ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ

Θεδωρος Βρυζ κης, Η ξοδος του Μεσολογγου
(λεπτοµρεια)

Τα κεµενα που ανθολογο νται στην εντητα αυτ παρουσιζουν, µε ξονα την
ιστορικ συνχεια του ελληνισµο , διφορες εκφρσεις και ψεις της νεοελληνικς λογοτεχνικς παρδοσης µε θµα τους εθνικο ς µας αγνες. Μσα απ τα
κεµενα αυτ µπορετε να δετε µε ποιον τρπο η λογοτεχνα αντιµετωπζει τα
σ γχρον της ιστορικ γεγοντα και αποδδει το συλλογικ ασθηµα: απ τη
λαϊκ παρδοση των ακριτικν τραγουδιν µχρι τους αγνες των κλεφτν στη
διρκεια της τουρκοκρατας, και απ την επανσταση του 1821 µχρι τις σχετικ
πρσφατες περιπτειες του ελληνισµο (Ελληνο-ιταλικς πλεµος, Κατοχ, Αντσταση, εξγερση του Πολυτεχνεου, δοκιµασα της Κ πρου). 'πως η προηγο µενη γενι, η γενι των γονιν σας, τσι και η δικ σας γενι χει την τ χη να µεγαλνει σε µια ειρηνικ Ελλδα. O τπος µως αυτς σηµαδε τηκε στο παρελθν
απ συνεχες πολµους, εθνικς ανατσεις, αλλ και καταστροφς. Μελετντας
τα κεµενα της εντητας θα αναλογιστετε τις περιπτειες του ελληνισµο και σως
συναισθανθετε την ψυχικ δ ναµη που ανπτυξαν οι πργονο µας µπροστ στις
ιστορικς δοκιµασες.

∞ ∫ƒπ∆π∫√

O ¢ÈÁÂÓ‹˜
Τα ακριτικ τραγο δια αφηγο νται τα ηρωικ κατορθµατα των ακριτν, δηλαδ των
φρουρν των συνρων της βυζαντινς αυτοκρατορας. Τα τραγο δια χουν βασικ ρωα το
Βασλειο ∆ιγεν Ακρτα, ο οποος διαθτει υπερφυσικ δ ναµη και ανδρεα και αποτελε σ µβολο των αγνων λων των ακριτν. Καθς τα ακριτικ τραγο δια διατηρθηκαν στη λαϊκ
λογοτεχνικ παρδοση του νετερου ελληνισµο , ο Ακρτας γινε πρτυπη ηρωικ µορφ της
νεοελληνικς εθνικς συνεδησης. Το τραγο δι που ακολουθε εναι κρητικ παραλλαγ του
κορυφαου θλου του ∆ιγεν, της πλης του µε το Χρο και της στιγµς του ηρωικο τλους
του.

O ∆ιγενς ψυχοµαχε* κι η γης τνε τροµσει

κι η πλκα τον ανατριχι* που θ!λει τον σκεπσει.
Κι εκει* βαρι που κετεται,* λγια αντρειωµ!να λ!ει:
– Να ’χεν η γης πατµατα* κι ο ουρανς κερκ!λια,*
να ’πτιουν* τα πατµατα, να ’πιανα τα κερκ!λια
να δ%κω σεσµα* τ’ ουρανο&, να βγλει µα&ρα ν!φη,
να ρξει χινια και νερ κι αµλαγο* χρυσφι!
∆ηµοτικ τραγο δια, Ακριτικ,
µελ!τη – ανθολγηση Β. Χ. Μκης, Επικαιρτητα

* ψυχοµαχε: κοντε&ει να πεθνει * η πλ κα τον ανατριχι : ανατριχιζει, δειλιζει η ταφπλακα (προσωποποηση) * εκει : εκε * κετεται: εναι ξαπλωµ!νος * πατµατα: σκαλοπτια * κερκλια: κρικ!λια, σιδερ!νιοι γντζοι * να ’π τιουν: να πατο&σα * να δκω σεσµα: να κουνσω * αµ λαγο: καθαρ, αν!γγιχτο

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ë Ê‡ÛË ÛÙÔÓ ÂÈÎÂ›ÌÂÓÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È ÔÈ· Ù· ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹;

3

¶ÔÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ò˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ;
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∫ §∂º∆π∫√

∆Ô˘ µ·Û›ÏË
Τα κλφτικα τραγο δια χουν ως θµα τη ζω και τα κατορθµατα των κλεφτν. O Βασλης, ο κεντρικς ρωας του τραγουδιο , επιλγει, πως καναν πολλο νοι ντρες στα χρνια
της τουρκοκρατας, να φ γει απ τη σκλαβι και να ζσει την ελε θερη ζω των κλεφτν. Τσο
η εθνικ σο και η κοινωνικ του περηφνια τον ωθο ν να εγκαταλεψει τα υλικ αγαθ µιας
υπδουλης ζως και να γνει αντρτης, ελε θερος µσα στη φ ση των απκρηµνων βουνν.

