ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΗΣ

Νκος Χουλιαρ ς, Η θερµ ερηµι της ζως

Τα οκτ κεµενα που περιλαµβνονται σε αυτ την εντητα θγουν πολλ κοινωνικ προβλµατα που απασχολον την εποχ µας. Τα επτ κεµενα προρχονται απ λληνες συγγραφες και αναφρονται σε ατοµικ και συλλογικ προβλµατα της µεταπολεµικς, της
νετερης και της σηµερινς κοινωνας. Προηγεται να τραγοδι του ∆ιονση Σαββπουλου, που µιλ για την αµηχανα των ενηλκων να εξηγσουν την εικνα του σγχρονου
κσµου στα παιδι. Συνεχζοντας, ερχµαστε σε επαφ µε κποια απ τα διαχρονικ και
σγχρονα προβλµατα που δυσκολεουν την καθηµεριν ζω και τις κοινωνικς µας σχσεις. Εκτς απ τα καθηµεριν προβλµατα που παρουσιζει η ζω στην πλη, παρακολουθοµε τη γνεση και την εκδλωση δυσρεστων φαινοµνων, πως η παθητικτητα, η
ανεργα, η καταστροφ του περιβλλοντος και η κοινωνικ αποµνωση, τα οποα αποτελον το σγχρονο «λαβρινθο» για τους νους της εποχς µας. Το απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Ενττα Μρρις αναφρεται στις οδυνηρς ψυχοσωµατικς συνπειες που εχε
η πρτη ατοµικ κρηξη στη Χιροσµα (1945). O πλεµος, οι κνδυνοι απ τη χρση της
πυρηνικς ενργειας, η µονοµερς ανπτυξη του υλικοτεχνικο πολιτισµο εξακολουθον
να εναι µερικς απ τις αγιτρευτες πληγς της εποχς µας, για τη θεραπεα των οποων
απαιτονται η ατοµικ ευαισθητοποηση και οι κοινωνικο µας αγνες.

¢ π√¡À™∏™ ™ ∞µµ√¶√À§√™

∆È ¤·ÈÍ· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ
Στο παρακτω τραγοδι του απ το δσκο Ρεζρβα (1979) ο ∆ιονσης Σαββπουλος δεν
κρβει την αµηχανα του για το ρλο του ως τραγουδοποιο, ταν πρκειται να απευθυνθε
στα παιδι που ζουν στην υποβαθµισµνη περιοχ του Λαυρου.

¢εν ξρω τι να παξω στα παιδι!

στην αγορ! στο Λα%ριο
εµαι µεγ!λος µε τιρ!ντες και γυαλι!
κι *λο φοβ!µαι το α%ριο.
Π,ς να κρυφτες απ’ τα παιδι!
τσι κι αλλι,ς τα ξρουν *λα
και µας κοιτ!ζουν µε µ!τια σαν κι αυτ!
*ταν ξυπνο%ν στις δ%ο η ,ρα
Ζο%µε µσα σ’ να *νειρο που τρζει
σαν το ξ%λινο ποδ!ρι της γιαγι!ς µας
Μα ο χρ*νος ο αληθιν*ς
σαν µικρ* παιδ εναι εξ*ριστος
Μα ο χρ*νος ο αληθιν*ς
εναι ο γιος µας ο µεγ!λος κι ο µικρ*ς
∆εν ξρω τι να παξω στα παιδι!
µα ο%τε και στους µεγ!λους
π!ει καιρ*ς που χω µ!θει ξαφνικ!
πως εµαι ασχηµοπαπαγ!λος.
Π,ς να τα κρ%ψεις *λα αυτ!
τσι κι αλλι,ς τα ξρουν *λοι
και σε κοιτ!ζουν µε µ!τια σαν κι αυτ!
*ταν γυρν!ς µσα στην π*λη
∆. Σαββ*πουλος, H σοµα, 1963-2003, Iαν*ς
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∆ιονσης Σαββ πουλος

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡; ™Â ÔÈÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ «·ÏËıÈÓﬁ
¯ÚﬁÓÔ»;

3

∆È ı· ı¤Ï·ÙÂ ÂÛÂ›˜ Ó· ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜; °Ú¿„ÙÂ ÂÛÂ›˜ ·˘Ù¿
Ô˘ ‰Â Ï¤ÂÈ Ô ™·‚‚ﬁÔ˘ÏÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ì‹¯·ÓË ÛÈˆ‹ ÙÔ˘.

¢IA£EMATIKE™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ Á‡Úˆ
·ﬁ ·Ï·ÈﬁÙÂÚ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ, ÂÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î¿ıÂ
ÂÔ¯‹˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘. ∂ÈÏ¤ÍÙÂ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÎÔ‡ÛÙÂ Ù· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜
Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Û·˜.

◆

O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ï¤·˜ ·ÂÈÎﬁÓÈÛÂ ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 1920 (‚Ï. ÂÈÎﬁÓ·).
¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ §·‡ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ™·‚‚ﬁÔ˘ÏÔ˜, ÌÂ ÙÔ
ÂÈ‰˘ÏÏÈ·Îﬁ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ª·Ï¤·;

Κωνσταντνος Μαλας, Λαριο
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™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÛÈÌ¤ÓÙÔ˘
Î·È ÙË˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›·˜
Η αστικ καθηµεριντητα της σγχρονης εποχς µσα στην οποα κυριαρχον το τσιµντο
και οι πολυκατοικες εναι το θµα µε το οποο ασχολθηκε η Μαρα Ιορδανδου στο τελευταο
της πεζογρφηµα Η αυλ6 µας (1981). Το παρακτω απσπασµα προρχεται απ την αρχ του
βιβλου και εναι σε µεγλο βαθµ αυτοβιογραφικ. Η ηλικιωµνη Κωνσταντινουπολτισσα
συγγραφας ζει πια σε πολυκατοικα, που βινει λα τα προβλµατα της κοινς ζως, τις
ενοχλσεις απ τα λλα διαµερσµατα και την ψυχικ αποξνωση των ενοκων.

Zο%µε στην εποχ6 του τσιµντου και της πολυκατοικας.

Κι εγ, τ,ρα κ!θουµαι σε πολυκατοικα. 8χω να εσωτερικ* δυ!ρι στον τρτο
*ροφο. Εσωτερικ! τα λνε τ,ρα τα διαµερσµατα που δε βλπουν στο δρ*µο αλλ!
στην αυλ6. Μα και η αυλ6 πια δε λγεται αυλ6 αλλ! ακ!λυπτος χ,ρος.
Στις περισσ*τερες απ’ αυτς τις πολυκατοικες, που χτζονται η µια %στερα απ’ την
!λλη, σπ!νια θα δεις παρ!θυρο. Εναι *λο µπαλκον*πορτες και βγανουν σ’ να µπαλκ*νι που ζ,νει την πολυκατοικα να γ%ρο και θυµζει κατ!στρωµα βαποριο%. 8τσι
λοιπ*ν, µπαλκον*πορτα και κ!µαρα, και η κ!θε κ!µαρα µοι!ζει δι!δροµος. Π,ς επιπλ,νεται, π,ς κατοικεται αυτ*ς ο χ,ρος, δεν χεις αν!γκη να το σκεφτες εσ%. Το αποφ!σισε προκαταβολικ! ο αρχιτκτονας. Σου βαλε την πρζα για την τηλε*ραση εκε
που πρπει να την τοποθετ6σεις, σου βαλε τις απλκες* εκε που θα µπει το «καθιστικ*», δηλαδ6 ο καναπς, το χαµηλ* τραπζι και οι δυο τερ!στιες πολυθρ*νες της µ*δας.
∆εν υπ!ρχει κατ!λληλη γωνι! για να εγκαταστ6σει η νοικοκυρ! την «κ*χη» της.
Εκε που θα κουρνι!σει* να πιει το καφεδ!κι της, να π!ρει τη γ!τα στην αγκαλι! της,
και να αφουγκραστε* την αν!σα του σπιτιο% της. :σως γι’ αυτ* η σηµεριν6 γυνακα
δεν αγαπ! το σπτι της. Ξνο πρ!µα. ;λα τυποποιηµνα, *λα προµελετηµνα.* Η
απ*σταση που µπορες να απλ,σεις το π*δι σου και το χρι σου. Π*σο πρπει να σκ%ψεις το κεφ!λι σου *ταν σηκ,νεσαι *ρθιος µσα στην µπανιρα, τσι που να µην κουτουλ6σεις στο σ,µα του καλοριφρ που κρµεται στον τοχο.

* απλκες: φωτιστικ! που στερε,νονται στον τοχο * θα κουρνισει: θα κ!τσει 6συχα, θα ηρεµ6σει * να
αφουγκραστε: να ακο%σει * προµελετηµνα: σχεδιασµνα και προαποφασισµνα

[206]

Σ Τ H Ν E Π O X H T OY T Σ I M E N T OY K A I T H Σ Π O ΛY K AT O I K I A Σ

Mαρα Iορδανδου

Αλλ!ζουν οι καιρο, αλλ!ζουν και
οι !νθρωποι. Μσα στις πολυκατοικες
οι !νθρωποι γνανε αγγλοπρεπες.*
Βλπεις κ!ποιον στη σκ!λα 6 στο
ασανσρ και δε σε χαιρετ!. Στκεται
µπροστ! σου σαν κολ*να π!γου, φοβ!σαι να τον χαιρετ6σεις κι εσ%. ∆εν
ξρεις καλ! καλ! συγκ!τοικος εναι 6
ξνος. 8χασαν οι Ρωµιο τη ρωµιοσ%νη
τους.
Τα µο%τρα των συγκατοκων µου
ας µην τα ξρω. Ξρω *µως τη φων6
τους, το β6χα τους. Ξρω της διπλαν6ς
µου τον αναστεναγµ* και το βογκητ*.
Βογκ! τα βρ!δια *ταν πφτει στο κρεβ!τι της, βογκ! και τη ν%χτα. Φανεται
πως χει !λατα στις κλειδ,σεις της και
πονε. Κ!θε πρω στις ξι ακο%ω το
ξυπνητ6ρι της. ;λα αυτ! ακο%ονται
γιατ το κρεβ!τι της εναι δπλα στο
δικ* µου και µας χωρζει νας τοχος.
Απ* το λουτροκαµπιν συνορε%ω
µε το διαµρισµα που η π*ρτα του
εναι απναντι στην π*ρτα του δικο%
µου διαµερσµατος.
Αλκος Κοντπουλος, Αθνα
Εκε π!λι ακο%ς σπαραχτικς φωνς
παιδιο%. Κ!θε πρω η µητρα του προσπαθε να το ντ%σει, εκενο, αγουροξυπνηµνο,
αµ%νεται, και φανεται πως το δρνει.
– Κυρα µου, φων!ζω εγ, απ* το παρ!θυρο του µπ!νιου, αφ6στε το παιδ να ηρεµ6σει. Εναι σε ηλικα που πρπει να µ!θει να ντ%νεται µ*νο του.
– Τι λες, κυρ! µου; φων!ζει ξαλλη απ* µσα η µητρα. Εγ, πρπει στις οχτ, να
εµαι στη δουλει! µου. @ρθε και το αυτοκνητο του σχολεου να την π!ρει, δεν το
ακο%τε στο δρ*µο που κορν!ρει;
Πραγµατικ!, απ* το δρ*µο ακο%γεται το µπικ-µπικ του αυτοκιν6του. ∆ε µλησα.

