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¶ÔÛÂÈ‰ÒÓ·˜
Στο σντοµο δι γηµ του ο Κ φκα αποτυπνει µε ειρωνικ τρπο τους διαλογισµος του
Ποσειδνα σχετικ µε τη ζω και την εργασα του. O θες της θ λασσας, αν και πλ ρως ταυτισµνος µε το ρλο του, χει κι αυτς τα παρ πον του: δεν µπορε να ξεφγει απ το ργο
του και να π ει µια εκδροµ .

O Ποσειδνας καθ ταν στο γραφεο του και λογριαζε.

Η διακυβρνηση λων των υδτων του κ σµου τον κανε να δουλεει ασταµτητα. Θα µποροσε να χει ση βο!θεια !θελε, και εχε αρκετ!, επειδ! µως εχε πρει
πολ σοβαρ τα καθ!κοντ του, λογριαζε τα πντα ακ µα µια φορ, κι τσι κανες
δεν µποροσε να τον βοηθ!σει ικανοποιητικ. Κανες δεν µπορε να ισχυριστε τι
του ’κανε κφι να δουλεει. Προσπαθοσε να τελεισει, επειδ! !ταν υποχρεωµνος.
Μα φυσικ και εχε προσπαθ!σει να βρει µια πιο χαροµενη εργασα –αυτ! !ταν η
κφρασ! του–, αλλ πντοτε, ταν του γιν ντουσαν διφορες προτσεις, γιν ταν φανερ τι τποτα δεν του ταριαζε τ σο καλ σο τα µχρι τρα καθ!κοντ του. Εκτ ς
αυτο, !ταν πρα πολ δσκολο να βρεθε κτι λλο για κενον. %ταν απθανο να του
ανατεθε µια ορισµνη θλασσα. Εξλλου, η δουλει που θα κανε τ τε δεν θα !ταν
απλς µικρ τερη, αλλ ευτελ!ς.

Νκος Αγγελδης, Το σκ φος
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O Μεγλος Ποσειδνας δεν µποροσε ν’ αναλβει παρ µονχα µια πολ υψηλ!
θση. Κι αν του πρ σφερε κανες µια θση ξω απ τα νερ του, και µ νο στην ιδα
αρρσταινε, η θεϊκ! του αναπνο! κοβ ταν και το σεβσµιο στ!θος του τρεµε. Παρ’
λ’ αυτ κανες δεν παιρνε τις δυσκολες του στα σοβαρ.
'Oταν νας ισχυρ ς παραπονεται, πρπει κανες, ακ µα και στην πιο απελπιστικ!
κατσταση, να δεχνει τι κνει µια προσπθεια. Στην πραγµατικ τητα, καννας δεν µπορε να σκεφτε ν’ απαλλξει τον Ποσειδνα απ τα καθ!κοντ του. Aπ την αρχ! της
αρχ!ς !ταν ο Ποσειδνας ο θε ς της θλασσας κι εναι υποχρεωµνος να παραµενει,
ακ µα κι αν δεν του γουστρει. Πιο πολ απ’ λα εξοργζεται –κι αυτ προξενε κυρως
τη δυσαρσκει του σε σχση µε τη θση του– ταν αντιλαµβνεται την ιδα που χουν οι
λλοι γι’ αυτ ν, τι συνχεια κ βει β λτες πνω στα κµατα κρατντας την τραιν του.
Αντ γι’ αυτ , κθεται στο βυθ του Ωκεανο και λογαριζει ασταµτητα.
Μονχα να ταξδι, που κανε πο και πο για να συναντ!σει το ∆α, !ταν η µοναδικ! παση στη ρουτνα του, να ταξδι απ το οποο επστρεφε κθε φορ εξοργισµνος.
'Ετσι δεν εχε µπορσει να δει τη θλασσα σχεδ ν καθ λου, µονχα ταν βιαστικ πετοσε προς τον 'Oλυµπο, και ποτ δεν την εχε ταξιδψει απ τη µια κρη στην λλη. Φρ ντιζε να λει τι περιµνει την καταστροφ! του κ σµου, τ τε θα µποροσε να βρει µια
στιγµ! ησυχας, τσι στε λγο πριν το τλος, καθς θα ριχνε µια τελευταα µατι στους
λογαριασµος, θα µποροσε να κνει να µικρ ταξιδκι, µια τ ση δα εκδροµολα.
Φ. Κφκα, Η σιωπ των σειρ νων,
µτφρ. Γ. Κνστας, Ζαχαρ πουλος

Μαξ Ερνστ, Το συµπσιο των θεν
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Φραντς Κφκα
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¢È¿ÏÂÍÙÂ ¤Ó· Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ı· ı¤Ï·ÙÂ Ó· ·ÛÎÂ›ÙÂ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ﬁÙÈ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÂÙÂ ÌÈ·
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ¯Â›ÚËÛË. ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ
Ù¿ÍË ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡.

Φραντς Κφκα (1883-1924)
Γερµαν φωνος Tσχος συγγραφας, εβραϊκ!ς καταγωγ!ς, απ τους σηµαντικ τερους της παγκ σµιας λογοτεχνας. Τα κεµεν του εναι µοντρνα και προβλλουν κυρως τις ννοιες της αλλοτρωσης και της υπαρξιακ!ς αγωνας που βασανζει το σγχρονο νθρωπο. Γνωστ τερα ργα
του: Η ∆κη, Η Μεταµρφωση, Η αποικα των τιµωρηµνων, O Πργος κ..
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∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË
Στο µυθιστρηµα Αργ (1933) ο Γιργος Θεοτοκ ς αποτυπνει την ταραγµνη ατµσφαιρα
του µεσοπολµου, τις ιδες και την ψυχολογα των νων, τα νειρα και τις φιλοδοξες τους. Στο
απσπασµα που ακολουθε παρακολουθοµε τη σγκρουση των διαδηλωτν µε το στρατ,
στερα απ να στρατιωτικ πραξικπηµα.

O Μαν λης κατβηκε µοναχ ς του απ

την οδ Oµ!ρου στην οδ Ακαδηµας και
βρ!κε πλ!θος φοιτητς µαζεµνους ανµεσα στο Πανεπιστ!µιο και τη Νοµικ! Σχολ!.
Με τις πρτες τουφεκις, εχανε συγκεντρωθε αυθ ρµητα στα Προπλαια και στην
πλατεα του Πανεπιστηµου, µα η χωροφυλακ!, που φρουροσε τη λεωφ ρο Πανεπιστηµου, τους διωξε αποκε και µεταφρθηκαν στην οδ Ακαδηµας. Εκε µποροσαν να θορυβον µε περισσ τερη νεση κι αν ερχ ντανε οι αντλες η υποχρηση θα
!ταν πιο εκολη προς τα στεν της Νεπολης. O Μαν λης αντµωσε, µες στο νεανικ αυτ πλ!θος, πολλος φλους και γνωστος του της Αργς* και λλους, που
µαζετηκαν τριγρω του, σαν να περµεναν απ’ αυτ ν κποιο σνθηµα.
Μερικο προσπαθοσαν να ξεσηκσουν τους φοιτητς εναντον των προαιωνων
εχθρν τους, των αστυνοµικν οργνων, τσι για να γνει ντ ρος,* για να γελσουµε,
για να δεξουµε ποιοι εµαστε «εµες οι νοι». Μα γενικ οι νοι δεν εχαν ρεξη για
ταραχς εκενην τη µρα, νιθοντας την κρισιµ τητα και τους κινδνους των γεγον των. %ταν µως λοι τους πολ νευριασµνοι και ερεθισµνοι, απ τους θορβους και
την ατµ σφαιρα της µχης, και πρ θυµοι για ιδεολογικς εκδηλσεις. Bνιωθαν πολ
δυνατ την ανγκη να εκφρσουν την παρξ! τους, να πονε κι αυτο το παρν – η
να γενε της Ελλδας, τα µελλοµενα του θνους. ∆εν !ξεραν ββαια τι ακριβς
συνβαινε ολ γυρ τους µ!τε τι ακριβς ζητοσαν. Μα, τ πο στους νους(!) ωστ σο.
∆εν ταριαζε να µενουν ξω απ το παιχνδι.
Μερικο πιο θερµ αιµοι πιαστ!κανε µπρτσο κι αρχσανε να κατεβανουν στην
οδ Ακαδηµας προς την πλατεα του Κνιγκ (µονχα απ κενην τη µερι ο δρ µος
!ταν ελεθερος), σρνοντας πσω τους να κοµµτι του πλ!θους, σαµε καµι διακοσαρι παιδι, και τραγουδντας τον εθνικ µνο:

* Αργ : φοιτητικ ς σλλογος της Νοµικ!ς Σχολ!ς * ντρος: φασαρα
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Απ’ τα κκαλα βγαλµνη
των Ελλ νων τα ιερ .
Και σαν πρτα ανδρειωµνη
χαρε, ω χαρε, Ελευθερι !
O τραγουδιστ ς αυτ ς περπατος !τανε µια διξοδος για τη νευρικ τητα της νεολαας αυτ!ς. Κµποσοι προσπαθοσαν να συνοδεσουν τον µνο, λλοι τραγουδοσαν
λλα πρµατα, ,τι τους ερχ τανε στο νου, λλοι φναζαν ! γελοσαν ! πειραζ ντανε αναµεταξ τους. O Μαν λης κι οι φλοι του βρθηκαν µες στο ρεµα της µικροδιαδ!λωσης δχως να το καταλβουν. Γρ!γορα προστθηκαν στους φοιτητς περεργοι διαβτες και πολλ χαµνια,* που εναι πντα παρ ντα που γνεται ντ ρος. Στις
ρες αυτς, µ λις σχηµατιστε νας µικρ ς ανθρπινος πυρ!νας, µαγνητζει, θαρρες,
λα τα αν!συχα στοιχεα απ τριγρω. Gταν ο πυρ!νας βαδζει και φανεται σα να
χει να σκοπ , πολλο ακολουθον, χωρς να ξρουνε πο πνε, µ νο και µ νο γιατ
αισθνουνται την ανγκη να ακολουθ!σουν κτι, οτιδ!ποτε. Σαν φτασε στην πλατεα του Κνιγκ, η διαδ!λωση εχε γνει αρκετ επιβλητικ! κι µοιαζε πολ σγουρη
για τον εαυτ της, και σαν να επιδωκε σκοπος πολ συγκεκριµνους. Χωρς καννα
δισταγµ , αυθ ρµητα, τρβηξε σια µπροστ της, στην οδ Βερανζρου, διασχζοντας
τους δρ µους των Πατησων και της Τρτης Σεπτεµβρου. Gλοι σα να νιωθαν πως η
Oµ νοια !ταν επικνδυνη και την περνοσαν αλργα.*
Κοντ στον παλι Σταθµ του Λαυρου, ο Μαν λης ξεχρισε, µες στο θ ρυβο που
σ!κωνε η διαδ!λωση, µια γνριµη φων!. Στρφηκε και αναγνρισε, πσω του, µες
στο πλ!θος, το Λνο Νοταρ, το µικρ αδερφ του Αλξη. Ξεσκοφωτος, κατακ κκινος, λαχανιασµνος, ο φηβος ξεφνιζε ολονα:
– Ζ!τω η Επανσταση!
Bµοιαζε ξαλλος, σα να µην βλεπε τποτα ολ γυρ του. Πο βρθηκε ο Λνος εκε
µσα;
O Μαν λης δεν µπ ρεσε να τον πλησισει. Το πλ!θος τον σπρωχνε ορµητικ
εµπρ ς, τον σπρωχνε και τον µαγν!τιζε κι αυτ ν και τους λλους λους που το αποτελοσαν – το πλ!θος, σαν µια συνισταµνη λων των ορµν των µελν του, δναµη
αντερη απ τις θελ!σεις τους και χειραφετηµνη απ’ αυτς, που τους δσποζε λους
απ ψηλ και τους σερνε κπου, µε αλγιστη αποφασιστικ τητα, δχως κανες να
ξρει πο.
Στην πρτη γραµµ!, κµποσοι διαδηλωτς εχανε σηκσει ψηλ τα µπαστονια

