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Μάριο  Μπενε ντ έτ ι 

Η έκφραση*

Ο Μίλτον Εστόμπα υπήρξε παιδί θαύμα. Στα εφτά του 
έπαιζε ήδη τη Σονάτα No. 3, Op. 5, του Μπραμς, και στα 
έντεκα, το ομόφωνο χειροκρότημα κριτικών και κοινού, 

τον συνόδευε σε όλα του τα κονσέρτα, στις κυριότερες πρωτεύ-
ουσες της Αμερικής και της Ευρώπης.

Όταν όμως ο νέος πιανίστας έγινε είκοσι χρονών, παρατηρή-
θηκε μια έκδηλη μεταμόρφωση πάνω του. Άρχισε να δίνει υπερ-
βολική έμφαση στις πομπώδεις κινήσεις, στους μορφασμούς, 
στο σμίξιμο των φρυδιών, στα εκστατικά μάτια και άλλα πα-
ρόμοια. Ο ίδιος τα αποκαλούσε όλα αυτά «την έκφρασή του». 

Σιγά σιγά, ο Εστόμπα έκανε τις «εκφράσεις» ειδικότητά του. 
Έπαιρνε μια συγκεκριμένη έκφραση για να παίξει την Παθητι-
κή, άλλη για τα Κορίτσια στον Κήπο, κι άλλη για την Πολω-
νέζα. Έκανε πρόβες στον καθρέφτη πριν από κάθε κονσέρτο, 
όμως το κοινό, φανατικά εθισμένο, θεωρούσε εκείνες τις εκφρά-
σεις αυθόρμητες και τις υποδεχόταν με θορυβώδη χειροκροτή-
ματα, επευφημίες και ποδοβολητά. 

Το πρώτο ανησυχητικό σύμπτωμα εμφανίστηκε σ’ ένα σαββα-
τιάτικο ρεσιτάλ. Το κοινό παρατήρησε πως κάτι δεν πήγαινε καλά 
και με το χειροκρότημά του έδωσε σημεία της έκπληξής του, διότι 
η αλήθεια ήταν ότι ο Εστόμπα είχε παίξει τον Βυθισμένο Καθεδρι-
κό Ναό με την «έκφραση» του Τουρκικού Εμβατηρίου.

Η καταστροφή όμως επήλθε έξι μήνες αργότερα˙ οι γιατροί 
τη χαρακτήρισαν «κενό αμνησίας». Το εν λόγω κενό είχε να κά-
νει με τις παρτιτούρες. Μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, ο Μίλτον 
Εστόμπα ξέχασε δια παντός όλα τα νοκτούρνα, τα πρελούδια 
και τις σονάτες που αποτελούσαν το ευρύ ρεπερτόριό του.
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Το περίεργο, το πραγματικά περίεργο, ήταν ότι δεν είχε ξεχά-
σει καμιά από τις πομπώδεις χειρονομίες του και τις υπερβολές 
που συνόδευαν τις ερμηνείες του. Ποτέ πια δεν έδωσε άλλο 
ρεσιτάλ πιάνου, όμως υπάρχει κάτι που του δίνει παρηγοριά. 
Ακόμα και σήμερα, τα σαββατόβραδα, οι πιο πιστοί του φίλοι, 
μαζεύονται στο σπίτι του για να παρακολουθήσουν ένα βουβό 
ρεσιτάλ με τις «εκφράσεις» του. Όλοι συμφωνούν ομόφωνα ότι 
το αριστούργημά του είναι η Απασσιονάτα.

Μετάφραση: Ισμήνη Κανσή

* Από τη συλλογή διηγημάτων του Μάριο Μπενεντέτι Ο θάνατος 
και άλλες εκπλήξεις (1968).
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Τασούλα Καραγεωργ ίου

Τρία ποιήματα γιὰ τὴν Τέκμησσα

ΑΙΑΣ

Δὲν εἶναι ὁ πελώριος, τῶν Ἀχαιῶν τὸ ἕρκος·
εἶν᾿ ἕνας Αἴαντας σκυφτὸς 
ποὺ τριγυρνάει μοναχὸς τὶς νύχτες μὲς στὴν πόλη·
τοῦ ὀλέθρου άφουγκράζεται τὶς μυστικὲς φωνές 
―σπαρακτικὰ βελάσματα― κι ὅλο σκοτώνει ἴσκιους. 

Ἀπρόσκλητος εἰσέβαλε μέσα στὸ ποίημά μου· 
Δὲν ἤξερα πῶς νὰ φερθῶ·
―εἶναι καιρὸς ποὺ πιὰ δὲν κατοικῶ στὸν μύθο― 
«Αἴαντα» εἶπα μοναχὰ 
κι ἀντήχησε ἕνα  κλάμα 
καθὼς χανόταν στὸ ἔρεβος τῆς μάταιης ἀριστείας.

Ἂν ἤμουνα ἡ Τέκμησσα, θὰ τοῦ ᾿λεγα νὰ μείνει· 
«τὸν κόσμο βλέπω μὲ τὰ μάτια σου», θὰ τοῦ ᾿λεγα
(ἐμοὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν εἰς ὅ τι βλέπω/πλὴν σοῦ)
κι ἄλλη πατρίδα ἀπὸ σένα ποῦ θὰ βρῶ;
(τίς δῆτ᾽ ἐμοὶ γένοιτ᾽ ἂν ἀντὶ σοῦ πατρίς;)

Εἶν᾿ ἡ πιὸ ἄγρια προσφυγιὰ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη.
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Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΝΥΦΗ

τὴν δουρίληπτον δύσμορον νύμφην ὁρῶ
(Σοφ., Αἴας 894)

Σὰν πρωθύστερος θρῆνος, 
πῶς ξέφυγε ἀλήθεια ὁ ἀνάπαιστος
τὸν ρυθμό του στὸ μέλλον προβάλλοντας˙
τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ χορὸς 
ἀντικρύζει τὴ δόλια τὴν Τέκμησσα 
―ὀρφανὴ πιὰ κι ἀπὸ ἄντρα―
πόσο οἰκεῖος ὁ τόνος τοῦ στίχου, 
  τὴν δουρίληπτον δύσμορον νύμφην ὁρῶ·
  (τὴν αἰχμάλωτη δύσμοιρη νύφη ἀντικρύζω) 

πῶς αἰφνίδια διεμβόλισε τὴν προσωδία
  καὶ πῶς ταίριαξε ὁ ἦχος τῆς θλίψης του
μὲ τὸν πόνο ποὺ κρύβεται σήμερα κάτω ἀπ᾿ τὶς μπόλιες.
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Η ΣΙΩΠΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΛΙΔΙ

γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει
(Σοφ., Αἴας 293)

Στὶς γυναῖκες τῆς εἶπε πὼς εἶναι στολίδι ἡ σιωπὴ
καὶ ἐκείνη μαζεύτηκε 
γιατὶ ἔμαθε, λέει, ποιὸ εἶναι σωστὸ ἀπ᾿ τὸν  ἄνδρα.
Ἔτσι σώπασε ἡ Τέκμησσα
καὶ μονάχος πορεύτηκε ἐκεῖνος 
στ᾿ ὁλοπόρφυρο σκότεινον φῶς του
ὁ πελώριος Αἴαντας,
  ὁ πατέρας τοῦ γιοῦ της, 
   ὁ φονιὰς τοῦ πατέρα της.
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Αγγέλα Καστρ ι νάκη

Για χρόνια πλάγιαζα νωρίς*1

«Ποιος Μπουκόφσκι και ποιος Μαρκές; Προυστ να δια-
βάσεις!» Η Ρένα είχε μόλις κάνει μια μεγάλη ανακά-
λυψη και την διέδιδε με ζήλο.

Η Ειρήνη, αυτή είχε πολύ καθυστερήσει στη ζωή της. Ήταν 
κιόλας σχεδόν 21 ετών και είχε σημαντικά, πολύ σημαντικά 
κενά στη μόρφωσή της… Της το ’χαν πει κι άλλοι, να διαβά-
σει Προυστ, όμως τώρα ―έτσι όπως το διατύπωνε η Ρένα― γι-
νόταν κάτι το πολύ επείγον. Έπρεπε να γνωρίσει επιτέλους τον 
μύθο, τον συγγραφέα που για να μεταφραστεί χρειάστηκε μια 
δικτατορία στην Ελλάδα, να κλείσουν μέσα τον μεταφραστή 
ώστε να αποκτήσει εκείνος τόσο χρόνο που να αποτολμήσει τη 
μετάφραση. Αλλά ένα δέος την κρατούσε∙ ήταν κάτι πολύ με-
γάλο για να το αποφασίσει με ελαφριά καρδιά.

Πλησίαζαν ωστόσο τα γενέθλιά της. Ήταν κατά τη φάση 
που τα ’χε με τον σύντροφο με τη βαθιά φωνή. Ο σύντροφος 
σίγουρα θα έψαχνε τι δώρο να της κάνει. Ας τον διευκόλυνε. 
Του υπέβαλε την ιδέα να της χαρίσει τον πρώτο τόμο του Ανα-
ζητώντας τον χαμένο χρόνο. Αυτό ήταν! Ο Προυστ θα έμενε 
εφόρου ζωής συνδεδεμένος μαζί του, εφόρου ζωής θα ευγνωμο-
νούσε η Ειρήνη κάποιον κι ας μην ήταν δική του η ιδέα για το 
δώρο. Ο σύντροφος θα παρέμενε αξέχαστος επειδή της χάρισε 
το τρομερό βιβλίο. (Ίσως αρχικά η Ειρήνη είχε κινηθεί από την 
πονηρή ιδέα να προσθέσει λίγη ακόμα αξία στο βιβλίο και ένα 
επιπλέον κίνητρο να το διαβάσει ― θα διαπίστωνε σύντομα ότι 
το βιβλίο καθόλου δεν το χρειαζόταν.)

* Απόσπασμα από το αφήγημα Να αλλάξει! μα πώς; (προσωρινός 
τίτλος), συνέχεια του Και βέβαια αλλάζει!, Κίχλη 2014.
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Την επαύριο των γενεθλίων της, με λίγο βαρύ κεφάλι, έπιασε 
τον τόμο με το λιτό ροζ εξώφυλλο. Ποια έκφραση θα μπορούσε 
να περιγράψει την αίσθηση που προκλήθηκε; Εκρήξεις εκπλή-
ξεων. Ναι, κάπως έτσι. Η Ειρήνη διάβαζε το δύσκολο, το εξαι-
ρετικά απαιτητικό κείμενο με το βραδυκίνητο, λόγω των χθεσι-
νών καταχρήσεων, μυαλό της και αναφωνούσε μέσα της κατά 
τακτά διαστήματα ή και απανωτά «δεν είναι δυνατόν! εκπλη-
κτικό! πώς γίνεται;».

Το παιδάκι που δεν θέλει να πάει για ύπνο, αν δεν νιώσει 
πάνω στο μάγουλό του το φιλί της μαμάς του. Αυτό το υπε-
ρευαίσθητο αγόρι, που κάθεται στο περβάζι του δωματίου του, 
ψηλά, στο εξοχικό σπίτι, και παρακολουθεί στον κήπο την οι-
κογένειά του να δειπνεί με έναν καλεσμένο, τον κύριο Σουάν, 
και η μαμά, λόγω του καλεσμένου δεν μπορεί ―ούτε θέλει― 
να βρεθεί πλάι του για λίγο, οπότε το παιδί μηχανεύεται διά-
φορα κόλπα, εντέλει αποφασίζει απλώς να μην κοιμηθεί, κι 
έπειτα βγαίνει έντρομο στο διάδρομο, όταν το δείπνο τελειώνει, 
κι ενώ περιμένει την τιμωρία από τον πατέρα του που ανεβαί-
νει με ένα κερί στο χέρι τη σκάλα (η μητέρα του μόλις το έχει 
προειδοποιήσει να φύγει πριν φτάσει ο πατέρας), δέχεται τελι-
κά την επιείκεια του πατέρα τυχαία (εκπληκτικό!) και το με-
γάλο δώρο να έρθει η μητέρα να πλαγιάσει μαζί του στο δω-
μάτιό του, δώρο που μετατρέπεται όμως σε θλίψη καθώς ο μι-
κρός αντιλαμβάνεται ότι αυτή η παραχώρηση συνιστά μια πρώ-
τη ρωγμή στην εικόνα που ήθελε η μητέρα να έχει για κείνον 
(εκπληκτικό!) ― και μαζί με αυτά, η παρουσία της μαγείρισσας 
Φρανσουάζ (απίθανη!) και βέβαια ο κύριος Σουάν. Τι να πει κα-
νείς για τον κύριο Σουάν και για την παρεξήγηση γύρω από τη 
ζωή του που έτρεφε η οικογένεια του αγοριού, να τον περνούν 
για έναν απλό αστό, ενώ σύχναζε στα λαμπρότερα σπίτια της 
αριστοκρατίας, κι αυτός να μην τους δίνει την ελάχιστη νύξη 
για την πραγματική ζωή του…

Στο μυαλό της Ειρήνης, ενώ διάβαζε για τον Σουάν, σχημα-
τιζόταν μια δεύτερη ιστορία, ξυπνούσε η μνήμη από το δικό 
της παρελθόν, από τον φίλο της οικογένειάς της, τον Στρατή, 
με τα μακριά κανιά του, το μυστηριώδες ύφος και τη φαλά-
κρα του, που έπινε αβέρτα κρασί (το νερό τον αηδίαζε) και που 
γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι έλεγε ιστορίες από τη διαμο-
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νή του στις χώρες του «υπαρκτού», για τα ανέκδοτα που ξε-
φούρνιζε ―χιχιχι, γελούσε ο ίδιος― και πώς το ’σκασε και διέ-
σχισε με τα πόδια όλη την Ευρώπη για να καταλήξει στην Αγ-
γλία, όπου και παντρεύτηκε, αν και ομοφυλόφιλος (το τελευ-
ταίο δεν το έλεγε αλλά ήταν πασίγνωστο), και μετά, πίσω στην 
Ελλάδα, είχε ονομάσει τον γάτο του Καραμανλή, επειδή είχε 
λέει κάτι φρυδάρες-να, ώσπου ήρθε η χούντα και ήταν πια επι-
κίνδυνο να φωνάζει στον δρόμο τον αλήτη «ψιτ-ψιτ, Καραμαν-
λήήή» και του άλλαξε όνομα. 

Αλλά σε πόσες σελίδες θα μπορούσε τάχα η Ειρήνη να εκτεί-
νει την ιστορία του Στρατή και των κυριακάτικων τραπεζιών, 
ώστε να βάλει τον αναγνώστη βαθιά στο κλίμα, να τον κάνει 
να ζει αυτό το τραπέζι σαν να είναι παρών; Ο Προυστ είχε δια-
στείλει την περιγραφή, την είχε φτάσει στα όριά της, χωρίς να 
γίνεται όμως πουθενά βαρετός, έστω κι αν περιέγραφε ανόητες 
γιαγιάδες που προσπαθούσαν έμμεσα να ευχαριστήσουν τον κα-
λεσμένο τους για την κούτα τα κρασιά που τους είχε στείλει, 
έστω κι αν περιέγραφε άλλα ήθη κι άλλα έθιμα, κι εντελώς δι-
αφορετικές καταστάσεις από αυτές που είχε ζήσει η Ειρήνη ή 
που μπορούσε να ζήσει κανείς στην Ελλάδα (ποια αριστοκρατία 
εδωπέρα;). Πώς, μα πώς το έκανε αυτό ο Προυστ;

Κι έπειτα ―ας αφήσουμε την τρομερή σκηνή ανάσυρσης, 
από τα έγκατα, της ξεχασμένης ανάμνησης, που ανεβαίνει σιγά 
σιγά σαν από βυθό, με όλη την αντίσταση που φέρνει το βά-
θος όπου έχει κατέβει (ανυπέρβλητη!)― κι έπειτα λοιπόν, αυτή 
η περιγραφή της φύσης μες στο χωριό, με τις ασπραγκαθιές… 
Τον φράκτη με τις ασπραγκαθιές που βουίζουν, και που ανά-
μεσά τους μια ροζ ασπραγκαθιά ―την δείχνει ο παππούς στον 
εγγονό του― ανακαλεί στον μικρό γεύσεις από μπισκότα (τα 
ροζ ήταν τα πιο ακριβά του ζαχαροπλαστείου) κι από την κρέ-
μα όπου του επιτρέπανε να λιώνει τις φράουλές του ― και ο 
φελλός, ναι, υπήρχε και ο φελλός από ένα καλάμι, δίπλα σε ένα 
πανεράκι ξεχασμένο: μην το ’χε ξεχάσει το κοριτσάκι του γείτο-
να που τόσο επιθυμούσε να συναντήσει ο… Μα ποιος ακριβώς 
θάμνος είναι οι ασπραγκαθιές;

Συνωστισμός από αναμνήσεις στο μυαλό της ―από τη μυ-
ρωδιά των χορταριών όπου έκανε κατακόρυφο-γέφυρα σε μια 
παλιά εκδρομή με την οικογένεια (θα ’ταν 8-10 χρονών), από 
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την υφή του κύματος που έσκαγε στην παραλία και το παρα-
κολουθούσε μαγνητισμένη στα εφτά της χρόνια, και βέβαια 
από το μπισκοτάκι που μια φορά μόνο την είχε αφήσει η για-
γιά να βουτήξει στον καφέ της (γιατί τα παιδιά, εννοείται, δεν 
έπρεπε να παίρνουν καφεΐνη)― ανασύρονταν κι από τη δική 
της μνήμη και ζητούσαν την καταγραφή τους. Και έμπαινε κα-
νείς στον πειρασμό να γράψει, έστω κι αν δεν γινόταν ποτέ μα 
ποτέ Προυστ.

Ευλογημένος ο Π.Α.Ζ. που υπέγραφε τη μετάφραση∙ ως και 
αυτή τη χούντα ευγνωμονούσε κανείς, που τον είχε χώσει στη 
φυλακή, προσφέροντάς του τον ατελείωτο χρόνο γι’ αυτό το τι-
τάνιο έργο. Η Ειρήνη άρχισε να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια 
του Προυστ, να τον νιώθει με τις αισθήσεις του και να τον ανα-
λύει με τα δικά του μέσα.

Και βέβαια έγραψε. Το επόμενο κείμενό της φέρει τη σφρα-
γίδα του. Την αναγνωρίζει κανείς στον τρόπο με τον οποίο έχει 
βαλθεί να παρατηρεί στο δωμάτιό της τα έπιπλα, το φως, και 
διάφορες ασήμαντες λεπτομέρειες, όπως τη σκόνη που έχει κα-
θίσει στις πτυχές της χάρτινης κρεμασμένης απ’ το ταβάνι λά-
μπας και στα στολίδια της παλαιϊκής εντοιχισμένης ντουλά-
πας. Ένα φίλτρο έχει μπει ανάμεσα σε αυτήν και στον κόσμο, 
μια αχλή, που κάνει την κίνηση έξω στον δρόμο απόμακρη για 
τη νεαρή υπερευαίσθητη ύπαρξη που έχει τώρα γίνει η Ειρήνη. 
Μια νωχέλεια, πολύ ροζ χρώμα και γενικώς παλ αποχρώσεις…

Ομολογώ ότι προτιμώ το προηγούμενο ύφος της. Ήταν πιο 
γοργό και πιο χαριτωμένο∙ τέλος πάντων, πιο δικό της. Αλλά ο 
Προυστ υπήρξε βέβαια μεγάλο σχολείο. Να που ένα τόσο σπου-
δαίο έργο μπορούσε να στηρίζεται απλώς στην παρατήρηση, 
στην παρατήρηση του εαυτού και στην ανάμνηση∙ να είναι ου-
σιαστικά αυτοβιογραφικό. Ούτε περιπέτειες, ούτε κατασκευές, 
ούτε τρομερά συμβάντα. Απλώς η καθημερινή ζωή, που κυλά-
ει με τις απίθανες αποχρώσεις της, όταν μπορεί κανείς να την 
παρατηρήσει∙ όταν μπορεί κανείς να την ανασύρει από τη μνή-
μη του. Ένα εφικτό μοντέλο.
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Κώστας  Ακρ ίβος

Γάλα Μαγνησίας*

Ήταν τα χρόνια που είχαμε όλη τη ζωή μπροστά μας, τα 
χρόνια που νομίζαμε πως ο κόσμος όλος μπορούσε να 
γίνει δικός μας. 

«Εάν ήταν στο χέρι μου, εσάς του οικοτροφείου θα σας απέ-
βαλλα διά παντός από το σχολείο!»

Το Μπουλντόγκ έτρεμε από θυμό και από το στόμα του 
έβγαιναν αφροί. Οι καθηγητές, καθισμένοι στα γραφεία με 
σταυρωμένα τα χέρια, στρατιωτάκια αμίλητα κι ακούνητα. Όρ-
θιοι εμείς μπροστά τους ακούγαμε με το κεφάλι σκυμμένο, πιο 
πολύ γιατί φοβόμασταν μήπως μας έρθουν τα σάλια του στη 
μούρη μας. 

Δεν είχε άδικο να γαβγίζει έτσι ο σκύλαρος. Στο προηγούμε-
νο διάλειμμα είχαμε στριμώξει πίσω απ’ το γυμναστήριο έναν 
χοντρό της τρίτης και του φάγαμε τη μισή τυρόπιτα. Μάλιστα 
ο Αχιλλάκος, την ώρα που φεύγαμε, γύρισε ξανά πίσω, την άρ-
παξε μέσ’ από τα χέρια του και της έριξε άλλη μια ξεγυρισμένη 
δαγκωνιά. Πήγε ο μπούλης στο γραφείο κλαίγοντας. Άστραφτε 
τώρα και βρόνταγε το Μπουλντόγκ. Αλλά τι ήξερε αυτός από 
πείνα; 

«Έλα, κυρ γυμνασιάρχη, στη θέση μας. Να ’σαι στην ηλικία 
μας και να σε κόβει η λόρδα. Να ρίχνεις κάθε μέρα μπόι και 
να σε ταΐζουν για πρωινό ένα κύπελλο τσάι και ψωμί με ελιές. 
Γιατί είναι Τετάρτη σήμερα, και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 

* Το κείμενο αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο από το υπό έκδοση 
ομώνυμο μυθιστόρημα, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο στις 
εκδόσεις Μεταίχμιο.
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μας νηστεύουν ακόμα κι από λάδι. Πώς να χορτάσουμε που 
εμείς τις ελιές δεν θέλουμε ούτε να τις δούμε στα μάτια μας!»

Τέτοια θα ’θελα να του πω αν μπορούσα να ανοίξω το στόμα 
μου. Αλλά τώρα ούτε να το σκεφτώ. Μπόρα ήταν και θα περ-
νούσε, το πολύ πολύ να τρώγαμε καμιά ξεγυρισμένη καμπάνα, 
δηλαδή καμιά διήμερη αποβολή. Κάποια στιγμή γύρισα και κοί-
ταξα με νόημα τον Μικ. «Εάν ήταν στο χέρι μου…» Κατάλαβα 
και κατάλαβε. Θα έπεσε μάλλον σύρμα από τη Μητρόπολη: 
Λυπούμεθα πολύ για το περιστατικό… Επιθυμία μας είναι το 
επεισόδιο να μη λάβει περαιτέρω έκτασιν… Οι μαθηταί θα τι-
μωρηθούν δεόντως από την διεύθυνσιν… Ό,τι δηλαδή γινόταν 
σ᾿ αυτές τις περιπτώσεις. 

Είχε δίκιο το Μπουλντόγκ, είχε όμως και άδικο. Δεν ήταν 
όλα τα παιδιά του οικοτροφείου σαν και εμάς. Τα πιο πολλά 
ήταν τύπος και υπογραμμός, μαθητές του 17 και πάνω, με τη 
χωρίστρα στην τρίχα, πήγαιναν στο κατηχητικό, κοπάνα και 
σκασιαρχείο δεν ήξεραν τι θα πει. Ενώ εμείς… Καμιά σχέση 
μ’ αυτό που λένε καλά παιδιά. Αν είχαμε γεννηθεί έτσι ή αν 
γίναμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στο οικοτροφείο δεν το 
ξέραμε. Το μόνο που ξέραμε ήταν πως κάθε τόσο κάτι μας 
έπιανε και λέγαμε ή κάναμε το αντίθετο απ᾿ ό,τι οι άλλοι. Ο 
γυμνασιάρχης, οι καθηγητές, ο διευθυντής, ο διάκος… Προπά-
ντων ο διάκος.

Αυτή εδώ ήταν η τρίτη φορά από την αρχή της χρονιάς που 
κινδυνεύαμε να πάρουμε αποβολή. Η πρώτη ήταν όταν με το 
που ξεκίνησαν τα μαθήματα μας έπιασε ο θεολόγος να καπνί-
ζουμε στις τουαλέτες. Το παίξαμε μετανιωμένοι, ζητήσαμε συ-
γνώμη, είπαμε πως δεν θα το ξανακάνουμε, θα γραφτούμε στις 
Χριστιανικές Ομάδες… Το ’χαψε. Η άλλη ήταν τότε που σού-
φρωσε ο Μπράσκας από το διπλανό τμήμα μια φόρμα για να 
μην πάρει απουσία στη γυμναστική. Πήγε ο τζιτζιφιόγκος και 
τον κάρφωσε στον Τραχανά ότι τάχα του την έκλεψε. Τι κι αν 
ο Μπράσκας είπε πως είχε σκοπό να τη δώσει πίσω την επόμενη 
ώρα, ότι θα πρόσεχε να μην τη λερώσει στο σκάμμα όταν θα 
πηδούσε στο τριπλούν… Αποβολή μπορεί να μην πήρε, όμως ο 
Τραχανάς είχε κάτι γυμνασμένες χερούκλες, που ο Μπράσκας, 
και μαζί μ᾿ αυτόν και εμείς, είδαμε τον ουρανό με τα άστρα. 
Είπε πως ήμασταν και εμείς στο κόλπο. 
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Πάντα έτσι γινόταν. Ζαβολιά ή αταξία ο ένας; Τιμωρία για 
όλους. Έκανα καμιά φάρσα ή καζούρα εγώ σε καθηγητή; Αντι-
μιλούσε ο Μικ; Στρίμωχνε κάνα λελέ στη γωνία ο Αχιλλάκος 
ή την έκανε σκαστή τα απογεύματα ο Μπράσκας; Η μπόρα 
έπαιρνε και τους τέσσερις, ποτέ δεν τιμωρούσαν μονάχα τον 
φταίχτη. Αποβολές, απαγόρευση εξόδου, επιπλήξεις, στέρηση 
φαγητού… Στην αρχή μάς κακοφάνηκε﮲ παραήταν άδικο! Με 
τον καιρό το συνηθίσαμε. Μάλιστα τώρα τελευταία το ’χαμε 
για καμάρι μας, για να μην πω ότι το προκαλούσαμε κιόλας. 
Φτάσαμε στο σημείο να κοκορευόμαστε: «Εμείς είμαστε σαν 
ένας!» Βέβαια δεν ήταν πάντα έτσι, πέρασε καιρός μέχρι να τα 
βρούμε μεταξύ μας και να τακιμιάσουμε. Στην πρώτη και τη 
δευτέρα γυμνασίου ίσα που λέγαμε μια καλημέρα. Όμως στην 
τρίτη είδαμε πως τα χνότα μας ταιριάζουν. Είχε μείνει και ο 
Μικ στην ίδια τάξη, οπότε βρεθήκαμε όλοι στο ίδιο τμήμα. Από 
τους πρώτους κιόλας μήνες καταλάβαμε πως δεν ήμασταν σαν 
τα άλλα τα παιδιά﮲ το μυαλό μας το ’χαμε συνέχεια στην κό-
ντρα. Εκκλησιασμό ή κατηχητικό όλο το οικοτροφείο; Κοπάνα 
οι δικοί σου. Μελέτη και ησυχία στο αναγνωστήριο; Εμείς πότε 
να πετάμε χαρτάκια στους σπασίκλες και πότε να βάζουμε το 
χέρι στο στόμα και να βγάζουμε κάτι ήχους που νόμιζες πως 
είναι από την τουαλέτα. Πότε το ένα και πότε το άλλο, γίναμε 
το μαύρο πρόβατο. «Συμμορία» μάς ανέβαζε, «συμμορία» μάς 
κατέβαζε ο διάκος. Όμως και ο διευθυντής δεν πήγαινε πίσω, 
με το παραμικρό έψαχνε αφορμή να μας τιμωρήσει. Τα ίδια 
γινόνταν και στο γυμνάσιο. Εμείς ωστόσο απτόητοι. 

Το Μπουλντόγκ είχε τελειώσει τώρα τον εξάψαλμο, αλλά 
εμείς δεν λέγαμε να σηκώσουμε το κεφάλι.

«Εξαφανιστείτε από μπροστά μου και μη σας ξαναδώ στα 
μάτια μου!»

Οι αφροί είχαν φτιάξει στεφάνι γύρω απ’ τα χείλια του﮲ μια 
ριπή από σάλια ήρθε και πέτυχε τον Μικ στο μάγουλο. Βγήκαμε 
από το γραφείο σαν σιγανοπαπαδιές, από μέσα μας όμως είχαμε 
κατουρηθεί στα γέλια﮲ την είχαμε γλιτώσει. Με το που μπήκαμε 
στην τάξη, ο Μικ ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. «Μα θα χάσεις 
το καλύτερο επεισόδιο από την Αντιγόνη!» στρίγκλισε η Μοζαμβί-
κη, αλλά πού να καθίσει ο Μικ να εξηγήσει στο ξινόμαυρο τέρας 
πως ήθελε να ξεπλύνει απ’ τα μούτρα του τα σάλια του γέρου! 
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Στο σχόλασμα μείναμε επίτηδες τελευταίοι. Με το που χτύπησε 
το κουδούνι, χίλιοι τόσοι μαθητές του Α´ Γυμνασίου Αρρένων Βό-
λου, οι πιο πολλοί με ποδήλατα, έφυγαν για τα σπίτια τους. Εκεί 
θα τους περίμεναν οι δικοί τους και ένα τραπέζι στρωμένο. Εμάς, 
ο διάκος. Καθυστερούσαμε λοιπόν και κουβεντιάζαμε πώς θα γίνει 
να τη σκαπουλάρουμε, αν και οι πιθανότητες ήταν λίγες. 

Φτάσαμε την ώρα του φαγητού. Μέσα από την τραπεζαρία 
ακουγόταν κάποιο παιδί να λέει την προσευχή: Ευλόγησον την 
βρώσιν και την πόσιν… Αφήσαμε τις τσάντες έξω στο διάδρομο 
και πήγαμε να μπούμε απ’ το πορτάκι που ένωνε τα μαγειρεία 
με την τραπεζαρία. Τζίφος, μπάστακας εκεί ο διάκος. 

«Ώστε έτσι ε; Το φαγητό του ξένου παιδιού, βρε αλήτες; Σαν 
δεν ντρέπεστε! Τεντιμπόηδες, ε τεντιμπόηδες!»

Στο σχολείο την είχαμε βγάλει καθαρή, εδώ αποκλείεται. 
Σκύψαμε το κεφάλι και περιμέναμε να ακούσουμε τι είχε απο-
φασίσει για πάρτη μας. Μας κρατούσε στο χέρι.

«Λοιπόν, διαλέξτε. Ή τιμωρία ή αυτή τη στιγμή κιόλας ειδο-
ποιώ τους γονείς σας». 

«Δηλαδή σαν τι τιμωρία;» πετάχτηκε ο Αχιλλάκος. 
Ο Μικ μέχρι και μετά το βραδινό φαγητό έτριβε το δάπεδο 

και γυάλιζε τα μανουάλια στο παρεκκλήσι στην ταράτσα, ενώ ο 
Αχιλλάκος θα ’πρεπε να γράψει πενήντα φορές το Πάτερ Ημών 
και άλλες είκοσι το Πιστεύω. Εκείνος που την έβγαλε καθαρή 
ήταν ο Μπράσκας. Δεν είχε περάσει μισή ώρα που φασινάριζε 
τις τουαλέτες όταν πήγε και παραπονέθηκε πως τον πονάει η 
κοιλιά του. Το είπε τρεις τέσσερις φορές, στο τέλος ο διάκος 
τον πίστεψε και τον έστειλε στο κρεβάτι. Τον τελευταίο που 
άφησε ελεύθερο ήμουν εγώ. Ήξερε πως δεν τα πήγαινα καλά 
με το σκοτάδι, γι’ αυτό με έκλεισε στο καμαράκι όπου βάζανε 
τους τενεκέδες με το λάδι και τα άλλα τρόφιμα. Περασμένες 
έντεκα ήταν σαν ήρθε και ξεκλείδωσε. Μπήκα στο θάλαμο και 
έτρεμα από τα νεύρα. Ήθελα κάπου να ξεσπάσω. Για μια στιγ-
μή σκέφτηκα να ανάψω όλα τα φώτα, όμως το μετάνιωσα﮲ τι 
έφταιγαν και οι άλλοι να τους ξυπνήσω; Μπήκα κάτω από τα 
σκεπάσματα χωρίς να βάλω τις πιτζάμες. Σκεπάστηκα μέχρι το 
κεφάλι και απ’ τη λύσσα μου ένιωθα να θέλω να βάλω τα κλά-
ματα. Για να ξεδώσω κατέβασα το σλιπ. Ύστερα πήρα κάτω απ’ 
το στρώμα την κάλτσα και τελείωσα μέσα σ’ αυτή. 
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Τα Χριστιανόπουλα θα πάμε με φτερά / να πούμε μήνυμα 
που φέρνει τη χαρά…

Εφτά παρά τέταρτο. Από τα μεγάφωνα ακουγόταν στη δια-
πασών το σπαστικό τραγουδάκι που εμείς το λέγαμε αλλιώς: Τα 
Χριστιανόπουλα θα πάμε σινεμά / να δούμε πράκτορα 007… 
Άνοιξα τα μάτια ζοχαδιασμένος. 

Μας περιμένει με λαχτάρα όλη η γη / και μεις κινήσαμε νωρίς 
με την αυγή…

Από τα διπλανά κρεβάτια κεφάλια έβγαιναν κάτω απ’ τις 
κουβέρτες, κορμιά τεντώνονταν, ακούγονταν χασμουρητά. 
Όλοι με την τσίμπλα στο μάτι και τα μαλλιά ανακατωμένα. 
Σε λίγο ο θάλαμος γέμισε μπλε, πράσινες και καφετί πιτζάμες. 

Τίποτα στον κόσμο δεν μας νοιάζει / ούτε η μπόρα ούτε το 
χαλάζι / έχουμε μαζί μας τον Χριστό / σύντροφο χαράς, πατέρα 
κι αδελφό…

Από την πάνω κουκέτα φάνηκαν να κρέμονται δυο τριχωτές 
γάμπες. Αν ήταν άλλο πρωινό θα άπλωνα το χέρι να γαργαλή-
σω τις πατούσες του Μικ. Έδωσε ένα σάλτο, βρέθηκε δίπλα μου 
και έψαξε να βρει τις πλαστικές παντόφλες. Στους φωριαμούς 
την ώρα που ντυνόμασταν κοίταξα τους άλλους﮲ ήταν κι αυτοί 
μπαρουτιασμένοι από τη χτεσινή τιμωρία. Γιατί, καλά να ’σαι 
από τους μικρούς. Αλλά τώρα, στην πέμπτη γυμνασίου, να μας 
φέρεται έτσι ο διάκος, δεν το χωνεύαμε. 

Στις βρύσες γινόταν το συνηθισμένο πανδαιμόνιο, στριμωξί-
δι και σπρωξίδι. Ογδόντα εμείς, δεκαπέντε οι βρύσες, θα ’πρεπε 
να στηθείς στην ουρά για να νιφτείς και να βουρτσίσεις τα 
δόντια. Αλλά άμα χασομερούσες εδώ, μετά δεν θα ’χες χρόνο 
να στρώσεις σωστά το κρεβάτι. Κι αυτό το στρώσιμο δεν ήταν 
ένα απλό στρώσιμο. Έπρεπε να τεντώσεις χωρίς ζάρες το κάτω 
σεντόνι, το πανωσέντονο να σκεπάσει μονάχα το μισό μαξιλάρι 
και οι δύο κουβέρτες να ευθυγραμμιστούν στην τρίχα και να 
μπουν κάτω από το στρώμα, ώστε το κρεβάτι να δείχνει σαν 
«τέλειος φάκελος». Έτσι το ήθελε ο διευθυντής. Αν στην πρωι-
νή επιθεώρηση που έκανε στους θαλάμους, έβλεπε έστω και μία 
άκρη από την κουβέρτα να εξέχει ή το σεντόνι να μην είναι 
καλά τεντωμένο ή το μαξιλάρι βαλμένο λίγο στραβά, άρχιζε 
τις φωνές. «Η αρμονία είναι το παν για την νεολαία. Μόνον 
έτσι θα αντιληφθείτε πώς κατάφεραν και μεγαλούργησαν οι 
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αρχαίοι ημών πρόγονοι. Εξ ου και το σπουδαίον ρητόν τους: 
‘Παν μέτρον άριστον’. Εσύ, παιδί μου, αν συνεχίσεις να είσαι 
έτσι τσαπατσούλης, δεν θα προκόψεις στη ζωή σου. Όταν θα 
καταταγείς στον ελληνικό στρατό, δεν θα είσαι έτοιμος δια την 
αρμονίαν του στρατιωτικού θαλάμου». 

Το «παιδί» τις πιο πολλές φορές ήταν ο Μπράσκας. Αν εμείς 
τη γράφαμε στα τέτοια μας την αρμονία του θαλάμου και τον 
στρατό, ο Μπράσκας την έγραφε δυο και τρεις. Αυτός σε λίγα 
χρόνια θα ήταν αλλού, εκεί δεν θα ’χε ανάγκη από αρμονίες και 
φακέλους. Στο μυαλό του μέρα νύχτα είχε εκείνα που έλεγαν 
οι μεγάλοι στο Τρίκερι: «Στο καράβι είσαι βασιλιάς! Κάνεις ό,τι 
γουστάρεις! Είσαι απ᾿όλα ελεύθερος!». Αυτή τη ζωή ονειρευόταν 
ο Μπράσκας: ναυτικός, ταξίδια, λιμάνια, να μην έχει κανέναν 
να του τα πρήζει πρωί πρωί. Όμως τώρα ήταν νωρίς για τέτοια 
όνειρα, για δύο ακόμα χρόνια θα ’πρεπε να φάει στη μάπα τον 
διευθυντή και τον διάκο. 

Η αλήθεια είναι πως και εγώ όταν είδα για πρώτη φορά το 
οικοτροφείο μου κόπηκαν τα γόνατα, σαν φυλακή μου φάνη-
κε. Ένα διώροφο κτίριο κίτρινο, με κάτι παράξενα παράθυρα 
και μια σημαία στην κεντρική είσοδο μ’ έναν δικέφαλο αετό 
σαν εκείνον της ΑΕΚ. Το κοιτάζαμε με τον πατέρα μου και 
δεν έκανα βήμα για να μπω πιο μέσα. Το μόνο καλό που είχε 
ταράτσα. Στον πρώτο όροφο βρίσκονταν οι θάλαμοι–κοιτώνες 
και στον από πάνω τα γραφεία, μαζί κι ένα μικρό καμαράκι για 
την εξομολόγηση και κάποια άλλα δωμάτια που ήταν πάντα 
κλειδωμένα. Τα μαγειρεία, οι τουαλέτες και η τραπεζαρία ήταν 
στο ισόγειο. Στην τραπεζαρία μαζευόμασταν κάθε απόγευμα για 
να διαβάσουμε. Αφού καθαρίζαμε τα τραπέζια μετά το φαγητό, 
καθόμασταν εκεί και κάναμε τα μαθήματά μας. Όλα ήταν κα-
νονισμένα ρολόι. Από το πρωί που ανοίγαμε τα μάτια μέχρι το 
βράδυ υπήρχε πρόγραμμα που δεν στράβωνε λεπτό. 

Εφτά παρά τέταρτο: εγερτήριο
Μέχρι τις εφτά και τέταρτο: τουαλέτα και κρεβάτια
Μετά: επιθεώρηση
Εφτάμισι: πρωινή προσευχή 
Οχτώ παρά είκοσι: πρωινό
Οχτώ: αναχώρηση για το σχολείο 
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Όταν γυρίζαμε το μεσημέρι, το μαρτύριο συνεχιζόταν. 
     
