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ΓΙΑΡΝΤΙΜ μυθιστόρημα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝιώΤΗΣ

Α ρχές του 20ού αιώνα. Ένα πολύχρωμο μωσαϊκό λαών κι ανθρώπων ζει στη Μικρασία. 
Βυθισμένοι στην καθημερινότητά τους, δεν αντιλαμβάνονται τα σύννεφα που κρύβουν 
τον ουρανό της, καθώς οι Νεότουρκοι ακονίζουν τα μαχαίρια και οι Σύμμαχοι ρίχνουν 

τα ζάρια της μοιρασιάς.
Σε αυτό το αβέβαιο κλίμα μια ελληνική οικογένεια και οι άνθρωποι που την περιστοιχίζουν βιώ-

νουν τη δική τους συγκλονιστική ιστορία ακολουθώντας το κισμέτ.

Στο λιμάνι και στην προκυμαία της Σμύρνης, στα σοκάκια της, στα παλιά αρχοντικά, αλλά και 

στις φυλακές και στα πορνεία της, όλοι πασχίζουν να εκπληρώσουν όνειρα και φλογίζονται διαρ-

κώς από τα πάθη.

Όταν όμως ξεσπά η συμφορά, οι συγκρούσεις με τον εαυτό τους μετουσιώνονται σε αγωνία για 

τους αγαπημένους τους και μια λέξη πλέον μένει για να στοιχειώσει για πάντα τις ψυχές τους:

Γιαρντίμ θα πει «βοήθεια», αλλά είναι και το μυθιστόρημα της Μικρασίας, οι θρύλοι και οι μύ-

θοι της Ανατολής.

Μια περιπέτεια που δεν τελειώνει, ακόμα κι όταν πέφτει η κόκκινη αυλαία της.

Η κα Ε.Φακίνου μας αιφ-
νιδιάζει ευχάριστα με το 
νέο της μυθιστόρημα. 

Πρόκειται για το «Οδυσσέας 
και Μπλουζ», που κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα από τις εκδόσεις 
Καστανιώτης. Μέσα στις 238 
σελίδες ενός κομψού τόμου, η 
συγγραφέας ξετυλίγει την ιστο-
ρία της. 

Ένας γνωστός συγγραφέας κα-
ταφεύγει σ’ ένα ορεινό χωριό, προ-
κειμένου να απομονωθεί. Μακριά 
απ’ όλους, στο μοναδικό κόκκινο 
σπίτι του, δοκιμάζει την μοναξιά 
του και δοκιμάζεται. Έχει αποφα-
σίσει να μη ξαναγράψει πια κλεί-
νοντας οριστικά το κεφάλαιο της 
συγγραφής. 

Το Κόκκινο Σπίτι του συγγρα-

φέα έχει την Αίθουσα του Χρόνου, 
της Χαμένης Αθωότητας, της 
Θάλασσας και των Αυτόχειρων 
Συγγραφέων. 

Από την άλλη, η νεαρή Μπλουζ, 
επιμελήτρια των κειμένων του και 
δημοσιογράφος, σκαρφαλώνει 
στα βουνά για να τον βρει και να 
του αποσπάσει μια συνέντευξη. 
Απορροφημένη από την ομορφιά 
του δάσους ξαφνιάζεται όταν βλέ-
πει μια κρεμασμένη αλεπού, προ-
μήνυμα βίας. Θα καταυλιστεί στο 
μοναδικό ξενώνα του χωριού. 

Μέσα σε ένα ατμοσφαιρικό, 
σκοτεινό περιβάλλον, η συγγρα-
φέας στήνει επιδέξια την πλοκή 
και την δράση γνωριμίας των 
δυο διαφορετικών ανθρώπων, 

του Οδυσσέα και της Μπλουζ. 
Το Χωριό, που μισεί τον Οδυσσέα 
και την Μπλουζ, τους θεωρεί υπαί-
τιους κάθε συμφοράς και εκπρο-
σώπους του Κακού. 

Το αν δημιουργείται, ή όχι σχέ-
ση, υφαίνεται υπομονετικά, αφού 
πρόκειται για δυο ανθρώπους με 
διαφορετικά βιώματα και πιστεύω. 
Όμως, ένα χαρακτηριστικό τους 
είναι κοινό: η πίστη για την ζωή. 
Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, 
πάνω στον οποίο η κα Φακίνου 
σκιαγραφεί τους ήρωές της.

Το βιβλίο με το λιτό του ύφος, 
διαβάζεται γρήγορα, συγκινεί και 
με το τέλος του αφήνει μια γλυκιά 
γεύση, αυτή της ζωής.

