Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γιννης Τσαρο χης, Το πνεµα της τεχνικς

Τα τσσερα κε µενα που περιλαµβνονται στην εντητα αναφρονται σε διφορες βιωµατικς καταστσεις, ηθικ διλµµατα και δυσκολ ες οικονοµικς επιβ ωσης, που αντιµετωπ ζουν οι νθρωποι απ την παλι ως τη σγχρονη εποχ. Oι κρ σιµες αυτς περιστσεις, οι
οπο ες τις περισστερες φορς ξεπερνιονται µε την ψυχικ αντοχ και την αγωνιστικτητα, επηρεζουν σηµαντικ τον νθρωπο καθ!ς προσδιορ ζουν τη σχση του µε το περιβλλον και την εποχ του. Στο πο ηµα του Κ.Π. Καβφη εξα ρεται το ηθικ µεγαλε ο των
ανθρ!πων που υπερασπ ζονται συλλογικς αξ ες. Το διγηµα της %λλης Αλεξ ου αναφρεται στη µεταπολεµικ δοκιµασ α της εξορ ας, τη φτ!χεια και τις δσκολες συνθκες ζως
που αντιµετ!πιζε καρτερικ η ελληνικ κοινων α και, περισστερο, η µονογονεϊκ οικογνεια. Στο αν!νυµο κινζικο πο ηµα ο γεωργς ατεν ζει µε αισιοδοξ α τη ζω στηριγµνος
στη χειρωνακτικ εργασ α του, περφανος για την ανεξαρτησ α του απ την εξουσ α του
αυτοκρτορα.

∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™

£ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜
O Καβφης γραψε το 1903 το πο ηµα «Θερµοπλες», το φος και το περιεχµενο του
οπο ου θυµ ζει αρχα ο επ γραµµα. Το πο ηµα αναφρεται ρητ στη µχη των Θερµοπυλ!ν,
αλλ δ νει και λλες συµβολικς προεκτσεις στη θυσ α των Σπαρτιατ!ν. Παρλληλα µε τη
συνα σθηση του χρους προς την πατρ δα ο ποιητς εξα ρει την προσωπικ στση των πολεµιστ!ν και τον ζει τη σηµασ α της οφειλµενης τιµς σε αυτος που, παρ τις δυσκολ ες, αγων ζονται για να διαφυλξουν τις αξ ες και την ελευθερ α τους.

Tιµ σ’ εκενους που στη ζω των

ρισαν και φυλ(γουν Θερµοπ*λες.
Ποτ+ απ το χρ+ος µη κινο*ντεςδκαιοι κι σοι σ’ λες των τες πρ(ξεις,
αλλ( µε λ*πη κιλας κι ευσπλαχναγενναοι* οσ(κις εναι πλο*σιοι, κι ταν
εναι πτωχο, π(λ’ εις µικρν γενναοι,
π(λι συντρ+χοντες σο µπορο*νεπ(ντοτε την αλθεια οµιλο*ντες,
πλην χωρς µσος για τους ψευδοµ+νους.
Και περισστερη τιµ το*ς πρ+πει
ταν προβλ+πουν (και πολλο προβλ+πουν)
πως ο Εφι(λτης θα φανε στο τ+λος,
κι οι Μδοι επ τ+λους θα διαβο*νε.
Κ.Π. Καβ(φης, Ποιµατα,
τµ. 1, 8καρος

* γενναοι: γενναιδωροι

[192]
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Κ.Π. Καβ φης

∂ƒ°∞™π∂™

1

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎﬁ Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÙÔ˘˜
ÚﬁÏÔ.

2

¶Ò˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·‚¿ÊË˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÍ·›ÚÂÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘;

3

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ Ô ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÈÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜
˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ;

4

∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ £ÂÚÌÔ‡ÏÂ˜, ÔÈ ª‹‰ÔÈ Î·È Ô ∂ÊÈ¿ÏÙË˜;

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÛÂ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ‹ ÙË˜ ·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó Ì¤ÚÔ˜
ÛÂ ·˘Ùﬁ.