* αγγλοπρεπες: απκτησαν ξενικς συν6θειες, γιναν τυπικο
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@ξερα απ* την Παναγι,τα την καθαρστρια πως η µητρα και ο πατρας 6ταν τραπεζικο υπ!λληλοι.
Λγες ,ρες ησυχα, και το µεσηµρι π!λι φωνς παιδιο%. Το αυτοκνητο του σχολεου φτασε, *µως η µητρα !ργησε, και ο σωφρ δεν µπορε ν’ αφ6σει το παιδ στο
πεζοδρ*µιο. Το παρνει µαζ του και ξεκιν!. Το παιδ απ* µσα ωρ%εται.*
Για καννα µ6να ησ%χασα *ταν το αντρ*γυνο π6ρε την !δει! του την καλοκαιριν6. Ξεκνησαν οι δυο µε τ’ αυτοκνητ* τους για το εξωτερικ* και το κοριτσ!κι το !φησαν στη γιαγι! του που µενε στο Χαϊδ!ρι. Μια µρα, απ* τις φωνς του παιδιο% και
της µητρας, κατ!λαβα πως η !δεια τελεωσε. Γ%ρισαν πσω. Ακο%ω να βρ!δυ σπαραχτικς φωνς παιδιο%, φωνς π*νου.
– Φ!’ το! φ!’ το επα! ∆εν το τρως;
Σε λγο η σπαραχτικ6 φων6 π!λι.
– Dνοιξε το στ*µα σου! Θα σε µπατσσω!
Και π!λι η φων6.
∆ε β!σταξα. Πετιµαι ξω, µ’ αρπ!ζει η Νλλη,* µε τραβοκοπ!.
– Πο% πας;
– Π!ω να πι!σω την π*ρτα τους µε τις κλοτσις. Dσε µε.
– Τρελ!θηκες;
Ναι, πραγµατικ! τρελ!θηκα. Σκφτοµαι σε ποιον ν’ αποταθ,.* Στην Αστυνοµα;
Σε καννα σ%λλογο; Φων!ζω την Παναγι,τα και τη ρωτ, τι συµβανει.
– Το παιδ!κι απ* τον καιρ* που γ%ρισαν πσω δεν τρ,ει τποτα. 8γινε πετσ και
κ*καλο. Το κακ*µαθε η γιαγι! του φανεται.
Oι Γ!λλοι λνε: Les enfants, quand ils sont petits, ils nous aiment. Quand ils grandissent,
ils nous jugent, et parfois ils nous pardonnent, Τα παιδι!, *ταν εναι µικρ! µας αγαπ!νε,
*ταν µεγαλ,νουν µας κρνουνε, και καµι! φορ! µ!ς συγχωρο%νε.
Αυτ6 η µικρο%λα, φανεται, µεγ!λωσε πριν απ* την ,ρα της, κρινε τη µητρα της
και δεν τη συγχ,ρεσε ο%τε για το ξ%λο ο%τε για την εγκατ!λειψη. Την εκδικεται, π,ς
αλλι,ς µπορε να την εκδικηθε. 8χουν την αξιοπρπει! τους και τα παιδι!.
Η ζω6 µου µσα σ’ αυτ6 την πολυκατοικα εχε καταντ6σει αφ*ρητη. Ευτυχ,ς
*µως η οικογνεια αγ*ρασε δικ* της διαµρισµα και µετακ*µισε. Το διαµρισµα ξανανοικι!στηκε πολ% γρ6γορα. Το πιασε νας εργνης και ησυχ!σαµε.
Μ. Ιορδανδου, Η αυλ µας,
Βιβλιοπωλεον της Εστας

* ωρεται: κλαει και κραυγ!ζει * Νλλη: η κ*ρη της αφηγ6τριας * ν’ αποταθ: να απευθυνθ,
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Mαρα Iορδανδου

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë πÔÚ‰·Ó›‰Ô˘ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ «Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ·Á·¿ ÙÔ Û›ÙÈ ÙË˜»;

2

«Œ¯·Û·Ó ÔÈ ƒˆÌÈÔ› ÙË ÚˆÌÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜». ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ﬁÏË ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ÚˆÌÈÔÛ‡ÓË» ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê¤·.

3

∏ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÔÏ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙË˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘
‰ÈÏ·ÓÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙË˜ Î·È Ù· Û¯ﬁÏÈ· Ô˘ Î¿ÓÂÈ; ¶ÔÈ·
ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË;

4

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÌÂ Ï›ÁÂ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚﬁÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ·ÛÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ·.

5

ÃˆÚ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÂ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡˜ Ï·ÁÈﬁÙÈÙÏÔ˘˜ ÛÂ Î·ıÂÌÈ¿
·ﬁ ·˘Ù¤˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÙÂ ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÂÓﬁ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜
Ù· ¤ÈÏ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·˜. ™Â ¤Ó· ›‰ÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Ù·
¤ÈÏ· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎﬁ Û·˜ ÁÔ‡ÛÙÔ.

◆

OÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ‹ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ
Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜, ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜;
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°Ú·ÊÂ›ÔÓ Â˘Ú¤ÛÂˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
O Αναστσης εναι νας νος που ζει στην Αθνα στα µσα της δεκαετας του 1950, ο οποος
νιθει ξεκοµµνος απ την οικογνεια και τον κοινωνικ του περγυρο. Σε αυτ το απσπασµα
απ Τα µηχαν!κια, την πρτη συλλογ διηγηµτων του µεταπολεµικο πεζογρφου Μνη
Κουµανταρα, ο Αναστσης αποφασζει να ψξει για δουλει.

Tην !λλη µρα ξ%πνησε πρω, ελαφρ%ς σαν πο%πουλο. Πλ%θηκε, ντ%θηκε, !ρπαξε

µια φτα βουτυρωµνο ψωµ και χ%θηκε στους δρ*µους. Περπ!τησε µε το κεφ!λι
ψηλ!, χαµογλασε στο φο%ρναρη που τον καληµρισε κι στειλε στον κουρα του να
φιλικ* χαιρετισµ* – γρ6γορα θα τον εχε π!λι πελ!τη. Β!δισε κ!µποσο, ,σπου βγ6κε
στη λεωφ*ρο. Τα δντρα εκε πρασνιζαν, κουρεµνα και φυτεµνα µε τ!ξη π!νω στο
πεζοδρ*µιο, κρατ,ντας το να τον ,µο τ’ αλλουνο%, σαν στοιχισµνοι µαθητς την
,ρα της γυµναστικ6ς. Χ!ρηκε που ο δρ*µος στις γωνις δεν εχε αποθηκψει σκουπδια. Φαντ!στηκε τους σκουπιδι!ρηδες !γγελους να δροσζουν το πρ*σωπο της
πολιτεας µε φρσκο ποτιστικ* νερ*. Το φως της µρας 6ταν πεντακ!θαρο, λες και το
εχαν αλλ!ξει σ6µερα. Περνο%σε π!νω στο µ!γουλο του δρ*µου σαν ακονισµνο
ξυρ!φι. Τ’ αυτοκνητα φαρδι!, µε καλογυαλισµνα φτερ! και συντηρηµνες λαµαρνες, κυλο%σαν π!νω στην !σφαλτο χωρς να την πληγ,νουν. Κι ο τροχαος* στη µση
του δρ*µου µε την κολλαρισµνη στολ6 του, το κρ!νος του που φεγγοβολο%σε, φαιν*ταν να πι!νει τ’ αυτοκνητα απ* µιαν α*ρατη κλωστ6. Ως κι οι κοπλες 6ταν διαφορετικς σ6µερα, ξυπνηµνες θαρρες απ* %πνο θαν!του που τις εχε σκεπ!σει µε
καινο%ριο πρ*σωπο. Τ’ αγ*ρια εχαν παντελ*νια στην τρχα κι ναν αρα αυτοπεποθησης. Dλλοι κρατο%σαν την τσ!ντα του σχολεου, κι !λλοι τα σ%νεργα της δουλει!ςG
οι εργ!τες το κολατσ* τους τυλιγµνο σε µια πετστα. Κι οι γροι εχαν ναν τρ*πο να
τον κοιτ!ζουν λες κι ακ*µα θυµ*ντουσαν πως εχαν περ!σει απ* νοι. O Αναστ!σης
π6δησε σ’ να λεωφορεο. Χαµογλασε στον εισπρ!χτορα που του κοψε εισιτ6ριο
και του δωσε µια θση που περσσευε. Απ’ το παρ!θυρο τα σπτια, µε τα σεντ*νια
γεµ!τα %πνο ακ*µα, φευγαν προς τα πσω. O 6λιος τα τναζε µε τις !ταχτες αχτδες
του. 8να µικρ* αγ*ρι φ!νηκε να κυνηγ! το λεωφορεο. ;χι για να το προφτ!σει στη