Θεδωρος Βρυζ κης, Πολεµικ σκην (λεπτοµρεια)

«µασλη, κτσε φρνιµα, να γ!νεις νοικοκ&ρης,

για ν’ αποχτσεις πρβατα, ζευγρια κι αγελδες,
χωρι κι αµπελοχ%ραφα, κοπ!λια* να δουλε&ουν.
– Μνα µου εγ% δεν κθοµαι να γνω νοικοκ&ρης,
να κµω αµπελοχ%ραφα, κοπ!λια να δουλε&ουν,
και να 3µαι σκλβος των Τουρκ%ν, κοπ!λι στους γερντους.*
* κοπλια: παιδι * στους γερντους: στους προεστο&ς
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Φ!ρε µου τ’ αλαφρ σπαθ και το βαρ& τουφ!κι,
να πεταχτ% σαν το πουλ ψηλ στα κορφοβο&νια,
να πρω δπλα τα βουν, να περπατσω λγγους,*
να βρω ληµ!ρια* των κλεφτ%ν, γιατκια* καπετνων6
και να σουρξω* κλ!φτικα, να σµξω τους συντρφους,
που πολεµο&ν µε την Τουρκι και µε τους Αρβαντες».
Πουρν* φιλε τη µνα του, πουρν ξεπροβοδι!ται.
«Γεια σας βουν µε τους γκρεµνο&ς, λαγκδια µε τις πχνες!
– Καλ%ς το τ’ ξιο το παιδ και τ’ ξιο παλικρι».
Ν.Γ. Πολτη, ∆ηµοτικ τραγο δια, Γρµµατα

* λγγοι: δασωµ!νες εκτσεις * ληµρια, γιατ κια: κρυψ%νες των κλεφτ%ν στα βουν * να σουρξω: να
σφυρξω * πουρν: πρω

∂ƒ°∞™π∂™

1

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙË˜ Ï¤ÍË˜ «ÊÚﬁÓÈÌ·»;

2

O µ·Û›ÏË˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰˘Ô ÌÔÚÊ¤˜ ˙ˆ‹˜. ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È
·˘Ù¤˜; ¶ÔÈ·Ó ÂÈÏ¤ÁÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›; ¶Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›ÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹;

3

ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ‰ÂÎ·ÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˘ ÛÙ›¯Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Â›Ó·È ﬁÙÈ
ÙÔ ÓﬁËÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ˘ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ. πÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞ÎÔ‡ÛÙÂ ËÚˆÈÎ¿ ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (·ÎÚÈÙÈÎ¿, ÎÏ¤ÊÙÈÎ·, ·ÓÙ¿ÚÙÈÎ·), ÛÂ ·ÏÈ¤˜ Î·È Ó¤Â˜
ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ ÂÎÙÂÏ¤ÛÂÈ˜. ¶Ò˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ Î·È Ù· ËÚˆÈÎ¿
Î·ÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ; ¶ÔÈ· ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ Ù· ¿ÛÌ·Ù· (·Ó ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÂÏÔÔÈËÌ¤Ó·); ∑ËÙ‹ÛÙÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜.
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∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∫ ∞§µ√™

∂È˜ ™¿ÌÔÓ
Στις τρεις πρτες στροφς απ την ωδ «Εις Σµον», που εντσσεται στα Λυρικ, συλλογ
δκα πατριωτικν ωδν, την οποα ο Ανδρας Κλβος εξδωσε στο Παρσι το 1826, κυριαρχε
πνε µα ελευθεροφροσ νης και διακρνονται τα συστατικ γνωρσµατα της καλβικς ποησης
(ηρωικ θεµατολογα, υψηλς τνος και θος, παραβολικ χρση του αρχαου ελληνικο µ θου).

α4
σοι το χλκεον χ!ρι
βαρ& του φβου αισθνονται,
ζυγν δουλεας ας !χωσι.
Θ!λει αρετν και τλµην
η ελευθερα.

Ÿ

β4
Αυτ (και ο µ&θος κρ&πτει
νουν αληθεας*) επτ!ρωσε
τον <καρον6 και αν !πεσεν
ο πτερωθες κ’ επνγη
θαλασσωµ!νος6
γ4
Αφ’ υψηλ µως !πεσε,
και απ!θανεν ελε&θερος.
Αν γ!νης σφγιον τιµον
ενς τυρννου, νµιζε
φρικτν τον τφον.
Ανδρ!ας Κλβος, Ωδα, <καρος

* νους αληθεας: αληθιν νηµα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∞Ó·Ï‡ÛÙÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌﬁ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÚÔÊ‹.

2

∆È ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·Ú¤ÓıÂÙË ÚﬁÙ·ÛË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÚÔÊ‹;

3

°È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÿÎ·ÚÔ˘; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ Î·È
Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Ô›ËÌ·;

4

O ÔÈËÙ‹˜ ÎÚ·Ù¿ ‰ÈÙÙ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¢È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË
ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ‰˘Ô ÎÂÓÙÚÈÎ¤˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ¤Î·ÓÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË. ¢ÒÛÙÂ Ù›ÙÏÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Û·˜, ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘
∫¿Ï‚Ô˘.

Παλος, Φτερ
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¢ π√¡À™π√™ ™ √§øª√™

∏ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ æ·ÚÒÓ
Στο επγραµµα αυτ, που γραψε ο ∆ιον σιος Σολωµς το 1825 µε αφορµ το ιστορικ
γεγονς της καταστροφς των Ψαρν απ τους Το ρκους, η µορφ της προσωποποιηµνης
∆ξας τιµ τους νεκρο ς ;λληνες µσα σε να τοπο απλυτης καταστροφς.

Νικλαος Γζης, Μετ την καταστροφ των Ψαρν

™ των Ψαρ%ν την ολµαυρη ρχη
Περπατ%ντας η ∆ξα µονχη
Μελετ τα λαµπρ παλικρια
Και στην κµη στεφνι φορε
Γεναµ!νο απ λγα χορτρια
Που εχαν µενει στην !ρηµη γη.

