Σπλέληεπμε Ννέι Μπάμεξ
Πξηλ από ιίγεο εκέξεο θπθινθόξεζε ην βηβιίν ηεο Ννέι Μπάμεξ Αθνινπζώληαο ηε
γξακκή ηεο ζάιαζζαο από ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο. Η ζπγγξαθέαο, αληαπνθξηλόκελε
ζηε πξόζθιεζή κνπ, κνπ παξαρώξεζε κηα ζπλέληεπμε.
Ο θύξηνο άμνλαο ηνπ βηβιίνπ θηλείηαη αλάκεζα ζηε γηαγηά Βελέηα θαη ζηελ
εγγνλή Βελεηία. Πσο βιέπεηο ηε ζρέζε απηή θαη πσο ηελ έδεζεο γξάθνληαο ην
βηβιίν;
Κάπσο θπθιηθή, γη’ απηό έδσζα ζηηο δπν εξσίδεο ην ίδην όλνκα. Έλσζα ηα άθξα. Οη
δύν απηέο γπλαίθεο γηα δηαθνξεηηθό ιόγν ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο έθαλαλ ην ίδην
πξάγκα: αθνινύζεζαλ ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο. Τελ κηα έηξεςε ζε θπγή έλαο
έξσηαο, ελώ ηελ άιιε ην γθξέκηζκα ηνπ λεαληθνύ ηεο νλείξνπ λα γίλεη αξραηνιόγνο
θαη λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ Δξξίθνπ Σιήκαλ. Καη ηηο δπν ε ζάιαζζα ηηο έβγαιε εθεί
πνπ ζέισ λα πηζηεύσ πσο βγάδεη ηνπο ιππεκέλνπο αλζξώπνπο πνπ απνθαζίδνπλ λα
ηελ αθνινπζήζνπλ γηαηί δελ έρνπλ πνύ αιινύ λα ζηξαθνύλ: Τηο νδήγεζε ζην
θαηαθύγην ηεο ρακέλεο ηνπο δύλακεο.
Από ην πόζεο θνξέο ζηελ ίδηα παξάγξαθν αλαθέξζεθα καδί θαη ζηηο δπν εξσίδεο
είλαη θαλεξό πσο αθνύκπεζα ηε δσή ηεο κηαο πάλσ ζηε δσή ηεο άιιεο. Αθνύκπεζα
θη εγώ πάλσ ηνπο, απηή είλαη ε ζρέζε κνπ καδί ηνπο, πνπ κε ξσηάηε. Τηο έλησζα
βαζηά. Καη ηε Βελεηία θαη ηε Βελέηα. Η θπγή ηνπο κε ηάξαμε, κε αλαζηάησζε
αθάληαζηα, κα ήξζε ην απνηέιεζκα ηεο θπγήο θαη κε γαιήλεςε. Γελ έρσ πηα θακηά
ακθηβνιία πσο, αλ πνηέ βξεζώ ζηε ζέζε ηνπο, θη εγώ ζα αθνινπζήζσ ηε γξακκή ηεο
ζάιαζζαο!
2. Μεγάιε ζεκαζία ζην βηβιίν παίδεη ε ζάιαζζα. Τη ζπκβνιίδεη ε ζάιαζζα ζηελ
ςπρνζύλζεζε ησλ εξώσλ;
Ό,ηη ζηνλ θάζε Έιιελα. Γελ έρνπκε απιώο ζρέζε, είκαζηε δεκέλνη κε ηε ζάιαζζα! Η
ζάιαζζά καο δελ είλαη κία, είλαη ρηιηάδεο. Δίλαη ε γαιάδηα, ε ηηξθνπάδ, ε θπαλή ζην
ρξώκα ηεο ζεκαίαο καο, ε αζεκέληα λπρηεξηλή ζάιαζζα βακκέλε κε ην θσο ηνπ
θεγγαξηνύ… Αθόκε, ε ζάιαζζα ε ήξεκε θαη ε ζάιαζζα ε θνπξηνπληαζκέλε, ε
ζάιαζζα πνπ ηξέθεη θαη ε ζάιαζζα πνπ πλίγεη, ε ζάιαζζα ηνπ παηδηθνύ
πιαηζαξίζκαηνο θαη ε ζάιαζζα ηεο ελήιηθεο πεξηπέηεηαο, ε ειεύζεξε ζάιαζζα ησλ
ηαμηδεπηώλ, ε άιιε ζάιαζζα κε ηνπο αηειείσηνπο δξόκνπο θαη ηηο αλνηθηέο
ιεσθόξνπο ηεο γλώζεο, ην ζπίηη ησλ ζθνπγγαξηώλ θαη, ζην ππόγεην, ν γνεηεπηηθόο
ζησπειόο θόζκνο ηνπ βπζνύ. Θέιεηε θη άιια;
Η ζάιαζζα έρεη ην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πσο κπνξεί λα είλαη θαιή θαη θαθή θη επεηδή
ζε απηό ην βηβιίν αζρνινύκαη ιίγν κε ηνλ αέλαν αγώλα ηνπ Καινύ κε ην Καθό, ή
αληίζηξνθα, ε δηπιή ππόζηαζε ηεο ζάιαζζαο κε εμππεξεηεί.
