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Του χρόνου 
συμπληρώνονται 
490 χρόνια  
από τη γέννηση  
του Μοντέν – 
κοντά στο 
Μπορντό –, ενώ 
φέτος 430 από 
τον θάνατό του

Ο
ι χαρακτήρες του Σαίξ-
πηρ, γράφει ο Πίτερ 
Ακρόιντ στη βιογραφία 
του για τον Βάρδο (Μι-
κρή Αρκτος, μτφ. Σπύ-
ρος Τσούγκος, 2010), 
φαίνονται «μοντέρνοι», 

επειδή βασίζονται στη διαφορετικότητα και 
την απροσδιοριστία. «Λέγεται κατά καιρούς 
ότι επινόησε την ατομική συνείδηση επί 
σκηνής, θα ήταν όμως ορθότερο να πούμε 
ότι καθ’ υπόδειξιν του Μοντέν μετέδωσε την 
ιδέα της μεταβλητής και ασταθούς συνεί-
δησης». Ο Μπλεζ Πασκάλ, από την άλλη, 
εξομολογείται για το αντίπαλο πρότυπο: 
«Δεν είναι στον Μοντέν αλλά στον εαυτό 
μου που ανακαλύπτω όλα όσα διαβάζω σ’ 
εκείνον». Και ο Τόμας Ελιοτ: «Ο Μοντέν είναι 
μια ομίχλη, αέρας, ρευστό και διαφεύγον 
στοιχείο. Δεν δικαιολογεί – υπαινίσσεται, 

γοητεύει και επηρεάζει. Εάν προσφέρει 
κάποια λογική, πρέπει να είστε προετοι-
μασμένοι ότι σχεδιάζει κάτι άλλο για εσάς 
από το να σας πείσει με το επιχείρημά του». 

Ο άνθρωπος για τον οποίο γράφονται όλα 
τα παραπάνω είναι τέκνο της Αναγέννησης. 
Του χρόνου συμπληρώνονται 490 χρόνια 
από τη γέννησή του – κοντά στο Μπορντό 
–, ενώ φέτος 430 από τον θάνατό του. Κι 
όμως, είναι ένας σύγχρονός μας. Σύγχρονος 
των διαφορετικών γενεών που σερφάρουν 
στον ωκεανό των αναρτήσεων, των tweets 
και τον μπλογκ αναζητώντας τον εαυτό τους, 
δημιουργώντας προσωπεία και ταυτότη-
τες. Η ιδέα αυτή, γράφει η Sarah Bakewell 
(«How to live – a life of Montaigne in one 

question and twenty attempts at an answer», 
Vintage, 2011), είναι δικό του εφεύρημα: 
«να γράφει κανείς για τον εαυτό του, έτσι 
ώστε να δημιουργεί έναν καθρέφτη όπου 
οι άλλοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη δική 
τους ανθρώπινη συνθήκη». Και το πέτυχε 
μέσα από 107 «δοκίμια». Είναι ευτύχημα, 
λοιπόν, που τα «Δοκίμια» του Michel de 
Montaigne (Μονταίνι, όπως υποδεικνύει ο 
Φίλιππος Δρακονταειδής στην πλήρη και, 
κατά τα φαινόμενα, εξαντλητική μετάφραση) 
ανήκουν στις εκδόσεις της χρονιάς, χωρίς ο 
όρος να κινδυνεύει από κατάχρηση. Η τρίτο-
μη «κασετίνα» κυκλοφορεί με τη σφραγίδα 
των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, με 
υποσημειώσεις και σχόλια του μεταφραστή, 
ώστε να αποτυπώνεται ο διάλογος του γάλ-
λου ουμανιστή με τους αρχαίους κλασικούς 
(Πλούταρχος και Σενέκας, πάνω απ’ όλα), 
οι αναφορές και τα δάνεια από την αρχαία 
γραμματεία. 