∆ηµτρης Περδικδης, Τρπτυχο
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ŸÌˆ˜ Ô Ì·Ì¿˜ ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó
Το διγηµα προρχεται απ το βιβλ ο της %λλης Αλεξ ου Προσοχ συν(νθρωποι (1978), το
οπο ο περιχει διηγµατα που αναφρονται στη γερµανικ Κατοχ, την Αντ σταση και την
εξορ α. Το συγκεκριµνο διγηµα χει γραφτε το 1954 και παρουσιζει τον αγ!να µιας µητρας να ζσει και να στηρ ξει τα παιδι της, σο ο ντρας της βρ σκεται στην εξορ α, αλλ και
τις οικονοµικς δυσκολ ες λων των ανθρ!πων της µεταπολεµικς εποχς.

∏ Αγγελικο*λα, µλις (νοιξε τα µ(τια της το πρω, ξαναθυµθηκε τη χθεσιν κου-

β+ντα της µαµ(ς τους, ακριβ;ς πως τους τα εχε πει αποβραδς: «…γιορτ+ς και να
µη µε ζητσουν µτε για πλ*σιµο… µτε για (σπρισµα… (λλο πια δεν +χει. Θα π(ω
να σταθ; στην οδς Αιλου,* να διακον+ψω*…».
Π(ντα της ξενοδο*λευε, γιατ ο (ντρας της –πλανδιος ντενεκετζς που ταν– τι
να βγ(λει, και πο* να φτ(σουν, µα τ;ρα που εχε αποµενει µον(χη, ακµα χειρτερα.
«Θα σταθ; στην οδς Αιλου… και θα σας π(ρω και σας. Τα σκολει( κλειστ( εναι.
Θα χαζ+ψετε και τον κσµο… Θα δετε τα πρ(µατα που θα ’χουν απλωµ+να απ δω
κι απ κει… µπορε να βρεθε και κανες χριστιανς να σας δ;σει και καµι( δεκ(ρα…»
– Πτε, µαµ(, θα π(µε στην οδς Αιλου; ρ;τησε η Αγγελικο*λα.
– Θα λ+µε και τα κ(λαντα της εξορας; ρ;τησε κι ο Π+τρος τη µαµ( του.
– Να τα λ+τε.
Κι ο Π+τρος (ρχισε να σιγοτραγουδ( απ κει που ταν ξαπλωµ+νος:
Αρχηµηνι- κι α-αρχ χρο-νι,
ε ν’ ο µπαµπς, χρνους εννι
στη µα- στη µα-ρην εξορ α…
συ ’σαι αρχ- συ ’σαι αρχντισσα κυρ α…
– Θ’ αργσουµε, µαµ(, ακµα;
Η Αγγελικο*λα βιαζτανε να φ*γουν.
– Εµ τ;ρα εναι ακµα πρω… Καλ( καλ( δεν +φεξε. Θα π(µε (µα σφξει* ο
κσµος.

