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ΣΤΙΓΜΕΣ toy 2022
Με ρεύμα από γεννήτριες χωρίς θέρμανση χορεύουν με πείσμα

περιμένοντας την επόμενη βόμβα Γνωρίζοντας ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι
όλου του κόσμου τούς θαυμάζουν και προσεύχονται να αντέξουν

Τα πάρτι
οτο Κίεβο

Του ΜΑΝΟΥ ΜΑΤΣΑΓΤΑΝΗ

ΗΑλκη
Ζέη δεν είχε γράψει ότι

τα καλύτερα πάρτι γίνονταν
στη διάρκεια της Κατοχής

Δεν επρόκειτο για εγωιστική αντίδραση

αστόχαστου ανθρώπου που
κλείνεται στον εαυτό του ενώ έξω
όλα καταρρέουν Αλλά για τη ζωτική
ανάγκη ενός νεαρού ερωτευμένου κοριτσιού

εκείνη την εποχή γνωρίζει
τον Γιώργο Σεβαστίκογλου σύντροφο

μιας ζωής που αντλεί δύναμη και
γαλήνη από τη συνείδηση ότι κάνει
αυτό που πρέπει έχει ήδη προσχωρήσει

στην Αντίσταση και αποφασίζει
να ζήσει έντονα κάθε μέρα γνωρίζοντας

ότι μπορεί να είναι n τελευταία

Αυτή η φράση και αυτή n ιστορία μοΰ
ήρθαν στο μυαλό διαβάζοντας για
τα πάρτι των κατοίκων του Κιέβου
και του Λβιβ Με ρεύμα από γεννήτριες

χωρίς θέρμανση χορεύοντας
με πείσμα περιμένοντας την επόμενη

βόμβα Γνωρίζοντας ότι οι ελεύθεροι

άνθρωποι όλου του κόσμου
τούς θαυμάζουν πανηγυρίζουν για
τις επιτυχίες τους και προσεύχονται
να αντέξουν μέχρι το τέλος του εφιάλτη

Είναι η ανθρώπινη συνθήκη
γλείφουμε τις πληγές μας μετράμε
τις απώλειές μας και προχωράμε προσπαθώντας

κάθε φορά να κάνουμε το
σωστό Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε

Είναι ηθικά αμφίβολη η στάση μας αυτή
να παρακολουθούμε έναν ακόμη

φρικτό πόλεμο σαν να είναι ψυχαγωγικό
θέαμα από το ζεστό μας σπίτι

με τους αγαπημένους μας κοντά μας
και ασφαλείς Ναι είναι εκτός εάν
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εμείς
το σωστό τηρουμένων των πολλών
αναλογιών κάνοντας υπομονή για το
ρεύμα που ακρίβυνε συμπεριφερόμενοι

ανθρώπινα στους Ουκρανούς
Η 19χρονη Ανέλια χορεύει στην ταράτσα ενός μπαρ στο Λβιβ της Ουκρανίας τον περασμένο Μάιο Τα πάρτι αυτά είναι όαση ζωής μέσα στον περιρρέοντα ζόφο του πολέμου
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(και στους άλλους) πρόσφυγες, και
στέλνοντας στις κυβερνήσεις που μας
εκπροσωπούν το σινιάλο ότι είμαστε
και εμείς έτοιμοι να αντέξουμε, μέχρι
το τέλος του εφιάλτη.

Εν τω μεταξύ, το κατεξοχήν ψυχαγωγικό 
θέαμα, για μένα και εκατομμύρια

άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
είχε από καιρό λεκιαστεί ανεξίτηλα,
από την είδηση των χιλιάδων μεταναστών 

εργατών χωρίς δικαιώματα
που έχασαν τη ζωή τους χτίζοντας τα
γήπεδα όπου θα παιζόταν το Μουντιάλ 

του Κατάρ. Ηδη προτού ξεσπάσει
το σκάνδαλο χρηματισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και μάλιστα με
πρωταγωνιστές πολιτικούς από τις
δύο πατρίδες μου, και μάλιστα από
συγγενική μου πολιτυαϊ ου<ογένεια
(πόσες ακόμη δοκιμασίες μου επιφυλάσσει 

αυτή η ζωή;).

