
              
Ν

η
σ
ίδ

ες       
Κ

α
λ
ο
κ
α
ίρ

ι 2
0
2
1

22 22

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
Καλοκαίρι 2021 • Τιμή: 7,00 ευρώ

ΠΟΙΗΣΗΠΟΙΗΣΗ
Τασούλα Καραγεωργίου, Νίκος Ερηνάκης, Μαριάννα Νικολάου,Τασούλα Καραγεωργίου, Νίκος Ερηνάκης, Μαριάννα Νικολάου,

Πηνελόπη Μιχαλακοπούλου, Πάνος Δρακόπουλος, Έλσα ΚορνέτηΠηνελόπη Μιχαλακοπούλου, Πάνος Δρακόπουλος, Έλσα Κορνέτη

ΠΕΖΑΠΕΖΑ
Αργύρης ΚόσκοροςΑργύρης Κόσκορος

ΣΥΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣΣΥΓΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Επιμέλεια: Γεωργία ΖακοπούλουΓεωργία Ζακοπούλου

Γράφουν και μεταφράζουν: Γράφουν και μεταφράζουν: Ισμήνη Κανσή, Ισμήνη Κανσή, 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη, 

Μαριάννα Τσάτσου, Βασιλική Μήσιου, Μαριάννα Τσάτσου, Βασιλική Μήσιου, 
Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου, Νίκος Πρατσίνης Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου, Νίκος Πρατσίνης 

Τασούλα Καραγεωργίου: Τασούλα Καραγεωργίου: Δύο ανοιξιάτικα ερωτικά επιγράμματα Δύο ανοιξιάτικα ερωτικά επιγράμματα 
του Μελεάγρουτου Μελεάγρου

Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ:Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ: Η «Διάλεξη» της Λίλυς Εξαρχοπούλου Η «Διάλεξη» της Λίλυς Εξαρχοπούλου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ – Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ (1930-1986)ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ – Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ (1930-1986)
Επιμέλεια: Επιμέλεια: Δημήτρης Κόκκινος και Γιώργος ΚωνσταντάκηςΔημήτρης Κόκκινος και Γιώργος Κωνσταντάκης

Γράφουν:Γράφουν: Ελένη Ζαχαροπούλου-Ηλιοπούλου, Αγγελική Βασιλοπούλου  Ελένη Ζαχαροπούλου-Ηλιοπούλου, Αγγελική Βασιλοπούλου   

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ: Αυγουστίνος Τσιριμώκος (1954-2020)Αυγουστίνος Τσιριμώκος (1954-2020)

ΛΕΥΚΩΜΑ: ΛΕΥΚΩΜΑ: Μανόλης Γιανναδάκης: Έργα χαρακτικήςΜανόλης Γιανναδάκης: Έργα χαρακτικής

Nesides cover 22 27 Mai.indd   1Nesides cover 22 27 Mai.indd   1 27/5/21   10:3627/5/21   10:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



Nesides cover 10 final.indd   2 16/7/2013   2:25:36 
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

Bιβλιοπωλείο 

“Το Δέντρο”
Για σας, τους φίλους και τα παιδιά σας, 

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

Θ. Σοφούλη 127, τηλ.: 22410 33206 
Χειμάρας 14, τηλ.: 22410 20058

ΡΟΔΟΣ

Nesides cover 19 final.indd   2Nesides cover 19 final.indd   2 14/3/19   07:0314/3/19   07:03
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



Καλοκαίρι 2021 • Tεύχος 22 • Τιμή τεύχους: 7,00 ευρώ

Ιδιοκτησία-έκδοση: Γιάννης Ηρακλείδης 

Σύνταξη: 
Πάνος Δρακόπουλος, Γεωργία Ζακοπούλου, 

Αναστασία Ζέππου, Δημήτρης Κόκκινος

Συνδρομές και συνεργασίες: 
Βενετοκλέων 93, ΡΟΔΟΣ, ΤΚ: 85100

Τηλ.: 22410-31310

Ιστολόγιο: http://nesides.blogspot.com      Email: nisides@gmail.com

Σχεδιασμός-γραφιστική επιμέλεια: Θέμις Φραγκοδημητρόπουλος
themis.f@gmail.com

Στο εξώφυλλο: 
Μανόλης Γιανναδάκης: Δύο σελίδες για τον Καβάφη: (Αίγυπτος), 70x100 εκ.,

2013 μονότυπο, υψιτυπία/επιπεδοτυπία

Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: 
“Αλφάβητο ΑΒΕΕ”, Βριλήσσου 80, Αθήνα, τηλ.: 210-6466086

Συνδρομή για τρία τεύχη: 25,00 ευρώ, δημοσίου & οργανισμών: 30,00 ευρώ.

Οι “ΝΗΣΙΔΕΣ” διανέμονται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία 
του νομού Δωδεκανήσου (“Δέντρο”, “Ακαδημία”, “Θαλασσινός”, “Aλφαβητάρι”)

και της Αθήνας (“Ιανός” και “Λεμόνι”).
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο το “Δέντρο”,

Θ. Σοφούλη 127, Ρόδος, ΤΚ: 85100, 
τηλ.: 22410-33206.

ISSN: 1792-0744

Νησίδες 

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

Nesides 22 23 Mai.indd   1Nesides 22 23 Mai.indd   1 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



Νησίδες 

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ

ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΒΙΒΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΛΕΥΚΩΜΑ 

Εμίλ Ντυρκέμ: Περί της αξίας των πραγμάτων

Τασούλα Καραγεωργίου: Η Ρωμανία πάρθεν
Νίκος Ερηνάκης: Τρία ποιήματα
Πηνελόπη Μιχαλακοπούλου: Τέσσερα ποιήματα
Πάνος Δρακόπουλος: Σταγόνες
Αργύρης Κόσκορος: Εν τόπω

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Επιμέλεια: Γεωργία Ζακοπούλου • Γράφουν 
και μεταφράζουν:  Ισμήνη Κανσή, Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος, Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη, 
Μαριάννα Τσάτσου, Βασιλική Μήσιου, Αλεξάν-
δρα Γκολφινοπούλου, Νίκος Πρατσίνης 

Έλσα Κορνέτη: Πέντε ποιήματα
Τασούλα Καραγεωργίου: Δύο ανοιξιάτικα ερω-
τικά επιγράμματα του Μελεάγρου
Σουλεϊμάν Αλάγιαλη-Τσιαλίκ: Η «Διάλεξη» της 
Λίλυς Εξαρχοπούλου
Μαριάννα Νικολάου: Τρία ποιήματα
Αλληλογραφία Μπω-Μποβύ – Γιάννη Κωνστα-
ντάκη (1930-1986) • Επιμέλεια: Δημήτρης 
Κόκκινος και Γιώργος Κωνσταντάκης
Φοίβη Γιαννίση: Χίμαιρα (Αργύρης Κόσκορος) 
• Ανθούλα Δανιήλ: Δεκαετίες τερματίζουν όλες 
μαζί στο νήμα (Ελένη Ζαχαροπούλου-Ηλιοπού-
λου) • Γιόκο Ογκάουα: Η αστυνομία της μνή-
μης (Αγγελική Βασιλοπούλου) • Ντοστογιέφ-
σκι: Το ημερολόγιο του συγγραφέα (Αγγελική 
Βασιλοπούλου)   

Αυγουστίνος Τσιριμώκος (1954-2020)

Μανόλης Γιανναδάκης: Έργα χαρακτικής

3

6
7

12
14
16

23

95
100

103

106
111

123

138
141

166
169

Nesides 22 23 Mai.indd   2Nesides 22 23 Mai.indd   2 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



3

Νησίδες 22

Εμίλ Ντυρκέμ

Περί της αξίας των πραγμάτων

Μετάφραση: Ηλίας  Αθανασ ιάδης

Αν η αξία των πραγμάτων μετριόταν στ’ αλήθεια με το 
βαθμό της κοινωνικής (ή ατομικής) χρησιμότητάς τους, 
το σύστημα των ανθρωπίνων αξιών θα έπρεπε εκ βάθρων 

να αναθεωρηθεί και να ανατραπεί, γιατί η θέση που αποδίδεται 
στις αξίες που έχουν σχέση με την πολυτέλεια θα ήταν, απ’ 
αυτή την άποψη, ακατανόητη και αδικαιολόγητη.

Εξ ορισμού, το εκ περισσού δεν είναι, ή είναι λιγότερο χρήσι-
μο από το απαραίτητο. Το παραπανίσιο μπορεί να εκλείπει χω-
ρίς να παρεμποδίζει σοβαρά το ρόλο των ζωτικών λειτουργιών. 
Με δυο λόγια, οι τιμές των ειδών πολυτελείας είναι από τη 
φύση τους υψηλές· κοστίζουν περισσότερο απ’ ό,τι αποφέρουν. 
Υπάρχουν επίσης δογματικοί που τα βλέπουν με δυσπιστία και 
προσπαθούν να τα περιορίσουν στο ελάχιστο. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο στα μάτια των 
ανθρώπων.

Όλη η τέχνη είναι είδος πολυτελείας· η αισθητική δραστη-
ριότητα δεν υποτάσσεται σε κανενός είδους χρησιμότητα· εκτυ-
λίσσεται μόνο και μόνο για να εκτυλιχτεί. Όπως η καθαρή 
θεώρηση, που είναι η σκέψη απαλλαγμένη από κάθε χρησιμο-
θηρική σκοπιμότητα και η οποία αναπτύσσεται μόνο και μόνο 
για να αναπτυχθεί. Ποιος μπορεί όμως να αμφισβητήσει ότι η 
ανθρωπότητα ανέκαθεν έθετε τις καλλιτεχνικές και θεωρητικές 
αξίες πολύ ψηλότερα από τις οικονομικές;

Όπως ακριβώς συμβαίνει με την πνευματική ζωή, έτσι και 
η ηθική ζωή έχει τη δική της αισθητική. Οι πιο υψηλές αρετές 
δεν συνίστανται στην κανονική και αυστηρή εκπλήρωση των 
πρακτικών που είναι πιο άμεσα απαραίτητες για τη διατήρηση 
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της σωστής κοινωνικής κανονικότητας, αλλά είναι αποτέλεσμα 
ελεύθερων και αυθόρμητων κινήσεων, θυσιών τις οποίες τίποτε 
δεν επιβάλλει και που, ενίοτε, είναι αντίθετες με τις επιταγές 
μιας σώφρονος οικονομίας.

Υπάρχουν αρετές που είναι καθαρές τρέλες, και το μεγαλείο 
τους βρίσκεται στην τρέλα τους. Ο Σπένσερ μπόρεσε να απο-
δείξει ότι η φιλανθρωπία είναι συχνά αντίθετη με το καλώς 
εννοούμενο συμφέρον της κοινωνίας· η απόδειξή του δεν θα 
εμποδίσει όμως τους ανθρώπους να θέσουν πολύ ψηλά στην 
εκτίμησή τους την αρετή που καταδικάζουν.

Η ίδια η οικονομική ζωή δεν υπόκειται αυστηρά στους κα-
νόνες της οικονομίας. Αν τα αντικείμενα πολυτελείας είναι και 
τα πιο ακριβά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή είναι και τα πιο 
σπάνια· αυτό συμβαίνει και επειδή εν γένει ο κόσμος τα εκτιμά 
περισσότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζωή, όπως την αντιλαμ-
βάνονταν ανέκαθεν οι άνθρωποι, δεν συνίσταται μόνο στο να 
καταστρώνει κανείς επακριβώς τον ατομικό ή τον κοινωνικό 
προϋπολογισμό, στο να ανταποκρίνεται, όσο πιο ανέξοδα μπο-
ρεί, στα έξωθεν ερεθίσματα, στο να αντιστοιχεί με ενδεδειγμένο 
τρόπο τις δαπάνες στην κάλυψη των αναγκών.

Ζωή, είναι πάνω απ’ όλα η δράση, η δράση χωρίς υπολογι-
σμούς, η δράση για τη χαρά της δράσης. Και αν, προφανώς, δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από τις επιταγές της οικονομίας, αν 
πρέπει να συσσωρεύουμε για να μπορούμε να ξοδεύουμε, τελι-
κός σκοπός ωστόσο είναι το ξόδεμα· και το ξόδεμα, είναι δράση.
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Νησίδες 22 

ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το 1913, ο Γάλλος γλωσσολόγος και φιλόλογος Φερντινάν Μπρυ-
νό, συγγραφέας μιας μνημειώδους ιστορίας της γαλλικής γλώσ-

σας, ηχογράφησε, με τα μέσα της εποχής, παραδόσεις συναδέλφων 
του της Σορβόννης. Μεταξύ αυτών και αυτήν του Εμίλ Ντυρκέμ που 
παρουσιάζουμε. Η φωνητική έρευνα που ο Μπρυνό υπηρέτησε, είχε 
αμφισβητηθεί από τους παραδοσιακούς γραμματικούς. Ένθερμος Δη-
μοκρατικός ο ίδιος, υπήρξε, μεταξύ άλλων, μέλος του Οργανισμού 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Εμίλ Ντυρκέμ (1858-1917) είναι ένας από τους θεμελιωτές της 
κοινωνιολογίας. Πρώτος χρησιμοποίησε εκτενώς στατιστικούς πίνακες 
στο έργο του Αυτοκτονία. Ήταν ανιψιός του ανθρωπολόγου Μαρσέλ 
Μως και συμφοιτητής των Ζαν Ζωρές και Ανρί Μπερξόν. Ο θάνατος 
του γιου του στον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο τον κατέβαλε ψυχικά και 
σωματικά. Γνωστός μαθητής του ήταν ο κοινωνιολόγος Μωρίς Χαλ-
μπβάκς, που πέθανε στο Μπούχενβαλντ το 1945.

Το πρωτότυπο κείμενο αλιεύτηκε «τυχαία» από τον Αριστείδη Αθα-
νασιάδη —γιο του μεταφραστή— από το διαδίκτυο, όπου υπάρχει το 
σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο: https://www.franceculture.fr/histoire/
ecoutez-emile-durkheim-parler-en-1913-de-la-valeur-des-choses?utm_
mediumUSocial&utm_sourceUTwitter#EchoboxU1605126844

ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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Τασούλα Καραγεωργ ίου

Ἡ Ρωμανία πάρθεν
                                                                                 

καὶ μὲ τὴν λύπη τῶν Γραικῶν τῶν μακρινῶν ἐκείνων
          Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Ἐὰν πεῖτε «δὲν βρίσκεται ἔργο δικό του
 νὰ ὑμνεῖ τὸν Ἀγώνα»
 καὶ πὼς θούριο δὲν ἔγραψ’ ἐκεῖνος
 γιὰ ἀθάνατους ἥρωες, 
τὸν ἀπόηχο ἀκούσετε 
 —σιγαλὸ καὶ θλιμμένο— 
τῶν στίχων τοῦ Κάλβου
στοὺς ἀνδρείους ἐκείνους 
 ποὺ εὐκλεῶς πολεμῆσαν καὶ πέσαν.

Ἴσως τότε σκεφθεῖτε
πὼς ἀκόμα θρηνεῖ γιὰ τὴν Πόλη ποὺ πάρθεν
καὶ ὅτι ἀκόμα ὀνειρεύεται
 —πέρ᾿ ἀπὸ σύνορα—,
στὴ δική του Ἀλεξάνδρεια, 
 μιὰ αἰώνια πλατιὰ Ρωμιοσύνη. 

  
      27-3-2021
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Νίκος  Ερηνάκης

Τρία ποιήματα

[Ο ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΝΩΝ]

         δεν ξέρω γιατί, αλλά 
φέρνω στο μυαλό μου συχνά
                τον πρίγκηπα των κρίνων

ίσως για το βλέμμα του· 
    γλυκά διαταραγμένο

μικρός στεκόμουν με τις ώρες δίπλα του
     πάλευα να μιμηθώ τη στάση του

          αλλά μετά έμαθα πως 
στα ταρώ ο μόνος που δεν έχει νούμερο 
    είναι ο τρελός 

και θα ήθελα να μην σημαίνει τίποτα αυτό
               μα σημαίνει

οι τροπικότητες της γνώσης επιμένουν
      ενάντια
στη λησμονημένη τέχνη της χαράς
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[ΘΑ ’ΡΘΕΙ Η ΜΝΗΜΗ]

όταν οι πιθανότητες είναι εναντίον μας
σε σκέφτομαι ξανά

το στέμμα σου
τη νίκη σου

όλα όσα δικά σου ζουν ακόμα

υπάρχει ένα όνομα που αυτοεξαντλείται

κι όμως πλάι σε σένα 
όλα αναγνώσιμα

ζεις τη ζωή σου 
σαν να ’ναι δική μου

και μόλις που αρχίζω να σε βλέπω 

περνάς και πάλι από τις αλήθειες ανάμεσα
με αναψοκοκκινισμένο από τον ήλιο περπάτημα

βουίζει ακρότητα 
     και σ’ αρέσει

επιστρέφεις και επιστρέφω 
κατευνάζουμε το θόρυβο

θα ήθελα να επαναφέρουμε
τις μεγάλες αφηγήσεις
να φανταστώ τη γλώσσα σου
για να μάθω τη ζωή σου
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κρατάω όμως μυστικό το όνομά μου

κάτι προσπάθησα να πω 
αλλά απέτυχα

θα ’ρθει η μνήμη
θα ’ρθει μόνη και σκοτεινή

έλα μαζί της·
έλα εκστατική
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[ΜΕΤΩΠΑ]

με έναν λαμπρό θόρυβο 
και μια ώθηση προς το νέο

μεταβαίνουμε
όχι πολύ
όχι αρκετά

εκεί που μέτωπα ανοίγουν 
και εκεί που μέτωπα κλείνουν 

ποιος διχάζει 
και ποιος ενώνει;

η συγκυρία είπαν

η επιβολή
μιας ενιαίας όρασης λέω
και το πρόβλημα της μετατόπισης

προστασία και υπακοή

έλλειψη χρονικότητας
αιφνιδιασμός πίσω
στη φυσική κατάσταση 

η ηγεμονία παραπλανά
έρχονται ως φίλοι

η αναγκαιότητα του μαύρου κλιμακώνεται
η άσκηση της πειθούς
καλλιεργεί μια αδιάκοπη αστάθεια
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ένταση, στάση και μετά ρήξη

βαθιά ταραχή —
εποπτεία της φωτιάς

έχεις να μοιραστείς κάτι μαζί μας; 

έναν μεταιχμιακό συντονισμό
το παράλογο της αναγκαιότητας
μια θολή μελωδία

οτιδήποτε τέλος πάντων έχει απομείνει 
να μετουσιωθεί σε φως

εμμονή και αποχώρηση

η πολλαπλότητα —
πηγή κάθε πλάνης

κάποιου είδους πρόληψη
όχι όμως άλλη πρόβλεψη

η απόγνωση παραμένει 
ιδιωτική και σύντομη

δεν είναι το κόκκινο
με το οποίο ματώνουμε 

είναι απλώς η αλληλεγγύη της βαρβαρότητας

με μαύρο πέπλο καλυμμένη
στο βασίλειο των αναγκών

άκουσα πως ο πόλεμος μπορεί να τελειώνει 
όταν το επιλέγεις
εμείς, τώρα και εδώ
έτσι ακανόνιστα και αθόρυβα
συγκροτούμε, θαρρώ, μια δυνητική κυριαρχία
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Πηνελόπη Μιχαλακοπούλου

Τέσσερα ποιήματα

ΕΓΩ ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΧΑΣΩ
   
                            για τον Αυγουστίνο

Εγώ δε θέλω να ξεχάσω
Σ’ αυτούς που γλίτωσαν να μοιάσω
Πώς περπατούσες, πώς κοιτούσες
Μες στα φιλιά πώς ναυαγούσες

Επωδός
Χτύπησαν πάνω σου οι μέρες σαν σταγόνες
Οι μήνες σε έγδαραν σαν άγριοι χειμώνες
Ανάμεσα σφυρί κι αμόνι
Κομμάτια σε έκαναν οι χρόνοι

Εγώ δε θέλω να σου μοιάσω
Κι άλλα γεφύρια να περάσω
Συντρίμμια σώζω απ’ τη μορφή σου
Προσπάθησε, καρδιά, θυμήσου

ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

Σμιχτά βουνά τα δασωμένα φρύδια σου
Και πίσω τους συννεφιασμένα μάτια
Μαύρη αστραπή η ρυτίδα πριν τα χρόνια σου
Έλεος σού ζητούσα αλλά μάταια

Πώς να μπορέσω να σου δώσω μια βροχή
Που εμένα μού ’τυχε η μαύρη αστραπή
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BLACKOUT
  
   κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός
            Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Εύπιστος
Και ζήτησες στο φως
Άφησες κι ως να τρυπηθεί η καρδιά σου
Και αντί
Σε λόγχισε ευθύγραμμα σκοτάδι

ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ

Μια τέτοια ωραία σφαγή σαν τελείωσε
Σκούπισε τον ιδρώτα και την έξαψη
Από τα χέρια ξέπλυνε τα κόκκινα
Βράχηκε το τσιγάρο αλλά άναψε
Κάθισε απέναντί μου και με κοίταζε

Κενό το σώμα που σου δόθηκε
Καρδιά χολή συκώτι πνεύμονες νεφρά
Υγρά
Στεγνώνω σφάγιο κρεμασμένο απ’ τα σφυρά
Σταλάζω όλα τα κόκκινα, τα πράσινα, τα ιώδη
Να με θαυμάζει ο Ρέμπραντ, ο Σουτίν κι ο Μπέικον
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Πάνος  Δρακόπουλος

Σταγόνες

Ο κύκλος του νερού
  έρως κι αγάπη
τα βότσαλα 
έως την άκρη τ’ ουρανού
  έρως κι αγάπη

Πόσα ροδοστάφυλα τρυγάει
το μωβ
ενώ τραγουδάς!

Θα κάνω το χατίρι
της πεταλουδωτής βροχής
και θα την σκαρφαλώσω.

Οξυγώνεις τη χλωρίδα των λέξεων
Εσύ

Έγκλημα να μην 
κυλιστούμε γυμνοί
κάτω απ’ την υγρή σου
  πανσέληνο!

Μες στ’ αρώματα που ιριδίζουν
κολυμπάς
Μες στα χρώματα που βουίζουν 
πλέκεις
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Τα σύννεφα τυλίχτηκαν
στου Νότου τα κλαδιά 
όπως τα μαλλιά σου
γύρω απ’ το πρωινό κορμί μου.

Ύπτιος μες στα δόντια σου
και γυμνός 
στην μουσική σου.

Όταν μεγαλώσω θα γίνω κρασί,
είπε το σταφύλι.
Κι εσύ: «Θα γίνω παιδί!»

Βαμβάκια όρμησαν
πάνω στο σώμα του ουρανού
σαν γίναμε ένα 
με την πληγή 
  και την αθανασία του.

Μωβιά κλωνάρια
εμείς μαζί
ανθίζουμε απ’ τις φλέβες μας!

Η μοίρα του ταξιδιού μας 
να λέγεται καλοκαίρι.

Δελφινίζεις και το ξέρεις
κάθε που χαμογελάς. 

Ενώσαμε τα χείλη μας
κάτω απ’ τον καταρράκτη
σαν σταγόνες
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Αργύρης  Κόσκορος 

Εν τόπω

Είχε ξεχάσει πού βρισκόταν, μια τρύπα στο μηρό ήταν όλο 
το είναι του. Ούρλιαζε, μα δίχως φωνή. Χρειάστηκε να 
περάσουν κάποιες στιγμές και ο πόνος να μετριαστεί από 

μιαν ακαθόριστη ζαλάδα σαν όνειρο, για να μπορέσει να επι-
στρέψει, έστω εν μέρει, στην επαφή με τον κόσμο. Το δηλητήριο 
στην πληγή έκανε τη δουλειά του, αν και ο ίδιος, γερό σκαρί, 
άντεχε. Άκουγε βογκητά και ρόγχους, και αραιά διέκρινε σκόρ-
πια σώματα, μισά ή ολόκληρα, γεμάτα αίμα και χυμένα σπλά-
χνα. Προσπάθησε τότε να βρει μέσα σ’ αυτά και το δικό του 
σώμα. Ένιωσε πρώτα την πληγή, βαθιά ως το κόκαλο, έπειτα 
το βάρος της εξάρτυσης και του κράνους, ύστερα ένα κομμάτι 
ύφασμα σφηνωμένο στην αριστερή γροθιά του. Κάπου εκεί κεί-
τονταν ο εαυτός του. Η ζαλάδα θόλωνε λυτρωτικά τον κόσμο 
γύρω του, όπως και την αίσθηση της ίδιας του της σάρκας.

Είχε μια ακαθόριστη ιδέα ως προς το πού βρισκόταν, ήταν 
όμως σίγουρος, ενστικτωδώς, πως κατευθυνόταν προς το στρα-
τόπεδο. Η μάχη λογικά είχε τελειώσει, χωρίς όμως να ξέρει την 
έκβαση. Απ’ τα κεφάλια γύρω, κομμένα ή στη θέση τους, προ-
σπάθησε να συγκρίνει ζευγάρια μάτια, σχιστά ή γαλάζια, προ-
κειμένου να συμπεράνει το νικητή. Άσκοπο, καθώς δεν μπο-
ρούσε πια να θυμηθεί πού ανήκε. Σημασία είχε πως κρατούσε 
στη γροθιά του το λάβαρο. Είτε ως τελευταίο απομεινάρι της 
τιμής, και άρα της ελπίδας, ενός ηττημένου στρατού, είτε ως 
αδιάψευστος μάρτυρας και κορωνίδα της μεγάλης του νίκης, 
αυτό το γεμάτο αίμα και λάσπη πανί έπρεπε να γυρίσει εκεί 
που ανήκε. Ήταν στρατιώτης, είχε καθήκον, άνθρωπος χωρίς 
καθήκον είναι απλά δίποδο ζώο.
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Τα φαινομενικά απλά σχέδια του λαβάρου και τα λιτά του 
χρώματα χωρούσαν τις πολεμίστρες των συνόρων, τους ένδο-
ξους γενάρχες, τα ποτάμια που ρέουν ζωή, τις γυναίκες που, 
ασφαλείς πια, γεννοβολούν παιδιά, τους εργάτες που σε καιρό 
ειρήνης θερίζουνε αφθονία. Ήταν περήφανος που κρατούσε 
κάτι τόσο ιερό, κι ένιωθε ευλογημένος για το δηλητήριο που, 
πριν τον αποτελειώσει, μετρίαζε τον πόνο ώστε να σκέφτεται. 
Τις λιγοστές του δυνάμεις τις αφιέρωνε στο σκοπό του. Ο ήλιος 
είχε αρχίσει να γέρνει πια πίσω απ’ τα κλαδιά και ο ουρανός 
βαφόταν κόκκινος. Η λάσπη ξοπίσω βαφόταν κι αυτή κόκκινη 
στη γραμμή που χάραζε η πορεία του. Υπολόγιζε πως είχε ακό-
μα μια ώρα πριν νυχτώσει. Μετά δε θ’ άντεχε. Κοιτούσε με το 
δεξί του μάτι —το αριστερό δεν το ᾿νιωθε— ξανά και ξανά το 
λάβαρο σε κάθε παύση. Και καθώς η θολούρα βάθαινε, άρχισαν 
και τα ίδια τα σχέδια του λαβάρου να τον θολώνουν.

Κάποια στιγμή πάγωσε. Κι αν το λάβαρο δεν ανήκε στο 
στρατό του; Ήταν τόσο ζαλισμένος που η μνήμη δεν τον βο-
ηθούσε, τα σύμβολα φαίνονταν οικεία αλλά αδυνατούσε να 
ξεχωρίσει αν ήταν δικά του ή εχθρικά. Σα να του φάνηκε πως 
τα φαινομενικά απλά σχέδια και τα λιτά χρώματα του λαβάρου 
απεικόνιζαν τους σφαγείς του εχθρού, τα ποτάμια που ρέουν 
αίμα, τους χαλαστές των γυναικών με τα νεκρά παιδιά τους, 
τους εισβολείς που σε καιρό πολέμου θερίζουνε σάρκες. Προς 
στιγμή χαλάρωσε τη γροθιά του αφήνοντας το πανί να πέσει 
στη λάσπη, ύστερα όμως το ξαναγράπωσε. Τόσο το καλύτερο! 
Ως λάφυρο, το πανί αυτό θα ᾿χε διπλή αξία. Θα ᾿ταν το γόητρο 
που μετριάζει τη ντροπή και γεννά ελπίδα, το νόημα όσης ζωής 
τού απέμενε. Ήταν καθήκον, και δίχως καθήκον ο άνθρωπος 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ζωντανό σκήνωμα.

Πάνω του κρώζανε γλάροι, γεράκια, κουρούνες. Κάπου κοντά 
κελάρυζε ένα ρυάκι. Από μακριά ακουγόταν η φωνή κάποιου κού-
κου. Ο άνεμος σφύριζε διακριτικά και τα κλαδιά θρόιζαν. Σε κάποιο 
θάμνο κάτι σάλεψε, λαγός ή νυφίτσα. Τα τζιτζίκια δεν έπαυαν στιγ-
μή να τερετίζουν. Ήταν η φωνή, η αιώνια φωνή της γης του, τώρα 
που οι κλαγγές των όπλων είχαν σιγήσει και οι ιαχές των πολεμι-
στών είχαν πνιγεί στη σιωπή. Η πατρίδα, στο θολό και ματωμένο 
βλέμμα του, του μιλούσε κι αυτός ήταν σα να τη βλέπει. Του έλεγε 
πως αυτή θα ζούσε, ότι χάρη σ’ αυτόν θα παρέμενε ελεύθερη.
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Κι αν η μάχη χάθηκε; Κι αν η φωνή αυτή δεν ήταν τίποτε 
άλλο παρά τα τελευταία της λόγια πριν πέσουν πάνω της τα 
στίφη του εχθρού; Η απάντηση βρισκόταν στο λάβαρο. Αυτό θα 
ήταν η ελπίδα, η σημαία που θα συμβόλιζε τις αξίες της που, 
αθάνατες, θα γύριζαν με το πλήρωμα του χρόνου να πάρουν 
πίσω τη γη που τους ανήκει. Ή το λάφυρο, που θα θύμιζε πως 
η βαρβαρότητα των εχθρών δεν είναι ανίκητη, πως όπως έπεσε 
τώρα στα χέρια τα δικά του αυτό το σύμβολο, έτσι, με το πλή-
ρωμα του χρόνου, κάποτε θα πέσουν στα χέρια των συντρόφων 
του και όλα όσα αυτό αντιπροσωπεύει.

Καθώς προχωρούσε σα φίδι, ο ήλιος έκαιγε ακόμα ρίχνοντάς 
του στο πρόσωπο τις αχτίδες του. Ένα ελαφρύ αεράκι τον άγγι-
ζε στο μάγουλο. Το στήθος του, αν και αρματωμένο, παλλόταν 
με τις δονήσεις του εδάφους. Στις δυο παλάμες, τη μια κλειστή 
με το λάβαρο και την άλλη ανοιχτή να γδέρνει τη γη, ένιωθε 
τα χώματα, τις πέτρες, τη χαμηλή βλάστηση. Βρισκόταν στη 
στοργική αγκαλιά της πατρίδας του. Σταμάτησε. 

Ή μήπως όχι; Δεν μπορούσε να θυμηθεί αν πολεμούσε στη 
δική του γη ή σε αυτή των εχθρών, αν υπερασπιζόταν τα πά-
τρια εδάφη ή επιτιθόταν στο ορμητήριο των εισβολέων. Θολές η 
ματιά και η μνήμη δεν τον βοηθούσαν· υπάρχουν πολλοί τόποι 
με ήλιο που να καίει λίγο πριν τη δύση, με αέρα που μετριάζει 
τη ζέστη, με γη γεμάτη χορτάρια και πέτρες· όπως και άνθη που 
καλούν τις μέλισσες, κελαρυστά νερά που φτάνουν στη γλώσσα 
από μακριά, γύρη πεύκων που εισχωρεί απ’ τα ρουθούνια στους 
πνεύμονες.

Σκέφτηκε πως μπορεί να πέθαινε εκεί, σε ξένη γη, μακριά 
από τους δικούς του. Οι νικητές σύντροφοί του θα έπαιρναν το 
ιερό του σώμα για να το θάψουν, να το κάψουν ή να το ταριχέ-
ψουν, όπως αρμόζει σε ήρωα. Το όνομά του θα ᾿μενε γραμμένο 
σε μια πλάκα για να θυμίζει στις μέλλουσες γενιές το καθήκον 
τους, να υπερασπιστούν το λάβαρο ή ν’ αρπάξουν το λάφυρο 
ακριβώς όπως αυτός, να θυσιαστούν, και η αγία κοιλάδα με τις 
πλάκες να μεγαλώσει, να πληθύνει, να τρανέψει, ν’ αγγίξει τους 
ουρανούς. Έπρεπε λοιπόν να φτάσει στο στρατόπεδο. Μα κι 
αν ο δικός του στρατός είχε χάσει, πάλι το λάβαρο, ή λάφυρο, 
θα είχε αξία, παρηγοριά δόξας, γιατί θα είχε σωθεί, ή κλαπεί, η 
τιμή της πατρίδας, ή του εχθρού.
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Θα προτιμούσε να μη σκέφτεται, άλλωστε ο νους του βρι-
σκόταν σε πλήρη σύγχυση. Δεν μπορούσε όμως να βάλει φραγ-
μό στις σκέψεις, που κάλυπταν αυτόβουλα τα κενά της μνήμης 
και της αντίληψης. Και αν το στρατόπεδο δεν υπήρχε, αν το 
είχαν πια λεηλατήσει; Δεν μπορούσε όμως να σταματήσει την 
πορεία του· έστω σερνόμενος, έστω ετοιμοθάνατος. Οι εχθροί θα 
τον έβρισκαν, θα τον αποτέλειωναν, αν δεν ήταν ήδη νεκρός, κι 
έπειτα θα τον πετούσαν στα σκυλιά. Το αίμα που θα πότιζε την 
άγρια γη θα γίνονταν η κατάρα που θα τους έπνιγε όλους. Κι 
έπειτα, με το πλήρωμα του χρόνου, οι επίγονοί του θα γύριζαν 
για εκδίκηση αντιγυρίζοντας το αίμα με αίμα.

Η πορεία τον εξαντλούσε, μα αυτός επέμενε. Σχεδόν λιπό-
θυμος, στην άκρη του μυαλού του ακόμα μιλούσε μια φωνή, 
αυτή που ως τώρα του έδινε κουράγιο. Τι αξία έχει η ζωή χω-
ρίς μιαν άλλη αξία ανώτερη; Είναι εύκολη η βολή, στρατιώτη, 
τα χάδια της γυναίκας, τα χαμόγελα των παιδιών. Πρέπει να 
προστατεύσεις τα βουνά, στρατιώτη, τους κάμπους, τις κοιλά-
δες με τα χορτάρια, τους ανέμους, τα πουλιά που κρώζουν, 
τη γύρη των λουλουδιών, τ’ άγρια ζώα, το φως του κόκκινου 
ήλιου. Θα ᾿ρθουν στρατιώτες, στρατιώτη, να σ’ τα πάρουν, 
στρατιώτη, κι αν χάσεις τη μάχη, θα ᾿ρθει σκοτάδι να τα τυλί-
ξει. Πιάσε τον ήλιο, στρατιώτη, να τον συλλάβεις, στρατιώτη, 
πριν δύσει.

Σταμάτησε. Ο ήλιος βυθιζόταν μεταξύ δυο βουνών στο βά-
θος· ίσα που φαινόταν η πάνω άκρη του, ίσα που φωτιζόταν 
ο ορίζοντας. Τα κοράκια, χορτάτα πια, τον χαιρετούσαν ψέλ-
νοντας για να γυρίσουν στις φωλιές τους. Όπως ο ήλιος στα 
βουνά έτσι κι αυτός στο χώμα άφηνε μια κόκκινη γραμμή. Δια-
πίστωσε πως, παρόλη την προσπάθεια, δεν είχε διανύσει μεγάλη 
απόσταση.

Προσπάθησε να θυμηθεί πού βρισκόταν, γιατί βρισκόταν 
εκεί που βρισκόταν, σε ποιο σημείο ήθελε να βρεθεί, για ποιο 
σκοπό ήθελε να βρεθεί εκεί, τι θα πετύχαινε αν βρισκόταν εκεί, 
αν ήδη εκεί βρισκόταν χωρίς να το ξέρει. Ναι, το στρατόπεδο. 
Αλλά ποιο; Είχε σχιστά ή γαλάζια μάτια; Ήταν νικητής ή νι-
κημένος; Βρισκόταν στην πατρίδα ή στα ξένα; Γιατί δεν τον 
περιμάζεψαν, γιατί δεν τον έχουν αποτελειώσει; Μα ναι, είναι 
στρατιώτης. Και οι στρατιώτες δε ρωτάνε, προχωράνε.
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Δεν είχε πια κουράγιο να κινήσει ούτε το μικρό του δάχτυλο. 
Μόνο το πανί κρατούσε στη χούφτα του χωρίς προσπάθεια, 
καθώς η γροθιά του είχε πετρώσει. Παρακολουθούσε τον ήλιο 
να χάνεται στο σκοτάδι. Σα να φωτίστηκε τότε· δεν είχε τίποτα 
απ’ όσα τον βασάνιζαν σημασία, νίκη ή ήττα, μάτια σχιστά ή 
γαλάζια, πατρίδα ή ξένη γη, η κατάληξη η ίδια της πορείας 
του. Σημασία είχε το πανί, λερωμένο με αίμα δικό του ή ξένο, 
με λάσπη της πατρίδας ή της γης των εχθρών. Στο πανί δεν 
ήταν απλά γραμμένο το ξόρκι με το νόημα της ζωής, ήταν το 
ίδιο ξόρκι, ήταν το ίδιο το νόημα της ζωής, ήταν η ίδια η ζωή 
και η υπέρβασή της. Δεν είχε κανένα νόημα να φτάσει στο 
τέλος, όποιο κι αν ήταν, δεν είχε νόημα να σκεφτεί την αρχή. 
Τα σχήματα πάνω του, οι πτυχώσεις, τα χρώματα διηγούνταν 
όλα όσα του έδωσαν το κουράγιο να φτάσει ως εδώ, ν’ αντέξει 
τις πορείες, την πείνα, τον φόνο τον δικό του και των άλλων. 
Υπήρχε ένας θεός, ανώτερος όλων, που προστάτευε μια πατρίδα, 
ανώτερη όλων, που έτρεφε μια οικογένεια, τη δική του, έναν 
πατέρα γενναίο με ακόμα πιο γενναίο παππού, με ακόμα πιο 
γενναίους ημίθεους για προπάτορες. Τα πνεύματά τους ευλο-
γούσαν τη σπορά της πατρίδας, τα νεογέννητα, τα όπλα των 
υπερασπιστών της. Η ομορφιά των σχημάτων έδινε σε καθέναν 
έναν κοινό δεσμό, μια εικόνα που ᾿κρυβε μέσα της όλη τη δόξα 
για την οποία αξίζει να δώσεις το αίμα σου, ένα λιοντάρι με 
ανασηκωμένα τα μπροστινά του πόδια, ένα κουλουριασμένο 
φίδι με το κεφάλι του ψηλά και τη διχαλωτή του γλώσσα να 
βρέχει τον άνεμο, έναν αετό με απλωμένα τα φτερά στον ουρα-
νό και τα νύχια να στοχεύουν στο έδαφος· δεν είχε σημασία το 
θηρίο, το θολό του βλέμμα δεν το διέκρινε, η θολή του μνήμη 
δεν το θυμόταν, σημασία είχε πως αυτό πεινούσε για δόξα, 
πεινούσε για θρίαμβο, για θυσία, για σάρκα, άξιζε η σμιλευτή 
του ομορφιά, το ζωγραφισμένο βλέμμα του, ανώτερο από κάθε 
άλλο, πιο απτό, βλέμμα στην όψη, άξιζαν όλα αυτά τη λατρεία. 
Και δίχως λατρεία ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά άψυ-
χο δέντρο με πόδια αντί για ρίζες.

Μακριά, κάπου στο βάθος, ένας καβαλάρης κάλπαζε αργά 
προς το μέρος του. Η απόσταση, το λιγοστό φως, η ζαλάδα, η 
μειωμένη του όραση, δεν τον άφηναν να διακρίνει τα χαρακτη-
ριστικά του. Κρατούσε κάτι σα δόρυ ή χατζάρα στο δεξί του 
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χέρι, στο αριστερό τα γκέμια. Όλο το σώμα του ήταν καλυμμέ-
νο από μια ακαθόριστη σκούρα αμφίεση, πανοπλία ή άμφιο, 
και είχε το κεφάλι σκεπασμένο με κάτι παράξενο, κουκούλα 
ή κράνος. Ήταν η πρώτη φορά, ύστερα από ώρα πολλή, που 
έβλεπε σώμα όρθιο. Θα ᾿ταν κάποιος επιζών, ίσως ιερέας που 
ευλογούσε τους νεκρούς, ίσως στρατιώτης νικητής που ήρθε 
ν’ αποτελειώσει τους νικημένους, στρατιώτης ηττημένος που 
ήρθε να παραλάβει τους νεκρούς κατόπιν συμφωνίας με τους 
νικητές.

Και ενώ ήλπιζε ότι όσο ο άγνωστος αυτός τον πλησίαζε τόσο 
πιο εύκολο θα ήταν να τον αναγνωρίσει, διαπίστωσε πως οι 
δυνάμεις του, πνευματικές και σωματικές, ολοένα και ελατ-
τώνονταν, έτσι ώστε η παρουσία του να μένει πάντα το ίδιο 
σκοτεινή. Και όταν επιτέλους, χωρίς καμιά απ’ την πλευρά του 
βιάση, τράβηξε τα γκέμια, ακριβώς δίπλα του, έσκυψε στη ράχη 
του αλόγου, κρατήθηκε προσεκτικά στον αναβατήρα, κατέβηκε 
με έναν ελαφρύ κρότο στο σκληρό χώμα και τον πλησίασε σκύ-
βοντας προς το μέρος του, ο ίδιος ήταν σχεδόν τυφλός και ο 
ήλιος είχε σχεδόν χαθεί· τον ένιωθε μόνο από την αποφορά της 
ανάσας του και τη μεταλλική λάμψη αυτού που κράδαινε, ό,τι 
κι αν ήταν. Θέλησε κάτι να τον ρωτήσει, μα διαπίστωσε ότι το 
στόμα του ίσα που άνοιγε, χωρίς καν ανάσα.

Ένιωσε μόνο το γαντοφορεμένο χέρι αυτού του άγνωστου 
φίλου ή εχθρού ν’ ανοίγει την πετρωμένη γροθιά του και το 
ελαφρύ θρόισμα του πανιού καθώς το τραβούσε από πάνω του.
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Ο Saint Jerome, μεταφραστής της Βίβλου (Vulgata) στα λατινικά, 
προστάτης των μεταφραστών (Άγιος Ευσέβιος Σωφρόνιος Ιερώνυ-
μος), σε πίνακα του Bernardino Pinturicchio, περίπου 1475-1480.
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Γεωργ ία Ζακοπούλου

Μετάφραση, τι άλλο;

«Ο βήχας του Ιουστινιανού δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. 
Εξ ου και η δυσκολία να κατανοηθεί ως τις μέρες μας η 

     δημιουργία του Βυζαντίου».
                               Οδυσσέας Ελύτης, Εκ του πλησίον

Αναλαμβάνοντας να οργανώσω ένα αφιέρωμα στη λογο-
τεχνική μετάφραση για το 22ο τεύχος των Νησίδων, το 
πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τα πρόσωπα των 

φίλων μεταφραστριών και μεταφραστών με τους οποίους θα 
το μοιραζόμασταν, πρόσωπα οικεία και αγαπητά ύστερα από 
τόσα χρόνια κοινής πορείας και συνεργασιών στα εργαστήρια 
και τις συναντήσεις μας στο Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και 
Μεταφραστών Ρόδου και στο περιοδικό Νησίδες, αλλά και πρό-
σωπα άγνωστα, τα οποία θα αναζητούσα για να συνεργαστούμε 
πρώτη φορά και που, για κάποιον μυστηριώδη λόγο, μού ήταν 
οικεία κι αυτά. Δεν έμενε παρά να αποφασίσω ποια πτυχή της 
λογοτεχνικής μετάφρασης θα ήθελα να φωτίσω, ποια θα ήταν 
η πρότασή μου προς τις μεταφράστριες και τους μεταφραστές 
του αφιερώματός μας.

Όταν δυσκολεύομαι να καταλήξω σε μια απόφαση, συνηθί-
ζω να ψαχουλεύω τις σημειώσεις και τα βιβλία μου, με την ελ-
πίδα όχι να βρω μια λύση αλλά το αντίθετο, να ξεφύγω από τα 
στενά όρια του δισταγμού και να χαθώ στα άγνωστα, γοητευτι-
κά μονοπάτια της δημιουργίας. Πρώτος σταθμός τα λόγια του 
Σεφέρη, όταν τιμήθηκε με το αγγλικό βραβείο ποίησης Foyle 
για τη μετάφραση των ποιημάτων του από τον Ρεξ Γουώρνερ.

Έλεγε, λοιπόν το 1961, ο Σεφέρης:
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«Ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι πρέπει να θίξω αυτή τη στιγ-
μή είναι η απονομή του βραβείου Φόυλ σ’ έναν μεταφρασμένο 
ποιητή. Ειλικρινά η αντίδρασή μου όταν το έμαθα ήταν: «Μα 
γιατί όχι στον μεταφραστή μου;»

Όταν το έγραψα στον Ρεξ Γουώρνερ μου απάντησε: «Γιατί 
εσύ έκανες τα ποιήματα».

Αλλά έκανα πραγματικά αυτά τα μεταφρασμένα ποιήματα; 
Αυτό είναι το ερώτημά μου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα 
σύντομο παράδειγμα: Όταν εσείς λέτε τη λέξη sea, εγώ γράφω 
θάλασσα. Φυσικά οι δύο λέξεις έχουν την ίδια έννοια, ποιητι-
κά όμως δεν είναι οι ίδιες λέξεις. Έχουν διαφορετικό ρυθμό, 
διαφορετική αίσθηση —διαφορετική σάρκα θα ’λεγα— και όχι 
ακριβώς ανάλογες προεκτάσεις.

Η κάθε λέξη έχει το δικό της γενεαλογικό δέντρο και οι ει-
κόνες που ξυπνάει είναι πολύ διαφορετικές.

Παράδειγμα εμείς έχουμε την Οδύσσεια, αλλά δεν έχουμε 
τον Ροβινσώνα Κρούσο. Αυτό είναι αρκετό για να δείξει πόσο 
δύσκολη είναι η δουλειά του μεταφραστή. Ποτέ δεν επαναλαμ-
βάνει το πρωτότυπο σε μια άλλη γλώσσα, αλλά αρχίζοντας από 
αυτή δημιουργεί ένα ισοδύναμο ποίημα».1

Άρα κατά τον Σεφέρη, το ποίημά του μεταφρασμένο στα 
αγγλικά δεν είναι το ποίημα που έκανε εκείνος. Ένα άλλο πρό-
σωπο —ο μεταφραστής του— μπαίνει στο τοπίο του μεταφρα-
σμένου ποιήματος και ο ποιητής μας, απαιτώντας εξαρχής την 
αναγνώριση του ονόματός του, κάνει διακριτό το πεδίο της 
οργανικής και ταυτόχρονα αυτοτελούς συμμετοχής του στο με-
ταφρασμένο ποίημα.

Και τότε συνειρμικά το μυαλό μου πήγε στον πίνακα του 
Ρενέ Μαγκρίτ Η προδοσία των εικόνων, με τη ζωγραφισμένη 
πίπα κι από κάτω τη φράση Αυτό δεν είναι πίπα, μια φράση 
με την οποία ο ζωγράφος διεκδικούσε το 1929 την αυτόνομη 
σημασία του εικαστικού του έργου και της προσέγγισής του.

Μπερδεύτηκα.
Μια συζήτηση με τη φίλη μου Τέση Τσαμπαρλή, κλινική 

ψυχολόγο αλλά και φανατική αναγνώστρια λογοτεχνίας, και 

1. Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τρίτος τόμος, Παραλειπόμενα (1932-
1971).
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τον Φραγκίσκο Καλαβάση, μαθηματικό και ποιητή, καθηγητές 
και οι δύο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εδώ στη Ρόδο, που και 
οι δύο έχουν στραφεί στη συστημική προσέγγιση της πολυ-
πλοκότητας των επιστημονικών τους αντικειμένων, κατέληξε 
περίπου στο εξής:

«Η μετάφραση είναι μια σχέση διακριτής συνύπαρξης, ένας 
κοινός κατασκευασμένος τόπος, ένα διαγλωσσικό, διαπολιτισμι-
κό αλλά και διϋποκειμενικό γεγονός. Ένα γεγονός για τη δη-
μιουργία του οποίου, η μεταφράστρια ή ο μεταφραστής δεν 
είναι ο «Ούτις», μετέχει με το ονοματεπώνυμό του και την 
κουλτούρα την οποία καλλιεργεί και με την οποία καλλιεργεί-
ται, αναζητώντας, μελετώντας και ταξιδεύοντας ανάμεσα σε δύο 
τουλάχιστον λογοτεχνίες, ανάμεσα σε πρόσωπα λογοτεχνών και 
σε λογοτεχνικούς ήρωες. 

Το πρωτότυπο κείμενο μετασχηματίζεται στον ψυχισμό του 
μεταφραστή. Αυτό σημαίνει ότι ο μεταφραστής δεν λειτουργεί 
ως καθρέπτης του κειμένου, αλλά ως κάποιος που «επιβάλλει» 
τη διαφορετικότητά του ως υποκειμένου, αφού καταθέτει και 
τη δική του ερμηνεία.

Η μετάφραση είναι ένα διϋποκειμενικό γεγονός, διότι δεν 
ανήκει ούτε στον συγγραφέα ούτε στον μεταφραστή, ενώ πα-
ράλληλα ανήκει και στους δύο». 

Μπερδεύτηκα ακόμη περισσότερο. Τελικά ποια είναι η σχέση 
του μεταφρασμένου έργου με το πρωτότυπο; Η πίπα του πίνα-
κα είναι ή δεν είναι πίπα; 

Μήπως αυτή τη δύσκολη διάκριση και συνύπαρξη, τη σχετι-
κή αυτοτέλεια του μεταφρασμένου λογοτεχνικού έργου ως έρ-
γου που αναπαριστά και αναφέρεται ταυτόχρονα σε δύο λογο-
τεχνικές γραμματείες, αλλά και ως διϋποκειμενικού γεγονότος, 
έπρεπε να αναδείξουμε σ’ αυτό το αφιέρωμα, όχι θεωρητικά, 
αλλά μέσα από μικρές βιωματικές αναφορές και μεταφραστικές 
δημιουργίες;

Ναι, αυτό θα κάναμε. Αυτό που ξέραμε καλύτερα, αυτό που 
πάντα κάναμε: θα σκαλίζαμε τις βιβλιοθήκες μας, θα ανάβαμε 
τους υπολογιστές μας, θα σηκώναμε τα μανίκια και θα μετα-
φράζαμε. 
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ

«Μεταφράζω μια υπέροχη περιγραφή χειμωνιάτικου κρύου 
στο Midwest κι έχω ξυλιάσει».
  Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Το Παρόν αποτελεί 
  προϊόν μυθοπλασίας

Πρότεινα στις μεταφράστριες και τους μεταφραστές που 
θα συμμετείχαν στο αφιέρωμα να επιλέξουν τη γλώσσα 
και το διήγημα που θα μετέφραζαν, με μοναδικό κριτή-

ριο την αγάπη τους προς τον δημιουργό του, γυναίκα ή άντρα, 
και την επιθυμία τους να μας την/τον συστήσουν· κι αν δεν 
είχε ποτέ μεταφραστεί στην Ελλάδα ή αν είχε πια λησμονηθεί, 
ακόμη καλύτερα. 

Επειδή οι μεταφράσεις αυτό κάνουν, συστήνουν λογοτεχνί-
ες, ανοίγουν νέους ορίζοντες.

«Μιλώντας για μετάφραση, μιλάμε για τα έργα, για τη ζωή, 
για τη μοίρα και τη φύση των έργων· μιλάμε για τον τρόπο με 
τον οποίο τα έργα φωτίζουν τη ζωή μας· μιλάμε για επικοινω-
νία, μετάδοση, παράδοση· μιλάμε για τη σχέση του Προσίδιου 
και του Ξένου· μιλάμε για τη μητρική, γενέθλια γλώσσα και για 
τις άλλες γλώσσες· μιλάμε για το είναι-εν-γλώσσαις του ανθρώ-
που· μιλάμε για τη γραφή και την προφορικότητα· μιλάμε για 
το ψεύδος και την αλήθεια, για την προδοσία και την πιστότητα· 
μιλάμε για τη μίμηση, το ομοίωμα, το δέλεαρ, τη δευτερογένεια· 
μιλάμε για τη ζωή του νοήματος και για τη ζωή του γράμματος· 
όταν μιλάμε για μετάφραση, στροβιλιζόμαστε σε μια μεθυστική, 
αναστοχαστική δίνη, όπου η ίδια η λέξη ‘μετάφραση’ δεν παύει 
να μεταφοροποιείται»2.

2. Αντουάν Μπερμάν, Η μετάφραση και το γράμμα ή το πανδοχείο 
του απόμακρου, μετάφραση Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου, εκδόσεις Με-
ταίχμιο, Αθήνα, 2005.
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Η ταυτότητα ενός αφιερώματος είναι η ποικιλία του. Τη 
δική μας ποικιλία συγκροτούν τα πρόσωπα που μας συνοδεύ-
ουν: πέντε μεταφράστριες και δύο μεταφραστές από πέντε 
γλώσσες, τρεις γυναίκες και τέσσερις άντρες συγγραφείς από 
τρεις ηπείρους:

• Η Ισμήνη Κανσή, με τη μετάφραση από τα αγγλικά του 
διηγήματος «Ο Τζαίημς Ντιν κι εγώ» της Λουίζα Ερμελί-
νο (Louisa Ermelino).

• Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με τη μετάφραση από 
τα ισπανικά του διηγήματος «Στο τρένο» του Λεοπόλδο 
Άλας, «Κλαρίν» (Leopoldo Alas, «Clarín»).

• Η Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη, με τη μετάφραση από 
τα ισπανικά (Αργεντινής) του διηγήματος «Ο σκοτει-
νός θάλαμος», της Ανχέλικα Γκοροντίσερ (Angélica 
Gorodischer).

• Η Μαριάννα Τσάτσου, με τη μετάφραση από τα γερ-
μανικά των διηγημάτων «Να σου το μεταφράσω;» και 
«Με σύντομους χαιρετισμούς», του Πέτερ Μπίξελ (Peter 
Bichsel).

• Η Βασιλική Μήσιου, με τη μετάφραση από τα αγγλικά 
του διηγήματος «Να (σε) φροντίζεις», της Λάρα Γουί-
λιαμς (Lara Williams). 

• Η Αλεξάνδρα Γκολφινοπούλου, με τη μετάφραση από τα 
καταλανικά των διηγημάτων «Η εξέγερση των πραγμά-
των», «Φαινομενικά ασήμαντα πράγματα» και «Ύπουλη 
εισβολή», του Πέρα Καλδές (Pere Calders).

• Ο Νίκος Πρατσίνης, με τη μετάφραση από τα πορτο-
γαλικά πέντε ποιημάτων της συλλογής «Fuck The 
Polis», Ζουάου Μιγκέλ Φερνάντες Ζόρζε (João Miguel 
Fernandes Jorge). 

Τους ευχαριστούμε πολύ για τη γενναιοδωρία και την έν-
θερμη υποστήριξή τους, χωρίς τις οποίες το περιοδικό μας θα 
ήταν φτωχότερο. 

Γ.Ζ.
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ είναι μεταφράστρια ισπανόφωνης και γαλ-
λόφωνης λογοτεχνίας. Έχει μεταφράσει Χουάν Μαρσέ, Φελισμπέρτο 
Ερνάντες, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Χαβιέρ Θέρκας, Αντρέ Ζιντ, Ιρέν Νε-
μιρόβσκι, Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Κριστιάν Γκαγί, κ.α. Υπήρξε μέλος της 
συντακτικής ομάδας του περιοδικού Μετάφραση και σήμερα συμμετέ-
χει στην έκδοση του περιοδικού τέχνης και λόγου Νησίδες στη Ρόδο, 
όπου ζει τα τελευταία χρόνια. 
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Λου ίζα Ερμελ ί νο 

Ο Τζαίημς Ντιν κι εγώ
Μετάφραση: Ισμήνη Κανσή

Φτάσαμε στα σύνορα αργά. Πολύ αργά για να τα διασχί-
σουμε, μας είπαν. Δηλαδή, όχι ακριβώς. Ήταν η ώρα 
του φαγητού, και οι Αφγανοί δεν θα μας άφηναν να 

περάσουμε αν δεν τέλειωναν το βραδινό τους, αν δεν έπιναν 
ύστερα τον καφέ τους, κι αν δεν κάπνιζαν, και ίσως να μην 
μας άφηναν να περάσουμε ούτε καν αν τους λαδώναμε. Έπρε-
πε λοιπόν να μείνουμε την υπόλοιπη νύχτα στο κομμάτι της 
ουδέτερης ζώνης μες στην έρημο, κι αν τυχόν θύμωναν μαζί 
μας για κάποιο λόγο —καθότι τους σηκώσαμε από το τραπέζι, 
ή τους χαλάσαμε την ησυχία την ώρα που έπιναν τον καφέ 
τους και κάπνιζαν— μπορεί να μην μας άφηναν καθόλου να 
διασχίσουμε τα σύνορα. Θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω, κι αυτό 
ήταν σχεδόν αδύνατον, διότι οι Ιρανοί ήταν πολύ καχύποπτοι, 
και δεν δέχονταν ξανά ανθρώπους που οι Αφγανοί έστελναν 
πίσω. Απολύτως κατανοητό, βέβαια.

Κοίταξα τον Τζαίημς. Με κοίταξε. Αποφασίσαμε να μείνου-
με. Ο φρουρός χαμογέλασε. Δεν θα έπρεπε, όμως, μ’ εκείνα τα 
μαύρα σπασμένα δόντια στην πρόσοψη, αλλά ποιος μπορεί να 
συγκρατήσει την ευθυμία; Μας ενημέρωσε πως για καλή μας 
τύχη, υπήρχε ένα ξενοδοχείο και εστιατόριο λίγο πιο πέρα, με 
όλα τα απαραίτητα που ίσως χρειαζόμασταν. Ο Τζαίημς, φυσι-
κά, δεν χρειαζόταν τίποτα, αφού ήταν νεκρός εδώ και καιρό. 
Μου άρεσε ακριβώς έτσι όπως ήταν. Ήταν όμορφος, όπως κι 
όταν ήταν ζωντανός, πράγμα εντυπωσιακό, αν αναλογιστείς 
το φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Τζαίημς ούτε καν 
στεναχωριόταν που ο κόσμος πλήρωνε για να δει το κατεστραμ-
μένο αυτοκίνητο.
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Είχε ακούσει πως είχανε σκηνοθετήσει τo ατύχημα, λες και 
μόλις είχε συμβεί, με το αυτοκίνητο να καπνίζει συνέχεια, επει-
δή ο κόσμος ξετρελαινόταν με κάτι τέτοια. Ένιωθαν πως ήταν 
παρόντες. Σκόπευαν να ταριχεύσουν το σώμα του, και ίσως να 
το πετούσαν πάνω στο κάθισμα με τρόπο που να μπορείς να 
βλέπεις πρόσωπό του, το οποίο ήταν άθικτο, χωρίς ούτε μια 
γρατζουνιά. Το στούντιο συζητούσε για το αν θα έπρεπε να 
διατηρήσουν την ακαταστασία — λίγο αίμα εδώ, ένα γδάρσιμο 
εκεί. Κάποιος από τους υπεύθυνους του στούντιο είχε προτεί-
νει να του αφαιρέσουν το ένα μάτι. Αυτό πια θα ξετρέλαινε 
τα πλήθη, είπε (ο Τζίμη είχε πανέμορφα γαλανά μάτια). Τελι-
κά όμως σκέφτηκαν πως ήταν πολλή δουλειά, και κατέληξαν 
απλώς στο στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο. 

Εγώ, ήμουνα πανευτυχής. Κατ’ αρχήν, δεν θα είχα συναντήσει 
ποτέ τον Τζαίημς, και δεύτερον, αν τον είχα συναντήσει, θα είχε 
τα χάλια του, γιατί μπορεί να είμαι ερωτευμένη με την προσωπι-
κότητά του, αλλά εκείνο που με τραβάει κυρίως είναι η εξωτερική 
του εμφάνιση, ιδιαίτερα τα γαλανά του μάτια. Δεν μου εξήγησε 
ποτέ πώς βρέθηκε στην Τεχεράνη. Συναντηθήκαμε στο καφενείο 
απέναντι από το Αμίρ Καμπίρ, όπου σέρβιραν εκείνον τον πα-
χύρευστο γλυκό καφέ και το τσάι σε μικρά γυάλινα ποτηράκια. 
Καθόμουνα μόνη αρκετή ώρα όταν μπήκε μέσα. Κατάλαβα ποιος 
ήταν αμέσως. Κάθισε δίπλα μου. Είπε πως δεν ήξερε γιατί. 

Το πρώτο πράγμα που του είπα ήταν: «Είσαι ο Τζαίημς 
Ντιν, έτσι;»

Με κοίταξε λες και ήμουνα τρελή. «Τρελή είσαι;» είπε. «Ξέ-
ρεις πόσα χρόνια είναι πεθαμένος ο Τζαίημς Ντιν;»

«Μπορεί, μπορεί και όχι», είπα.
«Μα σκοτώθηκε σ’ εκείνο το φοβερό αυτοκινητιστικό δυστύ-

χημα. Με την Πόρσε, δεν θυμάσαι;»
«Θυμάμαι».
«Άλλωστε, τι δουλειά θα είχε ο Τζαίημς Ντιν στην Τεχεράνη;»
Ανασήκωσα τους ώμους. «Πού να ξέρω; Εσύ θα’ πρεπε να 

ξέρεις. Εσύ είσαι ο Τζαίημς Ντιν».
Ήταν η σειρά του να ανασηκώσει τους ώμους. Μοιραστή-

καμε το τσάι και φύγαμε μαζί. Είχε εκείνο το καταπληκτικό 
δωμάτιο στο ξενοδοχείο, και μείναμε εκεί μέχρι που κόντευε να 
λήξει η βίζα μας, κι έπρεπε να συνεχίσουμε το ταξίδι. 
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Να’ μαστε λοιπόν πάλι στα σύνορα. Το όνομα στο διαβατή-
ριο του Τζαίημς ήταν Κέβιν Μαλντούνεϊ. Φυσικά, δεν μπορούσε 
να ταξιδεύει με το δικό του όνομα. Απολύτως κατανοητό. Την 
πρώτη φορά που είδα το διαβατήριό του, άρχισε να λέει κάτι για 
το όνομά του, αλλά έβαλα το δάχτυλό μου στα χείλη του. Δεν 
ήθελα να ξέρω τίποτα. Άλλωστε, ορισμένα πράγματα απλώς δεν 
τα ρωτάς. Το όνομά του δεν είχε σημασία. Ήξερα ποιος ήταν. 

Το ξενοδοχείο στα σύνορα ήταν πιο δροσερό απ’ ό,τι περίμε-
να. Ο Τζαίημς είχε άλλες απαιτήσεις. Δεν ήταν εύκολο. Είχαμε 
διαφορά παραπάνω από μια γενιά, παρότι και οι δυο ήμασταν 
είκοσι τεσσάρων χρόνων. (Τι πλεονέκτημα κι αυτό, όταν πε-
θαίνεις νέος να μην γερνάς ποτέ.) Κι ας μην ξεχνάμε ότι ήταν 
κινηματογραφικός αστέρας. 

Στο ξενοδοχείο υπήρχαν πολλοί άλλοι ταξιδιώτες. Γάλλοι, 
Ολλανδοί, Γερμανοί, ακόμα και δυο τύποι από τη Νότιο Αμε-
ρική… από την Αργεντινή νομίζω. Ο ένας τους ήταν μεγάλος 
στην ηλικία, αλλά καλοφτιαγμένος, ηλιοκαμένος και όμορφος. 
Κυκλοφορούσε ημίγυμνος, παρότι οι νύχτες στην έρημο ήταν 
αρκετά κρύες. Φορούσε δερμάτινο παντελόνι, ένα κολιέ από 
χάντρες και φτερά, και ασορτί κορδέλα στο κεφάλι. Διηγιόταν 
μια ιστορία με το ξύλο που έφαγαν στην Τουρκία, και ο φίλος 
του, ο Πάκο, έδειχνε το μαυρισμένο μάτι και τα γδαρσίματα 
στη μύτη για να συμπληρώσει την εικόνα. Άκουσα κάτι για την 
Παμπλόνα και τον Χέμινγουεϊ, έκανα «ουάου», όπως κι όλοι 
οι υπόλοιποι που καταλάβαιναν αγγλικά, αλλά ψιθύρισα ότι 
ήθελα να φύγω από εκεί μέσα. 

Την επομένη το πρωί πήγαμε στο καφενείο και προσπαθή-
σαμε να μάθουμε για το λεωφορείο που πήγαινε στα σύνορα, 
αλλά κανείς δεν μπορούσε να μας πει το παραμικρό. Όλοι κα-
θόντουσαν κυκλικά κι έπιναν τσάι, καφέ, και κάπνιζαν κάτι 
τεράστιους ναργιλέδες. 

«Τι κάνουμε τώρα;» ρώτησα τον Τζαίημς. 
«Τι μας νοιάζει;» έκανε. «Ηρέμησε. Όταν εμφανιστεί το λε-

ωφορείο, φεύγουμε». 
«Μα είμαστε στα όρια της ουδέτερης ζώνης. Θα μπορούσαμε 

να μείνουμε για πάντα».
Ο Τζαίημς ανασήκωσε τους ώμους και μου έδωσε ένα φιλί. 
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Μπόρεσα να δω έναν Ιρανό που μας κοιτούσε. Πολλές φορές 
έκαναν τρύπες στον τοίχο, κοιτούσαν από την κλειδαρότρυπα, 
ή απλά έβαζαν το αυτί τους στην πόρτα του δωματίου που κοι-
μόμασταν. Πίστευαν πως ήμασταν ακόρεστα σεξουαλικά κτήνη, 
και μας ήθελαν απεγνωσμένα, αλλά φοβόντουσαν να μας το 
ζητήσουν. 

Έτσι πέρασε το πρωινό, κι όλοι αρχίσαμε να παραγγέλνουμε 
το μεσημεριανό μας. Είχα ηρεμήσει, όπως με συμβούλεψε ο Τζαί-
ημς. Κρατούσε το χέρι μου κάτω από το τραπέζι, όταν μπήκε 
εκείνος ο Ευρωπαίος στο καφενείο. Ήταν ψηλός, κατάξανθος, 
κάτασπρος. Έκανε μπαμ. Τον έκανα εξηντάρη, αλλά δεν μπο-
ρούσες να μαντέψεις την ηλικία του. Ήμασταν όλοι τόσο νέοι, 
που όποιος δεν ήταν σαν εμάς, έμοιαζε πολύ γέρος. Θυμάμαι 
πόσο αξιοπρεπής φαινόταν. Τα μαλλιά του ήταν κοντοκομμένα 
και στρωτά, με χωρίστρα στο πλάι, και φορούσε κουστούμι, ένα 
ακριβό ευρωπαϊκό κουστούμι, με γραβάτα και χρυσά μανικετό-
κουμπα. Ήρθε κατευθείαν στο τραπέζι μας και κάθισε. 

«Παρακαλώ, χρειάζομαι την βοήθειά σας», είπε. 
Κοίταξε εμένα και τον Τζαίημς, και πάλι εμένα. Φοβόμουνα 

πως το μανίκι εκείνου του πανέμορφου σακακιού θα βουτούσε 
στα άδεια φλιτζάνια του καφέ και θα λέκιαζε για πάντα με 
το γλιτσιασμένο κατακάθι του, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. 
Έσκυψε προς το μέρος μας, κόλλησε το πρόσωπό του στο δικό 
μας, και σταύρωσε τα χέρια πάνω στο τραπέζι. 

«Θα με βοηθήσετε;» ρώτησε.
«Ποιος είστε;»
«Σσσς…» Είχε μια προφορά… σκανδιναβική, και δεν έπεσα 

έξω.
«Είμαι με την Σουηδική Πρεσβεία στην Καμπούλ». 
«Τέλεια. Μπορείτε ίσως να μας βγάλετε από εδώ πέρα και να 

διασχίσουμε τα σύνορα. Φτάσαμε χθες βράδυ και…»
Ο Τζαίημς έβαλε μια οδοντογλυφίδα στο στόμα κι έγειρε 

πίσω, σωριάστηκε σχεδόν, ακριβώς όπως έκανε στις διαφημι-
στικές φωτογραφίες του. Θεέ μου, πόσο ερωτευμένη ήμουνα. 
Ξέχασα τα πάντα για τον Σουηδό διπλωμάτη, και αφοσιώθηκα 
στον Τζαίημς. 

«Προσπαθώ να σώσω μια κοπέλα, μια Αμερικανίδα». 
Ο Τζαίημς δεν μιλούσε, ούτε κι εγώ, αλλά ο Τζαίημς παρατη-
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ρούσε τον Σουηδό. Εγώ παρατηρούσα τον Τζαίημς, τα όμορφα 
γαλάζια μάτια του, το όμορφο πρόσωπό του, τα όμορφα μαλ-
λιά του. Αναρωτιόμουνα πώς τα κατάφερνε και τα μαλλιά του 
στέκονταν έτσι ωραία μέσα στην έρημο. Τα μαλλιά του ήταν 
ακριβώς όπως σε όλες του τις φωτογραφίες. 

«Πρέπει να πείσω τις αρχές ν’ αφήσουν ελεύθερη την κοπέ-
λα, ειδάλλως θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της στο άσυλο των 
τρελών. Έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται, ένα άσυλο των τρελών 
στο Αφγανιστάν;»

Ο Τζαίημς κρατούσε το χέρι μου πάνω στον μηρό του. 
«Φανταστείτε μια σκοτεινή τρύπα στο χώμα», είπε ο Σουηδός.
«Μόνο αυτό;»
«Αυτό… και ένα κουβά για τις ανάγκες και το φαγητό σου, 

κάτι σκουληκιασμένα ξεροκόμματα με αρνίσιο λίπος που στα 
πετάνε, αφού τα έχουν γλείψει τα σκυλιά.» Ο Σουηδός έκλεισε 
τα μάτια. «Το καημένο το κορίτσι.» Άνοιξε τα μάτια του. « Εί-
ναι από το Κονέκτικατ».

«Ω, θεέ μου», είπα. «Τι μπορούμε να κάνουμε;»
«Μπορείτε να την σώσετε».
«Πώς;»
«Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες εδώ. Δεν είναι ασφαλές. 

Θα πρέπει να με εμπιστευτείτε». Τα γαλάζια μάτια του καρφώ-
θηκαν στα γαλάζια μάτια του Τζαίημς. «Θα με βοηθήσετε; Θα 
έρθετε μαζί μου;»

«Και βέβαια» είπα αναπηδώντας, και αναποδογυρίζοντας 
την τσαγιέρα. 

Ο Σουηδός την έπιασε πριν σπάσει, αλλά όχι πριν πιτσιλίσει 
το τραπέζι. Θυμάμαι κοιτούσα τον λεκέ που σχημάτιζε το τσάι 
πάνω στο τραπέζι όταν άκουσα τον Σουηδό να λέει: «Όχι εσύ…. 
Αυτός».

«Γιατί μόνο αυτός;» ρώτησα. Το αρνίσιο κεμπάπ που είχα 
φάει το μεσημέρι ανακατεύτηκε στο στομάχι μου.

«Γιατί είναι ο Τζαίημς Ντιν» ψιθύρισε ο Σουηδός. «Θα τον 
ακούσουν».

«Δεν ξέρω» είπα. «Δεν μου αρέσει αυτό. Είμαστε μαζί εδώ και…»
Ο Σουηδός με αγνόησε. Έβαλε το χέρι του, ένα τεράστιο χέρι 

με ροδαλά νύχια στον ώμο του Τζαίημς. «Θα έρθεις; Θα σώσεις 
την Αμερικανίδα;»
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Ο Τζαίημς σηκώθηκε, έπιασε τη χτένα από την κολότσεπη 
και την πέρασε στα μαλλιά του. «Πάμε» είπε.

«Τζαίημς…»
«Θα είμαι πίσω σε λίγο, γλυκιά μου. Ηρέμησε».

Του έγνεψα αντίο, αλλά δεν με είδε. Ο Σουηδός είχε περάσει 
το χέρι στους ώμους του, τον είχε σχεδόν αγκαλιάσει. 

«Θα σε περιμένω εδώ ακριβώς», είπα. «Σε αυτό ακριβώς το 
μέρος».

 Όταν βγήκα στην πόρτα του καφενείου και κοίταξα πέρα 
την έρημο, είδα ένα μαύρο Βόλβο να απομακρύνεται. Κάθι-
σα στο καφενείο μέχρι αργά το βράδυ, οπότε με ανάγκασαν 
να φύγω. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Ήταν άδειο τώρα, γιατί 
όλοι τους είχαν βρει τρόπο να διασχίσουν τα σύνορα με το 
λεωφορείο. Καινούριοι ταξιδιώτες κατέφτασαν το επόμενο βρά-
δυ, εγκλωβισμένοι στην ουδέτερη ζώνη —Αφγανιστάν κλειστό, 
καλό ξενοδοχείο, καλό εστιατόριο, περάσεις τη νύχτα— και κά-
θισα μαζί τους στο καφενείο, μέχρι που κι εκείνοι πήραν το 
λεωφορείο για τα σύνορα. 

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου προσπάθησε να με πείσει να 
μοιραστώ το δωμάτιό μου, επειδή κατέφθαναν πολλοί ταξιδιώ-
τες, όλοι τους προσπαθώντας να προλάβουν την καλοκαιρινή 
περίοδο, όταν ο τυφοειδής πυρετός και η χολέρα θα έκλειναν 
τα σύνορα, αλλά είπα πως περίμενα τον Τζαίημς, κι ότι όπου 
να΄ναι θα ερχόταν, και έπρεπε να έχει κάπου να μείνει. 

Πέρασε ένας μήνας μέχρι να εγκαταλείψω το συνοριακό ξε-
νοδοχείο. Οι Ιρανοί είχαν αρχίσει να με κοιτούν περίεργα. Ακό-
μα και το αγόρι που καθάριζε το δωμάτιό μου, και με παρακο-
λουθούσε από την κλειδαρότρυπα, είπε πως ήταν καιρός πια να 
φύγω. Συζητιόταν πως δούλευα για την ΣΑΒΑΚ. Δεν ήθελα να 
εξαφανιστώ στην ουδέτερη ζώνη.

Πριν φύγω, πήγα στο καφενείο και ρώτησα τους πάντες για 
τον Σουηδό διπλωμάτη και την Αμερικανίδα από το Κονέκτι-
κατ, που κρατούσαν φυλακισμένη στο άσυλο των τρελών στο 
Αφγανιστάν. Τα νέα ταξίδευαν γρήγορα στο δρόμο. Άνθρωποι 
έφταναν στο καφενείο και από τις δυο μεριές των συνόρων, κι 
έλπιζα πως κάποιος κάτι θα ήξερε να μου πει. 
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«Έφυγε με ένα μαύρο Βόλβο. Πήρε τον Τζαίημς Ντιν μαζί 
του» έλεγα. 

«Ποιόν;»
«Τον Τζαίημς Ντιν. Τον Τζίμη, τον Τζίμη Ντιν. Ξέρετε, τον 

Επαναστάτη χωρίς αιτία. Με την Νάταλι Γουντ. Ο Γίγαντας. Η 
Πόρσε. Πέθανε νέος κι άφησε ένα ωραίο πτώμα».

«Πέρα μακριά… ο Τζαίημς Ντιν…. » κάποιος είπε. Ο καπνός 
από το ναργιλέ ήταν τόσο πυκνός, που δεν έβλεπα καν ποιος 
μιλούσε. 

«Τρελάθηκες, φίλε μου», άκουσα μια φωνή να λέει. «Ποιος 
Τζαίημς Ντιν; Αυτός είναι νεκρός».

«Όχι, δεν είναι», του είπα. «Απλώς εξαφανίστηκε». 
«Θυμάμαι μια κοπέλα στο Ερζερούμ, στην Τουρκία. Κατέ-

βηκε από το λεωφορείο, περπάτησε προς τα βουνά, και κανείς 
δεν την ξανάδε».

«Ωραία» (κάποιος από το πλήθος).
«Άκουσα γι’ αυτήν. Ήταν καθηγήτρια γαλλικών, από το 

Νιού Τζέρσεϊ.» 
«Ουάου!» (από το πλήθος). 

Πήρα το λεωφορείο για τα σύνορα, και ρώτησα για τον Τζαί-
ημς, τον Σουηδό και την Αμερικανίδα, περνώντας από την Χε-
ράτ, το Κανταχάρ και την Καμπούλ, και από το Κιμπέρ για 
το Πεσαβάρ και το Ραβαλπίντι. Πήγα ακόμα και στη Σουηδική 
Πρεσβεία μόλις έφτασα στο Νέο Δελχί. Μίλησα με έναν ψηλό, 
ξανθό άνδρα, που είπε ότι η Σουηδία δεν είχε πρεσβεία στο 
Αφγανιστάν, και λυπόταν πολύ για το αγόρι μου, αλλά τι νο-
μίζαμε, γυρίζαμε τον κόσμο χωρίς λεφτά και χωρίς σκοπό, και 
περιμέναμε να έρθουν οι πρεσβείες μας να εγγυηθούν για μας 
όταν μπλέκαμε άσχημα;

«Όχι» είπα. «Όχι, βέβαια, αλλά πρέπει να καταλάβετε. Δεν 
πρόκειται απλά για το αγόρι μου, αλλά για τον Τζαίημς Ντιν». 

Μου έφερε καρέκλα κι ένα ποτήρι νερό. «Νομίζω πως θα 
πρέπει να μάθετε», είπε πολύ ευγενικά, «ότι ο Τζαίημς Ντιν 
είναι νεκρός». 

Ήπια μια γουλιά νερό. Το στόμα μου είχε ξεραθεί. «Το ξέρω», 
του είπα. «Δεν τολμώ να το πιστέψω, αλλά μάλλον έχετε δίκιο». 
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Σε τι χρησιμεύει ο μεταφραστής;
Της  Ισμήνης  Κανσή

Ανηφορίζοντας την οδό Αντιπλοιάρχου Λάσκου (ένα δρο-
μάκι που ελάχιστοι στη Ρόδο γνωρίζουν), βλέπεις στο 
τέρμα της, στην κορυφή, ένα κόκκινο, επιβλητικό σπίτι, 

απομεινάρι περασμένων αιώνων. Ο κόσμος δεν ξέρει τι αντι-
κρίζει. Εμείς ξέρουμε: είναι το σπίτι μας. Λέω εμείς, εννοώντας 
τους μεταφραστές, μια μεγάλη οικογένεια, πρώτα ξαδέρφια 
μιας άλλης μεγάλης οικογένειας, εκείνης των συγγραφέων, των 
οποίων το όνομα προπορεύεται πάντοτε του δικού μας. Τους 
παραχωρούμε πρόθυμα την πρώτη θέση, καθότι το έργο μας 
ακολουθεί κατά πόδας το δικό τους. Όμως, αν δεν τους παίρ-
ναμε έτσι ξέφρενα στο κατόπι, τα λόγια τους θα τα έπαιρνε ο 
άνεμος, το έργο τους θα το σκέπαζε η λήθη, και η αφάνεια την 
ύπαρξή τους. Δεν είναι ν’ απορεί λοιπόν κανείς, που στρέφουν 
συχνά εναγωνίως το κεφάλι προς τα πίσω, για να βεβαιωθούν 
ότι τους ακολουθούμε. Προς τι, παρόμοια θορύβηση;

Η μετάφραση είναι μια χώρα. Κάθε γλώσσα έχει την δική της 
αντίληψη του κόσμου, βλέπει, δηλαδή, τον κόσμο διαφορετικά. 
Η μετάφραση είναι ακριβώς το πέρασμα σε μια άλλη αντίληψη 
του κόσμου. Ο μεταφραστής δεν είναι απλά ένας μεταφορέας 
λέξεων, ένα φέρι μποτ. Είναι η γέφυρα ανάμεσα σε δυο πολιτι-
σμούς. Διότι μια γλώσσα δεν έχει μόνο τεχνική διάσταση, αλλά 
και πολιτισμική. Αρκεί να αναρωτηθούμε: θα υπήρχε πολιτι-
σμός αν δεν υπήρχαν μεταφράσεις; Μια γλώσσα, δεν είναι απλά 
η εκμάθησή της, δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα των καθηγητών, 
αλλά και των μεταφραστών. Ίσως μάλιστα περισσότερο των 
μεταφραστών, διότι αυτοί ακριβώς διαμορφώνουν την γλώσσα 
ανά τους αιώνες. Η μετάφραση είναι το λίπασμα της γλώσσας. 
Και όμως, η δουλειά του μεταφραστή, παρότι κοπιαστική και 
αόρατη, είναι ανεπίτρεπτα κακοπληρωμένη και παραγνωρισμέ-
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νη. Η φωνή του δεν πρέπει να ξεπερνά εκείνη του συγγραφέα, 
δεν πρέπει καν να ακούγεται. Ούτε το χρήμα λοιπόν, ούτε η 
δόξα τον ανταμείβουν. Είμαστε, κατά συνέπεια, καταδικασμέ-
νοι στην αφάνεια και τη φτώχεια. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε; 

Σύμφωνα με την Σύμβαση της Βέρνης του 1886, “Trans-
lations are original works”. Αυτό, για όσους αμφισβητούν, 
για όσους ισχυρίζονται ότι την δουλειά μας μπορεί να την 
κάνει το Γκούγκλ (παράδειγμα: το τηλέφωνο κάνει διακοπές: 
le téléphone fait des vacances). Ο Δήμος της Ρόδου (δεν γνω-
ρίζω ακριβώς ποια γενναία άτομα) αποφάσισε, κάποια στιγμή, 
να παραχωρήσει, σε εμάς τους αφανείς και άδοξους, μια στέγη: 
το επιβλητικό, κόκκινο σπίτι στην οδό Αντιπλοιάρχου Λάσκου 
10. Είναι ακριβώς το σπίτι που μας ταιριάζει. Μοναχικό, αγέ-
ρωχο, εκτεθειμένο στους αγέρηδες και τις υγρασίες, με τρύπια 
παπούτσια και καπέλο, όμως, τι μεγαλοπρέπεια! Στα δωμάτια 
επικρατεί το μισοσκόταδο (τα ταβάνια είναι τόσο ψηλά, που για 
ν’ αλλάξεις τις λάμπες χρειάζεσαι σκάλα καπνοδοχοκαθαριστή, 
ενώ τα μισά παραθυρόφυλλα είναι καταδικασμένα), τους τοί-
χους διακοσμούν διάφορα μπαλώματα, και σε περικυκλώνουν 
παράταιρα έπιπλα και αλλοπρόσαλλα αντικείμενα δεξιά κι αρι-
στερά. Όμως, όσο κι αν γκρινιάζουμε, το αγαπάμε. Το Κέντρο 
Συγγραφέων και Μεταφραστών είναι ένα σημείο συνάντησης 
όλων των Πολιτισμών, όλων των Γλωσσών, όλων των Εθνικο-
τήτων. Εκεί μαθαίνουμε πώς ζουν οι άλλοι, αντιλαμβανόμαστε 
ότι περισσότερα πράγματα μας συνδέουν με τους υπόλοιπους 
λαούς, παρά μας χωρίζουν, ότι έχουμε κοινές αξίες και κοινά 
οράματα. Ένας παρόμοιος τόπος συνάντησης είναι το καλύτερο 
όπλο ενάντια στον ρατσισμό και την αδιαλλαξία.

Όταν ένας άνθρωπος των γραμμάτων επισκέπτεται για πρώ-
τη φορά τη Ρόδο, νιώθει αμηχανία. Νομίζει ότι προσγειώθηκε 
σε λάθος μέρος. Η αρχοντιά του νησιού έχει σκεπαστεί από 
ένα πέπλο τουριστικής ακολασίας. Το φτηνό και φανταχτερό 
σου αποσπά την προσοχή, και δυσκολεύεσαι να απολαύσεις τα 
αγέρωχα κτίρια και την ομορφιά του τοπίου. Το παν είναι να 
μη σε πιάσει πανικός. Να μην κάνεις μεταβολή, αλλά υπομονή. 

Κάπως έτσι ένιωσε η Λουίζα Ερμελίνο, όταν ένα φθινοπω-
ρινό πρωινό του 2017 κατέφθασε στη Ρόδο. Παλιά λάτρης της 
Ελλάδας, από τα φοιτητικά της χρόνια, επέστρεφε μετά από 
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σαράντα χρόνια απουσίας, να πάρει μέρος σε ένα εργαστήριο 
δημιουργικής γραφής στην αγγλική γλώσσα. Νεοϋορκέζα, δυ-
ναμική, πρόσχαρη, παρατηρητική, κατάλαβε αμέσως ότι είχε 
πέσει σε καλά χέρια. Εκείνο που την εντυπωσίασε, εκείνο που 
εντυπωσιάζει όλους εμάς τους ανθρώπους των μεγαλουπόλεων, 
είναι οι ευχάριστοι, εξυπηρετικοί άνθρωποι της Ρόδου. Η ευγέ-
νειά τους, η προθυμία τους, η καλή τους διάθεση. Η Λουίζα, 
με την πρώτη ευκαιρία έπιανε κουβέντα με όλους, δοκίμαζε τα 
πάντα, και γρήγορα της μάθαμε να παρακάμπτει τους πολυ-
σύχναστους δρόμους, για ν’ απολαύσει την μαγεία της πόλης. 
Έφυγε καταγοητευμένη. Επιπλέον, της στείλαμε κι ένα κείμενό 
της, μεταφρασμένο στα ελληνικά, που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό Νησίδες. Ήταν η πρώτη φορά που μεταφράζεται κάτι δικό 
της στην Ελλάδα. Η δεύτερη, στο παρόν τεύχος. 

Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να μεταφράζουμε; Συνεχίζουμε να 
μεταφράζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η λογοτεχνία καταπολεμά 
την ανία και τη μοναξιά. Ποτέ δεν είσαι μόνος, παρέα με ένα 
καλό βιβλίο. Επιπλέον, οι μεταφραστές έχουμε το προνόμιο 
να ξαναγράφουμε αριστουργήματα στη δική μας γλώσσα. Στις 
συναντήσεις μας, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μια συντεχνία 
με κοινά οράματα. Γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται οράματα για να 
συνεχίσει να δημιουργεί ώστε να γίνεται καλύτερος.

Εδώ και τρία χρόνια, το Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφρα-
στών της Ρόδου παραμένει κλειστό. Μάλλον θα χρειαστεί να 
μπει στην εντατική. Του ευχόμαστε περαστικά. Θα περιμένουμε 
υπομονετικά να γίνει καλά για να μας φιλοξενήσει και πάλι. 
Γιατί χωρίς αυτό θα μελαγχολήσουμε, και χωρίς εμάς θα μελαγ-
χολήσει κι αυτό.

Η ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΝΣΗ δίδαξε ισπανικά στη Μέση Εκπαί-
δευση και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μετάφραση στο 
Ινστιτούτο Cervantes και στο ΕΚΕΜΕΛ, ταξίδεψε πολύ 
στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, ασχολήθηκε 
με τη μετάφραση, και τώρα επιθυμεί να εγκατασταθεί 
στη Ρόδο. 
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Λεοπόλδο Άλας «Κλαρ ί ν»

Στο τρένο
Μετάφραση: Κωνσταντ ί νο ς  Παλα ιολόγος

Ο δούκας του Περγαμίνο, μαρκήσιος της Νουμάνθια, κό-
μης της Πενιασαρίμπα, σύμβουλος του Οργανισμού Σι-
δηροδρόμων, στενού και ευρέως εύρους γραμμών, πρώην 

Υπουργός Εξωτερικών και Υπερπόντιων Κτήσεων… είναι πυρ 
και μανία και ακουμπά με τα χέρια τον ουρανό… της οροφής 
του βαγονιού της πρώτης θέσης· κατά τη γνώμη του τον πνίγει 
το δίκιο. Φανταστείτε ότι έρχεται από τη Μαδρίτη ολομόναχος, 
απλωμένος με την άνεσή του σ’ ένα πριβέ κουπέ, στο οποίο 
υποχρεώθηκε να αρκεστεί, γιατί δεν υπήρχε στη διάθεσή του, 
λόγω της ανικανότητας των εργαζομένων, ούτε βαγόνι με κου-
κέτες, ούτε κάτι παρόμοιο. Και τώρα στην καλύτερη στιγμή του 
ύπνου, μέσα στα μεσάνυχτα, στη μέση της Καστίλλης, ανοίγουν 
την πόρτα του κουπέ του και του ζητούν χίλια συγγνώμη… 
γιατί πρέπει να ανεχτεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, την παρέα δύο 
ταξιδιωτών: μιας γυναίκας μαυροφορεμένης, καλυμμένης με 
βαρύ βέλο, και ενός υπολοχαγού του πυροβολικού.

Σε καμία περίπτωση! Δεν χωράνε ευγένειες· ο αριστοκράτης 
Ισπανός είναι πολύ Εγγλέζος όταν ταξιδεύει και δεν καταλα-
βαίνει από μεσαιωνικές αβρότητες: υπερασπίζεται το home του 
κουπέ του ούτε λίγο ούτε πολύ με το αθλητικό πνεύμα που 
έμαθε στο Ήτον, στην Αγγλία, ο ευγενής καστιλλιάνος δούκας 
και άγγλος σπουδαστής.

Ένας σύμβουλος, ένας γερουσιαστής, ένας δούκας, ένας πρώ-
ην υπουργός να επιτρέψει να μπουν δύο άγνωστοι στο κουπέ 
του, και ενώ προηγουμένως έχει ήδη συμβιβαστεί με το να μην 
έχει ιδιωτικό βαγόνι με κουκέτα, το οποίο μάλιστα δικαιούται! 
Αδύνατον!!! Δεν μπαίνει ούτε κουνούπι!!! 
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Η κυρία με τα μαύρα, ντροπιασμένη, σαστισμένη, επιχειρεί 
να εξαφανιστεί, να αναζητήσει καταφύγιο σε οποιοδήποτε άλλο 
βαγόνι όπου θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν ακόμα και σκυ-
λιά πιο καλότροπα… αλλά ο υπολοχαγός του πυροβολικού τής 
κλείνει το δρόμο φράζοντας την έξοδο και με πολλή ηρεμία και 
καλούς τρόπους, υπερασπίζεται το δικαίωμα και των δύο. 

«Κύριε δεν αρνούμαι το δικαίωμά σας να διαμαρτύρεστε για 
τις αβλεψίες του Οργανισμού αλλά εγώ, και κατά πως φαίνε-
ται αυτή η κυρία επίσης, έχω εισιτήριο πρώτης θέσης. Όλα τα 
άλλα κουπέ αυτής της θέσης είναι γεμάτα. Σε αυτό το σταθμό 
δεν υπάρχει τρόπος να προστεθούν οχήματα… εδώ υπάρχουν 
πολλές ελεύθερες θέσεις, άρα εδώ θα καθίσουμε». 

Ο σταθμάρχης υποστηρίζει δειλά την αξίωση του υπολοχα-
γού. Ο δούκας κορώνει, ο σταθμάρχης υποχωρεί… και ο υπο-
λοχαγός φωνάζει έναν υπαρχιφύλακα της Πολιτοφυλακής ο 
οποίος, αφού ενημερώνεται για το περιστατικό, εφαρμόζει το 
στρατιωτικό νόμο στον κανονισμό λειτουργίας των σιδηροδρό-
μων και διατάζει όπως η χήρα (αυτός την αποκαλεί χήρα) και 
ο υπολοχαγός της παραμείνουν στο κουπέ του δούκα, δίχως να 
φέρουν ουδεμίαν ευθύνην σε περίπτωση που ούτος διαμαρτυ-
ρηθεί δια εξαπάτησιν ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ο Περγαμίνο διαμαρτύρεται· αλλά τελικά ηρεμεί σε τέτοιο 
σημείο που προσφέρει ένα καταπληκτικό πούρο στον στρατι-
ωτικό, από τον οποίο μόλις έμαθε, τυχαία, ότι πηγαίνει με το 
εξπρές να παρουσιαστεί στη μονάδα του που αναχωρεί για την 
Κούβα. 

«Ώστε πηγαίνετε στις Υπερπόντιες Κτήσεις να υπερασπιστεί-
τε την ακεραιότητα της πατρίδος;»

«Μάλιστα κύριε, στην τελευταία κλήρωση3, είχα τύχη βου-
νό...»

«Γιατί το λέτε αυτό;»
«Αφήνω τη μητέρα μου και τη σύζυγο μου άρρωστες καθώς 

και δύο παιδιά κάτω των 5 ετών». 
«Όντως, είναι λυπηρό… Αλλά η πατρίδα, η χώρα, η σημαία!»

3. Στην Ισπανία, επί πολλές δεκαετίες στρατευόταν, κατόπιν κλή-
ρωσης, το ένα πέμπτο των νέων που ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία 
(Σ.τ.Μ.).
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«Ναι, φυσικά, κύριε δούκα. Αυτό είναι το πρωτεύον. Γι’ 
αυτό πηγαίνω. Αλλά λυπάμαι που αποχωρίζομαι το δευτερεύ-
ον. Και εσείς κύριε δούκα, για πού με το καλό;»

«Εεε, αρχικά στο Μπιαρίτζ, έπειτα στη βόρεια Γαλλία… αλλά 
όλα αυτά είναι πολυσύχναστα μέρη· θα διασχίσω το κανάλι και 
θα περάσω τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο στη νήσο Γουίτ, 
μεταξύ Κάουες, Βετνόρ, Ράιντ και Όσμπορν…»

Η κυρία με τα μαύρα και το βέλο κάθεται σιωπηλή σε μια 
γωνία του κουπέ. Ο δούκας δεν της δίνει σημασία. Αφού ξε-
φυλλίσει μια εφημερίδα, συνεχίζει την κουβέντα με τον πυρο-
βολητή, ο οποίος είναι λιγομίλητος.

«Τα πράγματα εκεί είναι πολύ άσχημα. Όταν εγώ, στην αρχή 
της υπουργικής μου σταδιοδρομίας, δέχτηκα να αναλάβω το χαρ-
τοφυλάκιο των Υπερπόντιων Κτήσεων, παθαίνοντας και μαθαί-
νοντας, πείστηκα ότι πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα για τη 
διοίκηση αυτών των εδαφών, αν θέλουμε να τα περισώσουμε». 

«Και εσείς δεν μπορέσατε να τα πάρετε;» 
«Δεν είχα χρόνο. Ανέλαβα Υπουργός Εξωτερικών, λόγω της 

αξίας και της προσφοράς μου. Επιπλέον… υπάρχουν τόσα που 
πρέπει να γίνουν! Αλλά η ανόητη επανάσταση δεν θα επικρατή-
σει! Οι ήρωές μας υπερασπίζονται τις κτήσεις μας σαν λιοντάρια· 
κοιτάξτε πόσο μεγαλειώδης είναι ο θάνατος του στρατηγού Θου-
τάνο… θύμα της ανδρείας του στην τάδε μάχη… Ο Θουτάνο και 
ο άλλος γενναίος, ένας λοχαγός… ο λοχαγός… και εγώ δεν ξέρω 
πόσοι χάθηκαν εκεί επιδεικνύοντας την ίδια τόλμη και τον ίδιο 
πατριωτισμό που επέδειξαν οι πιο ξακουστοί μάρτυρες του πολέ-
μου. Ο Θουτάνο και ο άλλος, εκείνος ο λοχαγός αξίζουν αγάλμα-
τα· χρυσά γράμματα σε αναμνηστική πλάκα στο Κοινοβούλιο… 
αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ άσχημη… Δεν 
έχουμε κρατική διοίκηση… Ώστε εσείς κατεβαίνετε εδώ για να 
πάρετε το τρένο που θα σας πάει στο Σανταντέρ; Το λοιπόν, 
καλή τύχη, πολλές δάφνες και λίγα τραύματα από σφαίρα… 
Και αν θέλετε κάτι από εδώ… ξέρετε εσείς, υπολοχαγέ μου, το 
καλοκαίρι, στη νήσο Γουίτ: Κάουες, Ράιντ, Βετνόρ, Όσμπορν…»

Ο δούκας και η κυρία με τα μαύρα και το βέλο μένουν 
μόνοι στο κουπέ. Ο πρώην υπουργός προσπαθεί, με σχετική 
διακριτικότητα, να πιάσει συζήτηση. Η γυναίκα απαντά άλλοτε 
μονολεκτικά και άλλοτε με νοήματα. 
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Ο δούκας του Περγαμίνο, απογοητευμένος, βαριέται. 
Σε ένα σταθμό, η μαυροφορεμένη γυναίκα κοιτά με ανυπο-

μονησία από το παράθυρο. 
«Εδώ, εδώ!» φωνάζει ξαφνικά· «Φερνάντο, Αντέλα, εδώ…»
Ένα ζευγάρι, επίσης στα μαύρα, μπαίνει στο κουπέ: η μαυρο-

φορεμένη γυναίκα του βαγονιού τούς αγκαλιάζει και κλαίει πάνω 
στο στήθος της άλλης γυναικάς, πνίγοντας τα αναφιλητά της.

Το τρένο συνεχίζει το ταξίδι του. Αποχαιρετισμός, ξανά 
αγκαλιές, κλάμα… 

Έμειναν ξανά μόνοι ο δούκας και η κυρία. 
Ο Περγαμίνο, πεθαίνοντας από περιέργεια, το διακινδυνεύει 

εισερχόμενος στο πεδίο της πιθανής αδιακρισίας. Θέλει να μάθει 
με κάθε κόστος την πηγή αυτής της λύπης, την αιτία εκείνου 
του πένθους… Και παίρνει, κρύα, ξερή, ειρωνική, μέσα σε λυγ-
μούς, αυτή τη σύντομη απάντηση:

«Είμαι η χήρα του άλλου… του λοχαγού Φερνάντεθ». 
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Ισπανικός Ρεαλισμός και Νατουραλισμός 
των τελών του 19ου αιώνα

Του  Κωνσταντ ί νου  Παλα ιολόγου 

Ο Λεοπόλδο Άλας (1852-1901), πιο γνωστός με το ψευδώνυ-
μο «Κλαρίν», υπήρξε ένας ισπανός συγγραφέας με ματιά-
νυστέρι που απέδιδε το ίδιο καλά και στη μεγάλη φόρμα 

του μυθιστορήματος και στη μικρή φόρμα του διηγήματος. 
Ο «Κλαρίν», καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου του Οβιέδο, συνέγραψε το μεγάλο ισπανικό μυθιστόρη-
μα του 19ου αιώνα στα χνάρια της «Madame Bovary» ή του 
«L’éducation sentimentale». Το «La Regenta» (1884-1885), 
που κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση Λένας Φραγκο-
πούλου, θεωρείται ως το καλύτερο ισπανικό μυθιστόρημα του 
19ου αιώνα και εκτυλίσσεται σε μια φανταστική μικρή πόλη 
του βορρά της Ισπανίας, τη Βετούστα [την Απαρχαιωμένη, δη-
λαδή], η οποία, όμως, είναι ακριβές αντίγραφο της γενέτειρας 
του συγγραφέα, του Οβιέδο. Εδώ παρουσιάζουμε το διήγημά 
του “En el tren” (που πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Los 
lunes de El Imparcial στις 19 Αυγούστου 1895), μια δριμεία 
κριτική στην υστερόβουλη ισπανική άρχουσα τάξη των τελών 
του 19ου αιώνα και ένα λαμπρό λογοτεχνικό παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο ο Ρεαλισμός προσπάθησε να αποτυπώσει, 
ρεαλιστικά μεν αλλά επουδενί ουδέτερα, τη σήψη της ισπανικής 
κοινωνίας των τελών του 19ου αιώνα.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ (Αθήνα 1963) είναι Κα-
θηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ στο γνωστικό 
αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία, και ειδικό 
αντικείμενο: Ισπανική Λογοτεχνία. Μεταφράζει από τα 
ισπανικά και τα καταλανικά.
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Ανχέλ ικα Γκοροντ ίσ ερ

Ο σκοτεινός θάλαμος
Μετάφραση: Κλεοπάτρα Ελα ιοτρ ιβ ιάρη

Στα καλά του καθουμένου, λες και η γιαγιά μου η Χερτρού-
δις είναι κανένα σπουδαίο πρόσωπο, απαγορεύεται πια να 
την κακολογούμε σε τούτο το σπίτι. Κι επειδή εγώ μια ζωή 

την κακολογούσα, όπως έκανε κι όλο μου το σόι, αναγκάστηκα 
να το βουλώσω και να μη λέω κουβέντα· ούτε καν το όνομά 
της δε βάζω στο στόμα μου. Τρέχα-γύρευε. Ποιος βγάζει άκρη 
με τις γυναίκες; Όχι ότι έχω παράπονο, όλα κι όλα: η Χάια μου 
είναι από τις καλές περιπτώσεις. Δίπλα της εγώ δεν πιάνω μία· 
φτάνει μόνο να τη δεις, αφού στην κοινότητα όλοι άρχισαν 
να την γλυκοκοιτάζουν με το που έκλεισε τα δεκαπέντε, έτσι 
ξανθιά που ήταν, μ’ αυτά τα μάτια και τους καλούς της τρό-
πους κι εκείνο το σκέρτσο της όταν σηκώνει το κεφάλι, αφού 
δεν υπήρχε shotjen, προξενήτρα που να μην την έχει βάλει στο 
μάτι για να την καλοπαντρέψει, κι όχι μ’ όποιον κι όποιον, 
το λιγότερο με έναν από τους γιους του γέρου Σαπόσνικ, εκεί-
νου με τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, και στα δεκάξι της την 
είχαν ήδη τρελάνει την πεθερά μου με προτάσεις, και να το 
ένα και να το άλλο και να ’χει το νου της, να βάλει τον πήχη 
ψηλά. Και η ίδια η Χάια, που παντρεύτηκε εμένα κι όχι κά-
ποιον από ’κείνους τους λεφτάδες, παρόλο που κι εγώ, για να 
πω την αλήθεια, δεν τα καταφέρνω κι άσχημα, εκείνη, που στα 
τριάντα της είναι πιο όμορφη απ’ ό,τι στα δεκαπέντε κι ούτε 
που της φαίνεται ότι έχει δυο μεγάλα παιδιά, τον Ντουβέντλ 
και την Μπατία, που είναι φτυστά μ’ εκείνη, αλλά, όλα κι όλα, 
πήραν τα μαύρα μάτια μου, η ίδια η Χάια που είναι πάντα 
τόσο γλυκιά και ήρεμη, έγινε θηρίο όταν είπα ότι η φωτογρα-
φία της γιαγιάς μου της Χερτρούδις δεν είχε καμία δουλειά να 
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βρίσκεται στο ράφι πάνω από το τζάκι σε χρυσή κορνίζα με 
στολίδια που προφανώς θα της είχε στοιχίσει κάμποσα πέσος, 
φως φανάρι. Και μάλιστα αυτή η φωτογραφία, αυτή η συγκε-
κριμένη φωτογραφία.

«Δεν πρόκειται να το ξανασυζητήσουμε» μου είπε η Χάια 
όταν της είπα να τη βγάλει. «Ξέχασέ το. Εγώ την έβαλα εκεί τη 
φωτογραφία και εκεί θα μείνει».

«Καλά, εντάξει» είπα εγώ, «αλλά τουλάχιστον όχι αυτή τη 
φωτογραφία».

«Και ποια άλλη να βάλουμε δηλαδή;» είπε εκείνη. «Αφού 
είναι η μοναδική που έβγαλε στη ζωή της».

«Και πολύ της ήτανε» είπα εγώ. «Ζi is gevein tzi miss! Με 
τέτοια μούτρα!»

Ούτε που θέλω να θυμάμαι τι μου απάντησε.
Πάντως, για να λέμε και την αλήθεια, ήταν άσχημη η για-

γιά μου η Χερτρούδις, κακάσχημη, μικροκαμωμένη, λιπόσαρκη, 
μαυριδερή, στραβοκάνα, αλλήθωρη, με κάτι γυαλιά στρογγυλά 
με μαυρισμένο μεταλλικό σκελετό που ο ένας βραχίονας είχε 
σπάσει και τον είχε δέσει μ’ ένα σπάγκο κι έναν κόμπο, πάντα 
ντυμένη στα μαύρα, από το κεφαλομάντιλο μέχρι τα πασούμια 
της. Αντίθετα, ο παππούς μου ο Λεόν, τόσο όμορφος, τόσο λε-
βεντόκορμος, με τα ωραία του τα μουστάκια τα βασιλικά και 
ντυμένος σαν άρχοντας μοιάζει να γεμίζει όλη τη φωτογραφία 
με μάτια που λάμπουν σαν δυο φάροι. Ίσα που διακρίνεται η 
γιαγιά μου στο πλάι του, πάλι καλά δηλαδή. Το αποκορύφωμα 
ήταν ότι γύρω τους έστεκαν όλα τους τα παιδιά που κι αυτά 
ήταν όμορφα και λεβεντόκορμα, τα έξι αγόρια και τα δυο κο-
ρίτσια: οι θείοι μου Ααρών, Χάιμε, Αβραάμ, Σάλο και Ισίδορο 
και ο Σαμουέλ, ο πατέρας μου, που ήταν ο μικρότερος από τ’ 
αγόρια. Και οι θείες μου Σάρα και Ραχήλ καθισμένες κάτω, κο-
ντά στον παππού μου. Και πίσω φαίνονται τα δέντρα κι ένα 
μέρος του σπιτιού.

Είναι μια αρκετά μεγάλη φωτογραφία, σε χοντρό καφετί 
χαρτόνι, όπως ήταν εκείνα τα χρόνια, επομένως πρέπει να της 
στοίχισε κάμποσο η χρυσή κορνίζα με τα στολίδια, αν κι εγώ 
δεν τα πολυπροσέχω αυτά τα πράγματα: η Χάια ξέρει ότι μπο-
ρεί να κάνει το κέφι της κι ότι εγώ φροντίζω να μην της λείψει 
τίποτα σ’ εκείνη και στα παιδιά μου, κι ότι όσο μπορώ θα έχουν 

Nesides 22 23 Mai.indd   46Nesides 22 23 Mai.indd   46 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



47

Νησίδες 22 /  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν Τ Α Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

τα πάντα και δε θα ’χουν τίποτα να ζηλέψουν από κανέναν, 
αυτό δα έλειπε.

