ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παναγιτης Τ τσης, Χωρς ττλο

Τα τσσερα κε µενα που ανθολογονται σ’ αυτ την εντητα αναφρονται στη διαχρονικ δισταση του αθλητισµο. Το πο ηµα του Λορντζου Μαβ λη µς µεταφρει στους Oλυµπιακος Aγνες της αρχα ας Ελλδας, εν το πο ηµα του Ουµπρτο Σµπα εκφρζει την αγπη του κσµου και του ποιητ για την τοπικ ποδοσφαιρικ οµδα. Τα διηγµατα του ∆ηµτρη Μ γγα και του Ν κου Χουλιαρ µς
δ νουν στιγµιτυπα της σγχρονης ζως, µε επ κεντρο τον αποκαλοµενο «βασιλι
των σπορ», και σ γουρα το πιο αγαπηµνο σας θληµα, το ποδσφαιρο. Τα περισστερα κε µενα της εντητας αναδεικνουν τη µεγλη κοινωνικ απχηση του
ποδοσφα ρου. Πρκειται για το θληµα που εννει τους λαος ολκληρης της γης
γρω απ τη «στρογγυλ θε» και εκφρζει το νειρο εκατοµµυρ ων ανθρπων
για επιτυχ α και κοινωνικ καταξ ωση.

§ √ƒ∂¡∆∑√™ ª ∞µπ§∏™

∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ·
Οι ελλανοδ κες τ µησαν την Καλλιπτειρα, εξαιρντας την απ το νµο που απαγρευε
στις γυνα κες να παρακολουθσουν τους Ολυµπιακος Αγνες στην αρχα α Ελλδα, επειδ
ταν η µητρα, η κρη, η αδερφ και η θε α ξι ολυµπιονικν. Το περιστατικ καταγρφηκε την
αρχα α εποχ στα σχλια για τον 7ο Ολυµπινικο του Πινδρου, εν στη νετερη απασχλησε το Μαβ λη, ο οπο ος στα 1899 γραψε το οµνυµο σοντο.

∞ ρχ ντισσα Ροδτισσα, πς µπκες;

Γυνακες διχνει µια συνθεια αρχαα
εδθε.* – χω "ν’ ανψι, τον Ευκλ"α,
τρ’ αδ"ρφια, γιο πατ"ρα ολυµπιονκες(

να µε αφσετε πρ"πει, Ελλανοδκες,
κι εγ να καµαρσω µες στα ωραα
κορµι), που για τ’ αγρλι* του Ηρακλ"α
παλε*ουν, θιαµαστ"ς* ψυχ"ς αντρκιες.
Με τις )λλες γυνακες δεν εµ’ µοια(
στον αινα το σ ι µου θα φαντ)ζει
µε της αντρει)ς τα αµ)ραντα προν µια.
Με µ)λαµα* γραµµ"νος το δοξ)ζει
σ’ αστραφτερ κατεβατ µαρµ)ρου*
*µνος χρυσ ς τ’ αθ)νατου Πινδ)ρου!*
Λ. Μαβλης, Τα Ποιµατα,
3δρυµα Κστα και Ελ"νης Ουρ)νη

* εδθε: απ εδ * αγρλι: στεφ)νι απ αγριελι) * θιαµαστ ς: θαυµαστ"ς * µλαµα: χρυσ)φι * κατεβατ µαρµρου: επιγραφ π)νω σε µ)ρµαρο * Πνδαρος: σηµαντικ ς αρχαος ποιητς, που µε επινκιες
ωδ"ς υµνο*σε τους ολυµπιονκες
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Λορ ντζος Μαβλης

Κ ΑΛΛ Ι Π ΑΤ Ε Ι ΡΑ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ Ô ÔÈËÙ‹˜; ™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‰›ÓÂÈ
È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÁÈ·Ù›;

2

°È·Ù› Ë ∫·ÏÏÈ¿ÙÂÈÚ· ÂÈı˘ÌÂ› ÙﬁÛÔ ÔÏ‡ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜;

3

µÚÂ›ÙÂ Ù· ÌÔÚÊÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ
ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈÎﬁ Â›‰Ô˜ «ÛÔÓ¤ÙÔ».

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

√ ÎﬁÛÌÔ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÓÙÚÈÎﬁ˜. ∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙË
°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· πÛﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÙÂ ‰‡Ô Ï‹ÚÂÈ˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜:
Ô ÚÒÙÔ˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ Á˘Ó·ÈÎÂ›Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜. ∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ı¤ÛË
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

◆

∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ﬁÙÂ ¿Ú¯ÈÛÂ, ÔÈÂ˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Ô Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô˜ ·ıÏËÙÈÛÌﬁ˜. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ·ıÏ‹ÙÚÈÂ˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙË ‰›ÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹
∂ÏÏËÓÈÎﬁ˜ ∞ıÏËÙÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÙÔ 1997 ÙÔ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡.

Χ λκινο αγαλµατδιο
γυνακας, Εθνικ
Αρχαιολογικ
Μουσεο Αθηνν
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¢ ∏ª∏∆ƒ∏™ ª π°°∞™

∏ ÙÚ›Ï· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ
Ο Μ µης Αροκατος, σηµος και ξεπεσµνος παλις ποδοσφαιριστς, παρακολουθντας
στην τηλεραση το παγκσµιο πρωτθληµα του 1998, ε δε το νειρ του να γ νεται πραγµατικτητα µσα απ την τρ πλα του Μεξικανο ποδοσφαιριστ Μπλνκο. Το διγηµα του ∆.
Μ γγα συνδυζει τον παλι, ερασιτεχνικ, µε το σγχρονο, επαγγελµατικ, χαρακτρα του
ποδσφαιρου και περιλαµβνεται στο βιβλ ο του Της Σαλονκης µοναχ)… (2003).

√ Μµης Αρο*κατος, ο επονοµαζ µενος απ

φλους
και γνωστο*ς α"ρινος, στο τ"λος της ζως του ζ*γιζε
εκατ ν εκοσι κιλ), στα νι)τα του ωστ σο, ταν δεν
ξεπερνο*σε τα εβδοµντα, υπρξε ποδοσφαιριστς
–αριστερ εξτρ"µ– στον Οδυσσ"α Κορδελιο*. Μ"χρι να
πεθ)νει, στα πενντα απ "µφραγµα, περι"γραφε στα
καφενεα της συνοικας µα, δικς του επιν ησης, α"ρινη
τρπλα πως τη χαρακτριζε – εξ ου* και το προσων*µιο.* Την εχε στο µυαλ απ µικρ ς, µελ"τησε κατ) καιρο*ς λες τις εκδοχ"ς και την εµπλο*τισε µε αρκετ"ς
παραλλαγ"ς, µως σ*µφωνα µε µαρτυρες συµπαιχτν
του και φιλ)θλων του Οδυσσ"α ουδ"ποτε κατ)φερε να
την υλοποισει µες στα γπεδα.
τσι πως θα τον "κλειναν, λοιπ ν, δυο αντπαλοι
κ)νοντας τ)κλιν,* θα "σφιγγε το τ πι αν)µεσα στους
αστραγ)λους, θα το σκωνε ψηλ) µαζε*οντας τα
π δια και το σµα –"να κουβ)ρι– και θα ξ"φευγε περΓιννης Τσαροχης,
Νος στο παρ θυρο
νντας αν)µεσ) τους σαν α"ρας.
µε φανλα της ΑΕΚ
Π)σχιζε στις προπονσεις, παιδευ ταν χρ νια, προσπ)θησε σε επσηµους και φιλικο*ς αγνες δχως αποτ"λεσµα. Μπ"ρδευε τα µπο*τια
του, "φαγε τα µο*τρα του, "χασε τη θ"ση του στην εντεκ)δα, την εκτµηση των φιλ)θλων κι "γινε περγελος της συνοικας.

* εξ ου: γι’ αυτ * προσωνµιο: παρατσο*κλι * τκλιν: ποδοσφαιρικ ς ρος
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Η ΤΡΙΠΛΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

∆ηµ!τρης Μγγας

Η ποδοσφαιρικ καρι"ρα του τελεωσε )δοξα και αποσ*ρθηκε πριν την ρα του
απ’ τα γπεδα. Καν"νας πια δεν ασχολθηκε µ’ αυτ ν κι η τρπλα του ξεχ)στηκε αλλ)
εκενος δε λησµ νησε.
Κι ταν *στερα απ χρ νια, στο παγκ σµιο πρωτ)θληµα του ’98, εδε στην τηλε ραση σε κ)ποιο γπεδο της Γαλλας τον Μπλ)νκο της εθνικς οµ)δας του Μεξικ να
σηκνει µε τα π δια την µπ)λα και να φε*γει µαζ της αν)µεσα απ δ*ο αντιπ)λους,
"µεινε ακνητος µε "να ποτρι τσπουρο στο χ"ρι. Μετ) τη δε*τερη επαν)ληψη της
φ)σης –την "δειχναν οι Γ)λλοι συνεχς– πετ)χτηκε απ την καρ"κλα και "κανε το
γ*ρο του θρι)µβου µες στο µπαρ πανηγυρζοντας µε υψωµ"νες γροθι"ς, καταπς
συνθιζε παλι) *στερα απ κ)θε τ"ρµα που σηµεωνε. Οι νεαρο θαµνες* κοταζαν
απορηµ"νοι, κ)ποιοι αν)γωγοι γιουχ)ρισαν, µως οι µεγαλ*τεροι, κατανοντας την
αιτα του ενθουσιασµο*, χειροκροτο*σαν. Ξαν)πεσε λαχανιασµ"νος στην καρ"κλα
του ο Μµης. Τελικ) "νας µικροκαµωµ"νος Μεξικ)νος πραγµατοποησε την τρπλα
των ονερων του Αρο*κατου.
∆. Μγγας, Της Σαλον κης µοναχ…,
Μεταχµιο

* θαµνες: πελ)τες του µαγαζιο*

∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› Ô ª›ÌË˜ ∞ÚÔ‡Î·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ·˙ﬁÙ·Ó ·¤ÚÈÓÔ˜; √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË;

2

¶ÔÈÂ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ Â›¯Â Ô ∞ÚÔ‡Î·ÙÔ˜ ﬁÙ·Ó ¤·È˙Â ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡;
°È·Ù› Ù¤ÏÂÈˆÛÂ ¿‰ÔÍ· ÙËÓ Î·ÚÈ¤Ú· ÙÔ˘;

3

¶Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô ∞ÚÔ‡Î·ÙÔ˜ ÛÙË ‰ÂÍÈÔÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÚ›Ï· ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ; ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢È·Ï¤ÍÙÂ Ì›· ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ È‰ÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Î¤˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ô‰ﬁÛÊ·ÈÚÔ ‹ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÔÌ·‰ÈÎﬁ ¿ıÏËÌ·: ·) ÂÓÂÚÁﬁ˜ ·›ÎÙË˜ ‚) ·›ÎÙË˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Á) Ô·‰ﬁ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰) ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜.
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√ Àª¶∂ƒ∆√ ™ ∞ª¶∞

∆ÔÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
Οι ποδοσφαιριστς της οµδας της Τεργστης φρουν στη φανλα τους το µβληµα της
πλης, δο λγχες µε ναν κρ νο. Ο Ιταλς συµπατριτης τους ποιητς καµαρνει την τοπικ
οµδα, εκφρζοντας στο πο ηµ του τη συγκ νηση και τη λατρε α του.

∞ ν)µεσα στο πλθος κι εγ σας χαιρετ, ερυθρ λευκοι

λογχοφ ροι της Τεργ"στης.

Εβγκατε απ’ τα σωθικ) της π)τριας γης,
και µια συνοικα ολ κληρη σας "χει λατρ"ψει.
Σαν ξεκιν) το παιχνδι µε κυριε*ει η ταραχ.
Π)νω στην πρ)σινη χλ η, κ)τω απ’ τον λαµπερ
λιο του χειµνα
το αγνοετε
αλλ’ εκφρ)ζετε παν)ρχαιες ορµ"ς
θαυµαστ"ς του ανθρπου.
Τα β)σανα
που ξ)φνου κ)νουν τα µαλλι) κι ασπρζουν
δε σας ταιρι)ζουν! Η δ ξα
σκ)ει "να χαµ γελο για σας
εφµερο: το καλ*τερο δρο της. Ζω σας
τ’ αγκαλι)σµατα, τα πρ σχαρα νε*µατα.
χετε νι)τα, θ"ρµη και στα π δια φτερ)
για τη µητ"ρα-οµ)δα που σας "χει αναθρ"ψει.
Για λα το*τα ο ποιητς σ)ς λατρε*ει,
αλλιτικα απ τους πολλο*ς
εξσου συγκινηµ"νος.
Ου. Σ)µπα, «Τοπικ οµ)δα»,
µτφρ. Νκος Αλιφ"ρης,
περ. Το ∆ντρο, τχ. 133-134, 2004
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ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Ουµπ ρτο Σµπα

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙË Ï·ÙÚÂ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÔÌ¿‰·;

2

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰·;
µÚÂ›ÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

°Ú¿„ÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·ËÌ¤ÓË Û·˜ ÔÌ¿‰· ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ı·˘Ì¿˙ÂÙÂ, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜.

