
ΕΘΝΙΚΗ �ΩΗ

Τα κε�µενα π�υ ανθ�λ�γ�νται στην εν�τητα αυτ� παρ�υσι���υν, µε ���να την
ιστ�ρικ� συν��εια τ�υ ελληνισµ�, δι���ρες εκ�ρ�σεις και �ψεις της νε�ελληνι-
κ�ς λ�γ�τε�νικ�ς παρ�δ�σης µε θ�µα τ�υς εθνικ�ς µας αγ�νες. Μ�σα απ� τα
κε�µενα αυτ� µπ�ρε�τε να δε�τε µε π�ι�ν τρ�π� η λ�γ�τε�ν�α αντιµετωπ��ει τα
σγ�ρ�ν� της ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα και απ�δ�δει τ� συλλ�γικ� α�σθηµα: απ� τη
λαϊκ� παρ�δ�ση των ακριτικ�ν τραγ�υδι�ν µ��ρι τ�υς αγ�νες των κλε�τ�ν στη
δι�ρκεια της τ�υρκ�κρατ�ας, και απ� την επαν�σταση τ�υ 1821 µ��ρι τις σ�ετικ�
πρ�σ�ατες περιπ�τειες τ�υ ελληνισµ� (Ελλην�-ιταλικ�ς π�λεµ�ς, Κατ���, Αντ�-
σταση, ε��γερση τ�υ Π�λυτε�νε��υ, δ�κιµασ�α της Κπρ�υ). 'πως η πρ�ηγ�µε-
νη γενι�, η γενι� των γ�νι�ν σας, �τσι και η δικ� σας γενι� ��ει την τ�η να µεγα-
λ�νει σε µια ειρηνικ� Ελλ�δα. O τ�π�ς �µως αυτ�ς σηµαδετηκε στ� παρελθ�ν
απ� συνε�ε�ς π�λ�µ�υς, εθνικ�ς ανατ�σεις, αλλ� και καταστρ���ς. Μελετ�ντας
τα κε�µενα της εν�τητας θα αναλ�γιστε�τε τις περιπ�τειες τ�υ ελληνισµ� και �σως
συναισθανθε�τε την ψυ�ικ� δναµη π�υ αν�πτυ�αν �ι πρ�γ�ν�� µας µπρ�στ� στις
ιστ�ρικ�ς δ�κιµασ�ες.

Θε�δωρ�ς Βρυ��κης, Η ���δ�ς τ�υ Μεσ�λ�γγ��υ 
(λεπτ�µ�ρεια)
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∞∫ƒπ∆π∫√

O ¢ÈÁÂÓ‹˜

Τα ακριτικ� τραγ�δια α�ηγ�νται τα ηρωικ� κατ�ρθ�µατα των ακριτ�ν, δηλαδ� των

�ρ�υρ�ν των συν�ρων της *υ�αντιν�ς αυτ�κρατ�ρ�ας. Τα τραγ�δια ���υν *ασικ� �ρωα τ�

Βασ�λει� ∆ιγεν� Ακρ�τα, � �π���ς διαθ�τει υπερ�υσικ� δναµη και ανδρε�α και απ�τελε� σµ-

*�λ� των αγ�νων �λων των ακριτ�ν. Καθ�ς τα ακριτικ� τραγ�δια διατηρ�θηκαν στη λαϊκ�

λ�γ�τε�νικ� παρ�δ�ση τ�υ νε�τερ�υ ελληνισµ�, � Ακρ�τας �γινε πρ�τυπη ηρωικ� µ�ρ�� της

νε�ελληνικ�ς εθνικ�ς συνε�δησης. Τ� τραγ�δι π�υ ακ�λ�υθε� ε�ναι κρητικ� παραλλαγ� τ�υ

κ�ρυ�α��υ �θλ�υ τ�υ ∆ιγεν�, της π�λης τ�υ µε τ� 0�ρ� και της στιγµ�ς τ�υ ηρωικ� τ�λ�υς

τ�υ.

O ∆ιγεν�ς ψυ��µα�ε�* κι η γης τ�νε τρ�µ�σει

κι η πλ�κα τ�ν ανατρι�ι�* π�υ θ!λει τ�ν σκεπ�σει.

Κι εκει�* "αρι� π�υ κε�τεται,* λ�για αντρειωµ!να λ!ει:

– Να ’�εν η γης πατ�µατα* κι � �υραν�ς κερκ!λια,*

να ’π�τι�υν* τα πατ�µατα, να ’πιανα τα κερκ!λια

να δ%κω σε�σµα* τ’ �υραν�&, να "γ�λει µα&ρα ν!'η,

να ρ�(ει �ι�νια και νερ� κι αµ�λαγ�* �ρυσ�'ι!

* ψυ��µα�ε�: κ�ντε&ει να πεθ�νει * η πλ�κα τ�ν ανατρι�ι�: ανατρι�ι�*ει, δειλι�*ει η τα'�πλακα (πρ�σω-

π�π��ηση) * εκει�: εκε� * κε�τεται: ε�ναι (απλωµ!ν�ς * πατ�µατα: σκαλ�π�τια * κερκ�λια: κρικ!λια, σιδε-

ρ!νι�ι γ�ντ*�ι * να ’π�τι�υν: να πατ�&σα * να δ�κω σε�σµα: να κ�υν�σω * αµ�λαγ�: καθαρ�, αν!γγι�τ�

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

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

¶ÔÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ò˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ;33
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∆ηµ�τικ� τραγ�δια, Ακριτικ�,
µελ!τη – ανθ�λ�γηση Β. 1. Μ�κης, Επικαιρ�τητα



∫§∂º∆π∫√

∆Ô˘ µ·Û›ÏË

Τα κλ��τικα τραγ�δια ���υν ως θ�µα τη �ω� και τα κατ�ρθ�µατα των κλε�τ�ν. O Βασ�-

λης, � κεντρικ�ς �ρωας τ�υ τραγ�υδι�, επιλ�γει, �πως �καναν π�λλ�� ν��ι �ντρες στα �ρ�νια

της τ�υρκ�κρατ�ας, να �γει απ� τη σκλα*ι� και να ��σει την ελεθερη �ω� των κλε�τ�ν. Τ�σ�

η εθνικ� �σ� και η κ�ινωνικ� τ�υ περη��νια τ�ν ωθ�ν να εγκαταλε�ψει τα υλικ� αγαθ� µιας

υπ�δ�υλης �ω�ς και να γ�νει αντ�ρτης, ελεθερ�ς µ�σα στη �ση των απ�κρηµνων *�υν�ν.