* τροχαος: ο αστυνοµικ*ς της Τροχαας
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στ!ση, µα για να πηδ6ξει στον προφυλακτ6ρα. ;ταν κατ*ρθωσε να το φτ!σει και να
κρεµαστε, ο εισπρ!χτορας σηκ,θηκε απ* τη θση του και του χτ%πησε θυµωµνα το
τζ!µι. «Μπρος, δνε του». Το παιδ µεινε για λγο κοιτ!ζοντας τον εισπρ!χτορα. Τα
χρια του 6ταν πολ% λιγν!, το πρ*σωπ* του χλοµ*, κρατι*ταν µε κ*πο. 8πειτα βγαλε στον εισπρ!χτορα τη γλ,σσα του. Την δια
στιγµ6, τροµαγµνο, !φησε τα χρια του να
ξεφ%γουν και π6δησε χ!µω. O Αναστ!σης εδε
το αγ*ρι να χ!νεται στη στροφ6 του δρ*µου.
Εχε ακ*µα µπρος στα µ!τια του τα χρια του,
λιγν!, που π!λευαν να κρατηθο%ν. Κατβηκε
στην επ*µενη στ!ση. Περπ!τησε κοιτ!ζοντας
τα σπτια και τους αριθµο%ς. Jστερα στ!θηκε
µπροστ! σε µια εσοδο µεγ!ρου. ∆ι!βασε µια
ταµπλα µε κεφαλαα ξεθωριασµνα: ΓΡΑΦΕΙOΝ
ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ∆στασε, πειτα προχ,ρησε, µπ6κε κι !ρχισε ν’ ανεβανει τις σκ!λες.
@ταν ατλειωτες να τις ανεβε κανες, µα του
!ρεσαν. Του !ρεσε καθετ που ψ6λωνε, που
τον ανβαζε. ;πως τα γρ!µµατα στην αρχ6
µιας ταινας. 8φτασε στο βδοµο π!τωµα,
ψαξε, ρ,τησε, τλος χτ%πησε µια π*ρτα. Επειδ6 δεν π6ρε απ!ντηση, !νοιξε και γλστρησε
αθ*ρυβα στο εσωτερικ*. Στο β!θος της κ!µαρης µια κοπλα γραφε στη γραφοµηχαν6.
O%τε που σ6κωσε τα µ!τια της π!νω του.
8γραφε σαν υπνωτισµνη. Χρει!στηκε να π!ει
να σταθε πολ% κοντ! της για να τ*νε δει. Εχε
δυο µ!τια κλουβισµνα* σε χοντρο%ς φακο%ς,
που µοιαζαν ν’ αποστειρ,νουν το φως. Σαν
Νκος Χατζηκυρι κος-Γκκας,
δυο ψ!ρια µσα στη γυ!λα τους. Jστερα η
Η ανοιχτ πρτα
µηχαν6 παψε απ*τοµα. «Μια στιγµ6 παρακαλ,». Dνοιξε την π*ρτα του διπλανο% γραφεου και χ,θηκε µσα. Ξαναγ%ρισε σχεδ*ν
αµσως και του επε µε την δια απαρ!λλαχτη φων6, που µοιαζε τυπωµνη σε κορδλα µαγνητοφ,νου.* «Περιµνετε παρακαλ,. O κ%ριος ∆ιευθυντ6ς εναι απησχολη* κλουβισµνα: οι φακο των γυαλι,ν παροµοι!ζονται µε κλουβ των µατι,ν της δακτυλογρ!φου
* τυπωµνη σε κορδλα µαγνητοφνου: ηχογραφηµνη
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µνος». Ξαν!πιασε το γρ!ψιµο. Τα µ!τια της δεν κοταζαν καθ*λου τα πλ6κτρα.
@ταν απ* τις τυφλς δακτυλογρ!φους.* O θ*ρυβος της µηχαν6ς εχε αποκτ6σει
τ,ρα µιαν νταση και µια πυκν*τητα, σα να στριφογ%ριζε καννα ελικ*πτερο π!νω
απ* το κεφ!λι του Αναστ!ση. Dθελ! του χαµ6λωσε για να προστατευθε. 8πεσε σε
µια καρκλα. Προσπ!θησε να κρατηθε ακνητος, µα κ!θε φορ! που η κοπλα πατο%σε καννα πλ6κτρο δυνατ*τερα, τα π*δια του φευγαν προς τα µπρος, σα να τα
βαρο%σε καννας γιατρ*ς µε σφυρ!κι. @θελε να τη διακ*ψει, να της πει πως δεν περαζε που ο ∆ιευθυντ6ς 6ταν απασχοληµνος, και *τι θα µπορο%σε να ξαναπερ!σει.
Κι α%ριο µρα 6ταν. Μα δεν βρισκε τρ*πο να της µιλ6σει. Επειδ6 δεν µπορο%σε να
µιλ!, να κ!θεται ακνητος, να περιµνει, σηκ,θηκε και π6γε στο παρ!θυρο. @ταν να
στεν*, δυτικ* παρ!θυρο. 8σκυψε να δει κ!τω και ζαλστηκε. Τον χ,ριζαν απ* το
δαφος εφτ! ψηλ!, θε*ρατα πατ,µατα. O αστυφ%λακας της τροχαας 6ταν µια
τελεα. Το κρ!νος βουλιαγµνο κ!τω απ* τον 6λιο, οι κλωστς στα χρια του σπασµνες. Ξαφνικ! τον Αναστ!ση τον πιασε το στοµ!χι του. Στα%ρωσε τα χρια του γ%ρω
στη µση κι σκυψε το κεφ!λι. Τα πλ6κτρα της µηχαν6ς δο%λευαν σε ρυθµ* πολυβ*λου. Αµσως %στερα, ο γν,ριµος πονοκφαλος σφχτηκε γ%ρω στο κεφ!λι του σαν
αρραβ,νας.* Dφησε το στοµ!χι του κι πιασε το κεφ!λι του. Μα ο π*νος, επιδξιος
ξιφοµ!χος, τον χτυπο%σε %πουλα στο αφ%λαχτο µρος. Κοταξε µε αγωνα την κοπλα. 8γραφε σια, µονοκ*µµατη, µε τα κλουβισµνα µ!τια της σκλαβωµνα π!νω στο
χαρτ. Μ*νο ο κ%λινδρος της µηχαν6ς µετατοπιζ*ταν ολονα κι αριστερ*τερα χοντας µια τ!ση να τρυπ6σει τον τοχο και να περ!σει στο γραφεο του διευθυντ6. O
Αναστ!σης κανε µερικ! β6µατα πσω, κι 6ρθε να στηριχθε π!νω στην π*ρτα. Για
µερικ! δευτερ*λεπτα µεινε εκε µε το πρ*σωπο τσαλακωµνο, τα χρια κλεισµνα σε
γροθις. Jστερα κανε απ*τοµη στροφ6, !νοιξε την π*ρτα κι, αφ6νοντ!ς την ορθ!νοιχτη, πετ!χτηκε ξω.
Μ. Κουµανταρας, Τα µηχανκια,
Κδρος

* τυφλς δακτυλογρφοι: *σες δακτυλογραφο%ν µε τυφλ* σ%στηµα * αρραβνας: δαχτυλδι αρραβ,να
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∂ƒ°∞™π∂™

1

ªÂ ÔÈ· ‰È¿ıÂÛË Í‡ÓËÛÂ ÙÔ Úˆ› Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛË˜ Î·È Ò˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜;

2

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Â˘ı‡ÓıËÎÂ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛË˜, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ
ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ.

3

¶Ò˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ô ÛˆÌ·ÙÈÎﬁ˜ ﬁÓÔ˜ Ô˘ Î·Ù¤Ï·‚Â ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜;

4

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÌÈ· ‰ÈÎ‹ Û·˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÂ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ·˘ÙﬁÓ.

◆

∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÂ ÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ‹ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ¿ÚÙÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜.

Γι ννης Τσαροχης,
Κεφλι νου
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ªÂ ÙÔ ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô
Στο παρακτω διγηµα, που περιλαµβνεται στο βιβλο του Τ. Καλοτσα, Το καινο%ριο
αµ!ξι (1995), ο κριος Μ., αστυνοµικς διευθυντς των ΜΑΤ στη Θεσσαλονκη, παρατηρε
τους συνεπιβτες του στο αστικ λεωφορεο, οι οποοι στην πλειοντητ τους εναι πρσφυγες.
O κριος Μ. σχηµατζει τσι µια µεση εικνα της κοινωνικς πραγµατικτητας και προβληµατζεται θετικ για τη συνπαρξη και τη θση αυτν των (κοινωνικ και πολιτισµικ) διαφορετικν οµδων που ζουν και εργζονται στην πατρδα µας.

Tηλεφ,νησε στη γυνακα του *τι, λ*γω µιας ξαφνικ6ς βλ!βης που παθε το αµ!ξι

τους –εχε σπ!σει η ντζα του συµπλκτη–, θα π6γαινε µε το λεωφορεο. Λγο αργ*τερα, ο κ%ριος Μ., αστυνοµικ*ς διευθυντ6ς των ΜΑΤ,* που δινυε το µεσοδι!στηµα των
καλοκαιριν,ν του διακοπ,ν, ξεκινο%σε µες στο καταµεσ6µερο για το παραθαλ!σσιο
προ!στιο στ’ ανατολικ! της π*λης.
Στην αφετηρα ο υπ!λληλος, υποµειδι,ντας σαρκαστικ!*, του κανε ν*ηµα να
στριµωχτε στην ουρ!, *που τον π6ρε αµσως σβ!ρνα* να πολυθ*ρυβο τσο%ρµο
ανθρ,πων. Ο κ%ριος Μ., που εχε πολλ! χρ*νια να πατ6σει το π*δι του σε λεωφορεο
αυτ6ς της γραµµ6ς, νιωσε τον εαυτ* του να υφαρπ!ζεται, ν’ ανυψ,νεται απ* ’να
δυνατ* κ%µα και τλος να ξεβρ!ζεται, ζουλιγµνος στη µση του ανθρωποσωρο%,
µπροστ! στον εισπρ!χτορα. 8πιασε το αυτ του τη σιγαν6 φων6 µιας γυνακας, που
παραπονι*ταν δπλα του πως οι µυρωδις του ιδρ,τα τ6ς φερναν ξινλα, κι βαλε το
χρι του π!νω στις µεγ!λες στ!µπες που εχαν ποτσει το πουκ!µισ* του, σα να ’θελε
να τις κρ%ψει.
Μετ! το πρ,το ξ!φνιασµα, !ρχισε τις σκψεις. ;λο αυτ* το ανθρωπολ*ι γ%ρω του
το αποτελο%σαν, χωρς αµφιβολα, πρ*σφυγες. Τους γν,ριζε απ* την κοψι! τους, δι!βαζε τις φ!τσες τους, !κουγε τις φωνς τους. Τον σπρωξαν κι !λλο και προχ,ρησε
στο β!θος. Π6ρε το µ!τι του µια !δεια θση, βι!στηκε να κ!τσει, αλλ! την τελευταα
στιγµ6 εδε πεταγµνο π!νω στο κ!θισµα να τσαλακωµνο πεντακοσ!ρικο. «Κ!θονται», του επε κοφτ! νας τ%πος, µε τετρ!γωνο σαγ*νι. Χειρονοµο%σε σ’ να φλο

