O ΑΝΘΡΩΠOΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ñ ΠOΛΗ – ΥΠΑΙΘΡOΣ

Αγνωρ Αστερι δης, Μαροσι

Στην εντητα αυτ περιλαµβνονται ξι κεµενα µε θµα τη σχση του ανθρπου µε τη
φση. Τα κεµενα αυτ θα σας βοηθ σουν να κατανο σετε τι η σχση αυτ , µε το πρασµα
του χρνου, λλαξε. Στα δο πρτα, οι συγγραφες αντλον χαρ και δηµιουργικτητα απ
τη φση, εν στα επµενα κεµενα καταγρφονται κυρως οι αρνητικς συνπειες της ζω ς
στις µεγλες πλεις, η λπη και η διαµαρτυρα των συγγραφων για την καταστροφ του
φυσικο περιβλλοντος. Ιδως το τελευταο κεµενο της εντητας, γραµµνο απ ναν Ινδινο φλαρχο, ενµιση αινα πριν, θα σας βοηθ σει να αντιληφθετε τι για την καταστροφ
της φσης ευθνεται ο χρησιµοθηρικς και καταναλωτικς τρπος ζω ς του δυτικο πολιτισµο. Η σγχρονη λογοτεχνα απεικονζει την αλλαγ στη σχση του ανθρπου µε τη
φση, η οποα γενν διαφορετικ και αντικρουµενα συναισθ µατα στον νθρωπο (απ τη
χαρ και την ευδαιµονα ως τη λπη την απελπισα). Η αποµκρυνση του ανθρπου
απ τη φση τον οδηγε σε ψυχικ µνωση και σε εγκλεισµ πσω απ τα τεχη των πλεων.

O ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™

¶›ÓÔÓÙ·˜ ‹ÏÈÔ ÎÔÚÈÓıÈ·Îfi
H ποιητικ συλλογ λιος ο Πρτος του Oδυσσα Ελτη γρφτηκε και κυκλοφρησε
µσα στην Κατοχ (1943), περιχει ωστσο αισιδοξα ποι µατα που, σε πεσµα της δσκολης
εποχ ς, υµνον τη χαρ της ζω ς, τον ρωτα, τη φση και το ελληνικ φως. Το παρακτω ποηµα, το οποο στη συλλογ εναι τιτλο µρος µιας εντητας, προβλλει τη στεν σχση του ποιητ µε τη φση, η οποα τον αναζωογονε και τον γεµζει δηµιουργικ διθεση.

Ηλας ∆εκουλ κος, Στλοι Oλυµπ ου ∆ις

¶νοντας λιο κορινθιακ

∆ιαβζοντας τα µρµαρα
∆ρασκελζοντας* αµπ%λια θλασσες
Σηµαδε(οντας µε το καµκι
)να τµα* ψρι που γλιστρ
Βρκα τα φ(λλα που ο ψαλµς του λιου αποστηθζει*

* δρασκελζοντας: πηδντας, τρ%χοντας απ πνω * τµα: τξιµο, εδ µεταφορικ * αποστηθζει:
µαθανει απ%ξω
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Π Ι Ν O Ν ΤΑ Σ Η Λ Ι O ΚO Ρ Ι Ν Θ Ι Α ΚO

Oδυσσας Ελτης

Τη ζωνταν στερι που ο πθος χαρεται
Ν’ ανογει.
Πνω νερ κβω καρπ
Χνω το χ%ρι µου στις φυλλωσι%ς του αν%µου
Oι λεµονι%ς αρδε(ουνε* τη γ(ρη της καλοκαιρις
Τα πρσινα πουλι σκζουν τα νειρ µου
Φε(γω µε µια µατι
Ματι πλατι που ο κσµος ξαναγνεται
7µορφος απ την αρχ στα µ%τρα της καρδις.
Ο. Ελ(της, Ποηση, ;καρος