* στην οδς Αιλου: γραµµατικ λ(θος της φτωχς και αγρ(µµατης µητ+ρας (πως και παρακ(τω: σιδερδροµος) * να διακονψω: να ζητιαν+ψω * µα σφξει: (µα αυξηθε, πληθ*νει
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– Και πτε θα σφξει ο κσµος;
– ?µα βγει ο λιος.
– Κι αν δε βγει ο λιος, δε θα π(µε; ρ;τησε ο Π+τρος.
– Τι να κ(νουµε απ τ+τοιαν ;ρα; Να ξεπαγι(σουµε (δικα;
– Τα παιγνδια µως, ας εναι και πρω, δεν εναι στα τζ(µια; ξαν(πε ο Π+τρος. Αν
µαζ+ψεις, µαµ(, πολλ( λεφτ(, και µας δ;σουν και µας απ τα κ(λαντα, θα µου
π(ρεις, µαµ(, κενο το σιδερδροµο που σου ’λεγα;
@ταν +νας σιδερδροµος που +πιανε λη τη βιτρνα! Τα παιδι(, στα σκολει(,
στα διαλεµµατα, λο για το σιδερδροµο µιλο*σαν. ∆ιηγο*νταν π;ς κ(νει γ*ρους.
Π;ς αν(βουν και σβνουν τα ηλεκτρικ( του. Π;ς +χει σειρ( τα βαγνια. Ανεβοκατεβανει στα βουν(, χωρς να γκρεµζεται. Περν(ει κι +να ποτ(µι π(νω απ µια
γ+φυρα και *στερα!… τρυπ;νει σ’ +να τρυπηµ+νο βουν… και χ(νεται!… Μα σε
λγο… να σου τον και ξετρυπ;νει απ την (λλη µερι( της βιτρνας, και ξαναρχζει
τα δια…
– Αυτ( τα παιγνδια εναι ακριβ(! ∆εν µπορο*µε να τ’ αγορ(σουµε µεις…
– ?µα πι(σουµε πολλ( λεφτ(;
– Bσα και να πι(σουµε… δεν µπορο*µε.
– Πτε θα µπορ+σουµε;
– ?µα +ρθει ο µπαµπ(ς σου.
– Πτε θα ’ρθει ο µπαµπ(ς µου;
– ?µα τον αφσουν οι κακο ανθρ;ποι.
– Θα τον αφσουν πριν απ την Πρωτοχρονι(;
– Ναι… ναι… πριν απ την Πρωτοχρονι(.
– Κι (µα +ρθει, θα µου π(ρει το σιδερδροµο;
– Ναι… ναι…
– Να του το πεις µως και συ…
– Ναι… ναι… θα του το πω.
Στην οδ Αιλου κντεψαν να χαθο*ν. O Π+τρος +ψαχνε να βρει το σιδερδροµο,
κι η Αγγελικο*λα εδε µια κο*κλα, που στεκταν πσω απ το τζ(µι και κουνο*σε το
κεφ(λι της δεξι( κι αριστερ(, κι ανοιγκλεινε τα µ(τια της, και σταµ(τησε, γιατ θελε
να τη δει καλ(.
– Αν δεν +χετε το νου σας, να το ξ+ρετε, πως θα χαθο*µε. Εγ; θα στ+κουµαι εδ;
σε το*τη τη γωνι(. Μην ξεµακρ*νετε… Και να ’στε πιασµ+νοι χ+ρι χ+ρι…
– ?ντε να π(µε να βρο*µε το σιδερδροµο, επε ο Π+τρος στην Αγγελικο*λα, και
*στερα ξαναγυρζοµε.
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Μπρος απ τη βιτρνα, που ταν ο σιδερδροµος, εχαν µαζευτε +να σωρ παιδι(.
Κι λα φ;ναζαν:
– Κοιτ(τε! Τ;ρα θ’ ανεβε, θα το δετε, σ’ αυτ το ψηλ βουν.
– Θα περ(σει και το ποτ(µι… π(νω απ τη γ+φυρα…
– Κοτα το µηχανικ π;ς κ(νει;
– Τ;ρα θ’ αν(ψει το πρ(σινο φως και θα σβσει το κκκινο.
– Θα µου τον αγορ(σει ο µπαµπ(ς µου, επε το παιδ ενς καθηγητ, τ;ρα στις
γιορτ+ς, που θα τους δ;σουν δ*ο µισθο*ς…
– Εγ; θα πω στο νον µου, επε +να αδυνατο*λικο, χλοµ αγορ(κι, να µου τον
αγορ(σει, που εναι σωφ+ρης.*
– Η θεα µου η µικρ, επε της µαµ(ς µου, πως θα β(λουν λοι τους, ο θεος ο Νικλας, κι ο θεος µου που ’χει το περπτερο, να µου τον αγορ(σουν…, επε +να (λλο
παιδ.
– Εµ(ς, ξεθαρρε*τηκε ο Π+τρος, θα µας τον αγορ(σει ο µπαµπ(ς µας…
Τα παιδι( στρ(φηκαν και πρσεξαν τα δυο φτωχοντυµ+να αδ+λφια. O Π+τρος
φορο*σε µα*ρο σακ(κι µπαλωµ+νο στους αγκ;νες και το γιακ(, και στο λαιµ µα*ρο
κασκλ, και καφ+ γ(ντια, που βγαναν ξω τα δυο πρ;τα δ(χτυλα. Η Αγγελικο*λα
δε φαινταν τι φορο*σε. @ταν διπλοτυλιγµ+νη µ+σα σ’ +να µποξ(* σκο*ρο, σφιχτοδεµ+νο κ(τω απ τα χ+ρια, µ’ +να κορδνι. Τα παπο*τσια τους –αρβυλ(κια– τανε
βουτηγµ+να στη λ(σπη, καθ;ς εχαν κ(µει πεζ* λο το δρµο, απ του Ζωγρ(φου
ως την οδ Αιλου.
– Τι δουλει( κ(νει ο µπαµπ(ς σου;, ρ;τησε τον Π+τρο το παιδ του καθηγητ.
– Εναι εξορα, µα θα ’ρθει πριν απ την Πρωτοχρονι(.
– Ξ+ρεις πσο κ(νει ο σιδερδροµος;, του λ+ει. Για να µου τον αγορ(σει ο µπαµπ(ς
µου, θα δ;σει το µισ µισθ, απ’ αυτν που θα τους δ;σουν για τις γιορτ+ς.
Η Αγγελικο*λα µε τη µαµ( και τον Π+τρο πγαν και την (λλη µ+ρα στην οδ Αιλου, και την παρ(λλη. O Π+τρος, κρατ;ντας την Αγγελικο*λα απ το χ+ρι, τραβο*σε
σια για τη βιτρνα που ταν ο σιδερδροµος. Εχε το φβο µην π(νε καµι( µ+ρα και
βρο*νε (δεια τη βιτρνα. Κ’ *στερα; Σαν +ρθει ο µπαµπ(ς; Αν εναι πουληµ+νος ο
σιδερδροµος;
Τα βρ(δια, (µα χτυπο*σε η οξ;πορτα της µ(ντρας, τ’ αδ+ρφια συνερζονταν*
ποιο να προλ(βει ν’ ανοξει πρ;το.
– Π;ς θα καταλ(βουµε πως εναι ο µπαµπ(ς µας;