* ΜΑΤ: ειδικς µον!δες της Αστυνοµας, µε στ*χο την αποκατ!σταση της τ!ξης* υποµειδιντας σαρκαστικ: χαµογελ,ντας κρυφ! 6 αδι*ρατα, µε ειρωνεα * τον π#ρε σβρνα: τον παρσυρε
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του, πσω του, κι εκενος το% γνεφε συνωµοτικ!. Ο κ%ριος Μ. κο%νησε το κεφ!λι του
και κρεµ!στηκε απ* τα λουρι! π!νω απ* την καπαρωµνη* θση. Του ερχ*ταν να
γελ!σει.
Σκφτηκε το µ!κρος της διαδροµ6ς και τα γ*νατ! του λ%γισαν. Θα µπορο%σε
ασφαλ,ς να επικαλεστε την κοιν6 λογικ6 6 οτιδ6ποτε !λλο (κ!τι θα βρισκε), για να
αποδεξει στον τ%πο µε το ταυρσιο κορµ *τι αυτ* που κανε δεν 6ταν σωστ*. Κ!ποιος
!λλος στη θση του µπορε και να νευραζε 6, στην αν!γκη, να κανε ακ*µα και χρ6ση
του αξι,µατ*ς του, *µως ο κ%ριος Μ., µ*νο που του
πρασε αυτ6 η σκψη, νιωσε αλλεργα. Ποτ δε θα πεφτε τ*σο χαµηλ!. Στο κ!τω κ!τω, βρισκε τη συµπεριφορ! του πρ*σφυγα γν6σια ρωµικη και µ!λλον διασκεδαστικ6. […] 8τσι, περµενε υποµονετικ!, κι *ταν ο χοντρολαµης φλος του εµφανστηκε, παραµρισε για να καθσει, κι ας 6ταν αρκετ! χρ*νια νε*τερ*ς του.
Σε λγο ξεκνησαν. Μπροστ! του, στο σηµεο που βρισκ*ταν η φυσο%να του λεωφορεου, µια ζωηρ6 παρα νεαρ,ν σχηµ!τιζε κ%κλο. Μελετο%σε τα ρο%χα τους, τις κιν6σεις, τις εκφρ!σεις του προσ,που τους, που !λλαζαν διαρκ,ς. Oι περισσ*τεροι φορο%σαν φτην! πουκ!µισα, σκο%ρα 6 πολ%χρωµα, που κρµονταν ξω απ* τα παντελ*νια,
6 τα φαρδι! σαλβ!ρια* τους, µακ* σταµπωτ! µπλουζ!κια
και ξ,φτερνα πδιλα 6 σαγιον!ρες. Πιαστ6κανε στις πλ!κες και τα χωρατ!. 8να τερ!στιο µαγνητ*φωνο που κουΠαναγιτης Γρ !!αλος,
βαλο%σε κ!ποιος στον ,µο του, παιζε σαν δαιµονισµνο
Κεφλι νου
αµερικ!νικη χορευτικ6 µουσικ6. […]
Απ* πο% εχαν ξεφυτρ,σει *λα αυτ! τα παιδι!, αυτ*ς ο καινο%ριος κ*σµος, αναρωτι*ταν συχν!. Πολλο%ς τους φ*βιζε η κατ!σταση που εχε δηµιουργηθε ξαφνικ!,
τα τελευταα χρ*νια. Dλλοι π!λι λγαν πως 6ταν φυσιολογικ! αναµεν*µενο αυτ* το
ορµητικ* προσφυγικ* ξσπασµα,* %στερα απ* τις αλλαγς και *λη την ανακατωσι!
στις ανατολικς χ,ρες. Πιο αναµεν*µενο µ!λιστα απ* !λλοτε – γιατ δεν 6ταν,
ββαια, ιστορικ! !γνωστο το φαιν*µενο. Το θµα ωστ*σο 6ταν !λλο, σκεφτ*ταν ο
κ%ριος Μ., που παρακολουθο%σε τα γεγον*τα ως θεατ6ς, και δε διθετε καννα !λλο
* καπαρωµνη: εξασφαλισµνη * σαλβρια: φαρδι! παντελ*νια ασιατικ6ς προλευσης * το ορµητικ
προσφυγικ ξσπασµα: µετ! την κατ!ρρευση των καθεστ,των στις ανατολικς χ,ρες (1991), µεγ!λες
οµ!δες προσφ%γων κατφυγαν κυρως σε γειτονικς ευρωπαϊκς χ,ρες, µε σκοπ* την ε%ρεση εργασας.
Στην Ελλ!δα, και ιδιατερα στη Μακεδονα, εγκαταστ!θηκαν πολλο 8λληνες απ* τα ρωσικ! παρ!λια
του Ε%ξεινου Π*ντου
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ιδιατερο τεκµ6ριο φυλετικ6ς συγγνειας µαζ τους. Ποιος 6 ποιοι µπ*ρεσαν να
ψυχανεµιστο%ν, *ταν πρεπε, τις συνπειες, ,στε να προλ!βουν, γκαιρα, να κ!νουν
κ!τι; Κι αυτ! που γιναν στω µετ!, 6ταν *σα πρεπε να γνουν; Και τι θα γιν*ταν
τ,ρα µε αυτ! τα παιδι! που ψ!χναν στα τυφλ! µια θση στον 6λιο, µια δουλει!, µια
ταυτ*τητα;
8βλεπε το προσφυγικ* κ%µα που φο%σκωνε κι σκαζε γλεφοντας τις παρυφς*
της π*λης, µα σταµατο%σε εκε, χωρς να καταφρνει να γλιστρ6σει και στο εσωτερικ* της, στη ζω6 της. Η κοινωνα αυτ6ς της π*λης µοιαζε να περιφρουρε ζηλ*τυπα
τα !δυτ!* της, εν, κρατο%σε για τους πρ*σφυγες κλειστ6 ακ*µα και την πσω π*ρτα.
Στη γειτονι! του εχανε πι!σει *λα τα υπ*γεια, µχρι και το ρηµαδιακ** της γωνας,
µε τους µισογκρεµισµνους σοβ!δες, και αργ! το σο%ρουπο, βγ!ζαν στο κατ,φλι
τους µια δυο καρκλες 6 κ!θονταν στο κ*τσι δπλα στο πεζοδρ*µιο και κουβντιαζαν
,ρες ατλειωτες για χαµαλοδουλεις.* Αν πρναγες απ* µπροστ! τους, σε κοταζαν
στα µ!τια κι λεγαν πρ,τοι «καλησπρα». Συχν!, πσω απ* τα µισ*κλειστα παρ!θυρα των σπιτι,ν τους ανβαινε νας σκοπ*ς λυπητερ*ς –τραγουδο%σαν οι διοι– 6 βαζαν στο πικ!π να αλγρο* ρ,σικο τραγο%δι. Απ* τα δωµ!τια, *που κοµιζαν τα παιδι! τους, αναδιν*ταν µια βαρι! µυρωδι! υγρασας και µο%χλας. Κ!ποτε, θυµ*ταν ο
κ%ριος Μ., µενε κι εκενος σε µια υπ*γεια, πατωµνη κ!µαρη που µ%ριζε µο%χλα. Στο
µεταξ%, *µως, η ελληνικ6 κοινωνα εχε αλλ!ξει και µ*νο αυτο µοι!ζανε τ,ρα σαν να
µην το εχανε π!ρει χαµπ!ρι. ∆ηµιο%ργησαν τη να φτωχολογι!G µπαναν και στοιβ!ζονταν στ’ αν6λια υπ*γεια και τις χθαµαλς κ!µαρες του αλλοτινο% καιρο%, απ’ *που,
λγο πολ%, τα εχαν καταφρει να ξεγλιστρ6σουν οι ντ*πιοι.
Μ6πως π*σοι απ* τους τελευταους δεν εχαν αποκτ6σει στο µεταξ% το δικ* τους
αυτοκινητ!κι και π*σοι τ!χα ακ*µη προτιµο%σαν να µπανουν στα λεωφορεα, για να
π!ρουν το µπ!νιο τους στα θολ*νερα των προαστων; Αυτ* γιν*ταν παλι!, *ταν ο
κ%ριος Μ. 6ταν νεαρ* παιδ. @ταν απ*λαυση τ*τε να κ!νεις τη διαδροµ6, µε το µοτορ!κι,* απ* τον Π%ργο* στις απναντι ακτς, διασχζοντας τα γαλαν! νερ! του κ*λπου.
Γιατ τ*τε ακ*µη 6ταν τ*σο καθαρ!, που µπορο%σες να διακρνεις στον π!το τους τα
τρ*χαλα και τα κοχ%λια. Jστερα η π*λη !πλωσε τα πλοκ!µια της, ξρασε τη βροµι! της
και τα νερ! µαγαρστηκαν* ως πρα, το µεγ!λο ακρωτ6ρι. O κ*σµος !ρχισε να πιστε%ει πως καννας βιολογικ*ς* δε θα κανε το θα%µα του, τα µπ!νια αραωσαν 6 σταµ!τησαν εντελ,ς για τους πολλο%ς, ας µπ6κε η αστικ6 συγκοινωνα ως την !λλη !κρη. Κι
* παρυφς: !κρα, *ρια * δυτα: χ,ρος που δεν µπορε κανες να προσεγγσει* το ρηµαδιακ : το ερειπωµνο * χαµαλοδουλεις: δι!φορες βαρις εργασες στις οποες απασχολο%νται ευκαιριακ! οι πρ*σφυγες
* αλγρο: ζωηρ*, χαρο%µενο *µοτορκι: µικρ* βενζινοκνητο σκ!φος * Πργος: ο Λευκ*ς Π%ργος της
Θεσσαλονκης * µαγαρστηκαν: µολ%νθηκαν * βιολογικ ς: ο βιολογικ*ς καθαρισµ*ς των λυµ!των της
π*λης
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πρεπε να περ!σουν εκοσι χρ*νια και παραπ!νω –µερικο εγκαταστ!θηκαν κι*λας
εδ,, βρσκοντας τα νοκια κοψοχρονι!–,* για να γνωρσουν αυτς οι ακτς µια καινο%ρια !νοιξη. Καλ! τους λεγε αυτ*ς παιδι! µιας !λλης εποχ6ς. Στο µεταξ% οι ντ*πιοι, απ*
καιρ*, εχαν σκαπετ6σει* τον γ6λοφο της Καρδας και ξαµοληθε προς τη Χαλκιδικ6.
Κρεµασµνος π!νω απ* τους ,µους του χοντρολαµη πρ*σφυγα, µε το βλµµα του
να βουτ!ει στο πρ!σινο της Γεωργικ6ς Σχολ6ς, ο κ%ριος Μ. συλλογιζ*ταν τι πρεπε να
γνει. ∆εν εχε τοιµη καµι! µαγικ6 συνταγ6, αλλ! 6ξερε πως πρεπε να βρεθε µια λ%ση.
Oι !νθρωποι αυτο ρχονταν σε µια χ,ρα που την βλεπαν σαν πατρδα τους και, λγο
πολ%, σαν επγειο παρ!δεισοG οι συνθ6κες *µως που αντιµετ,πιζαν, τους σπρωχναν
συχν! στην απ*γνωση, την πορνεα, τα ναρκωτικ!. ∆εν του !ρεσε καθ*λου να τους
βλπει γ%ρω του παρατηµνους στο λεος της τ%χης τους, κακοπαθηµνους 6 κυνηγηµνους. […]
Μ6πως παρα6ταν καλοπροαρετος; αναρωτ6θηκε και τναξε µε µια κνηση το
κεφ!λι του προς τα πσω. :σως, µε *λη την κο%ρασ6 του π!ντως, νιωθε !νετα αν!µεσ! τους, υποµνοντας ευχ!ριστα την ασταµ!τητη βαβο%ρα* τους. 8νας νεαρ*ς
προωθ6θηκε δπλα του, µε δυο κοπλες να τον ακολουθο%ν. Η µια µελαψ6, µε γυριστ! µατ*κλαδα, φορο%σε ψ!θινο καπλο µε µα%ρη κορδλα κι να ψε%τικο !σπρο
τριαντ!φυλλο στο µπορ,* και κρεµι*ταν στο µπρ!τσο του νεαρο%. Παρνανε ανοιχτ!
τη στροφ6 ξω απ* το αεροδρ*µιο. Ξαφνικ! του πρασε µια σκψη, απ* τις πιο παρ!ξενες και εξωφρενικς που γεννιο%νταν συχν! µες στο µυαλ* του. Αν κ!τι συνβαινε,
κι πρεπε αναγκαστικ!, απ* ’δω και πρα, να επιβι,σουν µ*νοι τους, µακρι! απ* τον
υπ*λοιπο κ*σµο, οι επιβ!τες αυτο% του συγκεκριµνου λεωφορεου, τι θα γιν*ταν; Θα
τα κατ!φερναν !ραγε να δηµιουργ6σουν και να συντηρ6σουν ναν υγι6, αξιοπρεπ6
και αυτεξο%σιο* πυρ6να ζω6ς; Παρ*µοιες σκψεις κανε –6ταν φανερ*– *ταν καµι!
φορ! νας οστρος αισιοδοξας, ροµαντικ*ς κι σως γι’ αυτ* λιγ!κι ανεδαφικ*ς 6 και
αν,φελος, τον κυρευε. ∆εν µπ*ρεσε να µη θυµηθε εδ, τα λ*για εν*ς παλι*τερου
σοφο% κυβερν6τη του θνους* που εχε πει, µιλ,ντας π!λι για τους πρ*σφυγες, πως
αποτελο%ν πληθυσµ* που διαθτει «υπροχο ανθρ,πινο υλικ*». Ναι, συµφωνο%σε κι
αυτ*ς, ασφαλ,ς θα τα κατ!φερναν. Εχανε κ!τι απ* την αρετ6 των προγ*νων µσα
τους αυτ! τα παιδι!. Εχαν τη νι*τη και την υγεα, ας κρυβαν τ’ αθλητικ! κορµι!
τους µσα σε !βολα ρο%χα. Εν, αυτ*ς εχε αρχσει να κ!νει στοµ!χι. Το κοταξε µια
στιγµ6 µελαγχολικ!, περν,ντας το χρι του αν!λαφρα π!νω του, κι αποφ!σισε να µη
φ!ει το µεσηµρι, θα !ρχιζε δαιτα […].

