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Σν δίζεθηνλ έηνο όπνπ ε ρώξα πξνρώξεζε ζηα θιηηδάληα θαη
ηεο πξνθεηείεο θη άθνπζε ηα εμ’ ακάμεο απ’ ηνπο
γηνπξνγθξνύπηδ ζνθνύο, πνπ έρνπλ καλία κε ηελ επζρεκνζύλε
θαη ηα παξηζαθιά ζρέδηα, επεηξάπε ε κπνκπόηα θαη ν δόθνο,
ζεζκνζεηήζε ε απηνρεηξία θαη επεηξάπε μαλά ην όλνκα
Υαξίθιεηα-εθ ηνπ ράξνπ-πνπ ήηαλ ρξόληα απαγνξεπκέλν.
Υνξηαζκέλνη κε κπόιηθν έξσηα κεηαπνιίηεπζεο νη θάηνηθνη ηεο
ρώξαο άξρηζαλ λα δηεγνύληαη παιαηέο ηζηνξίεο κε θόηεο θαη
ζπλεηαηξηζκνύο πνπ είραλ αθνύζεη από γνληνύο θαη
παξακπζάδεο. Δπξνηάζε κάιηζηα λα ζθαγηαζηνύλ νη
κεζάδνληεο θαη λα ξηρηνύλ ζε ιάθθν κε ρεκηθά. Ο θόζκνο
έηξερε ζηηο παξπθέο ηεο πόιεσο θαη ζηηο Σξείο Γέθπξεο θνληά
ζε ρσξάθηα γηα λα πάξεη παηάηα Νεπξνθνπίνπ θαη δόρηα
Γνκνθνύ. Δθθξάζεηο από παιαηά πνηήκαηα βγήθαλ ζηελ
επηθάλεηα θαη θάπνηνη είπαλ ζη’ αξρίδηα καο δε ζέινπκε
ειεθηξηθό, έρνπκε θαη ην ζπαξκαηζέην. ηακάηεζαλ κάιηζηα θη
νη αλαζθαθέο αθνύ ζπκθσλήζεθε ειιείςεη ρξεκάησλ λα κελ
μαλαζρνιεζνύκε κε ην παξειζόλ. Οη επεκβάζεηο ζηιηθόλεο ζην
ζηήζνο κεηαθέξζεζαλ ζε πιεζίζηηεο Βαιθαληθέο ρώξεο όπνπ ην
βάκκα ησδίνπ θαη ηα πγξά θξέλσλ ήζαλ θηελά. ρνιεία
ζπγρσλεύηεθαλ θαη λέα βηβιία καγεηξηθήο βγήθαλ ζηελ αγνξά.
Ο νξγαληζκόο Λακπξάθε κεηά από πξόηαζε ηνπ Γηώξγνπ
Βέιηζνπ απνθάζηζε λα θάλεη πεξηηνκή ζην πξνζσπηθό ηνπ γηα

λα θιείζεη πην εύθνια δνπιεηέο κε ην Ιζξαήι. Η Νάληηα
Μπνπιέ επήγε σο εζειόληξηα ζηε Νεη πξνινγίδνληαο ην Αληξέη
Ρνπκπιηόθ θαη ε Βάλα Μπάξκπα μαλαγύξηζε ην Mediteraneo ζε
κηα πην πνιηηηθή εθδνρή κε γξηέο. Απηή ηελ καθξηλή επνρή έγηλε
ε αλαζπγθξόηεζηο ηεο ρώξαο. Νέεο ιέμεηο θαηερσξήζεζαλ ζην
ιεμηθό Μπαξκπηληώηε θαη επηηέινπο έπεζε δξακαηηθά ην
εξγαζηαθό θόζηνο. Η ρώξα μαλαπήξε η’ απάλσ ηεο, βγήθε ζηηο
αγνξέο θαη ζηα ζθιαβνπάδαξα. Οη πνιίηεο ζήκεξα
θαηαλαιώλνπλ θηελή παηάηα, δαξδαβαηηθά θαη θακπξνιάραλν.