Δύο και δέκα με δυόμισι: φαγητό 
Από τις τρεις παρά τέταρτο μέχρι τις πέντε: υποχρεωτική 

μελέτη για όλους 
Ύστερα μία ώρα έξοδος στην πόλη ― ο ελεύθερος χρόνος 
Έξι με οχτώ: ξανά διάβασμα 
Στις οχτώ: φαγητό 
Στη συνέχεια, πάλι μισή ώρα διάβασμα 
Εννιάμισι: βραδινή προσευχή 
Και στις δέκα: όλοι στα κρεβάτια

Τον πρώτο καιρό φτύσαμε αίμα μέχρι να μπούμε στο κλί-
μα και να μάθουμε να τηρούμε το πρόγραμμα. Χωριατόπαιδα 
εμείς, το μόνο ζόρισμα που ξέραμε μέχρι τότε ήταν από τον 
δάσκαλο στο δημοτικό. Τις άλλες ώρες το σπίτι δεν μας έβλεπε, 
τρώγαμε στο πόδι και μετά μη μας είδατε. Εδώ ή θα ακολου-
θούσες το πρόγραμμα ή δρόμο. Δεν ήταν παίξε γέλασε. Μέχρι τη 
δευτέρα γυμνασίου, ήμασταν όπως αγρίμια σε κλουβί. Ύστερα 
σιγά σιγά το συνηθίσαμε. Όλα τα συνηθίζεις σ’ αυτή την ηλικία. 
Όλα, όμως το πρωινό ξύπνημα με τίποτα!

«Έι Μπράσκα, τελείωνε καμιά ώρα!».
Ο Αχιλλάκος βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα, όμως ο συ-

γκάτοικός του στο κάτω κρεβάτι παιδευόταν ακόμα με το μα-
ξιλάρι. Από δίπλα εγώ και ο Μικ το ’χαμε ρίξει στην κουβέντα 
περιμένοντας την επιθεώρηση. Επίτηδες είχαμε πιάσει κρεβάτι 
άκρη άκρη, γιατί μέχρι να φτάσει εδώ ο διευθυντής, έριχνε τις 
καμπάνες του και ξεθύμαινε. Θα γινόταν έτσι και σήμερα; Ή 
μήπως τα μαρτύρησε ο διάκος και τώρα θα ήταν πυρ και μανία; 

Ο διευθυντής μπούκαρε περασμένες εφτάμισι. Έδειχνε βια-
στικός. Μάλλον ήθελε να ξεμπερδεύει στα γρήγορα για να πάει 
ν᾿ανοίξει το μαγαζί του. Γιατί αυτή ήταν η κανονική του δου-
λειά: είχε κηροπωλείο στην Ερμού. Πωλούσε λιβάνια, κεριά, ει-
κόνες, στεφάνια για τη Μεγάλη Πέμπτη και, μαζί με όλα αυτά, 
τα βιβλία της ΖΩΗΣ και του ΣΩΤΗΡΑ. Πέρασε από μπροστά μας 
χωρίς να μας ρίξει δεύτερη ματιά. Όμως ο διάκος συνέχιζε τα 
δολοφονικά του βλέμματα. Ήταν σαν να έλεγε: δεν θα γλιτώσε-
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τε έτσι εύκολα από μένα, παλιόπαιδα! Ο Αχιλλάκος έκανε πίσω 
απ᾿την πλάτη του μια γκριμάτσα, που με τα χίλια ζόρια κρατη-
θήκαμε να μη βάλουμε τα γέλια. Κατεβαίνοντας μετά για την 
πρωινή προσευχή, τους είπα: «Να δείτε που δεν έχει ξεθυμάνει, 
θα έχει και συνέχεια το πράγμα». 

Τέτοιος ήταν ο διάκος, αχώνευτος και στραβόξυλο. Δεν μας 
περνούσε ούτε έξι χρόνια και το ’παιζε καμπόσος. Ήταν από το 
ίδιο χωριό με τον Μικ, έτσι ξέραμε τον βίο και την πολιτεία του. 

Στο Παλιούρι ο Σπύρος Φώτος, δηλαδή ο διάκος, ήταν ένα 
ήσυχο παιδί. Κάθε μέρα πήγαινε και βοηθούσε τον πατέρα του 
με τα ζώα. Στο σχολείο δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή στον δά-
σκαλο να σηκώσει τη βέργα πάνω του, κι ας ήταν κουμπούρας 
στα μαθήματα. Απ᾿ όλα τα παιδιά αυτός ήταν ο πιο φτωχικά 
ντυμένος. Όλο μπαλώματα είχαν τα παντελόνια του και για 
τσάντα κρεμούσε διαγώνια στο στήθος έναν τορβά. Κάποιες 
φορές ο Μικ τον συναντούσε όταν πήγαινε φαγητό στον δικό 
του πατέρα στο περιβόλι και ο Σπύρος έβοσκε το κοπάδι. Στέ-
κονταν τότε και κοιτάζονταν χωρίς να λένε τίποτα. Τον Μικ 
τον τρόμαζε έτσι ακούρευτος κι αγριωπός που ήταν. Κάποια 
φορά σκέφτηκε να τον ρωτήσει γιατί τα παιδιά τον κορόιδευ-
αν «γιδογάμη», όμως κώλωσε. Την Κυριακή πού τον έχανες 
τον Σπύρο πού τον έβρισκες όλο στην εκκλησία ήταν, να βο-
ηθάει τον παπά. Σε κάποια πανήγυρη των Ταξιαρχών ήρθε ο 
δεσπότης, είδε πόσο καλά κάνει το παπαδάκι, τον έψησε και 
τον κατέβασε στην πόλη. Λίγο καιρό μετά τον χειροτόνησε 
διάκο με σκοπό να τον προβιβάσει αργότερα σε αρχιμανδρίτη. 
Ο δεσπότης δεν τον έκανε μονάχα διάκο, αλλά και προϊστά-
μενο στο οικοτροφείο. Καλός και χρήσιμος ο διευθυντής, μα 
αν δεν ήταν ο διάκος το οικοτροφείο δεν θα λειτουργούσε. Ο 
διάκος να φροντίσει πόσα και ποια τρόφιμα να αγοραστούν, 
αυτός να επιβλέπει τις καθαρίστριες και τις μαγείρισσες αν 
κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αυτός να κανονίσει πού θα 
εκκλησιαστούν οι οικότροφοι, να τηλεφωνεί στους διευθυντές 
στα σχολεία… Τώρα, εδώ στο οικοτροφείο ο Σπύρος ήταν ένας 
άλλος άνθρωπος. Πρώτα πρώτα είχε αλλάξει το κεφάλι του. 
Τα μαλλιά τα ’χε κουρεμένα, είχε αφήσει ένα ξανθό γενάκι και 
από πέρυσι φορούσε γυαλιά μυωπίας. Τα ντρίλινα μπαλωμένα 
ρούχα έγιναν ράσα και τα λόγια του πολλά, τις περισσότερες 
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φορές για απειλές και τιμωρίες. Ένας άλλος άνθρωπος. Έξι 
χρόνια, από το φθινόπωρο του 1968, ο Σπύρος από το Παλιού-
ρι ήταν το πραγματικό αφεντικό του οικοτροφείου. 

Με τον διάκο δεν τα πήγαμε καλά από τις πρώτες κιόλας 
μέρες. Πέρυσι, ένα απόγευμα που παίζαμε μπάλα στην αλάνα 
της Ανάληψης, τον είδαμε να στέκεται πίσω από το τέρμα και 
να μας κοιτάζει. Φύσαγε διαολεμένα, ήταν ζόρικη και η ομά-
δα απ᾿το Καραγάτς… Μια δυο φορές πήγε του Αχιλλάκου να 
του ξεφύγει ένα μπινελίκι μα κρατήθηκε. Στο τέλος ήμασταν 
φουρκισμένοι γιατί είχαμε χάσει 5-3. Σίγουρα έφταιγε ο διάκος! 
Εμείς ξέραμε πως, άμα δούμε στο δρόμο παπά ή μαύρη γάτα, 
αμέσως έπρεπε να χουφτώσουμε τα τέτοια μας, αλλιώς θα μας 
έφερνε γκαντεμιά. 

«Με εσάς θέλω να μιλήσω ιδιαιτέρως».
Είχαμε βγάλει τις φανέλες και σκουπιζόμασταν κάτω από 

ένα υπόστεγο με μια πετσέτα που άλλαζε χέρια. Πήγαμε να 
την κάνουμε στα γρήγορα επειδή είχαμε ξυλιάσει. Μας πρόλαβε 
γωνία Μαγνήτων με Γκλαβάνη. 

«Θέλω να μου λύσετε μια απορία. Και επίσης να τακτοποιή-
σουμε ένα ζήτημα…»

Τον πρώτο καιρό ο διάκος ήταν χωρίς μαλώματα και φω-
νές, πιστέψαμε πως μαζί του θα περνούσαμε ζάχαρη. Το πράγ-
μα άρχισε να στραβώνει από την τρίτη γυμνασίου, το αρνί 
μέρα με τη μέρα γινόταν λύκος. Ο διευθυντής του ’χε δώσει 
το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Τι σήμαινε αυτό; Τιμωρού-
σε όποιον γούσταρε, μας κρατούσε περισσότερη ώρα και στην 
πρωινή και στη βραδινή προσευχή, κανόνιζε τι θα φάμε τις 
μέρες της νηστείας, δηλαδή να πεθαίνεις της πείνας, τις Κυ-
ριακές μας σήκωνε πρωί πρωί για τον εκκλησιασμό και τη μία 
ώρα για έξοδο την είχε κάνει πενήντα λεπτά. Να πας δηλα-
δή μέχρι κάτω στην παραλία και να γυρίσεις πίσω, ίσα που 
προλάβαινες. Κάποιοι της έκτης πήγαν και έκαναν παράπονα 
στον διευθυντή, όμως ήταν παράπονα χλιαρά. Βλέπεις, αυ-
τούς δεν τους ένοιαζε και τόσο η έξοδος επειδή όλη την ώρα 
ήταν σκυμμένοι στα βιβλία για τις εξετάσεις στο πανεπιστή-
μιο. Εκείνοι που την πλήρωσαν ήταν οι πιο μικρές τάξεις και 
βέβαια εμείς. Εμάς είχε βάλει στο μάτι. Δεν περνούσε μέρα που 
να μη μας κάνει παρατήρηση για το πώς ντυνόμαστε: «Παρα-
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είναι μεγάλη η καμπάνα στο παντελόνι σου», ότι δεν είμαστε 
καλοί μαθητές: «Πάλι μου παραπονέθηκε ο μαθηματικός», για 
το φαγητό: «Θα το φάτε όλο το λαχανόρυζο, ειδεμή δεν έχει 
έξοδο!» ή με το πόσο φρόνιμοι δεν ήμασταν: «Τι άκουσα; Πάλι 
τσακωθήκατε στο διάλειμμα;». 

Για ένα τέτοιο ζήτημα ήθελε να μας μιλήσει και τώρα, αυτό 
το θέμα να τακτοποιήσει. 

«Να σας ρωτήσω κάτι! Ονόματα εσείς δεν έχετε; Νονός δεν 
σας έβαλε στην κολυμβήθρα;» 

Καταλάβαμε πού το πήγαινε. 
«Τι θα πει ‘Ζερβής’;… ‘Μπράσκας’;… Κι αυτό το ξενόφερτο 

‘Μικ’ από πού κι ώς πού; Μονάχα το χαϊδευτικό του Αχιλλέα 
μπορώ να δικαιολογήσω».

Τα μούτρα μας είχαν γίνει κατακόκκινα από την τσατίλα. 
Μα ως κι εδώ ήθελε να κάνει κουμάντο; 

«Είστε νέα παιδιά. Οι οικογένειές σας σάς έδωσαν ονόματα 
κανονικά. Μονάχα οι αλήτες αποκαλούν ο ένας τον άλλο με 
τέτοιες προσφωνήσεις». 

Το δικό μου το παρατσούκλι εγώ το κουβαλούσα από παλιά. 
Άντε τώρα να του εξηγήσεις πως όχι δεν με πείραζε, αλλά μ᾿ά-
ρεσε κιόλας που τα παιδιά στο χωριό με φώναζαν έτσι, γιατί με 
το αριστερό πόδι κλότσαγα την μπάλα και με το αριστερό χέρι 
έγραφα και έτρωγα. Γιατί να με πειράξει; Όσο για τον Μπρά-
σκα… Ένα και μόνο απόγευμα αν έκανες τσάρκα στις αλάνες 
στο Τρίκερι, εκεί όπου έπαιζαν τα παιδιά, άλλο δεν θα άκουγες 
από «Ρίξ᾿ την μπάλα, ρε σπάρε», «Καλώς την αθερίνα», «Μη σε 
πιάσω στα χέρια μου, γοβιέ», «Να και η παπόρω μαζί με τη φρε-
γάτα». Μέχρι και η μάνα του έτσι τον φώναζε για τα πεταχτά 
μάτια και τα φουσκωτά χείλη που είχε. Τι πάει να πει δηλαδή, 
δεν τον αγαπούσε και ήθελε να τον ρίξει στην κατσαρόλα να τον 
κάνει σούπα, όπως έκανε με την κανονική μπράσκα, το ψάρι; Κι 
αν ήθελε να ξέρει και το «Αχιλλάκος» δεν ήταν χαϊδευτικό. Του 
το ’χαμε κολλήσει για το μπόι και το βάρος, γιατί ήταν δεν ήταν 
πενήντα κιλά ο Αχιλλέας και το μπόι του ούτε ένα και εξήντα. 
Έτσι μας άρεσε να φωνάζουμε ο ένας τον άλλο. Και θα ερχόταν 
τώρα αυτός να μας τα αλλάξει; Δεν είμαστε καλά!

«Δε… δε… δε… νομίζω πως πει… πει… πειράζουμε κα… κα… 
κανέναν».
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Ο διάκος τινάχτηκε ξαφνιασμένος, δεν περίμενε πως θα του 
απαντούσε έτσι ο συγχωριανός του. Είχε όμως ράμματα και για 
τη δική του γούνα. Άκου «Μικ» ο Γιάννης Μόσιος! Τι ξεδια-
ντροπιές είναι τούτες εδώ; 

Έσκυψα το κεφάλι και γέλασα κρυφά. Σκέφτηκα εκείνη την 
ώρα τι τραμπάκουλο θα πάθει άμα μάθαινε τα παρατσούκλια 
που είχαμε κολλήσει στους καθηγητές στο σχολείο. 

Στο μεταξύ ο Μικ φαινόταν να ’χει φουντώσει. Θα ’θελε 
να πει στον διάκο, αν βέβαια μπορούσε, ποιο ίνδαλμα είχε και 
με τη μουσική τίνος κοιμόταν και ξυπνούσε. Όνειρό του ήταν 
να γίνει μια μέρα μέλος σε κάποιο συγκρότημα ροκ. Να γίνει 
τραγουδιστής σαν τον Μικ Τζάγκερ, που όλοι έλεγαν πόσο πολύ 
του μοιάζει στη φάτσα, σαν δίδυμος αδερφός του ήταν. Γιατί 
λοιπόν να μην ακολουθήσει το δρόμο του; Γι᾿αυτό ο Μικ κάθε 
απόγευμα σχεδόν, όταν δεν ήταν τιμωρημένος, άλλο δεν έκανε 
απ᾿το να πηγαίνει στο δισκάδικο του Παλιούγκα. Εκεί ένας 
γνωστός του υπάλληλος του ’βαζε να ακούσει το 45άρι δισκάκι 
με το Satisfaction των Ρόλινγκ Στόουνς και μετά το γύριζε 
από την άλλη πλευρά για το Paint it black. 

«Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συνήθεια με τα κακόγουστα 
ονόματα να τελειώσει σύντομα. Μη σας ξανακούσω να αποκα-
λείτε έτσι ο ένας τον άλλο! Σύμφωνοι;»

Είχε περάσει χρόνος από κείνο το απόγευμα και μυαλό δεν 
βάλαμε. Η αντιπάθεια του διάκου είχε γίνει τώρα έχθρα φανερή. 
Δεν μας άφηνε σε χλωρό κλαρί, μας είχε συνέχεια στην μπούκα. 
Με το παραμικρό, επίπληξη και τιμωρία. Ό,τι στραβό γινόταν 
στο οικοτροφείο, οι πρώτοι ύποπτοι ήμασταν εμείς. Ο Ζερβής, 
ο Μικ, ο Μπράσκας, ο Αχιλλάκος. Αλλά και εμείς δεν ήμασταν 
από τους τύπους που κάνουν πίσω. Πόλεμο ήθελε; Θα τον είχε!

Πάντως απ᾿ τις πρώτες κιόλας μέρες φάνηκε πως φέτος θα 
ήταν μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες. 

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να αρχίσουν τα μαθήματα και το νέο 
κυκλοφόρησε αστραπή: είχε έρθει καινούργιος δεσπότης. Κάποια 
παιδιά το ήξεραν, το ’χαν γράψει και οι εφημερίδες. Στο οικο-
τροφείο τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ, γιατί από μέρα σε μέρα 
περιμέναμε επίσκεψή του. Και κάτι τέτοιο σήμαινε γενική καθαρι-
ότητα. Πρώτα απ᾿ όλα να φροντίσουμε «την ατομική υγιεινή και 
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εμφάνισι». Πάει να πει να περάσουμε απαξάπαντες από τον κου-
ρέα, νύχια χεριών και ποδιών κομμένα ―«μα καλά, θα μας βγάλει 
και τις κάλτσες;» αναρωτήθηκε κάποια στιγμή ο Μπράσκας― τα 
ρούχα μας να μην είναι τσαλακωμένα ή να μυρίζουν «ναφθαλί-
νη», όπως είπε ο διάκος που όλα τα ξέρει και όλα τα κανονίζει, 
και βέβαια να μη διανοηθεί κανείς μας και «αφήσει στο πρόσωπό 
του την παραμικρή υποψία φαβορίτας!» ― τον Μικ έπαιρναν τα 
σκάγια. Σειρά είχαν μετά οι βαλίτσες και οι ντουλάπες﮲ όλα έπρεπε 
να είναι ταχτοποιημένα με τάξη. Το μεγαλύτερο όμως ζόρι, αυτό 
που μας παίδευε μια-δυο ώρες κάθε μέρα, ήταν η καθαριότητα 
του θαλάμου και πιο πολύ η φροντίδα για τα κρεβάτια. Για μια 
ολόκληρη εβδομάδα κάθε απόγευμα ανεβάζαμε στην ταράτσα τα 
σεντόνια και τις κουβέρτες και τις τινάζαμε να φύγει η σκόνη. 
Μέχρι και τα στρώματα μας είπαν να τινάξουμε. Στην αρχή το 
περάσαμε για χαβαλέ, γρήγορα όμως είδαμε πως μας έβγαινε η 
πίστη να ανεβαίνουμε τριάντα τόσα σκαλιά φορτωμένοι τους σελ-
τέδες. Άσε που δεν είχε καθόλου πλάκα, γιατί από τη σκόνη γινό-
μασταν κάτασπροι από την κορυφή ως τα νύχια. Ζοχαδιασμένος 
ένα απόγευμα ο Αχιλλάκος με την κουβέρτα του, που όσο και να 
την τίναζε δεν έλεγε να ξεβρομίσει, έστειλε έναν μικρό της πρώτης 
στα μαγειρεία να του φέρει νερό, τάχα πως δίψασε, και στο πιτς 
φιτίλι άλλαξε την κουβέρτα του με την καθαρή τού πιτσιρικά. 
Το κατάλαβε εκείνος, πήγε να γκρινιάξει, μα τον αγριοκοίταξε ο 
Αχιλλάκος και έτσι πέρασε η μπαγαποντιά του. 

Το μόνο που ξέραμε μέχρι εκείνη τη μέρα για τον καινούρ-
γιο δεσπότη ήταν πως στη χειροτονία του τον Αύγουστο έγινε 
το σώσε. Είχε έρθει κόσμος απ᾿όλη τη Θεσσαλία. Στην παραλία 
πάρκαραν λεωφορεία από Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φάρσα-
λα… Ο κόσμος δεν χώραγε στον Άγιο Νικόλαο, γέμισαν οι γύρω 
δρόμοι. Κατέφτασαν παπάδες και δεσποτάδες ως κι απ᾿ την 
Κρήτη ακόμα. Την ώρα που του έβαλαν στο κεφάλι το δεσπο-
τικό καπέλο, κάποιες καλόγριες από τον γυναικωνίτη έριξαν 
άσπρα ροδοπέταλα κι ήταν σαν να πέφτει χιόνι. Πολλοί έλεγαν 
μετά ότι τα είχε κανονίσει όλα ο ίδιος ο δεσπότης. Όμως είπαν 
πως του άξιζαν αυτές οι τιμές γιατί ήταν πολύ ικανός και άξι-
ος. Θα έφερνε νέα πνοή στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. 

«Ρε σεις, πώς είπε ότι τον λένε;»
Μόλις είχε τελειώσει η επίσκεψη του δεσπότη και βρήκαμε 
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την ευκαιρία να ανεβούμε στην ταράτσα. Από το Ρόδος Μα-
τσάγγου είχαν απομείνει μονάχα δυο τσιγάρα και την επομένη 
θα ’πρεπε να ξαναβάλουμε ρεφενέ για να αγοράσουμε καινούρ-
γιο πακέτο. 

«Ξέρω… Κάτι σαν Χριστόφορος μ᾿ ακούστηκε, σαν Θεόδου-
λος…» 

Δεν είχαμε προσέξει επειδή μας είχε σπάσει τα νεύρα με την 
καθυστέρηση. Ήταν να ’ρθει στις έξι και τελικά έσκασε μύτη 
περασμένες εφτά. Είχαμε μαζευτεί στην τραπεζαρία και τον 
περιμέναμε καθισμένοι στους πάγκους, χωρίς να βγάζουμε κιχ﮲ 
όποιος τολμούσε να ανοίξει το στόμα του την ίδια στιγμή θα 
πήγαινε να καθαρίσει τις τουαλέτες ― έτσι είπε ο διάκος. Είχα-
με βαρεθεί και για να περάσει η ώρα κλότσαγε ο ένας τον άλλο 
κάτω από το τραπέζι, να δούμε ποιος θα αντέξει και ποιος όχι. 
Ο Μπράσκας έφαγε μία γερή στο γόνατο και έβγαλε ένα δυνατό 
«ωχ», στάθηκε όμως τυχερός γιατί εκείνη τη στιγμή κατέφτασε 
η κουστωδία.

Μαζί με τον δεσπότη μπούκαραν στην τραπεζαρία ένα 
τσούρμο παπάδες και κάποιοι άλλοι τύποι που μάθαμε πως 
ήταν δημοσιογράφοι. 

«Γεια σας παιδιά!» ήταν το πρώτο που είπε. Εμείς αυτιά να 
ακούσουμε δεν είχαμε, τα ’χαμε παίξει. Δεν ήταν γέρος, ούτε 
είχε άσπρα μαλλιά ή άσπρα γένια. «Ρε συ μαλάκα, αυτός είναι 
πιο μικρός κι απ᾿ τον πατέρα μου» γύρισε και μου ’πε κάποια 
στιγμή ο Αχιλλάκος. Εντάξει, ήταν λιγάκι παχουλός, αλλά συ-
νέχεια γελούσε και έκανε αστεία με τους δημοσιογράφους. Ύστε-
ρα πήρε το σοβαρό ύφος και μίλησε. Ήταν από την Αθήνα, η 
καταγωγή του όμως ήταν από μια πόλη ελληνική που τώρα 
«δυστυχώς ανήκει στην Τουρκία». Ήταν βέβαια δεσπότης, όμως 
είχε τελειώσει και τη Νομική Σχολή, γι᾿ αυτό είχε πολλά όνει-
ρα για τη μητρόπολη. Μιλούσε και οι δημοσιογράφοι έγραφαν 
συνέχεια στα μπλοκάκια. Στο τέλος σήκωσε το χέρι να μας ευ-
λογήσει και είπε εκείνο που μας κούφανε: «Ξέρετε κάτι, παιδιά 
μου; Σας πάω!». 

Γύρισε χέρια το τελευταίο τσιγάρο και μείναμε για λίγο σι-
ωπηλοί. Πάνω από το βουνό έσκαγε μύτη εκείνη την ώρα το 
φεγγάρι. Από το δρόμο κάτω δεν ακουγόταν ούτε ένα αυτοκί-
νητο, το ίδιο κι από τα πουλιά στο δέντρο στο απέναντι πεζο-
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δρόμιο. Λες να γινόταν καλύτερο τώρα το φαγητό; Θα ηρεμούσε 
ο διάκος; Θα ήταν με λιγότερες τιμωρίες ο διευθυντής; Θα μας 
έδιναν πιο εύκολα άδεια να πηγαίνουμε τα Σαββατοκύριακα 
σπίτι μας; 

Τώρα, όμως, νυστάζαμε και δεν βλέπαμε την ώρα να πάμε 
στα κρεβάτια μας. 

«Τυ… τυ… τυχερέ!» είπε ο Μικ στον Αχιλλάκο την ώρα που 
κατεβαίναμε τις σκάλες. 

«Εσύ θα κοιμηθείς σε κα… κα… καθαρή κου… κου… κου-
βέρτα».
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Κωνσταντ ί να Μαρ ί νη

Ό ποιητής
Το ποίημα είναι πάντα εκεί
και περιμένει να το γράψεις
Ανοιχτός λογαριασμός,
μια εκκρεμότητα διαρκής
Μια οφειλή, ό,τι χρωστάς 
στη μέρα,
αλλά προπάντων στην στιγμή
που την ξεχώρισες,
σαν κομματάκι σπασμένο γυαλί
που λαμπυρίζει μεσημέρι στην άμμο.
Και πρέπει 
ακέραια να την σώσεις τώρα.
Κι ας κοπείς.    



27

Νησίδες 18 | Π Ο Ι Η Σ Η

Γυναίκα στο μπαλκόνι
Η φούρια του μεσημεριού 
πίσω, μέσα στο σπίτι 
έχει κοπάσει.
Αστράφτουνε στον νεροχύτη
καθαρά τώρα τα πιάτα.
Στου πλυντηρίου το φινιστρίνι
παφλασμός κι αφροί,
μια τρικυμία έγκλειστη
έχει μόλις ξεσπάσει.
Κι αυτή στου μπαλκονιού ακουμπά
την κουπαστή.
Με ονειροπόλο βλέμμα,
καπνίζοντας, σαλπάρει κάθε μεσημέρι.
Ένα τσιγάρο δρόμος κι έχει φθάσει
στην άλλη της ζωή. 
Προτού το πρόγραμμα τελειώσει
θα έχει προλάβει να γυρίσει
Για να απλώσει.      
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Έφη Γιανν ι ού

Δύο ποιήματα
1

 
Σ’ αναζητώ στην πέτρα την καυτή απ’ το καταμεσήμερο
στ’  ασπροβαμένα καλντερίμια τα φιδωτά
στα ψηλοτάβανα παλιά αρχοντικά 
που κρέμονται στον ξερό βράχο
με διαβρωμένα τα θεμέλια απ’ την θαλασσινή αλμύρα
στα δίχτυα του ψαρά που λάμπουν απλωμένα στη βάρκα
στο σκαλιστό τραπεζάκι με την σπιτική λεμονάδα
στα γέλια των παιδιών που τρέχουν ξυπόλητα
και στο παλιό ακορντεόν 
που αναστενάζει στα χέρια μιας μελαχρινής.
 
Σ’ αναζητώ στα πολύβουα μπαράκια
στα δαχτυλίδια των καπνών
που υψώνονται το βράδυ στον αέρα
στις κουβεντούλες των ζευγαριών τις πονηρές
που κάτι προσπαθούν να κρύψουν
και στο αργό περπάτημα της γιαγιάς που πάει να πλαγιάσει
με το δειλινό.
 
Σ’ αναζητώ στην ακροθαλασσιά που γλύφει τα πόδια
στο στιγμιαίο αεράκι που χαϊδεύει την πλάτη την γυμνή
στα αρώματα του νυχτολούλουδου
και στο ασταμάτητο τραγούδι που ρίχνουν στα φύλλα τα 

τζιτζίκια.
 
Σ' αναζητώ σαν όνειρο που φευγαλέα με ταράζει
σαν κλείνω τα μάτια στον κόσμο
και ακούω μόνο αόριστες φωνές.
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2
 

Κόρη της βροχής
έλα και δρόσισέ με
κι αυτό το πρωί
που η σκέψη μου διψά
στο πέλαγος να ανοιχτεί
να απλώσει πανιά
στης ποίησης την πλάνη
να αφεθεί ξανά
να λάμψει το πρόσωπο
από ευτυχία
να γίνει το σκαρί μου
λέξεις που απλώνουν δίχτυα
εικόνες να βρουν
στο χαρτί να τις βάλουν
μετουσίωση ονείρων
σε γαλαζόγκριζο μονοπάτι
της αλμύρας
που σε γεμίζει ηδονή
καθώς παλεύεις με τα κύματα
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Γιάννης  Χρυσανθόπουλος

Η εκδρομή
Ανηφορίσαμε ίσαμε την πεδινή απλωσιά 
να γράψουμε του Μάη τις μύχιες σκέψεις,
η κορδέλα σου γλίστρησε από τα μαλλιά
και χυθήκαν στην ελαφράδα τ’ αγεριού.

Ο ουρανός είχε φουντώσει θαμπάδα,
γύρης που σκόρπιζαν τ’ αγριολούλουδα.
Αγώνα μέγα έδινε του ήλιου το φως
να εμποδίσει τη χωρίς ρυθμό μετάδοση
της ερωτικής έκρηξης και της τρυφεράδας.

Ο καιρός πέρασε με ευχές για το καλό,
με τους αριθμούς έλεγες
κάτω απ’ τη σκιά της βελανιδιάς,
προχωράει ο κόσμος μπροστά.

Η εκδρομή συνεχίζεται αλλά
δεν τους είδα όλους στις διασταυρώσεις
των δρόμων που ανταμώναμε.

Μας  πήρε μια κατεβασιά από λόγια 
και γίναμε παρανάλωμα
υποσχέσεων και ληστρικών γειτόνων
δεν μάθαμε τη σημασία των λέξεων
που κουβεντιάζουμε 

όταν ακούμε το τραγούδι
του Έρωτα και του Τέλους. 



31

Νησίδες 18 | Π Ο Ι Η Σ Η

Η πτώση
Κάποτε περνούσες αγέρωχη
λύγιζαν γόνατα, πετάριζαν καρδιές
στη θέα του τρυφηλού κορμιού σου. 

Παραποτάμιο κάποτε το σπιτικό
κι όταν θύμωνε ο καιρός με τις βροχές
ήταν σωσίβιο το πάνω πάτωμα
έπλεαν του κατωγιού τα υπάρχοντα.  

Για όλους φύσηξε ο βοριάς, 
τράβηξαν για τα τέσσερα σημεία.

Στων ψυχών το κάλεσμα χρόνια μετά
μονάχη της δούλα η Ανδρομάχη 
μένει ύστατος φύλακας 
και συντροφεύει
τις σκιές όλων όσων ταξίδεψαν 
για τα μέρη της πούλιας 
και του Αυγερινού
τα  καλοκαιριάτικα μερόνυχτα.

Το ποτάμι δεν ξεχειλίζει
κι ο φόβος ξεστράτισε 
η εξουσία του Χειμώνα 
κυριεύει αργά-αργά 
τα σκοτεινά δωμάτια της ψυχής.
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Τ’ Αυγούστου το φεγγάρι
Ολόγυμνη κοιμάσαι με του ζωγράφου
την καλή ώρα πάνω στην άμμο    
σε μια θάλασσα φεγγαρίσιο φως
αφέντρα της καρδιάς μας, αξημέρωτη.

Ο βράχος θυμάται νύχτες σμιλεμένες
πάνω στις νεροσυρμές, 
αγάπες στις πλάτες της πέτρας.

Η κιτρινωπή φωνή των άστρων 
ζωγραφίζει  λυρικά τραγούδια
με τ’ Αυγούστου το φεγγάρι
να μοιράζει λίγο φως για την ανάσταση
των ονείρων και των θαμμένων πόθων. 
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Νταν ι έλ  Σουέ ιρο

Για μια θέση στο τραμ
Μετάφραση: Ισμήνη Κανσή

Οι μέρες έχουν τώρα μεγαλώσει, το καλοκαίρι πλησιάζει, κι 
όταν επιστρέφω σπίτι, γύρω στις επτά με οκτώ το βράδυ, 
έχει ακόμα ήλιο.

Τίποτα στον κόσμο δεν μ’ αρέσει τόσο όσο αυτές οι διαδρο-
μές με το τραμ, όταν έχει ήλιο. Ακόμα και στη δουλειά πάω με 
όρεξη, ενώ στην επιστροφή ξεχνώ την κούραση. Αυτό συμβαίνει 
όταν υπάρχει κίνητρο στη ζωή. 

Κάθεσαι στη θέση σου, δίχως να σε σκοτίζει το παραμικρό, 
με το μέτωπο κολλημένο στο τζάμι και τον ήλιο να σε ζε-
σταίνει, χαζεύοντας τα σπίτια και τα πεζοδρόμια, τα δέντρα, 
τις πλατείες, την κίνηση στο δρόμο, τις εισόδους των μπαρ, 
τα αυτοκίνητα, τους καυγάδες, τον κόσμο. Κι όλα αυτά, είτε 
σταματημένα, είτε εν κινήσει, λουσμένα στον ήλιο, κι εσύ τα 
προσπερνάς, απολαμβάνοντας έτσι καθημερινά μια ωρίτσα γε-
μάτη στο τραμ. 

Τι ταξίδια κι εκδρομές δεν έχω κάνει με το τραμ, ολόκληρο 
το γύρο του κόσμου!

Λες στον εαυτό σου πως πας περιοδεία, διακοπές, σε μέρη 
άγνωστα και σε καινούριες πολιτείες… Αυτό τουλάχιστον συμ-
βαίνει μ’ εμένα, παρότι γνωρίζω μέχρι ποιο σημείο μπορώ να 
φτάσω, δεν έχω αυταπάτες, έτσι όπως έχουν τα πράγματα.

Δε γίνεται να βιάζεσαι, βέβαια, γιατί το τραμ έχει τη σταθερή 
του διαδρομή και τη δική του ταχύτητα. Δεν πρόκειται να φτά-
σεις με το τραμ μέχρι την Παμπλόνα, που λέει ο λόγος. Αλλά 
κι όταν παίρνεις το 14, δεν έχεις αξιώσεις να φτάσεις ούτε καν 
μέχρι το τέρμα του 61. Το τραμ δεν είναι αεροπλάνο, ούτε καν 
αυτοκίνητο, γι’ αυτό ψυχραιμία. Εγώ το απολαμβάνω, γιατί 
αφήνομαι τελείως, και δεν σκέφτομαι τίποτα. Το μόνο που 
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ξέρω είναι ότι έχει ράγες και κάνει συγκεκριμένο χρόνο για να 
φτάσει στον προορισμό του. Δεν γίνεται να το κάνεις να πάει 
πιο γρήγορα, γι’ αυτό κι εγώ, όταν βλέπω πως αργοπορώ, δεν 
με πιάνει ανυπομονησία, εξακολουθώ να είμαι ήρεμος. Βέβαια, 
μου αρέσει να πηγαίνω καθιστός.

Δε νομίζω πως ζητάω πολλά. Δεν ενοχλώ κανέναν, απλά πε-
ριμένω, αλλά θέλω να πηγαίνω καθιστός, πλάι στο παράθυρο, 
αν είναι δυνατόν.

Αν είναι να στερηθώ κι αυτή την απόλαυση…
Τόσες και τόσες φορές σηκώνομαι νωρίς, μόνο και μόνο για 

να είμαι από τους πρώτους στην ουρά, και να πιάσω θέση, όπως 
είπα, ώστε να κοιτάζω από το παράθυρο, από τη μεριά του 
ήλιου. Γιατί αυτές τις διαδρομές, αν δεν τις κάνεις καθιστός, 
δεν έχει νόημα. Ειδάλλως πας άβολα, κι επιπλέον αποσπάται η 
προσοχή σου, η διαδρομή μοιάζει ατέλειωτη, λες και δεν πρό-
κειται να φτάσεις ποτέ, κι εκνευρίζεσαι. Καθιστός κι αμέριμνος, 
έχει άλλη χάρη.

Σηκώνομαι πολύ πρωί, και στη στάση που βρίσκεται ακρι-
βώς μπροστά στο σπίτι μου, περιμένω να μπουν όλοι, κι αφήνω 
να περάσουν όλα τα τραμ που έρχονται γεμάτα.

Η μητέρα μου, όταν με ακούει τα χαράματα, αρχίζει τις 
ερωτήσεις. 

«Μα γιατί σηκώνεσαι τόσο νωρίς, παιδί μου;»
Έτσι κι αλλιώς είμαι ξύπνιος.
«Πού πας τέτοια ώρα;»
Πού θες να πάω, καημένη.
«Μπας κι έχεις μπλέξει πουθενά, αγόρι μου;»
«Όχι μάνα» απαντώ, «στη δουλειά πάω. Πού θες να πάω;»
«Τόσο νωρίς;»
Αρχίζει να με νευριάζει.
«Μάνα, άκουσε» της λέω από το διάδρομο, στο μισοσκότα-

δο, «εγώ ένα πράμα θέλω στη ζωή: να πηγαίνω καθιστός στο 
τραμ. Δεν θα μου το στερήσουν κι αυτό. Δε νομίζω πως ζητάω 
πολλά!»

«Τι σου είναι αυτή η νεολαία..!» την ακούω την άμοιρη να 
μουρμουρίζει. «Ο πατέρας σου πήγαινε στη δουλειά με τα πό-
δια…»

Κι ύστερα ξαναρωτά:
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«Και για να πας καθιστός στο τραμ, πρέπει να ξυπνάς από 
τα χαράματα;»

«Ναι» φωνάζω. «Υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να πηγαί-
νει καθιστός… Δεν έχω όρεξη να τσακώνομαι, και τους αφήνω 
να περάσουν. Κάθομαι μόνο όταν έχουμε απομείνει λίγοι, και 
υπάρχουν αρκετά καθίσματα».

Και προσθέτω ύστερα από λίγο, γελώντας και με το στόμα 
γεμάτο:

«Αλλά κι έτσι, καμιά φορά, πάλι αργοπορημένος φτάνω στη 
δουλειά…»

Δεν ξέρω αν της έρχεται να βάλει τα κλάματα, γιατί κάτι 
τέτοια δεν τα καταλαβαίνει, απ’ ό,τι φαίνεται. 

Αλλά, φυσικά, και το τραμ που έρχεται σχεδόν άδειο όταν το 
παίρνω εγώ (αφού έχω αφήσει να περάσουν πέντε-έξι), γεμίζει 
κι αυτό, λίγες στάσεις πιο κάτω, από τον κόσμο που περιμένει. 

Εγώ λιάζομαι και χαζεύω το δρόμο, καθιστός στη θεσούλα 
μου, αποφεύγοντας να κοιτάζω τον κόσμο μέσα στο τραμ. Δεν 
τους δίνω σημασία. Αν μπορούσαν, όλοι αυτοί γύρω, θα μου 
έπαιρναν ευχαρίστως τη θέση για να καθίσουν. Θα με σήκωναν 
και δια της βίας, θα με πέταγαν μάλιστα κι έξω από το τραμ εν 
κινήσει, αρκεί να τους άφηνα τη θέση μου.

Δεν τους κοιτώ, αλλά νιώθω ότι με περιτριγυρίζουν απει-
λητικοί και όλο πιο εξοργισμένοι. Μερικοί παίρνουν ύφος 
κακομοίρικο, κάνουν τους κουρασμένους, ότι πονάνε, ότι εί-
ναι έτοιμοι να λιποθυμήσουν. Αναστενάζουν, βαρυγκωμούν, 
στριφογυρίζουν ανήσυχοι κι εξαντλημένοι, σαν να πρόκειται 
να πέσουν κάτω ξεροί αν δεν τους δώσω τη θέση μου. Άλλοι 
πάλι, εκδηλώνουν εύλογα την περιφρόνηση και την οργή 
τους πάνω μου, και στις στροφές μού μπήγουν αγκωνιές ή με 
πατούν. Άντρες και γυναίκες με παραμονεύουν και με στρι-
μώχνουν σαν να είμαι κλέφτης, ή σαν να έχω καταχραστεί 
κάτι που δεν μου ανήκει, σαν να τους έχω αρπάξει κάτι. Χα, 
χα, ας γελάσω! 

Σίγουρα θα σκέφτονται:
«Κοίτα γαϊδουριά…» 
«Ούτε σεβασμός, ούτε τίποτα».
«Ο λεχρίτης, θέλει και να κάθεται κιόλας».
«Μου ’ρχεται να του δώσω μια».
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«Τι ανάγωγος…!»
«Τι να πει κανείς…!»
Όλοι γύρω μου, έτοιμοι να μου αρπάξουν τη θέση, ενώ τους 

άλλους επιβάτες που κάθονται, κανείς δεν τους ενοχλεί, αρχίζω 
να πιστεύω πως είμαι τελείως ανάξιος, δεν έχω καν το δικαίωμα 
να πάω στη δουλειά καθιστός, ίσως να φταίει η ηλικία μου ή 
τα φτωχικά μου ρούχα.

Δε βαριέσαι, εγώ δεν σηκώνομαι, ούτε πρόκειται ποτέ να 
σηκωθώ. Ποτέ. 

