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Τ ο βιβλίο των εξακοσί-
ων δεκαεννέα σελίδων 
«Αχ αυτές οι βασίλισ-

σες» συνιστά ένα μυθιστόρη-
μα με ηθογραφικό πλαίσιο, 
που το ορίζουν οι εξωτερι-
κές κοινωνικές ορίζουσες 
της σύγχρονης εποχής μας, 
αλλά και οι εσωτερικές αυτού 
του ίδιου του συγγραφέα με 
τις ιδεολογικές πεποιθήσεις 
του, το εσώψυχό του και τον 
πνευματικό του «οπλισμό».

Εξάλλου, η ανάλυση και η 
μελέτη των συμπερασμάτων 
που εξάγονται από την ανά-
γνωση των λογοτεχνικών έρ-
γων, όπως είχε επισημάνει νω-
ρίς και ο Σεφέρης, οδηγεί στη 
διαπίστωση ότι αυτά δεν είναι διόλου ξένα 
από τους αγώνες και τους πόθους, αλλά και 
τα προβλήματα – ας μου επιτραπεί να προ-
σθέσω - της εποχής τους. Έτσι, ο λογοτέχνης, 
με το έργο του, γίνεται αυτός ο ίδιος η εποχή 
του, από τη στιγμή που αυτή είναι που τον 
«διαμορφώνει» και τον «τροφοδοτεί». Και ο 
Χρήστος Ναούμ, σ’ αυτό του το πρώτο μυ-
θιστόρημα κλαυσίγελω, πετυχαίνει να σκια-
γραφήσει, καυτηριάζοντας, το χαρακτήρα της 
σύγχρονης κοινωνίας μας, αυτής του «κλει-
νού άστεως», αλλά και της περιφέρειας, «χύ-
νοντας» στον «καμβά» της συγγραφής του 
δάνεια χρώματα από τη μίζερη πραγματικό-
τητά μας. Μία πραγματικότητα την οποία κι-
νεί προς την κατεύθυνση της παρακμής της 
ένας πολυποίκιλος χορός ηρώων-προσώπων, 
που πίσω από τον αγώνα τους για επιβίωση 
και τις συγκρούσεις, υποκρύπτεται η αγωνία 
τους για την κατάκτηση του ιδανικού, που 
δεν είναι άλλο από την αγάπη. 

Ο συγγραφέας, στην τελευταία σελίδα του 
έργου του – επιλογικά, αλλά και όχι μόνο – α-
ναδεικνύει ως κεντρικό άξονα, γύρω από τον 
οποίο «οικοδομείται» ολόκληρος ο «μύθος» 
του, αυτήν την αγάπη. Αυτή είναι που απο-
τελεί και το «απόσταγμα» ουσίας του μυθι-
στορήματος και που «κυριεύει» την ψυχή και 
τη μνήμη του αναγνώστη και μετά το τέλος 

της ανάγνωσης του έργου, 
σαν τη γεύση ενός κομμα-
τιού γλυκόπικρης σοκολάτας. 
Στο νου του μένει χαραγμέ-
νη έντονα η συμβουλή της 
Αφρούλας στην ανιψιά της, 
τη μικρή Χεταία, που φαίνε-
ται να λέει χαρακτηριστικά: 
«Να αγαπάς και να μη φο-
βάσαι. Κι όταν σου προσφέ-
ρουν αγάπη, να την παίρ-
νεις σαν τη σοκολάτα. Να 
τη γεύεσαι και να τη φχα-
ριστιέσαι… Κι ύστερα να τη 
μοιράζεις με τη σειρά σου». 
(σ. 619)

 Κι αυτή η πρόκληση για 
γεύση και ουσιαστική βίωση της αγάπης μας 
φαίνεται ότι αποπνέει μία υποψία διδακτισμού, 
που έχει κύριο αποδέκτη της τη νέα γενιά. 
Αυτή η γενιά, δια στόματος Αφρούλας, κα-
λείται να κατακτήσει το αγαθό της αγάπης… 
να την καταστήσει ανταποδοτική… Και αυτό 
ακριβώς θα είναι το «σπέρμα» που θα γονι-
μοποιήσει στην ψυχή της το όνειρο, για να 
γεννηθεί «η βασίλισσα της κοινωνίας».