Γι’ αυτό με πονάει τόσο πολύ αυτό με τη φωτογραφία πάνω 
στο μαρμάρινο ράφι του τζακιού, αλλά, φυσικά, δεν μπορώ 
να διαμαρτυρηθώ και πολύ, επειδή το φταίξιμο είναι δικό μου 
και μόνο δικό μου, που δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου 
κλειστό. Και γιατί να μη μπορεί ένας άντρας να διηγηθεί στη 
γυναίκα του ιστορίες της οικογένειάς του, ε; Θα έλεγα ότι σχε-
δόν έχει δικαίωμα να ξέρει κι εκείνη όσα κι εκείνος. Ωστόσο, 
όταν διηγήθηκα στη Χάια τι είχε κάνει η γιαγιά μου η Χερτρού-
δις, μεταξύ αστείου και σοβαρού, θέλω να πω πως το έριξα και 
λίγο στην πλάκα για να απαλύνω κάπως την τραγικότητα της 
κατάστασης και ήμουν και λίγο αγανακτισμένος για να δείξω 
πως εγώ ξέρω να ξεχωρίζω το δίκιο από τ’ άδικο και πως δεν 
έχω πάρει τις κακές συνήθειες της γιαγιάς μου, όταν της το 
διηγήθηκα ένα καλοκαιρινό βράδυ που μόλις είχαμε γυρίσει 
στο σπίτι από έναν κλιματιζόμενο κινηματογράφο και είχαμε 
αγοράσει παγωτά και τα τρώγαμε στην κουζίνα οι δυο μας, μιας 
και τα παιδιά κοιμόντουσαν, εκείνη σταμάτησε να τρώει και 
όταν τελείωσα χτύπησε με το κουτάλι το τραπέζι και μου είπε 
ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Μα είναι αλήθεια» είπα εγώ, «φυσικά και είναι αλήθεια. 
Έγινε όπως ακριβώς στο λέω».

«Το ξέρω» είπε η Χάια και σηκώθηκε και στάθηκε δίπλα μου 
με τα χέρια σταυρωμένα και κοιτάζοντάς με θυμωμένη. «Το 
ξέρω ότι έτσι έγινε, σιγά μην το έβγαζες απ’ το μυαλό σου. Αυτό 
που δεν μπορώ να πιστέψω είναι πως είσαι τόσο ξεδιάντροπος 
που γελάς εις βάρος της και να την κατηγορείς λες και ήταν 
κανένα παλιοθήλυκο».

«Μα, Χάια» κατάφερα να πω.
«Άσε τα “μα” και τα “μου”» μού φώναξε. «Πάλι καλά που 

δεν έμαθα αυτή την ιστορία προτού παντρευτούμε. Πάλι καλά 
για σένα, γιατί για μένα είναι δυστυχία να συνειδητοποιώ εδώ 
που έχουμε φτάσει ότι είμαι παντρεμένη με έναν άξεστο χωρίς 
αισθήματα».

Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα κι εκείνη έδωσε μια στην πόρ-
τα και με άφησε μόνο μου στην κουζίνα, μόνο με τις σκέψεις 
μου, να προσπαθώ να αντιληφθώ τι απ’ όσα είχα πει ήταν 
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εκείνο που την είχε εκνευρίσει τόσο. Πήγα μέχρι την πόρτα, 
αλλά ύστερα άλλαξα γνώμη και γύρισα πίσω. Δέκα χρόνια εί-
μαστε παντρεμένοι και την ξέρω καλά, αν και λίγες φορές την 
έχω δει τόσο θυμωμένη. Καλύτερα να την άφηνα να ηρεμήσει. 
Έφαγα το υπόλοιπο παγωτό μου και το άλλο που το είχε αφή-
σει η Χάια σχεδόν άθικτο, έβαλα στην κατάψυξη τα παγωτά 
που είχαμε φέρει για τα παιδιά, σκούπισα το τραπέζι με την 
πετσέτα της κουζίνας και άφησα τα πιάτα στο νεροχύτη. Βεβαι-
ώθηκα ότι η πόρτα και το παράθυρο που βλέπουν στην αυλή 
ήταν καλά κλεισμένα, έσβησα το φως και πήγα να ξαπλώσω. 
Η Χάια κοιμόταν ή έκανε πως κοιμόταν. Ξάπλωσα και κοίταζα 
το ταβάνι που έμοιαζε γκρίζο έτσι όπως έμπαινε το φως από το 
ανοιχτό παράθυρο.

Την άγγιξα ελαφρά:
«Χάια,» της είπα, «mein taier mediale, κοριτσάκι μου γλυ-

κό» όπως όταν ήμασταν αρραβωνιασμένοι.
Τίποτα. Ούτε κουνήθηκε ούτε μου απάντησε ούτε ανέπνευσε 

πιο βαριά ούτε τίποτα. Καλά, σκέφτηκα, άμα δε θέλει δε θέλει, 
θα της περάσει. Έβαλα το χέρι μου στη θέση του και έκλεισα τα 
μάτια μου. Ήμουν μισοκοιμισμένος όταν άνοιξα τα μάτια μου 
και κοίταξα πάλι το ταβάνι γιατί μου φάνηκε ότι την άκουσα 
να κλαίει. Αλλά μάλλον έκανα λάθος, σιγά το πράγμα πια. Κοι-
μήθηκα του καλού καιρού και το επόμενο πρωί ήταν σαν να 
μην είχε συμβεί τίποτα.

Όταν όμως γύρισα από τη δουλειά, βράδυ πια, κουρασμένος 
και πεινασμένος, τι να δω. Αυτό, το πορτρέτο της γιαγιάς μου 
της Χερτρούδις στη χρυσαφένια κορνίζα με τα στολίδια πάνω 
στο τζάκι.

«Από πού το ξέθαψες αυτό;» της είπα δείχνοντάς της το με 
το δάχτυλο.

«Ήταν στο πάνω μέρος στο ντουλάπι του διαδρόμου» μου 
είπε εκείνη με ένα πλατύ χαμόγελο, «μαζί με όλες τις παιδικές 
σου φωτογραφίες που μου χάρισε η μητέρα σου».

«Α, όχι» είπα εγώ και άπλωσα τα χέρια με σκοπό να τη βγά-
λω από εκεί.

«Σε προειδοποιώ, Ισαάκ Ρόζεμπεργκ» μού είπε μιλώντας 
πολύ αργά κι εγώ συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα ήταν σο-
βαρά, γιατί εκείνη με φωνάζει πάντα Τσάκι, όπως με φωνάζουν 
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όλοι, και όταν με λέει Ισαάκ πάει να πει ότι δεν είναι πολύ 
ευχαριστημένη και ποτέ ξανά δεν με είχε αποκαλέσει με το 
επώνυμό μου, εκτός από μία φορά, «σε προειδοποιώ, έτσι και 
βγάλεις από εκεί αυτή τη φωτογραφία θα φύγω από το σπίτι 
και θα πάρω μαζί μου και τα παιδιά».

Το εννοούσε, την ξέρω καλά. Γνωρίζω ότι το εννοούσε επειδή 
εκείνη τη μία φορά που με είχε φωνάξει με το όνομα και το 
επώνυμό μου, και πάλι με είχε απειλήσει ότι θα έφευγε, πάει 
πολύς καιρός, δεν είχαμε τότε τα παιδιά και, για να πω την 
αλήθεια, τα πράγματα δεν είχαν γίνει όπως πίστευε εκείνη ότι 
είχαν γίνει, αλλά ας την αφήσουμε καλύτερα αυτή την ιστορία. 
Εγώ κατέβασα τα χέρια μου και τα έβαλα στις τσέπες και σκέ-
φτηκα πως ήταν ένα πείσμα και πως, εντάξει, ας έκανε ό,τι ήθε-
λε, πως θα προσπαθούσα να την μεταπείσω με τον καιρό. Αλλά 
δεν την μετέπεισα· δεν κατάφερα ποτέ να την τουμπάρω και η 
φωτογραφία παραμένει εκεί. Της Χάια της πέρασε ο θυμός και 
είπε, έλα να κάτσουμε να φάμε που έφτιαξα κούγκελ με ρύζι.

Το κάνει με την παραδοσιακή συνταγή της πεθεράς μου και 
ξέρει ότι μου αρέσει τόσο πολύ που μπορώ να φάω και τρία 
πιάτα, και ξέρω ότι το ξέρει, κι εκείνη ξέρει ότι ξέρω ότι το 
ξέρει, και δεν ήταν τυχαίο που το είχε φτιάξει εκείνη τη μέρα. 
Έφαγα πράγματι τρία πιάτα, αλλά δεν μπορούσα να σταματή-
σω να σκέφτομαι τι την είχε πιάσει τη Χάια, γιατί είχε φαγωθεί 
να βάλει τη φωτογραφία πάνω στο τζάκι και τι στο καλό είχε 
η γιαγιά μου η Χερτρούδις που για χάρη της είχε γίνει το σπίτι 
μου άνω κάτω.

Τίποτα, δεν είχε τίποτα, ούτε ένα όνομα της προκοπής δεν 
είχε, ένα καλό και τίμιο εβραϊκό όνομα, Σούρε ή Σούρκε, όπως 
όλες οι άλλες γιαγιάδες, όχι, ούτε καν αυτό: Χερτρούδις. Είναι 
που δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τίποτα σωστά ούτε στην ώρα 
του, ούτε καν να γεννηθεί στην ώρα της δεν κατάφερε, αφού 
οι προπάπποι μου ερχόντουσαν με το πλοίο και τρία παιδιά και 
την προγιαγιά μου έγκυο. Από τη Ρωσία ερχόντουσαν, αλλά 
είχαν φύγει από τη Γερμανία για το Μπουένος Άιρες με το 
«Madrid» και όταν το καράβι άραξε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή 
την έπιασαν οι πόνοι την προγιαγιά μου και όλοι πίστευαν 
ότι η γιαγιά μου θα γεννιόταν στο κατάστρωμα, ανάμεσα στα 
μπαούλα και τα καλάθια και τα μπαγάζια και τον κόσμο που 
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πήγαινε κι ερχόταν, παρόλο που δεν ήξεραν ακόμα ότι επρό-
κειτο να γεννηθεί κορίτσι. Αλλά ο προπάππος μου και τα παι-
διά έπρεπε να βγουν στη στεριά, είχαν πια αποβιβαστεί σχεδόν 
όλοι, και η προγιαγιά μου έμεινε εκεί πάνω να σφαδάζει και να 
βλέπει την οικογένειά της σε αργεντίνικο έδαφος και τότε σκέ-
φτηκε ότι το καλύτερο ήταν να κατέβει κι εκείνη και το παιδί 
της να γεννηθεί Αργεντινός. Πολύ αργά, σιγά σιγά, πιασμένη 
από την κουπαστή και με έναν ναύτη να τη βοηθάει, άρχισε να 
κατεβαίνει. Και στα μισά της σανιδόσκαλας τι λες να ’γινε; Ναι, 
στα μισά ακριβώς της σανιδόσκαλας γεννήθηκε η γιαγιά μου. Η 
προγιαγιά μου σωριάστηκε στην ξύλινη σκάλα και εκεί επί τό-
που, με τη βοήθεια του Γερμανού ναύτη που φώναζε κάτι που 
δεν καταλάβαινε κανείς εκτός από τους υπόλοιπους Γερμανούς 
ναύτες, και μιας γυναίκας που ανέβηκε τρέχοντας, ήρθε στον 
κόσμο το τελευταίο παιδί της προγιαγιάς μου, η γιαγιά μου η 
Χερτρούδις.

Με το που ήρθε στον κόσμο άρχισαν τα μπερδέματα. Τι ήταν 
η γιαγιά μου: Αργεντινή ή Γερμανίδα; Αν θες τη γνώμη μου, 
πιστεύω πως καρφί δεν τους καιγόταν τόσο στην Αργεντινή όσο 
και στη Γερμανία για την υπηκοότητα της γιαγιάς μου, αλλά οι 
υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης είχαν ένα σωρό κανο-
νισμούς που δεν έλεγαν τίποτα για τέτοιες περιπτώσεις και δεν 
ήξεραν τι να κάνουν. Συν τοις άλλοις, φαίνεται ότι η προγιαγιά 
μου δε χάριζε κάστανα και παρόλο που ήταν λεχώνα έβαλε τις 
φωνές πως η κόρη της ήταν Αργεντινή, κι ας μην καταλάβαινε 
κανένας τι ούρλιαζε, και πως με την κόρη της έκανε ένα δώρο 
στη χώρα όπου μόλις είχε φτάσει, και τι δώρο.

Τελικά δηλώθηκε Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος έλυσε το θέμα 
ούτε πώς, πιθανόν κάποιος υπάλληλος που βιαζόταν να πάει 
να κολατσίσει, και την κατέγραψαν στο λιμάνι ως Αργεντινή, 
προερχόμενη εκ Γερμανίας, κι ας μην την είχε δει ποτέ της, κι 
ύστερα προέκυψε άλλο μπέρδεμα όταν ρώτησαν τον προπάππο 
μου για το όνομα. Είχαν σκεφτεί να το βγάλουν Ιτσιέλ αν ήταν 
αγόρι, αλλά μέσα στη φούρια του ταξιδιού δεν είχε περάσει απ’ 
το μυαλό τους πως μπορεί να ήταν κορίτσι και πως και τα κορί-
τσια χρειάζονται όνομα. Ο προπάππος μου κοίταξε τη γυναίκα 
του όπως φαίνεται πως έκανε κάθε φορά που έπρεπε να πάρει 
μιαν απόφαση, αλλά εκείνη είχε εξαντλήσει την ενέργειά της με 
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τις ωδίνες του τοκετού, τη λαχτάρα που πέρασε, την αποβίβαση 
από τη σανιδόσκαλα και τις φωνές για την υπηκοότητα της 
κόρης της που όλη αυτή την ώρα σπάραζε στο κλάμα πάνω σε 
έναν πάγκο τυλιγμένη σε ένα σακάκι του πατέρα.

«Πείτε τη Χερτρούδις, κύριε, είναι όμορφο όνομα» είπε ο 
υπάλληλος της υπηρεσίας μετανάστευσης.

«Τι;» είπε ο προπάππος μου, στα ρωσικά φυσικά.
«Την αρραβωνιαστικιά μου τη λένε Χερτρούδις» είπε ο τύπος.
Ο προπάππος μου έμαθε λίγο αργότερα, μόλις βγήκε από το 

λιμάνι με την οικογένεια, τις αποσκευές και τη νεογέννητη, τι 
του είχε πει ο υπάλληλος, γιατί του το μετέφρασε ο Ναούμ Βά-
ισμαν που είχε πάει να τους βρει με τα δυο του παιδιά και την 
άμαξα, αλλά τότε τη γιαγιά μου την έλεγαν πια Χερτρούδις.

«Ναι, ναι» είπε ο προπάππος μου ψιλοσαστισμένος.
«Χερτρούδις, καταλάβατε; Είναι όμορφο όνομα» είπε ο 

υπάλληλος.
«Χερτρούδις» είπε ο προπάππος μου όπως όπως, προφέρο-

ντας λάθος τα «ρο» κι έτσι της έμεινε το όνομα αφού έτσι την 
κατέγραψαν στο λιμάνι.

Για τα υπόλοιπα μπερδέματα, εκείνα που ήρθαν αργότερα 
με το ληξιαρχείο και το πιστοποιητικό γέννησης, καλύτερα να 
μη μιλήσω. Πάντως, για ένα διάστημα όλα ήταν ήσυχα και δε 
συνέβη τίποτα άλλο. Δηλαδή, φυσικά και συνέβη, αλλά δεν είχε 
καμία σχέση με τη γιαγιά μου.

Αυτό που συνέβη ήταν πως έμειναν για ένα μήνα στου Να-
ούμ μέχρι να εγκλιματιστούν, και μετά πήγαν στην επαρχία. 
Εκεί ο προπάππος μου δούλεψε ως ακτήμονας, αλλά σε λίγα 
χρόνια αγόρασε το αγρόκτημα και πρόκοψε, στην αρχή δουλεύ-
οντας από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου, όλη η οικογένεια 
μαζί, κι ύστερα πια, που πήρε κι εργάτες στη δούλεψή του, πιο 
ξεκούραστα· και όλα πήγαιναν καλά, τόσο καλά που αγόρασε 
κάμποσα εκτάρια γης μέχρι που έφτασε να ’χει στην κατοχή 
του μια γερή ιδιοκτησία.

Μέχρι τότε η γιαγιά μου η Χερτρούδις είχε γίνει δεκαπέντε 
χρονών κι ήταν ήδη τρομακτική. Αλλήθωρη ήταν από γεννησι-
μιού της στη σανιδόσκαλα του γερμανικού πλοίου, αλλά τώρα 
ήταν καχεκτική και στραβοκάνα κι έμοιαζε μουγκή, τόσο λίγο 
μιλούσε. Ο προπάππος μου είχε πάρα πολλούς φίλους στα γει-

Nesides 22 23 Mai.indd   51Nesides 22 23 Mai.indd   51 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



52

τονικά κτήματα και στο χωριό όπου πήγαιναν κάθε Παρασκευή 
πρωί και έμεναν μέχρι το Σάββατο το βράδυ, στο σπίτι ενός 
πρώτου ξαδέρφου του προπάππου μου. Αλλά ούτε εκείνος ούτε 
η γυναίκα του είχαν πολλές ελπίδες να παντρέψουν αυτή την 
άσχημη και αντιπαθή κόρη. Μέχρι που εμφανίστηκε ο παππούς 
μου ο Λεόν σαν ευλογία από τον ουρανό.

Ο παππούς μου ο Λεόν δεν είχε γεννηθεί ούτε σε σανιδό-
σκαλα πλοίου, ούτε με γερμανική ή άλλη υπηκοότητα. Είχε 
γεννηθεί καταπώς πρέπει, στο σπίτι του, για την ακρίβεια στο 
σπίτι των γονιών του, κι από εκείνη τη στιγμή έκανε πάντα 
αυτό που έπρεπε, όταν έπρεπε, γι’ αυτό και όλος ο κόσμος τον 
αγαπούσε και τον σεβόταν και κανείς δεν γέλασε εις βάρος του 
ούτε κανείς σκέφτηκε ότι ήταν η ντροπή της οικογενείας.

Ήταν χήρος και άτεκνος όταν εμφανίστηκε στο σπίτι των 
προπαππούδων μου, χήρος της Ρουθ Μπούκμαν που είχε πεθά-
νει ένα χρόνο νωρίτερα. Φαίνεται ότι την είχαν ήδη ειδοποιήσει 
την προγιαγιά μου για το σκοπό της επισκέψεως, γιατί έπλυνε 
και χτένισε και παρφουμάρισε την κόρη της και την ορμήνεψε 
να μη μιλήσει, αν κι αυτό δε χρειαζόταν, και να κοιτάζει συ-
νέχεια το πάτωμα για να μη φανεί το αλληθώρισμα, πράγμα 
χρήσιμο αλλά ούτε αυτό χρειαζόταν να το πει, και για να φανεί 
με την ευκαιρία ότι ήταν κορίτσι αθώο και συνεσταλμένο.

Κι έτσι παντρεύτηκε ο παππούς μου ο Λεόν τη γιαγιά μου 
τη Χερτρούδις, όχι παρόλο που ήταν τόσο άσχημη αλλά ακρι-
βώς επειδή ήταν τόσο άσχημη. Λένε ότι η Ρουθ Μπούκμαν 
ήταν η πιο όμορφη κοπέλα σ’ ολόκληρη την κοινότητα, σ’ ολό-
κληρη την επαρχία, σ’ ολόκληρη τη χώρα και σ’ ολόκληρη τη 
Νότια Αμερική. Λένε ότι ήταν κοκκινομάλλα και είχε πράσινα 
αμυγδαλωτά μάτια κι ένα στόμα σαν αμαρτία και δέρμα λευκό 
και μακριά λεπτά χέρια και λένε ότι εκείνη κι ο παππούς μου ο 
Λεόν ήταν ζευγάρι από αυτά που συναντάς στο δρόμο και κά-
θεσαι και τα χαζεύεις. Λένε επίσης ότι εκείνη είχε μυαλό μοχθη-
ρό και έκανε τη ζωή κόλαση για τον πατέρα της, τη μητέρα της, 
τα αδέρφια της, τις νύφες της, τα ανίψια της, τους γειτόνους 
της και για όλο το χωριό. Και για τον παππού μου τον Λεόν, 
όσο ήταν παντρεμένη μαζί του.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν έκανε παιδιά: ούτε ένα 
δεν κατάφερε να χαρίσει στον άντρα της, προφανώς μόνο και 
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μόνο για να του αμαυρώσει το όνομα, γιατί μέχρι εκεί φαίνεται 
ότι έφτανε το δηλητήριο αυτής της γυναίκας. Όταν πέθανε, ο 
παππούς μου έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης, κοιμή-
θηκε για δύο μέρες σερί και, όταν ξύπνησε αφοσιώθηκε στο να 
ξεκουράζεται, να βάζει μπριγιαντίνη στο μουστάκι του και να 
πηγαίνει με το άλογό του κάθε μέρα στο χωριό για να βλέπει 
τους φίλους που η Ρουθ είχε απομακρύνει από το σπίτι με τις 
φωνές της και την άσχημη συμπεριφορά της.

Αλλά αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ καιρό: ο 
παππούς μου ο Λεόν ήταν άντρας με τα όλα του και δεν ήταν 
φτιαγμένος για να περάσει όλη του τη ζωή μόνος του, άσε που 
το σπίτι είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα και χρειαζόταν 
μια γυναίκα για να βάλει μια τάξη, ενώ και τα χωράφια έμοια-
ζαν σχεδόν εγκαταλειμμένα και κάποιοι τα είχαν ήδη βάλει στο 
μάτι και υπολόγιζαν ότι ο παππούς μου θα τα πουλούσε για 
ψίχουλα. Γι’ αυτό και ένα χρόνο αφότου έθαψε τη σύζυγό του 
ο παππούς μου αποφάσισε να παντρευτεί και έχοντας νωπές τις 
μνήμες από την κόλαση που είχε περάσει με τη Ρουθ, αποφάσι-
σε να παντρευτεί την πιο άσχημη γυναίκα που θα έβρισκε. Και 
παντρεύτηκε τη γιαγιά μου τη Χερτρούδις.

Το γλέντι στο αγρόκτημα του προπάππου μου κράτησε τρεις 
μέρες και τρεις νύχτες. Οι μουσικοί έκαναν βάρδιες στο μεγάλο 
υπόστεγο και οι γυναίκες δεν έπαιρναν ανάσα στην κουζίνα του 
σπιτιού, στην άλλη των εργατών και σε δυο-τρεις αυτοσχέδιες 
εστίες και φούρνους που είχαν στήσει στο ύπαιθρο. Οι προ-
παππούδες μου δε λυπήθηκαν τα έξοδα και το ’καναν με την 
καρδιά τους. Φυσικό ήταν, μιας και είχαν καταφέρει να ξεφορ-
τωθούν ένα τέτοιο βάρος και να την παντρέψουν με τον καλύ-
τερο δυνατό υποψήφιο σε ακτίνα τριακοσίων ναυτικών μιλίων.

Η γιαγιά μου δεν κάθισε στο γλέντι τρεις μέρες και τρεις 
νύχτες. Την επομένη κιόλας του γάμου έπιασε δουλειά για να 
βάλει μια τάξη στο σπίτι του συζύγου της και στους εννιά μή-
νες γεννήθηκε ο θείος μου ο Ααρών και έναν χρόνο αργότερα 
γεννήθηκε ο θείος μου ο Χάιμε και έντεκα μήνες μετά γεννή-
θηκε ο θείος Αβραάμ και ούτω καθεξής. Αλλά εκείνη δε σταμά-
τησε ποτέ να δουλεύει. Πού να άκουγες τις ιστορίες που μου 
έλεγε η θεία μου η Ραχήλ, πώς σηκωνόταν προτού ξημερώσει 
κι ετοίμαζε το φαγητό για όλη τη μέρα, καθάριζε το σπίτι κι 
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έβγαινε να δουλέψει στα χωράφια· και πώς έραβε το βράδυ όταν 
όλοι κοιμόντουσαν και τους έφτιαχνε πουκάμισα και φαρδιά 
παντελόνια και μέχρι και τα εσώρουχα των παιδιών και του 
συζύγου και τα φορέματα των κοριτσιών και τα σεντόνια και 
τα τραπεζομάντιλα κι όλα τα λευκά είδη του σπιτιού· και για 
τα γλυκά και τις μαρμελάδες που έφτιαχνε για το χειμώνα και 
για το πώς ήξερε να φέρνει βόλτα τα ζώα, να δεματιάζει, να 
τσουβαλιάζει και να βοηθάει στο φόρτωμα των κάρων. Κι όλα 
αυτά χωρίς να λέει κουβέντα, πάντα σιωπηλή, πάντα κοιτάζο-
ντας το έδαφος για να μη φαίνεται το αλληθώρισμά της. Πρέ-
πει να παραδεχτούμε ότι τον ξαλάφρωσε από τη δουλειά τον 
παππού μου τον Λεόν, κι ας ήταν μικροκαμωμένη κι αδύνατη, 
αφού άντεχε όσο δυο άντρες μαζί. Τα απογεύματα ο παππούς 
μου δεν είχε πια τίποτα άλλο να κάνει: σενιαριζόταν και πή-
γαινε στο χωριό με το καλύτερό άλογό του, με όλη του τη σαγή 
και τα στολίδια του που του το ’χε σελωμένο η γιαγιά μου, κι 
όπως εκείνης δεν της άρεσε να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο, 
έμενε στο αγρόκτημα και συνέχιζε τα δικά της. Κι έτσι πέρασε 
ο καιρός και γεννήθηκαν τα οκτώ παιδιά και λένε οι θείες μου 
πως ούτε με τις γέννες η γιαγιά μου δεν έμεινε στο κρεβάτι ούτε 
σταμάτησε να δουλεύει ούτε για μία μέρα.

Γι’ αυτό ήταν ακόμα πιο τρομερό αυτό που έγινε. Είναι βέ-
βαιο πως ο παππούς μου ο Λεόν δεν ήταν κανένας άγιος και 
πως του άρεσαν οι γυναίκες και πως κι εκείνος τους άρεσε, και 
είναι επίσης βέβαιο πως κάποια κακοπροαίρετη γειτόνισσα θα 
πρόλαβε τα κουτσομπολιά στη γιαγιά μου κι εκείνη δεν είπε 
τίποτα ούτε έκανε καμιά σκηνή ούτε έκλαψε ούτε φώναξε, η 
αλήθεια να λέγεται. Και να φανταστείς ότι ο παππούς μου 
θυμήθηκε ξαφνικά τη Ρουθ Μπούκμαν και για λίγες μέρες κυ-
κλοφορούσε με την ουρά στα σκέλια, μην τυχόν και αποφάσιζε 
η γιαγιά μου να τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Δε λέω ότι 
έκανε καλά, αλλά αυτά είναι πράγματα που μια γυναίκα ξέρει 
ότι πρέπει να συγχωρεί σε έναν άντρα, και, ειλικρινά δεν είχε 
δικαίωμα να το κάνει αυτό στον παππού μου, εκείνη που θα 
έπρεπε να νιώθει τουλάχιστον ευγνώμων απέναντί του επειδή ο 
παππούς μου την παντρεύτηκε. Και ήταν ακόμα πιο σκληρό αν 
σκεφτεί κανείς την ειρωνεία της τύχης, αφού ο παππούς μου 
ήταν που θέλησε να τους κάνει μια έκπληξη και ένα δώρο σε 
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όλους τους γιους και τις θυγατέρες του. Και στη γιαγιά μου τη 
Χερτρούδις, υποθέτω, φυσικά.

Μια μέρα, ενώ έτρωγαν τα οκτώ παιδιά και ο παππούς μου 
ο Λεόν και η γιαγιά μου πήγαινε κι ερχόταν με τις κατσαρόλες 
και τις πιατέλες, ο παππούς μου τους είπε ότι είχε έρθει στο 
χωριό ένας πλανόδιος φωτογράφος και όλοι ρώτησαν πώς ήταν 
και πώς το έκανε και τι έβγαζε και σε ποιους είχε φτιάξει φω-
τογραφίες. Και οι θείες μου ζήτησαν από τον παππού μου να 
τις πάει στο χωριό να βγάλουν από μία φωτογραφία η καθεμία. 
Τότε ο παππούς μου γέλασε και είπε πως όχι, πως είχε ήδη μι-
λήσει με το φωτογράφο και πως την επόμενη μέρα θα ερχόταν 
με τις μηχανές και τον εξοπλισμό του στο αγρόκτημα για να 
τους βγάλει όλους. Οι θείες μου γέλασαν και χειροκρότησαν και 
φίλησαν τον παππού μου και άρχισαν να κουβεντιάζουν μετα-
ξύ τους ποια φορέματα θα φορούσαν· και οι θείοι μου έλεγαν 
ότι αυτά ήταν πράγματα γυναικεία και λούσα πρωτευουσιάνι-
κα, αλλά ίσιωναν τα φαρδιά τους παντελόνια και κοιταζόντου-
σαν στα κλεφτά στο τζάμι του παραθύρου.

Και ο φωτογράφος πήγε στο κτήμα και τους έβγαλε όλους 
εκείνη την καφετιά φωτογραφία στο χοντρό χαρτόνι που βρί-
σκεται τώρα πάνω από το τζάκι του σπιτιού μου σε μια κορνίζα 
χρυσή με στολίδια, και που η Χάια δε με αφήνει να βγάλω από 
εκεί.

Ήταν ξανθός ο φωτογράφος, αδύνατος, όχι πολύ νέος, με 
σγουρά μαλλιά και κούτσαινε αρκετά από το αριστερό πόδι. 
Τους έβαλε όλους να καθίσουν έξω από το σπίτι, με τα καλύτε-
ρά τους ρούχα, χτενισμένους και γυαλισμένους, χάρμα οφθαλ-
μών. Όλοι τους εκτός από τη γιαγιά μου τη Χερτρούδις που 
ήταν όπως πάντα μαυροντυμένη και ούτε που είχε νοιαστεί να 
φορέσει ένα φόρεμα της προκοπής. Εκείνη δεν ήθελε να βγει 
στη φωτογραφία και είπε όχι τόσες πολλές φορές που ο παπ-
πούς μου ο Λεόν σχεδόν πείστηκε και δεν επέμεινε άλλο. Τότε 
όμως ο φωτογράφος πλησίασε τη γιαγιά μου και της είπε πως 
αν κάποιος έπρεπε να βγει στη φωτογραφία ήταν εκείνη· κι 
εκείνη του είπε κάτι που δεν ξέρω αν μου το είχαν πει και το 
ξέχασα ή αν δεν το άκουσε κανείς και δεν μου το είπαν ποτέ, κι 
εκείνος απάντησε ότι ήξερε πολύ καλά πώς ήταν να μη θέλεις 
να βγεις σε καμία φωτογραφία ή κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει πολ-
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λές φορές την ιστορία αλλά δε θυμάμαι τις λέξεις επακριβώς. Το 
θέμα είναι ότι η γιαγιά μου στάθηκε στο πλάι του παππού μου 
του Λεόν ανάμεσα στα παιδιά της, κι έτσι πήραν όλοι πόζα κι 
έμειναν ακούνητοι κάμποση ώρα, χαμογελαστοί, και ο ξανθός, 
αδύνατος, κουτσός φωτογράφος τούς έβγαλε τη φωτογραφία.

Ο παππούς μου ο Λεόν είπε στο φωτογράφο να μείνει εκείνο 
το βράδυ εκεί για να την εμφανίσει και για να βγάλει κι άλλες 
την επόμενη μέρα. Κι έτσι εκείνο το βράδυ η γιαγιά μου τον τά-
ισε κι εκείνον. Κι εκείνος διηγήθηκε πράγματα της δουλειάς του 
και για τα χωριά απ’ όπου είχε περάσει, πώς ήταν ο κόσμος και 
πώς τον υποδέχονταν και κάποια παράξενα πράγματα που είχε 
δει ή του ’χαν συμβεί. Και ο θείος μου ο Ααρών πάντα λέει ότι 
την κοιτούσε σαν να μιλούσε μόνο σ’ εκείνην, αλλά ποιος ξέρει 
αν αυτό είναι αλήθεια γιατί σιγά μην ήταν εκείνος ο μόνος που 
κατάλαβε κάτι. Το σίγουρο είναι ότι η γιαγιά μου κάθισε στο 
τραπέζι με την υπόλοιπη οικογένεια κι αυτό ήταν κάτι που δεν 
έκανε ποτέ επειδή έπρεπε πάντα να τα έχει όλα έτοιμα στην 
κουζίνα ενώ οι υπόλοιποι έτρωγαν, για να τα σερβίρει στην ώρα 
τους. Αφού τελείωσαν το φαγητό τους ο φωτογράφος βγήκε να 
καπνίσει έξω επειδή σε εκείνο το σπίτι δεν κάπνιζε κανείς, και 
η γιαγιά μου του πήγε ένα ποτηράκι λικέρ και μου φαίνεται, 
αν και δεν μου το είπε κανείς, ότι όλο και κάτι θα πρέπει να 
είπαν εκεί οι δυο τους.

Την επόμενη μέρα ο φωτογράφος έβγαζε φωτογραφίες όλο 
το πρωί: πρώτα τον παππού μου τον Λεόν μόνο, μετά με τους 
γιους, μετά με τις κόρες, μετά με τους γιους και τις κόρες μαζί, 
μετά τις θείες μου μόνες τους με τα καλοσιδερωμένα τους φο-
ρέματα και τα κυματιστά μαλλιά τους. Αλλά η γιαγιά μου η 
Χερτρούδις δεν εμφανίστηκε, απασχολημένη στο στάβλο και 
στο σπίτι όπως πάντα. Αλλά, ένα παράξενο πράγμα, εγώ που 
δεν τη γνώρισα, εγώ που δεν είχα γεννηθεί καν αφού ο πατέρας 
μου ήταν ένα παλικαράκι που δεν είχε γνωρίσει ακόμα τη μη-
τέρα μου, τη φαντάζομαι εκείνη τη μέρα να κρύβεται, να τον 
κατασκοπεύει πίσω από κάποιο μισόκλειστο παραθυρόφυλλο 
ενώ καιγόταν το φαγητό στη φωτιά. Φαντασιώσεις δικές μου, 
μονάχα, αφού όπως λένε οι θείες μου ποτέ της δεν έκαψε το 
φαγητό ούτε αμέλησε τις δουλειές του σπιτιού μα ούτε και τα 
χωράφια.
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Ο φωτογράφος εμφάνισε τις φωτογραφίες και έφαγε μεση-
μεριανό στο σπίτι και το απόγευμα κόλλησε το λεπτό φύλλο 
στο χαρτόνι με το ανάγλυφο σχέδιο και την ημερομηνία και ο 
παππούς μου ο Λεόν τον πλήρωσε. Όταν τέλειωσαν το βραδινό 
φαγητό, νύχτα πια, εκείνος αποχαιρέτησε και έφυγε από το σπί-
τι. Είχε ήδη φορτώσει τα πάντα στην ξεχαρβαλωμένη τετράτροχη 
άμαξα με την οποία είχε εμφανιστεί στο χωριό, και από το σκο-
τάδι πέρα μακριά ξαναφώναξε αντίο σε όλους. Ο παππούς μου ο 
Λεόν ήταν ευχαριστημένος επειδή τους είχε βγάλει μερικές πολύ 
ωραίες φωτογραφίες αλλά δεν υπήρχε λόγος να τον συνοδεύσει 
πέρα από την πόρτα του σπιτιού, αφού τον είχε ήδη πληρώσει 
για τη δουλειά του και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλον στο 
χωριό και στα περίχωρα. Μπήκαν όλοι μέσα και ακούστηκε το 
άλογο που απομακρυνόταν κι ύστερα τίποτα άλλο.

Όταν κάποιος ρώτησε πού ήταν η γιαγιά μου η Χερτρούδις, 
που μέχρι σήμερα οι θείοι μου τσακώνονται γιατί καθένας τους 
λέει ότι εκείνος ήταν που ρώτησε, ο παππούς μου ο Λεόν είπε 
ότι σίγουρα θα ήταν κάπου έξω κάνοντας κάποια δουλειά, κι 
έπειτα πήγαν όλοι για ύπνο.

Αλλά το επόμενο πρωί όταν ξύπνησαν βρήκαν τις λάμπες 
ακόμα αναμμένες πάνω στα τραπέζια και τα παντζούρια ανοι-
χτά και την πόρτα ξεκλείδωτη και δίχως αμπάρα. Δεν υπήρχε 
αναμμένη φωτιά ούτε έτοιμο πρωινό ούτε αρμεγμένες αγελάδες 
ούτε νερό για να πιούν και να πλυθούν ούτε ψωμί να ψήνεται 
στο φούρνο ούτε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Η γιαγιά μου η 
Χερτρούδις είχε φύγει με τον φωτογράφο.

Κι έρχομαι εγώ τώρα και λέω: έχω ή δεν έχω δίκιο όταν λέω 
ότι αυτή η φωτογραφία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται 
πάνω στο τζάκι του σπιτιού μου; «Κι όταν τα παιδιά αρχίσουν 
να ρωτάνε;» είπα μια μέρα στη Χάια. «Θα δούμε τότε» είπε εκεί-
νη. Ρώτησαν, φυσικά και ρώτησαν, και μάλιστα μπροστά μου. 
Ευτυχώς η Χάια είχε τη φρονιμάδα να μην εξηγήσει τίποτα:

«Είναι η οικογένεια του μπαμπά» είπε «πριν από πολλά 
χρόνια, όταν ζούσαν οι παππούδες του. Βλέπετε; Ο παππούς, η 
γιαγιά, ο θείος Ααρών, ο θείος Ισίδορο, ο θείος Σάλο».

Και τους έδειχνε έναν έναν λέγοντας τα ονόματά τους χωρίς 
να κάνει σχόλια. Τα παιδιά συνήθισαν τη φωτογραφία και δεν 
ξαναρώτησαν ποτέ τίποτα.
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Μέχρι κι εγώ πήρα να τη συνηθίζω. Όχι ότι συμφωνώ, όχι, 
σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι δεν τη βλέπω πια, 
ότι δεν μου τραβάει την προσοχή, εκτός αν ψάχνω κάτι εκεί 
γύρω και χρειαστεί να μετακινήσω τη χρυσή κορνίζα με τα 
στολίδια. Μια από αυτές τις φορές ρώτησα τη Χάια που ήταν 
παραδίπλα και έψαχνε στα ράφια του μπουφέ:

«Θα μου εξηγήσεις ποτέ τι σε έπιασε και έβαλες αυτή τη 
φωτογραφία εδώ;»

Εκείνη γύρισε και με κοίταξε:
«Όχι» μου είπε.
Δεν το περίμενα αυτό. Περίμενα κάποιο γελάκι και να μου 

πει πως ναι, πως κάποια στιγμή θα μου το έλεγε ή ακόμα και 
να μου το πει εκείνη την ώρα.

«Τι εννοείς όχι;»
«Όχι» μου ξαναείπε χωρίς να γελάει, «εάν χρειάζεται να στο 

εξηγήσω σημαίνει ότι δεν σου αξίζει να στο εξηγήσω».
Κι έμεινε εκεί το πράγμα. Βρήκαμε αυτό που ψάχναμε ή και 

όχι, ούτε που θυμάμαι, και δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ η Χάια κι 
εγώ για τη φωτογραφία της γιαγιάς μου της Χερτρούδις πάνω 
από το τζάκι στη χρυσή κορνίζα με τα στολίδια. Αλλά εξακο-
λουθώ να σκέφτομαι ότι είναι προσβολή για μια οικογένεια σαν 
τη δική μου να έχει σε τόσο περίοπτη θέση τη φωτογραφία της, 
που έμοιαζε τόσο καλή γυναίκα, τόσο προκομμένη, τόσο αφο-
σιωμένη στο νοικοκυριό της και που μια μέρα έφυγε με έναν 
άλλον άντρα εγκαταλείποντας τον άντρα και τα παιδιά της και 
μάλιστα από σκέτη κακία, χωρίς κανένα λόγο.
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Συγχρονικότητα
Της  Κλεοπάτρας  Ελα ιοτρ ιβ ιάρη

Άκουσα για πρώτη φορά το όνομά της πριν από ένα χρό-
νο, τον Μάρτιο του 2020, στην τελευταία εκδήλωση που 
παρακολούθησα με φυσική παρουσία κοινού σε κλειστό 

χώρο. Ήμασταν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο σπουδών 
ισπανικής, καταλανικής και πορτογαλικής γλώσσας Abanico, 
όπου με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, ο Eduardo Lucena 
και ο Marcos Breuer μάς μύησαν στη ζωή και το έργο σπου-
δαίων γυναικών των γραμμάτων από την Αργεντινή. Ανάμε-
σα σε πολλά και ενδιαφέροντα, ξεχώρισα το διήγημα “Cámara 
oscura” της Ανχέλικα Γκοροντίσερ (Angélica Gorodicher, 
https://www.angelicagorodischer.com/) —το οποίο έχει μετα-
φερθεί και στον κινηματογράφο (2008)— και βρήκα το θέμα 
και την ανατροπή της ιστορίας πολύ γαργαλιστικά. Την επο-
μένη κιόλας ζήτησα από τους εισηγητές το κείμενο κι αμέσως 
σκέφτηκα ότι η πρόταση που είχα ήδη δεχτεί να συμμετάσχω 
στο αφιέρωμα των Νησίδων ήταν η τέλεια ευκαιρία γνωριμί-
ας με την Γκοροντίσερ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τη 
συγγραφέα για να έχω και επισήμως την άδειά της για τη με-
τάφραση και τη δημοσίευση και βρέθηκα να αλληλογραφώ με 
τον εγγονό της, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου 
της γιαγιάς Γκοροντίσερ. Με μεγάλη μας χαρά και συγκίνηση 
η παρούσα δημοσίευση γίνεται με την άδεια της συγγραφέα, 
την οποία ευχαριστώ θερμά. Εξίσου θερμά ευχαριστώ επίσης 
τους Eduardo Lucena και Marcos Breuer για την αμέριστη 
βοήθεια και στήριξη. Η Ανχέλικα Γκοροντίσερ γεννήθηκε στις 
28 Ιουλίου 1928 και θεωρείται πρωτοπόρος στο είδος της επι-
στημονικής φαντασίας στην Αργεντινή. Έγραψε περί τα δέκα 
μυθιστορήματα και ισάριθμες συλλογές διηγημάτων, από το 
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φανταστικό ως το αστυνομικό, ενώ δεν είναι λίγα τα έργα της 
που αγγίζουν φεμινιστικά θέματα. Μεταφράζοντας το «Σκοτει-
νό θάλαμο», που γράφτηκε το 1983, στην Αθήνα του 2021, την 
ώρα που ξεσπούσε το ελληνικό #metoo, ήταν σαν να ακούω 
τον αφηγητή να αναρωτιέται: «Γιατί τώρα;» και τη Χάια να του 
απαντά: «Γιατί έτσι». Έτσι είναι αυτά. Αν δεν καταλαβαίνεις, 
είσαι μέρος του προβλήματος.

Αθήνα, Μάρτιος 2021

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΡΗ σπούδασε μετάφραση στο Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο. Μεταφράζει ισπανόφωνη λογοτεχνία από το 2000. Έχει με-
ταφράσει, μεταξύ άλλων, έργα των Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν, 
Χουάν Ραμόν Χιμένεθ, Ραφαέλ Σάντσεθ Φερλόσιο, Πέδρο Χουάν Γκου-
τιέρες και πολλά βιβλία για παιδιά. Είναι ιδρυτικό μέλος της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου 
Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ).
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Πέτερ Μπίξελ

Δύο διηγήματα
Μετάφραση: Μαρ ιάννα Τσάτσου

ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ;
 

Ο Έγκον δεν υπάρχει πια, τον κηδέψαμε —εμείς, μια χού-
φτα άνθρωποι. Ο Έγκον ήταν φίλος μου και αναγνώστης 
μου. Τον γνώριζα εδώ και πολύ καιρό, έστω από μακριά· 

ένας από τους πολλούς της ταβέρνας, ενοχλούσε τον κόσμο 
με δύσκολες ερωτήσεις. Για την ακρίβεια, μιλούσε μονάχα με 
γρίφους και όταν μιλούσε ήταν πιωμένος, γιατί όταν δεν ήταν 
—κι αυτό δε συνέβαινε συχνά— ήταν συνεσταλμένος και δεν 
έλεγε τίποτα. Πριν τον γνωρίσω καλύτερα δεν πίστευα ότι ξέ-
ρει να διαβάζει, και με ξάφνιασε μια μέρα με μια φράση από 
το βιβλίο μου Jahreszeiten (Εποχές)· ήθελε να του πω από 
ποια σελίδα προέρχεται, και θύμωσε πολύ γιατί δεν το γνώ-
ριζα. Αργότερα αποδείχτηκε ότι είχε όντως διαβάσει ό,τι είχα 
γράψει. Πολλά μπορεί κανείς να διηγηθεί για εκείνον —ιστορί-
ες οι οποίες, αφού είναι πραγματικές, θα μπορούσαν να είναι 
αληθινά άσχημες και τώρα σαν ανάμνηση θεωρούνται κωμικο-
τραγικές. Αν τις κατέγραφα εδώ, θα τον περιέγραφαν λάθος· ας 
τις αφήσω λοιπόν. Είπαμε όμως μεταξύ μας τις ιστορίες μετά 
την κηδεία. Μόνο προφορικά μπορεί κανείς να τις διηγηθεί, 
χρειάζονται την ανθρώπινη φωνή για να φανεί η ζεστασιά της 
μνήμης. Ο Έγκον ήταν ένας έξυπνος, μορφωμένος άνθρωπος, 
πρώην επιτυχημένος επαγγελματίας, πρώην ποδοσφαιριστής, 
πρώην διαιτητής —σε όλα πρώην— αλλά τα άφησε όλα πίσω 
του και πλέον ήταν απλώς ο Έγκον, ένας παράξενος άνθρωπος 
με ιδιαιτερότητες και ιδιορρυθμίες. Έτσι δήλωνε κι ο ίδιος άλ-
λωστε όταν μου τηλεφωνούσε: «Εδώ ο ιδιόρρυθμος».
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Παρεμπιπτόντως δεν λεγόταν Έγκον. Ήταν το προσωνύμιό 
του, έτσι τον «βάφτισε» η ιδιοκτήτρια μιας ταβέρνας και σύ-
ντομα όλοι τον ήξεραν με αυτό το όνομα. Ένας τίτλος σαν να 
λέμε, ένας τίτλος τιμής — οι αυθεντικοί, οι ξεχωριστοί άνθρω-
ποι έχουν προσωνύμια. Μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι που όντως 
να ονομάζονταν Έγκον, ο Έγκον όμως ήταν μονάχα αυτός.

Επ’ ευκαιρία, η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας που του έδωσε 
αυτό το όνομα ήταν μια ηλικιωμένη Ιταλίδα και, σε αντίθεση 
με τον Έγκον, δεν ήταν διόλου συνεσταλμένη, ήταν όμως εξί-
σου ιδιόρρυθμη και μοναδική. Ήταν αυτό που αποκαλεί κανείς 
αυθεντική, κι εκείνοι που τη γνώριζαν τη φώναζαν μάμα ή 
μούτι στα γερμανικά της Ελβετίας, ακόμα κι εκείνοι που δεν 
της μιλούσαν στον ενικό. Η ταβέρνα της ήταν το βασίλειό της 
με την πραγματική έννοια της λέξης, μια δικτατορία δηλαδή. Η 
μάμα ήταν αποφασιστική και όριζε τι είναι δίκαιο και πρέπον. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσε ένα μπαστούνι που το 
φυλούσε πίσω από τον φούρνο — χτυπώντας τάχα στην πλά-
κα, αλλά γερά. Όταν κάποτε μια παλιά γνωστή μου, η οποία 
βρέθηκε εκεί τυχαία, με χαιρέτισε φιλώντας με, ήξερα τι με 
περίμενε. Μια άλλη μέρα, αμέσως μόλις μπήκα στην ταβέρνα, 
η μάμα άρπαξε το μπαστούνι πίσω από τον φούρνο και με 
κοπάνησε — πόνεσα αρκετά μάλιστα. Την αγαπούσαμε όμως τη 
μάμα και νιώθαμε υπερηφάνεια όταν ασχολούνταν μαζί μας. 
Και τους αγαπούσε όλους, πλην των νότιων Ιταλών· κι ο Νότος 
για εκείνη ξεκινούσε κάτω από το Μιλάνο και το Τορίνο. Κατα-
γόταν από την περιοχή του Πιεμόντε και λεγόταν ότι μικρό κο-
ρίτσι την είχαν στείλει στο Σόλοτουρν για να παντρευτεί έναν 
άντρα κατά πολύ μεγαλύτερό της που ήταν από εκεί, ο οποίος 
ήταν πτηνοτρόφος και είχε χάσει τη γυναίκα του -χρειαζόταν 
λοιπόν μια καινούργια. Και στην αρχή πωλούσε «ποτόπολα» με 
τον άντρα της, έτσι έλεγε τα κοτόπουλα κι έπρεπε κανείς να 
μάθει απ’ έξω κι ανακατωτά τις πεισματάρικες λεξούλες της, 
που εκείνη τις θεωρούσε γερμανικές. Μπορεί να μην ήξερε να 
γράφει και να διαβάζει. Πάντως έγραφα συχνά γράμματα και 
καρτ ποστάλ για λογαριασμό της, και όταν της έδινα τα χαρτιά 
για να τα υπογράψει, αποκρινόταν: «Όχι, γράψε εσύ “Λίζα”, 
αλλιώς δε θα είναι ο ίδιος γραφικός χαρακτήρας». Αν έπρεπε 
να περιγράψω μια τυπική γυναίκα του Σόλοτουρν, θα διάλεγα 
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τη μάμα — μια δυναμική, αποφασιστική γυναίκα η οποία είχε 
κατακτήσει τη θέση της στην κοινωνία και ήταν ταυτόχρονα 
φιλήσυχη, συχνά μικροαστή, ωστόσο εγκάρδια και με χιούμορ, 
πέρα για πέρα Ελβετίδα, που όμως παρέμενε μια άκρως πεισμα-
τάρα Ιταλίδα.

Τι ήθελα να πω όμως; Α, ναι — για τον Έγκον. Μια φορά 
που συναντηθήκαμε είχε μπροστά του ένα φυλλάδιο με οδηγίες 
χρήσης για κάτι.

«Δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι στα αγγλικά» δήλωσε.
«Να σου το μεταφράσω;» τον ρώτησα.
«Όχι, για όνομα του Θεού. Τότε δε θα ήταν πλέον στα αγ-

γλικά» είπε.

ΜΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

Τα γράμματά μου κλείνουν με φιλικούς χαιρετισμούς, μια 
φράση τυπική μεν, αλλά μου φαίνεται ότι γράφω την 
τυπική αυτή φράση με περίσκεψη, ακόμα και όταν δε 

γνωρίζω τι ακριβώς εννοώ. Να σημαίνει άραγε ότι θα ήθελα να 
είμαι φιλικός ή μήπως συνιστά μια προσφορά φιλίας; Κάποιες 
φορές διστάζω να τη σημειώσω, όταν ξέρω ότι ο παραλήπτης 
δε θα διαβάσει καν τη φράση αυτή, ότι είναι για εκείνον τόσο 
αυτονόητα ακατανόητη όσο και για εμένα — παρόλα αυτά μου 
αρέσει να κλείνουν φιλικά τα γράμματά μας.

Επισκέφτηκα τον φίλο μου στο νοσοκομείο. Ήταν πολύ 
άσχημα, ένιωθα λοιπόν κι εγώ άσχημα. Τώρα είναι καλύτερα, το 
ίδιο κι εγώ. «Ο φίλος μου» — μια λέξη παράξενη, υπερβολικά 
μεγάλη για τα μικρά γλέντια που στήνουμε όταν συναντιόμα-
στε. Όχι, πιστεύω ότι δεν αποκαλούμε έτσι ο ένας τον άλλον. Η 
λέξη αυτή είναι παράταιρη στον ενικό αριθμό, στον πληθυντι-
κό όμως ταιριάζει: Το «οι φίλοι μου» είναι λιγότερο δεσμευτικό 
από το «ο φίλος μου», και το «είμαστε φίλοι» δε σημαίνει κάτι 
παραπάνω από το ότι δύο άτομα είναι λίγο πολύ γνωστοί και 
κάπου κάπου, συνήθως σπάνια, συναντιούνται.
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Φυσικά, και φίλους έχουμε και φίλοι είμαστε. Όμως το «ο 
φίλος μου» έχει κάτι σχεδόν παιδικό.

Ναι, τότε στο σχολείο ως παιδιά είχαμε έναν φίλο. Ο καθέ-
νας μας μόνο έναν. Και μάλλον τότε δεν υπήρχε ακόμη πλη-
θυντικός αριθμός, δεν είχαμε φίλους αλλά έναν φίλο, έναν και 
μοναδικό. Και ότι είχες έναν φίλο δεν ήταν κάτι άλλο από μια 
απόφαση, τίποτα άλλο από μια δήλωση. Μπορεί να μην έκανε 
κανείς πολλά πράγματα μαζί του, μπορεί να μην είχε καν μια 
ιδιαίτερη σχέση, ήταν όμως ο φίλος μια για πάντα.

Μια δήλωση μόνο, τίποτα άλλο παρά μια δήλωση, υπήρξε 
τότε που ήμουν νεαρός μαθητής και η φιλία μου με ένα κορίτσι, 
τη Ρέσλι Κ. — επρόκειτο για μια αγάπη εξαιρετικά σοβαρή. Πε-
ριοριζόταν σε εκείνο το ραβασάκι που δεν της παρέδωσα καν ο 
ίδιος αλλά έφτασε στα χέρια της με περίπλοκο τρόπο. Στο ραβα-
σάκι έγραφα: «Θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου;» Άλλη μια τυπική 
φράση, ένα γενικό ερώτημα που δε θα μπορούσε να σημαίνει 
κάτι διαφορετικό, το οποίο ίσως να μην είχα καν υπογράψει, 
ίσως και να μην απαντήθηκε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή όμως η 
Ρέσλι ήταν η αγάπη μου. Η δήλωση είχε γίνει. Δεν είχα μιλήσει 
ποτέ μαζί της. Όταν την έβλεπα, το πολύ πολύ να αναψοκοκκί-
νιζα και να το έβαζα στα πόδια με κάποια πρόφαση.