«Σε αντίθεση με πολλούς απομνημονευ-
ματογράφους της εποχής του», συνεχίζει 
η Bakewell, «δεν κατέγραψε τα προσωπικά 
κατορθώματα και επιτεύγματά του. Ούτε 
άφησε ως παρακαταθήκη την αυτοψία σε 
ιστορικά γεγονότα, αν και θα μπορούσε: 
έζησε εν μέσω ενός θρησκευτικού πολέμου 
που σχεδόν κατέστρεψε τη χώρα του... Ηθε-
λε να μάθει πώς μπορείς να ζήσεις μια καλή 
ζωή – με τρόπο ορθό και αξιομνημόνευτο 
–, αλλά την ίδια στιγμή μια ζωή πλήρως 
ανθρώπινη, που σου αφήνει ικανοποίηση 
και σε γεμίζει... Οπως θα συμβούλευε ο 
Φλωμπέρ έναν φίλο του που αναρωτιόταν 
πώς έπρεπε να προσεγγίσει τον Μοντένι: 
«Μην τον διαβάζετε σαν παιδιά, για ευ-
χαρίστηση, ούτε όπως οι φιλόδοξοι που 
θέλουν να διδαχθούν. Οχι, διαβάστε τον 
ώστε να ζήσετε». 

Στον συγγραφέα αυτό θα ανακαλύψουν 
τον εαυτό τους πολλοί από τους μο-
ντερνιστές που αναζητούν τον χαμένο 

χρόνο. Στον συγγραφέα που ήδη από την 
αρχή του πρώτου βιβλίου απευθύνεται στον 
αναγνώστη: «Θέλω να με δει καθένας εδώ 
στους απλούς, φυσικούς και καθημερινούς 
μου τρόπους, δίχως επιτήδευση και τεχνά-
σματα: γιατί τον εαυτό μου ζωγραφίζω. Τα 
ελαττώματά μου θα διαβαστούν εδώ μέσα 
ξεκάθαρα, όπως και τα ανεπιτήδευτα ήθη 
μου, όσο ο σεβασμός προς το κοινό μού το 
επέτρεψε... Ετσι, αναγνώστη, εγώ ο ίδιος 
είμαι το υλικό του βιβλίου μου: δεν είναι 
λόγος αυτός να περάσεις τον ελεύθερο χρό-
νο σου με θέμα τόσο επιπόλαιο και τόσο 
μάταιο. Σε χαιρετώ λοιπόν· από το Μονταίνι, 
σήμερα, πρώτη του Μαρτίου του έτους χίλια 
πεντακόσια ογδόντα».

Ο εξευτελισμός της Ρωσίας

Ν α που τελικά γίνονται «θαύματα». Οταν υπάρξουν 
προϋποθέσεις που δεν τις φανταζόταν και δεν τις 
περίμενε κανείς, μπορεί να επέλθουν ανατροπές 

που επίσης ήταν αδιανόητες στην αρχή γεγονότων που 
έμοιαζαν να οδηγούν νομοτελειακά προς μία κατεύθυνση. 
Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, όπου έπειτα από 
200 ημέρες πολέμου, τελικά, η Ρωσία, όχι απλώς δεν έχει 
πετύχει τους στόχους της σε χρόνους, αλλά, το κυριότερο, 
έχει αρχίσει να ηττάται κατά κράτος από τις δυνάμεις του 
ουκρανικού στρατού. 

Αφού πρώτα απέκρουσαν την επίθεση του ναζιστικού τύπου 
«πολέμου - αστραπή» (έστω και κακέκτυπου) στα δυτικά και 
την πρωτεύουσα της χώρας και έστειλαν πίσω τους Ρώσους 
στα ανατολικά, τώρα, οι Ουκρανοί φαίνεται ότι τρέπουν και 
από εκεί τους Ρώσους σε άτακτη φυγή. Φαίνεται ότι μεγάλα 
τμήματα του επιτιθέμενου στρατού εγκαταλείπουν μαζικά τα 
όπλα και τρέχουν να κρυφτούν, την ώρα που οι ουκρανικές 
δυνάμεις προελαύνουν σε εδάφη που η Ρωσία θεωρούσε 
δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να χαθούν ξανά ποτέ γι’ αυτήν. 
Και όχι μόνον η Ρωσία. 

