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Γιργος Σικελιτης, Oικογνεια

Τα κεµενα που ανθολογο νται σ’ αυτ την εντητα αναφρονται στις σχσεις που αναπτ σσονται στο εσωτερικ της οικογνειας. Την οικογνεια αποτελο ν νθρωποι διαφορετικς ηλικας µε ιεραρχικ σχση µεταξ τους (κατ παρδοση αρχηγς της οικογνειας
θεωρεται ο πατρας) και διαφορετικο ς κοινωνικο ς ρλους. Συχν µσα στην οικογνεια
προκ πτουν προβλµατα  συγκρο σεις ανµεσα στους γονες και τα παιδι. σο κι αν ο
θεσµς της οικογνειας εξελσσεται µσα στο χρνο και προσαρµζεται σε νες συνθκες και
σ γχρονες αντιλψεις, στον πυρνα των οικογενειακ#ν σχσεων υπρχουν πντα δεσµο
αγπης και στοργς. Oι δεσµο αυτο δεχνουν το σηµαντικ ρλο που εξακολουθε να χει
η οικογνεια για το σ γχρονο νθρωπο και ανταποκρνονται στις σηµερινς αξες της ελληνικς κοινωνας.

¶ ∂ƒ§ ª ¶∞∫

∏ Ì¿Ó·
Στο απσπασµα απ το µυθιστρηµα Η µ να (1934) της Αµερικανδας Περλ Μπακ περιγρφονται η καθηµεριν ζω και οι ασχολες µιας µητρας που συντηρε µε την αδικοπη εργασα
και τη σταθερ αφοσωσ της τη φτωχ αγροτικ της οικογνεια. Η ιστορα εκτυλσσεται στην
Κνα των αρχ#ν του εικοστο αι#να και επικεντρ#νεται στη µορφ της µητρας, η οποα, πρτυπο αγπης, κατανησης και προσφορς, στηρζει την παραδοσιακ πατριαρχικ οικογνεια.

Œχει καµι

διαφορ η µια µρα απ την λλη κ τω απ τον ουραν για µια µ να;
Tο πρω η µ να ξ!πνησε και σηκ#θηκε πριν ακµα χαρ ξει η αυγ%, κι εν# οι λλοι
κοιµντουσαν ακµα, νοιξε την πρτα, βγαλε τα πουλερικ * και το γουρο!νι, π%γε
το νεροβο!βαλο µσα στο µαντρ, και καθ ρισε σες βροµις εχαν κ νει τη ν!χτα, τις
µ ζεψε και τις κανε να σωρ, σε µια γωνι του µαντριο!. Eν# οι λλοι %ταν ακµη
ξαπλωµνοι, π%γε στην κουζνα, ναψε τη φωτι και βρασε το νερ για να πιο!νε ο
ντρας και η γρι ταν σηκ#νονταν, και λγο απ αυτ το ριξε σε µια ξ!λινη λεκ νη για να δροσσει λγο και να µπορσει να πλ!νει τα µ τια του κοριτσιο!.
K θε πρω τα µ τια του κοριτσιο! %ταν σφιχτ κλεισµνα και δεν µπορο!σε να δει
καθλου #σπου να του τα πλ!νει. Στην αρχ% το παιδ φοβταν, πως και η µ να,
αλλ η γρι σφ!ριξε:*
«*τσι %µουνα κι εγ#, σαν %µουνα µικρ%, µα δεν πθανα!».
T#ρα το εχαν συνηθσει και %ξεραν τι δε σ%µαινε τποτε ξω απ το τι κ µποσα παιδι %ταν τσι κι τι δεν πθαναν απ αυτ. Mλις που εχε ρξει νερ στη λεκ νη, ταν πρβαλαν τα παιδι , το αγρι κρατ#ντας το κορτσι απ το χρι. Eχαν βγει
συρτ απ το κρεβ τι χωρς να κ νουν θρυβο, χωρς να ξυπν%σουν τον ντρα που
τρεµαν το θυµ του, γιατ παρ’ λους τους καλο!ς και κεφ τους τρπους που εχε,
ταν %θελε να εναι κεφ τος και καλς, ο ντρας %ταν ικανς να θυµ#σει και να τα
ξυλοφορτ#σει* γρια αν τον ξυπνο!σαν πριν απ την #ρα του. Tα δυο τους στκονταν βουβ στην πρτα κοιτ ζοντας τη µ να και το αγρι ανοιγκλεινε τα µ τια του
και χασµουριταν, αλλ το κοριτσ κι καθταν υποµονετικ περιµνοντας, µε τα
µ τια σχεδν κατ κλειστα. /στερα η µ να σηκ#θηκε βιαστικ και παρνοντας την

