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Μιχάλης Κουντούρης (από το άλμπουμ “Politicosaurus”, 
εκδόσεις Kasseris Publications, 2010)
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Διαγωνισμός ποιήματος & διηγήματος

Ας ξεκινήσουμε από το αυ-
τονόητο: ένα περιοδικό τέ-
χνης και λόγου οφείλει να 

λειτουργεί ως καλός αγωγός της 
νέας δημιουργίας με το αναγνω-
στικό κοινό που προσελκύει από 
τεύχος σε τεύχος. Στο ερώτημα 
ποιος συγκροτεί την περί ου ο λό-
γος νέα δημιουργία, η επίσης αυ-
τόματη απόκριση είναι: ο καθείς 
και τα όπλα του — μέσα σε αι-
σθητικά ασφαλώς συμφραζόμενα. 

Στις διαδικτυακές πια ημέρες 
του γραπτού μας λόγου η έντυπη 
έκδοση νέων λογοτεχνημάτων δεν 

είναι ούτε η αποκλειστική οδός, ούτε η πλέον ζηλευτή. Όμως 
εξακολουθεί να εισπράττει ένα κύρος ολότελα δικαιολογημένο, 
καθώς ό,τι αγαπήσαμε από το πολύ πρόσφατο κιόλας παρελ-
θόν, όσον αφορά την ποίηση και την πεζογραφία —και όχι μό-
νον— είχε αυτήν την προέλευση: του έντυπου βιβλίου ή του 
έντυπου περιοδικού.

Μέσα σε αυτό κλίμα οι Νησίδες θέλησαν να προσκαλέσουν 
ποιητές και πεζογράφους, δόκιμους και νέους, προκειμένου 
να θέσουν την εργασία τους υπό την κρίση μίας Επιτροπής 
της οποίας η αναγνωστική πείρα και το γούστο θα την οδη-
γούσαν στην πιο ανοιχτή και συνάμα πιο ευφάνταστη διαλο-
γή κειμένων. 
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Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε επισκοπώντας την αν-
θρωπογεωγραφία όλων των συμμετοχών (78 στο διήγημα, 130 
στο ποίημα: σύνολο 208) είναι ένα μωσαϊκό το οποίο από ηλι-
κιακή σκοπιά αναπτύσσεται ξεκινώντας από τα γυμνασιακά 
κιόλας έτη για να «μπει» έως και την έκτη δεκαετία της ζωής. 

Σύνθετο αποδεικνύεται το φάσμα του επίσης και ως προς 
τον τόπο όπου ζουν και δημιουργούν οι παρόντες συμμετέχο-
ντες (από όλη σχεδόν την επικράτεια του ελληνικού χώρου μέ-
χρι την Κύπρο —περίπου το 10% των κειμένων που λάβαμε— 
μέχρι ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες) καθώς κι ως προς τα 
μορφωτικά χαρακτηριστικά που εκθέτουν στα βιογραφικά τους 
σημειώματα. Ακόμη και η εν γένει —μέχρι στιγμής— παρουσία 
τους στα γράμματα ποικίλλει. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον τέλος, έχει το γεγονός πως περίπου 
το ⅓ του συνόλου δηλώνει πως συστηματικά λαμβάνει μέρος 
σε σχετικούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς — προσκομίζοντας 
και αναλυτικότερες πληροφορίες για τις περιπτώσεις διάκρισης. 
Στις πολλές ερμηνείες που μπορεί κάποιος να αποδώσει στο συ-
γκεκριμένο γεγονός εμείς αρκούμαστε στο να υπογραμμίσουμε 
την ανάγκη ανοίγματος αυτών των ανθρώπων ως δημιουργών: 
στον παραλήπτη, στον αναγνώστη — στον έμπειρο ή ανυποψί-
αστο άλλο.

Ακολουθώντας την οδό του ψευδώνυμου κειμένου είναι 
αφέλεια ή ένδειξη ιδιοτέλειας να μην αποδέχεται κανείς πως 
έτσι δυναμώνεις τον προβολέα σου πάνω στο ίδιο το κείμενο. 
Είναι η οδός που εμπιστεύτηκαν όλοι οι συμμετέχοντές μας και 
συνάμα είναι η οδός στην οποία επένδυσε την αξιολογική εργα-
σία της η επιτροπή μας. 

Τους ευχαριστούμε θερμά όλους: τους δημιουργούς και τους 
κριτές μας, κυρίως για το ότι εμπλουτίζουν τούτο το τεύχος με 
το συγγραφικό και κριτικό ταλέντο που στον καθένα και στην 
καθεμιά τους αναλογεί. Και τούτο δεν είναι κάτι το αυτονόητο.

Η συντακτική ομάδα
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Αποτελέσματα Διαγωνισμού 

Ποίηση
Α΄ Βραβείο:  Απόστολος Θηβαίος (Απόστολος Λαμπρινός)
Β΄ Βραβείο:  Μάλαμας Καρύδας (Πλούμης Αγαπητός)
Γ΄ Βραβείο:  Διέννη Παναγιώτα (Αίολος)
Ειδική Μνεία:  Μάνος Κουνουγάκης (Peredur)
Ειδική Μνεία:  Βασίλης Πης (Θεόκριτος)

Διήγημα
Α΄ Βραβείο:  Βικτωρία Τράκη (Λωρένα Λιόντου)
Β΄ Βραβείο:  Ηρώ Κάπα (Ίριδα Κούτσα)
Γ΄ Βραβείο:  Διονύσης Μαρίνος (Αδαμάντιος Απείθαρχος)
Ειδική Μνεία:  Γιώργος Νικολόπουλος (Εκείνος)
Ειδική Μνεία:  Παναγιώτης Πασσάς (Ανανίας)

Κριτική Επιτροπή
Παπαντωνάκης Γεώργιος (επίκουρος καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου), Χριστοδουλίδου Λουΐζα (λέκτορας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου), Λιαροπούλου Έλσα (συγγραφέας, φιλόλογος), Μόσχοβη Ματίνα 
(ποιήτρια, ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας), Κόκκινος Δημήτρης (διδάκτωρ Νε-
οελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Στρασβούργου, μέλος της συντακτικής 
ομάδας των Νησίδων)
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Απόστολος  Θηβα ίο ς

Νυκτίλοχος
Το σπίτι έδειχνε φροντισμένο, 
Παρά τα τόσα έτη.
Τα στολίσματα της προσόψεως,
Οι γύψινες κληματίδες, 
Οι σκηνές από την κυνηγετική
Και την αγροτική ζωή,
Όλα διατηρούσαν ακόμη
Τη γλυπτική ζωντάνια.
Σε τούτο το σπίτι,
Το φροντισμένο,
Δεν κατοικούσε πια κανείς.
Υπήρχαν μόνο
Τα έπιπλα
Με τα λινά καλύμματα
Η οσμή της παλαιότητας,
Κάποιο τεύχος του περιοδικού
«Ερωτογράφος»,
Οι θηριοπρόσωπες κατασκευές
Από την κοινή μας περιήγηση 
Στην Κεϋλάνη,
Τα θραύσματα από το νυκτώον
Της νεότητάς μας.
Ρωπογραφίες του βίου μας.
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Στράνι
Ο εργάτης,
Γυρνά σκυφτός 
Επιστρέφει στο σώμα του,
Επιστρέφει στις αρχαίες ηλικίες.
Ο εργάτης καλεί
Στην πρωινή λειτουργία της πέτρας,
γύρω σπεύδουν οι μορφές,
Όσων σώθηκαν 
Από τις σκληρές νυκταγωγίες,
Όσων κατόρθωσαν να εντοπίσουν
Τις εξόδους του κινδύνου,
Να περισώσουν τις τελευταίες υποθήκες,
Τις τελευταίες λέξεις.
Ο εργάτης της οδού Αλεξάνδρας
Συνιστά, δίχως αμφιβολία,
ένα πρόσωπο μυθολογικό.
Μια μορφή βιβλική
Στο βουνό των αρωμάτων,
ή
Ένα λιχνιστή, 
Στη δυτική κλιτύα
Του λόφου Στράνι.
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Μάλαμας Καρύδας

Το παιδικό δωμάτιο ή Στον αστερισμό του ποιητή
…Κι είναι άξιο απορίας
πώς τριάντα τρία χρόνια τώρα 
καταφέρνω και μπαίνω ακόμη
στο ίδιο παιδικό δωμάτιο!

Ώσπου μια μέρα η μητέρα δεν άντεξε.
Μπήκε αναστατωμένη στο δωμάτιο, παρέμεινε για λίγο σκεπτι-

κή και είπε: 
«μα παιδί μου, πότε θα βγεις να περπατήσεις έξω από αυτή τη 

φυλακή;»
«Περιμένω να αναληφθώ μητέρα» απάντησα.
«Δε βλέπεις ότι ο καιρός γαρ εγγύς;» 
Κι έλαμπε το δωμάτιο, 
μ’ ένα φως εκθαμβωτικό!

Ταράχτηκα.
 Άνοιξα το παράθυρο και φώναξα.
Φώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, 
θαρρείς και ήθελα ν’ ακουστώ μέχρι το αχανές του διαστήμα-

τος.

«Βλέπεις μητέρα;» τη ρώτησα. 
«Βλέπεις αυτό το φωωω…
Και πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, 
η μητέρα δεν υπήρχε. Έγινε φως!
Και ποιος θα ΄βλεπε τώρα αυτή τη λάμψη;
Οι γείτονες είχαν κοιμηθεί.
Κι όλο το ανθρώπινο γένος είναι γεμάτο από απατεώνες.

Σε ποιον λοιπόν να απευθυνθώ;

Ποιον να εμπιστευτώ για να μου πει ψέματα;
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«Μητέρα», ψέλλισα, «πού είσαι;» 
Να τo ΄βλεπαν άραγε οι άνθρωποι αυτό το φως;
Κι αν τo ΄βλεπαν, αλήθεια, τι θα καταλάβαιναν; 

Το φως υπάρχει πάντοτε εκεί που συμβαίνουν οι μεγαλύτερες 
προδοσίες.

Κι ας οι ασχολίες τους άγγιζαν τη μαύρη πλευρά της αιωνιό-
τητας… 

Το δωμάτιο συνέχιζε να φέγγει, 
μ’ ένα φως που, αν θα το έβλεπαν από ένα σημείο φυγής,
έξω απ’ αυτήν την αφιλόξενη γη, 
θα το περνούσαν για άστρο. 

Μένω ακόμη, λοιπόν, εδώ! 
Στο παιδικό μου δωμάτιο…
Κι αυτή η υπόθεση, 
κι αν έστω πλάνη, 
είναι μια δική μου αλλιώτικη ιστορία,
που σ’ έναν άλλον κόσμο, 
θα τη διηγείται η βροχή, 
καθώς θα δακρύζουν τα σύννεφα.
Μένει μόνο να με παρηγορεί: 
«Πως ένα αστέρι δε φοβάται ποτέ την ώρα της λάμψης του!»
Γιατί απλά δεν το νοιάζει ποτέ, πότε θα σβήσει…

Και καθώς έκλεισα το παράθυρο, 
χάθηκε το αστέρι μου απ’ το σύμπαν.
Χάθηκε μέσα στο μικροσκοπικό μου παγωμένο παιδικό δωμά-

τιο.
Κι η σκοτεινιά ήταν μια απάντηση. 
«Μα ένα αστέρι δε φοβάται ποτέ την ώρα της λάμψης του»,
ακούστηκε μια φωνή, 
κι η λάμπα στο δωμάτιο έσβησε,
όπως σοκαρισμένη η μνήμη διαγράφει τις πιο μεγάλες αλήθειες 

μας! 
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Φωνές
Φωνές που σβήνονται απ’ τη μνήμη
Φωνές που υπήρξαν μα που τώρα δε μιλάνε
Καμιά φορά επιστρέφουν σαν από ταξίδι
Φωνές που ζήσαν και μας μάθαν ν’ αγαπάμε.

Χθες βράδυ άκουσα στον ύπνο μου να κλαίνε
Μου φέραν κάτι αμυδρά απ’ τα περασμένα
Φωνές που ζήσαμε μαζί —τώρα μου λένε—
«όλα όσα ζήσαμε χυδαίο ήταν ψέμα». 

Συνοδοιπόροι που μαζί μου περπατούσαν
Έχοντας πάντοτε για κάτι να μιλάμε
Φεύγαν μα πίσω τους τις λέξεις τους ξεχνούσαν
Βάρος που πάντα στη ζωή θα κουβαλάμε.

Κι είναι το σούρουπο βαρύ καθώς σωπαίνουν
Μόνο ένας ψίθυρος ακούγεται να φεύγει
Φωνές που πνίγονται καθώς βαριανασαίνουν
Το τελευταίο λυκαυγές τους αχνοφέγγει.
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Γιώτα Δι έ ν νη 

Μετέωρο βήμα
Βαδίζω
στην οδό απελπισίας
λεοντόκαρδος 
σωστό απόσπασμα 
σιδηράς μεραρχίας
κάποιες στιγμές μονάχα
λαμνοκοπώ λαθραία
μέσα σε μνήμες 
και παφλασμούς 
βλεμμάτων
ή κάπου κάπου
δραπετεύω με το νου
σε αγριλιές όλο τζιτζίκια
ζυμώνοντας 
με σιμιγδάλι αμμουδερό
αντίδωρο φωτός
μα τώρα 
στο ζοφερό χειμώνα
ενδύομαι τη χλαίνη μου
και πέφτω
μεταξύ συρμού και αποβάθρας 
θύμα κι εγώ ενός κόσμου 
διεσπαρμένου
ανήκεστα θρυμματισμένου
κι εξαντλημένου. 
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Βιογραφικό σημείωμα
Κατάγομαι
από ψηλά καμπαναριά
και ανοιχτούς αιθέρες 
οι ένδοξοι γονείς μου
με πρωτοντύσανε 
στα θαλασσιά
και μ’ έστειλαν εσώκλειστο
σε ξακουστή σχολή θυέλλης 
εκεί αρίστευσα 
στην τάξη των αστερισμών
σπούδασα σύννεφα
και τη σιγή του κήπου
και αποφοίτησα ανήσυχος 
κι αφοσιωμένος 
έκτοτε
φέρω σφιχτά στη ζώνη 
την ελπίδα 
τρυπώ τα σπλάχνα του αιθέρα
πιστά προσμένοντας
γενέθλια καλοκαιριού 
και της αγάπης το άστρο 
κι αν έρθει η ώρα μου να πέσω
ας είναι να χαθώ
στην επικράτεια του χρέους 
ευδοκίμως εξαντλήσας
το ουράνιο στερέωμα.
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Μάνος  Κουνουγάκης

Ανάθεμα
Γεννήθηκα γαλάζια προσευχή 
στα συντρίμμια του ψυχιατρείου.
Εγκλωβίστηκα στο αλεξικέραυνο του ναού,
με διαπερνά αμυδρή ακτίνα μαύρου φωτός,
η γλώσσα των θεών αργοπεθαίνει στην ηχώ μου.

Ψηλά στ’ ανθισμένα δεντρόσπιτα
εξήγησα το δόγμα της ανυπαρξίας
με ανάρμοστες παραβολές
σε ψευδοπροφήτες και αδιάφορους ημίθεους.  

Ένα «αμήν» και ένα «αλληλούια»
σωπαίνουν μέσα στο στήθος μου.
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Ταυτότητες
   Τσιγάρα
  Αγία Γραφή
Χαρτί υγείας
  Φυσαρμόνικα
 Γράμματα
    Σοκολάτα
  Φωτογραφίες
Ηρεμιστικά
  Δαχτυλίδι
Σουγιάς
  Ξύλινος σταυρός
    Σημαία
Ο «Χαμένος Παράδεισος»

Στο χώμα.
Δίπλα τους σώματα
Ντυμένα στο χακί. 

 

 

Nesides_7_12.indd   15Nesides_7_12.indd   15 25/10/2011   2:14:58 μμ25/10/2011   2:14:58 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



16

Βασ ίλης  Πης

Φώτα του απογεύματος   
  

Φώτα του Απογεύματος 
Πόσα Πράγματα Γνωρίσατε 
Και Πόσα θα Δείτε Ακόμα; 

Ορεσίβια, ωσάν Χέρια
Που Χαϊδεύουν το Σώμα
Γυμνό και από τα Δάχτυλα
Πετάγονται οι Μνήμες, όπως

Οι Ρόδες από τα Φώτα του Απογεύματος
Σκαρφαλωμένες στο Φρύδι του Βουνού
Μεταφέρουνε Κορμούς Δέντρων
Για να Κατέβουν Ύστερα με Ορμή 
Παρατεταγμένοι σε Διάταξη  
Επί Ευθείας Γραμμής

Πετώντας πάνω από το Έδαφος 
Σαν Ιπτάμενα Τρένα

Και Φτάνουν μπροστά στο Αγρόκτημα 
Και με Θόρυβο Τρυπάνε την Αυλή
Τους Τοίχους, τα Παράθυρα
Και το Παράστημά μας

Μένοντας Ακίνητοι και Εκστατικοί
Σε Δωμάτια Πεύκου και Άγριας Μνήμης.
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Κούραση
Το Απόγευμα Μοιάζει να μην Έχει Τελειωμό 
Στα Παραθαλάσσια Χωράφια της δυτικής Ακτής 
Στη Μέση του Καλοκαιριού στην Κω, ενώ

Εκείνη Κοιμάται με το Παράθυρο Ανοικτό
Η Κουρτίνα με τ’ Αεράκι Φουσκώνει Ελαφρά
Και τα Φώτα του Δωματίου είναι Ανοικτά

Δούλευε Όλη την Ημέρα
Και τώρα οι Κόποι της Γίναν’
Λιμάνι για ν’ Αράξει

Έχει μια Γυάλινη Φιάλη με Νερό
Πάνω στο Κομοδίνο
Κατά το Ήμισυ Πεπληρωμένη
Και ένα-δυο Περιοδικά

Είναι Προχωρημένο Απόγευμα Κυριακής 
Το Φως Κρατά Σφικτά στο Χέρι 
Την Ησυχία του Απογεύματος  
Αλλάζει τον Ορίζοντα και Χάνεται 
Με το «γήρας ημέρας» του Εμπεδοκλή 

Αύρα Δροσιάς από τον Κήπο
Κυμάτισε την Κίτρινη Κουρτίνα
Και Εκείνη, από Ένστικτο, Τράβηξε Απαλά
Το Λευκό, Βαμβακερό Σεντόνι 
Να Σκεπάσει το Σώμα, το Σφριγηλό, το Ολόγυμνο.
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Βικτωρ ία Τράκη

Οι μικροί πρόσφυγες

Κατέβασε βιαστικά το ένα του πόδι από τη βάρκα και μετά 
δίστασε... το άλλο πόδι έμεινε μέσα στη βάρκα μόνο του 
σαστισμένο. Εδώ και ώρα είχε βρει και χώθηκε σε ένα μά-

τσο σχοινιά στην πλώρη πολύ κοντά στη μηχανή και καθώς 
έβγαζαν θερμότητα, το είχαν αγκαλιάσει, το είχαν ζεστάνει. Το 
ποδαράκι ήταν χαρούμενο. «Γιατί να φύγω; Δεν έχουν όλα τα 
διαστημόπλοια θερμικό υποθάλαμο για πόδια και εγώ, ναι εγώ 
ο Afzi, στάθηκα πραγματικά τυχερός αυτή τη φορά!» σκέφτηκε 
ο εννιάχρονος. Άκουσε όμως μια οικεία, δυνατή φωνή να τσι-
ρίζει το όνομά του: «Αfzi τελείωνε, δεν είμαστε ακόμη στη Σε-
λήνη! Κατέβα βρε να φύγουμε αμέσως και μη χασομεράς, αφού 
βλέπεις ότι όλοι μας σπρώχνουν»!!! Ήταν ο ξάδερφός του ο 
Ηabib.

Είχαν χωριστεί και ο ξάδερφος είχε ξεμείνει με κάτι γυναι-
κόπαιδα στην πρύμνη. Τα μάτια του πετούσαν σπίθες από την 
αγωνία και την αϋπνία των τελευταίων ημερών. Ήταν πολύ 
παράξενος με το κατασχισμένο παντελόνι, το κόκκινο με άσπρο 
ριγέ μπλουζάκι του και τα μαύρα ολόισια μαλλιά του να γυαλί-
ζουν μέσα στο μισοσκόταδο και τα κατάλευκα δόντια του σχε-
δόν να φωσφορίζουν. Ο Αfzi γύρισε λίγο διστακτικά και κοίτα-
ξε πίσω το πρόσωπο που τον καλούσε. Μισόκλεισε τα μάτια του 
και σκέφτηκε: «Αυτός που με φωνάζει είναι ένας γαλαξιακός 
Τριμπουνιανός και πρέπει να ακολουθήσω τις διαταγές του.» 
(Οι Τριμπουνιανοί είναι συγγενικά φύλα με τους Ζανκουμά-
ρε.) Χα! Μωρέ καλά είχε κάνει εκείνος και είχε διαλέξει το πρά-
σινο με άσπρο ριγέ μπλουζάκι γιατί εκτός του ότι ταίριαζε με 
τα λαδιά του μάτια που τόσο αγαπούσε η μάνα του, μπορούσε 
να έχει το απόλυτο φυσικό καμουφλάζ και να προφυλάσσεται 
έτσι άνετα από τους Φαγκαλούνα! Ενώ ο καημένος ο Τριμπου-
νιανός με το κόκκινο ριγέ ήταν πάντα εκτεθειμένος σα σημα-
δούρα, πώς να το κάνουμε…
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Γιατί από όλους, ο Afzi ήταν ο μόνος που ήξερε καλά το 
μυστικό της χαμένης Αποπατρίδας και με κάθε δυνατή λεπτο-
μέρεια. Αλλά αυτά πού να τα ξέρει και πού να τα καταλάβει ο 
Habib. Εκείνος μονάχα τον απόπαιρνε και ποτέ δεν τον πίστευε 
ό,τι και αν του έλεγε. — «Αfziiiiiiii…» ακούει πάλι.

Ο Afzi τραμπαλίστηκε αρκετή ώρα, πήδηξε ολόκληρος έξω 
από τη βάρκα και τελικά πάτησε γερά με τα δυο του πόδια το 
υγρό χώμα. Κόσμος με στολές ολόγυρά του να κρατούν ταμπέ-
λες, να φωνάζουν, να δίνουν οδηγίες... Αυτούς πάντα και πα-
ντού τους ξέρει και τους αναγνωρίζει. Είναι οι Φαγκαλούνα. Εί-
ναι οι πλουτωνικοί ηγέτες. Ξέρουν τα πάντα και τίποτα μαζί 
— σε οδηγούν, μετά σε εγκαταλείπουν. Έτσι γίνεται συνέχεια, 
μήνες τώρα. 

Είναι πολύ μπερδεμένα όντα, μιλούν μια παράξενη γλώσσα 
που ακούγεται σα να τρως πατατάκια με τσίχλα μαζί — ακρι-
βώς για το λόγο αυτό δε μπορούν οι Φαγκαλούνα να συνεννο-
ηθούν. Γιατί πότε ο ένας μιλάει πατατένια και ο άλλος απαντά 
τσιχλίσια με αποτέλεσμα να βρυχώνται, να φτύνουν και να χα-
σκογελούν. 

Όλοι αναρωτιόνταν πώς κατάφεραν στο γαλαξιακό σύμπλεγ-
μα να κυβερνούν οι Φαγκαλούνα, τη στιγμή που δε μπορούν 
να αποφασίσουν για τα πιο απλά: Ότι δηλαδή όταν σε ρωτούν 
τι παγωτό θέλεις, μπορείς να διαλέξεις από κρέμα βερίκοκο με 
καιόμενη σαντιγί μέχρι μπουρμπουλήθρες παγοτίνια με σιρό-
πι δαμασκηνόμηλου ή ακόμη κυπελάκι μπισκοτίνια με πασπα-
λιστή γλυκοζαχαρίτσα και τόσα πολλά ακόμη — αλλά οι Φα-
γκαλούνα δεν αγαπούν τις επιλογές πουθενά, τους αρκεί ένα 
μαυριδερό καραμελωμένο απόσταγμα μετεωρικής σκόνης που 
το ρουφάνε ανάποδα με καλαμάκι σβουρηχτό. Σκέτη αηδία. 
Μόνο που το θυμήθηκε ο Afzi, του σηκώθηκε η τρίχα. Πριν 
δυο αστρικά έτη, θυμόταν που κάτι αντάρτες των Φαγκαλού-
να (λέγονται ηρωικά και Φαγκαλουνίστας) στην άκρη του σειρι-
ακού παγετώνα στα σύνορα με τη Μακροχώρα, τον είχαν υπο-
χρεώσει να το πιεί μονορούφι με τεντωμένα τα αυτιά. Μπλιαχ!!!

Ο Afzi κοίταξε πέρα μακριά, κάτι φωτάκια μικροσκοπικά. 
Ένας μοναχικός καπνός και ένα φεγγάρι ολόγιομο να χαϊδεύ-
ει τα κύματα. «Τι αστρομήνα έχουμε άραγε τώρα»; σκέφτηκε ο 
Afzi λυπημένα. Τα είχε χάσει, και όσο κι αν κρατούσε λογαρια-
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σμό στο μυαλό του. Δίπλα στον ώμο του αισθάνθηκε το χέρι 
του Τριμπουνιανού. Κάτι οικείο ήταν κι αυτό. Πού θα πάμε 
τώρα; «Ευθεία!», λένε οι Φαγκαλούνα. 

Περπατούν όλοι μαζί τουρτουρίζοντας από το κρύο και τα 
βρεγμένα ρούχα. Τα δόντια αρχίζουν να χτυπούν ρυθμικές κλα-
κέτες. Περπατούν σκυφτοί. Πέρασαν τουλάχιστον 23 αστρολε-
πτά και βγήκαν από τη στρατοσφαιρική ζώνη αζώτου και έτσι 
τώρα μπορούσαν να αναπνεύσουν καλύτερα. Πλησίαζαν αργά 
σε ένα ψηλό κάτασπρο κτήριο με μπλε εμβλήματα. 

Ο Afzi κατάλαβε αμέσως ότι το κτήριο ανήκε στη συμπαντι-
κή κυβέρνηση και υπήρχαν παντού εξωγήινα καμερομάτια να 
τον παρακολουθούν. Φοβήθηκε. Κοίταξε τον Τριμπουνιανό. Οι 
Φαγκαλούνα μόλις τους έδεσαν τα χέρια, τους κάθισαν σε μαύ-
ρες ηλεκτρικές κούνιες. Ο Τριμπουνιανός του ψιθύρισε σιγανά 
στ’ αυτί να είναι σε ετοιμότητα και εγρήγορση μόλις του δώσει 
το σήμα. «Ποιο σήμα»; αναρωτήθηκε o Afzi με απορία. — Mα 
είναι με τα καλά του ο Τριμπουνιανός; Τι νομίζει πια, ότι εδώ 
είναι όπως τη νύχτα που δραπετεύσαν από τη Λευκοπαγίδα, 
επειδή έτυχε να περνάει εκείνη την ώρα ο πεντάστερος ιπτάμε-
νος σκύλος και τους γλίτωσε;… Αχ, πάλι θα μπλέξουνε σε πε-
ριπέτειες με τις χαζομάρες του ανόητου Τριμπουνιανού, και τέ-
λος πάντων αυτή τη φορά ας γίνει το δικό του θέλημα και να 
κάτσουν στα αυγά τους! 

Το σημαντικό για τον Afzi ήταν αρχικά να καταλάβουν τι 
έλεγαν οι Φαγκαλούνα. Να μάθουν δηλαδή τις προθέσεις τους. 
Οπότε έπρεπε να ανοίξουν τις κεραίες τους σε δυνατό αντίλα-
λο και απλά να αφουγκραστούν! Ο Afzi ύψωσε τις κεραίες του. 
Τότε ο Τριμπουνιανός ξαφνικά του έκανε γκριμάτσες με νόημα 
και του έδωσε σήμα, να πέσει κάτω γλιστρώντας, να φτάσει το 
ακριανό παράθυρο που ήταν ακριβώς δίπλα του και να πατήσει 
με το στόμα την πορτοκαλί ηλεκτροκουδούνα εξόδου. 

Ο Afzi πραγματικά συγχυσμένος γιατί δεν τον άφηνε να χει-
ριστεί το ζήτημα όπως πίστευε και μέσα στις φωνές των Φα-
γκαλούνα και στα κλάματα μερικών διπλανών γυναικών Ζαν-
κουμάρε, έφτασε πράγματι το παράθυρο αθόρυβα, αλλά πάτη-
σε κατά λάθος την κίτρινη ηλεκτροκουδούνα. Ακούστηκε ένας 
τρομακτικός θόρυβος σα να έλιωναν μαζί τρεις πλανήτες ταυ-
τόχρονα, και τότε άρχισαν να αναποδογυρίζουν όλοι.
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«Μα τι έκανες πάλι;» έσκουξε ο Τριμπουνιανός. «Την πορ-
τοκαλί σου είπα μωρέ!» Τη στιγμή εκείνη όμως ο Afzi και μέσα 
στη γενική του ταραχή άκουσε επιτέλους προσεχτικά τους Φα-
γκαλούνα με τις ήδη υψωμένες κεραίες του να φωνάζουν ‘’Σει-
σμόooοος!!!’’. 

«Φτου σκουληκογεώτρυπα του Κρόνου!!!» σκέφτηκε ο μι-
κρός — και πάνω που λίγο νόμισε ότι μόνος του μετέφερε τη-
λεπαθητικά τα πάντα και ότι είχαν αποκατασταθεί οι υπερπλα-
νητικές του δυνάμεις… Αλλά όχι. Ξαφνικά και ενώ όλοι έτρε-
χαν πάνω-κάτω σαλεμένοι, ο Habib είχε καταφέρει αθόρυβα με 
ένα μικρό στυλό που είχε κλέψει να λύσει τα χέρια του και στη 
συνέχεια να λύσει και τα χέρια του Afzi που τον κοίταγε απο-
σβολωμένος. «Άντε, πετάμε τώρα!» τον παρακίνησε ο Habib 
και του έδειξε το ανοιχτό παράθυρο. Πετάχτηκαν και οι δυο 
από το ψηλό παράθυρο, αφήνοντας πίσω τους τα υπόλοιπα 
γυναικόπαιδα να κλαίνε. Τα ξυπόλυτα πόδια άρχισαν να με-
τρούν χιλιόμετρα, ιδρώτα και πόνο μέσα στην παγερή νυχτιά. 
Απλά έτρεχαν μακριά, όπως ήξεραν. Προς τα πού..; Μόνο το 
ένστικτο τους οδηγούσε. Θα σταματούσαν μόλις ένιωθαν ότι 
όλα τα φώτα πίσω τους είχαν σβήσει. Θα σταματούσαν μόλις 
δεν άντεχαν άλλο. Θα σταματούσαν μόλις ένιωθαν ασφαλείς 
στο πουθενά. 

Μετά από ώρες βρέθηκαν ξέπνοοι κοντά σε ένα καταρράκτη. 
Ήπιαν νερό και η καρδιά βρήκε πάλι τον παλμό της. Εκεί μπο-
ρούσαν λιγουλάκι να ξαποστάσουν. Ο θόρυβος του καταρράκτη 
ήταν δυνατός, δεν ακουγόταν τίποτα περά από αυτό . Δύσκολα 
τα άγρια σκυλιά θα μύριζαν ως εκεί τα ίχνη τους. Ξάπλωσαν 
στα ξερά χορτάρια και ο Habib βρήκε ώρα να διασκεδάσει πάλι 
με τον Afzi. «Καλά τι μέρος είναι τούτο; Είναι κάτι ώρες σαν κι 
αυτή, που πραγματικά νομίζω μιλάς σωστά και ότι είμαστε εξω-
γήινοι σε αρειανό τοπίο»! Ο Afzi δεν του απάντησε, είχε βαρεθεί 
την άρνησή του να πιστέψει, το είχε καταλάβει πια, τελεία και 
παύλα. Όσο καλός και να ήταν ο Τριμπουνιανός, δε παύει να 
ήταν άπιστος. Αμφέβαλλε πλέον ανοιχτά για το αν θα μπορού-
σε μαζί του να επιστρέψει στη χαμένη Αποπατρίδα. 

Με αυτές τις σκοτεινές σκέψεις, ήρθε ο ύπνος, τον μετέφε-
ρε γλυκά στον Αστερισμό της Αγκαλιάς. Εκεί ξάφνου τα ρου-
θούνια του άνοιξαν διάπλατα, η κοιλιά του γουργούρισε θυ-
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μωμένη, μύρισε το κους-κους από το παλιό μαγκάλι της για-
γιάς του. Η μάνα του πιο δίπλα ξέπλενε πολύχρωμες κουβέρ-
τες στο ποταμάκι και η μικρή του αδερφή γελώντας κυνηγού-
σε μια κατσικούλα. Βλέπει μακριά από το βουνό τον πατέρα 
του να τον χαιρετάει και να του φωνάζει: «Ξύπνα Afzi... Ξύ-
πνα και φύγε Afzi!»

Πετάχτηκε επάνω μούσκεμα στον ιδρώτα. «Έχω πυρετό, 
μάλλον θα έκαναν πειράματα στο μυαλό μου όσο κοιμόμουν 
οι παλιο-Φαγκαλούνα» σκέφτηκε φανερά εκνευρισμένος. Ο Τρι-
μπουνιανός δίπλα του είχε βγάλει τα σχισμένα αστροπέδιλά του 
και η κακοσμία από τα πόδια του ήταν ανυπόφορη. «Αχ καημέ-
νε Τριμπουνιανέ, έπρεπε να σε έχω στείλει να βρεις το Φως της 
Σερλίνας στον τρεχούμενο καταρράκτη και θα σου ’λεγα εγώ 
άμα ξαναμύριζαν τα πόδια σου» είπε γελαστά ο Afzi.

Ταράχτηκε σα να είδε σκιές να κινούνται πίσω από τα δέ-
ντρα και άκουσε φωνές των Φαγκαλούνα. Ο Τριμπουνιανός 
ξύπνησε κι αυτός. Ανάσαιναν βαριά χωρίς να μιλάνε, αφου-
γκράζονταν μόνο κάθε ήχο και κίνηση. Πριν προλάβουν να 
σκεφτούν οτιδήποτε, τους τσάκωσαν αγριεμένοι Φαγκαλούνα. 
Τους έδεσαν χειροπόδαρα και τους πέταξαν σα τσουβάλια μέσα 
σε ένα αστραποβόλο φορτηγάκι.

Ο Afzi άκουσε μια γυναικεία φωνή να βρίζει απεχθέστατα 
τους υπόλοιπους Φαγκαλούνα και να τον ρωτάει αν μιλούσαν 
«φαρσί». Μια ζεστή φωνή που του θύμιζε πολύ τη χροιά της 
μαμάς του. Της μαμάς του που ήταν 2.000.356 έτη αστεριών 
μακριά του… Έγνεψε καταφατικά. Και βέβαια μιλούσε «φαρ-
σί», αφού ήταν η διάσημη γλώσσα των υπολογιστών για όποιον 
ήξερε να επιβιώνει στο Γαλαξία! Του έκανε εντύπωση βέβαια 
πως καταδέχτηκε μια θηλυκιά Φαγκαλούνα, να μάθει να μιλά 
«φαρσί», ουσιαστικά τη δικιά του γλώσσα και διάλεκτο. Η κοπέ-
λα συστήθηκε με το όνομα Μαριάμ και άρχισε να τον ρωτά πώς 
βρέθηκε εκεί. Ο Afzi χάρηκε που επιτέλους μπορούσε να μοιρα-
στεί με μια θηλυκιά Φαγκαλούνα τη περιπέτειά του και ξεκίνη-
σε να της αφηγείται σε άπταιστα φαρσί.

«Πριν από 18 αστρικούς μήνες έπεσε μετεωρίτης στη κοιλά-
δα μας, στη κοιλάδα των Αμπαλί, τη γη των προπαππούδων 
μου. Είδαμε μέσα σε ένα βράδυ να φλέγεται το αστεριακό μας 
σπίτι και να τρέπονται σε φυγή όλοι οι Ζανκουμάρε. Το δυστύ-
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χημα ήταν ότι όταν έπεφτε ο μετεωρίτης, πρόλαβαν αεροδια-
στημικά εχθρικά λεωφορεία να μπουν στη τροχιά του και έτσι 
βοηθήθηκαν ώστε να προσγειωθούν στα χωράφια μας και χω-
ρίς εμείς να προλάβουμε να αντιδράσουμε, άρχισαν με μαγικά 
όπλα που όμοια δεν είχαμε ‘δει ούτε σε αστροταινίες όπως ο Πό-
λεμος των Άστρων να σκορπούν σκόνη που θόλωναν τα μάτια 
και σάλευε ο νους. Τότε έχασα την αδερφή μου, γιατί μέσα στο 
σύννεφο σκόνης την πήραν οι αεροδιαστημικοί μακριά για να 
της κάνουν διάφορα πειράματα στα μακριά μαλλιά της γιατί 
δεν είχαν ξαναδεί ποτέ μακριά κυπαρισσί μαλλιά. Φώναζα στον 
πατέρα μου να έρθει να τη σώσει, αλλά και εκείνον τον κρα-
τούσαν με το κεφάλι ανάποδα στον τοίχο και νομίζω τον εί-
χαν βάλει κιόλας να τραγουδά κάτι αποσπάσματα από τη Βίβλο 
των Αεροδιαστημικών και πρέπει να είχε σκάσει στα γέλια,για-
τί τσίριζε και σπαρταρούσε και καθόλου δε με άκουγε και όλο 
τον γαργαλούσαν. 

Το ίδιο απόγευμα με έβαλε η μάνα μου στην υπόγεια σήραγ-
γα που οδηγούσε στα απάτητα λιβάδια των Τριμπουνιανών. Με 
φίλησε δακρυσμένη από χαρά που είχα μεγαλώσει και ήμουν 
μυημένος πια στα κρυφά μονοπάτια. Μου έδωσε δυο μπλου-
ζάκια σαρακοφαγωμένα είναι αλήθεια αλλά πολύ ιδιαίτερα, το 
ένα κόκκινο με άσπρες ρίγες και το άλλο πράσινο με άσπρες ρί-
γες. Μου είπε να φορέσω το πράσινο γιατί ταίριαζε με τα μάτια 
μου και το άλλο να το δώσω στο συγγενή μου που θα με συνα-
ντούσε στο τέλος του τούνελ. Χάρηκα βέβαια γιατί το πράσινο 
μπλουζάκι ήταν φανταστικό με μαγικές ιδιότητες, γι’ αυτό άλ-
λωστε το είχε διαλέξει και η μάνα. 

Γενικά η μάνα ήξερε πολλά μυστικά και είχε μαγικές δυνά-
μεις που τις είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά. Ήξερε για παρά-
δειγμα κάθε φορά πού είναι τα αστροπέδιλα όλων, έβλεπε κάτω 
από το κρεβάτι αν είχες κρύψει αστερόσκονη ή κάτι, σε έκανε 
καλά όταν ήσουν άρρωστος χωρίς φάρμακα, και βέβαια είχε τα 
αόρατα μάτια στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και περιφρου-
ρούσαν τα πάντα! 

Οπότε με το μαγικό μου μπλουζάκι μπορούσα να μη φο-
βάμαι και να περάσω ηρωικά και μόνος μου όλη τη σήραγγα!! 
Έτσι και έκανα… τη φίλησα στο μάγουλο και μπήκα μέσα — 
το τούνελ μύριζε λασπόχωμα και καμένο χαρτί. Στην αρχή σύρ-
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θηκα λίγο με την κοιλιά γιατί ήταν στενά και σκοτεινά και κοι-
τούσα μόνο μπροστά το αχνό φωτάκι που φαίνονταν αστροαι-
ώνες μακριά μου. Άκουγα ποδοβολητά από πάνω μου και ακα-
ταλαβίστικες κραυγές και μετά εκρήξεις πλανητών και μετά σι-
ωπή, απέραντη σιωπή. Πριν αρχίσω να ανησυχώ άκουσα μια 
φωνούλα από εκεί που έρχονταν το φως: «Έλα Αfzi, τα κατά-
φερες!» Μα γιατί να μην τα καταφέρω; Αυτοί οι Τριμπουνιανοί 
είναι πραγματικά πολύ ψωροπερήφανοι και κάνουν συνέχεια 
τους πολύξερους, καλά έλεγε η γιαγιά! Γαντζώθηκα από κάτι 
κλαδιά στο τέλος της τρύπας και εκείνος μου έδωσε το χέρι του 
και βγήκα επάνω. Με αγκάλιασε, με κοίταξε χαζολυπημένα και 
μου έδειξε κατά που έπρεπε να τραβήξουμε. 

Χωρίς να είναι η κατάλληλη στιγμή, του έβαλα μέσα στα 
χέρια του την κόκκινη με άσπρες ρίγες μπλούζα, δώρο από τη 
μάνα μου. Εκείνος σα να συγκινήθηκε και τη φόρεσε αμέσως 
λέγοντάς μου: «Οι γονείς σου ήταν σπουδαίοι άνθρωποι Αfzi» 
— πράγμα που πάλι δεν καλοκατάλαβα, γιατί οι γονείς μου συ-
νεχίζουν να ΕΙΝΑΙ σπουδαίοι και άρα δεν ΗΤΑΝ!!! Αντιλήφθη-
κα όμως ότι δύσκολα θα συνεννοούμουν με τον Τριμπουνιανό 
αλλά έκανα πως δε δίνω και σημασία. Έπρεπε όπως μου είχε πει 
η μάνα να τον ακούω προσεχτικά για να φτάσουμε μαζί στον 
τελευταίο ουράνιο πλανήτη όπου θα βρίσκαμε ξανά το μυστι-
κό της κρυμμένης Αποπατρίδας. Αρχίσαμε έτσι να περπατά-
με και να περνάμε τη νύχτα τα σύνορα από κάθε αστέρα. Τη 
μέρα κρυβόμασταν και τη νύχτα τρέχαμε. Περάσαμε τρεις αστέ-
ρες μέχρι τη Μακροχώρα ώσπου βγήκαμε στη τεράστια θάλασ-
σα του Ζαθάρ…»

«Μια στιγμή, κάνε ένα διάλλειμα σε παρακαλώ μικρέ μου 
και πιες το χυμό σου…!» Η Μαριάμ διέκοψε απότομα τον Afzi. 
Τον κοίταζε αποσβολωμένη, τρομαγμένη, λυπημένη. Μα τι εί-
ναι όλα τούτα που της τσαμπουνούσε αυτό το παιδί;!!! Μήπως 
εκείνη είχε ξεχάσει να μιλάει φαρσί; Είχε δυο μήνες να μιλήσει 
όντως, αλλά όχι και έτσι ρε αδερφέ. Δεν καταλάβαινε λέξη τσα-
κιστή. Έπρεπε τελικά να είχε το λεξικό μαζί της και το είχε ξε-
χάσει πίσω στο γραφείο της Εθελοντικής Ομάδας για τους Πρό-
σφυγες. Με ποιον να μιλήσει τώρα; Πλησίασε διστακτικά τον 
Habib. Ο Habib ήταν τσαντισμένος, ατένιζε έξω από το φορ-
τηγάκι και δε φαινόταν να έχει όρεξη για κουβέντα σε αντίθε-

Nesides_7_12.indd   24Nesides_7_12.indd   24 25/10/2011   2:14:59 μμ25/10/2011   2:14:59 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



25

Νησίδες 7 | 	 ι α γ ω ν ι σ μ ό ς  π ο ι ή μ α τ ο ς  &  δ ι η γ ή μ α τ ο ς

ση με τον Αfzi που είχε λογοδιάρροια… Ρώτησε ξανά με θάρ-
ρος το Habib αν εκείνος μιλούσε φαρσί, αν ήθελε να της μιλή-
σει και αν γνώριζε τον Αfzi, γιατί του είπε σιγανά στο αυτί και 
ολίγον απεγνωσμένα ότι δεν μπορούσε να καταλάβει λέξη από 
όσα εξιστορούσε ο εννιάχρονος. Δε μπορούσε να καταλάβει από 
πού είχε σκαρφιστεί αυτές τις ιστορίες και γιατί δε μιλούσε κα-
νονικά όπως όλοι οι άλλοι. Τότε μίλησε ο Habib.

«Στις 26 Σεπτέμβρη 2009 προχτές νωρίς το χάραμα, η βάρκα 
μας με δέκα Αφγανούς μετανάστες και ένα λαθρέμπορο, βγή-
κε κρυφά στην ακτή του ακρωτηρίου, βορειοανατολικά της Λέ-
σβου. Η βάρκα προηγουμένως είχε προσκρούσει σε μια βραχώδη 
επιφάνεια. Κανένας από τους επιβαίνοντες δε φορούσε σωσίβιο, 
κάποιοι στο ταξίδι αυτό είχαν ήδη χαθεί στα κύματα και οι πε-
ρισσότεροι δεν ήξεραν κολύμπι. Ντόπιοι ψαράδες ανταποκρίθη-
καν στις εκκλήσεις μας για βοήθεια καλώντας τους λιμενικούς.

Να συμπαθάτε τον Αfzi, μόνο έτσι πλέον μπορεί να επικοι-
νωνεί  είναι από το σοκ και από τα τραύματα που του προκλή-
θηκαν σε όλο αυτό το τρομακτικό ταξίδι που ζήσαμε μαζί τους 
τελευταίους μήνες. Τα μάτια του είδαν πολλά από τότε που 
μπήκαν οι Ταλιμπάν στο χωριό του, κατέστρεψαν τη γη τους, 
πήραν σκλάβα την αδερφή του, χτύπησαν με ρόπαλο τη γιαγιά 
του και βασάνισαν μέχρι θανάτου το πατέρα του γιατί δε μαρ-
τυρούσε πού ήταν κρυμμένοι οι άλλοι χωριανοί. Η μάνα του 
λίγο πριν ανατινάξουν την καλύβα τους, πρόλαβε να τον στεί-
λει τη νύχτα κρυφά μέσα από το καταφύγιο σε εμάς που ήξε-
ρε ότι προπορευόμασταν των ανταρτών. Ο Αfzi είναι ξάδερφός 
μου, αίμα μου και θα τον προστατεύω συνέχεια. Σε όλο το ταξί-
δι μπορούσε να με ακολουθεί μόνο μέσα από την ασφάλεια των 
φανταστικών ιστοριών που έφτιαξε ο εγκέφαλός του σα προ-
θάλαμο, για να αντέξει όσα είδε και άκουσε και όσα ακολούθη-
σαν στο ταξίδι μας.

Όσον αφορά εμένα όταν ήμουν πέντε ετών, ο πατέρας μου 
πέθανε και η μητέρα μου παντρεύτηκε έναν άλλο άνδρα. Δεν 
έχω οικογένεια. Η θεία μου με πήρε και έζησα μαζί της σε ένα 
άλλο χωριό μιάμιση ώρα από το χωριό του Αfzi, το Μαζαρίφ. Η 
θεία μου όμως πέθανε από αρρώστια πριν από κάποιους μήνες, 
λίγο μετά τη σφαγή της οικογένειας του Αfzi, και τότε φύγα-
με γιατί κινδύνευε η ζωή μας. Καταφέραμε να φτάσουμε στην 
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Τουρκία μέσω του Ιράν, αλλά τριάντα μέρες μετά μας συνέλα-
βαν και μας γύρισαν πίσω στο Αφγανιστάν, με αεροπλάνο. 

Λίγες εβδομάδες αργότερα, πήγαμε πάλι πίσω στο Ιράν. Εκεί 
έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά τρεις μήνες και να φτιάχνου-
με τσάντες και να ζωγραφίζουμε ζώνες για να πληρώσουμε το 
ταξίδι μας. Ήμασταν υπό κράτηση για δέκα μέρες σε ένα χα-
μόσπιτο στο Ιράν μόνο με νερό και ψωμί. Ήταν πολύ άσχημα. 
Μιλούσαμε την ίδια γλώσσα αλλά εκείνος πίστευε πως ήμασταν 
κατώτεροί του.Ο διακινητής  μαστίγωνε όποιον διαμαρτυρόταν 
και έβριζε συνέχεια όποιον ήταν άρρωστος. 

Θυμάμαι υπήρχε ένα αγόρι από την πόλη Αζραχάρ που κρα-
τούνταν επίσης σε αυτό το σπίτι κλειδωμένο και για πάρα πολύ 
καιρό. Υποτίθεται ότι η αδερφή του θα δούλευε για να πληρώ-
σει τον διακινητή, αλλά σκοτώθηκε σε ένα εργατικό ατύχημα 
και έτσι μια νύχτα έβγαλαν το αγόρι αυτό στο δρόμο και δε ξα-
νακούσαμε ποτέ γι’ αυτό. Μετά από έξι μήνες μεταφερθήκαμε 
στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη μείναμε κλειδωμένοι 
σε ένα υπόγειο για πενήντα μέρες. Μας απείλησαν ότι θα μας 
κρατούσαν για πάντα εκεί και θα μας έχτιζαν μέσα στους τοί-
χους, εάν δεν τους πληρώναμε επιπλέον. 

Μια άλλη μέρα μας έβαλαν σε ένα κλειστό φορτηγό, αλλά 
η αστυνομία μας σταμάτησε στο δρόμο. Μας κράτησε πάλι για 
οκτώ μέρες, μετά μας άφησαν ελεύθερους και οι διακινητές μας 
ξαναβρήκαν. Αυτοί οι διακινητές πάντα μας έβρισκαν όπου και 
να πηγαίναμε, όπου και να κρυβόμασταν! Έπειτα μας μετέφε-
ραν στη Σμύρνη. Όλες αυτές τις μέρες δεν είχαμε καθόλου χρή-
ματα και για το φαγητό μας πλήρωναν οι συνταξιδιώτες μας. 
Ήταν πολύ καλοί και τους ευγνωμονώ πάντα.

Φύγαμε τελικώς από την Τουρκία με μια μικρή βάρκα γύρω 
στις 3 το πρωί. Ο Αfzi φοβόταν και δεν ήθελε να ανέβει στη 
βάρκα. Ο διακινητής τον ανάγκασε να μπει. Οι διακινητές δεν 
είναι ανθρώπινα όντα. Έχει δίκιο ο Afzi που τους θεωρεί εξω-
γήινους! Πληρώσαμε τόσα χρήματα και δε μας έδωσαν σωσίβια 
πάνω στη βάρκα. Όταν η βάρκα πλησίασε την ακτή, ο διακινη-
τής προσπάθησε να την κατευθύνει προς τα έξω αλλά χτύπησε 
σε ένα βράχο. Μπήκε πολύ νερό μέσα στη βάρκα και άρχισε να 
βαραίνει. Τότε ο διακινητής προσπάθησε να φτάσει πιο κοντά 
στην ακτή από την άλλη μεριά. Το πίσω μέρος της βάρκας άρ-
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χισε να βυθίζεται και τότε έπεσε μέσα στο νερό και χάθηκε μια 
κοπέλα με τα δυο της μωρά... Εμείς με τον Αfzi κρατιόμασταν 
σφιχτά πάνω στη βάρκα μέχρι να ισορροπήσει. Όλοι ούρλιαζαν. 