Γνωρίζοντας τι σημαίνει Σοβιετική Ενωση και Κόκκινος 
Στρατός και έχοντας συνείδηση ότι η μόνη προσπάθεια του 
Πούτιν είναι να ξαναχτίσει την ίδια αυτοκρατορία απλώς σε 
διαφορετικό περιτύλιγμα, ελάχιστοι μπορούσαν να πιστέψουν 
ότι υπήρχε πιθανότητα η Ρωσία να ηττηθεί. Οι περισσότεροι 
θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί. Αλλω-
στε, πρόκειται για μία από τις δύο ισχυρότερες πυρηνικές 
δυνάμεις στον κόσμο. Ομως, αποδείχθηκε ότι τα πράγματα 
δεν ήταν έτσι. 

Πρώτα, ήρθε ο απόλυτος αστάθμητος παράγοντας: η αντί-
σταση του Ζελένσκι. Ουδείς περίμενε ότι ο ουκρανός πρόε-
δρος, που πριν από την επίθεση όλοι αντιμετώπιζαν ως έναν 
πρώην κωμικό και παίκτη ριάλιτι, θα υψωνόταν σε έναν από 
τους κορυφαίους διεθνούς ηγέτες του 21ου αιώνα – αν όχι 
τον κορυφαίο. Ο Ζελένσκι πίστεψε στο απίστευτο και έκανε 
τα πάντα γι’ αυτό. Ηταν εκείνος που εμψύχωσε τον λαό και 
τον στρατό του τη στιγμή που ουδείς θεωρούσε πιθανό να 
νικηθεί η Μόσχα. Ηταν εκείνος που ανάγκασε τη Δύση να 
αντιδράσει και της επέβαλε να βοηθήσει την Ουκρανία. 
Ηταν εκείνος ο οποίος δεν λύγισε ούτε για μία στιγμή. Και 
που από την πρώτη ώρα, στις πιο ζοφερές στιγμές, μιλούσε 
για νίκη – σε βαθμό να αναρωτιούνται διεθνώς αν ήταν με 
τα καλά του... Και όμως, ήταν!

Επειτα, η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών: βοήθεια 
πρωτοφανής, οικονομική και στρατιωτική. Δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή αμφιβολία ότι χωρίς αυτήν η Ρωσία θα είχε κερδίσει 
τον πόλεμο. Αρκετά εύκολα. Ομως, η Ουάσιγκτον έκανε τα 
πάντα. Και έπιασαν τόπο. Και δίπλα της το Λονδίνο. Και μία 
σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με πολύ μεγάλη απόσταση 
και καθυστέρηση και, κυρίως, κάποιες, με δισταγμούς, όπως 
το Βερολίνο. Αντίθετα, χώρες όπως η Πολωνία, που ξέρουν 
τι σημαίνει σοβιετική κατοχή, έκαναν ό,τι μπορούσαν, πάνω 
από τις δυνάμεις τους. 

Η Ρωσία εξευτελίζεται πλέον καθημερινά στις πεδιά-
δες της Ουκρανίας. Κάθε ώρα που περνάει είναι και 
χειρότερα γι’ αυτήν. Και ακόμα χειρότερα είναι για 

τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος αν κινδύνευσε ποτέ από κάτι, 
είναι μόνον από το ενδεχόμενο ήττας, που ήδη έχει αρχίσει 
και τον καθιστά ευάλωτο εντός της χώρας του. Ο εξευτελισμός 
είναι κάτι που το όποιο σύστημά της δεν πρόκειται να του το 
αφήσει απλήρωτο. Δεν κινδύνευσε επειδή έκανε την εισβο-
λή, που είχε μεγάλη απήχηση μέσα στη Ρωσία, παρά τα όσα 
λέγονται. Ομως, αν ηττηθεί, θα βρεθεί στη θέση διαφόρων 
προκατόχων του της σοβιετικής εποχής, που ο κόσμος είχε 
να ακούσει νέα τους για πολλούς μήνες πριν μάθει τελικά 
ότι όδευαν για το μαυσωλείο κάπου κοντά στον Λένιν. Και 
επειδή ο Πούτιν το ξέρει αυτό καλύτερα από τον καθένα, τώρα 
πρέπει να περιμένει κανείς την τελική του αντίδραση: ίσως 
μπαίνουμε, δηλαδή, στην πιο επικίνδυνη ώρα του πολέμου...