* πουλερικ : τα εκτρεφµενα πτην * σφ ριξε: σχολασε (εδ# µεταφορικ ) * να τα ξυλοφορτσει: να τα δερει
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γκρζα πετστα που %ταν κρεµασµνη σ’ ναν ξ!λινο γ ντζο, βο!τηξε τη µια της κρη
στη λεκ νη και σιγ σιγ καθ ρισε τα µ τια του κοριτσιο!. Tο παιδ κλαψο!ρισε,
χωρς να βγ ζει %χο απ το στµα του, µνο µε την αν σα του, και η µ να αναλογστηκε, πως κ θε πρω:
«∆εν πρπει λοιπν να ξεχ σω την αλοιφ% για τα µ τια αυτο! του παιδιο!. K ποτε πρπει να φροντσω και γι’ αυτ. Aν δεν το ξεχ σω ταν πουληθε το φορτο µε το
χυρο του ρυζιο!, την λλη φορ , θα του πω να π ει σ’ να µαγαζ µε φ ρµακα –
υπ ρχει κ ποιο κοντ στην π!λη στα
δεξι , κατηφορζοντας σ’ να µικρ
δροµ κι».
Eν# το σκεφτταν αυτ, ο ντρας
πρβαλε στην πρτα φορ#ντας τα
ρο!χα του. Xασµουρ%θηκε δυνατ
κι !στερα ξυσε το κεφ λι του. Eκενη επε φωναχτ τη σκψη της:
«4ταν θα πας να πουλ%σεις αυτ
το δεµ τι µε το χυρο του ρυζιο!, να
πας και σε κενο το µαγαζ που εναι
κοντ στην Π!λη του Nερο! και να
ζητ%σεις καµι αλοιφ% % καννα
λλο φ ρµακο για πονεµνα µ τια
σαν και το!τα».
4µως ο ντρας %ταν ακµα βαρ!ς
απ τον !πνο κι απ ντησε θυµωµνα:
«Kαι γιατ να ξοδψουµε απ το
λγο χει µας για πονεµνα µ τια,
αφο! δε θα πεθ νει ποτ απ
δα!τα.* Eχα κι εγ# πονεµνα µ τια
ταν %µουνα µικρς κι ο πατρας µου
ποτ του δεν ξδεψε τα λεφτ του για
µνα, µλο που* %µουνα ο µοναδικς
γιος που του εχε αποµενει».
H µ να, καταλαβανοντας πως δεν
%ταν κατ λληλη η στιγµ% για να µιλ%σει, δεν επε τποτε παραπ νω και Εµµανουλ Ζαρης, Oι σιδερ στρες (λεπτοµρεια)
* δα τα: λαϊκ% λξη, αυτ * µλο που: αν και, µολοντι
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π%γε να του β λει το νερ του. 7ταν µως κ πως θυµωµνη και δεν του το δωσε στο
χρι, αλλ το φησε στο τραπζι για να το π ρει µνος του, αλλ δεν επε τποτα και
ξχασε την υπθεση, για την #ρα. H αλ%θεια %ταν τι πολλ παιδι εχαν πονεµνα
µ τια, και γνονταν καλ ταν µεγ λωναν, πως και ο ντρας, που, µλο που τα
µ τια του εχαν κ τι σηµ δια γ!ρω απ τα βλφαρα, που φανονταν, αν τα κοταζε
καννας κατ πρσωπο, βλεπε καλ ταν δεν %ταν πολ! µικρ εκενο που περιεργαζταν. ∆εν %ταν µως απ κενους τους µορφωµνους που ζο!νε µε τα βιβλα και
πρπει να βλπουνε καλ , κι τσι αυτ δεν εχε σηµασα.
Ξ φνου η γρι αναταρ χτηκε και φ#ναξε αδ!ναµα, και η µ να τ%ς φερε να κ!πελλο µε ζεστ νερ, της το δωσε να το πιει πριν σηκωθε, και η γρι το ρο!φηξε µε θρυβο και ρε!τηκε λα τα κακ αρια που ρχονταν απ το δειο στοµ χι της, βγκηξε λγο
και παραπονθηκε για την ηλικα της, που την κανε να νι#θει αδ!ναµη τα πρωιν .
H µ να γ!ρισε στην κουζνα κι ρχισε να ετοιµ ζει το πρωιν, και τα παιδι κ θισαν κοντ της π νω στο χ#µα περιµνοντας κουβαριασµνα γιατ το πρω %ταν κρ!ο.
Tο αγρι σηκ#θηκε στο τλος και π%γε κοντ στη µ να του που τ ιζε τη φωτι , αλλ
το κορτσι µεινε µνο του. Ξαφνικ ο %λιος πρβαλε π νω απ τους ανατολικο!ς
λφους και το φως ξεχ!θηκε σε µεγ λες φωτεινς αχτνες, που πεσαν π νω στα
µ τια του παιδιο! κι εκενο τα κλεισε αµσως. 9λλοτε θα κλαιγε, αλλ τ#ρα π%ρε
µνο µια βαθι αν σα, πως θα κανε νας µεγ λος, και κ θισε φρνιµο µε τα βλφαρα σφιχτ κλεισµνα και δεν κουν%θηκε καθλου µχρι που νιωσε τη µ να του να
του β ζει µπροστ του µια γαβ θα* µε φαγητ.
Nαι, εναι αλ%θεια τι λες οι µρες %ταν µοιες για τη µ να, αλλ ποτ της δεν τις
βρ%κε στενχωρες % πληκτικς κι %ταν αρκετ ευχαριστηµνη µε το πρασµ τους. Aν
καννας τη ρωτο!σε, θ’ νοιγε δι πλατα εκενα τα φωτειν της µ τια και θα λεγε:
«Mα η γης αλλ ζει απ τη σπορ µχρι τη συγκοµιδ% κι πειτα εναι και το ωρµασµα
της σοδει ς απ τη γη µας, και η πληρωµ% των σπρων στον ιδιοκτ%τη για τη γη που
νοικι ζουµε, κι εναι και οι γιορτς και οι σχλες και η Πρωτοχρονι , ναι, ακµα και
τα παιδι αλλ ζουν και µεγαλ#νουν, και βρσκω απασχληση φτι χνοντας κι λλα,
και για µνα δεν υπ ρχει τποτα που να µην αλλ ζει και λα αλλ ζουν αρκετ για να
µε κ νουν να δουλε!ω απ την αυγ% #σπου να πσει το σκοτ δι, τ’ ορκζοµαι».
4ταν της περσσευε λγος χρνος, υπ%ρχαν λλες γυνακες στο χωριουδ κι, αυτ%
που %ταν να γενν%σει κι εκενη που θρηνο!σε να παιδ που εχε χ σει, % µια λλη που
εχε κ ποιο σχδιο να κεντ%σει να λουλο!δι π νω σε παπο!τσι % καννα καινο!ριο