Ουµπ ρτο Σµπα (1883-1957)
Σηµαντικ ς ποιητς, απ τους εκπροσπους της µοντ"ρνας ιταλικς ποησης. Τα ποιµατ)
του χαρακτηρζονται απ συναισθηµατικ συµπ*κνωση και π)θος και εναι συγκεντρωµ"να
στη συλλογ Καντσονιρε (1961).

Η Εθνικ Ελλδας πανηγυρζει για την κατκτηση του Κυπ λλου
στο ευρωπαϊκ πρωτθληµα ποδοσφαρου (Ιολιος 2004)
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¡ π∫√™ Ã √À§π∞ƒ∞™

∏ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ
Στο διγηµα του Ν κου Χουλιαρ ο εννιχρονος ∆αµιανς Καρντζας, ντπιος και φανατικς του γηπδου, δεν µπορε να πα ξει στα «διεθν» καλοκαιριν µατς της Αντιπρου. Μετ την
ττα της ελληνικς οµδας βρ σκει µως τρπο να δε ξει την αξ α του και να πρει την εκδ κησ
του… Το κε µενο περιλαµβνεται στη συλλογ διηγηµτων Μια µ"ρα πριν δ*ο µ"ρες µετ) (1998).

¢εν υπ)ρχει )λλος στο νησ που να ξ"ρει τ σο καλ) το γπεδο

σο ο ∆αµιαν ς

Καρ)ντζας.
Παρ λο που εναι µ νο εννι) χρον ξ"ρει τα π)ντα σ’ αυτ το χωµατ"νιο στβο,
που συνορε*ει µε την )µµο του Σιφν"ικου. Γνωρζει λες τις ανωµαλες του εδ)φους
του, ξ"ρει καλ) τις κλσεις καθς και λες τις παγδες. Λ γω αυτο* γνωρζει, σο
κανες, και τα πλεονεκτµατα της καθεµι)ς πλευρ)ς. Τα ξεχαρβαλωµ"να του γκολπ στ τα "χει ψηλαφσει αµ"τρητες φορ"ς και )λλες τ σες τα τρ*πια µα*ρα δχτυα
τους, γιατ το γπεδο αυτ εν’ λη η ζω του.
Το πατρικ του σπτι βρσκεται µ λις δυο µ)ντρες πσω απ το*τη την αλ)να και
ο πιτσιρικ)ς περν)ει τις µ"ρες του εκε. Ετε µε )λλους ετε µ νος του –απ το µεσηµ"ρι ως το βρ)δυ– κλοτσ)ει µια µπ)λα, αλωνζοντας το γπεδο χειµνα καλοκαρι,
τ σο, που "χει γνει πια εξπ"ρ. Οι τρπλες του εναι φανταστικ"ς κι οι π)σες του µεγ)λης ακρβειας. Gλοι το ξ"ρουν. Κι µως, δε φανεται να φτ)νει αυτ . Στα µατς που
λαχταρ)ει να παξει δεν τον θ"λουν. Μιλ)µε για τα διεθν: τα κλασικ) τα ντ"ρµπι του
καλοκαιριο* µεταξ* Ελλ)δας και Σουηδας , εν π)ση περιπτσει, στα µατς ντ πιων
εναντον ξ"νων, µιας και πολλ"ς φορ"ς µε την οµ)δα της Σουηδας παζουν και παχτες )λλων εθνικοττων πως Hγγλοι, Γερµανο  Γ)λλοι και σπανι τερα κ)ποιοι
Νορβηγο, αφο*, πως εναι γνωστ , δεν τρ"φουν ιδιατερη εκτµηση οι µεν για τους
δε, παρ λο που εναι γετονες.
Ας εναι. Κ)θε απ γευµα, λοιπ ν, απ’ τα δι)φορα σηµεα του νησιο*, κατηφορζουν προς το γπεδο οµ)δες παιδιν  ν"οι λων των ηλικιν, απ τα δεκαπ"ντε
µ"χρι τα σαρ)ντα. Μ"σα σ’ αυτο*ς υπ)ρχουν και πολλο που περισσε*ουν.
Τ"λος π)ντων. Κατευθ*νονται, λοι µαζ, στη β ρεια πλευρ). Πι)νουν τους σκιους
κ)τω απ’ τα χαµηλ) τα κ"δρα και ξεντ*νονται. Φορο*ν παντελον)κια λων των
ειδν – απ κοντ) µον χρωµα µ"χρι χρωµατιστ"ς βερµο*δες. Φορ)νε και φαν"λες.
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Η Ε Σ Χ ΑΤ Η Τ Ω Ν Π Ο Ι Ν Ω Ν

Νκος Χουλιαρς

Μ’ αυτ"ς, τα πρ)γµατα εναι κ)πως πιο αυστηρ). Οι ντ πιοι, π)ντοτε, φορ)νε µπλε 
οποιοδποτε, εν π)ση περιπτσει, φανελ)κι που να ’χει τ"τοια απ χρωση, εν οι
ξ"νοι κτρινα –στο χρµα της σουηδικς σηµαας δηλαδ– αφο* οι πιο πολλο εναι
Σουηδο κι αυτ το χρµα "χει επικρατσει απ χρ νια.
Gταν εναι "τοιµοι, λοιπ ν, οι αρχηγο της κ)θε πλευρ)ς επιλ"γουν τους παχτες
της οµ)δας τους κι αρχζει το παιχνδι. Και το παιχνδι κρατ)ει σο το φως του λιου
το*ς επιτρ"πει να διακρνουν καθαρ) την µπ)λα.
Πολ* συχν) µως, τα µατς αυτ) τελεινουν κ)πως ανορθ δοξα* ετε γιατ ο διαιτητς θυµ)ται ξαφνικ) πως "χει κ)ποια επεγουσα δουλει) και πρ"πει να αποχωρσει, ετε γιατ πολλο απ’ τους παχτες και των δυο πλευρν "χουν κλατ)ρει,* απ’ την
πολλ τη ζ"στη και το τρ"ξιµο, και προτιµο*ν, εντ"λει, τη συντροφι) των γυναικν της
ολιγ)ριθµης κερκδας απ την πλρη εξ ντωση. Π)ντως, κ)θε φορ), τα σκορ αυτν
των ντ"ρµπι συναγωνζονται εκενα των αγγλικν οµ)δων τρτης κατηγορας και κ)τι
παραπ)νω. Π τε, ας πο*µε, κερδζει η Σουηδα µε 16-13 και π τε η Ελλ)δα µε 12-8.
Κ)ποιες φορ"ς, β"βαια –λ γω ειδικν συνθηκν– αποχωρο*ν κι οι δυο οµ)δες απ’
το γπεδο ισ παλες. Hλλοτε µε σκορ 9-9 και )λλοτε µε κ)πως µικρ τερο: 7-7, ας πο*µε.
Αυτ το πρ)γµα γνεται, λοιπ ν, στο γπεδο της Αντιπ)ρου σχεδ ν κ)θε απ γευµα: απ τα µ"σα του Ιο*νη, κ)θε χρονι)ς, µ"χρι τα τ"λη του Αυγο*στου.
Το διο πρ κειται να γνει κι αυτ το αποµεσµερο που βρσκει, δη, το µικρ
∆αµιαν Καρ)ντζα "τοιµο – ντυµ"νο στα γαλ)ζια.
Φορ)ει µια ολοκαινο*ρια στολ κι αθλητικ) παπο*τσια. Κρατ)ει στα χ"ρια του
µια µπ)λα και τη χτυπ)ει, νευρικ), στο "δαφος.
Τον βλ"πω απ µακρι). Ψηλ) απ’ τα βρ)χια του Σιφν"ικου τον βλ"πω: να παρνει
τη στροφ δπλα στο εκκλησ)κι µε τα αρµυρκια και να κατευθ*νεται προς το γπεδο για να συναντσει εκε τους )λλους.
Ο λιος "χει π)ρει, δη, την κατιο*σα. Κρ"µεται π)νω απ’ τα νερ) που εναι το
νησ της Σφνου και στη µεγ)λη αλ)να µε τα ξ*λινα γκολπ στ, σκι"ς µεγ)λες γρ)φουν
π)νω στο χµα αφνοντας στεν"ς λουρδες απ φως να κιτρινζουν το "δαφος µ"χρι
ψηλ). Εκε, στη χαµηλ τη µ)ντρα µε τα θαλασσ δεντρα που κλενει απ’ την ανατολικ πλευρ) λο το µκος του γηπ"δου και χρησιµοποιεται απ’ τους παχτες σαν µια
οριακ περιοχ της θ"σης του αρ)ουτ.
Κ)τω απ’ τα κ"δρα, οι δυο οµ)δες εναι σχεδ ν "τοιµες να µπουν στο γπεδο, µα
διακρνω απ ψηλ) µια αναταραχ στο µ"ρος της ελληνικς πλευρ)ς. Κοιτ)ω καλ*τερα και βλ"πω, µες στο τσο*ρµο, το µικρ ∆αµιαν Καρ)ντζα να κρατ)ει στα χ"ρια
* ανορθδοξα: αυθαρετα, απρογραµµ)τιστα * χουν κλατρει: "χουν κουραστε
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τη δικ του µπ)λα και να πηγανει, π"ρα δθε, σαν να τον παρασ"ρνει α"ρας δυνατ ς. Τη µια, χνεται µες στην οµ)δα των παιδιν µε φ ρα και την )λλη –σαν κ)ποιος
να τον "σπρωξε– βγανει, ξαν), "ξω απ’ αυτ, παραπατντας.
∆εν ακο*ω τι λ"νε, µα εναι φανερ πως δεν τον θ"λουν, π)λι, το µικρ . Τον βγ)ζουν "ξω απ’ την οµ)δα.
∆εν µπορ να διακρνω την "κφραση στο πρ σωπ του, µα το*τη η απ ρριψη γρ)φει, καθαρ), στο µικροσκοπικ του σµα. Σαν το σκυλ που µ λις "φαγε κλοτσι) και
ετοιµ)ζεται ν’ αποσυρθε νιθοντας στο κεφ)λι του κ)τι πηχτ κι αβ)σταχτο να τον
βαρανει, βγανει απ’ το τσο*ρµο των παιδιν ο ∆αµιαν ς Καρ)ντζας και κατευθ*νεται, σκυφτ ς, προς την περιοχ του αρ)ουτ, τρεκλζοντας, λες κι εναι µεθυσµ"νος.
Σαν να ’ναι χαρτον)κι µαλακ µοι)ζει, τρα, απ µακρι) ο πιτσιρικ)ς: σαν "να
χαρτον)κι διπλωµ"νο, π)νω εκε, στη χαµηλ τη µ)ντρα µε τα θαλασσ δεντρα που
ρχνει πσω της µια σκι) τ σο βαρι) ση κι η πκρα του µικρο* αυτ την ρα.
Στο µεταξ* ο αγνας "χει αρχσει. Οι παχτες τρ"χουν, δη, π"ρα-δθε σαν δαιµονισµ"νοι. Κλοτσο*ν την µπ)λα και µαρκ)ρουν δυνατ). Φων)ζουν )γρια, σ’ λες τις
γλσσες και π"φτουν )τσαλα, ο "νας π)νω στον )λλο, µα το νευρικ γκαρσ νι του
SUNSET, που εκτελε χρ"η διαιτητ, αφνει το παιχνδι να εξελιχτε. Σφυρζει µ νο τα
φ)ουλ εκενα που ευνοο*ν την ελληνικ οµ)δα, γι’ αυτ κι οι Σουηδο διαµαρτ*ρονται.
Σε λγο, µπανουν και τα πρτα γκολ και η εξ"δρα αρχζει να ζεστανεται. Ακ µη
πιο πολ* φανεται να ζεστανονται οι παχτες, καθς η θερµοκρασα αγγζει τους
τρι)ντα δυο βαθµο*ς. Παρ’ λ’ αυτ), τρ"χουνε κ)θιδροι* σ’ λο το µκος του γηπ"δου. Οι γδο*ποι* απ’ τα χτυπµατα ακο*γονται σ’ λη τη δυτικ ακτ. Χτυπο*ν στα
βρ)χια του Σιφν"ικου και επιστρ"φουν π)λι.
Μια σκ νη κτρινη, πυκν, σηκνεται απ’ το χµα προς τον ουραν και φε*γει προς
το µ"ρος του οικισµο* εν η ολιγ)ριθµη εξ"δρα µετρ)ει τα γκολ. Παροτρ*νει µε κραυγ"ς τους παχτες και, π τε-π τε, τους υπενθυµζει, µε τον τρ πο της, πο* βρσκεται κ)θε
στιγµ το σκορ. Το διο κ)νει κι ο µικρ ς ∆αµιαν ς Καρ)ντζας απ µ"σα του.
Ο πορφυρ ς µεγ)λος δσκος, αδι)φορος για λ’ αυτ), "χει βουτξει απ’ ρα στο
νερ κι αρχζει πια να σκοτεινι)ζει. Τρα οι κινσεις των παιχτν "χουνε γνει ασταθες. ∆εν "χουν πια το νε*ρο που εχαν, γι’ αυτ και εναι δ*σκολο να γερει η νκη
προς τη µια πλευρ). Το σκορ παραµ"νει ισ παλο 6-6 π)νω απ µισ ρα, κι οι παχτες εναι κουρασµ"νοι. ∆εν υπ)ρχει πια και ορατ τητα καλ γι’ αυτ και κ)ποιοι απ’
αυτο*ς προτενουν, χι και τ σο φανατικ), να χτυπηθο*νε π"ναλτι για να βγει ο νικη* κθιδροι: ιδρωµ"νοι * γδοποι: θ ρυβοι
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τς. ∆ε συµφωνο*ν µως λοι. Τελικ), καταλγουν, απ κοινο*, να επαναληφθε το
µατς την εποµ"νη και το διαλ*ουν.
Ο ∆αµιαν ς Καρ)ντζας βλ"πει την κνηση αυτ απ µακρι). Πηδ)ει τ τε βιαστικ) τη µ)ντρα και τρ"χει, αµ"σως, προς το σπτι του.
Gταν *στερα απ λγο γυρζει ξαν) στον τ πο του µαρτυρου του, τη θ"ση της
γαλ)ζιας του φαν"λας "χει π)ρει µια κτρινη. να µπλουζ)κι της αδερφς του, που
’χει τα χρµατα του εχθρο*, φορ)ει ο πιτσιρικ)ς και εναι "τοιµος να π)ρει εκδκηση
γι’ αυτ που του ’χουν κ)νει οι δικο του.
Κοιτ)ει, λοιπ ν, επµονα το γπεδο κι ταν βλ"πει να φε*γει αποκε κι ο τελευταος παχτης, κατεβανει µε βηµατ)κια αποφασιστικ) στην αδειαν αλ)να.
Ο θ λος τ’ ουρανο* "χει σκουρ*νει πια για τα καλ). Τα φτα του οικισµο* αν)βουν "να "να, µα ο µικρ ς, χτυπντας την µπαλτσα νευρικ) π)νω στο χµα, π)ει και
τη στνει στην πλευρ) που, πριν λγο, ταν η περιοχ του τ"ρµατος των Σουηδν. Το
κ)νει αυτ γιατ την ρα που διακ πηκε το µατς στα 6-6, οι Σουηδο εχαν την κατοχ της µπ)λας.
Αποκε, λοιπ ν, θα επιτεθε, τρα, ο ∆αµιαν ς Καρ)ντζας "χοντας στ χο την εστα
των Ελλνων: το τ"ρµα, δηλαδ, που ’χαν οι ντ πιοι στον κανονικ αγνα. Κ ντρα σ’
αυτο*ς που τον απ"ρριψαν, θ"λει να επιτεθε ο πιτσιρικ)ς. Να ανατρ"ψει το αποτ"λεσµα και να τους εκδικηθε. Γι’ αυτ , φ"ρνει στο νου του, γργορα, τα πρ σωπα "να "να.
Gλους τους ντ πιους σκ"φτεται, που παζανε πριν απ λγο στην οµ)δα κι ακ µη "ναν.
Το φλο του, το Νικολ)κη του Σινι ρη, που δεν "παιζε. Αυτ ν τον φαντ)ζεται στη θ"ση
της εξ"δρας "τσι, για να ’χει, ας πο*µε, κ)ποιο µ)ρτυρα του επικεµενου θρι)µβου του.
Στο γπεδο επικρατε απ λυτη σιωπ. Καν"νας δεν υπ)ρχει εκε εκτ ς απ "να
µα*ρο κυνηγ σκυλο που τρ"χει, αθ ρυβα, προς τη µερι) του SUNSET. ν’ αερ)κι
συχο φυσ)ει τα θαλασσ δεντρα πσω απ’ τη µ)ντρα κι ο ∆αµιαν ς Καρ)ντζας, κοιτ)ζοντας επµονα προς την αντπαλη εστα, σπρχνει την µπ)λα, ελαφρ), µε το δεξ.
Την πετ)ει δυο τρα µ"τρα µπροστ) του κι αµ"σως *στερα, αρχζει να την κοντρολ)ρει.* Προχωρε µε )νεση, µα λγο πιο κ)τω κ)νει ελιγµ και προσπερν) τον πρτο
υποθετικ αντπαλο. Αυξ)νει αµ"σως την ταχ*τητα κι ταν φαντ)ζεται µπροστ) του
το δε*τερο παχτη να του κλενει το δρ µο προσποιεται τι θα σουτ)ρει. Σταµατ)ει
µως ξαφνικ), στρβει δεξι) και τον αδει)ζει.
Με φ)λτσο εσωτερικ φ"ρνει την µπ)λα, αµ"σως, προς το κ"ντρο και επιτθεται
µετωπικ).
* κοντρολρει: ελ"γχει
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Τα µικροσκοπικ) του ποδαρ)κια εναλλ)σσονται ταχ*τατα σηκνοντας στον
ουραν µια γκρζα σκ νη κι ο ∆αµιαν ς Καρ)ντζας φτ)νει δη στη µεγ)λη περιοχ.
Με σπ)σιµο της µ"σης αποφε*γει τον πρτο υποθετικ αµυντικ , µα λγα µ"τρα πιο
π"ρα, σκοντ)φτοντας σε κ)ποια ανωµαλα του εδ)φους, χ)νει τον "λεγχο και σωρι)ζεται φαρδ*ς πλατ*ς στο χµα. Την *στατη στιγµ, µως, προλαβανει και κ)νει το
π"σιµο πιο θεαµατικ , δθεν τι τον µ)ρκαρε σκληρ) ο αµυντικ ς, γι’ αυτ ζητ)ει
π"ναλτι και το κερδζει αµ"σως.
Και να, λοιπ ν, που ρθε η στιγµ να π)ρει µια εκδκηση για σα του ’χουν κ)νει.
Σηκνεται απ’ το "δαφος και π)ει προς την µπ)λα.
Πσω απ’ τους λ φους του Σιφν"ικου προβ)λλει, τρα, "να φτεν πορτοκαλ φεγγ)ρι και ο πιτσιρικ)ς, µον)χος στην αλ)να, στνει την µπ)λα, τελετουργικ), στο
σηµεο του π"ναλτι. Ετοιµ)ζεται να εκτελ"σει την εσχ)τη των ποινν στο )δειο τ"ρµα
των Ελλνων εν, την δια ρα, λγα µ"τρα πιο κ)τω, στην )µµο του γιαλο*, η Σιλ να –η µικρ Ρουµ)να που δουλε*ει σαν καθαρστρια στο Time– βαδζει µ νη προς τα
βρ)χια του Σταυρο*.
Ν. Χουλιαρ)ς, Μια µρα πριν
δυο µρες µετ, Νεφ"λη
∂ƒ°∞™π∂™

