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Νκος Χατζηκυρικος-Γκκας,
Oπωροπωλεον ο Απ λλων

Tα τσσερα κεµενα που περιλαµβνονται στην εντητα αυτ αντιπροσωπεουν τρπους
ζως και αντιλψεις που ανκουν κυρως στο παρελθν, µερικο µως απ αυτος επιβινουν, αυτοσιοι  παραλλαγµνοι, µχρι σµερα. Τα λογοτεχνικ κεµενα µεταφρουν στους
σγχρονους αναγνστες εθνογραφικς και ανθρωπολογικς πληροφορες και προσφρουν
αξιλογες µαρτυρες για την παραδοσιακ ελληνικ κοινωνικ και πολιτιστικ ταυττητα,
αποτυπνοντας παλαιτερα ατοµικ και κοινωνικ βιµατα.

¢ π¢ø ™ ø∆∏ƒπ√À

ŸÙ·Ó ÚˆÙÔÎ·Ù¤‚ËÎ· ÛÙË ™Ì‡ÚÓË
Κεντρικς ρωας στο µυθιστρηµα της ∆. Σωτηρου Ματωµνα χµατα εναι ο Μανλης
Αξιτης, αγρτης απ τον Κιρκιντζ, ο οποος εκθτει, µε αυτοβιογραφικ λγο, την οικογενειακ και την προσωπικ του ιστορα και, δι µσου αυτς, καταγρφει την περιπτεια του
µικρασιατικο ελληνισµο. Το απσπασµα προρχεται απ το πρτο µρος του µυθιστορµατος και αναφρεται στην πρτη επσκεψη του νεαρο αφηγητ στη Σµρνη το 1910. Πηγανοντας στη µεγλη πολιτεα βρσκει εργασα, απογαλακτζεται απ την οικογενειακ του εστα
και ενηλικινεται.

™επτµβρης ταν του 1910, ταν πρωτοκατβηκα στη Σµ#ρνη. Θυµο#µαι πσο

σκι&χτηκα* µλις βρθηκα µοναχς σε µια τσο µεγ&λη πολιτε*α. +γνωστοι, αλλιτικοι ανθρποι, &γνωστα και τα σοκ&κια. Καννα δεν ξερα και καννας δε µ’ ξερε
να µε καλωσορ*σει4 νιωθα σαν το ξεριζωµνο δεντρ*.
Ακο#µπησα σ’ να χ&νι* το τρ*χινο ζεµπ*λι* µε τις αλλαξις και τα φαγσιµα που
µου ’δωκε η µ&να µου, και βγκα ν’ ανταµσω το σταφιδµπορα που θα µ’ παιρνε
στη δο#λεψ του. Με την αντρσα* στο χρι, µε τα πρτα παπο#τσια που φραγα στη
ζω µου να µε στενε#ουνε, µε το ντρ*λινο* φρ&γκικο* πανταλνι, κ&πως κοντ για τις
µακρις καν&ρες* µου, να µε κβει κι αυτ στον καβ&λο, περπατο#σα, &τσαλα, δειλ&.
Ωστσο µουνα περφανος για το νο σουλο#πι* µου και κ&θε τσο σκυφτα και
καθ&ριζα µε το χρι τα παπο#τσια µου κι ριχνα κλεφτς, φοβισµνες µατις ολο#θε*
ν8 αντιληφθ πο# βρ*σκοµαι κι αν µε προσχουν οι περαστικο*.
Μλις βγκα στην προκυµα*α τα ξχασα λα, ακµα και τη δειλ*α µου. :ρθαν οι
εντυπσεις και µε πραν απαλ& και µε µερσανε και δεν ξερα τι να πρωτοδ και τι
να πρωτοχαρ. Τη θ&λασσα; Τα βαπορ&κια της Χαµιδι που σκ*ζανε το νερ δ*χως
να βουλι&ζουν; Τα µεγ&λα µαρµαρνια σπ*τια, µε τα ξ#λινα κλειστ&, λο µυστριο,
µπαλκνια τους; Τις καρτσες µε το ρυθµικ χτ#πο τους π&νω στο γρανιτνιο πλακστρωτο; Τα τρ&µια* που τα σρνανε &λογα; : λον εκε*νον το χαρωπ, ξγνοιαστο

* σκιχτηκα: φοβθηκα * χνι: πανδοχε*ο * ζεµπ λι: σ&κος * αντρσα: διε#θυνση * ντρ λινο: απ φτην
βαµβακερ #φασµα * φργκικο: γαλλικ * κανρες: µακρι& πδια (κανι&) * σουλοπι: εµφ&νιση * ολοθε: παντο# * τρµια: µσα µεταφορ&ς, τραµ
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κσµο που µπαινβγαινε µε σαµατ&* στις λσχες και στα καφενε*α κι µοιαζε να ζει
πανηγ#ρι; κι χι µια κοιν, καθηµεριν µρα δουλει&ς!
Στ&θηκα &κρη &κρη στο µουρ&γιο, βλεψα τα χρια µου στις τσπες κι µεινα εκειδ& εντυπωσιασµνος. Τα κ#µατα ανεβοκατεβα*νανε και καθς νιφταν* τις µαλτεζπετρες σκορπο#σανε µια ανεσηµι&* που µοσκοβλαγε θαλασσιν&. Μ#δια, εκατοµµ#ρια
µ#δια ταν σφηνωµνα π&νω στις σιδερνιες τραβρσες* που συγκρατο#σαν τις Σκ&λες. Αυτς οι Σκ&λες, η Εγγλζικη Σκ&λα, η Καινο#ρια Σκ&λα, η Μακρι& Σκ&λα, λες κι
ταν τα χρια του µεγ&λου λιµανιο#. Εδ γινταν το µπ&ρκο4* φευγε ο βλογηµνος
καρπς της Ανατολς για τις ξνες χρες κι µπαινε το χρυσ&φι. «Λγε, Εµµανουλ, τι
γνωρ*ζεις δι& το χρυσµαλλον δρας;» ∆&σκαλε, δε σ’ αποκρ*θηκα κατ& που πρσµενες κε*νη τη µρα. Τρα µως εδ καταλαβα*νω την ερτησ σου, ζωντανε#ουν µπρος
στα µ&τια µου λες οι ιστορ*ες που µου διηγθηκες, καθαρς, στρωτς, παρµνες θαρρε*ς απ τη Χρηστοµ&θει&* µας. Eµως απ κοντ& ρχονται χορε#οντας κι οι ζωηρς
ιστορ*ες που &κουσα για τη Σµ#ρνη απ τον παιχνιδι&τορα* το Χρ*στο. Τις λεγε στα
πανηγ#ρια µας κρο#οντας το σ&ζι* του, να µακρ# *σαµ’ να µτρο ργανο, που λαλο#σε σαν Θες και µεις τα παιδι& λαχταρο#σαµε: «Αχ, πτε θα τηνε γνωρ*σουµε το#τη την
πολιτε*α!».
Eταν µουνα πολ# µικρς και πγαινα µε τη µ&να µου στην εκκλησι& σκιαζµουνα
να βλπω ζωγραφισµνο στον
τρο#λο το πελριο µ&τι του
Θεο#. Τρα θελα να γ*νω να
ττοιο µ&τι να τα δω λα µονοµερ*ς. Και να γ*νω κι να πελριο
αφτ*, ν’ ακουµπσω στον κρφο
το#της της πολιτε*ας, ν’ ακο#σω
την καρδι& της. […]
Oι &νθρωποι στη Σµ#ρνη
µιλο#σανε λοι ελληνικ&, ακµα
κι οι Το#ρκοι κι οι Λεβαντ*νοι κι
οι Oβρα*οι κι οι Αρµενα*οι. Στο
Φραγκοµαχαλ& ωστσο, πολλ&
µεγ&λα καταστµατα ε*χανε
ποψη της προκυµαας της Σµρνης
σε επιστολικ δελτριο πριν απ το 1919
ξενικ& ονµατα που δεν τα

* σαµατς: θρυβος * νιφταν: πλεναν * ανεσηµι: αν&σα * τραβρσες: στηρ*γµατα * µπρκο: φρτωση του εµπορε#µατος στα πλο*α * Χρηστοµθεια: διδακτικ βιβλ*ο µε ηθοπλαστικ& διηγµατα * παιχνιδιτορας: οργανοπα*κτης * σζι: κρουστ µουσικ ργανο
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καταλ&βαινα: «Κοντου&ρ», «Λουβρ», «Μπον µαρσ», «Παραντ* ντε Νταµ» κι &λλα.
Και τι δεν βρισκες σε το#τα τα µαγαζι&! Απ παραδε*σια φτερ& για τα µαλλι& των
γυναικν, µχρι σκαρπ*νια* για Σταχτοπο#τες. Και παιχν*δια, µορφα κουρντιστ&
παιχν*δια! Πσο ευτυχισµνα θα ’πρεπε να ’ναι εδ τα παιδι& και πσο παραχαϊδεµνες οι γυνα*κες!
Τρ&βηξα *σια στην Αγια-Φωτειν κι &ναψα στη χ&ρη της το κερ&κι που µου
παρ&γγειλε η µ&να µου. Κι #στερα καρφθηκα να βλπω και να µη χορτα*νω το
καµπαναρι. Ε*κοσι µτρα µπι, τσσερα πατµατα, λο µ&ρµαρο. Κι αν&γλυφος ο
Χριστς να κ&θεται στο πηγ&δι και να τα λει µε τη Σαµαρε*τιδα. Κι οι καµπ&νες
φανταχτερς, γλυκλαλες, δρο των µεγ&λων δουκνε της Ρωσ*ας, και κατ&κορφα,
στον τρο#λο, ο χρυσς σταυρς να λ&µπει στον λιο, παρηγορι& και σκπη για τους
ραγι&δες, που το ’χαν κα#χηµα, γιατ* ο σταυρς στεκε πιο ψηλ& απ την ηµισληνο
που ταν στηµνη στο µιναρ του Ισ&ρ τζαµ*.
Εκειδ& πλ&ι στον περ*βολο της Αγια-Φωτεινς βρκα και την Ευαγγελικ Σχολ. Ε*χα
κ&νει νειρο να µπω εδ µσα, κι ο δ&σκαλς µου ο Πυθαγρας Λ&ριος µε σιγοντ&ριζε.*
Μα ο πατρας µου τνε πργκηξε: «Κυρ δ&σκαλε, να µε συµπαθ&ς. Αεροκοπανιτζ* δεν
τνε θλω τον υγι µου. Εµε*ς ε*µαστε ρεσπρηδες* και χρειαζο#µαστε χρια…».
Μλις &κουσα την καµπ&να της Αγια-Φωτεινς να χτυπ&ει δδεκα, τιν&χτηκα.
Μπρε για πτε µεσηµερι&στηκα; Ε*πα να βιαστ, να τρξω για τη δουλει&, µα θυµθηκα πως δεν ε*χα να δσω λγο σε καννα, µιας κι µουνα, για πρτη φορ&, αυτεξο#σιος, και ττες µ’ πιασε τρελ χαρ&. Χθηκα µσα στο πλθος, στο τσαρσ** κι πινα
τσιτσιµπ*ρια και σερµπτια* κκκινα και πρ&σινα «µπουζ-γκιµπ*, κεκ*κ-σουγιο#»,* και
χαιρµουνα που σπαταλο#σα τα λ*γα τεσσαρ&κια που µου ’βαλε στην τσπη η µ&να
µου, κρυφ& απ’ τον πατρα. Hστερα κ&τι µε σταµ&τησε4 ο χωρι&της στιµρνει* τον
ακριβοκερδισµνο παρ&. Κι ε*πα να π&ω κατευθε*αν στο µαγαζ* του κυρ Μιχαλ&κη
Χατζησταυρ, να σιγουρψω τη θση µου και συνεχ*ζω πειτα το σουλ&τσο.*
Τνε βρκα τον κυρ φατρο* π&νω στην &ψα* της δουλει&ς. Ττοιες µρες που
κατβαιναν οι χωρι&τες να πουλσουνε τη σοδει& τους, οι εµπροι δεν κλε*νανε. Μλις
µπκα στο στενµακρο µαγαζ* µε τα πολλ& πατ&ρια, µε πρε απ τη µ#τη η γνριµη
γλυκστυφη µυρουδι& της σταφ*δας και του σ#κου. O Χατζησταυρς στεκτανε καταµεσς και ζ#γιαζε, λο φροντ*δα. Εργ&τες µε χαµαλ*κες* στην πλ&τη µπαινοβγα*νανε