* αρδεουνε: ποτζουν

∂ƒ°∞™π∂™

1

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÌÂ ÙË Ê‡ÛË; ¶Ò˜ ‚ÈÒÓÂÈ
ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ô ÔÈËÙ‹˜;

2

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. °È·Ù› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Ó· «ÊÂ‡ÁÂÈ»; ™Â ÔÈ· Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ﬁÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È;

3

∏ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ §ÈÏ‹ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ∂Ï‡ÙË «ËÏÈÔﬁÙË» (Ë Ï¤ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ∆Ô ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›). ¶ÔÈ· ÂÈ‰ÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· «›Óˆ»
ÙÈ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

£˘ÌËıÂ›ÙÂ ¤Ó· ÙÔ›Ô ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ¶Â›ÙÂ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ. ∆Ô›·
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ Î·È ÛÂ ÔÏÏ¿ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·.

◆

¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÙÂ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ¿ ÙÔ Ô›ËÌ·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹
Û·˜ ÛÂ ÂÎÂ›Ó· Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó.
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° πøƒ°√™ ™ ∞ƒ∞¡∆∞ƒ∏™

•˘Ó¿ÌÂ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ·
Í˘Ó¿ Ì·˙› Ì·˜
Το ποηµα γρφτηκε το 1940 και περιστρφεται γρω απ τις πιο χαρακτηριστικς εικνες
του ελληνικο και µεσογειακο τοπου: θλασσα, ουραν και λιο. Η κυραρχη αυτ ασθηση
της φσης ζωντανεει µπροστ στα µτια µας και τοννει τη συναισθηµατικ µας διθεση.

Κστας Τσκλης, Θαλασσιν τοπ ο

• υπνµε και η θλασσα ξυπν µαζ µας
Με ραση καινο(ρια προχωρο(µε
Η µ%ρα %χει µαινδρους*
7πως η θλασσα κ(µατα
Στην καρδι µας αδεισαµε (προσωριν)

* µαανδροι: γεωµετρικ σχµατα, εδ µεταφορικ

[12]

ΞΥΠΝΑΜΕ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΞΥΠΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Γι  ρ γ ο ς Σ α ρ α ν τ  ρ η ς

Την πλη
Εµεναµε µε την εικνα τ’ ουρανο(
O λιος εµ%τρησε τη γη µας
Η µ%ρα το(τη που ξυπνσαµε
Με θλασσα και κ(µατα
Με ραση και µνµη καθαρ
Τσο µεγλωσε
Που ο λιος δεν µπρεσε να τη µετρσει
Που ο λιος δεν µπρεσε να τη χωρ%σει
Γ. Σαραντρης, Ποι µατα, τµ. 5, Gutenberg

∂ƒ°∞™π∂™

1

∆È ÂÓÓÔÂ› Ô ÔÈËÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ «™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·‰ÂÈ¿Û·ÌÂ (ÚÔÛˆÚÈÓ¿)/ ∆ËÓ ﬁÏË»;

2

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ÙÔ ÚˆÈÓﬁ Í‡ÓËÌ·, ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÂ Ù· ÔÔ›·
ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜.

3

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Ë ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ÍÂÎ›ÓËÌ·
ÙË˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·˜ Ì¤Ú·˜; ¶Ò˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍË ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘
ÎﬁÛÌÔ˘;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ Î·È ÛÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. ∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜, ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ó· Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜.

◆

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ÎÔÏ¿˙ ÌÂ ı¤Ì· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, ÙÈ˜ ÔÌÔÚÊÈ¤˜ ÙÔ˘
‚˘ıÔ‡ ‹ ÙÈ˜ ÔÌÔÚÊÈ¤˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì·˜.
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¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À

∞ı‹Ó·
Το ποηµα γρφτηκε το 1946, δηλαδ στην αρχ της µεταπολεµικ ς περιδου. Αν και ττε δεν
εχε ακµη επεκταθε το φαινµενο της αστυφιλας, οτε εχε αρχσει η µαζικ οικοδµηση των
πολυκατοικιν, παρατηροµε τι δη η ζω στην πλη δεν ταν ευχριστη για τον νθρωπο.