∆. Σολωµς, Ποιµατα, <καρος
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∂ƒ°∞™π∂™

1

ª¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ˘ ·ﬁ ÙÔÓ Â¯ıÚﬁ ÙﬁÔ˘.
¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹;

2

¶ÔÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›·
Ì¤Û· Û’ ·˘Ùﬁ;

3

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ Ú¿ÍË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÁÚ·ÌÌ·;

4

ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ Î‰’ ÛÙÚÔÊ‹ ·ﬁ ÙËÓ ˆ‰‹ «∂È˜ æ·Ú¿» ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘:

∂› ÙÔ Ì¤Á· ÂÚÂ›ÈÔÓ
Ë ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ÔÏﬁÚıË
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ‰‡Ô ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘˜Ø
¤Ó’ ·ﬁ Á‹ÈÓ· Ê‡ÏÏ·
ÎÈ ¿ÏÏÔÓ ·’ ¿ÛÙÚ·.
Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÌÂ ÙÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™ÔÏˆÌÔ‡.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

OÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ÔÈËÙ¤˜ ™ÔÏˆÌﬁ Î·È ∫¿Ï‚Ô,
Ë ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·) ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ (ÔÚÙÚ¤Ù· ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ‹ ›Ó·ÎÂ˜ ÌÂ ı¤Ì·
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË)Ø ‚) ÌÂÏÔÔÈËÌ¤Ó· ÔÈ‹Ì·Ù· (ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, °È¿ÓÓË ª·ÚÎﬁÔ˘ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˘ •˘‰¿ÎË)Ø Á) ··ÁÁÂÏ›Â˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓØ ‰) ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË
¿ÏÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (.¯. ·ﬁ ÙÔ ¢È¿ÏÔÁÔ ‹ ÙË °˘Ó·›Î· ÙË˜ ∑¿Î˘ıÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÏˆÌÔ‡)Ø Â) ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. ªÔÚÂ›ÙÂ ›Ûˆ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë
¤ÎıÂÛË Ô˘ Â›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ 1998.
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° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™

∂ÚËÌˆÌ¤Ó· ¯ˆÚÈ¿
Το παρακτω απσπασµα ανκει στην ποιητικ σ νθεση Η τελευταα π. α. εκατονταετα. O
Ρτσος γραψε το ποηµα το 1942, ως µεση αντδραση στα σ γχρονα ιστορικ γεγοντα
(πτση του αλβανικο µετπου, γερµανοϊταλικ Κατοχ, προµην µατα της Αντστασης), το
δηµοσευσε ωστσο πολ αργτερα, το 1961. Στο απσπασµα αποτυπνεται µε ρεαλιστικ
τρπο η θλιβερ υποχρηση του ελληνικο στρατο , κατ την οποα µως, παρ τις δυσκολες,
διατηρο νται η ελπδα και το αγωνιστικ φρνηµα.

∂ρηµωµ!να χωρι, ξεροπταµα σ’ !να ανελ!ητο ξερ

καλοκαρι.
Βοµβαρδισµ!νες εκκλησι!ς. ?νας σπρος νεµος σφ&ριζε
σαν τον τρελ ψλτη που τραγο&δαγε γρια τροπρια
µες στο ντουφεκδι
κι ο παπς µε τις µπτες του σκοτωµ!νου αξιωµατικο&
σκωνε τα ρσα του και πηδο&σε το φρχτη. Στους
τοχους
ταν σβησµ!να τα συνθµατα. Υπκωφοι* κανονιοβολισµο στο βθος,
χαµηλ στον ορζοντα η σιγαλι του χαµ!νου πολ!µου.
?να λογο σκοτωµ!νο στην πλαγι.
Εχε κολλσει ο πγος το παπο&τσι στην κλτσα, την
κλτσα στο πδι.
Θα ξανρθουµε – επαν. Και δχως πδια θα ξανρθουµε. Τρζαν οι αραποσιτι!ς*
παρξενα σα να µας σκζαν τα χαρτι µε τα πατριωτικ τραγο&δια µας
σα να µας σκζαν τις σηµαες µας. ∆υο λιγν* σ&γνεφα

* υπκωφοι: µακρινο, µλις που ακο&γονταν * αραποσιτις: καλαµποκι!ς * λιγν : µικρ
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κρ!µονταν πνου στο βουν σα δυο πλεξο&δες σκρδο δπλα σ’ !να τζκι
σ’ !να βοµβαρδισµ!νο σπτι. Να κρ&ψουµε το&το το
φως
µη µας το προυνε κι αυτ – πο& να το κρ&ψουµε; –
επε.
O λλος κοιτο&σε τα ν&χια του. Ν&χτωνε.
Κατ!βηκαν ξυστ, τοχο τοχο. Σκ&ψαν
πραν τον σκιο τους και κουκουλ%θηκαν. Χθηκαν.
Μονχα τα τσιγρα τους µακρι πτε πτε µια κκκινη λµψη.
Γ. Ρτσος, Ποιµατα, τµ. 1, Κ!δρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ¶ÔÈ· Û·˜ Û˘ÁÎÈÓÂ›
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶ÔÈÔÈ Ï¤ÓÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «∫·È ‰›¯ˆ˜ ﬁ‰È· ı· Í·Ó¿ÚıÔ˘ÌÂ»; ∆È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó;

3

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÂ ÔÈ· ÛËÌÂ›· ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘ÛË; ¶ÔÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ˘ÂÚÙÂÚÂ› Î·È ÁÈ·Ù›;