Είμαι πολύ νέος και ακόμη δεν έχω κουραστεί από την ζωή. 
Δουλεύω χωρίς ενθουσιασμό, αλλά δουλεύω. Βγάζω τα λιγότερα 
που μπορεί να βγάλει κανείς, ό, τι μου δίνουν. Αλλά τη θέση 
μου στο τραμ, δεν θα μου την πάρει κανείς. 

Στην επιστροφή, το απομεσήμερο, η διαδρομή είναι πιο ευ-
χάριστη, παρότι εγώ είμαι ξεθεωμένος. Ο ήλιος δεν ζεσταίνει 
τους δρόμους και τον κόσμο όπως το πρωί, αλλά είναι πιο χλω-
μός και τους σκοτώνει αργά-αργά με την παγωμένη του ανάσα 
και τις θαμπές του ανταύγειες.

Άφησα να περάσουν όλα τα τραμ που έρχονταν γεμάτα, άφησα 
να περάσει όλος ο κόσμος στην ουρά, κι επιτέλους ανέβηκα σ’ ένα 
τραμ που είχε τη θέση μου. Κανείς δεν μου δίνει σημασία, όμως 
εγώ περιμένω, ανεβαίνω, κάθομαι, κι απολαμβάνω την διαδρομή. 

Κι αυτό, όμως, το τραμ στο τέλος γεμίζει. 
Οπότε ανεβαίνει η κυρία που έρχεται καταπάνω μου, μόλις 

δει ότι κάθομαι. 
Είναι από εκείνες τις κυρίες που πιστεύουν πως όλα τα 

πράγματα στον κόσμο, κι όλα τα καθίσματα των τραμ, φτιά-
χτηκαν μόνο γι’ αυτές.

Σέρνει από το χέρι το παιδί, αλλά μόλις βρεθεί πλάι μου, 
το παίρνει αγκαλιά. Είναι ένα παιδί τεσσάρων πέντε χρονών, 
κοτζάμ παίδαρος. 

Ακουμπώ και πάλι το κούτελο στο τζάμι, και κοιτάζω τον 
δρόμο. Τι ωραία, τι ωραία…!

Η κυρία εξακολουθεί να κρατά το μαντραχαλάκι της στην 
αγκαλιά. Η γυναίκα και το παιδί, η μητέρα και το βρέφος, όρ-
θιοι στο τραμ, ακριβώς πάνω απ’ το κεφάλι ενός κρεμανταλά 
που μοιάζει να μην δίνει δεκάρα, και που δεν τον σηκώνει ούτε 
οι ίδιος ο Θεός. Το γνωστό τροπάρι. 
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Γι’ αυτό κι εγώ δεν το κουνάω από τη θέση μου, συνεχίζω 
να απολαμβάνω τη διαδρομή. 

Κι ύστερα συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντα, όλοι με 
κοιτάζουν και με παραμονεύουν, με καταριούνται, όλοι ανε-
ξαιρέτως γύρω και πάνω από το κεφάλι μου. Εγώ υπομένω. 
Λες και όλοι έχουν δικαίωμα στη θέση μου, ενώ οι θέσεις των 
υπόλοιπων είναι ιερές. 

Κανείς δεν μιλάει, όλοι καραδοκούν τι θα γίνει με τη θέση 
μου, αν θα σηκωθώ ή αν θα παραμείνω καθιστός, ενώ η μητέ-
ρα, με το ανεκτίμητο φορτίο στην αγκαλιά, εξακολουθεί να με 
κατηγορεί. 

Και βέβαια γίνομαι κατακόκκινος, διότι είμαι νέος κι έχω το 
πρόσωπο γεμάτο σπυριά, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση, πα-
ρότι κατά βάθος με ενοχλεί και με κάνει να ντρέπομαι λιγάκι. 

Είναι πολύ ενοχλητικό, γιατί πάντα όταν κοκκινίζω, τα σπυ-
ριά μου φαίνονται περισσότερο, και γι’ αυτό φταίνε οι γυναί-
κες, ιδίως όταν τις κοιτάζω και με κοιτάζουν ή σε περιπτώσεις 
όπως αυτή, όπου υπάρχει απλώς κάποιο θέμα ανάμεσα σε μια 
γυναίκα και σε μένα. 

Αρχίζω να σκέφτομαι τις γυναίκες, ενώ συνεχίζω το ταξίδι 
μου πλάι στο παράθυρο του τραμ, απ’ τη μεριά του ήλιου: οι 
γυναίκες διεκδικούν τις θέσεις εργασίας μας, ναι ή όχι; Σπου-
δάζουν και κάνουν καριέρα, και πολλές φορές μας φέρνουν σε 
δύσκολη θέση, μας ντροπιάζουν, μας κάνουν να νιώθουμε ασή-
μαντοι και άξεστοι. Μας βάζουν τις φωνές, τσακώνονται μαζί 
μας, καταφέρνουν ν’ αποσπάσουν από το αφεντικό προνόμια 
που εμείς δεν καταφέρνουμε.

Το παιδί από πάνω μου, όμως, έχει αρχίσει να μου κλωτσάει 
το κεφάλι, δεν ξέρω αν είναι κατόπιν διαταγής της μαμάς του, 
και είμαι αναγκασμένος να μαζευτώ κάπως, και να κολλήσω 
ακόμη περισσότερο το κεφάλι στο τζάμι.

Όλο και περισσότερος κόσμος ανεβαίνει στο τραμ, κι όλο 
περισσότερο με στριμώχνουν. 

Ένας πολύ καθωσπρέπει άνδρας τότε, θα αρχίσει, όπως τόσες 
άλλες φορές:

«Λίγος σεβασμός, ρε φίλε (κάπως συγκρατημένος, μη θέλο-
ντας ακόμα να με κατσαδιάσει). Δεν βλέπεις την κυρία από 
’δω;»
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Συγκεντρώνω το ενδιαφέρον μου στο τζάμι, με σμιχτά φρύ-
δια, χωρίς να δίνω σημασία. 

«Μια κυρία όρθια, μ’ ένα παιδί στην αγκαλιά, κι αυτός κά-
θεται» ακούω μια άλλη φωνή, τη δική της, υποθέτω. 

Τώρα με κοιτάζει όλος ο κόσμος εχθρικά, κάποιοι πάνω από 
τον ώμο κάποιων άλλων, σηκώνονται στις μύτες των ποδιών 
τους, τεντώνουν τον λαιμό. 

«Τι ανατροφή κι αυτή, σήμερα» αρχίζουν. 
«Δεν είναι θέμα ανατροφής, έχει να κάνει με το ποιόν του 

ανθρώπου». 
«Ούτε συναισθάνονται, ούτε τίποτα». 
«Αυτά δεν συνέβαιναν παλιά». 
«Υπήρχαν ακόμα άνθρωποι με τρόπους…»
«Η νέα γενιά... ιδού…!»
Και τα λοιπά. 
Με τα πες-πες είχαν αρχίσει να μου χαλάνε την ευχαρίστηση 

της διαδρομής και τη θέα από το παράθυρο, γιατί όσο να ’ναι, 
σε επηρεάζει, θες δε θες. 

Ο καθωσπρέπει άνδρας μου δίνει μερικά χτυπηματάκια στον 
ώμο με το χέρι, κι αναγκάζομαι να στραφώ.

«Η κυρία απ’ εδώ είναι όρθια…» (σκύβει το κεφάλι για να 
μου μιλήσει, και συγχρόνως κοιτά και τους άλλους, που επικρο-
τούν με νεύματα του κεφαλιού).

Είμαι χαμηλότερα απ’ όλους τους, επειδή κάθομαι, κι αυτοί 
μοιάζουν έτοιμοι να με κατασπαράξουν. 

«Εντάξει, του λέω, (και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται, 
το πιο εύκολο) αλλά η κυρία από δω πήγε να χαζέψει τις βιτρί-
νες, ενώ άλλοι σκοτώνονται στην ορθοστασία».

Δείχνει να εκνευρίζεται, και να συγκρατεί με κόπο την ιερή 
αγανάκτησή του. 

«Τι ακούει κανείς… τι ακούει…(αλλά εγώ νομίζω πως τη 
θέση μου τη θέλει εκείνος για πάρτη του).

Μετά ξεφυτρώνει κι ένας υπολοχαγός, για να μου πει:
«Μακάρι να σε είχα εγώ στο στρατόπεδο, και θα ’βλεπες, που 

κάνεις τον μάγκα…»
«Μπορεί να μην χρειαστεί να πάω» του λέω, και είναι αλή-

θεια, ως προστάτης οικογένειας. 
«Δεν σου αρέσει;» (σκύβει πάνω μου με ένα παγερό χαμόγελο). 
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 «Δεν ξέρω αν θα μ’ αρέσει, αλλά όπως έχουν τα πράγματα, 
δεν θα πάω». 

«Μην τύχει και βρεθείς στο δρόμο μου, γιατί θα σου δείξω 
πώς να κάθεσαι και πώς να σηκώνεσαι όταν σε διατάζουν». 

Το τραμ συνεχίζει τη διαδρομή του, κάνει στάσεις, και ο 
κόσμος στριφογυρίζει κάθε φορά περισσότερο γύρω μου, καθώς 
περνάμε μέσα από δρόμους και συνοικίες. 

«Σε σώζει που εγώ εδώ μέσα δεν έχω αρμοδιότητα» λέει ο 
υπολοχαγός, και οι υπόλοιποι κάνουν συλλυπητήρια σχόλια 
στην κυρία, που εξακολουθεί όρθια και με το παιδί αγκαλιά. 

Κοντεύουμε να φτάσουμε στη στάση μου, όταν πετάγεται 
ένας άλλος που θέλει να με συνθλίψει. 

«Μην κάνεις και τον νταή από πάνω» μου λέει, «γιατί σε 
κάνω εγώ να σηκωθείς στο πι και φι». 

Κρατά ένα μπαστούνι και μοιάζει να στηρίζει πάνω του το 
μισό του κορμί, ενώ με το άλλο χέρι κρέμεται από τη δερμάτινη 
χειρολαβή. 

Τον κοιτούν όλοι, το ίδιο κι εγώ. 
«Μπορώ να σε κάνω να σηκωθείς» επιμένει, «ή μήπως δεν 

το ξέρεις;»
Ρίχνω μια γρήγορη ματιά να δω μήπως στη θέση που κάθο-

μαι υπάρχει η μικρή μεταλλική πλάκα, και ησυχάζω, δεν έχω 
σκοπό να σηκωθώ. 

«Δεν είναι αυτή η θέση σας» του λέω με απόλυτη σιγουριά. 
«Στη δική σας θέση κάθεται κάποιος άλλος». 

«Εγώ μπορώ να κάτσω όπου μου αρέσει!» φωνάζει. 
Οι υπόλοιποι μοιάζει να τον πιστεύουν, διότι συγκατανεύ-

ουν ενθουσιασμένοι, περίεργοι να δουν με τι τρόπο θα εξελι-
χθούν τα πράγματα. 

Θα μπορούσε να υποχρεώσει μόνο τον επιβάτη που κάθε-
ται στη θέση με την επιγραφή «για ανάπηρους», και σ’ αυτό 
θα συμφωνούσα, αλλά δεν είναι η θέση μου στην προκειμένη 
περίσταση. Δεν λέω τίποτα, και στρέφομαι να χαζέψω τον δρό-
μο, γιατί ξέρω πως παρόμοια άτομα, με τέτοια συμπεριφορά, 
κάνουν ό,τι τους γουστάρει.

«Κάντε τον να σηκωθεί, τον παροτρύνουν οι άλλοι». 
«Και να του βουλώσετε το στόμα, αμάν πια».
«Τι ακούει κανείς... Παλιόπαιδα!»
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«Αυτό πια παραπάει». 
«Να σηκωθεί αμέσως».
«Το άκρον άωτον: ένας ανάπηρος και μια κυρία όρθιοι, κι ο 

τζιτζιφιόγκος καθιστός…»
Κι εγώ, να τι σκέφτομαι, καθώς διασχίζω την πόλη: παίρνω 

το τραμ διότι ξέρω ότι εκεί μέσα θα βρω ένα κάθισμα για μένα, 
διότι ακόμα απομένουν κάποια καθίσματα δίχως τις μικρές με-
ταλλικές επιγραφές ιδιοκτησίας για τον έναν και τον άλλον, 
διότι δεν μ’ ενδιαφέρει τι λένε ή τι σκέφτονται… Αν δεν ήταν 
έτσι τα πράγματα ή αν τα πράγματα κατέληγαν να μην είναι 
έτσι, το πιθανότερο είναι ότι θα έμενα σπίτι να πεθάνω ή μπο-
ρεί, αυτό είναι πιο σίγουρο, να ανέβαινα στο πρώτο όχημα που 
θα έβρισκα μπροστά μου, δίχως να περιμένω στην ουρά, ούτε 
να ρωτήσω κανέναν τίποτα. Αυτά σκέφτομαι και άλλα πολλά 
ακόμα ―πλησιάζει η στάση μου―, που αφορούν ειδικά όλα 
εκείνα τα άτομα που θέλουν να μου αρπάξουν τη θέση, επινοώ 
σκαμπρόζικες καταστάσεις, που κάποια μέρα θα τις αφηγηθώ, 
σίγουρα. 

Είναι όλοι τους ακόμα αγανακτισμένοι και με κοιτούν με 
πραγματικό μίσος, με περιφρόνηση, διότι έκανα όλη τη δια-
δρομή καθιστός, δίχως να δώσω σημασία σε κανέναν, δίχως να 
υποχωρήσω, κι όταν το τραμ σταματά, σηκώνομαι από τη θέση 
μου και ζητώ συγνώμη να περάσω. Σηκώνομαι λοιπόν, καμπου-
ριαστός και κουτσαίνοντας, με το στόμα μισάνοιχτο και τα 
μάτια αλλήθωρα, κοιτάζοντάς τους από πάνω μέχρι κάτω, και 
περνώ ανάμεσά τους με κατεύθυνση την πόρτα, με τρεμάμενα 
χέρια, ανήμπορος και κακοντυμένος, σκέτος φουκαράς. 

Τότε απολαμβάνω τη δυστυχία τους, τους κάνω να υποφέ-
ρουν και να βλαστημάνε που με αποπήραν καθ’ όλη την διάρ-
κεια της διαδρομής, και που προσπαθούσαν να με αναγκάσουν 
να σηκωθώ από τη θέση μου, μα πώς μπόρεσαν να κάνουν 
κάτι τέτοιο σε κάποιον σαν εμένα... Ακούω την ένοχη σιωπή 
τους, ακούω τους χτύπους του αίματος στις καρδιές τους, 
νιώθουν ποταποί και σκληρόκαρδοι, ακριβώς ό,τι επεδίωξα να 
νιώσουν. Τους βλέπω καθώς περνώ ανάμεσά τους με δυσκολία, 
και βλέπω πώς χλομιάζουν, πώς τους βασανίζει η συνείδησή 
τους, πώς μετανιώνουν, υποφέρουν, νιώθουν τύψεις και μέ-
νουν άφωνοι. 
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Βγαίνω από το τραμ, κατεβαίνω αδέξια και με κόπο τα δυο 
τρία σκαλοπάτια, και σέρνομαι σχεδόν μέχρι το πεζοδρόμιο. 
Εκεί στρέφομαι και τους κοιτώ πάλι, εκείνα τα πρόσωπα κι 
εκείνα τα ένοχα, τυραννισμένα μάτια, που με ικετεύουν βουβά 
για μια συγνώμη που δεν την αξίζουν κι ούτε πρόκειται να την 
έχουν. 

Κοιταζόμαστε στα μάτια, κι εγώ τους κατηγορώ από το πε-
ζοδρόμιο, ακίνητος, αμίλητος, μέχρι να κλείσουν οι πόρτες και 
το τραμ να ξεκινήσει πάλι. 

Τότε σκάω στα γέλια, τεντώνω τα χέρια πάνω από το κεφάλι 
μου, ισιώνω το κορμί, κι αρχίζω να χοροπηδώ χαρούμενα και 
να δίνω κλωτσιές στον αέρα, για να με δουν όλοι τους, να δουν 
ότι είμαι νέος, υγιής, ευκίνητος και γεμάτος ζωντάνια, ελεύ-
θερος κι εκδικητικός. Τρέχω για λίγο παράλληλα με το τραμ, 
γελώντας και φωνάζοντας, κάνοντας άλματα ενός και δύο μέ-
τρων, τους κοροϊδεύω, τους ταπεινώνω και τους εξαγριώνω όλο 
και περισσότερο.

Αυτό πια, αδύνατον να το χωνέψουν, τώρα με μισούν ακό-
μα περισσότερο απ’ ότι όταν καθόμουνα στο τραμ και δεν τους 
παραχωρούσα τη θέση κι αδιαφορούσα τελείως για πάρτη τους. 

 
 
 

Ο Ντανιέλ Σουέιρο (1931-1986) γεννήθηκε στην Λα 
Κορούνια της Ισπανίας, αλλά πολύ νέος εγκατα-
στάθηκε στην Μαδρίτη, όπου ασχολήθηκε με τη 
δημοσιογραφία. Έγραψε κυρίως διηγήματα και συ-
νεργάστηκε ως σεναριογράφος με γνωστούς Ισπα-
νούς σκηνοθέτες. Το βιβλίο του Οι συνωμότες (απ’ 
όπου τα κείμενα «Για μια θέση στο τραμ» και «Ώρα 
αιχμής»), τιμήθηκε το 1964 με το Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας. Πρόκειται για ένα βιβλίο από τα πλέ-

ον αντιπροσωπευτικά της νεορεαλιστικής αισθητικής της Ισπανίας του 
20ου αιώνα, όπου ο συγγραφέας δίνει στα πρόσωπα μια συνωμοτική 
διάθεση με εκδικητικές τάσεις, δημιουργώντας μια αίσθηση ανατροπής 
της ομαλότητας, μια σύγχυση.
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Νταν ι έλ  Σουέ ιρο

Ώρα αιχμής
Μετάφραση: Ισμήνη Κανσή

Ο ουρανός, είναι αλήθεια, έδειχνε απειλητικός, έμοιαζε μά-
λιστα να βρέχει εκεί πάνω, αλλά προς το παρόν η κατά-
σταση ήταν υποφερτή, και το μόνο που αισθανόταν ο 

Πάκο, κάτω από το ξεβαμμένο, λεπτό σακάκι, ήταν το μελανό, 
παγερό φύσημα του αέρα στα κόκαλά του, που ορμούσε από 
την πλατεία.

Ο Πάκο δούλευε στην πιάτσα με τα ταξί όλη μέρα, φορώ-
ντας πάντα το πηλήκιό του, το πηλήκιο της δημοτικής αρχής.

Το Πάκο δεν είναι κανένα ιδιαίτερο όνομα, αλλά του Πάκο 
ακόμα και το όνομα του πάει πολύ. Θα του πήγαινε καλύτερα 
το Χουανίτο, ή κάτι παρόμοιο.

Του Χουανίτο, λοιπόν, θα του άρεσε να δουλεύει σε γραφείο, 
σε κάποιο πολυσύχναστο, σκοτεινό υπόγειο γραφείο, ζεστό και 
αποπνιχτικό, εξαιτίας του ιδρώτα, της σόμπας, του καπνού των 
τσιγάρων, της τουαλέτας δίπλα… Ο Χουανίτο έκανε μερικά πη-
γαινέλα τρίβοντας τα χέρια και σταμάτησε το ταξί. Είχε περισ-
σότερο μαντέψει παρά δει το νεύμα του κυρίου που έβγαινε 
από το καφενείο, και το αυτοκίνητο που ερχόταν από απέναντι 
φρενάρισε απότομα. Ο Χουανίτο κοψοχολιάστηκε, πρώτη φορά 
μετά από τόσα χρόνια στο επάγγελμα. «Παραλίγο να με πατή-
σει, το καθίκι», σκέφτηκε. Έτριψε το ’να χέρι πάνω στ’ άλλο, 
κάνοντας τα κόκαλά του να τρίξουν, πριν αποφασίσει να τ’ 
ακουμπήσει στο παγωμένο χερούλι της πόρτας του αυτοκινή-
του, και στράφηκε με δουλοπρέπεια στον κύριο. Συνοδευόταν 
από μια γυναίκα.



43

Νησίδες 18 | Ξ Ε Ν Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Ο Χουανίτο έχει μεγάλα, κίτρινα μάτια σαν αβγά, κι αυτά τα 
μάτια δεν τον κολακεύουν καθόλου, μοιάζουν αρρωστημένα, 
δεν τον κάνουν συμπαθητικό, αλλά αποκρουστικό. Ο Χουανίτο 
έχει πρασινωπή όψη και μπλαβιά χείλη, πολύ λεπτά, μια ανε-
παίσθητη γραμμή, σαν ουλή από παλιά πληγή.

Έσκυψε λοιπόν μπροστά στην κυρία και τον άνδρα, περι-
μένοντας. Κράτησε την πόρτα ανοιχτή για μερικά λεπτά, και 
τώρα τον κοιτούσε επίμονα, χωρίς όμως να χάσει τη δουλοπρε-
πή του στάση. 

Τίποτα. Τελικά βρόντηξε την πόρτα, και ο ταξιτζής στράφη-
κε εκνευρισμένος:

 — Άκου να σου πω, δεν σου φταίει η πόρτα!
Ο Χουανίτο του γύρισε την πλάτη, κι έχωσε το αριστερό χέρι 

στην τσέπη του παντελονιού. Όταν το ταξί έβαλε μπρος, στρά-
φηκε και μουρμούρισε:

 — Να φας τα μούτρα σου!
Έψαξε με το βλέμμα νέους πελάτες, ανάμεσα στον κόσμο.
— Μαζί με το φορτίο που κουβαλάς! πρόσθεσε.
Ο Χουανίτο ήταν από το Βαγιαδολίδ.
Ήταν ώρα αιχμής, και δεν μπορούσε να χάσει περισσότερο 

χρόνο με δαύτους, έτσι βάλθηκε ν’ ανοίγει πόρτες και πάλι 
πόρτες, τσακίζοντας τη μέση, κι απλώνοντας το χέρι. Μερικοί 
δίνουν. Άλλοι όχι. Όταν δίνουν, ο Χουανίτο χώνει γρήγορα 
το νόμισμα στην τσέπη και τρέχει στο επόμενο ταξί, χωρίς να 
χασομερήσει άλλο. Εκείνο που δεν κάνει ποτέ, είναι να χαμο-
γελάσει, όσα κι αν του δώσουν. Να χαμογελάσει, αποκλείεται. 
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Κούρτ Βόνν εγκατ

2BR02B, μιά ἱστορία
Μετάφραση: Αὐγουστ ῖ νο ς  Τσ ιρ ιμῶκος

Δὲν ὑπῆρχαν φυλακές καὶ φτωχογειτονιές, οὔτε ἄσυλα ψυ-
χασθενῶν, οὔτε ἀνάπηροι, οὔτε φτώχια, οὔτε πόλεμοι. Οἱ 
ἀρρώστιες εἶχαν νικηθεῖ ὅλες. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ γηρατειά. Ὁ 

θάνατος, ἂν ἐξαιρέσουμε τὰ ἀτυχήματα, ἦταν μιὰ περιπέτεια 
γιὰ κείνους ποὺ τὸν ἤθελαν. Ὁ πληθυσμὸς τῶν Ἡνωμένων Πο-
λιτειῶν ἦταν σταθερὰ σαράντα ὲκατομμύρια ψυχές.

Ἕνα λαμπρὸ πρωινὸ στὸ Σικάγο, στὴ μαιευτικὴ κλινική, ἕνας 
ἄντρας ποὺ λεγόταν Ἔντουαρντ Κ. Γουέλινγκ τζούνιορ, περί-
μενε τὴ γυναίκα του νὰ γεννήσει. Ἦταν ὁ μόνος ἄντρας ποὺ 
περίμενε. Δὲν ὑπῆρχαν πιὰ πολλὲς γεννήσεις ἡμερησίως.

Ὁ Γουέλινγκ ἦταν πενῆντα ἕξι χρονῶν, δηλαδὴ παιδαρέλι 
γιὰ μιὰ κοινωνία μὲ μέση ἡλικία τὰ ἑκατὸν εἴκοσι ἐννιά.

Ἡ ἀκτινογραφία εἶχε ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ γυναίκα του θὰ γεν-
νοῦσε τρίδυμα. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ θὰ ἦταν τὰ πρῶτα του.

Ὁ νεαρὸς Γουέλινγκ καθόταν κουλουριασμένος, ἕνα κουβάρι 
πάνω στὴν καρέκλα, μὲ τὸ κεφάλι του στὰ χέρια. Ἦταν τόσο 
σκυφτός, τόσο ἀκίνητος καὶ ἄχρωμος, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πε-
ράσει καὶ γιὰ ἀόρατος. Ἡ κάλυψή του ἦταν τέλεια, ἰδίως μὲ τὴν 
αἴσθηση ἀκαταστασίας καὶ ἀποδιοργάνωσης ποὺ ἐπικρατοῦσε 
στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Καρέκλες καὶ τασάκια εἶχαν μετακι-
νηθεῖ μακριὰ ἀπὸ τοὺς τοίχους. Τὸ πάτωμα ἦταν στρωμένο μὲ 
κηλιδωμένα κουρελόπανα.

Ὁ χῶρος ξαναφτιαχνόταν. Ἄλλαζαν τὸν διάκοσμό του εἰς 
μνήμην ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ εἶχε προσφερθεῖ νὰ πεθάνει.
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Ἕνας σαρδόνιος γέρος, κάπου διακοσίων χρόνων, καθόταν 
στὰ σκαλιὰ μιᾶς ἀνοιχτῆς φορητῆς σκάλας καὶ ζωγράφιζε μιὰ 
τοιχογραφία ποὺ δὲν τοῦ ἄρεσε. Παλιά, στὸν καιρὸ ποὺ οἱ 
ἄνθρωποι ἔδειχναν ὅτι γερνοῦσαν, θὰ μάντευε κανεὶς τὴν ἡλι-
κία του γιὰ κάπου τριάντα πέντε. Ὥς ἐκεῖ τὸν εἶχε ἀκουμπήσει 
ὁ χρόνος πρὶν βρεθεῖ ἡ θεραπεία γιὰ τὸ γῆρας.

Ἡ τοιχογραφία στὴν ὁποία δούλευε ἀπεικόνιζε ἕναν πολὺ 
περιποιημένο κῆπο. Ἄντρες καὶ γυναῖκες στὰ ἄσπρα, γιατροὶ καὶ 
νοσοκόμες, σκάλιζαν τὸ χῶμα, φύτευαν σπόρους, ράντιζαν μὲ 
ἐντομοκτόνα, ἅπλωναν λίπασμα. Ἄλλοι ἄνθρωποι, ἄντρες καὶ 
γυναῖκες ἐπίσης, μὲ κόκκινες στολὲς ξερίζωναν ζιζάνια, ἔκοβαν 
φυτὰ ποὺ ἦταν γέρικα καὶ ἀρρωστιάρικα, κλάδευαν φύλλα, 
μετέφεραν τὰ ἀπορρίμματα σὲ ἀποτεφρωτῆρες.

Ποτέ, ποτέ, ποτὲ ἄλλοτε —οὔτε κἂν στὴ μεσαιωνικὴ Ὁλλαν-
δία ἢ τὴν παλιὰ Ἰαπωνία— δὲν εἶχε ὑπάρξει κῆπος πιὸ τυπικὸς 
κι ἐπίσημος, καλύτερα περιποιημένος. Κάθε ἕνα φυτό του εἶχε 
στὴ διάθεσή του ὅλη τὴν κοπριά, τὸ φῶς, τὸ νερὸ, τὸν ἀέρα καὶ 
τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ πού χρειαζόταν.

Ἕνας ἄντρας μὲ φόρμα προσωπικοῦ τοῦ νοσοκομείου κατη-
φόρισε τὸν διάδρομο, σιγομουρμουρίζοντας μέσα ἀπ` τὰ δόντια 
του ἕνα τραγουδάκι τῆς μόδας:

Ἀφοῦ, γλυκιά μου ἀγάπη, δὲν θέλεις τὰ φιλιά μου,
ἕνα μοῦ μένει μόνο· γιὰ πάντα νὰ χαθῶ.
Θὰ πάρω τὴν ἀφέντρα τοῦ Ἅδη ἀγκαλιά μου
μ’ ἕνα φιλὶ νὰ φύγω ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό.

Ἀφοῦ, γλυκιά μου ἀγάπη, δὲν θὲς τὸν ἔρωτά μου,
γιατί νὰ συνεχίσω νὰ σέρνομαι στὴ γῆ;
Καλύτερα ν´ ἀφήσω ἐτούτη τὴ γωνιά μου
σ’ ἕνα γλυκὸ μωράκι, ὄμορφη νὰ γενεῖ.

Στάθηκε καὶ κοίταξε μιὰ τὴν τοιχογραφία καὶ μία τὸν δημι-
ουργό της. «Σὰν ἀληθινὴ εἶναι», εἶπε. «Σχεδὸν νοιώθω σὰν νὰ 
στέκομαι μέσα του».

«Καὶ τί σὲ κάνει νὰ πιστεύεις πὼς δὲν στέκεσαι;», εἶπε ὁ ζω-
γράφος, χαρίζοντάς του ἕνα εἰρωνικὸ χαμόγελο. «Ὁ τίτλος του 
εἶναι Ὁ μακάριος κῆπος τῆς ζωῆς, ξέρεις».
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«Ὡραῖα τὸν ἔφτιαξες τὸν δόκτορα Χίτζ», εἶπε ὁ νοσοκομειακός.
Ἀναφερόταν σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀντρικὲς ἀσπροντυμένες μορφές, 

τῆς ὁποίας τὸ κεφάλι ἦταν πορτραῖτο τοῦ δόκτορα Μπέντζαμιν 
Χίτζ, τοῦ Διευθυντῆ τῆς Μαιευτικῆς Κλινικῆς τοῦ νοσοκομείου. 
Ἐπρόκειτο γιὰ ἄντρα μὲ ἀκτινοβόλα γοητεία.

«Ἔχεις πολλὰ πρόσωπα ἀκόμα νὰ συμπληρώσεις», πρόσθεσε. 
Ἤθελε νὰ πεῖ πὼς τὰ πρόσωπα πολλῶν μορφῶν τῆς τοιχογραφί-
ας ἦταν ἀκόμα κενά. Αὐτὰ ὅλα τὰ κενὰ ἐπρόκειτο νὰ συμπλη-
ρωθοῦν μὲ τὶς προσωπογραφίες σπουδαίων ἀνθρώπων εἴτε ἀπὸ 
τὸ προσωπικὸ τοῦ νοσοκομείου εἴτε ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Σικάγου 
τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ὑπηρεσίας Τερματισμοῦ.

«Θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὄμορφο νὰ μπορεῖς νὰ φτιάχνεις εἰκόνες 
ποὺ μοιάζουν μὲ κάτι», εἶπε ὁ νοσοκομειακός.

Ὁ ζωγράφος μόρφασε περιφρονητικά. «Φαντάζεσαι πὼς κα-
μαρώνω γιὰ τούτη τὴ μουτζούρα;», ρώτησε. «Θεωρεῖς ὅτι αὐτὴ 
τὴν ἄποψη ἔχω γιὰ τὸ πῶς εἶναι πραγματικὰ ἡ ζωή;»

«Καὶ ποιά εἶναι, λοιπόν, ἡ ἄποψή σου γιὰ τὸ πῶς εἶναι ἡ 
ζωή;», ρώτησε ὁ νοσοκομειακός.

Ὁ ζωγράφος ἔδειξε ἕνα λερωμένο κουρελόπανο στὸ πάτωμα. 
«Νά, αὐτὸ ἐκεῖ εἶναι μιὰ καλὴ ἀπεικόνισή της», εἶπε. «Βάλ’ το 
σὲ κορνίζα καὶ θὰ ἔχεις μιὰ πολὺ πιὸ εἰλικρινῆ εἰκόνα σὲ σχέση 
μ’ αὐτὴν ἐδῶ».

«Μίζερος γερο-στριμμένος, αὐτὸ εἶσαι λοιπόν, ἔ;» εἶπε ὁ νο-
σοκομειακός.

«Καὶ εἶναι ἔγκλημα αὐτό;», τοῦ ἀντιγύρισε ὁ ζωγράφος.
Ὁ νοσοκομειακὸς ἀνασήκωσε τοὺς ὥμους. «Ἅμα δὲν σ’ ἀρέσει 

ἐδῶ, παπποῦ —», εἶπε καὶ ὁλοκλήρωσε τὴ σκέψη του μὲ τὸν 
ὑπαινικτικὰ κωδικοποιημένο ἀριθμὸ τηλεφώνου ποὺ ὑποτίθε-
ται ὅτι ἔπρεπε νὰ καλοῦν ὅσοι δὲν ἤθελαν ἄλλο τὴ ζωή. Πρόφε-
ρε τὸ μηδὲν τοῦ ἀριθμοῦ «νότ» (naught).

Ὁ ἀριθμὸς ἦταν 2 B R 0 2 B (two bee ar naught two bee – 
τοὺ μπὴ ὄρ νὸτ τού μπή).

Ἦταν το τηλέφωνο ἑνὸς ἱδρύματος, τοῦ ὁποίου τὰ εὐφη-
μιστικὰ παρώνυμα περιλάμβαναν τὰ «Αὐτόματος Πωλητής», 
«Πετειναριό», «Κονσερβάρισμα», «Ἀπόβλητα», «Ἀπεντόμωση», 
«Μὲ τὸ καλό», «Ἀντίο μαμάκα», «Καλοτάξιδο», «Δεῦτε λάβετε», 
«Καλό μάρμαρο», «Μακροβούτι», «Ἀνακύκλωση», «Μὴν κλαῖς» 
καὶ «Μὴ σὲ νοιάζει».
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Τὸ «τοὺ μπὴ ὄρ νὸτ τοὺ μπὴ» ἦταν τὸ τηλέφωνο γιὰ τὸν 
δημοτικὸ θάλαμο ἀερίων τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Γραφείου Τερμα-
τισμοῦ.

Ὁ ζωγράφος ἔκανε μιὰ περιφρονητικὴ χειρονομία. «Ὅταν τ´ 
ἀποφασίσω ἐγὼ πὼς ἦρθε ἡ ὥρα μου», εἶπε, «δὲν θὰ πάω στὸ 
“μακροβούτι” γιὰ νὰ φύγω.»

«Μπά! Αὐτοεξυπηρέτηση, λοιπόν;», σάρκασε ὁ νοσοκομεια-
κός. «Βρωμοδουλειές, παππούλη. Δὲν σκέφτεσαι καθόλου τοὺς 
φουκαρᾶδες ποὺ θὰ πρέπει νὰ καθαρίσουν τὰ χάλια ποὺ θὰ 
ἀφήσεις;».

Ὁ ζωγράφος ἔδειξε μὲ μιὰ χυδαία χειρονομία πόσο λίγο τὸν 
ἔνοιαζαν τὰ προβλήματα ποὺ θὰ ἄφηνε στοὺς ζωντανούς. «Ὁ 
κόσμος τὰ καταφέρνει μιὰ χαρὰ καὶ μὲ χειρότερα χάλια», εἶπε.

Ὁ νοσοκομειακὸς γέλασε καὶ ἔφυγε.
Ὁ Γουέλινγκ, ὁ ὑποψήφιος πατέρας, κάτι μουρμούρισε χωρὶς 

νὰ σηκώσει τὸ κεφάλι του. Καὶ ἀμέσως ξαναβυθίστηκε στὴ σι-
ωπή. Στὴν αἴθουσα μπῆκε μὲ τὸν ἀέρα τῆς σιγουριᾶς καὶ τῆς 
αὐτοπεποίθησης μιὰ φοβερή, μεγαλόσωμη γυναίκα μὲ τακού-
νια. Παπούτσια, καλσὸν, πανωφόρι, τσάντα καὶ μπερέ ἦταν 
ὅλα βυσινί, τὸ χρῶμα ποὺ ὁ ζωγράφος ἔλεγε «τὸ χρῶμα τῶν 
σταφυλιῶν τὴν Ἡμέρα τῆς Κρίσης».

Τὸ μεταλλικὸ στολίδι τῆς βυσινὶ τσάντας της ἦταν τὸ σῆμα 
τοῦ Τμήματος Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Γραφείου Τερμα-
τισμοῦ, ἕνας ἀετὸς κουρνιασμένος πάνω σὲ μιὰ περιστρεφόμενη 
πύλη μὲ μπάρες.

Ἡ γυναίκα εἶχε ἔντονη τριχοφυΐα στὸ πρόσωπο—σχεδὸν κα-
νονικὸ μουστάκι, γιὰ τὴν ἀκρίβεια. Ἠταν παράξενο, ἀλλὰ ὅλες 
αὐτὲς οἱ ὑπάλληλοι τῶν θαλάμων ἀερίων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ 
πόσο γλυκιὲς καὶ μὲ πόση θηλυκότητα ἦταν ὅταν πρωτόμπαι-
ναν στὴν ὑπηρεσία, μέσα σὲ τὸ πολὺ πέντε χρόνια ἔβγαζαν 
μουστάκια.

«Ἐδῶ πρέπει νὰ παρουσιαστῶ;», ρώτησε τὸ ζωγράφο.
«Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τί πρέπει νὰ κάνεις», τῆς ἀπάντησε ἐκεῖνος. 

«Δὲν πρόκειται νὰ γεννήσεις, ἔτσι δὲν εἶναι;».
«Μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ ποζάρω γιὰ κάποιον πίνακα», τοῦ εἶπε. 

«Μὲ λένε Λέορα Ντάνκαν». Περίμενε.
«Καὶ παπαριάζεις ἀνθρώπους», μουρμούρισε ἐκεῖνος.
«Τί πράγμα;»
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«Μπά, ἄσ´ το», εἶπε.
«Ὡραῖος πίνακας», τοῦ εἶπε. «Μοιάζει μὲ παράδεισο ἢ κάτι 

τέτοιο.»
«Ἢ κάτι τέτοιο», εἶπε ὁ ζωγράφος. Ἔβγαλε ἕναν κατάλογο μὲ 

ὀνόματα ἀπὸ τὴν τσέπη τῆς ποδιᾶς του. «Ντάνκαν, Ντάνκαν... 
Ντάνκαν», μουρμούρισε διατρέχοντας τὴ λίστα. «Μάλιστα —
ἐδῶ εἶσαι. Ἔχεις τὸ προνόμιο νὰ ἀπαθανατιστεῖς. Γιά ψάξε∙ βλέ-
πεις κανένα σῶμα χωρὶς πρόσωπο ποὺ θὰ προτιμοῦσες νὰ τοῦ 
κολλήσω τὸ κεφάλι σου; Δὲν ἔχουν μείνει καὶ πολλὲς ἐπιλογές.»

Ἐκείνη μελέτησε τὴν τοιχογραφία ἄκεφα. «Μπά» ἔκανε, «μοῦ 
φαίνονται ὅλα ἴδια. Δὲν σκαμπάζω ἀπὸ ζωγραφική, ξέρεις.»

«Ἕνα σῶμα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα σῶμα, ἔ;», σάρκασε ἐκεῖνος. 
«Τέλος πάντων. Σὰν καλλιτέχνης ποὺ εἶμαι, θὰ σοῦ σύστηνα 
τοῦτο ἐδῶ τὸ σῶμα.» Τῆς ἔδειξε μιὰ ἀπρόσωπη γυναικεία μορφὴ 
ποὺ μετέφερε ξερὰ χόρτα σὲ ἕναν ἀποτεφρωτῆρα.

«Ναί, ἀλλά…», εἶπε ἡ Λέορα Ντάνκαν, «τούτη δῶ ταιριάζει 
πιὸ πολὺ σὲ ἀνθρώπους τῆς ἀποκομιδῆς, ἔτσι δὲν εἶναι; Θέλω νὰ 
πῶ, ἐγὼ εἶμαι στὴν ὑπηρεσία, δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ ἀποκομιδή.»

Ὁ ζωγράφος χειροκρότησε μὲ εἰρωνικὴ ἐπιδοκιμασία. «Λὲς 
ὅτι δὲν ξέρεις ἀπὸ τέχνη κι ἀμέσως μετὰ δείχνεις νὰ ξέρεις πε-
ρισσότερα ἀπὸ μένα! Ἀσφαλῶς καὶ δὲν ταιριάζει σὲ συνοδὸ τὸ 
κουβάλημα κλαδιῶν! Κάτι σὲ κλάδεμα ἢ σὲ ἀποψίλωση — κάτι 
τέτοιο θὰ ταίριαζε στὴν περίπτωσή σου.» Τῆς ἔδειξε μιὰ μορφὴ 
ποὺ πριόνιζε ἕνα ξερὸ κλαδὶ ἀπὸ μιὰ μηλιά. «Τί λὲς γιὰ τούτη; 
Σοῦ ἀρέσει καθόλου;»

«Ὤχ», ἔκανε ἐκείνη κοκκινίζοντας καὶ μαζεύτηκε σὰ νὰ ντρά-
πηκε ξαφνικά. «ἔτσι — ἔτσι θὰ εἶμαι ἀκριβῶς δίπλα στὸν δό-
κτορα Χίτζ.»