∆ανιλ Γουναρδης, Η πλις

¶ολιτεα γυµν, πρωιν µε τις δειες καρ%κλες

δεν εναι δω τπος να µενουµε
εδ δεν %χει δρµους δεν %χει µτια
µ%σα σ’ ερειπωµ%να παρθυρα
µια µυρωδι γκαζιο( και κτρινης λαδοµπογις.

Ν.-Α. Ασλνογλου,
Ο δσκολος θνατος, Νεφ%λη
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∞ ª∞§π∞ ∆ ™∞∫¡π∞

∏ fiÏË
Το ποηµα αν κει στη συλλογ Το µπαλκνι (1982). Αναφρεται κυρως στους ντονους ρυθµος της καθηµεριν ς ζω ς στην πλη, οι οποοι προκαλον γχος και συναισθηµατικ νταση στους ανθρπους.

∏ πλη δεν κοιµται τις ν(χτες

κουλουριασµ%νο φδι και λουφζει
λα τ’ ακο(ει, λα τα µετρει
και λογαριζει κ%ρδη και ζηµες
η πλη δεν κοιµται τις ν(χτεςC
καµι φορ αναστενζει.
Α. Τσακνι, Το µπαλκνι, Νεφ%λη

∂ƒ°∞™π∂™

1

°È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ë ﬁÏË «‰ÂÓ Â›Ó·È ÙﬁÔ˜ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘ÌÂ», Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘;

2

¶ÔÈ· ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ ﬁÏË˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ «¿ÁÚ˘ÓË˜» ﬁÏË˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· ÙË˜ ∆Û·ÎÓÈ¿.

3

¶ÔÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ﬁÏË Î·È ÁÈ·Ù›;

4

°È·Ù› Ë ∆Û·ÎÓÈ¿ ÂÈÌ¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ «¿ÁÚ˘ÓË˜» ﬁÏË˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∂ÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Ù· ÛÔ‚·ÚﬁÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ ÙË˜ ﬁÏË˜ Û·˜, ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ Ï‡ÛÂÈ˜
Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÌÂ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Û·˜ Î·È
Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜.
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K √™ª∞™ I. X ∞ƒ¶∞¡∆π¢∏™

Ã·Ï·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜
Η πλη που σκιαγραφεται στα τρα αποσπσµατα απ το βιβλο του Χαρπαντδη Μανα
πλεως (1993) εναι η Καβλα, πως τη διασζουν απ τη µια µερι οι αναµν σεις της παιδικ ς ηλικας του αφηγητ και απ την λλη µερι η ιστορικ µν µη, στοιχεα της οποας αξιοποιε ο συγγραφας. Απ τη δεκαετα του 1970 ως σ µερα η Καβλα µεταµορφθηκε σε σγχρονη πλη, παρουσιζοντας λες τις ψεις και λα τα προβλ µατα µιας σγχρονης µεγαλοπολης (πολυκατοικες, αστικς συν θειες, λλειψη πρσινου και ελεθερων χρων για να παζουν τα παιδι).