Η καθαρή (και προεφηβική) δήλωση είχε, ωστόσο, χαραχτεί 
στην ψυχή μου. Ακόμη εκεί βρίσκεται. Μετά τα σχολικά χρόνια 
δεν είδα ποτέ ξανά τη Ρέσλι. Υπάρχει όμως ακόμη εκεί —όχι 
η ίδια, αλλά η δήλωση Ρέσλι, η απόφαση Ρέσλι. Τόσο σοβαρά 
μπορούν να είναι μόνο τα παιδιά.

Ή οι δύο νεαρές στην καφετέρια στη Νέα Υόρκη, μάλλον 
φοιτήτριες. Πού και πού έπαιρνα εκεί το πρωινό μου. Θυμό-
νταν την παραγγελία μου και μου έφερναν αβγά σκραμπλ κι 
εκείνες τις υπέροχα άθλιες τηγανιτές πατάτες — χρόνια τώρα 
προσπαθώ να κάνω τόσο άθλιες τηγανιτές πατάτες, σαν να 
λέμε για χάρη της ανάμνησης, όμως δεν τα καταφέρνω. Οι δύο 
νεαρές, λαμπερά όντα, ήταν πολύ φιλικές, δε λέγαμε όμως κάτι 
παραπάνω από «καλημέρα», «ευχαριστώ» και «παρακαλώ». Ένα 
πρωί στέκονταν κι οι δύο εκεί με κόκκινα από το κλάμα μάτια. 
Μου έφεραν τα αβγά και τον καφέ με λυγμούς.

«Can I help you?» — «Μπορώ να σας βοηθήσω;» ήταν το 
μόνο που κατάφερα να ψελλίσω μέσα στη σύγχυσή μου.
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«Όχι, ο Έλβις πέθανε» απάντησαν.
Έμεινα άναυδος. Δύο έξυπνες κοπέλες κλαίνε για έναν πα-

χουλό, γλυκανάλατο τραγουδιστή. Πιθανότατα κι εκείνες όταν 
ήταν παιδιά ακόμη να είχαν αποφασίσει και δηλώσει πως θα 
τον αγαπούν. Πήγα στο πιο κοντινό δισκάδικο, αγόρασα δύο 
δίσκους του Πρίσλεϊ, επέστρεψα στο σπίτι και τον άκουγα όλη 
μέρα — με πραγματικό θαυμασμό, και σιγά σιγά με συγκίνησε 
ο θάνατός του. Είχε πεθάνει κάποιος που είχε αγαπηθεί από 
δύο γυναίκες.

Επισκέφτηκα τον φίλο μου στο νοσοκομείο, έτρεμα για εκεί-
νον. Επέζησε. Τώρα κατάλαβα τι θα είχα χάσει· σκουπίζω ένα 
δάκρυ από το μάγουλο. Πόσο καιρό γνωριζόμαστε; 43 χρόνια! 
Από πότε όμως είμαστε φίλοι; Κάποια στιγμή πρέπει μάλλον 
να επαναλάβουμε, άρρητα, αυτή την παιδική δήλωση: «Θέλεις 
να είσαι ο φίλος μου;» 

Peter Bichsel: „Soll ich es Dir übersetzen“ und „Mit freundlichen 
Grüßen“, aus: Ders.: Mit freundlichen Grüßen 

© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG 2014 
All rights reserved by and controlled through Insel Verlag 

Berlin 
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Πέτερ Μπίξελ: Ο υπερασπιστής των αντιηρώων
Της  Μαρ ιάννας  Τσάτσου

Ο Πέτερ Μπίξελ (Λουκέρνη, 1935) είναι Ελβετός συγγραφέ-
ας ο οποίος ζει στο Μπέλαχ του καντονιού Σόλοτουρν. 
Καπνίζει πολύ, διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα και 

αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλιστής. Γράφει για εκείνα τα ανε-
παίσθητα, καθημερινά θέματα που ίσως να μας φαίνονται κοι-
νότοπα αλλά η νηφαλιότητα της πένας του τα καθιστά εξόχως 
ιδιαίτερα.

Η γραφή του Μπίξελ είναι ακριβής και περιεκτική παρά 
τη μικρή έκταση των ιστοριών του, για τις οποίες έχει δικαίως 
χαρακτηριστεί «δεξιοτέχνης της σύντομης αφήγησης». Εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι το τέλος τους στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις είναι απροσδόκητο. Μας μιλάει για συναντήσεις με 
πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους, για τον θάνατο ή για στενούς 
του φίλους, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Μαξ Φρις μέχρι τον 
θάνατο του τελευταίου, μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις από 
τη ζωή του και μέσα από αυτές ασκεί κριτική στην Ελβετία, 
άλλοτε θετική κι άλλοτε αρνητική. Οι αφηγήσεις του Μπίξελ 
για όλους αυτούς τους αλλόκοτους και ταυτόχρονα οικείους χα-
ρακτήρες δημιουργούν στον αναγνώστη την ψευδαίσθηση, έστω 
και αν δεν έχει βρεθεί ποτέ στην Ελβετία, πως μάλλον τους 
γνωρίζει κι ο ίδιος από κάπου — ίσως αντάμωσαν σε κάποιο 
τρένο ή σε κάποια μπυραρία από αυτές που αγαπά να επισκέ-
πτεται ο συγγραφέας.

Επέλεξα να μεταφράσω στα ελληνικά δύο σύντομες ιστο-
ρίες από τις στήλες του, όπως τις αποκαλεί ο ίδιος, που επί 
χρόνια δημοσίευε η εφημερίδα Schweizer Illustrierte και πε-
ριλαμβάνονται στη συλλογή Mit freundlichen Grüßen (ελεύθ. 
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απόδοση: «Με φιλικούς χαιρετισμούς») του εκδοτικού οίκου 
Insel Verlag. Αν και ο ίδιος έχει λάβει πληθώρα βραβείων και 
διακρίσεων, θεωρεί τον εαυτό του υπερεκτιμημένο και διατείνε-
ται ότι ο συγγραφέας δεν χρειάζεται πάντοτε να γράφει· πρέπει 
κάποιες φορές να σωπαίνει. Ευτυχώς για εμάς βέβαια ο Μπίξελ 
όχι απλώς δεν σιώπησε επί δεκαετίες ολόκληρες αλλά με εξαιρε-
τική ευαισθησία κατόρθωσε να ανασύρει σκηνές της καθημερι-
νότητας από την κάπνα μιας ταβέρνας ή από την κουρασμένη 
σκοτεινιά ενός νοσοκομειακού θαλάμου, να τις ξεσκονίσει με 
περισσή επιδεξιότητα και να μας τις προσφέρει, χωρίς εξιδανι-
κεύσεις, σαν παρηγοριά, σαν δώρο από έναν γενναιόδωρο φίλο 
και έναν εμβριθή παρατηρητή της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΑΤΣΟΥ γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Σπούδασε μετάφραση 
στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Από 
το 2017 ζει στο Βερολίνο μεταφράζοντας από τα αγγλικά και τα γερ-
μανικά. Ενδιάμεσα διαβάζει ό,τι πέσει στα χέρια της, ονειρεύεται τη 
θάλασσα και γελάει με την ψυχή της με κάθε ευκαιρία.
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Λάρα Γου ίλ ιαμς 

Να (σε) φροντίζεις…
Μετάφραση: Βασ ιλ ική Μήσ ιου

Είχαν περάσει σχεδόν δεκαπέντε χρόνια από τότε που η Ιλέ-
ιν είχε σταθεί και περιεργαζόταν την πολύχρωμη βαβούρα 
του δέκατου τέταρτου ορόφου, ζαλισμένη από την επίμο-

νη ζέστη του Σεπτεμβρίου, κοιτάζοντας το φως να διαθλάται 
στη γυάλινη επένδυση και να διασκορπίζεται. Ήταν μια από 
εκείνες τις ύπουλες καλοκαιρινές ημέρες, μια από τις τεμπέλι-
κες μέρες που εμφανίζονται αλλοπρόσαλλα και ξαφνικά έναν 
δροσερό Αύγουστο, εξαπατώντας σε να φορέσεις πλεκτά και να 
βγάλεις τα σανδάλια. Είχε αρχίσει ήδη να ψιθυρίζει «Μεγαλώ-
νεις», όχι σε κάποιον συγκεκριμένα· τα μικροσκοπικά κόκκαλα 
στο χέρι της έτριζαν σαν βιόλες, τσάντες με ψώνια σημάδευαν 
τους καρπούς της· το ψιθύριζε μέσα απ’ τα δόντια της, λόγια 
σαν γλυκό τονωτικό.

Μεγαλώνεις. 
Ήταν τριάντα πέντε χρονών.
H Τζόαν την είχε συναντήσει στη ρεσεψιόν, μαυροντυμέ-

νη απ’ την κορφή ως τα νύχια, σαν μοιραία χήρα· τα χείλη 
της μεθυστικά κόκκινα, το μέικ-απ τής χάριζε αψεγάδιαστη 
και αλαβάστρινη όψη. Πήραν το ασανσέρ, κοιτάζοντας σιωπηλά 
μπροστά τους, κάθετες λεπτές γραμμές, όπως ορίζει ο κώδικας 
του Χέιζ4, απαριθμούσαν έναν-έναν τους ορόφους.

4. Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για μια εκτενή λίστα με κανόνες και οδηγίες 
προς παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους για το πώς έπρεπε 
να γυρίζονται οι ταινίες ώστε το περιεχόμενό τους να μην προσβάλλει 
τα χρηστά ήθη της συντηρητικής αμερικανικής κοινωνίας. Τέθηκε σε 
εφαρμογή το 1934 και αντικαταστάθηκε το 1968. Τη σύνταξη του 
κώδικα ανέλαβε ο Γουίλ Χέιζ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης 
κινηματογραφικών παραγωγών και διανομέων στις ΗΠΑ από το 1922 
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«Κάνει ζέστη, έτσι δεν είναι;» τόλμησε να πει η Ιλέιν.
«Όχι ιδιαίτερα» απάντησε η Τζόαν, κουμπώνοντας τη ζακέ-

τα της με υποδειγματική χάρη.
Το γραφείο ήταν χάλια: παντού υπήρχαν σκορπισμένα, μι-

σάνοιχτα κουτιά, η αυθαίρετη αρχιτεκτονική του οχυρού ενός 
παιδιού, το φως στον ανεμιστήρα οροφής αναβόσβηνε και η 
μπογιά στους τοίχους στέγνωνε εδώ κι εκεί. Η Ιλέιν, όμως, είδε 
τη δυναμική του, την τάξη μες στην αταξία, νιώθοντας τον 
μικρό ενθουσιασμό που προσφέρει ένα καλό γεύμα ή η καλή 
τέχνη. Οι σκέψεις της είχαν αρχίσει να σέρνονται μες στη ζέ-
στη, να κάνουν κύκλους αργά, όπως το ψάρι μες στη γυάλα 
που της είχε χαρίσει ο άντρας της. Πάσχιζε να συλλάβει μισο-
σχηματισμένες ιδέες· αόριστες απαντήσεις, σκόρπιες στον αέρα, 
αιωρούνταν όπως οι πικραλίδες στο φύσημα του ανέμου. Προς 
μεγάλη της έκπληξη, η Τζόαν της προσέφερε τη θέση —προ-
σωπική βοηθός— αλλά μη γνωρίζοντας πώς να την αποδεχτεί, 
σηκώθηκε όρθια και είπε: «Να μας βάλω ένα φλυτζάνι τσάι;», 
απαντώντας με αυτόν τον τρόπο καταφατικά.

Τώρα πια ήταν διευθύντρια γραφείου· συνέχιζε, όμως, ακό-
μα να εκτελεί ορισμένα από τα καθήκοντα της προσωπικής 
βοηθού, όπως, για παράδειγμα, να παίρνει τα ρούχα από το 
στεγνοκαθαριστήριο και να βάζει στέβια στον καφέ. Όλοι έχουν 
ανάγκη από λίγη φροντίδα. Ακόμα και η Τζόαν.

Στην Ιλέιν άρεσε να προσέχει τους ανθρώπους. Ήταν ψηλή, 
και ως ψηλή γυναίκα θεωρούσε ότι ήταν πλασμένη γι’ αυτό. 
Πλασμένη για να προστατεύει, να προφυλάσσει τους άλλους. 
Τα πάντα πάνω της έμοιαζαν προσαρμοσμένα στο ύψος της: 
τα αέρινα ηχηρά της φωνήεντα, το ασταθές βαρύ βάδισμά της. 
Αλλά, μετά, έπιασε τα πενήντα, άρχισε να νιώθει τη μήτρα 
της να της χτυπάει το καμπανάκι, τις έντονες εξάψεις και τις 
διακυμάνσεις στη διάθεση, και συνειδητοποίησε ότι το σώμα 
της δεν ήταν φτιαγμένο για τα ύψη, για εξύψωση· ήταν φτιαγ-

έως και το 1945. Ένα παράδειγμα των κανόνων αυτών είναι ότι απα-
γορεύεται δύο ηθοποιοί να είναι οριζόντια (ξαπλωμένοι δηλαδή), ώστε 
να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια ερωτισμού. Στο κείμενό μας η 
συγγραφέας θέλει να τονίσει το πόσο τυπική, αποστειρωμένη ήταν η 
ατμόσφαιρα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.
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μένο, ανέκαθεν, για εμμηνόπαυση. Πήρε λίγα κιλά, έκανε μια 
όμορφη κοιλίτσα την οποία χάιδευε με ευχαρίστηση. Συνήθιζε 
να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και να σπάει κομμάτια 
κουβερτούρας. Τηλεφώνησε στην αδερφή της για να της πει ότι 
δεν θα πήγαινε στο σπίτι για τα Χριστούγεννα, και πάνω στην 
κουβέντα, της ζήτησε να πάψει επιτέλους να συμπεριφέρεται 
σαν διαβολεμένη τσούλα. Συνόδευσε το δείπνο της με αρωμα-
τικό λικέρ μέντας. Άκουσε Σερ. Έκλεισε εκδρομή στον Εθνικό 
Δρυμό Πικ Ντίστρικτ μόνο για την ίδια.

Ο άντρας της αναρωτιόταν τι στο καλό την είχε πιάσει. 
Έβριζε και μουρμούριζε, κοιτάζοντας αποδοκιμαστικά τις φαρ-
διές της φόρμες, τη ρωτούσε γιατί είχε σταματήσει να φοράει 
μέικ-απ. Αλλά την ίδια δεν την ένοιαζε· τα πράγματα είχαν 
αρχίσει να φτιάχνουν για την παλιά Ιλέιν!

«Θέλεις να πας ένα μεγάλο κορίτσι στο σινεμά;» ρώτησε η 
Ιλέιν.

«Δεν θα το ’λεγα» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά θα το κάνω».
«Μεγάλη γυναίκα» τη διόρθωσε, μετά από μια παύση. «Με-

γάλη γυναίκα».
Η Ιλέιν έφτασε νωρίς στη δουλειά για ν’ αφήσει ένα πλαστι-

κό μπολ με κεράσια μαρασκίνο και ένα μικρό μπουκάλι βότκα 
στο γραφείο της Τζόαν. Το να κάνει καλές πράξεις στα κρυφά 
ήταν μια ένοχη απόλαυση για την Ιλέιν –μια μυστική χαρά, 
κάτι σαν ιδιωτικό αστείο, το οποίο μοιραζόταν μόνο με τον εαυ-
τό της. Έκανε καλές πράξεις στα κρυφά, κοκκίνιζε από χαρά, 
ήταν χαρούμενη για την ακατανόητη απόλαυση που θα προσέ-
φεραν οι πράξεις της. Άφηνε φιλοδωρήματα των δέκα λιρών σε 
κουτιά για φιλανθρωπικό σκοπό. Κερνούσε ποτά. Παράγγελνε 
κομμάτια τούρτας και τα έστελνε σε νεαρά ζευγάρια, και τα 
παρακολουθούσε από την άλλη άκρη του καφέ. Πού και πού 
φανταζόταν ότι καλές πράξεις πραγματοποιούνταν στα κρυφά 
για χάρη της, ότι μια σιωπηρή γλώσσα καλοσύνης κυριαρχούσε 
στον κόσμο. Όταν κάποτε βρήκε ένα μήλο στο καπό του αυ-
τοκινήτου της, ένα μήλο πινκ λέιντι, κίτρινο και κόκκινο σαν 
τον ήλιο, μ’ ένα φωτεινό λευκό χαμόγελο στα χείλη, σκέφτηκε: 
«Ποιος να το άφησε αυτό για μένα; Ποιος γλυκός άνθρωπος το 
άφησε αυτό για μένα;» προτού προσέξει το υπόλοιπο αυτοκί-
νητο, το κουπάκι με τα σμέουρα με το οποίο είχαν πασαλείψει 
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το παρμπρίζ, το ζουλιγμένο στην πινακίδα πορτοκάλι, και ένα 
σημείωμα που ανέμιζε σφηνωμένο κάτω από τους υαλοκαθα-
ριστήρες. 

Μπορείς να πάρεις το παλιάμαξό σου από τη ράμπα φόρτωσης;
Αλλά το αργόσυρτο αίσθημα της απογοήτευσης είχε αρχίσει 

να παραλύει, να κρυσταλλώνει, σαν παγωμένος καταρράκτης, 
ήταν πλέον ανεπαίσθητο. Υπήρχαν πράγματα που μπορούν να 
σε ενθουσιάσουν στη ζωή. Πράγματα που μπορούν να σε συ-
ναρπάσουν. Όπως η ζούμπα και τα ζαχαρωμένα αμύγδαλα. Η 
αεροβική μες στο νερό και τα αρωματικά λικέρ. Η Σερ.

Στις τρεις πετάχτηκε έξω να αγοράσει στη Τζόαν κάτι να 
φάει. Διάλεξε ένα μπάγκελ με καπνιστό σολομό και παγωμένο 
τσάι. Στο ταμείο, ο Τζον, ο Άνθρωπος των Σάντουιτς, όπως 
ακριβώς ήταν και το όνομα της επιχείρησής του, έβαλε διακρι-
τικά μια γαλλική τάρτα στην τσάντα της. Η Ιλέιν χαμογέλασε. 
Μ’ ένα μεγάλο, τρελό χαμόγελο. Μεγάλο και ναυαγισμένο σαν 
τον Τιτανικό.

«Σ’ ευχαριστώ, Τζον» είπε. «Είσαι τρομερός». 
«Τρομερός!» επανέλαβε ο Τζον κρυφογελώντας και κοκκι-

νίζοντας. «Σαν τον Ιβάν τον Τρομερό ή σαν τον Ντένι τον 
τρομερό;» 

Η Ιλέιν έφυγε χαχανίζοντας, αφήνοντας την πόρτα να κλεί-
σει απαλά πίσω της, και ξαφνικά την κυρίεψε η σκέψη, όπως 
συνέβαινε κάθε τόσο, ότι δεν είχε ούτε έναν πραγματικό φίλο 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Γύρισε στο σπίτι, όπου κυριαρχούσε η μυρωδιά πίτσας και 
ακούγονταν παράσιτα από την τηλεόραση θυμίζοντας τον ήχο 
στην ακροθαλασσιά. Εντόπισε το κουτί της πίτσας, ένα χάρ-
τινο λευκό τετράγωνο κουτί, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, 
με πολλά υποσχόμενες κηλίδες λαδιού και ίχνη υδρατμών να 
νοτίζουν το καπάκι. Μπήκε στον πειρασμό να το ανοίξει, αλλά 
ήταν βέβαιη ότι δεν θα είχε μείνει τίποτα, και έτσι κατευθύν-
θηκε προς το ψυγείο, βάζοντας σε ένα πιάτο ό,τι βρήκε. Κάθισε 
να φάει στο τραπέζι της κουζίνας και έβλεπε το ψάρι να κάνει 
κύκλους μες στη γυάλα. Το έβδομο ψάρι, σκέφτηκε, ο Μόμπι 
Ντικ ο έβδομος. Άφησε κάτω το πιρούνι της για να ρίξει τροφή 
μες στο νερό, ροζ και πορτοκαλί νιφάδες, που είχαν την υφή 
και τη μυρωδιά ζωμού κότας. Ένιωσε ότι ανατρέπει, ότι παρα-
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βιάζει, ότι μεταβάλλει ριζικά τη διατροφική αλυσίδα μ’ αυτόν 
τον τρόπο. Το ψάρι στριφογύρισε βιαστικά στην ίσαλο γραμμή, 
το πορτοκαλί του στόμα τσιμπολογούσε με ηρεμία στην επι-
φάνεια, το βλέμμα του ήταν παγωμένο και στα μεγάλα μαύρα 
μάτια του διακρινόταν μια μόνιμη δυσπιστία, και ταυτόχρονα 
μια αμφίβολη αλλά απαραίτητη εμπιστοσύνη.

Κάποτε η Ιλέιν ήθελε να κάνει πολλά παιδιά. Μετά ήθελε 
μόνο ένα. Και μετά ήθελε μια γάτα. Αλλά τώρα ήταν απόλυτα 
αφοσιωμένη σε αυτό: ένα μοναχικό χρυσόψαρο, το οποίο έκανε 
ασταμάτητα κύκλους στην αριστερή γωνία του τραπεζιού της 
κουζίνας. Κοιτούσε το χρυσόψαρο, να κολυμπά και να σαλεύει, 
τις μικρές αρθρώσεις στο σαγόνι του, όπως ανοιγόκλεινε το στό-
μα μασουλώντας. Το αγαπούσε, σκέφτηκε, με τον πιο ποταπό, 
θλιβερό τρόπο. Ήθελε να το βγάλει έξω, να το νιώσει στην πα-
λάμη της, να χαϊδέψει το στιλπνό σώμα να συσπάται, να νιώσει 
τα απαλά μεταξένια πτερύγια του.

Τελείωσε το φαγητό της, έβαλε το πιάτο στον νεροχύτη και 
έφτιαξε ένα φλιτζάνι τσάι για τον άντρα της. Το ακούμπησε 
στο χαλί δίπλα στα πόδια του, στο αχνό δαχτυλίδι πάνω στο 
πατημένο, παχύ πέλος, και τον φίλησε στο κεφάλι προτού πάει 
να ξαπλώσει. 

«Περίμενε» της φώναξε. «Τι θέλεις για τα γενέθλιά σου;»
Στάθηκε, στη μέση της σκάλας, ακίνητη ν’ αγγίζει τα ντυμέ-

να κουμπιά της ζακέτας της.
«Την υγεία και την ευτυχία σου» απάντησε η Ιλέιν. Νόμιζε 

ότι το είχε ξεχάσει.
«Και ένα εκατομμύριο δολάρια».
«Τι θα ’λεγες για εκείνη τη βόλτα στο σινεμά;» ρώτησε εκείνος.
«Θα μου άρεσε πολύ» αποκρίθηκε η Ιλέιν, νιώθοντας ότι δεν 

θα μπορούσε να κοιμηθεί από τον ενθουσιασμό και το φτερού-
γισμα στην καρδιά της.

Είχε πάει στη δουλειά την ημέρα των γενεθλίων της. Πάντο-
τε δούλευε την ημέρα των γενεθλίων της. Υπήρχαν ένα σωρό 
πράγματα που έπρεπε να γίνουν! — έγγραφα ν’ αρχειοθετη-
θούν, τηλεφωνήματα που έπρεπε να κάνει. Επιπλέον, η Τζόαν 
χρειαζόταν κάποιον να τη φροντίσει: στις έντεκα θα της πήγαι-
νε τον πρωινό της καπουτσίνο· στη μία θα αφαιρούσε τα τομα-
τίνια από τη σαλάτα της· στις τέσσερις θα της ετοίμαζε το τσάι 
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της, με λεμόνι και τζίντζερ· περασμένες έξι, θα χρειαζόταν να 
της πει να πάει σπίτι. Υπήρχε ένα είδος κάθαρσης σ’ αυτό. Ένας 
είδος τελετής. Ήταν μια εργασία πλήρους απασχόλησης. Κυρι-
ολεκτικά πλήρους απασχόλησης! Η Ιλέιν, όμως, έβρισκε χρόνο 
να φροντίζει και τον εαυτό της· η φροντίδα μπορεί να σώσει 
έναν άνθρωπο, πίστευε. «Να φροντίζεις τον εαυτό σου καθημε-
ρινά» της έλεγε η μαμά της και η Ιλέιν το έκανε: έκανε μικρούς 
περιπάτους, πήγαινε, πού και πού, για κούρεμα σε ακριβό κομ-
μωτήριο. Κάποτε ο άντρας της τη φρόντιζε, τη φλέρταρε —την 
πήγαινε σε εστιατόρια, την επιδείκνυε στους φίλους του. Τώρα 
όλες του οι φροντίδες περιορίζονταν στην ημέρα των γενεθλίων 
της— αλλά ακόμα και τότε, δεν ήταν πάντα φανερές.

Στο τέλος της ημέρας, η Τζόαν την κάλεσε και, ζητώντας 
της να κλείσει την πόρτα πίσω της, είπε: «Μη νομίζεις ότι το 
ξέχασα», γνέφοντας στην Ιλέιν να πλησιάσει. 

Σκέφτηκε ότι η Τζόαν έδειχνε πιο χλωμή, πιο εύθραυστη 
στο πάλλευκο φως του απόβραδου. Αναρωτήθηκε εάν έπαιρνε 
αρκετό σίδηρο. Η Τζόαν της έδειξε ένα καφέ πακέτο, δεμένο 
με σπάγκο, ακουμπισμένο ανάμεσα σε σκόρπια χαρτιά πάνω 
στο γραφείο της. «Αυτό είναι για σένα» είπε, και η Ιλέιν άρχισε 
να ξετυλίγει το πακέτο, τραβώντας το περιτύλιγμα. «Τι κά-
νεις;» ρώτησε τότε η Τζόαν. «Αυτό πρέπει να φύγει με κούριερ. 
Απόψε». Η Ιλέιν αναψοκοκκίνισε, μια έντονη ροζ απόχρωση 
σαν αψίδα σχηματίστηκε πάνω από τη μύτη και τα μήλα της. 
Έκλεισε και πάλι το πακέτο και το έβαλε κάτω από το μπράτσο 
της. Θα το παρέδιδε στον δρόμο της για το σινεμά. 

Πήρε το παλτό της από τη ράχη της καρέκλας, κρέμασε την 
τσάντα της στον ώμο, και τότε παρατήρησε ότι το φωτάκι στο 
τηλέφωνο αναβόσβηνε, μια κοφτή κόκκινη υπενθύμιση. Ηχη-
τικό μήνυμα. Ο άντρας της. Της έλεγε μια φτηνή δικαιολογία 
για ν’ ακυρώσουν τα σχέδιά τους. Έβαλε το τηλέφωνο και πάλι 
στη βάση του, κάθισε πίσω στην καρέκλα και συλλογίστηκε τη 
ζωή της. Ήταν όπως τότε που πήγε σε μια γκαλερί τέχνης και 
περίμενε κάτι μεγαλειώδες, κάτι συγκινητικό, κάτι, ίσως, βαθύ: 
λαδί αποχρώσεις, αχνές προσωπογραφίες κοριτσιών σε προφίλ. 
Αντιθέτως, βρήκε κακόγουστα γλυπτά, μαρμάρινα πέη να προ-
εξέχουν από τις γωνίες. Αλάτι, ενώ ήθελε ζάχαρη. Ελιές, όχι 
σταφύλια. Αυτό ήταν, σκέφτηκε. Έτσι ήταν πάντα η ζωή της.
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Περίμενε στην ουρά στο σινεμά. Είχε αποφασίσει να πάει 
μόνη, παρότι ο εκνευρισμός της δεν έλεγε να φύγει, σαν τις 
πεισματάρικες αρωματικές νότες του δέρματος, ή του φασκό-
μηλου. Παρατηρούσε τους ανθρώπους στην ουρά γύρω της: 
ζευγάρια, κυρίως, αλλά και ορισμένοι μόνοι. Στο γκισέ ζήτησε 
ένα εισιτήριο για την ίδια και ένα για το κορίτσι πίσω της, μια 
ακόμα μοναχική σινεφίλ, που τσάκιζε νευρικά το πέτο του 
παλτού της. Ζήτησε απλώς να δώσουν στο κορίτσι το εισιτήριο 
— να μη γίνει θέμα, να μην μπουν σε λεπτομέρειες. Έφυγε από 
το γκισέ, με το εισιτήριό της εκτυπωμένο και διπλωμένο μες 
στην παλάμη της. Σκέφτηκε το νεαρό κορίτσι, σκέφτηκε πόσο 
θα ξαφνιαζόταν, πόσο όμορφο είναι να σε φροντίζουν. 

Σκέφτηκε όλα τα όμορφα πράγματα που είχαν κάνει για 
εκείνη διάφοροι άνθρωποι, από τα ιστορικά ραντεβού με τον 
άντρα της έως τη στιγμή που είδε εκείνο το μήλο, κουρνιασμένο 
πάνω στο αυτοκίνητό της· πόσο δυνατά είχε σκιρτήσει η καρδιά 
της, λες και θα πηδούσε έξω από το στήθος της. Σκέφτηκε να 
κανακέψει τον εαυτό της με λίγο ποπκόρν και ένα χοτ ντογκ, 
να καταλάβει τον χώρο γύρω της απλώνοντας τα χέρια και τα 
πόδια της και ν’ απολαύσει την ταινία. Σκέφτηκε πως είναι τα 
γενέθλιά της, και μάλιστα πως δεν ήταν διόλου άσχημα, και η 
καρδιά της σκίρτησε ελαφρά από μόνη της· μπορείς να το κά-
νεις αυτό, στην καρδιά σου, μπορείς να είσαι τόσο καλός με τον 
εαυτό σου που να κάνεις την καρδιά σου να σκιρτήσει.

 
Άλλωστε, σκέφτηκε: ό,τι δίνεις, παίρνεις.
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«Φιλοτεχνώντας» με τα χρώματα μιας νέας φωνής 
το πορτρέτο της σύγχρονης ύπαρξης

της  Βασ ιλ ικής  Μήσ ιου 

H Lara Williams είναι σύγχρονη βρετανίδα συγγραφέας, 
η οποία διδάσκει δημιουργική γραφή στο Metropolitan 
Manchester University. Μεμονωμένα έργα της δημοσι-

εύτηκαν αρχικά σε εφημερίδες (ή/και σε παραρτήματα αυτών), 
όπως και σε περιοδικά (βλ. The Guardian, The Independent, 
Vice, the Times Literary Supplement, McSweeney’s, κ.α.). 
Το εκδοτικό της ντεμπούτο το έκανε με 21 σύντομα διηγήματα 
(fl ash fi ction) που δημοσιεύτηκαν στη συλλογή με τίτλο Treats 
το 2016, η οποία συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα για τρία 
βραβεία (Republic of Consciousness Prize, Edinburgh First 
Book Award, και Saboteur Awards) και κυκλοφόρησε έναν 
χρόνο αργότερα στις Η.Π.Α. με τίτλο A Selfi e as Big as the 
Ritz. Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνεται και η ομότιτλη ιστορία 
“Treats” την οποία επέλεξα για το παρόν τεύχος. Το διήγημα 
αυτό περιλαμβάνεται και στη συλλογή με τα καλύτερα διηγή-
ματα της Βρετανίας για το 2017 (Best British Short Stories 
2017, εκδόσεις Salt). Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η 
Lara Williams, μέχρι και το 2016, όταν και δημοσίευσε την 
πρώτη της συλλογή, διάβαζε σχεδόν αποκλειστικά διηγήματα. 
Ήταν τότε που ένιωσε ότι επιτέλους «ξόρκιζε ό,τι προσπαθούσε 
να ξορκίσει». Το 2019 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρη-
μα με τίτλο Supper Club (εκδόσεις Hamish Hamilton), το 
οποίο κέρδισε το βραβείο “Not the Booker” της εφημερίδας The 
Guardian· το 2020 συμμετείχε με ένα διήγημά της στην ανθο-
λογία διηγημάτων τρόμου με τίτλο The New Abject (Comma 
Press), ενώ το 2022 αναμένεται να κυκλοφορήσει το δεύτε-
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ρο μυθιστόρημά της και πάλι από τον εκδοτικό οίκο Hamish 
Hamilton. 

Πώς είναι, όμως, τα διηγήματα της Lara Williams; Στα 
διηγήματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή Treats πρωτα-
γωνιστούν γυναίκες, οι οποίες καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν 
προβλήματα που σχετίζονται με την οικογένεια, την ερωτική 
και σεξουαλική τους ζωή, τη μοναξιά, τις προσδοκίες και την 
απογοήτευση, την ίδια τη σημασία της ζωής και τις αέναες 
εναλλαγές στη διάθεση αλλά και στη θέση και στον ρόλο τους 
στην κοινωνία σήμερα. Η συγγραφέας καταφέρνει μέσα από μια 
πολύ σύγχρονη γραφή, με στοιχεία προφορικότητας αλλά και 
διαφαινόμενου λυρισμού, να αποτυπώσει την καθημερινότητα 
γυναικών που διανύουν την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη, κυρί-
ως, δεκαετία της ζωής τους. 

Στην ομότιτλη ιστορία που σας παρουσιάζεται εδώ, η Ιλέ-
ιν, είναι μια σύγχρονη γυναίκα μέσης ηλικίας η οποία έρχεται 
αντιμέτωπη με τη μοναξιά της, σε μια βαθιά συνειδητοποίηση 
της πραγματικότητας και της ίδιας της τής ζωής. Μια γυναίκα 
που συλλογίζεται τις μέχρι τώρα επιλογές της και αναθεωρεί τη 
στάση της σε σχέση με τους άλλους και τον εαυτό της. Αρχίζει 
ν’ ανακαλύπτει ποια πραγματικά είναι. Τόσο η ιστορία όσο και 
η ηρωΐδα είναι βαθιά συγκινητικές και διακατέχονται από ρε-
αλισμό. Η συγγραφέας τολμά ν’ αγγίξει ευαίσθητα ζητήματα, 
με προσοχή και δίχως τάση ή διάθεση μελοδραματισμού. Μας 
προσφέρει έναν καθρέφτη και, όπως η ηρωΐδα, η Ιλέιν, έτσι 
και εμείς καλούμαστε να κοιτάξουμε κατάματα τη ζωή μας, ν’ 
αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να αποδεχτούμε αλήθειες. Είναι 
ανθρώπινη, είναι ευχάριστη και έχει ένα ιδιότυπο χιούμορ. Η 
γλώσσα της Williams είναι περιγραφική, εικονοπλαστική, και 
το κείμενο βρίθει από παρηχήσεις, επαναλήψεις, μεταφορές και 
έναν ρυθμό που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας 
της Ιλέιν και κάνει τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες να 
θέλουν να συνεχίσουν να μάθουν τι συμβαίνει στη ζωή της. 

Δεν αντιπαθούμε, ούτε απαραίτητα συμπαθούμε τους χα-
ρακτήρες, αλλά μπορούμε να ταυτιστούμε με την ηρωΐδα και 
να την καταλάβουμε. Μέσα από την τριτοπρόσωπη αφήγηση 
στο συγκεκριμένο διήγημα, η Lara Williams σε ρόλο παντο-
γνώστριας αφηγήτριας κατορθώνει με εξαιρετική επιδεξιότητα 
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και ευφυΐα να δώσει βάθος στην ηρωΐδα της και να μας δώσει 
την αίσθηση ότι την γνωρίζουμε και εμείς καλά. Οι μικρές, σύ-
ντομες και περιεκτικές προτάσεις της Williams χρωματίζονται 
από το λιτό και απέριττο συγγραφικό της ύφος και επιτρέπουν 
να αναδυθούν με γλυκύτητα ζητήματα στη ζωή της γυναίκας 
του 21ου αιώνα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν με τόνο 
απαισιόδοξο και απογοητευτικό, αλλά, αντιθέτως, στο κείμενο 
και κυρίως στο τέλος του δίνεται μια νότα αισιοδοξίας και κυ-
ριαρχεί η ελπίδα. 

Αν και είναι η πρώτη της συλλογή, η Williams εμφανίζεται 
με συγγραφική ωριμότητα, με λόγο σύγχρονο και ύφος γραφής 
ανεπιτήδευτα συναρπαστικό μες στην απλότητά του. Παίρνουμε 
τις ανάσες που παίρνουν οι χαρακτήρες, ακολουθούμε τα βήμα-
τά τους και χανόμαστε, είτε επιθυμούμε να χαθούμε είτε όχι, μες 
στον κόσμο τους που είναι ένας γνώριμος σε εμάς κόσμος. Η ομό-
τιτλη ιστορία με συνεπήρε. Μοιραία. Αναπόφευκτα. Σχεδόν αμέ-
σως είχα αρχίσει, ασυναίσθητα, ν’ αναπλάθω προτάσεις, φράσεις 
και λέξεις στα ελληνικά, με την ιστορία να μετασχηματίζεται νο-
ερά και να καταλαμβάνει περίοπτη θέση. Η γραφή της Williams 
με προ(σ)κάλεσε να τη γνωρίσω καλύτερα. Διαβάζοντας το συ-
γκεκριμένο διήγημα, ένιωσα την ανάγκη να αναζητήσω και άλλα 
έργα της συγγραφέως. Ίσως γιατί αγαπώ ν’ ανακαλύπτω νέες 
φωνές και επιθυμώ να τις ανακαλύπτουν και άλλοι (μαζί μου). 
Η παρουσία της Williams είναι ενδιαφέρουσα και δυναμική και 
δείχνει να έχει όλα τα εχέγγυα μιας σημαντικής συγγραφικής 
πορείας, την οποία θεωρώ πως αξίζει να γνωρίσουμε.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΣΙΟΥ έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία, είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Μετάφραση και Διδακτορικού 
Διπλώματος στη Λογοτεχνική Μετάφραση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέ-

ροντα εστιάζουν στη λογοτεχνική και θεατρική με-
τάφραση, στο φύλο και τη μετάφραση (πεδίο στο 
οποίο εντάσσεται η μεταδιδακτορική της έρευνα), 
στη σημειωτική και τη μετάφραση, καθώς επίσης 
και στη συγκριτική φιλολογία. Διδάσκει λογοτεχνική 
μετάφραση στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας, Α.Π.Θ., και ασχολείται επαγγελματικά με τη 
μετάφραση.
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Πέρα Καλδέ ς

Τρία διηγήματα
Μετάφραση: Αλεξάνδρα Γκολφι νοπούλου

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Αν υπήρχε η δυνατότητα να εξετάσουμε την απαρχή του 
φαινομένου, θα βλέπαμε ότι όλα ξεκίνησαν από μια 
απεργία που έκαναν οι κλειδαριές και οι διακόπτες. Οι 

πόρτες δεν άνοιγαν ή δεν έκλειναν, σημαίνοντας συναγερμούς, 
οι οποίοι αμέσως αποκτούσαν διαστάσεις που ήταν δύσκολο να 
ελεγχθούν. Οι διακόπτες έμοιαζαν να υπακούν σε μια αυθαίρε-
τη εντολή, αφού μερικές φορές άφηναν μια συσκευή σε κίνηση 
ή αναμμένη, ενώ άλλες αρνούνταν να τη θέσουν σε λειτουργία.

Τα γεγονότα συνέβαιναν κλιμακωτά, λες και κάποιος ήθελε 
να ρυθμίσει κακόβουλα τις περιόδους έντασης και τους παρο-
ξυσμούς. Οι πένες αναποδογύριζαν το δοχείο με το μελάνιτη 
στιγμή που έρχονταν σε επαφή με το χαρτί, είτε άδειαζαν μέσα 
στις τσέπες, και τα έγγραφα σχεδόν έβγαιναν από τις τσάντες, 
αναζητώντας με μανία τη μουντζούρα. Καθεμιά από αυτές τις 
συμπτώσεις, από μόνη της, θα είχε προκαλέσει τις μικροσκοπι-
κές τραγωδίες που όλοι γνωρίζουμε. Σωρευτικά, όμως, η μέρα 
της εξέγερσης των πραγμάτων μετατράπηκε σε καταστροφή 
που απειλούσε την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Στους δρόμους έβλεπες πολίτες καθισμένους στα πεζοδρό-
μια, με τα ρούχα τους να κρέμονται, επειδή τα κουμπιά, οι 
ζώνες και τα λάστιχα που τα συγκρατούσαν στο σώμα τους 
αρνούνταν ξαφνικά τη λειτουργικότητά τους προσφέροντας 
σκανδαλιστική ροζ σάρκα σε δημόσια θέα. Τα παπούτσια ξε-
κουμπώνονταν αναπάντεχα και γίνονταν αιτία πτώσεων· η εγ-
γύτητα του γρανίτη και του τσιμέντου εξέθετε τα κρανία σε 
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προσκρούσεις με πολλαπλές συνέπειες. Πού και πού, κάποιος 
έβγαινε στο μπαλκόνι με ύφος κατάπληκτο και τα χέρια γεμάτα 
με ελατήρια και γρανάζια, επειδή είχε προσπαθήσει να κουρδί-
σει ένα ρολόι ή να χρησιμοποιήσει μια ηλεκτρική συσκευή, και 
το μηχάνημα είχε κυριολεκτικά διαλυθεί ανάμεσα στα δάχτυλά 
του. Ομάδες αυτοκινητιστών περιπλανιόνταν στα τυφλά με το 
τιμόνι παραμάσχαλα και το βλέμμα χαμένο, πεζή· καμία σχέση 
με την επίσημη μηχανοκίνητη εμφάνιση. Οι αναπτήρες και τα 
σπίρτα έπαψαν να λειτουργούν ταυτόχρονα, και οι καπνιστές 
(οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την κρίση ανάβο-
ντας ένα τσιγάρο) είχαν ένα ύφος υπέρτατης ανημπόριας. 

Το περίεργο ήταν ότι ο φυσικός κόσμος δεν τελείωνε. Το 
αντίθετο: είχε ήλιο και φυσούσε ένα ανοιξιάτικο αεράκι, χαρα-
κτηριστικός συνδυασμός μιας τυπικής εποχής του χρόνου. Η 
βλάβη αφορούσε αποκλειστικά τα βιομηχανικά προϊόντα, τα 
πράγματα εκείνα που ο άνθρωπος είχε στερηθεί για μακρά κε-
φάλαια της ιστορίας του και τα οποία είχε εφεύρει σταδιακά με 
μαεστρία και υπομονή. 

Κατά το απογευματάκι —στο περίπου, επειδή δεν ήταν εύ-
κολο να βρεις ποια ήταν η σωστή ώρα—, οι βρύσες, τα καπάκια 
και τα μεταλλικά πώματα των δοχείων προστέθηκαν κι αυτά 
στο κίνημα, με την τάση για ρευστότητα που χαρακτήριζε τη 
διαμαρτυρία των αντικειμένων. Μερικά υγρά έρεαν ασταμάτη-
τα, ενώ άλλα παρέμεναν συγκρατημένα μέσα σε δεξαμενές και 
αγωγούς, καταδικάζοντας τον κόσμο σε ξηρασία ή σε υγρασία. 
Όλα συνέβαλλαν στην αύξηση της σύγχυσης, ένεκα της ισχύος 
εν τη ενώσει ακόμη και των μικρών πραγμάτων, τα οποία επι-
δείκνυαν την τρομερή δραστικότητα ενός σμήνους από έντομα 
που έμπηγαν το κεντρί τους όλα μαζί. Τα τζάμια θάμπωναν 
σιγά σιγά, οι κόμποι λύνονταν, τα κουτάλια άφηναν τη σούπα 
να πέσει ανάμεσα στο πιάτο και το στόμα —όπως λέει και η πα-
ροιμία5—, τα σκοινιά και οι σπάγκοι κόβονταν στις πιο δύσκο-
λες αποστολές που τους είχαν ανατεθεί. Πολλές ρόδες, μέσα στο 
απόλυτο χάος, κυλούσαν αντίστροφα, και τα σφυριά, αντί να 

5. Αναφορά στην ισπανική παροιμία: «Μεταξύ πιάτου και στό-
ματος πέφτει η σούπα», η οποία σημαίνει ότι ακόμη και όταν κάτι 
θεωρείται σίγουρο, μπορεί να στραβώσει την τελευταία στιγμή. (Σ.τ.Μ.)
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αναζητούν τα κεφάλια των καρφιών, εξαπέλυαν τα χτυπήματά 
τους πάνω στα δάχτυλα των χειριστών, οι οποίοι, και με λιγό-
τερες αναποδιές, είχαν ήδη τραβήξει αρκετά. Οι βιομηχανικές 
κόλλες, λες και ανταποκρίνονταν αυστηρά σε ένα συμβόλαιο 
με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, απώλεσαν ξαφνικά την 
κολλητική τους ικανότητα, υποβοηθούμενες από πίρους και 
βίδες, με αποτέλεσμα τα έπιπλα να αναστατώνονται με σχετική 
εγκράτεια, προκαλώντας όμως αρκετό σαματά. Και όχι μόνο τα 
έπιπλα, βέβαια, επειδή είναι γνωστό ότι οι βιομηχανικές κόλλες 
έχουν ευρεία εφαρμογή. 

Μόλις ο κόσμος αντιλήφθηκε ότι τα σπίτια έτριζαν (λίγο, 
είναι η αλήθεια), θορυβήθηκε τρομερά, από το φόβο —τόσο δι-
καιολογημένο υπό εκείνες τις συνθήκες— μήπως το τσιμέντο 
κατάφερνε να διαπεράσει τους τοίχους και τα πατώματα τις 
μικρές ώρες. Όλοι βγήκαν στο δρόμο, με ό,τι φορούσε ο καθένας, 
και επιπλέον συγκρατώντας τα ρούχα με τα χέρια τους, προκει-
μένου να μην επιδείξουν τους σκελετούς εκείνους τους οποίους 
μια ψεύτικη λιτότητα χαρακτηρίζει ως μίζερους. Σχηματίστηκαν 
τεράστιες παρελάσεις, πλήθη που έπαιρναν το δρόμο για το βου-
νό οδηγημένα από το ένστικτο της επιστροφής στη φύση. Τρία 
ή τέσσερα θέματα συζήτησης έδιναν ζωντάνια στην πορεία. Τα 
παράπονα κατείχαν την πρώτη θέση, επειδή η γκρίνια δεν απαι-
τεί μεγάλη προσπάθεια, και έπειτα έρχονταν τα ερωτήματα της 
επικαιρότητας, τα οποία παρουσίαζαν πυρετώδες δημόσιο ενδια-
φέρον. Αυτή η διαταραχή ήταν τοπική ή διεθνής; Δεν μπορούσαν 
να το γνωρίζουν, μια και η μάστιγα είχε θέσει εκτός λειτουργίας 
κάθε είδους επικοινωνία και, αφετέρου, ήδη από την προηγούμε-
νη μέρα δεν έφταναν πια ταξιδιώτες: τα αεροδρόμια ήταν έρημα, 
οι σταθμοί άδειοι, οι αυτοκινητόδρομοι δίχως οχήματα.

Οι πιο ενημερωμένες ομάδες διατύπωναν υποθέσεις, όπως, 
για παράδειγμα, ότι αυτό που συνέβαινε είχε ήδη διαφανεί και 
οφειλόταν στον πυρετό εκβιομηχάνισης των υπανάπτυκτων 
χωρών και στη βιασύνη τους να ευημερήσουν με κάθε κόστος. 
Δεν ήταν παράξενο —σύμφωνα με αυτή την εκδοχή— που τα 
πράγματα τα οποία είχαν κατασκευαστεί χωρίς ποιοτικό έλεγχο 
κατέρρεαν όλα μαζί.

Η εσπευσμένη επανένταξη στη φύση προκάλεσε σύγχυση. Ο 
άνθρωπος είχε ξεσυνηθίσει να γνωρίζει το χορτάρι, δεν ξεχώ-
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ριζε το καλό από τα κακό και δεν μπορούσε πια να βόσκει με 
εγγυήσεις. Δεν ήταν ούτε κυνηγός (σε γενικές γραμμές), ούτε 
καλός αναζητητής νερού, είχε μετατραπεί σε ένα είδος που δεν 
μπορούσε να προσαρμοστεί στην ύπαιθρο και, χωρίς φαρμακεία 
κοντά, όλα του προκαλούσαν καούρα στο στομάχι και όλα τον 
μόλυναν. Σε λίγες εβδομάδες υπήρξαν πολλοί νεκροί. «Το έχου-
με δει το έργο», έλεγαν οι ζωντανοί. «Πρόκειται για τη συνηθι-
σμένη φυσική επιλογή: σε στιγμές έντονης κρίσης, οι αδύναμοι 
εξαφανίζονται». Αυτή η ιδέα τούς ικανοποιούσε βαθιά, τους 
φαινόταν ότι η φύση ήξερε να διαλέγει. Και μια και έμπαιναν 
σε μια φάση βιολογικών εικασιών, προσάρμοσαν τον τρόπο σκέ-
ψης τους και κατέληξαν στη χρησιμότητα της αναπαραγωγής. 
«Το ένστικτο διαιώνισης του είδους θα μας κάνει να πέσουμε 
με τα μούτρα», έλεγαν, προσποιούμενοι με υποκρισία ότι αυτή 
η πιθανότητα τους ενοχλούσε. Λαμβάνοντας υπόψη την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, άφησαν κατά μέρος το εμπόδιο της 
ηθικής, βέβαιοι ότι στη συνέχεια, με μεγαλύτερη ηρεμία, θα 
είχαν το χρόνο να συντάξουν νόμους που θα προστάτευαν τη 
συμπεριφορά τους.

Έτσι λοιπόν, αφού είχαν απομακρυνθεί από τη χειροτεχνία 
και τα κατασκευαστικά επαγγέλματα εν γένει —κανείς δεν 
εμπιστευόταν πλέον τη βιομηχανία— αφιερώθηκαν ολοκληρω-
τικά στην εξάπλωση τους είδους δίχως μανίες, με τρόπο άγριο 
και ανέμελο. Και, εντέλει, ανακάλυψαν ότι, χωρίς να τους είναι 
απαραίτητα τα μηχανήματα, μπορούσαν και μ’ αυτό τον τρόπο 
να ξεχαστούν και να διασκεδάσουν απίστευτα. 

Η χρεωκοπία των αντικειμένων είχε σαν συνέπεια την προ-
φορική μετάδοση των γεγονότων. Πού και πού, όμως, κανένας 
πεισματάρης χρονογράφος προσπαθούσε να γράψει, μέχρι την 
τελευταία στιγμή, την ιστορία που ζούσε. Ένας από τους πιο 
επίμονους άφησε ένα κομμάτι χαρτί με μεταθανάτια δακτυλο-
γράφηση:

«Εν μέσω της καταστροφής, όταν όλες οι πένες, τα στυλό, 
τα μολύβια και οι γραφομηχανές της χώρας (και ποιος ξέρει αν 
και του εξωτερικού) έχουν αχρηστευτεί, έχω τη μεγάλη τύχη να 
αντέχει o ακμαίος φορητός υπολογιστής μου, επιτρέποντάς μου 
να σχολιάσω μέχρις εδώ, εν συντομία, τα εκπληκτικά γεγονότα 
αυτών των ημερών. Είμαι επίσης τυχερός (ίσως ακόμη περισ-
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σότερο) που έχω την αφοσιωμένη γραμματέα μου, μια κοπέλα 
έξυπνη, εμφανίσιμη και πολύ χαριτωμένη, η οποία με συντρο-
φεύει στην κρίσιμη φάση που περνάμε.

»Παρατηρώ, ακριβώς αυτή τη στιγμή, ότι μερικά πλήκτρα 
σκληραίνουν σιγά σιγά, λες και είναι έτοιμα να κολλήσουν. 
Αντίθετα, κάποια άλλα αρχίζουν να χορεύουν σαν ξερά φου-
ντούκια, μεταξύ αυτών και το σύμβολο της λίρας Αγγλίας, το 
οποίο δεν ξέρω γιατί το έχουν.

»Τα πλήκτρα… Τέρμα! Φ13κλυυ Δεν θα προλάβω ούτε να 
ζζ&6ωω Ευτυχώς που μου μένει η γραμματέγγιουτιουμπ; ρκζοοο».

Από τη συλλογή διηγημάτων Invasió subtil i altres contes, 
Barcelona, Edicions 62, 1978.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΑΣΗΜΑΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Για πολύ καιρό έμενα σε μια πανσιόν κοντά στο λιμάνι. Η 
οικογένεια που τη διηύθυνε με είχε συμπαθήσει πολύ, και 
όταν τους είπα ότι έπρεπε να φύγω για τη Μπρατισλάβα 

για λόγους που είχαν να κάνουν με την αστυνομία, η σπιτονοι-
κοκυρά μού είπε:

«Αφήστε μας μια φωτογραφία σας. Θα τη βάλουμε πάνω 
στο πιάνο κι έτσι θα μπορούμε να σας αναπολούμε πιο άνετα».

Εγώ της είπα ότι δεν είχα καμία, ότι δεν ήμουν ποτέ υπέρ-
μαχος του να έχω μια φωτογραφία μου, η κυρία όμως επέμεινε:

«Πηγαίνετε να σας βγάλουν μία. Δεν είναι ανάγκη να είναι 
τίποτα το ιδιαίτερο. Κάτι απλό, καταλαβαίνετε; Ίσα ίσα για να 
διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία σας».

Ήταν πραγματικά τόσο εύκολο να την ευχαριστήσω, κι εγώ 
της όφειλα τόσα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί κανείς να απα-
ριθμήσει, ώστε εκείνο το απόγευμα βρέθηκα στον προθάλαμο 
του σπιτιού ενός συνοικιακού φωτογράφου.