«µασ�λη, κ�τσε 'ρ�νιµα, να γ!νεις ν�ικ�κ&ρης,

για ν’ απ��τ�σεις πρ�"ατα, *ευγ�ρια κι αγελ�δες,

�ωρι� κι αµπελ��%ρα'α, κ�π!λια* να δ�υλε&�υν.

– Μ�να µ�υ εγ% δεν κ�θ�µαι να γ�νω ν�ικ�κ&ρης,

να κ�µω αµπελ��%ρα'α, κ�π!λια να δ�υλε&�υν,

και να 3µαι σκλ�"�ς των Τ�υρκ%ν, κ�π!λι στ�υς γερ�ντ�υς.*
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* κ�π�λια: παιδι� * στ�υς γερ�ντ�υς: στ�υς πρ�εστ�&ς 

Θε�δωρ�ς Βρυ��κης, Π�λεµικ� σκην� (λεπτ�µ�ρεια)
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Ε Θ Ν Ι Κ H  � Ω Η

Φ!ρε µ�υ τ’ αλα'ρ� σπαθ� και τ� "αρ& τ�υ'!κι,

να πετα�τ% σαν τ� π�υλ� ψηλ� στα κ�ρ'�"�&νια,

να π�ρω δ�πλα τα "�υν�, να περπατ�σω λ�γγ�υς,*

να "ρω ληµ!ρια* των κλε'τ%ν, γιατ�κια* καπετ�νων6

και να σ�υρ�(ω* κλ!'τικα, να σµ�(ω τ�υς συντρ�'�υς,

π�υ π�λεµ�&ν µε την Τ�υρκι� και µε τ�υς Αρ"αν�τες».

Π�υρν�* 'ιλε� τη µ�να τ�υ, π�υρν� (επρ�"�δι!ται.

«Γεια σας "�υν� µε τ�υς γκρεµν�&ς, λαγκ�δια µε τις π��νες!

– Καλ%ς τ� τ’ �(ι� τ� παιδ� και τ’ �(ι� παλικ�ρι».

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

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‹; 

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‡ÙÂ-
ÚÔ ËÌÈÛÙ›¯ÈÔ. πÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì·˜;

◆ ∞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‹˜.

¢ I A £ E M A T I K H  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∞
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* λ�γγ�ι: δασωµ!νες εκτ�σεις * ληµ�ρια, γιατ�κια: κρυψ%νες των κλε'τ%ν στα "�υν� * να σ�υρ��ω: να

σ'υρ�(ω * π�υρν�: πρω�

Ν.Γ. Π�λ�τη, ∆ηµ�τικ� τραγ�δια, Γρ�µµατα



∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞§µ√™

∂È˜ ™¿ÌÔÓ

Στις τρεις πρ�τες στρ���ς απ� την ωδ� «Εις Σ�µ�ν», π�υ εντ�σσεται στα Λυρικ�, συλλ�γ�

δ�κα πατριωτικ�ν ωδ�ν, την �π��α � Ανδρ�ας Κ�λ*�ς ε��δωσε στ� Παρ�σι τ� 1826, κυριαρ�ε�

πνεµα ελευθερ��ρ�σνης και διακρ�ν�νται τα συστατικ� γνωρ�σµατα της καλ*ικ�ς π��ησης

(ηρωικ� θεµατ�λ�γ�α, υψηλ�ς τ�ν�ς και �θ�ς, παρα*�λικ� �ρ�ση τ�υ αρ�α��υ ελληνικ� µθ�υ).

α4

Ÿσ�ι τ� ��λκε�ν �!ρι

"αρ& τ�υ '�"�υ αισθ�ν�νται,

*υγ�ν δ�υλε�ας ας !�ωσι.

Θ!λει αρετ�ν και τ�λµην

η ελευθερ�α.

*4

Αυτ� (και � µ&θ�ς κρ&πτει

ν�υν αληθε�ας*) επτ!ρωσε

τ�ν <καρ�ν6 και αν !πεσεν

� πτερωθε�ς κ’ επν�γη

θαλασσωµ!ν�ς6

γ4

Α'’ υψηλ� �µως !πεσε,

και απ!θανεν ελε&θερ�ς.

Αν γ!νης σ'�γι�ν �τιµ�ν

εν�ς τυρ�νν�υ, ν�µι*ε

'ρικτ�ν τ�ν τ�'�ν.

[ 7 7 ]

* ν�υς αληθε�ας: αληθιν� ν�ηµα

Ανδρ!ας Κ�λ"�ς, Ωδα�, <καρ�ς
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Ε Θ Ν Ι Κ Η  � Ω Η

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

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

°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·;

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˘.

◆ 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˘.

¢ I A £ E M A T I K H  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∞
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Πα�λ�ς, Φτερ�



¢π√¡À™π√™ ™√§øª√™

∏ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ æ·ÚÒÓ

Στ� επ�γραµµα αυτ�, π�υ �γραψε � ∆ι�νσι�ς Σ�λωµ�ς τ� 1825 µε α��ρµ� τ� ιστ�ρικ�

γεγ�ν�ς της καταστρ���ς των Ψαρ�ν απ� τ�υς Τ�ρκ�υς, η µ�ρ�� της πρ�σωπ�π�ιηµ�νης

∆��ας τιµ� τ�υς νεκρ�ς ;λληνες µ�σα σε �να τ�π�� απ�λυτης καταστρ���ς.

™των Ψαρ%ν την �λ�µαυρη ρ��η

Περπατ%ντας η ∆�(α µ�ν��η

Μελετ� τα λαµπρ� παλικ�ρια

Και στην κ�µη στε'�νι '�ρε�

Γεναµ!ν� απ� λ�γα ��ρτ�ρια

Π�υ ε��αν µε�νει στην !ρηµη γη.