1

ÃˆÚ›ÛÙÂ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÛÂ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ¤Ó·Ó Ï·ÁÈﬁÙÈÙÏÔ Ô˘ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·
ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙË˜ Î·ıÂÌÈ¿˜.

2

¶ÔÈÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ Î·È ÔÈ· ÁÏˆÛÛÈÎ‹ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ
ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘; ∂ÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜.

3

°È·Ù› Ô ¢·ÌÈ·Óﬁ˜ ∫·Ú¿ÓÙ˙·˜ ÈÛÙÂ‡ÂÈ ﬁÙÈ ·‰ÈÎÂ›Ù·È Î·È ı˘ÌÒÓÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘; ¶Ò˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÈÎ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È;

4

¶ÔÈ· «‰ÈÂıÓ‹» ÛÙÔÈ¯Â›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ·; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÚÈÒÓ ·ﬁ ·˘Ù¿.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

°Ú¿„ÙÂ ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Û·˜ ‰È‹ÁËÌ· ÌÂ ı¤Ì· ÌÈ· ÔÌ·‰ÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ï¿‚·ÙÂ
Ì¤ÚÔ˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ Â›¯Â ÁÈ· Û·˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜.
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Γιργος Γουναρπουλος,
Γυµν ειδλλια
που φιλιονται

Τα ξι κε µενα που περιλαµβνονται σ’ αυτ την εντητα περιστρφονται γρω
απ τους δυο σηµαντικτερους σως συνεκτικος δεσµος της κοινωνικς µας
ζως, την αγπη και τη φιλ α. Η ννοια της αγπης χει πολλαπλ νοµατα, γι’
αυτ και τα ανθολογηµνα λογοτεχνικ κε µενα αναπτσσονται γρω απ διαφορετικς εκδοχς της: τη χριστιανικ και πανανθρπινη αγπη, σµφωνα µε την
οπο α η αγπη αποτελε το συνεκτικ ιστ της κοινωνικς ζως< την αγπη προς
το συννθρωπο, ως κρια ανθρωπιστικ αξ α, η οπο α συνχει την κοινωνικ ζω,
ωθντας τους ανθρπους στην ειρηνικ συνπαρξη και χι στην αλληλοεξντωση<
την ερωτικ αγπη, ε τε πρκειται για τον πρτο «πλατωνικ ρωτα» της παιδικς
ηλικ ας ε τε για το µεγλο ρωτα της ενλικης ζως. Η δικ σας ηλικ α, µακρι απ
τις µριµνες της ενλικης ζως, προσφρεται περισστερο απ κθε λλη για να
κατανοσετε και να βισετε, µσα και απ τα λογοτεχνικ κε µενα, την αξ α της
αγπης και της φιλ ας.

¡ π∫√™ ∫ ∞ƒ√À∑√™

∆· Ô˘ÏÈ¿ ‰¤ÏÂ·Ú ÙÔ˘ £ÂÔ‡
Το πηγα ο α σθηµα της αγπης αποτελε ιδεδη και απτερο στχο της ανθρπινης ζως
στο πο ηµα του Ν. Καροζου «Τα πουλι δλεαρ του Θεο, 2», που εκδθηκε το 1961.

£α περ)σουν αποπ)νω µας

λοι οι τροχο*
στο τ"λος
τα δια τα νειρ) µας θα µας σσουν.
Αγ)πη µενε στην καρδι) –
αυτ ς ας εναι ο κανν* του τραγουδιο* σου.
Με την αγ)πη
θα σηκσουµε την απελπισα µας
απ’ τ’ αµπ)ρι* του κορµιο*.
∆εν εναι φορτο για τη χρα των αγγ"λων
η απελπισα.
Και προπαντ ς
ας µην αφσουµε την αγ)πη
να συνωστζεται* µε τ σα αισθµατα…
Ν. Καρο*ζος, Τα ποιµατα,
τ µ. 1, 3καρος

* τροχο: ρ δες, εδ ργανα βασανισµο* * κανν: τα βιβλα των Γραφν, εδ µεταφορικ) * αµπρι:
χρος αποθκευσης πλοου, εδ µεταφορικ) * να συνωστζεται: να στριµχνεται
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ÛˆÙËÚ›· ÚÔÛ‰ÔÎ¿ ·ﬁ Ù· ﬁÓÂÈÚ· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

°Ú¿„ÙÂ ÌÂ ‰ÈÎ¿ Û·˜ ÏﬁÁÈ· ÙÔÓ «Î·ÓﬁÓ·» ÙË˜ ·Á¿Ë˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙÔ˘ ∫·ÚÔ‡˙Ô˘.

3

∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿. ∂ÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ
ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙË Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ·.

4

°È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ë ·Á¿Ë Ó· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ù· ¿ÏÏ· ·ÈÛı‹Ì·Ù·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Û·˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ ¤Ó·Ó ∫·ÓﬁÓ·. ¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

∆οµνικος Θεοτοκπουλος, Η συναυλα των αγγλων (λεπτοµ ρεια)
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° π∞¡¡∏™ ª ∞°∫§∏™

°È·Ù›;
Το διγηµα προρχεται απ τη συλλογ διηγηµτων ∆εν υπ)ρχουν αµαρτωλο (1956) και
αποτυπνει χαρακτηριστικ το ανθρωπιστικ πνεµα της πεζογραφ ας του Γ. Μαγκλ.