* σκαρπ νια: παπο#τσια * σιγοντριζε: ενθ&ρρυνε * αεροκοπανιτζς: αργσχολος * ρεσπρηδες: αγρτες
* τσαρσ : αγορ& * τσιτσιµπ ρια και σερµπτια: αρωµατικ& ποτ& * «µπουζ-γκιµπ , κεκ κ-σουγιο»: παγωµνοι χυµο* * στιµρνει: εκτιµ&, υπολογ*ζει * σουλτσο: περ*πατος * κυρ φατ!ρο: το αφεντικ * ψα: νταση
* χαµαλ κες: ειδικς εξοπλισµς για να κουβαλο#ν οι εργ&τες στην πλ&τη τους εµπορε#µατα
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απ το π*σω πορτ*, που ταν το ντ&µι4* εκε* αφνανε τις καµλες, τους αραµπ&δες,*
τα γαϊδο#ρια και τις βοϊδ&µαξς τους. ∆υο ξυπλητοι χαµ&ληδες, µε δασ& γυµν& τα
στθια, σκωναν στον µο τη µανλα* που π&νω κει κρεµταν το καντ&ρι.* O Χατζησταυρς µ’ ολοστργγυλη κοιλ*τσα, διπλ& προγο#λια και ολοκκκινα, σαν βουτυρωµνα, µ&γουλα ξεφνιζε τις οκ&δες.* Ε*χε µ&τι ξ#πνιο που σπ*θιζε κι παιζε ολο#θε
ακο#ραστο. Τα χρια και τα ποδ&ρια του, πολ# αδ#νατα αν&λογα µε το σµα, τον
κ&νανε να µοι&ζει µε β&τραχο. Eλες οι κινσεις του και η σβελτ&δα* του κι οι τρποι
του δε*χνανε πως ε*χε δουλψει κι η αφεντι& του παραγις.* Και τντις,* πως µαθα
αργτερα, παραγις τανε κ&ποτες, µα ξερε σου λει ν’ αρπ&ζει την περ*σταση και
συνεταιρ*στηκε µε το Σελµ εφντη και πατο#σανε κι οι δυο, µε το ελε#θερο, π&νω σε
καρδις και σε πορτοφλια, κι απ κει και πρα τα βολψανε κι ρεε το χρµα.
Πλησ*ασα τον κυρ Μιχαλ&κη, του µ*λησα θαρρετ&, του ’δωκα και το συστατικ
γρ&µµα που ε*χα απ τη δηµογεροντ*α* του χωριο# µας. Αυτ το γρ&µµα πολ# τον
εκολ&κεψε, γιατ* τ’ &ρεζε να τον υπολογ*ζουνε οι ισχυρο*. Με ξταξε µε µατι& που
τρ#πωσε *σαµε την ψυχ.
– Ναι, ξρω, κανε, µου µ*λησαν κι &λλοι για σνα. Θα σε κρατσω. Με βολε#ει που
ξρεις τα το#ρκικα. Α#ριο πρω* λα να πι&σεις δουλει&, να σε δοκιµ&σω και τα ξαναλµε για την πλερωµ.
Eταν βγκα ξω πετο#σα απ χαρ&4 αν ε*χα µουστ&κι θα το ’στριβα, τσο νιωθα
&ντρας. Τρα µπορο#σα να χαρ τη µρα µου, την πρτη και µοναδικ λε#τερη και
ξγνοιαστη µρα της ζως µου.
Jρες ολκληρες τριγ#ριζα µσα στα µπεζεστνια* και στα σοκ&κια της Σµ#ρνης,
*σαµε που µε βρκε η ν#χτα. Εργ&τες µε µακρι& ραβδι& αν&βανε τα φαν&ρια του
γκαζιο#. Oµορφοστολισµνες κυρ&δες κατεβα*νανε µε τις καρτσες τους για τις
λσχες, τα προβγγερα και τις «γιαβ&ν σουπδες».* Κοπλες ξεντεκολτεδιασµνες,*
µελαψς και πεταχτς σεργιανο#σανε, γελο#σανε, κορτ&ρανε. Ζευγ&ρια ε#θυµα αγορ&ζανε λουλο#δια. Στα καφενε*α πα*ζανε µουσικς, τραγουδο#σανε πολιτ&κια και
γκαρσνια πηγαινοφρνανε δ*σκους µε καραφ&κια και µεζδες. Η προκυµα*α µοσχοβολο#σε ο#ζο, αγγουρ&κι, τηγανητ κρας και θαλασσιν&. Μασουλ*ζανε οι καθιστο*,
κι οι σουλατσαδροι σπρους, τσεµπλεµπο#δες,* παγωµνα αµ#γδαλα, λιµπιν&ρια,*
µα και γλασσ&δες* και ζαχαρωτ& και γλειφιτζο#ρια.
Τα σπ*τια, ακµα και στους απµακρους µαχαλ&δες, ανοιχτ&, συντροφεµνα. Στις
* ντµι: ζυγαρι& * αραµπδες: κ&ρα * µανλα: µοχλς * καντρι: ζυγαρι& * οκ: µον&δα β&ρους * σβελτδα: γρηγορ&δα * παραγι!ς: βοηθς τεχν*τη, υπηρτης * τ!ντις: πραγµατικ& * δηµογεροντ α: αιρετο*
&ρχοντες της ελληνικς κοιντητας * µπεζεστνια: στεγασµνες αγορς * προβγγερα και «γιαβν σουπδες»: εσπερινς κοινωνικς συγκεντρσεις για ψυχαγωγ*α * ξεντεκολτεδιασµνες: µε αποκαλυπτικ& ντεκολτ * τσεµπλεµποδες: στραγ&λια * λιµπινρια: σπρια απ λο#πινα * γλασσδες: παγωτ&
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πρτες καθισµνες φαµελις* ε*χαν στρωµνο ε#θυµο λακιρντ*.* ∆ε µου ’κανε καρδι&
να π&ω για #πνο. Ε*χα µλις γνωριστε* µε τη Σµ#ρνη και µου φαιντανε πως γεννθηκα κι ζησα εδ τα δεκ&ξι χρνια της ζως µου. Eταν πεσα να κοιµηθ, στριφογ#ριζα και της µ*λαγα σαν ερωτευµνος. «Ε*σαι µορφη, το ξρεις; Ε*σαι πολ# µορφη!»
Εδ στη Σµ#ρνη θα µπορο#σα να κ&νω νειρα, σα νειρα θελα, δ*χως να τρω
ξ#λο…
∆. Σωτηρ*ου, Ματωµνα χµατα, Κδρος

* φαµελις: οικογνειες * λακιρντ : κουβντα, κουτσοµπολι
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¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÌﬁÏÈ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÚÔÎ˘Ì·›· ÙË˜ ™Ì‡ÚÓË˜;

2

¶ÔÈÂ˜ ÌÓ‹ÌÂ˜ Í˘ÓÔ‡Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·ıÒ˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÂ›·;

3

∞ﬁ ÔÈÂ˜ Ê˘Ï¤˜, ¤ıÓË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Ô ÏËı˘ÛÌﬁ˜ ÙË˜ ™Ì‡ÚÓË˜; ¶ÔÈ·
ÂÓÙ‡ˆÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ ﬁÏË˜;

4

O ·ÊËÁËÙ‹˜ ¤˙ËÛÂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È‰ÈÎ¿ Î·È ÂÊË‚ÈÎ¿ ¯ÚﬁÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË
ÓÈÒıÂÈ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓÔ˜. µÚÂ›ÙÂ ¯ˆÚ›· ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË.
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◆

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹.

◆

µÚÂ›ÙÂ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ, ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ Î·È ¿ÏÏÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· ÙË ™Ì‡ÚÓË ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ 1922. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ™Ì˘ÚÓ·›ˆÓ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ
ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓË˜ ‹ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (http://www.hellenichistory.gr,
http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/index.html).

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÂÁÎ˘ÎÏÔ·È‰ÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙËÓ ¶ÚﬁÙ˘Ë ∂˘·ÁÁÂÏÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ [¡¤·˜] ™Ì‡ÚÓË˜ (ÙËÏ. 210 9347272, 210 9316748).
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¶¿Û¯· Ù’ ∞Ú›ÏË
Το διγηµα που ακολουθε προρχεται απ τη συλλογ διηγηµτων Η φλβα του λαιµο#
(1998) του Θεσπρωτο συγγραφα Σωτρη ∆ηµητρου. O ενλικος αφηγητς-συγγραφας
περιγρφει µε νοσταλγα τις παιδικς και εφηβικς µνµες του απ τις διακοπς του Πσχα στο
χωρι του, που συνορεει µε την αλβανικ µεθριο.

O Απρ*λης ταν κ&ποτε για µνα –τρα πια χει µπει κι αυτς στο χωνευτρι των

πολλν και επαναλαµβανµενων εικνων και εµπειριν– το Π&σχα στο χωρι µου.
Eχι µως µε το θρησκευτικ του µρος, παρ& µνον αµυδρ&.
Μεγ&λη Πµπτη, εγ και τ’ αδρφια µου ξεκινο#σαµε το πρω* µε το λεωφορε*ο.
Oλκληρο ταξ*δι. Φτ&ναµε στη γφυρα του Καλαµ&. Μια γφυρα σιδερνια, βαθυπρ&σινη, απ’ τον καιρ του Εµφυλ*ου.
Αφο# γινταν ο λεγχος των ταυτοττων απ’ τους φαντ&ρους του φυλακ*ου
–στιγµς ντονες για τις παιδικς καρδις µας–, το λεωφορε*ο, αργ& αργ&, µπαινε στη
γφυρα. Κραπ, κραπ, χτ#παγαν κι τριζαν οι σιδερις. Το νερ απ κ&τω ορµητικ,
θολοπρ&σινο απ’ τις πυκνοφυτεµνες χθες. Kλιωναν τα χινια.
Απ εκε* και πρα &ρχιζε νας &λλος κσµος.
Στο Φιλι&τι κ&ναµε υποχρεωτικ στ&ση τρεις µε τσσερις ρες. Γι’ αυτς τις ρες
–που τις περνο#σαµε στο καφενεδ&κι του σταθµο#– δεν αγαπο#σα και πολ# αυτ την
κωµπολη, τσο λαχταρο#σα το χωρι µου.
Το καφενεδ&κι ταν γεµ&το ταξιδιτες για τα πανωχρια των Φιλιατν. Εκε* &ρχιζαν τα πρτα «ποιανο# ε*σαι εσ#, µωρ παιδ&κι µου;», «ετο#τη µοι&ζει της µ&νας της»
απ’ τους χωριανο#ς µας και τα πρτα φιλι&. Πργευση απ’ το χωρι µου παρηγορητικ.
Επιτλους, το αποµεσµερο το λεωφορε*ο αγκοµαχντας, γιατ* ταν ασφυκτικ&
γεµ&το και ο δρµος χωµ&τινος, ανηφορικς, λο κογκλες,* ξεκ*ναγε για τα χωρι&
της Μουργκ&νας.
Αϊ-Νικλας, +γιοι Π&ντες, Παλιοχρι, ανηφρες, στροφς, µια στροφ ακµα και
να το χωρι µου, η Πβλα. Μαγευτικς δρµος, µαγευτικ& χωρι&. Λες και οι πλαγις
οι ντυµνες µε κουµαρις, τσρα, χελιδρονις,* δ&φνες, οι χε*µαρροι που ξεπηδο#σαν