«Καὶ δὲν σοῦ ἀρέσει;»
«Δὲν εἶναι αὐτό!», διαμαρτυρήθηκε ἐκείνη. «Εἶναι μόνο πού 

— εἶναι μεγάλη τιμή.»
«Ἄ, ὥστε τὸν θαυμάζεις, λοιπόν;»
«Καὶ ποιός δὲν τὸν θαυμάζει;», εἶπε κοιτάζοντας τὸ πορ-

τραῖτο τοῦ Χὶτζ μὲ λατρεία. Ἦταν τὸ πορτραῖτο ἑνὸς ἡλιοκαμ-
μένου ἀσπρομάλλη παντοδύναμου Δία διακοσίων σαράντα 
ἐτῶν. «Καὶ ποιός δὲν τὸν θαυμάζει;», ἐπανέλαβε. «Ἦταν αὐτὸς 
ποὺ ἔστησε τὸν πρῶτο θάλαμο ἀερίων στὸ Σικάγο».
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«Λοιπόν, τίποτα δὲν θὰ μ’ εὐχαριστοῦσε περισσότερο», εἶπε ὁ 
ζωγράφος «ἀπ’ τὸ νὰ σὲ βάλω δίπλα του στὸν αἰώνα τὸν ἅπα-
ντα. Νὰ κόβεις ἕνα ξερόκλαδο — αὐτό λὲς νὰ σοῦ ταιριάζει;»

«Εἶναι κάτι σὰν αὐτὸ ποὺ κάνω», τοῦ ἀπάντησε. Δὲν τῆς 
πολυάρεσε νὰ μιλάει γιὰ τὴ δουλειά της. Ἡ δουλειά της ἦταν νὰ 
κάνει τοὺς ἀνθρώπους νὰ νοιώθουν ἄνετα τὴν ὥρα ποὺ τοὺς 
σκότωνε.

Καί, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Λέορα Ντάνκαν πόζαρε γιὰ τὸ πορτραῖτο 
της, μπῆκε ὁρμητικὰ στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς ὁ ἴδιος ὁ δόκτωρ 
Χίτζ. Ἦταν πάνω ἀπὸ δυὸ μέτρα ψηλὸς καὶ ἀκτινοβολοῦσε 
σπουδαιότητα, κατορθώματα, ἀπόλαυση τῆς ζωῆς.

«Βρέ, βρέ, ἡ μὶς Ντάνκαν! Μὶς Ντάνκαν,» εἶπε ἀστειευόμε-
νος, «τί γυρεύετε ἐδῶ; Ἐδῶ δὲν εἶναι οἱ ἀναχωρήσεις, ἀλλὰ οἱ 
ἀφίξεις!»

«Θὰ εἴμαστε μαζὶ στὸν ἴδιο πίνακα», τοῦ εἶπε ἐκείνη ντρο-
παλά.

«Ὡραῖα!» ἀναφώνησε ὁ δόκτωρ Χὶτζ μὲ θέρμη. «Καὶ μιλᾶμε 
γιὰ ὄμορφο πίνακα.»

«Εἶναι μεγάλη μου τιμὴ ποὺ βρίσκομαι ἐκεῖ μέσα, μαζί σας.»
«Ὄχι, ἐπίτρεψέ μου», τὴ διόρθωσε, «δική μου εἶναι ἡ τιμὴ νὰ 

εἶμαι μαζί σου. Χωρὶς γυναῖκες σὰν ἐσένα, δὲν θὰ ὑπῆρχε αὐτὸς 
ὁ ὑπέροχος κόσμος ποὺ ἔχουμε.»

Τὴ χαιρέτησε καὶ πῆγε πρὸς τὴν πόρτα ποὺ ὁδηγοῦσε στὶς αἴθου-
σες τοκετοῦ. «Μάντεψε τὶ φέραμε μόλις στὸν κόσμο», τῆς εἶπε.

«Δὲν μπορῶ.»
«Τρίδυμα!»
«Τρίδυμα!». Ὁ θαυμαστικὸς τόνος της ὀφειλόταν στὶς νο-

μικὲς συνέπειες ποὺ συνεπάγονταν τὰ τρίδυμα.
Ὁ νόμος ἦταν σαφής: κανένα νεογέννητο δὲν ἐπιτρεπόταν 

νὰ ζήσει, παρεκτὸς κι ἂν οἱ γονεῖς κατάφερναν νὰ βροῦν κά-
ποιον ποὺ θὰ προσφερόταν οἰκειοθελῶς νὰ πεθάνει. Ἄρα τὰ 
τρίδυμα, ἂν ἦταν νὰ ζήσουν καὶ τὰ τρία, ἀπαιτοῦσαν τρεῖς 
ἐθελοντές.

«Ἄραγε βρῆκαν οἱ γονεῖς τοὺς τρεῖς ἐθελοντές;», ρώτησε ἡ 
Λέορα Ντάνκαν.

«Τελευταία φορὰ ποὺ εἶχα πληροφόρηση», τῆς ἀπάντησε ὁ 
δρ Χίτζ, «εἶχαν βρεῖ τὸν ἕνα καὶ γυρεύανε τοὺς ἄλλους δυὸ 
ὅπως ὅπως».
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«Δὲν νομίζω νὰ τὰ καταφέρανε», εἶπε ἐκείνη. «Κανεὶς δὲν 
ἔκλεισε τρία ραντεβοὺ σὲ μᾶς. Μόνο κάτι μαγκούφηδες πέρασαν 
σήμερα, ἐκτὸς κι ἂν ἦρθε κανεὶς ἀφοῦ καὶ ἔφυγα. Πῶς τοὺς λένε 
τοὺς γονεῖς;»

«Γουέλινγκ», εἶπε ὁ ὑποψήφιος πατέρας καὶ ἀνακάθησε, 
ἀτημέλητος καὶ μὲ κοκκινισμένα μάτια. «Ἔντουαρντ Καίη Γου-
έλινγκ τζούνιορ λέγεται ὁ “εὐτυχὴς πατήρ”.»

Σήκωσε τὸ δεξί του χέρι, κοίταξε κάπου στὸν τοῖχο πάνω 
ἀπὸ τὰ κεφάλια τους καὶ ἄφησε ἕνα βραχνό χάχανο σὰν ρέψι-
μο. «Παρών», εἶπε.

«Ἄ, κύριε Γουέλινγκ», εἶπε ὁ δρ Χίτζ, «δὲν σᾶς εἶδα».
«Ὁ ἀόρατος ἄνθρωπος», μουρμούρισε ὁ Γουέλινγκ.
«Μόλις μοῦ τηλεφώνησαν ὅτι γεννήθηκαν τὰ τρίδυμά σας», 

συνέχισε ὁ δρ Χίτζ. «Εἶναι καλὰ στὴν ὑγεία τους, ὅπως καὶ ἡ 
μητέρα. Πήγαινα νὰ τὰ δῶ τώρα.»

«Νὰ τὸ γιορτάσουμε», εἶπε ἄχρωμα ὁ Γουέλινγκ.
«Δὲν φαίνεστε καὶ πολὺ χαρούμενος», παρατήρησε ὁ δρ Χίτζ.
«Ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἦταν χαρούμενος στὴ θέση 

μου;», εἶπε ὁ Γουέλινγκ. Ἄνοιξε τὰ χέρια του, σὰν γιὰ νὰ δείξει 
πόσο ἁπλὰ καὶ ξένοιαστα ἦταν τὰ πράγματα. «Δὲν ἔχω παρὰ νὰ 
διαλέξω ποιὸ ἀπὸ τὰ τρία θὰ ζήσει, ἔπειτα νὰ παραδώσω τὸν 
παπποὺ μου, ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς μάνας μου, στὸ Μὴ-Σὲ-Νοιάζει 
καὶ νὰ γυρίσω ἐδῶ μὲ τὸ χαρτάκι τῆς ἀπόδειξης.»

Ὁ δρ Χὶτζ πῆρε τὸ αὐστηρό του ὕφος καὶ ὄρθωσε τὸ ἀνάστη-
μά του πάνω ἀπὸ τὸν Γουέλινγκ. «Δὲν πιστεύετε στὴν ἀξία τοῦ 
ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ, κύριε Γουέλινγκ;», ρώτησε.

«Πιστεύω πὼς γίνεται τέλεια», ἦταν ἡ σφιγμένη, βεβιασμένη 
ἀπάντηση.

«Μήπως θὰ προτιμούσατε νὰ γυρίζαμε στὶς παλιὲς καλὲς 
μέρες, τότε ποὺ ὁ πληθυσμὸς τῆς Γῆς ἦταν εἴκοσι δισεκατομμύ-
ρια, μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ γίνει σαράντα, ἔπειτα ὀγδόντα καὶ πιὸ 
μετὰ ἑκατὸν ἑξῆντα δισεκατομμύρια; Ξέρετε τί εἶναι ἡ δρύπη, 
κύριε Γουέλινγκ;»

«Ὄχι», εἶπε δύσθυμα ἐκεῖνος.
«Δρύπη, κύριε Γουέλινγκ, εἶναι ἡ μικρὴ ρογίτσα, ὁ μικρὸς καὶ 

γεμάτος χυμὸ κόκκος ἑνὸς βατόμουρου», εἶπε ὁ δόκτωρ Χίτζ. 
«Χωρὶς τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ, οἱ ἄνθρωποι θὰ ἦταν τώρα 
στριμωγμένοι πάνω στὴν ἐπιφάνεια τοῦ γερο-πλανήτη μας σὰν 



51

Νησίδες 18 | Ξ Ε Ν Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

τὶς δρύπες τοῦ βατόμουρου. Μπορεῖτε νὰ τὸ διανοηθεῖτε; Κάντε 
μιὰ προσπάθεια!»

Ὁ Γουέλινγκ συνέχισε νὰ κοιτάζει τὸ ἴδιο ἀόρατο σημεῖο στὸν 
τοῖχο.

«Τὸ 2000», εἶπε ὁ δρ Χίτζ, «πρὶν παρέμβουν οἱ ἐπιστήμονες 
καὶ ἀναλάβουν νὰ φτιάξουν τοὺς νόμους, δὲν ὑπῆρχε οὔτε κἂν 
ἀρκετὸ πόσιμο νερὸ γιὰ τὴν ἐπιβίωση, οὔτε ἄλλο τίποτε νὰ φάει 
κανεὶς ἔξω ἀπὸ φύκια—καὶ παρ` ὅλα αὐτὰ ὁ κόσμος ἐπέμενε νὰ 
άναπαράγεται σὰν τὰ κουνέλια. Ὅπως φυσικὰ καὶ στὸ δικαίωμά 
τους νὰ ζοῦν αἰώνια.»

«Αὐτὰ τὰ παιδιὰ τὰ θέλω», ψιθύρισε ὁ Γουέλινγκ. «Καὶ τὰ 
τρία.»

«Φυσικὰ καὶ τὰ θέλετε», συμφώνησε ὁ Χίτζ. «Εἶναι ἀνθρώπινο.»
«Καὶ δὲν θέλω οὔτε νὰ πεθάνει ὁ παππούς μου», συνέχισε ὁ 

Γουέλινγκ.
«Κανένας δὲν νοιώθει ἄνετα ὅταν εἶναι νὰ στείλει κάποιον 

στενὸ συγγενή του στὸ “μὴν κλαῖς”», εἶπε χαμηλώνοντας τὴ 
φωνή του παρηγορητικὰ ὁ δρ Χίτζ.

«Θὰ προτιμοῦσα νὰ μὴν τὸ λέγανε ἔτσι», μπῆκε στὴ μέση ἡ 
Λέορα Ντάνκαν.

«Τί;», ξαφνιάστηκε ὁ δρ Χίτζ.
«Θὰ `θελα νὰ μὴν τὸ ἔλεγε κανεὶς “μὴν κλαῖς” καὶ τέτοια», 

ἐξήγησε ἐκείνη. «Δίνει λάθος ἐντυπώσεις στὸν κόσμο.»
«Ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο», συμφώνησε ὁ δρ Χίτζ. «Συγγνώμη». 

Καὶ ἔσπευσε νὰ διορθώσει τὸ λάθος του, ἀποδίδοντας στοὺς 
δημοτικοὺς θαλάμους ἀερίων τὴν ἐπίσημη ὀνομασία τους, μιὰ 
ὀνομασία ποὺ δὲν μεταχειριζόταν κανεὶς σὲ συζητήσεις. «Ἔπρε-
πε νὰ πῶ “Γραφεῖα Ἐθιμοτυπικῶν Αὐτοκτονιῶν”.»

«Ἔτσι ἀκούγεται πολὺ καλύτερα», εἶπε ἡ Λέορα Ντάνκαν.
«Λοιπόν, κύριε Γουέλινγκ, αὐτὸ τὸ παιδί σας — ὅποιο ἀπο-

φασίσετε νὰ κρατήσετε,» συνέχισε ὁ δρ Χίτζ, «εἴτε εἶναι ἀγόρι 
εἴτε κορίτσι, θὰ ζήσει σὲ ἕναν πλανήτη χαρούμενο, εὐρύχωρο, 
καθαρὸ καὶ πλούσιο, χάρη στὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ. Θὰ ζή-
σει σὲ ἕναν κῆπο σὰν αὐτὸν ἐκεῖ, τῆς τοιχογραφίας». Κούνησε 
τὸ κεφάλι του. «Πρὶν ἀπὸ δύο αἰῶνες, ὅταν ἤμουνα νέος, αὐτὸς 
ὁ κόσμος ἦταν μιὰ κόλαση ποὺ κανεὶς δὲν πίστευε πὼς εἶχε πα-
ραπάνω ἀπὸ δὺο δεκαετίες ζωῆς ἀκόμα. Καὶ τώρα ἁπλώνονται 
μπροστά μας αἰῶνες ὁλόκληροι, γεμάτοι εἰρήνη καὶ ἀφθονία ὥς 
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ἐκεῖ ποὺ μπορεῖ νὰ φτάσει ἡ φαντασία». Ἔλαμπε ὁλόκληρος μὲ 
τὸ χαμόγελό του.

Ἕνα χαμόγελο ποὺ χάθηκε τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ εἶδε τὸν Γου-
έλινγκ νὰ βγάζει τὸ πιστόλι του.

Ὁ πυροβολισμὸς σκότωσε τὸν δρα Χίτζ. «Ὁρίστε χῶρος γιὰ 
ἕνα ἄτομο — καὶ μάλιστα μεγάλος», εἶπε ὁ Γουέλινγκ.

Ἔπειτα πυροβόλησε τὴ Λέορα Ντάνκαν. «Ἕνας ἁπλὸς θάνα-
τος — τίποτε παραπάνω», τῆς εἶπε βλέποντάς τη νὰ πέφτει. 
«Τώρα ἔχουμε χῶρο γιὰ δύο.»

Ὁ ἑπόμενος πυροβολισμὸς ἦταν γιὰ τὸν ἴδιο, ὥστε νὰ μείνει 
χῶρος καὶ γιὰ τὰ τρία παιδιά του.

Κανεὶς δὲν ἔτρεξε νὰ δεῖ τὶ ἔγινε. Προφανῶς κανεὶς δὲν 
ἄκουσε τοὺς πυροβολισμούς.

Ὁ ζωγράφος, καθισμένος στὴν κορυφὴ τῆς σκάλας του, κοί-
ταξε σκεφτικὸς τὴ λυπητερὴ σκηνή.

Ζύγιαζε μὲ τὸ μυαλό του τὸ θλιβερὸ αἴνιγμα τῆς ζωῆς ποὺ 
ἀπαιτοῦσε νὰ γεννηθεῖς καί, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ γεννιέσαι, ἀπαι-
τοῦσε νὰ καρποφορήσεις…ἀπαιτοῦσε τὸ “αὐξάνεσθε καὶ πλη-
θύνεσθε καὶ κατακυριεύσατε τὴν γῆν” καὶ ἀπαιτοῦσε νὰ ζήσεις 
ὅσο μπορεῖς περισσότερο. Κι ὅλα αὐτὰ σὲ ἕναν μικρό, πολὺ 
μικρὸ πλανήτη, ποὺ ἔπρεπε νὰ κρατήσει γιὰ πάντα.

Ὅλες οἱ ἀπαντήσεις ποὺ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ἦταν κατα-
θλιπτικές. Σίγουρα πιὸ καταθλιπτικὲς ἀπὸ τὰ «Ἀντίο μαμάκα», 
«Καλοτάξιδο», «Δεῦτε λάβετε», «Καλό μάρμαρο», «Μακροβού-
τι», «Μὴν κλαῖς». Σκεφτόταν τὸν πόλεμο. Σκεφτόταν τοὺς λοι-
μοὺς. Σκεφτόταν τὴν πείνα.

Ἤξερε ὅτι δὲν θὰ ξαναζωγράφιζε πιά. Ἄφησε τὸ πινέλο 
του νὰ πέσει στὰ κουρέλια κάτω, στὸ πάτωμα. Ἀποφάσισε ὅτι 
ἀρκετὰ εἶχε ζήσει κι ὁ ἴδιος στὸν Χαρούμενο Κῆπο τῆς Ζωῆς καὶ 
κατέβηκε μὲ ἀργὲς κινήσεις ἀπὸ τὴ σκάλα.

Σήκωσε τὸ πιστόλι τοῦ Γουέλινγκ, ἔχοντας πραγματικὰ τὴν 
πρόθεση νὰ αὐτοκτονήσει.

Ἀλλὰ δὲν εἶχε τὸ κουράγιο.
Καὶ τότε πρόσεξε τὸν τηλεφωνικὸ θάλαμο στὴ γωνιὰ τῆς 

αἴθουσας. Πῆγε ὥς ἐκεῖ καὶ σχημάτισε τὸν εὐκολομνημόνευτο 
ἀριθμό: 2BR02B.

«Ὁμοσπονδιακὸ Γραφεῖο Τερματισμοῦ», ἀποκρίθηκε ἡ ζεστή, 
φιλικὴ φωνὴ τῆς συνοδοῦ.
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«Πότε εἶναι τὸ πιὸ κοντινὸ ραντεβοὺ ποὺ μπορῶ νὰ κλεί-
σω;», ρώτησε, διαλέγοντας προσεκτικὰ τὶς λέξεις του.

«Ἴσως ἀργὰ σήμερα τὸ ἀπόγευμα, κύριε», εἶπε ἡ φωνή. «Μπο-
ρεῖ ὅμως καὶ νωρίτερα, ἂν ἔχουμε κάποια ἀκύρωση.»

«Ἐντάξει», εἶπε ὁ ζωγράφος. «Βάλτε με στὴ λίστα, παρα-
καλῶ.» Καὶ τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομά του, συλλαβίζοντάς το γιὰ σι-
γουριά.

«Εὐχαριστῶ, κύριε», εἶπε ἡ συνοδός. «Ἡ πόλη σᾶς εὐχαριστεῖ. 
Ἡ χώρα σᾶς εὐχαριστεῖ. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης σᾶς εὐχαριστεῖ. 
Ἀλλὰ πάνω ἀπ` ὅλα σᾶς εὐχαριστοῦν ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς 
τους οἱ μέλλουσες γενιές».
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Τσαρλς  Μπουκόβσκ ι

Τρία ποιήματα
Μετάφραση: Γ ιώργος  Λαμπράκος

αν λάβουμε υπόψη

αν λάβουμε υπόψη αυτά που μπορούμε να δούμε ― 
τις μηχανές που μας τρελαίνουν, 
τους εραστές που καταλήγουν να μισιούνται˙ 
αυτό το ψάρι στην αγορά 
που με τα υψωμένα μάτια του καρφώνει το μυαλό μας˙
τα λουλούδια που μαραίνονται, τις μύγες τις πιασμένες σε 

ιστούς˙
τις εξεγέρσεις, τους βρυχηθμούς φυλακισμένων λιονταριών, 
τους παλιάτσους που έχουν ερωτευτεί τα δολάρια, 
τα έθνη που μετακινούν τα άτομα σαν πιόνια˙ 
τους κλέφτες της ημέρας με τις ωραίες 
κυρίες και τα κρασιά της νύχτας˙
τις τιγκαρισμένες φυλακές, 
τους απλούς ανέργους, 
το ξεραμένο γρασίδι, τις φωτιές της δεκάρας˙ 
τους ανθρώπους που έχουν γεράσει αρκετά ώστε να αγαπούν 

τον τάφο.

αυτά τα πράγματα, και άλλα, 
δείχνουν πως η ζωή στριφογυρνά σε έναν σάπιο άξονα.

ωστόσο μας άφησαν λίγη μουσική 
κι ένα πιπεράτο σόου στη γωνία, 
μια μεζούρα ουίσκι, μια μπλε γραβάτα, 
έναν μικρό τόμο με ποιήματα του Ρεμπό, 
ένα άλογο να τρέχει λες κι ο διάβολος 
του τραβά την ουρά 
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πάνω στα χόρτα και ουρλιάζει, κι έπειτα, 
έρωτας ξανά 
σαν ένα τραμ που παίρνει τη στροφή 
στην ώρα του,
η πόλη που περιμένει, 
το κρασί και τα λουλούδια,
το νερό που ρυτιδώνει τη λίμνη, 
και καλοκαίρι και χειμώνας και καλοκαίρι και καλοκαίρι
και ξανά χειμώνας.

οι γάτες μου

ξέρω. ξέρω.
είναι περιορισμένες, έχουν διαφορετικές
ανάγκες και 
έγνοιες.

αλλά παρακολουθώ και μαθαίνω από αυτές.
μου αρέσουν τα λίγα που ξέρουν,
που είναι τόσο
πολλά.

παραπονιούνται μα ποτέ δεν 
ανησυχούν.
περπατούν με εκπληκτική αξιοπρέπεια.
κοιμούνται με μια άμεση απλότητα που
οι άνθρωποι απλά αδυνατούν να 
καταλάβουν.

τα μάτια τους είναι πιο
ωραία από τα μάτια μας.
και μπορούν να κοιμούνται 20 ώρες
τη μέρα
χωρίς
δισταγμούς ή 
τύψεις.
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όταν νιώθω 
πεσμένος
αρκεί απλά
να παρατηρήσω τις γάτες μου
και το 
θάρρος μου 
επανέρχεται.

μελετώ αυτά τα
πλάσματα.

είναι οι
δάσκαλοί μου.

το γαλαζοπούλι

έχω ένα γαλαζοπούλι στην καρδιά μου που
θέλει να βγει έξω
μα είμαι πολύ σκληρός απέναντί του,
λέω, κάτσε εκεί μέσα, δεν πρόκειται 
ν’ αφήσω κανέναν να σε 
δει.

έχω ένα γαλαζοπούλι στην καρδιά μου που
θέλει να βγει έξω
μα χύνω ουίσκι πάνω του και εισπνέω
καπνό από τσιγάρο
και οι πόρνες και οι μπάρμεν
και οι παντοπώληδες
δεν ξέρουν ποτέ ότι 
είναι
εκεί μέσα.

έχω ένα γαλαζοπούλι στην καρδιά μου που
θέλει να βγει έξω
μα είμαι πολύ σκληρός απέναντί του,
λέω, 
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κάτσε κάτω, θες να μου δημιουργήσεις 
πρόβλημα; 
θες να ξεσκίσεις τα 
έργα;
θες να βλάψεις τις πωλήσεις των βιβλίων μου στην 
Ευρώπη;

έχω ένα γαλαζοπούλι στην καρδιά μου που
θέλει να βγει έξω
μα είμαι πολύ έξυπνος, το βγάζω μόνο
καμιά φορά τη νύχτα
όταν όλοι κοιμούνται.
λέω, ξέρω πως είσαι εκεί,
γι’ αυτό μη 
στενοχωριέσαι.

ύστερα το ξαναβάζω στη θέση του,
μα τραγουδά λιγάκι
εκεί μέσα, δεν το έχω αφήσει ακόμα να 
πεθάνει
και κοιμόμαστε παρέα 
έτσι
με τη 
μυστική μας συμφωνία
κι αυτό είναι αρκετά καλό ώστε να 
κάνει έναν άντρα 
να κλαίει, μα εγώ δεν 
κλαίω, μήπως 
εσύ;

ΣτΜ: Τα τρία ποιήματα του Μπουκόβσκι («αν λάβουμε υπόψη», «οι 
γάτες μου», «το γαλαζοπούλι») προέρχονται από την ανθολογία The 
Pleasures of the Damned, Poems 1951-1993 (Canongate, 2007) σε 
επιμέλεια του Τζον Μάρτιν. Το βιβλίο μου για τον Αμερικανό ποιητή 
και πεζογράφο (Τσαρλς Μπουκόβσκι, ο κυνικός Κυνικός) θα κυκλοφο-
ρήσει εντός του 2018 από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Τρεις ανθολογίες με 
έργα του Μπουκόβσκι (Για τη γραφή, Για τον έρωτα, Για τις γάτες) θα 
κυκλοφορήσουν σε μετάφρασή μου από τις εκδόσεις Πατάκη. 
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Αμπντόν  Όυμπ ίδ ια

Περί ερώτων και φαντασμάτων
Μετάφραση: Κωνσταντ ί νο ς  Παλα ιολόγος

«Τόσο όμορφο σαν έρωτας που γεννιέται», είπε ο Χου-
λιάν στη Μαργαρίτα, με κάποια θλίψη, αλλά και νο-
σταλγία, καθώς διέσχιζαν το πάρκο με κατεύθυνση 

προς το Ινστιτούτο Ωμέγα, κοιτάζοντας τα νεαρά ζευγάρια που 
έκαναν βόλτα στις όχθες της λίμνης. Δεν διευκρίνισε αν μιλού-
σε για κάποιο κολιμπρί ή κάποιο ολάνθιστο αρούπο. Πληγωμέ-
νη καθώς ήταν από ένα πρόσφατο διαζύγιο, η Μαργαρίτα πα-
ράλλαξε σιωπηλά τη φράση του συμφοιτητή της. «Τόσο φρικτό 
σαν έρωτας που τελειώνει», μονολόγησε. Για πολύ καιρό ακόμα 
δεν θα ήθελε να ακούσει τίποτα για έρωτες.

Ο Χουλιάν και η Μαργαρίτα, για διαφορετικούς λόγους, εί-
χαν διακόψει πριν χρόνια τις σπουδές τους και τώρα η τύχη 
είχε θελήσει να γνωριστούν και να συγγράψουν από κοινού μια 
όψιμη διδακτορική διατριβή σχετικά με τα «Συστήματα ανά-
κτησης του χαμένου παρελθόντος».

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των σοφών καθηγητών 
του Ινστιτούτου Ωμέγα είχε επικεντρωθεί στα παλιά «σπίτια με 
φαντάσματα» με το γνωστό ιστορικό από ανεξήγητες φωνές, 
θορύβους και πνεύματα, και προς αυτή την κατεύθυνση είχαν 
στρέψει τις εργασίες τους. Για εκείνους, επιστήμονες ήταν στο 
κάτω-κάτω, οι εσωτεριστικές εξηγήσεις απορρίπτονταν ως υπο-
θέσεις εργασίας. Όχι γιατί τις θεωρούσαν λανθασμένες, αλλά 
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γιατί πίστευαν ότι ανήκαν σε άλλο πεδίο έρευνας. Για το Ινστι-
τούτο, οι εμφανίσεις φαντασμάτων και τα σχετικά δεν είχαν 
τίποτα το υπερφυσικό, ήταν απλώς απολύτως φυσικά ίχνη που 
είχαν μείνει καταγεγραμμένα με πολλούς τρόπους σε τοίχους, 
πατώματα, ψευδοροφές, εσοχές, ακόμη και σε έπιπλα, από άτο-
μα που είχαν κατοικήσει στα τόσο υποτιμημένα από τους επι-
στήμονες σπίτια με φαντάσματα.

«Το ενδιαφέρον μας δεν είναι καινούργιο», έλεγε ένας καθη-
γητής. Η παλιά μέθοδος χρονολόγησης με Άνθρακα-14 υπήρξε 
μόνο η αρχή. Ύστερα ήρθε η διάσημη ανακάλυψη των ήχων που 
είχαν καταγραφεί σε αγγεία φτιαγμένα πριν χιλιάδες χρόνια 
από κινέζους, αιγύπτιους και έλληνες αγγειοπλάστες οι οποίοι 
δεν έμαθαν ποτέ τους ότι, καθώς περιστρέφονταν οι τροχοί, τα 
χέρια τους αποτύπωναν πάνω στο νωπό πηλό τις δονήσεις της 
ίδιας τους της φωνής. Τώρα το Ινστιτούτο ήθελε να φτιάξει 
έναν «ανιχνευτή φυλακισμένων ηχητικών κυμάτων» που θα 
επέτρεπε να ακούς, με σχετική πιστότητα, σαν να επρόκειτο 
για δέκτη ραδιοφώνου, τον απόηχο ενός ζωηρού, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, παρελθόντος που φυλασσόταν στα παλιά σπίτια 
και που, επί του παρόντος, κατόρθωναν να τον αντιληφθούν 
τα αποκαλούμενα μέντιουμ και ορισμένα άτομα προικισμένα 
με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Αφού μελέτησαν πολλά αρχεία, ο Χουλιάν και η Μαργαρίτα, 
αποφάσισαν, δίχως σημαντικές διαφωνίες, να επιλέξουν για τη 
διατριβή τους μια μικρή βίλα που πριν από έναν αιώνα είχε 
χτιστεί και κατοικηθεί από ένα ζευγάρι ―τον Αλμπέρτο και 
την Ελίνα― το οποίο, σύμφωνα με όλα τα ιστορικά στοιχεία, 
αγαπιόταν πολύ καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του.

Επί πολλές ημέρες και νύχτες, εφάρμοσαν τους αισθητήρες 
των συσκευών τους σε κάθε γωνιά του σπιτιού και κατάφεραν 
να ακούσουν ορισμένες συζητήσεις σχεδόν ολόκληρες.

«Πόσο καλά κατάφερναν να ξεπερνούν όλα τα προβλήματα, 
τις στεναχώριες και τις πικρίες τους! Τι αγάπη ήταν κι αυτή, 
ανίκητη από το χρόνο!», είπε ο Χουλιάν.

«Άφησαν εδώ όλη την καλή τους ενέργεια», ψιθύρισε εκείνη.
«Αν είχα κάποια να με αγαπάει, θα αγόραζα αυτό το σπίτι, 

θα το ανακαίνιζα και θα προσπαθούσα να μάθω περισσότερα 
πράγματα από τους φίλους μας, τον Αλμπέρτο και την Ελίνα».
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Η Μαργαρίτα ήξερε ότι ο Χουλιάν είχε εκείνη στο μυαλό 
του. Αλλά έκανε την ανυποψίαστη. Τον κοίταξε μάλιστα με 
συμπονετική τρυφερότητα. Εκείνος ήταν ντροπαλός και μονα-
χικός και θα περνούσε κάποιος χρόνος μέχρι να βρει το θάρρος 
να της υπαινιχθεί κάτι σχετικά. Κάποιος χρόνος. Ίσως ο χρόνος 
που χρειαζόταν εκείνη για να αρχίσει να αισθάνεται ξανά την 
επιτακτική ανάγκη να αγαπήσει. Μήπως, άραγε, αντίθετα με 
τις προθέσεις της, είχε ήδη αρχίσει να την αισθάνεται; «Τόσο 
όμορφο σαν έρωτας που γεννιέται;», σκέφτηκε.

«Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτή η φράση», αναστέναξε σε μια 
γωνιά η Ελίνα.

«Ποια φράση;», ρώτησε ο Αλμπέρτο από μια άλλη γωνιά.
«Τόσο όμορφο σαν έρωτας που γεννιέται», απάντησε η Ελίνα.
Ο Χουλιάν και η Μαργαρίτα τους άκουσαν πολύ καθαρά. 

Ήταν η πρώτη φορά που τους άκουγαν να μιλούν δίχως την 
τεχνική υποστήριξη κάποιου ειδικού οργάνου.
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Η εντυπωσιακή ιστορία 
του σκανδιναβικού νουάρ

της Χίλντας  Παπαδημητρ ίου

Ένα από τα λογοτεχνικά φαινόμενα που σφραγίζουν την 
έναρξη του 21ου αιώνα είναι η αυξανόμενη δημοτικότη-
τα της αστυνομικής λογοτεχνίας γενικά, και της σκανδι-

ναβικής ειδικότερα. Αμέτρητες συζητήσεις, κρίσεις κι επικρίσεις, 
σοβαρές αναλύσεις και ανάλαφρα δημοσιογραφικά άρθρα δεν 
έχουν καταφέρει ακόμα να εξηγήσουν την επιτυχία του scandi 
noir. Και, κυρίως, το πώς οι Σκανδιναβοί έκλεψαν κυριολε-
κτικά τη μπάλα από τους Αγγλοσάξονες οι οποίοι στα μέσα 
του 19ου αιώνα επινόησαν το είδος της επονομαζόμενης στα 
ελληνικά αστυνομικής λογοτεχνίας ― όρος που αμφισβητείται, 
αφού δεν αποδίδει σωστά το αγγλικό crime fiction. Η εμπορική 
επιτυχία της σκανδιναβικής νουάρ μυθοπλασίας είναι ένα διε-
θνές πολιτιστικό φαινόμενο που μόνο με τη βρετανική εισβολή 
των Beatles στις ΗΠΑ, στις αρχές της δεκαετίας του '60, μπορεί 
να συγκριθεί.

Το φαινόμενο καθιστά ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι η Σκανδιναβία δεν είχε παράδοση στην αστυνομική μυθο-
πλασία. Δημιουργοί του είδους θεωρούνται οι Σουηδοί μαρξι-
στές δημοσιογράφοι Sjowall και Wahloo, ένα ζευγάρι που το 
1967 ξεκίνησε μια σειρά αστυνομικών ιστοριών στο ύφος που 
ονομάζεται police procedural (παρακολουθεί δηλαδή την ομα-
δική δουλειά των αστυνομικών στην εξιχνίαση ενός εγκλήμα-
τος). Ο ήρωας τους, επιθεωρητής Μάρτιν Μπεκ, υπήρξε το πρό-
τυπο που υιοθέτησαν και μιμήθηκαν οι περισσότεροι επίγονοί 
τους. Παρότι τα βιβλία τους δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστά εκτός 
της χώρας τους, ήταν οι πρώτοι που ήδη από τη δεκαετία του 
'60 έθιγαν την ανάγκη αναμόρφωσης της σουηδικής κοινωνίας.
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Ακολούθησε το 1992 η διεθνής επιτυχία ενός βιβλίου που 
αποκάλυπτε ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρ-
κίας». Επρόκειτο για το Η δεσποινίδα Σμίλλα διαβάζει το χιόνι 
του Δανού Peter Høeg. Η αλήθεια είναι ότι, παρά την αστυνο-
μική πλοκή (μια Ινουίτ επιστήμονας προσπαθεί να εξιχνιάσει 
τη δολοφονία ενός μικρού παιδιού), ο συγγραφέας ενδιαφερό-
ταν λιγότερο για την αστυνομική ίντριγκα και εστίαζε μάλλον 
στην καταπιεστική, αποικιοκρατική στάση των Δανών απέναντι 
στους Εσκιμώους, και στο πώς οι κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες 
συντρίβουν το άτομο.

Εντούτοις, η αληθινή εκκίνηση του σκανδιναβικού φαινο-
μένου είχε γίνει ένα χρόνο νωρίτερα από τον Χένινγκ Μανκέλ, 
ο οποίος το 1991 έγραψε το πρώτο από τα δέκα βιβλία με ήρωα 
τον αλκοολικό, καταθλιπτικό και μοναχικό επιθεωρητή Κουρτ 
Βαλάντερ. Ο επίσης αριστερός Μανκέλ παρουσίαζε μια αρκετά 
ζοφερή εικόνα της αληθινής ζωής στη Σουηδία, κυρίως μετά 
την Πτώση του Τοίχους οπότε άνοιξαν τα σύνορα με τις γειτο-
νικές χώρες της Βαλτικής και την πρώην Σοβιετική Ένωση και 
ξεκίνησε η διακίνηση ανθρώπων και παράνομων προϊόντων. Η 
επιτυχία των βιβλίων του Μανκέλ έφερε και την τηλεοπτική 
μεταφορά τους (στη σειρά του BBC μάλιστα, τον Βαλάντερ υπο-
δύθηκε ο Κένεθ Μπράνα). 

Είχε προηγηθεί το 1986 η δολοφονία του σοσιαλιστή πρω-
θυπουργού Ούλοφ Πάλμε, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και 
έχει αποτελέσει θέμα πολλών θεωριών συνωμοσίας. Κάποιες 
από τις θεωρίες αυτές μιλούσαν για την εμπλοκή των σουη-
δικών μυστικών υπηρεσιών, ακόμα και της CIA (πώς θα μπο-
ρούσε να λείπει, άλλωστε, μια τέτοια θεωρία;). Ωστόσο, όταν 
κυκλοφόρησε το 2005 η τριλογία Millennium του Σουηδού 
δημοσιογράφου Στιγκ Λάρσον, το αναγνωστικό κοινό δεν ήταν 
προετοιμασμένο για τη δυστοπία που περιέγραφε ο συγγραφέ-
ας: η ηλιόλουστη σοσιαλιστική ουτοπία των βόρειων γειτόνων 
ήταν στην πραγματικότητα μια δυστοπία που ξεχείλιζε από 
συγκαλυμμένο ή απροκάλυπτο ρατσισμό και κοινωνική αδικία. 
Στον Λάρσον διαβάσαμε για πρώτη φορά στοιχεία για την ανη-
συχητική άνοδο της ακροδεξιάς στις σοσιαλδημοκρατικές κοι-
νωνίες του βορρά, αλλά και τον απροκάλυπτο μισογυνισμό που 
κρύβεται στις κοινωνίες της ισότητας. Άλλωστε, ο σουηδικός 
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τίτλος του πρώτου βιβλίου της τριλογίας που μεταφράστηκε 
στα αγγλικά ως το Κορίτσι με το Τατουάζ, ήταν Άνδρες που 
Μισούν τις Γυναίκες. 

Ακολούθησαν οι Νορβηγοί Γκούναρ Στόλεσεν και Γιο Νέ-
σμπο, ο Σουηδός Άρνε Νταλ, ο Ισλανδός Άρναλντουρ Ιντρί-
ντασον και ο Φιλανδός Matti Rönkkä, οι Σουηδέζες Λίζα Μάρ-
κλουντ και Καμίλα Λάκμπεργκ, ο Σουηδός εγκληματολόγος 
Λέιφ Πέρσον (ο οποίος το 2002 ξεκίνησε μια τριλογία με θέμα 
τη δολοφονία του Πάλμε), και πολλοί άλλοι. 

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο θελκτική την ανάγνωση 
των σκανδιναβικών νουάρ; Οι απαντήσεις είναι πολλές, αφού η 
συνταγή τους μοιάζει αρκετά σύνθετη.

Η γραφή των Σκανδιναβών είναι απλή (με εξαίρεση ίσως 
τα βιβλία του Γκούναρ Στόλεσεν), οι σελίδες φεύγουν εύκολα 
και η ανάγνωση θυμίζει την παθητική παρακολούθηση κινη-
ματογραφικής ταινίας. Λες και όλοι σχεδόν οι συγγραφείς αλ-
ληθωρίζουν προς το Χόλυγουντ, η λογοτεχνικότητα έχει δώσει 
τη θέση της στην κινηματογραφική εναλλαγή των σκηνών και 
στις αλλεπάλληλες ανατροπές. Οι ήρωες διέπονται από έναν 
απλοϊκό μανιχαϊσμό, είναι μονοδιάστατα καλοί ή κακοί, και η 
δικαιοσύνη αποδίδεται πάντοτε. 

Υπάρχει ένας ιδιόρρυθμος εξωτισμός στις περιγραφές των 
χιονισμένων τοπίων, ενώ ακόμα κι όταν περιγράφεται καύσω-
νας στην πόλη, ο αναγνώστης νιώθει να καραδοκεί ο κίνδυνος 
μιας φύσης που είναι ανεξέλεγκτη (για παράδειγμα, η Ισλανδία 
στα βιβλία του Ιντρίντασον). Η φύση έπαιζε καίριο ρόλο στη 
λογοτεχνική παράδοση της Σκανδιναβίας, και οι καιρικές συν-
θήκες χρησιμοποιούνταν συχνά σαν σύμβολο της ψυχολογίας 
των ηρώων. Επιπλέον, οι ατελείωτες χειμωνιάτικες νύχτες δη-
μιουργούσαν ανέκαθεν την ανάγκη παραμυθάδων, κι όταν τα 
μεταφυσικά τέρατα αποδειχτούν αστεία μπροστά στην ανθρώ-
πινη διαστροφή κι εγκληματικότητα, το επόμενο βήμα είναι τα 
ογκώδη κι απλά γραμμένα εμπορικά αστυνομικά. Από τις Σά-
γκα των Βίκινγκς ως τους σύγχρονους αιμοσταγείς κατά συρροή 
δολοφόνους, η απόσταση είναι ένα τσιγάρο δρόμος.