* χαµνια: παιδι του δρ µου * την περνοσαν αλργα: αποµακρνονταν απ την πλατεα
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τους. Τα βλεπες, απ πσω, παραταγµνα απνω απ τα κεφλια, σα µια σειρ πσαλοι, µπηγµνοι µες στο ανθρωποµζεµα, που κουνι ντανε νευρικ κι λο τραβοσαν
µπροστ, ακατσχετα, µες σ’ να σννεφο σκ νης. Η σειρ αυτ! των µπαστουνιν σε
σερνε πσω της, θελ σου, κι η πεση του πλ!θους, που την προκαλοσε η λξη της
πρτης γραµµ!ς, την σπρωχνε την πρτη γραµµ! ολονα πιο δυνατ και την ανγκαζε να επιταχνει την πορεα της. Bτσι κυλοσε η διαδ!λωση απ µ νη της.
– Ζ!τω η Επανσταση!
O εθνικ ς µνος, τα τραγοδια, τα γλια, εχανε κοπσει ολ τελα. Τρα µονχα
να απειλητικ µουγκρητ βγαινε απ την ορµ! του πλ!θους, κποια ναρθρη, µα
τ σο γνριµη βο! καταστροφ!ς. –Κτω λα! λα! Να τα σπσουµε λα!– Κποια
νστικτα εχαν λυτρωθε και δεν κουαν πια καµι λογικ!. Κι ολ γυρα, παντο, µες
στο λαµπρ φως της Αθ!νας, το τουφεκδι.
Σχεδ ν ασυνεδητα, σερνµενη ορµητικ απ τον διο τον εαυτ της, η αυθ ρµητη
αυτ! διαδ!λωση πρασε απ τους ερηµικος και σιωπηλος δρ µους του Βερανζρου και του Μρνη και ξεµποκαρε, απ να στεν , στην οδ Αγου Κωνσταντνου.
Μα εκε κοντοστθηκε, διστζοντας, για µια στιγµ!, αν πρεπε να τραβ!ξει εµπρ ς !
πσω. Μια λλη διαδ!λωση ανβαινε προς την Oµ νοια, αλλ µε φος πολ διαφορετικ . Oι νθρωποι, που την αποτελοσαν, ασφαλς !ξεραν τι ζητοσαν.
Η να αυτ! διαδ!λωση !τανε σιωπηλ! σχεδ ν και αργ!, µα πιο σφιχτοδεµνη, πιο
στερε! στα π δια της. Τα πρ σωπα των µελν της σφιγµνα, τραχι, αποφασισµνα,
θαρρες, για το καθετ. Στην πρτη γραµµ! !τανε µερικς γυνακες ντυµνες οι περισσ τερες µε µαρα, νες ακ µα, αδνατες, παθιασµνες, κοιτζοντας σια µπροστ µε
βλµµα ανκφραστο, σαν υπνωτισµνες. Ανµεσ τους ξεχριζες το ∆αµιαν Φραντζ!, που βδιζε σαν αρχηγ ς, και δπλα του το ∆ηµητρ Μαθι πουλο, το φοιτητ!
απ’ τα Καλβρυτα. Bνα θωρακισµνο αυτοκνητο τους συν δευε, το διο που εχε
κατακτ!σει ο λα ς, λγες ρες πριν, κοντ στην Oµ νοια, και γρ!γορα εχε πσει στα
χρια των κοµµουνιστν. Μια κ κκινη σηµαα ανµιζε απνω τους. O Μαν λης Σκυριαν ς την εδε κι ανατρχιασε.
Η κ κκινη σηµαα, µες στο ξεσηκωµνο πλ!θος, µες στην ατµ σφαιρα της µχης
και στο ακατπαυστο τουφεκδι, ανδινε ξαφνικ µιαν νταση τροµαχτικ! – σα να
τελεωσαν ξαφνικ τα αστεα και τα ψµατα, η αµεριµνησα των καλοκαθισµνων κοινωνιν, οι θεσµο, οι καθιερωµνες αξες, η φρασεολογα της ρουτνας, και ξυπνοσε,
γρια και ακατσχετα, κτω απ τον καταγλανο, ανοιξιτικο ουραν , και καταχτοσε µονοµις τα πντα, κποια ωµ! ακατβλητη πραγµατικ τητα, πντοτε παροσα και παντο, µα που πσχιζαν λοι να ξεχσουνε την παρξ! της, και τρα επιτλους ερχ τανε η ρα να πει κι αυτ! το λ γο της, βουβανοντας κθε λλη φων!.
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– Ζ!τω η Επανσταση!
Το κ κκινο, θαρρες, κυριαρχοσε κι λας σ’ λην την π λη, διαλοντας κθε λλο
χρµα, χτυπητ, τυφλωτικ, θριαµβευτικ, µε µια κρα λαµπρ τητα, που του σφιγγε την καρδι. Το χρµα του αµατος. Τη σηµαα την κρατοσε ο ∆ηµητρ ς Μαθι πουλος σφιχτ µε τα δυο χρια και µε τη φωτι στην ψυχ!.
Mστερα απ την πρτη στιγµ! του δισταγµο, η διαδ!λωση των φοιτητν διαλθηκε µονοµις. Στη θα της κ κκινης σηµαας, οι περισσ τεροι υποχρησαν σα να
εχανε δει ξαφνικ την καρµανι λα,* στηµνη στη µση του δρ µου. Μα κµποσοι
τρεξαν να σµξουν τους κοµµουνιστς. O Μαν λης, που εχε ξαναβρε τη θλησ! του,
τρεξε µαζ τους, για να προλβει κποιο κακ που προαισθαν τανε. Το βλµµα του
γρευε το Λνο, µα βρθηκε ξαφνικ, πρ σωπο µε πρ σωπο, µπροστ στο ∆αµιαν
Φραντζ!. Τον ρπαξε απ τους µους;
–Πο πτε, ρτησε, αναγνωρζοντας κι λας κτω απ την κ κκινη σηµαα αρκετος συντρ φους του της Αργς.
– Pφησ µε!, πρ σταξε ο λλος ξερ και τινχτηκε, για να ελευθερσει τους µους
του.
Bνας κυµατισµ ς του πλ!θους τους χρισε. O Λνος !τανε στην πρτη γραµµ!. Η
κοµµουνιστικ! διαδ!λωση, φουσκωµνη τρα κι ερεθισµνη απ την ξαφνικ! προσθ!κη των νων µελν της, κουν!θηκε προς την Oµ νοια πιο γοργ και πιο απειλητικ. Απ τα στ µατα των γυναικν αντ!χησε νας γνριµος, απλοϊκ ς, µα τ σο
δραµατικ ς σκοπ ς, που δσποζε* σε λγο λους τους λλους θορβους, βγαλµνος
απ εκατοντδες στ!θια, φανατικ ς παινας* µσους και πστης:
Ξυπν τε, απκληροι του κσµου,
της πενας δολοι, της σκλαβι ς!
Το κρ τος ρξτε των τυρ ννων
εσες, οι γιοι της εργατι ς!
Gλη αυτ! η σκην! βσταξε µ λις µερικς στιγµς. Αµσως κατ πι ο Μαν λης εδε
να ξεπροβλλουν απ την Oµ νοια αρκετο πεζονατες µε εφ’ πλου λ γχη και τα
τουφκια στηµνα απνω στη διαδ!λωση. Bπιαναν λο το πλτος του δρ µου. Στθηκαν σε καµι πενηνταρι µτρα και κοταξαν τη διαδ!λωση, που στθηκε και τους
κοταζε κι αυτ!. Pλλοι πεζονατες ακολουθοσαν πιο µακρι. Bνας νος αξιωµατικ ς του ναυτικο, λυγερ ς και αυθδης, µε κτασπρο αστραφτερ πηλ!κιο, κρατντας στο χρι µοναχ τα σπρα γντια του, προχρησε ανµεσα στα δυο στρατ πεδα και µλησε προς το πλ!θος κοφτ και προσταχτικ:
* καρµανιλα: λαιµητ µος * δσποζε: κυριαρχοσε * παινας: πολεµικ τραγοδι
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– Σας διατζω να διαλυθετε αµσως, ειδεµ!* θα κνω χρ!ση των πλων.
Για µια στιγµ! δεν κουν!θηκε κανες στην οδ Αγου Κωνσταντνου. Mστερα νας
πυροβολισµ ς αντ!χησε µσ’ απ το πλ!θος. Εχε τραβ!ξει ο ∆αµιαν ς, ξερ ς, χλωµ ς σαν το κερ, δαγκνοντας βαθι τα χελια του, που µατσανε. Bτσι του !ρθε εκενην τη στιγµ!, να προκαλσει το ανεπαν ρθωτο µια ρα αρχτερα, να γνει ,τι γνει,
προτο προφτσει κανες να πτοηθε,* τρα που !τανε ζεστ τα πρµατα κι η ορµ!
του πλ!θους µοιαζε ακατβλητη. O νος αξιωµατικ ς σωριστηκε µονοκ µµατος
µες στη σκ νη, σφγγοντας γερ τα γντια του. Oι νατες χωρς καννα πρ σταγµα
καναν πυρ λοι µαζ.
Μονοµις η µχη ναψε στα γερ απ τις δυο µερις. Η διαδ!λωση µουγκρζοντας σαν λαβωµνο ζο, µαζετηκε ορµητικ µες στις προδες.* Oι πιο τολµηρο, και
δεν !τανε λγοι, αποκρθηκαν στους νατες, απ τις γωνις των δρ µων, µε βροχ!
πιστολις. Το αυτοκνητο µως δεν µπ ρεσε να κουνηθε απ τη θση του µ!τε χρησµεψε στους στασιαστς. O οδηγ ς του σκοτθηκε µε την πρτη οµοβροντα κι πεσε
µπροµυτα απνω στη µηχαν! του. ∆εν εχε προφτσει να κλεσει το θρακα και βρθηκε ξεσκπαστος. Oι λλοι επιβτες του αυτοκιν!του φανεται πως δεν !ξεραν καλ
να χρησιµοποι!σουν τα πλα του. Oι νατες τους προφτσανε πριν βγονε και τους
λογχσανε στον τ πο. Κατ πι ταµπουρωθ!κανε εκε µσα και βλανε µπροστ τα
πολυβ λα προς λες τις µερις.
Η αψιµαχα* αυτ! βσταξε πντε λεφτ της ρας και κ πασε* ολ τελα αµσως
στερα. O δρ µος κι οι προδες ερηµθηκαν απ τους διαδηλωτς και δεν ακοστηκε λλος πυροβολισµ ς απ κενην τη µερι, παρ µονχα τα βογγητ των λαβωµνων, που σερν ντανε δθε-κεθε µες στη σκ νη, κι οι βιαστικς προσταγς των αξιωµατικν.
Στη µση του δρ µου, ακριβς ανµεσα στο Εθνικ Θατρο και στην εκκλησι
του Αγου Κωνσταντνου, εχε πσει νεκρ ς ο ∆ηµητρ ς Μαθι πουλος. Το αµα τρεχε φθονο απ διφορες µερις του χοντρο σµατ ς του. Λγο παραπρα κετουνταν ανσκελα ο Λνος Νοταρς, µε µια τρπα ανµεσα στα φρδια.
Γ. Θεοτοκς, Αργ, τ µ. 1,
Βιβλιοπωλεον της Εστας

* ειδεµ: διαφορετικ * να πτοηθε: να υποχωρ!σει απ φ βο ! δειλα * προδες: τα στεν δροµκια
* αψιµαχα: µικρ! σγκρουση * κπασε: σταµτησε
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Η ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ

Γι

ργος Θεοτοκς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ù‹˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Ô °. £ÂÔÙÔÎ¿˜;

2

∆È ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·‰ËÏˆÙÒÓ; ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ
ÙÚﬁÔ ÙÂÏÈÎ¿ ÂÓÒÓÔÓÙ·È;

3

EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· Û¯ﬁÏÈ· ‹ ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹, ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÙÂ ˘ﬁ„Ë Û·˜ ÛÂ ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ê‹ÁËÛË.

4

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÚﬁÛˆ· Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· ·˘Ùﬁ; ¡· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

BÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙË˜ 21Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÂ ·˘Ù‹Ó (‰È·‰ËÏÒÛÂÈ˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÍÂÁ¤ÚÛÂÈ˜ Î.¿.).

Αλξης Ακριθκης, Σιωπ του µετ λλου
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ª. ∫ ∞ƒ∞°∞∆™∏™

ŒÓ·˜ PÒÛÔ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·
Το απσπασµα που ακολουθε προρχεται απ το µυθιστρηµα του Μ. Καραγ τση O συνταγµατρχης Λιπκιν (1933), το οποο χει ως θµα την προσαρµογ ενς εξριστου Ρσου
συνταγµατ ρχη στην ελληνικ πραγµατικτητα και ειδικ στην κοινωνικ ζω µιας επαρχας.