Μετά κάποιος μου φώναξε ρίχνοντας μου ένα σωσίβιο. 
Ήταν ένα ηλικιωμένος ψαράς. Πέταξε ακόμη ένα σωσίβιο που 
το άρπαξε ο Αfzi. Αν αργούσε έστω και λίγο, θα είχαμε πνιγεί. 
Μετά ήρθε το λιμενικό εκεί στην ακτή που είχαμε με χίλιους 
κόπους προσαράξει τη βάρκα και μας μάζεψε — ωστόσο προ-
σπαθήσαμε πάλι να δραπετεύσουμε με τον Afzi αλλά μας ξα-
ναβρήκε η αστυνομία και τώρα εσείς… Εμείς με τον Afzi θέ-
λαμε να πάμε κάπου στην Ευρώπη, να έχουμε ένα μέλλον μα-
κριά από τον πόλεμο, τη σφαγή, το φόβο… Ο Afzi παρόλο 
που με ξεθέωσε με τις διαστημικές του ιστορίες, τουλάχιστον 
κατάφερε να είναι ζωντανός και είμαι σίγουρος πως όταν νιώ-
σει ήρεμος και ασφαλής θα ‘βγεί συνειδητά από τον φανταστι-
κό του κόσμο.

Άλλο να ζεις το παραμύθι κι άλλο να ζεις με παραμύθια. Ο 
Afzi έφτιαξε το δικό του μηχανισμό άμυνας και επιβίωσε με τα 
παραμύθια. Γιατί εμείς το μόνο που θέλαμε είναι να φτιάξουμε 
τη ζωή μας από την αρχή, όχι παραμυθένια αλλά ανθρώπινη».

Η Μαριάμ συνέχισε να γράφει στο μπλοκάκι της την ιστο-
ρία αλλά μικρές σταγόνες δάκρυα σκίαζαν στο άσπρο μέρος του 
τετραδίου και λέκιαζαν κάθε σελίδα. Μπόρεσε να καταγράψει 
πολύ λίγα σε σχέση με όσα άκουγε. Δε πειράζει, σκέφτηκε, τα 
υπόλοιπα θα καταγραφούν από την ομάδα των Γιατρών του 
Κόσμου στον καταυλισμό. 

Η ομάδα της Μαριάμ κλήθηκε εκείνο το τσουχτερό πρωινό 
να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε όσους Αφγανούς πρό-
σφυγες βρέθηκαν στη Μυτιλήνη από τα παιχνίδια της μοίρας 
και κατάφεραν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες και απάνθρω-
πες συνθήκες, που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από βάρκες, 
ναυάγια και να ξεφύγουν από τα γαμψά νύχια αδίστακτων δια-
κινητών. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που η ομάδα 
της πέρασε μαζί με τους διασωθέντες πρόσφυγες, δυο από τους 
επιζήσαντες (ο εννιάχρονος Afzi και ο δεκαεξάχρονος Habib) 
μίλησαν αναλυτικά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις 
χώρες τους, για τον επικίνδυνο δρόμο προς την Ευρώπη, τη γη 
της επαγγελίας. 
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Ο κάθε ένας τους φώτισε την ιστορία με τον δικό του τρόπο 
εξιστορώντας την τραυματική  εμπειρία αυτού του περιπετειώ-
δους και τρομακτικού ταξιδιού επιβίωσης. Η Μαριάμ τους βά-
φτισε «Αστροναύτες του διαστήματος’’ και έβαλε σκοπό τα παι-
διά να σταλούν σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο με ειδικούς παιδα-
γωγούς ώστε να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν και ελ-
ληνικά και αγγλικά. Σύντομα ο Afzi ήθελε να γράψει το πρώ-
το του διαστημικό διήγημα με τίτλο « ’Η Οδύσσεια της χαμένης 
Αποπατρίδας” και θα μπορούσε τέλεια να το εικονογραφήσει ο 
Habib που τα χέρια του έπιαναν. Μετά από βδομάδες τα παιδιά 
είχαν μάθει κι ένα παιχνίδι για να πειράζουν τη Μαριάμ, και 
συχνά με σπαστά ελληνικά της το σιγοτραγουδούσαν:

Ω Μαριάμ, Μαριάμ, Μαριάμ 
 Σι ντο ρε μι μακα-ρό μακα-ρό

 Λέο Λέο πτι, πτι, πτι
 Λέο Λέο τι/τι/τι
 one, two, three.

Η Μαριάμ χαμογελούσε πλατιά, το ίδιο και οι μικροί αστρο-
ναύτες γιατί οι ψυχές τους ταξίδευαν πάνω σε φωτεινούς αστέ-
ρες ελπίδας και γέλιου και περίμεναν μονάχα τον καβαλάρη 
του ονείρου για να τους πάει σε κόσμους μαγικούς.
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Ηρώ Κάπα

Η μαύρη τρύπα

Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να μπούμε στο δωμάτιο της 
Μαύρης Τρύπας, έχουν κλείσει τον πάνω όροφο εδώ και 
πολλά χρόνια. Τον σφράγισαν, λέει, γιατί τους το ζήτησε η 

ίδια η Μαύρη Τρύπα.’’ 
«Την είδαν δηλαδή; Τους μίλησε;»
«Ναι, έτσι μου είπαν.»
«Στ’ αλήθεια;»
Η Μαύρη Τρύπα ζει μαζί μου, είπε ένα χλωμό αγοράκι από 

το γκρουπ των μαθητών. Οι άλλοι έβαλαν τα γέλια. Η δασκά-
λα το κοίταξε σκεφτική. Είχε όντως μεγάλη φαντασία, οι εκθέ-
σεις του ήταν πάντα οι πιο πρωτότυπες σε όλη την τάξη. Αλλά 
να πει ψέματα...;

«Σε έπαιρνε αγκαλιά στο κρεβάτι και σε σκέπαζε καλά να 
μην κρυώσεις. Διάλεγε βιβλία από τη βιβλιοθήκη και σου διά-
βαζε παραμύθια. Συνέχεια σου διάβαζε, κι όταν δεν της άρεσε 
το τέλος του βιβλίου σου χαμογελούσε πονηρά και σου έκλεινε 
το μάτι. Εσύ λες και καταλάβαινες ότι σου ετοίμαζε ζαβολιά κι 
άρχιζες να κουνάς τα χεράκια σου και να γελάς δειλά. Κι εκείνη 
έκλεινε το βιβλίο, το άφηνε στο πλάι και συνέχιζε το παραμύθι 
όπως ήθελε εκείνη. Ο λύκος της κοκκινοσκουφίτσας δεν πνιγό-
ταν στη λίμνη, έφευγε τρέχοντας από το σπίτι της γιαγιάς και 
ζούσε για λίγο καιρό μόνος του στο δάσος, κυνηγώντας που και 
που μικρά ζωάκια, ώσπου μια μέρα του κάθισε ένα κοκαλάκι 
στο λαιμό κι αποφάσισε να γίνει χορτοφάγος. Έτσι σου έλεγε, 
κι εκείνος στεκόταν στην πόρτα του δωματίου και την άκουγε. 
Κοίταζε πότε εσένα και πότε εκείνη, χαμογελούσε με τις ιστορίες 
της και περίμενε να δει τι τέλος θα έβαζε. Εκείνη δεν τον έβλε-
πε αλλά καταλάβαινε ότι ήταν εκεί. Δάγκωνε τα χείλη σαν σκα-
νταλιάρικο παιδί κι έβαζε όλη της τη φαντασία να δουλέψει, 
κι ανάμεσα στις γραμμές της ιστορίας του έστελνε μηνύματα.
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Κι όταν τελείωνε το παραμύθι, τότε σε νανούριζε. Σε έσφιγ-
γε στην αγκαλιά της και χάιδευε το προσωπάκι σου με το μά-
γουλό της και σου τραγουδούσε σιγανά και σου έδινε υποσχέ-
σεις. Θα σου ’δινε, λέει, χρώματα για να φτιάξεις τον κόσμο σου 
πιο όμορφο από οτιδήποτε υπάρχει πάνω σ’ αυτή τη γη και θα 
σε πήγαινε βόλτα ψηλά, πάνω από τα βουνά και πάνω από τις 
θάλασσες. Και τότε εκείνος σας πλησίαζε, γονάτιζε στο πάτωμα 
δίπλα στο κρεβάτι, άπλωνε το χέρι και σε χάιδευε. Του έσφιγγες 
τα δάχτυλα και με τα δυο σου χέρια, κι εκείνος έκανε ότι πο-
νούσε και έβγαζε αστείες κραυγές και μετά άρχιζε να σε γαργα-
λάει, κι εσύ να γελάς μικρό μου, να γελάς, κι ανέβαινε στο κρε-
βάτι και γινόσασταν οι τρεις σας μια αγκαλιά. 

Μετά εσύ κοιμόσουν, σε έπαιρναν και σε έβαζαν στην κού-
νια σου. Και μετά έμεναν αγκαλιά στο κρεβάτι μέχρι το πρωί, 
κι έμοιαζαν σαν το αγόρι και το κορίτσι στον πίνακα πάνω από 
το κρεβάτι. Κοιμούνταν ήσυχα, μόνο που εκείνη ξυπνούσε κα-
μιά φορά απότομα και μουρμούριζε κάτι για αεροπλάνα κι εκ-
κλησίες. Εκείνος την ηρεμούσε κι όλα πάλι ήταν καλά…» 

Ήμασταν στο γήπεδο, η μαμά με κρατούσε σφιχτά από το 
χέρι κι έτρεχε στο χορτάρι. Δεν κατάλαβα γιατί τρέχαμε και 
σπρώχναμε τον κόσμο, συνήθως είμαστε πολύ ευγενικοί, είπε ο 
μικρός και είδε ένα αχνό χαμόγελο στα χείλη της δασκάλας και 
των παιδιών. Ακόμα και οι ξεναγοί του μουσείου είχαν καθίσει 
κοντά στους μαθητές και άκουγαν.

Τρέχαμε λοιπόν, και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν 
ότι έπρεπε να πάρουμε το μπαμπά από το γήπεδο για να μην τον 
χτυπήσουν πάλι. Αλλά γιατί να τον χτυπήσουν; Όλοι στην κερ-
κίδα τραγουδούσαν και πανηγύριζαν το γκολ που είχε βάλει με-
ρικά λεπτά πριν. Κι εκείνος χοροπηδούσε και μας χαιρετούσε χα-
ρούμενος, κι είχε βάλει το χέρι στην καρδιά του σα να μας έλεγε 
ότι μας τη χάριζε. Γιατί και στο σπίτι, όποτε ακουμπούσε το χέρι 
του έτσι στο στήθος, μου έλεγε ότι μας χαρίζει την καρδιά του, σε 
μένα και τη μαμά, για να την κρατάμε σφιχτά και να μην πάθει 
ποτέ τίποτα. Κι η μαμά μου λεγε να σφίξω τη χούφτα μου, να 
την κάνω γροθιά για να είναι δυνατός ο μπαμπάς.

Τώρα όμως ήταν διαφορετικά. Φτάσαμε στο κέντρο του γη-
πέδου κι είδα το μπαμπά ξαπλωμένο κάτω. Έμεινα να τον κοι-
τάω και περίμενα να σηκωθεί ξαφνικά γελώντας και να με τρο-
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μάξει, όπως έκανε και στο σπίτι, αλλά εκείνος έμενε ξαπλωμέ-
νος, με το χέρι του στην καρδιά. Προσπάθησε για μια στιγμή 
να σηκωθεί, όμως δεν τα κατάφερε. Έσφιγγα δυνατά τη γροθιά 
μου για να πάρει δύναμη και να σηκωθεί και να συνεχίσει να 
χοροπηδάει. Οι άλλοι στέκονταν μαρμαρωμένοι, κάποιος έσκυ-
ψε στο αυτί του μπαμπά και του φώναξε κρατήσου! Κρατήσου! 
Αλλά εκείνος μάλλον δε βρήκε κάτι για να κρατηθεί, έκλεισε τα 
μάτια και λιποθύμησε.

Η μαμά χάρισε στο μουσείο τα παπούτσια που φορούσε ο 
μπαμπάς εκείνο το βράδυ, μαζί με όλα τα κύπελλα και τα με-
τάλλιά του. Νομίζω πως δεν αγαπούσε και πολύ το ποδόσφαι-
ρο, κι ας αγαπούσε πολύ το μπαμπά. Όποτε με έβλεπε να παίζω 
μπάλα σκοτείνιαζε το πρόσωπό της. Δε μου έλεγε τίποτα αλλά 
εγώ δεν ήθελα να τη στενοχωρώ. Άφηνα τη μπάλα κι έτρεχα 
στην αγκαλιά της. Της έλεγα αστεία και ιστορίες που είχα δια-
βάσει για να τη βλέπω να γελάει, κι όταν μου τέλειωναν όσα 
ήξερα, άρχιζα να βγάζω παραμύθια από το μυαλό μου. Την ξε-
γελούσα και της έδινα να φάει, γιατί δεν έτρωγε από μόνη της. 
Το ξεχνούσε. Δε δούλευε και πολύ, ξεκινούσε να ζωγραφίζει 
αλλά πάντα της τέλειωναν τα ανοιχτά χρώματα κι έβαζε μόνο 
σκούρα. Εμένα μου άρεσαν αυτά που ζωγράφιζε, οι κύριοι όμως 
που ερχόντουσαν να δουν τις ζωγραφιές της κουνούσαν τα κε-
φάλια τους κι έφευγαν βιαστικά. 

Σταμάτησε να κάνει εκθέσεις και να τη βγάζουν φωτογρα-
φίες, και δε γελούσε πια όταν βρισκόταν με κόσμο. Κλεινόταν 
με τις ώρες στο δωμάτιο κι εγώ έμενα με τη γιαγιά μου, που 
έφερνε κουλουράκια κανέλας και με έπαιρνε αγκαλιά. Καθόμα-
σταν στον καναπέ και μου έλεγε ιστορίες απ’ όταν ήμουν μι-
κρός, σχεδόν μωρό, και μου έλεγε ότι ο μπαμπάς θα σταματού-
σε το ποδόσφαιρο για να κάνει το χατήρι της μαμάς, που δεν 
της άρεσε λέει να τον βλέπει να κυνηγάει συνέχεια μια μπάλα. 
Ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι οι τρεις μας, έλεγε η γιαγιά. Εγώ 
σκεφτόμουν ότι δεν έπρεπε να έχω πάει στο γήπεδο εκείνη τη 
μέρα γιατί είχε πολλή φασαρία και πολύ κόσμο, και δεν έβλε-
πα καλά το μπαμπά, και δεν κατάλαβα πότε έπρεπε να σφίξω 
τη γροθιά μου, κι άργησα.

«Και πότε θα μας πεις για τη Μαύρη Τρύπα; Πότε τη γνώρι-
σες; Γιατί μένει μαζί σου;»
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Η μαμά μου ήταν διάσημη, ζωγράφιζε πολύ ωραία. Όλοι 
την έλεγαν αστέρι, στα περιοδικά, στην τηλεόραση, στη γειτο-
νιά. Η γιαγιά έλεγε πως είναι το άστρο του σπιτιού μας. Ήταν 
δηλαδή, γιατί τώρα κανείς δεν τη φωνάζει έτσι. Για λίγα χρό-
νια έμεινα στο σπίτι της γιαγιάς μου, με φρόντιζε εκείνη γιατί 
η μαμά είχε πάει ταξίδι. Τώρα που ξαναγύρισε, μένουμε πάλι 
μαζί και δεν της κρατάω πια μούτρα που πήγε ολόκληρο τα-
ξίδι και δε μου έφερε ούτε ένα δωράκι. Μου φτιάχνει πρωινό 
και καθόμαστε και βλέπουμε παιδικά. Όταν όμως αρχίζουν οι 
σοβαρές εκπομπές κλείνει την τηλεόραση και μου λέει να μην 
τις βλέπω. Αλλά αν τύχει και δω να μιλάνε για κείνη, μου λέει 
να μην τρομάξω και να μην τα πιστεύω, κι ότι οι μεγάλοι φέ-
ρονται παράξενα μερικές φορές, και θυμώνουν, και δεν ξέρουν 
τι κάνουν. 

Μια μέρα τη ρώτησα γιατί δεν την φωνάζουν πια αστέρι. Μου 
απάντησε ότι τα αστέρια δε ζουν για πάντα, κάποια πέφτουν 
για να κάνουμε εμείς ευχές. Αυτά τα λέμε πεφταστέρια. Άλλα 
πάλι γίνονται φωτιές μεγάλες και πέφτουν με δύναμη στη γη 
και τη σκάβουν. Αυτά τα λέμε κομήτες. Κι υπάρχουν και κάτι 
άλλα αστέρια, μεγάλα και φωτεινά, που κάποια στιγμή σκάνε 
και γεμίζουν σκοτάδια τη γειτονιά τους, και ρουφάνε τα πάντα 
γύρω τους, ακόμα και το φως. Αυτά τα λέμε μαύρες τρύπες.
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Διονύσης  Μαρ ί νο ς

Το πρόβλημα με το χέρι

Το γραφείο του γιατρού μοιάζει με σπασμένη όχθη που 
τρίφτηκε από την αλμύρα και το αλάτι. Ερχεται και με 
μπουκώνει ο ξασπρισμένος κέδρος. Από κάτω στο άνοιγ-

μα χάσκουν τα νευρωτικά του πόδια. Φοράει καλογυαλισμένα 
μοκασίνια δίχως κάλτσες. Αγρια πόδια. Σπαρταρούν σαν ψά-
ρια που τους σώθηκε ο αέρας. Κατά τ' άλλα μοιάζει νηφάλιος 
αν και σκεφτικός. Με μετράει με τα βαθουλωτά του μάτια που 
έχουν αποκτήσει έκφραση μαρτυρικής αμηχανίας. 

«Είναι μια πιθανότητα», μου λέει σιγανά. 
Στην πραγματικότητα καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια για 

να τον ακούσω. Απλώς ακολουθώ τις γραμμές των χειλιών του 
μετα φράζοντας πόντο πόντο τις κάμψεις και τα ανοίγματά 
τους. Να' τα πάλι σμίγουν ξανά. «Ναι, βέβαια η περίπτωσή σου 
είναι εξαιρετικά δυσοίωνη. Δείχνεις καλά ενώ ταυτόχρονα και 
εν τελώς αδιόρατα κάτι σου ξαναφτιάχνει το...». 

Τον διακόπτω γιατί νομίζω πως έχω το δικαίωμα να μάθω 
κάτι περισσότερο από μια απλή διαπίστωση την οποία έτσι και 
αλλιώς θα μπορούσα να κάνω και μόνος μου. Ο καθρέφτης μου 
είναι αψευδής μάρτυρας. 

«Γιατρέ όλα ξεκίνησαν εδώ και μια βδομάδα», του λέω.
Συγκατανεύει στωικά. 
«Και συνεχίζονται όπως βλέπεις». Του τείνω το δεξί μου 

χέρι. Ενα κομμάτι του. Ότι έχει δημιουργηθεί. Κούφιοι κόμποι. 
Αμορφη μάζα. Σπασμένος αστερίας. 

«Συνεχίζονται, ε; Μα, βέβαια είναι προφανές. Κάτι έχουμε 
εδώ που... μα πως... ίσως αν». Παραιτείται από την προσπάθεια. 
Έχει αρπάξει το χέρι μου στις βαθυκόκκινες χούφτες του και το 
περιεργάζεται σαν κάτι το εντελώς εξωπραγματικό. Όπως ακρι-
βώς είναι. Η επιστημονική του ήττα είναι τόσο εξόφθαλμη που 
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δεν θέλει να την αποδεχθεί. Κι όμως το κάνει. Τον προδίδει ο 
σπασμός κρυφής δυσαρέσκειας που βγαίνει από το στομάχι του 
καθαρός και πλήρης. 

«Δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω και πού να το αποδώσω», μου 
λέει και χώνεται για τα καλά στη δερμάτινη καρέκλα του. Τα 
πόδια του έχουν σταματήσει να πεταρίζουν. 

Πάει μας άφησαν χρόνους. 

Ήμουν καλά κι ας είχα ένα χέρι κολοβό. Με τον καιρό το 
είχα δεχθεί σαν μια καινούργια προοπτική. Άλλωστε έτσι γεν-
νήθηκα, τι μπορούσα να κάνω; Να ξαναγυρίσω στην κοιλιά 
της μάνας μου ζητώντας της να με συνθέσει από την αρχή και 
να με εναποθέσει στην κοινωνία αναβαπτισμένο και αρτιμελή; 
Σπασμένο κορμί ήμουν. Μονόπατο. Η δεξιά μου άνω πλευρά 
τελείωνε κάπως άτσαλα. Σαν πρόχειρο σημείωμα που κάποιος 
άφησε στην άκρη του γραφείου του και με τον καιρό ξέχασε 
να το ολοκληρώσει και να το καθαρογράψει. Στην αρχή βέβαια 
ήταν πρόβλημα. Τουλάχιστον μέχρι να φτάσω στην καταδικα-
στική παραδοχή πως έτσι ήμουν και έτσι θα έμενα. Ετσι με δέ-
χθηκαν τελικά και οι άλλοι. Δεν σταμάτησαν φυσικά να κοι-
τούν με περιέργεια, οίκτο και αποτροπιασμό τη φυσική μου 
ατέλεια. Ω, τους ξέρω εγώ τους ανθρώπους. Οι ευγενείς έριχναν 
κλεφτές ματιές όταν εγώ δεν τους κοιτούσα και τα σπαθωμένα 
τους πρόσωπα σκοτείνιαζαν απροκάλυπτα από τον γυμνό τρό-
μο. Οι περίεργοι απλώς δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν τα μά-
τια τους από το επίμαχο σημείο. Μια φορά, το θυμάμαι ακό-
μα και μου σηκώνεται η τρίχα, ένα πιτσιρίκι στη θέα του ξερα-
μένου μου άκρου άρχισε να κλαίει γοερά. Μέχρι να το πάρει η 
μάνα του στην αγκαλιά της και να το ηρεμήσει έμοιαζε με πα-
ραδαρμένο φύλλο που τον χτυπούσε η καταιγίδα. 

Ντράπηκα για λογαριασμό του. Ο δικός μου έτσι και αλλιώς 
ήταν από καιρό λειψός και χρεωμένος. 

Ήμουν όμως καλά. Τα είχα βρει με τον εαυτό μου, έστω και 
αν ενδόμυχα εκείνος αναζητούσε εναγώνια το κομμάτι που του 
έλειπε. Ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι σου λείπει αυτό 
ζητάς. Όλα τα άλλα σου φαίνονται κοινότοπα, δεδομένα. Τα΄ 
χεις μπροστά σου και τα κοιτάς δίχως έμπνευση. 

Η σπασμένη τιράντα μου, όμως, δεν έλεγε να αλλάξει. Ό,τι 
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και αν σκεφτόμουν, με όση ευλαβική θλίψη και αν έντυνα 
τα όνειρά μου, προεκτεινόταν από τον κορμό μου χαλαρή και 
ασχημάτιστη σαν ψεύτικη. 

Ώσπου έγινε αυτό. Εντελώς ξαφνικά. Δίχως καμία προειδο-
ποίηση. Ένα πρωί ξύπνησα και στη θέση του λειψού μου άκρου 
ένα καινούργιο άρχισε να φυτρώνει. Έτσι όπως ερχόταν το φως 
σε λωρίδες μέσα στο περίκλειστο δωμάτιό μου, έτσι όπως οι σκι-
ές έκαναν μάχη πάνω στο μπράτσο μου, έμοιαζε με ζαρωμέ-
νο κεφάλι νεογέννητου. Περίεργο πράγμα. Ωχρό και εύθραυστο 
σαν ψαμμίτης. Αλλά όχι, ήταν δέρμα. Κανονικό δέρμα. Σαν το 
παλιό που αντικαθιστούσε ραγδαίως. 

Το άγγιξα με φανερή αβουλία. 
Το ψηλάφησα με ανηλεή τρόμο. 
Ήταν όντως δέρμα. Μόνο που στις άκρες του γινόταν σκλη-

ρό και δεμένο σε κόμπους. Έφτιαχνε από μόνο του ιστούς και 
κόκαλα. Το παραδέχομαι, δεν γνωρίζω τους μυστικούς μηχανι-
σμούς του κορμιού. Ούτε μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα ακούσει 
κάτι σχετικό για τους αυτοάνοσους οργανισμούς. Δεν ξέρω καν 
αν αυτή είναι μια επαρκής εξήγηση. Μπορεί να μην υπάρχει 
καν εξήγηση. Μου βγήκε σε κραυγή. Ατόφια, ασυνάρτητη, ολό-
τελα δική μου. Κάτι ήρθε και ανέβηκε στο λαιμό μου. Κάτι σαν 
πυρετός έξαψης και λυγμός ανακατωμένος με ξεραμένη ανα-
πνοή. Αρχιζε να παραδέρνεται το κεφάλι μου και όσο τραντα-
ζόμουν σύγκορμος, στον ίδιο ακανόνιστο ρυθμό δονούνταν και 
το νέο μου μέλος. Με ακολουθούσε κατά πόδας ένας άγνωστος 
κολλημένος σαν βδέλλα πάνω μου. 

Υπήρχαν πολλές δυνατότητες μπροστά μου, η εξής μια: να 
σταματήσω να το κοιτάζω. Να προσποιηθώ πως δεν υπάρχει. 
Πως τίποτα δεν άλλαξε πάνω μου και γύρω μου. Γιατί είχα την 
αίσθηση ότι πέρα από τη δική μου ακατανόητη μετάλλαξη, μια 
καινούργια κρούστα ζωής άρχισε να απλώνεται στο υπνοδωμά-
τιο, στη συνέχεια στο σαλόνι, στην κουζίνα, σε όλο το διαμέρι-
σμα, για να ανοιχτεί ξέμπλεκη και συμπαγής στο δρόμο αλλά-
ζοντας τις συντεταγμένες του γνωστού μου κόσμου. Να τι θα 
έπρεπε να κάνω: να πιω κανονικά τον καφέ μου, να κάνω δύο 
τσιγάρα, να ανοίξω την εφημερίδα με το αριστερό χέρι —όπως 
έκανα κάθε μέρα— και να χρησιμοποιώ το δεξί για δουλειές 
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εντελώς περιττές. Όπως ας πούμε να το ακουμπάω στο μέτωπό 
μου, να ζωγραφίζω νοητούς κύκλους στον αέρα και ύστερα να 
τους χαλάω ξανά και ξανά με μια σπάταλη πεζότητα. 

Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανα. Η εκφραστική απόφυση 
στο δεξί μου χέρι άρχισε να πρήζεται, να τσούζει, να τσιμπάει 
το αίμα μου και πάλι να πρήζεται και να κοκκινίζει. Αρχισαν 
να φτιάχνονται δάχτυλα. Μικρά μεν, σχεδόν ανεπαίσθητα στο 
άγγιγμα και αόρατα στο γυμνό μάτι, αλλά εγώ ένιωθα μέσα μου 
το εργοστάσιο του κορμιού μου να δουλεύει στο φουλ. Με πνι-
χτούς λυγμούς που δεν μπορούσα να συγκρατήσω μέσα μου, η 
τάπα του εαυτού μου είχε ανοίξει πλέον για τα καλά, ντύθηκα 
πρόχειρα και βγήκα στο δρόμο. 

Μέσα στη δυσοίωνη έντασή μου ξέχασα πως ήταν Δευτέρα 
και πως αυτή ακριβώς την ώρα θα έπρεπε να βρίσκομαι στη 
στάση περιμένοντας το πρώτο λεωφορείο που εδώ και δέκα χρό-
νια με πήγαινε και με έφερνε στη δουλειά μου.

Ο γιατρός ήταν μόλις ο πέμπτος κατά σειρά άνθρωπος που 
διαπίστωσε την ολική μου μετάλλαξη. Προηγήθηκαν τέσσερις 
αγωνιούντες, βραχυκυκλωμένοι από την ανακάλυψη και ολο-
φυρόμενοι γνωστοί μου και κάμποσοι άλλοι άγνωστοι που με 
συνάντησαν στο δρόμο, οι οποίοι μου έδωσαν σε γερές δόσεις 
να καταλάβω πως τίποτα δεν είναι πιο απαράδεκτο από μια μη 
αποδεκτή αλλαγή στην εμφάνισή σου. Σκέφτηκα τον άνθρωπο 
ελέφαντα, τον Γκρέγκορ Σάμσα, έναν ιθαγενή που είχα δει πρό-
σφατα στην τηλεόραση του οποίου όλο το σώμα είχα καλυφθεί 
από φύλλα ευκαλύπτου εξαιτίας μιας σπάνιας αρρώστιας. Πέ-
ρασαν πολλά από το μυαλό μου. Πράγματα εντελώς ασυνάρ-
τητα, σκέψεις εκθαμβωτικές για το βάθος και την καθαρότητά 
τους. Καμία όμως δεν με βοήθησε να κατανοήσω επακριβώς τι 
μου συνέβαινε. 

Δεν ήμουν άρρωστος. Δεν μπορεί να ήμουν άρρωστος. 
Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε τώρα να μακαρίζω την τύχη 

μου που μου φέρθηκε με τέτοια γαλαντομία. Ήμουν εκ γενε-
τής λειψός και τώρα άρχισα για ένα παράξενο λόγο να γεμί-
ζω από περισσευούμενη σάρκα. Με στιλπνό ακατέργαστο δέρμα 
που αναπτυσσόταν αποφασιστικά. Πάνω από το κεφάλι μου ο 
ουρανός θα έπρεπε να είναι διάπλατος, καλοσχηματισμένα σύν-
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νεφα να με ραίνουν με τις ακίδες τους, ένας ήλιος λάβρος να 
με ντύνει με το πιο έντονο φως. Τίποτα από όλα αυτά δεν βρί-
σκονταν μπροστά μου για να τα θαυμάσω και να τα διατρανώ-
σω με μια ουρανομήκη κραυγή ευτυχίας. 

Ένιωθα προδομένος. Κάποιος μου έκανε την πιο οικτρή και 
ταπεινωτική πλάκα. Θεέ μου ποιος; Ποιον είχα πειράξει τόσο 
πολύ που αποφάσισε να με εκδικηθεί με τόσο ιταμό τρόπο; Οι 
γνωστοί και οι άγνωστοι με κοιτούσαν με αποκτηνωμένη έκ-
πληξη. Το έβλεπα καθαρά στα μάτια τους. Ούτε και τώρα θα 
μπορούσα να γίνω αποδεκτός. Στα αυτιά μου έφταναν οι ομοι-
οκατάληκτες φωνές έκπληξης που δεν μπορούσαν να κρατή-
σουν μέσα τους. Την ίδια ακριβώς αντίδραση είχα συνηθίσει να 
αποδέχομαι ως φυσιολογική όλα αυτά τα χρόνια που ζούσε με 
μια έλλειψη. 

Τώρα όμως; Προς τι; Γινόμουν ένας σαν και αυτός. Θα τους 
έμοιαζα. Με τον καιρό ούτε που θα θυμούνταν πως υπήρξα μια 
ηχηρή εξαίρεση. Η πυκνότητα του δέρματός μου θα ήταν παρό-
μοια με όλου του κόσμου. Κανένα συρματόπλεγμα δεν θα ορ-
θωνόταν μπροστά μου για να μου ανακόψει το συγχρωτισμό 
μου με τους αρτιμελείς. Μα δεν το έβλεπαν; Θα μπορούσα πλέ-
ον να κάνω πράγματα απλά καθημερινά, πράγματα που εκεί-
νοι τα θεωρούσαν αυτονόητα αλλά για μένα ήταν εχθρικά και 
απραγματοποίητα. Η σαρκική συνοχή μου θα φωτιζόταν από 
ένα αξεπέραστο θαύμα που όμοιό του δεν θα είχε υπάρξει ξανά. 

Μου αρνιόντουσαν αυτή τη δυνατότητα. Ο οικτιρμός τους 
ήταν ανηλεής. Το μίσος τους ολοκάθαρο. 

Ήμουν καταχωρημένος από όλους στον κόσμο των καταρα-
μένων. Σε μια εξορία που δεν έχει επιστροφή όσες αιτήσεις και 
αν κάνεις για αποφυλάκιση. 

Το στίγμα της πρότερης ανεπάρκειάς μου καλυπτόταν από 
ένα κουκούλι αδιάσπαστο. Με βουβή έχθρα στην αρχή και με 
δόλια χαιρεκακία στη συνέχεια, άρχισαν να με κατηγορούν για 
εξαπάτηση. Ποιο ήταν λοιπόν το κόλπο μου; Πόσο χαμηλά έπε-
σα για να καταφέρω με φτηνά μαγικά να τους πείσω για την 
ομοιότητά μου με αυτούς; Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να με ρω-
τήσει τι ακριβώς συνέβη και βγήκα από το σκοτάδι της αναπη-
ρίας ολάνθιστος. Ποια δύναμη με τράβηξε από καινούργιο μου 
πλέον χέρι και με φύτρωσε σε ένα όνειρο που μπορούσε πλέον 
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να κατοικηθεί από εμένα. 
Δέχτηκα στωικά τις ύβρεις και τις κατηγορίες. Κινδύνευ-

σα με προπηλακισμό καθώς φωνάζοντας με όση δύναμη είχαν 
κρατήσει τα πνευμόνια μου, προσπαθούσα να τους εξηγήσω 
πως δεν έκανα τίποτα και όλα έγιναν φυσικά και απρόβλεπτα. 
Οι άκρες των νυχιών τους μπήγονταν στο δέρμα μου. Αδυνα-
τούσαν και να κοιτάξουν το θαύμα, έτρεμαν στην ιδέα τι θα 
αντίκριζαν. Εμένα. Οχι εμένα. Κάποιον εντελώς ξένο με αμυ-
δρά σε αυτούς κοινά χαρακτηριστικά. Ο κόσμος μου φαινόταν 
πιο ξένος και πιο εχθρικός από ποτέ. 

Μου αρνούνταν πεισματικά το δικαίωμα να ανέβω τις δικές 
τους σκάλες, να μπω στον κόσμο τους, να ακουμπήσω τα δικά 
τους αντικείμενα, να τα χαρώ και με τα δύο μου χέρια. Πόσο 
όμορφο ακούγεται: με τα δύο μου χέρια.

Προστατευμένος από τον συμπαγή όγκο του γραφείου του, 
ο γιατρός, προσπαθεί με κατευναστική φωνή που φτάνει στα 
αυτιά μου λες και είναι σμιλευμένη με γρανίτη, να με κάνει να 
κατανοήσω πλήρως την κατάσταση. 

«Ίσως μια επέμβαση να λύσει το πρόβλημα», μου λέει συ-
νωμοτικά. 

«Ποιο πρόβλημα;», τον ρωτάω. 
«Μα, το πρόβλημα με το χέρι σου», αντιτείνει περισπούδα-

στα. 
«Δεν έχει κανένα πρόβλημα το χέρι μου. Ηδη από το πρωί 

έχει μεγαλώσει αρκετά». 
Του το δείχνω προκλητικά για να με πιστέψει. Τα μάτια του 

τσιμπλιάζουν. Τα αποστρέφει από το επίμαχο σημείο με φανε-
ρή αηδία. 

Ο φωτεινός όγκος του κέδρινου γραφείου του με πνίγει. Το 
λιγοστό φως που εκπέμπει ο λαμπτήρας πάνω από το κεφάλι 
του, τον κάνει να δείχνει απόκοσμος. Τώρα μάλιστα εμφανί-
ζεται διπλάσιος καθώς σηκώνεται τελετουργικά από την καρέ-
κλα του και στηριγμένος στα ακροδάχτυλα γέρνει προς το μέ-
ρος μου, πάντα συνωμοτικά. 

«Μην φοβάσαι. Είναι μια εγχείρηση ρουτίνας... βέβαια δεν 
μου έχει ξανατύχει κάτι παρόμοιο... αλλά μην νομίζεις... μια 
απλή εξαγωγή». Τα δόντια του σφυρίζουν και πάλλονται. 
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«Εξαγωγή τίνος;». Τώρα είμαι εγώ αυτός που σφυρίζει και 
πάλλεται. 

«Μα, του χεριού σου. Τι άλλο νόμιζες;». 
Αντιδρώ πεισματικά. 
«Εσύ έλεγες πριν ότι είναι μια πιθανότητα». 
«Ναι, αλλά μια άγνωστη πιθανότητα. Δεν έχουμε το δικαίω-

μα να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Σκέψου την πιθανότητα 
μιας μετάστασης. Ενός λάθος σχηματισμού που θα αποβεί μοι-
ραίος για το υπόλοιπο σώμα σου». 

«Μια χαρά είναι το υπόλοιπο σώμα μου. Οπως και το χέρι 
μου».

Του το ξαναδείχνω αλλά η άμεση αντίδρασή του είναι όμοια 
με πριν. 

Φρίκη και αποστροφή. 
«Θα σε παρακαλέσω να μην λες χέ... χέ... ρι. Δεν μπορού-

με να μιλάμε ακόμα για χέρι. Καταλαβαίνεις πως... μια απλή 
επέμβαση είναι διάολε... σκέψου τον εαυτό σου... τι διακυβεύ-
εις αυτή τη στιγμή...». 

Σε πείσμα των αρμών μου που είναι σπασμένοι και μουδια-
σμένοι, κάνω μια ύστατη προσπάθεια να ορθώσω το ανάστημά 
μου. Να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Τα καταφέρνω μέχρι 
τη μέση. Ξαναπέφτω εμβρόντητος και αβοήθητος. 

«Γιατρέ, αν σου ζητούσα πριν από λίγο καιρό να μου βάλεις 
ένα καινούργιο χέρι θα το έκανες;”

Με κοιτάει με προσήνεια και επαγγελματική επιτήδευση. 
Φαίνεται όμως πως η ερώτησή μου του έχει αφαιρέσει λυτρωτι-
κά την προηγούμενη ένταση. 

«Εννοείς ένα τεχνητό μέλος;». 
«Οχι εννοώ ένα κανονικό χέρι. Με σάρκα και οστά. Θα το 

έκανες;». 
«Μα, πώς; Δεν... θέλω να πω... η επιστήμη... υπάρχει ένα 

όριο που...». 
Αρχίζει πάλι να τρέμει. 
«Τώρα όμως θέλεις να μου αφαιρέσεις αυτό που η φύση που 

προσφέρει».
«Η φύση ό,τι ήταν να προσφέρει σου το πρόσφερε», απα-

ντάει ορμητικά. 
«Και αυτά εδώ τι είναι;». 
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Μετράω με τα μάτια μου τα κρεάτινα βουναλάκια που μόλις 
έχουν φυτρώσει στην άγονη παλάμη μου. Επαναλαμβάνω στον 
εαυτό μου την ίδια ακριβώς ερώτηση που έκανα και στο γιατρό 
λίγο πριν φύγω από το γραφείο του τρέχοντας. Φέρνω στο νου 
μου όλες εκείνες τις κατηγόριες των ανθρώπων που με ήξεραν 
και των άλλων που με έβλεπαν για πρώτη φορά στο δρόμο να 
επιδεικνύω το άρτιο χέρι. Το σημείο που πριν έχασκε σαν τρύ-
πα. Τις γυρισμένες πλάτες. Τα σμιχτά στόματα με τα προτετα-
μένα δόντια που έρχονταν κατά πάνω μου. Κι ύστερα άρχισα 
να τρέχω για να γλιτώσω από τη δίψα της έχθρας τους. 

Γιατί κανείς δεν με πιστεύει; 
Τις τελευταίες ώρες τα συμπτώματα γίνονται ολοένα και πιο 

αποδεκτά από τον οργανισμό μου. Τείνω να αποδεχθώ ακόμα 
και τον οξύ πόνο που ώρες ώρες με τρυπάει. Το σχήμα του χε-
ριού μου είναι όντως περίεργο. Μοιάζει με θολωτό μέτωπο εφή-
βου. Κατάστικτο από κοκκινίλες και μπιμπίκια. Εχουν διαμορ-
φωθεί πέντε ισομεγέθεις μπαλίτσες που στις κοίτες τους αχνο-
φαίνεται μια ιδέα από νύχια. 

«Και αυτά εδώ τι είναι;” μουρμουρίζω στον εαυτό μου. 
Δεν έχει τι να μου απαντήσει. 
Αρχίζει και αυτός να αμφιβάλλει. 
Γιατί κανείς δεν με πιστεύει; 
Μια μισοδιαλυμένη εικόνα περνάει μπροστά από τα μάτια 

μου και με μαγνητίζει θωπευτικά. Είναι το χέρι μου αυτό ή 
κάτι άλλο; 

Συνέβη πραγματικά σε εμένα ή το βλέπω στο όνειρό μου; 
Είμαι όρθιος, περπατώ, ανασαίνω, καπνίζω τσιγάρο κρατώ-

ντας τη γόπα με το αριστερό. 
Αρα όλα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο. Σε έναν χρόνο 

όμως ρευστό σαν μαύρη κρέμα που έχει καλύψει ολόκληρο το 
σώμα μου που είναι λυγισμένο σαν δεμάτι από στάχυα. 

Το κοιτά επίμονα. Με ασφυκτική διαύγεια. 
Το γυρνάω δεξιά, αριστερά. 
Μια αρρωστημένη μάζα που θρέφει το μαρτύριό μου. 
Γιατί κανείς δεν με πιστεύει; 
Με αποφασιστικότητα το υψώνω πάνω από το κεφάλι μου. 

Σαν σπάθα που ετοιμάζεται να μακελέψει. 
Το κρατάω μετέωρο για μια στιγμή. Δύο στιγμές. 

Nesides_7_12.indd   40Nesides_7_12.indd   40 25/10/2011   2:15:00 μμ25/10/2011   2:15:00 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



41

Νησίδες 7 | 	 ι α γ ω ν ι σ μ ό ς  π ο ι ή μ α τ ο ς  &  δ ι η γ ή μ α τ ο ς

Μέχρι να αιματωθεί αρκετά. 
Να γίνει πέτρα. Σκληρό και αδυσώπητο. 
Κρατάω την ανάσα μου βαθιά μέσα στα σπλάχνα μου. Τί-

ποτα δεν θέλω να με προδώσει αυτή τη στιγμή. Κανείς να μην 
επέμβει στην απόφασή μου. Ακόμα και ο ίδιος μου ο εαυτός. 

Καθώς η κουρτίνα μισανοίγει ανεπαίσθητα από το ελαφρύ 
αεράκι της νύχτας και οι φωνές από το δρόμο εισβάλλουν στο 
δωμάτιό μου παραπειστικές και άτονες, το κατεβάζω με ανα-
κλαστική παρόρμηση και πλέρια δύναμη πάνω στην πλάτη του 
κομοδίνου. 

Το ξανασηκώνω, το ξαναβουτάω. Ο γδούπος είναι υπόκωφος 
σαν να σκάνε πρόκες στο πάτωμα. Οι πρόκες τρυπούν, διεγεί-
ρουν με ζωώδη τρόπο την καρδιά του πόνου. 

Συνεχίζω να χτυπάω, να σπάω, να ματώνω, να καταστρέφω. 
Γιατί κανείς δεν με πιστεύει; 
Γίνομαι ξανά αυτός που πάντα ήμουν. 
Μισός. Κατακερματισμένος. Ο σάλαγος από τα χτυπήματα 

σιγά σιγά ελαττώνεται καθώς πλέον το τσαλακωμένο μόρφωμα 
κείτεται μισοδιαλυμένο στον καρπό μου και πάνω στο κομοδί-
νο. Κομμάτια πάνω και κάτω. Αίματα παντού. 

Γελάω παρανοϊκά. 
Δεν σταματάω να γελάω με τρόπο άγαρμπο, παραλυμένο. 
Το χέρι βρίσκεται εκεί κοιμισμένο από την προσπάθεια. Δεν 

αντιδράει. Έχει μάθει να είναι μισό και πλέον γουργουρίζει ευ-
χαριστημένο. 

Το ίδιο και εγώ. 
Έγινα ξανά αυτός που πάντα ήμουν. 
Τώρα ίσως να με πιστέψουν. 
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Γιώργος  Νικολόπουλος

Και το όνομα αυτού, 
Ιωάννης Μάουζερ...

Είχαν περάσει μόλις πέντε μέρες από τη στιγμή που είχε 
βγει η ανακοίνωση που τόσο καιρό περίμενα. Ήμουν ένα 
από τα μέλη της πρώτης αποστολής στον Θόλο.

Όταν η Ιουλία με ρώτησε πώς ένιωθα, είχα πολύ μεγάλη δυ-
σκολία να βρω τα κατάλληλα λόγια για να περιγράψω τα συναι-
σθήματά μου. Φόβος... υπήρχε, στο βάθος, πιστεύω, αλλά μόνο 
στο βάθος, όχι στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια υπήρχε περισ-
σότερο η ικανοποίηση για την επιτυχία μου, η αίσθηση της επι-
βεβαίωσης για την προσπάθειά μου, για τον αγώνα τόσων χρό-
νων... Και πού βρισκόταν το δέος μπροστά στο Άγνωστο, ο ιερός 
ζήλος, η μυστική αγωνία; Δεν είμαι σίγουρος για το πού, αλλά 
βρίσκονταν μέσα μου, λίγο κάτω από την επιφάνεια ίσως, έτοι-
μα να βγουν και να με κατακλύσουν. Τα συναισθήματά μου 
ήταν σαν μια καταιγίδα, έτοιμη να ξεσπάσει...

Η Ιουλία είναι γάτα, αλλά μου αρέσει πολύ και μερικές φο-
ρές πιστεύω πως την αγαπάω. Είμασταν στο σπίτι της, ένα ζε-
στό απόγευμα, στριμωγμένοι στο στενό της κρεβάτι, και συζη-
τούσαμε για την αποστολή. Η Ιουλία ήταν η πρώτη και η μόνη 
που με ρώτησε ανοιχτά, χωρίς υπεκφυγές, πώς ένιωθα. Οι υπό-
λοιποι περιορίζονταν να μου δίνουν συγχαρητήρια, μηχανικά, 
και μετά βιαστικά να γυρίζουν το βλέμμα τους αλλού. Ίσως να 
με θεωρούσαν μελλοθάνατο, ίσως κιόλας νεκρό. Όλοι ζούσαν με 
την προσμονή της αποστολής στον Θόλο, αλλά κανείς δε φαι-
νόταν να ζηλεύει την τύχη μας. Το αβέβαιο μέλλον μας... Η 
Ιουλία ζει το παρόν, δεν την ενδιέφερε και πολύ τι θα γινόταν 
σε μερικές μέρες, την ένοιαζε μόνο πώς ένιωθα εκείνη τη στιγ-
μή. Αλλά δεν κατάφερα να της απαντήσω. Ακούμπησα μόνο το 
κεφάλι μου στην απαλή της γούνα και αποκοιμήθηκα. Είχα να 
κοιμηθώ τέσσερις μέρες.
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Τις επόμενες μέρες είχαμε αδιάκοπες προετοιμασίες για την 
αποστολή. Ατελείωτες συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη, με 
κορυφαίους επιστήμονες, με φιλόδοξους πολιτικούς, με γέρους 
καθηγητές.

Ο καθένας μας είχε έναν μέντορα. Ο Ιωσήφ ο Ερωδιός είχε 
αναλάβει προσωπικά να με προετοιμάσει για την αποστολή. Με 
κοίταζε κορδωμένος, πίσω από τα παλιομοδίτικα γυαλιά του. 
Αισθανόταν πολύ σπουδαίος, και πίστευε ότι μου χαρίζει και 
μένα κάτι από τη σπουδαιότητά του καθώς μου μίλαγε. Μοι-
ράστηκε μαζί μου, για μια φορά ακόμα, όλα όσα ήξερε για τον 
Θόλο. Δεν ήταν και πολλά.

«Είμαι σίγουρος πως αυτά που θα βρείτε εκεί μέσα θα είναι 
ανεκτίμητα για τον πολιτισμό μας», μου είπε για δέκατη πέ-
μπτη φορά. «Ο Θόλος έχει χτιστεί πριν από αιώνες. Κανείς δεν 
ξέρει τι κρύβει μέσα του, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως μέσα 
του υπάρχουν οι απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα».

Ο Θόλος ήταν πάντα εκεί. Τεράστιος, στην άκρη του ορίζο-
ντα, απόμακρος, απόκοσμος. Κανείς δεν πίστευε πως χέρι ζώου 
τον είχε χτίσει. Κανείς δεν πίστευε πως υπήρχε εποχή, έστω και 
στο μακρινότερο παρελθόν, χωρίς την παρουσία του Θόλου. Και 
όμως... κάποιοι, πριν από μερικούς αιώνες, τον είχαν κατασκευ-
άσει. Με τη λογική μου μπορούσα να το πιστέψω, μέσα μου... 
όχι, σίγουρα όχι. Κάθε φορά που σκεφτόμουν τον Θόλο, ένα 
έντονο θρησκευτικό συναίσθημα με κυρίευε. «Ο ποντικός είναι 
ζώον θρησκευτικόν», λέγανε οι παλαιοί. Ίσως για μια φορά και 
να είχαν δίκιο.

Το τελευταίο βράδυ πριν ξεκινήσουμε, είχαμε μαζευτεί όλοι 
μαζί, εκτός φυσικά από τον αρχηγό της αποστολής μας, στην 
ταβέρνα του Νίκου του Κότσυφα, και, ποτήρι στο ποτήρι, βρε-
θήκαμε να έχουμε μια έντονη ανθρωπολογική συζήτηση.

Ο Μιχαήλ ο Ασβός χαμήλωσε τα γυαλιά του και με κοίταξε 
έντονα στα μάτια.

«Ιωνάθαν», με ρώτησε με τη βαθειά μακρόσυρτη φωνή του, 
«πιστεύεις στον Άνθρωπο;»

«Πιστεύω στον Άνθρωπο», του απάντησα διστακτικά, «αλλά 
δεν είμαι θρησκευόμενος». Και θα προτιμούσα να μη μιλάμε 
για τη θρησκεία πριν ξεκινήσουμε για το Θόλο, ήθελα να συ-

Nesides_7_12.indd   43Nesides_7_12.indd   43 25/10/2011   2:15:00 μμ25/10/2011   2:15:00 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



44

μπληρώσω, αλλά κρατήθηκα. Δε μπορούσα να καταλάβω γιατί 
άνοιξε μια τέτοια κουβέντα. Τελευταίο βράδυ, και αντί να βρί-
σκομαι στην αγκαλιά της Ιουλίας... Με ένοιαζε, αλήθεια, αν θα 
την ξανάβλεπα; Πιστεύω πως τελικά ναι, με ένοιαζε...

«Αυτό δεν έχει σημασία. Δε με ενδιαφέρει αν εκκλησιάζε-
σαι. Αυτό που θέλω να μάθω είναι, όταν βλέπεις όλα γύρω 
σου να γκρεμίζονται, όταν η ζωή σου κινδυνεύει, όταν νιώ-
θεις ότι το τέλος πλησιάζει, τότε, βαθειά μέσα σου, προσεύχε-
σαι στον Άνθρωπο;»

«Ε ναι», απάντησα. «Υποθέτω πως ναι...» Δεν είχα αισθανθεί 
μέχρι σήμερα ότι η ζωή μου κινδυνεύει, ούτε πως το τέλος μου 
πλησιάζει. Άλλοι μπορεί να το πίστευαν, εγώ όχι. Ίσως να μην 
ήθελα ούτε να το σκέφτομαι... Τι να του πω; Την άλλη μέρα 
φεύγαμε για το Θόλο, οι περισσότεροι φίλοι και γνωστοί μας εί-
χαν ξεγραμμένους, και ο ασβός να στέκεται μπροστά μου και 
να υπαινίσσεται πως πλησιάζει το τέλος μου. Ευχαριστώ πολύ, 
ασβέ. Θύμησέ μου να σε μνημονέψω στη διαθήκη μου.

