Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η λογοτεχν α απ το 1922 ως το 1945

Oι ποιητς της δεκαετ ας του ’20 ακολουθον
την παρδοση του νεοσυµβολισµο και του νεοροµαντισµο. Τα ποιµατ τους ε ναι ολιγ στιχα και διακρ νονται για το χαµηλ φωνο λυρισµ τους.
Στη διρκεια της δεκαετ ας του ’30, οι σηµαντικς νες τσεις της ευρωπαϊκς λογοτεχν ας
–ιδ ως ο αγγλοσαξονικ ς µοντερνισµ ς και ο
υπερρεαλισµ ς– επηρασαν και τις ελληνικς νεοτερικς αναζητσεις στην πο ηση και στην πεζογραφ α. Το πρ#το ρεµα αµφισβτησε τις λογοτεχνικς συµβσεις του 19ου αι. και επιδ θηκε σε
µορφικος πειραµατισµος (ελεθερος στ χος,
εσωτερικ ς µον λογος κ..), δ νοντας προτεραι τητα στη λογοτεχνικ αξιοπο ηση του µθου και
της ιστορ ας και αναδεικνοντας πολλ στοιχε α
τ σο της τοπικς σο και της οικουµενικς πολιτισµικς παρδοσης. O υπερρεαλισµ ς συνοδεΕξφυλλο του περιοδικο Τετρδιο
τηκε απ ριζικς αλλαγς στην πο ηση και στη
ζωγραφικ, χρησιµοποι#ντας τεχνικς πως η καταγραφ ονε ρων, η αυτ µατη γραφ κ..
O υπερρεαλισµ ς αντιτχθηκε στον ορθολογισµ και στις κοινωνικς συµβσεις, αµφισβητ#ντας την αυτονοµ α της τχνης. Στη διρκεια της δεκαετ ας του ’30 εµφαν στηκαν σηµαντικο $λληνες ποιητς, οι οπο οι καθιρωσαν τον ελεθερο στ χο και επηρασαν σηµαντικ την αισθητικ και το περιεχ µενο της µεταπολεµικς και της νε τερης πο ησης.
Στην πεζογραφ α της εποχς διακρ νουµε πολλς και διαφορετικς τσεις. Στη διρκεια
της δεκαετ ας του ’20 εµφαν ζεται πιο ντονα το στοιχε ο του κοινωνικο ρεαλισµο,
παρλληλα µε την αστικ ηθογραφ α και το αντιπολεµικ πνεµα, που θα αναπτυχθον
εντον τερα µσα απ τη συστηµατικ καλλιργεια του µυθιστορµατος στην επ µενη δεκαετ α. Πολλο και αξι λογοι συγγραφε ς εµπλουτ ζουν τη θεµατικ του ρεαλιστικο µυθιστορµατος (αστικ µυθιστ ρηµα, µυθιστ ρηµα εφηβε ας κ..) και εισγουν νες αφηγηµατικς τεχνικς (µοντρνα εκφραστικ µσα, ψυχογραφ α, εσωτερικ µον λογο κ..).
* Βασικς πληροφορ ες γρω απ τους εκπροσ#πους, τα λογοτεχνικ ρεµατα και τις τσεις της περι δου θα βρε τε στην Ιστορα της Nεοελληνικς Λογοτεχνας της Γ' Γυµνασ ου και στο Λεξικ Λογοτεχνικν ρων.

Χειργραφο του Κ. Καρυωτκη απ το ποηµα «Αισιοδοξα»

∫.°. ∫ ∞ƒÀø∆∞∫∏™

™·Ó ‰¤ÛÌË ·fi ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·
Στο πο ηµα αυτ , που ανκει στην πρ#τη εν τητα της συλλογς Ελεγεα και σ"τιρες (1927), ο
Καρυωτκης χρησιµοποιε ελευθερωµνο στ χο. Εδ# ο ποιητς προχωρ πρα απ την παρδοση του συµβολισµο και προβλλει µε τολµηρ και ειλικριν τρ πο τη συναισθηµατικ του
κατσταση.

™αν δ$σµη απ τριαντ"φυλλα

εδα το βρ"δυ αυτ.
Κ"ποια χρυσ, λεπττατη
στους δρµους ευωδι".
Και στην καρδι"
αιφνδια καλοσ*νη.
Στα χ$ρια το παλτ,
στ’ ανεστραµµ$νο πρσωπο η σελνη.
Ηλεκτρισµ$νη απ φιλµατα
θα ’λεγες την ατµσφαιρα.
Η σκ$ψις, τα ποιµατα,
β"ρος περιττ.
1χω κ"τι σπασµ$να φτερ".
∆εν ξ$ρω καν γιατ µας ρθε
το καλοκαρι αυτ.
Για ποιαν αν$λπιστη χαρ",
για ποιες αγ"πες,
για ποιο ταξδι ονειρευτ.
Κ. Γ. Καρυωτ"κης,
Ποιµατα και πεζ, Ερµς
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Γιννης Τσαροχης,
Παραλλαγ πορτρτου
µε χρτινα νθη

Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945

∫.°. ∫ ∞ƒÀø∆∞∫∏™

µÚ¿‰˘
Το πο ηµα ε ναι επηρεασµνο απ το πνεµα του νεοσυµβολισµο, πως µαρτυρον οι υποβλητικς εικ νες, η µουσικ τητα των στ χων και η µελαγχολικ διθεση που το διαποτ ζει. Ανκει στην ποιητικ συλλογ Ελεγεα και σ"τιρες.

∆

α παιδ"κια που παζουν στ’ ανοιξι"τικο δελι
–µια ιαχ µακρυσµ$νη–,
τ’ αερ"κι που λγια µε των ρδων τα χελη
ψιθυρζει και µ$νει,
τ’ ανοιχτ" παραθ*ρια που ανασανουν την ρα,
η αδειαν κ"µαρ" µου,
$να τρ$νο που θα ’ρχεται απ µια "γνωστη χρα,
τα χαµ$να νειρ" µου,
οι καµπ"νες που σβνουν, και το βρ"δυ που π$φτει
ολο$να στην πλη,
στων ανθρπων την ψη, στ’ ουρανο* τον καθρ$φτη,
στη ζω µου τρα λη…
Κ. Γ. Καρυωτ"κης,
Ποιµατα και πεζ, Ερµς

∂ƒ°∞™π∂™

1

«∏ÏÂÎÙÚÈÛÌ¤ÓË ·ﬁ ÊÈÏ‹Ì·Ù· …‚¿ÚÔ˜ ÂÚÈÙÙﬁ»: ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜
ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÂ˜.

2

«Œ¯ˆ Î¿ÙÈ Û·ÛÌ¤Ó· ÊÙÂÚ¿ …ÔÓÂÈÚÂ˘Ùﬁ»: ¶Ò˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë „˘¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹; ∆È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Ó·¿ÓÙËÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘;
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Σ Α Ν ∆ Ε Σ Μ Η Α Π O Τ Ρ Ι Α Ν ΤΑΦ ΥΛ Λ Α , Β ΡΑ ∆Υ

Κ.Γ. Καρυωτκης

3

∆Ô Ô›ËÌ· «™·Ó ‰¤ÛÌË ·ﬁ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·» ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓﬁÙËÙ· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
∂ÏÂÁÂ›· Î·È Û¿ÙÈÚÂ˜. ™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÂÏÂÁÂÈ·Îﬁ ÙﬁÓÔ ÙÔ˘; ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ
Â›ÛË˜ Î¿ÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË Î·È ÙÔ˘ Û·ÙÈÚÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘;

4

∆Ô Ô›ËÌ· «µÚ¿‰˘» ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÂÈÎﬁÓˆÓ. ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÂ˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹.

5

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ ¯ÚÔÈ¿. ¶Ò˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È
ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Î·È ÛÂ ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â›;

6

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ‰‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù·: ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡ ÛÂ Î·ÚÙ ÔÛÙ¿Ï, ›Ó·ÎÂ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜. ºÙÈ¿ÍÙÂ ÎÔÏ¿˙ ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ÂÈÎ·ÛÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

◆

ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰Â›ÙÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫.°. ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://users.otenet.gr/~lost/Karyotakis/index.htm, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ¯ÚÔÓÔÏﬁÁÈÔ, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎﬁ.

Κωνσταντνος Παρθ#νης, Νεκρ φση
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ª ∞ƒπ∞ ¶ √§À¢√Àƒ∏

°È·Ù› Ì’ ·Á¿ËÛÂ˜
Η Μαρ α Πολυδορη (1902-1930) ε ναι µια ποιτρια που πθανε πολ να, αλλ πρ λαβε να
αφσει να αξι λογο ποιητικ ργο. Η σχση της µε τον Κ.Γ. Καρυωτκη και κυρ ως ο τραγικ ς του θνατος της ενπνευσαν µια σειρ απ ερωτικ ποιµατα, πως αυτ που ακολουθε ,
το οπο ο ανκει στη συλλογ Oι τρλλιες που σβνουν (1928).

¢εν τραγουδ παρ" γιατ µ’ αγ"πησες

στα περασµ$να χρνια.
Και σε λιο, σε καλοκαιριο* προµ"ντεµα
και σε βροχ, σε χινια,
δεν τραγουδ παρ" γιατ µ’ αγ"πησες.

Μνο γιατ µε κρ"τησες στα χ$ρια σου
µια ν*χτα και µε φλησες στο στµα,
µνο γι’ αυτ εµαι ωραα σαν κρνο ολ"νοιχτο
κι $χω $να ργος στην ψυχ µου ακµα,
µνο γιατ µε κρ"τησες στα χ$ρια σου.
Μνο γιατ τα µ"τια σου µε κοταξαν
µε την ψυχ στο βλ$µµα,
περφανα στολστηκα το υπ$ρτατο
της *παρξς µου στ$µµα,*
µνο γιατ τα µ"τια σου µε κοταξαν.
Μνο γιατ πως π$ρναα µε καµ"ρωσες
και στη µατι" σου να περν"ει
εδα τη λυγερ σκι" µου ως νειρο
να παζει, να πον"ει,
µνο γιατ πως π$ρναα µε καµ"ρωσες.

* στ µµα: στεφ"νι, δι"δηµα (µεταφορικ")
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Γ Ι ΑΤ Ι Μ ’ Α ΓΑ Π Η Σ Ε Σ

Μαρα Πολυδορη

Γιατ δισταχτικ" σα να µε φναξες
και µου "πλωσες τα χ$ρια
κι εχες µ$σα στα µ"τια σου το θ"µπωµα
– µια αγ"πη πλ$ρια,
γιατ δισταχτικ" σα να µε φναξες.
Γιατ, µνο γιατ σε σ$ναν "ρεσε
γι’ αυτ $µεινεν ωραο το π$ρασµ" µου.
Σα να µ’ ακολουθο*σες που πγαινα,
σα να περνο*σες κ"που εκε σιµ"* µου.
Γιατ, µνο γιατ σε σ$ναν "ρεσε.
Μνο γιατ µ’ αγ"πησες γεννθηκα,
γι’ αυτ η ζω µο* εδθη.
Στην "χαρη ζω την ανεκπλρωτη
µ$να η ζω πληρθη.*
Μνο γιατ µ’ αγ"πησες γεννθηκα.
Μον"χα για τη διαλεχτν αγ"πη σου
µου χ"ρισε η αυγ ρδα στα χ$ρια.
Για να φωτσω µια στιγµ το δρµο σου
µου γ$µισε τα µ"τια η ν*χτα αστ$ρια,
µον"χα για τη διαλεχτν αγ"πη σου.
Μον"χα γιατ τσο ωραα µ’ αγ"πησες
$ζησα, να πληθανω
τα ονερατ" σου, ωραε που βασλεψες,*
κι $τσι γλυκ" πεθανω
µον"χα γιατ τσο ωραα µ’ αγ"πησες.
Μ. Πολυδο*ρη, <παντα, Αστ$ρι

* σιµ: κοντ" * πληρθη: γ$µισε, ικανοποιθηκε * βασλεψες: $δυσες πως ο λιος, π$θανες
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∂ƒ°∞™π∂™

1

µÚÂ›ÙÂ Ù· «ÁÈ·Ù›» ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë Â·Ó¿ÏË„‹ ÙÔ˘˜.

2

«ªﬁÓÔ ÁÈ·Ù› Ì’ ·Á¿ËÛÂ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·»: ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÓﬁËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘.

3

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÌÔÚÊˆÙÈÎ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ ·Á¿Ë˜; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Ë ÔÈ‹ÙÚÈ· ÓÈÒıÂÈ ﬁÙÈ
ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ Á‡Úˆ ÙË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ë ›‰È·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ·ﬁ ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜ ÌÂ ÙËÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË.

Σοφα Λασκαρδου,
Η κυρα µε τα γκρζα
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° π∞¡¡∏™ ™ ∫∞ƒπª¶∞™

O˘Ï·ÏÔ‡Ì
Tο πο ηµα του Γιννη Σκαρ µπα πρωτοδηµοσιετηκε το 1936 και ανκει στην οµ#νυµη (και
πρ#τη) ποιητικ συλλογ του συγγραφα. O τ τλος του ποιµατος φα νεται να παραπµπει
συγχρ νως στο αραβικ επιφ#νηµα ulalum, στο οµ#νυµο πο ηµα του Edgar Alan Poe
(«Ulalume», 1847), αλλ και στη γνωστ λξη «αλαλοµ», που αποδ δει µια κατσταση γενικευµνης σγχυσης.