Όπσο κε εμππεξεηεί πνιύ θαη ζε θάηη αθόκα, πνπ ην αληηκεηώπηζα ζην βηβιίν απηό
σο ζεκειηώδεο. Δπεηδή είλαη ηόζν κεγάιε, ζρεδόλ απέξαληε (δελ είλαη αιιά απηή ηελ
αίζζεζε έρνπκε όηαλ ζηεθόκαζηε ζηελ άθξε ελόο βξάρνπ ζηελ αθηή θαη θνηηάκε ηελ
κπιε ζάιαζζα θαη πώο αλαθαηεύεηαη ην ρξώκα ηεο κε ην κπιε ηνπ νπξαλνύ ζην
βάζνο, ζηνλ νξίδνληα) επεηδή, ινηπόλ, είλαη ηόζν πνιύ κεγάιε, ρσξάεη όιεο ηηο

αλζξώπηλεο ηζηνξίεο. Καη ηηο κηθξέο θαη ηηο κεζαίεο θαη ηηο κεγάιεο, Καη ηηο παιηέο
θαη ηηο ησξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο. Αξρηθά είρα δώζεη ζην κπζηζηόξεκα ηνλ ηίηιν
«Θάιαζζζα» γξακκέλν κε ηξία ζίγκα, γη’ απηό ην ιόγν, γηα λα ρσξάεη όιεο ηηο
ηζηνξίεο ησλ αλζξώπσλ. Γίλεηαη ζε απηό αλαθνξά ζην βηβιίν θάκπνζεο θνξέο, αιιά
έθπγε ε Θάιαζζζα από ηνλ ηίηιν.
3. Η λεαξή Βελεηία είλαη κεγάιε ζαπκάζηξηα ηνπ Σιήκαλ θαη απηόο είλαη θαη ν
ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζέιεη λα ζπνπδάζεη αξραηνινγία. Πσο ζα κπνξνύζε κηα
ζεκαληηθή πξνζσπηθόηεηα, όπσο ν Σιήκαλ, λα ζηαζεί σο θάξνο ζήκεξα γηα έλα
λέν άλζξσπν;
Μηα ζεκαληηθή πξνζσπηθόηεηα κπνξεί λα ζηαζεί θάξνο γηα έλαλ λέν άλζξσπν ζηνλ
αηώλα ησλ αηώλσλ. Όρη κόλν ζήκεξα πνπ ιέλε πσο ζηεξνύκαζηε πξόηππα. Ο Δξξίθνο
Σιήκαλ ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ μερσξίδεη, άξα, λαη, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο
θάξνο. Δπραξίζησο ζα ζαο πσ γηαηί: Δίρε αλαγάγεη ηελ επηζπκία ηεο δσήο ηνπ, ην
πξνζσπηθό ηνπ όλεηξν αο ην πνύκε πην ξνκαληηθά, ζε δσηηθή αλάγθε θη είρε
απίζηεπηε, αμηνδήιεπηε πξνζήισζε ζηνλ ζηόρν ηνπ. Άνθλα δνύιεςε γη’ απηό αιιά ε
επηκνλή ηνπ είρε κηα ηξπθεξόηεηα πνπ ζπγθηλεί. Όπσο, επίζεο, πξνζσπηθά κε
ζπγθηλεί πνπ όηαλ πεξηγξάθεη ζηα εκεξνιόγηά ηνπ έλα πξαγκαηάθη από ηελ Τξνία ή
ηηο Μπθήλεο, ληώζεηο ην ξίγνο ηνπ. Γελ ηνλ ζεσξώ θιαζηθό αξραηνθάπειν γηαηί
λνκίδσ πσο ήηαλ πην πνιύ έλαο ηδεαιηζηήο. Η δηνξαηηθόηεηά ηνπ, ε εμσθξεληθή
ηθαλόηεηά ηνπ θάησ από έλαλ ιόθν ρώκα λα βιέπεη έλαλ ζακκέλν πνιηηηζκό, είλαη
αλεπαλάιεπηε.