Η αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού και ο τεράστιος 
αριθμός μονογονεϊκών οικογενειών είναι ένα επαναλαμβανόμενο 
θέμα των βιβλίων αυτών. Η αόρατη κουρτίνα που έκρυβε τα 
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μυστικά των αξιοζήλευτων κοινωνιών του σοσιαλδημοκρατικού 
βορρά σκίστηκε πλέον και τα «μυστικά και ψέματα» βγήκαν στη 
φόρα. Όπως επίσης, φαίνεται ότι ίσως ήρθε ο καιρός για τους 
Σκανδιναβούς να αναγνωρίσουν τις κρυφές πληγές που κακο-
φορμίζουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασανιστική 
προτεσταντική ηθική που ταλάνιζε τους ήρωες των ταινιών του 
Μπέργκμαν δεν είναι πια σε θέση να θεραπεύσει τα πολύπλοκα 
ψυχολογικά τραύματα του 21ου αιώνα. Με το «τέλος του Θεού» 
και την παραδοχή του ναζιστικού παρελθόντος, τα κάθε λογής 
τέρατα ξεχύθηκαν σε πόλεις, δάση και βουνά, έχοντας την τε-
χνική υποστήριξη της οργανωμένης μαφίας των παλαιότερων 
εχθρών τους από τις χώρες του (αν)υπαρκτού σοσιαλισμού.  

Τέλος, γνωρίζοντας προφανώς ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
αναγνωστικού κοινού αποτελείται από γυναίκες, οι Σκανδιναβοί 
συγγραφείς χτίζουν δυναμικούς γυναικείους χαρακτήρες, οι οποί-
οι δεν παίζουν διακοσμητικό ρόλο στην πλοκή. Παρότι μερικές 
φορές οι αστυνομικίνες που συμμετέχουν στις ομάδες εξιχνίασης 
των σκανδιναβικών νουάρ μοιάζουν να υπακούουν σε επιταγές 
ποσόστωσης, καταφέρνουν να πλήξουν τα φυλετικά στερεότυπα 
που διαπνέουν συνήθως την αστυνομική λογοτεχνία. 

Η ουσία είναι ότι τα σκανδιναβικά νουάρ είναι απολαυστι-
κά, και όσο συνεχίζουν να είναι καλογραμμένα και συναρπαστι-
κά, θα εξακολουθήσουν να διαβάζονται μανιωδώς. Διότι όπως 
έγραψε ο Nathaniel Rich, «Μια σκούρα σταγόνα αίματος πάνω 
στο αγνό, λευκό χιόνι είναι πολύ πιο τρομακτική από ένα πτώ-
μα πεταμένο σ' ένα σοκάκι γεμάτο σκουπίδια» (Scandinavian 
Crime Wave, Slate, 8/7/2009).
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Ό πρίγκιπας Κροπότκιν
του Βασ ίλη Ηλιακόπουλου

Πέρσι το καλοκαίρι, ο Κώστας Δεσποινιάδης, των εκδόσε-
ων «Πανοπτικόν», μού ζήτησε το πορτραίτο του Πέτρου 
Κροπότκιν. Τού απάντησα ότι θα το φτιάξω όταν σπάσει 

η δουλειά. Όταν ήρθε λοιπόν ο γλυκός Οκτώβρης καταπιάστη-
κα με τη φωτογραφία που μού είχε στείλει. Δούλευα εν μέσω 
τσιγγανόπουλων που μ’ ένα σαράβαλο ακορντεόν εξασκούσαν 
το αρχαίο επάγγελμα της επαιτείας και Μπαγκλαντεσιανών που 
πουλούσαν κινέζικα μπιχλιμπίδια.

Το πόστο μου ήταν έξω από το παλιό νοσοκομείο του Τάγ-
ματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη και τώρα Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Ρόδου ― έξω από την Εθνική Τράπεζα και κάτω 
από τον μέγα Πλάτανο, όπου κάποτε οι Τούρκοι κρέμαγαν αν-
θρώπους. Η οδός Ιπποτών, ένας από τους ομορφότερους δρό-
μους στον κόσμο, είχε την εκβολή της ακριβώς δεξιά μου και 
κατέβαζε κύματα δροσιάς και πλήθη τουριστών.

Εκεί και ο κήπος, μέσα από την καγκελόπορτα, στην πίσω 
πλευρά του Μουσείου, όπου ο ήχος του νερού ακούγεται μέρα 
και νύχτα, όπου πουλιά πίνουν από τη μικρή γούρνα και αρ-
χαίες γάτες κοιμούνται πάνω σε κόχες και οβελίσκους. Και μέσα 
σ’ αυτόν τον κήπο ανελλιπώς γεννιότανε η νύχτα.

Δούλευα μόνος, αφού πολλοί συνάδελφοι, ικανοί τεχνίτες 
είχαν αποχωρήσει σε μακρινά ξενοδοχεία, εγκαταλείποντας την 
πιάτσα τους ―αφρόντιστα είναι αλήθεια― στους τυχάρπα-
στους και τους κακοτέχνες. Η πλατεία του Μουσείου ήταν ένα 
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από τα τέσσερα σημεία όπου δούλευαν οι ζωγράφοι που είχαν 
απομείνει. Βέβαια όλοι αυτοί οι Ασιάτες και οι τσιγγάνοι γύρω 
μου, αυτοί οι περιφρονημένοι, ήταν οι καινούριοι συνάδελφοί 
μου και καινούριες γνωριμίες, αλλά τι μοναξιά να δουλεύεις 
μακριά από τους ομοίους σου, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους 
οποίους δεν μπορούσες να μοιραστείς τις χαρές του «Σχεδίου» 
και τη γλώσσα που επεξεργαστήκαμε επί 3 δεκαετίες.

Έπειτα η ξενοιασιά είχε χαθεί μαζί με την αφθονία. Από 
παντού «έβγαιναν» αναγκεμένοι κι αυτοί που δεν είχαν στον 
ήλιο μοίρα.

Έτσι, το καλοκαίρι του ’13, έφυγα κι εγώ σ’ ένα ξενοδοχείο. 
Ύστερα ξαναγύρισα στο δρόμο. Όπως το κογιότ γυρίζει στην 
έρημο. Όπως το σκουλήκι ξαναγυρίζει στο βάλτο. Αυτή η επι-
στροφή όμως δεν είχε τη βαθιά χαρά ενός homecoming. Είχα 
απλά ξαναβρεθεί μέσα στην καταστροφή. Πικροί που είναι οι 
γυρισμοί όταν το τέλος έχει επέλθει!

Καμιά φορά, μού έρχονταν στο μυαλό οι στίχοι του Χάου-
σμαν:

Αυτή είναι η γη της ευδαιμονίας που εχάθη
Τη βλέπω ολοκάθαρα να λάμπει
Οι στράτες της που έπαιρνα παλιά
που δεν μπορώ και πάλι να διαβώ…

Εκεί, λοιπόν, έξω από την τράπεζα ―εκτός από τις δυo 
μέρες που πήγα στην Αθήνα για να ψηφίσω― έζησα το κα-
λοκαίρι των capital controls και το σοκ που υπέστησαν οι 
μαγαζάτορες και οι συνταξιούχοι, αυτά τα γνήσια «παιδιά της 
Ελλάδος». Ήταν εμβρόντητοι, όπως θα ήταν κάποιοι πιστοί αν 
ο παπάς έβγαινε στον άμβωνα και ανακοίνωνε πως ο Άρτος και 
ο Οίνος αρνούνται να μετουσιωθούν σε «Σώμα και σε Αίμα» του 
Κυρίου. Εγώ βόγκαγα, όλο χαιρεκακία, πίσω από το καβαλέτο 
μου: «λεφτά υπάρχουν». Οι περισσότεροι με κοίταζαν στραβά 
και έστρεφαν το βλέμμα ψηλά προς τον πλάτανο -ήταν σα να 
αντίκριζαν κορμιά να κρέμονται ακόμα απ’ τα κλαριά. Μετά 
καβάλαγαν κάτι θυμωμένα μηχανάκια και εξαφανίζονταν. 

Κανά δύο με ρώτησαν: εσύ τι προτείνεις; Και όταν ανέπτυσ-
σα την άποψή μου, δηλαδή τούς περιέγραφα ένα μακρύ ταξίδι 
μέσα από την έρημο, ότι πρέπει να ξεχάσουμε τα φαύλα πλού-
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τη της κοιλάδας του Νείλου, όταν τους περιέγραφα την άφιξη 
σε μια γη Χαναάν η οποία, αν όχι και τόσο πλούσια, ξέρει όμως 
να ανταποδίδει ―η εικόνα βέβαια τους ήτανε οικεία σαν ιου-
δαιοχριστιανοί που ήσαν― τότε με κοίταγαν σαν άνθρωπο που 
έχει βίτσιο να υπόσχεται ταλαιπωρίες. Και έτσι για μια ακόμα 
φορά οι πολίτες αποδείχτηκαν ψηφοφόροι και ο λαός, πληθυ-
σμός. Φυσικό ήταν λοιπόν να επικρατήσουν οι αρουραίοι, αφού 
αντιπροσώπευαν τη μεγάλη μάζα και γνώριζαν τις κρυφές επι-
θυμίες της καλύτερα και από την ίδια. Όσοι βέβαια, σαν και 
μένα, ποντάριζαν στο «ατύχημα» ήταν προορισμένοι να απομο-
νωθούν. Ήταν λοιπόν για όλους, και τους μεν και τους δε, ένα 
πολύ μπαμπέσικο καλοκαίρι.

Έτσι, στον απόηχο μιας τέτοιας «θερμής εποχής» κι ενός 
γλυκόπικρου καλοκαιριού, εγώ δούλευα τον Κροπότκιν. Τα 
τσιγγανάκια με ρωτούσαν: Ποιος είναι ο παππούς; Οι ντόπιες 
που περνούσαν, ρώταγαν: Ποιος είν’ αυτός; Παπάς; Εγώ απα-
ντούσα με μια σκοτεινή αξιοπρέπεια: Ο Κροπότκιν, Μέγας Γε-
ωγράφος! Ή, ο Πέτρος Κροπότκιν, αναρχικός φιλόσοφος και 
επαναστάτης! Και οι τουρίστες πέρναγαν αδιάφοροι.

Μόνο μια φορά μια μεσόκοπη γυναίκα ξέκοψε από ένα 
γκρουπ Ρώσων, επεξεργάστηκε το πορτραίτο και με βαριά ρώ-
σικη προφορά ρώτησε: Πιότρ Κροπότκιν; Και μετά ξαναχάθηκε 
μες στη μάζα πριν προλάβω να μάθω το πώς και το τι. Ούτε 
βέβαια οι Ρώσοι γνώριζαν κάτι παραπάνω από το μέσο Ευρω-
παίο. Ο σταλινισμός τούς είχε καταστρέψει.

Καμιά φορά, σερνόμουνα σα τον παραλυτικό που γυρεύει 
γιατρειά, σα τον τυφλό το φως του, ως τη βάση της Ιπποτών, 
που η μακρινή αρχή της και κορφή της είναι στραμμένη προς 
τη Δύση, κι αντίκριζα το βασίλεμα του ήλιου που γέμιζε τον 
δρόμο με ζεστό φως ― το μόνο χρυσάφι που αξίζει κυνηγητό. 
Και ο δρόμος όλος γινότανε το μονάκριβο πετράδι του Στέμ-
ματος μιας ένδοξης βασιλείας που δύει. Ύστερα η νύχτα τύλιγε 
όσους είχαν ακόμα δύναμη κι ανάγκη να ερωτεύονται.

Μια μέρα, την ώρα που σουρούπωνε, ένας άνθρωπος στά-
θηκε μπρος στο καβαλέτο. «Α,χα!» έκανε με μια παιχνιδιάρικη 
λάμψη στα μάτια, «Ο Πέτερ Κροπότκιν!» Ένοιωσα σαν τον 
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ναυαγό που διασώζεται από το πλοίο που μάζεψε τη μπουκάλα 
που πέταξε πριν από 3 χρόνια στη θάλασσα. «Από πού είσαι;» 
ρώτησα κοιτώντας τον ασκαρδαμυκτί. «Ολλανδός», είπε. Και 
αμέσως: «Εδώ είσαι κάθε μέρα; Θα έρθω να σε βρω να μιλή-
σουμε». Και έτρεξε να προλάβει τη γυναίκα του και ένα φιλικό 
ζευγάρι που φεύγανε. Ο άνθρωπος ήταν γύρω στα 60 και είχε 
μια νεανική αύρα.

Δυο μέρες μετά, ήρθε και με βρήκε καθισμένο στο σκαλάκι, 
δίπλα στην παλιά βρύση την ίδια ώρα, την ώρα που δειπνού-
σα. «Πώς ξέρεις τον Κροπότκιν;» ρώτησα. «Είμαι Συμβουλιακός 
είπε. Στην Ολλανδία αγωνιζόμαστε πάνω από 30 χρόνια για 
τη Δημοκρατία». Και ξανοιχτήκαμε σε μια συζήτηση για τον 
Άντον Πάνεκοοκ, τον παλιό Ολλανδό Συμβουλιακό, τον Γιόχαν 
Χουιζίγκα με τον «Άνθρωπο που παίζει» και την κατάσταση του 
κόσμου σήμερα.

«Τι κρίμα!» είπα τη στιγμή που αποχαιρετιόμασταν, «τέτοια 
συζήτηση να γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είναι δα 
και στην πρώτη νιότη! Η νεολαία σήμερα έχει αποκοπεί απ’ 
αυτά τα ρεύματα σκέψης». «Μη σε νοιάζει!» μού φώναξε φεύ-
γοντας, «Εσύ κι εγώ θ’ αλλάξουμε τον κόσμο!» Ήξερα λοιπόν 
ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν «ενηλικιωμένο έφηβο» και 
άνθρωπο πιο αισιόδοξο ακόμα κι από μένα!

Και απόμεινα ξανά μονάχος, ενώ άναβαν τα φώτα, μες στα 
αλλεπάλληλα κύματα των Ευρωπαίων νεο-βάρβαρων, των μα-
γαζατόρων που καιροφυλακτούσαν μέσα στις τρύπες τους, των 
φτωχών Μπαγκλαντεσιανών που είχαν ξεφύγει από τη λάσπη 
του Πουντζάμπ και των τσιγγάνων που ξέφευγαν για λίγο από 
την αθλιότητα των καταυλισμών. Κατά κύματα έρχονταν και 
περνούσαν τα πλήθη των αδαών με μόνη σκέψη στο μυαλό τη 
σκέψη του χρήματος, στις βιτρίνες γυρεύοντας ψυχαγωγία… 
και τα φώτα άναβαν… και μέσα στη ζεστή νύχτα σηκωνότανε ο 
ντόρος του παζαριού. Ξανακάθησα στο καβαλέτο, κοίταξα πάλι 
το πορτραίτο, θαύμασα τους χιλιάδες κόκκους κάρβουνου που, 
αντανακλώντας το πλάγιο ηλεκτρικό φως, άστραφταν πάνω 
στην άγρια επιφάνεια του χαρτιού σαν πολύτιμα πετράδια: «τι 
να κάνουμε…» αναστέναξα, «αυτή είναι η κατάσταση του κό-
σμου σήμερα»!
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Μού ήρθε τότε στο μυαλό ξανά, η κηδεία του γερο-επανα-
στάτη από ένα παλιό φιλμ εκείνης της εποχής. Πλήθη κόσμου 
ακολουθούν το φέρετρο μέσα στα χιόνια στη Μόσχα. Είναι 
1921. Η καμπή. Η κάμψη. Η εκφορά περνάει έξω από τον με-
γάλο Καθεδρικό ναό της Μόσχας και οι Τολστοϊκοί αναρχικοί 
έχουν βγει στα πλατιά σκαλιά και γέρνουν μεγάλες μαύρες ση-
μαίες αποδίδοντας τιμή στον μεγάλο Αποχωρούντα. Άλλες ση-
μαίες γέρνουν προς τη μεριά τους από την πλευρά της πομπής 
αντιχαιρετώντας. Ήταν η τελευταία φορά που οι σημαίες των 
Αναρχικών κυμάτιζαν στην επαναστατημένη Ρωσία. Δικαιολο-
γημένα ήτανε μεσίστιες!

Αλλά οι εποχές ήτανε τιτάνιες! Η ανθρωπότητα έκανε φιλό-
τιμες προσπάθειες να ζήσει όπως της άξιζε.

Ας είναι καλά ο φίλος μου ο Δεσποινιάδης που μού ᾽στειλε 
τον Πέτρο Κροπότκιν για να τον φιλοξενήσω μερικές ημέρες. 
Πρόκειται για κάποιον που το επαναστατικό του πάθος δεν τού 
αφαίρεσε τίποτα από τη γλυκύτητα που είχε σαν άνθρωπος.

Incognito ήρθε στη Ρόδο στα 2015 και έφυγε όπως είχε έρ-
θει, άγνωστος μεταξύ αγνώστων.
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Μελέαγρος1:
Τέσσερα ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα 
ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία

Μετάφραση: Τασούλα Καραγεωργ ίου

[…τὴν αὐγὴ ἀκουστήκανε θρῆνοι…]

Ὄχι γάμο, τὸν Ἅδη, γιὰ δῶρο νυφιάτικο, δέχτηκεν ἡ Κλεαρίστα
 τὴ  ζώνη σὰν ἔλυσε τῆς παρθενίας 
κι ἐνῶ ἀκόμη ἀντηχοῦσαν στὶς δίφυλλες πόρτες τῆς νύφης
 οἱ ἑσπέριοι  αὐλοί, 
κι ἀπ᾿ τοὺς κρότους ἐσειοῦνταν τῶν θαλάμων οἱ θύρες, 
τὴν αὐγὴ ἀκουστήκανε θρῆνοι
κι ὁ ὑμέναιος σώπασε πιά,  σὲ γοερὸ μοιρολόι γυρνώντας.
Καὶ οἱ ἴδιες οἱ δάδες οἱ πεύκινες,
  ποὺ φωτίζανε πρὶν τὴν παστάδα τοῦ γάμου, 
ὴ νεκρὴ  πρὸς τὴν κάτω ὁδὸ μὲ τὸ φέγγος τους τώρα ὁδηγοῦσαν. 

1. Ὁ ποιητὴς Μελέαγρος γεννήθηκε στὰ Γάδαρα τῆς Παλαιστίνης 
περὶ τὸ 135 π.Χ., ἔζησε μέχρι τὴν ὥριμη ἡλικία στὴν Τύρο καὶ τέλος 
κατέφυγε στὴν Κῶ, ὅπου καὶ δημιούργησε τὸ σημαντικότερο ποιη-
τικό του ἔργο. Πέθανε στὴν Κῶ περὶ τὸ 60 π.Χ. Ὁ Μελέαγρος, εἶναι 
ὁ πρῶτος ποὺ συλλαμβάνει τὴν ἰδέα συλλογῆς ποιημάτων διαφόρων 
ποιητῶν σὲ ἑνιαῖο βιβλίο. Εἶναι δηλαδὴ ὁ πρῶτος ἀνθολόγος στὴν Ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητας καὶ αὐτὸς στὸν ὁποῖο ὀφείλεται ὁ  διεθνὴς ὅρος 
ἀνθολογία. Τὴ συλλογή του ὀνόμασε Στέφανον, ἐπειδὴ  στὸν πρόλογό 
της παραθέτει κατάλογο τῶν 48 ποιητῶν ποὺ συμπεριέλαβε παρομοι-
άζοντας τὸν καθένα μὲ ἕνα λουλούδι. Ἐρωτικὸς κατὰ βάση ποιητής,  
συμπεριέλαβε στὸν Στέφανό του καὶ 124 δικά του ἐπιγράμματα.
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Οὐ γάμον, ἀλλ’ Ἀίδαν ἐπινυμφίδιον Κλεαρίστα2

δέξατο παρθενίας ἅμματα λυομένα. 
ἄρτι γὰρ ἑσπέριοι νύμφας ἐπὶ δικλίσιν ἄχευν 
λωτοί, καὶ θαλάμων ἐπλαταγεῦντο θύραι· 
ἠῷοι δ’ ὀλολυγμὸν ἀνέκραγον, ἐς δ’ ὑμέναιος 
σιγαθεὶς γοερὸν φθέγμα μεθαρμόσατο. 
αἱ δ’ αὐταὶ καὶ φέγγος ἐδᾳδούχουν περὶ παστῷ 
πεῦκαι καὶ φθιμένᾳ νέρθεν ἔφαινον ὁδόν. 

Π.Α., 7.182

2. Ὁ Μελέαγρος ἐδῶ, στὸ ἐπιτύμβιο γιὰ τὴ νύφη Κλεαρίστα, εἶναι 
ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ ἐπίγραμμα τῆς Ἤριννας γιὰ τὴ Βαυκίδα. Εἶναι 
ἐμφανὴς ἡ ὁμοιότητα τῶν στίχων τοῦ Μελεάγρου (ἐς δ’ ὑμέναιος / σι-
γαθεὶς γοερὸν φθέγμα μεθαρμόσατο)  μὲ τοὺς καταληκτικοὺς στίχους 
τοῦ ἐπιτυμβίου τῆς Ἤριννας:

καὶ σὺ μέν͵ ὦ Ὑμέναιε͵ γάμων μολπαῖον ἀοιδάν
ἐς θρήνων γοερὸν φθέγμα μεθαρμόσαο.
      (Ἠρίννης, Π.Α. 7.712)
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[καὶ  ὅλους μᾶς ἔχει ἕνα Χάος γεννήσει]

Εἶναι ἡ Τύρος ἡ Νῆσος ποὺ μ᾿ ἔχει ἀναθρέψει 
καὶ πατρίδα μου ἔχω ―ὅμοια Ἀττική― 
τῶν Γαδάρων τὴ χώρα ποὺ Ἀσσύριοι οἰκοῦνε.
Τοῦ Εὐκράτη βλαστάρι, ἐγὼ ὁ Μελέαγρος,  
 τῶν Μουσῶν ἐκλεκτὸς 
 καὶ θεράποντας πρὶν τῶν Χαρίτων τοῦ Μένιππου.
Κι ἂν ἐγὼ εἶμαι Σύρος, λοιπὸν τί πειράζει; 
μιὰ πατρίδα, τὸν κόσμο, ἐμεῖς οἱ θνητοὶ κατοικοῦμε
 καὶ ὅλους μᾶς ἔχει ἕνα Χάος γεννήσει. 
Σὲ βαθιὰ γηρατιὰ γιὰ τὸν τάφο μου χάραξα ἐτοῦτα σὲ δέλτους 
― γειτονεύουνε, βλέπεις, τὸ γῆρας κι ὁ θάνατος. 
Ὅμως τώρα ἕνα χαῖρε νὰ πεῖς στὸν πρεσβύτη ἐμένα τὸν φλύαρο 
καὶ σοῦ εὔχομαι λάλον κι ἐσὺ νά ᾿χεις γῆρας. 

Νᾶσος ἐμὰ θρέπτειρα Τύρος· πάτρα δέ με τεκνοῖ 
Ἀτθὶς ἐν Ἀσσυρίοις ναιομένα Γαδάροις· 
Εὐκράτεω δ’ ἔβλαστον ὁ σὺν Μούσαις Μελέαγρος 
πρῶτα Μενιππείοις3 συντροχάσας Χάρισιν. 
εἰ δὲ Σύρος, τί τὸ θαῦμα; μίαν, ξένε, πατρίδα κόσμον
ναίομεν, ἓν θνατοὺς πάντας ἔτικτε Χάος.4
πουλυετὴς δ’ ἐχάραξα τάδ’ ἐν δέλτοισι πρὸ τύμβου· 
γήρως γὰρ γείτων ἐγγύθεν Ἀίδεω. 
ἀλλά με τὸν λαλιὸν καὶ πρεσβύτην σὺ προσειπὼν 
χαίρειν εἰς γῆρας καὐτὸς ἵκοιο λάλον. 

Π.Α., 7.417

3. Τὸ ἐπίγραμμα αὐτό,  ὅπως καὶ τὸ ἑπόμενο,  εἶναι αὐτοβιογραφικό. 
Ὁ Μένιππος γεννήθηκε (ὅπως καὶ ὁ Μελέαγρος) στὰ  Γάδαρα τῆς Κοίλης 
Συρίας (3ος αἰ. π.Χ.) καὶ υπῆρξε κυνικὸς φιλόσοφος καὶ συγγραφέας 
σατιρικῶν ἔργων. Ὁ Μελέαγρος θεωρεῖ ἑαυτὸν συνεχιστὴ τοῦ ἔργου του.

4. εἰ δὲ Σύρος, τί τὸ θαῦμα; μίαν, ξένε, πατρίδα κόσμον / ναίομεν, 
ἓν θνατοὺς πάντας ἔτικτε Χάος. Οἱ παραπάνω στίχοι συνιστοῦν πρώι-
μη διακήρυξη ὑπὲρ τῆς «πολυπολιτισμικότητας».
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[πολίτης θετὸς]

Tῶν Γαδάρων ἡ ἔνδοξη πόλη ὑπῆρξεν ἡ πρώτη πατρίδα μου
κι ἡ ἁγία ἡ Τύρος μ᾿ ἀνέθρεψεν ἔπειτα,    
   ὥσπου ἔγινα ἄντρας˙ 
κι ὅταν γέρασα πιά, τὸ νησὶ ποὺ τὸν Δία ἔχει θρέψει, ἡ Κῶς, 
γηροκόμησ᾿ ἐμένα, πολίτη θετὸ στῶν Μερόπων τὴ χώρα.
Καὶ οἱ Μοῦσες, ἀπ᾿ ὅλους,  
  σ᾿ ἐμὲ τὸν Μελέαγρο, τέκνο τοῦ Εὐκράτη, 
  γιὰ στολίδι δωρίσαν 
  τοῦ Μενίππου τὶς Xάριτες.

Πρώτα μοι Γαδάρων κλεινὰ πόλις ἔπλετο πάτρα, 
ἤνδρωσεν δ’ ἱερὰ δεξαμένα με Τύρος· 
εἰς γῆρας δ’ ὅτ’ ἔβην, ἁ καὶ Δία θρεψαμένα Κῶς5 
κἀμὲ θετὸν Μερόπων ἀστὸν ἐγηροτρόφει. 
Μοῦσαι δ’ εἰν ὀλίγοις με, τὸν Εὐκράτεω Μελέαγρον 
παῖδα, Μενιππείοις ἠγλάισαν Χάρισιν. 

Π.Α., 7.418 

5. Ἡ μετωνυμικὴ ἀναφορὰ στὴν Κῶ ὡς γῆς των Μερόπων (ἀπὸ τὸν 
Μέροπα,  μυθικὸ βασιλιὰ τοῦ νησιοῦ),  ποὺ ἀνέθρεψε μάλιστα τὸν Δία, 
δείχνει πὼς ὁ Μελέαγρος εἶναι βαθὺς γνώστης  τῶν τοπικῶν  μύθων 
τοὺς ὁποίους ἀξιοποιεῖ καὶ ἀναπαράγει στὸ ἔργο του.
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[Ποῦ νὰ πῆγε ὁ βλαστός ποὺ ποθοῦσα;]

Σοῦ δωρίζω, Ἡλιοδώρα, τὰ δάκρυά μου μέσα στὸ χῶμα
τῆς στοργῆς μου τὸ λείψανο νά ᾿χεις στὸν Ἅδη,
τὰ  πικρότατα δάκρυα·
στὸν πολύδακρυ τάφο σου κάνω σπονδὴ
  τὸ μνημεῖο τοῦ πόθου μου
  τοῦ ἔρωτά μου τὴ μνήμη.
Ὁ Μελέαγρος τώρα θρηνῶ καὶ σπαράζω 
τῆς ἀγάπης μου κλαίω τὴ χάρη τὴν ἄσαρκη
στὶς σκιὲς καθὼς χάνεται τοῦ Ἀχέροντα ἀνάμεσα. 
Ποῦ νὰ πῆγε ὁ βλαστός ποὺ ποθοῦσα; 
  Ἂχ, ὁ Χάρος τὸν ἅρπαξε·  
καὶ τ᾿ ἀνθάκι ποὺ ἔθαλλε, σκόνη καὶ πάει. 
Τροφοδότειρα Γῆ, σ᾿ ἱκετεύω μητέρα, γλυκὰ νὰ δεχτεῖς 
τὴν πολύκλαυτη μέσα στοὺς κόλπους σου.

Δάκρυά σοι καὶ νέρθε διὰ χθονός, Ἡλιοδώρα6, 
δωροῦμαι, στοργᾶς λείψανον, εἰς Ἀίδαν, 
δάκρυα δυσδάκρυτα· πολυκλαύτῳ δ’ ἐπὶ τύμβῳ 
σπένδω μνᾶμα πόθων, μνᾶμα φιλοφροσύνας. 
οἰκτρὰ γάρ, οἰκτρὰ φίλαν σε καὶ ἐν φθιμένοις Μελέαγρος 
αἰάζω, κενεὰν εἰς Ἀχέροντα χάριν. 
αἰαῖ, ποῦ τὸ ποθεινὸν ἐμοὶ θάλος; ἅρπασεν Ἅιδας, 
ἅρπασεν· ἀκμαῖον δ’ ἄνθος ἔφυρε κόνις. 
ἀλλά σε γουνοῦμαι, Γᾶ παντρόφε, τὰν πανόδυρτον 
ἠρέμα σοῖς κόλποις, μᾶτερ, ἐναγκάλισαι.   

Π.Α., 7.476

6. Ὁ Μελέαγρος ἀφιέρωσε συνολικὰ 17 ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα στὸν 
ἔρωτά του γιὰ τὴν Ἡλιοδώρα. Ἀπό αὐτὰ μόνον τὸ παραπάνω εἶναι 
ἐπιτύμβιος θρῆνος γιὰ τὴν νεκρὴ πλέον ἀγαπημένη του.
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Το Ταξίδι στη Δωδεκάνησο 
του Samuel Baud-Bovy

της Γεωργ ίας  Ζακοπούλου

«Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 
το πρωτογνώρισα στα 1927. 

Ξενυχτούσαμε κοντά στη μονή του 
Αγίου Διονυσίου, στις πλαγιές του 
Ολύμπου. Ήταν η πρώτη ομαδιακή 
ανάβασή του, και η κυβέρνηση είχε 
διατάξει ευζώνους να μας φυλάγουν 
από τους «ληστάς». Γύρω-γύρω από 
τη φωτιά, είχανε στήσει χορό και τρα-
γουδούσαν, πιασμένοι από το χέρι. 
Ξανάειδα πολλούς χορούς στην Ελ-
λάδα, μα δεν έσβυσε η εντύπωση που 

μου έκαναν τότε αυτοί οι ρυθμοί οι πρωτάκουστοι για μένα, αυ-
τές οι μελωδίες με τα παράξενα διαστήματα. Γι’ αυτό, όταν, λίγα 
χρόνια αργότερα, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης μου πρόσφερε να 
με στείλη υπότροφο στην Ελλάδα, ενθουσιάστηκα με την ιδέα να 
μελετήσω στην πηγή της την ελληνική δημοτική μουσική.»

 Baud-Bovy, Samuel, Τραγούδια των ∆ωδεκανήσων

Ο Ελβετός Σαμυέλ Μπω-Μποβύ (Γενεύη 1906-1986), νεοελλη-
νιστής φιλόλογος, μουσικός και πρωτοπόρος της συγκριτι-
κής εθνομουσικολογίας, ταξιδεύει στα 21 του χρόνια στην 

Ελλάδα, συνοδεύοντας τον ιστορικό τέχνης και συγγραφέα πατέ-
ρα του, Daniel Baud-Bovy, και τον φωτογράφο νονό του, Fred 
Boissonas, τους πρώτους ορειβάτες που πάτησαν την κορυφή του 
Ολύμπου, στη δεύτερη ανάβασή τους στο μυθικό βουνό. Εντυ-
πωσιασμένος από την ελληνική δημοτική μουσική που ακούει 
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για πρώτη φορά εκεί, αποφασίζει να την μελετήσει συστηματικά. 
Το 1928 πηγαίνει στο Παρίσι και αρχίζει να μαθαίνει ελληνικά 
στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης κοντά στον ελληνιστή 
Hubert Pernot. Επιστρέφει στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1929 
για να τελειοποιήσει τα ελληνικά του και με προτροπή της Μέλ-
πως Μερλιέ παρακολουθεί μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Στο 
σπίτι της θα γνωρίσει τους νέους που θα τον παρακινήσουν να 
στραφεί στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας τους: το δωδεκανη-
σιακό τραγούδι. Και πράγματι, στις 14 Ιουνίου του 1930 ο Σαμυέλ 
Μπω-Μποβύ επιβιβάζεται στο πλοίο Τήνος με προορισμό τη Ρόδο 
και σκοπό να καταγράψει το δημοτικό τραγούδι της Δωδεκανή-
σου, στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Στο 
πρώτο του αυτό ταξίδι (14 Ιουνίου 1930-13 Σεπτεμβρίου 1930) θα 
επισκεφτεί τη Ρόδο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο, την Αστυπάλαια, 
την Κω και την Κάλυμνο και στο δεύτερο ταξίδι του, ένα χρόνο 
περίπου αργότερα (23 Ιουλίου-13 Σεπτεμβρίου 1931) τη Νίσυρο, 
τη Ρόδο ξανά, το Καστελόριζο, τη Σύμη, την Πάτμο και τη Λέρο. 

Χάρη στην καλή του συνήθεια να κρατάει ημερολόγια των 
ταξιδιών του σ’ όλη του σχεδόν τη ζωή, έχουμε σήμερα τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουμε από κοντά τον νέο αυτό μουσικό 
να ξεκινάει μ’ έναν σάκο στην πλάτη και το βιολί του στο χέρι 
και, δίχως να λογαριάζει ταλαιπωρίες, αντιξοότητες ή κούραση, 
να επισκέπτεται τα ιταλοκρατούμενα τότε Δωδεκάνησα, να φτά-
νει ως τα πιο απομακρυσμένα χωριά, άλλοτε καβάλα σε μουλάρι 
κι άλλοτε διασχίζοντας με τα πόδια κακοτράχαλα βουνά, για να 
ακούσει μια υπερήλικη γριούλα να τραγουδάει ένα μοιρολόι ή ένα 
βοσκόπουλο να παίζει την τσαμπούνα του. Χωρίς μαγνητόφω-
νο, με μοναδικό βοήθημα τη μουσική του μόρφωση, το αρκετά 
γυμνασμένο αυτί του, τις γνώσεις του της βυζαντινής μουσικής 
και προπάντων την προθυμία και την ακούραστη υπομονή των 
τραγουδιστών ―όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος στην ει-
σαγωγή του βιβλίου του Τραγούδια των ∆ωδεκανήσων―, συλλέ-
γει και καταγράφει τα δωδεκανησιακά παραδοσιακά τραγούδια, 
μελετά την ποίηση και τη μελωδία τους, γνωρίζει και περιγράφει 
τα όργανα, μαθαίνει τους χορούς των Δωδεκανησίων. 

Η αγάπη του για τη φύση, την ιστορία και τα αρχαιολογικά 
μνημεία, η περιέργειά του για τις συνήθειες και τα έθιμα των νη-
σιωτών, σε συνδυασμό με την παρατηρητικότητα, την ευρυμάθεια 
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και την ευαισθησία του μας χαρίζουν σελίδες απίστευτης ομορ-
φιάς, εικόνες που μας μεταφέρουν όλα τα αρώματα και τα χρώμα-
τα του δωδεκανησιακού τοπίου της δεκαετίας του ’30, ακριβόλογες 
και αναλυτικές περιγραφές τοπίων και μνημείων, θρησκευτικών 
τελετών και αγροτικών εργασιών, κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να 
του προκάλεσε το ενδιαφέρον ή να τον παραξένεψε. 

Την εποχή που ο Σαμυέλ Μπω-Μποβύ ταξιδεύει στη Δωδε-
κάνησο, είναι ένας νέος μουσικός που ακόμη αναζητά τον δρό-
μο του και που στη διάρκεια του ερευνητικού αυτού ταξιδιού 
αρχίζει να διαμορφώνει σιγά-σιγά τις βάσεις της εθνομουσικο-
λογίας. Δεδομένου ότι μιλάει ήδη αρκετά καλά ελληνικά, κα-
ταφέρνει συχνά να αποτυπώνει στο ημερολογιακό του κείμενο 
λέξεις γραμμένες στα ελληνικά, και μάλιστα με την προφορά 
που τις ακούει (π.χ. τσέφι αντί για κέφι). Οι ταξιδιωτικές αυτές 
σημειώσεις, γραμμένες βιαστικά, συνιστούν ένα μίγμα εντυπώ-
σεων και πληροφοριών που ασφαλώς θα αξιοποιήθηκαν στην 
τεκμηρίωση της εθνομουσικολογικής του εργασίας. 

Σήμερα, 88 χρόνια αργότερα, χάρη στην πρωτοβουλία του 
Ιδρύματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και 
ιδιαίτερα του προέδρου του πολιτιστικού του τμήματος Δημή-
τρη Κόκκινου και της μουσικού Βενετίας Σκευοφύλακα που 
είχε την ιδέα, ο Μανυέλ Μπω-Μποβύ, γιος του Σαμυέλ Μπω-
Μποβύ παραχώρησε με μεγάλη γενναιοδωρία τα δικαιώματα 
της έκδοσής τους, οπότε τα δωδεκανησιακά σημειωματάρια του 
Ελβετού εθνομουσικολόγου μεταφράζονται και σύντομα πρό-
κειται να εκδοθούν από το Ίδρυμα Σταματίου σε δίγλωσση έκ-
δοση (γαλλικά και ελληνικά). 

Ο Μανυέλ Μπω-Μποβύ, συμμετέχοντας ενεργά στην εκδο-
τική προσπάθεια, μετέγραψε τα αρκετά δυσανάγνωστα χειρό-
γραφα ημερολόγια του πατέρα του σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ 
με την ευγένεια και την ελληνομάθειά του μοιράστηκε τους 
προβληματισμούς της μετάφρασης. Θα μπορούσαμε μάλιστα 
να πούμε πως η γαλλική μεταγραφή από το χειρόγραφο και η 
ελληνική μετάφραση είχαν μια αμφίδρομη έγνοια επιμέλειας. 

Παρότι τα ημερολογιακά αυτά κείμενα γράφονται υπό αντί-
ξοες συνθήκες και δεν έχουν υποστεί μεταγενέστερη επεξεργα-
σία, έχουν λιγοστά μόνο λάθη ή αβλεψίες, που επιλέξαμε να τα 
διορθώσουμε σιωπηρά. Από την άλλη, θέλοντας η μετάφραση 
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να είναι όσο γίνεται πιο πιστή στο πρωτότυπο, επιλέξαμε να 
διατηρήσουμε τον ημερολογιακό του χαρακτήρα, σεβόμενοι τον 
άμεσο και συχνά ασθματικό τρόπο γραφής του, αποφεύγοντας 
κάθε ωραιοποίησή του. Προσπαθήσαμε επίσης να επιβεβαιώσου-
με και να διευκρινίσουμε όλους τους τόπους που ο Σαμυέλ Μπω-
Μποβύ επισκέφτηκε, όλα τα ακρωτήρια, τους κάμπους και τα 
βουνά απ’ όπου πέρασε, τους ανθρώπους που συνάντησε, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις διορθώσαμε την ορθογραφία τους, αλλά 
αποφασίσαμε να μην προσθέσουμε τίποτε, κανένα όνομα, κανέ-
να τοπωνύμιο, όπου ο συγγραφέας δεν επέλεγε να το κάνει, και 
να επισημάνουμε κάποιες ενδεχόμενες λανθασμένες αναφορές 
μόνο σε υποσημείωση, δίχως να αλλοιώσουμε το πρωτότυπο κεί-
μενο των ημερολογίων. Με πλάγιους χαρακτήρες εμφανίζονται 
οι λέξεις που στο πρωτότυπο είναι γραμμένες στα ελληνικά. 

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Ιδρύματος Υπο-
τροφιών Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, κυρίου Μάνου 
Κόκκινου, και του Μανυέλ Μπω-Μποβύ φιλοξενούμε στις Νη-
σίδες, σε προδημοσίευση, μερικές σελίδες από την διαμονή του 
συγγραφέα στη Ρόδο, τον Ιούνιο του 1930. 

Θα κλείσουμε τη σύντομη αυτή αναφορά, παραθέτοντας 
την τελευταία παράγραφο από την εισαγωγή του Μπερτράν 
Μπουβιέ, ενός ακόμη πολύ σημαντικού Ελβετού νεοελληνιστή, 
μαθητή και προσωπικού φίλου του Σαμυέλ Μπω-Μποβύ, στην 
έκδοση του αθηναϊκού ημερολογίου του Σαμυέλ Μπω-Μποβύ 
από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών:

Το 2006, αν ζούσε, ο Μπω-Μποβύ θα έκλεινε τα εκατό του 
χρόνια. Με την ευκαιρία της επετείου αυτής το Νεοελληνικό Τμή-
μα του Πανεπιστημίου της Γενεύης οργάνωσε τον Νοέμβριο επι-
στημονικό διήμερο, που με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ελβετών 
συναδέλφων κάλυψε το φάσμα «νεοελληνιστής, μουσικολόγος, 
μουσικός». Στην εναρκτήρια συναυλία που το Ωδείο Γενεύης προ-
σέφερε εις μνήμην του τέως διευθυντή του ακούστηκε, εναρμονι-
σμένο από τον Samuel Baud-Bovy, το ωραιότερο κατά την ομο-
λογία του δωδεκανησιακό τραγούδι, «ο Αρχαγγελίτικος» της Ρόδου.