* σωφρης: οδηγς * µποξ ς: χοντρ µ(λλινο σ(λι * πεζ: περπατ;ντας * συνερζονταν: συναγωνζονταν
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– Απ το γ+λιο του.
– Εκενος θα µας γνωρσει;
– Ναι, ναι…
– Μα αφο* δε µας ξ+ρει;
– Θα σας γνωρσει απ τη φωτογραφα που του στελαµε.
Μα οι µ+ρες περνο*σαν. Π+ρασε κι η Πρωτοχρονι(. Κντευαν τα Φ;τα, κι ο µπαµπ(ς δεν ερχταν. Ευτυχ;ς που κι ο σιδερδροµος δεν εχε φ*γει απ τη βιτρνα.
Πολλ( παιγνιδ(κια, που κ(νανε συντροφι( στο σιδερδροµο, χ(νονταν µ+ρα µε τη
µ+ρα. Κ(τι σερβτσια του τσαγιο*, κ(τι επιπλ(κια, που στ+καν ρθια απ δω κι απ
κει, µ+σα στα κουτι( τους, πουλθηκαν. Fλειψε κι η αρκο*δα, που κοταζε µε τση
προσλωση τα παιδι(, +φυγε και το αεροπλ(νο, που κρεµταν απ ψηλ( και, µλις το
κο*ρντιζαν, +φερνε γ*ρους. Bµως ο σιδερδροµος +µενε π(ντα στη θ+ση του. Μνο
πως (µα π+ρασε η Πρωτοχρονι(, δεν περπατο*σε πια. Εχε σταµατσει ακριβ;ς
π(νω απ τη γ+φυρα. Και τα φ;τα του δεν αναβοσβνανε. Φαινταν κι αυτς σα στενοχωρηµ+νος.
– Αν ερχταν ο µπαµπ(ς µας απ την εξορα, επε ο Π+τρος, θα µας τον εχε αγορ(σει. Καν+νας µως µπαµπ(ς δεν ρθε απ την εξορα. ∆εν τους (φησαν οι κακο
(νθρωποι.
– Εµ+να δεν µου τον πρε ο µπαµπ(ς, γιατ δεν τους δ;σανε τον (λλο µισθ.
– O νονς µου, επε και το αδυνατο*λικο αγορ(κι, επε στη µαµ( µου πως εναι
καλ*τερα να µου αγορ(σει µια φαν+λα, γιατ +χω πλευρτη. Ξ+ρεις π;ς πον(ω, (µα
παρνω αν(σα;
– Η θεα µου η µικρ, κι ο θεος µου ο Νικλας, κι ο (λλος που ’χει το περπτερο,
επε και το (λλο παιδ, µ’ αγρασαν καλ*τερα το*το το παλτ… γιατ το περσιν µου
ταν λιωµ+νο, µα και δε µε χωρο*σε κιλας.
Κι ο σιδερδροµος κι αυτς ταν πολ* στενοχωρηµ+νος. Γιατ αυτς εχε +ρθει
στον κσµο, µνο και µνο για να δ;σει χαρ( στα παιδι(, και τ;ρα αντ χαρ(, τους
εχε δ;σει στενοχ;ρια.
Για λους τανε φ+τος πολ* στενχωρες οι γιορτ+ς.
– Μα του χρνου, θα δετε, επε η µαµ(, στα δυο λυπηµ+να παιδι( της. Bλα θα
’χουν αλλ(ξει… θα ’χουν φ*γει οι κακο ανθρ;ποι, κι οι καλο µπαµπ(δες θα µας
+χουν +ρθει, θα ’χουν γεµσει τα +ρηµα, τα ορφανεµ+να µας τα σπτια…
F. Αλεξου, Προσοχ συννθρωποι,
Καστανι;της
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˙ˆ‹˜ ÙË˜ ∞ÁÁÂÏÈÎÔ‡Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·ﬁ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