™

ουρο*πωνε και η µ)χη που εχε αρχσει σ*ναυγα* κ πασε πια. Λγη ρα πριν "πεφτε
ακ µη αραι λιανοντο*φεκο. Κ)ποιος θερµ αιµος χτυπο*σε στο πεσµα του οχτρο*.
Gµως τρα ταν πλ"ρια ησυχα. Ο µεγ)λος λιος που οληµερς τσουρουφλο*σε
φλους κι οχτρο*ς εχε γυρσει πια να ξεκουραστε. Σιχ)θηκε να βλ"πει τους ανθρπους να σκοτνονται συναµεταξ* τους κι "κλεισε τα µ)τια να ξεχ)σει.
Ο ν"ος στρατιτης ακο*µπησε απ)νω στο βρ)χο το ντουφ"κι και το κρ)νος, )νοιξε τα χ"ρια πλατι) να ξεµουδι)σει το απανωκ ρµι, αν)σανε βαθι) κ)να δυο φορ"ς
και βιαστικ ς β)λθηκε να κατηφορζει την πλαγι), να φτ)ξει πιο γργορα στη ρεµατι) που απ χτες εχε σηµ)νει* µια φλεβτσα γ)ργαρο, πεντακ)θαρο νερ . Nτανε
δροσι) κ)τω εκε και το βρεµ"νο χορτ)ρι µ*ριζε µορφα. Ο ν"ος στρατιτης "σκυψε
π)νω απ την ξεχειλισµ"νη γουρντσα* κι πιε )φθονο το κρ*ο νερ)κι. Η φλ γα
"σβησε απ τα σωθικ) του.
«Αχ, τι δροσι)…», επε. σκυψε π)λι, χο*φτιασε το νερ και το ’χυσε στο πρ σωπο κι απ)νω στο κεφ)λι. ∆ροσστηκε, καθαρστηκε, µ"ρεψε.* γινε )λλος )νθρωπος.
Σκωσε ψηλ) το κεφ)λι κοταξε τον ουραν και µλησε χαρο*µενα.
– Θε µου, µορφη ’ναι η ζω του ανθρπου. Κ)νε µε το καλ να τελ"ψει* γργορα ο π λεµος, να γυρσω πσω στο σπτι κοντ) στη γρι) µανο*λα που µε καρτερ) και
κοντ) στ’ αδ"ρφια µου.
Τ"λεψε το λ γο, χ)ιδεψε ακ µα µε το χ"ρι, µε το µ)τι το δροσερ νερ)κι. Σηκθηκε να φ*γει. Αξ)φνου )κουσε πλ)ι του περπατηξι), εκε, απ την )λλη µερι) της ανηφ ρας, κι "στριψε απ τοµα το κεφ)λι να δει.
νας )λλος στρατιτης, οχτρ ς, κατ"βαινε και το*τος ξ"γνοιαστος και ξαρµ)τωτος,* να πιει απ τη γουρντσα, να δροσιστε και, µε τον τρ πο το*το, να ευχαριστσει το Θε , που τον προστ)τεψε και τον φ*λαξε και τη µ"ρα το*τη.

* σναυγα: ξηµερµατα * εχε σηµνει: εχε εντοπσει * γουρντσα: µικρ πηγ * µ ρεψε: ηµ"ρωσε * να
τελ ψει: να τελεισει * ξαρµτωτος: χωρς πλα
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Μα ο πρτος στρατιτης ξ"χασε ολ τελα τα σα τρα δα επε αγναντε*οντας τον
συχο ουραν και µονοστιγµς τρ)βηξε απ τη µ"ση του το πιστ λι και το πρ τεινε
στον οχτρ .
Ο )λλος που ερχ τανε διψασµ"νος απ την ολοµερη κ)ψα,* κι "νιωθε κι λας να
λαγαρζει µ"σα του το τρεχο*µενο νερ)κι και να του δροσζει τα πυρωµ"να σωθικ), τροµαγµ"νος τρα µπρος στο απλωµ"νο πιστ λι σκωσε µονοµι)ς τα χ"ρια και κ)τι επε στη
γλσσα του παρακλητικ), µε φοβισµ"νη, συγκινηµ"νη φων. Τ)χατες θελε να πει:
– «Κοταξ" µε, αδερφ" µου, εµαι ολοµ ναχος και )οπλος. ∆ψασα πολ* και ρθα
να πιω λγο νερ)κι. Λυπσου µε, εµαι αθος, χ)ρισ" µου τη ζω. Κοταξε, εµαι ν"ος
πολ* και ξ"ρεις, µια γρι) µ)να που δεν "χει στον κ σµο )λλο καν"να, µε καρτερ)».
Μα ο ν"ος στρατιτης ξ"χασε µονοµι)ς το Θε . χασε τον )νθρωπο, πεσε τη σκαντ)λη και η σφαρα γλστρησε απ την κ)νη και χτ*πησε κατ)στηθα τον οχτρ .
Ο )νθρωπος κυλστηκε π)νω στη γης σπαρ)ζοντας και βογκντας.
Ο ν"ος στρατιτης, νευρικ ς πολ*, σµωσε το χτυπηµ"νο και στ)θηκε απ)νω του
κοιτντας τον.
Ο ξ"νος τανε πεσµ"νος αν)σκελα. Σ)λευε σπασµωδικ), κο*ναγε τα π δια κι
"σφιγγε τα δυο χ"ρια του απ)νω στο στθος.
Τα χλωµ) πονεµ"να χελη κινι ντουσαν σιωπηλ). Τα ορθ)νοιχτα µ)τια κοιτο*σαν
γιοµ)τα απορα και φ βο το ν"ο στρατιτη. Και π)νω σε λο το πρ σωπο: µ"τωπο,
µ)τια, χελη, ταν περιχυµ"να ο ανθρπινος π νος και το ξ)φνιασµα.
Του ν"ου στρατιτη το* φ)νηκε σαν να τ νε ρωτο*σε:
«Γιατ το ’κανες το κακ το*το, αδερφ" µου )νθρωπε; Γιατ θ"λησες να κριµατιστες,* να π)ρεις στο λαιµ σου το αµα εν ς αθου; Παρακ)λαγα το Θε να µ’ "χει
καλ) και να γυρσω γργορα στο χωρι , ν’ αγκαλι)σω τη µανο*λα µου και να της
φιλσω τα κουρασµ"να µατ)κια».
Κι σο ο ν"ος στρατιτης τον κοταζε, θ)ρρευε τι τα πικραµ"να χελη του πληγωµ"νου το* µλαγαν, του "λεγαν τον π νο και το παρ)πον του.
«Κι ακ µα, σα να του ’λεγε, µια κοπελτσα µε περµενε. Εχαµε κ)νει νειρα πολλ)
µαζ και καρτ"ραγε να σταµατσει ο καταραµ"νος π λεµος να γυρσω στο χωρι . Μα
τρα, αδερφ" µου, να, κοταξε πς µε κατ)ντησες».
να σκληρ χ"ρι "σφιγγε την καρδι) του ν"ου στρατιτη.
Σιδερ"νιος κ*κλος π"ρασε γ*ρω απ το κεφ)λι του, του το ’σφιγγε και τον π ναγε. Τα µ)τια καγανε. Τον "πιασε παρ)ξενο κακ κι )ρχισε να τρ"χει την ανηφ ρα.
Γλστραγε, "πεφτε, πετι ταν απ)νω και ξαν) π)λι "τρεχε.

* κψα: ζ"στη * να κριµατιστες: να αµαρτσεις
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Μεσοστρατς του βουνο* σταµ)τησε. ∆εν µπορο*σε )λλο. Λαχ)νιασε, πι)στηκε η
καρδι) του, κουρ)στηκαν τα π δια, λ*γισαν τα γ νατα. µεινε εκε ασ)λευτος µε το
κεφ)λι σκυµµ"νο να σκ"φτεται. Μα να σκεφτε δεν µπορο*σε. Χτ*παγαν τα µηνγγια,
το κεφ)λι βο*ιζε. Αξ)φνου, χωρς καλ) καλ) να ξ"ρει τι κ)νει, β)λθηκε να τρ"χει
π)λι την πλαγι) κατηφορζοντας. Μ"σα στο µυαλ του τρα καρφθηκε µια σκ"ψη:
να προφτ)ξει, να βοηθσει το χτυπηµ"νο.
– Θε µου, µουρµο*ρισε, λυπσου τον, λυπσου µε. Hφησ" τον να ζσει.
φταξε στη ρεµατι), σµωσε το χτυπηµ"νο. Τον )γγιξε( τανε ζεστ ς.
Hπλωσε τα χ"ρια, τα π"ρασε µε προσοχ κ)τω απ το πληγωµ"νο κορµ, τ’ αγκ)λιασε ολ γυρ) του, τον "συρε απ)νω του και τον κρ)τησε "τσι σφιχτ). Χτ*παγε η
καρδι) βουτηµ"νη στην αγωνα. Τρυφερ)δα και π νος, αγ)πη και φροντδα, λα
το*τα µαζ τ νε συνεπραν.
Σιγ), προσεχτικ), τον "φερε σαµε τη γουρντσα και τον ακο*µπησε απ)νω στο
γρασδι( πρε το νερ , που µε λαχτ)ρα κατ"βηκε να πιει, και του ’βρεξε τα µαλλι), του
καθ)ρισε το νεανικ , ωραο πρ σωπο, του ’σβησε το λεπτ µατωµ"νο αυλ)κι που ’χε
στεγνσει εκε στην αριστερ µερι) του στοµ)του. Του πρε το χ"ρι, το )πλωσε
απ)νω στην ανοιχτ δικ του παλ)µη και το απαλοχ)ιδευε.
– Αδερφ" µου, του ’λεγε γλυκ), τρυφερ), αδερφ" µου, συχρα µε( και τα δ)κρυα
τρ"χαν καυτ).
Η ν*χτα κατ"βηκε ολο*θες και απλωµ"νο σκοτ)δι το*ς τ*λιξε.
– Καλ" µου, πονεµ"νε µου αδερφ", µουρµο*ρισε ο ν"ος στρατιτης συντριµµ"νος.
Συχρα µε, καλ" µου, δεν το ’θελα( δεν εµαι φονι)ς, σου τ’ ορκζοµαι, δεν εµαι
φονι)ς. Να, µια στιγµ µον)χα ξ"χασα πως εµαι )νθρωπος, ξ"χασα πως εσαι )νθρωπος, αδερφ ς µου. Πως µ)να και σ"να σε περιµ"νει στο φτωχικ της: µ)να και πατ"ρας κι αδ"ρφια. Ξ"χασα, γιατ αυτο οι κακο*ργοι θ"λανε να µε κ)νουν να ξεχ)σω.
Θυµθηκε τα λ για που τους µ)θαιναν κι "στρεψε π"ρα το βλ"µµα ανταριασµ"νο
και )γριο µες στο σκοτ)δι. Oστερα τ νε συνεπρε π)λι ο π νος. Απαλοχ)ιδευε το
χ"ρι του χτυπηµ"νου και τα δ)κρυα ξεχελιζαν και το µο*σκευαν.
Gµως ο )λλος πια δεν )κουγε( µδ’ "νιωθε. Η ψυχ του εχε πετ)ξει και το τυραγνισµ"νο κορµ )ρχισε να σκεβρνει.* Το σκοτ)δι π*κνωσε πι τερο και σκ"πασε τους
δυο ανθρπους: φονι) και θ*µα, που στ"κονταν πλ)ι πλ)ι και που ο "νας απαλοχ)ιδευε το χ"ρι του )λλου και του µουρµο*ριζε λ για αγ)πης και π νου, σα να ’τανε
φλοι παλιο, σα να ’τανε αδ"ρφια. Λ για αγ)πης που ο )λλος πια δεν )κουγε.
Γ. Μαγκλς, ∆εν υπρχουν αµαρτωλο ,
∆ωρικ ς

* να σκεβρνει: να κυρτνει
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∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÔÓﬁÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ;

2

¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜;

3

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
˘ÚÔ‚ﬁÏËÛÂ ÙÔÓ Â¯ıÚﬁ ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔÓ Â›‰Â ÓÂÎÚﬁ.

4

√ ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎﬁ ÚﬁÛˆÔ
Î·È ÁÈ·Ù›;

5

∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ÙÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎﬁ Î·È ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎﬁ ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: Ë ÌÈ· Ó· Ê¤ÚÂÈ ·Ê›ÛÂ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·ÎÂ˜ Î·È Ë ¿ÏÏË
Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. ªÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÈ· ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜.

Ορ στης Καν λλης, Παρουσα
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ª. ∫ ∞ƒ∞°∞∆™∏™

∏ Î˘Ú›· ¡›ÙÛ·
Ο Μ. Καραγτσης γραψε αυτ το διγηµα το 1928. Στα ε κοσ του χρνια ξεκινοσε µε
αυτ τη συγγραφικ του σταδιοδροµ α, γρφοντας µε θµα την πρτη πλατωνικ του αγπη,
τη νεαρ δασκλα του κυρ α Ν τσα.