Κι ενώ το τελευταίο φαίνεται να «χρωματί-
ζει» με μία πινελιά ρομαντισμού τον «καμβά» 
του έργου, εντούτοις, αυτή η πινελιά «χλω-
μαίνει», καθώς συγχρωτίζεται, όπως το θέ-
λει ο συγγραφέας, μ’ έναν ακραίο Ρεαλισμό 
που αγγίζει, με τα «φοβερά» και κυνικά, που 
αφηγείται και περιγράφει η «ιστορία», το 
Νατουραλισμό. Και τούτο είναι ολοφάνερο 
στην επιδίωξη του δημιουργού να σκιαγραφή-
σει την ηθική συμπεριφορά των ηρώων του, 
που αφενός άγονται και φέρονται από τη συν-
δυασμένη επίδραση των εξωτερικών κοινω-
νικών δυνάμεων και συνθηκών, όπως λόγου 
χάρη η Αλκμήνη, «η βασίλισσα της Όπερας», 
η υψίφωνος στο Ωδείο της Μπαρντίνι, η ο-
ποία εξ ανάγκης θα εξευτέλιζε το επίπεδο της 
δουλειάς της προς άγραν του κέρδους… αλ-
λά οι ίδιοι αυτοί ήρωες, αφετέρου, φαίνονται 
να κυριαρχούνται από τις εσωτερικές παρορ-
μήσεις και τα ένστικτά τους.

Και παρά αυτόν τον ρεαλισμό και νατουρα-

λισμό του, ο συγγραφέας, αφήνει ανοιχτή την 
«πόρτα του»… για να διεισδύσει λάθρα, θα 
έλεγε κανείς, ένας επισκέπτης της ελπίδας, ο 
λυρισμός και ο ανθρωπισμός του, μέσα από 
την καταγραφή, έμμεση ή άμεση, της ανα-
φοράς του σ’ αυτό το θηλυκού γένους συναί-
σθημα, την ΑΓΑΠΗ. Αυτή θα γίνει η «βασίλισ-
σα», που θα γεννήσει την κοινωνική συνοχή 
και πρόοδο στις μελλοντικές κοινωνίες του αν-
θρώπου των «ασυμβατικοτήτων»…

Και τι να πει κανείς για τις άλλες βασίλισ-
σες, που από τον τίτλο ήδη του έργου ξαφ-
νιάζουν με την παρουσία τους; Μήπως αυ-
τές συμβολίζουν όλες τις καταστάσεις ή τους 
ανθρώπους, που μπορούν να κυοφορούν ε-
ντός τους το εξαιρετικό και να ξεχωρίζουν α-
νάμεσα στις περιπτώσεις ή τα άτομα του εί-
δους τους; Οπωσδήποτε, όμως, είναι οι «βα-
σίλισσες» αυτές, που βλέπουν τα πράγματα 
με «θηλυκή ματιά» και άρα με ευαισθησία και 
είναι αυτές οι ίδιες που φέρουν και γεννούν 
την αλλαγή και την ανατροπή προς το καλύ-
τερο – δεν είμαστε βέβαιοι – προς το εξαιρε-
τικό, όμως, αναμφισβήτητα. Είναι οι σουρε-
αλιστικοί ανατροπείς που θα ελευθερώσουν 
από τα δεσμά τους τους σκλάβους των κοι-
νότυπων στερεοτύπων, δεδομένων και συμ-
βάσεων. Και πρώτη, η βασίλισσα των βασι-
λισσών και της ανθρώπινης ψυχής, η ΑΓΑΠΗ 
θα ανατρέψει την ισχύουσα κοινωνική κατά-
σταση…

Τέτοιες «βασίλισσες» διασπείρει και τις «ζω-
γραφίζει» ο δημιουργός σε όλο του το έργο 
και από αυτόν τον «πίνακά» του επιλέγου-
με μερικές, για να τις επαναπαρουσιάσου-
με. Έτσι:

«Βασίλισσα θα είχε την Αφρούλα ο Πολύβιος» 
και θα την καταστούσε εξαιρετική με την α-
γάπη του…

Τα ευτραφή μοντέλα στην επιχείρηση της 
Αφρούλας θα γίνονταν «οι ξεχειλωμένες βα-
σίλισσες», που σημαίνει ότι θα απελευθερώ-
νονταν από το σύμπλεγμα της παχυσαρκίας 
τους και θα αγαπούσαν τον εαυτό τους…

«Βασίλισσα της μόδας και του θεάματος» 
και η ίδια η Αφρούλα, αντικείμενο της αγά-
πης του εραστή της…

«Σαν βασίλισσα σηκώσανε στα χέρια τους 
οι μαντευτές – στον καφενέ – τη Λάουρα, σ’ 
ένδειξη αγάπης κι εκτίμησης»…

«Βασίλισσα της κουζίνας ο Άρης»…
«Βασίλισσα της Όπερας η Αλκμήνη»…
Και, στον αντίποδα, «βασίλισσα της α-

σχήμιας και της πόλης των σκουπιδιών η 
Αθήνα».

«Σημειώσεις» πάνω στο μυθιστόρημα του Χρήστου Ναούμ 

«Αχ αυτές οι βασίλισσες»
ΧΑΪΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

Ο Χρήστος Ναούμ, ο γιατρός λογοτέχνης, ο συγγραφέας δοκιμίων, διηγημάτων, 
αλλά και επιστημονικών μελετημάτων, ο αρχισυντάκτης του, μ’ επιστημονικό 
και κοινωνικό περιεχόμενο, περιοδικού «Εν χρω», εισβάλλει δυναμικά, με μια 
ώριμη γραφή και στο χώρο του μυθιστορήματος.
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Κι όμως, όλες αυτές οι «βασίλισσες», παρότι 
συνιστούν το χορό, τον εξαιρετικό, των ηρώων 
του συγγραφέα, αλληλοσπαράσσονται στον 
ανταγωνισμό τους, κάποτε για τα ευτελή, όπως 
η «βασίλισσα Στιούαρτ και η Ελισάβετ» και 
κάποτε για την απόκτηση του λαφύρου, που 
δεν είναι παρά η ΑΓΑΠΗ. Κονταροχτυπιούνται 
και αλληλοπληγώνονται, γιατί δεν έμαθαν, 
στη σκλαβιά των ενστίκτων τους και των κοι-
νωνικών απαιτήσεων και πιέσεων, να μετα-
ποιούν τη σκληρότητα σε γλυκύτητα, για να 
γεννηθεί στα εσώψυχά τους η «Βασίλισσα», 
που θα μεταμορφώσει τους ίδιους και το μί-
ζερο περιβάλλον τους, αυτό του «έχειν» και 
του «φαίνεσθαι».

Κι ο αναγνώστης, που παρακολουθεί «κα-
ταπόδας» αυτή την ανήθικη συμπεριφορά 
των κολασμένων ηρώων – με εξαίρεση τη μα-
ντεύτρα Χεταία – που στιγμιαία υφαρπάζουν 
το σκήπτρο της «Βασίλισσας» κι αμέσως μετά 
αφήνονται να το χάσουν μέσα στα στάσιμα 
νερά της «θολής» πραγματικότητας… ο ανα-
γνώστης τότε είναι που αναφωνεί: «Αχ αυτές 
οι βασίλισσες» και χαμογελά με συγκατάβαση, 
με ειρωνεία ίσως, μα και με πίκρα… Εξάλλου, 
ο δημιουργός επιδεικνύει μια ανοχή και πα-
ραδοχή στο «ανθρώπινο» με τις όποιες απο-
κλίσεις του. Πολύ συχνά ρίχνει τους τόνους, 
επεμβαίνοντας στα γεγονότα με την παρεμ-
βολή του εύθυμου και του ευτράπελου, είτε 
για να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα της ανθρώ-
πινης δυστυχίας, είτε για να σατιρίσει και να 
ειρωνευθεί τα κακώς κείμενα και τα υπερβο-
λικά, όπως παραδείγματος χάρη τη διαδήλω-
ση και τα αιτήματα των μαντευτών.