Μόλις ήρθε η σειρά μου, του εξήγησα ότι ήθελα μια μικρή 
φωτογραφία, φθηνή, και ότι όσο γρηγορότερα τελειώναμε, τόσο 
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το καλύτερο. Προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι ο 
φωτογραφικός φακός μού προκαλούσε αμηχανία και ότι αν 
ήταν δυνατό να βγάζεις φωτογραφία με αναισθησία, θα ήμουν 
θιασώτης αυτής της ιδέας.

Με ετοίμασε, κούνησε το χέρι του και μου είπε να κοιτάξω 
τον στόχο, απ’ όπου θα έβγαινε ένα πουλάκι. Αυτό, φυσικά, 
πάντοτε ξυπνά το ενδιαφέρον, και καθώς κοιτούσα με τα μά-
τια ορθάνοιχτα για να μην χάσω καμία λεπτομέρεια, ο άντρας 
πάτησε ένα κουμπί και ένα λαστιχένιο αχλάδι που υπήρχε στο 
πλάι της φωτογραφικής μηχανής.

Τότε, τα πράγματα πήραν μια τρομακτικά μεγαλειώδη τροπή. 
Στα δεξιά μου το φλας από μαγνήσιο ήταν σαν να έφερε έναν 
θερινό ουρανό μέσα στο δωμάτιο· εγώ, όντας σε καλή φυσική 
κατάσταση, πάτησα ένα σάλτο για να προστατευτώ πίσω από 
τη μηχανή, και από εκεί είδα τη φλόγα να βάζει φωτιά σε μια 
κουρτίνα από μαύρο βελούδο. Η φωτιά μεταδόθηκε στα έπιπλα 
και ύστερα από πέντε λεπτά καιγόταν ολόκληρο το σπίτι, από το 
οποίο ο καλλιτέχνης κι εγώ διαφύγαμε ως εκ θαύματος.

Εκείνο το ίδιο βράδυ είπαν στις ειδήσεις ότι είχε καεί ένα 
συγκρότημα κατοικιών και ότι πέθαναν περισσότεροι από τρια-
κόσιοι άνθρωποι, όλοι από καλές οικογένειες.

Από τη συλλογή διηγημάτων Cròniques de la veritat oculta, 
Barcelona, Selecta, 1955.

ΥΠΟΥΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Στον ξενώνα Πούντα Μαρίνα, στην Τόσα, γνώρισα έναν 
απίστευτο Ιάπωνα, ο οποίος δεν έμοιαζε σε τίποτα απο-
λύτως με την ιδέα που είχα σχηματίσει γι’ αυτό το είδος 

των Ασιατών. 
Την ώρα του δείπνου κάθισε στο τραπέζι μου, αφού προη-

γουμένως μου ζήτησε την άδεια χωρίς πολλά πολλά. Μου τρά-
βηξε την προσοχή το γεγονός ότι τα μάτια του δεν ήταν σχιστά, 
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ούτε το δέρμα του κιτρινωπό. Το αντίθετο: όσον αφορά τα 
χρώματά του, είχε μάλλον ροζ μάγουλα και κοκκινωπά μαλλιά. 

Εγώ ήμουν περίεργος να δω τι πιάτα θα ζητούσε. Ομολογώ ότι 
ήταν μια παιδιάστικη στάση, επειδή περίμενα ότι θα παράγγελνε 
ασυνήθιστα πιάτα ή εξωτικούς συνδυασμούς. Το θέμα είναι ότι 
με εξέπληξε επειδή ζήτησε να του σερβίρουν σαλάτα —«με αρ-
κετό κρεμμύδι», είπε—, πατσά, μπαρμπούνια ψητά και ψημένα 
αμύγδαλα. Στο τέλος, καφέ, ένα ποτήρι κονιάκ και ένα σύκο.

Είχα φανταστεί ότι ο Ιάπωνας θα έτρωγε με υπερβολική 
επιμέλεια, έως και εκνευριστική, τσιμπώντας τις τροφές σαν να 
ήταν εξαρτήματα ενός ρολογιού. Δεν έγινε όμως έτσι. Ο άντρας 
χρησιμοποιούσε το μαχαίρι και το πιρούνι με μεγάλη ευχέρεια, 
και μασούσε με το στόμα γεμάτο χωρίς αισθητικές περιπλοκές. 
Εμένα, πραγματικά, κλονίζονταν οι προκαταλήψεις μου.

Από την άλλη πλευρά, μιλούσε τα καταλανικά όπως οποιοσ-
δήποτε από εμάς, δίχως την παραμικρή σκιά ξένης προφοράς. 
Αυτό δεν ήταν και τόσο παράξενο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι 
αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μελετηροί και υπερβολικά έξυ-
πνοι. Εμένα, όμως, με έκανε να αισθανθώ μειονεκτικά, επειδή 
δεν ξέρω ούτε λέξη από ιαπωνικά. Περιέργως, μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει ότι εγώ είμαι αυτός που έδινα τον ξενικό τόνο στην 
κουβέντα, προσαρμόζοντας όλη τη συμπεριφορά μου —χειρο-
νομίες, λόγια, εισαγωγικές συζητήσεις— στο συγκεκριμένο γεγο-
νός ότι ο συνομιλητής μου ήταν Ιάπωνας. Εκείνος, αντιθέτως, 
ήταν άνετος, σαν να μην τρέχει τίποτα.

Νόμιζα ότι εκείνος ο άνθρωπος έπρεπε να είναι αντιπρόσω-
πος, ή πωλητής φωτογραφικών μηχανών ή τρανζίστορ. Ή μή-
πως καλλιεργήσιμων μανιταριών;… Δοκίμασα όλα αυτά τα θέ-
ματα και εκείνος τα απέρριψε με μια εκτενή κίνηση του χεριού. 
«Πουλάω αγαλματίδια Αγίων», είπε. «Υπάρχει ακόμη αγοραστι-
κό ενδιαφέρον;» τον ρώτησα. Και μου είπε πως ναι, ότι έφθινε 
σιγά σιγά, αλλά ότι εκείνος τα κατάφερνε ακόμη. Είχε το νότιο 
τμήμα της χερσονήσου, και με διαβεβαίωσε ότι, όποτε είχε ρεπό 
ή έπεφταν δύο συνεχόμενες γιορτές, γραμμή στο σπιτάκι…

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα από το να είσαι στο σπίτι!» 
επανέλαβε με έναν τόνο ικανοποίησης.

«Ζείτε στη χώρα σας;»
«Και πού αλλού θέλετε να ζω;»
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Ναι, φυσικά: είναι κοσμογυρισμένοι και χώνονται παντού. 
Τον κοίταξα και πάλι και διαβεβαιώνω ότι ούτε η παραμικρή 
λεπτομέρεια —είτε στα ρούχα του είτε στο παρουσιαστικό του— 
δεν αποκάλυπτε την ιαπωνική καταγωγή του. Είχε μάλιστα και 
μια κονκάρδα της Μπάρτσα στο πέτο.

Ήταν όλα πολύ ύποπτα και μ’ έβαλαν σε ανησυχίες. Η γυ-
ναίκα μου είχε ζητήσει να της σερβίρουμε το δείπνο στην κρε-
βατοκάμαρα, επειδή ήταν λίγο αδιάθετη· της αφηγήθηκα την 
περιπέτεια, στολίζοντας την ιστορία με τις ανησυχίες μου: ίσως 
επρόκειτο για κατάσκοπο.

«Από πού κι ως πού συμπεραίνεις ότι είναι Ιάπωνας;» με 
ρώτησε.

Γέλασα, ίσως όχι με την καρδιά μου, νιώθοντας συμπάθεια 
για την αφέλειά της.

«Τους αναγνωρίζω από μακριά…» της απάντησα.
«Δηλαδή έχεις δει πολλούς;»
«Όχι, αλλά τους μπανίζω αμέσως!»
«Σου το είπε εκείνος ότι είναι Ιάπωνας;»
«Ούτε μια φορά. Είναι πονηροί…»
«Σου το είπε κάποιος;»
«Κανείς δεν μου είπε τίποτα, ούτε και το ’χα ανάγκη. Κάτι 

τέτοια τα πιάνω στον αέρα!»
Τσακωθήκαμε. Διαρκώς με τσιγκλάει λέγοντάς μου ότι είμαι 

καχύποπτος και πως κάποια μέρα θα την πατήσω για τα καλά. 
Λες και δεν με ξέρει! Φαίνεται πως την ευχαριστεί να μην σκέ-
φτεται λογικά, και είναι απίστευτα αφελής.

Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκα λίγο και άσχημα. Δεν μπορούσα 
να βγάλω τον Ιάπωνα απ’ το μυαλό μου. Γιατί αν σου παρουσι-
άζονται ακριβώς όπως είναι, με το γελάκι τους, τις υποκλίσεις 
κι εκείνο το λοξό βλέμμα, υπάρχει τρόπος να αμυνθείς. Του-
λάχιστον αυτό ελπίζω! Αν όμως αρχίσουν να εμφανίζονται με 
τέτοια προσποίηση και ψεύτικη τελετουργία, τα πράγματα θα 
δυσκολέψουν για τα καλά.

Από τη συλλογή διηγημάτων Invasió subtil i altres contes, 
Barcelona, Edicions 62, 1978.
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Πέρα Καλδές: Ο «μεσογειακός Μπόρχες» 
στις Νησίδες

Της  Αλεξάνδρας  Γκολφι νοπούλου

Γνώρισα τον Πέρα Καλδές εν μέσω πανδημίας. Αν και είναι 
μάλλον αδόκιμο να λέμε ότι γνωρίσαμε κάποιον, όταν αυ-
τός δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή – εκτός και αν μιλάμε από 

τη θέση μιας μεταφράστριας ή ενός μεταφραστή. 
Είχε προηγηθεί η πολύ τιμητική για μένα πρόταση της Γεωρ-

γίας Ζακοπούλου να συμμετάσχω στο αφιέρωμα των Νησίδων 
για τη μετάφραση με την παρουσίαση ενός συγγραφέα «που να 
με εμπνέει». Και παρόλο που η επιλογή της γλώσσας από την 
οποία θα μετέφραζα ήταν εντελώς ελεύθερη, ήθελα οπωσδήποτε 
να εκπροσωπηθούν και τα καταλανικά σε αυτό το αφιέρωμα 
(πράγμα που πιστεύω ότι ενδόμυχα επιθυμούσε και η Γεωργία, 
αν και η ευγένεια και η πίστη της στις ελεύθερες επιλογές δεν 
θα της επέτρεπαν ποτέ να το «απαιτήσει»).

Αναζητώντας, λοιπόν, Καταλανούς συγγραφείς, οδηγήθηκα 
στον Πέρα Καλδές, ο οποίος με συντρόφευσε ευχάριστα στο 
«Πρώτο lockdown» — ή όπως αλλιώς θα ονομάσουν οι ιστο-
ρικοί του μέλλοντος τη ζοφερή περίοδο που όλοι ζήσαμε (και 
δυστυχώς ξαναζούμε) την περασμένη άνοιξη. 

Ο Πέρα Καλδές (Βαρκελόνη, 1912-1994), ένας από τους πιο 
πολυδιαβασμένους συγγραφείς της καταλανικής λογοτεχνίας, 
υπήρξε επίσης σκιτσογράφος, και ένας από τους σημαντικότε-
ρους εκπροσώπους της σύντομης αφήγησης στα καταλανικά. 
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Στα διηγήματά του ασχολείται με το μυστηριώδες και το μαγικό 
στοιχείο της πραγματικότητας, με τον τρόπο του Κάφκα και 
του Πιραντέλλο, γεγονός για το οποίο θεωρείται από πολλούς 
ως πρόδρομος του μαγικού ρεαλισμού. Από τα πιο ελκυστικά 
στοιχεία στο έργο του είναι η χρήση της ειρωνείας, του χιούμορ 
και του παράλογου με τέτοιο τρόπο, που μετατρέπει τις ιστορί-
ες του σε αληθοφανείς. Μεγαλώνοντας σε μια εποχή με έντονη 
την επίδραση του μοντερνισμού αλλά και του «noucentisme»6, 
διαμορφώνει την ταυτότητά του μέσα σε ένα πολιτιστικό πλαί-
σιο που επιδιώκει την κανονικότητα και τη ρήξη με την «ιερή 
πατριωτική αποστολή», επιδιώκοντας περισσότερο την ποιότη-
τα της καλλιτεχνικής δημιουργίας παρά τη μεταρρυθμιστική 
επίδρασή της στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. Σε μια εποχή 
που το κατεξοχήν αφηγηματικό είδος, το μυθιστόρημα (ρεα-
λιστικό και ψυχολογικό), περνούσε κρίση, ο Καλδές επιχειρεί 
μια διπλή λύση στην αφηγηματική του πρακτική: αφενός την 
καλλιέργεια του διηγήματος (ένα είδος το οποίο εξαιτίας της ευ-
ελιξίας του δεν υπόκειται τόσο πολύ στους αυστηρούς νόμους 
του παραδοσιακού μυθιστορήματος), και αφετέρου μια απά-
ντηση που απομυθοποιεί —αγγίζοντας τα όρια της παρωδίας— 
το συμβατικό μυθιστόρημα. Ο Καλδές απελευθερώνεται από 
την υποχρέωση να αναπαραστήσει πιστά την πραγματικότητα 
και καταφεύγει στη γνήσια μυθοπλασία· στοχεύει στην απεικό-
νιση μιας συγκεκριμένης και αποσπασματικής αντίληψης της 
πραγματικότητας, πράγμα το οποίο πετυχαίνει κάνοντας ευρεία 
χρήση της ειρωνείας. Με αυτόν τον τρόπο κάνει τον αναγνώστη 
συνένοχο, δίνοντάς του το κλειδί για να μπορέσει να αποκωδι-
κοποιήσει το μήνυμα μέσω της αποστασιοποίησης. Η ειρωνεία 
δεν είναι για τον Καλδές μια τυπική εφεύρεση, αλλά η ίδια η 
ουσία της λογοτεχνικής του παραγωγής, επειδή μέσα από αυτήν 
διαφαίνεται ένας βαθύς και έντονος συλλογισμός πάνω στις πιο 
παράλογες πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης.

6.  Πολιτισμικό και ιδεολογικό κίνημα της Καταλονίας των δύο 
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα (στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ισπα-
νικού κινήματος της ίδιας εποχής), με στόχο τον εκσυγχρονισμό της 
καταλανικής ζωής, με την απόρριψη του μοντερνισμού, του συμβολι-
σμού και του ρομαντισμού. (Σ.τ.Μ.)
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Ο Τζουάν Μπρόσα, σημαντικός Καταλανός ποιητής, έχει πει 
ότι ο Καλδές είναι ένα είδος «μεσογειακού Μπόρχες».

Έζησε εξόριστος στο Μεξικό για είκοσι τρία χρόνια (1939-
1962). Έχει λάβει διάφορα σημαντικά βραβεία, μεταξύ των 
οποίων το Βραβείο Μυθιστορήματος «San Jordi» (1963), το 
«Premio de Honor de las Letras Catalanas» (1986), το Βρα-
βείο «Lletra d’Or» (1979) και το Εθνικό Βραβείο Δημοσιογρα-
φίας (1993). 

Γιατί επέλεξα τον Πέρα Καλδές; Επειδή είναι ένας σημαντι-
κός και άγνωστος στην Ελλάδα Καταλανός συγγραφέας· επειδή 
αποτελεί μέρος μιας παράδοσης, μαζί με άλλους Καταλανούς 
διηγηματογράφους (Χαβιέρ Τομέο, Κιμ Μονζό, Τζεζούς Μουν-
κάδα), τους οποίους αγαπώ πολύ· επειδή τρέφω μια συμπάθεια 
και εκτίμηση στην καταλανική λογοτεχνία· επειδή έχω μια αδυ-
ναμία στη σύντομη φόρμα· επειδή θεωρώ ότι οι ιστορίες του 
Καλδές ταιριάζουν απόλυτα με την ειρωνεία και το παράλογο 
της εποχής μας, είτε μιλάμε με όρους πανδημίας είτε όχι.

Καλή απόλαυση!
     Ρώμη, Ιανουάριος 2021

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία 
στο ΕΚΠΑ, Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμό στο ΕΑΠ και είναι κάτο-
χος μεταπτυχιακού με θέμα «Μετάφραση, Επικοινωνία και Εκδοτικός 
Χώρος» από το ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει Λογοτεχνική Μετάφραση 
στο ΕΚΕΜΕΛ και Διόρθωση-Επιμέλεια κειμένων στον Ιανό. Μεταφράζει 
κυρίως από ισπανικά και καταλανικά (Κάρλος Βιτάλε, Κάρλο Φραμπέ-
τι, Αλεχάντρο Παλόμας, Κιμ Μονζό κ.ά.) και γνωρίζει επίσης αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.
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Ζουάου Μιγκέλ Φερνάντε ς  Ζόρζε

Fuck The Polis

Μετάφραση: Νίκος  Πρατσ ί νη ς
       

ΟΔΟΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο τέλος της μέρας
όταν το ροδαλό χτίριο των λουτρών
είναι πληγωμένο απ’ τους ήχους
και o περίπατος πλάι στη θάλασσα μπλέκεται
με τις σειρήνες που ξεχύνονται μακριά
απομένουν οι στενοί δρόμοι αφιερωμένοι στους
αγιογράφους
κοντά στο Κουμ Καπί, την πιο φτωχή γειτονιά — 
η συναγωγή, τείχη μισά, ποτέ δεν ήταν
πλούσιοι οι Εβραίοι της πόλης

περιβάλλουν όλα τα σπίτια, εν είδει
τάφρου, η Οδός Μίνωος ανοίγει απλά
ένα πέρασμα για τη γειτονιά με τα Κόκκινα
Φανάρια
η Αλεξία, η Άννα, καθώς και η Μαρία
προσμένουν στα μικρά τους σπίτια της ηδονής
τις φαντασιώσεις κάθε ρεαλιστή —
στον τοίχο, με μαύρο — Fuck The Polis.
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ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

Με γαλάζια πλάτη
ψάθινο κάθισμα

χάνεται 
στον άσπρο τοίχο
η σκιά.

ΛΙΝΔΟΣ

Η Λινδία Αθηνά δεν παρευρίσκεται πλέον στο ναό της
ακρόπολης
ανάμεσα στους δωρικούς κίονες που απομένουν πάνω
από τον γαλάζιο καθρέφτη της θάλασσας της Λίνδου.

Η Αθηνά
θέλει τη μαρτυρία των δασών του νησιού,
περιδέραιο από φύλλα κάπαρης, τύμπανα
μαζί με το γλυκό κρασί της Ρόδου.
Να εορτάζεται δίχως τη φωτιά δίχως το αίμα
των θυσιών.

Η Αθηνά, αν την επικαλεσθείς
δίπλα στο βράχο του ιερού
θα τη δεις να κατεβαίνει τα προπύλαια
και συ θα είσαι ένας υπηρέτης του ναού.

Όλα, μα όλα θα συμβούν
με τη συντομία αστραπής, μακριά.
Θα θυμηθείς
ύστερα μεσοπέλαγα
το λευκό πανί ενός ιστίου. 
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ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Κάθισε στο τραπέζι μου
στο μπαρ του πλοίου και μίλησε
σα να τον καταλάβαινα. Τελικά
το αντιλήφθηκε, τα ελληνικά δεν ήταν
το στοιχείο μου

χαμογέλασε, πήγε στη μπάρα να πάρει
ένα ουίσκι και μίλησε έτσι ώστε
να τον αντιλαμβάνομαι στην πιο
πολυσύχναστη γλώσσα του κόσμου

για τα παλιά καράβια, για τα 
κρουαζιερόπλοια, για τα νησιά — χτυποκάρδι
καρδιάς ταραγμένης — για τις
δύο σημαίες, της ξηράς και της
θάλασσας

τώρα μονάχα αυτή της θάλασσας κυματίζει πάνω από 
την ξηρά και πάνω από τα κύματα. Ήταν 
νωρίς το πρωί, από την κουπαστή
διαγραφόταν στα ανοιχτά η
ορεινή ραχοκοκαλιά της Κρήτης και

μιλούσε, μου έλεγε για τον Έκτορα και για
τους σοφιστές — τους μεγαλύτερους
απελευθερωτές της Ελλάδας — κατά κάποιο
τρόπο, ο άνθρωπος όφειλε να συγκρατεί 
την επιθυμία. Όταν αφήναμε το πλοίο 
ακόμα τον άκουγα: αγάπα το κελί σου
τρώγε το φαΐ σου 
διάβαζε πολύ
θα επιβιώσεις

Nesides 22 23 Mai.indd   91Nesides 22 23 Mai.indd   91 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



92

ΟΙ ΑΣΠΡΕΣ ΧΗΝΕΣ

Στο στενό κόλπο
οι άσπρες χήνες
πάνω στο ανάβαθα κυματιστό νερό
και στην ξεθωριασμένη λάμψη από τα βότσαλα
αρμένιζαν οι χήνες

συνουσιάζονταν
έπρεπε να τις βλέπατε
με πόση ησυχία
πάνω στα νερά

συνέχισαν ξεμακραίνοντας
προς τα βράχια
τις πρόσμενε συμπόσιο με φύκια και σκουλήκια. 
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Δείχνοντας τη νέα Ελλάδα 
σε δύο αρχαιολάτρες Πορτογάλους ποιητές

Του  Νίκου Πρατσ ί νη

Ο Ζουάου Μιγκέλ Φερνάντες Ζόρζε είναι ποιητής, διηγημα-
τογράφος και κριτικός τέχνης. Είναι ο σύντροφος ζωής 
του ποιητή, μεταφραστή και καθηγητή Ζουακίμ Μανου-

έλ Μαγκαλιάες (Joaquim Manuel Magalhães). Γνώρισα τον 
Ζουακίμ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στη Λισσαβόνα. Ήταν 
καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας, δίδασκε 
πορτογαλική ποίηση του 20ου αιώνα σε συνάρτηση με την ιστο-
ρία της χώρας την αντίστοιχη εποχή. O Ζουακίμ μου ζήτησε να 
μεταφράσουμε Καβάφη στα πορτογαλικά, πράγμα που κάναμε, 
σε τρεις δόσεις και τρεις εκδόσεις — ενδιαμέσως μεταφράσαμε 
και κάποια ποιήματα του Γ. Σεφέρη. Στην τρίτη έκδοση είχαμε 
πια όλα τα ποιήματα του καβαφικού κανόνος και εγώ είχα μά-
θει να μεταφράζω ποίηση. Με αφορμή μια διεθνή συνάντηση 
για τη μελέτη σύγχρονων μεταφράσεων του Καβάφη σε διάφο-
ρες γλώσσες, την οποία διοργάνωνε το Διεθνές Κέντρο Συγγρα-
φέων και Μεταφραστών Ρόδου, βρεθήκαμε και οι τρείς στο νησί 
το 2012. Για τεχνικούς λόγους δεν πραγματοποιήθηκε τότε η 
συνάντηση, γνωρίσαμε όμως το νησί και γνώρισαν τη Γεωργία 
Ζακοπούλου. (Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον επόμενο 
χρόνο, με τη δική μου συμμετοχή μόνο). Οι δύο Πορτογάλοι 
έχουν βρεθεί και άλλες φορές στην Ελλάδα και τους αρέσει να 
διαμένουν στον Πειραιά, όπου μένω και εγώ. Σε κάθε επίσκεψή 
τους γνωρίζουν παρέα με εμένα και μια διαφορετική γωνιά της 
χώρας μας (Κρήτη, Ρόδο, Μυκήνες, Δελφούς, Δήλο). Δύσκολο να 
εντρυφήσουν οι δυο Πορτογάλοι σε κάποιαν «άλλη» Ελλάδα, 
πλην εκείνης των αρχαίων ερειπίων και των αρχαιολογικών 
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μουσείων. Χάρη στα συχνά ταξίδια, όμως, και τις επίμονες προ-
τροπές μου, κάτι έγινε τελικά.  

Τα μεταφρασμένα ποιήματα που σας παρουσίασα είναι από 
τη συλλογή «Fuck The Polis» του Ζουάου Μιγκέλ Φερνάντες 
Ζόρζε, εμπνευσμένη από τα ταξίδια του ίδιου και των φίλων 
του στην Ελλάδα και αφιερωμένη σε μένα και τη σύντροφό 
μου. Το ομότιτλο ποίημα έχει αφήσει εποχή στην Πορτογαλία, 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και της κριτικής. 
Νομίζω πως τα ποιήματα του Ζουάου Μιγκέλ Φερνάντες Ζόρζε 
δεν μπορεί να μην είναι ωραία γιατί, όπως λέει και ο ίδιος, απει-
κονίζουν την Ελλάδα μέσα από τα μάτια και τα λόγια μου. Με 
αγαπούν και οι δυο πολύ, τα αισθήματα είναι αμοιβαία. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΖΟΥΑΟΥ ΜΙΓΚΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΖΟΡΖΕ, 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ

O ΖΟΥΑΟΥ ΜΙΓΚΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΖΟΡΖΕ γεννήθηκε το 1943 σε μια κω-
μόπολη στις πορτογαλικές ακτές του Ατλαντικού, στα βόρεια του πο-
ταμού Τάγου. Είναι ποιητής, διηγηματογράφος και κριτικός τέχνης. 
Τα τελευταία του έργα είναι η ποιητική συλλογή «Fuck The Polis» 
(2018), η συλλογή διηγημάτων και κειμένων σχετικών με την τέχνη 
«Rodeado de Ilha» («Περιτριγυρισμένος από Νησί», 2021) και η συλ-
λογή κειμένων σχετικών με την τέχνη «Estelas» («Στήλες», 2021). 
Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και έχει διδάξει στη μέση εκπαίδευση και 
στην Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου. Φροντίζει ένα αλσύλλιο και θα 
του άρεσε να ζει μεταξύ των νήσων Σύρος και Γκρασιόζα (στις Αζόρες). 

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ είναι χημικός, με μεταπτυ-
χιακά στο Πανεπιστήμιο Complutense (Μαδρί-
τη), σπουδές πορτογαλικής γλώσσας και λογο-
τεχνίας στη Λισσαβόνα και διερμηνείας στην 
Ελλάδα. Εργάζεται ως διερμηνέας και μεταφρα-

στής (ισπανικά, πορτογαλικά, καταλανικά, αγγλικά), έχει διδάξει μετά-
φραση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη 
συλλογική μετάφραση. Έχει μεταφράσει στα πορτογαλικά Γ. Σεφέρη 
και όλα τα ποιήματα του καβαφικού κανόνα σε συνεργασία με τον 
καθηγητή και ποιητή Ζουακίμ Μανουέλ Μαγκαλιάες. Στα ελληνικά 
έχει μεταφράσει πάνω από τριάντα λογοτεχνικά και δοκιμιακά έργα 
(κάποια συλλογικά) και αρκετά εκλαϊκευτικά.
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Νησίδες 22 | Π Ο Ι Η Σ Η

Έλσα Κορνέτη

Πέντε ποιήματα
CORVUS CORAX

ΔΑΙΜΟΝΕΣ

Δεν είναι τα φύλλα που ανήσυχα θροΐζουν
σπάζοντας τη μαρμάρινη σιωπή 
Δεν είναι ένα κυπαρίσσι σπαθί 
που κόβει στα δύο τη σάρκα του αιθέρα 

Είναι οι μελανόπτερες 

Έξω απ’ τους φλοιούς πετάγονται 
σκίζοντας τους ξύλινους κορμούς 
μανιασμένες φτερουγίζοντας 
φέρνοντας κοσμοχαλασιά και καταιγίδες 

Κανείς δεν ξέρει όμως τι σημαίνει 
η επιστροφή των θηλυκών δαιμόνων 

Εκδίκηση ή προστασία;
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STERNA PARADISAEA
Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Η ψεύτικη γυναίκα των ονείρων σας 
υποκριτικά δική σας 
κόρη της διαφήμισης είναι κι αυτή

Ψάξτε να βρείτε 
πώς κρύβεται μια νύφη
σ’ ένα πουγκί χρυσάφι 

Η τελευταία φυσική γυναίκα 
σας γνέφει από τ’ άγρια σύνορα 
του πουθενά και του τώρα 
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LOXIA CURVIROSTRA
ΕΣΥ

Εσύ είσαι η μεγάλη εσύ είσαι η υπεύθυνη
για τους άλλους για τον κόσμο όλο
Εσύ θα νοιάζεσαι 
εσύ θα βοηθάς εσύ θα συμπονάς
αυτή είναι η αποστολή σου
Η άμισθη μισθοφόρος της ζωής των άλλων

Βουβή πομπή με τα λευκά φορέματα 
στα παιδικά δωμάτια τα γεμάτα απουσίες 

Εσύ, η μεγάλη η μεγίστη η Μέγας
η με παιδική αλογοουρά ανέμη
ο γίγαντας όσο ένα νύχι μικροσκοπικός 
που όταν στους τοίχους κάθετα περπατά
στα ακροδάχτυλα βγάζει βεντούζες 
και στον θαλαμίσκο μιας δακτυλήθρας 
χωρά για να κρυφτεί 
από το ατέρμονο σφυροκόπημα 
μιας ξέχειλης αγάπης 
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ELENA LUCRIZIA
 
Μπήκε από το ανοιχτό σκεβρωμένο παράθυρο
στο ρημαγμένο palazzo 
που είχε οικοδεσπότη τον νυχτερινό άνεμο 
Έμεινε ξαπλωμένο στο χαλί 
δίπλα στο κρεβάτι ρουθουνίζοντας
θερμαίνοντας με καυτή αναπνοή 
το φιλάσθενο κορίτσι 
ανακουφίζοντας τους άρρωστους πνεύμονες 
γλείφοντας τη γούβα του στήθους 
Αν ζήσει, με την αγάπη της στα Γράμματα 
σίγουρα θα μεγαλουργήσει
Δεν θα την αφήσει να πεθάνει 
κρατά γαντζωμένο στα νύχια 
τον κίτρινο σπόγγο του χρόνου
και το κατά Mάρκον Ευαγγέλιο
εισπνέει τη σκόνη του καιρού 
που φορά κάτω από το πυκνό τρίχωμα
το δέρμα της Ιστορίας. 

Κανείς ποτέ δεν έμαθε ποιος τη ζωή της έσωσε
μόνον ένας νάνος που άναβε τους φανούς 
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου 
είδε να λείπει εκείνο το βράδυ 
από τον στύλο που αιώνες ακλόνητο έστεκε
το φτερωτό λιοντάρι
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ΕΜΙΛΥ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ

Ο ιστός της αράχνης το αποδεικνύει
Όταν οι ατσάλινες κλωστές του τέλους
στο δίχτυ την αρπάξουν
και η αόρατη παγίδα γίνει συμμετρική 
βγάζει ήσυχα το λευκό φόρεμά της
διπλώνεται προσεκτικά
μπαίνει στο πρώτο συρτάρι
κρύβεται κάτω από μια στοίβα χαρτιά
Σύντομα ο αέρας της λιγοστεύει 
η αγωνία της όμως παραμένει
Αν τα ποιήματά της ανασαίνουν
αν το άδειο κουφάρι του θανάτου
γεμίσει ποίηση ζωής 

Ύστερα γλιστρά στο δεύτερο συρτάρι 
και τεντώνει το αθάνατο τόξο της ύπαρξης 
πριν περάσει στο τρίτο το συρτάρι 
για να αναπαυθεί γαλήνια 
με την καρδιά της κλειδωμένη 
σ’ αυτό το βαρύ έπιπλο κερασιάς

Ποιήματα από την ανέκδοτη συλλογή Κρυμμένες.
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Δύο ἀνοιξιάτικα ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα τοῦ Μελεάγρου1

Ἐπιλογὴ-μετάφραση-σχόλια: Τασούλα Καραγεωργ ίου

[στεφάνι στὰ μαλλιὰ τῆς Ἡλιοδώρας]
Μενεξέδες θὰ πλέξω, 
κι  ἁπαλοὺς ναρκίσσους θὰ πλέξω μὲ μύρτα 
καὶ γελῶντα κρινάκια θὰ πλέξω
θὰ πλέξω ἀκόμα καὶ κρόκο γλυκὸ
κι ἀπὸ πάνω θὰ πλέξω ὁλοπόρφυρο ὑάκινθο
καὶ φιλέραστα ρόδα θὰ πλέξω,
  τὴν εὐπλόκαμη χαίτη ἐκείνης 
  νὰ γεμίζει μὲ ἄνθη ὁ στέφανος 
  στοὺς κροτάφους 
   καὶ στὰ μυρωμένα μαλλιά της.

Πλέξω λευκόιον, πλέξω δ’ ἁπαλὴν ἅμα μύρτοις 
  νάρκισσον, πλέξω καὶ τὰ γελῶντα κρίνα, 
πλέξω καὶ κρόκον ἡδύν· ἐπιπλέξω δ’ ὑάκινθον 
  πορφυρέην, πλέξω καὶ φιλέραστα ῥόδα, 
ὡς ἂν ἐπὶ κροτάφοις μυροβοστρύχου Ἡλιοδώρας2 
  εὐπλόκαμον χαίτην ἀνθοβολῇ στέφανος.

Μελεάγρου, Π.Α., 5.1413

1. Ὁ ἐπιγραμματοποιὸς Μελέαγρος γεννήθηκε στὰ Γάδαρα τῆς Πα-
λαιστίνης περὶ τὸ 135 π.Χ., ἔζησε μέχρι τὴν ὥριμη ἡλικία  στὴν Τύρο 
καὶ στὴ συνέχεια  κατέφυγε στὴν Κῶ,  ὅπου καὶ δημιούργησε τὸ  σημα-
ντικότερο ποιητικό του ἔργο. Πέθανε στὴν Κῶ περὶ τὸ 60 π.Χ.

2. Ὁ Μελέαγρος (Γάδαρα τῆς Παλαιστίνης περὶ τὸ 135π.Χ.- Κῶς 
περὶ τὸ 60 π.Χ.) ἀφιέρωσε συνολικὰ 17 ἐρωτικὰ ἐπιγράμματα στὸν 
ἔρωτά του γιὰ τὴν Ἡλιοδώρα. Ἡ πλούσια ἀνθοφορία τοῦ ἐπιγράμματος 
(Π.Ἀ., 5.141) ἐμμέσως παρέχει γοητευτικὴ  εἰκόνα μιᾶς  θαλερῆς και 
μυροβόλου  ἄνοιξης γιὰ τὸ νησὶ τῆς Κῶ. 

3. Σὲ παράφραση, προφανῶς, τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ Μελεάγρου, 
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[Ο τζίτζικας]

Ἠχηρό μου τζιτζίκι, μὲ σταγόνες δροσιᾶς μεθυσμένο, 
τὴν ἐρμόλαλη  μοῦσα τοῦ ἀγροῦ ἐξυμνεῖς·
καθισμένο  στὴν ἄκρη τῶν φύλλων,
μὲ τὰ μέλη τὰ πριονωτά,
ἀπ᾿ τὸ σκοῦρο σου σῶμα
βγάζεις ἧχο 
  παρόμοιο μὲ λύρας.
Παῖξε  ὅμως καλέ μου, 
γιὰ τὶς Νύμφες τῶν δένδρων,
   νέο τώρα σκοπό,
στὶς χορδὲς σου χτυπώντας γλυκιά μελωδία 
—ἀντωδὴ στοῦ Πανὸς τὸν αὐλό—, 
μήπως ἔτσι τὸ σκάσω γιὰ λίγο ἀπ᾿ τὸν Ἔρωτα
κι ἕναν ὕπνο νὰ πάρω καθὼς εἶναι πιὰ μεσημέρι 
κι εἶμαι  έδῶ ξαπλωμένος 
  στοῦ πλατάνου τὸν ἴσκιο. 

Ἀχήεις τέττιξ, δροσεραῖς σταγόνεσσι μεθυσθεὶς  
  ἀγρονόμαν μέλπεις μοῦσαν ἐρημολάλον· 
ἄκρα δ’ ἐφεζόμενος πετάλοις πριονώδεσι κώλοις  
  αἰθίοπι κλάζεις χρωτὶ μέλισμα λύρας. 
ἀλλά, φίλος, φθέγγου τι νέον δενδρώδεσι Νύμφαις 
  παίγνιον, ἀντῳδὸν Πανὶ κρέκων κέλαδον,
ὄφρα φυγὼν τὸν Ἔρωτα μεσημβρινὸν ὕπνον ἀγρεύσω 
  ἐνθάδ’ ὑπὸ σκιερῇ κεκλιμένος πλατάνῳ.

Μελεάγρου4, Π.Α., 7.196

ὀφείλονται οἱ στίχοι τοῦ Ἠλία Πετρόπουλου στὸ τραγούδι «Θὰ πλέξω 
μενεξέδες…», ποὺ μελοποίησε ὁ Νότης Μαυρουδῆς καὶ περιλαμβάνεται 
στὸν δίσκο τοῦ συνθέτη μὲ τίτλο  Ἔρως ἀνίκατε μάχαν..., ποὺ κυκλο-
φόρησε τὸ 1985.

4. Ὁ Μελέαγρος ἐπηρεάζεται ἐδῶ ἀπὸ τὴν  Ἀνύτη, σημαντικὴ λυρικὴ 
ποιήτρια  τοῦ 3ου αἰ. π.Χ., καταγόμενη ἀπὸ τὴν Τεγέα τῆς Ἀρκαδίας. 
Ἡ Ἀνύτη καινοτομεῖ, ἄλλοτε ζωντανεύοντας σκηνὲς τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς —στοιχεῖο ποὺ συναντᾶμε ἀκόμα κι ὅταν θρηνεῖ  γιὰ τὸν πρόωρο 
θάνατο νεαρῶν γυναικῶν—, ἄλλοτε γράφοντας  ἐπιτύμβια ποιήματα 
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γιὰ ἀγαπημένα ζῶα, ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ ἔντομα τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἄλλοτε 
ἐπιδιδόμενη σὲ εἰδυλλιακὲς περιγραφὲς τῆς φύσης. Παραθέτω  μετα-
φρασμένα δὐο χαρακτηριστικὰ ἐπιγράμματα τῆς ποιήτριας. Τὸ πρῶτο 
εἶναι τρυφερὸ ἐπιτύμβιο γιὰ μιὰν ἀκρίδα καὶ ἕνα τζίτζικα:

[ἡ μικρούλα Μυρὼ]

Στὴν ἀκρίδα, τ’ ἀηδόνι τοῦ ἀγροῦ,  
καὶ στὸν τζίτζικα, ψάλτη τῶν δέντρων, 
κοινὸ τάφο ἡ μικρούλα Μυρὼ εἶχε στήσει
παρθένιο δάκρυ σταλάζοντας  
γιατὶ ὁ ἄπονος Ἅδης
τὰ δυό της παιχνίδια τὰ πῆρε καὶ πᾶνε. 

Ἀκρίδι, τᾷ κατ’ ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίτᾳ 
    τέττιγι ξυνὸν τύμβον ἔτευξε Μυρώ, 
παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ· δισσὰ γὰρ αὐτᾶς 
   παίγνι’ ὁ δυσπειθὴς ᾤχετ’ ἔχων Ἀίδας. 

Ἀνύτης, Π.Α., 7.190
Τὸ δεύτερο ζωντανεύει τὴν εἰδυλλιακὴ σκηνὴ τοῦ γλυκοῦ ὕπνου 

στὴ σκιὰ ἑνὸς δέντρου:

[μέσ’ στὸ καῦμα τοῦ θέρους…]

Στῆς φτελιᾶς ἔλα, ξένε, τὸν ἴσκιο 
κι ἀνάπαυσε τὸ κατάκοπο σῶμα, 
—ἁπαλὰ στὴ χλωρὴ φυλλωσιὰ τ’ ἀεράκι θροΐζει—
κι ἐσὺ πιὲς τῆς πηγῆς τὸ νερό, δροσερὸ ποὺ κυλάει˙
τὴν ἀνάπαυλα αὐτή, μέσ’ στὸ καῦμα τοῦ θέρους, 
  ποθοῦν οἱ ὁδοιπόροι.

Ξεῖν’, ὑπὸ τὰν πτελέαν τετρυμένα γυῖ’ ἀνάπαυσον·
    ἁδύ τοι ἐν χλωροῖς πνεῦμα θροεῖ πετάλοις·
πίδακά τ’ ἐκ παγᾶς ψυχρὰν πίε· δὴ γὰρ ὁδίταις
    ἄμπαυμ’ ἐν θερινῷ καύματι τοῦτο φίλον. 

                 
          Ἀνύτης, Π.Α., 16, 228 

(Γιὰ τὴ μετάφραση τῶν δύο ἐπιγραμμάτων, βλ. Τασούλα Καραγε-
ωργίου, «Ἀνύτη: ἕξι ἐπιγράμματα ἀπὸ τὴν Παλατινὴ Ἀνθολογία — με-
τάφραση Τ.Κ.», poeticanet, Μάρτιος 2018).
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Μια ανάγνωση του ποιήματος 
«Διάλεξη» της Λίλυς Εξαρχοπούλου, 

από την ποιητική της συλλογή «Λαθραία Οργή»
Του  Σουλε ϊμάν  Αλάγ ιαλη-Τσιαλ ίκ

Αισθάνομαι τυχερός, μπορώ να πω, που με την τιμώμενη 
απόψε ποιήτρια μας συνδέει μια στενή προσωπική φιλία 
για πάνω από δύο δεκαετίες. Φαίνεται πως ο σημαντικός 

λογοτέχνης του τόπου μας, ο μακαρίτης Νίκος Κάσδαγλης, όταν 
μας σύστησε, λες και ενστικτωδώς ήξερε αυτό που θα ακολου-
θήσει. Κάτι ανάλογο μ’ αυτό πιστεύει και ο Αριστοτέλης στην 
Ηθική του: «Φίλος με την έννοια της αληθινής φιλίας, δεν μπορεί 
να είναι κανείς με πολλούς ανθρώπους, όπως δεν μπορεί να είναι 
ερωτευμένος με πολλά πρόσωπα συγχρόνως. Γιατί η πραγματική 
φιλία μοιάζει με την υπερβολή και η υπερβολή όταν πρόκειται 
για αγάπη , στρέφεται από τη φύση της σε ορισμένα πρόσωπα». 

Ο Ελυάρ κάπου σημειώνει, πως «τι άλλο είναι η ποίηση παρά 
τεχνάσματα σιωπηλά πάνω στο τίποτα και στο πάντα».

Όταν το 2003, κυκλοφορεί η πρώτη ποιητική συλλογή της 
Λίλυς Εξαρχοπούλου, με τίτλο «Ανοίκεια μέθη» από τις εκδόσεις 
Γαβριηλίδη, διαβάζοντας την, είχα εστιάσει την προσοχή μου στην 
επωδό του ποιήματος «Θα υπάγω εις τους κήπους», όπου γράφει:

πατώ το πλήκτρο και περιδιαβαίνω 
στο λεξιλόγιο της μνήμης και του νου
κι ασύμμετρα κι εφιαλτικά προσμένω 
να καταδείξει το γαλάζιο τ’ ουρανού,
το πράσινο του αιμάσσοντος αγρού,
το άσπιλο φως της ταραχής και της λαχτάρας
του πρώτου μου ερωτικού φιλιού. 

Λες και κάτι ιδιαίτερο πάντα με πίεζε στα χρόνια που μεσο-
λάβησαν ώστε να προσδοκώ να δω αυτό που αποκαλούμε «ποιη-
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τική εξέλιξη», στην γλώσσα ημών όσων έχουμε ταχθεί να υπηρε-
τούμε αυτή την πολλή απαιτητική τέχνη του λόγου, την ποίηση. 

Κι όταν λοιπόν τα πανιά της μοίρας φουσκώσουν, η Εξαρ-
χοπούλου έρχεται να φανερώσει την προσωπική της οργή —τη 
λαθραία οργή— το θυμό και τις εκρήξεις μέσα στους στίχους 
της τελευταίας συλλογής της. 

Κουράστηκα να παλεύω με κύματα, 
αφέθηκα να φτάσω σε παραλίες
θνητών — γράφει.

Όταν το αεράκι κατεβαίνει ανάλαφρα από ψηλά με μια μου-
σικότητα που γλιστρά πίσω απ’ τα φράγματα της καθημερινό-
τητας, όπου τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτητα βουβής ταινίας, 
η ερημιά του καθενός από μας γεννοβολά αδιάκοπα ιστορίες 
τρόμου ανεξήγητες. Κι όμως κατά την γραφή της Εξαρχοπού-
λου τίποτα δεν είναι ανεξήγητο.

 Ο Τάκης Σινόπουλος στους «Δρομοδείχτες», το 1980, γράφει: 
Η βουή των ανθρώπων που σηκώνονται
ίσως είναι το ακοίμητο μάτι της μνήμης,
ίσως είναι το αυτί στις πέτρες που ακούει
όταν άξαφνα αδειάζουν ως τα πέρατα οι δρόμοι.

Αυτή ακριβώς τη διαδρομή ακολουθεί και η Εξαρχοπούλου 
προς το απρόσιτο του παραλόγου, συχνά με μεγάλα διλήμματα 
και μια τέτοια διαδρομή είναι και το ποίημα «Διάλεξη», όπου 
διαπραγματεύεται το κεφάλαιο «Γυναίκα — Μητέρα» Μια δια-
χρονική και αδιάσπαστη σχέση που στήριζε μέσα στους αιώνες 
τόσο την ατομική, όσο και την κοινωνική συνοχή. Αυτός ο 
ρόλος όμως, αυτή η σχέση απομυθοποιείται μέσα από το συγκε-
κριμένο ποίημα. Με ύφος πεζολογικό, παίρνει την φωνή μιας 
ομιλήτριας μπροστά σε ένα ακροατήριο και επιχειρηματολογεί 
το γιατί δεν επιθυμεί να κάνει παιδί.

Η άρνηση της μητρότητας συσχετίζεται με την πραγματικό-
τητα που της μοιάζει αρνητική, με την πεποίθηση ότι ένα παιδί 
δεν μπορεί να την αλλάξει. Με θεατρικότητα η οποία επιτυγ-
χάνεται με συνεχείς αναφορές στο ακροατήριο που αντιδρά στα 
λεγόμενά της, αποδομεί την ίδια την επιθυμία της γυναίκας 
για ένα παιδί ως βιολογική και συναισθηματική ολοκλήρωση. 
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Η άρνηση αυτή δεν υπαγορεύεται από κανένα κίνητρο απλής 
ελευθερίας στη ζωή, αλλά όπως η ίδια κάνει σαφές, από την 
απογοήτευση που εισπράττει από τον σύγχρονο κόσμο. Αφού η 
ίδια δεν βρίσκει κανένα νόημα στην ζωή, αρνείται να νοηματο-
δοτήσει την ύπαρξή της μέσω της γέννησης ενός παιδιού.

Προβάλλει την φθορά και τον επικείμενο θάνατο ως βασικές 
αρχές: «άναμμα του καντηλιού, νυχτέρι στα νοσοκομεία, γερο-
ντική άνοια» παρουσιάζοντας την μη γέννηση ως λύτρωση του 
αγέννητου παιδιού.

Αυτό λοιπόν που αποδομείται δεν είναι η γέννηση αυτή καθ’ 
εαυτή, αλλά η ίδια η ζωή, ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτό ως θέση 
είναι αναμενόμενο να σοκάρει το ακροατήριό της, πράγμα που 
η ίδια το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί. 

Οι σταθερές της ύπαρξης ήταν και είναι θέμα φιλοσοφικών ανα-
ζητήσεων μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Μ’ αυτές τις σταθερές 
ασχολείται η Εξαρχοπούλου μετατρέποντάς τες σε μεταβλητές. Κι 
αν ο κόσμος είναι αυτό που βλέπει κανείς, η ίδια βλέπει την μη ολο-
κλήρωση μέσω ενός παιδιού, το θάνατο, τη φθορά, το αρνητικό της 
σύγχρονης πραγματικότητας. Δεν αναζητά καμία συμφωνία από το 
ακροατήριο της. Οι λέξεις της απλές, αβίαστες, αποκαλύπτουν την 
αλήθεια της. Όχι τόσο την ορθότητα ή το εσφαλμένο των αποφά-
σεών της. Άλλωστε, το βιωμένο συναίσθημα έχει πάντα την αλήθεια 
του χώρου και του χρόνου μέσα στο οποίο δημιουργείται. 

Αυτό το ποίημα, λοιπόν, μας καλεί συχνά σε μια δεύτερη 
ή τρίτη ανάγνωση προσεκτικότερη, για να ανακαλύψουμε μια 
σκληρή μεταμφίεση που περιπλανάται μέσα στο οριστικά χαμέ-
νο όνειρο της κατανόησης και της αγάπης. Το ποιητικό σύμπαν 
της Εξαρχοπούλου στο ποίημα «Διάλεξη» δεν κολυμπά μέσα 
στις αντιφάσεις της σύγχρονης ζωής. Δεν βλέπει από απόσταση 
τα πράγματα, δεν κυνηγάει χίμαιρες, δεν κάνει κήρυγμα προ-
τείνοντας νέα μοντέλα ζωής. Αντιθέτως, έχει μια σχεδόν μη 
ρομαντική διάθεση για την αλήθεια. Προσπαθεί να δώσει σάρκα 
και οστά όχι σε σύμβολα, αλλά σε εικόνες χειροπιαστές. Είναι 
οι εικόνες μιας ποίησης που γνωρίζει από λογισμό και τώρα 
αναζητά και το όνειρο. Ακόμα κι αν αυτό έχει σαλπάρει ήδη 
αρκετά μακριά της.

(Από ομιλία σε εκδήλωση του περιοδικού Νησίδες για την Λίλυ Εξαρ-
χοπούλου στο βιβλιοπωλείιο Δέντρο στη Ρόδο, τον Νοέμβριο 2019).
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Μαριάννα Νικολάου

Τρία ποιήματα
ΜΕΛΛΟΝ 

Υγρά να ψιθυρίζει ο Ταύρος
κι η ψίχα της ζωής να λιώνει.

Στο μυστήριο των βράχων 
οι θάλασσες στροβιλίζονται αιώνες τώρα
κι η πέτρα, σφαιρικός καθρέφτης, 
σπάει.

Είναι και το βάθος αγέρωχο 
το φτερό με τα πέταλα ενώνει.
Αγκάθια με πούπουλα μπολιάζει
κι ο ανθός αγωνιά
για ρίζα και καρπό.          
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ΔΥΟ ΑΚΤΕΣ — ΜΗΤΡΑ ΚΟΙΝΗ
 

[Θρήνος για τα 102 θύματα της πυρκαγιάς 
στο Μάτι εκ των οποίων 7 παιδιά και ένα 
αβάπτιστο βρέφος]

Γελαστέ Ινδιάνε, γλυκέ μου Πειρατή,
ο Ήλιος κοιμάται στο ροδαλό μας νησί.
Κι εμείς απλώνουμε στον ορίζοντα χνάρια
χέρι με χέρι στην υγρή άμμο.

Μίλια μακριά,
κατακόκκινη η σελήνη 
κόκκο προς κόκκο τις αναπνοές καταπίνει.
Σφιχτές εξατμίζονται κι οι αγκαλιές,
αγκαλιές σαν τη δικιά μας,
σε ακτή ολόιδιά μας.

Στα χείλη σου δοντάκια λευκά,
γάργαρο γέλιο αντηχεί σαν πηγή.
Αποξεχνιέμαι. 

Μα ο τρόμος σπινθηρίζει εκεί,
στους καπνούς κρυμμένος, 
τρεμοπαίζει.
Κι ένα παιδί αβάπτιστο, σβήνει.

Μάνα δική σου, Μάνα δική του,
όσων χαθήκαν, για λίγο Μάνα.
Τους θήλασα μια στάλα,
σε πανσέληνο κρυφή.

Το νανούρισμα απόψε, θυμίαμα ιερό
για μανάδες και μωρά 
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που αντικριστήκαν.

Πρώτο χαμόγελο και κλάμα πρώτο,
τραγούδια και χάδια χαρωπά
σε ουρανό που καίει  
όλα μαζί αναληφθήκαν, 
μαρτύρων κορμιά.

Καληνύχτα, Πρίγκιπα της ζήσης, 
  των ονείρων χαρά. 
Με την αυγή θα κρατήσω εσένα,
μα κι εκείνον θα κρατώ
με χλόη στα χέρια και δροσιά
στου Παραδείσου την αυλή. 

Να τρέχεις, να γελάς, να παίζεις.
Να τρέχει κι εκείνος, να παίζει, 
να γελά
για πάντα αγνός, για πάντα αθώος, 
χαμένος για πάντα. 

Για πάντα μόνος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βήματα που έσβησαν.

Βήματα όσων περπάτησαν βαριά,
κάτω απ’ τα δέντρα της αυλής 
με τα χέρια πίσω δεμένα 
και με το στόμα γεμάτο παραμύθια.
Κάστρα και καράβια πειρατικά 
στο δωμάτιο με την ξυλόσομπα
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και το ντιβάνι 
που ξάπλωνε η γιαγιά τα μεσημέρια.
Βήματα που τρίζουν στο ξύλινο πάτωμα,
απόηχος στιγμών, γιορτών κι ερώτων.
Τα πρώτα γενέθλια σε μια φωτογραφία 
πλάι στων φοιτητικών χρόνων τα βιβλία
κι η αποφοίτηση σε κορνίζα 
μπροστά απ’ τα τετράδια της εφηβείας.

Βήματα τρεχάτα και σπαρταριστά, 
χωρίς παντόφλες χοροπηδητά
πάνω από σπάγκους, της φαντασίας σου λέιζερ,
πάνω από μισολιωμένους καναπέδες,
για να σκαρώσεις ξανά σπηλιές Κύκλωπα,
βενζινάδικα και κρυψώνες.

Εκεί που βημάτισες, 
  εκεί που βημάτιζαν, 
   εκεί που θα βηματίσουν.

Βήματα απαλά στην κοιλιά μέσα και πάνω της,
σαν υπενθύμιση και φτερούγισμα.
Βήματα σε όνειρα γλυκά 
όταν γίνεις άντρας μεγάλος και τρανός.