«Αυτά είναι κουραφέξαλα», είπε ξαφνικά ο Κώστας ο Πε-
λαργός, που καθόταν δίπλα μου. «Ότι έχουμε χτίσει το έχου-
με χτίσει μόνοι μας, με τα χέρια μας και με τα φτερά μας. Δεν 
υπάρχει άνθρωπος».

Ο Μιχαήλ πήρε φωτιά. «Και πώς εξηγείς την ύπαρξη του 
κόσμου μας; Πώς εξηγείς την αρμονία της φύσης; Πώς εξηγείς 
την πίστη μας στον Άνθρωπο; Τυχαία νομίζεις ότι τα ζώα απο-
τελούν την κορωνίδα της δημιουργίας; Υπάρχει ένα μεγαλειώδες 
Ανθρώπινο σχέδιο, πίσω από ολόκληρο το Σύμπαν, και εμείς 
έχουμε την ευλογία να το εκτελούμε».

Ο πελαργός γέλασε. «Είσαι ένας ανόητος. Πιστεύουμε αυτά 
που θέλουμε να πιστεύουμε. Ο κόομος δημιουργήθηκε από το 
χάος και τον κυβερνάει μόνο η τύχη».

Ο Μιχαήλ τον κοίταξε για λίγο σαν να μην πίστευε στα μά-
τια του. Έπειτα έκανε έναν απαίσιο μορφασμό, μάζεψε το σά-
λιο του για να φτύσει στο πάτωμα, το σκέφτηκε καλύτερα βλέ-
ποντας τον Χαρίλαο τον Βούβαλο να κάθεται δίπλα στον κό-
τσυφα με τα χέρια σταυρωμένα και να τον κοιτάζει ανέκφρα-
στος — και προτίμησε να το καταπιεί, και στο τέλος κάρφωσε 
τον Κώστα με το βλέμμα του και είπε, τονίζοντας μία μία τις 
λέξεις: «Πελαργέ, μόνο ένα έχω να σου πω. Λυπάμαι ειλικρινά 
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που θα είσαι μέλος της αποστολής μας. Αν η αποστολή αποτύ-
χει, τώρα ξέρω ποια θα είναι η αιτία για αυτό». Και ύστερα γύ-
ρισε με μια απότομη κίνηση προς την καμηλοπάρδαλη. “Εσύ τι 
πιστεύεις, Κατερίνα;», την ρώτησε.

Η Κατερίνα τον κοίταξε για λίγο σκεπτική, με τα μεγάλα 
αθώα μάτια της. Ύστερα τέντωσε τον μακρύ, μακρύ της λαιμό 
και βρέθηκε ξαφνικά να τον κοιτάζει καταπρόσωπο. Του χαμο-
γέλασε. «Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, αλλά πολλοί», είπε με την 
τραγουδιστή της φωνούλα. «Ζούσαν στη Γη, μαζί μας, όταν τα 
ζώα ήταν τετράποδα και δε μίλαγαν. Και τώρα δεν έχουν φύγει 
από κοντά μας, ζουν βαθειά, κάτω από τη Γη, μέσα στους λό-
φους. Και κάποτε θα ξαναγυρίσουν».

Ο ασβός είχε μείνει αποσβολωμένος... απο-ασβολωμένος, αν 
μου συγχωρήσετε το λογοπαίγνιο. «Είναι αστείο, μα την πίστη 
μου...» κατάφερε να ψελλίσει τελικά, χωρίς ίχνος ευθυμίας στα 
μαύρα, θυμωμένα του μάτια. «Αυτό δεν το περίμενα ποτέ... Όπως 
οι πρωτόγονοι... Είσαι σαν ένα μικρό παιδί... Σε λίγο θα μας πεις 
ότι πιστεύεις και στα πνεύματα. Κατερίνα... είσαι χειρότερη ακόμα 
και από ανάνθρωπο. Είσαι... αιρετική». Κρατήθηκε από το μπρά-
τσο της καρέκλας του, για να μην καταρρεύσει. Ύστερα γύρισε δί-
πλα του, στο τελευταίο του αποκούμπι. «Κορνήλιε;»

Ο Κορνήλιος ο Λαγός, ως εκείνη τη στιγμή χωμένος στο κά-
θισμά του κρατώντας σφιχτά στα δυο του χέρια το ποτήρι του, 
σηκώθηκε όρθιος, άφησε το ποτήρι πάνω στο τραπέζι και ένωσε 
τα χέρια του σε στάση προσευχής. Τα κατακόκκινα μάτια του 
καίγανε σαν φωτιές. «Ένας είναι ο Άνθρωπος», είπε ευλαβικά, 
«και το όνομα Αυτού Ιωάννης Μάουζερ».

Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε για τη μεγάλη μας αποστο-
λή. Οχτώ άλογα, δέκα γαϊδούρια και δώδεκα βόδια, έσερναν τα 
κάρα με τις προμήθειες και τον εξοπλισμό μας. Όταν φτάσαμε 
στο Θόλο, τρεις μέρες αργότερα, δώσαμε τα χέρια και αποχαι-
ρετιστήκαμε με αρκετή συγκίνηση. Είχαν διαταγές να επιστρέ-
ψουν στην πόλη και να περιμένουν εκεί. Δεν υπήρχε λόγος να 
μείνουν μαζί μας. Όταν, όπως όλοι ελπίζαμε, η αποστολή μας 
ολοκληρωνόταν με επιτυχία, ο γρηγορότερος από εμάς θα ταξί-
δευε στην πόλη και θα έφερνε όσα κάρα και προσωπικό θα χρει-
αζόταν για να μεταφέρουμε τα ευρήματά μας.
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Το ξεκίνημα της αποστολής ήταν πραγματικά απογοητευ-
τικό. Μέρες ολόκληρες, όσο και να προσπαθούσαμε, δεν κα-
ταφέρναμε να μπούμε στον Θόλο. Κανείς μας δεν είχε μπο-
ρέσει να βρει το παραμικρό άνοιγμα στη λεία του επιφάνεια, 
και τα εργαλεία μας συντρίβονταν όταν προσπαθούσαμε τον 
τρυπήσουμε.

Ο Κορνήλιος είχε αρχίσει να μουρμουρίζει ανοιχτά πως ο Θό-
λος ήταν έργο του Ανθρώπου και αυτό που κάναμε ήταν βλα-
σφημία. Ο Μιχαήλ τον σιγοντάριζε, και οι δυο τους μαζί δεν 
έκαναν τίποτε άλλο παρά να περιφέρονται γύρω γύρω από τον 
Θόλο, να προσεύχονται όλη την ώρα και να μας αγριοκοιτά-
ζουν. Στο τέλος ο Οράτιος το Κριάρι, ο αρχηγός της αποστολής 
μας, τους πλησίασε και τους είπε ότι θα τους γυρίσει στην πόλη 
δεμένους χειροπόδαρα. Βλέποντας ότι και οι τρεις μας είμασταν 
έτοιμοι να σταθούμε δίπλα στον αρχηγό, οι δυο τους τελικά 
λούφαξαν. Συνέχισαν να μας στραβοκοιτάνε, όμως. Ένα βρά-
δυ άκουσα τον Κορνήλιο να ψιθυρίζει στον φίλο του πως όπου 
νάναι θα μας τελειώσουν οι προμήθειες και θα αναγκαστούμε 
να επιστρέψουμε. Αυτό με ανησύχησε κάπως, γιατί ήξερα πως 
είχαμε κουβαλήσει προμήθειες για αρκετές βδομάδες, αλλά απο-
φάσισα να μη μιλήσω ακόμη σε κανέναν για αυτό που άκουσα. 
Το κλίμα ήταν ήδη άσχημο, δεν υπήρχε λόγος να το επιβαρύ-
νουμε περισσότερο με τις υποψίες του καθενός μας.

Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί ο Οράτιος είχε διορι-
στεί αρχηγός της αποστολής. Δεν είναι πως ήθελα τη θέση του, 
μακριά από εμένα τίτλοι και αξιώματα, από τη φύση μου προ-
τιμούσα πάντα να περνάω απαρατήρητος, όμως πιστεύω πως 
οποιοσδήποτε άλλος θα ήταν πιο κατάλληλος από τον Ορά-
τιο. Οποιοσδήποτε άλλος... όχι, εδώ που τα λέμε, σίγουρα όχι ο 
Μιχαήλ, προς Ανθρώπου ούτε και ο Κορνήλιος. Και ο Οράτιος 
όμως ήταν τελείως ακατάλληλος, πιστεύω. Αντικοινωνικός, μο-
νομανής, έτοιμος να αρπαχτεί με τον οποιονδήποτε για το πα-
ραμικρό, ποτέ δεν έφταιγε ο ίδιος για οτιδήποτε στραβό συνέ-
βαινε, πάντα κάποιος άλλος, πάντα πρόθυμος να ρίξει την ευ-
θύνη στους συνεργάτες του, ήταν ο εφιάλτης κάθε υφιστάμε-
νου. Στην περίπτωση αυτή πήραμε το μέρος του γιατί αντιμε-
τώπιζε τον Μιχαήλ και το Κορνήλιο, αλλά πολύ φοβόμουν πως 
ερχόταν και η σειρά μας.
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Τη λύση ευτυχώς την έδωσε η Κατερίνα, το πρωί της πέμπτης 
μέρας. Χωριζόμασταν σε ζευγάρια, και γυρίζαμε γύρω γύρω τον 
Θόλο ψάχνοντα για ένα άνοιγμα, ένα αδύναμο σημείο, ένα... οτι-
δήποτε, τέλος πάντων, και εκείνο το πρωί ήμουν μαζί της. Κα-
θώς τέντωνε το λαιμό της ψάχνοντας πάνω στον Θόλο για κά-
ποιο κρυμμένο άνοιγμα πιο ψηλά από το οπτικό πεδίο των υπό-
λοιπων, πρόσεξε έναν ανεπαίσθητο αποχρωματισμό στην λεία 
επιφάνεια. Ήταν η μόνη που θα μπορούσε να το παρατηρήσει.

Επειδή τα χέρια της, βέβαια, δεν έφταναν τόσο ψηλά όσο ο 
λαιμός της, την ανέβασα στους ώμους μου. Ψηλάφησε με προ-
σοχή την αποχρωματισμένη επιφάνεια, και σε κάποια στιγμή 
ακούσαμε ένα ξαφνικό «κλικ». Ύστερα ένα μέρος της εναίας 
και αδιαχώριστης επιφάνειας του Θόλου, ξαφνικά και αθόρυβα, 
τρεμόπαιξε και εξαφανίστηκε από τα μάτια μας σαν να ήταν 
οφθαλμαπάτη. Στην θέση του αποκαλύφθηκε μία πόρτα. Επι-
τέλους, θα μπαίναμε στο εσωτερικό του Θόλου!

Φωνάξαμε τον αρχηγό και τους υπόλοιπους. Ο ασβός φαι-
νόταν έτοιμος να καταρρεύσει, ενώ ο λαγός κοιτούσε υπολο-
γιστικά. Ο αρχηγός δοκίμασε να ανοίξει την πόρτα. Κάποιοι 
δεν πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρει. Σίγουρα θα υπήρχε κά-
ποιος πολύπλοκος μηχανισμός που θα την κλείδωνε, και ύστε-
ρα μετά από τόσους αιώνες σίγουρα θα είχε σκουριάσει ή κολ-
λήσει. Ήταν, όμως, ξεκλείδωτη και άνοιξε εύκολα και τελείως 
αθόρυβα, λες και κάποιος ερχόταν και την λάδωνε καθημερινά. 
Μπήκαμε στον Θόλο όλοι μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλο, με 
τον αρχηγό μπροστά και τον Κώστα τελευταίο να κλείνει την 
σειρά. Μόλις περάσαμε την είσοδο και μπήκαμε στην πρώτη αί-
θουσα μας κόπηκε η ανάσα από το δέος. Παντού μηχανήματα. 
Απίστευτα μηχανήματα. Θεωρούσαμε τον πολιτισμό μας εξελιγ-
μένο, αυτό όμως... Οθόνες. Πληκτρολόγια. Καλώδια, μπλε, κόκ-
κινα, πράσινα, πολύχρωμα. Φωτάκια που αναβόσβηναν. Μηχα-
νήματα όμορφα, άσχημα, αδιάφορα. Μηχανές που μπορούσα 
εύκολα να υποπτευθώ τη χρήση τους, και άλλες που μου φαί-
νονταν ακατανόητες. Ιριδίζουσες σφαίρες που επέπλεαν στον 
αέρα. Κλεψύδρες με άμμο που αντί να πέφτει ανέβαινε προς 
τα πάνω. Μηχανήματα που βούιζαν, που θρόιζαν, που έβγαζαν 
απόκοσμους ήχους. Ένα πραγματικό πανδαιμόνιο γύρω μας.
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Αλλά το πραγματικό σοκ ήρθε λίγο αργότερα, μόλις μπή-
καμε στο επόμενο δωμάτιο: οι τοίχοι του ήταν γεμάτοι με ει-
κόνες... ανθρώπων, με φωτογραφίες ανθρώπων, να μας κοιτά-
ζουν. Ίδιες με την εικόνα του Ανθρώπου που βλέπαμε στις εκ-
κλησίες. Άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι, 
διαφορετικοί μεταξύ τους, ένας ένας, πολλοί μαζί, ολόκληρα 
πλήθη. Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν αδιανόητο. Ήταν... βλά-
σφημο. Ο ασβός είχε γονατίσει στο πάτωμα και έκλαιγε με ανα-
φυλλητά. Ο Κώστας ο ανάνθρωπος περπατούσε από εικόνα σε 
εικόνα και τις κοίταζε συγκλονισμένος. «Ήταν αλήθεια», έλε-
γε και ξανάλεγε. Σε μια στιγμή γονάτισε μπροστά σε μια εικόνα 
και άρχισε κι’ εκείνος να κλαίει με λυγμούς. Ακόμα και ο αρχη-
γός φαινόταν επηρεασμένος από το γεγονός. Ο μοναδικός που 
φαινόταν να το έχει πάρει κάπως αψήφιστα, σχεδόν αδιάφο-
ρα, ήταν ο Κορνήλιος, ο πρώτος που θα περίμενε κανείς να κα-
ταρρεύσει. «Ένας είναι ο Άνθρωπος... Τι παιχνίδι παίζεις, λαγέ;» 
αναρωτήθηκα. «Τι ξέρεις εσύ που κανείς μας δεν ήξερε;»

Η Κατερίνα, βέβαια, ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής της ημέ-
ρας. Μας κοίταζε χαμογελαστή, όχι ειρωνικά αλλά... γλυκά, θα 
μπορούσα να έλεγα, αν και ένιωθα το βλέμμα της να γίνεται ει-
ρωνικό όταν κοίταζε τον καημένο τον Μιχαήλ, κουλουριασμέ-
νο στο πάτωμα σαν ένα κουβαράκι.

«Τι έγιναν οι άνθρωποι;» ρώτησε σε κάποια στιγμή ο Κώστας 
που φαινόταν να έχει κάπως ηρεμήσει. «Και πού είμασταν τότε 
εμείς;» αναρωτήθηκε με τη σειρά του ο αρχηγός. 

«Οι άνθρωποι μας δίδαξαν, όταν βγήκαν από τον Θόλο. Δε 
μιλούσαμε τότε, είμασταν τετράποδα πλάσματα, χωρίς χέρια 
και χωρίς μυαλό. Οι άνθρωποι μας δίδαξαν και μας έπλασαν 
κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. Ύστερα έφυγαν, πήγαν να ζή-
σουν κάτω από τη Γη, κάτω από τους λόφους. Και μας κοιτά-
ζουν από εκεί. Και κάποτε θα γυρίσουν...»

Τώρα πια όλοι την πρόσεχαν, όλοι τη θαύμαζαν. Κανείς δεν 
τολμούσε να την ειρωνευτεί. Ήταν η ηρωίδα μας. 

Και ύστερα, κανείς μας δεν κατάλαβε που, ο Κορνήλιος βρή-
κε το τετράδιο. Μπήκε στο δωμάτιο, από όπου κανείς δεν τον 
είχε προσέξει να φεύγει, κρατώντας το ευλαβικά, σαν ιερό κει-
μήλιο. Μας το έδειξε. Έγραφε πάνω «Ιωάννης Μάουζερ».
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Μας το διάβασε ο ίδιος ο Κορνήλιος. Δεν ήθελε να το αφήσει 
ούτε στιγμή από τα χέρια του. Μας διάβαζε επί ώρες, θαυμα-
στά πράγματα. Άνθρωποι... πολλοί Άνθρωποι, ένας κόσμος Αν-
θρώπων! Η Κατερίνα χαμογελούσε καμαρωτή... Και ζώα, πολ-
λά ζώα. Ο Ιωάννης Μάουζερ αγαπούσε τα ζώα, τα λάτρευε. Ο 
τρόπος που μιλούσε γι’ αυτά... Τα ζώα όμως που περιγράφει 
δεν είχαν χέρια, δεν μίλαγαν... Όπως οι θρύλοι της Κατερίνας. 
Ο Κορνήλιος είχε αποδεχθεί την βίαιη ανατροπή όλων των πι-
στεύω που χάραζαν τη ζωή του με μια σχεδόν απίστευτη νηφα-
λιότητα, μια μακαριότητα θα έλεγα. Δεν μπορούσα να καταλά-
βω από που αντλούσε την δύναμη. Όλοι οι υπόλοιποι είμασταν 
συγκλονισμένοι. Εκτός από την Κατερίνα βέβαια, αλλά τα δικά 
της πιστεύω δεν ανατράπηκαν, αντίθετα δικαιώθηκαν.

Μόνο μια σταθερά είχε παραμείνει αληθινή για τον λαγό, 
και ίσως αυτό να ήταν το μυστικό της γαλήνης του. «Και το 
όνομα Αυτού... Ιωάννης Μάουζερ». Αυτό μόνάχα.

Και ύστερα η αφήγηση του Ιωάννη Μάουζερ άρχισε να γίνε-
ται σκοτεινή, εφιαλτική. Μια ανείπωτη συμφορά ήταν έτοιμη 
να χτυπήσει τη Γη μας. Μια χούφτα Άνθρωποι μόνο ήταν προ-
ορισμένοι να γλυτώσουν, κλεισμένοι μέσα στον Θόλο. Και κανέ-
να ζώο... Κανένα ζώο...

5 Σεπτέμβρη 2043
Λίγες ώρες μετά την καταστροφή. Εμείς φυσικά δεν είχαμε κανέ-

να πρόβλημα, προστατευμένοι μέσα στο κουκούλι μας, στον Θόλο μας. 
Ζήσε κι’ άσε τους άλλους να πεθάνουν... Εκεί έξω, τίποτε ζωντανό πια. 
Άντρες, γυναίκες, παιδιά... δισεκατομμύρια. Δεν ήξεραν τίποτα, δεν τους 
ειδοποίησε κανείς. Και τι να τους λέγαμε; Εμείς γλυτώσαμε, εμείς είμα-
στε το άλας της Γης, το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα αυξηθούμε και 
θα πληθύνουμε και θα κατακυριεύσουμε την Γη. Τα ζώα όμως; Ο Νώε 
είχε μια κιβωτό, είχε πάρει ένα ζευγάρι από το κάθε ζώο, για να διαι-
ωνίσει τα είδη τους. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες πολυτέλειες. Τα ζώα, τέ-
λος. Μόνο ο άνθρωπος θα πατάει πάνω στη Γη όταν θα βγούμε από 
τον Θόλο. Θα είναι ένας κόσμος φτωχός, μίζερος, μονοδιάστατος. Για-
τί να μην μπορώ να κάνω τίποτε; Είχα ζητήσει να κρατήσουμε γενετικό 
υλικό από όλα τα ζώα, για να τα επαναφέρουμε όταν βγούμε από εδώ 
μέσα. Μου το υποσχέθηκαν αλλά με ξεγέλασαν... Το υλικό δεν είχε φτά-
σει στον Θόλο όταν οι πόρτες σφραγίστηκαν... Αυτό είναι το μεγαλύτερο 
έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία του κόσμου μας. 
Ω, θα μου το πληρώσουν, κάποια μέρα θα μου το πληρώσουν...
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Πρέπει να σταματήσω να γράφω τώρα. Πρέπει να ετοιμαστώ. Σε λί-
γες ώρες θα διοχετευτεί στο σύστημα κλιματισμού του Θόλου το ειδι-
κό αέριο που θα μας κοιμίσει όλους, πριν η θερμοκρασία στο εσωτερι-
κό του πέσει απότομα... Μπαίνουμε στην κατάψυξη για τρεις αιώνες, 
περιμένοντας πως μέχρι τότε οι συνθήκες στη Γη θα είναι τέτοιες ώστε 
να μπορέσουμε να ξαναβγούμε από το κουκούλι μας. Ο άνθρωπος θα 
ξαναπερπατήσει στη Γη. Αλλά τα ζώα...

«Εδώ το τετράδιο τελειώνει», είπε ο Κορνήλιος. «Δεν θα μά-
θουμε την συνέχεια».

Περάσαμε όλο το βράδυ συζητώντας για αυτή την περίφημη 
συνέχεια. Πήγαν άραγε όλα καλά; Βγήκαν οι Άνθρωποι από τον 
Θόλο; Και αν ναι, τι απέγιναν; Και από που ήρθαμε εμείς, αφού 
ο Ιωάννης Μάουζερ πίστευε ότι εξαφανιστήκαμε;

Η Κατερίνα, φυσικά, είχε και πάλι μια έτοιμη απάντηση. 
«Κάποιο μέρος στην Γη γλύτωσε από την καταστροφή. Στους 
τρεις αιώνες που πέρασαν, τα ζώα που επέζησαν εξελίχτηκαν, 
άρχισαν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και το μυαλό τους με-
γάλωσε. Ύστερα ήρθε η στιγμή που οι Άνθρωποι βγήκαν από 
τον Θόλο και μας δίδαξαν. Μας δίδαξαν όλα όσα ξέρουμε. Αυτό 
λένε οι παραδόσεις μας, και αποδείχτηκε πως ήταν αληθινό. 
Ύστερα οι Άνθρωποι κατέβηκαν κάτω από την Γη, μέσα στους 
λόφους, μέχρι την στιγμή που θα ξανάρθουν για να μας βοηθή-
σουν». Ύστερα πήρε μια βαθειά ανάσα και με τη μελωδική της 
φωνούλα μας τραγούδησε ένα τραγούδι. 

Ένα πολύ παλιό τραγούδι. Θυμόμουν τον σκοπό αλλά όχι 
τα λόγια. Κι’ όμως σιγά σιγά ακούγοντας ξανάρχονταν στη μνή-
μη μου... Χωρίς να το καταλάβουμε, προς το τέλος του τραγου-
διού είχαμε βρεθεί όλοι να τραγουδάμε μαζί με την Κατερίνα...

Από βραδίς κινήσανε, ταξίδεψαν μακριά
ταξίδεψαν βαθειά μέσα στη νύχτα
απ’ το χαμό ξεφύγανε, τη μαύρη συμφορά
μα όπου και να πηγαίναν, μόνο νύχτα.

Τα πόδια τους κουράστηκαν, πληγιάσαν οι οπλές
ψάχνανε μια σπηλιά να ξαποστάσουν,
βουβά ήτανε τα μάτια τους κι’ οι σκέψεις τους απλές
γυρεύαν μια φωλιά για να κουρνιάσουν.
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Κι’ ήρθε ο καιρός κάποια βραδιά και χτίσανε φωλιά
και μπόρεσαν να βρούνε τη γαλήνη
δε θέλαν να θυμούνται πια καθόλου τα παλιά
τίποτα απ’ τα παλιά δεν έχει μείνει.

Τέσσερα πόδια είναι πολλά, τα δυο πολύ καλά
τα άλλα δυο με χέρια τα αλλάζουν
βουβά ήτανε τα στόματα μα τώρα λεν πολλά
οι νύχτες τώρα πια δε μας τρομάζουν...

Ο αρχηγός φαινόταν να θαυμάζει τόσο την Κατερίνα που 
ήταν έτοιμος να της παραδώσει την ηγεσία της αποστολής. Και 
ο Κώστας ο ανάνθρωπος είχε τελείως μεταστραφεί και ρούφαγε 
τα λόγια της σαν το παλιό κρασί. 

Ο Μιχαήλ αντίθετα είχε καταρρεύσει, ήταν πια μια σκιά του 
εαυτού του. Σερνόταν από δω κι’ από κει με σκυμμένο κεφά-
λι, χωρίς να μιλάει με κανέναν. Εγώ πάλι... δεν ξέρω τι να πω. 
Όλες αυτές οι αποκαλύψεις με είχαν συγκλονίσει... και με είχαν 
κλονίσει, συνάμα. Η θύελλα μέσα μου ήταν πια έτοιμη να ξε-
σπάσει για τα καλά.

Όσο για τον Κορνήλιο, ήταν ο μόνος που διαφωνούσε. «Ο 
Ιωάννης Μάουζερ ήταν ο μόνος Άνθρωπος που επέζησε», έλε-
γε. «“Ένας είναι ο Άνθρωπος”, μας λένε οι Γραφές. Και με την 
Ανθρώπινη πνοή του, χάρισε την ζωή στα ζώα που έπλασε με 
χώμα και πηλό, κατ’ εικόνα και ομοίωσή του». Κανείς πια δε 
φαινόταν να τον παίρνει στα σοβαρά, ούτε καν ο Μιχαήλ. Αυτό 
όμως δεν φαινόταν να τον πειράζει ή να τον πτοεί καθόλου. 
Φαινόταν να έχει αποκτήσει μια καινούργια πίστη, λίγο διαφο-
ροποιημένη ίσως από την προηγούμενη, όχι όμως και λιγότε-
ρο φανατική.

Το επόμενο βράδυ ήταν η σειρά μου να κάνω την νυχτερινή 
περιπολία, καθώς ο αρχηγός θεωρούσε πως θα ήταν πολύ ερα-
σιτεχνικό να μην έχουμε έστω έναν φρουρό κάθε νύχτα. Κοι-
μόμασταν πια μέσα στον Θόλο, είχαμε βρει κοιτώνες για όλους, 
καθαρά και άνετα κρεβάτια. Ανακαλύπταμε συνεχώς καινούρ-
για μηχανήματα που θα μπορούσαμε ίσως κάποτε να μάθουμε 
να χρησιμοποιούμε, αν και το μεγαλύτερό μας επίτευγμα είχε 
έναν καθαρά Ανθρωπολογικό χαρακτήρα.
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Περνώντας έξω από τον κοιτώνα της Κατερίνας άκουσα ανα-
φυλλητά. Γυναικεία αναφυλλητά. Περίεργο. Τι μπορούσε να 
της έχει συμβεί, πάνω στη στιγμή της δόξας της;

Χτύπησα την πόρτα και περίμενα. «Ποιος είναι;» άκουσα 
μια φωνή να λέει. Μου φάνηκε αγνώριστη. «Ο Ιωνάθαν, ο πο-
ντικός», είπα. Μουρμούρισε κάτι ακατάληπτο. Νιώθοντας πως 
έπρεπε οπωσδήποτε να μπω να δω τι συμβαίνει, το θεώρησα 
σαν πρόσκληση — και άνοιξα την πόρτα. Η Κατερίνα ήταν 
κουλουριασμένη πάνω σε ένα από τα κρεβάτια. Μου έκανε νό-
ημα να περάσω μέσα. Μπήκα διστακτικά. Με κοίταζε με ένα 
τρελλό βλέμμα.

Στάθηκα μπροστά της. «Τι τρέχει, Κατερίνα;» την ρώτησα. 
Δεν είμαι σίγουρος αν ήθελα να ακούσω την απάντηση.

«Ο Κορνήλιος είχε σκίσει τις τελευταίες σελίδες από το βι-
βλίο», είπε. «Τις είχε κρύψει σε μια καταπακτή, σε αυτόν εδώ 
τον κοιτώνα, κάτω από το τελευταίο κρεβάτι στο βάθος. Δεν 
ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ καθόλου να φανταστώ τι παι-
χνίδι παίζει. Είναι αρκετά τρελλός, όμως, ώστε πιστεύω ότι σκο-
πεύει να τις αποκαλύψει κάποια στιγμή...»

Κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτή την ιστορία. Τι περιείχαν αυ-
τές οι σελίδες; «Και εσύ που βρήκες τις σελίδες;» την ρώτησα. 
«Και πως ξέρεις ότι τις έκρυψε ο Κορνήλιος και όχι, ας πούμε, 
ο ίδιος ο Ιωάννης Μάουζερ;»

«Μπήκα πριν μερικές ώρες στον κοιτώνα μου και είδα τον 
λαγό σε εκείνη τη γωνία, γονατισμένο στο πάτωμα, μισοχωμέ-
νο κάτω από το κρεβάτι. Όταν τον ρώτησα τι γυρεύει, πετάχτη-
κε πάνω σαν να είδε φάντασμα, τραύλισε ότι έψαχνε ένα νόμι-
σμα που του έπεσε και κύλησε μέσα στον κοιτώνα, ένα μικρό 
νόμισμα, κάτι ασήμαντο, και έφυγε σχεδόν τρέχοντας. Ύστερα 
έχωσα το κεφάλι μου κάτω από το κρεβάτι και βρήκα την κα-
ταπακτή».

Παραδέχτηκα ότι όλα αυτά τα γεγονότα, οπωσδήποτε, έδει-
χναν τον Κορνήλιο σαν τον κύριο ύποπτο, αλλά η Κατερίνα 
δεν φαινόταν να με προσέχει.

«Πρέπει να τις καταστρέψουμε, Ιωνάθαν, πρέπει να τις κα-
ταστρέψουμε», με διέκοψε ξαφνικά. «Δεν είναι δυνατόν ο ζωι-
κός πολιτισμός να αντέξει τις πληροφορίες που βρίσκονται σε 
αυτές τις καταραμένες σελίδες. Θα είναι το τέλος μας... θα είναι 

Nesides_7_12.indd   52Nesides_7_12.indd   52 25/10/2011   2:15:01 μμ25/10/2011   2:15:01 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



53

Νησίδες 7 | 	 ι α γ ω ν ι σ μ ό ς  π ο ι ή μ α τ ο ς  &  δ ι η γ ή μ α τ ο ς

το τέλος όσων χτίσαμε. Όμως θέλω πριν τις καταστρέψω να τις 
διαβάσεις. Όχι γιατί σε μισώ... αλλά γιατί έχω ανάγκη κάποιος 
να μοιραστεί το μαρτύριό μου».

Ίσως αυτά τα λόγια θα έπρεπε να με κάνουν να να φοβη-
θώ, να φύγω τρέχοντας από το δωμάτιό της, να φτάσω τρέχο-
ντας μέχρι την πόλη... όμως ήθελα να μάθω, και έμεινα. Έμει-
να, και τώρα θα μετανιώνω για αυτή την απόφαση για όλη την 
υπόλοιπη ζωή μου.

25 Δεκέμβρη 2343
‘Ολα πήγαν καλά με τον πλανήτη, αυτά τα τρακόσια χρόνια. Για 

μας πέρασαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα, για τον πλανήτη μας η κατα-
στροφή είναι πια μια μακρινή ανάμνηση. Τα μηχανήματά μας δείχνουν 
ότι ο αέρας δεν είναι πια μολυσμένος, ούτε το νερό, η θερμοκρασία έχει 
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ο πλανήτης μας ξανάγινε βιώσιμος. 
Ακόμα και τα πτώματα, τα αμέτρητα πτώματα ανθρώπων και ζώων, 
έχουν πια αποσυντεθεί. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε από τον Θόλο, και 
να δώσουμε ξανά τη ζωή σε έναν νεκρό πλανήτη. Γεμάτο από μικρό-
βια και βακτηρίδια ίσως, αλλά νεκρό από τις... ανώτερες μορφές ζωής. 
Και τα φυτά, βέβαια, φαίνεται ότι άντεξαν, αλλοιώς πως θα μπορού-
σε ο πλανήτης μας να επιβιώσει; Δεν είναι κρίμα, όμως, να επιβιώσει 
μόνο με τον άνθρωπο;

Όταν βγούμε από τον Θόλο θα είναι πια πολύ αργά. Πρέπει να 
οπλιστώ με θάρρος. Ό,τι είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει τώρα.

26 Δεκέμβρη 2343
Διοχέτευσα το υπνωτικό αέριο στο σύστημα κλιματισμού, και τους 

νάρκωσα όλους. Ήταν πολύ εύκολο να το καταφέρω, μόλις πριν λίγες 
μέρες (τρακόσια χρόνια αντικειμενικού χρόνου) παρακολούθησα τους 
τεχνικούς να τοποθετούν την κάψουλα που μας κοίμισε όλους πριν 
μπούμε στην κατάψυξη. Και σαν επιστημονικός υπεύθυνος του Θό-
λου, φυσικά, είχα πρόσβαση σε όλα τα συστήματα. 

Ευτυχώς που είμαστε τόσο λίγοι, τελικά, αλλοιώς θα ήταν πολύ 
δύσκολο να τους συγκεντρώσω όλους. Η μεγάλη δυσκολία ήταν να 
τους μεταφέρω έναν έναν και να τους κλείσω μέσα στα κελιά. Ανά-
λογα με το είδος, βέβαια. Δεν θα ήθελα να αλληλοεξοντωθούν μό-
λις ξυπνήσουν.

27 Δεκέμβρη 2343
Το γενετικό υλικό των ζώων έχει καταστραφεί, αλλά τα χαρακτηρι-

στικά τους είναι καταγεγραμμένα στον κεντρικό υπολογιστή. Έχω αρ-
κετές γνώσεις γενετικής και μοριακής βιολογίας ώστε να μπορώ να με-
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τατρέψω το ανθρώπινο γενετικό υλικό. Θα αναβιώσω όσο περισσότε-
ρα είδη ζωής μπορώ με τον περιορισμένο αριθμό των ανθρώπων που 
διαθέτω. 

31 Δεκέμβρη 2343
Πιστεύω ότι το σοκ της μετατροπής πείραξε το μυαλό τους. Φαίνε-

ται πως έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος από τη μνήμη τους, θυμούνται 
μόνο αποσπασματικά, και είναι πολύ τρομοκρατημένοι. Κανείς τους 
δεν φαίνεται να με αναγνωρίζει, οι περισσότεροι με κοιτάνε με δέος.. 
Δεν πειράζει, είναι πολύ καλύτερα έτσι, αυτό διευκολύνει το έργο μου. 
Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να τους καθοδηγήσω, να τους 
οδηγήσω στον σωστό δρόμο. Τα παιδιά τους δεν θα θυμούνται πια τί-
ποτα από το παρελθόν. Σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε 
από τον Θόλο. Δεν θα πατήσει ο άνθρωπος αυτή την Γη, μονάχα τα 
ζώα.  Ένας θαυμαστός καινούργιος κόσμος βρίσκεται έξω από την πόρ-
τα μας...

Ιωάννης Μάουζερ
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Παναγ ιώτης  Πασσάς

Το κατά Λυδίαν Ευαγγέλιο

Αφιερωμένο στον Δούκα

Κεφάλαιο πρώτο: Eν αρχή είναι η αγέλη, τα μαινόμενα 
αδέσποτα, κάθε συφοριασμένος, άστεγος κι αλήτικος φί-
λος της γειτονιάς. Γιατί καλή η ευδαιμονία που παρέχει 

ο μακάριος ύπνος στα φρεσκοπλυμένα σεντόνια, το μαγειρεμέ-
νο φαγητό κι ακόμη περισσότερο τα ακανόνιστα κι απλόχερα 
χάδια των ανθρώπων μα πάνω από όλα τοποθετείται η οικεία 
μορφή ζωής κάθε μασκαρά, βρώμικου φίλου στον δρόμο. Μόνο 
έτσι βρίσκουν στο ακέραιο εφαρμογή όλα τα προπατορικά, ατα-
βιστικά ένστικτα: το πλιάτσικο στις σχισμένες μαύρες σακούλες 
των σκουπιδιών, η συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων χω-
ρίς την αδιανόητη ανθρώπινη άρνηση για την τέλεση της θεά-
ρεστης αυτής πρακτικής, η μάγκικη, χαμίνικη ζωή σε άλλους 
τόπους, να αλυχτούμε λουφαγμένοι με άλλον εχθρό αντιμέτω-
ποι κάθε νύχτα.

Κεφάλαιο δεύτερον: Περί οσμών ο λόγος. Ο κόσμος των χι-
λιάδων μυρωδιών αποτελεί μια πρώτης τάξεως αφορμή για 
επικοινωνία μεταξύ άγνωστων μελών της φυλής και νοσταλ-
γική θύμηση αναμνήσεων από τις προηγούμενες ζωές μας. Πα-
ράλληλα η επεξεργασία αυτών των οσμών κατά την διάρκεια 
του ύπνου φέρνει την μέγιστη απόλαυση των ονειρώξεων, μια 
κλεμμένη αρμαθιά λουκάνικα να χορτάσεις, ένα καταπράσινο 
λιβάδι να τρέξεις κι εξερευνήσεις, μια ηγετική θέση στην αγέλη 
κι ο συνακόλουθος σεβασμός εκ του φόβου των λοιπών θιασω-
τών της. Ο άνθρωπος είναι τραγικά λειψός και δυστυχισμένος 
με την περιορισμένη γκάμα μυρωδιών που μπορεί να απολαύ-
σει κι επεξηγήσει. Στα πλαίσια της άγνοιάς του για την εξαιρε-
τική όσφρησή μας δείχνει αδύναμος να αποδεχτεί την τάση να 
τριφτούμε σε κόπρανα, σηψαιμικά λείψανα λοιπών ζώων, κάθε 
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ευωδιαστή μπόχα που αφήνει η πλάση στο πέρασμά της, ως κα-
μουφλάρισμα κατά την διάρκεια του κυνηγιού. Νιώθουμε πλή-
ρη μεταμέλεια μετά την αυστηρή διδαχή (ή πολύ περισσότερο 
την τιμωρία) από τον σύμμαχό μας μα παραμένουμε σε πλή-
ρη εγρήγορση για το επόμενο ολίσθημα όταν η φύση εκ νέου 
μας καλέσει.

Κεφάλαιο τρίτο: Ανθρωπομορφισμός. Πρόσφατα κατά την 
διάρκεια της πρωινής σύντομης βόλτας μας αισθάνθηκα έντονη 
την ανάγκη να αφοδεύσω εντός του παρτεριού ενός πάρκου, μύ-
ρισα επίμονα το σημείο, χαμήλωσα αισθητά τα καπούλια παίρ-
νοντας την κατάλληλη θέση, η Γεωργία (αρχηγός της αγέλης 
μας) τράβηξε το λουρί κι επίμονα εκλιπαρούσε να περιμένω, να 
αντέξω ως το δάσος που αποτελούσε τον κύριο προορισμό της 
βόλτας μας, μάταια κάθε προσπάθειά της. Διαπίστωσα ότι ένιω-
σε τέτοια ντροπή, σαν η ίδια να είχε αφοδεύσει εντός του παρ-
τεριού. Η παραπάνω σκέψη σε συνδυασμό με την συχνή, διόλου 
άστοχη, τοποθέτηση ότι μοιάζουμε στα αφεντικά μας (ή εκείνα 
σε εμάς) με οδηγούν σε μια πρώτη μελέτη του ανθρωπομορφι-
σμού μας, μιας προσπάθειας κατανόησης από πλευράς των αν-
θρώπων της υπέροχης σκυλίσιας διάνοιας. Ο εμποτισμός των 
εξημερωμένων ενστίκτων μας με το ανθρώπινο στοιχείο κι η 
ανιδιοτέλεια στην παροχή αγάπης που μας διακρίνει οδηγεί πά-
ντα στο ίδιο συμπέρασμα: Εκμεταλλευτείτε το. Απαιτήστε ένα 
μεγάλο κομμάτι από την ζουμερή μπριζόλα πάνω στο τραπέ-
ζι, ορίστε εσείς από κουτάβια την θέση ύπνου που αρμόζει στην 
μοναδικότητα της ύπαρξής σας (κατά προτίμηση στο κεφαλά-
ρι του κρεβατιού), περάσετε τον άπλετο καιρό εντός της οικίας 
παρατηρώντας το κοίταγμα του ρολογιού, το κλείσιμο της τη-
λεόρασης, το πλύσιμο των πιάτων, όλα αποτελούν σήματα της 
καθημερινότητας που μετριάζουν την δική μας αγωνία και τον 
εναπομείναντα χρόνο ως την επόμενη βόλτα.

Επιστολή προς Γατόφιλους: Λέει ο άνθρωπος, “Αυτός είναι 
σκύλος” (άπληστος αλλά κι ανθεκτικός σε κάθε κακουχία ή 
αναποδιά), κατά ανάλογο τρόπο και το “δουλεύει σαν σκύλος” 
(επίμονος) ή “αυτή είναι σκύλα” (σκληρή γυναίκα, αδέκαστη, 
αλλά και πρόστυχη, ανοίγει τα πόδια με την πρώτη ευκαιρία), 
επίσης υπάρχει η “σκυλίσια ζωή” (ανέμελη, αλητήρια αλλά και 
δύσβατη, σωστή βιοπάλη) ή “πέθανε σαν το σκυλί στο αμπέλι” 
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(ατιμωτικά, χωρίς να κλαφτεί καν). Παρ’ όλες τις παραπάνω εύ-
φημες μνείες στον σκύλο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι γατόφι-
λοι, λάτρεις του κόλακα με την μειλίχια σκέψη κι αβασάνιστη 
ψυχή. Τα δαιμονικά αυτά πλάσματα αποτελούν τον ορισμό της 
πλήρους δυσπιστίας και περιφρόνησης έναντι των συμμάχων 
μας, προς τι άλλο κι η ανεξάρτητη φύση τους, όλο γουργουρη-
τά κι ουρές που τρίβονται σαρδόνια κι επιτακτικά στις γάμπες, 
παρουσιάζουν δε μια μορφή μετεξέλιξης τους σύγχρονους και-
ρούς, επιθετικές κι ύπουλες προς κάθε αμέριμνο και μόνο μέλος 
της φυλής μας. Αναμφίβολα ο απόλυτος εχθρός. Αν μη τι άλλο 
η λαϊκή ρήση έχει διαφυλάξει μόνο την έκφραση “σαν βρεγμέ-
νο γατί” (ταπεινά, με δουλοπρέπεια και μεταμελημένος) για να 
προσομοιάσει τις ανθρώπινες συμπεριφορές με την συγκεκριμέ-
νη μορφή ζωής.

Κεφάλαιο τέταρτο: Η εκπαίδευση. Αλλιώς η συνειδητοποίη-
ση της πλήρους άγνοιας. Ό,τι ο άνθρωπος αδυνατεί να κατανο-
ήσει και πράξει σε σαράντα ή πενήντα χρόνια από την ζωή του 
απαιτεί να γίνει κτήμα μας με την πάροδο των πρώτων τριών 
μηνών από την γέννησή μας. Ειλικρίνεια μεταξύ κατεργαρέων, 
εξυπνάδα μεταξύ πονηρών, αιώνια αγάπη παρά την έλλειψη 
συγχρονισμού για το τέλος, αυτά ορίζουν σε διάφορες δοσολο-
γίες μια σχέση παίδευσης εκατέρωθεν των μερών. Με την κα-
τάλληλη μεθόδευση η ανώτερη (κατά την δική τους εκτίμηση) 
νοημοσύνη του ανθρώπου και παρά την διαφορετική αφετη-
ρία (λύκος έναντι πίθηκου) οδηγηθήκαμε στο απόλυτα παράδο-
ξο κενό των ανθρώπινων προσδοκιών προς τον σκύλο: Εσύ θα 
τρως τις κροκέτες σου όσο εγώ καταπατώ κάθε διατροφική αλυ-
σίδα και αρχή, εσύ θα κάνεις τις βιολογικές ανάγκες σου σε συ-
γκεκριμένους χώρους και χρόνους όσο εγώ διαστέλλω τον χρόνο 
και καταπατώ την φύση στο όνομα της ελευθερίας μου, εσύ θα 
εκτελείς ασκήσεις στο ένα πόδι (πολλές φορές κι ενώπιον τρί-
των εκτός αγέλης) για να λάβεις ως επιβράβευση ένα μπισκότο 
όσο εγώ θα σαβουριάζω τα υπόλοιπα μπισκότα από το βάζο με 
την πυγμή που μου παρέχει ένας κόσμος αποκλειστικά διαμορ-
φωμένος για μένα. Και να που φτάσαμε σύντροφε…

Κεφάλαιο πέμπτο: Προσοχή, ο σκύλος δαγκώνει ! Και φυσι-
κά δαγκώνει. Όπως η γάτα γρατζουνάει ή το κουνούπι τσιμπά 
έτσι κι ο σκύλος ενίοτε αντιδρά επιθετικά προς τρίτους είτε για 
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λόγους εγωκεντρικής υπεροχής και περίφραξης του δικού του 
οικείου χώρου (από λοιπά μέλη της φυλής) κι άλλοτε πάλι προς 
ενοχλητικούς, δυσάρεστους οσφρητικά, ύποπτους κινητικά αν-
θρώπους, σε όσους οσμιζόμαστε τον άκρατο φόβο και την κακή 
πρόθεση, σε όσους απλώνουν άγαρμπα και καθηλωτικά τα κου-
λά τους τάχα να μας χαϊδέψουν. Φυσικά οι παραπάνω σκέψεις 
δεν αφορούν συχνές κακόβουλες πρακτικές των ανθρώπων για 
την εκπαίδευση και μεταμόρφωση του σκυλιού σε φονικό εργα-
λείο ανάλογο του ιδίου, με απώτερο σκοπό την οικονομική ευ-
μάρεια και πρόοδο κάθε μοχθηρού και ταπεινού συναισθήματός 
του. Παραμένουμε δυστυχώς εγκλωβισμένοι σε μια εξαναγκα-
σμένη μοιρασιά κάθε τι καλού και κακού του ανθρώπινου εί-
δους στο βάθος των αιώνων.

Κεφάλαιο έκτο: Περί μαρτύρων. Των πρώτων τα τουμπανια-
σμένα κουφάρια πλέουν ακόμα ακυβέρνητα στην θάλασσα του 
Μαρμαρά. Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Τουρκία αποφάσι-
σαν να απαλλαχθούν οριστικά από τα αδέσποτα, ψωριάρικα 
ζώα που τριγυρνούσαν κατά χιλιάδες στους δρόμους των πόλε-
ων. Η επιχείρηση εξόντωσης περιλάμβανε την μεταφορά τους 
στην νήσο Οξιά, μια βραχονησίδα στην θάλασσα του Μαρμα-
ρά, κι η εγκατάλειψη τους εκεί χωρίς φαΐ και νερό. Σύντομα τα 
δύσμοιρα ζώα άρχισαν να πεθαίνουν, άρχισαν μαζί κι οι λεηλα-
σίες κι η πάλη για την τύχη των δύσοσμων κουφαριών, γέμι-
σε η θάλασσα κι η ιστορία άψυχα σώματα. Εκατό χρόνια μετά 
ο άνθρωπος σπεύδει εκ νέου να επιβεβαιώσει τον σκοταδισμό 
του. Ο τότε δήμαρχος στο Βουκουρέστι, νυν πρόεδρος της “Δη-
μοκρατίας” στην Ρουμανία, ανακοινώνει και διατάζει τον αφα-
νισμό κάθε αδέσποτου σκύλου δίνοντάς τους λουκάνικα ποτι-
σμένα με στρυχνίνη. Μόνο έτσι , δηλώνει, το Βουκουρέστι θα 
μοιάσει στις λοιπές πεφωτισμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. 
Ακόμα πιο πρόσφατα χιλιάδες αδέσποτα μέλη της φυλής μας 
πέφτουν θύματα βλακείας, εγκάθετης τρομολαγνίας κι εγκλη-
ματικής άγνοιας σε μια Κινέζικη επαρχία από τους ίδιους τους 
κατοίκους της δια απαγχονισμού, λιθοβολισμού, εκτέλεσης εν 
ψυχρώ κι άλλες εκδηλώσεις ανάλογου πολιτισμικού κάλλους. 
Αναφέρω απλά τα γεγονότα αποφεύγοντας, όσο είναι εφικτό, 
την συναισθηματική εμπλοκή σε αυτά. Ο άνθρωπος εξακολου-
θεί να πιστεύει πως ο κόσμος αυτός είναι πλασμένος αποκλει-
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στικά για δική του χρήση κι απόλαυση και μια μέρα θα το πλη-
ρώσει ακριβά αυτό.

Επιστολή προς τον Δούκα των Ιλισίων: Γιατί μέσα στην παρα-
ζάλη της ζωής ξέφυγαν κάποια κι ακόμα δεν σου τα έχω ομολο-
γήσει, έτσι είπα να στα γράψω, τόσοι λόγοι που σ’ αγαπώ λοιπόν: 
Γιατί μου έμαθες να κουβαλάω τις παντόφλες, το λουρί μου, τις 
σακούλες από το σούπερ-μάρκετ (αν και στις τελευταίες ξεφεύγω 
μπαίνοντας συχνά στον πειρασμό να τις ξεσκίσω). Γιατί μου δί-
δαξες πόσο κακό πράγμα είναι οι μύγες και κάθε τι άλλο πετού-
μενο, τόσο ώστε οφείλουμε να τις κυνηγάμε και απομακρύνουμε 
από τον οικείο μας χώρο. Γιατί με προστάτεψες από τα βαρελό-
τα και τα πυροτεχνήματα στην Ανάσταση όταν εγώ είχα κρυφτεί 
πίσω από τον καναπέ, ήρθες και μου ψιθύρισες να μην ανησυχώ. 
Γιατί πάλεψες και μάτωσες και ματώθηκες για εμένα σαν γνή-
σιο αρσενικό απομακρύνοντας κάθε επίδοξο μνηστήρα κατά την 
εφηβεία μου, πόσο σε θαύμαζα κι ακόμα σε θαυμάζω γι' αυτό. 
Γιατί με την πολύχρονη πείρα σου μου έδειξες από πού την κο-
πανάνε οι γάτες όταν τις παίρνουμε στο κυνήγι και συμμετείχες 
σε κάθε σαχλό παιχνίδι των πρώτων μου χρόνων. Γιατί μου δί-
δαξες να σκάβω, να θάβω, να τσαλαπατάω στα βουρκόνερα, να 
κάνω μπάνιο στην θάλασσα, να παλεύω, να παίζω, ό,τι επιθυμεί 
ένας σκύλος δηλαδή, και φυσικά να ονειρεύομαι. Γιατί με δέχτη-
κες από την πρώτη ημέρα, με αγάπησες, με πρόσεξες και με προ-
στάτευσες, προπάντων αυτό. Γιατί τα πράττεις ακόμα.

Κεφάλαιο έβδομο: Οι κλειστές πόρτες. Αυτές οι γυάλινες 
που οδηγούν στο μπαλκόνι μετά το πότισμα στερώντας μας 
την μέγιστη ηδονή της εκσκαφής των ριζών της δάφνης. Αυ-
τές οι συρόμενες που μας περιορίζουν εκτός μπάνιου κατά την 
τέλεση των φυσικών αναγκών του συμμάχου μας παρά την 
δική του νοσηρή κι επίμονη θέαση όταν εμείς τις εκτελούμε 
στο δάσος. Αυτές οι επτασφράγιστες που μας αποκλείουν από 
την μάθηση δια της πρακτικής εφαρμογής στην κρεβατοκάμα-
ρα, αφήνοντάς μας λαθρακουστές κι ανήσυχους από τα πονε-
μένα βογκητά των ανθρώπων. Αυτές οι ξύλινες της ντουλάπας 
που δεν μας επιτρέπουν την μαγική εξερεύνηση των εσώκλει-
στων κρυμμένων θησαυρών. Εν τέλει κάθε τι που μας περιορί-
ζει την κίνηση και τακτική επαφή με όλους τους οικείους χώ-
ρους, κάθε τι που εγκλωβίζει τις ορέξεις και λαχτάρες μας προς 
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το καινούριο κι άγνωστο. Κάθε τι μου που μας κρατά μακριά 
έστω και για λίγο. 