◊ταν σα να σε πρσµενα Κυρ"

απψε που δεν $πνεε ξω αν"σα,
κι $λεγα: Θ" ’ρθει απψε απ’ τα νερ"
κι απ τα δ"σα.
Θ" ’ρθει, αφο* φλετρ"ει* µου η ψυχ,
αφο* σπαρ"* το µ"τι µου σαν ψ"ρι,
και θα µυρζει λιο και βροχ
και νιο φεγγ"ρι…
Και να, το κ"θισµ" σου συγυρν,*
στολν* την κ"µαρ" µας αγριοµ$ντα,
και να, µαζ σου κιλας αρχιν
χρυσ κουβ$ντα:
…Πως να, θα µενει ο κσµος µε το «µπα»
που µ’ $λεγε τρελν, πως εχες γνει
καπνς και –τ"χας– σ*γνεφα θαµπ"
προς τη σελνη . . .
...............................
Ν*χτωσε και δε φ"νηκες εσ*,
κνησα να σε βρω στο δρµο –οϊµ$να–

* φλετρει: π"λλεται, φτερουγζει * σπαρ: σπαρταρ" * συγυρν: φτι"χνω * στολν: στολζω
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µα σκο*νταφτες (που εσκο*νταφτα) χρυσ
κι εσ* µε µ$να.
Τσο πολ* µ’ αγ"πησες, Κυρ",
που "κουγα διπλ" τα βµατ" µου!
Π"ταγα ’γ –στραβς– µες στα νερ";
κι εσ* κοντ" µου…
Λ. Πολτη, Ποιητικ Aνθολογ α,
τµ. 7, ∆ωδνη

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ ˘·ÚÎÙﬁ ÚﬁÛˆÔ ‹ ÛÂ ÚÔ˚ﬁÓ
ÙË˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘; ¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·ıÂÌÈ¿ ·ﬁ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎ‰Ô¯¤˜;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ «¯Ú˘Û‹˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜» ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙÚÔÊ‹; TÈ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ·ﬁ
·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

3

TÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ·ÔÛÈˆËÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ÙËÓ ¤ÌÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜; °È·Ù› ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·˘Ùﬁ;

4

™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ô ÙﬁÓÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ ·ﬁ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ Ô›ËÌ·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆A

AÎÔ‡ÛÙÂ ÙÔ Ô›ËÌ·, ÌÂÏÔÔÈËÌ¤ÓÔ ·ﬁ ÙÔ NÈÎﬁÏ· ÕÛÈÌÔ, ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶Â˜ ÌÔ˘ ¤Ó· „¤Ì· Ó’ ·ÔÎÔÈÌËıÒ (Minos-Emi 1997), Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ·ﬁ‰ÔÛË.
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∑ À§ § ∞º√ƒ°∫

ªÔÈÚÔÏfiÈ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·
Tο πο ηµα του Λαφ ργκ, που ανκει στη συλλογ Θρηνωδες ( Mοιρολγια, 1885), αντιστρφει απ το πρ#το του δ στιχο τη συνηθισµνη στο ροµαντισµ λυρικ απεικ νιση της σελνης.
Παρουσιζει το φεγγρι σαν αδιφορο δκτη της µελαγχολικς ειρωνε ας του οµιλητ, ο
οπο ος πν γεται απ τη θλ ψη της επαρχιακς νχτας και την ερωτικ απογοτευση, αλλ αντιµετωπ ζει την κατστασ του µε σκωπτικ διθεση.

ø, τ’ µορφο χρυσ φεγγ"ρι,

χοντρ σαν θησαυρο* πιθ"ρι!
Σ"λπιγγα ηχε στα µακριν",
να κι ο υποδµαρχος περν".

Αντκρυ παζουν µια σον"τα,
το δρµο αργοπερν" µια γ"τα!
Π"ει η επαρχα να κοιµηθε,
κλενει µ’ $να ακρντο* που αντηχε
το πι"νο στο παρ"θυρ του.
Τι ρα να’ ναι; Ρτα-ρτου.*
Πρ"ο φεγγ"ρι, τι εξορα!
Σ*µφωνοι στη µοιρολατρα;
Φεγγ"ρι, ντιλετ"ντη* µοι"ζεις,
σ’ λα τα πλ"τη διο φαντ"ζεις.

* ακρντο: συγχορδα * ρτου: αναρωτσου * ντιλετντης: ερασιτ$χνης, εκενος που ασχολεται µε κ"τι
αποκλειστικ" για την απλαυση που αποκοµζει
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Χθες του Μισο*ρη τα νερ",
του Παρισιο* εδες τα οχυρ",
τα µπλε φιρντ της Νορβηγας,
τους πλους, θ"λασσες µαγεαςK
τρα εσ*, τυχερ, θα ιδες,
µετ" το γ"µο της, στη γης
να τρ$χει η αµαξοστοιχα!
Εφ*γανε για τη Σκοτα.
Τι φι"σκο θα ’ταν, αν πιστ
τους στχους µου εχε εµπιστευτε!
Φεγγ"ρι, αλτικο φεγγ"ρι,
να γνουµε "λυτο ζευγ"ρι;
Ν*χτες χρυσ$ς κι εγ µε µια
χλωµ επαρχα στην καρδι"!
Σαν µια γρι" το φεγγαρ"κι
τ’ αυτι" του εγ$µισε µπαµπ"κι.
Προσεγγ σεις στη γαλλικ πο ηση,
ανθολγηση – µετ"φραση Aλ$ξανδρος Mπ"ρας,
Πρσπερος

Γιργος Βακαλ,
απ τη σειρ Φεγγρια
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ΜO
ΟΙΡO
ΟΛO
Ο Ϊ Φ Ε Γ ΓΑ Ρ Ι O
ΟΥ Σ Τ Η Ν Ε Π ΑΡ Χ Ι Α

Ζυλ Λαφργκ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜; TÈ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÂ›;

2

¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ·; °È·Ù› ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Û’ ·˘Ùﬁ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜;

3

TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ‰›ÛÙÈ¯Ô «∆È ÊÈ¿ÛÎÔ ı· ’Ù·Ó, ·Ó ÈÛÙ‹/ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÌÔ˘ Â›¯Â ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÂ›!»;

4

¶Ò˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎﬁ ‰›ÛÙÈ¯Ô ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

5

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ ÂÈÚˆÓÂ›·;

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™ÙÔÓ HÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ KﬁÌ‚Ô ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ EÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Ô›ËÌ·, ÛÂ
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙË˜ AÈÌÈÏ›·˜ ¢¿ÊÓË, ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∏ ıÚËÓˆ‰›· ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË ÙË˜ Â·Ú¯›·˜» (·Ú.
26, ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË: http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/catalog.htm). ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜
‰˘Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Ï¤ÍÙÂ
ÂÎÂ›ÓË Ô˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Û·˜.

Ζυλ Λαφργκ (1860-1887)
Γ"λλος συµβολιστς ποιητς, γνωστς κυρως για τη λυρικ του ειρωνεα, αλλ" και για την επινηση του ελε*θερου στχου. Tο $ργο του "σκησε επιρρο στη διαµρφωση της µοντ$ρνας
ποησης στη Γαλλα, αλλ" και στον αγγλοσαξονικ χρο (T. S. Eliot, Ezra Pound). Tο 1881 ορστηκε αναγνστης της αυτοκρ"τειρας Aυγο*στας στο Bερολνο, που και παρ$µεινε για π$ντε
χρνια. Στο δι"στηµα αυτ $γραψε το µεγαλ*τερο µ$ρος του $ργου του. Tο 1886 επ$στρεψε στο
Παρσι, που π$θανε απ φυµατωση τον επµενο χρνο, π"µπτωχος, σε ηλικα εκοσι επτ"
ετν. Ποιητικ" $ργα: Θρηνωδ ες (1885), M µηση της Παναγις του φεγγαριο, Σνοδος των
ξωτικ#ν (1886), Tελευτα οι στ χοι (1890) κ.".
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O Ì·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Ï˘ÚÈÛÌfi˜
Στο απ σπασµα του αφηγηµατικο αυτο δοκιµ ου, που περιχεται στο βιβλ ο Προσανατολισµς στον αινα (1963), ο <. Τερζκης αναπολε την εποχ της νε τητς του, η οπο α συµπ πτει µε την πρ#τη δεκαετ α του µεσοπολµου.

Œνα τερ"στιο µεταλλικ πουλ, ζο που ξεπδησε µεσ’ απ την Αποκλυψη,

φρουµ"ζει* τρ$µοντας σ*γκορµο, µε τους κινητρες αναµµ$νους, ανυπµονο να
σπαθσει* το δι"στηµα, την ρα που, µ$σα στον ανεµοστρβιλο του µισεµο*,*
γρ"φονται το*τες οι αρ"δες. O λιγγος αλ$θει τις σκ$ψεις, τις εποχ$ς, κοµµατι"ζει σκιους, ξεσηκνει φαντ"σµατα. Με δ"χτυλα βιαστικ" φυλλοµετρ κι εγ το
βιβλο το*το που µου ρθε τ$τοια στιγµ. Μον"χα το φυλλοµετρ, τποτα περισστερο δεν προφτανω. µως αδ*νατο να το παρατρ$ξω:* µαγνητζει µ$σα µου
τον βραδιασµ$νο στρατολ"τη* µιας "λλης εποχς. Εναι τα «Uπαντα» της
Μαρας Πολυδο*ρη. […]
Ξαναβλ$πω τη ζω µεσ’ απ τα θολ", ροδισµ$να στ’ απβραδο, τζ"µια ενς
αθηναϊκο* καφενεου. Τη ζω µιας Αθνας που δεν υπ"ρχει πια. 1ξω στο δρµο,
που $χει σκνη πολλ και λιγοστ κνηση, οι αραιο διαβ"τες περν"νε χωρς να
βι"ζονται. Κ"που στη γειτονι" τραγουδ"ει µε χοντρο*ς κµπους στο λαιµ της
µια λατ$ρνα. Ζεστ φαY λιβανζει στη γειτονι". Αν"µεσα στους κρεµασµ$νους
σκιους της ν*χτας που κατεβανει, βλ$πεις ξ"φνου να περν"ει στο δρµο µια
θεωρα µουγγ, σκυφτ: οι πρσφυγες της Καταστροφς.
Λ$νε πως ταν µια εποχ ηττηµ$νη. Αυτ το λ$νε εκενοι που ρθαν κ"πως
αργτερα, ξεκο*ραστοι, µε κοστο*µι ατσαλ"κωτο, κοµµ$νο σε κ"ποιο ρ"φτη της
∆υτικς Ευρπης. Ηττηµ$νη; Θα την πω καλ*τερα δραµατικ. Υπ"ρχουν εποχ$ς
αν*ποπτες κι εποχ$ς στοιχειωµ$νες, καιρο που η συνεδησ τους κοιµ"ται κι
"λλοι που η ψυχ τους αλαφι"στηκε.* Τα χρνια εκε αν"µεσα στα 1922-1929
ταν $να παρ"ξενο κρ"µα απ αφ$λεια κι $γνοια, προαισθµατα και ρεµβασµ.
Η Αθνα η ζωνταν εχε µικροαστικ σφραγδα: µια συνοικα απ$ραντη, που
* φρουµζει: (για "λογο) φυσ" δυνατ" τα ρουθο*νια απ τρµο * να σπαθσει: να διασχσει σαν σπαθ
* µισεµς: αναχρηση * να παρατρ ξω: να προσπερ"σω, να παραλεψω * στρατολτης: οδοιπρος
* αλαφιστηκε: τρµαξε
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% γ γ ε λ ο ς Τε ρ ζ  κ η ς

$φτανε σαµε την οδ Σταδου, κι αυτ πιστ αντγραφο της επαρχας. Το νοµαρχιακ γραφεο, που π"ει να πι"σει δουλει" η Μαρα Πολυδο*ρη, καινουργοφερµ$νη απ την Καλαµ"τα της, εναι σκονισµ$νο, νυσταλ$ο και κακοµο*τσουνο,* στεγ"ζει φουκαρ"δες υπαλλλους που $χουν για νειρο φυγς τη βραδιν
πρ$φα.* Κι µως αν"µεσα σε τ$τοιον κσµο, πσω απ τραπ$ζι πληκτικ, κ"θεται
ο Κστας Καρυωτ"κης. Γιατ τ"χα αυτ η ευκολα να πιστε*ουµε πως ο ποιητς
του «Μιχαλιο*» συνοψζει στο πρσωπ του την αθλιτητα; Κρνουµε το ενδσιµο*  το µνυµα; το δι"κοσµο  το θ$αµα; Και οι Ρσοι* πρανε για κατφλι
τους την αθλιτητα, µας ειδοποησαν µως για ,τι µ"ντεψαν χ"ρη σ’ αυτν απ
το βαθ* µυστριο της ζως και της αλθειας. Αθερ"πευτη µανα µας να νοµζουµε πως λα αρχζουν και τελεινουν σε µιαν ηθογραφα!
Το µ$γεθος της εποχς εκενης εναι κρυφ κι ανυπκριτο. Σηµεινει µια κρσιµη στροφ της ελληνικς ζως απ τα $ξω στα µ$σα. Για πρτη φορ" επικοινωνε ο τπος µε τα µεγ"λα ρε*µατα του αιναK µ$σα στα µουχλιασµ$να δηµσια
γραφεα στρατολογεται µια νεολαα που θα πιστ$ψει µε π"θος στην κοινωνικ
δικαιοσ*νη, θα στρσει µε τα κορµι" της τους τραγικο*ς δρµους της. Αυτ
–ποια κι αν εναι η προσωπικ µας πστη κι ο τελικς απολογισµς– πρ$πει να
το αναγνωρσουµε. Σ*γκαιρα,* µια µειοψηφα εκστατικ, λυρικ, µια χο*φτα ν$οι
που $γραφαν, πασχζει εκενα τα χρνια να προσανατολιστε µ$σα στην ανεµοζ"λη, να συλλ"βει κ"τι απ τους µεγ"λους σκιους που δνουν αν"στηµα στον
ορζοντα. Αργτερα, σαν $ρθουν ξεκο*ραστοι, αµ$τοχοι, φρεσκοξυρισµ$νοι οι
προφτες των ν$ων τ"σεων, θα κηρ*ξουν µια φρεσκογυαλισµ$νη πστη στη γραφικτητα, θ’ ανεµσουν χρµατα γαλ"ζια και χρυσαφι". Την Ιστορα τη γρ"φουν
οι επιζντες. Η νεολαα της δραµατικς δεκαετας $πεσε θερισµ$νη κι αναπολγητη* στο σ*νορο της χµαιρας.*
U. Τερζ"κης, Προσανατολισµ ς στον αι#να,
Οι εκδσεις των φλων

* κακοµοτσουνο: "σχηµο * πρ φα: χαρτοπαγνιο * ενδσιµο: προαν"κρουσµα, προοµιο * οι Ρσοι: οι
ρσοι κλασικο συγγραφες, και κυρως ο Φ. Ντοστογι$φσκι * σγκαιρα: την δια εποχ * αναπολγητη:
χωρς να κ"νει τον απολογισµ * χµαιρα: ονειροπληµα, ουτοπα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈÂ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1920, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·;

2

«∞˘Ùﬁ ÙÔ Ï¤ÓÂ… ‰˘ÙÈÎ‹˜ ∂˘ÚÒË˜»: ™Â ÔÈÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜;

3

∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ·˘Ùﬁ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÌﬁ ÌÂ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ Â›‰Ë ÏﬁÁÔ˘.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 1920 Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙË ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹. ªÔÚÂ›ÙÂ Â›ÛË˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î¿ÚÙÂ˜ ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1920.