* τα νοκια κοψοχρονι: φτην! ενοκια * εχαν σκαπετ#σει: εχαν περ!σει την κορυφ6 υψ,µατος και
εχαν εξαφανιστε * βαβορα: φασαρα * µπορ: τµ6µα του καπλου που προεξχει κυκλικ! * αυτεξοσιος: ανεξ!ρτητος, αυτοτελ6ς * «κυβερν#της του θνους»: ο Ελευθριος Βενιζλος
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8πειτα απ* στ!σεις κατβηκε. Η θορυβ,δης παρα θα συνχιζε την πορεα της.
Το πουκ!µισ* του 6ταν µο%σκεµα στον ιδρ,τα. Μ*λις π!τησε το π*δι του στη γη,
κ!τι απασφαλστηκε µσα του. Χαλ!ρωσε. 8τσι νιωθε τη στιγµ6 που µενε µ*νος
του, αποχωρ,ντας απ* το γραφεο του. Το κακ* 6ταν πως, *ταν βρισκ*ταν µε κ*σµο,
τον πλ!κωνε να σφξιµο, κι νιωθε µονµως σα να ’ταν εν υπηρεσα – κι ας εχε !δεια,
*πως τ,ρα. 8να πρ!γµα ακαταν*ητο, που δεν µπορο%σε να το κοντρολ!ρει*, λες και
βρισκ*ταν σε διαρκ6 επιφυλακ6. Τλος π!ντων. Προχ,ρησε µσα απ’ την πλατεα
ατενζοντας την !πλα της θ!λασσας – ακ%µαντο µπλε ως εκε που φτανε το µ!τι.
8φτασε στο ισ*γειο διαµερισµατ!κι του –δυο καµαρο%λες *λο κι *λο– µε µια
µικρο%λα αυλ6 µπροστ! και σωρι!στηκε ψ*φιος σε µια καρκλα, κ!τω απ* τον σκιο
της µιµ*ζας. Π6ρε µια δυο βαθις αν!σεςG αυτ* που τον ανακο%φιζε εδ, 6ταν ο
αρας. Η γυνακα του βγ6κε και τον χαιρτησε.
8νας γρος εµφανστηκε, καµπουριασµνος, µπρος στην π*ρτα του. «Τι δντρο
εν’ αυτ*;», τον ρ,τησε.
«Μιµ*ζα». O γρος δεν εχε ακο%σει κι αναγκ!στηκε να το επαναλ!βει.
«Ν*µιζα πως 6ταν ελι!», του επε ο γρος. «Μυρζει *µορφα», πρ*σθεσε µετ!.
Τον βλεπε που το παρατηρο%σε µε προσοχ6. Το δντρο εχε ξεπεταχτε, σαν απ*
θα%µα, σε να παρτρι εν!µισι µτρο. Ποτ δεν εχε φανταστε *τι θα ψ6λωνε τ*σοG
φορτωµνο ανθο%ς, γερνε πιο βαρ% απ* τη µια µπ!ντα, τοιµο να ξηλ,σει το κ!γκελο του φρ!χτη.
«Τα λουλο%δια του εναι κτρινα», µουρµο%ρισε ο γρος.
«Εχατε ττοια στα δικ! σας χ,µατα;», τον ρ,τησε, γιατ κατ!λαβε αµσως πως
6ταν πρ*σφυγας. Απ’ το θλιµµνο βλµµα του το κατ!λαβε, που τον τρωγε µια
κρυφ6 νοσταλγα.
«Καρ!µισι...», ψλλισε αργ!, µε αφηρηµνο %φος ο γρος, προφροντας ντονα
παχ% το σγµα. Με σπασµνη προφορ! !ρχισε να του εξηγε πως τα φ%λλα του µοι!ζαν σαν της πορτοκαλι!ς, µ*νο που 6ταν λγο πιο γυαλιστερ!. O κορµ*ς του, *χι πολ%
µεγ!λος, σαν της µηλι!ς, και τα λουλο%δια του !σπρα, µικρ! και µυρωµνα. Φραν κι
εδ,, του επε, να σπερουν. Ττοια εποχ6 ο καρπ*ς του γιν*ταν σαν το βυσσινοκρασο. Τα στγνωναν εκε, τα ξραιναν και τα πουλο%σαν. Αλλ! εδ,, τα δντρα χαλ!σανεG τα φαγε το σκουλ6κι, το ντοµο...
Φαιν*ταν σα να µιλο%σε µ*νος του, ανοιγοκλενοντας τα ξθωρα γαλ!ζια µ!τια
του, *που ο κ%ριος Μ. 6ταν σε θση να διακρνει να κοµµ!τι απ* το !λλο γαλ!ζιο
που κρ%βει µσα του κ!θε !νθρωπος, τσαλαπατηµνο. Σταµ!τησε απ*τοµα, σα να ’χε
6δη πει πολλ!.
* να το κοντρολρει: να το ελγχει
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«8λα µσα να κ!τσεις, παππο%, να πιεις καφ», του πρ*τεινε, κι εκενος αρν6θηκε.
Π6γε µ*νο να τσακσει να κλαδ!κι, κι ο κ%ριος Μ. τον παρ*τρυνε ευγενικ! να το
κ!µει.
O γρος φερε το κλαδ!κι στη µ%τη του. Μετ!, κουν,ντας αργ! το κεφ!λι του και
µ’ να ευχαριστηµνο %φος, συνχισε το δρ*µο του. O κ%ριος Μ. τον παρακολουθο%σε, ,σπου µ!κρυνε σκυφτ*ς κι στριψε στη γωνα. Του θ%µιζε µια φωτογραφα που
εχε δει στις εφηµερδες: νας γροντας, ξεριζωµνος, απ* το Σοχο%µι της Γεωργας,
που κουβαλο%σε *λα τα υπ!ρχοντ! του –µια βαλτσα κι να στρ,µα στην πλ!τη του–
κι εχε διπλωθε το σ,µα του απ* το β!ρος.
Επε στη γυνακα του να µην του ετοιµ!σει τραπζι, γιατ δεν πεινο%σε. Επιθεωρ,ντας µελαγχολικ! το στεν* παρτρι, στη β!ση της µιµ*ζας, σκεφτ*ταν να π!ρει
ναν υπν!κο και να σηκωθε µετ! να φροντσει τα λουλο%δια του.
Τ. Καλο%τσας, Το καινοριο αµξι, Nεφλη
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πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˘
Το ποηµα ανκει στη συλλογ Η π%λη των λε*ντων (2002), που αποτελεται απ
πντε αρχαιθεµα ποιµατα. O ποιητς χρησιµοποιε εδ τη µυθικ µθοδο, που
σµβολα και αρχαοι µθοι ευρτερα γνωστο συσχετζονται ντεχνα µε σγχρονες
καταστσεις, πρσωπα και συναισθµατα. O Ττος Πατρκιος αναφρεται ειδικ στη
µθοδο αυτ µε τους στχους «φιλοδοξντας να ξαναπλσουν και να παξουν το
παλι δρµα προσαρµοσµνο στα να δεδοµνα».

∞ π’ *ταν ο Θησας σκ*τωσε τον Μιν,ταυρο*

ο λαβ%ρινθος εγκαταλεφθηκε, απολ%θηκαν οι φ%λακες
µε τον καιρ* γκρεµστηκε η οροφ6 του
βγ6καν στο φως οι τροµερο δι!δροµοι
οι αθουσες για τα βασανιστ6ρια, την ανθρωποφαγα
οι στος µε τις κρυµµνες εφευρσεις
τους καταχωνιασµνους θησαυρο%ς
πσανε οι τοχοι, µεναν µ*νο τα χν!ρια*
απ* περπλοκα χαρ!γµατα π!νω στη γη.
;µως προσοµοι,σεις λαβυρνθων, σκοτεινς κατασκευς
δεν παψαν να χτζονται µε να υλικ!
µε καινο%ρια τρατα, θ%µατα, 6ρωες, ηγεµ*νες,
φτι!χνονται προπαντ*ς λαβ%ρινθοι µε λξεις
κ!θε χρονι! µπανουν µσα τους νες φουρνις

* Μινταυρος: ν*θος γιος του βασιλι! της Κρ6της Μνωα και της γυνακας του Πασιφ!ης, η οποα,
παραπλανηµνη απ* τους θεο%ς, εν,θηκε µε τον ιερ* τα%ρο του Απ*λλωνα και γννησε να τρας (µισ*
!νθρωπο και µισ* τα%ρο), που τρεφ*ταν µε ανθρ,πινο κρας. Σ%µφωνα µε το µ%θο ο Θησας σκ*τωσε
το Μιν,ταυρο και απ!λλαξε τους Αθηναους απ* το φ*ρο του αµατος των νων ανθρ,πων που 6ταν
υποχρεωµνοι να στλνουν στο Μνωα * µεναν µ νο τα χνρια: η φρ!ση παραπµπει στα ερεπια της
Κνωσο% και της Φαιστο% στην Κρ6τη. ;πως προκ%πτει απ* τις ανασκαφς των προελληνικ,ν ακροπ*λεων στα υπ*γει! τους, υπ6ρχαν δωµ!τια και «τυφλο» δι!δροµοι (που δεν οδηγο%σαν πουθεν!), *που
σως πραγµατοποιο%νταν ανθρωποθυσες
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αγ*ρια και κορτσια, µε φ*βο µαζ και αψηφισι!
για τις παγδες, τις καταπακτς, τ’ αδιξοδα
φιλοδοξ,ντας να ξαναπλ!σουν και να παξουν
το παλι* δρ!µα προσαρµοσµνο στα να δεδοµνα
δνοντας στους κ%ριους ρ*λους τα δια ον*µατα
Μνωας, Πασιφ!η, Μιν,ταυρος, Αρι!δνη,*
∆αδαλος,* :καρος,* Θησας.
Τ. Πατρκιος, Η πλη των λεντων,
∆ι!ττων

"γγελος Σπαχ%ς, Το ανιγµα της φυσιογνωµας
του ανθρπου

* Αριδνη: η κ*ρη του Μνωα που βο6θησε το Θησα να βρει την ξοδο του λαβ%ρινθου * ∆αδαλος:
σπουδαος τεχντης, που χτισε τα παλ!τια του Μνωα και το λαβ%ρινθο * (καρος: γιος του ∆αδαλου.
Σ%µφωνα µε το µ%θο πεσε στο Ικ!ριο πλαγος, στην προσπ!θει! του να πετ!ξει µε τον πατρα του
µακρι! απ* την Κρ6τη
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µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ· Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

2

«…‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ Êˆ˜»: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ‹
ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÊÚ¿ÛË˜;

3

O ÔÈËÙ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓﬁÙËÙ· ÙË «Ì˘ıÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô», ÌÈÏ¿ÂÈ ˘·ÈÓÈÎÙÈÎ¿ ÁÈ· ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ÙÈ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
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∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙË˜ Ì˘ıÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ·; ªÂ ÔÈ·
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘ÌÂ; ™ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.