Κπθινθνξνύλ κε κάζθεο ηειεπηαίαο γεληάο αθνύ ε ρώξα έγηλε
έλα ηεξάζηην εξγνηάμην παξαγσγήο ελέξγεηαο. Φπζηθό αέξην,
πεηξέιαην, πεηξνρεκηθά. Κάζε ζπηζακή γεο δίδεη εηο ηελ
αλζξσπόηεηα ελέξγεηα. Η ρώξα πνπ ήην θαηάπηπζηε ζηα κάηηα
επξσπαίσλ θαη κε, ζήκεξα ηξνθνδνηεί κε ελέξγεηα νιόθιεξν
ηνλ πιαλήηε. Η πνιππόζεηε αλάπηπμε έγηλε θαλώλ, ν δεκόζηνο
ηνκέαο θαηαξγήζεθε θαη ηα παλεπηζηήκηα εγίλαλ Υάξβαξλη θαη
Μπέξθιεη. Σνπο δεηηάλνπο θαη ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο ηνπο
βξίζθεηο πιένλ σο θέξηλα νκνηώκαηα ζην κνπζείν Βξέιιε. Οη
ζπζίεο θαη νη εθθαζαξίζεηο πηάζαλε ηόπν. Οη θπβεξλώληεο ηνύ
ηόηε θαη ν Νηαιάξαο γηνξηάδνληαη θαη ηηκνύληαη σο
αληηζηαζηαθνί. Άλζξσπνη πνπ θπλεγήζεθαλ θαη ριεπάζζεζαλ
απ’ ην πιήζνο θαη ηνλ όριν απνθαηεζηάζεζαλ. Η ρώξα γέκηζε
πξνηνκέο θαη κεηνλνκάζζε ζε Athens αλαθεξύζζνληαο ηελ
athens voice ζε επίζεκν θαη κνλαδηθό έληππν ηεο ρώξαο κε
πεξήθαλν ρνξεγό ηελ ακεξηθάληθε πξεζβεία. Σν έληππν πνπ
θαηαβαξάζξσζε ηνλ θνκνπληζκόλ θαη ην γεξνύλδην απ’ ηε
ινγνηερλία. Οη ζπληάθηεο ηνπ ζεσξνύληαη ήξσεο θεληεξαιηζηέο
θαη ηηκνύληαη παληνηνηξόπσο ζηα γηνπξνθεξλάιηα πνπ
γηνξηάδνληαη παγθνζκίσο ηελ εηθνζηή πξώηε Μαξηίνπ καδί κε
ηελ εκέξα πνίεζεο, κπξηδόιαο, ύπλνπ θαη πενιεηρίαο.

αηπξηθόλ

Αλαθάιπςα ζ’ έλα ζπξηάξη ηηο πξνηάζεηο πνπ είρα θάλεη,
παιαηόζελ, πξνο ηνλ ζύιινγν επζπιαρληθώλ θπξηώλ ηεο πόιεο
καο. Μηαλ άθξσο δξαζηήξηα νξγάλσζε πινπζίσλ θπξηώλ, πνπ,
ελεξγεηηθά θαη θαζνιηθά ήζαλ ηακέλεο ζηελ αλαθνύθηζε ησλ
αλαμηνπαζνύλησλ απηνύ ηνπ θόζκνπ. Η πξόηαζε αθνξνύζε ηα
κπνξληέια. Ή θαιιίηεξα ηα δύζηπρα δίπνδα αξζεληθά πνπ
ζπαηαινύζαλ ην ραξηδηιίθη ηνπο γηα λα μεθαπιώζνπλ, κηαο θαη
ε ηξέρνπζα εζηθή δελ επέηξεπε εξγνιαβίεο κεηαμύ ρξηζηηαλώλ
εθηόο γάκνπ. Σξηρσηνί άληξεο πνπ δνύζαλ γηα ην γήπεδν, ρήξνη
λενπαγείο, δηθαζηέο πνπ έγξαθαλ πνηήκαηα, αλππόκνλνη
αξξαβσληαζκέλνη, ζπκβνιαηνγξάθνη αηρκάισηνη ηεο