4

O ÔÈËÙ‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ·. ªÂ ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ
·˘Ù‹Ó ÙË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎﬁ Ì¤ÙˆÔ ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·ÎÂ˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ËÚˆÈÛÌﬁ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÒÓ. ∑ËÙ‹ÛÙÂ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡
·ÁÒÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ˘Ô¯ÒÚËÛË˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘.
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∞fi ‰fiÍ· Î·È ı¿Ó·ÙÔ
Το µυθιστρηµα της Αξιτη Εικοστς αι%νας (1946) αποτυπνει τις εθνικς περιπτειες απ
το 1916 ως το 1946, µσα απ τη ζω της κεντρικς ηρωδας, Πολυξνης. Στο παρακτω απσπασµα τα βιµατα της Πολυξνης εναι στεν συνδεδεµνα µε την εποχ, το Β’ Παγκσµιο
πλεµο, την Κατοχ και την Αντσταση, στην οποα µετχει ενεργ, διακινντας παρνοµο
Τ πο. Στο απσπασµα περιγρφονται αναδροµικ (µσα απ το κελ της φυλακς της) δ ο
λαϊκς συγκεντρσεις στην Αθνα τον καιρ της Κατοχς: το συσστιο των καλλιτεχνν στο
Μουσεο και η πρτη διαδλωση το Μρτη του 1943, µε τους πρτους νεκρο ς.

Ãειµ%νας. Τα συσστια στνονταν παντο&. O τπος ρουφο&σε ζω απ µια καρα-

βνα.* O πληθυσµς µαζευτανε, ξεχνο&σαν κθε παρελθν, και περµεναν στην
ουρ. Μ’ !να ντενεκεδκι.* Κολλο&σαν ψερα και θερµτητα, ο !νας απ’ τον λλον.
Εκενη την ηµ!ρα θα στηνταν πρ%τη φορ και το συσστιο των καλλιτεχν%ν. Το
εχαν βλει στο Μουσεο. «Πτ!ρυξ Μυκηναϊκ», σηµεωναν τα τξα που οδηγο&σαν
στην αθουσα. Τα µρµαρα στη µοναξι πγωναν περισστερο και τα σπασµ!να τζµια κουβαλο&σανε µ!σα το τ!λος του Φλεβρη και τον κθιζαν σ’ ανθρ%πινα κκαλα.
Eρθε το µεσηµ!ρι. Η %ρα που µαζε&ει κι αποµον%νει µπροστ στο ψωµ λη την
οικογ!νεια. Ττε !γινε µια ταραχ κι λοι µετατοπστηκαν κι ανµεσ τους π!ρασε
κποιος. «O πρεδρος» ψιθ&ρισαν. O πρεδρος σκαρφλωσε σ’ !να τραπ!ζι και στθηκε ορθς. H µζα πλωνε απ κτω. Πσα ανθρ%πινα µτια πγαν και κλλησαν
σαν στρεδια πνω του! Εχε !να σκληρ πρσωπο. Fλοι ττε κατλαβαν πως απ τη
σκληρδα αυτ εξαρτται το φαG τους. Η µαζεµ!νη µζα απ κτω ταρχτηκε. «Ας
τελει%σει επιτ!λους αυτ η ιστορα!» ακο&στηκε κποια φων. «Ας τελει%σει επιτ!λους!» επαν κι λλες φων!ς, κι ο τπος γ&ρω αγριε&τηκε. O πρεδρος φοβ!ριζε και
κουνο&σε τα χ!ρια. «Ν’ αρχσοµε!» φ%ναζε η µζα. «Πεινο&µε!» φ%ναξε !νας. O πρεδρος ξεδπλωσε !να χαρτ. Μονοµις !γινε σιωπ σαν του νεκροταφεου. Στα χ!ρια,
οι ντενεκ!δες, σαν κοµπολγια εκρ!µονταν. Σαν να ’βγαινε απ στ!ρνα,* µ!σα στις
γυµν!ς αθουσες αντχησε παργγελµα:

* καραβ να: πιτο που χρησιµοποιο&ν οι στρατι%τες * ντενεκεδ κι: τενεκεδ!νιο δοχεο, συνθως απ
κονσ!ρβες, µε το οποο !παιρναν το φαγητ στα συσστια * στρνα: χτιστ δεξαµεν νερο&
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«Iγγελος Σικελιανς». Eτανε το πρ%το νοµα. Μια γυνακα προχ%ρησε, ξεσκ!πασε τον ντενεκ!, της !ριξαν δυο κουταλι!ς. Eτανε το φαG του. Του Iγγελου Σικελιανο&.
Jστερα απ τους ποιητ!ς πρανε οι πεζογρφοι. Jστερα οι γλ&πτες. Oι ζωγρφοι. Oι
µουσικο. Και οι χρες τους. Εβστηξε τρεις %ρες. Eρθανε γεροντκια, που τα εχε
λησµονσει ο κσµος και ο χροντας. Eρθανε ν!ες περσιν!ς, κουκουλωµ!νες µε
µποξ.* Eτανε χτεσιν!ς δξες, που ακο&µπησαν σε µια γωνι και ρο&φηξαν τον ντενεκ! δηµσια, µπροστ σ’ λους, δεν εχανε υποµον να τον πνε σπτι τους. Eτανε
κποιοι που δεν !δειχναν την παλµη τους σ’ νθρωπο, και την πλωναν τ%ρα γυρε&οντας ψωµ, ψωµ. Κι !κοψαν µερικο καταµεσς το στχο, για να !ρθουν, κι σοι ως
τ%ρα εξ!ρονταν* µνο µες στα χαρτι, βλ!πονταν στο πρσωπο.
Εβστηξε τρεις %ρες. Στην πιο µεγλη οχλοβο,* που ταν µπερδεµ!νοι λοι σαν
το κουβρι, τρ&πωσε !νας ανµεσα κι !δινε κτι στα κρυφ. Π!ρασε σαν α!ρας, δεν
πρλαβε κανες να δει. Το ’χωνε µες σε φο&χτες  που αλλο& !βρισκε. Το πισανε απ’
τις φο&χτες τους, και ταν εφηµερδα. Eταν ο µυστικς τ&πος της κατοχς. Ποιος
τους τον !φερε; ∆εν !µαθαν. «Τα µυστικ συνεργεα δουλε&ουνε», σκ!φτηκε ττε η
Πολυξ!νη, που ταν κι εκενη ανµεσα στους συγκεντρωµ!νους.
Τον εχε &στερα τρα χρνια, η Πολυξ!νη, στον κρφο της. Τον παρνοµο εκενο
τ&πο. Μαζ του εκοιµτανε. Τον !χωνε στα στθια. Eταν µικρ και φο&σκωναν.
<δρωνε και τον λ!ρωνε. Τον εχε και τη µ!ρα που πιστηκε. Τον βρανε. «Μλησε!
Ποιοι εναι οι λλοι!» «Fχι, δε θα µιλσω», τους επε. ∆ε µλησε. Μνο που λιγοθυµο&σε. Ξυπνο&σε κι !πεφτε πλι σε β&θιση. Απ πνω τη χτυπο&σαν. Eτανε µια
νεκρ, που δε θφτηκε ακµα και νι%θει φο&χτα φο&χτα το χ%µα που της ρχνουνε,
και τη χ%νει λο πιο βαθι. ?τσι !µεινε απ ττε. Της τσκισαν το χ!ρι, κλλησε στραβ µνο του, σαν του σκ&λου του δρµου. Κλλησε µες στη φυλακ. ∆εν πειρζει,
επε η Πολυξ!νη, σµπως θα µου ξαναχρειαστε το χ!ρι µου; Α&ριο δε θα υπρχω.
Εχε !ρθει &στερα ο Μρτης. Eρθε κι εκενη η µ!ρα. Αποβραδς καθ!νας κοιµθηκε µονχος του, την λλη µ!ρα βρ!θηκαν πολλο µαζ. Eταν διαδλωση. Η πρ%τη
διαδλωση. Eρθανε παρ!ες παρ!ες. Fπως πνε στη λειτουργι. Πο&θε* εκινσανε,
π%ς χωριστκανε, εκενο δεν το ’δε κανες. Σπθες κι αλγατα παραµονε&ανε κι
εχθρο τροµερο µε πολυβλα. Κλεσανε τα µαγαζι. ∆εν τα ’κλεισαν κυβερνσεις, δε
λβανε κρατικ εντολ, τα ’κλεισαν εκενοι µονχοι. ∆εν κρ!µονταν σηµαες. ?βλεπε
η Πολυξ!νη τον ουραν, τα σ&ννεφα, και µια ανθρ%πινη µζα να κινι!ται στη γη, σαν

* µποξ ς: πανωφρι * εξρονταν: γνωρζονταν * οχλοβο: φασαρα απ τις φων!ς του πλθους *
ποθε: απ πο&
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χωρφι ανθισµ!νο, σαν ντλιες* στη βιτρνα, πο& και πο& ξστραφτε !να χρ%µα, πο&
και πο& εµζευε, σαν φυσαρµνικα. Π!σανε οι πρ%τες πιστολι!ς. Ττε κινθηκε απ’
τη µζα !να τµµα κι !τρεξε. Π!σανε προκηρ&ξεις, πως π!φτουνε τα φ&λλα στους
κπους το φθινπωρο. O πρ%τος λιος της χρονις φ%τισε
µια σηµαα. Μια µνη σηµαα που !τρεχε. Fλος ο κσµος
γ&ρω προσλωσε το µτι του στο χ!ρι που τη σκωνε. Του
’λειπαν τα δυο δχτυλα. ?νας δπλα µουρµο&ρισε: «Oι εξριστοι, οι εξριστοι!». ?τρεχε η Πολυξ!νη µαζ µ’ λους που
τρ!χανε, !βλεπε τη σηµαα, τα δχτυλα που ελεπανε, τανε ο
Αιµλιος. Π!φτανε οι πιστολι!ς. «Oι εξριστοι, οι εξριστοι!»
επανε πλι δπλα της. ?βλεπε η Πολυξ!νη τα κορµι που
κυλσανε, !βλεπε τον Αιµλιο, γ!µιζε το !να µτι της µε χαρ,
το λλο τρµο, π!ρναγαν ττε δπλα σε ζαχαροπλαστεο,
µ&ριζε βανλια λλοτε, και τ%ρα µ&ρισε αµα ο τπος.
Σκωσαν τους πρ%τους νεκρο&ς. ∆εν ξερες ποιοι σου
!δεναν, γνωστοι, τις πληγ!ς σου. Eτανε µες στο πλθος κι
ανπηροι που τρ!χανε, τανε και κουτσο µε τσες κουτσαµρες, που ποτ! δεν ταιριζουνε, στο ρυθµ ο&τε στο βλ!µµα,
Aννυµος,
και τ%ρα ταριαζαν κι αυτο µ!σα στο διο κ&µα. ?τρεχε η
Αφσα εποχς
Πολυξ!νη, γ&ριζε δπλα κι !βλεπε. Εχαν !ρθει εκενοι οι παλιο,
οι γν%ριµο της, απ’ τα λασπσπιτα, απ’ τα τ!ρµατα, σοι κνανε τον πλεµο, και
τ%ρα τη διαδλωση, σοι εχανε λογαριασµο&ς απ τη Μικρασα, σοι εχανε δολοφονηµ!νους απ δ!κα πολ!µους πατ!ρες, παιδκια µε δχως βρακ, φοιτητ!ς χωρς
θρανο, κοπ!λες µε διπλ καρδι, κι απνω απ’ λους !βλεπε η Πολυξ!νη !ναν Αιµλιο, µια δικ της αγπη που σκνταφτε, µα !µενε ορθς.
Π!σανε οµοβροντες, φ%ναξαν κτι που !µοιαζε µε «Λευτερι» κι εσκρπισαν.
Κρ&φτηκε η Πολυξ!νη στα σοκκια κι !φευγε. Oι δρµοι εχαν γνει φιλικο εκενη τη
µ!ρα. Oι διαβτες, δικο σου. Τρξανε πλι οι µεντεσ!δες* του νεκροτοµεου κι εµπκαν πλι πτ%µατα. Τα πρ%τα της Αντστασης. Τα προηγο&µενα τανε της Πενας.
Iρχιζε καινο&ρια σειρ.
Fταν σκρπισε η διαδλωση, !φυγαν, µα δε χ%ρισαν. ∆ε χθηκαν πως ττε, σ’
εκενη την κηδεα* που ταν σαν το θ!ατρο που σκολ, και σκορπζεις. Eταν τ%ρα
δεµ!νοι µε κλωστ!ς ψιλ!ς, στ!ρεες. Πσοι την δια %ρα, σ’ λλα µ!ρη, σ’ λλη γη…