Πέραν όμως του συσχετισμού του τίτλου 
με το στόχο του συγγραφέα, σημασία έχει 
να αναφερθεί «η πρώτη ύλη», εκ της οποί-
ας οικοδομήθηκε η όλη συγγραφική σύνθε-
ση. Βεβαίως, ακροθιγώς, έγινε νύξη για τον 
τόπο και το χρόνο, που, μαζί με τους ήρωες, 
όχι μόνο συνδιαμόρφωσαν το σκηνικό χώ-
ρο, εντός του οποίου φιλοτεχνήθηκε ο «μύ-
θος», αλλά και αποτέλεσαν τη «δεξαμενή» εκ 
της οποίας άντλησε τα επιμέρους θέματά του 
ο μυθιστοριογράφος. Θέματα που, αναμφί-
βολα, συνιστούν ομόκεντρους κύκλους, οι 
οποίοι περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο 
άξονα – αυτόν που ο συγγραφέας παρου-
σιάζει στην ποικιλία των εκφάνσεών του, ά-
μεσα ή έμμεσα και που δεν είναι άλλος από 
την Αγάπη και πιο συγκεκριμένα το έλλειμ-
μα της Αγάπης στις ψυχές των ανθρώπων 
και στη συνοχή των συγχρόνων καταναλω-
τικών τους κοινωνιών. Θέματα, από την άλ-
λη, που αποτελούν τα προβλήματα της σύγ-
χρονης καθημερινότητας της πρωτεύουσας, 
μα και της περιφέρειας. Τέτοια προβλήματα, 
που συνυπάρχουν με τα ανθρώπινα πάθη και 
διαμορφώνουν αδιαπέραστα συμπλέγματα, 
των οποίων, κάποτε, αδυνατείς να ξεχωρίσεις 

τα αίτια από τα αποτελέσματα. Και στο πα-
ρόν μυθιστόρημα, μπορούμε να εντοπίσου-
με και να αναγνωρίσουμε προβλήματα, ίδια 
με τα παραπάνω, που ενδημούν και στη δι-
κή μας κοινωνική πραγματικότητα. 

 Ίσως, για του λόγου το αληθές, θα ήταν 
χρήσιμο να αναφερθούν ενδεικτικά κάποια, 
τέτοιου είδους, προβλήματα-θέματα. Έτσι 
σταχυολογήθηκαν από το κείμενο τα παρα-
κάτω:

•  Το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας, τα βα-
θύτερα αίτιά του και η ρατσιστική αντιμε-
τώπισή του στο πρόσωπο του Άρη και του 
Πλάτωνα.

•  Η ανεργία και μάλιστα των αιθεροβαμό-
νων, όπως αυτή του Διομήδη, του γιού της 
μαντεύτρας Χεταίας.

•  Ο τζόγος και τα αποτελέσματά του στο πρό-

σωπο του λαϊκής προέλευσης Παναγιώτη.
•  Ο δημόσιος εργασιακός χώρος και η εντός 

αυτού αντιπαλότητα.
•  Η διαφθορά στη μοναστική ζωή και η αι-

τία του μοναχικού εγκλεισμού στο πρόσω-
πο της Μυροφόρας.

•  Η μετανάστευση, τα αίτια και τα αποτελέ-
σματά της, στην παρακολούθηση της πο-
ρείας της ζωής της Ρουμάνας μαντεύτρας 
Λάουρας.

•  Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο 
και ο αλκοολισμός με τις εκδηλώσεις και 
τις επιπτώσεις του στο πρόσωπο του συ-
ντρόφου της.

•  Η μοίρα της γυναίκας στη μονογονεϊκή οι-
κογένεια, της απαίδευτης και της εξαρτη-
μένης από τα «φαντάσματα» του παρελθό-
ντος της. (βλ. Χεταία).