ζπκβαηηθόηεηαο, παπάδεο ππξσκέλνη απ’ ηηο ιάβξεο ηνπ πόζνπ,
άληξεο πνπ είραλ κηαλ αξξσζηεκέλε δεηιία ή άληξεο πνπ ηνπο
ρηύπεζε κηα δπζκέλεηα ηεο θύζεσο. Γπζκνξθία, αηειήο ζηύζε,
ηδηάδνπζεο δηαζηξνθέο. Σν κπνξληέιν ήηαλ γη’ απηνύο έλα
επαγέο ίδξπκα, αλαληηθαηάζηαην θαη θηιαλζξσπηθό. Θα
κπνξνύζαλ ινηπόλ νη επζπιαρληθέο πινύζηεο θπξίεο λα παίμνπλ
ην ξόιν ησλ δύζηπρσλ θνξηηζηώλ πνπ αλαγθαζηήθαλ λα βγνπλ
ζην θνπξκπέηη ιόγσ πελίαο. Πνπ έγηλαλ βνξά ηνπ ληαβαηδή ηνπ
κεηξνπνιίηε θαη ηνπ ρσξνθύιαθα. Ο ζύιινγνο θπξηώλ ζα
κπνξνύζε λα αλαιάβεη απνηειεζκαηηθά ηε ζεμνπαιηθή
απνθαηάζηαζε ησλ αδηθεκέλσλ αληξώλ. Θα κπνξνύζαλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζθόδξα ζηελ εθπαίδεπζε ηδξύνληαο εξσηηθά
ζρνιεία, θάηη ζαλ ιύθεηα ηνπ νξγαζκνύ. Οη επζπιαρληθέο
θπξίεο ζα κπνξνύζαλ λα θαηαξγήζνπλ ηνπο νίθνπο αλνρήο
θηηάρλνληαο ηνπο νίθνπο κε αλνρήο. Αλ νη ηαιαηπσξεκέλεο

θνπέιεο αλέρνληαλ, πνπ ζεκαίλεη πσο ππόθεξαλ κε
ζπγθαηάβαζε, νη θπξίεο ζα πξόζθεξαλ ακηζζί ην ζώκα ηνπο θαη
ηελ ίδηα ηνπο ηελ ύπαξμε γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο δνύινπο
ηνπ ζενύ πνπ δελ είραλ πνύ ηελ ςσιήλ θιίλαη. Η πξόηαζή κνπ
απηή όκσο, εθιάπε θαη αληηγξάθε ζθαηώο από ζηειέρε νπαδνύο
θαη θίινπο ηνπ παλειιελίνπ ζνζηαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ην νπνίν
είδε ηελ νπζία ηεο νξακαηηθά, βάδνληαο ζηόρν λα ηελ
πινπνηήζεη θαζ’ νινθιεξίαλ. Καηάθεξε λα θάλεη ηηο ππεξεζίεο
δειεπηά κπνπξδέια, θπζηθά κε επηζηεκνληθέο νλνκαζίεο, όπσο
πνιενδνκία, θεπ, εθνξία, ηθα, ηεβε θαη ινηπά αλνίγνληαο λένπο
ιακπξνύο δξόκνπο ζηελ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε ησλ
ειιήλσλ. Φηηάρλνληαο ζρνιέο δεκόζηαο δηνίθεζεο, δειαδή
ζπνπδαγκέλεο πνπηάλεο έηνηκεο λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηνλ
εηνηκόξξνπν δεκόζην ηνκέα. Η ζεκεξηλή όκσο θξίζηο αλάγθαζε
ηνπο γεξκαλνύο θηιέιιελεο, παηδεξαζηέο, θνπξνιάγλνπο θαη