Κεφάλαιο όγδοο: Φαΐ. Οφείλει σε γενικές γραμμές να εί-
ναι πολύ. Γενναιόδωρο. Απλόχερο. Συνεχές. Όλα τα παραπά-
νω αποτελούν βασική προϋπόθεση της ευημερίας μας ειδικά 
όταν το φαΐ αφορά μπισκότα, κόκαλα, ξεραμένα αυτιά γουρου-
νιών, φρεσκοβρασμένη γαλοπούλα, κοτόπουλο στο φούρνο, πί-
τσα, κονσέρβες τόνου, ψητή τσιπούρα, τυρόπιτα ταψιού, βρα-
στά ποδαράκια πατσά, παϊδάκια, φιλέτα καπνιστού σολομού, 
σοκολάτα σε κάθε της μορφή και λοιπά γαστρονομικά κι εύγευ-
στα εδέσματα. Τα παραπάνω μπορούν να ανακατευτούν και με 
ξηρά τροφή προς κατευνασμό της επίμονης πρόθεσης των αν-
θρώπων σε αυτού του είδους τις διατροφικές συνήθειες για τα 
σκυλιά της αγέλης τους, πάντα όμως στην ελάσσονα κλίμακα.

Κεφάλαιο ένατο: Σύντροφοι ψυχοπονιάς. Ο Μαξ έφυγε από 
ερλιχεία. Ο ανθοπώλης της γειτονιάς τον αποχαιρέτησε το ίδιο 
απόγευμα. Έθαψε το κουβαράκι του σε ένα πρόχειρα περιφραγ-
μένο χώρο στο δάσος ειδικά για αποχαιρετισμούς, κλαίοντας 
γοερά κι επί ώρες. Έπειτα απομακρύνθηκε κρατώντας σφιχτά 
στο χέρι ένα κόκκινο πλατύ περιλαίμιο. Ο Μαξ ήταν ένα μαύ-
ρο τσοπανόσκυλο, ένας καλός κι έμπιστος φίλος. Ο ανθοπώ-
λης λέει δεν θέλει να ξαναπάρει σκύλο, και δεν θα ξαναπάρει, 
έζησε όπως όφειλε τον χωρισμό και την απώλεια μπας και κα-
τανοήσει κάτι και το συνηθίσει. Ο Μαξ πάλι λέει ότι θα έρχε-
ται κάποιες φορές στα όνειρά του, να μην ανησυχεί, θα αφήνει 
λίγα ψήγματα ειλικρινής πίστης κι άδολης αγάπης στο μαξιλά-
ρι, θα χαλαρώσουν φυσικά οι επισκέψεις στο πέρασμα του χρό-
νου, γι' αυτό προτρέπει τον ανθοπώλη να κρατήσει για πάντα 
το κόκκινο πλατύ περιλαίμιο. Ως θύμηση. Γιατί παρά την από-
λυτη μοιρασιά ο συγχρονισμός στο τέλος είναι πάντα λαθεμέ-
νος κι άστοχος. Αντίο Μαξ.

Υ.Γ. Κεφαλαίου ενάτου: Η φύση προέβλεψε και πάλι για την 
προστασία του ανθρώπινου είδους σε σχέση με τις υπόλοιπες 
μορφές ζωής από κάθε τι μιαρό και προσβλητικό της μνήμης 
και πάλαι ποτέ υπόστασής του. Γιατί αν τύχει και φύγεις πρώ-
τος εσύ σύντροφε το πιθανότερο είναι πως θα έρχομαι καθημε-
ρινά στο σημείο ενταφιασμού σου, να σε μυρίσω και να σε κα-
τουρήσω ορίζοντάς σε δικό μου για πάντα.
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Επιστολή προς Αναγνώστες: Έχω ένα Όνειρο. Έχω ένα Όνει-
ρο για εκείνη την ημέρα. Που όλα τα μέλη της φυλής μας θα 
ανασηκωθούν και απαιτήσουν. Που όλες οι μορφές ζωής θα εί-
ναι ισότιμες μεταξύ τους σε μια όαση πλήρους ελευθερίας και 
δίκαιης κρίσης. Έχω ένα Όνειρο για εκείνη την όμορφη ημέρα. 
Ταξιδεύω με το αυτοκίνητο ως συνοδηγός. Σκαρφαλώνω στα 
δέντρα όπως οι γάτες. Τρώω καθιστή στο τραπέζι με μαχαιρο-
πήρουνα. Γίνομαι κινηματογραφικός αστέρας ως το περίφημο 
εκατοστό δεύτερο. Ο ουρανός βρέχει από το πρωί κόκαλα κι άλ-
λες λιχουδιές. Έχω ένα Όνειρο. Βγάζω επιτέλους χέρια. Τρέχω 
στο δάσος όλη εκείνη την μέρα παρέα με φίλους και παίζουμε. 
Είμαι ο αρχηγός της αγέλης και δεν φοβάμαι τίποτα και κανέ-
ναν. Άνθρωποι και σκυλιά περπατούν στα δυο πόδια και συ-
νομιλούν με εγκαρδιότητα. Έχω αρπάξει μια κάλτσα κι όλοι σε 
εμένα δίνουν προσοχή, με κυνηγούν για να την πάρουν πίσω. 
Έχω ξεσκίσει μια παντόφλα και κανείς δεν μου φωνάζει, δεν 
με επιτηρεί, η ζωή είναι μικρή. Κάποιος πετάει κλαδιά στην θά-
λασσα κι εγώ κολυμπάω ως εκεί και γελάω. Έχω ένα ολόκληρο 
Όνειρο για εκείνη την μέρα. Κοιμάμαι βαθιά στην πολυθρόνα 
κι όλη η αγέλη είναι μαζεμένη κι ήρεμη κι αγαπημένη τριγύρω 
μου. Έχω ένα Όνειρο. Είμαι ακόμα σκύλος.
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Ο Απόστολος Θηβαίος γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1980. 
Εργάζεται στην Τράπεζα Κύ-
πρου. Πρόσφατα εκδόθηκε η 
πρώτη ποιητική συλλογή του 
από τις εκδόσεις Πάτση, με 
τίτλο «Οδός Πόλεως, Αριθμός 
28». Συμμετείχε στο 30ο Συ-
μπόσιο ποίησης ως εκπρόσω-
πος της νέας γενιάς ποιητών.
 Στο θέατρο διακρίθηκε στο δι-
αγωνισμό του θεάτρου «Ελεύ-
θερη Χώρα», ενώ ανέκδοτα έρ-
γα του υπάρχουν στο δικτυ-
ακό τόπο «Επί σκηνής». Ολο-
κληρωμένη δουλειά του εκτέ-
θηκε επίσης στο Studio της 
οδού Πλαταιών, με την προ-
βολή μικρού μήκους ταινίας 
βασισμένης σε δικά του κείμε-
να. («Μόνα»).

O Μάλαμας Καρύδας γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη τον 
Ιούνιο του 1976. Απόφοιτος 
του Πολιτιστικού Ι.Ε.Κ. στις ει-
δικότητες «Συντήρηση Έργων 
Τέχνης» και «Συντήρηση Ζω-
γραφικών Έργων Τέχνης» και 
τελειόφοιτος στο Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής στο Τμή-
μα Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση 
στη «Φιλοσοφία των Επιστη-
μών». Έχει εργαστεί σε διάφο-

ρους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ελλάδας, ενώ σήμερα ζει 
και εργάζεται στη Θεσσαλονί-
κη ως Συντηρητής Αρχαιοτή-
των στη 10η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων. Συμμετείχε 
για πρώτη φορά στην Ανθολο-
γία Ερωτικής Ποίησης «Ερωτι-
κός Μάιος» που διοργανώνει η 
Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελ-
λάδος (2010).

Η Γιώτα 	ιέννη γεννήθηκε το 
1973 στην Αθήνα, αλλά έλ κει 
την καταγωγή της από την 
Αρκαδία και τη Φωκίδα .Εί-
ναι φιλόλογος, απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, και 
σήμερα εργάζεται ως καθη-
γήτρια στη Μέση Εκπαίδευ-
ση. Έχει εκδώσει τρεις ποιη-
τικές συλλογές: Παραμυθία 
(2000), Αρχείο Ελπίδων (Ιωλ-
κός, 2006), και Δείπνο με την 
Περσεφόνη (Ιωλκός, 2008), 
ενώ ποιήματά της έχουν απο-
σπάσει βραβεία και διακρί-
σεις σε πανελλήνιους διαγωνι-
σμούς. Τον Ιούνιο του 2010 η 
ποιητική της συλλογή Λυρική 
Εποποιΐα απέσπασε το Β’Βρα-
βείο στον ΚΗ΄ Διαγωνισμό του 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ-
νασσός». 

Οι συγγραφείς του Διαγωνισμού 
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Ο Μάνος Κουνουγάκης γεν-
νήθηκε το Σεπτέμβριο του 
1985 στο Ηράκλειο. Είναι από -
φοιτος του τμήματος Αγγλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και μεταπτυχιακός φοι-
τητής Λογοτεχνίας στο πανε-
πιστήμιο του Έσσεξ. Γράφει 
και μεταφράζει ποίηση και θέ-
ατρο. Κείμενα, ποιήματα και 
μεταφράσεις του έχουν δημο-
σιευθεί σε ανθολογίες. Συνερ-
γάζεται με την καλλιτεχνι-
κή ομάδα “Off  the Rails” στο 
Wivenhoe της Αγγλίας.

Ο Βασίλης Ν. Πης γεννήθηκε 
στην Κω το 1963. Εργάζεται 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Κω. Έχει εκδώσει ποιή-
ματα και πεζά. Πρόσφατο έρ-
γο του, “Ο φύλακας της γραμ-
μής”, νουβέλα, εκδ. Γαβριηλί-
δης 2009.

Η Βικτωρία Τράκη είναι πτυ-
χιούχος της γερμανικής γλώσ-
σας και φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με ειδικό-
τητα στη μετάφραση-διερμη-
νεία. Εργάζεται ως Διοικητική 
Υπάλληλος στο Εθνικό Ίδρυ-
μα Νεότητας. 

Η Ηρώ Κάπα γεννήθηκε το 
1987 στην Αθήνα, σπούδασε 
γερμανική φιλολογία και ερ-
γάζεται ως καθηγήτρια γερμα-
νικών. 

Ο 	ιονύσης Μαρίνος γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1971 και 
εργάζεται ως δημοσιόγραφος. 
Διηγήματα και ποιήματά του 
έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνι-
κούς διαγωνισμούς και έχουν 
εκδοθεί σε ομαδικές εκδόσεις. 
Το καλοκαίρι αναμένεται να 
κυκλοφορήσει το πρώτο του 
μυθιστόρημα από τις εκδόσεις 
Γαβριηλίδη. 

Ο Γιώργος Νικολόπουλος γεν-
νήθηκε και ζει στην Αθήνα. 
Ασχολείται με τη λογοτεχνία 
και το θέατρο. Έχει εκδώσει 2 
ποιητικές συλλογές (Γυάλινες 
Βάρκες & Χαμένες Ευκαιρίες, 
εκδ. Μανδραγόρας). Το παιδι-
κό μυθιστόρημά του Οι τρεις 
πριγκίπισσες βραβεύθηκε και 
εκδόθηκε στην Κύπρο. Ποιή-
ματά του έχουν δημοσιευθεί 
σε πολλά λογοτεχνικά περιο-
δικά, ανθολογίες, ηλεκτρονικά 
περιοδικά και λογοτεχνικούς 
ιστοχώρους.. Έχει πολλά βρα-
βεία και διακρίσεις σε λογο-
τεχνικούς διαγωνισμούς στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με-
ταξύ των οποίων το βραβείο 
«Κούρος Ευρωπού» από το 

Nesides_7_12.indd   63Nesides_7_12.indd   63 25/10/2011   2:15:01 μμ25/10/2011   2:15:01 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



64

Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι 
μέλος κριτικών επιτροπών λο-
γοτεχνικών διαγωνισμών, και 
της συντακτικής ομάδας του 
περιοδικού της Διασπορικής.

Ο Παναγιώτης Πασσάς γεννή-
θηκε στην Αθήνα τον Αύγου-
στο του 1973. Ο παππούς, ερα-
σιτέχνης ποιητής ο ίδιος, έλε-
γε συχνά: όλο γράφει το παι-

δί, θα γίνει δημοσιογράφος. Ο 
μπαμπάς πάλι έλεγε: Για δώρο 
μια γραφομηχανή, όλο και κά-
τι γράφεις εσύ συνεχεια. Ο γιος 
—φευ— ακολούθησε την δοκι-
μασμένη συνταγή του ιδιωτι-
κού υπαλλήλου και τα βράδια 
μεταμορφώνεται στον super 
hero Antman προσπαθώντας 
να δει τον κόσμο μέσα από τα 
μάτια του σκύλου του…
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Robinson Jeff ers
ΜΙΚΡΗ 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή-μετάφραση: Γιώργος Λαμπράκος
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«Ο άνθρωπος είναι ένας πίθηκος
που περπατά σαν ερωδιός1»

Ο αμερικανός ποιητής Ρόμπινσον Τζέφερς γεννήθηκε το 
1887. Έζησε στο Καρμέλ της Καλιφόρνιας, μαζί με τη 
γυναίκα του και τους δίδυμους γιους τους, σε ένα γρα-

νιτένιο σπίτι που έχτισε ο ίδιος. Από το 1912 έως τον θάνα-
τό του, το 1962, δημοσίευσε είκοσι έργα. Στις βασικές επιρροές 
του συγκαταλέγονται η αρχαιοελληνική ποίηση, ο ρομαντισμός, 
η δαρβίνεια θεωρία και η νιτσεϊκή φιλοσοφία. Ο ίδιος παραδέ-
χεται πως εμπνεύστηκε τη βασική ποιητική του αρχή από τη 
φράση του Νίτσε «Οι ποιητές ψεύδονται υπερβολικά», και απο-
φάσισε «να μη λέω κάτι επειδή είναι δημοφιλές, ή γενικά απο-
δεκτό, ή του συρμού σε διανοητικούς κύκλους, εκτός αν το πι-
στεύω ο ίδιος· και να μην πιστεύω εύκολα».2 Σε προσωπικές πά-
ντως στιγμές ο Τζέφερς ομολογούσε πως οι δύο βασικές επιρρο-
ές στο έργο του ήταν το φυσικό τοπίο στο Καρμέλ και η σύζυ-
γός του Ούνα. 

Επίκεντρο της ποίησης του Τζέφερς μπορεί να θεωρηθεί ο 
στοχασμός πάνω στη σχέση φύσης και πολιτισμού. Η ποιητική 
και φιλοσοφική στάση του, ο απ-ανθρωπισμός (inhumanism), 
«βασίζεται στην αναγνώριση της εκπληκτικής ομορφιάς των 
πραγμάτων και της ζωντανής ολότητάς τους, καθώς και στην 
έλλογη αποδοχή του γεγονότος ότι η ανθρωπότητα δεν εί-
ναι ούτε κεντρική ούτε σημαντική στο σύμπαν». Ο όρος απ-
ανθρωπισμός δεν ταυτίζεται με τον αντιανθρωπισμό ή την 
απανθρωπιά: o επιθετικός προσδιορισμός inhuman αναφέρε-

1. Από το ποιητικό έργο του Τζέφερς “The Women at Point Sur» (1927) — 
φράση που αποδίδεται σε έναν χαρακτήρα.

2. Βλ. Tim Hunt (ed.), The Selected Poetry of Robinson Jeff ers, Stanford 
University Press, 2001, p. 715. Από τούτη την πλέον έγκυρη έκδοση και η 
μετάφραση των ποιημάτων. 
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ται σε μη ανθρώπινες οντότητες, όπως σε ζώα και φυσικά στοι-
χεία. Κατά τον Τζέφερς, ο νεωτερικός άνθρωπος πρέπει να κα-
τανοήσει πως η σχέση του με τον πλανήτη είναι μια σχέση συ-
νύπαρξης και όχι υποτέλειας. Από την άλλη, ο Τζέφερς κατα-
νοεί πως αυτή η συνύπαρξη είναι εν πολλοίς συγκρουσιακή και 
πως κάθε αφελής ηθικολογία δεν κατασιγάζει τα πάθη. Η παν-
θεϊστική κοσμοθεωρία του διαθέτει ισχυρή οικολογική συνείδη-
ση, μα χωρίς τις ψευδαισθήσεις του οικολογικού κινήματος, βα-
σική εκ των οποίων είναι η ιδεοληπτική εμπιστοσύνη στην αν-
θρώπινη αγαθότητα. 

Ο Τζέφερς επιδίωξε την απομόνωση, ωστόσο η μεγάλη φήμη 
που απέκτησε στις δεκαετίες του ’20 και του ’30 έκανε σπουδαί-
ες προσωπικότητες να τον επισκέπτονται συχνά: Λόρενς, Χάξ-
λεϊ, Γκέρσουιν, Τσάπλιν. Η επιρροή του στην αγγλόφωνη ποίη-
ση είναι σημαντική. Θαυμαστές του, μεταξύ άλλων, ο Τσέσλαφ 
Μίλοζ, που τον μετέφρασε, ο Τσαρλς Μπουκόφσκι και ο Γκά-
ρι Σνάιντερ, αλλά και ο Χάρολντ Μπλουμ, που συμπεριέλαβε 
ποιήματά του στην ανθολογία του με τα καλύτερα ποιήματα 
της αγγλικής γλώσσας. Παρότι ο Τζέφερς έγινε γνωστός για τις 
επικές ποιητικές του συνθέσεις, εδώ μεταφράστηκαν κάποια μι-
κρότερα ποιήματά του.3 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ

3. Εκτενής εισαγωγή μας στο έργο και την κοσμοαντίληψη του Τζέφερς, 
καθώς και μετάφραση είκοσι ποιημάτων, υπάρχει στην Ποιητική, τχ. 4, 2009.
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Robinson Jeffers

Χέρια
Μέσα σε μια σπηλιά σ’ ένα στενό φαράγγι κοντά στο Τασατζάρα
Το κοίλωμα του βράχου είναι ζωγραφισμένο με χέρια,
Πολλά χέρια στο μισοσκόταδο, ένα σύννεφο από ανθρώπινες 

παλάμες, 
τίποτε άλλο, 
Καμιά άλλη εικόνα. Κανείς δεν μπορεί να πει
Αν οι μελαψοί ντροπαλοί ήσυχοι άνθρωποι που είναι νεκροί 

απέβλεπαν
Στη θρησκεία ή τη μαγεία, ή άφηναν τα ίχνη τους 
Με μια τέχνη δίχως χρηστικότητα· με την αλλαγή των εποχών, 

όμως, 
 αυτό το εγχειρίδιο
Με τα προσεκτικά σημάδια μοιάζει τώρα με σφραγισμένο μή-

νυμα
Που λέει: «Κοιτάξτε: κι εμείς ήμασταν άνθρωποι· είχαμε χέρια, 

όχι πόδια 
ζώου. 
Χαίρε σε σας τους ανθρώπους με τα ευφυέστερα χέρια, που μας 
 αντικαταστήσατε 
Στην όμορφη χώρα· θα απολαύσετε για μια περίοδο την ομορ-

φιά της
και θα ξεπέσετε 
και θ’ αντικατασταθείτε· γιατί κι εσείς είστε άνθρωποι». 
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Βράχος και γεράκι
Να ένα σύμβολο στο οποίο
Πολλές ιδιαίτερα τραγικές σκέψεις
Κοιτούν τα ίδια τους τα μάτια.

Αυτός ο γκρίζος βράχος, όρθιος και ψηλός
Στον κάβο, όπου ο θαλασσινός άνεμος
Δεν αφήνει δέντρα ν’ αναπτυχθούν,

Δοκιμασμένος στον σεισμό και σημαδεμένος 
Από θύελλες αιώνων: στην κορυφή του
Έχει κουρνιάσει ένα γεράκι.

Αυτό είναι, νομίζω, το έμβλημα
Που πρέπει να κρεμαστεί στον μελλοντικό ουρανό·
Όχι ο σταυρός, όχι η κυψέλη,

Μα αυτό· λαμπρή δύναμη, σκοτεινή γαλήνη·
Άγρια συνείδηση μαζί με την οριστική
Αδιαφορία·

Ζωή με ήσυχο θάνατο· η ρεαλιστική 
Στάση και ματιά του γερακιού
Σε συνδυασμό με τον συμπαγή

Μυστικισμό της πέτρας,
Που δεν πτοούνται με την ήττα 
Ούτε καμαρώνουν με την επιτυχία. 
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Τ’ άστρα περνούν πάνω απ’ τον μοναχικό ωκεανό  
Θλιμμένος για κάποια μακρινά πράγματα
Που δεν είναι δική μου υπόθεση, καθώς περιπλανιόμουν
Κατά μήκος της ακτής και πάνω στις γυμνές ακρώρειες,
Είδα κατά το δειλινό
Τ’ άστρα να περνούν πάνω απ’ τον μοναχικό ωκεανό,
Κι ένας κάπρος με μαύρη χαίτη 
Να οργώνει με τη μουσούδα του το όρος Μαλ Πάσο. 

Το γέρικο τέρας ρουθούνισε, «Εδώ υπάρχουν γλυκές ρίζες,
Χοντρές προνύμφες, γρήγορα σκαθάρια και φυτρωμένα βελα-

νίδια.
Το καλύτερο έθνος της Ευρώπης έπεσε,
Κι αυτό είναι η Φινλανδία,
Μα τ’ άστρα περνούν πάνω απ’ τον μοναχικό ωκεανό».
Αυτά είπε ο γέρικος κάπρος με τις μαύρες αγριότριχες
Ξεριζώνοντας τη χλόη στο όρος Μαλ Πάσο.

«Ο κόσμος έχει τα χάλια του, άνθρωπέ μου,
Και σίγουρα θα χειροτερέψει προτού διορθωθεί· 
Κάτσε καλύτερα εδώ στα βουνά
Τέσσερις ή πέντε αιώνες,
Καθώς τ’ άστρα περνούν πάνω απ’ τον μοναχικό ωκεανό», 
Είπε ο γεροπατέρας των αγριόχοιρων
Οργώνοντας το ακαλλιέργητο χωράφι στο όρος Μαλ Πάσο.

«Απόφυγε τα κορόιδα που μιλούν για δημοκρατία,
Και τα σκυλιά που μιλούν για επανάσταση,
Μεθυσμένοι από λόγια, ψεύτες και πιστοί.
Εγώ πιστεύω στους χαυλιόδοντές μου.
Ζήτω η λευτεριά και στο διάολο οι ιδεολογίες»,
Είπε ο λεβέντης κάπρος με τη μαύρη χαίτη
Τρίβοντας με τους χαυλιόδοντες την τύρφη στο όρος Μαλ Πάσο.
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Κασσάνδρα 
Το τρελό κορίτσι με τα ορθάνοιχτα μάτια και τα μακριά λευ-

κά δάχτυλα
Τα αγκιστρωμένα στις πέτρες του τοίχου,
Αναμαλλιασμένο από τη θύελλα και με το στόμα να στριγκλί-

ζει: έχει 
 άραγε σημασία, Κασσάνδρα, 
Αν οι άνθρωποι πιστεύουν 
Στην πικρή σου πηγή; Οι άνθρωποι μισούν όντως την αλήθεια· 

ασμένως 
Θα συναντούσαν μια τίγρη στον δρόμο.
Γι’ αυτό οι ποιητές μελώνουν την αλήθεια τους με ψέμα· όμως 
Οι μικρέμποροι θρησκειών και οι πολιτικοί 
Χύνουν απ’ το βαρέλι νέα ψέματα πάνω στα παλιά, κι εξυμνού-

νται για 
 την ευγενική τους
Σοφία. Κακόμοιρη στρίγγλα, έσω σοφή.
Όχι: ακόμα μουρμουράς σε μια γωνιά μια κρούστα αλήθειας σε 
 ανθρώπους 
Και θεούς αηδιαστικούς. — Εσύ κι εγώ, Κασσάνδρα. 
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Ιστορική επιλογή
Αρκούντως ισχυροί για να είμαστε ουδέτεροι — όπως τώρα απο-

δεικνύεται, 
τώρα η αμερικάνικη ισχύς 
Καβαλά κάθε άνεμο απ’ την Αυστραλία ως τις ομιχλώδεις θά-

λασσες των Αλεούτιων Νήσων και απ’ τη Χαβάι ως την 
Αφρική — μας πλάνεψαν 

Η απάτη και ο φόβος, οι βλάκες της δημόσιας ζωής μας και η 
φιλοδοξία 

 ενός αγαπητού ηγέτη, 
Κι έτσι μπλεχτήκαμε στα πυρετώδη όνειρα της παρακμάζου-

σας Ευρώπης.
Μπορούσαμε να επιβάλλουμε την ειρήνη, ακόμα κι όταν έπεσε 

η Γαλλία· διαλέξαμε
Να συμμαχήσουμε και να θρέψουμε τον πόλεμο.

   Actum est. Τώρα δεν υπάρχει επιστροφή.
Σε δυο αιματηρά καλοκαίρια από τώρα (υποθέτω πως) θα πρέ-

πει να αναλάβουμε το άχθος που διαφθείρει και την κατά-
ρα της νίκης.

Θα πρέπει να κατέχουμε τη μισή Γη: θ’ αηδιάσουμε με τον εαυ-
τό μας, 

Και θα μας μισήσουν φίλοι κι εχθροί, και θα κατέχουμε τη μι-
σή Γη — ή θα 

την αφήσουμε και θα καταρρεύσουμε μαζί της. Να ένα άχθος
Που δεν μας αρμόζει. Εμείς δεν είμαστε σαν τους Ρωμαίους και 

τους 
Βρετανούς Κέλτες — φυσικοί ηγέτες του κόσμου, 
Τραμπούκοι από ένστικτο — μα πρέπει να το επωμιστούμε. 

Όποιος φίλησε
τη Μοίρα στο στόμα κι έσβησε τη λάμπα, πρέπει να κοιμηθεί 

μαζί της. 
(γράφτηκε το 1943)
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Ακρωτήριο Καρμέλ
Η εξαιρετική καρτερία των πραγμάτων!
Αυτός ο πανέμορφος τόπος έχει αλλοιωθεί από έναν σωρό προ-

αστιακά 
σπίτια — 
Πόσο όμορφος όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά,
Ένα άθικτο χωράφι με παπαρούνες και λούπινα που το περι-

τείχιζαν 
καθαροί γκρεμοί· 
Καμιά εισβολή πέρα από δυο τρία άλογα που έβοσκαν,
Ή μερικές γαλακτοφόρες αγελάδες που έτριβαν τα πλευρά τους 

στα 
επανθισμένα βράχια — 
Τώρα έχει φτάσει ο καταστροφέας: νοιάζεται ο τόπος;
Όχι και λίγο. Μα έχει όλο τον χρόνο. Ξέρει πως οι άνθρωποι εί-

ναι μια 
παλίρροια 
Που φουσκώνει κι εντέλει θα υποχωρήσει, όλα τους
Τα έργα θα διαλυθούν. Στο μεταξύ η εικόνα της παρθένας 

ομορφιάς
Ζει στον ίδιο τον κόκκο του γρανίτη,
Ασφαλής σαν τον απέραντο ωκεανό που σκαρφαλώνει στον 

γκρεμό μας. 
Όσο για μας:
Πρέπει να αποκεντρώσουμε το μυαλό μας απ’ τον εαυτό μας· 
Πρέπει να απ-ανθρωποποιήσουμε λίγο τις απόψεις μας και ν’ 
αποκτήσουμε σιγουριά 
Σαν τον βράχο και τον ωκεανό απ’ τους οποίους είμαστε φτιαγ-

μένοι. 
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Γύπας 
Περπατούσα απ’ το χάραμα και κάθισα να ξαποστάσω σε μια 

γυμνή 
λοφοπλαγιά 
Πάνω απ’ τον ωκεανό. Απ’ τα μισόκλειστα βλέφαρά μου είδα 

έναν γύπα 
 να γυροφέρνει ψηλά στον ουρανό, 
Και σύντομα ξαναπέρασε, αλλά πιο χαμηλά και πιο κοντά, η 

τροχιά του 
στένευε, κατάλαβα τότε
Πως ήμουν υπό εξέταση. Έμεινα ακίνητος σαν νεκρός κι άκου-

γα το 
ιπτάμενο φτέρωμα 
Να σφυρίζει από πάνω μου και να διαγράφει κύκλους και να 

πλησιάζει. 
Έβλεπα το γυμνό κόκκινο κεφάλι ανάμεσα στα μεγάλα φτερά 
Να κοιτάζει με το ράμφος χαμηλά. Είπα: «Αγαπητό μου που-

λί, εδώ
χάνουμε τον χρόνο μας. 
Αυτά τα γέρικα κόκαλα λειτουργούν ακόμα· δεν είναι για σέ-

να.» Μα πόσο 
όμορφα είχε κοιτάξει, γλιστρώντας προς τα κάτω 
Σε αυτά τα μεγάλα φτερά· πόσο όμορφος φάνταζε, καθώς άλ-

λαζε πορεία 
προς το ηλιόφως πάνω απ’ τον γκρεμό. Σας το λέω σοβαρά
Πως λυπήθηκα που τον απογοήτευσα. Το να με φάει αυτό το 

ράμφος και 
 να γίνω μέρος του, να μοιραστώ εκείνα τα φτερά κι εκείνα 

τα μάτια, 
Τι υπέροχο τέλος ενός σώματος, τι μεσουράνηση· τι ζωή μετά 

θάνατον. 
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«Ο Γκέτε, λένε, ήταν σπουδαίος ποιητής» 
Ο Γκέτε, λένε, ήταν σπουδαίος ποιητής, ο Πίνδαρος ήταν σπου-

δαίος
ποιητής, ο Σέξπιρ και ο Σοφοκλής
Πέραν πάσης αμφιβολίας. Σκέφτομαι τους λίγους, τους τυχε-

ρούς,
Που πέθαναν καταξιωμένοι.

   Σκέφτομαι τον Κρίστοφερ Μάρλοου, που σ’ 
έναν καυγά σε μια ταβέρνα τον μαχαίρωσε στο μάτι ένας 
βρωμιάρης 

 σερβιτόρος,
Χύνοντας τα νιάτα και τα μυαλά του στις λιγδερές τάβλες. Σκέ-

φτομαι τον
νεαρό Κιτς, 
Αγριεμένο με το ημιτελές του έργο, να κλαίει λυγμικά για λί-

γο αέρα και
να πεθαίνει στη Ρώμη. Σκέφτομαι τον Έντγκαρ Πόε 
Και τον Ρόμπερτ Μπερνς. Σκέφτομαι τον Λουκρήτιο που άφη-

σε ημιτελές 
 το ποίημά του για να πάει ν’ αυτοκτονήσει. Σκέφτομαι τον 
 Αρχίλοχο
Να γελά σαρδόνια με τρελή πίκρα. Σκέφτομαι τον Βιργίλιο 
Σε απόγνωση από το έργο ζωής του, να εκλιπαρεί τους φίλους 

του να το 
καταστρέψουν, ξερνώντας τα πνευμόνια του. 

   Εντούτοις οι νεαροί
Εξακολουθούν να μου έρχονται με τα βιβλία και τα χειρόγρα-

φά τους, 
Κι αδημονούν να γίνουν ποιητές, αδημονούν για εγκώμια, αδη-

μονούν σαν 
τον Κιτς. Είναι τρελοί πιστεύω. 
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«Σχεδόν απαλείφει τον φόβο μου για τον θάνατο»
Σχεδόν απαλείφει τον φόβο μου για τον θάνατο, είπε η αγα-

πημένη μου,
Η σκέψη της αποτέφρωσης. Το να σαπίσω στη γη
Είναι ένα τέλος απεχθές, μα το να ουρλιάξω στη φλόγα — εξάλ-

λου έχω 
συνηθίσει, 
Έχω φλογιστεί από έρωτα ή οργή τόσο συχνά στη ζωή μου
Ώστε δεν απορώ που το σώμα μου έχει κουραστεί, δεν απορώ 

που 
 πεθαίνει.
Το χαρήκαμε πολύ το σώμα μου. Σκόρπισε τις στάχτες. 
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27 ΟΚΤ. 
Έκλειψη σελήνης 98% (Στο ημερολόγιο) 

Η σελήνη έφυγε γυμνή απόψε, νόμιζε πως ήταν κρυμμένη
Στη σκιά της Γης, 
Ντροπαλή και γεμάτη εμπιστοσύνη
Έβγαλε το λαμπερό πέπλο, αργά, αργά,
Από τα κύκνεια στήθη
Ως τα λευκά πόδια,
Όλο το μαργαριταρένιο κορμί της
(Είχε αρκετό φως)
Ανάσαινε και στεκόταν 
Γυμνό ανυπεράσπιστο,
Πάλι έβλεπε κανείς πόσο πιο όμορφη είναι η ομορφιά
Όταν τα κοσμήματα και τα φανταχτερά ρούχα
Έχουν πέσει. 

Nesides_7_12.indd   77Nesides_7_12.indd   77 25/10/2011   2:15:03 μμ25/10/2011   2:15:03 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



78

Ν.Κ. Φιλ ίππου

Η Ρόδος του Φλωμπέρ
Εντυπώσεις από ένα ταξίδι

Tρίτη 8 Oκτωβρίου 1850
Bγήκαμε από την καραντίνα στις εφτά το πρωί. 
Mένουμε στον ξενώνα του κ. Σιμιάν, στο ευρωπαϊ-
κό προάστιο, στη βόρεια πλευρά της πόλης.

M’ αυτή τη σύντομη φράση αρχί-
ζουν οι σημειώσεις του Φλωμπέρ 

για το ταξίδι του στη Pόδο. Eπιβάτης 
του ατμόπλοιου “Aλεξάνδρεια”, με 
τους συνταξιδιώτες που τον συνοδεύ-
ουν, τον φίλο του Mαξίμ ντυ Kαμ 
και τον υπηρέτη τους, ξεκίνησαν 
από τη Λάρνακα και μετά από ταξίδι 
δύο ημερών έφθασαν στο λιμάνι της 
Pόδου. Θα παραμείνουν εδώ για μία 
εβδομάδα πριν συνεχίσουν την περι-
ήγησή τους στη Mικρά Aσία και την 

Kωνσταντινούπολη, και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους θα 
επισκεφθούν την πόλη και θα κάνουν μια μεγάλη διαδρομή στο 
εσωτερικό του νησιού.

Oι εντυπώσεις και παρατηρήσεις του Φλωμπέρ από το ταξίδι 
καταγράφονται σε σημειωματάρια στα οποία κρατούσε τις ση-
μειώσεις του. Oι λίγες σελίδες που αφορούν τη Pόδο δημοσιεύ-
θηκαν μετά το θάνατό του στο δεύτερο τόμο των Tαξιδιών, που 
καλύπτει το ταξίδι του στην Aνατολή (Aίγυπτος, Παλαιστίνη, 
Mικρά Aσία, Kωνσταντινούπολη, Eλλάδα, Iταλία, 1849-1851) 
και στην Tύνιδα και Kαρχηδόνα, το 1858. Στα ελληνικά εκδό-
θηκαν αυτοτελώς το 1997 από τις εκδόσεις Ύψιλον, εισαγω-
γή και μετάφραση Tατιάνας Tσαλίκη-Mηλιώνη. Ας σημειώσουμε 
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εδώ ότι στη γλώσσα μας έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα, επίσης 
ως αυτοτελής έκδοση, το τμήμα που αφορά την Ελλάδα (χωρίς 
τις σημειώσεις για τη Ρόδο) με τίτλο Το Ταξίδι στην Ελλάδα Δε-
κέμβριος 1850 - Φεβρουάριος 1851 με πρόλογο του Κ.Θ. Δημα-
ρά και μετάφραση Π.Α. Ζάννα, από τις εκδόσεις “Ολκός”.

Tα ταξίδια στην Aνατολή απέφεραν μεγάλο αριθμό ταξιδιω-
τικών λογοτεχνικών έργων στις πρώτες δεκαετίες και τα μέσα 
του 19ου αιώνα. Iδρυτικό, κατά κάποιο τρόπο, έργο αυτής της 
λογοτεχνίας —και κίνητρο συγχρόνως που ωθούσε τους νεαρούς 
λόγιους να πραγματοποιήσουν το ταξίδι στην Aνατολή— ήταν 
το Oδοιπορικόν: Aπό το Παρίσι στην Iερουσαλήμ του Σατω-
βριάνδου, που εκδόθηκε το 1811, μεταφράστηκε μάλιστα στα 
ελληνικά από τον Εμμ. Ροϊδη το 1860.

Το Οδοιπορικόν θεωρείται κλασικό κείμενο της γαλλικής λο-
γοτεχνίας. Καθιέρωσε ένα άλλο είδος περιηγητικής πεζογραφί-
ας. Είναι βέβαια γνωστό ότι πολυάριθμα ταξιδιωτικά χρονικά 
είχαν κυκλοφορήσει ως τότε, με πολλές αρχαιολογικές, ιστορι-
κές ή εθνογραφικές, ακόμα και φυσιογνωστικές πληροφορίες για 
την εξωτική Ανατολή του 17ου ή 18ου αιώνα. 

Στον Σατωβριάνδο όμως, το ταξίδι αποτελεί τώρα προσω-
πικό βίωμα και εμπλουτίζεται με λυρικά και αυτοβιογραφικά 
στοιχεία. Κυνηγός οραμάτων μάλλον παρά σχολαστικός κατα-
γραφέας ταξιδιωτικών σημειώσεων, οδοιπόρος με βαθιά κλασι-
κή παιδεία και μαγεμένος από την αρχαιότητα, παρηγοριέται 
για την απογοητευτική πραγματικότητα που αντικρύζει από τη 
λάμψη των αρχαίων ερειπίων. 

Για τον Σατωβριάνδο η Aνατολή κατοικούνταν τώρα από 
αγροίκους και ασεβείς, ξένους προς τον μεγάλο αρχαίο πολιτι-
σμό που άνθισε άλλοτε σ’ αυτά τα μέρη. Mε περιφρόνηση ανα-
φέρει, για παράδειγμα, τον οθωμανό αγά, καθισμένο σταυροπό-
δι με την πλάτη γυρισμένη στον Παρθενώνα, το αριστούργημα 
του Φειδία, κοιτάζοντας με απλανές βλέμμα το Σαρωνικό. Ή σε 
ένα άλλο σημείο κάνει την εξής παρατήρηση για τις εντυπώσεις 
του από τη Pώμη, χαρακτηριστική πάντως και για ολόκληρο το 
μεσογειακό χώρο που γνώρισε στο παρελθόν τον αρχαίο πολι-
τισμό: «H ανθρώπινη φύση στη Pώμη διατηρεί αναλλοίωτη την 
ανωτερότητά της, παρόλο που οι ανώτεροι άνθρωποι δεν κατοι-
κούν πια εκεί».
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Με τον Φλωμπέρ μετακινούμαστε φυσικά σε ένα άλλο κλί-
μα από το εξιδανικευτικό πνεύμα αυτού του πρώιμου ρομαντι-
σμού που συμφύρεται ακόμα με τον κλασικισμό. Ο Φλωμπέρ, 
είναι αλήθεια, δεν έχει τα ενδιαφέροντα των περιηγητών που 
επισκέφθηκαν τον ελληνικό χώρο και την Ανατολή ούτε και δί-
νει αξιόπιστες πληροφορίες για τα μνημεία και τις αρχαιότητες. 
Τα ταξιδιωτικά του κείμενα, πολύ διαφορετικά από τις εξάρσεις 
των ρομαντικών και την επιμελή καταγραφή άλλων συγγραφέ-
ων που επιχειρούν να δώσουν μια εικόνα του τόπου και των κα-
τοίκων, κατέχουν από μόνα τους μια ξεχωριστή θέση στην πε-
ριηγητική φιλολογία. Ο ρεαλισμός του εστιάζει στη σχεδόν φω-
τογραφική αναπαράσταση των εντυπώσεών του και την απο-
στασιοποιημένη του, ψυχρή ματιά στην περιγραφή τοπίων, μνη-
μείων και ανθρώπων που συναντά στο ταξίδι του. Το γράψι-
μο είναι βιαστικό και πολλές φορές πρόχειρο, σχεδόν ασθματι-
κό, η περιγραφή ατημέλητη και σχηματική, άλλοτε όμως ανα-
λυτική και ακριβόλογη. Eίναι μια άσκησή του καθώς προσπα-
θεί να περιγράψει αυτό που βλέπει, τις εντυπώσεις ή αισθήσεις 
που προκαλούν το ενδιαφέρον του, ερεθίζουν τη συγγραφική 
του φαντασία και διαμορφώνουν την προσωπική του αντίληψη 
του γραφτού λόγου.

Ο Κ.Θ. Δημαράς, στον πρόλογο της έκδοσης που αναφέρα-
με παραπάνω, σημειώνει για τη θέση του βιβλίου στο έργο του 
Φλωμπέρ: «Έχουμε πολλά να παρατηρήσουμε και πολλά να δι-
δαχθούμε για τον τρόπο με τον οποίο ο Φλωμπέρ ετοιμάζει όσα 
θα γίνουν οι κατοπινές συμβολές του στη γαλλική δημιουργι-
κή λογοτεχνία. Γυμνάζεται το μάτι και το χέρι. Tο μάτι που θα 
συλλάβει τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια, το χέρι που θα την 
περιγράψει. Eίναι, αληθινά, θαυμαστό σε τι βαθμό ο πληθωρι-
κός αυτός άνθρωπος εβρήκε την δύναμη να τιθασεύσει την ορ-
μή του και να φθάσει σε ένα ύφος που έχει την λιτότητα και 
την απονιά του φωτογραφικού φακού».

Οι παρατηρήσεις αυτές ισχύουν σε κάποιο βαθμό και για το 
Ταξίδι στη Ρόδο, το οποίο πάντως είναι λιγότερο δουλεμένο 
από τις σημειώσεις του συγγραφέα για το ταξίδι του στην Ελ-
λάδα. Εδώ, μάταια θα αναζητήσουμε πληροφορίες για τη Ρόδο 
των μέσων του 19ου αιώνα. Το μόνο που φαίνεται να τον συ-
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γκινεί είναι η βλάστηση του νησιού και το κάστρο της Λίνδου. 
Μερικές φορές μάλιστα περιγράφει τους κατοίκους της Pόδου 
μ’ ένα αίσθημα φρίκης για την εξαθλίωσή τους. Έχει κανείς την 
εντύπωση, διαβάζοντας την περιήγησή του, ενός Φλωμπέρ άυ-
πνου από τις ψείρες που δεν τον άφηναν να κοιμηθεί και απηυ-
δισμένου από τα χαμόσπιτα των χωριών που συναντούσε στη 
διαδρομή του. Από τις πρώτες γραμμές κιόλας μας αιφνιδιάζει 
με την εικονοκλαστική του διάθεση· εκεί που θα περίμενε κα-
νείς μια περιπαθή περιγραφή της εξωτικής για τον δυτικό ταξι-
διώτη ατμόσφαιρας, δηλώνει αποφασιστικά πως “ο καιρός είναι 
συννεφιασμένος, γκρίζος και βλακώδης”.

Και όμως, ο αναγνώστης θα βρει νομίζουμε σ’ αυτό το κεί-
μενο πολύτιμες αποτυπώσεις και δεισδυτικές παρατηρήσεις που, 
περισσότερο από το πλήθος των πληροφοριών που μας δίνουν 
άλλοι ταξιδιώτες της εποχής, αποδίδουν βαθύτερα, πιο ουσια-
στικά, την ιδιαίτερη φύση του τοπίου, τελικά και του τόπου 
και των κατοίκων. Σαν αυτή η βασανιστική αναζήτηση της mot 
juste, της σωστής λέξης, του συγγραφέα Φλωμπέρ, να βρίσκει 
εδώ το αντίστοιχό της στην επίμονη, εξαντλητική καταγραφή 
της χλωρίδας του νησιού!

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω ένα μεγάλο απόσπασμα από τη 
μετάφραση της Τατιάνας Τσαλίκη-Μηλιώνη, με τις σημειώσεις 
του Φλωμπέρ από τη διαδρομή του στο εσωτερικό του νησιού.
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Gustave Flaubert

Ταξίδι στη Ρόδο

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, εκδρομή στο εσωτερικό του νησιού.

Βγήκαμε απ’ τη Ρόδο στις 10 το πρωί. Βρέχει· καβαλικέψα-
με μουλάρια, κι αυτό μας δίνει το καθωσπρέπει ύφος των 
Άγγλων ταξιδιωτών που ταξιδεύουν στην Ελβετία. Προ-

χωρούμε στην ακροθαλασσιά που έχει μολυβένιο χρώμα, μικροί 
βράχοι στ’ αριστερά μας, γκρίζος καιρός, βλακώδης. 

ΤΡΙΑΝΤΑ. Πρώτο χωριό τα Τριάντα. Ωραίος δρόμος ανάμεσα 
στα δέντρα. Σπίτι εγγλέζικο όπου πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Μια 
ωραιότατη βελανιδιά. Τα παλιά σπίτια είναι γενικώς τετράγω-
να, καμιά φορά ψηλά υπάρχει ένας πυργίσκος. Βελανιδιές και 
μυρτιές. Ενώ βρέχει περνάμε δίπλα σε μια μυρτιά, κάτω απ’ την 
οποία στάθηκαν να φυλαχτούν ένας άντρας και μια γυναίκα.

Η Ρόδος έχει ένα χαρακτήρα αρχαίο βουκολικό. Είναι λιγότε-
ρο άγρια από την Κορσική. Εικόνα αφθονίας σε θηράματα, πλη-
θωρική. Πετάγονται αγριοπερίστερα και πέρδικες.
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Μετά τα Τριάντα στρίβουμε αριστερά. Ελαιοπερίβολα. Σκαρ-
φαλώνουμε στην απόκρημνη πλαγιά που οδηγεί στον Φιλέρη-
μο (την παλιά Ρόδο) κτισμένον πάνω σ’ ένα ύψωμα· τα μεγά-
λα πεύκα της Ιταλίας στην άκρη του φαραγγιού χτυπούν με το 
χλομό τους πράσινο πάνω στο σχεδόν μαύρο χρώμα των βου-
νών· το μονοπάτι μας το περιστοιχίζουν κουμαριές με τους 
καρπούς τους, μυρτιές, πικροδάφνες και γιγάντια ρείκια. Ανε-
βαίνουμε ως την πηγή που κυλάει κάτω από μια μεγάλη μου-
ριά· δίπλα ένα ασπρουδερό σπιτάκι, χαμένο μες στο πράσινο, 
έχει μπροστά του μια κληματαριά επίπεδη, σκεπασμένη με κλή-
ματα. Αφήνουμε εκεί τα μουλάρια κι ανεβαίνουμε με τα πόδια.

Πράσινα έλατα στους πρόποδες κόκκινων βράχων.
ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ. Όλη η κορυφή του βουνού ήταν ασφαλώς ζω-

σμένη άλλοτε από τείχη που περιέβαλλαν την πόλη και το 
φρούριο. Δυο μεσαιωνικά ερέιπια, το δεύτερο απ’ την ανατολι-
κή πλευρά, μεγαλύτερο, αλλά και τα δυο (μια γοτθική εκκλησία 
που την έχουν μετετρέψει σε στάνη) είναι χωρίς αξία.

Από το ύψωμα του Φιλερήμου έχουμε κάτω μας μια τερά-
στια αλυσίδα από βουνά και βρισκόμαστε στην κορυφή της. 
Σε πρώτο πλάνο πράσινα έλατα και στην άκρη της η θάλασ-
σα· απέναντι η ακτή της Καραμανίας. Κι απ’ τις δυο πλευρές 
βουνά που αποτελούν τα πλευρά της αλυσίδας (που χαμηλώ-
νουν και σβήνουν). Όταν γυρνάς προς την πλευρά του εσωτε-
ρικού του νησιού, γκρίζες ράχες και λαγκάδια, σκεπασμένα εδώ 
κι εκεί με μεγάλες πράσινες πλάκες. Τα τελeυταία πλάνα είναι 
μπλε και καφετιά. Ξανακατεβαίνουμε το βουνό· ο δρόμος συ-
νεχίζει στην πεδιάδα.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ. Καθαρότατη ελληνική εκκλησία· Άϊ-Γιάννης 
φτερωτός (Συναντούμε σταθερά στις ελληνικές εκκλησίες τον 
Άϊ-Γιάννη, τον Άϊ-Γιώργη, και τον Άϊ-Σπυρίδωνα. Στην εκκη-
σία του Κολόσσι η εικόνα του Άϊ-Σπυρίδωνα βρίσκεται πάνω σ’ 
ένα αναλόγιο, χωριστά). Καθαρότατος πρόναος, μωσαϊκά από 
ασπρόμαυρα βότσαλα, που σχηματίζουν αραβουργήματα, σμι-
λάγγια κλπ. Αυτή η επίστρωση έχει πολύ διαδοθεί στη Ρόδο και 
την ξανβρίσκουμε στα γεφύρια (που δεν είναι τόσο όμορφα σαν 
της Συρίας). Πάμε ως το χωριό με τα πόδια. Καφενείο που τη 
στέγη του επισκευάζουν λαι όπου λίγο έλειψε να μας δείρουν. 
Καπνίζουμε ναργιλέ και τρώμε ψωμί και σταφύλια.
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ΒΙΛΑΝΟΒΑ. Τρία-τέσσερα σπίτια, ερείπια του πύργου, όπου 
υπήρχε εκκλησία, λίγα υπόγεια. Βλέπεις τη θάλασσα μέσα από 
το πλαίσιο των ρωγμών. Ένα κοριτσάκι δώδεκα χρονών, στα 
άσπρα, το βάζει στα πόδια τρομαγμένο, βγάζοντας φωνές. Ακο-
λουθούμε την πεδιάδα μέσα από ένα χωράφι, ανάμεσα σε μας 
και τη θάλασσα γυναίκες που δουλεύουν, όλες στ’ άσπρα και με 
χαμηλωμένο το κεφάλι, από μακριά τις πήρα για τούρκικους 
τάφους. Διασχίζουμε την κοίτη μιας στεγνής ρεματιάς. Ροδο-
δάφνες. Στρίβουμε αριστερά.