H πρτη µου αγ)πη, ταν δ"κα χρ νια µεγαλ*τερη απ

µ"να, σως και πιο πολ*.
Αµ"σως θα φανταστετε το αινιο ειδ*λλιο, του αµο*στακου "φηβου και της ριµης
γυνακας,  µ)λλον χρας, για να κυνηγσω µε µεγαλ*τερη επιτυχα, τις υπεκφυγ"ς*
της φαντασας σας.
Λοιπ ν, χι. Η πρτη µου αγ)πη, την εποχ που την αγ)πησα, δεν ταν παρ)
εκοσι χρονν. Εγ µουν οκτ.
Η διαφορ) της ηλικας µας αυτ καθ’ αυτ δε θα ταν µεγ)λη, αν οι αριθµο των
χρ νων µου δεν σαν τ σο χαµηλ). Μα αυτ δεν "χει σηµασα. Εκενη την εποχ ο
χρ νος ταν κ)τι τι το αντερο για µ"να. Nξερα τι µουν οκτ χρονν, αλλ) µουν
β"βαιος τι αυτ το νο*µερο ταν "να συµβατικ σηµεο προς ταξιν µηση της ηλικας
µου, απ"ναντι της ηλικας του διπλανο* µου. ∆εν µπορο*σα µως να εννοσω, τι
µ λις οκτ χρ νια "χουν περ)σει απ την ηµ"ρα που εδα το φως. Χωρς )λλο "πρεπε να ζο*σα πολ* καιρ , εκοσι, τρι)ντα χρ νια, ξ"ρω και γω… […]
Nταν "να λευκ δι)φανο ασθενικ κορτσι, "να µορφο κορτσι. Μια δηµιουργα
της φαντασας του Μυσσ",* και της ροµαντικς πλει)δας. Μια εικ να του Γκρεζ,*
χωρς αφ"λεια µως. Κ)τι το πιο σ*γχρονο. Αυτ τη µορφ σως τη βρετε και στον
Φραπι",* και στον Μπαζν.* Η Ρ ζα* της «Maternelle»  η Νταβιντ" Μπιρ .* Nταν
δασκ)λα. ∆ασκ)λα µου, για να εννοο*µαστε.
Επγαινα στην Τρτη του δηµοτικο*, σ’ "να µεικτ επαρχιακ σχολεο. Η µεγ)λη
αυλ του µ νο στις γωνι"ς εχε λγη χλ η την )νοιξη. ∆υο τρεις ακακες και µερικ) βροµ δεντρα ταν το µοναδικ της στολδι. Το χειµνα το νερ της βρ*σης π)γωνε, και η
κρυσταλλιασµ"νη λ)σπη "σπαζε κ)τω απ τα χοντρ) παιδικ) παπουτσ)κια µας.
Η κυρα Ντσα –αυτ ταν τ’ νοµα της πρτης δασκαλικς µου αγ)πης– δεν

* υπεκφυγ ς: προσπ)θειες διαφυγς * Μυσσ [/λφρεντ]: Γ)λλος συγγραφ"ας * Γκρεζ, Φραπι , Μπαζν:
Γ)λλοι ζωγρ)φοι * Ρζα, Νταβιντ Μπιρ: ζωγραφικ) πορτρ"τα γυναικν
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Η ΚΥΡΙΑ ΝΙΤΣΑ

Μ. Καραγτσης

ερχ τανε ποτ" στην ρα της. Η διευθ*ντρια "κλεινε τα µ)τια σ’ αυτ το µικρ πειθαρχικ παρ)πτωµα. Ο χειµνας του κ)µπου εναι τ σο κακ ς για τα κακ µοιρα τα
κορτσια που βγ)ζουν το ψωµ τους. Ο βορι)ς ξεχ*νεται απ τις κορφ"ς του Ολ*µπου
παγερ ς, και κοκαλι)ζει τους σβ λους στα χωρ)φια της εριβλακος* Θεσσαλας.
Η τ)ξη µας ταν "να γωνιακ δωµ)τιο, π)ντα γιοµ)το λιο, ταν δεν ταν συννεφι). Η σ µπα στη γωνι) τραβο*σε µε θ ρυβο, και κ)πνιζε λη την κ)µαρα. Καθ µουν στο πρτο θρανο, και µε υποµον περµενα. Οι σ*ντροφο µου δπλα κ)ναν
ωραα σχ"δια για την περπτωση που δε θα ’ρχ ταν η «κυρα».
Πρτα θα βγαναν στην αυλ να παξουν «αµπ)ριζα». Oστερα η «κυρα» διευθ*ντρια θα τους "διωχνε γιατ θα κ)ναν θ ρυβο, και θα ενοχλο*σαν τις «µεγ)λες». Αυτ
ταν η *στατη ικανοποηση του ορµ"µφυτου της ελευθερας, που βλ)σταινε µ"σα στις
ν"ες ανθρπινες ψυχο*λες τους. Και *στερα η εκδλωση αυτο* του ορµ"µφυτου. Η
)σκοπη πολυθ ρυβη περιπλ)νηση στον κ)µπο. Και οι οπτασες περνο*σαν µπρος
απ τα µ)τια µας.
Θα πηγαναµε στο σταθµ . Ο δρ µος εναι γιοµ)τος λ)σπη, µα αυτ δεν "χει σηµασα. Εναι τ σο ωραο να νιθεις το "δαφος να υποχωρε κ)τω απ τα π δια σου, σα
µια γλιστερ µαλακ µ)ζα. Αποκε θα παρναµε απ το µηχανοστ)σιο ασετυλνη(*
–εχαµε σχ"σεις µε το προσωπικ – και µε το πολ*τιµο αυτ αντικεµενο στα χ"ρια, θα
πηγαναµε στη µεγ)λη «Μαγο*λα»* την Ορµ)ν µαγο*λα, που θα εκσφενδονζαµε
τον πρτο τυχ ντα τενεκ" γ)λακτος Νεστλ" στο στερ"ωµα, µε τη βοθεια των αερων
της οργανικς αυτς ουσας.
3σως παρατηρσετε τι µεταχειρζοµαι στην πιο απ)νω περοδο τη λ"ξη «θα» πολλ"ς φορ"ς εις β)ρος κ)θε σ*νταξης και κ)θε στιλ. Και µως, αυτ η λ"ξη εναι λη η
περοδος. Γιατ συνθως απ)νω στο φ ρτε* του αλτικου ονερου µας, )νοιγε η
π ρτα, και "µπαινε, ωχρ, παγωµ"νη, τυλιγµ"νη στο φτωχικ δασκαλικ παλτ της, η
κυρα Ντσα.
Θα µου πετε, πς θυµ)µαι *στερα απ τ σα χρ νια, τα γεγον τα της πρτης παιδικς µου ζως. Ψ)ξτε καλ) στις αναµνσεις σας. Με λγη καλ θ"ληση, θα βρετε
παλι"ς εικ νες γεµ)τες δροσι) και αθω τητα. Τα µικρ) µας χρ νια εναι τ σο λγα,
και τ σο χαρακτηριστικ), στε να µην µπορο*ν ν’ ανακατευτο*ν, µε τον )χαρο συρφετ της µεγ)λης µας ζως. Εναι "να σ*νολο σαφ"ς και καθαρ , µια γραµµ ευθεα
και προσδιορισµ"νη. Σαν περ)σουν πια, αρχζει ο λαβ*ρινθος και τα ζιγκ ζαγκ της
αγωνιδους και απαιτητικς υπ στασς µας. Εµαστε µεγ)λοι. Θ"λουµε, θ"λουµε,
χωρς να ξ"ρουµε τι θ"λουµε.

* εριβλαξ (-ακος): ε*φορη * ασετυλνη: φωτιστικ α"ριο * µαγολα: λ φος * στο φρτε: στην κορ*φωση

[175]

Η Α ΓΑ Π Η Γ Ι Α Τ ΟΥ Σ Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π ΟΥ Σ Μ Α Σ ñ Ο Ι Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι ∆ Ε Σ Μ Ο Ι ñ Η Α ΓΑ Π Η

Το χαρακτηριστικ της ζως εναι η αγωνιδης προσµον, σο εµαστε παιδι),
κ)ποιου καλο*, και ταν µεγαλσουµε κ)ποιου κακο*. Ψ)ξτε καλ) στις αναµνσεις
σας. Θα βρετε "ναν )λλο )νθρωπο, αλλιτικο απ σας, ξ"νο, "να φλο, σως και
εχθρ . Σεις δεν εστε εκενος. Ο Ανατ λ Φρανς* δεν εναι ο «Μικρ ς Π"τρος». Εναι
ο λεπτ ς νοσταλγ ς, ο πατρικ ς δι)δοχος του παιδιο* που εχε τ’ νοµ) του. Θυµηθετε τα παλι) σας. Εναι σαν µια πνο καθαρο* α"ρα.
Το µ)θηµα της κυρας Ντσας ταν ιεροτελεστα. Η αδυναµα του ε*θραυστου
αυτο* αναιµικο* κοριτσιο*, εχε απ)νω µας µιαν επιβολ µεγαλ*τερη απ µιαν
πελρια ευνοϊκ δ*ναµη. Να µια περεργη απ δειξη των δ*ο ακροττων. Η απαλ
και γλυκι) φων της, µιλο*σε µ"σα στις )γουρες ψυχ"ς µας. Το µ)θηµα το ρουφο*σαµε σαν µ"λι απ το στ µα της.
Gταν συλλογι"µαι τις παλι"ς αυτ"ς ρες, προσπαθντας να ξεδιαλ*νω λγο απ το
µυστριο της παιδικς ψυχς µου, βγ)ζω το συµπ"ρασµα τι µ)λλον υποβολ, παρ)
επιβολ, χαρακτριζε αυτν τη γυνακα. Το κ"ρινο ωραο πρ σωπ της, που το
κ βουν κ κκινα χελια, σκοτωµ"να βλ"φαρα µε πελρια µα*ρα τσνορα, π)νω απ
µενεξεδ"νια καθαρ) µ)τια, ταν "να µεγµα αθου κοριτσιο*, και femme fatale.*
M"σα στο µισοσκ ταδο εν ς συννεφιασµ"νου πρωινο*, εχε µια πελρια χ)ρη, και µια
)δολη,* )θελη γοητεα.
Β"βαια, εκενο τον καιρ δεν µουν σε θ"ση να κ)νω τ"τοιες κρσεις. Μ νο εικ νες σζονται µ"σα µου, εικ νες που ξαναζωντανε*ουν κ)τω απ την πεση της
νοσταλγας. Και ετε τ τε τις "ζησα, ετε τρα τις ζω, εναι το διο.
Τα )µαθα χ"ρια µας γλιστρο*σαν αδ"ξια στο ριγωµ"νο χαρτ. Η καρδι) µας χτυπο*σε µπως δεν κ)νουµε τα γρ)µµατα καλ). Τ σα κεφαλ)κια, σκυµµ"να µε )φατη
προσοχ, τραβο*σαν γραµµ"ς στο ανοιχτ µπλε τετρ)διο. νας ελαφρ ς µον)χα κρ τος τριβς ακουγ ταν στο )σπρο δωµ)τιο. Η κυρα Ντσα π)νω στην "δρα φ)νταζε
πιο )σπρη παρ) ποτ" κ)τω απ τον γκο των καστανν µαλλιν της.
Η αγωνα φλιαζε µ"σα στο στθος µου. Τα γρ)µµατα, παρ’ λη τη χτηνωδς παιδικ επιµον µου, αραδιαζ ντανε )τακτα και χοντρ) π)νω στο χαρτ. Η απελπισα
µου "φτανε στο κατακ ρυφο. Σκωνα τα µ)τια µου γιοµ)τα τρ µο και ικεσα προς
την "δρα. Τι συλλογιζ τανε; Πο* ταξδευαν τα διαφαν µενεξεδ"νια µ)τια κ)τω απ
τα µαυρισµ"να βλ"φαρα; Γιατ αναστεν)ζει; Μπως εναι )ρρωστη; Γιατ δε µας κοιτ)ει; Μας ξ"χασε;

* Ανατλ Φρανς: γνωστ ς Γ)λλος συγγραφ"ας (1844-1924), ο οποος σε ριµη ηλικα "γραψε τις παιδικ"ς
αναµνσεις του στο βιβλο Ο Μικρς Πτρος (1918) * femme fatale: µοιραα γυνακα * δολη: αγν
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Η ΚΥΡΙΑ ΝΙΤΣΑ