* κογκλες: στροφς * κουµαρις, τσρα, χελιδρονις: λουλο#δια, θ&µνοι και βλ&στηση της περιοχς
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εδ και κει, τα λιθ&ρια και τα µονοπ&τια ενσωµ&τωσαν ,τι οµορφτερο και ευγενστερο απ τις ανθρπινες ζως αινων.
Ακµα και σµερα, αυτ η διαδροµ, αυτ& τα χωρι& ε*ναι για µνα µια διαδροµ
πνευµατικ, µια διαδροµ νοσταλγ*ας και καηµο#.
Στο χωρι µου φτ&ναµε το µο#σγκωµα.* Μας &φηνε το λεωφορε*ο στη Θελεσουρι&, που ταν να µικρ εικνισµα, ο Αϊ-Θαν&σης.
O γκος της Μουργκ&νας µπροστ& µας. Στην κορφ το βουν ε*χε ακµα χινια,
που &στραφταν απ να χιλιχρωµο ηλιοβασ*λεµα. Εκε* που χανταν ο λιος ταν
νας τπος αγαπηµνος, µυστηριακς, αβ&διστος. :ταν η Βρειος :πειρος.
Στη Θελεσουρι&, κατεβα*νοντας απ’ το λεωφορε*ο, µας χτ#παγε ευχ&ριστα να
ψυχρ αερ&κι που –Κ#ριος ο*δε πς– το ’χα συνδσει µε τη Βρειο :πειρο, µε την
Αλβαν*α. Μνυµα απ µια &λλη ζω, πιο ενδιαφρουσα, πιο πλο#σια, πιο αινιγµατικ. Περιττ να πω τι δεν ξερα τ*ποτα για ιδεολογ*ες, πολµους και &λλα, και οι
δικο* µου, συγγενε*ς και χωριανο*, µιλο#σαν λ*γο και ασαφς, κ&τι που µεγ&λωνε το
µυστριο.
Φτ&ναµε µε τα ποδ&ρια στο σχολει, κατπι µια απτοµη κατηφορι& µ&ς βγαζε
στην πλατε*α του Νικπλου, που ταν το περ*πτερο του µπαρµπα-Μτση µας. Μας
καρτραγε µε ζαχαρωτ& και φιλι&. Κατπι σταµατο#σαµε στο πατρικ της µ&νας µου
για λ*γο, να δσουµε τσιγ&ρα στον παππο#, και κατπι σφεντνα για το πατρικ µας,
για τη γιαγι& µας.
Σε λη αυτν τη διαδροµ η µ#τη µας ε*χε πανηγ#ρι. Φρσκια, ξ&στερη αν&σα
ανακατεµνη µε τ’ αγριολο#λουδα του Απριλιο# –φρ&ξο, µανο#σια, ζουµπο#λια,
µοσφακ*δια. Τον τνο τον διναν µως οι καβαλ*νες,* η κοπρι&, το νοτισµνο χµα.
Στο πατρικ µας. Τπος θαλπωρς. Kνα µικρ σπιτ&κι µε δυο κ&µαρες, κατι για
τις α*γες,* µπλατσαρι,* νας µικρς κηπ&κος και η επιβλητικ και συγχρνως γλυκ#τατη παρουσ*α της γιαγι&ς µου. Μας µ&ζευε µε πατ&τες γιαχν*. Μοσκοβλαγε ο
τπος. Κατπι κοιµµασταν λοι µαζ* στρωµατσ&δα κι αυτ στη µση.
Το πρω* µ&ς ξυπνο#σαν πετεινο*, γοµ&ρια,* α*γες, βετο#λια4* φωνο#λες απ’ τις
γυνα*κες που φο#ρνιζαν, σκο#πιζαν, κοβαν κλαρ*. Μαζεµνο το χωρι, αµφιθεατρικ& χτισµνο, δηµιουργο#σε τλεια ηχητικ.
«Ω Αγγελο#δω, ξ#πνησαν τα παιδι&;», ακο#γαµε τη θει&κω Λλα απ’ το δ*πλα
µαχαλ&.
«Ξ#πνησαν, µωρ’ συµπεθρα».

* µοσγκωµα: σο#ρουπο * καβαλ νες: περιττµατα, κυρ*ως αλγου  &λλου υποζυγ*ου * α γες: κατσ*κες
* µπλατσαρι!: αποθκη * γοµρια: γαϊδο#ρια * βετολια: µικρ& τραγι&
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«Αυγ& χεις; Θλεις;»
«Kχω, χω».
«Καλ&, στε*λ’ τα µου κατπι».
+ρχιζε το πανηγ#ρι. Τρεχαλητ& µε τ’ &λλα παιδι&, επισκψεις στις θε*ες, βλτες
στους κπους του Μαµ&, στ’ αµπλια της Φρας, στην Αϊ-Παρασκευ. +ρχιζαν δειλ&
να κοκκιν*ζουν οι πρτες κουτσουπις.* Τα τριαντ&φυλλα, πυκνφυλλα και µοσχοµυριστ&, ροζ-&σπρα, ταν παντο#. Στις αυλς και στους φρ&χτες. Σου σπαιναν* τη
µ#τη.
Απ την Αν&σταση θυµ&µαι κ&πως τις στρακαστρο#κες, που τις πιζαµε µε τις
σλες. Ακµα κι εκε*νη την ρα του πανδαιµνιου εγ ε*χα το µυαλ µου στ’ αστρια
του ορ*ζοντα, π&νω απ’ τον απαγορευµνο τπο.
Την &λλη µρα, λο το χωρι ανβαινε στην κορυφ του διπλανο# βουνπλου, που
ταν το φυλ&κιο Γκελ*λι, για επ*σκεψη στους στρατιτες. Τους πηγα*ναµε αυγ&, κουλο#ρια κι εκε*νοι µας διναν γαλτες.
Χαρο#µενα, απλ& παιδι&, µας &φηναν να δο#µε και µε τα κι&λια µσα στο Αλβανικ. Φρναµε κοντ& µας εικνες απ ανθρπους, κυρ*ως γυνα*κες να σκ&βουν εν
σειρ&  να κ&νουν &λλες δουλεις, π&ντα σε οµ&δες. Ε*χαν κατασκευ&σει και µια
τεχνητ λ*µνη για την &ρδευση. Παρ’ λο που µε τα κι&λια ε*χα απτ το αντικε*µενο
της περιργει&ς µου, η λξη και το µυστριο β&θαιναν.
+κουγα ιστορ*ες τα κατοπιν& χρνια για κατασκπους, που χαµογελντας χαιρταγαν απ απσταση τις γυνα*κες στ’ αµπλια. Αυτς ανατρµαζαν κι αυτουνο#ς
τους κατ&πιναν τα λγγα.* Το πρασµα αυτν των µυστριων ανθρπων το ’χω επ*σης συνδσει µε το ψυχρ αερ&κι που µας υποδεχταν στη Θελεσουρι&.
Eταν αναχωρο#σαµε, χαρ&µατα, για την Ηγουµεν*τσα ταν για µας Μεγ&λη
Παρασκευ. Πονο#σαµε και τα τρ*α, λες και µας ξερ*ζωναν. Η αδερφ µου µε κλ&µατα και φωνς, «γιαγι& µουουου», ξ#πναγε το χωρι. Εγ βαστιµουνα και κλαιγα
κρυφ&, µε τρπο αξιοπρεπ, και για να το πετ#χω αυτ σφιγγµουνα και βλοσ#ρευα.* ∆ε θλαµε, αρνιµασταν ν’ αποχωριστο#µε τη γιαγι& Αγγελο#δω, το χωρι.
Και πο# να πηγα*ναµε; Στο βασανιστριο της ττε –και τρα– εκπαιδε#σεως.
Μλις πγα στο Γυµν&σιο, βαθµια*α –κι απ’ το Λ#κειο µνιµα πλον– π&ει το
χωρι και η γιαγι&. ∆εν π&ταγα το πδι µου. Σινεµ&ς, ξνη µουσικ, ερωτικ& σκιρτµατα, κατπι σπουδς εν Αθναις –&λλη θλιβερ ιστορ*α αυτ–, µχρι τα τρι&ντα µου
δεν ε*χα καµι& ψυχικ σχση κι επαφ.

* κουτσουπις: χαρουπις * σπαιναν: σπαγαν (µεταφορικ&) * λ!γγα: θαµνδη δ&ση * βλοσρευα:
κατσο#φιαζα
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Μεγ&λος µουν –τι µεγ&λος, &ντρας γκοτζ&µ γαϊδο#ρι– ταν µας στειλε η γιαγι&
µου µνυµα, ναν πικρ Απρ*λη, να π&µε να περ&σουµε το Π&σχα µαζ* της. ∆εν πγα.
Μετ& απ λ*γο πθανε. ∆ε θυµ&µαι να µου στο*χισε. O#τε στην κηδε*α της πγα. Με
ε*χε καταλ&βει εξολοκλρου ο εαυτς µου.
Πρσι πγα στο χωρι µου, µετ& τη Λαµπρ, για ολιγωρη επ*σκεψη. Το πατρικ
µου χορταριασµνο, ετοιµρροπο. O κηπ&κος του πνιγµνος στην &γρια βλ&στηση.
Τζαρκ&λευα* στην αγαπηµνη κ&µαρη των παιδικν µου χρνων και κ&που
βρκα την αστυνοµικ ταυττητα της γιαγι&ς µου. Oλοκα*νουρια. Απ’ τη µικρ φωτογραφ*α µε κοιτο#σε π&λι µ’ εκε*νη την αγ&πη της, που µας θρεψε και µας εφοδ*ασε
για µια ολκληρη ζω.
Το χωρι περ*που ρηµο. O#τε γοµ&ρια &κουσα ο#τε φωνς απ γυνα*κες και παιδι&. Πγα στο µαγαζ&κι του &λλου µου θε*ου, του Μτση Kξαρχου. Κ&ποια στιγµ,
δυο φαντ&ροι µε πλρη πολεµικ εξ&ρτυση φεραν δυο Αλβανο#ς αιχµαλτους.
Ξπνοοι* λοι. Kνας φαντ&ρος –Αθηνα*ος, πως µαθα µετ&– βριζε τον κωλτοπο,
τους κωλοαλβανο#ς. Kκατσαν στον π&γκο και ο θε*ος µου τους κρασε αµσως λουκο#µια.
Oι Αλβανο* τα φαγαν λαιµαχτικ&* και λερθηκαν µερις µερις απ’ τη σκνη. Κα*τοι* ε*χαν κακ χ&λι απ’ την ταλαιπωρ*α, τιν&χτηκαν και καθαρ*στηκαν µε επιµλεια.
Σ. ∆ηµητρ*ου, Η φλβα του λαιµο, Πατ&κης

Κωνσταντνος Παρθνης, Τοπο

* τζαρκλευα: ψαχνα * ξπνοοι: κουρασµνοι, εξαντληµνοι * λαιµαχτικ: µε λαιµαργ*α * κα τοι: αν
και, µολοντι
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Â›¯Â Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Á·ÈÓÂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·
Î·È Ô‡ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ·˘Ù¿;

2

O ·ÊËÁËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ﬁÏÂ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘
·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ. µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÔÙÈÎ¤˜, ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¤˜, ÔÛÊÚËÙÈÎ¤˜ Î.Ï.
ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.