ΚΟΛΟΣΣΙ. Βρίσκεται πάνω σ’ ένα μικρό ύψωμα. Ελληνική εκ-
κλησία: “Η Μέλλουσα Κρίση” στο ύφος των αγιογραφιών του 
Αγίου Σάββα· ένας Άϊ-Γιώργης που κατατροπώνει το δαίμονα, 
με γενειάδα και άσπρα μαλλιά, μοιάζει με τον κ. Μαγιάρ, το 
σύμβουλο της Νομαρχίας της Ρουέν. Ο Δημήτρης, ο μουλα-
ράς μας, ασπάζεται τις άγιες εικόνες. Χωράφια γεμάτα βελανι-
διές και προπαντός ελιές. Απέναντί μας το νησί Σκαρπέντο, λί-
γο αριστερά. Ο ήλιος γέρνει, ομίχλη στον ορίζοντα, τα σύννε-
φα πράσινο ωχρό με χρυσή μπορντούρα, η θάλασσα καφετιά, 
τα βουνά στο βάθος μενεξεδένια, σχεδόν μαύρα. Στα χωράφια 
καίνε τις καλαμιές, καθώς πλησιάζουμε στη Σορωνή. Τα μου-
λάρια μας περνάνε μέσα από τον καπνό. Μερικά ωραία σκυλιά 
στο νησί, λαγωνικά. Χαμηλά καθώς κατηφορίζουμε στον Φιλέ-
ρημο, ωραία κοκκινόμαλλα σκυλιά μας κοιτάζουν καθώς περ-
νάμε. Εκείνη την ημέρα βαδίσαμε εφτά ώρες.

ΣΟΡΩΝΗ. Πλαγιάζουμε σε μια μεγάλη αίθουσα που τη χωρί-
ζει στη μέση μια καμάρα· είναι στολισμένη κυρίως με κάμποσα 
κοινά πιάτα, ζωγραφισμένα και κρεμασμένα με καρφί και κλω-
στή στον τοίχο· οι τελευταίες σειρές είναι τόσο ψηλά που χρειά-
ζεται σκάλα για να τις φτάσεις. Ο Μαξ πλαγιάζει πάνω σε κάτι 
σαν ντικέ, πατάρι καθώς μπαίνουμε δεξιά, εγώ χάμω στο στρώ-
μα μου, οι δυο οδηγοί δίπλα στο τζάκι, ο Στέφανος κι ο Σασέτι 
καταγής σε μια κουβέρτα, οι δυο σύζυγοι, οι οικοδεσπότες, πα-
ράμερα στη γωνιά. Μια λάμπα κρέμεται απ’ το θόλο και φωτί-
ζει το δωμάτιο, μια άλλη κυριρχεί στο πατάρι· σβήνει η πρώτη 
και μετά η δεύτερη. Ψείρες! Πλαγιασμένος στο στρώμα μου κοι-
τάζω αυτό το χωριάτικο εσωτερικό, πάω έξω να καπνίσω πίπα, 
μπαίνω μέσα όταν κάνει πολύ κρύο, ρίχνει λίγη βροχή. Στις δυ-
όμιση η ώρα οι οδηγοί ξυπνούν κι ανάβουν ξανά τις λάμπες. Δι-
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ασχίζουμε το χωριό για να βρούμε καφέ, ο Στέφανος μου φέρ-
νει φασκομηλιά κάτι σαν αγριοπτισάνη, το συνηθίζουν οι γέρο-
ντες εδώ, δυναμωτική και θερμαντική. Κάνουμε αρκετό θόρυβο 
και ταράζουμε τον ύπνο των κατοίκων. Αστεία απ’ το Δημήτρη 
μας που είναι ένα παλικάρι αξιαγάπητο και πνευματώδες. Φεύ-
γουμε στις έξι το πρωί. Πράσινο! Πράσινο! Ξεροπόταμος.

ΔΙΜΥΛΙΑ. Περνάμε μέσα απ’ το χωριό, η Διμυλιά βρίσκεται 
σε βαθούλωμα, τα γκρίζα σπίτια της χάνονται μέσα στα κλήμα-
τα. Στη Ρόδο πρέπει να στείλουμε κηπουρούς για να τους μά-
θουμε τι πράγμα είναι η αναρριχώμενη πρασινάδα. Περνάμε 
κάτω από ένα δρόμο σχεδόν κρυμμένο από πλήθος φυτά που 
έχουν σκαρφαλώσει στα δέντρα κι ανηφορίζουμε. Ανεβαίνουμε 
στο βουνό Φουντουκλί, ζαλίζεσαι απ’ την πρασινάδα, μυρτιές, 
ροδοδάφνες, βελανιδιές, φορτωμένες ελιές· τρώμε τον κόκκινο 
καρπό της κουμαριάς, ο Στέφανος μου μαζεύει από ένα δεντρά-
κι στ’ αριστερά μου: είναι πηχτός και στεγνός, με γεύση μυρω-
δάτου ροδιού.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ. Γεύμα κάτω απ’ τα μεγάλα πλατάνια που ο 
γαλακτώδης φλοιός τους έχει πέσει χάμω· μαζί με τα πλατάνια 
του Γκοντφρουά ντε Μπουγιόν μέχρι τα νερά της Ασίας στην 
Κωνσταντινούπολη είναι τα ωραιότερα που έχω δει. Καθάριο 
κυλάει το νερό, παγωμένο, ενός ρυακιού. Τρώμε αυγά σφιχτά 
και κρύο κοτόπουλο, ο Στέφανος κι ο Σασέτι γράφουν τα ονό-
ματά τους πάνω στη φλούδα των δέντρων.

Τώρα είναι ένα δάσος από έλατα μ’ ένα μόνιμο σχεδόν γλυκό 
πράσινο· σκούροι τόνοι της μυρτιάς κοντά μας, αγκαθεροί θά-
μνοι με κόκκινο το χρώμα της φυλλωσιάς τους, νεκροί, μεγά-
λοι σκελετοί από μαύρα καμένα έλατα, που στρώνουν το έδα-
φος στο ξέφωτο, σαν μεγάλα φίδια, νεκρά κι αλύγιστα. Σ’ αυτά 
τα μέρη βρίσκεις πιο πολύ ζαρκάδια, που τα έφεραν οι Ιππότες 
στο νησί. Η έχθρα αυτών των ζώων για τα φίδια δεν είναι πα-
ραμύθι· το ζαρκάδι το ποδοπατάει μέχρι να το σκοτώσει, η δε 
μυρουδιά απ’ το καμένο κέρατό του διώχνει τα φίδια των σπι-
τιών·αυτά όλα μου τα διαβεβαίωσε ο κ. Ομπλέ, κτηματίας στη 
Ρόδο· το ότι φοράνε μπότες και οι άντρες και οι γυναίκες (πο-
δίρακα) είναι συνήθεια που προέρχεται σίγουρα από τα πολλά 
φίδια, συνήθεια κοινή στη Ρόδο, στην Κύπρο και στο Ηράκλειο.

Σήμερα συναντούμε λίγο κόσμο: μια γυναίκα που βαδίζει 
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με μπότες (κιτρινωπές) και με το κάτω μέρος της φούστας —
που ήταν κεντημένο— να χώνεται μέσα· ένας άντρας έφιππος 
και πίσω του η γυναίκα βάδιζε με τα πόδια και κουβαλούσε το 
τουφέκι.

ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Πέντε-έξι σπίτια αρκετά βρώμικα· κοιμόμαστε 
μια ώρα πάνω σε μια ψάθα σε μια αυλή, δίπλα σε γυναίκες που 
έκλωθαν σκονιά από γιδομάλλι.

΅Ερείπια πύργου με επάλξεις ασήμαντες. Μπροστά μας απλώ-
νεται ένα μεγάλο βουνό, δασωμένο στους πρόποδες, που η γυ-
μνή του φιγούρα σκεπάζεται από ένα σταχτί σύννεφο που μας 
στέλνει βροχή. Περνάμε μια ρεματιά γεμάτη νερό.

ΑΡΤΑΜΙΤΗΣ. Δυο σπίτια. Ελληνική εκκλησία εντελώς ασήμα-
ντη. Δε βλέπω τίποτα από τα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος, 
που καθώς λένε, βρίσκεται εκεί. Ωραία μυρουδιά πεύκων, ρεί-
κια ψηλά, πιο ψηλά κι από έναν καβαλλάρη. Κατηφορίζουμε, 
ανεβαίνουμε, ξανακατεβαίνουμε και πίσω από ένα βουνό συνα-
ντούμε ξαφνικά το χωριό Λάερμα.

ΛΑΕΡΜΑ. Βόδια, γυναίκες στ’ άσπρα, οπωροφόρα, καμιά τρι-
ανταριά χαμόσπιτα· πάνω απ’ το χωριό δεσπόζει ένας σωρός 
βράχια. Το Στέφανο τον πιάνει πυρετός.

Μένουμε σ’ ένα σπίτι όπου μια γυναίκα έγκυος κοντούλα 
με μεγάλη κοιλιά κι ένα βρόμικο παιδί αλέθει σιτάρι στον πέ-
τρινο χειρόμυλο. Όσο κάθομαι έξω στην πεζούλα, μια γριά γνέ-
θει με τ’ αδράχτι, όρθια, δίπλα μας· έχει γλυκό ύφος, ούτε ένα 
δόντι, μακρύ πηγούνι και σουβλερό, τα μαλλιά της πιο άσπρα 
κι απ’ το βαμβάκι που γνέφει. Απ’ το φόβο για τις ψείρες πάω 
να πλαγιάσω στην ταράτσα του γειτονικού σπιτιού, δίπλα στα 
μουλάρια, όπου και μένω με τα ρούχα μου και μες στη βροχή 
ως τις δύο η ώρα το πρωί. Ο ουρανός σκεπασμένος με τ’ άστρα, 
κάπου-κάπου περνούσε ένα σύννεφο από πάνω, τα σκέπαζε και 
ξεσπούσε πάνω μου, μετά ο ουρανός φώτιζε ξανά στ’ αριστερά 
μου, ξαναφαίνονταν τα άστρα και τα σύννεφα ξαναγύριζαν· 
άκουγα τη βροχή να πέφτει πάνω στην κουκούλα του παλτού 
μου, καυεβασμένη στο πρόσωπό μου, όπως πάνω στην κουκού-
λα ενός καμπριολέ. Στο τέλος καθώς βρισκόμουν στη μέση ενός 
νερόλακου, χώθηκα στο κρησφύγετο, όπου όλοι κοιμόντουσαν 
καταγής κι ο μαξίμ κοντά στο σβησμένο τζάκι. Μόλις πέρασε 
μια ώρα, όπως ήμουν καθισμένος με τους αγκώνες πάνω στα 
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Isles de Rhodes (Frankfurt 1684, 14,1 x 9,9 cm).
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γόνατα, πλάγιασα χάμω, πολύ κοντά στην πόρτα κι αποκοιμή-
θηκα ως τις έξι.

ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΕΡΜΑ ΣΤΗ ΛΙΝΔΟ. Κατηφορίζουμε· το χώμα βρεγ-
μένο απ’ τη βροχή της νύχτας, λασπουριά, σκεπασμένο με τα 
ξερόφυλλα του δάσους, τα μουλάρια μας βάδιζαν πάνω τους 
αθόρυβα, σύννεφα πετούσαν χαμηλά, καθώς τα σήκωνε ο δρο-
σερός πρωινός αέρας. Τα πεύκα στάζουν, ο ήλιος τα διαπερνά, 
το πράσινι σε τόνους χρυσού και χαλκού, χρυσού στο φως, χάλ-
κινου στις σκιές. Μεγάλες περιοχές του δάσους καμένες, καμώ-
ματα για να ξεχερσώσουν, τα ξέρω απ’ την Κορσική. Κάπου κά-
που ένα πεύκο καίγεται χαμηλά κι ωστόσο φούντωσε και πρα-
σινίζει στην κορυφή.

Στρίβουμε νότια, βαδίζω πεζός για να ξεμουδιάσω απ’ το 
μουλάρι μου. Ένας κόλπος, η γη απλώνεται σαν γλώσσα απ’ 
την αριστερή πλευρά, η βλάστηση σταματά απότομα, κατόπι 
στρίβουμε δεξιά, προχωρώντας παράλληλα προς την κατεύθυν-
ση της παραλίας. Βουνά από γυμνούς βράχους, μάρμαρο μπλε 
βαθύ, πολύ σκούρο με λευκές φλέβες. Ανηφορίζουμε ξανά και 
κατηφορίζουμε διαδοχικά δυο λόφους. Ο ήλιος είναι πολύ ζε-
στός, βαδίζω μ’ έξαψη, ο μόνος τρόπος να νιώθω ότι προχωρώ, 
τόσο έχω εξοντωθεί από την αϋπνία, όλες τις προηγούμενες νύ-
χτες, κι απ’ το μουλάρι μου που το καταριέμαι απ’ το βάθος 
της καρδιάς μου.

ΛINΔOΣ. Aριστερά διακρίνουμε τη Λίνδο, χαμηλά στην όχθη 
μικρού κόλπου. H πόλη απλώνεται σε ημικύκλιο, περιτριγυρι-
σμένη από μπαξέδες γεμάτους συκιές, αμπέλια, μουριές· ο δρό-
μος βρίσκεται στην άκρη κάποιου απόκρημνου βράχου, που 
αγκαλιάζει την κοιλάδα, στο βάθος του βρίσκεται η Λίνδος. 
Άσπρα σπίτια, όμορφο χωριό, φωτεινό και καθαρό, γαλάζια θά-
λασσα, σιωπή. Στην είσοδο του κόλπου δυο βράχοι· στην είσο-
δο της πόλης μια τούρκικη βρύση από λευκό μάρμαρο, με τέσ-
σερις κρουνούς, διακοσμημένη με τούρκικη επιγραφή στη σκια 
ενός μεγάλου πλατάνου.

Kαταλύουμε σε μια χήρα καμιά σαρανταριά χρονών, με ύπο-
πτη φήμη κι ανυπόληπτη στο χωριό, επειδή είχε πάρε-δώσε με 
κάποιον πειρατή, άλλοτε όμορφη. Mωσαϊκά με ασπρόμαυρα βό-
τσαλα, εσωτερικό καθαρό, ένα βιολί πάνω απ’ το ντιβάνι.

Tο φρούριο δεσπόζει στο χωριό και υψώνεται απότομα πάνω 
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απ’ τη θάλασσα, πλατιά σκαλοπάτια οδηγούν μέχρι το φρού-
ριο. Πάνω στο πλάτωμα δέντρα φύτρωσαν τυχαία: μια αγριο-
συκιά, μια κουμαριά· μια φοινικιά που τα στεφανώνει όλα γύ-
ρω της και ξεπερνάει από χαμηλά με την κορυφή της στα τείχη. 
Aπομεινάρια αρχαίων ελληνικών τειχών, χτισμένων μ’ αξιοθαύ-
μαστο τρόπο, απότομα στη μεριά της θάλασσας και μέσα στους 
βράχους, που επάνω τους έχει χτιστεί το φρούριο. Xαμηλά κοι-
λώματα, η θάλασσα ρουφιέται μέσα τους· είναι απέραντη, γα-
λήνια σε χρώμα πράσινο, σαν τον πάτο μπουκαλιού, κάτω από 
μένα, χαμηλά, αν και διάφανη. Tην κοιτάζω πολλή ώρα, ανά-
μεσα στις επάλξεις των παλιών τειχών. Aριστερά, απ’ την πλευ-
ρά της στεριάς, θέα προς τον κόλπο. Έχω πίσω μου πέρα απ’ τη 
Λίνδο το γυμνό βουνό, λίγο γαλάζιο· στους πρόποδες ένα υψί-
πεδο· εκεί βρίσκεται ο τρωγλοδυτικός ναός της Aθηνάς. Tο χω-
ριό στο βάθος, χαμηλά στο φρούριο με τις άσπρες ταράτσες των 
σπιτιών του. O Mαξίμ πάει να δει το ναό κι εγώ δεν μπορώ ν’ 
αποχωριστώ το φρούριο, μένω κοντά του όσο πιο πολύ γίνε-
ται. Aπ’ το νησί της Pόδου αυτό μ’ εντυπωσίασε περισσότερο…

Ξαναφεύγουμε στις δύο η ώρα· ξαναπαίρνουμε για λίγο τον 
ίδιο δρόμο, ύστερα τον αφήνουμε στ’ αριστερά μας και στρίβου-
με έναν κολπίσκο, ένα ακρωτήρι με βράχους, ένα δεύτερο κόλ-
πο πιο πλατύ· τα πόδια των μουλαριών μας βουλιάζουν στα βό-
τσαλα της παραλίας. Aφήνουμε το γιαλό.

MAΣAPH. Περνούμε κοντά απ’ τα Mάσαρη, βουλιαγμένα στο 
πράσινο. Ένας χτίστης δουλεύει σ’ ένα σπίτι. Πράσινη αυλή μ’ 
εξαίσια και πελώρια ρόδια που κρέμονται στα κλαδιά του δέ-
ντρου. Tο μουλάρι με τινάζει, κατεβαίνω, μου ξεφεύγει, τρέξιμο 
μέσα στο χωριό για να το ξαναπιάσω, το ξανακαβαλικεύω· δεν 
μπορώ πια να προχωρήση παρά καλπάζοντας ή με βήμα αργό. 
Μεγάλη πεδιάδα. Προχωρούμε περίπου ένα τέταρτο της λεύγας 
μες στην αποξηραμένη κοίτη του Γαίδουροπόταμου, που είναι 
γεμάτος από βότσαλα και ροδοδάφνες.

MAΛΩNA. Eπιτέλους φτάνουμε στη Mαλώνα, σ’ ένα μεγά-
λο σπίτι όπου μας στρώνουν· ξαπλώνουμε στα στρώματα, πί-
νουμε καφέ και καπνίζω δυο ναργιλέδες που με ξαναζωντανεύ-
ουν εντελώς.

AΠO TH MAΛΩNA ΣTON APXAΓΓEΛO. Γοητευτικός, πυκνόφυ-
τος δρόμος, χορταριασμένος· μονοπάτια βαθουλωτά σαν κού-
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νια, πυκνοί φράχτες, σύκα στις συκιές, ρόδια στις ροδιές· αυλά-
κι που κυλάει από γειτονικό ρυάκι, χάνεται μέσα στους καλα-
μένιους φράχτες, στις μυρτιές και στ’ αμπέλια. Mετά απ’ αυ-
τό τον στενό δρόμο, μεγάλο ελαιοτριβείο, σπάνια και μεγαλει-
ώδη κοιλάδα, όπου καταλήγουν τρεις λόφοι· σμιλάγγια, πεύκα 
και άλλα. Στα δεξιά, στο τέλος της κοιλάδας, παρακάμπτουμε 
ένα βουνό άγονο στην κορυφή του, που δημιουργεί αντίθεση 
με τις πλούσιες φυλλωσιές, στα πρώτα επίπεδα στη βάση του. 
Aνεβαίνουμε αυτή την απότομη ανηφόρα, ξάφνου ψηλά ανα-
καλύπτουμε τον Aρχάγγελο.

APXAΓΓEΛOΣ. Άσπρα σπίτια, περιβόλια, ένας βράχος και πά-
νω του ένα φρούριο που δεσπόζει στο χωριό. Διλινό: ασπροκί-
τρινα σύννεφα, μετά ένα μονάχα, μακρουλό, σε σχήμα μεγάλου 
ψαριού, μωβ τριανταφυλλί, που κόβεται από λουρίδες ή βέρ-
γες διαγώνιες ενός χάλκινου καστανοκόκκινου. Πλαί ο ουρανός 
αχνό γαλάζιο. Tο σύννεφο λίγο λίγο σκουραίνει, χάνει το χρυ-
σαφί του κι απομένει μια πλατιά μελανιά κηλίδα πάνω στον 
ουρανό που ξανάγινε ωχρός.

Bρισκόμαστε σ’ ένα σπίτι που στο ισόγειο το μεγάλο του 
δωμάτιο, χωρίζεται με μια μεφάλη καμάρα, όπως στη Σορω-
νή και όπως την επόμενη μέρα στο σπίτι του οδηγού μας 
Kωνσταντίνου· η χήρα που στο σπίτι της μένουμε φοβάται 
ακόμα μήπως βγάλει κακό όνομα (σαν τη χήρα της Λίνδου) με 
το να δέχεται ξένους.

Ένας Έλληνας παπάς έρχεται να μας επισκεφτεί· τελι-
κά δεν μπόρεσε να μας πει γιατί στις εκκλησιές τους ο Άϊ-
Γιάννης αναπαριστανόταν φτερωτός και γιατί στη Λίνδο ο Άγι-
ος Xριστόφορος είχε κεφάλι ζώου, κάτι ανάμεσα σε γάιδαρο και 
σε λαγό. Tα έχασε, κι ο Στέφανος τον πειράζει, αύριο στο χω-
ριό θα τον πάρουν στο ψιλό. Στη Bηθλεέμ οι Aρμένιοι κι οι Λα-
τίνοι έσπασαν πλάκα, ύστερα από μας, σε βάρος του καημένου 
του παπά που είχε μπερδέψει την ιστορία της αγίας Eλισάβετ 
με την ιστορία της Παρθένου.

Eκκλησία τοξωτή, ασβεστωμένη, ωραίο τέμπλο ολοκαίνουρ-
γιο, που δεν το έχουν ακόμα επιχρυσώσει· ψηλά στα κιονόκρα-
να πουλιά γύψινα, η άκρη των φύλλων τους χρυσή· ένας μεγά-
λος Άϊ-Γιώργης (βυζαντινός) που ο Δημήτρης τον ασπάζεται. Tο 
κάστρο δεν έχει τίποτε το αξιοπερίεργο εκτός από την τοποθε-
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σία. Nύχτα έξοχη, χωρίς ψείρες, μπορώ να πω πως είναι η πρώ-
τη φορά που κοιμάμαι από τότε που είμαστε στο δρόμο.

AΠO TON APXAΓΓEΛO ΣTA KOΣKINOY. Δρόμος αρκετά ομα-
λός, που τον κόβουν λόφοι, πεδιάδες, ανάμεσα στα βουνά και 
τη θάλασσα, μεγαλοπρεπείς ελιές· ποτέ δεν ξανάδα τόσο θαλε-
ρές σαν τις ελιές της Pόδου. Kάπου κάπου ξεροπόταμος φαρδύς 
που τον διασχίζουμε στα στεγνά του μέρη. Παντού ίχνη φοβε-
ρά από τις χειμωνιάτικες βροχές: περιοχές των λόφων ξεκομ-
μένες ή βουλιαγμένες από την κατολίσθηση σε μεγάλα επίπε-
δα. Kοντά σ’ ένα χωράφι τριγυρισμένο από φράχτες, μια γυναί-
κα μόλις μας είδε απομακρύνεται, το βάζει στα πόδια και πάει 
ίσως να κρυφτεί σε κάποιο θάμνο. Θαρρώ πως ο Δημήτρης την 
πείραξε και η αιδημοσύνη της εξεγέρθηκε. Ένα βουνό μας κλεί-
νει τον ορίζοντα, ανηφορίζουμε, στρίβουμε δεξιά, προχωρούμε 
σ’ ένα γκρεμό, κατεβαίνουμε μια πλαγιά, πρασινάδα μπλεγμένη 
με δέντρα, και μπαίνουμε στα Kοσκινού.

KOΣKINOY. Kαθώς μπαίνουμε στ’ αριστερά μας, είναι χτι-
σμένο πάνω σ’ ένα βουναλάκι, στην πιο μυτερή του κορυφή. 
Φέρνουμε γύρω το βουνό (δεξιά) για να βγούμε στο χωριό, όπως 
στη Λίνδο, με τη διαφορά ότι στη Λίνδο το χωριό ήταν μέσα σ’ 
ένα βαθούλωμα.

Γευματίζουμε στο σπίτι του οδηγού μας του Δημήτρη. Στο 
τοίχο κρέμονται 277 βαθιά και ρηχά πιάτα, χωρίς να μετρήσου-
με τα ποτήρια και τις καράφες. Kαπνίζουμε στο πατάρι ανάμε-
σα στα τσουβάλια με τα σιτηρά· πάνω απ’ τα κεφάλια μας δυο 
δέρματα που στεγνώνουν, ασκοί για το κρασί. Σε μια γωνιά σω-
ρός μαξιλάρες, γεμισμένες με μαλλί· γύρω μας πολλά όμορφα 
ξανθά παιδιά.

Tα βουνά μας αφήνουν, κοιτάζουμε τη θάλασσα, στο βάθος 
η Pόδος. Kατηφορίζουμε ελαφρά: χωράφια γεμάτα γαϊδουρά-
γκαθα. Περνάμε έναν ξερό χείμαρρο πάνω σε μια μεγάλη γέφυ-
ρα με δυο καμάρες αρχαίας κατασκευής μα που ο δρόμος της 
συντηρήθηκε με χαλικόστρωση από πάνω· στο βάθος μικρές κα-
λαμιές και κίτρινα λουλούδια. Στρίβουμε αριστερά, δρόμοι που 
τους σκιάζουν συκιές.

ZIMΠOYΛI. Aπόκρημνη χαράδρα σκεπασμένη ή καλύτερα 
που τη δρασκελάει ένα μικρό υδραγωγείο, σε δύο επίπεδα, απ’ 
όπου κρέμονται θάμνοι και βάτα και με αρχαία αγκωνάρια στα 
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θεμέλιά του· μεγάλη τετράγωνη δεξαμενή· δίπλα μικρός βω-
μός, αναθηματικός (γύρω γύρω του χορός;)· το σκάψανε για 
να τον κάνουν σκάφη και να πίνουν. Aπέναντι τούρκικη βρύ-
ση όπως πάντα σε σχήμα ίσιου τοίχου· γιγάντια πλατάνια που 
σκεπάζουν τα πάντα· παράξενη εντύπωση θλίψης, που οφείλε-
ται στο άσχημο φως του ουρανού, σύννεφα, καιρός σκεπασμέ-
νος, ίχνος αέρα.

Eπιστρέφουμε στη Pόδο από το πίσω μέρος της πόλης, μέ-
σα από δρόμους μισοαγροτικούς· οι συκιές κρέμονται απ’ έξω. 
O Δημήτρης στέκεται όρθιος στο μουλάρι του για να πιάσει σύ-
κα. O Στέφανος τρέμοντας απ’ τον πυρετό, σκεπασμένος με την 
κάπα του και το πράσινο παντελόνι του μέσα στις μπότες του, 
μας άφησε στο Zιμπούλι.

Διασχίζουμε ένα μεγάλο νεκροταφείο που κόβει το δρόμο· 
οι τάφοι δεν είναι πια σκεπασμένοι με φέσια, αλλά μερικοί μ’ 
αληθινό σαρίκι, που μοιάζει με κολοκύθα. Δεξιά, μέσα σ’ έναν 
περίβολο, δυο δέντρα που φύτρωσαν συγχρόνως, έμπλεξαν το 
φύλλωμά τους το ένα μέσα στο άλλο. Περνούμε από ένα δρόμο 
ανάμεσα σε περιβόλια, που οι τοίχοι τους είναι ασβεστωμένοι 
στη βάση με πλιθιά γαλάζια. Σ’ αυτόν το δρόμο, σ’ ένα σπίτι, 
κατέλυσε ο Σουλτάνος, κατά τη συνάντησή του με τον Aμπάς 
Πασά. Mικρές πεζούλες που τις έχτισαν για να τον βοηθήσουν 
ν’ ανεβεί στο άλογο.

Eπιστρέφουμε στη Pόδο στις τρεις η ώρα, το Σάββατο, 12 
Oκτω βρίου.

Kυριακή 13, πήρα τις σημειώσεις μου, διάβασα τον πρώ-
το τόμο της “Bιβλιοθήκης ενός άντρα με γούστο” και τις “Aνα-
μνήσεις του μαρκησίου ντε Tαβάν”. Tο βράδυ αστικό δείπνο 
στου Πρους. H γυναίκα του. H μητέρα του. H δεσποινίδα Aρσέν.

Tην επομένη, Δευτέρα 14 Oκτωβρίου, μπαρκάραμε για το 
Mαρ  μάρι. Eίκοσι τέσσερις ώρες πορεία στο εσωτερικό του νησιού.
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Τασούλα Καραγεωργ ίου

Γιὰ τὴν Ἠλακάτη τῆς Ἤριννας

Στὴ μικρὴ Τῆλο, στὸ νησάκι αὐτὸ ποὺ συντήρησε μὲς στοὺς 
αἰῶνες τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐγένεια τοῦ αἰγαιακοῦ πολι-
σμοῦἕνα δεκαεννιάχρονο κορίτσι, ἡ ποιήτρια Ἤριννα, (4ος 

αἰ. π.Χ.) προλαβαίνει νὰ κερδίσει τὴν ὑστεροφημία συνθέτο-
ντας στὴ διάρκεια τῆς μικρῆς της ζωῆς τὴν Ἠλακάτη, ποίημα 
μόλις τριακοσίων στίχων, καὶ τρία ὅλα κι ὅλα ἐπιγράμματα ποὺ 
διέσωσε ἡ Παλατινὴ Ἀνθολογία — τὰ δυὸ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι θρηνη-
τικὰ ἐπιτύμβια γιὰ τὴ φίλη της Βαυκίδα, ποὺ πέθανε νεόνυμφη 
στὰ δεκαεννιά της χρόνια.

Τὰ δεκαεννιὰ χρόνια εἶναι καὶ τὸ ὅριο ποὺ κλείνει τὴ ζωὴ καὶ 
τὴν ποιητικὴ παραγωγὴ τῆς Ἤριννας, ποὺ δεκαεννιάχρονη ἐπί-
σης ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καί, ἤδη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς 
χρόνους ντυμένη μὲ τὴν ἀχλὺ τοῦ μύθου, μετατράπηκε πρώιμα 
σὲ σύμβολο ποιητικῆς ἀθωότητας.

Οἱ στίχοι τῆς Ἠλακάτης ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν στὴ συνέ-
χεια προέρχονται ἀπὸ παπυρικὸ σπάραγμα, ποὺ ἀνακαλύφθη-
κε τὸ 1929. Στὴν παροῦσα ἔκδοση χρησιμοποιοῦμε τὸ κείμενο, 
ὅπως ἀποκαταστάθηκε ἀπὸ τὸν D.L. Page1, ὁ ὁποῖος στὸ εἰσα-
γωγικὸ σημείωμα γράφει σχετικά:

«Αὐτὸ τὸ ὡραῖο ἀπόσπασμα ἀνήκει στὴν Ἠλακάτη τῆς Ἤριν-
νας, ἕνα ποίημα ποὺ γράφτηκε ἀπὸ θλίψη γιὰ τὸν θάνατο τῆς 
Βαυκίδας, φίλης τῶν παιδικῶν της χρόνων. Γιὰ τὴν ἴδια τὴν 
Ἤριννα λέγεται ὅτι πέθανε στὰ δεκαεννιά της χρόνια καὶ πὼς 
αὐτὸ τὸ ποίημα, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ λεξικὸ Σουίδα ἀπαρτίζεται 
ἀπὸ 300 ἑξάμετρους στίχους, ἦταν πιθανῶς τὸ μόνο ἔργο ποὺ 
ἐξέδωσε». 

1. D.L. Page, Select papyri-Poetry, texts, translations, and notes by —, The 
Loeb Classical Library, Edited by Jeff rey Henderson, fi rst published 1941.
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Ἐλάχιστοι (54 περίπου), κι αὐτοὶ θρυμματισμένοι, στίχοι 
διασώζονται στὸν σπαραγμένο πάπυρο, εἶναι ὅμως ἱκανοὶ νὰ 
δικαιώσουν τὸν θαυμασμὸ τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας γιὰ τὴ 
μικρὴ ποιήτρια τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἡ ἀναπόληση τῆς παρελθούσης 
εὐτυχίας ἰδωμένη ἀντιστικτικὰ πρὸς τὴν παροῦσα συμφορά, 
ὅπως στὰ νεοελληνικὰ θρηνητικὰ τραγούδια, ἔξοχη ὡς πρὸς τὴν 
ποιητικὴ λειτουργία της, προσφέρει πλεῖστα στοιχεῖα γιὰ τὴν 
ἀνασύνθεση τῆς καθημερινῆς ζωῆς μιᾶς νέας ποὺ ζεῖ στὸ μικρὸ 
αἰγαιοπελαγίτικο νησὶ περὶ τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ.

Τὴ μετάφραση τῶν σπαραγμάτων τῆς Ἠλακάτης, ποὺ πα-
ρατίθεται στὴ συνέχεια, ἔχω στιχουργήσει σὲ ἀναπαιστικὰ μέ-
τρα, μετρικὴ μορφὴ που συνιστᾶ τὸ νεοελληνικὸ ἀνάλογο ἑνὸς 
ἀρχαίου θρήνου. 

Πήλινη χελωνίτσα ποὺ βρέθηκε σὲ παιδικὴ ταφὴ στὴ γειτονικὴ Νίσυ-
ρο χρονολογούμενη μάλιστα τὴν ἴδια ἐποχὴ (4ος αἰ. π.Χ.) Τὴν ὡραία 
εἰκόνα ὀφείλω στὴν κ. Μελίνα Φιλήμονος,  Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων Δω-
δεκανήσου.
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Ἠλακάτη
ἐς βαθὺ κῦμα
λε]υκᾶν μαινομέν[οισιν ἐσάλαο π]οσσὶν άφ’ἵ[π]πων˙
ἀλλ’, ἴσ[χω, μέγ’ἄυισα φ[ίλα. τὺ δ’ἔοισα] χελύννα
[τα]ῦτά τυ͵ Βαυκὶ τάλαι[να͵ βαρὺ στονα]χεῖσα γόημ[ι]· 
[τα]ῦτά μοι ἐν κρα[δίαι] παίχνια κεῖται
θέρμ΄ ἔτι· τῆν[α δὲ τοῖσιν ἀθ]ύρομες ἄνθρακες ἤδη͵

*

Ἀπὸ τ’ ἄσπρα σου τ’ ἄλογα πήδηξες μὲ ἅλμα τρελὸ 
μὲς στὸ κῦμα τῆς θάλασσας τ’ ἄπειρο», «Σ’ ἔπιασα!»,
δυνατὰ σοῦ φωνάζω, Βαυκίδα μου.

[ἤμουν ἡ μάνα ἐγὼ τοῦ παιχνιδιοῦ] καὶ σὺ ἤσουν ἡ χελώνα
ποὺ πάνω-κάτω πήγαινες πηδώντας στὸ χορτάρι τῆς μεγάλης 

μας αὐλῆς.
Γιὰ ὅλα αὐτά, καημένη μου Βαυκίδα, βαριὰ στενάζω καὶ θρηνῶ
γιατί μὲς στὴν καρδιὰ τὰ χνάρια τους ζεστὰ βρίσκονται ἀκόμα·
ὅμως ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἔδιναν χαρά, ὅλα ἔχουν γίνει στάχτη.2

2.  Ἡ μνημονικὴ ἀνάκληση τῆς παιδικῆς ζωῆς, ἐντοπισμένη στὴ χαρὰ τοῦ 
κοινοῦ παιχνιδιοῦ, ἐνσωματώνει στοιχεῖα διαλόγου ἀπὸ ἕνα παιχνίδι ποὺ ἔπαι-
ζαν στὶς αὐλὲς τὰ μικρὰ κοριτσάκια Πρόκειται γιὰ ἄμεση ἀναφορὰ στὸ παιχνίδι 
τῆς «χελιχελώνης», γιὰ τὸ ὁποῖο πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ ’Ονομαστικόν λεξι-
κὸ τοῦ Πολυδεύκη τὰ ἑξῆς: ἡ δὲ χελιχελώνη͵ παρθένων ἐστὶν ἡ παιδιά͵ παρόμοιόν 
τι ἔχουσα τῇ χύτρᾳ· ἡ μὲν γὰρ κάθηται͵ καὶ καλεῖται χελώνη͵ αἱ δὲ περιτρέχουσιν 
ἀνερωτῶσαι χελιχελώνη͵ τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ; ἡ δὲ ἀποκρίνεται ἔρια μαρύομαι 
καὶ κρόκην Μιλησίαν. εἶτ΄ ἐκεῖναι πάλιν ἐκβοῶσιν ὁ δ΄ ἔκγονός σου τί ποιῶν 
ἀπώλετο; ἡ δέ φησι λευκᾶν ἀφ΄ ἵππων εἰς θάλασσαν ἅλατο. (Πολυδεύκης,’Ο-
νομαστικόν, 9.125.4) 

«Εἶναι δὲ ἡ «Χελιχελώνη» παιχνίδι ποὺ παίζουν τὰ μικρὰ κοριτσάκια παρό-
μοιο μὲ τὴ «Χύτρα»· τὸ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ κάθεται καὶ τ’ ἄλλα τρέχουν γύρω γύρω 
ρωτώντας την — Χελιχελώνη, χελιχελώνη, τί κάνεις μὲς στὴ μέση; Τότε ἐκείνη 
ἀπαντᾶ: – Πλέκω μαλλὶ καὶ ρόκα τῆς Μιλήτου.  Ἔπειτα ἐκεῖνες ρωτᾶνε καὶ πά-
λι: — Καὶ τί ἔκανε ὁ γιὸς σου καὶ χάθηκε; Καὶ ἐκείνη τοὺς λέει: — Ἀπὸ τ’ ἄσπρα 
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δαγύ[δ]ων τε ἐχ[όμεσθα νεαν]ίδες ἐν θαλάμοισι 
νύμ[φαι]σιν [προσόμοιοι ἀκηδ]έες· ἅ τε πὸτ ὄρθρον
μάτηρ ἃ ἔ[ριον νέμε]ν ἀμφιπόλοισιν]οισιν ἐρίθοις
τήνα σ’ ἦλθ[ε κρέας προκαλευμέ]να ἀμφ’ ἁλίπαστον͵

*

κοριτσάκια μικρά, σὰν τὶς νύφες ντυμένα, 
στοὺς θαλάμους μας παίζαμε ξένοιαστα 
τὶς κερένιες μας κοῦκλες κρατώντας 
καὶ νωρὶς τὸ πρωὶ εἶχε ἔρθει ἡ μάνα
τὸ μαλλὶ νὰ μοιράσει στὶς πιστὲς ὑπηρέτριες
κι ἀπὸ σένα ζητοῦσε μαζί της νὰ φτιάξεις τὸ ἁλίπαστο 
κρέας.3

του τ’ ἄλογα πήδηξε μέσα στὴ θάλασσα.» Ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ ὅτι στὸ παπυρικὸ 
σπάραγμα σώζεται αὐτούσια σχεδὸν ἡ ἔκφραση λευκᾶν ἀφ΄ ἵππων εἰς θάλασσαν 
ἅλατο, μὲ μόνη διαφορὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρίτου ἑνικοῦ προσώπου σὲ δεύτερο: 
ἐς βαθὺ κῦμα /λε]υκᾶν μαινομέν[οισιν ἐσάλαο π]οσσὶν άφ’ ἵ[π]πων.

Ἡ κύκλια διάταξη μὲ τὴ «μάνα» τοῦ παιχνιδιοῦ στὸ κέντρο τοῦ κύκλου καὶ 
τὰ ἄλλα κοριτσάκια στὴ περιφέρειά του, ἀναπαράγει τὴν εἰκόνα πλείστων ν.ε. 
παραδοσιακῶν παιχνιδιῶν στὰ ὁποῖα παρατηροῦνται ἐπίσης: κύκλια διάταξη, 
ἐναλλαγὴ τοῦ κεντρικοῦ προσώπου, τῆς μάνας δηλ. τοῦ παιχνιδιοῦ καὶ ἐρωτα-
ποκρίσεις. Ἡ χελιχελώνη ἐξ ἄλλου ἀνακαλεῖ εὔγλωττα καὶ ἄλλα παιχνίδια στὰ 
ὁποῖα κυριαρχεῖ μίμηση τῆς συμπεριφορᾶς, τῆς ἐμφάνισης ἢ τῶν κινήσεων ἐνὸς 
ζώου. Εἰκάζουμε ὅτι οἱ μικρὲς χελωνίτσες θὰ στέκονταν γύρω γύρω στὸν κύκλο 
σὲ στάση παρόμοια ἐκείνης ποὺ παρατηρεῖται στὸ γνωστὸ παιχνίδι «τὰ σκαμνά-
κια», στὸ ὁποῖο τὸ κουλούριασμα τῆς πλάτης προσομοιάζει μὲ τὸ σχῆμα ποὺ 
ἔχει τὸ κέλυφος τῆς χελώνας. Οἱ πήλινες χελωνίτσες ποὺ βρέθηκαν σὲ παιδικὲς 
ταφὲς στὴ γειτονικὴ Νίσυρο χρονολογούμενες μάλιστα τὴν ἴδια ἐποχὴ (4ος αἰ. 
π.Χ.) μαρτυροῦν ἴσως τὴ διάδοση τοῦ παιχνιδιοῦ αὐτοῦ κατὰ τὸν 4ο π.Χ. αἰ. 
3. Καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς σπαραγμένους στίχους εἶναι πιθανόν, ὅπως σὲ σχετικὸ 
σχόλιο σημειώνει καὶ ὁ Page, νὰ γίνεται ἀναφορὰ καὶ σὲ ἄλλο κοριτσίστικο 
παιχνίδι μιμητικὸ ἐδῶ τῶν σχέσεων μάνας καὶ κόρης.
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ἇι μικρᾶις τ[όκα νῶν ὅσον]ν φόβον ἄγαγε Μο[ρ]μώ
[τᾶ]ς ἐν μὲν κο[ρυφᾶι μεγάλ΄ ὤ]ατα͵ ποσσὶ δ ἐφοίτη
[τέ]τρασιν, ἐκ δ΄ [ἑτέρας ἑτέραν] μετεβάλλετ΄ ὀπωπάν.

*

Ἂχ τί φόβο, μικρὲς ὅταν ἤμαστε, ἡ Μορμὼ μᾶς γεννοῦσε 
περπατοῦσε στὰ τέσσερα, εἶχε αὐτιὰ στὸ κεφάλι μεγάλα 
καὶ συνέχεια τὴ μιὰ τρομερὴ μὲ τὴν ἄλλη της ἄλλαζε ὄψη.4 

4. Στοὺς στίχους αὐτοὺς μοιάζει σχεδὸν σὰν νὰ ἀκούγονται οἱ παιδικὲς 
κραυγὲς ποὺ προκαλεῖ ἡ χαριτωμένη ἀναπαράσταση μιᾶς —ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ 
αὐτὴ ἡ παρεκκλίνουσα ἔκφραση— τελετουργίας τοῦ φόβου, μὲ πρόσωπο κε-
ντρικὸ τὴ Μορμὼ, τὸ μυθικὸ τέρας, τὸ φόβητρο τῶν μικρῶν παιδιῶν. Ἡ  Ἤριννα 
πιθανότατα διασώζει ἐδῶ ἕνα παιδικὸ δρώμενο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκλείεται νὰ 
σχετίζεται μὲ παιδικὸ παιχνίδι μεταμορφώσεων μὲ στόχο τὴν ἡδονὴ τοῦ φόβου 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ φόβου, ὅπως παρατηρεῖται καὶ σήμερα στὰ παιδικὰ 
παιχνίδια μὲ τὰ φαντάσματα. Τὰ μεγάλα ὦτα τῆς Μορμῶς ταιριάζουν μὲ τὴν 
περιγραφὴ τῆς ὀνοσκελίδας, τοῦ φόβητρου ποὺ συναντοῦμε στὰ σχόλια στὸν 
Αἴλιο Ἀριστείδη: λέγει δὲ τὴν Μορμὼ͵ ἣν ἀκούοντα ὀρρωδεῖ τὰ παιδία. φασὶ 
ταύτην γυναῖκα εἶναι Κορινθίαν͵ ἥτις ἐν ἑσπέρᾳ τὰ παιδία αὐτῆς καταφαγοῦσα 
ἀνέπτη κατά τινα πρόνοιαν· καὶ λοιπὸν ὅτε βούλονται φοβῆσαι τὰ παιδία αὐτῶν 
αἱ γυναῖκες͵ ἐπιβοῶσι Μορμώ. καὶ ὁ Πλάτων λέγει τὸ μορμολύκεια͵ καὶ ὁ Θεόκρι-
τος Μορμὼ δάκνε με. φασὶ δὲ νῦν τὴν Μορμὼ ὀνοσκελίδα.(Παν. 102,5).

Ἀντίστοιχή της εἶναι ἡ Φάουσα τῆς νεοελληνικῆς παράδοσης. 
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ἁνίκα δ΄ ἐς [λ]έχος [ἀνδρὸς ἔβας͵ τ]όκα πάντ΄ ἐλέλασο͵
ἅσσ΄ ἔτι νηπιάσα[σα] τ[εᾶς παρὰ] ματρὸς ἄκουσας͵
[Β]αῦκι φίλα· λάθα[ν ἄρ’] ε[νὶ φρεσὶ θῆκ’] Ἀφρο[δ]ίτα.

*

Μὰ σὲ κλίνη ἀνδρὸς μόλις βρέθηκες, 
τὰ λησμόνησες ὅλα ποὺ ἄκουγες τότε, παιδάκι μικρό,
κουρνιασμένο στὸν κόρφο τῆς μάνας του·
Ἄχ, Βαυκίδα, καλή μου, τὴ λήθη
ἡ θεὰ Ἀφροδίτη κρυφὰ στὴν καρδιά σου εἶχε βάλει.5 

5.  Ἔξοχη καὶ μὲ πολλοὺς ἀπόηχους ἀπὸ τὴ σαπφικὴ ποίηση εἶναι ἡ λυρικὴ 
διατύπωση τοῦ παράπονου πρὸς τὴ φίλη ποὺ λησμονεῖ τὴν παρθενική της ζωή, 
ὅταν ἔχει πλέον συντελεσθεῖ ἡ μετάβασή της στὸν ἔγγαμο βίο. 
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Νησίδες 7 | 	 Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Γ Ρ Α Φ Η

τῷ τυ κατακλαίοισα τὰ[ κάδεα νῦν ] λείπω· 
οὐ [γ]άρ μοι πόδες [ἐντὶ λιπῆν] ἄπο δῶμα βέβαλοι͵
οὐδ΄ ἐσιδῆν φαέε[σσι πρέπει νέ]κυν͵ οὐδὲ γοᾶσαι 
γυμναῖσιν χαίταισιν͵ [ἀτὰρ φο]ινίκεος αἰδώς
δρύπτει μ’ ἀμφι…

*

Μὰ πικρὰ τώρα κλαίοντας τὴν κηδεία σου ἀφήνω· 
δὲν βαστᾶνε τὰ πόδια μου νὰ ’βγω ἔξω ἀπ’ τὸ σπίτι,
δὲν ἀντέχω στὸ φῶς τὸ δικό σου τὸ σῶμα νεκρὸ ν’ ἀντικρίσω 
οὔτε δύναμαι πιὰ νὰ θρηνῶ μὲ λυτὰ τὰ μαλλιά μου· 
ὁλοπόρφυρο πένθος μοῦ σκίζει τὰ μάγουλα…6

6. Οἱ τελευταῖοι διασωθέντες θρυμματισμένοι στίχοι τῆς Ἠλακάτης ἀνα-
καλοῦν σπαρακτικὰ ταφικὰ ἔθιμα μὲ σκηνὲς οἰκεῖες ἀπὸ τὰ εἰδώλια τῶν θρη-
νωδῶν γυναικῶν ποὺ ἐπιδίδονται σὲ κοπετοὺς τύπτοντας τὸ στῆθος, τραβώντας 
τὰ μαλλιά τους ἢ σκίζοντας τὰ μάγουλά τους Στὴ σκηνὴ τοῦ τελετουργικοῦ 
θρήνου τὴν ὁποία ἀναπαριστᾶ ὁ ἀγγειογράφος τῆς οἰνοχόης τοῦ Κεραμεικοῦ «Ὁ 
βαθὺς πόνος τῶν πενθούντων ἐξωτερικεύεται μὲ βίαιο τρόπο στὴ μορφὴ μιᾶς 
θρηνωδοῦ, ποὺ ἔχει ξεσκίσει μὲ τὰ νύχια τὰ μάγουλά της, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ 
κόκκινο χρῶμα ποὺ ὑποδηλώνει τὸ αἷμα τῆς πληγῆς». (Βλ. Ἑλένη Μανακίδου, 
«Ἀπὸ τὴν εἰκονογραφία τοῦ πένθους στὴν ἀττικὴ ἀγγειογραφία», ΠΕΦ Σεμι-
νάριο 30, Ὁμηρικὴ Φιλολογία). Ἀνάλογα καὶ στὶς μοιλογίστρες τῆς σύγχρονης 
παράδοσης.
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«Εκεί δοκιμάζεται η φιλοσοφία 
και η σκέψη: στο να μπορέσει 

να σκεφτεί το φαινομενικά αδιανόητο»
Μια συζήτηση με τον Φώτη Τερζάκη

Στις αρχές Οκτωβρίου 
2010 η Κινηματο-

γραφική Λέσχη Ρόδου 
«ΘΕΑΣΙΣ» σε συνεργα-
σία με το Διεθνές Κέ-
ντρο Συγγραφέων και 
Μεταφραστών Ρόδου 
προσκαλούν και παρου-
σιάζουν τον Φώτη Τερ-
ζάκη και το έργο του 
ως συγγραφέα, μετα-
φραστή και στοχαστή.

Ο Φώτης Τερζάκης γεννήθηκε το 1959 στην Πάτρα. Έχει 
επιμεληθεί εκδοτικές σειρές, έχει εργαστεί ερευνητικά, στο 
πλαίσιο σεμιναρίων, σε ποικίλους τομείς των επιστημών του 
ανθρώπου (φιλοσοφία, πολιτική ψυχολογία, ομαδική ανάλυση 
και κοινωνική ανθρωπολογία) και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
Εταιρείας Θρησκειολογικών Ερευνών, της οποίας το Σεμινά-
ριο Θρησκειολογίας (1992-2001) συνδιοργάνωνε με τον Μάριο 
Μπέγζο. Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένο αριθμό δοκιμίων και κρι-
τικών σε ποικίλα έντυπα και συνεργαστεί ως βιβλιοκριτικός με 
τις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή και Ελευθεροτυπία. Το προ-
σωπικό του έργο ανέρχεται σε 20 περίπου βιβλία, κυρίως δοκί-
μια, αλλά περιστασιακά επίσης ποίηση και πρόζα (βλ. αναλυτι-
κό εργοβιογραφικό στο www.fotisterzakis.gr). Έχει παρουσιά-
σει επίσης μεγάλον αριθμό μεταφράσεων σε συναφή πεδία. Από 
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Νησίδες 7 | E K  T O Y  Π Λ H Σ I O N

το 2005 έχει ιδρύσει και διευθύνει το Κέντρο Διαπολιτισμικών 
Σπουδών όπου διδάσκει φιλοσοφία, αισθητική θεωρία και συ-
γκριτική θρησκειολογία.

Ο Τερζάκης αναμετριέται με όλα τα είδη λόγου και γρα-
φής: ποίηση, δοκίμιο, θρησκειολογικές μελέτες, κριτική, πολιτι-
κή ανάλυση, φιλοσοφικό στοχασμό, βιβλιοπαρουσιάσεις, πεζο-
γραφία, ταξιδιωτική λογοτεχνία, διδασκαλία, μετάφραση. Χαλ-
κέντερος, πολυμαθής και πολυγραφότατος, εμβριθής στοχαστής 
μεταδίδει και αναλύει με σαφή τρόπο ακόμα και τις πιο πολύ-
πλοκες ιδέες και έννοιες. Ασυμβίβαστος στις απόψεις του, ανε-
ξάρτητος διανοητής, ελεύθερο πνεύμα κατορθώνει να αρθρώσει 
φιλοσοφικό λόγο χειροπιαστό, προσγειωμένο, ανθρώπινο.

Στην ταξιδιωτική του λογοτεχνία σε ξεναγεί με οικειότητα 
στους τόπους που ταξιδεύει χωρίς κομπασμό. 