Νκη Καραγτση, Σπτια στο Θησεο
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™ ∆ƒ∞∆∏™ ª Àƒπµ∏§∏™

∆· ˙·
Στο παρακτω απ σπασµα απ το βιβλ ο Η ζω εν τ"φω (1931) του Στρτη Μυριβλη περιγρφεται η αγρι τητα του πολµου σε µια σκην στην οπο α εξοντ#νονται ανυπερσπιστα «επιστρατευµνα» γαϊδορια. Τα αντιπολεµικ αισθµατα του συγγραφα εκφρζονται µε την ωµ
περιγραφ της εξ ντωσης των αθ#ων ζ#ων, η οπο α δε χνει την παρλογη β α του πολµου.

∆α ζα στον πλεµο! Σµερα απ το πρω συλλογιο*µαι µνο αυτ. Καλ" εµες οι

ανθρποι. 1χουµε τα συµφ$ρα µας, τις ιδεολογες µας, τις λξες µας, τις µεγαλοµανες και τους ενθουσιασµο*ς µας. Απ’ λα αυτ" µαγειρε*εται περφηµα ο πλεµος.
1χουµε και τις πονηρι$ς µας, για να γλιτνουµε σαν δο*µε τα ζρικα. Τ’ αµπρι"* µας,
τα νοσοκοµεα, ακµα και τις λιποταξες.* µως τ’ αγαθ" τα ζα που τα επιστρατε*ουµε να κ"µουν µαζ µας τον πλεµο;
Θαρρ πως, ταν καµι" φορ" οι ανθρποι βγ"λουν απ µ$σα τους την επιληψα*
του οµαδικο* σκοτωµο*, θα ’χουν λο το δκιο να ντρ$πουνται σ’ λη τους τη ζω και
µνο γι’ αυτ: που τραβξανε και τ’ αθα τα ζα στον πλεµο. Στοχ"ζουµαι πως κ"ποτε θα εναι $να απ’ τα πιο µα*ρα σηµ"δια της Ιστορας των Ανθρπων.
Η Μεραρχα µας κουβ"λησε µαζ της απ’ το νησ και µια συζυγαρχα γαϊδ"ρους.
«Συζυγαρχα ηµινων» γρ"φεται στα χαρτι". Μα η αλθεια εναι πως $χει µνο γαϊδ"ρους. Υποφ$ρανε πολ* σπου να τους µπ"σουνε στα βαπρια. Το διο και σαν τους
ξεφορτνανε στη Θεσσαλονκη. Τους αρπο*σε το βντσι* µουγκρζοντας θυµωµ$να
και τους σκωνε αν"ερα µ$σα στη γερ φασκι" τους. Αυτ τους ξετρ$λαινε. Κι η τροµ"ρα τους ταν εκπληχτικ" ζωγραφισµ$νη µ$σα στα $ξαλλα µ"τια τους. Κλωτσο*σανε στο κεν, φρουµ"ζανε, στριφογ*ριζαν τους βολβο*ς και το πετσ τους ρυτδιαζε απ’ τη φρκη. Κατπι περ"σανε µαζ µας λη τη Μακεδονα φορτωµ$νοι πυροµαχικ". Τα ’χανε κι αυτο µε τους Γερµανο*ς, µε τους Το*ρκους, µε τους Βουλγ"ρους. Σα
µπκαµε ’µες στο χαρ"κωµα, ο ρχος* τους στθηκε στην Κο*πα. Εναι $να χωρι
πσω απ τις γραµµ$ς µας, ρηµαγµ$νο απ το πυροβολικ. Μ$νουν εκε µον"χα κ"τι
Φραντσ$ζοι* φουρναραοι. Εκε στην Κο*πα, µ$σα σε µιαν µορφη χαρ"δρα, $στησε
τα παλο*κια της η «Συζυγαρχα των ηµινων» της Μεραρχας µας.
* αµπρι: στρατιωτικ" προκαλ*µµατα για την αποφυγ των εχθρικν επιθ$σεων * λιποταξα: εγκατ"λειψη της µ"χης * επιληψα: π"θηση του εγκεφ"λου, εδ τρ$λα * βντσι: γερανς * ρχος: στρατιωτικς
πολεµικς σχηµατισµς µε σκοπ τον ανεφοδιασµ * Φραντσ ζοι: Γ"λλοι
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Τα ζα ξεκουραστκανε κ"µποσες µ$ρες απ’ το πολυµερτικο περπ"τηµα που τα ’χε
παραζαλισµ$να στην κο*ραση. Ξανεσ"νανε. Βρκανε κιλας µπλικο χορτ"ρι, φ"γαν και
πραν απ"νω τους. Καρδ"µωσαν.* Ττες προσ$ξανε πως ταν χαρ" Θεο* π"νω στη γης,
κι ο 1ρωτας κ$ντριζε λα τα π"ντα, απ τα µαµο*δια ως τα λουλο*δια, να µπο*νε µ$σα
στο παναινιο πανηγ*ρι της αναπαραγωγς. Oι γαϊδ"ροι ακο*σαν το µεγ"λο κ"λεσµα
και απ"ντησαν µε το ερωτικ τους σ"λπισµα: παρν! Υπ"κουγα, γεµ"τα αθωτητα κι
ανηξερι" σαν λα τα ζα. Η χαρ"δρα βο*ιξε απ τα παρ"φωνα επιθαλ"µια χλιµιντρσµατα. Και ο αντλαλος πρε τα ερωτικ" σαλπσµατα και τα πγε ως π$ρα στο Περιστ$ρι.
1να αεροπλ"νο ξεκνησε ττες βουYζοντας απ’ αντκρυ. \ρθε κι $κοψε $να-δυο
γ*ρους π"νω απ τη χαρ"δρα. Αυτο το χαβ"* τους. Κατπι γ*ρισε πσω µ$σα στην
αποθ$ωση των οβδων, που $σκαζαν στον ουραν σαν $να κοπ"δι "σπρα προβατ"κια που λο και πλθαιναν γ*ρω του.
Oι γαϊδ"ροι δεν ξ$ρουν απ αεροπλ"να. \τανε κιλας τσο σ*γκορµα παραδοµ$νοι στη χαρ" της ζως, που δεν τους απµενε καιρς να προσ$ξουν τποτ’ "λλο.
Σε λγο η λαγκαδι" βγγησε βαρι" απ µια σειρ" εκρξεις και σουβλερ$ς σφυριξι$ς. \ταν $να σωστ µακελει αθων. Τα ζα ξεκοιλι"στηκαν, σφ"χτηκαν π"νω στο
τρυφερ χορτ"ρι, αγκρισµ$να* µ$σα στο µεθ*σι της γεννητικς τους χαρ"ς. Ψοφο*σαν κι ανεστ$ναζαν σαν ανθρποι. Π$φτανε χ"µου και ξεψυχο*σαν σιγ" σιγ", γ*ριζαν το λαιµ κοιτ"ζοντας λυπητερ" τα εντσθι" τους, που σ"λευαν σαν κοκκινωπ"
φδια αν"µεσα στα πδια τους. Κουνο*σαν απ"νω-κ"τω τα χοντρ" τους κεφ"λια
δχως να καταλαβανουν τποτα. Ανετρχιαζαν, τρ$µανε τα ρουθο*νια τους, ανογανε
τα πλατι" χελια ξεσκεπ"ζοντας τα δντια τους και σερνντανε µε τσακισµ$να πδια.
Πεθανανε στο τ$λος βρ$χοντας τα λουλο*δια µε το αµα τους, και τα µεγ"λα µ"τια
τους ταν γεµ"τα απορες και πνους. 1να γαϊδουρ"κι µε τσακισµ$νη τη ραχοκοκαλι" χαµσερνε καµι" δεκαπενταρι" µ$τρα το κορµ του, ακουµπντας µνο στα
µπροστιν" πδια. Κατπι αναδιπλθηκε, γ*ρισε το κεφ"λι προς τη µεγ"λη λαβωµατι" του κι αγκοµαχο*σε πολλν ρα σπου να παραδσει.
1νας ηµιονηγς, µλις "ρχισε ο βοµβαρδισµς, β"λθηκε να τρ$χει σαστισµ$νος.
Βαστο*σε γερ" το χαλιν"ρι του γαϊδ"ρου του κι $τρεχε σαν τρελς. 1φτασε $τσι ως
τ’ αµπρι" των Φραντσ$ζων ψωµ"δων. Εκε πια, µ$σα στα γιο*χα της φανταρι"ς, πρε
εδηση πως $σερνε πσω του το κεφ"λι του γαϊδ"ρου θερισµ$νο απ’ το λαιµ.
Μ$σα στα κλειδωµ$να δντια του το ζο κρατο*σε ακµα µια το*φα κτρινες µαργαρτες µατωµ$νες.
Σ. Μυριβλης, Η ζω εν τφω,
Βιβλιοπωλεον της Εστας

* καρδαµνω: χορτανω * χαβς: εδ η απασχλησ τους * αγκρισµ να: µπλεγµ$να
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ΤΑ Ζ Α

Στρτης Μυριβ:λης

∂ƒ°∞™π∂™

1

O Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜.
¶ÔÈÔ˘˜ ıÂˆÚÂ› ÈÔ ·‰ÈÎËÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ Á·˚‰¿ÚˆÓ ·ﬁ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·ﬁ ÙÔ ÓËÛ› ˆ˜ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÍﬁÓÙˆÛË˜.

3

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ª˘ÚÈ‚‹ÏË˜ ÙË ÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ÛÎËÓ‹ ÙË˜ ˙ˆÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ÙÈ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ
·‰Ú‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜;

4

«ª¤Û· ÛÙ· ÎÏÂÈ‰ˆÌ¤Ó· ‰ﬁÓÙÈ· ÙÔ˘…Ì·ÙˆÌ¤ÓÂ˜»: ¶Ò˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÌÂ
ÙË ¯·Ú¿ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙË˜ Ê‡ÛË˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¶ÔÏÏ¿ Â›‰Ë ˙ÒˆÓ ÚﬁÛÊÂÚ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÚﬁÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍÂ
Î¿ıÂ ˙ÒÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË. ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ µÈÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜.

Γεργιος Ιακω)δης, Χορταριασµνο λι"δι
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¡ π∫√™ ∫ ∞∑∞¡∆∑∞∫∏™

µ›Ô˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÂ›· ÙÔ˘ ∞Ï¤ÍË ∑ÔÚÌ¿
Το απ σπασµα που ακολουθε βρ σκεται στο πρ#το µρος του µυθιστορµατος και αναφρεται στη γνωριµ α του συγγραφα µε τον ρωα του βιβλ ου του. O Αλξης Ζορµπς, νας απ
τους πιο γνωστος ρωες της παγκ σµιας λογοτεχν ας, αγαπ µε πθος τη ζω και την απολαµβνει σε λες τις εκδηλ#σεις της. Το σαντορι ε ναι ο πιστ ς του σντροφος στη χαρ και
στη λπη. Το µυθιστ ρηµα εκδ θηκε το 1946.