3

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ˘˜
ÏﬁÁÔ˘˜ ÍÂ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰ˆ;

4

¶Ò˜ ÂÍËÁÂ› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈﬁ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘, ﬁÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ; ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹;

5

µÚÂ›ÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÛÙ· ÔÔ›· Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ˆ˜ ·È‰› Î·È ˆ˜
ÂÓ‹ÏÈÎÔ˜. ¶Ò˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ·Ù›;

6

∏ ·Ê‹ÁËÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘
ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ËÏÈÎ›·. ¶ÔÈ· ‰È¿ıÂÛË ¤¯ÂÈ Ô ÒÚÈÌÔ˜ ·ÊËÁËÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ
·ÚÂÏıﬁÓ ÙÔ˘; µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™ËÌÂÈÒÛÙÂ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ
¯ˆÚÈﬁ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙﬁÔ˘˜ ·ﬁ ﬁÔ˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ. ∞Ó ¤¯ÂÙÂ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·, ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ Â›ÛË˜ Ò˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ·˘Ùﬁ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏﬁÁÈÔ.

◆

°Ú¿„ÙÂ ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Û·˜ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ı¤Ì· ÙÈ˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜ ÛÙÔ
¯ˆÚÈﬁ.
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XÚÔÓÈÎfi
Το ποηµα περιλαµβνεται στη συλλογ του Λ. Ξανθπουλου Αντ*ψυχα (1982). Μσα απ
τις ατοµικς ζως των προσπων µιας οικογνειας παρακολουθοµε απ τη µια τη συνπαρξη
των µελν της οικογνειας (πατρας, µητρα) και απ την λλη τη µετβαση απ τον παραδοσιακ τρπο ζως σε νες αναζητσεις τις οποες εκφρζουν οι αββαιες τχες των δυο γιων.

O πατρας ε*πε

αγαπ τον ξεραµνο καπν
γινε καπνεργ&της
η µητρα γ#ρεψε παιδι&
τα*ρι και σπιτικ
ζευγ&ρωσαν*
ο µεγ&λος
ψαχνε απ παιδ*
τον κο#ρασαν οι µ&χες

∆ηµτρης Γιολδσης,
Καπνοχραφα

ο µικρς
δε ζτησε τ*ποτα
φυγε σε ξνο τπο
το σπ*τι µπογιατ*ζεται κ&θε χρνο
ο πατρας βγκε στη σ#νταξη
η µητρα χτ*στηκε στις κ&µαρες*
ο µικρς γ*νηκε σιδερδροµος µακρ#ς
κι ο µεγ&λος σκφτηκε να πει
αγαπ τον ξεραµνο καπν
&ργησε προκψανε* οι µηχανς
Λ. Ξανθπουλος,
Αντψυχα, Ανδροµδα

* ζευγρωσαν: παντρε#τηκαν, καναν οικογνεια * κµαρες: δωµ&τια * προκ!ψανε: προδευσαν
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XPONIΚO
Ο

Λευτρης Ξανθ!πουλος

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ∆È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÓ‰È¿ÌÂÛ· ÎÂÓ¿ Î·È Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

2

∞ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÙÂ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂ ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ÚﬁÏÔ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â ÛÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ Ù‡Ô˜ Û¿˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

«O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ ·ﬁ ÙÈ˜ Ì¿¯Â˜» – «Ô ÌÈÎÚﬁ˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÈ‰ÂÚﬁ‰ÚÔÌÔ˜» – «Ë ÌËÙ¤Ú·
¯Ù›ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ Î¿Ì·ÚÂ˜». ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î¿ıÂ
ÚÔÛÒÔ˘;

4

¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜; ¶Ò˜
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô ÛÙ›¯Ô˜ ·˘Ùﬁ˜ ÌÂ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁÈÔ˘;

5

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·, ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÈÔ
¯ÚﬁÓÔ ÂÎ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·) ÁÈ· ÙÔ Î¿ıÂ ÚﬁÛˆÔ ‚) ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÁÈÔÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÚﬁÛˆ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 Î·È ÚˆÙ‹ÛÙÂ Ù· ÔÈÂ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›¯·Ó, ÔÈ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Â›¯·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ·Ù›. ∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ ·Ó ·˘Ù¿
Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜.

◆

µÚÂ›ÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·ÓÂÚÁ¿ÙË
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÛÂ ÔÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· Î·È
ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·ÓÔ‡ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ·Ï·ÈﬁÙÂÚ·
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó
·ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜;

[105]

∞ ¡∆√¡ ∆ ™∂Ãøº

ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜
Στο σντοµο αφγηµα του Τσχωφ «4νας αριθµς» η δεσποινς Ιουλα αντιπροσωπεει τον
βουλο ανθρπινο τπο6 δεν τολµ να διεκδικσει τα δικαιµατ της και συχν πφτει θµα
οικονοµικς και κοινωνικς εκµετλλευσης. O Τσχωφ σκιαγραφε µε απλ και ευτρπελο
τρπο την παθητικ ψυχολογα, η οποα χαρακτριζε σε µεγλο βαθµ τη γυναικεα συµπεριφορ τα παλαιτερα χρνια.

Tις προ&λλες φναξα στο γραφε*ο µου τη δεσποιν*δα Ιουλ*α, τη δασκ&λα των παι-

διν. Kπρεπε να της δσω το µισθ της.
– Κ&θισε να κ&νουµε το λογαριασµ, της ε*πα. Θα ’χεις αν&γκη απ χρµατα και
συ ντρπεσαι να ανο*ξεις το στµα σου… Λοιπν… Συµφωνσαµε για τρι&ντα ρο#βλια* το µνα…
– Για σαρ&ντα.
– Eχι, για τρι&ντα, το χω σηµεισει. Εγ π&ντοτε τρι&ντα ρο#βλια δ*νω στις
δασκ&λες… Λοιπν, χεις δ#ο µνες εδ…
– ∆#ο µνες και πντε µρες…
– ∆#ο µνες ακριβς… Το ’χω σηµεισει… Λοιπν, χουµε εξντα ρο#βλια. Πρπει να βγ&λουµε εννι& Κυριακς… δε δουλε#ετε τις Κυριακς. Πηγα*νετε περ*πατο µε
τα παιδι&. Kπειτα χουµε τρεις γιορτς…
Η Ιουλ*α γινε κατακκκινη και &ρχισε να τσαλακνει νευρικ& την &κρη του φουστανιο# της, µα δεν ε*πε λξη.
– Τρεις γιορτς… µας κ&νουν δδεκα ρο#βλια το µνα… O Κλιας ταν &ρρωστος τσσερις µρες και δεν του κανες µ&θηµα… Μον&χα µε τη Βαρβ&ρα ασχολθηκες… Τρεις µρες ε*χες πονδοντο και η γυνα*κα µου σου ε*πε να αναπαυτε*ς µετ&
το φαγητ… ∆δεκα και εφτ& δεκαεννι&. Αφαιρο#µε, µας µνουν… Χµ! σαρ&ντα
να ρο#βλια… Σωστ&;
Το αριστερ µ&τι της Ιουλ*ας γινε κατακκκινο και ντισε. +ρχισε να τρµει το
σαγνι της. Την πιασε νας νευρικς βχας, βαλε το µαντ*λι στη µ#τη της, µα δεν
βγαλε &χνα.

* ροβλια: ρωσικ νµισµα
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ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜO
ΟΣ

& ν τ ο ν Τσ  χ ω φ

– Την παραµον της πρωτοχρονι&ς σπασες να φλιτζ&νι του τσαγιο# µε το πιατ&κι
του… Βγ&ζουµε δ#ο ρο#βλια… Το φλιτζ&νι κ&νει ακριβτερα γιατ* ε*ναι οικογενειακ
κειµλιο, µα δεν πειρ&ζει… Τσο το χειρτερο! Προχωρο#µε! Μια µρα δεν πρσεξες
τον Κλια, ανβηκε ο µικρς στο δντρο και σκισε το σακ&κι του… Βγ&ζουµε &λλα
δκα ρο#βλια… +λλη µια µρα που δεν πρσεχες, κλεψε µια καµαριρα τα µποτ&κια
της Βαρβ&ρας. Πρπει να ’χεις τα µ&τια σου τσσερα, γι’ αυτ σε πληρνουµε… Λοιπν, βγ&ζουµε &λλα πντε ρο#βλια. Στις δκα του Γεν&ρη σε δ&νεισα δκα ρο#βλια…
– Eχι, δεν γινε ττοιο πρ&µα… µουρµο#ρισε η Ιουλ*α.
– Το ’χω σηµεισει!
– Καλ&…
– Βγ&ζουµε ε*κοσι επτ& ρο#βλια, µας µνουν δεκατσσερα…
Τα µ&τια της Ιουλ*ας γµισαν δ&κρυα. Κµποι ιδρτα γυ&λιζαν π&νω στη µ#τη
της. Κακµοιρο κορ*τσι!
– Μα εγ µια φορ& µον&χα δανε*στηκα χρµατα. Μον&χα τρ*α ρο#βλια, απ την
κυρ*α, µουρµο#ρισε η Ιουλ*α και η φων της τρεµε… Αυτ& ε*ναι λα λα που δανε*στηκα.
– Μπα; Και γω δεν τα ε*χα σηµεισει αυτ&. Λοιπν, δεκατσσερα ξω τρ*α, µας
µνουν ντεκα. Π&ρε τα χρµατ& σου, αγαπητ µου! Τρ*α… τρ*α, τρ*α… να και
να… Π&ρ’ τα…
Και της δωσα ντεκα ρο#βλια. Τα πρε µε τρεµουλιαστ& δ&χτυλα και τα βαλε
στην τσπη της.
– Ευχαριστ, ψιθ#ρισε.
Πετ&χτηκα ορθς και &ρχισα να βηµατ*ζω πρα δθε στο γραφε*ο. Με πιασαν τα
δαιµνια µου.
– Και γιατ* µε ευχαριστε*ς;
– Για τα χρµατα.
– Μα, δι&ολε, εγ σε κλεψα, σε λστεψα! Και µου λες κι ευχαριστ;
– Oι &λλοι δε µου ’διναν τ*ποτα!…
– ∆ε σου ’διναν τ*ποτα. Φυσικ&! Σου κανα µια φ&ρσα για να σου γ*νει σκληρ
µ&θηµα. Π&ρε τα ογδντα σου ρο#βλια! Τα ε*χα τοιµα στο φ&κελο! Μα γιατ* δε
φων&ζεις για το δ*κιο σου; Γιατ* στκεσαι τσι σαν χαζ; Μπορε*ς να ζσεις σ’ αυτ
τον κσµο αν δεν πατσεις λ*γο πδι, αν δε δε*ξεις τα δντια σου; Γιατ* ε*σαι &βουλη;
Μουρµο#ρισε µερικ& ευχαριστ και βγκε.
+. Τσχωφ, ∆ιηγµατα,
µτφρ. Κ. Σιµπουλος, Θεµλιο
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ΠAΛΑIΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΖΩΗΣ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ Î·È ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙÂ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘;

2

O ·ÊËÁËÙ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ πÔ˘Ï›· «¿‚Ô˘ÏË». ¶ÔÈÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¤˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·˘ÙﬁÓ
ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ;

3

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë πÔ˘Ï›· ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ﬁÙË ÙË˜ Î·È ÛÂ ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ô‰ËÁÂ› Ë
ÛÙ¿ÛË ÙË˜;

4

º·ÓÙ·ÛÙÂ›ÙÂ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙË˜ ‰·ÛÎ¿Ï·˜. ¶Ò˜ ı· ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡Û·ÙÂ ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁË
ÂÚ›ÛÙ·ÛË; ¶Ò˜ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ı· ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Û·ÙÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ Û·˜;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙÔ˘Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ
ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ı‡Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜. µÚÂ›ÙÂ ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎﬁ Î·È ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (πÛÙÔÚ›·, £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿) Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜.