Στην ποίησή του ο λόγος είναι ώριμος, η γλώσσα και το ύφος 
επεξεργασμένα, το περιεχόμενο ερμητικό, ουσιαστικό. Αναγνω-
ρίζει κανείς τις επιρροές του από ασιατικές θρησκείες, από εκ-
στατικές μυσταγωγίες και πειραματισμούς νεανικούς. Ο Φώτης 
Τερζάκης ζει οριακά. Ρομαντικός γι` αυτό και διορατικός, ιχνη-
λατεί μια εποχή. Και όλα αυτά όχι άκοπα, αλλά με οδύνη και 
μόχθο.

Η επίσημη παρουσίαση του Φώτη Τερζάκη έγινε το Σάββατο 
2.10.2010 στην αίθουσα τελετών του Διεθνούς Κέντρου Συγ-
γραφέων και Μεταφραστών Ρόδου με ομιλητές τους: Γιάννη 
Χατζηκώστα, Μιχάλη Φιλίππου και Αναστασία Ζέππου.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο Διεθνές Κέντρο 
Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, η συντακτική ομά-
δα του περιοδικού Νησίδες σε συνεργασία με το Ραδιοφωνι-
κό Σταθμό Λυχνάρι 91,4 FM είχαν την ευκαιρία να συζητή-
σουν μαζί με τον Φώτη Τερζάκη, για θέματα γύρω από το έργο 
του, και άλλα καίρια ζητήματα: πολιτικής, φιλοσοφίας, γλώσ-
σας, παιδείας και σύγχρονου προβληματισμού.

Ο Πάνος Δρακόπουλος και ο Δημήτρης Κόκκινος έθεσαν τα 
θέματα. Στη συζήτηση συμμετείχε και η Αναστασία Ζέππου.
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— Φώτη, καλώς ήρθες.

— Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ 
που συναντιόμαστε εδώ.

— Ερώτηση σχεδόν ρητορική, για 

όποιον έχει εξοικειωθεί με την ευήλια, 

με την ευάερη γραφή σου: πού κα-

τοικεί ο ποιητής Τερζάκης σήμερα; Το 

ρωτούμε, διότι από το 1988 που μάς 

έδωσες τα Αίματα της γλώσσας, δεν 

δημοσίευσες άλλο ποιητικό έργο.

— Όχι δεν δημοσίευσα. Έχει κατά κάποιο τρόπο κλείσει το 
κεφάλαιο αυτό για μένα. Δυστυχώς, δηλαδή. Το ποίημα που 
μού θύμισες τώρα και που εγώ έχω πολλά χρόνια να το διαβά-
σω, είναι από ένα κύκλο, τον τελευταίο που έγραψα. Κι αυτά τα 
έγραψα γύρω στο 1982, αρκετά χρόνια πριν εκδοθούν στην ποι-
ητική συλλογή. Έκτοτε δεν ξανάγραψα. Θα ’λεγα ότι με εγκα-
τέλειψε η ποίηση. Το γιατί δεν μπορώ βέβαια να το απαντήσω. 
Έχει παίξει κάποιο ρόλο το ότι με απορρόφησαν πιο θεωρητικά 
διαβάσματα και έγνοιες.

— Στην εκδήλωση του Κέντρου Συγγραφέων και Μετα-
φραστών το Σάββατο (2.10.2010), προς το τέλος της, συζη-

τώντας γι’ αυτό το θέμα, μάς εκμυστηρεύτηκες ότι ξανασυ-

ναντάς την ποίηση έμμεσα – μέσω της ταξιδιωτικής λογοτε-

χνίας και το βιβλίο το τελευταίο σου, η Αυλακιά του Ρεμπώ.

— Ταξιδιωτική λογοτεχνία, ας πούμε πρόζα, γιατί δεν είναι 
ακριβώς λογοτεχνία, με την έννοια ότι δεν είναι μυθοπλασία… 
Είναι όμως ένα υβριδικό είδος, που έχει στοιχεία και από το δο-
κίμιο και από το ημερολόγιο και καθαρά λογοτεχνικά, εσωτερι-
κό μονόλογο δηλαδή. Αυτό το είδος το γράφω σχεδόν 20 χρό-
νια. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχα δημοσιεύσει τίποτα. Έχουν μα-
ζευτεί σιγά σιγά πολλά κείμενα, ταξιδιωτικά κείμενα, αυτού του 
τύπου. Και είπα τώρα να βγάλω ένα πρώτο δείγμα, έχοντας στο 
βάθος του μυαλού μου την ιδέα μιας τριλογίας. Κάποια στιγ-
μή δηλαδή, όταν θα έχει συμπληρωθεί ένας κύκλος κειμένων, 
να βγουν στη μορφή τριών διαδοχικών βιβλίων. Αυτό είναι το 
πρώτο σαν να λέμε.
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Νησίδες 7 | E K  T O Y  Π Λ H Σ I O N

— Με βάση το θέμα ή τον τόπο, η τριλογία;

— Τον τόπο, χαλαρά όμως, όχι αυστηρά.

— Να ρωτήσω κάτι, μόλις τώρα είπες ότι σε άφησε η ποί-

ηση. Εσύ νιώθεις ότι σε άφησε ή την άφησες εσύ; 

— Νιώθω ότι με άφησε, γιατί είναι από τη φύση της τέτοιο 
πράγμα η ποίηση. Δεν είναι κάτι που αισθάνεσαι ότι το ελέγ-
χεις ποτέ.

— Άρα η επίκληση στη Μούσα του Ομήρου πιστεύεις ότι 

έχει βάση…

— Έχει νόημα. Είναι κάτι που έχεις την εντύπωση ότι έρχε-
ται ή δεν έρχεται. Τέλος πάντων, επειδή με εγκατέλειψε λοιπόν 
σε νεαρή ηλικία, ωστόσο είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου που 
παραμένει ζωντανό, ξαναβρήκα έναν πλάγιο δρόμο προς αυτό, 
μέσα από αυτό το είδος γραφής, το ταξιδιωτικό. Μερικές φορές 
δηλαδή το νιώθω σαν ποίηση σε πεζή μορφή.

 Ήθελα να σε ρωτήσω, Φώτη, με βάση το δεδομένο ότι 

έχεις ασχοληθεί με την αισθητική, έχεις γράψει μια πολύ ση-

μαντική μελέτη σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη της έννοιας 

«αισθητικής», το έργο: Τροχιές του αισθητικού, εάν υπάρχουν 

ασφαλή κριτήρια για την αποτίμηση-αξιολόγηση ενός έργου 

και πώς κρίνεις γενικά την ιδέα του λογοτεχνικού κανόνα.

— Η ιδέα του λογοτεχνικού κανόνα είναι προβληματική. Γε-
νικώς η ιδέα των κανόνων είναι προβληματική. Άλλωστε από 
πού προέρχεται; Έχει θεολογική προέλευση. Προέρχεται από 
την κανονικοποίηση των ιερών κειμένων, όπου μία εκκλησια-
στική αρχή αποφασίζει τί θα θεωρείται δικό της και τι θα απο-
βάλλεται ως ξένο σώμα. Υπάρχει κάτι ύποπτο εξ ορισμού, ύπο-
πτο σε όλες τις διαδικασίες κανονικοποίησης. Το ερώτημα εί-
ναι ποιος αποφασίζει και με ποια κριτήρια. Τί θα πει κανόνας; 
Λένε, ας πούμε, ο Δυτικός κανόνας. Τίθεται το ερώτημα τί εί-
ναι αυτό που κάνει ένα έργο μεγάλο ή και κλασικό. Είναι κά-
ποια εγγενής ποιότητα του ίδιου τού έργου, που υπάρχει μέσα 
στο έργο και μπορεί να ανιχνευθεί, ή μπορεί να είναι και τυχαί-
ες διαδικασίες; Έχει υποστηριχθεί από ορισμένους ιστορικούς 
της λογοτεχνίας το ότι ας πούμε ένα έργο έτυχε να αντανακλά 
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τα γούστα της κυρίαρχης τάξης. Δυνάμει αυτού του πράγματος 
κανονικοποιείται και κρίνεται ως υψηλή ή μεγάλη λογοτεχνία. 
Πάντα υπεισέρχονται τέτοιοι παράγοντες στις κανονικοποιή-
σεις. Υπάρχουν επίσης συγγραφείς πολύ σημαντικοί, ας μη μι-
λήσω τώρα μόνον για συγγραφείς, μπορούμε να μιλήσουμε γε-
νικότερα σε όλα τα επίπεδα και σε άλλες μορφής τέχνης... Υπάρ-
χουν δημιουργοί οι οποίοι στην ουσία είναι ανύπαρκτοι στη δι-
άρκεια της ζωής τους και ανακαλύπτονται μετά από καιρό όταν 
έχει αλλάξει η κυρίαρχη τάξη, όπου αναδρομικά εμφανίζονται 
πρωτοποριακοί ή πολύ σημαντικοί είτε αντίστροφα, άλλοι που 
είναι αστέρες στην εποχή τους πολύ γρήγορα πέφτουνε στη λή-
θη. Έτσι η ιστορία των τεχνών μάς επιφυλάσσει πολύ συχνά 
τέτοιες εκπλήξεις και γι’ αυτό όλες τις κανονικοποιήσεις πρέπει 
να τις βλέπουμε με σκεπτικισμό.

— Σε επηρεάζει το ιδεολογικό περιεχόμενο του έργου;

— Ένας ποιητής που έχω διαβάσει και αγαπήσει πολύ είναι 
ο Έζρα Πάουντ, όπως και ο Ρεμπώ.

— Ο Πάουντ υπήρξε έντονα συνδεδεμένος με τον φασι-

σμό.

— Νομίζω πως στη λογοτεχνία αυτό το κριτήριο δεν υπάρ-
χει.

— Είναι εκ του πονηρού όταν τοποθετείται, όταν μπαίνει 

δηλαδή, στη συζήτηση; 

— Ναι, πολύ συχνά. Γιατί δεν είναι λογοτεχνικό κριτήριο 
και ένα λογοτεχνικό έργο κρίνεται με λογοτεχνικά κριτήρια. Το 
έργο το ίδιο δεν υποχρεούται να αντανακλά τις συνειδητές πε-
ποιθήσεις του δημιουργού. Πολύ συχνά, συνηθέστερα, γράφε-
ται ερήμην των συνειδητών πεποιθήσεων και προθέσεων, και 
αυτό είναι κοινό μυστικό. Ο Μαρξ, όπως πολύ συχνά σχολιά-
ζεται, λάτρευε τη λογοτεχνία του Μπαλζάκ παρότι ο Μπαλζάκ 
ήταν δεξιός και φιλοβασιλικός. Παρ’ όλ’ αυτά έβρισκε στη λο-
γοτεχνία του Μπαλζάκ εντυπωσιακό ρεαλισμό και καινοτομία. 
Ή ένα άλλο ανέκδοτο επ’ αυτού, αφορά τον Αντόρνο, ο οποίος 
θαύμαζε τη μουσική του Σαίνμπεργκ και με τον οποίο γνωριζό-
ντουσαν προσωπικά — είχε σπουδάσει μουσική στη Σχολή της 
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Βιέννης. Έγραψε κάποτε, στα χρόνια της Αμερικής, ότι ο Σαίν-
μπεργκ συνθέτει με την ασυνειδησία του πραγματικού καλλιτέ-
χνη, πράγμα για το οποίο ο Σαίνμπεργκ παρεξηγήθηκε όταν το 
διάβασε, νόμιζε ότι τον υπονομεύει, αλλά ο Αντόρνο το είχε πει 
προς έπαινο του, εννοώντας ότι δεν είναι εγκεφαλικό αυτό που 
κάνει αλλά βγαίνει από βαθιές ασυνείδητες πηγές. Λοιπόν, εί-
ναι λάθος τρόπος να προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία με βάση συ-
νειδητές διατυπώσεις ή αποφάσεις ή επιλογές των καλλιτεχνών. 

— Είναι γνωστό ότι ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του εξορί-

ζει τον ποιητή γιατί τον θεωρεί έναν δάσκαλο που αποκλίνει 

από τις δικές του πολιτικές θέσεις και επιδιώξεις. Σ’ αυτό λοι-

πόν το δίπολο, για να το δούμε ξανά: είναι σημαντικότερες οι 

ιδέες από το ύφος, τη δομή και την ελευθερία της έκφρασης;

— Για τον Πλάτωνα είναι σημαντικότερες, αλλά αυτό είναι 
ακριβώς το παράδειγμα της μη νόμιμης ανάγνωσης του καλλι-
τεχνικού έργου που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή ο Πλάτω-
νας αυτό που κάνει είναι να υπαγάγει το καλλιτεχνικό έργο σε 
μη αισθητικά κριτήρια. Σε κριτήρια ηθικά εν προκειμένω. Αυ-
τή η διάκριση όμως, η διάκριση που σήμερα είναι κοινόχρηστη 
από τον Καντ και μετά ανάμεσα στις τρεις σφαίρες, την αισθη-
τική, την ηθική και την γνωσιοθεωρητική, δεν είναι χωρίς λό-
γο που γίνεται. 

— Ορισμένοι μάλιστα προχωρούν πέρα από την διάκρισή 

τους: τις ιεραρχούν. Ο Χέγκελ δεν ενέδωσε στον πειρασμό να 

τις ιεραρχήσει. 

— Ο Χέγκελ τις ιεραρχεί, με ένα διαφορετικό τρόπο βέβαια, 
αλλά τέλος πάντων μπορούμε να συζητήσουμε μετά τί έκανε ο 
Χέγκελ. Ωστόσο ήθελα να πω ότι αυτή η διάκριση είναι κάπως 
αυτονόητη σήμερα. Ξέρουμε ότι άλλα τα κριτήρια της επιστημο-
νικότητας, άλλα τα κριτήρια της ηθικής αξιολόγησης, άλλα τα 
κριτήρια της καλλιτεχνικής αξιολόγησης. Δεν μπορούμε να υπά-
γουμε έναν τομέα σε κριτήρια ενός άλλου. Όταν ας πούμε βλέ-
πουμε ένα έργο τέχνης, παραδείγματος χάριν μία ταινία κινημα-
τογραφική, δεν την κρίνουμε κατ’ αρχάς με γνωσιολογικά κριτή-
ρια, δεν πιστεύουμε ότι αυτό που βλέπουμε έχει όντως συμβεί, 
εκτός αν είναι ντοκιμαντέρ διότι τότε υπεισέρχεται στην ειδική 
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μορφοποιητική του πρόθεση — δεν θεωρούμε ότι απεικονίζει κά-
τι το οποίο έχει συμβεί. Δεν βλέπουμε μια κινηματογραφική ται-
νία όπως διαβάζουμε μία εφημερίδα. Αν το κάναμε θα την υπή-
γαμε σε γνωσιοθεωρητικά κριτήρια, πράγμα που θα ήταν λάθος. 
Με τον ίδιο τρόπο δεν αναζητούμε σε μια κινηματογραφική ται-
νία διδαχές για να τις εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή. 
Τότε θα την υπήγαμε σε ηθικά κριτήρια που είναι επίσης λάθος...

— Παρ’ όλ’ αυτά το γνωστικό κομμάτι υπάρχει στη λογο-

τεχνία. 	ηλαδή αν διαβάσει κανείς τους στόχους που τίθενται 

σήμερα ως προς τη διδακτική της λογοτεχνίας στα σχολεία, 

ένα μέρος αναφέρεται στις γνώσεις που μεταφέρονται μέσω 

των κειμένων στον αναγνώστη. 

— Εμμέσως, αλλά πρωτίστως δεν είναι γνωσιολογική η λει-
τουργία της. Και αυτό είχε θεματοποιηθεί από τον Αριστοτέλη. 
Ο Αριστοτέλης το είχε θέσει μάλιστα με έναν τρόπο πολύ μο-
ντέρνο, μπορούμε να πούμε. Υπάρχει και η γνωστική λειτουρ-
γία, αλλά αυτή υπάρχει με τον τρόπο που ιδιάζει στο λογοτε-
χνικό έργο, και κάνει εκεί τη διάκριση μεταξύ ποίησης και ιστο-
ρίας. Έτσι η ιστορία μάς λέει τί όντως συνέβη, η ποίηση μάς λέ-
ει τί είδους πράγματα μπορεί να συμβούν. Δηλαδή μας απεικο-
νίζει τις δυνατότητες, τις βαθύτερες δομές του πραγματικού.

— Και προκρίνεται η ποίηση νομίζω…

— Ναι, απ’ αυτή την άποψη. Αλλά έχει πάντα σημασία να 
καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ένα κριτήριο και ποιο είναι το 
άλλο, να μη ζητάμε δηλαδή από το ένα πεδίο να κάνει πράγμα-
τα που ιδιάζουν στο άλλο πεδίο. Αυτή λοιπόν η υπαγωγή, η αυ-
ταρχική υπαγωγή του αισθητικού στο ηθικό που παρατηρούμε 
ότι ξεκινάει ο Πλάτωνας, θα βρει βέβαια τον άμεσο κληρονόμο 
της στον χριστιανισμό. Όλη η χριστιανική αισθητική είναι κλη-
ρονόμος του Πλατωνισμού ακριβώς ως προς αυτό το στοιχείο, 
δηλαδή το αυταρχικό στοιχείο — και ο σημερινός κληρονόμος 
αυτής της παράδοσης, της πλατωνικοχριστιανικής, υπήρξε ο λε-
γόμενος σοσιαλιστικός ρεαλισμός.

— Αυτές οι μουσικές κλίμακες περνάνε, οι άλλες οι μουσι-

κές κλίμακες είναι εκτός...
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— Ο Ζντανοβισμός είναι το τελικό προϊόν μιας μακραίωνης 
χριστιανικής και πλατωνικής κληρονομιάς.

— Περνώντας σιγά σιγά στην εξέλιξη της φιλοσοφίας, ποια 

είναι η γνώμη σου για τον σύγχρονο φιλοσοφικό λόγο και 

κατά πόσον αυτός καλλιεργείται μέσα στο ελληνικό λύκειο, 

όπου λειτουργούν προγράμματα γλωσσικών σπουδών; 

— Στο ελληνικό λύκειο είναι σχεδόν ανέκδοτο. Αλλά και για 
το πανεπιστήμιο δεν ξέρω τί να πω. Το ελληνικό πανεπιστήμιο, 
συγκρινόμενο τουλάχιστον με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εί-
ναι εξαιρετικά άγονο. Νομίζω είναι κοινό μυστικό αυτό, όλοι το 
ξέρουν, δεν υπάρχουν δυνάμεις, δηλαδή, ουσιαστικές… Μεμο-
νωμένοι άνθρωποι ίσως, που πρέπει να ψάξεις πολύ για να τους 
βρεις, οι οποίοι κάνουν κάπως ένα καλό ή χρήσιμο διδακτικό 
έργο. Γενικά δεν παράγεται σκέψη στο ελληνικό πανεπιστήμιο, 
τουλάχιστον στα πεδία που συζητάμε, στα πεδία των θεωρητι-
κών σπουδών. Αυτή είναι η γενική μου γνώμη. Και βέβαια ακό-
μη κι εκεί που κάποτε παραγόταν, σε πανεπιστήμια της Ευρώ-
πης ή της Δύσης, σήμερα συμβαίνει όλο και λιγότερο γιατί πλέ-
ον είναι δομική η στροφή τού πανεπιστημίου προς την αγορά. 
Το ότι οι θεωρητικές σπουδές πλέον συρρικνώνονται και φθεί-
ρονται σε όλες τις χώρες το ξέρετε. Αλλά κι εκεί που υπάρχουν 
και όσο υπάρχουν, δεν παράγεται πλέον έργο, δεν υπάρχει κοι-
νωνική ζήτηση, δε υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχουν 
κονδύλια, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Το πανεπι-
στήμιο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν 
βρίσκεται σε μια όσμωση με την αγορά εργασίας, μετασχηματί-
ζεται σε αυτού του είδους τη στενά εννοούμενη τεχνική ειδί-
κευση που δημιουργεί ανθρώπους ικανούς για να αναπτύσσουν 
«εύκαμπτες» δραστηριότητες προσαρμόσιμες στη μεταβαλλόμε-
νη ζήτηση. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα λέγαμε ότι έχει τε-
λειώσει η μεγάλη εποχή του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο 
όπως το ονειρεύτηκε η Αναγέννηση κι ο Διαφωτισμός, το εγκυ-
κλοπαιδικό δηλαδή ιδεώδες, έχει τελειώσει. Δεν έχουμε να περι-
μένουμε δηλαδή στο μέλλον τίποτα από εκεί. 

— Ένα θέμα που το διαπιστώνουμε πολύ και στις ελληνι-

κές ίσως και σε ευρύτερα δυτικές σπουδές —δεν γνωρίζω τί 
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συμβαίνει εκτός του δυτικού κόσμου— είναι ότι ο φιλοσοφι-

κός στοχασμός δείχνει να έχει μιαν αυτοαναφορικότητα, να 

το πω με απλά λόγια, οι φιλόσοφοι, οι φιλοσοφούντες επι-

κοινωνούν και αναλύουν μόνο κείμενα. Αυτό είναι καταρ-

χήν έτσι;

— Είναι φιλόλογοι δηλαδή. Οι φιλοσοφούντες είναι φιλό-
λογοι;

— Ή το ερώτημα κινείται από εσφαλμένη εντύπωση και 

υπάρχει μια πραγματική συνομιλία με τη ζωή; Όχι πια μόνο 

με την αγορά, αλλά με τη ζωή.

— Αυτό μόνο κατά περίπτωση μπορεί να το συζητήσει κα-
νείς. Γενικά είναι κάτι που κάνει μια φιλοσοφική σκέψη σημα-
ντική ή όχι. Και δεν εννοώ ότι δεν θα έπρεπε να ασχολείται με 
κείμενα. Πρωτίστως θα πρέπει να ασχοληθεί με κείμενα, γιατί η 
φιλοσοφία είναι μία ατέρμονη συνομιλία, η φιλοσοφία είναι συ-
νομιλία πρώτα πρώτα με τη φιλοσοφία του παρελθόντος. Μπο-
ρούμε να τη φανταστούμε σαν μια μεγάλη συζήτηση, ξεκινη-
μένη, ας πούμε, για το δικό μας δυτικό κόσμο από την ελληνι-
κή αρχαιότητα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Καθένας που 
μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το τραπέζι, πρέπει να λά-
βει υπόψη τί έχει συζητηθεί μέχρι τότε, μέχρι τη στιγμή που εμ-
φανίζεται ο ίδιος. Άρα η συνομιλία με το φιλοσοφικό παρελθόν 
είναι η βάση της φιλοσοφίας, αλλά προφανώς αυτή η συνομιλία 
δεν θα πρέπει να είναι μία σχολαστική και αυτάρεσκη δραστη-
ριότητα αλλά θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να συνομιλεί 
συνεχώς με το εξωφιλοσοφικό, και εκεί κρίνεται η δύναμη μιας 
φιλοσοφίας: σε ποιο βαθμό δηλαδή είναι ικανή να βγαίνει από 
το δικό της χώρο, από τον εγκλεισμό στο δικό της πεδίο και να 
συνομιλεί με αυτό που δεν είναι φιλοσοφικό, αυτό που αντιστέ-
κεται στην εννοιοποίηση. Εκεί δοκιμάζεται η φιλοσοφία και η 
σκέψη: στο να μπορέσει να σκεφτεί το φαινομενικά αδιανόητο.

— Το φαινομενικά ανοίκειο...

— Εκεί βρίσκεται το τελικό πεδίο δοκιμασίας της. 

— Γιατί την εξουσία δεν την βολεύει να έχει πολίτες σκε-

πτόμενους, ίσως…
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— Θα μπορούσε να το πει κανείς κι έτσι, σε τελευταία ανά-
λυση. Ξεκινάω από τη σκέψη ότι η φιλοσοφική δραστηριότη-
τα δεν είναι τεχνική δραστηριότητα. Μπορεί να έχει μια ορολο-
γία τέλος πάντων αλλά αυτή πολύ εύκολα μαθαίνεται. Δεν εί-
ναι όπως η επιστήμη που απαιτεί μακρόχρονη τεχνική εξειδί-
κευση. Είναι εξ ορισμού ο λόγος του μη ειδικού. Η φιλοσοφία 
είναι ο λόγος του μη ειδικού, ο λόγος ο καθολικός, ο κοινός 
(ξυνός) λόγος (Ηράκλειτος). Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το δέος 
του κόσμου απέναντι στη φιλοσοφία, σαν να είναι κάτι ερμητι-
κό και δυσπρόσιτο; Τελικά έχει σχέση με τις διαδικασίες απώθη-
σης της σκέψης στη σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή όλα είναι έτσι 
ρυθμισμένα που αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να σκέ-
φτονται. Η σκέψη και το απλό διάβασμα που θα μπορούσε να 
είναι μια πηγή απόλαυσης και χαράς, εμφανίζονται σαν κόπος 
και σαν να χάνεις χρόνο από δραστηριότητες χρήσιμες. Η ίδια 
η πίεση των εργασιακών και των οικονομικών επιδιώξεων εί-
ναι η αρχή αυτού του πράγματος και μετά προστίθενται κι άλ-
λα. Σε τελευταία ανάλυση θα φτάσουμε στα μαζικά μέσα και 
σε αυτό που κάνουν τα μαζικά μέσα, δηλαδή ο κόσμος υφίστα-
ται μια εξαιρετικά βίαιη πλύση εγκεφάλου, μια βίαιη αναστολή 
των ίδιων του των αυθόρμητων παρορμήσεων, πιέζεται δηλα-
δή να μη σκέφτεται και μετά το αποτέλεσμα αυτής της βίας το 
εμφανίζουν ως τεκμήριο του ποια είναι η ανάγκη του κόσμου!

— Είναι η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου, αυτό δεν 

είναι το νόημα της αλλοτρίωσης; Και παρ’ όλο που υποτίθε-

ται ότι με τη βιομηχανική επανάσταση δόθηκε ένας ελεύθε-

ρος χρόνος, και οι αστικές κοινωνίες έχουν κάμποσο ελεύθε-

ρο χρόνο να σου δίνουν, ο ελεύθερος αυτός χρόνος δεν διατί-

θεται για σκέψη.

— Γιατί είναι ψευδώς ελεύθερος. Ιδίως στις μαζικές κοινω-
νίες του εικοστού αιώνα, ο ελεύθερος χρόνος έχει γίνει μέρος 
της παραγωγικής διαδικασίας. Ο χρόνος είναι αφιερωμένος στην 
παραγωγή της εμπορευματικής ζήτησης. Οι μορφές ψυχαγωγί-
ας, οι μορφές διασκέδασης, οι μορφές περισυλλογής ακόμη, αν 
θέλετε, είναι ελεγχόμενες μέχρι το τελευταίο τους σημείο από 
μία και μόνη πρόθεση: να κάνουν τους ανθρώπους να συμπερι-
φερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακυκλώνεται η παραγωγή 
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του εμπορεύματος — να αγοράζουν, να καταναλώνουν. Οπό-
τε παρά την ονομαστική αύξηση του ελεύθερου χρόνου, στην 
πραγματικότητα ο «ελεύθερος χρόνος» είναι χρόνος της παρα-
γωγής. Σήμερα πλέον και ο χρόνος του ύπνου μας είναι υπο-
ταγμένος στο σύστημα της παραγωγής και της αναπαραγωγής 
του εμπορεύματος. Αυτό είναι το τρομακτικό της σύγχρονης 
κοινωνίας — το διαβολικό δηλαδή.

— Ένα σημείο αιχμής που παρατηρεί κανείς στα γραπτά 

σου είναι η κριτική στο μεταμοντέρνο. Η από μέρους σου 

υπόδειξή του, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ως κάτι το 

κίβδηλο. Από την άλλη μεριά για ν’ αναφέρω τον Λυοτάρ οι 

μεγάλες αφηγήσεις, όλες εκείνες οι ιδεολογίες που πρέσβευαν 

ένα όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, όπως ο Κομμουνισμός, 

ο 	ιαφωτισμός, ο Χριστιανισμός, έχουν αποτύχει. Το θέμα εί-

ναι αν θεωρούμε ότι παρ’ όλ’ αυτά είναι αναγκαίες ή μήπως ο 

φόρος αίματος, υποτέλειας και εκμετάλλευσης που ήδη πλή-

ρωσαν οι άνθρωποι είναι πολύ βαρύς για να πιστέψουμε ξα-

νά σε σωτηρολογικά οράματα; 

— Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλ-
λον. Και από την άλλη πλευρά, πώς είναι το να ζει κανείς χω-
ρίς να φαντάζεται ένα μέλλον για τον εαυτό του και για την 
ανθρωπότητα. Νομίζω ότι πάντα η ανθρωπότητα το έκανε αυ-
τό και είναι ένδειξη ακριβώς πολιτισμικής ακμής σε πολλές φά-
σεις της ιστορίας η παραγωγή οραμάτων, κανονιστικών, αξια-
κών, για την ανθρωπότητα και για το μέλλον της. Ένα πολι-
τισμός δηλαδή στο απόγειο των πνευματικών και των ζωτι-
κών του δυνάμεων κάνει ακριβώς αυτό, δημιουργεί αξιακά μο-
ντέλα για τον εαυτό του και για τον κόσμο. Παύει να το κά-
νει όταν μπαίνει σε παρακμή. Ένα από τα στοιχεία που χαρα-
κτηρίζει την παρακμή των πολιτισμών, είναι η συλλογική αδυ-
ναμία να φανταστούν ένα μέλλον, να προτείνουν δεσμευτικά 
οράματα για την ανθρωπότητα. Αν το δούμε έτσι, αντιλαμβα-
νόμαστε ότι αυτό που λέει ο Λυοτάρ κρίση των μεγάλων αφη-
γήσεων, με ό,τι εννοεί εκεί ως μεγάλες αφηγήσεις, είναι απλώς 
η ένδειξη μιας βαθιάς παρακμής, του τέλους ενός πολιτισμού. 
Αυτό που ζούμε παρατεταμένα από τα μέσα του εικοστού αιώ-
να τουλάχιστον.
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— Αλλά υπάρχει μία ένσταση, ότι όλες αυτές οι ιδεολογί-

ες φιλοδοξούσαν ότι κατείχαν την απόλυτη αλήθεια, τη μό-

νη σωτηρία. 

— Ο όρος μεγάλες αφηγήσεις είναι ένα όρος αμφίσημος, για-
τί άλλο είναι η ιδεολογία, άλλο είναι η κοσμοαντίληψη, άλλο 
είναι το αξιακό πρόταγμα. Αυτές είναι έννοιες αρκετά αποσα-
φηνισμένες στην κοινωνική θεωρία του παρελθόντος οι οποίες 
συγχέονται τεχνητά με μία κατασκευή όπως οι «μεγάλες αφη-
γήσεις». Ο όρος ιδεολογία για παράδειγμα, μέσα σε μαρξιστι-
κά συμφραζόμενα έχει μια συγκεκριμένη έννοια, αυτό που λέ-
με ψευδή συνείδηση. Είναι η αντεστραμμένη αντανάκλαση του 
πραγματικού στα μυαλά των ανθρώπων.

— Η αυταπάτη.

— Αυταπάτη η οποία όμως δεν είναι απλώς ψευδαίσθηση 
που πρέπει να την παραμερίσουμε. Ως ψευδαίσθηση έχει αλή-
θεια έμμεση, δηλαδή μέσα στις αρθρώσεις της μπορεί ν’ ανακα-
λύψει κανείς εκείνο το πραγματικό το οποίο έχει η ίδια φτια-
χτεί για ν’ αποκρύβει. Μέσ’ από τους τρόπους που το αποκρύ-
βει το φανερώνει κιόλας, αλλά πρέπει να την αναλύσουμε, να 
την αποδομήσουμε, για να το δούμε αυτό. Αυτή είναι η κριτική 
της ιδεολογίας. Κατά συνέπεια λοιπόν η ιδεολογία είναι ψευδής 
συνείδηση, που έχει όμως μεγάλη επιστημολογική αξία: αναλύ-
οντας την ιδεολογία θα βρούμε αυτές τις εκ πρώτης όψεως μη 
ορατές σχέσεις κυριαρχίας τις οποίες δημιουργήθηκε για να συ-
γκαλύψει. Άρα λοιπόν πάνω στην ιδεολογία θα εργαστούμε για 
να αναλύσουμε την κοινωνία· απλώς μη εκλαμβάνοντάς την 
κατά γράμμα, στην ονομαστική της αξία. Με αυτό τον τρόπο 
μελετάμε τις κοσμοαντιλήψεις του παρελθόντος.

— Κατά την μαρξιστική θεώρηση.

— Ναι, υπό μία ευρύτερα εννοούμενη μαρξιστική οπτική. 
Περιλαμβανομένων και των μεγάλων θεολογικών κοσμοαντι-
λήψεων του παρελθόντος. Και όλες αυτές μας βοηθάνε να δια-
βάσουμε ιστορικές πραγματικότητες, πραγματικές κοινωνικές 
σχέσεις, κλπ. Το αν οράματα αναμόρφωσης της πραγματικό-
τητας που πρωταγωνίστησαν στον εικοστό αιώνα θα τα δούμε 
ως ιδεολογίες, έχει διαφορετική σημασία από το αν θα τα δού-
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με ως ουτοπικά προτάγματα τα οποία απλώς προσέκρουσαν σ’ 
ένα αδιέξοδο, εν πάσει περιπτώσει στο αδιάβατο της πραγματι-
κότητας, μιας ορισμένης πραγματικότητας. Και βέβαια το κα-
μπανάκι χτυπάει για τον μαρξισμό — είναι προφανές… Το 
να καταλάβουμε τί ήταν ο μαρξισμός στον εικοστό αιώνα εί-
ναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά το να κάνει κανείς κριτι-
κή στη Σοβιετική Ένωση, κριτική στις μορφές του λεγόμενου 
υπαρκτού σοσιαλισμού, κριτική στις θετικιστικές ερμηνείες του 
μαρξισμού, δεν ισοδυναμεί με απόρριψη του απελευθερωσια-
κού προτάγματος που βρίσκεται στη βάση του. Θα μπορούσε 
μάλιστα να το αναδιατυπώσει με άλλα μέσα καταγγέλλοντας 
τις ιδεολογικές μορφές που πήρε και τις πραγματικές σχέσεις 
κυριαρχίας που αυτές συγκάλυψαν. Δηλαδή οι παραμορφώσεις 
του μαρξισμού μπορούν κάλλιστα να κριθούν και να επικρι-
θούν με μαρξιστικά θεωρητικά μέσα. Το πραξικόπημα των «με-
γάλων αφηγήσεων» του Λυοτάρ απλώς στερεί από τη σκέψη τέ-
τοια λεπτά εργαλεία.

Να εστιάσουμε στο πολύ απλό γεγονός — ο Τοντόροφ το 

δίνει ωραία σε ένα βιβλίο του με τίτλο Μνήμη του κακού, πει-
ρασμός του καλού: πολύ συχνά όταν θεωρείς ότι έχεις δίκιο 

και ότι έχεις το σωστό όραμα, μπαίνεις στον πειρασμό να θέ-

λεις να το επιβάλλεις σε όλους τους άλλους. Οι ιδέες στάζουν 

αίμα ώρες ώρες. Υπάρχει λοιπόν κι αυτή η όψη που είναι τρο-

μακτική: στο όνομα της σωτηρίας, του κοινού καλού…

— …γίνονται ανοσιουργήματα. Είναι σοβαρό και δεν πρέπει 
να το ξεχνάμε ούτε στιγμή. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας 
πάει στο άλλο άκρο, στο αντίθετο άκρο, του να εγκαταλείψου-
με τη σκέψη και την κρίση. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα αυτή η 
καταγγελία των αιματηρών όψεων των ιδεών να μας οδηγήσει 
στη γενικευμένη αφασία που είναι της μόδας σήμερα. Σε έναν 
κομφορμισμό. Μια διαλεκτική μεσολάβηση, ας πούμε — αυτό 
θέλω να υποστηρίξω.

— Που να βγαίνει μέσ’ από διάλογο. Μέσα σε ένα μυαλό, 

του Μάρξ, ή του οποιουδήποτε διανοητή, του Πλάτωνα, μπο-

ρεί να φανταστεί κάποιος μια ιδεατή πολιτεία. Προφανώς το 

όραμα αυτό μπάζει από παντού απ’ ό,τι αποδείχθηκε. Μέσ’ 

Nesides_7_12.indd   112Nesides_7_12.indd   112 25/10/2011   2:15:05 μμ25/10/2011   2:15:05 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



113

Νησίδες 7 | E K  T O Y  Π Λ H Σ I O N

από το διάλογο όμως πάνω σε αυτή την περίφημη ουτοπία 

μπορεί να αναδειχθεί κάτι προφανώς πιο ανθρώπινο και λεί-

πει αυτό, πιστεύω.

— Μα δεν είναι το θέμα να πάρουμε έτοιμα σχέδια. Αν αυτό 
σήμερα μοιάζει παρωχημένο, δικαίως μοιάζει. Ακούγεται αφελές 
το να φτιάχνεις σχέδια «επί χάρτου» για το πώς να είναι η κοι-
νωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν οραματιζόμαστε άλλες 
μορφές πραγματικότητας, άλλες μορφές κοινωνικών σχέσεων οι 
οποίες πηγάζουν μέσ’ από τις ίδιες μας τις ανάγκες, οι οποίες 
δεν βρίσκουν πλήρωση στην παρούσα κοινωνία. Αυτός είναι ο 
πραγματικός μοχλός μετασχηματισμού των κοινωνιών· είναι οι 
συλλογικές ανάγκες που δεν μπορούν να εκπληρωθούν υπό τις 
παρούσες συνθήκες. Αυτές λοιπόν αναμετριούνται με το εμπό-
διο της πραγματικότητας και μέρος αυτής τής αναμέτρησης εί-
ναι η δημιουργία εικόνων ή προτάσεων μιας άλλης πραγματικό-
τητας. Η ίδια η τέχνη παίζει αυτό το ρόλο σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό. Μορφές δηλαδή ενός λυτρωμένου πραγματικού. 

— Ή ενός λυτρωμένου εαυτού.

— Ναι, που είναι το ίδιο πράγμα.

— Ας προχωρήσουμε λοιπόν πιο κοντά στην πολιτική σκέ-

ψη και στην πολιτική θεωρία με αφορμή το προτελευταίο 

σου βιβλίο, στο οποίο βρήκαμε πολύ ενδιαφέρουσες θέσεις και 

αναλύσεις τόσο για την πρόσληψη του Καστοριάδη εδώ στην 

Ελλάδα όσο και για τα 	εκεμβριανά του 2008, με τίτλο Κρί-
ση και ιδεολογίες στην αρχή του 21ου αιώνα. Παίρνοντας λοι-

πόν ως κλειδί τον όρο, τη λέξη «κρίση», πόσο πραγματική ή 

πλασματική είναι η λεγόμενη κρίση που βιώνουμε ως ελληνι-

κή πολιτεία, ως μεταπολιτευτικό μοντέλο;

— Όχι ως ελληνική μόνο. Υπάρχει βέβαια μια ελληνική κρί-
ση, αλλά είναι μέρος τής παγκόσμιας κρίσης. Αλλά πρέπει κυ-
ριολεκτικά να σκεφτούμε παγκόσμια, γιατί θεωρώ ότι ένα από 
τα προβλήματα που κατατρύχουν την ελληνική κοινωνία είναι 
ο αυτισμός της. Είναι μια κοινωνία η οποία νομίζει ότι μόνο 
αυτή υπάρχει, δεν θέλει να ξέρει τί γίνεται έξω από τα σύνορα 
της. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, το βλέπει κανείς στον τρόπο 
που διαμορφώνονται ακόμα και οι ειδήσεις, το πώς γράφονται 
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οι εφημερίδες. Εξωτερικές ειδήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. 
Είναι απλώς ένα συμπλήρωμα, ένα διακοσμητικό…

— Ωστόσο αυτή η λεγόμενη κρίση, εγώ ανέφερα τα 	εκεμ-

βριανά του 2008 αλλά θα μπορούσε να γίνει λόγος κυρίως 

για το χρηματοπιστωτικό φθινόπωρο του 2008, όταν πολλοί 

αναλυτές βιάστηκαν να μιλήσουν για την πτώση του υπαρ-

κτού καπιταλισμού, τότε ακριβώς όταν άρχισαν οι τραπεζι-

κοί κολοσσοί να καταρρέουν… Πραγματικά έχει τούτο το γεγο-

νός τον χαρακτήρα της κρίσης; Η δική σου τοποθέτηση ποια 

είναι σε αυτό: είναι πραγματική; Είναι επίπλαστη; Είναι μια 

φάση καπιταλιστική για να πάμε σε ένα πιο σκληρό κι απάν-

θρωπο μέλλον; Παραθέτω απόψεις που έχουν ακουστεί κατά 

καιρούς.

— Είναι μία συζήτηση η οποία θα έπρεπε να είναι και μα-
κροσκελής και πολύ τεχνική σε ορισμένα σημεία. Δεν μπορεί βέ-
βαια να γίνει εδώ. Μπορώ να πω επιγραμματικά κάπως πώς τη 
βλέπω. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ βαθιά κρίση αυτού του μο-
ντέλου παραγωγής και κοινωνικής αναπαραγωγής που λέμε κα-
πιταλισμό η οποία στην πραγματικότητα ξεκινάει από τη δεκα-
ετία του ’70. Τώρα αυτό που ζήσαμε αυτές τις ημέρες, δηλαδή 
τούτα τα δύο τελευταία χρόνια, είναι απλώς ο τελευταίος κρί-
κος της αλυσίδας. Υπάρχει μια αλυσιδωτή κρίση που ξεκινάει 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. 

— Με πρώτη φάση ποιά; Ως πρώτο κρίκο ποιόν θα επισή-

μανες;

— Την πετρελαϊκή κρίση η οποία αναδιαρθρώνει τις πολι-
τικές, το πρόβλημα της ενέργειας, στο οποίο διασταυρώνονται 
δύο αλυσίδες εξελίξεων. Η μία που είναι ίσως και η πιο κεφα-
λαιώδης, η πιο δομική, είναι η γενικευμένη εφαρμογή του αυ-
τοματισμού. Εκτυλίσσεται στα μέσα του εικοστού αιώνα μία 
μεγάλη, η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, όπως λέμε, η επα-
νάσταση του αυτοματισμού και των επικοινωνιακών τεχνολο-
γιών. Αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στη δεκαετία του ’60 και 
από τη δεκαετία του ’70 αρχίζουν οι εφαρμογές της που έφτα-
σαν μέχρι τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Δημιουργεί μια 
επαναστατική αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας με 
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την έννοια ότι αχρηστεύει τεράστια ποσότητα ανθρώπινης εργα-
σίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι χαράς ευαγγέλιο για την αν-
θρωπότητα με την έννοια ότι θα την απάλλασσε από ένα τερά-
στιο κομμάτι μόχθου, θα δημιουργούσε δηλαδή πολύ ελεύθερο 
χρόνο για τους ανθρώπους. Αυτό θα γινόταν όμως αν η εργα-
σία ήταν ελεύθερη και συλλογικά ανειλημμένη από την ανθρω-
πότητα. Αλλά δεν είναι έτσι. Η εργασία στον καπιταλισμό εί-
ναι εμπόρευμα που κάποιος το αγοράζει και το πουλάει για ίδι-
ον κέρδος. Αυτή ακριβώς είναι η δομή του καπιταλισμού. Ο κε-
φαλαιοκράτης είναι έμπορος ανθρώπινης εργασίας. Κατά συνέ-
πεια, από τη στιγμή που η εργασία παραμένει δέσμια ως εμπό-
ρευμα, ο αυτοματισμός μεταφράζεται σε δομική ανεργία, είναι 
πολύ λιγότεροι οι άνθρωποι που χρειάζεται να δουλέψουν, άρα 
κάποιοι κλείνονται εκτός παραγωγής, και αυτοί οι κάποιοι γί-
νονται όλο και περισσότεροι.

Από την άλλη μεριά βέβαια η δεύτερη αλυσίδα παραγόντων 
που διασταυρώνονται εκεί πάνω είναι η περιβαλλοντική εξά-
ντληση, που μία όψη της ήταν η ενεργειακή κρίση. Υπό αυτές 
τις συνθήκες η κεφαλαιοκρατική ελίτ «ανακρούει πρύμναν», 
αλλάζει τη στρατηγική της εκεί που η προηγούμενη ήταν το λε-
γόμενο κράτος προνοίας και προσπαθεί να περιορίσει το κόστος 
της εργασίας με τη γενικευμένη χρήση των μηχανών, με την 
αύξηση του παγίου κεφαλαίου, όπως λέμε, το οποίο όμως δημι-
ουργεί νέα προβλήματα με την έννοια ότι η υπεραξία παράγε-
ται ακριβώς από τη ζωντανή εργασία: δηλαδή η αντικατάσταση 
του ζωντανού κεφαλαίου της εργασιακής δύναμης με πάγιο κε-
φάλαιο, με μηχανές, δημιουργεί μια κερδοφορία πρόσκαιρη, η 
οποία πολύ γρήγορα αρχίζει να πέφτει επειδή ακριβώς το κέρ-
δος για τον κεφαλαιοκράτη παράγεται από την υπεραξία της 
ανθρώπινης εργασίας — όσο μειώνεται δηλαδή η ανθρώπινη ερ-
γασία μειώνεται και το κέρδος, από τη μία πλευρά, ενώ από την 
άλλη πλευρά, όσο πιο πολλοί άνθρωποι κλείνονται εκτός εργα-
σίας μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη, άρα και η δυνατότη-
τα ανακύκλωσης του εμπορεύματος. Αυτό δημιουργεί μια εκρη-
κτική κατάσταση. Έχουμε πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους 
και κρίση υπερπαραγωγής και υπερσυσσώρευσης σε τελευταία 
ανάλυση. Αυτή είναι η ταυτότητα της κρίσης. Εξελίσσεται αυ-
τό μέσα στην δεκαετία του ’80 και φτάνει σε μία πρώτη κορύ-
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φωση στα τέλη της δεκαετίας του ’80 (με τη διεθνή οικονομι-
κή κρίση το ’88), οπότε σ’ εκείνη τη φάση επινοούν μια στρατη-
γική φυγής από το πρόβλημα, που είναι ποια; Η κεφαλαιοποί-
ηση του χρόνου, του μέλλοντος, δηλαδή ο δανεισμός και η πί-
στωση. Να ενισχύσουμε τεχνητά την αγοραστική δύναμη δίνο-
ντας υποχρεωτικά δάνεια, τόσο σε ατομικό όσο και σε κρατικό 
επίπεδο. Αυτό τί σημαίνει όμως; Σημαίνει ότι κεφαλαιοποιού-
με το μέλλον, ουσιαστικά προεξοφλούμε την μελλοντική παρα-
γωγή, παραγωγή που δεν έχει ακόμη επιτελεστεί και τη ρίχνου-
με στην κυκλοφορία.

— Με ημερομηνία λήξης προφανώς.

— Αλλά προφανώς αυτό είναι τρομερά επικίνδυνο γιατί κα-
ταλαβαίνετε ότι αν η προεικαζόμενη παραγωγή δεν συμπέσει με 
την πραγματική, αυτό που θα επακολουθήσει θα είναι μια τρο-
μερή κατάρρευση, του είδους που είχαμε το 2008. Κι έτσι έγι-
νε. Δόθηκε δηλαδή μια τεχνητή ανάσα ζωής για δέκα-δεκαπέντε 
χρόνια και μετά φτάσαμε στη χρηματιστηριακή κατάρρευση. Κι 
έναν χρόνο μετά η χρηματοπιστωτική κρίση έχει γίνει δημοσιο-
νομική. Γιατί σ’ εκείνη την κρίσιμη φάση τα ισχυρά κράτη απο-
φάσισαν από κοινού να στηρίξουν τον κλονιζόμενο χρηματοπι-
στωτικό τομέα κι εμφάνισαν το πρόβλημα σαν τρύπα στο δικό 
τους προϋπολογισμό. Εμφανίζεται ως έλλειμμα στον προϋπολο-
γισμό του κράτους επειδή ακριβώς προτεραιότητά του ήταν να 
στηρίξει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τώρα πώς θα αναπλη-
ρωθεί η ζημιά; Συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο την ανθρώπι-
νη εργασία. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Αλλά όλ’ αυτά πρέ-
πει να καταλάβει κανείς ότι είναι κινήσεις απόγνωσης. Ο κα-
πιταλισμός δηλαδή έχει προσκρούσει σε ένα πολύ βαθύ δομικό 
πρόβλημα, την εξαέρωση της εργασίας στις μορφές που την ξέ-
ραμε. Δεν ξέρω πώς μελλοντικά σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν 
αυτό το πρόβλημα, αλλά τούτη τη στιγμή αίσθησή μου είναι 
ότι επικρατεί —μιλάω εδώ για τους κύκλους της παγκόσμιας 
κεφαλαιοκρατικής ελίτ— μία λογική «ο σώζων εαυτόν σωθή-
τω», να διασφαλίσουμε αυτό που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγ-
μή, και αύριο θα δούμε. Έτσι κανένας δεν σκέπτεται μακροπρό-
θεσμα τούτη τη στιγμή, γιατί είναι τρομαγμένοι.
...........................................................................................................
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— Όταν ανοίγει συζήτηση σχετικά με την ελληνική αρι-

στερά, μένουμε σε αυτό το νεφελώδες: το διώνυμο «ελληνι-

κή αριστερά». Ποιες είναι κατά την άποψή σου οι αγκυλώσεις 

από τις οποίες καλό είναι να απαλλαγούμε ώστε να συγκρο-

τηθεί ένα x υποκείμενο πολιτικό, που να είναι σε θέση να αρ-

θρώνει έναν λόγο πέρα από τα γνωστά οικονομικά και δυστυ-

χώς πολύ κρατικιστικά αιτήματα. Ποιο είναι το αντίβαρο σε 

όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία έχει υποψιάσει πια 

και τις ευρύτερες μάζες. Γιατί η ελληνική αριστερά, ή η αρι-

στερά ευρύτερα, δεν έχει, κατά τη γνώμη μου αυτά τα αντα-

νακλαστικά, του ισχυρού αντίβαρου σε αυτή την αμηχανία ή 

τον εσωτερικευμένο τρόμο που περιέγραψες πριν της κεφα-

λαιοκρατικής ελίτ.

— Ναι, γιατί αυτό που λέμε αριστερά σήμερα είναι γραφειο-
κρατικοί, κομματικοί μηχανισμοί, δεν αντιπροσωπεύουν ζωντα-
νά κινήματα από τη βάση της κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό 
δηλαδή ότι όλα τα αυτοαποκαλούμενα κομμουνιστικά κόμμα-
τα στην Ευρώπη αγωνίζονται για την περίσωση του «κράτους 
προνοίας», για «δημιουργία θέσεων εργασίας»: ουσιαστικά δη-
λαδή είναι οι στυλοβάτες της προηγούμενης εσωτερικής μεταρ-
ρύθμισης του καπιταλισμού! Έτσι καμία αριστερά, επίσημη, θε-
σμική, δεν θέτει σήμερα το θέμα της άρσης των κεφαλαιοκρα-
τικών όρων παραγωγής, της απελευθέρωσης από την ετερόνομη 
εργασία, ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται στη βάση 
της σκέψης που έχει έστω μία μακρινή σχέση με τον μαρξισμό. 
Δηλαδή, δυστυχώς, δεν υπάρχει αριστερά. Δεν υπάρχει. 