Μ. Καραγτσης

Το λευκ κεφ)λι σηκνεται. Με εδε, µε κοιτ)ει. Τα
µαλλι) της εναι πιο µουντ) παρ) ποτ".
– Τι εναι, Γιανν)κη;
Τι εναι. Μα εναι τ σο πολλ) πρ)µατα µυστηριδη,
για τη µικρ ψυχ µας που "πρεπε να τα εχες καταλ)βει, α"ρινη µικρ δασκ)λα. Μ"σα στο κ)θε παιδ κρ*βεται "νας )ντρας, "νας )ντρας πως λοι οι )λλοι,
πως ο µορφος λοχαγ ς παραδεγµατος χ)ριν, που
περν)ει µε τ’ )λογ του τ"σσερις φορ"ς την ηµ"ρα, κ)τω
απ το παρ)θυρο της τ)ξης. Αυτ τον κρυµµ"νο παιδικ )ντρα, "πρεπε να τον εχες ανακαλ*ψει, "πρεπε να
τον εχες δαµ)σει µε τη γυναικεα τ"χνη σου. Μα δεν
εχες καιρ . Τον δικ σου τον )ντρα, τον ριµο )ντρα,
τον ανακ)λυψες, και αν δε δ)µασες αυτ ν, δ)µασες
χωρς )λλο το )λογ του, γιατ δεν εξηγι"ται αλλις,
πως στεκ ταν π)ντα κ)τω απ το ανοιχτ παρ)θυρο,
σκ)βοντας µε το π δι τη γη και χλιµιντρντας. Εξ"χασες τελεως τα παιδι) σου, κακ κυρα Ντσα.
Η φων µου ταν της απαντο*σα ταν κλαψι)ρικη.
– ∆εν µπορ να κ)νω ψι…
Το ψι. Ο τ*ραννος του νεοφτιστου µαθητ. Ο τρ µος της καλλιγραφας. Το χερ)κι µπερδε*εται και τρ"µει ταν αρχζει να χαρ)ζει το µεγ)λο κ µπο, το γ ρδιο
Θεφιλος Χατζηµιχαλ,
αυτ δεσµ του ελληνικο* αλφαβτου. […]
Το κορτσι µε το καπλο
Το τ"λος του ειδυλλου ταν οιχτρ . Η κυρα Ντσα
µε προββασε. Και την )λλη χρονι) στη µεγαλ*τερη τ)ξη παρακολουθο*σα το )χαρο
µ)θηµα µιας )σκηµης γεροντοκ ρης, που το µαραµ"νο της µο*τρο ταν γιοµ)το
κακ χρωµα σπυρι), εκδλωση µιας αργοπορηµ"νης και ανικανοποητης νι της. Το
νειρο "σβησε απ τα µ)τια µου και σιγ) σιγ) και απ την καρδι) µου.
Η κυρα Ντσα παντρε*τηκε το λοχαγ . Nµουν παρν στους γ)µους της. Καµι)
ζλια δεν τ)ραξε την ψυχ µου. Τα δ"κα χρ νια που µας χωρζουν δεν αποτελο*ν πια
ανυπ"ρβλητο διανοητικ και κοινωνικ εµπ διο. Ο κοσµοπολιτισµ ς µ)ς "χει φ"ρει
σε ση µορα. Εναι ακ µα ωραα, µολον τι "χει χ)σει το θ"λγητρο της µισοσκ τεινης
τ)ξης. Εναι µια γυνακα, και χι οπτασα. Ο )ντρας της εναι πια συνταγµατ)ρχης
που "χει λ)βει µ"ρος σε τρα κινµατα. Ζει ευτυχισµ"νη, και "χει µια κ ρη που της µοι)ζει πολ*. ∆ε µας χωρζουν παρ) δ"κα χρ νια, µα αυτ τη φορ) εγ εµαι ο µεγαλ*-
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τερος. Το µυαλ σας σως π)ει µακρι). Αυτ εναι )λλο ζτηµα. Nθελα µ νο να σας
πω για την πρτη µου αγ)πη…
Περιττ να προσθ"σω τι δεν την αγαπ πια.
Μ. Καραγ)τσης, Ανκδοτα νεανικ
κε µενα, Βιβλιοπωλεον της Εστας

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ‰·ÛÎ¿Ï·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶Ò˜ Û¯Â‰›·˙·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰·ÛÎ¿Ï·
ÙÔ˘˜ ·Ô˘Û›·˙Â;

3

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ë Î˘Ú›· ¡›ÙÛ· ÂÍÈ‰·ÓÈÎÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì·ıËÙ‹; ¶Ò˜ ·ÔÎ·ıÈÛÙ¿ ·ÚÁﬁÙÂÚ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÎﬁÓ· Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜;

4

∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ¯ˆÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ﬁÔ˘ Ô ÌÈÎÚﬁ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜
ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÎÚ˘Ê¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Ó· ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ Ù·
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË;

5

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÌÈÎÚﬁ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙË˜ Î˘Ú›·˜ ¡›ÙÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ¯·Áﬁ;

6

¶ÔÈÂ˜ ·ÔÁÔËÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ Û·˜ ﬁÙ·Ó ÎÏÂ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÈ˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜.
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√ ª. ∫·Ú·Á¿ÙÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ Î˘Ú›·˜ ¡›ÙÛ·˜, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙË ÌÂ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ÔÚÙÚ¤Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ ¤Ó· ·Á·ËÌ¤ÓÔ Û·˜
ÚﬁÛˆÔ.
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∑ øƒ∑ ™ ∞ƒ∏

∫·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô…
Το µυθιστρηµα της Ζωρζ Σαρ Ε. Π. (1995) αναφρεται στη σχολικ ζω και ειδικτερα στη φιλ α της µε τη συµµαθτρι της Cλκη (Ζη), µε την οπο α απ ττε ε χαν αποφασ σει τι θα ε ναι Ε[νωµνες] Π[ντα]. Στο συγκεκριµνο απσπασµα, λες οι συµµαθτριες
της Σχολς Θηλων επιστρφουν απ τις καλοκαιρινς διακοπς, σχολιζουν τις εντυπσεις
και τις εµπειρ ες που ζησαν και, µσα σε κλ µα αισιοδοξ ας και χαρς, ξεκινον τη να σχολικ χρονι.

H

τ)ξη γιορτ)ζει τη χαρ) της πρτης µ"ρας. Αγκαλι"ς, φιλι), γ"λια, φων"ς και
ψθυροι, µικρ) και µεγ)λα µυστικ), φρεσκοσιδερωµ"νες ποδι"ς, καινο*ρια παπο*τσια, καινο*ριες τσ)ντες, µαλλι) κοντ), µαλλι) µακρι), κοτσιδ)κια, κοτσδες, πιαστρ)κια, µπαρ"τες, χτεν)κια, κορδ"λες… Μ)τια λαµπερ) γεµ)τα θ)λασσες και
βουν), γεµ)τα παιχνδια, γεµ)τα τρ"λες. Η τ)ξη ξεχελισε απ τις καλοκαιρι)τικες
αναµνσεις. Η κ)θε µαθτρια "χει να λ"ει για το δικ της καλοκαρι.
Η Λ"να πγε στην Κηφισι), "µενε σ’ "να µεγ)λο ξενοδοχεο, το «Σεµραµις»…
τρωγε µεσηµ"ρι βρ)δυ στο εστιατ ριο…
Η 3ντα πγε στο νησ των Ιπποτν, στη Ρ δο…
Η Αθηνο*λα πγε στο σπτι της γιαγι)ς, στο Παλιοσ"λι της Κ νιτσας…
– Η γιαγι) µο* "κανε λα τα χατρια.
(Ο πατ"ρας της και η µητρι) της πγαν π)λι στην Ευρπη…)
Η Hλκη στο αινιο Μαρο*σι µε τις β λτες του.
– … και το βρ)δυ πηγαναµε µε τη Λενι στον κινηµατογρ)φο…
Η Αννο*λα στο Φ)ληρο µε καπ"λο ως να γερει ο λιος κι *στερα µ)λλινο ζακετ)κι, να µην κρυολογσει το παιδ…
– Αχ!
Η Ζωρζ ξυπ λυτη στο Καβο*ρι.
– Φε*γαµε µε τη Ρεν" πρω, πολ* πρω, να προλ)βουµε τη θ)λασσα λ)δι, και γυρζαµε για φαγητ περασµ"νες δ*ο. Τα βρ)δια…
– Πο* πγες διακοπ"ς; ρτησα τη Λλη.
Κι αυτ, δχως να χρωµατσει τη λ"ξη, απ)ντησε:
– Στο Παρσι.
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– Και πς εναι το Παρσι;
– Πς θες να ’ναι; Παρσι.
Η Κικ πγε στη Μ)νη.
– Ε, και να βλ"πατε τον π*ργο των παππο*δων µου! Στους τοχους κρ"µονται οι πρ γονο µας, και στο σκαλιστ µακρ στενο τραπ"ζι κ)θονται εκοσι τ"σσερα )τοµα, και
π)νω απ το τραπ"ζι "χει "ναν πολυ"λαιο µπρο*ντζινο µε εκοσι τ"σσερις λαµπτρες…
Η φαντασµ"νη… Hντε να ξεχωρσεις, ταν µιλ)ει, το ψ"µα απ την αλθεια…
Η Αθην) πγε στην Κερασι), στο σπτι της γιαγι)ς. ∆ι)βαζε, "γραφε στις φλες
της, "γραφε στχους.
Η Gλγα πγε –πο* αλλο*;– στο Χιλιοµ δι. Η Π πη στο Λουτρ)κι, η Τλδα στη
Γλυφ)δα, "χουν δικ τους σπτι εκε…
Η Ποζ"λι δε θα ’ρθει φ"τος στο σχολεο. Π"ρσι κουρ)στηκε πολ*, να ξυπν)ει
νωρς για να προλαβανει τα µαθµατα. Πς να ταιρι)ζει το νυχτεριν τραγο*δι µε
τη Σχολ Θηλ"ων; Hλλωστε, τρα το νοµ) της µπκε µε µεγ)λα γρ)µµατα "ξω απ
τη Μ)ντρα του Αττκ.* Γ*ρω του, τη ν*χτα, αναβοσβνουν πολ*χρωµα λαµπι νια.
Αντο, Ποζελ)κι…
– Πς σε λ"νε; ρτησαν την καινο*ρια οικ τροφο.
– Μαρι)ννα Κωβαου.
– Σε ποιο σχολεο πγαινες;
– Στη Θεσσαλονκη… Τρα οι γονες µου µ’ "στειλαν εδ.
Αδ*νατη, µικροκαµωµ"νη, µε το κεφ)λι γεµ)το µπο*κλες και µπουκλ)κια. Οµορφο*λα.
Παρ’ ολγο να µην "ρθει ο*τε η Μνα.
– Nθελε ο µπαµπ)ς µου να µε στελει στο Τορ ντο, σ’ "ναν αδερφ του που δεν
"χει παιδ, πολ* πλο*σιο… Εγ δεν θελα, φοβ µουν να φ*γω, και η µαµ) "µπηξε τις
φων"ς: «∆ε δνω σε καν"ναν τα παιδι) µου, τα θ"λω λα κοντ) µου…».
Η Μνα "χει "ντεκα αδ"ρφια.
Και η Hλµπα, η λιγοµλητη, τους επε πως πγε στην Αγινα και πως τα εχε περ)σει πολ* ωραα…
(∆εν τους επε πως ο Αιµλιος, ο αδερφ ς της Μαρνας, την τελευταα µ"ρα του
καλοκαιριο* τς γλστρησε κι "να ραβασ)κι µ"σα στην τσ"πη. «Σ’ αγαπ», της "γραφε, κι εκενη δεν κοιµθηκε λη τη ν*χτα. Τρα τον σκ"φτεται…)
– Η Αγινα εναι το πιο µορφο νησ του κ σµου…
∆εν πρ λαβε να πει )λλα. Η Ζωρζ την "κοψε:

* Μντρα του Αττκ: θ"ατρο του τραγουδιστ Αττκ στην Κυψ"λη

[180]

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…

Ζωρζ Σαρ!