Όπσο θαη ην άιιν ηνλ θάλεη σξαηόηαηα, θαη’ εκέ, θάξν: Δίρε ην ζζέλνο λα πεγαίλεη
θόληξα ζην ξεύκα θαη λα δηθαηώλεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θη απηό ζπλέβε νύηε κηα
νύηε δπν θνξέο. Σπλέβε θαη ηόηε πνπ ηζρπξηδόηαλ πσο ηα νκεξηθά έπε, ε κπζνινγία
ηνπ ηξσηθνύ πνιέκνπ είρε κέζα ηεο αιήζεηα, θαη ηόηε πνπ πξώηνο θαη κόλνο επέκελε
πσο ε Τξνία βξηζθόηαλ παξαδίπια από εθεί πνπ έιεγαλ όινη καδί θνπζησδία νη
αξραηνιόγνη ηεο επνρήο ηνπ. Μπνξεί λα ήηαλ δύζθνινο άλζξσπνο αιιά ζπλήζσο νη
έληνλεο πξνζσπηθόηεηεο δελ είλαη εύθνινη ζύληξνθνη γηα ζπκβίσζε. Η ζύδπγόο ηνπ ε
Σνθία ζίγνπξα πέξαζε θνληά ηνπ έληνλεο ζπγθηλήζεηο κα ζε ζπληξνθηθό ζπδπγηθό
επίπεδν δελ λνκίδσ πσο επηύρεζε ε γπλαίθα ηδηαίηεξα. …Έηζη είλαη νη θάξνη. Οη
πεξηζζόηεξνη δελ είλαη θσηεηλνί ζπλέρεηα.
Γηα ηελ ηζηνξία, λα ζπκεζνύκε πσο θαη ν Δξξίθνο Σιήκαλ ζε λεαξή ειηθία
αθνινύζεζε ηε ζάιαζζα πξνζπαζώληαο λα μεθύγεη από ην κπαθάιηθν ζηε Γεξκαλία,
όπνπ δνύιεπε ππάιιεινο, θαη από κηα δσή κε ρακέλα όλεηξα.
4. Η Βελεηία, όηαλ θαίλεηαη λα ράλεη ην όλεηξό ηεο, εηνηκάδεηαη λα θάλεη έλα
ηαμίδη ζηε Πεινπόλλεζν αθνινπζώληαο ηα ίρλε ηνπ Σιήκαλ. Πέξα από έλα
ηαμίδη απνραηξεηηζκνύ ηη άιιν ζπκβνιίδεη απηό ην ηαμίδη γηα ηελ εξσίδα;

Με ην ηαμίδη απηό ε Βελεηία απνραηξεηάεη ηε κειινληηθή Βελεηία όπσο ηελ
νξακαηίζηεθε θαη πόζεζε. Γεύηεξν, απνραηξεηάεη ηνλ παιηό ηεο εαπηό πνπ
θαινδνύζε κε έλα σξαίν όλεηξν. Τξίην, απνραηξεηάεη ην ίλδαικα Δξξίθνο Σιήκαλ
πνπ ηελ ζπληξόθεςε σο εθεί θαη ππήξμε πεξηζζόηεξν έλαο λνεξόο ηξπθεξόο
ζύληξνθνο παξά έλαο μεξόο κέληνξαο. Τέηαξην, ε Βελεηία απνραηξεηάεη ιίγν ηνλ

παππνύ ηεο ν νπνίνο ην μεθίλεζε όιν απηό κε ηηο αθεγήζεηο ηνπ γηα ηνλ πξνπάππν
ηνπ πνπ κεηέθεξε ηελ ζηάκλα κε ηνλ νίλν ηνπ Σιήκαλ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ
ηειεπηαίνπ ζηελ Κεθαινληά θαη ηελ Ιζάθε ην 1868, ζην πξώην ηνπ, αλαγλσξηζηηθό,
ηαμίδη ζηελ Διιάδα. Πέκπην θαη ζεκαληηθό, όπσο όια ηα ηαμίδηα απνραηξεηηζκνύ
είλαη ηαπηόρξνλα έλα ηαμίδη θαισζνξίζκαηνο, κε ηελ έλλνηα όηη επέζηξεςε πίζσ κηα
λέα Βελεηία. Απξόζκελα όκσο, έθην, ην ηαμίδη πνπ ζεσξνύζε απνραηξεηηζκνύ ηήο
πξνέθπςε έλα ηαμίδη-έθπιεμε γηαηί έκαζε πξάγκαηα θαη, θπξίσο, επεηδή αλαθάιπςε
ηε δύλακή ηεο. Μπνξεί λα πήξε ην βαιηηζάθη ηεο θαη λα έθπγε αιιά δελ ήηαλ έλα
απιό ηαμίδη.