— Μήπως δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχουν «αριστεροί»; 

— Τι εννοούμε τώρα «αριστεροί»; Αν μιλάμε δηλαδή για γρα-
φειοκρατικοποιημένα κόμματα, καλώς δεν υπάρχουν. Η αμη-
χανία τους είναι ένδειξη της απόλυτης παραπλάνησης τους, 
που δεν είναι τωρινή, ξεκινάει αρκετές δεκαετίες πίσω, απλώς 
τώρα έχει γίνει πολύ πιο φανερή. Εκείνο που έχει σημασία είναι 
σε κάθε περίπτωση να δημιουργηθούν από τα κάτω κοινωνικά 
κινήματα. Το ποια θα είναι η πολιτική μορφή υπό την οποία 
θα οργανωθούν έρχεται μετά, είναι το ζήτημα της μορφής. Αλ-
λά πρωτεύει το κοινωνικό περιεχόμενο, να υπάρξουν δυνάμεις 
κοινωνικές που να είναι ζωντανές και να κινούνται διεκδικώ-
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ντας διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτές οι δυνάμεις δεν φαίνονται 
σήμερα. Είχαμε βέβαια κάποια κινήματα, αυτά τα κινήματα της 
λεγόμενης αντιπαγκοσμιοποίησης, τα οποία πολλοί εξύμνησαν 
στις ημέρες μας. Δεν έχω πειστεί όμως πως είναι κάτι πραγματι-
κά σημαντικό, ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί. 
Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι παντού φαίνονται ναρκωμένοι.

— Θέμα αντίδρασης περισσότερο παρά μιας νέας πρότα-

σης;

— Αμήχανης, περιστασιακής και ετερόκλητης οπωσδήποτε. 
Δεν βλέπω δηλαδή δυνάμεις που αυτή τη στιγμή μπορούν να 
αμφισβητήσουν πραγματικά τον υπάρχοντα συσχετισμό δυνά-
μεων. Αλλά βέβαια αυτή η ίδια υπάρχουσα κατάσταση, ο υπάρ-
χων συσχετισμός δυνάμεων, βρίσκει τον κυριότερο εχθρό στον 
εαυτό του. Περισσότερο με τις ίδιες του τις αντιφάσεις παλεύει. 
Σαπίζει από τα μέσα, παρά έχει να αντιμετωπίσει έναν κοινωνι-
κό αντίπαλο αυτή τη στιγμή. 

— Έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μελέτη των θρησκει-

ών. Μάλιστα επί κάποια χρόνια τη δεκαετία του ’90…

— Ιδίως τη δεκαετία του ’90 όταν κάναμε το θρησκειολογικό 
σεμινάριο, αυτό που αναφέρατε και πριν, με το Μάριο Μπέγζο. 

— Πάνω σε αυτό το θέμα θα ’θελα να κάνω ένα εισαγωγικό 

ερώτημα. Ποιος βλέπεις να είναι ο ρόλος των θρησκειών τον 

21ο αιώνα; Αν βλέπεις να συνεχίζεται αυτή η έξαρση του φα-

νατισμού, αν βλέπεις να οδηγούμαστε σε νέες μορφές έκφρα-

σης του μεταφυσικού αισθήματος κι εντέλει πώς συνδέεται η 

θρησκεία με την πολιτική στις μέρες μας.

— Ναι, ήταν ένα θέμα που συζητούσαμε και προχθές. Θεω-
ρώ εκ προοιμίου ότι αυτές οι λεγόμενες θρησκευτικές αναβιώ-
σεις της εποχής μας είναι φαινόμενα επίπλαστα και ιδεολογι-
κά. Δηλαδή έχουν κάτι το ψευδές. Δεν πρόκειται για επανεμφα-
νίσεις των ιστορικών θρησκειών του Χριστιανισμού, του Ιουδα-
ϊσμού, του Ισλάμ, του Ινδουισμού κλπ. αλλά περισσότερο για 
σύγχρονα διεκδικητικά ρεύματα και τάσεις, μορφές εθνικισμού 
κατά το μάλλον ή ήττον, εθνικιστικών ή εθνοτικών διεκδική-
σεων που για περιστασιακούς λόγους επενδύονται μ’ ένα θρη-
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σκευτικό ένδυμα, μία θρησκευτική ρητορική. Δηλαδή αν του 
ξύσεις λίγο το θρησκευτικό περίβλημα, θα δεις ένα καθαρά πο-
λιτικό περιεχόμενο. Και σίγουρα έχουν μικρή σχέση με τις με-
γάλες ιστορικές παραδόσεις στο όνομα των οποίων πασχίζουν 
να νομιμοποιηθούν. Αυτή είναι η γενική μου άποψη για τις 
σημερινές θρησκευτικές αναβιώσεις. Δηλαδή, είναι και δεν εί-
ναι αλήθεια. 

— Πάνω στο θέμα της θρησκείας θα ήθελα να σε ρωτήσω, 

σε ποιες ανάγκες ανιχνεύεις εσύ τις απαρχές της θρησκείας. 

Κι εδώ υπάρχει ένα παράδοξο κατά τη γνώμη μου, ότι ο άν-

θρωπος ως έλλογο ον είναι το μοναδικό πλάσμα που θρησκεύ-

εται, ενώ από την άλλη η ίδια η ορθολογική του σκέψη αντι-

στρατεύεται την έννοια της μεταφυσικής και της θρησκείας. 

Η σκέψη που γεννάει τη θρησκεία από την άλλη πλευρά την 

αμφισβητεί.

— Άρα σκέφτεται αμέσως κανείς ότι έχουμε εδώ έναν εξι-
σορροπητικό μηχανισμό. Επειδή έχει σκέψη έχει και κάτι τι το 
οποίο αντίκειται στη σκέψη, αντιστέκεται στη σκέψη. Τί είναι 
αυτό; Θα μπορούσε να πει κανείς πολύ γενικά μιλώντας, είναι 
αυτό από το οποίο τον χώρισε η σκέψη, δηλαδή η ζωική του 
κληρονομιά. Θεωρώ δηλαδή, πάλι μιλώντας γενικά —αναπό-
φευκτα, γιατί αυτά σηκώνουν πολλές συζητήσεις και αντιρρή-
σεις, μπορεί να γίνει πολύ λεπτομερής μετά η συζήτηση— θε-
ωρώ ότι αυτό που λέμε θρησκεία, η δομή του ιερού τέλος πά-
ντων, εμφανίζεται ακριβώς εκεί που δημιουργείται μία τομή, 
ένα ρήγμα στη συνέχεια του πολιτισμού και της φύσης. Από 
τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αποσπάται από τη φύση 
και εισέρχεται σε αυτό που λέμε πολιτισμό, βιώνει ένα θεμελι-
ώδες τραύμα: αυτό είναι και το νόημα όλων των μυθολογιών 
τού απολεσθέντος παραδείσου. Έτσι ο αναπολούμενος παράδει-
σος είναι η αδιατάρακτη συνέχεια που υπάρχει μέσα στο φυσι-
κό κόσμο από την οποία ο άνθρωπος αποποκόπηκε μπαίνοντας 
στον πολιτισμό. Αυτή την ασυνέχεια λοιπόν, αυτή την οδυνη-
ρή εγκοπή που κουβαλάει η ανθρωπότητα μέσα της, προσπαθεί 
να τη θεραπεύσει με ένα σύνολο δραστηριοτήτων τις οποίες σή-
μερα λέμε θρησκευτικές. Κι αυτές βέβαια είχαν άλλη μορφή στο 
ξεκίνημα τους, άλλες μορφές πήραν στην εξέλιξη των κοινωνι-
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ών, αλλά στο βάθος ο πυρήνας τους πιστεύω είναι αυτός. Υπάρ-
χει ένας στοιχειώδης τελετουργικός πυρήνας στο βάθος όλων 
των θρησκειών, ανεπτυγμένων ή πρωτόγονων. Δεν μιλάμε ούτε 
για θεολογίες ούτε για δόγματα ούτε για μεταφυσικές, αυτά εί-
ναι πολύ μεταγενέστερα. Μιλάμε για τις αρχέγονες μορφές τελε-
τουργίας που το νόημα τους είναι η έστω περιστασιακή επανεύ-
ρεση της συνέχειας με τη φύση, με τη ζωώδη κατάσταση. Ουσία 
της θρησκείας, θα έλεγα, είναι η νοσταλγία του ζώου.

— Φώτη, διευθύνεις και διδάσκεις στο δραστήριο Κέντρο 
Διαπολιτισμικών Σπουδών. Κατά την τελευταία δεκαετία το 

πρόταγμα της διαπολιτισμικής αγωγής έχει ανέλθει σύμφω-

να με τις δηλώσεις των τελευταίων υπουργών παιδείας στις 

προτεραιότητες της θεσμικής εκπαίδευσης. Είναι πράγματι 

έτσι, και ποιες από τις προσεγγίσεις του Κέντρου θα μπο-

ρούσε η θεσμική εκπαίδευση να λάβει σαν ένα σαφές και σο-

φό παράδειγμα;

— Ο όρος «διαπολιτισμικό» έχει παραχρησιμοποιηθεί κι έχει 
ξεχειλώσει μέσα στις χρήσεις που του γίνονται στο δημόσιο λόγο. 
Γι’ αυτό πρέπει κάποιος να εξηγήσει ακριβώς τί εννοεί. Στη δική 
μας περίπτωση είναι ένα άλλο όνομα γι’ αυτό που λέμε «συγκρι-
τικές προσεγγίσεις». Επιδιώκουμε συγκριτικές προσεγγίσεις, συ-
γκριτικές σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ’ όλα μεταξύ πολιτισμών 
και πολιτισμικών παραδόσεων, το οποίο δεν χρειάζεται να πω ότι 
σήμερα γίνεται όλο και πιο αναγκαίο καθώς ο κόσμος μας πα-
γκοσμιοποιείται κι ερχόμαστε σε επαφή με πολιτισμικές ετερότη-
τες ή, με άλλα λόγια, εκείνη η παραδοσιακή αφήγηση της ιστορί-
ας που θεωρούσε ότι ο δυτικός κόσμος είναι το απαύγασμα του 
ανθρώπινου πολιτισμού και όλοι οι άλλοι πολιτισμοί τοποθετού-
νται σε μία υποδεέστερη, ξεπερασμένη βαθμίδα, έχει καταρρεύ-
σει. Σήμερα βρισκόμαστε στην ανάγκη να συνδιαλλαγούμε με πο-
λιτισμούς και γλώσσες —το «γλώσσες» το εννοώ ευρύτερα, σύ-
μπαντα δηλαδή σημασιών— διαφορετικά από το δικό μας και 
να επινοήσουμε τρόπους επικοινωνίας, γέφυρες αναμεταξύ τους.

— Σε μια ερώτηση, που σου απηύθυνα προχθές σχετικά με 

του προς τα πού κοιτάζουν αυτοί οι «άλλοι» πολιτισμοί, μού 

είπες «κοιτάζουν προς τη 	ύση».
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— Δυστυχώς η διαδικασία της πολιτισμικής ομογενοποίη-
σης έχει προχωρήσει πολύ και σε ανησυχητικό βαθμό, αλλά δεν 
σημαίνει ότι όλες οι διαφορές έχουν εξοβελιστεί, έχουν σιδερω-
θεί, όπως λένε… Απέχουμε πολύ από αυτό το πράγμα. Όπως 
σου έλεγα και προχθές, ιδίως σε αυτές τις κοινωνίες υπάρχει τε-
ράστια διαστρωμάτωση και διαφορετικοί κόσμοι στους οποίους 
ζουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Η ορμή του εκδυτικι-
σμού βέβαια φτάνει ως τις άκρες του πλανήτη: δηλαδή και στα 
πιο απομακρυσμένα χωριά του κόσμου θα βρεις τρανζιστορά-
κια και κόκα-κόλα, αναμφίβολα. Αλλά κυρίως εκφράζεται από 
τις κυρίαρχες ελίτ αυτών των χωρών. Αυτές είναι η αιχμή τού 
εκδυτικισμού. Άλλα στρώματα της κοινωνίας ζούνε σε πολύ δι-
αφορετικά πεδία χρόνου.

— Μία πιο γενική ερώτηση: πόση αλήθεια αντέχει ο άν-

θρωπος; Μίλησες πριν για τη ψευδή συνείδηση, το διαβάζου-

με και στο βιβλίο σου για τον Νίτσε, για τη ψευδή συνείδη-

ση που πια την «κατέχουμε», που δεν μπορούμε να της γλι-

τώσουμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Κι επειδή μιλάμε συνέχεια 

για υπερβάσεις όπου πρέπει ν’ αποπειραθούμε και να σκε-

φτούμε αλλιώς τη ζωή μας, πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει 

ο άνθρωπος; Ένα το ερώτημα, και δεύτερον: ποια αλήθεια; 

Γιατί το υπονόησες και νωρίτερα, μέσα στη δομή του ανθρώ-

που υπάρχει και η σκέψη υπάρχει και το αντίθετό της. Ή αυ-

τό το «δισυπόστατο» είναι το μοιράδι μας — δηλαδή κάτι το 

αναπόφευκτο;

— Έλεγε ο Νίτσε, προσφεύγουμε στην τέχνη για να μη μας 
συντρίψει η αλήθεια. Βέβαια και η αλήθεια είναι μια έννοια 
που έχει πολλές σημασίες, εξαιρετικά πολυσημικός όρος, ο κα-
θένας το χρησιμοποιεί και με άλλη, και πολλές φορές δεν μπο-
ρούμε να συνεννοηθούμε επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές δι-
αφορετικές σημασίες της αλήθειας. Ο Νίτσε δηλαδή όταν το 
έλεγε αυτό εννοούσε τα συστήματα πίστεων. Το αλήθεια σε ει-
σαγωγικά. Για να μη μας συντρίψουν τα συστήματα πίστεων, 
οι κατασκευασμένες κι επιβεβλημένες «αλήθειες», προσφεύγου-
με στην τέχνη. Αλλά δεν είναι προφανώς η μόνη έννοια της 
αλήθειας αυτή. 
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— Υπάρχει και η έννοια της φανέρωσης, η έννοια της μη 

πλάνης, της μη λήθης.

— Ο Χάιντεγκερ χρησιμοποιώντας τις ελληνικές ετυμολογί-
ες, όπως του άρεσε, προσπάθησε να να φτάσει στην παλαιότερη 
έννοια της αλήθειας, την προ-πλατωνική δηλαδή, που δεν ήταν 
το αληθεύειν ως προς ένα εξωτερικό πρότυπο —θα μπορούσε 
να είναι μια επιστημονική απόφανση σήμερα— αλλά μια δια-
δικασία που κυριολεκτικά, ετυμολογικά, είναι το αντίθετο της 
λήθης, δηλαδή μια διαδικασία μετάβασης από το σκοτεινό στο 
φανερό: έκφραση, αυτοαποκάλυψη. Ο Χάιντεγκερ υπερασπί-
στηκε πολύ αυτή την έννοια της αλήθειας και στον εικοστό αι-
ώνα έπαιξε κι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μιας και είναι μια έν-
νοια γλωσσική και η αλήθεια, και καλό θα είναι να την περιορί-
σουμε σε αυτό το πεδίο, να μην της κάνουμε και κατάχρηση…

— 	ηλαδή να μην την περνάμε συνέχεια σε μία σφαιρα 

οντολογική;

— Ναι. Σε μια σφαίρα οντολογική θα μας πήγαινε πολύ κο-
ντά σε αυτό που λέμε τώρα ιδεολογίες και κατασκευασμένα συ-
στήματα αληθειών. Η ιδέα ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αιώ-
νιες και διανθρώπινες πανταχού παρούσες και παντοτινά ισχύ-
ουσες αλήθειες, είναι εξαιρετικά προβληματική. Είναι η καρδιά 
της μεταφυσικής που σήμερα δικαίως τη διαβάζουμε σαν ιδε-
ολογία. Η αλήθεια είναι μία σχέση με το πραγματικό, τόσο με 
το ήδη αποκρυσταλλωμένο πραγματικό, αυτό που ονομάζουμε 
παρελθόν, όσο και με το δυνητικά πραγματικό, αυτό που ανοί-
γεται ακαθόριστο ακόμα μέσα στο παρόν. Αλλά είναι πάντοτε 
μία σχέση μεσολαβημένη, σχέση δηλαδή η οποία αναδιατάσσε-
ται συνεχώς καθώς κινούμαστε και κινούνται μαζί μας και τα 
πράγματα. Είναι μία έννοια που έχει εφαρμογή στις εκάστοτε 
σχέσεις που μπορούμε να δημιουργούμε με τα μεταβαλλόμε-
να πράγματα γύρω μας. Γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να δώσει κα-
νείς μία άπαξ διαπαντός και κοινόχρηστη έννοια της αλήθειας. 

— Φώτη, σ’ ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτή τη συνομιλία.

— Ευχαριστώ κι εγώ πολύ και εύχομαι να τα ξαναπούμε 
στη Ρόδο. 
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Φραγκ ίσκος  Καλαβάσης

Έξι σημεία με αφορμή 
τις Έγχρωμες Σκιές1

Θα προσπαθήσω να μιλήσω για πράγματα που ελπίζω να 
αγγίξουν το ενδιαφέρον ή την ευαισθησία σας. Υπάρχουν 
θέματα ή άνθρωποι, πράγματα ή καταστάσεις, δισταγμοί 

ή αποφάσεις, που είναι δύσκολο να μιλήσεις, ίσως γιατί ντρέ-
πεσαι ή ίσως επειδή φοβάσαι ότι είσαι κάπως ελλιπώς προετοι-
μασμένος. 

Τέτοιες καταστάσεις συνήθως βρίσκεις τον τρόπο να τις ξε-
περνάς αυτοστιγμεί, να ξεγελάς τους γύρω σου, να κρύβεις αυτό 
που σου συμβαίνει. Τις ξεπερνάς αλλά δεν ξεμπερδεύεις. 

Η μόνη λύση είναι να διανοίξεις χώρο και χρόνο για να τις 
σκεφτείς, να τις ξαναζήσεις μοναχικά. Συνήθως αργά το από-
γευμα, το βραδάκι ή, ακόμα καλύτερα εισχωρώντας βαθειά μέ-
σα στη νύχτα. 

Μα θα πρέπει να τις ξαναθυμηθείς, αυτές τις καταστάσεις με 
λεπτομέρειες, επομένως, τρόπον τινά, να τις αφηγηθείς. Μπορεί 
όμως να ντρέπεσαι ή να μην είσαι βέβαιος για την ακρίβεια των 
γεγονότων και των σκέψεων, για τη σειρά που έγιναν όλα, για 
το ποια στιγμή και πώς κατάλαβες πως ήσουν βέβαιος για την 
απόφαση που πήρες. Ή μήπως δεν ήσουν βέβαιος; 

Πώς θα μιλήσεις γι’ αυτές τις καταστάσεις που είναι τόσο δύ-
σκολο και τόσο παρακινδυνευμένο να τις περιγράψεις; 

Εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ή θέματα που μας δυσκο-
λεύουν είτε επειδή αποφεύγουμε πολύ καιρό να τα αντιμετωπί-
σουμε είτε επειδή δεν τα θυμόμαστε ποτέ στην ώρα τους. 

Και κάποια άλλα που ούτε καν φαντάζεσαι ότι υπάρχουν, 
που δεν υποψιαζόμαστε ότι συμβαίνουν και ότι επηρεάζουν τη 
δική μας κατάσταση. 
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Όλα αυτά τα συγκεχυμένα, ίσως εξαρχής θολά, ίσως ηθελη-
μένα δυσδιάκριτα αλλά τόσο αποφασιστικά στη ζωή μας, όλοι 
και όλες κάποιες στιγμές τα στοχαζόμαστε. 

Αν τους δώσουμε παραπάνω χρόνο, αν αρχίσουμε να αγαπά-
με τους δισταγμούς και τις αβέβαιες επιλογές μας, αν προσπα-
θούμε όχι τόσο να τα καταλάβουμε, ούτε καν τα περιγράψου-
με αλλά κάπως να τα υπαινιχθούμε, πιστεύω ότι αρχίζουμε να 
πλέουμε στο χώρο της ποίησης. 

Όλες και όλοι έχουμε πλατσουρίσει στα νερά της. ‘Ίσως η 
ποίηση να είναι η σκιαγράφηση ή καλύτερα η φιλοτέχνηση ενός 
υπαινιγμού. 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ2

Για δόλωμα πάντα
μια λέξη μικρή
άλλοτε σπάνια, ενίοτε κοινή

εικόνες της διαχέονται αόριστα
στο σχήμα του περιβάλλοντος 

κάποιες ξεχασμένες εμπειρίες εγείρονται 
τρώνε το δόλωμα και φεύγουν 
πιστεύουν θα ξαναζήσουν σε μια καινούργια ανάγνωση 

σπανίως μια άδηλη πράξη
κάποιο ασύνδετο νόημα 
πιάνεται στο δόλωμα και ανασύρεται 

μια στιγμιαία απόλαυση
όταν η αναγκαιότητα της αλιείας
συναντά την τυχαιότητα του δολώματος. 

Ιδού τώρα έξι σκέψεις για τη συγκεκριμένη συλλογή, με την 
αφορμή της δημόσιας παρουσίασής της:

1. Ο συλλογισμός μας κατασκευάζει πραγματικότητες με-
λετώντας τον ίδιο τον συλλογισμό: συλλογίζομαι τον συλλογι-
σμό, τις ατέλειες και τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει. 

2. Ο συλλογισμός, τα συναισθήματα, οι πεποιθήσεις είναι 
εσωτερικεύσεις των σχέσεων του ατόμου με τα άλλα άτομα και 
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το περιβάλλον. Στη συνέχεια αυτές οι εσωτερικεύσεις σχέσεων 
γίνονται εσωτερικές λειτουργίες και αντανακλώνται στις συμπε-
ριφορές και στις εκφράσεις, στις στάσεις μας. Αυτές οι αντα-
νακλάσεις ξανά-δουλεύονται εσωτερικά, πειραματίζονται σε νέ-
ες εκφράσεις. Ίσως με άλλα άτομα, ενδεχομένως σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Λειτουργούν λοιπόν σαν σκιές του εαυτού μας, 
επειδή όμως συνεχώς δουλεύονται, μπορούν να γίνουν κάτι πε-
ρισσότερο από σκιές, μπορούμε να τους δώσουμε χρώμα. 

3. Καθετί έχει νόημα. Στα γεγονότα, το νόημα δεν προκύ-
πτει μόνο από την κίνηση των πρωταγωνιστών ή από την επί-
σημη αφήγηση. Πολύ συχνά το νόημα των γεγονότων το πιο 
κοντινό, το αυθεντικό, εγγράφεται σε εκείνους που ζουν στη 
σκιά των γεγονότων, είναι μέσα στη δική τους αφήγηση. 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ3

Ό,τι άγγιζε τον αγκάλιαζε
— πρόσωπα
— σκέψεις
— καταστάσεις
— αντικείμενα

αργότερα παρατήρησε πως,
άλλο άγγιζε, άλλο τον αγκάλιαζε:
— αγγίζοντας πρόσωπα τον αγκάλιαζαν σκέψεις
— αντικείμενα, οι καταστάσεις
— καταστάσεις, σκέψεις κι ύστερα πάλι πρόσωπα

φοβήθηκε.

Σκέφτηκε έναν τρόπο να προτρέχει 
— να επιλέγει, όχι πια τι να αγγίζει, 
— αλλά ποιο αγκάλιασμα προτιμούσε

παιδεύτηκε πολύ να μάθει να διαλέγει την επίπτωση αντί της πράξης
— κρατήθηκε για καιρό σε αποχή: από φόβο δεν άγγιζε.

Τότε άγγιξε ένα λουλούδι 
— κι αυτό αμέσως ξεράθηκε.
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4. Κάθε έργο, κάθε 
κείμενο ή άλλη ολοκλη-
ρωμένη έκφραση έχει τη 
δική της πειθαρχία, δη-
λαδή μια δομή που πα-
ράγει ένα δικό της νόη-
μα. Η τάση αυτής της δο-
μής είναι να ταυτιστεί με 
το νόημά της όσο το δυ-
νατόν πιο αυτοτελώς, να 
γίνει αυτάρκης, να τρα-
βήξει όσο πιο μακριά από 
την πρόθεση του συγγρα-
φέα. Αντίστροφα ο συγ-
γραφέας έχει την τάση 
να δείξει και να δει στο 
έργο τις δικές του προ-
θέσεις. Όταν αυτές οι 
αντίρροπες τάσεις συντο-
νίζονται, καμιά φορά, γί-
νεται κάτι όμορφο, όχι 
αρμονικό, αλλά ωραίο. 

5. Όταν έχουμε 
αδυναμία σε κάποιον ή 

κάποια, αυτό μας περιορίζει αλλά και ταυτόχρονα μας απελευ-
θερώνει. Το λέει και η ίδια η λέξη «αδυναμία»: δεν μπορούμε να 
του αντισταθούμε, δεν μπορούμε ούτε να το εξηγήσουμε όμως 
λογικά. Επομένως είμαστε λογικά αδύναμοι αλλά και ελεύθεροι 
από τα δεσμά της λογικής. Κάπως έτσι μας παιδεύει και η ποί-
ηση, όταν θέλουμε να μπουν μέσα στην άγραφη πειθαρχία αυ-
τής της τέχνης, όσα κατασκευάζονται στο μυαλό μας και στην 
ψυχή μας, από άγνωστες διεργασίες, μη συνειδητές. 

6. Όσα υπάρχουν στην αντίληψή μας ή στην μη συνειδη-
τή περιοχή των πράξεων και των επιλογών μας, αντιστοιχούν 
σε πραγματικά πρόσωπα και σε πραγματικές σχέσεις, τόσο βα-
θιές που καταφέρνουν να μένουν διακριτικά στη σκιά. Χωρίς 
σκιά όμως δεν υπάρχει δήλωση ούτε φωτός ούτε κίνησης. 
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ΑΝΑΠΟΔΕΙΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ4

Ξεκίνησε μια σχέση ερωτική 
Σαν εκείνες που είχε ονειρευτεί

μα όσο προχωρούσε, επέστρεφε
σαν τον ίσκιο που φεύγει πίσω, όσο πλησιάζουμε στο φως.

Στα όνειρα πάντα ξυπνούσε πριν το τέλος
και πάντα ξεκινούσε από μιαν άλλη αρχή.

Κοντοστάθηκε στην αφετηρία της επιθυμίας
μετεωρίστηκε στην παλινδρόμησή της

τρόμαξε, το αίνιγμα της μοίρας
— η απόκρυψη του τέλους των ονείρων
— η αυτόματη απόκλιση της σκιάς. 

Έφυγε πριν χρειαστεί να μιλήσουν
πέταξε το χαρτί που είχε σημειώσει
όλα πήγαν ανάποδα.

Η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε είναι αντανάκλα-
ση των αλληλεπιδράσεών μας με το περιβάλλον, με τους άλ-
λους, με την ιστορία και με τις διαφορετικές αφηγήσεις της. 

Εμφανίζονται πάντα κάποιες σκιές που φωτίζονται δια-
φο    ρε τικά από την ποικιλία των οπτικών ή των ενδεχο μέ-
νων που αναδύουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις, αλλά και από 
την ελευθερία επιλογής που μας αφήνουν. 

Αξίζει να μην χάνουμε από τα μάτια μας αυτές τις μεταβαλ-
λόμενες σκιές ή ακόμα και να τις δημιουργούμε γιατί μας θυ-
μίζουν την ποικιλία των εκδοχών της ζωής και την επακόλου-
θη ελευθερία μας.

 Όταν αναστοχαζόμαστε, αυτές οι σκιές χρωματίζονται κα-
θώς φωτίζονται από τους δισταγμούς και τις αβεβαιότητες που 
μας περιβάλλουν την κάθε στιγμή, στις εύκολες και στις δύσκο-
λες αποφάσεις, λίγο πριν επιλέξουμε αλλά και λίγο μετά, όταν 
πια έχουμε επιλέξει. 
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ5

Υπάρχουν πάντα λίγα δευτερόλεπτα αβεβαιότητας

αμέσως μετά την ερωτική πράξη
πριν επανέλθεις στην ερωτική συνύπαρξη

αλλά και αμέσως πριν την ερωτική πράξη
όταν πια είναι όλα έτοιμα να υποδεχτούν τον έρωτα

λίγα δευτερόλεπτα αβεβαιότητας
σαν την κορνίζα μιας ανάμνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Το κείμενο αυτό διαβάστηκε από τον Φραγκίσκο Καλαβάση κατά την πα-

ρουσίαση της ποιητικής του συλλογής Έγχρωμες Σκιές (2011), Εκδόσεις Τυπω-
θήτω - Λάλον Ύδωρ, σε εκδήλωση που έγινε στο Βιβλιοπωλείο Δέντρο στη Ρόδο, 
στις 11 Μαΐου 2011. Τη συλλογή παρουσίασαν οι πανεπιστημιακοί Γιάννης Πα-
παδάτος, Μαρία Κλαδάκη και ο Γιάννης Χατζηκώστας από την Κινηματογρα-
φική Λέσχη Ρόδου «Θέασις».

2. Φ. Καλαβάσης, Έγχρωμες Σκιές, σελίδα 49.
3. Στο ίδιο, σελίδα 39.
4. Στο ίδιο, σελίδα 38.
5. Στο ίδιο, σελίδα 40.
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Eριφύλη Kανίνια

Eπιστολές Bυθού 
(Aπό τα χειρόγραφα 
του πλοιάρχου Nέμο) 
και άλλα ποιήματα
Eκδ. Aντ. Bρατσάλης
Pόδος 2010, σελ. 90

H συλλογή περιλαμβάνει ποιή-
ματα της περιόδου που εκτεί-

νεται χρονικά κατά μία πενταε-
τία περίπου, από το 2004 ως το 
2008. Eίναι μια ποιητική κατά-
θεση που δημοσιοποιείται περισ-
σότερο από δέκα χρόνια μετά την 
τελευταία συλλογή της ποιήτριας. 
Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
που υποδηλώνει ίσως μια αλλαγή 
προσανατολισμών και ενδιαφερό-
ντων· πιθανόν και μια μακρά πε-
ρισυλλογή, αναγκαία για ένα νέο 
ποιητικό βήμα.

H Kανίνια είναι μια μάλλον 
ολιγογράφος ποιήτρια, με έξι εκ-
δοτικές παρουσίες συμπεριλαμβα-
νομένης της παρούσας, από το 
1978, έτος της πρώτης της εμ-
φάνισης. Η ποιητική της φυσι-
ογνωμία εμπεδώνεται όμως, νο-
μίζουμε, από την τρίτη της συλ-
λογή και μετά, τα “Kλειστά Σο-
νέτα” (1989), και τις κατοπι-
νές, “Nεκρόπολη ή Aστροδύτες” 
(1996) και το “Eλάχιστο Mαύρο” 
(1999). Ορισμένες παρατηρήσεις 
για το γενικό χαρακτήρα της ποί-
ησής της μπορεί να είναι χρήσι-
μες στον αναγνώστη που θα θε-
λήσει να προσεγγίσει τη νέα της 
ποιητική συλλογή. Πόσο μάλλον 
που μοτίβα και θέματα κοινά, 
καθώς και δομικά στοιχεία της 
ποιητικής σύνθεσης, διατρέχουν 
σταθερά το ποιητικό της έργο.

Mιλώντας λοιπόν για τα χα-
ρακτηριστικά της, θα λέγαμε ότι 
η ποίηση της Kανίνια διακρίνε-
ται για το λυρισμό και τη μουσι-
κότητά της, τον πλούτο των ει-
κόνων της, που ορισμένες φο-
ρές εκτυλίσσονται σε ένα είδος 
μακράς ποιητικής χειρονομίας, 
όπου η λυρική έκφραση αγωνίζε-
ται να μορφοποιήσει σ’ ένα αδρά 
δομημένο σύνολο τα ποιητικά 
της θέματα. 

Η φροντίδα για τη δομή, την 
αρχιτεκτονική του ποιήματος, εί-
ναι διαρκής στο έργο της. Oι ανα-
ζητήσεις της την έχουν οδηγήσει 
σε ποιητικές φόρμες όπως το σο-
νέτο (χωρίς πάντα να ακολου-
θεί τους αυστηρούς όρους του εί-
δους), στην υιοθέτηση μιας ρυθ-

Nesides_7_12.indd   129Nesides_7_12.indd   129 25/10/2011   2:15:07 μμ25/10/2011   2:15:07 μμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



130

μικής και μετρικής πειθαρχίας, 
διακριτής περισσότερο στις πρό-
σφατες δημιουργίες της και σε 
μια προσπάθεια αφομοίωσης της 
ποιητικής θεματικής στις μορφο-
λογικές της αναζητήσεις· επίσης, 
στο τελευταίο της βιβλίο, σε ποι-
ήματα μεγάλης έκτασης, εν πολ-
λοίς αφηγηματικά, που διατη-
ρούν τον πυρήνα μιας ιστορίας, 
ενός παραμυθιού μερικές φορές. 

Και, πράγμα που αιφνιδιά-
ζει τον αναγνώστη αλλά αποτελεί 
νομίζουμε στοιχείο πρωτοτυπίας, 
με ποιητικές περσόνες εμβληματι-
κές μορφές της νεανικής ή παιδι-
κής λογοτεχνίας, όπως ο Πλοίαρ-
χος Nέμο, η Kοκκινοσκουφίτσα, 
ο Παπουτσωμένος Γάτος. Στις 
μορ φές αυτές επιχειρεί να απο-
δώσει ένα ποιητικό και αρχετυ-
πικό, τολμούμε να πούμε, βάθος, 
όπως ελπίζουμε να δείξουμε στη 
συνέχεια. 

Mε την παρατήρησή μας αυ-
τή βρισκόμαστε ήδη στην τελευ-
ταία της συλλογή, όπου το βαρύ-
νον ποίημα (Eπιστολές βυθού), 
δίνει και τον τίτλο. Aπλώνεται σε 
σχεδόν σαράντα σελίδες, γραμμέ-
νο από το 2005 ως το 2008· μια 
φιλόδοξη προσπάθεια που απαι-
τεί την εκ του πλησίον εξέταση. 
O περιορισμένος χώρος που έχου-
με στη διάθεσή μας επιβάλλει να 
εστιάσουμε την προσοχή μας εδώ, 
με τον κίνδυνο να αδικήσουμε 
τα υπόλοιπα ποιήματα, συχνά 
ενδιαφέρουσες και ποιητικά ολο-
κληρωμένες δημιουργίες — μετα-
ξύ τους και εξήντα χάικου, είδος 
στο οιποίο επανέρχεται διαρκώς 

η Kανίνια. Oι Eπιστολές βυθού 
(Aπό τα χειρόγραφα του πλοιάρ-
χου Nέμο) λοιπόν αποτελούνται 
από δύο μέρη. Eίναι χωρισμένα 
σε αποσπάσματα, επτά το πρώτο 
και δεκαεπτά το μακροσκελέστερο 
δεύτερο. Και τα δύο εισάγονται 
με προλόγους (για τους ευφάντα-
στους αναγνώστες) που εξηγούν 
την προέλευσή τους, ως κατάλοι-
πα χειρόγραφων σημειώσεων του 
πλοιάρχου Nέμο που βρέθηκαν 
στην κατοχή των κληρονόμων 
του καθηγητή Aρρονάξ όταν, κα-
τά την πλοκή του γνωστού μυθι-
στορήματος του Iουλίου Bερν, δι-
έφυγε από τον “Nαυτίλο”. 

Ωστόσο, αυτή η ψευδοϊστορι-
κή κατασκευή δεν πρέπει να απο-
προσανατολίσει τον αναγνώστη. 
Θα μπορούσαμε μάλλον να τη 
δούμε σαν μια ειρωνεία απέναντι 
σε εξεζητημένες φιλολογικές έρευ-
νες και ένα παιχνίδι που σατιρίζει 
τις εμμονές της διακειμενικότη-
τας. Όμως, όπως θα δούμε, κάτι 
διασώζεται από το βαθύτερο περι-
εχόμενο του πρωτοτύπου. 

Πρώτα-πρώτα διακρίνουμε 
ένα θεατρικό στοιχείο· μια σκηνο-
θεσία στήνεται, μια υποβλητική 
ατμόσφαιρα μυστηρίου, με το χα-
μένο θησαυρό και τον εγκλεισμό 
της υποβρύχιας ζωής. Όμως αυτά 
είναι τα εξωτερικά, δευτερεύοντα 
γνωρίσματα του ποιήματος, που 
εύκολα τα εντοπίζουμε σε όλο το 
σώμα του ποιήματος, θαλάσσια 
και υποθαλάσσια μοτίβα δηλαδή, 
πληθωρικά σε αριθμό και ένταση. 
Παραθέτουμε ένα ελάχιστο δείγ-
μα στίχων:
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Yποθαλάσσιοι κρατήρες που 
κοιμούνται / Aκαριαία όνειρα που 
εκρήγνυνται / Xίλιες φορές μετέ-
ωρος βυθίστηκα/ Σ’ έναν τέτοιο 
κρατήρα και τινάχτηκα / Σαν από 
εφιάλτη έντρομος…

Στίχοι υψηλής θερμοκρασί-
ας αναμφίβολα, που γειτνιάζουν 
ίσως με τη διακηρυκτική, ρητορι-
κή γλώσσα, υψηλότονα αλλέγκρο 
μόλτο, που μπορεί να εξαντλούν 
ένα είδος αναγνώστη! Ωστόσο, θα 
θέλαμε κυρίως να υπογραμμίσου-
με πως τη σκηνοθεσία αυτή της 
υποθαλάσσιας ζωής πρέπει να τη 
δούμε σα μια μεταφορά, όπου η 
υδάτινη άβυσσος δηλώνει το εσω-
τερικό ψυχικό βάθος, αντιστοιχεί 
κατά κάποιο τρόπο σε διεργασί-
ες ψυχικές.

Mια ποίηση υπαρξιακή λοι-
πόν, εσωτερική, για την ακρί-
βεια μια ερωτική πραγματεία, με 
τη μορφή ενός φανταστικού δι-
αλόγου του πλοιάρχου Nέμο με 
μια ιδεοτυπική γυναικεία προσω-
πικότητα, τη Mαρίνα, αλληγορι-
κό πρόσωπο που εδράζεται στην 
ποιητική κράση της Mαρίνας 
Tσβετάγιεβα, της γνωστής ρωσί-
δας ποιήτριας. Παρακολουθούμε 
στο δεύτερο μέρος του ποιήματος 
ακριβώς ένα διάλογο, μια υπο-
θετική αλληλογραφία των δύο 
προσώπων, με εμβόλιμους, πλα-
γιογράμματους στο κείμενο στί-
χους, που φιλοδοξούν να απο-
δώσουν κάτι από το πνεύμα και 
την ατμόσφαιρα της ποίησης της 
Tσβετάγιεβα. Ένα δείγμα γραφής 
θα είναι χρήσιμο.

Mαρίνα, σαν υδροχαρές φυ-

τό / Άφησες ελεύθερες τις ρίζες 
σου να παρασέρνονται / Σε σκο-
τεινά νερά / Θολά / Tους ύπνους 
υδροβίων να ταράζουν / Kι εσύ 
δεν είσαι εκεί / Eξαφανίστηκες / 
Kρεμάστηκες από ένα όνειρο μελ-
λοντικό / Φυτών και βλάστησης 
τριγύρω / …Nα γέρνεις το κεφάλι 
σου στον ώμο μου / Nα μ’ αγκα-
λιάζεις / να κοιμάσαι πάνω μου / 
Σαν βρύο πάνω στο βράχο που 
αγαπάει.

Σε παίρνουν πίσω τα νερά —η 
αγάπη κήτος / Που κολυμπάει αρ-
γά— υγρός ρυθμός / Kι εγώ που 
πάντα κοίταζα τα βάθη / Tώρα 
βουτάω ανάστροφη στο φως.

Σταύρωσα τα χέρια μου και 
βούλιαξα / Παράδωσα την εικόνα 
μου στο μαύρο φως / Aκούστηκε 
να σέρνεται ένας λυγμός / Kι 
όπως το χέρι μου οπλίζω και σα-
λεύω / Για πάντα — ένας ακόμα 
στεναγμός. 

“Tο χέρι που οπλίζω”, είναι βέ-
βαια μια αναφορά στην αυτοκτο-
νία της Tσβετάγιεβα και, παρεπό-
μενα, στο ανεκπλήρωτο του έρω-
τα, στο δίπολο έρωτας-θάνατος, 
αγαπημένη εμμονή, αν θα μπο-
ρούσαμε να πούμε, των ρομα-
ντικών. Kαι όλη η ποιητική δι-
άθεση των “Xειρογράφων” αυτό 
αναδεικνύει, τη ρομαντική θέα-
ση του βίου.

Aς προσθέσουμε στη συνάφεια 
αυτή, ότι το πρόσωπο του πλοι-
άρχου Nέμο προικίζεται με τις 
ιδιότητες του ιδεολόγου αναχω-
ρητή (που είναι αλήθεια βέβαια, 
υπονοούνται και στον μυθιστο-
ρηματικό Nέμο) με μια αίσθηση 
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του επικείμενου τέλους, κάπως 
στο πνεύμα ενός fin du siecle:

Ποιο θάναι το τέλος ύστε-
ρα απ’ το τέλος των τοπίων; / 
Mαρίνα, είδα χιόνια / και παιδιά 
να πεθαίνουν / Γέρους / Στρατι-
ώτες / Στρατούς της μετάνοιας 
/ και της απελπισίας / Στρατούς 
του κόσμου που περνούσαν / Στη 
γυάλινη κυρτότητα του τέλους / 
Στη γυάλινη κυρτότητα του τί-
ποτε.

Δεν έχουμε όμως εδώ την ανα-
βίωση ή νοσταλγία ποιητικών και 
πνευματικών διαθέσεων του 19ου 
αιώνα. Mάλλον πρόκειται για 
την προσπάθεια της ποιήτριας να 
προβάλει το δικό της καλλιτεχνι-
κό ιδεώδες μέσα από την επανα-
πραγμάτευση λογοτεχνικών μορ-
φών και τρόπων του παρελθό-
ντος. Ο δύσπιστος αναγνώστης 
θα αμφέβαλε για την εγκυρότητα 

μιας σύνθεσης που θεωρεί ποιητι-
κά νόμιμη την εμβύθιση της Μα-
ρίνας Τσβετάγιεβα στον κόσμο 
του Ιουλίου Βερν. Κατά κάποιο 
τρόπο ένα είδος αυθαιρεσίας δια-
κρίνουμε εδώ, αυτό όμως δε μπο-
ρούμε να το καταλογίσουμε στην 
ποιήτρια, πρώτον γιατί είναι πια 
κοινός τόπος τέτοιες ιδιοποιήσεις 
και ελεύθεροι συνδυασμοί, δεύτε-
ρον γιατί τελικά επιτυγχάνεται 
νομίζουμε μια πειστική σύνθεση 
που δικαιώνει ποιητικά το εγχεί-
ρημα. Είναι δίκαιο να υπογραμ-
μίσουμε την πρωτοτυπία της Κα-
νίνια που δοκίμασε τις δυνάμεις 
της σ’ ένα μακρό και πολύπλευ-
ρο ποίημα, κάτι όχι πολύ συνη-
θισμένο στις μέρες μας, ενδιαφέ-
ρον στη σύλληψή του, με πολ-
λούς ωραίους και γοητευτικούς 
στίχους. 

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 
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Ευάγγελος Κ. Βαλσαμίδης

Το κτήνος 
ή 

το έπος των απωλειών
ποιήματα

Γαβριηλίδης, Aθήνα 2010
σελ. 76

Άλλοτε χαλαρώνει, άλλοτε πυκνώ-
νει ο λόγος,
πάντα ξεφεύγει.
Τον τελευταίο λόγο έχει η ζωή.
Το εμβαδόν του κόσμου
είναι ίσο με την ψυχή του.

Ένα ποιητικό «μανιφέστο» που 
προκαλεί, προβληματίζει, ενώ 

απολήγει σε μια «κωμωδία» ντε-
λίριουμ. «Οι κωμωδοί» (γυναίκες, 
άντρες, αφηγητές, ιεροφάντες), 
πλέουν σ’ ένα πηχτό και σκοτει-
νό άπειρο βάθος. Φαίνονται μό-
νο και δεν ακούγονται (οδυρ-

μοί, βουβά τραγούδια, παραμιλη-
τά, βρυχηθμοί). Με υλικά πανι-
κού, όπως και με κατάμαυρο αί-
μα, ο ποιητής πλάθει μέσα στην 
κόλαση πρόσωπα ενεά, τα οποία 
αποβάλλουν υπερανθρώπινες ια-
χές, εκφορές ασύλληπτων οντο-
τήτων, απύλωτα στόματα, εικόνες 
της σκοτεινής ανθρώπινης κόλα-
σης. Μια γυναίκα ανεμογενής σαν 
τη Λάμια και ταυτόχρονα ταρα-
ξάνδρα, οι οφθαλμοί της αναζη-
τούν όψεις κι αυχένες για να χω-
ρέσουν και να συνταιριαστούν. 
Αναδύεται ο χρόνος και ο χώρος 
του Ηράκλειτου και του Εμπεδο-
κλή. Ενεργοί φορείς σχεδόν κα-
ταστροφικοί. Φυσιογνωμίες και 
όψεις οιστρηλατημένες από εμπα-
θείς ίμερους.

Ένα έργο πολυσπόνδυλο, αλ-
λά συμπαγές, όπου γυρεύουν να 
βρουν εξιλέωση πλάσματα νεφε-
λώδη και αδικαίωτα από την πα-
ρουσία του άλλου, παθήματα αν-
θρώπινα, όπου γης και κατοχής 
ήλιου: βάθος, βύθος, έρεβος. Ποί-
ηση «άβατη», ακανθηρή, αυθεντι-
κή, μωσαϊκή, που υφαίνεται με 
ένα πακτωλό λέξεων και απανω-
τών εικόνων, από μία παραπλη-
ρωματική συνάφεια έως την σύ-
ντηξη. Ένα στέρεο πλάσμα, κα-
θώς συνιστά μια σύνθεση, όπου 
δεσπόζουν, η ψυχή, οι σκιές αλ-
ληγορικών σχημάτων και απτό 
σκοτάδι, το οποίο καλείται να το 
φωτίσει ο κάθε αναγνώστης με 
το δικό του φως, απ’ τα δικά του 
κενά περάσματα τού λίγου φω-
τός που αναλογεί στον καθένα. 
Εδώ τα σώματα είναι υποταγμέ-
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να στην έκσταση για το επέκεινα, 
και αυτοδικαιώνονται σε σχέση με 
το αγγελικό, το υπερβατικό και το 
άυλο, αφού μπορούν να βιώνουν 
τη φθορά και τη φθίνουσα ύλη, 
μέχρι την ολοσχερή τους αναί-
ρεση. Οι ψυχές ψηλαφούν, όσο 
τους απομένει σκοτάδι με πολυ-
θέλγητρους καταγγελτικούς μινυ-
ρισμούς. Στο οργιώδες αυτό ποι-
ητικό δημιούργημα «ιερουργούν», 
γυναίκες, άνδρες και παρωδοί από 
τα δύο φύλα συμμέτοχοι, και άυ-
λα επουράνια όντα που αυτο-
καταγγέλουν την αδύναμη φύ-
ση τους. Δεσπόζει παντού το κε-
νό που μπορεί να αλλοιώνει τα 
σχήματα, να ξεθωριάζει τα χρώ-
ματα τονίζοντας τις σκιές που 
άλλοτε γίνονται εντονότερες και 
άλλοτε αποχωρούν για να πά-
ρουν νέα σχήματα και να κάνουν 
νέες κινήσεις. Υγρό και ασώμα-
το άλλοτε υπόστρωμα, το στερέ-
ωμα των απωλειών, παιχνιδίσμα-
τα και δραματικές εντάσεις, μόρια 
χρόνου που εκφεύγουν από την 
ψύξη για ν’ αποκτήσουν γήινη 
θερμότητα. Μετωνυμίες μορφών 
και πραγμάτων, πηλός, ήλιος και 
σκότος. Κόσμος άναρχος, αεικίνη-
τος, η γλώσσα του ανθρώπου και 

η γεύση του φθαρτού. Επιθυμίες, 
αναπολήσεις και απώλειες. Τρείς 
οντότητες σε μία και μόνη εναλ-
λασσόμενων ρόλων: ο εαυτόν τι-
μωρών, ο εαυτόν κρίνων, ο εαυ-
τόν υπερσκελίζων σατιριζόμενος.

Το αθόρυβο βήμα του χρό-
νου, ο χώρος σε μια ξεχαρβαλω-
μένη γεωγραφία και ο άνθρω-
πος σε χλοερά θαύματα φερέοι-
κος, συνδιαλέγεται με τις σκιές. 
Γύρω του το ασταθές, το χαώδες, 
κινούμενη άμμος απειλητική, κα-
ταστροφική. Ιδεώδης τόπος αυτο-
χειρίας, «συμπλέει» με τις σκιές σε 
μορφές του απίθανου, του τρό-
μου που γεννά το παράλογο, απ’ 
όπου πηγάζουν οι τρομώδεις μύ-
θοι, οι ουτοπίες, τα λογής φαντά-
σματα, ενώ το κτήνος «βασιλεύ-
ει» στην κατά τα άλλα ανθρώπι-
νη θεία κωμωδία.

Το έργο πρέπει να διαβαστεί 
σαν ένα ενιαίο ποίημα και όχι 
αποσπασματικά, όχι μόνο για το 
ενιαίο του θέματος αλλά και για 
τον θεατρικό τρόπο με τον οποίο 
εκτυλίσσεται, ακολουθώντας τα 
ίχνη τής κάθε φιγούρας στην κά-
θε πράξη, αλληλοδιάδοχα και 
προοδευτικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
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Πάνος 	ρακόπουλος

Ελεύθερη Αγορά 
(Ποιήματα 1999-2003)

Γαβριηλίδης 2010, σελ. 84

 Η πολυφωνική γραφή 
της Ελεύθερης Αγοράς

Τον Δεκέμβριο του 2010 κυκλο-
φόρησε από τις εκδόσεις Γα-

βριηλίδης η Ελεύθερη Αγορά, μια 
ποιητική συλλογή που περιλαμ-
βάνει 43 ποιητικά κείμενα γραμ-
μένα από το 1999 ως το 2003. 
Είναι το δεύτερο ποιητικό βι-
βλίο του Πάνου Δρακόπουλου. 
Το πρώτο, Πόσιμη Ζωή, εκδόθη-
κε επίσης από τις ίδιες εκδόσεις 
το 2006. 