◆

∂Ï¤ÁÍÙÂ ÙËÓ ÔÚıﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÔÌÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰·ÛÎ¿Ï· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘.

&ντον Τσχωφ (1860-1904)
Κορυφα*ος Ρσος θεατρικς συγγραφας και διηγηµατογρ&φος. Αγαπηµνα θµατα του
ργου του ε*ναι οι ανθρπινες σχσεις, η µετ&βαση απ τον παραδοσιακ τρπο ζως σε νετερους κοινωνικο#ς σχηµατισµο#ς που σηµατοδοτο#ν αλλαγς στα ανθρπινα συναισθµατα,
στις νοοτροπ*ες και στις αντιλψεις. Τσο στα διηγµατα σο και στα θεατρικ& του ργα σκιαγραφε* αυτς τις κοινωνικς καταστ&σεις µε απλτητα, ειλικρ*νεια αλλ& και χιο#µορ, πως διαπιστνουµε και απ το διγηµα που ανθολογο#µε. Χ&ρη σε αυτ& τα γνωρ*σµατα του ργου του
η γραφ του παραµνει επ*καιρη και δηµοφιλς, πως αποδεικν#ουν κυρ*ως οι επιτυχηµνες
παραστ&σεις των γνωσττερων θεατρικν του ργων: O θεος Βνιας (1896), Τρεις αδερφς
(1900-1001), O βυσσινκηπος (1903-1904) κ.&.
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TAΞI∆IΩTIKA ΚΕΙΜΕΝΑ

Γιργος Ιωννου,
Περ εν ς συµντος

H εντητα αυτ περιχει τσσερα κεµενα µε θµα το ταξδι. Στο ποηµα του Γλλου ποιητ Ζακ Πρεβρ, το ταξδι λειτουργε ως φανταστικ απδραση και εκφρζει την πηγαα
διθεση του ανθρπου για φυγ και περιπλνηση. Στα υπλοιπα τρα κεµενα ο ταξιδιτης-αφηγητς επισκπτεται τρεις πραγµατικος χρους (ναν αρχαιολογικ χρο της
πατρδας του, να ελληνικ νησ και µια ξνη χρα) και µας µεταφρει τις εντυπσεις του
απ αυτος. Η αφηγηµατικ οπτικ και των τριν ταξιδιωτν-αφηγητν προβλλει το
γνωστο και το διαφορετικ, αποκαλπτοντας τη φιλρευνη διθεση κθε συγγραφα, η
οποα τον ωθε να γνωρσει νους τπους, ανθρπινες νοοτροπες και κοινωνικ συστµατα. Συνδυζοντας τις εντυπσεις και τους στοχασµος των τεσσρων συγγραφων, θα
αντιληφθετε τι χρη στο ταξδι πλουτζουµε τις εµπειρες µας και γνωρζουµε γνωστες
ψεις της δικς µας χρας  λλων τπων και πολιτισµν. Κατ βθος, τα κεµενα της
εντητας µας αποκαλπτουν τι το ταξδι εναι σως ο καλτερος τρπος να γνωρσουµε
τον εαυτ µας, µσα απ την επαφ και την επικοινωνα µε διαφορετικος τπους και
πολιτισµος.

∑ ∞∫ ¶ ƒ∂µ∂ƒ

µÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi
Το ποηµα του Πρεβρ µς ταξιδεει σε να φανταστικ γρο του κσµου, µε χηµα τη νεανικ πνο, την εφευρετικτητα του νου και την ψυχικ ανγκη των παιδιν για επικοινωνα.
Προρχεται απ τη δετερη ποιητικ συλλογ του Πρεβρ Ιστορ*ες (1946).

µγα*νοντας απ το σχολει µας

Συναντσαµε
Kνα µεγ&λο σιδηρδροµο
Μας φερε µια βλτα
Γ#ρω τριγ#ρω απ τη γη
Σ’ να χρυσ βαγνι
Και γ#ρω γ#ρω απ τη γη µας
Συναντσαµε
Τη θ&λασσα να κ&νει τον περ*πατ της
Μαζ* µε τα κοχ#λια της
Με τ’ αρωµατισµνα της νησι&
Με τα ωρα*α της ναυ&για
Και µε τους καπνιστο#ς της σολοµο#ς
Και συναντσαµε
Π&νω απ’ τη θ&λασσα
Τ’ αστρια που µαζ* µε το φεγγ&ρι
Με ιστιοφρο ταξιδε#ανε
Για Ιαπων*α
Κι ακµα συναντσαµε τους τρεις σωµατοφ#λακες*
Που µε τα χρια γ#ριζαν
Τη µανιβλα* ενς µικρο# υποβρ#χιου
Κι εκε*νο βυθιζτανε
Ψ&χνοντας αχινο#ς

* τους τρεις σωµατοφλακες: αναφορ& στο γνωστ µυθιστρηµα Oι τρεις σωµατοφλακες του Αλξανδρου ∆ουµ& * µανιβλα: σιδερνιος µοχλς
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Β ΓΑ Ι Ν O
Ο Ν ΤΑ Σ Α Π O
Ο ΤO
Ο ΣΧO
ΟΛΕΙO
Ο

Ζακ Πρεβρ

Κι ταν γυρ*σαµε στη γη µας
Συναντσαµε
Π&νω σ’ εκε*νη τη γραµµ του σιδηροδρµου
Kνα σπ*τι
Που γ#ρω απ τη γη λο γ#ριζε
Και γ#ρω απ τη θ&λασσα
Και προσπαθο#σε να ξεφ#γει απ’ το χειµνα
Που το κυνηγο#σε
Αλλ& κι εµε*ς π&νω στο σιδηρδροµο
Αρχ*σαµε να τρχουµε να τρχουµε
Π*σω απ το χειµνα
Jσπου στο τλος τον πατσαµε
Κι τσι το σπ*τι πια σταµ&τησε να τρχει
Κι η &νοιξη που ταν σταθµ&ρχης
Βγκε και µας χαιρτησε
Μας ευχαρ*στησε
Και ττε τα λουλο#δια λης της γης
Βαλθκανε να σπρχνουν
γαλµα µε το µ!ληµα
Απ παντο# το σιδηρδροµο
της Παγκ"σµιας Ταχυδροµικς
Κι εκε*νος πια δεν θελε να προ%νωσης
χωρσει
Απ το φβο µπως τα πατσει
Κι τσι κι εµε*ς
Γυρ*σαµε πια π*σω µε τα πδια
Γ#ρω τριγ#ρω απ τη γη
Γ#ρω τριγ#ρω απ τη θ&λασσα
Και γ#ρω απ τον λιο
Το φεγγ&ρι και τ’ αστρια
Με τα πδια
Και µε τα πδια και µε τ’ &λογα και µ’ αυτοκ*νητα
Και τλος µε ιστιοφρα.
Ζ. Πρεβρ, Θαµα και ιστορες,
µτφρ. Γι&ννης Βαρβρης, Νεφλη
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∂ƒ°∞™π∂™

1

™ÙÔ Ô›ËÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎﬁ Ù·Í›‰È. ¶ÔÈÂ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜, ﬁÓÂÈÚ· Î·È ·Ó¿ÁÎÂ˜ ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ Ë Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·;

2

∆È Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÌﬁÏÈ˜ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ÛÙË ÁË; ∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ «ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·ﬁ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·»;

3

∆· ·È‰È¿ ¤Ê˘Á·Ó ÌÂ ÙÔ ÛÈ‰ËÚﬁ‰ÚÔÌÔ Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó «ÌÂ Ù· ﬁ‰È· Î·È ÌÂ Ù’ ¿ÏÔÁ· Î·È Ì’
·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÂ ÈÛÙÈÔÊﬁÚ·». ∆È ÂÌÂÈÚ›Â˜ ·ÔÎﬁÌÈÛ·Ó Î·È ﬁÛÔ ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ
·˘Ùﬁ ÙÔ Ù·Í›‰È;

4

™ÙÔ Ô›ËÌ· Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÔÏÏ¿ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Û¯‹Ì·Ù·, Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
Î·È ÂÈÎﬁÓÂ˜. µÚÂ›ÙÂ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ÀÔı¤ÛÙÂ ﬁÙÈ Ù·ÍÈ‰Â‡ÂÙÂ Î·È ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎﬁ ÛÈ‰ËÚﬁ‰ÚÔÌÔ. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙË
Ï¤ÍË «Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ», ·˜ ÁÚ¿„ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ·ﬁ ¤ÓÙÂ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÌÂ Ù· Ì¤ÚË Ô˘ ÂÈÛÎÂÊÙ‹Î·ÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÙÂ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎﬁ Û·˜ Ô›ËÌ·-Ê˘Á‹ ·ﬁ ﬁ,ÙÈ Û·˜
Î·Ù·È¤˙ÂÈ!

◆

°Ú¿„ÙÂ ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Û·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎﬁ Ù·Í›‰È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ (·Ó ı¤ÏÂÙÂ) ¤Ó·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎﬁ
Ô‰ËÁﬁ.

Ζακ Πρεβρ (1900-1977)
Γ&λλος ποιητς. Συνδθηκε αρχικ& µε το υπερρεαλιστικ κ*νηµα, αλλ& αποχρησε απ την
οµ&δα των υπερρεαλιστν το 1930. Εργ&στηκε ως ηθοποις, µως διακρ*θηκε περισστερο ως
σεναριογρ&φος. Oι κυριτερες ποιητικς του συλλογς ε*ναι: Κουβντες (1945), Ιστορες
(1946), Θαµα (1951), Γρµµατα απ’ τα νησι Μπαλαντρ (1952), Βροχ και τον καλ καιρ
(1955) κ.&.
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ªÈ· ∫˘ÚÈ·Î‹ ÛÙËÓ KÓˆÛfi
Το κεµενο που ακολουθε προρχεται απ τη µυθιστορηµατικ αυτοβιογραφα του Νκου
Καζαντζκη Αναφορ& στον Γκρκο (1961). Στο απσπασµα ο συγγραφας-αφηγητς περιγρφει το διαχρονικ µεγαλεο του αρχαου µινωικο πολιτισµο, την κρητικ γη και τους
ανθρπους της.