◊ταν νας ντρας ως πεν!ντα χρ νων, νας κολοσσ ς. Το ψος του φτανε τα δο

µτρα. Πλτες φαρδις, π δια και χρια πελρια, αναλογες αρµονικς – οτ’ να
δρµι ξγκι περιττ . Ξανθ ς και ροδοκ κκινος, δεν εχε ακ µα δοκιµσει το ηλι καµα του ελληνικο ουρανο. Παρουσιστηκε στη Σχολ! µε στολ! εκστρατεας συνταγµατρχη του ποτ ρωσικο τσαρικο στρατο, πολ κακοπαθιασµνη. Μια πανθλια
βαλτσα κρεµ ταν απ’ το φοβερ χρι του. Μπανοντας στο γραφεο του κ. ∆ιευθυντο στθηκε προσοχ! χτυπντας τα σπιρονια, χαιρτησε στρατιωτικ και αυτοπαρουσιστηκε:
– Comte David Borissitch Liapkine, ex colonel de reserve de l’ Armée Russe, ex
proprietaire foncier!*
Μιλοσε τα γαλλικ µε τη γνωστ! τραγουδιστ! προφορ των Ρσων. Τα σταχτι
του µτια, αγαθ και διαπεραστικ µαζ, κοιτοσαν τον κ. ∆ιευθυντ! µε ειλικρνεια.
Το αρδιασµα τ σων ττλων αντ!χησε παρξενα µες στους γυµνος τοχους του µισοσκ τεινου γραφεουQ ιδιατερα τα δυο «ex», που ειπθηκαν µε µφαση για τις πρην
καταστσεις που δηλοσαν. Mστερ’ απ πολµηνη παραµον! στην Αθ!να, στο δροσο και βουνσιο πλασιο της Αττικ!ς, ο Λιπκιν ανσαινε κποιον αλλιτικον αρα
στο θεσσαλικ κµπο, πιο γνριµο κι αγαπητ . Εδε χωρφια ισ πεδα, απραντα,
σκεπασµνα µε βλαστερ δηµητριακQ αντκρισε να ποτµι πλατ, που κυλοσε
φθονο νερ ανµεσα σε δασωµνους χτουςQ οσµστηκε το αψ πρωιν ν τισµα του
νι φυτου σταριο. Και µσα σε τοτο το µεγλο και γ νιµο κµπο, το καλοστεκοµενο συγκρ τηµα της Γεωργικ!ς Σχολ!ς του ’φερε στη µν!µη εικ νες της πατρδας.
Κποια φων! του ’λεγε µσα του πως εδ, στη Θεσσαλα, θα περνοσε ζω! !συχη,
εργατικ! κι αµριµνη, παρ µοια περπου µ’ εκενη που ’ζησε στη Ρωσα. Bτσι, ξαφνιστηκε πολ ευχριστα, ταν κουσε τον κ. ∆ιευθυντ! να του απαντει ρωσικ.
* Comte… foncier!: Κ µης Νταβντ Μπορσιτς Λιπκιν, πρην αντισυνταγµατρχης του Ρωσικο Στρατο, πρην κτηµατας!
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Αµσως, να ρεµα συµπθειας γενν!θηκε ανµεσα στους δυο αυτος ανθρπους. O Λιπκιν ακοµπησε τη βαλτσα του, βγαλε το πηλ!κι του και κθισε σε µια
βαθι πολυθρ να. Bλαµπε απ ευχαρστηση η αυστηρ αγαθ! µορφ! του. Και µσα
στη µισ φωτη και δροσερ! κµαρα –να γραφεο προχειροβαλµνο, ανθρπων που
ζουν πι τερο στο παιθρο– ο κ. ∆ιευθυντ!ς κι ο νος Επισττης συνοµλησαν.
– Μιλτε ρωσικ σαν Ρσος, επε ο Λιπκιν.
– ∆ι λου περεργο. Η οικογνει µου !ταν εγκαταστηµνη στην Oδησσ . Γενν!θηκα και πρασα εκε τα πρτα 18 χρ νια της ζω!ς µου. Τλειωσα το ρωσικ Γυµνσιο.
Mστερα π!γα στη Γαλλα, που σποδασα γεωπ νοςQ και κατληξα στην Ελλδα, την
πατρδα µου. ∆ιορστηκα στην Γεωργικ!ν Υπηρεσα και τοποθετ!θηκα στη διεθυνση της Σχολ!ς. Εναι χρ νια τρα που χω σειρ να µετατεθ στην Αθ!ναQ µα δεν το
θλω. Η γραφειοκρατα του Υπουργεου δεν µου λει τποτα. Αγαπ τη Σχολ!, τη
Λρισα, τη Θεσσαλα µε το καρπερ χµα. Μου αρσει να ζω κοντ στη γη, να την
κνω να δνει πλοσιο καρπ . Κτι περισσ τερο: επιθυµ, αυτ! την αγπη µου για
τη γη, να τη µεταδσω στους µαθητς µου…
– ∆εν νοσταλγετε τη Ρωσα;
– Τη Ρωσα την αγαπ, σο τουλχιστο κι εσες. Αλλ…
Η µορφ! του Λιπκιν σκοτενιασε:
– Η Ρωσα δεν εναι πια εκενη που γνωρσατε κι αγαπ!σατε. Bνας Θε ς ξρει
π σο θα βαστξει αυτ! η δοκιµασα…
Γνηκε σιωπ!. O Λιπκιν αναστναξεQ και µε σντοµες φρσεις διηγ!θηκε την
ιστορα της ζω!ς του:
– Κατγοµαι απ παλι φαµλια,* που κρατει απ’ τους βογιρους.* Τα χτ!µατ
µας –πολλ χωρφια, γερ εισ δηµα– βρσκονταν στο κυβερνεο του Καζν. Τα φρ ντιζε ο πατρας µου. Εγ !θελα να γνω στρατιωτικ ς, και µπ!κα στη Σχολ! Ευελπδων της Μ σχας. O µεγαλτερος αδερφ ς µου –ο Αλξαντρος Μπορσιτς– διορστηκε στο Υπουργεο Oικονοµικν κι φτασε σε αντερη θση. %µουν λοχαγ ς, ταν
κηρχτηκε ο π λεµος µε την Ιαπωνα. Πολµησα στη Μαντζουρα, πληγθηκα βαρι,
παρ’ ολγο να πεθνω. Θλησε ο Mψιστος και γιατρετηκαQ µα η ψυχ! µου πικρθηκε αγιτρευτα απ την κατντια της Ρωσας. Αποστρατεθηκα µε το βαθµ του ταγµατρχη κι αποτραβ!χτηκα στα χτ!µατ µου, µαζ µε τη γυνακα και το κοριτσκι
µου. Αγπησα τη γη, µαθα την τχνη να την κνω να καρπζει… ∆υο χρ νια πιο
στερα πθανε η γυνακα µου. Απ µεινα µ νος µε την κ ρη µου, τη Λιοµπιτς. Κλεστηκα στο κονκι* µου, στην ερηµιQ εξ ν απ’ τους µουζκους* µου, λλον νθρωπο
δεν βλεπα…
* φαµλια: οικογνεια * βογιροι: ρσοι ευγενες µεγαλοκτηµατες * κονκι: σπτι * µουζκοι: χωρικο
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Αναστναξε ξανQ και συνχισε:
– Μ λις κηρχτηκε ο π λεµος, µε ανεκλεσαν στην ενργεια, µε το βαθµ του αντισυνταγµατρχη. Το 1916 προβιβστηκα. Πολµησα τµια στην ανατολικ! Πρωσα και
τη Γαλικα. Τµια κι απελπισµνα, γιατ βλεπα την µπ ρα να ’ρχεται. %ρθε και µε
σρωσε. Oι φαντροι µου µε χτπησαν, µου ξ!λωσαν τις επωµδες, µ’ διωξαν… Προσπθησα να πω στα χτ!µατ µου, να βρω την κ ρη µου. ∆εν µπ ρεσα, οι δρ µοι
!σαν κλεισµνοι. Αναγκσθηκα να κατεβ στην Oυκρανα, που σµιξα µε το στρατ του Βργκελ. Πολµησα µε λσσα τους µπολσεβκους,* µαζ µε τους Bλληνες και
τους Γλλους. Μα λα π!γαν χαµνα. Μπρκαρα στο τελευταο εγγλζικο πολεµικ
που σλπαρε απ’ την Oδησσ και ξεµπρκαρα στην Π λη. Κατ πι !ρθα στην Αθ!να.
– Κι η κ ρη σας;, ρτησε ο κ. ∆ιευθυντ!ς.
– Την χασα. ∆εν ξρω αν ζει ! αν πθανε…
Σιωπ! καταθλιπτικ!. Oι κακς θµησες φτερουγζουν στην ισκιερ! κµαρα.
– Πς µπορσατε να διορισθετε στη Σχολ!;, ρωτει ο κ. ∆ιευθυντ!ς.
– Φτνοντας στην Ελλδα, πρεπε να βρω κποιο τρ πο να βγλω το ψωµ µου.
Τι δουλει µπορε να κνει, σε ξνο τ πο, νας στρατιωτικ ς; Σκφθηκα πως οι γεωπονικς µου γνσεις, µολον τι πραχτικς, σως µου φανονταν χρ!σιµες. Π!γα λοιπ ν
στο Υπουργεο Γεωργας και παρακλεσα να µε διορσουν οπουδ!ποτε. Oµολογ
πως µου φρθηκαν πολ ευγενικQ αλλ, πως ξρετε, το Σνταγµ σας εναι αυστηρ : «Μ νον Bλληνες εναι δεκτο εις δηµοσας θσεις». Κατβαινα απελπισµνος τις
σκλες του Υπουργεου, ταν ακοω να µου µιλον γαλλικ: «C’est vous, Liapkine?
Quelle surprise!».* Γυρν, και αναγνωρζω τον παλι µου φλο, τον Τριανταφυλλδη…
– O Τριανταφυλλδης εναι φλος σας;, ρωτει ξαφνιασµνος ο κ. ∆ιευθυντ!ς.
– Τον εχα γνωρσει στο Βισ το 1912, που εχα πει για το συκτι µου. Κναµε
πολλ! παρα. Μου εχε πει, τ τε, πως !ταν δικηγ ρος και πολιτευ µενος.
– Τρα εναι υπουργ ς της Γεωργας…
– Πο θλατε να το φαντασθ, αγαπητ µου; Gπως καταλαβανετε, στερ’ απ’
αυτ τα πντα διορθθηκαν. O Τριανταφυλλδης µε π!ρε στο γραφεο του, χτπησε
µερικ κουδονια και πρ σταξε τους αρµ διους ∆ιευθυντς, που πρ στρεξαν ολοταχς, να ξεχσουν Σνταγµα και Ν µους και να µου βρουν αµσως µια καλ! θση µ’
να καλ µισθ . Bτσι διορστηκα Επισττης του Σταθµο Επιβητ ρων Vππων της
Αβερωφεου Γεωργικ!ς Σχολ!ς Λαρσης. Oµολογ πως, οτε ταν !µουν στις πιο
µεγλες µου δ ξες, δεν εχα τ σο µακρ ττλο!
Γλασαν καλ καρδαQ κι ο Λιπκιν επε:
* µπολσεβκοι: µλη του κοµµουνιστικο κ µµατος της Ρωσας που καναν την επανσταση του 1917
* C’ est vous, Liapkine? Quelle surprise!: Εσες Λιπκιν; Τι κπληξη!
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– Εναι σκληρ να ξαναρχζεις τη ζω! σου στα πεν!ντα…
O κ. ∆ιευθυντ!ς του ’δωσε κουργιο:
– Εδ θα ξεκουραστετε, θα γαληνψετε. Η δουλει εναι εκολη κι ευχριστη. Θα
φροντσω να σας δοθε µια καλ! κι ευρχωρη κµαρα. Η γυνακα µου κι εγ θα θεωρ!σουµε τιµ! τη φιλα σας. Oι συνδελφο σας θα σας δεχτον µε πολλ! συµπθεια…
– Ευχαριστ, µουρµορισε ο Λιπκιν µε συγκνηση. Πραγµατικ, δε βρσκω
λ για…
– Λυπµαι, συνχισε ο κ. ∆ιευθυντ!ς, που η θση δεν εναι ανλογη µε τα προσ ντα σας. Αλλ, µε τον καιρ , θα διορθωθε κι αυτ …
O Λιπκιν χαµογλασε:
– Το βασικ εναι να ζει κανες. Τ’ λλα εναι φιλολογα…
Μ. Καραγτσης, Ο συνταγµατ ρχης
Λι πκιν, Βιβλιοπωλεον της Εστας