* γαβ θα: βαθ! πι το
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τρπο για να κοπε να πανωφρι. 7ταν και µρες που π%γαινε στην πλη για να πουλ%σει σπρο % λ χανα µαζ µε τον ντρα της, κι εκε στην πλη µπορο!σες να δεις
περεργα πρ γµατα και να τα σκεφθες, αν ββαια περσσευε χρνος για σκψη. Aλλ
η αλ%θεια %ταν τι αυτ% η γυνακα %ταν απ κενες που µπορο!σαν να ζουν ικανοποιηµνες µε τον ντρα και τα παιδι χωρς να σκφτονται τποτε λλο. Eκενης της
φτανε να γνωρζει συχν λο τον πθο του ντρα, να πι νει παιδ µ’ αυτν, να ξρει
τι µια ζω% µεγαλ#νει µσα στο διο της το κορµ, να νι#θει αυτ% την καινο!ρια
σ ρκα να παρνει µορφ% και να µεγαλ#νει, να γενν ει και να νι#θει τα µωρουδστικα χελια να πνουν απ το στ%θος της. Tης φτανε να ξυπν ει µε το χ ραµα, να τα<ζει
την οικογνει της, να τα<ζει τα ζ#α, να σπρνει τη γης και να µαζε!ει τον καρπ της,
να τραβ ει νερ απ το πηγ δι για να πιουν, να περν ει µρες ολ κερες στους
λφους συν ζοντας αγριχορτα και να νι#θει τον %λιο και τον νεµο π νω της. Xαιρταν λη τη ζω% της, τη γννα, τη δουλει στα χωρ φια, τον !πνο, το φαγητ και το
νερ που πινε, το σκο!πισµα και το συγ!ρισµα του σπιτιο!, τα καλ λγια απ τις
γυνακες του χωριο! που την πανευαν για την προκοπ% και για το ρ ψιµ της.
Aκµα και ο τσακωµς µε τον ντρα της %ταν καλς και δυν µωνε το π θος που
νιωθε ο νας για τον λλο. *τσι ξυπνο!σε κεφ τη κ θε πρω.
Aυτ% τη µρα, αφο! φαγε ο ντρας, κι αφο! στναξε, π%ρε το σκαλιστ%ρι* του και
ξεκνησε κ πως κεφα, πως το συν%θιζε π ντα, για το χωρ φι, κι εκενη καθ ρισε
τις γαβ θες, βαλε τη γρι να καθσει στον %λιο, κ τω απ τη ζεστασι του, και πρσταξε τα παιδι να µην παζουν κοντ στη γο!ρνα.* /στερα π%ρε το σκαλιστ%ρι της
και ξεκνησε κι εκενη σταµατ#ντας µια δυο φορς για να κοιτ ξει πσω της. H αδ!ναµη φων% της γρι ς µλις που ακουγταν και η µ να χαµογλασε και συνχισε το
δρµο της. Tο µνο που µπορο!σε να κ νει η γρι %ταν να προσχει την πρτα και το
κανε µε περηφ νια. Mλο που %ταν γρι και µιστυφλη, µπορο!σε να διακρνει αν
πλησαζε καννας που δεν πρεπε και θα µπηγε αµσως τις φωνς. 7ταν ενοχλητικ%
γρι και οι ενοχλητικο γροι εναι χειρτεροι κι απ τα παιδι , γιατ δεν µπορες να
τους χαστουκσεις πως τα παιδι . Kι µως, ταν η γυνακα του ξαδρφου επε κ ποτε: «Θα εναι πολ! καλ για σνα να πεθ νει αυτ το γρικο πρ µα, που εναι τσο
γερασµνο και στραβ, κι λο πνους και γκρνια για το φαγητ», η µ να εχε απαντ%σει µε τον %ρεµο τρπο που παιρνε ταν νιωθε κ ποτε κρυφ% στοργ%: «Nαι,
αλλ εναι πολ! χρ%σιµη ακµα, για να µας φυλ ει την πρτα, κι ελπζω τι θα ζ%σει
µχρι που να µεγαλ#σει λγο το κορτσι».
Ναι, η µ να ποτ της δεν µπορο!σε να κ νει την καρδι της να σκληρ!νει απνα-

* σκαλιστρι: εργαλεο για το σκ λισµα του χωραφιο! * γο ρνα: λ κκος, που µαζε!εται νερ
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ντι σε µια γρι σαν κι εκενη. Εχε ακο!σει για γυνακες που περηφανε!ονταν τι
εχαν κηρ!ξει τον πλεµο στα σπτια τους εν ντια στις πεθερς τους και πως δεν µπορο!σαν να ανεχτο!νε τον κακ τους τρπο. 4µως σ’ αυτ% τη νεαρ% µ να, η γρι φαιντανε σαν να %τανε να ακµα παιδ της, ολτελα ξεµωραµνο,* που %θελε το!το και
το λλο, πως τα παιδι . *τσι καµι φορ τ%ς φαινταν κουραστικ να τρχει εδ# κι
εκε π νω στους λφους την νοιξη, ψ χνοντας να βρει να χρτο που πολ! το ’χε
πεθυµ%σει η δ!στυχη γρι , µως, ταν φτασε κ ποιο καλοκαρι κι πεσε βαρι δι ρροια στο χωρι, τσο βαρι που πθαναν δυο ολγεροι ντρες, µερικς γυνακες και
πολλ µικρ παιδι , και η γρι %ταν του θανατ , % τουλ χιστον τσι τους φαινταν,
αγρασαν το καλ!τερο φρετρο που µπρεσαν να βρουν και το ετοµασαν. Η γρι
µως δεν πθανε και η νεαρ% µ να νιωσε αληθιν% χαρ ταν την εδε πως γαντζ#θηκε στη ζω% και κατ φερε να ζ%σει. Ναι, µλο που η σκληρπετση* γρι εχε λι#σει
δυο νεκρικ φορµατα, η µ να %ταν ευτυχισµνη που ζο!σε ακµα. 4λο το χωρι το
εχε για αστεο το π#ς κρεµταν στη ζω%. Το κκκινο ρο!χο που εχε φτι ξει η µ να
για να τη θ ψει, το φορο!σε κ τω απ το γαλ ζιο, πως %ταν θιµο σ’ εκενα τα µρη,
µχρι που να λι#σει και να πεταχτε και η γρι ανυποµονο!σε και δεν αισθαντανε
καλ #σπου η µ να τ%ς ετοµασε καινο!ριο. Και τ#ρα, φορο!σε αυτ το δε!τερο
χαρο!µενη κι αν καννας τ%ς φ#ναζε: «Ακµα εδ# εσαι, γριο!λα;», απαντο!σε
κεφ τα: «Ναι, εδ# εµαι και φορ ω τα καλ µου νεκρικ φορµατα. Εκενα λι#νουν,
εγ# ζω. Τα λι#νω και ο!τε που ξρω πσα θα λι#σω ακµα».
Και η γρι γελο!σε καθ#ς σκεφτταν πσο µορφο αστεο %ταν που ζο!σε και
που δεν λεγε να πεθ νει.
Τ#ρα, κοιτ ζοντας πσω, η µ να χαµογλασε κι κουσε τη φων% της γρι ς: «Ησ!χασε, καλ% µου κρη — εγ# εµαι εδ# και φυλ ω την πρτα».
Ναι, θα της λεψει πολ! ταν θα πεθ νει αυτ% η γρικη ψυχ%. Αλλ τι σηµασα χει
που θα της λεψει; Η ζω% ερχταν κι φευγε την ορισµνη #ρα και δεν µπορες να
ελπζεις πως θα ξεφ!γεις απ την #ρα σου.
Κι τσι η µ να συνχισε %συχη το δρµο της.
Π. Μπακ, Η µνα,
µτφρ. Κ#στας Κυριαζ%ς, Π πυρος

* ξεµωραµνο: αυτ που χει χ σει τη λογικ%, χει επανλθει στην παιδικ% ηλικα * σκληρπετση: ανθεκτικ%
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ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÌÂ ÙËÓ
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◆

¢È·‚¿ÛÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÂ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û·˜
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ÂÌÂÈÚ›Â˜ ‹ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

Περλ Μπακ (1892-1973)
Αµερικανδα συγγραφας που τιµ%θηκε µε το Νµπελ Λογοτεχνας το 1938. Ιδιατερα γνωστ%
γινε απ τα µυθιστορ%µατ της που περιγρ φουν τη ζω% στην Κνα στις αρχς του εικοστο!
αι#να και ιδως απ το βιβλο της Καλ γη (1931) στο οποο περιγρ φονται οι δυσκολες µιας
φτωχ%ς αγροτικ%ς οικογνειας που αγωνζεται να αποκτ%σει γη και να βελτι#σει την κοινωνικ% της θση. *γραψε επσης διηγ%µατα και µυθιστορ%µατα: Το σπτι της γης (1935), ∆ρκου
γννα (1942), Αρχοντικ γυνακα (1936), Το παιδ που ποτ δεν µεγλωσε (1950) κ. .