°ια ν’ αλλαξοστρατ*σω* το νου µου, την &λλη µρα, Κυριακ, την ρα που χτυ-

πο#σαν οι καµπ&νες κι οι χριστιανο* πγαιναν στον Αϊ-Μην& να λειτουργηθο#ν, κ*νησα για &λλο εγ προσκ#νηµα, να χαιρετσω την +για Κρτη, που τα χρνια εκε*να
ε*χε ξεθαφτε* απ τα παµπ&λαια χµατα της Κνωσο#. […]
∆εξζερβ& µου αµπλια κι ελις, ακµα δεν ε*χαν τρυγσει, και τα σταφ#λια κρµουνταν βαρι& κι ακουµπο#σαν στη γης. Μ#ριζε ο αγρας συκφυλλο. Μια γριο#λα
πρασε, στ&θηκε, ανασκωσε απ το καλ&θι που κρατο#σε µερικ& συκφυλλα που το
σκπαζαν, δι&λεξε και µε φ*λεψε* δυο σ#κα.
– Με γνωρ*ζεις, κυρ& µου; τη ρτησα.
Με κο*ταξε ξαφνιασµνη.
– Eχι, παιδ* µου4 ε*ναι αν&γκη να σε γνωρ*ζω για να σε φιλψω; +νθρωπος δεν
ε*σαι; +νθρωπος ε*µαι κι εγ4 δε φτ&νει;
Γλασε, να δροσερ κοριτσ*στικο γλιο, και τρ&βηξε το δρµο της κο#τσα κο#τσα
κατ& το Κ&στρο.*
Kσταζαν τα δυο σ#κα µλι, ποτ θαρρ δε γε#τηκα πιο νστιµα4 τα ’τρωγα και µε
δρσιζαν τα λγια της γρι&ς4 &νθρωπος ε*σαι, &νθρωπος κι εγ, φτ&νει!
Kνας *σκιος πεσε πλ&ι στον *σκιο µου4 στρ&φηκα, νας φραγκπαπας. Με κο*ταξε, µου χαµογλασε:
– O αβ&ς* Μυνι, µου ’πε και µου ’δωκε το χρι4 θλετε να µου κ&νετε συντροφι&;
∆εν ξρω ελληνικ&4 µον&χα αρχα*α: Μνιν &ειδε, θε&, Πηληϊ&δω Αχιλος…*
–…ουλοµνην, η µυρι’ Αχαιο*ς &λγε’ θηκε… εξακολο#θησα εγ.
Γελ&σαµε. Προχωρο#σαµε απαγγλνοντας τους αθ&νατους στ*χους. Αργτερα

* ν’ αλλαξοστρατ σω: να ξεχαστ, να αλλ&ξω περιβ&λλον * φ λεψε: κρασε, πρσφερε * Κστρο: το Ηρ&κλειο * αβς: καθολικς ιερας * Μνιν ειδε…: ο πρτος στ*χος απ το προο*µιο της Ιλιδας
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µαθα πως ο αβ&ς ετο#τος που γελο#σε κι απ&γγελνε, κι ανµιζαν µια το#φα γκρ*ζα
µαλλι& απ&νω απ το µτωπ του, ταν ξακουστς για την αγιοσ#νη του και για την εξυπν&δα4 πολλο#ς µεγ&λους &θεους στο Παρ*σι το#ς ε*χε φρει στο δρµο του Θεο#.
Σ#χναζε στον κσµο, µιλο#σε και χωρ&τευε* µε µεγ&λες κυρ&δες, σπ*θες πετο#σε το
µυαλ του, µα π*σω απ την παιχνιδι&ρα ετο#τη σαλευµενη επιφ&νεια υψνουνταν
βρ&χος ασ&λευτος κι απρθητος ο σταυρωµνος Χριστς. Eχι ο σταυρωµνος, ο αναστηµνος Χριστς.
Kτρεχε ο φ#λακας να µας υποδεχτε* και να µας ξηγσει4 ταν νας απλοϊκς Κρητικς, µε βρ&κες, µε µια µαγκο#ρα, πρσχαρος4 τον λεγαν ∆αβ*δ4 τσα χρνια φ#λακας κι οδηγς στην Κνωσ, ε*χε µ&θει πολλ&
και µιλο#σε για το Παλ&τι σαν να ’ταν το σπ*τι
του4 και µας υποδχτηκε σαν νοικοκ#ρης.
Πγε µπροστ&, τντωνε τη µαγκο#ρα του,
µας δειχνε:
– Να η µεγ&λη βασιλικι& αυλ, 60 µτρα
πλ&τος, 29 µ&κρος4 να οι αποθκες µε τα θερατα ξοµπλιαστ&* πιθ&ρια4 εδ µσα βαζε
τις σοδεις του ο βασιλι&ς και τ&ιζε το λα
του4 βρκαµε στα πιθ&ρια κατακ&θια απ
λ&δι και κρασ*, κουκο#τσια απ ελις, κουκ&κια, ρεβ*θια, σιτ&ρι, κριθ&ρι και φακς – λα
ε*χαν γ*νει κ&ρβουνο απ τις πυρκαγις. […]
Ξηγο#σα τα λγια του φ#λακα στον αβ&,
κι αυτς ε*χε καρφσει τα µ&τια του στα
πτρινα σκαλοπ&τια του θε&τρου και θα
µ&χουνταν να ξαναφρει στο φως το θεϊκ
Κωνσταντνος Παρθνης, Πλαγι
παιχν*δι.
Με πρε απ το µπρ&τσο, προχωρσαµε.
– ∆#σκολο πολ#, µουρµο#ρισε, να πα*ζεις µε το Θε και να µην αιµατνεσαι.
Σταθκαµε σε µια τετρ&γωνη κολνα απ γυαλιστερ γυψπετρα, που απ&νω της
ταν χαραγµνο το ιερ σηµ&δι, το διπλοπλεκο. O αβ&ς σµιξε τα χρια, λ#γισε µια
στιγµ το γνατο και τα χε*λια του σ&λεψαν, σαν να προσε#χουνταν.
Ξαφνι&στηκα.
– Προσε#χεστε; τον ρτησα.
– Και ββαια προσε#χουµαι, µικρ µου φ*λε, µου αποκρ*θηκε. Κ&θε ρ&τσα και κ&θε
* χωρτευε: αστειευταν * ξοµπλιαστ: µε στολ*δια
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εποχ δ*νει στο Θε την εδικ της µ&σκα4 µα π*σω απ’ λες τις µ&σκες βρ*σκεται, σε
λες τις εποχς και σε λες τις ρ&τσες, ο *διος π&ντα Θες.
Σπασε, και σε λ*γο:
– Εµε*ς χουµε το σταυρ ιερ σηµ&δι, οι πιο παλιο* σου πργονοι ε*χαν το διπλοτσκουρο4 µα π*σω απ το σταυρ και το διπλοτσκουρο ξεκρ*νω* εγ και προσκυν, αναµερ*ζοντας* τα εφµερα* σ#µβολα, τον *διο Θε.
:µουν ττε πολ# νος, τη µρα εκε*νη δεν κατ&λαβα4 #στερα απ χρνια µπρεσε
το µυαλ µου να χωρσει και να καρπ*σει τα λγια ετο#τα4 π*σω απ’ λα τα θρησκευτικ& σ#µβολα &ρχισα κι εγ να διακρ*νω το αµετασ&λευτο* αινιο πρσωπο του
Θεο#4 κι ακµα αργτερα, ταν παραπλ&τυνε ο νους, ταν παραθρ&σεψε* η καρδι&,
&ρχισα να διακρ*νω και π*σω απ το πρσωπο του Θεο#, να φοβερ ακατο*κητο
σκοτ&δι, το χ&ος. Χωρ*ς να το θλει, τη µρα εκε*νη στην Κνωσ, ο &γιος αυτς αβ&ς
µο# &νοιξε να δρµο, τον πρα, µα δε στ&θηκα που θα ’θελε να σταθ4 εωσφορικ* περιργεια µε κυρ*εψε, προχρεσα πιο πρα και βρκα την &βυσσο.
Καθ*σαµε αν&µεσα σε δυο κολνες4 ο ουρανς ταν π#ρινος κι λαµπε σαν ατσ&λι4 γ#ρα απ το Παλ&τι, µσα απ τον ελαινα, τα τζιτζ*κια ξεκο#φαιναν τον αρα4
ο φ#λακας ακο#µπησε στην κολνα, βγαλε απ τη ζνη του την καπνοσακο#λα κι
&ρχισε να στρ*βει τσιγ&ρο. Καννας δε µιλο#σε4 νιθαµε πως η στιγµ ετο#τη ε*ναι
&για, ο τπος ετο#τος ε*ναι &γιος και µον&χα η σιωπ τα*ριαζε. ∆υο περιστρια
πταξαν απ π&νω µας και κ&θισαν σε µια κολνα4 τα ιερ& πουλι& της Μεγ&λης
Θε&ς που λ&τρευαν εδ οι Κρητικο*4 &λλοτε τα βλπουµε να κ&θουνται απ&νω σε
µια κολνα κι &λλες φορς να τα κρατ&ει η θε& αν&µεσα στα ξεχειλισµνα γ&λα
βυζι& της.
– Τα περιστρια… ε*πα σιγ&, σαν να φοβµουν µην ακο#σουν τη φων µου, σκιαχτο#ν και φ#γουν απ την κολνα.
O αβ&ς βαλε το δ&χτυλο στο στµα.
– Σπα, ε*πε.
O νους µου ξεχε*λιζε ρωτµατα, δε µ*λησα4 πρασαν π&λι απ τα µ&τια µου οι
εξα*σιες τοιχογραφ*ες –µ&τια µεγ&λα, µυγδαλ&τα, µα#ρες πλεξο#δες κυµατιστς,
βαρις κυρ&δες ανοιχτοστθες, µε χοντρ& φιλδονα χε*λια, πουλι&, φασιανο* και πρδικες, µαϊµο#δες γαλ&ζιες, βασιλπουλα µε φτερ& παγονιο# στο κεφ&λι, &γριοι &γιοι
τα#ροι, νιο#τσικες ιρειες µε τα µπρ&τσα περιτυλιµνα µε ιερ& φ*δια, γαλ&ζια αγρια
σε ανθισµνους κπους– χαρ&, δ#ναµη, πλο#τος µεγ&λος, νας κσµος λο µυστριο,

* ξεκρ νω: διακρ*νω * αναµερ ζοντας: παραµερ*ζοντας, αποµακρ#νοντας * εφµερα: πρσκαιρα * αµετασλευτο: αµετακ*νητο * παραθρσεψε: φο#ντωσε υπερβολικ& (µεταφορικ&) * εωσφορικ: σατανικ
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µια Ατλαντ*δα που πρβαλε απ το βυθ της κρητικι&ς γης, µας κοιτ&ζει µε τερ&στια
µα#ρα µ&τια, µα τα χε*λια της ε*ναι ακµα σφραγισµνα.*
Τι κσµος ε*ναι ετο#τος, συλλογιζµουν, πτε θ’ ανο*ξει τα χε*λια του να µιλσει;
Τι &θλους να ’καµαν και το#τοι οι πργονοι, απ&νω στο χµα εδ που πατο#µε;
Η Κρτη στ&θηκε το πρτο γιοφ#ρι αν&µεσα Ευρπης, Ασ*ας κι Αφρικς4 η
Κρτη φωτ*στηκε πρτη σε λη την κατασκτεινη ττε Ευρπη. Κι εδ η ψυχ της
Ελλ&δας εξετλεσε τη µοιρα*α της αποστολ: φερε το θε στην κλ*µακα του ανθρπου. Τα τερ&στια ασ&λευτα αιγυπτιακ&  ασσυριακ& αγ&λµατα γιναν εδ, στην
Κρτη, µικρ&, χαριτωµνα, το σµα κινθηκε, το στµα χαµογλασε, και το πρσωπο
και το µπι του θεο# πρε το πρσωπο και το µπι του ανθρπου. Μια ανθρωπτητα καινο#ρια ζησε κι παιξε στα κρητικ& χµατα, πρωττυπη, διαφορετικι& απ
τους κατοπινο#ς Kλληνες, λο ευκινησ*α και χ&ρη κι ανατολ*τικη χλιδ…*
Κο*ταζα γ#ρα τους µερους χαµηλο#ς λφους, τις αριφυλλες ελις, να λιγν
κυπαρ*σσι που αργολ#γιζε αν&µεσα στις πτρες, αφουγκραζµουν* το αν&λαφρο
αρµονικ κουδο#νισµα απ κ&ποιο αρατο γιδοκπαδο, αν&σαινα το µυρωδ&το αρα
που ρχουνταν, καβαλικε#οντας το λφο, απ τη θ&λασσα – και θαρρ πως λο κι
µπαινε πιο βαθι& µσα µου και φωτ*ζουνταν το παµπ&λαιο κρητικ µυστικ. ∆ε νοι&ζεται αυτ για τα πρα της γης προβλµατα, παρ& για τα καθηµεριν&, ακατ&παυτα
ανανεο#µενα, λο θερµς λεπτοµρειες προβλµατα της επ*γειας ανθρπινης ζως.
– Τι συλλογισαι; µε ρτησε ο αβ&ς.
– Την Κρτη… αποκρ*θηκα.
– Κι εγ την Κρτη, ε*πε ο σ#ντροφς µου4 την Κρτη και την ψυχ µου… Αν ταν
να ξαναγεννηθ, θα ’θελα να ξαναδ το φως εδ στα χµατα ετο#τα. Εδ υπ&ρχει
κ&ποια µαγε*α ακαταµ&χητη… Π&µε να φ#γουµε.
Σηκωθκαµε4 ρ*ξαµε στερν αργοσ&λευτη µατι& στο εξα*σιο ραµα4 εγ θα το
ξαν&βλεπα, µα ο αβ&ς αναστναξε:
– Ποτ πια… µουρµο#ρισε.
Κο#νησε το χρι του στις κολνες, στις αυλς, στις τοιχογραφ*ες.
– Kχετε γεια, ε*πε, νας φραγκπαπας ρθε απ την &κρα του κσµου να σας προσκυνσει, σας προσκ#νησε, χετε γεια!
Ν. Καζαντζ&κης, Αναφορ στον Γκρκο,
Εκδσεις Ελνης Ν. Καζαντζ&κη