Βήματα τρεχάτα και σπαρταριστά, 
που τρίζουν αδιάκοπα στο ξύλινο πάτωμα.

Βήματα κάτω απ’ τα δέντρα της αυλής.
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Ο Samuel Baud-Bovy (1940). 
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Αλληλογραφία Samuel Baud-Bovy – 
Γιάννη Κωνσταντάκη (1930–1986)

Επιμέλεια: Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς  – Γιώργος  Κωνσταντάκης

Οι επιστολές που δημοσιεύονται σε αυτό το μικρό αφιέ-
ρωμα συνιστούν ένα ελάχιστο αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της αλληλογραφίας που αντάλλαξαν μέσα σε διάστημα 

πλέον των πενήντα ετών δυο φίλοι, ο Ελβετός εθνομουσικολό-
γος Samuel Baud-Bovy και ο Ρόδιος ποιητής και καθηγητής 
Γιάννης Κωνσταντάκης. Υπό την έννοια αυτή το παρόν άρθρο 
αποτελεί προδημοσίευση μιας επιμελημένης έκδοσης του συνο-
λικού υλικού η οποία πρόκειται να ενταχθεί μελλοντικά στην 
εκδοτική σειρά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου 
Εμ. & Μ. Σταματίου. 

Οι δυο δημιουργοί πρωτογνωρίστηκαν όταν ήταν και οι δύο 
πολύ νέοι, 23 ετών ο πρώτος, 22 ο δεύτερος, προτού καλά καλά 
ανοίξουν τα φτερά τους στον πνευματικό και τον επαγγελματι-
κό στίβο που επέλεξε ο καθένας. Παρότι μεγάλωσαν με εντελώς 
διαφορετικές προσλαμβάνουσες, εκείνο που τους έφερε κοντά 
εξαρχής ήταν η βαθιά αγάπη που έτρεφαν και οι δυο για τις τέ-
χνες και την αναζήτηση της πνευματικότητας στον άνθρωπο. Ο 
S. Baud-Bovy τάχθηκε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής 
ως ερευνητής, δάσκαλος, μουσικός και μαέστρος, αφιερώνοντας 
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κυρίως σε αυτή την πνευματική του ικμάδα, και ο Κωνσταντά-
κης αντίστοιχα θεράπευε ακατάπαυστα την τέχνη της ποίησης, 
γεγονός που πιστοποιείται και από τον μεγάλο αριθμό ανέκδο-
των χειρογράφων που κατέλειπε στην οικογένειά του. Και οι 
δυο υπήρξαν πιστοί στην υπηρεσία της τέχνης τους μέχρι το 
τέλος της ζωής τους. Κι ανάμεσά τους αναπτύχθηκε ακατάλυ-
τος ο αόρατος δεσμός μιας αληθινής φιλίας που διήρκεσε πάνω 
από μισόν αιώνα και που μέσω της αλληλογραφίας υπερκέρασε 
το εμπόδιο της απόστασης, της αποξένωσης και της λήθης. 

Το χρονικό της πρώτης συνάντησής τους μας γυρίζει στη 
Ρόδο, στο καλοκαίρι του 1930, έτος κατά το οποίο ο S. Baud-
Bovy αποφασίζει να επισκεφθεί τα Δωδεκάνησα προκειμένου 
να καταγράψει και να ερευνήσει τα παραδοσιακά τραγούδια 
των νησιωτών για τις ανάγκες της διδακτορικής του διατριβής. 
Οι εντυπώσεις αυτού του ταξιδιού, που σημάδεψε την μετέπει-
τα πορεία και τη ζωή του γενικότερα, περισώθηκαν στα προσω-
πικά ημερολόγια που κρατούσε σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού του και αποτυπώνονται στον τόμο «Ημερολόγιο Δωδε-
κανήσου» (Μάρτιος 2019) που εξέδωσε το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Υποτροφιών Ρόδου Εμ. & Μ. Σταματίου, σε μετάφραση της Γ. 
Ζακοπούλου και επίμετρο του Λ. Λιάβα. Ανασύρουμε από το 
συγκεκριμένο κείμενο τις σχετικές εγγραφές: 

Τετάρτη 16 Ιουλίου 1930
[…] κατεβαίνουμε στην Έμπωνα. […] Μας υποδέχεται o για-

τρός καφετζής και μου συστήνει έναν νεαρό δάσκαλο που θα 
γίνει ο οδηγός μας. Είναι ένας νέος (Γ. Κωνσταντάκης) είκοσι 
ενός ετών, με σπαστά μαλλιά και γυαλιά μυωπίας, που αναγκά-
στηκε να διακόψει τις σπουδές του ελλείψει χρημάτων.

Σάββατο 14 Αυγούστου
Στην Έμπωνα, στο μονοπάτι για τ’ αλώνια, ξαναβρίσκω τον 

Κωνσταντάκη, τον ποιητή˙ πάντα αβρός, πάντα ευαίσθητος, πά-
ντα απαισιόδοξος. Στο σπίτι, ανοίγει αμέσως τα βιβλία του, μου 
διαβάζει στίχους, και δικούς του επίσης, ορισμένοι πιο καταλα-
γιασμένοι, πιο αρμονικοί από τους περσινούς. Η καλοσυνάτη 
μητέρα του μας βάζει να φάμε νηστίσιμες φακές. […] Προς 
το βραδάκι έρχονται ο Τσοπανάκης και ο Παπαχριστοδούλου 
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και η παρέα μας ζωντανεύει. Όταν ο Εσπερινός διακόπτει τον 
χορό, πηγαίνουμε σε μια μικρή βραχώδη κορυφογραμμή μες 
στο σούρουπο, ενώ ένα νιο μισοφέγγαρο ασημίζει στον ουρανό. 
Επιστρέφουμε να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε τη Φοινικιά 
προτού φάμε για βράδυ και επιστρέψουμε να δούμε τον χορό. 
Το βράδυ, ξαπλώνουμε όλοι καταγής στο σπίτι, μ’ αυτή την 
ανεκτίμητη ευκολία και την προσήνεια της ελληνικής ζωής. 

Παρασκευή 28 Αυγούστου 1931
Ύστερα από μερικές μέρες στη Ρόδο, με μια μικρή επίσκεψη 

στη Σορωνή και μια δεύτερη βραδιά με τον Κωνσταντάκη, επι-
βιβάζομαι στις έξι και μισή για τη Σύμη [...]. 

Η διασωθείσα αλληλογραφία που αντάλλαξαν οι δυο άντρες 
φυλάσσεται αντιστοίχως στο αρχείο των δυο οικογενειών και πε-
ριλαμβάνει γύρω στις 30 επιστολές του S. Baud-Bovy και 36 
επιστολές του Γ. Κωνσταντάκη. Ένα μέρος από τις επιστολές του 
S. Baud-Bovy πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Κ. Βαλέτα 
Αιολικά Γράμματα, τ. 106 (Γενάρης-Φλεβάρης 1989), σσ. 4-16, 
με επιμέλεια της συζύγου του Γ. Κωνσταντάκη, Μαρίας Οικονο-
μίδου-Κωνσταντάκη. Από τη μελέτη των επιστολών που διαθέ-
τουμε, μπορούμε με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι κάποιες, 
σχετικά λίγες στον αριθμό, δυστυχώς έχουν χαθεί. Ωστόσο ο με-
γαλύτερος όγκος των κειμένων έχει περισωθεί και αφορά κυρίως 
το χρονικό διάστημα 1930-1940, την πρώτη δηλαδή δεκαετία 
της γνωριμίας τους. Κατά την περίοδο αυτή ο μεν S. Baud-
Bovy βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας εντυπωσιακής επαγγελματι-
κής σταδιοδρομίας όπου παράλληλα με την εθνομουσικολογική 
του έρευνα και με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, 
διδάσκει νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο 
της Γενεύης και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ορχήστρας του 
Ωδείου της Γενεύης. Ο δε Γ. Κωνσταντάκης, το 1934 κάνει τη 
μεγάλη ρήξη στη ζωή του. Αποφασίζει να εγκαταλείψει τη θέση 
του δασκάλου στο ορεινό χωριό του τον Έμπωνα της Ρόδου, 
όπου υπηρετούσε επί πέντε έτη και με ελάχιστες οικονομίες (μια 
και έχοντας ορφανέψει από πατέρα πολύ μικρός, είχε ήδη που-
λήσει την πατρική περιουσία, για να συνεχίσει τις σπουδές του 
στην πόλη της Ρόδου μετά το δημοτικό), πηγαίνει στην Αθήνα 
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προκειμένου να σπουδάσει φιλολογία στην Φιλοσοφική Αθηνών, 
ενώ, παράλληλα με τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, 
αγωνιά για την έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής. 

Η συγκεκριμένη αλληλογραφία, έρχεται να προσφέρει νέα 
σημαντικά στοιχεία για τη ζωή και τον χαρακτήρα των δύο δη-
μιουργών, για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, τις αγωνίες και 
τις πεποιθήσεις τους, καθώς και για τη γενικότερη ατμόσφαιρα 
της εποχής τους. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την εξέλιξη και την 
ποιότητα της σχέσης φιλίας κι αλληλοσεβασμού που ανέπτυ-
ξαν μεταξύ τους με επίκεντρο πάντοτε την κοινή τους αγάπη 
για τα Δωδεκάνησα, αλλά και την τέχνη της μουσικής και της 
ποίησης. Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε στη συνέχεια 
τρεις επιστολές από κάθε συντάκτη, οι οποίες αναφέρονται στα 
πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους. Κατά τη μεταγραφή των 
επιστολών διατηρήθηκε η ορθογραφία των συντακτών τους.

Γενεύη 2/6/1933
1, rue Beauregard

Αγαπητέ μου Γιάννη.
Θέλει κρεμάλα ο άνθρωπος που σας γέλασε, εσένα και τους 

πατριώτες σου. Φαντάζομαι την αγωνία εκείνων που στέλνα-
νε γράμματα σε συγγενείς στην ξενιτειά και δε λαβαίναν ποτέ 
απάντηση. 

Πολύ σ’ευχαριστώ για το γράμμα σου και που συμμερίζεσαι 
με τόση καρδιά τη χαρά μου. Θα έλαβες από την Αθήνα το αρ-
θράκι που μου ζήτησες. Δυσκολεύτηκα πολύ να το γράψω. Είχα 
μάλιστα γράψει ένα πρώτο πιο μεγάλο με πολλές λεπτομέρειες. 
Το έστειλα σε φίλους στην Αθήνα να ρίξουν μια ματιά και σαν 
άξιοι φίλοι που είναι μου είπαν ξάστερα πως ήτανε μπερδεμένο 
και κακογραμμένο. Κι έτσι αναγκάστηκα να το ξαναγράψω. Το 
εγκρίνανε πια. Αν εσύ έχεις τίποτα ν’αλλάξης, δεν έχεις παρά 
να το κάνεις ελεύτερα. Μόνο αν είναι κάτι σημαντικό, θα σε 
παρακαλούσα να μου γράψης σχετικά. Αν είναι να βγη τώρα, 
σε παρακαλώ να προσέξης τα τυπογραφικά, να μη γίνουν λάθη. 
Έχω πάντοτε πολλή δουλειά. Δε θυμάμαι όταν σου έγραψα αν 
είχα αναλάβει κιόλας να διευθύνω τη μαθητική ορχήστρα του 
Ωδείου. Πρέπει να παίξουμε αρκετά δύσκολα κομμάτια στις 
εξετάσεις κι είμαι κάπως ανήσυχος. 
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Σε τέσσερις εβδομάδες θα είναι όλα τελειωμένα και στο Ωδείο 
και στο Πανεπιστήμιο και θα μπορέσω να φύγω αμέσως για 
την Ελλάδα που θα περάσω το καλοκαίρι. Το ταξίδι αυτό θα το 
χαιρόμουνα περισσότερο εννοείται αν μπορούσα να πάρω και 
τη Λυβία μαζί μου. Πρέπει όμως να είμαστε φρόνιμοι και να 
περιμένουμε να τελειώση η διατριβή μου για να παντρευτούμε. 
Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να ξανακατέβω στα Δωδεκάνησα 
κ’ίσως να έχω έτσι την τύχη να σε ξαναδώ.

Τι γίνηκε η εκτύπωση των ποιημάτων σου. Γιατί δε μου 
έστειλες κανένα; Τόσο θα το χαιρόμουνα. Συγγνώμη που δε σου 
γράφω περισσότερα. Δεν αδειάζω κι ελπίζω να τα πούμε καμιά 
μέρα. Πολλούς χαιρετισμούς στη μητέρα και στους πατριώτες 
σου, στους φίλους στη Σάλακο. (Επέστρεψε ο Αγαπητός; δε 
θυμάμαι αν εγώ του χρωστώ γράμμα ή αν χρωστάει εκείνος σε 
μένα) και στο Μαλλιαράκη στη Σορωνή, αν τον δεις.

Με πολλή αγάπη 
Πάντοτε δικός σου 
ΣΑΜΟΥΕΛ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ 

 Έμπονα, 15 του Μάρτη 1934
Αγαπημένε μου Samuel,
Πήρα —είναι λίγες μέρες— το προσκλητήριο του γάμου σου! 

Δεν προσμένεις επιφωνήματα και αλαλαγμούς. Δεν τα προσφέ-
ρω. Η χαρά μου είναι μεγάλη να σε βλέπω χαρούμενο. Μυστι-
κά —γιατί να τ’ ακούσουν οι άλλοι;— θα στο ψιθυρίσω. Είναι 
βαθιά η αγάπη μου για σένα. Γένηκε βαθύτερη. Να σε βλέπω 
γαλήνιο και φωτεινό ν’ αγαπάς. Νάσαι το σύμβολο της αγάπης 
μέσα μου. Και σα νυχτώνει η ερημιά μου, να διαβαίνει η γαλή-
νη σου ντυμένη με καινούργιο φως, με το φως της ευτυχίας. 
Θεέ μου! Ως εκεί μπορεί να ᾿τανε γραφτό μου.

Ας λατρεύω τους φίλους μου που ευτυχούν. Ας γίνει η ευ-
φροσύνη σου, αγαπημένε μου, η πηγή κάθε ελπίδας. Διαβίβασε 
τη χαρά μου και τις ευχές στην αγαπημένη σου Λυβία.

 Με άπειρη αγάπη
 δικός σου

 Γιάννης
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Για τον αγαπημένο μου Samuel
στην ημέρα των γάμων του 15-3-1934

Αγαπημένε μου, η χαρά σου
Περνάει βελούδινη βροχή

Στου ήλιου το φως, όπου αντηχεί
μεσ’ στη βαθιά σιγή του δάσου.

Ριγεί η κρυστάλλινη ψυχή
αχνοντυμένη τη χαρά σου
και τρέμει ως ρεύει μοναχή

λιμνούλα, στη σιγή του δάσου.

Πλέκουν απάνωθε τ’ αγέρια
χρυσά στολίδια με το φως

ως λάμπει ο διάφανος βυθός

κι ω αγαπημένε, πως ηχεί
η χαρά μεσ’ στην υγρή ψυχή,
σα μια βροχή από αστέρια…

15-3-34

 Έμπονα, 8-6-34
Αγαπημένε μου Samuel,

Έστειλα —είναι πολύς καιρός τώρα— το ευχετήριο γράμμα 
για τους γάμους σου. Σ’ ευχαριστούσα για την ευγενική καλο-
σύνη που ᾿χες να με θυμηθείς και προσπαθούσα να φανερώσω 
με λίγα λόγια, στο χαρτί, τη χαρά μου, για τη χαρά σου. Μαζί 
κι ένα ποιηματάκι. Ήτανε οι μέρες που περνούσα βυθισμένος 
στην ευτυχία σου. Γραμμένο ανήμερα του Ευαγγελισμού. Με 
βασανίζει όμως η ιδέα μη τάχα δεν το πήρες. Γράψε μου αμέ-
σως και στα ξαναστέλλω. Κράτησα, για κάθε ενδεχόμενο, ένα 
αντίγραφο.
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Και τώρα… θα ᾿θελα να μου επιτρέψεις, αγαπημένε μου 
φίλε, να μιλήσω λίγο και για μένα. Με κανένα τρόπο δε θα πε-
θυμούσα να σ’ ενοχλήσω, στις ώρες της μοναδικής σου ευτυχί-
ας. Όμως στην περίπτωση αυτή τι μπορώ να κάμω; Είμαι ένας 
δυστυχισμένος. Κι αλλοίμονο. Στη δυστυχία μας χανόμαστε, 
ζητούμε κάποιο καταφύγιο, κάποιο στήριγμα, γινόμαστε βαρε-
τοί. Προσπαθούμε μα δε μπορούμε να το αποφύγουμε πάντα. 
Σε μια τέτοια στιγμή βρίσκομαι. Πήρα την τρομερή, τη μεγάλη 
απόφαση: να φύγω. Ως πότε πια;

Να φύγω, να φύγω από δω χάμου. Τι φρυκτοί εφιάλτες, 
τι αγωνία, τι ταπείνωση, Θεέ μου, τόσα χρόνια, τα καλύτερα 
χρόνια της ζωής μου! Φτάνει πια. Να φύγω. Ένας τρομερός, 
αβάσταχτος όγκος μου πιέζει, μου σκοτώνει τους στοχασμούς. 
Εδώ είναι ο θάνατος, ο σκληρότερος θάνατος που ᾿ρχεται ύστε-
ρα από μια βαθμιαία δηλητηρίαση.

Η αηδία. Να ο εχτρός που μας σιγοτρώει ύπουλα τόσο και-
ρό… Εκεί είναι το απέραντο, το χαώδες άγνωστο: δε ξέρεις που 
θα σε πάρει. Και πας. Κάλλιο έτσι. Αν είναι ο θάνατος κάπου, 
πόσο ανθρώπινος μέσα στον ίλιγγο της αναζήτησης… «Φεύγω 
σα να με διώχνουνε και πάω σα να με κράζουν…». 

Ποιους άλλους, λοιπόν, θα μπορούσα να θυμηθώ, μέσα στη 
θύελλά, μέσα στην τρέλα της ψυχής, από τους δύο – τους 
μοναδικούς μου φίλους; Αφήστε με να καταφύγω σε σας. Οι 
τελευταίες μου ελπίδες είναι συγκεντρωμένες στη μεγάλη σας 
αγάπη για μένα. Τό ᾿πα πριν λίγες μέρες στον Αγαπητό. Το 
αναγγέλλω και σε σένα, καλέ μου Samuel. Κάνετε ότι μπορείτε 
για μένα. Μπαίνω μέσα στον αγώνα με τα ελάχιστα εφόδια και 
με το ελάχιστο θάρρος που μου άφησε μιαν αμείλιχτη οδύνη. 
Δε ζητώ να μου δώσετε παρά λίγες στιγμές ανθρώπινες. Αυτό 
μονάχα. Λίγες στιγμές ανθρώπινες… 

Θα κατέβω στην Αθήνα. Θα ᾿θελα κάνοντας κάποια δουλειά 
για να ζω, να μπορώ —να μου μένει καιρός— να παρακολουθώ 
συγχρόνως και μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Πιστεύω να με 
νοιώθεις. Θα ᾿θελα όμως σχετικά ν’ ανταλλάξουμε αρκετές επι-
στολές στο διάστημα του καλοκαιριού. Θα κατέβεις και συ στην 
Αθήνα φέτος; Θα μείνεις πολύ; Αν κατέβαινα τον Αύγουστο 
θα μπορούσα να σε συναντήσω εκεί; Κάμε τον κόπο να μου 
γράψεις. Το γράμμα το στέλλω στην Αθήνα, στην παλιά σου 

Nesides 22 23 Mai.indd   117Nesides 22 23 Mai.indd   117 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



118

διεύθυνση της Γαλλικής Σχολής. Μάθε για την ώρα, πως την 
παραίτησή μου την έδωκα «επισήμως». 

Για το ταξείδι μου, καθώς και για ορισμένο διάστημα —έξη 
ως επτά το πολύ μήνες— κατάφερα να κρατήσω μαζί μου δυο 
χιλιάδες ιταλικά φράγκα. Να η περιουσία μου. Τι μπορεί να 
συμβεί; Δεν ξέρω. Σε ικετεύω γράψε μου. Κάνε ό,τι μπορείς για 
μένα.

Τα χαιρετίσματά μου στην αγαπημένη σου Λυβία.
Γράψε μου και για την καινούργια σου ζωή. Θα μ’ ευχαρι-

στούσε… αφάνταστα.
Με άπειρη αγάπη,
δικός σου

3.7.34
Αγαπημένε μου Γιάννη,.
Τα δυο τελευταία σου γράμματα τα χάρηκα βαθιά. Το πρώτο 

γιατί σ’αιστάνθηκα τόσο κοντά τις ημέρες της ευτυχίας μου. Το 
δεύτερο για την απόφαση που μου ανάγγειλες.

Το ποίημά σου το χαρήκαμε μάλιστα κι οι δυο μας γιατί 
το μετέφρασα, ας είναι και, πεζά, στη Λυβία. Είναι, από τα 
ομορφώτερα που έγραψες και με συγκίνησε πιο πολύ από κάθε 
άλλο δείγμα αγάπης που έλαβα με την ευκαιρία του γάμου μας. 
Γιατί λοιπόν να μη σ’ απαντήσω πιο γρήγορα; Φταίει βέβαια ο 
εγωισμός της ευτυχίας, μα πιο πολύ φταίνε κάτι μπελάδες που 
με στενοχωρούν ακόμα. Δεν είναι πολύ σπουδαίοι μια που δεν 
είναι παρά οικονομικοί. Πάντως αναγκάστηκα να εργαστώ πιο 
πολύ και να αμελήσω την αλληλογραφία. Η Τράπεζα όπου είχα 
κάτι λεπτά για ν’ αγοράσω ένα δυο έπιπλα, για το νοικοκυριό 
μας έκλεισε τις θυρίδες της. Αναγκάστηκα λοιπόν να δώσω αρ-
κετά μαθήματα, διάφορα, είχα και την ευκαιρία τον τελευταίο 
μήνα να διευθύνω την ορχήστρα της RADIO. Δε φτάνουν αυτά 
όμως και τώρα ακόμα δίνω θερινά μαθήματα γαλλικής στο Πα-
νεπιστήμιο. Σου τα λέω αυτά όσο αδιάφορα κι αν είναι, για να 
καταλάβεις γιατί άργησα να σου απαντήσω.

Τώρα όμως που πήρες τόσο σοβαρή απόφαση, δεν μπορώ να 
μη σου πω αμέσως τη χαρά μου για το κουράγιο σου. Κρίμα που 
δεν είμαι φέτος στην Ελλάδα να σε δεχτώ στην Αθήνα και να σε 
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βοηθήσω όσο μπο-
ρώ να βρης εργα-
σία να βγάλης το 
ψωμί σου.

Ό,τι μπορώ 
να κάνω είναι να 
σου στείλω ένα 
δύο συστατικά 
για μερικούς κα-
λούς φίλους μου. 
Δυστυχώς οι Μερ-
λιέ που φαντά-
ζομαι θα σε βοη-
θήσουν πιο πολύ 
δε θα είναι στην 
Αθήνα σα φτάσης 
εκεί. Θα επιστρέψουν μόνο το φθινόπωρο. Ο κ. Πετροκόκκι-
νος είναι ένας Χιώτης πολύ μορφωμένος και συμπαθητικός. 
Έχασε τα λεφτά του, μα ξέρει πολλούς ανθρώπους, ο γιός του 
είναι πολύ φίλος του πρόξενου σας στη Ρόδο. Η κυρία Δέλτα 
είναι πολύ πλούσια, αγαπά τα Δωδεκάνησα κι είναι εξαίρετη 
γυναίκα. Στη Βιβλιοθήκη, να βρεις τον Πρωτοψάλτη. Έχει μια 
θεσούλα εκεί, μα δε θα την κρατήση πολύ, γιατί θέλει να πάη 
στην Αίγυπτο, κι ίσως ο Λορεντζάτος να σε βοηθήση να την 
πετύχης.

Θα γράψω και σε μια φιλενάδα, που ο πατέρας της είναι 
πολύ πλούσιος. Ίσως να σε βοηθήση οικονομικά. Είμαι βέβαιος 
ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα μπορέσης να πορευτής 
στην Αθήνα.

Γράψε μου τακτικά δε θ ᾿αργήσω και τόσο να σου απαντή-
σω. Τυπώθηκε ο πρώτος τόμος των τραγουδιών της Δωδεκανή-
σου. Θα βγει το φθινόπωρο.

Πες πολλά στον Αγαπητό και στο Χριστόδουλο, στη μητέρα 
σου, στο Σπύρο και στο γερο-δάσκαλο, ως και στους φίλους 
στην Κάστελλο. Καλή επιτυχία στους σκοπούς σου. Η Λυβία 
σε χαιρετάει.

Με πολλή αγάπη. Πάντοτε δικός σου.
ΣΑΜΟΥΕΛ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ

Ο Γ. Κωνσταντάκης στο Αρχαίο Στάδιο 
της Ρόδου το καλοκαίρι του 1933 

σε ηλικία 26 ετών.
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Αθήνα, οδός Φωτομάρα 21
 15-10-34

Αγαπημένε μου Σαμουήλ,

Πριν από λίγες μέρες, πήρα ένα σημείωμα από κάποιον κ. 
Σαράντην Παπαδόπουλον, που με καλούσε επειγόντως στο γρα-
φείο του.

Εννοείται είχε αφήσει ο ίδιος αυτός το σημείωμα απάνω στο 
τραπέζι μου, μια και δε με βρήκε τον ίδιο εκεί. Πήγα. Κατά-
λαβα βέβαια αμέσως περί τίνος επρόκειτο. Μα ωστόσο έπρεπε 
να συμμορφωθώ με την περίσταση. Να κάνω τον ανήξερο. Και 
για πρώτη φορά, αγαπημένε μου φίλε, προσποιήθηκα κι εγώ 
λιγάκι. Δεν έβλαψα άλλωστε κανένα με την αναγκαστική αυτή 
προσποίηση.

Αφού με λίγα λόγια ζήτησε να τον κατατοπίσω σχετικά με 
τη ζωή και το σκοπό μου, ήρθε κοντά μου και σχεδόν μυστικά 
(για να μη προσέξουν οι άλλοι που καθόντουσαν στο γραφείο 
του) μου ᾿δωσε δυο χιλιάδες δραχμές. Τον παρακάλεσα αμέσως, 
αν ήταν δυνατό να μάθω από ποιόν καλόν κύριο του είχα συ-
στηθεί, μα μου απάντησε πως θα του επέτρεπα να το κρατήσει 
μυστικό. Δεν επέμεινα.

Τώρα συ, αγαπημένε μου φίλε, όταν βρεις καιρό πληροφό-
ρησέ με σε παρακαλώ. Πρόκειται για τον ίδιο τον πατέρα της 
δεσποινίδος ή όχι; Ο κύριος που με κάλεσε είναι χρηματιστής. 
Σχεδόν ήθελε να δείξει πως εκτελεί την εντολή ενός άλλου 
προσώπου αγνώστου (Αυτή την εντολή έχουμε μου είπε. Τίποτε 
άλλο επιτρέψετέ μας να μη σας πούμε κ. Κωνσταντάκη).

Ένα άλλο θα ᾿θελα να μου πεις (αυτό βέβαια αν το ξέρεις). 
Είναι αυτό όλο το βοήθημα ή θα εξακολουθήσει άραγε;

Στους Merliers πήγα αυτές τις μέρες. Γνώρισα μόνο τον 
κύριο, γιατί η κυρία έλειπε κάπου. Πολύ ευγενικός. Θα φροντί-
σει μου είπε, για το ζήτημά μου. Πάντως τίποτε σίγουρο μου 
λέει, υπάρχουν πιθανότητες. Θα δουλέψω οπωσδήποτε για την 
υπόθεσή σας. Και μια και είστε φίλος του κ. Baud-Bovy το 
σπίτι μας να το θεωρείτε σα δικό σας. Να ᾿ρχεστε να μας λέτε 
τα παράπονά σας, τις δυσκολίες σας…Αυτά κι άλλα. Να δούμε. 
Θα παν σε λίγες μέρες και στην κ. Δέλτα.

Ύστερα απ’ όλα αυτά, προ πάντων ύστερα από τη μεγάλη 
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καλοσύνη, τόσο σπάνια αλλοίμονο, του κ. Παπαδοπούλου, κάτι 
άρχισε να γαληνεύει και να ξαστερώνει μέσα μου.

Χαιρετίσματα στην καλή σου Λυβία.
Με την ευγνωμοσύνη και τη μεγάλη μου αγάπη για σένα

Υ.Γ. Τελευταία πήρα γράμμα από τον Αγαπητό. Κι αυτός με 
τις τραγωδίες, τις μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες. Ίσως δεν 
ξέρεις τίποτα σχετικά. Θα σου γράψω άλλη φορά γι’ αυτό.

Γενεύη 3.11.34
Αγαπητέ μου Γιάννη.
Να ήξερες τι δουλειά έχω, δε θα με κατηγορούσες γιατί δε 

σου απάντησα ακόμα στα δυο τελευταία σου γράμματα. Για να 
τα βγάλω πέρα — αναγκάστηκα· να δώσω μαθήματα λατινικής 
και τώρα αρχαίας ελληνικής. Και μια που τα ξέμαθα αναγκά-
ζομαι να τα ξαναμάθω πριν τα διδάξω. Είχα και πρόβες με την 
ορχήστρα κι ετοιμάζομαι για τη συναυλία που θα δώσω — στη 
Βιέννη στις 30 του μηνός.

Εσύ, τι γίνεσαι. Μου έγραψαν οι Merlier για σένα. Θα κά-
νουν ό,τι μπορέσουν να σε βοηθήσουν, να είσαι βέβαιος γι’ 
αυτό. Είναι σπάνιοι άνθρωποι. Από την Κυρία Δέλτα έλαβα ένα 
γράμμα πριν πας εκεί όπου μου έλεγε πως δεν έχει μεγάλες ελ-
πίδες να σου φανή χρήσιμη. Λοιπόν, αν δεν πήγες κιόλας, μην 
κάνεις τον κόπο.

Όσον αφορά το ποσόν που σου έδωσε ο πατέρας της φίλης 
μου —που θέλει να μ είνη ανώνυμος— για την ώρα βέβαια είναι 
όσα μπορεί να σου δώση. Φαντάζομαι όμως ότι αν μάθη πως 
εργάζεσαι σοβαρά κι επίμονα στην Αθήνα, θα επαναληφθή η 
χειρονομία του.

Δεν μπορώ εννοείται να σου πω τίποτα σίγουρο. 
Τι είναι αυτά που μου γράψεις για τον Αγαπητό. Δεν έμαθα 

τίποτα, και στενοχωριέμαι — πολύ.
Μου ζήτησες ένα λαχείο! Ευλογημένε! Μόλις έχω τα λεπτά, 

θα σου τα στείλω —για την ώρα δεν έχω παρά χρέη— μα ποτέ 
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δε θα αγοράσω ο ίδιος ένα λαχείο ούτε για μένα ούτε για τους 
φίλους μου. Το βρήκα πάντοτε πολύ κουτό να πετάξης τα λίγα 
που έχεις για να μην πάρης τίποτα. Τα λαχεία είναι εντελώς 
αντίθετα στο χαρακτήρα μου.

Συγγνώμη που σου κάνω τον ηθικολόγο.
Γράψε μου τακτικά. Πώς τα έχεις με τον Πρωτοψάλτη. Τι 

γνωριμίες έκανες; Τι παραδόσεις. Τι διαλέξεις άκουσες.
Η γυναίκα μου σε χαιρετάει.

Με πολλή αγάπη 
Πάντοτε δικός σου 
ΣΑΜΟΥΕΛ ΜΠΩ-ΜΠΟΒΥ 
Χαιρέτησε για μένα τον Πρωτοψάλτη 

Γάμος στ᾽ Αφάντου, φωτ. του Samuel Baud-Bovy, (από το Ημε-
ρολόγιο Δωδεκανήσου,1930-1931, Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών 
Ρόδου Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, 2019).
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Ένα από τα κύρια χαρακτηρι-
στικά του σύγχρονου κόσμου 

είναι ο κατακερματισμός του. Τις 
τελευταίες δεκαετίες είναι κοι-
νός τόπος η ολοένα διογκούμενη 
γνώση που διατίθεται ελεύθερα, 
όπως και η κατάργηση των δια-
χωριστικών γραμμών ανάμεσα σε 
διαφορετικές πολιτισμικές ομά-
δες. Δημιουργείται έτσι ένας νέος 
τύπος ανθρώπου στον οποίο ενώ 
οι συλλογικές ταυτότητες φθί-
νουν, η ατομική ταυτότητα τίθε-
ται ταυτόχρονα εν αμφιβόλω. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να 
δομήσει μια προσωπική οπτική 
του κόσμου, λαμβάνοντας υπό-

ψη τόσο το δύσκολα διαχειρίσιμο 
χάος των γνώσεων και των πλη-
ροφοριών όσο και την έλλειψη 
σταθερών και βεβαιοτήτων. Σ’ 
αυτή τη θέση βρίσκεται φυσικά 
και ο δημιουργός, ο οποίος δεν 
έχει την πολυτέλεια να παρα-
κάμψει το πρόβλημα, αφού κάθε 
έργο τέχνης, ανεξαρτήτως του μέ-
σου, είναι σχεδόν εξ ορισμού μια 
δήλωση ταυτότητας.

Σ’ αυτό το ζήτημα, εκούσια 
ή ακούσια, οι δημιουργοί στρέ-
φονται αναγκαστικά σε μια από 
τις ακόλουθες τακτικές που συ-
νεπάγονται και έναν αντίστοιχο 
κίνδυνο: την επιστροφή στην πα-
ράδοση σε αναζήτηση σταθερών 
με κίνδυνο το συντηρητισμό στη 
μορφή και κατά συνέπεια στο 
περιεχόμενο, την πλήρη άρνηση 
της όποιας παράδοσης σε αναζή-
τηση ενός απόλυτα προσωπικού 
ύφους με κίνδυνο την αδυναμία 
σύνδεσης με τους άλλους κατα-
λήγοντας σε ομφαλοσκόπηση και, 
τέλος, την αξιοποίηση των πρότε-
ρων παραδόσεων στο σήμερα με 
κίνδυνο μια κατακερματισμένη 
σύνθεση που στην ουσία αναπα-
ράγει το πρόβλημα. Φυσικά, το 
αποτέλεσμα εξαρτάται από τον 
τρόπο που ο δημιουργός καλεί-
ται να διαχειριστεί τη μέθοδό του 
αποφεύγοντας τους σκοπέλους. 
Η Φοίβη Γιαννίση, στο βιβλίο 
της «Χίμαιρα» επιλέγει την τρίτη 

Φοίβη Γιαννίση 
Χίμαιρα, Πολυφωνικό ποίημα 

Εκδ. Καστανιώτης 
Αθήνα, 2019
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λύση, καταθέτοντας ένα πολυ-
πρισματικό και πρωτότυπο στη 
σύλληψή του έργο.

Καταρχάς, η ίδια η «Χίμαιρα» 
ως βιβλίο ανήκει ταυτόχρονα σε 
πολλές κατηγορίες. Ο ίδιος ο τίτ-
λος του έργου δηλώνει, εξάλλου, 
την υβριδική του μορφή. Έχο-
ντας ως βασικό θέμα τη ζωή των 
βοσκών στην ελληνική ύπαιθρο, 
η «Χίμαιρα» αξιοποιεί πληθώρα 
λαογραφικών, ιστορικών και λο-
γοτεχνικών πηγών κατόπιν ερευ-
νών σε βιβλιογραφίες και αρχεία 
—κάποιες παρατίθενται αυτού-
σιες στις σελίδες του βιβλίου—, 
όπως επίσης και τη βιωματική της 
σχέση με τους ίδιους τους κτηνο-
τρόφους. Κατόπιν προσθέτει τα 
δικά της πρωτότυπα κείμενα, που 
αποτελούν το κυρίως μέρος του 
βιβλίου, καθώς και φωτογραφίες 
από το καλλιτεχνικό της έργο. Το 
τελικό αποτέλεσμα κινείται στις 
παρυφές πολλών ειδών όπως η 
λεξικογραφία, η λαογραφική με-
λέτη, η καταγραφή μαρτυρίας, η 
φιλοσοφία, οι εικαστικές τέχνες 
και η φιλολογία, έστω και αν 
πρωτίστως ανήκει στην ποίηση. 
Εξ ου και η «Χίμαιρα» ως απο-
τέλεσμα, ένα μυθολογικό πλάσμα 
που πέραν από το συμβολισμό 
του ανέφικτου ενσαρκώνει έναν 
συγκερασμό μελών από διαφορε-
τικά πλάσματα όπως το λιοντάρι, 
η κατσίκα και το φίδι σε ένα ενι-
αίο αυτόνομο ον.

Η σύνθεση του ποικίλλου αυ-
τού υλικού σε ένα αρραγές απο-
τέλεσμα δε θα ήταν δυνατόν να 
επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν 

υπόψη κάποιες παράμετροι, με 
την πρώτη να αφορά τη θεμα-
τική του. Αν το βιβλίο περιορι-
ζόταν στη ζωή των βοσκών, τις 
διαδρομές τους στην ύπαιθρο και 
τα ζώα τους, θα συγκινούσε ελά-
χιστους  με αφορμή και αφετη-
ρία όμως αυτό το βασικό θέμα, 
εμπλέκεται μια σειρά από «παρά-
πλευρα» ζητήματα, όπως η σχέ-
ση των ανθρώπων με τη φύση, 
η ενηλικίωση και οι αναμνήσεις 
των παιδικών χρόνων, το φάσμα 
του θανάτου, ο έρωτας, η μετα-
χείριση των ζώων που προορίζο-
νται να μας ταΐσουν και να μας 
ντύσουν και ο ίδιος ο κύκλος της 
ζωής στον άνθρωπο και τα υπό-
λοιπα πλάσματα της φύσης. Με 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 
μια απλή περιγραφή της κτηνο-
τροφικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα και προστίθεται βάθος 
στα λεγόμενα.

Η δεύτερη παράμετρος αφορά 
το ζήτημα του χρόνου. Η συγγρα-
φέας αποφεύγει να περιοριστεί 
στο παρόν των κτηνοτρόφων 
όπως το έζησε και η ίδια από κο-
ντά το διάστημα 2013-2015 με 
επιτόπιες έρευνες σε μαντριά και 
συνομιλίες με κτηνοτρόφους. 
Την ενδιαφέρει το σύνολο της 
κτηνοτροφικής παράδοσης στην 
Ελλάδα από τον Ησίοδο ώς τις 
μέρες μας, χωρίς να παραλείπει 
το απαραίτητο πέρασμα από τη 
δημοτική λογοτεχνία. Προσθέτει 
λοιπόν στο παρόν και τα στοι-
χεία του παρελθόντος που κλη-
ροδοτήθηκαν, όπως επίσης και 
όσα είναι μοιραία κοινά σε όλους 
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τους πολιτισμούς λόγω της φύ-
σης του επαγγέλματος. Με αυτόν 
τον τρόπο φέρνει το παρελθόν 
των αρχειακών και λογοτεχνικών 
πηγών στο παρόν και, ταυτόχρο-
να, προσδίδει στο παρόν βάθος 
αιώνων. Υπό αυτό το πρίσμα, τα 
ευρύτερα ζητήματα που παρουσι-
άζονται παράλληλα με τις κτηνο-
τροφικές δραστηριότητες, εξετά-
ζονται μέσω της διαχρονίας που 
διέπει τις ανθρώπινες ανάγκες 
και αγωνίες.

Η τρίτη παράμετρος αφορά τη 
μορφή. Τα ποιήματα της Φοίβης 
Γιαννίση με μια πρώτη ματιά και 
εκτός του συγκεκριμένου πλαισί-
ου, συγκαταλέγονται στη σύγχρο-
νη ποίηση όπως έχει καθιερωθεί 
ήδη εδώ και δεκαετίες, με τον δί-
χως δέσμευση εξωτερικού μέτρου 
ή ρυθμού στίχο. Η επιλογή της 
μορφής αυτής είναι βέβαια κοι-
νός τόπος για τους περισσότερους 
ποιητές σήμερα και υποδηλώνει 
την αποδέσμευση από την πρότε-
ρη παράδοση σε όφελος ενός πιο 
προσωπικού ύφους (έστω και αν 
ο ελεύθερος στίχος, διανύοντας 
δεκαετίες ζωής, έχει ήδη δημιουρ-
γήσει τη δική του παράδοση). Κα-
θώς όμως εντός των ποιημάτων 
γίνονται αναφορές στην κληρο-
νομιά της αρχαίας ελληνικής σο-
φίας και της νεότερης ζωής της 
υπαίθρου, σε συνδυασμό με λογο-
τεχνικά σπαράγματα από διάφο-
ρες εποχές της ελληνικής γραμ-
ματείας που συνδιαλέγονται σε 
αντιπαραβολή με τα ποιήματα, 
συγκροτείται μια ώσμωση, κατά 
την οποία το σύγχρονο ύφος δε 

συνιστά απαραίτητα ρήξη αλλά 
εντάσσεται και αυτό, ως ύστατος 
κρίκος, στην αλυσίδα της παρά-
δοσης. 

Δε θα πρέπει να παραληφθεί 
στο σημείο αυτό η κρίσιμης ση-
μασίας αναφορά στον Ησίοδο. Η 
αρχαία επική ποίηση ήταν η κατε-
ξοχήν μορφή λογοτεχνικής αφή-
γησης του αρχαίου κόσμου και 
δεν περιοριζόταν στην καταγρα-
φή ιστορικών γεγονότων και μύ-
θων. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 
μέρος από το «Ἔργα καὶ Ἡμέραι» 
του Ησίοδου περιλαμβάνονται 
συμβουλές, ηθικές και πρακτικές, 
για τις αγροτικές εργασίες καθώς 
και λεπτομερής περιγραφή τους. 
Η «Χίμαιρα» εντάσσεται σ’ αυτήν 
ακριβώς την παράδοση θεματικά 
αλλά, έμμεσα, και μορφικά  οι 
γλωσσικές επιλογές της συγγρα-
φέως παραπέμπουν σε έναν πεζό-
τροπο λόγο που μπορεί να αντι-
παραβληθεί με την προφορικότη-
τα (έστω έμμετρη) του αρχαίου 
έπους, γι’ αυτό ίσως να μην είναι 
τυχαία η αξιοποίηση των ποιημά-
των σε διάφορες περφόρμανς από 
την ίδια πριν τη δημοσίευσή τους 
στο παρόν βιβλίο.

Τέλος, η τέταρτη, αποφασιστι-
κής σημασίας, παράμετρος είναι 
αυτή της ένταξης της «Χίμαιρας» 
σε είδος. Όπως αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως, το βιβλίο αυτό δεν 
είναι αμιγώς λογοτεχνικό, αφού 
εντάσσει ποικίλα κειμενικά είδη 
από διάφορες επιστήμες και τη 
φιλοσοφία. Δεν είναι καν αμιγώς 
κειμενικό, αφού περιέχει επίσης 
καλλιτεχνικά έργα και φωτογρα-
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φικά τεκμήρια. Τα μέρη αυτά από 
διαφορετικά υλικά δεν παρατίθε-
νται απλώς αλλά συνιστούν ορ-
γανικό σύνολο, σε σημείο που αν 
κάποια αφαιρεθούν, το έργο χάνει 
τη συνοχή του. Στην πραγματι-
κότητα η «Χίμαιρα» συνιστά ένα 
sui generis δημιούργημα. Είναι 
ένας συγκερασμός που συνδιαλέ-
γεται με τα ευρύτερα ζητήματα 
της «λογοτεχνικότητας» των κει-
μένων και του διαχωρισμού των 
τεχνών, μια έμμεση αλλά έμπρα-
κτη απάντηση στην προβληματι-
κή της κατηγοριοποίησης.

Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στο 
ζήτημα της ταυτότητας του βι-
βλίου αναφορικά με το ευρύτερο 
ζήτημα του σύγχρονου ανθρώ-
που και ιδιαίτερα του καλλιτέ-
χνη να βρει το δρόμο του στον 
κυκεώνα της γνώσης και στον 
κατακερματισμό των συλλογικών 
ταυτοτήτων, η συγγραφέας προ-
τείνει έμμεσα με το έργο αυτό ως 
λύση το υβρίδιο. Όπως η μυθο-

λογική Χίμαιρα συγκροτείται όχι 
εκ του μηδενός αλλά από μέλη 
πλασμάτων ήδη γνωστά στον 
αφηγητή και τους ακροατές του, 
έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος (και 
ειδικότερα ο δημιουργός) μπορεί 
να αξιοποιήσει τις παλαιότερες 
παραδόσεις όχι αποδομώντας 
τες, αλλά δημιουργώντας μ’ αυ-
τές το δικό του μωσαϊκό, τη δική 
του ταυτότητα. Κατά συνέπεια, 
η συγγραφέας δεν καθίσταται 
μόνο παιδί του κόσμου στον 
οποίο ζει περιγράφοντας το χάος 
του, αλλά και δημιουργός του 
βάζοντάς τον σε τάξη σύμφωνα 
με τις αρχές της και τις μεθό-
δους της. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
η «Χίμαιρα» καταφέρνει να είναι 
ταυτόχρονα μοντέρνα και παρα-
δοσιακή, προσωπική και συλλο-
γική, αφηγηματική και λυρική, 
επιστημονική και καλλιτεχνική, 
ιστορική και σύγχρονη, δίνοντας 
σάρκα και οστά στο ανέφικτο.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΣΚΟΡΟΣ
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Μέ τήν ἔννοια τοῦ Χρόνου μᾶς 
προϊδεάζει ὁ τίτλος τοῦ και-

νούργιου βιβλίου τῆς Ἀνθούλας 
Δανιήλ. Μᾶς ξάφνιασε ὁ ὡς ἄνω 
τίτλος πού διαχωρίζει τό χρόνο σέ 
δεκαετίες.

Ἡ χρονικότητα εἶναι πρωταρ-
χικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης 
ὑπόστασης. Κατά τούς Πυθαγο-
ρείους ὁ ἀριθμός 10, ὡς ἄθροισμα 
1+2+3+4 εἶναι ὁ τελειότατος 
ἀριθμός, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει 
ὅλες τίς ἀριθμητικές, γεωμετρι-
κές καί μουσικές ἁρμονίες, πού 
σημαίνει πνευματική ἀνάταση 
καί σύμμετρη διάταξη τῶν μερῶν 

πρός τό ὅλον. Ἡ χρονικότητα ἔχει 
ἰδιαίτερη σχέση μέ τήν συγγρα-
φική δημιουργία. Ὁ χρόνος πού 
χάνεται στιγμή-στιγμή, σπρώχνει 
τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων πίσω, 
στίς σκιώδεις ἐκτάσεις τῆς Λήθης. 
Μνημοσύνη, μητέρα τῶν Μου-
σών, συναρμόζει μέ τήν ἀνάμνη-
ση τά παρελθόντα καί τά κάνει 
παρόντα. Ἔτσι ὁ χρόνος ξανακερ-
δίζεται. Παίρνει ὑποστασιακό βά-
θος σ’ ἕναν δεύτερο βαθμό πραγ-
ματικότητας. Ἡ ἀνάμνηση μᾶς 
ἑνώνει μέ τίς πνευματικές ἀξίες, 
μέ τίς πηγές τοῦ κόσμου, χνά-
ρι ἀθανασίας ἀπ’ τήν μιά γενιά 
στήν ἄλλη. «Επιστροφή στήν πα-
τρίδα τῶν συγκινήσεων», θά μᾶς 
πεῖ ὁ Γ. Βέης. Τά γε γονότα πού 
δέν καταγράφονται ξεχνιοῦνται, 
εἶναι σάν νά μήν ὑπῆρξαν. Μέ 
τίς ἀναφορές στό τώρα, στό πρίν 
καί στό μετά νοιώθουμε ὅτι βρι-
σκόμαστε μέσα στόν χρόνο. Δια-
τηροῦμε τίς ἐπαφές μέ τίς πηγές, 
πού ὁδηγοῦν στήν ἑνότητα, στό 
ὅλον, στήν κατάφαση, πού εἶναι 
ἡ οὐσία τῆς ζωῆς. Σωκρατική ἐπι-
στροφή εἰς ἑαυτόν, σ’ ἕνα ἀνώτε-
ρο ἦθος καί ὕφος, πού ἔχει ἐνστα-
λάξει μέσα μας τήν ἱερότητα τῆς 
ὕπαρξης.

Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ ἐπιστρέφει 
καί ἐπεκτείνει τή διάρκεια στίς 
διαχρονικές ἀξίες τῶν ἔργων τῶν 
ἀνθρώπων. «Ἡ Λήθη δέν εἶναι 

Ανθούλα �ανιήλ  
Δεκαετίες τερματίζουν ὅλες μαζί στό νῆμα  

Εκδ. Βακχικόν 
Αθήνα 2020
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ἀνέκκλητη πράξη». Ὁ «οἰκεῖος 
τόπος» γιά τήν συγγραφέα εἶναι 
πάντα ἕνα ἐδῶ, μέ ἐνάργεια καί 
νοσταλγία. Σμίγει τήν ἀπόμακρη 
πραγματικότητα μέ τήν ψυχή 
μας σέ μιά πληρότητα τοῦ ὄντος. 
Ἤδη ἡ ὕπαρξή μας ἐμπεριέχει 
τήν φθορά, αὐτήν τήν ὀδυνηρή 
ἀντίφαση μέσα μας τοῦ πόθου 
ἀθανασίας. Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ 
περπατᾶ πάνω ἀπό τόν χρόνο 
καί τόν καταλεῖ. Δίνει στά πνευ-
ματικά μεγέθη τῆς Τέχνης καί 
στήν Παράδοση διάρκεια καί ποι-
ότητα. Ὁ Proust ἀναζητεῖ μέσα 
στόν χαμένο χρόνο στήριγμα γιά 
τό παρόν πού χάνεται, κι ὁ Γάλ-
λος συγγραφέας Ντάν Φραγκί θά 
μᾶς πεῖ: «Γιά νά μιλᾶς γιά τούς 
ἀνθρώπους τοῦ χθές σημαίνει ἐπί-
σης ὅτι ἀγαπᾶς τούς ἀνθρώπους 
τοῦ σήμερα. Γιατί ἡ ἀνάμνηση 
εἶναι μιά ἀντανάκλαση κι ἡ σκιά 
μιά προβολή».

Μέ τήν ἱκανότητα πού ἔχει ἡ 
συγγραφέας νά κατανοεῖ τό πα-
ρελθόν, συνειδητοποιεῖ πώς προ-
σφέρει στό μέλλον. Πώς ἐνισχύει 
τίς συνθῆκες βελτίωσής του. Ἡ 
Ἀνθούλα Δανιήλ ἐραστής τῆς 
ζωῆς καί τῆς Τέχνης μᾶς ἔδωσε 
ἕνα πολύτιμο ἔργο, γραμμένο μέ 
πάθος καί ἄνευ ὅρων βιωματική 
συμπύκνωση καί αὐτοπραγμάτω-
ση. Ἡ ἴδια εἶναι ὁ παραλήπτης κι 
ὁ ἀποστολέας σέ μιά συγκλονιστι-
κή ἱεροτελεστία προσφορᾶς καί 
διακειμενικότητας. Εἶναι ἐμφανής 
ἡ εὐρεῖα καί πολύπλευρη πνευ-
ματική της παιδεία και ἡ κριτι-
κή της δεξιότητα στήν ἀνάγνωση 
τῶν ἔργων τῆς Τέχνης. Γιά τά 

ἔργα «ὅλων ἐκείνων πού ἀφήνουν 
τήν ἀλήθεια τους στά πόδια τοῦ 
Θεοῦ», ὅπως γράφει. Καί αὐτήν 
τήν ἀλήθεια είναι «καυτός λυγμός 
καί ζέων, πού κυλάει μές στήν 
ἱστορία γιά νά ἐξαχνώνεται στίς 
ὄχθες τῆς αἰωνιότητας» Κι ὁ Ντάν 
Φραγκί πάλι θά πεῖ: «Ἕνας κόσμος 
δίχως Τέχνη δέν θά μποροῦσε νά 
ἰδεῖ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Θέμα 
ἀντικατοπτρισμοῦ;  Ἴσως».

Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ ὑπηρετεῖ 
μέ αὐτό τό ἔργο της πολύπλευ-
ρα τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία 
του. Ξεκινᾶ ἀπό τήν Παράδοση. 

