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Τ ο «λάθε βιώσας» των 
Επικούρειων το μετα-
τρέψαμε στη νεοελλη-

νική πραγματικότητα σε «λά-
θρα βιώσας». Όμως ευτυχώς, 
υπάρχουν ακόμα ανάμεσά 
μας οι καλοί, οι λίγοι που έ-
χουν σημαία και λάβαρό τους 
το «βιώσας λάθε!». Ένας από 
αυτούς είναι και ο φίλος μου 
Γιάννης Πάνου, κατά κόσμον 
Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Λέω 
«είναι» και όχι «ήταν» γιατί ο 
συγγραφέας υπάρχει όσο υ-
πάρχει έστω και ένας αναγνώ-
στης του έργου του. Και αυτή 
είναι η μόνη αθανασία στην 
οποία μπορεί να ελπίζει.

Ο Γιάννης Πάνου ήταν έ-
νας αθόρυβος άνθρωπος, κα-
θόλου εγωκεντρικός, βυθισμέ-
νος στη δουλειά του, στο έργο 
που ανάλωσε δεκαπέντε χρό-
νια από τη σύντομη ζωή του κι 
ευτυχώς-για μας-πρόλαβε να 
το ολοκληρώσει: «Ιστορία των 
Μεταμορφώσεων». Ένα βιβλίο 
που διάβασα και ξαναδιάβα-
σα πολλές φορές ελπίζοντας κά-
θε φορά να βρω το «φως που 
καίει, το φως το λαγαρό, εκείνο 
που λούζονται οι θεοί». Και αυ-
τό το φως το αξιώθηκε ο Γιάννης 
Πάνου. Το Μάιο του 1981, τυ-
πώθηκε σε ένα μικρό τυπογρα-
φείο της Θεσσαλονίκης ένα βι-
βλίο με τον παράξενο τίτλο «Από 
το στόμα της παλιάς Remington». 
Πέρασαν τριάντα χρόνια, αφού 
είχε φύγει από τη μάταιη αυτή 
χώρα ο Γιάννης Πάνου, για να 
ανακαλύψει η ελληνική κριτική 
αυτό το έργο που εντάσσεται 
στον πεζογραφικό μοντερνισμό. 
Τέσσερις έλληνες πεζογράφοι, ο 
Κώστας Βούλγαρης, ο Θωμάς 
Σκάσσης, ο Μισέλ Φάις και ο 
Τάσος Χατζητάτσης υπογράφουν 
ένα συλλογικό τόμο που εκδό-
θηκε από τον Καστανιώτη και 
φέρει τον τίτλο «25 χρόνια με-

τά-Γιάννης Πάνου… 
από το στόμα της πα-
λιάς Remington…» 
με πρόλογο του 
Παναγιώτη Μουλλά 
και επίμετρο του 
Αριστοτέλη Σαΐνη. 
Κάλλιο αργά παρά 
ποτέ…

Ο Γιάννης… Θυμάμαι στο 
προτελευταίο κοινό μας ταξίδι 
στην Τυνησία, που έγραφα το 
ένα ποίημα μετά το άλλο κι αυ-
τός διάβαζε για το επόμενο μυθι-
στόρημά του, το οποίο θα χρει-
αζόταν ίσως δεκαπέντε ή είκοσι 
χρόνια να το ολοκληρώσει. Και 
θα ήταν σίγουρα ακόμα πιο ση-
μαντικό από το προηγούμενο. 
Στην απορία του πώς μπορώ να 
γράφω τόσο γρήγορα δε μπό-
ρεσα να του δώσω μία ικανο-
ποιητική απάντηση. Αυτός μου 
εξήγησε ότι κάθε φράση περνά-
νε μέρες ίσως και μήνες μέχρι 
να σχηματιστεί στο μυαλό του 
και να πάρει την ολοκληρωμένη 
της μορφή. Ο Γιάννης ήταν μα-
θηματικός. Και είναι η ουράνια 
αρμονία αυτή που αναζητά και 
για την οποία διψάει στο έργο 
του. «Η μουσική των σφαιρών» 
που λέει ο Σαίξπηρ, η αιώνια ο-
μορφιά. Το βιβλίο που μας άφη-
σε ως πνευματική κληρονομιά, η 
Ιστορία των Μεταμορφώσεων, 
αποπνέει το άρωμα μίας άλλης 
ζωής, πνευματικής κι απέθαντης, 
μακριά από τα καθημερινά προ-
βλήματα που μας τσακίζουν σε 
αυτή την ευλογημένη χώρα που 
ταχτήκαμε να κυνηγάμε ανεμό-
μυλους ως άλλοι Δον Κιχώτες. Ο 
Γιάννης είχε τον τρόπο του να μέ-
νει αλώβητος από τη μικρο-κακία 
του κόσμου. Ήταν αξιοπρεπής 
και απόμακρος. Δε μιλούσε πο-
τέ για το έργο του και δε μας ά-
φηνε ποτέ να υποψιαστούμε τις 
αβύσσους στις οποίες έπλεε με 
τη γαλήνη ενός ουράνιου χρυ-

σόψαρου. Αλχημιστές, πα-
ρακοιμώμενοι βυζαντινών 
αυτοκρατόρων, μάγοι και 
προφήτες, αναζητητές της 
Αλήθειας, αποκρυφιστές, 
αποκωδικοποιητές συμ-
βόλων και άλλοι «μετα-
φυσικοί» παρελαύνουν 
από αυτό το αλλόκοτο βι-