Και όμως, μέσα σε αυτόν τον ζόφο,
πόσοι από εμάς δεν ένιωσαν, σχεδόν
παρά τη θέλησή tous, να βυθίζονται
σταδιακά στην παιδιάστικη απόλαυση 

ενός συναρπαστικού, αμφίρροπου
αγώνα; «Τα λεπτά κυλούν, η αγωνία
κορυφώνεται» - και για 90 ή 120 λεπτά 

(συν τις καθυστερήσεις) ξεχνάμε
τον πόλεμο, την κλιματική αλλαγή, τη
χυδαιότητα της δημόσιας ζωής, την
ευτέλεια κάποιων πρωταγωνιστών
της, και ετοιμαζόμαστε πάλι να πανηγυρίσουμε 

ένα γκολ ή να λυπηθούμε 
για ένα χαμένο πέναλτι, κάποιου

άγνωστου σε εμάς εκατομμυριούχου
από κάποια μακρινή χώρα.

Η να μοιραστούμε τη χαρά όσων πανηγυρίζουν 

τις επιτυχίες της δικής
τους χώρας, όπως οι Μαροκινοί του
Μιλάνου, που βγήκαν με τις σημαίες 

τους, με τις καραμούζες τους, με
τα παιδιά τους στους ώμους, κρατώντας 

από το χέρι τις γυναίκες τους,
με μαντίλα ή με κραγιόν και ελαφρύ
μακιγιάζ (ή με όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως), 

για μια νύχτα, και μετά
άλλη μία, στην κορυφή του κόσμου:
έρχονται άλλες εποχές.

Η να γελάσουμε με το ημιτελές κατόρθωμα 

του επιθετικού της Γκά¬

νας (Ινάκι Γουίλιαμς το όνομά του),
ο οποίος στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων 

του αγώνα με την
Πορτογαλία κρύφτηκε πίσω από
το δοκάρι, σαν τίγρης σε θανάσιμη 

ενέδρα, και όταν ο αντίπαλος
τερματοφύλακας άφησε την μπάλα 

στο χόρτο, τινάχτηκε μπροστά,
του την έκλεψε, στράφηκε για να
τη σπρώξει στο άδειο τέρμα και...
γλίστρησε, χάνοντας τη μεγάλη ευκαιρία 

να γίνει εθνικός ήρωας, έχοντας 

όμως προηγουμένως χαρίσει σε
μερικά εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο λίγα δευτερόλεπτα
αυθεντικής χαράς, ταξιδεύοντάς
τους στα χρόνια που ιδρωμένοι και
γρατζουνισμένοι, ξένοιαστοι και
ανυποψίαστοι, έτρεχαν ώρες ατέλειωτες 

πίσω από μια μπάλα σε μια
σκονισμένη αλάνα.

* 0 κ. Μάνος Μαισαγγάνης είναι καθηγητής
Δημόσιας Οικονομικής στο Πολυτεχνείο
του Μιλάνου και επικεφαλής του
Παρατηρητηρίου Ελληνικής & Ευρωπαϊκής
Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Το πρόσωπο
του πολέμου

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΡΡΗ*

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 

και οι αποτρόπαιες
επιπτώσεις της στη ζωή των

πολιτών αυτής της χώρας είναι ό,τι
κυρίως μου μένει στη μνήμη από τη
χρονιά που φεύγει. Ολα τα επισκιάζει 

το μέγα αυτό γεγονός. Οι προσωπικές 

αναμνήσεις, τουλάχιστον
οι δικές μου, έρχονται σε δεύτερη
μοίρα μπροστά στην κατάφωρη και
άδικη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας 

ενός ανεξάρτητου κράτους
μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Με εξαίρεση 

την εισβολή της Τουρκίας στην
Κύπρο το καλοκαίρι του 74, εγώ δεν

θυμάμαι αντίστοιχη εισβολή τόσο
κοντά μας. Μοιραίως καταφεύγω
σε συγκρίσεις με τα ιστορικά γεγονότα 

του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
και την εγκληματική συμπεριφορά
της ναζιστικής Γερμανίας.