Μπερτράν Μπουβιέ, Ένας πολυτάλαντος Γενευέζος, ο Samuel 
Baud-Bovy, στο: Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, Σελίδες από το ημε-

ρολόγιο του Samuel Baud-Bovy, Σεπτέμβριος 1929-Ιούνιος 1930, 
μετάφραση Μάρκος Δραγούμης. 
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Samuel Baud-Bovy

Ταξίδι στη Δωδεκάνησο (1930-1931)
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1930

Ύστερα από μερικές αναβολές, επιβιβάζομαι στο Τήνος, ένα 
μικρό ελληνικό βαπόρι, στον Πειραιά, το Σάββατο το βράδυ 

14 του μηνός, μ’ ένα σάκο, μια βαλίτσα κι ένα βιολί. Ρόδινο 
φως στο λιμάνι. Περνώ για πρώτη φορά ανοιχτά του Φαλήρου. 
Η πεδιάδα της Αττικής, απ’ όπου αναδύονται οι τρεις λόφοι-ο 
πρώτος ζωσμένος στο πράσινο, ο δεύτερος στεφανωμένος με ροζ 
μάρμαρο και ο τρίτος στο χρώμα της ώχρας-είναι πολύ εντυπω-
σιακή. Μοιράζομαι την καμπίνα μου στη δεύτερη θέση με δύο 
νεαρούς από την Κάρπαθο (Αρκάσα)˙ ο ένας παίζει μαντολίνο, 
αλλά όσο κι αν προσπαθώ δεν καταφέρνω να του αποσπάσω κα-
νένα τραγούδι. Οι επιβάτες είναι όλοι Έλληνες, κυρίως φοιτητές, 
ανάμεσά τους και ο οδηγός μου, ο Παπανδρέου ο ποιητής. Βρι-
σκόμαστε ήδη στα ανοιχτά του Σουνίου, όταν ανατέλλει το φεγ-
γάρι. Κουβεντούλα στο κατάστρωμα. Το πρωί, ύστερα από μια 
ήρεμη νύχτα, αντικρίζουμε τη βραχώδη και απόκρημνη Ικαρία, 
τον εφιάλτη των ναυτικών. Κι ένας δάσκαλος από την Πάτμο, 
που επιστρέφει με τη γυναίκα και τον γιο του, σύντομα αρχίζει 
να με ξεναγεί από μακριά στο νησί του, μου δείχνει τον βράχο 
τον οποίο πέτρωσε1 ο όσιος Χριστόδουλος, ο ιδρυτής της μονής, 
κι όπου για χρόνια ασκήτευε ένας καλόγερος, χωρίς ποτέ να ανα-
βλύσει εκεί ούτε μια σταγόνα νερό, χωρίς να βλαστήσει ούτε ένα 
φυλλαράκι. Κι ύστερα ξεπροβάλλουν, ασβεστωμένα εδώ κι εκεί, 
τα ψηλά τείχη της Μονής του Αγίου Ιωάννη. Καβατζάρουμε 
τα ξερά ακρωτήρια και αγκυροβολούμε στον όρμο της Πάτμου, 
με την ελληνική σημαία να κατεβαίνει. Ένας πλακατζής Λεριός 
κοροϊδεύει τους Πάτμιους και τους ρωτάει αν τις πέτρες τους τις 

1. Ενδεχόμενη αναφορά στο Πετροκάραβο, το νησάκι που μοιάζει 
με γερμένο καράβι και το οποίο, σύμφωνα με θρύλους και παραδόσεις, 
πρόκειται για ένα πειρατικό καράβι που το πέτρωσαν οι προσευχές του 
Όσιου Χριστόδουλου.
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σπέρνουν. Από τη Λέρο πήραμε το σπόρο τους, απαντούν εκείνοι. 
Ήρεμος ορμίσκος με λίγα άσπρα μαγαζιά, δυο τρεις καμάρες, 
έναν απότομο δρόμο που ανηφορίζει στη Μονή περνώντας δίπλα 
από τους λευκούς τοίχους της Αποκάλυψης. 

Παραπλέουμε τη Λέρο, ένα ωραίο λιμανάκι, ευχάριστο, όπου 
οι άνθρωποι φαίνεται να καλοπερνάνε, στην έξοδο μιας μικρής 
κοιλάδας με αρκετά απόκρημνες πλαγιές, πάνω στις οποίες εί-
ναι σκαρφαλωμένα σπίτια και καμπαναριά. Μετά την Πάτμο, 
έχει κανείς την εντύπωση ότι ταξιδεύει σε λίμνη, αφού τα νη-
σιά γειτονεύουν μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις, άλλα 
λιγότερο κι άλλα περισσότερο μακριά, ως το βάθος του ορίζο-
ντα. Στα ανατολικά διαγράφονται τα Μικρασιατικά παράλια. 
Από τη Λέρο, στην εξίσου άνυδρη και πετρώδη Κάλυμνο, με με-
ρικούς μόνο πορτοκαλεώνες διάσπαρτους στην ακροθαλασσιά. 
Πάνω στα βουνά που έχουν το χρώμα της ώχρας φαντάζομαι 
τις εκκλησίες του Γιάννη Ζερβού2. Σε ορισμένους Καλύμνιους 
του καραβιού, μάλιστα, διακρίνω τη σφουγγαράδικη ομορφιά 
του. Στο ανοιχτό, χαρωπό λιμάνι, παιδαρέλια οδηγούν βαρκού-
λες με πανί ή με κουπιά κι ύστερα πηδούν στο νερό και κο-
λυμπούν σαν βατράχια. Νιώθει κανείς πως είναι μια δυναμική 
φυλή χωρίς υπερβολικές επιμιξίες. Μερικές γυναίκες, με συμμε-
τρικά, κάπως σκληρά χαρακτηριστικά, και όμορφα κατάμαυρα 
μάτια ήταν μαζί μας στο καράβι, ξαπλωμένες στο κατάστρωμα. 
Άλλες, από τη Σύμη νομίζω, φορούν μπλε σκούρες, βαριές φού-
στες. Όλες έχουν μαύρες μαντίλες στο κεφάλι. 

Ο ήλιος αρχίζει να γέρνει καθώς περνάμε έξω από την Κω. 
Σκιές διαγράφονται πάνω στην ψηλότερη οροσειρά της. Νέες 
συζητήσεις για το αν η Κως είναι πιο όμορφη από τη Ρόδο. 

2. Γιάννης Ζερβός, ποιητής και πεζογράφος (1884-1959). Γεννή-
θηκε στην Κάλυμνο και σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας και στη Γερμανία. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής 
του εργάστηκε στο νησί του ως φιλόλογος, γυμνασιάρχης και επιθε-
ωρητής Μέσης Εκπαίδευσης. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1910 με 
τη συλλογή Νησιώτικα τραγούδια. Παραδοσιακός στη μορφή και τη 
θεματολογία του αναπλάθει με επιτυχία στις καλύτερες στιγμές του, 
τους θρύλους, τις παραδόσεις, την ιστορία και την καθημερινή ζωή 
του νησιού του. Το 1924 εξέδωσε το πεζογραφικό του έργο Ζωή στο 
νησί, το οποίο εικάζουμε ότι θα είχε διαβάσει ο Σαμυέλ Μπω-Μποβύ. 
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Είναι όντως εντυπωσιακή, με τα τείχη της στην ακροθαλασσιά, 
τους μιναρέδες της, το λευκό μαγαζί της3 με τις ρωμανικές κα-
μάρες, και με ανακούφιση βλέπουμε πως έχει και λίγο πράσινο. 

Παραπλέοντας την άγονη μικρασιατική ακτή με τα όμορφα 
βράχια, πλησιάζουμε στη Σύμη. Ένας γοητευτικός Συμιακός, 
φοιτητής της ιατρικής αλλά πολύ απλός άνθρωπος, που δεν κα-
κόμαθε στην πόλη, μου διηγείται τα θαύματα του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ του Πανορμίτη, τα πιθάρια με το λάδι που φρόντισε 
να τα ανακαλύψει στην ακροθαλασσιά η πάμφτωχη καλόγρια 
για να του ανάβει τις καντήλες, τα αφιερώματα που φτάνουν 
στο μοναστήρι μέσα σε μπουκάλια ριγμένα στη θάλασσα με 
το όνομά του. Μου λέει ότι οι Συμιακοί στο νησί ζουν με ό,τι 
τους στέλνουν οι ξενιτεμένοι και ό,τι πιάνουν στο ψάρεμα. 
Μου αφηγείται τα ψαρέματά του με την καθετή, μια ligne de 
fond που την δολώνουν με γαρίδες ψαρεμένες στο […]. Έχει 
νυχτώσει για τα καλά όταν αγκυροβολούμε στο μικρό λιμάνι˙ 
πλοιάρια πάνε κι έρχονται, και τα λιγοστά πληρώματά τους 
ανταλλάσσουν πειράγματα με τους Ροδίτες του πλοίου που κο-
ροϊδεύουν την προφορά τους. Παρά το σκοτάδι, συνεχίζουμε 
και φτάνουμε στη Ρόδο, αλλά είναι πολύ αργά για να αποβι-
βαστούμε. Το φεγγάρι που ανατέλλει πίσω από τις οχυρώσεις 
του λιμανιού, αληθινός ρομαντικός πίνακας. Ύπνος λιγοστός, 
έγερση το χάραμα, και οι πρώτες αχτίδες του ήλιου γλιστρούν 
πάνω στην θάλασσα και ακουμπούν στις οχυρώσεις της Ρόδου. 
Το λιμάνι είναι πανέμορφο, ανάμεσα σε δύο λιμενοβραχίονες, 
ο ένας μ’ έναν πύργο και ο άλλος μ’ ένα φρούριο, και κατά 
μήκος τους ερειπωμένοι ανεμόμυλοι. Ένα μεγάλο μέρος της πό-
λης περιστοιχίζεται από όμορφα τείχη, με πύλες δυσδιάκριτες. 
Στο εσωτερικό ορθώνονται τρούλοι και μιναρέδες. Δεξιά, η νέα 
πόλη, η ιταλική: όμορφα δημόσια κτίρια με ευχάριστα χρώμα-
τα, άσπρα ή κεραμιδί, και μια εκκλησία ιταλικής τεχνοτροπίας 
κι αυτή, με το παραλληλόγραμμο κωδωνοστάσιό της. 

Διατυπώσεις˙ θύμα ενός ληστρικού ξενοδοχείου (της Αιγύ-
πτου), όχι άσχημου πάντως, στην πλατεία της Νέας Αγοράς. 
Η αποβίβαση είναι εξαιρετικά γραφική˙ από μια μυστική θύρα 
του τείχους μπαίνουμε μέσα στην οχυρωμένη, λιθόστρωτη 

3. Ίσως εδώ να εννοεί το Διοικητήριο.
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πόλη, που κατακλύζεται από Τούρκους με βαριά προφορά, από 
Ιταλούς και Έλληνες. Το μάτια στροβιλίζονται σαν τρελά. 

Σουλουπώνομαι κάπως και περνάω από το Ταχυδρομείο. Εί-
ναι ένα από τα καινούργια κτίρια που έχουν χτίσει οι Ιταλοί έξω 
από την Citta murata σε σχέδια του Ντι Φάουστο, και τα οποία 
δεν έχουν άλλο ελάττωμα παρά το υπερβολικά δυσανάλογο μέγε-
θός τους σε σχέση με τη σημασία της πόλης. Το πρώτο είναι στη 
Νέα Αγορά, ένα μεγάλο λευκό τετράγωνο κτίριο με οξυκόρυφες 
καμάρες κι ένα κιόσκι που λειτουργεί ως ψαραγορά στο κέντρο 
της πελώριας εσωτερικής αυλής του. Το λευκό χρώμα και το 
σχήμα των θόλων του, του δίνουν έναν έντονα ανατολίτικο χα-
ρακτήρα. Σε κάθε καμάρα κι ένα μαγαζί: καφενεία, pasticcerie4, 
μανάβικα, που τα διαχειρίζονται κυρίως Τούρκοι. Κατά μήκος 
της παραλιακής παρατάσσονται με τη σειρά: η Ιταλική Λέσχη, 
η Casa Fascista5, το Ταχυδρομείο και μερικά ακόμη μνημεία. 
Στο ταχυδρομείο, βρίσκω μόνο τις εσπαντρίγιες που μου έστειλε 
ο Αντουάν και κανένα γράμμα. Ύστερα συνεχίζω την επίσκεψή 
μου προς την αντίθετη κατεύθυνση, περνάω από τον Κήπο των 
Ελάφων, όπου ανθίζουν σε συστάδες ροζ και λευκές πικροδάφνες 
και ένας άλλος θάμνος με μεγάλα πορτοκαλοκόκκινα λουλούδια 
με μακρύ ύπερο. Ο δρόμος πλάι στις τάφρους της πόλης είναι 
γεμάτος ολάνθιστες τριανταφυλλιές. Είσοδος στην περιτειχισμέ-
νη πόλη από μια πύλη που άνοιξαν οι Ιταλοί και βγάζει σε μια 
πολύ ήσυχη πλατειούλα˙ στο βάθος της διακρίνονται τα θεμέλια 
και μερικές κολώνες ενός ναού αφιερωμένου στην Αφροδίτη, 
από καστανωπό πωρόλιθο. Αρχίζω να περιπλανιέμαι κάπως στην 
τύχη στους λιθόστρωτους και σχετικά καθαρούς δρόμους, όπου 
βασιλεύει μια μυρωδιά παλιού μουσείου. 

Οι δρόμοι σ’ αυτή τη γειτονιά είναι έρημοι, σιωπηλοί, αρκετά 
στενοί, περνούν ανάμεσα από μονώροφα σπίτια, που όσα είναι 
του 15ου ή του 16ου αιώνα έχουν όλα οξυκόρυφα παράθυρα με 
σταυροειδή χωρίσματα. Θα μπορούσε κάλλιστα να νομίζει κανείς 
πως βρίσκεται στην Περούζ, στον κεντρικό δρόμο του Βεζελέ ή σε 
καμιά πόλη όμοια κι απαράλλακτη με την Καρκασόν. Και στην 
οδό των Ιπποτών, τα καταλύματα των «γλωσσών», το καθένα με 

4. Ζαχαροπλαστεία, ιταλικά στο κείμενο.
5. Φασιστική λέσχη, ιταλικά στο κείμενο.
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το οικόσημό του, τον σταυρό του τάγματος των Ιπποτών, τους 
κρίνους της Γαλλίας, τον λέοντα της Καστίλης ή της Αραγώνας. 
Οι πόρτες ανοίγουν σε πελώριους καμαροσκέπαστους διαδρό-
μους, όπου βαδίζουν προσεχτικά ανατολίτικες μορφές. 

Προς το κέντρο της πόλης, αντίθετα, κυριαρχεί η ανατολίτι-
κη ζωντάνια, τύποι από τις Χίλιες και Μία νύχτες, Άραβες με 
μυτερό γενάκι, Τούρκοι κοιλαράδες, χαλιά, ανοιχτά μαγαζάκια. 
Και στις μικρές πλατείες, σιντριβάνια, τζαμιά με τους μιναρέδες 
τους. Τα κοριτσάκια βγαίνουν από το τούρκικο σχολείο ντυμέ-
να στα μαύρα, μ’ ένα μικρό γιακαδάκι λευκό. Ξανακατεβαίνω 
από μια γειτονιά που δεν ξέρω ακόμη αν είναι μουσουλμανική 
ή όχι. Όλες οι πόρτες ορθάνοιχτες στον δρόμο, και το βλέμ-
μα γλιστράει σ’ ένα είδος προθαλάμου, όπου το δάπεδο είναι 
στρωμένο με λευκά και μαύρα πετραδάκια, που συχνά φτιά-
χνουν πανέμορφα σχέδια. Γυναίκες καθισμένες ανακούρκουδα 
ή καταγής, κι άλλες στα όρθια, κεντούν. Από κάποια σπίτια 
βγαίνουν τα αμάν, αμάν. Επιστρέφω ακολουθώντας την ακρο-
θαλασσιά, στη βάση των τειχών. 

Κατά τις τεσσερισήμισι ξαναβγαίνω και κάνω έναν περίπατο 
στην παλιά αγορά, όπου δεν βλέπω παρά μόνο Τούρκους και 
Εβραίους να περιφέρονται με τις μαγκούρες τους˙ ύστερα, ένα 
αυτοκίνητο με πηγαίνει στη συνοικία της Μητροπόλεως, όπου 
θέλω να δω κάποιον. Το αυτοκίνητο ακολουθεί τον παραλιακό κι 
ύστερα στρίβει σε σοκάκια τόσο στενά που ίσα-ίσα χωράει και τα 
οποία περνούν ανάμεσα από σπίτια με κήπους. Η επίσκεψή μου 
μένει άκαρπη, αφού δεν βρίσκω παρά μια γλυκιά εξαδέλφη και 
επιστρέφω με τα πόδια. Ο ουρανός έχει ένα πολύ αχνό γαλάζιο 
χρώμα και σύννεφα σε κάθε λογής σχήμα και χρώμα. Φυσάει 
ένα δυνατό θαλασσινό αεράκι που κάνει τις αργοκίνητες πάνινες 
φτερωτές και τις πιο ευκίνητες μεταλλικές φτερωτές των μύλων 
άντλησης νερού να γυρνούν, και τις φοινικιές να λυγίζουν. Το 
τοπίο δεν έχει τη γραφική καθαρότητα της Αττικής˙ οι λόφοι 
γλιστρούν ο ένας πίσω από τον άλλον˙ στο βάθος διαγράφο-
νται γαλαζωπά τα παράλια της Μικράς Ασίας και μερικά νησιά. 
Περνάω από την παραλία της Ακαντιάς και αντί να μπω στην 
πόλη, αρχίζω να κάνω τον γύρο των τειχών από την εξωτερική 
πλευρά. Εκεί βρίσκονται τα εβραϊκά κοιμητήρια, έρημα, με μι-
κρές πλάκες ή με βαριές ταφόπλακες, δίχως ούτε ένα δέντρο. Τα 
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μουσουλμανικά κοιμητήρια, με τα μνήματα με τα σαρίκια, ή τις 
τραπεζοειδείς ταφόπλακες και τους όμορφους αραβικούς χαρα-
κτήρες. Μπαίνω από την πύλη του Αγίου Ιωάννη, όπου ακόμη 
διακρίνεται πάνω από την τοξωτή είσοδο ο Άγιος να κρατάει τον 
Αμνό. Όλα αυτά τα ανάγλυφα στις πύλες, αρκετά άτεχνα στην 
εκτέλεσή τους κι αδιευκρίνιστης τεχνοτροπίας, μου θυμίζουν τον 
δικό μας κόσμο, τις εκκλησίες μας. Κάπου αλλού, εντειχισμέ-
νη σ’ έναν πύργο, μια Βρεφοκρατούσα Παναγία. Κάθε μια απ’ 
αυτές τις πύλες είναι ανοιγμένη σ’ ένα τείχος που προστατεύει 
τον δρόμο, ο οποίος, στο εσωτερικό, περνάει κάτω από μια άλλη 
πύλη, που δεν βρίσκεται στον ίδιο άξονα με την πρώτη. Από 
την πύλη του Αγίου Ιωάννη εισέβαλαν οι Ιταλοί το 1912˙ μια 
άλλη, η πύλη την οποία έκλεισε ο Σουλεϊμάν ύστερα από την 
εισβολή του στην πόλη, έχει μόλις ξανανοίξει. Πότε-πότε βρίσκο-
μαι εκτός των τειχών, κοντά στους στρατώνες, όπου αθλούνται 
μαυρισμένοι νεαροί με λευκά σορτσάκια και φορούν ως έμβλημα 
το Sicut te candidi candidissima regina6˙ πότε-πότε κοντοστέ-
κομαι στις γέφυρες που διασχίζουν την τάφρο, στην οποία θάλ-
λουν ολάνθιστες ροδοδάφνες. Μια άγνωστη βλάστηση απλώνεται 
κατά μήκος των τειχών, στο βάθος βόσκουν αγελάδες. Και κάτω 
από τις τοξωτές πύλες περνούν γαϊδουράκια, τραμπαλίζοντας 
έναν χοντρό Τούρκο με τουρμπάνι. Μέσα στην πόλη βρίσκεται η 
μουσουλμανική συνοικία˙ οι γυναίκες καλύπτονται όταν περνάς, 
και είναι σχεδόν όλες ντυμένες στα μαύρα. Περνάω δίπλα από 
το τζαμί του Σουλεϊμάν˙ στον περίβολο, μια κρήνη όπου νίβεται 
ένας Τούρκος, τρίβει καλά τα πόδια και τα χέρια του προτού 
μπει να προσευχηθεί. Από τη θύρα που, για εμάς, βρίσκεται στην 
κακιά πλευρά, τη μεγάλη, τον βλέπω να γονατίζει, να στρέφεται, 
να κάθεται ανακούρκουδα, να φιλάει τα χαλιά. Σουρουπώνει˙ 
έντονα τριανταφυλλί σύννεφα κρέμονται ψηλά στον ουρανό και 
ροδίζουν τα σταχτιά τείχη. Νιώθει κανείς κάτι σαν ίλιγγο όταν 
βλέπει τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς να αναπτύσσονται ο 
ένας πάνω ή δίπλα στον άλλον.

6. Πρόκειται για το έμβλημα του 10ου Συντάγματος της 50ης Με-
ραρχίας Πεζικού «Βασίλισσα» (Regina) που είχε αποσταλεί από την 
Ιταλική κυβέρνηση στη Ρόδο, και σημαίνει Αγνοί σαν εσένα, αγνότατη 
Βασίλισσα. 
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Το βράδυ, συζητώ με τον μοναδικό άλλο ξένο πελάτη του 
ξενοδοχείου, έναν εθνικιστή και στρατοκράτη Πρώσο, ο οποίος 
παρομοιάζει τη Γερμανία με αεροστεγές δοχείο με νερό που βρά-
ζει, και λέει ότι θα εκραγεί, εκτός κι αν, απλούστατα, αφήσει 
την Ιταλία και τη Γαλλία να φαγωθούν μεταξύ τους. 

Τρώμε ένα παγωτό στη σχεδόν έρημη προκυμαία, με μερικά 
όργανα να παίζουν διάφορους σκοπούς: τούρκικους, ελληνι-
κούς, ιταλικούς. Στη σκοτεινή θάλασσα ταλαντεύονται τα κα-
τάρτια των καϊκιών που είναι δεμένα στο λιμάνι. 

*  *  *

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1930
Στ’ Αφάντου με τον Λαγκάνη. Φτάνουμε κατά τις τρεισή-

μισι. Λιόδεντρα, θερισμένα στάχυα που αρχίζουν να τα πατούν 
ενόσω ακόμη είναι στο χώμα. Μας παρασύρουν κατευθείαν στο 
σπίτι του γαμπρού. Η αυλή γεμάτη κόσμο. Στη μέση, οι μουσι-
κοί. Ο Λιάμος, ο τραγουδιστής, με πρόσωπο πλατύ και ύφος πα-
τριάρχη, ο Ποντίκας, ο λυράρης, με ανήσυχο πρόσωπο, πυκνό 
γκρίζο μουστάκι, μεγάλα καταγάλανα μάτια. Λιγοστές φορεσιές, 
φαρδιά φορέματα για τις γυναίκες και βράκες για τους άντρες, 
μπλε, με γιλέκο μπλε επίσης. Οι συγγένισσες του γαμπρού βγαί-
νουν από το σπίτι κουβαλώντας τα προικιά του γαμπρού σε 
πλεχτά πανέρια, στρωσίδια, υφάσματα κεντημένα σταυροβελο-
νιά με ζωηρά χρώματα σε άσπρο φόντο, μια προσωπογραφία 
του πρίγκηπα της Ιταλίας. Χορεύουν ένα χορό κι ύστερα η 
πομπή ξεκινάει με τα όργανα επικεφαλής, περνώντας ανάμεσα 
απ’ τις ασπρισμένες μάντρες, για το σπίτι της νύφης. Στις γω-
νιές των δρόμων, οι κουβαλήτρες χορεύουν σούστα γύρω από 
τους μουσικούς. Πολύ όμορφο το θέαμα των πανεριών που 
κυματίζουν μπροστά από το σπίτι της νύφης, όπου ο δρόμος 
ανηφορίζει. Μπροστά στο σπίτι, η παρέα του γαμπρού ανταλ-
λάσσει δίστιχα με την παρέα της νύφης. Το σπίτι της νύφης 
σύμφωνο με την τυπολογία του χωριού: ένα μεγάλο δωμάτιο 
και κατά πλάτος η καμάρα που στηρίζει την καλαμωτή στέγη. 
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Στη δεξιά γωνία μπαίνοντας, η πυροστιά7, στην αριστερή γωνία 
στο βάθος, το υπερυψωμένο κρεβάτι με τις λευκές κουνουπιέρες 
του κι από κάτω έναν πάγκο όπου πατούν για ν’ ανέβουν. Στο 
μισό δωμάτιο εκτίθενται τα προικιά της νύφης: ζωγραφισμένα 
πιάτα, στρωσίδια, κτλ. Μαζί με τα προικιά του γαμπρού φέρ-
νουν και δύο ξύλα που θα τα στερεώσουν στη δεξιά γωνία στο 
βάθος, ανάμεσα στον τοίχο και την καμάρα, για να ακουμπή-
σουν τα προικιά.

Κατεβαίνουμε στην ακροθαλασσιά, περνώντας από ένα δά-
σος με λιόδεντρα, βερικοκιές και μανταρινιές. Εκεί, στης καθο-
λικής, μια μικρή εκκλησία με αρκετά όμορφες τοιχογραφίες, 
χτισμένη με τα υλικά μιας άλλης πιο παλιάς εκκλησίας ή ενός 
αρχαίου ναού που ακόμη διακρίνεται το λιθόστρωτο δάπεδό 
του, τρώμε πλουσιοπάροχα, με τον ήλιο να δύει.

Όταν επιστρέφουμε στο χωριό, βρίσκουμε τον Λιάμο να τρα-
γουδάει τα κανάκια μπροστά στο σπίτι του γαμπρού, που έχουν 
αρχίσει να τον στολίζουν (είναι κακάσχημος, μεταξύ μας) και, 
ανθοστολισμένοι με τα άνθη που έφεραν τα μέλη της οικογένει-
ας, ποτισμένοι με μαστίχα, ξαναφεύγουν, χορεύοντας στις δια-
σταυρώσεις των δρόμων τον μοναχικό, μόνο που τον χορεύουν 
πολλοί μαζί. Νύχτωσε πια, και λαμπάδες φωτίζουν την πομπή. 
Στο σπίτι της νύφης γίνεται η στέψη. Μοιράζουν λαμπάδες στους 
παριστάμενους. Οι παπάδες διαβάζουν την ακολουθία, αλλάζουν 
τα στέφανα, ύστερα ο κουμπάρος βάζει ένα ύφασμα πάνω από το 
κεφάλι των νεόνυμφων και, με σταυρωμένα τα χέρια του πάνω 
στα κεφάλια τους, κάνει τον γύρο της Αγίας Τράπεζας, σπρώχνο-
ντάς τους μπροστά του, ενώ οι νεαροί τον χτυπούν στην πλάτη 
για να τους τάξει (να τάξει κρασί ή ένα αρνί για το γλέντι).

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Περνάμε το πρωινό σ’ ένα από τα δεκατρία καφενεία του 

χωριού συλλέγοντας τραγούδια, κυρίως με τον Σταμάτη, και 
κατά το μεσημεράκι κατεβαίνουμε με τον γιατρό να κολυμπή-
σουμε στη θαυμάσια παραλία με το χαλικάκι της Καθολικής. 
Πελώρια ασπίδα η θάλασσα, βουνά με τραπεζοειδές περίγραμ-
μα της Αρχαγγέλου. Μεσημεριανό κοντά στην εκκλησία όπου 

7. Η λεγόμενη στη Ρόδο τσιμιά.
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υψώνεται ένα μεγάλο κυπαρίσσι. Κάποιοι νέοι μου λένε μερικά 
τραγούδια ακόμη. Όταν επιστρέφουμε στο χωριό, παίρνουμε 
μια «μαγνησία» προτού πάμε να δούμε τον χορό μπροστά στο 
σπίτι του γαμπρού˙ παράξενοι χοροί, ένας βοσκός, ένας υπέρο-
χος χωρατατζής, κάνει παντομίμα με τον σκοπό του τούρκικου, 
μιμούμενος τον γιατρό. Ύστερα τούρκικοι χοροί, με χτυπήματα 
του παπουτσιού, περίεργα τσακίσματα της μέσης, και η σούστα, 
με τα χαριτωμένα χοροπηδητά της. 

Το απόβραδο, δείπνο στη βεράντα του γιατρού Τσευγά, που 
δεσπόζει σ’ όλο το χωριό. Το βράδυ, πάλι δεν ακούμε σπουδαία 
πράγματα. Στο ένα σπίτι, η άφιξη των καραμπινιέρων επιβάλ-
λει ευρωπαϊκούς χορούς, στο άλλο, οι άνθρωποι έχουν πιει λιγά-
κι και ρίχνουν ο ένας στον άλλον τρομερές σκουντιές, χωρίς να 
σέβονται ούτε καν τα μικρά μωρά, στην αγκαλιά των ελαφρώς 
ξαναμμένων μανάδων τους. Όταν περνάμε πάλι από το σπίτι 
του γαμπρού, ωραιότατος πίνακας του τέλους του γλεντιού: 
κοιμισμένα μωρά πάνω στους πάγκους, ξαπλωμένες γυναίκες 
με τα πελώρια φορέματά τους να τους προσδίδουν κάτι το 
αυτοκρατορικό, και μερικοί απτόητοι χορευτές που συνεχίζουν 
να στροβιλίζονται.

Επιστρέφω στο υπερυψωμένο κρεβάτι μου, στο σπίτι του 
οικοδεσπότη μου, του Αντώνιου Αυγερινού, θείου του γιατρού. 

ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
Με τον εξάδελφο του γιατρού, τον νεαρό δάσκαλο Γιάννη 

Χατζηχριστοδούλου που έχει γίνει ο οδηγός μου, κατεβαίνουμε 
στην Cattolici για να βρούμε ένα ζευγάρι από τη Μαλώνα. Πέ-
ντε παιδιά, μια μικροσκοπική καλύβα και μια καλαμωτή, κάτω 
από την οποία καθόμαστε. Η γυναίκα, ένας άνθρωπος όλο ζω-
ντάνια, μας τραγουδάει πολύ όμορφα μερικά τραγούδια, αλλά 
το κινίνο8 με εμποδίζει να τα σημειώσω. Ύστερα μιλάμε με τον 
άντρα για την πολιτική. Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων 
μοιάζει αληθινά απελπιστική, αφού τους απαγόρευσαν να πη-
γαίνουν πλέον στη Μικρά Ασία όπου κέρδιζαν καμιά δεκάρα, 
και τους περιόρισαν τα προνόμια που είχαν ως καλλιεργητές, 
αυξάνοντάς τους παράλληλα τους φόρους.

8. Φάρμακο κατά της ελονοσίας.
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Μεσημεριανό στο σπίτι του γιατρού, σερβιρισμένο από τη 
μητέρα και την αδελφή του. Ανάπαυση και ύστερα αντιγρα-
φή των τραγουδιών. Το απόγευμα πρέπει να βαφτίσω το μωρό 
των οικοδεσποτών μου, μια περιπέτεια που μου φαίνεται ότι θα 
μου στοιχίσει περισσότερο από ό,τι υπολόγιζα. Την αναβάλου-
με για την επομένη, ώστε το βράδυ να μπορέσω να επιστρέψω 
στον γάμο. Δείπνο στη βεράντα του γιατρού που δεσπόζει πάνω 
απ’ όλο το χωριό, αφού το σπίτι του είναι χτισμένο πάνω σε 
μια από τις αμμώδεις απόκρημνες πλαγιές που δημιουργήθηκαν 
λόγω της διάβρωσης. Από εκεί, μπορεί κανείς να δει όλες τις τε-
τράγωνες ταράτσες των σπιτιών, το καμπαναριό της εκκλησίας, 
ιταλικού ρυθμού, δωρεά το 1924 των Αφαντενών της Αμερικής, 
καθώς και όλη τη ζώνη των λόφων που κάνουν το Αφάντου 
αόρατο. Το βράδυ, στην αυλή του γαμπρού, έχουν έρθει πάλι 
Ιταλοί καραμπινιέροι και ζητάνε να τους παίξουν φοξ-τροτ και 
τσάρλεστον, ένας με πολιτικά, μάλιστα, κορδώνεται επιδεικτικά. 
Ευτυχώς φεύγουν και η οικογένεια χορεύει μια μεγάλη σούστα, 
η οποία, έτσι όπως εναλλάσσονται οι τονικότητες καταλήγει να 
πάρει τη μορφή ΑΒΑ΄. Με βάζουν να παίξω βιολί και παρότι 
παραμορφώνω τη σούστα, τους εντυπωσιάζω πολύ επειδή παίζω 
διαβάζοντας τις νότες μου. Αυτός που βρίσκεται εμπρός στη σού-
στα φτύνει ένα χαρτονόμισμα των 2 λιρών και το κολλάει στο 
μέτωπο του Ποντίκα. Η θέση των γυναικών παραμένει πάντα 
υποδεέστερη από αυτή των ανδρών, αλλά εμπλέκονται ζωντανά 
στον διάλογο. Όλη η χάρη της σούστας είναι η δεξιοτεχνία του 
εμπρός και ο κυματισμός των φορεμάτων των γυναικών που 
χορεύουν ξεκάλτσωτες, φορώντας ένα είδος πασούμια. 
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 ΠΕΝΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
 «Πίνανε χωρίς να μιλάνε, συ-
νεπαρμένοι ακόμα απ’ αυτή τη 
φευγαλέα μαγεία εκείνης της χα-

μένης για πάντα στιγμής».
 Ουίλιαμ Φόκνερ, Σαρτόρις*

 1 

Απομονώνω για τις ανάγκες 
της εποπτικής στιγμής το 

εξής τετράστιχο από την επιλο-
γική σελίδα 60 της πρόσφατης, 
έκτης κατά σειρά, συλλογής ποι-
ημάτων του Σουλεϊμάν Αλάγια-
λη-Τσιαλίκ. Συμπυκνώνει, φρο-
νώ, μια από τις κύριες αφορμές 
εξακτίνωσης των λυρικών κατά 
βάση εξομολογήσεων ενός πάσχο-

ντος προσώπου. Ήτοι: «Ω πόσο 
σπάνια βιώνουμε/ μια ολιστική 
εμπειρία πληρότητας/ με τρεμί-
σματα απρόσωπων ονείρων/ κι 
όλα τα θούρια του παραδείσου 
στομωμένα». Συγκρατώ ότι ο φι-
λόσοφος λόγος αποτυπώνεται χω-
ρίς περιστροφές. Έχει σαφώς προ-
ηγηθεί η διαδικασία της ευφυούς 
απολέπισης των στίχων. Η γραφή 
απεχθάνεται τα κολπάκια του δή-
θεν ύφους. Η ανάγνωση ολοκλη-
ρώνει το εγχείρημα. Η επαρκώς 
ενισχυμένη επικοινωνιακή λέμ-
βος μεταφέρει συνεπώς με άνε-
ση το νόημα και τα περί αυτού 
στους αποδέκτες του. Μάλιστα, η 
συμμετοχή τους τεκμαίρεται: το 
εννοιολογικό φορτίο κατά κανό-
να τους αφορά άμεσα, όπως θα 
δείξω στη συνέχεια.

2
Επισημαίνονται:
α) η άμεση, ευεργετική ή μη, 

διασύνδεση του προσώπου με ορι-
σμένα από τα όσα τεκταίνονται 
σχεδόν καθημερινά στην πολιτι-
κή, κοινωνική και πολιτισμική 
αρένα,

β) η μάλλον αινιγματική αλ-
ληλεξάρτηση του χρόνου και του 
ποιητικού υποκειμένου,

γ) η λειτουργία της μείζονος 
παρακαταθήκης της μνήμης,

δ) η παράμετρος της ανακύ-
κλησης των παθών της συνήθως 

 Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ
Στην αρχή των συμπτώσεων δύο εκλάμψεις...

 Εκδόσεις Δωδώνη
σελ. 61, 2017
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ταλανιζόμενης ύπαρξης, ενώ «ο 
ήλιος στεφανώνει τις απουσίες 
των αγαπημένων»,

ε) τα όρια πρόσληψης της 
όποιας εξ αντικειμένου λογίζεται 
πραγματικότητας,

στ) το πένθος ως συνθήκη 
βίου,

ζ) η βίωση της παραμυθίας 
των τοπίων,

στ) ο αναπόφευκτος κατά κα-
νόνα εξορκισμός του θανάτου,

η) το ποιητικό υποκείμενο ως 
φύσει και θέσει διερμηνέας του 
λιγότερου σκοτεινού μέρους του 
σύμπαντος,

θ) η ενδελεχής αποκατάσταση 
της σχεδόν θρυμματισμένης ενό-
τητας των πάντων εν αγαθώ και 

ι) βεβαίως η κατ΄ εξοχήν βασα-
νιστική εμπειρία της αδιάλειπτης 
ρευστότητας, η οποία ομολογου-
μένως συνέχει το σύμπλεγμα των 
ορατών.

Τα ανωτέρω συναποτελούν 
εμφανώς τους κύριους άξονες 
των αναφορών και των αυτοανα-
φορών της ομολογουμένως δημι-
ουργικής αυτής γραφής:

 
3

Ο Σουλεϊμάν Αλάγιαλη -Τσια-
λίκ φαίνεται ότι έχει κατανοήσει 
πλήρως το συναφές πόρισμα του 
σημαίνοντος ποιητή των Η.Π.Α. 
Ουάλας Στήβενς (1879 – 1955) , 
όπως κατατίθεται στα περιώνυμα 
«Adagia» του: «Και το ποίημα 
πηγάζει από τούτο: πως ζούμε 
σ΄ έναν τόπο που δεν είναι δικός 
μας, και προπάντων δεν είναι ο 
εαυτός μας» (βλ. ειδικότερα τα 

«Θραύσματα ποιητικής», εισαγω-
γή-μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός, 
εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2007 ). Εξ 
ου και οι τρεις σαφέστατες, κα-
ταστατικές αποτιμήσεις, οι οποί-
ες φρονώ ότι χαρακτηρίζουν την 
ειδολογική ταυτότητα της συλ-
λογής. Τις παραθέτω κατά λέξη: 
«Ανεξέλεγκτα κινούνταν οι σκέ-
ψεις/ πάνω σε αχαρτογράφητα 
νερά/ και ταξιδεύαμε ανάμεσα σε 
δυο κόσμους/ αδιευκρίνιστους» 
(βλ. σελ. 16), «Θέλουμε να ζήσου-
με/ μαζί με τα παιδιά μας/ χωρίς 
τη δυνατότητα του τρόμου∙/ κι 
όταν ανάβουν οι προβολείς/ σ΄ 
αυτό το απέραντο “τώρα”/ να κοι-
ταζόμαστε στα μάτια/ μέσα από 
ρόλους άηχους/ που δεν αντι-
στρέφονται/ απ΄ τους νόμους της 
φύσης/ κι ούτε μικραίνουν τις 
ενοχές/ του κόσμου του άγνωστου 
βουερά» (βλ. σελ. 34) και «λίγο 
πιο κει από τα τείχη,/ στα παλαι-
ωμένα σπίτια του κάστρου/ καθώς 
ελπίζαμε και περιμέναμε σιγά/ μη 
γνωρίζοντας πως γεμίζουν/ τα πι-
θάρια μυρωδιές του καλοκαιριού/ 
και υποσχέσεις που δεν τηρήθη-
καν/ μπροστά στη λάμψη του 
«βολικού κι ωραίου»./Στο τέλος 
βλέπαμε ένα σαν τόπι τίποτα» 
(βλ. σελ. 38). Όλες οι υπογραμμί-
σεις είναι δικές μου.