2

∆È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÛÈ‰ËÚﬁ‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË
‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜;

3

∫¿ıÂ ·È‰› ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÂÈ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· Ó· Â›ÛÂÈ Ù· ¿ÏÏ· ﬁÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔıËÙﬁ
‰ÒÚÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ò˜ ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜;

4

™¯ËÌ·Ù›ÛÙÂ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË.
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¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ∞ÏÂÍ›Ô˘ ™ÎÏËÚÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚ‹ ˙ˆ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË
ıÂÌ·ÙÈÎ‹, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù›ÙÏÔ «∆Ô ·È‰› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙË˜ ŒÏÏË˜ ∞ÏÂÍ›Ô˘», ﬁÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Ô˘ Â›¯·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙË˜ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÂÔ¯‹˜.

Θεφραστος Τριανταφυλλδης, ∆ο παιδι στην παραλα
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°È· ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È
Στη διρκεια της τελευτα ας δεκαετ ας του εικοστο αι!να, µετ την κατρρευση των
καθεστ!των των ανατολικ!ν χωρ!ν, µεγλο µρος του πληθυσµο τους µετακινθηκε σε
ευρωπαϊκς χ!ρες, µε σκοπ την εξερεση εργασ ας. Απ την εποχ αυτ και ως τις µρες µας
ζουν και βιοπαλεουν στη χ!ρα µας χιλιδες οικονοµικο µετανστες, πως το παιδ του ποιµατος, που κερδ ζει το ψωµ του στα φανρια της λεωφρου και κοιµται στο µηχανοστσιο
του εργοστασ ου. Το πο ηµα περιλαµβνεται στη συλλογ Το κυπαρσσι των εργατικ;ν (1995).

¡*χτα. Η κνηση αραι στη λεωφρο.

Μες στο κλειστ, το φωτισµ+νο εργοστ(σιο,
Oι µηχαν+ς, αποσταµ+νες* µα (γρυπνες,
Επιβλ+πουν σαν (κακοι γγαντες
Τον *πνο του µικρο*. Στριµωγµ+νος
Κοντ( στη σκ(ρα του ατµο*,*
Με του αδερφο* του το παλτ σκεπασµ+νος
Ξεκουρ(ζεται.
Bλη τη µ+ρα δουλε*ει στα φαν(ρια*
Σκουπζει τζ(µια βιαστικ( µε το κκκινο.
Εισπρ(ττει κ+ρµατα  την ε*λογη* αγαν(κτηση.
Περιµ+νει το επµενο φαν(ρι.
Τµια κερδζει +τσι το ψωµ
Και το µερδιο του νυχτοφ*λακα,
Που τον αφνει να κοιµ(ται εκε µ+σα.