πνδόθηινπο ρξηζηηαλνζνζηαιδεκνθξάηεο θαη νξακαηηζηέο ηνπ
ηξύπηνπ ξάηρ θαη ηεο μαλζηάο κπύξαο λα θιείζνπλ νξηζηηθά ηα
κπνξληέια ηεο ρώξαο, ηηο ζρνιέο θαη ηα καπζσιεία ηεο
θνκκαηηθήο εξσηηθήο ζέρηαο. Γπν κεηαιιαγκέλνη ζαιάζζηνη
ειέθαληεο ηέσο αληηπξόεδξνη πνπ θεκνινγείηαη όηη έρνπλ
εμαθαλίζεη ην θπηνπιαγθηόλ ηεο κεζνγείνπ, νπαδνί ηνπ
θεληεξαιηζκνύ-δειαδή ηεο ΟΔΜ (νκνζπνλδία επξσπατθώλ
κπνπξδέισλ)- καδί κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηξόηθα, ελόο κπζηθνύ
αλδξνγύλαηνπ ηέξαηνο έρνπλ βάιεη ζθνπό ηεο δσήο ηνπο ηελ
επξσπατθή νινθιήξσζε θαη ηελ κύεζε ζην ζνδνκηζκό ησλ
θαησηέξσλ ηάμεσλ αιιά θαη κηαο κεγάιεο κεξίδαο ησλ κεζαίσλ
ζηξσκάησλ. Οη ελ ιόγσ αληηπξόεδξνη βεβαίσο έρνπλ ρεζκέλν
ην πνιηηηθό θόζηνο δηόηη ελπκθεύζεζαλ λσξίο πινύζηα θαη
θαπάηζα θνξίηζηα. Δπππόιεπηεο θπξίεο, δξαζηήξηεο θαη
επζπιαρληθέο, ηδξπηηθά κέιε ησλ ζπιιόγσλ ειεεκνζύλεο ηεο
ρώξαο. Διέγεην κάιηζηα πσο όηαλ ε ηέξεηα ηεο ειιεληθήο
νιπκπηαθήο επηηξνπήο θαιεί εηο ην ζαιέ ηεο ζηελ Διβεηία ηνπο
ζσηήξεο ηνπ έζλνπο πέθηεη πνιύ θαιακπνύξη. Γιεληδέδεο
άλζξσπνη, ειεύζεξνη, θπξίεο πνπ έρνπλ ην κνπλί ηνπο ηακέλν
ζηε ζσηεξίαο ηεο παηξίδαο. Γπλαίθεο εθνπιηζηώλ θαη
βηνκεράλσλ, επηρεηξεκαηίεο θαη θαλαιάξρεο πνπ βγάδνπλ ηηο
θπξίεο ηνπο ζην θνπξκπέηη ησλ αγνξώλ. Οη ιεγόκελεο γακηόιεο

ηνπ πη-εο-άη. Δηειέζζε κάιηζηα ζπκβνιηθά θη έλαο γάκνο. Ο
γλσζηόο θύξηνο ηξαπεδίηεο, ν ζνθόο αγθηηάησξ ελπκθεύζε ηελ
δηεπζύληξηα ηνπ δηεζλνύο λνκηζκαηηθνύ ηακείνπ ηελ
επνλνκαδόκελε «γειαδνκνύλα» ζε έλα επξσπατθό πάξηη κε
ηερλνγλσζία από κπνύλγθα κπνύλγθα. Ο ζξύινο ιέεη πσο
καδεύηεθαλ ζηε κεγάιε αίζνπζα όιεο νη πνπηάλεο κε ηνπαιέηεο
θαη νη θύξηνη κε ζκόθηλ. Η «γειαδνκνύλα» ληπκέλε ζη’ άζπξα
κ’ έλα ιεπηό ηνύιηλν βέιν, δήηεζε απ’ ηελ ηξαγνπδίζηξηα ηεο
βξαδηάο λα εξκελεύζεη ην Ave Maria ηνπ Schubert, θη ελώ
εθείλε ηξαγνπδνύζε, όινο ν θόζκνο έθιαςε.