«ΤΟν εαυΤΟ μΟυ ζωγΡαφίζω»
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Του χρόνου 
συμπληρώνονται 
490 χρόνια  
από τη γέννηση  
του Μοντέν – 
κοντά στο 
Μπορντό –, ενώ 
φέτος 430 από 
τον θάνατό του

Ο
ι χαρακτήρες του Σαίξ-
πηρ, γράφει ο Πίτερ 
Ακρόιντ στη βιογραφία 
του για τον Βάρδο (Μι-
κρή Αρκτος, μτφ. Σπύ-
ρος Τσούγκος, 2010), 
φαίνονται «μοντέρνοι», 

επειδή βασίζονται στη διαφορετικότητα και 
την απροσδιοριστία. «Λέγεται κατά καιρούς 
ότι επινόησε την ατομική συνείδηση επί 
σκηνής, θα ήταν όμως ορθότερο να πούμε 
ότι καθ’ υπόδειξιν του Μοντέν μετέδωσε την 
ιδέα της μεταβλητής και ασταθούς συνεί-
δησης». Ο Μπλεζ Πασκάλ, από την άλλη, 
εξομολογείται για το αντίπαλο πρότυπο: 
«Δεν είναι στον Μοντέν αλλά στον εαυτό 
μου που ανακαλύπτω όλα όσα διαβάζω σ’ 
εκείνον». Και ο Τόμας Ελιοτ: «Ο Μοντέν είναι 
μια ομίχλη, αέρας, ρευστό και διαφεύγον 
στοιχείο. Δεν δικαιολογεί – υπαινίσσεται, 

γοητεύει και επηρεάζει. Εάν προσφέρει 
κάποια λογική, πρέπει να είστε προετοι-
μασμένοι ότι σχεδιάζει κάτι άλλο για εσάς 
από το να σας πείσει με το επιχείρημά του». 

Ο άνθρωπος για τον οποίο γράφονται όλα 
τα παραπάνω είναι τέκνο της Αναγέννησης. 
Του χρόνου συμπληρώνονται 490 χρόνια 
από τη γέννησή του – κοντά στο Μπορντό 
–, ενώ φέτος 430 από τον θάνατό του. Κι 
όμως, είναι ένας σύγχρονός μας. Σύγχρονος 
των διαφορετικών γενεών που σερφάρουν 
στον ωκεανό των αναρτήσεων, των tweets 
και τον μπλογκ αναζητώντας τον εαυτό τους, 
δημιουργώντας προσωπεία και ταυτότη-
τες. Η ιδέα αυτή, γράφει η Sarah Bakewell 
(«How to live – a life of Montaigne in one 

question and twenty attempts at an answer», 
Vintage, 2011), είναι δικό του εφεύρημα: 
«να γράφει κανείς για τον εαυτό του, έτσι 
ώστε να δημιουργεί έναν καθρέφτη όπου 
οι άλλοι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη δική 
τους ανθρώπινη συνθήκη». Και το πέτυχε 
μέσα από 107 «δοκίμια». Είναι ευτύχημα, 
λοιπόν, που τα «Δοκίμια» του Michel de 
Montaigne (Μονταίνι, όπως υποδεικνύει ο 
Φίλιππος Δρακονταειδής στην πλήρη και, 
κατά τα φαινόμενα, εξαντλητική μετάφραση) 
ανήκουν στις εκδόσεις της χρονιάς, χωρίς ο 
όρος να κινδυνεύει από κατάχρηση. Η τρίτο-
μη «κασετίνα» κυκλοφορεί με τη σφραγίδα 
των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, με 
υποσημειώσεις και σχόλια του μεταφραστή, 
ώστε να αποτυπώνεται ο διάλογος του γάλ-
λου ουμανιστή με τους αρχαίους κλασικούς 
(Πλούταρχος και Σενέκας, πάνω απ’ όλα), 
οι αναφορές και τα δάνεια από την αρχαία 
γραμματεία. 