[ 7 9 ]

Νικ�λα�ς Γ��ης, Μετ� την καταστρ�φ� των Ψαρ�ν

∆. Σ�λωµ�ς, Π�ι�µατα, <καρ�ς
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Ε Θ Ν Ι Κ Η  � Ω Η

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‹;

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

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

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‡.

◆ 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. 

¢ I A £ E M A T I K H  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∞
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°π∞¡¡∏™ ƒπ∆™√™

∂ÚËÌˆÌ¤Ó· ¯ˆÚÈ¿

Τ� παρακ�τω απ�σπασµα αν�κει στην π�ιητικ� σνθεση Η τελευτα�α π. α. εκατ�νταετ�α. O

Ρ�τσ�ς �γραψε τ� π��ηµα τ� 1942, ως �µεση αντ�δραση στα σγ�ρ�να ιστ�ρικ� γεγ�ν�τα

(πτ�ση τ�υ αλ*ανικ� µετ�π�υ, γερµαν�ϊταλικ� Κατ���, πρ�µηνµατα της Αντ�στασης), τ�

δηµ�σ�ευσε ωστ�σ� π�λ αργ�τερα, τ� 1961. Στ� απ�σπασµα απ�τυπ�νεται µε ρεαλιστικ�

τρ�π� η θλι*ερ� υπ���ρηση τ�υ ελληνικ� στρατ�, κατ� την �π��α �µως, παρ� τις δυσκ�λ�ες,

διατηρ�νται η ελπ�δα και τ� αγωνιστικ� �ρ�νηµα.

∂ρηµωµ!να �ωρι�, (ερ�π�ταµα σ’ !να ανελ!ητ� (ερ�

καλ�κα�ρι.

Β�µ"αρδισµ!νες εκκλησι!ς. ?νας �σπρ�ς �νεµ�ς σ'&-

ρι*ε 

σαν τ�ν τρελ� ψ�λτη π�υ τραγ�&δαγε �γρια τρ�π�ρια

µες στ� ντ�υ'εκ�δι

κι � παπ�ς µε τις µπ�τες τ�υ σκ�τωµ!ν�υ α(ιωµατικ�&

σ�κωνε τα ρ�σα τ�υ και πηδ�&σε τ� 'ρ��τη. Στ�υς

τ����υς

�ταν σ"ησµ!να τα συνθ�µατα. Υπ�κω'�ι* καν�νι�"�-

λισµ�� στ� "�θ�ς,

�αµηλ� στ�ν �ρ�*�ντα η σιγαλι� τ�υ �αµ!ν�υ π�λ!µ�υ.

?να �λ�γ� σκ�τωµ!ν� στην πλαγι�.

Ε��ε κ�λλ�σει � π�γ�ς τ� παπ�&τσι στην κ�λτσα, την

κ�λτσα στ� π�δι.

Θα (αν�ρθ�υµε – ε�παν. Και δ��ως π�δια θα (αν�ρ-

θ�υµε. Τρ�*αν �ι αραπ�σιτι!ς*

παρ�(ενα σα να µας σκ�*αν τα �αρτι� µε τα πατριωτι-

κ� τραγ�&δια µας

σα να µας σκ�*αν τις σηµα�ες µας. ∆υ� λιγν�* σ&γνε'α
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* υπ�κω��ι: µακριν��, µ�λις π�υ ακ�&γ�νταν * αραπ�σιτι�ς: καλαµπ�κι!ς * λιγν�: µικρ� 
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κρ!µ�νταν π�ν�υ στ� "�υν� σα δυ� πλε(�&δες σκ�ρ-

δ� δ�πλα σ’ !να τ*�κι

σ’ !να "�µ"αρδισµ!ν� σπ�τι. Να κρ&ψ�υµε τ�&τ� τ�

'ως

µη µας τ� π�ρ�υνε κι αυτ� – π�& να τ� κρ&ψ�υµε; –

ε�πε.

O �λλ�ς κ�ιτ�&σε τα ν&�ια τ�υ. Ν&�τωνε.

Κατ!"ηκαν (υστ�, τ���� τ����. Σκ&ψαν

π�ραν τ�ν �σκι� τ�υς και κ�υκ�υλ%θηκαν. 1�θηκαν.

Μ�ν��α τα τσιγ�ρα τ�υς µακρι� π�τε π�τε µια κ�κκι-

νη λ�µψη.

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

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

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

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

◆ 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

Τ� µυθιστ�ρηµα της Α�ι�τη Εικ�στ�ς αι%νας (1946) απ�τυπ�νει τις εθνικ�ς περιπ�τειες απ�

τ� 1916 ως τ� 1946, µ�σα απ� τη �ω� της κεντρικ�ς ηρω�δας, Π�λυ��νης. Στ� παρακ�τω απ�-

σπασµα τα *ι�µατα της Π�λυ��νης ε�ναι στεν� συνδεδεµ�να µε την επ���, τ� Β’ Παγκ�σµι�

π�λεµ�, την Κατ��� και την Αντ�σταση, στην �π��α µετ��ει ενεργ�, διακιν�ντας παρ�ν�µ�

Τπ�. Στ� απ�σπασµα περιγρ���νται αναδρ�µικ� (µ�σα απ� τ� κελ� της �υλακ�ς της) δ�

λαϊκ�ς συγκεντρ�σεις στην Αθ�να τ�ν καιρ� της Κατ���ς: τ� συσσ�τι� των καλλιτε�ν�ν στ�

Μ�υσε�� και η πρ�τη διαδ�λωση τ� Μ�ρτη τ�υ 1943, µε τ�υς πρ�τ�υς νεκρ�ς.

Ãειµ%νας. Τα συσσ�τια στ�ν�νταν παντ�&. O τ�π�ς ρ�υ'�&σε *ω� απ� µια καρα-

"�να.* O πληθυσµ�ς µα*ευ�τανε, (ε�ν�&σαν κ�θε παρελθ�ν, και περ�µεναν στην

�υρ�. Μ’ !να ντενεκεδ�κι.* Κ�λλ�&σαν ψε�ρα και θερµ�τητα, � !νας απ’ τ�ν �λλ�ν.