Νεθξνινγία Μήηζνπ Νηαβά

[από ηελ κνλνγξαθία: ΑΝΓΡΧΝ ΔΠΙΦΑΝΧΝ
ΝΔΚΡΟΛΟΓΙΑΙ]
O Μήηζνο Νηαβάο είρε ζπνπδάζεη ειεθηξνινγηθαί επηζηήκαη
ζην Βεξνιίλν. Βέξπ ηάκπι ηζόγιαλνο, από παηδίνλ εμέζξεπηε
ηδίνηο εμόδνηο πλεπκαηηθά ηέθλα κε απνθνξύθσκα ην
ζύγγξακκα Ιδέεο θαη ηζόθαξα. Ο Μήηζνο Νηαβάο είρε μεραζηεί
ζην θνξκαιηζκό κηαο Αβεζζπλίαο. Μηαο εξήκνπ πλεπκαηηθήο
όπνπ δελ ππήξραλ κπηη ζειπθά παξά γεξκαλαξάδεο θηιόζνθνη
θαη ζπνπδαία ινπθάληθα. Αγαπνύζε ην Μπάρ θαη δελ έραλε ηελ
επθαηξία λα πηάλεη θηιίεο ιέγνληαο γλσκηθά. Ρέθηεο ησλ ηδεώλ
θαη ρανηηθόο αλαιπηήο ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζνθ πνπ ππέζηε ν
ρσξηθόο πνπ θαηέβεθε γηα πξώηε θνξά ζηα Κηει Κεθηζνύ
πεξλώληαο ζε θάζε εμάρλσζεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ ππνηνλίαο.
Αιιά θαη βαζύλνπο ζηηο παιίκςεζηεο απμνκεηώζεηο
ζπλαηζζήκαηνο. Κιαζηθόο δηαλννύκελνο κε πινύζην
κεηαθξαζηηθό έξγν θαη δεκόζην ιόγν. Αγηάηξεπηα
ειεπζεξνκαλήο, αλαηξεπηηθόο ηόζν ώζηε λα παίξλεη βξαβεία
από ζεηάδεο πνηήηξηεο γθόκελεο ηνπ Παιακά θαη ηνπ
ηθειηαλνύ. Καζ’ όιελ ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, γλσζηή θαη
σο αξρή ηεο ρηιηεηίαο ηνπ επλνπρηζκέλνπ αθξναηή, ππήξμε
πλεπκαηηθόο ηαγόο ηεο ειιελνκπαξόθ παξνηθίαο ηεο πιαηείαο
Κνισλαθίνπ, ηεο Γεμακελήο αιιά θαη αθνύξαζηνο ζύκβνπινο
ηνπ ππνπξγνύ πνιηηηζκηθνύ νξγαζκνύ Νεξνπιάλνπ. Ο Μήηζνο
Νηαβάο έιαβε κέξνο ζηελ εμέγεξζε ηνπ Μάε ηνπ 68
θηηάρλνληαο θαζνπιάδα ζηα ππόγεηα ηεο νξβόλλεο ηαΐδνληαο
θαη θαξδακώλνληαο ηνπο εμεγεξκέλνπο θνηηεηέο. Λίγν πξηλ ηελ
επάξαην επηαεηία ιεηηνύξγεζε απνζηαθηήξα ζε ζηάλε θνληά

ζην Ληδνξίθη. Σα ηειεπηαία ρξόληα έγξαθε κπζηζηνξήκαηα θαη
θξηηηθέο ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα. Υξεκάηηζε επίζεο ηζόβηνο
πξόεδξνο ηνπ εθεβί. Πνιππξάγκσλ θαη αθαηαπόλεηνο, ν
Μήηζνο Νηαβάο έραζε ηε δσή ηνπ από ηξνραίν ζην Καπαλδξίηη
όπνπ ζα έδηλε δηάιεμε γηα ηνλ εξσηηζκό ζηα ρξόληα ηεο
θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξόηεηαο.

Σν ρηνύκνξ πνπ ζπηιώλεη ηε ζνβαξνθάλεηα

πίινλ νλνκάδεη ν Φεπδνινπθηαλόο ην ζπέξκα πνπ άθεζε έλαο
επηζθέπηεο ζην άγαικα ηεο Αθξνδίηεο ηεο Κλίδνπ κε ην νπνίν
ζπλνπζηάζζεθε ιάζξα έλα βξάδπ. «Σσλ εξσηηθώλ πεξηπινθώλ
ηα ίρλε ηαύηα» αλαθάιπςε ηελ επνκέλε ε θιεηδνθύιαμ ηνπ
λανύ. Γειαδή ρπζηέο πάλσ ζην ηεξό κάξκαξν. Βεβαίσο νη
ύζηεξνη ρξηζηηαλνί θαη ζενζεβνύκελνη έληπζαλ ηα αγάικαηα κε
ρηηώλεο θαη άκθηα γηα λα ηα πξνζηαηέςνπλ από θαπισκέλνπο
αιθννιηθνύο θαη μελύρηεδεο αξραίνπο πνπ πξηλ παλ γηα ύπλν
έξηρλαλ έλαλ πνύηζν ζηε ζεά ε ζην ζεό ηνπ λανύ ηεο γεηηνληάο.