∆

ον πρωτογνρισα στον Πειραι". Εχα κατ$βει στο λιµ"νι να π"ρω το βαπρι για
την Κρτη. Κντευε να ξηµερσει. 1βρεχε. Φυσο*σε δυνατ σοροκ"δα κι $φταναν οι
πιτσιλι$ς της θ"λασσας στο µικρ καφενεδ"κι. Κλειστ$ς οι τζαµπορτες, µ*ριζε ο αγ$ρας ανθρπινη βχα* και φασκµηλο. 1κανε ξω κρ*ο και τα τζ"µια εχαν παχνιστε*
απ τις αν"σες. Π$ντ’ $ξι θαλασσινο ξενυχτισµ$νοι, µε τις καφετι$ς απ γιδτριχα
φαν$λες, $πιναν καφ$δες και φασκµηλα και κοταζαν απ τα θαµπωµ$να τζ"µια τη
θ"λασσα.
Τα ψ"ρια, παραζαλισµ$να απ τα χτυπµατα της φουρτο*νας, εχαν βρει καταφ*γι χαµηλ" στα συχα νερ" και περµεναν πτε να γαλην$ψει ο κσµος απ"νωK κι οι
ψαρ"δες, στριµωγµ$νοι στους καφεν$δες, περµεναν κι αυτο πτε να π"ψει η θεϊκι"
ταραχ, να ξεφοβηθο*ν και ν’ αν$βουν στο πρσωπο του νερο* τα ψ"ρια να τσιµπσουν. Oι γλσσες, οι σκορπιο, τα σελ"χια, γυρνο*σαν απ τις νυχτεριν$ς επιδροµ$ς
τους να κοιµηθο*ν. Ξηµ$ρωνε. […]
,τι απ’ λα µου ’κανε εντ*πωση ταν τα µ"τια του, περγελαστικ", θλιµµ$να, ανσυχα, λο φλγα. 1τσι µου φ"νηκαν.
Ευτ*ς ως $σµιξαν οι µατι$ς µας, θαρρες και βεβαιθηκε πως εγ µουν αυτς που
ζητο*σε, κι "πλωσε το χ$ρι αποφασιστικ" κι "νοιξε την πρτα. Π$ρασε αν"µεσα απ
τα τραπ$ζια µε γοργ ελαστικ περπ"τηµα κι ρθε και στ"θηκε απ π"νω µου.
– Ταξδι;, µε ρτησε. Για πο*, µε το καλ;
– Για την Κρτη. Γιατ ρωτ"ς;
– Με παρνεις µαζ σου;
Τον κοταξα µε προσοχ. Βουλιαγµ$να µ"γουλα, χοντρ µασ$λα, εξογκωµ$να
ζυγωµατικ",* ψαρ"* κατσαρωµ$να µαλλι", µ"τια που σπθιζαν.*
* βχα: κακοσµα * εχαν παχνιστε: εχαν γεµσει π"χνη * ζυγωµατικ: οστ" του προσπου * ψαρ:
γκρζα * σπθιζαν: $λαµπαν, πετο*σαν σπθες

[164]

ΒΙO
ΟΣ ΚΑΙ ΠO
ΟΛΙΤΕΙΑ ΤO
ΟΥ ΑΛ Ε Ξ Η Ζ O
ΟΡΜΠΑ

Νκος Καζαντζκης

– Γιατ; τι να σε κ"µω;
Σκωσε τους µους.
– Γιατ! Γιατ!, $καµε µε περιφρνηση. ∆εν µπορε τ$λος π"ντων ο "νθρωπος να
κ"µει κ"τι και χωρς γιατ; 1τσι, για το κ$φι του. Να, π"ρε µε, ας πο*µε, µ"γεραK ξ$ρω
και φτι"νω κ"τι σο*πες!…
1βαλα τα γ$λια. Μου "ρεσαν οι τσεκουρ"τοι* τρποι και τα λγια τουK µου "ρεσαν κι οι σο*πες. ∆ε θα ’ταν "σκηµο, συλλογστηκα, να τον π"ρω µαζ µου το γ$ρο
ετο*τον κρεµανταλ"* στο µακριν $ρηµο ακρογι"λι. Σο*πες, γ$λια, κουβ$ντες… Φανουνταν πολυταξιδεµ$νος, πολυζωισµ$νος Σεβ"χ ΘαλασσινςK µου "ρεσε.
– Τι συλλογι$σαι;, µου κ"νει, κουνντας τη χοντρ του κεφ"λα. Κρατ"ς και του
λγου σου ζυγαρι", ε; Ζυγι"ζεις µε το δρ"µι, ε; Μωρ$, π"ρε απφαση, κατ" διαλου
οι ζυγαρι$ς!
Στ$κουνταν απ π"νω µου µαντρ"χαλος, κοκαλι"ρης, και κουρ"ζουµουν να
σηκνω το κεφ"λι να του µιλ. 1κλεισα τον Ντ"ντε.*
– Κ"τσε, του επαK παρνεις $να φασκµηλο;
Κ"θισεK απθωσε µε προσοχ τον µπγο του στη διπλαν καρ$κλα.
– Φασκµηλο;, $καµε περιφρονητικ". 1λα εδ, καφετζK $να ρο*µι!
\πιε το ρο*µι ρουφι" ρουφι"K το κρατο*σε πολλν ρα στο στµα του να το
χαρε, κι $πειτα το "φηνε αγ"λια να κατεβανει και να του ζεστανει τα σωθικ".
«Φιλδονος, συλλογστηκα, µερακλς…»
– Τι δουλει" κ"νεις;, τον ρτησα.
– λες τις δουλει$ςK του ποδαριο*, του χεριο*, του κεφαλιο*, λες. Αυτ µας $λειπε τρα και να διαλ$γουµε.
– Πο* δο*λευες τρα τελευταα;
– Σ’ $να µεταλλεο. Εµαι, να ξ$ρεις, καλς µιναδροςK* καταλαβανω απ µ$ταλλα,
βρσκω φιλνια, ανογω γαλαρες, κατεβανω στα πηγ"δια, δε φοβο*µαι. ∆ο*λευα
καλ", $κανα τον αρχιεργ"τη, παρ"πονο δεν εχαK µα να που ο δι"βολος $βαλε την
ουρ" του. Το περασµ$νο Σαββατβραδο ρθα στο κ$φι, και µια και δυο κιν, βρσκω
τον ιδιοχττη που ’χε $ρθει εκενη τη µ$ρα να µας επιθεωρσει και τον σπ"ζω στο ξ*λο.
– Μα γιατ; τι σου ’καµε;
– Εµ$να; τποτα! Μα τποτα, σου λ$ω! Πρτη φορ" τον $βλεπα τον "νθρωπο. Μας
µορασε και τσιγ"ρα, ο κακοµορης.
– Ττε λοιπν;
– Oυ, κ"θεσαι και ρωτ"ς! 1τσι µου κ"πνισε, βρε αδερφ$! Απ της µυλωνο*ς τον
πισιν ζητ"ς ορθογραφα. O πισινς της µυλωνο*ς εναι ο νους του ανθρπου.
* τσεκουρτοι: κοφτο, "µεσοι * κρεµανταλς: πολ* ψηλς * Ντντε: ∆"ντης Αλιγκι$ρι (1265-1321), σπουδαος ιταλς ποιητς που $γραψε τη Θε α Κωµωδ α * µιναδρος: εργ"της στα µεταλλεα
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Εχα διαβ"σει πολλο*ς ορισµο*ς του νου του ανθρπουK το*τος µου φ"νηκε ο πιο
καταπληχτικς, και µου "ρεσε. Κοταξα τον καινο*ριο σ*ντροφοK το πρσωπ του
ταν γεµ"το ζ"ρες, σκαλισµ$νο, σαρακοτρυπηµ$νο,* σα να το ’χαν φ"ει τα λιοβρια
κι οι βροχ$ς. 1να "λλο πρσωπο, *στερα απ λγα χρνια, µου ’καµε την δια εντ*πωση, δουλεµ$νου, δυστυχισµ$νου ξ*λου: το πρσωπο του ΠαναYτ Ιστρ"τη.*
– Και τι $χεις στον µπγο; Τρφιµα; ρο*χα; εργαλεα;
O σ*ντροφς µου σκωσε τους µους, γ$λασε.
– Πολλ" φρνιµος µου φανεσαι, επε, και να µε συµπαθ"ς.
Χ"ιδεψε µε τα µακρι" σκληρ" του δ"χτυλα τον µπγο.
– χι, πρστεσεK εναι σαντο*ρι.
– Σαντο*ρι! Παζεις σαντο*ρι;
– ταν µε σφξουν οι φτχειες, γυρζω τους καφεν$δες και παζω σαντο*ρι. Τραγουδ κιλα κ"τι παλιο*ς κλ$φτικους σκοπο*ς, µακεδοντικους. Κι *στερα βγ"ζω
δσκοK να, το σκο*φο το*τον, και µαζε*ω δεκ"ρες.
– Πς σε λ$νε;
– Αλ$ξη Ζορµπ". Με λ$νε και Τελ$γραφο, για να µε πειρ"ξουν που ’µαι µακρ*ς
µακρ*ς καλγερος και πτα η κεφαλ µου. Μα δεν π"νε να λ$νε! Με φων"ζουν και
Τσακατσο*κα, γιατ µια φορ" πουλο*σα κολοκυθσπορους καβουρντισµ$νους. Με
λ$νε και Περονσπορο, γιατ που π"ω, λ$ει, τα κ"νω µπο*λβερη* και κουρνιαχτ.*
1χω κι "λλα παρατσο*κλια, µα "λλη ρα…
– Και πς $µαθες σαντο*ρι;
– Εγ µουν εκοσι χρονν. Σ’ $να πανηγ*ρι του χωριο* µου, π$ρα, στη ρζα του
λυµπου, "κουσα για πρτη φορ" σαντο*ρι. Πι"στηκε η αναπνο µου. Τρεις µ$ρες
$καµα να β"λω µπουκι" στο στµα µου. «Τι $χεις, µωρ$;», µου κ"νει ο πατ$ρας µου, ο
Θες να συχωρ$σει την ψυχ του. «Εγ θ$λω να µ"θω σαντο*ρι! – Μωρ$, δεν ντρ$πεσαι; Κατσβελος* εσαι; ργανα θα παζεις; – Εγ θ$λω να µ"θω σαντο*ρι!…». Εχα
κοµπδεµα µερικ" παραδ"κια, για να παντρευτ, σαν $ρθει η ρα. Παιδ πρ"µα, βλ$πεις, παλαβς, το αµα $βραζε, θελα παντριγι" ο ερφης!* 1δωκα ,τι εχα και δεν
εχα, κι αγρασα $να σαντο*ρι. Να, ετο*το εδ που βλ$πεις. 1φυγα µαζ του, πγα στη
Σαλονκη, βρκα $να µερακλ Το*ρκο, τον Ρετσ$π-εφ$ντη, το δ"σκαλο του σαντουριο*. Π$φτω στα πδια του. «Τι θες, µωρ$ ρωµιπουλο;», µου κ"νει. «– Εγ θ$λω να
µ"θω σαντο*ρι! – Ε, και γιατ µαθ$ς π$φτεις στα πδια µου; – Γιατ δεν $χω παρ"δες*
να σε πλερσω! – 1χεις µερ"κι για σαντο*ρι; – 1χω. – Ε, κ"τσε, µωρ$, κι εγ δε θ$λω
* σαρακοτρυπηµ νο: ταλαιπωρηµ$νο απ το χρνο και τις περιπ$τειες * Πανα<τ Ιστρτη: Eλληνορουµ"νος συγγραφ$ας (1884-1935)K η γνωριµα του µε τον Καζαντζ"κη χρονολογεται απ το 1927 * τα κνω
πολβερη και κουρνιαχτ: διαλ*ω τα π"ντα, τα κ"νω στ"χτη * κατσβελος: τσιγγ"νος * ερφης: ειρωνικ"
ο "νθρωπος * παρδες: χρµατα
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πλερωµ!». 1κατσα µαζ του $να χρνο κι $µαθα. O Θες ν’ αγι"σει τα κκαλ" του,
θα ’χει πια πεθ"νει. Αν ο Θες β"ζει στην Παρ"δεισο και σκ*λους, ας β"λει και τον
Ρετσ$π-εφ$ντη. Απ τον καιρ που $µαθα σαντο*ρι, γνηκα "λλος "νθρωπος. ταν
$χω σεκλ$τια*  ταν µε ζορσει η φτχεια, παζω σαντο*ρι κι αλαφρνω. ταν
παζω, µου µιλο*ν και δεν ακο*ωK κι αν ακο*σω, δεν µπορ να µιλσω. Θ$λω, θ$λω,
µα δεν µπορ.
– Μα γιατ, Ζορµπ";
– Ε, σεβντ"ς!*
Η πρτα "νοιξεK η βου της θ"λασσας µπκε π"λι στον καφεν$, τα πδια και τα
χ$ρια τουρτο*ρισαν. Βολε*τηκα πιο βαθι" στη γωνι" µου, τυλχτηκα στο παλτ µου,
$νιωσα αναπ"ντεχη ευδαιµονα. «Πο* να π"ω;, συλλογστηκαK καλ" εµαι εδ. Χρνια να βαστ"ξει ετο*τη η στιγµ».
Κοταξα τον παρ"ξενο µουσαφρη* µπροστ" µουK το µ"τι του ταν καρφωµ$νο
απ"νω µουK µικρ, στρογγυλ, κατ"µαυροK µε κκκινες φλεβτσες στο ασπρ"διK $νιωθα µε τρυπο*σε και µ’ $ψαχνε αχρταγο.
– Λοιπν;, $καµαK κι *στερα;
O Ζορµπ"ς σκωσε π"λι τους κοκαλι"ρικους µους.
– ∆ε βαρι$σαι!, επεK µου δνεις $να τσιγ"ρο;
Του ’δωκα. 1βγαλε απ το γιλ$κο του τσακµακπετρα και φιτλι, "ναψε. Τα µ"τια
του µισκλεισαν ευχαριστηµ$να.
– Παντρε*τηκες;
– Uνθρωπος δεν εµαι; Uνθρωπος, π"ει να πει στραβςK $πεσα κι εγ µε τα µο*τρα στο λ"κκο, που $πεσαν κι οι µπροστινο µου. Παντρε*τηκα. Πρα την κατρακ*λα. 1γινα νοικοκ*ρης, $χτισα σπτιK $καµα παιδι". B"σανα! Μα ας εναι καλ" το
σαντο*ρι.
– 1παιζες σπτι να π"ν’ οι πκρες κ"τω;
– Ε, µωρ$, πς φανεται πως δεν παζεις καν$να ργανο. Τι ’ναι αυτ" που τσαµπουν"ς; Στο σπτι εναι σκοτο*ρες, γυνακα, παιδι"K τι θα φ"µε, πς να ντυθο*µε, τι
θ’ απογνουµε; Κλαση! Και το σαντο*ρι θ$λει καλ καρδι". Uµα µου πει εµ$να η
γυνακα µου περσσιο λγο, τι καρδι" θες να ’χω να παξω σαντο*ρι; Uµα τα παιδι"
πεινο*ν και νιαουρζουν, κπιασε του λγου σου να παξεις. Το σαντο*ρι θ$λει να
συλλογι$σαι µον"χα σαντο*ρι – κατ"λαβες;
Κατ"λαβα πως ο Ζορµπ"ς ετο*τος εναι ο "νθρωπος που τσον καιρ τον ζητο*σα και δεν τον $βρισκαK µια ζωνταν καρδι", $να ζεστ λαρ*γγι, µια ακατ$ργαστη
µεγ"λη ψυχ, που ακµα δεν αφαλοκπηκε* απ τη µ"να της, τη Γης.
* σεκλ τια: στενοχριες * σεβντς: ερωτικς πθος * µουσαφρης: επισκ$πτης * αφαλοκπηκε: αποχωρστηκε
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Τι θα πει τ$χνη, $ρωτας της οµορφι"ς, αγντητα, π"θος – ο εργ"της ετο*τος µο*
το ξεδι"λυνε* µε τα πιο απλ" ανθρπινα λγια.
Κοταξα τα χ$ρια αυτ" που κ"τεχαν να δουλε*ουν τον κασµ" και το σαντο*ρι –
γιοµ"τα ρζους και χαραµ"δες, παραµορφωµ$να και νευρικ". Uνοιξαν µε προσοχ
και τρυφερ"δα, σα να ’γδυναν γυνακα, το σακο*λι κι $βγαλαν $να παλι µαγλην
σαντο*ρι, µε πλθος κρδες, µε µπρο*ντζινα και φιλντισ$νια στολδια και µε µιαν
κκκινη µεταξωτ φο*ντα στην "κρα. Τα χοντρ" δ"χτυλα το χ"δεψαν λο, αργ",
παθητικ", σα να χ"δευαν γυνακα. Κι *στερα π"λι το τ*λιξαν, πως τυλγουµε αγαπηµ$νο σµα µη µας κρυσει.
Ν. Καζαντζ"κης, Β ος και πολιτε α
του Αλξη Ζορµπ,
Εκδσεις Ελ$νης Ν. Καζαντζ"κη