Χρσα Ρωµανο, Λα!ρινθος
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T· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙË˜ XÈÚÔÛ›Ì·
Η υπθεση του µυθιστορµατος Τα λουλο%δια της Χιροσµα εκτυλσσεται 15 χρνια µετ
την 6η Αυγοστου 1945, ηµρα της ατοµικς κρηξης στη Χιροσµα. O Σαµ, νας νεαρς Αµερικανς, µπανει οικτροφος σε να σπτι Γιαπωνζων. Η νεαρ οικοδσποιν του Γιοκα προσπαθε να του κρψει τα φρικτ της εγκαµατα, το σωµατικ και ψυχικ µαρτριο της οικογνεις της που υποφρει απ τις συνπειες της ραδιενργειας. O Σαµ, µσα απ τη συναναστροφ του µε τη Γιοκα, ανακαλπτει σταδιακ το οικογενειακ τους δρµα, νιθει αλληλγγυος
µε τα θµατα και συµµερζεται τις αξες και το στχο της ζως της: να συντηρε τη µνµη του
ολοκαυτµατος και να αγωνζεται για την ειρνη, ενντια στην ανθρπινη βαρβαρτητα.

N!τα που γενν6θηκαν και τα µικρ! σκιουρ!κια! Βγ!ζουν τη µ%τη τους απ* την

τρ%πα του δντρου, ακριβ,ς δια µε τον ευτυχισµνο πατρα τους. Η Oχ!τσου κι εγ,
τους φραµε να σακουλ!κι φουντο%κια. Τ,ρα δε θα χρειαστε να π!νε στον µπακ!λη!
Θα µπορο%ν να µνουν οληµρα καθισµνα στην !κρη του παραθυριο% του νοσοκοµεου, θυµζοντας στο Φο%µιο και τους συντρ*φους του πως υπ!ρχει ακ*µη ευτυχα
π!νω στη γη. ∆εν εναι παρ!ξενο το *τι οι !νθρωποι και οι σκουροι χουν στο β!θος
τις διες επιθυµες, την αγ!πη, την υγεα και την ειρ6νη; Π,ς γνεται *µως στις µρες µας
τα ουσιαστικ! αυτ! αγαθ! να µπορο%ν να τα χαρονται πιο ε%κολα οι σκουροι παρ!
οι !νθρωποι;
– ∆εν γινε *µορφος ο σκουρ*ς µας;, µε ρωτ!ει χωµνος στο κρεβ!τι του ο Μαντ*κα, το αγ*ρι που δεν χει βλφαρα.
Και το επε αυτ* µε τρεµουλιαστ6 φων6. Φανεται αδ%νατος σαν να φ%λλο χαρτιο%. Εµαι σγουρη πως οι ξι αυτο νοι !νθρωποι, δε ζυγζουν *λοι µαζ περισσ*τερο απ’ *σο τρεις φυσιολογικο !ντρες. Ωστ*σο κ!τω απ* την πεση των επαναστατηµνων αδνων τους, τα σ,µατα σε ορισµνα σηµεα, φουσκ,νουν µ’ ναν τρ*πο τερατ,δη. Με δυσκολα τολµ, να κοιτ!ξω το Φο%µιο. Σε µια βδοµ!δα και λιγ*τερο, τα
χρια του αδυν!τισαν τροµερ!, εν, το κεφ!λι του γινε διπλ!σιο σε *γκο. Με τα πρησµνα και σχισµνα του χελη, µε τα κατεστραµµνα του µ!τια, το πρ*σωπο του !ντρα
µου γινε σαν µια τροµαχτικ6 µ!σκα. ;λο του το πρ*σωπο µοι!ζει σα να φων!ζει:
«πον!ω», «πον!ω»!
– Κοιµηθ6κατε καλ%τερα χτες τη ν%χτα, Φο%µιο;, ρωτ!ει η Oχ!τσου.
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8χουµε ρθει κι οι δυο κι ο Σαµ-σαν µαζ και στεκ*µαστε στα π*δια του κρεβατιο%
του. Νοµζω πως ο Φο%µιο θλει να µας χει τσι κοντ! του. Τι παρ!ξενο που γνεται
το βλµµα του, ακο%γοντας την ερ,τηση της Oχ!τσου! Σα να ’βλεπε µακρ%τερα απ’
*λους και να ’ξερε περισσ*τερα. Τι µπορε να ξρει λοιπ*ν; Ακ*µη κι αν µπορο%σε να
µας το πει, σως εµες δε θα µπορο%σαµε να το καταλ!βουµε. Η θεα Ματσο%ι λεγε
πως, για να καταλ!βεις τι σηµανει π*νος, πρπει να τον δοκιµ!σεις ο διος.
O Σαµ-σαν δεν µπορε να ξεκολλ6σει τα µ!τια του απ* τον !ντρα µου. Εδ, και µια
βδοµ!δα που ρχεται και βλπει το Φο%µιο στο νοσοκοµεο, παρακολουθε τις καταστρεπτικς εξελξεις της αρρ,στιας. Και κ!θε φορ! στκεται ακνητος µπρος στο κρεβ!τι, µε τα µ!τια καρφωµνα π!νω σ’ αυτ* το αδιαπραστο πρ*σωπο. :σως τον µπερδε%ει αυτ6 η 6ρεµη καρτερα του !ντρα µου. Με τον ταπειν* του τρ*πο ο Φο%µιο
προσγγισε µιαν υψηλ6 ανωτερ*τητα. Ανυψ,θηκε ως την κορυφ6 εκενη *που δεν
υπ!ρχει θση για µικρ*τητα και ευτλεια.
– Γιο%κα, µπορ, να πω µερικς λξεις στο Φο%µιο;, µου ψιθυρζει ο Σαµ-σαν. Θλετε;
O Σαµ-σαν πλησι!ζει στο κρεβ!τι. Το πρ*σωπ* του δεχνει νταση. Περν!ει το
χρι του νευρικ! στα µαλλι! του.
– Ακο%στε, Φο%µιο, δεν ξρω πολ% καλ! π,ς να σας το πω, θα 6θελα *µως να σας
ευχαριστ6σω για *λα *σα µο% µ!θατε. Χ!ρη σε σας κατ!λαβα τι σηµανει Χιροσµα
και δεν υπ!ρχουν πολλο !νθρωποι που να το ξρουν αυτ*. Αυτ* *µως που εδα θα
το πω. Αυτ* εναι το µ*νο που µπορ, να κ!νω: να το διαλαλ6σω ολ*γυρ! µου.
Μεταφρ!ζω προσεχτικ!. ;ταν τελει,νω, ο Φο%µιο σηκ,νει αργ! τα µ!τια και
ζητ!ει το βλµµα του Σαµ-σαν. Oι δυο !ντρες κοιτ!ζουν ο νας τον !λλο για να δευτερ*λεπτο. Καηµνε µου µικρ σ%ζυγε, ποια ξαφνικ6 δ%ναµη λ!µπει στο βλµµα σου;
Να που χαµογελ!ει, ναι, χαµογελ!ει. Το πρ*σωπο του Σαµ-σαν γνεται πορφυρ*. Για
πολλ6 ,ρα συνεχζουν να κοιτ!ζονται και τ*τε µου φανεται πως ο κ*σµος ολ*κληρος µνει ακνητος και κ!νει σιωπ6, για ν’ αποδ,σει φ*ρο τιµ6ς σ’ αυτο%ς τους δυο
!ντρες. Περν!ει να λεπτ* της ,ρας φορτωµνο αιωνι*τητα, σφραγζοντας το χρ*νο
µε το ανεξτηλο αποτ%πωµ! του.
– Νοµζω, Γιο%κα, πως ο Φο%µιο κοιµ6θηκε, ψιθυρζει η Oχ!τσου στ’ αυτ µου.
Χαιρετ!µε τους !λλους συντρ*φους του Φο%µιο κι αφ6νουµε σιωπηλο το δωµ!τιο, βγανοντας ξω στις µ%τες των ποδι,ν. Πφτουµε *µως π!νω στο γιατρ* Ντοµ*το που ρχεται κατ! π!νω µας µε πολ% γρ6γορα β6µατα. Τον συνοδε%ει νας ψηλ*ς
δυτικ*ς µε µαλλι! τρελο% και µα%ρη γενει!δα.
– Α, πολ% !σχηµα, φων!ζει διακρνοντας τον Σαµ-σαν. Μ6πως µιλ!τε γαλλικ!;
– ;χι, ο Σαµ-σαν δεν ξρει γαλλικ!. Κουν!ει αρνητικ! το κεφ!λι µε %φος αφηρηµνο. Oι σκψεις του εναι ακ*µη κοντ! στο Φο%µιο.
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– Α, πολ% !σχηµα. Εσες *λοι ερχ*µαστε πιει το τσ!ι στο γραφεο µου, λει ο γιατρ*ς Ντοµ*το µε τα φριχτ! αγγλικ! του.
Προπορε%εται και µπανουµε στο γραφεο του, ο Γ!λλος µε τη θαµν,δη γενει!δα,
ο Σαµ-σαν, η Oχ!τσου κι εγ,.
– O γιατρ*ς Μπον!ρ εναι µια παγκ*σµια αυθεντα στα θµατα της γενετικ6ς και
των µεταλλαγ,ν, µου εξηγε ο γιατρ*ς Ντοµ*το. ∆υστυχ,ς ξχασα *λα τα γαλλικ!
µου σχεδ*ν. Κι *µως πριν απ* εκοσι πντε χρ*νια τα εχα καλ! µ!θει στο Παρσι. O
γιατρ*ς Μπον!ρ 6ρθε στην Ιαπωνα, για να γνωρσει τους πιο ονοµαστο%ς γιατρο%ς
της χ,ρας µας, τον καθηγητ6 Τοµ!κι, το γιατρ* Φουζιµ*το, καθ,ς και το γιατρ*
Κικ*νσι. Θλετε *λοι τσ!ι; Ναι; Πολ% καλ!.
Μας σερβρει το τσ!ι µια µικρ6 στραβοπ*δα χωρικ6, που χαµογελ!ει πσω απ’ το
χρι της βλποντας τη γενει!δα του Γ!λλου. O γιατρ*ς Μπον!ρ *µως, ο%τε το καταλαβανει. Εναι βυθισµνος σε στοιχεα και φωτογραφες, που, απλ,νοντ!ς τα π!νω στο
τραπζι, του παρουσι!ζει ο γιατρ*ς Ντοµ*το. Κοιτ!ζοντας µε τρ*πο π!νω απ* τον ,µο
του, διακρνω µια παρ!ξενη φωτογραφα: να ψ!ρι. Τι τροµερ* ψ!ρι που εναι *µως!
– Πρ*κειται για να ενδιαφρον περαµα του καθηγητ6 Τοµ!κι, µας εξηγε ο γιατρ*ς Ντοµ*το. 8να ψ!ρι τρας µε δυο κεφ!λια και τσσερα µ!τια.
Μου ζ6τησε να εξηγ6σω *τι αυτ* το ψ!ρι, εκτεθειµνο στο εργαστ6ριο κ!τω απ*
αχτνες κοβαλτου, γινε ραδιενεργ* και δεν !ργησε να παρουσι!σει σηµεα δυσµορφας.
– Ναι, ναι, λει ο γιατρ*ς Ντοµ*το, µην αφ6νοντ!ς µου χρ*νο να το µεταφρ!σω. Κ’
η αλ6θεια εναι πως *σο υποβ!λλεται σε περισσ*τερες αχτνες κοβαλτου, τ*σο η
δυσµορφα εµφανζεται µεγαλ%τερη. Jστερα απ* µια εβδοµ!δα το ψ!ρι βγ!ζει δυο
κεφ!λια, τσσερα µ!τια. Το διο πρ!γµα µπορε να συµβε και στα ανθρ,πινα βρφη 6
ακ*µη και στα βρφη που θα γενν6σουν τα βρφη αυτ!, αν η µητρα χει υποστε
ραδιενεργ* επδραση. Oι µεταλλαγς µπορο%ν, αφ6νοντας ανπαφη µια γενι!, να
εµφανιστο%ν στην επ*µενη. Τα πρ*σωπα που χουν υποστε ραδιενεργ* επδραση δεν
µπορο%ν να ’ναι σγουρα *τι τα τρισγγον! τους δε θα γεννηθο%ν σαν αυτ! τα φοβερ! ψ!ρια.