Ἔργα ἐπιλεκτικά, πού ζοῦν 
καί γονιμοποιοῦν τήν δημιουρ-
γική φαντασία τῶν σημερινῶν 
ἀνθρώπων. Οἰκογένεια: «Στούς 
γονεῖς μου χρωστῶ τό ζῆν, στούς 
δασκάλους μου τό εὖ ζῆν». Ὁ 
Μῦθος, πού, ὅπως γράφει ο Κάλ-
βος «κρύπτει νοῦν ἀληθείας» «Ἡ 
Τέχνη εἶναι ἕνα ψέμα πού δίνει 
σάρκα καί ὀστᾶ στήν ἀλήθεια». 
Τό Θέατρο: πού ἀποκαλύπτει τήν 
οὐσία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό 
ροῦν τῆς ἱστορίας. Τήν Τραγωδία: 
λόγον δραματοποιημένον, ἐξε-
ταστικόν, ἀπέναντι στήν μοῖρα, 
πού συντρίβει ἤ σώζει. Τήν Ἀνά-
γκη: αἰτίες καί λόγοι πού τρέπουν 
ἀλλοῦ τίς ἀνθρώπινες ἐνέργειες. 
Μηχανική αἰτιότητα, ἀπροσδιό-
ριστο, πού «μᾶς ξεφεύγει πάντα» 
καί πώς «ἀλλιῶς ἡ μοῖρα ἐβουλή-
θη καί πρέπει νά στρίψεις σέ μιά 
κόχη», ὅπως γράφει ο Σεφέρης. 
Κατά τούς Στωϊκούς ἡ δύναμη 
τῆς σκέψης ξεπερνᾶ κάποιες φο-
ρές τό πεπρωμένο, «ἀλλάζει τά 
πράγματα πού μᾶς περιβάλλουν». 
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Κι ὁ Ἐλύτης γράφει: «Ἄν δέν στη-
ρίξεις τό ἕνα σου πόδι/ἔξω ἀπ’ τή 
γῆ/ποτέ σου δέν θά μπορέσεις νά 
σταθεῖς πάνω της». Φαντασία καί 
δύναμη τῆς θέλησης, μπορεῖ νά 
ἐξελεγχθεῖ σέ γερό θεμέλιο. Τήν 
Φιλία: πού ὅπως γράφει ἡ συγ-
γραφέας «τά χέρια της εἶναι ἀρκε-
τά μακριά γιά νά φτάσουν ἀπ’ 
τήν μιά ἄκρη τῆς γῆς στήν ἄλλη». 
Τήν Ἀγάπη: Ὁ Σαίξπηρ λέει πώς 
«ἡ ἀληθινή ἀγάπη εἶναι φευγαλέα 
σάν σκιά προσωρινή, σάν ὄνειρο, 
σύντομη σάν ἀστραπή στήν σκο-
τεινή νύχτα», γράφει ἡ Ἀνθούλα 
Δανιήλ. Κι ὁ T.S. Eliot θά πεῖ τήν 
ἀγάπη «ἡ δίχως τέλος νίκη». Τήν 
Ποίηση: πού ἀποκαλύπτει τό ἱερό 
βάθος τῆς ὕπαρξης, τήν τραγικό-
τητα τοῦ ἀνθρώπου. Τήν ποίη-
ση «πού δέν προχωρεῖ ἀπ’ τήν 
βασιλική ἤ τήν Ἐθνική ὁδό». Θά 
γράψει ἐπίσης πώς «ἡ ἀγάπη, ὁ 
ἔρωτας κι ἡ φιλία εἶναι ἱερά συ-
ναισθήματα καί θέλουν φροντίδα, 
ἀλλιῶς μαραίνονται σάν ἀπότι-
στα βασιλικά στήν γλάστρα». Τήν 
Ζωγραφική καί Γλυπτική: πού 
θέλγει καί καθηλώνει τό βλέμμα 
ἀνάμεσα στήν ἀκινησία καί τίς ἱε-
ρές μυστικές κινήσεις. Τήν Μου-
σική, πού βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο νά 
διεισδύσει στό ἄπειρο. Τήν Τρα-
γωδία: Πάλη τοῦ τραγικοῦ ἥρωα 
μέ τήν μοῖρα του. Μάχη ὁρίων, 
πού ἔθεταν οἱ Θεοί στόν ἥρωα ν’ 
ἀναμετρηθεῖ μαζί τους.

Σκοπός τῆς Τέχνης εἶναι ν’ 
ἀγγίξει συναισθήματα συγκίνη-
σης, πού βρίσκονται πέρα ἀπό 
τήν νόηση, ἀπό τό ἐπιστητό τῆς 
γνώσης. Ἐπιδιώκει τήν ἀξία τοῦ 

ὡραίου, πού εἶναι ἡ ἔκφανση 
τοῦ Θείου καί συνιστοῦσε τήν 
κορυφαία ἀξίαν στήν ζωή τῶν 
Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Εἶναι αὐτό τό 
«κάτι», πού καλλιεργεῖ νοῦ καί 
ψυχή πέρα ἀπό τόν λόγο, ἐκεῖ, 
πού μόνο μέ τήν Τέχνη μπορεῖς 
νά φτάσεις καί νά ὁδηγηθεῖς 
στήν κάθαρση τῶν πραγμάτων, 
στίς καθαρές κι ἁρμονικές ἀξίες. 
Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ θά γράψει: 
«Τό σημαινόμενον ξεφεύγει ἀπό 
τό ἕνα ἔργο στό ἄλλο, μεταμορ-
φώνεται, ἀλλά ἡ οὐσία παραμέ-
νει ἴδια κι εἶναι ἀλλιώτικη. Αὐτό 
ἐννοοῦσε ὁ Hegel ‘ἐπιστροφές’ 
κι ὁ Νίτσε ‘χειρονομίες’.

Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ μεταμορ-
φώνει σ’ ὁλόκληρο τό ἔργο της 
τόν παρελθόντα χρόνο σέ ἀδιά-
σπαστη ροή τῶν «νῦν» μέ γνώση 
κι ἐνέργεια πού ἐντυπω σιάζει.

Ἡ συγγραφέας εἶχε τήν ἀγαθή 
τύχη, πέραν τῶν ἐγγενῶν προδι-
αγραφῶν της, νά μεγαλώσει σέ 
μιά οἰκογένεια μέ πνευματικά 
καί καλλιτεχνικά ἐνδιαφέροντα: 
Τραγούδι, μουσική, χορός, θέα-
τρο, ὄπερα, τραγωδίες, ποίηση. 
Πυρῆνες ζωῆς κι ἀλήθειας, συ-
νειδητοποιήσεις τοῦ ὑπάρχειν, 
ἐσωτερική κι ἐξωτερική ἀκρόαση, 
βίωμα, κάλεσμα, σύν-εἶναι. Πα-
ρόν-παρελθόν-μέλλον σέ μουσική 
ποιητική συνομιλία. Ἀπό πολύ 
μικρή μυήθηκε στή μελέτη: «Διά-
βασε, διάβασε τής ἔλεγαν, φορ-
τώνοντάς της ὅλην τήν πνευμα-
τική κληρονομιά τῆς οἰκογένειας», 
ὅπως γράφει. «Κι’ ὅλες οἱ λέξεις 
τοῦ βιβλίου μου ἦταν παράθυρα 
μέ θέα εἰκόνες πού ζωντάνευαν». 
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Στήν Ἀνθούλα αὐτά τά παράθυ-
ρα ἔγιναν πόρτες πελώριες, πού 
χώρεσαν μέσα της ὅλο τό φῶς 
τῆς κλασσικῆς παιδείας κι ὅλην 
τη μαγεία τῆς Τέχνης, πού σημαί-
νει γεωμετρικότητα κι ἁρμονία. 
Συγκρατεῖ ἀμέτρητα συναισθή-
ματα, εἰκόνες, φράσεις, παραμέ-
τρους, πού κάποτε συνειρμικά 
ἑνώνονται καί σχηματίζουν μιά 
καινούργια πραγματικότητα. 
Σχέσεις λογικῆς ἀλληλουχίας γε-
γονότων, συνάρτηση συναφῶν 
συμβαινόντων τῆς ζωῆς. Γράφει: 
«Ὁ συνειρμός εἶναι ἕνα τραῖνο 
τοῦ ὁποίου τό κάθε βαγόνι εἶναι 
φορτωμένο, τό ἕνα μέ μουσικές, 
τό ἄλλο μέ ζωγραφιές, τό ἄλλο 
μέ κείμενα ποιητικά καί πεζά, 
μέ ταξίδια, μέ κινηματογράφο, 
μέ θέατρο, μέ κουβέντες, μέ φί-
λους, μέ τόσα πολλά καί ὡραῖα, 
πού ἔρχονται ὅλα μαζί χέρι-χέρι 
καί μέ σπρώχνουν: «πές, πές καί 
γιά ἐμᾶς μή μᾶς ξεχνᾶς». «Τελικά 
σέ ὅ,τι ἔβλεπα ἤ ἄκουγα ἔπρεπε 
νά βρίσκω τά καλλιτεχνικά ἀνά-
λογα, ἀφοῦ τά λόγια ‘εἶναι παιδιά 
πολλῶν ἀνθρώπων’, κι αὐτή ἡ 
σχέση εἶναι ἡ διακειμενικότητα». 
Πιστεύει πώς «μέ τόν συνειρμό 
ἀναδεικνύεται ἡ ἀθέατη ἀλληλου-
χία τῶν πραγμάτων… κι ἡ μακρά 
καί γερή ἁλυσίδα πού τίς συνδέ-
ει». Εἶναι ἡ ἐγγενής ἔφεση τοῦ 
ἀνθρώπου γιά αἰωνιότητα. Μέσα 
ἀπό τήν διεργασία τῆς Τέχνης ὁ 
ἄνθρωπος προσπαθεῖ νά φωτίσει 
τούς δρόμους τῶν συναισθημά-
των του, νά πλησιάσει τήν οὐσία 
τοῦ κόσμου. Γράφει: «Ἦταν Ἰού-
λιος, τό φῶς του ἔκαιγε καί ἔλιω-

νε καί ἔσταζε μές στήν θάλασσα. 
Φωτιά καί νερό σέ μυστηριακή 
μίξη». Κι ὁ Ρεμπώ θά γράψει: «Ἡ 
αἰωνιότητα εἶναι θάλασσα ἀνακα-
τεμένη μέ τόν ἥλιο». Κάποιος ἀπ’ 
τούς πολλούς ὡραίους συνειρ-
μούς στό ἔργο.

Οἱ συνειρμικές σχέσεις καί 
ἀντιθέσεις συνθέτουν τό νόημα 
στήν δυαδικότητα τῆς Δημιουρ-
γίας, πού συνέχει τήν ἐλεύθερη 
ἐπιλογή στόν ἄνθρωπο καί τή 
δυνατότητα ἔκφρασης τοῦ πνεύ-
ματος. Ὁ Σάρτρ γράφει: «μοῦ 
χρειάζεται ὁ ἄλλος γιά νά γνωρί-
σω τόν ἑαυτόν μου». «οὐ καλόν 
εἶναι τόν ἄνθρωπον μόνον» (Γέν. 
β,18), ὑπενθυμίζει τήν ρήσην τῆς 
Γραφῆς ἡ συγγραφέας.

Ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ διαθέτει 
μεγάλη διανοητικότητα καί γνώ-
ση ὥστε νά ἐκφράζει μέ ἀκρί-
βεια τά συναισθήματα καί τίς 
σκέψεις της. Ἡ ἐνσυναίσθηση 
εἶναι μιά λειτουργία τοῦ κοινω-
νικοῦ ἀνθρώπου. «Πάνω ἀπό τόν 
ἄνθρωπο καί τήν ἐννοιολογική 
σύλληψη τοῦ κόσμου στέκει τό 
αἰσθητικό καί μουσικό ἀντίκρυ-
σμα» (Κ. Τσάτσος). Ἡ εὐαίσθητη 
ματιά τῆς Ἀνθούλας ἔχει ἀσκη-
θεῖ νά θηρεύει αὐτήν τή μουσική 
πού καθαίρει τήν ψυχή πού τήν 
ἀντικρύζει.

Στούς μεγάλους τῆς Τέχνης 
βρίσκουμε τίς ρίζες τοῦ ἀπο-
λύτου. Ἐδῶ κοινωνοῦμε μέ τό 
ὄνειρο, τό ἄφθαρτο πνευματικό 
τραγούδι τῆς γῆς. Οἱ Τέχνες εἶναι 
ἐπικοινωνία. Μεταστοιχειώνουν 
τό ἄγχος τῆς καθημερινότη τας. 
Κι αὐτή ἡ ἀνώτερη πραγματικό-
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τητα καί τό περιεχόμενό της μιλᾶ 
ἔντονα καί ἐνθουσιαστικά στήν 
συγγραφέα, γιατί ἀποκρυπτογρα-
φεῖ τήν οὐσία πού ἔχει κερδηθεῖ. 
Εἶναι μιά δική της πορεία καί 
κατάφαση πού ξαναμαγεύει τά 
πράγματα.

Ἡ μνήμη εἶναι τό μόνο μέσο 
πού καταλεῖ τό χρόνο. Μιά ματιά 
πιό εὐρεῖα εἶναι σ’ ὅ,τι ἀξίζει νά 
μείνει στόν χρόνο. Γράφει: «Κάθε 
στιγμή στόν χρόνο ἔχει τό δικό της 
χρῶμα κι ἕναν ἄλλο ὑπαινιγμό». 
Κι ἕνα ἄνθος εἶναι ἀθάνατο μέσα 
στήν δική του χρονική στιγμή. 
Ἀπό μικρό παιδί ἔνοιωσε αὐτήν 
τήν ἔκσταση τῆς ζωῆς, καί τήν 
ὕπαρξή της πιό πλήρη. Γράφει: «ὁ 
χρόνος ἀποκτᾶ τήν διάρκεια τῆς 
ψυχικῆς μας ἔντασης. Ἐπιμηκύνε-
ται ἤ συρρικνώνεται ἀνάλογα μέ 
τό πῶς νοιώθουμε». Γιά τήν ἴδια 
ὁ χρόνος εἶναι συνεχής, ἔντονος κι 
ἀτελείωτος. Ὁλόκληρο τό περιεχό-
μενο τοῦ ἔργου της εἶναι ἕνα πα-
ρόν χωρίς χρονολογίες. «Ὑπάρχει 
ἕνα ἐσωτερικό βλέμμα, ἕνα ὅραμα, 
κάτι τελείως διαφορετικό μέ εὐρύ-
τερο περιεχόμενο ἀπό τήν σκέτη 
ὅραση». (Τόμας Μαν-Faustus). 
Καί διερωτᾶται: «Ἀλλά τί εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος; τό σύνολο τῶν ἐμπει-
ριῶν καί τῶν πράξεών του δέν 
εἶναι;». Γράφει: «Περιηγήθηκα σέ 
τόπους καί χρόνους τοῦ παρελ-
θόντος μέ τήν ματιά τοῦ Δημοσι-
ογράφου τοῦ παρόντος, τοῦ νο-
σταλγοῦ τοῦ παρελθόντος, χωρίς 
αὐτό νά σημαίνει πώς ἐπιθυμῶ 
τήν ἐπιστροφή ἐκείνων πού πέ-
ρασαν. Ἡ συνείδηση τοῦ παρελθό-
ντος κάνει τόν συγγραφέα νά ἔχει 

συνείδηση τοῦ παρόντος». 
Τήν Ἀνθούλα Δανιήλ τήν δι-

εκδίκησε καί τήν κέρδισε τό Χά-
ρισμα. Ἀριστοῦχος δόκτωρ τῆς 
φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν ὑπηρέτησε μέ ἀγάπη καί 
πάθος τήν παιδεία καί τούς το-
μεῖς τοῦ λόγου. Ἔγραψε φιλολογι-
κά κείμενα Νεοελληνικῆς Λογοτε-
χνίας ποιητικά καί πεζογραφίας 
καί ἐξαιρετική μελέτη γιά τόν 
Ἐλύτη. Ἀσχολήθηκε ἐπίσης καί 
μέ τόν Σεφέρη καί ἄλλους λο-
γοτέχνες. Εἶναι κριτικός Λογοτε-
χνίας. Ἐραστής τῆς ζωῆς καί τῆς 
Τέχνης μας ἔδωσε τό ἐξαιρετικό 
καί πρωτότυπο βιβλίο «Δεκαετίες/
τερματίζουν/ὅλες μαζί στό νῆμα». 

«Ἡ Τέχνη μακρά ὁ βίος βρα-
χύς». Κι ἡ Ἀνθούλα Δανιήλ θά 
γράψει: «Ἐάν ὁ χρόνος εἶναι ἐπι-
νόηση τοῦ ἀνθρώπου καί δέν 
ὑπάρχει παρά ἕνα διαρκές ‘τώρα’, 
τότε ὄλ’ αὐτά πού λέω ἦταν τότε 
καί εἶναι τώρα καί ἔρχονται συ-
νεχῶς κι ὅλα μαζί πέφτουν στό 
νῆμα, στό ‘ἐδῶ’, πού ἔβαλα τή 
γραφή νά ὁριοθετήσει τό πρίν 
ἀπό τό τώρα καί τό μετά».

Πέραν ἀπό τά ὅρια τῆς προ-
σωρινότητας τοῦ ὄντος ὑπάρχει 
τό ἀκατάληπτον Θεῖον. Ἕνα ἰδι-
αίτερον εἶδος συνειδέναι. Ἡ ἀθα-
νασία δέν εἶναι κάτι τοῦ μέλλο-
ντος. Εἶναι τό πέραν τοῦ χρόνου 
παρόν. «Συνειρμικά» ἔρχεται στή 
μνήμη μου ἕνας σπανίζων στίχος 
τῆς Σαπφοῦς: «Μνάσασθέ τινά 
φαμι καί ὕστερον ἀμμέων». Πού 
σημαίνει: Κάποιος λέω, θά μᾶς 
θυμᾶται κι ἐμᾶς στό μέλλον…
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Σε ένα δυστοπικό περιβάλλον 
εκτυλίσσεται το έργο της Γιό-

κο Ογκάουα, όπου σιωπηρά και 
σταδιακά τα πάντα βαίνουν προς 
εξαφάνιση. Αυτό σημαίνει πως 
οτιδήποτε περιστοιχίζει και πε-
ριβάλλει τις μνήμες των ανθρώ-
πων, αλλά και τα ίδια τα αντικεί-
μενα, τα οποία χρησιμοποιούν, 
τίθεται αυτομάτως και διά της 
επιβολής σε διαγραφή. Χωρίς να 
φλυαρεί, το κείμενο εισάγει τον 
αναγνώστη σε ένα κλίμα φοβικό, 
το οποίο εξελίσσεται σε ένα νησί 
που κυβερνάται από αμφιβόλου 
ποιότητας εξουσίες. Στο έργο 

αυτό η σταδιακή διαγραφή μνη-
μών φαίνεται σαν μια διαδικασία 
και μια τακτική, αρκετά μεθοδευ-
μένη, που στόχο έχει τη διαγρα-
φή της ανθρώπινης μνήμης. Θα 
μπορούσε κάποιος να φανταστεί 
ότι το έργο αυτό δεν διαφέρει και 
πολύ από τις ταινίες με δυστοπι-
κό περιεχόμενο ή με μια αστυνο-
μική αφήγηση, η οποία χαρακτη-
ρίζεται από ένταση και αύξηση 
της αγωνίας. Δεν είναι κάτι απλό 
να εξηγήσεις στον συνάνθρωπό 
σου ότι οφείλει να παραδώσει το 
κτήμα της πνευματικής, αλλά 
και της υλικής του ‘’υπόστασης’’ 
σε κάποιο όργανο εξουσίας, από 
μία απλή ανάμνηση των παιδι-
κών χρόνων μέχρι ένα λουλούδι, 
ένα ρούχο ή μια απλή γραφίδα. 

Προσπαθώντας αναπόφευκτα 
να δω την ουσία του κειμένου 
από μια φιλοσοφική σκοπιά, δεν 
θα μπορούσα να μην εστιάσω 
στην έννοια και στην λειτουργία 
της μνήμης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της 
ανθρώπινης συνείδησης, όσο και 
της συνειδητότητάς μας. Είναι 
γνωστό πως εκείνος ο οποίος προ-
σπαθεί να διαγράψει τα δεδομένα 
των αναμνήσεων, επιδιώκει είτε 
την απόκρυψη κάποιων γεγονό-
των του παρελθόντος, είτε τη συ-
νειδητή και εκμαυλισμένη ταφή 
όσων δεν συμφέρει να παραμέ-

Γιόκο Ογκάουα  
Η αστυνομία της μνήμης 
μετ: X. Παπαδημητρίου

εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2020
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νουν στην επιφάνεια. Η χρήση 
του παρελθόντος για την εξομά-
λυνση του μέλλοντος είναι θεμι-
τή, όχι όμως η κατάχρηση του 
παρελθόντος ως δικαιολογίας για 
ένα κακοφορμισμένο μέλλον. Στο 
νησί της συγγραφέως οι κάτοικοι 
αδυνατούν να αντισταθούν σε 
αυτήν τη διαδικασία διαγραφής 
εξαιτίας του φόβου κάτω από τα 
δρακόντεια μέτρα της «αστυνομί-
ας μνήμης», όπως χαρακτηριστικά 
λέγεται. Λουλούδια, βιβλία, ακό-
μα και συνάνθρωποι εξαφανίζο-
νται και μαζί τους εξαφανίζεται 
και η ανάγκη για την «επαναφο-
ρά» τους. Με λίγα λόγια, σβήνο-
ντας κάποιο στοιχείο με ή χωρίς 
φυσική υπόσταση, διαγράφεις 
και τις πρωταρχικές αιτίες που 
το δημιούργησαν, και αυτός είναι 
ο στόχος της αστυνομίας μνήμης. 
Η αστυνομία μνήμης έχει έναν 
επιπλέον ρόλο, αυτόν της δέσμευ-
σης των αναμνήσεων για τους δι-
κούς της σκοπούς. 

Η ηρωίδα του βιβλίου είναι 
μία νεαρή γυναίκα, μυθιστοριο-
γράφος, που προσπαθεί να σώσει 
τον επιμελητή των κειμένων της 
από την αστυνομία μνήμης, ο 
οποίος, καθώς φαίνεται, έχει το 
«ελάττωμα» να μην μπορεί να 
ξεκολλήσει από το γράψιμο και 
τη διατήρηση των αναμνήσε-
ων του παρελθόντος. Εκτός από 
στοιχεία ουτοπίας, υπάρχουν και 
σκηνές μέσα στο βιβλίο που θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν 
ως σουρεαλιστικές, καθώς η ίδια 
η σύλληψη του περιεχομένου ενέ-
χει την έννοια της προκλητικό-

τητας, γεγονός που φαίνεται να 
ωθεί την συγγραφέα να χρησιμο-
ποιήσει μεθόδους μη ρεαλιστικές. 
Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύ-
πτονται διάφορες εκφάνσεις της 
ανθρώπινης μνήμης, αλλά και η 
δύναμη που κουβαλάει εντός της 
η μνήμη, δηλαδή το τραύμα και 
η ευτυχία. Ο αναγνώστης θα δυ-
σκολευτεί να βρει απαντήσεις για 
το πού χάνονται τα πράγματα 
και οι άνθρωποι, αλλά εξ ανά-
γκης μπαίνει στη διαδικασία να 
ψάξει ο ίδιος γι’ αυτά μέσα από 
τα αφηγηματικά τεχνάσματα της 
συγγραφέως που δείχνουν πως τί-
ποτα δεν είναι αυτονόητο. 

Όπως η ίδια η συγγραφέας σε 
συνέντευξή της έχει αναφέρει: «Οι 
ιστορίες είναι απαραίτητες ούτως 
ώστε να μπορέσουμε να συμβιβα-
στούμε με τον φόβο και τη θλίψη, 
αλλά και να κατανοήσουμε την 
ύπαρξη του θανάτου». Και προ-
σθέτει: «Οι άνθρωποι μπορούν να 
συνδέσουν το σώμα και την ψυχή, 
τον εσωτερικό και εξωτερικό κό-
σμο, σε έναν κόσμο». Η φράση της 
αυτή αποτυπώνει με μεγάλη ακρί-
βεια αυτό που θέλει να προσδώσει 
στο περιεχόμενο των λόγων της, 
ότι δηλαδή τίποτα δεν μπορεί να 
καταπατηθεί χωρίς τη ρητή ή και 
τη σιωπηρή συγκατάθεσή μας, και 
ένα από αυτά τα στοιχεία είναι 
και η μνήμη, η οποία έχει χαρα-
κτήρα περισσότερο εσωτερικό, κα-
θώς αλληλεπιδρά με το συνειδητό 
και το ασυνείδητο κομμάτι του 
εαυτού μας. 

Μην ξεχνάμε ότι η Μνημοσύ-
νη στην αρχαιότητα, όπως αναφέ-
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ρει ο Ησίοδος, είναι η προσωπο-
ποίηση της μνήμης, και έχει λόγο 
εξουσίας στον νου, καθώς και 
άμεση σχέση με τις γνωστές Μού-
σες της μυθολογίας που εμπνέ-
ουν. Επομένως αυτού του είδους 
η εξουσία, την οποία σχεδόν εξ 
ορισμού κρατεί η μνήμη, δεν είναι 
κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να 
γνωρίσουμε αβασάνιστα. Αντιθέ-
τως η Λήθη, η οποία έρχεται ως 
επακόλουθο της απώλειας μνή-
μης —ας θυμηθούμε τους Λωτο-
φάγους στην Οδύσσεια— ευνοεί 
στην συγκεκριμένη περίπτωση 
τους εξουσιαστικούς παράγοντες 
που επιδιώκουν την αποδόμηση 
της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Σιγά-σιγά στο έργο οι κάτοι-
κοι γίνονται περισσότερο ενδεείς, 
χάνουν ένα κομμάτι από τη ζωή 
τους, και υπομένουν την τυραν-
νία της αστυνομίας μνήμης, ενώ 
όποιος παρακούει τους κανόνες 
καταλήγει στην φυλακή. Το τυ-
ραννικό καθεστώς στο νησί της 
λήθης δείχνει φανερά τους σκο-
τεινούς σκοπούς του, τον κατα-
κερματισμό της ψυχικής ισορρο-
πίας των ανθρώπων που γίνεται 
σταδιακά, χαοτικά κι αθόρυβα. 
Με αυτόν τον τρόπο η αστυνομία 
μνήμης διαμορφώνει τη σκέψη 
των πολιτών, επιβάλλοντάς τους 
νέα μέτρα, στα οποία οφείλουν 
να υπακούουν, καθώς η μνήμη 
φαίνεται γι’ αυτούς να είναι ένα 
καταστροφικό εργαλείο στα χέρια 
των ανθρώπων. Όμως το μόνο κα-
ταστροφικό για την εξουσία των 
«μνημαστυνόμων» είναι η άσκηση 
της ελευθερίας και η απαγκίστρω-

ση των ανθρώπων από κάθε μορ-
φή ελέγχου. Οι μνήμες, λοιπόν, 
φυλάσσονται μέχρι να καταστρα-
φούν, και με αυτό τον τρόπο πε-
θαίνει σταδιακά και ο ίδιος ο άν-
θρωπος πριν καν τιμωρηθεί. 

Από την άλλη πλευρά, η μνή-
μη ως έννοια μπορεί να είναι 
χαοτική, δηλαδή να μην έχει ορ-
γανώσει τις αναμνήσεις με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να 
τις αναδύει μέσα από το παρελθόν 
εύτακτα. Κάποιες μνήμες παραμέ-
νουν στους ανθρώπους άτακτες, 
ενδεχομένως και ψευδείς. Όσες 
όμως αδυναμίες κι αν έχει η μνή-
μη ή οι μνήμες, γεγονός παραμέ-
νει πως η διαγραφή τους είναι μια 
μορφή ευνουχισμού. Γι’ αυτό, το 
έργο αναφέρεται ουσιαστικά στις 
ιστορικές μνήμες και στον τρόπο 
με τον οποίο διαχρονικά οι ατο-
μικότητες ή τα συλλογικά όργανα 
ή η οργανωμένη εξουσία προσπα-
θούν να διαστρεβλώσουν, να απο-
κρύψουν και να ενταφιάσουν το 
παρελθόν, προτού γίνει αυτό κοι-
νό κτήμα για όλους. «Και καθώς 
δεν υπάρχει πια χάρτης του νη-
σιού, οι χάρτες έχουν εξαφανιστεί 
εδώ και χρόνια, κανείς δεν ξέρει 
το ακριβές σχήμα του ή τι ακριβώς 
βρίσκεται από την άλλη μεριά των 
βουνών». Η συγγραφέας κλείνει 
την αφήγηση με ένα αισιόδοξο σε-
νάριο. Ακόμα και αν εξαφανιστεί, 
όπως λέει χαρακτηριστικά, «από 
τον χάρτη το νησί, [...] οι λέξεις 
θα παραμείνουν», και αυτή είναι 
η νίκη των ανθρώπων και η νίκη 
της ελευθερίας εντός τους. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Το ημερολόγιο του συγγραφέα 
του Φ. Ντοστογιέφσκι περι-

λαμβάνει επί μέρους —πάνω από 
40 τον αριθμό— άρθρα, επιφυλ-
λίδες, δοκίμια και προσωπικούς 
σχολιασμούς σχετικά με τη σύγ-
χρονη κοινωνική και πολιτική 
πραγματικότητα της εποχής του. 
Αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη διεύ-
θυνση του περιοδικού Πολίτης, 
διαγράφει μεγάλη επιτυχία. Τα 
κείμενα τα οποία περιλαμβάνει 
ουσιαστικά αποτελούν «ξεχωρι-
στά ῾῾παραρτήματα” — κεφάλαια 
του περιοδικού Πολίτης», σύμ-
φωνα και με τον πρόλογο του 

Δ. Τριανταφυλλίδη. Χωρίζεται σε 
πρώτο και σε δεύτερο μέρος, στα 
οποία με γλαφυρό και έντονα 
συναισθηματικό τρόπο γραφής 
παρουσιάζει τις πολιτικές ανατα-
ραχές της εποχής του, αλλά και 
το πώς σχολιάζονται τα γεγονότα 
από άλλους. Όπως είναι φυσικό 
για τον Ντοστογιέφσκι, δίδεται 
έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο, 
στα πρόσωπα και στις εκφράσεις 
τους, στα συνήθη και κατά συν-
θήκη ψεύδη της κοινωνίας, στο 
δράμα και στην εξαθλίωση των 
μαζών. Επαναλαμβανόμενος, δεν 
ξεφεύγει ούτε εδώ από το πλαί-
σιο σχολιασμού της ανθρώπινης 
ψυχολογίας, ενώ δεν ξεχνά το 
καυστικό ύφος και τη δυσαρέ-
σκειά του απέναντι σε ό,τι ο ίδιος 
βλέπει ως κακό οιωνό για τους 
συνανθρώπους του. Ο Ντοστο-
γιέφσκι αναμοχλεύει δικές του 
αναμνήσεις και προσωπικά βιώ-
ματα, και διά των άρθρων αυτών 
ξεδιπλώνει τον πόνο, την εξαπά-
τηση και τη φτώχεια που βίωσε. 

Για παράδειγμα, στο «Μπά-
μποκ», ένα σκωπτικό διήγημα, το 
οποίο μάλιστα ο φιλόσοφος και 
λογοτέχνης Μιχαήλ Μπαχτίν θε-
ωρούσε ως «εξαιρετικό δείγμα σά-
τιρας», αναφέρεται σε έναν απο-
γοητευμένο συγγραφέα, ο οποί-
ος βρίσκεται στην κηδεία ενός 
γνωστού του, ώσπου πέφτει σε 

Φιοντόρ Ντοστογιέφκσι
Το ημερολόγιο του συγγραφέα 

Μετ. �. Τριανταφυλλίδης, Επιμ. Ν. Σαμοθράκη 
Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2020
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περισυλλογή. Εκεί ακούει φωνές 
νεκρών μέσα από τους τάφους, 
οι οποίοι συζητούν για το πα-
ρελθόν τους και για τα παιχνίδια 
εξουσίας και τα διάφορα πολιτι-
κά σκάνδαλα της εποχής τους. Ο 
Ιβάνοβιτς, ο ήρωας της ιστορίας 
φτερνίζεται, και οι νεκροί παύ-
ουν να μιλούν — σαν τάχα μου 
να τον άκουσαν. Εκείνος φεύγει 
από το νεκροταφείο κατηφής, 
καθώς σκέπτεται ότι οι τελευταί-
ες στιγμές της συνείδησης τού κα-
θενός δεν έχουν ακόμα αναδυθεί 
στην επιφάνεια, και μπορεί και 
να μην αναδυθούν ποτέ, πόσο 
μάλλον μετά το θάνατό του, ενώ 
ελπίζει ότι επισκεπτόμενος και 
άλλα νεκροταφεία, θα βρει κάτι 
πάλι να περιγράψει.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι 
«Ο μουζίκος Μάρεϊ». Στο μικρό 
αυτό κείμενο αναφέρεται στις 
παιδικές αναμνήσεις και στο πώς 
αυτές πολλές φορές στοιχειώνουν 
τη μετέπειτα ζωή των ανθρώπων. 
Ένα αγόρι θυμάται έντονα τις 
παραδόσεις που του είχε αφηγη-
θεί το στενό του περιβάλλον για 
έναν λύκο στην ύπαιθρο, ο οποί-
ος συμβολίζει τους φόβους της 
παιδικής ηλικίας, και εν μέρει 
της ζωής στην επαρχία, όπου επι-
κρατούν οι προκαταλήψεις και οι 
δεισιδαιμονίες. Κάθε φορά που 
ακούει κάτι που μοιάζει με ουρ-
λιαχτά λύκου, σκέπτεται ότι δεν 
είναι ένα παιχνίδι, και ουσιαστι-
κά προσπαθεί να διώξει από τη 
μνήμη του την άγρια πλευρά των 
όσων έχει ζήσει στο παρελθόν. 
Πέρα από τον περιγραφικό τόνο 

του, που στοχεύει στην ανίχνευ-
ση λύσεων ῾῾ηθικού περιεχομέ-
νου”, ο συγγραφέας απευθύνεται 
στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. 

Σ’ αυτό το σημείο, μην ξε-
χνάμε ότι ο Ντοστογιέφσκι ανα-
φέρεται έντονα και σε πολιτικά 
ζητήματα, στα οποία δείχνει να 
είναι δύσπιστος ως προς τη δη-
μιουργία μιας μοναρχίας, ενώ 
από την άλλη δεν ενστερνίζεται 
και την ευρύτερη έννοια μιας 
δημοκρατικής κυβέρνησης. Θέλει 
να κατανοήσει πρώτα ο ίδιος, κι 
έπειτα να μεταλαμπαδεύσει στον 
αναγνώστη τις κρυφές όψεις 
της εξουσίας. Τα στοιχεία δια-
χωρισμού μεταξύ του αγροτικού 
πληθυσμού και των ανώτερων 
κοινωνικών τάξεων είναι ο τρό-
πος διά του οποίου περιγράφει 
τις διαφορές των τάξεων, χωρίς 
να καταλήγει σε κάποια δική του 
θεωρία. Σκοπός του είναι να προ-
βληματίσει για το ποιο θα ήταν 
το ιδανικό πολίτευμα, και το αν 
αυτό θα μπορούσε να εκπροσω-
πηθεί από κάποιους, οι οποίοι 
πραγματικά θα ενδιαφέρονταν 
να ικανοποιήσουν τους στόχους 
του μακροπρόθεσμα. Γι' αυτόν 
το λόγο απορρίπτει οποιοδήπο-
τε νεωτερισμό ή ακραία άποψη. 
Ούτε όμως φαντάζεται μια Ρωσία 
απομονωμένη από τα άλλα κρά-
τη. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι 
ο συγγραφέας βίωσε την εξορία, 
όπου εξέτισε καταδίκη επί τέσσε-
ρα χρόνια με σκληρή δουλειά σε 
στρατόπεδο φυλακών — μάλι-
στα λέγεται ότι είχε διαρκώς τα 
χέρια και τα πόδια του δεμένα 
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μέχρι και την απελευθέρωσή του, 
ενώ του επιτρεπόταν να διαβάζει 
μόνο τη Βίβλο.

Εν γένει ο λόγος του προδίδει 
την προσωπική πάλη με τον εαυ-
τό του, προσθέτοντας στη θεμα-
τολογία του προβλήματα ηθικής. 
Η δημοσίευση των έργων του 
ξεκίνησε το 1873, σε μια εποχή 
που οι συνθήκες, τις οποίες βίωσε 
ο Ρωσικός λαός για ένα μεγάλο 
διάστημα, διαγράφονται με σκλη-
ρότητα. Διατηρώντας μια μυστι-
κοπαθή διάθεση, και προσπαθώ-
ντας κάθε φορά να καταλάβει 

῾῾τις πταίει” για τη διαφθορά της 
εξουσίας, επιμένει να είναι αντι-
φατικός, πλην όμως αυθόρμητος. 

Η έντονη ανάγκη του να έρ-
θει κοντά στους ανθρώπους, και 
να ῾῾πραγματώσει” τη συγχώρεση, 
την ανθρωπιά, και την ταπεινό-
τητα, χωρίς να απωλέσει τον εαυ-
τό του, δείχνει ότι αδιάλειπτος 
σκοπός του είναι να μεταδώσει 
στον αναγνώστη ένα φωτεινό πα-
ράδειγμα — κάτι που, όπως λέγε-
ται σήμερα, ομοιάζει με αγωνιστι-
κή αισιοδοξία.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ἤριννα
   

Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου
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Ηλίας Κεφάλας
Τα χάικου των αιώνιων
Εποχών
Λογείον, Τρίκαλα 2020, σελ. 88

Δήμητρα Κουβάτα
Καθαρό οινόπνευμα
Ποίηση
Μανδραγόρας, Αθήνα 2020, 
σελ. 48

Νίκος Στέφανος Κωσταγιόλας
Παν ο μέγας χρη αποθνήσκειν
Ποίηση
Φιλύρα, Αθήνα 2020, σελ. 108

Ελένη Μαχαιρά-Οντόνι
Ο Λεύκιος του Καβάφη
Δοκίμιο
Κέδρος, Αθήνα 2021, σελ. 64

Νίκος Ορφανίδης
Η Γυναίκα με το Πέπλο
Ποίηση
Ακτή, Λευκωσία 2020, σελ. 80

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

Δημήτρης Παπακωνσταντίνου
Μνήμες της ρίζας
Ποίηση
Κουκίδα, Αθήνα 2020, σελ. 76

Αριστέα Παπαλεξάνδρου
Νυχτερινή βιβλιοθήκη
Ποίηση
Κέδρος, Αθήνα 2020, σελ. 72

Βασίλης Ρούβαλης
Όρμος
Ποίηση, Poema, Αθήνα 2020, σελ. 60

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Γιάννης Στουραΐτης
Γεια σου μπαμπά, εδώ 
Γιαννάκης…
Αφηγήματα
ΑΩ, Αθήνα 2020, σελ. 204

Γιάννης Στρούμπας 
Η ασάφεια των ορίων
Το λογοτεχνικό έργο του Αργύρη 
Χιόνη
Σμίλη, Αθήνα 2021, σελ. 264

Ρήσος Χαρίσης
Θάλασσα εσωτερικού χώρου
Ποίηση
Κίχλη, Αθήνα 2020, σελ. 80

Κώστας Χατζηαντωνίου
Αγκριτζέντο
Μυθιστόρημα
Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2009, 
σελ. 296

ΠΟΙΗΤΙΚΗ
Εξαμηνιαίο περιοδικό για την 
τέχνη της ποίησης
Αθήνα, τεύχος 26
Φθινόπωρο-χειμώνας 2020

ΤΟ ΚΟΡΑΛΛΙ
Γράμματα – Τέχνες – Επιστήμη 
– Ζωή
Αθήνα, τεύχος 27-28, 
Οκτώβριος 2020 - Μάρτιος 2021

ΑΚΤΗ
Περιοδικό λογοτεχνίας και 
κριτικής
Λευκωσία, τεύχος 125
Χειμώνας 2020

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Περιοδικό λόγου και τέχνης
Κοζάνη, τεύχος 200
Χειμώνας 2020-2021

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών 
αισθημάτων
Αθήνα, τεύχος 190
Απρίλιος-Αύγουστος 2021

ΟΡΟΠΕΔΙΟ
Περιοδική έκδοση πολιτισμού
Νεμούτα Φολόης, τεύχος 23-24
Χειμώνας 2020-2021

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Περιοδικό λογοτεχνίας και 
πολιτισμού
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 18
Δεκέμβριος 2020
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Αυγουστίνος Τσιριμώκος 
(1954-2020)

Ο Αυγουστίνος Τσιριμώκος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 
1954 στην Αθήνα. Τα πρώτα θεμέλια στη ζωή του, στη 
γνώση του κόσμου και στον χαρακτήρα του, τα χτίζει ο 

συνονόματος παππούς του Αυγουστάκης. Από αυτόν τον παπ-
πού, ο μικρός Τάκης θα γευτεί και θα κληρονομήσει την τρυφε-
ρότητα, την ανεξικακία, την ευφυΐα, το χιούμορ, και θα μάθει 
τα πρώτα του γράμματα.

Στην Αθήνα και στον Βόλο, όπου βρέθηκε στο δημοτικό, θα 
αγαπήσει τη φύση, θα παίξει πολύ ασκώντας σώμα και νου, θα 
αγναντέψει τη θάλασσα, θα λατρέψει το ελεύθερο διάβασμα, 
καταβροχθίζοντας την τεράστια, για τα χρόνια εκείνα, πατρική 
βιβλιοθήκη, θα συναναστραφεί με ποικίλους ανθρώπους. Φι-
λομαθής, αυτοδίδακτος, αφιέρωνε ώρες ατελείωτες στο σκάκι 
(έπαιζε από μνήμης σκάκι μέσω τηλεφώνου με φίλους του), σε 
μαθηματικές σπαζοκεφαλιές, σε κάθε λογής διανοητικές διαδρο-
μές. Αυτή η μανία του να λύνει γρίφους δυσεπίλυτους δεν θα 
τον αφήσει μέχρι το τέλος του βίου του.

Ο καθηγητής του των μαθηματικών στο Γυμνάσιο ανέφερε 
κάποτε στη μητέρα του ότι ο μαθητής του ο Τσιριμώκος γνώρι-
ζε περισσότερα μαθηματικά από τον ίδιο· ίσως έτσι να εξηγείται 
γιατί βαριόταν συχνά το σχολείο. Σιωπηλός έφηβος, μελετάει 
ποίηση και πεζογραφία αλλά και αρχαιοελληνική γραμματεία 
και  λατινικά από το πρωτότυπο, διαβάζει κόμικς, ζωγραφίζει, 
μαθαίνει ξένες γλώσσες.

Το 1971 εισάγεται στο Φυσικό τμήμα της Φυσικομαθηματι-
κής Σχολής της Θεσσαλονίκης και ένα χρόνο αργότερα μεταγρά-
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φεται στην Αθήνα. Εντάσσεται στον «Ρήγα Φεραίο». Εντρυφά 
στον Μαρξισμό. Μαθαίνει ρωσικά. Παρότι θα συμμετέχει ενεργά 
στους αγώνες κατά της χούντας των Συνταγματαρχών, ποτέ 
δεν του άρεσε να μιλάει για την αντιδικτατορική του δράση, 
ποτέ δεν καπηλεύτηκε τις αυτοθυσίες του. Με ένα αθέατο χα-
μόγελο ανιδιοτελούς καλοσύνης και στοργής, με διαύγεια αλλά 
και υψηλό αίσθημα ευθύνης προσέτρεχε πάντα σε όποιον είχε 
ανάγκη. Όποιος τον γνώρισε  ποτέ δεν θα ξεχάσει το πηγαίο 
χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε κάθε αναποδιά, και οι στε-
νοί του φίλοι δεν θα λησμονήσουν τον παντοτινό μύχιο πόθο 
του να ξεφύγει, να ζήσει ελεύθερος μακριά από τη φρίκη του 
σύγχρονου κόσμου. 

Κατά την τελευταία επταετία του, παντρεύτηκε την Ανα-
στασία Ζέππου (εκπαιδευτικό — πτυχιούχο θεολογίας), με την 
οποία μοιράστηκαν τη ζωή τους, καθώς και την αγάπη τους 
στη μουσική, τη λογοτεχνία και την τέχνη γενικά.

Από κάτι μισόλογα που μας έλεγε, μαθαίνουμε τα εξής:
Για να βγάζει κάποια λίγα χρήματα έκανε ιδιαίτερα μαθή-

ματα σε παιδιά φίλων του ή μετέφραζε μαζί με άλλους μικρά 
βίπερ από διάφορες γλώσσες. Πέρασε από διάφορες εργασίες.

Παρότι ποτέ δεν πήρε το πτυχίο της Φυσικής, ως ακόρεστος 
βιβλιοφάγος που ήταν μελετούσε όλες τις νέες εξελίξεις της 
Φυσικής και τους πρωτοπόρους δασκάλους της.

Ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με την Πληροφορική, όταν η 
Πληροφορική στην Ελλάδα ήταν ακόμα στα σπάργανα. Έτσι 
τον κέρδισε η λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας και 
γενικότερα η λογοτεχνία του φανταστικού. Από ένα μεταφρα-
στικό δοκιμαστικό, προσλήφθηκε στην πρώτη τη δεκαετία τού 
᾿80 εταιρεία Πληροφορικής, την Compupress. Εκεί θα κάνει τα 
πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία περιοδικού τύπου, εν 
προκειμένω στα περιοδικά της εταιρείας: PIXEL και Computer 
για όλους. Στο περιοδικό PIXEL κατέχει σημαντική θέση, καθώς 
παίρνει συνεντεύξεις από εμπόρους Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και άλλων εταιρειών Computers, παρουσιάζει πληροφοριακά 
συστήματα και αναλύει οδηγίες για τη χρήση νέων λογισμικών, 
γράφει συναρτήσεις, ασκήσεις, σπαζοκεφαλιές, άλλα παιχνίδια 
του μυαλού, πρωτοδημοσιεύει μικροδιηγήματα επιστημονικής 
φαντασίας ή μεταφράζει κάποια. 
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Την ίδια περίοδο, καθώς και τις επόμενες δεκαετίες του ᾿90 
και του 2000, μεταφράζει ογκώδη έργα της λογοτεχνίας του φα-
νταστικού1. Γι’ αυτά τα ογκώδη έργα, θα μελετήσει ξανά την επο-
χή τους, ώστε να διεισδύσει στο πνεύμα του συγγραφέα και να 
αποδώσει με τον πιο εύληπτο τρόπο στα ελληνικά το έργο του.

Τα ίδια περίπου χρόνια μαγεύεται και μελετάει τον Bertrand 
Russell, τον οποίο στη συνέχεια μεταφράζει και ψάχνει να βρει 
τρόπο να τον εκδώσει.

Ο γάμος του με την Άννα-Μόνικα Ξανθάκη-Τερτσέτη (1959-
1998), συγγραφέα και λέκτορα της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευρύνει τα λογοτεχνικά και 
θεατρικά του ταλέντα. Η μετάβασή τους μάλιστα στη Ρόδο θα 
επισφραγίσει το δημοσιογραφικό του ντεμπούτο, καθώς θα προ-

1. https://biblionet.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf
%80%ce%bf/?personidU9790

Η τελευταία θεατρική παρουσία του Αυγουστίνου Τσιριμώκου 
με το «Σεμινάριο Βλακείας» του Σάκη Σερέφα («Ρωγμή του 
Χρόνου», Δεκέμβριος 2019), σε σκηνοθεσία Σουσάνας Καρδού-
λια (φωτογραφία της Αναστασίας Γραμματικοπούλου).
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σληφθεί ως δημοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου του Δήμου Ρόδου. 
Από το 2015 τοποθετείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου 

εκπληρώνοντας έτσι το αιώνιο πάθος του για τα βιβλία. Η Δη-
μοτική Βιβλιοθήκη με το σπάνιο υλικό της στη Ροδιακή Έπαυ-
λη έκλεισε λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Αυγουστίνος και έκτοτε 
αγνοείται η μετεγκατάστασή της.

Πολυτάλαντος, πολυεπίπεδος ο Αυγουστίνος Τσιριμώκος πε-
ριποιήθηκε τη γλώσσα, την τέχνη, την πνευματικότητα και την 
ανθρωπιά. Αγκάλιασε τους ανθρώπους, αναδεικνύοντας συχνά 
τα κρυφά τους χαρίσματα, και μέχρι το τέλος του βίου του 
εργαζόταν σκληρά (χωρίς να πλουτίσει), αλλά πλουτίζοντας τις 
ψυχές μας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩ. ΖΕΠΠΟΥ

Nesides 22 23 Mai.indd   144Nesides 22 23 Mai.indd   144 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



145

Νησίδες 22 | Σ Ε Λ Ι � Ε Σ  Μ Ν Η Μ Η Σ

Αυγουστ ί νο ς  Τσ ιρ ιμώκος 

Ο άνθρωπος με το μαύρο κουστούμι 

Η αίθουσα ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και σφυρίγ-
ματα και ο ταχυδακτυλουργός τους ευχαρίστησε με μια 
βαθιά υπόκλιση, κρατώντας ακόμη στα χέρια του την 

ανθοδέσμη και το καπέλο απ’ όπου την είχε εμφανίσει.
— Και τώρα, είπε μόλις καταλάγιασε κάπως ο ενθουσιασμός 

του κοινού, για το επόμενο νούμερό μου θα χρειαστώ κάποιον 
από σας. Ποιος κύριος ή κυρία θα ήθελε να έρθει στη σκηνή; 
Κανείς; Ελάτε, ελάτε, φίλοι μου… Δεν πρόκειται να σας εξαφα-
νίσω – τουλάχιστον όχι μόνιμα! Αφού δεν έρχεται κανείς, θα μ’ 
αναγκάσετε να διαλέξω εγώ μόνος μου!

Έψαξε με το βλέμμα του την πλατεία, συνεχίζοντας να μι-
λάει. Τόσα χρόνια στη σκηνή, είχε μάθει πια καλά το μυστικό 
της επιτυχίας: “Μίλα συνέχεια και κράτα το ενδιαφέρον του 
κοινού με τα λόγια σου”.

Κάπου στα μεσαία καθίσματα διέκρινε έναν κύριο με μαύρο 
κουστούμι που τον κοίταζε έντονα. Κάτι μέσα του τον μού-
διασε στιγμιαία, αλλά η σκηνική του πείρα τον βοήθησε να 
μη δείξει τίποτα και να πει: Μα, να! Εσείς, κύριε! Φαίνεστε ο 
κατάλληλος άνθρωπος για το νούμερό μου – ελάτε! Κυρίες και 
κύριοι, βοηθήστε με το χειροκρότημά σας τον κύριο…

Ο κύριος με τα μαύρα ανέβηκε στη σκηνή ατάραχος, δίνο-
ντας την εντύπωση ότι όλο αυτό το επεισόδιο τον άφηνε εντε-
λώς αδιάφορο. Ήταν ψηλός και αδύνατος, ακαθόριστης ηλικίας 
και με εκείνο το πύρινο βλέμμα που σε αναγκάζει να αποστρέ-
ψεις γρήγορα τη ματιά σου από αμηχανία. Ο ταχυδακτυλουρ-
γός προσπάθησε να χαμογελάσει βεβιασμένα.
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— Θα θέλατε να πείτε στους φίλους μας πώς ονομάζεστε; Η 
φωνή του έβγαινε πολύ πιο ήρεμη απ’ όσο υπολόγιζε. “Μα τι 
μ’ έπιασε;” αναρωτήθηκε από μέσα του. Με πολλή προσπάθεια 
κατάφερε να χαμογελάσει.

Η φωνή του άλλου ήχησε βαθιά κι απόκοσμη:
— Τι σημασία έχουν τα ονόματα, φίλε μου; Προχώρα στο 

νούμερό σου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Κοίταξε το ρολόι του και κούνησε το κεφάλι του:
— Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν έχουμε χρόνο ούτε γι’ αυτό.
Ένα μουρμουρητό ακούστηκε να δυναμώνει από την πλα-

τεία, ενώ ο ταχυδακτυλουργός ένιωσε τον ιδρώτα να κυλάει 
στη ραχοκοκαλιά του. Πήρε σοβαρό ύφος και ετοιμάστηκε να 
εκδηλώσει την ενόχλησή του, όταν ο άλλος συνέχισε:

— Δεν χρειάζεται να κρατάμε άλλο τα προσχήματα. Έφτασε 
η ώρα!

Η τελευταία του λέξη ήχησε ταυτόχρονα με ένα τράνταγμα 
που συγκλόνισε την αίθουσα. Μέσα σε δευτερόλεπτα πανικού, 
το πάτωμα πήρε μια εντελώς αφύσικη κλίση.

Το τελευταίο κομμάτι του “Τιτανικού” χάθηκε κάτω από 
τους αφρούς της τεράστιας δίνης. Μέσα στη νύχτα φαινόταν 
μόνο η τεράστια σιλουέτα του μοιραίου παγόβουνου κι από 
πάνω της μια μακριά σειρά από ψυχές που τις έσερνε πίσω του 
ο Άνθρωπος Με Τα Μαύρα.

Από το PIXEL Μηνιαίο Περιοδικό για HOME-MICROS, 
Ιούνιος 1987, τεύχος 34, σελ. 151.
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Αυγουστ ί νο ς  Τσ ιρ ιμώκος 

Αντίσταση  

Περπατούσε μόνος του μέσα στους σκοτεινούς κι έρημους 
δρόμους. Ήταν λογικό να μην είναι κανείς άλλος έξω 
εκείνη τη νύχτα του χειμώνα: Η ώρα κυκλοφορίας είχε 

περάσει προ πολλού, ενώ μόλις λίγη ώρα πριν είχε τελειώσει 
και η ώρα του τηλεθεάματος και είχε σημάνει η λήξη της εγρή-
γορσης. Όλοι κοιμόντουσαν πια για να ξεκουραστούν για την 
επόμενη εργάσιμη μέρα… Μόνο αυτός κυκλοφορούσε στους 
δρόμους, μόνο αυτός ξαγρυπνούσε σε μία πόλη που ησύχαζε: 
μια πράξη που δεν ήταν ακριβώς παράνομη, αλλά τόσο ασυνή-
θιστη και αντικοινωνική που και οι ίδιοι οι ρομποφύλακες της 
πόλης δεν την περίμεναν. Δεν ήταν λίγες οι φορές σε τέτοιες 
εξορμήσεις του που τον είχαν σταματήσει και τον είχαν ρωτήσει 
τι γύρευε τέτοια ώρα έξω.