* ξεδιαλνω: εξηγ

∂ƒ°∞™π∂™

1

™Â ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ê‹ÁËÛË; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÙÔÓ ∞Ï¤ÍË
∑ÔÚÌ¿; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÙÔÓ ÂÏÎ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË;

2

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜, ÒÛÙÂ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈ‰È·ÛÙÂ›ÏÂÈ ÌÂ ÙÔ ∑ÔÚÌ¿;

3

¶Ò˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ∑ÔÚÌ¿˜ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ Û·ÓÙÔ‡ÚÈ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Ì¿ıÂÈ ·˘Ùﬁ ÙÔ ﬁÚÁ·ÓÔ; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÓÂ·ÚÔ‡
∑ÔÚÌ¿ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ‡ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∫. £ÂÔÙﬁÎË «H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘
·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘».

4

«∆È ı· ÂÈ Ù¤¯ÓË…ÏﬁÁÈ·»: °È·Ù› ¤Ó·˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜, Ô˘ ÙﬁÛ· ÔÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÂÚ›
Ù¤¯ÓË˜, ıÂˆÚÂ› ÛÔÊ¿ Ù· ÏﬁÁÈ· ÙÔ˘ ∑ÔÚÌ¿; ™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛÙÂ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌﬁ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·
ÁÈ· ÙÔ ∑ÔÚÌ¿ Î·È ÁÈ·Ù›;

¢IA£EMATIKE™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

µÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û·ÓÙÔ‡ÚÈ Î·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ·ÎÔ‡ÛÙÂ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘.

◆

¶ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË (ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ÂÈÛÙÔÏ¤˜, ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘ ÌÂ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î.¿.) ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html.
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ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ °.™.
Iδια τερα γνωστ απ τον εναρκτριο στ χο του, το πο ηµα αυτ παρουσιζεται απ τον
τ τλο του ως «µ µηση φους» (a la maniére de), µε τη διαφορ τι ο ποιητς εµφαν ζεται να
µιµε ται τον εαυτ του, καθ#ς τα αρχικ παραπµπουν στο νοµ του. Tο πο ηµα αναπτσσεται µε τη µορφ περιδιβασης σε τουριστικος και αρχαιολογικος τ πους της µεσοπολεµικς Eλλδας και εστιζεται στα αισθµατα αλλοτρ ωσης, απραξ ας και στασιµ τητας, που
αποδ δουν τη σχση των ανθρ#πων µε τον τ πο, το παρελθ ν, τους γρω τους αλλ και τον
εαυτ τους.

Ÿπου και να ταξιδ$ψω η Ελλ"δα µε πληγνει.

Στο Πλιο µ$σα στις καστανι$ς το πουκ"µισο του Κεντα*ρου
γλιστρο*σε µ$σα στα φ*λλα για να τυλιχτε στο κορµ µου
καθς αν$βαινα την ανηφρα κι η θ"λασσα µ’ ακολουθο*σε
ανεβανοντας κι αυτ σαν τον υδρ"ργυρο θερµοµ$τρου
σπου να βρο*µε τα νερ" του βουνο*.
Στη Σαντορνη αγγζοντας νησι" που βουλι"ζαν
ακο*γοντας να παζει $να σουρα*λι* κ"που στις αλαφρπετρες
µου κ"ρφωσε το χ$ρι στην κουπαστ
µια σαYτα τιναγµ$νη ξαφνικ"
απ τα π$ρατα µιας νιτης βασιλεµ$νης.*
Στις Μυκνες σκωσα τις µεγ"λες π$τρες και τους θησαυρο*ς των Ατρειδν
και πλ"γιασα µαζ τους στο ξενοδοχεο της «Ωραας Ελ$νης του Μενελ"ου»K
χ"θηκαν µνο την αυγ που λ"λησε η Κασσ"ντρα
µ’ $ναν κκορα κρεµασµ$νο στο µα*ρο λαιµ της.
Στις Σπ$τσες στον Προ και στη Μ*κονο
µε χτκιασαν* οι βαρκαρλες.*

* σουραλι: φλογ$ρα * βασιλεµ νη: περασµ$νη * χτκιασαν: ταλαιπρησαν, βασ"νισαν * βαρκαρλες:
τραγο*δια που συνηθζουν οι βενετσι"νοι γονδολι$ρηδες
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Τι θ$λουν λοι αυτο που λ$νε
πως βρσκουνται στην Αθνα  στον Πειραι";
O $νας $ρχεται απ τη Σαλαµνα και ρωτ"ει τον "λλο µπως «$ρχεται εξ Oµονοας»
«χι $ρχοµαι εκ Συντ"γµατος» απαντ" κι εν’ ευχαριστηµ$νος
«βρκα το Γι"ννη και µε κ$ρασε $να παγωτ».
Στο µεταξ* η Ελλ"δα ταξιδε*ει
δεν ξ$ρουµε τποτε δεν ξ$ρουµε πως εµαστε ξ$µπαρκοι* λοι εµες
δεν ξ$ρουµε την πκρα του λιµανιο* σαν ταξιδε*ουν λα τα καρ"βιαK
περιγελ"µε εκενους που τη νιθουν.
Παρ"ξενος κσµος που λ$ει πως βρσκεται στην Αττικ και δε βρσκεται πουθεν"K
αγορ"ζουν κουφ$τα για να παντρευτο*νε
κρατο*ν «σωστριχα»* φωτογραφζουνται
ο "νθρωπος που εδα σµερα καθισµ$νος σ’ $να φντο µε πιτσο*νια
και µε λουλο*δια
δ$χουνταν το χ$ρι του γερο-φωτογρ"φου να του στρνει τις ρυτδες
που εχαν αφσει στο πρσωπ του
λα τα πετειν" τ’ ουρανο*.
Στο µεταξ* η Ελλ"δα ταξιδε*ει ολο$να ταξιδε*ει
κι αν «ορµεν ανθο*ν π$λαγος Αιγαον νεκρος»*
εναι εκενοι που θ$λησαν να πι"σουν το µεγ"λο καρ"βι µε το κολ*µπι
εκενοι που βαρ$θηκαν να περιµ$νουν τα καρ"βια που δεν µπορο*ν να κινσουν
την ΕΛΣΗ τη ΣΑΜOΘΡΑΚΗ τον ΑΜΒΡΑΚΙΚO.
Σφυρζουν τα καρ"βια τρα που βραδι"ζει στον Πειραι"
σφυρζουν ολο$να σφυρζουν µα δεν κουνι$ται καν$νας αργ"της*
καµι" αλυσδα δεν $λαµψε βρεµ$νη στο στερν φως που βασιλε*ει
ο καπετ"νιος µ$νει µαρµαρωµ$νος µες στ’ "σπρα και στα χρυσ".
που και να ταξιδ$ψω η Ελλ"δα µε πληγνειK
παραπετ"σµατα βουνν αρχιπ$λαγα γυµνο γραντες…
Το καρ"βι που ταξιδε*ει το λ$νε ΑΓ ΩΝΙΑ 937.

Α/π Αυλ ς, περιµ$νοντας να ξεκινσει.
Καλοκαρι 1936
Γ. Σεφ$ρης, Ποιµατα, aκαρος

* ξ µπαρκοι: ναυτικο που δεν $χουν µπαρκ"ρει, "νεργοι * σωστριχα: φ"ρµακα για την τριχπτωση
* ορµεν ... νεκρος: βλ$πουµε ν’ ανθζει νεκρο*ς το Aιγαο * αργτης: βαρο*λκο που ανελκ*ει  ποντζει την "γκυρα
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ΜΕ ΤO
ΟΝ ΤΡO
ΟΠO
Ο ΤO
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∂ƒ°∞™π∂™

1

™Â ÔÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜; °È·Ù› ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ ·˘Ù¤˜;

2

TÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ «¤Ú¯ÂÙ·È ÂÍ OÌÔÓÔ›·˜» Î·È «¤Ú¯ÔÌ·È ÂÎ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜;

3

°È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÙÔ ÙÔ ·Ú¿ıÂÌ· ·ﬁ ÙÔÓ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ· ÙÔ˘
AÈÛ¯‡ÏÔ˘ («ÔÚÒÌÂÓ ... ÓÂÎÚÔ›˜», ÛÙ. 35);

4

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÈËÙ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙË˜ ÓÂﬁÙÂÚË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·›·.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙÔ˘ 1936 Î·È ÂÏ¤ÁÍÙÂ ·Ó Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ÎÏ›Ì· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ™ÂÊ¤ÚË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓ‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.

Γιννης Ψυχοπαδης, Πορτρτο Γ. Σεφρη
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∆Ú›· ¯·˚ÎÔ‡
Tο χαϊκο ε ναι γιαπωνζικη στιχουργικ µορφ, που γινε αρκετ δηµοφιλς στη ∆ση απ
τις πρ#τες δεκαετ ες του εικοστο αι#να. Πρ κειται για επιγρµµατα 17 συλλαβ#ν, που διαιρονται σε τρεις ανοµοιοκατληκτους στ χους (5, 7 και 5 συλλαβ#ν).

IA’

¶ο* να µαζε*εις

τα χλια κοµµατ"κια
του κ"θε ανθρπου.
IE’

Bουλι"ζει ο κσµος
κρατσου, θα σ’ αφσει
µνο στον λιο.
IΣT’

Γρ"φειςK
το µελ"νι λιγστεψε
η θ"λασσα πληθανει.
Γ. Σεφ$ρης, Ποιµατα, aκαρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·›ÛıËÌ· ÛÂ Î¿ıÂ Ô›ËÌ·;

2

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ÛÂ Î¿ıÂ Ô›ËÌ· ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÍË ÂÈÎﬁÓ· Î·È Ó· ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ‡ÛÂÙÂ.

3

™Â ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎ‹ ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¯·˚ÎÔ‡;

4

°Ú¿„ÙÂ Î·È ÂÛÂ›˜ ÙÚ›· ¯·˚ÎÔ‡.
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OÌÈÏ›· ÛÙË ™ÙÔÎ¯fiÏÌË
Στην οµιλ α του στη Στοκχ λµη, κατ την τελετ απονοµς του βραβε ου N µπελ (το ∆εκµβριο του 1963), ο Σεφρης συνοψ ζει τις πεποιθσεις του, αφεν ς για την µεση και αδισπαστη συνχεια της ελληνικς γλ#σσας (και ευρτερα της ελληνικς ηθικς συνε δησης) απ την
αρχαι τητα ως τη σηµεριν εποχ και αφετρου για την αναγκαι τητα και τη λειτουργ α της
πο ησης στο σγχρονο κ σµο.