X αλασµ%νες γειτονι%ς. Το βουν γ(ρω µια καµ%νη προσωπδα,* χωρς %νδυµα και

κσµηµα, κνει το φως πιο κοφτερ και φωτζει ανελ%ητα τις πολυκατοικες που πληγνουν τον ουραν µε την ευτ%λει* τους, γιατ χτστηκαν ετε βιαστικ ετε φθην
και προπντων για να προλβει η πλη την ανπτυξη, αφο( τη δεκαετα του πενντα, εποχ που οι λλες πλεις γνριζαν τις λ%ξεις «αντιπαροχ»,* «γκαρσονι%ρα και
µπανι%ρα», «θερµοσφωνο και κοινχρηστα» αυτ ρχισε να παρακµζει µε την εξαφνιση του καπνεµπορου που τη στριζε. Μ%σα σε µια δεκαετα, αυτν του εβδοµντα, ρµαξε* και κατεδφισε* οτιδποτε παλι και σοφ %χτισε σιγ σιγ ο χρνος
και οι νθρωποι για να φορ%σει αυτ το κοιν κι αδιφορο πρσωπο που δεν %χεις
ρεξη ο(τε να το κοιτξεις, γιατ ξ%ρεις πως δεν κρ(βει εκπλξεις.
7λα τρα διαµορφωµ%να στην τελικ τους µορφ, χωρς την λµη* του καπνο( να
γλεφει δρµους και προσψεις* και µε την εντ(πωση πως σ(ντοµα θα µας εκδικηθε
το παρελθν.
Τουλχιστον να βρεθε %νας χρος µε λγη δροσι να κατοικσουν εκενοι οι νθρωποι
µε το βουισµ%νο* κεφλι και τις πληγ%ς στο πρσωπο που νοιξαν η ν(χτα και ο %ρωτας.

* προσωπδα: µσκα, εδ µεταφορικ * ευτλεια: χαµηλ ποιτητα * αντιπαροχ: συµφωνα ανµεσα
στους κατχους του οικοπ%δου και στον κατασκευαστ της πολυκατοικας (του παραχωρο(ν το οικπεδο
και εκενος τους παραδδει %τοιµο %να µ%ρος της πολυκατοικας) * ρµαξε: κατ%στρεψε * κατεδφισε: γκρ%µισε * λµη: λεπτ στρµα αλατιο( που δηµιουργεται (στερα απ την εξτµιση του θαλασσινο( νερο( (η
λ%ξη χρησιµοποιεται εδ µεταφορικ και δηλνει τη µυρωδι του καπνο() * προσ!ψεις: µπροστιν%ς ψεις
κτιρων * βουισµνο: ταραγµ%νο απ τη φασαρα, τη βο
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ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙEΣ

Kοσµς I. Xαρπαντδης

Παιδ κυνηγο(σα το παχνδι και αυτ ολο%να γλιστρο(σε.*
Ζο(σα µε εικνες κι αναµνσεις παιχνιδιο(, σχεδν εξορισµ%νες* εξαιτας της
τοποθεσας της πλης, της πυκνς δµησης και των στενν δρµων. Πουθεν µια
αλνα,* %νας κπος, %να στδιο.
Μνο στο Φρο(ριο,* που πηγαναµε εκδροµ%ς µε το σχολεο και τρ%χαµε ανµεσα σε θρυµµατισµ%να* καννια κι ερειπωµ%να δεσµωτρια, σκουριασµ%νες κρεµλες
κι ανλιαγες* κρυψνες, προσπαθο(σαµε να ξεδιπλσουµε το µικρ πανωφρι του
παιχνιδιο(. Γργορα ξεφε(γαµε απ την επιτρηση των δασκλων, σκαρφαλναµε
στις τπιες* κι απ κει παζαµε µε την πλη, που χανταν σε µια γλυκι οµχλη απ
φρ%σκο ψωµ, λαδοµπογι και καρνγιο,* ιδιο* και κρβουνο.
Το βρδυ πλι γινµασταν συµµορες και τρ%χαµε µ’ %να εεεεεε πσω απ σκυλι
που κουτσαναν κι %ναν τρελ που φορο(σε φουρκ%τες* στο κεφλι, εν οι µεγαλ(τεροι µας τρµαζαν µε ιστορες µακβριες* κτω απ τις σκοτεινιασµ%νες καµρες.*
[…]
***
Στρ%φοντας το βλ%µµα στα διαζµατα* των πολυκατοικιν, που στριµχνονται
και πνγουν το καµπαναρι του Αϊ-Γιννη,* δεν απορ που µας παρ%δωσαν µια πλη
%ρηµη απ πρσινο και πρκα. Παντο( αξιοποηση.
Μια γωνι φησαν αδειαν για λες τις ανγκες κι εκε στριµχτηκαν το βλεϊ, το
µπσκετ, το τ%νις κι οι κο(νιες, λιγοστ παγκκια, χνη καχεκτικς χλης κι %να παρθυρο στο ανοιχτ Αιγαο. Τα πρωιν στο µοναδικ πρκο συνωστζονται* τα φυλακισµ%να παιδι των γ(ρω πολυκατοικιν και αγριε(ουν στο παιχνδι (θυµσαι, εµες,
κποτε, ηρεµο(σαµε παζοντας), το µεσηµ%ρι ο λιος και η αρµ(ρα το ξερανουν, για
να παραδοθε αργ το βρδυ στην ηµιθαν* ερηµι της επαρχας.
Κ. Ι. Χαρπαντδης, Μανα πλεως,
Επικαιρτητα