* σφραγισµνα: κλειστ& * χλιδ: πολυτλεια * αφουγκραζ!µουν: &κουγα µε προσοχ
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1

¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ·, ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ·ﬁ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ·‚¿ ª˘ÓÈ¤, Î·ıÒ˜ ÂÚÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∫ÓˆÛﬁ;

2

O Ê‡Ï·Î·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜ ∫ÓˆÛÔ‡ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛÂ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎ¤ÙÂ˜ «Û·Ó ÓÔÈÎÔÎ‡ÚË˜». ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË, ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÙÂ Ù·
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Ô ·ÏÔ˚Îﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ KÚËÙÈÎﬁ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÚÔÁﬁÓÔ˘˜ ÙÔ˘.

3

¶Ô‡ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Ë ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙË˜ ∫ÓˆÛÔ‡, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô
ÂÚÈËÁËÙÒÓ; ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¯ˆÚ›· ﬁÔ˘ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Î·È Ô ·‚¿˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜
·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜.

4

ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ÌÈÓˆÈÎﬁ˜ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜ Î·È ÛÂ ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹;

5

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÌÈ· ÂÈÎﬁÓ· ·ﬁ ÙËÓ ∫ÓˆÛﬁ, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹.

◆

¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Ì¤Û· ÛÙ· ÌÈÓˆÈÎ¿ Èı¿ÚÈ·; ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜
πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ÃËÌÂ›·˜.

ποψη απ" τον αρχαιολογικ" χρο της Κνωσο(
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¡ π∫√™ -∞ §∂•∏™ ∞ ™§∞¡√°§√À

∏ ÂÍÔ¯ÈÎ‹ §Â˘Î¿‰·
O συγγραφας περιηγεται το καλοκαρι στη Λευκδα. Αποφεγει την τουριστικ της ψη
και κινεται στο εσωτερικ του νησιο, που ανακαλπτει τη φση και τη γνσια οµορφι του.
Το κεµενο περιχεται στη συλλογ αφηγηµτων του Ασλνογλου, Ταξιδε#οντας στη δροσερ
ν#χτα (1991).

∞ργ& το απγευµα, πλησι&ζοντας το νοτιτερο &κρο της Λευκ&δας, λα λ&µπουν

στο φως. Σαν να ηλιοβασ*λεµα στο Θερµαϊκ. ∆εκ&δες χρωµατιστ& γουιντσρφινγκ,
µεγ&λα ιστιοφρα και β&ρκες στην οργιαστικ βλ&στηση των νερν. Oι ακτς ε*ναι
µσα στο πρ&σινο.
Kνα χωρι ψαρ&δων, η Βασιλικ, που χει µως περισστερο αγροτικ χαρακτρα. Στα δεξι&, λ*γα παραθαλ&σσια εστιατρια και ξενοδοχε*α. Αριστερ&, η πλαζ, τα
θαλ&σσια σπορ, µοντρνα καταστµατα παγωτν και φρο#των. Στο τρµα του ανηφορικο# δρµου που διασχ*ζει το χωρι, δεκ&δες ξεννες µε χαρακτηριστικ αρχιτεκτονικ µορφ µσα στα σπ&ρτα,* σε εκτ&σεις ρηµες. Μια δισκοθκη* µσα στο
λιβ&δι, σ’ ναν αχαν κπο. Τα κ&µπινγκ αρχ*ζουν µετ&, δ*πλα στη θ&λασσα. Τα βρ&δια φυσ&ει π&ντα νας &νεµος θερµς, θαλασσινς. Eλα τα µσα µεταφορ&ς επιστρατε#ονται απ κει προς λα τα σηµε*α του νησιο#. Oι αποστ&σεις εκµηδεν*ζονται.
Ποιος βι&ζεται να φτ&σει στην πλη της Λευκ&δας µε 42 βαθµο#ς;
Μερικς µρες στο Νυδρ* συµπληρνουν την κοσµοπολ*τικη ψη µιας µεταµορφωµνης Λευκ&δας. ∆ιεθνς παραθεριστικ κντρο, µια προσπ&θεια που πολ# γργορα καρποφρησε. Σε τρεις λωρ*δες: η παραθαλ&σσια µε δεκ&δες κντρα φαγητο#
και αναψυχς. Η &σφαλτος µε πολυτελ καταστµατα και λιχουδις. Μετ& τα µεσ&νυχτα µεταβ&λλεται σε Ταγγρη.* Oρχστρες, δισκοθκες και καλλιτχνες του τραγουδιο# ακο#γονται σε πολ# µεγ&λο β&θος στην κωµπολη. Η *δια αυτ πλη χει
πολυδα*δαλους δρµους που επα#λεις συνορε#ουν µε φ&ρµες, κπους µε οπωροφρα  αγροικ*ες µοντρνου ρυθµο#. Oι υπηρεσ*ες προσφρονται αφειδς.* Τα εκλεκτ& π&ντα φρο#τα ε*ναι ηπειρτικα. Η τχνη του νησιο#, παραδοσιακ, πως και οι
&νθρωποι. Περιµνουν ασ&λευτοι στα κατφλια τους ξνους.
* σπρτα: θαµνδη φυτ& * δισκοθκη: ντισκοτκ * Ταγγρη: πλη και σηµαντικ λιµ&νι του Μαρκου
* αφειδς: µε αφθον*α
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Η ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΕΥΚΑ∆Α

Ν κος-Αλξης Ασλνογλου

Το δ*ληµµα των νεαρν Λευκαδιτν ε*ναι η αν&πτυξη γεωργικν καλλιεργειν
επιπδου µε β&ση συγκεκριµνα αναπτυξιακ& προγρ&µµατα που καταστρθηκαν.
Απ την &λλη µερι&, η τουριστικ αν&πτυξη του νησιο#, κ&πως &ναρχη στα κντρα
της, αν#παρκτη τουλ&χιστον σε δκα σηµε*α µιας λυρικς οµορφι&ς ανυπρβλητης. Τι
κουβεντι&ζουµε. Kλληνες και ξνοι που κατακλ#ζουν τα καλοκα*ρια το νησ* δηµιουργο#ν
πρτυπους τρπους ζως και συγκρ*σεις. Με
την &νθηση του τυχα*ου και τη χ&ρη του ευχ&ριστου, τι να τον κ&νεις τον προγραµµατισµ;
Απ το Νυδρ* προς την πλη της Λευκ&δας, ο
χρος αποκτ& ναν τυπικ& αθηναϊκ αστικ
χαρακτρα.
Μα η γνσια Λευκ&δα αρχ*ζει µλις αντιλαµβ&νεσαι τι µπκες πια στο νηµα µιας
οργανωµνης πλης. Τα µικροµ&γαζα, οι δρµοι, οι βιοτεχν*ες, νας ολκληρος κσµος µιας
&λλης οµορφι&ς, θα ’λεγες πως αλλ&ζει πρσωπο σε κ&τι που θα µπορο#σε να γινταν και
δε γ*νεται. Αυτ η α*σθηση δ*νεται σ’ λα τα
νησιτικα κντρα. Σαν να µην ανησυχε* κανναν απολ#τως τ*ποτα. Κι µως, ταν περιπλαΠαραδοσιακ λευκαδτικη γωνι
νισαι σε µια &δεια καλοκαιριν Λευκ&δα,
πολ# γεωµετρικ& ρυµοτοµηµνη* και µοντρνα προς την ηπειρωτικ γη, καταλαβα*νεις τη συνεχ µεταµρφωση. Χρει&ζοµαι µια
πολιτιστικ σελ*δα για να γρ&ψω για την *δια την πλη και την καλοκαιριν ερµωση. : µ&λλον µια πολιτιστικ ταιν*α ηµ*ωρη. Oι οδηγο** λνε λ*γα πρ&γµατα. Τα υπλοιπα µαντε#ονται υποδορ*ως.*
Ν.-Α. Ασλ&νογλου, Ταξιδεοντας
στη δροσερ νχτα, Hψιλον

* ρυµοτοµηµνη: πλη διαιρεµνη σε οδο#ς και τµµατα * οι οδηγο : τουριστικο* οδηγο* * υποδορ ως: κ&τω
απ το δρµα, εδ µεταφορικ&, κ&τω απ την επιφανειακ ψη των πραγµ&των
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ΤΑ Ξ Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ·ﬁ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ Ë ÂÚÈ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ ÛÙË
§Â˘Î¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ ÂÔ¯‹ Î·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ;

2

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÓÂ·ÚÒÓ §Â˘Î·‰ÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·; ™Â ÔÈÂ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔÈ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

°È·Ù› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «ÁÓ‹ÛÈ· §Â˘Î¿‰·» ÙËÓ «ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ﬁÏË»;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ¤Ó·Ó Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎﬁ Ô‰ËÁﬁ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ ·Ó ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ¤ıÈÌ· Î.¿.).

◆

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ‰‡Ô ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ·Ú·Ï›·˜. ∏ Ì›· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ.

Η π"λη της Λευκδας και το φρο(ριο της Αγας Μα(ρας
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¡ π∫√™ ∫ ∞™¢∞°§∏™

∆fiÎÈÔ
Το ταξδι του Κσδαγλη στην Ιαπωνα πραγµατοποιθηκε τη δεκαετα του 1980, την εποχ
δηλαδ που η µεγλη ανπτυξη των συγκοινωνιν ρχισε να διευκολνει σηµαντικ τα ταξδια και τον τουρισµ. Αν και οι χρες της ?πω Ανατολς εναι µακρινο προορισµο για τον
4λληνα και Ευρωπαο ταξιδιτη, ασκοσαν πντοτε ντονη γοητεα εξαιτας της διαφορετικς
απ τη ∆ση πολιτισµικς τους παρδοσης. Το απσπασµα που επιλξαµε απ την ταξιδιωτικ περιγραφ της Ιαπωνας αναφρεται στην απλαυση του φαγητο, θµα ενδιαφρον για
τον αναγνστη του 1988, τος κυκλοφορας του βιβλου του Κσδαγλη ∆ρµοι της στερι&ς και
της θ&λασσας.