∆ο*τη την ρα αισθ"νοµαι πως εµαι ο διος µια αντφαση. Αλθεια, η Σουηδικ Ακα-

δηµα $κρινε πως η προσπ"θει" µου σε µια γλσσα περιλ"λητη επ αινες, αλλ" στην
παρο*σα µορφ της περιορισµ$νη, "ξιζε αυτ την υψηλ δι"κριση. Θ$λησε να τιµσει τη
γλσσα µου, και να – εκφρ"ζω τρα τις ευχαριστες µου σε ξ$νη γλσσα.* Σας παρακαλ να µου δσετε τη συγγνµη που ζητ πρτα πρτα απ τον εαυτ µου.
Ανκω σε µια χρα µικρ. 1να π$τρινο ακρωτρι στη Μεσγειο, που δεν $χει "λλο
αγαθ παρ" τον αγνα του λαο* του, τη θ"λασσα, και το φως του λιου. Εναι µικρς ο
τπος µας, αλλ" η παρ"δοσ του εναι τερ"στια και το πρ"γµα που τη χαρακτηρζει εναι
τι µας παραδθηκε χωρς διακοπ. Η ελληνικ γλσσα δεν $παψε ποτ$ της να µιλι$ται.
∆$χτηκε τις αλλοισεις που δ$χεται καθετ ζωνταν, αλλ" δεν παρουσι"ζει καν$να
χ"σµα. Uλλο χαρακτηριστικ αυτς της παρ"δοσης εναι η αγ"πη της για την ανθρωπι"K
καννας της εναι η δικαιοσ*νη. Στην αρχαα τραγωδα, την οργανωµ$νη µε τση ακρβεια, ο "νθρωπος που ξεπερν" το µ$τρο πρ$πει να τιµωρηθε απ τις Εριν*ες. O διος
νµος ισχ*ει και ταν ακµη πρκειται για φυσικ" φαινµενα: «\λιος ουχ υπερβσεται µ$τρα» λ$ει ο Ηρ"κλειτοςK «ει δε µη, Εριν*ες µιν ∆κης επκουροι εξευρσουσιν».*
Συλλογζοµαι πως δεν αποκλεεται ολωσδιλου να ωφεληθε $νας σ*γχρονος επιστµων, αν στοχαστε το*το το απφθεγµα* του aωνα φιλοσφου. σο για µ$να
συγκινο*µαι παρατηρντας πως η συνεδηση της δικαιοσ*νης εχε τσο πολ* διαποτσει την ελληνικ ψυχ, στε να γνει καννας και του φυσικο* κσµου. Και $νας
απ τους διδασκ"λους µου, των αρχν του περασµ$νου αινα, γρ"φει: «…θα χαθο*µε, γιατ αδικσαµε…».* Αυτς ο "νθρωπος ταν αγρ"µµατοςK εχε µ"θει να γρ"φει
* εκφρζω… γλσσα: η οµιλα του ποιητ γρ"φτηκε και δθηκε στα γαλλικ". H παρο*σα µορφ εναι
µεταφρασµ$νη απ τον διο * ?λιος ... εξευρ:σουσιν: δεν πρ$πει ο \λιος να ξεπερν"ει το µ$τροK διαφορετικ", οι διες οι Eριν*ες θα προσφερθο*ν ως βοηθο της ∆ικαιοσ*νης * απφθεγµα: σ*ντοµος λγος µε
καθολικ κ*ρος * «…θα χαθοµε, γιατ αδικ:σαµε…»: O Σεφ$ρης αναφ$ρεται στο Mακρυγι"ννη, ο οποος µως αποδδει τη συγκεκριµ$νη φρ"ση σε $ναν Το*ρκο µπ$η
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στα τρι"ντα π$ντε χρνια της ηλικας του. Αλλ" στην Ελλ"δα των ηµερν µας, η προφορικ παρ"δοση πηγανει µακρι" στα περασµ$να σο και η γραπτ. Το διο και η
ποηση. Εναι για µ$να σηµαντικ το γεγονς τι η Σουηδα θ$λησε να τιµσει και
το*τη την ποηση και λη την ποηση γενικ", ακµη και ταν αναβρ*ζει* αν"µεσα σ’
$να λα περιορισµ$νο. Γιατ πιστε*ω πως το*τος ο σ*γχρονος κσµος που ζο*µε, ο
τυραννισµ$νος απ το φβο και την ανησυχα, τη χρει"ζεται την ποηση. Η ποηση
$χει τις ρζες της στην ανθρπινη αν"σα – και τι θα γινµασταν, αν η πνο µας λιγστευε; Εναι µια πρ"ξη εµπιστοσ*νης – κι $νας Θες το ξ$ρει αν τα δειν" µας δεν τα
χρωστ"µε στη στ$ρηση εµπιστοσ*νης.
Παρατρησαν, τον περασµ$νο χρνο, γ*ρω απ το*το το τραπ$ζι, την πολ* µεγ"λη διαφορ" αν"µεσα στις ανακαλ*ψεις της σ*γχρονης επιστµης και στη λογοτεχναK

O Γιργος Σεφ#ρης παρνει το )ρα)εο Νµπελ
απ το )ασιλι της Σουηδας

* αναβρζει: πηγ"ζει
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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΤO
O
ΟΚΧO
ΟΛΜΗ
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παρατρησαν πως αν"µεσα σ’ $να αρχαο ελληνικ δρ"µα και $να σηµεριν η διαφορ" εναι λγη. Ναι, η συµπεριφορ" του ανθρπου δε µοι"ζει να $χει αλλ"ξει βασικ". Και πρ$πει να προσθ$σω πως νιθει π"ντα την αν"γκη ν’ ακο*ει το*τη την
ανθρπινη φων που ονοµ"ζουµε ποηση. Αυτ τη φων που κινδυνε*ει να σβσει
κ"θε στιγµ απ στ$ρηση αγ"πης και ολο$να ξαναγεννι$ται. Κυνηγηµ$νη, ξ$ρει πο*
να ’βρει καταφ*γιοK απαρνηµ$νη, $χει το $νστικτο να π"ει να ριζσει στους πιο
απροσδκητους τπους. Γι’ αυτ δεν υπ"ρχουν µεγ"λα και µικρ" µ$ρη του κσµου.
Το βασλει της εναι στις καρδι$ς λων των ανθρπων της γης. 1χει τη χ"ρη ν’ αποφε*γει π"ντα τη συνθεια, αυτ τη βιοµηχανα. Χρωστ την ευγνωµοσ*νη µου στη
Σουηδικ Ακαδηµα, που $νιωσε αυτ" τα πρ"γµαταK που $νιωσε πως οι γλσσες, οι
λεγµενες περιορισµ$νης χρσης, δεν πρ$πει να καταντο*ν φρ"χτες, που πνγεται ο
παλµς της ανθρπινης καρδι"ςK που $γινε $νας Uρειος Π"γος ικανς: να κρ νει µε
αλθεια επ σηµη την δικη µο ρα της ζως,
– για να θυµηθ το Σ$λλεϋ,* τον εµπνευστ, καθς µας λ$νε, του Αλφρ$δου Νοµπ$λ,
αυτο* του ανθρπου που µπρεσε να εξαγορ"σει την αναπφευκτη βα µε τη µεγαλοσ*νη της καρδι"ς του.
Σ’ αυτ τον κσµο, που ολο$να στενε*ει, ο καθ$νας µας χρει"ζεται λους τους
"λλους. Πρ$πει ν’ αναζητσουµε τον "νθρωπο, που και να βρσκεται.
ταν, στο δρµο της Θβας, ο Oιδπους συν"ντησε τη Σφγγα κι αυτ του $θεσε
το ανιγµ" της, η απκρισ του ταν: ο "νθρωπος. Το*τη η απλ λ$ξη χ"λασε το
τ$ρας. 1χουµε πολλ" τ$ρατα να καταστρ$ψουµε. Ας συλλογιστο*µε την απκριση
του Oιδποδα.
Γ. Σεφ$ρης, ∆οκιµς, τµ. 2, aκαρος

Σχ#διο του Ι. Μραλη

* Σ λλεϋ: Uγγλος ποιητς
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∂ƒ°∞™π∂™

1

°È·Ù› ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ Ô ™ÂÊ¤ÚË˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ ‚Ú¿‚Â˘ÛË ˆ˜ ‚Ú¿‚Â˘ÛË
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹, Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Ô›ËÛË˜ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎﬁÛÌÔ;

3

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÎﬁÓ· ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ ÛÂ
·˘Ùﬁ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎﬁÓ· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· «MÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÙÔ˘
°.™.». ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿; ™Â ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È;

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢È·‚¿ÛÙÂ Ù· ·ÓıÔÏÔÁËÌ¤Ó· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™ÂÊ¤ÚË (Î·È ·ÎÔ‡ÛÙÂ ÙÈ˜ Ë¯ÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, ÔÏÏ¤˜ ÌÂ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹) ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ ÙﬁÔ ÙÔ˘ ™Ô˘‰·ÛÙËÚ›Ô˘ N¤Ô˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡ (http://www.snhell.gr/lakeim.html). AÎÔ‡ÛÙÂ Â›ÛË˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ ™ÂÊ¤ÚË Î·È ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ ÙË˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ
ÙﬁÔ ÙÔ˘ BBC (http://www.bbc.co.uk/greek/seferis.shtml).
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∞ ¡¢ƒ∂∞™ ∂ ª¶∂πƒπ∫√™

∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ
Το κε µενο προρχεται απ τη συλλογ Υψικ"µινος, µε την κδοση της οπο ας, το 1935, ο Α.
Εµπειρ κος εισγαγε τον υπερρεαλισµ στην Ελλδα. Αναφρεται στην αγπη ως διαχρονικ
αξ α της ανθρ#πινης παρξης και ψιστο προορισµ της ζως.

™κοπς της ζως µας δεν εναι η χαµ$ρπεια.*

Υπ"ρχουν απειρ"κις ωραιτερα πρ"γµατα και
απ’ αυτν την αγαλµατδη παρουσα του
περασµ$νου $πους. Σκοπς της ζως µας εναι
η αγ"πη. Σκοπς της ζως µας εναι η ατελε*τητη µ"ζα* µας. Σκοπς της ζως µας εναι η
λυσιτελς* παραδοχ της ζως µας και της
καθεµι"ς ευχς εν παντ τπω εις π"σαν στιγµν εις κ"θε $νθερµον αναµχλευσιν* των
υπαρχντων. Σκοπς της ζως µας εναι το
σεσηµασµ$νον δ$ρας* της υπ"ρξες µας.
Α. Εµπειρκος,
Υψικµινος, Uγρα

Εξφυλλο ποιητικ-ς συλλογ-ς
του Εµπειρκου

* χαµ ρπεια: ευτ$λεια, µικρο και ασµαντοι στχοι (πως τα ερπετ" χ"µω στη γη) * ατελετητη µζα:
αινια *λη * λυσιτελ:ς: ωφ$λιµη, χρσιµη * αναµχλευσις: ανακνηση * σεσηµασµ νον δ ρας: δ$ρµα που
φ$ρει επ"νω του αποτυπµατα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∆È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶ÔÈÂ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¤˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ; ∆È ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó·
ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤Û· ·ﬁ ·˘Ù¤˜ Ô ÔÈËÙ‹˜;

3

∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ë Ï˘ÛÈÙÂÏ‹˜ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜» Î·È Ò˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·˘Ùﬁ˜ Ô ÛÎÔﬁ˜ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓË ËıÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË;

4

¡ÔÌ›˙ÂÙÂ ﬁÙÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› Ô›ËÌ·; °È· ÔÈÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∫¿ıÂ ÂÈÛÙ‹ÌË ÌÂÏÂÙ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙË˜ ˙ˆ‹˜. ∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ µÈÔÏÔÁ›·˜, ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ AÁˆÁ‹˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜» Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ
ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙÂ ¤Ó· Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÛ·ÙÂ.

Νκος Χατζηκυρικος-Γκκας, Στγες και αετο
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¡ π∫√™ ∂ °°√¡√¶√À§√™

ªÔÏÈ‚¿Ú
Το απ σπασµα που ακολουθε ανκει στην ποιητικ σνθεση του Ν κου Εγγον πουλου Μπολιβ"ρ. 1να ελληνικ ποηµα, το οπο ο γρφτηκε στη διρκεια της Κατοχς, το χειµ#να του
1942-1943, κυκλοφ ρησε αρχικ σε χειρ γραφα αντ γραφα, διαβστηκε σε συγκεντρ#σεις
αντιστασιακο χαρακτρα και δηµοσιετηκε το 1944. Πρ κειται για να µεγλο συνθετικ πο ηµα, µε υπερρεαλιστικ στοιχε α και µε περιεχ µενο που αναφρεται σε εθνικοαπελευθερωτικος αγ#νες. Κεντρικ πρ σωπο του ποιµατος ε ναι ο Σ µων Μπολιβρ, πολιτικ ς και στρατιωτικ ς ηγτης σε πολλ απελευθερωτικ κινµατα των λα#ν της Ν τιας Αµερικς (18101830) ενντια στους Iσπανος κατακτητς.