* γλιστροσε: ξ%φευγε * εξορισµνες: µακριν%ς, αποδιωγµ%νες * αλνα: ελε(θερος, ανοιχτς χρος * Φροριο: το βυζαντιν κστρο της Καβλας, χτισµ%νο στην κορυφ της βραχδους χερσονσου που βρσκεται η παραδοσιακ συνοικα Παναγα * θρυµµατισµνα: σπασµ%να * ανλιαγες: δχως λιο, σκοτειν%ς *
τπιες: προµαχνες * καρνγιο: µ%ρος που επισκευζουν πλοα * ιδιο: θαλασσιν µυρωδι
* φουρκτες: πιστρες για τα µαλλι * µακβριες: τροµακτικ%ς * καµρες: Καµρες, το παλι υδραγωγεο
της Καβλας * διαζµατα: εδ εννοεται η διταξη σε κλµακα * Αϊ-Γιννης: συνοικα της Καβλας που
βρσκονταν τα µεγλα νεοκλασικ σπτια των καπνεµπρων * συνωστζονται: συγκεντρνονται πολλ
µαζ σε µικρ χρο * ηµιθαν: µισοπεθαµ%νη
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟ
O
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∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ Û˘ÓÔÈÎ›Â˜ ÙË˜ ∫·‚¿Ï·˜ «¯·Ï·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜» Î·È ÁÈ·Ù›
ÈÛÙÂ‡ÂÈ ﬁÙÈ «Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ì·˜ ÂÎ‰ÈÎËıÂ› ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ»;

2

ªÂ ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ «·Ó¿Ù˘ÍË» Î·È «·ÍÈÔÔ›ËÛË»;

3

¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ﬁÏË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·; ™Â ÔÈÔ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÁÈ·Ù›;

4

µÚ›ÛÎÂÛÙÂ ÎÈ ÂÛÂ›˜ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ «Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ» ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜. °Ú¿„ÙÂ ¤Ó· ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙÂ ÂÛÂ›˜
ÛÙËÓ ﬁÏË ﬁÔ˘ ˙Â›ÙÂ. ∞Ó ˙Â›ÙÂ ÛÂ ÎˆÌﬁÔÏË ‹ ¯ˆÚÈﬁ, ÁÚ¿„ÙÂ ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË
Û·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÛÂ ﬁÏÂÈ˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

µÚÂ›ÙÂ ·ÏÈ¤˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙË˜ ﬁÏË˜ ‹ ÙË˜ Û˘ÓÔÈÎ›·˜ Û·˜ (Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ Î·È ÛÂ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÏÂ˘ÎÒÌ·Ù·), ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÂ
ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜. ∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·ÈÙ›Â˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙﬁÛÔ
ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ﬁÛÔ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

◆

µÚÂ›ÙÂ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯¿ÚÙË ÙË˜ ﬁÏË˜ ÙË˜ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

Γιργος Τογιας,
Η πλη
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π ¡¢π∞¡√™ ™ π∞∆§

