανα γερµανικ!, κι τσι
µπορο/σα τουλ!χιστον να ξεχωρ0ζω τα γρ!µµατα.
Fστερα η φρ!ου Στφανι –τσι κατ!λαβα πως την λεγαν τη δασκ!λα µας, γιατ0 µου
δειξε τον εαυτ' της και ε0πε «Φρ!ου Στφανι»– µας λεγε µ0α µ0α τις λξεις που ε0χε
γρ!ψει στον π0νακα, κι εγ* την κο0ταζα στο στ'µα, για να καταφρω να τις προφρω.
Στο απογευµατιν' σχολε0ο, στα ελληνικ!, δεν χω πρ'βληµα. Ο µπαµπ!ς κι η µαµ!
µο/ χουν µ!θει να διαβ!ζω. Πρ*τη και δευτρα δηµοτικο/ κ!νουν µαζ0 µ!θηµα –
ε0µαστε ντεκα παιδι! 'λα κι 'λα.
Ευτυχ*ς δεν χω δασκ!λα τη µαµ!. Θα νιωθα παρ!ξενα. Εκε0νη διδ!σκει στην
πµπτη και στην κτη, και τα παιδι! τη λατρε/ουν. Μ'λις τη δουν, τρχουν και την
αγκαλι!ζουν και φων!ζουν 'λα µαζ0 «κυρ0α Στλλα, κυρ0α Στλλα». Ε0µαι πολ/
περ2φανη για τη µαµ! µου.
Μια µρα, συναντ2σαµε το χερ Χ!ινερ στο δι!δροµο. Στην αρχ2 τ2ς µ0λησε γερµανικ! κι /στερα χαµογλασαν τα µ!τια του και της ε0πε ελληνικ!: «Κυρ0α Στλλα,
ε0στε το ντιαµ!ντι του σχολε0ου µας».
Πο/ να τον !κουγε η Φ!ρµουρ, που το ξρω πως δεν πολυαγαπο/σε τη µαµ!, τα
πρ*τα χρ'νια τουλ!χιστον που παντρε/τηκε τον µπαµπ!. Κι αν δεν επµενε τ'σο ο
µπαµπ!ς, µπορε0 να µην την ε0χα τ*ρα µαµ! µου!