Οδυσσέας και Μπλουζ μυθιστόρημα

ΕΥΓΕΝιΑ ΦΑΚιΝΟΥ

Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝιώΤΗΣ



10

Β ι Β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι α σ Ε ι σ

Ελευθερίας ανατολή
Εκδόσεις ΜΕΤΑιΧΜιΟ

Σ το εικοστό τέταρτο βιβλίο 
του συγγραφέα και ποιη-
τή Κωνσταντίνου Μπούρα 

περιλαμβάνονται εκατόν τριάντα 
τρία ποιήματα στα ελληνικά, και 
οκτώ ποιήματα στα αγγλικά (σε 
μετάφραση της Έλλης Έμκε), που 
συνοψίζουν την εδώ και είκοσι 
τρία χρόνια ποιητική παραγωγή 
του. 

Πολλές φορές αυτο-ανθολογούνται 
ή παρατίθενται, ως motto, αποσπά-
σματα ποιημάτων από τις προηγού-
μενες ποιητικές συλλογές του, συ-
μπεριλαμβανομένης της πρώτης 
(1987) και της δεύτερης (1988). Ο 
λυρισμός των πρώτων του ποιημά-
των δίνει τη θέση του στο σκεπτι-
κισμό και στη φιλοσοφημένη «με-

ταφυσική» των ώριμων ποιημάτων 
του, στα οποία αρκετές φορές «ερω-
τοτροπεί» με τον λετρισμό, το σου-
ρεαλισμό και την concrete poetry, 
όμως το αποτέλεσμα είναι σαφώς 
μετά το μετα-μοντέρνο.

Ο Κωνσταντίνος Μπούρας γεννή-
θηκε το 1962 στην Καλαμάτα. Είναι 
διπλωματούχος μηχανικός του Ε.Μ.Π 
(1985), αριστούχος του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών (1994) και κά-
τοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
D.E.A. του Πανεπιστημίου Paris III 
(La nouvelle Sorbonne).

Συγγραφέας, μεταφραστής (από 
την αγγλική και γαλλική γλώσσα), 
επιμελητής εκδόσεων και δάσκα-
λος θεάτρου, κριτικός λογοτεχνίας 
και θεάτρου, εξακολουθεί παρόλα 

αυτά να εργάζεται ως μηχανικός. 
Η ποίησή του είναι ελληνοκεντρική 
και ανθρωποκεντρική. Κείμενά του 
έχουν μεταφραστεί και δημοσιευ-
τεί στην Αγγλική, Γαλλική, ισπανική, 
ιταλική, Πορτογαλική, και Πολωνική 
γλώσσα.

Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών σε διαγωνισμό δοκιμίου για 
την ποίηση του Ανδρέα Κάλβου, και 
σε διεθνή διαγωνισμό γαλλόφωνης 
ποίησης από τον πολιτιστικό οργα-
νισμό CEPAL και την Prefecture de 
Moselle.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγ-
γραφέα και το έργο του στο: www.
konstantinosbouras.gr

Η  κ α ι ν ο ύ ργ ι α  π ο ι η τ ι κ ή  σ υ λ λ ο γ ή  τ ο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Μ π ο ύ ρ α 

Ο Χρησμός του Ήλιου ποιητική Συλλογή 
ΝιΚΗΤΑΣ ΦλΕΣΣΑΣ

Εκδόσεις ΤΟ ΡΟΔΑΚιΟ

Στο προσεγμένο και κομψό 
επίτομο των 137 σελίδων 
ο γνωστός ζωγράφος στο 

Πανελλήνιο δοκιμάζεται και στην 
ποίηση. 

«Φορές φορές εκείνες τις λευκές νύ-
χτες 
αυτοκίνητες μνήμες με κατακλύζουν.
Σα νικημένη μοναξιά γέρνω 
πάνω στις χούφτες μου
μαζί με όλα τα όνειρα της περασμέ-
νης νύχτας
κι όλες εκείνες του δρόμου 
τις πεταμένες σκέψεις».

Ο ποιητής περιδιαβαίνει στις γειτο-
νιές του ονείρου ψηλαφώντας τις 

μνήμες, που ξετυλίγονται. Η γρα-
φή του περνά μέσα από εικόνες και 
σύμβολα που ζωντανεύουν μπρο-
στά στα μάτια του αναγνώστη. 

«Άνθρωποι πολλοί στοιβαγμένοι 
σε δεμένο καράβι
μπερδεύουνε χρονολογίες κι ονόμα-
τα
αλχημείες μύθους κι οράματα
κι όλοι σωπαίνοντας αναμασάνε την 
ίδια ψυχή».

Μέσα από τα σημεία τονισμού 
και στίξης ο ποιητής μας υπενθυμί-
ζει τον πλούτο της ελληνικής γλώσ-
σας, που χάνεται στις μέρες μας 
και που δυστυχώς δεν υποστηρί-

ζεται από το πρόγραμμα του υπο-
λογιστή μου. 