Εκε�νη την ηµ!ρα θα στην�ταν πρ%τη '�ρ� και τ� συσσ�τι� των καλλιτε�ν%ν. Τ�

ε��αν "�λει στ� Μ�υσε��. «Πτ!ρυ( Μυκηναϊκ�», σηµε�ωναν τα τ�(α π�υ �δηγ�&σαν

στην α�θ�υσα. Τα µ�ρµαρα στη µ�να(ι� π�γωναν περισσ�τερ� και τα σπασµ!να τ*�-

µια κ�υ"αλ�&σανε µ!σα τ� τ!λ�ς τ�υ Φλε"�ρη και τ�ν κ�θι*αν σ’ ανθρ%πινα κ�καλα.

Eρθε τ� µεσηµ!ρι. Η %ρα π�υ µα*ε&ει κι απ�µ�ν%νει µπρ�στ� στ� ψωµ� �λη την

�ικ�γ!νεια. Τ�τε !γινε µια ταρα�� κι �λ�ι µετατ�π�στηκαν κι αν�µεσ� τ�υς π!ρασε

κ�π�ι�ς. «O πρ�εδρ�ς» ψιθ&ρισαν. O πρ�εδρ�ς σκαρ'�λωσε σ’ !να τραπ!*ι και στ�-

θηκε �ρθ�ς. H µ�*α �πλωνε απ� κ�τω. Π�σα ανθρ%πινα µ�τια π�γαν και κ�λλησαν

σαν στρε�δια π�νω τ�υ! Ε��ε !να σκληρ� πρ�σωπ�. Fλ�ι τ�τε κατ�λα"αν πως απ� τη

σκληρ�δα αυτ� ε(αρτ�ται τ� 'αG τ�υς. Η µα*εµ!νη µ�*α απ� κ�τω ταρ��τηκε. «Ας

τελει%σει επιτ!λ�υς αυτ� η ιστ�ρ�α!» ακ�&στηκε κ�π�ια 'ων�. «Ας τελει%σει επιτ!-

λ�υς!» ε�παν κι �λλες 'ων!ς, κι � τ�π�ς γ&ρω αγριε&τηκε. O πρ�εδρ�ς '�"!ρι*ε και

κ�υν�&σε τα �!ρια. «Ν’ αρ��σ�µε!» '%να*ε η µ�*α. «Πειν�&µε!» '%να(ε !νας. O πρ�ε-

δρ�ς (εδ�πλωσε !να �αρτ�. Μ�ν�µι�ς !γινε σιωπ� σαν τ�υ νεκρ�τα'ε��υ. Στα �!ρια,

�ι ντενεκ!δες, σαν κ�µπ�λ�για εκρ!µ�νταν. Σαν να ’"γαινε απ� στ!ρνα,* µ!σα στις

γυµν!ς α�θ�υσες αντ��ησε παρ�γγελµα:

[ 8 3 ]

* καρα��να: πι�τ� π�υ �ρησιµ�π�ι�&ν �ι στρατι%τες * ντενεκεδ�κι: τενεκεδ!νι� δ��ε��, συν�θως απ�

κ�νσ!ρ"ες, µε τ� �π��� !παιρναν τ� 'αγητ� στα συσσ�τια * στ�ρνα: �τιστ� δε(αµεν� νερ�& 
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«Iγγελ�ς Σικελιαν�ς». Eτανε τ� πρ%τ� �ν�µα. Μια γυνα�κα πρ��%ρησε, (εσκ!πα-

σε τ�ν ντενεκ!, της !ρι(αν δυ� κ�υταλι!ς. Eτανε τ� 'αG τ�υ. Τ�υ Iγγελ�υ Σικελιαν�&.

Jστερα απ� τ�υς π�ιητ!ς π�ρανε �ι πε*�γρ�'�ι. Jστερα �ι γλ&πτες. Oι *ωγρ�'�ι. Oι

µ�υσικ��. Και �ι ��ρες τ�υς. Ε"�στη(ε τρεις %ρες. Eρθανε γερ�ντ�κια, π�υ τα ε��ε

λησµ�ν�σει � κ�σµ�ς και � ��ρ�ντας. Eρθανε ν!ες περσιν!ς, κ�υκ�υλωµ!νες µε

µπ�(�.* Eτανε �τεσιν!ς δ�(ες, π�υ ακ�&µπησαν σε µια γωνι� και ρ�&'η(αν τ�ν ντε-

νεκ! δηµ�σια, µπρ�στ� σ’ �λ�υς, δεν ε��ανε υπ�µ�ν� να τ�ν π�νε σπ�τι τ�υς. Eτανε

κ�π�ι�ι π�υ δεν !δει�ναν την παλ�µη τ�υς σ’ �νθρωπ�, και την �πλωναν τ%ρα γυρε&-

�ντας ψωµ�, ψωµ�. Κι !κ�ψαν µερικ�� καταµεσ�ς τ� στ���, για να !ρθ�υν, κι �σ�ι ως

τ%ρα ε(!ρ�νταν* µ�ν� µες στα �αρτι�, "λ!π�νταν στ� πρ�σωπ�.

Ε"�στη(ε τρεις %ρες. Στην πι� µεγ�λη ��λ�"��,* π�υ �ταν µπερδεµ!ν�ι �λ�ι σαν

τ� κ�υ"�ρι, τρ&πωσε !νας αν�µεσα κι !δινε κ�τι στα κρυ'�. Π!ρασε σαν α!ρας, δεν

πρ�λα"ε κανε�ς να δει. Τ� ’�ωνε µες σε '�&�τες � �π�υ αλλ�& !"ρισκε. Τ� πι�σανε απ’

τις '�&�τες τ�υς, και �ταν ε'ηµερ�δα. Eταν � µυστικ�ς τ&π�ς της κατ���ς. Π�ι�ς

τ�υς τ�ν !'ερε; ∆εν !µαθαν. «Τα µυστικ� συνεργε�α δ�υλε&�υνε», σκ!'τηκε τ�τε η

Π�λυ(!νη, π�υ �ταν κι εκε�νη αν�µεσα στ�υς συγκεντρωµ!ν�υς.