Νκος
ΧατζηκυρικοςΓκκας,
Νεκρ φση µε
τραπουλχαρτα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÙÔ˘
Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë §È¿ÎÈÓ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜.

2

∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘
·ÊËÁËÙ‹, ÙÔ˘˜ ‰È·ÏﬁÁÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜.

3

O ∫·Ú·Á¿ÙÛË˜, ﬁˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ· ÛÙËÓ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. µÚÂ›ÙÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË
‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

¢IA£EMATIKE™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

BÚÂ›ÙÂ ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔÏ¤ÌÔ˘.

◆

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ Á·ÏÏÈÎ¤˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ
°·ÏÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙË˜ Á·ÏÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔÏ¤ÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿
ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹.

Φωτογραφα απ την ταινα Καραβ ν Σερ ι του Τσου Ψαρρ
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∫ √™ª∞™ ¶ √§π∆∏™

∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÂ ÙË ªfiÓÈÎ·
Το απσπασµα προρχεται απ την Eroica (1938), το κατεξοχ ν «µυθιστρηµα εφηβεας» της
νεοελληνικ ς λογοτεχνας. Η υπθεση του ργου περιστρφεται γρω απ µια οµ δα εφ βων,
που αντιµετωπζουν για πρτη φορ τον ρωτα και το θ νατο. Στο απσπασµα που ακολουθε ο Αλκος και ο Λο;ζος διακπτουν το οµαδικ παιγνδι τους, γιατ η περικεφαλαα του
αρχηγο πεσε στον κ πο του Γ λλου πρξενου. Τα δο παιδι µπανουν κρυφ στον κ πο,
που γνωρζουν τη Μνικα, τη µικρ κρη του πρξενου.

O Μιχλης τα χρειστηκε µε τα σχδια του αρχηγο.

– Βρε συ, βρε, του λει, εναι το σπτι του πρ ξενου!* Θα βροµε τον µπελ µας!
Εκενος του π!ρε το σκοιν απ τα χρια, το ξετλιξε και, φρνοντς το β λτα στον
αρα το τναξε ψηλ και αγκστρωσε το γντζο στο σαµρι του µαντρ τοιχου. «Σκου-

Φωτογραφα απ την ταινα του ∆!µου Αβδελιτη Το δντρο που πληγναµε

* το σπτι του πρξενου: πρ κειται για το σπτι του Γλλου πρ ξενου Μοντεκοκουλι
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νττε µε απ κτω», τους λει, και µια και δυο σκαρφλωσε στον τοχο. «Η σειρ σου»,
φναξε του Αλκου. Αυτ ς δεν τα κατφερνε και τ σο εκολα, χι πολ σγουρος,
λιγ τερο ψηλ ς και πιο κρεατωµνος. Απ τ τε, µονχα για κτι ανοσιες φαντασες
!τανε καλ ς. O λλος σκυψε, του δραξε το χρι και τον τρβηξε σιµ του.
Κ βανε βργες και τις πετοσαν κτω στη φωτι. Η φλ γα γλειφε τον αρα µσα
σε σπθες και τριξµατα, ο τ πος γµισε καπν . Τα µτια του αρχηγο γυαλσανε.
– Βρα!, τους φναξε απ ψηλ.
Το νερ ξεπ!δησε απ’ το σωλ!να και τσιτσριζε πνω στις φλ γες.
Τον βλπω ακ µα το µεγαλουργ διοργανωτ! τ σης παιδιστικης αστοχασις. Καβλα στο σαµρι του µαντρ τοιχου –σαν το παλι εκενο χλκινο µειξοβρβαρο* παιδ
πνω στο κολοβ του τι, στο µουσεο– χειρονοµοσε µε σφιγµνους γρ θους, αναδευ τανε* κι αγκοµαχοσε –χαχ-χαχ-χαχ– και κθε τ σο ξσπαζε µια ιαχ!* παρτονη σαν
γλιο ξωτικο. O Κλε βουλος µε τον Αντνη, αντ να βοηθον, χοροπηδνε γρω στη
φωτι. Χλιµντρισε* µσα στην ξαψ! του κι ανατινχτηκε ορµητικ. «Βρε σεις!» βαλε
µια φων!… Στην αναµπουµπολα πει κι η περικεφαλαα. Κνει να την αρπξει στον
αρα, γλιστρει απ τα χρια του, κυλει στην περιπλοκδα – κι απ κει, κλαρ-κλαρ, µ’
να τενεκεδνιο κρ το, σωριστηκε στο περιβ λι χµω, απ την λλη µερι.
– Τρα;, ρτησε δπλα του ο Αλκος. Πµε στην εσοδο να ζητ!σοµε την δεια…
– Κουραφξαλα!
– Θα µας αφ!σουν µ λις πω τ’ νοµ µου.
– Σκασµ ς!
Bσυρε το σκοιν και µανουβρρισε το γντζο.* Σε µια στιγµ! γλιστροσε κι λα
µσα στο ξνο περιβ λι. «Φσσστ!» σφριξε σιγαν του Αλκου, κνοντς του ν ηµα
να κατεβε κι αυτ ς. Μα ο Αλκος κουνοσε τα χρια του απ ψηλ κι γνεφε χι, δεν
εναι σωστ , να πρει γρ!γορα την περικεφαλαα και ν’ ανεβε. Εκενος του δινε να
καταλβει πως κτι σπουδαο συµβανει. Κτι πρπει να βρ!κε, τποτε µικρς νεροχελνες ! καµι νυφτσα σαν αυτς µσα στο δσος. Τι µλλει γενσθαι – τσι δε λνε;
Τοτος εκε δεν εναι στα καλ του, χτυπει το π δι και κνει φασαρα. ∆εν το ’χει
τποτα να… Και τ τε;…
∆ιασκλισε κι αυτ ς τον τοχο και κατβηκε γλιστρντας πνω στο σκοιν.
– Σσσς! κουσα οµιλες, του κνει ο λλος.