∏ Ιαπων*α ε*ν’ εντυπωσιακ, κι η α*σθηση αυτ ξεκιν&ει απ τ’ αεροδρµιο, µλις

φτ&νεις. Η σωστ οργ&νωση στην α*θουσα υποδοχς δεν επιτρπει καννα λ&θος,
καµ*α παρεξγηση. O επιβ&της θα περ&σει τον υγειονοµικ λεγχο, τον τελωνειακ
και τα διαβατρια, δ*χως να προλ&βει να σκεφτε* τις πιθανς δυσκολ*ες. Oι υπ&λληλοι σου δ*νουν την α*σθηση πως περιµνουν ακριβς εσνα, να σ’ εξυπηρετσουν.
Eσο να ξεµπερδψεις τις σ#ντοµες διαδικασ*ες για να σε δεχτο#νε στην Ιαπων*α οι
αποσκευς ε*ναι κιλας π&νω στην κορδλα,* και στριφογυρ*ζουνε. Στην Ιαπων*α
λα δουλε#ουνε σαν καλολαδωµνη µηχαν.
Βγα*νοντας, καλ& θα κ&νεις να π&ρεις το λεωφορε*ο ως το τρµιναλ.* Η διαδροµ
ε*ναι µεγ&λη, µι&µιση ρα και β&λε, κι η ταρ*φα για το ταξ* περισστερο απ τρεις
χιλι&δες δραχµς. Το ταξ* στην Ιαπων*α ε*ναι *σως τσσερις φορς πιο ακριβ απ την
Ελλ&δα.
Φτ&νω αργ& στο ξενοδοχε*ο, κοντ& στα µεσ&νυχτα, µα χω την α*σθηση πως το
Τκιο ε*ναι µια πλη νεκρ. Oι δρµοι ρηµοι, τα µαγαζι& κλειστ&, οι επιγραφς σκοτεινς. Το Τκιο, απ τις µεγαλ#τερες πλεις στον κσµο, ε*ναι µια βιοµηχανικ πλη
µε περιορισµνη νυχτεριν ζω.
Το ξενοδοχε*ο ε*ναι µεγ&λο, εµπορικ, τυποποιηµνο. Oι υπ&λληλοι στην υποδοχ
συνεχ*ζουν τη δουλει&, αδι&φοροι για την παρουσ*α µου. Λω σε κ&ποιον πως χω
κλε*σει δωµ&τιο, κι αµσως αλλ&ζει το σκηνικ. Βι&ζεται να µ’ εξυπηρετσει, χαµογελαστς, πρθυµος.
* κορδλα: ιµ&ντας που µεταφρει τις αποσκευς * τρµιναλ: τελευτα*ος σταθµς
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ΤΑ Ξ Ι ∆ Ι Ω Τ Ι Κ Α Κ Ε Ι Μ Ε ΝΑ

Πρτη εµπειρ*α: στην Ιαπων*α µην περιµνεις να σε ρωτσουν. Πρπει να ζητσεις
κ&τι, για να ενδιαφερθο#ν. […]
Στο ξενοδοχε*ο αλλ&ζω τα βρεµνα ρο#χα µου, κ&νω κι να ζεστ µπ&νιο, καλο#
κακο#. ∆εν χω φ&ει µετ& το πλο#σιο πρωιν, και πειν&ω σαν λ#κος. Στο ξενοδοχε*ο
χει δυο παραδοσιακ& εστιατρια, να δυτικ, και την καφετερ*α. Θα φ&ω γιαπωνζικα, να δω πς ε*ναι.
Στο εστιατριο, η περιπτεια της συνεννησης. Στον περιποιητικ µετρ,* που σιµνει,* µιλ&ω αγγλικ&. Θλω να φ&ω γιαπωνζικα, του λω, µα δεν καταλαβα*νω τ*ποτα απ’ τη γιαπωνζικη κουζ*να, και τον παρακαλ να µου διαλξει το µενο#. Χαµογελ&ει αµχανα, και τον παρεξηγ, νοµ*ζω πως δεν κατ&λαβε. Ρωτ&ω αν υπ&ρχει
κ&ποιος να µιλ&ει αγγλικ&, για να συνεννοηθ. Απαντ& πως µιλ&ει αγγλικ&, και µε
προσκαλε* µαζ* του, να διαλξω. Αποφε#γει την ευθ#νη να διαλξει για λογαριασµ
µου, στω κι αν τον βεβαινω πως, αν δε µ’ αρσει το φαγητ, δικ µου λ&θος.
Η εκλογ στην Ιαπων*α δε γ*νεται στην κουζ*να, µα στη βιτρ*να του µαγαζιο#.
Εκθτουν λα τα φαγητ& του µενο#, φτιαγµνα µε πορσελ&νη, µε τις τιµς τους δ*πλα,
για να µην ξαφνιαστε*ς στο λογαριασµ. Τα πι&τα που µου δε*χνει χουν κρας ωµ,
ψ&ρι ωµ, και θαλασσιν&, κι λα τα συνοδε#ουν πολλ& χορταρικ&, µανιτ&ρια, κρεµµ#δια, µακαρνια, και δε θυµ&µαι τι &λλο.
Το κρας και το ψ&ρι, ωµ&, µε κ&νουν και διστ&ζω, και διαλγω τα θαλασσιν&.
Παρλο που διαλγω µνος µου ο µετρ κοντοστκεται, µου εξηγε* πς τα βρ&ζουν,
και δεν ξρει αν θα µ’ αρσουν. Επιµνω, το ωµ κρας και το ψ&ρι τα φοβ&µαι περισστερο, κι ας λει ,τι θλει ο µετρ.
Η περιπο*ηση ε*ναι πριγκιπικ. Τρεις κοπλες µε κιµον* µε βολε#ουνε σ’ να τραπεζ&κι, ρωτ&ν αν πρπει να µου φρουν τα ορεκτικ&, που συνοδε#ουν κ&θε γιαπωνζικο τραπζι. Ββαια, λα.
Oι κοπλες µο# φρνουν να σωρ µπολ µε περ*εργα φαγητ&, που δεν καταλαβα*νω, λογι λογι σ&λτσες, και τ’ απαρα*τητο ωµ κρας και το ψ&ρι που τσο π&σκισα ν’ αποφ#γω. Αρνιµαι το πιρο#νι που µου φρνουν, και πι&νω να φαρδ# ξυλαρ&κι, µσα σ’ να πι&το. Το χρησιµοποι για κουτ&λι, και τσακνω ναν απ τους
µεζδες που µου φρνουν. Γελ&ν λοι, κι επεµβα*νει ο µετρ. Με µια γργορη κ*νηση
χωρ*ζει το φαρδ# ξυλαρ&κι σε δυο στεν&, µου δε*χνει πς να τα κρατσω, για να τσακνω το φα\.
Η µεγαλ#τερη σερβιτρα, µεσκοπη, µ’ επ*σηµο µα#ρο κιµον, αναλαβα*νει να µε
περιποιηθε*. Μου δε*χνει πς ν’ ανακατψω τις σ&λτσες, ποια πηγα*νει µε το ψ&ρι,
ποια µε το κρας, τι ταιρι&ζει στους &λλους µεζδες. Το ωµ κρας και το ψ&ρι γλι* µαιτρ: αρχισερβιτρος * σιµνει: πλησι&ζει * κιµον!: γιαπωνζικη γυναικε*α ενδυµασ*α
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ΤO
ΟΚΙO
Ο

Ν κος Κσδαγλης

στρ&ν απ τα ξυλαρ&κια µσα στη
σ&λτσα, µα τελικ& τα καταφρνω.
Παρ& το δισταγµ µου, στην αρχ,
τα τρω µ’ ευχαρ*στηση.
Στο µεταξ# µου φρνουν να
µ&τι µε αριο, το συνδουνε στο
τραπζι µου. Β&ζουν π&νω να
πλινο τσουκ&λι µε νερ, κι η σερβιτρα, χαµογελαστ, ρ*χνει µσα στο
νερ που βρ&ζει, λ*γα λ*γα, τα χορταρικ& και τα θαλασσιν&, και τα
κοµµ&τια το ψ&ρι, κι ,τι &λλο βρ*Σαλτα θαλασσινν
σκεται στο πι&το. Τρω µσα απ
να µπολ, και µου το γεµ*ζει συνχεια απ’ το τσουκ&λι. Χρησιµοποιε* δυο µακρι&
ξυλαρ&κια για σερβ*ρισµα, σκαλισµνα και λακαρισµνα, πολυτελ. Τα δικ& µου, πρχειρα, θα πεταχτο#νε µετ& τη χρση. Κ&θε τσο µε σερβ*ρει σ&κι, το γιαπωνζικο
ρακ*, που το ζεστα*νουνε για να το πιουν.
Το πι&το ε*ναι τερ&στιο, χι µως βαρ#. Το αποτελεινω, πεινασµνος καθς
ε*µαι, &λλωστε οι Γιαπωνζοι δε δ*νουν ψωµ*. Το *διο το φαγητ θα το ’λεγα &γευστο,
αν δεν ταν οι πικ&ντικες σ&λτσες.
Η σερβιτρα µου, αφο# ψαρψει και το τελευτα*ο χορταρικ, και το τελευτα*ο
µακαρνι µσα απ το τσουκ&λι, µου σερβ*ρει #στερα και το νερ, να το πιω για κονσοµ.* ∆εν χει &δικο, ε*ναι νστιµο, τσα πρ&µατα χουνε βρ&σει µσα.
Στο παραδοσιακ εστιατριο µε περιποιηθκανε σαν να ’µουν πρ*γκιπας, κι #στερα µε β&λαν να πληρσω για την περιπο*ηση4 λογικ. O λογαριασµς ξι χιλι&δες
γιεν, κ&που χ*λιες διακσιες δραχµς.
Μια δε#τερη εµπειρ*α: στην Ιαπων*α χει περισστερη σηµασ*α ο τρπος που θα
σε σερβ*ρουν, απ το *διο το φα\.
Ν. Κ&σδαγλης, ∆ρµοι της στερις
και της θλασσας, Κδρος

* κονσοµ: ζωµς
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∆È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÊËÁËÙ‹ ÌﬁÏÈ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ ÙÔ˘ ∆ﬁÎÈÔ;

2

¶ÔÈ· ÛÙ¿‰È· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÛÙÔ ∆ﬁÎÈÔ; ∆È ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ·˘Ù‹ Ë ÂıÈÌÔÙ˘›·;

3

O ·ÊËÁËÙ‹˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∆ﬁÎÈÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÌÂ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ˙ˆ‹˜. ¶ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÎﬁÛÌÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ;

4

ªÂ ÔÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ (Â›‰Ô˜ ·Ê‹ÁËÛË˜, Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹) Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈÔÈ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ› ÙÚﬁÔÈ (·Ê‹ÁËÛË, ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÌÔÓﬁÏÔÁÔ˜,
ÂÚÈÁÚ·Ê‹, Û¯ﬁÏÈÔ Î.Ï.) ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∞Ó ˙Â›ÙÂ ÛÂ ﬁÏË ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎ· ÂÛÙÈ·ÙﬁÚÈ·, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ ÙË Ì·ÁÂÈÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜.
∞Ó ﬁ¯È, ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙË˜ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹
·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛÙÂ ¤Ó· ÁÂ‡Ì·!

◆

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ È·ˆÓÈÎ‹˜ ÚÂÛ‚Â›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (www.gr.embjapan.go.jp/portal/el/index.htm) Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÌÂ
¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Î˘ÚÈﬁÙÂÚ· ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ (ÙÔÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË,
Ê·ÁËÙ¿, ÂÓ‰˘Ì·Û›· Î.¿.).
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