Τ�ν ε��ε &στερα τρ�α �ρ�νια, η Π�λυ(!νη, στ�ν κ�ρ'� της. Τ�ν παρ�ν�µ� εκε�ν�

τ&π�. Μα*� τ�υ εκ�ιµ�τανε. Τ�ν !�ωνε στα στ�θια. Eταν µικρ� και '�&σκωναν.

<δρωνε και τ�ν λ!ρωνε. Τ�ν ε��ε και τη µ!ρα π�υ πι�στηκε. Τ�ν �"ρανε. «Μ�λησε!

Π�ι�ι ε�ναι �ι �λλ�ι!» «F�ι, δε θα µιλ�σω», τ�υς ε�πε. ∆ε µ�λησε. Μ�ν� π�υ λιγ�θυ-

µ�&σε. Kυπν�&σε κι !πε'τε π�λι σε "&θιση. Απ� π�νω τη �τυπ�&σαν. Eτανε µια

νεκρ�, π�υ δε θ�'τηκε ακ�µα και νι%θει '�&�τα '�&�τα τ� �%µα π�υ της ρ��ν�υνε,

και τη �%νει �λ� πι� "αθι�. ?τσι !µεινε απ� τ�τε. Της τσ�κισαν τ� �!ρι, κ�λλησε στρα-

"� µ�ν� τ�υ, σαν τ�υ σκ&λ�υ τ�υ δρ�µ�υ. Κ�λλησε µες στη 'υλακ�. ∆εν πειρ�*ει,

ε�πε η Π�λυ(!νη, σ�µπως θα µ�υ (ανα�ρειαστε� τ� �!ρι µ�υ; Α&ρι� δε θα υπ�ρ�ω.

Ε��ε !ρθει &στερα � Μ�ρτης. Eρθε κι εκε�νη η µ!ρα. Απ�"ραδ�ς καθ!νας κ�ιµ�-

θηκε µ�ν���ς τ�υ, την �λλη µ!ρα "ρ!θηκαν π�λλ�� µα*�. Eταν διαδ�λωση. Η πρ%τη

διαδ�λωση. Eρθανε παρ!ες παρ!ες. Fπως π�νε στη λειτ�υργι�. Π�&θε* εκιν�σανε,

π%ς �ωριστ�κανε, εκε�ν� δεν τ� ’δε κανε�ς. Σπ�θες κι αλ�γατα παραµ�νε&ανε κι

ε�θρ�� τρ�µερ�� µε π�λυ"�λα. Κλε�σανε τα µαγα*ι�. ∆εν τα ’κλεισαν κυ"ερν�σεις, δε

λ�"ανε κρατικ� εντ�λ�, τα ’κλεισαν εκε�ν�ι µ�ν���ι. ∆εν κρ!µ�νταν σηµα�ες. ?"λεπε

η Π�λυ(!νη τ�ν �υραν�, τα σ&ννε'α, και µια ανθρ%πινη µ�*α να κινι!ται στη γη, σαν

* µπ���ς: πανω'�ρι * ε��ρ�νταν: γνωρ�*�νταν * ��λ����: 'ασαρ�α απ� τις 'ων!ς τ�υ πλ�θ�υς *
π��θε: απ� π�& 
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�ωρ�'ι ανθισµ!ν�, σαν ντ�λιες* στη "ιτρ�να, π�& και π�& (�στρα'τε !να �ρ%µα, π�&

και π�& εµ�*ευε, σαν 'υσαρµ�νικα. Π!σανε �ι πρ%τες πιστ�λι!ς. Τ�τε κιν�θηκε απ’

τη µ�*α !να τµ�µα κι !τρε(ε. Π!σανε πρ�κηρ&(εις, �πως π!'τ�υνε τα '&λλα στ�υς

κ�π�υς τ� 'θιν�πωρ�. O πρ%τ�ς �λι�ς της �ρ�νι�ς '%τισε

µια σηµα�α. Μια µ�νη σηµα�α π�υ !τρε�ε. Fλ�ς � κ�σµ�ς

γ&ρω πρ�σ�λωσε τ� µ�τι τ�υ στ� �!ρι π�υ τη σ�κωνε. Τ�υ

’λειπαν τα δυ� δ��τυλα. ?νας δ�πλα µ�υρµ�&ρισε: «Oι ε(�ρι-

στ�ι, �ι ε(�ριστ�ι!». ?τρε�ε η Π�λυ(!νη µα*� µ’ �λ�υς π�υ

τρ!�ανε, !"λεπε τη σηµα�α, τα δ��τυλα π�υ ελε�πανε, �τανε �

Αιµ�λι�ς. Π!'τανε �ι πιστ�λι!ς. «Oι ε(�ριστ�ι, �ι ε(�ριστ�ι!»

ε�πανε π�λι δ�πλα της. ?"λεπε η Π�λυ(!νη τα κ�ρµι� π�υ

κυλ�σανε, !"λεπε τ�ν Αιµ�λι�, γ!µι*ε τ� !να µ�τι της µε �αρ�,

τ� �λλ� τρ�µ�, π!ρναγαν τ�τε δ�πλα σε *α�αρ�πλαστε��,

µ&ρι*ε "αν�λια �λλ�τε, και τ%ρα µ&ρισε α�µα � τ�π�ς.

Σ�κωσαν τ�υς πρ%τ�υς νεκρ�&ς. ∆εν �(ερες π�ι�ι σ�υ

!δεναν, �γνωστ�ι, τις πληγ!ς σ�υ. Eτανε µες στ� πλ�θ�ς κι

αν�πηρ�ι π�υ τρ!�ανε, �τανε και κ�υτσ�� µε τ�σες κ�υτσα-

µ�ρες, π�υ π�τ! δεν ταιρι�*�υνε, στ� ρυθµ� �&τε στ� "λ!µµα,

και τ%ρα τα�ρια*αν κι αυτ�� µ!σα στ� �δι� κ&µα. ?τρε�ε η

Π�λυ(!νη, γ&ρι*ε δ�πλα κι !"λεπε. Ε��αν !ρθει εκε�ν�ι �ι παλι��,

�ι γν%ριµ�� της, απ’ τα λασπ�σπιτα, απ’ τα τ!ρµατα, �σ�ι κ�νανε τ�ν π�λεµ�, και

τ%ρα τη διαδ�λωση, �σ�ι ε��ανε λ�γαριασµ�&ς απ� τη Μικρασ�α, �σ�ι ε��ανε δ�λ�-

'�νηµ!ν�υς απ� δ!κα π�λ!µ�υς πατ!ρες, παιδ�κια µε δ��ως "ρακ�, '�ιτητ!ς �ωρ�ς

θραν��, κ�π!λες µε διπλ� καρδι�, κι απ�νω απ’ �λ�υς !"λεπε η Π�λυ(!νη !ναν Αιµ�-

λι�, µια δικ� της αγ�πη π�υ σκ�ντα'τε, µα !µενε �ρθ�ς.