* µειξοβρβαρο: µε ανµικτα, ελληνικ και βαρβαρικ, χαρακτηριστικQ πρ κειται για το χλκινο γαλµα ελληνιστικ!ς εποχ!ς (2ος αι. π.Χ.), που αναπαριστ να λογο µε το µικρ του αναβτη και βρσκεται
στο Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσεο * αναδευτανε: κουνι ταν * ιαχ: κραυγ! * χλιµντρισε: αντδρασε
αναστατωµνος (δηλαδ! κνω πως το λογοQ το ρ. χρησιµοποιεται µεταφορικ) * µανουβρρισε το
γντζο: κανε ελιγµος µε το σιδερνιο αγκστρι
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Η περικεφαλαα γυλιζε καταγ!ς, δο β!µατα πιο πρα. Μπροστ στις πασχαλις
απλνεται µια στεν! λουρδα γιολια – πρπει να ’ναι γιολια τα µουντ* εκενα
φλλα που κθουνται στο χµα και κλωσνε. Πιο κει απ’ το χαντκι να σδεντρο
γεµζει το µτι και το σταµατ.
– Πµε να φγοµε, του λει ο Αλκος.
– Μια στιγµ!. Μπορε να ’ναι και το νερ στ’ αυλκι εκε κτω. Pκου…
Στ!σανε τ’ αυτ τους. ∆ε φανεται ψυχ!. Κποιο κλωνρι τρζει – µα κτι ακ µη
σλεψε, πσω εκε, να χαρχλεµα στα φλλα ! σαν γατσια περπατησι.
– Πµε, του λει πλι ο Αλκος. Μα ο λλος του κρατοσε το µπρτσο και δεν κουνοσε απ τη θση του.
Πατοσαν σε σαπι φυλλα. Κτω απ το θ λο της περιπλοκδας ο µαντρ τοιχος
ξεφλουδει, σκεπασµνος εδ κι εκε µε πρσινους γυαλιστερος λεκδες. Pµα τους
ξσεις θα ξεπετγονταν ββαια σκουλ!κια κι εκατοποδαροσες. Μπορε να βρσκανε χωµνο εκε κι να κολι απ µαργαριτρια – εν περιδραιον µαργαριτν…
Κνει ψχρα, ο αρας εναι υγρ ς. Κπου κρφτηκε ο !λιος. Oι φωνς αυτωνν
ξω φτνουν παρταιρες και ξαφνικς. Μυρζει ανακατωµνα χωµατλα και καµνο
ξλο.
Η ρα περνοσε. Κθε τ σο τρχουν κρυδες πνω στο κορµ, κθε φορ πιο
σντοµα. Τα γ νατ τους τρεµουλιζουν. Τι θα γιν τανε να Zβαζε τη στριγγλι του
εκενη και να το ’σκαζε στα π δια;* Bτσι, για να περσει το κ ψιµο στην κοιλι κι
εκενο κει το σφξιµο πιο κτω. % αν… ! αν… ! αν εκε καταµεσ!ς… «Ποιος γκινταρος;», θα ρωτοσε ο πρ ξενος. «Ποιος τ λµησε;…» Μπορε να το ’λεγε και γαλλικ, λοι αυτο µιλον και γαλλικ εκτ ς απ τη γλσσα τους. Καµι φορ κι
εγγλζικα. «Who dared?»*, µουρµορισε απ µσα του. «Την πθαµε!», του κνει ο
Αλκος.
Πς δεν το π!ραν εδηση νωρτερα; Σκυµµνο πνω στην πρσινη λουρδα, να
κοριτσ πουλο ανασκαλεει τα χαµ φυλλα ψχνοντας φανεται για µενεξδες. O
!λιος εχε στρψει τη γωνι του σπιτιο κι πεφτε απλωτ ς δπλα στις πασχαλις. Τα
κλωνι τους λµπανε κοκκιν µαβα, µενεξεδι, θαρρες το χρµα τοτο παιρνε κι η
πλεξδα στην πλτη της κοπλας – µιαν απ χρωση µεταλλικ!, ατσαλνιο και µπρουντζ µαζ, µαβ και κ κκινο. Τα δυο αγ ρια κρατοσαν την ανσα τους κοιτζοντας
απ τον καταρρχτη των κλωνιν.
Η µικρ! γρισε το κεφαλκι της προς τα εκε, τσι λοξ, κι µεινε µια στιγµ! προσεχτικ! και υποψιασµνη.