[47]

∞ ¡¡∞ º ƒ∞¡∫

∞fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙË˜ ÕÓÓ·˜ ºÚ·ÓÎ
Η καθηµεριν ζω της Εβραας συνοµλικς σας 0ννας Φρανκ,
η οποα γραψε µεγλο µρος του ηµερολογου της κτω απ
δυσχερες συνθκες, στη διρκεια του Β’ Παγκσµιου πολµου,
διαφρει πολ απ τις δικς σας εµπειρες. Oι καταστσεις µως και
οι σκψεις που κατγραψε η δεκατριχρονη 0ννα το 1942 στο παρακτω απσπασµα του ηµερολογου της εναι αρκετ αντιπροσωπευτικς τσο για την εφηβικ ψυχολογα σο και για τις σ γχρονες
οικογενειακς σχσεις, οι οποες πολλς φορς αντιµετωπζουν
µικρ  µεγλα προβλµατα.
Σ ββατο, 7 Νοεµβρου 1942

∞

Γιργος Βακιρτζς, Αφσα
γαπητ% Κτυ,*
για την κινηµατογραφικ
Η µητρα εναι τροµερ εκνευρισµνη, πρ γµα που µε
ταινα Το ηµερολγιο της
ννας Φρανκ
εκθτει σε κνδυνο. Εναι τ χα τυχαο που π ντα εγ# τα πλη-

ρ#νω και ποτ η Μαργκτ; Χθες βρ δυ, για παρ δειγµα, η
Μαργκτ δι βαζε να βιβλο εικονογραφηµνο µε υπροχα σκτσαQ κ ποια στιγµ% σηκ#θηκε και βγ%κε απ το δωµ τιο, αφ%νοντας το βιβλο της ανοιχτ, για να συνεχσει το δι βασµα µλις θα ξαναγ!ριζε. ∆εν εχα τποτα το ιδιατερο να κ νω εκενη την #ρα και το
π%ρα για να χαζψω τις εικνες. Μλις γ!ρισε η Μαργκτ, µε εδε µε το βιβλο στα χρια,
ζ ρωσε τα φρ!δια της και µε παρακ λεσε να της το δ#σω. Θλησα να το κρατ%σω ακµα
µια στιγµ%. Η Μαργκτ θ!µωσε για τα καλ και ττε µπ%κε στη µση η µητρα λγοντας:
– Η Μαργκτ εχε και δι βαζε αυτ το βιβλοQ πρπει λοιπν να της το δ#σεις.
Μπανοντας στο δωµ τιο και αγνο#ντας µως για τι πρ γµα επρκειτο, ο πατρας
εδε το µισοκακµοιρο !φος της Μαργκτ και ξσπασε:
– Θα %θελα πολ! να δω τι θα κανες αν η Μαργκτ ρχιζε να ξεφυλλζει να απ
τα βιβλα σου!
Υποχ#ρησα στη στιγµ% και, αφο! φησα το βιβλο, βγ%κα απ το δωµ τιο – πειραγµνη, κατ τα λεγµενα του πατρα. ∆εν %µουν ο!τε πειραγµνη ο!τε στενοχωρηµνη. Απλ#ς, %µουν λυπηµνη.

* Κτυ: επινοηµνη φλη στην οποα απευθ!νει η 9ννα ,τι γρ φει στο ηµερολγι της
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ννα Φρανκ

Η δικαιοσ!νη επβαλλε να µη µε µαλ#σει ο πατρας δχως να ρωτ%σει την αιτα
της φιλονικας* µας. Θα δινα µνη µου το βιβλο στη Μαργκτ, και µ λιστα πολ! πιο
γρ%γορα, αν ο πατρας και η µητρα δεν εχαν ανακατευτεQ αντ γι’ αυτ, π%ραν
πρεπα το µρος της αδερφ%ς µου, σαν να την εχα αδικ%σει.
Η µητρα προστατε!ει τη Μαργκτ, αυτ εναι ολοφ νεροQ προστατε!ουν π ντα
η µια την λλη. *χω τσο πολ! συνηθσει αυτ% την κατ σταση, #στε χω γνει εντελ#ς αδι φορη στις µοµφς* της µητρας και στην γκρινι ρικη δι θεση της Μαργκτ.
∆εν τις αγαπ#, παρ µνο γιατ εναι µητρα µου και αδερφ% µου. Για τον πατρα,
το πρ γµα εναι διαφορετικ. Πληγ#νοµαι κ θε φορ που δεχνει την προτµησ% του
για τη Μαργκτ, που επιδοκιµ ζει τις πρ ξεις της, που τη γεµζει µ’ επανους και
χ δια, γιατ αγαπ# τρελ τον Πιµ. Εναι το µεγ λο µου ιδε#δες. ∆εν αγαπ# κανναν
στον κσµο σο τον πατρα.
∆εν καταλαβανει τι στη Μαργκτ δε φρεται µε τον διο τρπο που φρεται σε
µνα. Η Μαργκτ εναι αναµφισβ%τητα η πιο ξυπνη, η πιο ευγενικ%, η πιο µορφη
και η πιο καλ%! Παρ’ λ’ αυτ χω κι εγ# λγο δικαωµα να µε παρνουν στα σοβαρ .
Υπ%ρξα π ντα ο κλουν της οικογνειας, π ντα µε χαρακτηρζουν ανυπφορη και
π ντα εµαι ο αποδιοποµπαος τρ γοςQ εγ# π ντα πληρ#νω τα σπασµνα, πτε
εισπρ ττοντας επιπλ%ξεις και πτε πνγοντας µσα µου την απελπισα µου. Τα φαινοµενικ κανακµατα* δε µ’ ευχαριστο!ν πια, ο!τε και οι λεγµενες σοβαρς συζητ%σεις. Περιµνω απ τον πατρα κ τι που δεν εναι ικανς να µου δ#σει.
∆ε ζηλε!ω τη Μαργκτ, δεν τη ζ%λεψα ποτ, δε φθνησα ουδποτε, ο!τε την οµορφι της ο!τε την εξυπν δα τηςQ το µνο που ζητ# εναι την αγ πη του πατρα, την
αληθιν% στοργ% του, χι µνο για το παιδ του, αλλ για την 9ννα, αυτ% που εναι.
Γαντζ#νοµαι στον πατρα, γιατ εναι ο µνος που διατηρε σε µνα τα τελευταα
υπολεµµατα του οικογενειακο! αισθ%µατος. O πατρας δε θλει να καταλ βει τι µερικς φορς χω µια ακατανκητη αν γκη να ανακουφιστ#, να του µιλ%σω για τη µητραQ
αρνεται να µε ακο!σει και αποφε!γει καθετ που χει σχση µε τα ελαττ#µατ της.
Περισστερο απ’ λους τους λλους, η µητρα, µε το χαρακτ%ρα της και τα ελαττ#µατ της, µου πλακ#νει την καρδι . ∆εν ξρω πια τι στ ση να κρατ%σωQ δε θλω
να της πω β ναυσα πως εναι παρ λογη, σαρκαστικ% και σκληρ%Q απ την λλη,
µως, δεν µπορ# να εµαι π ντα κατηγορο!µενη.
4πως και να το κ νεις, εµαστε τα δυο κρα αντθετα και, µοιραα, συγκρουµαστε. ∆εν κρνω το χαρακτ%ρα της µητρας, γιατ δεν εµαι αρµδια να τον κρνωQ τη
συγκρνω µνο µε την εικνα της µητρας που εχα πλ σει µε τη σκψη µου. Για µνα,