* Φρµουρ: στα σουηδικ! η γιαγι! απ' την πλευρ! του πατρα. Η Κωνσταντ0να µαθε τη λξη απ' τη
φ0λη της Σ0γκριντ
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Η καηµνη, σαν 2ταν µικρ2, οι
γονε0ς της την π2γαιναν απ' π'λη σε
π'λη κι ε0χε αλλ!ξει πντε σχολε0α. Σε
κ!τι µικρς π'λεις, που δεν ε0χαν ο/τε
ηλεκτρικ'. Ο µπαµπ!ς της 2ταν αξιωµατικ'ς της χωροφυλακ2ς και π2γαινε 'που τον στελναν. Στον εµφ/λιο
π'λεµο –π'τε γινε, Φ!ρµουρ; Καλ!,
µπερδε/ω τις ηµεροµην0ες, µε τ'σους
πολµους και µ!χες που σ’ ακο/ω να
κουβεντι!ζεις 'λη την *ρα µε τις
φ0λες σου– πιασαν π!λι τον παππο/
µου τον Κωνσταντ0νο να τον στε0λουν
εξορ0α και, στο καρ!βι που τον βαλαν µαζ0 µε !λλους, τους συν'δευε
νας αξιωµατικ'ς της χωροφυλακ2ς.
Lταν ο !λλος µου παππο/ς!
Η Φ!ρµουρ λει πως, για να τον
εµπιστε/ονται να συνοδε/ει τ'σο
σπουδα0ους 'πως ο παππο/ς, θα 2ταν
µεγ!λος φασ0στας. Εκε0νη ββαια,
ακ'µα και την Κοκκινοσκουφ0τσα να
Ν0κη Ελευθερι!δη, Kοπλες που κοιτζουν
σου διηγηθε0, θα σου πει πως την
µσα απ παρθυρο
φαγε ο λ/κος γιατ0 2ταν φασ0στας.
Τ'τε 'µως ο µπαµπ!ς δεν ε0χε
ακ'µα γνωρ0σει τη µαµ!, κι 'ταν τη γν*ρισε, ε0χαν πεθ!νει και οι δ/ο παππο/δες µου.
3ταν ο µπαµπ!ς τ2ς ε0πε πως θα παντρευτε0 τη µαµ!, η Φ!ρµουρ χ!λασε τον
κ'σµο: «Θα τρ0ζουν τα κ'καλα του πατρα σου».
Αυτ' το λεγε πολ/ συχν!, και δεν µπορ* να καταλ!βω π*ς θα τριζαν τα κ'καλα του καηµνου του παππο/ µου. Μα ο µπαµπ!ς, !µα του µπει κ!τι στο µυαλ', 0διος
η Φ!ρµουρ, και... 0διος εγ*, π2γα να πω. Κι τσι παντρε/τηκε τη µαµ!, που στο µεταξ/ µεινε ολοµ'ναχη στον κ'σµο, γιατ0 πθανε κι η µητρα της.
Πολ/ θα στενοχωρι'µουν αν ο µπαµπ!ς ε0χε ακο/σει τη Φ!ρµουρ και τ*ρα εγ*
ε0χα !λλη µαµ! κι 'χι τη µαµ! µου, που ε0ναι πολ/ σπουδα0α και ε0ναι το «ντιαµ!ντι
του σχολε0ου», που λει και ο χερ Χ!ινερ. Εγ* ββαια δεν ε0µαι το… ντιαµ!ντι της
τ!ξης, αλλ! στο τλος του χρ'νου κατ!φερα να ρθω τρ0τη.
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Το γερµανικ' σχολε0ο δεν αστειε/εται. 3ταν στο δηµοτικ' –που χει τσσερις
τ!ξεις– δεν ε0σαι πολ/ καλ'ς, δεν περν!ς στο γυµν!σιο, που χει !λλες οκτ* τ!ξεις
και που αποκε0 µπορε0ς να πας στο πανεπιστ2µιο, αλλ! συνεχ0ζεις υποχρεωτικ! ξι
ακ'µα χρ'νια και /στερα µπορε0ς να παρακολουθ2σεις επαγγελµατικς 2 τεχνικς
σχολς. Η µαµ! λει πως αυτ' ε0ναι πολ/ !δικο, γιατ0 δεν µπορε0 να παιδ0 απ' τα
δκα του να κριθε0 για την υπ'λοιπη ζω2 του.
Εκτ'ς απ' τη Σ0γκριντ, την κοκκινοµ!λλα, που γινε κολλητ2 µου, κανα παρα µε
πολλ! παιδι! απ' την τ!ξη, κι απ' αγ'ρια πιο πολ/ µε το µαυρ!κι, το ∆ιαγ'ρα, που
µου φ!νηκε παρ!ξενο να χει ελληνικ' 'νοµα. Ο µπαµπ!ς 'µως µου εξ2γησε πως σε
κ!ποια µρη της Αφρικ2ς υπ!ρχει το συν2θειο να δ0νουν αρχα0α ελληνικ! ον'µατα.
Ο ∆ιαγ'ρας ε0ναι πρ*τος µαθητ2ς στην τ!ξη, κι 'σο κι αν ιδρ*νει ο Ντ!βιντ, που
ε0ναι δε/τερος, δεν µπορε0 να τον φτ!σει, και κυρ0ως στην αριθµητικ2, 'που ο ∆ιαγ'ρας µπορε0 να αφαιρσει απ' το σαρ!ντα εννι! το δεκατρ0α τσι απξω, εν* εµε0ς
µ'λις που µπορο/µε να πο/µε τρ0α πλην να π'σο κ!νει.
Α. Ζη, Η Κωνσταντνα
και οι αρχνες της, Κδρος
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ËÚˆ›‰·˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ
ÌÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ·
ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

2

¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙË˜; ¶ÔÈÔ˘˜ ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ
·ﬁ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ Î¿ÓÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÙË˜; ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰ÒÛÂÙÂ
Î¿ÔÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜;

3

«∆Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÛÙÂÈÂ‡ÂÙ·È… ˘ﬁÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘». ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÌÂ ·˘Ùﬁ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÙÂ ÂÛÂ›˜ ÛÙÔ ‰ÈÎﬁ Û·˜
‰ËÌÔÙÈÎﬁ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ÙË˜ ‰·ÛÎ¿Ï·˜-Ì·Ì¿˜ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ Î·È ÔÈ· Ë ‰ÈÎ‹
Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùﬁ;

4

°È·Ù› Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜
ÌÂ ÙË Ì·Ì¿ ÙË˜; ªÂ ÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜
·˘Ù¤˜ Î·È Ò˜ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÌÈÎÚ‹ ËÚˆ›‰·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢PA™THPIOTHTA

∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÙÔ ·ﬁÁÂ˘Ì· Î¿ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜, ﬁˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·
·È‰È¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË ﬁÔ˘ Ù·
∂ÏÏËÓﬁÔ˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÎÌ¿ıËÛË˜ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·˜;
∂ÛÂ›˜, Ô˘ ˙Â›ÙÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì·ı·›ÓÂÙÂ Í¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ÁÈ·Ù›; ∞Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÛÙÂ ·ﬁ
Í¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜, ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Ì·ı·›ÓÂÙÂ ÙË ÌËÙÚÈÎ‹ Û·˜ ÁÏÒÛÛ·;

Αφ0σα της Εθνικ2ς Ατµοπλοcας, το πλο0ο Πατρς
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