* µουντ: σκορα * το ’σκαζε στα πδια: να φευγε * Who dared: ποιος τ λµησε;
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– Pι! βαλε µια φων! και τινχτηκε ρθια. Μερικ λουλοδια σκ ρπισαν απ’ τα
χρια της. ∆γκωνε τα χελια της και ζουλοσε µε τα δχτυλα τον καρπ του αλλουνο χεριο.
O Αλκος στριµχτηκε στον τοχο. Μα ο λλος παραµρισε τα κλωνι και βγ!κε
στη φ ρα µπροστ στο κοριτσ πουλο.
– Σε κντρισε µια µλισσα, της λει. ∆εν εναι τποτα – στσου µια στιγµ!.
Bσκυψε πνω στο χµα κι φτυσε κµποσες φορς. Bπειτα το ’σκαψε µε τα
δχτυλα, το ανακτωσε και π!ρε λγη λσπη.
– ∆σε µου το χρι σου. Μη φοβσαι.
Εκε, στον καρπ του δεξιο χεριο, απ το µσα µρος, κτω απ τη χοφτα, το
δρµα φοσκωνε γρω σ’ να κ κκινο σηµαδκι ανµεσα σε δυο γαλζιες φλεβτσες.
Της κ λλησε τη λσπη πνω στο πρ!ξιµο. «Pφησ την σπου να ξεραθε, θα πσει
µοναχ! της, µατµαζλ»,* της κνει.
Κοταζε µια το χρι της και µια το ψηλ αγ ρι µε τη µεγλη στοµατρα, που σκοπιζε τα λασπωµνα χρια του στο πσω µρος του πανταλονιο.
– Πς βρθηκες εδ;, τον ρτησε πασχζοντας να κνει αυστηρ! την παιδιτικη
µατι της. Πς! χεις και παρα!, πρ σθεσε, βλποντας τον Αλκο να ξεπροβλει απ
τα κλωνι.
Εξταζε µε το µτι τα χλια τους, τα γδαρµνα γ νατα του Αλκου, τα λερωµνα χρια
τους, τα ιδρωµνα µοτρα, τα πανταλ νια του αλλουνο λο χµατα και σουβδες.
– Παζαµε…, ρχισε ο Αλκος. Nous jouons aux pompiers.*
– Πο ’ναι η περικεφαλαα σου εσνα;, ρτησε τον λλο.
– Εγκ ντεν κει περικεφαλαα, της αποκρθηκε.
Το αµα της ανβηκε στο πρ σωπο.
– Γιατ µε κοροϊδεεις; Μιλ πολ καλ τα ελληνικ.
Τα µιλοσε καθαρ, µε ανεπασθητη ξενικ! προφορ, µλλον να τσβδισµα ελαφρ , επειδ! δεν νοιγε τα δ ντια της αρκετ.
– Να φωνξω τον πατρα µου, να δετε!, τους φοβρισε… Σιγ, τους λει αµσως,
ακοω περπατησις, ελτε στην orangerie.*
– Πρ σεχε, κρτα το χρι σου τεντωµνο, της λει ο λλος.
Λυγισµνοι στα δυο, προχρησαν σαµε κτω απ τις πορτοκαλις. Εκε µσα θα
µνανε δχως καµι εν χληση. Απ το ξω µρος να ψηλ πρσινο καφασωτ τραβοσε κατ µκρος, στηριγµνο κθε τ σο σε κολ νες απ µρµαρο λευκ . Σκαρφλωνε λιγν ς ασπραγγος µε αραχννια φλλα, εχε φτσει κι λα ως τα µισ, κι βλε* µατµαζλ: δεσποινς * Nous jouons aux pompiers: παζουµε τους πυροσβστες * orangerie: πορτοκαλενας
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πες τα στριφτ βλαστ κορφα να ψχνουν λγο στα τυφλ, για να πιαστον και ν’ ανεβον το δρ µο τους. Κ κκινα βζα στην κορφ! κθε κολ νας χνανε λλη πρασινδα: µακρι κλωνι σαν κρινα, µε κρινοδχτυλα και ρ δινα νυχκια – τ σο πολ σε
ξεγελοσε η τρυφερ! τους ψη.
Μονχα που η κλτσα της µικρ!ς τρφτηκε σ’ να κλαρ κι φυγε κποιος π ντος
αφ!νοντας µια πιο ανοιχτ! γραµµ!. «Τρα θα πει ως κτω», επε κοιτζοντας περλυπη τη ζηµι. «Ε, δεν πειρζει!»
Με προθυµα, ο Αλκος σλιωσε το δχτυλ του, κι πειτα, λγο τρεµουλιαστ
–πντα ωστ σο αδξιος– το ακοµπησε στην κλτσα, καταµεσ!ς της γµπας, εκε
που εχε σταµατ!σει το κακ , λγο πιο κτω απ τον ποδ γυρο της φοστας. Bτσι
κανε η αδελφ! του σε κτι ττοιες κρσιµες περιστσεις.
– Ευχαριστ. Πς το ’ξερες;… Πετε µου τρα τα ον µατ σας.
– Πρτα οι κυρες, ladies first, κανε το λλο αγ ρι µε µιαν ιπποτικ! χειρονοµα.
Πς σε λεν εσνα;
– Μιλς εγγλζικα;, τον ρτησε.
– Ββαια, χω εγγλζα δασκλα στο σπτι. Σε λα πρτα οι κυρες, τσι δεν εναι
το σωστ ;
– Μα χι και στη σσταση!
– Α, ! λα ! τποτα! Ξρετε, τους λει βζοντας τα γλια, µια φορ επανε να κρεµσουν κποιο αντρ γυνο. O δ!µιος πινει πρτα τον ντρα, µα εκενος του δεχνει
τη γυνακα του. «Μην ξεχνς την εθιµοτυπα, του λει. Ladies first! Κρµασε πρτα τη
γυνακα µου, σε παρακαλ…»
Το κορτσι στραβοµουτσονιασε:
– Πολ ωραα! Ττοια µαθανεις µε τη δασκλα σου; Μπρβο!
– Αυτ µας το διηγ!θηκε ο δσκαλος στο αµερικνικο σκολει . Τι τχα;
– O φλος σου χει πιο καλ! ανατροφ!.
Παραµρισαν κτι χαµηλ κλωνι. Πολ παρξενες ετοτες οι πορτοκαλις! Ταιριζανε σε λες τις εποχς του χρ νου, φορτωµνες πορτοκλια, εδ ακ µα πρσινα
κι αλλο πιο γινωµνα, και λλα τοιµα να πσουν µοναχ τους απ το κλαρ. Και
πλι λα τα δντρα εχαν εδ κι εκε κλωνι µε δετα λουλοδια – µην !ρθε κι λα η
νοιξη; Αλ!θεια, πρασε – α, χι δα! τρα µας ρχεται που να ’ναι.
– Εσαι µ ρτης, πρ σθεσε η µικρ! κοιτζοντς τον λγο λοξ.
O Αλκος π!ρε φος κι κανε τη σσταση: – O φλος µου Λο\ζος Τραβεζνος.
– Πς;
– Λο\ζος Τραβεζνος, επε κι ο διος, !, αν προτιµτε, µατµαζλ, µε λνε… µ ρτη.
– Λο\ζο Τραβεζνο;, ψιθρισε κι εκενη.
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– Εµνα µε λνε Αλξανδρο Κορδτο. Θα ’χεις ακουστ ββαια τ’ νοµ µου.
– Α, ναι…, κανε λγο αφηρηµνη.
– Πς, της λει. Γνωρστηκε µε την αδελφ! του στο τσι της κυρας Κονκτικου.
– Στης κυρας Κονκτικου;
– Ββαια. ∆εν τη λνε Τερζα Μοντεκοκουλι;
– Χα, χα! Μιλει καλ για τη µεγλη µου αδελφ!. Εµνα τ’ νοµ µου εναι Μ νικα. Bπειτα ρτησε ζωηρ:
– ]στε λοιπ ν δεν εσαστε παιδι του δρ µου;
O Λο\ζος γλασε: – Τι κρµα, ε! Αν το ’χεις ρεξη, λα να παξοµε µαζ, της πρ τεινε.
– Αυτ µας λειπε!
Σ!κωσε λγο τα µτια της και τον περιεργστηκε σα να ’κανε κποια εκτµηση. Τι
παιδ! Και πρπει να ’ναι µεγαλτερ ς της – να χρ νο, σως και δυο, θα πρασε τα
δεκαπντε, ! τ σο πνω-κτω.
– Εµνα µ’ αρσουν οι σοβαρο ντρες, του λει.
– Σου το ’πα τσι, απ ευγνεια. Bχω χλιες φορς καλτερα την παρα των αγοριν!
– Μ’ αρσουν οι σωστο ντρες.
– Τι ξρεις απ ττοια;
– Ββαια δεν ξρω… Να, τσι καταλαβανω…
Περπατοσαν µε αργ β!µα, µια πνω, µια κτω. O Αλκος ακολουθοσε τους
δυο λλους βαδζοντας στη µση του δροµκου, για να µη χτυπει στα κλωνι η περικεφαλαα. Η µικρ! σταµτησε για µια στιγµ! και σ!κωσε το αριστερ της χρι να
κ ψει κποιον ανθισµνο κλνο. Χµ, να, τρα θα τους προσφρει απ να κοµµατκι, τσι, στρογγυλεοντας το µπρτσο και υψνοντας το µικρ της δχτυλο, για να
δεχνει πιο χαριτωµνη τχα… Εκενη χωσε το µουτρκι της µσα στον ανθ . Τα
µτια της, µεγλα και κπως παραξενεµνα, ρεµβσανε ανµεσα στα φλλα του κλωνιο –µια παιδιτικη ρµβη, µια ιδα– και δυο χελια, λγο σκασµνα τρα το χειµνα, σιγοπαζανε πνω στα λευκ λουλοδια. Σα να ’συρε και κποιες λξεις ξενικς
–ω, καταλβανε πως επε dolce,* τ σο πρµα δα!– µ’ λο που πρ φερνε ντ λ che και
η φων! της χασοµεροσε στις συλλαβς του τ νου.
– Πφ!, κανε ο Λο\ζος, ονειρεεσαι µε ορθνοιχτα µτια!
Κ. Πολτης, Eroica,
Βιβλιοπωλεον της Εστας

* dolce: γλυκ
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2

°È·Ù› ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÍÂÓÈÎ¤˜ ‹ ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜;

3

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ªﬁÓÈÎ·˜. ¶Ò˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙÂ
Î·È ÁÈ·Ù›;

4

¶Ò˜ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô §Ô˝˙Ô˜ Î·È Ô ∞Ï¤ÎÔ˜ ÛÙË ªﬁÓÈÎ·; ¶ÔÈÔ ·ﬁ Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ ÎÈÓÂ› ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁ ÏﬁÁÔ Ì·˜ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ ÍÂÓÈÎ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÁÈ·Ù› Û˘ÓËı›˙Ô˘ÌÂ Ó· ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ.