* φιλονικα: τσακωµς * µοµφς: κατηγορες * κανακµατα: χ δια, περιποι%σεις
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η µητρα µου δεν εναι π ντα «η µητρα»Q κι τσι αναγκ ζοµαι να εκπληρ#σω αυτν
το ρλο µνη µου. Εµαι ξεκοµµνη απ τους γονες µου, χω χ σει λγο τα νερ µου
και δεν ξρω σε ποιο λιµ νι ν’ αρ ξω. 4λ’ αυτ γιατ χω στο νου µου να ιδε#δες
παρ δειγµα: το ιδε#δες της γυνακας που εναι µητρα, και το οποο δε βρσκω καθλου σ’ εκενη που εµαι υποχρεωµνη να ονοµ ζω µητρα µου.
*χω π ντα την πρθεση να παραβλπω τα ελαττ#µατα της µαµ ς, να µη δω παρ
µνο τις αρετς της, και να προσπαθ%σω να βρω στον εαυτ µου αυτ που µ ταια αναζητ# σ’ εκενη. Αλλ δεν τα καταφρνω, και το απελπιστικ εναι πως ο!τε ο πατρας
ο!τε η µητρα υποπτε!ονται τι µου λεπουν στη ζω% κι τι τους αποδοκιµ ζω γι’ αυτν
το λγο. Υπ ρχουν τ χα γονες ικανο να δ#σουν πλ%ρη ικανοποηση στα παιδι τους;
Μερικς φορς µο! περν η σκψη τι ο Θες θλει να µε δοκιµ σει, χι µνο τ#ρα
αλλ και αργτεραQ το κυριτερο εναι να γνω συνετ%, χωρς παραδεγµατα και αν#φελα λγια, για να εµαι αργτερα πιο δυνατ%. Ποιος λλος θα διαβ σει ποτ αυτς
τις επιστολς, εκτς απ µνα;
Ποιος λλος θα µε παρηγορ%σει, γιατ συχν χω αν γκη παρηγορι ςQ πολ! συχν
µου λεπει η δ!ναµη, ,τι κ νω δεν εναι αρκετ και δεν αποτελει#νω τποτε. ∆εν το
αγνο#Q προσπαθ# να διορθωθ#, και κ θε µρα χρει ζεται να ξαναρχσω απ την αρχ%.
Με µεταχειρζονται µε τον πιο αναπ ντεχο τρπο. Τη µια µρα, η 9ννα εναι πανξυπνη και µπορε κανες να µιλ µπροστ της για οποιοδ%ποτε θµαQ την εποµνη, η
9ννα εναι µια χαζο!λα που δεν καταλαβανει τποτ’ απολ!τως και φαντ ζεται πως
χει αντλ%σει απ τα βιβλα σπουδαα πρ γµατα.
Ωστσο, δεν εµαι πια µωρ και η χαϊδεµνη µικρο!λα που γελ νε καλοσυν τα
µαζ της σε κ θε περπτωση. *χω το ιδανικ µου, χω µ λιστα πολλ ιδανικ Q χω τις
ιδες µου και τα σχδι µου, µλο που δεν µπορ# ακµη να τα εκφρ σω.
Α, πσα πρ γµατα δεν παρουσι ζονται στο µυαλ µου το βρ δυ, ταν εµαι µνη,
ακµη και την ηµρα, ταν εµαι αναγκασµνη να υποµνω εκενους που µ’ ενοχλο!ν
κι εκενους που παρεξηγο!ν ,τι θλω να πω!
Τελικ ξαναγυρζω π ντα αυτµατα στο Ηµερολγι µου, που εναι για µνα η
αρχ% και το τλος, γιατ απ την Κτυ δε λεπει ποτ η υποµον%Q της υπσχοµαι πως
σε πεσµα λων θ’ αντξω το χτ!πηµα, θα τραβ%ξω το δρµο µου και θα καταπι# τα
δ κρυ µου. Μνο που θα ’θελα πολ! να δω να αποτλεσµα, θα ’θελα πολ! να χω
µια ενθ ρρυνση, στω για µα φορ , απ κ ποιον που µ’ αγαπ .
Μη µε κρνεις αυστηρ , µα φρντισε να µε βλπεις απλ#ς και µνο σαν να πλ σµα που µερικς φορς αισθ νεται τι το ποτ%ρι ξεχειλζει.
∆ικ% σου, 9ννα
9. Φρανκ, Το ηµερολγιο της 0ννας Φρανκ,
µτφρ. Γ.Γ. Θωµπουλος, Μνωας
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ννα Φρανκ

∂ƒ°∞™π∂™

1

∏ ÕÓÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙË˜. ¶Ò˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› Ë ›‰È· ·˘Ùﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜;

2

¶ÔÈ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙË˜ Ë ÕÓÓ·; ¡· ‚ÚÂ›ÙÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ¯ˆÚ›· ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

3

¶ÔÈÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Î¿ÓÂÈ Ë ÕÓÓ· ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ ÌÂ ÙËÓ
·‰ÂÚÊ‹ ÙË˜;

4

¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·Ù·ÎÏ‡˙Ô˘Ó ÙËÓ ËÚˆ›‰· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈﬁ ÙË˜;

5

°Ú¿„ÙÂ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Û·˜ (·Ó ı¤ÏÂÙÂ ÌÔÚÂ›ÙÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÙÂ›ÏÂÙÂ!) ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙÂ Î¿ÔÈ· ·Ú¿ÔÓ· Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ·ﬁ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÂÛ¿˜, Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Û·˜, ‹ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË.