ŒÓ· ·ÏÈfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ
Το παρακτω κεµενο χρονολογεται γρω στα 1855 και αποτελε την απντηση του Σιτλ,
αρχηγο µιας φυλ ς Ινδινων, στον πρεδρο των Ηνωµνων Πολιτειν Αµερικ ς Φραγκλνο Πηρς, ο οποος ζ τησε απ τους Ινδινους να πουλ σουν τη γη τους στην αµερικανικ
κυβρνηση. Η πρταση αυτ ς της αγοραπωλησας ταν εντελς ξνη στις αντιλ ψεις και
στον τρπο ζω ς των Ινδινων, ο δεσµς των οποων µε τη φση εναι ιερς και αδισπαστος, πως η αδερφικ αγπη. O Σιτλ εκφρζει µε περηφνια και σεβασµ στην παρδοση
τον τρπο σκψης της φυλ ς του, ο οποος διαφρει πλ ρως απ τις υλικς αξες και τον
κατακτητικ πολιτισµ των λευκν. Oι σκψεις που διατυπνει ο Σιτλ απχουν απ εµς
ενµιση σχεδν αινα, εναι µως εξαιρετικ επκαιρες στην εποχ µας, τρα που λοι πλον
βινουµε τις ολθριες συνπειες απ την υπερβολικ εκµετλλευση των φυσικν πρων, τη
µλυνση του περιβλλοντος και τη διαρκς επεκτεινµενη οικολογικ καταστροφ του πλαν τη µας.

O µεγλος αρχηγς στην Oυσιγκτον µηνει* πως θ%λει να αγορσει τη γη µας. O

µεγλος αρχηγς µηνει ακµα λγια φιλικ και καλοθ%λητα. Καλοσ(νη του, γιατ
ξ%ροµε πως αυτς λγο τη χρειζεται αντστοιχα τη φιλα µας. Την προσφορ του θα
τη µελετσοµε, γιατ ξ%ροµε πως, αν δεν το πρξοµε, µπορε ο λευκς να προφτσει
µε τα πλα και να πρει τη γη µας.
Πς µπορετε να αγορζετε  να πουλτε τον ουραν – τη ζ%στα της γης; Για µας
µοιζει παρξενο. Η δροσι του αγ%ρα  το φρισµα του νερο( ωστσο δε µας ανκουν. Πς µπορετε να τα αγορσετε απ µας; Κθε µ%ρος της γης αυτς εναι ιερ
για το λα µου. Κθε αστραφτερ πευκοβελνα, κθε αµµο(δα στις ακρογιαλι%ς,
κθε θολο(ρα στο σκοτειν δσος, κθε ξ%φωτο και κθε ζουζο(νι που ζουζουνζει
εναι, στη µνµη και στην περα του λαο( µου, ιερ.
Ξ%ροµε πως ο λευκς δεν καταλαβανει τους τρπους µας. Τα µ%ρη της γης, το %να
µε το λλο, δεν κνουν γι’ αυτν διαφορ, γιατ εναι %νας ξ%νος που φτνει τη ν(χτα
και παρνει απ τη γη λα σα το( χρειζονται. Η γη δεν εναι αδερφς του, αλλ
εχθρς που πρ%πει να τον καταχτσει, και αφο( τον καταχτσει, πηγανει παρακτω.