ªπολιβ"ρ! Κρ"ζω τ’ νοµ" σου ξαπλωµ$νος στην κορφ του βουνο* 1ρε,

Την πιο ψηλ κορφ της νσου cδρας.
Απ δω η θ$α εκτενεται µαγευτικ µ$χρι των νσων του Σαρωνικο*, τη Θβα,
Μ$χρι κει κ"τω, π$ρα απ’ τη Μονεβασι", το τραν Μισρι,
Αλλ" και µ$χρι του Παναµ", της Γκουατεµ"λα, της Νικαρ"γουα,
του Oντουρ"ς, της Αϊτς, του Σαν Ντοµνγκο, της Βολιβας,
της Κολοµβας, του Περο*, της Βενεζου$λας, της Χιλς,
της Αργεντινς, της Βραζιλας, Oυρουγου"η, Παραγου"η, του Ισηµερινο*,
Ακµη και του Μεξικο*.
Μ’ $να σκληρ λιθ"ρι χαρ"ζω τ’ νοµ" σου π"νω στην π$τρα,
να ’ρχουνται αργτερα οι "νθρωποι να προσκυνο*ν.
Τιν"ζονται σπθες καθς χαρ"ζω –$τσι τανε, λεν, ο Μπολιβ"ρ– και παρακολουθ
Το χ$ρι µου καθς γρ"φει, λαµπρ µ$σα στον λιο.
Εδες για πρτη φορ" το φως στο Καρακ"ς. Το φως το δικ σου,
Μπολιβ"ρ, γιατ ως να ’ρθεις η Ντια Αµερικ ολκληρη
τανε βυθισµ$νη στα πικρ" σκοτ"δια.
Τ’ νοµ" σου τρα εναι δαυλς αναµµ$νος, που φωτζει την Αµερικ,
και τη Βρεια και τη Ντια, και την οικουµ$νη!
Oι ποταµο Αµαζνιος και Oρινκος πηγ"ζουν απ τα µ"τια σου.
Τα ψηλ" βουν" $χουν τις ρζες στο στ$ρνο σου,
Η οροσειρ" των Uνδεων εναι η ραχοκοκαλι" σου.
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Στην κορφ της κεφαλς σου, παλληκαρ", τρ$χουν
τ’ ανµερα "τια και τ’ "γρια βδια,
O πλο*τος της Αργεντινς.
Π"νω στην κοιλι" σου εκτενονται οι απ$ραντες φυτεες του καφ$.
Σαν µιλ"ς, φοβερο σεισµο ρηµ"ζουνε το παν,
Απ τις επιβλητικ$ς ερηµι$ς της Παταγονας µ$χρι τα πολ*χρωµα νησι",
Ηφαστεια ξεπετιο*νται στο Περο* και ξερν"νε στα ουρ"νια την οργ τους,
Σεουνται τα χµατα παντο* και τρζουν τα εικονσµατα στην Καστορι",
Τη σιωπηλ πλη κοντ" στη λµνη.
Μπολιβ"ρ, εσαι ωραος σαν 1λληνας.
Σε πρωτοσυν"ντησα, σαν µουνα παιδ, σ’ $να ανηφορικ καλντιρµι* του Φαναριο*,
Μια καντλα στο Μουχλι* φτιζε το ευγενικ πρσωπ σου.
Μπως να ’σαι, "ραγες, µια απ τις µ*ριες µορφ$ς που πρε, κι "φησε, διαδοχικ", ο
Κωσταντνος Παλαιολγος;*
Ν. Εγγονπουλος, Μπολιβρ, aκαρος

Νκος Εγγονπουλος
«∆-λος»

* καλντιρµι: λιθστρωτος δρµος * Μουχλι: περιοχ του Φαναριο*, στις χθες του Κερ"τιου κλπου *
«τις µριες µορφ ς…Παλαιολγος»: αναφορ" στη λαϊκ δοξασα τι ο Κωνσταντνος Παλαιολγος δεν
$χει πεθ"νει και τι θα ξαναφανε, για να ελευθερσει την Κωνσταντινο*πολη
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ΜΠΟΛΙΒΑΡ

Νκος Εγγονπουλος

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÔÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ò˜ ·˘Ù‹ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ªÔÏÈ‚¿Ú;

2

°È·Ù› Ô ∂ÁÁÔÓﬁÔ˘ÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ NÔÙÈÔ·ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡ ‹Úˆ·, ﬁÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· ªÔÏÈ‚¿Ú Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ∫·ÙÔ¯‹˜;

3

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔ ÛÙ›¯Ô «ªÔÏÈ‚¿Ú, Â›Û·È ˆÚ·›Ô˜ Û·Ó ŒÏÏËÓ·˜», Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ﬁ„Ë ÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌÂ›ˆÛË/ÂÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ÁÁÔÓﬁÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÊÚ¿ÛË: «™·Ó
ı˘ÌËıÂ› ÙÔÓ ÛˆÎÚ¿ÙÂÈÔÓ ÔÚÈÛÌﬁ, ˆ˜, Ó· Â›Û·È ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
·ÏÏ¿ ·ÁˆÁ‹˜, ÙﬁÙÂ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÂ ÙÈ ‡„Ë Î·ÏÏÔÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÔÙ¤ ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ».

4

∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ Ò˜ ‰È·Ï¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ· Ë ˘ÂÚÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡
ﬁıÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË.

5

µÚÂ›ÙÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù· ÛÂ ·ÎÚÈÙÈÎ¿ ‹ ¿ÏÏ· ËÚˆÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ﬁÛ·ÛÌ· ·ﬁ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌﬁ Û·˜:

™·Ó ‚Ú¿¯Ô˜ Â›Ó’ ÔÈ Ï¿ÙÂ˜ ÙÔ˘,
Û·Ó Î¿ÛÙÚÔ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘,
Î·È Ù· ‰·ÛÈ¿ Ù· ÛÙ‹ıÈ· ÙÔ˘
ÙÔ›¯Ô˜ ¯ÔÚÙ·ÚÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜.
[™˘Ú›‰ˆÓ ∑·Ì¤ÏÈÔ˜, «ªÔÓÔÌ·¯›· ËÚÒˆÓ», ÕÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÙÈÎ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∫¤ÚÎ˘Ú·
1852, ·Ú. 135, Û. 700-701].
6

™Ù· ∫.¡.§. ÙË˜ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·ÓıÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ‰ÔÎ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÁÁÔÓﬁÔ˘ÏÔ˘ «∫·Ú·ÁÎÈﬁ˙Ë˜.
ŒÓ· ÂÏÏËÓÈÎﬁ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ». ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰‡Ô ÎÂ›ÌÂÓ·, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÙÂ Ò˜
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «ÂÏÏËÓÈÎﬁ˜» Ô ∂ÁÁÔÓﬁÔ˘ÏÔ˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, ÂÓÙÔ›ÛÙÂ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ÙﬁÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·.

◆

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ·ﬁ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏﬁÁÔ˘ Î·È Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜.
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O ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™

∆O ∞•πO¡ ∂™∆π

∏ °¤ÓÂÛÈ˜
Στον τρ το µνο της Γεν$σεως, απ που και το απ σπασµα που ακολουθε , ο ποιητς υµνε τη
δηµιουργ α των νησι#ν και της θλασσας. Oι περιγραφς παραπµπουν σε εικ νες του αιγαιοπελαγ τικου τοπ ου, το οπο ο δοξολογε ται συχν στην πο ηση του Oδυσσα Ελτη, ο οπο ος
γεννθηκε στην Κρτη και κατγεται απ τη Λσβο.

∆τε επε και γεννθηκεν η θ"λασσα

Και εδα και θα*µασα
Και στη µ$ση της $σπειρε κσµους µικρο*ς κατ’ εικνα και οµοωσ µου:
aπποι π$τρινοι µε τη χατη ορθ
και γαλνιοι αµφορες
και λοξ$ς δελφινιν ρ"χες
η aος η Σκινος η Σ$ριφος η Μλος
«Κ"θε λ$ξη κι απ ’να χελιδνι
για να σου φ$ρνει την "νοιξη µ$σα στο θ$ρος» επε
Και πολλ" τα λιδεντρα
που να κρησ"ρουν στα χ$ρια τους το φως
κι ελαφρ ν’ απλνεται στον *πνο σου
και πολλ" τα τζιτζκια
που να µην τα νιθεις
πως δε νιθεις το σφυγµ στο χ$ρι σου
αλλ" λγο το νερ
για να το ’χεις Θε και να κατ$χεις τι σηµανει ο λγος του
και το δ$ντρο µον"χο του
χωρς κοπ"δι
για να το κ"νεις φλο σου
και να γνωρζεις τ’ ακριβ του τ’ νοµα
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Η Γ Ε Ν Ε Σ Ι Σ , ΤΑ Π ΑΘ Η

Οδυσσ ας Ελτης

φτεν στα πδια σου το χµα
για να µην $χεις πο* ν’ απλσεις ρζα
και να τραβ"ς του β"θους ολο$να
και πλατ*ς επ"νου ο ουρανς
για να διαβ"ζεις µνος σου την απεραντοσ*νη.
ΑΥΤOΣ
ο κσµος ο µικρς, ο µ$γας!
Ο. Ελ*της, Το <ξιον Εστ , aκαρος

∆· ¶¿ıË, ∂’
Στον πµπτο ψαλµ των Παθν, του δετερου µρους της σνθεσης Το Uξιον Εστ, ο Oδυσσας
Ελτης αναδεικνει τη σηµασ α της µνµης στον αγ#να του ελληνικο λαο για την επιβ ωση και
την ελευθερ α του. Τα Π"θη αναφρονται στον π λεµο του 1940 και στην οδυνηρ εµπειρ α της
Κατοχς και παραλληλ ζονται µε τα πθη του Χριστο. Η Ανστασ Του προοιων ζεται, κατ
τον ποιητ, την απελευθρωση του ελληνικο θνους και τη δικα ωση των αγ#νων του.

∆α θεµ$λι" µου στα βουν"

και τα βουν" σηκνουν οι λαο στον µο τους
και π"νω τους η µνµη καει
"καυτη β"τος.
Μνµη του λαο* µου σε λ$νε Πνδο και σε λ$νε Uθω.
Ταρ"ζεται ο καιρς
κι απ’ τα πδια τις µ$ρες κρεµ"ζει
αδει"ζοντας µε π"ταγο τα οστ" των ταπεινωµ$νων.
Ποιοι, πς, πτε αν$βηκαν την "βυσσο;
Ποιες, ποιων, πσων οι στρατι$ς;
Τ’ ουρανο* το πρσωπο γυρζει κι οι εχθρο µου $φυγαν µακρι".
Μνµη του λαο* µου σε λ$νε Πνδο και σε λ$νε Uθω.
Εσ* µνη απ’ τη φτ$ρνα τον "ντρα γνωρζεις
Εσ* µνη απ’ την κψη της π$τρας µιλ"ς
Εσ* την ψη των αγων οξ*νεις

[183]

Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945

κι εσ* στου νερο* των αινων την "κρη σ*ρεις
πασχαλι"ν αναστ"σιµη!
Αγγζεις το νου µου και πονε το βρ$φος της Uνοιξης!
Τιµωρες το χ$ρι µου και στα σκτη λευκανεται!
Π"ντα π"ντα περν"ς τη φωτι" για να φτ"σεις τη λ"µψη.
Π"ντα π"ντα τη λ"µψη περν"ς
για να φτ"σεις ψηλ" τα βουν" τα χιονδοξα.
µως τι τα βουν"; Ποιος και τι στα βουν";
Τα θεµ$λι" µου στα βουν"
και τα βουν" σηκνουν οι λαο στον µο τους
και π"νω τους η µνµη καει
"καυτη β"τος!
Ο. Ελ*της, Το <ξιον Εστ , aκαρος

Γιννης Μραλης, Προµετωπδα στο )ι)λο του Oδ. Ελτη %σµα ηρωικ' και πνθιµο
για το χαµνο ανθυπολοχαγ' της Αλ"ανας
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H Γ E N E Σ I Σ , ΤΑ Π ΑΘ Η

Οδυσσ ας Ελτης

∂ƒ°∞™π∂™

1

YÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ÙÂÏÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘˜, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ˘ ÙÔ›Ô˘.

2

BÚÂ›ÙÂ Ù· È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓËÛÈˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔ Ô›ËÌ·.

3

«ÊÙÂÓﬁ…ÔÏÔ¤Ó·»: EÚÌËÓÂ‡ÛÙÂ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎﬁ ÓﬁËÌ· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÊÚ¿ÛË˜.

4

EÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË ÛÙ›ÍË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.

5

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙ›¯Ô˜ Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÈ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÛÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÙË˜ °ÂÓ¤ÛÂˆ˜;
¶ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›;

6

™Â ÔÈÔ ÚﬁÛˆÔ ÌÈÏ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔÓ „·ÏÌﬁ ÙˆÓ ¶·ıÒÓ Î·È ÛÂ ÔÈÔÓ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È;

7

µÚÂ›ÙÂ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙÔ ÓﬁËÌ¿ ÙÔ˘˜.

8

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ¶Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùﬁ ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È
ÙÈ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÌÂ ·˘Ùﬁ Ô ÔÈËÙ‹˜;

9

«∂Û‡ ÌﬁÓË…ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜»: ™Â ÔÈÔÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎﬁ Ì‡ıÔ ·Ú·¤ÌÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ, ‚ÚÂ›ÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ °ÂÓ¤ÛÂˆ˜.

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÌÂ ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎ· ‹ ËÂÈÚˆÙÈÎ¿ ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÙÔ›·. ºÙÈ¿ÍÙÂ ÎÔÏ¿˙
Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÙÂ ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.
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O ¢À™™∂∞™ ∂ §À∆∏™

¢ÒÚÔ ·ÛËÌ¤ÓÈÔ Ô›ËÌ·
Το πο ηµα ανκει στη συλλογ Το φωτδεντρο και η δ$κατη τ$ταρτη οµορφι" (1971). Η σχση
πο ησης και αλθειας µσα σε δσκολους καιρος αποτυπ#νεται εδ#, καθ#ς ο ποιητς βρ σκεται αυτοεξ ριστος στη Γαλλ α, µακρι απ την πατρ δα του, που υποφρει απ την επιβολ της στρατιωτικς δικτατορ ας.