Το πρόσωπο του πολέμου, το πώς ο
πόλεμος επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων 

δεν το έχω γνωρίσει από
πρώτο χέρι. Δεν έχω ζήσει πόλεμο.
Από μικρό παιδί, όμως, με απασχόλησε 

η καταστροφική δύναμή του
και η εξομοίωση που επέβαλλε. Θυμάμαι 

τις πρώτες ημέρες μετά την
εισβολή. Εβλεπα συνεχώς ειδήσεις,
το ξάφνιασμα και την ανησυχία των
κατοίκων ms Ουκρανίας.

Είμαι ζωγράφος και με ενδιαφέρει η
μορφή των ανθρώπων. Τότε λοιπόν,
στην αρχή του πολέμου, οι ειδήσεις 

μάς έδειχναν ανθρώπους που
διέφεραν μεταξύ τους, διέφεραν με
τον τρόπο που διαφέρουν οι ελεύθεροι 

άνθρωποι, οι διαβιούντες εν
ειρήνη. Ρούχα, χτένισμα, μακιγιάζ,
υπόδηση, ομιλία κ.λπ., όλα διέφεραν. 

Αλλά ο πόλεμος επέλαυνε. Η
επέλασή του, δε, μου θύμισε τον
διάσημο πίνακα του Ρούμπενς «Οι
συνέπειες του πολέμου», που βρίσκεται 

στο Παλάτσο Πίτι στη Φλωρεντία. 

Εκεί βλέπουμε τον Αρη με
το σπαθί στο χέρι να ορμάει αιμοδιψής 

και να ποδοπατά ένα βιβλίο
κι ένα λαούτο. Τα γράμματα και οι
τέχνες, μας λέει ο καλλιτέχνης, εί- *

ναι τα πρώτα θύματα του πολέμου.
Μαζί μ' αυτά ο πίνακας συγκαταλέγει 

και την αρμονία, την ιδιοφυΐα,
τη γονιμότητα, την αρχιτεκτονική
και, τέλος, την Ευρώπη - επειδή
ο πίνακας αναφέρεται στον Τριακονταετή 

Πόλεμο: όλα πρόκειται
να εξολοθρευθούν από τον πόλεμο.
Ολων η μοίρα είναι ίδια.

Βλέποντας την ολέθρια και φρικτή καταστροφή 

της Μαριούπολης ξαφνιάστηκα 

με την ομοιότητα με ανάλογες 

καταστροφές του παρελθόντος:
Χαλέπι, Βαρσοβία, Δρέσδη, Κόβε-

ντρι, Γκερνίκα. Ο πόλεμος εξισώνει,
καταλύει τις διαφορές, ισοπεδώνει.
Σήμερα οι πολίτες της Ουκρανίας
είναι όλοι τραχείς πολεμιστές. Οι
στερήσεις, το κρύο, η έλλειψη υγιεινής, 

οι κακουχίες, τους αφήνουν
το αποτύπωμα του πολέμου και τους
εξομοιώνουν. Ολοι μαζί φέρνουν
στον νου έναν άλλο διάσημο πίνακα, 

τον «Θρίαμβο του Θανάτου» του
Πίτερ Μπρέγκελ του πρεσβύτερου,
που βρίσκεται στο Μουσείο Πρά-
δο στη Μαδρίτη. Ο Θάνατος με το
δρεπάνι του δεν κάνει διακρίσεις,
όλοι είναι ίδιοι απέναντι στην κοινή 

μοίρα. Δεν εξομοιώνονται, όμως,
μόνον οι άνθρωποι, ισοπεδώνεται
και το τοπίο, οι πόλεις, τα χωριά,
όλα γύρω έχουν το βαρύ αποτύπωμα 

του πολέμου. Ερείπια, κρατήρες
από βόμβες, οδοφράγματα, ξύλα,
τζάμια, σπασμένα παλούκια, αποκαΐδια, 

όλα ισοπεδωμένα.