Χαμένος στην ατμόσφαιρα και 
στο σύμπαν, που δημιουργεί ο ποι-
ητής, παρατηρώ τον κόσμο σαν μι-
κρή κουκίδα, ενώ πλοηγώ με το α-
ερόστατό μου τις ομορφιές και τα 
αξιοθέατα, που μου προσφέρονται 
γενναιόδωρα. 

Η ποιητική συλλογή του Νικήτα 
Φλέσσα θα σας ταξιδεύει και σίγου-
ρα θα σας μεταγγίσει κάτι από την 
πολύτιμη εμπειρία της ζωής και της 
Τέχνης του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ
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Το χαμένο ταίρι ΔιΟΝΥΣΗΣ λΕϊΜΟΝΗΣ

Εκδόσεις ΑΚΡιΤΑΣ, Μάιος 2009

«…΄Ενα χαμένο παπούτσι, που αφέθηκε πίσω, 
στη γη των προγόνων
μια χαμένη προσδοκία, πως πάλι με χρόνους καιρούς 
θα επιστρέψουν πίσω
ένα άπιαστο όνειρο, του πιο γλυκού νόστου
μια σβησμένη ελπίδα, πως η μπόρα γρήγορα θα προσπεράσει
ένα γυμνό πόδι, ξυλιασμένο πιο πολύ 
απ’ την ανθρώπινη παγωνιά
μια ολόγυμνη καρδιά, μέσα στην άξενη πολιτεία των «ντόπιων»
μια ξυπόλυτη ύπαρξη, να σέρνει αργά τα βήματά της πάντα μπροστά
μονοσάνταλος καημός που γυρεύει τη γιατρειά…»
Ασυναίσθητα και πριν καλά-καλά το κλωθογυρίσω στο σαστισμένο μου νου, σή-
κωσα τα θολά μάτια μου ψηλά στον μπαρουτοκαπνισμένο ουρανό. Η κάπνα εί-
χε χαλάσει την αλλοτινή ομορφάδα του. ΄Εκλεισα τα βλέφαρα κι έδωσα τότες 
μια υπόσχεση στον εαυτό μου. 
Θα το φυλάξω το ορφανεμένο πατούμενο μέχρι να ξανάρθω πίσω, Παναγιά 
μου. Γιατί θα γυρίσω μια μέρα μπουσουλώντας, στα τέσσερα έστω να ψάξω για 
το αδικοχαμένο ταίρι του. Εγώ ή κάποιος από τη φύτρα μου… μια μέρα των η-
μερών θα το ‘βρω… είπα με σιγουριά αναμαλλιασμένη.
Αυτή είναι η ζωή των προσφύγων κι η μοίρα τους. Ως πότε όμως; Ποιος θα α-
νάψει τον πυρσό της ελπίδας;

Ποιος θα πάει πίσω να γυρέψει πίσω το χαμένο ταίρι;
Ποιος θα βρει τη δύναμη να ξανακοιτάξει με αισιοδοξία 
τη γενέθλια γη;
Μα ποιος άλλος από τη νέα φύτρα, τη ζωή που αναδύεται από τα ρη-
μαδιασμένα αρχοντόσπιτα, που ξεπετάγεται φλογάτη απ’ τα βασανισμέ-
να σώματα
Ο πόνος θα μερώσει, όταν η νέα γενιά του επιβληθεί
Όταν θα γεννηθεί η ελπίδα που τόσα χρόνια, χρόνια και ζαμάνια σιγο-

καίει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή.
Το χαμένο ταίρι θα βρεθεί για να φύγει ξανασασμένη 
μια ταλαιπωρημένη γυναίκα,
Μα μια άλλη γυναίκα όλο δύναμη και ζωντάνια θα βρει το κουράγιο να πάει να 
ψάξει, να βρει την άκρη του μίτου ακόμα κι αν είναι να περάσει μέσα από τον 
πιο δαιδαλώδη λαβύρινθο.
Γέροντας, Κουσάντασι, Σώκια και Μίλητος, ολόκληρη η Μικρασία κι ο Πόντος 
μαζί γνέφουν προκλητικά σαν κοιτάζεις πέρα μακριά στον ορίζοντα 
της ζήσης σου
Μια λειτουργία που έμεινε κάποτε μισή κι ανέσωτη πρέπει να επιτέλους να τελέ-
ψει και στα βάσανα μιας πικραμένης φύτρας να χυθεί λίγο βάλσαμο, μύρο λυ-
τρωτικό…
      Επικοινωνία με το συγγραφέα: leimont@gmail.com
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