Π!σανε �µ�"ρ�ντ�ες, '%να(αν κ�τι π�υ !µ�ια*ε µε «Λευτερι�» κι εσκ�ρπισαν.

Κρ&'τηκε η Π�λυ(!νη στα σ�κ�κια κι !'ευγε. Oι δρ�µ�ι ε��αν γ�νει 'ιλικ�� εκε�νη τη

µ!ρα. Oι δια"�τες, δικ�� σ�υ. Τρ�(ανε π�λι �ι µεντεσ!δες* τ�υ νεκρ�τ�µε��υ κι εµπ�-

καν π�λι πτ%µατα. Τα πρ%τα της Αντ�στασης. Τα πρ�ηγ�&µενα �τανε της Πε�νας.

Iρ�ι*ε καιν�&ρια σειρ�.

Fταν σκ�ρπισε η διαδ�λωση, !'υγαν, µα δε �%ρισαν. ∆ε ��θηκαν �πως τ�τε, σ’

εκε�νη την κηδε�α* π�υ �ταν σαν τ� θ!ατρ� π�υ σκ�λ�, και σκ�ρπ�*εις. Eταν τ%ρα

δεµ!ν�ι µε κλωστ!ς ψιλ!ς, στ!ρεες. Π�σ�ι την �δια %ρα, σ’ �λλα µ!ρη, σ’ �λλη γη…
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Aν�νυµ�ς,
Αφ�σα επ���ς

* ντ�λιες: ε�δ�ς λ�υλ�υδι�& * µεντεσ�δες: µεταλλικ� ελ�σµατα π�υ στηρ�*�υν τις π�ρτες � τα παρ�θυρα

* κηδε�α: πρ�'αν%ς η κηδε�α τ�υ Κωστ� Παλαµ�, τ� Φε"ρ�υ�ρι� τ�υ 1943, π�υ ε(ελ��θηκε σε αντικα-

τ��ικ� διαδ�λωση
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Κ�ντ� πριν 'τ�σει σπ�τι της, �ταν µ!ρα λιακ�δα, �σως η πρ%τη της �ρ�νι�ς, κι !νας

µεγ�λ�ς στρατηγ�ς !"γα*ε τρεις σκ&λ�υς περ�πατ�. Περπ�ταγαν µα*�, µπρ�ς αυτ�ς,

π�σω εκε�ν�ι. Κ��τα(ε η Π�λυ(!νη µε τα δυ� τρ&πια µ�τια της απ� δ�(α και θ�νατ�,

κι ε�δε την πρ%τη απ�σταση της επ���ς π�υ �%ρι*ε τ�υς ε�θρ�&ς απ’ τ�υς '�λ�υς.

Σκε'τ�τανε τ%ρα, αν�σκελα, στης 'υλακ�ς τα σ�δερα, µε τ� σπασµ!ν� �!ρι της:

«Τι καιρ�ς, π�σα �ρ�νια, και να µην !�ει τελειωµ�!».

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

™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˘˜;

¶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‡˜;

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

∆· 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¯ˆ-
ÚÈÛÙ‹ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜.

◆ °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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Μ. Α(ι%τη, Εικ�στ�ς αι�νας, Κ!δρ�ς
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ŒÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ

Τ� απ�σπασµα πρ��ρ�εται απ� τ� *ι*λ�� τ�υ 0ειµων� O γ�µ�ς (1974). Σε µικρ� �ρ�νικ�

απ�σταση απ� την ε��γερση των ��ιτητ�ν στ� Π�λυτε�νε��, τ� Ν��µ*ρι� τ�υ 1973, τ� σντ�-

µ� αυτ� κε�µεν�, µε συµ*�λικ� γλ�σσα και *αθ σε*ασµ�, µνηµ�νεει τη θυσ�α των ν�ων.

Œ(ι �ιλι�δες ν!�ι κι !'η"�ι

παιδι� και κλε�στηκαν µε

'ων!ς. Απ’ !(ω !νας στρατ�ς

να π�λι�ρκε� κι �λλ�ς λα�ς

και '%να*ε. Kα'νικ� κατ!"η-

κε µια σιωπ� κι αυτ�� �ι ν!�ι

"�ρυναν. Αισθ�νθηκαν ν’

απ��τ�&ν !να ακαταν�κητ�

"�ρ�ς και σαν !να τερ�στι�

και ταραγµ!ν� σ&µπλεγµα

�πως εκε�να τα σπαραγµ!να

ανθρ%πινα µα*%µατα της

καταστρ�'�ς. Α"�στα�τα σ%-

µατα κι �ρ�ισαν να "�υλι�-

*�υν (α'νικ� µ!σα στη γη κι

�ι ακ�νητες �ειρ�ν�µ�ες τ�υς

αναπ�δησαν απ� τη γη σαν

τελευτα��ι θ�µν�ι και �αθ�-

καν. Σ’ εκε�ν� τ� µ!ρ�ς η γη

δεν �ντε(ε και υπ��%ρησε

σαν µια καθ�*ηση και �ωρ�ς

καν!ναν κρ�τ� � σωρ�ς "�&λια*ε µαρµαρωµ!ν�ς κι αργ� σαν καρ�"ι και τεντωµ!να

�λ�γα π�υ π!'τ�υν σε γκρεµν� κι !σπανε σε µεγ�λα κ�µµ�τια τ� κ�θε κ�µµ�τι µεγα-

λ&τερ� απ� τ� �λ�κληρ�. Γλιστρ�ν "αθι� και "υθ�*�νται "αρι� κι αργ� στα µαλακ�

"�θη της γης π�υ !��υν !να τρυ'ερ� �%µα και πι� "αθι� απ’ �λες τις ρ�*ες κι απ�

�λ�υς τ�υς τ�'�υς κι ακ�µα πι� "αθι� κι απ� τις παρα�ωµ!νες �γκυρες τ�υ κακ�&

[ 8 7 ]