βλίο που διαβάζεται δύσκολα, 
μετά τη δεύτερη όμως και τρί-
τη ανάγνωση καταφέρνει να μα-
γέψει τον υπομονετικό αναγνώ-
στη, που δε βιάζεται να «κατανα-
λώσει» άλλο ένα πεζογράφημα. 
Ο Χρυσός… Το αρχέτυπο όλων 
των αλχημιστών. Ο Γιάννης ή-
ταν αυτό που λέμε «χρυσός άν-
θρωπος». Και μέσα στο τελευ-
ταίο του βιβλίο, είναι κωδικοποι-
ημένη, κάτω από τις γραμμές, η 
αρχή της καλοσύνης και της α-
νωτερότητας, η αρχή της αγά-
πης και της αλήθειας και της ζω-
ής. Μίας ζωής που έζησε πλέρια 
παρά τα πενήντα πέντε χρόνια 
του. Φαίνεται ότι κάποιος αγα-
θός θεός στρατολόγησε το Γιάννη 
Πάνου «στις ταξιαρχίες των αγγέ-
λων για να αινούν το όνομά του 
το σεπτό». Η σύντροφος της ζω-
ής του, Ρούλα Πατεράκη, υπερ-
βαίνοντας το δίκαιο πόνο της, ε-
πέτυχε να συνεχίσει το καλό έργο 
που άρχισε εκείνος. Προς όφε-
λος όλων μας. Είδα για πολλο-
στή φορά στο θέατρο «Θησείον» 
του Μιχαήλ Μαρμαρινού το μο-
νόλογο «Φιλόσοφος» από την 
«Ιστορία των Μεταμορφώσεων» 
και θαύμασα αυτή την ακάμα-
τη γυναίκα να ερμηνεύει καθι-
στή επί δύο ώρες σε ένα θρό-
νο-κρατώντας ένα ομοίωμα νε-
κροκεφαλής-το μυητικά κρυπτικό 
κείμενο του συχωρεμένου Γιάννη 
Πάνου. Γυρνώντας σπίτι μου, συ-
νειδητοποίησα ότι πέρασαν δέ-
κα χρόνια από το θάνατό του. 
Κάθισα και έγραψα και του α-
φιερώνω αυτό το ποίημα:

ΑΦΙέΡΩμΑ σΤην ποΙηση

ΓΙΑννησ πΑνοΥ

Aπό το στόμα της παλιάς Remington-
ιστορία των μεταμορφώσεων 
(εκδόσεις Καστανιώτη)

Ας πληθαίνουν οι άνθρωποι που μας μαθαίνουν να υπάρχουμε 
σιγαλά

ο ΦΙΛοσοΦοσ ποΥ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘοσ ηΤΑν ποΙηΤησ
σΤο ΓΙΑννη πΑνοΥ

Τελικά, είμαστε όλοι ποιητές. 
Κι ο καθένας πλάθει
Την ψυχή του
Μ’ ό,τι μπορεί και μ’ ό,τι δύναται:
Μία σταγόνα φως και μία ουγκιά σκοτάδι,
Χρυσάφι από τον ήλιο
Κι ασήμι από τη σελήνη,
Του έρωτα ο πυρετός
Και του ασκητή η μανία.
Είναι το νερό που μας ξεδιψάει
Ή εμείς που το ανακουφίζουμε;
Σιωπή. Τώρα βυθίστηκες στη λήθη
Στην α-γνωσία που είναι ίσως ταυτόσημη
Με τη Γνώση
Την υπέρτατη,
Τη μαγική
Των πάντων.
Εκείνη τη Γνώση που την αναζήτησες 
επί πενήντα πέντε
Συναπτά έτη
Σε αυτή την τελευταία ζωή,
Σε αυτόν τον «τελευταίο κρίκο 
των μεταμορφώσεών» σου
Όπως έγραψες.
Μακάρι.
Η μοναξιά είναι πιότερο αφόρητη
Χωρίς τα γραπτά σου.
Και η γραφή είναι λιγότερο επώδυνη
Με τη σιωπή σου,
Την απουσία σου
Την έγκαιρη,
Τη διακριτικότητά σου
Την ανείπωτη,
Να φύγεις
Χωρίς να μας κρίνεις
Ούτε μία στιγμή.
Γιατί ως φιλόσοφος
Παραδέχτηκες
Το θαύμα της ζωής σε όλες του τις εκφάνσεις
Και τις ατέλειες
Της παχύρρευστης ύλης.
Τώρα εσύ αναπαύεσαι
Στον κήπο το μυστικό
Και μας ονειρεύεσαι χαμογελώντας
Που σου γνέφουμε 
Και σε χειροκροτούμε
Κατόπιν εορτής.
Ίσως γιατί θα βάζαμε σε δοκιμασία
Την απαράμιλλη σεμνότητά σου
Και θα σ’ αναγκάζαμε να ξανάρθεις
Ανάμεσά μας
Σ’ αυτό το βάλτο
Που κοάζουν βατράχια
Και οι γυρίνοι βρέχουν
Χωρίς αναστολές
Τους μηρούς μίας παρθένας
Φεγγαροντυμένης.
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