* µηνει: στ%λνει µνυµα
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Με το ταµχι* που %χει θα καταπιε τη γη και θα αφσει πσω του µια %ρηµο. Η ψη
που παρουσιζουν οι πολιτεες σας, κνει κακ στα µτια του ερυθρδερµου. 7µως
αυτ µπορε και να συµβανει επειδ ο ερυθρδερµος εναι γριος και δεν καταλαβανει.
Αν αποφασσω και δεχτ, θα βλω %ναν ρο. Τα ζα της γης αυτς ο λευκς θα
πρ%πει να τα µεταχειριστε σαν αδ%ρφια του. Τι εναι ο νθρωπος δχως τα ζα; Αν
λα τα ζα φ(γουν απ τη µ%ση, ο νθρωπος θα πεθνει απ µεγλη εσωτερικ
µοναξι, γιατ σα συµβανουν στα ζα, τα δια συµβανουν στον νθρωπο.
)να ξ%ροµε, που µπορε µια µ%ρα ο λευκς να το ανακαλ(ψει: ο Θες µας εναι ο
διος Θες. Μπορε να θαρρετε πως Εκενος εναι δικς σας, πως ζηττε να γνει
δικ σας η γη µας. Αλλ δεν το δυνσαστε.* Εκενος εναι Θες των ανθρπων. Και
το %λες Του µοιρασµ%νο απαρλλαχτα σε ερυθρδερµους και λευκο(ς. Αυτ η γη
Του εναι ακριβ. 7ποιος τη βλφτει, καταφρονει το ∆ηµιουργ της. Θα περσουν
οι λευκο – και µπορε µλιστα γρηγορτερα απ λλες φυλ%ς. 7ταν µαγαρζεις*
συν%χεια το στρµα σου, κποια ν(χτα θα πλαντξεις απ τις µαγαρισι%ς σου. 7ταν
λα τα βουβλια σφαχτο(ν, ταν λα τα γρια αλγατα µερ%ψουν, ταν την ιερ
γωνι του δσους τη γιοµσει το ανθρπινο χντο και το θ%αµα των φουντωµ%νων
λφων το κηλιδσουν τα σ(ρµατα του τηλ%γραφου µε το βουητ τους, ττες πο( να
βρεις το ρουµνι;* Πο( να βρεις τον αϊτ; Και τι σηµανει να πεις %χε γεια στο φαρ*
σου και στο κυνγι; Σηµανει το τ%λος της ζως και την αρχ του θαντου.
Πουθεν δε βρσκεται µια συχη γωνι µ%σα στις πολιτεες του λευκο(. Πουθεν δε
βρσκεται µια γωνι να σταθες να ακο(σεις τα φ(λλα στα δ%ντρα την νοιξη  το ψιθ(ρισµα που κνουν τα ζουζο(νια πεταρζοντας. 7µως µπορε, επειδ, καταπς επα,
εµαι γριος και δεν καταλαβανω – µπορε µονχα για το λγο αυτν ο σαµατς* να
ταρζει τα αυτι µου. Μα τι µ%νει απ τη ζω, ταν %νας νθρωπος δεν µπορε να
αφουγκραστε τη γλυκι φων που βγνει το νυχτοπο(λι  τα συνακο(σµατα των
βατρχων ολγυρα σε %να βλτο µ%σα στη νυχτι; O ερυθρδερµος προτιµει το απαληχο αγ%ρι λαγαρισµ%νο* απ την καταµεσµερη βροχ  µοσχοβοληµ%νο µε το
πε(κο. Του ερυθρδερµου του εναι ακριβς ο αγ%ρας, γιατ λα τα πντα µοιρζονται
την δια πνο – τα ζα, τα δ%ντρα, οι νθρωποι. O λευκς δε φανεται να δνει προσοχ στον αγ%ρα που ανασανει. Σαν %νας που χαροπολεµει για µ%ρες πολλ%ς, δεν οσµζεται* τποτα.

* ταµχι: πλεονεξα * δεν το δυν!σαστε: δεν µπορετε * µαγαρζεις: λερνεις * ρουµνι: δσος * φαρ:
λογο * σαµατς: φασαρα * λαγαρισµνος: καθαρισµ%νος * οσµζεται: µυρζει
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ΕΝΑ ΠΑΛΙO
Ο ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤO
Ο ΣΥΓΧΡO
ΟΝO
Ο ΚO
ΟΣΜO
Ο