5. Πξηλ μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηεο παίξλεη από ηε γηαγηά ηεο έλαλ ζθηζκέλν ράξηε,
ζρεδηαζκέλν από έλαλ πξνγόλν ηνπο, Ελεηό ραξηνγξάθν. Τη ζπκβνιίδεη ν ράξηεο
θαη ηη πεξηκέλεη ε γηαγηά από ηελ εγγνλή δίλνληάο ηεο ηνλ ράξηε;

Ξερσξηζηά από όια ηα νινθάλεξα πνπ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε, ν ράξηεο ζην
«Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο» ζπκβνιίδεη ηελ ζπλέρεηα. Δίλαη έλα
νπηηθό θαη επαλάγλσζην ζύκβνιν. Θα κπνξνύζε λα ήηαλ θάηη άπηαζην, όπσο κηα
παιηά όκνξθε ηζηνξία, αιιά γύξεπα θάηη ρεηξνπηαζηό πνπ λα κπνξώ λα ηνπ
πξνζδώζσ κύζν, αίγιε θαη ζπγθίλεζε. Η θίλεζε «πάξε απηό πνπ ζνπ δίλσ» όηαλ
πξόθεηηαη γηα νηθνγελεηαθό θεηκήιην είλαη μεθάζαξε πξάμε ζπλέρεηαο, είλαη
θιεξνδόηεκα, θάηη πνπ γιηζηξάεη από ηε κηα γεληά ζηελ επόκελε. Καηαιαβαίλεηε
πσο όηαλ ην θεηκήιην απηό είλαη έλαο ράξηεο ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθόκε πην
ζνβαξά. Σε ζπκβνιηθό επίπεδν κηιάκε γηα κηα δηαδξνκή, κηα πνξεία κε ζηαζκνύο θαη
ζηαπξνδξόκηα, κηα αθεηεξία θη έλαλ πξννξηζκό. Γηα πνιιέο ελαιιαθηηθέο αθεηεξίεο
θαη πνιινύο ελαιιαθηηθνύο πξννξηζκνύο. Σηνλ απισκέλν ράξηε βιέπεη θαλείο
θαζαξά ην όξην ηεο ζάιαζζαο, ηε γξακκή πνύ μεθηλάεη ή πνύ ηειεηώλεη. Έλα ηέινο ή
κηα αξρή. Όπσο ην δεηο. Δκπόδην ή ειεπζεξία. Αθόκε, ν ράξηεο κάο δείρλεη ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ Βνξξά, ηνλ δξόκν ηνπ Πνιηθνύ Αζηέξα.
Πξνζθέξνληαο ηνλ ράξηε ηνπ Δλεηνύ ζηελ εγγνλή ηεο ηελ παξακνλή ηνπ ηαμηδηνύ
ηεο, ε Βελέηα νινθιήξσζε ηελ παξνπζία ηεο θαη νπηζζνρσξεί, όπσο είδαηε ζην
βηβιίν, ζην ππνθσηηζκέλν παξαζθήλην. Τν έθαλε κε αγάπε θαη από αγάπε. Με ηνλ
ηξόπν πνπ άιινη πηζηεύνπλ όηη έλα ζηαπξνπδάθη πξνζθέξεη βέβαηε πξνζηαζία, ε
ειηθησκέλε γπλαίθα πίζηεπε όηη ν ράξηεο θαη ν Δλεηόο πξόγνλνο όπσο έζσζαλ
εθείλε, έηζη ζα έζσδαλ θαη ηελ εγγνλή ηεο. Σηε λεόηεηά ηεο, όηαλ θηλδύλεςε, έδεζε
κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία ράξε ζηνλ πξνγνληθό ράξηε, θη έβιεπε πσο ήξζε ε ώξα
λα επαλαιεθζεί ε ηζηνξία. Δίλαη ν θύθινο πνπ ζαο έιεγα πξηλ θη όηη ε δσή ηεο κηαο
Βελεηίαο αθνπκπάεη ζηε δσή ηεο άιιεο.
6. Σην λέν ζαο κπζηζηόξεκα είδα όηη επέζηξεςεο πάιη ζηελ Ιζάθε.