Θ�δωρ�ς Παπαγι�ννης,
Τα φαντ�σµατ� µ�υ (κατασκευ�)
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και σκαλωµ!νες. Απ�τ�µα η γη !γειρε κι !κανε µια κλ�ση πρ�ς τα εκε�. Αλλ� κανε�ς

δεν πλησι�*ει τ� "�ραθρ� και �λ�ι απ�στρ!'�νται. Κανε�ς π�τ! δε θα τ�λµ�σει να

σκ&ψει και να δει κι �&τε κι �ι µ�νες. Κανε�ς να µην τ�λµ�σει.

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

∆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;

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

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

◆ ™˘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˜ ÂÈÎfi-
ÓÂ˜ ·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˘ ÂÚÈ-
Ì¿˙Â„Â Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¶ÔÈ· Û˘Ó·È-
Ûı‹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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«∆Ô Û˘ÚÌ·ÙfiÏÂÁÌ· ÙÔ˘ ·›Û¯Ô˘˜»

Τ� µικρ� αυτ� δι�γηµα τ�υ Μηλι�νη αν�κει στη συλλ�γ� τ�υ Τ� µικρ� ε�ναι �µ�ρ'�

(1997). O συγγρα��ας ε��ε εργαστε� ως �ιλ�λ�γ�ς καθηγητ�ς στ� Γυµν�σι� Αρρ�νων της

Αµµ���στ�υ τ� δι�στηµα 1960-1964 και επισκ��θηκε �αν� τη δι��τ�µηµ�νη Κπρ� τ� 1995,

ε�κ�σι �να �ρ�νια µετ� την τ�υρκικ� εισ*�λ� (1974), µε την �π��α η Τ�υρκ�α κατ�λα*ε και

�κτ�τε κατ��ει τ� *�ρει� τµ�µα τ�υ νησι�. Καταγρ���ντας τις εντυπ�σεις απ� την τελευ-

τα�α τ�υ επ�σκεψη στην Κπρ�, � συγγρα��ας νι�θει αν�µεικτα συναισθ�µατα, �ικει�τητας

αλλ� και δυσ��ρ�ας πρ�ς τ� περι*�λλ�ν, καθ�ς συγκρ�νει τη σγ�ρ�νη τ�υριστικ� αν�πτυ-

�η τ�υ νησι� µε τις �ωηρ�ς αναµν�σεις τ�υ απ� τ� παρελθ�ν. Η αµ��ανη στ�ση και η πικρ�

ειρωνε�α τ�υ εντε�ν�νται �ταν σκ��τεται τ�ν καηµ� των παλι�ν µαθητ�ν τ�υ, �ι �π���ι ��υν

για µεγ�λ� �ρ�νικ� δι�στηµα µε την (ακ�µα αδικα�ωτη) ελπ�δα µιας ειρηνικ�ς επ�λυσης στ�

εθνικ� και κ�ινωνικ� πρ�*ληµα της Κπρ�υ.

∂�ναι τ�σα πρ�γµατα π�υ µ�υ 'α�ν�νται �ικε�α µ�λις πατ�σω τ� π�δι µ�υ στην

Κ&πρ�! F�ι "!"αια τα τ�υριστικ� µεγαθ�ρια π�υ !��υν κ�νει κατ��� στις παραλ�ες

της – αυτ� η ν!α απ�ικι�κρατ�α, τ�σ� θ�ρυ"%δης, τ�σ� αλα*�νικ�, τ�σ� επικ�νδυνη,

π�υ η �λλη στ� Ακρωτ�ρι,* µε τ�υς κεραµιδ!νι�υς �ικισµ�&ς και τα κ�ντ� εγγλ!*ι-

κα παντελ�ν�κια, µ�ι�*ει µε α'�σα (ε�ασµ!νη, απ� πρ�π�λεµικ� ταιν�α. Αλλ� τα

�λλα, τα γηγεν�, π�υ αντιστ!κ�νται: ε�ναι η γλ%σσα π�υ τη µιλ% �ωρ�ς πρ�σπ�θεια,

µ�λις "ρεθ% µε τ�υς ανθρ%π�υς της, πρ�γµα π�υ κ�νει εκε�ν�υς να συν�'ρυ%ν�-

νται* κα�&π�πτα και τ�ν Γι%ργ� να µε κ�ιτ�*ει αν�συ��ς – κι εγ% �αµ�γελ%. Ε�ναι

�ι «τερατσι!ς»* στ� κ�τριν� τ�π��, π�υ αντανακλ�&ν τ�ν εκτυ'λωτικ� �λι� στ� �αλ-

κ�πρ�σιν� '&λλωµ� τ�υς, �ι '�ινικι!ς, π�υ λικν�*�νται τ’ απ�γε&µατα, τα γιασεµι�

κι �ι µπ�υκαµ"�λιες. Και ε�ναι ακ�µα –ω τ�υ θα&µατ�ς!– �ι π!ρδικες στα �!ρσα,* π�υ

'τερ�κ�π�&ν στ� π!ρασµ� µ�υ, τα «περτ�τσια», π�υ κακαρ�*ανε στις πλαγι!ς τ�υ

Αγ��υ Ιλαρ�ωνα* κι �ι µαθητ!ς µ�υ τα πι�νανε *ωνταν� κυνηγ%ντας τα στην απ!-

ραντη Μεσα�ρ�α,* %σπ�υ να παραδ�θ�&ν µε αν�ι�τ!ς 'τερ�&γες. ?νας απ’ αυτ�&ς

κι � 1αµπ�ς απ� την τ�υρκ�κρατ�&µενη Κ�ντ!α,* π�υ τ%ρα σκαλ�*ει στα �αρακτι-

[ 8 9 ]

* Ακρωτ�ρι: περι��� δυτικ� της Λεµεσ�&, �π�υ υπ�ρ�ει αγγλικ� στρατιωτικ� "�ση * να συν��ρυ�ν�νται:
να κατσ�υ'ι�*�υν * τερατσι�ς: �αρ�υπι!ς * ��ρσα: �δεντρες εκτ�σεις γης * "γι�ς Ιλαρ�ων, Μεσα�ρ�α,
Κ�ντ�α: περι��!ς στην κατε��µενη Κ&πρ� 
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κ� τ�υ τη µαγε�α της Κ&πρ�υ, �λ�µ�να��ς στα Πλαταν�σκια,* σ’ !να ερηµωµ!ν�

�ωρι�.