Ινδινος Σιτλ

Αν ξ%ραµε, µπορε να καταλαβαναµε – αν ξ%ραµε τα νειρα του λευκο(, τις ελπδες που περιγρφει στα παιδι του τις µακρι%ς χειµωνιτικες ν(χτες, τα ορµατα που
ανφτει στο µυαλ τους, στε ανλογα να δ%ονται για την αυριαν. Αλλ εµες εµαστε γριοι. Μας εναι κρυφ τα νειρα του λευκο(. Και επειδ µας εναι κρυφ, θα
εξακολουθσοµε το δρµο µας. Αν τα συµφωνσοµε µαζ, θα το πρξοµε, για να
σιγουρ%ψοµε τις προστατευµενες περιοχ%ς που µας τξατε.
Εκε θα ζσοµε, µπορε, τις
µετρηµ%νες µ%ρες µας καταπς
το θελσοµε. 7ταν ο στερνς
ερυθρδερµος λεψει απ τη γη,
και απ τη µνµη δεν αποµενει
παρ ο σκιος απ %να σ(ννεφο
που ταξιδε(ει στον κµπο, οι
ακρογιαλι%ς αυτ%ς και τα δση
θα φυλγουν ακµα τα πνε(µατα του λαο( µου – τι* αυτ τη
γη την αγαπο(ν, πως το βρ%φος αγαπει το χτ(πο της
µητρικς καρδις. Αν σας την
πουλσοµε τη γη µας, αγαπστε
την, καθς την αγαπσαµε
εµες, φροντστε την, καθς τη
Νκος Χατζηκυρι κος-Γκκας, O ουρανς
φροντσαµε εµες, κρατστε
ζωνταν στο λογισµ σας τη µνµη της γης, πως βρσκεται τη στιγµ που την παρνετε, και µε λη σας τη δ(ναµη, µε λη την τραν µπρεσ σας, µε λη την καρδι σας,
διατηρστε τη για τα τ%κνα σας, και αγαπστε την, καθς ο Θες αγαπει λους µας.
)να ξ%ροµε – ο Θες σας εναι ο διος Θες. Η γη Του εναι ακριβ. Ακµα και ο λευκς δε γνεται να απαλλαχτε απ την κοιν µορα.*
µτφρ. Ζσιµος Λορεντζτος
Το Β µα, 16/1/1977

* τι: γιατ * η κοιν µορα: εννοε το θνατο
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∂ƒ°∞™π∂™

1

ÃˆÚ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÛÂ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ Û˘ÓÔÙÈÎ¿ Ù· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ
Ô πÓ‰È¿ÓÔ˜ ÛÂ Î·ıÂÌÈ¿ ·ﬁ ·˘Ù¤˜.

2

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô πÓ‰È¿ÓÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂ ÙË Ê‡ÛË;

3

°È·Ù› Ë ﬁ„Ë ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎÒÓ (Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜) «Î¿ÓÂÈ Î·Îﬁ
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚﬁ‰ÂÚÌÔ˘»;

4

™Â ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô πÓ‰È¿ÓÔ˜ ™È¿ÙÏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜
ÔÌÔÂıÓÂ›˜ ÙÔ˘ «¿ÁÚÈÔ˘˜». ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ;

5

∆È ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÔÈ πÓ‰È¿ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÁË ÙÔ˘˜; ¶ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ì¿˜ ÚÔ˚‰Â¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÊ·Û‹ ÙÔ˘˜;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ﬁˆ˜ ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜ ‹ ÙˆÓ Èı·ÁÂÓÒÓ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ Ù· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
Û·˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ﬁÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ Î·È ÁÂˆÔÏÈÙÈÎ¿
·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ‹ ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÓÙﬁÈˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜.

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔÓ ·ÁÎﬁÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ﬁÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¯·›ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ›, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÂ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ÂÔ¯¤˜.

◆

™Â ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô ™È¿ÙÏ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÙË˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ·Ó ·˘Ù¤˜
Â·ÏËıÂ‡ÔÓÙ·È ‹ ﬁ¯È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.
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