– Μα κι εγ "χω π)ει στην Αγινα, στη Βαγα. κανα γαϊδουροκαβαλαρα, κι ο
να ς της Αφαας* ταν π)νω απ το κεφ)λι µας. Ο Παναγιτης, ο φλος µου…
– Τα ξ"ρουµε… τα ξ"ρουµε, µας τα ’χεις ξαναπε! φναξαν οι φλες της.
Κι ταν η πρτη µ"ρα στο σχολεο πανηγ*ρι.
Gταν µπκε στην τ)ξη η κυρα Ερασµα, µε το ρ)σο της και τις µα*ρες παντ φλες,
λες οι µαθτριες ταν αναψοκοκκινισµ"νες.
– Αγαπητα µαθτριαι, σας ε*χοµαι καλν πρ οδον… Η δεσποινς Κλ)ρα θα σας
ανακοινσει το πρ γραµµα.
Μ λις αποµακρ*νθηκε η κυρα ∆ιευθ*ντρια, "γινε χαλασµ ς απ τα πολλ) χειροκροτµατα. Η αγαπηµ"νη καθηγτρια αν"βηκε στην "δρα –ταν µορφη, πιο
µορφη απ π"ρσι. Καινο*ριο ταγερ)κι, µπλε µε )σπρες κουκκδες, και µπλε γραβ)τα. Μο*ρλια! Ευχαρστησε για την υποδοχ και τους "κανε ν ηµα να σταµατσουν. Τους επε:
– Καλ"ς µου φλες, µε πολλ χαρ) σ)ς ξαναβρσκω. Πιστε*ω πως φ"τος θα πο*µε
πολλ), πιο πολλ) απ π"ρσι… ∆ε χρει)ζεται να φων)ξω κατ)λογο. Μ νο µια καινο*ρια µ)ς ρθε. Καλς ρισες, Μαρι)ννα… Φ"τος, συν"χισε η δεσποινς Κλ)ρα, θα
δσουµε µεγ)λη βαρ*τητα στη γλσσα. Θα διαβ)σουµε κλασικο*ς και σ*γχρονους
συγγραφες, και, φυσικ), ποηση. Θα εµαι πολ* απαιτητικ στην "κθεση. Θα συζητ)µε κ)θε συντακτικ λ)θος, ως και τη στξη. Η φαντασα του κειµ"νου θα εναι προσωπικ σας επιλογ. Θα εσθε ελε*θερες να γρ)φετε σωστ), το τονζω, σωστ), ,τι
προτιµ)τε… Και, για να κ)νουµε καλ αρχ, σας παρακαλ για την ερχ µενη
Π"µπτη να γρ)ψετε µια "κθεση µε θ"µα: Το καλοκαρι µου.
Οι µαθτριες ενθουσι)στηκαν. Nταν η "κθεση που ταριαζε στο κοντιν τους χτες.
Η κ)θε µαθτρια θα εχε τα δικ) της να πει. ∆εκαεννι) ξεχωριστ) καλοκαρια… Η
δεσποινς Κλ)ρα εχε διαλ"ξει Το θµα!
Πριν ακ µη χτυπσει το κουδο*νι, δχως µολ*βι και χαρτ, "τσι στον α"ρα, η καθεµι) εχε ξεκινσει την "κθεσ της. «Πρ"πει η δικ µου να εναι η καλ*τερη…», σκεφτ ταν η Ζωρζ. Nθελε να ξεπλ*νει την περσιν ντροπ της αντιγραφς. Αν τα κατ)φερνε να π)ρει )ριστα  "στω "να λαν καλς, τ τε θα οµολογο*σε στη δεσποινδα
Κλ)ρα την απ)τη και θα της ζητο*σε συγγνµη. ∆ε θα δυσκολευ ταν να γρ)ψει την
"κθεση, εχε τ σα και τ σα ζσει στο Καβο*ρι της! Θα τα "γραφε λα, για την καφασωτ παρ)γκα, τη θ)λασσα στα π δια τους, τις βουτι"ς απ τον ψηλ βρ)χο και τα
τραγο*δια της παρ"ας στην ακρογιαλι) µε την πανσ"ληνο που ανατ"λλει. Αχ, πς να
περιγρ)ψει αυτ την ασηµ"νια γραµµ που σκζει στα δυο την ασ)λευτη θ)λασσα!

* ο νας της Αφαας: ιερ της Αφαας στην Αγινα
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Να σταµατσει το χρ νο π)νω σε µια κ λλα χαρτ, να ζσει για π)ντα την οµορφι)
του καλοκαιριο* της! Gταν σαν θε) Αθην) κατ"βαινε το λοφ)κι, µε το σεντ νι )σπρη
χλαµ*δα και µε το χρυσαφ κοντ)ρι, το ξ*λο που εχε β)ψει η χρυσοχ"ρα η Ρεν"!
Κυραρχος του κ σµου!
– ι, τη σκο*ντηξε η Hλκη, χ)ζεψες; Ας κατεβο*µε στην αυλ.
Στην αυλ µεγ)λες και µικρ"ς µαθτριες "κοβαν β λτες, κουβ"ντιαζαν, κι ταν τα
λ για τους )σπρα πουλι) που φτερο*γιζαν γ*ρω τους.
Ζ. Σαρρ, Ε.Π., Πατ)κης

/θων Περ1ολαρκης, Παπαρονες
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ…

Ζωρζ Σαρ!

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙË˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÌÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÙËÓ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó;

2

µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÛËÌÂ›· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÌÂ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÌÂ ÙÈ˜
‰ÈÎ¤˜ Û·˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·È Û¯¤ÛÂÈ˜.

3

¶ÔÈÔ˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎﬁ˜ ÙÚﬁÔ˜ Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Î·È Ò˜ ÂÈ‰Ú¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË
Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹;

4

µÚÂ›ÙÂ ÛËÌÂ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÚﬁÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰Â ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÏÔÁÈÎ¿ Ó· Í¤ÚÂÈ. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùﬁ˜ Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È ÔÈÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË;

5

°Ú¿„ÙÂ ÂÛÂ›˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ı· ¤ÁÚ·ÊÂ ›Ûˆ˜ Ë ∑ˆÚ˙ ÁÈ· ÙÈ˜ ıÂÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙË˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÂ˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¤˜ ÙÔÓ
Î·ÈÚﬁ ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ (∆· „¿ıÈÓ· Î·¤Ï· ÙË˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ §˘ÌÂÚ¿ÎË, ∏ Ìˆ‚
ÔÌÚ¤Ï· ÙË˜ ÕÏÎË˜ ∑¤Ë Î.¿.) Î·È ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹ (°ãÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎﬁÓ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›ÔÓ ÙË˜
ŒÏÏË˜ ∞ÏÂÍ›Ô˘, Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿.). ¶·Û›ÁÓˆÛÙÂ˜ Â›Ó·È
Â›ÛË˜ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ ∆Ô Í‡ÏÔ ‚Á‹ÎÂ ·’ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ÃÙ˘ÔÎ¿Ú‰È· ÛÙÔ
ıÚ·Ó›Ô, ÌÂ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ∞Ï›ÎË µÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ‹ Î·È
¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

◆

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ‹ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜
Û·˜.
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√ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È Ë ·ÏÂÔ‡
Ο Σαιντ-Εξυπερ γραψε το 1943, στη διρκεια του Β’ Παγκσµιου πλεµου, το Μικρ πργκιπα. Το βιβλ ο ε ναι να συµβολικ παραµθι µε ποιητικ γραφ και αυτοβιογραφικ στοιχε α απ τις εµπειρ ες του πιλτου συγγραφα του. Ο αφηγητς κνει αναγκαστικ προσγε ωση στην ρηµο Σαχρα και προσπαθε να διορθσει το αεροπλνο του. Εκε τον συναντ ο
µικρς πρ γκιπας, να µορφο αγρι που φυγε απ το µικρ ιδιωτικ του πλαντη, επειδ
πικρθηκε απ το λουλοδι του, και βλθηκε να γνωρ σει τον κσµο. Ο πρ γκιπας περιπλανθηκε σε διφορους πλαντες σπου φτασε στη γη, συνντησε τον αφηγητ και αποφσισε να
µε νει µαζ του. Σε αυτ το απσπασµα τον παρακολουθοµε να γνωρ ζει τα τριαντφυλλα και
την αλεπο.

Œ τυχε

µως, *στερα που περπ)τησε πολ* µ"σα απ’ τους )µµους, τα βρ)χια και τα
χι νια, ν’ ανακαλ*ψει τ"λος ο µικρ ς πργκιπας "να δρ µο. Κι οι δρ µοι π)νε λοι
στους ανθρπους.
– Καληµ"ρα, επε.
Nταν "νας τριανταφυλλ κηπος ανθισµ"νος.
– Καληµ"ρα, επαν τα τριαντ)φυλλα.
Ο µικρ ς πργκιπας τα κοταξε. Μοι)ζανε λα µε το λουλο*δι του.
– Τι εσαστε;, τα ρτησε κατ)πληχτος.
– Εµες εµαστε τριαντ)φυλλα, επαν τα τριαντ)φυλλα.
– Α!, "κανε ο µικρ ς πργκιπας.
Βαθι) λ*πη τον γ"µισε. Το λουλο*δι του το* εχε πει πως ταν "να µον)κριβο σ’ ολ κληρο το σ*µπαν. Και να που τανε π"ντε χιλι)δες, λα τα δια, σ’ "να µον)χα κπο!
«Θα του κακοφαιν ταν πολ*», σκ"φτηκε, «αν το ’βλεπε αυτ … Θα "βηχε φριχτ)
και θα ’κανε τ)χα πως πεθανει, για να γλιτσει απ’ το ρεζλεµα. Κι εγ θα µουν
αναγκασµ"νος να κ)νω τ)χα πως το περιποιο*µαι, γιατ αλλις, για να µε ταπεινσει
κι εµ"να, θ’ αφην ταν στ’ αλθεια να πεθ)νει…».
Oστερα σκ"φτηκε κι αυτ : «Ν µιζα πως µουν πλο*σιος, γιατ εχα δικ µου "να
µοναδικ στον κ σµο λουλο*δι, και να που δεν "χω παρ) "να κοιν τριαντ)φυλλο.
Αυτ και τα τρα µου ηφαστεια, που µου φτ)νουν ως το γ νατο, και που το "να τους
µπορε να "χει σβσει για π)ντα, δε µε κ)νουν και καν"να µεγ)λο πργκιπα…».
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Αντουν ντε Σαιντ-Εξυπερ