•  Ο συντηρητισμός της επαρχίας που γίνε-
ται αιτία για την αστυφιλία των νέων και η 
πλάνη τους για το «ό,τι λάμπει είναι χρυ-

σός» (Εύα, Τζένη).
•  Η έκπτωση των αξιών και μάλιστα της φι-

λίας, εμφανής στην Τζένη.
•  Η υλιστική διαπαιδαγώγηση των νέων στο 

πρόσωπο του Βλάση, γιου της Εύας.
•  Η άχρωμη μπετοναρισμένη πρωτεύουσα 

και η εντός αυτής α-ποιοτική ζωή.
•  Το ρουσφετολόι, ο παράνομος κόσμος της 

νύχτας και τόσα άλλα προβλήματα που ζω-
γραφίζουν την εικόνα της κοινωνίας του μυ-
θιστορήματος, αλλά και αποδίδουν πιστά 
αυτήν της δικής μας κοινωνίας.

Μετά και από την παράθεση στοιχείων 
που αφορούν στο περιεχόμενο του έργου, 
κρίνεται σκόπιμη, αν μη τι άλλο, η αναφο-
ρά στους τρόπους και τα μέσα της συγγρα-
φικής αφήγησης.

Και κατά πρώτον, όσον αφορά τον τρόπο 
αφήγησης, ας σημειώσουμε ότι είναι μεικτός, 
αφού ο συγγραφέας αφηγείται τα γεγονότα, 
αλλά και διακόπτει συχνά - πυκνά την αφή-
γηση, για να παρεμβάλει το διάλογο των ε-
μπλεκομένων στο μυθιστόρημα προσώπων. 
Με αυτόν τον τρόπο το κείμενο γίνεται οικείο, 
αυθεντικό και άμεσο. Η δε αυθεντικότητά του 
ενισχύεται και από την ξένη ντοπιολαλιά, που 
καθιστά το λόγο εναργή. Κυρίως παρακολου-
θούμε τη μαντεύτρα Χεταία να συνδιαλέγεται 
με τα «φαντάσματα του παρελθόντος της, ό-
πως παραδείγματος χάρη με την τροφό της, 
τη Φάτμα, στην αραβική γλώσσα (σ. 429 και 
αλλού). Το τελευταίο τούτο αποτελεί και ηθο-
γραφικό στοιχείο.

Από την άλλη, σχετικά με τα μέσα της αφή-
γησης, εκτός από το διάλογο, χρησιμοποιεί-
ται και η εξονυχιστική περιγραφή στα σημεία, 
που γίνεται κάποτε με φωτογραφική λεπτομέ-
ρεια, όπως για παράδειγμα στην περιγραφή 
των ενδυμάτων των συμμετεχόντων μοντέλων 
στην πασαρέλα της Αφρούλας (σ. 425).

Και αυτή η διάθεση επιμονής στη φωτο-
γραφική λεπτομέρεια μαζί με τον πολύ τολ-
μηρό, κάποτε και κυνικό, στην αθυρόστο-
μη έκφρασή του, λόγο του συγγραφέα, εί-
ναι που προσδίδουν στο μυθιστόρημα μια 
έντονη χροιά Νατουραλισμού.

Εξάλλου, διαβάζοντας κανείς αυτό το πο-
λυσέλιδο κείμενο, δεν μπορεί να μην παρα-
δεχτεί πως ο Χρήστος Ναούμ είναι ένας κα-
λός ψυχογράφος, που πετυχαίνει να διεισδύ-
σει στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής και να 
φέρει στο φως τα αίτια των παθών της, «δια-
βάζοντας» και τις πιο μύχιες σκέψεις των η-
ρώων του (σ. 484, 485 και αλλού). Γίνεται, 
έτσι, ένας παντογνώστης αφηγητής που γνω-
ρίζει, αρκετές φορές, περισσότερα από τους 
ήρωές του.