◆

¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Û·˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÔÌ·‰ÈÎﬁ ·ÈÁÓ›‰È ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ ¯ÒÚÔ ‹ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ
ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ·ﬁ ÙÔ ÂÊË‚ÈÎﬁ ·ÈÁÓ›‰È Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫. ¶ÔÏ›ÙË˜.

Νκη Ελευθεριδη, <σπερος Μυτιλ νης
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ª ∂§¶ø ∞ •πø∆∏

∏ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡
Η σκην απ το αφ γηµα Το σπτι µου (1965) της Μλπως Αξιτη διαδραµατζεται στο µεταχµιο µιας εποχ ς. Η παλι Μκονος χ νεται µαζ µε τους ηλικιωµνους κατοκους της? το νησ
αλλ ζει φυσιογνωµα, συγκεντρνει τουρστες, και οι νοι του εναρµονζονται µε τις µοντρνες
υλικς αντιλ ψεις. Τρα πρσωπα εναι παρντα στον «παρ λυτο» δι λογο στο απσπασµα
που ακολουθε: δο ντπιοι (ο Γιργης, ο γρος) και ο µηχανικς, ο οποος, αν και Aθηναος
κατασκευαστ ς οικοδοµν, συναισθ νεται την αγωνα των κατοκων για το νησ τους.

∂

π!ρε να νυχτνει πια για τα καλ, και τ τε στου Γιργη το σπτι εµπ!κε ο γρος.
Επανε λοιπ ν τα καλησπερσµατα, ο γρος !ξερε πο εναι η θση η δικ! του για να πει
να καθσει κι εκθισε. Pσχετο τρα αν ο τυφλ ς δεν µποροσε να το δει, µα µε τα χρ νια το µτι του γρου εχε στρογγυλψει και το χρµα θαρρες πως εσκορυνε, εν µσα
στο σαλ το* λα, λα, εναι πως ανκαθεν !τανε και το φως χαµηλ . Το λ γο χει ο
συγκολλητ!ς.* Oλοφνερο εναι πως συνεχζει µ νο για το µηχανικ την αρχισµνη κουβντα. O γρος µως απαντ. O µηχανικ ς σκφτεται. Κι ο διλογος εναι παρλυτος.
«Gπως λοιπ ν σας λεγα τι πολλο µε περιµνουν να πεθνω στην τρπα µου,
βλπετε µως! Αργ».
«Μα δεν χει δα την ανγκη σου ο ξνος για να ποθνεις, ετοτα δεν του χρειζονται τα πατικωµνα σπτια µες στη Σκρπα, που να τα τρει η θλασσα µες στις
γρασες. Εκενος µτια µου χτζει τρα στο µεϊντνι,* πνω στην µµο του γιαλο! Κι
αµ να δεις το θµασµα, οπο σαν θ’ αγορσει ο ξνος τη γης, εκειδ γρω ο τ πος
µονοµις ακριβανει!»
«Σµφωνα µε τη λογικ! –συλλογζεται ο µηχανικ ς– ο κ σµος αυτ ς πρπει να εναι πεθαµνος, σµφωνα µως µε ,τι βλπεις, εναι ββαιο τι ζει».
«Τα χοµε λα τοιµα στο µπαολο και τις κ φες,* πως γνεται σε νοσοκοµεο, που
µαζεουν κθε µρα τα κρεβτια και τυλγουν σεντ νια».
«Αµ! Pλλη φορ ο ξενιτεµνος στκονταν στα πανι π τε ν ’ρθει η ρα να γυρσει
στο σπιτικ του, και τρα σου βαστ τα πρµατα δεµνα για να βγει ξω απ’ το σπτι του».
* σαλτο: σαλ νι * συγκολλητς: ο υπλληλος που αποκαθιστ τα αρχαα αγλµατα * µεϊντνι: πλτωµα, ανοιχτ ς χρος * κφες: καλθια
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Η Ψ Υ Χ Η Τ ΟΥ Ν Η Σ Ι ΟΥ

Μλπω Αξι

τη

«Κανες δε θα χρειζεται, καννας πια δε θα ’ναι απ τοτους. Pλλοι θα κατοικον εδQ πως εγ. ∆ε µε χρειζονται πια στο Μουσεο».
«Τρα για το Μουσεο εφρανε να φλακα µε τα στρατιωτικ. Τη στολ!».
«Το ββαιο εναι πως ρχονται απ’ την Αµερικ! οι οµογενες, βλπουν το µρος που γενν!θηκαν, το βρσκουν πργµατι πολ µοδρνο, θαυµζουν. Μα τι να γνει µως, τι να γνει!».
«Αµ! Gσα δεν κµει ο καιρ ς τ’ αποτελεει ο νθρωπος».
«Η ψυχ! του νησιο –συλλογζεται ο µηχανικ ς– πει και τρυπνει σ’
να χρο λο και πιο συµπιεσµνο, που συνεχς τον φοβερζουν πως θα
τον σκοτσουν, αυτ ς µως διατηρε τη συµφωνα ανµεσα στον κτοικο και την π λη».
«Και σκπτοµαι κτι πργµατα… Σε λγο λω πως δε θα υπρχει οτε να παιδ
µας να ξρει το σπτι που ζησε εδ νας ποιητ!ς… ο Γιννης ο Γρυπρης».
«∆ε λες που δε θα ξρουνε τα παιδι µηδ το γιδαρο! Bχουνε τρα φερµνα τα
µηχανικ».
«Και συλλογζοµαι πς να γνει, µα πς να γνει…»
Εδ τον κ βει ο γρος.
«Καλ πλουτνανε οι νθρωποι, αλλξανε τη φση τωνε. Τρα γιν!κανε στεριανο. Στον καιρ µου ο κ σµος !τανε εδ θαλασσιν ς, µες στην αρµρα µχρι το λαιµ
του! Oπο γιν!κανε στεριανο, ξενοδ χοι, πλ!θος οι ξενοδ χοι, υπερετονε τον ξνο
βλπεις, χουν και τη µπουτκα,* υπερετονε και µσα κει. Ετοτη η µπουτκα εναι
ακ µα το σπτι σου, µα δεν εναι το σπτι σου, εναι προορισµνη στην ποληση. Θλει
ο ξνος να πρει την καρκλα σου οπο κθεσαι; εξπαντος θα τηνε πρειQ θλει το
πιατικ σου, ορστε το πιατικ σου. Bχει, χει πρµα µπ λικο, και σαν θα τελεισει,
θα ’ρθει λλο πρµα, κι λα, λα πουλιονται, λα, λα».
«Η Ευρπη υποταγµνη –θυµ!θηκε ο µηχανικ ς που το εχε διαβσει για
τον Καναδ– απ αινα σε αινα, σε µεταναστεσεις, σε αποδηµες, σε
κµατα περιηγητν, χρωστ µια κποια επιδεξι τητα σ’ αυτς τις συναναστροφς. Το Κεµπκ,* που ζοσε κατ τα τελευταα χρ νια κτω απ’
τη µατι του Θεο, ανακαλπτει ξαφνικ πως βρσκεται κτω απ’ το
βλµµα του ξνου».
Μ. Αξιτη, @παντα, τ µ. 8, Κδρος

* µπουτκα: µπουτκ, κατστηµα * Κεµπκ: σηµαντικ λιµνι του Καναδ, πρωτεουσα της οµνυµης επαρχας
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Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ È‰ÈÔÌÔÚÊ›Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÚﬁÛˆ· Î·È ÁÈ·Ù› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «·Ú¿Ï˘ÙÔ˜»;

2

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜
ª˘ÎﬁÓÔ˘ Î·È ÌÂ ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÚﬁÙ˘Ô Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È;

3

¶Ò˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡; ¶ÔÈÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó;

4

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ Á¤ÚÔ˘: «…ÏÔ˘Ù‡Ó·ÓÂ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿Í·ÓÂ ÙË
Ê‡ÛË ÙˆÓÂ»;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞Ó ˙Â›ÙÂ ÛÂ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›· ÙÔ˘
ÙﬁÔ˘ Û·˜ ÙÔ˘˜ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜. ∞Ó ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Ô˘ ˙Â›ÙÂ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹
·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Ô˘ ·¤ÙÚÂ„·Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.
™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û·˜, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·Ù¿ ﬁÛÔ
·˘Ùﬁ ˆÊ¤ÏËÛÂ ‹ ¤‚Ï·„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ Û·˜.

Ν. Λτρας, Β ρκα µε παν
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