Και, π"φτοντας χ)µω στο γρασδι, "κλαψε. Τ τε εναι που παρουσι)στηκε η αλεπο*.
– Καληµ"ρα, επε η αλεπο*.
– Καληµ"ρα, αποκρθηκε ευγενικ) ο µικρ ς πργκιπας και γ*ρισε, µα δεν εδε τποτα.
– Εδ εµαι, επε µια φων, κ)τω απ τη µηλι)…
– Ποια εσαι;, επε ο µικρ ς πργκιπας. Μου φανεσαι πολ* µορφη…
– Εµαι µια αλεπο*, επε η αλεπο*.
– λα να παξεις µαζ µου, της πρ τεινε ο µικρ ς πργκιπας. Εµαι τ σο λυπηµ"νος…
– ∆εν µπορ να παξω µαζ σου, επε η αλεπο*. ∆ε µ’ "χουν ηµερσει.
– Α! µε συγχωρες, "κανε ο µικρ ς πργκιπας.
Το σκ"φτηκε µως και πρ σθεσε:
– Τι π)ει να πει «ηµερσει»;
– Εσ* δεν εσαι αποδ, επε η αλεπο*,
τι γυρε*εις;
– Γυρε*ω τους ανθρπους, επε ο
µικρ ς πργκιπας. Τι π)ει να πει «ηµερσει»;
– Οι )νθρωποι, επε η αλεπο*, "χουν
τουφ"κια και κυνηγο*νε. Μεγ)λος µπελ)ς! Ανατρ"φουν µως και κ τες. Αυτ
εναι το µ νο τους φελος. Κ τες γυρε*εις;
– Gχι, επε ο µικρ ς πργκιπας. Γυρε*ω
φλους. Τι π)ει να πει «ηµερσει»;
– Εναι κ)τι που παραµελθηκε πολ*,
επε η αλεπο*. Σηµανει «να δηµιουργες
δεσµο*ς…».
– Να δηµιουργες δεσµο*ς;
– Β"βαια, επε η αλεπο*. Για µ"να,
ακ µα δεν εσαι παρ) "να αγορ)κι εντεΑλ ξης Ακριθκης, Χωρς ττλο
λς µοιο µ’ )λλα εκατ χιλι)δες αγορ)κια. Και δε σ’ "χω αν)γκη. Μτε κι εσ* µ’ "χεις αν)γκη. Για σ"να, δεν εµαι παρ) µια
αλεπο* µοια µ’ εκατ χιλι)δες αλεπο*δες. Αν µως µε ηµερσεις, ο "νας θα "χει την
αν)γκη του )λλου. Για µ"να εσ* θα εσαι µοναδικ ς στον κ σµο. Για σ"να εγ θα εµαι
µοναδικ στον κ σµο…
– Αρχζω να καταλαβανω, επε ο µικρ ς πργκιπας. Ξ"ρω "να λουλο*δι…, νοµζω
πως µε ηµ"ρωσε…
– Γνεται, επε η αλεπο*. Βλ"πει κανες στη Γη τ σα περεργα πρ)µατα…
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– Ω! δεν εναι π)νω στη Γη, επε ο µικρ ς πργκιπας.
Η αλεπο* φ)νηκε πολ* παραξενεµ"νη:
– Π)νω σ’ )λλο πλαντη;
– Ναι.
– χει κυνηγο*ς σ’ αυτ τον πλαντη;
– Gχι.
– Πολ* ενδιαφ"ρον αυτ . Και κ τες;
– Gχι.
– Τποτα δεν εναι τ"λειο, αναστ"ναξε η αλεπο*.
Ξαναγ*ρισε µως στην ιδ"α της:
– Η ζω µου εναι µον τονη. Κυνηγ)ω τις κ τες, οι )νθρωποι κυνηγο*ν εµ"να.
Gλες οι κ τες µοι)ζουν, κι λοι οι )νθρωποι µοι)ζουν. Γι’ αυτ λοιπ ν βαρι"µαι
κ)πως. Αν µε ηµερσεις µως, η ζω µου θα εναι σαν ηλι λουστη. Θα γνωρσω "ναν
κρ το απ πατµατα που θα εναι διαφορετικ ς απ’ λους τους )λλους. Τ’ )λλα
πατµατα µε κ)νουν να χνοµαι κ)τω απ’ τη γη. Το δικ σου θα µε κ)νει να βγανω
"ξω απ’ τη φωλι) µου, σαν µια µουσικ. Κι *στερα κοτα! Βλ"πεις εκε κ)τω τα χωρ)φια µε το στ)ρι; Εγ δεν τρω ψωµ. Το στ)ρι εµ"να µου εναι )χρηστο. Τα χωρ)φια
µε το στ)ρι δε µου θυµζουν τποτα. Κι αυτ εναι κρµα! Εσ* µως "χεις µαλλι)
χρµα χρυσαφ"νιο. Θα εναι λοιπ ν θαυµ)σια, ταν θα µ’ "χεις ηµερσει! Το στ)ρι,
που εναι χρυσαφ"νιο, θα µε κ)νει να σε θυµ)µαι. Και θα µ’ αρ"σει ν’ ακο*ω τον
)νεµο µ"σα στα στ)χυα…
Σπασε η αλεπο* και κοταξε πολλ ρα το µικρ πργκιπα.
– Σε παρακαλ…, ηµ"ρωσ" µε, του επε!
– Θ"λω β"βαια, της αποκρθηκε ο µικρ ς πργκιπας, µα δε µε παρνει ο καιρ ς.
χω ν’ ανακαλ*ψω φλους και πολλ) πρ)µατα να γνωρσω.
– ∆ε γνωρζει κανες παρ) τα πρ)µατα που ηµερνει, επε η αλεπο*. Οι )νθρωποι
δεν "χουν πια καιρ να γνωρσουν τποτα. Τ’ αγορ)ζουν λα "τοιµα στα εµπορικ).
Καθς µως δεν υπ)ρχουν εµπορικ) που πουλ)νε φλους, οι )νθρωποι δεν "χουν πια
φλους. Αν θες "να φλο, ηµ"ρωσε µε!
– Τι πρ"πει να κ)νω;, επε ο µικρ ς πργκιπας.
– Πρ"πει να "χεις µεγ)λη υποµον, αποκρθηκε η αλεπο*. Θα καθσεις πρτα
κ)πως µακρι) µου, "τσι στο χορτ)ρι. Εγ θα σε κοιτ)ζω µε την )κρη του µατιο* µου
κι εσ* δε θα λες τποτα. Τα λ για εναι που κ)νουν τις παρεξηγσεις.
Αλλ), κ)θε µ"ρα, θα µπορες να κ)θεσαι λιγ)κι πιο κοντ)…
Την )λλη µ"ρα ρθε π)λι ο µικρ ς πργκιπας.
– Θα ’ταν πιο καλ) να "ρχεσαι π)ντα την δια ρα, επε η αλεπο*. Αν "ρχεσαι,
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λ γου χ)ρη, στις τ"σσερις το απ γευµα, εγ θ’ αρχζω απ τις τρεις να εµαι ευτυχισµ"νη. Gσο θα περν)ει η ρα, τ σο εγ θα νιθω και πιο ευτυχισµ"νη. Στις τ"σσερις
πια, δε θα µπορ να καθσω και θα τργοµαι( θ’ ανακαλ*ψω την αξα της ευτυχας.
Αν "ρχεσαι µως ποτε και να ’ναι, δε θα ξ"ρω ποτ" ποια ρα να φορ"σω στην καρδι) µου τα καλ) της… Σ’ λα χρει)ζεται κ)ποια τελετ.
– Τι εναι τελετ;, επε ο µικρ ς πργκιπας.
– Εναι κι αυτ κ)τι που πολ* παραµελθηκε, επε η αλεπο*. Εναι αυτ που κ)νει
τη µια µ"ρα να µη µοι)ζει µε τις )λλες, τη µια ρα µε τις )λλες ρες. Οι κυνηγο µου,
λ γου χ)ρη, "χουν µια τελετ. Κ)θε Π"µπτη χορε*ουν µε τις κοπ"λες του χωριο*. Γι’
αυτ η Π"µπτη εναι θαυµ)σια µ"ρα! Μπορ και κ)νω µια β λτα ως τ’ αµπ"λι. Αν
χ ρευαν οι κυνηγο ποτε και να ’ναι, λες οι µ"ρες θα µοι)ζαν µεταξ* τους, κι εγ
δε θα εχα καθ λου διακοπ"ς.
τσι ο µικρ ς πργκιπας ηµ"ρωσε την αλεπο*. Κι ταν κ ντευε πια η ρα που θα
χωρζανε:
– Αχ!, επε η αλεπο*. Κλ)µα που θα κ)νω…
– Εσ* φταις, επε ο µικρ ς πργκιπας, εγ δεν θελα το κακ σου, µα εσ* θ"λησες
να σε ηµερσω…
– Ναι, σωστ), επε η αλεπο*.
– Μα τρα θα κλ)ψεις!, επε ο µικρ ς πργκιπας.
– Ναι, σωστ), επε η αλεπο*.
– Και τ τε τι κ"ρδισες;
– Κ"ρδισα, επε η αλεπο*, γιατ µου µ"νει το χρµα του σταριο*.
Oστερα πρ σθεσε:
– Hµε να ξαναδες τα τριαντ)φυλλα. Θα καταλ)βεις πως το δικ σου εναι το
µοναδικ στον κ σµο. Να περ)σεις π)λι αποδ, για να µ’ αποχαιρετσεις, κι εγ θα
σου χαρσω "να µυστικ .
Ο µικρ ς πργκιπας πγε και ξαναεδε τα τριαντ)φυλλα:
– ∆ε µοι)ζετε καθ λου µε το δικ µου τριαντ)φυλλο, εσες δεν εσαστε ακ µα
τποτα, τους επε. Καν"νας δε σας ηµ"ρωσε κι εσες δεν ηµερσατε καν"να. Εσαστε
πως ταν η αλεπο* µου. Nταν µια αλεπο* µοια µ’ εκατ χιλι)δες )λλες. Γναµε
µως φλοι, και τρα εναι µοναδικ στον κ σµο.
Και τα τριαντ)φυλλα δεν εχαν µο*τρα να σταθο*ν.
– Εσαστε µορφα, µα εσαστε )δεια, τους επε ακ µη. ∆εν µπορε κανες να πεθ)νει για το χατρι σας. Β"βαια, "νας κοιν ς διαβ)της, το δικ µου τριαντ)φυλλο θα το
ν µιζε πως σας µοι)ζει. Αλλ) εκενο µ νο του "χει πιο πολλ σηµασα απ’ λα εσ)ς
µαζ, αφο* εναι αυτ που π τισα. Αφο* εναι αυτ που "βαλα κ)τω απ τη γυ)λα.
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Αφο* εναι αυτ που προστ)τεψα µε το παραβ)ν. Αφο* εναι αυτ που του σκ τωσα τις κ)µπιες (εκτ ς απ τις δυο  τρεις, για να γνουν πεταλο*δες). Αφο* εναι αυτ
που τ’ )κουσα να παραπονι"ται  να κοµπ)ζει  καµι) φορ) και να σωπανει. Αφο*
εναι αυτ το δικ µου τριαντ)φυλλο.
Και ξαναγ*ρισε στην αλεπο*:
– Αντο, της επε.
– Αντο, επε η αλεπο*. Να το µυστικ µου. Εναι πολ* απλ : µ νο µε την καρδι)
βλ"πεις καλ). Την ουσα δεν τη βλ"πουν τα µ)τια.
– Την ουσα δεν τη βλ"πουν τα µ)τια, ξαναεπε ο µικρ ς πργκιπας, για να το θυµ)ται.
– Ο καιρ ς που "χασες για το τριαντ)φυλλ σου εναι που το κ)νει να "χει τ ση
σηµασα.
– Ο καιρ ς που "χασα για το τριαντ)φυλλ µου…, "κανε ο µικρ ς πργκιπας, για
να το θυµ)ται.
– Οι )νθρωποι "χουν ξεχ)σει το*τη την αλθεια, επε η αλεπο*. Εσ* µως δεν
πρ"πει να την ξεχ)σεις. Απ’ εδ κι εµπρ ς θα εσαι για π)ντα υπε*θυνος για εκενο
που "χεις ηµερσει. Εσαι υπε*θυνος για το τριαντ)φυλλ σου…
– Εµαι υπε*θυνος για το τριαντ)φυλλ µου…, ξαναεπε ο µικρ ς πργκιπας, για
να το θυµ)ται.
Α. ντε Σαιντ-Εξυπερ*, Ο µικρς πρ γκιπας,
µτφρ. Στρατς Τσρκας, Ηριδαν ς

Κωνσταντνος Παρθ νης, Τοπο µε λατα
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Αντουν ντε Σαιντ-Εξυπερ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Î·È ÛÙ·
·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ·Ú·Ì‡ıÈ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· Ì›· ÔÌÔÈﬁÙËÙ· Î·È Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·ÙÂ.

2

°È· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ Ï˘‹ıËÎÂ ﬁÙ·Ó Â›‰Â ÙÔÓ ·ÓıÈÛÌ¤ÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏﬁÎËÔ; ¶Ò˜
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÙÔ˘;

3

∆È ÚﬁÏÔ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Ë ·ÏÂÔ‡; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚﬁ
Ú›ÁÎÈ·.

4

¶Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ËÌÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚﬁ Ú›ÁÎÈ·;
¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ «ËÌ¤ÚˆÌ·» Î·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È;

5

∆È ÓﬁËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ «Ì˘ÛÙÈÎﬁ» ÙË˜ ·ÏÂÔ‡˜: «ÌﬁÓÔ ÌÂ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ‚Ï¤ÂÈ˜ Î·Ï¿. ∆ËÓ Ô˘Û›·
‰ÂÓ ÙË ‚Ï¤Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ·»;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ «ËÌÂÚÒÌ·ÙÔ˜», ÌÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÈ˜ ·ÓıÚÒÈÓÂ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ÌÂ Ù· ˙Ò·.

Αντουν ντε Σαιντ-Εξυπερ (1900-1944)
Γ)λλος αεροπ ρος και συγγραφ"ας, που προερχ ταν απ ξεπεσµ"νη αριστοκρατικ οικογ"νεια. Το "ργο του διαπν"εται απ λυρικ και ποιητικ δι)θεση, ροπ προς τη φανταστικ περιπ"τεια αλλ) και βαθ* σεβασµ στις ανθρωπιστικ"ς αξες της αγ)πης και της αλληλεγγ*ης
προς τον )νθρωπο. Εξ"δωσε τα βιβλα: Ταχυδροµε ο του Ντου (1929), Νυχτεριν πτση
(1931), Γη των ανθρπων (1939) και τη γνωστ παραβολ Ο µικρς πρ γκιπας (1943), που
εικονογρ)φησε µε δικ) του σχ"δια.
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ª·Ï·ÈÛÈ·Î¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
Τα ερωτικ ποιµατα του Ιβν Γκολ ξεχωρ ζουν για τη λιτ τους κφραση που αποδ δει
µεσα και απλ τη συναισθηµατικ πληρτητα της αγπης. Ακολουθε το τταρτο πο ηµα απ
τα Μαλαισιακ) τραγο*δια (1934).

Ÿταν ζυγνεις η ν*χτα

λη ανατριχι)ζει

οι τοχοι σαλε*ουν
το γιασεµ µυρζει πιο δυνατ)
η θ)λασσα ανασανει πιο γργορα
κι ο )νεµος αν)στατος
σι)ζει τα µαλλι) µου
πως σ’ αρ"σουν.
Ι. Γκολ, Μαλαισιακ τραγοδια, 4,
µτφρ. Ε.Χ. Γονατ)ς, Στιγµ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ ÚﬁÏÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ;

2

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÌÂ ‰ÈÎ¿ Û·˜ ÏﬁÁÈ· ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ. Œ¯ÂÙÂ ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·;

Ιβν Γκολ (1891-1950)
Γ)λλος ποιητς και θεατρικ ς συγγραφ"ας µε "ντονη φιλειρηνικ δρ)ση. Εναι γνωστ ς κυρως
για τα ποιµατ) του µε θ"µα την ειρνη και τη συναδ"λφωση των λαν (Οι πντε πειροι, 1922
κ.).) και για τα ερωτικ) του ποιµατα (Ερωτικ ποιµατα, 1925 και Μαλαισιακ τραγοδια,
1934).
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