Πάντα είχα στον νου μου τον πόλεμο 

ως κάτι θλιβερό και πάντα φανταζόμουν 

ότι απεικονίζεται με δύο
μόνο χρώματα, άσπρο και μαύρο.
Δεν μου φαίνεται καθόλου τυχαίο το
γεγονός ότι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, 

ο Γκόγια και ο Οτο Ντιξ, επέλεξαν 

το ασπρόμαυρο αποτέλεσμα
της χαλκογραφίας και την οξύτητα
που αυτή διαθέτει για να καταγγείλουν 

τον πόλεμο. «Τα δείνα του πολέμου» 

του Γκόγια και «Ο πόλεμος»
του Ντιξ, με την ξηρή τσυς λιτότητα, 

υπενθυμίζουν και αποτρέπουν.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και
ο Πικάσο διάλεξε για την «Γκουέρ-
νικα», που ζωγράφισε το 1937, αυτά
τα δύο χρώματα. Και τα τρία έργα,
μείζον το καθένα στο είδος του, έρχονται 

στον νου μου όλους αυτούς
τους μήνες. Αρκετές δε φορές στο
εργαστήριο μου βάζουμε να ακούσουμε 

τα «Τραγούδια της σιωπής»
του σπουδαίου Ουκρανού συνθέτη
Βαλεντίν Σιλβέστροφ, έργο λεπτής
ομορφιάς και βάθους: με κάθε σεβασμό 

στην οδύνη και στον αγώνα
επιβίωσης που δίνει ο ουκρανικός
λαός, θα ήθελα να πιστεύω ότι σύ¬

ντομα, σε συνθήκε5 ειρήνη5, αυτά
τα τραγούδια θα ακουστούν και πάλι 

στην Ουκρανία.

* 0 κ. Γιώργος Ρόρρης είναι ζωγράφος.

Ο ήλιος
της Δικαιοσύνης
των Ουκρανών

Του ΑΝΤΡΙΙ ΣΑΒΕΝΚΟ*

Κάθε 
μέρα ξυπνώντα5 περιμένουμε 

να ανατείλει ο ήλιος της
δικαιοσύνης πάνω από την

πατρίδα μας. Αυτός ο ήλιος είναι η
αξέχαστη ανάμνησή μου του έτους
2022. Τον είδα να λούζει με το φως
του τα παιδάκια στην άκρη του δρόμου 

που μας κερνούσαν με το τσάι
και τα γλυκά στον δρόμο της φυγής
τον Φλεβάρη. Τον είδα να ζεσταίνει
τα πρόσωπα των συγκατοίκων μου
όταν σκάβαμε τον Μάρτη τα>χαρακώ-
ματα απέναντι από το σπίτι μα5. Στις
φωτογραφίες που μου στέλνουν από
το μέτωπο οι φίλοι μου και οι συγγενείς. 

Στα βομβαρδισμένα σπίτια και
στους σταυρούς των νεκροταφείων
που δεν έχουν ονόματα. Στις παιδικές
χαρές, όπου τα παιδιά συνεχίζουν να
παίζουν και κάτω από τους πυραύλους, 

διότι η ζωή ποτέ δεν θα σκύψει
το κεφάλι της μπροστά στον θάνατο.
Οι χρυσές ακτίνες που φέρνουν στον
κόσμο την ομορφιά και την ελπίδα.
Είναι ο ήλιος που ανήκει στον καθένα, 

αλλά δεν μπορεί να ιδιωτικοποιείται· 

αγγίζει και αγκαλιάζει όλους
μας χωρίς τις διακρίσεις ή προτεραιότητες, 

διότι το φως του ήλιου, όπως
έλεγε ο Γ. Σεφέρης, εξανθρωπίζει και
δείχνει το αληθινό στον άνθρωπο.

* Ο κ. Ανιρίι Σαβένκο είναι καθηγητής Νεοελληνικής 

Φιλολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 

του Κιέβου «Τάρας Σεβτσένκο».
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