* ντ λιες: εδος λουλουδιο& * µεντεσδες: µεταλλικ ελσµατα που στηρζουν τις πρτες  τα παρθυρα
* κηδεα: προφαν%ς η κηδεα του Κωστ Παλαµ, το Φεβρουριο του 1943, που εξελχθηκε σε αντικατοχικ διαδλωση
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Κοντ πριν φτσει σπτι της, ταν µ!ρα λιακδα, σως η πρ%τη της χρονις, κι !νας
µεγλος στρατηγς !βγαζε τρεις σκ&λους περπατο. Περπταγαν µαζ, µπρος αυτς,
πσω εκενοι. Κοταξε η Πολυξ!νη µε τα δυο τρ&πια µτια της απ δξα και θνατο,
κι εδε την πρ%τη απσταση της εποχς που χ%ριζε τους εχθρο&ς απ’ τους φλους.
Σκεφττανε τ%ρα, ανσκελα, στης φυλακς τα σδερα, µε το σπασµ!νο χ!ρι της:
«Τι καιρς, πσα χρνια, και να µην !χει τελειωµ!».
Μ. Αξι%τη, Εικοστς αινας, Κ!δρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¶ÔÏ˘Í¤ÓË Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙË˜ ∫·ÙÔ¯‹˜;

2

™ÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰‡Ô Ï·˚Î¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜. ¶ÔÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î˘ÚÈ·Ú¯Â› ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;

3

¶ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜; °È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·
Î¿ÓÂÈ ÂÈ‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜;

4

OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·„ËÊÔ‡Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË. ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜
‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜.

5

∆· ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÚﬁÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ Ù·
ÌÂ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙﬁÛÔ ÙË ‰ÔÌ‹ ﬁÛÔ Î·È ÙËÓ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

°È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ Î·È ÙË˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ·ÎÔ‡ÛÙÂ Ù· ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ‰ÚﬁÌÔ˘
ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ §Ô˝˙Ô˘, Ù· ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ∫·Ù·¯ÓÈ¿
ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §ÂÔÓÙ‹.

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· Ì·˙ÈÎ¤˜
‰È·‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, Â›¯·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ï·˚Î‹ ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË.
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ŒÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ
Το απσπασµα προρχεται απ το βιβλο του Χειµων O γµος (1974). Σε µικρ χρονικ
απσταση απ την εξγερση των φοιτητν στο Πολυτεχνεο, το Νοµβριο του 1973, το σ ντοµο αυτ κεµενο, µε συµβολικ γλσσα και βαθ σεβασµ, µνηµονε ει τη θυσα των νων.

Œξι χιλιδες ν!οι κι !φηβοι

παιδι και κλεστηκαν µε
φων!ς. Απ’ !ξω !νας στρατς
να πολιορκε κι λλος λας
και φ%ναζε. Ξαφνικ κατ!βηκε µια σιωπ κι αυτο οι ν!οι
βρυναν. Αισθνθηκαν ν’
αποχτο&ν !να ακατανκητο
βρος και σαν !να τερστιο
και ταραγµ!νο σ&µπλεγµα
πως εκενα τα σπαραγµ!να
ανθρ%πινα µαζ%µατα της
καταστροφς. Αβσταχτα σ%µατα κι ρχισαν να βουλιζουν ξαφνικ µ!σα στη γη κι
οι ακνητες χειρονοµες τους
αναπδησαν απ τη γη σαν
τελευταοι θµνοι και χαθκαν. Σ’ εκενο το µ!ρος η γη
Θδωρος Παπαγι ννης,
δεν ντεξε και υποχ%ρησε
Τα φαντσµατ µου (κατασκευ)
σαν µια καθζηση και χωρς
καν!ναν κρτο ο σωρς βο&λιαζε µαρµαρωµ!νος κι αργ σαν καρβι και τεντωµ!να
λογα που π!φτουν σε γκρεµν κι !σπανε σε µεγλα κοµµτια το κθε κοµµτι µεγαλ&τερο απ το ολκληρο. Γλιστρν βαθι και βυθζονται βαρι κι αργ στα µαλακ
βθη της γης που !χουν !να τρυφερ χ%µα και πιο βαθι απ’ λες τις ρζες κι απ
λους τους τφους κι ακµα πιο βαθι κι απ τις παραχωµ!νες γκυρες του κακο&
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και σκαλωµ!νες. Απτοµα η γη !γειρε κι !κανε µια κλση προς τα εκε. Αλλ κανες
δεν πλησιζει το βραθρο και λοι αποστρ!φονται. Κανες ποτ! δε θα τολµσει να
σκ&ψει και να δει κι ο&τε κι οι µνες. Κανες να µην τολµσει.