Από την άλλη, μεταχειρίζεται μια flashback 
αφήγηση σχεδόν διαρκώς, πιθανώς για να 
δοθεί εμφαντικά το μήνυμα της αμετάκλη-

Ο αναγνώστης, που παρακολουθεί 
«καταπόδας» αυτή την ανήθικη συ-
μπεριφορά των κολασμένων ηρώ-
ων που στιγμιαία υφαρπάζουν το 
σκήπτρο της «Βασίλισσας» κι αμέ-
σως μετά αφήνονται να το χάσουν 
μέσα στα στάσιμα νερά της «θολής» 
πραγματικότητας… ο αναγνώστης 
τότε είναι που αναφωνεί: «Αχ αυτές 
οι βασίλισσες» και χαμογελά με συ-
γκατάβαση, με ειρωνεία ίσως, μα και 
με πίκρα… 
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της εξάρτησης του παρόντος από το παρελ-
θόν. Έτσι, όλοι οι ήρωες παρουσιάζονται ως 
θύματα και των παρελθουσών συνθηκών ζω-
ής τους, στη σχέση τους, για παράδειγμα, με 
τη μάνα τους… στην έλλειψη στοργής κατά 
την εφηβική ηλικία ή…(σ. 482 και αλλού). Οι 
τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος τους 
είναι αυτές που τους διαμόρφωσαν κυρίως 
και καταλυτικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο συγ-
γραφέας εγκιβωτίζει το πρόβλημα του ελλείμ-
ματος της αγάπης στον άξονα του παρελθό-
ντος χρόνου.

Kαι όμως, αποφασιστική σημασία για τη 
δημιουργία συνολικής εντύπωσης, κατά την 
ανάγνωση του έργου, δεν έχει μόνο η κινη-
ματογραφική παράθεση των κοινωνικών και 
ψυχικών γεγονότων και η διερεύνηση και α-
ποκάλυψη των αιτίων της, αλλά περισσότε-
ρο και πάνω απ’ όλα η στάση που κρατά ο 
συγγραφέας απέναντι σ’ αυτές τις «ξεπεσμέ-
νες» βασίλισσες, απέναντι σ’ αυτές τις απω-
λεσθείσες ψυχές. 

Αυτές τις ψυχές, που τις θεωρεί θύματα των 
περιστάσεων του παρελθόντος και του ένοχου 
παρόντος, δεν τις προσπερνά περιφρονώντας 
τες, δεν τις κατακρίνει… Απλώς παρακολουθεί 
το «ταξίδι» τους, ανάμεσα στις Συμπληγάδες, 
που απειλούν να τις συνθλίψουν, γιατί γνω-
ρίζει καλά ότι τίποτε δεν είναι μόνο κακό ή 
μόνο καλό κι ότι η Αγάπη μπορεί ν’ αλλάξει 
τις ανθρώπινες ιστορίες. Μια Αγάπη ελεύθε-
ρη, απεγκλωβισμένη από το «συρματόπλεγ-
μα» του όποιου ρατσισμού, της μισαλλοδο-
ξίας και του άτεγκτου των στερεοτύπων και 
των προκαταλήψεων.

Κι αυτόν το δρόμο προς την Αγάπη, τον έ-
χασαν αυτές οι μαραγκιασμένες ψυχές του 
μυθιστορήματος, καθώς χωρίς καθοδήγηση 
και πυξίδα πήραν, όχι τη στενωπό, αλλά τη 
«λεωφόρο» προς τη φθορά και την ευτέλεια. 
Συγκεχυμένες ψυχές θεώρησαν το σεξ Αγάπη 
(σ. 554 και αλλού), τα όνειρα φυγή, όπως οι 
ηρωίδες Εύα και Τζένη, τους μάγους προφή-
τες, τη σάρκα ιδανικό, όπως ο Πλάτων, και 
λάθεψαν στις επιλογές τους.

Αλλά ο κειμενογράφος, ανεκτικός παρατη-
ρητής της μίζερης πραγματικότητας των αν-
θρώπων, γίνεται ο αποδέκτης της φυγής τους 
προς τους λαθεμένους δρόμους, την κατα-
γράφει κι έπειτα διαμηνύει, ως κάθαρση στο 
δράμα τους, την Αγάπη.