«Σε αντίθεση με πολλούς απομνημονευ-
ματογράφους της εποχής του», συνεχίζει 
η Bakewell, «δεν κατέγραψε τα προσωπικά 
κατορθώματα και επιτεύγματά του. Ούτε 
άφησε ως παρακαταθήκη την αυτοψία σε 
ιστορικά γεγονότα, αν και θα μπορούσε: 
έζησε εν μέσω ενός θρησκευτικού πολέμου 
που σχεδόν κατέστρεψε τη χώρα του... Ηθε-
λε να μάθει πώς μπορείς να ζήσεις μια καλή 
ζωή – με τρόπο ορθό και αξιομνημόνευτο 
–, αλλά την ίδια στιγμή μια ζωή πλήρως 
ανθρώπινη, που σου αφήνει ικανοποίηση 
και σε γεμίζει... Οπως θα συμβούλευε ο 
Φλωμπέρ έναν φίλο του που αναρωτιόταν 
πώς έπρεπε να προσεγγίσει τον Μοντένι: 
«Μην τον διαβάζετε σαν παιδιά, για ευ-
χαρίστηση, ούτε όπως οι φιλόδοξοι που 
θέλουν να διδαχθούν. Οχι, διαβάστε τον 
ώστε να ζήσετε». 

Στον συγγραφέα αυτό θα ανακαλύψουν 
τον εαυτό τους πολλοί από τους μο-
ντερνιστές που αναζητούν τον χαμένο 

χρόνο. Στον συγγραφέα που ήδη από την 
αρχή του πρώτου βιβλίου απευθύνεται στον 
αναγνώστη: «Θέλω να με δει καθένας εδώ 
στους απλούς, φυσικούς και καθημερινούς 
μου τρόπους, δίχως επιτήδευση και τεχνά-
σματα: γιατί τον εαυτό μου ζωγραφίζω. Τα 
ελαττώματά μου θα διαβαστούν εδώ μέσα 
ξεκάθαρα, όπως και τα ανεπιτήδευτα ήθη 
μου, όσο ο σεβασμός προς το κοινό μού το 
επέτρεψε... Ετσι, αναγνώστη, εγώ ο ίδιος 
είμαι το υλικό του βιβλίου μου: δεν είναι 
λόγος αυτός να περάσεις τον ελεύθερο χρό-
νο σου με θέμα τόσο επιπόλαιο και τόσο 
μάταιο. Σε χαιρετώ λοιπόν· από το Μονταίνι, 
σήμερα, πρώτη του Μαρτίου του έτους χίλια 
πεντακόσια ογδόντα».

Ο εξευτελισμός της Ρωσίας

Ν α που τελικά γίνονται «θαύματα». Οταν υπάρξουν 
προϋποθέσεις που δεν τις φανταζόταν και δεν τις 
περίμενε κανείς, μπορεί να επέλθουν ανατροπές 

που επίσης ήταν αδιανόητες στην αρχή γεγονότων που 
έμοιαζαν να οδηγούν νομοτελειακά προς μία κατεύθυνση. 
Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, όπου έπειτα από 
200 ημέρες πολέμου, τελικά, η Ρωσία, όχι απλώς δεν έχει 
πετύχει τους στόχους της σε χρόνους, αλλά, το κυριότερο, 
έχει αρχίσει να ηττάται κατά κράτος από τις δυνάμεις του 
ουκρανικού στρατού. 

Αφού πρώτα απέκρουσαν την επίθεση του ναζιστικού τύπου 
«πολέμου - αστραπή» (έστω και κακέκτυπου) στα δυτικά και 
την πρωτεύουσα της χώρας και έστειλαν πίσω τους Ρώσους 
στα ανατολικά, τώρα, οι Ουκρανοί φαίνεται ότι τρέπουν και 
από εκεί τους Ρώσους σε άτακτη φυγή. Φαίνεται ότι μεγάλα 
τμήματα του επιτιθέμενου στρατού εγκαταλείπουν μαζικά τα 
όπλα και τρέχουν να κρυφτούν, την ώρα που οι ουκρανικές 
δυνάμεις προελαύνουν σε εδάφη που η Ρωσία θεωρούσε 
δεδομένο ότι δεν επρόκειτο να χαθούν ξανά ποτέ γι’ αυτήν. 
Και όχι μόνον η Ρωσία. 