Τα χιονισµ+να βουν( της πατρδας του,
Τα χ+ρια της µ(νας του που τ*λιγαν γ*ρω του
Γυνακειο µαντλι για το κρ*ο,
Το δ(σκαλο που πληρωντανε µε γ(λα
Μλις θυµ(ται.
Θυµ(ται κ(τι ελληνικ( απ το στµα του,

* αποσταµνες: κουρασµ+νες * σκ ρα του ατµο!: τεχνικ κατασκευ σε σχµα σχ(ρας, απ’ που βγανουν
οι θερµο ατµο των µηχαν;ν * φαν ρια: φωτεινο σηµατοδτες * ε!λογη: δικαιολογηµ+νη, αναµενµενη

[199]

Η Β Ι Ο Π ΑΛ Η ñ Τ Ο Α ΓΩ Ν Ι Σ Τ Ι ΚΟ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΟΥ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΟΥ

Που τ;ρα εδ; ακο*γονται αλλι;τικα.
Bχι σαν βτσαλα γυαλιστερ( µεγ(λης θ(λασσας,
Bχι σαν ποδοβολητ του αλγου
Ενς ανκητου στρατηλ(τη,*
Αλλ( να, σαν τα κ+ρµατα στην τσ+πη,
Σαν το φτ*σιµο στο βλ+µµα του πελ(τη.
Καµι( φορ( πιο εγκ(ρδια
Σαν το*το δω το βουητ της σκ(ρας,
Που λο ανεβ(ζει το θερµ ατµ.
∆.Χ. Χριστοδο*λου, Το κυπαρ σσι
των εργατικ!ν, Καστανι;της

* στρατηλ της: ο αρχηγς του στρατο*, σως +µµεση αναφορ( στο Μ. Αλ+ξανδρο

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙË Ì¤Ú· Î·È ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÙÔ ·È‰›.

2

∆Ô Ô›ËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ¯ÚÔÓÈÎ¿ Â›Â‰· Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤ÚË.
¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Î·È ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó·;

3

¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ ·È‰›; ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

4

µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·) ÙË ÛÙÂÚËÌ¤ÓË ˙ˆ‹ ‚) ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ·È‰›.

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÙËÓ ÂıÓÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙﬁÔ Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜
˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·, Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË ¯ÒÚ· ·ﬁ
ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜,
ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌﬁ.
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∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ °È·ÓÁÎ
Ε ναι γνωστος ο δηµιουργς αυτο του παλιο κινζικου ποιµατος, µας µεταδ δει µως
µεσα τις επιθυµ ες του, φροντ ζοντας να κνει ιδια τερα αισθητ την αγπη του για την ελευθερ α και την ανεξαρτησ α που του εξασφαλ ζει η καθηµεριν εργασ α του.

¶ι(νω δουλει(, µλις χαρ(ζει η µ+ρα

Και ξαποστανω,* µλις βασιλ+ψει.*
Για να πνω νερ, πηγ(δι ανογω
Κι οργ;νω το χωρ(φι για να τρ;γω.
Κι αψηφ;* τον µεγ(λον αυτοκρ(τορα.

Κινζικα τραγοδια,
µτφρ. Κ;στας Β(ρναλης, Λωτς

Μριος Βατζις,
Αγροτικ

* ξαποστανω: ξεκουρ(ζοµαι * βασιλψει: µε τη δ*ση του λιου * αψηφ": δεν υπολογζω, δε φοβ(µαι
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∂ƒ°∞™π∂™

1

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÁÂˆÚÁﬁ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·;

2

¶ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÁÈ·Ù›;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™ÎÂÊÙÂ›ÙÂ ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚËÊ·ÓÂ‡ÂÙ·È ﬁÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ·ÛÎÂ›. ∞Ó
ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ‚Ú‹Î·ÙÂ Î¿ÔÈÔÓ, ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞Ó ﬁ¯È, ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙË ˙ˆ‹ ﬁÔÈÔ˘
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·ﬁ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ÎÔÈÓˆÓ›·.
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