Πλησι!ζουµε το τραπζι µε καρφωµνα τα µ!τια π!νω στο ψ!ρι του γιατρο%
Τοµ!κι. O Γ!λλος κοιτ!ζει για πολλ6 ,ρα µσα απ* να φακ* που κρατ!ει στο χρι
και που τον δνει πειτα στην Oχ!τσου µ’ να χαµ*γελο (ακ*µη κι ο γεν!τος αυτ*ς
γιατρ*ς φανεται να ’χει αγγιχτε απ* την οµορφι! της). Η µικρ6 µου αδερφ6 *µως
κουν!ει το κεφ!λι αρνητικ! και κ!νει κατ! πσω αν!στατη. Εναι κ!τασπρη. Ρχνει
να καινο%ριο τροµαγµνο βλµµα στο ψ!ρι και γυρζει αµσως αλλο% τα µ!τια, σα
να γυρε%ει διξοδο. Καταλαβανω πως εναι καλ%τερα να την αποτραβ6ξω απ* το
θαµα αυτ*. Αλλ!ζω να γρ6γορο βλµµα µε το γιατρ* Ντοµ*το. Κανες δεν ξρει
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καλ%τερα απ’ αυτ*ν τα τσακισµνα νε%ρα και την λλειψη
ψυχραιµας και ελγχου *λων
αυτ,ν των θυµ!των της ατοµικ6ς β*µβας.
– Ευχαριστ, για την επσκεψ6 σας, Νακαµο%ρα-σαν, µου
λει γρ6γορα, σπρ,χνοντ!ς µε
προς την π*ρτα για να συντοµψει τους χαιρετισµο%ς. Ελπζω να σας ξαναδ, σ%ντοµα.
Βρισκ*µαστε και οι δυο στο
δρ*µο, συνοδευ*µενες απ* τον
Σαµ-σαν. Η Oχ!τσου, στο φως
της µρας, φανεται πιο !σπρη
ακ*µα, απ’ *,τι στο σκοτειν*
δωµ!τιο του γιατρο%. Σφγγει
τα χρια π!νω στο στ6θος,
Η πυρηνικ κρηξη στη Χιροσµα (6.8.1945)
κ!νοντας αυτ6ν τη συγκινητικ6
κνηση που εναι µ*νο δικ6 της.
– Πρπει να βιαστ,, µου λει. Σε δκα λεπτ! χρει!ζεται να ’µαι στη δουλει! µου.
Η ,ρα εναι µ*λις µα και δουλει! πι!νει συν6θως στις δ%ο. Θα 6θελα πολ% να
περπατ6σει λγο µαζ µας, αλλ’ αυτ6 δεν ακο%ει τποτα. Το σκ!ζει τρχοντας. Θε
µου! Για µια στιγµ6 µε πι!νει πανικ*ς και για να δευτερ*λεπτο δοκιµ!ζω να τρξω
πσω της. Σε ττοιες ,ρες κατ!πτωσης, κανες δεν µπορε να ξρει τι χει στο κεφ!λι
της η Oχ!τσου.
– Γιο%κα, π!ψτε ν’ ανησυχετε για την Oχ!τσου. 8τσι κι αλλι,ς χετε αρκετς φροντδες, λει ο Σαµ-σαν, σφγγοντ!ς µου φιλικ! το χρι. Αυτ* το παιδ εναι ερωτευµνο, αυτ* εν’ *λο.
ΙΙροσπαθ, να πεσω τον εαυτ* µου πως χει δκιο, ξρω *µως πως στο β!θος οι
φ*βοι µου εναι δικαιολογηµνοι. Η Oχ!τσου δεν µπορε να ’ναι ευτυχισµνη %στερα
απ’ αυτ* που µαθε. Ωστ*σο δε θλω να το συζητ6σω µε τον Αµερικ!νο.
Κατεβανουµε αργ! προς την *χθη κι ακολουθο%µε την καινο%ρια γφυρα. Ακριβ,ς κ!τω απ* µας, στην *χθη, νας ανθρωπ!κος ψαρε%ει. Ρχνει το δχτυ του αδι!κοπα στο νερ*, το τραβ!ει ξω, το ξαναρχνει π!λι.
Κ!θε φορ! το νερ* τιν!ζεται και ξαναπφτει σε λεπτς σταγοντσες και οι οµ*κε-
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ντροι κ%κλοι πλατανουν γ%ρω απ* το δχτυ του. Κοντ! στην *χθη διακρνω να
µπουκτο λουλο%δια που µνει σκαλωµνο αν!µεσα σε δυ* πτρες. Ελπζω πως ο
Σαµ-σαν δε θα το διακρνει και δοκιµ!ζω να βι!σω το β6µα µου.
– Κοιτ!ξτε, λει, βλπω να µπουκτο λουλο%δια *πως και την !λλη φορ!. Εναι
απστευτο, αλλ! θα ’λεγε κανες πως το ’βαλαν εκε επτηδες.
Αγαπηµνη µαµ!, θα χρειαστε να του το εξηγ6σω. Ανατριχι!ζω στη σκψη πως θ’
αναφρω το πολυαγαπηµνο σου *νοµα µπροστ! σ’ ναν ξνο, το ξρεις, *µως ο Σαµσαν γινε τ,ρα δικ*ς µας. 8χει το δικαωµα να ξρει. Χ!ρη σ’ αυτ*ν, θα µ!θουνε κι
!λλοι τι γινε εδ,. Αγαπηµνη µαµ!, συγχ,ρεσ µε αν διηγηθ, σ’ αυτ* τον Αµερικ!νο τις τελευταες σου ,ρες, το τι υπφερες σ’ αυτ* το ποτ!µι. Συγχ,ρεσ µε, µαµ!.
– 8χετε δκιο, Σαµ-σαν. Αυτ* το µπουκτο το ακο%µπησε εκε η Oχ!τσου, λω µε
χαµηλ6 φων6 στο Σαµ-σαν, που κοιτ!ζει π!ντα εκε.
– Η Oχ!τσου;, ρωτ!ει απορηµνος.
– Ναι, λω, β!ζει εδ, κ!θε πρω να καινο%ριο µπουκτο, *πως π!ει για τη δουλει! της.
Κι αρχζω να ιστορ, στο Σαµ-σαν *,τι θα 6ταν αδ%νατο να του πω µερικς µρες
πριν. ;λα αυτ! τα χρ*νια δε µλησα σε κανναν, ο%τε µια φορ!, γι’ αυτ* το πρ!γµα.
Και τ,ρα εξηγ, στο Σαµ-σαν, πως, σ’ αυτ* ακριβ,ς το µρος, η µητρα µας ρχτηκε,
σαν νας ζωνταν*ς πυρσ*ς, στο ποτ!µι, µετ! την κρηξη της β*µβας.
– Dλλες εκοσι χιλι!δες !νθρωποι ξεκουρ!ζονται στο β!θος αυτο% του ποταµιο%.
;πως η µαµ!, *ρµησαν κι αυτο τυλιγµνοι απ* τις φλ*γες µσα στα νερ!. Oι !νθρωποι ρχονται σ6µερα κι αφ6νουν λουλο%δια στην επιφ!νεια του ποταµιο%. Εναι ο
µ*νος τ!φος που µπορο%ν να στολσουν µε λουλο%δια.
O Σαµ-σαν µο% σφγγει τα χρια. ∆ε λει λξη. Το ’ξερα πως δε θα µπορο%σε να πει
λξη. Τ,ρα καταλαβανει γιατ, κενη την πρ,τη µρα που πρασε απ’ το σπτι, η Oχ!τσου το% !ρπαξε ξαφνικ! απ’ τα χρια το λουλο%δι που της π6ρε απ’ το µπουκτο
της.
– Σαµ-σαν, θλω να σας διηγηθ, τις τελευταες στιγµς της µαµ!ς. Θλω να σας τις
ιστορσω γιατ εναι η µορα που µλλεται σως σε πολλο%ς απ* µας κι σως ακ*µη και
στην ανθρωπ*τητα ολ*κληρη.
Προσπαθ, να του περιγρ!ψω τη σκην6 αυτ6 που τη θυµ!µαι τ*σο καλ!: την π*λη
της Χιροσµα στις φλ*γες. Του µιλ, γι’ αυτ6 την τροµαγµνη φυγ6 µσα απ* τους δρ*µους τη µρα εκενη, µαζ µε τη θεα Ματσο%ι και τη µαµ!, που εχε στην πλ!τη της
τη µικρ6 Oχ!τσου, µ*λις τρι,ν χρον,ν τ*τε. Εµαστε σχεδ*ν γυµνς, τα ρο%χα µας τα
εχε αρπ!ξει ο !νεµος της κρηξης. Μπ!λες φωτι!ς αυλ!κωναν τον αρα, τναζαν
φλ*γινους πδακες, που καναν ν’ αν!βουν *λα *σα !γγιζαν, τα δντρα, τα σπτια και
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τους ανθρ,πους που τρχανε προς *λες τις κατευθ%νσεις. Oι δρ*µοι εχαν θερµανθε,
η !σφαλτος βραζε, πολλο σκ%λοι ψ6θηκαν ζωντανο, γιατ δεν µπ*ρεσαν να ξεκολλ6σουν απ* κ!τω τα π*δια τους. Θυµ!µαι τα τροµαχτικ! ουρλιαχτ! των φτωχ,ν
αυτ,ν ζ,ων. Κ’ η µαµ! πρπει να φ,ναζε κι αυτ6 πριν πηδ6σει, αναµµνη, στο
ποτ!µι.
– Γιο%κα, σωπ!στε. Εναι π!νω απ* τις δυν!µεις σας.
Πρπει να βρω τη δ%ναµη να µιλ6σω. Πρπει να τα ξρει *λα, µια και τ,ρα βρσκεται εδ, µ’ αυτο%ς που επιζ6σανε. 8να κλαδ δντρου πεσε π!νω µου, αφ6νοντ!ς µε λιπ*θυµη και σ,ζοντ!ς µε σως απ* το θ!νατο. 8τσι, το τλος της µαµ!ς το
µαθα απ* τη δι6γηση της θεας µου. Αυτ6 την δια δι6γηση επαναλαµβ!νω λοιπ*ν
στο Σαµ-σαν.
– Η θεα Ματσο%ι λει πως ποτ δε θα µπορσει να ξεχ!σει τα ουρλιαχτ! φρκης,
ο%τε την ανυπ*φορη µυρωδι! της σ!ρκας που καιγ*ταν. Αυτ6 περιµ!ζεψε την Oχ!τσου απ* την *χθη, *που την πταξε η µαµ! πριν πηδ6σει στο νερ*. Μσα στο πλ6θος των απελπισµνων, η µαµ! στρεψε για τελευταα φορ! το ωραο της πρ*σωπο
προς τη µικρ6 της κ*ρη. Φ,ναξε για τελευταα φορ! το *νοµα της Oχ!τσου και βυθστηκε, βγ!ζοντας µια κραυγ6 απελπισας. @ταν ακριβ,ς στο µρος που βλπετε αυτ!
τα λουλο%δια, τα λουλο%δια της Oχ!τσου.
∆εν µπορ, να συνεχσω !λλο. ∆εν µπορ,. Ω µαµ!, το µαυρισµνο σου πρ*σωπο
µε κοιτ!ζει π!ντα, µες απ* το γκρζο νερ*. Υπ!ρχει να φωτοστφανο γ%ρω στο
κεφ!λι σου, απ* τα φλ*γιν! σου µαλλι!. Oρκζοµαι, µαµ!, στο καρβουνιασµνο σου
πρ*σωπο, και στα λαµπαδιασµνα σου µαλλι!, ορκζοµαι ν’ αφιερ,σω την υπ*λοιπ6
µου ζω6, να εµποδσω να επαναληφθο%ν ττοιες φρικαλε*τητες. Α µαµ!, µου χαµογελ!ς; Αυτ* περµενες απ* την κ*ρη σου; Την υπ*σχεσ6 της *τι θ’ αφιερωθε σ’ αυτ6
την προσπ!θεια; Αυτ*, λοιπ*ν, γινε. Σου το υπ*σχοµαι. Το πρ*σωπ* σου µε την επιθαν!τια αγωνα του χ!θηκε τ,ρα µσα στα κυµατ!κια του ποταµο% και το µ*νο που
µνει πια, εναι το µπουκτο της Oχ!τσου, τα !νθη της Χιροσµα. Κοιµ!σαι εν ειρ6νη,
αγαπηµνη µαµ!; Κοιµ!σαι πραγµατικ! εν ειρ6νη;
Ε. Μ*ρρις, Τα λουλοδια της Χιροσµα,
µτφρ. Νικηφ*ρος Βρεττ!κος, Θεµλιο
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Ενττα Μ ρρις