Τρα"�&µε κατ� τη ∆ερ&νεια, ��ι απ� την Αγιαν�πα την (ιπασµ!νη* (και (ιµαρι-

σµ!νη),* αλλ� απ� τ�ν εσωτερικ� δρ�µ�, τ� δρ�µ� της ψυ��ς, δ�πλα στ� δασ�κι της

I�νας και στην «πρ�σινη γραµµ�». Και π�ι�ς να �ταν τ��α π�υ !δωσε στ� συρµατ�-

πλεγµα αυτ� τ� �ικ�λ�γικ� �ν�µα π�υ θυµ�*ει την «Green Peace»;* Υπ�θ!τω πως �ταν

κ�π�ι�ς εκπρ�σωπ�ς τ�υ OΗΕ*, απ� κε�ν�υς π�υ ρητ�ρευαν για τ� «τε���ς τ�υ

α�σ��υς».* Κρατ% ακ�µη στ� συρτ�ρι µ�υ !να απ� τα �λµπ�υµ π�υ µας στ!λνανε να

τα µ�ιρ�σ�υµε στ�υς µαθητ!ς της Αµµ��%στ�υ: παιδικ!ς *ωγρα'ι!ς για τ� «µ�ιρα-

σµ!ν� Βερ�λ�ν�». ?να παιδικ� �!ρι π�υ τεντ%νεται κ�τω απ� τ� συρµατ�πλεγµα, για

να πι�σει την µπ�λα, στην �λλη µερι�. Τα µ�ιρ�*αµε και τ�υς µιλ�&σαµε µε θ!ρµη για

τα δικαι%µατα των παιδι%ν, για τα αισθ�µατα των ανθρ%πων π�υ δεν µπα�ν�υν σε

συρµατ�πλ!γµατα, για την ειρ�νη, π�υ �ταν καιρ�ς ν’ ανθ�σει. Τι να πω τ%ρα στ�υς

µαθητ!ς µ�υ, π�υ τα µ�τια τ�υς µε συν�δε&�υν; Τι να τ�υ πω τ�υ Γιωργ�; Τι να πω

και τ�υ 1αµπ�; «Τ� τε���ς τ�υ α�σ��υς !πεσε, δ�σκαλε», µ�υ λ!ει. «Τι θα γ!νει µε τ�

συρµατ�πλεγµα;» Και "�*ει κ�κκινα "!λη π�υ στ�*�υν α�µα, �λ�γυρα στη *ωγρα'ι�

τ�υ, να δε��ν�υν κατ� την Αµµ��ωστ�.

Κατ� κει τρα"�&µε. Ανε"α�νω στην ταρ�τσα της ∆ερ&νειας.* Τ�υρ�στες π�υ κ�ιτ�-

* Πλαταν�σκια: �ι υπ�λ�ιπες περι��!ς π�υ ανα'!ρ�νται αν�κ�υν στην ελε&θερη Κ&πρ� * �ιπασµ�νη: περ�-

'ανη, ψηλ�µ&τα (ε(αιτ�ας της µεγ�λης τ�υριστικ�ς αν�πτυ(ης) * �ιµαρισµ�νη: "ρ�µισµ!νη (κυπριακ� ιδ�ω-

µα) * Green Peace: διεθν�ς �ικ�λ�γικ� �ργ�νωση * OΗΕ: Oργανισµ�ς Ηνωµ!νων Εθν%ν * «τε���ς τ�υ
α�σ��υς»: τ� τε���ς π�υ �%ρι*ε τ� Ανατ�λικ� και τ� ∆υτικ� Βερ�λ�ν�6 η πτ%ση τ�υ (1989) σ�µανε τ� τ!λ�ς

της µακρ��ρ�νης π�λιτικ�ς αντιπαρ�θεσης αν�µεσα στ�ν ανατ�λικ� και στ� δυτικ� κ�σµ� * ταρ�τσα της
∆ερ�νειας: ταρ�τσα ψηλ�& κτιρ��υ στη Λευκωσ�α, απ� �π�υ µπ�ρε� να δει κανε�ς τις δ&� �ψεις της π�λης,

την κατε��µενη και την ελε&θερη 

Γκρ�φιτι απ# τ� τε���ς τ�υ Bερ�λ�ν�υ
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*�υν, µε εισιτ�ρι�, την «π�λη-'�ντασµα». «Περ�στε, κ&ρι�ι, να θαυµ�σετε την ασ%µα-

τ�ν κε'αλ�ν!»* Αγναντε&ω στ� "�θ�ς την !ρηµη π�λιτε�α. Β�*ω τα κι�λια. Αναγνωρ�-

*ω γειτ�νι!ς. ?τσι ν’ απλ%σω τ� �!ρι µ�υ, θ’ αγγ�(ω τα µπαλκ�νια της. ?τσι και κ�νω

!να "�µα, θα "ρεθ% στ�υς δρ�µ�υς της και στα αισθ�µατα π�υ δεν µπα�ν�υν σε συρ-

µατ�πλεγµα. Και στα �ρ�νια της νι�της µ�υ, π�υ µ�υ τα κλε�σανε στην �λλη πλευρ�.

* ασ�µατ�ς κε�αλ�: λαϊκ� θ!αµα στα πανηγ&ρια

¶ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ÂÈÎfiÓÂ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙË˜ ÔÈÎÂÈfi-
ÙËÙ·˜, 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;

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

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

◆ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙÂ ¤Ó· ÁÂˆÊ˘ÛÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ 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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