Γ. Χειµωνς, Ο γµος, Κ!δρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù›, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘, Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ÊˆÓ¤˜;

2

∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Ë Î·ı›˙ËÛË ÙË˜ ÁË˜ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô; °È·Ù› Î·ÓÂ›˜ ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È
ﬁÏÔÈ ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ;

3

°È·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·ÎﬁÌ· Î·È ÙÈ˜ Ì¿ÓÂ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ı˘Û›·˜ ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ;

4

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹, ·ﬁÏ˘ÙË ··ÁﬁÚÂ˘ÛË: «∫·ÓÂ›˜ Ó· ÌËÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ»; ∆È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÌÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ﬁ ÙËÓ ÂÍ¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ
ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô. ™¯ÂÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ﬁ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ¿ Î·È ÂÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÌÂ ı¤Ì· ÙË ı˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô.
™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ıÂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜.

◆

∏ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ £. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ∆· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù¿ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯ÙÂ› ·ﬁ Í‡Ï· Ô˘ ÂÚÈÌ¿˙Â„Â Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜ ·ﬁ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ·. ¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Í˘Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· Î·È ÔÈ· ÌËÓ‡Ì·Ù· ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ÂÎ¤ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂﬁÙÂÚÔ˘˜ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ¤ÚÁÔ;
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Ã ƒπ™∆√º√ƒ√™ ª ∏§πø¡∏™

«∆Ô Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ÙÔ˘ ·›Û¯Ô˘˜»
Το µικρ αυτ διγηµα του Μηλινη ανκει στη συλλογ του Το µικρ εναι µορφο
(1997). O συγγραφας εχε εργαστε ως φιλλογος καθηγητς στο Γυµνσιο Αρρνων της
Αµµοχστου το διστηµα 1960-1964 και επισκφθηκε ξαν τη διχοτοµηµνη Κ προ το 1995,
εκοσι να χρνια µετ την τουρκικ εισβολ (1974), µε την οποα η Τουρκα κατλαβε και
κτοτε κατχει το βρειο τµµα του νησιο . Καταγρφοντας τις εντυπσεις απ την τελευταα του επσκεψη στην Κ προ, ο συγγραφας νιθει ανµεικτα συναισθµατα, οικειτητας
αλλ και δυσφορας προς το περιβλλον, καθς συγκρνει τη σ γχρονη τουριστικ ανπτυξη του νησιο µε τις ζωηρς αναµνσεις του απ το παρελθν. Η αµχανη στση και η πικρ
ειρωνεα του εντενονται ταν σκφτεται τον καηµ των παλιν µαθητν του, οι οποοι ζουν
για µεγλο χρονικ διστηµα µε την (ακµα αδικαωτη) ελπδα µιας ειρηνικς επλυσης στο
εθνικ και κοινωνικ πρβληµα της Κ πρου.

∂ναι τσα πργµατα που µου φανονται οικεα µλις πατσω το πδι µου στην

Κ&προ! Fχι β!βαια τα τουριστικ µεγαθρια που !χουν κνει κατοχ στις παραλες
της – αυτ η ν!α αποικιοκρατα, τσο θορυβ%δης, τσο αλαζονικ, τσο επικνδυνη,
που η λλη στο Ακρωτρι,* µε τους κεραµιδ!νιους οικισµο&ς και τα κοντ εγγλ!ζικα παντελονκια, µοιζει µε αφσα ξεχασµ!νη, απ προπολεµικ ταινα. Αλλ τα
λλα, τα γηγεν, που αντιστ!κονται: εναι η γλ%σσα που τη µιλ% χωρς προσπθεια,
µλις βρεθ% µε τους ανθρ%πους της, πργµα που κνει εκενους να συνοφρυ%νονται* καχ&ποπτα και τον Γι%ργο να µε κοιτζει ανσυχος – κι εγ% χαµογελ%. Εναι
οι «τερατσι!ς»* στο κτρινο τοπο, που αντανακλο&ν τον εκτυφλωτικ λιο στο χαλκοπρσινο φ&λλωµ τους, οι φοινικι!ς, που λικνζονται τ’ απογε&µατα, τα γιασεµι
κι οι µπουκαµβλιες. Και εναι ακµα –ω του θα&µατος!– οι π!ρδικες στα χ!ρσα,* που
φτεροκοπο&ν στο π!ρασµ µου, τα «περττσια», που κακαρζανε στις πλαγι!ς του
Αγου Ιλαρωνα* κι οι µαθητ!ς µου τα πινανε ζωνταν κυνηγ%ντας τα στην απ!ραντη Μεσαορα,* %σπου να παραδοθο&ν µε ανοιχτ!ς φτερο&γες. ?νας απ’ αυτο&ς
κι ο Χαµπς απ την τουρκοκρατο&µενη Κοντ!α,* που τ%ρα σκαλζει στα χαρακτι* Ακρωτρι: περιοχ δυτικ της Λεµεσο&, που υπρχει αγγλικ στρατιωτικ βση * να συνοφρυνονται:
να κατσουφιζουν * τερατσις: χαρουπι!ς * χρσα: δεντρες εκτσεις γης * "γιος Ιλαρων, Μεσαορα,
Κοντα: περιοχ!ς στην κατεχµενη Κ&προ
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ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ

Γκρφιτι απ# το τεχος του Bερολνου

κ του τη µαγεα της Κ&πρου, ολοµναχος στα Πλατανσκια,* σ’ !να ερηµωµ!νο
χωρι.
Τραβο&µε κατ τη ∆ερ&νεια, χι απ την Αγιανπα την ξιπασµ!νη* (και ξιµαρισµ!νη),* αλλ απ τον εσωτερικ δρµο, το δρµο της ψυχς, δπλα στο δασκι της
Iχνας και στην «πρσινη γραµµ». Και ποιος να ταν τχα που !δωσε στο συρµατπλεγµα αυτ το οικολογικ νοµα που θυµζει την «Green Peace»;* Υποθ!τω πως ταν
κποιος εκπρσωπος του OΗΕ*, απ κενους που ρητρευαν για το «τεχος του
ασχους».* Κρατ% ακµη στο συρτρι µου !να απ τα λµπουµ που µας στ!λνανε να
τα µοιρσουµε στους µαθητ!ς της Αµµοχ%στου: παιδικ!ς ζωγραφι!ς για το «µοιρασµ!νο Βερολνο». ?να παιδικ χ!ρι που τεντ%νεται κτω απ το συρµατπλεγµα, για
να πισει την µπλα, στην λλη µερι. Τα µοιρζαµε και τους µιλο&σαµε µε θ!ρµη για
τα δικαι%µατα των παιδι%ν, για τα αισθµατα των ανθρ%πων που δεν µπανουν σε
συρµατοπλ!γµατα, για την ειρνη, που ταν καιρς ν’ ανθσει. Τι να πω τ%ρα στους
µαθητ!ς µου, που τα µτια τους µε συνοδε&ουν; Τι να του πω του Γιωργ; Τι να πω
και του Χαµπ; «Το τεχος του ασχους !πεσε, δσκαλε», µου λ!ει. «Τι θα γ!νει µε το
συρµατπλεγµα;» Και βζει κκκινα β!λη που στζουν αµα, ολγυρα στη ζωγραφι
του, να δεχνουν κατ την Αµµχωστο.
Κατ κει τραβο&µε. Ανεβανω στην ταρτσα της ∆ερ&νειας.* Τουρστες που κοιτ-

* Πλατανσκια: οι υπλοιπες περιοχ!ς που αναφ!ρονται ανκουν στην ελε&θερη Κ&προ * ξιπασµνη: περφανη, ψηλοµ&τα (εξαιτας της µεγλης τουριστικς ανπτυξης) * ξιµαρισµνη: βροµισµ!νη (κυπριακ ιδωµα) * Green Peace: διεθνς οικολογικ οργνωση * OΗΕ: Oργανισµς Ηνωµ!νων Εθν%ν * «τεχος του
ασχους»: το τεχος που χ%ριζε το Ανατολικ και το ∆υτικ Βερολνο6 η πτ%ση του (1989) σµανε το τ!λος
της µακρχρονης πολιτικς αντιπαρθεσης ανµεσα στον ανατολικ και στο δυτικ κσµο * ταρ τσα της
∆ερνειας: ταρτσα ψηλο& κτιρου στη Λευκωσα, απ που µπορε να δει κανες τις δ&ο ψεις της πλης,
την κατεχµενη και την ελε&θερη
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« Τ Ο Σ Υ Ρ Μ ΑΤ Ο Π Λ Ε Γ Μ Α Τ ΟΥ Α Ι Σ ΧΟΥ Σ »

Χριστφορος Μηλινης

ζουν, µε εισιτριο, την «πλη-φντασµα». «Περστε, κ&ριοι, να θαυµσετε την ασ%µατον κεφαλν!»* Αγναντε&ω στο βθος την !ρηµη πολιτεα. Βζω τα κιλια. Αναγνωρζω γειτονι!ς. ?τσι ν’ απλ%σω το χ!ρι µου, θ’ αγγξω τα µπαλκνια της. ?τσι και κνω
!να βµα, θα βρεθ% στους δρµους της και στα αισθµατα που δεν µπανουν σε συρµατπλεγµα. Και στα χρνια της νιτης µου, που µου τα κλεσανε στην λλη πλευρ.
Χ. Μηλι%νης, Το µικρ εναι µορφο, Κ!δρος

* ασµατος κεφαλ: λαϊκ θ!αµα στα πανηγ&ρια

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙË˜ ÔÈÎÂÈﬁÙËÙ·˜, ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÓÈÒıÂÈ ﬁÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÁÓÒÚÈÌÔ Î·È ÊÈÏÈÎﬁ ÙﬁÔ; °È·
ÔÈÔ ÏﬁÁÔ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ÓÈÒıÂÈ ¤ÙÛÈ;

2

µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛËÌÂ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÎÚ‹ ÂÈÚˆÓÂ›· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË.

3

∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ Ù· ¯ÚﬁÓÈ· ÙË˜ ÓÈﬁÙË˜ ÙÔ˘ «Ù· ÎÏÂ›Û·ÓÂ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿»;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ¤Ó· ÁÂˆÊ˘ÛÈÎﬁ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Î¿ÓÂÈ ÏﬁÁÔ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÙÈ¿ÍÙÂ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎﬁ
¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Ë ‰È¯ÔÙﬁÌËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚÈ·Îﬁ ˙‹ÙËÌ· ÌÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯¿ÚÙÂ˜.

◆

µÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜, ÎÚ¿ÙË ‹ ﬁÏÂÈ˜ Ô˘ ‰È¯ÔÙÔÌ‹ıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÔÏ¤ÌÔ˘ ‹ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ (∫ÔÚ¤·, µÂÚÔÏ›ÓÔ Î.¿.).
™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·ÙﬁÈÓ ÔÈ· Èı·Ó¿ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ‰Ú¿Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‚›·ÈÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ›.

◆

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÌÈ· ÂÈÎﬁÓ· ÌÂ ı¤Ì· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜.
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