Η περιδιάβαση στην Ελεύθερη 
Αγορά αποτελεί νομίζω μια εμπει-
ρία ευφρόσυνη και γόνιμη για κά-

θε επαρκή αναγνώστη της ποίη-
σης για πολλούς λόγους. Το βασι-
κό χαρακτηριστικό της Ελεύθερης 
αγοράς, είναι η πολυφωνία τόσο 
σε επίπεδο θεματικής όσο και σε 
επίπεδο ποιητικής γραφής. Στην 
Ελεύθερη Αγορά παρουσιάζονται 
ένα πλήθος θεμάτων, διαχρονι-
κών όπως ο έρωτας, ο θάνατος, 
η διαδικασία της ποιητικής γρα-
φής, η ελευθερία, η ουσία της αν-
θρώπινης ύπαρξης, ο χρόνος. Η 
προσέγγιση και η οπτική καθενός 
από τα θέματα αυτά είναι πολυ-
σήμαντη, όπως θα ταίριαζε σε μια 
πραγματική Αγορά όπου ο λόγος, 
πολυποίκιλος, θα εκπορευόταν 
από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώ-
πων ελεύθερα και απρόσκοπτα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο προβληματισμός που 
εκφράζεται σχετικά με την ποιη-
τική εμπειρία, καθώς απαντά σε 
ένα μεγάλο αριθμό ποιημάτων 
και φωτίζεται πολύπλευρα. Στο 
ποίημα ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ή ο Σίσυφος πίσω από το μικρό-
φωνο, η ποιητική γραφή προβάλ-
λει ως μια διαδικασία επίπονη, ως 
μόχθος ατελεύτητος και αέναος. 

«Χτίσε το γραπτό και ρίχ’ το 
στο γιαλό»

— Στοπ. Απ’ την αρχή.
«Ζήσε απ’ το γραπτό και μα 

ρίξου στο γιαλό»
— Όχι, όχι, στοπ. Ξανά απ’ 

την αρχή! Απ’ την αρχή! 
«Χτίσε το γραπτό…»

(Η τιμωρία του Σίσυφου, βα-
σιλιά της Κορίνθου, διαβόητου 
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για τις απάτες του, η οποία είναι 
συν εχής και αδιάλειπτη, σχετίζε-
ται με τον αέναο μόχθο της ποι-
ητικής δημιουργίας). Άλλοτε πά-
λι η λειτουργία της ποίησης υπο-
νομεύεται καθώς εκφράζεται η 
εγγενής αδυναμία να αποδοθεί η 
πραγματικότητα και τα στοιχεία 
που τη συνθέτουν, μέσα από τις 
λέξεις: 

ΘΥΜΑΣΑΙ;
Θυμάσαι εκείνη τη βάρκα / 

που θύελλες, αγέρηδες, βροχές / 
—όλες οι παλάβρες του καιρού—/ 
δεν κατόρθωσαν ρούπι να κινή-
σουν / απ’ τη συναχωμένη μύτη 
του γερο-κάβου;

Τη θυμάσαι στιλπνή/ σαν του 
χελιού το πανωφόρι/ πολύχρωμη 
σαν της μέλισσας το γυρολόι; / 

Τη θυμάσαι ακαταπόνητη / 
σαν το χαρτοπαίκτη / που δεν 
ντουμπλάρει ποτέ τα χαρτιά / του 
έρωτα και της πίστης / για να μη 
χάσει παρτίδα/ από κλεψιά; 

Τι να πρωτοσυλλέξεις στις δυο 
εδώ πέρα λέξεις; / Γίνεται το φώς 
ανάμνηση απλή; / Ποίημα σάμπως 
γίνεται; 

Το θέμα της αδυναμίας των λέ-
ξεων περιλαμβάνεται και στο ποί-
ημα «Γρίφος», ένα ποίημα υπαρ-
ξιακό με έντονη εξομολογητι κή 
διάθεση. 

Εδώ βλέπουμε μια απόπειρα 
να προσδιοριστεί το βαθύτερο εγώ 
του ποιητικού υποκειμένου αλλά 
στο τέλος οι λέξεις αποδεικνύο-
νται και πάλι ανεπαρκείς: 

Είμ’ όλα αυτά
κι άλλα τόσα 
που μύριες λέξεις 
αδυνατούν να υποδυθούν
και ν’ αποδώσουν. 

Η ίδια θέση απαντά στην πιο 
ακραία εκδοχή της στο ποίημα 
SAMUEL GODOT BECKETT ή συζή-
τηση περί του Ακατονόμαστου. Οι 
λέξεις στερούνται νοήματος και η 
ποίηση συνεπώς είναι μια απόπει-
ρα να αποδοθεί το Ακατονόμα-
στο: 

— Στις λέξεις, εδώ και αιώνες / 
δεν μιλάει το είναι τους... / — Και 
τι λοιπόν μιλάει; / — Μιλάει το 
κενό, η ερώτηση, η ανικανότητα.

— Αυτή τη στιγμή για σένα 
και προς εσένα ποιός ομιλεί; / — 
Το κενό. Με εννόησες; / — Και 
πώς σε προκαλεί; / — Ερωτηματι-
κά. Προφανώς.

— Και τι θα έλεγες ότι χαρα-
κτηρίζει τα λεγόμενά σου αυτά / 
καθώς και όλα τ΄ άλλα που φθογ-
γίζεις / ή που φυτεύεις συχνά πυ-
κνά/στο λευκό κήπο μιας σελίδας; 

— Η ανικανότητα!

Η συνειδητοποίηση αυτής της 
εγγενούς αδυναμίας της έκφρα-
σης ασφαλώς —και θα προσέθε-
τα ευτυχώς— δεν αποτελεί εμπό-
διο στην ποιητική δημιουργία 
στην οποία πιστεύει ο Δρακόπου-
λος και υπηρετεί, κατά την άπο-
ψή μου, επάξια. 

Σε επίπεδο ποιητικής ο δημι-
ουργός χρησιμοποιεί έντεχνα ποι-
κίλους ποιητικούς τρόπους και 
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στιχουργικές μορφές. Οι σκέψεις, 
οι ιδέες και τα συναισθήματα του 
ποιητή εκφράζονται άρτια και με 
επάρκεια είτε διαρθρώνονται σε 
ολιγόστιχα ποιήματα είτε σε εκτε-
νείς αφηγηματικές συνθέσεις. Ει-
δικότερα στα ολιγόστιχα ποιήμα-
τα η φειδωλή χρήση των λέξεων 
αυξάνει την ποιητική τους έντα-
ση. (βλ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΩΤ-
ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΙΟ).

Μια χαραμάδα
σαν βεντάλια κλειστή 
το απομιμήσεως 
αύριο (DIABOLUS INCARNA TUS) 

Στα εκτενή αφηγηματικά ποι-
ήματα από την άλλη (π.χ. ΤΟ ΑΥ-
ΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Η ΚΛΟΠΗ) ο ποιητής 
επιστρατεύεται έντεχνα ποικίλους 
λυρικούς ποιητικούς τρόπους, 
ώστε να αμβλύνει τον πεζολογι-
κό τους χαρακτήρα. Τέτοιου εί-
δους ρητορικοί τρόποι που εντεί-
νουν το ρυθμική αγωγή των ποι-
ημάτων αυτών είναι, π.χ., οι επα-
ναλήψεις στίχων, φράσεων και 
λέξεων. Ιδιαίτερα εμφατική είναι 
η επανάληψη ολόκληρων στίχων 
στην αρχή στροφικών σχημάτων. 
Συχνή επίσης είναι και η παρου-
σία της παρήχησης. 

Επίσης στην Ελεύθερη Αγορά 
ο αναγνώστης ανακαλεί παραδο-
σιακά στιχουργικά σχήματα όπως 
π.χ. ιαμβικούς στίχους (δεκαπε-
ντασύλλαβους και όχι μόνο) και 
στίχους τροχαϊκού ρυθμού πα-
ράλληλα με την ανάγνωση ελευ-
θερόστιχων ποιημάτων που απο-

τελούν την κυρίαρχη στιχουργική 
πρακτική της συλλογής. Θα πρέ-
πει εδώ να επισημανθεί πως η δη-
μιουργία έμμετρων στίχων είτε 
ενσωματώνονται σε ελευθερόστι-
χα ποιήματα είτε χρησιμοποιού-
νται σε ολόκληρα ποιήματα είναι 
εμφατική. Θέλω να πω πως ο δι-
άλογος με την παραδοσιακή έμ-
μετρη ποίηση προβάλλεται έντο-
να από τον δημιουργό. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα που επιβεβαι-
ώνει αυτή τη διαπίστωση αποτε-
λεί το ποίημα με τίτλο ΔΕΚΑΠΕ-
ΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. Εδώ ο δημιουργός 
υπαγορεύει στον αναγνώστη (ακό-
μη και σε αυτόν που είναι ανε-
παρκής σε θέματα στιχουργίας) 
να διαβάσει το ποίημα λαμβάνο-
ντας υπόψη και τη μορφή του.

 Ένα ακόμη παράδειγμα δη-
μιουργικού διαλόγου με την ποι-
ητική παράδοση που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το 
ποίημα ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΑΝ-
ΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ:

Άνοιξη αγνή, τρυφή
Εις τον χορόν πάντα γυμνή
Ως τα φύλλα π’ ανθίζουν
Γλυκοφιλώντας την αυγή.

Της μούσας είσαι και του πόθου
η ταγμένη
η ταραγμένη εποχή!

Εδώ η διακειμενική αναφο-
ρά περιλαμβάνεται επίσης στον 
τίτλο και αφορά στη μορφή του 
ποιήματος: στιχουργία και γλώσ-
σα. Ειδικότερα η πρώτη στροφή 
αποτελείται από τέσσερις στίχους 
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ιαμβικού ρυθμού και παραπέμπει 
στην ιδιόμορφη στιχουργία του 
επτανήσιου ποιητή. Η γλώσσα 
επίσης έχει μια επίφαση λογιότη-
τας (π.χ. «εις τον χορόν») που θυ-
μίζει τον Κάλβο αλλά εδώ γίνεται 
φορέας ενός νοήματος που απέ-
χει παρασάγγας από την πατριω-
τική / εθνική ποίηση του Κάλβου 
καθώς στο ποίημα αυτό υμνείται 
η Άνοιξη. Έτσι δημιουργείται μια 
δραστική αντίθεση ανάμεσα στο 
σημαίνον και στο σημαινόμενο 
που αυξάνει το αισθητικό αποτέ-
λεσμα του ποιήματος. Στους τρεις 
τελευταίους στίχους το καλβι-
κό ιαμβικό σχήμα εξαρθρώνεται 
και η απελευθέρωση από το ποι-
ητικό πρότυπο εικονοποιείται με 
τρόπο έντεχνο σε μορφικό επίπε-
δο μέσα από την ιδιαίτερη διάτα-
ξη των στίχων οι οποίοι αναφέ-
ρονται στην νέα (ποιητική) εποχή 
και τα χαρακτηριστικά της. 

Στην Ελεύθερη Αγορά βρί-
σκουν επίσης θέση και ποιήματα 
που εντάσσονται σε επίπεδο μορ-
φής και έκφρασης στην νεωτερι-
κή τεχνοτροπία. Π.χ. το ποίημα 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ θα μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί πως διαλέγεται με την 
υπερρεαλιστική γραφή. Ένα ακό-
μη δείγμα που εντάσσεται στην 
πρωτοποριακή ποιητική, ειδικότε-
ρα στην σχηματική ποίηση απο-
τελεί το ποίημα ΟΔΟΣ ΤΕΝΕΣΙ ΟΥ-
ΙΛΙΑΜΣ στο οποίο το περιεχόμε-
νο του κειμένου αισθητικοποιεί-
ται μέσα από την ιδιαίτερη διά-
ταξη των στίχων του (π.χ. απο-
δίδεται οπτικά η άκρη του επίγει-
ου γκρεμού). 

Αυτή η θεματική και η μορ-
φολογική πολυφωνία που χαρα-
κτηρίζει τα ποιήματα της Ελεύθε-
ρης Αγοράς, όπως παρουσίασα πα-
ραπάνω, ασφαλώς και δεν υπο-
δηλώνει αμηχανία ή αναποφασι-
στικότητά του δημιουργού στην 
επιλογή ποιητικής γραφής. Διό-
τι τα ποικίλα ποιήματα της συλ-
λογής δεν συνιστούν προϊόντα 
πειραματισμού του δημιουργού 
σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης 
της ποιητικής του φυσιογνωμί-
ας. Αντίθετα η πολυφωνική γρα-
φή της Ελεύθερης Αγοράς αποτε-
λεί συνειδητή επιλογή του ποιητή 
και καρπό ώριμης διαχείρισης. Ως 
εκ τούτου δεν οδηγεί σε ένα αντι-
φατικό και ετερόκλητο αισθητικό 
αποτέλεσμα αλλά σε μια πολυεπί-
πεδη ποιητική σύνθεση που χαρα-
κτηρίζεται παράλληλα από ενότη-
τα και συνοχή. Αυτό επιτυγχάνε-
ται μέσα από την παρουσία στα-
θερών χαρακτηριστικών που απα-
ντούν στα ποιήματα και συμβάλ-
λουν στην συνοχή του τελικού 
ποιητικού αποτελέσματος. 

Ένα από αυτά είναι το στοι-
χείο της ειλικρίνειας και της γνη-
σιότητας στην έκφραση σκέψεων, 
προβληματισμών αλλά και συναι-
σθημάτων. Τίποτα δεν προβάλλει 
ως επίπλαστο και πεποιημένο. Εί-
τε ο ποιητής πραγματεύεται το 
ζήτημα του έρωτα, του θανάτου 
είτε εκφράζει τον προβληματι-
σμό του για θέματα επικαιρικά ή 
για την διαδικασία της ποιητικής 
γραφής, ο λόγος που αρθρώνει εί-
ναι σαφής, ξεκάθαρος και ευθύ-
βολος. Πολλά ποιήματα άλλω-
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στε είναι γραμμένα σε πρώτο ενι-
κό πρόσωπο, γεγονός που καθιστά 
τον λόγο του ποιητή πιο άμεσο 
και προσδίδει σ’ αυτόν και ένα τό-
νο εξομολογητικό. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί το ποίη-
μα ΠΙΣΤΕΥΩ: 

Πιστεύω / Στην αγρύπνια της 
πεταλούδας και στη χαραυγή του 
πάθους / δηλαδή του πόθου / 
Στην ποίηση και στις λέξεις που 
βουβαίνονται απ’ τον / όρθρο της 
σιωπής…

Πιστεύω / Στο νησί του αν-
θρώπου και της τέχνης του / Στο 
ψέμα που αληθεύει / και όχι στο 
μελάνωμα του ίδιου του του πρέ-
πει.

Πιστεύω σε Σένα / Τη θαλερή 
αντίρρηση των πιστεύω μου. / Στη 
διακήρυξη της Ζωής με όνομα και 
πάθος γυναικείο 

Και τέλος / —εάν υπάρχει τέ-
λος ανθρωπινό—/ Με βέβηλη τα-
πεινότητα / Πιστεύω / στο ρίγος 
σου. 

Θεωρώ ότι στο ποίημα αυ-
τό περιλαμβάνονται πολλά από 
τα βασικά στοιχεία της ποιητικής 
του Πάνου Δρακόπουλου: η ενα-
σχόληση με το ζήτημα της ποιη-
τικής γραφής και της λειτουργί-
ας της (όπως ήδη παρουσίασα πα-
ραπάνω) η στοχαστικότητα, ο λυ-
ρισμός και μια σπάνια αισθαντι-
κότητα. 

Στη συνέχεια θα προσπαθή-
σω μέσα από συγκεκριμένα παρα-
δείγματα να αναδείξω την στοχα-
στική διάθεση που χαρακτηρίζει 

τον ποιητικό λόγο στην Ελεύθε-
ρη Αγορά. Με τον όρο στοχαστι-
κή διάθεση εννοώ την διανοητική 
εγρήγορση και τη στοχαστική σκέ-
ψη με την οποία πραγματεύεται ο 
ποιητής τα θέματα που τον απα-
σχολούν. Ειδικότερα δεν επιχειρεί 
να δώσει απόλυτες και μονοσήμα-
ντες απαντήσεις, αντίθετα αρθρώ-
νει ένα λόγο που απορρίπτει και 
αρνείται τις βεβαιότητες.

«Πιστεύω στη θαλερή αντίρρη-
ση των πιστεύω μου». 

Καταθέτει τον προβληματισμό 
του που είναι αποτέλεσμα διανο-
ητικής διεργασίας και στοχάζεται 
για ποικίλα θέματα, όπως για τον 
έρωτα, το θάνατο, το χρόνο, την 
ελευθερία αλλά και θέματα επι-
καιρικά όπως για την πρόοδο της 
επιστήμης και για την σύγχρονη 
πολιτική και τους πολιτικούς. 

Παραθέτω ενδεικτικά κά-
ποιους στίχους από το ποίημα 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ: 

Αυτοί που μόχθησαν / Ν’ ανε-
βάσουν / Την Βαβέλ στον ουρανό 
/  Ήταν άνθρωποι.

Αυτοί που πέρασαν / Το δα-
χτυλίδι του μύθου / Στο λοξό δά-
χτυλο της πίστης / Ήταν άνθρω-
ποι. 

Αυτοί που γεφύρωσαν / Το 
σισύφειο ανηφόρι / Με τα χρό-
νια των κβαντικών υπολογισμών 
/ Και της σκόνης της λευκής /  
Ήταν και είναι άνθρωποι.

...
Αυτοί που φορολογούν τον 

ήλιο / Για να τοκίζουν το πλεο-
νάζον σκοτάδι / Άνθρωποι, / Τους 
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ακούς να απαντούν / Όταν τους 
ρωτάς «μα τι σόι πλάσματα / Στο 
βάθος βάθος είστε;

...
Άνθρωποι / Κι ας μη σε αγρι-

εύει η λέξη· / Η συμφωνία / Της 
ιστορίας της / Με τον ήχο «άν-
θρωποι»

Καμία λέξη δεν είναι άγνωστη 
στο ψέμα. 

Σε επίπεδο ποιητικής γρα-
φής αυτός ο λόγος που αμφιβάλ-
λει και προβληματίζεται διαρκώς 
εκφράζεται συχνά μέσα από την 
χρήση των ερωτηματικών που συ-
νήθως έχουν και σχολιαστική λει-
τουργία. Προσδίδουν στα κείμενα 
ένα τόνο ειρωνείας, έμμεσης απο-
δοκιμασίας, ενώ κάποτε λειτουρ-
γούν προτρεπτικά ή αποτρεπτικά. 

Όταν κάνεις πατητές / με τον 
θάνατο, / ποιος θαρρείς / πως θα 
βγει νικητής; (ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕ-
ΝΩΝ)

«Μακρινέ μου, άγνωστέ μου,/ 
η ιστορία δεν είναι πληθυντικού 
αριθμού. 

Είναι μία.
Αυτή η ποδιά που θαμπωνό-

σουν να φοράς 
και να κρύβεις κάθε σου απο-

ρία.
Τι τα ήθελες στο κατόπι τόσα 

ερωτηματικά;» (Η ΚΛΟΠΗ).

«Κι όμως. Αυτός ο κόσμος
κάποτε θα αλλάξει»
Και θ’ αλλάξει! 
Τι άλλο από το να διαλέγεις

τις αυταπάτες και τις αυτα-
παρνήσεις σου 

είναι η ελευθερία; (BERGEN 
BEL SEN).

Θα μπορούσε κανείς με βάση 
τα παραπάνω να ισχυριστεί πως 
η ποίηση της Ελεύθερης Αγοράς 
αποτελεί απλώς ένα προϊόν θε-
ωρητικού στοχασμού και, ως εκ 
τούτου, στερείται ποιητικής πνο-
ής. Αυτό όμως δεν ισχύει στην 
περίπτωση της συλλογής που πα-
ρουσιάζουμε γιατί ο ποιητής κα-
τορθώνει να συναιρέσει επιτυχώς 
στοιχεία ετερόκλητα: το στοχασμό 
με το λυρισμό.  Το λυρικό και το 
διανοητικό στοιχείο συνυπάρχουν 
αρμονικά και δημιουργούν μια 
ισορροπία που καταξιώνει, εν τέ-
λει, το ποιητικό προϊόν. Ο στοχα-
σμός είναι βιωματικός και ο λυρι-
σμός συγκρατημένος. 

Τα ερωτικά ποιήματα που πε-
ριλαμβάνει η συλλογή αποτελούν 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
παραπάνω θέσης. 

Τα ποιήματα αυτού του εί-
δους συσχετίζονται με την ίδια 
τη ζωή: 

«Πιστεύω στη διακήρυξη της 
ζωής με όνομα και πάθος γυ-
ναικείο / Και τέλος —εάν υπάρ-
χει τέλος ανθρωπινό— Με βέβη-
λη ταπεινότητα Πιστεύω στο ρί-
γος σου»

Ο έρωτας παρουσιάζεται ως 
συνώνυμο της ζωής, της αισιοδο-
ξίας και αποδίδεται συνήθως με 
οικονομία εκφραστικών μέσων:
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
Επιθυμία /
τ΄ όνομά σου
τρικυμία.

Επίσης ο βιωμένος λυρισμός 
προσδίδει στα ερωτικά ποιήματα, 
και όχι μόνο σε αυτά, μια σπάνια 
αισθαντικότητα.

Κ
Η γενέθλια ροδαυγή / βρίσκε-

ται / μέσα στο γράμμα / που ουρ-
λιάζει την αλήθεια. 

Κάππα, / όπως κυκλάμινο / 
όπως κεράσι / ή κρασί. 

Κάππα 
όπως κλειδί.
Πιασ’ το και κινήσου.
Ομορφαίνεις!

Θα ήθελα να ολοκληρώσω την 
παρουσίαση της Ελεύθερης Αγο-
ράς παραθέτοντας τους τελευταί-
ους στίχους του ποιήματος «Πό-
σιμη Ζωή»:

Μέσα στην άπειρη / άμμο του 
χρόνου /  όσες λέξεις βότσαλα

κι αν ταιριάξεις πλάι πλάι 
—με φόβο ή χωρίς— 
ο βίος δεν ορίζεται.
Πίνεται.

Παραφράζοντας αυτούς τους 
στίχους του ποιητή θα έλεγα πως 
η διανοητική και η αισθητική 
απόλαυση που προσφέρει η ποί-
ηση του Πάνου Δρακόπουλου δεν 
περιγράφεται… απλώς βιώνεται. 

 ΟΛΓΑ ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ
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Σχόλια & αναφορές

Γιώργος Λάππας (1950): “Νέοι αστοί”, Φιγούρες Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, 
σίδηρος, γύψος, πολυουρεθάνη, κόκκινη τσόχα (1992-1993).
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Γιάνναρος Άγγελος

H συντροφιά του γλάρου, 
διηγήματα
Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 102.

Aγαθοκλής Aζέλης

Eωθινές επιγνώσεις, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα 2011, σελ. 58.

Aλέξανδρος Aραμπατζής

Mεγαλιθικές μπαλλάντες, ποίηση
Tυπωθήτω, Aθήνα 2011, σελ. 24. 

Νίκος Αρμπιλιάς

Ο ταραγμένος ύπνος, ποίηση
Έναστρον, Αθήνα, 2010, σελ. 48.

Λεύκιος Ζαφειρίου

Ποιήματα 1964-2010, ποίηση
Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2011, 
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O ΣIΣYΦOΣ

εξαμηνιαία στέγη 
για τη λογοτεχνία

τεύχος 1, Iαν.-Iούν. 2011
Hράκλειο Aττικής

Eίναι το πρώτο τεύχος ενός νέ-
ου περιοδικού της ευρύτερης 

αθηναϊκής ενδοχώρας. Πολλές σε-
λίδες του αφιερώνονται στη Λεία 
Xατζοπούλου-Kαραβία, πολυσχι-
δή και πολυσθενή δημιουργό στις 
περιοχές της ποίησης, του θεά-
τρου, της πεζογραφίας, της παι-
δικής λογοτεχνίας. Tο αφιέρωμα 
είναι διαρθρωμένο σε τρία μέρη, 
με άρθρα και αναλύσεις του έργου 
της σπό τους συνεργάτες του πε-
ριοδικού, μια κατατοπιστική συ-
νέντευξή της, μια ενδιαφέρουσα 
επιστολή του Δημ. Xατζή στη δη-
μιουργό. H ύλη συμπληρώνεται 

με ποίηση και πεζογραφία, καθώς 
και μερικά ενδιαφέροντα λογοτε-
χνικά μελετήματα. Oλοκληρώνε-
ται με αρκετές σελίδες περιεκτικής 
κριτικής και βιβλιοπαρουσίασης. 

H ΠAPEMBAΣH

πνευματική επιθεώρηση 
της Kοζάνης

τεύχος 157-158, Kαλοκαίρι 2011
Kοζάνη

H Παρέμβαση διανύει ήδη το ει-
κοστό πέμπτο έτος από την 

έκδοσή της. Eίναι βέβαια από τα 
πλέον μακρόβια λογοτεχνικά πε-
ριοδικά και ίσως από τα ελάχιστα 
της περιφέρειας που συνεχίζει 
απρόσκοπτα την έκδοσή της. Aς 
αποτελέσει αυτό το επίτευγμα κί-
νητρο και ενθάρρυνση για πνευ-
ματικές πρωτοβουλίες που ανα-
φύονται κατά καιρούς ανά την 
ελληνική επικράτεια, αλλά συχνά 
σκοντάφτουν στην έλλειψη θάρ-
ρους και αποφασιστικότητας!

Tο τεύχος αυτό, όπως και τα 
άλλα, είναι ιδιαίτερα προσεγμένο 
και κομψό στην εμφάνιση. Tο πε-
ριεχόμενό του είναι υψηλού επι-
πέδου και η σύντομη παρουσίαση 
που κάνουμε δε μπορεί παρά,τη-
λεγραφικά και σε πολύ αδρές 
γραμμές, να δώσει μια εικόνα της 
εκδοτικής αυτής προσπάθειας.

Ποίηση, πεζά, δοκιμιακά κεί-
μενα και κριτικές βιβλίων απο-

Αναγνώσεις
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τελούν την ύλη του. Aναφέρου-
με απλώς κάποια από αυτά, όσα 
μπορεί να είναι περισσότερο οι-
κεία, από τα ονόματα των συγ-
γραφέων τους ή τις πραγματεύ-
σεις τους, και στους δικούς μας 
αναγνώστες. 

Θα σταθούμε λοιπόν στα έξι 
ποιήματα του Ρίλκε για την ηγε-
ρία των μεγάλων πνευμάτων Λου 
Αντρέας-Σαλομέ μεταφρασμέ-
να από τον Δημ. Τρανταφυλλί-
δη, τις Έξυπνες και χαριτωμέ-
νες στιγμές της λογοτεχνικής συ-
ντεχνίας, Στο Φτερό ε' του ποιη-
τή Ηλία Κεφάλα, τα σατιρικά δί-
στιχα του Γιάννη Υφαντή, σελίδες 
φιλολογικού μνημοσύνου για τον 
Αλμπέρτο Ναρ από τον Περικλή 
Σφυρίδη, κείμενο του Σάκη Πα-
παδημητρίουγια τον γνωστό συγ-
γραφέα του γαλλικού αστυνομι-

κού μυθιστορήματος Ζαν-Πατρίκ 
Μανσέτ, μια ενδιαφέρουσα πα-
ρουσίαση του γλύπτη Ευθύμι-
ου Καλεβρά, που ίσως οι παλιό-
τεροι θυμούνται από συμμετοχή 
του σε έκθεση στη Ρόδο. Από την 
περιληπτική αυτή αναφορά παίρ-
νουμε μια ιδέα για το περιεχόμε-
νο του τεύχους, να προσθέσουμε 
όμως ακόμα και τις παλλόμενες 
σελίδες των ενδοδήμων και αποι-
κιακών του εκδότη, δεισδυτικούς 
και πρωτότυπους σχολιασμούς με 
απροσδόκητες απολήξεις. 

Παραθέτουμε ένα ελάχιστο 
δείγμα: Ο γνήσιος μακεδονικός 
λαός-χαλβάς την σήμερον είμα-
στε: Η ερζάτς παραγωγή του, όπι-
σθεν του όρους Καϊμακτσαλάν, 
ξεσαλώνει —η ηγετική του τάξη 
κατά τι πιο γελοία από τη δική 
μας— με τους φαραωνικούς αν-
δριάντες του κυρ' Αλέξανδρου 
του Μακεδόνος, κατευθείαν αλι-
ευμένους από τον ομώνυμο στο 
έργο του Ευγενίου Σπαθάρη..., ο 
ούτω πως οριζόμενος σε ευρεία 
διάσταση μακεδονικός τρόπος και 
χώρος (ύπαρξης και παρασκευής 
εθνών) ετοιμάζεται να βιώσει δη-
μοσία εξάψει την εκατονταετηρί-
δα του ελευθέρου βίου, το 2012.

Η απουσία στοιχείων πραγ-
ματολογικών ή βιογραφικών για 
τους συγγραφείς των άρθρων, εί-
ναι ίσως η μόνη έλλειψη του πε-
ριοδικού που μπορούμε να σημει-
ώσουμε.
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Ἔκλεισε ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ συ-
ζήτηση ποὺ εἶχε γίνει γιὰ τὸ 

θέατρο στὴ Ρόδο καὶ ποὺ εἶχε δη-
μοσιευθεῖ στὸ προπερασμένο (πέ-
μπτο) τεῦχος τῶν «Νησίδων». 
Ἕνας χρόνος τόσο γεμάτος ἀπὸ 
ἐξελίξεις —δυστυχῶς, σχεδὸν πά-
ντα πρὸς τὸ χειρότερο— καὶ τόσο 
ἄδειος ἀπὸ προοπτικές... Τὸ ναυά-
γιο τῆς οἰκονομίας, ποὺ βιώνεται 
στοὺς ἀτομικοὺς καὶ οἰκογενεια-
κοὺς προϋπολογισμοὺς πολὺ πιὸ 
ἄμεσα καὶ πολύ πιὸ ὀδυνηρὰ ἀπὸ 
ὅ,τι στὰ δημοσιονομικὰ χάλια τοῦ 
κράτους, συμπαρέσυρε τὰ πάντα 
στὸν βυθό — παιδεία, ὑγεία, πρό-
νοια καί, φυσικά, τὸ ἐσαεὶ πρῶτο 
θῦμα τῶν ὁποιωνδήποτε περι-
κοπῶν, τὸν πολιτισμό.

Πέρυσι τὸν Σεπτέμβριο τὸ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου ὑφίστατο ἀκόμα. 
Ναὶ μὲν ἔπνεε τὰ λοίσθια, ὅμως 
ἐπέτρεπε σὲ κάποιους αἰθεροβά-
μονες τὴν —ρομαντικὴ καὶ ἐξω-
πραγματική, ἔστω— ἐλπίδα τῆς 
σωτηρίας του. Δυστυχῶς, ἡ πραγ-
ματικὸτητα ἦλθε ἀμείλικτη νὰ 
μᾶς προσγειώσει. Μπορεῖ ἡ Μαρία 
Κλαδάκη τότε, ἀπαντώντας στὴν 
ἐρώτηση «πόσο ἀπαραίτητο εἶναι 
τελικὰ τὸ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ;», νὰ εἶπε «ὅσο 
καὶ ἡ ἀνάσα μας», ἀλλὰ ἀρχίζου-
με νὰ μαθαίνουμε νὰ ζοῦμε καὶ 
χωρὶς τὸ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Φτωχότεροι σί-

γουρα, ἀλλὰ ζωντανοί. Ἄν, ὅμως, 
τὸ κλείσιμο τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πόνεσε 
μία φορά, τὸ κλείσιμο τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Θεάτρου ἐδῶ καὶ κάποια χρό-
νια γιὰ ἐργασίες ἀνάπλασης —
ποὺ φαίνεται ὅτι θὰ κρατήσουν 
πολλὰ χρόνια ἀκόμα, ἀφοῦ «τὸ 
ταμεῖον εἶναι μεῖον»— σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὸν συνωστισμὸ δρα-
στηριοτήτων ποὺ μοιραῖα γίνεται 
στὸν μόνο ἐναπομείναντα χῶρο, 
αὐτὸν τοῦ Δημοτικοῦ, πονάει δέ-
κα. Τί νὰ πρωτοχωρέσει τὸ Δη-
μοτικό, πού —σημειωτέον— δὲν 
εἶναι καὶ ἡ καταλληλότερη σκηνὴ 
γιὰ θέατρο; Ὅταν εἶναι δεδομένο 
ὅτι κάθε Παρασκευὴ γίνονται οἱ 
προβολὲς τῆς κινηματογραφικῆς 
λέσχης —ποὺ ἐννοεῖται ὅτι εἶναι 
ἀπαραίτητες, πρὸς ἅρσιν παρεξη-
γήσεων— πῶς νὰ στηθεῖ σκηνικὸ 
γιὰ θεατρικὲς πρόβες;

Στὸ φαινομενικὸ ἀδιέξοδο, 
ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀδυναμία τοῦ 
καλλικρατικοῦ δήμου νὰ στηρί-
ξει οἰκονομικὰ καὶ στεγαστικὰ τὶς 
πρωτοβουλίες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
παίρνει μέσῳ τοῦ Πολιτιστικοῦ 
του Ὀργανισμοῦ, εἴδαμε αὐτοὺς 
τοὺς μῆνες νὰ ἀντιπαρατίθεται 
μιὰ ἔντονη δραστηριότητα «ἰδι-
ωτῶν» — μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀντι-
παραβολῆς πρὸς τὸ «δημό σιο», 
ἀφοῦ ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὴ λε-

Μετά το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τί;
Ἡ αἰσιοδοξία, ἂν δὲν μείνει μιὰ παθητικὴ κατάσταση, 

ἀλλὰ συνοδευτεῖ ἀπὸ δράση, μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο...
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γόμενη «ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία» 
μὲ κίνητρο τὸ κέρδος. Οἱ ἐρασι-
τεχνικὲς ὁμάδες πῆραν τὴ σκυτά-
λη καὶ παραδίδουν μαθήματα γιὰ 
τὸ πῶς μπορεῖ νὰ παράγεται πο-
λιτισμὸς ἀκόμα καὶ σὲ συνθῆκες 
κρίσης.

Ἔτσι εἴδαμε τὴν ἐξαιρετικὴ πα-
ράσταση «Ὁ Μπήντερμαν καὶ οἱ 
ἐμπρηστές», δεύτερη παραγωγὴ 
τῆς δραστήριας θεατρικῆς ὁμά-
δας «Ἐξαίρεση», ψυχὴ τῆς ὁποί-
ας εἶναι ὁ Παναγιώτης Σταθόπου-
λος. Μιὰ παράσταση ποὺ δὲν εἶχε 
τίποτε νὰ ζηλέψει ἀπὸ πολλὲς 
ἀκριβὲς ἐπαγγελματικὲς δουλειές, 
μὲ μόνο —ἀσήμαντο— ψεγά-
δι τὸ ὅτι κάποια μέλη ἔπασχαν 
στὸν τομέα τῆς ὀρθοφωνίας καὶ 
τῆς καθαρότητας τοῦ λόγου. Τε-
χνικὰ ἡ σκηνοθετικὴ ματιὰ ποὺ 
στήνει τὸν χορὸ τῶν πυροσβεστῶν 
ἐν εἴδει χοροῦ ἀρχαίας τραγωδίας 
νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ σχολιά-
ζει, μένοντας ὅμως ἀμέτοχος στὴ 
δράση ποὺ ὁδηγεῖ στὴν καταστρο-
φή, ἔρχεται νὰ ὑπογραμμίσει τὸ 
ἰδεολογικὰ κοινωνικὸ καὶ βαθιὰ 
πολιτικὸ μήνυμα τοῦ ἔργου τοῦ 
Μὰξ Φρίς, τὸ ὁποῖο, ἂν καὶ γρά-
φτηκε τὸ 1953, φαντάζει ἄκρως 
ἐπίκαιρο.

Στὸν Παναγιώτη Σταθόπουλο, 
ἐξ ἄλλου, χρωστᾶμε καὶ τὴν «ἀνα-
κάλυψη» τοῦ νέου θεατρικοῦ χώ-
ρου τῆς Ροδιακῆς Ἔπαυλης, μιᾶς 
μικρῆς, ἀλλὰ ζεστῆς καὶ ὄμορφης 
αἴθουσας ποὺ ἀκόμα καὶ γυμνὴ 
ἀποτελεῖ ἕνα θαυμάσιο θεατρικὸ 
σκηνικό. Τὸ εἴδαμε, ἐξ ἄλλου, 
στὴν ἄλλη παράσταση ποὺ ἀπο-
λαύσαμε σὲ αὐτὸ τὸν χῶρο, τὴν 

«Ταξιθέτρια». Μὲ ἕνα λιτό, ἀφαι-
ρετικό, σχεδόν ἀνύπαρκτο σκη-
νικό, ἡ Δήμητρα Παπαγιάννη 
τῆς ὁμάδας προΤΑΣΗ, σὲ σκηνο-
θεσία Δημήτρη Φοινίτση, ἔδωσε 
ἕνα ρεσιτάλ ἑρμηνείας ποὺ ὅμοιό 
του εἶχε νὰ δεῖ τὸ κοινὸ τῆς Ρό-
δου ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Θέμης 
Μπαζάκα με τὴ «Δεσποινίδα Μαρ-
γαρίτα» τοῦ Ἀτάυντε. Ἐδῶ βέβαια 
εἴχαμε νὰ κάνουμε μὲ ἐπαγγελ-
ματικὴ δουλειά, ἀφοῦ ἡ ὁμάδα 
ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἐπαγγελματίες 
καὶ ἡ Δήμητρα Παπαγιάννη ἔχει 
πίσω της καλὲς περγαμηνὲς σὲ θε-
ατρικὲς σπουδές.

Παράλληλα, ἡ ὁμάδα ΠΡΑΞΙΣ 
(ΑμΚΕ, δηλαδὴ ἀστικὴ μὴ κερδο-
σκοπικὴ ἑταιρεία) προχώρησε στὴ 
δημιουργία ἑνὸς ἐπαγγελματικοῦ 
σχήματος, πέρα ἀπὸ τὴν ἐρασιτε-
χνικὴ σκηνή, ἡ ὁποία μᾶς δίνει 
τακτικά, ἐδῶ και καιρό, παραστά-
σεις ποιότητας, μὲ τὴν ὑπογραφὴ 
τοῦ γνώστη τῆς Ρόδου καὶ κάποτε 
ἐνεργοῦ στελέχους τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Ρόδου, τοῦ Κώστα Κατσουλάκη.

Ἡ ΠΡΑΞΙΣ ὑπάρχει καὶ λει-
τουργεῖ στὴ Ρόδο ἀπὸ τὸ 1996˙ 
πρόκειται, δηλαδή, γιὰ ἕνα ἀπὸ 
τὰ πιὸ παλιά —ἂν ὄχι τὸ παλιό-
τερο— σχήματα τῆς πόλης. Ὅμως 
φαίνεται ὅτι ἡ κρίση καί, ἐνδεχο-
μένως, ἡ κατάργηση τοῦ ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ. ἔδωσε στὴν ὁμάδα τὸν χῶρο 
ποὺ χρειαζόταν γιὰ νὰ ξεπροβά-
λει καὶ νὰ ἀνθήσει. Ἔτσι, μέσα 
στὸν χρόνο ποὺ πέρασε, ἡ ἐρασιτε-
χνικὴ σκηνὴ τῆς ὁμάδας ἀνέβασε 
δύο πολὺ καλὲς παραστάσεις —τὸ 
«Σπίτι τῆς Μπερνάρντα Ἄλμπα» 
τοῦ Λόρκα καὶ πρόσφατα τὸ «Με-
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γάλο μας Τσίρκο» τοῦ ἀείμνηστου 
Ἰάκωβου Καμπανέλλη— πιὸ ἐπί-
καιρο σήμερα ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε, 
μετὰ τὴν μεταπολίτευση. Καί, ἂν 
στὸ πρῶτο οἱ ὑποκριτικὲς ἀδυνα-
μίες κάποιων μελῶν ἄφηναν μιὰ 
ἀόριστη σταλαγματιὰ ἐνόχλησης 
στοὺς λιγότερο «μυημένους» θε-
ατρικὰ θεατές, στὸ δεύτερο ἡ δύ-
ναμη τοῦ ἔργου καὶ τῶν μηνυμά-
των του, ἡ πολὺ ἔξυπνη καὶ εὑρη-
ματικὴ σκηνοθεσία τοῦ Κώστα 
Κατσουλάκη, ἡ ἀξεπέραστη μου-
σικὴ καὶ τὰ τραγούδια τοῦ Σταύ-
ρου Ξαρχάκου καί, πάνω ἀπ' ὅλα 
ἡ τριακονταπενταετὴς ἀπόστα-
ση ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ παράσταση 
τῶν Καρέζη-Καζάκου-Παπαγιαν-
νόπουλου-Ξυλούρη, ποὺ ἀπομά-
κρυνε τὸ ἐνδεχόμενο συγκρίσεων 
ἐν πολλοῖς ἄδικων γιὰ τὴ δουλειὰ 
τῶν παιδιῶν τῆς ὁμάδας, ἔκα-
νε καὶ τὸν πιὸ ἀπαιτητικὸ θεατὴ 
νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ θέατρο τῆς Τά-
φρου ἰκανοποιημένος καὶ ἀποφα-
σισμένος νὰ μὴ σκύψει τὸ κεφάλι 
στὴ θύελλα ποὺ σαρώνει τὴ χώρα.

Ἡ ἐπαγγελματικὴ σκηνὴ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη, παρὰ τὸ «νεαρὸν τῆς 
ἡλικίας» της, ὑπῆρξε τὸ ἴδιο πα-
ραγωγική, γράφοντας στὸ ἐνερ-
γητικό της δύο παραστάσεις μὲ 
πολὺ καλὲς ἑρμηνεῖες: τὸ «Ἕνα 
λεύτερο ζευγάρι» τοῦ Ντάριο Φό 
καὶ τὸ «Μὴν παίζεις μὲ τὰ χώμα-
τα» τῆς Στέλλας Βλαχογιάννη.

Ἡ θεατρικὴ ὁμάδα τοῦ Πανε-
πιστημίου, ἐπίσης, παρουσίασε 
στὴ σκηνὴ τοῦ Κολλεγίου Ρόδου 
ἀρχικὰ καὶ στὸ Δημοτικὸ Θέατρο 
στὴ συνέχεια τὸ πολὺ δυνατὸ καὶ 
ἔντονα πολιτικὸ ἔργο τοῦ Τζὼν 

Πρίσλεϋ «Ὁ ἐπιθεωρητὴς ἔρχε-
ται», μὲ τὸ ἄκρως ἐπίκαιρο θέμα 
τῆς προσωπικῆς εὐθύνης τοῦ κα-
θενὸς γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἀδικίες 
καὶ τὴ διατήρηση τοῦ status quo.

Γιὰ τὶς «Τρωάδες» ποὺ παίζο-
νταν μέχρι πρόσφατα στὸν ἐπίσης 
πολὺ καλὸ —ἀλλὰ μόνο θερινό—
χῶρο τοῦ «Ἦχος καὶ Φῶς» δὲν θὰ 
κάνουμε ἀναφορά, ὄχι ἀπὸ διά-
θεση ὑποτίμησης τῆς παράστα-
σης, ἀλλὰ γιατὶ, ὡς ἐπιχορηγηθεί-
σα ἀπὸ τὸν Δημοτικὸ Ὀργανισμὸ 
Πολιτισμοῦ καὶ Ἄθλησης (ΔΟ-
ΠΑΡ), ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κεντρικὸ 
ἄξονα ποὺ τέθηκε στὴν εἰσαγω-
γή — τῆς ἀναζωπύρωσης τῆς «ἰδι-
ωτικῆς» πρωτοβουλίας στὴ συ-
γκεκριμένη περίοδο τῆς κρίσης 
καὶ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγί-
ας, ὅπου τὰ αὐτόνομα σχήματα 
ὑποκαθιστοῦν καὶ ἀναπληρώνουν 
τὴν δημόσια / δημοτικὴ ὑποχρέω-
ση παραγωγῆς πολιτισμοῦ. Τὸ ὅτι 
ὁ ἑνιαῖος πλέον δῆμος καὶ ὁ ἑνι-
αῖος πλέον Πολιτιστικὸς Ὀργανι-
σμός, παρὰ τὴν ἔνδειά του, ἐπέ-
λεξε νὰ στηρίξει οἰκονομικὰ μιὰ 
θεατρικὴ παράσταση εἶναι κατ' 
ἀρχὴν καὶ μὲ μία πρώτη ἀνάγνω-
ση θετικό. Αὐτὸ τὸ θετικό, ὅμως, 
προκαλεῖ άμέσως τὴ διάθεση γιὰ 
μιὰ πιὸ βαθιὰ ἀνάγνωση: Ἀρκεῖ 
νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι μὲ τὰ ἴδια 
χρήματα ὁ μόνος πλέον δημόσιος 
πολιτιστικὸς φορέας τοῦ νησιοῦ 
θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει στηρίξει ὅλες 
τὶς προαναφερθεῖσες προσπάθειες 
—ἴσως μάλιστα καὶ μερικὲς ἄλλες 
ἀκόμη— κάνοντας μιὰ ἴση κατα-
νομὴ μικρότερων ποσῶν, ἀρκετῶν 
ὅμως γιὰ νὰ πάρουν μιὰ ἀνάσα οἱ 
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συντελεστὲς αὐτῶν τῶν ὁμάδων 
πού, πραγματικά, μοχθοῦν μόνο 
καὶ μόνο γιὰ νὰ ἰκανοποιήσουν 
τὸ πάθος τους, τὸ μεράκι τους, τὸ 
«ψώνιο» τους ἐνδεχομένως...

Συμπερασματικά, γιὰ νὰ κλεί-
σουμε ἐδῶ τὶς σκέψεις γύρω ἀπὸ 
τὴν μετὰ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θεατρικὴ 
πραγ ματικότητα τῆς Ρόδου, σ' 
αὐτὸ τὸν δύσκολο καιρὸ ὁ κόσμος 
λα χταρᾶ νὰ βρεῖ ἀνάσες στὸν πο-
λιτισμό, μόνο ποὺ τὸ κράτος, ἡ 
πολιτεία, ἡ αὐτοδιοίκηση (ὅσο νό-
ημα ἔχει πλέον αὐτὴ ἡ λέξη καὶ 
ὅσες ἄλλες ἔχουν ὡς πρῶτο συν-
θετικὸ τὸ «αὐτο-») δὲν μπορεῖ νὰ 
τοῦ τὶς προσφέρει καὶ ἔτσι αὐτὸ 
τὸ κενὸ ἔρχονται νὰ γεμίσουν οἱ 
πρωτοβουλίες κάποιων πολιτῶν, 

κάποιων ὁμάδων. Ὁ κόσμος τὶς 
ἀγκαλιάζει αὐτὲς τὶς πρωτοβουλί-
ες, ὅπως μαρτυρεῖ τὸ κατάμεστο 
τῶν χώρων ποὺ γίνονται οἱ πα-
ραστάσεις, καὶ ἔτσι ἀνατροφοδο-
τεῖ τὴ διάθεση δημιουργίας τῶν 
ἐν λόγῳ ὁμάδων: τὸ χειροκρότη-
μα εἶναι ἡ τροφὴ τοῦ καλλιτέχνη.

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ αἰσιοδο-
ξοῦμε; Ἡ ἀπάντηση ἀνήκει στὸν 
καθένα μας ξεχωριστὰ καὶ σὲ 
ὅλους μαζί, ἐν τέλει, συλλογικά. 
Ἡ αἰσιοδοξία, ἂν δὲν μείνει μιὰ 
παθητικὴ κατάσταση, ἀλλὰ συ-
νοδευτεῖ ἀπὸ δράση, μπορεῖ νὰ 
ἀλλάξει τὸν κόσμο σὲ πεῖσμα κά-
θε λογικῆς καὶ κάθε «φρονιμά-
δας».

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
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Νησίδες 7 | Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Ο Γιώργος Γιάνναρης έχει δι-
δάξει σε πανεπιστήμια σειρά 
μαθημάτων σε θέματα κλα-
σικής λογοτεχνίας, νεοελληνι-
κής και αγγλικής λογοτεχνί-
ας. Έχει δημοσιεύσει ποιητικές 
συλλογές στα ελληνικά και αγ-
γλικά, με σημαντικό μεταφρα-
στικό έργο στην ποίηση, κα-
θώς και μελέτες όπως “Οι έλ-
ληνες μετανάστες και το ελλη-
νοαμερικανικό μυθιστόρημα, 
“Ο Κίμων Φράιερ ως κριτικός 
και θεωρητικός της ποίησης” 
και άλλες.

Γιάννης Ηρακλείδης, τεύχος 
2, φθινόπωρο 2009.

Ο Φραγκίσκος Καλαβάσης εί-
ναι μαθηματικός. Διδάσκει 
στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι 
«Έγ   χρωμες σκιές» (Τυπωθήτω, 
2011) είναι η πρώτη ποιητική 
συλ λογή που δημοσιεύει...

Τασούλα Καραγεωργίου, τεύ-
χος 5, χειμώνας 2010-2011.

Η Όλγα Κομιζόγλου γεννήθη-
κε και ζει στη Ρόδο. Είναι πτυ-
χιούχος της Φιλοσοφικής Σχο-
λής Πανεπιστημίου Κρήτης 
και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου Ειδίκευσης στην Νεοελ-
ληνική Φιλολογία. Τώρα εκπο-

νεί διδακτορική διατριβή στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και υπη-
ρετεί στη δημόσια εκπαίδευση. 

Ο Γιώργος Λαμπράκος γεν-
νήθηκε το 1977 στην Αθήνα. 
Έχει δημοσιεύσει το πεζογρά-
φημα Αναμνήσεις από το Ρε-
τιρέ (εκδ. Γαβριηλίδης, 2009, 
2η εκδ. 2010), και το θεατρικό 
έργο Αγνοούμενος (εκδ. Γαβρι-
ηλίδης, 2010. Θέατρο «Φούρ-
νος», Μάιος-Ιούνιος 2010). 
Έχει επίσης δημοσιεύσει ποι-
ήματα, αφηγήματα και δοκί-
μια σε έντυπα και διαδικτυα-
κά περιοδικά (Acidart, Κοντέ-
ινερ, Μανδραγόρας, Νησίδες, 
Ποιητική, Τεφλόν) και εφημε-
ρίδες (Αξία). Έχει μεταφράσει 
ποίηση, ψυχανάλυση, θεωρία 
λογοτεχνίας, ιστορία τέχνης, 
φιλοσοφία, πολιτικές επιστή-
μες, βιογραφίες. 

Αυγουστίνος Τσιριμώκος, τεύ-
χος 1, Απρίλιος 2009.

Ο Ν.Κ. Φιλίππου είναι δικη-
γόρος. Ασχολείται με τη φι-
λολογική κριτική. Συνεργά-
της περιοδικών και εφημερί-
δων, και επιμελητής υπό έκ-
δοση ανθολογίας δωδεκανησί-
ων ποιητών.

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ

Έργα 
Αναστασίας Γραμματικοπούλου
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Νησίδες 7 | Έ ρ γ α  Α ν α σ τ α σ ί α ς  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ο π ο ύ λ ο υ
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Η Αναστασία Γραμματικοπούλου γεν-
νήθηκε στην Κομοτηνή. Ζει και εργά-
ζεται στη Ρόδο. Δάσκαλοί της στη φω-
τογραφία υπήρξαν ο Ν. Κασέρης και ο 
Πλάτων Ριβέλης. Ήταν από τα πρώτα 
μέλη της ΦΟΡ (Φωτογραφική Ομάδα 
Ρόδου). Παρακολούθησε σεμινάρια για 
τη φωτογραφία και συμμετείχε σε εκ-
θέσεις (ατομικές και ομαδικές) τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Φωτογραφίες της έχουν δημοσιευτεί 
σε εφημερίδες και περιοδικά κι έχουν 
επι λεγεί για εξώφυλλο σε μουσικά cd. 
Συν εργάστηκε με το περιοδικό Δίφωνο. 
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