 
4

Το ένδον εκκρεμές του ποιητή 
συγκρατώ ότι έλκεται επίσης και 
από το αντιθετικό ιδεολόγημα, 
αυτό εννοώ της οιονεί ταύτισης, 
της συμφιλίωσης με το απόκο-
σμο, το απρόσωπο και εχθρικό πέ-
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ριξ. Έτσι η ξενότητα σαφώς απα-
λύνεται σ΄ ένα βαθμό. Οι δομές 
μιας Παρουσίας αντικαθιστούν εν 
μέρει τη βλάβη της Απουσίας, την 
εκκωφαντική έλλειψη ενός απώ-
τερου, ιαματικού νοήματος. Επι-
σημαίνω ότι όλα αυτά τελούνται 
με ρηματική σύνεση, με συστημα-
τικό έλεγχο των αναπόφευκτων 
εξομολογήσεων. Αλλά και με την 
τυπική εκείνη νηφαλιότητα του 
λογίου, ο οποίος ξέρει να τιμά 
πρωτίστως εαυτόν. Υποκείμενο 
παιδείας και αναστοχαζόμενο, το 
ποιητικό εγώ αποσπά από την πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα οτιδήποτε 
θα το ενίσχυε, προκειμένου να 
οδηγηθεί με ασφάλεια στο ξέφω-
το της αυθεντικής συνύπαρξης 
με το Άλλο. Φρονώ ότι πρόκειται 
για μια προσωποπαγή τακτική 
καταλλαγής. Εννοώ δηλαδή τα 
εξής διαφωτιστικά: « Κι όμως, κι 
όμως σοφότεροι γινόμαστε/ όταν 
βρέχει δυνατά ως καθαρτήριο/ κι 
αποβάλλει ο κόσμος/ τις βασκα-
νίες», «Φεύγοντας ―/ πως η ζωή 
είναι αναίτια ρευστή/ για πάντοτε 
να θυμάστε/ κατάφορτοι ονόμα-
τα κι αγάπη» και «Κι αδειάζοντας 
λοιπόν από ήχους τον ορίζοντα/ 
να υπάρχουμε/ και στραφταλί-
ζοντας μ΄ ένα μόνο βλέμμα/ να 
ξαναϋπάρχουμε» (βλ. σελ. 22, 40 
και 61 αντιστοίχως). Σημειώνω 
ότι τα προαναφερόμενα ονόματα, 
το πλήθος των συμφραζομένων 
τους, οι ενδεχόμενες συνδηλώ-
σεις τους, τα δεδομένα ή πιθα-
νολογούμενα σημασιοσυντακτικά 
φορτία τους δεν υπαινίσσονται 
στην προκειμένη περίπτωση μια 

χαοτική συνεύρεση συμβολοποιη-
μένων οντοτήτων, αλλά μιαν ευ-
επίφορη συναλληλία όρων, αξιών 
και κλιμάκων θέλησης για ανόρ-
θωση. Κατά συνέπεια, δεν κατα-
γράφεται εδώ μια άκρως πτωτική 
εμπειρία, αλλά μια αλυσιδωτή 
αντίδραση ενός μαχόμενου, ενός, 
έστω κατά καιρούς, ανακάμπτο-
ντος εγώ.

5
Ενδεικτικά ας διακρίνω ένα 

έστω αποτύπωμα της συχνά πυ-
κνά φιλάδελφης, ήτοι διακειμε-
νικής συμπεριφοράς των στίχων. 
Φέρ΄ ειπείν η μεθοδική αξιοποίηση 
του στοιχείου του αέρος – ανέμου, 
όπως προκύπτει στα συμφιλιωτι-
κά, αλληλέγγυα ποιήματα του 
τέλους, ανακαλεί εμμέσως πλην 
σαφώς, μεταξύ άλλων, ένα συ-
γκεκριμένο σημείο της παυλιανής 
διδασκαλίας. Εννοώ τα επόμενα: 
«...προσεκτικά ξαναδιαβάζοντάς 
τα/ στον αέρα [...] Κατά κει ξεχω-
ρίζουν τετράγωνα καντράκια/ με 
τη λεπτεπίλεπτη γεωμετρία τους/ 
αφημένα στ΄ ανάστημα των κλώ-
νων/ ως μικρά βυζαντινά εικονί-
σματα./ Πλάι στο ρέμα/ και μέσα 
στις κατακόκκινες φυλλωσιές/ 
έτοιμα είναι λεν για τη μεγάλη 
λιτανεία των δέντρων,/ για τη δι-
άφανη Αγιότητα του ανέμου [...] 
ενώ ο πολυπρόσωπος αγέρας/ ακο-
λουθεί μόνος κατάμονος», (βλ. 
σελ. 9, 60 και 61), σε ρητή αντι-
στοιχία με τα εκτιθέμενα στην 
Επιστολή Προς Εφεσίους, Β! 1-3: 
«και υμάς όντας νεκρούς τοις πα-
ραπτώμασι και ταις αμαρτίαις, εν 
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αις ποτέ περιεπατήσατε κατά τον 
αιώνα του κόσμου τούτου, κατά 
τον άρχοντα της εξουσίας του αέ-
ρος, του πνεύματος του νυν ενερ-
γούντος εν τοις υιοίς της απει-
θείας εν οις και ημείς πάντες». 
Το δε όλο γνωστικό υπόστρωμα 
αρκετών στροφών πιστοποιεί όχι 
την τυχαία ή συμπτωματική ενα-
σχόληση του ποιητή με τη Γνώ-
ση, αλλά τη μελέτη εν γένει του 
φιλοσοφικού κληροδοτήματος της 
ύστερης αρχαιότητας. Τότε ακρι-
βώς που η συγκλήρωση της λο-
γικής συνισταμένης και της μα-
γικού υποστρώματος του κόσμου 

υπήρξε εκ προοιμίου αυτονόητη. 
Ήτοι, ό,τι θυμούνται, με την 
ανάλογη ευθύτητα της παρρησί-
ας, πλείστοι στίχοι της κρινόμε-
νης σήμερα συλλογής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

* Σε μετάφραση της Εύης Γεωρ-
γούλη, εκδόσεις «Ίνδικτος», 2001.

Το κείμενο αυτό απηχεί, σε περί-
ληψη, τα όσα ανέφερα στην παρουσί-
αση του εν λόγω βιβλίου στο βιβλιο-
πωλείο «επί λέξει», στις 15 Δεκεμβρίου 
2017.
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Στεγνό μελάνι, 
στεγνοί άνθρωποι

Το τοπίο της πόλης είναι άνυ-
δρο. Η σήψη, η λήθη κι ο θά-

νατος κυριαρχούν. Ο ανθρώπινος 
βίος στέκει μακριά από κάθε ου-
σία, κυλά βεβιασμένα κι απατη-
λά. Σ’ αυτό το ισοπεδωτικό, το 
«αδηφάγο λευκό», θα ήταν μια 
μορφή αντίστασης να το μου-
τζουρώσει κανείς «βάναυσα», ολο-
κληρωτικά, δίχως εξαιρέσεις. Δεν 
έχει απομείνει, ωστόσο, «στάλα 
μελάνι/ στον ουρανίσκο», διατεί-
νεται η Γεωργία Κολοβελώνη στη 
δεύτερη ποιητική της συλλογή με 
τον τίτλο «Μελάνι στον ουρανί-
σκο». Το μελάνι αναφέρεται στη 
λειτουργία της ποιητικής γραφής, 

η οποία θα μπορούσε να «μαλα-
κώνει το βάρος του σώματος», να 
πολλαπλασιάζει τις «εκδοχές αιω-
νιότητας», να «ακροβατεί/ […]/ σε 
σκοινιά τεντωμένα» υπερβαίνο-
ντας τις δυσκολίες, γενικότερα να 
συναινεί στη ζωή. Χωρίς μελάνι 
στον ουρανίσκο όμως, η λέξη δεν 
εκφέρεται, το ποίημα δεν υλοποι-
είται, η αφασία διατηρείται.

Ακόμη κι αν βρισκόταν μελά-
νι να ρεύσει απ’ το στόμα, το εν-
δεχόμενο του «σαρκοβόρου» ρή-
ματος, που θα ξέσκιζε τις σάρκες 
αντί να τις γιατρέψει, θα ’ταν 
ισχυρή πιθανότητα. Η Κολοβε-
λώνη εκφράζει την απαισιοδοξία 
της απέναντι σε μια βαλτωμένη 
κατάσταση, η οποία διαιωνίζε-
ται. Κανείς δεν επιχειρεί να την 
αλλάξει, όλοι κοιτούν, βουβοί 
θεατές βουβής ταινίας, το τέλος 
που έρχεται, «μοιραίοι κι άβου-
λοι», κατά τη διατύπωση του 
Κώστα Βάρναλη. Το «αύριο είναι 
πάντα χτες» γιατί το μέλλον δεν 
επιφυλάσσει καμία βελτιωτική 
αλλαγή. Αντίθετα, ανακυκλώνει 
τα χρονίζοντα προβλήματα του 
παρελθόντος. Γι’ αυτό η ζωή 
δεν είναι πλήρης, είναι «Σχεδόν 
ζωή», κι αφήνει γεύση σήψης 
και θανάτου. Ακόμη κι από τα 
παιδικά τετράδια που ανακαλού-
νται στη μνήμη δεν στάζει, από 
τα σημάδια στο χαρτί, μελάνι, 
παρά αίμα.

 Γεωργία Κολοβελώνη
Μελάνι στον ουρανίσκο

εκδ. Μελάνι
Αθήνα 2015, σελ. 50.
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Αν κάπου «όλα πηγαίνουν 
κατ’ ευχήν», αυτό συμβαίνει 
μόνο στα παραμύθια. Εκεί ξυ-
πνάει η ωραία κοιμωμένη, εκεί ο 
βάτραχος γίνεται πρίγκιπας, εκεί 
«ζουν αυτοί καλά». Η Κολοβελώ-
νη μεταχειρίζεται τα παραμύθια 
όχι μόνο για να τα αντιπαραθέ-
σει στην οδυνηρή πραγματικότη-
τα, μα και για να δομήσει πάνω 
στον μύθο τους νέες ιστορίες, να 
προεκτείνει τις αρχικές και να πα-
ρουσιάσει μία νέα εκδοχή. Ο λό-
γος για τον οποίο η Εύα ενδίδει 
στο φίδι δεν είναι ότι εκείνο την 
παραπλάνησε· πάντα την προκα-
λούσαν οι υγρές, ερωτικές φωνές, 
ενώ την αθανασία την είχε βαρε-
θεί «ήδη από αιώνες». 

Σε άλλες περιπτώσεις, το πλαί-
σιο της παραδεδομένης από τους 
αιώνες ιστορίας χρησιμοποιείται 
για την προαναφερθείσα προέ-
κταση, αλλά με τρόπο αφαιρετι-
κό, που επιζητά την ενεργοποίηση 
της σκέψης και την εμβάθυνση. 
Ο δέκατος τρίτος του τραπεζιού 
στο «Δείπνο» δεν είναι εντέλει ο 
Χριστός, που Τον εγκαταλείπουν 
και Τον προδίδουν οι μαθητές 
Του μπροστά στον φόβο της δι-
κής τους σύλληψης· είναι ο κάθε 
άνθρωπος που καλείται να μετέ-
χει σε «αναγκαστική συνύπαρξη» 
στο ίδιο τραπέζι με άγνωστους 
συνδαιτυμόνες, νιώθοντας να αλ-
λοτριώνεται στο περιβάλλον της 
ψυχρής αποξένωσης.

Η ψύχρα, συνεπώς, δεν είναι 
μόνο απόρροια του θανάτου αλλά 
εκδηλώνεται γενικότερα στις αν-
θρώπινες σχέσεις. Η Κολοβελώνη 

συνομιλεί («Εκεί») με τον Αντώνη 
Φωστιέρη («Εκεί που είσαι»1) σχο-
λιάζοντας το κυρίαρχο κρύο στη 
μεταθανάτια ζωή, αλλά το παιχνί-
δι έχει ήδη λήξει πριν την επέλαση 
του θανάτου, σε μια προθανάτια 
ζωή που τους βρίσκει όλους ητ-
τημένους. Έτσι, διόλου, απρόσμε-
να, «Οικόσιτο ζώο» του ποιητικού 
υποκειμένου καταλήγει να είναι η 
θλίψη ― ίσως εδώ η ποιήτρια να 
συνομιλεί με τον Αργύρη Χιόνη 
(«Τότε που η Χίμαιρα»), που δέ-
χεται ως οικόσιτο ζώο στην αυλή 
του σπιτιού του την τερατόμορφη 
Χίμαιρα2. Τέτοιου είδους οικόσιτα 
ζώα ξυπνούν και το άγριο ζώο που 
κρύβεται μέσα στον ίδιο τον άν-
θρωπο και καραδοκεί για να κομ-
ματιάσει σάρκες, χωρίς να εξαιρεί 
ούτε τις δικές του από αυτό το 
αυτοκαταστροφικό, εντέλει, κα-
ταξέσκισμα («Μεταμφίεση»). Στο 
σχετικό φυσιολατρικό σχόλιο του 
Στάθη Κουτσούνη («Το δερμάτι-
νο»3) η Κολοβελώνη τονίζει κυρί-
ως την ηθική διάσταση.

Η θλίψη, η αλλοτρίωση και η 
παραίτηση αποτυπώνονται από 
την ποιήτρια με την πρόσδοση 

1. Αντώνης Φωστιέρης, Ποίηση 
1970-2005, Καστανιώτης, Αθήνα 
2008, σ. 283. Το ποίημα «Εκεί που 
είσαι» προέρχεται από την ποιητική 
συλλογή του 2003 Πολύτιμη λήθη.

2. Αργύρης Χιόνης, Περί αγγέλων 
και δαιμόνων, Γαβριηλίδης, Αθήνα 
2007. Το πεζό «Τότε που η Χίμαιρα» 
εκτείνεται στις σ. 161-177 της συλλο-
γής πεζών του συγγραφέα.

3. Στάθης Κουτσούνης, Έντομα 
στην εντατική, Μεταίχμιο, Αθήνα 
2007, σ. 27.
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υλικής διάστασης στην αφηρη-
μένη έννοια του συμβιβασμού. 
Ο συμβιβασμός, στην εικόνα της 
Κολοβελώνη, καταναλώνεται σε 
«ζουμερά κομμάτια» τα οποία 
ψήνονται στο μπάρμπεκιου της 
γειτονικής οικογένειας. Η έλξη 
των ανθρώπινων σωμάτων, πάλι, 
αποδίδεται με εικόνες από τη 
φυσική και τη διαστημική που 
αφορούν την έλξη των ουράνιων 
σωμάτων. Στα εργαλεία της ποιή-
τριας συγκαταλέγεται και η χρήση 
αποφθεγματικών φράσεων, όπως 
«το πένθος ξέρει καλά να εισχω-
ρεί/ σε αθώα αντικείμενα».

Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. 
Το μελάνι στον ουρανίσκο, εφό-
σον έχει στεγνώσει, δεν λειτουργεί 
δημιουργικά· αντίθετα, αποτυπώ-
νει με χαρακιές τα επίσης στεγνά 
συναισθήματα των σύγχρονων 
ανθρώπων. Η ποίηση φαίνεται να 
αποτελεί κι η ίδια κομμάτι του 
προβλήματος. Η επιμονή της ποι-
ήτριας, ωστόσο, να μεταχειρίζεται 

την ποίηση ως μέσο, αφήνει ίσως 
ένα ανοιχτό παράθυρο ελπίδας 
ώστε και πάλι να μυρίσει το χαρτί 
από το άρωμα του μελανιού που 
θα το ποτίσει. 

ΠΑΡΑΔΟΧΗ
ύπαρξη αδικαίωτη
στέκεις
τομή αγεωγράφητη
δίχως πυξίδα
δεν είναι η ποίηση που επιτάσσει 

τη φυγή
μήτε η ζωή που κρύβεις μες στις 

λέξεις
είναι που θέλεις να ’σαι ποιητής
σε κόσμο ανυπεράσπιστο
που όλο το μελάνι το χρωστάει
του θανάτου»

Το εξώφυλλο της συλλογής 
κοσμείται από ζωγραφικό έργο 
του ποιητή Πρόδρομου Μάρκο-
γλου (Οδυσσέας Β΄, μελάνι σε 
χαρτί).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ
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μνήμη Βίκου

«... ὅποιος ὁδηγεῖ σωστὰ
 τὴ λογική του ἀγέλη στὸ χαρτὶ

 βγάνει κάτι σὰν φῶς.
Τὸ φῶς ταξιδεύει γιὰ πάντα»! 

(σελ. 171)
 (Σύσσημον ή Τὰ Κεφάλαια, 

Ἐκδόσεις Ἴνδικτος, 2006) 

«Φῶς
ἑνὸς λίθου
πολύτιμου

σκαρφάλωνε
στοὺς πρόποδες

τοῦ Λυκαβηττοῦ.
... ... ...

Ἡ μνήμη σου
ἂς φωτίζει

τὰ σωθικά μου»

Ὁ σελιδοδείκτης ποὺ συνό-
δευε τὴν ὀγκώδη ἔκδοση τῆς 

Ἰνδίκτου διασαφηνίζει τὸν ὅρο: 
Σύσσημον (τό) κ. νεώτ: 1) σύμ-
βολον ὡρισμένον, 2) ἡ σφραγὶς 
ἡ ἐπιτιθέμενη ἐπὶ τῶν μέτρων 
καὶ τῶν σταθμῶν, 3) σῆμα, δια-
κριτικὸν σημεῖον, 4) σύμβολον, 
σῆμα ἀναγνωρίσεως· καὶ μετφ. 
ἐπὶ πατρωνυμικῶν, 5) ἐνέχυρον, 
ἐχέγγυον, 6) αὐτὸ ποὺ σημαίνει 
τὸ ἴδιο γιὰ σένα καὶ γιὰ μένα, τὸ 
συμφωνημένο σημάδι. Καὶ στὴν 
δεύτερη στήλη παραθέτει βιβλι-
κές παραπομπές, κυρίως ἀπὸ τὸ 
Κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιο 14, 44: 
«Δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 
σύσσημον αὐτοῖς λέγων∙ ὃν ἂν 
φιλήσω, αὐτός ἐστι∙» καὶ μία ἀπὸ 
τὸν Διόδωρο Σικελιώτη. 

Ἡ πρώτη μου ἐπαφὴ μὲ αὐτὸ 
τὸ μεγαποίημα, ὅπως τὸ χαρακτη-
ρίζει ὁ Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπα-
σάκης, ἦταν ὅταν ὁ Βίκος Ναχ-
μίας ὀργάνωσε μία μεταμεσονύ-
χτια ἀναγνωστικὴ συνάντηση μὲ 
τὶς 484 σελίδες τοῦ Σύσσημου ἢ 
Τὰ Κεφάλαια στὴν Γκαλερὶ Ζου-
μπουλάκη τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2008. 
Σημαντικοὶ θεατράνθρωποι ἀπάγ-
γειλαν τὴν στοχαστικὴ γλῶσσα 
τοῦ ἔργου. Μέχρι σήμερα ἔχουν 
σκηνοθετηθεῖ παραστάσεις ἀκόμα 
καὶ στὸ Ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἐπι-
δαύρου μὲ βάση τὸ Σύσσημον 
(ἐκδόσεις Ἴνδικτος, 2006) καὶ τὸ 
δεύτερο βιβλίο του τὸ 2015. Παρὰ 

 Νίκος Ἀ. Παναγιωτόπουλος 
Πορθμεῖον Σύσσημον ἢ Τὰ Κεφάλαια,

Ἐκδόσεις Τὸ Ροδακιὸ
2017
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τὴ δυσκολία του ἀπόλαυσα τὸ πο-
λυσέλιδο ἔργο τοῦ 2006. «Μιὰ λε-
λογισμένη σπατάλη δημιουργικῆς 
αὐτοκαταστροφῆς», ἕνα «ἔπος πα-
ρακμῆς» «ποίημα ἀφηγηματικό» 
ὅπως εὔστοχα γράφει ὁ ἀείμνηστος 
Κωστῆς Παπαγιώργης γιὰ αὐτὸ τὸ 
πρῶτο του ὁλοκληρωμένο ἔργο. 
«Ὁ ὕστατος τρόπος τοῦ ποιητῆ νὰ 
διαπλεύσει τὴν ψυχικὴ καὶ ὀντο-
λογικὴ μοναξιὰ γίνεται τὸ ἴδιο τὸ 
βιβλίο του μιὰ ὑπαρξιακὴ σχεδία» 
(Δημήτρης Καράμπελας). 

Στὸ «Πορθμεῖον» ποὺ μᾶς χά-
ρισε ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, ἡ ὑπαρξιακή 
του σχεδία διαπλέει τὸ πρόσφατο 
«Σύσσημον ἢ Τὰ Κεφάλαια» (ἐκδό-
σεις Το Ροδακιό, 2017). Ἀστάχωτο 
(ἄδετο δηλ.) καὶ ὑστερότοκο βι-
βλίο, ὅπως ὁ ἴδιος διατείνεται (σελ. 
7), εἶναι μιὰ προφητικὴ ἀφήγηση 
ὀλιγοσέλιδη σὲ σχέση μὲ τὰ προη-
γούμενα ἔργα του.

Εἶναι ὅλο μιὰ ἀλληγορία. 
Γλωσσοπλάστης ὁ ποιητὴς συνο-
μιλεῖ μὲ ἄπειρα κείμενα καὶ μὲ τὰ 
προηγούμενά του προσωπικὰ συγ-
γράμματα. Παλεύει μὲ τὶς λέξεις. 
Αὐτοβιογραφεῖται ἐν κρυπτῷ. 
Ἀνασταίνει ἀρχαῖες γραφὲς. Σκη-
νοθετεῖ τὶς περσόνες του. Ὁ μύ-
στης εἶναι ὁ ἀφηγητής. 

Τὸ «Πορθμεῖον» εἶναι τὸ ferry 
boat ποὺ μεταφέρει ἀπὸ τὴν μιὰ 
ἀκτὴ στὴν ἄλλη πρόσωπα, ἀντι-
κείμενα, λογοτεχνικὲς μυθολογίες 
κ.ἄ. Ἤ εἶναι ἡ εἴσοδος τοῦ λιμα-
νιοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία διέρχονται τὰ 
πλοῖα.

Οἱ στίχοι του ἀπηχοῦν μιὰ 
λεπτεπίλεπτη καὶ ὑποφώσκουσα 
εἰρωνεία ἀνάμεικτη μὲ ἕναν ἔντο-

νο ἀλλὰ τεχνηέντως κρυμμένο 
αὐτοσαρκασμό. Ὁ σουρεαλισμός 
του θυμίζει ὧρες-ὧρες αὐτὸν τοῦ 
Νίκου-Γαβριὴλ Πεντζίκη. Ὅλη 
ἡ ποίησή του εἶναι ἕνας βαθὺς 
γλωσσικὸς στοχασμὸς. Πονάει γιὰ 
τὴν ἔκφραση, θητεύει στὸ ὕφος, 
ὄχι ὅμως ἀξεχώριστα ἀπὸ τὸ περι-
εχόμενο τῶν στίχων του.

Ἀναρίθμητα τὰ διακείμενά 
του, ἄλλα γνωστά, από τον Ελύ-
τη, τον Σεφέρη, τον T.S.Eliot, τον 
Λορτεντζάτο και άλλα άγνωστα 
σε μένα. Σπαράγματα προϊστο-
ρικῶν χρόνων τῆς πρώτης γραφῆς 
στὸν κόσμο μέχρι κλασικὰ θεατρι-
κά, ποιητικὰ ἔργα μεταμορφώνο-
νται στὸ «Πορθμεῖον» του. 

Αὐτοαναιρεῖται. Ἡ γραφή του 
εἶναι οὐροβόρα, γυρίζει δηλ. γύρω 
ἀπὸ τὴ λέξη, τὴν φράση, τὸ ὕφος 
του. Ἐπαναλαμβάνει ξανὰ καὶ 
ξανὰ τοὺς ἴδιους στίχους, ἀφοῦ 
πρῶτα ἐν παραβολαῖς τοὺς ἔχει 
ἁπλώσει καὶ τοὺς ἔχει ἐξηγήσει. 
Σὰ νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη 
του νὰ τοὺς ἀποστηθίσει.

Χρησιμοποιεῖ ἴδια μοτίβα-
ἐκφράσεις, ὅπως π.χ. Ἅγια Σοβαρό-
τητα («Σύσσημον» σ. 393) καὶ στὸ 
«Πορθμεῖον». Εἶναι μεγαλειώδης 
καὶ βαθειὰ ἡ ποίησή του. Ἄλλοτε 
μεγαλόφωνη καὶ μεγαλόστομη ἐνί-
οτε, ὡστόσο ἡ αὐτογνωσία του ὡς 
ποιητῆ τὴν προσγειώνει. 

Συχνὰ στὸ ἔργο του οἱ στίχοι 
φιγουράρουν σὰν εὔστοχα συν-
θήματα. Κι ἀκόμα μπορεῖ νὰ θε-
ωρηθεῖ καὶ λεξιθήρας, κάθε ποὺ 
προσπαθεῖ νὰ πλάσει μιὰ μετα-
γλώσσα, μιὰ δική του ἰδιόλεκτο 
νὰ ἐκφραστεῖ.
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Διαθέτει μιὰ ἰδιοσυγκρασιακὴ 
αἰσθητικὴ τελείως προσωπικὴ 
(πρβλ. «ἰδιοσύγκρατος ἐρέτης» σ. 
33) ποὺ τὴν ἐπιμελεῖται μὲ πε-
ρισσὴ φροντίδα, ἀγάπη καὶ ἐσώτε-
ρο μυστικισμό.

Συνειρμικὸ τὸ περιεχόμενο τῆς 
ραψωδίας του κορυφώνεται σὲ μύ-
χιο διαλογισμὸ ὁ ὁποῖος ἀποπνέει 
βαθύτατη αὐτογνωσία καὶ κατα-
νόηση οἰκουμενικὴ ποὺ ἀγκαλιά-
ζει τὴν πνευματικότητα ὅπου γῆς.

Ὁ λόγος του μεστώνει. Ἡ ἀφή-
γησή του ἐξελίσσεται μέσα ἀπὸ 
μάσκες-ρόλους (ὅπως π.χ. ἡ πα-
ντανησυχοῦσα σελ. 19, τὸ νοητά-
κι σελ. 26, τὸ Πήλινο Σεῖστρο σελ. 
30, 31, τὸ Ἀτέλειωτο Καντῆλι σελ. 
31, 32, τῶν προσευχῶν οἱ γλυκές 
κόρες σελ. 35). Κι ἄλλοτε ὅλοι οἱ 
πολιτισμοὶ, ὅλες οἱ ἀρχαῖες κο-
σμολογίες καὶ θεογονίες ἀπὸ τὴν 
προϊστορία μέχρι τώρα ἀλληλοπε-
ριχωροῦνται καὶ συγχρονίζονται 
μὲ τὸν μηδενισμὸ τοῦ σήμερα 
μέσα στὸ ἔπος του.

Ἡ ἐνσάρκωση ἰδεῶν καὶ τό-
πων, ἡ ἀλληγορία τῶν νοημάτων, 
οἱ νέες λέξεις ποὺ γεννᾶ μὲ τόση 
εὐχέρεια καὶ ποιητικὴ εὐγλωττία, 
οἱ διάλογοι, οἱ χαρακτῆρες συν-
θέτουν μιὰ ἐξόχως περίπλοκη 
ποιητικὴ διαδρομή ἡ ὁποία ξετυ-
λίγεται σὰν παραμύθι μὲ σκοπὸ 
νὰ παρηγορήσει συγγραφέα καὶ 
ἀναγνώστη. Ἐπιπλέον ἐπιθυμεῖ 
νὰ μνημονεύσει ἀγαπημένους κε-
κοιμημένους φίλους ἢ κλασικὰ 
διαχρονικὰ καὶ ἀθάνατα ἔργα τέ-
χνης. Ἀντλεῖ ὕφος καὶ περιεχόμε-
νο ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν Ρωμανὸ 
τὸν Μελωδό, τὸν Σολωμὸ κ.ἄ.

Στὸ «Πορθμεῖον» ὁ Νίκος Ἀ. 
Παναγιωτόπουλος περιπλανιέται 
στὴν ἰστορία τῆς γραφῆς. Στὴ 
βάρκα του κρύβει τὰ «ρουνικὰ»1 
(σελ. 23) τῆς ζωῆς του. Ξεκινάει 
ἀπὸ τὰ πρῶτα χνάρια της στὴν 
Οὐγκαρὶτ ἢ σὲ ἀρχαῖα σπήλαια 
καὶ κολυμπᾶ μὲ ἕναν ἐντελῶς ἰδι-
όρρυθμο τρόπο στὸ σκοτάδι της 
γιὰ νὰ ἀποκαλύψει πανάρχαι-
ους ἰεροὺς τόπους, σκαλίσματα 
σὲ ὄστρακα καταλήγοντας στὶς 
σύγχρονες γλῶσσες τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν.

Ἀφοῦ ἑρμήνευσα ὅλο τὸ ἄγνω-
στο σὲ μένα λεξιλόγιο τοῦ ποιητῆ, 
στὶς πολλαπλὲς ἀναγνώσεις προ-
σπάθησα νὰ αἰσθανθῶ τὰ κρυφὰ 
νοήματά του.

Ὁ ἑρμητισμός, κομμάτια 
ἐκκλησιαστικῆς ὑμνογραφίας, 
ἱστορικὲς προσωπικότητες, ζωγρά-
φοι, μουσικὲς μελωδίες, τίτλοι λο-
γοτεχνικῶν ἔργων καὶ συγγραφεῖς 
κ.ἄ. κυριαρχοῦν. Ὁ ποιητὴς ἄλλο-
τε ἀνυψώνει κι ἄλλοτε ἀποδομεῖ 
ὅλα τὰ παραπάνω ἢ τὰ ἀλλοιώνει.

Ὁ Νίκος Ἀ. Παναγιωτόπου-
λος εἶναι κυρίως ἀναγνώστης καὶ 
ἐραστὴς τοῦ ὡραίου στὴ μουσική, 
στὴ ζωγραφική, στὴν λογοτεχνία, 
στὸν πνευματικὸ στοχασμό. Τὸ 
συλλογικό του ἀσυνείδητο φλέ-
γεται ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ κάλ-
λους καὶ τῆς ὑψηλῆς αἰσθητικῆς. 
Ὅλη αὐτὴ ἡ φλόγα του ξεχύνεται 
στὸ ἔργο του. Στὶς προηγούμενες 
ἐκδόσεις του ἦταν πιὸ πληθω-
ρικὸς, ὑπερβολικὸς ὁ συνειρμός 

1. Ἀρχαῖα τευτονικὰ (μυστικά) 
σύμβολα γραφῆς.
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του, πυκνός καὶ κάπως διδακτι-
κός. Στὸ «Πορθμεῖον» ἔχει πετύ-
χει μιὰ δίαιτα στὴ γραφίδα του.

Τὸ βιβλίο εἶναι μιὰ βαθειὰ 
ἀνατομία καὶ μελέτη στὸ δικό 
του ποιητικὸ ὕφος. Φτιάχνει ἕνα 
πλωτὸ σκηνικὸ, ὅπου σὲ μονόκω-
πες φελοῦκες κουβαλᾶ «ἐνθημα-
τικά» δηλ. θῆκες ἱεροκρύφιες φυ-
λάσσοντας ἐντός τους καὶ μετα-
φέροντας ὅλους τοὺς πολύτιμους 
ρούνους τῆς ζωῆς του.

Ἂς ψηλαφήσουμε τὴ γλώσ-
σα στὴν ἀφήγησή του, γιὰ νὰ 
ἀποκρυπτογραφήσουμε, ὅσο μᾶς 
εἶναι ἐφικτό, τὰ μυστικὰ σημαι-
νόμενά του:

Σελ. 28: «ὅλα τὰ βιβλία ποὺ 
τὰ εἶχε φάει ἡ σκόνη ἄνοιξαν». 
Ἱερὰ κείμενα, κοσμογονικοὶ μῦθοι 
ποὺ βρίσκονται στὸ χρονοντούλα-
πο τῆς ἱστορίας ἢ τῆς προϊστορίας 
καὶ σκονίζονται, τώρα ἀνοίγονται 
ξανά. Τὰ μελετοῦν οἱ ἄνθρωποι 
καὶ τοὺς ἀποκαλύπτονται αἰώνιες 
ἀλήθειες.

Σελ. 30: «ὁ ἀφανισμὸς τῆς 
διάνοιας ἦταν λοιμός». Ἑποχὴ 
χωρὶς ἡγεμονικὸ νοῦ ποὺ νὰ μπο-
ρεῖ νὰ κατευθύνει τὴ ζωή. Σὰν 
ἐπιδημία καταντοῦν ἡ ἀνοησία, ἡ 
βλακεία, ἡ παραφροσύνη. Ἐποχὴ 
ζωώδης, χωρὶς πνεῦμα, ἀνελέητη, 
ὠμή, κυνική.

Σελ. 26 νοητάκι χωρὶς ἀνα-
βάτη. Τὸ νοητάκι ὑπονοεῖ τὴν 
ἔμπνευση τοῦ ποιητῆ. 

Σελ. 25: «Σύννεφα ἀπὸ νιφά-
δες μπαμπακιοῦ ποὺ βγάζουν τ΄ 
ἀγκάθια ταξίδευαν στὸν ἄνεμο. 
Κι ἀπὸ πάνω ἡ Θέτις μεταφέρει 
ἕναν νεκρὸ στὴ νῆσο Λευκή». Τὰ 

μπαμπάκια (χωρὶς ἀγκάθια) εἶναι 
οἱ λευκασμένοι γέροντες. Εὔθραυ-
στες ψυχὲς χωρὶς ἀγκάθια πλέον 
πετοῦν γύρω μας σὰν ἀερικὰ πλά-
σματα. Ἀλλὰ ἀπὸ πάνω ἡ δικαι-
οσύνη τοῦ Σύμπαντος τελεῖ τὴν 
ἐξόδιο ἀκολουθία σὲ ὅποιο μπα-
μπάκι (ἀνώνυμο) χωρὶς ἀγκάθια 
πλέον κοιμᾶται – πεθαίνει καὶ τὸ 
ἐνταφιάζει σὲ ἕνα νησὶ ποὺ λέγε-
ται Λευκή.

Σελ. 35: «ἀπ᾽ τὴ λατρεία τῆς 
γνάθου στὸ μυθόγραμμα». Ὁ 
ποιητὴς ὁδεύει ἀπὸ τὴν προφο-
ρικότητα, ἀπὸ τὴν λαλιά, ἀπὸ 
τὶς προφορικὲς παραδόσεις πρὸς 
τὴ γραφή, τὴν καταγραφὴ τῶν 
προσωπικῶν του καθὼς καὶ τῶν 
οἰκουμενικῶν μύθων. 

Ὁ Παναγιωτόπουλος, ἐκδότης 
τοῦ Ἐκηβόλου καὶ γύρω ἀπὸ τὸ 
πνευματικὸ ἐργαστῆρι τοῦ Βασί-
λη Διοσκουρίδη, διασώζει ὅλη τὴν 
ἀγωνία αὐτῆς τῆς γενιᾶς.

Στὸ «Πορθμεῖον» ἀποτυπώνο-
νται ἡ χαρμολύπη, ὅπως στοὺς 
στίχους: «Ἡ δυστυχία εἶναι μιὰ 
πράξη μεγαλύτερη ἀπ᾿ τὴν πρά-
ξη» (σελ. 19 καὶ ξανὰ σελ. 35) 
καὶ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ποὺ 
ἀναδεικνύουν τὴν γλώσσα του 
καὶ ὁρίζουν τὸν ἴδιο τὸν ποιητή: 
«― Ὑπάρχει λόγος ποὺ δὲν ἔχει 
ἀχρηστευτεῖ/ αὐτὴ ἡ πεπαλαι-
ωμένη καὶ δύσχρηστη γλώσσα;/ 
Ὅτι ὀνομάζει τὰ πάντα./ ― Εἶσαι 
γραμματικός; ― Εἶμαι μισὸς τυ-
φώνας./ Ὅλα πορθμοὶ καὶ τίποτ΄ 
ἄλλο ἀπὸ στενά./ ― Γίνε ἀρχηγός 
μας καὶ καταπιάσου μὲ τὰ ἐρεί-
πια.» (σελ. 23).



100

Γιὰ τὸν Νίκο Ἀ. Παναγιωτό-
πουλο ἡ συνειρμικὴ γραφὴ εἶναι 
ἕνα ἀποκούμπι τοῦ βαθύτερου 
εἶναι του. Ἀκούγοντας μουσικὰ 
θέματα ἢ ἀναπολώντας ἁγιογρα-
φικὰ ρητά, εἴτε σιγοψέλνοντας 
ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους χαρτο-
γραφεῖ τὴν προσωπική του λογο-
τεχνικὴ πορεία (πρβλ. «Ἡ προσω-
πικὴ σφαίρα εἶναι διαταραγμένη, 
νὰ μυθολογήσω.» σελ. 19).

Γύρω ἀπὸ ἐργαστήρια, περιο-
δικά, κοινότητες πάσης φύσεως 

ἀναπτύσσονται νησίδες πνευμα-
τικοῦ στοχασμοῦ καὶ κυοφορεῖται 
μιὰ ἐνσαρκωμένη καλλιτεχνικὴ 
δημιουργία ― παρηγοριὰ στὴ 
σύγχρονη αἰσθητικὴ δυστοπία.

Ὁ Νίκος Ἀ. Παναγιωτόπουλος 
πρωτοπορεῖ, ἀφηγεῖται τὴ ζωὴ 
καὶ τὴν τέχνη του, ποθώντας νὰ 
μᾶς συμπαρασύρει σὲ ἄλλα σύσ-
σημα-σινιάλα, σὲ ἄλλα περάσμα-
τα μέσα ἀπὸ ἐνδόμυχες γλῶσσες 
γνοφώδεις.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ
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Προβολές

Βασίλης Ν. Πης 
Τα Νησιά ΙΙ 

ποίηση 
οδός Πανός 

Αθήνα 2017 σελ. 114

Ο δραστήριος ποιητής Β. Ν. Πης 
παρουσιάζει την πέμπτη του 

ποιητική συλλογή, σε μια δημι-
ουργική πορεία που περιλαμβά-
νει επίσης πεζά και ταξιδιωτικά 
κείμενα. Πρόκειται για μια φιλό-
δοξη και μεγαλόπνοη απόπειρα 
εντός του ευρέως ποιητικού ορί-
ζοντα, να οικειωθεί και να διαλε-
χθεί με το έργο σημαντικών ποι-
ητών, ελλήνων και ξένων, με ένα 
πειστικό, τις περισσότερες φορές, 
αποτέλεσμα. Αναδημοσιεύουμε 
ωστόσο εδώ ένα χαμηλότονο, ευ-
αίσθητο και συγκινητικό του ολι-
γόστιχο δημιούργημα.

Του μέλλοντος κοιτάζω των 
παιδιών/ Τις φωτεινές μέρες που 
θα’ρθούν/ Σαν φωταγωγημέ-
να τραινάκια να περνούν/ Ολο-
καίνουργια, μόλις που βγήκαν 
απ’την/ Χάρτινη κούτα τους, νέ-
ας τεχνολογίας/ Χαρούμενα με λα-
μπερά χρώματα και φωτάκια.//

Του μέλλοντος κοιτάζω των 
παιδιών/ Τις λυπημένες μέρες 
που θα’ρθούν/ Μ’ένα γαλάζιο, 
απόκοσμο φως να σκεπάζει/ Έναν 
επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό/ 
Κάπως ψυχρό, άδειο, φτιαγμένο 
εντελώς/ Όλον, από διάφανα υα-
λότουβλα.

Γιώργος Ν. Κανάκης 
Κάρπαθος 

Δάκρυ κι Άρωμα 
ρίμες και μαντινάδες 

Αροθυμία Αθήνα 2017, σελ. 144

Ο Γιώργος Ν. Κανάκης είναι 
ένας πηγαίος και ταλαντού-

χος ποιητής και μουσικός που 
θητεύει στη δημοτική μούσα με 
ευτυχή αποτελέσματα. Έχει προ-
ηγηθεί το βιβλίο του «Στης πέ-
τρας τη σιωπή, χωρατάες (ανέκ-
δοτα) από στόμα σε στόμα». Επι-
κεντρώνεται και πάλι στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του Κάρπαθο και 
συνθέτει τις δικές του ρίμες και 
μαντινάδες, ανανεώνοντας την 
πλούσια παράδοση του νησιού. Ο 
Β. Γ. Γεργατσούλης, δρ λαογρα-
φίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
στον κατατοπιστικό πρόλογό του 
τονίζει πως είναι ένα ποιητικό βι-
βλίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κα-
θώς τα περισσότερα ποιήματα εί-
ναι γραμμένα στο καρπαθιακό 
ιδίωμα. 

Πέρα από τις χρήσιμες λαο-
γραφικές πληροφορίες που περι-
έχει, συναντούμε δοκιμασμένες 
και οργανικά αφομοιωμένες τε-
χνικές του δημοτικού και λαϊκού 
τραγουδιού και περίτεχνες σύνθε-
τες λέξεις, όπως η μαϊστροχτενι-
σμένη, με τα μαλλιά της δηλα-
δή χτενισμένα, στρωμένα από τον 
μαΐστρο, το βορειοδυτικό άνεμο. 