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÙÚÔÌ·¯ÙÈÎ‹ ¤ÎÚËÍË ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ‚ﬁÌ‚·˜ ÛÙË ÃÈÚÔÛ›Ì· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·;

2

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù· Ô ∞ÌÂÚÈÎ·Óﬁ˜ ™·Ì Î·È ÔÈ· ÛÙ¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙË ÃÈÚÔÛ›Ì·;

3

∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙË˜ O¯¿ÙÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙÂ˜ ÙË˜
ÃÈÚÔÛ›Ì·;

4

¶ÔÈÔÈ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·; ¶ÔÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

5

¶Ò˜ ÎÏÂ›ÓÂÈ Ë °ÈÔ‡Î· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ÛÎËÓ‹˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜; ¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ··ÓˆÙ¤˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜;

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ë °ÈÔ‡Î· ÂÍÈÛÙÔÚÂ› ÛÙÔ ™·Ì Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹. µÚÂ›ÙÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ‚ﬁÌ‚·˜ ÛÙË ÃÈÚÔÛ›Ì·, ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ Ô‰˘ÓËÚ¤˜,
Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈÂ˜ Û˘Ó¤ÂÈ¤˜ ÙË˜, Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ÃËÌÂ›·˜
ÁÈ·Ù› Ë ˘ÚËÓÈÎ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ÙﬁÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

Ενττα Μ ρρις (1902-1988)
Σουηδ6 µυθιστοριογρ!φος, σ%ζυγος του Αµερικανο% ειρηνιστ6 συγγραφα :ρα Μ*ρρις. Το
µυθιστ*ρηµ! της Τα λουλοδια της Χιροσµα (1965) αναφρεται στο δρ!µα αυτ,ν που επζησαν ως φορες των καταστροφικ,ν συνεπει,ν της ραδιενργειας. Μεταφρ!στηκε σε εκοσι
γλ,σσες και ευαισθητοποησε χιλι!δες αναγν,στες για τη φρικαλε*τητα του ατοµικο% πολµου.
Αποδ*θηκε στα ελληνικ! απ* τον ποιητ6 Νικηφ*ρο Βρεττ!κο, µεγ!λο µρος της ποησης του
οποου εκφρ!ζει αντστοιχο κοινωνικ* προβληµατισµ* για τον ανθρωπισµ* και την ειρ6νη.
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ŸÙ·Ó Âı·›ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›
Το µεγαλτερο µρος της ανθρωπτητας στην εποχ µας απολαµβνει τα υλικ αγαθ που
αρκετο νθρωποι στο παρελθν στερθηκαν. Κι µως ακµη δεν χει εκλεψει η πενα, η οποα
µαστζει κυρως τις χρες του τρτου κσµου. Τα παιδι που πεθανουν εναι µια υπαρκτ αντφαση που αµαυρνει το σγχρονο πολιτισµ, πως µε θλψη διαπιστνει ο µεταπολεµικς ποιητς Τλης Νικηφρου.

∞βιταµνωση

εναι *ρος των στατιστικ,ν δελτων
η πενα εξωραϊσµνη
αποπροσωποποιηµνη
*πως θα τ*νιζε και κ!ποιος διανοητ6ς
λξη χωρς εικ*να
να παιδ εναι µον!κριβο
να παιδ πεθανει κ!θε δευτερ*λεπτο
µε την κοιλι! πρησµνη
µ!τια που δεν χωρ!νε πια στις κ*γχες τους
σε χ,ρες που ονοµ!ζονται εξωτικς
πεθανει στο κατ,φλι του σπιτιο% µου
*ταν πεθανει να παιδ
πφτει βαθ%τατο σκοτ!δι το ξηµρωµα
βρχει µεγ!λα δ!κρυα λαµπερ!
πτρινα γνονται τα φ%λλα και τα δντρα

Βλ σης Κανι ρης,
Τοπο

*ταν πεθανει να παιδ
ταρ!ζεται ο %πνος των αρχαων νεκρ,ν
κι απ* τη γη αναδ%ονται τα πρ*σωπ! τους
εν, σαν χ!λκινο πουλ
ο !νεµος τοξε%εται στο χ,µα
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Τ λης Νικηφ ρου

*ταν πεθανει να παιδ
οι λξεις κι οι φωνς συντρβονται
τριγ%ρω ο κ*σµος καταρρει
Τ. Νικηφ*ρου, Ποιµατα 1966-2002,
Να Πορεα

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ ÚﬁÏÔ ¤¯ÂÈ Ë ÚÒÙË ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ò˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ Ô›ËÌ·;

2

∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÂ ÙÔ ÛÙ›¯Ô «Ï¤ÍË ¯ˆÚ›˜ ÂÈÎﬁÓ·»; ∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ·Ó Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÂÈÎﬁÓÂ˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.

3

¶ÔÈÂ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÚÔÎ·ÏÂ› Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓﬁ˜ ·È‰ÈÔ‡; ¶ÔÈÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜;

¢IA£EMATIKE™

¢PA™THPIOTHTE™

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÂÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ﬁÙÂ Î·È
ÁÈ·Ù› ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ Â›Ó·˜ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.

◆

∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÔÈÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ÙË˜ Â›Ó·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. ∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÔÈÂ˜
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌﬁ Ô˘ ÏÈÌÔÎÙÔÓÂ› Î·È
Ò˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.
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™Ù· Î·Ì¤Ó·
Oι στχοι αυτο του τραγουδιο, που υπρξε αρκετ δηµοφιλς στη διρκεια της δεκαετας
του 1990, αναφρονται στις καταστροφικς συνπειες των πυρκαγιν. Αν και το θαµα των
καµνων δντρων προκαλε θλψη, ο ποιητς επιµνει στην πραγµατοποηση της κυριακτικης
εκδροµς, προτρποντας τη σντροφ του αλλ και κθε νθρωπο, να βγουν ξω απ τη
µνωση του σπιτιο τους και την εικονικ πραγµατικτητα της τηλερασης, αποκαθιστντας
ξαν τη δηµιουργικ ανθρπινη επικοινωνα.

Œ λα να π!µε στα καµνα,

στον Υµηττ* και στην Αυλ,να,
πουλι! και πε%κα συλλογσου
εν*ς καµνου παραδεσου,
δντρα που 6τανε φαντ!σου
και στη σκι! τους ξεκουρ!σου.
8λα και π!ρε µε µαζ σου
στην κυριακ!τικη εκδροµ6 σου,
βγ!λε µε στο χλωρ* κορµ σου,
στις εκβολς του παραδεσου.
8λα να π!µε στα καµνα,
δε µας χωρ!ει πια το σπτι,
ρχονται δ%σκολες ηµρες
µουτζουρωµνες σαν ∆ευτρες,
ρχονται φλ*γες απ’ τα δ!ση
και µια φωτι! να µας δικ!σει,
µσα στο π%ριν* της χν*το,
απ* τον σχατο ως τον πρ,το.
8λα να βγο%µε απ’ το σπτι
ξαν! σε δρ*µους και πλατεες,
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π!ρε και τα παιδι! µαζ σου
εδ,, στο χελος της αβ%σσου,
κι !φησε µ*νη στο τραπζι
την τηλε*ραση να παζει,
να δεχνει γχρωµο τον π*νο
δπλα σ’ να φιλτο τ*νο,
να δεχνει φονικ! και φλ*γες,
τσ*ντες, πολιτικο%ς και ρ,γες,
εν, εµες θα ’χουµε φτ!σει
στο σταυροδρ*µι του εξ6ντα*
µε τα παιδ!κια µας στον ,µο,
για να µας δεχνουνε το δρ*µο.
Μ. Γκαν!ς, Στχοι, Μελ!νι

Κωνσταντνος Παρθνης,
Πεκα στην Κρκυρα

* σταυροδρ µι του εξ#ντα: ο ποιητ6ς στο σηµεο αυτ* υπαινσσεται την εσωτερικ6 µεταν!στευση απ*
την %παιθρο στα µεγ!λα αστικ! κντρα, στις αρχς της δεκαετας του 1960
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∆Ô Ô›ËÌ· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ÚÔÙÚÔ¤˜. µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎﬁÙÂÚÂ˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ
ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.

2

¶ÔÈ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿ ÚﬁÛˆ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÔÈÔ˜ ÚﬁÏÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÂ
Î·ı¤Ó· ·ﬁ ·˘Ù¿;

3

∏ ÊˆÙÈ¿ ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ô›ËÌ·. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿;

4

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ «¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜»; ∆È ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÁÈ·
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜;

¢IA£EMATIKE™

¢PA™THPIOTHTE™

◆

∞ÎÔ‡ÛÙÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ· ·ﬁ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ƒ›ÍÂ ÎﬁÎÎÈÓÔ
ÛÙË Ó‡¯Ù· (1993). ¶ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Û·˜ ¤Î·ÓÂ Ë ·ÎÚﬁ·Û‹ ÙÔ˘; ¶ÔÈÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ
Ì˘·Ïﬁ Û·˜ Î·È ı· ı¤Ï·ÙÂ Ó· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙÂ;

◆

OÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÈ· Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎË ÂÎ‰ÚÔÌ‹ ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ·Ô‰Ú¿ÛÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË˜.

Γε,ργιος Προκοπου, Αθνατα στον Αρδηττ
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