¢IA£EMATIKH

◆
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¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Û·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ‹ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÂ ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·. ∑ËÙ‹ÛÙÂ
·ﬁ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ Û·˜ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÙÂ Ì›· ÒÚ· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Ù·
ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó (‹ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó) ‡ÏË ÁÈ· ÙÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈﬁ
Û·˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ·ÎﬁÌ· ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ
ËÌÂÚÔÏﬁÁÈﬁ ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

ννα Φρανκ (1929-1945)
Γενν%θηκε στη Φρανκφο!ρτη και πθανε σε στρατπεδο συγκντρωσης της ναζιστικ%ς Γερµανας, σε ηλικα 16 ετ#ν. 7ταν κρη του Γερµανοεβραου επιχειρηµατα 4το
Φρανκ, η οικογνεια του οποου, µετ την κατ ληψη της εξουσας απ τους Ναζ,
µεταν στευσε στο 9µστερνταµ της Oλλανδας. Oι Φρανκ, εξαιτας του διωγµο! των
Εβραων, κρ!φτηκαν στην αποθ%κη του εµπορικο! τους καταστ%µατος και ζησαν
εκε µχρι τον Α!γουστο του 1944, οπτε τους συνλαβε η γερµανικ% αστυνοµα. Oδηγ%θηκαν στο 9ουσβιτς, που πθανε η µητρα της 9ννας. Η δια και η αδερφ% της
πθαναν απ τ!φο σε λλο στρατπεδο συγκντρωσης. Επζησε µνο ο πατρας, ο
οποος απ Ολλανδο!ς φλους της οικογνειας παρλαβε το ηµερολγιο που εχε µαζ
της η κρη του στο κρησφ!γετ τους. Το ηµερολγιο εκδθηκε το 1947 και, µε τη µεγ λη διεθν% απ%χηση που εχε, κανε γνωστ% τη δοκιµασα του νεαρο! κοριτσιο!.
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OÈ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·
Το παρακτω κεµενο εναι απσπασµα απ το µυθιστρηµα της Λυµπερκη Τα ψ θινα
καπλα (1946). Η υπθεσ του διαδραµατζεται στην Κηφισι τα τελευταα καλοκαρια πριν
απ το Β’ Παγκσµιο πλεµο και αναφρεται στη ζω τρι#ν νεαρ#ν κοριτσι#ν-αδερφ#ν (16,
18 και 20 χρνων). Η Κατερνα, η Μαρα και η Ινφντα περνο ν τις διακοπς τους στο κτµα
του παππο , βι#νοντας µε ξεχωριστ τρπο η καθεµι τους την πορεα προς την ενηλικωση.
Αν και οι γονες των κοριτσι#ν χουν χωρσει, οι σχσεις ανµεσα στους γονες αλλ και την
ευρ τερη οικογνεια διαπνονται απ ζεστ ανθρ#πινα συναισθµατα. Στο απσπασµα η
αφηγτρια (η µικρτερη αδερφ, Κατερνα) αναπολε κυρως τις ξγνοιαστες και µορφες
στιγµς στις κυριακτικες εκδροµς µε τον πατρα της στη θλασσα.

O πατρας εναι υπ λληλος σε µια Τρ πεζα. Φε!γει το πρω και γυρζει αργ

το
µεσηµρι. Oι µηχανς και τα βιβλα τον απασχολο!ν λες τις #ρες της σκλης* του.
Φανεται τι και στο παλι µας σπτι, τον καιρ που ζο!σανε µε τη µητρα το διο τον
απασχολο!σαν. 7ταν σως η κ!ρια αιτα που χωρσανε. Αυτ, και το τι της κανε
απιστες. 4ταν %µουν µικρ% δεν µπορο!σα να καταλ βω π#ς νας νθρωπος αγνς
σαν τον πατρα µπορο!σε να κ νει απιστα. Τ#ρα το καταλαβανω.
Απ’ το παλι µας σπτι θυµ µαι λγα πρ γµατα. 7ταν κ που κοντ στο Λυκαβηττ κι εχε ταρ τσα που ’βλεπε στο Φ ληρο. Ζο!σε µαζ µας ο πατρας κι εχαµε
να λαγωνικ* που το λγανε Ντικ. Θυµ µαι και δυο β ζα κινζικα στις δυο γωνις
της σ λας. Τποτ’ λλο. Η Μαρα µως θυµ ται πολλ . Μας τα λει καµι φορ κι
εµες δακρ!ζουµε κρυφ η µια απ την λλη.
Με τον πατρα πηγαναµε στη θ λασσα σχεδν κ θε Κυριακ%. Εχε να παµπ λαιο αυτοκνητο που ’µοιαζε µε οβδα και που το λγαµε «Καραϊσκ κη». *τσι το ’χε
βαφτσει να µορτπαιδο* καθ#ς περνο!σαµε απ ναν κεντρικ δρµο της Αθ%νας,
και µεις χαρ%καµε, γιατ το αυτοκνητο του πατρα δεν %ταν κοιν αυτοκνητο και
του ξιζε να χει να νοµα. Το χρ#µα του %ταν καφ % γκρζο % σως και χακ, απ
µσα %ταν στρωµνο µε βυσσιν πετσ αληθιν, µια πολυτλεια που ερχταν σε αντθεση µε το σ!νολοQ %ταν ψηλ, εντελ#ς ανοιχτ και δχως κουκο!λα, µε τη µηχαν%

* σκλη: ηµρα ξεκο!ρασης * λαγωνικ: κυνηγετικ σκυλ * µορτπαιδο: αλητπαιδο
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Μαργαρτα Λυµπερ κη