Κάηη ζαλ ηελ έβγα ηνπ γακεζηνύ. Σνπο άξεδε ην ρατδνιόγεκα
θαη ην θξύν κάξκαξν. Γελ έθιεβαλ αιιά αζειγνύζαλ. Η
αζέιγεηα ήηαλ κηα βέβειε πξάμε αιιά άθξσο ηακαηηθή γηα ηνπο
θειεπζηέο ηνπ κεζνλπρηίνπ. Βεβαίσο νη βπδαληηλνί
απηνθξάηνξεο σο πην θαπάηζνη πεξηραξάθσζαλ ηνπο αγίνπο θαη
ηηο αγίεο ζηηο εηθόλεο ώζηε λα κελ πξνθαινύλ. Καη θπζηθά
παξακόξθσζαλ ηα πξόζσπα θαη ηα ζώκαηα κε ζθνπό λα κελ
έρεη ζηύζε ν πηζηόο θαηά ηε ζεία ιεηηνπξγία θαη λα κε
ζθέθηεηαη πσο ζα ηξππώζεη ην βξάδπ ζην λαό γηα λα
βσκνινρήζεη ηηο άγηεο εηθόλεο, θνηλώο λα ηνλ παίμεη κπξνζηά
ζηελ αγία Αηθαηεξίλε ή ηνλ ζπλνθξπσκέλν όζην Ολνύθξην. Απ’
ηελ βπδαληηλή εηθνλνγξαθία κπνξεί λα θαηαιάβεη θάπνηνο πσο
γελλήζεθαλ νη ζενύζεο. Έλα είδνο γπλαίθαο κε ζθιεξή
γνπξνπλίζηα ηξίρα θαη θώιν κπαδσκέλν από ιίπνο, θπηηαξίηηδα
θαη θαηαθξαηνύληα πγξά. Καη θπζηθά έλαλ εγθέθαιν ζε πιήξε
θαηαζηνιή. Γεκάην βηβιηθά απνθζέγκαηα, ύκλνπο, απνιπηίθηα,

θνληάθηα θη έλαλ θαηάινγν ακαξηηώλ θαη απαγνξεπκέλσλ
πξάμεσλ. κσο νη αζειγνύληεο θαηά αγαικάησλ θαη εξκατθώλ
ζηειώλ θαηά ηελ αξραηόηεηα ήηαλ νη αλαξρηθνί ηεο επνρήο.
Ήηαλ νη αιήηεο πνπ βπζζνδνκνύζαλ ελαληίνλ ηνπ ηεξαηείνπ θαη
ελαληίνλ θάζε ηεξνύ θαη όζηνπ. ε κηα επνρή δνύισλ, πνιέκσλ
θαη πιαησληθήο θηινζνθίαο. ε κηα επνρή ηειεηνπξγηθήο
καιαθίαο όπνπ ζπζηάδνληαλ άλζξσπνη θαη δώα γηα λα έρεη θαιό
άλεκν ε πνιεκηθή θξεγάηα ηνπ βαζηιηά-παξάθξνλα. Οη
νκνηόηεηεο κε ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη αξθεηέο θαη δελ
επξόθεηην βεβαίσο γηα ζπκπηώζεηο. Λίγν πνιύ όινη έρνπκε
εηθόλεο απ’ ηνλ πξνζθάησο νκαδηθό ιατθό βίν ηεο ππαίζξνπ. Σα
λπρηέξηα ηεο ειηάο , ην αξκάζηαζκα ηνπ θαπλνύ, ηνλ αξγαιεηό,
ην ρνξνζηάζη ηνπ γάκνπ, ηηο παξεγνξηέο , ηηο καθαξηέο κεηά ηελ
θεδεία, ην μελύρηη ηνπ λεθξνύ, ηα ζηξαηόπεδα, ηα κνλαζηήξηα,
ηηο βάξδηεο ησλ λαπηηθώλ. Δθεί πνπ έζθαγαλ απίζαλεο
βσκνινρίεο θαη ζηήλνληαλ μεθσιηαζηηθέο πιάθεο θαη
ζπκπεξηθνξέο. Δθεί πνπ ζηγόβξαδε ν ζνπξεαιηζκόο πξηλ ην
ζνπξεαιηζκό θαη καιάθσλε ηηο ηξαγσδίεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.