•$ρω πως εναι τποτε λ’ αυτ"

και πως η γλσσα που µιλ δεν $χει αλφ"βητο

Αφο* και ο λιος και τα κ*µατα εναι µια γραφ συλλαβικ που την αποκρυπτογραφες µον"χα στους καιρο*ς της λ*πης και της εξορας
Κι η πατρδα µια τοιχογραφα µ’ επιστρσεις διαδοχικ$ς φρ"γκικες  σλαβικ$ς που
αν τ*χει και βαλθες για να την αποκαταστσεις πας αµ$σως φυλακ και δνεις λγο
Σ’ $να πλθος Εξουσες ξ$νες

µ$σω της δικς σου π"ντοτε

πως γνεται για τις συµφορ$ς
µως ας φανταστο*µε σ’ $να παλαιν καιρν αλνι που µπορε να ’ναι και σε
πολυκατοικα τι παζουνε παιδι" και τι αυτς που χ"νει
Πρ$πει σ*µφωνα µε τους κανονισµο*ς να πει στους "λλους και να δσει µιαν αλθεια
Oπταν βρσκονται στο τ$λος λοι να κρατο*ν στο χ$ρι τους $να µικρ
∆ρο ασηµ$νιο ποηµα.
Ο. Ελ*της, Το φωτ δεντρο
και η δκατη τταρτη οµορφι, aκαρος
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∆ΩΡΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΠΟΙΗΜΑ

Οδυσσ ας Ελτης

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· «Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ»; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô «‰È·‚¿˙ÂÈ» ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ Ô ÔÈËÙ‹˜;

2

∞ﬁ ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹
Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜;

3

«ŸÌˆ˜ ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ…Ô›ËÌ·»: ·) ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùﬁ˜ «Ô˘ ¯¿ÓÂÈ»; ‚) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë
Û¯¤ÛË ÙË˜ Ô›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ
ÓﬁËÌ· ÂÓﬁ˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈËÙ¤˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË, ÙÈ ¤ÁÚ·Ê·Ó Î·È Ô‡ ‰ËÌÔÛ›Â˘·Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜;

Γιννης Τσαροχης, απ την ποιητικ- συλλογ- )λιος ο Πρ*τος
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° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™

∞Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ
Η επ δραση της ελληνικς αρχαι τητας στη διαµ ρφωση της νεοελληνικς ταυτ τητας ε ναι
να θµα που χει απασχολσει πολλος λογοτχνες και στοχαστς. O Γ. Ρ τσος, σε µια συµβολικ αναπαρσταση της ιστορικς συνχειας ανµεσα στον αρχα ο και το νο ελληνισµ , τοποθετε να νο $λληνα στο κντρο εν ς αρχα ου θετρου και συσχετ ζει την κραυγ εκε νου µε
την αι#νια αντχηση του διθυρµβου. Το πο ηµα ανκει στη συλλογ Μαρτυρες Α’ (1963).

Ÿταν, κατ" το µεσηµ$ρι, βρ$θηκε στο κ$ντρο του αρχαου θε"τρου,
ν$ος 1λληνας αυτς, αν*ποπτος, ωστσο ωραος πως εκενοι,
$βαλε µια κραυγ (χι θαυµασµο*K το θαυµασµ
δεν το $νιωσε διλου, κι αν τον $νιωθε
σγουρα δε θα τον εκδλωνε), µια απλ κραυγ
σως απ’ την αδ"µαστη χαρ" της νετητ"ς του
 για να δοκιµ"σει την ηχητικ το* χρου. Απ$ναντι,
π"νω απ’ τα κ"θετα βουν", η ηχ αποκρθηκε –
η ελληνικ ηχ που δε µιµεται ο*τε επαναλαµβ"νει
µα συνεχζει απλς σ’ $να *ψος απροσµ$τρητο
την αινια ιαχ* του διθυρ"µβου.*

Ανθολογ α Γιννη Ρ τσου,
επιλογ Χρ*σα Προκοπ"κη, Κ$δρος

* ιαχ:: κραυγ * διθραµβος: εδος ενθουσιαστικο* ποιµατος προς τιµ του ∆ιον*σου, λυρικ-ορχηστρικ τραγο*δι
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ΑΡ Χ Α Ι Ο Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Γι  ν ν η ς Ρ  τ σ ο ς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıﬁÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ô ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘;

2

∫ÂÓÙÚÈÎﬁ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ·ÔÎÙ¿ Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË ÙË˜ ÎÚ·˘Á‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

¶ÔÈ· ÛÎÔÈÌﬁÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚﬁÏÔ Ô˘ ¤·È˙·Ó ÔÈ ıÂ·ÙÚÈÎ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·. ∞Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙﬁ, ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÂ Î¿ÔÈÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ, ¿ÚÙÂ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘, ÊˆÓ¿ÍÙÂ ‰˘Ó·Ù¿ ‹ Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
Û·˜. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÊˆÓ‹˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ‹ ÙÔ/ÙË ÊÈÏﬁÏÔÁÔ, Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

Το αρχαο θ#ατρο της ∆ωδνης
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° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™

ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË
Στο δετερο µρος απ το συνθετικ πο ηµα Ρωµιοσ*νη, που γραψε ο Ρ τσος µετ την Κατοχ (1945-1947), σκιαγραφονται παραστατικ καθηµερινς σκηνς του ελληνικο καλοκαιριο
(φυσικ περιβλλον, αγροτικς εργασ ες, καθηµεριν ζω), στις οπο ες αποτυπ#νεται δραµατικ ο π νος του εθνικο διχασµο, που τα χρ νια εκε να ταλαιπωροσε την Ελλδα.

∫"θε που βραδι"ζει µε το θυµ"ρι τσουρουφλισµ$νο* στον κρφο της π$τρας*
εναι µια σταγνα νερο* που σκ"βει απ παλι" τη σιωπ ως το µεδο*λι*
εναι µια καµπ"να κρεµασµ$νη στο γερο-πλ"τανο
που φων"ζει τα χρνια.

Σπθες λαγοκοιµο*νται µες στη χβολη* της ερηµι"ς
κι οι στ$γες συλλογιο*νται το µαλαµατ$νιο* χνο*δι
στο π"νω χελι του Αλων"ρη*
– κτρινο χνο*δι σαν τη φο*ντα του καλαµποκιο*
καπνισµ$νο απ’ τον καηµ της δ*σης.
Η Παναγι" πλαγι"ζει στις µυρτι$ς µε τη φαρδι" της φο*στα λεκιασµ$νη απ’ τα σταφ*λια.
Στο δρµο κλαει $να παιδ και του αποκρνεται απ’ τον κ"µπο
η προβατνα που ’χει χ"σει τα παιδι" της.
aσκιος στη βρ*ση. Παγωµ$νο το βαρ$λι.
Η κρη του πεταλωτ µε µουσκεµ$να πδια.
Απ"νου στο τραπ$ζι το ψωµ κι η ελι",
µες στην κληµαταρι" ο λ*χνος του αποσπερτη*
και κει ψηλ", γυρζοντας στη σο*βλα του, ευωδ"ει ο γαλαξας
καµ$νο ξ*γκι, σκρδο και πιπ$ρι.
* τσουρουφλισµ νο: καµ$νο απ τον λιο * στον κρφο της π τρας: το στθος, εδ µεταφορικ" * µεδολι: µυελς των οστν * χβολη: σβησµ$νη φωτι", θερµ στ"χτη * µαλαµατ νιο: χρυσ * Αλωνρης: Ιο*λιος * ο λχνος του αποσπερτη: αχν φως απ το µακριν πλαντη Αφροδτη (1σπερος), που εµφανζεται πρτος το βρ"δυ και χ"νεται τελευταος το πρω (Αυγερινς)

[190]

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Γι  ν ν η ς Ρ  τ σ ο ς

Α, τι µπρισµι* αστ$ρι ακµα θα χρειαστε
για να κεντσουν οι πευκοβελνες
απ"νου στην καψαλισµ$νη* µ"ντρα του καλοκαιριο* «κι αυτ θα περ"σει»,
πσο θα στψει ακµα η µ"να την καρδι" της π"νου απ’ τα εφτ" σφαγµ$να παλικ"ρια της
σπου να βρει το φως το δρµο του στην ανηφρα της ψυχς της.
Το*το το κκαλο που βγανει απ τη γης
µετρ"ει οργι"-οργι"* τη γης και τις κρδες* του λαγο*του
και το λαγο*το αποσπερς µε το βιολ ως το χ"ραµα
καηµ-καηµ το λεν στα δυοσµαρνια* και στους πε*κους
και ντιντινζουν στα καρ"βια τα σκοινι" σα λ*ρες
κι ο να*της πνει πικροθ"λασσα στην κο*πα του Oδυσσ$α.
Α, ποιος θα φρ"ξει* ττες τη µπασι"* και ποιο
σπαθ θα κψει το κουρ"γιο
και ποιο κλειδ θα σου κλειδσει την καρδι" που
µε τα δυο θυρφυλλ" της δι"πλατα
κοιτ"ει του Θεο* τ’ αστροπερχυτα περβλια;
Γ. Ρτσος, Ρωµιοσνη, Κ$δρος

* µπρισµι: µεταξωτ κλωστ * καψαλισµ νη: καµ$νη απ τον λιο  τη φωτι" * οργι: µ$τρο µκους *
κρδες: χορδ$ς * δυοσµαρνια: αρωµατικ" φυτ" * θα φρξει: θα κλεσει * µπασι: εσοδος

∂ƒ°∞™π∂™

1

ºÙÈ¿ÍÙÂ ¤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÌÂ Ù· ÚﬁÛˆ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›˙ÔÓÙ¿˜
Ù· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜;

2

¶ÔÈ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

∆È ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙ›¯Ô˘ ÛÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ¿ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ÛÙÚÔÊ‹;
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4

¶ÔÈÔ ÚﬁÏÔ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÂ ÔÈÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹;

5

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹, ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·
·ﬁ ∆Ô ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ÙÔ˘ ∂Ï‡ÙË. ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô Û˘ÓıÂÙÈÎ¿ ÔÈ‹Ì·Ù·;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™Â ÔÈ· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË; ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ
ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ
ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓ‹ ÙÔ˘
ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.

◆

ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ› ¤¯ÂÈ ÌÂÏÔÔÈËıÂ› ·ﬁ ÙÔ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ¯ÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓﬁ. ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÔ˘ÛÈÎ¿ ﬁÚÁ·Ó· ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË˜.

Χειργραφο του Γιννη Ρτσου απ την ποιητικ- σνθεση Επιτφιος
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¡ π∫√™ ∫ ∞µµ∞¢π∞™

Kuro Siwo
Η δσκολη αλλ γοητευτικ ζω των ναυτικ#ν αποτελε το αυτοβιογραφικ υλικ των ποιηµτων του Ν. Καββαδ α. Στο «Kuro Siwo» τα στοιχε α αυτ διαπλκονται γρω απ µια µακριν ερωτικ µορφ, η µνµη της οπο ας συντροφεει τις µοναχικς #ρες του ποιητ. Το πο ηµα
προρχεται απ τη συλλογ Πο*σι (1947).

¶ρτο ταξδι $τυχε να*λος* για το Ντο

δ*σκολες β"ρδιες,* κακς *πνος και µαλ"ρια.*
Εναι παρ"ξενα της aντιας τα φαν"ρια
και δεν τα βλ$πεις, καθς λ$νε, µε το πρτο.
Π$ρ’ απ’ τη γ$φυρα του Αδ"µ, στη Ντιο Κνα,
χιλι"δες παραλ"βαινες τσουβ"λια σγια.
Μα ο*τε στιγµ δεν ελησµνησες τα λγια
που σου ’πανε µιαν κο*φια ρα στην Αθνα.

Αφσα της εθνικ-ς ατµοπλο3ας
(Αρχεο Ε.Λ.Ι.Α.)

Στα ν*χια µπανει το κατρ"µι* και τ’ αν"βει,
χρνια στα ρο*χα το ψαρλαδο µυρζει,
κι ο λγος της µες στο µυαλ σου να σφυρζει,
«ο µπο*σουλας* εναι που στρ$φει  το καρ"βι;»
Νωρς µπατ"ρισε* ο καιρς κι $χει χαλ"σει.
Σκατζ"ρισες,* µα σε κρατ" λ*πη µεγ"λη.
Απψε ψφησαν οι δυο µου παπαγ"λοι
κι ο πθηκος που ’χα µε κο*ραση γυµν"σει.*

* ναλος: µισθωµ$νο δροµολγιο * βρδιες: υπηρεσες που εκτελο*νται µε εναλλαγ των εργαζοµ$νων
* µαλρια: εδος µεσογειακο* πυρετο* * κατρµι: πσσα * µποσουλας: ναυτικ πυξδα * µπατρισε ο
καιρς: "λλαξε * σκατζρω: αλλ"ζω β"ρδια * γυµνζω: εκπαιδε*ω
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Η λαµαρνα!…* η λαµαρνα λα τα σβνει.
Μας $σφιξε το Kuro Siwo* σα µια ζνη
κι εσ* κοιτ"ς ακµη π"νω απ’ το τιµνι,
πς παζει ο µπο*σουλας καρτνι* µε καρτνι.
Ν. Καββαδας, Ποσι, Κ$δρος

* λαµαρνα: σδερο * Kuro Siwo: θερµ θαλ"σσιο ρε*µα του Βρειου Ειρηνικο* Ωκεανο* * καρτνι: ναυτικς ρος, το τ$ταρτο του ρµβου

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ Ô ∫·‚‚·‰›·˜;
™Â ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

¶ÔÈÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜; ¶ÔÈÂ˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜
ÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Û·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

∆È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË ¯Ú‹ÛË Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜; ∆È Â›Ó·È Ô ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·˜ Î·È ÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

4

¶Èı·ÓÔÏÔÁ‹ÛÙÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÏﬁÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÏËÛÌÔÓ‹ÛÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË.

5

µÚÂ›ÙÂ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (http://
www.smiley.cy.net/tsymeo/poetry-3.htm), Ì¿ıÂÙÂ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙË
˙ˆ‹ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ Ò˜ Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ «Kuro Siwo».

¢IA£EMATIK∏

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

O £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡. ∫·‚‚·‰›· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘
O ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ¡ﬁÙÔ˘. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ¤Ó· ÌÈÎÚﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ﬁÔ˘ ı·
ÂÎı¤ÙÂÙÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ Û·˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘ÛÌ·.
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