Τέλος και πέρα απ’ όλα τα αναφερθέντα, 
κρίνουμε σκόπιμο, αν μη τι άλλο, να εξωτε-
ρικεύσουμε και μια υστερότερη σκέψη, που 
ίσως μας επέβαλε η από το συγγραφέα χρή-
ση των διάσπαρτων, στα σημεία, αραβικών 
και όχι μόνον εκφράσεων. Οι τελευταίες μάς 
οδήγησαν στο συσχετισμό τους με τον κα-
βαφικό ποιητικό λόγο. Και για του λόγου το 
αληθές, σταχυολογήσαμε τρία στοιχεία - α-
ποσπάσματα από το παρόν κείμενο, για να 

σας παραπέμψουμε, στη συνέχεια, σε συσχε-
τικά αποσπάσματα από την ποίηση του αλε-
ξανδρινού ποιητή.

Το πρώτο στοιχείο, που αφορά το ήθος 
της ηρωίδας Τζένης, η οποία αυτοχαρακτη-
ρίζεται ως «δήθεν», με τη φωνή του συγγρα-
φέα - αφηγητή στις σελίδες 91, 92, μας έφε-
ρε συνειρμικά στη μνήμη το ίδιο αυτό ήθος, 
όπως το «ζωγραφίζει» ο Καβάφης στο ποίη-
μα «Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης». Και απομο-
νώνουμε στο ποίημα το απόσπασμα, στο ο-
ποίο διαπιστώνεται η ομοιότητα του ήθους 
του ηγεμόνος και αυτού της Τζένης. Το ήθος 
της επιτήδευσης και της πόζας:

«Θα ήταν βαθύς τες σκέψεις διεδίδετο…
Μήτε βαθύς τες σκέψεις, μήτε τίποτε.
Ένας τυχαίος αστείος άνθρωπος ήταν…
Κι έτρεμε η ψυχή του μη τυχόν χαλάσει την 

καλούτσικη εντύπωση…»
Το δεύτερο κειμενικό στοιχείο, που αφορά 

και πάλι τη Τζένη, αλλά και άλλους ήρωες (σ. 
505, 506 κυρίως), μας ταξιδεύει στην καβαφι-
κή «Σατραπεία», όπου ο ποιητής εξομολογεί-
ται μονολογώντας (ενώ οι βασίλισσες;):

«Τι συμφορά ενώ είσαι καμωμένος για τα 
ωραία και μεγάλα έργα

Η άδικη αυτή σου τύχη
Ενθάρρυνση κι επιτυχία να σ’ αρνείται.
Να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες
Και μικροπρέπειες κι αδιαφορία
Και τι φριχτή η μέρα που ενδίδεις
Η μέρα που αφέθηκες κι ενδίδεις.»
Και το τρίτο, συσχετικό με τον καβαφικό 

λόγο, κειμενικό στοιχείο αναφέρεται από το 
συγγραφέα, ως μια «μεταποίηση» ενός κα-
βαφικού στίχου, κοινού εκφραστικού μοτί-
βου για όλους μας, του:

«Σαν έτοιμος από καιρό σα θαρραλέος, 
Αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που φεύ-

γει… που χάνεις.»
Κι ο Χρήστος Ναούμ γράφει χαρακτηρι-

στικά: « Ξεχάστε την Αλεξάνδρεια που ξέρα-
τε», προφανώς, για να τονίσει ότι το παρελ-
θόν χάθηκε ανεπιστρεπτί, άφησε όμως ανε-
ξίτηλα τα «σημάδια» του στη μνήμη.

Και συμπερασματικά, αυτό το παρελθόν 
που διαμορφώνει το παρόν και που, άγνω-
στο αν θα το ακολουθήσει μικρό κομμάτι, έ-
στω, από το μέλλον, είναι αυτά που, από κοι-
νού, συνιστούν το χρόνο και το «είναι» της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Η τελευταία, εγκλω-
βισμένη στον πεπερασμένο της χώρο, ψά-
χνει έξοδο διαφυγής προς το άγνωστο και 
το αόρατο, για να εμπεδώσει και να επενδύ-
σει πάνω του και τη μεταθανάτια ζωή της. 
Ο Άρης, όταν καταλαμβάνεται, χωρίς να το 
συνειδητοποιεί, από τη μεταφυσική ανησυ-
χία του προορισμού του ανθρώπου και του 
δικού του, τη μεταποιεί σε γήινη και την κα-
τανοεί, απλουστεύοντάς την, ως διαιώνιση 
του Είδους. Και τούτο, επειδή, πιθανώς, ού-

τε ο συγγραφέας ούτε οι ήρωές του δε βρί-
σκουν κάποια βεβαιότητα για τη μετέπειτα 
ζωή. Ο θάνατος απλώς χτίζει «τα φαντάσμα-
τα του παρελθόντος» μας, όπως αυτά της μα-
ντεύτρας Χεταίας.