του κοµµνη µπροστ κατακρυφα σα φ τσα µο!ργικου* σκ!λουQ πσω κατληγε
σε µ!τη που θ!µιζε ουρ τσαλαπετεινο!Q κι εκε στη µ!τη υπ%ρχε να ξ!λινο ντουλαπ κι που πετο!σαµε τα κοστο!µια του µπ νιου,* τα ψαρικ , κι ,τι λλο, αν κατα. Κοντολογς %ταν να αυτοκνητο µε δικ του χαρακτ%ρα και εµφ νιση προκλητικ%.
Μαζ µας ρχονταν πολλς φορς τα ξαδρφια µας, ο Αντρκος και η *λλη. O
Αντρκος %ταν µικρς, µα η *λλη εχε την ηλικα της Ινφ ντας. 7ταν να κορτσι
µελαχριν, µικροκαµωµνο, µε σχηµη µ!τη, µε τα πιο γλυκ µ τια που γνουνται.
Γλυκοµλητο και φλ!αρο. Τα ιδανικ της %ταν ωραα και κοντιν , µως, ανεξ%γητα,
δεν µπορο!σε να τα φτ σει. Μια φορ , ταν %ταν µικρ%, π%γε ταξδι στο Παρσι. ∆εν
το ποθο!σε αυτ το ταξδι, µα βρθηκε εκε, την εχαν π ρει µαζ τους οι γονες της.
Στο Παρσι µως, σε µια φωτειν% βιτρνα, εδε µια κο!κλα κατ ξανθη µε γαλ ζιο
φρεµα. Αυτ% την κο!κλα τη θλησε, δεν κλεισε µ τι για χ ρη της ν!χτες ολ κερες,
µα δεν µπρεσε να την αποχτ%σει. Και δεν %ταν κι ακριβ%.
Την αγαπο!σα πολ! την *λλη. Μπορο!σαµε να κουβεντι ζουµε µαζ για τις
λεπτοµρειες της καθηµεριν%ς ζω%ς χωρς να τις ασχηµανουµε, και το!το εχε µιαν
αξα. Για σπουδαα ββαια δε λγαµε, µα %ταν σα να τ’ αφ%ναµε ξεπτηδες γγιχτα,
παρθνα, σε κ ποια γωνι , τσι που η καθεµι µας να τα ’χει για κενην και να µπορε να τα σκφτεται µσα στη µοναξι , δχως τ!ψη πως τα πρδωσε.
4ταν τις γιορτς ερχταν στο σπτι µας στην εξοχ%, κοιµµαστε στο διο δωµ τιο,
και το βρ δυ β ζαµε τ µα* και ξυπνο!σαµε τα µεσ νυχτα για να πο!µε τ χα µια
ευχ% που κρατο!σε µυστικ% η µια απ’ την λλη, και που εξ λλου δεν υπ%ρχε. 7
µαντε!αµε τα µελλο!µενα κι σα θα µας συµβαναν απ το αν το φεγγ ρι %ταν πλαγιαστ % ρθιο. 4λ’ αυτ %ταν ωραα, πολ! ωραα.
Τις Κυριακς λοιπν στη θ λασσα ερχταν η *λλη και καµι φορ ο θεος ΑγησλαοςQ ττε γινταν το µεγ λο γλντι. O θεος Αγησλαος %ταν σαν παιδ, καλς κι
ανε!θυνος. Εχε µια ασυνπεια γιοµ τη γοητεα. Μπορο!σες να τον περιµνεις στην
Κηφισι κι εκενος να π ει να σε γυρε!ει στο Φ ληρο, ξροντας πως βρσκεσαι στην
Κηφισι . Κι τσι %ταν σ’ λα του τα ζητ%µατα. Την ασθηση του χρνου δεν την εχε,
ο!τε της κακας του κσµου. 7ταν σα να ζο!σε σ’ να ρηµο νησ κι παιζε λη τη
µρα µε τα βτσαλα. Κι ο πατρας %ταν λγο σαν παιδ που παζει µε τα βτσαλα, κι
αγνοο!σε κι αυτς την κακα του κσµου. Μνο που αν τον περµενες στην Κηφισι
και το ’ξερε, στην Κηφισι θα ’ρχταν να σε βρει.
Μοι ζανε πολ! ο πατρας κι ο θεος Αγησλαος. 7ταν µ λλον κοντο µε µα!ρα

* µο ργικος: µο!ργος, αδσποτος σκ!λος * κοστο µια του µπ νιου: µαγι * τ µα: υπσχεση
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OΙΚOΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Νικηφρος Λ!τρας, Το ψθινο καπλο

µαλλι και µ τια ζαρκαδιο! που σπθιζαν σαν αντικρζανε τη θ λασσα. Γιατ πατρδα
τους %ταν το Μεσολγγι. Στα µικρ τους χρνια περνο!σανε τις µρες τους ψαρε!οντας στη λιµνοθ λασσα. Πριν ξεκιν%σουν, για να δο!νε τον καιρ, κρεµο!σανε στο
παρ θυρο σπρο σεντνι. Στ’ ανοιχτ λγαν µνο τις απαρατητες κουβντεςQ για την
πετονι , για το δλωµα, για το π#ς τσιµπ ει το κ θε ψ ρι. Μα ββαια τ’ απογµατα,
ταν ο %λιος γινταν πορτοκαλ%ς κι η λιµνοθ λασσα ξαπλωµνη πορτοκαλι γυνακα, δε λγαν ο!τε αυτ .
Εκενες οι Κυριακς θα µενουν µσα µου ατφιες, τσι πως τις ζησα. Καµι
τους λεπτοµρεια δε θα λησµονηθε. Πλησι ζαµε τον κσµο της θ λασσας. Εµες
που ζο!σαµε µε τα µερµ%γκια, τις σα!ρες και τα βατρ χια, σαστζαµε µπρος στα
κ!µατα. Αφ%ναµε τα καβο!ρια να µπ%γουν τις δαγκ νες τους µσα στη σ ρκα
µας για ν’ ανακατωθε η αλµ!ρα µε το αµα µας. Και τα ψ ρια ν’ αγγζουν τα
κορµι µας για να νι#σουµε πσο κρ!α εναι. Κι ευχµασταν να βρεθε στο πρα-
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Μαργαρτα Λυµπερ κη

OΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

σµ µας µια ρουφ%χτρα που θα µας δινε τη γλ!κα του θαν του, χωρς µως να
πεθ νουµε.
Η Μαρα κολυµπο!σε πλαγιαστ , γυναικεα πως λνε. *µενε για λγο µσα στο
νερ κι !στερα ξ πλωνε αν σκελα στον %λιο. Ηρεµο!σε, γλ!καινε το πρσωπ της, δε
µιλο!σε δυνατ ο!τε γελο!σεQ το περπ τηµ της γινταν παιδι τικο, το στ%θος της
µκραινε, τα µ τια της παρναν µια λαµπερ% διαφ νεια. Τι αγν% που εσαι τις Κυριακς. Μαρα… Η γη µε τις αναθυµι σεις της και την κρυµµνη λ βα της σ’ ερεθζει, σε
προκαλε να της µοι σεις, οι γννες της σου θυµζουν το χρος σου, εσαι γυνακα σο!
λεν. Αν µπορο!σες να λευτερωθες απ’ λα αυτ , να νι#σεις την υπρτατη ουδετερτητα της θ λασσας…
Κι η Ινφ ντα λλαζεQ λες και τα µ τια της γνονταν πιο λοξ . Γελο!σε µε το καθετ, ανητα, κι κανε κιν%σεις περιττς, περαζε τον πατρα και το θεο Αγησλαο και
δε στεκταν λεπτ. *λειπε ββαια κι η θεα Τερζα.
Με την *λλη ξανοιγµαστε πολ!. 4ταν γυρζαµε στην αµµουδι , η σ ρκα µας %ταν
σφιχτ%, η αν σα µας ε!κολη. ∆εχµασταν τον %λιο, τρ#γαµε ψωµ κι αχλ δια, κι ευχαριστο!σαµε το Θε. O θεος Αγησλαος ττε ρχιζε τις µεσολογγτικες ιστορες του…
Μ. Λυµπερ κη, Τα ψθινα καπλα, Κδρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, ˙Ô˘Ó ÌÂ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·;

2

¶Ò˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ·‰ÂÚÊ¤˜ ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·;

3

¶ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ÌÂ ÙËÓ Í·‰¤ÚÊË ÙË˜ ŒÏÏË; Œ¯ÂÙÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ‚ÈÒÌ·Ù· ÌÂ
Í·‰¤ÚÊÈ· Û·˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË ÌËÙ¤Ú· Û·˜ Û¯Â‰È¿ÛÙÂ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îﬁ Û·˜
‰¤ÓÙÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·‰¤ÚÊÈ·, ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜
Û·˜.
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¡ ∞∑πª Ã π∫ª∂∆

¡·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘
O πατρας-ποιητς παραστκεται στο ρρωστο παιδ του και υπαγορε ει στη µητρα το
παρακτω ασυνθιστο νανο ρισµα.

O γιος µου κρυολγησε. Καει στον πυρετ, !πνος δεν τον παρνει. Τα µ τια του

βγ ζουνε φωτις. Κι η µ να του: «Να νανουρσω το µωρ µου», λει. «Τι να του τραγουδ%σω; “Ν νι ν νι το παιδ µου” % το “Ας κοιµηθε να µεγαλ#σει κι !στερα πασ ς
να γνει”;» Μα ο!τε το να ο!τε το λλο.
Η µ να του γιου µου τσι θα ’θελα να τον νανουρσει:
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
Στον !πνο σου ρχεται µια θ λασσα απραντη. Βουν
τα κ!µατ της, φουσκ#νουν αφρισµνα, λυσσοµαν νε…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
Στον !πνο σου ρχεται να καρ βι, κι εσ! στη γφυρα
του καπετ νιου. Στα δεξι σου, το κ!µα που χτυπιται,
και στα ζερβ σου… Για δες το που σε πολεµ ει…
Μα µη σε νοι ζει, γιε µου, µη φοβ σαι! Oι µηχανς δουλε!ουνε
σαν την καρδι σου. Το σκαρ γερ και το τιµνι στα χρια σου…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
Πελ#ρια αρινη γφυρα δνει τα περιγι λια.
Στ’ αστραφτερ δοκ ρι της εσ! αγναντε!εις.
Κοτα κ τω, µη ζαλιστες. Κοτα π νω,
το κεφ λι σου λες κι ακουµπ ει στον ουραν…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
Τι πολλ βιβλα εν’ αυτ ; 4λα τα χεις διαβ σει;
Ρυτδες στο µτωπ σου, τα µαλλι σου κατ λευκα.
Τα µ τια σου εναι τα µνα στη γη που χουν καταλ βει.
Το πρσωπ σου µορφο σαν την αιωνιτητα.
Μην αµφιβ λλεις, µη φοβ σαι µη και δεν βρ%κες ,τι ψαχνες.
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ΝΑ Ν OΥ Ρ Ι Σ Μ Α Σ Τ O Γ Ι O Μ OΥ

Ναζµ Χικµτ

∆ι βαζε πολεµ#ντας, δι βαζε αυτ που διαβ ζεις
χωρς να το ξεχωρζεις απ τη µ χη…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
9κουQ φωνς ακο!ς. Κοτα τι µορφα χρ#µατα που βλπεις…
Τα χρια σου χαϊδε!ουν το µ ρµαρο, και να, του δνουν το πιο σταθερ,
το πιο ζωνταν σχ%µα…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
9φοβος σαν θαλασσινς, µ στορας δηµιουργς,
φιλσοφος γν#στης και καλλιτχνης τολµηρςQ τσι να γνεις…
Κοιµ%σου, σπλ χνο µου, κοιµ%σουQ ν νι…
Ν. Χικµτ, Το ερωτευµνο σ ννεφο,
µτφρ. *ρα Σαββα<δου, /ψιλον

Κυρι#κος Κατζουρ#κης, Τρα πορτρτα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∆È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ¤¯ÂÈ ·˘Ùﬁ ÙÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏ· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘
¤¯ÂÙÂ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‹ ¤¯ÂÙÂ ‰È·‚¿ÛÂÈ;

2

™Â ÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔÔıÂÙÂ› Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÛÙÚÔÊ¤˜ ÙÔ˘
Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜; ¶Ò˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùﬁ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·;

3

¶ÔÈÂ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ò˜ ÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁÂ› ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ﬁÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘;

4

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â
·Ï·ÈﬁÙÂÚ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ò˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È
Û‹ÌÂÚ· Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

Ναζµ Χικµτ (1902-1963)
Σηµαντικς Το!ρκος ποιητ%ς και θεατρικς συγγραφας µε µεγ λη πολιτικ% δρ ση για την
υπερ σπιση της ειρ%νης και της κοινωνικ%ς δικαιοσ!νης. O Γι ννης Ρτσος µετφρασε ποι%µατ του στα ελληνικ (1963), τα οποα αγαπ%θηκαν ιδιατερα για το αγωνιστικ και φιλειρηνικ
τους πνε!µα. Τα γνωσττερα ποιητικ του ργα εναι: Γιατ αυτοκτνησε ο Μπενερτζ; (1932),
Το πος του σε?χη Μπεντρεντν (1936), Γρµµατα απ τη φυλακ (1968), Το πος του πολµου
και της ανεξαρτησας (1965) κ. .
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