Δθεί πνπ ηα κέιε ηεο κείδνλνο νηθνγέλεηαο, παππνύδεο,
γηαγηάδεο, εγγόληα θαη παξαπαίδηα ζπκβίσλαλ, ζπλέηξσγαλ,
ζπλέπηπηαλ, ζπλνπζηάδνληαλ, πέξδνληαλ, ξεύνληαλ ζε θνηλνύο
ρώξνπο γύξσ απ’ ηελ εζηία. Δθεί πνπ νη θπζηθέο αλάγθεο, νη
θπζηθέο νζκέο θαη νη θπζηθνί ήρνη ζπλππήξραλ κε ην θιάκα ηνπ
βξέθνπο θαη ηνλ επηζαλάηην ξόγρν. Δθεί πνπ ε εξσηηθή
νξγαζκηθή θξαπγή ζπλενξηάδνληαλ κε ηνλ απηντθαλνπνηνύκελν
ζπαζκό ηνπ εθήβνπ θαη ε πνξδή ηεο γηαγηάο δεπγάξσλε κε ηε
κπξνπδηά ηεο θξέζθηαο ιεηηνπξγηάο. Δθεί πνπ δελ είρε
παξεηζθξήζεη αθόκα ε κηθξναζηηθή εζηθή δέλνληαο ζηνπο
παζζάινπο ηεο ζεκλνηπθίαο ην ρηνύκνξ θαη ηνπο ρπκνύο ηνπ.
Δθεί πνπ ηα ιόγηα κύξηδαλ ειεπζεξία ζσκαηηθή θαη νη πξάμεηο
ήηαλ ελαξκνληζκέλεο κε ηε θύζε ηνπο. Δθεί πνπ ε βσκνινρία
ήηαλ απειεπζεξσηηθή θη όρη βξηζηά θαη ρπδαηόηεηα. Δθεί πνπ ν
ζξεζθεπηηθόο ππνθξηηηθόο δνγκαηηζκόο δελ θαηάθεξλε λα
θηκώζεη ηε ραξά ηεο θπξηνιεμίαο. Δθεί πνπ δελ ππήξρε
Βαηηθαλό θαη Φαλάξη αιιά έλαο πξσηόγνλνο παξάδεηζνο
εξσηηθήο αζσόηεηαο. Οη κλήκεο απ’ ηα ζεζκνθόξηα, ηε
θζηλνπσξηλή γηνξηή ηεο ζπνξάο πξνο ηηκήλ ηεο Γήκεηξαο. Δθεί

πνπ ε θάιαηλα ζήκαηλε θαη ππεξκεγέζεο θαιιόο θαη ν Ιζζκόο
ηεο Κνξίλζνπ ζήκαηλε αηδνίν ζηελό. Καη θάπνηνο πήγαηλε ζηα
Ίζζκηα γηα ηνπο αγώλεο αιιά θαη ηε ζηελόηεηα ηνπ αηδνίνπ. Καη
ν Αξηζηνθάλεο ζηελ Δηξήλε ηνπ γξάθεη πσο, θαη κόλν πνπ
ζθέθηνκαη ηνπο αγώλεο κνπληνύ πνπ ζα γίλνπλ ζηα Ίζζκηα πάσ
λα θιείζσ ακέζσο έλα αληίζθελν γηα ηνλ πνύηζν κνπ.