Τελ μαλάγγημα θαη ηελ κύξηζα, δελ επέζηξεςα. Κακηά κνπ εξσίδα δελ παηάεη ηελ
Ιζάθε. Όιεο ηελ έβιεπαλ από καθξηά, από ηελ απέλαληη αθηή ηεο Κεθαινληάο. Η
ζέζε Καξαβόκπινο γη’ απηό επηιέρηεθε, επεηδή αθξηβώο είλαη απέλαληη από ην όξνο
Αεηόο ηεο Ιζάθεο όπνπ, θαηά ηνλ Σιήκαλ, βξηζθόηαλ ην αλάθηνξν ηνπ Οδπζζέα θαη
ηεο Πελειόπεο. Απηό, από κόλν ηνπ, είλαη έλα εμαηξεηηθό μεθίλεκα γηα κηα όκνξθε

ηζηνξία θη απηό επηρείξεζα λα θάλσ ζην «Αθνινπζώληαο ηε γξακκή ηεο ζάιαζζαο».
Ήζεια νη ήξσεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο λα αληηθξίδνπλ ηνλ Ιδαληθό Πξννξηζκό ηνπ
αλζξώπνπ θάζε πξσί κε ην πνπ άλνηγαλ ην παξάζπξό ηνπο.
7. Μηα ηειεπηαία εξώηεζε: Η γξαθή ζηε 2ε ελόηεηα δηαθέξεη αηζζεηά. Σηελ
νπζία πξόθεηηαη γηα άιιν ύθνο. Τν έθαλεο έηζη επεηδή νιόθιεξε απηή ε ελόηεηα
απνηειεί κηα αλαδξνκή ζην παξειζόλ, έλα θιαο-κπαθ πνπ ιέκε, ή ππάξρεη
θάπνηνο άιινο ιόγνο;
Ξεθίλεζε από απηό πνπ ιέηε. Οιόθιεξε ε 2ε ελόηεηα κάο κεηαθέξεη ζε
πξνγελέζηεξν ρξόλν θαη ήζεια λα ηε δηαθνξνπνηήζσ από ην ζύγρξνλν ηνπ
ππόινηπνπ κπζηζηνξήκαηνο. Έηζη μεθίλεζε αιιά δελ ηειείσζε έηζη. Τν πεξηερόκελν
ηεο ελόηεηαο απηήο, ηόζν δειαδή ε ηζηνξία ηεο Βελέηαο κε ηε δξακαηηθή θπγή ηεο
θαη ηελ αθόκε δξακαηηθόηεξε αηηία ηεο θπγήο ηεο όζν θαη ε παξακπζέληα ηζηνξία
ηνπ Δλεηνύ ραξηνγξάθνπ ηνπ 18νπ αηώλα, κνπ έδσζαλ ηελ ρξπζή επθαηξία λα γξάςσ
κε έλαλ ηξόπν πνπ ιαρηαξνύζα θαηξό λα θάλσ θαη εδώ, σο ύθνο, ηαίξηαδε πεξίθεκα.
Απηό ην ραιαξά ςηινζνπξεαιηζηηθό πνπ έρεη, ην πάληξεκα ηνπ θαληαζηηθνύ κε ην
ξεαιηζηηθό ην έρνπκε αγαπήζεη ζηελ ιαηηλνακεξηθάληθε πεδνγξαθία θαη ν Έιιελαο
αλαγλώζηεο, ζεσξώ, είλαη εμνηθεησκέλνο, πξόζπκνο λα ην δερηεί θαη λα ην ραξεί.
Μνπ βγήθε αγόγγπζηα, κνπ έθαλε εληύπσζε πόζν θπζηνινγηθά πξνέθπςε. Ννκίδσ
πσο κε βνήζεζε ε επθνιία κνπ λα θάλσ ζπλεηξκνύο, ε άλεζε κε ηελ νπνία κπνξώ θαη
πεηάγνκαη από εδώ εθεί βιέπνληαο κηα ζπγγέλεηα. Σηελ πεξίπησζε απηή, ηεο 2εο
ελόηεηαο πνπ αλαθέξεζηε, ηάρα κνπ βιέπνληαο κηα ζπγγέλεηα. Γελ ππάξρεη πάληα
θαλεξή ζύλδεζε. Τν ράξεθα πνιύ, ην δηαζθέδαζα αθάληαζηα θαη έρσ ηελ αίζζεζε
πσο ζην κέιινλ, όηαλ άκα θαη αθνύ έρσ θάηη πνπ λα ηνπ ηαηξηάδεη ηόζν πνιύ, ζα ην
μαλαθάλσ. Μεηαμύ καο είκαη βέβαηε πσο ζα ην μαλαθάλσ!