Η πρωτοτυπία του έργου του, 
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είναι ότι από τη μήτρα του δημο-
τικού τραγουδιού, ανώνυμης δη-
μιουργίας, βλέπουμε να γεννιέται 
ένας επώνυμος ποιητής με τη δυ-
νατότητα να γίνει «ανώνυμος», να 
λειτουργήσει, δηλαδή, ως καταλύ-
της που θα δώσει νέα, σύγχρονα και 
αυθεντικά δημοτικά τραγούδια.

Παραθέτουμε ένα ελάχιστο 
δείγμα.

Ποια είναι…
Ποια’ ναι στημ μέση του χο-

ρού που σειέται και λυγιέται/ και 
μνια ξαννοίει στα δεξιά και μνια 
προς τα ντζερβά της,/ λέεις το στή-
θος τηβ βαρεί για η νιότη της πο-
νεί τη;/ Μήε το στήθος τηβ βαρεί, 
μήε η νιότη της πονεί τη,/ μόν’ 
έχει δυο ααπητικούς κι άλλον ανε-
ϋρεύgει./ Καθρεφτολευτερεύgεται 
κ’ εδώ κ’ εκεί ‘υρίντζει /κ’ ειπ’ 
πάντα ασυρμοίρωτη (κακοντυμέ-
νη) και αχαμνοσκουφωμένη…/ Κ’ 
ο κόσμος την ανεμασεί…
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Μιχάλης Εμ. Αρφαράς
Παροιμίες και φράσεις από τη 
Σύμη
Κάμειρος, Αθήνα 2018, σελ. 328

Κωνσταντίνος Γ. Βασιλείου
Επέκεινα της Ελένης
Ιστόρημα
ΑΩ, Αθήνα 2016, σελ. 290

Μαριάννα Ευαγγέλου
Οστινάτο, μυθιστόρημα
Πατάκης, Αθήνα 2017, σελ. 160

Γιώργος Ν.Κανάκης
Κάρπαθος, Δάκρυ και Άρωμα
Ρίμες και μαντινάδες
Αροθυμία, Αθήνα 2017, σελ. 144

Παναγιώτης Κεχαγιάς
Τελευταία προειδοποίηση
Διηγήματα
Αντίποδες, Αθήνα 2016, σελ. 112

Αντώνης Κρύσιλας (επιμ.)
Συγγραφείς εξ αγχιστίας
Διηγήματα
Ars Libri, Αθήνα 2017, σελ. 364

Γιώργος Λαμπράκος
Τσαρλς Μπουκόβσκι, 
ο κυνικός Κυνικός
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2018, σελ. 208

Μανόλης Μακρής
Ιστορία της Ρόδου
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Δωδ/
σου, Ρόδος 2017, σελ. 224

Κωνσταντίνα Μαρίνη
Τα χέρια και ο χρόνος, ποίηση
Κέδρος, Αθήνα 2018, σελ. 63

Χουάν Μαρσέ
Η καλλιγραφία των ονείρων
Μυθιστόρημα
Μετάφρ., Γεωργία Ζακοπούλου
Πατάκης, Αθήνα 2017, σελ. 478

Νίκος Ορφανίδης
Ο αόρατος υφαντουργός
Αφηγήσεις
Ακτή, Λευκωσία 2018, σελ. 92

Θάνος Πανταζής
Εν μέσω ψιθύρων, ποίηση
ΑΩ, Αθήνα 2018, σελ. 56

Βασίλης Ν.Πης
Τα νησιά ΙΙ, ποίηση
Οδός Πανός, Αθήνα 2017, σελ. 114

Lyall Watson
Η ανάσα του ουρανού
Μια ιστορία των ανέμων
Βερέττας, Ρόδος 2018, σελ. 260

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και κριτι-
κής
Λευκωσία, τεύχος 114, άνοιξη 
2018

ΗΡΙΝΝΑ
Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου
Φιλολόγων Δωδεκανήσου
Ρόδος, περίοδος Β’, τεύχος 5, 
Άνοιξη 2018

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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ΝΟΥΜΑΣ
Επιθεώρηση Τέχνης, Γραμμάτων
και πνευματικού προσανατολισμού
Πύργος Ηλείας, Ιαν.-Φεβ. 2018, 
φύλλο 158

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημάτων
Αθήνα, τεύχος 178, Απρ.-Ιούν. 
2018

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Εξαμηνιαίο μη κερδοσκοπικό πε-
ριοδικό λογοτεχνίας και πολιτι-
σμού
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 14, Δε-
κέμβριος 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική Επιθεώρηση της Κο-
ζάνης
Κοζάνη, τεύχος 187, Έαρ 2018

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδιο 165
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2017

ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ
Γράμματα-Τέχνες-Επιστήμες-Ζωή
Αθήνα, τεύχος14-15
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017

Ἤριννα
  

 

Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου
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Γιάννης  Κωνσταντάκης  (1908-1985)

ΜΑΤΑΙΑ ΑΠΟΨΕ ΜΟΥ ΖΗΤΑΣ…

Μάταια, απόψε, μου ζητάς τους θρήνους: η πηγή
στέρεψε πια και μήτε σταλιά δάκρυ∙ απαλά κοιμήσου.
Μέσα στις ράθυμες σκιές χαμένη η ενθύμησή σου,
στο μαύρο δάσος, η ψυχή ενός θρύλου, ας απλωθεί.

Θα φύγει τ’ όνειρο, θα πάν’ οι πόθοι από τη γη,
θα πάνε ―φλόγινες νεράιδες― οι πικροί παλμοί σου
και στου ζεφύρου τ’ άϋλα φτερά του πελαγίσιου,
λευκοί, τον πόντο θα διαβούν οι πόνοι ― πελαργοί.

Μάταια, απόψε, μου ζητάς καινούργιους σπαραγμούς.
Καθώς μονάχος δρόμιζα των στοχασμών τα βάθη
τις Αρμονίες απάντησα ταχιά και τους Ρυθμούς,

που υφαίνουν και ξυφαίνουνε τ’ ανύπνωτά μας πάθη,
να σβήνουν, ν’ αχνοσβήνουνε στον Άπειρο Σκοπό:
έτσι στη λήθη απόμεινα, να ζω και να σιωπώ.

Από τη συλλογή Βραδυνή πορεία, 1949

Ποιητικό ανθολόγιο
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ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ ΙΙ 

Περπατάς επάνω στην κορφή,
παιχνίδι της χαράς.
Όνειρα σε παίρνουν,
ανασαίνεις τη γαλήνη
σε θαμπωτικά πλεούμενα.
Τι γυρεύεις;
Ύστερες αχτίδες έπλεξεν ο πόθος.
Όπου βράχια, κύκλοι με φιλιά.
Τραγουδάς, ολούθε, με την Άνοιξη.
Δε μισεύει, μήτε φτάνει.
Μένει πάντα εδώ.
Στον τόπο της.

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΙΒΙΣΚΟΣ 

Ο μυστικός ιβίσκος εγαλούχησε
την αμεριμνησία μας.

Ήταν ωραίο το δειλινό
στο σύντομο δρομάκι
με τον πρόσχαρο διάκοσμο,
σα μια μετάγγιση
της βραδυνής απαντοχής.

Όμως η θαλπωρή μας έλειψε.

Για μας τους δυό περαστικούς
η όψη της εαρινής ανθοφορίας
έμενε κλειστή.

Από τη συλλογή Δαχτυλίδια της αυγής, 1978
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ΑΡΟΚΑΡΙΑ IV

Μιαν ώρα, πνοή σου,
ν’ ανέβαινα,
φως αναστάσιμο,
δίνη του ήλιου,
τραγούδι, σα φλόγα,
που πήρε
τα φύλλα μετρώντας 
σειρά σκαλοπάτια
ν’ ανέβω, 
πουλί της χαράς,
η αλήθεια, που βλέπει, 
στολίδι, τη νύχτα,
το χάραμα, λάμψη,
στα γέρματα, θάμπος.

Όποια στιγμή ―τάχα― κοντά σου
να ζούσα ―στις άλλες―
αχτίδα δική σου,
κατάκορφα,
στήλη χυμένη, στα φύλλα,
στα κλώνια, στη ρίζα,
να δείχνει τη μέρα,
χαμόγελο,
το δρόμο του ήλιου,
παντού, φανερώνοντας.

  Από τη συλλογή Γυμνή παρουσία, 1981

Αροκάρια: κωνοφόρο δέντρο, χαρακτηριστικό του αστικού τοπίου 
της Ρόδου, με βαθμιδωτά κλαδιά στον κορμό του.
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ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ ΤΩΡΑ;

Τί μένει, πια, τώρα, στον τόπο του,
στέρεο, γνήσιο,
σχήμα του βάθους
σα να’ γινε
τέλειος θώρακας
στα πάντα να λάμπει 
σαν αίγλη;

Τί χαίρεται
μόνο κι ανάλλαγο
στ’ όραμα του Ήλιου μας,
απ’ το Σύναυγο
στο Βασίλεμα,
Να’ ναι χαρά, μες στο φως,
ή λευκότητα
στ’ άνθος,
ένα φέγγος απλώνοντας;

    Από τη συλλογή Αδημονία, 1993
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Παντελής  Ευθυμ ίου  (1923-1994)

ΑΗΔΟΝΙΑ

Βλέπω τον ήλιο
με τις διόπτρες που μου χάρισε το φως
στο μάθημα της ποίησης.
Παίρνω το κέντρο του ήλιου και ζητώ
με το τραγούδι τ’ αηδονιού να με συνδέσει
που διασκίζει, όπως πετά, το άπειρο του κόσμου.
Και το τραγούδι, ρίζα στο αίμα μου
όπου ψηλώνει φυλλωσιά γλυκών ρυθμών
να ντύσει τους χειμώνες της ανάγκης.
Οι φυλλωσιές του τραγουδιού είναι φουστάνια που
πετούν
και σε πετούν ντυμένο πάνω απ’ τα φτερά σου.
Οι φυλλωσιές του τραγουδιού
είναι πανιά στου ονείρου τα κατάρτια
κι είναι τ’ αηδόνια των παλμών οι ναύτες που τα
ορτσάρουν.

Από μιαν είδηση μικρή κι ευχάριστη
«Τόσο μικρή, όση μια πεταλούδα σ’ έρημο,
τόσο ευχάριστη να ξεπερνά και το φιλί της ερωμένης»
γέμει η ψυχή μου από χαρά κι ανοίγουν οι κρουνοί της
κι η θάλασσα ανυψώνεται και πίνουν τα χαλίκια
νερό κρασί και τραγουδούν ώσπου τ’ αυτιά σου
πάρουν.
Και τούτα τα νερά
τα παίρνει ο ήλιος και τ’ αθροίζει σύννεφα
τα ξαναρίχνει στην καρδιά σου κι είναι όνειρο
μες στις βροχές σου, ο χειμώνας.
Γίνεται τότες η καρδιά σου μια κορδέλα
δεμένη στα μαλλιά της γαλανής πατρίδας σου
που κάνει έρωτα με όλους τους καιρούς
κι όλες τις κόρες της ελευθερίας.
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Αχ! γαλανομάτα μου, έπρεπε
τα δέντρα όλου του κόσμου αν είχανε κορφές
την καλημέρα να σου λένε μ’ ανθοδέσμες
γαλάζιου οξυγόνου.

ΑΓΕΡΙΝΗ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΠΛΑΚΑ

Στην πτώση του το φύλλο καταγράφει
τον τόπο και το χρόνο πούζησε.
Και τους χυμούς της γης που του δωρήθηκαν.

Είναι ο χώρος άπειρος
από το χώμα ως το κλωνάρι.
Είναι μια επιτάφια πλάκα αγέρινη
με ώρα γέννησης, χρόνο ζωής, στιγμή θανάτου
που τα διαβάζουνε τις νύχτες τα φεγγάρια.

Απ’ τους ανθρώπους
όσοι ξεκούρασαν την όραση στο χρώμα των φτερών.
Την όσφρηση, στη σμύρνα του πρωτοβροχιού.
Όσοι ξεκλείδωσαν τ’ αυτί για να φιλέψουν
ένα τραγούδι φωτανθού
που του χαρίζει ο αγέρας, φως το σπέρμα. 

   Από τη συλλογή Ελπίδα, ένα το κρατούμενο, 1992
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ΔΩΔΕΚΑ ΧΑI ΚΟΥ, επιλογή

Θάλασσα λάδι
στο νερό, μωρό γεννά
αφρό, η βάρκα

Σγουρό το γέλιο
του νερού που κυλιέται
στ’ αμμοχάλικο

Παίζουν κρυφτούλι
σε βράχους τα κύματα
γενειοφόρους 

Αφρόψαρα στο
σεληνόφωτο κύμα
τρώνε φεγγάρι

Στην αθερίνα
γελά η πανσέληνος
σκίζω το δίχτυ

Διελκυστίνδα
το φως, με τις άκρες σε
πλοία και κάβους

Φύκια στην άμμο
― απομνημονεύματα
γριάς φουρτούνας

Ανθός θυμαριού
για τους πόθους μελίσσια
η λουομένη

Άλλαξε ρότα
το μικρό τρεχαντήρι
― πάει γι’ αστέρια

Ρίχνω μια φουχτιά
χαλίκια στη θάλασσα
― κάτασπρες πληγές

Άρτιος Λόγος
του γιαλού παντομίμα
με το χαλίκι

Καυτές βελόνες
οι μεσημεριάτικες
φωνές της άμμου
   

   Από τη συλλογή Κλωστές πολύχρωμες, χάι κου, 1992

Η επιλογή των ποιημάτων έγινε από την Εριφύλη Κανίνια (Γιάν-
νης Κωνσταντάκης) και τον Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ (Παντελής 
Ευθυμίου). Τα ποιήματα αυτά, με μια σύντομη παρουσίαση του έρ-
γου των δύο ποιητών, διαβάστηκαν στην εκδήλωση «Ροδιακές ποιητι-
κές αναδρομές» που έγινε στο βιβλιοπωλείο Δέντρο, στη Ρόδο, στις 28 
Μαρτίου 2018.
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Μιχάλης Ε. Σκανδαλίδης: 
Η ζωή και το έργο του

Για να εξετάσει κανείς ένα διακεκριμένο πρόσωπο, που άφη-
σε το στίγμα του στον επιστημονικό χώρο, χρειάζεται να 
διεισδύσει στον κόσμο που δημιούργησε, ώστε να δει από 

κοντά την πορεία της πνευματικής του εξέλιξης. Στην περίπτω-
ση του Μιχάλη Σκανδαλίδη, σπουδαίου εκπαιδευτικού και συγ-
γραφέα, καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία να τον γνωρίσει 
μέσα από το πλούσιο συγγραφικό έργο που μας κληροδότησε, 
καρπό μακρόχρονης κι εκτενούς μελέτης πάνω στην ιστορία 
του τόπου μας. Ο Πλάτων, στο έργο του Κρατύλος, χρησιμο-
ποιεί στο διάλογο μεταξύ του Κρατύλου και του Σωκράτη το 
επιχείρημα «ὅς ἄν τὰ ὀνόματα ἐπίστηται, ἐπίστασθαι καὶ τὰ 
πράγματα». Πορευόμενος με αυτήν την ιδέα στο μυαλό του, 
χρησιμοποιώντας την ως κινητήριο μοχλό, ο Μιχάλης Σκανδα-
λίδης αξιοποίησε κάθε πηγή ιστορικής και γλωσσολογικής γνώ-
σης που έβρισκε στο διάβα του, αφήνοντας μια πνευματική 
περιουσία στις επόμενες γενιές.

Γεννήθηκε στη Νίσυρο το 1935. Ο πατέρας του, Ευστάθιος 
Σκανδαλίδης, ήταν Κώος και η μητέρα του, Καλλιόπη Παπά-
τσου, Νισύρια. Η αγάπη του για την καταγωγή του από τα δύο 
αυτά νησιά τον ώθησε να μελετήσει το γλωσσικό τους ιδίωμα 
και να παραδώσει βαρυσήμαντα έργα γλωσσολογικού και λα-
ογραφικού περιεχομένου. Περνώντας, λοιπόν, τα παιδικά του 
χρόνια στα Καρδάμενα της Κω, και αφού τελείωσε το Ιπποκρά-
τειο Γυμνάσιο, συνεχίζει τις σπουδές του στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία της Ρόδου, και, στη συνέχεια, μετεκπαιδεύεται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το 1963 μέχρι το 1965. Από μι-
κρό παιδί, όπως υποστήριζε, είχε στόχους και όνειρα για την 
επιμόρφωσή του, και η παραμονή του στην πρωτεύουσα του 
προσέφερε κίνητρα για μελέτη, ευκαιρίες για συναντήσεις με 
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αξιόλογους ακαδημαϊκούς και ιστορίες, για να εξιστορεί πολύ 
αργότερα στα παιδιά και στα εγγόνια του. Επιστρέφοντας στη 
Ρόδο, ύστερα από το τέλος των σπουδών του, διορίζεται δάσκα-
λος και, μετέπειτα, διευθυντής στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ από το 1986 μέχρι το 1990 
υπηρετεί ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νο-
μού Δωδεκανήσου. Η Ρόδος, πλέον, ως μόνιμη κατοικία δική 
του και της οικογένειάς του, αποτελεί τη συγγραφική του βάση. 
Ξεκινά να αποτυπώνει τις γνώσεις του, ύστερα από συστηματι-
κή μελέτη, συγγράφοντας το πρώτο του βιβλίο, «Η Χάλκη της 
Δωδεκανήσου, Ηθογραφία- Κοινωνιογραφία», το 1965. Το νησί 
της Χάλκης, η ιστορία του και τα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα, 
είχαν ιδιαίτερη σημασία για το συγγραφέα, καθώς αποτελεί τον 
τόπο καταγωγής της συζύγου του, τον οποίο μελέτησε διεξο-
δικά, θαυμάζοντας τις παραδόσεις και τα έθιμά του. Το 1982 
συγγράφει το δεύτερο βιβλίο του, «Το τοπωνυμικό της Χάλκης 
Δωδεκανήσου», το οποίο εκδίδεται από τη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Δωδεκανήσου, στην οποία διετέλεσε Γενικός Γραμματέ-
ας από το 1986 έως το 2002. Ενασχολούμενος με την επιτόπια 
παρατήρηση, και αποφασισμένος πως η μελέτη γύρω από τη 
λαογραφική και γλωσσική παράδοση της Δωδεκανήσου είναι η 
επιθυμία και το μεράκι του, εκδίδει το 1994 το βιβλίο «Ο Νη-
σιώτικος Μικρόκοσμος του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγους», ενώ 
3 χρόνια αργότερα, το 1997, θα μας προσφέρει άλλο ένα μικρό 
συγγραφικό διαμάντι, με τίτλο «Δωδεκανησιακή Μικρονησία. 
Αιγαίου Αινίγματα ― Enigmas of the Aegean: Island groups 
of the Dodecanese».

Με την πάροδο του χρόνου και όντας, πλέον, σε μια περίοδο 
ώριμης συγγραφικής παραγωγής, όπου έχει συλλέξει το γλωσσι-
κό του υλικό, εκδίδει το 2001 την «Ονοματολογική Ναυσιπλοΐα 
στο Ελληνικό Αιγαίο», που θα αποτελέσει τομή στην επιστημο-
νική του πορεία. Όπως αναφέρει στην Εισαγωγή του βιβλίου, 
στόχος του ήταν να εμβαθύνει στην ελληνικότητα των νησιών 
και των νησίδων του Αιγαίου, «γι’ αυτό ακριβώς ο τίτλος αντι-
παραθέτει στον βίαιο επιθετικό προσδιορισμό «κατακτητική» 
το αποδεικτικό επίθετο «ονοματολογική» και προσδιορίζει το 
Αιγαίο ως ελληνικό πέλαγος». Εν συνεχεία, με γνώμονα πάντα 
την αγάπη του για τα γράμματα και την ετυμολογία των λέξε-
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ων, εκδίδει δύο λεξικά, τιμώντας την πατρίδα του Κω και συ-
νεισφέροντας στην μελέτη της πολιτισμικής της κληρονομιάς, 
το «Τοπωνυμικά και Ονοματικά της νήσου Κω» (2002) και το 
«Λεξικό των Κωακών Ιδιωμάτων ― Συμβολή στη συγκριτική 
μελέτη των γλωσσικών ιδιωμάτων της Κω» το 2006. Το δεύτερο, 
μάλιστα, αποσπά δύο βραβεία, από την Ακαδημία Αθηνών και 
από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων («Παν-
δωδεκανησιακό βραβείο Βασίλη Μοσκόβη»). Το ενδιαφέρον του 
για την ιστορία και το μύθο τον οδηγεί και στη συγγραφή ενός 
νέου εγκυκλοπαιδικού- ετυμολογικού λεξικού το 2012, με τίτλο 
«Λεξικό των ονομάτων της Ελληνικής Μυθολογίας», εμπλουτι-
σμένο με γλωσσικές προσεγγίσεις των μυθικών ονομάτων της 
Αρχαιότητας. Αξίζει, τέλος να αναφερθούν τα αξιόλογα έργα 
του «Το Λεξικό του Ιδιώματος της Καλύμνου» (2013), «Αιγαι-
οπελαγίτικα Γλωσσοϊστορικά Μελετήματα ―Δωδεκάνησα, Κυ-
κλάδες, Εύβοια, Κρήτη, Κύπρος― (τα εν διασπορά)» (2013) και 
«Λεξικό του Ιδιώματος της Νισύρου» (2015), ως ακρογωνιαίοι 
λίθοι της συγγραφικής του δραστηριότητας. Άοκνος μελετη-
τής των τοπικών διαλέκτων και τοπωνυμίων της Δωδεκανή-
σου, άφησε ατελές το τελευταίο Λεξικό των τοπωνυμίων της 
Χάλκης, ενώ, τον Αύγουστο του 2017, έγινε η παρουσίαση του 
βιβλίου «Λεξιλόγιον της διαλέκτου των Κώων» του Ιάκωβου 
Ζαράφτη, την επιμέλεια έκδοσης του οποίου είχε αναλάβει ο 
ίδιος ο συγγραφέας.

Όποιος επιθυμεί να μελετήσει το πλούσιο συγγραφικό έργο 
που άφησε πίσω του ο Μιχάλης Σκανδαλίδης, αντιλαμβάνε-
ται αμέσως την ανεκτίμητη προσφορά του στην επιστήμη της 
Γλωσσολογίας και της Λαογραφίας. Πέραν των βιβλίων που 
εξέδωσε, η συγγραφική του παρουσία εντοπίζεται σε περιοδικά 
επιστημονικών εκδόσεων, με τη δημοσίευση σύντομων μελετών 
και άρθρων πάνω σε λαογραφικά, γλωσσολογικά και ιστορικά 
ζητήματα που τον απασχολούσαν, με αποτέλεσμα τη δημοσί-
ευση 70 συνολικά εργασιών σε εφημερίδες και επιστημονικά 
περιοδικά. Η συγγραφική του ενασχόληση τον οδήγησε να απο-
κτήσει θέση μέλους στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στην 
Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία, στην Ελληνική Λαογραφι-
κή Εταιρεία, στην Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, κα-
θώς και στη Δωδεκανησιακή Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία 
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(Δ.Ι.Λ.Ε.). Συνεπακόλουθα, η μοναδική και αξιόλογη συνεισφορά 
του στον επιστημονικό χώρο αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (1998), το Δήμο 
Ηρακλειδών (2002 και 2008), τη Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών (2003), που, όπως προαναφέρθηκε, υπηρέτησε ως Γενι-
κός Γραμματέας για 18 χρόνια και λάμβανε ανελλιπώς μέρος 
στα Πολιτιστικά Συμπόσια ως εισηγητής, τη Λέσχη LIONS Ρό-
δου (2006), την Ένωση Κώων Αθηνών Ο Ιπποκράτης (2007), 
την Παγκωακή αδελφότητα Ρόδου Ο Ιπποκράτης (2007), τον 
Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων του 
νομού Δωδ/νήσου (2007) και το Αναγνωστήριο Καλύμνου «Αι 
Μούσαι» (2013). 

Πέραν, όμως, της μακροχρόνιας εκπαιδευτικής και συγγρα-
φικής του πορείας και της αγάπης του για τον ελληνικό πο-
λιτισμό, ο Μιχάλης Σκανδαλίδης εκτιμήθηκε και εκτιμάται ως 
εξαίρετος άνθρωπος, για τον ακμαίο χαρακτήρα του, το ήθος 
του και τις αξίες που μετέφερε και προσέφερε με γενναιοδωρία 
όλα αυτά τα χρόνια στους δικούς του ανθρώπους, αλλά και σε 
όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Παλιοί μαθητές του, 
συνάδελφοι, συμπατριώτες και αγαπημένοι του φίλοι τον θυ-
μούνται και τον μνημονεύουν ως τον γαλήνιο και ευχάριστο 
άνθρωπο, τον σωστό οικογενειάρχη, τον ταπεινό και συνετό επι-
στήμονα, του οποίου το έργο θα αποτελεί μια αστείρευτη πηγή 
γνώσης για τους Δωδεκανησίους, αλλά και όσους επιθυμούν να 
μελετήσουν τον νησιώτικο πολιτισμό του Αιγαίου από γλωσσο-
λογική και λαογραφική σκοπιά.

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ
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Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες για την Άνοιξη, 
το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο του 2001

* Έχουν ήδη συγκεντρωθεί 3000 τίτλοι βιβλίων απ’ όλες 
τις γλώσσες, που θα στεγαστούν στη νέα μας βιβλιοθήκη στο 
αναπαλαιωμένο κυρίως κτίριο του αγγλικού Ναυαρχείου, που 
θα εγκαινιασθεί φέτος.

* Το δεύτερο κτίριο (παλιό τούρκικο αρχοντικό του 1893) ετοι-
μάζεται και υπολογίζεται η επίσημη τελετή των εγκαινίων να γί-
νει τον Οκτώβριο 2001, με καλεσμένους απ’ ολόκληρο τον κόσμο 
κι ανάμεσά τους τον τ. Γενικό Γραμματέα της Unesco. Το κτίριο 
αυτό θα στεγάσει: γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων, αναγνωστήριο, 
βιβλιοθήκη κυρίως με λεξικά και άλλα χρηστικά βιβλία για τους 
φιλοξενούμενους συγγραφείς και μεταφραστές, αίθουσες συγκέ-
ντρωσης για φιλικές συζητήσεις των φιλοξενουμένων με μέλη του 
Δ.Σ., «λογοτεχνικό καφενείο» για φιλοξενούμενους και ντόπιους 
διανοούμενους κ.λ.π.

* Θα κυκλοφορήσει το 4ο τεύχος του περιοδικού «Ήλιος» 
από το Δ.Κ.Λ.Μ.Ρ.

* Στις 25 και 26 Μαΐου 2001, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεθνές Συνέδριο με τη Διεθνή Επι-
τροπή και περίπου 30 καλεσμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, 
λογοτέχνες και μεταφραστές, με θέμα: «Η Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία στον Σύγχρονο Κόσμο».

* Στις 27 Απριλίου 2001 πραγματοποιήθηκε συνέδριο για 
το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, από το «Σύλλογο Φίλων του 
Καζαντζάκη», που εδρεύει στην Ελβετία, με κεντρικό ομιλητή 
τον κ. Γιώργο Στασινάκη, Πρόεδρο του Συλλόγου.

* Σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη θα γίνει εκδή-
λωση για τους βραβευμένους με NOBEL Λογοτεχνίας, με καλε-
σμένους ζώντες νομπελίστες με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
100 χρόνων από την πρώτη απονομή βραβείων NOBEL.
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* Οι εκδοτικές δραστηριότητες του Διεθνούς Κέντρου Λογο-
τεχνών και Μεταφραστών Ρόδου ξεκινάνε φέτος με:

α) Τη μετάφραση του έργου «Βίος και Πολιτεία του αβά Συμε-
ών του Σαλού» του Λεοντίου Νεαπόλεως (λόγιου του 7ου αιώνα 
μ.Χ. στην Κύπρο) από τον Καθηγητή της Γλωσσολογίας του Πα-
νεπιστημίου του Αιγαίου κ. Κωστή Μηνά. Στο βιβλίο θα παρατί-
θεται και το αρχικό κείμενο, το πρωτότυπο του οποίου βρίσκεται 
στην Ουψάλα. Η έκδοση γίνεται από τον εκδοτικό οίκο ΕΞΑΝΤΑΣ.

β) Μετάφραση στην τουρκική γλώσσα της ποιητικής συλλο-
γής «Ελπίδα ένα το κρατούμενο» του Ρόδιου ποιητή Παντελή 
Ευθυμίου από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. 
Ηρακλή Μήλλα. Το βιβλίο θα εκδοθεί από τον μεγάλο οίκο της 
Κωνσταντινούπολης «Τιαπάν».

γ) Μετάφραση ανθολογημένης ποίησης του Τούρκου ποιητή 
Τζιάν Γιουζέλ, από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. 
Ηρακλή Μήλλα. Το βιβλίο θα εκδοθεί από εκδοτικό οίκο της Αθήνας.

δ) Έκδοση βιβλίου-άλμπουμ με ζωγραφική του Φώτη Βα-
ρέλη και πρόλογο για τη σημαντικότητα του έργου, από το 
ζωγράφο Μάνο Αναστασιάδη.

ε) Έκδοση Ιστορικής έρευνας, που για πρώτη φορά θα δει το 
φως της δημοσιότητας, για τον Παναγιώτη Ρόδιο, που θήτευσε 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας για λίγες ημέρες, από τον Επίκου-
ρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιο Κόκκινο.

* Αφιέρωμα στους μεγάλους σύγχρονους Έλληνες ποιητές 
Νίκο Εγγονόπουλο και Ανδρέα Εμπειρίκο, καθώς το 2001 είναι 
αφιερωμένο στη μνήμη τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρόταση του ΔΚΛΜ Ρόδου ο Δήμαρχος 
υιοθέτησε και ενέταξε στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου:

α) Να τοποθετηθεί το επίγραμμα–ποίημα του δασκάλου Φώτη 
Βαρέλη «Εκ βαθέων» δίπλα στον πλάτανο, που ο ίδιος φύτεψε 
στον χώρο των υπαίθριων ζωγράφων στην πύλη Ντ’ Αμπουάζ.

β) Να ενσωματωθούν στο δάπεδο πεζόδρομου στο κέντρο 
της πόλης μας ειδικές πλάκες, στις οποίες θα αναγράφονται 
στίχοι του Ομήρου με την ευθύνη και επιλογή ομάδας φιλολό-
γων με επικεφαλής την κ. Δώρα Παρδάλη–Σωτρίλλη, η οποία 
είχε και την αρχική ιδέα.

Από το περιοδικό Ήλιος του Διεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών 
και Μεταφραστών Ρόδου, τεύχος 4, Οκτώβριος 2001
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ΚΩΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ: Γεννήθηκε το 
1958 στις Γλαφυρές Βόλου. Είναι 
καθηγητής στη δημόσια εκπαί-
δευση. Έχει εκδώσει δώδεκα αφη-
γηματικά βιβλία. Το μυθιστόρη-
μά του Πανδαιμόνιο μεταφρά-
στηκε στα ιταλικά και γερμανικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ: Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1955. Ποιητής, κριτι-
κός λογοτεχνίας και συγγραφέας 
με πολλές βραβεύσεις για το έρ-
γο του.

ΚΟΥΡΤ ΒΟΝΝΕΓΚΑΤ: Αμερικανός 
συγγραφέας (1922-2007). Έχει 
γράψει 14 μυθιστορήματα, δι-
ηγήματα και θεατρικά έργα. Το 
Σφαγείο νούμερο πέντε είναι το 
πιο γνωστό του έργο. Πολλά βι-
βλία του μεταφράστηκαν στα 
ελληνικά.

ΕΦΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ: Γεννήθηκε στη Ρό-
δο το 1975. Σπούδασε γαλλική 
φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχο-
λή του ΑΠΘ. Έχει εκδώσει την 
ποιητική συλλογή Ονείρου Σκια-
γράφηση το 2017. Εργάζεται στην 
εκπαίδευση και ως ραδιοφωνικός 
παραγωγός. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: τεύχος 15, 
χειμώνας 2017-17

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ: τεύχος 17, 
χειμώνας 2017-18.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπαι-
δεύτηκε στη ζωγραφική και ερ-
γάζεται σαν πορτρετίστας τα κα-
λοκαίρια στη Ρόδο. Έχει εκδώ-
σει τις Αναμνήσεις ενός Περιπλα-
νώμενου (2001) και τις Νυχτερι-
νές Ιστορίες (2014). Αναρτά γρα-
φτά του στο προσωπικό ιστολό-
γιο Μεταμεσονύκτια Ημερολόγια.

ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΝΣΗ: Γεννήθηκε στην 
Αθήνα και σπούδασε Οικονομι-
κές Επιστήμες και Ισπανική Λο-
γοτεχνία στη Γαλλία. Τη δεκαε-
τία του 80 έζησε στο Μεξικό και 
γνώρισε πολλούς Λατινοαμερι-
κάνους συγγραφείς. Με την επι-
στροφή της στην Ελλάδα άρχιζε 
να μεταφράζει έργα τους. Δίδαξε 
ισπανικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
και στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσ-
σών του Πανεπ. Αθηνών και με-
τάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ και το Ιν-
στιτούτο Θερβάντες.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: τεύχος 
17, χειμώνας 2017-18.

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ: Καθηγήτρια 
της νεότερης λογοτεχνίας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης και πεζογρά-
φος. Πρόσφατα βιβλία της, το Δι-
ηγήματα ερωτικά: όψεις του έρω-
τα στο έργο του Παπαδιαμάντη 
(2017) και το αφηγηματικό Και 
βέβαια αλλάζει! (2014). Η μελέτη 
της Η λογοτεχνία στην ταραγμένη 
δεκαετία 1940-1950 τιμήθηκε με 
το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο 
Δοκιμίου-Κριτικής το 2006.

Όι συγγραφείς του τεύχους 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ: Γεννήθηκε 
το 1977 στην Αθήνα, όπου ζει και 
εργάζεται. Έχει γράψει και μετα-
φράσει πολλά βιβλία και δημοσι-
εύει κείμενά του για την τέχνη 
και τον πολιτισμό σε περιοδικά 
και εφημερίδες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΗ: Είναι 
απόφοιτος της Φαρμακευτικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Ποιήματα και μεταφράσεις 
της έχουν δημοσιευτεί σε λογο-
τεχνικά περιοδικά και εφημερί-
δες. Η τελευταία ποιητική συλλο-
γή της, με τίτλο Τα χέρια και ο 
χρόνος, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 
του 2018 από τις εκδόσεις Κέδρος. 

ΜΑΡΙΟ ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΙ: (1920-2009). 
Ουρουγουανός δημοσιογράφος, πε-
ζογράφος και ποιητής. Θεωρείται 
από τους σημαντικότερους λατινο-
αμερικανούς συγγραφείς του δεύ-
τερου μισού του 20ου αιώνα. Έχει 
μεταφραστεί στα ελληνικά το βι-
βλίο του Ευχαριστώ για τη φωτιά, 
εκδ. Καστανιώτης, 1996.

ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ: (1920-1994). 
Αμερικανός πεζογράφος και ποιητής.

ΑΜΠΝΤΟΝ ΟΥΜΠΙΔΙΑ: Γεννήθηκε 
στο Κίτο του Ισημερινού το 1944. 
Είναι ο σημαντικότερος συγγρα-
φέας της χώρας (Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας το 2012). Στα ελλη-
νικά κυκλοφορούν τα βιβλία του 
Χειμωνιάτικη πόλη, Τερπινοήσεις 
και Η ερωτική περιπέτεια και οι 
χαρακτήρες της. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: 
τεύχος 14, καλοκαίρι 2014.

ΧΙΛΝΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Γεν-
νήθηκε στην Καλλιθέα και μεγά-
λωσε στη Νέα Σμύρνη. Σπούδασε 
Νομικά. Από το 1994 ασχολείται 
επαγγελματικά με τη μετάφραση 
(John Barth, Percival Everett, 
Jonathan Coe, Bob Dylan, Leo-
nard Cohen, Raymond Chandler, 
κ.ά.) Έχει γράψει τρία αστυνομι-
κά μυθιστορήματα [Για Μια Χού-
φτα Βινύλια, Έχουνε Όλοι Κακούς 
Σκοπούς, Η Συχνότητα του Θανά-
του, (Μεταίχμιο)], και δύο μονο-
γραφίες για τους Beatles και τους 
Clash (Απόπειρα). Υπήρξε συνερ-
γάτης μουσικών εντύπων (ZOO, 
Pop&Rock, Sonic) και της Lifo, 
του διαδικτυακού μουσικού περι-
οδικού MiC και της Book Press.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ: Γεννήθη-
κε στην Κομοτηνή το 1973, όπου 
και διαμένει μόνιμα. Ποιήματά 
του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα 
ή ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περι-
οδικά. Πρόσφατη έκδοσή του η 
ποιητική συλλογή Γραφείον ενι-
κού τουρισμού.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ: τεύ-
χος 14, καλοκαίρι 2014.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Ζει 
στην Πάτρα. Έχει εκδώσει τρεις 
ποιητικές συλλογές, με τελευταία 
την Το λίγο περίσσευμα.



Φλωμπέρ, το Ταξίδι στην Ανατολή
Διεθνής ημερίδα

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, Ρόδος

• ΠΙΕΡ-ΜΑΡΚ ΝΤΕ ΜΠΙΑΖΙ: Γράφοντας το αλλότριο: τα τα-
ξιδιωτικά ημερολόγια του Φλωμπέρ.

• ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΣΑΛΙΚΗ-ΜΗΛΙΩΝΗ: Το ταξίδι του Φλωμπέρ 
στην Ελλάδα και τη Ρόδο.

• ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ: Σαλαμπώ: η Καρχηδόνα ως τόπος φα-
ντασίωσης («εξωτισμός» και Ιστορία).

Με ερέθισμα την επίσκεψη του Φλωμπέρ στη Ρόδο το 1850, η 
ημερίδα θα επικεντρωθεί στην επίδραση που δέχτηκε ή αναζή-
τησε ο συγγραφέας και η γαλλική λογοτεχνία του 19ου αιώνα 
γενικότερα, μέσα από το Ταξίδι στην Ανατολή.

Στην πρόσκληση των Νησίδων για την ειδική 
αυτή προσέγγιση του συγγραφέα της Μαντάμ 
Μποβαρύ και του Μπουβάρ και Πεκυσέ αντα-
ποκρίθηκαν ευγενικά και θα μιλήσουν:
Ο Πιερ-Μαρκ ντε Μπιαζί (Pierre-Marc de 
Biasi), ειδικός μελετητής του έργου και της 
προσωπικότητας του Φλωμπέρ, Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Σύγχρονων Κειμένων και Χει-
ρογράφων (Institut des Textes et Manuscrits 
modernes) του Εθνικού Κέντρου Ερευνών 

Γαλλίας (CNRS), καλλιτέχνης και παραγωγός στην France Culture. 
Σύντομα αναμένεται να εκδοθεί από τις εκδόσεις Le Seuil μια εξα-
ντλητική μελέτη του των ταξιδιωτικών ημερολογίων του Φλωμπέρ.
Η Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιδρύ-
τρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του ΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία, 
η οποία έχει μεταφράσει Το Ταξίδι στη Ρόδο του Φλωμπέρ.
Η Λίζυ Τσιριμώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, συγγραφέας, κριτι-
κός λογοτεχνίας και μεταφράστρια. 

Σχεδιασμός και οργάνωση: περιοδικό Νησίδες

Με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Υπό την αιγίδα του Προξενείου της Γαλλίας στη Ρόδο
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Η ΤΙΝΑ ΚΑΜΠΑΝΗ ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία από το 
Παρίσι το 1980. Αρχικά επηρεάστηκε από το κίνημα του αφηρη-
μένου εξπρεσιονισμού και ειδικά από τον Willem de Cooning 

και στη συνέχεια από το κίνημα Cobra. Από τα ιδρυτικά μέλη του κι-
νήματος Cobra, ο Pierre Alechinsky υπήρξε ο  δάσκαλός της στη Σχο-
λή Καλών Τεχνών του Παρισιού μέχρι το 1985 όπου αποφοίτησε. Η 
ζωγραφική της διακρίνεται για τους αρμονικούς συνδυασμούς των χρω-
μάτων. Έντονοι, αυθόρμητοι, με μια σχετική παιδικότητα, διαφορετι-
κές στρώσεις, πολλές διαφάνειες, χρησιμοποιεί πάντα τα ακρυλικά χρώ-
ματα που στεγνώνουν γρήγορα και αποτυπώνουν τη στιγμιαία ένταση 
της πινελιάς. 

Τα τρία τελευταία χρόνια εκθέτει στην Γαλλία και ζει κοντά στο πα-
ραλιακό Collioure, εκεί που φημισμένοι καλλιτέχνες όπως ο Πικάσσο, 
ο Ματίς ή ο Ντεραίν εμπνεύστηκαν από την ιδιαιτερότητα του τοπίου 
με τα ήρεμα παλ χρώματα και ιδιαίτερα το κόκκινο βερμιγιόν που χα-
ρακτηρίζει την περιοχή.
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