Τους είχε μάθει πια καλά τους ρομποφύλακες και ήξερε να 
τους ξεγελάει. Η άκαμπτη, μηχανική λογική τους ήταν πολύ 
λίγη για τα παιχνιδίσματα της γλώσσας και της σκέψης ενός 
ανθρώπου που έχει σκοπό να τους κοροϊδέψει — μόνο που, απ’ 
ό,τι έδειχναν τα πράγματα, δεν υπήρχαν και πολλοί τέτοιοι. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν πειθήνιοι, πειθαρχημένοι και 
ευθείς, με συμπεριφορά εξ ίσου άκαμπτη και μηχανική. Πρωινό 
ξύπνημα, δουλειά, φαγητό, σπίτι, τηλεθέαμα, φαγητό, ύπνος 
και πάλι τα ίδια την άλλη μέρα ad infi nitum… Ένας ατέρμο-
νας κύκλος, που τη συνεχή του κίνηση εξασφάλιζαν οι ρομπο-
φύλακες, οι υπολογιστές και η αυτοπειθαρχία των πολιτών. 
Ένας ατέρμονας κύκλος στον οποίο ένιωθε πως δεν χωρούσε, 
πως έπρεπε να βρει μια διαφυγή.

Γλίστρησε μέχρι την έρημη στάση του αερολεωφορείου και 
έβγαλε από την τσάντα του ένα βερνίκι παπουτσιών που το είχε 
αποσπάσει από το μηχανικό γυαλιστή του σπιτιού του. Απένα-
ντι από τη στάση ήταν μία γιγαντοοθόνη αφίσα, από αυτές που 
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τις ώρες κυκλοφορίας λειτουργούν συνέχεια και προβάλλουν 
διαφημίσεις. Πλησίασε το θαμπό και σκοτεινό κρύσταλλο και 
άρχισε να γράφει με τρεμάμενο χέρι.

Την άλλη μέρα οι πολίτες έφτασαν στη στάση είδαν την 
οθόνη της αφίσας να είναι μουτζουρωμένη με κάτι περίεργα 
σύμβολα, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Το μόνο που 
ήξεραν ήταν ότι αυτές οι μουτζούρες τους έκρυβαν τις διαφη-
μιστικές εικόνες, τις τόσο οικείες και αναπόσπαστα δεμένες με 
την καθημερινότητά τους. Σε μια κοινωνία που είχε ξεχάσει 
να γράφει και να διαβάζει, σε μια κοινωνία που οι ομιλώντες 
υπολογιστές είχαν αχρηστέψει την ανάγκη της γραπτής επι-
κοινωνίας, τι νόημα είχε η προσπάθεια ενός ανθρώπου να ξα-
νακατακτήσει αυτή τη χαμένη τέχνη; Το μόνο που απέμεινε 
ήταν μια έκκληση χωρίς αποδέκτες, να προτείνει τα κεφαλαία 
της γράμματα πάνω στο τζάμι μιας οθόνης που φώναζε στο 
ρυθμό της μουσικής κάτι για το καλύτερο απορρυπαντικό. Μια 
έκκληση χωρίς αποδέκτες, εκτός ίσως από τον ίδιο τον άνθρωπο 
που την έγραψε σε μια μάταιη προσπάθεια αντίστασης: ΣΥΜΠΟ-
ΛΙΤΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΠΑΛΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΑ 
ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΟΔΙΑ.

Από το PIXEL Μηνιαίο Περιοδικό για HOME – MICROS & PCs, 
Απρίλιος 1988, τεύχος 43, σελίδα 160.
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Ο Τελευταίος Μονόκερως
του Peter S. Beagle

Μετάφραση: Αυγουστ ί νο ς  Τσ ιρ ιμώκος
Εκδόσεις Anubis, Αθήνα 2003

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ2

Ο Peter S. Beagle είναι δύσκολος συγγραφέας. Δύσκολος, 
όχι μόνο στη μετάφραση, αλλά και στις απαιτήσεις που 
έχει από τον αναγνώστη. Αυτή τη διαπίστωση την έκα-

να από το πρώτο βιβλίο του με το οποίο καταπιάστηκα, την 
Μπαλάντα του πανδοχέα, για να μου την επιβεβαιώσουν στη 
συνέχεια τα διηγήματά του από τη συλλογή Γιγάντια Οστά 
...και άλλες ιστορίες.

Πρέπει να ομολογήσω ότι το βιβλίο Ο τελευταίος μονόκερως, 
που το είχα διαβάσει στο παρελθόν ως απλός αναγνώστης, έχο-
ντας παρακινηθεί από τη φήμη της ταινίας (αλήθεια, ήρθε ποτέ 
στη χώρα μας;), μου είχε δώσει άλλη εντύπωση. Η πρώτη, επι-
πόλαιη ανάγνωση δίνει την εικόνα ενός παιδικού παραμυθιού, 
καλογραμμένου μεν, απλού δε.

Η εύκολη —όπως πίστευα— υπόθεση της μετάφρασής του 
αποδείχθηκε φρούδα ελπίδα από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο. 
Ο μονόκερως του τίτλου είναι θηλυκός, και στη γλώσσα μας, 
όπου το φύλο των ζώων δεν καθορίζεται από το γένος της 
ονομασίας του είδους (ο σκύλος είναι αρσενικό ή θηλυκό σκυλί 
αδιακρίτως, η γάτα το ίδιο), δεν υπάρχει θηλυκό (μονοκερίνα; 
κακόηχο και αδόκιμο). Η πεταλούδα που συναντά είναι αρσενι-
κή (ο πεταλούδας είναι εξίσου κακόηχο και αδόκιμο, αλλά πώς 

2. Σελ. 9 της εν λόγω έκδοσης.
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αλλιώς να ειπωθεί;) και, το χειρότερο απ’ όλα, μιλάει με στίχους 
από κλασσικά έργα, ποιήματα και τραγούδια!

Θα πρέπει να ευχαριστήσω από αυτές εδώ τις γραμμές τον 
Γιάννη Ιωαννίδη για τις υποδείξεις του σχετικά με την προέ-
λευση κάποιων από τις φράσεις και τους στίχους που μεταχει-
ρίζεται η πεταλούδα.

Ένας άλλος σκόπελος που βρίσκει ο επίδοξος μεταφραστής 
στα γραπτά του Beagle είναι τα τραγούδια του. Εδώ, ιδίως 
μάλιστα από τη στιγμή που η μουσική της ταινίας έξω έγινε 
μεγάλη επιτυχία, το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Αυθαιρετώντας 
ως ένα σημείο, με τη σκέψη ότι τα πρωτότυπα τραγούδια έχουν 
τη μορφή της μεσαιωνικής μπαλάντας και ότι η εποχή παρα-
πέμπει ευθέως στα μεσαιωνικά χρόνια της δυτικής Ευρώπης, 
απέδωσα τους στίχους των τραγουδιών με το πιο κοντινό αντί-
στοιχο που γνώρισε η χώρα μας – τη δημοτική ποίηση με τον 
ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και την αυστηρή ομοιοκαταληξία 
— στο δικό της μεσαίωνα.

Αν με ρωτούσε κανείς κατά πόσο είμαι απόλυτα ευχαριστη-
μένος με το αποτέλεσμα, θα δίσταζα να απαντήσω απερίφρα-
στα. Αλλά είπαμε: ο Beagle είναι δύσκολος…

Αυγουστίνος Τσιριμώκος
Ρόδος, Μάρτιος 2003
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ3

“Και χτύπησε τα καπούλια του αλόγου κι εκείνο ξεκί-
νησε για το δρόμο που είχε πάρει ο Βασιλιάς Λιρ. Και 
μετά ο μάγος άρχισε να γελάει για πολλή ώρα, έτσι 

που στο τέλος ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε να μην έχει τη 
δύναμη να καβαλήσει πίσω από τη Μόλι και να χρειαστεί να 
περπατήσει στο πλάι της για λίγο. Όταν ξαναβρήκε την ανάσα 
του, άρχισε να τραγουδάει. Και σιγά σιγά άρχισε κι εκείνη να 
τραγουδάει μαζί του. Και να τι τραγούδησαν οι δυο τους, φεύ-
γοντας από αυτή την ιστορία για να μπουν σε μιαν άλλη:

— Δεν είμαι ρήγας κι άρχοντας, δεν είμαι στρατιώτης
Είμαι μονάχα μουσικός, και μάλιστα φτωχός.
Με την κιθάρα μου γυρνώ και παίζω στο σκοπό της
Και ήρθα να σε παντρευτώ και να ντυθώ γαμπρός.

— Αν ήσουν ρήγας κι άρχοντας, θα ‘σουνα ο δικός μου
Όπως δικός μου θα ‘σουνα και κλέφτης και φονιάς
Και τώρα που είσαι μουσικός, εσύ θα ‘σαι το φως μου
Για με με την κιθάρα σου μόνο θα τραγουδάς

Και δε με νοιάζει τίποτα, ποιος είσαι και τι κάνεις
Και δε με νοιάζει τίποτα, γιατί σε αγαπώ.

— Όμως αν ψέμα σου ‘χω πει και όργανο δεν παίζω
Αν ψέματα σου αράδιασα για να με παντρευτείς;
— Ε, τότε, θα σε μάθω εγώ τραγούδι και κιθάρα
Γιατί θα είσαι της φτωχής καρδιάς μου γητευτής.

Και δε με νοιάζει τίποτα, ποιος είσαι και τι κάνεις
Και δε με νοιάζει τίποτα, γιατί σε αγαπώ.”

3. Ο.π. σελ 234.
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ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ4

4. Νοέμβριος 2012. Χειρόγραφο του Αυγουστίνου πάνω σε ομώνυ-
μη Άσκηση του Εργαστηρίου δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής «Το 
Κοχύλι».
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Ελάχιστος φόρος
του  Άλκη Ξανθάκη-Τερτσέτη

Ήταν το μακρινό 1977, όταν πρωτοσυνάντησα τον Αυ-
γουστίνο, στα γραφεία του Ρήγα Φεραίου, στο γοητευ-
τικό διώροφο του Χολαργού. Κόσμος και κοσμάκης πα-

ρήλαυνε εκεί, γραφεία γαρ της Αχτίδας των Βορειοανατολικών 
Προαστίων.

Αδύνατον να αποφύγει κανείς κάποια νοσταλγία αναπολώ-
ντας το, κι αυτό διότι λείπουν πολλά· λείπουν τα πρόσωπα 
που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, πρόσωπα μιας ποιότητας που 
δυστυχέστατα δεν ξανασυναντήσαμε. Λείπει όλη η εποχή που 
παρότρυνε τον μέσο νεολαίο να διαβάσει και να κινητοποιηθεί, 
σ’ αντίθεση με τον σημερινό διάχυτο χλευασμό κάθε προβλημα-
τισμού και ποιότητας.

Μέσα στις πρωταγωνιστικές προσωπικότητες, που καμιά δεν 
έμοιαζε σε καμιάν άλλη (εξάλλου τότε δεν θα ’ταν καν προσω-
πικότητες), διέκρινε κανείς και τον Αυγουστίνο· συνήθως πίσω 
από σύννεφα καπνού, με μούσια, ίσως και κιθάρα -ακόμα και 
την ώρα της καθοδήγησης ενίοτε, με δυνατή φωνή και τρελές 
ερωτήσεις, που συνέτριβαν τον ειρμό του ομιλητή αλλά και 
των υπολοίπων. Ο Τσιριμώκος λάτρευε την παραδοξολογία και 
απεχθανόταν κάθε μορφή οίησης και δηθενιάς, η ψευδοσοβα-
ρότητα τον εξόργιζε, οτιδήποτε μη αυθεντικό τον τσίναγε και 
οπωσδήποτε επενέβαινε.

Ήμουν 13 χρόνων μόλις και μαζί με τον Πάνο τον Ζωιτά 
(που ήταν ήδη 20, μεγάλος δηλαδή) αποτελούσαμε το αστείο 
δίδυμο του Νέου Ψυχικού. Βρήκαμε λοιπόν τη χαρά μας κολ-
λώντας στους γελαστούς Παπαγιώτες (Ματζώρο — Γουνελάδες 
συν Λιοναράκηδες και Σία). Συν τοις άλλοις αυτοί γλεντούσαν 
σε κάθε ευκαιρία, έτσι μετά από κάθε συνέλευση ακολουθού-
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σαμε στο Τουμπεκί, ταβερνοκατάνυξη μετά μουσικής. Αργότε-
ρα, όταν ο Ζωιτάς πήγε φαντάρος, κολλούσα μόνος, ήξερα τον 
δρόμο. Προστέθηκε και ο Κώστας ο Σπανόπουλος κι έτσι αυτή 
η παρέα διήρκεσε για χρόνια, χρόνια υπέροχα, ποιοτικά, διδα-
κτικά, απόθεμα κουλτούρας, προβληματισμού κι ανθρωπιάς.

Ίσως είναι κοινότοπο, ξενέρωτο και χαζά επικήδειο να μιλά 
κανείς για εκείνο το ήθος, για εκείνη την συνέπεια. Αν όμως 
με ρωτήσει κανείς ποιες λέξεις μού ’ρχονται συνειρμικά πρώτες, 
αναστοχαζόμενος τον Αυγουστίνο, αυτές τις δυο θα πω: ήθος 
και συνέπεια. Στην καλύτερη εκδοχή τους, χωρίς καμία σοβα-
ροφάνεια και φανφάρα, με γέλιο κι ανεκτικότητα, με σταθερή 
ποιότητα, με ανάλογη στάση και πράξη στη ζωή, στις σχέσεις, 
στις επιλογές. Π.χ. η αγάπη για μόρφωση δεν κορέσθηκε ποτέ, 
απ’ την φυσική στο θέατρο, απ’ το μπριτζ στη λογοτεχνία, απ’ 
τα δύσκολα σταυρόλεξα στην πολιτική ανάλυση. Ούτε κι η τρέ-
λα· απόλυτη διαχρονική ενημέρωση ανεκδότων. 

Μην νομίσει κανείς ότι συμφωνούσαμε και συχνά, αντιθέ-
τως τσακωνόμασταν με τον ίδιο περίπου τρόπο επί 42 χρόνια· 
για πολλά δε χρόνια αποτελέσαμε δίδυμο ψυχαγωγίας άλλων, 
αφού κανείς μας δεν μετέπεισε ποτέ τον άλλον, ούτε όμως 
παραιτήθηκε απ’ την προσπάθεια. Θα μνημονεύω πάντα όμως 
την βαθιά αριστερά του Αυγουστίνου, εκείνη πού έχει ήθος και 
πράξη, εκείνη που δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τον «πολιτικό 
ρεαλισμό», που δεν πασόκευσε, ούτε κνίτευσε, ούτε συριζώθηκε, 
αλλά παρέμεινε κάπως μοναχική, κάπως περιθωριακή, κάπως 
ζητούμενη.

Η σύνδεσή μου με τον Αυγουστίνο υπήρξε οικογενειακή, αί-
ματος και πνεύματος και γέλιου. Η αποσύνδεση αφήνει ανάμνη-
ση ήθους, μόρφωσης, συνέπειας και γέλιου, προπάντων γέλιου.

Μ’ αγάπη θα γελώ πάντα Αυγουστίνε. Καλά ανέκδοτα στον 
άλλο κόσμο (στο αριστερό σύννεφο).
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Ο διακριτικός στεντόρειος μέντορας 
Αυγουστίνος Τσιριμώκος:

Ημέρες Κοχυλιού

Του  Αντώνη Αρχοντάκη

«Να γράφω πολύ, να τραγουδώ πολύ, να 
αισθάνομαι πολύ, να είμαι με τους φίλους

μου πολύ,
μου είχες πει, μα εγώ το πολύ δεν το έχω,

δεν είχα καταλάβει ότι από εσένα
το μετάγγιζα όταν ξαγρυπνούσα.

 «Εις μνήμην Αυγουστίνου Τσιριμώκου, 
Πάτρα, 26-6-2020»

Αντώνης Αρχοντάκης

Η πρώτη μου συνάντηση με τον Αυγουστίνο ξεκινάει με 
μια οργισμένη είσοδό του στα παρασκήνια της παράστα-
σης «Η Όπερα της Πεντάρας» του Μπρεχτ, σε σκηνοθε-

σία του Παναγιώτη Σταθόπουλου, που ανέβασε στη Ροδιακή 
Έπαυλη το θεατρικό ερασιτεχνικό σχήμα «Εξαίρεση» στις 23 
Ιούνη του 2012. Κι εκεί που περίμενα μαζί με τους άλλους να 
βγω υψιπετής να παίξω το ρόλο μου, μπαίνει ένας «Ορλάντο 
Φουριόζο» και μας ξεφωνίζει «τι τέχνη κάνετε και για ποιον, 
όταν έχετε κρατήσει κλειστή την εξωτερική πύλη της Έπαυλης 
και δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι που λόγω προβλήματος 
υγείας θέλουν να προσεγγίσουν με το αυτοκίνητο;» Εκπληκτι-
κό, ίσως ήταν η μόνη παράσταση στον κόσμο που η κριτική 
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της ήρθε πριν καν ξεκινήσει και μάλιστα θέτοντας τα αιώνια 
ερωτήματα για την τέχνη. Θυμάμαι τον εαυτό μου να πάει 
να αντιδράσει και να λέει ο σκηνοθέτης: «ο Αυγουστίνος είναι 
άνθρωπος που γνωρίζει από θέατρο» και τρέξαμε να ανοίξουμε 
την πύλη. Αυτό το «άρατε πύλας» ήταν η πρώτη κριτική της 
οποίας θα γινόμουν δέκτης αλλά ευτυχώς όχι η τελευταία εκ 
μέρους του Αυγουστίνου. Λίγο αργότερα, τύχῃ αγαθῄ, με έφερε 
στο Εργαστήριο Δημιουργικής Ανάγνωσης και Γραφής «Το Κο-
χύλι» του Πάνου Δρακόπουλου. Εκεί ο Αυγουστίνος ήταν ο πιο 
επιμελής μαθητής χωρίς σε καμία περίπτωση να αντιποιείται 
το ρόλο του δασκάλου, αν και ήταν ο πρεσβύτερος και ίσως 
ο πιο εμπειροπόλεμος στο πεδίο της επαγγελματικής γραφής 
στην ομάδα. Ταυτοχρόνως όμως ήταν ο μέντορας της ομάδας, 
ιδιαίτερα στους πιο άπειρους, όπως ήμουν εγώ. Ένας μέντορας 
διακριτικός, τρυφερός, καθοδηγητικός, παρωθητικός που το 
βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ο σεβασμός και η θέση ισοτι-
μίας που έδινε απέναντι στον καινούριο. Σε έβαζε σε μια θέση 
προνομιακού συνομιλητή με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι αυτό 
που γεννάς μπορεί και αυτό να σταθεί, ως τμήμα αυτής της αλ-
ληλεπίδρασης. Δημιουργούσε ένα αίσθημα δυναμικής της συγ-
γραφικής —ας μου επιτραπεί— ομάδας, όπου το κάθε κείμενο 
ακριβώς ως μέλος της συλλογικής προσπάθειας, όσο αδύναμο 
και αν ήταν, γινόταν σημαντικό, καθώς συνεισέφερε στο τελικό 
δημιουργικό προϊόν που παρήγαγε πάνω σε κάθε μια επιμέρους 
θεματική, την οποία πραγματευόταν. Και έτσι, αν ο Πάνος 
Δρακόπουλος ήταν ο ιθύνων νους της ομάδας, ο Αυγουστίνος 
ήταν ο μέντορας στο ψυχικό επίπεδο, ένας προπονητής μέσα 
στο γήπεδο. Ένας παίκτης της πρώτης εθνικής που μπαίνει να 
βοηθήσει την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, που γίνεται 
πάλι μαθητής, μα που ταυτόχρονα βοηθάει και τους υπόλοι-
πους παίχτες να παίξουν καλύτερα και να ανεβούν όλοι μαζί 
τις κατηγορίες (ας μου συγχωρεθεί η παραβολή από τον κόσμο 
του αθλητισμού). 

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων στο Κοχύλι κρατούσε με 
επιμέλεια τις σημειώσεις του και τις ασκήσεις του στο εμβλημα-
τικό μπλε τετράδιό του. Όταν το διάβαζα, έβλεπα ένα κείμενο 
καλλιγραφημένο και πολυτονισμένο που στεκόταν ακόμα και 
ως εικόνα. Τα ίδια τα κείμενά του άψογα τεχνικά και ως περι-
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εχόμενο και κυρίως «διαβάσιμα» και απολαυστικά, είναι γραμ-
μένα με απεύθυνση σε αναγνώστη κι όχι για να τα βγάλει από 
μέσα του, δεν είναι ξεσπάσματα ψυχαναλυτικού τύπου, είναι 
λογοτεχνήματα.

Ο Αυγουστίνος είχε ανέβει στην οροσειρά που βλέπει στην 
πόλη και τον βλέπει η πόλη, και πηγαίνει κορφή κορφή. Ταυτο-
χρόνως έχει φτιάξει μονοπάτια, έχει ρίξει τα σχοινιά και τραβά-
ει μαζί του όλους, πρωτόβγαλτους και πρωτόλειους στη γραφή, 
στη μετάφραση, στην επιμέλεια, στην έκθεση, στο λογοτεχνικό 
αναλόγιο, στη δημιουργία, και με αφάνταστη ευγένεια και δι-
ακριτικότητα, τους βλέπει ισοϋψείς, ισότιμους. Σε κανένα δεν 
υποβλήθηκε, δεν αναφέρθηκε στο πολυσχιδές μεταφραστικό 
και δημοσιογραφικό του έργο για να τον ψαρώσει. Σε κανένα 
δεν πλασαρίστηκε δάσκαλος, έμπειρος, ήταν σύντροφος, φίλος 
αγαπητός και προσβάσιμος που σου εντόπιζε τις αρετές στα 
κείμενά σου και σε έκανε να βλέπεις τις αδυναμίες, χωρίς να σε 
θίγει. Κι αυτό όχι με ύφος παθητικό και γλυκερό αλλά ζωηρό 
και ζωντανό. Δηλαδή πώς γίνεται να μη χαρίζει κάστανα στην 
κριτική του, να μιλά έξω απ’ τα δόντια και κανείς να μη χολώ-
νεται; Μαγικό. Όχι είναι συνδυασμός γνώσης για όσα λέει, ευγέ-
νειας και γενναιοδωρίας. Όταν το 2015, με την ομάδα θεάτρου 
δρόμου «Τρίο Μπαστάρντι» και κείμενο δικό μου (έμμεσο προ-
ϊόν του «Κοχυλιού» και των δυναμικών που ανέπτυσσε), βρα-
βευτήκαμε στην Πάτρα, στο Φεστιβάλ Μώμος ο Πατρεύς, μας 
είπε: «Μας κάνατε όλους περήφανους», κι ας ήμασταν ακόμη 
μια ομάδα που μόλις ξεκινούσε κάτι να ψηλαφίζει. Μας έβαζε 
δίπλα του, έμπαινε στη θέση μας και μοιραζόταν τα καλύτερα 
συναισθήματά του. Δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό θα του έδινα, δεν 
ήταν δάσκαλος. Ήταν κάτι σαν τον Δαίδαλο, κατασκευαστής 
φτερών για τους Ίκαρους, ή για να το πω με όρους της προσφι-
λούς του επιστημονικής φαντασίας, κατασκευαστής προωθητι-
κών πυραύλων εκτοπλάσματος για ταξίδια στο χρόνο και στις 
άλλες διαστάσεις. Ανοιχτόκαρδος, μεγαλόκαρδος και μεγαλόα-
κρος με ζεστή αγκαλιά και φιλιά αληθινά στα μάγουλα, κι οι 
λέξεις του ζυγιασμένες, καμπανιστές και καλοπροφερμένες, σαν 
παζλ να μπαίνουν στα κομμάτια που πάντα σου έλειπαν και 
η εικόνα του εαυτού σου να γίνεται πιο οικεία, πιο σημαντική, 
πιο ήμερη. Ένας συμφιλιωτής διεπίπεδος, και μέσα σου με τις 
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δουλειές που άφηνες να φτιάξεις και να βγάλεις για την ομάδα 
του «Κοχυλιού» και μεταξύ των συμμετεχόντων, που το μόνο 
τους κοινό ήταν η ανάγκη για έκφραση που αυτό και μόνο έχει 
στοιχεία απομονωτισμού και ιδιοτροπίας. Η δημιουργία, από 
μια ατομικιστική και εν ολίγοις εαυτιστική διαδικασία, γινόταν 
με τη συμβολή του Αυγουστίνου μια μικρή και μικτή χορωδία 
ερασιτεχνών με επαγγελματικό συλλογικό ακουστικό αποτέλε-
σμα. Συνέβαλλε στην υιοθέτηση επαγγελματικής ευσυνειδησί-
ας σε μια ερασιτεχνική προσπάθεια. Έλεγε πολλές φορές ότι η 
πληγή των ερασιτεχνών δεν είναι η έλλειψη ταλέντου αλλά η 
ευκολία της παραμέλησης και της αμέλειας, και ιδίως εις βάρος 
της συλλογικής προσπάθειας. Είναι —το ήταν εμένα δε μου 
πάει— ο πιο επαγγελματικά ευσυνείδητος Κοχυλάριος.

Διάβασα στα φετινά γενέθλιά του, στις 10 Μαρτίου, αυτό 
που ανάρτησε η αδερφή του, Λίζυ Τσιριμώκου, στον τοίχο της 
στο «φατσοτέφτερο» όπως έλεγε ο Αυγουστίνος το facebook: 
«Πρώτη φορά που δεν θα σαχλαμαρίσουμε για τις επανερχόμε-
νες “γλυκάντζες” των γενεθλίων! Λείπει το σκώμμα σου, αδέλ-
φι...» και συνειδητοποίησα ότι το σκώμμα του Αυγουστίνου και 
η τρυφερότητά του ήταν ο φόβος και το έλεος που συντελούσε 
στην κάθαρσή μας στο «Κοχύλι», αλλά και η διαλεκτική συνθή-
κη μέσα από την οποία παράγονταν προϊόντα γραφής.
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Ο Αυγουστίνος που γνώρισα

Της  Ευρυδ ίκης  Κοβάνη

«Θα βρεθούμε αύριο στις έξι για scrabble;» με ρωτούσε 
στο τηλέφωνο.
«Ναι» απαντούσα. 

Και ήξερα ότι στις έξι ακριβώς, το παιχνίδι έπρεπε να είναι 
ήδη στρωμένο στο τραπέζι, γιατί ο Αυγουστίνος ήταν σχολαστι-
κά ακριβής στα ραντεβού! Ίσως έτσι εξηγείται πώς κατάφερνε 
να ασχολείται τόσο επιτυχημένα με τόσα πολλά πράγματα και 
να είναι σε όλα άριστος.

«Σου έστειλα το κείμενο για το περιοδικό» έλεγε κάθε μήνα 
το μήνυμά του. Ένα μήνυμα που έφτανε στο email μου την 
ίδια ημερομηνία με μαθηματική ακρίβεια. Άλλωστε ο φίλος μου 
ήταν υπόδειγμα συνέπειας στην τήρηση των χρονοδιαγραμμά-
των και ήξερε πολύ καλά από περιοδικά. Κι ας ήταν πολυά-
σχολος. Η στήλη του «Ξεφυλλίζοντας τη βιβλιοθήκη μου», απ’ 
όπου παρουσίαζε επιλεγμένα βιβλία, ήταν η πιο δημοφιλής στο 
περιοδικό που εξέδιδα. Καθόλου τυχαίο. Το πηγαίο του ταλέντο 
και το γοητευτικό στυλ των κειμένων του τα έκαναν  συναρπα-
στικά για τους αναγνώστες. Μόνη του απαίτηση ήταν η δημο-
σίευση των άρθρων του να διατηρεί το πολυτονικό σύστημα, το 
οποίο σθεναρά υπερασπιζόταν.

*  *  *

Ο «Λωτός» και το scrabble ήταν οι δύο σταθερές μας για 
δέκα ολόκληρα χρόνια. Το θεωρούσα τιμή μου να παίζω μαζί 
του. Ήταν ένας δεξιοτέχνης του λόγου. Οι λέξεις αποτελούσαν 
γι’ αυτόν λαμπρό πεδίο δόξης. Στο παιχνίδι ήταν σχολαστικός, 
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στρατηγικός και επίμονος — ικανός να αναλύσει μία λέξη μέχρι 
τελικής πτώσεως. Οι αγωνιστικές μας συναντήσεις διανθίζονταν 
με λογοπαίγνια και αγαπησιάρικες κόντρες. Μετά το τέλος της 
παρτίδας, στην παρέα προσθέτονταν κι άλλοι φίλοι. Αυτές οι 
βραδιές έκλειναν με κρασί, ζωηρές συζητήσεις και πολύ γέλιο. 
Τον θυμάμαι στο κέντρο της συντροφιάς, έχοντας πάντα δίπλα 
του τη μούσα του, την αγαπημένη του Αναστασία να ξετυλίγει 
ιστορίες από το αθηναϊκό παρελθόν του, να διηγείται ανέκδοτα 
με ξεκαρδιστικό τρόπο και με τα ευφυολογήματά του να γίνε-
ται η ψυχή της παρέας. 

Είχε τεράστιο εύρος γνώσεων και μεγάλη ευφράδεια. Μιλού-
σε με πάθος και σε κάθε συζήτηση ανέπτυσσε αριστοτεχνικά 
τα επιχειρήματά του. Ακόμα κι αν διαφωνούσες με την άπο-
ψή του, δεν μπορούσες παρά να θαυμάσεις τον τρόπο με τον 
οποίον την τεκμηρίωνε και να σεβαστείς την επιμονή του στην 
ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

*  *  *

Υπάρχει ένα είδος ψυχικής συγγένειας που μας συνδέει αό-
ρατα με κάποιους ανθρώπους και μας κάνει να τους νιώθουμε 
οικείους από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας. Ο  Αυγου-
στίνος για μένα ήταν ένας από αυτούς. 

Τον γνώρισα στις αρχές του 2004. Νεόκοπη δημοσιογράφος 
άρτι αφιχθείσα από την Αθήνα εγώ, συνάδελφος στο γραφείο 
Τύπου στον δήμο Ρόδου εκείνος. Τον ξεχώρισα αμέσως. Είχε μια 
έμφυτη ευγένεια, φλεγματικό χιούμορ, διακριτικότητα κι ένα 
πανέξυπνο, διεισδυτικό βλέμμα. Καθώς τον γνώριζα καλύτερα, 
είδα επίσης την καλοσύνη του, την αυθεντικότητα του χαρα-
κτήρα του, την ειλικρίνεια, την αμεσότητα και το βαθύ του 
νοιάξιμο για τους άλλους. Ήταν ένας άνθρωπος χαρισματικός 
με πολλά ταλέντα που δεν τα επεδείκνυε, αλλά τα καλλιεργού-
σε συστηματικά και τα μοιραζόταν απλόχερα.

Η φιλία μας βασίστηκε στις κοινές μας αγάπες: τον κινημα-
τογράφο, το θέατρο, τη δημοσιογραφία, τη μουσική, τη λογοτε-
χνία. Μου άρεσε η πολυπραγμοσύνη του. Ήταν ακατάπαυστα 
δημιουργικός — πότε γράφοντας, πότε διαβάζοντας έναν θεα-
τρικό ρόλο, πότε ασχολούμενος με τη μουσική και με τις ταινί-
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ες, πότε απαγγέλλοντας στο ραδιόφωνο, πότε δουλεύοντας για 
την ομάδα δημιουργικής γραφής, πότε προετοιμάζοντας κάποιο 
πολιτιστικό αφιέρωμα.

Αργότερα, σε μία δύσκολη για μένα περίοδο πένθους, δέσαμε 
ακόμα περισσότερο, αφού αυτός και η αγαπημένη του Αναστασία 
υπήρξαν από τους πιο στενούς φίλους και συμπαραστάτες μου.

Έχοντας περάσει ο ίδιος μέσα από τα πιο δύσβατα μονοπά-
τια της ζωής, ήξερε να νιώθει τον πόνο των άλλων και να στέ-
κεται δίπλα σου ουσιαστικά, χωρίς πολλά λόγια, αλλά κυρίως 
με πράξεις.  

Μέχρι τότε είχα ήδη καταλάβει ότι ο Αυγουστίνος δεν ήταν 
ο τύπος του φίλου που προσφέρεται μόνο για διασκέδαση και 
ευχάριστες στιγμές, αλλά αυτός με τον οποίον μπορούσες να 
μοιραστείς προβληματισμούς, βαθύτερες σκέψεις, στοχασμούς, 
ανησυχίες και αγωνίες. Οι συζητήσεις μας περιελάμβαναν από 
τα πιο απλά και καθημερινά θέματα, μέχρι υπαρξιακές αναζη-
τήσεις και  κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις. 

Ονειροπόλος και ιδεαλιστής, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα νεανικά 
του ιδανικά στα οποία επανερχόταν πάντα με ζέση και  ενθουσι-
ασμό. Αγαπούσε τη ζωή και της έδινε αξία και νόημα. Η παρου-
σία του ήταν μια πνευματική όαση μέσα σ’ έναν άνυδρο κόσμο.

*  *  *

Εδώ κι ένα χρόνο έπαψα να παίζω scrabble. Η θέση του 
στο μεγάλο τραπέζι μένει άδεια. Καμιά φορά τα απογεύματα 
νομίζω ότι τον βλέπω κάτω από το παράθυρό μου. «Ετοίμασε 
για το παιχνίδι κι έρχομαι» μου φωνάζει κοιτώντας ψηλά. Και 
μετά, απομακρύνεται.

Nesides 22 23 Mai.indd   161Nesides 22 23 Mai.indd   161 25/5/21   12:3625/5/21   12:36
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



162

Δημήτρης  Ε. Κόκκ ι νο ς 

Κατευόδιο Κύρου Μοναχού5

Ο φίλος που ημέρευε τ’ άγριο θεριό της νιότης μας 
απρόσμενα ξεμάκρυνε
κατά το δείλι
κρατώντας αξερίζωτο ως το τέλος 
—παρά τους αέρηδες και τη στέγνια—
τον σπόρο της αγάπης. 

Τα χέρια του ήρεμα τώρα 
απά στο στήθος σταυρωμένα 
αγκάλιασαν κάποτε σφιχτά 
μες στο βαθύ σκοτάδι  
το σώμα της τυφλής γυναίκας
φτερούγες στοργικές απάνωθέ της
καθώς έλιωνε χλωμό κερί 
ταχιά από την αχόρταγη φλόγα της ζωής
σκορπίζοντας ολόγυρά της φως.
Κι έπειτα οδήγησαν 
στο μονοπάτι της γαλήνης
το κορίτσι που μεγάλωσε νωρίς    
διψώντας απεγνωσμένα για θεό.

«Όλα είναι γλώσσα», ψιθύριζε
κι η φωνή του
—λες μες στους αιώνες σμιλεμένη—
η φωνή που τόσο στοργικά θώπευε
της ψυχής μας τ’ ανέστια πουλιά 
βασίλεψε πια. 

Σαν έσβησαν τα φώτα της σκηνής

5. Λογοτεχνικό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Αυγουστίνος 
Τσιριμώκος. 
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απίθωσε απαλά στο σανίδι
το προσωπείο και τη γραφίδα
τα εργαλεία της ταπεινοσύνης που θεράπευε 
και κατέβασε χαμογελώντας την αυλαία
αφήνοντας πίσω του 
εκείνη την ευγενική ευωδιά παλιού χαρτιού
βιβλίου που διαβάστηκε πολύ.

Κατέλειπε στους οικείους του
σκόρπια χειρόγραφα σε κώδικα μυστικό
να ιστορούν φόρμουλες ξεχασμένες  
της πανάρχαιας τέχνης της αγάπης.

Αμέλησε μονάχα να μας ορμηνεύσει 
πώς το βαστά άραγε
η ψυχή  
το ορφάνεμα από φίλους…
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Πάνος  Δρακόπουλος

Για τον Αυγουστίνο
Έπιασα την κιθάρα σου προχθές
κι αντηχήσανε ένα σωρό τραγούδια
απ’ του Χιώτη ή του Τσιτσάνη
τα έγχορδα πεταλουδίσματα
μέχρι του Διονύση την άδουσα ποίηση.
Και ναι, όπως παλιά,
ο μισός Χατζιδάκις κυκλοφορούσε σαν κορυδαλλός
μια στο πεντάγραμμο 
και μια στα σχόλια του Τρίτου
και ναι, κι ο άλλος μισός, δελφίνι αεικίνητο 
που κένταγε, θαρρείς, 
τα βαθύτερα κύματα μας.

Έπιασα την κιθάρα σου προχθές:
Ποτέ της δεν έπαψε να ηχεί σαν κουπί.

Σαν κουπί 
της μέσα μας αγρύπνιας.  
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Ανάερος χαιρετισμός

της  Λίζυς  Τσ ιρ ιμώκου

Απρίλιος 2021

Και να, που φτάσαμε να μιλάμε για σένα σε χρόνο Παρα-
τατικό και να ξεφλουδίζουμε τις στρώσεις των χρόνων 
σου. Απίστευτο, αδιανόητο… Κακό όνειρο που δεν λέει 

να τελειώσει. Είναι πολύ νωρίς για λόγια ψύχραιμα, εύτακτα, 
αρμολογημένα ώστε να υψωθεί γερό, περίβλεπτο το κτίσμα του 
βίου· και είναι πολύ αργά για λόγια ανείπωτα, που δεν ακού-
στηκαν, δεν βρήκαν το δρόμο της γραμματικής και του συ-
ντακτικού, χωμένα μέσα στις έλικες του μυαλού και μέσα στα 
σπλάχνα — χάντρες κατάμαυρες.

Έσσεται ήμαρ…: λέμε εδώ κάτω, για παρηγοριά, γι’ αυτά που 
δεν προλάβαμε να πούμε, τραγούδια που κόπηκαν απότομα 
στη μέση, μηνύματα αταξίδευτα. Έσσεται;

Σου γράφουμε ο καθένας τα ίδια πράματα
και σωπαίνει ο καθένας μπρος στον άλλον
κοιτάζοντας, ο καθένας, τον ίδιο κόσμο χωριστά
το φως και το σκοτάδι στη βουνοσειρά
κι εσένα.

Γ. Σεφέρης, Μυθιστόρημα
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Ο ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, είναι 
πρώην καθηγητής του ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανάμε-
σα σε άλλα έχει μεταφράσει και 
το βιβλίο του Εμίλ Ντυρκέμ «Η 
εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέ-
ψης», στις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
όπου υπάρχουν σημαντικά στοι-
χεία και για την ίδρυση των πα-
νεπιστημίων.

Ο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΛΑΓΙΑΛΗ-ΤΣΙ-
ΑΛΙΚ γεννήθηκε και ζει στη Ρόδο. 
Είναι μέλος της Στέγης Γραμμά-
των και Τεχνών Δωδεκανήσου 
και πρώην μέλος του Δ.Σ. του 
Διεθνούς Κέντρου Λογοτεχνών 
και Μεταφραστών Ρόδου. Έχει 
εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές: 
«Φως εφήμερο», «Κράσπεδα νάρ-
κωσης», «Νυχτερινές ηχορρυθμί-
ες», «Το ρολόι τ᾿ ουρανού στα-
ματημένο», «Σαν υδατογραφία» 
και «Στην αρχή των συμπτώσεων 
δύο εκλάμψεις...». Ποιήματά του 
έχουν συμπεριληφθεί στην Ανθο-
λογία Λύρα Ελληνική του Βασίλη 
Βασιλικού (εκδ. Πλειάς, Αθήνα 
1993) καθώς και στην «Poésie 
Grecque Contemporaine» - Des 
îles et des muses (εκδ. Autres 
Temps, Marseille 2000). Τιμή-
θηκε με το Β΄ Βραβείο Ποίησης 
Ιπεκτσί 1992-1993.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ έζη-
σε στο Ρέθυμνο, στην Αθήνα, στη 
Ρόδο και τώρα ζει στην Πάτρα. 
Αγάπησε τον λόγο και τον υπέρ-
λογο σε όλες τις μορφές του και 

βιοπορίζεται ως νομικός-εκπαι-
δευτικός.

Ο ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ γεν-
νήθηκε στον Πειραιά, τον Αύγου-
στο του 1975. Τα πεδία των 
σπουδών του είναι: παιδεία, 
φιλοσοφία, μουσική. Διδάσκει σε 
σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Είναι μέλος της συντα-
κτικής ομάδας του περιοδικού 
τέχνης και λόγου «Νησίδες» και 
ιδρυτής του Εργαστηρίου δημι-
ουργικής ανάγνωσης και γραφής 
«Το Κοχύλι». Παράλληλα, γρά-
φει μουσική για το θέατρο, τη 
βίντεο άρτ – καθώς και κύκλους 
τραγουδιών και μελοποιήσεων. 
Το κα λο καί ρι του 2018 κυ κλο φό-
ρη σε το μου σι κό του βι βλίο Ένας 
κο μή της μα γι κός (εκδ. Γα βρι η λί-
δης / Ιστό το πος: https:// panos- 
dra kopo ulos. wixsite. com/ enas- 
komitis- magikos) – το πέμ πτο 
έρ γο που δη μο σιεύ ει.

Ο ΝΙΚΟΣ ΕΡΗΝΑΚΗΣ είναι Δι-
δάκτωρ Φιλοσοφίας των Πανε-
πιστημίων του Λονδίνου και της 
Οξφόρδης έχοντας σπουδάσει Οι-
κονομικά [ΟΠΑ], Φιλοσοφία & Συ-
γκριτική Λογοτεχνία [Warwick], 
και Φιλοσοφία των Κοινωνικών 
Επιστημών [LSE]. Έχει κατά δια-
στήματα διδάξει Πολιτική & Κοι-
νωνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία 
της Τέχνης, Αισθητική και Ηθική 
στην Αγγλία, και είναι Διδάσκων 
Φιλοσοφίας στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών, το Καποδι-

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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Νησίδες 22 | Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και το Ελληνικό Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο. Έχουν εκδοθεί δύο βι-
βλία ποίησής του (το δεύτερο εκ 
των οποίων έχει μεταφραστεί και 
εκδοθεί στη Γαλλία), και δύο βι-
βλία κορυφαίων γερμανόφωνων 
ποιητών σε μετάφρασή του. Δο-
κίμια, άρθρα και ποιήματά του 
έχουν συμπεριληφθεί, μεταφρα-
στεί και δημοσιευθεί σε διεθνή 
περιοδικά, συλλογικούς τόμους, 
ανθολογίες και πρακτικά συνε-
δρίων. Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
το πρώτο του βιβλίο φιλοσοφίας 
με τίτλο Αυθεντικότητα και Αυ-
τονομία: Από τη Δημιουργικότητα 
στην Ελευθερία από τις εκδόσεις 
Κείμενα.

H ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩ. ΖΕΠΠΟY γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. 
Σπούδασε Θεολογία στο τμήμα Θε-
ολογίας τού Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ζει και εργάζεται ως μόνιμη εκπαι-
δευτικός στο 1ο Επαγγελματικό 
Λύκειο Ρόδου. Είναι γραμματέας 
τού «Ομίλου Cine-Εκπαίδευση για 
τον οπτικοακουστικό εγγραμματι-
σμό» και μέλος της συντακτικής 
ομάδας τού περιοδικού τέχνης και 
λόγου Νησίδες. Κείμενα, ποιήμα-
τά της και βιβλιοπαρουσιάσεις της 
έχουν δημοσιευτεί σε θεολογικά 
και λογοτεχνικά περιοδικά στην 
Αθήνα και τη Ρόδο.

Η ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι εκπαιδευτικός 
και ποιήτρια. Έχει γράψει μελέ-
τες και δοκίμια, ποιήματά της 

έχουν μεταφραστεί στα αγγλι-
κά, στα γαλλικά και ιταλικά και 
έχει βραβευτεί με το Βραβείο της 
Ακαδημίας Αθηνών 2005 για τη 
συλλογή της Υφαίνοντας τον άνε-
μο, Εκδόσεις Των Φίλων (2004). 
Είναι μέλος της Εταιρείας Συγ-
γραφέων. 

Η ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΒΑΝΗ είναι δη-
μοσιογράφος και εκδότρια του 
πολιτιστικού περιοδικού «Λωτός».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ: τ. 21, 
Φθινόπωρο 2020-Χειμώνας 2021.

Η ΕΛΣΑ ΚΟΡΝΕΤΗ σπούδασε Oι-
κονομικά στην Ελλάδα και στην 
Γερμανία. Δημοσιεύει τακτικά 
ποιήματα, διηγήματα, δοκίμια, 
κριτικά κείμενα και μεταφράσεις. 
Έχει εκδώσει συνολικά δεκατρία 
βιβλία εκ των οποίων τα εννιά 
ποίησης. Υπήρξε δύο φορές υπο-
ψήφια για το Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης. Ποιήματά της έχουν πε-
ριληφθεί σε ελληνικές και ξένες 
ανθολογίες και έχουν μεταφρα-
στεί και δημοσιευτεί σε πολλές 
γλώσσες. Πρόσφατο βιβλίο της 
η συλλογή διηγημάτων Το νησί 
πάνω στο ψάρι, εκδόσεις Μελάνι, 
2020.

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΣΚΟΡΟΣ είναι 
βιβλιοθηκονόμος και φιλόλογος. 
Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα, 
μεγάλωσε στο Μαρούσι, ξεκίνησε 
να γράφει στη Ρόδο και ζει στη 
Λάρισα. Έχει δημοσιεύσει κατά 
καιρούς κείμενά του σε διάφορα 
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ γεν-
νήθηκε στην Αθήνα το 1944 και 
μεγάλωσε στη Ρόδο από το 1946 
έως το 1961, όπου υπηρετούσαν οι 
γονείς του Γιάννης και Μαρία ως 
καθηγητές φιλόλογοι. Σπούδασε 
στο ΕΜΠ Μηχανολόγος Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός και Μηχανικός 
Συστημάτων στο University of 
Pennsylvania, ΗΠΑ. 

Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Χίο. Σπούδασε Γλωσσολογία 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ζω-
γραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας. 
Εργάζεται ως μέλος του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού για 
τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Ξένης Γλώσσας στη Σχολή Επι-
στημών της Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου.

Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ είναι 
υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, απόφοιτος 
του τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας & Φιλολογίας, καθώς και 
του τμήματος Δημοσιογραφίας & 
ΜΜΕ του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχι-
ακό Συγκριτικής Γραμματολογίας 
στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία & 
τον Πολιτισμό (ΑΠΘ). Υπηρέτησε 
ως εκπαιδευτικός για 12 χρόνια 
και πλέον εργάζεται στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης. 
 
Ο ΑΛΚΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ-ΤΕΡΤΣΕ-
ΤΗΣ είναι Ψυχολόγος-Ψυχοθερα-
πευτής, Φιλόλογος και Μουσικός.

ΛΙΖΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ: τεύχος 19, άνοι-
ξη 2019.
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Mανόλης Γιανναδάκης:
Έργα χαρακτικής

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
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Νησίδες 22 | Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α /  Mανόλης Γιανναδάκης: Έργα χαρακτικής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ
Δυο σελίδες για τον Καβάφη (Aλε-

ξάνδρεια), 70x100 εκ., μονότυ-
πο, 2013, υψιτυπία / επιπεδοτυ-
πία (σελ. 169)

Δυο σελίδες για τον Καβάφη (Αί-
γυπτος), 70x100 εκ., μονότυπο, 
2013, υψιτυπία / επιπεδοτυπία 
(σελ. 170)

Δύο σελίδες για τον Καβάφη: (Το 
κύμα), 70x100 εκ., μονότυπο, 
2013, υψιτυπία, χάραξη σε λι-
νόλεο / επιπεδοτυπία (σελ. 170)

Πεδίον ΧΧΙΙ, 2007, μονότυπο, 
74x100  εκ., επιχρωματισμένη 
λιθογραφία (σελ. 171)

Πρώτη νύχτα, 2010, χαρακτικό, 
29,5x41,5 εκ., οξυγραφία, φω-
τοχάραξη σε φωτοπολυμερικό 
τσίγκο (σελ. 171)

Η νύχτα των πυγολαμπίδων, 2010, 
χαρακτικό, 29,5x41,5 εκ., οξυ-
γραφία, υψιτυπία, από σχημα-

τοποιημένο πλέξιγκλας, φω-
τοχάραξη σε φωτοπολυμερικό 
τσίγκο (σελ. 172)

Όνειρο VII, 2014, χαρακτικό, 41,5x 
29,5 εκ.,2014, φωτοχάραξη σε φω-
τοπολυμερικό τσίγκο (σελ. 172)

Όνειρο ΙΧ, 2014, χαρακτικό, 
29,5x41,5 εκ., φωτοχάραξη σε φω-
τοπολυμερικό τσίγκο (σελ. 173)

Όνειρο VIII, 2014, χαρακτικό, 41,5x 
29,5 εκ., φωτοχάραξη σε φωτοπο-
λυμερικό τσίγκο (σελ. 173)

Όνειρο VI, 2014, χαρακτικό, 41,5x29,5 
εκ., φωτοχάραξη σε φωτοπολυμε-
ρικό τσίγκο (σελ. 174)

Η νύχτα των σπασμένων κρυστάλ-
λων, 2013, χαρακτικό, 70x100 
εκ., ανάγλυφη χάραξη σε λινό-
λαιο, κολλαγραφία (σελ. 174)

Η νύκτα των λύκων, 2014, χαρα-
κτικό, 40,5x29,5 εκ., φωτοχά-
ραξη σε φωτοπολυμερικό τσίγκο 
(σελ. 175)
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Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 
σπούδασε στη Σχολή Γραφικών 

Tεχνών του Aθηναϊκού Tεχνολογι-
κού Oμίλου A.T.O. (Δοξιάδη), από το 
1972 έως το 1975. Στην A.Σ.K.T. Aθη-
νών, στο εργαστήριο Χαρακτικής του 
K. Γραμματόπουλου, από το 1975 
έως το 1980, καθώς και στο εργα-
στήριο Tυπογραφίας και Tέχνης του 
Bιβλίου, όπου συνδύασε την προη-
γούμενη γνώση του από τη Σχολή 
Δοξιάδη με τις τεχνικές της Xαρακτι-
κής, από το 1979 έως το 1981. Δίδα-
ξε Σχέδιο στη Σχολή Καλών Τεχνών 
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών  του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 
από  το 1986 έως το 1997 και δι-
δάσκει Χαρακτική από το 1997. Το 
2011 εξελέγη Kαθηγητής Χαρακτικής 
στο ίδιο τμήμα. 

Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές 
εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό, σημαντικές διοργανώ-
σεις ιδιωτικών γκαλερί, δημοτικών 
πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων, 
καλλιτεχνικών ενώσεων, πινακοθη-
κών και μουσείων. Έργα του βρίσκο-
νται σε ιδιωτικές συλλογές, δημοτι-
κές πινακοθήκες, σε πολιτιστικούς 
φορείς, μουσεία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Το 1997 δη-
μιούργησε με τον καθηγητή χαρα-
κτικής Ξενή Σαχίνη το Ερευνητικό 
Κέντρο και εργαστήριο  Χαρακτικής 
"Ηλιος" του Δήμου Νεάπολης Θεσσα-
λονίκης, όπου συνδιοργάνωσαν και 
συντόνισαν φιλοξενίες καλλιτεχνών, 
εργαστήρια, διαλέξεις διημερίδες, εκ-
θέσεις και διεθνείς συναντήσεις, προ-
σφέροντας  τις υπηρεσίες του για 10 
χρόνια  μέχρι το 2006. Του απενε-
μήθη τιμητική διάκριση της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών (1984) για 
την προβολή της Ελληνικής Χαρα-

κτικής και το βραβείο  της 4ης Μπι-
ενάλε  πορτραίτου σχεδίου και χα-
ρακτικής στην Τούζλα της Βοσνίας.

Τα έργα που παρουσιάζονται 
ανήκουν σε μια ευρύτερη ενότητα 
έργων που απασχολούν την έρευ-
νά του με την έντυπη τέχνη  των 
χαράξεων και των εκτυπώσεων. Οι 
τεχνικές αυτής της κατηγορίας της 
τέχνης σήμερα είναι μια μορφοπλα-
στική διαδικασία όπως η ζωγραφι-
κή, γλυπτική, φωτογραφία, τέχνη 
με νέες τεχνολογίες γενικότερα, κα-
θώς και οι διευρυμένες μορφές αυ-
τών των τεχνών, όπως τις επιλέγει 
ένας εικαστικός καλλιτέχνης πι-
στεύοντας ότι εξυπηρετεί τις ανά-
γκες και τις προθέσεις του για την 
προσέγγιση του φαινομένου της 
καλλιτεχνικής διαδικασίας με ζη-
τούμενο την Τέχνη.      

Η τέχνη της χάραξης και της 
εκτύπωσης, με τις ιδιαιτερότητές  
της, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις των 
επικοινωνιών στον αιώνα μας, εξα-
κολουθεί να εξυπηρετεί την δημιουρ-
γία  έργων με τέτοιους τρόπους που 
να αποτελούν παραδείγματα, με την 
εξειδικευμένη φυσιογνωμία  αυτής 
της Τέχνης μέσα στη σύγχρονη δη-
μιουργικότητα, με την καλλιτεχνική 
παραγωγή περιορισμένων αντιτύπων,  
με το να αντιπαρατίθεται στην υπερ-
παραγωγή εικόνων στην εποχή μας 
με παντός είδους άλλους βιομηχανο-
ποιημένους ρυθμούς.

Συμπερασματικά,  όπως εξελίσ-
σονται οι ιδέες και εξυπηρετούν την 
συνέχεια την Τέχνη, έτσι και η Χά-
ραξη εικόνων σε μήτρες, όσο θα εξε-
λίσσεται θα παραμένει ζωντανή στο 
πεδίο της επιλογής από την κοινω-
νία των καλλιτεχνών, προς κρίση  
της αισθητικής απόλαυσης του κοι-
νού στο οποίο απευθύνεται.
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Bιβλιοπωλείο 

“Το Δέντρο”
Για σας, τους φίλους και τα παιδιά σας, 

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

Θ. Σοφούλη 127, τηλ.: 22410 33206 
Χειμάρας 14, τηλ.: 22410 20058

ΡΟΔΟΣ
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