Έπειτα ο μυθιστοριογράφος, στο έργο του 
εμφανίζεται και εμφανίζει τους ήρωές του έ-
μπλεους του διονυσιακού στοιχείου, αφού κι 
όταν ακόμη δίνει το μήνυμα της Αγάπης, τη 
γειώνει σ’ έναν αισθησιασμό, βιωματική, ά-
νευ όρων και περιορισμών… κι αυτή η Αγάπη 
είναι που εκδιώκει την κόλαση από την ψυχή 
και εγκαθιστά τον παράδεισο… μία Αγάπη ε-
μπράγματη.

Τέλος, αν και ανορθόδοξο να επισημάνει 
κανείς στοιχείο της αρχής του βιβλίου επιλο-
γικά, εμείς θα το τολμήσουμε, καθώς είναι 
το δυνατό «χαρτί» που διαθέτουμε, υποκλέ-
πτοντάς το από το συγγραφέα, για να πεί-
σουμε, επαληθεύοντας αυτό που αναφέρ-
θηκε παραπάνω. 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το «ρουμπάι» που 
προηγείται του κειμένου και που, ίσως, ενέ-
χει τη θέση προοιμίου σ’ αυτό και που προ-
έρχεται από το στοχασμό του Πέρση ποιη-
τή Ομάρ Καγιάμ, προϊδεάζει για τον ακραίο 
ρεαλισμό του συγγραφέα. Και στο συσχετι-
σμό αυτού του ποιητικού στοχασμού – που 
είναι μια λυρική σύνθεση μελαγχολίας απέ-
ναντι στην εύθραυστη προσωρινότητα της 
ζωής – και του στοχασμού του μυθιστοριο-
γράφου, όπως αυτός διαγράφεται και απο-
τυπώνεται στο κείμενό του, ανακαλύπτουμε 
μια ευδαιμονιστική φιλοσοφία, που προσβλέ-
πει έξω από κάθε μεταφυσική, θρησκεία, αι-
ρέσεις και μαντευτές, στη βίωση της χαράς 
της ζωής, μιας ζωής πεπερασμένης και που 
διαποτίζει με το διονυσιακό της στοιχείο ο-
λόκληρο το έργο. Και, παρά ταύτα, αυτή η 
χαρά είναι ανέφικτη και την «παγίδα» δεν τη 
στήνει η Μεταφυσική των μαντισσών, αλλά 
η ανθρώπινη ψυχή με τα πάθη της και τα τε-
λευταία τα γεννά το τραυματικό παρελθόν 
και η φριχτή πραγματικότητα της καθημερι-
νότητας του παρόντος. Και, δυστυχώς η δή-
θεν λύση του προβλήματος δίνεται από τους 
τραγικούς και συνάμα γελοίους πρωταγωνι-
στές, μέσα από τη διαφυγή και καταφυγή 
τους στο κυνήγι της δόξας, του χρήματος, 
της λάμψης και, γιατί όχι, και του φαγητού… 
Κι έρχεται η μικρή Χεταία, το σύμβολο του 
μέλλοντος και της νέας γενιάς, να τους αφυ-
πνίσει, λέγοντας έμμεσα ότι η μεταθανάτια 
ζωή είναι μια παράλογη ανατροπή της προ-
τέρας κατάστασης των συγκρούσεων… Και 
μαγική λέξη γίνεται τότε η Αγάπη, ως η «βα-
σίλισσα της αλλαγής».

«Αχ αυτές οι Βασίλισσες!»

(από την παρουσίαση του βιβλίου στο Πνευματικό Κέντρο 
της Νέας Φιλαδέλφειας τη 18η του Νοέμβρη)