Γνωρίζοντας τι σημαίνει Σοβιετική Ενωση και Κόκκινος 
Στρατός και έχοντας συνείδηση ότι η μόνη προσπάθεια του 
Πούτιν είναι να ξαναχτίσει την ίδια αυτοκρατορία απλώς σε 
διαφορετικό περιτύλιγμα, ελάχιστοι μπορούσαν να πιστέψουν 
ότι υπήρχε πιθανότητα η Ρωσία να ηττηθεί. Οι περισσότεροι 
θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί. Αλλω-
στε, πρόκειται για μία από τις δύο ισχυρότερες πυρηνικές 
δυνάμεις στον κόσμο. Ομως, αποδείχθηκε ότι τα πράγματα 
δεν ήταν έτσι. 

Πρώτα, ήρθε ο απόλυτος αστάθμητος παράγοντας: η αντί-
σταση του Ζελένσκι. Ουδείς περίμενε ότι ο ουκρανός πρόε-
δρος, που πριν από την επίθεση όλοι αντιμετώπιζαν ως έναν 
πρώην κωμικό και παίκτη ριάλιτι, θα υψωνόταν σε έναν από 
τους κορυφαίους διεθνούς ηγέτες του 21ου αιώνα – αν όχι 
τον κορυφαίο. Ο Ζελένσκι πίστεψε στο απίστευτο και έκανε 
τα πάντα γι’ αυτό. Ηταν εκείνος που εμψύχωσε τον λαό και 
τον στρατό του τη στιγμή που ουδείς θεωρούσε πιθανό να 
νικηθεί η Μόσχα. Ηταν εκείνος που ανάγκασε τη Δύση να 
αντιδράσει και της επέβαλε να βοηθήσει την Ουκρανία. 
Ηταν εκείνος ο οποίος δεν λύγισε ούτε για μία στιγμή. Και 
που από την πρώτη ώρα, στις πιο ζοφερές στιγμές, μιλούσε 
για νίκη – σε βαθμό να αναρωτιούνται διεθνώς αν ήταν με 
τα καλά του... Και όμως, ήταν!

Επειτα, η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών: βοήθεια 
πρωτοφανής, οικονομική και στρατιωτική. Δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή αμφιβολία ότι χωρίς αυτήν η Ρωσία θα είχε κερδίσει 
τον πόλεμο. Αρκετά εύκολα. Ομως, η Ουάσιγκτον έκανε τα 
πάντα. Και έπιασαν τόπο. Και δίπλα της το Λονδίνο. Και μία 
σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με πολύ μεγάλη απόσταση 
και καθυστέρηση και, κυρίως, κάποιες, με δισταγμούς, όπως 
το Βερολίνο. Αντίθετα, χώρες όπως η Πολωνία, που ξέρουν 
τι σημαίνει σοβιετική κατοχή, έκαναν ό,τι μπορούσαν, πάνω 
από τις δυνάμεις τους. 

Η Ρωσία εξευτελίζεται πλέον καθημερινά στις πεδιά-
δες της Ουκρανίας. Κάθε ώρα που περνάει είναι και 
χειρότερα γι’ αυτήν. Και ακόμα χειρότερα είναι για 

τον ίδιο τον Πούτιν, ο οποίος αν κινδύνευσε ποτέ από κάτι, 
είναι μόνον από το ενδεχόμενο ήττας, που ήδη έχει αρχίσει 
και τον καθιστά ευάλωτο εντός της χώρας του. Ο εξευτελισμός 
είναι κάτι που το όποιο σύστημά της δεν πρόκειται να του το 
αφήσει απλήρωτο. Δεν κινδύνευσε επειδή έκανε την εισβο-
λή, που είχε μεγάλη απήχηση μέσα στη Ρωσία, παρά τα όσα 
λέγονται. Ομως, αν ηττηθεί, θα βρεθεί στη θέση διαφόρων 
προκατόχων του της σοβιετικής εποχής, που ο κόσμος είχε 
να ακούσει νέα τους για πολλούς μήνες πριν μάθει τελικά 
ότι όδευαν για το μαυσωλείο κάπου κοντά στον Λένιν. Και 
επειδή ο Πούτιν το ξέρει αυτό καλύτερα από τον καθένα, τώρα 
πρέπει να περιμένει κανείς την τελική του αντίδραση: ίσως 
μπαίνουμε, δηλαδή, στην πιο επικίνδυνη ώρα του πολέμου...
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